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المقدِّمة

ًل. يف هذه احلياة ت�ستمع حتَّى قبل اأن تدرك ذلك؛ اإذ نالحُظ  ياأتي �ل�ستماُع �أوَّ
اأ�سوات  اإىل  حم 

َّ
الر داخل  من  بالفعل  ت�ستمُع  د 

ْ
بع توَلد  مل  التي  الطفلَة  اأنَّ 

التي  الكلمات  �سماع  يف  التالية  االأ�سهر  �ستم�سي  والدتها  وبعد  الوالَدين، 

يان بها اإليها، اإىل اأن يجيء ذلك اليوُم حيث �ستبداأ  ثانها ويهم�سانها ويغنِّ يتحدَّ

ا تلو االآخر.
ً
يف ترديد تلك الكلمات مقطع

بها  ثون  يتحدَّ اآخرين  �سماُع  فعلينا  ة، 
َّ
اأجنبي لغة  ِمن  َن  التمكُّ اأردنا  واإذا 

ن من اإعادة اإنتاج االأ�سوات التي �سمعْتها اآذاُننا، ويف ال�سنوات  قبل اأن نتمكَّ

 املبدعون يف اال�ستماع اإىل االأحلان التي ت�سكن 
ُ

ني، ينغم�س
ِّ
الباكرة للمو�سيقي

 يوًما ما من اآالتهم. ونحن من�سي زمًنا طوياًل من �سنني 
ُ

يف نفو�ِسهم، و�ستخرج

واإىل  البيوت،  يف  والَدينا  واإىل  املدر�سة،  يف  املعلِّمني  اإىل  ن�ستمُع  بينما  ن�ساأِتنا 

الكني�سة. �س يف  املقدَّ  
ُ

الكتاب بها  يخربنا  التي  الق�س�س 

اأنَّه كان يفتقد اإىل   ُ
وعند النظر اإىل بدايات الكون يف �ِسفر التكوين نفهم

اإىل  اال�ستماَع  كان  له  فعٍل  ل 
َّ
اأو الأنَّ  اأذنًا؛  ما  بطريقة  له  كانت  لكْن  التنظيم، 

 قائاًل: ‘‘ليُكن نور’’ في�سمُع الكوُن 
ُ
‘‘ال�سوت’’ الذي يخرتق الظالم، فاهلل ياأمر

َة، ويخلُق اهلل يف 
َّ
 الَفو�سى الكوني

ُ
 النظاُم والتناغم

ُ
ويطيع، وباأعمال ا�ستماع يزيح

 هو 
ُّ

َل الب�سر، وكان عمُلهم االأ�سلي
َّ
ت اأو اٍم منذ بداية خلِق العامل املُن�سِ

َّ
ِة اأي �ستَّ
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كة ليمالأوا االأر�َس باآخرين يحملون ال�سورَة ذاتها ُم�ستمعني اإىل اهلل؛ 
َ
�سماَع الرب

ا.
ً
 ملعنى اأن نكون ب�سر

ٌّ
فاال�ستماُع اأ�سا�سي

ه اأنَّ اال�ستماع هو العمل املركزيُّ ل�سعب اهلل؛  �س كلِّ وجنُد يف الكتاب املقدَّ

نون ب�سوِته ويتما�سكون بكلمِته، وي�سمعون 
َّ
عون ويتكو

َّ
فُهم اأولئك الذين يتجم

مواعيده واأحكامه واإر�ساداته وحتذيراته وتطميناته وُن�سحه.

اأي   ،)Shema( ‘‘�سماغ’’  بكلمة  القدمي  ال�سعب  �سالة  حياة   
ُ
ويبداأ حمور

ويتعلَّم   .)4  :6 )تثنية  واحٌد’’   
ٌّ

رب اإلهنا   
ُّ

الرب اإ�سرائيل:  يا  ‘‘ا�سمع  ��سمع: 
 هذه الكلمات حني ي�ستيقظون يف ال�سباح وحني ينامون، 

َ
االأطفال اليهوُد َتكرار

امل�ساء حول اال�ستماع. اإىل  الفجر  ل حياُتهم من  فتت�سكَّ

نراه حني  تلمذٍة  ل عمل 
َّ
اأو هو  فاال�ستماع  بال�سماع؛  تلميًذا   

ُ
املرء وي�سري 

ادين �سباَكهم ويتبعون ي�سوع حني يدعوهم، واال�ستماع هو 
َّ
 بع�ُس ال�سي

ُ
يطرح

اإىل  اجلليل  من  الطريق  َطواَل  ي�ستمعون  حني  تدريِبهم  يف  اجلوهريُّ  العمُل 

نا بول�س اأنَّ ال�سماع ينبغي اأْن ياأتي قبل االإميان، بل اإنَّ االإميان 
ُ
ر �سليم، ويذكِّ

ُ
اأور

اأْن يوؤمَن �سخ�ٌس ب�سخ�ٍس  ينبثُق من ال�سماع، وي�ستطرد مت�سائاًل كيف ميكن 

 بكلمة اهلل’’ )رومية 10: 17(. 
ُ
 عنه بتاًتا: ‘‘اإًذا االإمياُن باخلرب، واخلرب

ْ
مل ي�سمع

 �سامعيه اأن يكونوا ُم�سرعني يف اال�ستماع ُمبطئني يف 
ُ

 الر�سوُل يعقوب
ُ
وين�سح

نا احلكمُة القدمية اأنَّ ‘‘َمْن يجيب عن اأمر قبل 
ُ
ر التكلُّم )يعقوب 1: 19(، وحتذِّ

ه، فله حماقة وعار’’، وهذا هو النموذج الذي تتطلَّبه احلياُة: اأن ن�ستمع 
َ
اأْن ي�سمع

اأْن  اأْن نقود؛   الدعوَة قبل 
َ
اأن ن�سمع ؛ 

َ
ُنعلِّم اأن   قبل 

َ
اأن نتعلَّم ث؛  اأن نتحدَّ ل 

ْ
قب

ع بالكلمة قبل اأن نَِعَظ بها.
َّ
نت�سب
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 لالأ�سياء، اإذ ُنعطي 
ِّ

نا يف مرحلٍة ما نبداأ يف انتهاِك هذا النظام الطبيعي لكنَّ

اال�ستماع،  ة 
َّ
اأولوي تفوُق  ٌة 

َّ
اأولوي وهي  ذواتنا،  وتاأكيِد  اآرائنا  عن  للتعبرِي  ًة 

َّ
اأولوي

فنقاطع �سخ�ًسا اآخر لقناعِتنا اأنَّنا نعرُف بالفعل ما �سيقوُله، ونبداأ يف اال�ستحواذ 

نا خرباء 
َ

على م�ساحة اأكرب من امل�ساحة التي ن�سمح بها لالآخرين، حا�سبنَي اأنف�س

نة وال نحتاج اإىل تعلُّم �سيء اآخر. وقد مُنِلي على اهلل ما ينبغي اأن 
َّ
يف موا�سيع معي

د  ث وامل�ساركة، ونوؤكِّ  بالتحدُّ
ُ
ه، ون�ساهم

َ
يعطيه بدَل اأن ن�ساأَله ما يريُد هو اأن يعطي

ة، �سارخني ومنادين بر�سائلنا من على االأ�سطح دون 
َّ
اتنا باتِّخاذ مواقف لفظي َّ

ُهوي

 
َ
 اإليه. كما اأنَّنا نرى االآخرين بو�سفهم م�ساريع

ُ
اأن نعرف جمهورنا وال ما يحتاج

ة 
َّ
ة م�سيحي

َّ
 مهم

َ
اأعَظم اأنَّ  ا لهم ق�س�س فريدة يجب �سماُعها، ونح�سب 

ً
ال ب�سر

 اال�ستماع الذي يُفرَت�ُس اأن يكوَن خلادٍم، 
َ
�سع

َ
لدينا هي اأن نَِعَظ بدَل اأن نتَّخَذ و

ُث كما يف جملَّداٍت بينما ن�ستمع يف ق�سا�ساٍت. فنتحدَّ

من  حتمينا  حياًة  نبني  نا 
َ

اأنف�س جنُد  املقلوب  النموذج  هذا  يدوم  حني 

، فننتقل اإىل كنائ�س واأحياء تكتظُّ باأنا�ٍس تتوازى  اال�سطرار اإىل اال�ستماع بحقٍّ

 الذي تخلُقه االأ�سوات املغاِيرة، بانني اأماكن 
َ
اآراوؤهم مع اآرائنا، متحا�سني التنافر

ر معتقداتنا ونتوقَّف عن طرح  ة، ونحجِّ
َّ
ة واالجتماعي

َّ
د �سدى اأفكارنا الالهوتي ُتردِّ

 
َّ
وين�سم  ،

ُ
احلوار ي�سوَد  اأن  هو  االإنرتنت  ل�سبكة   

ُ
العظيم الرجاء  وكان  االأ�سئلة، 

 يختلفون يف الهوتهم ومنظورهم و�سيا�ساتهم ليتعلَّموا وينموا ويتوا�سلوا 
ٌ

اأنا�س

 
ِّ

فقون معهم، لكْن يبدو اأنَّ و�سائَل التوا�سل االجتماعي مع اأولئك الذين ال يتَّ

 ليتوا�سلوا مع َمن لهم ميوٌل م�سرتكة، فكانت النتيجة املوؤ�ِسفة 
َ

�ساعدت النا�س

 قاِبعنَي 
ُّ
نا ن�ستقر

ْ
ر ًفا، لذا �سِ

ُّ
فة ورا�سخة اأكرث تطر هي الو�سول اإىل معتقداٍت مكثَّ

ة التي حتمُل احلقيقَة التي نوؤيُِّدها. يف اأركاننا ال�سغرية اخلا�سَّ
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ُل 
َّ
 تفريًقا للمع�سكرات، ويتحو

ُ
�س من بيٍت لالإميان ي�سري ه الكتاُب املقدَّ

ُ
ر ما ي�سوِّ

ة، وي�سَتِمعون فقط  اإىل اأنا�ٍس ي�ستدفئون بنرياِنهم، وي�سيحون بهتافات احلرب اخلا�سَّ

اإىل قادِتهم، ويتعاملون فقط مع املع�سكرات االأخرى عند قذفهم بال�سهام.

ِن )David Benner( اإنَّ عقبًة كبريًة من 
َ
يقول اأ�ستاُذ علِم النف�س ديڤيد ب

يعتقد  معظمنا  اأنَّ  هي  اال�ستماع  على  قدراِتنا   يف 
َّ
النمو تواجه  التي  العقبات 

اأنَّ معظمنا  ة 
َّ
فر�سي اإىل   

ُ
الكتاب وي�ستنُد هذا   ،

1

دون
ِّ
م�ستمعون جي اأنَّنا  بالفعل 

عمالئهم  ِمن  الكثريين  اإنَّ  اأعرُفهم  معاجلون  ويقول  دين، 
ِّ
جي م�ستمعني  ل�سنا 

 ،
ِّ
االأهم عالقاتهم  اإطار  يف  اإليهم  ي�ستمُع  َمن  يجدون  ال  اأنَّهم  َد 

َّ
ملجر يلتقونهم 

اإنفاِقنا ماليني  اإنَّ حقيقَة  اأقول  �س،  املتخ�سِّ العالج  ودون االنتقا�س من قيمة 

 اإىل فقِرنا يف هذا املجال؛ فالكلُّ 
ُ
ا ت�سري ا لي�ستمع اإلينا النا�س اإمنَّ

ًّ
الدوالرات �سنوي

ا. عون حقًّ
َ
يُ�سم ا  قليلني جدًّ يتكلَّم، لكنَّ 

لن  العامل  يف  الذي  الكالم  كلَّ  الأنَّ  اال�ستماع  ة 
َّ
كيفي تعلُّم  اإىل  نحتاج 

َلنا اإىل نوع الب�سر الذي نريد اأن 
ِّ
يجعل عالقاتنا بال�سكل الذي نريُده، ولن يحو

اه واحٍد وتفاعالت  ة بوا�سطة حمادثاٍت باتِّ
َّ
نكونه، ولن يرتوي توُقنا اإىل احلميمي

 
َّ

نتغري اأن  يف  رغبُتنا  َق  تتحقَّ فلن  طرفان؛  فيها   
ُ

يتناف�س م�سابقاٌت  كاأنَّها  تبدو 

بالو�سول  اُتنا 
َّ
ُهوي ُتكت�سف  ولن  نفو�ِسنا،  يف  التي  ال�سو�ساء  كلِّ  عن  بالتعبري 

وِتنا اخلا�سِّ مبفردنا ومبعزٍل عن االآخرين، بل �سن�سُل اإىل �سوِتنا اخلا�سِّ  اإىل �سَ

اأ�سواتهم. اأي�ًسا  هم  ِجدوا 
َ
لي اآخرين  مب�ساعدِة 

ُح�سن  ممار�سة  ة 
َّ
وكيفي  ، احلبِّ ة 

َّ
كيفي  

َ
تعلُّم نريد  الأنَّنا  اال�ستماع  ة 

َّ
كيفي نتعلَّم 

ا. نريد اأن نكوَن ُم�ستمعي ق�س�ٍس ال  ة ا�ستقبال الب�سر يف حياتنا حقًّ
َّ
ال�سيافة، وكيفي
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 الذي �سيجعلنا ننفتح 
َّ

ا�سني، كما نريد اأن جنَد الهدوء وال�سكون الداخلي َد َق�سَّ
َّ
جمر

ًة.
َّ
ِة اال�ستماع الأنَّنا نريد اأن نكوَن اأكرَث اإن�ساني

َّ
ا تعلُّم كيفي

ً
على التغيري، ونريُد اأخري

ِل اجِلدِّ اإالَّ حني اأدركُت اأينِّ ل�سُت 
َ
مل اآخذ مو�سوع اال�ستماع على حمم

ا 
ً
ة و�سيلة اأخرى، ول�سُت فخور

َّ
ا مبا يكفي للح�سول على انتباه الن�ساء باأي

ً
و�سيم

باالعرتاف بهذا. ففي اجلامعة ا�ستعرُت من �سديقٍة ن�سخًة من كتاب ‘‘�لرجال 

 Men Are from Mars, Women Are from( ’’من �ملريخ و�لن�ساء من �لزهرة
اإخباِرها  دون  ة 

َّ
اجلامعي املدينة  يف  غرفتها  من  الكتاب  اأخذُت  بل   ،

2)Venus

بذلك؛ اإذ كنُت اأ�سعر بَحرٍج من قراءته، وال يزال هذا الكتاب عندي. لقد 

لو م�سكالت،  تعلَّمُت من ذلك الكتاب اأنَّ الن�ساء م�سَتمعات واأنَّ الرجال حالَّ

 الكتاب 
َ
ة، لكنِّي ا�ستخدمُت اأفكار

َّ
 عن ذلك بو�سفه �سورًة منطي

َ
و�سرفُت النظر

التوقُّف عن حماولة حلِّ كلِّ �سيء والأكون فقط  اأجل  الوقت من  يف ذلك 

العيَنني، واإعادة �سياغة  النا�س بتوا�سل  ُودَّ  اأخِطُب  النا�س، فكنُت  متاًحا مع 

 عن فهمي ملا يقوُله، واأي�ًسا بتعبريات االإن�سات 
ِّ

ُث معي الأعرب ن يتحدَّ
َ
عباراِت م

. الن�سط املوِحية با�ستماعي املتاأينِّ

ة عالقٍة؛ ففي االأ�سهر االأوىل ال ميكُنك 
َّ
من ال�سهل اال�ستماع يف بداية اأي

بينما  ل�سانَك،  مُم�سًكا  �سامًتا  هناك  تل�س  حني  ة 
َّ
لي

َ
امل�ستقب املحادثات  ع  توقُّ

ك من مقاطعة �سخ�ٍس ما يقول �سيًئا ما تختلف 
َ

ا نف�س
ً
ة اإرادتك مانع

َّ
ت�ستجمُع قو

ا 
ً
اأذننَي وفم اأنَّ لدينا  لِم  الظُّ تبدو حقيقًة غايًة يف  اللحظات  فيه معه، ويف تلك 

 اآخر متاًما اأن 
ٌ
ه اأمر ، لكنَّ

ِّ
ا عمُل اال�ستماع احلقيقي واحًدا، لكْن حيَنها يبداأ حقًّ

ث. اأن تتحدَّ ل 
ْ
قب ان�سباط اال�ستماع  ت�ستمرَّ يف ممار�سة 
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 عالقاتنا؟ وكيف 
َّ

تتغري اأن  وهو: كيف ميكن  �سوؤاٌل،   
َ

الكتاب ُك هذا 
ِّ
يحر

اًل؟ وماذا لو تعاملنا 
َّ
ة اال�ستماع اأو

َّ
 اإذا تعاملنا مع كلِّ موقف بني

َّ
ميكننا اأن نتغري

مع عالقتنا باهلل بو�سفنا م�ستِمعني؟ ماذا لو نظرنا اإىل عالقتنا بالطبيعة بو�سفها 

اأفواهنا؟  بدَل  اآذاننا  با�ستخدام  عالقاتنا  مع  تعاملنا  لو  وماذا  ا�ستماع؟  عالقة 

 تلك امل�ساعر ونعَظها؟
َ
وماذا لو �سعينا اإىل اال�ستماع اإىل م�ساعرنا قبل اأن ناأمر

ة، فال تزال ر�سالة اال�ستماع 
َّ
اأنَّ اال�ستماَع مركزيٌّ يف خدمتي الرعوي مع 

اإىل  مون العظات التي يحتاجون هم  الرعاَة يقدِّ اإنَّ  قال 
ُ
اإليها، وي اأحتاج  ر�سالًة 

اأحتاج  الأينِّ  الكتاب  هذا  اأكتب  اأنا  وها  اآخر،  �سيء  اأيِّ  من  اأكرث  �سماعها 

قد  �سيء  من  ما  اأنَّه  نف�سي  تذكري  اإىل  واأحتاج  حمتواه،  �سماع  اإىل  ا 
ًّ
�سخ�سي

يُته باال�ستماع- من  ين كما فعَل اال�ستماُع؛ اإذ مل يُكِن املحتوى الذي تلقَّ
َّ

غري

اال�ستماع  عمل  بل  ين، 
َّ

غري ما  هو  وهم�ساِتهم-  وق�س�سهم  االآخرين  كلمات 

نف�سه؛ فهناك �سيء ما ب�ساأن ال�سكون واالنتباه اإىل �سخ�ٍس ما، اأو اإىل ‘‘�سخ�سه 

اإىل حيث  َكها 
ِّ
ليحر املحادثة  ة  بدفَّ ومُم�سًكا  احلديث  باإدارة  له  �ساحًما  الكرمي’’، 

.
ٌ ِّ
 مغري

ٌ
اأمر ذاته  الذهاب؛ فذلك يف  يريد 

قاد  م�سهور  ن�سٌّ  هناك   ،)St. Benedict( نديكتو�س 
َ
ب ي�س  القدِّ قانون  يف 

��ستمع،  الكلمَة االأوىل  فيه  ال�ساد�س، جنُد  القرن  الرهبنة منذ  حياَة جمتمعات 

، يف كلِّ  ا لو نعيُد اال�ستماع اإىل مكانته- اإىل بداية الكلِّ واأقوُل هنا اأينِّ اأودُّ حقًّ

ا نعمله فقط يف املراحل 
ً
جانٍب من جوانب احلياة واالإميان؛ فلي�س اال�ستماُع اأمر

 عنها حني ننمو ون�سل اإىل عمٍر 
ُ
ة من احلياة، كما لو كان مرحلًة نكرب

َّ
االإعدادي

بل  عالقاتنا،  يف  منه  املزيد  حقن  اإىل  نحتاج  لذيٍذ  دواٍء  د 
َّ
جمر ولي�س   ، معنيَّ
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ِتنا وعالقاتنا وخدمتنا بو�سفنا ج�سد 
َّ
ينبغي لال�ستماع اأْن يكوَن يف قلب روحاني

ون لنتعامل مع كلِّ �سيء بهدف 
ُّ
امل�سيح وعالقتنا بالثقافة وبالعامل، ونحن مدعو

اًل، ودعوُتنا هي لال�سرتاك يف حياة اال�ستماع.
َّ
اال�ستماع اأو


