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الَكون  ُدَرةُ 

 َ َتل َفةُدرة  َكأي  َتُكنم  ل ء،ُكل  يفُمخ  ،أكبرُ ي نَي  عَ يفَفَهيَ َشي  ب ُعلُو  ناَديُتهاُدرَة 
،ن  ُحس  يفَمعال ميَتاَهتَوَطني،ياَبحرينُ [الَكون  ُدرَةُ ]:َصوت ي ذل كَ َفَحملتُ عالم ك 
ر  يفَوَرَفعُتهُ ،عالياالَبيرَق .غرمـونمُ َهواك  يف:هات فة  السماء  َصد 

نَ ُعـُقود الُجمانم 

سييفَتساءلتُ لََطالَمال ماذا؟ ؟ت لكَ ُصعوَبة  مَ رُغاللُؤلؤُيسَتخرجُ ل م:َنف  الَعملية 
َعة،لؤلؤة  كالَفهيإليهاَظرتُ نَ .الَمصاع بب ُكل  َجدير اَبريَقهاَوجدتُ ف كالنجمة  الم 

عة َذل كَ َعن  اللُؤلُؤَوالصُل،َتنفاألفالك  َعن  النُُجومَفالليال،الُفلك  َجوَهر  يفَساط 
د    ْ ل،الَع د  َذل كَ يفأراهاُمنفص  يَ ]الرائعالعق  َرينُ ه  أكبرُها،َوَهيَ اللُؤلُؤَبيبات  كحُ [الَبح 

ن دَ َفل قلَميلها؛ُحبييفَتَسألنيال ك ر  َبحر  يفُتهتُ ُحب هايفُمن َطلق،الَورَق  ع  الف 
رُ ):سائ لةَ  اب َحةالَسماء  ُنُجوم  بعددلَهاُحَبيأَيَقد  ،ايفالس  (َتُفوقه؟النُُجومُ أملُفلك 
لم  الَفضاء  َبحر  يفإجابتيَضاَعت   فالأعداد،لَهاُحبيُفوقيَ الأنفوَجد تُ السماء،وع 
ُدها.الُفلك  يفالساب حُ النَجمُ والالَبحريفالماء  َقَطراتُ  بديلَ فالل ذانادرة ،َعيني  يفأج 

ُبهان يإَفُقلتُ }تائهةنفسيأجدَقلبي،يفلَها ُحب هايفَقلبيأنوكَ ب ُجنون،أُح 
ون، ج  ن،هذاَمفُتون،ُحب هايفَوجديوَكانَ َمس  َوَعىلالُسُكون،رضه  أعىلوجدتُ الَوط 

هُمَحيا َوشجنَثراك،هوىيفَمسجوناَقلبيُتي مَ لقدَوَطني،{ممنونفأناع شتُ أرض 
؟!األوطاننَ َوَط ياَحَقكأُويفلََعيلأقولَ أنعيل  َفماذاُحب َك،يفل ساني

أبرار غازي عيل خضير: بقلم الطالبة



يفهاأثر موضحةمنها،ثالثاحدديالخاطرة،هذهيفبقوةالخياليةالصوربرزت.1
.النصجمالياتإيصال

لوطنه؟الجميلرداإلنسانيستطيعكيف.2
شهدةمستذلك،وضحيللبحرين،وانتمائهاحبهاعنالتعبيريفأبرارأجادتهل.3

.النصمنبعبارات
الرموزخاللمنذلكوضحيالحبيبة،مملكتناجمالعنالتعبيريفأبرارأبدعت.4

.وظفتهاالتيالجميلة

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

األوطان  دانةُ 
دتُ :داَنت ي نأريج  ثراك  يفَوج  ر  لَماألرض  م  ع  َثلهُ أسَتش  ن  م  َبي نَ َوَوَجد تُ َقب ل،م 
،ان ت مائيداناتأََصداف ك   ،الداف ئُحضن كَويفلَك  أََفَعلَ أنَعلَي  َتَوَجبُ يَ ماذاد فء 
ويفَ  ؟َحقك  أل  أُويفَ ألنإجاَبتيَوَجد تُ كرك؟شُ َعنالُشكرُ َيعَجزُ أمالُشك رُ أَيكفيَعلَي 
نَ ثراك  أحَفَظ أنيفَحَقك   با  لَك  انت مائيَوأُعل نُ ب ه،اإلضرار  م  أَرَفعوأنَوَطنيا ،واج 
لم  رايَتك   .األوطانبينَ ُمَشر فا  نورا  بالع 

ب  :داَنتي ب  ُكل  َقبلَ واج  فاعك  أرض  ساكنيُكل  وعىلَعلَي  َواج  وحمايت ها،عنهاالد 
رُتهُ يرتقصُكل  عناعُذرينيوَكل ماتي،ُحُرويفخاَنتنيإندانتياعُذريني زالفالَقص 
لميجادَقلمي َدين  وع  .رفَعتك  َسبيل  يفمسير تهمايفُمت ح 

والَمرَجاناللؤلؤ
َرين  َمَرج)َوَبينَ  ُّؤلُؤ)و(ال َبح  صاف  ب َقلب  ُمخلصا  ُدعاء  نيوَط ياَدَعوتُ (َوالَمرَجانالل

وأنآمنين،َمكروه  ُكل  نموَبر ك  َبحرَكَ وأرَضَك،َسماكَ وأهلك،اللهيحَفَظكأنَنق ي  
الَكماوُقل تُ علينا،دائمةن عَمة  واألمانَ األمنَيجعلَ  َقالَ َوإ ذ  }راهيمإبنبي ناق 

يمُ  َراه  َعل  َرب  إ ب  ن اَبلَد اهذااج  ُزق  آم  لَهُ َوار  نَ أَه  {َمَرات  الث  م 



زينب إبراهيم المؤمن: بقلم الطالبة

مامهال،وألفالتكفي؟أهواكأكلمةسواك؟يلمناآلمن،المالذأيهاوطني،أيا
شيءكلعىلشكرتكومهماحقك،إيفاءعنعاجزا  يبقىالذيالمقصرأبقىفأناقلت

كلمنيحمينيالذيالمنيعوحصنيومالذيبيتيأنتتكفي،لنالشكرفكلمات
جدتلمالساخنةودموعيأرضك،سوىيحتضنهامنتجدلمالبريئةأحالميخطر،
وجودكبتنيرهالذيالمكلوموقلبيأنت،إالمشرقةابتسامةويحيلهايمسحهامن

إىلاالنتماءبقيمةأشعرويجعلنيسبيلكويفأجلكمنينبضراضيا،مطمئنايبقى
.أرضك

القاسية،الغربةإنماجسدي،عنانفصلتروحيوكأنأشعرعنكأبتعدعندما
وعيناهتنتهي،الدهور  الوقتوكأنيشعروحيدا،غريبا  عاشهامنإاليفهمها
إىل:ا  معاتبويقولأعماقه،يسكنالحنينغيريجدفالالضائع،األملعنتبحثان
أعدلمفأنانظري،يفتسود  ا  الزرقاءالسماءهذهالهجر؟هذالماذاالفراق؟هذامتى
قلوباليفالساكنةاألعينعنالبعيدةبحرينغيرشيءإىلوأنظرشيءيفأفكر

.الولهةالمنهكة

كتزينالتيالنخيلتلكالوارفة،نخيلكتحتأجلسإليك،أشكوأحزنعندما
منإىلتحتاجفالشموعوطن،ياربوعكيفلليأسعنوانال:تقولوكأنهابشموخها،

ترابك،ألجلوفيا  سيبقىاليأسيعرفلمالذيالشعبوهذاوقادة،ويجعلهاينيرها
.را  حاضسيبقىواسمكخفاقا  سيبقىَعلمكأطفالهم،وألجلوألجيلألجلهم



السابق؟النصمنالمستفادةالقيمما.1

رهبهديالبحر":قولهاخاللمنساميةومعانجميلةإيحاءاتإىلزينبأشارت.2
نقطةق،انطالنقطةسركليجعلالذياألسراربيتإاللستَ بأسراره،إليكيفضي
.وضحيها"األمامنحوالطريقبهاترسمسهال ،صعب  كلبهايحيلقوة

وطنهدمليخويكافحيصبرأنإماوطنهيفالصعوباتاإلنسانيقاسيحينما".3
"الغيابذكرىوراءهويخلفيهاجرأنوإما

إليه؟توجهينهاالتيالرسالةوماوطنه،تارك ايهاجربمنرأيكما

إليه؟االمتنانوتقديمالوطنشكريمكنُ كيف.4

.فبالوصالمغتنيالسرديالنمطمستخدمةالوطنعنقصيرانصااكتبي.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

نقطةسر  كليجعلالذياألسراربيتإاللستبأسراره،إليكيفضيبهديرهالبحر
كنتام،األمنحوالطريقبهاترسمسهال ،صعب  كلبهايحيلقوةنقطةانطالق،

حضارةالبلددلمونمنالعريق،التاريخصفحاتبينالزخريفاسمكتخطزلتوال
حلةىأبهيفيتزينفاسمكأنت،كلهاللبحرين،وصوال  تايلوسثمواألصالة
أطفالكبقلومنالنابعالصادقلإليمانمثاال  دوما  وستبقى،صعب  كلمتحديا  
.سقياكمنليعيشوا



خلةنمليونأحضانيفولدنجزيرةألفيعمقويفدول  وستمائتينبينما

أخذتنيفبلهيبهاتحرقنيالشمسأشعةكادتعيني  فتحتعندماالحياةعلمتني

أوىلخطوتقلبي،يلأرجعهادئبدفءفأحسستأختبئظلهاإىلالنخلةأميأوراق

توقوتهاصل بتنيفصالبتهاالنخالتبصالبةمتمسكةخطواتي .نيقو 

يمألرطباوجدتيديأنزلتوعندماداعيةللسماءيدي  فرفعتبالجوعشعرت

البحرعمقإىلسلطعونسحبنيالمالحةالبحارضفافعىلجالسةوأنابهجةالمكان

فتمسكتإلنقاذي،النخالتفهرعتيبرد،جسميوكادتموت،أنفاسيفكادت

.ورفعتنيبجذورها

نمالشمعأذابالذيجلديبذوبانفأحسستجروحيعىلاستوىلالمالحالماء

ودموعهاوةبقاحتضنتنيثمبصفعيفقامتاألمالنخلةإىلالنخالتأخذتنيجديد،

.أميوكأنهاعيل  بخوفهاأحسست.البذوروأنبتتجارية

تحمينيفوقفيمنوالنخالتألحالميأخططبالديأرضعىلاستلقيت

انتوكوطني،تركتحيثالماضيإىلعقيلأعادني.أنتظردائمابأننيوأحسست

يدا؟ووحمنطوياسيعودهلأمهناكسيرتاحهل:النخالتلبقيةتقولاألمالنخلة

بيان نبيل أحمد صديف: بقلم الطالبة



ويفتقصد،كانتماأدركتالوطنأرضتركتعندماولكنمقصدها،أفهملمأنا

انتكأنفاسيولكنالصراخوحاولتالمحيطيفغرقتبعدماجيداأدركتالحقيقة

كماووحيدامنطوياالوطنألرضفرجعتهناك،يحمينيمنأجدولم،الماءيف

أناو خطواتيأوىلتذكرتالوطنأرضعىلأناميلوقعتوعندما.األمالنخلةقالت

عنهالوعبرتبقوةواحتضنتهااألمللنخلةفأسرعتمبتسمةبالنخالتمتمسكة

.ووطنيوألرضيلهاشوقيمدى

،نيوطعنابتعدتعندمابهاحتفظتالذيالحب  كلأنفقتعندماخطأارتكبت

كلبوأحبهاعاشمنإاليفهمهاالتفهم،اللغةواألرضتوصف،الكلمةفالوطن

هرناتظامهماا،عقيم  الوصفوأصبحالتعبيرعنالكالمعجزعندماوصلتصدق،

ناس  أعنقصصاترويالبحاروتبقىمعالمنا،يفمخلداالوطنيبقىبالنسيان

.بالدهمعنبعيدااألمواججرفتهم



حوراء حسن يعقوب عيل: بقلم الطالبة

وترتقيأحالمه،وتنموويعيش،ُيولدفيهالذيبالمكاناإلنسانيرتبط
اطموحاته معيعالقتكانتهكذا.جميلةحكاياتبينهمافتتول ديوم،بعديوم 

.البحرينبلدينخلة؛المليونأمبلدي

لُ فصرتُ !العالقةتلكسببعنأبحثكنتُ عمريبدايةمنذ خيلها،نيفأتأم 
ريوأجولُ  اهناكأنألجدسمائها،يفبناظ  ادافع  أحالمي،رسم  نحويدفعنيمختلف 

.طموحاتيوهندسة  

لحنوناكاألمعالقتناتبقىبأنسر ييفوعاهدتهاالسبب،عرفتُ فقط،عندها
وأخطوأواصلالتيوأناالحنان،ُتعطينيالتيأنت  :لهاقائلة  الطموحةوابنتها
انصلحتىخطاي انتعاون:هامسة  عيل  رد ت.والعنانللسماءمع  اتف؟ونتكمع 
.ذلكعىلوافقتُ 

أخطوألنساعدنييشيئ اأجدلعل يوآثارها،معالمهاأستكشُف فشيئ اشيئ افبدأتُ 
اوعلمهااسمهالرفعوحضارة ،جسر األبنياألخرى،ت لوَ خطوة   ا،اعالي  شامخ  اق  خف 
.تهابإنجازاكبيرةلكنهاصغيرةجزيرةهيالبحرين،إنها.فيهاوماالسماءيجوبُ 

ايتييعيش.أمبالكالطفلوطنبالواإلنسانوملجأ،ومالذأمهيالبحرين م 
اويموتُ  سعفهالوحُ يالتيالنخيلأتذكرتهدأ،والعقيليفاألفكارتضاربت.يتيم 
،يمين ا الرطبفيحصدهاجذعويتسل قُ الفالحليسرعالجن ي،الرطبفيتساقطوشماال 
.العسلمنأحىلطعمهُ الذي



عىلوحَبوتُ خيراته،منوأكلتُ أرضه،عىلترعرعتُ الذيوطنيهوهذاأجل،
.ترابه

،تعل قتُ الذيالمكانذلكإنه باعدتمامهوجدان ا،بلفقطمكان اليَس فيه 
حيثُ ألرجعخطواتيب يسارَتفؤاديليرتاحَ ذهبتُ وأينما.لوطنيالحنيندفعني
ودلمونيقلبيفالبحرين.أماميالنخيلَ أرىحيثراحتييقولوكأنههناك،يرتاحُ 
.تاريخيوتايلوسوأوال

نه،بوطالمرءعالقةهيوكذلكرحمها،يفكانأنمنذبوالدتهالمولوديرتبط).1
(فطريةعالقة

.فيهارأيك  مبينةالمقولةهذهاشرحي

االوطنيكونكيف.2 لإلنسان؟ومالذ اأم 

.نفسك  يفالغايلموطنك  مكانةبيني.3

.وعراقتهاتاريخهاجمالفيهاتصفينفقرةالنصعىلأضيفي.4

بالدك؟يفتحبينهاالتيالتفاصيلأبرزما.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

!فيهالوَ حالناظري  أمامجرداءكصحراء  وباتتانطفأ،عيني  يفالدنيابريقُ 

،قلبيعنجميل  ُكل  يحجبستار االحقدُ أصبحفكأنما اايلبفماوعيني  عنُمعرض 

رغمعيل  وأنعموعفاسامحقدالكونربفاللهلكرامتي؟ثائر اوالعفو،السماح

بسمالباريولقمتناسي االخلق،عنُمتكبر االعبدأنابايلفماومعصيتي،تقصيري

لَحَ َعَفاَفَمن  }الرحيمالرحمنالله رُهُ َوأَص  منأجر اأرجوالأنيلكيف،{الل ه  َعلَىَفأَج 

.الدماءبدليجريحقد  قلبيويفمتكبر اوأبقىالله

وائي،أهسيليفأنجرففَوجدتنينفسي،وراجعتذهني،يفاألفكارهذهتوالت

عتذر اموسنين،شهورطوالآمن اوملجأ  صديق ايلكانلمنواتجهتلهاظهريأدرت

ا لهوصلترجائي،هومطمئن اعيشيثمربيفر ضاعنييقالقدلمامبال  غيرنادم 

بعيدمنرآنيبه،رئتايامتألتأنإىلهواء  استنشقتطويل،مزدحم  طريق  بعد

كانلمرةاهذهرديولكنوالسماح،بالعفويلطلبهالسابقيفكماوكررجري افأتى

ا أنالتوواص...العداءأوالحقدمنشيءلكبقلبييعدلمامض  لهفقلتُمختلف 

،نقي  بقلب  حياتي ا،الكرهأوالحقديحملالصاف  أنيفترددياللسانيوباتأبد 

.والسماحبالعفوينطق



ن  التربيةطريقةتختلف خرب لد  م  واألديانيدوالتقالالعاداتاختالفحسبآل 

شيء  عىلَشب  ن  مَ "مقولةعىلَنختلفالالعربيةُبلدان نايفلكننايعتنقونها،التي

."عليهشابَ 

ل لتربية،كأساس  ياالتكنولوجعىلباعتمادناالحديثةالتربيةُطرقَنَتبعاليوملَعلَنا

فليتأثرحيث الناسن  م  ق لة  عدا.تصرفاتهعىلذلكوينعكسيشاهدهب ماالط 

أبنائهم،ةل تربيأساسويجعلونهاالقديمة،والتقاليدالعاداتيقدسونزالواالالذين

الجسديةراألضراعنناهيكَ الفرد،تؤدبالتيهيبالضربالتربيةأنيعتقدالبعض

.ستصيبهالتيوالنفسية

ا،ُتجديوالالفردُتؤدبالبالضربالتربيةأن  رأيييف انفع  داآلخرعُض البأم  َيج 

ن  السلبيةوبالُجرعاتالنَفسيبالتعذيبأبنائهتربيةيفالُمتعة وإحباطَشتم  م 

ن  َبدال  ل معنوياتهم اب ن كَ ال  ُكن  ":ُيقالوَتشجيعهم،شخصياتهمب ناءم  وهوُمعل م 

فل، اط  ينَ وصديق  ."َيكُبرح 

ا،وخيمة  الُمفرطالرخاءنتائجستكون ُكلل لفرد،اُمباح  شيء  ُكلَسُيصبحجد 

القدرةردالفلدىيكونلنذلكإىلإضافة  .َكذلكوالعكسصحيحةَستكوناألخطاء

.المسؤوليةتحملعىل

نور عادل خليل إبراهيم: بقلم الخريجة



كالهماُمفرطالوالرخاءالشديدةفالقسوةأبنائنا،تربيةيفَنعتدلأنعليناَيجب

أرخيتهذاوإَينقطع،سوَف بقوة  َشَدد تهإذافالحبلالفرد،انحرافإىليؤديان

ن  َسُيفل تُ  .َيدكم 

ا تام  اتكونيأنوقبلأب ا،تكونأنقبل:القولأودوخ  إنسانية،ديكملل َتُكنأُم 

ا ق  ابأطفالكم؛ر ف  .زرعتمماَسيحصدونَفَغد 

عمالتقليدية،الطرقأمالحديثةالتربيةطرقأفضلأي همانظركوجهةمن.1

.التعليل

لولحاقتراحمعبرأيكوضحياألبناء؟لتربيةالوحيدةالطريقةهوالضربهل.2

.أخرى

.العبارةهذهاشرحيالتربية،عامليفدورلهاللبيئة.3

إىليؤديانالمفرطوالرخاءالشديدةالقسوة"الكاتبةقالتهفيمارأيكما.4

؟"االنحراف

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



..."إهانةاالعتذار"يفأنتزعمالتيتلكإىلرسالة

أبحث...حروفهاجمععندقلمييحتارهذا،حيالعديدةأسئلةتراودني...بعدأما

متىإهانة؟االعتذارأصبحمتى...لذاكخصمهيمنيا.بموجزةليستأجوبةعن

رينتشعأنك  أمبالمذلة؟تشعرك"آسفة"أكلمةووهن؟ضعفبالخطأاالعترافبات

ا !خطأ؟عىلواآلخرينصوابعىلأنكدائم 

نبيالأنإال!يخطئوتارةيصيب،تارةاإلنسانبطبيعةأخطاء،بالالعيشمحال

،مَ آدَ َبن يُكلُّ )):قالعندماغيرهاعنفضيلةمي زقدوسلمعليهاللهصىل اء  وَخي رُ َخط 

ائ ينَ  اُبونال َخط  تعتريفبإنسانيتك؟يفتعتر أنبخطئك؟تعتريفأنتعتذري؟أن.((الت و 

إن-عنهرواالعتذا،((فضيلةبالحقاالعتراف))و.بنفسكبثقتكبقوتك،بشجاعتك،

.أخرىفضيلة-بحاجةكان

يف...مالئمةبطريقة...صادقباعتذاربدأتلوتحدثأالكادتشجاراتمنكم

عودتأنيفكاف  إنه!باالعتذاروأزهرتلُقحتذابلةقلوبمنكم.المناسبالوقت

بينفةواأللواألخوةالمحبةوعودةالعالقات،منالكثيرإصالحيفمجاريها،إىلالمياه

نُونَ إ ن َما)):الكريمكتابهيفوجلعزبهأمرناماوهذاالناس، م  َوة  إ  ال ُمؤ  ل ُحواخ  َبي نَ َفأَص 

.((ُتر َحُمونَ لََعل ُكم  الل هَ َوات ُقواۚ  أََخَوي ُكم  

نبراس الهدى جعفر سند: بقلم الخريجة



كيجعلبلكرامتك،يجرحالالخطأعناالعتذار)):جبرانخليلجبرانقالوكما

فسالنالناضجة،النفسالواثقة،فالنفس((بحقهأخطأتمننظريفكبير ا

ساءةاإلتنقحمنهيبحقهمأخطأتمنخسارةعدمعىلالحريصةالنفسالكبيرة،

ةصفيمتلكمنإالبهايتصفالميزةإىلالخطأاقترافوتحو لباالعتذار،

.األخالقمنعال  مستوىذوإالبهايقوموالالشجاعة،

ُنهيايالتالشجرةمنزوجتهمعأكلعندماالبشريةأبوالسالمعليهآدمفسيدنا

نَاَرب نَاَقااَل ))اعتذرمنها،االقترابعن ر  م  ل  َوإ نأَنُفَسنَاَظلَم  ف  نَالَنَاَتغ  لَنَُكوَنن  َوَتر َحم 

نَ  ر ينَ م  ،رجقتلعندما!السالمعليهموسىاللهنبيعنماذا.((ال َخاس  اعتذارهقدمال 

الَ قَ ))وقي مهأخالقه،معاقترفهماتوافقلعدمنظر اوواضحة؛صريحة،بعبارة

نَ َوأََناإ ذ اَفَعل ُتَها ال ينَ م  .((الض 

عنويعدفهذامذلةالخطأبهذااعترافكأنوظننتأحدهم،حقيفأخطأتفإن

كانوقدر؟التكب  لماذاالمحبة؟لردالسبيلفكيفقوةالتكب ركانولو.الكبرمن

ل يُس َياَقالَ )):وجلعزقولهيفبه،اللهُعصيذنبأول َمعَ َتُكونَ أاَل  لَكَ َماإ ب 

ينَ  د  اج  ُجدَ أَُكن  لَم  َقالَ *الس  َس  َتهُ ل َبَشر  أل  ن  َخلَق  ن  َصل َصال  م  نُون  َحَمإ  م  ُرج  الَ قَ *َمس  َفاخ 

ن َها يم  َفإ ن كَ م  نَةَ َعلَي كَ َوإ ن  *رَج  والعياذالتكبرهوهذا!نعم.((الد ين  م  َيو  إ لَىالل ع 

تذرالمعيكونأنهيهاتوهيهات.الحسابيومإىلاللعنإالمصيرهكانمابالله

.متكبر ا



ر،رقىثقافةاالعتذار.1 .تنوعةالمبالحججموضحة؟العبارةهذهيفرأيكماوتحض 

ساميةالالقيممنبالعديدلتمسكهفيهنعيشالذيالمجتمعوتطورتقدميعد.2

.العبارةهذهفسري.والتسامحالتواضعأهمها

صواب،عىلدائما  أنفسهمويجدونبأخطائهميعترفونالأناسمعنفسكتخييل.3

.نفسكعىلتنعكسالتيالسلبيةواألثارموقفكموضحة

ذههعنعبريالتسامح،منهاالمجتمعيرقىبهاالتيالدينيةالقيمتتنوع.4

.الحجاجمؤشراتموظفةمقنعةفقرةيفالقيمة

.ضيحالتومعنفسكعىلأثرمامنهااذكريالنصمنالمستفادةالدروستتنوع.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

ئك،بأخطاباالعترافبادريتردد،والخجلدونوبحب  بصدق،باالعتذاربادري

أنتوحسب،أناسمعتتعاملينالفأنت  .خالفأييفاألقوىالطرفكوني

.وجل  عز  اللهمعتتعاملين



ُول دَ .ُمسمىىلعاسم  صابر،ُيدعىالعمرمقتبليفشاب  هناكَ كانَ صغيرةقرية  يف

ن  الثام نيفصابر ذإجد ا،صعبة  ظروف  يفوالدتهوكانت،1987عامديسمبرَشهر  م 

يبعدَمشفىالكانوقدماال،تملكالألنهاللُمستشفىالذهابتستطيعأمهَتُكنلم

عدةيفذلكبتسبوقدالمنزل،يفَتل ُدهأنفاضطرتكيلومتر اع شرينمسافةعنهم

يأخذهلمو الصحيةتقلباتهل ُيصارعتركهوالدهأنغيرَ صابر،لدىصحيةمشاكل

ن  ُتحاربصابروالدةَظلت.ل ُمعالََجتهحتىأوالالزمةالتطعيماتألخذل لُمستشفى م 

َكُبرَ فقد!!بانالحسيفَتُكنلمُمشكلة  ظهرتفجأةولكن.َكُبرَ حتىابنهاصحةأجل

.الَتَوُحدُمشكلةمعصابر

والنفسيالجسديل لُعنفُيعرضهماكثير اوكانجد ا،يكرههُ صابروالدكانلقد

ن  ب سيل  عليهينهاليراهفعندماأمامهصابروجوديكرهكانأنهل درجة لشتائمام 

!المنزلنَ م  ابنهيطُردَ أنصابروالدفيهوَقر رَ يومجاءأنإىل.تعذيبهيفويبدأ

إنقاذعتستطولمبكلمةتنبسأنتستطعلمصابروالدةأنالعظمىوالمشكلةُ 

ابالطردَهَدَدهاقدكانزوجهاألنابنها إنحتىأول لمنزلصابرإعادةحاولتإنأيض 

يملكَيُكنفلَم،الُطرقاتيفَيمشيُمَتَشر د اوحيد اصابرَظلَ معه،التواصلحاولت

عنالحاوياتيفُيفتشفكانَ ل يأُكله،ُخبز  ُفتاتَ يملكيكنولمإليه،يأويمكان ا

.األقلعىلقوتهل يؤمنويبيعهاالُخردةب جمعبدأحتىل يأُكلهشيء  
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اُمثاب ر  شخص  صابر أصبححتىكذليفوَنَجحَ دراستهُيكملأنحاولفقدجد 

نَ الكثيروساعدَ كبير ادكتور ا أسماهاالُمَشَردينفال  ل ألطَدار الَهُ أن شأَ كماالناس،م 

مالُمَشَردينباألطفاليعتنيصابرَظلَ ."َمالذ" والخدماتالصحيةايةالرعلَُهموُيَقد 

لقدفولَت ه،ُط يففقدهعماَضهمل ُيَعو  وغيرهاكالتعليميحتاجونهاالتيالالزمة

َمرَ ماب نصفرَيمُ أنالعالمهذايفطفل  أليُيريدوالُمبتغاهإىلَوَصلحتىعانى

ثاال  صابرَغدا.به استطاعوأنهالإواجهتهالتيالصعوباتورُغمَ ألنهب هُيحَتذىم 

.عليهاالتغلب

..صابرنشأةعىلالمؤثرةالظروفاشرحي.1

؟لهأختا  لوكنت  لصابرستفعلينماذا.2

.صابرشخصيةخاللمنذلكوضحيالنجاح،يثمرانوالتحملالصبر.3

دليل.لشدةابعدوالفرجبالفوزالصابرينكتابهيف(وتعاىلسبحانه)اللهيبشر.4

.الكريمالقرآنمنذلكعىل

؟حياتنايفالقصةهذهمننستفيدأنيمكنكيف.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



،أعراق  منمختلفين،ُخلقنا تختلفد،ومعتقوفكر  دين  لهُ كل  جئنامختلفة 
دونأ  خطأهوَ !عار؟أوذنباالختالُف هللكنحياتنا،وحتىبلوتقاليدنا،عاداتنا
أميننا؟بالحربوتشبالخالفأليعمالتسامح؟ُوجدلمترىياإذا!ارتكبناه؟قصد  
ماذا؟

كونيأنهياإلنسانيةمراتبأعىلإن  وإخاء،سالم  دعوة...وخلقسمة  التسامح
ا،اإلنسان يقللأالباالختالف،يعيأنضغينة،أيةدونمااآلخريتقبلأنمتسامح 

هجنسأودينهأوعرقهاختالفلمجردسيئةمشاعر  أيتجاههويحملاآلخرشأنمن
.معيشتهونمطتفكيرهطريقةأو

حييموأنالمجتمع،أجلومنأجلهمنالتسامح،بصفةالمرءيتسمأنالمهممن
بفالوالعنصرية،التمييزمعانيكل  قاموسه  من شأنمنرجل  يقللأنعليهيج 

لولم،مسمعمسيحي  يتعاركُ أوأسود،منأبيض  يسخرأومنها،يستنقصأوامرأة
االتسامحُوجدَ  اإلنسانعىليجبهل،(مهمةالسودحياة)شعارُوجدلماعالمنايفحق 
أنتعنيأسودعرق  منالمرءكونهلأهمية؟لحياته  تكونأنألجل  يحاربأن

رسنغأنيجبُ ولهذاال،بالطبعال،!البيضاء؟البشرةذويمنأهميةأقلحياته
االتسامح كونلنُولدناأننانعلمهمأنيجبُ وأطفالنا،أبنائناقلوب  يفورد 

اأنيعنيالاآلراءاختالفوأنمختلفين، حق،عىلاوآخر  مخطئ ايكونَ أنيجبُ أحد 
.تكاملفاالختالُف باختالفه،يكملهامناكل  لوحة  العالمهذاأننعلمهمأنيجبُ 
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ذلكىلعنكبريجعلناماوإنالحياةهذهيفشيء  كلمعمتسامحيننولدجميعنا

يفتؤثرالتيفالعواملُ منها،نتغذىالتيواألفكارتحيطناالتيالبيئةهيالأم

لمجتمعاصلحُ صلحتإناألساسية،والخليةاللبنةفهيالعائلةأولهاعد ة،ذلك

أن  نقولأنويمكنناالصالحة،القيمغرسيفكبيردور  وللمدرسةصحيح،والعكُس 

ُتفرقالة،متسامحأجيال  لتخريجفرصةتعتبرفهيلذلكمصغ ر،مجتمع  المدرسةَ 

.زُتمي  وال

اوالمواقفواأليامالظروفتجعلقدوأخير ا، لكنح،متسامغير  عنصري اشخص 

عقلكفنظ  تستطيعوقتماالسالم،ضفةاخترخطأكفيهتدركالذيالوقتيف

بائلوقشعوبيفالناسوجودحقيقةأندائماوتذكروالظالم،الجهل  أفكار  من

فيها،نصرالمعركةيفوقتالمستمرصراعيفالعيشتستطيع.تتغيرلنمختلفة  

فئواطالدماء،الالحبازرعآدم،أبناءفجميعناورحمة،بمودةالعيشتتقبلأنأو

اتكونأنإمالكالخيارسالم،بغيمة  الحربنيران .إنسان اأووحش 



ا،الحياةصفحاتكلثنايابيننجده الرغمعىليتحطمال،وصالبةبشموخواقف 
إلخالصابأفعاله  لناُيترجمكأنماقوة،أشدمرةكليفيصبحبلالدهرمصاعبمن

عىلطيتساقالذيجبينهعرقمنوالعنبالتوتأشجاريسقيللوطن،والتضحية
بينرواآلخوإخالصه،لعملهتمجيد اوجههعىلسمراءمسحةالشمسلتمنحهالتربة؛
ونهار اليال  يسهرالذيأماوطننا،وأبناءمرضاناويداوياألرواحينقذالمشايفأروقة
بينوحيدا  واآلخروأماننا،أمنناعىلليحافظووزارةومستشفىمدرسةجدرانبين
يفخبشمويقفالعاملإنهببسالة،وطنهعنيدافعُ الحربساحةيفوسماءأرض

ائهولعطلهفشكر ا،ويربينا...يعلمنا...ويداوينا...ليحميناوشارع؛ومسجدمدرسة
.الوطنتراببهيسقيالذيهولعرق  

نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

االحياة،صفحاتكلثنايابيننجده" الرغمعىليتحطمال،وصالبةبشموخواقف 
"قوةأشدمرةكليفيصبحبلالدهرمصاعبمن

.السابقةالعباراتتضمنتالتيالخياليةالصوروضحي.1

.إنسانكلحياةيفالعملأهميةوضحي.2.

هو؟منالمجتمع،هذايفهامعنصرحولالنصعباراتتدور.3

نور؟نصمنالمستفيدةالدروسما.4

.الالمحدودعطائهعىلتشكرينهرسالةللعاملأرسيل.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



اكانالودققطراتوبينالطريققارعةعىل منأوللتكونبلهفةيترقبهاواقف 
وأنهت،تالشقدالسوداءالغيوموأنأخير ا،لهتبتسمأنقررتقدالحياةبأنسيعلم

ايرىبدأ غيومالوأنمجدد ا،تعبسقدالحياةأنناسي ا...األفقيفذهبيةشمس 
!األفقمنتختفيقدالذهبيةوشمسهتعودقدالسوداء

بأنلُتخبرهمبعثرةبخطواتتسيرالركام،بينمنحطامهالملمةتحاولهيأما
ذاهمنينجيهاقدأملبصيصلديهايبقَ ولمحلقدوالظالمانطفأقدالنور

!الكابوس

منهماكل  وقفاألثناء،هذهيفالودقهطولشدةازدادتوقدأخير ا،وصلت
قينطأنهويخشىخبره،عناإلفصاحعنلسانهيعجزمنهماوكل  اآلخر،ُمقابل
عىلقشتهانقدالكلماتلتلكب نُطقهاتكونأنهيوتخشىجميل،ُحلم  منويفيق
!الحجر

ا،تلمعانعيناهواضحة،سعادتهكانت ترَ لمهاعينيحولالسوادلفرطنهاأإالفرح 
انرحل:إياهُمخاطبةوقالتأخير ا،تقدمتعينيه،لمعان ،الحياةهذهمنسريع 
أطلتقدوأنامحطاته،إحدىيفالوقوفنطيلحينينتظرناالسريعقطار  فالحياة
داد  تُضمنيأنالحياةفقررتالحياة،محطاتأحدزحامبينالوقوف .لينالراحل ع 

بمعرفةيلهل:لهافقالكيانه،بداخلاهتزماشيءوكأنماوَشَعرَ وارتبك،َقل قَ 
؟عىلالعبراتوهذهالكلماتهذهسبب دماغي،يغزومنهناك:فقالتوجنتيك 

...الورمُيدعىغزو  :قائلةأردفتثم!حياتيلحظاتمنيويسرق

نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة



ظةاللحلتلكالزمنبهيعودالصدمة،هذهبعدفهدذهنعىلالماضيأحداثتمر
اللحظة،نفسيفيمل كُ ماأغىلفقدبينماالحياةضوءفيهاورأىفيهاُول دَ التي
قلب افقدليالسنينوتمراألُم،ُيدعىكيان افقدسيحتويه،وكاناحتواهمنفقد

اوالدهيرحلعندماآخر،وكيان ا ث  بعدللسماءُمحلق  لُهُ اسبُيحلمُمتعمد  حاد  فاع 
اللتينينيهععىلالُمتديلالشعرذوالصغيرالفتىذلكفينتقلاللحظة،هذهحتى
أنلتحاو جدة  معويعيشآالمه،ويحتوييحتويهدافئ  لمنز ل  العسل،بلون
دافئالالحضنصاحبةجدتهتتحولماسرعانولكنوالرفيق،واألباألملهتكون
اإياهُ تاركة  الفضاء،اىلاألُخرىهيُمحلقة  جليد  قالبإىل ل ُتصب حَ ماء،سبالأرض 

!؟ُمهشماات اُفتوتركهبالرحيللهايسمحأنلهفكيفوسماؤه،أرَضهُ جوريأُخُتهُ 

صميمأعنيبأنيتيقنيوسمائي،أرضيوصديقتي،أُختيعزيزتي،جوري:فهد
انفسهتلقاءمنينطفئالنور  األملُ اآلن،سأقولهاَكلمة  ُكلَ  ُمشُعايبقىلبأبد 
إالتوهجه،ب قوة  األلمل ُيطفئاألملُشعاعُ زاداأللمزادفكلمانفس،وآَخر  رََمق  آلخر  
بُ يتغلفقطعندهاطريقه،مناألملبريقَ وأطفأأقوىاأللماإلنسانجعلإذا

نا،م نالشعاعُ ذلكوينَطفئُ أملنا،عىلاأللمُ  األلمطريقيفيرالسوُيصب حُ طريق 
ل،والفنسُقطبالديجور،مصحوب ا وكلماَمَعك  وأبقىك  َمعَ سأكونبأننيَتيَقنيَنص 

ؤهاأللمزاد فقطقويةكونيتستسلمي،فالإشعاله،سأُعيدُ األَملَقل  وكلما،سأطف 
،وقلبك  بإيمانك، لينآَخر،شيءالوأملُك  وستنَدم لُ األلم،هذال نهاية  وستص 

، .آالُمك  وستنَطف ئُ جراُحك 

يفاألَمل  إشعالت لكت ه  ب كل ماأعادفَقدجوري،عىلمؤث َراصدى  َكل مات ه  ل َوقع  كانَ 
ُشعلةَ ونتكأنوقررتالَورَم،ذلكعىلتغلَبتأنإىلوواصلت،...فواصلتقلبها،
لَ آالَمُهمئل ُتطف  ألَمُه،واشتَعلَ أَملهُ َفَقدَ َمنُكل  حياة  يفاألَمل   .آمالَُهموُتشع 



يفاألورامق سم  يفكانتعندمااألمل،إشعالطريق  يفلهاُخطوة  أول  يفقالت
ُف دوُماوالرياحُ زهور،جميُعنا:الُمستشفياتأَحد   أنفإماوُتبكينا،ناوتؤل مُ ب ناتعص 
نام نُنقويأنوإمانذُبل،أناىلوألُمناُبكاؤنايزدادُ  الرياحتلكَ ة  ل مواجهأنُفس 
ُف التي ُما،ليسالزهورفُبكاءُ بأوراق نا،تعص  بعدمايحُدثسماهوالُمهمبلُمه 
َسَتنجو؟أمالر ياح؟ستقتل ُعهاهل...الُزهورَتبكي

رحيلَ أنبتي َقنَ فقدوُشعلة،وبدايةفرصةلهكانتفهد،زهرةُ بكتبعدما
نَ رسالة  إالهوماأحبابه روحكاجَعللبَ بالزائلين،تتعلقال)مضموُنهاالسماء  م 
.اللهمع...َيفنىالالذيالسرمديمعترَتب ُط 

وبدأت،أقوىوأصبحت،الرياحت لكَ م نجوريَنجتجوري،زهرةُ َبكتوبعدما
وب دايةُفرصةور همزهُبكاء  بعدماليكون،الناسُقلوب  يفاألَمل  إشعال  يفر حلَتها
.وأمل

.السابقةالقصةخاللمنفهدشخصيةحليل.1

مع...فنىيَ الالذيالسرمديمعترَتب ُط روحكاجَعلَبلبالزائلين،تتعلقال".2
ناأنأمالسابقة؟المقولةنطبقإسالميةمجتمعاتضمنكأفرادنحنهل."الله

(بالتفصيلاشرحي)الزائف؟والحبباألشياءنتعلق

قةالعالتقويةيمكنكيفقوية،عالقةجوريوأختهفهدبينالعالقةكانت.3
واألخوات؟األخوةبين

ستكتبينه؟الذيالتغييرهوماالقصة،أحداثمنستغيرينكنتلو.4

القصة؟منالمستفادةالدروسماهي.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



(خيوطهاحاكو الشمسوصلرامفمن)بنيياتستسلمال

ا:أجابني أيان،للعلللظهورتدفعينيولكنكفكرتي،االستسالميكنلمأبد 
عينيبصنُ القمرن  أحتىالقممتستهوينينعماألضواء،تحتأعيشالأنامهجتي
اولكنني شأنلكونسيكعمر،يارسالةصاحبأنت:لهفقلت.التصفيقأنتظرالأبد 
:لهاالق.صافيةسماءتحتالنهاريفإبداعكوتنقشلترسم؛للجبالغد اوسنذهب
ياشاءتكما:لهقلت.عاتيةليلةيفالرسمأشتهيإنيالغروب،بعدالذهابأيمكننا
.متشوقةوالالمتعبةروحكتشفىفناكمُ ترىهناكعل كفراشكإىلواخلدقمبني،
ذههمعكأمكثأنيليقولأمرثمةولكن.الحلميفأبيرؤيةأنتظرنعم:يلقال

.طويال  الليلة

ع،اليافشبابيعنحدثتهملهمة،جلسةكانتالحديث،أطرافوتبادلناسهرنا
ونيكأنبدليومكلللجبالمعهسأذهبوحينهاسنةبعدالتقاعدسنأنحدثته

أنهو الهرم،شدةمنكاهلهعىلكئأت  ابنإنجابصعوبةعنحدثتهمرة،الشهريف
اعشرالخمسةذوالوحيدابني صلوحتى.يلبالنسبةعيديلعينيهورؤيةعام 

،لقلبامنلهبدعاءنختمهيومكلففيألبيك،الفاتحةكلمةعندأقصاهالحديث
.وغفيناالوترصلينابعدها

االثامنةيف لمقروصلتعندماللمدرسة،عمرإيصالبعدللمشفىذهبتصباح 
أخبرتني،االستغرابعالماتقسماتيعىلتباينتوالمكان،يعتيلالصراخكانعميل

لموارث،كيفسيتسببجديدوباءظهورعنأنباءانتشرتالليليفبأنهزميلتي
شيءبأيأعلمأكنفلمأمسليلةلهاتفيأنظر

زهراء مهدي سلمان سرحان: بقلم الخريجة



لذياالوباءهذاأنحيثمحجرإىلللمشفىالمجاورالمهجورالمبنىتحويلوتم
وحملتالمحجرذاكإىلهرعتاالنتشار،وسريعمعد  (19كوفيد)اسملنفسهيتخذ
االمسؤوليةكاهيلعىل تورمتالمعدية،األمراضقسمرئيسةكنتبأنيخصيص 

يفةلقمبإدخالأرضلمعنه،تنازلتاستراحتيوقتحتىالوقوف،لكثرةقدماي
حتىظرأنبقيتالمرضى،يعاينونالذينوشقاءالممرضاتتناوبأتابعوأنافمي
لحالك،اكالحلمكانالذياألمرتصديقيلعدمالشهيقمحاولةيفوأناعيل  أغشي
منأعلمالالةورسماءقنينةوبجانبيأفقتفشيئ ا،شيئ ايتناقصاألكسجينكان

عدهابأتت،"الراهنالوضععىلتعتاديأناألفضلمن"فيهامكتوبكانصاحبها
إذ،للمنز اإىلوصلكلتأجرةسيارةلك  أحجزأنتودينهلدكتورة:وقالتممرضة
.أرجوك  :أجبتها!التعبعليك  يبدو

تمدقالدراسةوأنأبوابهاأغلقتقدالمدرسةبأنيخبرنيبعمروإذللمنزلذهبت
.وبشدةجادااألمرباتتعليقها،

تهوأخذمتاعهيحزمبأنوأخبرتهحينهاأمرهنسيتفقدللجبالالذهابعنوأما
ريوتأخُّ لوحدهومكوثهسواها،يلليسمنى،خالتهمعالفترةهذهيفليقطن
.عليهيقلقنيالعودةعنطويلةلساعات

ذكرتتأبنائهبكاءرأيتعندماالوباء،جراءأحدهموفاةخبرجاءالتايلاليوميف
اكأنوالده،رحللماعمرفعلردة ا،مؤلم  اإلنسانيالموقعهذايفأنيرغمجد 

رؤيةعىليعتدلمقلبيوأنإالالمؤلمةالمشاهدمنالعديدأماميوتتكررلسنوات
.يبكيأحد  

أنالالقوةأعطيهمأنفيجبأبناؤهيرانيالحتىمنغلقمكانإىلذهبتفور ا
.واحتضنتهمنحوهمركضتأبكي،



توترا،ديزداالعالموبدأبالتزايداألعدادبدأتمتأخر،لوقتبقيتاليومذلكيف
.المطارإغالقتمنعمالطائرة،ركوبيفآمالهمالناسقطعالليلةتلكيف

عند ابعيقليال  معهفأمرحطفال  أرىعل نيوالوالدةالنساءقسمنحواتجهت
نينطيشكووكانله،أخ  قدومينتظرطفلهناككانالعالم،غطىالذيالتوتر
ا،التهاب ايعانيكانعليه،كشفتأذنه، الدواءوصفةأباهأعطيتعندماخفيف 
يسعدهسبقالوةصحنبأنأعلملوكنتالحلوى،منالطفلنصيبأنسىولمألذنه
يفهممنصحته،عىلأخافالوقتنفسيفولكنيأكثرألعطيتهالقدربهذا
ابتسامتهكل  عىلوصحيح،صحي  أساسعىلأجسادهمتبنىأنيجبعمره

ربيعمناشيئ  يلتعيدأنطفلالبتسامةكيفاألكوانخالقسبحانقوة،أعطتني
!الحياة

لكنوازدياد،انخفاضبينماتتفاوتالمصابينوأعدادأشهرثمانيةمرت
عايفتأقصدالمعجزة،عنيبحثونوالعلماءالمنظماتوكلاضطرابايزدادالوضع

نحدرتأينإىلاستقراره؟سيعودترىيافمتىالكون،هذاتعايفوإنمااألشخاص
ترتاحسومتىبلاألطباءبالسيهدأومتىأحباءنا؟سنعانقمتىاألمر؟هذانهاية

فلذةصالاتالمنهمرتساؤالتيحبالقطعالنفسية؟األعباءأثقلتهاالتيأجسادهم
ألتهسخالته،منإليهانتقلفقدلحقه،قدالوباءأنو إالاحترازاتهكلرغمكبدي،

مسناررالض  بأنتعلمينالوكأنك:قائالفأجابنيوأبنائهاوزوجهاخالتهأحوالعن
والهمأحعنسألتنيمنكلبينبأنتعلمينالوكأنك!رائحةلهعادماالمسكوأن
ا،األكثرأنا لتيلرؤيتكالشوقإنبلتألم  اللكوعديبأنتعلمالوكأنك:أجبته!ع 
رلموإنوترسُم،فتأنُس عاتيةليلةيفللجبالغد ابكحسأصقائمازال لقاءلناُيقد 

.المحبةدليلالشوقازديادفإنقريب



هابذ وانقطاعهأثقلها،ماوعيل  ...الهاتفعبرلك  أقولهااللقاءإىل:يلقال
اللقاءإىل:لهفقلت.الكونبحجمبك  فخوربأنيتنسيوالالرياح،أدراجمعالروح
.عمريااللقاءإىلواألمل،الصبروعليك

اتركواالراحلون.الحطامنواجهالحياةمعتركيفزلناال والمصابونفراغ 
ايتضورون ذلوابجميعهمهناالذينأناللهويشهدلحكمة،األمرهذاللشفاء،جوع 
بأنوأعلمنواجه،ماُمر  عىلأصبرزلتاللديهم،ماأفضلليقدمواجهدهم؛
اقلبهاينفطرهناأم  فكلالهموم،أكبرمنابنيرؤيةعنانقطاعي ،بنائهاألشوق 

قديمتيفأنملةقيدنيأسلمعائلته،معدافئةعشاءليلةيشتهيهناأبوكل
اءوالهنالشفاءاأليامأحديفالكونلهذاسيكتباللهبأننعلمفنحنالعون

.حينهابدنيسيرتجفووالفرحة،بالبشائراليومهذافجروسيقترن

ذاهبأنأعلمأنااألمل،منالمزيدمنهوأستمدحينكليفاليومذلكأتخيل
ورينفخسنكونجميعاوأنناطيرا،بداخلهيحملالضبابهذاوأنيدوملنالظالم
أنيجبموقعيففنحننيأسولنالبشرية،تاريخيفالوعكةلهذهبتجاوزنا
بخالقها،تهاثقالبحاربحجمالتيالقلوبفنحن.تفاؤلنامنغيرنالنمدفيه؛نتفاءل
.قادمالفرجبأنصوتنايهتف



السابقة؟القصةكتابةيفاستخدامهاتمالتيالجماليةاألساليبما.1

نسطرييفكتبياالسابقة،القصةيفالعبارةهذهوردت"لحكمةاألمرهذا".2
ههذ وجودمنسأستفيدالذيماأيمنها،الحكمةمعرفةوحاويلتواجهكمشكلة
حياتي؟يفالمشكلة

ياكتب)شعورهتجاوزعىلمساعدتهيمكنكوكيفالحقيقيةعمرعلةهيما.3
؟(بالتفصيل

.ارةالعبهذهيفالبالغيةالصورةاشرحي"خيوطهاحاكالشمسوصلرامفمن".4

القصة؟منالمستفادةالدروسهيما.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



أطفئأنكدتحتىأجفاني،رانتحالكة  وعتمة  قلبي،سكنتغيهب  منغشاوة  
ايكونأنأحببتلطالماابني،عمر فضاءيفيسطعوقمر امجرتي،حوليطوفجرم 

أنيتحسببشدة،أعن فهكنتالغضب،منحيكبوشاح  اتشحتلكننيكوكبي،
امنهأخلقأننيأعلمأكنولمالقويم،الدربعىلوأسي رهأهذبه، تىحواهن ا،عرق 
،بينمتحدب  نور  تغلغل .ثايلأمهموكثيرونالصحيح،النهجعىلودلنيجنبي 

هذهكلمل  ):ُمدو  بصوت  يف  ويصيحوجهي،يفيصرخهويوم،كلمثلذانحنها
ا!العملمنمنهكأناالمزعج،طفلك  أخر سيالفوضى؟ هو.!(ةمتخاذلامرأة  إنك  حق 

ا االبنلهذارعأهثمقلبي،لبابةيفشرارة  ليوقظيأتي،غاضب اصوتهيرفعمادائم 
دممنهلينحتىضرب اعليهأنهالوانتقامي،سخطيمنبجمرات  فأقذفهالمسكين
نوم  يفوَيغط  الممزقة،بنفسهيرميحتىالمؤلمالكالمبسهامأرميهأضراسه،
.عميق

لهويوجدتهعدتولماوحيد ا،ابنيوتركتنفسييفلحاجةخرجتظهيرة،وذات
كنتب،صاخسكونيفراحالليلسجىلماولكن.يرامماعىلشيء  كلبدابألعابه،
يختلجماإليهاويفضيالسماءنجوميناجيالنافذة،منبالقربقابع  وهوأتقفاه
ولكنيه،رأسيفيجولكانماأعلمال.العتمةتحلالكيالبدريحتضنلوود  صدره،
عنخرجحتىطويال  الوضعهذايدملم.العاتيةالرياحمعهمساتهأسمعكنت

.(العشاء؟طعامتعديأنالضروريأمن):قائال  كلمات  ببضعوتمتمصمته

زينب عبدالله عبد عيل حسن : بقلم الخريجة



!أةالمفاجوكانتالمطبخإىلبالدخولهممت!هذاسؤالهوراءيضمرماأفهملم
وه؟المعتأيهافعلتماذا!ُكسرتقدالزجاجمنأضالعبستةالمنقوشةآنيتي
الهائجكالثوركنتُ !وذكراهارائحتهامعهوحطمتجدتيعنورثتهماحطمت
تكادحتىتتساكبودموعهأذنيه،يفيدققلبهكان.القانيالدمعنالباحث
الصدئة،الهراوةبتلكضرب اأبرحتهوتأنيبه،زجرهيفبدأت.الباردالعرقمعتمتزج
.شهقاتهيفأوجاعهمنتبقىمايلملموراحويصرخ،يئنُّ أخذ

أنطريفلوكيفبل؟!أغفوأنيلكيفالسهاد،منمناصوالساهد  بليل  بتُّ 
.اهتةبخريف  كورقةمهشمة  بأناملهفإذاألراهأسرعتُ آالمه؟يلعقوابنيينعس
دواءواليده،عروقيفتغلغلقدالسم  أنفتبينالمشفى،إىلبهوهرعتجننت
حملنيأينوإىليداي؟جنتماذاالساعة،عقارببيوقفتهنا!البترسوى

منحمة  ر فبما)):وتعاىلسبحانهقال!الندمينفعاليومالندمغيريلوماطيشي؟
اكنتَ ولولهملنتالله هذهتنياستوقف.((حولكمنالنفضواالقلبغليظفظًّ
الغفرانولعلقلبي،رُتطه  لعلهاوتكرار امرار اأتلوهافأخذتالمشفى،يفاآلية

يفوسلمعليهاللهصىلمحمدلحبيبهتعاىلاللهوصيةالرحمة.روحييالمس
وهمفالباألطفكيف!كباروهمإليهليرضخوامعهميلينأنأوصاهرسالته،تبليغ
،أرواح   اأوحقد اتضمرالنقية  بهمركبيالالدراساتبحسبتعنيفهمأنكما!كره 
.وعصيان اتمرد اإاليزيدهموالالعناد،مركبسوى



صانالنصمنجعلتوالتيالكاتبةاستخدمتهاالتيالجماليةاألساليبما.1
.(مختلفةأساليبااذكري)متميزا؟

ائهم،أبنإفادةهيفنيتهمقصد،دونالتربيةأساليبيفالوالدانيخطئقد.2
لهذهواتعرضالذينلألبناءنصائحكماهيالحياة،يفلينجحواسلوكهم؛وتقويم

األساليب؟

الصحيحة؟التربيةأساليبما.3

بهمتععنهمونخففإليهم،ونحسنبوالدينا،نبر  أنيمكنناكيفكأبناء،.4
وألمهم؟

القصة؟منالمستفادةالدروسما.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

امحنكممنتجعلواال الال  ظعقدكمتصيرواوالأبنائكم،عىلتسلونهسيف 

ونيأولهممالذ اكونوامعهم،وتحلموااصبروا.مهجهموسطتسدلونهامتوحشة

لجذىل،اكالطيورفيحلقوالتورقجوانحهمبينأغصان اأقيموا.الشدائدعندإليه

ماعىلتشبُّ كالبذورفهمومودة،تفان  بكلسقايتهمعىلواحرصوابحب،همازرعو

.عليهُغرست



تلكهيالحياةبينهم،تفصلعينرمشاتفقطواأللم،والحنينالسعادةبين
لغيمةاتلكأيضا  وهيواألمل،والسعادةالطيبةكلتحملالتيالبيضاءالغيمة
لفرطالضبابهيوقهر،وحزنغضبعواصفلتمطرباأللمالمثقلةالرمادية
رينظمنفالحزينله،ينظرالذيالجانبعىليقومإنسانكلفشعورغموضها،
هذهتزاحممناأحدينكروالالبيضاء،للغيومينظرمنوالسعيدالرمادية،للغيوم
الصعابعىلنتغلبأنناإاللهننظرالذياالتجاهكانمهماواختالطهاالغيوم

.الرماديةالغيومناظرناعننزيحماوسرعانبتفاؤلنا،

شتىمنيتجزأالجزءاالختالفأنإالثابتةوالقوانينالقواعدكانتومهما
حياة،الزوايامنمختلفةزاويةيفسعادتهيرىإنسانكلأنفنرىالحياة،مواضيع
ةالبسيطالحياةبأنيرىومنبالمالالسعادةأنيرىمنبينالصراعفيحتدم
.السعادةسرهيالتعقيداتمنالخالية

نبأيرونفإنهمبالمالسعادتهميجدونالذينأولئكعنداألولالجانبمنأما
يفتفكيربالبالهميشغلوالنإذالنفسي،واالستقرارالبالراحةيحققالذيهوالمال
،ومستقبلهمأبنائهمدراسةسيضمنونأنهمحيثالمال،عىلالحصولسبيل

همفيمكنماليا ،مستقرةحياةويحققونطارئ،أيمعبسرعةالتعاملويمكنهم
قراءللفبالتبرعسعادتهميجدونهؤالءمنفئةأماأنفسهم،تشتهيهماكلشراء
.دتهمسعايضمنونوبذلكالفقراءمساعدةمنتمكنهميضمنونالمالضمانفعند

نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة



السبب؟ذكرمعرأيكوضحيأطروحتها؟يفالكاتبةمعتتفقينهل.1

السعادة؟ستصفينكيفالكاتبةمكانكنتلو.2

كنولبفقرالعيشأوبحرينيدينارمليونعىلالحصولبينتخيركتملو.3
ولماذا؟ستختارينفماذاالعمر،طوالبصحة

عدموالعمللعدمشماعةالكثيريتخذهاشهيرة،مقولة"يفنىالكنزالقناعة".4
يننادبهوصىالذيالرضايخالفللمالالسعيفهلالمال،عىلللحصولالسعي

.بالتفصيلاإلجابةتوضيحمعالحنيف؟

المقال؟منالمستفادةالدروسماهي.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

لحياةاهيسعادتهمأقصىبأنيرونالذينالبسطاءحيثاألخرىالزاويةيفأما
وفكرنانابعقلنرتقيأنيجبأننايرونفإنهمتعقيدات،أيةمنالخاليةالبسيطة

منيرخالحب  وضمانالمال،ضمانمنخيرالصحةفضمانبمالنا،نرتقيأنقبل
المالفبذهاب،الحب  يضمنمنصبوالالصحة،يشتريمالفالالمنصب،ضمان
ائك،أصدقأعزتراهكنتمنعينييفالعالمخبثكللكويظهراألقنعة،تسقط
نطلقتصادقةوضحكةبحبُصنعتدافئةووجبةأحبائكوحولكبسيطةفحياة
.الحقيقيةالسعادةهيللسماء



نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

المدرسةبوابةمنأدخلمبعثر،شعورمنبداخيلمارغممتزنةبخطواتأسير

خلفي،بالباأوصدالمتطفالت،أعينعنبعيدابداخيلماألُفرغالمياه؛لدورةمتجهة

بشأناألخرىمعتتهامسالطالباتإحدىأنحينيفالعبراتمنأطنانا  وأذرف

لمسامعييصل.رأيتهمااأللممنرأىأحدفالنظري،وجهةمنتافهةموضوعات

يفأيضا  وحيدة  ألقفمعي،الهمومأثقالأجرحقيبتيحاملةفأخرجالجرسصوت

درسة،الموهذهالصفهذايفعاروصمةوكأنيعنييبتعدفالجميعالمدرسة،طابور

يفرحأجوكأننيمرةكليفقسوةأكثريصبحأنهإاليومياالسيناريوهذاويتكرر

!السابقالجرحينجبرأنقبلالمكاننفس

رميتاعندمطفلة،كنتحينماالمؤلمللماضيبيعائداذهنيوشردللصف،عدنا

اللقطاء،ةلفئضميويتمما،أحد  منهالينتشلنيمخيفةقرية  أزقةأحديفبإهمال

.أصالذنبهاأقترفلمالتياللعنةتلكبمرافقتيوتبدأ

هعنيتحدثالجميعالحنان؟هووما،"الحنان"عننصتحليلاليومدرسناكان

منحنانبالأشعرلمإذ!متجمدةبمشاعر  أنصتُ أنيحينيفجياشةومشاعربتفاعل

معنىأعرفالفأناأساسا ،أفهمهمولميوما ،الطمأنينةوالباألمانأشعرولمقبل

.يوماأرهالمإذأتخيلهاحتىوالالجميلةالمشاعر



بياضالسوداويةحياةسوىأرىالأننيإالالمتضاداتعنالمعلمةتتحدث
كلمةمجردالسعادة؟هيفما!أره؟لموأناالضدمعنىأعرفأنيلفكيف!فيها
الهم،و والحزنالحسرةطعمسوىأذقلمفأنا!ذهنييفتفسيرلهايوجدالغريبة
أكثرؤلمنيتقاسيةمترادفاتمجردفحياتيحياتي،يفمتضاداتوالتناقضاتفال
ننيوكأحياتي،يفالظلمسوىأرفلمأيضاالعدالةمعنىأعرفاليوم،كليف

!الكونهذامنالمظلمالجانبيفتعيشالتيالوحيدة

واقعمأحديفكتبتالمدينة،أنحاءعىلالظالمخي مأنوبعدالليلة،هذهيف
يفدنييساعلمنبحاجةالمحطمة،األشياءمنالكثيربداخيل]االجتماعيالتواصل
[بعيدارميها

كنتلة  غفمنوأيقظنيكيانيهزرد  جاءنيمساء  العاشرةبعدالسابعةالدقيقة
لحطاماذلكمنسلم  بصنعرأيك  ما]مضمونهكانلها،ثمناعمريبقيةُ سأدفعُ 
[القمة؟إىلبهلتصعديالمبعثر

الزالبخير،زالتالالحياة}نفسييفوقلتللسماءونظرتبعمقتنهدت
البشركلماتمنآالمي،منسلميصنعت.{للقمةوالوصولشتاتيلملمةبإمكاني
دبعالتكريمحفالتإحدىيفكلمتيكانتهذهآهاتي،ومندموعيمنالجارحة،
تناهيةمالدوامةمنالناسألنتشلالنفس،علميفالدكتوراهشهادةعىلحصويل
(الشغففقدان)تدعى

.عالواساألفقإىلالسوادمنانتشلتنيالتيالعبارةلصاحبأدينأزالوال



.أسطرخمسةيفالسابقةالقصةلخصي.1

القصةانتهتلوماذااأللم،منوالتخلصاألملتحملالقصةنهايةكانت.2
.للقصةمأساويةمختلفةنهايةأكتبيمأساوي؟بشكل

هذهانتك"القمة؟إىلبهلتصعديالمبعثرالحطامذلكمنسلم  بصنعرأيك  ما".3
واذكريك،حياتعىلالسابقةالعبارةطبقيالفتاة،حياةيفالكبيرالمؤثرالعبارة

قيقوتحالقمةإىلللصعودحياتكيفبهاستقومينالتيالفعليةالخطوات
.الطموحات

القصة؟منالمستفادةالدروسماهي.4

منانتشلتنيالتيالعبارةلصاحبأدينأزالوال"عبارة،عندالقصةتوقفت.5
.تتخيلينكماالقصةأكميل،"الواسعاألفقاىلالسواد

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

بداخيلأنإالهدوئيأواصلحويل،منالزحامرغمبالوحدةالشعوريطاردني
صرخةنوُتدفشهقةُتكتمقلبيبهاينبضنبضةكلمعوكأنمايهدأ،الضجيج

قدميتمددحديثا ،لهاوانتقلتوضبتهاالتيلشقتيوصلتَعبرة،وتخنُقني
مطر،بالالمبللةمالبسيأغيرأوحذائيأخلعأندوناألرائكإحدىعىلواستلقيت

ظنيليوقللنوم،االستسالممحاولةمنساعاتبعدمنيوعيدونماأجفانيأُغمض
هذهةعتمبينهاتفيعنباحثا  يديأمديرن،ماقل  الذيهاتفيمنإشعارفجأة

أطفأتأننيأتذكرعندماعينايوتتجمديدايتشلماسرعانأنهإال،الغرفة
!الشقةإىلوصلتعندماهاتفي

هذهيجوردوسطوأناوقلق،خائفعقيل،يفاألفكاروتتضارببشدةقلبييخفق
قلقييزدادلُمطفأ ،كانأنهإالفعال  أطفئلمفلربماهاتفيألتفقدأسرعتالغرفة،

فتحتالعام،هذاعليهمتعرفتالذينأصدقائيبأحداالتصالسوىسبيال  أجدوال
.لهخويفإظهارعدمقررتوقدبسرعةأجيببي،يتصلوليدألجدهاتفي

ألو:حسام

كيفأعرفلمأننيإالكهذا،وقتيفإزعاجكعنأعتذرحسام،أهال  :وليد
.أتصرف

.أقلقتنيوليد؟ياحدثماذا:حسام

البقاءتحملأستطعولمفيهأسكنالذيالمبنىعنالكهرباءانقطعتلقد:وليد
كعندأبيتأنيلهلالدامس،والظالمالبرديفأذاكروأنومصابيح،مدفئةدون
حسام؟ياالليلةهذه



حتىقيصدييابالطبع:أساسا  أطلبهاندونأريدهماحدثفقدبارتياحتنهدت
.فقطالليلةلهذهوليستشاءوقتأليالشقةيفمعيالبقاءبإمكانك

.قليلبعدأراكحسام،يالكشكرا  :وليد

.اللقاءإىلحسنا  :حسام

لباباجرسصوتكاهيل،عىلمنالثقيلةالحمولةأنزلتوكأننيبعمقتنهدت
.نحوهمسرعا  ألنهضالشقة،صمتيخترق

.راحتكخذتفضل،وليدياوسهال  أهال  :حسام

.لوالكسأتصرفكيفألعلمكنتماحساميالكشكرا  :وليد

احمر تمالبسي،منيقطركانالذيبالمطرالمبللةاألرائكإحدىعىلوليدجلس
:فسينموبخا  نظيفةمالبسلهألحضرمسرعا  لغرفتيوركضتخجال  وجنتاي
!األريكة؟عىلمنالماءمسحأنسىأنيلفكيف

تلكيفمالبسكاستبداليمكنكالمالبس،هذهتفضلوليد،ياأعتذر:حسام
.الغرفة

.أساسا  شيءيحدثلمحسام،يالذلكتهتمال:وليد

.سمحتلوغي رهاالمبللة،المالبسهذهمنستبرديمكن،ال:حسام

ابلتوقالماءلشربللمطبخذهبتلقدتذكرت،لقداووهحسام،ياحسنا  :وليد
.كثيرا  ُتشبهكإنهاهناك،أختك

!وحديهناأعيشأخت،يلليس...أنا...أنا!أختي؟!ماذا؟:حسام



األنواروانطفأتنفسها،تلقاءمنالتغيريفقنواتوبدأفجأةالتلفازُفتح
.تالحقنامخيفةبفتاةوإذاجريا  كلينالنخرجالموجود،عبالر  ليتضاعف

.حسامياأختكإنهاقالت،التيإنها...إنها..إن:وليد

سيارةبوصعدنامسرعيننزلناأصال ،يكلمنيوليدأنمنتبهغيرالجريأواصل
...ثميمكننيمابأسرعهاوُقدتُ وليد

.أماميمنيعبركانالذيالشابموتلمنعالسيارةبوقصوتيكف  لم

اءأبنصراخالشرطة،وسياراتاإلسعافسيارةأصواتحولنا،منالمكانيضج
لالمناز نوافذمنتنظرالتيالمتطفلةاألعينتسببهالذيواإلزعاجالحي  

.الُمجاورة

يمينا  متلفتا  ألهثوأناكاملةالحكايةلهمألسردللتحقيق،الشرطةتأُخذنا
التعجبنظراتيتبادلونبالضباطوإذاحدثماسردانهيتوآخر،حين  بينوشماال  

.واالستغراب

حسام؟ياالسيارةيفوحدككنتولكنك:الضابط

!أخرى؟غرفةيفللتحقيقوليدتأخذواألم!ماذا؟:حسام

ارتكجسيارةسرقتل مَ والدوران،اللفعنابتعدحسامأخيياأرجوك:الضابط
الشاب؟وصدمت

مناصدمعي،كانإنهوليد،صديقيسيارةإنهالكمأقول!!!تفهمونأال:حسام
..ولمفجأةأماميظهروالقلق،الخوفشدةمنالشاب

أنببالقولتستمرإنكحسام،أخيياالوقتمنالكثيرلديليس:الضابط
مكنكيهلثمسرقة،بالغقدمتالتيجارتكباسممسجلةأنهاإاللوليدالسيارة
سيارته؟السيارةوأنمعككانأنهتد عيالذيلوليدإرشادنا



المملكةمنجمالياسرمحمدوليداسمهأنإالعنوانه،أعرفالأنا:حسام
.البحرينمملكةيفالجامعيةدراستهوُيكملالسعودية،العربية

واصلستكنتإنوسنرىمعلوماتهعنبالبحثسنقومحسنا  حسنا ،:الضابط
.الكذب

..ساعةنصفبعد

عنه؟تتحدثالذيوليدهوهذاهلالصورة،لهذهانظر:الضابط

.صديقيوليدإنههو،إنهنعم،نعم:حسام

ذيالالمكاننفسيفسيرحادثإثرعامينمنذهذاوليدتويفلقد:الضابط
.الشابفيهصدمت

حسام؟أخيياتعليقأي  لديكهل:قائال  أردفثم

.أصال  موجودالضابطأنأشكفبتشيئا ،أقللم

سيدمحتسلوالشخصيةبطاقتكإفادتك،عىلللتوقيعمعيتفضل:الضابط
حسام

.تفضل:حسام

ل يفالذياهذمنالعقلية،قوايبكامللستبأننيأشكوبدأتللحظةعقيلشُّ
!أناليسإنهالشخصية؟بطاقتيصورة

هأنبعدالمرآةنحومسرعا  ركضت نيأنمنهمظنا  نحويالسالحالضباطوج 
أمتلكإننيأنا،ليسإنهالصورةيفالذيمثلإنه...إنهاللكن...الهربأحاول
!!وجهيليسوجها  

الغرفإلحدىأخذنيأنبعدتهدئتييحاولالضباطوأحدبالصراخبدأت
.المجاورة



تلكنةالمجنوبتصرفاتهالعقليةبقدراتهنشكجعلناالمتهميحاول:الضابط
وليد اأنإالالحادث،وقتالسيارةيفمعهكانوليديدعىشاب ابأنمصر ا  كانلقد
نفسهلنظرأنبعدوجههليسهذابأنقائال  يصرخواآلنعامين،منذتوىفقدهذا
القيادةيفسرعتهسببوذلكمسكونة،شقتهبأننصدقجعلناويحاولالمرآة،يف

.الشابذلكوموتالسيروحادث

المتهم؟اسمما:2الضابط

جاسمأحمدحسام:الضابط

!ساعاتأربعقبلوقعالذيالحادثيفحسامتويفلقدغريب،:2الضابط

القصة؟راويحالةلتفسيرالممكنةاالحتماالتما.1

الحادث؟ستفسرينكيفالضباط،أحدكنتلو.2

.رأيك  فسريحقيقية؟القصةهذهتكونأنالممكنمنهلبرأيك،.3

ل َم؟باعتقادكمستتب،بشكلتسيرالبدايةيفاألموركانت.4

ةالقصخاللمنالعبارةهذهاشرحي(بهدوءالمرءيذبحبطيءسم  الخوفإن).5
.السابقة

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



فاطمة حسين جواد سرحان: بقلم الطالبة

فيهاصُدرُ تَ الالتيالُمظل َمة  الُقرىإحدىيفالَبعيد،الَمَدىيفهناككان
نَ خالية  َكأَنهاوالتياألصوات، ا،الَبَشر  م  ب هاَتُكنَفلَمَمهجورابهشيء  كلُ كانَتمام 

َوى خرجتيومذاتويفَمكان،ُكل  يفبهاالُمَتنَاث رالُغبارَمعَ البالية  واآلثار  الصخور  س 
فتاةالوتلكتذهبأنيمكنهاأينإىلتدريالوتمشيتمشيوظلتلوحدهافتاة
لضيقةااألزقةبينالمشيأثناءوتاهتالقريةتلكإىلوصلتحتى،"جوانا"تدعى
دَفلَمكامل،يوم  ل ُمدة   َوىب هاَتج  نَهُ َصغيرَبيت  س  ُتريدُ َفكانتل لغاَية،بالي اانكولك 
َف أن ،ماَتسَتكش  نب ه  الفرح  ر حلَةعليهاأطلقتَقدالتير حلَتهاَبَدأَتُهناَفم 

.الُكُتببينوالسعادة  

َيتاللحظةتلكوم ن اَتُمرُ الساعاتُ َبق  ،كسرعة  َسريع  واقفةزالَتُ الوهيالَبرق 
رُ نفسهاتسألوكانتالقديم،البيتذلكآثارعىل َحلَ الذيمايدشدب ُعمق  وُتَفك 
؟ب هذه لهاتجدلمالتياألسئلةمنوالكثيرالبشر؟منأحدبهايوجدالولماذا!القرَية 
نُهاكيَف التفكير،يفغارقة  والزالتالوقتَمَضىإجابة،أية هذه  منخروجالُيمك 

اَتُزرهالمفهي!الَقرية؟ للمنزل،وعالرجطريقتعرفوالتائهة  اآلنهيوإنماُمسبق 
كانومكانها،يفوألم  خوف  بينهكذافظلتالدامس،بظالمهالليلحل  أنإىل

أتوتفاجمكان،كليفالغباروتناثرقويةرياحهبتوفجأةجدا،مخيف  المكان
التيالبنياللونإىلتميلوالتياألصفراللونذاتالقديمةاألوراقمنبمجموعة

راب،باستغإليهاتنظروهيالمتهالك،القديمالمنزلأنحاءكليفتنتشربدأت
األوراق؟هذهمصدرأينمن:نفسهاوتسأل



شعرتفالمنزل،ذلكزواياإحدىمنينبعثضوء  رأتأنهاالكبرىالمفاجأةولكن
يئاشرأتمنهاقتربتوعندماالضوء،ذلكنحوبالحركةبدأتثمقليال،باألمان
أوراقه،تتناثرولميتغيرلمولكنهجدا،قديمكتابمنينبعثالضوءرأت!غريبا
يل،كبشكلالقريةتغيرتحتىالمنزل،خارجإىلالضوءوصلساعاتبضعوبعد
ائها،أرججميعيفواألزهاراألشجاروتنموفشيئا،شيئاتنيرالقريةتلكبدأت

ذيالالنورفذلكوصوب،حدبكلمنإليهاالناستجذبخضراءاألرضفأصبحت
.القراءةوحبالعلمنورهوالكتابمنظهر

مليئةةمكتبإىلوُحو لالفتاةتلكبهجالسةكانتالذيالمنزلاختيارفتم
.حكمةالمنعالميفتتوقفلممستمرةرحلتهاولكنوالمفيدة،الرائعةبالكتب

دونيتواففأخذواالمهجورة،القريةتلكيفجرىبماالناسسمعأيامعدةوبعد
اءجمنومنهموحقائبه،بأقاربهجاءمنفمنهمفيها،ليسكنوابكثرة؛عليها

مكاننعلهيبحثظلاآلخروالبعضالقرية،تلكيفاألسواقلينشطببضائعه
والقاربأأيلهيوجدالالسنيفكبير  شخص  يوجدهناككانولكنفيه،ليقيم

بفيرتللمكتبةالعاماألمينيصبحكيالجميعمناإلذنيأخذأنقررأصحاب،
فلهكرةالفبتلكفكرمنأولهوألنهذلك،عىلالناسفوافقبها،ويعتنيالكتب
منةوالدهشالتعجبشدةمنفالناسمستمر ا،التوافدظلهناومنهذا،يفالحق
.القريةتلكيفللسكنيتسارعونأصبحواحدثماكل

هاوأخيأباهامعهاأحضرتجواناأنحتىيوم،بعديومايزيدأصبحسكانهاعدد
عائلةأيمنأكبروعائلتهابجواناالناساهتمامفكانالقرية،تلكيفليسكنوا
لمااولوالهالقرية،هذهإىلالعالمبلدانأنحاءكلمنالناسجلبتمنفهيأخرى،
حركوتتتنشطأندونهكذالتبقىكانتوماتزدهر،ولمالقريةلهذهالناسحضر

.فيهاالتجارة



جدا،الجميالمنظرأصبححتىمنازلهممصابيحأنارواجميعاوالناسالليلحل  
.التايلاليوميفالشمسأشرقتأنإىلبأمانالناسنام

تاب،الكلتستعيرالعامةالمكتبةإىلالذهاباليومذلكصباحيفجواناقررت
مجتمعينهناكالجميعرأتالمفاجأة،هناكانتالمكتبةإىلوصلتوعندما
الداخلإىلدخلتحتىبها،مرحبينلهابالتصفيقالجميعقاممنهماقتربتوعندما
هديةالبفتحقامتالمنزلإىلرجعتوحينهدية،بإعطائهاالمكتبةصاحبفقام
هوالكتابهذا"عليهامكتوبورقةالغريبالعجيبالكتابذلكبداخلوكان

"تحقينهتسفقطكلهمالناسبينمنفأنت  به،االهتمامعليك  فيجبأمانتك  
.أمانةأغىلبلهدية،أجملوتعتبرهبهتحتفظاآلنوهي

.جواناشخصيةحليل.1

حياتنا؟يفالقصةهذهمننستفيدأنيمكنكيف.2

مؤشراتمراعيةأسطرخمسةعنتقلال)القصةألحداثأخرىنهايةتخييل.3
.(والوصفالسرد

جابتكإوضحيال؟أمفعال،تحدثأنيمكنالقصةهذهأنتعتقدينهل.4
.بالتفصيل

يفالسببموضحةإحداهاأذكريهاالخبرية،العباراتمنالعديدالقصةتناولت.5
.اختيارك

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



حوراء حسن يعقوب عيل: بقلم الطالبة

نمر؟التضحاياأحدتكونأنجربتهلولكنالبعض،منهايسخرقدكلمهالتنمر

عىلذلكأثروقدالتنمر،ضحايامنواحدةكنتعشر،الخامسةسنيففتاةأنا

ثقتيرجعيُ أنأحديستطيعوالاآلن،حتىبنفسيأثقأعدلملدرجةكثير ا،حياتي

!!هذاتخيلمجدد ا،بنفسي

كنا،اإلنترنتطريقعنسنيمنفتياتأربعمعأتحدثكنتعندماقصتيبدأت

كاميراتحفيفيومانفكرلمولكننااالتصالخاللمنوأحياناكتابيانتحدثمادائما

ءوجاالكاميرا،خاللمننتحدثأنأخيراقررناعندماالمشكلةكانتوهناالهاتف،

طبيعي اسيكونشيءكلأنمعتقدةالهاتفكاميرافتحتالموعود،اليوم

بدأتبالعكسبلأتصور،كنتمماأي ايحدثلمولكننغلقهثمقليالوسنتحدث

نالسميالوجه:ذاتعديدةبأسماءوتنعتنيوجسمي،شكيلمنبالسخريةمنار

عتقدونها،تالتيالسمنةليستسمينة،حق اكنتفقدوغيرها،والضخمةوالمنتفخة

أنااوحق  أكثر،وربماالمئةيقاربماوزنيكانجد ا،سمينةكنتالحقيقةيفكال

سخرتمناراآلنهيوهااكترث،أكنلملكنوعائلتييفالسمينةالوحيدةالفتاة

علأفلموبالطبعاألخريات،ضحكاتبدأتثميل،ووجهتهاإالكلمةتدعولممني

وقدكاء،بالبوبدأتنفسيلممتثمبعيد ا،ورميتهالهاتفأغلقتأنيغيرشيئ ا

.عديدةأليامبكيت



ناحياتمناألولاليومحيثللجميعجديدةبدايةيعتبرالذياليومجاءثم

قة،ومتشومتحمسةالمدرسةدخلتكلي ا،جديدةمرحلةكانتالجديدة،الدراسية

بنفسالفتياتوإحدىمناركانتباألفالم،يتكررالذيالمشهدذلكحدثوبالطبع

.تعايلةالضخمالسمينةأيتهايا:بالصياحبدأتتلكمناررأتنيوحالما،مدرستي

معتأتولكنهااألخريات،البناتقهقهاتتجاهلتُ وأننيحتىوأكملتتجاهلتها

ردةيأتجدلمعندماوبعدهاضربي،وحتىوركيلحجابيبسحبوبدأتصديقاتها

.يأفكار يفسارحةالحصصطوالبقيتبدوريوأناورحلتتركتنيمنيفعل

ميةأبدأأنقررتللبيتوصلتوعندما أرىفكلماالمرة،هذهجادةوكنتح 

ا صفننقصوقدونصفشهرانتقريبامروسخريتها،مناربايليفتخطرطعام 

كننيولالتنمر،عنتتوقفلممناررأتنيوعندمامختلفة،فتاةوأصبحتوزني،

.أسكتلمالمرةهذه

كررة،متقصةوهيتقريبا،التنمرأنواعجميعبينمزيجهيقصتيأنصحيح

.اآلنحتىحياتييفاثرتلقدصدقونيولكن

ين،المتنمرهؤالءبسببحياتهميفتأثرواقداألشخاصمنالعديدفهنالك

مهما.البسيطةالكلماتتلكبسببالحياةهذهمنرحلواقدمنهمالعديدوهنالك

شربكلناجنسياتنا،أوأجسامناحتىأوأشكالناأوبشرتنالونكانومهماكنا

يفير اكبأثر اتتركأنممكنصغيرةكلمةفأيتقوللماانتبهلذاونحسونشعر

.اآلخرالشخصقلب



يفواقعالالنفسياألثربينيللتجربة،تعرضمننفسيفكبيرأثرللتنمر.1

.القصةراويةنفسية

.المجتمعيةبأوساطناالتنمرمشكلةترتبط.2

حل ها؟يفيساهمأنللمجتمعوكيفنظرك،وجهةمنالظاهرةهذهاشرحي

للمشكلة؟النفسياألثريتخطىأنللفردكيف.3

التنمر؟خلفيقفالذيالدوافعمابرأيك.4

.بمثالذلكوضحيالراوي؟ربتغي  تتغيرأنللقصةيمكنكيف.5

المشكلة؟هذهلحلالمثىلالحلولهيما.6

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



بحياةدتأوقدوالتيواألمراض،األوبئة  منبكثير  وأجدادناآباؤناامُتحنَ لطالما

.جئناحتىمنهمالناجيننسلاستمروقدمنهم،الكثير

رأنيسعدني التشو قعنوالمجادلة،األملعنحديث  الحديث،هذاأسط 

ا،توارتحماسة  كلوإحياءشدة  كلإلنهاءوحديثوالمبارزة،التطلعوالمحاربة، خوف 

مناكبة  كوكلعىليستلزموالظفرالغلبةلتحقيقوردعها،الخوفظنونولتخييب

.حديثييفهناهاأطرحهامهمةأمورعبريتحققذلكوأرىالنصر،تحقيق

االرتقاءبإمكانهإنللنصر،نسلكهطريقأهمهوالتطوعيالعملأنأرى

،هومالكلبالمجتمع هاعلييتكلالتيالقويةالدعامةيبنيالذيوهومرموق 

نأنهحيثمنالشعب، غيرصعمل  كلوإنواالستفادة،العطاءفرصةللجميعيؤم 

لهبان  لالماءسقيبمثابةهويسألونواليطالبونالأشخاصيؤديهكبيرأوكان

، .نهالن  ري ان  العملهذاجعلهُ لهثان 

شرلنوالمواهبلتحريركبيرة  فرصة  بعدعناآلنالدراسةكونأجدأنيكما

لكمليرسمميقلأطلقَ أناخترتُ مثال  فأنامنا،كل  بداخلالمختبئةالجميلةاألسرار

لري هاقتشالتيالقاحلةلألراضيمطر  قلميأنكبيرة  ثقة  بداخيلوالكلمات،هذه

نأنعلينايجبإذناألنفس، ألوقاتانتحي نُ وأنلصالحناالفرصتحويلُنتق 

لمنفعتنا،األمورلنقلبالمناسبة

إيمان عبد عيل محمد حسن: بقلم الخريجة



؟السببذكرمعالمقاليفذكرمامعتختلفينأوتتفقينهل.1

اأثر  يالتطوعللعملتجدينهلالمنتشرالوباءأجواءوسطالحاليةالفترةيف.2
.الحجاجمؤشراتموظفةذلكبالتفصيلاشرحيالمحنة؟هذهمنللخروج

وعي،التطالعملمجاالتكليفالمشاركةالمرأةتستطيعالعربيمجتمعنايف.3
.قويةبحججلهداعمةرأيكوضحي

فكيفالتطوعيالعملعنمدرستكيفندوةلتقديمالفرصةلكأتيحت.4
الحضور؟إقناعتستطيعين

.التطوعيالعمليسودهلمجتمعالمحتملةالنتائجأبرزتوقعي.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

طة  بسيخطوات  عبرالقاسية،الظروفهذهمنللنجاةوأرشدكمأع ظكمكذلك

الية،العبقدرتنااإليمانثمومنأنفسنااكتشافعليناينبغيأوال  وواضحة،

.ومرادنامبتغانالتحقيقألنفسناالعناننطلقأنعليناوأخير ا

يكتبوالشعوب،به  تباهيشعب امناستجعلومواعظ  حكم  كالمييفأنأرى

.إذنفلننتصرُيهزموا،لمالذين(الناجون)أولئكعنأحفادنافيه



نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

يسلحيثالمبعثرة،الحروفصاحبذلكالمجهول،ستارخلفالمتخفيذلكإنه

إنهبانتظام،السطورعندتقفالكلماتهألنقراءته؛والمعرفتهالسهلمن

وتارةاءبيضغيومهاتارةبالغيوم،ملبدة.يحصلأنقبلتعرفهلنالذيالضبابي

قدرالكانأنيعلممناومنأكثر،ُتبكينالكنكثيراوتسعدناتضحكنارمادية،

الشكل؟بهذايوماحياتناتصبحأنتوقعمنامنيبكيه؟أمغدا  سيضحكه

تثن  يسلم!بأكمله؟العالمنظاميقلبحتىرؤيتهيمكنالشيئاأنتوقعمن

منلست.التعليميفوباألخصالمجاالتجميعيفسيئاالوضعأصبحفقدشيئا،

أنابل،الظروفهذهيفحتىالتقليديالتعليمبنظاميطالبونالزالواالذينهؤالء

يفابقالسالعاممنكاملفصلتجربةفبعد،"العالجمنخيرالوقاية"بأنمتيقنة

نتبهينمغيربعينه،الخللهووكأنهضدهثائراالبعضأصبحبعدعنالتعليمنظام

الجميعكارثية،نعمالكارثية،النتائجلهذهأدتمنهيتطبيقهوآليةكيفيةبأن

يفيحلدقبمامبالينغيرالممتازةوالتحصيالتالمرتفعةالنهائيةبالنتائجفرح

مهنتهرسسيماكيفاأليام،منيوميفطبيباالطالبذلكأصبحفلو!المستقبل

تكونفقدالخ...والمعلموالممرضالمهندسمعوهكذالألساسياتمفتقدوهو

الجانبويف!المستقبليفلكارثةتنقلبرائعةالبعضيراهاقدالتيالنتائجهذه

عممساواتهمتمتعندماالظلمأشدظلموااللذينالمجتهدينالطالبنرىاآلخر

!يعلمون؟الوالذينيعلمونالذينيستويفهل!والكسولالضعيف



اعاألوضهذهنتائجيعلمونالالذينالعواماستغالليتمالموضوعهذاويف

ابحسعىلذلككلالنهايةيفويبقىنتائجه،منوحذرهمينبههممنوتجاهل

.قبلالمستيفبأكملهالعالمحسابوعىلحالياالمجتهدينوالطالباتالطلبة

ره،يضأميفيدهكانشيءكلعىلمتمردااإلنساننجدالحياةزواياكلويف

برده،منيحتميالفتراهالشتاءعىلمتمرداينام،الساهرافتراهالليلعىلمتمردا

رىفتالغامض،الفايروسهذاوانتشاراألزمةهذهظليفالصورهذهتتكرروهنا

يفصرونسينتبأنهممتيقنينبقوتهممتفاخرينمبالينغيرالناسمنالكثير

رىوتأساسا ؟تراهالأنتشيءمنتنجوأنلكفكيفالفايروس،هذامعحربهم

لنا،للهاكتبماإاليصيبنالنبحجةواحترازاتوقايةدونأطفالهمتاركينآخرين

وإيذاءالنفسإيذاءعنينهىاللهأوليس!العالج؟منخيرالوقايةأوليست

تعرضوللضرر،أطفالكتعرضأنحقكمنليسلنفسك،ملكالستأنتاآلخرين؟

رجونكفيستد السفهاءتناقشاليقالكماولكنالمحذرون،يكثرلألذى،نفسك

القليلةلةالقلنجدهناونأتي!السفيهالنقاشيفلخبرتهموينتصرونلمستواهم

العالملكلموضحةاألزمات،هذهيفالتطوعيالعملألهميةالمقدرةالعاقلة

هناكلهولكنالصعبة،المواقفهذهيفالبشركلبينوالتعاونالتكاتفأهمية

!صاغية؟آذان



ليةالعملسيراألساسيةالوسيلةبعدعنالتعلمأصبحالراهنةالظروفيف.1

.بعدعنالتعلممعتجربتكوضحي.التعليمية

.التعليميةالعمليةلسيرأخرىحلوالاقترحي.2

بعد؟عنالتعلمتعوقالتيوالمشاكلالقضايامانظركوجهةمن.3

بعد؟عنالتعلمعمليةتنظيمعىلالمساعدةالعواملما.4

.رسالمدايفوالتعلمبعدعنالتعلمبينواالختالفالشبهأوجهبينميزي.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



لغاتالأصبحتصدفاتي؟عنالغواصسألوافهل...كامنالدرأحشائهيفالبحرأنا

وظائفالأصبحتحتىوالجامعات،المؤسسات،جميعتغزوالحايلعصرنايفاألجنبية

بلغتهمممعرفتهمستوىوتتجاهل،(كاإلنجليزية)األجنبيةاللغاتيجيدونبمنترحب

لعربيةااللغةأبنائهمتعليممنجدوىالأنهيرىالكثيرأصبحأنإىل.(العربية)األم

اللغاتمادامتأهميةلهليسوتعلمهاالمنفعة،عديمةلغةأنهاإىلمستندين

.العمليفأفضلوفرصأوسع،دائرةلهمستوفرمنهياألجنبية

.ذلكأهجنولماللغات،تعل مأهميةأنكرالأنا.بتات اصحيحغيرالرأيهذاأن  إال  

كونيعندماأنهإالذلك،وضرورةبأهميةشكوالثقافة،اللغاتتعلمأنصحيح!لكن

ايعدهنااألماللغةحسابعىل أحدهمترىعندما!بلةالطينيزيدوما.للهويةانسالخ 

!اتمام  األمبلغتهجاهال  تجدهبينمابطالقة،األجنبيةاللغاتبإحدىيتحدث

اءاآلبيجعلالذيفما.هويتناهيبلوعزتنا،فخرنامصدرهيالعربيةاللغةإن

قينطعندماويتباهونيفتخرونجعلهمالذيماأبناءهم؟،تعليمهاعنينصرفون

ليزيةاإلنجأن  أبنائهمفكريفيرسخونجعلهمالذيماأجنبية؟واحدةبكلمةابنهم

أحرفيكتبابنهمأنيكتشفونعندماالالمباالةعنماذا!العربية؟مندرجةأعىل

.أهميتهاو العربيةاللغةقيمةعنغفلةيفإنهم!اليمين؟إىلاليسارمنالعربيةاللغة

نبراس الهدى جعفر سند: بقلم الخريجة



اللغةتطاولأنتستطيعلغةمنما:جرونيباومجوستافاألجنبيقالفكما

الم؟؟العلغاتكأيليستبلغةأكرمناوجلعزاللهأنيعلمونأال.شرفهايفالعربية

ا،وأعالهمبلوأسماهم،أكرمهم،هيلغة عزةاللهزادهالغةالعربيةواللغة!وقدر اشرف 

النبيقلبعىلاألمينجبريلبواسطةأنزلهالذيالكريمكتابهلغةفأختارهاوكرامة،

فيه،اعوجاجالمبينعربيبلسانأجمعينالخلقأفضلوسلم،عليهاللهصىلمحمد

يَن،رَب  لََتنزيلُ َوإ ن هُ ":تعاىلقالانحراف،وال يُن،الرُّوحُ ب ه  َنَزلَ ال َعالَم  َقل ب كَ َعلَىاألم 

نَ ل َتُكونَ  ر يَن،م  بمعانيوالتلذذآياته،معانيفهمأنحتى،"ُمب ين  َعَرب ي  ب ل َسان  ال ُمن ذ 

للغةبابقراءتهإاليكونالوقصصهسطوره،يفالعظيمباإلعجازوالوعيألفاظه،

.اتاللغأفضلهيلغتهفإنأجمعين،الخلقأفضلهوملسو هيلع هللا ىلصمحمدأنوطالماالعربية،

ا، ردات،المفمنرصيد اوأعالهموأجملهم،العالم،لغاتأغنىهيالعربيةفاللغةأيض 

جاوزتتكلماتهاأنحيثاللغات،عرشعىلتتربعيجعلهاماالمصطلحاتمنففيها

يفيختبئمثالأبرزولعلبأضعاف،-المثالسبيلعىل-اإلنجليزيةاللغةكلمات

رونقهامنهاولكل(كلماتمصطلحات،مفردات،)مفرداتثالثالسابقة،جملتي

لُونَ ".الخاص َتب د  تتبعت،مهماأنكذلكإىلأضيف"!َخي ر  ُهوَ بالذيأدنىُهوَ الذيأََتس 

ذوبةعيفالعربيةتضاهيلغةفيهاتجدلنالعالملغاتجميعيفوتمعنتونظرت،

ور اصوالجمالوالفصاحةالبالغةفنونمنتمتلكالبيان،ساطعةلغةإنها.حروفها

غاتاللأعظمالعربيةاللغةإن:هربلوبارثلميالمستشرققولذلكومنالمتناهية،

مخزونهيستعملمنتمنحفهيمرونةمنلهاولما.والفصاحةبالبالغةووصفهاآدابا  

ممزوجازبإيجنفسهتراودهماكلعنالتعبيرسهولةبألفاظهاويتالعبمنها،اللغوي

.والرقةواإلبهارباإلبداع



.نظركوجهةمنالعربيةاللغةعنالناسعزوفأسبابوضح.1

التعلممجاليفالعربيةاللغةبقصورالقائلينأطروحةعىلالكاتبةوافقتهل.2
نظرك؟وجهةمبينةذلكوضحي

ري(لإلنسانوجودسببكاألماللغة).3 .صللنفهمكضوءيفالعبارةهذهفس 

االلغاتمنالكاتبةموقفيفرأيكما.4 ا؟العربيةواللغةعموم  معخصوص 
التعليل؟

.النصمنذلكوضحيالكاتبة،عصرمعطياتبعضالنصهذايعكس.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

ك كأم  كأم  بلغتناميز اوتبرًّا،أكثرنكونحتى.شئتلغةأيتعل مثمبر ها...أم 

منأننابواالعتزازالفخر،أبنائنانفوسيفنغرسوأنبها،نعتزأنالبدغيرنا،عن

أتيتثماإلبداع،لدرجةلهاأوال  وتحبيبهمالجليلة،العظيمةاللغةهذهأصحاب

لغةالعربيةاللغة:بيركجاكالمستشرقيقولوكما.بعدهااألخرىاللغات

غةاللأوالدكمفعلموا.خالدةحيةوتبقىغيرها،يموتأنهشكوالالمستقبل،

.حصحيغيرذلكيخالفومابلغتها،إالتنهضالفاألمةتهجروهاوالالعربية،



نظيرهاليسبقلمالتجربةهذهولكنشتى،وتجاربامتحاناتحياتنايفتتواىل

العالماىلزحفوباء!!كورونا.بتاتا  أحديتوقعهيكنلمبماتسببتفقدقبل،من

فمنذ.وهلعا  ومرضا  موتا  فيهاوعاثتاألرض،اكتسحتجائحة.عينرمشةيفبأسره

لجوءالرأسهاوعىلمختلفةحياةأنماطاتباععىلالجميعأرغمالفايروس،هذاأمرذيوع

التغيراهذمعتجربتيعنسأتناولوهناالحضوري،التعلممنبدال  بعدعنالتعلمإىل

جانبىلإتعاىل،بإذنهالقريبللمستقبلتطلعاتيإىلباإلضافةالمفاجئالجديد

الظروفهذهظليفالتطوعيالعملأهمية

ة،بالمتعوثريةجدا  جميلةتجربةقط،أبدا  أراهمالمبعدعنالتعلميفرأيت

عىلقادرون"شعارناويظليبقىولكنالعقبات،منوجزءالصعبةالتحدياتومواجهة

العلمواأوتواللذينمنكمآمنواللذيناللهيرفع):تعاىلقال"األزماتعندحتىالتعلم

نيكولنبعدعنالتعلمأنظننتاألمربادئيف.(خبيرتعملونبماواللهدرجات

منأنهايلبانتبعدهاولكن!التغييريخشىاإلنسانفبطبيعةوناجحةفعالةتجربة

لحضورياالتعليمبجانبتضافوأنتفعيلهايتمأنوتستحقالتعليم،طرقأفضل

زماتاأل أمامالتكيفعىلالجميعقدرةأرسىبعدعنالتعلمإن.األزمةانتهاءعندحتى

وماتالمعلمنبالكثيرحظيناأنناأدركتهاالتياإليجابياتفمنالظروف،ومواجهة

دةعبخياراتيزودنابعدعنفالتعلماإلنترنيت،عىلوالمتعددةالوافرةوالمصادر

.رويسبسالسةالعلميةالمادةواستيعابتلقيعمليةعلينايسهلمماللتعلم

نبراس الهدى جعفر سند: بقلم الخريجة



نفس،العىلواالعتمادالذاتيالتعلمعىلقدرتييفنموا  الحظتأننيجانبإىل

صبحأأنهذلكإىلأضيف.اإللكترونيةاألجهزةمعكالتعاملمختلفةمهاراتوكسبت

كل.الرسميالدوامأوقاتخارجحتىالوقتمدارعىلالمعلمينمعالتواصلبمقدورنا

بعضهناكوبالطبعالكثيروهناكأدركتهاالتيبعدعنالتعلمإيجابياتكانتهذه

ينبالحوارإىليفتقرالنظامفهذاالدراسيةبالعزلةالشعورومنهاالسلبياتمن

يفاعانقطمنالحصصأثناءيحدثقدالذيالتقنيالخللذلكاىلوإضافةالزمالء،

تفاعليةالالدراسيةالبيئةوجودانعدامننسىوالالجهازيفخللأواالنترنيتشبكة

.الطالباستجابةمنتزيدالتيالحصةيفوالحماسية

ننيولككثيرة،أشياءوعلمتنيعديدةمحطاتإىلبعدعنالتعلمرحلةقادتني

يفوجهلوجها  ومعلماتناأحبابناونقابلطبيعتها،إىلالحياةرجوعإىلأتطلعالزلت

لمطاراتاوفتحخوف،بالاألقاربمعواالجتماعالشاشاتخلفمنبدال  الثانيبيتنا

لعوأتط.ذلكمنوأفضلسابقا  عليهكانتكمااألمورتعودوانالجوية،والخطوط

منلكثيرافهناكالفتاك،الفايروسهذالزهقالتجربةقيدهوالذياللقاحلنجاحأيضا  

تنالمصلحكلهاالعظيمةالتضحيةفهذهاللقاحهذالتجربةتطوعواالذينالناس

لباألعماقامممنالعديدوهناك،!أتحدثشعبأيفعن،المرضهذالنشرتفاديا  

مرضىالولمداواةللمستشفياتتطوعمنفمنهمالمجتمع،سالمةأجلمنالتطوعية

اآلخروالبعضالطبية،الفحوصاتلفرقاالنضماميفتطوعمنومنهموالمصابين

تطوعوأيضا  الدولةيفالفحوصاتتكاليفسدادوللتبرعاتهائلةبمبالغتطوع

لتعليمانشرمعالكوروناانتشارمنللحدبعدعنالتعلمبمواصلةالتعليميالفريق

.نفسهالوقتيفالجميعوتالئمترضيبطريقةوالثقافة



ولماذا؟بعد؟عنالتعلمعنالكاتبةقالتهفيمارأيكما.1

.للنصفهمكخاللمنالعبارةهذهناقشي(المعجزاتتصنعاألزمات).2

قبل؟منكانتكماالحياةلعودةالمناسبةالحلولمانظرك،وجهةمن.3

كورونا؟فيروسانتهاءبعدالحياةتكونكيفمخيلتك،يف.4

اصلةلمو المقدمةالمقترحاتفماالتكنولوجيا،عصرغيريفالكوروناكانتلو.5
التعلم؟عملية

اليتهافعإثباتوحاويلاألوبئة،منالوقايةطرقعنالنبويالطبيفابحثي.6
.كورونالوباءالتصدييف

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

عمةونوقدرهاللهمنقضاءهذاأنإالالمآسيمنالعديديفتسببتكوروناإن

ىيسعومتضامنمتساعدمتعاونواع  بمجتمعكرمناأنتعاىلاللهإياهاحبانا

باألعمالويقومونالشعب،سالمةأجلمنالالزمةاإلجراءاتكافةالتخاذ

.تاكالفالمرضهذامحاربةأجلمنبأنفسهمويضحوناألفرادلمصلحةالتطوعية



آالء حسين أحمد حبيل: بقلم الطالبة

كليفةالواضحوالبصماتُ البار زالدورتملكفهيوأساسه،المجتمعنواةُ المرأةُ 

نعصأيعىلقادرةاالجتماعي،الترابطإطاريفاألسريلالستقرارمحققةوهيجزء

عمل هاكانُ وممنزلها،مكاُنهاالمرأةإن":قائلةبصديقتيوإذ.كفاءةبكلالُمستحيل

!“مطبخها

نأنا رحابة  بُكلاءاآلر أتقبلوالديمنيف  خترس  تالتيالصفةُ وبسببطبعيم 

بم ثليستلالمرأةإنتقول:كلماتهاسمعتُ ب ه،الخاصة  نظرهُ وجهةُ ولهُ فكل  صدر

مالمثعاليةودقةبكفاءةاألعمالجميعتعمللنفعلتوإنفهيالعمليفالرجل

لفكرة  اإن  بالعكسعزيزتي،ال:لهاقلت!منز لهايفينتظرهاعملهاالرجل،يفعله

العمل  عىلقادرةغيرالمرأةأن  تعتقدينلماذا.خاطئةجدا  ذهنكيفالراسخة

ختلفة؟المعملهنمجاليفالن ساءمنللعديدالناجحةالتجاربتسمعيألم!بكفاءة

منتتمكن  لقد!وفكركثقافةالتعليممسيرةدعميفبارزدورللمرأةوالزالكان

وجدتيدباألكولكنهايل،فقالتالمراحل،كافةيفالتعليممتطلباتمعالتفاعل

البدايةيفكانتبأنهافتأكديوعراقيلصعوبات  وجدتوإنحتى:أجبتها!صعوبات

نكرانننايمكوالالحقيقة،يفوتميزتتألقتلقدصعب،بدايتهعمل  فكلُ فقط

منالمشاكلمنالعديدستواجههاالمنزلإىلعودتهابعدلكن:قالتالنجاحات،هذه

يفر  السإن  يعمالن،كالهما:قائلة  لهاابتسمتُ أخرى،ناحيةمنوالقصورناحية

.األخرالرأيواحتراموالثقةالتفاهمهوالموضوع



وكيفية.المجتمعيفالمرأةتواجهالتيالتحدياتهيمانظرك،وجهةمن.1
.عليهاالتغلب

يفالمرأةجهودتوضحخاللمنالمقولةهذهانقدي،(المجتمعنصفالمرأة).2
.المجتمع

المرأة؟دورعنالمجتمعتخىللويحدثماذا:برأيكعليل.3

لتفسيرباووضحيأطروحتهالدعمالكاتبةإليهااستندتالتيالحججاستعرضي.4
كافية؟الحججكانتهل

.المرأةعملسببعنالنصيفوردفيمابالتفسيررأيكوضحي.5

تكتبين؟فماذافقرة،عنوانكانتلو،(عظيماتنساء).6

.أعجبتكشخصيةوتخيريالمرأة،دورعنالتاريخيفابحثي.7

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

نا ،حسنقائلةيلرأسهاهز تزوجاتهن،بعملويفتخرونيعترفونازواج  هناك
ل  ُمتكفوزوجهاتعملالمرأةلماذا":إجابةعنلهُ أجدأنعجزتُ أخيرسؤاال  لد ي

الذاتوإثباتللعملحب اإماألمرين،تعملالمرأةإنأجبتها!“والمصاريفبالعمل
العديدةالنظرووجهاتتتعددعزيزتييااآلراءإن  :قلت.أزواجهنلمساعدةوإما

نهاةوبجدار يرىوالبعضفيعارض،تستطيعالالمرأةأنيرىفالبعضتختلف
د  بالعامبشكلولكنمعه،نظرهوجهةيحملشخصكلويتفق،فيؤيدقادرة

يفانتكقائلةمسرورة،فرحة  ُمبتسمة  رأسهاوهز تتنهد ت.بقدراتهااالعتراف
"إن:لةقائلهاابتسمتللغاية،كقنعكالمكبأنأعترفولكنخاطئة،فكرة  ذهني
.“جوهرةالمرأة



القميشنور أحمد منصور : بقلم الطالبة

عىلشاهدجماداتمنغرفتييفماجميعوكأنمرة،وألولبالفعلتحطمتلقد

...مصدقةغيرزلتال...باألسئلةعقيلوضج  ...الصمتعم  ذلك،

شعرتة،الصدمبتوقيتالسابعةالدقيقةالليل،منتصفبعدعشرالثانيةإنها

كأننيوبقوةواحتضنتهايديبكلتاوسادتيمسكتقبل،منبهاأشعرلمبغصة

انيبإمكيعدولمالبكاءشدةمنعينايتورمتلقد!فيهاهموممنبداخيلماأفرغ

!بالكاملفتحهما

رنييشعصوتوأخيرااألرجاء،كليفيصدحاألذانصوتفجرا،والنصفالرابعة

جدتسالفجر،صالةألصيلالخيبةأذيالأجرنهضتمستمرة،تزالالالحياةبأن

يفوتغفأنإىلسبحانهوناجيتهالله،إاليعلمهالبكاء  وبكيتاألخيرةسجدتي

!مكاني

لهاتركضكانت،كماالثغرمبتسمةالمعتادةبمشيتهاتمشيالعينينسماوية

نيبإمكاكانلوراجية"أختي"صارخةمذعورةالستيقظوجهيعىلسقطتأنإىل

.لألبدالنوم



نور أحمد منصور الشيخ : بقلم الطالبة

ة؟السعاد طريقأينولكنبال،وراحةسعادةيفتعيشأنتتمنىالناسجميع

ود؟بالموجواالستمتاعوالقناعةالبساطةيفأم!العيش؟ورغدالمالوفرةيفهل

ماكلواقتناءمكلفةواحتفاالتغاليةومجوهراتضخمةوقصورفخمةسيارات

منخال  وبالمرتاحقلبمنضحكةيساويالذلككلالثمن،وباهظنادرهو

ما،خطأجراءسمعتهااهتزتماإذاشركاتواليخسرهاأسهميفيفكرالالهموم،

.السعادةفيفقدوالخوفبالتفكيرالعقلفيزدحم

مالمنلديبمامحدودة،السعادةبداخيل،سعادتيأصنعأنأفضلرأيييف

.والحياةاإليجابملؤهاداخليهوطاقةمتوفر

أثاراومبداخلنا،والخيباتالتعاسةيرفهوهوالسعادةيجلبالالماليقالوكما

أنهإال...عالمنايفكبيربشكلالمعيشةمستوىارتفاعرغمأنههوالعلماءحفيظة

تئاباالكمثلالنفسيةاألمراضنسبةازدادتوإنماالسعادةمستوىعىليؤثرلم

بلوغبعدمتنبئمؤشراتهذهوكلالبعض،لدىالنرجسيةبرزتكماوالقلق،

.السعادةتشتريالالدنياأموالوالنقص،السعادة

يأنعلينابالسعادةنشعرحتى عىللمباحةاواألحالمباألملونتمسكقلوبنا،نصف 

.والرضاالبساطةضفاف



ةبحكممدبرةوأقداررزقمنلنايقسمهوماباللهواإليمانوالرضاالبساطةنعم

.واليأسباألحزانالمتعبةالنفسضعفعىلوتغلبقوةأكثريجعلناإلهية،

ة؟صالحذريةيشتريأنللمالوكيفومحبة؟ابتسامهيشتريأنللمالوكيف

وعافية؟صحةيشتريأنللمالوكيف

يفبة،بالمحمحفوفةعائلةمعتجلسحينالدنياآفاقتسعبداخلناالسعادةوحدها

.تلقائيابالمثليبادلكحولكمنتجعلصادقهابتسامة

ناتغنيالعيشبساطةورضا،قناعةدونتبهجأنلروحوليسالروحجمالالسعادة

.والنقاءوالعطاءوالتسامحالصفح،يفالسعادةالمثقل،التفكيرعن

عرالمشابصدقتروىزهرةالحياةأنيفواألملالقناعةودربناالراحة،تبارحناال

.األعماقمنالنابعةوالسعادة

لبهجةاتقدموعندماوسعادة،فرحةفيشاركهالفقير،عىلبهيجودالغنيعندالخير

.كلهالعالمويفبلقلبك،يفالسعادةتزرعكأنكلآلخرين

يديك،بينتكونعندماصغيرةتبدوالسعادة:خوركيمكسيمالفيلسوفقالوكما

ةالسعاد عننبحثنحن:غانديقالوكماوقيمة،كبيرةهيكمتدركتخسرهاوعندما

.األشياءأبسطيفنجدهاثمبعمق،



خطأاءجر  سمعتهااهتزتماإذاشركاتواليخسرهاأسهميفيفكرالالبسيط".1

ولماذا؟السابقة؟العبارةيفرأيكما"البالمرتاحفهولذا...ما

ديك،يبينتكونعندماصغيرةتبدوالسعادة:خوركيمكسيمالفيلسوفقال".2

اكناإذا."وقيمةكبيرةهيكمتدركتخسرهاوعندما إالبالسعادةنشعرالحق 

هم؟لديالموجودةبالسعادةليشعرواالبشرعىلتقترحينفماذانفقدها،عندما

.(لديهمالموجودةالسعادةاستشعارعىلالناستساعدعمليةأساليباذكري)

دعد يقوم"مكلفةواحتفاالتغاليةومجوهراتضخمةوقصورفخمةسيارات".3

يفرأيكماالبهرجة،مظاهرويفاالستهالكيفبالتكل فالزواجعىلالمقبلينمن

الصدد؟هذايفتقترحينهاالتيالحلولوماالظاهرة؟هذه

."األشياءأبسطيفنجدهاثمبعمق،السعادةعننبحثنحن:غانديقال".4

.بالسعادةالشعوروتمنحكلديكالتيباألشياءقائمةاذكري

الماللكسبالسعيأنوهلالمال؟لكسبوالسعيالقناعةبينالفرقما.5

القناعة؟يخالف

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



.تهادراسيفبذلتهالذيالجهدكمطالبةكلتعرففيهالنتائج،إعالنيومحان
عتاإلشرافغرفهُمقابلالممريفوبعدهاالزمنمنوقتمضى حتتالطالباتتجم 
هن،وُجوعىلواضح  الجميعتوتُّرالنتائج،صدورتنتظرنالحارقة،الشمسظل أحداله 

إنماأعرفأعدلمصدى،األصواتتسمعوأذنييزيد،التوترمكانه،يفيقفمنهن
ا،كانقلقيلربما!حدثماذاأماصفر ،قدوجهيكان بالك؟ما:يسألنيالجميعواضح 
ا،أصبحالكونكل !!عيل  أغمىلقدظالم 

ومااألخبار،ماألرىبعدهاهرعتالممرضةغرفةيفكنتإغمائيمنأفقتبعدما
كم  منللألقتكفينيالتفاؤلمنجرعةالعالمات،رؤيةوبينبيننايحولاالنتظارزال

،"لنتائجاصدرتلقدالنتائج،صدرتلقد":فجأةاألصواتتعالت.فيهأناالذيالتوتر
واألخرىمكاني،يفتجمدتُ تلكالطالبات،صيحاتارتفعتالنتائجاستلمناعندما
وجهيىلعارتسمتفقدأناعنيأما.فرحا  يتراقصنواألخرياتتبكي،األرضعىلجثت

حفلةدإعداقررت.حصاديهذاكالعادة،نجحتُ فقدفرحا ؛أقفزوبدأتعريضةابتسامة  
قررناتىحللحفلةمناسبمكانعننبحثوخرجناأختيمعاتفقتُ النجاح،ب ُمناسبة

ضرتحإغالقه،منهموطلبنابأكملهالمقهىحجزنامقهى،يفالحفلةنقيمأنأخير ا
حتتالكعكةيعدوالعاملالزينة،تعلقواألخرىالبالوناتتنفختلك.صديقاتي
ماوكلاألفرانمعالتعاملتتقنيدلديها!ماهرةخبازةأختمنلهاوياأختيإشراف
قتنسيمنأتأكدكنتوالطاوالت،المقاعدأنسقكنتوأناالطبخ،بأموريتعلق
األطباق،أرتبأخرىوحين االزهور

نور الزهراء السيد حسن جعفر: بقلم الخريجة



.القصةراويةعىلالنتائجبهتسببتالذيالنفسياألثرتبيني.1

ماباعتقادك  الحزن،أوالفرحيفسواءآلخرشخصمنالفعلردودتختلف.2
ذلك؟يفالمسبب

ابالوصفالتذكرارتبط.3 اارتباط  .ذلكوضحيالنص،يفوثيق 

.للنصفهمكخاللمنذلكاشرحياإلنسان،حياةيفكبيرأثرللعائلة.4

االسعادةمفهوميختلف.5 ؟بنظركالسعادةهيماإليها،نظرتنالزاويةوفق 

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

قلبييفخاصوقعلهاالتيالرائحةإنهاالفانيال،برائحةالفواحاتأنَس ولم
بقيةوعائلتيبدعوةوقمتقياسي،وقت  يفالعملمنانتهينا.مميزةوذكريات
وفخر،بحب  يلينظرانكاناوال داي،حضراألخيرويفاألغلبيةحضر.الصديقات

تحدثتكانتعينيهاولكنشيئ ايلتقللموالدتي،عينيفالفرحدموعورأيت
.الوقتطوال

كنتُ لقد.التهانيمنوالكثيرالهداياعىلوحصلتالفراولة،كعكةقطعنا
اعات،لسوالدراسةالليايلسهربعدنجحتفقدتعبيمجهودحصدتألنيسعيدة

تتجىلحينرائعأمرمنلهوياالشعور،هذاأجملماآهجد ا،سعيدة  كنتلقد
.العلمطالبأحدتكونأنإلهيتوفيقمنلهوياعينك،أمامجهودك



زينب إبراهيم المؤمن: بقلم الطالبة
هناكنكاولكنما،حد  إىلمستقرةاألسريةحياتياألطفال،كبقيةطفلةكنت

ينثالثقبلوتحديدابدايتهامنالقصةإليكمهو؟ماالهدوء،هذاصفويعكرما
فقدف،توصالأبيسعادةكانتانتظار،طولبعدمحمداألكبرأخيُول دتماما ،عاما  
ليكونيةتربأفضلويربيهالمدارسأفضلإىلسيدخلهالذيالبكربابنهاللهرزقه
عنلفةمختمعاملة  يعاملهأبيكاناألوىلسنواتهومنذتمناه،الذيالمثايلبناإل

فاتصمنليسواللهواللعبإنبنييا:لهيقولفكاناألطفال،منأقرانهبقية
شرةالعامحمدبلغوعندما.ينفعالماعىلوقتهإضاعةيفرغبلمنهووإنماالرجال
يفمحمديساعدهأنليقررأبيمسؤولياتفازدادتفاطمة،الكبرىأختيُول دت
ويبذلقطيتذمرلملكنهسنهيفمنعىلوخاصةشاقا  العملفكانالنجارة،ورشة
.والديإرضاءأجلمنجهده

اسبهيحفباتمحمد،عىلقسوتهازدادتفاطمةكبرتوكلماتمضياأليامكانت
بأهميةيعلمأنهرغمإضافيةلساعاتالعملعىلويجبرهبلوصغيرة،كبيرةكلعىل
وكانيحزنأويغضبلمقانعا  كانأخيالعلمي،ابنهمستقبلأجلمنالساعاتهذه

ىلإمحمددخلإذطويال  هذايدملمذلكمنالرغمعىلأبي،أجلمناألعذاريصطنع
وجهيفا  عائقأبيليقفيناسبهالذيالتخصصيفالدخولوقررالثانويةالمدرسة
ادي،تنلمنحياةاللكنالمتجبراألبإقناعمحمدحاولكالصخر،وطموحاتهأحالمه
أنكيمكنال:عينيهمنيتطايروالشرارأبيقالمختلفتخصصدخولعىلأجبره
وليقأنأتريدأفضلمجالإىلالدخولتستطيعأنكتعلمأنتالمجالهذاتدرس
الذلكلبكيقتدونهمإخوتكيفرفك  ،بذلكأسمحلنفاشل؟أنهابنيعنالناس
.بكآمايلبتخي  



نذمإثرها،عىلاحمرخدهعىلصفعةحينهاليتلقىحلمهعنيدافعأنمحمدحاول
التيسامةاالبتتلكمختلفا ،شخصا  أصبحتماما ،محمدتصرفاتتغيرتالوقتذلك
.روحبالجسدا  كانووجوم،عبوسمحلهاحلاختفت،محياهتزينكانت

شاردقىويبالوقتأغلبوحيدا  يجلسنفسه،عىلمنطويا  كانطفولتيففي
يلكنيجمعهما،رباطالوكأنهبالبروداتسمتأبيمععالقتهالوقت،طوالالذهن
يفيجولالذيعنيعبرأنيفرغبتهأفهموألمه،حزنهمدىأفهمأفهمه،كنت

االبتسامةترتسمعندماأسعدوكنتالوقتمنالكثيرمعهأقضيكنتداخله،
هتحقيقيتمنىماوكلأحالمهعنيحدثنيكانيالعبني،وهووجههعىلالهادئة
كالمهفإليهأصغيبقيتلكنيجيدا  أفهمهأكنلمأنيرغمحدودا ،يعرفلمطموحه

.يريحنيكان

أنيفحلمهليحققسيذهببأنهوأخبرنيودعني،ينسى،الالذياليومذلكيف
أحتفظأنيلإوطلبقديما ،يبدوصندوقا  وأعطانيالتوفيقلهتمنيتطيارا ،يصبح

كذليفمنعتهأننيلوتمنيتقط،يعدولمغادروغادر،المناسبالوقتحتىبه
خبرالوقعمشؤومة،سيارةصدمتهالقدر،وجهيفالوقوفألحد  يمكناللكناليوم
انيهأعطالذيالصندوقتذكرتحينهاوالدي،كانتألما  أكثرناالصاعقةوقععلينا

مفتحهأبيوناولتهأخرجته منا،ل  لكوصايامجموعةوجدالداخل،يفوجدهبماوُصد 
:وقرأبعجالةأبيفتحها

لملكننيعليكحقدولمأحزنلمفعلته،مارغممنكأغضبلمأناالعزيز،أبي
هذاخبركسأأناتذكرالبالطبعالصندوق؟هذاأتذكرلمستقبيل،حدثماتجاوزأستطع

أنووأرجاألخيرطلبيالورشة،يفمعكبنفسيصنعتهصندوق  أولهوالصندوق
معيحدثمامعهميحدثالكيإخوتيمعلينا  أكثرتكونأنأرجوكيلتنفذه

.الحقا  تعويضهيمكنهمالماويفقدوا



اتنسى،الالطفولةمواقف.1 يفنتلقاهاالتيالدروسأهمتكونماودائم 
ل َم؟برأيكحياتنا،

ةالعبار اشرحيآخر،إنسان امنهتجعلاإلنسانحياةيفالمواقفتراكمتإن.2
.فهمكبحسب

ذلك؟يكونكيفيحب،لمايسعىأناإلنسانعىل.3

.ذلكاشرحيبأكمله،النصمسارغي رالذيالحدثهيالصفعةكانت.4

.رأيكمعللةأهمها؟هيمابرأيك  الموضوعاتمنالعديدإىلالقصةتطرقت.5

والدك؟موقفتجاهفعلكردستكونكيفمحمد،كنت  لو.6

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

قدحق قيه،تحتىتستسلميفالحلمكيكنأيا  العزيزةأختي:يلكتبفقدأناأما
.الحقا  ستفهمينهلكنك  اآلنهذاتفهمينال

عوبةصأبيوجدالفعلية،البدايةهيبللقصتنا،النهايةهيهذهأنأظنال
رحيلهلتقبمناألييمكنالقلبه،يعتصركانالندممحمد،فقدانمعالتأقلميف
بلامة،بابتستنتهيالقصصكلليستتستمر،الحياةولكنالسرعة،بهذهعنا

.صادقةبدمعة  تنتهيقدقصصتوجد



19-فيدبكوالملقبالفايروسذلكيخل فهقدمامقدارهذابقلميأصفيلكيف
يفأثرقدلبالفعل؟حياتنايفتغيراتالفايروسهذايخل فألمالجائحة؟انتهاءبعد
أطبائنابلهفتصديناإنذارسابقدونلعالمنايأتيأنقرراألشخاص،منالكثيرحياة

التغيراتتلكوصفببساطةيمكننيأبدا،نيأسولنلمولكنناالكثير،يأسوعلمنا،
إىلييراتالتغتلكبتقسيموسأبدأالمتواضع،بمنظوريالجائحةهذهستتركهاالتي
.رئيسيةمحطاتثالثة

أنباالستيعابفيهايتملنالتيالمرحلةوهي،(الصدمة)بـتسمىاألوىلالمحطة
منيةلرؤيسكنونها؛كانواالتيالكهوفتلكمنالجميعسيخرجانتهت،الجائحةهذه

األخرى،واكبالكإىلاالحتفاالتأصواتستصلولربمابأسرهالعالمسيحتفليحبونهم،
.النومواحدشخصيستطيعلناليومذلكليلةيفأنلكأضمنأنأستطيع

لمامثالحياةفيهاستعودالتيالمرحلةوهي،(العودة)بـتسمىالثانيةالمحطة
الب،الطجميعبعودةالمدارسستتزينللحدائق،البهجةستعودالجائحة،قبلكانت
لم  ستعيدالعائلةبأنذلكمنواألهممجددا ،الممشىيفالسكاناكتظاظسنرى
.مخاوفأي ةدونشملها

كثيرالاتخاذمرحلةهي،(الجائحةبعدماقرارات)بـتسمىواألخيرةالثالثةالمحطة
أنهوقرارأوليكونأنالممكنمنحياتنا،مجرىيفتؤثرقدالتيالقراراتمن

أييتمكنلنحيثمجتمعنا،يفإجباري(19-كوفيد)كورونافيروسلقاحيكون
التطعيم،شهادةدونمكانأيإىلالذهابمنشخص

فاطمة عقيل عبد الله: بقلم الطالبة



؟19كوفيدلفايروسالتصديمملكتنااستطاعتكيف.1

.الكاتبةعنهاتحدثتالتيالثالثةالمحطاتهويةوضحى.2

الفايروس؟معتعاملت  كيف.3

.الوباءذالهللتصدياألماميةالصفوفيفوالزالواكانوالمنشكررسالةاكتبي.4

ستكون؟كيفكورونا؟بعدفيمالحياتكتصوراوضعت  هل.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

مهاراتوتعزيزلتوطيدوذلكالمدارسيفبعدعنالتعلماعتماديتمقدكما
ولربماا،مجتمعاتنيفأكبربشكلالتعليميفالتكنولوجياوتوظيف،21الالقرن
ترونيةاإللكالطبيبخدماتمثلاإللكترونيالعملأوالمنزلمنالعملاعتماديتم
منرالكثيفرضأيضا  الممكنمنالجائحة،هذهيفكبيربشكلساهمتالتي

بعدحتىمامالكلبسمثلتدريجيا  للحياةالرجوعيفتساهمالتيالجديدةالقوانين
.الجائحة

هذههيتنتأنقلبيصميممنوأتمنىالمتواضعبمنظوريتخيلتهاتغيرات  
وأنءوالبالالوباءهذاعنايرفعأناللهنسأللذلكممكن،وقتأقربيفالجائحة
.نحبمنلنايحفظ



يفالخاصةبصمتهموضعيستطيعونمنقليلونلكنحولنا،هممنكثيرون
ررلتقاأليامتمضينشعر،أندوننتغيرأنفسنانجدبأخرى،أوبطريقةحياتنا،
األيامعىلنتحسرفات،قدمابحزننتأملنبقىجدوى،دونفنعترضمصيرنا،
ياعبارةنا،خلفوالماضيأمامناالمستقبلأنحقيقةمتناسينتعود،لنالتيالماضية

فبالرغم،البساطة،بكلترى؟يامناسبةعبارةهيهلحللنا،أينمانسمعهاعبارة  ليت
اعتيقنهذهاإلطالق،عىلالحقيقةتغيراللكنهاماحد  إىلمواسيةعبارةكونهامن

.تنسىالتجربة  بعدالخاصة

ةمواجهأردتأليم،حادث  يفلعائلتيفقدانيبعدأحزاني،يفأغرقكنتعندما
فأناا،وقتهشيءيحدثلمحدود،بالعيلسيطرااللذانوالحزنالغضببأسره،العالم

يدولسوىيكنلمبهشعرتالذيالغضبهذاحتىالفراق،بعدلقاءهمأستطعلم
اطفال  كانبه،التقيتأنإىلدفينا ،حزنا  أُحيلوقداللحظة، الصافيتاناهعين،وديع 
فتاحا  مبهلقائيكانالنفوس،يفالطمأنينةتبعثوابتسامتهكالبحر،بزرقتهما
منثرأكبأنهشعرتصحبته،فأحببتمثيلعائلتهفقدأنهالحقا  علمتلتغيري،
سؤالهعىلتجرأتمحياه،تفارقالالتياالبتسامةسرعنتساءلتولطالمايفهمني،

الليلوأنالمطر،بعدتشرقأنبدالالشمسأنأميعلمتني:قائال  فأجابنيمرةذات
أبحثأنعيللكنأيضا ،وأناحزينةأنك  أعلمالنهار،منتظرا  أعيشوهكذاالنهار،يليه
سامتكابتالسعادة،مننوع  قلوبنادقاتحولنا،شيءكليفمتجذرةإنهاالسعادة،عن
عنألك  ويسأحدهملك  يبتسمعندمابالسعادةتشعرينأالأخبرينيالسعادة،مننوع  

.الدافئةذكرياتنايفالسعادةستجدينرحييلبعدحتىأحوالك؟

زينب إبراهيم المؤمن: بقلم الطالبة



حزنه؟عىلالتغلباإلنسانيستطيعكيف.1

ذلك؟يكونكيفاإلنسان؟يغيرأنللحزنفعاليمكنهل.2

دليشريفحديثأوقرآنيةآيةاذكريالمصائب،عندبالصبرمطالبالمسلم.3
.ذلكعىل

مستقبله؟إىليلتفتوالالماضية،أحزانهيفيغرقمنتنصحينبم.4

(حولناشيءكليفمتجذرةالسعادة).5

.بالتفصيلرأيكوضحيالسابقة؟العبارةيفرأيكما

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

يألنوداعا ؛لهأقولأنأستطعلماآلخر،هورحلحتىطويلوقت  يمض  لم
يش،أعكيفعلمنيالعالم،هذامنمامكان  يفسعيدا  يعيشأنهمنيقينعىل
حزن  ندوحياة  الحياةتكونفالحويل،منلكلالسعادةأعطيإنسانا ،أكونكيف
هيهذهالخير،يطلبشردونومناألمل،يطلبألمدونومنالسعادة،يطلب
.الحياة



الشمسطخيوألرىالمشرق،الصب احوجهألرىالست ار؛أفتحأنيومكل  يفاعتدتُ 
االمظلم،الليلعتمةمنيرةغرفتيإىلتتسللوهي الذيقلبيمةعتُتن يرَ لكيوأيض 
رنوبلتشيمفاعلانفجارحادث  بسببموطنيعنتشر دينتيجةالحزنمنتفتت
ثةتلكواحد،بعام  الحادثةتلكبعدأبيووفاة  1986عامالنووي ركتتالتيالحاد 
نَ اآلالفخلفها منزلناعناشر دتنالتينفسهاهيومنازلهم،بيوتهمعنالمشر دينم 
َغيرَ مكان  يفأعيَش أنعمري،أي امأسوأم نكانتلقدهذا،يومناحتىلهنعدولم

.طفولتيأي ام  يفكانالذيالعز  غيرعز  ويفمكاني،

سننتقلأنناأخبروناعندما1986عامأبريلم نوالعشرينالساد س  يفقصتيبدأَت
أحديكنلماالنفجار،نتيجةالمدينةأرجاءيفالمنتشراليورانيومبسببمنزلنام ن

ا يحصلماذامصد ق 

حظة  ليفالمدينةأصحاباختفى!واحدةساعة  يفجميعناالبلدةسنتركوكيف
ينَ واحدة السالت  المسيفكما...شيءوكل  والمالبساألطفاللَُعبخلفهمتار ك  تمام 

نَ أسبوعين  بعدلمنازلناسنعودأنناالخبرانتشرحيثُ يومها،لناحدثماهذا... اآلن،م 
د المنزيلسأعودُ إذ .كبيرليسالخطرأنيعنيوهذامجد 

رهاقدبالمنطقةحل  الذيالخطرأنتبي نالحدثم نأسبوعينبعد فقدملها،بأكدم 
تمزق  ،اآلخرالجزءم نأخطرمنهاجزء  كل  وأصبحالمدينةأرجاءيفاليورانيومانتشر
تاباتيكدون  م نواحدةلحظة  أخُرجَ أنقبلأخذتنياألرضأنلوووددتلذلكقلبي

التياألرضتلكأنعلمتُ عندماسوء  أشد  كانقلبيتمز قُ لكن  وورقتي،وقلمي
الهاأعودَ لنالصغرمنذاحتضنتني .أبد 

صفا حسن الصائغ: بقلم الطالبة



كانوافقد،أوراقيوفقد  وطنيلفقدوتأل متقلبيأعماق  م نصرختُ أننيأنكرُ ال
اأظللتُ !الرحيمالرب  فن عمَ وأشكره،عليهااللهأحمدالتياألشياءأجملمن عىليام 
يمنكانفماوبكاء،نياح  منالحالهذا احضنهيفحزنيعن يتخففأنإالأم 

االدافئ، عىلمسحُ يكمارأسيعىليمسحُ كانأبكي،يرانيكلمايزدادفشجنهأبيأم 
.يمة  يتمثلهمبعدهاسأعيُش أننيأعلمولمبجوارنا،يعيشونالذيناليتامىرأس

اكان ا،وعقيلقلبيفيهتعث رلقد،حزينايوم  وخل فاتَ مأبي،جسدُ ماتَ لقدمع 
ماء،َكب د  يفتحل قُ األياممواق َف  َسة  كنتُ ماعندجي د االيومذلكأتذ كرُ الس  يفُمنغم 
الصباحيفللعملذهابهعندوالديود عتُ بعدماالُمبعثرةالحروف  م نَ بعض  كتابة  
أكنلمالهموم،لثقُيزيلُ دافئحضن  سبقهاابتسامة  معرأسهوقب لتُ ود عتهُ الباكر،
المساء،يفُدفنالذيالشخصنفسهُ هوالصباحيفود عتهُ الذيالشخصأنأتخي ل
ود عتهُ ساءالمويف،سيعودأنهُمطمئن ةوأناود عتهُ الصباحيفأننيبينهماالفرق
اأنهلفكرةمتقب لةغيروأنا اليمة  ختحتيعيشكالذيبعدهاأصبحتيعود،لنأبد 

ايعر ُف الالحياة،تديرهُ أينماويمشيلها،عمودَ  وُهوَ أتخي لهأصبحتُ مسار،واللهُ هدف 
ن يراجي احزنيعنديحد ثني يأتذكراالبتسامة،م  َية  تجريوهيأم  يقُ الباك  لقاءتط 

، ي،انكسار  لحظةَ أتذك رُ أحد  َكة  كانتبعدماأم  اعة  ُممس  حب هاصوتتنتظرالهاتفبسم 
هتالحياةأنإالأبي،...الوحيد الخبرسماعتحتملتعدفلملقلبها،القاسيةضربتهاوج 

قلبيتوأسقطسقطت"!للطريقعبورهأثناءسيرحادث  يفُتُويفَ قدوالديإن"
.وطموحاتيوأحالميأهدايفوسقطتمعها

دعام  بعد تنهضيألن":قائالأذنييفيهم ُس بصوتوإذ...والشجنالحزنم نواح 
ثلما ؟نهضم  يلألنوال ُدك  أينتكتب؟يالتالطفلةتلكأينبه؟وتفخريبعزمتواص 
يها،إرادةبككانتإنُتَخط؟التيوالحروُف ترسمالتياألقالم لك  تكانوإنفقو 
يعزيمة ."القمةعندسأنتظركإليها،للوصولالسيرَفُخط 



األسرة؟حياةيفتشيرنوبلمفاعلانفجارأثركيف.1

.ذلكوضحيالشعوب،حياةيفخطيرةآثارللحروب.2

الحزن؟منعامبعدالقصةبطلةتصرفيفرأيكما.3

محنتها؟لتخطيستساعدينهاكيف...القصةلبطلةصديقةكنتلو.4

.الحبيبوطننايفعلينااللهنعممنواالستقراراألمن.5

لقاطنيها؟واألماناألمنلتوفيرالبحرينمملكةبذلتهاالتيالجهودما

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة

م،أنهض،أنيجبغريبة،بقوةحينهاأحسستُ  أنبي،أحاَولمثلماأحاول،أُقاو 
لَ  لَ لكيالطريق،أُكم  .تعل متهكذا.للقمةأص 

مامُنرم  وشغف،حب  بكلقادمةفرصعنونبحثمسارنانجددجديد،يوم  هو
.جديدمننبنيتهد م،

الذيفهوبربي،ثقتيأفقدولماألول،كتابيونشرتُ عد ة،سنوات  مر تقدوها
يعو ضني اأُخت اأصبحتالتيبأم  .بديال  وأب اوأخ 



بهمنواواعتأبناءهمأنجبواالذيناألبطالهماأبنائهم،عىلكبيرفضلللوالدين
بيةلتروالمشقةوالعناءاأللمذاقاأن هماكماملل،والكللبالأظافرهمنعومةمنذ

لرضاوابالسعادةأبناؤهمينعمكيجهدهم؛قصارىبذلواالذينوهمأبنائهم،وتعليم
طهموتحيأكبادها،فلذاتأحديمرضعندماالسهرعناءتتكبدفاألمالحياة،هذهيف

الذيفهواألبأماوالرحمة،والحنانبالحبالممتلئةالصادقةالمشاعرمنبهالة

ويلبيألسرته،كريمةحياةليوفرالمساء؛حتىالصباحمناليومطواليعمل

والديناللحقوقالناسمنالكثيرجهلوبسبب.وبناتهأبنائهواحتياجاتمتطلبات
ساءةباإلعليهموالديهموفضلتعبيجازونالناسهؤالءمنفئةأننجدوأفضالهم
.إليهمااإلحسانمنبدال  والعقوق

الجليلابيالصحرواهنبويحديث  ففيعظيمةمنزلة  للوالديناإلسالميالدينوضع
الله؟إىلأحب  العملأي:وسل معليهاللهصل ىالنبيسألت):قالمسعودبناللهعبد
يفالجهاد:قالأي؟ثم  :قال.الوالدينبر  ثم  :قالأي؟ثم  :قالوقتها،عىلالصالة:قال

أن  الشريفالحديثمنونرى.(لزادنياستزدتهولوبهن ،حدثني:قالالله،سبيل

ضافة  إتعاىل،اللهإىلاألعمالأحبمنالثانيةالمرتبةيفالوالدينبرجعلاإلسالم
قال،وطاعتهمبر همعىلاألبناءتحثالكريمالقرآنيفكثيرةآياتجاءتذلكإىل

ُبُدوا  أاَل  َربُّكَ َوَقَضى):تعاىل َسان اَدي ن  َوبال َوال  إ ي اهُ إ ال  َتع  اإ ح  نَدكَ َيب لَُغن  إ م  َبرَ ع  أََحُدُهَماال ك 
الَُهَماأَو   ال  ُهَمال  َوُقلَتن َهر ُهَماَوالَ أُف  ل ُهَمآَتُقلَفالَك  اَقو  ف ض  *َكر يم  الذُّل  نَاحَ جَ لَُهَماَواخ 
نَ  َمة  م  ُهَمار ب  َوُقلالر ح  َيان يَكَماار َحم  ير اَرب  .(َصغ 

فاطمة عبد الله عيسى: بقلم الطالبة



هذاإعطاؤهماألبناءوعىلالوالدين،حقوقمنوبرهماللوالديناإلحساننرىفكما

جلأمنوالمصاعبالمشاكلمنالكثيروتحملواعانوافهميستحقونه،الذيالحق

التواضعو الحبيبينأبويهممعورفقبلينالتحدثاألبناءعىليجبكذلكأبنائهم،

البمارضاهمعىلالحصولومحاولةونهرهما،زجرهماعنوالبعدواحترامهما،لهما

باإلشادةشأنهماورفعوالديهمتكريمعليهمكماوتعاىل،سبحانهاللهأوامرمعيتناىف

همعلييجبذلكإىلإضاف ةأجلهم،منتضحياتمنقدماهوماالجبارةبأفضالهما

.يقوالتوفوالجنةبالمغفرةلهماالدعاءننسىوال،يقدمانه،واالمتنانرعايتهما،

همافواجهوه،مامقابلصغير اعمال  إليهماواإلحسانبرهمايبقىلهماقدمنامهما

ليهماإواإلحسانبرهماأنثممتناهي،الغيرللحبوالوحيداألولوالمصدراآلمنالمالذ

فضلأوبرهماطاعتهماأنننسىوالالجنة،ودخولتعاىلاللهرضىأسبابمنسبب ا

اللهصل ى-اللهنبيإىلرجلأقبل):لمسلملفظففيتعاىل،اللهسبيليفالجهادمن

منفهل:قالالله،مناألجرأبتغيوالجهاد،الهجرةعىلأبايعك:فقال-وسل معليه

؟أحد  والديك :القنعم،:قالالله؟مناألجرتبتغي:قالكالهما،بلنعم،:قالحيٌّ

.(صحبتهمافأحسنوالديكإىلفارجع



يفتعليمهمالستكمالالطالبمعظميتطل عالدراسة،منسنةعشرةإثنيبعد
االفرصةهذهتفتححيثالخارج؛ ُتَفو تالالتيالعملوفرصبالعلممليئةجديدةآفاق 
القراراتاتخاذيفالحكمةتمنحهجديدةخبراتالشخصتعطيأنهاكماللطلبة،
.الشخصياتبمختلفالناسمعالتعامليفوالخبرة

جهةفمنحيرة،يفالوالدينيقعالخارجيفللدراسةفرصةللطالبتتاحعندما
وتكونأبنائهمشخصياتُتصقلوأنتعليم،أفضلعىلأبناؤهميحصلأنيريدون
يشستعفكيفعليهم،خوف اعنهميتخلواأنيستطيعونالأخرىجهةومنأقوى،
اأكبادهمفلذات أمانبأبناؤهمكانإذامامعرفةمنسيتمكنونوكيف!عنهم؟بعيد 

أتذكرتالزلالخارج،إىلبعثةعىلنلتعندماقبل،منلوالَدي  الموقفهذاحصلال؟أم
اأتذكرهاكماهناالقصةلكمسأكتبالموقف،ذلك .تمام 

ىلعسأحصلهلسيربح؟منترىالصبر،بفارغالبعثةنتائجظهورأترقبكنت
أنمنىأتكمأحالمي؟ستتحققهلالخارج؟يفجامعةأفضليفدراستيإلتمامفرصة
بدأقليل،عدبالتلفازشاشةعىلالنتائجسُتعرضقليلة،دقائقَتبقت!عليهاأحصل

،أغمضتالعرض، رسي،الكعىلمنقفزتُ أتمنى،ماعىلأحصلأناللهودعوتعينَي 
وأناوتيصوالدتيسم َعتالبعثة،هذهعىلللحصولممتنةأناكم!إلهييا!فزتلقد

،نظرتالمعيشة،غرفةإىلأتتفرحي،شدةمنأصرخ ماذا؟بُفزت  :وسألتنيإيل 
باتعقدبعدهاأريدها،التيبالبعثةفزتأننيأخبرتها جاء،أبينادتثمأمي،حاج 
،والديالتفتجرى،بماأميفأخبرتهيحدث،عماوسأل نُتقدميكيف:وقالإيل 
بهميلاتصالخارج؟يفدراستكعىلموافقونأننالكقالمنتخبرينا؟أندونللبعثة
فسي،نأتمالكأنحاولتالبكاء،وأردتحلقييفبغص ةشعرت.الهراءهذاوألغيحاال  

تتمالكثمحلمي،الخارجيفالدراسةأنألبيوقلتدموعيسالتجدوى،دونولكن
.إيلواالستماعبالجلوسوأقنعتهمادموعي،ومسحتنفسي،
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لمافلطاحياتي،يفاتخذتهقراروأهمأكبرهوالخارجيفدراستيقرارأبي،أمي،
ماالعلممناكتسبأنهوأريدهماكلالخارج،يفمرموقةجامعةيفأدرسأنحلمت
أحققفكيف.الحلمقائدالعلم:السالمعليهعيلاإلمامقالحلمي،لتحقيقيكفي
طننا،ويفمتوفرغيردراستهأريدالذيالتخصصأنتعلمانكالكماوعلم؟بالحلمي
حصلتدقودراستي،يفمتفوقةفأناالتجربة،هذهخوضوللسفرمستعدةأننيكما
ا،اإلنجليزية،اللغةيفمختلفةشهاداتعىل عىلخارجالإىلالسفرسيساعدنيأيض 

أنثحيعالية،أكاديميةدرجاتعىلسأحصلكذلكأكبر،بشكلنفسيعىلاالعتماد
كنتولمماالدراسةيفتركيز اأكثريجعلنياألصدقاءواألقاربوالوطنعناالبتعاد

ةبلدييف عليهالسأحصالتيالعملفرصذلكإىلأضيفواألصدقاء،باألهلمحاط 
عملفرصىلعالتقديمعندسأكتسبهاالتيالتنافسيةوالميزةالخارج،يفدراستيبعد

ميألنتقلقا؛فالسالمتيعنأمامختلفة، واآلخر،الحينبينيتفق دونناالبعثةمنظ 
تهتمكماقلب،ظهرعنالدولةيفالموجودةالطوارئأرقامجميعحفظتوقد

اقتهبطبدونالجامعةسكنإىلالدخولأحديستطيعفالالطالب،بسالمةالجامعة
يامعكمامستمرتواصلعىلأكونأنأعدكماكذلكمشددة،رقابةوهناكالخاصة،
.لذلكالفرصةيلتتاحمامتىسأزوركمووالدي،

،عيليردولمبأكملهاليوممضى قدتفقدكنتموافقين،غيرظننتهماوالدي 
والدتيصوتعىلالصباحيفاستيقظتنمت،ثمأخرى،مرةاللهدعوتاألمل،

ميعجمعاإلفطارطعاملتناولأنهضبأنأمرتنيوبرفق،رأسيعىلمسحتالحنونة،
قدهأنوأخبرنيابتسموالدي،إيل  نظرعندهاالمائدة،عىلفجلستالعائلة،أفراد
ا،سفريعىلوافق اوقفزتفصرختخارج  .فرح 

اعلينايجب قولناعترتقيكيوالعمل؛والعلمالدراسةعىلبعضنانشجعأندائم 
منعيلويالشخصمكانةيرفعكماويقويه،المجتمعيطورفالعلموالتجربة،بالعلم
.وطنهمنزلة



ةومختلفمتنوعةموضوعاتتناقشاإلعالموسائلأصبحتاألخيرةاآلونةيف
اجدال  أحدثتوقدالمجتمع،يفدورهاوالمرأةتخصالتيتلكأبرزها اونقاواسع  ا،ش  حاد 
بأعباءوالقيامأبنائهاوتربيةبرعايةلتهتممنزلها،هوالمرأةمكانأنيرىمنفمنهم
يفزهراءوصديقتيتناقشت.األمومةغيرأخرىأدوارللمرأةأن  يرىومنهمالمنزل،

.الموضوعهذا

لتأرسيرام،ماعىلتكونيأنأتمنىحالك؟كيففاطمة،ياعليكمالسالم:زهراء
مافيهاَبتوَكتَ المرأة،وحقوقلدورالمناهضاتالكاتباتإلحدىمنشور اقليلقبللك

لمجتمع،اتجاهودورأسرتهاتجاهدورللمرأةأنالكاتبةفيهفتقولكثيرا،رأيييخالف

.المنزلأعمالوأداءأبنائهاتربيةعىلفقطيقتصرالمرأةدورأنأرىلكني

مافيمحقةالكاتبةأنأرىعزيزتي،يابخيرأناالله،ورحمةالسالموعليكم:أنا
ربيةوتالمنزلنطاقعنخارجةأخرىإنجازاتتحققأنالمرأةتستطيعالفلمانشرته،
متنوعةفأدوارهاالمجتمع،كيانمنأساسيجزءوهياألمة،عمادفالمرأةاألوالد؟
تجاهمسؤوليتهامنتتجردأنيجبالمرأةأنيعنيالوهذامعين،حدلهاليس

تزرعووتربيتهم،بأبنائهاالعنايةعىل،تعملأمالمنزلنطاقيففالمرأةأسرتها،
تهاأعددإذامدرسةاألم":فيهاقيلماجميلنفوسهم،يفالسليمةوالقيمالمبادئ
وقتوزوجهاألبنائهاالمعنويالدعمتقدمأنهاكما،".األعراقطيبشعباأعددت
.الشدة
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يامالقعىلالسنيفكبراالذينأبويهاتساعدابنة،المرأةتكونأنالممكنومن
نزلية،المفروضهمأداءعىلسن ااألصغرإخوتهاتساعدأنالممكنومنيحتاجونه،بما
قوسووالزراعةالسياسةمنهامختلفةمجاالتيفالمجتمعتجاهأخرىأدوارلهاكما

الجرحىتداويممرضةفهيطويل،زمنمنذموجودةالتطوعيوالعملوالطبالعمل

عنيستطالاللواتياألخرياتاألمهاتتساعدمرضعةأنهاكماوالحروبالمعاركيف
أنهاماكالوالدة،عىلاألخرياتالنساءتساعدطبيبةالمرأةتكونوقدأبنائهن،إطعام
الوظائفمنالكثيرمنوغيرهاالمجتمعرقي  يفتساهموقارئةوكاتبةمعلمة

.جدارتهافيهاالمرأةأثبتتالتيوالحديثةالقديمة

األصعدةجميعيفبطلةفالمرأةومنطقي،صحيحكالمكفهمت،اآلن:زهراء

اهتجودورهاالمرأةلوالأنهاآلنأيقنتوالثقافية،والعلميةوالعمليةالتربوية
التطورالمجتمعاتتستطيعالكماومشتت ا،جاهالالمجتمعسيكونوأسرتهاالمجتمع

.المجتمععمادهيالتيالمرأةدون



،بنيتمنياالمعلم،أيهايا نسمةُ فأنتَ ال،وألفال؟!تكفيُشكر اأكلمةأجياال 
افتزهرُ للعقولتهبُ التيالربيع   ا،علم  عنكوَكتبعراء،الشُ ب كَ تغنىمنأنتَ نافع 

لمافلوالكالكرام،الرسلمهنةمهنتك.اللهكتابيفمهنتكَ ذكرننسىوالالُكت اب،
،وأسمىأرقىصاحبُ فأنتَ شيئ ا،ُنحققَ أن  استطعنا أَمتنالُتحققاألملُ أنتَ مهنة 
اأوفيكلنكلماتمنقلتُ ومهماوالتطور،التقُدم .حقكَ أبد 

حبصاهوقيمة،والمعرفة  للعلمكانلماوجودهفلوالاألجيال،صانعهوالمعلم
منهو،واالختراعاتاالكتشافاتيفالعلمقمةوبلوغهااألممتقدميفاألكبرالفضل
انقرأوكيفبه،نكتبالذيالقلمحملعلمنا ،المهنكلأساسهووكلمات،أحرف 
امالمهندُس أصبحوالالناس،أرواحُينقذطبيب االطبيبأصبحلمافلواله يعملهندس 
ر،مجتمعهيبنيأنأجلمن االعالمأصبحوالويعم  هوماُكلويخترعيكتشفعالم 

مهنةفعطاء ،الناسأكثرمنالمعلمإن.المحطةلهذهوصلنابفضله  الذيهوجديد،
عوتشجيللعقول،بناءإنهابلعادية،مهنة  فقطكونهاعىلتقتصرالالمعلم

التمي زارأسر فينايزرعُ هووالمعرفة،العلمنورإىلالجهلظلماتمنُيخرجناللنفوس،
عالي الوطنباتأخذالتياألجيالتربيةتتمالمعلميدفعىلبقطافها،ليفرحواإلبداع

.لهُ نهايةالالذيالمجدفضاءيف

ا،يربيناإنهبليعلمنا،فقطليسالمعلم هوواألم،األببعدالمربيهوأيض 
أنعىلهحرصننسىوالوالخاطئ،الصحيحاألمربينالفرقطالبهتعليمعىلالحريص
نون،يخوأويغشون،يكذبون،والاآلخرين،فيحترمونرفيعُخلق  ذوطالبهيكون

افالمعلم عالمالفإنتقديرهبابومنلنا،أعىلومثاال  حسنةقدوةيكونمادائم 
.المعلمبيومعامكلمنأكتوبرمنالخامسيفبهيحتفي

.واالمتنانالتقديركلمنالكأمتنا،ترتقيبكاألجيال،صانعيا

زينب السيد هاشم السيد عيسى حسين: بقلم الطالبة



امازالَ الذيالَمنَظرذلكأتذكرالز لت اعةُ ...ذهنييفعال ق  بتثاقل  قاربهاعتُجر  الس 
ا،الخام سة  نحو تتداعىُغُيومُ المعها،وترقصشعريم نخصالت  ُتداع بُ الرياحُ صباح 

نَ البعضلبعضها نغزال  لتكو  .الكثيفالصوفم 

راألمل،ينُسجُ الذيالن هارخيُط إن ه مَس وُيظه  وخجل،ستحياءاعىلتمشيوهيالش 
رُ  ياألمل،ل َتبَعثَ الدامسالظالمتفج  بة  ...األلموُتنه  يفلترسمالمخل د؛هابعرشُمرح 

ماء الصباح،وجهيفابتسممنكلعىلالبهجةوترسمبأكمل ه،الكونتضيءُ ُزرَقة ،الس 

يوهوالقادم،األمللضوءأمرهاُمسل مة  الجبالتلك رُشقَ لي...األوىلهيبةيغط 
اطعةالسالشم ستلكبذلكوأعني...الذهبيالطبقبعدهفيأتيبأكملها،األرض
العصافيرطيلُ تُ ...وجمالهابسحرهاالن هرَ وُتأَللئُ الطبيعي،لونهااألشجارُتعطيالتي

َ الزُّهورُ وتقومالصباح،َدلع  وسطيفالبلبلُ ويترن مُ زقزقتها ل ألنهطائعة ،واألشجارة  َخج 
فينتث رُ ا،يراهَمنلقلب  واألملالبهَجةتبعثالتيالشمسشروقبعدالكونأشرققد

عادةواإلحساس  والنشاط،بالحيوية  روحناليمألالزهورعبقُ  ذلكلُّ كُ والفرح،بالس 
ينا اُيعط  اإن هالشروق،عنجميالانطباع  ا،الوعدَ ثُ ينكُ الوويف،ُمخل ص  دائ م  أبد 
مس الظالم  نمانتظارطول  بعدالشكوك،كل  عىلُتشر قُ صباحكل  يففالش 
زة  بدايةوكل  ببداية،مقتر نة  نهاية  وكل  نهاية،بداية  لكل  أن  فيعل مناوالديجور، محف 
مة .وُمله 
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نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة

باقيتدورمابينالصغير،لكوكبنانور هام نبخيوط  وأرسلتالصباحشمُس بزغت

خلقمنسبحانفياالبديع،الكونهذايفالحياةلحنعازفةالشمسحولالكواكب

هاعنالعقليعجزأكوان ابلكون افسوى ويف،هاوصف  عنالعالم  لغاتُ وتعجزإدراك 

ا،زميالتهبإحدىللجامعةطريقهايفندىتقابلتالبديع،الكونهذابقاعحدأ

ا،الطويلالطريقفواصلتا األحاديثلكثرةالطريقبطولتشعراأندونمع 

.طريقهايفمنهماكلوذهبتالجامعةإىلوصلتاالشيقة،

لم..اأرض  فسقطتتوازنهاأفقدهابدوارندىشعرتحتىثوان  بضعسوىتمرلم

ايفمشإحدىيفنفسهافوجدتالزرقاوتينعينيهافتحتأنبعدإالحدثماتع  

بنظراتالطبيبأطلبالشفاء،لهاالدعاءمنُتكثرالتيوالدتهاوبجانبهاالمدينة

داعيةبادرتعروقها،يفالدمتجمدقدوكأنمافبدتأمهاوأرعبتندىأقلقت

...للحديثالطبيب

لنتأكدوالتحاليلاألشعةنتائجسننتظراآلن،لحدواضحشيءيوجدال:الطبيب

اعشرينوكأنهامرت...ساعتينوبعدشكوكنامن اقلبتثيمشيالطبيبعاد،عام 

اخبر اأنبداوقد اوتحدثكيانه،أثقلقدمؤلم  فتاةأنت  ندى:لندىكالمهموجه 

غيرسيحدثماتسمعالكيأذنيهاغلقتأ...وقدرهاللهبقضاءمؤمنةعاقلةشابة

كيففوالعافيةالصحةأتميفكانتلطالماحدث،ماتصديقيفراغبةوأمصدقة

!!بالفشل؟تصاباأنلكليتيها



حتىأوالبكاءعىلقادرةغير!حدثماتصديقعىلقادرةغيروالتزالأياممرت

،للعالجحلةر يفأللمانياوالسفرللمطارللذهابواستعدتها،رت  بتذك  أمسكتالضحك،

نافسةمالغيومُ والحتالطائرةأقلعتأنفبعدوشكره،للهبالحمدرطبوفوهاوصلت

اعشرينأنهيتذهنها،يفاألفكارجالتاألخاذ،ببياضهاالثلج ،نيفوأناعام  لمعيم 

والدايعائلتيحويلحرير،منفراشعىلإالأنمولمعطشى،أوجائعةليلةأبت

.صديقاتيوأخوتي،

نمهنالكأنهعنغافلة  حويل،هملمنامتنانيوصفعنعجزأالشكردائمةكنت

عىلهللفالحمدبأمره،فأناروهدربييفسخرهممنعنغافلةقلبهم،الشكريستحق

لمريتقصيرغمالذيالرحيماللهستكون،كانتإنأوكائنةهيأوكانتنعمة  ُكل  

إالانكمااالبتالءهذاوحتىتعداد،واللهاحصرالالتيبالنعمأغرقنيبليعذبني

.الناسشكرقبلوآخراأوالشكرهلوجوبلتنبيهيابتالء
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المقابلبولكنيحتاج،ماتعرفوالتعرفهالمكان  يفتكونَ أنمخيفألمر  إن ه
الجميعمعةمنطقيبطريقةأفك روبدأتُ الفكرةتلكطردتُ .فيهتحتاجهماكل  تجد
وىحل  ال":الفريقأفرادأحدُ قالَ حتى الكثيرةالقواربواستخدامأنفسناتجهيزس 

."للجزيرةللوصول

ولكنفة؛عاصألي  أثروالراكدةالمياهأنصحيح  ":وأجبتههذاتصر فهمنغضبتُ 
لُ المؤونةمنوكممعروفةغيرالمسافةُ  يناعليجبُ !الماء؟منوكممعناسنحم 

."الحلفهوالتخطيط،

ك اأجابني "طعامدونمنالشمسنراقبأنوعلينامعروف،االتجاهُ ":ضاح 

تىفحصديقي؛يابالمكائدميلءفالعالمالمجهول،سنواجهلكننا":فأجبته
وجهتنايدلتحدالظالمحلولحتىاالنتظارعلينايجبُ .مكيدةتكونُ رب ماالخريطة
اتحديد اوموقعنا حانامتيفنكونُ وقدهنا،مطلوبالحذر.نتعثرالحتىدقيق 
اهدفنانحققفلنبطيش  تصرفناإذا.محدودأمامناوالزمنُ حقيقي ."أبد 

األفرادأحدُ اقترحَ فقطعندها.بيننامكان االموج  لصوت  وكانَ الجميعسكتَ 
هُ الذيبالتنظيمإالُتَحلالهذهمثلفالمشكالتُ لنا،قائد  بتنصيب   .القائديتوال 
ااخترنا د!جميع  َدُتهُ وتكونالقائدليكنَ محم  يَ يالتفاطمةابنتهُ مساع  بدأ.أناه 
تاب اوجدحتىحل  عىليدل ناآخرشيء  عنبالبحث(القائد)أبي َتاب؟ماذا؟!ك  ومنك 
!كهذا؟عصيب  وقت  يفللقراءةسيتفرغُ الذي

َتاب اليَس  ل  بلعاديًّا،ك  نستكشُف كن ادماعنوجدناهاالتيالضخمةالسفينة  سج 
.والمثيرالغامضالمكان



يفتوقفت.السفينةسجل  إنه":للجميعقالحتىأبيبجانب  واقفةوأناتصفحتهُ 
صن التكونَ الحربزمن فاعيًّاح  كتبحيثُ ،آنذاكالسفينةقائدكتبهالسجلوهذا.د 
اهناككانتموزمنالرابعيف":فيه بدأناةاإلشار ظهرتوعندمااإلرسال،يفتشويش 

المكانخيللنالفجرعندالغدصباححصنهاالدفاعيةفرقتناستترك.لالنسحابنستعد
ا ."اتمام  سنواتعشركلهذايحدث.المكانلضرباإلشارةستكونالغروبعندوغد 

ا؟سنوات  عشركل  ماذا؟ !ورطةيفنحنُ إذ اتمام 

يدل  افهذ.الشمسزاويةتغيرتأنمنذالجميعوتوت ربالخوفتشعرالطيوربدأت
كيةفلظاهرة  إن ها!المدارتفاعسرعةمعالجويالضغطاختالف.قريبإعصار  عىل

اتختفيوبعدهاسنواتعشركلتحدث .تمام 

.نملكهاالنحنقويةسفينةإىلحاجةيفسنكونُ -

ئر؟والذخاوالبوصالتوالخريطةالسجلبهاوجدناالتيالسفينةتلكعنماذا-

!الصخورحولهاتجتمعحديديةكتلةإالهذهما-

.طريقهاتعترضالتيالصخورمننحررهادعونا!تحريكهايفنفلحقد-

تعمل؟وكيف-

.التقليديباألسلوبتعملإنها-

.الصخورمنالسفينةتحريرهياألوىلخطوتناإذ ا،:القائد-

!طيمهالتحالبارودمنالكايفالقدرنملكالوقدالمقدمةيفصخريةكتلة  هناك-

.الكافيةالذخيرةباستخداملتجاوزهاالمدافعسنستخدم-

الصخور،تسيفتأنهكمابالسفينة،شق  إحداثمنسيساعدالمدافعاستخدامإن  -
اللتحركسيدفعهاالماءمنجزءوتدفق .أيض 



انحتاجُ .المراوحتقي داألعشاب:القائد .لتقطيعهاللغطس؛أحد 

اوجدتُ :أحدهم .المهمةسأتول ىالسفينة،نفسيفللغطسلباس 

مرهون  افنجاحنالوقت،نتجاوزالأناألهمولكنالمشكلةبتجاوزبدأنالقد:القائد-
تنا .الوقتهدرعدممعوشجاعتنابقو 

الكايف؟الوقودنملكفهلبخاري،المحركإن:القائدأي ها-

د- .تفاؤال  أكثرفلنكن:(القائد)محم 

منمكنتُ ت.بالخطرينذرُ واإلعصارتقتربالزوبعةكانتحينيفبالعملالجميعبدأ
.الدقيقةيفمتر2٠٠كانتفقدالرياح؛سرعةبتقديرإليناوصولهاساعةمعرفة

ضروريالالبخارلضغطالمراجلهيأتُ .سننجحتعاون اإنولكنسريعةأنهاصحيح  
هتُ  لموقف  تعرضوأالكايفالضغطتأمينيفأخفقأنخشيتُ .حاال  لتشغيل ه  وتوج 

مهمةالكانت.السفينةلتحريكالوحيدالمسؤولُهنا،فأنا.الفريقأمامجد امحرج
تَسُهلَتولكنصعبة .الضيقوقتُ فالصديقُ أجل،.األملبَيدمسكتعندماوتم 

الوقودنتأمياستطعتحتىوالتفاؤلباألمانأشعروجعلتنيصديقتييديمسكت
.الخارجيالعالممعالتواصللنستطيعالمحركلتشغيلالكايف

منااألمر،نهاية  يف لناالسفينة،تعترضالتيالصخورحط  وتفقدناالمحرك،وشغ 
عةالحدائدلتحطيمالذخائروجمعنااألضرار األمللجزيرةوصلناقدنحنوهما.المتجم 
طالمالالتيقصتناهيتلك.بسالمللوصولالجماعةبروحوالعملفينااألملبغرز

نصللنبطيش؛تصرفناوإن.الفريقنجاحأساُس فالتعاون.ذهبتأينماتذكرتها
الوجهتنا يَ .أبد  كايتيذيه  .أنساهاولنعشتهاالتيح 



، ،حب  نبيمايتخبطواألفكار،المشاعرمنكومةاإلنسان،إنهوأمان،خوفكره 

تلكنفس  أي!بالنكران؟اإلحسانيجازيالذيذامن!ولكنونكران،وجحودإحسان

رورشعليهمتغلبممنكثير  بيننااألسفمع!فعلت؟مانفسهالهاسولتالتي

ومثلبجحود،إحسان  كليجازونمعها،أنفسهمفتدنوالدنياتسوقهموممنأنفسهم

العقوق،بذلكقابلعودهاشتدولماتربيتهيفشبابهماأبواهأفنىصغيرطفلذلك

سنا،أنفيفالحقيقيالدماربأن  نرىحروبمنيحدثماكلورغمإنهُيحزن،ماوذلك

لعقوق؟ابانتشارنرضىأنأيعقلاألقربين،عىلحتىوالرحمةالحبمنخاليةفأرواحنا

مبلالوالدين،ببر  أمروجل  عز  الله قالثحيمسلمينيكونالموإنشأنهماوعظ 

ر كَ أَن  َعلَىَجاَهَداكَ َوإ ن  } ل  ب ه  لَكَ لَي َس َماب يُتش  ُهَماَفاَل م  ع  ع  ب ُهَماُتط  الدُّن َيايف  َوَصاح 

ا ُروف  ه،آياتمنكثيريفإليهماباإلحسانسبحانهأمركذلك،وهمافكيف{َمع 

ألجلهمكونيأنقبلأجلنامنبهمنبرُّ نحن.ورداوالشكر ايجزيهاالكثيرةفأفضالهما

كبيروفضلعظمةمنمالهمتريناالتيالقصصهيكثيرةوالوطن،المجتمعوألجل

.البشرجميععىلربماأوالمجتمععىلبلعلينا

برهتخلمالمدرسةمنابنهاُطردحينأنهاحيثأديسونتوماسوالدةهؤالءومثل

المدرسةهذهعبقري،ابنك"الطردمذكرةيفكتبمابأنلهقالتبلبالحقيقة

عل ميه،فضلكمنلتعليمه،جيدونمعلمونلديناوليسله،بالنسبةجدا  متواضعة

المنزليف

زهراء حسين عيل إبراهيم: بقلم الطالبة



عقيلضمريابنك  "كانتوفاتهابعدتوماساكتشفهاوالتيالحقيقةيفبينما"
وموقفهاأمعظمةولوال،"اآلنبعدالمدرسةإىلبالذهابلهالسماحيمكنناوال

وموقفالمثهذاأضواء،وبالكهرباءبالاليومحتىسنعيشكنالربماالكبيروفضلها
.صغير

وند العظماءمنجيال  لنايبنونمنأنهمحيثوترابطهالمجتمعبناءأساسهما
قالعقووعدمإليهمااإلحسانبوجوبيذكركذلكيفالتفكيرومجردذلك،ندركأن

.بهما

ا ُبُدواأاَل  َربُّكَ َوَقَضى}:تعاىلقالوأيض  َسان اَوب ال َوال َدي ن  إ ي اهُ إ ال  َتع  اإ ح  لَُغن  يَ إ م  ب 
ن َدكَ  َبرَ ع  الَُهَماأَو  أََحُدُهَماال ك  ال  لَُهَماَوُقلَتن َهر ُهَماَوالَأُف  لَُهَماَتُقلَفالَ ك  اكَ َقو  ر يم 

ف ض   نَ الذُّلَجنَاحَ لَُهَماَواخ  َمة  م  يراَرب َيان يَكَماُهَماار َحم  َرب يَوُقلالر ح  نهىوهنا{َصغ 
ناأحسكماإليهماباإلحسانوأمروالمهانة،بالذلومعاملتهمالهماالتأففعنالله
عاءبالد أمركمال،فعأوبقوليجرحهماأندونوالمشيبالكبريفورعايتهماإلينا،
.لهما

ختترسوأمثالحكممنوكمأفضالهما،وعنعنهماأقالمهاكتبتلطالمافالحياة
اقلوبنايهديأناللهأدعواهما،بر  يف .ياتناحقاموسمنعاقكلمةنمسحوأن،جميع 



مريم عباس عيل حسن: بقلم الطالبة

كانَ واعية،وب تُّ الُدنيافهمتُ ُمذالساب عة،منذُ أهواهُ عطر  ل يكانَ ..."عطر"

،مجهولُ ع طر  الُعطورات،مختلفبين  منل يالُمفَضل زُ االسم  أينَمالرائحت هقلب ييف 
أتوق ُف م،منهصادرةالرائحةتلكأشمحينماالمار ةعندأقفأحياناُصدفة،شم مُته

،ونظراتي والدتيصوتعيرتفحينهالقلب ي،والُمحَببالُمميزالعطرُ ذل كَ هائ مة 
ي!ُفالنةأيا:قائلة العطر  وضوعُ مباتَ السير،وأكم يلبالر جالالتحديق  عنُكف 

؛ بُ كالُعقدة  نُمميز ا،وأراهُ مال كهُ أح  الفهو!ُترىياعطرُ الذل كل محائ رَة،أبقىلك 
!العطورباق يعنيختل ف

لهُ الُمراف قةَ بل،إليهوالمقر بةالُمَدللةوال ديابنةَ ُكنتُ الحقيقةيف..."تغيير"

نهُ خذتُ أُقرب نَاوب سبب  َوالَحياة،الَعالمل يُهووكأنَماكانَ يذهب،أينما ام  باع  الط 
نةلهجتهأخذتُ أخواتي،تمتل ُكها الُقربُ .كارهأفأخذتُ كماالَعوَجاء،وَجلستهالخش 

حنون اباتَ ديووال  والخجولة،الناضجةالكبيرةالعاق لةالفتاةَ اآلنب تُّ ..تغي رقد
نل غير ي اإخوت يم  يشديد  .مع 

المنز لبقاَياعض  لبأنُظروأناف يه،التجُول  م نوانتهيتُ منز ل يود عتُ ..."قديم"

بجديد،لمنز ل  االنتقال  وقتُ حانَ وراَءنا،خلفناهُ الذ ي الذ يالمنز لذاهتوديعُ يج 
كريات،م نالعديدَ ل يشي د الحائ ط  عىلرسمتُ وُهناكَ ل ي،أخ  أولَ العبتُ فهاُهنَاالذ 
لكون هاالُمَحَببة،يلحظات  شي دقدمكان  أكثرُ وال د اي،لُغرفة  رحتُ ُطفولت ي،أحالمَ 
يكاَنتالت يالوحيدةالُغرفة صغر ي،ف ي"الت لفاز"عىلتحتو 



يأُخوت يوباق يوُكنتُ  عدم  منألتأك دد ا،جي  تفحصُتهاالقصير،يوَمناف يهانقض 

زُجاجةرأيتُ اوحينَهوالخزائن،األدراجَ تفحصتُ َخلَفنا،تركناهُ غال  شيء  أي  وجود  

االغبار،عالهوَقدأخذُتهُ سوداء، بهُ أنصوتهرافع  عطرإنه،زمنمنذُتركهُ قدصاح 

نهُ رششتُ والدي، اُحب االقلبُ قفزحينَهاالمكان،ف يم  العطرُ ذل كالغال ي،لع طر  وهيام 

بة،لهُ ُكنتُ الذ ي به،نعابتعاد يب سبب  الساب عة،منذُ هَجرنيوقدُمح  وقفتُ صاح 

قة   نلمطر  للعوع شق يهيام يقلب ي،إىلوضممُتهاالعطر  زُجاجة  ف يُمحد  أي  بسبب  يك 

.الغايلحبيبيب سبب  كانَ َكان،



ي عن  الحزن  يا زهرَة الشتاء ُكف 
وتأميل لوَن السماء
والغيومَ والسناء

حتى وإن حل  المساء
والنجوم تناثرت يف الفضاء
روحك  منبعها األمل  والنقاء
حتى لو حاربك  الشقاء
ونزفت روحك  من الدماء
أنت  للناس ربيع  وعطاء
اء أباك  آدم وأمك  حو 

اء قد حانت  اللحظُة وسطع نور  وض 
ودارَ حوَل الفضاء

وأرسَل سحابة ُتمطرُ عليك  بالماء
فهذا هَو الدواء
لروحك  قبَل الفناء
ألم تسمعي النداء؟ 
نداء النسيم والسناء

يقول لك  أن أرَضي بالقضاء
فإن الله يستجيب الدعاء

زينب عيل ميرزا رضي: بقلم الطالبة



ائدةعوأناالمحلية،المكتباتيفأجدهلملكننيمعينكتابلشراءأخططكنت

افسألتهاالطريق،يفصديقتيوجدتالمنزلإىل بيعيمكان اتعرفكانتإذاعم 

.رنتاإلنتعىلمنهإلكترونيةنسخةستجدين:يلفقالتعنه،أبحثالذيالكتاب

ولمدة،جديإلكترونيكتابقراءةفكرة...رأسييفالفكرةأقلبوأناالمنزلإىلغديت

ذلكضحوماسرعانلكنيل،بالنسبةقليالومشوشةمبهمةالفكرةكانتبها،أقتنع

بالكتيفضلونعمامتابعيهيسألاإلنترنتعىلالقراءأحدوجدتحيثاإلبهام،

.آراؤهمفاختلفتالورقية؟أماإللكترونية

لمدرسةايفكنتالورقية،واإللكترونيةالكتبلموضوعتحلييلمنأيامعدةبعد

أنفقررتيشتد،النقاشكانالموضوع،نفسعنتتناقشانفتاتانهناككان،و

كللإيجابياتوسلبياتهناكأنأخبرتهماإليه،توصلتفيماأشاركهماوأتدخل

انية،مجاألحيانبعضويفقليلثمنهااإللكترونيةالكتبأنلهمافشرحتمنهما،

يقدرونالالذينلألشخاصمناسبةأنهاكمالتخزينها،مكتبةأورفوفإىلتحتاجوال

تب اكينشروناألشخاصبعضالشديداألسفومعلكنالصغيرة،الخطوطقراءةعىل

تابالكبنشريقومونكذلكالكاتب،حقوقيحفظونوالاإلنترنتعىلمواقعيف

أرباحعىلالكاتبيحصلالقداألحيانأغلبويفذلك،الكاتبُير دلملوحتىمجاني ا

ورقيةالالكتبأماالبصر،ضعفتسبباإللكترونيةاألجهزةشاشاتأنكماكتب،ما

متعةعىلالقارئفيهايحظىومميزة،رائحةفلها

فاطمة عبد الله عيسى: بقلم الطالبة



ا،الكتاب،صفحاتتقليب االورقيةالكتبتسببالأيض  وتمنحبصر،اليفضعف 
وثمنهاللتخزين،مساحةإىلتحتاجلكنهاأرباحه،استالملهوتضمنحقوقه،الكاتب
ىلإنظرتكالميمنانتهيتأنبعدالزمن،معأوراقهاتصفرأوتتلفوقدمرتفع،

ايهمابرأسأومأتاثموالرضا،االقتناععىلتدلمالمحامعليهبدتالتيالفتاتين تفهم 
.الفسحةانتهتأنبعدفصليهماإىلوانصرفتا

يد  تمد  فهيالصحيح،بالشكلاستخدامهاتمماإذاثروةالتكنولوجياأننتعلمهنا
تبوالكالورقيةالكتبمنلكلوأن  والمعرفة،بالعلموتغنيهمالناسإىلالعون

.اآلخرمنأفضلالكتبمننوعيوجدالوأنهوإيجابيات،سلبياتاإللكترونية

عام؟بشكلالقراءةأهميةوضحي.1

برعالقراءةوبينالكتابصفحاتعبرالقراءةأفضليةبينمااآلراءكثرت.2
ولماذا؟نفسك؟إىلاألقربأيهماالحديثة،التكنلوجياوسائل

ثروة؟التكنلوجيابأنقالتحينماالكتابةتقصدماذا.3

؟مستفادةدروسخمسالنصمناستخلصي.4

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة



زينب إبراهيم المؤمن: بقلم الطالبة

عليهاإلجابةمنأتمكنلمسؤال  هذاأنا؟منمؤكد،هذاالمحال،منالحالدوام
يوم،لكفمعالوقت،بمرورأتغيروسأبقىتغيرت،ألننيببساطة،لماذا؟اآلن،حتى
منثيرالكداخيل،يفهناك،ما،شيء  يتحركحياتي،يفمفصلية  لحظة  كلومع

لكفمععكسهم،عىلولكنيالماضي،باألمسأنفسهممقارنةيحبذونالالناس
،عطرأالذيالتغييرذلكأللمسواليوم؛األمسبينأقارنأجدنيتتاح،فرصة   اليل 
نيبأأعلمهمالكنلألفضل،تكونالالتغيراتجميعأنحقيقةأتجاهلوالأنكر
لعدمليسمعين،بأحد  أومابفترة  تحدثالتيالتغيراتأربطلنمعيحدثمهما

حظة،لكلمعنتغيربأنناالعميقإلدراكيوإنماالتغيير،يفالعواملبهذهإيماني
صدمتهذاومعوالحب،الخيريرتديأمامكالذيبأنمطمئنوأنتعينيكفتغمَض 

هور،د منأطولتكونقدفاللحظةعينيك،تفتححالمامختلفالرداءهذاتجدحين
وكيففترة،قبلكنتكيفمواكبتها،إاليسعناالالحياة،عجلةتدوروهكذا
بعض،باإلجابةستتكفلاأليامبأنثقة  وكيلبعد،أعرفهلمماهذااآلن،أصبحت

يخدعألنهأمربما،يجهلها؟ألنههلصاحبها،منحتىمالحظتهايمكنالالتغييرات
كلبجر  الذيالمجربالشخصنفسيأعتبرالكذلك،جائز  هذاحدوثها؟بعدنفسه
إنسان،مجردفقطأنابلحوله،ماكلوبصرخبرالذيالخبيرنفسيأعتبروالشيء،
ويرجوهمناهيتماكلبالخبرة،والبالتجربةالبالكثيرطامع  غيرالعيش،يفيستمر

قأتحر أنا،أقولأنيسعنيالاآلن،يحبهم،منبكلمحاطا  سالم،يفيعيشأن
لرضابامصحوبةأقولهابأنأمل  وكيلبحق،أناهذافيهأقولالذيلليومشوقا  

.والقناعة
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التياألولوياتمنوهووازدهارها،واألممالشعوبونهضةتقدمأساسالعمل
صىلهاللرسولقولالموضوعهذاصدديفلنابدايةوخيرالحنيف،ديننابهاهتما

أحديسألأنمنلهخير  ظهرهعىلحزمةأحدكميحتطبألن):وسلمعليهالله
ايترددشعبيمثلولدينا(يمنعهأوفيعطيه والالعملغبار"مسامعناعىلدائم 
ضلأفوجهدكبتعبكعائلتكورزقرزقكتكسبأنهذايعنيأي،"البطالةزعفران
مستمربشكلالد خلنموعىلالفرديساعدفالعملالغير،منالحاجةطلبمنبكثير
يتمكنذإكريمة،حياةوتوفيروالنفسيالمادياالستقرارتحقيقيفهذايساهممما
يفيساهمالعملأنكماعمله،مقابللهمناسبدخلعىلالحصولمنشخص  كل

،مجتمعالألفراداألخالقيالت هذيبطريقعنالمجتمعيفالجرائممعد التتقليل
جميعنافالقانون،عليهايعاقبالتيالخاطئةالتصرفاتعنينبعيديجعلهمحيث
عىلواالعتداءالسرقةمثلالمالعىلالحصولدافععنالناتجةالجرائمتلكنعرف

رالفردنفسيفوالحماسالحيوي ةروحيبثُ فالعملاآلخرين، خصيتهشمنويطو 
همنويجعلوتطويرها،جديدةخبراتواكتسابمواهبهاكتشافعىلويساعده
كيملوهويومكليفيستيقظ،ذاتهتحقيقأجلمنبجديعملطموحاشخصا
.إليهليصلجهدهقصارىسيبذل،معيناهدفا

ى،موتونوالعاطل،األحياءرسالةالعملفيف،ويعمليسعىأنالفردعىليجب
ارأيتهل العملإن  ال،بالطبعكريمة؟بحياةيحظىالعملعنعاطال  شخصامسبق 
يفهلنفسعاليةقيمةلهسيحققألنهولمجتمعهلنفسهالفردبهيقومماخير

ايبنيأن هكماالمجتمع مظاهرشتىعنمبتعد ابالرقييتصفحضاري امجتمع 
.والفقرالبطالة



ســـــــيرعار  بأن ُيقاَل فقيرُ   إن ما العاُر يف الُذنـــوب  تلَيَس 
رازرع  الخيرَ يف طهارة  نفس    أيُّ زرع  حيــــــنما تنمو البـذو

ي     ُرب  ف عل  عنَد اإلل ه كبــــــير ال ُتقل ل من ف عل  خير  سو 
ــــيرُ اسعد  المسكيَن ب كسرة خبز        فــــــبها يأتيَك خير  وف
صيرُ وارحم  المحـــتاَج ببضع  نقود         كن لُه يف الدهر  عون  ن

وانظر  الكاهل  قد خارت قواُه   ضاَق منُه الدرُب بل والمسيرُ 
بيرُ وارسم  البسمَة يف طفل  بريء        بسمة  قد فاَح منها الع
، فالفقدُ  ُه وارف ق         كــــن له كاألب   مريرُ وإلـى اليتم  فارَحم 
ذيرُ وإلــى الجار  كن  لُه نصير ا        فلـقد أوصى به  الربُّ الن
بصيرُ كلُّ فعل  يحمُل الخير فاصنع          إن ما اإلسالمُ بالخير  

ــــل  الناس بعدل  سوي        هكذا عل َمنا الربُّ القديــ ـر ُ عام 
فـــــــقيرُ ال ُتَفر ق  من أجل  عرق  ولون     الغــــنيُّ واليــــتيُم وال

تنيرُ ارشـــــد  الن اَس إىل نيل  التقى     فبه  ُكل الُدنــــــــا تس
ا توعوي ا   ديُن حق  وإىل العدل  ُيشيرُ  واجعــــــل الديَن نهج 

 أميرُ اسَع للخير  والعدل مستبشر ا    سوَف تبقى يف كل  خير  
طويرُ ديننا السَمُح للخيرات  يبقى      نبعُه العدُل والتقى والت
يرُ هاَك شعري عربون حب  ويف    رب ما قد نابت  حرويف تقص
، حفاوة   وتط ا     خيرُها عدل  َد أن  قلبي يصوُغ حروف  هيرُ َبي 
ر  حيُث يس ا وس  ا    كن لُه كفؤ  ـــيرُ دينُنا أهل  لإلصالح  دوم 

ديننا نعمُة اإلله  إلينا       فاجعل  النعمَة أنَت بها جديرُ 
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حبهمتمنالموتأخذوقداألربعين،جاوزتقدكانتالعشرين،القرنمنتصفيف
زطفل  الحزين،الصوتذاكسمعهاعنيغبلمسنين،خالل م،الركابيناحُتج 

كرىذ كانتهذه.يرامماعىلسيكونشيءكل:قائلةوطمأنتهبشجاعةانتشلته
بأنهاعلمتلكنهاتعرفه،تكنلماآلالم،خلفتالتيالحربخاللالسالم،قبللما

هتان،اسمهبأنأخبرهاقواه،لهعادتأنوبعدإياه،إنقاذهابعدلتنقذه،موجودة
نتهفاحتضكان،مهماتعودولنرحلتالنيران،أثناءرحلتعائلتهأنمنهعلمتوقد

كانالذيباألمان،شعريومهاواحد،آنيفوالعائلةواألباألمستكونبأنهاووعدته
.بالهجرانعاقبهقد

يق،الرقالقلبصاحبغابأنبعدالطريق،وجدالذيكالتائهكانتفقدهي،أما
لصديق،واوالسندالعائلةفقدتالشقيق،بفقدانيحيق،كانمايفالقدرنجحوقد
تان،هالمسمىالبريقحياتهايفالححتىسيان،قاموسهايفوالحياةالموتكان
إىلمعهاصحبتهعنوان،لهاكانالكفاحأنإالأحزان،منحملتهماكلورغم

معا  زهاتنلطالمابحنان،وتعاملهبحبيعاملهاقريبان،بعضهمامنوباتااألوطان،
ادونمعنهبحثتالمساء،حلقدكانبان،ومااختفىيوم  ويفيعيشان،حيث
اء،األحيعالمغادرقديكونالأنتمنتاإلعياء،أصابهامدةوبعداألرجاء،يفهوادة
اء،األثنتلكويفبالدعاء،إليهوتضرعتالسماء،خالقمنوطلبترأسهارفعت
.ضاناألحيفسريعا  وأخذتهالعنان،لدموعهاأطلقتوبرؤيتهالرنان،صوتهسمعت



منركثييفعملتوقدبالكآبة،المشحونالجورغمالكتابة،تعلمهراحتبسعادة
ماسريعا  األحوال،كليفتبتسمتجعلهااالستقبال،يفوهوابتسامتهأنإالاألعمال،
:دق  بصفتجيبهالسؤال،عالماتارتسمتمالمحهعىلالهزال،وأصابهاجسدهاضعف
قتإذاليوم،ذلكجاءحتى.المنالسبيليفهذا للمنزلفعادتقواها،وُسل بتأُره 
عنبحزنحدثتهأساها،لواقع  واستسلمتمناها،عنبفخر  يحدثهافراحرضاها،دون

عهمسامعىلوكررتتركها،إنذارسابقودونوملجأها،حياتهاكانأنهكيفشقيقها،
قدتكانهيفبادلها،عانقتهوبهدوءألمها،تجاوزتبفضلهوأنهاابنها،تعتبرهكم

أكونأنأودكم:لهقالتبدمعة،حلمهاعنتحدثتحينصفعة،لنفسهاوجهت
عنباتتوفجأةمصطنعة،بابتسامةفأجابهاإليه،ترميمايفهملمهو.شمعة
.منتفعةحلقدالذيوبالهدوءممتنعة،الحديث

اأنهلنقلأوزالت،قدالحمىأنالواضحمنوكانعادت،قدللعملكانتأيامبعد
سالمالببيعيفعملتزادت،قدحيويتهاأنواضحا  باتفقدكانت،كماتعدلم

دةعأجلمنتعيشكانتوالحبور،األطفالضحكأسعدهامادائما  الزهور،وتنسيق
بدأتالسرور،قلبهاإىليدخلالذيوهتانهاالفخور،شقيقهاوصيةأجلمنأمور،

منحببا  منوعا  ستنبتبأنهامسامعهعىلكررتالبذور،مختلفغرسكيفيةبتعليمه
مننوعا  وراءهاخلفتالتيالحربانتهتأخيرا  بالنور،تشعانكانتاعيناهاالزهور،
.دهوركانتوكأنهاعاشهامنكلقلبيفالفتور،

أحبلطالماالحنون،األمخاللهاتكونأنتتوقفلمالسنون،مضتماسرعان
ناكاالقانون،آلةعىلالعزفمعا  أحباوقدشعرهامنتفوحالتيالزيزفون،رائحة

لكنهارة،الناد بالمشاكلتتسموأحيانا  عامرة،بالهناءحياتهماغامرة،بسعادةيعيشان
سقطيمرةكليفأميرة،أنهالوكماكانتمنتصرة،تخرجمرةكليفقادرة،حلهاعىل
بالحيرة،يشعرحينأماصغيرة،،بابتسامةتحفزهكانت



بفضلة،مستعير الطفولةلمالمحتكونيبتسمولجعلهالكثيرة،بتجاربهاتعينه
ويفرةقصيالحياةكم:مسامعهعىلتكررتنفكلمقريرة،بعيون  النومتعلموجودها
اتباألعوام،بمرورلكناهتمام،أياألمريعط  لمالبدايةيف.مريرةنظراتعينيها
ألحالم،انحوطريقهبشقبدأقدهواإللمام،منخاصبنوع  بهاتتفوهكلمةكليأخذ

تاق،اشقدأمهإىلكاناأليام،كبقيةيومويفلألمام،قدما  ومضىقدوتهاعتبرها
ونحالحلمسبيليفالفراق،طالأنبعدهذاإشراق،يعلوهووجههرسالةلهاأرسل

حياةالبصحبته،تكونأنأرادهابعودته،يفاجئهاأنقررالرسالة،إرسالبعداآلفاق،
تيالالحياةمعحربهيفوعدته،درعهوكانتحوته،منإىلفعادأرهقته،عنهابعيدا  

يفئيخبومابخاطره،يجولماتدركمادائما  برؤيته،تفاجئهاعنأتحدثلنجرحته،
مرتمهمامالطفته،باشرتوبالحديثوتخرجه،نجاحهلهباركتنفسه،مكنونات
حدود،لصبرهايكنلميعود،دوما  أمهحضنإىلالذيالودود،ابنهافسيبقىالعقود
بأنفرحا  كان!الورودهذهأجملماانظر:وقالتسنينقبلغرسهاالتيللبذورأشارت
متحقق،المراد غرهاثمنواالبتسامةتترقرق،عينيهايفدموعا  لمحعندمافُصد 
.يتسابقحلمهإىلكل  :قائلةباإلجابةفبادرتهتسرق،

أنماكتتبدل،بدأتمعهفتصرفاتهاحل،قدخطبا  بأنشعراألخيرة،اآلونةيف
انتهاخخاطفة،نظرةإليهنظرتعاصفة،تحتلهالمتعبقلبهاأقل،باتقدحديثها
اتي،مواسكنتأنت:قائلةفأكملتمقاطعتهاأرادآسفة،أناكمبني،:وقالتالعبرة

هيها،أمامضعفالزمن.تضحياتيكلتستحقوأنتحياتي،تستمرأنيفوالسبب
انكالرحيل،وقتبأنهتعلمكانتالخفقان،عنقلبهاتوقفحتىوقاومتقاومت
بغياهيفأنهلوكمامرضهاتجاهلتأنهاكيفيصدق،الهووإيمان،صبر  لديها

.تذكريفيهعاشاالذيالمنزليفوهوالمر،الفقدانبطعمشعرفقطللتوالنسيان،



زهراء حسين عيل إبراهيم: بقلم الطالبة

جهلناينسق،سنين انمضي،الحلمنحوالخطواتوأولالمستقبل،أساسالدراسة
ا اعلن احربكأنهافالدراسةونكافح،علم  وكثير  يد،نرحيثإىل...هناكإىلنصليوم 
ا12مسيرةاستكمالبعديودمن ا حيث،بالخارجالجامعيةدراستهيكملأنعام 

هلولكن،أفضلبشكليريدهالذيالتخصصوتدعمتعززجامعاتعىليحصل
نالامالتعبمن يونالطوالسنين ااجتهدتأنبعد!الفكرة؟هذهالجميعيتقبل
.بالخارجلدراستيمعارضتهعنبرودبكلوالديأخبرني

مهمالمالعطلبعىلحكمةالمقولةهذهيف،"الصينيفولوالعلماطلبوا":قيل
يعارضمنوجميع.وغربةسفر  ذلكيفكانلوحتىتطلب،ومهمااألمراستدعى

نأيجبالوالمجتمع،والتقاليدالعاداتالعيب،الواهية،حججهإىليستندذلك
ياهبغإىلبناتوديندعهاأنيجبفالسلبيبشكلعليناتؤثراألمورهذهنجعل
جهلوالنورالعلمقيلفكماالعلمنوردونجد اسوداويةفالحياة،والظلمةالجهل
اكثيرةمميزاتالخارجيفللدراسةأنكماظالم، حيثجنبيأبلد  يفكانتإذاخصوص 
رفستتعأنككمامكرهم،أمنقوم  لغةعرفمنوجديدة،لغةستكسبغالب اأنك
اأثر اتتركوأنبدالبدورهاوالتيجديدةوثقافةحضارةعىل والك،روحيفورونق 

قياديةوصفاتبنفسهأكبرثقةالفردسيكتسبالخارجيفالدراسةمعأنهننسى
ريممقصةنحكيهناومن.النفسعىلواالعتمادبالمسؤوليةالشعورذلكوسيعزز
حبطهاأوحينحاورتهوالدهارفضوحينالخارج،يفلتدرسطويال  كافحتالتيتلك

.مكترثةغيروذهبتنتجاهلتهصديقاتها



تحملوعادتلندنيفعديدةسنواتالطبدرستمضض،عىلأبوهاوافق

بةطبيوهيمريمعادتالنفس،عنالرضامنغمرةيفتضحكيديهابينشهادتها

صىتحوالتعدالعمل  عروضعىلحصلتبالنفسعاليةوثقةقويةشخصيةذات

ديقاتهاصرأتحينيفبالغربة،مختلطةوالمتعةالتعبمنلسنوات  متدتارحلةبعد

،الندميفغارقات،خارجهأوالبلديفيدرسنلمعاطالت،بقينأحبطنهاالالتي

.عليهوصلتلماويغبطونها

أليوايسمحولمالنهاية،حتىبأنفسهمآمنواالذينأولئكعىلمثاال  مريمكانت

قحفالدراسةحلمنا،وراءنسعىأنيجبنحنومثلهاالبداية،منذتمنعهمأنعوائق

ابياتهاإيجغلبتفقدذلك،لهالخارجيفالدراسةاختارفمنكذلكحقواالختياروواجب

.الجديدلتجربةفرصةأنهاكماسلبياتها،عىل



ال،للكمللوصولرغبةبهاللرقياألممتسعىونفس،وروحوعقلجسمبينما
والرياضةالصحيالغذاءبأنيقين  وكلناوربيناالصغر،منذعرفناهاقدالجسدفصحة

دناأنناإالأجسادنا،صحةسر االنفسصحةقيمةمنتقليال  شه  عطائهاإعنوعزوف 
االجسدنويلفنشأناالكافية،األهمية سوالنفوالروحالعقلمنأكثراهتمام 
.الروحصحةبالللجسدصحةالالحقيقةيفأنهومتغافلينمتناسين

فهي،حياتكيفشيءأييفتنجحفلنالنفسيةبالصحةتتمتعتكنلمإن
قتوالطعامتناولبعدمالعلماءينصحنافلماذاإليه،نسعىطريقلكلاألساس
الاإلنسانملجسالداخليةالعملياتكونبذلكالعلماءينصحالتفسيرإليكمالغضب؟

وإنتىفحالسلبيةالمشاعرمنوغيرهاالحزنأوالغضبوقتالصحيحبالشكلتتم
اتناولت وتنطبقه،فياألضرارمنستزيدبلصحيبجسدتتمتعفلنصحي اطعام 
يجبفالشيخ،أوالشابأوللطفلسواءالحياةيفالنواحيكافةعىلالمعادلةهذه
أورسةالمد يفسواءوالطالباألطفالنفسيةمراعاةاألموروأولياءالمؤسساتعىل

يفيركببتدن  إاليتسببلنالمدرسةيفالطفلارتياحفعدماألماكن،منغيرها
اينطبقوذلكالدراسي،تحصليه تؤديمةمالئغيرعمل  فبيئةالموظفعىلأيض 

عىلرارأضإىليؤديمماالمؤسسةأوالشركةتراجعوبالتايلةتإنتاجينخفاضاإىل
.بأكملهالمجتمع

ماسبعكوالثراء،واالزدهاروالتطورالتقدمأساسالنفسصحةأنالجميعليعلم
(وُمتطورةغنية)سعادةالدولأكثريرىعندمافالجميعالناس،بينسائدهو

هيةالسعاد األمرحقيقةيفأنهإالالسعادة،مصدرهيالعيشرفاهيةأنيستنتج
اإيمان اإالليسالسعادةومصدرالعيش،ورفاهيةالتطورحققتمن ضاءبقراسخ 
دةتنهيوهيالله،إطاعةهيالسعادةواألرزاق،النعمتوزيعيفوحكمتهوقدرهالله
.الصالةبعدالهمومكلمعهاتخرجقوية

نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة



آالء حسين أحمد حبيل: بقلم الطالبة

ُمعلمتي ومن بالكيان  مثلك  
لين العلَم بأناملك  تُ  سه 

لم أر يوما  مربية  
ومعلمة  يف آن  واحد  سواك  

ُخل قت  لتكوني معلمة ، فيالَها 
رُك   د  تغم  ن مهنة  بالج  م 

، بل تزهين  يزهو عطاؤك 
بأعيننا كالمالك  

بالعطاء  لك  بصمة  عميقة  
تكسوني بالحماس الفتاك  

الثناُء ب حقك  ليس كافيا  
وإن بقينا طيلة الُعمر  نهواك  



آالء حسين أحمد حبيل: بقلم الطالبة

درب  يقرفدونه،العيشلنايمكنال،آخرطعم  له،لكخل يل  يأتيكالحياة  يف
قبلنكحزيفمعكفيصبحرفيقا  أثرهُ يكونتارة  .الوقتمرور  معكاألخيصبح
ك، .لبكب قوالب كُيبايلال،وسيئمحمود  غيرأثرهُ يكونلربماوتارة  فرح 

فيكسيتركُ حتما  ألنهوشكله،نفسهالصديق  م نأهمُ وصفاتهُ الصديقاختيارُ 
اكُهنأحيانا  .وسيئةحميدةصداقةنوعان،تحملالتيالصداقةهذه  م نأثرا  

وذوحينُكليفصديقهمعالصديقيكوناألول،كالنوع  حميدةآثارهاصداقات
العديدهناكو،السلبيات  ُكلتعديلإىليسعى.تقلباتهجميعويفعديدةإيجابيات  

الخيرلوعملصالة  اإىلاآلخرالطرفلهدايةسبباكانتالتيالصداقاتأمثلة  من
الصديقأنفحبذاوُمحفزا ،مشجعا  الحميدالصديقويكون،كبيرتأثيربه  أثرفهو

اآلخرعالنوأما.الحياةهذهمسار  يفوالمخففاألولالذراعلهُ يكونمنإىليحتاجُ 
إىليدعوك!تاإليجابيامنأكثرسلبيات  اذتختارهُ صديقا  ُتالقيأنالممكنمنفهو
أوينيةالدالفرائضتأدية  وعدم  المشاغباتإىلكتحريضكب هامرغوب  غيرأمور  

النوعفهذا.يةسلبنصائحيحملُ ُمتشائما  رفيقا  أيضا  ويكون!المدرسيةالواجبات
.اسوء  أكثروآثارهسيئيكوناختيارهُ صديق  الثاني

ءالحياة،يفمهموجودهُ الصديق إالالقيامةيومعدولبعضبعضهمفاألخال 
ء كلكالناصحالويففالخليلالُمتقين،األخال  وسنةعاىلتاللهبتعاليمالمتمس 
يفير اكثلتنعمدنياكيفحرصبكلفاختر،إرادي االبهستتأثرالكريم،رسوله
أحدكمرفلينظخليله،دينعىلالمرء)"وسلمعليهاللهصىل"الرسولكقول.آخرتك
.(يخاللمن



آالء حسين أحمد حبيل: بقلم الطالبة

الوباءروظهاللهقد رأنإىلوسالسة،أمان  بكل  تسيرُ اعتياديةكانتالحياةُ 
ُتبايلوالالمسؤوليةبروحتتحل ىالالناسمنفئةوأصبحتبأكمل هالعالمواجتاح
يفيالوعفأصبح.أيضامعهاالصحيحةالمعاملةطرق  عنتبحثالاألزمة،بخطورة

.الوباءهذامنالخطورةشدةيدركواولمفناء  

مشاكل  إىليؤديخطورتهمنالوعيإدراكوعدم،سلبيةمظاهرهُ الوباءإن
منيدالعدحياةيهددفهو،بأكمل هالمجتمعأونفسهالفردعىلكانتسواء  عديدة

.كثيرةموت  بحاالت  سمعناوطالماوالمسنينالشبابأواألطفال

ليفالصحيحوالتعاملالوعيإن جبفيالجميع،مسؤوليةلهوالظروفهذهظ 
تركمنواتباعهاالصحيالكادرتعليمات  إىلاإلصغاءو الخاطئ،السلوك  عنالعدول

موعد ،الحاجةوقتيففقطوالخروجبالمنزلوالجلوساألفراد،بينالمسافات
.األنانية..."األنا"تركيجبكمااالختالط،

يهددر  خطذاتهبحدهذاطويل،وقت  بعدإالغفلتهمنالفرديستيقظالفعندما
النفسعىلحفاظا  المخاطرةمنالوعيفقطسهلاألمرإن.بأكملهالمجتمع

.تظهرسوفوخيمةنتائج  الوعيوعدمالمخالفةوعندوالمجتمع،

سلوكياتوتعديلإدراكهاالجميععىليجبمسألةالوعيعىلوالحرصالهمة
وباءالهذايزيلأناللهونسألمهم،أمرلهوالمسؤوليةبروحمتحليةالغيرالفئة
.وأفضلكالسابق  الحياةوتعود



عليهلهالصىل)محمدَنبُيهُمخاطب اوتعاىلسبحانهاللهقالهماأولهو"اقرأ"
اللهلهافض  لقدالقراءة،وعظمة  أهميةعىليدلفإنهشيءعىلذل كدلوإن،(وسلم
بلواشرب،لكُ َيقلَولماعملَيُقلفلمالنبي،معحديثهبهاأوبد،األفعالبقيةعىل
ترى؟ياالفعللهذااللهتفضيلتفسيرفمابالقراءة،أمره

نحدراوبعضهاأكثروتطورعالبعضهااألزمنة،طولكثيرةوشعوب  أُممنهضت
لوجدناالشعوبمنشعب  ل ُكل  النهضةفترةيفالنظرأمعنالوولكنعلوه،بعد

لوهستجنيمافأولونهضته،الشعبهذاتطورأسبابعرشعىلُمتربعة  القراءة
افرد افتصبحنفسكتثقيفهوبالقراءةبدأت بالحجةوالردالنقاشعىلقادر امثقف 

ى،أخر وأُممشعوبثقافاتعىلستطلعالقراءةيفأكثرواصلتولووالمنطق،
أفكاركوتتنوعمدارككتتوسعوبذلكبها،تؤمنالتيعنتختلفنظرياتستواجه
الجانبعنهناأتحدثالفأنااألصعدة،كافةعىلبهتؤمنبمايقين اأكثروتصبح
هلنولكالمجاالت،منوغيرهاوالعلمياالقتصاديبلفحسباالجتماعيأوالديني
عليهاللهصىل)األكرمللرسولوتعاىلسبحانهاللهأمرمننستنتجهمافقطهذا

انالحظأنفيمكنناال،بالطبع؟بالقراءة(وسلم ولمالقراءةبالرسولأمراللهنأأيض 
وتناخوإأبنائناوتشجيعنصحعليناولذلكنفسهتلقاءمنالقراءةمنهينتظر

نحنفواألمة،بالمجتمعننهضوبذلكالقراءةعىلحولناهممنوكلبلأصدقائناو 
شعوبوالالدولتسبقناأننريدوالتقرأالالتي...فقطاقرأأمةنكونبأننرغبال

.خلفهاالكيلومتراتمئاتبعدعىلونحنوَتصلاألخرى
،األطفالوباألخصالقراءةعىلاآلخرينونحفز،أولوياتنالقائمةالقراءةفلنُضف  

ذلكوببالكتابوتعلقهمحبهمويزدادسيكبرونلديهمعادةالقراءةأصبحتفإن
ُكتب ا،فلنتبادل،"الكتابالزمانيفجليسخير"القائلةالعبارةمعنىسيعرفون
ونكسب،أوال  فكرهويتطورالمجتمعفينهض،والفائدةالعلملننشر؛ُكتب انتهادى
.ثاني اوالثواباألجر

نور أحمد منصور القميش: بقلم الطالبة



نور جعفر حسن الصايف: بقلم الطالبة

جمل،يرلتصهااءقر  تحتضنوكلمات  كلمات،لتصبحبعضهامعتتقابلحروف  
القارئذلكفر عىلكتابا  فتصبحالعظيم،إنجازهالتستكملباألخرىتتالصقوجمل  
.الحظصاحب

ندماعمثقف،نعمالمعلومات،منبالكثيرملما  تراهمحظوظا ؟أسميهالوكيف
لوودتأسلوبهورقيكالمهعظيممنالثقة،تجملهرأسهرافعا  تراهلسانهينطق
.نوعهامنفريدةللتفكيرطريقةيملكتوقف،باليتكلمأنه

العقولنماءهيالقراءةإنأشرُح،واسعةآفاقعنأتحدُث،القراءةفوائدعن
مجموعة،الباقيعنكبيربشكليختلفالقارئالشخصنرىمافدائما  وبصيرتها،

واألخالقياتالمهاراتمنالعديداكتسابمنالشخصتمكنالقراءةألنهذا
ىلإإياهمرشدة  والتخلفالجهلمنالعقلتحررأنهاكما،ويسربسهولةالحميدة
نته،ومكااإلنسانقيمةمنترفعفهيالتعلموسائلأحدأنهاوبماالنير،الطريق
ذلكءة،القرايفالقارئيستشعرهالذيالجميلالممتعوالشعورالتسليةعنناهيك
منتخرجأندونبأسرهالعالمحولتدورأنمنتتمكنسوفتقرأعندماأنكحيث
كلإىلتسافرأنتقابلهم،أندونالشخصياتمنالكثيرعىلتتعرفأنبيتك،
.الزمنآلةإىلالحاجةدوناألزمنة

(خلقيالذ ربكباسماقرأ)تعاىلقالالقراءة،عىلالنبويةواألحاديثاإلسالمحث
الإذلكفما(وسلمعليهاللهصىل)محمدنبيناعىلاللهأنزلهإلهيأمرأولوهو

.بهاتستهنفالالكبيرة،القراءةألهمية



فاطمة حسين عيل الشيخ: بقلم الطالبة

قون،السار همبسارقلستأناالمذنبون،همبمذنبلستأناهكذا،إيل  تنظرال
ايحتلمنالسارق ا،ويثكل...أمةيعدممن...شعب ايقتلمن...أرض  يخشالالسارقأم 
هكذا،لستوأناضمير،والدينبالالسارق.للهفعبدأناأمالله،عدوهوالسارقالله
اكوذمت  أناجارحي،وذاكجرحتأناشبع،واللصعتجُ أناظفر،والسارقحرمتأنا

لةجميكانتمزهرة،كانتالتيروحيسلبوني،روحبالجسدأناحيامت  قاتيل،
أصبحت،هزيلةأصبحتاغتصبتولماقوية،متعاونة...سخيةمعطاءة...ممطرة
السارقأصبحاآلنأتعلم...حياتيودمرواأرضيدمروا...دمروهاضعيفةواهنة
هوبهاوغاصمشرداألرضابنأنا،الشارعيفاعيشوأنابيتييفيعيشإنهمكاني
.الُمعز

العبارة؟هذهتوحيبم(هكذاإيل  تنظرال).1

فلسطين؟لكتعنيماذا.2

وطننا؟عىلالحفاظنستطيعكيف.3

السبب؟وضحيبالوصف،النصزخر.4

ستكتبين؟ماذا...الحبيبةفلسطينإىلرسالةأكتب  لكقيلإن.5

:العلياالتفكيرمهاراتأسئلة
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بلا،ذئبكانمابعدمنكالفأرأصبحهوهاتحليله،نتيجةينتظرهناك...هوها

اجبار اكانوآذاه،إالإنسانايتركلمرا،اكمثعلبا أتتقداه.اواهناضعيفواآلنعنيد 

إليه،ف  زُ قدالسيئالخبرهوهاترتعش،ويدهتتسارعقلبهدقاتوبدأتالممرضة

.عليهأغشيحتىبذلكعلمإنماالدم،يفبسرطانمصابإنه

قية،الباألياميالتنازيلالعدبدأقدها:وتمتمساعةدامإغماءبعدعينيهفتح

ستألهذا،تقلال:الشفقةمنشيءصوتهاويفزوجتهردت.معاناتيبدأتقدوها

كتلعليهأشفقت.اآلنبعدليس...ال:قال!الجميع؟يهابهالذيالرجلذلكأنت

رتتذكبطشه،وتذكرتأفعالهتذكرتدموعها،وتسيلتبكيوبدأتالمسكينة

كانالذيكالمهوتذكرتبسببها،وجنتيهااحمرتلطالماالتيالمؤلمةصفعاته

أندونيومايمرالأتعلمونجفونها،أقرحتالتيدموعهاتذكرتقلبها،يمزق

عادتدقهاوأخير ا!عليهتشفقهيواآلنبسببهذلكوكلالحزندائمةإنهاتبكي،

نمبشيءتشعرإنهااالنتقام،ونارالعطفنارنارينبيناآلنهيوهاالواقعإىل

أخرىاعربمشوتشعرظلمهم،الذينوللناسلهاانتقماللهبأنيخبرهابداخلها،الفرح

.واسيهبلتشمتي،ال:لنفسهافتقولوالحنانالعطفمشاعروهيتحركها

ساءتالوقتمر  كلمابلصحته،يفتطورأي  دونولكنيتعالج،وهواألياممرت

سترجعيأنهيأنبه،ضميرهوبدأبالندميشعرهوهاوأخير انفسيته،وساءتصحته

يوم،بعديوماالخبيثةوأعمالهالسيئةذكرياته



كسار؟االنهذاماذابعدولكنيفعله،أنقبلماتأنهلوتمنىموقفااسترجعوكلما

قتلمابعدوعصيانه،بطغيانهاألرضمألمابعدوالوهن؟الحزنهذاماذابعدمن

لهقالحولهمنكلتحصى،والتعدالذنوبهووألفو...و...ووحرموثكلوضرب

ويتلذذعيستمتالحزن،بمنظريستمتعإنهيفهم،اللكنههذافعلعنتوقفونصحه

فيهنيرىاالنتصار،فرحةأثكلهناللواتيالثكىلصرخةيفيرىإنهالدماءبمنظر

يفشخصأهناكالرحمة،والالشفقةيستحقالتتوقعون،مماوأجرمأخبثإنه،قوته

طردتهبذلكأمهعلمتوعندماأخاه،قتللقد...هونعم!أخاه؟يقتلالدنياهذه

غرقتوالدتهوتركخرج.القاتلالسفاحأيهاأخرجالثاني،ابنيماتقدها:لهوقالت

الهاسببالذيعلقمهمرارةمنوتذوبأحزانهايف يهتملمو خرجقلبها،يفكبير اجرح 

ييبكأخذالمواقفتلكتذكركلما.أعتقدالهه!مشاعر؟لديههلأصال  لمشاعرها،

منحرروسيتعنهسيعفونهلسيسامحونه؟هلويتساءلأفعالهاعىلنفسهبويأن  

!فيه؟هوالذيالعذابسجن

لحقهأالذيالضررويتذكريتذكرهمالذيناألشخاصبعضتكلمأنزوجتهمنطلب

أناللهعسى:البعضقالكلمتهمعندماولكنيسامحوه،أنمنهموتطلببهم

أخذو ورجفخافبذلكسمععندما.ظلمهمنالناسويرحليمت:قالوالبعضيشفيه

وجاءثرأكتسوءصحتهجعلممانهاراليالنفسهويلوم،ويدعوايستغفريومكليف

نرويها،أننستطيعالتيالحكايةالدنيا،حكايةتنتهيوهنا.يخشاهكانالذياليوم

:عاىلتقالآلخرتك،دنياكأعدلذلكفيها،يحدثمانعلمالالتياآلخرةحكايةوتبدأ

م  ﴿َيا ه  إ ن َماَقو  َياال َحَياةُ َهذ  َر َوإ ن  َمَتاع  الدُّن  خ  يَ ةَ اآل  لَ َمن  *ال َقَرار  َدارُ ه  َفاَل ة  َسي ئَ َعم 

زَى لََهاإ ال  ُيج  ث  لَ َوَمن  م  اَعم  ن  َصال ح  ن  َوُهوَ ىأُن ثَ أَو  َذَكر  م  م  ُخلُونَ َفأُولَئ كَ ُمؤ  ال َجن ةَ َيد 

َزُقونَ  ر  ف يَهاُير  ﴾ب َغي  َساب  ح 
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،ثاإلخوة  منلهاكانقديم،حجري  بيت  يفنورعاشتُكُثرأشقاء  بين وهيمانية 
،خبز  رغيف  عىلجميعهميعيشونالتاسعة، ،بسيطةامرأةوالدتهاأنإذواحد 
اعَشرالرابعة  يفوهينوروالد  منتزوجت العمر  نميبلغاآلخرهوكانبينماربيع 
افقير ارجال  كانأكثر،أوعقود  ثالثة التيعتقداتوالماألفكارنفسمنتغذىبسيط 
عشربعدتويفلكنه،"المنزليفالسلطةصاحبهوالرجل"زوجتهرأسمألت

الذياإخوتهووالدتهامعنورفنشأتمباشرة ،نوروالدة  بعدأيزواجهمامنسنوات  
بيعةبطللمدرسةإخوتهامعظميذهبلمحينها،التاسعةالعمرمنيبلغأكبرهمكان

ساجدالمقربيجلساآلخروالبعُض الطرقاتيفالمناديلبيعاعتادوافقدالحال،
.بأخرىأوبطريقةليومه  يقتاتأنيحاولمنهمواحد  كلأنأييتسول،

هانفسوالدتهاأنإذواردة،للمدرسةذهابهافكرةتُكنلم،السابعةنورأتمت
يةوالبقاالبتدائية،منهمااثنانأكملفقدإخوتهاأماتكتب،والتقرأالأمية

ناللذياألخوينومنوالطرقاتالحياة  مناألساسياتمنوغيرهاالحسابتعلموا
ا،اإنجاز  تبدوالقراءةحتىكهذهعائلة  ففياالبتدائية،بشهادتهمايفخران عظيم 
لهذاو وخراب،فساد  بدايةأنهبلالعارقمةيفاألمريبدوالفتاةتقرأحينلكن

،جدرانبينفكبرتإخوتها،أقدامتحتنورطفولةُدفنت يفاأمهتعينالبيت 
لحين  ابينيزورونهمالجيرانوكانالتنظيف،يفاألقلعىلأوالغسيلأوالطبخ
فلطالما،مستحيلكحلم  لنورتبدوأموريفيتحدثنبناتهممعنورفتجلسواآلخر،
مناأي  لكنطويل،بشعر  ورديةدميةتمتلكأنأوالحديقةإىلتذهبأننورأرادت
االفتياتتلكمعجلوسهاأنبليحصللمذلك تها،إخوسخطيثيركانمادائم 

المدرسة،إىلالذهابوهوأالكبير،حلم  يراودها



بهدوء،أخرىأحيان اوتطلبُ يلين،إخوتهاقلبعل  واآلخرالحينبينتبكيكانت
وكماللمدرسةنورذهاب  عنأبناءهاتحد ثأنوقررتأمها،وافقتفترة  وبعدوأخير ا
خطه،سفرطمناالنفجارعىلعروقهأوشكتوالثانيبالصراخ،أكبرهمبدأمتوقعهو

،يُدملمذلكلكنويتوعد،يشتمواآلخر معللمدرسةنورتذهبأنوافقواطويال 
.مضضوعىلشروط  

نكريأنأحد  يستطيعالولكنينتظرهاماكلمنخوف  يفللمدرسةنورذهبت
ا،جاهلةكانتعليها،جد اصعبة  األوىلاأليامكانت،الشديدةفرحتها تعرفالتمام 
منبشيء  يشعرنمعلماتهاكانتصعبا،لهاشيءكليبدواألرقام،والالحروف

ااتضحمالكناإلمكانقدريساعدنهاأنحاولنفقدتجاهها،التعاطف لملكتأنالحق 
حدثالتمهارةبدتالقراءة،يفعسرمنتعانيكانتنورأنبلفحسبالبدايةتكن
اتحذفماغالب اأنهابلالمأل،أماماألمريكونحينخاصةعليهاصعبة ُتَتأتئوأحروف 

يفسخريةمحلجعلهامما،الديسلكسياعليهيطلقماوهذااألحيانمنكثيريف
أنهابلالمدرسةأدخلتهاحينخاطئ اقرار ااتخذتبأنهاأحستفقدأمهاأماالمدرسة،

لحقيقةنظرنالووالعناء،تستحقكانتماغبية  بنت اأن:يقولكانداخلهاصوت ا
بهامصابوناليمتلكربمابلفقط،تعلمصعوبةإنماغباء  ليستفالديسلكسيااألمر
.كثير ااألموريصع ببهاالجهللكنغيرهم،منأكثرذكاء  

بتفوق،ةاالبتدائيلتجتازووعيهممعلماتهااهتمامكفاهافقدذكيةفتاةنوركانت
مراهقةنورأصبحتبنفسها،قرارهاواتخاذإخوتهامواجهةبعدلإلعداديةذهبتثم

ُتدخلتكانوأنهاإالالقراءةمعمعانتهامنوبالرغمخاصة ،وبالفيزياءبالعلممهووسة
كومبيوترخاللمناإلنترنتيفتبحثبدأتإخوتها،علمدونلتقرألمنزلهاسر االكتب

ياتهمحمنسن ااألكبرإخوتهاخرجذاتهالوقت  يفذاتها،لتطويرموضوعاتالمدرسة
األنفسهمواختاروا نوردأتفبالنسيان،غياهبيفوالدتهمواضعينمستقالطريق 
صيتهما،عالحتىالجيرانعىليبعنووالدتهابمساعدة  تطبخ



أبد ا،دراستهانورتهملولمفضله،واسعمناللهورزقهمااشتهرتافشيئاوشيئا
يفالمرتفعةدرجاتهانظيرجوائزعدة  عىلحصلتأنإىلوكافحتوواصلتثابرت

أنحتىير اكثقراءتهاتحسنتحيثالثانوية،يفرحلتهابدأتثمالدولية،االمتحانات  
وصرن.والفيزياءالعلومحبيشاركنهاصديقاتلهاوأصبحملحوظة،تعدلمتأتأتها
االمسابقات،يفسويةيشاركن .األوىلالمراكزيحصدنماودائم 

أنورنوحثتهاالقوةمنهاوالدتهافاستمدتوملهمة،قويةشخصية  لنورأصبحت
.والكتابةالقراءةتتعلم

حياتهايفاألكبرالفرحةتلكوكانتاألوىلالشرفمرتبةمعبتفوق  نورتخرجت
معهابتواصطحسافرت.األجنبيةالدولإحدىيفبعثة  عىلوحصلتوالدتها،وحياة  

اتهنحيوبدأنالماضيتاركينحياتهما،يلوثماكلعنبعيد اهناكعاشتاوالدتها،
.أخرىمرة  

صارتوالديسلكسياهزمتقوية،مستقلة  وامرأةتحفيزية،متحدثة  أصبحتنور
سل مالحياةمعوقات  منبنتفتاةهيالكبرى،العالميةالشركاتإحدىيفشريكة
.ووصلتفارتقتنجاح


