


ل الفصل األوَّ

الِسرُّ الَمصون وراَء الواِلديَّة الحكيمة

التي  المعلومات  بع�َض  اإعطائك  في  لديَّ  جيِّدة  انطالق  نقطة  تتمثَّل 

ًة وافية. ل خلفيَّ ُت�شكِّ

األٍف  �شنَة  )اأُكتوبر(،  ل  الأوَّ ت�شريَن  من  الخام�ض  في  ي  مِّ
واأُ اأبي  ج  تزوَّ

وت�شِع مئٍة وَثالثين. وفي الخام�ض من اآب )اأُغ�شط�ض( التالي، عاَم األٍف وت�شِع 

ِمئة وواَحٍد وثالثين، ُولد اأخي اأُورڤل. )اإذا اأجريَت عمليَّة ح�شابيَّة، يتبيَّن لك 

الثامن  ثمَّ في  اأك�شف ف�شيحة هنا.(  النتيجة �شحيحة، وهكذا فاأنا ل  اأنَّ 

اأختي  األٍف وت�شِع مئٍة واثنيِن وثالثين، ا�شتقبال  اأيلول )�شبتمبر(، عام  من 

با�شم  اليوم  يعرفونها  تقريًبا  والجميع  ي.  اأمِّ ا�شِم  على  لو�شيل،  ياها  و�شمَّ

ل )اأكتوبر(، عاَم  لو�شي. ُثمَّ بعد نحو �شنتين، في الثامن ع�شر من ِت�شرين الأوَّ

»غلطة«.  ي،  اأمِّ بتعبيِر  وكنُت،  اأنا.  واأربعين، جئُت  وثالثٍة  مئة  وت�شِع  األٍف 

لم ي�شتاأ والداي من قدومي، ولكنَّ الإتيان بي اإلى العالم لم يكن بالتاأكيد 

ا اأنَّ اأورِڤل  طا له، وما ا�شتطعُت قطُّ ن�شيان ذلك تماًما. وقد بدا جليًّ �شيًئا خطَّ

ي الُمحبَّب، فيما كانت لو�شي هي المحبَّبة عند واِلدي ِبال ريب،  كان ولد اأمِّ

.
ّ
الأمُر الذي اأبقاني ُمت�شائاًل عن موِقعي الِفعلي

ا  فات الموؤثِّرة، فا�شتحقَّ  من ال�شِّ
ٌ
كان لدى اأورِڤل ولو�شي كليهما كثير

اأدري هل  اأخي بذكائه. ل�شت  ز  كلَّ ما ناله من اهتمام وامتداح. وقد تميَّ

اأُجرَي له اختبار »حا�شل الذكاء«، ولكْن كان من �شاأنه اأن يحلَّ حتًما في 

واأنا  بارزة.  مو�شيقيَّة  موهبة  ذا  ا  اأي�شً وكان  ة«.  العبقريَّ »مقاربة  مرتبة 
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ه لو اختار المو�شيقى مهنة، لأمكنه اأن ي�شير عازف بيانو ُيقيم  ُمقتِنع باأنَّ

حفالت مو�شيقيَّة ناجحة. ولكنَّ قلب هذا العبقريِّ الموهوب كان في مكاٍن 

واآل  راي�ض«  »جامعة  الآن  ُتدعى  وهي  راي�ض«،  �شة  »موؤ�شَّ ارتاد  فقِد  اآخر. 

ًة  به الأمر اأخيًرا اإلى خدمة الربِّ بدوام كامل، مر�َشاًل في بون�ض اآير�ض مدَّ

جاوزت ثالثين �شنة.

ًة على الإطالق.  ا لو�شي فهي بين اأكثر النا�ض الذين عرفُتهم موهوبيَّ اأمَّ

 ُمعَظم عارفيها، فهي ُمعِدية تماًما في حما�شتها، ولديها اإقباٌل 
ُّ
وكما ُيِقر

َة �شنوات في عداد »اأُوپرا َدَل�ض المدنيَّة«، كما  َنِهٌم على الحياة. وقد غنَّت عدَّ

ها ُت�شفي لم�شًة فنِّيَّة على كلِّ ما تفعله: فُغَرف بيتها الجميل و�شفحات  اأنَّ

ر. ولكونها اأديبًة بارعة،  راتها ال�شخ�شيَّة على ال�شواء جديرٌة باأن ُت�شوَّ ُمذكَّ

لعون  فقد كتبت ب�شعة موؤلَّفات ممتازة. وما اأكثر الذين ُيطاِلعون ُكتبها ويطَّ

على خدمتها في اإطاِر »ن�شاُء الإيمان«.

ر كيف قد تكون المقارنة  فبوجود اأٍخ اأو اأُخٍت كهَذين، يمكنك اأن تت�شوَّ

عالمات  بطاقات  فاإنَّ  مثاًل.  المدر�شة  خِذ  اأ�شغر.  لولٍد  ا  احتماليًّ رة  مدمِّ

ة  اأورِڤل كانت ُمِملًَّة فعاًل، اإذ كان يمكن التنبُّوء بها تماًما! فاإزاء كلِّ مادَّ

ا بطاقاتي... فكانت مختلفة بالطبع،  يظهر تقدير المتياز عيُنه »اأِلف«. اأمَّ

ا(.  )اأبجديًّ »الهاء«  »الأِلف« حتَّى  ِمَن  ُكلَّه  ال�ُشلَّم  ي  ُتَغطِّ اإذ كانت عالماتي 

علمُت  وقد  تعلُّمي.  في  الوا�شع  ع  التنوُّ هذا  ذا  حبَّ واِلَديَّ  اأنَّ  يبُد  لم  ولكْن 

 »اأن 
َّ
هما كثيًرا ما قارناني باأخي، كما اعتادا اأن يقترحا اأنَّ علي ذلك لأنَّ

ني كنُت فرًدا  اأنَّ ا  ي عرفُت غريزيًّ اإنَّ اأ�شير مثله تقريًبا.«  اأكثر حتَّى  اأجتهد 

تلك  باأنَّ  �شعرت  ما  نادًرا  ولكنَّني  مختلفة،  ومواهَب  اهتماماٍت  ذا  فريًدا 

ها  فاإنَّ ا.  نة. والمقارنات قد تكون موؤِلمة جدًّ ُمَثمَّ اأو  الفروق كانت مقبولة 

ا جعلني اأمتع�ض واأ�شعر  ني لم اأُكن مثَل اأخي، ممَّ راٍت ماألوفًة باأنَّ كانت ُمذكِّ
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بالتق�شير في ح�شوره. واإلى هذا اليوم، ما نزال اأنا واأُورِڤل غيَر ُمتقاِرَبين. 

ًنا  ما ينبغي اأن اأعترف باأنَّ ق�شًما كبيًرا من ذلك اأُلُم اأنا عليه. فل�شُت ُمتيقِّ اإنَّ

ني اأعلم كيف ينبغي اأن اأكون. باأنَّ

يُت في عائلة  ني تربَّ رجاًء، ل تظنَّ اأنَّ طفولتي كانت غير �شعيدة اأو اأنَّ

رهيبة. فقد كنُت �شعيًدا اإلى حدٍّ مقبول في بيت اأبي، وبع�ض الأحيان �شعيًدا 

ا عائلة ُمِحبَّة غالًبا ما ي�شحك اأفراُدها   البال. اإذ ُكنَّ
َّ
�شعادًة غامرة وخلي

 
ِّ
خامي

ُّ
د الر وُين�ِشدون مًعا. وما زلت اأذكر وقوفي بين اأخي واأختي على النُّ�شُ

ان الحرب العالميَّة الثانية،  في ال�شيدليَّة المحلِّيَّة باإل كامپو، تك�شا�ض، اإبَّ

الفوهَرر  وجه  في  )ِفّت(،  هاْيل  )ِفّت(،  »هايل  حناجرنا  بملِء  ُمن�ِشدين 

تماًما!« )ما عادوا يكتبون مثَل هذه الأغاني الهزليَّة!( وكان كلٌّ مّنا ُيكافاأ 

.
ّ
بقرن بوظة ي�شيل له اللُّعاب، بعد اأدائنا الحما�شي

اأثناء  في  �شيَّما  ول  دائًما،  بيتنا  اأرجاء  تمالأ  المو�شيقى  كانت  كذلك 

عزف  في  ووالدي  الپيانو،  عزف  في  ُيراِفقنا  اأخي  وكان  الميالد.  مو�شم 

الهرمونيكا، فيما ُنغنِّي اأنا واأختي. و�شبق اأن كانت والدتي ُمن�ِشدة منفردة 

اإن�شاَء عائلة، وكانت ذات �شوٍت  وِت الَنِديِّ )�شوپرانو( قبل مبا�شرتها  ب�شَ

ا. فهذه العائلة المو�شيقيَّة الَمِرحة التي اأنتمي اإليها اأ�شعلت   بارٍع جدًّ
ٍّ
غنائي

�شرارة اهتمامي بالُفنون، ل بالمو�شيقى الكال�شيكيَّة وحَدها، بل بالأدب 

مفتوًنا  اليوم  حتَّى  زلت  وما  وبالم�شرح.  عر،  ال�شِّ �شيَّما  ول  ا،  اأي�شً الرفيع 

بجميع الفنون الأدائيَّة. 

اأنَّ  غير  �شعيدة.  �شليمة  ٌة  ُولوديَّ لي  كانت  العموم،  على  وهكذا، 

ني  باأنَّ قطُّ  اأ�شعر  لم   : تحدِّيَّ هذا  كان  اأْن  فَق  اتَّ وقِد  تحدِّياِته،  بيٍت  لكلِّ 

اأذكر  فل�شُت  ثابت.  نحٍو  على  لي�ض   ... واِلديَّ ِكال  عند  محترم  اأو  مرغوب 

هما  اأنَّ �شادًقا  اأعتقد  ل  اإنِّي  ُثمَّ  عاني.  و�شجَّ فيها  �شدَّداني  كثيرًة  اٍت 
َّ
مر
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على  لم�شاعدتي  ب  التاأهُّ �شيَِّئي  اأبقاهما  الذي  الأمُر  اأنا،  َمن  ا  حقًّ  علما 

معرفة ذاتي.

ة  مهمَّ فاإنَّ  ة.  الواِلديَّ في  اأ�شا�شيَّة  ة  م�شوؤوليَّ هي  تلك  وبالمنا�شبة، 

الأبوين، بعبارة موجزة، هي اأن يعرفا ولدهما ُثمَّ ُي�شاِعداه على اأن يكت�شف 

اأيُّ �شخ�ٍض فريٍد غاٍل هو اأماَم اهلل، وفي العالم حواَليه. حتَّى اإذا تمَّ بلوغ 

هذه الغاية، وحان وقُت اإطالق تلك الحياة لتعي�ض ُم�شتقلَّة، ي�شتطيُع الولد 

الأمان  له  ر  �شيوفِّ الذي  الأمُر  ا،  قويًّ �شعوًرا  ته  بُهِويَّ �شاعر  وهو  ينطلق  اأن 

ه طوال العمر. وُح�شَن التوجُّ

ة الحكيمة هو هذا:   الَم�شون وراء الواِلديَّ
َّ
وعليه، فاإنَّ ال�ِشر

ة الواِلَدين هي أن يساعدا أوالدهما على أن يعرفوا أنُفَسهم،  إنَّ مهمَّ
وينشأوا ُمِحبِّنَي أنُفَسهم، وينالوا الرضى بأن يكونوا أنُفَسهم.

خاء والم�شوؤوليَّة،  لقد علَّمني واِلداَي الطاعة والن�شباط والعطف وال�شَّ

واأهمَّ الُكّل: كيف تكون لي عالقة بالربِّ ي�شوع الم�شيح. وقد كانت التقوى 

غم من كامل التدريب 
ُّ
الر هي المعيار الوحيد الأهمَّ في بيتنا. ولكْن على 

ي واأبي، با�شرُت الحياة وحيًدا اإلى حدٍّ ما دون  يُته من اأمِّ ال�شالح الذي تلقَّ

فاني؟
ِّ
هما لم َيعرفاني، فكيف كان يمكن اأن ُيعر مفتاٍح ُيبيِّن لي َمن اأنا. اإنَّ

ُم التكيُّف َتَعلُّ

اأرتاد  كنُت  فيما  َدَل�ض  في  ُمقيَمين  و�ِشنثيا  اأنا  ا  ُكنَّ �شنين،  عدَّة  بعد 

ذاك  ج 
ُّ
التخر برنامج  من  الثالثة  �شنتي  وفي   .

ّ
الالهوتي َدَل�ض  معهد 

�شاعة  وع�شرين  واحدًة  اأدُر�ض  كنُت  �شنوات،  اأربع  على  ي�شتمل  كان  الذي 

َرين اآخَرين ب�شفِة ُم�شَتِمع، اأَحُدهما َدَعوُتُه »القراءة اليونانيَّة 
َّ
ُر ُمقر واأح�شُ
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»القراءة  المنهج  )دعاه  اْينت.  ُتو�شَّ اٱ�شتان  الدكتور  يد  على  الُمريعة« 

المزيج  ذلك  بين  وكان  به!(  اأخَبَر  كنُت  اأنا  ولكنَّني  ريعة«،  ال�شَّ اليونانيَّة 

�شه ُمعلِّمي الخا�ضُّ الرائع، الُدكتور ُهوارد 
ِّ
رات واحٌد ُيدر

َّ
الُمتَقن من الُمقر

كلَّ   
ُّ
الدرا�شي ر 

َّ
الُمقر ذلك  غيَّر  وقد   .»

ّ
الم�شيحي »البيَت  ُيدعى   َهندِرك�ض، 

�شيٍء عندي.

نا في اأيلول )�شبتمبر( من تلك  ا لأنَّ لقد ُحِفزُت على التعلُّم حفًزا خا�شًّ

يناه  بيًّا �شغيًرا �شمَّ ال�شنة اأتينا من الُم�شت�شفى اإلى البيت بمولودنا البكر �شَ

بي   لأنِّي �شعرُت بعدم تاأهُّ
ّ

ُكورت. و�شلَّيُت بحرارة طالًبا المعونة من الرب

ارتكبها  التي  الأخطاء  اأتجنَّب  اأن  ًفا  متلهِّ اأردُت  وقد  اأًبا.  اأكون  لأْن   
ِّ
الُكلِّي

جواب  من  كبيًرا  جزًءا   
ُّ
الدرا�شي ر 

َّ
الُمقر هذا  وكان  معاملتي.  في  واِلداي 

هت  ًنا اأين اأبداأ بدرا�شتي في الكتاب المقدَّ�ض، توجَّ اهلل. ولأنِّي لم اأكن ُمتيقِّ

اه الم�شدَر الرئي�ض لتزويدي بالحكمة في هذا  اإلى �شفر الأمثال، حا�شًبا اإيَّ

ا بدرا�شة الن�ضِّ العبريِّ عنايًة  المو�شوع. وفي ذلك الوقت تقريًبا، بتُّ َمعنيًّ

ة، وقد اأفدُت كثيًرا من المهارات النادرة لدى الُدكتور برو�ض واْلطِكي،  ِجدِّيَّ

واأنا ُمعَجب اإعجاًبا �شديًدا بمعرفته العميقة للُّغات ال�شاميَّة.

المقدَّ�ض  الكتاب  من  فتعلَّمت  �شنوات.  ب�شع  تلك  درا�شتي  اقت�شت 

وعدَّلت  اأخطائي  فحلَّلُت  واأخفقت،  بها،  وعملُت  الأولد،  تربية  مبادَئ 

باإرڤنغ،  كني�شٍة  في  راٍع  ب�شفة  اأثناء خدمتي  في  ُثمَّ  وحاولُت من جديد. 

لي  ُيقوِّم  كي  واْلطِكي  الدكتور  اأزور  كنُت  َدَل�ض،  اإحدى �شواحي  تك�شا�ض، 

ة  الوالديَّ اأ�شتمدُّ مبادئ  اأدر�ُشها. وبداأُت  التي  ة  العبريَّ لالآيات  ا فهمي  نقديًّ

وجدُتها  والتي  القديم،  العهد  في  الواردة  المفتاحيَّة  الآيات  بع�ض  من 

ه كان  ة تف�شيري، ول �شيَّما لأنَّ حَّ ن ب�شِ ر. وقد اأردُت اأن اأتيقَّ حافلًة بالتب�شُّ

مختلًفا كثيًرا عن كيفيَّة تف�شيرها كما �شبق اأن �شمعُته.
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ر تف�شيًرا  تنا، ب�شفتنا تالميذ للكتاب المقدَّ�ض، لي�شت اأن نت�شوَّ اإنَّ مهمَّ

 الأ�شليَّة ونك�شف 
َ
جديًدا ونطلَع بالهوتيَّاٍت ُمحَدثة، بل اأن نكت�شف المعاني

التف�شيرات  باأنَّ  مقتنًعا  وبتُّ  الزَّمن.   
ِّ
مر على  وُطِم�َشت  ُحوِّرت  اٍت  لهوتيَّ

�شت لت�شويٍه 
َّ
ة ب�شاأن تربية الأولد تعر »النموذجيَّة« لبع�ض المقاطع الُمِهمَّ

ا�شت�شارة  على  حر�شُت  ولذلك  كذلك.  ُيَعلِّمونها  الآخرون  وكان  موؤ�ِشف 

دق دائًما.  وعاِلم عبريٍّ محترم كي ي�شاعدني على التزام ال�شِّ
ٍّ
لهوتي

فاإذا �شمحَت لي بالنتقال �شريًعا من ُطفولتي واأوائِل ُر�شدي اإلى الزَّمن 

، اأودُّ اأن اأُبيِّن ما اكت�شفُته وما و�شعُته اأنا وزوجتي قيَد الُمماَر�شة 
ّ
الحالي

في معاملة اأولدنا.

ِريُق الَقِويم أمثال 22: 6 ... الطَّ

َربِّ اْلَوَلَد ِفي َطِريِقِه،
َفَمَتى َشاَخ أْيًضا اَل َيِحيُد َعْنُه.

لهذه الآية - في معظم الكتب العلميَّة التي تتناول تربية الأولد ح�شب 

 تقريًبا: 
َ
 ينحو النَّحَو التالي

ٌّ
 نموذجي

ٌ
مبادئ الكتاب المقدَّ�ض - تف�شير

َغِرهم على ال�شتقامة ومكارم الأخالق ومخافة  اأولدك في �شِ »ربِّ 

ن�شخة من  طوا  يتاأبَّ اأن  على  احر�ض  الكني�شة.  والمواظبة على ح�شور  اهلل 

الكتاب المقدَّ�ض اإلى الكني�شة، ويح�شروا كثيًرا من �شفوف مدار�ض الأحد، 

 اأو اأكثر. �شدِّد على قواعدك وُنُظمك 
ٍّ
ٍم م�شيحي ويذهبوا ُكلَّ �شيف اإلى مخيَّ

الذهبيَّة،  والقاعدة  الع�شر،  الو�شايا  يتعلَّموا  اأن  ن  تيقَّ وان�شباط.  بثباٍت 

لُّوا، واحر�ض على  وب�شع اآياٍت رئي�شيَّة في الكتاب المقدَّ�ض. علِّمهم اأن ُي�شَ

الأخير �شيح�شدون  هم في  الم�شيح معرفًة خال�شيَّة. وبعد، فاإنَّ اأن يعرفوا 



21

َد 
ِّ
دون حتًما. و�شوف يعي�شون نمط الحياة ذاَك الُمتمر

َّ
اإذ يتمر  

َّ
الُمر واَن  الزَّ

َزواَنُهم وتعبوا من انجرافهم في درب الحياة  ُثمَّ متى ح�شدوا  اإلى حين، 

يتهم تربيًة  ما اإذا ربَّ ... اإنَّ
ّ

الَوْعر - متى �شاخوا وَعَجزوا - يرجعون اإلى الرب

ح�شنًة فح�ْشب!«

واأقول ب�شراحة  ا.  اأجد ذلك معزًِّيا جدًّ اأدري موقفك. ولكنَّني ل  ل�شت 

 
َّ
ه، ل�شبٍب ما، بات »الأُ�شلوَب الم�شيحي اإنَّ ذلك لي�ض وعًدا على الأغلب. اإلَّ اأنَّ

 خارَج نطاق 
ٌ
ا لماذا يتعزَّى اأيُّ �شخ�ض بذلك، فاأمر في تربية الأولد«. اأمَّ

اإلينا اهلل قائاًل: »هذه م�شورة  ُيقدِّمه  اأ�شبَه ب�شيٍء  اإنَّ ذلك ل يبدو  اإدراكي. 

حكيمة. افعل هذا، فيوؤول كلُّ �شيء اإلى الخير!«

من  ال�شاد�شة  لالآية  ال�شائع  التف�شيِر  هذا  كون  على  الأمر  يقت�شُر  ول 

الأ�شحاح الثاني والع�شرين في �شفر الأمثال غيَر وافِر التعزية، بل هو غير 

وما  َجَمحوا  هم  اأنَّ اإلَّ  هكذا،  ئوا  ُن�شِّ نا�ًشا  نعرف  واأنا  فاأنت  ا!  �أي�ضً �ضحيح 

ٍك  . لقد ن�شاأُوا مع اأبوين موؤِمَنيِن بالم�شيح، في بيٍت حازٍم متم�شِّ َرَجعوا قطَّ

جهم، ثمَّ ماتو� 
ُّ
بالأخالق وثابٍت على المبادئ، كي َيجَمحوا فقط عند تخر

اأن  الذي وجب  الَحَيدان عن الطريق  وا قطُّ عِن  في ع�شيانهم. وُهم لم يكفُّ

ي�شيروا فيه.

ة لنعرف ما ق�شد اأن  طح وَرَجعنا اإلى اللُّغة العبريَّ اإن َنَقبنا تحت ال�شَّ

يقوله الكاتب الب�شريُّ تحت اإر�شاد الروح القد�ض، نجد �شيًئا يختلف كثيًرا 

ا، وُمواِفق للِفطرة  ا ُعلِّمناه. فما َلَدينا في هذه الآية هو �شبيٌل ُمنِع�ٌض جدًّ عمَّ

ا  بع، لكْن توجيًها عمليًّ ال�شليمة، اإلى تن�شئة الأولد، �شبيٌل ُيقدِّم رجاًء بالطَّ

ُعه من الكلمة المقدَّ�شة،   هو ما ِبتُّ اأتوقَّ
ُّ
ا، وهذا اأهّم. والتوجيه العملي اأي�شً

وما ِخبُت قّط.
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ا  ُة ُلغُة فنَّانين و�ُشعراء. وتكاد كلُّ كلمة ترتبُط ارتباًطا مجازيًّ العبريَّ

ي�شتخدم  ا  خ�شو�شً العبريُّ  فال�شعر  الَقوم.  اختباِر  نواحي  من  بناحيٍة 

ًة من  ا، حتَّى اإنَّ لوحًة غنيَّ َوًرا بيانيَّة توؤدِّي المعنى ت�شبيهيًّ تلميحاٍت و�شُ

ة تقوم وراء العبارات البالغة الب�شاطة. ول َيخفى اأنَّ  التَّداعيات الح�شاريَّ

ة، في ذلك و�شواه، ُتماِثُل �شقيقَتها العربيَّة كثيًرا. الِعبريَّ

الأمثال  �شفر  والع�شرين في  الثاني  الأ�شحاح  ال�شاد�شة من  الآية  اإنَّ 

عر الِعبريِّ من حيُث اإيجاُزها  ا. وهي نموذج لل�شِّ تقُطُر اإلماًعا وَمجاًزا �شعريًّ

على  تنطوي  كلمة  كلُّ  كانت  ا  ولمَّ كلمات.   
َ
ثماني تتجاوز  ل  اإذ  ديد،  ال�شَّ

َور الكالميَّة، ف�شننظر في ُكلِّ  معًنى ح�شاريٍّ وافر، وتعتمد كثيًرا على ال�شُّ

كلمٍة باإنعاٍم واٍف.

» »ربِّ

ن«. وهو  �َض، اأو د�شَّ
َّ
« ترجمة لفعٍل عبريٍّ اأ�شُله َحناك، ومعناه »كر »ربِّ

اإلى تد�شيِن  القديم - ثالًثا بالإ�شارة  اٍت فقط في العهد 
َّ
اأربَع مر ُم�شتخَدم 

من  الم�شتقَّ  ال�شم  اأنَّ  النتباه  يلفت  ا  وممَّ الولد.  تربيِة  اإلى  وُهنا  بناء، 

كالآراميَّة  عينها،  الأُ�شرة  من  �شاميَّة  لغاٍت  وفي  »َفم«.  معناه  الفعل  هذا 

الأ�شفل،  الفِم  جزُء  َفّك،  الفم،  باِطِن  اأعلى  »َحَنك،  اللفظة  معنى  والعربيَّة، 

حنك الح�شان الأدنى، فم، اإلخ«. فاإذ نعَلم كيف جاَرت هذه الكلمة ح�شارة 

ال�شرق الأدنى القديمة، ُنعاُن على فهم اللفظة كما هي م�شتعملة هنا.

ة، فُي�شتخَدم   »حنَّك« وهو ابُن عمٍّ لهذه الكلمة الِعبريَّ
ُّ
اأما الفعل العربي

الَبَلح  من  اإناٍء  في  �شبَّابتها  تغم�ض  اإذ  القابلة  عليه  ما درجت  في و�شف 

�شاأن  من  وكان  حديًثا.  المولود  فل  الطِّ َحْلَق  وُتَدلِّك  الم�شحوق  الِعَنب  اأو 

فل،  الطِّ الَم�ضِّ عند  اأو بالأحرى يحِفز - غريزة  ب - 
ِّ
ُيدر اأن  التَّحنيك  هذا 
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ة  العربيَّ في  اللفظة  تعني  »الفم«،  لفكرة  ووفاًقا  اأ�شَهل.  اإر�شاُعه  فيغدو 

بوا�شطة  بالح�شان  المرء  يفعل  )كما  اإلخ  وانقياًدا،  خبرًة  »اأ�شفى  ا   اأي�شً

َحبٍل في َحَنكه(«.

ب«، 
َّ
ن«، »در  ُممتِزجة ِقواُمها »د�شَّ

ٌ
وهكذا، ففي اللفظة َحناك َلَدينا ِفَكر

»فم«، »اأ�شفى خبرة«، ومن اإلماعة ِلجام الح�شان معنى الإخ�شاع بق�شد 

الح�شارة  اإلى  الُمتعدِّدة  التلميحات  هذه  َبِرحت  وما  والإر�شاد.  التعليم 

المعنى  ُي�شيِّقوا  اأن  هم  بع�شُ يريد  الذين  رين  الُمَف�شِّ بين  َجَدٍل  مو�شوع 

ما كانت هذه ُمقاَربًة معقولة لو لم يُكن هذا  ليقت�شر على تحديٍد واحد. وربَّ

ة،  ر اأَحُد ُعَلماء الِعبريَّ الكالم �ِشعًرا. وكما عبَّ

عريَّ يعتمد اقت�شاب التعبري على  فاإنَّ التقطيع اأو النَّظم ال�شِّ

َوِر  ال�شُّ من  وفرًة  عر  ال�شِّ ف  يوظِّ الغاية،  ولهذه  ز.  ُميَّ نحٍو 

البيانيَّة والبديعيَّة. ومثُل هذا الإيجاز اأحياًنا يزيد الغمو�ض، 

عُر  )فال�شِّ املتنوِّعة  املعاين  احتماَل  ُي�شاِعُف  بالأحرى  اأو 

اُل اأوُجٍه كما ُيقال(. حمَّ

دة  عر ُقدرًة على تاأدية ب�شع ِفَكٍر معقَّ وبتعبيٍر اأب�شط، يملك ال�شِّ

ق.  المعاني وتتعمَّ الوقت عينه بحيُث تتعدَّد طيَّات  ا في  جدًّ

فاأبِق هذه الأفكار في بالك اإذ َن�شع اللفظة َحناك في �شياِق 

عرّي. باقي البيت ال�شِّ

»الولد«

ة التي ُتقاِبلها كلمة »الولد« في الترجمة العربيَّة ُمثيرٌة  الكلمة العبريَّ

اأن المق�شود في الآية  اأن نعتقد  اإلى  ة  العربيَّ الكلمة  للُف�شول. فقد تدفُعنا 

اأو�شُع نطاًقا  ة َنعار  اأو بنٌت �شغيرة. ولكنَّ اللفظة العبريَّ  �شغير 
ٌّ
هو �شبي
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ُنموِّهم.  مراحل  مختلف  في  ال�ِشنِّ  غار  �شِ على  للدَّللة  ُت�شتخَدم  اإذ  بكثير، 

ل 4: 21، َنعار هو طفٌل حديث الولدة. وفي خروج 2: 6،  ففي �شموئيل الأوَّ

ل 1: 22، كان �شموئيل  مو�شى َنعار عمُره ثالثة اأ�شهر؛ وفي �شموئيل الأوَّ

ل 3: 1، ُت�شتخَدم اللفظة  - وهو َنعار - ينتظر الِفطام. وفي �شموئيل الأوَّ

تكوين  في  وَنعار  الهيكل.  في   
َ
عالي يخدم  ا  �شبيًّ �شموئيل  و�شف   في 

ا في تكوين 37: 2،  ا يبلْغ �شنَّ الُمراهقة؛ اأمَّ 21: 12 ُت�شوِّر اإ�شماعيل فًتى لمَّ

فيو�ُشُف َنعار عمُره �شبع ع�شرة �شنة. وال�ُشبَّان الذين خدموا داود ُمر�َشلين، 

ا  هم َنعاريم )جمُع َنعار(؛ كما اأنَّ �شابًّ فوا باأنَّ ل 25: 5، ُو�شِ في �شموئيل الأوَّ

ه َنعار. على اأُهبِة الزَّواج، في تكوين 34: 19، ُنِعَت باأنَّ

ا  فبينما يمكن اأن تدلَّ اللفظُة َنعار على طفٍل اأو ولد �شغير، يمكن اأي�شً

، اأو في  ة في اأيِّ ُعمر يعي�شان تحت �شقف اأٍب اأو اأُمٍّ اأن ُت�شير اإلى �شابٍّ اأو �شابَّ

ُعهدِة م�شوؤول. فليبَق هذا ماثاًل في ذهنك ونحن ُنكِمُل حلَّ خيوط هذه الآية.

»في طريقه«

فالواِلدان  طريقه«.  »في  الِعبارة  على  يدور   
ُّ
الجلي الآية  هذه  معنى 

عموًما يعتقدان اأنَّ هنالك طريًقا واحًدا فقط ينبغي اأن ي�شير فيه الولد، األ 

يا عليه كان وما يزال هو  وهو طريُقهما. وقد يعتقدان اأن الطريق الذي تربَّ

، اأو 
ٍّ
الطريَق القويم، اأو قد يعتقدان اأنَّ اأُ�شلوًبا يجدانه في دليٍل �شيكولوجي

هما يقراأان العبارة »في   �شهير، هو »الطريق«. اإنَّ
ٍّ
كتاٍب بقلم راٍع اأو لهوتي

طريقه« وَيفتِر�شان اأنَّ ذلك هو »الطريق«. ولكنَّ هذا خطاأ!

ًة  اإنَّ حرفيَّة الن�ضِّ العبريِّ هي »وفًقا لطريقه«، وعلى نحٍو اأكثر حرفيَّ

ا  ا ترد الكلمة »فم« ثانيًة، ُمكوِّنًة تراُدًفا َبيانيًّ »على فم طريقه«. )وهنا اأي�شً

مع َحناك(. ويقول بع�ض الُعَلماء اإنَّ �شفر الأمثال يعر�ض فقط »طريقين« 
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الخاطئ.  الجاهل  اأو طريق   ،
ّ
البار الحكيم  الإن�شان فيهما: طريَق  ي�شير  قد 

ا  د جدًّ فبالمعنى العاّم، ذلك �شحيح. ولكنَّ ا�شِتخداَم الكالم البارَع والُمعقَّ

كثيًرا  ى  تتخطَّ النَّ�شيحة  هذه  اأنَّ  ُيوحي  الِعبرّي  عريِّ  ال�شِّ التعبير  هذا  في 

.
ّ
المفهوم البديهي

اأو  »طريق«  ومعناها  ِدِرك،  هي  العبارة  هذه  في  الِمفتاح  الكلمة 

اأمثال  في  كما  ُمميَّز«،  »�شبيٍل  اأو  »َنهج«  على  تدلُّ  قد  ها  اإنَّ حتَّى   »َدرب«. 

30: 18 و19،

َبَعٌة َل اأَْعِرُفَها:
ْ
َثاَلَثٌة َعِجيَبٌة َفْوِقي، َواأَر

َماَواِت،  َطِريَق َن�ْسٍ ِف ال�شَّ

ْخٍر، ٍة َعَلى �شَ َطِريَق َحيَّ َ

َوَطِريَق �َشِفيَنٍة ِف َقْلِب اْلَبْحِر،

َوَطِريَق َرُجل ِبَفَتاٍة )الت�شديد ُم�شاف(.

ح ِكال المعنَيين، مع الت�شديد  ة، ُيرجَّ عريَّ فَتناُغًما مع روح هذا الَمَثل ال�شِّ

على �شبيل الولد الُمميَّز.

ين، ُمَعدَّة لأْن  ة من الطِّ ة َطِويَّ نا نت�شلَّم اأولدنا من يد اهلل، ل َكُكَتل َطريَّ اإنَّ

ها يجب اأن تغدو عليه. فُكلُّ ولٍد ياأتي وَلَديِه  كل الذي نعتقد اأنَّ ُتَقوَلب بال�شَّ

جميعها  وتفكير،  اإدراٍك  وطريقُة  العقليَّة،  والطاقة  الُقدرات،  من  ت�شكيلٌة 

اإلى مدى  وُنَقوِلَبها  نوؤثِّر في هذه  اأن  يقيًنا  و�شعنا  اها. وفي  اإيَّ اهلل  وهبه 

موهبًة  الوالدان  تجاهل  اإذا  جهة،  فمن  ُحدوًدا.  لمجهوداتنا  ولكنَّ  ُمعيَّن، 

د  اإذا تعهَّ اأُخرى،  اأبًدا. ومن جهٍة  تبرز  ما ل  الولد عليها، فربَّ عا  ُي�شجِّ لم  اأو 

وُتعيَد  َل  تتمهَّ اأن  )رجاًء  الولد.  تغدَو جزًءا من  اأن  ح  ُيرجَّ الوالدان موهبة، 

ما على مهٍل اأكثر(. قراءة هذه الِفقرة، اإنَّ
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�ض 
ِّ
»كر تقول:  اآيٍة  على  ل  نح�شُ ال�شورة  �َشتات  نجمع  فاإذ  وهكذا، 

نه وُحثَّه واجعله خبيًرا وخا�شًعا  ذاك الذي تدعوه ‹ابًنا‹ اأو ‹ابنًة‹ وَد�شِّ

بمقت�شى طريقه الذي ُيحدِّده �شبيُله الُمميَّز.«

هم عن بع�ض مثل رقائق الثَّلج.  اإنَّ الأولد ذوو فرادة، يختلفون بع�شُ

بيَّان لهما الأبوان اأنُف�شهما  مَن العائلة الواحدة، يمكن اأن يكون �شَ حتَّى �شِ

وما�شي  قويٌّ  فالواحد  ا.  كليًّ اختالًفا  ُمختِلَفين  عينها  البيئة  في  ا  وَتربيَّ

ا الآخر فوديٌع و�شهل النقياد. الواحد ذو تنظيم وترتيب؛ والآخر  العزيمة؛ اأمَّ

يا�شة 
ِّ
ا؛ والآخر ُمتفوِّق في الر فو�شويٌّ يعوزه النظام. الواحد موهوٌب اأكاديميًّ

ل اأن  اأو الفنِّ اأو الميكانيكيَّات. الواحد قد يكون قائًدا بالفطرة؛ والآخر ُيف�شِّ

اإنَّ بع�ض الأولد ُم�شتب�ِشرون  ُثمَّ  ُم�شاِند.  يتبع الآخرين ويخدَمهم في دوٍر 

وُمتفائلون عموًما، فيما يميل الآخرون بطبعهم اإلى الكاآبة والغمو�ض.

اأولدهم  جميع  تن�شئة  يحاولون  اإذ  خطاأً  يرتكبون  عادًة  والوالدان 

وبهذه  بالأمر،  والدي  قام  الطريقة  »بهذه  ُمتماِثلة.  اأ�شاليب  م�شتخِدمين 

ما كانت اأ�شاليُبه مقبولة... لتربَيِتك! ولكنَّ ذلك  الطريقة �شاأقوم اأنا به.« ربَّ

من  مزيٌج  لهما  ُمختِلفان،  واِلدان  َفِلوَلدك  اك!  اإيَّ لي�ض  َوَلدك  اإنَّ  اأنت.  كان 

ا كان لواِلَديك. في و�شعك  الِجينات والهتمامات والتاأثيرات، تختلف عمَّ

ًرا، ولكْن حتَّى ذلك يجب اأن  ماِت العائليَّة كي تكت�شب َتَب�شُّ اأن ت�شتخدم ال�شِّ

يكون جزًءا من عمليَّة الُمالحظة لأنَّ كلَّ ولد مختلٌف عِن الآخر.

ر في بع�ِض اأعالم الكتاب المقدَّ�ض المعروفين اأكثر من �ِشواهم. فاإنَّ  فكِّ

يِن  �شابَّ يكونا  اأن  ما كان ممكًنا  اللَذين  قايين وهابيل  اأنجبا  اآدم وحّواء 

مختلفين؟  كانا  كم  وعي�شو؟  يعقوب  التواأَمين  تذكر  وهل  اختالًفا.  اأكثر 

ا يعقوب فكان اأكثر  ي الحال«، اأمَّ فعي�شو كان رُجَل َعراء، �شّياًدا خ�شًنا »ُيَم�شِّ

ل التمتُّع باأ�شباب الراحة في البيت واإعداد الطعام في  ًقا، ُيف�شِّ ًرا وتاأنُّ تح�شُّ
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ه ل  ى الأكبر، اإذا قورن بالأ�شغر، اأي داود، تبيَّن اأنَّ المطبخ. واألياآُب ابُن ي�شَّ

ا  ُي�شِبهه في �شيء. فاإنَّ األياآب لم يكُتب مزامير. وقد كان ُمخاِدًعا وغيوًرا لمَّ

لوك.  الراأي وال�شُّ ُم�شتقلُّ  ع، خالَّق،  ، ُمتوا�شِ
ّ
اأناني َبَطل، غير  ه  اأنَّ اأثبت داود 

ا. ما رُجالن مختلفان ُكلِّيًّ الأبوان اأنف�شُهما. الأُ�شرُة نف�ُشها. اإنَّ

هو  وال�شاّبات  بان  ال�شُّ بين  د 
ُّ
للتمر  

َّ
الرئي�شي ال�شبب  باأنَّ  قناعٌة  لديَّ 

عاٍت ل توؤاتي »طريقهم«. فمن عادة الوالَدين اأن ُيبِرزا  اإثقاُل كواهلهم بتوقُّ

باطل  رجاٌء  وهذا  َحذَوه:  َيحذوا  اأن  للباقين  ينبغي  نموذًجا  الأولد  اأحد 

ُحلٌم  مٍّ 
اأُ اأو  اأٍب  لدى  يكون  قد  اأو  ولد.  كلِّ  فرادة  نعرفه عن  ما  اإلى  بالنظر 

عان اأن ُيحقِّقه الولد. واأنا اأعرف اأًبا دفع ابنه اإلى ممار�شة لعبة  خا�ضٌّ يتوقَّ

ن  كرة القدم ُرغَم اهتمامات الولد الفنِّيَّة الجليَّة. لماذا؟ لأنَّ الوالد لم يتمكَّ

ولذلك  ُقيود.  �شهدته حياُته من  ما  ب�شبب  الخا�ّض،  ُحلمِه  قطُّ من تحقيق 

ًقا الُحلم الذي لم ي�شتطع هو تحقيَقه. ومن الممكن  يريد اأن يرى ابنه ُمحقِّ

ه ُمحبط على نحٍو رهيب، وقد يكون  فهُم ذلك من وجهة نظر معيَّنة. اإلَّ اأنَّ

ويهتدوا  اأنف�شهم  يكت�شفوا  اأن  يريدون  فال�شباب  الكلمة.  معنى  بكلِّ  ًرا  ُمدمِّ

وا اأفكاَر �شخ�ٍض اآخر ب�شاأِن َمن ُهم وماذا  ة، ل اأن يتبنَّ اإلى ُطرقهم الخا�شَّ

ينبغي اأن ُيفَر�ض عليهم.

بُمالحظة  َوَلُدنا؟  ي�شلكه  اأن  ينبغي  الذي  »الطريق«  اإًذا  نعرف  فكيف 

ا  ْي�شً اأَ »طريقه« الخا�ّض. وقد جاء في �شفر الأمثال 20: 11 و12، »اَْلَوَلُد 

َرُة،  اِمَعُة َواْلَعْيُن اْلَبا�شِ  َوُم�ْشَتِقيٌم؟ اَلأُُذُن ال�شَّ
ٌّ
ُيْعَرُف ِباأَْفَعاِلِه، َهْل َعَمُلُه َنِقي

َنَعُهَما ِكْلَتْيِهَما.« َّبُّ �شَ
الر

تدع  ل  ذلك.  عن  ت�شُه  فال  يوم.  كلَّ  باأنف�شهم  فون 
ِّ
ُيعر اأولدك  اإنَّ 

ك تتبلَّد. ول تتجاهل ما اأنت �شامُعه وناِظُره. انتِبه اإلى اأولدك فيما  حوا�شَّ

وبما  باأُمورهم،  يقومون  وكيف  يفعلونه،  ما  ة  بدقَّ ولحظ  يلعبون.  هم 
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ر بَتواُتر. فابُذِل انتباهك اإًذا! وحين 
َّ
حة، تتكر ي�شتمتعون. تلك مفاتيُح ُمف�شِ

عهم و�شدِّدهم. واإن كان الأولد  ترى اأولدك ُيح�ِشنون القيام باأُمورهم، �شجِّ

الُفَر�ض  الأن�شطة، فاأِتح لهم مزيًدا من  باأنواٍع مخ�شو�شة من  ي�شتمتعون 

لتجريبها. وبينما َيعِمد الأولد اإلى الخِتبار، اأف�ِشْح لهم في المجال َم�شاحًة 

بوا �شيًئا اآخر دون اأن ُت�شِمَعهم كلمَة �شجٍب واحدة، 
ِّ
كافية كي ُيخِفقوا وُيجر

ودون اأن تلفَت النظر اإلى »اللَّخبطة« اأو تنتِقد الُكلفة.

»متى شاخ«

ٌة من  الكلمة الُمترجمة »�شاخ« في هذه اللُّغة الغنيَّة بالت�شوير، ُم�شتمدَّ

ة ينبغي اأن  �شورة بروز �شعر اللِّحية. وبعبارة اأُخرى، فاإنَّ ال�شابَّ اأو ال�شابَّ

هور  �شد حيَنما تبداأ بالظُّ
ُّ
يكونا قد قطعا �شوًطا كبيًرا في م�شيرتهما نحو الر

َقَدٍم  ل  اأوَّ و�شعا  قد  يكونان  عندما  ل   - الطبيعيَّة  النُّ�شج  عالمات  اأُولى 

د. وتبداأ اأوائُل �َشعرات اللِّحية بالظهور 
ُّ
داِخَل باِب القبر بعد ُعمٍر من التمر

الخام�شة  ِي  �ِشنَّ بين  ما  �شئيلة،  اللِّحى  تلك  كانت  مهما  الِفتيان،  عند 

في  ين�شجن  اأن  ات  لل�شابَّ ع  نتوقَّ اأن  لنا  كذلك  ع�شرة.  وال�شابعة   ع�شرة 

�شنٍّ ُمماِثلة.

»ال يحيد عنه«

رائعة!  ج 
ُّ
تخر ة  هديَّ لها من  ويا  العبرّي.  للتعبير  دقيقة  ترجمة  هذه 

ة  جي المرحلة الثانويَّ
ِّ
ِر ال�شعور بالإنجاز والأمل والتَّوق في قلوب ُمتخر ت�شوَّ

ُة الو�شوح ي�شيرون فيها.   ذاٍت �شليٌم و�ُشُبٌل جليَّ
ُ
ة، اإذ يكون لديهم وعي العامَّ

ما يبداأون  د. وكثيرون اإنَّ
ُّ
ر كلَّ ما �شيتجنَّبونه من قلٍق وا�شِطراب وتمر وَت�شوَّ

اأوديِة  اأحياًنا في  ج، تائهين 
ُّ
التخر القويم بعد  ال�شبيل  اإلى  �ض طريقهم  تلمُّ

لوك المنافي لالأخالق و/اأو للقانون،  راب والمخدِّرات وال�شُّ الإ�شراف في ال�شَّ
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ا�شتهاللٍت  ُيعانون ب�شعة  قد  اأو   .
ّ
الوظيفي ذاِت الختالل  الُحبِّ  �ض  وِق�شَ

ة... اأو حتَّى زيجاٍت ُم�شدَّعة. باطلة في الحياة المهنيَّ

وَيكونوا  اأنف�شهم،  وا  ويحبُّ اأنُف�َشهم،  يعرفوا  اأن  على  اأولدك  ف�شاِعد 

اأنف�شهم، َتغُد �ُشُبلهم َبيِّنَة الو�شوح. و�شتكون �ُشُبلهم موؤاتية ب�شورٍة طبيعيَّة 

اُهم. فلماذا اإًذا قد يبتغون اأن يحيدوا  لأولئك الأ�شخا�ض الذين �شَي�شيرون اإيَّ

ا، فالمبداأ عينه ينطبق  عنها؟ ولي�ض هذا �شالًحا فقط لُم�شاعدة الأولد ِمهنيًّ

.
ّ
على نموِّ الأولد الروحي

ياغتي لهذا الَمَثل، مع اإبقاء كلِّ ما تقدَّم في البال: واإليَك �شِ

وحيَّة في حياة 
ُّ
ًة لالأُمور الر »اغِر�ْض عط�ًشا واأن�شئ جوًعا واأوجد �شهيَّ

ذلك  وافعل  �شقفك،  تحَت  عائ�شيَن  داموا  ما  عمُرهم،  كان  ا  اأيًّ الأولد، 

واأنت   
َّ
وال�شر الِع�شياَن  ًبا  موؤدِّ  - اإليه  ميَّالون  ُهم  الذي  الطريق  بُمقت�شى 

�شم بالخير والفنِّ والجمال. واإذ يبداأ الأولد  ٌع على كلِّ ما يتَّ ُم�َشدٌِّد وُم�شجِّ

الُمخلِّ�ض،  نحو  ُمبا�شرًة  ه  �شُتوجَّ �ُشُبَلهم  فاإنَّ  را�شدين،  لي�شيروا  يكبرون 

ير في ِظلِّ �شيادته الُمطَلقة.« لون ال�شَّ و�شُيوا�شِ

مبدأٌ ُمقاِبَل وعد

كثيرون ُيخطئون في ح�شبان الأمثال ُوعوًدا ُمحَكمة. وهكذا يبدو لهم 

اأنَّ الربَّ في هذه الآية يقول: »اإن فعلَت هذا، ف�شاأُعنى باأن تكون النتيجة 

بكلِّ  دقيًقا  ِعلًما  لي�شت   - وااأ�شفاه!   - الأولد  تن�شئة  ولكنَّ  دائًما.«  تلك 

معنى الكلمة، وخانتا الح�شاب ل تت�شاويان اأحياًنا. �شحيٌح اأنَّ اهلل يقطع 

للَعي�ض.  اأنَّ الَمَثل هو مبداأٌ  وعوًدا في الكتاب المقدَّ�ض، وهو يفي بها. غير 

�شُتمنى  الُف�شلى  فاإنَّ جهودنا  ُدمنا نعي�ض في عاَلٍم مليٍء بالخطيَّة،   فما 

بالف�شل اأحياًنا.



30

ا يعني - على نقي�ِض حال الآلت  ًة بهم، ِممَّ اإنَّ لالأولد اإراداٍت خا�شَّ

ك قد تفعل كلَّ �شيٍء على نحٍو �شحيح ول تح�شل على النتيجة التي  - اأنَّ

روا قرارٍت حكيمًة م�شوؤولة، اإلَّ 
ِّ
َرَجوَتها. فمن الممكن اأن ُتِعدَّ اأولدك كي ُيقر

اأنَّ الِخياراِت تبقى باأيديهم. ومهما بدا الأمر ُمجِحًفا، فاإنَّ العواِقَب �شتكون 

 في 
ِّ
لهم... ولك. حتَّى لو حملناهم على اأن يخزنوا ح�شيدهم من الزَّوان الُمر

ًة باهظة. هاِت �شندفع �شريبًة عاطفيَّ مخاِزنهم ال�شخ�شيَّة، فنحُن الآباَء والأُمَّ

اأو اختار حياًة ُمناِق�شًة  د، 
ُّ
فاإن كان لديك ولد كبير يعي�ض في التمر

ُعك على اأن تطرح عنك ِحماًل واحًدا على الأقّل:  لتلك التي اأعددَتها له، اأُ�شجِّ

ه كان في و�شعهما اأن  د اإنَّ مٍّ يمكن اأن يقول ِبال تردُّ
لوَم الذات. اإنَّ اأيَّ اأٍب اأو اأُ

 تجعلنا ننكم�ض َجَزًعا 
ٌ
يقوما بعمل اأف�شل. ولدى ُكلِّ اأبوين لأولٍد كبار اأُمور

ًل في  حين نلتفت اإلى اأدائنا ال�شابق. وب�شورة طبيعيَّة، تخطر الإخفاقاُت اأوَّ

ا باعتباركما اأًبا اأو  ما كنتما بالحقيقة قد ُقمُتما بعمل هزيل جدًّ البال. فُربَّ

اأن تكونا الأبوين اللذين كان  ا. ولعلَّكما �شارعُتما م�شائَل حالت دون  مًّ
اأُ

ُممِكًنا اأن تكوناهما لولها. غير اأنَّ الِخياراِت كانت ِبَيِد َوَلِدُكما. وفي َف�شٍل 

زا  ا الآن، فركِّ اأمَّ اإلى َمو�شوَعي الُم�شاَلحة واإ�شالح الحال.  ق 
َّ
تاٍل، �شنتطر

على ما يمكنكما اأن تفعاله في الحا�شر لتكونا اأف�شَل اأبوين ُممِكَنين.

ُمالحظٌة ُتالَحظ

نالحظ  كيف  ُيبيِّن  الواقعيَّة  الحياة  من  بَمَثٍل  الف�شل  هذا  اإنهاء  اأودُّ 

»ُم�شدَّ�ٌض«  وهي  َج�ِشيكا،  حفيدتي  مع  نموذجيَّة  َخرجًة  ُم�شتخِدًما  ولًدا، 

عر �شوف يحكم العالم ذاَت يوم )اإذا كان لها �شبيُلها اإلى  �شغير اأحمُر ال�شَّ

ها في ال�شفِّ الثالث فح�ْشب، ولذلك ل ي�شعنا اأن نقول يقيًنا ماذا  ذلك(. اإنَّ

من  ج 
ُّ
التخر عند  بحياتها  لَفعلِه  تاأهيل  اأف�شَل  لٌة  موؤهَّ هي  وما  �شتكون، 
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د َلقطٍة ل بدَّ اأن يتبَعها األٌف �شواها 
َّ
ة. فقد كانت تلك ُمجر المرحلة الثانويَّ

ُمظِهرين  �شنكوُن  الطريق،  طول  وعلى  ج. 
ُّ
التخر ووقِت  الحين  ذلك  بين 

اأن تعرف نف�شها، وتحبَّ نف�شها،   اأف�شَل ما نراه فيها، بحيث تغدو قادرًة 

وتكون نف�شها.

ع  المجمَّ في  ق  الت�شوُّ ببع�ض  القيام  �ِشنثيا  اأراَدت  �شنتين  نحو  منذ 

فَق اأْن كانت َج�ِشيكا عنَدنا   ِل�شراِء اأ�شياَء ِل�َشفرٍة ُمقبلة، واتَّ
ِّ
التجاريِّ المحلِّي

الثالثة  نحن  نا  اأنَّ ذاكًرا  ننويه،  ما  على  اأطلعُتها  فلَّما  الأ�شبوع.  ذلك  اآِخَر 

تكون  اأن  يجب  و،  ِجدُّ يا  »والآن،  قالت:  الم�شاء،  ذلك  وق  ال�شُّ اإلى   �شنذهب 

لديَّ كلُّ اأوراقي.«

»اأوراقك؟«

ر لي قلًما.« »نعم، اأُريد ثالث ورقات وقلًما. عليك اأن ُتح�شِ

وهكذا، ففي ُلَحيظات وجدُتني اأقوم بَمهامَّ لم�شلحِة تلميذٍة في ال�شفِّ 

اأراَدتها َمق�شو�شًة ب�شكل ُوَريقات،  اأوراٍق  ل. وقد تناولُت قلًما وب�شَع  الأوَّ

. وكنُت على 
ّ
اعة التي لديَّ في مكتبي المنـزلي فو�شَعتها على لوحة القطَّ

ها رمقتني  ها �شتفقد اأحد اإبهاَميها، فمَددُت يدي لُم�شاعدتها. اإلَّ اأنَّ يقيٍن باأنَّ

ل هذه.« ة، وقالت: »اأنا اأعرف كيف اأ�شغِّ بنظرٍة ِجدِّيَّ

»اأوه، طبًعا. لم اأُكن اأدري.«

�شاحنتي  مقعد  على  محزومة  باتت  حتَّى  طويل،  وقٌت  يم�ِض  لم 

يديها  في  وكان  التجارّي.  ع  الُمجمَّ اإلى  الثالثَة  نحُن  هنا  وتوجَّ الخفيفة، 

نورد�شتروم، مخزن  اإلى  و�شلنا  ا  ولمَّ الحجم.  متفاوتة  اأوراق  وثالث  قلم 

مريحين  مقعدين  على  وَج�ض  اأنا  عثرنا  �ِشنثيا،  عند  ل  الُمف�شَّ الُمتنوِّعات 

نا  اأنَّ لي  وتبيَّن  المقاعد!(،  هذه  على  هلل  )�شكًرا  الُمتَعِبين  لالأزواج  ُمَعدَّين 
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�شيٍء  كلَّ  نكتب  اأن  علينا  كان  اإذ  ة!  البتَّ كالَّ  لال�شِترخاء.  هناك  نُكن   لم 

نفعُله... كلَّ �شيء.

جل�ضنا.

ر�أينا ثياًبا.

ر�ضمُت دو�ليب.

و �ضاحًيا. حاولُت �إبقاء ِجدُّ

ك ُتنِهكينني؟« ، اأنَّ
ّ

وبعد ُهَنيهٍة من هذا، قلت: »اأتعرفين، يا َج�ض

كلَّ  �شنكتب  »الآن  اأ�شافت:  ُثمَّ  ة!«  ُمِهمَّ في  نحُن  و،  »ِجدُّ  فقالت: 

�شيٍء نراه.«

�أ�ضو�ء.

ف�ضاتني. 

ة. �أر�ضيَّ

بنك.

رُجل عجوز.

بائعة.

ُثمَّ لَزمت ذلك طوال الَخرجة، واألَزمتني اأن اأ�شتغل معها. فهاأنذا، رجٌل 

اأتبُعها  ولكنَّني  �شنة،  �شتِّين  باأكثَر من  منها  واأكبُر  عفا حجِمها  �شِ حجُمه 

قيادة؟  بواِدُر  ال�شغيرة  البنت  هذه  لدى  يكون  اأن  اأُيعقل  ذهَبت!  حيُثما 

 
ُّ
الكلِّي اكتراثها  التفا�شيل؟ وعدُم  اإلى  انتباُهها  يقول عنها  اأن  وما ع�شى 

 هذِه اأيَّ �شيء، ولكْن 
َ
بالأوراق المق�شو�شة اأحجاًما مختلفة؟ يمكن األَّ تعني

ف 
ُّ
 الزمن قد ُت�شاعدنا - نحُن جميع الكبار حواَليها - على التعر

ِّ
على مر

بما هي �شائرٌة اإليه، بحيُث ُيمِكننا اأن ُنطِلعها على الواقع.
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بنت  اأيُّ  ذاكًرا  وكنَّتي،  ابني  اإلى  ُمالحظًة  كتبُت  الَخرَجة،  تلك  بعد 

اأَبَوين،  بو�شفهما  به  قائمان  هما  عظيم  عمل  واأيُّ  َج�ِشيكا،  هي  ُمبِهجة 

والعزيمة  والعناية  والحماية  الجيِّدة  ة  حَّ ال�شِّ بيِّنات  فيها  اأرى  ني  واأنَّ

اأن تعرَف َمن هي، وُتِحبَّ َمن هي، وتكون َمن هي.  والمحبَّة. فهي تتعلَّم 

�شنعها  الذي  ال�شخ�َض  ت�شير  لأن  طريقها  في  ثابتة  بُخًطى  ت�شير   وهي 

اهلل كي تكوَنه.

�شوف تحتاج َج�ِشيكا اإلى كثيٍر من التوجيه والت�شويب طوال الطريق. 

!( و�شوف تحتاج اإلى ت�شجيع كلَّ حين، واإلى توبيخ بع�َض الأحيان. 
ّ
)�شدِّقني

ها بها الكباُر الذين  ا من الوقت يخ�شُّ و�شوف تحتاج اإلى مقاديَر كبيرة جدًّ

ولى  ًة اأُ َحَواليها، وعلى الأخ�ضِّ واِلداها. ف�شيكون عليهما اأن ُيبِقياها اأولويَّ

في حياتهما.

ر ِبلي غراَهم: ة الحقيقيَّة التالية عن الُمب�شِّ قراأُت موؤّخًرا الق�شَّ

�شنًة  خم�شني  قبَل  ب�سعة،  عود  ال�شُّ ف  اآِخذة  �شهرُته  كانت 

ة اأُقيمت ف لو�ض  م�شت، ف اأثناء �شل�شلة اجتماعاٍت م�شهديَّ

اأفالم  جنوُم  وبينهم  يتقاطرون،  النا�ض  اآلف  كان  اأجِنِل�ض. 

كلُّهم  اأقبلوا  وقد  نوع.  كلِّ  من  وم�شاهرُي  ريا�شة  واأبطاُل 

ُجل. واإذ دخلت ال�شل�شلة 
َّ
ُجل، وكي ُيقابلوا الر

َّ
كي ي�شمعوا الر

اأُ�شبوَعها الثامن، كانت ت�شتنفد كامَل وقِت غراَهم وطاقِته. 

ة. وكان اهلل ُمتكلًِّما به بُطرٍق قويَّ

ة، جاءت اأُخُت زوجة غراَهم اإىل  وُقبيَل ختام احلملة التَّب�ِسيَّ

ة. ف�شغط امُلب�سِّ  لو�ض اأجِنِل�ض مع زوجها، حاِمَلني طفلًة َغ�شَّ

 اأقرباءه. وف اأثناء اللقاء، علََّق قائاًل اإنَّ البنَت 
َ
وقته ليلتقي

ال�شغرية فاتنة، ُثمَّ �شاأل: »مِلَن هذه البنت؟«
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اأُخِت زوجة غراهم ده�شًة، وقالت: »عجًبا!  فُم  انفغر  اإذ ذاك 

ها لك، يا ِبلي.« ها لك. اإنَّ اإنَّ

ًة طويلة بعيًدا عن دياره، حتَّى  كان ِبلي غراهم قد اأم�شى مدَّ

احلملة  اإىل  بها  جيَء  ا  ملَّ اآن  ال�شغرية  ابنته  يعرف  مل  ه  اإنَّ

يق�شي  اأْن  العظيم  امُلب�سِّ  م  الليلة �شمَّ تلك  ة. وف  التب�شرييَّ

ف بيته مزيًدا من الوقت مع اأولده.

يُّ هو ما �شُيطَلب  «. فالوقت الكمِّ
ّ
ل تخدْعُكما اأُ�شطورُة »الوقت النَّوعي

الحياة طوال   في 
ُّ
الأ�شا�شي ا: ذلك هو دوركما  مًّ

واأُ اأًبا  منكما باعتباركما 

ف باأحد الأ�شخا�ض عن كثب ي�شتغرق وقًتا 
ُّ
ب�شع ال�شنيَن التالية. اإنَّ التعر

اأن  يجب  ما  اإنَّ لديك  ه  اأنَّ تعتقد  ل  وقًتا  الوقت،  من  كثيرة  مقاديَر  طوياًل، 

. وقٌت لن تندم 
ّ
ع وتحب  وُت�شجِّ

َ
ه وقٌت كي تقَف وتنظر وُت�شغي اإنَّ ُتوِجَده. 

عليه اأبًدا حين تلتفُت اإلى الما�شي.
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	إناء للكرامة
	Layout Parenting chap 1
	Layout 100 Days sample pages



