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»سيليا« فتاة جميلة، مطيعة، تستمُع دائمًا لنصائح ولدْيها، وحتترم معلميها، وتذاكر 

دروسها بال نسيان وال تأخر، وكانت حتصل على املرتبة األولى في االمتحانات 

لها غيرة  َسبََّب  لذلك كانت حتظى بحب واهتمام كل من حولها؛ مما  باستمرار؛ 

شديدة من زميلتها في املدرسة »تاال«.

وفي صباح أحد األيام دخل معلم الرياضيات الفصل الدراسي وطلب من التالميذ 

إخراج ورقة وقلم ألجل كتابة عملية حسابية، وأخبرهم أن من يستطيع حلها، سوف 

مينحه عشر درجات إضافية، وحدد لهم مهلة زمنية مدتها يوٌم واحٌد.



وبعد أن انتهى املعلم من طرح العملية احلسابية، بدأت »سيليا« في خطوات حلها 

بسهولة في كراسته انتظاًرا لتقدميها ملعلمها في الصباح، وفي هذه اللحظات كانت 

ماكرة؛ حتى متنع  إلى حيلة  تلجأ  أن  فقررت  بغيرة شديدة،  »تاال« فشعرت  تراها 

وأخذت  الفسحة،  جرس  َرنَّ  حتى  فانتظرت  األولى،  للمرتبة  الوصول  من  »سيليا« 

مكانًا منزويًا عند آخر الفصل، وانتظرت حتى خروج »سيليا« من الفصل إلى فناء 

املدرسة مع باقي تالميذ الفصل، وما إن خرجت »سيليا« من الفصل، حتى اقتربت 

»تاال« من حقيبة »سيليا« املدرسية، وأخرجت كراسة الرياضيات منها، وقامت مبحو 

إجابة »سيليا« الصحيحة بامِلُمحاة، وكتبت بداًل منها إجابة خاطئة؛ حتى ال حتصل 

»سيليا«على املرتبة األولى.



رُّ مصادفة زميلتهم »تالني« أمام نافذة  وفي أثناء قيامها بهذا الفعل السيء، كانت مَتُ

رت أن حتكى ما شاهدته للمعلم في الصباح، وأغلقت  الفصل فشاهدت ما حدث، وقرَّ

»تاال« حقيبة »سيليا« وانصرفت إلى خارج الفصل. وهنا بكت كراسة الرياضيات 

داخل احلقيبة بكاًء شديدًا، فأسرع أليها القلم الرصاص، وامِلْمحاة، واآللة احلاسبة، 

فقالت لها امِلْمحاة : »ال تبكي يا صديقتي، وال حتزني أيتها الكراسة املجتهدة، سوف 

أقوم مبحو اإلجابة اخلاطئة التى كتبتها »تاال«، وهنا صاحت اآللة احلاسبة قائلة: 

املجتهدة  حلتها صديقتنا  مثلما  احلسابية مبهارة،  العملية  بحل  أقوم  »وأنا سوف 

»سيليا« متامًا«، وقال القلم الرصاص: »أما دورى أنا، فسوف أقوم بكتابة اإلجابة 

الصحيحة«، وقال اجلميع بصوت واحد: » إذن اتفقنا«.



وبدأ اجلميع في التعاون حتى أعادوا اإلجابة الصحيحة كما كانت، وفي صباح اليوم 

ْت له ما شاهدته من »تاال«، فقال  التالي انتظرت »تالني » املعلم قبل دخوله الفصل وَقصَّ

لها املعلم: »سوف ألقنها درسًا لن تنساه أبدًا«، ودخل املعلم الفصل وقال للتالميذ: 

»َمْن منكم قام بحل العملية احلسابية؟«. رفعت »سيليا« وعدد من التالميذ أصابعهم 

 .» وقالوا: »نحن يا أستاذ«، فقال املعلم: »أحضري كراستك يا »سيليا«، واحضري إليَّ

وعندما اطلع على الكراسة وجد اإلجابة صحيحة، فنادى على »تاال«، وقال لها: »لقد 

شاهدتك زميلتك وأنِت تقومني بفتح حقيبة »سيليا« في أثناء الفسحة، ومتحني إجابتها 

الصحيحة وتكتبني بدالً منها إجابة خطأ، هذا سلوك سيئ يستوجب العقاب«، فبكت 

»إذن  فتساءلت:  الشديد  »سيليا«  استغراب  وسط  منها  بدر  ا  َعمَّ واعتذرت  »تاال«، 

من قام بإصالح اإلجابة بالكراسة بعدما محتها »تاال«؟ هنا ضحك القلم الرصاص 

وامِلْمحاة واآللة احلاسبة، وقالوا: »نحن يا صديقتنا املجتهدة، فنحن أصدقاء أوفياء 

لك«، وهنا تعالت ضحكات اجلميع.


