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 الهدوء بدون تكنولوجيا
األب أفسافيوس فيتتيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

!أتريد السالم والهدوء في الغابة؟ ال تجلب تكنولوجيا معك
 إنسان اليوم يخاف الوحدة. ال يمكنه أن يكون بمفرده. إنه خائف، حتى في المدن المكتظة بالسكان وفي القرى
تتخلى عن هاتفللك الخلللوي أو وأ يولخلا كفتاه نع "وفي الريللف. حقيقللة غريبللة: إذا كنت سللتذهب إلى الغابللة، يللا أخي، فلمللاذا ال   وأ يولخلا كفتاه نع "
 الراديو أو التلفزيون؟ اذهب إلى هناك لتذوق العزلة! ركّز على أصوات حفيف أوراق الشجر وأصللوات العصللافير
 وخرير الينبوع... سوف تسمع أصوات صفير الهواء إذ يعبر األشجار، منقّيًا ومنعشًا، فيبدأ بالغناء وهللو يمللر عللبر

. طالما أنه ليس عاصفة أو إعصارًا بل نسيم لطيف يذكرنا باهلل .(األغصان،  .(هللاب انركذي فيطل ميسن لب ًاراصعإ وأ ةفصاع سيل هنأ املاط)

اك ليس وحللده بللالمعنى الحللرفي.  يخاف اإلنسان من البقاء وحيدًا، ألنه ال يحمل معه المسيح. حتى أعظم النسللّ
كيف تسلللكون بللدون أي عزلللة؟ بللدون كيف تسلك بدون تلفزيون؟ بالمقابل أسألهم:  وأ يولخلا كفتاه نع "يسأل الكثير من الناس:  وأ يولخلا كفتاه نع "  وأ يولخلا كفتاه نع "

وأ يولخلا كفتاه نع "سالم وهدوء؟

…لنأخذ لحظة للتفكير في العزلة والسكون والهدوء والصمت، حيث يوجد درس كبير لنتعلمه

 نحن ببساطة ال يمكننا أن نظللل هللادئين في العللالم دون أن يبللدأ نهللر من الكالم في التللدفق. حللتى في األمللاكن
 حيث ينبغي احترام الهللدوء، كالكنللائس، ال يمكننللا البقللاء صللامتين؛ هنللاك ال محالللة طللنين ثللابت ألصللوات رواد

الكنيسة، كما لو كانوا في ساحة عامة، طبعًا قبل بدء القداس وليس أثناءه!
قة، أي  الصمت هو عكس الكالم. اإلنسللان كللائن عقالني؛ األحللاديث الداخليللة أيضللًا يمكن أن تشللكل أقللواالً منسللّ
 الكالم. لكن في كثير من األحيان، يصبح الكالم دفقًا ال يمكن إيقافه، أي ثرثرة محضة قللد تكللون متعبللة للغايللة،

كالمًا فارغًا غير بّناء ينقصه المحتوى، ال كالمًا غنيًا يرويه الروح اإللهي.
أال يتوقللف هللذا الشللخص أبللدًا؟  وأ يولخلا كفتاه نع "الكالم موهبة. لكن في بعض األحيان يصبح تعذيبًا يدفع اآلخرين إلى القللول: 

. متى يكون ذلك؟ يصعب التحديد.  وأ يولخلا كفتاه نع "هناك وقت للكالم ووقت للصمت

 لنَر كيف يصف اآلباء القديسون هذا الواقع في عظاتهم، فهم قد عاشوا أنفسهم بال ضوضللاء وبصللمت. لنسللَع أن
نأخذ منهم طرقًا لتعّلم األشياء التي يريدها الرب منا بصمت.

 بالطبع، نحن ال نشير إلى الحاالت التي يصمت فيها بعض األشخاص عندما يتعرضللون لإلهانللة، أو يتشللاجرون،
ّدون  أو يغضبون، أو يغارون، أو يتمرمرون، أو يتألمون بشّدة، أو يجزعون، أو يكرهون. يصمت البعض عندما يعِلل

سرًا نوايا خبيثة وال يتكلمون. إن حاالت الصمت هذه ال تمّثل الفضيلة.
ال وقت لدينا للتركيز على أعماق ذواتنا، ولهذا السبب، أثنللاء االعللتراف، عنللدما نسللجد للللرب أمللام أبينللا وأ يولخلا كفتاه نع "نحن   وأ يولخلا كفتاه نع "

الروحي كشاهد، يكون اعترافنا ناقصًا؛ إنه ال يؤتي ثماره ألننا لم نتعلم أبدًا كيفية ممارسة الصمت الداخلي.
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وأ يولخلا كفتاه نع "الفضيلة سكوت الكالم كما يقول اآلباء. الصمت الروحي هو الذي يبدأ من الداخل ثم ينتقل إلى الخارج. إذا  وأ يولخلا كفتاه نع "
 لم يكن الداخل صامتًا، أي اإلنسان الداخلي والعالم الداخلي، إذا كان هناك دّوامة بسبب األهواء، مثل االنغمللاس

…في الذات والبخل والحسد والجشع، إلخ، فال يمكن أن نظّل هادئين، بل سوف ينخزنا داخُلنا

 عندما يكون هناك روح انتقام، عندما تعتقد أنه قد أسيء فهمللك، وأن اآلخللرين افللتروا عليللك، فإنللك تميللل إلى
 الكالم باستمرار، واالنخراط في كل ما يللدور من حولللك وتصللبح في نهايللة المطللاف صللاخبًا. الصللمت الللروحي
 فضيلة تساعدنا في االستخدام المتوازن لأللفاظ المتّسقة وفي الهدوء غير الناطق. الصمت فرصة للتحللدث مللع
هللذا أنللا...  وأ يولخلا كفتاه نع "النفس. نحن ال نمنح أنفسنا هذه الفرصة يا إخوتي، كما أننا ال نبحث عن فرصللة الكتشللاف َمن نحن: 

. لكن هذا ال يمكن أن يتّم إال بهدوء وليس على عجل. وأ يولخلا كفتاه نع "هكذا أنا...

 الصمت يفترض النسك. والنسك يفترض االعتزال. لكن أين يمكننا أن نجد العزلة، فيما ال تتوقف الضوضاء أبللدًا
اك، يمكننللا إنشللاء  في المدن التي نعيش فيها؟ حسنًا، حتى لو لم نتمكن من الحصول على صمت مسللتمر كالنسللّ

اآلن، يمكنللني أن20 إلى 15منللاطق صللمت: يمكننللا تخصلليص   وأ يولخلا كفتاه نع " دقيقللة في برنامجنللا اليللومي لنقللول ألنفسللنا: 
. عندما يكون أطفالنا بعيدًا، يجب أن نسعى أيضًا إلى الصمت من خالل إطفاء أجهزة التلفزيون التي ال  وأ يولخلا كفتاه نع "أصمت
 تعدو كونها مجرد غاِزَية لمنازلنا، والتي تظِهر أيضًا عدم احترام لإلنسان. لذا، فلننشئ منللاطق صللمت، على قللدر

استطاعتنا، على األقل من الدرجة البدائية.
لنَر اآلن ما يقوله اآلباء القديسون في هذا الشأن:

. هللذا الهللدوء عدم االنشغال باألحداث واألشياء البشللرية هللو هللدوء روحي وأ يولخلا كفتاه نع "يكتب المبارك نيكيتا ستيثاتوس:   وأ يولخلا كفتاه نع "
 يحرر الروح من قيود الحواس واألهواء. من خالل تحويل قوى الللروح، نعيللدها إلى حالتهللا الطبيعيللة، أي نعللود
 إلى الطريقة التي خلقنا بها الرب. نحن نعيش حاليًا بشكل غير طبيعي. نحن نميل إلى الطللبيعي، لكي نصللل إلى

ما فوق الطبيعي بنعمة اهلل التي تسمو على كل ما نحن عليه اآلن.
الهدوء حالة ذهنية؛ إنه سالم الحرية الداخلية، روح مبتهجة، روح ال يزعجها أي شيء. إنهللا  وأ يولخلا كفتاه نع "يقول قديس آخر: 

. .“المعرفة األعمق لسر اهلل، إنها الرفقة مع اهلل، إنها التحدث إلى اهلل، االتحاد واالرتباط الوثيق باهلل

 إن لم يكن هذا موجودًا، فنحن ال نفعل شيئًا؛ بمعنى آخر، الهدوء ليس مجرد عرض خارجي، بل هو أيضًا وظيفة
 داخلية. في غياب ذلك، سيكون لدينا مسللاحة شللاغرة فينللا يجب ملؤهللا. عنللدما ال يكللون هنللاك ارتبللاط داخلي

بالرب، فقد يبدو الهدوء شيئًا أحمقًا بالنسبة للكثيرين.
اعزلللوا أحاسيسللكم في حصللن الهللدوء حللتى ال تسللببوا تشللتتًا بسللبب رغبللاتكم، أو  وأ يولخلا كفتاه نع "يقول القديس ثاالسيوس: 

رغباتكم التي ال تنقطع. وأ يولخلا كفتاه نع "بتعبير آخر،  وأ يولخلا كفتاه نع "

في الحياة تركت عالقاتي مع العالم ألنها كانت سياقًا لعللدد ال يحصللى من الشللرور.  وأ يولخلا كفتاه نع "يقول القديس باسيليوس: 
. في الواقع، عندما نجد أنفسنا في سوق صاخب للغاية، حتى عندما  وأ يولخلا كفتاه نع "لكن لم يكن من الممكن التخلي عن نفسي
 نعود إلى المنزل، يبقى صدى الضوضاء يتردد في آذاننا، ولهذا السللبب يجب أن يكللون الجهللد من أجللل الهللدوء

مستمرًا.
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أي، الكلمات  والعكس صحيح.  أكثر من  الصمت  يفيد فيها  هناك حاالت  الفم:  الذهبي  القديس يوحنا  ،يأ .حيحص سكعلاو -يقول   وأ يولخلا كفتاه نع "
.  وأ يولخلا كفتاه نع "سيكون هناك وقت تتكلم فيه: على سبيل المثال، عندما تكون على وشك إنقاذ شخص ما فإنك تقطع الصمت

وأ يولخلا كفتاه نع "الصمت الموافق ينتج ذرية الئقة: تعفف، محبة، صالة طاهرة. وأ يولخلا كفتاه نع "

؟ إنها صالة بال تأمالت وال تشتت. على سللبيل المثللال، عنللدما أبللدأ في ترديللد الصللالة الصالة الطاهرة وأ يولخلا كفتاه نع "ما هي   وأ يولخلا كفتاه نع "
الللذي في السللماوات... أفكللر بفللاتورة أبانللا... ينجللرف تفكلليري إلى اإليجللار الللذي علّي دفعلله؛ ثم،  وأ يولخلا كفتاه نع "الرّبيللة...  وأ يولخلا كفتاه نع " وأ يولخلا كفتاه نع "  وأ يولخلا كفتاه نع "
 الكهرباء... أو بأّن ما قاله الجار ذلللك اليللوم يجعلللني أرتجللف من الغضللب... إلخ. حسللنًا، صللالتي تللدّمرت! ذهبت
 األبانا! طار الهدوء! ال ينبغي أن يصّلي اإلنسان وهو متضايق من شيء ما؛ يجب عليه أوالً أن يهللدأ. عنللد دخللول
أي غرفة النوم مباشرة؛ عادة ما نمر عبر الرواق أوالً، ثم الممر... كللل .(المنزل، فإننا ال ندخل إلى أجزائه الخاصة   .(هللاب انركذي فيطل ميسن لب ًاراصعإ وأ ةفصاع سيل هنأ املاط)
 ،يأ .حيحص سكعلاو -شيء يتطلب بعض االستعداد  خاصة في الصالة. إن لم أكن هادئللًا ومسللتعدًا، علي أن أقللرأ في كتللاب روحي،

وأجهز نفسي، ثم أتحدث مع اهلل.
، أي عربللة بللأربع وأ يولخلا كفتاه نع "الهدوء والصالة والمحبة واالعتدال يشكالن العربة ذات األربع عجالت التي تقود إلى السماء  وأ يولخلا كفتاه نع "

عجالت ترفع العقل إلى السماء.
كثللير من األشللياء كللان من الممكن أن تعيللق بيالطس واليهللود: المعجللزات،  وأ يولخلا كفتاه نع "يقول القديس يوحنا الذهبي الفم: 
. حبللذا لللو يسللتطيع اإلنسللان أن يبقى صللامتًا  وأ يولخلا كفتاه نع "تسامح المسيح؛ ولكن قبل كل شيء، كان صمته الذي ال يوصللف
، حتى في أصللعب اللحظللات! وهكللذا، فللإن طويللل األنللاة، والمتسللامح، والللذين بقي يسوع صامتًا وأ يولخلا كفتاه نع "مثل الرب!   وأ يولخلا كفتاه نع "
يعرفون كيف يصمتون سيكونون آمنين عند السير بثبات على طريقهم، وسيكونون أيضًا محبوبين من الجميع.
Source: Fr. Efsevios Vittis. Want to find peace and quiet in a forest? Don't bring technology with you! Translated by:  K. 

N. Orthodox Outlet for Dogmatic Enquiries. 28-6-2022. http://adontes.blogspot.com/2022/06/a_24.html

3


