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 ..من غري علمنا.قتلوا عقولنا
 عرف هبا منكم أال تعرفون مصلحتكم حنن أنتم  ... فقط نتم ال تفهمون حنن الذين نفهمأ

ألهنم يريدون مصلحتنا  شد الفرحأننا فرحنا هبا أصحيح ، هذه الفكرة اليت بدأت هبا دراستنا
هنم قتلوا عقولنا وتفكرينا من غري ما أومل نعلم  ،ننا ال نفهم وهم فقط الذين يفهمونأواعتقدنا 

 .نعلم
ين فقط مسعت جزم بصحتها ليس ألأ" اليت عقل الطالباملقتول "و  "ماملعلهنا قصة القاتل "أ

 .خدروههنم مل يقتلوه لكنهم أصحيح  ،لفرتة ليست بالقصريةعقلي ن يغتال أهبا بل ألنه حاول 
دب وبسلطان العصى فواهنا وجيمدون عقولنا حبجة األأكانوا يهينون شخصياتنا ويكتمون 

 .رفصدقنا كالمهم واستمر التخدي
 جا  واقع تطييقه ن املعلم يفرح بتفوق تلميذه عليه وصدقنا ما يقولون حىتأكانوا يقولون 

... ومل يستمر التصحيح إال واستمر بعده   ن معلوماتك خاطئة والصحيح كذا وكذاإوقلنا للمعلم 
 ستاذك ولألسف صدقتأنك قليل لألدب وتقاطع أالضرب واإلهانة واالستهزا  حبجة التصفيع و 

 .لك العقل املسكنيفهم واستمر الطعن يف ذأين ال أين جاهل و أو  نسان غري مؤدبإين أ
ن أساتذة اجلامعة أفما وجدنا إال ما يعجز بعض  ب إىل املكتية املدرسية لكي نقرأكنا نذه

ون لخل من الكتب الدمسة وبعض القصص اليت من الإ.. كاليخاري ومسلم وتاريخ الطربيوه  يقرؤ 
ولكن  ، خرى يف يدكاأل تمسكت صفحة منها إال وسقطأن إاألسود املمزقة اليت ما بيض و األ

هنم كانوا يقولون لنا ملاذا ال تقرؤون وْفرنا لكم مكتية رائعة قلنا هلم بيساطة حنن ال حنب أاملصيية 
ن املشكلة فينا لكن بعد زمن أملون فصدقنا ما يقولون وكنا نظن ناس مهأأنتم  القرا ة فقالوا

ا القرا ة بسيب  ننا كنا منلك القابلية للقرا ة لكنهم ليس لديهم القابلية للتعليم كرهنأاكتشفت 
واستمر  واختذت عقولنا موقف سي  من القرا ة بسييها، ن تستوعيهاأعقولنا كتيهم اليت عجزت 

 .التخدير
نفسنا نشعر أ افقدونا حىت الثقة يف، يسري الطالب يف بعض مدارسنا مدان حىت تثيت برا ته

ننا نعامل بربا ة وحبب وبود وبتغري يف طريقة الشرح وهو اليوم  أيام نشعر يف بعض األ، ننا جمرمونأ
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 ن النفاقأل لنا املعلومة وتطيقها فيقولون كانت مدارسنا تقو ،  داريالذي يأيت فيه املشرف اإل
 .رام ويطيقونه يف يوم املشرف االداريح

 فرح ما يقال لنا غدا  أمدرسة و  سوأ ما يقال لنا غدا  أ، منهم لكن خوفا  فيهم و  مل حنرتمهم حيا   
  .أي تناقض يف األفكار هذا، ال تعلمونأنتم  نفسكم واثقة مث يقولونأيقولون لنا اجعلوا ، جازةإ

، كانوا يدخلون علينا الفصل بوجوه مغضوب عليها مل نعرف ما هو شكلها وهي تيتسم
!!!  ينا دائما  بالسكوت بألفاظ سوقيةوبألسنة تطال، الدهر وشرب كل عليهأوبأسلوب تقليدي 

خييل يل ، غري مؤدبنيأنتم  .. راسيني أنتم .. هبائمأنتم  .. وبعيارات حتطمنا كأنتم ال تفهمون
نا مل نقصر معكم إويف هناية العام يقولون  .. ،كوكب ملي  باحليوانات واجملرمنيننا قادمون من  أ

لكن  ، بعقولنا الربيئة أن ما قالوه عنا صحيح نتم املهملون وصدقنا طيعا  أو  ... تعينالقد شرحنا و 
ن يريدوا منا صناديق تستقيل ال أساسي كان هدفهم األ  هنم هم املخطئونأاكتشفنا فيما بعد 

 .ةوكلماهتم القاتل تفهم بأسلوهبم عقول
ىت إىل م، يوضع فيه ما يريدون وقا  ن يسأل وخيرج صندأحيب  يدخل الطفل املدرسة فيلسوفا  

ن هناك كثري من املتميزين لكن أن هناك كثري من القتلة بل نقول أوعقوهلم تقتل ؟؟ حنن ال نقول 
 .الرمح الواحد يقتل


