
 

 1  صابر )قصة قصيرة(                               الكنتي /عباس  
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم  

َ(قصيرة)قصةََرَ اب َصَ   

دخل )صابر(    شتوي باردفي بداية عام دراسي جديد  ومع الساعات األولى من صبيحة يوم 

وبحماس باد على محياه ــ على تالميذ القسم فرحا   وحقيبته السوداء بفضفاضته المزركشةــ 

بكونه أصبح معلما توكل إليه مهمة تربية أجيال الغد ، بعد أن أنهى تكوينه وتخرج متفوقا  

 على دفعته. 

وجدية أكمل بها فصله  بدأ )صابر( العمل بمثابرة قل نظيرها بين من سبقوه لميدان التدريس 

طيلة   هوضعف الراتب بل وانعدام روف وقساوة العيشبه بصعوبة الظغير آالدراسي األول 

أشهره الثالثة األولى حيث ظل معتمدا على ما يصله من مساعدات من أسرته التي  

ة كريمة بعد سنوات من البؤس  حيا بحصول ابنها على وظيفة ستؤمن لهم استبشرت خيرا

 والشقاء.

أكمل صابر عامه األول بعمل متميز انتظر من ورائه التكريم لحداثة سنه وتميزه من بين  

مقولة بالمقولة الشعبية المعروفة )تبر وافشك ذاك ( نظرائه الذين كانوا كثيرا ما يخاطبونه  

ها كثيرا بل واصل عمله بإخالص دون مكافأة وال تشجيع من أحد. ل لم يهتم  

وهو الذي يرى زمالءه في   تغير الكثير في حياة صابررت سنوات وسنوات ولم يم 

، مقارنة بحاله  ومع ذلك ظل يعيش على أمل أن قطاعات عديدة أخرى قد تحسنت أحوالهم 

تتحسن ظروفه على يد أجيال أفنى عمره في تكوينها ووطن سخر نفسه لخدمته مربيا  

يوم يضن عليه بعالوة ال  نائب برلماني درسه ذات   مومعلما ومرشدا قبل أن يجد نفسه أما 

آخر بدا أكثر استخفافا وأشد تنكرا  تشتري علبة دواء، ليعود أدراجه وينتظم في صفوف أمام 

 له بعد أن كان يرى فيه األمل المنشود  !!! 

ــ إلى   صابرا محتسباــ واصل بعدها الوقوف واالحتجاج لكن دون جدوى ، ليعود أدراجه 

مه المتكاثرة ليبدأ عمله في رحلة التيه والضياع هذه  وقد  حجرته المتهالكة المكتظة ، وهمو

يجد فيه كل   ــ ازداد عزما وتصميما على مواصلة النضال إلى أن يشرق فجر إصالح جديد

وهو يردد مع الشاعر:   ــ وينال فيه التعليم حظه من االهتمام معلم حقه ومكانته ،  

في آفاقنا أمل     ويستفيق على عالته الحلم      رقهل سوف يب              

من أن فجرا وراء األفق يرتسم   نعم وإني بإيماني على ثقة                    

            البد آت خيول الحق تسبقه      والبيــد تحضنه شوقا وتبتســـم

 


