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فَاِق هُنَا  عزيزتيَصباُح اْلَخْيِر يا  -   السَّالم . إلَْيِك ويُهدونَكِ  ْشتاقواا،َجميُع الرِّ

سالَةَ، أَْكتُُب إلَْيك - ، َوأنا لَْم أَرك بَْعَد أْن َمرَّ  ،وأنَا في َشْوٍق َكبيٍر إلَْيك هِذِه الرِّ  َعاٌم َعلَيَّ
راَسةِ .  في ُغْربَتي ِمْن أْجِل الدِّ

 بَِخْير. أْهدي إلَْيِك َسالمي، وأتََمنَّى أْن تَكوني َوأْسَرتَكِ  -

ا، فَلَْم  َكْيَف َحالَك ؟ وَكْيَف تَْقضي أْوقَاتَك ؟ لَقَْد َكانَْت ِرَسالَتُكَ   - األخيرة موَجَزةً ِجد ً
 اْستَِطْع ِمْن ِخاللِها أْن أْطَمئِنَّ إلى أْحَوالَِك بالتَّْفصيل . 

َداقٍَة َوتََعاون، َحزَّ  -  َراَسِة َمًعا، َوَما ُكنَّا نَْستَْمتُِع بِِه ِمْن ص  َصديقي، ُكلََّما َذَكْرُت أيَّاَم الدِّ

 في نَفسي هذا الفَراق.

َر أنََّك َستَعوُد ِمَن الغْربَِة قَريبًا .    ال أْلبُث  -  أْن أتََذكَّ

ْيِف ألمضَي معكفي خِ  أْشُعُر بَِشْوٍق َكبيٍر إلَْيك، َوأتََمنَّى أْن أَراك -  الِل هَذا الصَّ

 العطلة.  

ا فيها ِمْن َجديد   -  .تَْسألُني َعِن الَمْدَرَسِة، َوَعمَّ

َع َكثيًرا، إْذ أنَّنا نُقيُم ُكلَّ َشهَْرْيِن احْ  - ، تََوسَّ  تِفااًل تَتََخلَّلهُ نََشاطاتٌ النََّشاطُ الَمدَرسي 

 وتَْمثيلِيَّة.  وِغنائيَّةٌ  موسيقيَّةٌ 

ياَضِة إْذ فْزنا في الَعديِد ِمَن الُمبارياِت.أحرزْ  - ًما َمْحسوًسا في الرِّ  نا تَّقَدُّ

 ُكلَّ َخْيٍر ونَجاحٍ . كقريبًا، أتََمنَّى لَ   ألتَقيكوفي اْنتِظاِر أنْ  -

فاُق والمعلماُت في شوٍق إلى رؤيتك.  -  ُعْد يا صديقي، األرُض والوطُن والر 

 أْطيَب األوقاِت . وعلى أمِل لِقَائك ،أَودُِّعك وأتمنَّى لَك -

إلى تلَك األي اِم الحديُث عن الذ كرياِت ال ينقطُع، ففي كل  زاويٍة ذكرى تُعيُدنا  - 
 .الجميلةِ 

هَ ونُطالَع مًعا. اشتْقُت إليك، وتمن ْيُت لْو ُكنت -  إلى جانبي لِنلعَب ونتنز 

 .أِعُدك بأْن أذهَب إلى بلدتِك ألقضَي أسبوًعا عندك -



 فلبنان بحاجة إلى فكِرك وحماِسك وطموِحك. إلى الوطنُعْد  -

 محب يك أصدق األماني بالت وفيق والن جاح.وعلى أمِل الل قاِء بك، لك من ي ومن كل   -

 .تحي ة طي بة أبعثها لك مع صقيعِ صباحٍ شتوي  جميل -

تاء في لبناننا يا صديقي. -  أظن ك مشتاقًا إلى الش 

 قَاَمْت بِها الَمْدَرَسةُ إلى ُمْختَلِف الَمنَاِطقِ اللُّْبنانِيَّة.عديدٍة اْشتََرْكُت في رَحالتٍ  -

ف ِقرَب الن افَذِة بما أنِك لم  - تعودي فقد اخترت أن أبقى وحيدةً على مقعٍد في آخِر الص 
 أتمت ُع بَمْنظِر العصافيِر على الشجْيراِت الُمحيطِة بالملعِب .

ريَن أيامنا الحلوة مًعا.في الف - ُث عنَك أنا واألصدقاء متذك   رص كثيًرا ما نتحد 

بَِك  - فر قر   من ا.حضوُرِك دائٌم بيننا، فالس 

         .في عينيّ  ك ال تزالُ وجه   َيَتَملَُّكني الّشوُق إلى رؤياك، وأنا بعيدة عنك، فصورةُ - 

 .ناغامرات  إلى مُ  نين  والحَ  بالوحشة   إليك وينتابني شعور   أكتبُ  -

د   كبير   ك، وبشوق  لفراق   أشعُر بالمرارة   -  .اإلى رؤية وجهك مجدَّ

، ومن تزورين؟النهارَ  ؟ كيف تصرفيني، كيف حالك  تعزيز -  

 .حال سن  في أح   مع أهلكَ  ، وأرجو أن تكونَ التي أبعثها لكَ بُ ائد، وقُ سالمي الزّ   -
 


