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مركز الّدكتور إبراهيم سعدي ألحباث تدريس اللغة العربية وآدابها

املركز وأهدافه:

اللغة  بتدريس  منوطة  الجنوب،  يف  البدوّي  املجتمع  يف  التّعليم  جهاز  تعرتض  التي  العقبات  إحدى 

العربيّة وآدابها كلغة أّم. هذه العقبة تتمثّل يف النتائج املتدنّية يف اللغة العربيّة يف امتحانات البجروت، 

مقارنة بنتائج مجتمعات أخرى ناطقة بالعربيّة يف البالد. عند انخراط الطلبة من املجتمع البدوّي يف 

برنامج التأهيل يف الكليّة نلمس لدى قسم ال يُستهان به معرفة محدودة باللغة العربيّة. إّن إقامة 

مركز أبحاث تدريس اللغة العربيّة وطرائق تدريسها من شأنه أن يساهم يف تطوير برامج لتحسني 

معرفة الطلبة يف اللغة العربيّة وأساليب تدريسها.

يعمل املركز، ومنذ تأسيسه، باملشاركة مع األقسام واملراكز املختلفة يف كليّة "يك" والتّفتيش عىل اللغة 

العربيّة يف املجتمع البدوّي من ِقبل وزارة املعارف ويخلق ُعرى وثيقة مع املرشدين، املديرين ومركّزي 

املواضيع يف املدارس واملجتمع. فضاًل عن ذلك، يطمح املركز إىل تطوير برامج لرفع مستوى تدريس 

اللغة العربيّة، تستند إىل نظريات تربويّة حديثة تدعمها تكنولوجيا القرن الحادي والعرشين. 

من أهــداف املركز:

١- تحسني تدريس اللغة العربيّة يف إطار التأهيل للتدريس.

٢- تطوير االمتيازيّة يف اللغة العربيّة لدى الطلبة يف طور التأهيل للتدريس.

٣- تطوير التقّدم املهني للمعلمني بصفتهم ُمتخّصصني لتدريس اللّغة العربيّة.

٤- تشجيع البحث العلمي يف مجال تدريس اللّغة العربيّة.



مقتطفات من إبداع التالميذ مقتطفات من إبداع التالميذ  متوز  2013متوز  2013

5

نبذة عن حياة املرحوم الّدكتور إبراهيم عدنان سعدي

 “ُمناَي أن أبذَل ُقصارى ُجهدي ليك يغدو هذا العامل بعدي مكانًا لحياة الناس خريًا 

منه حني جئتُه، وكّل ما أقوم به يدور حول طموحي هذا” )إبراهيم عدنان سعدي(.

ُولد إبراهيم عدنان سعدي يف الثالث والعرشين من متّوز عام ١٩٨٢، 

األخ  وهو  سعدي،  وخولة  سعدي  الّدكتورعدنان  ألبَويْه  القدس،  يف 

األصغر ألختيْه عبري ورشا.

انتقل  ثّم  القدس،  يف  األنجليكانية  املدرسة  يف  تعليمه  إبراهيم  بدأ 

بعد إنهاء الصف التاسع يف هذه املدرسة إىل املدرسة الثانوية بجوار 

خمس  ُمجيًدا  باهر،  بنجاح  تعليمه  أنهى  حيث  العربية،  الجامعة 

لغات إجادة تاّمة: العربيّة، العربيّة، اإلنجليزيّة، اإلسبانيّة والفرنسيّة.

يف سنة ٢٠٠٤ أنهى إبراهيم ، بامتياز،  دراسته الجامعية يف موضوع الّصيدلة، يف الجامعة العربيّة يف 

القدس. خالل دراسته املذكورة، تلّقى املديح والتقدير الكبرَييْن من جميع معلّميه ومرشديه، ملؤهالته 

املهنية- العلمية، وباألخص لشخصيّته الفريدة املشّعة ُحبًّا وحنانًا نحو كل إنسان حيثام كان.

بالتعددية  متيّزت  بيئة  وهي  وشبابه-  طفولته  احتضنت  التي  وللبيئة  الحياة  يف  إبراهيم  لرؤية  كان 

الثقافية واملذهبية والقومية- كان لذلك كلّه أثر حاسم يف قراره مواصلة دراسته يف مجال الطّب. وإذ 

رأى أن يدرسه يف الواليات املتحدة، فقد سافر يف سنة ٢٠٠٤ إىل والية   Iowa، حيث التحق بكليّة 

.Iowa City يف  Iowa Carver College of Medicine الطّب يف

له طيلة حياته،  العائلة، حيث نشأ وترعرع يف عائلة محبّة، كانت عونًا  الباّر يف  االبن  إبراهيم  كان 

فبادلها بدوره الحّب واالحرتام والتقدير. فقد كان شديد اإلخالص للجميع: ألبَويْه وألختَيْه. 

يف صيف ٢٠٠٩ كانت نيّته أن ينشئ أرسته الصغرية ، فقد خطب رشيكة حياته قبل وفاته بقليل، عازًما 

عىل الزّواج منها مع االنتهاء من الدراسة. إالّ أّن مشيئة الله تعاىل شاءت له غري ذلك، فقبل إنهاء دراسة 

الطّب وتسلّم الّشهادة بشهور عديدة، انقصمت حياته مرًّة واحدة يف ظروف مأساوية. األحالم كلّها، 

واآلمال كلّها، انقطعت فجأة، وبقي ُمحبّوه الُكُث بعده يف حزن وأمل، ويف شوق ال آِخَر له.



مقتطفات من إبداع التالميذ مقتطفات من إبداع التالميذ  متوز  2013متوز  2013

6

عزيزي الطّالب، أختي الطّالبة

الّسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

إبداعاتكم  بواكري  خالله  من  سطّرتم  الذي   ، واعدة"  "أقالم  من  األّول  العدد  إليكم  أزّف  أن  رسوري  دواعي  لَِمن  إنّه 

وإنتاجاتكم الّنثيّة والّشعريّة خالل العام الّدرايّس املُنرصم 2012-2013.

إّن مركز املرحوم الّدكتور إبراهيم سعدي ألبحاث تدريس اللّغة العربيّة يف كليّة يك، ومنذ انطالقته املباركة، قد وضع اللّغة 

العريّب عاّمة، يف أولويّات خططه وبرامجه  الحبيب واملجتمع  الّنقب  العربيّة يف  العربيّة وطالّبها ومدرّسيها يف املدارس 

الّسنويّة، التي تشتمل عىل مؤمترات وأيام دراسيّة ونشاطات مختلفة داخل الكليّة وخارجها. لقد جاءت هذه املبادرة 

املوفّقة بعون الله، ضمن هذه الرؤية الّسليمة واملسؤولة تجاه لغتنا الجبية وطالبنا الكرام.

 عزيزي الطّالب، أختي الطّالبة. إّن ما تقّدمونه يف هذا العدد من إبداعات أدبيّة، ليُعترَْب خطوة أوىل، ولكّنها ُمميّزة، عىل 

طريق الفالح يف املساهمة يف رَفْع لغتكم - اللّغة العربيّة - إىل مكانتها املرموقة واألصيلة التي أرادها لها القرآن الكريم.

وبهذه املناسبة، بوّدي أن أتوّجه إىل جميع الطّالبات والطالّب والهيئات التّدريسيّة عاّمة، وهيئات تدريس اللّغة العربيّة 

خاّصة يف مدارسنا العربيّة، وأناشدهم بتشجيع ودعم هذه املبادرة املباركة ُمستقبالً، ليك نرقى بلغتنا الجميلة.

لتأهيل  االبتدايئ  القسم  اإلرشاد يف  لطاقم  والِعرفان  الّشكر  آيات  بأسمى  أتقّدم  أن  إالّ  املقام  يسعني يف هذا  ال  أخرياً، 

أحمد  والّدكتور  شارب  أبو  الّدكتور موىس  وهم:  العربيّة  اللّغة  إرشاد  طاقم  رأسهم  كليّة يك، وعىل  العرب يف  املعلمني 

العطاونة والّدكتور سامل العطاونة، ولجميع اإلخوة ُمديري املدارس االبتدائية ضمن منظومة التّطبيقات املهنيّة لطالّب 

العطاونة، عىل  السيّد واألستاذ يارس  الجرجاوي واألستاذ حافظ  الله  العمور واألستاذ عبد  الكليّة وهم: األستاذ سلطان 

دعمهم لهذا املرشوع الرّائد. والّشكر والِعرفان موصول أيًضا لكل ُمركّزي اللّغة العربيّة وُمدرّسيها يف تلك املدارس، عىل 

جهودهم الجبّارة واملباركة يف سبيل إنجاح هذا املرشوع وإخراجه إىل الّنور بحلّته الجميلة.

ولله الحمد واملّنة ِمن قبُل وِمن بعُد.

كتبه خبالص التقدير واملّبة
الّدكتور سليم أبو جابر
رئيس مركز الّدكتور إبراهيم سعدي ألحباث تدريس الّلغة العربّية
رئيس القسم االبتدائي لتأهيل املعلمني العرب
كلّية كي- بئر الّسبع
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تقديـم

يرسّنا أن نضع بني يديك هذه الباكورة ملختارات من إبداعات التاّلميذ يف اللّغة العربيّة، يف املدارس الّتي يتدرّب فيها طلبتنا 

من كلّيّة يك األكادميية للرّتبية. وهذه املدارس هي: مدرسة املستقبل يف شقيب الّسالم، مدرسة العطاونة يف حورة، مدرسة 

يِّد، ومدرسة الرّحمة النموذجيّة يف رهط. وتندرج هذه اإلبداعات يف إطار برنامج مهارات التّعبري الكتايب يف املدارس  السَّ

املهارات  تنمية هذه  أعينهم  بني، واضعني نصب  املدرِّ الرّتبوينّي واملعلّمني  املرشدين  املتدّربون بإرشاف  الطّلبة  به  نهَض 

ورعاية كاتبيها، ونرشها عىل املأل يف أطار هذا الكرّاس، حتى تستمّر هذه الجذوة وتؤيت أكلها كّل حني.

تناولها. فام  التالميذ غزيرًة ومتنّوعة يف شتّى املضامري، رغم تفاُوت لغتها وأسلوب كتابتها وطريقة  لقد كانت كتابات 

اإلبداعات يف هذا الكرّاس إاّل النَّْزر اليسري من الفيض الكثري الذي توصلنا إليه من نتاجات التاّلميذ. إّن هذه اإلبداعات 

قد خطّها يراع التالميذ بلغتهم الذاتيّة التي اكتسبوها يف املدرسة، وهي تنّم عاّم يختلج يف نفوسهم من خواطر ومشاعر 

ويعتمل يف أذهانم من أفكار وآراء. ولغتهم إّنا هي لغتهم املرحليّة يف الّدراسة، ومن البديهّي أن يشوبها أحيانًا بعض 

الركاكة يف املبنى والرتكيب، آملني أن تكون هذه اإلبداعات محاولة يف سلسلة متصاعدة نحو تطوير ملكة التّعبري لديهم. 

الّنحو التي يجهل معظمها يف هذه  التّلميذ عىل سجيّتها، دون أن نقيّده بقواعد  ومن هذا املنطلق آثرنا أن نرتك لغة 

املرحلة. فناهيك عن تصويب أخطاء لغوية يسرية يقتضيها السياق، فإن املوضوعات املنشورة يف ثنايا هذا الكرّاس هي 

انعكاس أمني لِلُغة ومضامنَي قابلة للتّوّسع واإلثراء. وقد يلمس القارئ يف املوضوعات آراء ورؤى لتغيري الواقع نحو األفضل 

والتشبُّث بالفضائل واملُثُل العليا ومكارم األخالق، لتطمح إىل خري اإلنسانيّة جمعاء. ومثّة محاوالت شعريّة ال بأس بها تنّم 

عن ِحّس ُمرَْهف وعاطفة صادقة٬ بَيْد أنها بحاجة ماّسة للتّطوير.

إنّنا نؤمن بأّن لدى كل تلميذ مواهب وقرائح قد تؤيت إبداعات خاّلقة، فحرّي بنا أن نرعاها وننميها لتتفتّق براعمها عن 

زهور يانعة ومثار جنيّة وأفنان وارفة الظاّلل.

لقد آَل مركز الدكتور إبراهيم عدنان سعدي ألبحاث تدريس اللغة العربية عىل نفسه - من خالل طاقمه - أن ينرش هذه 

اإلبداعات يف هذا الكرّاس، يف مسًعى وبادرة منه لتشجيع هذه األقالم الواعدة واملواهب الوليدة.

إنّنا نهيب باملدارس أن ترعى بدورها هذه املواهب وتنميها من خالل أُطُر ومنابر مختلفة، خشية أن تخبو جذوتها وتذبل 

زهورها وتستحيل رماًدا وحطاًما.

ال يسعنا يف هذا املقام إاّل أن نشكر الزميل الدكتور سليم أبو جابر - رئيس مركز الدكتور إبراهيم عدنان سعدي ألبحاث 

تدريس اللغة العربية - الذي شّجع فكرة إصدار هذا الكرّاس ومل يأُل جهًدا يف إخراجه إىل حيز التنفيذ. كام نشكر طلبتنا 

الذين ساهموا يف برنامج مهارات التّعبري بالتّعاون مع معلميهم املدّربني، وجمعوا غيًضا من فيض هذه اإلبداعات.

نأمل أن يساهم هذا الجهد املتواضع يف رفع مستوى التّعبري يف املدارس، وأن يكون منربًا لهذه األقالم، نحو مستقبل زاهر 

وغد مرشق، والله ويل التوفيق.
مرشدو الّلغة العربّية
د. موسى أبو شارب
د. سامل العطاونة
د. أمحد العطاونة
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قّطيت
ــي الــجــمــيــلــة ــت ــط ــي ق ــت ــط ق

ـــا ـــه ـــب ــــا، أالع أطــــعــــمــــه

أحــــــــزنـــــــــــــــــهــــــــــــــا ال 

ــــي ــــت ــــق ــــدي هــــــــــي ص

ــــز ــــف ــــق نــــــــركــــــــض ون

ُجـــرحـــت اذا  ـــــا  ـــــه أداوي

ـــل ـــي ـــم ــــــدهــــــا ج جــــــل

ـــل املـــــاس ـــث ـــا م ـــه ـــون ـــي ع

صــــغــــرية ــــي  ــــن ــــي ع يف 

ـــو الــصــغــرية ـــول قــطــتــي ل

الــبــيــت ـــاء  ـــح أن يف  ــز  ــف ــق ت

وأعــــــــتــــــــنــــــــي بــــهــــا

ــــا  ــــده ــــع ــــــــــــــا أس دوًم

ـــــا وهـــي ـــــــا نــــي أن دوًم

ــــــــــرح  ــــــعــــــب ون ــــــل ن

فــــهــــي رفــــيــــقــــة حـــيـــايت 

ــــــع ــــــدي لـــــــــونـــــــــه ب

ـــع مــــثــــل الـــنـــجـــم ـــم ـــل ت

كــبــرية  قـــلـــبـــي  يف  ـــن  ـــك ل

ـــد االب اىل  ــي  ــع م ــقــى  ــب ســت

ــو ــي ــــو  م ــــي م

مرينا ابو رمشة - الصف اخلامس
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم

الصداقة

ما أجمل الصداقة، وما أحسن الحياة مع األصدقاء!

فكل واحد من الصديقني يصدق يف حبه ألخيه وإخالصه له.

والصداقة مشاركة يف الرّساء والّضّاء، وكذالك العطاء.

فصديق الحق هو الذي يكون بجوار صديقه وقت الشدة وال يتخىل عنه حني يحتاج اليه.

فيجب علينا اختيار الصديق املتأدب باألخالق وامللتزم بالسلوك الحسن، ألننا اذا مل نُْحِسن 

اختيار الصديق انقلبت الصداقة اىل عداوة.
خدجية أبو رسيس - الصف اخلامس 3
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم



مقتطفات من إبداع التالميذ مقتطفات من إبداع التالميذ  متوز  2013متوز  2013

9

معلميت
عبري ــك  ــت ــب ــال ط ــــا  أن ـــي  مـــّن

ــري ــث ــك ــد مــنــهــا ال ــي ــف ــت ــس ن

عبري ــك  ــت ــب ــال ط انــــا  مــنــي 

ــر ــزي ـــاًم غ ـــل مـــنـــك أنـــــت ع

عبري ــك  ــت ــب ــال ط ــــا  أن ـــي  مـــّن

ــــعــــطــــاء الـــوفـــري عـــــىل ال

ــــك مــعــلــمــتــي تـــحـــيـــة ل

مفيدة أشـــيـــاء  تعلمينا 

ــــك مــعــلــمــتــي تـــحـــيـــة ل

ـــم ـــل ـــع ـــت ـــــــــــدرس ون ن

ــــك مــعــلــمــتــي تـــحـــيـــة ل

ــر ــقــدي ــتّ لـــك مــّنــي كـــل ال

هال احلمامدة - الصف اخلامس
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم

أين العطاء؟
ـــــاء ـــــط ـــــع ايــــــــــــن ال

لِـــــــــــام الــــــطّــــــغــــــاة

فــــــأنــــــا الــــعــــطــــاء

ــــــك الـــــّســـــامء ــــــذال وك

ــــــــــال تــــجــــعــــلــــوا ف

ـــــــى املــــــلــــــوك ـــــــن اغ

فـــــــال تــــتــــجــــاهــــلــــوا

ـــم ـــك ـــق ـــل ـــــــــــــذي خ ال

ايــــــــهــــــــا الــــــــنــــــــاس؟

ــــــاس ــــــس وعــــــــــــدم اإلح

ــــــــــىل مــــــــن املــــــــاس أغ

ــــــــاس ــــــــــّب األس ــــــي لُ ه

مـــــــــــن انـــــفـــــســـــكـــــم 

فــــالــــلــــه ســيــغــلــبــكــم

ُمــــــــلــــــــك الـــــهـــــكـــــم 

ــــم أعــــبــــدوا فــــأعــــبــــدوا ث

مها احلميدي
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم
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أمـــي

ـــســـٌم يــشــفــيــنــي ـــل ـــــي ب أم

عــروقــي يف  ــــرسي  ي ــا  ــه ــب ح

ـــاين ـــن ـــت ـــا شــــكــــري وإم ـــه ل

تــغــمــرين بــعــطــائــهــا الــجــزيــل

ــي ــن ــداوي ــٌر لـــرتعـــاين وت ــســه ت

ــــؤادي ــا بـــروحـــي وف ــه ــدي أف

تعجز وصــفــهــا  يف  ــكــلــامت  ال

معانيها يف  جميلة  كلمة  أمــي 

ــــــيء كــيــاين ـــة ت ـــع ـــم وش

والحنان  الـــدفء  منبع  هــي 

الــشــان و  ــام  ــق امل عظيم  لــهــا 

ـــب وآالمـــــــي أحـــــزاين ـــذه ت

ــري والـــحـــاين  ــب ــك ــبــهــا ال بــقــل

ــوجــدان وال القلب  يف  اسمها 

ـــأىب الــنــســيــان ـــي كــلــمــة ت أم

الــجــنــان يف  ــــــرة  زه هــــي 

مها احلميدي
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم

يف املستقبل

سمك.  وال  رزق  وال  ماء  ال  فيها  ال  والبحار  منهارة،  واملباين  طيارة،  السيارات  تكون  حينام 

الناس ويصبح اشهر العلامء تحت دوس االقدام بسبب ما كان يف  حينام يسود الظلم بني 

اجل  ويبذرون من  يبّذرون  ومالهم وشهرتهم  العلم  زيادة  بسبب  كانوا مشهورين  املايض. 

دمار املستقبل يف النفط والغاز واملاء وحتى الهواء الذي يستنشقونه ولواله ما عاشوا. واملياه 

التي اصبحت مضيعة ألوالدهم يف امريكا، الذي يحلم مبثله طفل يف الصومال، والنفط الذي 

يستهلكونه عىل االلعاب الكهربائية التافه، وماذا عن الحيوانات التي ماتت من اجل زينة 

بيوتهم ومالبسهم البارحة.

ان العلم جيد، لكنه ليس لخراب املستقبل.

رنا اجلرجاوي - الصف اخلامس 1 
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم
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ـــــي الــصــغــرية ـــــِت ـــــْدرََس َم

ـــــة ـــــع ــــا واِس ــــه ــــتُ ــــاح س

ــــــا  ــــــَه ـــــَهــــــا ألَنَّ أُِحــــــبُـّ

 

ـــــا الــــنِّــــظَــــام ـــــارَُه ـــــَع ِش

ـــــــا يَـــــــُســـــــوُدَهـــــــا دامئً

ـــا ـــَه ـــلِ ـــْض ـــَف ـــــَهـــــا لِ أُِحـــــبُّ

ـــا ـــَدَم ـــْن ِع ـــاِح  ـــبَ ـــصَّ ال َويِف 

أحـــــمـــــل َحــــِقــــيــــبَــــِتــــي

ــي ــِت ــم ــلِّ ــَع ُم أََرى  ِحـــــنَي 

ــــــريَْه  ــــــِث ـــا كَ ـــه ـــلُ ـــائ ـــض ف

ــــحــــديــــقــــٍة نَـــــِضـــــريَْه  كَ

ــــــــــــريَْه  ـــــــؤادي أَثِ ـــــــف لِ

ـــــــــا الـــــوئـــــاُم  ـــــــــزَُه َورَْم

ــــــــزَاُم الــــــِجــــــدُّ وااللــــــــِت

ــــالم ــــس ال شــــقــــيــــب  يف 

ــــــا  ــــَهــــا َدامِئَ ــــــُب إِلَــــيْ أذه

ــــــاَم  ــــــاِس مـــبـــتـــهـــًجـــا بَ

ـــام ـــلِّ ـــَس ــــــُه ُم ـــِه لَ ـــي ـــي أح

َمْدَرَسيت

رنا اجلرجاوي - الصف اخلامس 1 
مدرسة املستقبل التجريبية – شقيب السالم

***

***
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الِقّط املشاغب

خرج القط املشاغب اىل الحديقة الواسعة ووقف تحت شجرة كبرية. عىل إحدى االشجار 

العصفور  كان  األلوان.  بأحىل  كان يقف عصفور جميل وريشه ملون  منه  القريبة  االخرى 

يفتح فمه ويغرُّد أحىل االلحان ومل يكن مكرتثًا بالقط. قال القط: "سوف اتسلق الشجرة، 

وامسك ألعصفور".

وهكذا تسلّق القط عىل الشجرة حتى اقرتب من العصفور، أظهر مخالبه وقفز عىل العصفور 

ليمسك به، ولكن العصفور شعر بحركٍة غريبٍة خلفُه، وعندما نظر اىل الخلف رأى القط وهو 

يحاول االمساك به، فطار رسيًعا واختفى بني أوراق االشجار ثم ظهر مرًة أخرى فوق شجرٍة 

بالقرب من الشجرة التي كان يقف فوقها، ونادى العصفور القط،وقال له: "ايها ألقط أنت ال 

تعرف معنى االحرتام...ملاذا تحاول اصطيادي؟"... 

قال القط:"انت من تتكلم عن االحرتام وأنت تزعجني بتغريدك؟"، 

أجاب العصفور: "انا مل أعلم أنّني أُزعجك بتغريدي...ولكن لو قلت يل ان تغريدي يزعجك، 

ملا غردت بالقرب منك".

شعر القط باإلحراج من كالم العصفور واعتذر منه، وقال له ان يغرد الن ذلك يسعد االطفال 

واألشخاص اآلخرين، وبذلك اصبح العصفور والقط صديقني،وكان القط كل يوم يأيت ويجلس 

تحت الشجرة ويستمع اىل تغريد العصفور وهو مستمتع بالتغريد.

قيس العطاونة - الثالث د
مدرسة العطاونة - حورة
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الدالفني

كان يا مكان يف قديم الزمان سفينة مليئة بالركاب األثرياء. كانت السفينة تبحر غربًا من 

البحر األبيض املتوسط. فجأة سمعت امرأة تدعى الري صوتًا غريبًا تحت السفينة، فأخربت 

بذلك من كان معها فلم يكرتث احد ألمرها. قررت أن تلبس بدلة الغوص وتتفحص األمر 

أُساعد  ليك  فرصتي  إنّها  وقالت  اخوة  دالفني  ثالثة  يهدد  حوتًا  رأت  طريقها  ويف  بنفسها، 

آلة  السفينة وأحضت  التّصوير. صعدت إىل منت  بآلة  الوقت سأصورها  الدالفني ويف نفس 

التصوير وغاصت مرة أخرى اىل قاع البحر لكنها مل تجد الدالفني، انا وجدت مغارًة مظلمة 

يخرج منها صوت بكاء.

ألقت آلة التصوير وأرسعت اىل صوت البكاء وإذا بالدالفني يف املغارة تبيك بغزارة ألّن الحوت 

يريد ان يفرتسها.

بأن يذهب  فاتفقوا عىل خطّة  فوافقوا عىل ذلك،  أن تساعدهم  الدالفني  طلبت الري من 

اما الري فقد تنكرت لحورية  الدالفني وافقت عىل طلبه.  بأّن  له  الحوت ويقول  االول اىل 

بحر جميلة لينجذب الحوت اليها ويتعرف عليها وكانت الحورية داخل لؤلؤة كبرية وجميلة 

اللون. دخل الحوت اللؤلؤة وإذا بالدالفني األخرى تغلق اللؤلؤة والحوت يندفع اىل سطح 

البحر فيعلق مع الصيادين ويصطادونه.

شكر الدالفني االخوة الري عىل ما فعلته من أجلهم وعندما صعدت الري إىل أعىل البحر 

وجدت أّن السفينة بعيدة عنها، فركبت عىل الدولفني الكبري فأوصلها اىل السفينة سعيدة.

وأخريا جاء الوداع، بينهم فبكوا لكن الري وعدتهم أنّها ستزورهم كّل أسبوع.

صفاء أبو سالمة - الصف الثالث د
مدرسة العطاونة - حورة



مقتطفات من إبداع التالميذ مقتطفات من إبداع التالميذ  متوز  2013متوز  2013

14

الفرخ الذكّي

كانت هناك لها أربعة فراخ جميلة وكانت أمهم تحبهم كثريًا تعتني بهم، تسقيهم وتطعهمهم.

يف أحد االيام كانت األم تعلّم فراخها السباحة فتاَه أحدهم، وكان هناك متساح رّشير يحب 

أكل الفراخ، ففتح فمه يريد أكل الفرخ الصغري إاّل أنّه هرب اىل مخبأ كان عىل الشاطئ. 

رآه الثعلب وتظاهر بأنه يريد ان يصبح صديقه. أحض الثعلب وعاًء كبريًا يوجد يف داخله 

ماء يغيل وقال للفرخ: 

تعال واستحّم يف هذا الوعاء ألنّك تتصبّب عرقًا.

رّد الفرخ: إنّك مخادع.

هرب الفرخ الصغري وهو يرصخ بصوت عاٍل. سمعته أّمه وأتت مرسعة، وقالت له:

ال تََخْف يا صغريي، يف املرة القادمة ال تبتعد عني.

إبراهيم واصل العطاونة - الثالث ج
مدرسة العطاونة - حورة
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الِعْلم ِنْعمة وِنْقمة

العلم نوٌر والجهل ظالم، لقد فّضلنا الله عىل سائر الكائنات ووهبنا العقل لفهم ما يحدث 

حولنا، وحثّنا عىل طلب العلم، ومن نعمه: اكتشاف االنسان للكهرباء لييء العامل يف الليايل 

الدواء  وصنع  كاالتصال،  الحتياجاتنا،  املتطورة  االلكرتونية  األجهزة  صنع  وكذلك  املظلمة، 

لنشفي املرىض، وقد صنع وسائل النقل للذهاب من مكان اىل اخر، وكذلك صنع الحاسوب 

الذي جعل العامل الكبري صغريًا.

الصواريخ،  االنسان  صنع  حيث  للعلم:  ونَِقاًم  سلبياٍت  هناك  أّن  إاّل  النَِّعم  تلك  كل  ومع 

لالنسان،  املدمرة  والفسفورية  والذرية  النووية  والقنابل  والبيولوجية،  الكيميائية  واالسلحة 

والضارة بالبيئه وباملوارد الطبيعية، وايضا تلويث املصانع لن يكون سهاًل باملرة بالنسبة للكرة 

االرضية، ألنّه قد يايت يوم قد يستحيل العيش عىل وجه االرض.

لكن يف عينّي فإّن العلم جيد، فقد اخرتع اإلنسان اشياء عظيمة افادت الجميع، لذلك الكثري 

من العظامء حثوا عىل العلم ومن اقوالهم "اطلب العلم ولو يف الصني" و"العلم يبني بيوتا 

ال عامد لها ... وان الجهل يهدم بيوت العز والكرم". فان العلم امر مشوق للغاية يستحق 

التعب والجهد، وال ننىس اهم يشء ان ديننا اإلسالمّي حّث عىل طلب العلم والقراءة حيث 

ذكر يف القران الكريم، وان اّول آية نزلت هي »اقرأ باسم ربك الذي خلق« )سورة العلق، آية 

١(، وقد نزلت عىل النبي محمد صىل الله عليه وسلم، الذي مل يكن يعرف القراءة وال الكتابة، 

لذلك علينا بالعلم لرنتقي يف الدنيا واآلخرة.

زكريا أكرم العطاونه - السادس

مدرسة العطاونة - حورة
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الشاعر

يا شاعر اكتُْب شعرك

عنا أجمل صوتك َسمِّ

وبهذا تحيي بلدك

ستنترص يف حربك

وهذا كله من فضلك

يا شاعر أنت جبار

كلامتك فرح وأرسار

طريقك هي االختيار

وبهذا سنعلن لألخبار

إنك رجل غري محتار

وبصوتك ستمحو العار

سنعيش بال دمار 

سنعيش بال دمار
أمين البحريي - السادس د
مدرسة العطاونة - حورة
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اطلب العلم ولو يف الصني

الصني"، مبعنى  ولو يف  العلم  املشهور:"اطلب  الحديث  يقول  الطالبة،  أختي  الطالب،  أخي 

ابحث عن العلم وتزود به.

فاليوم كّل يش متوفّر لدينا، حيث توفر لنا الكتُب القيمة واملوسوعات والشبكة العنكبوتيه، 

الكثرَي من املجهود والتعب.. فام عليكم سوى أن تكرّسوا بعًضا من وقتكم والتمتع والتزود 

والتعمق بهذه املعلومات املفيدة والتاريخ الحافل باللحظات املهمة والحاسمة. 

إنّنا نعيش اليوم حياة امللوك وسرية العظامء ونخوض الحروب من خالل رجوعنا وسفرنا يف 

مركبة الزمان ونحن جالسون يف غرفة مكتبنا وعىل اريكتنا ومن ثم نرتقي اىل املستقبل.. 

كام اننا نتعرف عىل عجائب وغرائب الكائنات الحية والنباتات، وحياة االدباء والشعراء.

إن هذه املعلومات، تساعدنا يف تعزيز اإلثراء اللغوي لدينا، وتجعلنا ملمني مبا حصل سابًقا 

وما يحصل يف الحارض.

يحفظنا  مختلفه،  عوامل  اىل  والرتحال  املفيدة  االمور  الفراغ يف هذه  وقت  استغالل  ان  كام 

ويحمينا من الطرق السيئه وطريق الضالل ورفقة السوء....فامتنى إخواين وأخوايت اإلعزّاء ان 

تتمتّعوا مبا أنعم عليكم وتوفر لكم..وان نحظى ان شاء الله مبستقبل مرشق.

بقلم: هديل العطاونه – السادس أ
مدرسة العطاونة - حورة



مقتطفات من إبداع التالميذ مقتطفات من إبداع التالميذ  متوز  2013متوز  2013

18

قصة كاترين

كان يا مكان هناك يف أحد بيوت االغنياء، فتاة شقراء وشعرها ذهبي مثل لون الشمس، وكان 

اسمها كاترين وصوتها يرن كرنني الجرس لكن كانت تتباهى بجاملها وال تنصت لكالم والديها 

ا. وتعامل خادمتها بطريقه رشيرة جدًّ

الفقراء يستطيعون  أنهم سيقيمون سباق دراجات مجانيًّا، حتى  أعلنوا  االيام  ويف يوم من 

املشاركة به، وَمن يربح يف هذا السباق يأخذ خمسة آالف دوالر، فسجلت كاترين اسمها يف 

السباق.

ويوم أُْجِري السباق قالت كاترين بصوت عاٍل: "ال، لن تربحوا هذا السباق".

كان هناك فتاه اسمها هناء، وكانت فتاة فقرية، فنظرت كاترين بعينيها وكأنها مل تأبه مبا قالت 

وكأنها مل تكن موجودًة قط. كان املتسابقون كثريين واصبح الكثريون قليلني بسبب كاترين 

ألنها هي من ارادت ذلك فقط ابقت فتاة واحده ابقت هناء فقط

وقالت لها هناء:

"لكن لَِم فعلت هذا؟ أنت حقا رشيرة"

قالت لها كاترين:

"انا اشكرك فهذه صفتي، لذلك أنا اردتُِك أنِت أن تشاريك يف سباق بداًل من ذلك، ال تشكريني، 

فأنت الفتاة املناسبة فأنا أحب الفتيات اللوايت لديهن عزم وثقة، ليك يصبح السباق مثريًا وأنا 

التي سأفوز وسرتين ذلك".

قالت هناء:

"لكن لَِم تقولني هذا وانت مل تختربي قدرايت بعُد وملّا يجِر السباق"

فقالت كاترين:

"حسًنا سرنى ذلك"

فجعلت  هناء  فساعدتها  عاٍل  منحدر  عن  كاترين  انزلقت  انطلقتا.  الّصافرة  بعد سامعهام 

كاترين تفوز. 
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قالت لها كاترين:

"أنا أشكرك ما عدا أنّك فقرية وال يوجد معك الكثري من املال لكن كيف أرّد لك الجميل"

قالت هناء:

"إنّه أمر سهل، فقط عليك أن تصبحي طيبة القلب وتجعيل الناس يعاملونك كام تعاملينهم"

قالت كاترين:

"سأحاول "

قالت هناء:

"تعايل معي يك أُِريِك كيف تصبحني طيبة"

فرأت كاترين كيف تتعامل هناء مع الكل خاصة مع الديها.

فقالت كاترين:

"تعايل معي إىل بيتي ليك اعطيك بعض املال وسأتعامل مع والدي بلطف بإذن الله، لكن 

ليس فقط والدي بل كل الناس"

وعندما عادت كاترين إىل البيت مل تجد والديها يف البيت مل تجد سوى رسالة كان مكتوبًا يف 

الرسالة:

"نحن والداك يا كاترين لقد َخطََفنا ذو الرأس النارية وانت متتلكني قدرات مائية ورثِتها عن 

جدتِك ونريد منك أن تأيت قبل أن ينوّمنا مغناطيسيًّا، لكن لسنا نحن فقط بل كل االهايل 

سينومنا مغناطيسيًّا ليك يدمر مدينتنا ودولتنا حتى يدمر كل العامل وارجو ان تأيت ألنقاذنا 

وأنقاذ جميع األهايل. والداك العزيزان".

فرصخت سميحة وهي تبيك:

" ال لن يخيب ظنكام فها انا قادمة، ها انا قادمة فانتظرين يا ذا الرأس النارية"

فجّربت استعامل قوتها حتى نجحت يف ذلك, فاستدعت هناء وقالت لها:

"هل تريدين املجيء معي ليك ننقذ جميع األهايل فقالت:

"انا مستعدة دوًما، هيا بنا "

ويف الطريق كان يتتبعهام تابعان لذي الرأس النارية. وقال ذو الرأس النارية:

الفتاة املسكينة إن طريقك ميلء  ايتها  تقاتلني،  ان  تريد  التي  الفتاة  إذا انت هي  "هههه 
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باملفاجآت"

ويف الطريق رأت كاترين وهناء شخصني يحمالن املنشار ونرشا الجرس 

وقالت هناء:

النسور  استدعاء  استطيع  وحتى  الحيوانات  مع  التحدث  استطيع  انا  لك  اقوله  رس  "لدي 

الضخمة قالت كاترين:

 "انت من أنقذتني، هيا أنا أحبك "

فطار النرسان اىل برج اللهب، ورفعت كاترين يديها إىل األعايل وقالت:"يا ماء تعايل وانقذ 

األهايل وانصهري يا حمم الليايل"

امها  عليها  وبكت  وعيها  فقدت  ولكنها  العامل  كاترين  انقذت  النارية.  الرأس  ذو  فزال رش 

وتناثرت الدموع عىل وجه كاترين فاستيقظت وقالت:

"أمي أنا آسفة عىل ما بدر مني" 

فتقبلت االم اعتذارها واعطت هناء الكثري من املال، فشكرها جميع األهايل وقالت كاترين 

"لكن ال تنسوا ان تشكروا هناء فهي انقذتكم ايضا" 

وهكذا انقذت طيبُة كاترين األهايل وعاشوا بسالم ووئام.

إحسان غازي احلواجرة
مدرسة العطاونة - حورة
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النيزك

يف ليلة مظلمة، رأْت أحالُم كوكبًا يف السامء فقالت يف نفسها: ما اجمله! كم امتنى ان ازوره!

نامت احالم وبعد ساعتني اىت والدها وقال المها: لقد رصت رائد فضاء وسوف نذهب اىل 

الكوكب الذي تطلبه احالم.

يف الصباح زقزقت العصافري وصاح الديك فنهضت احالم من نومها. قال لها والدها: احالم، أي 

كوكب تريدين الذهاب اليه؟

قالت احالم وهي فرحة: كوكب زحل الصغري.

حسنا قال ابوها.

يف الليل ركبت احالم ووالدها املركبة الفضائية متجهني اىل زحل، ويف طريقها ابرصت نيزكًا 

ان  ميكن  كيف  ستحرتق  االرض  ايب  لوالدها:  وقالت  كثريًا  احالم  خافت  االرض،  اىل  متجًها 

ننقذها؟

قال الوالد: االن سنجري اتصااًل لالرض لنخربهم بذلك.

فعاًل اتصل االب باالرض وقال لهم: بان هناك نيزكًا متجًها اىل االرض.

وقالت:  كثريًا  احالم  فرحت  للخوف.  داعي  فال  البحر  يف  النيزك سيسقط  ان  الرد  فجاءهم 

الحمد لله.

اكملت احالم ووالدها رحلتهم، استمتعوا هناك ثم عادا اىل بيتهم مرسوَريْن.

بالل العطاونة - الثالث ج
مدرسة العطاونة - حورة
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يف السماء

يف ليلة مظلمة، رأت احالم كوكبًا يف السامء فقالت يف نفسها: يا ترى ما اسم ذلك الكوكب ؟ 

هل اسمه املريخ ام الزهرة؟ ليتني ارى ذلك الكوكب عن قرب. 

ثم رأت كويكبًا فقالت: ما أجمل هذا الكويكب، ليتني اعرف من اين اىت!

بعد مراقبتها للسامء قررت ان تجري بحثا يف االنرتنت عن الكواكب. بحثت احالم يف االنرتنت 

عن الكواكب وحصلت عىل معلومات جّمة وقالت عندما اكرب ساصبح رائدة فضاء.

سامح العطاونة - الثالث ج
مدرسة العطاونة - حورة

لطًفا بالطبيعة أيُّها اإلنسان!

كان يا مكان يف سالف العرص واألوان، كانت تعيش مجموعة من الحيوانات يف غابٍة مثارها 

ناضجة، أشجارها خضاء، وورودها مزهرة، وكأنّها جّنة. رائحة االزهار تنترش من مكان اىل 

آخر، ويسكن الفرح يف كل قلب من الحيواناِت واالبتسامه ال تفارق وجوههم.

ويف أحد االيام جاء مسافرون ليسرتيحوا من عناء السفر وباتوا يف الغابة، اشعلوا النار.ويف 

النريان مشتعلة،  بقيت  يغرد،  والبلبل  تزقزق  العصافري  استيقظت  أكملوا مسريهم.  الصباح 

وانترشت يف الغابِة باكملها. وبعد دقائق قليلة تحولت الغابة بلمح البرص اىل رماد، وكأنّه مل 

يكن حياة يف الغابة ال حيوان وال نبات بقي عىل قيد الحياة.

كل هذا بسبب غفلة من االنسان، لطًفا بالطبيعة أيّها اإلنسان!
نغم الطاللقة - الرابع ب
مدرسة العطاونة - حورة
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ْدر شجرة السِّ

سلمى بنت جميلة تحب الزراعة. ذهبت مع والدها اىل املشتل لرشاء بعض البذور واألشجار 

لزراعتها يف حديقة بيتهم، فرأت سلمى بذورا كثرية 

ومتنوعة ورأت أيضا أشجارا مختلفة األحجام، رأت شجرة جميلة وسألت البائع عن اسمها 

فأجابها: إنها شجرة السدر 

فتذكرت سلمى أنها تعلمت عن هذه الشجرة يف درس اللغة العربية، فأوراقها تنقي البرشة 

ومثارها متنوعة وهي حلوه كالشهد، فطلبت من والدها أن يشرتي لها شجرة سدر لتزرعها 

يف حديقة البيت.

أخذت سلمى الشجرة اىل البيت وبدأت بزراعتها يف الحديقة بهذه الخطوات:

 • حفرت حفرة عميقة يف مكان مشمس.

 • وضعت الشجرة يف داخل الحفرة وغطت جذورها بالرتاب.

 • أروتها باملاء.

 • اعتنت بها حتى حصلت عىل مثار السدر.

 وإذا استمرت باالعتناء بها بهذه الطريقة الصحيحة فسوف تحصل عىل كميه هائلة من مثار 

السدر، تستمتع بثامرها اللذيذة وفوائدها الكثرية. 

وصال زياد احلواجرة
مدرسة العطاونة - حورة
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محُغاَمرة

قلبي  عىل  عزيز  مكان  إىل  والذهاب  البيت  من  الخروج  قررت  املظلمة  الليايل  إحدى  يف 

وهو السفينة، أخذت األدوات الالزمة مثل الحبل والصنارة، وجهزت نفيس كام ينبغي لهذه 

املغامرة، استقليت الحافلة ووصلت إليها أخريًا .

يف البداية كنت مستصعبًا يف الصعود عىل ظهر السفينة لكنني استطعت الصعود عليها رغم 

حجمي الصغري وركبت السفينة وتذكرت إنني أجيد قيادة السفن، سقتها، ابتعدت كثريا عن 

الشاطئ ويا للحظ لقد نَِفَد مني البنزين،وقلت يف نفيس كيف سأعود إىل البيت وانتظرت 

األمطار وهبت  تساقطت  لألسف  ويا  أكلت  السفينة،  داخل  إىل  فدخلت  الزمن  من  برهة 

الرياح والعواصف ملاذا فعلت ذلك؟ ملاذا ركبت السفينة ؟وبدأت السفينة باالهتزاز وانتظرت 

طويال عىل أمل آن يجدين احد يف هذا البحر الكبري ويقدم يل املساعدة، فرأيت قاربًا فرصخت 

بأعىل صويت حتى يسمعني صاحبه وبالفعل سمعني وأىت إيل وركبت القارب وجّذفت حتى 

إىل  انقلب فسبحت وسبحت حتى وصلت  القارب قد  الطريق ولكن  وصلت إىل منتصف 

البيت ومل اصدق نفيس بانني اجتزت كل هذه املراحل الصعبة.

قمت فزًعا من النوم عىل صوت أمي وهي تقول يل: انهض يا بني تأخرت عن املدرسة.

حممد الطاللقة - الرابع ب
مدرسة العطاونة - حورة
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مغامرة يف الغابة

أريد  أنني  عائلتي  واخربت  الحيوانات،  الستكشف  الغابة  اىل  عائلتي  مع  رحلة  يف  ذهبت 

الذهاب قلياًل لوحدي فسمحوا يل، شعرت بسعادة كبرية. مشيت بني االشجار فرأيت قرًدا 

يلحق يب فلم أخْف منه بل رسرت عندما رأيته، وعندما اقرتب مني ابتسم ومل يفكر يف أن 

يصيبني بأذى.

وقد اصبح صديًقا جيًدا يل، فتسلقنا شجرة كبرية وفجأة سمعت زئري اسد فارتعبت وقد هرب 

القرد خائًفا واصبحت لوحدي خائفة، وقد كان االسد كثيف الشعر ذا أنياب حادة، فقفزت 

مرسعة عىل االرض وبدأت اركض وانا خائفة، ورأيت جباًل عاليًا، وتسلقت الجبل فرأيت نهر 

ألنني  فرحت  ذلك  من  وبالرغم  باملاء  مالبيس  وتبللت  النهر  يف  فوقعت  قدمي  فتزحلقت 

ابتعدت عن االسد، غري انه ظهر يل بشكل مفاجىء فأمسكت بعصا، وبدأت بالضب عىل 

ظهره حتى خاف مني وذهب واكملت طريقي حتى وجدت عائلتي فذهبت اليهم مرسعة 

وقصصت لهم حادثتي، فبدأ اخويت بالضحك مّني.

لينا ياسر العطاونه - الثالث د
مدرسة العطاونة - حورة
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لعبة األدوار

اجتمع ثالثة اصدقاء يف الحديقة العامة بعد انتهاء الدوام املدريس كعادتهم. حيث كان يقوم 

تقمص  لعبة  اختيار  االصدقاء  قرر  اليوم  يوم...  كل  مختلفة  لعبة  باختيار  االصدقاء  هؤالء 

االدوار. تجادل االصدقاء فيام بينهم حول اختيار الشخصيات التي سوف يقومون بتمثيلها.. 

اختار احمد وسامي متثيل الحيوانات، اما محمد فأراد شخصيات فنية. أخرج قطعة نقود 

من جيبه وقال ملحمد: اخرت وجهة العملة التي تريدها.. فاختار سامي واحمد الوجه الثاين 

لقطعة النقود.. قذف سامي قطة النقود يف الفضاء عاليًا، ثم سقطت ارًضا، فهرع االصدقاء 

الثالثة إىل مكان سقوط قطعة النقود واالنظار تسبقهم، متعن االصدقاء بقطعة النقود.. طار 

سامي واحمد من الفرح وجعال يقفزان ويرددان:" الحمد لله، فزنا"..خاب امل محمد، لكنه 

انسجم معهم يف قوانني اللعبة.

قال سامي كل منا يجب ان يختار حيوانًا معيًنا ميثله، ويعطي سببًا الختياره ومن ثم ميثله.

رسيع  ألنه  الفهد،  سأختار   " عاٍل:  بصوت  احمد  هتف  يختار،  سوف  مبا  يفكر  الكل  أخذ 

وجسمه جميل "

حممد العطاونة - الصف الرابع أ
مدرسة العطاونة - حورة
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اخلزانة احلزينة

الطالب  أما  أغراضها.  الخزانة  املعلمة تضع يف هذه  بيضاء، وكانت  الصف خزانة  كانت يف 

فكانوا يلعبون بالخزانة ويعبثون بأغراض املعلمة. يف إحدى املرات وهم يلعبون انكرس باب 

العامل  املعلم  فنادى  الخزانة.  باب  انكرس  لقد  وقال:  املعلم،  الطالب  احد  ونادى  الخزانة 

ليصلح باب.

حضت املعلمة اىل الصف ورأت العامل يف الصف وسالته: ماذا تفعل بالخزانة؟ هل كرستها؟ 

فقال العامل: لست انا من كرسها، وانا جئت الصلحها، فيجب عليك معرفة من كرس باب 

الخزانة.

سألت املعلمة الطالب: من كرس باب الخزانة. مل يجب احٌد وبقوا صامتني حتى سمعوا صوتًا 

يتحدث اليهم.. صوتًا غريبًا.. صوتًا حزيًنا.. صوت الخزانة تقول: اصدقايئ الطالب، لقد كرس 

احدكم باب خزانتي وانتم تعرفون اهميتي للمحافظة عىل أغراض املعلمة، ولست لعبة ليك 

تلعبوا بها فامتنى بعد تصليحي ااّل تقرتبوا مني إاّل لوضع االغراض واطلب من املعلمة ان 

تسامحكم هذه املرة.

نظرت املعلمة اىل الخزانة التي قررت ان تتحدث ملساعدة الطالب من العقاب املحتوم.ومن 

ذلك الحني مل يقرتب احد للعب بالخزانة. 

نغم موسى العطاونة
مدرسة العطاونة - حورة
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الشقيقات الثالث

يُحىك انه يف ليلة قمراء جلست الشقيقات ميسون وليىل وسايل بجانب بيتهن املتواضع يف 

احدى اطراف الغابة التي ميتلكها االمري عادل.

قالت ميسون: ليتني اتزوج من طاهي االمري، ليتني أحظى بأشهى املأكوالت 

قالت ليىل: ليتني اتزوج من صانع الحلويات االمري ليحض يل اشهى الحلويات.

الخلق احبه  اتزوج من شاب حسن  انا امتنى ان  اما  القمر قائلة:  اما سايل فقد نظرت اىل 

ويحبني.

يف تلك االثناء كان االمري عادل يتجول يف الغابة فسمع ما دار من حوار فقرر ان يحقق لكل 

واحدة امنيتها.

تزوجت ميسون من الطاهي بينام تزوجت ليىل من صانع الحلويات. أما سايل فتزوجها االمري 

معجبًا بجاملها وآدابها، مام ادخل الحسد يف قلبي اختيها

اهدى االمري لزوجته يوم زواجهام حصانا جمياًل اسمه جواد كام اهداها مؤرًشا ذهبيا يرشدها 

اىل حيث يكون زوجها، خاصة انه كان يودعها كل صباح وال يعود حتى املساء.

تنتظر قدوم زوجها واذا بها ترى طائر  القرص  يف إحدى االمسيات وقفت سايل عىل رشفة 

السنونو العمالق يضع تاًجا عىل رأسه يغطس يف البحرية ثم يخرج االمري عادل.

الصباح اىل طائر  بانه مسحور يتحول يف  لها  بعد لحظات ملا سألته تفسريًا ملا رأت اعرتف 

السنونو العمالق ويف املساء يعود رجاًل ولن يتخلّص من هذا السحر اال اذا ارشف عىل املوت.

حكت سايل الختيها. لقد ظنتهام بانهام ستساعداها.

ملا خرجت سايل يف نزهتها املعتاده مع فرسها جواد ارسعت االختان اىل البحرية ومألتا قاعها 

يف  وطار  بالجروح  جسده  امتأل  حتى  البحرية  يف  السنونو  غطس  ان  ما  املكسور.  بالزجاج 

الفضاء مجدًدا.

رأى الخادم ما حصل فأرسع يف الحال اىل االمرية واخربها مبا رأى. حملت سايل املؤرش الذهبي 

الوديان والجبال والسهول واملنحدرات بكل  الريح. عربت  به فوق جواد تسابق  وانطلقت 
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شجاعه وقوة. وملا تعب الحصان جلست تحت ظل شجرة تسرتيح وسمعت فوق الشجرة 

عصفورة تحيك لفرَخيْها قصة االمري املسحور واخربتهام بأن ريشهام هو الوحيد الذي يشفي 

االمري املسحور بعد ان تدهن جرحه بريشه منه. ملا نامت العصفورة وفرخاها تسلقت سايل 

وكان  القاحله،  الوديان  احدى  يف  مسريتها  وتابعت  ريشتهن  من  ريشه  وانتزعت  الشجرة 

زوجها ملقى عىل االرض يتأمل من الُحّمى. عالجته وضّمدت جراحه واحس باستخدام ريش 

العصفور وبأنه تخلص من السحر. رجع االمري واالمرية إىل القرص واحتفل سكان البلدة وارجاء 

البالد برجوع االمري وشفائه، وعاشا بسعادة وهناء. 

ليالي العطاونة
مدرسة العطاونة - حورة

اخيت منار
ــــــار ــــــن ــــــــــي م اخــــــــــت

ـــــار ـــــزم ـــــامل ــــــزف ب ــــــع ت

ــــــىل االنــــــــوار ــــم أح ــــرس ت

ــــط وحــــامر ــــع ق تــلــعــب م

ــــــــده وخــــيــــار ــــل زب ــــأك ت

والتكرار الفكر  من  القليل  مع 

هــــي وصــديــقــتــهــا انـــهـــار

ـــــــدار ـــب تــــحــــت ال ـــع ـــل ت

ـــــار ـــة ومث ـــط ـــش تــــأكــــل ق

ـــم الـــــــورد واالزهـــــــار ـــش وت

ـــــىل االشـــعـــار ـــي اح ـــغـــن وت

ـــم االحــــــــرار ـــل تــــــــدرس ع

ــــــــامر االق اىل  تــــنــــظــــر 

ــــــار ــــــن ــــــــــي م اخــــــــــت

هديل احلواجرة - السادس د
مدرسة العطاونة - حورة
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كريم واملدرسة

كان يا مكان يف سالف العرص واالوان ولد اسمه كريم قال كريم ألمه ذات نهار واملدرسة 

عىل وشك ان تفتح أبوابها: إنني ال اريد أن أذهب اىل املدرسة، أريد البقاء يف البيت اللعب 

واستمتع بالعايب.

قالت له امه بهدوء وحنان: ماذا تريد ان تصبح عندما تكرب؟

فأجابها كريم: أريد أن اصبح طبيبا لالطفال.

فقالت أمه:اذ ا اردت أن تصبح طبيبا ال بد من الذهاب اىل املدرسة، فاملدرسة تُِعّدنا لنصبح 

ان  العزيز  ابني  ومهندسني.  اطباء  اصبحوا  من طالبها  فالكثري  املجتمع،  يف  اعضاء صالحني 

املثل  قيل يف  كام  الفقر،  اىل  يؤدي  للتأخر،والتأخر  يؤدي  والجهل  االول،  عدونا  الجهل هو 

الشعبي "العلم نور والجهل ظالم".

اقرتب كريم من امه وعانقها بحب وحنان وشكرها النها وّضحت له اهمية العلم. ويف اليوم 

الشمس  أشعة  فراى  النافذة  من  ينظر  وأخذ  متاًما  السادسة  الساعة  يف  كريم  نهض  التايل 

مصوبة اليه كأنها تلقي اليه تحية الصباح، ثم ارتدى مالبسه وانتعل حذاءه، فاصطحبته امه 

يده  امه من  فامسكته  والخوف،  انتابه شعوربالخجل  املدرسة  اىل  املدرسة وحني دخل  اىل 

واخذته اىل الصف وجلس بجانب طالب اسمه سمري. فقال سمري:ما اسمك يا فتى؟ فاجابه 

اسمي كريم، وأنت؟

أنا اسمي سمري.  -

ثم تصافحا واصبحا صديقني حميمني. وعند عودة كريم اىل البيت اخربامه بانه التقى اليوم 

بصديق عزيز.

نوران العطاونة - الثالث د

مدرسة العطاونة - حورة
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ضيف يغزو خيال مهدي

يف احد االيام زار ضيٌف خياَل مهدي، استدعاه امللك )خيال مهدي(. فتناوال وجبة الفطور.

نادى وزيره: "ايها الوزير، خذ ضيفي يف جولة"

- "يف الحال يا سيدي".....وبدأت الرحلة.....

الوزير: انظر هذه أفالم واعالنات ومقاطع فيديو.

الضيف: لنلتقط صور تذكارية.

الوزير: فليكن.

بعدها دخال قاعة واسعة.

- "اتعرف ما هذه؟ انها قاعة القوى السحرية موجودة منذ آالف السنني. لننتقل اىل التايل. 

هذه حديقة عامة يتوفر فيها جميع وسائل الراحة املطورة. ويف املقابل من الحديقة يوجد 

منتجع فاخر يدخلون اليه مجانًا. هناك يف الطرف االخر حديقة ثلجية يباع فيها جميع انواع 

الشوكوالطة وعامل ميلء بالحلوى.

الحرية )حرية  اما هنا فيقام متحف بداخله شاشة سينام والكثري من االفالم. ومتثال ميثل 

الحيوانات والبرش(.

- "انظر جيدا هذا ارنب وهو عبارة عن محمية ألنواع االرانب".

واالن وصلنا اىل هذه اآللة والتي تحافظ عىل مدى وقوة الذكاء اىل أبعد الحدود. أّما خلف 

هذا الباب فُمَعلَّقة اقوى االسلحة يف العامل بأكمله.

– مل يجعلنا مهدي نسرتيح ابًدا هذه الليلة.

الليلة يشعر مهدي بالخوف.. بقي مستيقظًا. ايها الضيف هيا اذهب اىل وطنك سأدعوك كلام 

اشتقت اليك. اىل اللقاء

مهدي العطاونه - الثالث
مدرسة العطاونة - حورة
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القالدة السحرية

كان يا ما كان يف سالف العرص واالوان ملك أحبَّه الناس لكرمه وإميانه . لكن شيئًا واحًدا كان 

يتمناه، هو ان يكون له ابن يساعده ويكون امريًا....و قد استجاب الله له ورزقه ابًنا اسامه 

خالًدا.

كرب خالد وحان وقت زواجه فتزوج من فتاة اسمها " عبري ".

وقد صادف يف نفس هذا اليوم من زواج االمريان تلقى امللك رساله من احد حرسه كتب 

فيها " من السيد سيف اىل امللك ان الغابه التي بجانب مدينتكم تكاد تنهار،جاملها،فاكهتها 

بهم  يستهان  وال  لص  الف  سبعني  عددهم  يقارب  لصوص  مجموعة  من  الجميلة  ووردها 

فحرك قائد عظيم يقاتلهم " 

- ايها الوزير 

- ماذا؟؟

- من يستطيع الوصول اىل الغابه.

- آسف يا موالي، إّن بعض القوات ذهبت الحتالل مدينة صنعاء وابنك الوحيد هو الذي 

يستطيع الذهاب.

- ال يوجد الكثري من الجنود.

- ساعطيه مثانية آالف من الجند الباقني. 

نادى امللك ابنه:" بني، أعرف انه يوم زواجك، ولكّني مضطّر الرسالك لتحمي مملكتنا.

- ماذا؟ مملكتنا مهددة؟

- جّهز جيشك ليك تذهب اىل الغابه...

- حسنا، هذا واجبي.

ذهب خالد ليك يحض أمتعته. دخل اىل البيت وقال المراته ما الذي حدث واعطاها قالدة 

سحرية ثم اتجه مع جيشه اىل الغابة واستغرق هذا اربعة أيام وعندما وصلوا كان كل يش 

هادئًا 
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فاستغربوا، والذي اثار دهشتهم أّن امامهم عىل بعد بضعة امتار ذهب وجواهر ولؤلؤ. بدأ 

الجيش بالتحرك لكن كان االمري ذكيًّا، فعرف أنها مكيدة، فاوقف الجيش.

مرة واحدة انقض اللصوص عىل الجيش كالنسور الجائعة، فهرب نصف الجيش 

اللصوص رضبة سقط بعدها عىل االرض دون حراك، هرب بعدها  القائد فضبه أحد  اما 

جميع الجيش.

ظن اللصوص ان الكل قد مات فذهبوا اىل مخيمهم الذي يقع عند آخر الغابة.

الحياة.  قيد  عىل  القائد  فوجدوا  القتىل  ليتفقدوا  متسللني  هربوا  الذين  الجنود  بعض  اىت 

صنعوا له دواء فعاد اىل صحته.

اما زوجته، والتي طال بها االنتظار، فقد فتحت القالدة لرتى من خاللها ان زوجها قد رسم 

خطة وعليها ابالغ والده بها

وعىل الفورتحرك الجيش بعد ان كام امرهم االمري. غاروا عىل القلعة واخذوا الغنائم وعادوا 

اىل بلدتهم سعيدين والفرحة متأل قلوبهم.

ا فطمع أحد الوزراء وأراد ان يأخذ قسم كبري له لوحده وكانت الغنائم كثرية جدًّ

فقال له خالد:

قال تعاىل: "َمثَُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم يِف َسِبيِل اللِّه كََمثَِل َحبٍَّة أَنبَتَْت َسبَْع َسَناِبَل يِف   -

ئَُة َحبٍَّة َواللُّه يَُضاِعُف لَِمن يََشاُء َواللُّه َواِسٌع َعلِيٌم" صدق الله العظيم  كُلِّ ُسنبُلٍَة مِّ

خجل الوزير من نفسه وندم عىل فعله.

اكملوا فرحتهم وعاشوا بسالم ورزقهم الله كام يف قوله بكنز كبري.

فارس العطاونة - الصف الرابع
مدرسة العطاونة - حورة
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األخالق

أهم يشء يف الدنيا هو االخالق. من يعرف األخالق؟
التعاون: نحن كالبرش نتعاون مع بعضنا البعض، ويصبح عندنا التعاون الكثري )كل واحد يريد 

التعاون(، انا اريد التعاون مع الناس.
األحرتام: احرتام األكرب واألصغر منك. علينا ان نحرتم كل شخص يف الدنيا، بذلك هو يحرتمنا 

بقوة.
املشاركة: اذا كان احد يريد املشاركة يف يشء سنذهب وننشاركه ألننا ال نريد ان يغضب. اذن 

اسمعوا املشاركة مع االخرين تزيد من الحسنات عند الله.
العطاء: مد يدك وأعطيها لألخرين ألنهم يحتاجون املساعدة، لذلك كلنا نريد األخالق امتنى 
الصداقة،  املساعدة،  مثل  األخالق  نعرف  نحن  وهنا  االخالق  يف  اوضاعكم  تحسنوا  ان  لك 

املشاركة،العطاء.
معنى كل هذه االخالق حسن التعامل مثل الرسول هو شخص حسن. سأروي لكم قصة عن 

حسن التعامل لرسول.
" كان للرسول جار يهودي مؤذ , حيث كان يأيت كل يوم بقاممته ويضعها أمام بيت محمد 
الرسول ومحمد يعامله برحمة ورفق وال يقابل إساءته باإلساءة بل كان يأخذ القاممة ويرميها 
بعيدا عن بيته دون أن يخاصم اليهودي. ويف يوم من األيام انقطعت أذية الجار اليهودي 
ملحمد الرسول , فلم يعد اليهودي يرمي القاممة أمام بيته , فقال محمد الرسول لعّل جارنا 
اليهودي مريض فالبد أن نزوره ونواسيه، فذهب إليه يف بيته يزوره فوجده مريضا كام ظّن 
, فالطفه بالكالم واطأمّن عىل حاله . إنّه نبل األخالق وسمّو النفس بل قل عظمة العظامء . 
اندهش اليهودي من زيارة محمد الرسول الذي جاء يواسيه يف مرضه ولطاملا كان هو يؤذيه 
عندما كان صحيحا معاىف ، فعلم أنّه رسول الحق ومل ميلك إالّ أن يؤمن برسالة محمد ويدخل 

يف دين اإلسالم فقال: أشهد أن ال إله إال الله وأّن محمدا رسول الله . ".
نحن كلنا نريد حسن التعامل نحن ايضا نؤمن بالرسول ونستمع اىل احاديثه. هنالك مثل 

يقول: "جارك القريب وال اخوك البعيد".
هيا لنتعامل بحسن االخالق نحن مؤمنني.

سوزان - اخلامس أ
مدرسة السيد
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حادثة أثرت يف نفسي

ذات مرة كنت جالسة ابحث يف التلفاز عن فيلم ما مل أشاهده. وبعد بحث استمر لوقت 

الفيلم يتحدث عن  طويل وجدت فيلاًم اعجبني للمرة األوىل، فقررت متابعته، وكان هذا 

حادثة حقيقية يواجهها الكثري يف حياتنا وقد اثرت يف نفيس لدرجة اين بقيت حزينة ليوم 

كامل. فقد كانت قصة هذا الفيلم تتحدث عن ام قد ضّحت من اجل ابنائها... حيث كان 

هناك عائلة سعيدة كأي عائلة مكونة من ام وأب وطفلني وكانت هذه العائلة تعيش يف 

سعادة غامرة. هذه السعادة مل تُدْم، فقد قرر االب فجأة السفر ليوفر لهم حياة افضل كام 

ومن  االوالد.  تريب  وحدها  األم  وبقيت  ذلك  بعد  خرب  عنه  يسمع  ومل  األب  وسافر  يدعي. 

الولد  الحال هكذا حتى اصبح  أجل تربيتهم كانت تعمل خادمًة يف املستشفيات. وبقيت 

يف املدرسة الثانوية ودخلت الفتاة الجامعة لتتعلم الطب وتصبح طبيبة وكانت األم تعمل 

وتوفر لهم كل ما يحتاجونه.

ولكن بعد غياب طويل حدث ان عاد االب اىل بيته واخذ ابناءه معه وطلق زوجته, فقد 

رجع ومع الكثري من املال وبقيت الفتاة عند والدها واالم تعمل خادمة واألبن الصغري هاجر. 

الفتاة طبيبة فأصبحت تعمل يف نفس املستشفى الذي تعمل بها  ودارت االيام فأصبحت 

امها ولكنها كانت تخجل من امها التي عملت وتعبت من اجل تربيتها، وركضت وراء ابيها 

وحاله الذي تركها ومل يسأل عنها وكانت متر من جانب امها وتدير وجهها عنها وال تكلمها.

مجانة السيد - الرابع ب

مدرسة السيد
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االمنيات

االمنيات هي اشياء يأملها الشخص، كل واحد يتمنى امي ايب انا اخويت جديت كل العامل يتمنى. 

واالمنيات رمبا تتحقق ورمبا ال تتحقق، األمنيات هي األشياء التي تفكر بها.

يتمنى األنسان عندما يكون متضايًقأ من احد او عندما يكون مع شخص اخر يشء ال ميلكه 

فيتمنى ان يكون معه مثل اليء االخر. األمنيات جميلة تشعر الشخص بالهدوء والطأمنينة.

اميان السيد -الصف الثالث أ
مدرسة السيد

قصة الرسومات املتسلسلة

يف يوم من األيام جاء األب عصام ودق عىل الباب. جاء وليد وعامر، ففتح وليد الباب. ثم قال 
األب: السالم عليكم وأجابوه: عليكم السالم. 

قال عصام: يا ولدي وليد لقد أحضت لك هدية.
- ما هي يا أيب؟ قطة.

- تفاجأ وليد وقال البيه: شكرًا.
قال عامر الخيه: مربوك يا أخي وليد. 

قال وليد ألخيه عامر: ال بد انها جائعة.
وأحض وليد للقطة حليبًا، فرشبت القطة.

وقال عامر الخيه وليد: هيا نسميها أسم جميل، أسمها اريج. لقد رشبت الحليب اآلن سوف 
نحض لها سلتي املفضلة حتى تنام وترتاح فيها الن السلة مريحة جًدا وغّنيا للقطة أريج 

فنامت.
وقاال: هيا نلعب ثم لعبوا وجاء األب عصام وقال لهم ما أسميتم القطة ؟ أسميناها أريج 

وقال األب عصام: أسمها جميل.
سوزان، الصف اخلامس أ
مدرسة السيد
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االميان
يا لفرَحِة مْن يتحىل باإلميان

ألنَّ الله سيدخلَُه أَعىل الِجنان
وسيوِفَقُه ِبُكلِّ زَماٍن وَمكان

ويكوُن لَُه سنًدا باألفراِح واألَحزان
وما أَجمَل ذكَر اللِه عنَد َسامع األَذان

وتَطبيق أَركاِن االسالِم واالميان
فهنيئًا لََك يا حاِفَظ الُقرآن

ِبفوزَِك عنَد اللِه بأَعىل َمراتِِب اإلِنسان

رشيد أبومديغم - السادس أ
مدرسة الرمحة النموذجية – رهط

ذكرياتي
ِعنَدما فَتَحت َدفرتَ ِذكَريايت

َوَجْدُت فيِه أَروَع كَلِاميت
قََرأتُُه صفحًة تِلو َصفحة
فوَجْدُت فيِه كُلَّ فَرَحة

فتَساقَطَْت َدَمعايت
لِِذكرى أَجَمل ِحكايايت

ِعنَدما قََرأت فيها َعْن تِلَك األياِم
التي لَْن تَتََكرر َحتى يف األحالِم

كَتَبُْت فيه أَطَول األشعاِر

ألُهديها ألنواِر األقامِر

مي املطالقة - السادس أ
مدرسة الرمحة النموذجية
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حرويف املتناثرة

َحرُف الباِء..... فيِه ابدأُ بسملَتي مع قُرآين الَكريم

وحرُف الصاِد..... َصليُت به عىل نَِبينا الَحكيم

وبحرِف امليِم..... قلُت ما شاَء الله عىل خلِق الرَّحمِن الرَّحيم

وبحرِف الّسنِي...... أُلِقي التَّحيَة عىل امِة رسولِنا الَحليم

وبالهمزِة...... نطَق لِساين بالشهادِة للِه الَعليم

حروٌف من األلِف إىل الياِء تبعًثَْت يف ديِن اسالِمنا الَعظيم

سلوى اجلبور - السادس ب
مدرسة الرمحة النموذجية

ــــِت َحــبــيــبَــتــي مــعــلــَمــتــي أن

اراِك ــــــام  ــــــَن ــــــي ح

معِك ــى  ــق أب أن  ــى  ــن أمت كــم 

ــي ــت ــي ــب ــــــــوديت لِ عــــنــــَد َع

ــــــِت ــــــــــي أن ـــــُل أُم ـــــث م

ــاِن ــت ــس ــب ال يف  زهـــــــرًة  يــــا 

ـــــا شــــمــــعــــًة مــضــيــئــًة ي

ــــِك ــــضــــلَ ـــــــىس فَ ـــــــْن أن ل

ــنــان ــَح وال ــبِّ  ــح ال ــدَر  ــص م يل 

ـــُض بـــاألمـــان ـــب ـــن قــلــبــي ي

ــوان األَل بأبهى  رَسمتي  أللـَــوَن 

انسان ــدُت  ــَق فَ ِبأنني  أشــعــُر 

ــــرِّ الـــزّمـــان ســتــبــقــنَي عـــىل َم

ـــَل األلــحــان ـــَم َعــــزَفــــْت أج

مـــكـــان ــــــــلِّ  كُ يف  ــــرُي  ــــن ت

ـــــــان ـــــــــان وك مـــــهـــــام ك

معلميت

إميان أبو زايد - السادس ب
مدرسة الرمحة النموذجية
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بسميت

بسمتي فَرُح َمشاِعري  بسَمتي رمُز َسعاديت

تُرَسُم عىل َشَفتي   لترِسَّ لَحظاِت ُعمري

ال أتخيُل َمالِمحي    فأنِت ملهمُة َدريب

فإنَّ أجمَل ما فيِك   اشعاُع النوِر عىل وجهي

لن أتخىل َعنِك    ألنِك َستَبقنَي ُمَؤرِش َمرَسيت

زيَنتي أنِت     عنَد النَّظِر لنفيس يف مرآيت

أداَمِك اللُه فخرًا   يف أشجاين وابتهاجايت

مروة الطوري - السادس ب
مدرسة الرمحة النموذجية

الصديقة

أنا صديقٌة حنونٌة  بوفايئ واخاليص معروفة

صديقٌة صبورٌة   يف مواجهة املحن مشهورة

أكافُح مرسورًة  لتبقى صديقتي ُمرتاحة سعيدة

وأنت كنجمًة مشعًة  يف َساميئ مضيئة

عندما تسقُط مني دمعة تطفيها بأناملك الحنونة

ستبقنَي رايًة مرفوعة  يا وردًة جميلة مبهرة

أحالم الطوري - السادس ب

مدرسة الرمحة النموذجية
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فصل الربيع

ها قد أىت فصُل الربيعِ بحلِتِه الجديدِة امللونِة بأجمِل األلواِن، ففيِه السامُء صافية والبحاُر 

هادئة، وتكتيس األرُض بالزي األخِض املزيِن بأجمِل الوروِد التي تنثُ عبريَها يف أرجاِء املكاِن.

القمُر  امِء كاللؤلِؤ واملَرجاِن ويضفي علينا  النُّجوَم يف السَّ الربيعِ، ففيِه تلَمُع  ما أروَع فصُل 

بنورِه بريًقا وملعانًا، نظرٌة واحدٌة لكل مكان تروي القلَب الظآمن.

يف الربيعِ تعوُد الطيوُر من جديٍد إىل أعشاِشها يف موطِنها القديِم لتحتِضَن صغارَها ومتَنَحها 

لتطربَنا  األغصاِن،  عىل  تغريِدها  سامِع  مع  جديٍد  من  الحياة  معها  فتعود  واألمان،  الحبَّ 

بأعذِب األلحاِن، يا له من منظٍر جميٍل وخالٍب، أرٌض خضاء وسامٌء صافيٌة وطيوٌر مغردٌة 

فرحًة بعودتِها.

يا له من صباٍح مغموٍر بالصفاِء والنقاِء أخذنا اىل عامٍل وردي ميلء بالفرِح والبهجِة والرسوِر 

والسالُم  البهجُة  تعوَد  أن  الربيعِ  بعودِة  أمٌل  فكيل  عصفور،  زقزقة  كلِّ  مع  األمَل  ليعطينا 

والفرحُة إىل كلِّ الشعوِب ويعمُّ السالُم يف كلِّ أرجاِء البالِد لتعيَش األمم حياَة هناء خاليٌة من 

اآلالِم واألحزان مع ربيعٍ جميٍل وفاتٍن فمهام وصفتك أيها الربيع لن أعطيَك حقَك يا أروَع 

الفصوِل.

عدن العمور - السادس ب 
مدرسة الرمحة النموذجية
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لم وحقيقة ححُ

ذاَت يوٍم عدُت إىل بيتي مرهَقًة، دخلُت غرفتي واستلقيُت عىل فرايش واذا يب أَغط يف نوٍم 
عميٍق، فرأيُت اين ما زلُت يف طريقي إىل بيتي، فكاَن الرصيُف نظيًفا تزينُه األزهار الجميلة 

وأشجار الظّل تلقي بظاللها عليه، وعىل الشارِع تسرُي السيارات بهدوٍء وسكينٍة.
أمل  فحييته وسألته:  الشاي،  كأًسا من  يحتيس  كان هنالك رشطي جالس  الشارِع  زاويِة  ويف 
تذهب إىل عملك اليوم؟ فأجابني بهدوٍء: مل يعد هنالك حاجة لوظيفتي، وذلك ألنه مل تعد 
هنالك جرمية تذكر. فودعته وتابعت سريي، إىل أن وصلُت إىل دكان العّم ابراهيم، فدخلته 
ولكني مل أجد أحًدا يف الدكان. فناديت بأعىل صويت: "يا عّم ابراهيم، يا عّم.." ولكن دون 

جدوى، مل يجبني أحد.
وبعد قليل أقبل العم ابراهيم فحيّاين وقال: "السالم عليكم، هّل ناديتني يا بنيتي؟" فقلُت 
ال  أناٌس  هناك  يعد  مل  بنيتي  "يا  فقال:  مراقبٍة؟!"  بدون  دكانك  ترتك  كيف  "نعم،  وسألته: 
يُؤمتنون، أو لصوص، وكام ترين أستطيع أن أترك الدكان بدون مراقبٍة، ومن يُرِْد رشاء يشٍء ما 
فإنه يضع مثنه يف الصندوق ويذهُب بأماٍن"، فأخذُت قطعتي الحلوى املعتادة ودفعت مثنها 

ووّدعُت العّم إبراهيم.
ومررت بجانِب السوق كاملعتاِد ومل أسمع الضوضاَء والرصاَخ الصادر من أفواِه الباعِة فشّد 
السوَق  السوِق" فدخلُت  ماذا حلَّ يف  "أِلذهنبَّ وأرى  انتباهي، وقلُت يف نفيس:  األمُر  ذلك 
تُفارُق ُمحيَّاهم وهم يُرحبوَن بالزبائِن  بالباعِة يتحدثون بهدوٍء واحرتاٍم واالبتسامُة ال  وإذ 

القادمنَي واملغادريَن، واألموُر تسرُي عىل أحسِن حاٍل.
وهكذا تابعُت سريي إىل أن اقرتبُت من منزيل. وإذ يب أستيقُظ من غفويت عىل صوِت رصاٍخ 
قريٍب ففتحُت نافذيت ورأيُت جارنا خليل يرُصُخ عىل ابنه عالء الذي كرَس إحدى نوافَذ العّم 
ابراهيم. ففكرُت وتساءلُت: "ما الذي ينقصنا يك نصبح عىل أحسن حاٍل؟ أمل يحن الوقُت ليك 
يحّسَن كٌل منا معاملتَه وأخالقَه؟ أال يكفي ما أصاَب كلٌّ مّنا من آالٍم يف حياته؟ أال نستطيع أن 
نُقلَِع عن األعامِل السيئِة ونستبدلها بأعامٍل حسنٍة؟ هل سيبقى ما رأيتُه ُحلاًُم أم أنّه سيصبُح 
بالصحِة والسعادِة  الناُس  مّنا وينعُم  تنتهي معاناَة كٍل  أن  أمٌل  يوٍم حقيقًة؟".. فكيل  ذاَت 

والهناء..

هداية الزيادنة - السادس ج
مدرسة الرمحة النموذجية
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أقالمي ومقاالتي

أكتب أجمل العبارات، وأرّق الكلامت، من داخل األعامق لكل كاتب خطَّت أقالمه يف كل 

مكان وزمان.

سأكتب بقلمي وأخرج كل قهري من أعامق قلبي، تلك هي بصاميت التي طبعتها أناميل عىل 

ورقتي الوجيزة، فهي التي تساعدين عىل اصدار ما يف بداخيل والبوح مبشاعري ونثها بخط 

حرب قلمي عىل ورقتي ونث الحروف والكلامت والجمل التي تسيطر عليها أناميل. فال بد أن 

اخط لكم أجمل عبارايت التي تخص قلمي الصغري، الذي يساعدين عىل إخراج ما يف داخيل 

وبرتجمة كل ما احتاج قوله. فحني ابدأ بكتابة أول كلاميت يسهل عيل التعبري عام بداخيل 

وينطلق بالكتابة ويسارع بنث مقااليت وكتابايت فمنها اشعاري التي اعتدت عىل كتابتها منذ 

صغري.

القلم أن يكذب أحيانا  اعتاد حرب  الشعر منذ نعومة أظافري، فقد  أنني بدأت كتابة  ذلك 

ويكتب قصص مؤثرة، فال يزال قلمي يكتب وال اعلم متى سيتوقف عن الكتابة.

فالقلم يكتب عىل الورق، والورق عند البرش، والبرش يحتاج القلم، فالقلم أساس النث، فال 

وعذب  الكلامت  همس  فالقلم  تشاء،  ما  تكتب  األقالم  فرؤوس  قلم.  بدون  للحياة  طعم 

الخواطر، بواسطته استطيع أن أرى مستقبيل الباهر.

يب  وتخط  كلامت،  مكونًة  الحروف  ألمزج  املقاالت،  أجمل  يب  ليكتبوا  قلاًم  كنت  لو  أمتنى 

األنامل أعذب وأجمل العبارات.

مبقدريت أن أحقق طموحايت يف صديقي ورفيق دريب، قلمي رس نجاحي يف كل خطوايت.

ماسة العربة - السادس ج
مدرسة الرمحة النموذجية
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احلياة على كوكب آخر

يسطع  حويل  من  والربيع  األرجاء،  يعم  والهدوء  السامء،  يف  تزقزق  العصافري  أرى  أنذا  ها 

بجميع األلوان، واصوات تدب يف اذين من كل االنحاء والكل مجتمع مع عائلته، والسامء متطر 

ذهبًا من الجود والعطاء، وروح كل نفس ال تزول، والطبيعة من حويل خضاء عىل الدوام، 

واتخيل بأنني طائرة تقلبني الرياح مييًنا وشاماًل، وأحلم مع االصدقاء. فام اجمل الحياة عىل 

كوكب اخر يلفه الهدوء والسالم بعيدا عن دوي الحرب والتعاسة واالحزان التي نعاين منها 

يف كل زمان ومكان، فسؤايل هو: هل سيبقى األمان عىل كوكب آخر أم سننعم به عىل كوكبنا 

يف يوم من األيام؟

دنيا أبو زايد - السادس ج
مدرسة الرمحة النموذجية
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