
 جربي لذة الطاعة!"*

 بقلم/ أبرار البار

 هل بات من املمكن الوصول لعقل وقلب فتاة من هذا اجليل؟       

 وإن جنحنا مع واحدة.. فهل ننجح مع مجٍع فاق املائة فتاة يف مكاٍن واحد؟

كان يدور برأسي يوم وصلتين دعوة كرمية من إدارة مدرسة البيان حلضور الرحلة السنوية  هذا ما

للطالبات اخلرجيات, حيث مت طليب كأٍم متعاونة يف الرحلة اليت قيل لي أن من أهدافها غرس قيم 

 وأهداٍف عدة .. منها:

األخالق تطبيقًا عمليًا واحملافظة حتمل املسؤولية وُحسن التعامل مع اآلخرين, والعمل كفريق وتطبيق 

على النظافة, وصنع ذكرى ليوٍم ال ينسى للطالبات بإدخال كثرٍي من مشاعر الفرح على قلوبهن 

الناشئة, وتقديم بديل مميز عن حفالت التخرج اليت تقام خارج أسوار املدرسة تنتهي بتبذير وخالفاٍت 

كامل بعيدًا عن الدراسة .. وبعيدًا عن اجلواالت  أو خمالفات يف أغلب األحيان , وقضاء ساعات يوٍم

 كلها! االجتماعيووسائل التواصل 

جربي لذة الطاعة "إدارة املدرسة اختارت للرحلة شعارًا أطلقته من أسابيع خلت وعملت عليه بعنوان " 

 ,وعدتهن فيها بكثرٍي من املتعة يف دائرة ما يرضي اهلل عز وجل ورسوله..

هن من الصف الثالث ثانوي أخربتين أن عدد الطالبات يف الرحلة مائة ومخسني فتاة كلوكيلة القسم ال

هي املرة السابعة اليت تنظم فيها املدرسة رحلة سنوية كهذه لطالباتها اخلرجيات تستمر ه الثانوي, وهذ

 مدة اثنيت عشر ساعة من الصباح وحتى املساء.

سننجح ومتر الرحلة بسالم دون أي صدام؟؟ أثناء حديثها لي كنت أتساءل يف نفسي.. أحقًا  

 *كلمة لقلب البنات*

جاء وصولي للمكان قبيل آذان الظهر ألجد املنظر أمامي يف غاية احلسن واجلمال, فعلى رمال الشاطئ 

الذهبية انتشرت أشجار النخيل الباسقة, ومن الشاطئ امتد جسٌرُ خشيب ملن رغب املشي واجللوس يف 

أمام الشاطئ أيضًا كان هناك مسبٌح كبري حوله عدة طاوالت للجلوس  ره ليتأمل البحر املمتد أمامه, آخ

, يزين ذلك كله كثري من النباتات والورود هنا وهناك, وزاد ذا اجلمال نسمات هواء لطيف واالسرتخاء

ًا من أجلهن يف لف املكان, وأصوات أهازيج حتبها البنات انطلقت من السماعات اليت ُركبت خصيص

حدٍث كهذا, ويف أماكٍن عدة من املكان ُرصت أشكاٌل مبهجة من احللويات واملثلجات والشوكالتات 

والعصائر وغريها, وُزين املكان بكثرٍي من الزينة والبالونات واجملسمات اليت تشري لعام خترج هذه 

 الدفعة.

 

البنات على إنهاء السباحة اليت قضينها قبيل آذان الظهر ومن السماعات بدأت املعلمات استحثاث 

 لصالة الظهر. االستعدادحيث أنه وقت  بني البحر واملسبح واللعب بالرمال واألراجيح 



بعد الصالة كان اجلميع على موعٍد مع درٍس ثقايف وتربوي من مربية قديرة هلا خربة عريقة يف مداخل 

ا ابراهيم عليه الصالة والسالم بعض الوقفات القلوب والنفوس, حيث اختارت أن تأخذ من قصة نبين

املعربة اليت أخذت تستعرضها للبنات, منها أن إبراهيم عليه السالم كان شابًا أصر على إصالح حال 

جمتمعه وقومه, فالشباب عادة من ميتلك احلماس على انتقاد األخطاء وهم من ميتلك القوة والصرب على 

 التغيري.

إن كثريًا من الناس تتوارث بعض العادات والتقاليد كابرًا عن كابر دون مناقشة قالت يف معرض كالمها 

أصل الفكرة, واستشهدت بالقصة املعروفة للسمكة اليت قدمتها العروس لزوجها الذي سأهلا مندهشًا 

عن سبب استغنائها عن الذيل والرأس عند طبخها فعللت بالقول إنها تعلمت طبخها من أمها بهذه 

ولدي .. يف ذلك الزمن مل يكن  فسأل األم اليت أحالته جلدة العروس اليت أجابت ببساطة: يا الطريقة

 عندي آنية كبرية تسع جسم السمكة كاماًل!

وفتحت مع الطالبات حوارًا مفتوحًا حول بعض العادات والتقاليد اخلاطئة يف جمتمعنا, وضربت على 

ج, قد تدخل يف باب اإلسراف واملباهاة, أو قد تكون ذلك أمثلة يومية حتدث يف أمور اخلطبة والزوا

 خمالفة لشرع اهلل واملنطق معًا!

احلوار معهما باألدب واحلسنى دائمًا؛ مثلما كان  والتزاموختمت كالمها بوجوب اإلحسان للوالدين 

نيب اهلل إبراهيم عليه الصالة والسالم مع أبيه الكافر, وذكرت قصصًا لبنات وشباب بادروا  حوار

ورة يف اللون بتحسني عالقتهم بأهاليهم, فتلونت حياتهم بكل ألوان السعادة والفرح بعدما كانت حمص

 األسود ودرجاته!

 *يا لفرح البنات!*              

من صالة العصر مجاعة, طلبت مشرفة الرحلة من  انتهينا بعدما تناول اجلميع طعام الغداء اللذيذ و

البنات التوجه والوقوف على املمر اخلشيب املنصوب أمامنا يف البحر, ومن آخر النقطة البعيدة عليه 

سرية وزفة الطالبات على صوت أناشيٍد مت إعدادها خصيصًا هلذا اليوم, وعند وصوهلن كان بدأت م

اجلميع من املعلمات واملشرفات يف استقباهلن بالورود والشوكالتة واهلتاف والتصفيق احلار, ويف 

ة انتظارهن كعكة ُصممت على شكل كتٍب عليها قبعة التخرج عليها شعار املدرسة, وفيها لقب الدفع

املعروفة بعبارة "دفعة اخلري", ومن مكربات الصوت كانت تصدح يف اهلواء أهازيٍج كثرية تعرفها 

هو خاص حبفالت  وحتفظها كل البنات, بعضها مما هو مألوف يف حفالت الزواج, والبعض اآلخر ما

 . النجاح والتخرج 

واخلضرة واجلو اجلميل كانت كل  كان املنظر أسفل الدرج أمامي غاية يف اإلبداع واجلمال, فمع املاء

البنات تشارك حبماس وفرح عظيم على الوجوه, اجلميع يف منتهى السعادة واحلبور درجة أن الكل 

 كان يهتف حبماس ويردد الكلمات مع كل مقطع ومقطع.

 استمرت الطالبات مبشاركة مجاعية بنشاطات خمتلفة تعرب عن سعادتهن الكبرية بلحظاٍت كهذه ما

علماتهن والعامالت باملكان بكل يميمة وحب لة, بلغ من بعضهن تقديم الدعوة ملن ساعة كاميزيد ع



للتعليق أو  نامليكرفوللمشاركة معهن, وبلغ بالبعض اآلخر التوجه ملنصة العرض والتناوب على 

 اإلنشاد, أو إطالق عبارات التندر والضحك من وقت آلخر.

ن, فقدمن كلمات احلب والشكر احلار لصاحبة فكرة الرحلة وقبيل وقت املغادرة جاشت بعض مشاعره

مغربي وكيلة القسم الثانوي ولضيفة الشرف مربية األجيال املعروفة د.سناء عابد ولباقي املعلمات  أالء: 

 احلبيبات اللواتي اقتطعن من أوقاتهن وبذلن من أجل إجناح هذه الفعالية كل جهٍد بصرب وإتقان.

حينها من قلوب البنات كان يف منتهى احلب والسعادة والعفوية, يف البداية ذكرّن  الكالم الذي خرج

 أنهن بالفعل استمتعن بالوقت كاماًل دون أي معصية فذقّن لذة الطاعة..!

أكثر من واحدة قالت: إن هذا هو اليوم األسعد هلا يف املدرسة, وأخريات وعدن وتعاهدن أن ال تغيب  

بإبداء إصراٍر على  قيمها من حياتهن, أما بعض الطالبات فقد أضحكن اجلميع ذكرى املدرسة الطيبة و

 بها مدى احلياة ذكرى هلذا اليوم! واالحتفاظ الشكوالتةعدم تناول قطع 

 !*باختصار*مدرسة البيان     

أكتب هذه السطور وقد تسنى لي اليوم حضور مسرحية من إعداد أحد فصول الصف الثالث الثانوي, 

موجهة باملقام األول جلمهورها احلاضر من الصفوف األولية باملدرسة, فيها أبدعت الطالبات غاية  كان

بإخراجها  وانتهاءاإلبداع يف عمل وإخراج املسرحية بالكامل بداية من كتابة النص متقن احلبكة 

وبعض  مدة جتاوزت الساعة على املسرح أمام البنات الصغريات واملعلمات باحرتافيةومتثيلها 

الصمت واهلدوء فقد كان  بالتزاماألمهات, وأما أمر تنظيم جلوس الصغريات على املسرح وتذكريهن 

مقدمًا من طالبات الصف الثاني الثانوي, ولعل إدارة املدرسة هدفت خللق فكرة وتصور هلن عن الدور 

 املنتظر منهن العام املقبل..

باحرتافية وإتقان وثقة من فصٍل كامل ) مل تتخلف عن املسرحي  األداءمهارُة وقدرة الطالبات على 

املشاركة فيه طالبة واحدة ( واهلدوء التام الذي ساد املسرح حينها كشف عن إدارة عبقرية مؤمنة 

بطالباتها, وقادرٍة على استخراج أفضل ما لديهن من مواهب وقدرات بتحقيق ثقة الطالبة بنفسها 

 تقن..!حتقيقًا أتى بكل هذا اإلبداع امل

ُأسر أميا سرور يف كل حفل  كأٍم لطالبة خرجية ومتعاونة من حنٍي آلخر أقول بكل أمانة وفخر أني 

تكريٍم للمتفوقات أدعى له, ألني أرى املدرسة تصر على تكريم كل املتميزات لديها بال استثناء: 

, وما وصل خلارج املتفوقات واملوهوبات ومن شاركت بفكرة ختدم قضايا التطوع وخدمة اجملتمع

 بكل إصرار أن التفوق ال ينحصر يف اجلانب األكادميي فقط! ةمنادياملدرسة نفعه وأثره, 

باختصار.. يعجبين يف البيان تقدميها الدين والقيم األخالقية يف قوالب جذابة حمببة لنفوس الطالبات, 

يف طالباتها وهذا بظين ما  مييًا متماشية مع روح ومتطلبات العصر, مع إصراٍر على حتقيق التميز أكاد

 جعلها تتميز عرب ثالثني عامًا وحترز املراكز األوىل يف أفضل املدارس على مستوى اململكة.

عملت بها وانتسبت إليها من قريب أو بعيد وجزاها اهلل خريًا عن كل  أو بارك اهلل فيمن أسّستها 

 ...فيها يم املميزةطالبة خترجت منها يومًا مضى وانتفعت بالرتبية والتعل


