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جملة دورية تصدر عن قشم اللغة العزبية مبدرسة الزاشد الصاحل

أسزة التحزيز
 اإلشزاف العام :األخت سميرة أيوب
 رئيص التحزيز  :أ .حمُٛد عٛاد
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بقلم األخت مسرية أيوب [ مديرة املدرسة ]
بلفتة كريمة من صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آؿ مكتوـ طيب اهلل ثراق ،تفضل
بمنح المدرسة قطعة األرض التي شيدت عليها مباني مدرسة الراشد الصالح الخاصة بتاريخ
 ،1971/9/14كمعها كلدت أحالمنا ،كعبر أكثر من أربعة عقود من العطاء ال يمكننا اختصارها في
كلمات ،ألف محطات تطورنا كانت مضيئة في أكثر من مجاؿ ،كنتائج طلبتنا في الثانوية العامة
حققت نسب نجاح  ،%100كتصدركا قوائم العشر األكائل على الدكلة .كحصدكا جائزة الشيخ
حمداف للتميز أكثر من مرة ،كما تفوقوا في كثير من المسابقات ،كحصدكا المراكز األكلى
على مستول الشرؽ األكسط في مسابقة )  ( IBTفي اللغة العربية كاللغة اإلنجليزية كمادة
العلوـ ،كحصلت الطالبة أسيل جهاد أبو زيد من الصف التاسع على المركز السادس على مستول
مدارس دبي في مسابقة تحدم القراءة في موسمه الرابع.
ك بات علينا أف نتابع حصادنا مع غراس جديد ينمو بعطائنا.

رسالتنا
نتطلع إلى تقديم خدمات تربوية ذات جودة عالية  ،تواكب تحديات المستقبل في بيئة
حافزة إلى اإلبداع  ،من خالؿ قيادة تربوية فاعلة كفريق عمل مؤهل ،يتواصل بفاعلية مع الطلبة
كأكلياء أمورهم كالمجتمع المحلي من أجل المشاركة في بناء أجياؿ تتمسك بالقيم الدينية
كتحافظ على العادات كالتقاليد كالهوية الوطنية ،كترفد المجتمع بشخصيات قيادية متميزة تسهم
في تطويرق.

قيمنػا
المواطنػػػػة
التميػػػػػػػز
المسػػػؤكلية
الشفافيػػػػة

 :االعتزاز بالوطن كتعميق االنتماء له .
 :نشر ثقافة التميز كالعمل على تحقيقه في منظومة التعليم كالتعليم.
 " :كلكم راعو ككلكم مسؤكؿه عن رعيته".
 :ممارسات تسهًٌل التواصل بانفتاح كمركنة.
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بكًِ ايطايب / ١بإ مسري.
ْٗز عطاء ال ٜٓضب
إٖداء إىل األخت  /مسري ٠أٜٛب َ ،دٜز ٠املدرص. ١
صٝدت ،ٞظٓٓت ٚاُٖ ١أْ ٞأصتطٝع إجياد ايهًُات اييت تفٝو حكو ،تاٖت حزٚيف ٚنًُاتَ ٞا بني
ثٓاٜا عطائو ٚمتٝشى.
جف قاَٛظ ايهًُات ٚأْا أحا ٍٚجاٖد ٠ايتٓكٝب عٔ نًُات يتصف حماصٓو.
أجٝاٍ تعاقبت عًَ ٢درصتٓا باختالف ثكافاتِٗٚ ،باختالف أصٛهلِ َٓٚ ،ابتِٗ ٚيهٔ ٚحدِٖ ٚجٛدى
نأّ ٚأخت َٚزبَٚ ١ٝزعدٚٚ ٠اعع٘ هلِ ،نإ ٚجٛدى ٚصٝبك ٢يٓا ٚهلِ َٓار ٠تضٞء يٓا درب ايتفٛم
ٚايتُٝش.
المسو َٛصٝك ٢صتضُع يف نٌ َهإ عً ٢نٛنبٓا ،فايطبٝب ايٓاجحٚ ،املٗٓدظ املبدعٚ ،املعًِ
املتُٝش ٚاحلزيف املبدع  ،نًِٗ َزٚا َٔ َدرصتٓا ًْٛٗٚا َٔ متٝشى َا جعًِٗ ٜتفٛق ٕٛيف حٝاتِٗ
ايعًُ.١ٝ
صٓٛات َزت ٚصٓٛات صتأتٚ ٞأْت تكٛد ٜٔصف ١ٓٝايعًِ ٚايرتب ١ٝباقتدار ٚمتٝش .
صبعٚ ١أربع ٕٛعاَاً َزت عًٚ ٢الدَ ٠درصتٓا ،بكٝاد ٍ٠ال تبخٌ جبٗد جلعًٗا َٔ صفَ ٠ٛدارظ اإلَارات
ايعزب ١ٝاملتخد.٠
ختتٓل ايعربات يف أْفاصٓاٚ ،متأل ايدَٛع حماجزْا ٚحنٔ ْضتعد يٛداع ٖذ ٙاملدرص ١ايزائع ١يٓبدأ
َزحً ١جدٜد ٠يف حٝاتٓا ،صٓٓتكٌ ملزحً ١ئ ْضتطٝع بعدٖا إٔ ْهخٌ عْٓٛٝا بزؤٜتو ٚمساع
صٛتو حيجٓا عً ٢اإلصزاع إىل صفٛفٓا طًبا يًعًِ ٚاملعزف.١
يهٌ حزف َٔ امسو صف ١رائع ١اجلُاٍ ؛ َجٌ مجاٍ ابتضاَتو اخلجٛي ١ايزس.١ٜٓ
ظ  :صفري ٠احلب ٚايتضخ ١ٝألجٌ أبٓائٗا ايطًب.١
ّ َ :جابز ٠يًتُٝش بال نًٌ
ٜ :ٟاقٛت ١ايعًِ ٚاألخالم
ر  :رس ١ٜٓاخلًل.
 : ٠تٓجز احلب يف يف نٌ أرجاء املدرص.١
ت يٓا أثٓاء دراصتٓا يف َدرص ١ايزاعد ايصاحل.
ايغهز يو بعد اهلل ملا قدَ ِ
ْدع ٛيو بايصخٚ ، ١ايعافٚ ١ٝإٔ تعًَٓ ٞار ٠يًعًِ ٚ ،األخالم .
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َضتغار ايتعًٚ ِٝايتعًِ ،رئٝط قضِ ايًغ ١اإلجنًٝش ١ٜمبدرص ١ايزاعد ايصاحل.

2019 / 10 / 23

** بداية نود أف نرحب باألستاذ أحمد الفقيه.
السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاته.
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نود في بداية حديثنا معك ،أف نتعرؼ عليك عن قرب ،في نبذة موجزة.
اسمي أحمد الفقيه ،أردني ،متزكج ،كعندم أربعة أبناء ،تػخرجت في جامعة اليرموؾ،
حصلت على بكالوريوس لغة إنػجليزية كآدابها.
كحصلت على ماجستير مناهج كأساليب تدريس ،من الجامعة األردنية عاـ .2004
** عملت في تدريس اللغة اإلنػجليزية منذ العاـ  ،1989كبقيت لمدة أربعة عشر عامان
أدرٌس اللغة اإلنػجليزية ،للمرحلة الثانوية (الصف الثاني عشر) ،بعد ذلك تػحولت إلى
اإلشراؼ (إشراؼ اللغة اإلنجليزية) في مدارس عمٌاف ،حيث عملت لمدة أربع سنوات ،كبعد
ذلك تعاقدت مع دكلة اإلمارات.
** عملت موجها للغة اإلنػجليزية في منطقة دبي التعليمية لمدة عامين ،انتقلت بعد
ذلك إلى هيئة المعرفة ،عملت فيها مستشار تعليم كتعلٌم لمدة عامين.
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كمنذ العاـ  2010عملت في مدرسة الراشد الصالح ،رئيسان لقسم اللغة اإلنػجليزية،
كمستشار التعليم كالتعلٌم في المدرسة.
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ك اآلف نريد أف نتعرؼ على بداياتك في مجاؿ التعليم.
منذ البداية عملت في مدارس عمٌاف للصف الثاني عشر  ،لما يقارب من أربعة عشر عاما،
كما زلت على عالقات كطيدة مع طالبي ك مازلنا أصدقاء حتى اآلف ،فقد كانت عالقاتي
معهم دائمان مبنية على االحتراـ لذلك ما زاؿ طالبي على اتصاؿ بي ،كهذا الشيء يسعدني
ك يشعرني بالفخر .
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ما أهم ما تعتز به من إنجازاتك في مدرسة الراشد الصالح ؟
** ال أعتبرها إنػجازات لي بل للكادر ككل فقد أتيت إلى مدرسة الراشد الصالح ،تعلمت
الكثير قبل أم إنػجاز ،فقد تعلمت من األخت سميرة أيوب الكثير ،فهي تتصف بنفاذ
البصيرة ،ك قيادتها الرائعة لجميع الكادر التدريسي.
** أفتخر كثيران بقيادتي لقسم اللغة اإلنػجليزية ،فعندما أتيت إلى المدرسة كاف
تقديرها مقبوؿ في أغلب المراحل الدراسية من حيث التحصيل كالتقدٌـ الدراسي.
لكن اآلف تقدـ التحصيل كثيران ككذلك التقدـ الدراسي ،فحصلت المرحلة الثانوية في
مادة اإلنػجليزم على متميز في التحصيل كالتقدٌـ الدراسي ،كجيد جدان للحلقة الثانية،
كالحلقة األكلى جيد كجيد جدان ،ك مرحلة الركضة جيد كجيد جدان.
كلهذا أشعر بالفخر للجهد الذم بيذؿ من جميع الكادر.
** منذ البدايات كحتى اآلف عقدنا الكثير من كرشات العمل ،التي كاف لها األثر الطيب
على المعلمين ،كعلى الطالب فأنا فرد من أفراد الراشد الصالح.
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لو أجريت مقارنة بين عملك في الراشد الصالح ،كمؤسسات أخرل عملت فيها
 ،فماذا ستقوؿ ؟
** لكل عمل خصوصية مختلفة لما عليه اآلف  ،لكن الجو األسرم الذم نعمل فيه في
الراشد الصالح ،مع كادر تعليمي كإدارم ،كقيادة األخت سميرة ،يػختلف كلية عن أم
مكاف كنت أعمل فيه.
** ما يميز عملنا في المدرسة أف الكل يعمل بػجد كإخالص؛ مستلهمين هذا الجد
كاإلخالص من القيادة التي تعكس هذا الجو المريح للكادر التدريسي كاإلدارم كطلبة
المدرسة.
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ما هو تقييمك لمجلة السوسنة ؟ كماذا تقترح لتطويرها ؟
رأيت الجزء األكؿ من السوسنة أسعدني أف هذا انتاج الطلبة ،حبذا لو كاف هناؾ المزيد
من مشاركات الطلبة ألف الكثير من الطلبة عندهم من اإلبداع الكثير.
** أتمنى أف يكوف للطلبة مساهمات أيضا في اللغة اإلنػجليزية؛ إلبراز الجانب المشرؽ
من اسهامات طالبنا.
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نود منك أف توجه كلمة ختامية لقراء مجلة السوسنة في مدرسة الراشد
الصالح.

** ألف مجلة السوسنة من إبداع طالب الراشد الصالح فبالتأكيد
أرفع لهم القبعة فلديهم السلوؾ المتميز ،كحرصهم على التحصيل
كالتقدٌـ الدراسي ،كخصوصان طالب الثاني عشر.
** كقد كاف من إنػجازات المدرسة في العاـ الماضي ما يزيد عن
 % 74من الطلبة حققوا معدؿ من  %90إلى  %9889كهذا كاف جهد
الطالب كجميع العاملين بالمدرسة ،كهذا جهد نفخر به ،كنفتخر بهذا
الغراس كما تػجود به مدرستنا من طرح كثمر طيب.
أحيي جميع أبنائنا الطالب كالطالبات ،متمنيان لهم المزيد من
التقدٌـ كالنجاح.
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تتواصل األجياؿ ،جيالن بعد جيل ،كتظل مدرسة الراشد الصالح شامخة ،صرحان يعتز به
كل من يتخرج منه.
** مع خريجة من خريجات الراشد الصالح ما زالت تعتز بمدرستها التي ترعرعت
فيها كنهلت من علمها ،فبالرغم من تخرجها إال أنها ما زالت على الحب كالحنين.

الخريجة  /ياسمين الحفار
تتحدث عن تجربتها داخل المدرسة كخارجها...

في الثاني من يوليو عاـ  ،2018انتهى مشوارم في الراشد الصالح .المكاف الذم
زرع كلٌى أثر طيٌب في نفسي ،الذم ساهم في تكوين "ياسمين" التي أنا عليها اليوـ،
كالذم لطالما آمن بي ككاف بيتي الثاني الدٌافئ الذم منه أكقدت شعلتي.
لطالما خفت من فكرة التخرج كاالنتقاؿ إلى مكاف كمجتمع أكسع كالجامعة،
لكنٌني مضيت بكلٌ ما أكتيت من أفكار كقيم كعلم ألثبت نفسي مرٌة أخرل هناؾ.
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التحقت بالجامعة األمريكية في الشارقة؛ كالتي أشعر في بعض األحياف أنها
تذكرني بالبيئة التي نشأت فيها في الراشد الصالح .كبفضل اهلل ،كاف االنتقاؿ أسهل
بكثير ممٌا تصوٌرت
كإف أكثر شيء قد ييثلج صدكركم ممٌا يمكنني إخباركم به هو أنٌي أدرجت من
السنة األكلى على قائمة عميد الجامعة بػحصولي على مرتبة االمتياز األكاديمي األعلى
في الجامعة.
إضافة إلى ذلك ،تمٌ تعييني كرئيسة ألحد المشاريع التابعة لمكتب خدمة
المجتمع كاألعماؿ التطوعية في الجامعة؛ تحديدان مؤسسة خدمة المكفوفين بالتعاكف مع
"جمعية اإلمارات للمعاقين بصريان".
بالنسبة لي ،كانت إحدل أقرب المشاركات إلى قلبي في سنتي األكلى هي األمسية
الشعرية التي عيقدت في شهر مارس من العاـ الجارم 2019؛ كالتي انتقيت منها إحدل
القصائد التي ألقيتها آنذاؾ ألشاركها معكم ها هينا.
أمٌا بعد ،أكد أف أنصح كل طالب كطالبة باالستمتاع بكلٌ لحظة من لحظاتهم داخل
المدرسة؛ تمشٌوا في أفنيتها كاحفظوا مشاهد زمالئكم كأصواتهم التي كانت تمأل أرجاء
المكاف  ..فيومان ما ،حتمان ستشعركف بالكثير من الحنين لهذق التىفاصيل مهما بدت عابرة
كعادية لكم اآلف.
اصنعوا الكثير من الذكريات حتى تدفئوا بها قلوبكم عند الحاجة .كانطلقوا سفراء
أقوياء للحياة ،تمثٌلوف أنفسكم كأسركم ،كمدرستكم ،كتشرٌفونهم في كلٌ محفلو كمكاف.
كلٌ مرحلة من مراحل الدٌراسة؛ كالحياة عمومان ،لها لذٌتها ..لذا انتهزكا فرصكم
فيها كاخرجوا بأكبر قدر ممكن من الفرح كالمجد منها.
كأكد أف أنهي بجملة قرأتها مرٌة ،كتركت في نفسي أثران كبيران؛ "ال تخافوا أف
تىكبركا ،خافوا أف تنطفئوا"!
كونوا كما أنتم في كلٌ زماف كمكاف ،فهذا كاؼو ليصنع تميٌزكم كتوهٌجكم في
عين أنفسكم أكالن ،قبل أم أحد آخر.
مع حبٌي كشوقي ،خرٌيجتكم الميحبٌة ،ياسمين الحفٌار
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هيو ها ًدئه  ،كػىاألزرؽ ..
كبىدرً شاردً عاؿً في آخًر المىفرىؽ!
بعيده ى
حرٌه كىطيرً ،كىنوارسى بيضو ،كزكرؽ
ي
خىجوله كاستحياء سائرً عيطورً الدٌينيا في حىضرة ياسمينً ،كزنبق
حبٌه فأغرىؽ ..
هوى ميسالًمه  ..ال ينوم استدراجي ًل ي
ي
مىاكًره ،في كغى الحيبٌ ،قائده يمحىنٌك
هوى ميذنًبه ،كأنا كذلك
ي
حبٌه خاطئ ،صائبه ،باطًله
ي
قٌ يزهق!
لىكنٌ حتٌى الباطلى في الحيبٌ حى ه
هوى ال يمحىيٌا؛ الذم يضرب ألجله السٌالـي ىتحًيٌة.
ي
العيناف اللتاف من أجلهما ،حتٌى النجم يتأنٌق.
سفى ،في عيوني تألٌق.
خى
البدري الذم في سمائي ،حتٌى كإف ى
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الحيسني الذم كلٌ من رآقي ذكرى اهللى ثم تصدٌؽ!
ال أحد سول قلبي يعرفه
هو ليس مشهوراى لتتناكله الجريدة،
لكنٌنا منذ التقينا بتاريخً القصيدةً قىد توثٌق
ال كليسى معركفان ،لكنٌني في كلٌ مرة أكتبه فيها
يخرج حبرم عن النصٌ ،كيتعتٌق
حقٌق
هوى الحلمي الذم في صحوتي ت ى
ي
المناـ الوحيد الذم ما إف فتٌحت عيوني،
مع النٌدىل عادى ،معى الصٌبحً أشرؽ
حبٌي األكيد كحظٌي السٌعيد ،منطقي الميريب،
هوى ي
سؤالي الغىريب ،كتعذيبي المينمٌق..
هوى محايده
لكنٌي لست كذلك،
فأنا العاشق سيء الحظ..
المجنوفي فيه ..البالغي..
الراشدي..
العاقلي ..
األحمق!
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بقلم الطالبة  /سارة بنت فاضل
الصف الثاني عشر
أخذكا الفتى من كالديه ،كاف يعيش في سالـ ،كاف محبان للعلم ،متقنان لعمله ،كبر
هذا الفتى كبدأ يغوص في كثير من المجاالت العلمية؛ ليخدـ كطنه ،حتى كقع في
األسر ،ذنبه فقط أنه نابغة كصاحب علم ،كلذا لم يكتمل فرح كفخر األبوين بابنهما،
فها هم يأخذكنه أسيران ،كها هو يتجرع مرارة التعذيب على يد المحتلين ،لكنه بقى
صامدان مناضالن ،يحرض الحق على الباطل .كيستمر التعذيب لكن ال ،لن يقبل اإلهانة ما
داـ حيان يرزؽ ،فالتعذيب أشرؼ له من نسياف األرض.
هذق القصة ،هي قصة أرض عاشت بسالـ ،قصة شعب رمزق السالـ ،يناضل كيحارب
من أجله ،هي قصة أرض كانت كال زالت كستبقى في قلوبنا ،في كل زماف كمكاف .إف
كاف هذا حاؿ الفتى الصغير ،يحزف عليه كل من يسمع قصته فماذا إف قلت أنها حاؿ
بالد .إنها أشبه بشخص مريض بفيركس ،فعندما يحط على العائل ،تبدأ أعراض
المرض بالظهور إلى أف يتطور المرض كيصبح المصاب مريضان ،لكن لحسن الحظ
ثمة ما يدعى دكاء ،فلكل داء دكاء .كلكن أين دكاء االحتالؿ؟؟ أين دكاء حب التملك
كالطمع؟ أـ ليست مما يشغل بالكم.
سبعوف عامان من االحتالؿ ،كالحرب كالنضاؿ ،إنها أرض فلسطين.........
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بقلم الطالب  /أصيل محمد
الصف الثاني عشر
كم حلمنا ،كتخيلنا منذ صغرنا مستقبلنا ،الذم ينتظرنا ،ككم سعينا؛ ألف
نكوف األفضل دائمان بشيء يجذب انتباهنا بالتحديد .فكما نعلم ،أف كل شخص
على هذق األرض ،يطمح أف يكوف الرقم "كاحد" في عدة مجاالت ،كأف يكوف
الشخصية التي يتم ذكرها دائمان عند ذكر "الشخص الناجح" كلكن ..ما الذم
يجعلنا ناجحين؟ هل يمكن أف نسمو إذا حلمنا بغير عمل كمجهود؟ كهل كل
ناجح سعيد؟
لقد سمعتى بالتأكيد عن عدة كتب ،تتكلم عن بناء شخصية المرء،
كطريقة تلقي المعلومات ككتاب "الرقص مع الحياة" للكاتب مهدم الموسوم،
ككتاب "قوة عقلك الباطن" للمؤلف جوزيف ميرفي ،كالعديد من الكتب
األخرل لكتٌاب تركوا بصمة ،على العديد من الشخصيات الناجحة في هذا العصر؛
بسبب المساعدات ،كالمالحظات المهمة ،التي ذكرت في هذق الكتب .على الرغم
من كجود العديد من النقاط المهمة ،كلكن لحسن الحظ  ،أف معظم الكتب
اجتمعت على ثالث نقاط رئيسة ،أثرت بشكل هائل على العديد من األشخاص
كالشخصيات.
أكؿ نقطة تتركز في ذهنك كحدؾ :حدد ما هو هدفك؟ ما الذم نعنيه؟
بسبب الخطأ الوارد من قبل الجميع ،أال كهو التركيز على عدة أهداؼ ،كمحاكلة
إكمالها في أف كاحد كبشكل مثاليو بدالن من التركيز على الهدؼ الرئيس ،الذم
دفعه إلى القياـ ،ك إكماؿ العمل.
كبهذا ،سيكوف جهد مبذكؿ كلكن دكف أم فائدة.
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ثانيان تنظيم الوقت ،كهذا يضم تحديد خطتك اليومية ،متى تستيقظ؟
كمتى تناـ؟ كقت عملك أك دراستك ،كمتى من الممكن أف ترفه عن نفسك
قليالن؟ فتنظيم كقتك خالؿ يومك كمعرفة الوقت المثالي للعمل ،كاإلنتاج ليس
فقط يعمل على إنجاز الكثير من العمل بجهد ،ككقت أقل كإنما يشعر المرء
باالستقرار االجتماعي ،كالنفسي.
أخيران ،حاكؿ أف تتقبل االنتكاسات ،ليس من الضركرم أف تنجح بالعمل
الذم قمت به من أكؿ مرة ،فال تخف كال تحزف إف فشلت ،أنت فقط ضمن
التسعين بالمئة من األشخاص الذين يقدموف على بذؿ الجهد الكامل لفعل شيء،
كال يفلحوف فتقبل خطأؾ كحاكؿ أف تعتبرق أمران إيجابيان؛ إلعطائك فرصة
للتعديل ،فكل شيء يحدث لسبب معين.
كبعد االنتهاء من تحليل العناصر ،ككتابة أهم األهداؼ التي أطمح أف
يتبعها الكل للوصوؿ إلى الهدؼ المطلوب ،أردت أف أذكر بأهمية الطموح،
كالحلم مع العمل ،كالجهد.
أحلم كأطمح ،كلكن ال تنتظر الحظ أف يفرش لك سجادته الحمراء
احتفاالن بوالدة حلمك ،كال أف يطوٌع لك الظركؼ خدمان لتحقيقه.
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بقلم سارة ملهم
الصف  /الثاني عشر
بدت الرؤية ضبابية ،أصوات غير مفهومة ،أهي اإلنجليزية؟ ال أدرم ،ضوء مشتت من أمامي
يذهب ،كيعود ال أعرؼ ما الذم يحدث .الرؤية تتضح بشكل تدريجي ،يأتي صديقي ،يقوؿ لي يا
سليماف قد كنت غائبان عن الوعي منذ ثالثة أسابيع .
أصوات طرؽ الخشب ،كهج قص الحديد ،صوت ينادم انقل المسامير للسطح ،أمد يدم كأبدأ
بالتذكر ،كم سنة كأنا في هذق البالد؟ ،لقد مللت ،أريد العودة فقد اشتقت لها (ماريا) يا ترل ما
حالها؟ أهي تنتظر عودتي؟ ال أعلم ،لكن كل ما أعرفه هو أنني ما زلت أعتبرها مالكان ،لم أ ىر
مثيالن لجمالها.
عيناها ،صوتها ،ضحكتها ،كل ما فيها إنها مثالية يا ترل هل كصلتها كل رسائلي ؟ أتمنى
ذلك!.
لكنني أيضان لم أنسى أمي ،كأبي مصدرا تمسكي بالحياة ،كأملي الوحيد فيها ،كرغم بدايتي
الجديدة هنا لكن  .....آآق
كيف كصلت إلى هنا ؟ ال أصدؽ ،ماريا :لقد اشتقت إليك ،ليس لدم حل ،إال أف أذهب إلى
أبي كأمي؛ ألعلم ما الذم يحدث.
أمي لقد اشتقت إليكً ،ال أعرؼ ما الذم يحدث؟ أمي ،أنت أملي الوحيد .أرجوؾً أمي…
سليماف  :ما هذا ؟ من أنت ؟ ابتعد عني.
الغريب  :أنا ملك الموت ،كقد أتيت ألقبض ركحك  ،لقد أمرت بذلك.
ضوء أبيض يبدأ بمسح عالمي ،كيمسحني معه.
يا إلهي لقد عاد إلى غيبوبته ،فلتنادكا الطبيب ،أرجوكم ،هو صديقي الوحيد في هذق
الغربة الموحشة ،إنه يموت ،أرجوكم  ،أين الطبيب ؟ لن أسامحكم إذا حدث له أم مكركق .
يأتي الطبيب ،لكن قد فات األكاف.
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بقلم الطالب  :رضواف ياسر
(الصف الحادم عشر)
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بقلم الطالبة  /أسحار كائل
الصف الثاني عشر
أستيقظ ،فقط ألجد نفسي ال زلت محتجزة في تلك القوقعة ،ال أشعر بشيء ،ال نشاط
كال حتى حياة ،إنني أمشي فقط كالركبوتات المبرمجة ..خطوت خطواتي المعتادة؛ لكي أجد
نفسي أماـ نفس المرآة التي لطالما نظرت فيها يوميان ،أنظر لكي أجد شعرنا بنينا غامق نا
مبعثرنا ،ال زالت تلك األكياس من التعب تحتضن عينيٌ ،تلك األعين التي تحمل لمعانان
شديد الوضوح ،ليته كاف لمعاف الطموح ،أك السعادة ،ليته لم يكن لمعاف الحزف ،ك االنهيار
 ...أرل شفتي التي دائمان ما تتقوس لألسفل حاؿ كقوفي أماـ تلك المرآة المتشققة ،مرآة
أسرارم ...لماذا حيكم عليٌ باالمتحاف المؤبد؟ أنا الزلت أحاكؿ تكسير تلك الجدراف
الصامدة؛ كي أطلب المساعدة  ..كلكن من أم صديق ؟ هل من صديقي الصدكؽ (الحزف )؟
أـ من الخوؼ؟ قد يكوف صديقي الصبر؟ الصبر ..هو حقان كل ما تبقى لي ،الحل الوحيد
الذم كجدته.
أشعر ككأف قلبي على متن سيارة رياضية ،يتسابق على الطريق الحر ،كما أنني أشعر
بتلك القطرة من العرؽ ،تنزلق فوؽ جبيني ،كقدمي لم تعد قادرة على حملي.
قبل يومين  ...بين يدمٌ كرقة ملطخة باأللواف العشوائية ،مكتوب عليها بخط كبير
كشنيع بحيث تضيع فيه األحرؼ عن السطور " أحبكما يا أبي ك أمي كأتمنى أف أكوف دائمان
ابنان باران بكما " "مثير للشفقة !" " ماذا قلت يا عزيزم؟ لقد قلت مثير للشفقة ،هل حقان
تعتقدين أنه بإمكانك أف تنسيني الهاتف عندما تريني هذق الحثالة ؟" " لكن يا عزيزم "..
"أين هو الهاتف ؟" "لم نستطع أف " "..طبعان لم تستطيعوا منذ متى كأنتم تفعلوف لي
شيئان ؟" كذهبت إلى غرفتي صافقان الباب بقوة ،بحيث اهتز كأس الماء الذم كاف على تلك
الطاكلة التي تبلغ من العمر ستة عشر سنة تمامان كعمرم.
إنها ليلة أخرل أجعل فيها آالمي ك همومي تتدحرج على كجنتي ،إنه الفقر يظل
يدهسنا بقدمه العمالقة ،إنه ذلك الفقر الذم لو كاف رجالن ،لما تنفس األكسجين.
هو تلك السهاـ الصغيرة ،شديدة الحرارة ،التي تستبدؿ الدماء بداخل الشرايين
شديدة الضٌيق ،ال يترؾ لك أم مجاؿ للتنفس .إنه ثعلب ال ينتهي مكرق ،أسد غير متناق
شعىرتى بأنه هنالك كسيلة للهرب كىجىدتىه
جوعه كهو بركاف لطالما زادت حممه .كلما ى
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أمامك دائمان يسبقك بخطوة ،كيف؟ بمكرق كجوعه كحممه ،نعم تلك هي كسائل معدكدة
من بين كسائل ال متناهية ال ًكبىر ،كبني فلذة كبدم يشعر بالغيرة ،فجميع أصدقائه يملكوف
ذاؾ الهاتف الملعوف ،ك أنا حقان أكد أف أشتريه له لكنني ال أستطيع؛ فزكجي ال يخرج من
عمله ،فهو يشقى كيتعب لكي يؤمن لنا كل ما نحتاج ،كهذق هي حياتي عليٌ تقبلها مهما
كانت فهي قضاء اهلل ك قدرق.
إنها ليلة أخرل أجعل فيها قهرم ،كغضبي يسيطركف عليٌ ،إني أشعر بالدـ ًيضىخ في
عركقي بقوة ،ك يدام تتشنجاف ،لماذا ال يشتركف لي ذاؾ الهاتف الملعوف؟ لماذا عليٌ أف
أعاني من هذا الفقر الشرير؟ لماذا ال أكوف مثل أصدقائي كأملك كل ما أريد دكف شقاء؟
يا له من عالم شديد الظيلم! هذا ليس عدال ،لطالما حلمت بذلك الهاتف؛ الذم به أستطيع
فًعل الكثير كالكثير ،تلك هي األحالـ التي لطالما بنيتها قبل خلودم للنوـ.
" صباح الخير يا بني هيا ،عليك الذهاب للمدرسة " قائالن بصوته الغليظ ،اليوـ هو
أحد تلك األياـ النادرة التي يأتي بها أبي للمنزؿ من العمل ،فهو عادةن يقضي معظم كقته
بالعمل.
"ال أريد الذهاب" "لماذا يا بني ؟" "أين الهاتف يا أبي ؟" "يا بني لقد كاف عليٌ أف
أسدد ديني كإال كانوا سيحجزكف على المنزؿ! " "هال خرجت ؟" "بني  " "..لقد قلت
لك اخرج" كحالما خرج قمت بالقفز من النافذة كالهرب.
سوؼ أعد الفطور ألبني حتى ينسى أمر ذاؾ الهاتف الملعوف ،فهو يبلغ ضعف راتبي
ثالث مرات فكيف لي أف أشتريه؟ لو كاف بإمكاني الشتريته له دكف أم تفكير.
دخلت غرفته كبيدم صينية الفطور لكنني لم أجدق" ،عمر يا عمر أين أنت؟ " كفجأة
سمعت صوت ضجيج كقع أحدهم ،كالتفت للخلف ألرل زكجتي فاقدة الوعي " ،يا أـ عمر،
أـ عمر استفيقي  ..اإلسعاؼ ،لقد أغمي على زكجتي."..
إنني أركض بين السيارات في الهواء الطلق ،قد أبدك حران لكنني تائه ،تائه في غابة
قاـ عقلي بتأسيسها ،سوؼ أذهب إلى أصدقائي كلن أعود للبيت إال ك ذاؾ الهاتف بيدم " .
أهال أهال بك يا عمر كيف الحاؿ ؟ " لست بخير إطالقان " لماذا يا صديقي؟ " لم يشتركا
لي ذاؾ الهاتف بعد "يا له من هاتف ملعوف" أعلم أعلم "لماذا ال تشرب معنا العصير
لتهدأ؟" لكنه ال يبدك لي كالعصير  "..هيا يا عمر ال تدمر متعتنا " حسنا حسنا ".
كعندما أخذت أكؿ رشفة ،شعرت بشيء غريب ،ككأنما هذا العصير كالسم يتغلغل
بين أعضائي ،كلكنني أردت المزيد ،فكلما أخذت رشفة شعرت باإلرهاؽ كالتعب حتى دخلت
في سبات عميق  " .يا عمر إف أباؾ يتصل منذ الصباح " استيقظت كأنا أشعر بصداع شديد "
ال تجيب " " لكنه يتصل كثيران دكنك إنه لك" ماذا تريد ؟ يا بني نقلوا أمك للعناية
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المركزة ،كهنا بالتحديد بهذق اللحظة جاءت تلك الصفعة بقوة شديدة أعادتني لرشدم
كبال أم تفكير كجدت نفسي أقفز كأركض نحو ذاؾ المشفى الصغير الذم كاف بجانب
بيتنا.
ما الذم حصل يا عمر "التفتت للمرة األخيرة نحو صديقي كلم أجد سول مكاف
مثير لالشمئزاز ،مليء بالفخاخ ،كلكن قليالن ما علمت أف تلك الفخاخ هم أصدقائي ،لم أجب
كأكملت الركض ،بىدىأت صور من كجه أمي المالئكي باقتحاـ عقلي ،عيناها الزرقاكتاف
اللتاف تحمالف ألم الكوف بأسرق ،ذات العيوف التي لطالما نظرت إلي ى بحب كاهتماـ ،لطالما
تحملتني أنا كعقوقي التافه.
فوؽ عيناها حاجباف أشقراف خفيفاف مرسوماف بإتقاف ،أنفها الصغير الذم كانت
دكما تداعبني به ،كقلبها الذم عانى من شدة البراءة ك البياض.
أمي الحسناء الجميلة التي ال مثيل لها ،ما الذم فعلته أنا ؟ لماذا أصبحت بهذق
السخافة ؟! ال أشعر سول بقلبي الذم بدا لي ككأنه يستقر في أذني يبعث تلك الموجات
من الخوؼ ك الفزع" .أين يمكنني أف أجد غرفة خديجة أـ عمر" إنها تلك على اليمين"
هركلت إلى الباب كهنا بدأت أشعر بجسدم الذم كاف في حالة اضطراب عالية من جديد،
إني ال أسمع سول أصوات أنفاسي العالية ،أشعر ككأنما قلبي على متن سيارة رياضية تسابق
على الطريق؛ كما أنني أشعر بتلك القطرة من العرؽ تنزلق فوؽ جبيني ،كقدمي لم تعد
قادرة على حملي ،كها أنا على كشك أف أفتح الباب.

"علمت أف الفقر ليس خاؿو من اإليجابية فأنا
بنيت أحالمان افتقدها الكثيركف بنيت ساللم ال
يملكها إال القليل فمن خيلًقى كبفمه ملعقة من
الذهب حصل على كل ما يريد دكف أف يعلم ما
هو طعم الحلم كالحياة ،أنا بهذق األحالـ أعيش،
أتنفس كأشعر بالطموح .سأجعل من هذق األحالـ
ساللم ال متناهية العيلو"...
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بقلم الطالب  /عبد العزيز صبحي
الصف الثاني عشر

الخيانة ،إنها كلمة مكونة من سبعة أحرؼ ،كل حرؼ قد يتحوؿ إلى قنبلة نوكية،
تتفجر تمامان كسط القلب ،تلك القنبلة ليست موقوتة ،بل إنها تنفجر حاؿ كضعها ،كال
تترؾ ام مجاؿ للنجاة .لألسف نحن جميعان سنعاني من ألم تلك القنبلة ،ألننا ببساطة بشر
حتى كإنه من الممكن أف نكوف سببان النفجار تلك القنبلة في قلب أحدهم ،كهنا سأحدثكم
عن تجربة محمود مع تلك القنبلة.
لهيب الغدر والخيانة...
يدعى محمود ،كاف غنيان ،مؤمنان باهلل ،كاف رجل أعماؿ مشهور ،كاف باران بأهله
كزكجته كأخواته .توفي كالدق كهو في سن العاشرة ،لم يلعب كبقية األطفاؿ ،كاف األطفاؿ
من سنه يلعبوف ،كيمرحوف كهو كاف يعمل لكي يحظى بلقمة العيش ،كاف حكيمان تعلم كل
شيء ،رزقه اهلل رزقان كاسعان  ،كاف يرل أف زكجته لم تكن المناسبة له؛ ألنها كانت ال تهتم
به ،كتحب الماؿ أكثر من أم شيء ،غير بارق بأمه ،ك كاف هو يحب أمه حبان شديدان ألنها
هي من عاشت معه طواؿ فترة حياته.
إلى أف أتى يوـي ،تعرض محمود فيه إلى حادث ،كفقد الذاكرة ،لم يعلم أحد مكانه.
قلقت أمه عليه ،انتشرت شائعات ،أنه توفى ،في حين أنه كاف بالمستشفى.
لم يكن محمود كاعو ،لم يعرؼ من حوله ،لم يعرؼ حتى من هو.
كانت أمه مؤمنة بأنها ستجدق ،كانت تدعو اهلل بأف تجدق.
كانت زكجته تعامل أمه معاملة حسنة ،لدرجة أف أـ محمود كانت متعجبة من
ذلك.
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حاكؿ محمود أف يعرؼ من هو ،كلكن عندما يئس قرر أف يسمي نفسه يوسف ،لكي
يعيرؼ بين الناس به ،ذهب محمود أك يوسف إلى مستشفى أخرل أكثر تطوران.
قاؿ له الدكتور :ستستعيد ذاكرتك قريبا كلكن ليس اآلف ألف لديك مشاكل في
الجهاز العصبي .
أعطى الدكتور يوسف بعض األدكية ،كساعدق أيضان ببعض الجلسات الطبية.
فرح يوسف ألف ذاكرته حتمان ستعود ،التزـ يوسف باألدكية ،كلكن هناؾ مشكلة
كبيرة كهي أف محمودان ليس لديه مأكل أك بيت يحميه ،كبالفعل ساعد الدكتور يوسف
في أف يجد المأكل المناسب.
في اليوـ التالي ،ذهب يوسف إلى أكؿ جلسة ،كقد تفاءؿ الدكتور بمحمود ،لم
ييأس محمود كاقتنع بحياته هذق.
ظن البعض بأف زكجته هي التي كراء اختفائه ،ككانت أـ محمود تدعو اهلل بأف تجدق.
لم يعرؼ محمود ماذا يفعل ،حتى أتى الفرج ،كتذكر بعض اللقطات كهو صغير،
حياته الصعبة ،كيف كاف يعمل ،ككيف كاف ييعامل بسوء من البعض ،تذكر يوسف أنه
كاف يعمل في كرشة بسيطة ،ذهب يوسف إلى صاحب هذق الورشة ،كجد يوسف مكاف تلك
الورشة بصعوبة؛ ألنها كانت في مكاف شعبي مغمور ،تذكر يوسف شوارع تلك المنطقة
الشعبية ،لم يتعرؼ أحد من الناس على يوسف ،أك الدكتور عندما أتيا إلى تلك المنطقة
ماعدا صاحب الورشة ،رحب بهما ترحيبان حاران.
عندما سأؿ محمود أك يوسف صاحب الورشة عن اسمه قاؿ له ،أف اسمه محمود كأنه
كاف يعمل معه ،في هذق الورشة عندما كاف في العاشرة كبعد ثماني سنوات ترؾ العمل
كذهب إلى شركة كبيرة لكي يعمل هناؾ ،كقاؿ له بعد ذلك لم أعرؼ عنك شيئان ،شعر
صاحب الورشة بالحزف كاألسى تجاق محمود ألنه لم يعرؼ مكاف بيته ،يعيش في مأكل ليس
بمأكاق ،فكيف سيعيش.
اشتقت إلى محمود متى سيعود هكذا كانت تقوؿ زكجته كأمه .أحبت أـ محمود
زكجته ككانت تحكي لها مشاكلها كهمومها كأصبحت العالقة بينهما كأـ كابنتها.
عندما عرؼ محمود اسمه فرح فرحان شديدان ألنه عندما يذهب إلى الشركة سيعرؼ
كل شيء عن نفسه ،كلكن الحظ لم يقف بجانبه ألنه ترؾ العمل في سن مبكرة ،كلكنه
عرؼ مكاف شركة أخرل كاف يعمل لديها.
ذهب محمود إلى تلك الشركة ،ككجد أنها قد أغلقت كال يوجد أم شخص بداخلها،
كلكن لحسن الحظ كجد محمود على األرض بطاقة ،كاف بها عنواف شركة أخرل .ذهب
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محمود إلى تلك الشركة؛ لكي يستفسر عن نفسه ،قاؿ لهم ما حدث معه ،فقالوا له :أنت
عملت في هذق الشركة خمس سنوات ،كأنهم يعرفوف مكاف شركة من شركاته ،أعطى
مدير الشركة محمودان العنواف.
كلكن في ظركؼ غامضة ،حاكؿ الدكتور اغتياؿ محمود ،كلكنه نجا من ذلك.
سأؿ محمود الدكتور من أنت؟ كلماذا فعلت ذلك؟ كمن له مصلحة في قتلي؟ ،جاكبه
الدكتور على كل هذق األسئلة ،كقاؿ له :أنا لست بطبيب أنا مكلف بقتلك بأكامر من جهة
ال أستطيع أف أذكرها لك ،حاكؿ محمود معه مراران كتكراران كلكن دكف جدكل .قتل
محمود الدكتور خوفان على نفسه من الموت.
تذكر محمود بعض اللقطات كهو في شركته كهل كاف شخصان لطيفان أـ كاف
شخصان سيئان ،ككاف بالفعل رجالن طيبان ،تساءؿ محمود :من له مصلحة بقتلي؟
كما أنه تذكر أيضان زكجته كيف كانت تعامل أمه ككيف كانت تعامله ،تساءؿ
مرةن أخرل :هل تكوف زكجتي هي السبب في كل هذا؟ ظل يتساءؿ حتى أتى الصباح ،ذهب
محمود إلى شركته ،أنكركق كلم يعرفوق ،كعندما قاؿ لهم إنه محمود لم يصدقوق أيضان
كقالوا له إف محمودان قد توفى منذ زمن كلم يكتفوا بذلك فقط بل طردكق.
يئس محمود كلم يستطع فعل شيء سول االنتظار ،حتى يتذكر كل شيء.
ذهب إلى صاحب الورشة؛ كي يساعدق في حل هذق المشكلة ،تذكر محمود أمه،
كيف كاف شكلها ،كيف كانت تعامله ككيف كاف يعاملها ،تذكر أيضان زكجته ،كتذكر
أف لديه أخوة ،كلكن المشكلة أنه ال يستطيع معرفة بيته.
سأؿ محمود صاحب الورشة عن أم صديق مقرب منه ،قاؿ له :كاف لديك صديق
مقرب يدعى أحمد كلكنه اآلف يعيش في كندا ،حزف محمود ألنه لم يجد من يعرؼ مكاف
بيته.
غير الزمن حاؿ محمود فلم يستطع أحد معرفته ،سول األشخاص الذين يركنه كل
يوـ؛ ألنهم بالفعل قد عرفوا شكله كطبعه كصفاته.
أخبر مدير الشركة ،كالدة محمود أف هناؾ شخصان يقوؿ بأنه محمود ،كأنه فاقد
للذاكرة كدله البعض على هذا المكاف ،فرحت أمه ،كشعرت أنها سترل كلدها مرة أخرل،
اتصل مدير الشركة بمحمود كطلب منه أف يأتي إلى الشركة ،لم يكن يعرؼ ماذا يريدكفى
منه .كبالفعل رأل محمود أمه كعندما رأته أمه عرفته ،كحزنت .حاله تغيرت إلى األسوأ،
رأل محمود أمه كقد فرح فرحان شديدان كرجع إلى المنزؿ بصحبة كالدته.
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قص على أمه كل ما حدث له ،رأل محمود زكجته كقد كادت تقفز فرحان؛ ألنها
كجدت زكجها ،فهي قد عرفته رغم تغير حاله ،كاف محمود فرحان ألنه رجع ألهله ،سأؿ
محمود أمه :أين إخوتي؟
كفي ليلة ظلماء أخرل أتى شخص يرتدم قناعان كحاكؿ قتل محمود ،جرح محمود
كلكنه لم يقتله  ،أمسك محمود بهذا الشخص ،كخلع القناع عن كجهه  ،دهش محمود عندما
رأل أف هذا الشخص هو أخوق علي.
قاؿ محمود ألخيه :لماذا تفعل ذلك؟ ماذا فعلت لك؟ قاؿ أخوق ثركتك ،نريدها،
حاكلنا قتلك كلكنك نجوت ،نحن كراء كل ذلك ،حزف محمود أشد الحزف ألف إخوته هم
من قاموا بذلك.
بكت أـ محمود كأغمى عليها ،طلب محمود اإلسعاؼ ألمه ،دخلت في غيبوبة ،ال نعرؼ
مصيرها ،ظل األخوة يعاتبوف بعضهم ككاف محمود جالسان بجوار أمه ،يقرأ القرآف الكريم،
كيتكلم معها ككأنها تسمعه.
كانت زكجة محمود قلقة على أـ محمود ،ظلت بجوارها هي كمحمود ككاف إخوة
محمود يزكركف أمهم من كقت آلخر ،ذهب إخوة محمود إليه كاعتذركا منه على ما بدر
منهم ،ككانوا نادمين كطلبوا منه أف يسامحهم ،كبالفعل سامحهم ،ككانت أمه التزاؿ في
المستشفى حتى أتى اليوـ المنتظر ،كأفاقت ،لم يكن أحد موجودان معها في هذا الوقت سول
زكجة محمود استيقظت من النوـ ،ففرحت زكجة محمود ،ككلمت زكجها ليأتي هو
كإخوته ،قاؿ ألمه كهو يقبل يديها :إنه قد تصالح مع إخوته ،كأنهم اآلف أفضل من ذم قبل
كقاؿ إلخوته بأنهم إذا أرادكا أم مساعدة ،أك خدمة فإنه لن ينساهم ،كأنه معهم في أم شيء
يحتاجونه ،فرحت األـ بمحمود كإخوته ،كقد عاش كل كاحدو منهم في أمن كسالـ.
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بكًِ ايطايب :١صار ٠حمُٛد
ايصف :ايجاْ ٞعغز

كاف كال زاؿ يطن بأذاننا أهمية العلم كالمعلم ،كأف المعلم بمثابة كلي أمر
ثالث للطالب كقدكة له ،فلقد رسٌخ الشاعر أحمد شوقي في أذهاننا أبياتنا يصف فيها
المعلم كصفا شامالن جميالن قاؿ فيه:

قِ يًُعًِ ٚف٘ ايتبجٝــــــال

ناد املعًِ إٔ ٜه ٕٛرصٛال

أعًُت أعزف أ ٚأجٌ َٔ ايذٟ

ٜبين ٜٓ ٚغ٢ء أْفضاً ٚعكٛال

فبماذا توحي لنا هذق االبيات؟
كبرنا على مبدأ أهمية تقدير ،كحب المعلمين كالمعلمات على عطائهم الدائم
كمجهودهم المبذكؿ .فبعضنا قد ال ينسى أكؿ معلم ،قاـ بتدريسه ،كعلى الجانب األخر
بعض منا ليس قادران على مسح البصمة التي تركها بعض المعلمين ،حتى كإف مضت
مئات ،بل آالؼ األياـ كالساعات.
بالرغم من مصادفتنا للعديد من المعلمين ،كالمعلمات الذين بدكرهم أفادكنا
بطريقة أك بأخرل ،إال أف بعضهم كانت لديه المقدرة على تغيرنا لألفضل في العديد
من المجاالت كتغير نظرتنا للنحو الصحيح في مسيرتنا فكم من مدرس جعلنا نحب
مادة مملة؛ بسبب طريقة شرحه المرحة ،كمعاملته لنا على أننا كاعوف كاعتبارنا
أبناءق! ككم من معلمة أصبحت أمأ لنا ،كبئران ألسرارنا!
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ثالثة عشر عامان ..ثالثة عشر عامان مضت كنحن نقضيها بأكثر مكاف تبخرت به
ساعاتنا كأيامنا ،كبنينا ذكريات حفرت في أعماؽ عقولنا كقت حدكثها ،ثالثة عشر
عامنا تبدك كثيرة لبعض الناس ؛ إال أنه لو سألت أم شخص مر بهذق التجربة المليئة
باألحداث المحزنة ،كالسعيدة أك المشوقة ،لقاؿ لك إنها لم تكن سول طيرفة عين كما
لقبها الكثيركف .كيبقى السؤاؿ كيف؟
كم من حلم يقظ قطع حبل أفكارنا بالعديد من الحصص كأرغمنا على التفكير
بأشياء.
كأف نسأؿ ماذا سنفعل بعد المدرسة على سبيل المثاؿ؟ أك أين سنذهب في هذا
العالم إذا كاف بإمكاننا الذهاب إلى أم مكاف؟
ككم مرة بدا لمعلم ما أننا من التالميذ الذين يدكنوف كل شيء يقاؿ في
الفصل إال أننا كنا بدكرنا نستكشف الرساـ الصغير الذم ظل بداخلنا كل هذا الوقت.
بنهاية مسيرتك ،تذكر أف ذكرياتك ليست هي التي تحتسب فقط ،بل
أصدقاؤؾ ،كرفاؽ دربك الذين رافقوؾ بكل خطوة خطوتها ،فإذا كنت تفكر أف تنسى
أك تتناسى بعض هذق الذكريات فاحذر ،إذ إنها ليست من أهم ذكرياتك فقط بل
طفولتك أيضان.
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بقلم الطالبت  :سارة ملهم
الصف الثاني عشر

دخافه بال نار ،انطفأت دهران كلم يفنى رماديها ،تىخنيقني شيئان فشيئان حتى أنهكت
ي كال زهري.
ؾ بق ى
ركحي ،فال شو ه
أهيمي في ذاكرتي ،فال أجد سول ذكريات تدؿ على أنني كينتي هناؾ ،أتساءؿ
هل هذق حياتي أـ بقاياها ؟ أـ أف كجودم مىحضى خياؿ؟ يتراءل لي طيره في األفق،
ر
هدهده يرنو بخفةو نحوى نافذتي ،يىتكئ برأسًه على الزجاج ،يىنظير إليٌ بحيرةو ثم يطي ي
مبتعدان ،تيراكدني تساؤالت عىنك يا عيصفورم ،أيا تيرل أجًئت تيذىكرني كم أنا فأره
ف أركاحنا تىعرًؼ بعضها؟.
ؾ حالم؟ أـ أ ٌ
أسير ك أنت مال ه
أسندتي ظهرم المينهك إلى الجدار كاضعةن رأسيى بين يدمٌ ،ألمه يجتاحيني بين
ن كآخر ،أخذى يىنهشي جسدم إلى أف خارىت قًوام ،ما زًلتي أشعير بًه ،حيان بداخلي ،إنه
حي و
س من الجاف.
فار ه
لطالما كضًعىت الخطوطي الحمراء لسبب ،كمن يخترًقها ييعاقىب ،كلألسف فقد نًلتي
عقابيى بجدارة ،لم أنساق كلن أفعل .التقاء إنس كجاف في جسدو كاحد قد أكدل بي إلى
ب ينتصر بها األقول ،كأنا أضعفي الضعفاء...
التهلكة ،إلى حر و
قطىع تفكيرم صوت خطوات تقصدني ،بابتسامةو كتحية جلسى آدـ بجانبي كاضعنا
ؾ كهو يحدٌؽ بالدفتر ،ككعادتي لم أظهًر لهي ردة
م المرتجفة ،تنه ىد بارتبا و
يدقي على يد ى
فعل ،فقد اعتدتي على قدكـً آدـ كطبيبو نفسي يوميان في تلك الساعة بال فائدة ،فأنا
من تأبى الكالـ كهو ييصًر على القدكـ.
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حىدٌؽ بعينيٌ باحثان عن جوابو يرضيه ،عن كلمةو يفهم بها حالي ،عن حرؼو لربما
يىهريب من لًساني ،كأنا أحدٌؽ أرضان بصمت ...ماذا عسام أف اقوؿ؟ جنيٌ يىسكينني يا آدـ؟
كال لن أجريؤ.
أيخالني مجنونة؟ أـ طفلةن جبانة تهرب من الواقع؟ أـ عجوزان مضى عليها من
الدهر.
ما مضى ال يهم ،فهو لن يفهم أبدان ،ك أنا ال أملًك الرغبة في الحديث.
انتابني شيء من اليأس ،صراعينا لن ينتهي ،ك ذىنبًي ال ييغتىفر ،خىرجىت األموري عن
السيطرة ،فأمسيتي طائران في مهبً الريح بال كجهةو ،كال هدؼ ...استقاـ آدـ بهدكء
موجهان ظهرقي نىحوًم ،ألقى الدفتر ببركدو على المنضدة ،صاحى بصوتو مبحوح :كفاؾً
س خيلًقىت لًتعيش...
قًتاالن ،ما كيل نف و
أخرىجى من جيبيه سكينان ،ألقاق نحوم كخرج من الغرفة  ...بتٌي أفهم اآلف ،لربما
حاف الوقت ألكوف األقول ،كلو للمرةً األخيرة ،فال تكملة كال إعادة ،أعلنت بانكسارو
خسارتي...
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بكًِ ايطايب : ١إميإ عُاد حمُد فتخٞ

كانت أحالـ ،تعيش مع أبويها في سعادة ،كهناء ،كلكن في آخر األياـ،
بدأ المرض يتسلل إلى جسم كالديها ،كبدأ الحزف يتسلل إلى قلبها.
بذلت أحالـ جهدان مكثفان؛ لرعاية كالديها فقد كانت بارة بهما ،فتعً يدٌ
لهما الطعاـ ،كتسقيهما الماء ،كتقدـ لهما العالج ،كلكن بقي الحاؿ كما هو؛
فشعرت أحالـ باليأس .كذات مرة ،جلست أحالـ بمفردها في الغرفة ليالن،
مستلقية على السرير ،حزينة ،كأخذت تردد في نفسها كتقوؿ" :مازاؿ الحاؿ
كما هو عليه حتى اآلف ،فماذا أفعل؟ "
ثم فكرت قليالن "لماذا يحدث هذا؟" كهنا تذكرت أحالـ الحوار الذم
دار بينها كبين جدتها ،عندما كانت أحالـ في مشكلة مع صديقتها أخبرت
جدتها عن المشكلة ،فقالت جدتها " :ال بأس يا عزيزتي ،فقط ،تحلي بالصبر
كانظرم نظرة إيجابية إلى ما حدث يا صغيرتي.
قالت أحالـ لجدتها" :ككيف أنظر نظرة إيجابية يا جدتي؟!"
ردت الجدة " :سوؼ تكتشفين هذا بنفسك"
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تعجبت أحالـ من هذق الكلمات ،كأحست أنها لغز عليها حله؛ فحاكلت
التفكير فيه ،كلكنها لم تستطع فلم تهتم به بعد ذلك؛ حيث أنها ظنت أنها
سمعت خطأن أك أنه محض دعابة.
قالت أحالـ في نفسها ،كقد ابتسمت ابتسامة أمل شفافة ،كعيناها
تبرقاف ،كتلمعاف كالماسة الزرقاء ،كهي تحدؽ في النجوـ التي تزين سماء
الليل بنظرة أمل كتفاؤؿ " :قد يكوف هذا خيران لي ،فقد يكوف هذا اختباران لي
على تحمل المسؤكلية ،كقياسان لمقدار برم بوالدم .شكران لك يا جدتي؛ فقد
أعطتني كلماتك الثقة بالنفس .اآلف سوؼ أذهب ألعتني بوالدمٌ حتى
يشفيا" .
بذلت أحالـ جهدان مضاعفان عن السابق ،كهي مشبعة باألمل كالسعادة،
كتحضر لهما الماء كالطعاـ ،كتعمل حتى تجد الماؿ الذم يعينهما على الحياة
كأيضان لشراء الدكاء لهما ،كهي التي تحضر لهما الدكاء في موعدق ،كتقوـ
بكل أعماؿ المنزؿ؛ حتى ال ترهق أمها في التنظيف ،كقد توكلت على اهلل في
كل ما فعلت.
شفًي كالداها من المرض كقالت األـ ألحالـ:
كبعد هذق العناية الصادقة ي
"أشكرؾ يا بنيتي على الجهد الذم بذلتيه من أجلنا".
ترددت أصداء تلك الكلمات في أذني أحالـ ،كلكن قاطعت األـ أفكارها،
كقالت" :كلكن أحالـ! لقد ظننت أنك سوؼ تحبطين كتيأسين من
المحاكلة ،فما الذم جعلك تتمسكين باألمل هكذا؟!"
قالت أحالـ " :لقد نظرت نظرة إيجابية للموضوع"
قالت األـ" :ككيف ذلك؟!"
قالت أحالـ" :سوؼ تكتشفين هذا بنفسك"

***
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بكًِ ايطايب : ١إميإ عُاد حمُد فتخٞ
في النهار ،أحب تلك الشمس الصفراء ،أحب تلك السحب البيضاء ،أرل تلك
الحديقة الخضراء غناء ،أحب حفيف األشجار كصوت األطيار ،كنسيم الصباح ،كجماؿ
البحار ،أرل الحياة تنبض باأللواف ،أراها تشع بنور يخترؽ القلوب ،كاأللباب.
أحب التأمل في هذا الجماؿ الخالب ،أكتشف شيئان يومان بعد يوـ ،حتى أيسًرى
عقلي باألفكار.
الشمس تغرب ...حتى في هذا جماؿ ،أرل السماء تتغير ألوانها ،كمنظر الطيور
أماـ ذلك القرص البرتقالي يزيد االبتهاج ،آخذ نفسان عميقان فيزداد السركر في
األعماؽ ،ها هو القرص يزداد في النزكؿ حتى لم يتبقى سول قطعة كاحدة ،ككأف
األرض قد أكلته كابتلعته.
حل الليل ،إنه أفضل جزء في اليوـ ،أحب حركة مياق البحر الهادئة حين تهتز
مع نسمات الهواء العليل تحت النجوـ المتأللئة كضوء القمر ،أعشق هذا المنظر ،أما
التأمل في السماء المرصعة بالن جوـ البراقة فهي هوايتي ،أيفتىن بهذق السماء الليلية
البراقة ،كل شيء في هذا الليل الغامض أحبه.
دائمان ،أريد أف أعرؼ أسرار هذا الكوف الواسع الشاسع ،أريد أف أرل ما كراء هذا
األفق ،ما الذم كراء تلك الشمس؟ ما الذم كراء تلك السماء؟ أعرؼ القليل لكن أريد
أف أراهم بعيني هاتين ،أريد أف أرل ما هو عجيب كجديد ،لكن من الصعب تحقيق هذا
الحلم الغريب ،أريد أف أسافر حوؿ هذا العالم في كل مدينة على هذا الكوكب ،أريد
أف أكتشف بنفسي ،ال أريد صوران قد صورها أناس آخركف ،أريد أف أصنع ألبومان
كامالن مليئنا بالصور التي ألتقطها بنفسي كأنا أجوؿ حوؿ العالم!
صحيح أنه حلم غريب لكن بالفعل أريد هذا ،كلن أفوت أيٌىة فرصة ،كأنا عند
كلمتي.
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أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازم هو أحد أكبر العلماء كاألطباء
المسلمين ،كلد في فارس ،كقد برع في عدد كبير من العلوـ بحيث اعتبر موسوعة
في جميع المعارؼ كمن أهمها الطب كالفيزياء كالكيمياء كمن أهم اإلنجازات
كاالختراعات التي قدمها أبو بكر الرازم:
• اكتشف بعض العمليات الكيميائية ذات العالقة بالفصل كالتقنية كالتشريح
كالتقطير.
• يعتبر أكؿ من أكجد فركقان بين النزيف الشرياني كالنزيف الوريدم.
• قسم المعادف إلي أكثر من نوع على حسب خصائصها.
• يعتبر أكؿ من قاـ بإدخاؿ الملينات في علم الصيدلة.
• أسس علم اإلسعافات األكلية التي تقدـ في حاالت الحوادث.
• اخترع الفتيلة المستخدمة عند إجراء العمليات الجراحية.
• اخترع أداة لغرض قياس الوزف النوعي للسوائل.
• استخدـ السكريات المتخمرة لتحضير الكحوؿ.
• استخدـ الربط حتى يوقف النزيف الشرياني ،كالضغط باألصابع حتى يوقف
النزيف الوريدم كهو ما زاؿ يستخدـ حتى االف.
• يعتبر أكؿ من ذكر حامض الكبريتيك الذم سمي باسم الزيت األخضر.
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بقلم الطالبة  :ميرة يمضىر
الصف :التاسع (ب)

ييعتبر أسطورة األندلس عباس بن فرناس ،أكؿ شخص حاكؿ
الطيراف ،كهو أكؿ من حاكؿ صنع آلة تساعد على الطيراف ،ففي القرف
التاسع قاـ بصناعة جهاز يشبه إلى حدو كبير أجنحة الطيور ،حيث أنه
طار في قرطبة للحظات ،كلكنه لألسف سقط بعدها على األرض مما
أدٌل إلى كسرً جزئي في ظهرق ،لكن تصميم عباس بن فرناس بقي
محط إلهاـ ،كإبتكار للعديد من العلماء فيما بعد ،حيث أنهم طوٌركا
فكرته حتى كصلوا إلى الطائرة في هذا العصر.
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9

الخوارزمي هو محمد بن موسى الخوارزمي ،كهو من العلماء العرب
هو عالم رياضيات ،كهو مؤسس الجبر حيث جعل منه علمان مستقالن عن
الحساب .كهو من نقل الجبر الى أكركبا كمن مؤلفاته :كتاب صور
األرض ،كالجداكؿ الفلكية ،ككتاب الجبر كالمقابلة الذم احتول على
مجموعة من التطورات في علم األرقاـ كالجبر ساهم الخوارزمي في
الفصل بين علم الجبر كالرياضيات كمن أعظم إنجازاته :الخوارزميات،
األرقاـ الهندية ،المعادالت من الدرجة الثانية كالنسب المثلثية إف
الخوارزمي من أكثر الشخصيات الذين تأثرت بهم؛ ألنه استطاع أف يكتشف
أشياء تساعدنا كثيران في حياتنا ،مثل الجبر الذم يعد من أهم األشياء التي
تساعدنا كثيران في الحياة .
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بكًِ ايطايب : ١تضٓٚ ِٝجدٟ
تاصع ( ب)

جابر بن حياف ،هو جابر بن حياف الكوفي ،ك يكنى بأبي عبد اهلل ،كهو
عالم في الفلسفة كالطبيعة ،كاألدب ،كالفلك ،كالكيمياء ،كينتمي ألصوؿ
يمنية عربية كبعد تأسيس الحكم العباسي عاش في مدينة بغداد ،كاستمرت
فترة حياته تقريبان من عاـ  721ـ إلى عاـ  815ـ كيعود له تأسيس ،كظهور
علم الكيمياء التجريبي؛ حيث تمكن من استنتاج مجموعة من المعلومات
حوؿ الكيمياء.
جابر بن حياف هو من اخترع الكيمياء الحديثة ،كإليه يعود الفضل في
صناعة كل أجهزة التقطير ،كالفلترة ،كالتبخير ،كالتطهير ،كاألكسدة
المستخدمة اآلف.
ارتبط اسمه بعلم الكيمياء ،كساهم في اكتشاؼ الصودا الكاكية.
كهو أكؿ من استخرج حامض الكبريتيك ،كما أنه أكؿ من كصف أعماؿ
التقطير كالتبلور كالتذكيب.
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من العجز أف يزدرم المرء نفسه فال يقيم لها كزنان ،كأف ينظر إلى من فوقه من
الناس نظر الحيواف األعجم إلى الحيواف الناطق ،كعندم أف من يخطئ في تقدير قيمته
مستعليان ،خير ممن يخطئ في تقديرها متدنيان؛ فإف الرجل إذا صغرت نفسه في عين نفسه،
يأبى لها من أعماله ،كأطوارق إال ما يشاكل منزلتها عندق؛ فتراق صغيران في علمه صغيران في
أدبه ،صغيران في مركءته كهمته ،صغيران في ميوله كأهوائه ،صغيران في جميع شؤكنه
كأعماله؛ فإف عظمت نفسه عظم بجانبها كل ما كاف صغيران في جانب النفس الصغيرة.
كلقد سأؿ أحدي األئمة العظماء كلدىق -ككاف نجيبان : -أمٌي غاية تطلب في حياتك يا
بني؟
كأم رجل من عظماء الرجاؿ تحب أف تكوف ؟
فأجابه :أحب أف أكوف مثلك ،فقاؿ :كيحك يا بني لقد صغٌىرت نفسك ،كسقطت
همتك؛ فلتبك على عقلك البواكي.
لقد قدٌرت لنفسي يا بني في مبدأ نشأتي أف أكوف كعلي بن أبي طالب؛ فما زلت
أجدٌي ،كأكدح حتى بلغتي تلك المنزلة التي تراها ،بيني كبين علي ما تعلم ،من الشأك البعيد
كالمدل الشاسع.
فهل يسرؾ ،كقد طلبت منزلتي أف يكوف ما بينك كبيني من المدل مثل ما بيني
كبين عليٌ ؟
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كثيران ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع ،كصغر النفس ،كبين الكبر كعلو
الهمة ،فيحسبوف المتذلل المتملق الدنيء متواضعان ،كيسموف الرجل إذا رفع بنفسه عن
الدنايا ،كعرؼ حقيقة منزلته من المجتمع اإلنساني متكبران.
كما التواضع إال األدب ،كال الكبر إال سوء األدب؛ فالرجل الذم يلقاؾ متبسمان متهلالن،
كيقبل عليك بوجهه ،كيصغي إليك إذا حدثته كيزكرؾ مهنئان كمعزيان ليس صغير النفس
كما يظنوف ،بل هو عظيمها.

إف علو الهمة إذا لم يخالطه كبر يزرم به ،كيدعو صاحبه إلى التنطع كسوء العشرة،
كاف أحسنى ذريعة يتذرع بها اإلنساف إلى النبوغ في هذق الحياة ،كليس في الناس من هو
أحوج إلى علو الهمة من طالب العلم؛ ألف حاجة األمة إلى نبوغه أكثر من حاجتها إلى نبوغ
سواق من الصانعين كالمحترفين ،كهل الصانعوف كالمحترفوف إال حسنة من حسناته ،كأثر
من آثارق؟
بل هو البحر الزاخر الذم تستقي منه الجداكؿ كالغدراف.
فيا طالب العلم كن عالي الهمة ،كال يكن نظرؾ في تاريخ عظماء الرجاؿ نظران يبعث
في قلبك الرهبة كالهيبة؛ فتتضاءؿ كتتصاغر كما يفعل الجباف حينما يسمع قصة من
قصص الحركب ،أك خرافة من خرافات الجاف ،كحذار أف يملك اليأس عليك قوتك
سلٌىم أصعد فيها إلى السماء
كشجاعتك؛ فتستسلم استسالـ العاجز الضعيف ،كتقوؿ :من لي بً ي
حتى أصل إلى قبة الفلك؛ فأجالس فيها عظماء الرجاؿ؟

أنت ال تحتاج في بلوغك الغاية التي بلغها النابغوف من قبلك إلى خلق غير خلقك،
كجو غير جوؾ ،كسماء كأرض غير سمائك كأرضك ،كعقل كأداة غير عقلك كأداتك.
كلكنك في حاجة إلى نفس عالية كنفوسهم ،كهمة عالية كهممهم ،كأمل أكسع من
رقعة األرض ،كأرحب من صدر الحليم ،كال يقعدف بك عن ذلك ما يهمس به حاسدكؾ في
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خلواتهم من كصفك بالوقاحة أك بالسماجة؛ فنعم الخلق هي إف كانت السبيل إلى بلوغ
الغاية؛ فامض على كجهك ،كدعهم في غيهم يعمهوف.

علو الههة والفهن:
جناحاف عظيماف يطير بهما المتعلم إلى سماء المجد كالشرؼ :علو الهمة ،كالفهم في
العلم ،أما علو الهمة فقد عرفته ،كأما الفهم في العلم ،فإليك الكلمة اآلتية:

العلن علهاى :علن وحفوظ ،وعلن وفهوم.
أما العلم المحفوظ؛ فيستوم صاحبه فيه مع الكتاب المرقوـ ،كال فرؽ بين أف تسمع
من الحافظ كلمة ،أك تقرأ في الكتاب صفحة؛ فإف أشكل عليك شيء مما تسمع ،فانظر إف
نطق الكتاب بشرح مشكالته ،نطق الحافظ بتفسير كلماته.
الحافظ يحفظ ما يسمع؛ ألنه قوم الذاكرة ،كقوة الذاكرة قدر مشترؾ بين الذكي
كالغبي كالنابه كالخامل؛ ألفٌى الحفظ ملكة مستقلة بنفسها عن بقية الملكات.
كإنك لترل الشيخ الفاني الذم ال يميز بين الطفولة كالهرـ ،كالذم يبكي على
الحلول بكاء الطفل عليها ،كيرتعد فرقان حينما يسمع ابنته تخيف طفلها بأسماء الجن
كالشياطين ،كيسرد ذلك من تواريخ شبيبته ككهولته ما لو دكٌىنته لكاف تاريخان صحيحان
ضخمان مملوءان بالغرائب كالنوادر.
قيل ألحد العلماء :إف فالنان حفظ متن البخارم ،فقاؿ :لقد زادت نسخة في البلد.
ذلك هو السر العظيم في كثرة المتعلمين كقلة العاملين؛ ألف من فهم معلومان من
ربىتٍه ركحه ،كخالط لحمه كدمه ،ككصل من قلبه إلى سويدائه،
المعلومات حق الفهم يأشٍ ً
ككاف إحدل غرائزق ،فال يرل له بدٌىان من العمل به رضي أـ أبى.

لوال أف العلم الديني قد أصبح اليوـ علمان محفوظان ،لما كجدت في العلماء من يجمع
بين اعتقاد الوحدانية ،كبين التردد على أبواب األحياء كاألموات في مزاراتهم كفي مقابرهم
يسألهم المعونة كالمساعدة على قضاء اهلل كقدرق كال كجدت بين الذين يحفظوف قوله –
ك لً ىنفٍسًي ىنفٍعان كىال ضىرٌان إًال مىا شىاءى اللٌىهي] األعراؼ.188 :
تعالى[ -قيلٍ ال ىأ ٍملً ي
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مىنٍ ييسٍنًد النفع كالضر إلى كل من ساؿ لعابه ،كتمزؽ إهابه ،كال كجدت في الناس
كثيران من ضعفاء العزيمة الذين يحفظوف ما كرد على ألسنة األنبياء كالحكماء من مدح
الفضائل كذـ الرذائل ثم ال تجد فرقان بينهم كبين العامة في ارتكاب المنكرات كالنفور من
الصالحات.
لو كاف العلم المحفوظ علمان ػ كهو على ما نشاهد كنعلم من سوء األثر كقلة
الجدكل ػ ما مدح العلم في كتاب ،كال سنة ،كال قدٌىسه كاتب ،أك ترنم بمدحه شاعر ،فإذا
سمعت ذكر العلم فاعلم أنه العلم المفهوـ ال المحفوظ ،كآية فهم المعلوـ تأثر العالم به،
كظهورق في حركاته كسكناته ،كترقرقه في شمائله.
كال تثق بالحافظ فيما ينقل إليك ،فربما مرٌى بالمعلوـ ميحىرٌىفان فأخذق على عالته.
كأقبح ما عرفنا من أطوارق أنه يجمع في حافظته بين النقيض كنقيضه ،كالغث
كالسمين ،كالجيًٌد كالزائف.
فكأف ذاكرته حانوت عطٌىار اختلطت فيها األدكية الشافية ،بالعقاقير السامة.
كجملة األمر أف الحافظ البحت ال رأم له في مبحث فيسأؿ عن مذهب ،كال أثر
لمعلوماته في نفسه فيقتدل به ،كال ذكؽ له في الفهم فيعتمد على شرحه كتأكيله.

أما العلم المفهوـ فهو الواسطة التي إذا جمع المتعلم بينها كبين علو الهمة طار إلى
المجد بجناحين ،ككاف له سبيل مختصر إلى منزلة العظماء كدرجة النابغين.

العلم سلسلة طويلة طرفاها في يدم آدـ أبي البشر كإسرافيل صاحب
الصور ،كمسائله حلقات يصنع كل نابغة من النوابغ في كل عصر من العصور
كاحدة منها ،كلن يبلغ المتعلم درجة النبوغ إال إذا كضع في العلم الذم مارسه
مسألة ،أك كشف حقيقة ،أك أصلح هفوة ،أك اخترع طريقة ،كلن يسهل له ذلك
إال إذا كاف علمه مفهومان ال محفوظان كال يكوف مفهومان إال إذا أخلص المتعلم
إليه ،كلم ينظر إليه نظر التاجر لسلعته ،كالمحترؼ لحرفته؛ فالتاجر يجمع من
السلع ما يتفق سوقه ،ال ما يغلو جوهرق ،كالمحترؼ ال يهمه من حرفته إال لقمة
الخبز كجرعة الماء ،أحسن أـ أساء.
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بقلم الطالبة  :رنا الدمير
الصف التاسع ب
بالد الشام...
بالد الشاـ هي :سوريا ،األردف ،فلسطين ،لبناف .
في زمننا الحالي ،عندما يقولوف الشاـ ،يقصدكف بها دمشق ( ،عاصمة سوريا ) ،كلكي
يميزكا بين دمشق كبالد الشاـ ،يقولوف شاـ إذا كانوا يقصدكف دمشق ،ك يقولوف بالد الشاـ إذا
كانوا يقصدكف ( سوريا  ،األردف  ،فلسطين  ،لبناف ).
تقع بالد الشاـ ،في قارة آسيا ،سوريا ،هي أكبر دكلة في بالد الشاـ ،يليها األردف ثم
فلسطين ،كأخيران لبناف.
كاآلف دعونا نتحدٌىث عن اللباس الشعبي لبالد الشاـ ،كلنبدأ باللٌباس الشعبي الفلسطيني ،في
فلسطين تختلف المالبس النسائية من منطقة أليخرل ،أك من مدينة أليخرل ،فتختلف المالبس في
المناطق الساحلية عن المناطق الجبلية من حيث التطريز ،أما بالنسبة للمالبس الرجالية ،فهي أيضنا
تختلف حسب المنطقة إذا كانت منطقة ساحلية أك منطقة جبلية.
فرقة الدبكة الشعبية فوؽ جبل جرزيم في نابلس
تظهر باألزياء الشعبية الفلسطينية المختلفة.
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بالنسبة للزم الشعبي السورم النسائي؛ فهو لباس موحٌىد ،أما بالنسبة للٌباس الرجالي في
المناطق الداخلية يرتدكف )الطربوش( ،أما في المحافظات القريبة لألردف؛ فيرتدكف حطة لونها
أبيض كأحمر ،أما في المناطق القريبة لفلسطين فيرتدكف حطة لونها أبيض كأسود.

اللباس الشعبي السورم

بالنسبة للٌباس الشعبي األردني النسائي فهو متشابه مع اللباس النسائي لفلسطين كسوريا،
لكنٌىهي مختلف في التطريز ،أما اللباس الشعبي األردني الرجالي ،فهو متشابه مع اللباس الفلسطيني
الرجالي ،من حيث شكل الحطة ،لكن هناؾ اختالؼ في اللوف ،كالميسىمٌىى ففي فلسطين لوف الحطة
أبيض ،كأسود كتسمى الكوفية الفلسطينية ،أما في األردف لوف الحطة أبيض كأحمر كتسمى شماغ
أردني.

اللباس
الشعبي
األردني
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بالنسبة للٌباس الشعبي اللبناني النسائي فهو مختلف بشكل بسيط عن باقي المالبس الشعبية
النسائية في بالد الشاـ ،فالنساء يضعن على رؤكسهنٌى طرحة على شكل مخركط مربوطة بقطعة
قماش طويلة بحيث تغطي الشعر ،أما
بالنسبة للباس الشعبي اللبناني الرجالي
فهو متشابه مع اللباس الرجالي
الفلسطيني.

اللباس الشعبي اللبناني النسائي
كالرجالي

كاآلف سنتحدٌىث عن المأكوالت الشعبية في بالد الشاـ:
 في
 في
 في
 في

فلسطين :المسخن ،المنسف الفلسطيني ،كغيرق الكثير.
سوريا  :المتبل ،بابا غنوج ،تبولة ،فتوش ،الكبة بأنواعها ،المحاشي ،كالمنسف
السورم.
األردف  :المنسف األردني ،كغيرق الكثير.
لبناف  :حمص بيركتي ،تبولة ،فتوش ،خركؼ محشي ،كغيرق الكثير.

كما ىأفٌى هناؾ مأكوالت شعبية مشهورة في جميع أنحاء بالد الشاـ مثل :الكنافة ،الحمص،
تبولة ،فتوش ،برازؽ ،ك كرؽ عنب ( يبرؽ أك يلنجي ).
وإفٌى الرقصة الشعبية في بالد الشاـ هي الدبكة ،إًلٌا ىأنٌىها تختلف من دكلة ألخرل ،كهي عن
تراث الوطن ،هي ليست حركات عشوائية ،بل هي حركات تيعىبٌر عن الفرح ،كاالنتماء للوطن،
كغالبان ما تتم في األعراس ،كاألفراح ،كالمناسبات الوطنية كالتراثية.
معلومات عن بالد الشاـ :سوريىا أك سوريٌىة هي أكبر دكلة في بالد الشاـ ،أمٌىا سوريا الكبرل
فهي بالد الشاـ ،دمشق هي عاصمة سوريا ،أمٌىا دمشق الصغرل هي نابلس كما ىأنٌىها ملكة فلسطين،
يافا هي عركس فلسطين ،أريحا في فلسطين هي أقدـ مدينة في التاريخ ،مملكة إبلة هي أقدـ
مملكة في التاريخ ،قلعة حلب هي أقدـ قلعة في العالم ،إذ أنٌهي قد تم بناؤها قبل الميالد ،اشتهرت
بالد الشاـ منذ القًدىـٍ باألقمشةً ذات اللوف األحمر ،كما ىأفٌى الصبغة الحمراء كانت سر لدل بالد
الشاـ ،إلٌىا ىأنٌىها لم تعد كذلك اليوـ ،تي ٍعتىبىر حضارة بالد الشاـ ًمنٍ أقدـ الحضارات التي عرفها
البشر ،القدس هي عاصمة فلسطين ،كما ىأنٌىها زهرة المدائن ،ك عاصمة الثقافة العربية في عاـ
2009ـ كعاـ 2019ـ ،كما ىأنٌىها مدينة ميقىدٌىسة ًل ىأفٌى المسجد األقصى في القدس ،عمٌىاف عاصمة األردف،
بيركت عاصمة لبناف.
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أ  /عش ٠عًيب

الموشحات هي شكله من أشكاؿ الشعر ،ابتكرق أهل األندلس؛ لرغبتهم في التجٌديد
كالخركج على نظاـ القصيدة التقليديٌة ،بحيث ينسجم هذا األدب الجديد مع طبيعة حياتهم
االجتماعية ،في تلك المرحلة ،كتميز هذا النوع من األدب عن غيرق بعدة أمور منها:
خصوصية البناء ،كتميز اللغة ،كاختالؼ اإليقاع ،كاالرتباط الكبير بالموسيقى ،كالغناء،
كااللتزاـ بقواعد معينة؛ كاستخدامه للغة الدارجة أك اللغة األعجميٌة ،كقد القى هذا األدب
اهتمامان كبيران من الملوؾ كاألمراء؛ مما كاف له األثر األكبر في انتشارق الواسع خصوصان
بعهد المرابطين.
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ْغأ ٠املٛعخات...
ييعدٌ الموشح ظاهرة من الظواهر األدبية القليلة في األدب العربي ،فبعد االنتشار
الواسع للشعر التقليدم في بالد األندلس بين القرنين العاشر كالحادم عشر
الميالدييٌن ،كالذم تميز بالتقيٌد بالوزف كالقافيٌة ،ظهر جيله جديده من الشعراء ،كنشأ
كترعرع في األندلس بين الطبيعة كمجالس الغناء ،كالطرب كمظاهر الترؼ؛ فأثٌرت
هذق األجواء المتحرٌرة في شعرق كعطائه ،كأصبحت القصيدة الواحدة تظهر في
مجالس الطرب غير ملتزمة ببحور الشعر كأكزانه التقليديٌة ،حيث تنقٌل الشعراء بين
قوافي الشعر ،كبحورق ،كأكزانه ،مما أدٌل إلى تداخيل الغناء مع هذا اللوف الجديد الذم
تميٌز باختالفه عن القصيدة التقليدية ،من خالؿ اعتمادق على أكثر من قافية ككزف
كبحر عركضي.
إضافة إلى ما سبق؛ فإفٌ الموشح نشأ أيضان نتيجة كجود ظاهرة اجتماعيٌة تجسٌدت
في االختالط المباشر بين العرب كاإلسباف ،كنتج عن هذا االحتكاؾ امتزاج لغومٌ ،تمثٌل
في معرفة الشعب األندلسي للعاميٌة العربيٌة ،كالالتينية ،كنتيجة هذق الثنائيٌة اللغويٌة
نشأت الموشحات التي كانت تينظٌم بالعربيٌة الفصحى ،باستثناء الفقرة األخيرة منها،
ككانت تسمى "الخرجة" ،حيث كانت تنظم بالعاميٌة األندلسيٌة ،كهي عاميٌة العربيٌة
التي كانت تستخدـ ألفاظنا من العاميٌة الالتينية.
كهناؾ رأم آخر يرجع أصل فن الموشحات إلى المشرؽ ،كأف موشحة "أيها
الساقي" للشاعر العباسي ابن المعتز أكؿ موشحة في األدب العربي حيث قاؿ في
مطلعها:

أىييٌها الساقي إًلىيكى الميشتىكى
كإًف لىم تىسمىع
قىد دىعىوناؾى ى
ىكنىديمه هًمتي في غيرٌتًه
حتًه
كشىرًبت الراحى مًن را ى
ى
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بكًِ ايطايبَ :صطف ٢باصٌ
ايصف ايجاْ ٞعغز

ْغأ ٠ايًغ ١ايعزب:١ٝ
يعتبر كثير من علماء اللغة ،بأف
اللغة العربية تعتبر من اللغات السامية،
كاللغات السامية هي اللغات التي اشتقت من
اللغة السامية التي كانت سائدة في شبه
الجزيرة ،كهي أربع لغات أساسية (اللغة
العربية  -اللغة العبرية  -اللغة المالطية -
اللغة اآلرامية) ،ثم شهدت اللغة العربية
الكثير كالكثير من التغيرات عبر الزمن.

أ ٍٚايٓاطكني بٗا:
يظن كثير من اللغويين ،أف أكؿ من نطق بها ،هو يعرب الذم تكلم بهذا اللساف
العربي ؛ فسميت اللغة باسمه ،ككرد في الحديث النبوم أف نبي اهلل إسماعيل عليه السالـ ،أكؿ
من نطق لسانه بالعربية المبينة ،من الرسل كليس أكؿ إنساف كما هو متعارؼ عند الناس،
كيعتقد بعض الناس أف اللغة العربية ،كانت لغة آدـ عليه السالـ في الجنة ،كلكن ليس
هناؾ ما يثبت صحة هذا من أحاديث أك براهين.

ارتباط ايًغ ١بايغعز ايعزب:ٞ
شهدت اللغة العربية ارتباطان كثيقان بالشعر العربي؛ فبدأت هذق المرحلة من القرف
السادس الميالدم مع الشعر الجاهلي الذم أصبح متعارفنا عليه بين الناس في شبه الجزيرة
العربية كبالد الشاـ ،كمنافسة الشعراء بعضهم لبعض في الشعر ،مما أدل إلى ديمومة اللغة
في تلك الفترة ،كحفظها من الزكاؿ.
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ارتباط ايًغ ١ايعزب ١ٝبايكزإٓ ايهز:ِٜ
منذ بدء انتشار الدين اإلسالمي
حوؿ العالم القديم ،بدأت اللغة العربية
في االنتشار في المناطق البعيدة مثل بالد
الركـ ،كاالمبراطورية الصينية
كما أنه تم تأكيد حفظ

اللغة

زٌلٍنىا
العربية ألنها لغة القرآف( ،إًنٌىا نىحٍني نى ى
ر كىإًنٌىا لى يه لىحىا ًفظيوفى)
الذًٌكٍ ى

( )9سورة الحجر.

أصباب أدت إىل حفغ ايًغ ١ايعزب:١ٝ
مما ال شك فيه أف اللغة العربية ،من أكثر اللغات إف لم تكن أكثرها في الديمومة؛
حيث استمرت طواؿ فترة

1400

عاـ كيقف خلف هذا الحفظ عدة أسباب:

 أنها لغة القرآف الكريم ،تم كسيتم حفظها إلى يوـ الدين كما ذكر في القراف
كمىنٍ حى ٍولىهىا)
ربًينٌا لًتينٍذًرى أيـىٌ ا ٍلقيرىل ى
كمن األدلة على ذلك (كىكى ىذلًكى أىكٍحىيٍنىا ًإلىيٍكى قيرٍآىننا عى ى
زٌلٍنىا الذًٌكٍرى كىإًنٌىا لىهي لىحىا ًفظيوفى ) كهذا يدؿ على حفظ اهلل تعالى
ككما ذكر ( إًنٌىا نىحٍني نى ى
للقرآف كالقرآف عربي.
 إف اللغة العربية ،لغة مرنة حيث يسهل تعلمها ،كتعلم العلوـ عبرها؛ فهي لغة
تعتمد على االشتقاؽ مثل(كتاب/مكتبة/كاتب/مكتوب) ككلها مشتقة من نفس الكلمة
(كتب) ،الكلمات لديها معاني متعلقة بمعنى (كتب).
 سهلة النطق ،حيث أف ما يميز اللغة العربية ،هو أنها سهلة النطق كحركفها
متناغمة ،كيسهل التحويل من نطق حرؼ إلى آخر على عكس بعض اللغات مثل الصينية،
كااللمانية.
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قامت معالي جميلة المهيرم ،كزيرة الدكلة لشؤكف التعليم ،بزيارة مدرسة
الراشد الصالح كقد تم اختيار مدرستنا من بين مدارس الدكلة في إطار نشر
ثقافة التسامح في عاـ التسامح ،حيث أشارت أزجميلة إلى أف مدرسة الراشد
الصالح تعتبر نموذجا مصغرا لدكلة اإلمارات ،في تنوعها كاختالفها.

األخت سميرة أيوب أثناء استقباؿ معالي جميلة المهيرم ،كزيرة الدكلة لشؤكف التعليم
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لقاء معالي أ.جميلة المهيرم بطالب كطالبات الراشد الصالح
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طالب ٚطايبات ايزاعد ايصاحل ٜعاْك ٕٛايتُٝٝش  ٚاإلبداع .
** حققت المدرسة نتائج مشرفة في االختبارات الدكلية إذ كانت نتائج
طالب الراشد الصالح تفوؽ مستول الشرؽ األكسط في اختبار (  ) IBTكحصد
خمسة طالب من مدرستنا المراكز األكلى في اللغة العربية ،كاللغة
اإلنجليزية ،كالعلوـ .كحصلوا بذلك على شهادة مرتبة الشرؼ من القائمين
على هذا االختبار.
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الذكرى الثامنة و األربعون لوضع حجر
األساس لمدرسة الراشد الصالح
احتفلت المدرسة بالعيد
جميع أقساـ المدرسة.

48

كالذم يوافق األحد

19

أكتوبر

2019

كذلك في

احتفاؿ قسم البنين بالعيد الثامن كاألربعين لتأسيس مدرسة الراشد الصالح.
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اي ّٛٝايزٜاض ٞيف َدرص ١ايزاعد ايصاحل

اي ّٛٝايٛطين ايـ 74
احتفل طالب كطالبات المدرسة باليوـ الوطني  47في أجواء حب كانتماء.
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 ّٜٛايعًِ

االحتفاٍ ب ّٛٝاألصز٠

52

الشوس

إفطار رَضإ
في كل عاـ من رمضاف ،تقيم مدرسة الراشد الصالح تحت
رعاية األخت سميرة أيوب مديرة المدرسة إفطارنا جماعيان لكادر
المدرسة ،في جو من األلفة كالحب كالترابط.

كما أقامت المدرسة فعالية إحتفاؿ الشعوب ،من باب التقارب
بين الثقافات العربية ،كالتعرؼ عليها عن قرب.
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حصلت إحدل طالبات الراشد الصالح على المركز السادس على مستول مدارس
إمارة دبي الحكومية كالخاصة؛فاستحقت التكريم للمرة الثانية في حفل تتويج بطل
القراءة الذم أيقيم في دار أكبرا دبي يوـ األربعاء .2019/11/13
ككاف ستة من طلبة الراشد الصالح قد كصلوا إلى التصفيات النهائية في هذق
المسابقة الدكلية ،كتم تكريمهم في الحفل الختامي الذم أيقيم في التاسع من يوليو
2019ـ.
كألف إدارة المدرسة تقدر عاليا جهود طلبتها كتفوقهم؛ فإف األخت سميرة أيوب
قامت -مشكورة -بتكريم الطللب كالطالبات الذين بذلوا جهدا كبيرا في قراءة ما ال
يقل عن خمسين كتابا أك قصة اكتسبوا من خاللها قدرا ال بأس به من مفردات اللغة
كغذاء العقل كثقافة الفكرككذلك تم تكريم المشرفين على هذق المسابقة لما بذلوق
من جهد في رعاية أبنائهم كتوجيههم كما هو ظاهر في الصور أدناق.
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كرمت م ديرة المدرسة األخت  /سميرة أيوب ،أسرة اللغة العربية؛ لما حققوق
من تقدٌـ في التحصيل كالتقدـ الدراسي ،كلما بذلوق من تعاكف كجهود طيبة خالؿ
العاـ الدراسي.
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أقامت أسرة اللغة العربية ،مسابقة إللقاء الشعر ،كقد أبدت المتسابقات تميزان
في اإللقاء فنالت المشاركات كالمتميزات التقدير كالتكريم.

58

الشوس

59

الشوس

60

الشوس

أقاـ قسم اللغة العربية مناظرة بعنواف (متابعة اآلباء لألبناء) بين طالب
كطالبات الصف الحادم عشر ،فقامت مديرة المدرسة  -كعادتها دكما -بتكريم الفريق
الفائز كجميع المشاركين في المناظرة كالمشرفين عليها.
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* قاـ قسم اللغة العربية بمدرسة الراشد الصالح ،بعمل مسابقة في الكتابة
اإلبداعية لطالب كطالبات المدرسة من الصف الثالث ،كحتى الصف الثاني عشر ،كقد
أبدل المتسابقوف تنافسان كبيران .ككشفت كتاباتهم عن مواهب كامنة تبسر بمستقبل
مشرؽ.
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بقلم الطالب  /يوسف صالح الدين
الصف التاسع

يعتبر اإلنترنت ،من أهم اختراعات القرف الحادم كالعشرين؛ فله تأثير مباشر
على حياتنا الثقافية ،كاالجتماعية ،كالعلمية ،فما هو اإلنترنت؟ كما هي فوائدق
كأضرارق؟
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يشكل اإلنترنت جزءان كبيران من حياتنا االجتماعية؛ فهو يساعد اإلنساف على أداء
أمور كثيرة ،مثل دفع الغرامات ،دكف أف يتحرؾ الشخص خطوة كاحدة ،كاإلنترنت
بشكل عاـ أيضان يمكن للشخص أف يستخدمه ،كيستفيد منه ،كهذا النظاـ أكبر مما
يتخيله اإلنساف ،فهو غني بالمعلومات ،كيمكن استخدامه في أغراض عديدة ،كاف من
الصعب أداؤها في الماضي.
هناؾ فوائد كاستخدامات عديدة لإلنترنت؛ فهو مصمم لكي يكوف سهالن كسريعان،
كفعاالن في طلب المعلومات كتنفيذ األكامرالمعطاة له؛ فالمعلومات الموجودة فيه
كثيرة جدان ،تساعد اإلنساف على معرفة معلومات جديدة ،كيمكن للشخص أف يعٌبر عن
رأيه أماـ مجموعة من األشخاص حوؿ العالم ،أك طلب المساعدة أك إعطاء نصائح،
كمن فوائدق ،أنه سهل االستخداـ كرخيص كيستخدـ في التواصل مع اآلخرين في كل
مكاف من هذا العالم.
لكن مع كل اختراع جديد تأتي مخاطر جديدة  ،علينا االبتعاد عنها.
كمن أضرار اإلنترنت هو أنه منفتحه ،كمعلوماته كثيرة ،لكن من الممكن أف
تيستغل بشكل خاطئ ،فيشكل ذلك ضرران على مستخدميه ،فكثرة معلوماته ،فلربما
يكوف منها أفكار خاطئة ،كمسمومة في مواقع التواصل االجتماعي ،التي تؤدم إلى
تدمير األخالؽ الصحيحة ،كنشر الفكر الخاطئ.
كهناؾ أضرار أخرل منها التنمر اإللكتركني ،الذم أصبح شائعان بين المراهقين،
كهذا ما يتفق عليه الكثير من العلماء ،الذين أثبتوا أف غالبية البشر أصبحوا
يستخدموف اإلنترنت بشكل شبه يومي ،كأف التنمر اإللكتركني أصبح من أكثر الطرؽ
المستخدمة للتنمر.
يأتي أيضان خطر اختراؽ األجهزة اإللكتركنية ،كأخذ المعلومات السرية لضحايا
هذق الهجمات ،مما يؤدم إلى تدمير كانعداـ الخصوصية ،كلكن يمكن تفادم هذق
الهجمات ،عن طري ق تنزيل تطبيقات ،كبرامج مخصصة؛ لحفظ الجهاز اإللكتركني من
خطر الهجمات.
يبقى اإلنترنت ،كاحدان من أهم الوسائل التي يستخدمها االنساف في حياته
اليومية ،كهو آمن ،كمفيد ،إذا استخدمه الشخص بطريقة صحيحة؛ فعلينا االبتعاد عن
األفكار السيئة كاستخدامه في أمور مفيدة تساعد في المستقبل ،كمن كجهة نظرم ،هو
كاحد من أفضل االختراعات في تاريخ البشرية كهذا ما يتفق الكثير من الناس عليه.
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بكًِ ايطايب / ١أص ٌٝجٗاد
ايصف ايعاعز (ج )

لم نكن يوما بحاجة لشيء ،فلدينا كركـ الزيتوف تغنينا كبساتين التين كالبرتقاؿ
تحتوينا ،كنا نعيش في منزؿ صغير فقط ليؤكينا.
ففي الصباح ،كحين تقبع الشمس في كبد السماء ،لدل كل كاحد منا ما يشغله ،كنا
عشرة إلى أ ف فقدنا ذلك العصفور ،فصرنا تسعة ،ك بعد أسر أبي ،ك استشهاد أخي صرنا
سبعة.
نحن شعب نحب الحياة ،إلى ذلك الحد الذم اعتقدنا معه ،أف على الموت أف يقاتلنا
طويالن حتى يصل إلى داخل قالعنا ،نحن شعب ضحى كثيران ،كسيضحي دائمان ،كإذا كاف البد
من كلمة نقولها أماـ االحتالؿ؛ فهي أننا سنواصل المشوار ال من أجل ذلك العصفور الذم
فقدناق اليوـ ،بل من أجل كل العصافير الصغيرة في هذا الوطن الغالي.
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نحن بحاجة ألف نقوؿ ألنفسنا قبل غيرنا ،إننا لم نزؿ أقوياء رغم كل سنوات الموت،
كالقهر الذم عشناق في ظل االحتالؿ ،نحن شعب يأبى الذؿ ،ك نرفض االنصياع للمحتل،
كالهواف ليس من شيمتنا.
من يعتقد منكم أف معاهدات السالـ هي التي أعادتنا للبالد بعد سنوات التهجير
كاللجوء المر؟ ستيعيد البالد لنا الحلم في الوقت الضائع ،في الوقت الذم البد أف ننجز فيه
شيئا لهذ لوطن.
عشنا الهواف ،حتى في عودتنا خالؿ التفتيش على الحواجز ،بل هي سد لتجميع
الضحايا ففي كطني ال يمكنك أف تؤجل عمالن إلى الساعة التالية فمن يدرم أسيكوف خلف
قضباف زنزانته ،أـ تحت األرض متشحا بالبياض ،كرائحة المسك تنفذ من دمه.
قليلوف هم أكلئك الذين يرجعوف إلى أكطانهم ،كهم يعرفوف أنهم عادكا إليها ،كهي
مقتطعة ،هؤالء هم من يستحقوف منا االحتراـ ،كالتقدير ،فلم أكن أحب يومان الذين
يعودكف ألكطانهم فقط كي يموتوا فيها ،ك كأف أكطانهم لن تعيش إف لم تكن جثثهم تحت
ترابها.
نحتاج لخطوة كبيرة ،يلزـ أف تسبقها خطوة أصغر منها بكثير ،لكنها مفتاح كل
الخطوات القادمة ،فوا أسفاق على هذا الوطن إف تركناق ،لمن يبيع أرضه لمحتل غاشم ،أك
أقوؿ كا أسفاق على المسجد األقصى كقبلة المسلمين األكلى ،أك أقوؿ كا أسفاق على سنوات
أمضاها صالح الدين يحرر فيها القدس؛ لنأتي نحن ك في آخر هذا الزمن لنبيعها بسعر
بخس.
فيا حسرتي على زكجة فقدت شريك عمرها لتصبح أرملة ،كعلى أـ الزالت تنتظر
اللحظة التي ستنتهي فيها حرب دامت سبعين عامان  ،لتلتقي بابنها الذم تلقت خبر استشهادق
منذ زمن ليخلف كراءق أيتاما ،ك أـ ثكلى ،كزكجة أرملة ،كحياة تعيسة ك بيت بائس.
فلسط ين ،يا مسقط رأسي ،قدسي يا مصدر إلهامي ،حبك يجرم في شراييني ،كيغزك
كياني ككما قاؿ فيها الشاعر محمود دركيش:
على هذق األرض ما يستحق الحياة ،على هذق األرض سيدة األرض ،أـ البدايات ،كأـ
النهايات.
كانت تسمى فلسطين ،صارت تسمى فلسطين ،سيدتي ،ألنك سيدتي ،أستحق الحياة
باقية أنت يا فلسطين ،يا محبوبتي ،يا ماضيٌ ،كحاضرم ،كمستقبلي ،باقية لنا رغم الحرب،
كالقصف ،كالدمار ،كعاصمتك القدس إلى األبد.
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على الرغم من التكلفة المالية الكبيرة قررت األخت سميرة أيوب – مشكورة – إثراء
المنهج بحصتين إضافيتين للصفوؼ من الثالث إلى الثامن كاحدة للقراءة كاألخرل للكتابة،
كحصة كاحدة للقراءة كالكتابة للصفين األكؿ كالثاني ،األمر الذم استدعى تعيين مزيد من
أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذا النصاب اإلضافي .كتلين لنا سريعان أف نتيجة هذا القرار
كانت تثلج الصدر،حيث نيفض الغبار عن مواهب كامنة كقيمة مخبوءة في صدكر فلذات
أكبادنا.

األستاذ محمود عواد ،يتابع الحصص اإلثرائية في الصف الثاني من المرحلة
التأسيسية2019 - 10 - 10
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كفي هذق الفعالية تطوعت طالبات الصف الحادم عشر لقراءة بعض
القصص كحكايتها ألخوتهن كأخواتهن من طالب الصفين األكؿ كالثاني
االبتدائيين في الساحة الخارجية حيث توزعت الطالبات الحكٌاءات في
مجموعات كتحلق األطفاؿ حولهن ليستمعوا إلى حكايات ال أجمل كال أركع.
فكانت تجربة فريدة كرائعة سعد بها الجميع.
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َٓاظزات أدب...١ٝ
نظم قسم اللغة العربية مناظرة أدبية بين طالب كطالبات الصف
الثاني عشر بإشراؼ أ/محمد إسماعيل ك أ/سناء شوكت بعنواف (مواقع
التواصل االجتماعي كأثرها في األسرة كالمجتمع) ،كتولى منسق اللغة
العربية أ/محمود أحمد عواد إدارة المناظرة .كفي الختاـ سلمت مديرة
المدرسة الجوائز للمشاركين.نهنئ الفريقين كنعد بالمزيد من األنشطة
المثرية.
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The English Department, headed by Mr Ahmad Faqih, conducts various projects throughout
the Academic year. One of our most popular and oldest projects is the Spelling Bee. This
competition is open to students from Grades 1 – 6. The pupils are given a list of challenging
words which they have to spell fluently and accurately. Not only that they have to use them
in sentences of their own to demonstrate that they have comprehended the meaning as well.
The photos below. are proof of the same.
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Another one of our popular projects is the Annual Debate. Here, the boys compete against
the girls on given topics. Cycle 2 has a different topic and Cycle 3 has a different one. Judges
are appointed to choose the winners according to how they are able to convince the judges
about their point of view. Believe me, sometimes it is quite difficult to judge the winner
because the boys put on an amazing show as well as the girls. The topics for the debate this
year were - Is hacking ethical? for Cycle 2 and Traditional Lifestyle vs Modern Lifestyle for Cycle 3. The photos speak for themselves.
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Our most awaited project – Creative Writing! The students eagerly wait for it to be
announced and are always eager to participate. This competition is open to all students
– from Grade 1 to Grade 12. Each grade is given a challenging topic to write about to
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tickle their creative little minds and produce masterpieces. The English Department is
always amazed at the level of writing of our Creative Little Writers and we are proud
of them. Listed below are some of our challenging topics:
 If I could be someone else, I would be……..
 How do you see yourself 10 years from now?
 Pretend you woke up one day and there were no rules. People could suddenly do
whatever they wanted! Explain what the world would be like. Use your
imagination!
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Another one of our very innovative projects was the Read Aloud Competition. This time
the teachers of Grades 1 to 6 worked very hard and provided the props and costumes as well.
The Good Man and His Son, The Fox and the Horse, The Gift of Pearls are some of the
stories that were performed by our little actors. The shows were enjoyed and appreciated by
all as you can see in these photos.

Some Memorable Moments

Our Little Performers
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And last but not the least, our very own Book Club. As an initiative to encourage reading, a
few novels were assigned to be read by the students during their holidays. A group
discussion was held and the teachers motivated the students to give their opinion about the
characters, setting, story, sequence etc. The books assigned were The Stranger by Albert
Camus and Divergent by Veronica Roth. Here are some of the memorable scenes!
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By: Farah Khalid
Grade: 8 / C

I am alone but known,
I could be grown on my own,
But I wouldn’t be shown as a clone
I got to feel and to appeal,
Many others who would steal my heart as a part of
the fresh start,
They would say, ‘Hey! Do you play Kung Fu?’
‘Mmmmmmm! Hey! Do I look as a plainsong?
Do I look as a throng? Are you ok?’ That’s what they
would ask,
So I have decided to crave my soul behind the flask!
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October 23, 2019
Anonymous
It all started in elementary school, I was that kid with two ponytails and big glasses. Other children
in my class used to fat shame me, compare me to other people calling me names and all. I was also
known for “Four eyes.” I was such a positive person, so I thought it was one of their lame jokes and
I didn’t say anything about it. Days passed and I was in secondary school, all of my friends from
elementary school left me because they didn’t want to be seen with me. On the first day, I met my
old best friend, she was nice and we had so much in common. The year passed with her by my side,
and I didn’t face any problems because bullies usually go for lonely people. One day, she started
leaving me alone at recess, ignoring me, etc. This went on for a couple of days before I went to my
mother and talked to her, I was completely clueless. After so much talking and fighting, she left our
friendship. I found a new friend with the same problem, I was really happy with her. History repeats
itself, I got fat shamed again, people in my class called me lazy, fat, and ugly. However, what
annoyed me the most was the glares, whispers and pointing sent my way. I cried a lot and I knew I
was getting bullied but did nothing about it.
As I walk down the hallways, I think about what I did to get here, to this point where I’m doubting
myself every day, thinking I’m not good enough for these people who see what they want to see. My
family and I moved, I thought this might be a new chance or a fresh start, I was slightly wrong. I
didn’t do anything except be myself, everyone has something negative to say about my face, weight,
height or size. I had no one because I was the new girl, so instead of improving my social skills I
always read books. I did get to know new friends, got close ones and I’m in a better place now.
However, I still think about it and how I could’ve done something to stop it. I still doubt myself
sometimes but I don’t let it get to me.
I just want to tell everyone who is going through the same: it gets better. I know it’s really hard, and
you might feel like giving up sometimes, but you have to be yourself and stay confident. Don’t let
them get to you. And if anyone judges you, it is their own problem. Those people have no idea what
you’ve been through. They probably couldn’t even take it. But you had to take it. And you’re still
here going on with your life. And that’s why you can be proud of yourself.

By: Lana Subhi
Grade 10/B
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By: Ashar Wael
Grade: 12 / C
Somewhere in the darkness all alone,
Am I really invisible or isn’t it shown?
Where you feel the happiness is faded,
It’s when everyone you know is hated.
Only then your heart gets shattered,
After that nothing can make you flattered.
Years erased the feeling of being loved,
And it’s been a century since I was hugged.
When you look at me you’ll see nothing…..
Sitting there in the corner mysteriously humming.
Maybe with a little bravery I’ll try,
To get away from here and just fly.
Imagining to live with birds in the sky,
No humans around to hurt just so high.
I wish I can just get away…...
It’s not like I have a reason to stay...
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Leen Hosam Al-Qudah
Grade 12 / B

“The Grass is Always Greener on the Other Side!”
I woke up that morning thinking it would be just another regular day, but it was far
from that. I had learned something life changing that day.
I had started that day with my regular morning routine, which usually ended with
me sitting on the creaky old chair in my garden drinking a cup of steaming hot coffee.
And as the minutes passed by, I gazed at the picture-perfect house in front of me,
with its mighty pillars, high walls and lavish gardens.
Oh! How I had always longed to live in a house that beautiful, with its colorful variety
flowers and marble steps.
I had never actually gone in there, and as I admired the house from afar that day,
with jealousy deep in my heart something unexpected happened. In a blink of an eye
I was no longer sitting in my garden.
I was inside the perfect house. But it was no longer that perfect. For everything was
silent, bleak and drained of life. At that moment, I realized that with every different
point of view came a different picture, and not all pictures had to necessarily be
aligned together. And because of our human nature, we usually find that everything
out of our reach is better looking and more important, but then the truth is far from
that.
If you are satisfied with what you have and what God has given you, trust me you will
end up living a happy life filled with joy and no worries whatsoever to plague your
day.
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By: Joud Abu Khazneh
Grade: 11 / C

Have you ever wondered what the future might hold for us? Good or bad
things? What do you think from your point of view the future will be like? Will
we have flying cars or will robots take over the world? Let me tell you about
the mystery of the future!
First of all, how do you think the buildings will look like? I think technology will
be everywhere. We will have automated cooking machines, lights that operate
by your voice, we might even have self-driving cars. Can you imagine sitting in
an automated car? All you need to do is choose your destination, sit back and
relax. In addition to that, I believe that everything will be on the internet. For
example, everybody will start to shop online, maybe malls will even disappear.
The products will be delivered by a drone. What about transportation you
might ask? Well, some people say flying cars, some say there will be 'hydro
flasks' that can transport you from Abu Dhabi to Dubai in a couple of seconds.
Now, the second point is about food. Everybody’s favourite! Scientists are
trying to make food as pills so that one pill can make you feel full for most of
the day. That way, less food will be confused with less worry on food not
running out in the future from population increase through the years. Some
even predict that we will have water in bubble shaped circles made out of
sustainable materials so as not to harm the environment after it is used.
In the end, the future is a whole mystery that no one knows what can happen.
So, let’s take care of our world and environment to live a better life with better
health. Also, to have more developed items and science.
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By: Yassmeen Nasir

Grade: 11 / C

Drowning in emotions, the boat is sinking inside the ocean of your thoughts, the waves of the raging storm
filling you with the cold, wretched feelings filling your body, especially the tips of your fingers.
A lump in your throat, getting bigger and bigger every time you get humiliated, embarrassed, awkward,
getting yelled at and such.. It's slowly killing the child inside your heart. It's killing you. Your thoughts start to
cry, to yelp, beg for some easiness, but none is given.
A string is pulling you closer to this huge infinite hole. The loud bellows of victims deep down inside the hole
echoes all around my head. They're begging for it to stop, but no one can hear them but me.
The huge clocks surrounding my head are filling my eyes with tears, my ears with ticks, what is it supposed
to be? A warning? A call for help? A sign of relief? I can never know...
The freezing feeling that are at the tips of your fingers and toes, sending those chills up your spine,
reminding you that you are alone. You have no one to borrow some warmth from, no one to tell you that
everything will be alright. You just simply, have no one.
How that pressuring feeling on chest crushes your rib cage from how heavy it is! How your breath shivers
every time you are reminded by the agony and the void that is all around you! How your voice cracks when
someone asks you what's wrong! How you just want to be invisible so no one can see through you!
Every second of your day, your own brain betrays you and acts completely against you. How you feel so
apart from yourself, as if the distance between you and your soul keeps getting longer with every step you
take. You just keep on running and running, screaming for it to come closer to you, but it never listens.
Your fast heart beats filling your ears with all the screaming and running, how your tears race on your warm
cheeks, how sore your eyes get from all the sobbing, how you fall on your knees from how weak you've
gotten, that's when you know, you are helpless, you are way beyond help.
I can hear the laughter of the ones around me, how their smiles reach from ear to ear, how much their eyes
shrink whenever they laugh. It's as if they're free, the feeling of being untied from the string. The feeling of
being yourself without someone dragging you down to the very bottom whenever you try to smile.
Why can't my book be white again? Every page of the chapter of my life seems to be black, gloomy and
malicious. It's as if the twilight is taking over every vessel it sees.
The case of how emotions depend on thoughts and vice versa will always be a mystery to me, and most
likely to all humanity. Hoping one day, someone will walk through this passageway with me, pointing me in
the right direction, until we can find the way out. Instead of me being alone in this maze, questioning every
act I did, squeezing my brain and making myself believe lies I've told myself to end parts of my misery.
Hoping that someone will lift some weight of my back and head. Hoping that one day we will be free.
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By: Lana Subhi Grade: 10-B













You hear this word everywhere, so what exactly is bullying? Bullying is a distinctive pattern of harming
and humiliating others, specifically those who are in some way smaller, weaker, younger or in any way
more vulnerable than the bully. Bullying is not garden-variety aggression; it is a deliberate and repeated
attempt to cause harm to others of lesser power. It’s a very durable behavioral style, largely because
bullies get what they want—at least at first. Bullies are made, not born, and it happens at an early age.
There are many different types of bullying that can be experienced by children and adults alike, some are
obvious to spot while others can be more subtle. The first and common way of bullying is physical
bullying. Physical bullying includes hitting, kicking, tripping, pinching and pushing or damaging property.
Physical bullying causes both short term and long-term damage. The second type is verbal bullying.
Verbal bullying includes name calling, insults, teasing, intimidation, racist remarks, or verbal abuse. While
verbal bullying can start off harmless, it can escalate to levels which start affecting the individual target.
The third type is social bullying. Social bullying, sometimes referred to as covert bullying, is often harder
to recognize and can be carried out behind the bullied person's back. It is designed to harm someone's
social reputation and/or cause humiliation. Social bullying includes:
lying and spreading rumors
negative facial or physical gestures, menacing or contemptuous looks
playing nasty jokes to embarrass and humiliate
mimicking unkindly
encouraging others to socially exclude someone
Damaging someone's social reputation or social acceptance.
The fourth type is cyber bullying which happens to teenagers mostly, it can be overt or covert bullying
behaviors using digital technologies. Cyberbullying is bullying. Hiding behind a pretty screen, doesn't
make it less hateful, written words have power. It includes:
abusive or hurtful texts, emails or posts, images or videos
deliberately excluding others online
nasty gossip or rumors
imitating others online or using their log-in

Everyone repeatedly talks about bullying, but the main question is, how does one handle a bully?
The first line of defense against a bully, experts agree, is avoidance. It is wisdom, not weakness, to
walk away from a bully. A second line of defense is to recruit a companion; bullies tend not to pick
on people who are surrounded by friends. Adults have a role to play in making their children bullyproof—equipping their kids with self-confidence. If you are getting bullied, please speak up for
yourself, seek help and guidance from others. If you can’t seem to have anyone to talk too, you can
visit/ message support centers, you also have the choice of doing it anonymously. Never be bullied
into silence. Never allow yourself to be made a victim. Accept no one’s definition of your life, but
define yourself.
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By: Yassmeen Nasir
Grade: 11 / C

Welcome to my world; administration.
I'll speak my words; my creation.
I might sound rude; my personification.
But this life needs an act; a situation.
So many things compared to me; a differentiation.
I've asked and prayed for transfiguration.
All I received was desertification.
Come on help me; with a recommendation.
Is life all about experimentation?
This caused my brain to work overly; overstimulation.
You broke my soul; well congratulations.
Tell me your prize; a bad consideration.
I'm not a detective; but this needs an investigation.
Sure thing; it needs a qualification.
My soul is looking for peace; justification.
My mind is blank; causing hallucinations.
Love is like gravity; more like magnetization.
Is it that complicated?
I swear; it isn't sophisticated.
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Just my world; so miscalculated.
So, my thoughts; it out populated.
I really didn't plan this all; undesignated.
You assumed my meanings; underestimated.
I try to find my words; dilapidated.
I draw my thoughts; illustrated
I crush your opinions; obliterated.
You changed my eyes; degenerated.
You judged my personality; speculated.
You shut me down; hibernated.
All I wanted from you; is acceptance.
I beg to differ; recognizance
Please; show your hearts; your renaissance.
I'm not a killer; intolerance.
It's how I look; my appearance.
Why take it so deeply? no importance.
I've stood in front of you; marked my attendance.
For you see my torturing; my sufferance.
I made sure you don't get hurt; an insurance.
But what you did; ditched me out; ignorance.
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By: Sara Mahmoud Youssef
Grade: 12
I opened my eyes hardly flickering them, I felt my eyelids getting heavier every time I tried to open
them. "Ugh, stop, stop!" I yelled while hitting stop on the alarm. 'Why did I sleep late last night?' I
started mumbling to myself.
I walked past the mirror I have on my wall and decided to go back to it to see how black my eye
bags were getting. My hair was held in a bun that I've tied the previous night and strings of hair
covered my face and ears. My eyes were puffed and with black eye bags surrounding them just like
what I thought. My cheeks were red as they always are whenever I wake up.
"Amy! Hurry up! You're gonna be late for school." "Coming, Mom!" I yelled back while trying to
hurry up to brush my teeth and get ready. I pulled a pair of black jeans, a crop topped mustard
hoodie, got a pair of black vans to wear and untied my hair in a hurry. "Amy! I'm gonna leave if
you're not here in less than a minute!" "Okay, okay!" I tried to hide my dark eye bags with concealer
as fast as I could, brushed some contour on my cheekbones, headed downstairs and as I grabbed
my black backpack from the table I ran outside to the car.
As soon as I got off the car in school, I met the group of friends I always sit with on my way to the
entrance. We started talking about how hard the homework was and actually a few moments later,
ended up talking about how some zoologists have found out that some species of dinosaurs are
actually living today with us. I don’t really know how our conversations always end up with
unexpected stuff.
The weather was a bit foggy and the sky was filled with the clouds that were tipped with orange
during the sunrise. It’s just like some kind of painting that was perfectly painted with no flaws.
After some moments, we reached the Biology classroom. The teacher that we all respect a lot was
still not there. He had a fringe of grey-white hair around his balding, mottled scalp, a wizened face
and a back slightly hunched. With each movement he attempted, there was a crack of old bones
and these reasons were enough for us to take everything he says seriously and importantly because
of his wise life experience.
After four periods passed by, the bell rang announcing the beginning of the break time. I headed to
the cafeteria and asked for the daily meal; one grilled toast with turkey and cheese, a plate of
vegetables and an apple juice. I’ll set all jokes and the crowded cafeteria aside, but I was obsessed
with the school food for a long time now.
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I held my lunch looking over the tables trying to find Emily- my best friend- it took me a while to
find her between the faces. We sat together and started talking about what we’d done in the
previous day and about our daily family problems and siblings fights.
People had these shocked expressions whenever they saw me with Emily. We’re two best friends
from different worlds. At first glance, Emily seemed like the kind of girl you hired to kill your
husband: leather jacket, dusty tank top, bandanna, drove a stupid vintage pickup and blasted heavy
metal from. If a stranger ever spoke to her, her dry wit supported their prejudices. But that’s not the
Emily that I knew.
I knew the Emily who sent you smiles so bright you could see them from across the Pacific Ocean
and whose thoughtfulness warmed your heart. I knew the Emily who broke out her guitar at 8am to
have what she called a “Living Room Concert”. She’s so fun to be around, not like what everyone
thinks of her. We talked until the last drop of time and headed to the class afterwards.
Chemistry class, Physics class and Maths class had passed by as the time ticked away. As it reached
2:30 PM, English literature class was about to begin. We headed to the class that was at the end of
the corridor on the left corner. It was very dark as the only light came from a slit between the grey
sagging curtains that completely covered the rays of the sunlight, so we immediately opened the
curtains revealing the bright light coming from the outside and started with the class's favorite
subject. The school hours finished as the time approached 3 PM, that’s when I headed out happily
and went back home.
As soon as I got inside the house, I went to my room, slumped in my bed, threw my backpack on
the couch beside the bed and slept. I felt that I was on a five-battery charge and didn’t even have
the energy to speak to anyone, not even my twin brother. I ended up waking on 7 PM, later than the
usual. 'Why did I sleep until now?' I asked myself as a headache throbbed through my skull and felt
a grey cloud floating above my head.
I reached for my phone as soon as I got up and spent half an hour checking my Instagram feed and
Snapchat stories before laying my eyes on my backpack. Although, I didn’t really feel like studying
but I have a sound that’s coming from deep down there telling me to get up and start studying.
Three hours passed by and the time was about to turn 11 when I decided that it was enough
studying for today. I went then downstairs to check up on my family and spend time with them. My
mother had made her signature meal that consists of some mouth dropping potatoes that are
stuffed with cheese and vegetables. The day ended while I was eating on the couch and watching a
movie. Again.

89

3
4
5
6
9
11
13
14
16
17
18
21
55
57
59
31
35
36
41
45
47
49
58
75

90

الشوس

91

الشوس

