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 درس يف الرتبية
 .تلفت لفافة من ورق التغليف الذىبيةأعاقب رجٌل ابنتو ذات الثالثة أعوام ألهنا 

هبذه  استشاط غضبًا حني رأى الطفلة حتاول أن تزين إحدى العلبفقد كان ادلال شحيحًا و 
 .اللفافة لتكون على شكل ىدية

 ,يشرب قهوة الصباحأحضرت الطفلُة اذلديَة ألبيها بينما ىو جالس  ,على الرغم من ذلك
 !! يا أبتِ , ىذه لك: وقالت لو

اكتشف غضبًا ثانية عندما فتح العلبة و  ولكنو استشاط ,أصابو اخلجل من ردة فعلو السابقة
, ىدية أال تعلمني أنو حينما هتدين شخصاً  :قائالً  مث صرخ يف وجهها مرة أخرى ,أن العلبة فارغة

ودفن  مث ما كان منو إال أن رمى بالعلبة يف سلة ادلهمالت ؟ ما يءبداخلها شيفتض أن يكون 
 .وجهو بيديو يف حزن

لقد , يا أيب إهنا ليست فارغة :قالتو  نظرت البنت الصغرية إليو وعيناىا تدمعان ,ندىاع
  ..وكانت كل القبل لك يا أيب  .وضعت الكثري من الُقَبل بداخل العلبة
توسل ذلا أن و , يلف ذراعيو حول فتاتو الصغريةراح و  ,حتطم قلب األب عند مساع ذلك

وراحا  مث أخذ العلبة بلطف من بني النفايات غطت وجهو بالقبلفضمتو إليها و , تساحمو
وبدأ األب يتظاىر بأخذ بعض القبالت من العلبة  يصلحان ما تلف من ورق الغالف ادلذىب

 .تصفق وىي يف قمة الفرحفيما ابنتو تضحك و  ..
أخذ األب عهداً على نفسو أن يبذل ادلزيد من و  ,استمتع كالمها بالكثري من اللهو ذلك اليوم

ازداد األب و ابنتو قرباً من بعضهما مع مرور  ,وقد فعل ,اجلهد للحفاظ على عالقة جيدة بابنتو
 .األعوام

أخذ من كان ي ,وكلما شعر األب باإلحباط عن أبيها تزوجت وسافرت بعيداً  كربت البنت و
 .يتذكر ذلك احلب غري ادلشروط من ابنتو اليت وضعت تلك القبل ىناكتلك العلبة قبلة خيالية و 

أىلنا أل حبٍب غري مشروط من أصدقائنا و قد أعطي وعاءًا ذىبيًا قد مُ  ,ل واحد منا كبشرك
 أمثن من ذلك ميكن أن ميلكو أي إنسان يءش وما من ,أقاربناو 
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 ,اإلحباطبالوحدة و  ع مبا فيها عندما تشعرخرج علبتك واستمتأف ذا كان لديك علبة مثلهاإف
تلفها بأمجل ة و بعل يتشت  يك  فال حتزن فالوقت مازال متاحًا لك.. وإن مل يكن لديك واحدة 

فأنت تستحق مثل ىذه , ع بسمة على وجهكيضمل و وتعطيها لكل من يشعرك باأل األغلفة
 .احلياة
 

 ةدئافلل لوقنم


