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 إننيً: جملة التالمٌذ على وألقت ٌوم ذات الخامس الصف معلمة وقفت

 !تٌدي: ٌدعى تلمٌذًا نفسها فً تستثنً وهً جمٌعًا، أحبكم

 على منطو   جدًّا، متدّن   الدراسً مستواه االتساخ، شدٌدة دائًما فمالبسه

 خيالل الحظتْيه ميا عليى بنيا  كيان منهيا الجيائر الحكيم وهيذا غرٌب، بشكل نفسه

 .العام

 إليى ٌحتيا  كيان ميا ودائًميا قيذرة، ومالبسيه األطفيال، مي  ٌلعيب ال فهو

 أوراقيه تصحٌح فً شدٌدة متعة تجد كانت أنها لدرجة جدًّا، كئٌبًا وكان الحمام،

 فيً راسب،: عبارة وتكتب عرٌض، بخط (x) عالمات علٌها لتض  أحمر؛ بقلم

 .األعلى

 الدراسيييٌة السيييجالت مراجعييية المدرسييية إدارة منهيييا طلبيييتْ  ٌيييوم ذات

 !ما بشً  فوجئت تٌدي ملف تراج  كانت وبٌنما حدة، على تلمٌذ لكل السابقة

 :األول الصف معلم عنه كتب لقد

 .منظَّمة وبطرٌقة بعناٌة عمله ٌؤدي موهوب ذكً طفل تٌدي

 :الثانً الصف معلم وكتب

 بسيبب منيزع  ولكنيه زمالئه، لدى ومحبوب نجٌب تلمٌذ تٌدي

 .السرطان بمرض والدته إصابة

 :فكتب الثالث الصف معلم أما

 ٌملي  ميا أقصى بذل لقد علٌه، صعب وق  والدته لوفاة كان لقد

ا ٌكن لم والده لكن جهود، من  سيرعان منزليه فيً الحٌاة وإن به، مهتمًّ
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 والمدرسية واليده قِبَيل ِمين اإلجيرا ات بعيض تُتَّخيذ ليم إن فٌه ستؤثر ما

 .معًا

 :الراب  الصف معلم كتب بٌنما

 الدراسيية، فييً الرغبيية ٌبييدي ال نفسييه، علييى منطييو   تلمٌييذ تٌييدي

 .الدرس أثنا  وٌنام أصدقا ، لدٌه ولٌس

 !نفسها من بالخجل وشعرت المشكلة، معلمته أدركتْ  هنا

 لهييا المييٌالد عٌييد هييداٌا التالمٌييذ أحضيير عنييدما جييدًّا موقفهييا تييمزم وقييد

 بكيٌس ملفوفية هدٌتيه كانيت فقيد تٌيدي، الطاليب عدا ما جمٌلة، بمشرطة ملفوفة

 .المنزلٌة الحاجٌات لبٌ  صغٌر محل من ممخوذ

 وقيد تٌيدي، هدٌية تفيتح وهيً شيدًٌدا نفسًٌّا ألًما تومسون السٌدة تملمت

 ناقصية ماسيات مين مؤليف عقيد عين عبيارة وهيً هدٌتيه، عليى التالمٌيذ ضح 

 !فقط الرب  إال فٌها لٌس عطر وزجاجة األحجار،

 إعجابهييا عيين المعلميية عبييرت عنييدما الضييح  عيين التالمٌييذ كييف ولكيين،

 شيٌئًا ووضيعت العقيد، واْرتَيَدتِ  شيدٌدة، بحيرارة وشيكرتْه والعطير، العقد بجمال

 .مالبسها على العطر ذل  من

 انتظيير بييل مباشييرة، منزلييه إلييى الدراسيية انتهييا  بعييد تٌييدي ٌييذهب لييم وٌومهييا

 : وقال لٌقابلها،

 !والدتً رائحة مثل الٌوم رائحت  إن

 العطيير زجاجيية لهييا أحضيير تٌييدي ألن بالبكييا ؛ المعلميية انفجييرتِ  عنييدها

 !الراحلة والدته رائحة معلمته فً ووجد تستعملها، والدته كانت التً
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يا اهتماًميا تومسيون السيٌدة معلمتيه أَْوليت الٌيوم ذل  مذ  وبيدأ بيه، خاصًّ

 التالمٌيذ أكثير تٌيدي أصيبح السينة نهاٌية وعنيد جدٌيد، مين نشاطه ٌستعٌد عقله

رة المعلمة وجدت ثم الفصل، فً تمًٌزا : علٌهيا كتيب تٌدي للتلمٌذ بابها عند مذّكِ

 أكيون كٌيف علَّمنيً مين أنيت: علٌيه فيردَّت ٌاتيه،ح فيً قابلهيا معلمة أفضل إنها

 .مدى أبعد إلى بٌنهما العالقة توطدت وقد بذل ، جدٌرة معلمة

 الطيب كلٌية مين دعوة بتلقٌها تومسون السٌدة فوجئت سنوات عدة بعد

 فحضيرت ،(تٌيدي ابني ) باسيم موقَّعية العيام ذلي  فً الدفعة تخر  حفل لحضور

 .العطر ذات رائحة منها وتفوح العقد، ذات ترتدي وهً المعلمة

 

 تٌدي؟ هو من تعلم هل ترى ٌا واآلن،
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 األمرٌكٌيية، المتحيدة الوالٌيات فييً األطبيا  أشيهر مين واحييد هيو سيتودارد تٌيدي

 دٌيس فيً مٌثوددسيت مستشيفى فيً ،(السيرطان لعيال  سيتودارد) مركز ومال 

 العال  مراكز أفضل من وٌعد األمرٌكٌة، المتحدة بالوالٌات أٌوا بوالٌة مونتٌس

. األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات مستوى على وإنما فقط؛ نفسها الوالٌة فً لٌس


