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 SESOBELليه منعيد عيد الـ

بعيد البشارة ؟

ليه أساس هالبيت هّوي ست البيت ؟

سة الـ SESOBEL منها إيفون شامي، هي ست البيت، العدرا،  مؤسِّ
اليل اختارت هالعيد إللها تَيْكون عيد تكرميها بهالبيت.

عيد من خاللو، سنة ورا سنة،
منعمل جردة عىل بصامت حضورها مبسريتنا يوم ورا يوم،

بصامت حضورها أمام التحديّات يليل بتفرضها علينا معركة الحياة،
واستمراريّتنا بخدمة والدنا وأهلهم.

إذا مرنجع  لتاريخنا، منشوف إنّو هالبيت تأّمن ب 25 آذار،
و مش رح إجرد كل العجايب اليل عشناها وال نزال عم نعيشها 

بهالتاريخ، تَنأّمن بالوقت املناسب اإلمكانيات 
اليل ما فينا نتخىل عنها لخدمة والدنا.

 ،SESOBELسة ال تَـام طّول عليكم، ست البيت العدرا هي مؤسِّ
هي اليل مرافقتو، هي اليل عم بتأّمن اإلمكانيات لتحقيق حلمها

 عىل والدنا، وهي اليل سهرانة عىل كل عيلة.

وهيدا ملسناه باملايض، وعم نلمسو بتحديات الحارض الصعب،
وهيدا بيخلّينا ما نخاف من املستقبل، ألن يف مني سهران علينا، عىل 

والدنا، عىل عيلنا، إن كنا مصابني أو معافني بخدمتهم.

العالمة إنو ست البيت هي دايرة هاملرشوع، هالبيت، هالعيلة، 
هي اليل عم بتأّمن اإلمكانيات الالزمة لتحقيقو، والعنرص البرشي 

جوهري مبيداننا، بحياتنا.
هي اليل بعتتني لوالدها، هي اليل نّقت فاديا هالصبية الحلوة 

املهضومة، هاإلم اليل عارت ست البيت قلبها، حياتها، عيلتها، متن 
خاللها تعّب لكل واحد منا حنانها.

وهي ست البيت اليل طالبة من فاديا ييل عم تكب باملسؤولية،
فاديا الحاملة الشعلة، تضل الفرحة مضّواية بحياة كل واحد منكم، 

زغار وكبار، معافني ومصابني.
إيفون شامي 

«SEMONS L’ESPERANCE, 
illuminons les coeurs 

autour de nous!»
Thème de l’année 2015-2016

Fadi Safi 
Fondatrice de la continuité du SESOBEL



30 سنة كرم 40 سنة رسالة
جينا كريوزفاديا صايف

سهيال عطوش
كريستيان فهد
ديدي صفري

أنطوانيت أيب رزق
يوالند شبيل
روال نجم

أونورين رسوجي
جيزيل كرم

ماي رزق ألله

د. جوزف حداد

وليد فحمة

نهال معّوض

سوزان ساميا

جوهينا صاجي

كريستني مغرّي

عايدة الحداد

وليد الحداد

مارون أبو رجييل

نايال الحاج

جانني يونس

رميا منصور

دوال فخري

مرينا عقل

كارال نجيم

سابني غانم

ليال الحاج

جويل منصور

من القـلب أكبر تحية وأكبر شكر ألحلى وأعظم هدية قدمتها أمنا العذراء ألوالدنا، وهيي إنتو...

10 سنة إيمان15 سنة التزام20 سنة عطاء25 سنة حب

شكراً... على كل هذه السنين !
عل مدى سنني العمر، رافقتونا، وكنتوا داميا حدنا !

آمنتوا بأوالدنا وبقضيتهم، وكملتوا معنا املشوار حتى نأمن لهم حياة كرمية وفرح ورجاء.

25 ســنة حــب،  30 ســنة كــرم،  35 ســنة تفـانــي،  40 ســنة رســالة، 
10 ســنين إيمــان، وبعــد أكتــر وأكتــر... 15 ســنة إلتــزام،  20 ســنة عطــاء، 

أّيها الزمالء الممّيزون،   
ست البيت إمنا وإم هالبيت اختارتكم لتكونوا حّد والدها العزيزين عا قلبها واللي هّيي بتحبهم كتري.  

شافت إنّو كل واحد منكم عندو شي ممّيز يعطيه ألوالدها.  
عندو وزنات مش عادية، وعندو عطاء مش عادي وعندو حمبة صادقة ونقّية.

مشكلة  أو  حتّدي  أو  صعوبة  وهيك كل  وحدّكم،  معكم  وكانت  حياتكم،  وعّبت  حّبتكم  البيت  ست 
واجهتوها كانت أسهل ألنكم اتكلتوا عليها.

يا عدرا، بطلب منك تضّلي مرافقة هالزمالء املمّيزين وكل فرد من عيلة سيزوبيل ليكونوا دامياً عالمة رجاء 
وحمبة لكل شخص بيلتقى فيهم.

بطلب منك تغمريهم كلهم بِِنَعِمك وحتّبيهم وتشكريهم عا طريقتك، طريقة ست البيت.
ألنو االمتنان هو ذاكرة القلب.

شكراً لكل واحد منكم من القلب.
فاديا صايف -  مؤّسسة إستمراية سيزوبيل        
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40ans40 سنة رسالة

إستحّقيُت املغامرة
»منســتحّق كّل لقاءاتنا«، بقول فرانســوا مورياك.

وهيــك لقائــي بإيفــون مــن ٤٠ ســنة. صدفــة كان الزم تتــم بتدبــري 
مــن العنايــة االهليــة، الّلــي عاهدتــي مبســرية حــّب خلدمــة أطفــاال...

املســاعدة،  حبــّب  يعصــف  عــم  فيــّي  اللّــي  الشــباب  عمــر  كان 
واخــرت إختصــاص إقــدر حّقــق مــن خاللــو هالّرغبــة. ألنـّـو مــن حــّق 
حيــايت عليّــي أنّــو أعطيــا معــى واتــركا بصمــة... وبلقائــي بإيفــون، 
 .SESOBELالـــ مغامــرة  ســنة،  مغامــرة ٤٠  املغامــرة،  اســتحّقيت 

ألنّــو إيفــون حبــّد ذاتــا مشــروع مغامــرة.
مــن حلظــة حوارنــا األول، عرفــت 
إنّــو املطلــوب مــّي بيتخطّــى 2٤ 
ســاعة عمــل بالنهــار، بيتخطّــى 
الـــ٤٠  وحــّى  والّزمــن،  اإليّــام 
ســنة... يّلــي ببدايــن، مــا كنــت 
اللّــي عــم  أمهيّــة  مســتوعبة متامــاً 
تطِلبُــو مــّي إيفــون، إّنــا ثقــي فيــا 
كانــت تُوحيلــي يوميــاً إنـّـا بتعــرف 

لويــن رح نوصــل وكيــف...
بــن حتّديــات، وصعوبــات،  الطّرقــات  ومــن وقتــا اختلطــت علينــا 
وخيبــات أمــل عــم تتكــّرر عــا كّل مفــرق طريــق. وقــّدام كّل حلظــة 
جناحــات  مشــّجع،  غــري  اختبــار  وكّل  رجــا...  يف  شــّك، كان 

مســريتنا. زخــم  شــّكلت  وإجنــازات 
٤٠ ســنة، والفرحــة عــم تغمــرن إلّن عــم شــوف القيــم يلّــي زرعتهــا 
حيــاة  تنبــض  عــم  عملنــا،  جوهــر  ويلّــي كانــت  بقلوبنــا  إيفــون 

: وإســتمرارية 
مهّمتنــا نكــون خبدمــة ذوي اإلحتياجــات اخلاصــة وُأَســُرن مــن أجــل 

حيــاة ســعيدة ومنســجمة...
حلمنــا نُوعــى عــا جمتمــع بيســتحّق والدنــا وقدراتــن... حّققنــا كتــري 

مــن هاحللــم ورح نضــّل نســعى حنّقــق...
عقيدتنــا بتبقــى إحرامنــا غــري املشــروط لإلنســان، خّينــا، وصــورة اهلل 
ومثالــو... وتســليمنا الكلّــي الّمنــا مــرمي العــدرا، »ســّت البيــت«، 

وملكــة قلوبنــا...
٤٠ ســنة حنتــوا فينــا عمــر، مــا غّيرونــا بــس:

وتعيــش  تفــرح،  مســمحال  صــار  اللّــي  أطفالنــا  عيــون  غيّــروا... 
مــن كيانــن... بيتجــزأ  مــا  جــزء  اعتربناهــا  يلّــي  الكرامــة 
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بــإرادة  صعوباتــن  لتجــاوز  بإعاقــة  املصابــن  شــبابنا  شــجاعة  نّــوا 
واســتقاللّية، صاروا شــهود لشــعلتنا، يّلي منحمال ســوا... وأهالينا، 
ــوا وحــدن مبســريتن، وصــار فــن يوثقــوا ببكــرا أكــر... جمتمعنــا  بطّل
بــّد مــا نلتقــي بيــوم يعــرف فيــه  عــم خيطــي خطواتــو جتاهنــا، وال 

ومكانتنــا... حبقوقنــا 
بــس يلّــي مــا رح يتغّير...

ليقّدمــوا  وتقنيــة وإحــراف  إلتــزام  بُفوُقونــا  يلّــي  العمــل  فريــق  أفــراد 
وِعَيلــن... عنــدن ألطفالنــا  مــا  أفضــل 

متطّوعــات  داعمــن،  شــركاء،  متربعــن،  مستشــارين،  أصدقــاء، 
ومتطوعــن محلــوا بقلوبــن قضّيتنــا ومــا توانــوا يعطــوا حالــن مبصداقّيــة 
وتفــان لتطويــر طاقاتنــا ووســائل عملنــا، أوفيــاء كتــار كان دافعــن 

الاّلمتناهــي َلوالدنــا... األمســى شــغفن 
شــكر خــاّص، وعــا قــد الـــ٤٠ ســنة، إللكــم كلكــم يــا أصدقائــي 
الّلجــان،  وخمتلــف  املســامهن،  وكل  العمــل  فريــق  أفــراد  األحبّــاء، 
وخاصة أفراد عيلي الصغرية، على دعمكن الغايل، على مبادرتكن 
ليكــون كّل فــرد منكــن شــريك بتأســيس وترميــم حجــر الزّاويــة يّلــي 

بيبقــى مــن أساســات الـــSESOBEL وهيكلّيتــا املســتقبلّية...
فيــا  أعطــي  ســنة،   ٤٠ قــّدام  أوقــف  الوقــت  حــان  ميكــن  اليــوم، 
مســؤولّيات  عامــة.  ومديــرة   SESOBELللـــ كرئيســة  شــهاديت 
كبــرية بتبقــى متواضعــة قــّدام نظــرة إيفــون، لـــّما تِقلّــي اّن شــريكتا 
إســتمرارية  مؤّسســة  »انــِت  اخلاّصــة  بكلماتــا  أو  بالّتأســيس 

 .»SESOBEL
شــي  مثــرة كّل  ااّل  منّــا  اســتمراريتنا  شــكرتك،  مــا  قــد  لــو  إيفــون، 
قّدمتيلــي يــاه إلكــرب وأنضــج مبســؤولية، وإســتحّق كّفــي الطريــق يلّــي 
اإلهليــة،  للعنايــة  شــي  ســّلم كّل  تعّلمــت  إيفــون  معِــك  انرمسلنــا.  
وأهــّم شــي  مــا خــاف، وإرمــي كل صعوبــايت وحتّديــايت بــن أحضــان 
»ســت البيــت«... إتّــكل ع ِحكمتــا الداميــة، هيّــي يلّــي وال مــّرة 

تركــت والدا يلّــي احليــاة مــا غّنجــن كفايــة...
عــم  مــا  طــول  رب،  يــا  قّدامــك  إلتزامــي  جبــّدد  هاألســاس  علــى 
تعطيــي عمــر، اّن كّفــي حيــايت برفقــه الـــSESOBEL، واّن اســهر 
احلــّب  وبعهــد  والّصلبــة.  احَلّقــة  األســس  علــى  إســتمراريّتا  علــى 
يلّــي اســتحقّيتو منّــك، بُوعــد فتــش عليــك بــكّل لقــاء حــّى حيــن 

الّلقــاء...
فاديا صافي
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30ans30 سنة كرم

هنا عرفت رّس فرح العطاءشهادة حب
مــن مخســة عشــر ســنه بالــذات وقفــت نفــس الوقفــة ألعطــي 
شــهادة حيــاة، وهلــق مــرء مخســة عشــر ســنة تانيــة بالنســبة 
قبالكــن  وع  ســنة  تالتــن  صــاروا  البصــر.    ملــح  متــل  أليل 

كلكــن .
بتعرفــون كلكــن، كريســتن مغــرّي مرتــو جلــورج مغــرّي حبيــب 
بتاريــخ  مطبــوع  الشــخصي  تارخيــي  إنّــو  فخــورة  أنــا  قلــي. 

الكبــرية. احللــوة  هالعيلــة 
أمجــل ِقيَــم تعلمتهــا مــن عيلتنــا:
العملــي،  احلــب  قيمــة   -
  : التفاصيــل  أدّق  بالحــق 
النظافــة، األلــوان واملوســيقى، 
يللــي  الطيبــة  والطعمــة  الرحيــة 
حوالينــا، هيّــي كلهــا بتحكــي 
وهيــك  العمليــة...  احملبــة 
اهلل. أوالد  منجّســد كرامــة 

الفــرح،  هيّــي  قيمــة  وتــان   -
مــن  النابــع  الصــايف  الفــرح 

والدنــا، وفــرح ربنــا اللــي مغلغــل بــإرادة احلــب فينــا. منشــكر 
حنــب. عّلمنــا  يللــي  ربنــا 

الثالثــة هيّــي كيــف نكــون متناغمــن علــى رغــم  - والقيمــة 
اختالفنــا. والظاهــر إنّــو الشــعلة اللــي منـَــْورا الســيزوبيل هيّــي 

تناغــم نــادر بــن صحــة ســليمة وصحــة جمروحــة.
كل هالقيــم يللــي عــم بعيشــها بالســيزوبيل هيّــي مرافقتــي ويــن 
نبــي شــعلة رجــا بوالدنــا وبأهلــن  مــا كان. واليــوم حننــا عــم 

أساســها إميــان حقيقــي فيهــن بأنــن والد اهلل احملبوبــن.
وأنــا فخــورة فيكــن كلكــن ألنكــن عــم بتبنــوا جســورا متينــة مــن 
احلــب قــادرة جتعــل مــن شــبيبتنا شــهود لســما رائعــة بتبلــش 

علــى هــاألرض.
بشــكر اهلل علــى املؤسِّســة إيفــون شــامي وعلــى هالشــعلة يللــي 
حّطهــا بقلبهــا، انشــاهلل حبملهــا علــى طــول مــش بــس ثالتــن ســنة.

وع قبــال امليّــة ســنة إليل وإللكــن كلكــن.
كريســتين مغّير

مل يكــن عملــي يف الســيزوبيل 
أن  اهلل  أراد  صدفــة،  جمــّرد 
ايفــون  باملؤسِّســة  هبــا  جيمعــي 
شــامي . إذ ســرعان مــا بــدأت 
إكتشــفت أهنــا رســالة ، رســالة 
خــالل  مــن  يســوع  خدمــة 
الصغــار،  إخــويت  خدمــة 

ســيزوبيل.  أطفــال 
واجلديــر بالذكــر الشــعور بالســالم الــذي كان حييطــي خــالل 

الثالثــون عامــاً عنــد رؤيــة إبتســامة األطفــال الربيئــة. 
ثالثــون عامــاً مــّرت كأهنــا أيّــام قليلــة… أيّــام مجعــت الفــرح، 
الدمــوع، النجــاح واخلــربة. بإختصــار ثالثــون عامــاً أضافــت 
إىل خــربيت املهنيــة معرفــة ســر فــرح العطــاء والعمــل اجلماعــي. 
شــكر خــاص إىل الرئيســة واملديــر العــام الســيدة فاديــا صــايف، 
وأّمنتــي،  وّكلتــي،  الــي  الفاضلــة،  احلاضــرة،  احلنونــة،  األم 

واحلاضنــة الدائمــة لعائلــي.  
شــكراً للســيدة كرمــل اخلــوري، رفيقــة الــدرب واحملبــة، وعايــده 

ووليــد احلــداد، ولــكل فريــق العمــل...
وشــكر خــاص إىل وجــود أوالد املؤّسســة، فلــوال وجودهــم ملــا 

حنــن كنــا هنــا. أدام اهلل عــذه العائلــة ومجيــع أفرادهــا.  
مــارون أبــو رجيلي
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يا عدرا، ما إلنا غريك، ما بدنا غريك
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صالة شكر

جّمعينا

عيلتك بقلب 

بعــد 3٠ ســنة مــن العمــل،
نشــكرك يــا رب ألجــل كل الــربكات الــي أعطيتنــا إياهــا يف 

حياتنــا،
ألجــل كل األيــام الصعبــة واملمتعــة الــي عشــناها مــع عائلتنــا 

عائلــة ســيزوبيل.
الــي  الســيزوبيل  أوالد  إبتســامة  أجــل  مــن  رب  يــا  نشــكرك 

احليــاة، حــب  علمتنــا 
ومــن أجــل اليــد الــي ســاعدتنا وكرّبتنــا يف عملنــا وحياتنــا.

مطيعــاً،  قلبــاً  رب  يــا  أعطنــا 
أذنــاً مصغيــة، ذهنــاً منفتحــاً،  
جنــّدد  لكــي  عاملــة  ويــداً 
للســنن  ومســريتنا  عهدنــا 

دمــة. لقا ا
علــى  بركتــك  رب  يــا  أفــض 
وأعطــي  حنّبهــم،  مــن  مجيــع 
أوالد  لقلــوب  الســالم 

املؤسســة. هــذه  يف  يعمــل  مــن  وكل  وأهلهــم  الســيزوبيل 
وأنــارت  حياتنــا  واكبــت  الــي  البيــت  ســت  نشــكر  وأخــريا 

 . طريقنــا
وليــد وعايــدة الحداد
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SESOBEL… Une valeur ajoutée à 
ma vie
Avoir 25 ans, c’est AVOIR un plus. 
Plus de sens de 
responsabilité, plus 
de maturité, plus de 
connaissances, plus de 
défi, plus d’avoir et de  
savoir… 
Avoir 25 ans au
SESOBEL, c’est ETRE 
tout ce «AVOIR», et 
faire de sa vie, une vie différente, exceptionnelle.

SESOBEL, 
UNE VALEUR AJOUTEE à MA VIE.

Gisèle Karam

ذ

25ans 25 سنة حـب

إنِت معنا،

نحنا ما منخاف
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SESOBEL… 25 ans ! 
Un chemin de dépassement

ألنّك ملكة املستحيل

Octobre 1990 : lundi, 8h du matin ; ils sont 12 
petits à courir, sauter, aller dans tous les sens. 
12 enfants touchés par l’autisme. Quand je les ai 
vus arriver, je me suis demandée ce que j’allais 
pouvoir faire avec eux.
L’aventure commence, 
mon chemin de maturité 
personnelle et spirituelle 
commence.

J’étais très heureuse 
d’être au service des plus 
faibles des plus pauvres, 
et j’ai découvert que 
j’étais la plus pauvre.
J’étais très heureuse de leur apporter ce qu’ils ne 
connaissent pas, et ce sont eux qui m’ont apporté 
ce que je ne connaissais pas.
J’étais très heureuse de les voir s’intéresser aux 
différentes activités que je leur proposais, mais 
ce sont eux qui m’ont transformée, pour ouvrir 
mes yeux à l’essentiel. 

À travers le regard des enfants, leurs sourires, 
leurs larmes, leurs cris ou même leurs angoisses, 
j’ai découvert que mon rôle ne consistait pas 
seulement à programmer des activités, ni à 
poser des objectifs pédagogiques… il y a un 
enjeu existentiel, vital. 

Chaque enfant aspire, quelque soit son handicap, 
à pouvoir se donner et se sentir aimé et utile pour 
l’autre. 

J’ai découvert que ma mission est plus large 
qu’une démarche pédagogique limitée dans le 
temps et dans l’espace ; c’est une mission qui 
contribue à faire grandir la paix, la joie et la 
beauté dans le cœur de tout un chacun, à faire 

grandir l’Amour, et déployer l’Être, cet être qui 
est dans le cœur de Dieu, et que chacun est 
appelé à connaître et apprivoiser.
J’ai découvert que chaque enfant, quelque 
soit son handicap, est habité par Dieu dans sa 
beauté, sa transparence et sa simplicité. Et nous 
avons tous besoin, dans notre vie actuelle qui 
nous plonge dans la vitesse, la compétition, 
l’efficacité, la production… de revenir à cette 
simplicité naturelle.

25 ans… Un chemin où j’ai découvert le plus 
grand trésor : Carlos, Roy, Nada, Georges, 
Roula, Layla… Pas de différence ; nous sommes 
tous, les  enfants de Dieu, bien-aimés. Tous 
ensembles, nous formons un seul corps : le 
Corps de Jésus Vivant, l’Église. Oui, je le crois 
dans le plus profond de mon être, car cette 
expérience de vie nous met tous sur un même 
pied d’égalité.

Ce chemin de dépassement, a fait fructifier la joie 
dans ma vie… une joie vécue au quotidien, et qui 
trouve sa source et son aboutissement en Jésus.

Roula Najm
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عيد بُرشى سيزوبيل25 شمعة من الحب
والصــَور  بيخلــص  مــا  الــكالم  للماضــي  بدنــا ِنرَجــع  إذا 

بينطفــوا. مــا  ُحــب  مشعــة   25 بتحكــي. 
دخلــت علــى هالبيــت وتربّيــت فيــه... متلــي متــل والدنــا.

مــا تعرفــت علــى حــايل إال هــون... مــا عرفــت طاقــة احلــب 
اللــي فيّــي إال هــون...

مــن عّلمــي ؟؟؟؟؟؟
مشعــات والدنــا كانــوا أكــرب مدرســي. حــى اهلل كنــت كل يــوم 

عــم شــوفوا...
تعّرفــت عليــه أكــر وتأّكــدت إنـّـو الســما علــى األرض.

كل  أمل،  كل  ِنظــرة،  كل 
أوالدنــا  مــع  لقــاء  عمــل، كل 
قيمــة  علــى  عّرفــون  وأهلُــن 

وفيّــي... فــُن  اإلنســان 
حيــايت  َضــوت  مشعــة   25

. حلُــب با
بــاب،  كان  اإلعاقــة  عــامل 
مــن  ُفصــح  عبــور،  مدخــل، 

العتمــة للنــور. كلمــات كتــريي أخــذت معــان كبــريي ووقفــت 
عنــدا : كرامــة، اإلعاقــة، احلُــب، املســاواة، اخلدمــة، املشــاركة.

إذا بــدي َكْمــل الــكالم ميكــن ينشــف احلــرب.
َخّلــون إختصــر هاملشــوار بـــ25 مشعــة ُحــّب رّح وزعهــا علــى 

قلــوب والدنــا...
بقــدم مــي صــالة، ُحــب، خبــور هلالبيــت وســّكانو...

أنطوانيــت أبــي رزق 

مــن  ســيزوبيل  فجــر  إنبــالج 
أربعــن ســنة، بيــوم عيــد بشــارة 

أبــداً...   صدفــة  منّــو  مــرمي، 
25 آذار، بذكرى بشــارة العذرا 
كانــت الســيزوبيل، مــن أربعــن 
سنة، هّيي البشارة احللوة للوالد 
مِحــى  يف  وللمجتمــع،  وأهلهــم 

»ســت البيــت« وشــفاعتها...
لـــّما كان »املعــّوق« عــم يتخبّــط إنســانياً ومعنويــاً مبجتمــع غرقــان 
بإعاقاتــه، وعايــش بغربــة نظــرة اإلنســان خليّــو اإلنســان املختلــف 
عنــو، كانــت الســيزوبيل البشــارة اللــي غــرّيت كل املفاهيــم، وزالــت 
اخلاصــة«  احلاجــات  عبــارة »ذوي  رّســخت  لـــّما  الفروقــات  كل 

بالعقــول والنفــوس. 
واحلــب  اإلهليــة  والعنايــة  والصــالة  اإلميــان  لــوال  مــا كان  هالشــي 
الكبــري. مــع املســيح أصبــح للحــب بُعــد جديــد وصــارت حــدودو 
الالحمــدود، ومــع ســيزوبيل مــا عرفــت احملبــة حــدود، ومشلــت كل 
عيلــة ســيزوبيل : والد، أهــل، عاملــن، متطوعــن  وأصدقــاء...

وبعــدا مســرية املرافقــة والدعــم واملشــاركة احلياتيــة والروحيــة مكّملــة، 
ومتّيــزت بالنمــو الروحــي واإلنســان واإلجتماعــي، وزّهــرت هالعيلــة 

حمبــة، عطــاء، فــرح، تضامــن، تســامح...  
ومتــل مــا كانــت الســيزوبيل مــن ٤٠ ســنة الُبشــرى احللــوة للبنــّوة، كّمــل 
املشوار... وكانت الُبشرى األحلى لألخّوة لـّما تأّسس »أنت أخي«. 
منشــكر اهلل على والد وشــبيبة »ســيزوبيل« و »أنت أخي«  اللي 
خّلونــا نتــذّوق طعــم »وجــع احلــب« وصرنــا نــرّدد مــع رمــز العطــاء 
والتضحية، العظيمة األم تريزا : »ال ختشوا أن حتّبوا حى يوجعكم 

احلــب. فلكــي يكــون احلــب صادقــاً ينبغــي أن يُوجــع«.
25 ســنة مــن عمــري مّضيــن بســيزوبيل، بقّدملــك ياهــن يــا ريب عــا 

مذبــح العطــاء لتحّولــن قرابــن مــن أجــل جمــد امســك. 
بعيــد أربعــن رســالة الســيزوبيل، أصــدق األمنيــات القلبيــة احلــارّة، 
منــّورة  باإلنســانية والعطــاء، وتّضــل مشعــة هالبيــت  رائــدة  دامــت 
القلــوب والــدروب، بشــفاعة وعنايــة »ســت البيــت«، أم الــكّل .

مع حمبي...
 كريستيان فهـد    
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ألن ابنك الحي ما بريفضلك يش
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وبعدين هـون...شهادة حب

وألنك إمنا

مــا منحاف من الصعوبات

بعــد 25 ســنة مــن العمــل مبحبــة واإللتــزام والصــرب والعطــاء 
واخلدمــة،

وبعــد 25 ســنة مــن الراحــة النفســية والشــغف والرضــى عــن 
الــذات والشــعور بقيمــة وجــودي وبقيمــة كل حلظــة مضيتــا 
مــع هاملاليكــة يلــي علمــون الفــرح والســالم الداخلــي رغــم 

الصعوبــة،
وبعــد 25 ســنة كــربت ونضجــت وتعّلمــت ميّـــز بــن املهــم 

واألهــم وتغــرّيت أولويــايت وصــارت صــاليت اليوميــة :
يــا رب مــا بــدي بيــت كبــري بــدي عيلــة كبــرية.

ســاعد  يــا رب كيــف  عّلمــي 
تــا يكــرب معــي وحــّدي  خيّــي 
ع  وأطلــع  إدعســو  مــش 

أنــا. إكــرب  تــا  ضهــرو 
أمتتــع  أعــرف  يــارب  علمــي 
مــش  عنــدي  باللــي  وأقتنــع 
إحبــث عــن املتعــة بالكتــري يلــي 

غــريي. عنــد 
عــن  وأتغاضــى  وســامح  بعيــي  يلــي  العــود  شــوف  علمــي 

رفيقــي. بعــن  يلــي  القشــة 
علمــي يــا رب إقطــع الشــارع ألتعــّرف علــى جــاري وإتواصــل 

معــو مــش بــس إحلــم كيــف الزم أوصــل عالقمــر.
يــا رّب ضيــف حيــاة لســنيي مــش ســنن حليــايت، وألنـّـك داميــاً 
حــدي ، ســاحمي علــى جهلــي واغفــر يل ضعفــي  ونــّورن تــا 

إفـــهم حكـمتـك.  
وأكيــد بشــكرك ريب علــى كل نَِعمــك الكتــري كتــرية يلــي ملّــت 

حيايت كل هالســنن.
بشــكرك علــى حمبتــك ورمحتــك يلــي مــا بتخلــص وأنــا عنــدي 

ثقــة كبــرية إنــو مــا رح تركــي.
أحبــــــك ربـــــــي...

ســهيال عطوش 

قديــش   ! ســنة   25 صــاروا 
! بســرعة  بيمــرق  الوقــت 

أّول مــا فتــت علــى الســيزوبيل 
قلــت بقعــد شــي ســنة و بفــّل، 
و  ســنة   25 صــاروا  بــس 
بعــدن هــون.  مــا قــدرت فــّل 
جيــت  مــا  إن  حّســيت  ألن 
بالصدفــة  هاملؤسســة  علــى 

رســالي. هيّــي  هــون  وإنــو 
جــو العيلــة وشــعوري إن عــم إخــدم بشــغلي قضيّــة، قضيّــة 

والدنــا املصابــن بإعاقــة، ثّبتــون بقــراري.
بشــكر أهلل علــى هالنعمــة و بشــكر والدنــا يلــي عطيــون أكــر 
مــا عطيطــن ويلــي خلّــون ميّــز وأشــعر بالقيــم احلقيقيــة يلــي مــا 

بتفــى مــع الوقــت ويلــي هيّــي جوهــر احليــاة.
يوالند شــبلي
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هذه العائلة قلبها ينبض دون توّقفنبع الحب هّوي والدنا وشــبيبتنا
لـــّما بفّكر إحكي عن ســيزوبيل، بتمرق براســي صور وذكريات 

ووجــوه ومواقــف كترية...
ميكــن أحلــى صــورة بتعــرّب عــن حقيقــة خــربيت هبالعيلــة مــن أكــر 

مــن 25 ســنة هّيــي الصــورة اللــي بتجمعــي مــع »روي«!!!
بالصورة يف روي، الشب الضخم اللي كتري بيخافو من حجمو 
وصوتــو، حاملــي متــل الفراشــة بــن إيديــه، أنــا اللــي حجمــي كتــري 
وبنفــس  احلــب  وبتأّمــل عظمــة  هالصــورة  قــّدام  بوقــف  صغــري، 

الوقــت بشــوف قديــش حننــا صغــار وحمدوديتنــا كبــرية.
نعم حننا صغار قّدام اإلعاقة وهيدا الســبب اللي بيخّلينا خناف 

منهــا. اللــي كســر احلاجــز بيــي 
»روي«  هــّوي  اإلعاقــة  وبــن 
تلقــاء  مــن  لعنــدي  إجــا  ألنّــو 
وخــاّلن  لقلبــو  ومحلــي  ذاتــه 

وصدقــو. بإحساســو  أوثــق 
طريقــي بســيزوبيل مزيّــن بصــور 
والدنــا وشــبيبتنا. يف أحلــى مــن 
صــورة »كــرمي أبــو عــرّاج« لـــّما 

يشــوفي وبيصــري ينــط بأرضــه مــن الفــرح وبيضــّل ينــط حلــى قــّرب 
لعنــدو وســّلم عليــه؟!! 

لـــّما تصــري تعمــل حــركات بإيديهــا  وصــورة »ترييــز أيب رزق« 
وتدّلي ع خّدها حلى بوســها ؟!! وصورة »جيل حّجار« اللي 

بيحمــّر مــن اخلجــل لـــّما مبــرق مــن حــّدو ؟!!
بيشرفكن يف أحلى من صباح »إيلي طوق« وابتسامته ؟!!

ويــن ممكــن القــي ســالم وطمأنينــة مثــل اللــي بعيشــون لـــّما بكــون 
مع »عالء عواضة« ؟!! عالء هو صديقي اخلفي اللي بيكفي 

يتطلــع بعيــون حلــى يفهــم أســراري.
ذكريــايت بســيزوبيل مزيّنــة بصــور وصــور... كل صــورة بتحكــي 
قصــة، منهــا غريبــة ومنهــا مــش ممكــن تتصــّدق، وكلهــا بتتلّخــص 

جبملــة وحــدة :
سيزوبيل هّوي نبع احلب، ونبع احلب هّوي والدنا وشبيبتنا

إللن هبدي مشواري من 25 سنة لليوم.
ديــدي صفيــر

25 ســنة من حيايت بإســتمراريّة 
الســيزوبيل.   مؤّسســة  يف 
تعلمــت أن أختطــى الصعوبات، 
وعطــاء.  وحمبــة  بفــرح  وأكّمــل 
مــن  فــرداً  فإلتزمــت  أن أكــون 
هــذه العائلــة الــي قلبهــا ينبــض 

دون توقف. 
التســليم  هــي  العائلــة  هــذه 
يف  الــرب  ملشــيئة  الكامــل 
كل شــْي.  هــي الســالم العميــق الدائــم، احلــق، الصــدق، 
اإلحــرام والنوايــا الطيبــة الــي ال عيــب فيهــا. تعطــي الصفــاء 
يف التفكــري ونقــاوة القلــب، هــذا مــا أراده مــن خــالل عيــون 

وشــبيبتنا.  أطفالنــا 
فأكثــر  أكثــر  يــوم  عليــك كل  أتعــّرف  أن  رب  يــا  أعطــي 
وأتعّمــق بســر احليــاة مــن خــالل حمبّــي لآلخريــن كمــا أنــت 

حــدود.  بــال  أحببتــي 
التامــة،  والصحــة  إليفــون  املســتمر  والنجــاح  التوفيــق  أمتــى 
يف  رافقتــان  اللتــان  وكرمــل  فاديــا  الســيدة  مــن  وأشــكر كل 
لــكل  اجلامعــة  املؤّسســة  هلــذه  اإلســتمرارية  وأمتــى  دريب، 
حاضنتنــا.  العــذراء،  مــرمي  البيــت  ســت  بشــفاعة  شــخص 

وشــكر للــرب يســوع علــى كل عطايــاه لنــا.

أونورين الســروجي

-9-



ذ

25ans25 سنة حـب

La jeunesse n’a pas d’âge Visages de l’amour
Au SESOBEL, on ne compte pas l’âge en année, 
on grandit en maturité.                                        
J’ai fermé les yeux et je 
suis revenue 25 ans en 
arrière. 
Dès ma première année 
dans cette famille, ma 
vie a changé. 
Comment ? 
En trouvant ce que 
le monde actuellement a perdu «Les valeurs 
humaines». J’ai grandi dans une famille où la 
vraie beauté règne !  Je n’oublie jamais les nuits 
blanches qu’on passait pour préparer les fêtes 
de Noël, ni les soirées pour aider à emballer le 
chocolat. On ne sentait pas la fatigue, le sourire 
apparaissait sur tous les visages car chacun de 
nous donnait le meilleur de soi.

Avec les enfants :
- j’ai vécu dans la joie malgré la souffrance, dans 
le défi malgré les obstacles et les contraintes.
- j’ai appris qu’aimer n’est pas seulement donner 
à l’autre ce qu’il a besoin mais vivre des petits 
-moments en partageant avec lui la joie, la 
souffrance.
- j’ai vu sur leurs visages se refléter la face de Dieu 
avec toute sa splendeur.             

Rester jeune c’est avoir un cœur comme celui de 
nos enfants afin :
* de sourire du fond du cœur.
* de donner de tout cœur.
* de dire ce qu’on a au cœur.
* d’aimer avec son cœur.
* de remercier avec un baiser du cœur.
Ma sincère gratitude envers chaque personne de 
cette famille.

May Rizkallah Jabre

Après 25 ans au sein de cette famille ou j’ai vécu 
différentes visages de l’amour, du don, de recon-
naissance et de gratitude, je n’ ai pas trouvé les 
mots qui expriment mes vrais sentiments qu’à 
travers ce texte de «Mère Térésa» :

« Faites-le quand même...
Les gens sont souvent déraisonnables, illo-
giques et centrés sur eux-mêmes, 
Pardonne-les quand même...
Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être 
égoïste et d’avoir des arrières pensées,

Sois gentil quand 
m ê m e . . .
Si tu réussis, tu trou-
veras des faux amis et 
des vrais ennemis,
Réussis quand même...
Si tu es honnête et 
franc, il se peut que les 
gens abusent de toi,

Sois honnête et franc quand même...
Ce que tu as mis des années à construire, 
quelqu’un pourrait le détruire en une nuit,
Construis quand même...
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pour-
raient être jaloux,
Sois heureux quand même...
Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’au-
ront souvent oublié demain,
Fais le bien quand même...
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se 
pourrait que cela ne soit jamais assez,
Donne au monde le meilleur que tu as quand 
même...
Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une 
histoire entre toi et Dieu, cela n’a jamais été 
entre eux et toi ».

Gina Keyrouz
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Secret du sourire sincère et illimité Ici je me suis armée de foi et d’amour
1996… 2016…  Et le conte continu, 20 ans de 
joie et de satisfaction morale au sein de la grande 
famille du SESOBEL et de ANTA AKHI.
La vie journalière dans cette maison, pleine de 
sourires sincères rayonnants qu’on trouve dans les 
visages de nos enfants et jeunes qui sont des anges 
sur terre, a rendu mon 
vécu quotidien et ma 
vie remplis de paix, de 
sérénité et de joie de 
vivre. Le secret principal 
de cet amour est basé 
sur l’égalité et le respect 
d’autrui. Autrui qui m’a 
donné cette pause pour 
readditioner, resoustraire, rediviser et recalculer le 
vrai sens de notre présence partielle dans cette vie.

Finalement, une grande félicitation pour le 40ème 
anniversaire d’émeraude du SESOBEL qui continue 
à semer l’espérance et à illuminer tous les cœurs 
des gens autour de lui.

Walid Fahmé
20 ans déjà...
20 ans de chants et de rythmes avec les plus belles 
notes de musique, nos enfants au SESOBEL.
20 ans d’harmonisation de nos pratiques 
professionnelles avec les différents instruments de 
musique, mes collègues 
au SESOBEL. Une 
symphonie orchestrale 
menée depuis 40 ans par 
la direction du SESOBEL.
Sous la baguette du chef 
d’orchestre «SET EL BEIT».
La synchronisation de 
cette symphonie sur les 
pages de mes 20 ans a enrichi et embelli ma 
vie… MERCI.

Suzanne Bou Abboud Sammia

Quoi écrire dans le témoignage après 20 ans?
Est-ce que le nombre des années en en lui-même 
n’est pas un témoignage ?
Oui ! 20 ans d’engagement est la grande preuve 
de mon appartenance à cette institution.
A l’embauche en 1995, j’étais encore une très jeune 
fille, ici j’ai grandi, j’ai tout appris, j’ai rit et j’ai 
pleuré. Ici je me suis armée de foi et d’amour.
Si je n’avais pas cru à la valeur des enfants, je ne 
me serais pas engagée !
Si je n’avais pas cru à la mission de l’institution, 
je ne me serais pas engagée !
Si je n’avais pas senti que je suis entourée d’une 
famille, je ne me serais pas engagée !

Si je n’avais pas cru que 
j’ai été choisi par «Set El 
Beit» pour être membre 
dans cette famille, je ne 
me serais pas engagée !
Me voici après 20 ans, 
je m’engage pour les 
années à venir, 
promettant d’être dans 
le même dynamisme 

pour assurer toujours le meilleur aux enfants, et 
participant au développement et rayonnement de 
l’institution, jusqu’à faire passer la relève à d’autres 
personnes choisies pour continuer le long chemin.  
A la fin je n’ai rien à dire que «Le meilleur ami de 
“merci” est “beaucoup”».

Nahla Saad Mouawad
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بالســيزوبيل تعلّمت إتحّدى الصعوبات
إّن ظــروف احليــاة ومتطلباهتــا أجربتــي علــى العمــل ملســاندة 
الضروريّــة  احلاجــات  وتأمــن  أوالدي  تربيــة  يف  زوجــي 

حليــاة كرميــة. واألساســّية 
بــدأت عملــي يف مؤسســة الســيزوبيل لكــي مل أكــن أعــرف 
بأهنــا ســتصبح يومــاً مــا كمنــزيل والعاملــن فيهــا كأفــراد مــن 

عائلــي.
مــع األوالد  للتأقلــم  الصعوبــات  بعــض  البدايــة واجهــت  يف 
خاصــة وإن مل أكــن علــى عالقــة مباشــرة هبــم، لكــن بعــد 
التعــّرف عليهــم أحببتهــم بصــدق وأصبحــت أنتظرهــم يوميــاً 

شــو  »جوهينــة  ليســألون: 
عليهــم  وأرّد  ؟«  اليــوم  الغــدا 
تعابــري  منتظــرًة  بابتســامة 
وجههــم، طبعــاً تكــون الوجــوه 
بيتــزا،  مســاع:  عنــد  ضاحكــة 

ملوخيــة... مهربغــر، 
صحيــح أّن تعــب ومصاعــب 
احليــاة تنهكنــا وحتزننــا أحيانــاً، 

هــذه  أحتــدى  أن  تعّلمــت  املؤسســة  هــذه  يف  هنــا  لكــن 
الصعوبــات، أن أشــّد عزميــي وأغلبهــا بابتســامة وأســّلم حــزن 
وتعــي » ملــرمي ســت البيــت« ملكــة املســتحيل الــي هــي قــادرة 
أشــخاصاً  طريقــي  وضعــت يف  الــي  هــي  شــيء،  علــى كل 

دعمــون وســاندون ووقفــوا إىل جانــي.
شــكراً من القلب لكل إنســان تعّرفت عليه يف هذه املؤسســة 
ألن منــه تعّلمــت، والشــكر األخــري للــرب يســوع ألنــه راعــي 

حيــايت ومنــزيل.
جوهينا ســاجي

20 سنة عطاء

إّن السيزوبيل فعالً مدرسة للحياة
يــا إخــويت األعــزاء يف عائلــي 

الســيزوبيل،
ال يســعي بعــد مــرور أكثــر مــن 
الســيزوبيل  يف  ســنة  عشــرين 
إاّل أن أعــرّب عــن مــدى امتنــان 
النتمائــي  الكبــرية  وفرحــي 

املقدســة. العائلــة  هلــذه 
مدرســة  فعــاًل  الســيزوبيل  إّن 
للحيــاة، يرعــرع هبــا اإلنســان 
ويتشــّبع مــن مبادئهــا ال ســيما العطــاء، الكرامــة، املشــاركة، 

والشــفافّية. احملبــة 
لعــّل كل هــذه املبــادْى مــن صلــب مكّونــات ســت البيــت.

أيّهــا االخــوة، طاملــا أنتــم ضمــن هــذه العائلــة فــال ختافــوا ألن 
معــي  فعلــت  عليكــم كمــا  وتســهر  األهليــة حتيطكــم  العنايــة 

ومــع عائلــي منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة.
أملــي أن أكمــل باقــي حيــايت يف ربــوع هــذه العائلــة ومهمــا 
ممــا  قليلــة  نســبة  إاّل  متثّــل  ال  أفعــايل  فــإّن  وفعلــت  أُعطيــت 

الســيزوبيل. أعطــان 
د. جــوزف حداد

ما عمرك بتخيبي أمل اليل بيتكل عليِك
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الحب هّوي أســاس بحياتنا وبعالقتناهــون تعّرفت عىل عيلة صادقة
قَبِــل مــا بـَلِّــش إشــِتِغل بالّســيزوبيل، كنــت َضــّل إســأل حــايل 
ــغل۱۰ أو ۱۵ أو  كيــف بيقــدر اإلنســان يســتمّر بِــذات الشِّ
۲۰ ســنة ؟ مــا بِيزَهــق ؟ مــا بيوقَــع بالّروتــن؟ شــو بيَضــّل قــاِدر 

إنّــو يَعطــي ويَقــدِّم ؟
الّســيزوبيل، ِعشــت  َعيلِــة  أفــراد  مــن  فَــرد  ِصــرت  بَــّس وقــت 
َعيلِــة صادقَــة،  علــى  تَعرَّفِــت  هــون  حِبَيــايت.  األَهــّم  اإلخِتبــار 
ُمؤِمنــة، َوِفّيــة وَغِنّيــة مبَحبِّــة الــِكّل. بِالّســيزوبيل كــربِت وَكــربَِّت. 

َعطَيــت مــن قَلــي وَعطيــون مــن قَلــُن. 
ِبشــُكر  أنــا  قَلــي،  علــى  الغاليــة  ناَســِبة 

ُ
هِبامل َهيــك،  كرمــال 

يـَلّــي ِكّل  الَبيــت  ِســّت  الَعــدرا 
والّصّحــة  الُقــوَّة  بَتعطيــي  يــوم 
َحــّى إســَتِمّر خبَِدمــة هالرِّســالة.

يـَلّــي  وَأهلُــن  والدنــا  ِبشــُكر 
األَقــوى  التَّأثــري  إلُــن  كان 
الصَّعيــد  علــى  تـََقدُّمــي  علــى 
َفريــق  ِبشــُكر ِكّل  اإلنســان، 
الَعَمــل يـَلّــي داميــاً إيــدو بِإيــدي 
ونَقــدِّم  بَِعضنــا  نســاِند  َحــّى 

األفَضــل ألوالدنــا، ِبشــُكر َريّب وِإّمــي ويَبِّ يـَلّــي ِإلُــن أكــرَب َفِضــل 
، ِبشــُكر ِكّل فَــرد مــن أفــراد اإلدارة الَكرميــة، وامَسحــويل إّن  علَــيِّ

بِالذِِّكــر: َأخــّص 
رَجــع اأَلوَّل أللنــا بِإدارهتــا 

َ
ــّيدة فاديــا صــايف يـَلّــي ِهــيِّ داميــاً امل السَّ

الصَّلبــة احلَنونــة،
ثل اأَلعلى،

َ
السَّّيدة كارمل خوري يـَّلي ِهيِّ بالنِّسبة أليل امل

السَّّيدة ليليان درغام يـَّلي كانت أَوَّل من ساندن وِوِثق يفِّ،
عَنوي الّدامي،

َ
السَّّيدة روىل جنم على دعمها امل

فــرة  أكــرب  َقَضيــت  معهــا  يـَلّــي  رزق  أيب  أنطوانيــت  اآلنســة 
مبَســرييت، َقَطعِــت 

اآلنسة آنيتا احلاج على َتقديرها إليل وَلَعَملي،
ــل  ــي كانــت وبِتَضــّل َمَث ــور يـَّل ــيِّدة الرا َجّب ــام، السَّ وِمســك اخلِت

لَلَمســؤولة الرّاقيــة.
وحِننــا  أمحَــر،  َخــّط  والدنــا  الّســيزوبيل،  حِبــّب  حِبّبُكــن كتــري، 

ِمســَتِمرّين.  بالَقِضيِّــة 
جانين شليطا يونس

15 سنة... 15 سنة التزام... 
15 ســنة حــب... 15 ســنة 
أمــل...  ســنة   15 فــرح... 
15 ســنة عطــاء... 15 ســنة 
تعــاون... 15 ســنة رجــاء... 
15 سنة إخالص... 15 سنة 
إميــان... 15 ســنة مشــاركة... 
 15 مســاندة...  ســنة   15
ســنة   15 اندفــاع...  ســنة 

مثابــرة... 15 ســنة طمــوح... 15 ســنة كرامــة... 
مــن  ســنة  هــال15  أمضيــت  هيــك  واختصــار  بســاطة  بــكل 

بالســيزوبيل. عمــري 
جبــي كل يــوم علــى هاملؤسســة مــش لتأديــة وظيفــة ولكــن لعيــش 
جديــد  شــي  يــوم  وإلتعلّــم كل  القلــب  مــن  وعطــاء  »متعــة« 
يزيــدن قــوة وطاقــة بتســاعدن إقــدر واجــه صعوبــات احليــاة.

اللــي مسحلــي  قلــي علــى هالوقــت  مــن كل  بشــكر ســيزوبيل 
مضــي فيهــا وبتمــى كمــان عيــش خــربة 15 ســنة جــداد فيــا 

وأكــر...
نايــال تامر

واتّكلنا، علمينا نضّل نتكّل عليِك، 
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باألّول كانت وظيفة وهلّق جزء من حيايت الحب هّوي أســاس بحياتنا وبعالقتنا
مخســة عشــر ســنة مرقــوا... مليانــن فــرح وتعــب، مليانــن مــن 

خــربات احليــاة.
كربت بالســيزوبيل، تزوجت وكربت عيلي، كربت مســؤوليي 

وتعلمــت إشــيا كتــرية مــن والدنــا وشــبيبتنا !
شــو تعلمت ؟

احلــب، يللــي هــّوي أســاس حبياتنــا وبعالقتنــا. بَِنّمينــا وبيعطينــا 
قــوة حــى نســتمّر ونعطــي األفضــل.

ومبّيزنــا  بيغمرنــا  يللــي  العائلــي  اجلــو  هــّوي  بوجــودي  احلافــز 
بالســيزوبيل، وبيســاعدنا حــى 
بعــض  مــع  بعالقتنــا  ننمــى 

عمــل. جتــاه كل  وعطاءنــا 
تعّلمــت مــن هاإليــام التجــّدد، 
معطائــن  داميــاً  نبقــى  حــى 
مــن  ولــد  لــكل  األفضــل  حنــو 

والدنــا.
شــكر ملاغــي مــدور يللــي هــي 

دعــم وقــوة حــى نتجــدد ونثابــر، لــكل فــرد مــن فريــق العمــل 
بربنامــج التوّحــد ولــكل شــخص بالســيزوبيل والشــكر الكبــري 

»لســت البيــت«.
ريمــا ابراهيــم منصور

رامســي  وأنــا  وتعلمــت  كــربت 
حليــايت مشــروع واضــح : بــدي 
خلّــص جامعــة، القــي وظيفــة، 

إجتــّوز وجيــب والد.
هيــدا خمططــي للحيــاة، خمطــط 
واضــح، رومنســي وحلــو كتــري.

ألنّــو  الســيزوبيل  علــى  فتــت 
قريــب  منيــح،  صيتــو  املطــرح 
دفــع  يعطيــي  ورح  بيــي  علــى 
وقيمــة حليــايت املهنيّــة. كان عنــدي شــرط إنــو أشــتغل بــس مــع 
الــوالد الزغــار ألنّــو مــا كنــت رح أعــرف اشــتغل مــع الكبــار 

بــّدي. مــا كان  وأصــاًل 
مــا أخــدت كتــري وقــت وحســّيت حــايل مبطــرح مــش غريــب، 
بالعكــس مطــرح رايــق مــع إنّــو كتــري عجقــة ! مطــرح برحّيــي 
مــع إنّــو كتــري ضغــط، مطــرح جبــي عليــه بــكل محــاس ونشــاط 

مــع انّــو كتــري تعــب.
كل بيئــي بتســألي إنــت ليــش بعــدك بالســيزوبيل؟؟؟ اطلــي 

دوام كامــل باجلامعــة أرحيلــك!

أنا قضيت عشــر ســنن بالســيزوبيل ألنو: 
بــاألّول كانــت وظيفــة وصــارت جــزء مــن حيــايت.

لعنــدن  روح  صــرت  والشــبيبة،  الــوالد  قــّدام  إتلبّــك  كنــت 
حبــايل. الثقــة  ويعلمــون  ليعطــون 

كنــت إقــرا بالكتــب الروحيّــة إنـّـو حنــن حماوطــن بالنعــم بــس مــا 
يف غــري والدنــا وشــبيبتنا يلّــي جبســدوا وجودهــا.

الشــبيبة،  لــألوالد،  للعــدرا،  شــكراً  يعــي  للســيزوبيل  شــكراً 
لــإلدارة ولــكل املّوظفــن ألنـّـو تعّلمــت إنـّـو احليــاة مــش مشــروع 
تنعــاش رغــم كل  احليــاة مرحلــة حلــوة  أنــا برمســه كشــخص، 

بتنعــاش حبــب وبضحكــة.  الصعوبــات، مرحلــة 
ســابين ســركيس غانم نعمل اليل علينا، 

ونرتكلك حصتك حّصة ست البيت
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نعم، آمنت بالقضّية
خّلصــت اجلامعــة وعــم فتّــش علــى شــغل... الصدفــة وّصلتــي 

عالســيزوبيل.
بالقضيّــة،  آمنــت  نعــم،  قلــت 
والقضيّــة  للعائلــة  انتميــت 
وقطعــت  الكبــرية.  اإلنســانّية 
البصــر.  بســرعة  ســنن   1٠
تعّرفــت  حيــايت  تكمــل  وتــا 
عــم كّمــل  يللّــي  عالشــخص 
وأّسســنا  معــو  حيــايت  مشــوار 
عيلــة صغــرية مــن خــالل عيلــة 
الســيزوبيل يللّــي أنــا فــرد منهــا.

بشــكرك يــا رب علــى الوزنــات يللــي عطيتــي ياهــا. تعّلمــت 
كتــري مــن الســيزوبيل. تعّلمــت مــن وجــع والدنــا الصــرب ومــن 
فرحهــم تعّلمــت إنـّـو الوجــع مــش مهــّم، األهــّم الصــرب والرجــاء. 
بشــكر كّل شــخص كان حــّدي، وأنــا بقــول إنّــو كّل شــخص 

بينتمــي لعيلــة الســيزوبيل دور العــدرا حبياتــو كبــري.
عطيــي يــا رّب كّمــل هاملســرية بصــدق وشــفافّية مــن خــالل 
الســنن  عقبــال  والرجــاء...  احملبّــة  نبــع  هــّوي  يللّــي  يســوع 

واإلزدهــار. الطويلــة 
ميرنا عقل الشمالي

Je suis fière de mon appartenance
A l’aube de mes 10 ans au SESOBEL, je 
réalise que le témoignage que je rends
aujourd’hui est inexorablement loin d’être 
le fruit d’un travail 
solitaire. Je n’aurais
jamais pu le réaliser sans : 
Les enfants et jeunes 
du SESOBEL, qui
constituent le cœur 
de mon action, qui n’a 
jamais arrêté de 
me pomper l’amour, 
l’encouragement, le support  et le plaisir d’avancer;
Le soutien quotidien indéfectible d’un grand 
nombre de personnes dont la générosité, la 
confiance et le dynamisme m’ont permis de
progresser.
Si je prends un peu de recul pour retracer le
parcours des années passées au SESOBEL, je me 
vois exaltée de tellement de beaux souvenirs, de 
responsabilités, de défis.
Je revois le premier jour de mon stage, quelle 
angoisse, quelle peur, et quelle excitation! Les 
jours sont passés depuis. Très vite si puis-je dire. 
Mais je suis satisfaite de ce que je suis et ce que 
je représente à ce jour, en tant que membre de 
cette équipe.
A l’occasion de ces 10 ans passés, je crois qu’il est 
temps que j’exprime ma gratitude, mon respect 
et mon amour au SESOBEL : enfants, familles, 
équipe et direction. 
Ma gratitude pour le bagage professionnel,
éducationnel mais surtout humain et existentiel 
qu’il a pu me transmettre. 
Mon respect vis-à-vis de son approche humble, 
humaine et discrète avec les enfants, les familles 
et le personnel. 
Mon amour pour une institution qui a su, par 
son enthousiasme et optimisme contagieux,

valoir les capacités cachées de nous tous, au-delà 
des obstacles et du handicap. 
Enfin, je tiens à dire que ma consolidation avec 
chacun des membres a grandi en même temps 
que mon parcours, elle a même servi de socle à 
mon épanouissement. Et pour cela, je ne peux 
conclure qu’en exprimant une vérité absolue : 
Je suis fière de mon appartenance au SESOBEL et 
je le serai à jamais !

Layal Hajj
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10 ســنني مرقوا كتري برسعة
بوقفــة كتــري ســريعة بطّلــع لــورا ملــاّ جيــت ع الســيزوبيل مــا كنــت 

إعاقــة، كان  يعــي  شــو  بعــرف 
مناســب  بــدوام  شــغل  بــّدي 
تالقيــت  يــوم  أّول  لعيلــي. 
بــاألوالد، كّل اللّــي معــي كانــوا 
ناطريــن رّدة فعلــي. لقيــت حــايل 
مــش مزعوجــة، مــش مضايقــة، 

هــون حملّــّي. لقيــت حــايل 
كربنــا،  مرقــوا،  ســنن   1٠

احللــول. انوجــدت  بــس  واملشــاكل  اهلمــوم  تطورّنــا، كــربت 
1٠ ســنن تعّلمــت بالســيزوبيل إنّــو بعمــل اللّــي عليّــي وبــرك 

احلّصــة الكبــرية لســّت البيــت هيــي بتعــرف شــو بدنــا.
جولي عازار

مع والدنا وأهلن إكتشفت معنى جديد للحياة
مــا  هنــار   ،2٠٠3 شــباط   1
هبيــدا  حبيــايت.  إنســاه  ممكــن 
بكيــت  بكيــت كتــري،  النهــار 
الفــرة  إنّــو  عرفــت  إلّن 
ســنة  بتــان  تبعــي  التدريبيّــة 
جامعة رح تكون بالســيزوبيل. 
بكيــت  خفــت،  ألن  بكيــت 
علــى  فــوت  بــدّي  مــا  ألنّــو 
بــّدي  ومــا  بعرفــو  مــا  عــامل 
ناطــرة  يلــّي  املطــرح  هيــدا  مــش  ألنّــو  بكيــت  عليــه،  إتعــّرف 
قّضــي فيــه 6 أشــهر، بكيــت ألن كان بــّدي مطــرح التحــّدي 

أصعــب...  يكــون  فيــه 
صّليــت كتــري وطلبــت مــن اهلل يصــري عجيبــة أو يصــري حيــالّ 

شــي ومــا إطلــع علــى ســيزوبيل ! 
بــس ربنــا اســتجاب علــى طريقتــو ومقابــل هالّصــالة كان يف 
إصــرار كبــري مــن شــخص كان عــارف وشــايف شــو ناطــرن 
هبيــدا املطــرح ! شــخص اختــرب الســيزوبيل وكان بــّدو يعطيــي 

الفرصــة إختــربا. 
جيــت ومرقــوا الســتة أشــهر كانــوا كتــري صعبــن رغــم النجــاح 
والتفــّوق... ومرقــت اإليـّـام، مــن بعــدا قطعــت بفــرات تدريبيّــة 
بكتــري مراكــز ومؤّسســات بــس هنــار الّلــي ختّرجــت مــا لقيــت 
م طلــب شــغل، ومــا  حــايل إاّل علــى بــاب الســيزوبيل عــم قــدِّ
قّدمــت وال مطــرح تــان، قلــت ألهلــي أو هــون أو وال مطــرح! 
واليــوم صــاروا 1٠ ســنن وكّل يــوم هبالعشــر ســنن كنــت عــم 

.Merci قــول
Merci للعــدرا يلّــي كان بــّدا إّن كــون فــرد مــن هالعيلــة، 

Merci »رنــا تــن« يلّــي أصــرِّت تفرجيــي عــامل حلــو، نضيــف 

وصــادق مــا شــفتو غــري بالســيزوبيل،
Merci لــكّل فــرد مــن هالعيلــة وقــف حــّدي، كــرّبن وعّلمــي، 

ســندن ومــا تركــي ،
وMerci كبــرية لوالدنــا وأهلــن يّلــي عطــون الفرصــة إكتشــف 

معــى جديــد للحيــاة.
كارال نجيم شــمعون

لَرِسالة َوظيفة تَحَولِّت 
علــى  العــدرا حطِّتــي  َوظيفــة،  علــى  نـَبِّــش  إن  قـَــّرِرت  َوقِــت 
َطريــق الســيزوبيل، وِمــن هــون بـَّلــش َدرب الّتَحــّدي. الَوظيفــة 
حَتَولِــت َلرِســالة َعميقــة ِجــداً. ويـَّللــي بيآِمــن إنـّـو احلَيــاة َمدَرســة 
تانيــة بيفَهــم يَللــي ِعشــتو أنــا مــع والدنــا . ِمِتــل مــا أنــا ِكنــت 
َعــم ســاِعُدن، ِهــّي َكمــان َعلَّمــون إشــيا كتــرية، ووّعــوا فيّــي 
الَصــرب وطــول البــال. والدنــا ِشــعلة عــم تضــّوي حيــايت عنــد 

للــرَّب  وُشــِكر  ُصبِــح  ِكل 
صــورِة  ِهــّي  َمســاء.  عنــد كل 
مــا  ِفيــا ِكل  بِتالقــى  يـَلّــي  الّلــه 
ُأحُضــن َولَــد َموجــوع وســاِعدو 
َهاملؤسســة  إخــدم  مــا  وكل 
يَللــي ِمــن ِخالهلــا تَعرَّفِــت علــى 
َفريــق َعَمــل صــار إلــو أَثَــر ُمِهــم 

الَيوِميِّــة. حِبَيــايت 
ــل َهاملِشــوار  ِبشــُكر ِكل َشــِخص ســاَندن وَدَعمــي حــّى َكمِّ
م خَلَــري والدنــا وأهلُــن  وانشــاهلل بِالَنجــاح الــدامِي والَتطَّــُور والتـََقــدُّ
ومؤَسِســتنا وِكل إنســان حُمِّــب َعــم يوقَــف إىل َجنبنــا. والشُّــِكر 

َؤَسســة.
ُ
األكــرَب للَعــدرا ِســت الَبيــت َشــفيِعة َهامل

دوال فخري


