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الفصل الثاني

نتطرَّق اآلن إلى َفّن الشعور بالغباوة. فقد أصبح الكثيرون ِمنَّا ماهرين جداً في 
القيام بذلك. وفي احلقيقة، يبدو أحياناً أنَّ احلياة مخلوقة عن َقصد لكي جُترِّدنا من 

كرامتنا وجتعلنا نبدو سخيفني. 
ال بُدَّ أنَّ صديقي »مايك« يوافقني الرأي. فعندما كان طالباً جامعيَّاً َمرَّ بواحدة من 
تلك التجارب الصغيرة غير املتوقَّعة والتي جتعل املرء يشعر بأنه غبّي. فذات يوم، كان 
»مايك« في احلَرَم اجلامعي وقت الغداء وقرَّر أن يتناول طعام الغداء في أحد مطاعم 
البطاطس  وبعض  بُرغر،  شطيرة  »مايك«  طلب  اجلامعة.  خارج  السريعة  الوجبات 
املقليَّة، وشراب الشوكوالتة املخفوقة، ثُمَّ سار وهو يحمل طعامه، وحقيبته، وبعض 
ه، كانت جميع الطاوالت محجوزة فلم  تقارير احلاسوب، وبعض الكتب. ولسوء حظِّ

يجد مكاناً يضع فيه جميع هذه األشياء. 
أطراف  ويتبادلون  الطعام  يتناولون  الذين  لبة  الطَّ يُراقب  هناك  »مايك«  وقف 
لكي  أيِّ شخٍص  ينتظر مغادرة  هو  وبينما  أثناء جلوسهم على طاوالتهم.  احلديث 
انحنى  وهكذا،  شهيَّته.  فانفتحت  أنفه  إلى  الطعام  رائحة  وصلت  مكانه،  يجلس 
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إلى األمام قليالً لكي يرتشف القليل من شراب الشوكوالتة. لكن بدالً من أن يضع 
ها - عن غير قصد - في أنفه. وعندما  لمونة( في فمه، دَسَّ ة أو الشَّ املاّصة )القشَّ
يحدث مثل هذا األمر مع أيِّ شخٍص، فإنَّ ردَّ فعله الطبيعي هو أن يسحب الكأس 
إلى أسفل ويُرجع رأسه إلى الوراء. وقد كان هذا هو بالضبط ما فعله »مايك«؛ لكنه 
كان تصرُّفاً خاطئاً دون شك. فقد خرجت املاّصة من الكأس وبقيت عالقًة في أنفه. 
ن من إزالتها. وهكذا، فقد وقف هناك  وألنه كان يحمل الكثير من األشياء، فلم يتمكَّ
اصة ُمتدلِّية من أنفه، وشراب الشوكوالتة يسيل  أمام مئات األشخاص وتلك املصَّ

منها على مالبسه. 
كانت تلك حلظة عابرة وحادثة قد ال يتذكرها أي شخص آخر سوى »مايك«. فال 
ميكنه أبداً أن ينسى ما حدث. ملاذا؟ ألنَّ تلك احلادثة جعلته يَشُعر أنه شخص أحمق. 

ًة ُمشابهة.  هل َمرَرت يوماً مبوقٍف ُمشابه؟ أنا واثق أنَّ كل قارئ ميكنه أن يسرد قصَّ
يها هنا »ماري جني«( كانت حتب الظهور  أذُكر فتاةً في املدرسة الثانوية )سأُسمِّ
»ماري«  ارتكبت  يوم،  وذات  بالُقطن.  صدرها  الة  َحمَّ حشو  طريق  عن  ُمعنيَّ  بشكل 
غلطًة فادحًة حني ذهبت إلى حفلة السباحة التي نُظمت على َشرَف ِخرِّيجي الثانوية 
العامة. فهناك، اكتشف اجلميع »ماري جني« على حقيقتها. ورغم أنَّ اجلميع وجدوا 

ذلك ُمضِحكاً، إالَّ أنَّ »ماري جني« لم ترَ األمر كذلك.

رغم أنَّ مثل هذه املواقف مؤملة للغاية، إالَّ أنها تشمل البشر جميعاً. فقد مررنا 
جميعنا مبثلها في وقٍت من األوقات. وقد الحظ »مارك توين« )Mark Twain( أنَّ البشر 
هم الكائنات الوحيدة التي حَتَْمرُّ وُجوهها َخَجالً - أو التي ينبغي لها ذلك. فقد خلََقنا 
ب عليَّ أن أختار كلمًة واحدةً تصف كياننا العاطفي، فسوف أختار  الله هكذا. وإن توجَّ

اسن للغـايـة فـي عالقاتنا...  نـحن َحسَّ
باحلـرج،  نشعر  أن  أسهل  فما 
وما أسهل أن جُتــرَح  مشاعرنا.



27 َمحكمة الَعقل

اسون جداً في عالقاتنا بعضنا مع بعض أو جتاه أيِّ شيٍء  اس.« نحن حسَّ كلمة »حسَّ

ميكن أن يُسبِّب اإلهانة لنا، وما أسهل أن نَشُعر باحلَرَج واألذى والغضب وجرح املشاعر. 
كما أننا غالباً ما نتعثَّر ونسقط على وجوهنا في اللحظات غير املناسبة نهائيَّاً. 

لكنَّ هذا  باحليرة،  واآلخر  احلني  بني  يُشعرنا  الذي  اخلاص  أسلوبها  لها  احلياة  إنَّ   
ٍة ُمعيَّنة. فالله َخلَقنا - عن قصد - أشخاصاً قابلني للتأثير ُمرهفي  يَحُدث وفقاً خلطَّ
احلِّس، وكان مبقدوره أن يَخلقنا بصفاٍت ُمختلفٍة متاماً. كما أنه كان بإمكانه أن يَجعلنا 
أقوياء كجواميس املاء، وُمستقلِّني كالنُّمور، وِعدائيِّني أقوياء كاألسود. وفي احلقيقة، 
ر في أنفسنا بهذه الطريقة. لكنَّ الكتاب املقدَّس يقول لنا العكس  نحن نُحب أن نُفكِّ
متاماً. فالرب يرانا - هل أنت مستعد لسماع احلقيقة؟ - أشبه باخلِراف. ورغم أنَّنا قد 
ال جند أيَّ إطراٍء في هذا الوصف، إالَّ أنه ما نقرأه في عشرات الشواهد الكتابيَّة. على 

سبيل املثال: 

اْعلَُموا أَنَّ الـرَّبَّ ُهَو اللُه. ُهَو َصنَعـَنَا، وَلَُه نَْحُن ... َغنَـم املزمور 100: 3  
                                َمْرَعاهُ.

ُكلُّنَا َكغـَنٍَم َضلَْلنَا. ِمْلنَا ُكـلُّ وَاِحٍد إِلَـى َطرِيِقـِه. إشعياء 53: 6  
َكـاَن َشـْعبـِي ِخرَافـًا َضالــَّة َقــْد أََضلَّْتـُهْم رَُعاتُُهـْم.    إرميا 50: 6  

                                َعلَـىاجْلِبَاِل أَتَاُهوُهْم.
: هأَنَـَذا أَْسأُل َعْن َغنَـِمـي  ّيـُِد الرَّبُّ َُّه هَكَذا َقاَل السَّ ألَن حزقيال 34: 11  

                                وَأَْفتَِقُدَها.
َ َعلَْيِهْم، إِْذ َكانُوا ُمْنزَِعِجنَي َّا رَأَى ]يسوع[ اجْلُُموَع حَتَنَّ ومََل إجنيل َمتَّى 9: 36 

                                وَُمْنَطرِِحنَي َكَغنٍَم الَ رَاِعَي لََها.
ِخرَاِفي تَْسَمُع َصْوتِي، وَأَنَا أَْعرُِفَها َفتَْتبَُعنِي. إجنيل يُوحنَّا 10: 27 

ة لِكنَُّكـْم رََجْعتُُم اآلَن إِلَـى َُّكْم ُكْنتُْم َكِخرَاٍف َضالَـّ ألَن 1 بُطرس 2: 25  
                                رَاِعي نُُفوِسُكْم وَأُْسُقِفَها.
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َغنَم َمرعى الرَّب
ر الرب بنا؟ وما الذي يَعنيه الرب  فات التي تتميَّز بها اخلِراف والتي تُذكِّ ما هي الصِّ
ُّو املواشي أنَّ هذه احليوانات  حقاً عندما يُشير إلينا بهذه الطريقة؟ يُخبرنا الرُّعاة وُمرَب
ال تستطيع الدفاع عن نفسها إذا ما هاجمتها احليوانات املُفترسة. كما أنها ليست 
واسعة احليلة، بل هي تعتمد بالكامل في أمنها وسالمتها على راعيها أو ُمربِّيها. 
لهذا، عندما كتب النبي إشعياء: »ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا،« كان بذلك يُشير إلى َميلنا 
إلى التصرُّف مثل ُقطعان املواشي غير العاقلة التي قد تبتعد - دون أن تدري - عن 

احلماية التي يوفِّرها لها راعيها.
قبل بضع سنوات، راقبت غريزة هذه احليوانات في فيلم وثائقي على التلفاز. كان 
الفيلم قد ُصوِّر في َمسلٍخ لذبح املواشي وتوزيعها على السوق احمللي. كانت مئات 
املواشي املتوترة محجوزة في حظائر خارجية. وكان من الواضح متاماً أنها تشعر بوجود 
خطر في البيئة الغريبة احمُليطة بها. ُفتِحت بوابة تقود إلى مَمَّر ينتهي ببّوابة أخرى في 
ير في هذا املََمرّ، كان القائمون على املَسلخ  اجلهة اليُمنى. ومن أجل دفع اخلراف للسَّ
َّباً على اقتياد اخلراف إلى  يستخدمون ما يُعرف بـ »التَّيس اخلائن«. كان هذا التَّيس ُمدر
املسلخ. وكان التَّيس يقوم بعمله على أكمل وجه. فقد كان يسير بثقة بضع خطوات 
في ذلك املََمّر قبل أن يتوقف وينظر إلى الوراء. ثُمَّ يُتابع التَّيس َسيره بضع خطواٍت 
أخرى ويتوقَّف مرَّة أخرى. وهكذا، كانت اخلراف تنظر بعضها إلى البعض بدهشة، ثُمَّ 
ير في ذلك املََمرّ. وفي نهاية املطاف فإنها تَلحق بذلك التَّيس الواثق من  تبدأ بالسَّ
نفسه إلى نهاية املََمّر. لكنَّ التَّيس يَعبُر من بوَّابة صغيرة في اجلهة اليُسرى، بينما 
تُرَغم اخلراف على املرور من البوَّابة اليُمنى التي تقودها إلى َحتفها. كان ذلك الفيلم 

مبثابة مثال توضيحي مؤثِّر عن السلوك الغبي وعواقبه اخلطيرة. 

الرَّغبة التي ال تُقاوم في التبعية
هناك تشابُه هائل بني اخلِراف التي تَتبع التَّيس اخلائن واملُراهقني الذين يَستسلمون 
أنفسهم  يحقنون  َفُهْم  أحياناً.  ُمهلَِكًة  تكون  قد  التي  واألقران  الرِّفاق  لضغوط 
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رة، وينغمسون في املمارسات اجلنسية اخلطيرة،  بالهيروين، ويستنشقون املواد املُخدِّ
باستخدام  البعض  على  بعضهم  النار  ويُطلقون  َسكارى،  وُهم  ويقودون سياراتهم 
رة؟ أال يكترثون  األسلحة النَّارية. لكن ملاذا يُْقِدم هؤالء على مثل هذه األفعال املُدمِّ
بحياتهم وُمستقبلهم التي يخاطرون بها؟ إنَّ الكثيرين منهم يكترثون؛ لكنَّ الضغوط 
ير وراء قادتهم غالباً ما تكون أكبر من حاجتهم  املفروضة عليهم ملُجاراة رفاقهم والسَّ
قال  فكما  أيضاً.  الكبار  منها  يعاني  املشكلة  وهذه  والسالمة.  واالستقرار  لألمان 

النبي إشعياء: »ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا.«

مدفوع  ألنَّه  اآلخرين؟  وراء  َسيره  في  املقاومة  ضعيف  اإلنسان  جند  ملاذا  لكن 
أنَّ  نرى  ما  وكثيراً  والقبول.  واالنتماء  للمحبَّة  ة  املُلِحَّ حاجته  يُشبِع  أن  مبحاولة 
األشخاص الذين يَعجزون عن إشباع هذه االحتياجات واألشواق العميقة يُعانون من 
ع الذين  تهم. فمثالً، من املعروف منذ سنني طويلة أنَّ األطفال الرُّضَّ اعتالٍل في ِصحَّ
غريب  مرض  بسبب  فائقة  بسرعة  ميوتوا  أن  ميكن  واحلنان  احملبة  للمسات  يفتقرون 
يُدعى »الُهزال«. وهناك أمر ُمشابه يتعرَّض له الكبار احملرومون من احملبة واحلنان أيضاً. 
فأثناء احلرب الكوريَّة في بداية اخلمسينيات، استخدم الشيوعيون الصينيون تقنية 
الطريقة تقوم على  الدماغ« في ُمعتقالتهم. وكانت هذه  بـ »َغسل  تُعرف  جديدة 
َعزل ُسجناء احلرب بعضهم عن بعض عن طريق إبعادهم عن قادتهم وحرمان اجلنود 

من كل ما للحياة من معنًى. 
دون إيصال أية رسائل ُمْحبَِطة لهؤالء املُعتقلني ومينعون وصول  كذلك كانوا يتعمَّ
عة لهم. وكان املساجني يحصلون على مكافآت عندما يَشي أحدهم  أية أخبار ُمشجِّ
كان  وذاك،  هذا  إلى  باإلضافة  ببعض.  بعضهم  ثقتهم  فقدوا  أنهم  لدرجة  باآلخر 

ملُجاراة  عليهم  املفروضة  الضغوط   
أكبر  تكون  ما  غالباً  رفاقهم... 
من حاجتهم لألمان واالستقرار 

والسالمة.
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خريات واالنتقادات ضد بلدهم نهاراً وليالً. وبعد فترة  دون إطالق السُّ أعداؤهم يتعمَّ
قصيرة، قام هؤالء الشيوعيون بإزالة أي شيء مُيكن لهؤالء املُعتقلني أن يرتبطوا به 
أو أن يستمدوا التشجيع منه، وتَـمَّ عزلهم بعضهم عن بعض وعن العالم بفاعلية. 
وماذا كانت النتيجة؟ لقد استلقى أكثر من ثالثة آالف من هؤالء اجلنود على فراشهم، 
أنهم  باستثناء  موتهم  أحد سبب  يعرف  ولم  وماتوا.  انيَّات،  بالبطَّ رؤوسهم  وا  وَغطُّ

فقدوا رغبتهم في العيش. 
لقد ُخلقنا هكذا - ُضعفاء، ومساكني، وُمعتمدين بعضنا على بعض. وبالطبع 
رة. وتُشير  فإنَّ البعض أكثر حساسيَّة من اآلخرين ال سيَّما في سنوات الطفولة املُبكِّ
الدراسات إلى أنَّ هناك نسبة عالية من طالبات الصف الرابع - اللواتي لم يتجاوزن 
العاشرة من الُعمر - يَعتبرن أنفسهن »َسمينات« ويحاولن أن يتبعن ِحمية غذائيَّة. 
أليس هذا األمر عجيباً حقاً؟ فاألطفال الذين يُفترض بهم أن يلعبوا باحلبل واألرجوحة 
يُعانون من القلق بسبب أجسادهم وأشكالهم أمام اآلخرين. لهذا، يجب أن ال نندهش 
عندما نسمع أنَّ البعض منهم يعانون من اضطرابات غذائيَّة في سنوات الحقة من 

راهة.  ُعمرهم مثل فقدان الشهيَّة أو الشَّ

في  تعمل  الهائلة  القوَّة  هذه  ترى  أن  مُيكنك  املدرسة،  قبل  ما  فترة  في  وحتى 
 Focus( وتؤثِّر في سلوكهم. فقد شاركني أحد أعضاء فريقنا في خدمة األطفال 
on the Family( قصًة عن ابنته البالغة من الُعمر ثالث سنوات تُبنيِّ حاجة اإلنسان 

رة للشعور باحلُّب واالنتماء. كانت »بيفرلي« تعيش في َحيٍّ يَكثُر فيه األطفال  املُبكِّ
إنهم كانوا قادرين على  تلحق بهم. وحيث  أن  يريدوها  والذين لم  منها  األكبر سنَّاً 
العدو بسرعة أكبر، والتسلُّق ملسافة أعلى، والقيام بكل شيء بطريقٍة أفضل منها، 

فقد الحظت هي ذلك. 
أمي!  يا  »أريد حلوى  وتصرخ:  تركض  البيت وهي  إلى  »بيفرلي«  يوم، عادت  وذات 

ومساكـني  ُضعفاء،  هكذا  ُخلقنا  لقد   
وُمعتمدين بعضنا على بعض.
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أريد حلوى.«
قالت  الفتاة  لكنَّ  حلوى.  قطعة  لها  وأحضرت  املطبخ  إلى  »إيلني«  األم  ذهبت 

ي، أريد الكثير من احللوى.« بسرعة: »ال يا أُمِّ
عرفت األم أنَّ هناك شيئاً ما يدور في عقل ابنتها؛ لهذا فقد قرَّرت أن تُسايرها 
قليالً لتعرف ما األمر. وهكذا فقد أعطتها خمس أو ِسّت قطع حلوى وراحت تُراقبها 

من النافذة لترى ما الذي ستفعله بها. 
ركضت »بيفرلي« إلى سياٍج يفصل منزلهم عن حقٍل مجاور. كان هؤالء األطفال 
يلعبون كرة السلَّة في اجلانب اآلخر. أدخلت الفتاة ذراعها عبر السياج ولوَّحت باحللوى 
لألطفال، لكنهم لم يروها. فقد استمروا باللعب وكأنها غير موجودة. ثُمَّ نظر أحد 
م لهم شيئاً جيداً. وعندئٍذ، ركض اجلميع إليها واختطفوا  األوالد إليها ورأى أنها تُقدِّ
ويا  يشكروها.  أن  حتَّى  دون  الُكرة  للعب  عادوا  ثُمَّ  ة  َفظَّ بطريقة  يدها  من  احللوى 
لألسف! فقد وقفت »بيفرلي« هناك وحيدةً؛ بعدما خسرت احللوى وأصدقاءها أيضاً. 

حبست »إيلني« دموعها وهي تراقب ابنتها تقف حزينًة عند السياج. فقد حاولت 
تلك الطفلة أن تشتري القبول، لكنها لم حتصل سوى على املزيد من الرفض. كانت 
باللعب معهم.  لها  ويسمحوا  األطفال  هؤالء  يُحبُّها  ألن  ة  ماسَّ بحاجة  »بيفرلي« 
لكنها تعلَّمت في ذلك اليوم أنَّ احملبَّة ال تُشترى، وأنَّ الرَّشوة ال تؤدي عادةً إالَّ إلى عدم 
رفاقهن  املبدأ نفسه عندما سمعن  املُراهقات هذا  االحترام. وقد اكتشفت ماليني 
وبسبب  إقامة عالقة جنسية معي.«  لوافقت على  اً  حُتبِّيني حقَّ ُكنت  »لو  يقولون: 
هؤالء  أنَّ  الحقاً  ليكتشفن  لديهنَّ  ما  أغلى  عن  تخلَّني  فقد  الرفض،  من  خوفهنَّ 

ياج.  الشباب قد تخلُّوا عنُهنَّ وتركوهنَّ مبُفردهنَّ عند السِّ
فمثالً،  وُسخريتهم.  قسوتهم  بسبب  بعضاً  بعضهم  األطفال  يؤذي  ما  كثيراً 
الرابع. فقد  أُم فتاةٍ في الصف  ل في هذه الرسالة القصيرة التي وصلتني ِمن  تأمَّ

 حبست  »إيلني« دموعها وهي تراقب ابنتها
تقف حزينًة عند السيـاج.
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ها بكتابتها وإعطائها لها دون سبب واضح: قامت إحدى زميالت صفِّ
جانيت البشعة،

أنت أسوأ فتاة في العالم. أمتنَّى أن متوتي، لكن، بالطبع، أعتقد أنَّ هذا 
مستحيل. لذلك، لديَّ بعض األفكار:

1- العبي في وسط الطريق. 
2- اذبحي نفسك. 
م.  3- اشربي السُّ

ني. 4- اطعني نفسك بالسكِّ
أرجوك أن تقومي ببعض هذه األشياء أيتها الفتاة السمينة الضخمة. 
ُكلُّنا نكرهك. وأنا أصّلي إلى الّله: »أرجوك يا رب أن جتعل جانيت متوت. فنحن 
بحاجة لهواٍء نقّي. هل سمعتني يارب؟ إن لم تسمع صالتي فسوف منوت 

جميعاً هنا بسببها«. هل ترين يا جانيت، فنحن لسنا سّيئات جداً.
ِمن: واندا جاكسون

تكون  رمبا  كهذه؟  رسالًة  تقرأ  عندما  البشعة«  »جانيت  فيه  ر  ستُفكِّ الذي  ما 
لديها ثقة عالية بنفسها فتتقبَّل األمر بهدوء. لكن إذا كانت »واندا« تتمتَّع بشعبية 
األلم.  للكثير من  ُمهيَّأة  الظروف  أنَّ  يعني  ليست كذلك، فهذا  و»جانيت«  واسعة 
»جانيت«  انتقدت شكل  فقد  اسة،  احلسَّ األوتار  جميع  مَلَست  »واندا«  أنَّ  هنا  الحظ 
»أنِت   - الرِّسالتان  وهاتان  بغيضة.  أنها  يعتقدون  الطلبة  إنَّ جميع  وقالت  اخلارجي 
يبقى  وقد  اس.  احلسَّ الطفل  جَترحا مشاعر  أن  - ميكن  يكرهونك«  و»اجلميع  بشعة« 

ر ذلك طيلة حياته.  الطفل يتذكَّ

ن ضد ألم الرَّفض ما ِمْن أحٍد ُمَحصَّ
إذا طلبت من أي شخٍص راشٍد أن يحكي لك حادثًة ُمشابهًة من طفولته، فسوف حتصل 
نني. وما  رون أموراً حدثت معهم منذ عشرات السِّ على استجابٍة فوريَّة. فاجلميع يتذكَّ
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اسة إلضحاكنا  من شكٍّ أنَّ الفنَّانني الكوميديِّني يُجيدون استخدام هذه األوتار احلسَّ
 William Makepeace(»ثاكيري ميكبيس  »ويليام  اإلجنليزي  الروائي  قال  كما  ألنه 
 Rodney( »الُفكاهة هي َخليلَة الدُّموع.« وقد كان »رودني دينجرفيلد« :)Thackeray

Dangerfield( ُمتَّفقاً معه في ذلك، حيث أنه اعتمد في روايته الهزليَّة على عبارة 
لُعبة  أنَّ  لدرجة  طفولته  في  جداً  مرفوضاً  كان  إنه  قال  وقد  يحترمني.«  أحد  »ال 
ا »جوان ريفرز« )Joan Rivers( فقالت إنَّ  »اليويو« لم تكن ترجع إليه بعد إطالقها. أمَّ
والدها كان ينظر إليها في سنوات شبابها باعتبارها »كلبة« لدرجة أنَّه ألقى َعْظَمًة 
ا املُمثِّل الكوميدي الذي جنح في استخدام مشاعر النقص  الجتذاب َعريٍس لها. أمَّ
هذه إلضحاك الناس فهو االنطوائي النحيل »وودي آلن« )Woody Allen(. فقد كان 

بارعاً جداً في سرد هذه احلادثة التي تعرَّض لها في طفولته.
ع  ة موسيقى على آلة الَكمان عندما َمرَّ مبكان يتسكَّ كان »وودي« ذاهباً ألخذ حصَّ
العابرة(.  ورفاقه. وكان هؤالء يسرقون أغطية اإلطارات )من السيارات  فيه »فلويد« 
ه »فلويد« شتيمًة إلى »وودي« عند مروره. ومبا أنَّ »وودي« كان ُمعتزَّاً جداً بنفسه،  وَجَّ
فقد قال له إنه ال يَقبل بهذه اإلهانة من أيِّ شخص! كما أنه وضع حقيبة آلة الكمان 
من يده وقال لـ »فلويد«: إذا أردت أن تُخاطبني فينبغي لك أن تُناديني »َسيِّدي«. ثُمَّ 
ُكرسيٍّ  على  يجلس  وهو  الشتاء  ذلك  أمضى  إنه  فقال  ة  للقصَّ َسرده  »وودي«  تابع 
ُمتحرِّك، وإنَّ فريقاً من اجلرَّاحني عملوا جاهدين إلزالة الَكمان من ُجمجمته، وإنه كان 

محظوظاً ألنَّه لم يُكن يحمل آلة تشيللو )َكمان َكبير(.
»ولٍد  من  خفنا  كلنا  ألننا  ُمضِحكة  ة  القصَّ هذه  أنَّ  الناس  غالبية  يعتقد  قد 
يناها في تلك  ر كل فشٍل اختبرناه وكل إهانٍة تلقَّ أننا نتذكَّ ما« في طفولتنا. كما 
رة. عندما كنت في الصف الثالث، كنت ألعب َظهيراً أمين في مباريات  السنوات املُبكِّ
البيسبول الساخنة. وما زلت أذُكر ذلك اليوم املشؤوم بوضوح. فقد قام أحد العبي 
ُمباشرةً. كانت الضربة سهلة وال تتطلَّب منِّي  باجتاهي  الُكرة  الفريق اآلخر بضرب 
براعًة كبيرة إلمساكها. لكني سمحت لتلك الُكرة أن تُفلت من بني أصابعي أمام 
خمسة ماليني ُمتفرِّج ُمعظمهم من الفتيات. وفي احلقيقة أنَّ الُكرة أصابت إبهامي 
وهي في طريقها إلى األرض. وما زلُت حتى اآلن أسمع وَْقع أقدام الالعبني األربعة 
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باإلحباط فقد أمسكت  لوا هدفاً ضد فريقنا. وبسبب شعوري  الذين ركضوا وسجَّ
بالكرة ورميتها على احلََكم الذي ابتعد عنها وتركها تتدحرج ملسافة طويلة. وعندها 

َهتف نصف اجلمهور بنبرةٍ عدائيَّة: »بوووو!«، في حني هتف النصف اآلخر: »يييه!«
بعد ظهر ذلك اليوم شعرت أنني أحتضر. كانت تلك جنازة موحشة؛ فقد كنت 
أنا النائح الوحيد فيها. وبعد طول تفكير في األمر الحقاً قرَّرت أن أعتزل تلك اللعبة 
ولم أُعد ملمارستها إالَّ نادراً. فقد مارست رياضة اجلري وكرة السلَّة، واستمتعت بلعب 
ا لعبة البيسبول فقد ماتت هناك في ذلك  التِّنس األرضي طوال دراستي اجلامعية؛ أمَّ
في  امللعب وحفرت األرض قليالً  إلى ذلك  اليوم  وإن ذهبت  امللعب.  الرُّكن األمين من 
ةٍ في لعبة البيسبول ماتت  الزاوية الشمالية الشرقية، فسوف جتد عظام موهبٍة َفذَّ

حتَّى قبل أن تولد!
ح هذا األمر أكثر قليالً. عندما نختبر مئات احلوادث املؤملة مثل هذه،  واآلن، لنوضِّ
وتليها فترة ُمراهقة عاصفة، فمن احمُلتمل جداً أن نُصاب بـ »أزمة ثقة« عندما ننتقل 

نوات الَعشر احلرجة. وهذا بدوره سيؤثِّر على كل شيٍء نحاول القيام به.  إلى السَّ

أزمة ثقة
التِّنس األرضي للُمحترفني.  ر - مثالً - في الدور الذي تلعبه الثقة في مباريات  َفكِّ
عادةً.  يفوزون  بأنفسهم  الواثقني  الالعبني  لكنَّ  دوماً،  يفوزون  ال  الالعبني  فأفضل 
املهارات.  في  ُمتماثلني  خصمني  بني  النتيجة  تتأرجح  أن  الغريب  من  ليس  كذلك، 
فقد تكون نتيجة مجموعة األشواط األولى هي 6-0 لصالح الالعب األوَّل قبل أن 
يتعرَّض للخسارة بنفس النتيجة املؤسفة في مجموعة األشواط الثانية. لكن كيف 
ر مثل هذا التحوُّل املفاجئ في النتيجة؟ فقد بقي كل شيء على حاله أثناء  نُفسِّ
هاتني املجموعتني من األشواط. فالالعبان، وبراعتهما، وخبرتهما، وامللعب، والطقس، 
على  بقيت  األشياء  هذه  ُكلَّ   - والشبكة  عون،  واملُشجِّ والريح،  واملضارب،  والُكرات، 

حالها!
إذاً، ما هو العاِمل املُتغيِّر الذي جعل العباً ُمحترفاً ينتقل من الفوز الساحق في 
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مجموعة األشواط األولى إلى الهزمية الساحقة في مجموعة األشواط الثانية؟ إنه 
أثناء  وهبوطاً  تتأرجح صعوداً  بالنفس  فالثقة  بالنفس.  الثقة  في  واجلَزر  املَّد  عامل 
الدفع  بـقوة  ذلك  تسمية  على  الرياضيُّون  املُعلِّقون  اعتاد  وقد  الرياضية.  املباريات 

)momentum(؛ لكنَّ قوة الدفع هذه هي ُمجرَّد قوَّة نابعة من ثقة املرء بنفسه. 

هل تؤمن بقدرتك على التعاُمل مع التحديات الُكبرى في احلياة؟ إن لم تُكن تؤمن 
بقدرتك، فلن يؤمن بها اآلخرون أيضاً. فسوف يُراقبك اآلخرون بعناية ليروا كيف تنظر 
إلى نفسك. ففي نهاية املطاف، أنت أفضل مصدرٍ للمعلومات حول ذلك املوضوع. 
رفاقك  يُعاملك  التي  الطريقة  على  بنفسك  ثقتك  وعدم  شّكك  ينعكس  وهكذا، 

بها. 
ع هنا على الكبرياء والعجرفة. فالغرور مرض غريب ألنه  أرجو أن تُدرك أنني ال أُشجِّ
يجعل املرء يعتقد أنَّ اجلميع مرضى باستثنائه هو. كما أنَّ الكبرياء توقعنا في الكثير 
من املآزق. وكما قالت احلوت األم لرضيعها: »عندما تَبلُغ سطح املاء وتبدأ بالنفخ فإنَّ 

رِماح الصيَّادين تُصيبك!«
نحن ال منيل إلى النفور من األشخاص املُتعالني فحسب، بل إننا نعرف من خالل الكتاب 
فة. وهناك الكثير من القصص الكتابيَّة التي تَِصف  املقدَّس أنَّ الله أيضاً يُبغض هذه الصِّ
األشخاص املُتكبِّرين ودينونة الله لَُهم في النهاية. كما أننا نقرأ في سفر األمثال أنَّ هناك 
سبعة أشياٍء يُبغضها الله، وجند الكبرياء في رأس القائمة )أمثال 6: 16-17(. لذلك، أرجو 
عك على الغرور واالستقالليَّة والعجرفة. فأنا ال أحتدث  أن ال تفهم من كالمي أنني أُشجِّ
الداخلي  الم  السَّ ز هنا على  نُركِّ إننا  بل  البعض.  يفهم  الذات كما قد  تقدير  هنا عن 
النابع من معرفتك بأنك ابن لله، وأنك تستطيع - مبعونته - أن تقوم بكل ما يطلبه 
منك. وهذا يعني أنه ينبغي لك أن ترُفض االستسالم ملشاعر كراهية الذات، وأن تؤمن 
بقيمتك كإنسان رغم كل ما تُعانيه من ألٍم ورفٍض من اآلخرين. فاألمر ُكلُّه يدور حول 

كلمة واحدة أال وهي »الثِّقة بالنفس.«

 أفـضـل  الالعـبيـن ال يـفـوزون دومـاً.




