ّ
التعلق باإليـقـاع
عندما أتذكر سنوات اإلعدادي والثانوي ،كل ما أتذكر هو
الموسيقى .حسنًا ،لم يكن هذا هو كل ما أتذكر ،فأنا ً
أيضا أتذكر
المعسكرات واألصدقاء والرياضة والدراسة ،لكن الموسيقى واألغاين
أخذت الجزء األكبر من عالمي.
ً
عادة ما كانت كلمات األغاين تساعدين يف التعبير عن أفكاري

ومشاعري عندما ال أملك أي كلمات خاصة يب للتعبير ،وهذه الطريقة
ً
خاصة عندما بدأت التفكير
يف تفريغ الشحنة العاطفية كانت مفيدة
يف أمور األوالد والمواعدة والحب.
الحظت أن محاولة الفهم والتعبير عن مشاعرك قد تكون
هل
ِ
لجأت من قبل إىل األغاين عىل أمل أن الكلمات
فعال ً معقدة؟ هل
ِ
تساعدك يف شرح بعض مشاكل الحياة الكبرى؟ بالرغم من أنين
ِ
قد
وجدت أن الكثير من األغاين قد ساعدتين يف اكتشاف ما كنت أفكر
أو أشعر به ،إال إن هناك الكثير من األغاين ً
أيضا اليت خلقت يف ذهين
توقعات غير واقعية وغير حقيقية.
فكرت
لم أكن أعرف هذا وقتها ،لكنين أدرك هذه الحقيقة اآلن .وإذا
ِ
يف األمر ،فستجدين أن األغاين اليت تستمعين إليها اليوم تقدم رسائل
عليك ً
غدا.
ِ
متنوعة عن العالقات والحب ،وتلك الرسائل سوف تؤثر

توقعات غير صحية

تريدك أن تؤمين بأن الحب الرومانيس هو كل ما
ِ
بعض األغاين
تحتاجين إليه لتحققي كل رغباتك .فعىل سبيل المثال ،تتكلم «أريانا
جراندي» يف الكثير من أغانيها عن العثور عىل هذا الشاب الذي سيوفر
كل ما تحتاج إليه .لكن حىت أريانا تعلمت أن البحث عن هويتها يف
شخص آخر قد يكون مؤلمً ا ..ففي أغنيتها «( »In My Headيف رأيس)
تغين قائلة« :أسقط ،أسقط /لكنين لم أظن ً
أبدا أنك ستتركين /أسقط،
أسقط /أحتاج ليشء أؤمن به /ظننت أنك أنت هو الشخص».
سيعطيك كل
ِ
قد يبدو رومانسيًا أن تجدي هذا الشخص الذي
ما تحتاجين إليه ،لكن الحقيقة هي أن محبة الرب يسوع هي الحب
قلبك بالتمام.
ِ
الوحيد الذي يستطيع أن يمأل
شعرت أن شيئًا
أنك إن
هناك رسالة أخري شهيرة يف األغاين ،وهي ِ
ِ
ً
بناء عليه،
ما صحيحً ا ،مثل شعور أو حافز مفاجيء ،فيجب التصرف
وال يمكن أن يكون خاطئًا .بالفعل ،قد تشعرين بشعور جيد حين
ً
بناء عىل مشاعرك يف تلك اللحظة ،لكن أحيانًا ما يكون هذا
تتصرفين

بقلم كريستين سميث

ماذا تخبرنا األغاين الشهيرة عن الحب؟

حولك .فنجد أن «تايلور سويفت»
ِ
لك ولمن
الحافز وليد اللحظة مؤذيًا ِ
تخاطر بهذا النوع من الرسائل ..ففي كلمات أغنيتها «( »Gorgeousرائع)
تعلن عندما ترى شابًا جذابًا تهتم ألمره« :ال يوجد يشء أكرهه أكثر من
اليشء الذي ال أستطيع الحصول عليه /سأذهب إىل بييت لقطيط /بمفردي،
إال إذا كنت ترغب يف المجيء معي ».هذا كله يحدث بالرغم من أنها ،وف ًقا
لألغنية ،لديها حبيب بالفعل.
بعض األغاين تجعل االنفصال العاطفي يبدو وكأنه أسوأ يشء ممكن
ويجعلك تشعرين باالرتباك .تغين
ِ
أن يحدث .بالفعل قد يكون مؤلمً ا للغاية،
«أليسيا كارا» عن هذا النوع من األلم يف أغنيتها «( »Out of Loveخارج
ً
واحدا /مىت وقعت خارج الحب؟»
الحب) وتقول« :لكن دعين أسألك شيئًا
لكن إذا انتهت العالقة ،فمن غير الصحي أن
عليك التفكير
ِ
تتمسيك بذكريات قديمة ،ويستحوذ

فيما كان يمكن أن يحدث .كما قالت «سيلينا جوميز» يف أغنيتها
«( »Back to Youأعود إليك)« :أريد أن أضمك عندما ال يفترض يب
ذلك /...أنت عالق برأيس وال أستطيع إخراجك منها /إذا استطعت أن
أفعل هذا كله مجدداً /أعلم أنين سأعود إليك».
أنك قد تشعرين بالوحدة الشديدة ،وتذرفين الكثير
بالرغم من ِ
إنك ستتمتعين بالشفاء يف نهاية األمر.
من الدموع بعد االنفصال ،إال ِ
تبقيك يف حالة سيئة ،جريب االستماع
ِ
وبدال ً من االستماع لألغاين اليت
ألغنية تساعدك عىل التفكير يف اإليجابيات يف حياتك اليوم ،وكل الخير
لك يف المستقبل.
الذي سيأيت ِ

الحب الحقيقي

ً
أحدا
إن أهم الرسائل عن الحب هي اليت ترينا معىن أن تحب
ح ًقا ،وتتضمن كلمات ُت ِّ
ذكرنا بماذا يعين أن نكون محبوبات من
الله .إن الحب الحقيقي ،هذا النوع الذي أظهره لنا الرب يسوع ،قد
يكون من الصعب أن نحياه؛ ألنه يتطلب منّا أن نحب بدون توقعات.
ويف الواقع ،من الممكن أن يكون هذا صعبًا .تشرح لنا «فرانشيسكا
باتيستييل» بأسلوب جميل هذا النوع من الحب المُ ضحي يف أغنيتها
ً
ً
شخصا/
شخصا) إذ تقول« :عندما تحب
«( »Love Somebodyتحب
ظهر له يسوع ح ًقا /قد يتغير كل يشء ،كل
تحب بال شروط /عندما ُت ِ
ظهره
يشء ».هل
ِ
الحظت هذا؟ إن هذا النوع من الحب عندما ُن ِ
ً
مربوطا بشروط وتوقعات غير
لآلخرين ،ليس من المفترض أن يكون
صحية.
هناك الكثير من األغاين اليت تتحدث عن معىن الحب ،كما أن
هناك الكثير من األغاين اليت تعلمنا عن ما هو ليس حبًا .من السهل
أن نتعلَّق باإليقاع وال نسمع فعليًا كلمات األغنية ،لكن من المهم أن
نسمع األغاين اليت تدعم الحق.
إليك هذا التحدي عندما تستمعين ألغنية :تمهيل قليالً ،وارفعي
ِ

الصوت ،وفكري فيما تقول عن الحب .إذا كانت فقط تروج لالفتتان
(أو االنبهار) ،ولنسخة مشوهة عن الحب ،فحاويل البحث عن أغاين
صادقة وحقيقية .عىل أية حال ،الحقيقة المتعلقة بالحب الحقيقي
دائمً ا ما تكون مفيدة للقلب.
كريستني سميث تحب الركض وقراءة األدب وأكل التاكو املكسييك األصيل .هي وزوجها إيدي يحبان تربية
ابنهام الصغري ݘودا .لدى كريستني أيضً ا محبة عميقة للقهوة ،واألغاين ،وكلبها (كايل) ،وقطها (آسالن).
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