الوداعة ودماثة ُ
الخلق
من هو اإلنسان الودٌع؟ وما صفاته وبناء شخصٌته؟
** اإلنسان الودٌع هو الشخص الطٌب المسالم .وكثٌر من الناس ٌستخدمون صفة الطٌب ا
بدًل
من صفة الودٌع .وهو عمو اما إنسان هادئ بعٌد عن العنف .هو هادئ فً طبعه .هادئ
األعصاب ،وهادئ األلفاظ والمالمح ،وهادئ الحركات فالهدوء ٌشمل كله من الداخل والخارج.
أٌضا فً تعامله مع اآلخرٌن ،وٌتصف بالحلم فهو حلٌم
فهو هادئ فً قلبه ومشاعره ،وهادئ ا
فً أخالقه.
** وقد قٌل عن السٌد المسٌح فً وداعته إنه "ًل ٌخاصم وًل ٌصٌح ،وًل ٌسمع أحد فً
الشوارع صوته .قصبة مرضوضة ًل ٌقصف ،وفتٌلة مدخنة ًل ٌطفا" .فهكذا ٌكون الودٌع
بعٌ ادا عن الصخب والضوضاءً .ل ٌصٌح .بل حٌنما ٌتكلمٌ ،تصف كالمه بالهدوء واللطف،
ٌختار ألفاظه بكل دماثة وأدبً .ل ٌجرح بها شعور إنسان أ اٌا كان .حتى إن كان ذلك الشخص
مثل فتٌلة مدخنةً ،ل ٌطفبها ،فربما تمر علٌها رٌح فتشعلها.
** ٌعمل كل ذلك – ًل عن ضعف – وإنما عن لطف
ٌذكرنً هذا األمر بقصٌدة كنت قد نظمتها منذ حوالً  65عا اما فً ٌوم األربعٌن ألستاذ
ودٌع كنت أحبه ،وقلت فٌه:
ٌا قو اٌا لٌس فً طبعه عنف
ٌا حكٌ اما أدّب الناس وفً
لك أسلوب نزٌه طاهر

وودٌعا لٌس فً ذاته ضعف
ا
حب وفً صوته عطف
زجره ّ
ولسان أبٌض األلفاظ َعف

لم تنل بالذ ّم مخلو اقا ولم

تذكر السوء إذا ما حل ّ وصف

إنما بالحب والتشجٌع قد

األعوج ،واألكدر ٌحنو
تصلح
َ

أٌضا بعٌداا عن العنف وعن الغضب هو إنسان هادئ ًل ٌثور وًل
** اإلنسان الودٌع ٌكون ا
ٌثارً .ل ٌحتد وٌغضب بسرعة وًل ٌبطا .وًل ٌنفعل اًلنفعاًلت الشدٌدة ،وًل تغلبه النرفزة
(العصبٌة) ،ألنه هادئ باستمرارٌ ،تصف بالطٌبة والبشاشةً .ل ٌنتقم لنفسه ،وًل ٌحل ّ مشاكله
بالشدة .بل إن حدث وأساء إلٌه أحدٌ ،قابل ذلك باًلحتمال والصبر.
** واإلنسان الودٌع ًل ٌقٌم نفسه رقٌ ابا على الناس وتصرفاتهم .إنه ًل ٌقٌم نفسه قاض اٌا ،وًل
ٌتدخل فٌما ٌفعله غٌره .وًل ٌعطى نفسه سلطة مراقبة اآلخرٌن والحكم على أعمالهم .وإن
اضطرته الضرورة إلى الحكمً ،ل ٌقسو فً أحكامه.
** وقد ٌغلبه الحٌاء ،فال ٌرفع بصره لٌمأل عٌنٌه من وجه إنسان .إنه ًل ٌفحص مالمح غٌره
لٌحكم على مشاعره ماذا تكون ،أو ما مدى صدق الغٌر فً كالمه ..وإن حورب بذلك ٌقول
لنفسه" :أنا مالً ،خلٌّنً فً حالً" .هو بطبٌعته الودٌعة ًل ٌمٌل إلى فحص أعمال الناس..
وإن ّ
تدخل فً اإلصالحٌ ،صلح بهدوء ووداعة ورقة.
** واإلنسان الودٌع ٌكون داب اما سهل التعامل مع الغٌرٌ .ستطٌع كل شخص أن ٌأخذ معه
وٌعطى ...إنه سهل ّ فً نقاشه وحوارهً .ل ٌحتد وًل ٌشتد .وًل ٌستاء من عبارة معٌنة ٌقولها
معارضا لهٌ .عرف أنه سوف ًل ٌغضب
من ٌحاوره .بل ٌشعر المتناقش معه براحة مهما كان
ا
علٌه ،وسوف ًل ٌحاسبه على كل لفظ مما ٌقوله.
** اإلنسان الودٌع بشوشً ،ل ٌعبس فً وجه أحد .له ابتسامة حلوة محببة إلى الناس،
ومالمح سمحة مرٌحة لكل من ٌتأملهاً .ل تسمح له طبٌعته الهادبة أن ٌزجر أو ٌوبخ أو ٌحتد
أو ٌشتد ،أو أن ٌغٌر صوته فً زجر إنسان.
** ومهما عوملً ،ل ٌتذمر وًل ٌتضجر وًل ٌشكو .بل غال ابا ما ٌلتمس العذر لغٌره ،وفى ذهنه
سوءا ،وكأن شٌ ابا لم ٌحدث .فال ٌتحدث عن إساءة الناس إلٌه ،وًل
ٌبرر مسلكه ،وًل ٌظن فٌه
ا
ٌحزن بسبب ذلك فً قلبه .وإن حدث وتأثر بسبب ذلك أو غضب ،سرعان ما ٌزول تأثره .وًل
ٌمكن أن ٌتحول حزنه أو غضبه إلى حقد ،بل ما أسرع أن ٌصفو.
خطٌرا
أمرا
ا
** إنه إنسان بطا الغضبً .ل ٌغضب ألي سبب .أما إذا غضب الودٌع ،فالبد أن ا
قد دعاه إلى ذلك .وغال ابا ما ٌكون غضبه ألجل الخٌر وألجل الغٌر ،ولٌس ألجل نفسه أو بسبب
كرامته أو حقوقه الشخصٌة ...وإذا غضب الودٌع فإنه ًل ٌثور وًل ٌفقد أعصابه ،إنما ٌكون
غضبه هو مجرد تعبٌر عن عدم موافقته وعدم رضاه عما ٌحدث .فهو عمو اما أعصابه هادبة.
وإذا انفعل ًل ٌشتعل.

** واإلنسان الودٌع هو بطبٌعته مسالمً ،ل ٌنتقم لنفسهً .ل ٌقابل الشر بمثله ،وًل ٌرد على
السٌبة بما ٌشبهها .إنما هو كثٌر اًلحتمالً .ل ٌدافع عن نفسه .بل غال ابا ما ٌدافع عنه غٌره،
موبخٌن من ٌسا إلٌه بقولهم "ألم تجد سوى هذا اإلنسان الطٌب لكً تسا إلٌه؟!" .فالودٌع
ًل ٌؤذى أحدا ا ،وٌحتمل أذى المخطبٌن..
** والودٌع له سالم فً داخله ،فال ٌنزعج وًل ٌضطرب .فكل المشاكل الخارجٌة ًل تستطٌع أن
تحرك ا
جبال من موضعه .ولٌس
تعكر صفوه الداخل .وكما قال أحد اآلباء "سهل علٌك أن ّ
ا
ودٌعا".
سهال أن تثٌر إنسا انا
ا
مص در المقال :موق ع األنبا ت كاله ٌمانوت.

أٌضا .إنه كصخرة أو جندل فً نهر،
والودٌع ًل ٌصطنع الهدوء .إنما كما خارجه ،هكذا داخله ا
مهما صدمته األمواج ًل ٌتزعزع .
** والودٌع بعٌد عن المجادله والمحارنة .أو ما ٌسمٌه العامٌة (المقاومة فً الكالم) .ألنه ًل
ٌجاهد لكً ٌقٌم كلمته أو لكً ٌنتصر فً المناقشات .إنما هو ٌقول رأٌه وٌثبته ،ولٌقبله من
ٌشاء ومتى ٌشاء ،دون أن ٌدخل فً صراع جدلً ٌفقده هدوءه..
** والودٌع ًل ٌوجد فً تفكٌره خبث وًل دهاء وًل تعقٌدً ...ل ٌقول شٌ ابا وفً نٌته شًء آخر.
بل الذي فً قلبه هو الذي على لسانه .وما ٌقوله لسانه إنما ٌعبر عن حقٌقة ما فً قلبه،
ا
خططا فً الخفاء .بل هو إنسان واضحٌ ،تمٌز بالصراحةٌ ،مكن
فلٌس عنده التواء ،وًل ٌدبر
لمن ٌتعامل معه أن ٌطمبن إلٌه تما اما .فهو شخص بسٌطً ،ل حوٌط وًل غوٌط!.
** إنه ٌمر على الحٌاة ،كما ٌمر النسٌم الهادئ على سطح الماء ..فهو ًل ٌحدث فً األرض
أمواجا وًل دوامات .فهو ًل ٌحب أن ٌحٌا فً جو فٌه
عاصفة وًل زوبعة ،وًل ٌحدث فً البحر
ا
زوابع ودوامات ألن كل ذلك ًل ٌتفق مع طبعه ،وًل مع هدوبه وًل لطفه ،وًل مع أسلوبه فً
الحٌاة .لذلك كل من ٌعاشر ٌلتذ بعشرته .فهو إنسان ط ٌّب ًل ٌصطدم بأحد ،وًل ٌزاحم غٌره فً
طرٌق الحٌاة .وإن صادف فً طرٌقه مشاكل ،فإنه ٌمررها ،وًل ٌدعها تمرره...
وأخٌرا هناك نوعان من الودعاء :أحدهما ولد هكذا ،والثانً اكتسب الوداعة بجهاد
**
ا
وتدارٌب وبعمل النعمة فٌه...
** على أن فً حدٌثنا عن الوداعةً ،ل ٌفوتنا أن ننسى ما ٌعطلنا .فأحٌا انا تقف ضدها اإلدارة
والسلطة .فالبعض إذ ٌمارس األمر والنهى ،والتحقٌق والمعاقبة ،وٌكون من واجبه مراقبة
اآلخرٌن وتصرٌف أمورهم ،قد ٌفقد وداعته أحٌا انا ،وٌرى فً الحزم والعزم والحسم ما ٌبرر

له العنف فً بعض األوقات .ولكن مغبوط هو الذي ٌحتفظ بوداعته فٌما ٌمارس عمل
السلطة ...وهنا ٌبدو أن موضوعنا هذا ٌحتاج إلى تكملة...

