
 

أخفٌت ورقة االمتحان بٌن كتبً علّنً أخفٌها عن أعٌن والدّي، لقد كانت هذه المرة األولى التً أنال 

فٌها درجة متدنٌة فً مادة األدب، مع أنها كانت المادة المفضلة لدي، ودائما ماكنت أجلس فً المقعد 

كننً عجزت عن حل األول بالقرب من المعلم كً أكون أول من ٌتمكن من اإلجابة على األسئلة، ل

 . جمٌع األسئلة فً االمتحان األخٌر

لم أتمكن من النوم جٌدا فً تلك اللٌلة وأنا أتذكر نظرة معلمً المعاتبة لً عندما أعطانً ورقة 

، ورحت أفكر كم سٌخٌب أمل والدّي بً، شعرت بأن أحالمً فً  ًّ دخول إجاباتً، شعرت بخٌبة أمله ف

فً نهاٌة تلك اللٌلة الطوٌلة كنت قد اتخذت . كلٌة اآلداب قد تبخرت، وأننً لن أصبح كاتباً مهماً أبدا

 . قرارا أخٌرا

فً الصباح التالً دخلت الصف، وقفت بجانب مقعدي المعتاد وترددت طوٌال قبل أن أتخذ قراري 

عاتبة، ولن أكون مضطرا لإلجابة عن وأتجه نحو المقعد األخٌر، هناك لن تالحظنً نظرات المعلم الم



اسئلته، لقد فشلت فً أن أكون طالبا متفوقا فً األدب لذا سأستسلم وأتراجع، كان هذا هو القرار الذي 

أطول طالب فً -اتخذته فً اللٌلة الماضٌة، إننً ال أستحق الجلوس فً المقعد األول، استأذنت سعٌداً 

 . باستغراب كً أجلس بجانبه، أفسح لً المكان -صفنا

ًّ مستغرباً لكنه لم ٌعلق بحرف، ثم بدأ  دخل المعلم، كانت عٌناي تراقبانه هل سٌالحظنً؟ نظر إل

بشرح الدرس، وطوال الحصة كانت كلماته تبدو غٌر مفهومة بالنسبة لً، كنت أشعر بأننً لن أفهمها 

ة، نادانً المعلم كً أقوم مطلقاً مهما حاولت، كان عجزي فً االمتحان الماضً ٌالحقنً وٌؤلمنً بشد

بشرح بعض األبٌات، شعرت بالمفاجئة حٌن سألنً، كنت أظن أنه أصبح ٌعتقد بأننً طالب كسول وال 

 . أنفع لإلجابة عن األسئلة، اعتذرت عن اإلجابة على سؤاله متعلال بألم فً الرأس

اته األخٌرة على أمل أخرجت دفتري الذي كنت دائما أفتخر بترتٌبه ونظافته، وأخذت أرسم على صفح

 .أن تنقضً الساعة المتبقٌة بسرعة

أخٌراً، رّن جرس انتهاء الحصة، كانت أطول وأثقل حصة تمر علً، تنفست الصعداء بعد أن خرج 

المدرس، انتظرت قلٌال حتى أضمن أنه ابتعد قبل أن أغادر الصف، وعند الباب فوجئت باألستاذ الذي 

أحد الطالب، نظرت لألسفل بحزن، لقد أصبحت التلمٌذ األسوأ بعد كان واقفا مقابل الصف ٌتحدث مع 

أن كنت من أفضل التالمٌذ فً مادته، بالتأكٌد هو ٌشعر بالخٌبة، وبٌنما أسٌر باتجاه الباحة مطأطئ 

الرأس، سمعت صوت األستاذ ٌحٌنً، نظرت الٌه غٌر مصدق، كان ٌبتسم فً وجهً كعادته وكأن تلك 

، بادلت معلمً التحٌة وأكملت طرٌقً نحو الباحة مبتسماً عازماً الدرجة السٌئة لم تغٌ ًّ ر من نظرته إل

 .على أال أستسلم للٌأس مجددا محمالً باألمل

 

 

 



 قصص لألطفال كل ٌوم قصة

 
 

https://www.facebook.com/Hml10QssQblAlnwmLlatfalMjanaan
https://www.facebook.com/Hml10QssQblAlnwmLlatfalMjanaan

