اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻻﻋﺘداء اﻝﺠﻨﺴﻲ
ﺘﺸﻌرﻴن ﺒﺎﻝﺨزي واﻝﻌﺎر ،واﻝﺤرج واﻻرﺘﺒﺎك
ﺘﻌﺘﺒرﻴن ﻨﻔﺴك إﻨﺴﺎﻨﻪ ﺴﻴﺌﺔ ،وﻜل ﻤﺎ ﺤدث ﻜﺎن ﺨطﺄك
ِ
ﺘﺤدﺜت ﻋن اﻷﻤر ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﻴﺤدث ﻤرة أﺨرى ،أو ﻗد ﻴﺤدث ﺸﻲء أﺴوأ ﻤﻨﻪ
ﻝو
ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن أن ﺘﺜﻘﻲ ﺒﺄﺤد
ﻫل ﺘﺸﻌرﻴن ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎب واﻻﻨﻔﻌﺎل واﻝﻐﻀب؟
ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن اﻝﻨوم ﺒﺴﻬوﻝﺔ ،ﺒﺴﺒب ﺘﻔﻜﻴرك اﻝﻤﺴﺘﻤر ﺒﻤﺎ ﺤدث
ﻻ ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن اﻝﺘﻌﺎﻤل واﻝﺘﺄﻗﻠم ﻤﻊ ﻫذا اﻝوﻀﻊ ﺒدون ﺸرب اﻝﻜﺤوﻝﻴﺎت وﺘﻨﺎول اﻝﻤﺨدرات وﻋزل ﻨﻔﺴك ﻋن
اﻵﺨرﻴن

إن أول ﺸﻲء ﺘﺤﺘﺎﺠﻴن أن ﺘﻌرﻓﻴﻪ ﻝو ﻜﻨت ﻗد ﺘﻌرﻀت ﻝﻼﻋﺘداء اﻝﺠﻨﺴﻲ  -ﺴواء ﻜﺎن ﻤﺎ ﺤدث ﻤﻨذ وﻗت
اﻝﻤﻼﻤﺔ .ﻓﻠم ﻴﻜن ﻫذا ﺨطﺄك ﻓﻤﺎ
طوﻴل أو ﻤؤﺨ اًر أو ﻜﺎن ﻗد ﺤدث ﻤرة واﺤدة أو ﻤرات ﻋدﻴدة  -أﻨك ﻝﺴت ُ
ﺤدث ﻜﺎن أﻤ اًر ﻤرﻴﻌﺎً ،ﺠرﻴﻤﺔ وﺨطﻴﺔ ارﺘُﻜﺒت ﻓﻲ ﺤﻘك وﻝﺴت أ ِ
ﻨت ﻤن ﻴﺠب أن ﺘﺘﺤﻤل اﻝﻠوم.

ِ
ﻤﺎ ﺤدث ِ
أﺼﺒﺤت ﻏﻴر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻜم ﻓﻲ ﻨﻔﺴك .ﻻ ﻴﺘﻤﺤور
ﻝك ﻫو إﺴﺎءة اﺴﺘﺨدام ﻝﻠﻘوة وﻝذﻝك
اﻻﻋﺘداء اﻝﺠﻨﺴﻲ ﺤول اﻝﺠﻨس ﻓﻘط ﺒل ﻴدورﺤول اﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة اﻝﺠﺴدﻴﺔ ،ﻓﻐﺎﻝﺒﺎً ﻤﺎ ﻨﻼﺤظ ﺸﺨﺼﺎً ﻗوﻴﺎً
ﻴﻘوم ﺒﺎﺴﺘﺨدام اﻝﻘوة اﻝﺠﺴدﻴﺔ ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻰ اﻤرأة ﻀﻌﻴﻔﺔ أو طﻔل ﻗﻠﻴل اﻝﺤﻴﻠﺔ .وﻝﻜن ﻤن اﻝﻤﻤﻜن ﻝك أن
ﺘﺴﺘﻌﻴدي زﻤﺎم اﻷﻤر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﻤراﺤل اﻝﺸﻔﺎء واﻝﺘﻲ ﺴﺘﻘودك ﻝﺘﺠدي اﻝﺤرﻴﺔ .ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن أن ﺘﺨﺘﺎري إﻝﻰ
أي ﻤدى ﺴﺘذﻫﺒﻴن ﻓﻲ رﺤﻠﺔ اﻝﺸﻔﺎء وﺴرﻋﺔ اﻝﺸﻔﺎء أﻴﻀﺎً .ﻴوﺠد أﻤل ورﺠﺎء.

أرﻴد أن أﺠد ﻫذا اﻷﻤل

ﻤن أﻴن ﻨﺒدأ؟
ﻴﺘطﻠب اﻷﻤر اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻝﻜﻲ ﺘﺨﺒري ﺒﻘﺼﺘك وﺘُِﻘ ّري ﺒﻤﺎ ﺤدث ،ﺤﺘﻰ ﻝﻨﻔﺴك .وﻝﻜن اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن
ﻤﺸﺎﻋرك ﻫو أول ﻤراﺤل اﻝﺸﻔﺎء:
"أﻨﺎ اﺸﻌر ﺒﺎﻝﺨزي واﻝﻌﺎر ،ﺒﺎﻝﻐﻀب ،ﺒﺎﻝ ّذﻨب ،أﺸﻌر أﻨﻲ ﻗذرة ،ﻤﻜﺴورة ،ﻤﺠروﺤﺔ ،ﺨﺎﺌﻔﺔ وﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻝﻲ"
ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋرك إﻻّ أن ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر ﻻ ﺘُﻤﺜل ﻤن أﻨت )ﻫوﻴﺘك( .ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﺸﻌري
ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر وﻝﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘُﺤ دد ﺸﺨﺼﻴﺘك.
أﻨت ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻨظر اﷲ ﻓﻬو ﻴرى ﻤﺎ ﺤدث ﻝك ﻜﻤﺎ أﻨك ﺘﻌﻨﻴن ﻝﻪ اﻝﻜﺜﻴر ،ﻓﻬو ﻴﻘول ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺘﻪ:

ﻤﺘّﻰ " 31 - 29 :10أﻝﻴس ﻋﺼﻔوران ﻴﺒﺎﻋﺎن ﺒﻔﻠس .وواﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﻘط ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺒدون
أﺒﻴﻜم .وأﻤﺎ أﻨﺘم ﻓﺤﺘﻰ ﺸﻌور رؤوﺴﻜم ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﺤﺼﺎة .ﻓﻼ ﺘﺨﺎﻓوا .أﻨﺘم أﻓﻀل ﻤن ﻋﺼﺎﻓﻴر ﻜﺜﻴرة".

إﺸﻌﻴﺎء " 15 :49ﻫل ﺘﻨﺴﻰ اﻝﻤ أرة رﻀﻴﻌﻬﺎ ﻓﻼ ﺘرﺤم اﺒن ﺒطﻨﻬﺎ .ﺤﺘﻰ ﻫؤﻻء ﻴﻨﺴﻴن وأﻨﺎ ﻻ أﻨﺴﺎك".

أﻴوب  19 :16و" 20أﻴﻀﺎً اﻵن ﻫوذا ﻓﻲ اﻝﺴﻤوات ﺸﻬﻴدي وﺸﺎﻫدي ﻓﻲ اﻷﻋﺎﻝﻲ .اﻝﻤﺴﺘﻬزﺌون ﺒﻲ
ﻫم أﺼﺤﺎﺒﻲ .ﷲ ﺘﻘطر ﻋﻴﻨﻲ".

ﻗﺼﺘك وﻤﺎ ﺤدث ﻤﻌك أﻤر ﻫﺎم ﺠداً ،وﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺨﺒري ﺸﺨﺼﺎً آﺨر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺒذﻝك ﺘﻜﺴرﻴن ﻗﻴد اﻝﺼﻤت اﻝذي
ﻴﻘﻴدك ﺒﻪ ﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻴك .وﻝﻜن ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒدأﻴن ﻓﻲ ﺘذ ّﻜر ﻤﺎ ﺤدث ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﺸﻌري ﺒﺎﻝذﻋر
واﻝﺨوف ،وﻝﻜن ﻻ ﻴﺠب أن ﺘﺘرﻜﻲ ﻤﺸﺎﻋر اﻝﺨوف واﻝرﻋب ﺘﺴﻴطر ﻋﻠﻴك ِ
ﻓﺄﻨت ﺘﺴﺘطﻴﻌن أن ﺘﺘﺤﻜﻤﻲ ﺒﻬﺎ.

أرﻴد أن أﺘﻌﻠم ﻜﻴف أﺴﻴطر ﻋﻠﻰ ﻨوﺒﺎت اﻝرﻋب واﻝﻬﻠﻊ

ﻜﻴف ﺘﺴﻴطرﻴن ﻋﻠﻰ ﻨوﺒﺎت اﻝرﻋب واﻝﻬﻠﻊ:

إذا ﻜﺎن ﻤﻤﻜﻨﺎً أن ﺘذﻫﺒﻲ ﻝﻤﻜﺎن آﻤن ﺒﻌﻴد ﻋن اﻝﻤﻜﺎن اﻝذي ﻴوﺠد ﻓﻴﻪ ﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻴك:

ﻴﻤﺴﻨﻲ اﻵن".
 .1ذ ّﻜري ﻨﻔﺴك أﻨك ﻓﻲ ﻤﻜﺎن آﻤن ّ
ورددي "أﻨﺎ ﺒﺄﻤﺎن ﻫﻨﺎ وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ّ
 .2ﺤﺎوﻝﻲ أن ﺘَ ِ
ﺼﻔﻲ ﻝﻨﻔﺴك اﻝواﻗﻊ واﻝﺒﻴﺌﺔ اﻝﻤﺤﻴطﺎن ﺒك" :أﻨﺎ أﺠﻠس ﻋﻠﻰ ﻜرﺴﻲ ﻝوﻨﻪ
رﺠﻠﻲ ﺘﻠﻤﺴﺎن اﻷرض ."...
أﺤﻤر،
ّ
 .3ﺨذي ﻨﻔﺴﺎً طوﻴﻼً وﻋﻤﻴﻘﺎً.
 .4اﺴﺄﻝﻲ ﻨﻔﺴك ﺒﻌض اﻷﺴﺌﻠﺔ ﻤﺜل :ﻫل أﺸﻌر ﺒﺎﻝﺤ اررة؟ ﻤﺎذا أﺴﻤﻊ؟ وأﻏﻠﻘﻲ ﻋﻴﻨﻴك
ﻝﻴﺴﺎﻋدك ذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴز.

ﻝو ﻜﺎن ﻤﻤﻜﻨﺎً ﺤﺎوﻝﻲ أن ﺘﺠدي ﺸﺨﺼﺎً ﻤﺘﺨﺼﺼﺎً ﻝﻴﺴﺎﻋدك ) ﺸﺨص ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
اﻝﻤﺸورة ،ﺼدﻴق ﺘﺜﻘﻴن ﻓﻴﻪ ،طﺒﻴب ﻨﻔﺴﻲ( وأﻨت ﺘﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻝذﻜرﻴﺎت.
ﻗد ﺘﺸﻌرﻴن أن ﺤﺎﻝﺘك ﺘزداد ﺴوءاً ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺘذﻜرﻴن ﻫذﻩ اﻝﺨﺒرة ﻤرة أﺨرى ﻓﻲ ذﻜرﻴﺎﺘك وﺨﻴﺎﻝك،
وﻤﻤﻜن أن ﺘﺨﺘﺒري أﺤﻼﻤﺎً ﻤزﻋﺠﺔ وﻜواﺒﻴس ،وﻝﻜن ﺴﻴﺘﺤﺴن اﻝوﻀﻊ ﻤﻊ ﻤرور اﻝوﻗت إذا
ﻗﻤت ﺒﺈﻋﺎدة ﻫذﻩ اﻝﺨطوات ﻤرات ﻋدﻴدة .أﻨت ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺠداً ﻷﻨك ﺘواﺠﻬﻴن ﻫذا اﻷﻝم ﻓﻲ
ﺤﻴﺎﺘك ،وﻝﻜن اﻻﻋﺘراف واﻹﻗرار ﺒﻤﺎ ﺤدث وﻜﻴف ﺘﺸﻌرﻴن ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺴﻴﻜوﻨﺎن اﻝﺨطوة اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ
طرﻴق اﻝﺸﻔﺎء.

أرﻴد أن أُ ِﻗّر ﺒﻤﺎ أﺸﻌر

اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝ ّذﻨب واﻝﻌﺎر:
ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﺼﺎرﻋﻲ ﻤﻊ اﻝ ّذﻨب واﻝﻌﺎر ﻷﻨﻪ ﺘم اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴك ﺠﻨﺴﻴﺎً و ِ
ﻝﺴت ﻋذراء ﺒﻌد اﻵن ،وﻗد
ّ
ِ
ﺴﺒ ِ
ﻴؤذﻴك .وﻝﻜن ﻤن اﻝﻤﻬم ﺠداً أن ﺘدرﻜﻲ أن
ﺒت اﻝﻌﺎر ﻝﻠﻌﺎﺌﻠﺔ ،أو ﻷﻨك ﻓﺸﻠت ﻓﻲ ﻤﻨﻊ اﻝﻤﻐﺘﺼب ﻤن أن
ّ
ﻫذﻩ اﻷﺸﻴﺎء ﻝﻴﺴت ﻤﺴؤوﻝﻴﺘك ،وﻜل ﻤﺎ ﻗﺎﻝﻪ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘدي واﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﺘﺨدم ﻜﺄداة ﻝﻠﺴﻴطرة ﻋﻠﻴك

ﻝﻴﺴت ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ .وﻝﻜن اﻝﻤﺸﺎﻋر ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺘﻌرﻓﻲ اﻷﺨﺒﺎر اﻝﺴﺎرة أﻨﻪ ﻴﻤﻜﻨك اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺨزي
وﻴرد ﻝك ﺠﻤﺎﻝك.
واﻹﺤﺴﺎس اﻝﻤزﻴف ﺒﺎﻝ ّذﻨب ،إذا أﺤﻀر ِت ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر أﻤﺎم اﷲ ﻓﻬو اﻝذي ﻴﻨﻘّﻲ وﻴﺸﻔﻲ ّ

ﻤزﻤور " 4 - 2 :103ﺒﺎرﻜﻲ ﻴﺎ ﻨﻔﺴﻲ اﻝرب وﻻ ﺘﻨﺴﻲ ﻜل ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ .اﻝذي ﻴﻐﻔر ﺠﻤﻴﻊ ذﻨوﺒك اﻝذي
ﻴﺸﻔﻲ ﻜل أﻤراﻀك اﻝذي ﻴﻔدي ﻤن اﻝﺤﻔرة ﺤﻴﺎﺘك اﻝذي ﻴﻜﻠّﻠك ﺒﺎﻝرﺤﻤﺔ واﻝ أرﻓﺔ".

ﻓﺎﷲ ﺴﻴﻐﻔر اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝﻤزﻴﻔﺔ واﻷﻜﺎذﻴب اﻝﺘﻲ ﻨﺼدﻗﻬﺎ وﻴﺤرر أرواﺤﻨﺎ .وﻫو ﻴﻘدم ﻝك ﻏﻔراﻨﻪ وﺸﻔﺎءﻩ ﻓﻬل
ﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻨﻬﻤﺎ؟ ﻓﺎﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أﻨﻪ ﻴﺤﺒك وأﻨت ﻏﺎﻝﻴﺔ ﺠداً ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ.
وﻫو ﻴدﻋوك أن ﺘﺄﺘﻲ إﻝﻴﻪ وﺘﺤﻀري اﻨﻜﺴﺎرك أﻤﺎﻤﻪ ﻝﺘﺠدي راﺤﺔ ﻝﻨﻔﺴك.

ﻤﺘّﻰ " 28 :11ﺘﻌﺎﻝوا إﻝﻲ ﻴﺎ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺘﻌﺒﻴن واﻝﺜﻘﻴﻠﻲ اﻷﺤﻤﺎل وأﻨﺎ أرﻴﺤﻜم".

ﻋﻤﺎ ﺤدث ،واطﻠﺒﻲ ﻤﻨﻪ أن ﻴﻨﻘّﻴك وﻴﺴﺘرد ذﻫﻨك ﺤﺘﻰ ﺘؤﻤﻨﻲ
ﺘﻌﺎﻝﻲ ﺒﺨزﻴك وﻋﺎرك أﻤﺎم اﷲ وﺘﺤدﺜﻲ ﻤﻌﻪ ّ
أﻨك ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻲ ﻨظرﻩ .وﺒﻤﺠرد أن ﺘﻌرﻓﻲ أﻨك ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻋﻨدﻩ ﺴﻴﻘوﻴك ﻝﺘواﺠﻬﻲ اﻵﺨرﻴن ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘك أﻴﻀﺎً.

أرﻴد أن أﺘﻌﻠم اﻝﺤق اﻹ ﻝﻬﻲ ﻋن ﻨﻔﺴﻲ

ﻜﻴف ﻴﺸﻌر اﷲ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻤررت ﺒﻪ؟
ﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﻜوﻨﻲ ﻤرﺘﺒﻜﺔ وﻏﺎﻀﺒﺔ ﺒﺴﺒب ﻤﺎ ﺤدث ﻝك .وﺘﺴﺄﻝﻴن ﻝﻤﺎذا ﺤدث ﻫذا ﻝﻲ؟
وﻤن اﻝﻤﻨظور اﻝﺒﺸري ﻻ ﺘوﺠد إﺠﺎﺒﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻝﻬذا اﻝﺴؤال .وﻫو ﺒﺎﻝطﺒﻊ أﻤر ﻤﺸﻴن وﻤﺎ ﻜﺎن
ﻴﺠب أن ﻴﺤدث ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ،وﻝﻜن اﷲ ﻴﻬﺘم ِ
ﺒك وﻫو أﻴﻀﺎً ﻏﺎﻀب ﺒﺴﺒب اﻝظﻠم واﻝﺸر ﻓﻲ
اﻝﻌﺎﻝم ،وﻫو اﻝوﺤﻴد اﻝﻘﺎدر أن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝﻌدل اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝك.

ﻤزﻤور " 6 :103اﻝرب ُﻤﺠري اﻝﻌدل واﻝﻘﻀﺎء ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤظﻠوﻤﻴن".
ﻤزﻤور " 3 :147ﻴﺸﻔﻲ اﻝﻤﻨﻜﺴري اﻝﻘﻠوب وﻴﺠﺒر ﻜﺴرﻫم".

ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺠﻲ أن ﺘﻌﻴﺸﻲ ﻜﻀﺤﻴﺔ .ﻓﻤن ﺤﻘك أن ﺘﻐﻀﺒﻲ ﺒﺸﺄن ﻤﺎ ﺤدث ِ
ﻝك وﻝﻜن إن ﺴﻤﺤت
ﻝﻠﻐﻀب أن ﻴﺴﺘﻤر ﻓﺴوف ﻴﺘﺤول إﻝﻰ ﻤ اررة وﺴوف ﻴؤذ ِ
ﻋﺒري ﻋن ﻏﻀﺒك ﷲ ،أﺨﺒرﻴﻪ
ﻴكّ .

ِ
ﻋﻠﻴك .ﺜم
ﺒﻤﺎ ﺘﺸﻌرﻴن وﻝﻤﺎذا ﺘﺸﻌرﻴن ﺒﻬذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر .اﻜﺘﺒﻲ وﻜﺄﻨك ﺘﺘﺤدﺜﻴن ﻤﻊ ﻤن اﻋﺘدى
اﺤرﻗﻲ اﻝورﻗﺔ أو ﻤ ّزﻗﻴﻬﺎ وأطﻠﻘﻲ ﻏﻀﺒك .ﻓﺘﻨﻔﻴﺴك ﻋن اﻝﻐﻀب ﻫو طرﻴﻘﺔ آﻤﻨﺔ .ﻓﻤﺜﻼً
وﻜﺄﻨك ﺘﻌﺠﻨﻴن ﻋﺠﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻗوي ،أو ﻋن طرﻴق اﻝﺼراخ واﻝﺼﻴﺎح أو أن ﺘﻜﻨﺴﻲ ﺒﺤرﻜﺎت
ﺴرﻴﻌﺔ ﻓﻬذا ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴس اﻝﻐﻀب ،وﻝﻜن اﻨﺘﺒﻬﻲ أﻻّ ﺘؤذي ﻨﻔﺴك أو اﻵﺨرﻴن ،ﻓﺎﷲ ﻗوي

ﺘﻌﺒري وﺘﺸﺎرﻜﻲ ﻏﻀﺒك
وﻗﺎدر ﺒﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ أن ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻏﻀﺒك ،وﻻ ﻴوﺠد أي ﺨوف ﻤن أن ّ
ﻤﻌﻪ.
ﻋﻠﻴك ،وأ ِ
ِ
ﻓﺎﷲ ﺴﻴﺤﻜم ﻋﻠﻰ ﻤن اﻋﺘدى
ﺘﺠﻨب إﻴذاء ﻨﻔﺴك ﺒﺄن ﺘﺴﻘطﻲ ﻓرﻴﺴﺔً
ﻨت ﺘﺴﺘطﻴﻌﻴن ّ
ﻝﻠﻤ اررة.

أﻨﺎ أرﻴد أن أﻨﺠﺢ وأﺘﻘدم

ﻤﻤﺎ ﺤدث؟
ﻜﻴف ﺘﺘﻌﺎﻓﻴن ّ
 .1واﺠﻬﻲ اﻝﻤﻌﺘدي:
ﻗد ﻴﻜون ﻤن اﻝﺼﻌب أن ﺘﺤﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌداﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗف اﻝذي ﺘﻌرﻀت ﻝﻪ ﻷﺴﺒﺎب
ﻤﺘﻌددة ،وﻝﻜن ﺒﻌض اﻝﻨﺎس ﻗد وﺠدوا أﻨﻪ ﻤن اﻝﻤﻔﻴد ﺠدًا أن ﻴﻜﺘﺒوا ﺨطﺎﺒﺎً ﻝﻤن اﻋﺘدى
ﻋﻠﻴﻬم ،ﻴﺸرﺤون ﻝﻪ ﻜﻴف ﻴﺸﻌرون وﻜﻴف أﺜّر اﻻﻋﺘداء ﻋﻠﻴﻬم ،وﻜﻴف أﻨﻬم اﻵن ﻴرﻓﻀون
أن ﻴﺴﻴطر اﻝﻤﻌﺘدي ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬم أﻜﺜر ﻤن ذﻝك .وﺒﻌد ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺨطﺎب أﺸﻌﻠﻲ ﻓﻴﻪ اﻝﻨﺎر،
ﻓﺒذﻝك ﺘُظﻬري ﻝﻨﻔﺴك أ ِ
ﻴﻘﻴدك ﺒﻪ اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﺘدي.
ﻨك ﻜﺴرت اﻝﻘﻴد اﻝذي ّ
وﺨطﻴر ،وﺨﺎﺼﺔ إن ِ
ﻜﻨت ﺘﻔﻌﻠﻴن ذﻝك وﺤدك.
اً
ﻓﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﻌﺘدي ﺤرﻓﻴﺎً ﻴﻌﺘﺒر ﺼﻌﺒﺎً ﺠداً
ﻝذﻝك ﺘُ َﻌ د ﻜﺘﺎﺒﺔ اﻝﺨطﺎب وﺴﻴﻠﺔ آﻤﻨﺔ ﻗد ﺘﺴﺎﻋدك.

 .2اﺤﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋدة:
ﻝﻜﻲ ﺘﺘﺨطﻲ ﻫذﻩ اﻝﺨﺒرة وﺘﻌﻴﺸﻲ ﺤﻴﺎة ﻤزدﻫرة ،ﺴﻴﺘطﻠب ذﻝك أن ﺘﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺤدث
وﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋرك وأﻝﻤك وأن ﺘﺠدي ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻠﺤﻴﺎة ،وﻤن اﻝﻬﺎم واﻝﻀروري أن ﺘﻔﻌﻠﻲ ذﻝك
ﺒﻤﺴﺎﻋدة ﺸﺨص ﻤﺘﺨﺼص ﺒﺎﻝﻤﺸورة.

 .3إﻋطﺎء ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺤﻴﺎﺘك:
ﻗد ﻴﺠد اﻝﺒﻌض أن ﻤﺴﺎﻋدة ﻤن ﻤروا ﺒﺎﻻﻋﺘداء اﻝﺠﻨﺴﻲ ﻴﺴﺎﻋد ﻜﺜﻴ اًر ﻓﻲ أن ﻴﻌطﻲ ذﻝك
ﻤﻌﻨﻰ ﻝﺤﻴﺎﺘﻬم .ﻓﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن ﺘﺒدأي ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻤوﻋﺔ دﻋم ،أو ﺘﺸﺎرﻜﻲ ﺨﺒرﺘك ﻤﻊ
اﻵﺨرﻴن ﻋن طرﻴق اﻹﻨﺘرﻨت ،وﻫذﻩ ﻗد ﺘﻜون ﻓﻜرة ﺠﻴدة ﺘﺒدأﻴن ﺒﻬﺎ.

 .4اﻜﺘﺸﺎف اﻝﻐﻔران:
ﻤن اﻝﻤﻜن أن ﺘﺼﻠﻲ ﻝﻤرﺤﻠﺔ ﺤﻴث ﺘﺤﺘﺎﺠﻴن أن ﺘﻐﻔري ﻝﻤن اﻋﺘدى ﻋﻠﻴك ،ﻝﻴس أن ﺘﻨﺴﻲ
اﻝﺠرم اﻝذي ارﺘﻜﺒﻪ ﺒﺤﻘك وﻝﻜن أن ﺘﺠدي ﺤرﻴﺔ ﻝﻨﻔﺴك.
وﻝﻜن ﻫذا أﻴﻀﺎً ﻗد ﻴﻜون ﻤرﺤﻠﺔ طوﻴﻠﺔ ،وﻤن اﻝﻤﻬم أن ﺘﺄﺨذي ﻜل اﻝوﻗت اﻝذي ﺘﺤﺘﺎﺠﻴﻨﻪ
ﻝﺘﺘﻌﺎﻤﻠﻲ ﻤﻊ ﻫذﻩ اﻷﻤر.
ٕوان ِ
ﻜﻨت ﺘرﻴدﻴن أن ﺘﻌرﻓﻲ أﻜﺜر ﻋن ﻤوﻀوع اﻝﻐﻔران ﻴﻤﻜﻨك أن ﺘﻔﻌﻠﻲ ذﻝك ﻋن طرﻴق
ﻤﺸﺎﻫدة ﺤﻠﻘﺔ "ﺤرﻴﺔ اﻝﻐﻔران" ) .(www.maarifa.org/self-helpوﻤن اﻝﻤﻤﻜن أن
ﺘﺠدي ﻤﺴﺎﻋدة ﻋن طرﻴق اﻝﺤﻠﻘﺎت اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﻨﻘدﻤﻬﺎ ،ﺨذي وﻗﺘك ﻝﻠﻌﻤل ﺨﻼل
اﻝﻤراﺤل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺤﻠﻘﺎت ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺸﻌرﻴن أن ﻋﻨدك اﻝطﺎﻗﺔ واﻝﻘوة ﻝﺘﻔﻌﻠﻲ ذﻝك.

ﻝﻘد ِ
ﺒدأت رﺤﻠﺔ ﻝﻠﻨﻤو واﻝﺸﻔﺎء واﻝﺤرﻴﺔ ،وﻗد ﺘطﻠّب ﻫذا ﺸﺠﺎﻋﺔ ﻜﺒﻴرة .وﻝﻜن ﻤن اﻝﺼﻌب أن
ِ
ﻨدﻋوك ﻝﺘﺘواﺼﻠﻲ ﻤﻊ أﺤد اﻝﻤﺸﻴرﻴن اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﻴن
ﺘﺴﻴري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝرﺤﻠﺔ وﺤﻴدة ،ﻝذﻝك ﻨﺤن
اﻝذﻴن ﻴﻌﻤﻠون ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻬم ﺴﻴﺼﻠّون ﻤﻌك وﻤن أﺠﻠك ،وﺴﻴﺴﺘﻤﻌون ﻝﻘﺼﺘك وﻴﺸﺎرﻜوﻨك ﻤراﺤل
ِ
ﺤﻴﺎﺘك.
ﻨﻤو اﻷﻤل واﻝﺤرﻴﺔ ﻓﻲ

أرﻴد أن أﺸﺎرك ﻗﺼﺘﻲ

