
لى دفئك! كم اشتقت إلى صباحك! كم اشتقت إلى       كم اشتقت إليك يا صيف وا 
مل الدراسي المنيك تركتنا في خضم العسيراتك! فمم ىده الغيبة المؤلمة؟ لم غادرتنا و 

يجة والفرح والحنان والدفء. عد وأحضر معك حضر معك البوالتعب اليومي؟ عد وأ
إلى وجوىنا وتعم السعادة قموبنا. أين لتعود البسمة  الحنونو شمسك  لياليك الدافئة

أنت يا عريس ؟ أين كأس الفرح؟ أين أنت يا ساقي قموب الناس الغاليا ييأنت أ
 ؟ أين أنت يا صيف؟الفصول وزينة الحياة

 

جعمت الشتاء ىبت و تركتني حائرة، فيل لي أن أغضب منك ألنك رحمت و ذ     
ئيبة لياليو وأيامو ا الفصل الك؟ جعمت ىذيمةالجم ت معك المشاعريأتي مجددا، وأخذ

عيناي ال ، و ىبت أجد ضجيجا في قمبيأينما ذنعم،  بي في أساه.قممغرًقا  يأتينا،
حممة بيمومي حائرة مأجمس حزينة  . بت  حباطحكاية الحزن واإلتحكيان سوى 

  وضغوطات أعمالي المدرسية! وشجوني

 

 12ا اليوم، يوم والميالي والساعات لحمولك؟  فيذم ىل لي أن أناجيك وأعد األيا    
الحياة في عروق األرض، فصل الدفء تجدد يوم نيار الفرح والسعادة،  ىو حزيران،

ء بحد ذاتو مدرسة أخالقية بكل معنى الكممة. فمن جبالك الخضرا ىوو والعطاء، 
التوقف عن من أنيارك الغزيرة أتعمم السعي وعدم و  المشجرة أتعمم الصمود والرسوخ،

من و  األنيق أتعمم الحرية واالنفتاح، طيورك البيضاء ذات الصوتمن و  ،المحاولة
شمة. وأخيرا من شمسك الساطعة أتعمم زىورك التي تنشر عطرىا الجذاب أتعمم الح

 .الدفء والحنان



كيف لي أال  !؟عالج لوجعيأنت طبيب لحزني و يك و لفكيف لي أال أشتاق إ     
إليك وأنت البيجة تسحق اتي؟ فكيف لي أال أشتاق يالنور لحليك وأنت إأشتاق 
 !يأسي؟

 

اء وتعيد أنت الوحيد الذي يعطي دون مقابل. ىمك الوحيد أن تجعمنا سعد     
وأنا  يقولون: "لو كان الفقر رجال لقتمتو"،أنت ميرجان الفرح!  االبتسامة لقموبنا. أنت،

 "لو كان الشتاء رجال لعزلتو! :"أقول

 

وسوف  ،نأحبك اآل ،أمسيا ممجئي الوحيد، أحببتك خيرا يا صيفي العزيز و أ    
وسمعتك لن تستطيع سيبقى مرفوعا، أحبك مدى الحياة. صيتك الذي عم العالم بأكممو 

 وساقي القموب ومنبع النور...  لأي قوة أن تيزىا. أنت عريس الفصو 
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