أسئلة للمناقشة
.
قيديو  :1ما هو االعتزاز؟
َّ
َّ
يذكــر چيــم دالــي أن أول مــرة -وربمــا آخــر مــرة -فكــر كثــرون منــا فــي كلمــة ”االعـزاز“ كانــت عندمــا رددنــا
(أو ســمعنا) تعهداتنــا يــوم الزفــاف (أو صــاة اإلكليــل).
ِّ
 -1فكــر فــي زوجــن أو أكــر هــم َمحــل إعجابــك ،ويجســدون نمــوذج االعـزاز المتبــادل .تحـ َّـدث مــع شـريك
حياتــك عمــا تـراه فــي هــؤالء األزواج -ربمــا تتحدثــان عــن نفــس الزوجــن ،أو ربمــا تفكـران فــي أزواج
آخريــن .شــارك بمــا تـراه فيهــم ُ
ويلهمــك.
 -2يقــول جــاري تومــاس إن معظمنــا يــدرك فكــرة ”االعـزاز“ فــي لحظــة دخــول العــروس إلــى الكنيســة
متجهــة إلــى زوجهــا .تذكــر اللحظــة المماثلــة فــي يــوم زفافــك ..بـ َـم كنــت تفكــر فــي شـريك حياتــك
ً ِّ
معا .ركز على المشاعر اإليجابية اليت شعرت بها ،واألشياء اليت جذبتكما
المرتقب؟ شاركا بذكرياتكما
ألحدكمــا اآلخــر فــي البدايــات.
 -3يقتبــس جــاري مــن نشــيد األناشــيد  9 :6ويقــول إن الــزواج ســينطلق عندمــا تســمع الزوجــة مــن زوجهــا
َ ٌَ َ َ َ َ َ َ
امـ ِـي ك ِاملـ ِـي» ،لكــن األمــر ينطبــق بالمثــل فــي االتجــاه اآلخــر
كلمــات اآليــة الــي تقــول« :و ِاحــدة ِهــي حم
(أي مــن الزوجــة إلــى الــزوج) .يشــرح جــاري أن هــذه اآليــة تقــول” :ال أريــدك أن تشــبه أي أحــد آخــر ،أنــا ال
أقارنــك أبـ ًـدا بــأي أحــد آخــر ،أنــا أحبــك لشــخصك “.تحــدث مــع شـريك حياتــك عــن  3أشــياء علــى األقــل تراهــا
ُ
فيــه وتقدرهــا ،وهــي أمــور متفــردة ..ال أحــد تعرفــه لديــه هــذه الســمات اإليجابيــة.
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 -4يذكــر جــاري” :مــن المحــزن جـ ًـدا أننــا كثـ ًـرا مــا نفكــر فــي االعـزاز باألشــياء أكــر مــن االعـزاز باألشــخاص“.
َّ
قــد يكــون هــذا هــو الســياق الوحيــد الــذي ربمــا فكــر فيــه بعضنــا عــن معــى االعـزاز.
فكــر فــي شــيء تقتنيــه وتعــز بــه منــذ طفولتــك أو فــي حياتــك قبــل الــزواج .مــا هــو هــذا الشــيء؟ ومــا
ً
وصــف مشــاعرك أيضــا لشـريك حياتــك.
هــي مشــاعرك تجاهــه؟ ولمــاذا؟ ِصــف هــذا الشــيءِ ،
اآلن باســتخدام نفــس النــوع مــن الكلمــات ،حــاول أن تخــر شـريك حياتــك عــن األشــياء الــي تعــز بهــا فيــه
(ليــس هنــاك مشــكلة فــي أن تبــدأ بشــيء بســيط أو صغــر إذا احتجــت لذلــك).

