رويدا رويدا ...اان اليوم غري

 1/11/ما زلت أتذكره كأنه أمامي ,اجهل مصريي أين اذهب ؟ أو حىت من اين اتيت اال أنين تقدمت خبطوات
متثاقلة يكسوها الشوق ويف نفس الوقت اخلوف والقلق ,فاان اليوم أضع مصريي حتت انظري فهذا هو هديف الذي
ضحيت من أجله فكم واجهتين التحدايت والعراقيل حىت وصلت اليه.
ما زلت اتذكر حني استعديت استعدادا للقاء ,األقالم يف احلقيبة والدوسية فاليد ,لبست اجلميل ومشطت اجلناب
وكأنين الفىت النبيل بعينه ,استنشقت عليل الصباح ,تنفست الصعداء وتوجهت حنو حتقيق اهدايف.
حني رأيت املدرسة للمرة االوىل ,دخلتها واان شبه الغريب ,بل الغريب بعينه ال اخ وال حىت رفيق يؤنس بوحشيت
استشعرت حينها كأين انتقلت اىل عامل مرئي من الظاهر خمفي من الداخل ,تقدمت وأان انظر حنوي وأمسع أصوات
الطلبة واملدرسني تعلو فتعلو فزادين رجفة أكثر املباين شكلها غريب ,الصفوف كأهنا ضيقت ,املمرات وكأهنا طويلة ال
تنتهي  ,شبه يل أن كل شيء خميف ,حىت الطلبة خفت منهم ,نظراهتم الربيئة الغريبة ,الكل ينظر ايل وأيشر علي,
لوقتها علمت أنين قد تسرعت يف االختيار ,انتابين شعور ابلغثيان واهلم والضيق الال إرادي ملاذا؟ أيعقل هذا ؟اهذه
مهنيت ؟
بدأت تساؤالت تثار يف خميليت ,تساؤالت الإرادية ,كيف سأتقبلهم ؟كيف سأتعامل مع الطلبة؟ اين املنهاج ؟اين
املرشد ؟ال أحد جييب أدخل حصيت وأان مغلق الفم كاألبكم ال أتكلم اال شارحا موضوعا وأان متمركز خلف الطاولة,
ترجتف شفتاي أنظر للطلبة وأحاول اعطاء ما لدي ,وفجأة أرى أن شعور الضيق جتسد يل على شكل طالب يستفزين
يطلب احلمام ,واترة يضحك .
أفتح ابب الصف كاملغمى عليه  ,وكأين حمبوس يف زنزانة  ,عالقيت ليست جيدة معهم ,ال أحس أهنم تقبلوين ,كثريو
االنتقاد ,كثري املشاكل معهم ,أجهل االن هديف بل وجهيت ,كيف أحتويهم؟ أتعامل معهم أبسلوب التلقني والكتابة
,وال اجلأ اىل الطرق احلديثة خوف انتهاء الوقت.
مل تكمن اشكاليايت مع الطلبة حبد ذاهتم ,بل مع الطاقم الذي سأمضي أغلب يومي معهم ,طاقم اإلدارة لست أدري
كيف أتعامل وأندمج معهم ,فهم يروين صغري السن ال أمتاشى مع رغباهتم وميوهلم الشخصية.
أنظر للمدير ولإلدارة فأرى كابوس أحالمي يتالشى .أرجع للبيت خائر القوى وكأنين كنت أعمل يف ورشة عمل,
يالحقين تعب جسماين يكسوه نفساين ,الكل يقول عليك ان تصرخ وترفع من صوتك حىت خيافوا منك ,وأان أمسع

بنصحهم كوهنم ذوي خربة واان مبتدأ ,والنتيجة أرى انه ال جدوى من ذلك فكلما فرضت شخصييت عليهم وصرخت
زادهم عنادا وحقدا.
تكمن قصيت حني ال اريد تذكر موقف أب أحد الطلبة معي ,حني اهتمين زورا وذلك حني اكثر ابنه من الكالم الال
أخالقي واملرفوض عرفا ودينا وقانوان  ,يتمرد وخيرج بدون اذن حبجة أنه ال يريد حضور احلصة ,يغلق الباب بقوة وجيلس
يف اخلارج يثري الشغب .
توجهت لإلدارة من فوري وعيناي يعلومها االسى واألسف على ما مر علي  ,فأخربمت بذلك ارتفعت األصوات تطايرت
األوراق عزمت على الرحيل وعدم العودة البتة فكراميت فوق كل شيء.
نظرت للمدرسة نظرة املودع ,واذا هبا هي تذرف دموع األم اخلاسرة البنها ,رأيتها كالوردة الذابلة ,رأيت بعينيها احلزن
ومن مث رجعت من حيث اتيت ,اعذريين غالييت فقد اصابين نوع من التآكل النفسي واإلحباط لعدم معرفيت كيف
اتعامل مع ذلك الصنف ,شهقت زفرت غادت اهنزمت مطأطأ الرأس .
يرن هاتفي ليال فيفاجئين شخص صوته يوضح أنه كبري السن ,نربته خميفة ,وعلى الفور يقول :أان أبو فالن ابين مل
يفعل شيء كيف تفرتي عليه؟ وبدأ ابلصراخ والتلفظ بكلمات جارحة ,دمرتين حطمتين ايستين حينها عقد لساين مل
أعرف كيف ارد ,ماذا اقول ؟مل يسبق يل أن تعاملت مع هذه املواقف وداخلي مجر من هليب حر الصيف ,أيعقل أن
يكلمين ؟أين اإلدارة؟ اداركت األمر ويف احلال اخذت أذكر حماسن وفضائل ابنه من ابب هتدئته .
أخربته أبن ابنه لديه اإلمكانيات والقدرات حىت ينجح ,لكن كان ينفقصه بعض األسلوب والرقي ,أوضحت له الصورة
الصحيحة حبذافريها ,حىت اتضحت له احلقيقة حتدثنا قرابة النصف ساعة .
انقلب الوالد رأسا على عقب ,اعتذر كثريا ومرارا ذلك الربكان الثائر أصبح فاترا اغمضت عينني ومتنيت أن ال أتذكر
يف هدأت الليل وعلى ضوء القمر ,ويف حلظة صمت فيها انجيت هللا سبحانه وتعاىل طالبا منه أن يلهمين ما أفعل أن
يوفقين يف مسرييت املهنية وال سيما عالقيت مع الطلبة .
حينها تذكرت حني خاطب هللا عز وجل نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم حيث قال تعال ( :ول ْو كنت فظًّا غلِيظ
الْق ْل ِ
ضوا ِم ْن ح ْولِك ).
ب النف ُّ
فمن هنا تذكرت أن عليك أيها املرب أن تعرف كيف تتعامل مع الطلبة وأنه مير عليهم أحوال يشيب هلا شعر الرأس,
فالنب حممد صلى هللا عليه وسلم وهو نب للعامل أمجع خاطبه هللا أبنك اي حممد لو كنت فظا غليظ القلب يف تعاملك
مع الناس لرتكوك ومل ينتسبوا للدين ,من وقتها وأان احاول جاهدا أن أجد طريقة فيها أكسب حمبة الطلبة ,حىت صدف

يف ذلك اليوم الصيفي مقولة هزت كياين وحركتين من الداخل ,مقولة لفتت انتباهي بشدة ,تركت أثرا طيبا اىل يومي
هذا .
"إذا ما عرفت كيف حتتوي وتدخل لقلب الطالب ال منك وال من تعلميك"
وقتها رنت يف أذين وقلت يف نفسي :رويدا رويدا تريث ,بل متهل فهم حباجتك ,وأنت جئت لتؤدي رسالة وتوصل
أمانة.
كان ملخارج هذه اجلملة صدى كبريا أحسست به ألول مره ,وكأهنا كانت موجودة داخلي وحباجة اىل أن تتحلل وجاء
وقتها ,حينها أتكدت أن لكل بداية هناية ,فقلت يف نفسي :مل أجين من جمافايت للطالب سوى عدم الفهم والكره
واحلقد ,فقررت أن اغري ما كنت عليه ,أن اقفز قفزة نوعية ظاهرة تضفي رونقا اخرا على شخصييت.
انتظرت انقضاء اليوم بفارغ الصرب ليأيت الصباح ,يف اليوم التايل قدمت اىل الصف وانديت على ذلك الطالب ,وطلبت
منه أن حيضر يل دفرته كي أرى خطه ,وأجعله يساعدين يف الكتابة على اللوح حبجة أن خطي غري واضح ,يف البداية
تعجب مث أخربته أن ينسى األمر ,سأرى غريك بدافع عدم اشغالك فانفض مهروال ال اي أستاذ بل أان ,ففرحت لذلك
وعلمت أن معادليت بدأت أتخذ جمراها مبحبه الطالب واهناء االشكال الذي كان بيننا ,فمن ذلك الوقت حني أدخل
الصف أييت الطالب ويقف أمام اللوح كي يكتب ما أمليه عليه ,وضعه حتسن بكثري عما كان عليه ,عالقيت به اشتدت
متر األايم وأان أحاول البقاء مبتسما بشوشا يف وجه طالب ,وال سيما ذلك الطالب طارحا حتية السالم عليهم ,سائلهم
عن مشاكلهم وأحواهلم وأي استفسار ,ال أثقل عليهم يف املهام ,أحاول أن أحتويهم قدر استطاعيت ,كنت هلم األب
واألخ ,فمن بعد الكيلو مرتات أرى بسمتهم وهم يهرولوا حنوي لالستفسار .
الطالب حبد ذاهتم تعجبوا مين ,وأخربوين ليتك كنت معنا منذ البداية هكذا  ,انت من نبحث عنه ,مل ابق على ما
كنت عليه  ",اان اليوم غري" ال أنسى ولن أنسى كم ذكروين ابخلري مجيعا ليس طالبا وال شعبة بل طبقة أبكملها زادين
فخرا اين اليوم هنا .
فال أنسى كم ضحيت ألجلهم حىت نصل لتلك النتيجة ,من كان يصدق أن املعلم املكروه قد أصبح حمبواب؟ اكتسبت
الكثري من حمبة الطالب الذين مل أدرسهم ,كنت أدخل حصص الفراغ لدي واترك بصمة طيبة وأخرج ,حاولت غرس
احملبة بيين وبني طاقم اإلدارة ,وبفضل هللا جنحت يف ذلك ,من خالل عالقيت معهم والسؤال عنهم واجللوس معهم
والتحدث ابألسلوب احلسن والتحلي مبكارم األخالق ,حىت أصبحت عالقيت هبم أفضل بكثري عما كانت .
مل أصدق أنين قد أكون أحد طاقم املدرسة الفعال ,ألين كنت قد استصغرت من قدرايت كوين مبتدئ
تلك الصعوابت اليت كانت يف البداية كلها أزحيت بلمح البصر ,فعندما اذكرها كأين اذكر يوما او بعض يوم

ذلك التاريخ املشؤوم أصبح اليوم أروع ما أملك من تواريخ فبه بدأت مشواري املهين الذي صقل شخصييت وعرفين
على أحبة مل أكن ألتعرف عليهم ,ومن جهة تلك البصمة اجلميلة اليت وضعتها آمال من هللا عز وجل أن أكون قد
أديت مهميت على أمت وجه ,فاليوم أخاطب نفسي وأقوهلا بصوت مرتفع رويدا رويدا .

