 -5بيِ اىغشػت ٗاىبظء
ٕو اىصبىح اإلعشاع في اىؼَو أً اىبظء فئ؟ أّ عؤاه حيش اىنثيشيِٗ ،حؼذدث فئ اآلساء،
ٗحْبقضجٗ ،بق ٚاىْبط حبئشيِ بيِ اىغشػت ٗاىبظء.
نسمع أحد الشعراء ٌشجع على التروي والتأنً فٌقول:
قد ٌدرك التأنً بعض حاجته

وقد ٌكون مع المستعجل الزلل

ولكن هذا الكالم ال ٌعجب شاعرً ا آخر فٌرد علٌه ً
قابال:
وكم أضر ببعض الناس بطؤهمو

وكان خٌرً ا لهم لو أنهم عجلوا

وهكذا بقى األمر كما هو ،موضع حٌرة :هل نبت فً األمر بسرعة ،أم نتأنى ونتروى ..فما
هو الحل؟
ً
مجاال للخطر
كثٌرا من األمور ال ٌمكن أن تقبل التباطؤ .وقد ٌكون البطء فٌها
ال شك أن
ً
والخطأ ،وٌحسن فٌها الحزم والبت السرٌع.
ً
فمثًل ال ٌصح أن ٌتباطأ إنسان فً التوبه .ألن كل وقت ٌمر علٌه فً الخطٌبة ،إنما ٌزٌد
عبودٌته لها.
و ٌحول الخطأ إلى عادة ،وقد ٌحول العادة إلى طبٌعة .وربما ٌحاول الخاطا أن ٌنحل من
رباط شهواته فال ٌستطٌع ،أو قد ٌستطٌع أخٌرً ا بمرارة وصعوبة وبعد جهاد ممٌت .كل ذلك
ألنه أبطأ فً توبته وفً معالجة أخطابه..
وبالمثل فإن التباطؤ فً معاجلة األمراض الجسدانٌة ،قد ٌنقلها إلى مراحل من الخطر
ٌصعب فٌها عالجها أو ٌستحٌل ..وبالمثل فً مسابل التربٌة ،حٌث ٌؤدى التباطؤ فً
تقوٌم الطفل أو الشاب إلى إفساده.
وقد صدق الشاعر الذي قال:
و ال ٌلٌن -إذا قومته -الخشب
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

هناك إذن مواقف تحتاج إلى بت سرٌع وإلى حزم قبل أن تتطور إلى أسوأ ،وقبل أن ٌسبق
السٌف العزل ..وربما تحتاج إلى تصرف قد ٌكون مؤل ًما ،ولكنه ٌكون الز ًما وحاس ًما بقدر
سرٌعا وحاز ًما .وهناك عالقات ضارة وصداقات معثرة ٌنبغً أن تؤخذ من أولها
ما ٌكون
ً
بحزم .كذلك قد توجد اتجاهات فكرٌة مخزٌة ،أو اتجاهات سلوكٌة منحرفة ،إن لم ٌسرع
المجتمع فً التخلص منها ،فقد تقاسى هذا التباطؤ أجٌال وأجٌال..
ومع هذا الفضل الذي ننسبه إلى السرعة ،هناك مواقف كثٌرة تحتاج إلى التباطؤ وإلى
التأنً والتروي ،وٌتلفها اإلسراع أو االندفاع.
فمتى ٌصلح التباطؤ إذن؟
من النصابح الجمٌلة فً الكتاب المقدس ،قول الوحً اإللهً" :لٌكن كل إنسان مسرعًا فً
االستماع ،مبط ًبا فً التكلم ،مبط ًبا فً الغضب .ألن غضب اإلنسان ال ٌصنع بر هللا".
نعم إن التباطؤ فً الغضب فضٌلة عظمى .فإن الذي ٌسرع به الغضب ،قد ٌصل إلى
االندفاع ،وفً اندفاعه قد ٌفقد سٌطرته على أعصابه ،أو قد ٌفقد سٌطرته على تفكٌره..
وهكذا ٌخطا..
قرارا حاس ًما فً ساعة غضبك ،لبال بذلك تضر نفسك أو تضر
لذلك حاذر من أن تأخذ
ً
ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسبلة
غٌرك (اقرأ
والمقاالت) ..إنما تحاول أن تهدئ نفسك ً
أوال ..ثم بعد ذلك فكر وأنت فً حالة هدوء ..أو
ببطء فً الموضوع وأجل األمر إلى أن تهدأ .إن القرارات السرٌعة التً تصدر فً حالة
غضب ،تكون فً غالبٌتها عرضة للخطأ.
قد ٌطلق إنسان امرأته ،إن أسرع باتخاذ قرار فً ساعة غضب ..وقد ٌفقد أعز أصدقابه،
وقد ٌتخلى عن عمله ،بل قد ٌهاجر أٌضًا من وطنه ،كل ذلك ألنه أخذ قرارً ا سرٌعًا فً
ساعة انفعال ،ولم ٌتباطأ ،ولم ٌؤجل الموضوع إلى أن ٌهدأ.
بل قد ٌنتحر إنسان وٌفقد حٌاته ،ألنه أسرع باتخاذ قرار فً ساعة انفعال ،أو قد ٌسرع
بقتل غٌره ،أو ٌأخذ ثأره ،كل ذلك فً ساعة انفعال ..لذلك أمر هللا أن ٌكون الشخص منا
بطٌ ًبا فً غضبه ..ال ٌغضب بسرعة .وإن غضب ال ٌقرر شٌ ًبا بسرعة..

ٗإُ قشس إّغبُ شيئًب بغشػت ،فال ٍبّغ ٍِ أُ يشجغ في قشاسٓٗ .قذ يظِ اىبؼض أّٔ ىيظ
ٍِ اىشج٘ىت ٗال ٍِ حغِ اىغَؼت أُ يشجغ إّغبُ في ميَخٔ ،أٗ ييغ ٚقشا ًسا ىٔٗ .ىنِ
اىحنَت حقخضي ٍْب أُ يشاجغ اإلّغبُ ّفغٔ فيَب احخزٓ ٍِ قشاساث عشيؼت..
احشك اىقيبدة ىؼقيل ،ال ألػصببل .إُ أعشػج في اىخصشف في حبىت اّفؼبه ،حنُ٘ ٍقب ًدا
بأػصببل ال بؼقيلٗ ،في ٕزا خطش ػييل ٗػي ٚغيشك.
ٗحبرس ٍِ أُ حنخب سعبىت إى ٚغيشك في عبػت غضب ،ألّل عخْذً ػيٍ ٚب مخبخٔ ٗيؤخز
ٗثيقت ضذكٗ ..إُ ىٌ حغخطغ أُ حقبًٗ ّفغلٗ ،مخبج ٍثو ٕزٓ اىشعبىت ،فْصيحخي ىل أُ
حخببطأ في إسعبىٖب .احشمٖب في ٍنخبل يٍ٘يِ أٗ ثالثت ،ثٌ ػبٗد قشاءحٖب ٍشة أخش ،ٙفغخجذ
أّٖب ححخبج إى ٚحؼذيو ٗحغييش أٗ حجذ أّل اعخغْيج ػْٖب ٗىٌ حؼذ حخحَظ إلسعبىٖب..
أُ اىخببطؤ في اىغضب قذ يصشفٔ ..اىغضب يحشمٔ شيطبُ عشيغ اىحشمتٗ ،اىخببطؤ يشو
حشمخٔ ٗي٘قفٔ ػِ اىؼَو ..فئُ دخيج في ّقبػ أد ٙبل إى ٚاىغضب ،أجئ ى٘قج آخش ،حخٚ
حٖذأ..
مزىل اىبظء في اىخنيٌ ّبفغ ٍٗفيذ ..اعخَغ مثي ًشا قبو أُ حخنيٌ ..حبٗه أُ حفٌٖ غيشك ..حبٗه
ً
مبٍال .أػظ ّفغل بٖزا اىبظء فشصت ىَؼشفت ٍب يْبغي أُ حق٘ىٔ.
أُ حيٌ ببىَ٘ض٘ع إىَب ًٍب
ٕٗنزا ينُ٘ مالٍل ػِ دساعتٗ ،بشٗيت ٕٗذٗء ،فال حخطئ.
ٗأُ حنيَج فيينِ ميَبحل ٕبدئت ..ال حغشع في حذيثل ،بو حخيش أىفبظل .صّٖب جي ًذا بَيضاُ
دقيق قبو أُ حيفظٖبٗ .أُ حيفظٖبٗ .إُ ٗجذث ػببسة ٍْٖب غيش ٍْبعبت ،أبذىٖب بغيشٕب..
ٕٗزا اليخأح ٚىل إال إرا مْج ٍبطئًب في اىخنيٌ ،غيش ٍْذفغ فئ.
إن الكلمة الخاطئة التً تقولها ،ال تستطٌع أن تسترجعها مرة أخرى .لقد خرجت من فمك
وانتهى األمر ،ووصلت إلى آذان سامعٌك ،وتسجلت ،وحسبت علٌك ..ربما ٌمكنك أن تعتذر
عنها ،أو تندم علٌها ،ولكن ال ٌمكنك أن تسترجعها داخل فمك .لقد حسبت علٌك ..لذلك
تباطأ فً كالمك..
إن العربة المندفعة بسرعة هائلة ،ال تستطٌع أن تقف فجأة ،أو تغٌر اتجاهها وهى
مسرعة ،كذلك المسرع فً كالمه :ربما ال ٌمكنه أن ٌغٌر أسلوبه فجأة إن أحس بخطبه ،وقد
ال ٌحس ..أما الذي ٌبطا فً كالمه وٌتخٌر ألفاظه ،فما أسهل علٌه أن ٌعدل أسلوبه إن شعر
بخطأ..

الهادئ فً كًلمه ٌناقش الفكرة قبل أن ٌتكلم بها .أما المسرع فً حدٌثه ،فٌقول الفكرة ثم
ٌناقشها بعد ذلك ،وقد تكون خاطبة! وقد ٌضطر إلى أن ٌسحب فكرته ،أو ٌتنازل عنها ،أو
ٌعترف بخطبها .وقد ٌصٌبه حرج فً كل ذلك بسبب إسراعه..
وكما ٌنفع البطء فً الغضب والكًلم ،كذلك ٌنفع البطء فً إصدار األحكام .ال تحكم
بسرعة .وال تصدق كل ما ٌقال .وال تقبل وشاٌة أو دسٌسة ضد إنسان .إنما فكر كثٌرً ا ،وال
تصدر حكمك إال بعد مزٌد من التروي والفحص ،فهناك أخبار ربما تصلك من أصدقابك أو
من أبنابك أو من مرؤوسٌك أو من رؤسابك ،أو من مصادر غٌر موثوق بها ،لذلك تباطأ فً
حكمك.
أٌضا ،البطء فً الرغبات ..إذا أتتك رغبة ،فال تسرع فً تنفٌذها،
و مما ٌنفع فٌه البطء
ً
ألنك ال تضمن فربما تكون من الشٌطان .وأن كانت رغبة مقدسة ،فال تلهبك السرعة إلٌها
ألن السرعة تورث القلق واللهفة واالضطراب وتوقعك فً تعب االنتظار..
اطرح رغبتك بٌن ٌدي هللا ،وهو سٌختار لها الموعد المناسب بحكمته اإللهٌة .وفً بطء
رغباتك تعلم الصبر .وانتظر الرب ..وإذا طلبت من أحد شٌ ًبا ،فال تلح علٌه الحاحً ا أن ٌنفذ
بسرعة ،لبال ٌتضاٌق منك ،ولبال تكون هناك عوابق أمامه تحتاج إلى وقت وأنت ال تدرى.

