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مــدرســــة
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ج�وري طفلٌة جميلٌة وُم�هّذبة، ع�ادْت مَع أهلها إلى 
وطنها من روسيا بعَد أن قَضْت ُطفولَت�ها فيها. 
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انتقل�ت إلى مدرس�ٍة 
جديدة، فأحّسْت بالُغربة 
كوَن�ها عاشت  والوحدة 
وطنه�ا  خ�ارَج  طفولَته�ا 
س�ورية، فه�ي ال ُتتِق�ُن اللُّغ�َة 
العربّية، وال تعرُف أحدًا من التالميذ.    
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ه�ا وحيدًة ش�اردَة  أمَض�ْت ج�وري الوق�َت ف�ي صفِّ
روس، وفي فترة االس�تراحة كانت  ه�ن في أثناء ال�دُّ الذِّ
تنعزُل، وال ُتش�ارُك أصدقاَءها في اللعب، وكانت تنظُر 
حزين�ًة إل�ى اآلخرين، وه�م يلعبوَن ويمرح�ون، وتعُلو 

أصواُت ضحكاتهم، فتمأُل المكان.     
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ف�ي يوم من األيام، انتبه�ت إحدى الفتيات لجوري، 
َب منها لتجعَله�ا صديقًة للجميع،  وأراَدت التق�رُّ
َد إلى جوري  فطلبت إلى أصدقائها التَّودُّ

كيال تبقى حزينًة ووحيدة.   
جميع�ًا  األصدق�اُء  اّتف�َق 
عل�ى أن يذهبوا إل�ى جوري، 
تلع�َب  أن  إليه�ا  ويطلُب�وا 
معهم، لكنّها كانت خجولًة 

جدًا، وقالْت لهم: 
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والكتاب�َة  الق�راءَة  ُأجي�ُد  ال  لكنّن�ي  ذل�ك،  أرُج�و 
باللغ�ة العربية ألنن�ي جديدٌة في ه�ذه المدينة، وال أحَد 
ُيعّل�ُم�ن�ي، فأّم�ي وأبي يذهبان من�ُذ الصباح الباكر إلى 
عملهم�ا، وَيُع�وداِن في وق�ٍت ُم�تأّخر م�ن الليل، فأبقى 
وح�دي في المنزل، وحيَن يأتي�اِن أراُه�ما ُمرَه�َقيِن من 
التع�ب، ويق�والِن ل�ي: اعذرينا ي�ا جوري! لي�َس لدينا 
الوق�ُت لتعليِمِك القراءَة والكتاب�َة باللغة العربية. لذلَك 
ال أدري من سُيعلِّ�ُمني. أريُد أن أصبَح ُم�جتهدًة مثلكم 

ألستحقَّ أن أكوَن بينكم، وألعَب معكم.  
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تأّث��َر األصدقاُء ب�كالم ج�وري، فاْصَطَح�ُبوها إلى 
مكتبة المدرس�ة، وجلُسوا حوَل الطاولة، وذهَب أحمد 

إلى ال�ُمعّلمة، وقاَل لها: 
ُمعّلمت�ي العزي�زة! لق�د َعلِ�ْمن�ا س�بَب 



11

ُحزِن صديقتِنا جوري وسبَب أّن�ها ال ُتشاِرُكنا اللعب. 
قالت المعلمة: حقًا؟! وما السبب؟ 

أخب�َر أحمُد ال�ُمعّلمَة بالس�بب، فذهبا للقاِء جوري 
من فورهما. 
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قال�ت له�ا المعلم�ة: ال تحزني ي�ا صغيرت�ي! نحُن 
س�نُعّل�ُمِك القراءَة والكتابة باللغة العربية، وسُتصبحيَن 

ُم�جتهدًة كاآلخرين. 



13

جميع�ًا  األصدق�اُء  وب�دأ  كثي�رًا،  ج�وري  فرح�ت 
ُيعّل�ُمونها، ولم يمِض وقٌت قصير، حّت�ى أتقنت جوري 
الكتاب�َة والق�راءَة باللغ�ة العربي�ة بطالق�ة، وأصبح�ت 

مجتهدًة كثيرًا. 
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بع�َد ُم�رور ثالث�ة أس�ابيع كّرَم�ْت مدي�رُة المدرس�ة 
التالمي�َذ األوائل، فكانت جوري األول�ى على صّف�ها، 
وأصدقاَءه�ا  ال�ُمعّلم�َة  وش�كرت  كثي�رًا،  وفرح�ت 

ل�ُمساعدتِ�هم إّياها.
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 اعتذَر األُب واألمُّ إلى جوري النشغالِ�هما عنها،
 وعاشْت أيامًا سعيدًة بُصحبة أصدقائها.
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قالت جوري في نفسها: الصديُق وقَت الّضيق.
داقُة، فهي كنٌز ال يفنى.   عاشِت الصَّ
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