كم اشتقت إليك يا صيف والى دفئك! كم اشتقت إلى صباحك! كم اشتقت إلى
سيراتك! فمم ىده الغيبة المؤلمة؟ لم غادرتنا وتركتنا في خضم العمل الدراسي المنيك
والتعب اليومي؟ عد وأحضر معك البيجة والفرح والحنان والدفء .عد وأحضر معك
لياليك الدافئة و شمسك الحنون لتعود البسمة إلى وجوىنا وتعم السعادة قموبنا .أين
أنت أييا الغالي؟ أين أنت يا ساقي قموب الناس كأس الفرح؟ أين أنت يا عريس
الفصول وزينة الحياة؟ أين أنت يا صيف؟

ذىبت و تركتني حائرة ،فيل لي أن أغضب منك ألنك رحمت وجعمت الشتاء
يأتي مجددا ،وأخذت معك المشاعر الجميمة؟ جعمت ىذا الفصل الكئيبة لياليو وأيامو
يأتينا ،مغرقًا قمبي في أساه .نعم ،أينما ذىبت أجد ضجيجا في قمبي ،وعيناي ال
تحكيان سوى حكاية الحزن واإلحباط .بت أجمس حزينة حائرة محممة بيمومي
وشجوني وضغوطات أعمالي المدرسية!

ىل لي أن أناجيك وأعد األيام والميالي والساعات لحمولك؟ فيذا اليوم ،يوم 12
حزيران ،ىو نيار الفرح والسعادة ،يوم تجدد الحياة في عروق األرض ،فصل الدفء
والعطاء ،وىو بحد ذاتو مدرسة أخالقية بكل معنى الكممة .فمن جبالك الخض ارء
المشجرة أتعمم الصمود والرسوخ ،ومن أنيارك الغزيرة أتعمم السعي وعدم التوقف عن
المحاولة ،ومن طيورك البيضاء ذات الصوت األنيق أتعمم الحرية واالنفتاح ،ومن
زىورك التي تنشر عطرىا الجذاب أتعمم الحشمة .وأخي ار من شمسك الساطعة أتعمم
الدفء والحنان.

فكيف لي أال أشتاق إليك وأنت طبيب لحزني وعالج لوجعي؟! كيف لي أال
أشتاق إليك وأنت النور لحياتي؟ فكيف لي أال أشتاق إليك وأنت البيجة تسحق
يأسي؟!

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

أخي ار يا صيفي العزيز ويا ممجئي الوحيد ،أحببتك أمس ،أحبك اآلن ،وسوف
أحبك مدى الحياة .صيتك الذي عم العالم بأكممو سيبقى مرفوعا ،وسمعتك لن تستطيع
أي قوة أن تيزىا .أنت عريس الفصول وساقي القموب ومنبع النور...

ياسمينا عرب -الثانوي األول

