
 اان اليوم غري ... رويدا رويدا 

 

نين تقدمت خبطوات أو حىت من اين اتيت اال أين اذهب ؟ أاجهل مصريي  ,ماميأنه أك  تذكره أزلت   ما 11/1/
فهذا هو هديف الذي  ضع مصريي حتت انظري  أفاان اليوم لشوق ويف نفس الوقت اخلوف والقلق ,يكسوها ا ةمتثاقل

 .اليه تصلو حىت  حدايت والعراقيلالت   فكم واجهتين   لهجأمن  ضحيت  

 اجلميل ومشطت اجلناب   لبست  فاليد , قالم يف احلقيبة والدوسية  األ,للقاء  ااتذكر حني استعديت استعداد   زلت   ما
 .اهدايفوتوجهت حنو حتقيق تنفست الصعداء ,استنشقت عليل الصباح , هنبيل بعين الفىت الينكأنو 

بوحشيت  ؤنس  بل الغريب بعينه ال اخ وال حىت رفيق ي  ,واان شبه الغريب دخلتها ,حني رأيت املدرسة للمرة االوىل 
صوات أمسع أان انظر حنوي و أتقدمت و ,استشعرت حينها كأين انتقلت اىل عامل مرئي من الظاهر خمفي من الداخل 

طويلة ال  وكأهنااملمرات  ,يقتض   كأهناالصفوف   ,شكلها غريبملباين اكثر أفزادين رجفة  فتعلو الطلبة واملدرسني تعلو
 ,وأيشر علي الكل ينظر ايل  ,غريبة نظراهتم الربيئة ال,خفت منهم  الطلبةحىت ,خميف  شيءكل   ن  أبه يل ش   , تنتهي

هذه ا؟يعقل هذا أ ؟رادي ملاذاإلال ا واهلم والضيق ابلغثيانين شعور بانتا الختيار,ين قد تسرعت يف اأنلوقتها علمت 
 ؟مهنيت 

 ناي؟اين املنهاج  ؟الطلبةمع  سأتعاملكيف ؟ سأتقبلهمكيف ,تساؤالت الإرادية ,يف خميليت  تساؤالت تثار بدأت
, الطاولة متمركز خلف أانا و ا موضوع  تكلم اال شارح  أال  كاألبكمان مغلق الفم  أدخل حصيت و أحد جييب أال ؟املرشد 

 جتسد يل على شكل طالب يستفزين  شعور الضيق ن  أى أر  أةوفج, لدي حاول اعطاء ماأنظر للطلبة و أترجتف شفتاي 
  .يضحك  اترةو ,يطلب احلمام 

 كثريو, تقبلوينم أهنحس أال ,معهم ة عالقيت ليست جيد , حمبوس يف زنزانة وكأين ,املغمى عليه ك  الصف  فتح اببأ
أبسلوب التلقني والكتابة تعامل معهم أ ؟حتويهمأكيف ,جهل االن هديف بل وجهيت ,أ كثري املشاكل معهم, االنتقاد

 الطرق احلديثة خوف انتهاء الوقت. اىل أوال اجل,

دري  ألست  اإلدارةطاقم ,غلب يومي معهم أبل مع الطاقم الذي سأمضي , ممع الطلبة حبد ذاهت مل تكمن اشكاليايت
 .متاشى مع رغباهتم وميوهلم الشخصيةأفهم يروين صغري السن ال  ,ندمج معهمأتعامل و أكيف 

 ,عمل يف ورشة عملأكنت   وكأنين خائر القوىرجع للبيت .أحالمي يتالشى أكابوس   فأرى  ولإلدارةللمدير  نظر  أ
 مسع  أان أو ,حىت خيافوا منك الكل يقول عليك ان تصرخ وترفع من صوتك  ,تعب جسماين يكسوه نفساينيالحقين 



شخصييت عليهم وصرخت   ال جدوى من ذلك فكلما فرضت ى انه  أر والنتيجة  , مبتدأواان  ةكوهنم ذوي خرب   بنصحهم
 .اا وحقد  زادهم عناد  

من الكالم الال ابنه وذلك حني اكثر   ازور   ينحني اهتم ,يعم الطلبةحد أ  ب أتذكر موقف   اريد  تكمن قصيت حني ال  
يغلق الباب بقوة وجيلس  ,ه ال يريد حضور احلصةأن ةيتمرد وخيرج بدون اذن حبج , وقانوان  ا ا ودين  ف  خالقي واملرفوض عر أ

 .يثري الشغب يف اخلارج 

ت طاير صوات تفأخربمت بذلك ارتفعت األ ,سف على ما مر علي األو سى اال علومها ي ايتوجهت لإلدارة من فوري وعين
 .فكراميت فوق كل شيءالبتة  العودةالرحيل وعدم  ىوراق عزمت علاأل

رأيت بعينيها احلزن ,يتها كالوردة الذابلة أر  ,البنهام اخلاسرة واذا هبا هي تذرف دموع األ ,املودع ةنظرت للمدرسة  نظر 
حباط لعدم معرفيت كيف صابين نوع من التآكل النفسي واإلاين غالييت فقد ياعذر , رجعت من حيث اتيتمن مث و 
 .س أمطأطأ الر  اهنزمت زفرت غادتشهقت ,الصنف عامل مع ذلك تا

فالن ابين مل  وبأان أ :وعلى الفور يقول, خميفة نربته, ه كبري السن أنشخص صوته يوضح  فيفاجئين يرن هاتفي ليال  
 لساين مل قد  ع   حينها دمرتين حطمتين ايستين ,ابلصراخ والتلفظ بكلمات جارحة  أوبد ؟كيف تفرتي عليه  ءيفعل شي

ن أيعقل أ ,وداخلي مجر من هليب حر الصيف املواقفمع هذه  لت  عامن تأمل يسبق يل ؟ماذا اقول ,ف ارد عرف كيأ
 .ذكر حماسن وفضائل ابنه من ابب هتدئته أخذت اويف احلال مر األ كت  ار د  ا ؟ين اإلدارة؟أيكلمين 

وضحت له الصورة أ ,والرقيسلوب لكن كان ينفقصه بعض األ,مكانيات والقدرات حىت ينجح ن ابنه لديه اإلأب خربته  أ
 .قرابة النصف ساعة  حتدثناحىت اتضحت له احلقيقة  ,الصحيحة حبذافريها 

تذكر أن ال أ عينني ومتنيت   ت  اغمض ا صبح فاتر  أا ذلك الربكان الثائر ومرار  ا اعتذر كثري   ,ا على عقبس  أانقلب الوالد ر 
 ن  أ فعلأيلهمين ما  أن  ا منه انجيت هللا سبحانه وتعاىل طالب   حلظة صمت فيهايف و ,يف هدأت الليل وعلى ضوء القمر 

 .املهنية وال سيما عالقيت مع الطلبة يوفقين يف مسرييت 

و ل ْو ك نت  ف ظًّا غ ِليظ  ) قال تعال:  ه وسلم حيث  ى هللا علي  د صل  حينها تذكرت حني خاطب هللا عز وجل نبيه حمم  
نف ضُّوا ِمْن ح ْوِلك    (. اْلق ْلِب ال 

 ,هلا شعر الرأس شيب  يال حو أعليهم  مير    ه  أنو تتعامل مع الطلبة  تعرف كيف   ن  أرب يها املأعليك  ن  أ فمن هنا تذكرت  
ا غليظ القلب يف تعاملك نت فظ  د لو ك  نك اي حمم  هللا أب ه  مجع خاطبأ للعامل م وهو نب  ه وسل  د صلى هللا علي   حمم  فالنب  

حىت صدف  ,كسب حمبة الطلبةأطريقة فيها  جد أن أ  ا ان احاول جاهد  أمن وقتها و  ,للدينتسبوا ومل ين ك  مع الناس لرتكو 



ا اىل يومي ا طيب  ثر  أتركت ,مقولة لفتت انتباهي بشدة  ,الداخل من حركتينو هزت كياين  ةيف ذلك اليوم الصيفي مقول
             .هذا 

 "الطالب ال منك وال من تعلميك وتدخل لقلب  ذا ما عرفت كيف حتتويإ"

وتوصل  ةت جئت لتؤدي رسالأنو  ,بل متهل فهم حباجتك ,تريث اا رويد  رويد   :يف نفسيذين وقلت أوقتها رنت يف 
 ة.مانأ

تتحلل وجاء  ن  أكانت موجودة داخلي وحباجة اىل   وكأهنا,مره  ألولحسست به أ اى كبري  صد   ةململخارج هذه اجل كان  
جين من جمافايت للطالب سوى عدم الفهم والكره أمل  :فقلت يف نفسي ,ة هنايةلكل بداي ن  أ تأتكدحينها , وقتها

 .على شخصييت ااخر   ا في رونق  ضظاهرة ت ةنوعي ةقفز قفز ا ن  أ , ما كنت عليهاغري   ن  أفقررت  ,واحلقد

وطلبت ,ذلك الطالب  يف اليوم التايل قدمت اىل الصف وانديت على  ,اء اليوم بفارغ الصرب ليأيت الصباحضانتظرت انق
 البدايةيف ,ح ضخطي غري وا ن  أعلى اللوح حبجة  الكتابةجعله يساعدين يف أو ,رى خطه أحيضر يل دفرته كي  ن  أمنه 

ففرحت لذلك ,ان  أبل ذ ستاأاي  مهروال  ال ضنفغالك فااشفع عدم داب سأرى غريك مر,ألا ينسى ن  أخربته أتعجب مث 
دخل أفمن ذلك الوقت حني  ,واهناء االشكال الذي كان بيننا حبه الطالبمب ن معادليت بدأت أتخذ جمراها أوعلمت 
 عالقيت به اشتدت ,وضعه حتسن بكثري عما كان عليه ,مليه عليه أمام اللوح كي يكتب ما أالطالب ويقف  أييتالصف 

هم سائل ,السالم عليهم ةا حتيطالب طارح  ما ذلك الوال سي,ا يف وجه طالب بشوش  ا مبتسم  لبقاء حاول اأان أايم و متر األ
ب كنت هلم األ,حتويهم قدر استطاعيت أ ن  أ حاول  ,أقل عليهم يف املهام أثال ,ي استفسار أحواهلم و أو  عن مشاكلهم 

 . لالستفساررى بسمتهم وهم يهرولوا حنوي أفمن بعد الكيلو مرتات ,خ واأل

على ما   ,مل ابق  نبحث عنه انت من   , هكذا بدايةال ذ  نا منمع كنت    خربوين ليتك  أو  ,حبد ذاهتم تعجبوا مينالطالب 
زادين  أبكملهاة بل طبق ةا وال شعبا ليس طالب  يع  مجنسى كم ذكروين ابخلري أنسى ولن أال   "اان اليوم غري," كنت عليه 

 . اين اليوم هنافخرا 

اكتسبت  ؟حمبواب  ح صب  أاملعلم املكروه قد  ن  أكان يصدق   من,النتيجة حىت نصل لتلك ألجلهم  نسى كم ضحيت  أفال 
حاولت غرس ,خرج  أطيبة و  بصمة   اترك  لدي و فراغ الدخل حصص أ   كنت  , همدرسأ  مل  الذين طالبالالكثري من حمبة 

واجللوس معهم  هممن خالل عالقيت معهم والسؤال عن ,لكذجنحت يف وبفضل هللا  ,طاقم اإلدارةبيين وبني  ةباحمل
 .فضل بكثري عما كانت أصبحت عالقيت هبم أحىت  ,خالقمبكارم األ والتحلياحلسن  ابألسلوبوالتحدث 

  رايت كوين مبتدئ  ألين كنت قد استصغرت من قد ,الفعال املدرسةحد طاقم أكون أنين قد أصدق أ  مل 

 او بعض يوم ا فعندما اذكرها كأين اذكر يوم   ,البصر زحيت بلمحأ  البداية كلها  اليت كانت يفتلك الصعوابت 



صقل شخصييت وعرفين  اري املهين الذيت مشو أمن تواريخ  فبه بد ملكأما روع أصبح اليوم أذلك التاريخ املشؤوم 
قد  كونأ ن  أل جو  هللا عز من مال  آاليت وضعتها  اجلميلة البصمةومن جهة تلك , معليه ألتعرفكن أحبة مل أعلى 

 . اا رويد  رويد  رتفع م قوهلا بصوتأو خاطب نفسي أ  فاليوم  ,مت وجهأمهميت على  يت  د  أ


