الذين يجزفهم التيار
** ٌقول أحد األمثال "من عا َ
ش َر قو ًما أربعٌن ٌو ًما ،صار منهم" .وسواء ص ّح هذا المثل أو لم
ٌصح ،فإنه ٌدل على مدى تأثٌر التٌار الخارجى على شخصٌة اإلنسان .وفى نفس المعنى قال
ضا ٌدل على
أحد األدباء الكبار "قل لً من هم أصدقاؤك ،أقول لك من أنت" ...وهذا أٌ ً
تأثٌر الصداقة والعشرة فً تشكٌل طبٌعة الشخص .وهذا ما نالحظه فً من ٌعٌشون سنوات
كثٌرا عما كانوا ً
طوٌلة خارج بالدهم – فً الغرب ً
قبال ،واستطاع
مثال – فإذا بهم قد تغٌروا ً
التٌار أن ٌجرفهم ...سواء فً طباعهم أو عاداتهم أو طرٌقة تفكٌرهم...
** وكثٌر من السٌدات ٌتأثرون بما ٌسمونه (الموضة) المنتشرة ،من جهة مالبسهن أو
زٌنتهن ،أو حتى فً أسلوب الحفالت ،أو فً لكنة األلفاظ ...كما أن بعض الشباب تصبح
طباعهم بنفس نوعٌة أصدقابهم .وربما ٌتعلمون منهم التدرب على التدخٌن أو ما هو أكثر،
وعلى ألوان من اللهو أو الطٌاشة ،أو السهر خارج المنزل .وترى المجموعة كلها بنفس
األخالق ...كل اولبك قد جرفهم التٌار ولم ٌقاوموه...
** التٌار المحٌط له تأثٌره .وقد ٌكون خاط ًبا .وفً نفس الوقت ٌكون ضاغ ًطا وٌدعو إلى
هامسا فً األذن "الكل هكذا .فلماذا تشذ أنت ،وٌكون لك أسلوب خاص ،كنشاز
الخضوع له،
ً
فً لحن؟!
** وال شك أن الشخص القوى ٌمكنه أن ٌرد على ذلك ً
على أن أتبع الحق أ ًٌا كان
قابال "ٌجب ّ
موقعه .حتى إن كانت أغلبٌة المحٌطٌن بى على خطأ ،فإننى ال أسٌر فً تٌارهم .فإنه فً أٌام
بارا مع أسرته .وكأن شعاره قول الشاعر:
أبٌنا نوح ،كانت غالبٌة الناس
أشرار وبقى هو ً
ً
سأطٌع هللا حتى

ُ
أطعت هللا وحدى
لو

دفعا وراء التٌار الخاطا بطرق شتى :أحٌا ًنا ٌجعل الناس
** على أن الشٌطان قد ٌدفع البعض ً
ٌجارون الخطأ من باب المجاملة ،أو من باب الخجل ،أو عن طرٌق التقلٌد ،أو خو ًفا من تهكم
الناس ومن تعٌٌرهم ،أو نتٌجة لضغط الظروف الخارجٌة وإلحاح اآلخرٌن .أو ٌقول الفكر
طبعا ...وربما شخص ٌجارى التٌار خضو ًعا لسلطة
"هذه المرة فقط ولن تتكرر"! ثم تتكرر ً
أقوى منه .وقد ٌندفع مع التٌار ً
جهال...

** أو قد ٌقول له الشٌطان "هل من المعقول أن ٌكون كل الناس مخطبٌن ،وأنت الوحٌد على
صواب" ؟! هل من المعقول أن كل هؤالء ال ٌعرفون أٌن ٌوجد الخٌر والحق ،وأنت الوحٌد
الذي تعرف؟! لذلك إتضع ٌا أخى( ..وٌتضع األخ) وٌنجرف فً التٌار..
وقد ٌسٌر فً التٌار نتٌجة لصداقة أو صحبة خاطبة استطاعت أن تؤثر علٌه وتجذبه إلى
طرٌقها..
** وقد ٌخضع اإلنسان للتٌار نتٌجة لضعف شخصٌته ،أو بسبب أن ارادته شبه معدومة أو ال
إرادة له .وهكذا ال ٌقدر على المقاومة ،أو ٌقاوم ً
قلٌال وال ٌثبت .بعكس اإلنسان القوى
اإلرادة ..ألسنا نرى أن كتلة ضخمة من الخشب – اذا القٌت فً البحر – ٌجذبها تٌار الماء فً
أي اتجاه له .بٌنما سمكة صغٌرة جدً ا تستطٌع أن تقاوم التٌار وتسبح حٌثما شاءت ،ألن لها
إرادة وحٌاة...
مص در المقال :م وقع األنبا تكاله ٌمانوت.

** والعجٌب اننا نشاهد خطاة عدٌدٌن ٌكونون أقوٌاء فً دفاعهم عن طرٌقهم الخاطا ،وفى
سخرٌتهم من األبرار الذٌن ٌرفضون اسلوبهم .وٌظلون ٌنعتون األبرار بشتى النعوت حتى
ٌضعف اولبك امامهم وٌخضعون! فالفتاة التً ترفض أن تلبس نفس المالبس الخلٌعة،
ٌهزأون بها ،وٌصفونها بأنها (فالحة)! والشاب الذي ال ٌسٌر فً نفس التٌارٌ ،قولون عنه
أنه (دَ ّقة قدٌمة) أي إنسان غٌر متمدن! بٌنما ٌجب أن ٌكون األبرار أقوٌاء فً شخصٌاتهم ،ال
ٌشتركون فً األعمال الخاطبة بل بالحرى ٌوبخونها ...فإن لم ٌستطٌعوا توبٌخ اولبك ،فعلى
األقل ال ٌنجرفون فً تٌارهم.
** إن موسى النبى عاش فً مصر زم ًنا وسط العبادات الفرعونٌة الكثٌرة ،ومع ذلك احتفظ
بنقاوة اٌمانه .وٌوسف الصدٌق عاش فترة فً بٌت وضغطت علٌه الخطٌبة من الخارج،
ولكنه قاوم ولم ٌستجب ،ألن قوة العفة التً كانت فً قلبه ،كانت أفوى من اإلغراءات التً
من الخارج ..وبنفس الروح عاش مؤمنون فً أجواء وثنٌة أو ملحدة – وكانت ضاغطة –
ولكنهم احتفظوا باٌمانهم سلٌ ًما...
شجاعا وصاحب مبادئ قوٌة ،ولك قٌم تتمسك بها .وقاوم التٌار المحٌط بك اذا
** لهذا كن
ً
أخطأ .وال تخضع للشٌطان وكل نصابحه ،بل وكل مخاوفه التً ٌلقٌها فً قلبك إن رفضته.
كبارا ٌقعون فٌه ،أو إن رأٌت الشر ٌهددك ...وذا ما وجدت
وابعد عن الخطأ حتى إن رأٌت ً
الذٌن ٌسٌرون فً طرٌق الحق قلٌلٌن ،فال ٌضعف قلبك بهذا السبب .بل اعرف ان هذه هً
القلة المختارة أو هً الصفوة.

** ولو وقع غالبٌة المحٌطٌن بك فً خطأ ،فإن هذا ال ٌجعل الخطأ صوا ًبا .فإن الخطأ هو
الخطأ ،ووقوع الكثٌرٌن فٌه ال ٌبرره .والمعروف أن الصواب طرٌقه صعب ،وقد ال ٌستطٌعه
كل الناس .بل تسٌر فٌه القلة المتمٌزة بمبادبها وقٌمها.
** إن وجدت الذٌن ٌعٌشون فً الفساد قد نموا وارتقوا وارتفع شأنهم ،فاحذر أن تقتدى بهم.
وإن جذبوك الٌهم فابتعد .وإن رأٌت غٌرك قد استخدموا أسلوب التملق والرٌاء ،واستطاعوا
أن ٌصلوا به إلى ما ٌرٌدون ،فال تساٌرهم أنت ،وال ٌقنعك اسلوبهم وال نجاحهم الذي وصلوا
الٌه بطرٌق خاطا .وإن بدا أن الناس قد تغٌروا عن ذى قبل ،وقٌل لك إن هذه هً لغة
العصر ،فقل :أما انا فلغتى التً أتمسك بها هً لغة الضمٌر الصالح ،وهى لغة الحق.
وإن ضعفت مقاومتك للتٌار ،فاطلب معونة من هللا .وثق أنه سوف ٌقوٌك ،وال ٌتركك تجاهد
وحدك.

