
 المفّكرة والشعور بالواجب

 

 الشعور بالواجب". ستمدّ مفّكرتي، أ في"

الشهيرة، والذي األدبّية أعماله  هو أحد، و األهوار Paludesكتابه في يقول   André Gideأندريه جيد كان 
ا درس  يعطي كان  طالماالراعي،  ال يهّم ماذا كان يفعل. مزمنةاأل كلّ  راعي Tityrus تيتيروس ةقّص  فيه ي رو ي

 ا في جيبه،دائم   الذي كانام و يّ األ تاريخ دّون ان قد كحيث  ،ات. في هذه اليوميّ لتوقيتاو  المزمنوتيرة في إدارة 
 هقحقّ ا ما كان قد عليه دّون كان ية وفي المستقبل و حياة اليوميّ الفي  ما كان يتوّجب عليه القيام به يستقي كان

 .بيومه كّل يوم

 
ا، كتشاف  إ في البداية لكم يقدّ المفّكرة مجّرد دفتر أبيض. إنّه ليست عزيزي الطالب في جامعة القدّيس يوسف : 

اب أرصدة احتس ة )بطاقة الطالب، ونظاميّ جامعال لحياةفي اا بعض المعلومات المفيدة جد  لإعادة اكتشاف  ال بل
تطيع الطالب يس ( والخدمات المختلفة التيوالنوادي، إلخ.رابطات القدامى واليوم السابع والكافيتريا و  التعليم

اضة، ، والرياالنخراط المهنيّ ة و لجامعة )خدمات الحياة الطالبيّ افي ت اوقاأليعيش أفضل لعليها االعتماد 
علومات م(. .، إلخةالجامعيّ والراعوّية ة، ح الدراسيّ ن  ة والم  جتماعيّ اإل ةالخدمو ة، ، والمساعدة النفسيّ التوجيهو 
س يوسف ية في جامعة القدّ جتماعيّ الطالب في الحياة اإل انخراط غنىر ظه  ها ت  ، لكنّ قالمفيدة، كما ي  صفحات و 

ا، جمزئي   ى األقلّ عل ،يكتسب الطالبوهكذا، . يصبح عضو ا فاعال  فيهال اإلنخراط فيها فكرة عن فرص هوتعطي
 جامعتنا. الذي تشّكلهو  طلب العلمم و يعلتالو  لنابض بالحياةالمجتمع ا اهذإلى باالنتماء  اشعور  

ا  ّديس يوسف : تقترح المفّكرة عليكعمزيمزي طالب جامعة الق  .ديمّي الجامعيّ تقويم األكاالمهّمة في ال األوقاتأيض 
انطالق ا من و  للدراسة والراحة، إنطالق ا من مبدأ أّن المفّكرة توحي بشعور الواجب وهذا يتيح لك أن تنّظم وقتك

إّن   حة والعمل والمزرع والحصاد، ...قّدس أّن هناك وقت لكّل شيء، للرافي الكتاب الم هنجد المبدأ اآلخر الذي
وتيرة المزمنّية . فهي تصبح الاهي بالتالي في خدمتنا ونحن مسؤولون عنه من الرّب اإلله الوتيرة المزمنّية المعطاة

 في إطار مشروٍع شخصّي.

فّكر البعض ي وتواريخ األشهر وأّيام األسبوع. قدألسماء  جدول المزمنيّ الالمفّكرة تعطيك ب العمزيمز : ّيها الطالأ
 مقّرراتكماوين وعن مواعيد عملكم وادّونتبيضاء ل اتمساحمسّجلة على رأس  أّن هذا األمر تافه، لكّن هذه التواريخ



 .جامعةفي ال الخاص كمتاريخ فأنتم ستدّونون ، للذاكرةحافظة مجّرد . هذه ليست األكاديمّية كمفروضو ة الدراسيّ 
 ين بها.فخور  ون كونتو  ،م فيما بعدطريقكفيها كتشفون سوف تحين تحتفظون بها 
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