
 

 

 تقرير عن رحله ممتعه قمت بها مع اسرتي 

إّن الرحلة الترفيهية تحظى بحضور الفت في ذاكرة اإلنسان، ألنّها تبقى في تلك الخاليا، عصيّة على النسيّان، كونها على 

 :صلة مع أفراد العائلة الذين يستحقّون كّل تلك المشاعر، وفي ذلك نطرح التقرير اآلتي

قمت بها مع اسرتي مقدمة تقرير عن رحله ممتعه  

إّن نفس اإلنسان البشريّة، ال بدّ لها من أن تشعر بالملل مرةً بعد أُخرى، فتكون بحاجة إلى فُسحة ونافذة مع الفرحة، وهو ما 

قُمنا به بعد هذه المدّة من العَمل واإلرهاق، فقد قامت أسرتي على تنسيق جميع متطلّبات األمر، لنعقد العزم على أداء الّرحلة  

لترفيهية التي تستحّق ما لها من هرمونات الّسعادة، وقد قُمنا بالفعل بقضاء أمتع األوقات، تلك التي تستحّق الُخلود في ا

 .ذاكرتنا عاًما بعد آخر

 تقرير عن رحله ممتعه قمت بها مع اسرتي

خلفيّة نهاية العام الدّراسي   بدأت مالمح الّرحلة بالّظهور إلى العلن مع اقتراحٍ جميل من والدي الّطيب، حيث كانت على

الذي قدّمت به أقصى ما أستطيع من الُجهد، فقام أبي على اعتماد التّوقيت الُمناسب لجميع أفراد األسرة، وقام على اقتراح 

تعة الخيارات التي يُمكن لنا أن نقوم عليها من اجل الُحصول على أكثر قدر من الُمتعة، ربّما لم يعلم أبي في وقتها بأّن المُ 

األكبر ال تكمن في الّطعام أو الّشراب، وإنّما تكمن في جلسة العائلة التي تستحّق ما لها من ُسرور، فتفّتت نافذتنا على صباح 

يوم الّرحلة، وقُمنا بحزم األمتعة والحوائج إلى صندوق الّسيارة، وقام أبي بقيادتها إلى المكان المنشود، وهو الّشاطئ 

ورس، تُعانق الّسماء، وتمضي في رحلة الحُجب إلى الغابات القريبّة على ُجرود الغابة، كان المنظر األزرق، حيث طيور النّ 

أكبر من أن تصفه الكلمات، فقُمنا بقضاء اليوم كاماًل على الّشاطئ، بين تلك الّرمال الدّافئة، فتناولنا الّطعام، وشربنا ما لدينا  

ق الُمجاور، فنمنا وفي صباح اليوم التّالي كانت الّشمس قد أشرقت علينا لنعود من مشروبات باردة، لنذهب الحقا إلى الفند

برفقة أّشعتها إلى المنزل، لم تكن رحلة عابرة للطعام والّشراب، وإنّما كانت رحلة لنعرف من هُم االغلى على القلب، من  

 .يصنعون فينا أطيب الذّكريات

 خاتمة تقرير عن رحله ممتعه قمت بها مع اسرتي

تغرس الّرحلة مع العائلة في قلوبنا أطيب الذّكريات، وهي ما تبقى في القلب، عاللقة في المكان الُمناسب، بين تفاصيل  

الّصور والفيديوهات الجميلة التي ال يُمكن نسيانها، مهما تمادى القوت، وزادت الّسنوات، فقد كانت رحلة العائلة األخيرة 

ولم تكن فقط رحلة وحسب، بل كانت البناء الّصامد الذي نتعلّق به ونتحّصن برفقة  حاضرة لتكون أجمل ذكريات العُمر،

...أفراد العائلة . 

 


