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 (Parrot Metaphor) استعاسة الببغاء

 
 

. تعلن كيفيت هالحظت الببغاء أفكاسٍ الوسوْهت التي تٌتقذ راتك يبث ببغاء –الببغاء السام على كتفك يجلس 

 .ّالتعاهل هع األفكاس بشكل هختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثظ١شح.١ٌس ٌذ٠ٗ أٞ ِؼشفخ أٚ حىّخ أٚ  -ثجغبء طبئش ِجشد ٘ٛ ٘زا اٌججغبء ، غبءحظٍذ ػٍٝ ثجرخ١ً أٔه 

 .إٔٗ ثجغبء،اسز١ؼبة.دْٚ أٞ فُٙ أٚ -اٌججغبء"  طش٠مخاألش١بء " سشد٠ ،ػمً طبئش٘ٛ وً شٟء  فشغُ

ٌمذ رُ رذس٠جٗ ثشىً خبص ػٍٝ ػذَ ِسبػذره،  بَ،ججغبء ثبٌزاد ٘ٛ ثجغبء ِسَّٛ ٚسِٚغ رٌه، فإْ ٘زا اٌ

 ٚاٌزؼ١ٍك اٌّسزّش ػ١ٍه ٚػٍٝ ح١بره، ثطش٠مخ رحجطه ثبسزّشاس، ٚرٕزمذن. 

 

 .دلبئك ٥ثـ ػٍٝ سج١ً اٌّثبي، ػٍمذ حبفٍزه فٟ اصدحبَ ِشٚسٞ، ٚٚطٍذ إٌٝ اٌؼًّ ِزأخًشا 

إٌٝ ٕ٘بن رشر١ت ٚطٌٛه ال ٠ّىٕه  ،ِزأخًشا ،ٕ٘بن ٠ٚمٛي: "٘ب أٔذ را ِشح أخش٠ٜجٍس اٌججغبء 

إرا غبدسد إٌّضي ٚسوجذ اٌحبفٍخ اٌسبثمخ، فمذ  ،ا٠ّىٕه رٌه؟ غجٟ جذ ً ً٘ ٛلذ إٌّبست، فٟ اٌ

؟ ً٘ ٠ّىٓ ٌىٓ ،س١ىْٛ سؼ١ًذا ٚاٌّذ٠شِٚب صاي ٌذ٠ه اٌىث١ش ِٓ اٌٛلذ حزٝ اٌّٛػذ  رظً

 !"ِث١ش ٌٍشفمخأٔذ  ،دْٚ ٔفغ، رشغً ح١ًضا فٟ اٌفضبء ػذ٠ُ اٌفبئذح ،فؼً رٌه٠ّىٕه ال  ،ِسزح١ً

 

ِٚغ رٌه، ٠ّىٕٕب غبٌجًب ِٕشفخ فٛق اٌمفض، أٚ اٌزخٍض ِٓ اٌججغبء؟  ٚضغإٌٝ ِزٝ سززحًّ ٘زٖ اإلسبءح لجً 

  ٟ ، ّهي ًَسوع ُزا الببغاء، ًّصذق هي الزهي، عقْد ،ٌفزشح ط٠ٍٛخ جًذا أْ ٔزحًّ أفىبس ٘زا اٌّزّٕش اٌذاخٍ

تجاٍ الطشيقت التي ًتصشف بِا  -يؤثش ُزا بعذ رلك على الطشيقت التي ًعيش بِا حياتٌا ، الطبيعي أى ًٌزعج

اآلخشيي، ّكيف ًكْى، ّها ًفكش فيَ عي اآلخشيي، ّها ًفكش فيَ عي العالن، ّكيف ًفكش ًّشعش تجاٍ 

 أًفسٌا.
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ِشح  ٠ظٙش ٘زا اٌججغبء "ٕ٘ب !ٚلُ ثزغط١خ اٌمفض -٠ّىٕٕب رؼٍُ و١ف١خ اسزخذاَ اٌزش٠بق: الحظ ٘زا "اٌججغبء" 

أِش ِؼ١ٓ  ثؼ١ًذا ػٓ رشو١ضن فٟ  ، ٚٚجٗآخش ٌسذ ِضطًشا ٌالسزّبع إ١ٌٗ"، ار٘ت ٚافؼً ش١ئًب -أخشٜ 

االسزّبع ٌٙزا اٌججغبء. ٘ٛ ثجغبء سبَ ٌٚٓ ٠سزسٍُ ثسٌٙٛخ، ٌزٌه ػ١ٍه االسزّشاس ثبسزخذاَ اٌزش٠بق اٌّضبد  ٌٗ، 

 وٓ ِثبثًشا فٟ ِّبسسزه! ٚ

 

رالش١ٗ رذس٠ج١ ًب،  ػذَ اسزجبثزه. سزالحظِٓ فٟ إٌٙب٠خ ٘زا اٌججغبء اٌّسَّٛ سٛف ٠زؼت ِٓ إٌّشفخ، ٠زؼت 

لذ ٠زخٍٝ ػٓ سِّٛٗ ألْ اٌزش٠بق اٌخبص ثه ٠زغٍت ػ١ٍٗ، أٚ سثّب ٠ط١ش إٌٝ أٞ ِىبْ رز٘ت إ١ٌٗ اٌججغبٚاد 

 اٌّسِّٛخ.
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 0202ف١ف١بْ وبسٚي 

 

 


