
 السـت بهـادر.. وداعـا  

أكثر من عشرين سنة. وظلتت تتتى ر تر أيامهتا  مضى على تقاعدها لبلوغها السن القانونية 

تتمتع ال بصفاء الذهن وتسب ولكن أيضا  باستشعار مسؤولية ات اذ القرارات فت  ناتاا ارستر  

مارست مسؤولية والمنزل وارقارب والمعارف الذين يلوذون بارفها، ه  الست المدير ، والت  

اإلدار  وات اذ القرار أكثر من أربعين سنة ف  مدارس غز ، ودرست علتى يتديها أايتال وأايتال 

من البنات، ومعظمهن اليوم ادات وربات بيوت يذكرن )الست بهتادر صتوانب بمتزين متن التتب 

 والرهبة واالعتراف بالاميل.

اب  اليتل، دؤوبتة كالنتلتة، كـانت تـاد  كالسيف، فصيتـة ك ايب ااهلتـ ، م لصتـة كصتت 

ناقتتد  كاتتاألر ارعتتال ، ذات همتتة ال تفتتتر وتصتتميم ال يترااتتع كينهتتا قاألتتد عستتكر  تديتتد  القلتتب 

 واإلراد . 

أما معاركها فه  المعارك ضد الاهل والكسل والرسوب، وأما ميدانها فهو المدرسة واليتوم  

تستتنفذ ارنشتاة ار ترق وقتتا   الدراس  التذ  يبتدأ عنتدها قبتل ستاعات الدراستة وينتهت  بعتد أن

 إضافيا ف  معظم اريام. 

ال بتل علتى متمتل القداستة. وبتذلت متن  لقد تملت رسالة التربيتة والتعلتيم علتى متمتل الاتد 

الاهد والعرا ما ال يبذله إال أصتاب الرساالت الذين تتقد ف  قلوبهم شتعلة داألمتة. وكانتت تفهتم 

أن مدير  المدرسة ه  أشبه بقاألد الاند تقا ، فإذا ضعف أو ترا ى انتقلت العتدوق التى الاميتع. 

ن ال يتؤثر ذلتك علتى النظتام اليتوم  فكانت تترص تتى ف  تاالت مرضتها أو شتعورها بالتعتب أ

والمواعيتتد المقتترر . وأعتقتتد أنهتتا لتتم تتصتتل اتتوال  تتدمتها علتتى إاتتازات غيتتر إاتتازات الصتتيف 

 وارعياد والامع إال ف  النادر القليل.

كانت تعنى عناية  اصة بالصفوف المقبلة على امتتانتات الشتهادات العامتة. فتقتوم بنفستها  

عتتد التتدوام المدرستت  أو بعتتدظ تستتب الظتتروف. وكانتتت تشتترف بعقتتد التصتتص اإلضتتافية قبتتل مو

بنفسها على ارنشتاة المدرستية ار ترق كتالتفات والمعتارم، وكتم كتان فرتهتـا عظيمتـا  تتين 

يتالف التوفيق تلميذاتها النايبات فيتصلن علتى عامتـات التفتوا، وتتين يتكلتل نشتاا مدرست  

 بالنااح ورضا الامهور. 

ربعين سنة فت  عمتل  تالص لواته اللته التذ  يتتب اإلنستان إذا عمتل هكذا أنفقت أكثر من أ 

عما  أن يتقنته. ووستع قلبهتا مألتات الناشتألات اللتوات  رأيتن واههتا الصتارم فت  غالتب ارتيتان، 

 ورأين واه ارم التنون كلما أصابهن أذق أو مرم أو تعب.

  اريتاد  البيضتاء رتم الله بهادر شتعبان صتوان. لقتد كانتت واتتد  متن الرعيتل الممتتاز ذ 

  على التربية والتعليم ف  فلساين. وهو رعيل يصعب تعويضه ف  زماننا الب يل.



 


