العودة المدرسية  :ها نحن نعود

مسرات العطلة الصيفية اﻷطفال حﺗى يعودوا إلى مدارسهم .فيأسفون حينا على فراق
ﺗ ُـــلهي
ّ
الحرة ،ثم يﺗملــكهم الشوق من جديد إلى فصولهم و معلّميهم.
ألعابهم
ّ

أصحيح أنّــنا سنعود إلى المدرسة قريبا ؟ أصحيح أنّــــني ســـأرجع إلى جـــ ّو الفصل ،و قد
ّ
ُ
فكأن صـوت المدير
بالمسرات؟ إنّــي ﻻ أكـــاد أص ّدق!
فارقت صيفا حافﻼ بالذكريات و مليئا
ﱠ
ﻻ يزال ﱡ
ومرت
ي مو ّدعا ˸ " عطلة سعــــيدة يا أبنائي! "  ...ثم و ّدعـــناه وانطلقناّ ،
يرن في أذن ﱠ
اﻷيام في اﻻنﺗقال من الجبل إلى الشاطئ ،ولم ندع مكانا جميﻼ إﻻ قصدناه.

فقضينا العطلة في اللّـهو واﻻسﺗراحة حﺗى باغﺗنا موعد الرجوع إلى المدرسة˛ ولم يبق للعودة
صــيف بـعـيدا عـنّا ،فبدت لنا المنﺗزهات والعـــيـــون
إﻻ أيام قﻼئــــل˸ لـقـد ﺗـــوارى ال ّ
حركـنا الشوق إلى
والـعــصافير والرحﻼت مجرد ذكريات في خواطرنا ،سنﺗمثـلهــا كلّـما ّ
الطبيعة الغـنّـــاء و جــــ ّوها الفـاﺗـن .و جــــاء اليــوم الموعود ،فرأيــﺗــني أنهــض باكـرا و
أذهب إلى مدرسﺗي فرحا...
ها أنا فـي مدرسﺗي ،ﻻ أشـعـر بغـربـة أو وحـــشة  ،فقد عدت إلى أسرﺗي ،و إذا بنا حلقات،
ســـرور
نﺗصافح بحرارة ،و نﺗساءل عن عطلﺗنا و كيف ق ّ
ضيناها ،و قد ﻻح في عيوننا بريق ال ّ
أن ساحة المدرسة امﺗﻸت حركة و ضجيجا ،و ّ
و فرحة اللقاء و ﻻحظ ك ّل منّـــــا ّ
أن الحياة
عادت إليها كذي قبل.

و ّ
ف عن الكـــــﻼم و اﻻلﺗــــفات،
دق الجرس فاﺗ ّـجـهـنا إلى أقسامـنا ،و اصطفـفنا دون أن نكـــ ّ
و اﻹشارة .و ﺗــــقــ ّدم المدير و المعلمون ،فساد السكون ،و شخصت العيون ثم أذن لنا ،فدخلنا
فُصــــولنا و ال ﱠ
شــــوق يـهـــ ّزنا إلى قـاعاﺗنا الجـــديدة و جدرانها و مقاعدها .و أخـــذ المعلّـــم
يزودنا بالنّصائح الث ّمينة ،و يش ّجعــــــــنا على أن نُــقدم عــلى دروســـــــــنا بإرادة قـــــــــوية
ّ
و عزيمة ثابﺗة .ثم شرع يس ّجـل أسمـــاءنا على دفﺗره ،و يـــ ّ
وزع عـلــينا قـائمات طويلة من
اﻷدوات المدرســـية كلّــفنا بـــــشرائها ...و انــﺗــفــضت الفﺗرة الصباحية سريعا ،فــخــرجنا
نـفيض هـــ ّمـــة و نشاطا ،عازمين على العمل و الكد في عامنا الجديد.
الشرح ˸
غرة و نحن ﻻ نﺗرقـ ّبه.
 (1ﺑاﻏتنا موعد الرجوع ˸ فاجأنا ,أي أﺗانا على حين ّ
 (2توارى الصيف ˸ ﺗوارى معناه اخﺗفى -و ﺗوارى الصيف ˸ ولي و ابﺗعد عنا.
 (3المنتزه ˸ مكان يقصده المﺗجولون بغية ﻻنشراح و الﺗرويح عن النفس.
 (4شخصت العيون ˸ ﺗفﺗحت ولم ﺗﺗحرك أجفانها بسبب الﺗأمل أو الحيرة.
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