
نفسه ينغلق على حينما اإلنسان   

نصيبين  حكيمالتي كتبها  األفكار الخالدةاألدبية و ناشيد واألشعارهناك عدد ال يحصى من األ

والقلم العميق  (، والتي تعتبر المدرسة المفضلة لألدب السرياني373-303م )اأفرارمقديس ال

هذه األدبيات. هذه الشخصية الخالدة، التي تضيف أبعاًدا ميتافيزيقية لعالم  تللروح التي خلق

 :، تكتب على النحو التاليفي األدب السريانيالشعر والفكر 

ܡܢ ܳܡܪܝ ܐܰܫܳܪܢܝ! ܰܘܠܺܓܰܗܢܳܐ ܠܐ ܳܒܥܐ ܐܢܐ.. ܡܪܝ ܠܰܡܠܟܼܘܬܐ ܠܐ ܳܫܘܐ ̱ܐܢܐ
ܰ
 " ܐܰܝܟܐ ܕܳܨܶܒܝܬ ܬ

ا. دعني أذهب إلى حيث تريد. ال أريد بجنتك الئقا  يا رب، أنا لست "  "!الجحيم أيض 

، أدركت مدى التي ينتقد فيها ذاته ماأفر ارأثناء محاولتي فهم هذه العبارة الخاصة للقديس م

. من المحتم أن أولئك الذين يمكنهم هاليحبس نفسه ويراقب مقبعيتأمل أهمية الشخص الذي 

عي الرحيم في عوالمهم الداخلية. بالو يلتقونمراقبة أنفسهم بصدق من خالل حبس أنفسهم، 

الوعي الرحيم هناك كدرج ينزل إلى طبقات وأعماق الروح في هذا العالم الداخلي. الشيء 

والحقيقة  صفاءألن دواخل الروح هي ال م بشكل جيدالرئيسي هو تعلم طرق استخدام هذا السل  

. ؤه. كل خير هو عزاله ياتتجل هي الجمال أنواع الروح جميلة. وجميع .والخدمة المتكاملة

. جميع أجنحتههي  تاإلبداعا. جميع التي تحييههي  فضائل. جميع المثلهت طهاراتكل ال

 .التطورات واالبتكارات هي تجسيده.

ً  جسدتاألنا ت  في خدمة اإلدانة. أي هياالستبداد / الرياء / /من خالل خارجيا

ما لم يتم تنظيف هذه  وإشراقها. بريقهاعندما تكون الروح مغطاة بطين األنانية، فإنها تفقد كل 

مع طاقة الحياة العالية  بريق الحياة الحقيقي. الحبظهري، الحاألوحال األنانية التي تغطي الرو

المقدم لإلنسان. هذه المعاني هي  ح هي الضمان األعظموي الر. لذلك، فإن معانيكفيال 

تجد  هذا يعني أن هذه المعانيالعجين.خميرة تعمل ك الخميرة ى سبيل المثال، هذه خميرة. عل

. الطمعمشاعر  نهيت الشخصية. إنهان وول وتك  تح   اذات. إنهلزاتطر  مساحة عمل في اإلنسان. 

 .تغلب على المشاعر السلبيةتو

 هذا لجة في طاقة الحياة، ىوإذا أردنا لهما أن يهيمنا علإذا كانت الحياة تعني الخير والتنمية 

م الذي سيزيد من معنى في الحياة، هناك حاجة كبيرة لهذا السل   التي توالجزر والتناقضاالمد 



في الدورة الطبيعية  منبثقةق اإليجابي لطاقة الحياة الم يرمز إلى التدفالروح. ألن هذا السل  

 . للحياة

فإن الجدران الداخلية والحواجز  الطاقة )الحب(. إنه غياب الخير. لذلك، نقص الشرهو

الخارجية التي يجب على اإلنسان التغلب عليها ال تمنع فقط طاقة الحياة ولكن أيًضا تمنع الخير 

 .والتطور

كون في نيعني أن  ,ين كنهرطبيعي,نصبح متدفقنحبس أنفسنا في الحياة االجتماعيةالحينما 

 ونتيجة ذلك انتصاراإلنسان.وقانون المحبة.  ممتطلبات الوعي الرحي ملبينالتدفق اإليجابي 

تمرعبر اإلنسان.  األفكارالتي ياءفي ض اليستا في مكان بارد ومظلم. إنه نسانيةواإل جنةألن ال

 تنقية األفعال.ا في الطرق. إنه ها في رحابةفي نقاء النوايا. إن اإنه

 ينبغي أن ال ننسى بأن ال إشباع في الحياة بل هناك تذوق.

من الممكن البحث عن طرق إلثراء حياتنا بالخير في إدراك الذوق من أجل التقاط السالم 

الداخلي والرضا الداخلي من خالل امتالك مفاتيح الروح. ألنه لتحقيق هذا المذاق، علينا أن 

اخلنا. من الصعب فتح تلك األبواب المغلقة بدون مفاتيح الروح. ال يمكن نفتح األبواب المغلقة د

 .األفقلمعان طمس 

لذلك، من المهم جًدا تطوير لغة القلب )لغة الحب، لغة التعاطف( التي هي في صميم الحياة. 

 اً.وطنًا وشرف لإلنسان في األماكن التي تتطور فيها لغة القلب، يكون اإلنسان

من المهم جًدا العمل بتواضع وإضافة قيمة إيجابية لمنطقة خدمتنا دون التباهي  في هذا السياق،

ألن المساهمة في الطاقة اإليجابية للحياة والسالم االجتماعي هي أحد األغراض  بإظهارالقوة.

 جنة.الرئيسية للحياة. ويفتح باب النجاح والسعادة وال

أن تكون فعالة في حياة اإلنسان وتؤتي ، تعتمد قدرة الروح على لذي تغذىمع فوز الجانب ا

وتنظيف الطين األناني الذي يغطي الروح. كبرهزيمة جميع أنواع الصغروال من خاللثمارها 

وحِ فَِمَن  كما هو مكتوب، " ألَنَّ َمْن يَْزَرُع ِلَجَسِدِه فَِمَن اْلَجَسِد يَْحُصُد فََساًدا، َوَمْن يَْزَرُع ِللرُّ

وحِ يَْحُصُد َحيَ   . (8- 6 غالطية) "اةً أَبَِديَّةً الرُّ



قول في تلوالذي  شفق ناكجيما, ةالسيد ةالكاتب الطبيب والعالم التركي المبرز في اختصاصه, 

  قول:تتتعلق في الذي تحدثنا عنه ف اخاطرة له

األهداف الخارجية تأخذنا بعيًدا عن جوهرنا، فإن األهداف الداخلية تقربنا و الغايات في حين أن

من جوهرنا، وتقربنا معًا، وتتصالح مع الحياة. انتبه إلى األشخاص الذين تشعر بالراحة 

 جعل يحاولونمعهم. سترى أن هؤالء الناس هم أناس حقيقيون بسيطون، متواضعون، ال 

 ".أن يكونوا هم أنفسهم، لديهم أهداف وقيم جوهرية بل يحاولونمثل اآلخرين،  أنفسهم

 

 يوسف بكتاش ملفونو 

 

 


