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من المحرر
مررت مؤخرا ً بتجرب ٍة جعلتني أفكر مبعنى الغفران.
ٍ
ني بدر منه
ترصف مع ٍ
تكلمت مع أحد األشخاص عن
كان يضايقني ويجرحني .حاولت أن أرشح مشاعري
بوضوح ،وايصال الرسالة بلطف .لكن مل يكن استقباله
جيد للموضوع .اختلفت معه وشعر باألذى بسبب ما
شاركته به.
شعرت بالسوء بعد ذلك ،وفكرت أن أنىس كل ما
جرى .مل يؤ ِد ذلك إىل إيذاء مشاعر كال الطرفني وانهيار
التواصل فقط ،ولكنه أعاد أيضاً العديد من الذكريات
املؤملة ،األحداث واألفكار التي
ظننت أنني قد غفرتُ
ُ
عنها وتجاوزتها .إنتهى يب األمر إىل املواجهة ،فكان
ألصدقايئ املقربني آراء متضاربة حيال ما فعلته.
أعلم بأنني لست الوحيدة التي متر مبثل هذه املواقف.
ٍ
بخالفات غري قابلة للحل يف
يف بعض األحيان ،ندخل
عالقاتنا ،قد تؤدي إىل اإلنفصال أو الطالق ،أو خصام
األصدقاء و أفراد العائلة ،أو االختالف بني زمالء العمل
املقربني .ليس من السهل أن نغفر أو نتجاوز أو نستعيد
العالقات املقطوعة.
يف حالتي ،أدركت أنني بحاجة إىل تثقيف نفيس مبا
يخص التجاوز عن الجروح املاضية ،وكيفية التعامل
مع القضايا الحالية .أعطتني القصص واملقاالت التي
وجدتها وقرأتها املزيد من التبرص يف آليات املغفرة
املعقدة .وأظهرت يل طرقاً من أجل التحسن .آمل أن
تكون مشاركة املقاالت التي وجدتها مفيدة ،وأن هذا
العدد من املشوقة سيزودكم بالنصائح واإللهام الذي قد
تحتاجونه ليك تغفروا ألنفسكم ولآلخرين.
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كريستينا لني
اىل املشوقة
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٢

مانديال ال يستطيع
فعل كل شيء
بقلم اندرو بريشيس ،بترصف

أنا من جنوب أفريقيا .نيلسون مانديال كان من
جنوب إفريقيا أيضاً .عند وفاته اجتاحت العواطف
الجياشة أبناء بلدي .بىك الناس ،وتدفقت
التعازي ،وانترش الحزن عىل الفيسبوك ونُكست
األعالم عىل الفور .تكلم عنه الجميع مستخدمني
أسامء عائلته التي يحبها  -ماديبا وتاتا .شعرت أن
الجميع يف جنوب أفريقيا قد فقدوا أحد أقاربهم.
حرض قادة العامل اىل جنازته والناس تدفقوا يف
الشوارع لتحيته.
ملاذا يُ َك َّر ُم مانديال؟ إنه الرجل الذي سجن ملدة
 27عاماً يف زنزانة صغرية .حكم عليه باألشغال
الشاقة يف محج ِر سجن جزيرة روبن .تعرض
للتعذيب عىل يد العنرصيني بسبب مناهضته
للعنرصية .وعندما أُطلق رساحه ،قام بالرتويج
ملبدأ الحب تجاه العدو ،ثم قام بتسليم السلطة
لخلفه بدون أنانية.
نزع سالح الجميع  -حرفياً .سحر الجميع -
عاملياً .كان يحب الجميع  -بالتساوي .ووحد
الجميع – بشخصيته الرائعة.
كان هدفه تحري ُر كُلٍ من الظامل واملظلوم.
قال مانديال« :لنكون أحرارا ً ،ال يقترص األمر عىل
ٍ
شخص ما ،بل بالعيش بطريقة تحرتم
تحطيم قيد
وتعزز حرية اآلخرين».
كان رمزا ً للقيادة املستمدة من الغفران ،حيث
قال «ما من أحد يولد والكره يف قلبه ،الناس
يتعلمون الكراهية ،وإن استطاعوا تعلم الكراهية
فيمكن تعليمهم الحب».
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ٍ
شخص ال
املغفرة هي القدرة عىل معامل ِة
يستحق كام لو كان يستحق .إنها أكرث حاج ٍة
ملحة عىل كوكب األرض ،جميعنا نحتاجها.
يجب أن نحزن عىل الرجل العظيم .ولكن ملاذا
ال نحزن أيضاً عىل نقص املغفرة فينا؟ س ُنعترب
متناقضني ،إن كنا نحزن عىل يشء وننىس اآلخر.
ليس من الرضوري أن يتم الحكم علينا
باألشغال الشاقة يف جزيرة روبن للحصول
ٍ
موقف مع
عىل فرص ٍة للغفران .نحتاج فقط إىل
مدير أو زوج أو صديق أو احد ركاب القطار
الجالسني بقربك ،أو شخص من مجموع ٍة عرقية
أخرى يف مجتمعنا ،أو  20دقيقة تقضيها يف
ساعة الذروة.
إن كنا نعتقد أننا متفوقون ،فلن نغفر ٍ
ألحد أبدا ً.
كان مانديال يرى أن مصالح اآلخرين متفوقة عىل
مصالحه .قام ذلك بتعزيز نو ٍع فريد من اللطف
عنده .املشكلة ليست أننا ال نستطيع أن نكون
لطفاء؛ بل باعتقادنا أننا متفوقون ،وبالتايل ال
داعي ألن نكون لطفاء.
إن فرص الغفران كثرية .فهي تأيت إلينا كل
يوم.
أعتقد يف بعض األحيان أن الناس يبجلون
األبطال بدالً من الصفات التي جعلتهم أبطاالً.
إنها عملية إلراحة الضمري .ال يتم تحديد األبطال
حسب حجم الجمهور .بل حسب نوعية أفعالهم.
ميكننا أن نغفر ملن يؤذوننا .إنه مجرد ترصف
يفعله مانديال.
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مع ّوقات الغفران
بقلم ليندا جراهام ،بترصف

من الصعب نسيان املعاناة التي يسببها لنا
شخص آخر .ما هي الحواجز التي تقف يف طريق
ٌ
الغفران؟ وكيف ميكننا التغلب عليها؟
جلست لوري وجاميي يف مكتبي منذ بضعة
أشهر ،وكانا يعانيان من مشكل ٍة شائعة بني
األزواج .اكتشفت لوري يف األسبوع املايض أن
جيمي فعل أمرا ً ال يغتفر ،فقد أقام عالقة لفرتة
قصرية مع املساعدة اإلدارية الجديدة يف مكتبه
بينام كانت لوري خارج املدينة تزور والدها
املريض .كان جاميي نادماً حقاً ،ولكنه كان يحمل
أيضاً ضغينة تجاه لوري ،بسبب زيادة إنفاقها
عىل الرغم من طلباته املتكررة بالبقاء ضمن
حدود ميزانيتهم املتفق عليها.
كلنا يعرف كم يؤمل هذا النوع من األذى أو
الخيانة أو اإلساءة ،وكم هو سهل ترك هذا األمل
يتحول اىل ضغائن و استياء دائم .أمضيت 20
عاماً يف مساعدة األزواج مثل لوري وجاميي من
أجل استعادة الشعور بالثقة بعد انتهاك تعهداتهم
و اإلخالل باتفاقياتهم .ويف ذلك الوقت ،وجدت
أن مساعدة األشخاص عىل فهم الدوافع األساسية
لبعضهم البعض هو أم ٌر حاسم إلصالح الرشخ
بينهم.
تعلمت أيضاً أن مساعدة الناس عىل الغفران
أمر رضوري ،حتى لو كان هناك سبب وجيه
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للمقاومة .يف الواقع ،أفادت الدراسات أن عدم
القدرة عىل غفران أخطاء املايض ميكن أن تدمر
صحتنا العقلية والبدنية.
املغفرة هي مامرسة نسيان املعاناة الناجمة
ٍ
شخص آخر خطأ (أو حتى أخطاءنا
عن ارتكاب
نحن) .هذا ال يعني إيجاد األعذار أو اإلغفال أو
النسيان أو التسامح أو التقليل من الرضر أو القفز
إىل تسوية سابقة ألوانها أو سطحية؛ ال يتطلب
األمر بالرضورة عمل تسوية عىل اإلطالق .بدالً
من ذلك ،علينا تغيري اإلساءة من خالل التفاهم
والتعاطف واإلنفتاح.
لح العالقات ويستعيد
الغفران الحقيقي يُ ْ
ص ْ
السالم الداخيل.
ومع ذلك ،غالباً ما نجد صعوبة يف النسيان
والصفح وامليض قدماً ،للقيام بعملٍ جيد ألنفسنا.
ٍ
شخص ما الغفران يجب أن يقوم بفتح
لتعليم
قلبه ملفهوم التعاطف .وأن يعمل عىل تفهم موقف
الشخص اآلخر .أن ينأى بنفسه عن املشكلة ،وعدم
أخذ األمور عىل محملٍ شخيص .لكن األبحاث
ج آخر:
املتعلقة بالنفور من التسامح تشري إىل نه ٍ
فاملغفرة ال تأيت بالرضورة بإلتامس اللطف أو
الرحمة ،بل بالتصدي ملخاوف الضحايا وقلقهم.
أُقدم لكم أدناه جولة قصرية عن امل ُعيقات
الثالث للمغفرة وطرق التغلب عليها ،باإلعتامد
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نصائح للتغلب عىل
عدم اإلستعداد

عىل األبحاث وخربيت الخاصة مع مئات الحاالت ألزواج وأفراد .إن فهم
هذه العوائق التي تحول دون املغفرة ميكن أن يكون مفيدا ً جدا ً ألي
ٍ
شخص ناضل من أجل الصفح.
الحاجز رقم  :1عدم اإلستعداد
الحاجز األول هو “عدم اإلستعداد”  ،والذي ميكن تعريفه عىل أنه
حالة داخلية من االضطرابات العاطفية التي مل يتم حلها ،والتي ميكن أن
تؤخر أو تعيق املغفرة .ميكن للناس أن يشعروا بأنهم عالقون يف دور
الضحية ،نتيجة األخطاء التي ارتكبها بحقهم الشخص اآلخر ،أو نتيجة
ظلم الحياة الواقع عليهم .فيصبح من الصعب توسيع وجهة نظرهم
لرؤية املعنى األكرب ،وإمكانيات تغري األحداث.
يُظهر الناس املزيد من العزوف عن التحرك نحو التسامح ،خاصة
عندما يكون لديهم خوف من تكرار الخطأ.
املثل الشعبي الذي يقول “الوقت يشفي جميع الجروح” يثبت أهمية
عدم الترسع يف هذه العملية .يعترب الوقت عامالً مهامً يف مساعدة
الناس عىل االبتعاد عن األمل واإلرتباك والغضب .إنه يساعد املخطىء
عىل بناء سلوك واعي ،ويساعد الضحية عىل إعادة تقدير حجم اإلصابة
يف السياق األوسع للعالقة بكاملها.
وعىل مدى األشهر الثالثة التي عملت فيها مع لوري وجاميي ،رأيتهام
يواجهان ويتغلبان يف النهاية عىل حاجز عدم اإلستعداد .استغرق ذلك
ج
وقتاً طويالً ،اىل أن متكنت لوري من وضع خيانة جاميي يف سياق زوا ٍ
ٍ
تحديات أكرب من تلك التي واجهها
دام  17عاماً ،والذي نجا بالفعل من
جاميي جراء عالق ٍة عابرة .ومبرور الوقت استطاع جاميي أن يثق يف
www.motivatedmagazine.com

 .1تذكر لحظة ارتكاب
األخطاء بأنك ستكافح
من أجل الصفح .أنر
شبكات ذاكرتك عن
طريق استحضار صورة
برصية ،مع مالحظة
العواطف التي تنشأ
عندما تستعيد هذه
الذكرى ،الحظ أين تشعر
بتلك العواطف يف جسمك
كالتقلصات والشعور
بالثقل .الحظ أفكارك
حول نفسك والشخص
اآلخر وأنت تستحرض تلك
الذكرى .دع هذه اللحظة
تستقر يف وعيك.
 .2إبدأ بالتفكري يف
الدروس التي ميكن
استخالصها من هذه
اللحظة :ما الذي كان
بإمكانك عمله بشكلٍ
مختلف؟ ما الذي كان
بإمكان الشخص اآلخر
أن يفعله ؟ ماذا ستفعل
من اآلن فصاعدا ً؟ عندما
نتمكن من تحويل لحظ ٍة
مؤسفة إىل لحظ ٍة قابلة
للحياة ،سنتمكن من
العثور عىل الفائدة من
الخطأ ،وميكننا أن ننفتح
عىل التغيري واملغفرة.
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التغريات التي قامت بها لوري مبا يخص عادات
إنفاقها.
الحاجز رقم  :2الحامية الذاتية
الحاجز الثاين للمغفرة هو “الحامية الذاتية” -
وهو الخوف .وغالباً ما يكون مرشوعاً .إلعتقادنا
بأن املغفرة سوف تأيت بنتائج عكسية ،وترتك
ٍ
ملزيد من األذى أو
الشخص الذي يغفر عرض ًة
العدوان أو انتهاك الحدود أو اإلستغالل أو اإلساءة.
ٍ
سلوك مؤ ٍذ
إن األشخاص الذين عانوا من
متكرر ومل يتلقوا إعتذارا ً من الشخص املخطئ،
لن يغفروا عىل األغلب .يف الواقع ،لقد وجدوا
أنه حتى أقوى دوافع التسامح ميكن أن تتضائل
من خالل التفكري بحجم الخطأ و/أو بسبب عدم
اإلعتذار وإبداء الندم الصادق .إن رفض املغفرة
هنا ما هو إال محاولة إلعادة موازين السلطة أو
السيطرة يف العالقة.
إن واحدة من أصعب القرارات التي يواجهها
الناس مبا يخص املغفرة هي :هل هذه العالقة
تلبي حاجايت األساسية؟ أو هل أحتاج للتخيل
عن هذه العالقة من أجل تلبيها؟ سلوك الشخص
املخطىء هو املفتاح هنا .إذا استمر السلوك
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ٍ
إعرتاف بارتكاب األخطاء ،أو
املؤذي دون أي
إذا تم التقليل من تأثري السلوك السلبي عىل
الضحية ،أو إلقاء اللوم عليه ،فإننا قد نشعر
حينها بأن الغفران يشء مستحيل ،إن مل يكن
أمرا ً غبياً نقوم به.
ويف بعض األحيان يشعر الناس بالخوف من
تقديم املغفرة والتي قد يساء تفسريها من قبل
الجاين كدليل عىل أنه يستطيع النجاه بسلوكه
السلبي مرة أخرى .يحتاج الناس يف الكثري من
األحيان إىل معرفة أن لديهم الحق يف وضع
وتنفيذ حدو ٍد مرشوعة يف العالقة .وميكن
أن يشمل الغفران أيضاً عدم وجود عالقة مع
الجاين بعد اآلن ،أو تغيري قواعد توزيع القوى
الستمرار العالقة.
فقط عندما أوقفت لوري نفقاتها الزائدة
وأصبحت تحرتم الحدود التي وضعها جاميي
مليزانيتها الشهرية ،تخلص من حاجته إىل
الحامية الذاتية ،واستطاع أن يقدم غفراناً حقيقياً
لتجاوزات لوري السابقة .وعندما استطاعت
لوري أن تثق بجاميي مرة أخرى ،وتصدق ندمه
عىل خيانته لها ،وتتأكد أن هذا السلوك لن يحدث
مرة أخرى ،أصبح بإمكانها أن تخفف من حاجتها
إىل الحامية الذاتية وأن تغفر.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٢

كيفية تعيني الحدود

 .1ضع حدودا ً كنت مرتددا ً يف
وضعها مع الشخص الذي تحاول
جاهدا ً مسامحته.
 .2وضح يف عقلك كيف يخدم
هذا الحد قيمك واحتياجاتك ورغباتك
الخاصة .فكر يف قيم ورغبات
الشخص اآلخر .الحظ األرضية
مشرتكة بينكام .والحظ االختالفات.
 .3تحدث مع الشخص اآلخر عن
الحدود التي ترغب بها .إبدأ بالتعبري
عن تقديرك له ألنه يستمع اليك.
تحدث عن املوضوع؛ وعن تفهمك
إلحتياجاتك و احتياجاته الخاصة.
 .4وضح رشوطك ببساطة
وبشكلٍ ال لَبس فيه .ال يتعني عليك
تربير مواقفك أو رشحها أو الدفاع
عنها .اذكر العواقب التي ستنتج إذا
مل يتم احرتام هذا الحد.
 .5تحدث مع الشخص اآلخر عن
السلوكيات التي ميكنه القيام بها،
ليك تعرف مدى فهمه لحدودك.
 .6فكر يف التغريات التي طرأت
عىل العالقة ،هل تم احرتام الحد أم
ال .قد تحتاج اىل تكرار هذا التمرين
عدة مرات لتغيري ديناميكيات
عالقاتك.
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الحاجز رقم  :3مخاوف “ماء الوجه”
الحاجز الثالث هو مخاوف “ماء الوجه” – ما ميكن
أن نسميه الحاجة إىل إنقاذ ماء الوجه أمام اآلخرين
وحامية سمعتنا أمام الناس ،باإلضافة اىل تجنب
املشاعر التي تهدد الذات – مبعنى أخر شعور “أنا
ممسحة أرض”.
بصفتنا كائنات اجتامعية ،نرفض الظهور ضعفاء
أو مثريين للشفقة أمام اآلخرين .وهذا يجعلنا نستخدم
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طرقاً عديدة تحمينا من الشعور بالعار ،منها إحجامنا عن
الصفح .إن التشبث بالحقد ميكن أن يعطي الناس شعورا ً
بالتحكم يف عالقاتهم .يخافون من أن املغفرة ستجعلهم
يفقدون هذه “القوة اإلجتامعية” .إذا كانت مخاوفنا بشأن
إنقاذ ماء الوجه تعزز الرغبة يف اإلنتقام أو السعي له بدالً
من التسامح ،فقد نحتاج عندها إىل إعادة تقوية شعورنا
الداخيل بالقيمة الذاتية واحرتام الذات قبل أن تكون املغفرة
خيارا ً لنا.
ان األشخاص الذين يشعرون بأن قيمتهم الذاتية قد
تضاءلت بسبب الخطأ أو أن ما حصل يهدد شعورهم
بالسيطرة ،أو االنتامء ،أو سمعتهم االجتامعية ،من األرجح
أن يشعروا مبخاوف “ماء الوجه” والتي ميكن أن متنع
الغفران.
يف كثري من األحيان يحتاج األشخاص الذين تعرضوا
ٍ
شخص آخر استعادة إحساسهم باحرتام
لألذى من قبل
الذات لخلق املساحة العقلية ليك تبدو املغفرة خيار حقيقي.
نحن بحاج ٍة إىل الحفاظ عىل إحساس ذايت مستقل عن آراء
اآلخرين السلبية وتوقعاتهم .ميكن لألصدقاء الحميمني،
أو أفراد العائلة املوثوق بهم ،أو املعالجني ،أو رجال الدين
أن يساعدوا يف العمل كموجهني للشعور بالذات .فهم
يستطيعون توليد شعور إيجايب عن انفسنا.
ابقت لوري وجاميي خالفاتهام بعيدا ً عن األصدقاء
والعائلة ،لذا مل تكن لديهم مخاوف “ماء وجه” قوية حول
السمعة اإلجتامعية .لكنهم احتاجوا إىل تجاوز سلوكيات
اللوم املخجلة التي كانت لديهم عندما دخال للعالج ألول مرة.
كان عليهام أن يعمال عىل عدم أخذ األمور بشكل شخيص،
وعىل أن يحسنا صورتهام يف عني بعضهام البعض مرة
أخرى قبل أن يتمكنا من اإلنتقال اىل املغفرة.
املغفرة ليست امرا ً سهالً .انها تتطلب الصدق واإلستمرارية.
لكن التغلب عىل رفض التسامح ميكن تجاوزه من خالل
فهم التنافر الذي يعيق الغفران ،وعرب تنفيذ اسرتاتيجيات
ملعالجة هذه العوائق مبهارة.
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كيف ترى نفسك
 .1اجلس بشكل مريح ،اسمح
لعينيك أن تغلقا بلطف .ركز انتباهك
عىل تنفسك.
 .2عندما تكون مستع ًدا ،فكر
ٍ
بشخص يشكل وجوده يف حياتك
مصدر أمان .ميكن أن يكون هذا
الشخص صديقاً عزيزا ً أو معالجاً
أو معلامً أو شخصاً روحانياً أو أنت
نفسك.
 .3تخيل نفسك تجلس مع هذا
الشخص وجهاً لوجه .تصور أن ذلك
الشخص ينظر إليك بقبول وحنان
وتقدير وبهجة .اشعر بحبه وهو
ويقوم بتقبلك.
 .4اآلن تخيل نفسك الشخص
اآلخر ،انظر إىل نفسك من خالل
عينيه .أشعر أن حب هذا الشخص
موجه نحوك .ابحث يف نفسك عن
الخري الذي يراه الشخص اآلخر
فيك .تذوق هذا الوعي حول الخري
بداخلك.
 .5واآلن عد لتكون نفسك .أنت
يف جسمك مرة أخرى ،وتشاهد
الشخص اآلخر ينظر إليك بالكثري
من الحب والقبول .الحظ كيف
وأين تشعر بهذا الحب والقبول يف
جسمك ،رمبا تكون ابتسامة ،أو
شعور دافئ يف قلبك.
 .6خذ لحظات للتفكري يف
تجربتك .وانظر بإيجابية لنفسك.
ضع النية لتذكر هذا الشعور عندما
تحتاج إليه.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٢

اليوم الرائع الذي
سامحتني فيه تلميذتي
كنت أقوم بالتدريس يف مدرسة ثانوية خاصة يف
لدي طالبة
نيو إنجالند ،ويف أحد صفويف ،كان ّ
تدعى “ليزا”.
يف اليوم األول من الفصل ،عندما ناديت عىل
اسمها لفظته “ليسا” صححتني بأدب قائلة:
“انه ليزا” .يف اليوم التايل حدث ذلك مرة أخرى.
ناديتها “ليسا” وصححتني قائلة “ ليزا ،بحرف
الـ ز “
أعتذرت .ولكن عىل الرغم من بساطة اإلسم،
فإن هذا الخطأ يف اليوم األول كان له تاثري كبري
عىل عقيل ،ولعدة أسابيع كنت اخطيء يف االسم.
يف البداية كنت ادعوها “ليسا” ومن ثم اقوم
بتصحيح نفيس عىل الفور.
بدأت الصف مبخاطبتها بـ “ ليسا” ،شعرت
بالقلق من أنها قد تعتقد أنني أسخر منها عمدا ً.
مل أفهم ذلك .كم كان من الصعب تذكر إسم ليزا؟
ولكن األمر ليس له عالقة بالذاكرة أو املعرفة .لقد
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بقلم كارول برافرمان

أصبح هذا الخطأ ال شعورياً ،وغري قابل للتغيري،
التصق بشكلٍ غامض ببعض الخاليا العصبية
الجانحة التي رفضت تركه.
تكرر األمر مرارا ً ،اىل أن رأيتها يف أحد األيام
وهي تسري لوحدها يف ساحة املدرسة ،ناديت
عليها ،قلت لها “ليسا” ت َوقَفْت ،وأُصبت باإلرتباك
وكنت غري قادرة عىل اإلعتذار حتى.
لكن ليزا وضعت ذراعيها حويل وعانقتني.
قالت يل “هذا ليس مهامً حقاً ،ال بأس ،ميكنك
منادايت ليسا .ال تقلقي بشأن ذلك”.
منذ تلك اللحظة ،مل ألفظ اسمها خطأ مرة
أخرى .وال مرة واحدة .كان األمر كام لو أن غفران
الفتاة أبعد عني السحر ،كام القصص الخيالية.
مقارن ًة بحكايات أخطاء العامل العمالقة ،فإن هذه
القصة الصغرية تعترب بالنسبة يل معجزة بسيطة
أنسها أبدا ً .والسخاء الذي أظهرته تلميذيت
لن َ
الصغرية ظل يالزمني منذ ذلك الحني.
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األبوة واألمومة
من القلب

كيــف تُعلــم األطفــال
الغفــران
بقلم جيمي بريلو

غالبًا ما يُطلب من األطفال أن يغفروا :أن يغفر
ألخيه ألنه اخذ لعبته ،أو أن تسامح جوين ألنه
شد شعرها أثناء اإلسرتاحة ،أو أن يغفر ألمه ألنها
تأخرت.
عندما تطلب من طفلك أن يغفر ثم يقول
شخص ما إنه “آسف” -
“حسناً” ،عندما يقول
ٌ
هل يفهم طفلك حقاً ما يعني ذلك؟ هل ينسون
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األمر أم أنهم يقولون ما طُلب منهم وحسب؟
من املهم أن يفهم األطفال الرحمة واملحبة
والطيبة واملغفرة .فتعليم طفلك املغفرة هو
أم ٌر أسايس يُ َسهِل اإلنتقال من مرحلة الطفولة
اىل املراهقة .أما التمسك بالغضب واالستياء
فهو وصفة مضمونة للقلق واالكتئاب عند
األطفال والكبار.
املشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٢

إذن كيف تعلمهم املغفرة؟
ال يوجد طريقة مؤكدة لتعليم طفلك الغفران،
إال أن هذه األفكار قد تساعدك لتبدأ:
 .1الغفران ال يعني النسيان .إن األطفال -
وكثري من البالغني  -يرتددون يف الصفح ألنهم
يعتقدون بأن ذلك يعني التغايض عن سلوكيات
الشخص اآلخر .هناك أيضاً اعتقاد خاطئ بأن
التسامح يعني النسيان ،مام قد يثري الخوف
عندهم .يف الواقع ،إذا أردت أن تسامح فعليك
أن تقول “ مل أحب كلامتك أو أفعالك ،لكنني
عىل استعداد لنسيانها ألن التمسك مبا شعرت به
يل اإلحباط”.
حينها يسبب ّ
 .2لنغفر علينا النظر إىل األسباب التي
دفعت اآلخر للترصف بهذه الطريقة .عىل
سبيل املثال ،إذا كان طفلك منزعجاً ألن سوزي
شتمته أثناء االسرتاحة ،ساعد طفلك عىل
استكشاف ملا حدث ذلك .رمبا كانت سوزي
ترغب يف اللعب معه ،وشعرت بالسوء النها مل
تكن مدعوة للعب .أو كانت تشعر بالغرية من
أولئك الذين كانوا يلعبون .إن مساعدة طفلك
ٍ
شخص ما يشجع
سبب محتمل ألفعال
عىل فهم
ٍ
عىل املودة واملغفرة.
 .3قبل أن تطلب من طفلك أن ينىس أو
ٍ
سلوك ما ،من املهم أوالً
يغفر أو يعتذر عن
التعرف عىل شعور طفلك .هل هو أو هي
غاضبة أو محرجة أو محبطة؟ انه بحاج ٍة إىل
فهم ما يشعر به قبل أن يغفر.
 .4اذكر الشعور قبل تقديم املغفرة .بدالً
من مطالبة طفلك بالقبول الفوري إلعتذار
أشقاءه ،اطلب منه أن يتحدث عام يشعر
به .عىل سبيل املثال“ ،جيني ،أنا غاضبة
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ِ
ألنك استعرت قمييص بدون إذين .اسأليني
قبل أن تأخذي أشيايئ يف املرة القادمة .أنا
أسامحك”.
 .5فهم املشاعر يساعد طفلك عىل
ِ
أعط طفلك “بالون التظاهر”.
النسيان.
أطلب منه التفكري يف املشاعر التي شعر بها
 الغضب والحزن واإلحراج .ثم اطلب منهأن يتخلص من تلك املشاعر بواسطة بالون
التظاهر .أخربه أن البالون مرتبط به من
خالل سلسلة خيالية .عندما يكون هو أو هي
عىل استعداد لنسيان املشاعر ،اعطيه مقص
التظاهر لقطع السلسلة وإطالق املشاعر .ساعد
طفلك عىل تخيل البالون الذي يحلق عالياً يف
السامء .عندما تكون جاهزا ً ،تخيل أن البالون
يننفس بلطف وينرش غبار الحب والحنان لكال
الطرفني .ذكّر طفلك بأن األمر يتطلب أكرث من
مرة ،وأنه بإمكانه التدرب عىل التخيل بالقدر
الذي يريده.
 .6أكتب رسالة .إنه تدريب مفيد ،خاصة
للمراهقني .دربه عىل كتابة رسالة عن اإلنزعاج
الذي يشعر به وسببه .ثم اطلب من طفلك
أن يكتب بيان الرحمة أو املغفرة للمعتدي أو
لنفسه .قم بإنهاء التمرين من خالل جعله يقوم
بتمزيق الرسالة ووضعها يف القاممة ،مام يدل
عىل املغفرة.
 .7كن مثاالً يحتذى به .أظهر لطفلك كيف
تسامح اآلخرين.
من املهم أن يفهم األطفال أن تعلم النسيان
قد يستغرق بعض الوقت .الدرس املهم هو
اإلستمرار يف املحاولة ،وبذل الجهود ،وفهم
الصفح واملحبة .الغضب زائد الغضب يساوي
غضباً أكرث .الرتاحم والحب هام الشافيان.
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الغفران قوة
ٍ
شخص ما ،فإنك ت ُ ّربَط
عندما تشعر باإلستياء من
بهذا الشخص أو الحالة من خالل ٍ
رابط عاطفي
أقوى من الفوالذ .املغفرة هي الطريقة الوحيدة
لحل هذا اإلرتباط والحصول عىل الحرية.
 كاثرين بوندراملغفرة هي العطر الذي يلقيه البنفسج عىل الكعب
الذي سحقه - .مارك توين

أقوال
مأثورة

الغفران هو اطالق رساح سجني ،وتكتشف أن
السجني كان أنت - .لويس ب .سميدس
يجب عىل املغفرة الصادقة أن تكون خالية من
التوقعات بأن الشخص اآلخر [يجب] أن يعتذر
أو يتغري .ال تقلق أن كانوا يفهمونك أم ال .فقط
أحبهم وأطلق رساحهم .الحياة تعود إىل الناس
بطريقتها الخاصة ووقتها املناسب ،كام تفعل لنا
جميعاً  -سارا باديسون
الضعيف ال يسامح أبدا ً .املغفرة هي صفة القوي.
 املهامتا غاندياملغفرة يشء مسل .إنها تحمي القلب وتربد األمل.
 وليام آرثر وارداملغفرة ال تغري املايض ،لكنها توسع املستقبل.
 بول بويزَمن ال يغفر ،يحطم الجرس الذي يجب أن مير من
فوقه  -جورج هريبرت

أن تغفر هو أعىل شكل من أشكال الحب.
سالم وسعاد ٍة ال توصف.
ستحصل مقابله عىل
ٍ
 روبرت مولر12

الغفران ال ميحو املايض املرير .والذاكرة
املتعافية ليست ذاكرة محذوفة .التسامح مع ما
ال ميكننا نسيانه يخلق طريقة جديدة للتذكر.
نحن نغري ذاكرة ماضينا إىل أملٍ يف مستقبلنا.
 لويس ب .سميدساملشوقة املجلد  ٩اإلصدار ٢

