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                        ها نحن نعودالعودة المدرسية : 
. فيأسفون حينا على فراق مدارسهم إلىات العطلة الصيفية األطفال حتى يعودوا لهي مسرّ ـــتُ 

  ميهم.كهم الشوق من جديد إلى فصولهم و معلّ ــثم يتمل ،ةألعابهم الحرّ 
و قد  ،الفصل وّ ـــأرجع إلى جـــني ســــ؟ أصحيح أنّ نا سنعود إلى المدرسة قريبا ــأصحيح أنّ 

وت المدير ـص فكأنّ  ق!أصدّ اد ـــي ال أكــإنّ  ات؟بالمسرَّ صيفا حافال بالذكريات و مليئا  فارقتُ 
ت ومرّ ، وانطلقناناه ـــع" ... ثم ودّ  أبنائي!يدة يا ــــ" عطلة سع ˸عا مودّ  في أذنيَّ  ال يزال يرنُّ 

 مكانا جميال إال قصدناه. ولم ندع ،في االنتقال من الجبل إلى الشاطئ األيام
للعودة  ولم يبق ˛باغتنا موعد الرجوع إلى المدرسة واالستراحة حتىهو ـفقضينا العطلة في اللّ 

ون ـــيـــوالعفبدت لنا المنتزهات  ،انّ ـيدا عـعـيف بــوارى الصّ ـــد تـقـل ˸لــــإال أيام قالئ
ق إلى ونا الشـكما حرّ ـا كلّ ــلهـسنتمث ،ذكريات في خواطرنا صافير والرحالت مجردــعـوال

را و ـض باكــني أنهــتــفرأي ،وم الموعودــاء اليــــن. و جـاتـالف ها وّ ــــج واء ـــنّ ـالطبيعة الغ
 أذهب إلى مدرستي فرحا...

 ،و إذا بنا حلقات ،فقد عدت إلى أسرتي شة ،ـــة أو وحـربـر بغـعـال أش ،مدرستيي ـها أنا ف
رور ـــسّ الو قد الح في عيوننا بريق  ،يناهاو كيف قضّ  و نتساءل عن عطلتنا ،نتصافح بحرارة

الحياة  و أنّ  ،ساحة المدرسة امتألت حركة و ضجيجا ا أنّ ـــــمنّ  و فرحة اللقاء و الحظ كلّ 
 قبل. يعادت إليها كذ

 ،فاتــــالم و االلتـــــعن الك فّ ـــفنا دون أن نكـو اصطف ،ناـنا إلى أقسامـهـجـالجرس فاتّ  و دقّ 
فدخلنا  ،و شخصت العيون ثم أذن لنا ،فساد السكون ،م المدير و المعلموندّ ــقــــو اإلشارة. و ت

م ـــذ المعلّ ـــدها. و أخعاديدة و جدرانها و مقـــنا الجتاعاـنا إلى قزّ ـــهـوق يــــولنا و الشَّ ــــصفُ 
وية ـــــــــق بإرادةنا ـــــــــلى دروســقدم عــنا على أن نُ ــــــــعو يشجّ  ،مينةصائح الثّ دنا بالنّ يزوّ 

طويلة من ائمات ـينا قــلـع عوزّ ـــو ي ،اءنا على دفترهـــل أسمـو عزيمة ثابتة. ثم شرع يسجّ 
رجنا ــخــف ،ضت الفترة الصباحية سريعاــفــتــشرائها ...و انـــــفنا بــية كلّ ـــاألدوات المدرس

  عازمين على العمل و الكد في عامنا الجديد.  ،ة و نشاطاـــمّ ـــفيض هـن
  ˸الشرح 

 به.ـّ و نحن ال نترقعلى حين غّرة ,أي أتانا  فاجأنا ˸ تنا موعد الرجوعغبا )1
 ولي و ابتعد عنا. ˸و توارى الصيف  - توارى معناه اختفى ˸ توارى الصيف )2
 و الترويح عن النفس. النشراحمكان يقصده المتجولون بغية  ˸المنتزه  )3
 تتحرك أجفانها بسبب التأمل أو الحيرة. ولم تفتحت  ˸ شخصت العيون )4
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