ْ
حتى ال نجرح من أحبونا
لكي نكسب صداقة إنسان ،بالثقة والحب والتقدير واالحترام ،نحتاج إلى مواقف
وأيام قد تطول ،ولكن عندما نخسر أو نفقد أو نحرم من شحنات األمل والحب وبريق
اإليجابية يكفي موقف عابر لم نكن لنحطط له ،أو نزوة عاطفية تنتظرنا على
أعتاب باب خشبي بجوار جدار مائل  ،لتكن النتيجة الصادمة واملنعكسة على الشعور
الرمادي!
هل نحن حقا نعرف كيف نسعد ونحافظ على
من نحب؟
أم نحن نتقن فن قسوة إذالل وتجاهل من ال
يستحق؟
متى آخر مرة تجاهلت من تحب؟
وهل قصدت من جرحت ممن تحب؟
أم هل سبق أن خسرت من تحب؟
وكيف يمكنك دعم وتعزيز وإسعاد من تحب؟
ال ُتغضب غاليًا  .......ثم ّ
تؤجل إرضاءه إلى
الغد!!
تواجهنا في الحياة كثير من املواقف التي
تجعل ردود أفعالنا تتحكم بنا وتحكم علينا ،وقد
نتحكم نحن في ردود أفعالنا ،بعدما يكون عندنا
التفكير االتدادي ومراقبة الذات وإلجامها،
فنتصرف بحكمة وتوازن وعقالنية ،أو ننال
النقيض! ،ولكن أهواءنا التي في بعض األحيان
تتحكم بنا ،لتشبه النار أولها غضب ،ونهايتها
رماد! ،وعلى الطرف اآلخر أولها بسمة وكلمة
وآخرها محبة وود .
لغات الحب الخمسة
« لغات الحب الخمس» لقد لفت نظري كتاب
لـ جاري تشابمان..
فقد تناول الحب بأسلوب سلس وممتع ،إذ
يمكننا تعزيز حواراتنا وإثراء شخوصنا بكلمات
التشجيع – تكريس الوقت – تبادل الهدايا –
أعمال تطوعية – االتصال الحسن ،فالحب هنا
بلسم الحياة ،راحتنا في العناء ،قوتنا وضعفنا
في آن واحد ،لكن ضعفه أجمل ما فيه ،ال معنى

ُللحياة دونه ،ال سعادة مثل التي يمنحها الحب
ملخلصيه ،فإن بقيت على حبك ومنحته بعض
اهتمامك ملنحك الكثير من الراحة والسرور.
فلو نظرنا لحالنا من مشاعر وعواطف وكيف
تتزاحم مع معترك واقعنا املتناقض إلنسانيتنا
لوجدنا حربا بال مبررات وحبا بال قوانني ،لكن
باإلمكان أن نجعل للحب في بيوتنا ومدارسنا
ومؤسساتنا طرقا خاصة في التعامل والتعبير
والعطاء ،فكل شخص يعبر عن حبه بطرقه
الخاصة ،لكن هل كل شخص يمكنه فهم تلك
الطرق التي تختلف من شخص آلخر سواء ٌفي
التعامل أو التعبير عن الحب؟؟ بالطبع ال ،فكل
منا يهوى بشكل مختلف ،يتمنى أشياء ،ويرغب
في الحصول على اهتمام من يحب ،بأسلوب
خاص ،وهذا يختلف باختالف شخصياتنا،
وقدراتنا على تفهم أساليب التواصل،
فاالختالف هنا قد يعكس االرتقاء والتطور
وليس الحرب والصراع والتنافر والخصام .
مربع املشكالت العاطفية
لو نظرنا اليوم إلى معظم مشاكلنا لوجدناها
في مربع املشكالت العاطفية ،سواء الحب أو
التعبير عن الحب أو مشاعر الرفض والبعد
واالنفصال ،سواء االنفصال العاطفي أو
االنفصال الحقيقي الذي أصبح ظاهرة مقلقة
على صعيد العالم وعلى واقع مدينتنا بالقدس
وفلسطني ،وما آلت إليه األبعاد السيكوسوماتية
الشخصية أو األبعاد االجتماعية للفرد ،وهنا
لو طرحنا السؤال من الذي جرح أو جرح؟

بقلم الدكتور:

عبد الرحمن الخوجا
دكتوراه في علم النفس
رئيس املعرض الدولي للكتب
واملجالت ومدير جمعية الورود
للتربية والثقافة

ومن من؟ ومتى؟ وملاذا؟ وهل هي الحقيقة أم
الهروب؟ سألت صديقي عن سر االنفصال
عن محبوبته؟ فأجاب :صدقا أن األمر اليوم
أراه عابرا وبسيطا وغير مستاهل الزعل
واالنفصال!!! 0
ملاذا نقدم على جرح من نحب؟
ملاذا نصمم أن نأخذ القرار اآلني؟ ملاذا ال
ننسحب من مكان الصراع برهة؟ ونهاجر إلى
بيوتنا أو شواطينا أو فسحاتنا ،لعلنا نرتاح
ونريح ،ونعود بنفس ومعنويات أقوى وأفضل،
ملاذا نتعلم باملدارس جدول الضرب وننسى أن
نتعلم القسمة للمحب باملاء والكأل والنار ،أن
الشر شرارة ،لنحرص على التنازل لله ،لنتنازل
ملن نحب وملن أحبنا ،إنها القوة وليس الضعف،
إنها املسار نحو الهدف وليس الخنوع ،نظرة
للمستقبل عبر نافذة الحكمة تقدم ،أرجوحة
بستان السعادة .
إننا ال نتردد في إيداع األموال باملصارف
كي نحصل على الفائدة ،ولكننا لو علمنا أن
الفائدة بالحب واالحترام والتنازل لله ،ألودعنا
املحبة في قلوب البشر ،ورسمنا االبتسامة
على قلوب املحبني ّ
ولزينا حياتنا بكلمات الود
واالحترام والتقدير ولكانت حركات أيادينا
تتموج مع سلوكنا الفطري لنجد صفاء الذهن
يمازج تحقيق الذات للوصول بالشخصية إلى
عتبات سلم الحياة :
محبة – تواصل – عطاء تقدير – احترام
أهديكم الحكمة لتنالوا السعادة
ال جدوى من قبلة اعتذار على جبني ميت
غادر الحياة
استلطفوا بعضكم البعض وأنتم أحياء.

النفس املطمئنة
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