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 العمل اإلنساني 
 

، اضطررت أن أبقى في المستشفى لمعالجة احد المرضى ،   3002في يوم بارد من شتاء  

فقمت بمساعدة زمالئي األطباء ،  بعملية دامت أربع وعشرين ساعة ،  كّدت ان أنام وأنا أقوم بها ، 

إلى المنزل ،  لكن لم أصل على الفور ،  بسبب  تدعملي أخيراً ،  ع رهاقي  .  عندما انتهيتإلشّدة 

زحمة سير خانقة .  وريثما انتظر ،  لمحت امرأة لفتت نظري  .  كان شعرها أبيض ،  على وجهها 

الكثير من التجاعيد  ،  يبدو التعب عليه  .  استغربت ،  فكانت تدنو من السيارة وتحاول أن تنزع إحدى 

 إحدى عجالتها فرغت من الهواء . عجالتها .  من ثّم ، أدركت أن 

 

احترت  ،  ألّن في هذه اللحظة ،  تذكرت أنّه كان لدّي موعد في المصرف ،  وهذا بعد عشر  

ى مستقبلي !  فيتوجّب علّي دفع ضريبة لدقائق فقط  ، وإن تأخرت .  فاتتني معاملة مهمة قد ثؤثر ع

 كبيرة  .   واليوم آخر مهلة إلجراء هذه المعاملة وأعاقب بغرامة

 

لكن ، بدأت أفكاري تتغيّر ،  وتأخذ اتجاهاً مختلفاً  .  بدأت اتخيّل أّمي مكانها ،  وهي تتعّذب ،   

تقوم بكّل جهودها  ،  لكن من دون أّي جدوى  ،  والبرد القارس المترافق مع الّرياح المشتدة  ،  

 كأنّها ماتت  . يجعالنها ترتجف ،  ثّم انحنت على ركبتيّها ،  وبقيت جامدة 

 

وبينما أتأّمل هذا المشهد المؤثر ،  تحّركت الّسيّارة الموجودة خلفي ، وهتف الّسائق لي  :  

 "ماذا تنتظر  ؟  تحّرك أيّها الحقير  !! " 

 

لم أقم بأّي رّدة فعل سلبيّة ،  وفجأة بدأ اإلثم يعّض أحشائي ،  كأنّه حيوان مفترس ،  فركنت  

بقيها في الّصندوق ألّي أالّسيّارة ،  وركضت أساعد هذه المرأة  .  قلت لها : " هذه عجلة سيّارتي ،  

 حالة طارئة  .  سأضعها مكان العجلة التي فرغت من الهواء  .

 

َ  شاباً أتى أيضاً فرّدت : " شك  راً " ولم تقل أّي شيء آخر  .  بعد قليل ،  لمحت مزارعاً

للمساعدة .  وريثما يقترب رويداً رويداً ،  بدأ يبدو وجهه معروفاً أكثر فأكثر ،  ثم تذكرت أنّه كان أخا 

عندما رأى المريض الذي عالجته مدى الّليل .  وقد بدأت البارحة أحادثه عن أحواله بعد العمليّة ،  و

شيئاً من القلق على وجهي ،  قلت له عن مسؤوليّتي في المصرف  .  واآلن أتى إلّي فقال وهو يعاونني 

في ابدال العجلة :  " أال يجب أن تذهب فوراً إلى المصرف ؟  قلت ذلك لي ! "  أجبت : " نعم ،  هذا 

 صحيح ." 
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 المرأة  ؟  هي تذكرك بوالدتك أليس كذلك  ؟ " فرّد :  "إذن ،  ما السبب الذي دفعك إلى مساعدة هذه 

فقلت : " معك الحّق  ،  لكن ليس هذا فقط  .  في الحياة فعالً هناك ألف أمر وأمر أهم من المال الذي 

أّما الّروح اإلنسانيّة  أيدينا  . من يمكن أن نخسره في أي لحظة من حياتنا ،  كما تتسرب المياه 

بين بعضهم البعض .  ربما لن أحصل على أّي ليرة من هذا المصرف ،  ،  فهي تجمع البشر والشفقة

لكن ساعدت شخصاً محتاجاً ،  وهذه الذكرى ستبقى مترّسخة في ذهني مدى الّدهور وهذا ما يهم ،  

 أيّها الصديق ،  أيتها الّدنيا !!! 

 

 أميل قنازع 

 « ج » الصف التّاسع األساسي ـ فرنسي  

 

 
 

وضّبت أوراقي وملّفاتي بعد أن عاينت آخر موعد على جدول مواعيد نهار السبت  . ثم أقفلت 

الفرح يعّم قلبي ألنني مقبل على عطلة نهاية األسبوع التي تعد بالراحة واالسترخاء  كما باب عيادتي و

انها تعد بإمضاء أوقات ممتعة مع عائلتي .  وبعد هذا النهار الطويل المتعب ،  قْدت سيارتي عائداً إلى 

 البيت  . 

جشجار تتمايل من صفير كان الجّو ينذر بقدوم عاصفة قوّية  .  فكانت الغيوم سوداء داكنة واأل 

الّرياح العاصفة  .  وفجأة بدأ المطر ينهمر بغزارة وكأن أنهار السماء تفيض على الّدنيا .  وفي 

الطريق ،  التقيت امرأًة عجوزاً واقفًة إلى جانب سّيارتها ،  وقد فرغت إحدى عجالتها من الهواء  .  

العجوز المسكينة تقاومها ممسكًة بها ، محاولًة كانت الّرياح تحاول أن تنتجشل مظلّتها منها ،  فيما 

 السيطرة عليها وكأنها حبل نجاتها . 

أخذتني الجشفقة عليها ، إذ تصّورت أّمي في الوضع نفسه ،  وجشعرت بالحزن والغضب تجاه  

تجاهل المارة لها وعدم تقديم يد اإلغاثة ،  وسمعت صوت ضميري يدفعني للتوقف لمساعدتها .  

بدال إتي على جانب الطريق وهببت إليها .  وما إن تقدمت منها قائالً : " هل أعاونك في فأوقفت سيار

العجلة يا خالتي ؟ " ، حتى انهالت علّي ضرباً بمظلتها ،  وأجابت بصوت عميق مخيف ال يدل أبداً 

على أنه صوت امرأة عجوز :  " هات محفظتك ومفتاح سيارتك وإال أفرغت رصاصات مسّدسي 

 ! " وإذ بي أجشعر بفوهة المسدس مصوباً نحو جبهتي . برأسك 

حينها أدركت أنني وقعت فريسًة في فّخ لّص محتاٍل متنكر بزّي امرأة عجوز لنيل جشفقة الّناس.   

فصرخت مستغيثاً : " النجدة !  ساعدوني ! " وحاولت عبثاً اإلفالت من قبضة هذا اللص القذر .  
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ذي امتزج بهدير صوت المطر واختلط بزئير الرعد المدّوي الذي أحداً لم يستجب لصراخي ال ولكنْ 

يبعث الخوف في النفوس .   فبدأ قلبي يخفق بسرعٍة من الخوف والصدمة ،  ودعوت لربي أن 

المصير هو جزاء يخلّصني من هذا المأزق ،  وصلّيت إليه لكي يرجعني سالماً إلى عائلتي .  فهل هذا 

 ؟! النخوة ؟ اإلنسان المحسن ذي

وبعد لحظاٍت ،  وكأّنها دهوٌر ، وصل جشاٌب في سّيارة الجشرطة وهرول بسرعة البرق نحونا  

صارخاً بلهجٍة صارمٍة : " إرِم سالحك أرضاً على الفور ! "  وصّوب مسّدسه نحو الّلص مهّدداً إّياه 

بأن مصيري  طالق النار في حال عدم اإلستجابة إلى أوامره  .  وفي هذه اللحظة الحاسمة جشعرتإب

وطرح سالحه  ي .  حينها أفلت الّلص قبضته عّنيمعلّق بخيوط القدر وبأن المالئكة استجابت لصالت

أرضاً .  بعد ذلك قال لي الجشاب وهو يعاونني على الّنهوض ويتأّكد من سالمتي : " الحمد هلل على 

الّلص الّلعين . "    سالمتك فقد كتبت لك حياة جديدة ألّنك نجوت من الجشرك الذي نصبه لك هذا

وأضاف بأن الجشرطة تالحق هذا المحتال منذ فترة طويلة ثم عّرف بنفسه قائالً : " أنا الّتحّري 

ولقد ُعهّدت بمهّمة مالحقة هذه القضية ،  فأنَت محظوٌظ حّقاً ألنني كنت أتعقب هذا المجرم « باسم»

تدخله في الوقت المناسب وعلى  وأراقب أحداث ما جرى لك " .  فجشكرت هذا الجشاب الجشجاع على

 نقاذه حياتي . إ

طر  .  قْدت العاصفة قد هدأت بعد أن انحسر المعدت إلى سّيارتي بخطى متثاقلة ،  وكانت  

الجشكر وأفكر بمغزى هذه الحادثة المريعة وبالدرس الذي تعلّمته  ّيارتي وأنا جشارد الذهن أصلّي صالةس

 بّد من التدقيق في أّي أمٍر قبل الّتصّرف .  منها : المظاهر قد تخدع اإلنسان فال

 نقوال سلوم 

 الصف التاسع األساسي انكليزي ـ ج ـ 

 الوقت 
 

لة كهذه تدور في رأسي  .  ئهو .  هل هو عدّوي  ؟  هل هو صديقي ؟  أس الوقت ال أعرف ما 

نّه طويل عندما أكون في االمتحانات.  أنّه سريع عندما نمرح ونفرح ،  وأالشيء الوحيد الذي أعرفه هو 

 فالبنّسبة لي :  

  .  ساعة لعب تعني لي دقيقتين 

  . ساعة درس تعني لي مئتّي سنة 

  . ساعة من تذّوق الطعام الّلذيذ هي الّساعة نفسها 

 فالوقت عدّوي األّول .  في الّصباح الباكر وقبل موعد النّوم .  

 سبقنا هو أكثر . " لّما ركضنا وراء الوقت ،  كلّما ليوم ،  كصدقت جّدتي عندما قالت لي  :  " ا 

 ألكسندر نّصار 

 « ج » الصف السابع األساسي ـ فرنسي ـ
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 جّدي 
 

 الموت لم يجعلني أنسى جّدي     الموت لم يلغ حبّي لجّدي 

 الّذي عاش وما زال يعيش في قلبي      فها أنا هنا أتذكر حبيبي 

 ذكراه راسخة في روحي  ولكنّ      رحل عنّي وعن بيتي 

 من كّل متاعب تأتيني      لطالما كان يحميني 

 وواكبني في سنوات طفولتي     رافقني في أولى دراساتي 

 حّب هللا ، حّب النّاس وحّب وطني     زرع في نفسي الحب الّسماوي

 أمام صفي ومعلمتي ليعلم الجميع أّني لن أنساك مدى حياتي وها أنا يا جّدي أقرأ هذا الشعر 

 فاألهّم أنّك موجود في داخلي     ال أعرف إّن كنت تسمعني 

 واآلن أصبحت خالداً في فكري  .     كم كنت عظيماً في صغري 

 

 مارك فرحات 

 « ج » الصف التاسع األساسي فرنسي 

 وطني
 

 يربيني منذ صغري     وطني حبيبي

 عت وبتطوره جشجّ     بأحضانه ترعرعت

 الذي أكّن له الحنان     وطني هو لبنان 

  بالفتيان  كبلد مليء    العالم يرى لبنان

 الذين يعتبرونهم مجانين     الفتيان األرهابيين 

 رعباً وخوفاً     ويخافون منهم رعباً 

 مليء بالعميان     ال بّد أن هذا العالم 
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 خلقنا هو فّنان      ألّن هللا الذي 

 أريكم معنى الجمال      تعالوا معي كي 

 نسيم الريح الخفيف     في الخريف يبدأ 

 تصبح جميلة      والطبيعة 

 البرتقالي واألحمر الجذاب      متألقة بالّلونين

 يبدأ البكاء      في الجشتاء 

 من نافذتي وأسمع صوتها      فالّريح تبكي 

 األبيض فوق بالدي     والطبيعة ترتدي ثوبها 

 تغمر السعادة الجميع      في الّربيع 

 وتزقزق سمفونية جميلة      تأتي العصافير 

 وتصبح المناظر مثيرة     يرتدي الكلّ الحرير 

 يبدأ الحّر      في الصيف 

 نسبح في البحر       فعندها 

 ومن وراء جبالها الجشمس تجشرق     والطبيعة تبرق 

  ألنني أعيش بسعادة وأمان    اً بكوني لبنانيّ أّنني فخور 

 داني فقيه 

 « ج » الصف السابع األساسي ـ فرنسي 

 مغامرة الحياة 
 

نظرت من نافذة الّسيارة ،  فرأيت الثلج يتساقط ألول مّرة في حياتي  ،  والشرطي يساعد  

 .  ةالنـّاس على المرور بين طبقات الثـّلج الكثيف

كنت متشوقة كي أرى بيت جّدي  ،  وألعب مع أقربائي  .  في الطريق ،  غلبني النعاس  .   

وصلنا إلى بعلبك ،  واستيقظت على صوت أبي وهو يناديني  :  " هيّا يا حبيبتي ،  لقد وصلنا " .  

ي ألتقي أدهشني منظر الثّلج الّرائع .  فنزلت من الّسيارة ،  متشّوقة ألتحّسسه ثم ذهبت مسرعة ك

جّداً حول البيت ،  فلعبنا سويّاً وساد بيننا جّو من المرح .  آه ...  ما بأقربائي .  لقد كان الثّلج كثيفاً 

 أحلى اإلحساس بالحريّة !! 
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أرخى الليل ظالله ،  وحان وقت العودة إلى بيروت .  وّدعت بيت جّدي ،  وركبت الّسيارة .  في  

ل منطقة ظهر البيدر ،  فقال لنا الشرطّي ، إّن الطريق مقفلة بسبب تراكم طريق العودة ،  وصلنا إلى أوّ 

الثلوج .  ونصحنا بأن نسلك طريق جزين ،  وكانت المّرة  األولى التي يسلك أبي هذه الطريق .  وكانت 

.   مظلمة ومخيفة ،  ورأيت الكثير من الّسيارات المنزلقة على جانبّي الطريق .  لقد أرعبني هذا المنظر

ألنني ظننت أنّنا سوف نقع في   وفجأة ،  ظهر منعطٌف قويٌّ وخطيٌر أمامنا .  بدأت أبكي وأصرخ  ،

 .  لكّن مهارة أبي في قيادة الّسيّارة ،  أنقذتنا من خطر محدق كاد يودي بحياتنا . الوادي 

بعد ساعتين تقريباً وصلنا إلى مكان مزدحم بالّسيّارات التي تجمعت ،  بسبب شاحنٍة قد انقلبت  

في وسط الطّريق وفجأة ، بدأت الشاحنة التي أمامنا ، تنزلق إلى الوراء بسبب الجليد  .  بدأت أبكي 

على إيقافها  ؛ إلى  وأصرخ وحاول أبي يطلب المساعدة من قبل النّاس المجتمعين لكن ال أحد كان قادراً 

 أن علقت في الحديد الموضوع على جانب الطّريق واستقرت هناك  . 

نا هللا على نجاتنا  .  أتمنّى أن ال تتكّرر هذه دبعد ساعات مرعبة ،  وصلنا إلى البيت وحم 

 المغامرة المجنونة أبداً ،  ألّن اللحظات المخيفة التي عشتها فيها ستبقى في ذاكرتي إلى األبد . 

 

 اليا الّرفاعي 

 « ب » الصف السابع األساسي انكليزي 

 

 رسالة إلى صديق 
  51/55/3053بيروت في 

 صديقتي الغالية دنيا ... 

 د التحيّة والّسالم ... بع

 أخطّ لك رسالتي علّها تصلك وأنت تنعمين بالّصحة والعافية مع عائلتك ..  

غاليتي ..  ها هي عطلة نصف العام الدراسي ستبدأ قريباً ،  وأغتنم هده الفرصة ألدعوك لزيارة  

 وطني الحبيب لبنان . 

لبنان بلد الحضارة والِحرف والجمال والطبيعة الخالبة ،  التي يتغنّى بها الّشعراء واألدباء  .   

سنزور لبنان من شماله إلى جنوبه .  وستبدأ رحلتنا من جبال األرز ،  رمز لبنان ومجد خلوده ورمز 

نزور بشري بلد علمه ،  وسنمارس رياضة التّزلّج التي يمتاز بها عن غيره من الدول العربية وس

لو لم يكن لبنان وطني الخترت جبران خليل جبران ،   وندخل متحفه الذي سيتحفنا بعبارته الخالدة " 

  لبنان وطناً لي " .
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ولن ننسى عجائب الّدنيا الطّبيعيّة ،  مغارة جعيتا التي تعّد من أهّم المغارات في العالم وأجملها .   

انطلق منه الحرف والّلون إلى العالم أجمع  .  أّما أسواق لبنان الذي  يبنانلّ لا الّشاطئولن ننسى 

 فسنجول في أركانها لشراء التذكارات والتّحف اليدويّة التي يمتاز بها  . 

أتمنّى عليك يا عزيزتي تلبية دعوتي  ،  لتحلّين أهالً وتطئين سهالً  ،  وستكونين بين أهلك  

 وفي وطنك .  

 أخيراً سالمي وقبالتي الحارة لك ولعائلتك الكريمة  .   

 صديقتك المخلصة  

 دانا عطايا 

 دانا عطايا 

 (   Sp. Eالصف الثّامن األساسي انكليزي ) 

 في باريس 
لمشاهير ا، أن نسافر إلى باريس ،  حيث زرنا متحف تماثيل  3002عائلتي  سنة قّررت  

الذي خطف « مايكل جاكسون » نشاهد التّماثيل ، وقفت بجانب تمثال المصنوعة من الشمع.  عندما كنّا 

،  وكأنّني واقفة أمام النجم الحقيقي .  وفجأة التفّت حولي ولم أجد أحداً  هصيلاانتباهي وبدأت أتأمل تف

 من أفراد عائلتي .  فشعرت بخوف شديد،  وبدأت بالتفتيش عنهم  .  

ب الغرف والممّرات ، والمداخل والمخارج الكثيرة .  وهذا كان المكان مكتظاً بالنّاس ، ومتشع 

ما جعلني أخاف أكثر .  وما إن بدأت عيناي تمتلئان بالدموع حتّى تراءى لي أن أحد التماثيل قد تحّرك 

وأتى إلى جانبي وتكلّم ،  ففزعت وبدأت أبكي ،  وسرعان ما عرفت أن الحارس في هذا المكان هو 

بدأ بسؤالي عن عائلتي وعن سبب بكائي ولكني لم أفهم كالمه ألنّه كان يتكلم اللغة الذي يتكلم معي  .  ف

ي معه إلى غرفة فيها ،  أخذن الفرنسية .  فكّرر السؤال باللغة االنكليزية .  فرويت له ما جرى معي

ف معدات مراقبة وبدأت بالنداء ألمي وأبي عبر ميكروفون ،  وبعد لحظات أتت أمي مسرعة وهي ترتج

عي ،  حضنتها وتمسكت بيدها خوفاً ،  وعند رؤيتها بدأت مجدداً بالبكاء ما جعل أمي تبكي أيضاً م

إلى حيث تواجدت بقيّة عائلتي ،  ما إّن ثّم عدت هتمامه بي ، الا شكرت أمي الحارس ه،  بعدبشّدة

 ي فرحين . نشاهدوني حتى ركضوا تجاهي وأخذوا يعانقون

كان هذا أصعب نهار في حياتي ،  ولن أنساه ولن أنسى شعوري وخوفي في ذلك اليوم .  ما  

 أصعب فقدان العائلة ولو حتّى لدقائق . 

 دانا مخلالتي 

 « ب » الصف السابع األساسي انكليزي 
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 وفاة جّدتي 
أن يحّسه  لم أكن أعرف أن الفراق صعب لهذه الّدرجة  ،  لم أكن أعرف درجة األلم الّذي يمكن 

 اإلنسان . 

فقّدت جّدتي منذ أسبوع ،  توفيت بعد نوبة قلبيّة ،  صدمني الخبر ،  أحسست بالّدموع تمأل  

عينّي ،  بدأت أراجع ذكرياتي معها  ،  كم كانت تدلّلني وتعطيني المال وتشتري لي األلعاب وتطبخ 

جّدتي ثم زرتها في روح ث حضرت قّداساً لالمأكوالت التي أحبّها .  رافقت أّمي الحزينة إلى الكنيسة حي

 قبرها وصلّيت لها ووعدتها أنني لن أنساها  . 

كنت قد بدأت أكتب قّصة عن جّدتي قبل شهر من وفاتها ،  قّررت اآلن إعادة كتابتها من جديد ،   

سأهدي لها كتابي هذا وسأضع نسخة منه بجانب قبرها  .  من يعرف ربّما تستطيع قراءته وتعرف كم 

 أحببتها وكم سأحبّها .  

 

 جاد ديراني 

 « ب » الصف الّسابع األساسي ـ  فرنسي ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


