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 ...خیر في لبناننا الخیر والجمال والبركة والحب والنقاء ھصباحكم كلّ      

 ...اا جدّ أھال بكم في لبناننا الحبیب الشامخ األبّي العزیز الجمیل...والجمیل جدّ 

لبناننا المبتسم لألوجاع ، المتأمل باآلالم، المتعالي على المأساة والمعاناة، والصانع مرحبا بكم في 

 .یمانلؤلؤ مرّصعة باألمل والرجاء واإل من نزیف الجراحات حبّات

نعم، ال تتفاجأوا، إن لبناننا ال یشبھ أبدا لبنانھم. ال تغّرنكم قّوتھم الجوفاء في تفریغ البالد من كّل 

فلبنانھم منذ زمن  ،ومھم الحاقدة وممارساتھم الفاسدة، وال تخافوا من سممریكش المتطلّبات العی

بعید وھو عنوان للسیاسة الملّوثة والمصالح المشّوھة واألحالم المبتورة والسعي وراء عروش ھم 

 .أسرى أقفاصھا

من بعید منذ زمن بعید وال صوت لھم وال نسیًما علیًال یحمل أصواتھم في الفضاء الحّر. منذ ز

طعة حتى أصبح بشعًا مثلھم، مریًضا ق قطعة   یتقاسمونھ ولبنانھم یحتضر على أیادیھم وھم 

 .كنفوسھم المتھالكة وأسود كأفكارھم البالیة

 

نحن في لبناننا نرى كّل ھذه المآسي ونشعر بثقل المعاناة ، لكن عندما قّررنا العیش في لبناننا     

وأن ال نتخلّى عنھ في جلجلتھ،  موحاتنا،فظ على لبنان یشبھ أحالمنا وطأقمنا عھدًا مع أنفسنا أن نحا

ة وجدنا وجوھنا تسبح في فیض عاطفتھ، قفكلّما بكینا حزنًا وحر وھكذا ترافْقنا في مسیرة اآلالم، 

وكلّما اضطربت أرواحنا القلقة رأیناه یحتضننا لحمایتنا من كّل أذى، وكلّما ارتعشت یده الممتدّة 

 .أسرعنا بدورنا وعانقناهنحونا 

 

قد نحن نعم، نحن نعیش الواقع المریر ، ونعرف جیّدا ما یعاني منھ كل واحد منا حتى أنّنا     

 .نسافر لكي نبحث عن مستقبلنا بعیدًا عن لبنانھم، ولكن مھما ابتعدنا لبناننا یحیا فینا ویتجدّد بنا



سة علّمتنا أن یكون لنا أجنحة تحلّق بنا إلى لبناننا لوحة مشرقة عّززت ألوانھا منذ طفولتنا مدر

أبعد نقطة في العالم وتعیدنا إلى جذورنا حیث اإلنتماء الذي یشبھ بصالبتھ أرزة عتیقة شامخة 

 .عصفت بھا كل أنواع الریاح العاتیة لكنھا بقیت صامدة جبّارة

 

اننا الحلم وكیف نعشقھ فإلى مدرستنا الحبیبة كرمل القدیس یوسف التي علّمتنا كیف نرسم لبن    

 : وإلى  وطننا الغالي نقول

بعد تخّرجنا قد نرحل ولكن رحلتنا مھما كانت طویلة ھي مؤقتة، وذات یوم سنعود إلى ھذه الربوع 

جیّد أنكم  ،اشتقنا لكم ،مكلّلین بأكالیل النجاح والمجد، ستستقبلوننا بكل فخر وفرح قائلین: أھال بكم

 .عدتم

، وأنَّ لئلبناننا ال یشبھ لبنانھم الزا ألنَّ  تقل لكم یوًما أّن لبناننا ال یمو: ألم ن وسنجیبكم على الفور

لھم لبنانھم  ا أنَّ لكم یومً  نؤّكدالذي حملناه في أعماقنا سیعود بنا إلى جذورنا!؟ ألم   "ھذا ال " لبنان

 !ولنا لبناننا

  



 خواطر �اللغة العامّ�ة اقتطفت من مصدر معّین وتّم التصّرف بها :     
 لبنان الغالي علیي-1

 إسمك رمز الحرّ�ه

 أرز بالدي ما بیر�ع

 كرملیيبوجود ال

 أرز بالدي ما بیر�ع -2

 خّلي المش سامع �سمع

 أرضي اللي �ار�ها الربّ 

 صورة حلوة �عینیي

 أرضي اللي �ار�ها الربّ  -3

 إّال تنحبّ مش ممكن 

 قالت للعالم �ّلو

 تعّلم هاأل�جدّ�ه

 قالت للعالم �ّلو -4

 ب�فّلوا حتى لووالدي 

 �الهوّ�ه معّلقین

 الهوّ�ه اللبنانّ�ه
 
 �الهوّ�ه معّلقین -5

 ال منتكّسر ال منلین

 كّل واحد مّنا ب�قول

 �ا بالدي اّتكلي علیي
 
 �ّل واحد مّنا ب�قول -6

 لبنان رح ی�قى ع طول

 األرز وأرض الِعزأرض 

 وأرض الع�شه الهنّ�ه
 



 �أرض األرز وأرض العزّ  -7

 إ�ماني مش رح یهتزّ 

 �ا أهلي و�ا أصحابي

 بالدي من السما هدّ�ه
 
 �ّل شبر �أرض بالدي -8

 عم ب�صّلي و�نادي

 �ا رّ�ي �ارك لبنان

 وساعد هاللبنانیي
 
 �ا رّ�ي �ارك لبنان -9

 ت نع�ش �خیر وأمان

 الحلوةو�ارك مدرستي 

 ني �فّیتها إر�يوخّلی
 

 صار الزم نعرف لبنان -10

 ونحّبو لو شو ما �ان

 لبنان مش تّبوله و�اس

 وال لحمه و�ّ�ه نّ�ه
 

 لبنان خیي الزغیر -11

 �كبر لّما �صیر �بیر

 أنا بالقي حالي ف�ه

 حّتى �شوف حالو فیي

 �ا لبنان إنت المعنى -12

 و�نت اللي ساكن معنا

 خّل�ك �قلبي ع طول

 و�فكري و�عینیي
 



 خّل�ك �قلبي غالي -13

 وراسي بوجودك عالي

 الشعب اللي ما عندو أرض

 ضا�ع مّ�ه �المّ�ه
 كرملیيبوجود ال

 ياألرض بت�قى محمی
 درست �مدرستي ه�ك

 .اللي إلها فضل علیي
 

 �حّ�ك �ا وطني �ا شقفة مّني-14
 لو فّلیت و�ّعدت بهالدني

 مّنيفتِّش ع مستقبل �عید عّنك �ا جِزء 
 رح إحملك �قلبي ورّدد هالكلمات :
 " وطني ب�عرفني وأنا �عرف وطني
 هّوي اغتنى فیي وأنا بوطني غني

 زرعني �أرضو أنا زرعتو �كل الدني
 وطني ب�عرفني وأنا �عرف وطني".

 

  



 الكلمة التي تسبق زراعة نبتة " طیر الجّنة" والتي تلقیها التلمیذة " ر�ا ال�ستاني" :      

 

إّن الطیر یرمز إلى اإلنطالق واإلنفالت من �ّل َقْید. إّنه یرمز إلى الحرّ�ة التي هي ن�ض      

الح�اة وروح الوجود. لذلك اخترنا لهذه السنة نبتة ُتدعى " طیر الجّنة " على أمل أن ال تسكن 

 ال .جّنة بالدنا التي نحّبها وتحّبنا ، إّال طیور المحّ�ة والسالم واألمان وراحة ال�

  



 " قبل تقد�م تذ�ار " طائر الفینیق " :     لول�ا أو�ري الكلمة التي ُتلقیها "           

إّن طائر الفینیق الذي �خرج مْن رماد الحر�ق ل�عود إلى الح�اة من جدید في �ّل مّرة �موت      

 فیها، �ان �سكن دائًما في وجدان الشعوب المقهورة لیذّ�رها �أّن ثقافة الح�اة أقوى من لغة الموت.

یق : نقّدم مجّسم طائر الفین   Terminales promo 2022�اْسم زمیالتي وزمالئي في صف 

أوًال إكراًما لضحا�ا إنفجار مرفأ بیروت الذین نستذ�رهم الیوم ولكّل من تأّذى جسد��ا ونفس��ا ومعنو��ا 

وماد��ا �سبب هذا اإلنفجار، وثانً�ا لكي ی�قى هذا التذ�ار ذ�رى مّنا وشاهًدا على التحّدي والتجّدد 

ّدًدا على أنَّ " لبنان ما ب�موت، لبنان عا�ش واإلندفاع والقّوة واالستمرار�ة ، وثالًثا لكي نؤّ�د مج

 �قلب هللا ".

 
 


