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 8591تعلمُت في دار املعلمين، كان ذلك سنة 

لبة أن 
ّ
في احتفال الّتخّرج، وقد طلَب مّني الط

بارك باسمهم. في هيئة 
ُ
لقَي كلمة الخّريجين وأ

ُ
أ

ُمتصدري الحفل جلَس أساتذة جامعيون، 

ربية وشخصيات مرموقة كثيرة 
ّ
نائب وزير الت

 أخرى.

امعيين، كان البروفيسور من بين األساتذة الج

ربية 
ّ
ا جامعًيا للت

ً
ذي كان أستاذ

ّ
سيناي أوكو، ال

في جامعة تل أبيب. بدأُت بالّتهاني والّتبريكات 

م، أنهيُت تعليمي 
ّ
وقلُت:" اليوم أنا معل

ثني على هيئة 
ُ
وحصلُت على شهادة، وأ

ذين هم أيًضا معلمين، 
ّ
متصّدري االحتفال ال

 ". اآلن نحن متساوون في املنصب

خرية. باسم  طبًعا، كان هذا األمر ُمثيًرا للسُّ

 

היומרה של המורה 
 הצעיר

 

למדתי בסמינר למורים. כבר בשנת 
בטקס הסיום, ביקשו ממני  8591

התלמידים לדבר בשם הבוגרים 
 ולברך בשמם.

בנשיאות של הטקס ישבו 
פרופסורים, סגן שר החינוך, ועוד 

 מכובדים רבים. 

בין הפרופסורים ישב פרופסור  סיני 
אוקו, הוא היה פרופסור לחינוך 
באוניברסיטת תל אביב.  ואז אני 

תחתי בברכות ואמרתי: " היום פ
אני כבר מורה, סיימתי את 
הלימודים ויש לי גם תעודה, ואני 
מברך את חבריי לנשיאות שגם הם 
מורים, עכשיו אנחנו במעמד של 

 שווים".  

כמובן, זה היה מגוחך. בשם המורים 
קם לברך פרופסור סיני אוקו, והוא 
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املعلمين، وقف البروفيسور سيناي أوكو 

ي  رني دافيد بمريض نفس ّ
ّ
ليبارك وقاَل:" ُيذك

ُه 
ّ
خرَج من املستشفى وأعطوه مصادقة على أن

عاقل، فعندما صعد إلى الباص بدأ يسأل كل 

ك 
ّ
من ُيصادفه: " هل توجد معك مصادقة بأن

 عاقل؟

ا، كل ما جرى كان على سبيل الّدعابة طبعً 

 وهو َردَّ الّصاَع 
ً

والفكاهة؛ أنا تواقحُت قليًل

 صاَعْيِن.

 

ا
ّ
 دافيد أوحن

 بدأ مسيرته كطالب في دار املعلمين

ّية
ّ
 وانهى كنائب رئيس الكل

 

פתח ואמר: "דויד מזכיר לי את 
יצא מבית אותו חולה נפש ש

החולים ונתנו לו אישור שהוא 
שפוי, ואז הועלה לאוטובוס ושואל 
כל אחד: האם יש לך אישור שאתה 

 שפוי?"

כמובן, הכול נעשה בצורה 
הומוריסטית, אני התחצפתי קצת 

 והוא החזיר לי מנה אפיים.

 

 

 דויד אוחנה

 התחיל את דרכו כתלמיד בסמינר

 למורים וסיים כסגן מנהל למכללה 

 

 


