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ديجيتال      : 

رسم وتلوين : 
• نـور جـمـيـل  

• مصطفى النجـار   

• رغـد الخـالـد  

• ليالس شـربجـي   
ى العطرات    • ب�ش

ة دومانـي  •  ام�ي

خـالـد الخطـيـب



حمـطــة
انـتظار

بينما كانت  سارة  تنتظر يف احملطة، سرحت 
بأفكارها وهي تتذكر ما حصل معها.
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يف النهار الذي 
تلعب مع رفاقها كانت  سارة 

املدرسة يف مساء قذيفة على مبىن املدرسة، وقعت يف ملعب 
ذات اليوم.

على النزوح           إىل القرية مشاورات مع العائلة إتـفقوا بسرعة إىل البيت.  وبعد ذهب والد  سارة  وأخذها 
اجملاورة.

        كيف يل أن أترك قريتـي
      التـي أحب ومدرستـي

 التـي أعشقها !!

ّ

ّ
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 رافقـتكم
السالمة

وصلت عائلة  سارة 
املـؤلـفـة من األب 

واألم واألخـوة 
 االثنني اىل ساحة

    القرية اجملاورة مع
     مجيع العائـالت
        النازحة حيث

         استقبلهم أهايل 
        القرية.

سارة  واستضافهم رحب  أبو علي  بعائـلة 
يف منزله.

أهال بكم يف منزلنـا.

ّ
ّ

ً

ّ
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أنا اسف على هذا اخلرب، 
ولكن اليـوم تـم قـصف 

منزلكم وقد هدم بالكامل.

يا زوجيت الغالية، علينا االنتقال إىل 
لبنان لكي نستطيع أن نريب أوالدنا. 

سوف اتكلم مع شخص يساعدنا 
لالنتقال بشكل سري ألننا ال نستطيع 

االنتقال بشكل رسمي.

حسنا، سوف أعطيك 
األموال اليت تريدها، ولكن 

أريد أن أوصل عائـلتـي 
بأمان اىل لبـنان. ّ

ّّ ّ

ّ
ّ ُ
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صحية، مما أدى تعاين من مشاكل األم اليت كانت على اجلميع وخاصة عاصفة قوية أثرت لبنان، بدأت من سوريا إىل تنتقل بني اجلبال بينما كانت العائلة 
إىل موتها.

 لـبنـان 
يرحب بكم

كانت هذه الرحلة صعبة 
كثريا على العائـلة وخاصة 
بعد موت األم. بالرغم من 
احلزن، أكمل اجلميـع الرحلة 

حتـى وصلـوا إىل لبنـان.

اهال بكم يف لبنان. لقد وجدت لك 
منزال تأوين به أنت وعائـلتك. كما 

أمنت لك عمال كحارس ليلي وعمل 
البنتك  سارة  يف مصنع مناديل. 

ّ ّ

ّ
ّ

ً
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اهال بك يف املصنع يا  خالد. 
هذه سارة زميلتك يف العمل.

ً
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إمتحان قبول

بعد ان اصبح سارة  وخالد 
صديقني مقربني،

أخربها  خالد  أنه مَر باملشكلة 
مثلها وأنه وجد

مدرسة يستقبلون فيها 
الطالب السورييـن

 الذين يعانون من
 مشكلة األوراق الغري 

الرسمية. فقررت  سارة 
الذهاب مع والدها إىل 

املدرسة للتسجيل فيها.

الف مربوك يا بنتـي الغالية! 
احلمدهلل  على  النجاح.

كم أنا سعيدة، لقد حقـقت حلمي 
وسأعود إىل املدرسة من جديد !

اهال بك سارة، عليك القيام 
بإمتحان دخول إىل املدرسة 

ملعرفة مستواك العلمي.

مبارك، لقد جنحت بامتياز ! 
مستواك جيد جَدا ولن ختسري 

أي سنة بالنسبة لعمرك !
ّ

ّ

ّ

ّّ

ً

ً

ّ
ّ
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حمـطـة
انتظار

البـدايــة ولـيــسـت

احلمدهلل الذي أوصلين إىل هذا اليوم
الذي  سأعود  بـه  إلـى  املدرسـة.

سأقوم  وأبدأ  برتتيب  كتـبـي 
وأغراضـي  لكـي  أكون جاهـزة غـدا َ.

آ آخ  متـى  سيـأتـي  الغـد ...
ً

ّ
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