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People Are Born To Shine!

THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

الناس، جميع  ودعم  إللهام  خلقت  املسيحي  اإلميان  يف  متجذرة  إخبارية  رسالة 
والدين. والعرق  الجنسية  عن  النظر  بغض 

لقد ُولِدنا ليسطع نورنا!

املجلّد ١٢ • العدد ٤٣

هناك فرق بين الدعم والتملك. خذي نفًسا عميًقا، 
وتخلصي برفق من األعباء التي ال تتحمليها.

ي هذا العدد
�ف

ي االزدياد
كل آخذة �ف اضطرابات االأ

وباء  بسبب  تتصاعد  قد  الأكل  اضطراب  شدة  أن  يبدو 
الكوفيد-١٩.

ي أطفالنا عن التعّلق باالأمور المادية
كيف نث�ف

امتالك  من  أك�ث  بالعائلة  آمن  إحساس  إىل  طفلك  يحتاج 
الألعاب.

ية  تقنية حبوب اللقاح تحمي النحل من المبيدات الح�ش
القاتلة

نقاذ النحل. مناعة النحل هي تقنية جديدة لإ

السيبارات  رسعة  ي 
�ف التحكم  أهمية  عىل  اء  الخ�ب يؤكد   

لمنع الحوادث عىل الطرقات
ذهن  ي 

�ف وترسيخه  مدرسي  منهج  إضافة  هو  المستقبل 
الأطفال لسلوك أك�ث أمانًا عىل الطريق. 

www.najicherfanfoundation.org  

الصحة النفسية

كيف تستمعين للأشياء 
السلبية دون التأثّر بها

التقدم  يأيت  أبيض،  لوًحا  املعالج  يسحب  عندما  خربيت،  بحسب  البيضاء.  لوحتها  سحبت 

املفاجئ يف معرفة الحل. قبل لحظات، كنت أفرغ مشاعري عليها. مل أكن أتوقع أن يتغري أي 

يشء. كنت أعرف فقط أنني بحاجة إىل التخلص من الوزن الذي يثقل صدري لفرتة من الوقت.

ناهيك عن  التعامل مع كل مشاعري،  أستطيع  بالكاد  "لكنني  أطفايل".  "أنا أحب   قلت: 

مشاعرهم!"

 اإلبن البكر، بدأ مؤخرًا يف مشاركة أفكاره السلبية معي. كان يف التاسعة من عمره يف ذلك 

الوقت، لذا معظمها كان تافًها، لكن بالنسبة يل، كانوا يضيفون ثقًل. أمي، أذين تؤملني عندما 

أسبح... أمي، أنا ال أحب أستاذي... أمي، كان اللنب الزبادي دافئًا عند وقت الغداء يف املدرسة...

اليوم يبلغ من العمر ثلث عرشة عاًما تقريبًا، وما زلنا عىل نفس املنوال- باستثناء شكواه 

ورغباته واحتياجاته تبدو... أثقل قليلً مام كانت عليه يف ذلك الوقت. )ناهيك عن كل السلبية 

التي أتلقاها من أطفايل اآلخرين!( 

فكري يف مقدار السلبية التي تأخذينها عىل إيقاع يومي. وليس فقط من أطفالك ولكن، 

 Facebook دعينا نقول، زميل عمل متشائم، أو شخصية مستفزة ألحد الوالدين، أو موجز عىل

ميلء بوجهات النظر املستقطبة.

مقطع مطبوع بإذن

ألسلبية التكملة عىل الصفحة ٧
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التغذية

كل  اضطرابات االأ
ي االزدياد

آخذة �ف

يف شهر نيسان من العام ٢٠١٩، نرشت املجلة األمريكية 

األكل  اضطرابات  "انتشار   )AJCN( الرسيرية  للتغذية 

خلل الفرتة ٢٠٠٠- ٢٠١٨: مراجعة منهجية لألدب" والتي 

أنحاء  جميع  يف  األكل  اضطرابات  يف  ارتفاع  عن  أفادت 

العامل.

اضطرابات  انتشار  فإن  وآخرون،  جامليش  ملاري  وفًقا 

 -٢٠٠٠ للفرتة   %٣،٥ من  الدراسة  فرتة  خلل  "زاد  األكل 

٢٠٠٦ إىل  ٧،٨% للفرتة ٢٠١٣- ٢٠٢٨". تشري الدراسة إىل 

أنه عىل الرغم من أن "اضطرابات األكل تعترب تقليديًا أنها 

تؤثر بشكل رئييس عىل النساء"، فإن الرجال ميثلون نسبة 

الشهية  فقدان  من  يعانون  الذين  األفراد  من  متزايدة 

العصبي والرشه العصبي، وهام من أكرث اضطرابات األكل 

"عىل  أنه  إىل  الُكتّاب  أشار  ذلك،  إىل  باإلضافة  شيوًعا. 

الرغم من االعتقاد التقليدي بأن اضطرابات األكل تقترص 

عىل الدول الغربية املتقدمة، إال أن هذه الدراسة تسلط 

الضوء أيًضا عىل االنتشار الكبري الضطرابات األكل يف آسيا 

ودول الرشق األوسط النامية."

أن  يبدو  الدوليني،  الصحفيني  شبكة  مقال  نرش  منذ 

أكرب  بشكل  ترتفع  قد  األكل  اضطرابات  انتشار  نسبة 

مقطع مطبوع بإذن

بسبب القلق والتوتر اللذين سّببتهام جائحة الكوفيد-١٩. 

وجدت دراسة استقصائية نرُشت يف املجلة الدولية الضطرابات األكل يف يوليو 

تفاقم  من  "عانوا  الشهية  بفقدان  املصابني  األفراد  أن  املثال،  سبيل  عىل   ،٢٠٢٠

األعراض مع انتشار الوباء". باإلضافة إىل ذلك، أفاد األفراد املصابون بالرشه املريض 

العصبي واضطرابات األكل بنهم" زيادات يف نوبات األكل الرّشهة. 

التنفيذي  الرئيس  ميسكو،  لكلري  وفًقا  عزلة"،  يف  تزدهر  األكل  "اضطرابات 

واألصدقاء  للعائلة  بينام ميكن   .)NEDA( األكل  الوطنية الضطرابات  للجمعية 

توفري بعض الراحة والدعم لألفراد الذين يحاولون إدارة اضطرابات األكل لديهم، 

فقد ال يكون ذلك كافيًا للكثريين خلل هذه األوقات العصيبة بشكل خاص. رداً 

عىل ذلك، أنشأت NEDA مجموعة من املوارد واملنتديات عرب اإلنرتنت ملساعدة 

بدعم  التعايف  مسارات  "استكشاف  األكل  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األفراد 

افرتايض". من بني املوارد، خط املساعدة الذي ميكن لألفراد االتصال به للحصول 

عىل الدعم واملوارد وخيارات العلج ألنفسهم أو ألي شخص مهتم بهم. 

من خلل تسليط الضوء عىل اضطرابات األكل، تأمل ASN يف إلهام أعضائها 

ملواصلة إجراء البحوث، وتوفري الرعاية الرسيرية، وتقديم املوارد لألفراد الذين 

تطوير  األكل. من خلل دعمنا، ميكننا مساعدتهم عىل  اضطرابات  يعانون من 

أمناط األكل الصحي والحفاظ عليها أثناء جائحة COVID-19 وما بعده.

nutrition.org :املصدر

تحديات  الكوفيد-١٩  جائحة  متثل 

من  يعانون  الذين  لألفراد  فريدة 

اضطربات يف األكل، والتي تعد من بني 

أكرث األمراض العقلية فتكًا، مام يؤدي 

إىل وفاة اآلالف كل عام.
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ي أطفالنا عن التعّلق باالأمور المادية
كيف نث�ف

مقطع مطبوع بإذن األبـــّوة

كن مثاالً جيًدا
إىل  ينظرون  األطفال  يزال  ال  العمر،  هذا  يف 
والديهم أكرث من نظرائهم، لذا فأنت أفضل منوذج 
العامل  التعامل مع  به ملساعدة طفلك عىل  يحتذى 
املادي املعقد. إذا كنت تريد ثنيه عن تطوير شهية 
بضبط  تترصف  يراك  دعه  تشبع،  ال  للممتلكات 
واجهات  عرب  بالتسوق  استمتع  والحكمة.  النفس 
املحاّل مًعا دون رشاء أي يشء إلظهار أنه بينام من 
املمتع النظر إىل عروض املتجر وجمع األفكار للهدايا 
رشاء  إىل  بحاجة  لست  فأنت  األخرى،  واملشرتيات 

يشء يف كل مرة تذهب فيها إىل املتجر.

أطفئ التلفاز
يشكل األطفال جزًءا كبريًا من اإلنفاق االستهليك، 
لدى  الرشاء  قرارات  عىل  تؤثر  وكقوى  كمشرتين 
التجارية  لإلعلنات  طفلك  تعرض  من  قلّل  آبائهم. 
التليفزيونية، وسيقل احتامل تطويره لقامئة رغبات 

طويلة.

استخدم القيد يف تلبية الطلبات
إن األطفال الذين يحصلون عىل كل ما يطلبونه ال 
يستطيعون التعامل مع خيبات األمل، وال يتعلّمون 
عىل  للحصول  والصرب-  االنتظار  حتى  أو  العمل- 
ولطفلك  لنفسك  قّدم  فيها.  يرغبون  التي  األشياء 
لو  حتى  تنتهي،  ال  التي  للطلبات  ال  بقول  معروفًا 
أثار ذلك نوبات غضب يف متجر األلعاب يف البداية.

علِّم طفلك كيفية استخدام املال
قيمة  معرفة  الدراسية  الصفوف  لطلب  ميكن 
األشياء التي ميلكون من خلل دفع مثنها بأنفسهم. 
إن إعطائكم النقود للطفل يتيح لكم فرصة تعليمه 
قواعد  وضع  يف  ترغب  كنت  إذا  استخدامه.  كيفية 

لإلنفاق، فقم بإعدادها عىل الفور حتى يعرف من البداية أنه، وعىل سبيل املثال، يجب أن يّدخر 
نصف أمواله وأن ينفق النصف اآلخر كام يشاء.

علمه ترتيب األولويات
اطلب منه إعداد قامئة باألشياء الثلثة التي يريدها بشدة ثم قوما برتقيمها بحسب األهمية. 
العملية، سوف  ففي هذه  لجمعية خريية،  القدمية  ألعابه  من  تسليم صندوق  إذا ساعدك يف 

يتعلم املزيد عن معنى التعاطف والكرم.

بهجة التأخري
علّم ولدك-الطالب أن يفّكر بجّدية فيام إذا كان يريد حًقا لعبة الفيديو الجديدة تلك بجعله 
ينتظرها. أطلب منه كتابة أو رسم صورة للعنرص الذي يريده ونرشها عىل الثلجة جنبًا إىل جنب 
الذي ميكنه فيه  التاريخ  املثال- حتى  مع جدول زمني باأليام- أسبوع أو أسبوعني، عىل سبيل 

الخروج ورشائه معك.

إكتشف ما الذي يغذي رغباته
إذا  عاطفية.  حاجة  لتلبية  األشياء  متلّك  إىل  أيًضا(  )والكبار  األطفال  يتوق  األحيان،  بعض  يف 
يريد فجأة جهاز  أصدقائه،  مثل  باأللعاب  اإلهتامم  أبًدا عىل  يعتاد  الذي مل  ابنك،  أن  الحظت 
PlayStation 5، فتحّدث معه عن سبب جاذبية هذه اللعبة. إذا كانت اإلجابة هي أن أفضل 
صديقني له كلهام لديه واحدة، فيمكنك إجراء محادثة بسيطة حول حقيقة أنه من املقبول أن 

يحب ألعابًا مختلفة عن بقية اآلخرين.

أره كيف تقّدم لآلخرين
إصطحبه معك إلحضار العشاء إىل جار مريض أو للتطوع يف مطبخ للفقراء. ميكن لهذا النوع 

من النشاط أن يعّزز موقًفا من شأنه أن يساعد يف مواجهة املادية بقوة أكرب من أي يشء آخر.

إقيض وقًتا مع أطفالك بداًل من إعطائهم املال
ليس من السهل، يف حياتنا املليئة بالضغوطات، أن مننح أطفالنا الوقت واإلهتامم الذين يتوقون 
لقضاء  كبديل  أشياًء  أال تعطي طفلك  لذا حاول  أريد".  "أنا  لدرء  أفضل طريقة  ولكنها  إليهام، 
القيام بأشياء ال تكلف شيئًا- إذهبوا إىل  الوقت مًعا يف  ابذل جهًدا لقضاء بعض  الوقت معه. 
ملعب كرة القدم واملكتبة، وقوموا بجولة يف الطبيعة وركوب الدراجة، ولعب لعبة الحزورات. 
بغض النظر عام يقوله طفلك، فهو يريد- ويحتاج- إحساًسا آمًنا بالعائلة أكرث من غرفة مليئة 

باأللعاب."
beliefnet.com  :املصدر

عندما يدخل األطفال سنوات الدراسة االبتدائية، فإنها مسألة وقت 
فقط، قبل أن يزيد األطفال اآلخرون والتلفزيون والتأثريات األخرى 
من وعيهم بوجود العامل املادي. هناك بعض االسرتاتيجيات املحددة 
النهج  لتثبيط  الصغار  األطفال  مع  بها  البدء  للوالدين  ميكن  التي 

املادي املفرط يف الحياة.
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مقطع مطبوع بإذن الحفاظ عىل البيئة

تقنية تحجيم حبوب اللقاح تحمي 
النحل من المبيدات القاتلة

تشري الدراسات إىل أن الشمع وحبوب اللقاح يف ٩٨٪ من خليا النحل ملوثة مبتوسط 

الفاروا ومسببات  النحل ضد عث  مناعة  من  أيًضا  يقلّل  مبيدات حرشية، مام  ستة 

يف  املساعدة  خلل  من  حيوية  خدمات  امللقحات  توفّر  نفسه،  الوقت  يف  األمراض. 

تسميد املحاصيل التي تؤدي إىل إنتاج ثلث الطعام الذي نستهلكه، وفًقا للصحيفة.

تركز الدراسة عىل املبيدات الحرشية القامئة عىل الفوسفات العضوي، والتي متثل 

الحديث لدراسات  العلمي  التحليل  السوق. وجد  املوجودة يف  املبيدات  حوايل ثلث 

بقايا آفات املبيدات داخل الخلية أنه يف ظل أمناط اإلستخدام الحالية، شكلت خمسة 

مبيدات مخاطر كبرية عىل النحل، اثنان منها من الفوسفات العضوي.

طّور الباحثون جسيامت دقيقة موحدة بحجم حبوب اللقاح مليئة باألنزميات التي 

تزيل سموم املبيدات الحرشية الفوسفاتية العضوية قبل أن متتّصها النحلة وترّض بها. 

يسمح الغلف الواقي لُجَسيم اإلنزميات باإلنتقال إىل ما وراء محصول النحل )املعدة(، 

وهو موضع حميض يفّكك األنزميات.

ومبجرد  السكر،  ماء  أو  اللقاح  حبوب  فطائر  مع  الدقيقة  الجسيامت  خلط  ميكن 

تناولها، متر اإلنزميات اآلمنة عرب املحصول الحميض إىل األمعاء الوسطى، حيث يحدث 

الهضم وحيث يتم امتصاص السموم واملغذيات. هناك، ميكن أن تعمل األنزميات عىل 

تكسري وإزالة السموم من الفوسفات العضوي. النحل الذي تم تغذيته بالجسيامت 

الدقيقة بجرعة عالية من اإلنزيم كان معدل بقائه عىل قيد الحياة ١٠٠٪ بعد التعرض 

للملثيون. ويف الوقت نفسه، مات النحل الغري محمي يف غضون أيام.

الجسيامت  ملء  من  بدالً  حيث  األمام،  إىل  خطوة  النحل"  "مناعة  مفهوم  يأخذ 

الدقيقة باألنزميات التي تكرس املبيد الحرشي، تحتوي الجسيامت عىل غلف مصنوع 

من بروتينات الحرشات ومملوء بزيت خاص اإلمتصاص، مام يخلق نوًعا من اإلسفنج 

الصغري. تم تصميم العديد من املبيدات الحرشية، مبا يف ذلك مبيدات النيونيكوتينويد 

املستخدمة عىل نطاق واسع، الستهداف بروتينات الحرشات، لذلك تم تصميم قرشة 

الجسيامت الدقيقة يف املبيد الحرشي حيث يتم عزله داخل الغلف. يف النهاية، يتغوط 

النحل الّسّم الذي تّم عزله. 

sciencedaily.com :املصدر

توفر التكنولوجيا التي طورتها جامعة كورنيل ملريب النحل 

واملستهلكني واملزارعني ترياًقا ملبيدات اآلفات القاتلة، التي 

تقتل النحل الربي وتتسبب يف فقدان ما يعادل ثلث خاليا 

النحل كل عام.

صالة ملريم أثناء جائحة 
الفريوس التاجي

يا مريم، تتألقني دامئًا يف طريقنا كعلمة 

للخلص والرجاء.

 نعهد بأنفسنا إليك، صحة املرىض، 

الذين شاركوا يف أمل يسوع عىل الصليب، 

وحافظوا عىل إميانهم.

 أنت، خلص الشعب الروماين، تعرفني 

ما نحتاج إليه، ونحن عىل يقني من 

أنك ستوفرينه حتى نتمكن، كام يف قانا 

الجليل، من العودة إىل الفرح والوالئم 

بعد هذا الوقت من التجربة.

 ساعدينا، يا أم الحب اإللهي، عىل 

اإللتزام بإرادة اآلب والقيام مبا قاله 

لنا يسوع، الذي أخذ عىل عاتقه آالمنا 

وحمل أحزاننا ليقودنا، عرب الصليب، إىل 

فرح القيامة. آمني.

ـــ البابا فرنسيس

الة
ص

وية ال
زا
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مقطع مطبوع بإذن السالمة عىل الطرقات

ي 
اء عىل أهمية التحكم �ف يؤكد الخ�ب
رسعة السيارات لمنع حوادث الس�ي

أحب صفحتنا عىل الفيسبوك!
أنقر لالنضامم إلينا للحصول عىل األخبار اليومية والرسائل امللهمة!

في حديثه خالل ندوة عبر اإلنترنت 
الدولية،   CUTS منظمة  نظمتها 
مقرها  حكومية  غير  منظمة  وهي 
األمم  أسبوع  من  كجزء  جايبور، 
المتحدة العالمي السادس للسالمة 
على  الخبراء  أكد  الطرقات،  على 
السرعة  في  التحكم  آليات  أهمية 

لمنع حوادث السير.

أمًرا  الشوارع  في  المنخفضة  السرعة  "ُتَعّد 
أساسًيا لتحقيق "الرؤية صفر"، والذي يهدف 
إلى منع وفاة واحدة على الطريق. يمكن أن 
الطرقات  حوادث  السيارة  سرعة  تقليل  يمنع 
الزيادة  إن  الخبراء  وقال  تأثيرها.  من  ويقلل 
في السرعة بمقدار كيلومتر واحد في المتوسط 
في  ثالثة  بنسبة  زيادة  إلى  تؤدي  أن  يمكن 

المائة في حوادث التصادم."

سلطت الندوة عبر اإلنترنت الضوء على دور CUTS ودعواتها لوكاالت إنفاذ 
الطرق للنظر في تقليل الحد األقصى للسرعة للسيارات على الطرقات السريعة وفي 
بشأن  المختلفة  الحكومية  والبرامج  المبادرات  مناقشة  تمت  كما  المقتظة.  المناطق 
السالمة على الطرقات، مثل تنفيذ منهج مدرسي للترسيخ في ذهن األطفال سلوًكا 

أكثر أماًنا على الطريق.

وأكد البروفيسور بهارجاب ميترا على أهمية إشارات حركة المرور وضمان السالمة 
على الطرقات. وتطّرق إلى مختلف األدوات واألساليب الهندسية إلدارة السرعة مثل 
أساليب التسجيل واإلبالغ، والمراقبة اإللكترونية للسرعة، باإلضافة إلى التأكيد على 
جميع مهندسي وصانعي السيارات، الحاجة إلى بناء قدرات تحّكم في السرعة وفًقا 

لألدلة القائمة في الهند.

والذين  المشاة  هم  العالية  السرعة  من  المتضررين  أكثر  أن  إلى  الخبراء  وأشار 
المرور  في حركة  التحكم  أجهزة  فائدة  على  الضوء  سلطوا  لقد  الدراجات.  يركبون 
السرعة من خالل  الحد من  قوانين  المرور مركزيًا وفرض  إشارات  وأنظمة مراقبة 
نظام تحديد المواقع العالمي )GPS( والتحّكم بالسرعة، وكلها مفيدة جًدا في السالمة 

على الطرقات.
auto.economictimes.indiatimes.com :املصدر
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مقطع مطبوع بإذنخبزنا اليومي

المانح ال�ي

بالنسبة لكريستوفر، وهو محارب قديم معّوق جسديًا، أصبحت األنشطة 

اليومية أكثر صعوبة، وتستغرق وقتًا أطول حتى تنتهي، وتزيد من آالمه. ومع 

كّل  يرونه  المارّة  كان  زوجته وطفله.  لخدمة  بذل قصارى جهده  فقد  ذلك، 

أسبوع، يستخدم جزازة العشب لقص العشب في حديقة المنزل.

في أحد األيام، تلّقى كريستوفر جزّازة عشب باهظة الثمن مع رسالة من 

السري هو من خلل مساعدة  المانح  به  الذي شعر  الرضى  متبرع مجهول. 

شخص محتاج.

الخفاء؟ لكنه يذكّرنا  المسيح أن كل عطاءنا يجب أن يكون في  أال يقول 

أن نتحقق من دوافعنا عندما نعطي )متى 6: 1(. وقال أيًضا: " فَِعْنَدَما تُعِطي 

الُمحتَاَج، اَل تُعلِْن َذلَِك وَكَأنََّك تَْنُفُخ ِفي بُوٍق كََما يَْفَعُل الُمرَاُؤوَن ِفي الَمَجاِمعِ 

ُمَكافَأتَُهْم  ِبَذلَِك  نَالُوا  إنَُّهْم  لَُكْم،  الَحقَّ  أقُوُل  النَّاِس.  لَِمديِح  طَلَبًا  َواِرِع  َوالشَّ

فإنه  اليد،  كريمي  مانحين  نكون  أن  مّنا  الّله  يتوقع  بينما   .)2 )عدد  كَاِملَِة" 

يشجعنا على تجنب القيام باألعمال الصالحة أمام الناس بغرض الحصول على 

األوسمة أو االعتراف الخاص )اآلية 3(.

عندما ندرك أن كل ما لدينا يأتي من الله، يمكننا أن نكون مانحين سريين 

ال نحتاج إلى الربت على ظهورنا أو كسب إعجاب اآلخرين.  معطينا العليم 

لكل األشياء الجيدة يسعد بالكرم الحقيقي لشعبه. ال شيء يتفوق على مكافأة 

رضاه.

—كزوشيتل ديكسون
odb.org :املصدر

كيف ساعدك الله من خالل العطاء الرسي 

لشخص آخر؟ من الذي ميكنك مساعدته 

بهدية مجهولة اليوم؟

 

أيها اإلله املحب ، من فضلك باركني  

وامنحني الفرصة ليك أعطي بتضحية ونكران 

للذات.

تأّمل وصالة

هل تودون املساهمة يف انتشار عمل مؤسسة ناجي رشفان؟
أُنِشئَت مؤّسسة ناجي رشفان اإلنسانية بعد وفاة الحبيب ناجي. هدفنا األسايس هو تسبيح الله من 

خلل العمل اإلجتامعي. تعمل املؤسسة لتحسني نوعية حياة أفقر الفقراء من جميع األعامر سواء 

الذين يتمتعون بصحة جيدة أو الذين يعانون من مشاكل صحية، وخاصة الذين يعانون من إصابات 

دماغية من أي نوع، ناجمة عن حادث، سكتة دماغية وغريها، عن طريق الرتويج للقيم املسيحية.

إذا كنتم تحبون العمل الذي تقوم به مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وترغبون باملساهمة به، نحن 

ندعوكم ألن تصبحوا أعضاء يف املؤسسة. الهدف هو املشاركة يف أفكارنا ونشاطاتنا يف بلدكم. الرجاء 

اإلتصال بنا للمزيد من املعلومات: 9614522221+

www.najicherfanfoundation.org

"ال أحد كامل- ولهذا السبب 

تحتوي أقلم الرصاص عىل 

ممحاة".
_ فولفجانج ريبي

إقتباس!

اْحَذُروا ِمْن أَْن تَْعَملُوا الَْخرْيَ أََماَم النَّاِس ِبَقْصِد أَْن يَْنظُُروا 

اَمَواِت. ، َفلَْيَس لَكُْم ُمكَاَفأٌَة ِعْنَد أَِبيكُُم الَِّذي يِف السَّ إِلَْيكُْم. َوإالَّ
 )متى ٦: ١(
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 لكن بالعودة إىل عيادة معالجتي النفسية...

قامت معالجتي بتعديل عىل اللوحة البيضاء وقالت إنها 

متثل سلسلة متصلة. من جانب، رسمت دائرة باستخدام خط 

باستخدام خط  دائرة  رسمت  اآلخر،  الجانب  وعىل  متقطع، 

متصل.

 ثم رسمت سهاًما تشري إىل كل دائرة  لكن واحدة فقط من 

األسهم.  اخرتقتها  متقطع(  املكونة من خط  )الدائرة  الدوائر 

األسهم التي تشري إىل الدائرة األخرى )الصلبة( ال ميكنها املرور. 

قالت: "أنت، أنت الدائرة املتقطعة. نسمي ذلك "متشابًكا". 

كل يشء مير. أنت تتلقني كل يشء." 

الدائرة   ، أننا أيًضا ال نريد أن نكون "منفصلني"  وأضافت 

بعيد  هذا  البيضاء.  الللوحة  من  اآلخر  الجانب  عىل  الصلبة 

عيش  طريقة  وهي  يدخل،  ال يشء  اآلخر.  الطرف  عن  جًدا 

منعزلة، سواء بالنسبة لنا أو لألشخاص من حولنا. 

إًذا أين نريد أن نكون؟ لقد خمنت ذلك- الوسط السعيد! 

لقد رسمت عرشات النجوم بني دائرتني عىل السبورة.

إذا كان عيّل أن أخمن، فسأقول أن معظم النساء يخطنئ 

إىل جانب كونهن مفرطات التأثر- لكونهن دائرة مكونة من 

خط متقطع. 

أطفالنا تجاه كل من أصدقائهم،  نعلم كيف يشعر  نحن 

وكيف تشعر أمهات أصدقائهم تجاه بعضهّن البعض، وكيف 

الخبز  أزواجنا  يحب  وكيف  وظائفهم،  تجاه  زملؤنا  يشعر 

املحمص! 

وأحيانًا ما نعرفه- كل تلك املعلومات التي نحافظ عليها- 

يصبح ما نشعر به. 

ما نبحث عنه، مع ذلك، هو توازن بني قابل للخرتاق )أو 

غري  )أو  للخرتاق  قابل  املعالجة( وغري  أسمته  كام  متشابك، 

مرتبط(. 

لذا، إذا كنت تريدين سامع هذا اليوم، يرجى العلم- 

ال يجب أن يكون رأي الجميع عىل عاتقك. ال تخفظي يف 

ذاكرتك كل ما يعجبك أو كل ما تكرهني. ليس عليك حّل كل 

شكوى تخرج من شفاه طفلك. ال بأس أن تستمعي... وبعد 

ذلك أطلقي.

أن  بعد  "أمي"،  الليلة  تلك  من  وقت الحق  يف  ابني  قال 

تركت أريكة املعالجة. "هل يجب أن نأكل هذا عىل العشاء؟" 

"نعم، يا صاح. هذا ما صنعته. لكن أخربين عن وجبتك املفضلة التي تناولتها 

من قبل. أريد أن أسمع كل يشء عن ذلك."

ericalayne.co  :املصدر

ألسلبية تكملة الصفحة ١

السلبية  حفظ  عىل  ملساعدتك  تأكيدات  ثالث 

التي تحيط بنا بعيًدا 

١. أنت عني العاصفة.

أنت تعرفني كيف ميكن أن يكون اإلعصار محتدًما، ولكن يف أعامق دائرة 
العاصفة يف أي  أنني عني  أفكر يف نفيس عىل  السكون؟ أحاول أن  صغرية من 

وقت أواجه فيه شيئًا ال أريد أن أزعج هدويئ الداخيل. 

أنا عني العاصفة. هذه السلبية ال تدخل يف الوقت الحايل.

٢. أنت ال تريدين أن تحميل ما ليس لك.

هذا مخصص للمتعاطفات والحساسات بيننا: ليس من املفرتض أن تحميل 
ما ليس لك.

ميكنك املساعدة يف تحمل العبء لفرتة من الوقت؛ ميكنك دعم أحد أفراد 
األرسة يف وقت الحاجة.

 لكن تذكري أنه إذا كان من املفرتض أن يكون هذا العبء عىل عاتقك، 
فسيكون كذلك.

هناك فرق بني تقديم الدعم وما ال يخّصنا. خذي نفًسا عميًقا، وتخليص برفق 
من األعباء التي ال تتحمليها.

رصخة  وليست  للتواصل-  طريقة  عن  عبارة  الشكاوى  معظم   .٣
للحصول عىل املساعدة.

املشاعر  تلك  كل  ترك  من  الوقوع يف رشك-  من  نفسك  منع  عندما ميكنك 
السلبية يف الداخل- ستكونني أكرث قدرة عىل التعرف عىل ما يحدث من حولك. 

رمبا عندما يأتيك ابنك بسلبية، فليس من الصعب عليك حلها بقدر ما يلزمك 
أن تكوين معه ببساطة. ورمبا تستطيع ابنتك أن تعيش مع مفصلت بابها التي 
تصدر رصيرًا أو بالطريقة التي ميضغ بها شقيقها عىل مائدة العشاء، لكنها ال 

تستطيع أن تزدهر بدونك. 

وينطبق اليشء نفسه مع السلبية التي نسمعها من زملء العمل واألصدقاء 
وليست  للتواصل-  الشكاوى هي محاولة  أي شخص. معظم  واآلباء-  واألزواج 

رصخة طلبًا للمساعدة.



THE NAJI CHERFAN FOUNDATION

www.najicherfanfoundation.org                        PEOPLE ARE BORN TO SHINE  |  8 

كيف أتذكر ناجي...
مقتطفات من "الصرب الحقيقيي"

صفحة ٣٤: خطاب شعري

من ١٩٩٩ إىل ٢٠٠١، سافر ناجي ووالده إىل مراكز العلج يف أريزونا وتكساس وفلوريدا. يف كل مدينة، 

وجدوا أطباء وأشخاًصا جيدين ساهموا يف تعايف ناجي وتقدمه.

أخريًا ، انتقل إىل فلوريدا حيث كان لديه العديد من األصدقاء املقربني. درس الوسائط املتعددة يف معهد 

الفنون يف فورت لودرديل ثم عاد إىل اليونان حيث التحق بـ BCA )كلية األعامل يف أثينا( وتخرج بدرجة 

مشارك يف األعامل اإللكرتونية.

عىل مدى السنوات الثلث املاضية، عمل يف رشكة العائلة يف اإلدارة والعلقات العامة.

عىل مدى سنوات تعافيه، واصل كتابة وتحرير كتاباته. رحلته هي رحلة تصميم وشجاعة وتغيري. تم 

تلخيص أحدث أفكاره يف الصفحات األخرية من هذا الكتاب.

هذه كلامت رجل خاض تجربة مؤملة وحّولها إىل أسلوب حياة.

كان ناجي رشفان يبلغ من العمر ١٧ عاًما عندما مر "بالتجربتني التاليتني" اللتني أجربتاه عىل مراجعة 

كل ما عرفه وتعلمه. يف ٢٠ نوفمرب ٢٠٠٥، بلغ من العمر ٢٧ عاًما. تم الكشف عن هذا العقد من حياته 

يف كتاب "ملحظات افرتاضية".

People Are Born To Shine!Les gens sont nés pour briller!
هذه نرشة الكرتونية تصدر كل شهرين عن مؤسسة ناجي رشفان اإلنسانية وتركّز عىل الروحانيات والصّحة. إن هدف النرشة هو زيادة الوعي بني قرّائنا حول التحديات 
الصحيّة والحد من انتشار األمراض، مع حثّهم عىل عيش حياة أفضل مبنيّة عىل القيم املسيحية. هذه النرشة مهداة للناس من جميع األعامر، أولئك الذين يتمتّعون بصحة 

جيّدة والذين يعانون من مشاكل صحية، والذين يعانون من إصابات دماغية من أي نوع، ناجمة عن حادث، سكتة دماغية، الخ.
لقد تّم انتقاء املحتويات بدقّة من مصادر تعترب موثوقة ودقيقة غري أن مؤّسسة ناجي رشفان اإلنسانية ال تتحمل املسؤولية عن أيّة معلومات غري دقيقة.

توّد مؤسسة ناجي رشفان أن تنّوه بعمل أفرادها املتفاين التطّوعي وتخّص بالذكر إزابيل بوغوسيان، ماريان دبس، املحامي كامل رّحال، املحامي هارولد ألفاريز، زينة 
قسطنطني، جويس أبو جودة، ريتا قسيس، مارلني نرصاين، دياال غسطني نرصاين، دميا ربيز، األب جوزيف عبد الساتر، األب جوزيف سويد، رين قسيس، األب إيليا شلهوب، 
أثينا و كريستينا جورجوتاس، فالرييا دي بروفينسيا، نبيل خوري، فيوليت نخلة، سوسن بشارة، روالن خوري، ليوبولدين تيوفانوبولس وجميع املتطوعني امليدانيني الذين 

يقومون بدعم املؤسسة عرب نرش كلمة السيد املسيح من خلل منشآتهم، كنائسهم، مستشفياتهم أو مؤسساتهم ألخ...
يتوفر هذه العدد باللغات العربية واإلنجليزية واليونانية والهولندية والفرنسية واإلسبانية والربتغالية واألملانية. إن إدارة املؤسسة واملوظفني ممتنون جدا لهذه الجهود

من رؤساء املحررين الذين يتطوعون لرتجمة وتحرير الرسالة اإلخبارية إىل عدة لغات وهي إيزابيل بوغوسيان للغة اليونانية، كريستينا باتلر للغة الربتغالية، مرياي أيب نادر 
للغة الفرنسية، الربوفيسور ليديا والسفري اليخاندرو دياز للغة اإلسبانية، هاييك ماير للغة األملانية، رويل اليكامن للغة الهولندية، لينا رزق الله وريتا أبو جودة للغة العربية.
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لقد ُولِدنا ليسطع نورنا!

Virtual Patience

A Life Changing Event 

Told by Naji Cherfan 
to Karen Solomon 


