"اإلصغاء الناشط ألبنائنا الناشئين"
دنيا حشيمة بو خليل



غالبًا ما ٌمتعض اآلباء من سماع آراء أبنائهم حٌن ٌعبّرون عن شعورهم
الصرٌح والواضح بما ٌلً:
* أنا تعٌس أل ّننً مكروه فً هذه األسرة.
* أنا ال أحبّك.
* أنت تحبّ فادي وتفضّله علًّ.
ك المدرسة نهائ ًٌّا.
* أنا غ ّشاش فً االمتحانات وأرٌد َتر َ
ك المعتوهٌن.
* تصلح الشهادات ألولئ َ
ت ع ّدة ،أوّ لها
ال رٌب أنّ إجابة األب َوٌْن اإلٌجابٌّة تبقى مبرّ رة العتبارا ٍ
َّ
المخطط لها من قبلهما والتً من شؤنها تؤمٌن مهنة أو حرفة تحسّن
الطموحات
وضع أوالدهما االجتماعًّ  ،وتح ّدد دورهم المم ٌّز والفعّال فً عملٌّة بناء

 دكتورة فً علم اجتماع التربٌة.
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مثابرٌْن ال ٌتخلٌّان عن دورهما التربويّ  ،كما أ ّنهما
مجتمعاتهم .فما بات األبوان
َ
ٌإمنان بؤه ّمٌّة اإلصغاء الناشط وٌتمّمان مسإلٌّاتهما ح ّتى النهاٌة.
أمّا االعتبار الثانً فغالبًا ما ّ
ٌلخص بضآلة ثقة األهل بقدرة أبنائهم على
حلول ب ّناءة لمشاكلهم الضاغطة ،إذ غالبًا ما ٌخافون من تورّ ط فلذات
إٌجاد
ٍ
أكبادهم بالقضاء أو ٌخافون من وقوعهم فً مشاكل تسبّبُ ضررً ا ما ّد ًٌّا أو أدب ًٌّا.
وٌقتصر االعتبار الثالث على رفض اآلباء شعور أبنائهم السلبًّ المعبّر
عنه بالغضب أو الٌؤس أو خٌبة األمل ،الشعور السلبًّ ذلك الواجب قبوله لدى
المربٌّن ،األجداد منهم من ث ّم اآلباء واألبناء ،والقول األص ّح ٌعبّر عنه باآلتً:
أساعد ولدي إذا شرعت إلى قبول ضعفه واالستماع أو اإلصغاء بطرٌقة ناشطة
إلى المشكلة المطروحة ولسان حالً ٌقول" :كم هو صعب تقبّل هذه الحقٌقة ،فهً
تكاد تكون من المستحٌالت!".
وربّ آباء َمن هم أق ّل مثابرة وأكثر وقوعًا فً الحٌرة والتخلًّ عن
وظٌفتهم التربوٌّة.
نقف أمام االعتبارات الثالثة هذه ونتساءل :ما هو التصرّ ف األبويّ السلٌم
أمام أزمة الثقة المطروحة بٌن اآلباء وأبنائهم؟
أبناءهم ّ
وحثهم على مواجهة مشاكلهم بطرٌقة ب ّناءة ،والسعً
 تشجٌع األهلَ
حلول مالئمة من شؤنها مساعدتهم فً الحصول على نتائج أفضل ،ح ّتى
إلى إٌجاد
ٍ
لو قاسوا حالة من عدم الرضى على كشف مكنونات أبنائهم .تضمح ّل هذه الحالة
كلّما حاول اآلباء َوهب الثقة ألبنائهم فً أثر التمرّ س على اإلصغاء الناشط.
ك فً قدرات
 محاولة خروج اآلباء من بوتقة عدم الثقة الضٌّقة والش ّت خاصّة تم ّكنهم من
ت راشدةً ذات خبرا ٍ
أبنائهم ،والسعً للتعامل معهم كائنا ٍ
القٌام باالختبار المالئم لعمرهم ولتطلُّعاتهم المستقبلٌّة ،مُحافِظٌن دومًا على عالقة
الثقة التً تربطهم بالكبار :أعلم علم الٌقٌن أه ّم ٌّة متابعة دروسً المدرسٌّة
والجامعٌّة لكً أضمن مستقبلً بصور ٍة أفضل ،ذلك أنّ والدي و َمن جاورنً من
اإلخوة واألقارب واألصحاب سلكوا ذاك الدرب وهم ٌش ّكلون ً
مثال ٌُحتذى ،سلبًا
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بتكوٌن ر ّدة الفعل اإلٌجابٌّة على فشلهم أو إٌجاب ًٌّا على طرٌقة التماهً والسعً
لألفضل.

هل يستطيع اآلباء الوثوق بأبنائهم ،ولماذا؟
الجواب هو نعم فقط حٌن ٌمنحونهم ثقتهم ،وٌس َتشِ ّفون من خالل اإلصغاء
ً
حالة من الشفافٌّة تجعلهم ٌبلورون لباب المشكلة األساسٌّة،
الناشط وإزالة العقبات
بعٌ ًدا عن إصدار األمر أو التهدٌد أو النصح أو الحلول المعلَّبة أو الوعظ
والتؤنٌب.

لماذا يستطيع اآلباء الوثوق بأبنائهم؟
ال رٌب أنّ لإلصغاء الناشط نتائ َج إٌجابٌّة تظهر عند األبناء الذٌن باتوا
ٌتم ّتعون بقدرة أكٌدة على تحمّل المسإولٌّة .فحٌن ٌتوجّ ه األب أو األ ّم إلى ولدهم
ي
باألقوال التالٌة ،فإ ّنما ٌسكبون على كاهلهم بلسم الدعم المعنويّ ذي التؤثٌر القو ّ
الذي من شؤنه ّ
حثهم على مواجهة مشاكلهم الخاصّة ،بدل اال ّتكال على أهلهم:
* "ال آثار سلبٌّة لمشاكلك على محبّتً إٌّاك واهتمامً بشإونك ،ذلك أنّ
لك ٍّل م ّنا مشاكله الٌومٌّة".
* "ال أنوي أخ َذ مكانك لح ّل مشكلتك!".
* "ثقتً كبٌرة بقدرتك على ح ّل هذه المشكلة بطرٌقة ب ّناءة!".
أمّا التصرّ ف المسإول فغالبًا ما ٌعبّر عن معانا ٍة ووجع نلمسهما فً ما
ٌلً:
تجٌب تلمٌذة أستاذها وهً فً العاشرة من عمرها اعتادت التواصل
اإلصغائًّ الناشط مع وال َد ٌْها :أحسُّ بالعدائٌّة وبالتؤنٌب حٌن تجبرنً على تغٌٌر
ً
كتابة مإ ّكد ًة
مكانً فً الصفّ  ،علمًا أ ّننً لم أقترف ذنبًا!" ،عبّرت عن مشاعرها
أ ّنها غاضبة ،وأنّ تصرّ ف المعلّم غٌر الئق ،كما أ ّنها تإ ّكد حقّها فً اختٌار
المكان الذي ٌرٌحها فً الصفّ  ،وتق ّدر جهود المعلّم المغمور فً متابعة التالمٌذ
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بعددهم الكبٌر! وكان جواب األستاذ إٌجاب ًٌّا إذ سمح لها اختٌار المكان الذي
ٌرٌحها فً الصفّ  ،كما حصلت على احترامه وتقدٌره.
ت عقلٌّة سلٌمة ٌمٌلون طبٌع ًٌّا
نستخلص بالقول إنّ األبناء المتم ِّتعٌن بقدرا ٍ
نحو اكتشاف حلول لمشاكلهم الخاصّة بحٌث تزداد ثقتهم بؤنفسهم ،وٌصبحون
آنذاك قادِرٌن على تقبّل حلول اآلخرٌن ،إخوانهم فً المجتمع الواحد.
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