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ال تتُرِك المدرَسَة
ثمُن،"کمالكعِك .سألْتنيقَطَعتنتقيوقَفْتالَّتيالمرأِةوجَھأََرولْمالغسیِلطسِتتحَتُمْنَحِنًیاکنُت

؟" ھذِه أَیُّھا الّشابُّ
إلى"ُعْد،قاَلْت"بثباٍت."إكالأماميَتِقُفمس)(بوكانتاألولى.الكلمِةمَنالصوَتَمیَّْزُت

المدرسِة"
َك بالمدرسِة َبدا أشَبَھ ِبإِحكاِم قبضتي على الّریِح . شعْرُت باألسى على (بو مس) ، لكنَّ التَّمسُّ

وماذا ُیمكُننا أْن نفعَل یا إبوندا غورو؟
ُة الُمثلى " أجاَبْت . "لديَّ الِخطَّ

ْیُتھا یھّزاِن(مھار) .رأیُتُھماو(آكیونج)قَصَدْتذلكمعأنَّھاإّالالعظیَم.إحباَطھاأرىوأناَعّنيَنحَّ
رأَسْیِھما ُمْسَتْنکَِرْیِن .

تي "َطَلَبْت مّنا (بو مس) ذلَك. َث عن ِخطَّ "ال َتْفِقدوا األمَل . تعاَلوا إلى المدرسِة یوَم االثنیِن القادِم لنَتَحدَّ
َلْتعَشراِتدّراَجَتھاقاَدْتتفقُِّدنابعَدمس)(بوأنََّسِمْعُت،الِحًقا الغابِةأعماِقفيالكیلومتراِت،وَتَوغَّ

قاِصَدًة مزاِرَع الفلیفلِة، َطَلًبا لكوتشاي.
ھند،جوِزَحّماَلھناَكَعمَلالَّذيشمشوَنعلى(بومس)عثَرْتالمزاِرِع،فيالبحِثمنیوَمْیِنوبعَد
قدَفالماُلنفِسھ.و(مھار)(أكیونج)وموقَفموِقفيوَقفاو(شمشون)(كوتشاي)أنَّعليَّیْخَفولْم

َمنا َضناسمَّ ناالعودِةفينرَغبلمالمدرسِة.إلىالعودَةلِنرفَضوحرَّ كبیرًةآماًالنْبنيأْنَنشألمألنَّ
أیًضا.نحُنوسنتأذىكبیًرا،أذىستتأذىإنقاِذھافيمس)(بوتنجْحلموإذا.مدرسِتناعلىكاذبًة

كانت القضیُة كبیرًة إذ أنَّھا تتعلُق بملكیِة الـ(ب ن) ، ومعارضُتھم ما ھي إّال ضرٌب مَن المستحیِل.
األشخاَصأولِئَكلعلَّ).غورو(إیبوندایاشْيٍءكلُّانتھىبالمنِطِق.مس)(بوأُناِقَشأن حاوْلُت
َدْتالمدرسِة.عِنأیًضاأْنِتتتخلَّْيأْنإّالعلیِكماُمِحّقوَن،جمیَعھم مْقوِدعلىقبَضَتھامس)(بوشدَّ
َجتقَفأْنسبٍب،ِألَيِّوالترضى،لنأنَّھاالشَّكََّیْقَبُلالبمابداظاھٍر.ِبُوضوٍحدّراجِتھا علىوتَتفرَّ

مدرسِة المحمدیِة تتھاوی.
ٍروقٍت في ِة(لینجانج)نھِرسھوِلمناطِقإلىمس)(بومَضْتالعصِرفترِةمنمتأخِّ عنبحًثاالفیضیَّ

ًةوالّریُحعالًیاالمدُّكاَنالمساِء.طواَلعْنُھبحَثْت(شھداَن). ّیادونقویَّ قواِرَبُھمیرکنوَنوالصَّ
باألَْرِضُتَسّوىقْدمدرسٍةفيالعلِمتحصیِلمْنأكبرأمًاللشھداَنالقوارِبجلَفَطُةحمَلْتإلصالِحھا.

ریقِة. عِب أْن یلوَمُھ أحٌد على تفكیِره بھذِه الطَّ بعَد یوٍم أو یوَمْیِن. كاَن مَن الصَّ
َثني(موجیس)صادَفُتالّسوِق،فيلرؤیتيمس)(بوَمجيِءِمْنواحٍدأسبوٍعبعَدالُجمعِة،مساِءفي حدَّ
َثالَّذينفِسِھاألْمِرعِن ُھقاَلمس)؛(بوبھحدَّ أْنأردُتصفِّنا.فيیدرسوَنتالمیٌذھناَكزاَلماإنَّ

أرى ِبأُمِّ عیني.



بدْتُمْطَلَقًة.فوضیالباَحُةكانِتالمدرَسَة.قصدُتالّتاليالیوِمفيكعٍكِمنمعيماَبْیَعأَْنَھْیُتعنَدما
نقیِبمكاِئِنوسَطمْدَرَسُتنا اھتزازاتاآلالتأطلقِتزاویٍة.فيُحِشَرْتقْدأنَّھاَلْوكماالقصدیِرعِنالتَّ

اقویَّة َبْتاْعِوجاًجا،أكثَرالمدرَسَةجعَلِتجّدً طِح،ألواِحكسَوِةِبسقوِطوتَسبَّ َلًةالسَّ القسَمبذلكمحوِّ
َة ریٍح قویٍة واحدٍة كفیلٌة بَھْدِمھا. األكبَر ِمْنھا إلى ِبناٍء ِبال َسْقٍف. وبدا لي أنَّ ھبَّ

المحمدیِةاسِملوحُةالجرُس؟اختفىوأْیَناألصفِر؟الخیزرانمَنالمدرَسِةعلِمساریُةذھَبْتأیَن
ْتسقَطْت الجداُرالریاِح.أدراَجراحتالجمیلُةأزھاِرناحدیقُةمحِزَنٍة.بطریقٍةاألرِضعلىوحطَّ
وخَلعواجاؤوامستحیٌلمدرسِتناإنقاَذأَنَّرأَْواالَّذیَنوالقُروّیوَنھناك.عاَدماصفِّنامؤخَرِةفيالخشِبيُّ

َة في غیاِھِب اللیِل. ألواَحھا الخشبیَّ
َل الجیراُنأصبَحالخلِفيَّالجداَریوًمادعمْتالَّتيالعارضاُتمفتوحٍة.نصِفغرفٍةإلىصفُّناتحوَّ

أكیِد.المدرَسُةَالْنھارِتقلیًالرْسَنھاَتُشدَّأَْنمابقرةٌحاَوَلْتولوماشَیِتِھم.لَِرْبِطیستعِملوَنھا یْبَقلمِبالتَّ
ھناَك إّال اللوُح وخزانُة العْرِض الزجاجیُة وفیھا جوائُزنا العظیَمُة.

وتراپانيوفلولسھارىریاضیًَّةمسألًةیشَرُح(لینتانج)َلَمْحُتصامًدازاَلماجداٍرفجواِتَبْیِنِمْن
ِةالشمِستحَتُیَعلُِّمُھْمكاَنوھارون. ُھالحادَّ لكنَّعَرًقایَتَصبَُّبكاَناللوَح.َیْسُتُرسْقٌفھناكعاَدماألَنَّ

َجْت وَشعَّ البریُق ِمْن عیَنْیِھ. طاَقَتُھ تأجَّ
نالَِنْدُرس!تعاَل(إكال)!یاأنَتھذاھا،لِلِقائي.َفَخَرَجعْیِنِھزاوَیِةمنَلَمَحني الریاضیاِت.ندرُسإنَّ

وھي رائعٌة!
«لماذاسأَْلُتُھ،المحتوِم.مدرَسِتنامصیِرلِقُبوِلاستعداٍدأيُّ(لینتانج)علىَیْظَھْرلممؤثًِّرا؛الموِقُفكان

موِد یا لینتانج؟ ُتِصرُّ َعلى الصُّ
راَسِةفيسأَْسَتِمرُّبوي؟یاأَْخَبْرُتَكأْنليیْسِبْق"ألم.لینتانج ابَتَسَم مدرَسِتنادعاَمُةتْنھاَرأَْنإِلىالدِّ

األخرىالدعاماِتَتھاويدوَنوحاَلْتوراِسَخًة،ثاِبَتًةَبِقَیْتالَّتياألساُسالدعاَمُةتلَكالُمقدَسِة."
الُمتَِّصَلِة

ِبھا والَّتي َتْعَتِمُد َعَلْیھا، َبَدْت لي مثَل شخٍص ُیجاِھُد لُِیْبِقَي عاِئَلَتُھ عاِئمًة على َوْجِھ الماِء لَِئّال َتْغَرَق.
ٍةصاِمدًةزالْتماالمقدسُةمدَرَسِتنادعاَمُةصح؟ِبَنْفِسك،ھذاترى"أنَت أْنَتْلَبَثلْن.""لكنَّھاِبقُوَّ

َتْنھاَر" ،  قُْلُت.
َر .َنَظَرهُلینتانجَسمَّ أُْكِمَلأَْنِمّنيیریداِن.إكالیاوأبيأميأمَلأَُخیَِّب"لنِبُبْطٍء،قاَلثمََّعَليَّ

ریُقھيوالمدرسُةبوي،یاطموَحٌةأحالٌمأحالُمنا،َلناتكوَنأْنینبغيتعلیمي. نْبَدأَأْنعلیناالَّتيالطَّ
ِمْنھا. ال َتْسَتْسلِْم یا بوي. ال تسَتْسلِْم أَبًدا."

اسَتْوَقَفْتني كلِماُتُھ.



أَحٌدیجحُفالوِبالّتاليالمدَرَسِة،ھذِهِمْثِلاْرِتیاِدإلىأوالُدنایْضَطرَّالحّتىتْعلیَمنانواصَلأْن"یجُب
في معاَمَلِتنا".

اْصَطَبَغ صوُتُھ ِبالمراَرِة. "ال تتُرِك الَمْدَرَسَة یا بوي ، ال َتْفَعْل."
علىالُجْرأََةأْمتلِكلملینتانج.إلىالنَّظَرأُِطِقلمأحملُُھ.كْنُتالَّذيالغسیِلطْسِتوراَءوْجھيأَْخفیُت

التَّطلُِّع في وجِھ مثِل ھذا الشَّخِص العظیِم. وكنُت َخِجًال، خجًال ِمْن دموِعَي الُمَتَدفَِّقِة.

3و،النصلقراءةمخصصةدقائق10:تنبیھ(المدَرَسِة؟إلىِبالعودِةاألطفاِلإِْقناَعُتحاِولُبومسكانت-لماذا1
ؤال ) دقائق للسُّ

لُِصعوَبِة المھِن الَّتي كانوا َیعملوَن ِبھا..1

ِإلِْصراِرھا على َتْحقیِق َھَدفِھا ِبَتْعلیِمِھم..2

ّالِب في المدرسِة..3 الْعِتیاِدھا على وجوِد الطُّ

لَِتْقلیِد ما كان یقوُم ِبِھ (باك ھرفان .4

ایجعلُُھالذيما."أبًداالمدرسَةیترِكوالتعلیَمھ،ُیكملَأْنلینتانجاختاَر-2" ؟الدراسِةفياالستمراِرعلىمِصرَّ
ُھ لم یجْد مھنًة مناسبًة مثلَ زمالِئِھ..5 ألنَّ

ألنَّھ یحبُّ تدریَس الریاضیاِت الرائعِة..6

ألنَّھ یریُد أن ُیرِضَي والَدْیِھ..7

ألنھ یریُد أن یساعَد بومس.8

َدْت"اآلِتَیِةالجملِةداللِةمَعَتَتناَسُبالالَّتيالِعباَرةُما-3 َبداظاھٍر.ِبُوضوٍحدّراجِتھامْقوِدعلىقبَضَتھامس)(بوشدَّ
َج على مدرسِة المحمدیِة َتَتھاوی " ؟ ھا لن ترضى، وال ِألَيِّ سبٍب، أْن تقَف وتَتفرَّ كَّ أنَّ بما ال َیْقَبلُ الشَّ

ّراَجِة ِبوضوٍح..9 بومس ُتجیُد قیاَدَة الدَّ

دیِة..10 بومس ُمَتَعلَِّقٌة ِبالَمْدَرَسِة الُمَحمَّ

ةٌ على البقاِء معلمًة في المدرَسِة..11 بومس ُمِصرَّ

بومس لم َتَتأثْر ِبُمحاوالِت إكال في إقناِعھا..12

--عیَنْیِھ"؟منالبریُقوَشعَّتأجَجتلینتانجطاقَةلكنَّ“التالیُة:العبارةُتدلُّعالَم-4
لینتانج غاضٌب لحاِل المدرسِة..13

لینتانج یعاني من تدریِس الطلبِة..14

لینتانج ُمِصرٌّ على البقاِء مھما حدَث..15

لینتانج أذكى طالٍب في المدرسِة.16



لماذا.الُمَتَدفَِّقِة"دموِعَيِمْنخجًالَخِجًال،وكنُتالعظیِم.الشَّخِصھذامثِلوجِھفيالتَّطلُِّععلىالُجْرأََةأْمتلِكلم-5"
بكى إكال؟

ألنَّھ فخوٌر بلینتانج..17

ألن المدرسَة ستنھاُر..18

ألنھ لم َیصُمْد مثلَ لینتانج..19

ألنھ سیخسُر صدیَقُھ لینتانج..20

معاَمَلِتنا".فيأَحٌدیجحُفالوِبالّتاليالمدَرَسِة،ھذِهِمْثِلاْرِتیاِدإلىأوالُدنایْضَطرَّالحّتىتْعلیَمنانواصلَأْنیجُب-6"
ما الحكمُة التي ُتطاِبُق مقولَة لینتانج؟

مسؤولوَن عن مستقبِل أبناِئھم..21

على األبناِء أن یقتدوا بآباِئِھم..22

المدارُس ھي بیئُة التعلِم المثالیُة..23

التعلیُم حقٌّ للجمیِع في القریِة.24

نتائَجھاتؤتيتعلیِمناعلىوإصراُرھماھرفانوباكبومسمثابرةُبدأَْت":صحَتھاالتالیُةالعبارةُتكتسُبِممَّ-7
المثمرةَ" ؟

25.. فوُز المدرسِة بكأِس الكرنفاِل وبمباراِة التَّحّدي األكادیِميِّ

دِّ على األستاِذ ذي الفقار..26 تمیُز الطالِب لینتانج في الرَّ

اختیاُر فلو للمدرَسِة المحمدیِة بعَد خروِجھا من الـ(ب ن)..27

حصولُ ھارون على المركِز الثاني رغًما عن إعاَقِتھ..28

نفوَزأنأبًداِمّناتوقََّعأحَدالأسابیٍع،ِبْضَعَةإالتصُمَدلنومدرسَتنابلوجھاَزناالعقلیَةقدراِتنابأنَّالجمیُعاعتقَد-8"
بھذه الجوائِز". ما سبُب ھذا االعتقاِد؟

ألنَّ مدرسَة الـ(ب ن) أفضلُ المدارِس في المنطقِة..29

ألنَّ طالَب المدرسِة المحمدیِة من األَُسِر الفقیرِة..30

ألنَّ عدَد المعلمیَن في المدرسِة المحمدیِة ال یتجاَوُز االثنین..31

ألنَّ السیَد(صمدیكون) یفكُر دوًما بإغالقِھا.32

َكلكنَّاآلتیِة"(إكال)مقولِةفيالمجازيِّالتعبیِرمعنىما-9 الّریِح"؟علىقبَضتيِبإِحكاِمأشَبَھَبدابالمدرسِةالتَّمسُّ
إكال یشعُر بالغضِب..33

ٌك بالمدرسِة.  .34 إكال ُمَتمسِّ



إكال یشُعُر ِبالیأِس..35

إكال یحبُّ مھنَة بیِع الكعِك.36

ناالعودةفي(نرغب)"لماآلتیة:العبارةفيكبیرینقوسینبینالمحصورتینللكلمتینالصحیُحالضبُط-ما10 لمألنَّ
َنَشأْ أْن (نبِني) آماًال كبیرًة كاذبًة على مدرسِتنا " ؟

نرغُب ، نبنُي..37

نرغَب ، نبنَي..38

نرغْب ، نبنَي..39

نرغُب ، نبنَي.40


