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 !؟ ر املدرســةاء مديهو سبب بك ما
 :للعربة والعظة املدارس مبكةقصة حقيقية حصلت يف إحدى 

فتح املعلم منفعاًل باب اإلدارة دافعًا بالطالب إىل املدير وقد كال له من عبارات السب 
  والشتم الكثري

 :قائالً لرئيسه يف العمل
  .تفضل وألق نظره على طريقة لبسه للثوب ورفع أكمامه

يته املعلم خيرج بعد أن سلم ضح، واملدير يتأمل مندهشًا يف املوقف، الطالب يكتم عرباته
ذلك الطفل نظر إىل طريقة لبسه للثوب الالفتة للنظر رآه وقد  تأمل املدير -كما يظن   -للجالد 
 .(عرجبياً ومشر كميه بطريقة توحي بأنه )جر ثوب

 .اجلس يا بين :املدير
ساد الصمت املكان ولكن العجب فرض نفسه على ، جلس الطفل متعجباً من موقف املدير

 .(التظاهر بالقوةمة املوجهة إليه من قبل املعلم )ب من صغر سن الطالب والتهاجلو املدير يتعج
 .الطالب يعجب من ردة فعل املدير اهلادئة رغم انفعال املعلم وتأليبه عليه

 .انتظر الطالب السؤال عن سبب املشكلة بفارغ الصرب حىت حان الفرج
 ما املشكلة ؟ :املدير

 .مل أحضر الواجب :الطالب
 ..ومل    :املدير

 .نسيت أن اشرتي دفرتاً جديداً  :الطالب
 .ودفرتك القدمي :املدير

 سكت الطالب خجالً من اإلجابة
 :من اإلجابة ردد املدير سؤاله بأسلوب أهدأ من السابق فلم جيد الطالب مفراً 

 .أخذه أخي الذي يدرس يف الليلي
 :األب احلاين وقال له إىل الطالب نظرةنظر املدير  
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قاطعته عربات حرى من قلب  ..... بين وتلبس ثوباً طوياًل وتشمر كمك ملاذا تقلد الكبار يا
 .ذلك الطفل طاملا حبست وكتمت

ازدادت حرية األب )املدير( كان البد أن ينتظر حىت ينفس الطفل عن بركان كاد يفتك 
 .!أحر حلظات االنتظار جبسده ولكن ما

 خرجت كلمات كالصاعقة على نفس املدير
رسة الثوب ليس يل إنه ألخي الكبري ألبسه يف الصباح ويلبسه يف املساء إذا عدت من املد)

 .(لكي يذهب إىل مدرسته الليلية
طلب منه أن يذهب إىل غرفة ، اغرورقت عينا املدير مباء العني متالك أعصابه أمام الطالب

الب من اإلدارة حىت أغلق املدير مكتبه وانفجر بالبكاء رأفة حبال الطالب املرشد ما إن خرج الط
 ....ودفرتاً خيصه، إهنا مأساة جمتمع، جيد ثوباً يلبسه الذي ال

 كم يشرتي أبناؤنا من دفاتر
  ....وكم هي كثرية األثواب يف خزائن أبنائنا

آخر, املعلم مهمته اكرب من بأن دور املعلم ليس كأي موظف  :زلت قول وماأكنت   دائماً 
 ذلك بكثري

 .لكن ليت كل املعلمني يفقهون


