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تمهيد

مرة أخرى أقدِّم شكري في الطبعة الثانية لهذا الكتاب، إلى كل من ساهم 
في صدور الطبعة األولى.

للمشورة  التعليمية  المؤسسة  في  والطلب  والمشيرين  الزملء 
ا الطلب من كلّية الهوت ويستمنستر. المسيحية )CCEF(، أيضاً

مجلس إدارة هيئة CCEF وجميع الشركاء

Sue Lutz وحرصها على أعمال التحرير

زوجتي وابنتاي اللواتي تحّملن انشغالي بالتفكير بهذا العمل بهدوء.

 New Growth Press نشر  دار  أشكر  أن  أريد  المرة،  هذه  في  ا   أيضاً
مساهمتها  على  جولياني  باربرا  أشكر  الكتاب.  هذا  بمادة  اهتمامهم  على 
 CCEF لهيئة  أخرى  مرة  الشكر  ا  أيضاً اإلداري،  وإشرافها  الحكيمة 
المدروسة  الكتابية  المادة  لعّدة سنين، وتطوير  بالعمل هناك  لي  لسماحهم 

بأولوية قصوى.





مقدمة





الفصل األول

الطريق إلى األمام

في منتصف رحلة حياتنا

وجدت نفسي في نفٍق مظلم

ألني فقدت المسار الصحيح.

دانتي

عندما تكون مكتئباًا، كيف يمكنك أن تأخذ خطوة لمتابعة الرحلة؟

س كل الطاقة الحيوية للبقاء على قيد الحياة ولترتيب أمور  عندما ُتكرِّ
الساعة التالية فقط، كيف يمكنك أن تضيف أي أمٍر آخر – مثل الرجاء – 

إلى يومك؟

غالباًا ما تبدو هذه النوعية من األسئلة في مواجهة االكتئاب، مستحيلة 
والمقترحات  المنزلية  الواجبات  من  صفحات  تكتب  أن  يمكن  اإلجابة. 
العملية، وتمأل العديد من الكتب، لكن كلها ال تستطيع أن ُتشعرك بأنك حّي.

عملّية.  نصيحة  مجّرد  من  أعمق  يكون  أن  يجب  تحتاجه  ما   إن 
إنك ال تحتاج إلى سلسلة من »التوجيهات«. في الواقع، من الممكن أن تكتب 
ا كثيرة  لنفسك قائمةاً معقولة من »التوجيهات«. فأنت بطبيعة الحال، تعرف أموراً

يمكنك القيام بها وربما تكون قد قمت ببعضها.
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قول  إل��ى  تدفعك  التي  واألف��ك��ار  المشاعر  من  والكثير  االكتئاب، 
ثم،  معي؟  هذا  يحدث  لماذا  أوالاً،  »ل��م��اذا«.  السؤال  تطرح   كلمات، 
الحياة؟  لماذا  اإليمان؟  لماذا  العبادة؟  لماذا  العمل؟  لماذا  الحب؟   لماذا 
ا »غرور الكبرياء، الكل مغرور«،   لماذا اإلزعاج؟ القلب المكتئب يردد كثيراً
أكثر من »101 خطوة لمقاومة االكتئاب«. ال يمكن لقائمة »التوجيهات« 
أن تتعامل مع مسألة الهدف والرجاء واألسئلة الجوهرية الخاصة بخبرة 
ُعرف  عندما  أنه  المفاجئ،  غير  من  ا.  حتماً متزايٌد  االكتئاب  أن  وفكرة 
يعاني  من  مساعدة  في  ركناًا  ا  أيضاً الفلسفة  وجد  كعلج،   Prozac  دواء 

من االكتئاب.

»لماذا«  أسئلة  بين  العلقة  عن  ابحث  األم��ام،  إلى  الطريق  في  إذاًا، 
 – بالدين  متعلقة  ستكون  »لماذا«،  أسئلة  تظهر  عندما  و«التوجيهات«. 
مثل كل األسئلة، ستكون عن اهلل. كذلك االكتئاب – يرجعك إلى األسئلة 
األساسية عن الحياة. تجاهلها لكي تركز على أسئلة »كيف« وسوف تجد 

ا. ا مؤقتاًا لتعزية فكرية، لكن قلبك سيبقى جائعاً اختصاراً

الفكرة األساسّية

االكتئاب هو شكل من أشكال المعاناة التي ال يمكن اختزالها إلى حالة 
عالمية واحدة. هذا يعني أن األسرة واألصدقاء ال يمكن أن يندفعوا بقوة 

أنهم وجدوا الجواب الصحيح.

 بدالاً من ذلك، يجب عليهم أن يؤّجلوا تمّسكهم بنظريٍة محددة، ويأخذوا 
نعرفه  ما  معها.  أو  معه  للعمل  المكتئب  الشخص  معرفة  في   وقتاًا 
الصعب  فمن  ذلك،  اختبرت  قد  تكن  لم  وإذا  مؤلم؛  أمٌر  االكتئاب  أن   هو 
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أن تفهم. إّنه مثل كثير من أشكال المعاناة، التي تسّبب مشاعر الخصوصية 
واالنعزال.

ا أن أولئك الذين يشعرون بالقهر بسبب االكتئاب يتشاركون  نعرف أيضاً
باألساسيات اإلنسانية. ستجد فيهم الصراعات والِعلل التي هي معروفة لنا 

ا. جميعاً

المشاكل  هذه  رؤية  عن  يبعدك  والتقني  العلمي  التشخيص  تجعل  ال 
ا إنسانية عادية  العادية. بدالاً من ذلك، في حال الشك، توقَّع أن تجد أموراً
ا تحت السطح، تظهر بشكل خوف، وغضب، وذنب، وخزي، وغيرة،  تماماً
تصيب  أخرى  ومشاكل  جسدي،  وضعف  خسارة،  على  ويأس   وعوز، 
ا  ا بسبب هذه األمور، لكن يجب دائماً  أي شخص. ال يحدث االكتئاب دائماً

أن تؤخذ بعين االعتبار.

هل هناك مشاعر »صحيحة«؟

باالكتئاب،  روحياًا  الناضحين  والنساء  الرجال  يشعر  عندما  ا  عموماً
ا خاطئاًا. إضافةاً لذلك، الكتاب المقدَّس مليء بكلمات  يفكرون بأنهم يفعلون أمراً
ا   الفرح والسعادة. وعندما ال يشعرون بالسعادة، يشعرون بأنهم قد فقدوا أمراً

ا خفياًا. ما أو أن اهلل يدفعهم ألن يتعّلموا درساً

على أّية حال، لم يحدد اهلل حياةاً سعيدة على األرض؛ لم يشّرع المشاعر. 
إيمان عظيم، ومع ذلك  لديهم  أناٌس  كتبها  لقد  المزامير،  إلى بعض  انظر 
»َمَعاِرِفي  بعبارة  ينتهي  أحدهم  أن  المشاعر. حتى  لديهم سلسة من  كانت 
ْلَمِة« )مز18:88( ]في الترجمة العربية المشتركة: »ال رفيق لي  ِفي الظُّ
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يمكنك  ا، عندما ال  دائماً بالدونية  أو  بالكبت  الظلم«[. عندما تشعر  سوى 
أن تختبر االرتفاعات واالنخفاضات التي تفعلها، لن يكون السؤال المهم 
هو »كيف يمكنني أن أعرف ما هو الخطأ الذي اقترفته؟«، إّنما »إلى أين 
يّتجه  البعض  باالكتئاب؟«  إلى من سأرجع – عندم أشعر  سأرجع – أو، 
نحو السرير واالنعزال، آخرون يّتجهون نحو أناٍس آخرين. البعض يتحّول 

بعيداًا عن اهلل، آخرون يقتربون من اهلل.

طريٌق للمضّي ُقدًما

التالية معدَّة بطريقة مختصرة  الفصول  االكتئاب،  تعاني من  إذا كنت 
فالفصول  اكتئاب،  من  يعاني  شخص  مساعدة  أردت  إذا  محّفزة.  وربما 
مشاركتها  يمكنك  فعلية  كقراءات  تستخدمها  وكي  إلرشادك  معدَّة   التالية 
الشركة على  الكتاب  ه��ذا  يشّجع  أن  رجائي  المكتئب.  الشخص   مع 
 بين األشخاص الذين يعانون من االكتئاب، وأولئك الذين يحبونهم. المعاناة 
هي رحلة يجب أال نسير بها وحدنا. هناك عّدة مواضع تدفعنا على االستسلم، 
 وكثير من األوقات التي ال يمكننا فيها أن نرى بوضوح. لذلك، إذا كنت 
أردت  وإذا  حكيم.  صديق  مع  الكتاب  هذا  فاقرأ  االكتئاب،  من   تعاني 
أن تساعد، فاسأل الشخص المكتئب أن يقرأ الكتاب معك، أو حدد فصول 

ا. معّينة لقراءتها معاً

رحلة مهاجر

ستصادف عدداًا من الصور في الفصول القادمة، مثلاً الظلمة أو النور، 
بارزة  صورة  أكثر  القوية.  المعركة  أو  االستسلم  الحيوّية،  أو  التخّدر 
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ا  ستكون رحلة مهاجر. سواء أدركنا ذلك أم ال، فإننا نسير في طريق دائماً
تواجهنا فيه اختيارات. كل يوم نقف أمام مفترق طرق ونقرر بشأن أمور 

هامة.

ا في الرحلة ليست فكرة مفرحة عندما تكون مكتئباًا،  فكرة االستمرار ُقدماً
إبراهيم،  مع  البداية  ما.  ا  نوعاً ستريحك  جيدة  رفقٌة  لديك  األقل  على   لكن 

فاهلل دعا الشعب إلى ترك مكان راحتهم المعتادين عليه، االنطلق في اتجاٍه 
جديد، ترك الماضي خلفهم، مواجهة مخاطر مجهولة، وصوالاً إلى نقطة 

اليأس، الصراخ طلباًا للمساعدة، والبحث عن شيٍء )أو شخص( أفضل.

كتب العّلمة أوريجانوس، من الكنيسة األولى، هذا التشجيع:

ُغْرَبِتي«  َبْيِت  ِفي  َفَراِئُضَك  ِلي  َصاَرْت  »َتْرِنيَماٍت 
غربة  أّن  استطعت،  إن  افهم  إذاًا،  )م���ز54:119(. 
وحزن،  بأنين  الرثاء  حالة  في  ا  خصوصاً  النفس، 
باهتاًا  سيظل  الغربة  لهذه  فهمنا  طويلة.  غربٌة   هي 

تعود  لكن عندما  الغربة.  هذه  تستمر  ما  بقدر  ا  ومعتماً
فإننا  الفردوس،  أرض  إلى  أي  راحتها،  إلى  النفس 

سنعرف ونفهم أكثر المعنى الحقيقي لهذه الغربة.«1

إنه على حق. فإننا على هذا الجانب من السماء نسير باإليمان وليست 
بأنك  تؤمن  يدفعك ألن  سبب  هناك  لكن  نتمناها.  التي  اإلجابات  كل  لدينا 

ستجد رجاءاً محدداًا يمألك حتى وأنت على هذا الجانب من الفردوس.

1   Origen ,Homily XXVII on Numbers ,sec .4 ,CWS ,250 .Cited in Thomas OdenlacissalC , 
.6.p )4991 ,rekaB :sdipaR dnarG( seirtsiniM sisirC 4 .loV ,eraC larotsaP


