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 لحظات كايروسإغتنم 

 

 ، لبنان2022 آب 16لمى ابراهيم فياض، 

www.lamafayyad.wordpress.com 

 

زّاإلغريقّالقدماءّتمييًزاّواضًحاّبينّثالثةّأنواعّمنّمفاهيمّالوقتّالتيّيمثلهاّثالثةّميّ 
ّ،رفهم.ّهؤالءّهمّأيوّنتأثيرّعميقّعلىّطريقةّتفكيرّالناسّوتصكانّلهمّّوّ،آلهةّقديمة
كرونوس.ّتمتّدراسةّهذهّالمفاهيمّالحًقاّمنّقبلّعلماءّالالهوتّوالفالسفةّكايروسّّو

نقيسهّّهوّماالوقتّّأصبحّ،معّظهورّالعلمّالحديثّ،وعلماءّالنفسّوغيرهم.ّومعّذلك
ّملةنّذلكّبعدّأنّتمّتحويلهّإلىّعّ وأكثرّمّ،مجاالتناّالمهنيةلسيطرةّعلىّفيّميادينّا

ّمنّخاللّمعادلةّ"الوقتّهوّالمال".ّّنقدية

ّ

ّب ّشكل ّّورئيسي، ّكرونوس ّالالهوتّلمصطلحي ّعلوم ّفي ّأبعادهما كايروس
(Theologyّ ّالمسيحية، ّالديانة ّفي ر( ّتطو  ّكرونوسّّولكن ّبين ّما ّالزمن مفهومي
 يّإدارةّالوقتّوتطويرّالذات.مجالّ ّإلىكايروسّّو
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 كرونوس في الميثولوجيا اإلغريقية

ّ)األرض(ّ Cronos كرونوس ّغايا ّوإبن ّالزمن، ّإله ّهو ّاإلغريقية ّالميثولوجيا في
التيتانيينّوأبّزيوس.ّوكرونوسّ)الزمن(ّهوّاألصغرّمنّأورانوسّ)السماء(.ّهوّقائدّ

حاكمّالكونّفيّالعصرّالذهبي.ّي عر فّكرونوسّفيّاألساطيرّالرومانيةّباسمّساتيرنّ
إلهّالبذورّوالبذار.ّي مثلّكرونوسّفيّالفنّككهلّلهّلحيةّطويلةّرماديةّويحملّمنجاًلّ

ّوساعةّرمليةّزجاجية.

شرّلإللهينّأورانوسّوغاياّ)السماءّواألرض(.ّالتيتاناتّ)العمالقة(ّهمّاألبناءّاإلثنيّع
وكانّبعضّأولئكّاألبناءّيسمونّاآللهةّالكبار.ّوقدّظلواّحكامًاّللكونّعلىّمدىّحقبّ

ّبأحجامّغايةّفيّالضخامةّّو كثرّأقوىّجبارة.ّوكانّكرونوسّ)الزمن(ّطويلة،ّوتميزوا
نّالعرشّعهّابنهّزيوسّالتيتاناتّ)العمالقة(ّأهمية،ّوقدّحكمّالكونّإلىّأنّأطاحّبهّبدوّر

ّواستولىّعلىّالسلطة.ّ

ّ

ّ
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ّيمر ّالذي ّالوقت ّنعرفه: ّكما ّالوقت ّهو ّكرونوس ّحسابهّ،إن ّيتم ّالذي الوقتّّ،الوقت
ّ ّنجده ّالمال. ّيمثل ّالذي ّالزمنيفي ّالتيّّ،التسلسل ّاألخرى ّالكلمات ّمن والعديد

ّيمرّ  ّالذي ّللوقت ّالمحدد ّالمعنى ّهذا ّفيها ّيستحضر ّإنها ّال. ّفي ّقدًما.ّسرعة المضي
ّبأنّالوقتّقصير.ّفيّأيقوناتّالعصورّالوسطى ّتمثيلهّبمنجلّلتذكيرنا ّيتم ّما ّ،غالًبا

ّالمنجل ّإلى ّرمليةّ،باإلضافة ّساعة ّكرونوس ّالراهبّّ،يحمل ّقبل ّمن ّاختراعها بعد
ّ ّالتخطيطّلمشاريعناالفرنسيّليوتبراندّفيّالقرنّالثامنّالميالدي. ّيعتبرّعند ّكرونوس،

ّالذي ّالوقت ّاألنشطةّهو ّجدولة ّعند ّاالعتبار ّفي ّالنهائيةّ،نضعه ّالمواعيد ّ،وتحديد
ّ.ّللتنفيذ،ّوالسعيّالختصارّالوقتّالالزمّمخططاتالورسمّ

ّ
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 في الميثولوجيا اإلغريقية أيون 

كرونوسّهوّدوري.ّّأيوّنّ،خطًياّكرونوسحيثّيكونّّ،هوّالنوعّالثالثّمنّالوقتّأيوّن
ّالعام ّامتداد ّواحدهو ّاتجاه ّفي ّفيه ّنتحرك ّوالذي ،،ّ(ّ ّأيون ّفهوAionأما الفصولّّ(

ّوهّأيوّنبينماّّ،هوّيومّمحددّكرونوسفإنّّ،والتيّتعودّكلّعام.ّبطريقةّأخرّىّ،األربعة
ّدورةّشروقّالشمسّوغروبها.

(ّ ّّ،العصرّوهّ(Aionأي ون ّإليه ّنشير ّالذي ّالعصبّمثالًّالعصر العصرّّ،الحجرّير
العصرّالذري.ّمنّّ،عصرّالتنويرّ،عصرّاالكتشافاتّ،،ّعصرّالكاتدرائياتالبرونزّي

ّتنقسمّعادًةّإلىّعصور.ّالتيّّ،الوحدةّالرئيسيةّللوقتّالجيولوجيّهوّ،الناحيةّاللغوية

ّّ،فيّاأليقوناتّالقديمة ّيتم ّما ّكبيرةّيّووهكشابّعاريّّأيوّنّتصويرغالًبا حملّدائرة
ّأنّأنّالوقتّدوريّولكنّفقطّلتوضيحّليسّتمث لّاألبراجّالفلكيةّ ّالعصورّأيضًا هذه
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ّفيّالعصرّالبرونزّي ّحياة: ّبدورة ّلتشغيلّّ،علىّسبيلّالمثالّ،تمر ّجديدة ّتقنية تظهر
ّسابقتهاممّ،المعادن ّعلى ّتفوقها ّعلى ّيدل ّالزخمتّ،ا ّالعالمّتّوّ،كتسب ّعلى سيطر

فيّهذهّالحالةّّ،سحّالمجالّفيّالنهايةّلعصرّجديدفتّوّالقمةصلّإلىّتقبلّأنّّ،حولهتّو
ّالعصرّالحديدي.ّ

ّالكبرّىّأيوّن ّاالتجاهات ّوقت ّواالقتصاديةّّ،هو ّواالجتماعية ّالديموغرافية ّالتيارات تلك
والتكنولوجيةّالقويةّالتيّيبدوّأنهّالّيمكنّإيقافهاّعلىّنطاقّجيل.ّإنّركوبّالمشاريعّ

لكنهّبالتأكيدّيعززّفرصها.ّّ،االبتكاريةّفيّموجةّالتوجهاتّالكبرىّليسّضماًناّللنجاح
بينماّّ،ثرّسلًباّعلىّغالتّالمحاصيليّؤّ،عندماّيترسخّتغيرّالمناخّ،علىّسبيلّالمثال

ّهوادة ّبال ّالنمو ّفي ّالعالم ّسكان ّاألغذيةّ،يستمر ّقطاع ّفي ّاالبتكارات منّّ،تزدهر
ّحيثّهناكّحاجةّماسةّإليها.ّّ،اإلنتاجّالزراعيّإلىّاستهالكّالغذاء
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 كايروس في الميثولوجيا اإلغريقية

(ّهوّتجسيدّللفرصةّوالحظCaerusّوّ)(ّأKairosفيّالميثولوجياّاإلغريقية،ّكايروسّ)
(،ّوهوOccasioّ(ّأوّ)Tempusبّ)واللحظاتّالمؤاتية.ّفيّاألساطيرّالرومانيةّي عرفّ

ّ(.Zeusّاإلبنّاألصغرّلّزيوسّ)

يجلبّكايروسّكلّماّهوّمالئمّومناسبّفيّالحظةّالمناسبة.ّفيّبعضّاألحيان،ّقدّ
المؤاتيةّّوالمناسبةّاللحظةّيروسّتكونّاللحظةّحرجةّوخطرة،ّولكنّفيّاألغلبّيمثلّكا

 والمفيدة.

ّمالئمّ ّوالجمالّهوّدائمًا ّتشيخّأبدًا ّكونّالفرصةّال ي مثَّلّكايروسّبإلهّشابّوجميل،
رّكايروسّكأنهّيقفّعلىّأطرافّأصابعّقدميهّألنهّ ّي صو  ومزهرّفيّفصلهّالخاص.

رّالريح،ّويحملّفيّيديهّ يركضّدائمًا،ّويملكّجناحينّكبيرينّليطيرّمع ّليصو  ميزانًا
ّيملكّخصلةّمنّالشعرّتنزلّ بأنّاللحظةّالخاطفةّفيّالمناسباتّتظهرّوتختفي.ّكما
ّبه،ّ ّاإلمساك ّيستطيع ّأحد ّال ، ّيمر  ّإن ّما ّولكن ّيصل، ّعندما ّوحاجبيه ّجبينه على
ّوالمناسبةّ ّشعره، ّمع ّذهبت ّالفعل ّلحظة ّأن ّإلى ّلإلشارة ّصلعاء، ّرأسه ّخلفية فتصبح

ّهاّأوّاسترجاعها.المهم لةّالّيمكنّتعويض

ّيجبّ ّكهذه ّلحظة ّفرصةّمؤاتيةّفيّقدرّاإلنسان. ّالخاطفة، ّاللحظة فكايروسّهوّإله
اإلمساكّبهاّ)كخصلةّالشعرّعلىّمقدمةّرأسّالفرصةّالعابرة(،ّوإالّستعبرّهذهّاللحظةّ

ّّوالّيمكنّاسترجاعهاّ)ممثلةّبخلفيةّرأسّكايروسّالتيّتصبحّصلعاء(.
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ّهّ ّالمناسبّوكايروس ّّ،ةاللحظة ّما. ّبشيء ّللقيام ّالمناسب ّتنفيذالوقت ّ،المشروعّعند
ّمنّأجلّاإلّكايروس ّبالتوقيتّالذيّيجبّأنّنطوره ّفيّاللحظةّنهوّاإلحساس طالق

.ّلكنّاللحظةّالمناسبةّهيّلحظةّعابرة.ّهذاّهوّاّأقلّمقاومةّللتغييرالتيّسنواجهّفيه
ّ ّالذيّلديهّأجنحة: ّالوقتّالوحيد ّهوّإله ّفيّالسببّفيّأنّكايروس هوّلحظةّواحدة

ّيكونّالوصولّّعادةًّّ،ّإذيجبّاغتنامّالفرصّلذلك.ّيرحلالتاليةّّاللحظةفيّّوّ،هنا ما
ّوصفةّللفشل.ّهوّمتأخًراّفيّاللعبةّ

ّ

 
ّ
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 في البالغة والعلومكايروس 

(ّ ّالوجودي ّالنفس ّعلم ّالقرارexistential psychologyّفي ّلحظة ّهو ّكايروس ،)
ل،ّوحيثّقدّيحدثّ ّالمبادئّأوّتتحو  حّفيها لّشخصيةّحيثّتتوض  المهمة،ّنقطةّتحو 
رّ ّمسألةّألزمةّوجودية،ّأوّلحظةّتبص  رّللشخصية،ّكماّيحدثّمثاًلّفيّحل  فيهاّتطو 

ّودي.ّأوّإدراكّشخصيّفيّالعالجّالوج

ّ

ّالكالسيكية ّالبالغة ّفيّلغة ّالخطيبّعلىّالتكيفّي نظّ ، ّقدرة رّإلىّكايروسّعلىّأنها
ّالجمهور ّهو ّالكالم ّبالغة ّعناصر ّأحد ّالطارئة. ّالظروف ّمن والتركيبّّ،واالستفادة

ّيعر فّأرسطوّّ،النفسيّوالعاطفيّللمستمعين.ّواآلخرّهوّاللياقة ّالمناسب. ّالكالم مبدأ
ّبالزمانّوالمكا نّعندماّيجبّتسليمّالدليلّإلىّكايروسّعلىّأنهّيرتبطّارتباًطاّجوهرًيا

ّلذلك ّيكونواّّ،المستمعين. ّوأن ّبكلماتهم ّدراية ّعلى ّيكونوا ّأن ّالمتحدثين ّعلى يجب
المعترفّّ،قادرينّعلىّاختيارّاللحظاتّالمناسبةّإلعادةّإيقاظّالمستمعين.ّتلكّاللحظة

ّلها ّوفًقا ّوالعمل ّوالمختارة ّّ،بها ّّالّ.كايروسهي ّيعتمد ّالتوقيتّكايروس ّعلى فقط
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واآلثارّالمترتبةّّ،والنهجّ،ولكنّأيًضاّعلىّالطبيعةّالمناسبةّللموقفّ،والغرضّالمناسبين
ّعلىّماّيتمّتقديمه.

ّالبالغة ّّهوّكايروسّ،في ّفيها ّتظهر ّالتي ّحجّ ّالثغرةاللحظة ّاآلخرفي ّعندماّّ،ة أو
ّتنجح ّلكي ّالغرفة. ّمزاج ّاغتنام ّأنّ،يمكن ّيّ ّيجب ّما ّكّ يناسب ّالجمهورّقال ّمن اًل

رّفهمّالمستمعينّويقنعهم.ّسيغيّ ّ،شيءّمنّالنارّالمقدسةّكايروسّفيّ،والمناسبة.ّثانًيا
دورّحولّتقديمّالكلماتّالمثاليةّفيّاللحظةّالمناسبةّيفإنّكايروسّّ،كماّهوّالحالّدائًما

 تماًما.

ّ

ّ

-1466منّروادّالحركةّاالنسانيةّفيّأوروباّ)ّوهوّفيلسوفّهولنديّ،إيراسموسّعّ مّ جّ 
أمثالّوأقوالّمأثورةّعنّكايروسّفيّومنهاّّ،بعضّاألمثالّاليونانيةّوالرومانيةّ(1536

هوّ"العالجّّكايروسيعتقدّأنّّإيراسموسّان.ّك1508عامّّفي(Adagiaّ)ّأديجياّكتابه
األكثرّفاعليةّلألشياءّغيرّالقابلةّللشفاء"ّوأيًضاّالقوةّاإلبداعيةّالتيّ"تغيرّطبيعةّكلّ

ّإليراسموس ّوفًقا ّالشيءّّ،شيء". ّلفعل ّاألهمية ّبالغ ّأمر ّالمناسبة ّاللحظة ّمعرفة فإن
ّستالحظّفرًصاّجديدة.ّ،الصحيح.ّفقطّإذاّكنتّتعرفّهذاّالجوهرّالحقيقيّللوقت
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ّ ّوقد ّفي ّهايدجر ّمارتن ّ)ّ،مؤلفهكتب ّوالوقت ّ(1928الوجود ّكايروس": ّلحظة ّ،في
.ّكماّأطلقّعليهّاسمّ"يرتبطّالماضيّوالحاضرّوالمستقبلّمًعاّفيّ"امتالءّلحظةّخيالية"

(Anfangliche Zeit)ّيحرر ّالذي ّالوقت ّوهو ّجديدةّلناّ، ّلحظةّّ،إمكانيات ّفي ألنه
ّحيثّيمكنّبدءّبدايةّجديدة.ّّ،كرونوسيحدثّاستراحةّمعّوقتّّ،كايروس

ّالصدفةّكايروسيرتبطّّ،مّوالعلّمجالفيّ ّبمبدأ ّأيًضا التيّّالميزةبمعنىّآخرّ"ّ،أحياًنا
ّأثناءّالبحثّعنّشيءّآخر" ّكتبّّ،تسمحّللشخصّباكتشافّشيءّجيدّأوّجديد كما

ّفي ّميرتون ّّروبرت ّعام ّفي ّالصدفة" ّومغامرات ّ"أسفار ّإل1958كتابه ّيشير ّإنه ىّ.
غيرّمرغوبّّ،واألكثرّمنّذلكّ،االكتشافّالمحظوظّوغيرّالمتوقعّلشيءّغيرّمعروف

فإنّالشرطّالضروريّهوّّ،والذيّيشكلّاألساسّلتطويرّنظريةّجديدة.ّومعّذلكّ،فيه
ّبينّالحينّ ّجديدة منحّالباحثينّالوقتّالكافيّوالراحةّوالحريةّالستكشافّطرقّفرعية

ّاّ،واآلخر ّالمسار ّعن ّالفرصةّمتباينة ّتلعب ّالراسخة. ّالنظر ّووجهات ّللبحث لمألوف
ولكنّأيًضاّالحدسّواليقظةّواإلبداع.ّماّيهمّهوّأنّّ،والحظّدوًراّمهًماّفيّهذاّالصدد

ّعلىّ ّوتتجرأ ّمسبًقا ّمصاغة ّأو ّمتوقعة ّغير ّأهداف ّعلى ّالكفاية ّفيه ّبما ّمنفتًحا تظل
ّالسائدة ّالنظريات ّوراء ّفيما ّنّ،التفكير ّفي ّتكون ّلتلكّبينما ّجيًدا ّمستعًدا ّالوقت فس

في"ّّتتفاجئاللحظةّفيّحالةّظهورها.ّأوّعلىّحدّتعبيرّلويسّباستور:ّ"القدرةّعلىّأنّ
 اللحظةّالمناسبةّ"هيّالخطوةّاألولىّللعقلّنحوّاالكتشاف."
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 كايروس وكرونوس

كايروسّيتيحّلكّالتمييزّبدقةّبينّمختلفّحاالتّالوقتّّوّاختالفّكرونوسإنّتوضيحّ
تكييفّالناسّللتفكيرّفيّّتمّ ّ،التيّتعيشّفيها.ّفيّعالمناّالمهووسّباإلنتاجيةّالمفرطة

ّس.الغالبّفيّجانبّالوقتّكرونّو

الوقتّالزمنيّكرونوسّهوّزمنّلهّأبعادهّويمكنّقياسه،ّوي قاسّبالساعاتّوالروزناماتّ
واألحداثّوهوّنفسهّللجميع.ّهوّيعبرّعنّمرورّالدقائقّوالساعاتّواأليامّوعنّحركةّ
ّهذاّ ّلمرور ّواعين ّونكون ّاإللكترونية. ّاللوحة ّعلى ّاألرقام ّتغير ّأو ّالساعة، عقارب

ّالعالقاتّّالوقتّفيّأغلبّاألحوال.ّأما كايروسّفهوّشخصيّبشكلّفريدّفيماّيخص 
اخلّإطارّدوتجاربّالماضيّوالذكرياتّوإسقاطاتّالمستقبل،ّإذّيعبرّعنّحدثّمميزّ

ّمّكرونوس ّخبرة ّوعادأو ّللحياة. ّغي رة ّيمث ل ّما ّالمًة ّ"اللحظة ّ"الوقتّّؤكايروس ّأو آتية"
ّالشخصية، ّاألمور ّبعص ّومعالجة ّلحل  ّالفرصة ّويوف ر ّاألسمى"، ّ"اللحظة ّأو ّالمثالي"

ّكرونوس،ّالوعيّبعقاربّالساعة،ّعندماّنستغرقّفيندركهاّعندماّنتوقفّعنّالوعيّب
ّرونوس(.كلحظةّخاصةّخارجّنطاقّالزمنّ)

كونهّلحظةّماديةّي قاسّبالثوانيّوهوّخط يّينطلقّمنّماضيّّاًّكرونوسّكم يفيماّيكونّ
ّم ّفإن د، ّمحد  ّمستقبل ّباتجاه د ّميتافيزيقيةّحد  ّالمادية ّلحظة ّعن ّويعبر ّكيفي كايروس

رونوس،ّأماّماّتاريخّهامّأوّذكرىّزواجّهيّكّوي قاسّباللحظات.ّفمثاًلّعيدّميالدّأو
ّكايروس.ّاّنتذكرهّمنّهذهّالمناسباتّفهوّيبقىّوم

ّ ّإلحاحّيحدث ّتحت ّيضعنا ّنتغير، ّأن ّدون ّبنا ّيمر ّبه. ّم سلَّم ّكشيء ّدائًما كرونوس
ّألنهّزمنّقصيرّويجري،ّ ّنستطيعّاللحظةّوضرورةّاإلنجازّالسريعّنظًرا وبالتاليّفإننا
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كايروسّفالّيحدثّدائًما،ّوالّيمكنّالنظرّإليهّكشيءّم سل مّبه؛ّرونوس.ّأماّكتخطيطّ
كايروس،ّالّيتركناّكماّكناّمنّقبل،ّوالّيضعناّتأثيرًاّوتغييرًا.ّعندماّندركّّألنهّي حدث

ّمحمّ  ّالزمن ّأن ّمعرفة ّلنا ّيتيح ّوإنما ّإلحاح، ّومثاليةّتحت ّمؤاتية ّلفرصة ّما ّبإعالن ٌل
ّ ّفإن ّبالتالي ّقدرنا. ّأوّلتغيير ّاصطناعه ّيمكن ّال ّوكذلك ّتخطيطه ّيمكن ّال كايروس

دفة.ّالتحكمّبهّأوّامتالكه،ّفهوّوليد ّالص 

ّ

ّ

جيد.ّينتميّّهويروسّاسيئّوكّهومنّالمهمّعدمّالوقوعّفيّفخّالتفكيرّبأنّكرونوسّ
إلىّبعضهماّالبعض.ّأنتّفيّّ،مثلّوجهيّالعملةّنفسهاّ،كايروسوّّكرونوسكلّمنّ

ّإتقان ّإلى ّبحاجة ّّمعرفةّالواقع ّمع ّالتعامل ّمن ّتمكنت ّكلما بشكلّّكرونوسكليهما.
ّ.كايروسكلماّكنتّأكثرّاستعداًداّلالستفادةّمنّّ،أفضل

ّ ّيصفّكما ّالخاطئ. ّالتوقيت ّأي ّآكايروس، ّبل ّكرونوس، ّليس ّكايروس ّعكس إن
ّكايّر ّمفهومي ّ"القوانين" ّفي ّأفالطون ّفيقول: ّوآكايروس ّمثلّ"وس ّواأللم ّالمتعة تتدفق

المناسبّفيّّالينبوعمنّّةالمناسبّالكميةاّالطبيعة.ّإذاّقامّالرجلّبسحبّمتطلقهّينبوعين
ّالمناسب ّّ،الوقت ّإذا ّلكن ّسعيدة. ّحياة ّيعيش ّبالسحبفإنه ّالوقتّّقام ّفي ّقصد بغير
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ّوكلفّ،الخطأ ّوالفرد ّالدولة ّما. ّنوًعا ّمختلفة ّحياته ّحيّستكون ّقدمّّهمّكائن على
ّ."المساواةّهنا

كايروس،ّنستنتجّبأنهّيمكنناّإقامةّالتوازنّبينهما.ّكرونوسّّورقّبينّمنّخاللّمعرفةّالف
بمعانقةّالكايروسّأكثر،ّنتخطىّحاجزّالزمنّونبدأّبرؤيةّوقتناّوحياتناّبالكاملّبطريقةّ
الخطية،ّلنفتحّالمجالّألنفسناّأمامّفرصّغنيةّباإللهام.ّمنّخاللّهذاّالتغييرّالبسيطّ

باألوقاتّالمحمَّلةّبالمعنىّوالعمق،ّوإدراكّاللحظةّ،ّيصبحّبإمكانناّالشعورّفيّمنظورنا
ّنت ّأن ّعلينا ّيجب ّلذا ّبالخبرة. ّالمحمَّلة ّالمغي رة ّواستغراقناّالفارقة ّانشغالنا ّعن خلى

ّرونّوبالك ّإلحاح ّتحت ّأنفسنا ّنضع ّوأال ّعلىّكس ّالحصول ّسبيل ّفي ّوذلك رونوس،
ّّلحظاتّكايروسّمفعمةّبالمعنى.

ّالتخلصّمنّبعضّقلقناّحولّّ،مّوقتّكايروسلفه .ّيمكنناّسكرونّووقتّيتعينّعلينا
ّالمهنيةّالمستمرةّوالوفاءّتعلّ  مّالحفاظّعلىّالوقتّبطريقةّالّتضمنّفقطّتحقيقّأهدافنا

ّّ،بمسؤولياتنا ّولكن ّلمّتّبطريقةأيًضا ّربما ّبطرق ّالحياة ّتوجيه ّعلى ّمنفتحين جعلنا
ّ.ييزّلقراءةّبيئتناّوالتكيفّمعهالديناّماّيكفيّمنّالتمّيشترطّأنّيكوّنوهذاّّ،نتوقعها

ّ

ّ
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 كايروس اتلحظغتنم إ

كزّاالنتباهّمنّلحظةّنوعيةّكايروسّهوّوقتّالمالءمةّالتكتيكية،ّلتبديلّاألولوياتّومرا
ّ ّفي ّالعدو ّلمهاجمة ّالمالئم ّالوقت ّهو ّأخرى. ّنوعية ّلحظة ّإلى ّأوّمعينة المعركة،

كرونوسّالذيّمختلفةّنوعيًاّفيّالزمنّعنّزمنّكايروسّهوّنقطةّللتفاوضّعلىّهدنة.ّ
 كانّقبلها.

الفرصّالتيّقدّالّتأتيّمرةّحولّجودةّالوقتّوالوقتّالمناسبّّوّكايروستدورّأحداثّ
رّفيّالصدفةّوالفرصةّوحالةّالتواجدّفيّالمكانّالمناسبّفيّالوقتّالمناسب.ّفكّ ّوّأخرّى

ّتجدّالتدفق.ّ يتمّّحيثّفإنكّتفقدّالمسارّالزمنيّتماًماّ،نفسكّفيّزمنّكايروسعندما
صرّمفهومّينحالّّ،ومعّذلكّ.الّيمكنّقياسهاّبلّاختبارهاّفقطالتيّّ،تنشيطّحالةّالتدفق

ّالقدرةّعلىّتغييرّحياتكّبشكلّجكايروسّ ّ،ذري.ّالفقطّبالفرصّالضخمةّالتيّلديها
وقضاءّبضعّدقائقّّ،يمكنّأنّيكونّشيًئاّبسيًطاّمثلّاالستمتاعّبغروبّالشمسّالجميل

ّالشاسع ّالكون ّهذا ّفي ّمكانك ّفي ّوالتفكير ّالنجوم ّلمشاهدة ّصافية ّليلة ّّوفي الشعورّ،
ّ ّقيد ّعلى ّلكونك ّواالمتنان ّبالتقدير ّتكون ّأن ّيمكن ّالحياة. ّالتلك ّلحظات كايروسّمن

ّإذاّسمحتّلهاّبذلك.ّ،أيًضاّجميلة

يمكنّأنّتكونّدقيقةّمثلّإدراكّالحاجةّّ،تنفتحّلحظةّكايروسّفيّأيّمكانيمكنّأنّ
ّذهنك ّلتصفية ّالنقي ّالهواء ّفي ّللمشي ّالبسيطّّ،المفاجئة ّالعمل ّهذا ّمثل ّأن ّمن واثًقا

والتحديقّمنّّ،والمشيّ،ةّعلىّمهلوالقراءّ،.ّالتأملضيعةّللوقتليسّمّبالذاتّلالعتناء
ّالفنّ،والصيدّ،النافذة ّفي ّالبطيءّ،والرقصّ،والتحديق ّالّوّ،والطهي البسيطةّمحادثات

ّحدسكّ،مةالمنسج ّفيها ّيتحدث ّالتي ّاللحظة ّفي ّتجعلكّّ،والتصرف ّاألشياء ّهذه كل
ّالحاضر.لحظةّمنتبًهاّومنفتًحاّومتناغًماّفيّ
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"كايروس"ّهوّماّيشيرّإليهّالعديدّمنّالفالسفةّوالصوفيينّعلىّأنهّ"الزمنّالعميق".ّهذاّ
ّيمكنّّهوّالوقتّالذيّنتحدثّفيهّعنّالمكانّالذيّيبدوّأنّالعالمّيتوقفّفيه تماًما.

إنهّالوقتّالنوعيّحيثّ.ّقياسهّبالزفيرّالعميقّأوّالضحكّالمشتركّأوّغروبّالشمس
قدّ.ّدونّتقييدّبأيّساعةّأوّتقويمّ،تتاحّلكّالفرصةّللمضيّقدًماّفيّالوقتّالحاضر

ّاللحظاتّتكوّن ّاّتلك ّبعض ّفي ّولكن ّومتباعدة ّلحظةّقليلة ّتغذي ّأن ّيمكن ألحيان
كيفّننميّالمزيدّّ،لذاّلعدةّأشهرّفيّكلّمرة.ّ،مثلّالوقودّ،كايروسّفيّالحياةّروحك

ولكنّكيفّّ،لمّأنناّالّنستطيعّالعيشّفيهاّإلىّاألبدمنّهذهّاللحظاتّالمناسبة؟ّنحنّنع
ّبلحظاتّالكيروس؟ّ،وليسّتقويماتناّفقطّ،نمألّأنفسنا

مّفيهاّفرصةّلحظةّمخصصةّتقدّ ّ.ّإنهلهّالبعضّأنّكايروسّالّيمكنّالتخطيطيقولّ
ّومعّذلك ّفيّالوقتّالحالي. ّيمكنكّالتنظيمّمنّأجلّّ،وتحتاجّإلىّاغتنامها ّأنه أعتقد

بحيثّعندماّتسنحّّ،كايروس.ّيجبّأنّتخلقّهذهّاللحظاتّبوعيّفيّالوقتّالمناسب
ّاللتقاطها.ّأنتّبحاجةّإلىّتسجيلّالمشاكلّفيّالوقتّّ،الفرصة ّ،الفعليتكونّموجوًدا

باستخدامّردودّّ،علىّهذهّالمواقفّفيّالوقتّالفعليّأيًضاّقمّبالردّ تأنّ.ّّوكرونوسفيّ
ّ،الفعلّالقياسيةّالمحددةّللتعاملّمعّمواقفّ"ماذاّلو".ّلكنكّتحتاجّإلىّالغوصّالعميق

ّالت ّالمحددة ّاللحظات ّفي ّالمشكالت ّاألنشطةوحل ّهذه ّلمثل ّبإنشائها ّقمت ّفيّي ؛
ّكايروس.

ّ

ّ
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ّ

ّ ّصغير ّشيء ّكل ّتفعل ّأن ّشك ّبال ّمنّيمكنك ّكان ّالذي ّالوحيد ّالشيء ّتفعل وال
ّيومك. ّأو ّحياتك ّفي ّتفعله ّأن ّّوهّكايروسّالمفترض ّاللحظة. ّتلك ّأن كونّييمكن

ّتلكّالفرصّالتيّتحدثّمرةّواحدةّفيّالعمر.ّتلكّاألشياءّالتيّيجبّكايروسّ حرفيًا
ّّألنهاّستزول.ّواالمساكّبهاعليهاّّعليكّإيقافهاّواالستيالء

ّالوقت.ّيمكنكّفقطّإدارةّنفسكّواألنشطةّالتيّتقومّ المشكلةّهيّأنكّالّتستطيعّإدارة
الّيمكنّتوفيرّالوقتّإالّبطريقةّغيرّمباشرةّإلىّحدّما.ّّبهاّخاللّالوقتّالمتاحّلك.

تهيّالوقتّسواءّكنتّتستخدمهّلألشياءّالكبيرةّأوّالصغيرة.ّلذلكّيمكنكّفقطّتوفيرّسين
ّماالًّ ّليس ّالوقت ّمهمة. ّغير ّأنشطة ّفي ّتضييعه ّعدم ّخالل ّمن ّأهم:ّّ،الوقت الوقت

ّالوقتّهوّالحياة.

ّ ّإن ّللوقت ّالمختلفة ّالصفات ّإدراك ّمجرد ّإدراك ّمع ّالذهنية ّطاقتكّوحالتك ّأنّ، يمكن
لّفيّاكتشافّالمشكالتّالتيّقدّترغبّفيّتغييرهاّأوّعلىّاألقلّإلقاءّيساعدكّبالفع
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ّثانية ّيمكنكّبعدّذلكّإجراءّالتعديالتّالالزمةّعلىّجدولكعليهاّنظرة ّ،وتخطيطكّ،.
ّواستعدادكّالغتنامّأيّفرص.

توقعّواغتنمّالفرصةّالتيّأتيحتّمنفتًحاّعلىّماّهوّغيرّمّوابقّ ّ،مفتوحتينّكعينيّأبقّ 
ّالّكل ّتلك ّفي ّناحية، ّمن ّّكعليلحظة. ّالنظرياتّتأن ّلتحدي ّالكافية ّبالشجاعة تحلى

ّكونّمستعًداّتماًماّعندماّتنشأّاللحظة.تمنّناحيةّأخرىّأنّّكيعلبينماّّ،السائدة

إلىّالوقتّالمناسبّفيّسياقّاألحداثّللقيامّبأشياءّمعينةّمنّشأنهاّأنّّكايروسشيرّي
والّبربطّّ،بالعدّالتنازليّللثوانيّأوّالدقائقّكايروسالّعالقةّلـ؛ّتفضيّإلىّحدثّحاسم

ّزمني ّخط ّفي ّمًعا ّإنهّ،اللحظات ّّويّبل ّالخطي ّالوقت ّهذا ّبينيتجاوز الماضيّّربط
هناكّمثلّأنّتدركّأنّّّيضروّرالمنّّ".امتالءّلحظةّخيالية"ّوالحاضرّوالمستقبلّفي

فرصةّيجبّاالعترافّبهاّعلىّالفورّّ؛ّوأنهكونّمستعًداّلهتهذاّالوقتّالمناسبّحتىّ
ّأنهّيجبّاتخاذّقرارّفوريّبشأنّماذاّوكيفّينواغتنامها أنّلكّبغيّ.ّكماّيعنيّضمنًا

 .فعلّأشياءّمعينةت

معرفةّالشيءّالصحيحّالذيّيجبّالقيامّبهّّعلىّأمرين:كايروسّحظةّلنطويّاقتناصّي
ّيعني ّهذا ّبه. ّالقيام ّوقت ّحولحتاتّنكأّومعرفة ّمن ّاألشخاص ّفهم ّإلى ّأواًل ّكج

ّووضعهم ّاّكيمنح. ّحول ّثاقبة ّنظرة ّالفهم ّبه.هذا ّالقيام ّيجب ّالذي ّالصحيح ّلشيء
ّلقدرةّعلىّاختيارّلحظةّواحدةّفقطحتاجّإلىّاتّ،كمنّبينّكلّاللحظاتّالمتاحةّلّ،ثانًيا

ّ."اللحظةّالمثاليةّللتصرف"

ّ ّوالتفكيرإن ّوالراحة ّهيّالتركيز ّوالظروف ّالحجج ّفي ّلخلقّّمنّالدقيق ّالشروط أهم
.ّوهذاّيعنيّكاًلّمنّالتوقيتّالمناسبّواالستفادةّالقصوىّمنّالفرصةّأوّكايروسلحظةّ
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لمّنعدّّ،لّفترةّكايروسنتيجةّالتركيزّالعميق.ّخالّيمكنّأنّتكوّنّ،الظروفّالمناسبة

ّ،بالوقتّةالمرتبططّّوالضغوالّبأيّنوعّآخرّمنّّ،بسببّضيقّالوقتّالملحوظّدطارّ نّ 
ّللوقت ّمختلًفا ّنختبرّب عًدا ّأكبرّوأكثرّامتالًءّباإلضافةّإلىّالشعورّّ،والذيّ،لكننا بأننا

 أيًضاّإمكانياتّجديدة.لناّيستحضرّّفهوّّ،متعةًّّوأكثر

ّيكونّلهّّوذلكّ،تقذفّلحظاتّكايروسّالشخصّإلىّجوهرّالحياةيمكنّأنّ ّما غالًبا
ّذلك ّومع ّوخيمة. ّكايروسّ،هناكّ،عواقب ّلحظات ّالحياةّّ،في ّدراما ّنعيش حيث

معّّوأكثرّاتصاالًّّ،بأنناّعلىّقيدّالحياةأكثرّنشعرّفيهاّالعظيمة.ّربماّفيّتلكّاألوقاتّ
ّبلّيجبّاغتنامها.ّ،تمييزهاّفقطّيجبحظاتّالّهذهّاللهدفناّاألبدي.ّ

 

 

 

 

 

 

 

 


