
شهادات من القـلب 
مبناسبة اإلحتفال بعيد سيدة البشارة

25 آذار 2017

 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 



30 سنة كرم 35 سنة تفـاني
ميشا باخوس

ليىل زغيب

رضا السخن

إيليانا خوري

سمرية رومانوس

لطيفة رشبني

مادونا البارد

جوزف رّسام

مادونا سامحة

ليليان زغيبريتا بطيش

مارسيل املالح

رانيا املالح

ديانا حّسون

سعدا بطرس

جوليانا عنييس

ريتا عقيقي

ماي أبو ملهم

ريتا معلوف

ميا بطيش

لودي رزق

جيهان عقيقي

مــن القـلــب أكبــر تحيــة وأكبر شــكر 
ألحلــى وأعظــم هديــة قدمتهــا أمنــا العــذراء ألوالدنــا، وهيــي 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 و إم هالبيت اختارتكم لتكونوا حّد والدها العزيزين على قلبها واللي هّيي بتحبهم كتري.  
والرجاء  ونقّية  صادقة  وحمبة  عادي  مش  عطاء  وعندو  وزانت  عندو  منكم  واحد  إنو كل  شافت   

مَعشَعش يف قلبه.
مشكلة  حتّدي، كل  صعوبة، كل  وهيك كل  وَحدّكم،  معكم  وكانت  حياتكم،  وعّبت  حّبتكم  البيت  ست 

واجهتوها كان محلها أسهل ألنكم اتكلتوا عليها وهيك عطاؤكم َزهّر وعطركم طيَّب األنفاس.
اي عدرا، بطلب منك تضّلي مرافقة هالزمالء املمّيزين، كل أفراد عيلة سيزوبيل ليكونوا دامياً عالمة رجاء وفرح 

وحمبة لكل سخص بيلتقى فيهم.
بطلب منك تغمريهم كلهم بِنَعِمك، حتبيهم وتشكريهم عا طريقتك، طريقة ست البيت.

من القلب شكر خاص و مميَّز لكل واحد منكم.
    

فاداي صايف- مؤّسسة إستمرارية سيزوبيل        
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ذ

30ans 30 سنة كرم

إنها يـُد اآلب
35 ســنة وأان أتســاءل ما هو ســّر قّويت ؟ 

ختطّــي  اســتطعُت  كيــف 
الصعــوابت وكّل  الضيقــات، 

؟ احليــاة  ضغوطــات 
يقّويــي  ينعشــي،  الــذي  مــا 
ألســتمّر  حافــزاً  ويعطيــي 

؟ بفــرح  ابلعطــاء 
إّنــا هــي... يــُد اآلب.

ومــا  الــي كانــت  رّب  يــدك 
متســكي. زالــت 

كلماتــك »ال ختــف، هــا أان معــك وأحبّــك«.
حضــورَِك يف كل مراحــل حيــايت الــي مل تكــن ســهلة، لكنهــا 

مباركــة ومثمــرة.
أشــكرك رّب مــن كّل قلــي علــى حبّــك الالمتناهــي وأعتــذر 

منــك عــن كّل مــرة ضعفــُت ويئســُت ومل أفهــم ســّرك.
ليلــى زغيب 

ذ

35ans35 سنة تفاين
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الســيزوبيل خّمرت العجينة
مــا كان ســهل علّيــي إكتــب شــهادة حيــاة 30 ســنة عشــتها 
إبلتــزام، كان فيهــا نــزالت مقابيلهــا طلعــات، وكانــت مليانــة 
مــا  واألحاســيس  هاملشــاعر  ألنّــو  وأحاســيس،  مشــاعر 
تفقــد  ورح  تعّلمتهــا  وقيــم  عشــتها  خــرات  هيّــي  بتنكتــب. 

إكتبهــا. بــس  قيمتهــا 
بقضيتهــا  والتزمــت  الســيزوبيل  علــى  تعّرفــت  إين  قــول  فيّــي 
ورافقهــا  إكــر  صــرت  ســنة  ورا  ســنة  زغــرية.  بعــدين  وكنــت 
مبراحــل منّوهــا وتطّورهــا، حــّى 
املغروســة   النبتــة  متــل  صــرت 
أبرض خصبــة، صــارت شــجرة 
عندهــا جــذور قويّــة وصــارت 
تتغــّذى مــن هــاألرض وتعطــي 
مثــار جيّــدة، حــى صــار صعــب 
نقلعهــا بــدون مــا تفقــد احليــاة.

إنّــو  تعّلمــت  ابلســيزوبيل 
العطــاء  الفــرح مثــرة بتولــد مــن 
ضــّل  فيــي  احليــاة   صعــوابت  مــن كّل  وابلرغــم  واملشــاركة، 
النــاس  بعــض  يلّــي  اإللتــزام  إنّــو  تعّلمــت  فــرح.  شــّع   عــّم  
بتشــوفو كابــوس مــا هــّوي إاّل ترمجــة عمليّــة لإلميــان بقضيّــة. 
املصابــة إبعاقــة  إنّــو شــبيبتنا  وابلســيزوبيل عرفــت وأتّكــدت 
أبشــخاص  منلتقــى  ابحليــاة  وإنّــو  إعاقتهــا،  حــدود  ختطّــت 
بتمشــي وبتحكــي وبتحــّرك كّل أعضاءهــا، بــس هّيــي مكّبلــة 

اخلاطئــة. ومبادئهــا  أفكارهــا  إبعاقــة 
القيــم واملبــادىء  ثّبتــت يل  هاملؤّسســة كانــت إليل مدرســة، 
الوقــت،  وإدارة  التنظيــم  عّلمتــي  أهلــي،  مــن  تعّلمــن  يلّــي 
واملســؤولّية  بوعــي وتواضــع، عّلمتــي الصــر والفــرح رغــم كّل 

هلالعجينــة. اخلمــرية  شــي، وهيّــي كانــت 
ومشــيئته  تدبــريه  علــى  أهلل  بشــكر  ســنة،   30 وبعــد  اليــوم 
لوجــودي هــون، بشــكره علــى الّصحــة  وعلــى عيلــي الزغــرية 

الســيزوبيل. عيلــة  الكبــرية  وعيلــي 
يلّــي أان  بــس  يلّــي جايــي،  مــا بعــرف شــو انطــرين ابلســنني 
أكيــدة منّــو إنـّـو هــّوي رح يبقــى الراعــي »فلــن يعــوزين شــيء«.

ريتــا بطيش 

يــا عدرا، ما إلنا غريك، 
ما بدنا غريك



ذ

25ans

بالســيزوبيل تعلّمت إنّو الحياة حلوة
25 ســنة... أوف مــا بصــدق هلقــد صــاروا ! مبــارح بلشــت 

املشــوار ابلســيزوبيل.
وقــت اللــي نطلــب مــي أكتــب مســرية ال25، رتّبــت شــريط 
حيــايت وشــفت إنــو الســنني مرقــت بلحظــة هباملؤّسســة اللــي 
حضنتــي مــن أول يــوم  وكانــت عيلــي التانيــة ملــدة 25 ســنة 

وبعدهــا. 
كنــت زغــرية ومــا بعــرف شــي عــن عــامل اإلعاقــة إال إنّــو خيــي 

عنــدو إعاقــة جســدية، وهيــك بّلشــت مســرييت.
إنّــو  تعّلمــت  ابلســيزوبيل 
كل  رغــم  حلــوة  احليــاة 
املصاعــب اللــي منمــرق فيهــا، 
إنّــو إحــرم اإلنســان وقدراتــو 
شــو مــا كان إختالفــو،  وداميــاً 
كل  خلدمــة  طاقــايت  وظّــف 
حبيــايت،  إهلــا  حباجــة  شــخص 
اللــي  األاننيــة  عــن  وإختلــى 
موجــودة فّيــي، تعّلمــت كيــف 

بــال حــدود  التواضــع والعطــاء واحلــب  كــون ســند، تعّلمــت 
ودون مقابــل وداميــاً حبــس إين حماطــة بعيلــة بتحبــي، بتدعمــي 

برســالي. إلتقــدم  األفضــل  وبتقّدملــي 
بشــكر أهلل علــى النعمــة اللــي عطــاين ايهــا إين كــون موجــودة 
مبجتمــع  نبيلــة  ورســالة  قضيــة  حاملــة  وكــون  ســيزوبيل  بعيلــة 

بعــدو هللــق جاهــل وخبــاف مــن وجــود اإلعاقــة.
وحبكــن  حدكــن  مسحتــويل كــون  ألنكــم  بشــكركن  والدان 
ورافقكــن مــدة 20 ســنة، بــس ملــا  بعــدت عنكــن اكتشــفت 
إنّــو اللــي عطيتــو مــا كان إال نقطــة قــّدام اللــي إنتــو علمتــوين 

ايه. ايه وعطيتــوين 
أفــراد هالعيلــة  فــرد مــن  ابلنهايــة مــا فيّــي إاّل مــا أشــكر كل 
وانشــاهلل كنــت علــى قــد املســؤولية وشــكر خــاص لــكل اللــي 
آمنــوا ووثقــوا فيّــي وبطاقــايت : إيفــون شــامي، فــاداي صــايف، 
كارمــل خــوري، ماغــي مــدّور، ليليــان درغــام، لوســي إدلــي، 

جويــل صيــداوي ومــريان بوعيــد...
حببكــن كلكــن ســيزوبيليني...

إليــاان خوري

هــون عرفت طاقة الحب والعطاء
مــن 25 ســنة دخلــت هالبيــت 
وتربّيــت فيــه مــع والدان وأخــويت 
ابخلدمــة.  كل شــي ابتــدا مــن 
هــون، مطــرح مــا الــرب فتحلــي 
هلالعيلــة.  إنتمــي  حــى  طريقــي 
إالّ  حــايل  علــى  تعّرفــت  مــا 
هــون ومــا عرفــت طاقــة احلــب، 
العطــاء وبــذل الــذات إال هــون.
كل لقــاء مــع والدان كان درس 

ليعّرفــي علــى قيمــة اإلنســان يلّــي فيــي وفيــه.
كل صعوبــة عشــناها كانــت درس يعّلمنــا أمهيّــة احلــب واملثابــرة 

وحتــّدي الــذات بطريقــي للنضــوج والنجــاح.
شــكراً للعــدرا »ســت البيــت« ألنــا كانــت داميــاً حاضــرة حبيــايت 

اخلاصــة وحبيــايت معكــن هبالعيلــة.
شكراً لوالدان وأهلن يللي حاملني هاجلرح حبياتن بفرح ورجا.

شــكراً لــكل أخــويت فــرداً فــرداً ولــكل حــدا وقــف حــدي، ســاندين 
ابألوقــات الصعبة.

عطيــي اي رب كّمــل هاملســرية بصــدق وشــفافية  وجــّدد عهــد 
ووعــد احلــب لعيلــي، عيلــة الســيزوبيل... 

مسرية رومانوس
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25 سنة حـب

 إنــِت معنا، نحنا ما منخاف 
جّمعينــا بقلب عيلتك



25 سنة حـب

ذ

25ans

مــني قــال إنـّـو الذكــرايت بتتالشــى مــع مــرور الزمــن، مــني قــال 
إاّن فعل ماضي وإســتحضارا شــي فاضي ؟

ونفكــر  حباضــران  اللحظــة  نعيــش  الزم  إنّــو  صحيــح 
. . . مبســتقبلنا

نعمــة،  النســيان  إنّــو  صحيــح 
بــس كمــان الذكــرايت احللــوة 
ــا 
ّ
مل برأيــي  ألنّــو  نقمــة،  مــش 

اللــي  احللــوة  اإلشــياء  نتذكــر 
حافــز  بتكــون  فينــا   عّلمــت 
بتعطينــا. الزخــم   وكل  أللنــا 

ات إقدر إحكي عن 25 ســنة 
مــن حيــايت العمليــة الزم كــون 

شــفافة ومنطقيــة،
كانــت  البدايــة  ألنّــو  ميكــن 

حقيقيّــة. ضلّــت  ابملؤّسســة   ذكــراييت   صحيحــة، 
ابلـــ15  اإلحتفــال  عشــت  ابملؤسســة  ابلشــغل  بلشــت  لـــّما 
ســنة، وهلّــق عــم شــارك إبحتفــال  الـــ40 ســنة. وقتهــا أتثـّـرت 
كتــري واخــرت طريقــي، وبعــدين بتأثــر والرجــاء هــّوي رفيقــي.

كيــف بــّدي إنســى أول مــرة تعّرفــت علــى إنســان مصــاب 
إبعاقــة وكيــف رجفــت وبكيــت وخفــت مــن هالعالقــة.

كيــف بــدي إنســى أول  درس تعّلمتــو، فهمتــو ووطّبقتــو، 
خدمــة إنســان متلــي بــس خمتلــف عــي وقدراتــو أقــل مــي، 

بــذكاه جمــروح وات يتواصــل مــا بيقــدر يبــوح.
ــا ســاعد 

ّ
بــّدي إنســى الســعادة اللــي كنــت حّســا مل كيــف 

أكل،  مــن  اليوميــة،  أيّمــن حاجاتــو  ليقــدر  اإلنســان  هيــدا 
شــرب، إكتســاب وكل اإلشــياء يل حننــا منقــول عّنــا اثنويــة.

أكيــد هيــدا كان إحــراف وعمــل بــس كمــان كان إليل نــوع 
مــن الرضــى واألمــل. 

بعيــد  لنزيّــن  نســهر  وقتــا كنّــا  الليــايل  إنســى  ممكــن  كيــف 
امليــالد مطــارح اإلســتقبال ونكــون مبســوطني وننســى التعــب 

ألنــو اهلــدف كان نوّصــل فــرح العيــد  وقــت اإلقبــال. 
قالتلنــا،  إيفــون، شــو  مــرة شــفت  إنســى أول  بــدي  كيــف 
شــو علمتنــا وكيــف صّلينــا. كانــت تبقــى ســاعات عــم تتأّمــل 

صــورة العــدرا ات تنعكــس صالهتــا  علينــا.
كنــت قــول حلــايل كيــف بتصلــي هيــك بــدون كالم وبــذات 

الوقــت هيــي معنــا بــكل ســالم...
فهمــت بعديــن إنــو هيــدي العبــادة بصمــت، برفّــع، بتواضــع، 

بتذكّــر...
إبحننــاء هّيــي اللــي خّلتهــا تســتمر، تقــوى، تتجــّدد، وتتطــّور 
حــى مــا حتــس ابإلكتفــاء. كانــت تقــول : »كل وج ولــد  
الزم  وحننــا كملتزمــني  املذبــح،  علــى  قرابنــة  هــّوي  مصــاب 

حنافــظ علــى هاألمانــة  وإمياننّــا مــا يتزحــزح«.
بتذّكــر كل الــوالد اللــي عرفــن، يف مّنــن انتقلــوا ومّنــن فلّلــوا، 
واللــي بعــدن هــون صــاروا كبــار وانضجــني... صــرت بعيــدة 
عنّــن بــس بقلــي ابقيــني ألنّــو كل واحــد منــن عّلمــي شــي، 
رغــم إمكانياتــن احملــدودة، يف عنــدن عطــاءات وهبــات حــى 

ولــو كانــت معــدودة.
هيــدا مبــدأ إيفــون األساســي : »هــوي إبّــن هللا وهــوي مهــم 
وعنــدو دور حبياتنــا حننــا األصحــاء غــري مصابــني،  ولــو كان 
بعيــون الغــري وِفكــُرن عاجــز، انقــص،  ووجــودو عــدمي الفايــدة  

مــع املعافــني«.
ذكــراييت مــا بتخلــص ورح تضــل حمفــورة بوجــداين ألنــا جــزء 
مــن إميــاين. اإلميــان بقضيــة، نعــم، قضيــة صــارت أكــر مــن 

رســالة  وأكــر مــن قصــص واقعيــة، 
ســيزوبيل، أكــر مــن  واحــة فــرح، رجــا، أكــر مــن  مدرســة 

راقيــة، وتقنيــة عاليــة. 
ســيزوبيل غــرّيت مفهــوم اإلعاقــة ومجّلــت حيــاة املصــاب ات 
تصــري أحلــى، بظــل ســت البيــت، إميــان إيفــون شــامي وعــزم 

فــاداي صــايف رح يســتمر كل شــي لألعلــى.
هيــدا مــش فلســفة وحكــي خيــايل، هيــدا حقيقــة وكل شــي 
حــايل،  وبشــوف  ابملؤسســة  ملتزمــة  أان  ابيل.  مــن  بيطلــع 
وكمــان إم لولــد  مصــاب عــم يكــر بكنــف هاملؤسســة وعــم 

يوصــل ملســتوى عــايل. 
بنســى،  بقــول... شــو عــم حــّس... ومــا  بعــرف شــو عــم 
حياتــو عــم تصــري أســهل. كرمــال هيــك مــش ممكــن إقســى.

إبذن الــرب، ســيزوبيل  رح تبقــى حضــن لــكل عيلــة بتقصــدا، 
دامياً حاضرة لتســندا،

إيــد ممــدودة لتمســح دمعــة كل إم، كتــف ليســند كل ب،
طاقــة أمــل  لــكل ولــد وشــاب مصابــني، وأذن صاغيــة لــكل 

أخــت أو خــي،
بــس  املتمّيزيــن،  مــن  أصبحــِت  األربعــني  بعيــدك  ســيزوبيل، 
صــاروا  مــا  ومتــل  األّولــني،  ملرتبــة  توصلــي  فيكــي  كمــان 
وكل  والســبعني  والســتني  اخلمســني  عقبــال  انشــاهلل  أربعــني 

آمــني. اآلبديــن،  ألبــد  الســنني 
رضا الســخن
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ضبابيــة الطريق ووضوح الرؤيه
مخســة وأربعــون عامــاً يف رحــاب هــذا الكــون الفســيح  بينهــا 
أكثر من عشــرون عاماً يف »حماوالت« إلتزام مهي وعائلي 
وإجتماعــي، ومــا زالــت الصــوره قيــد التظهــري. مل تتضــح متامــاً 
ولكــن مــا إتضــح متامــاً ابلنســبة يل وبعــد 45 عامــاً هــو أنـّـي 
مل أعــد أســعى لوضوحهــا بــل صــرت معجــب بضبابيتهــا الــي 
حينــاً أتخــذين مــن عمــق احليــاة إىل بســتان زيتــون مــزروع 
بصلبــان مث فجــأه أييت مــن يصطحبــي مــن بســتان الزيتــون 

هــذا اىل جبــل أبصــر فيــه أمجــل آايت القيامــة.
ســاعدتي  الطريــق  ضبابيّــة 
فهــي  بوضــوح،  أُبصــر  أن 
عيــّي  أفتــح  أبن  أرغمتــي 
أفتــح  جعلتــي  كمــا  جيــداً 
قلــي ولــو حبــذر وأخــرياً وليــس 
أفــق عقلــي  أوّســع  أن  آخــراً 
طبعــاً حبــدود مــا حيتمــل فرمبــا 
كان العقــل يف هــذا املثلــث 

األضعــف.  احللقــه  هــو 
ليــس الوصــول إىل  مســرية عّلمتــي أّن املهــم يف املســافات 
نقطــة حمــدّدة بقــدر مــا هــو الوصــول إىل نضــج معــنّي يســمح 
لنــا أن حنــّول كل ســلبّية ميكــن أن ُنصادفهــا يف احليــاة إىل 
خانــة اإلجيابيــات وإّن مجيــع احملطــات إمنــا هــي جمــرد مراحــل 
وهــي  األهــم  احملطــة  إىل  العــودة  طريــق  إجتيازهــا يف  علينــا 

حضــن اآلب.
لقــد حتّولــت هــذه الضبابيّــة، وبفضــل أنــوار مالئكــه يســكنون 
حــويل، إىل مــكان آمــن مل يعــد ُييفــي ألنــي أصبحــت أرى 

فيــه مــكاانً مناســباً لعمــل هللا.
أمــا عهــدي هلــؤالء املالئكــة هــو أن أبقــى أســعى معهــم لبنــاء 
غــٍد أفضــل يســتمرون فيــه ابلعيــش بكرامــة ليــس فقــط مــن 
مــن أجلــي وأجــل أوالدي، ففــي احليــاة  أجلهــم بــل أيضــاً 
أمــور إن مل تســعى أن تشــمل اجلميــع بعــدل... إســتثنتك. 
جوزيف رّســام

ذ

20ans 20 سنة عطاء

سعادة القلب بعد 25 عاما يف السيزوبيل
كــون الشــخص ســعيداً ال يعــي أبّن حياتــه مثاليّــة، ولكــن 
ســعاديت هــي نتيجــة جملموعــة أشــياء صغــرية عشــتها يف هــذه 

املؤّسســة رغــم كل الصعــاب.
حلــوة  إبتســامة  هــي  أواًل، 
أطفالنــا  مــن  صغــرية  وملســة 
وصــدق  حمبتهــم  عــن  تعــّر 
توصــف. ال  الــي  مشــاعرهم 
فريــق  مــع  عملــي  هــي  اثنيــاّ، 
الصعــوابت  رغــم  يســاندين 

العمــل. وضغــط 
وعطــور  أشــكال  ذات  الــورد  مــن  الباقــة  تلــك  مجيًعــا  وهــم 

إبســتمرار. حيــايت  تعطّــر  خمتلفــة 
وأخــريا، شــكرا لــكّل فــرٍد مــن أفــراد هــذه العائلــة ألّن ســعاديت 
مجيلــة  أجعلهــا  لذلــك  ذكــراييت،  يف  وذاكــريت  ذاكــريت،  يف 

ألعيــش ســعادة القلــب.
لطيفة الشــربني
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25ans25 سنة حـب

ألنّك ملكة املستحيل 
وألن ابنك الحي ما بريفضلك يش



ذ

15ans 15 سنة إلتزام

 A Sesobel, nous avons trouvé du
sens dans notre vie
 Reconnaissance, Contribution, Mission… termes
résumant notre cheminement à SESOBEL.L
 La Reconnaissance, vécue au quotidien avec notre
 grande famille avec qui nous sommes heureux de
 collaborer ensemble pour la cause de l’enfant atteint
 de handicap et de sa famille. La Reconnaissance
 s’exprime également par le respect du travail des
 autres, de leur rôle; par le fait de faire confiance à
 la compétence de l’autre, de nous consulter, de nous
écouter et de nous faire part du projet de l’enfant.L
 A Sesobel, nous avons expérimenté qu’il y a des
 personnes sur qui nous
 pouvons compter, avec
 qui nous pouvons
 échanger sur le travail,
 bien sûr, mais aussi sur
 notre vie, nos intérêts,
 nos passions, nos
 inquiétudes. C’est sentir
 la solidarité entre nous
 parce que, finalement,
nous faisons tous partie de la même mission.L
 La Contribution fait partie de notre action au
 quotidien, nous sommes convaincus que ce que nous
 faisons, dans notre domaine, change quelque chose
 et sert au-delà de nous-même dans la vie de l’enfant
et de sa famille.L
 A SESOBEL, nous avons trouvé du sens dans notre vie,
 c’est non seulement accomplir un travail et toucher
  un revenu pour assurer notre quotidien: répondre
 aux exigences familiales, payer la scolarité…, mais
 surtout connaître la direction, la cible qui est visée;
 c’est aussi travailler pour une mission qui nous
 mobilise, dans laquelle nous nous reconnaissons et
que nous nous sommes donnés.L
 Nous remercions la grande famille du SESOBEL,
 notamment la direction, la grande équipe, parents et
 enfants… et nous souhaitons à chacun une heureuse
vie couronnée de Santé, Bonheur et Succès.L
Sincèrement,L

Marcel et Rania Mallah

ذ

20ans

انتميــت هلالعيلــة،   آمنــت،  خــالل هالـــ20  ســنة، حّبيــت، 
هالرســالة.  ونقيّــت 

بــس  الضعــف،  عرفــت  وقّدامــا  الصعــوابت،  شــفت  هــون 
واملثابــرة،  القــوة  تعّلمــت 

ورجــا.  فــرح  إبميــان، 
النضــج،  حصــدت  هــون 

وتعّلمــت فــن احليــاة. 
هلالعيلــة،  حبملــو  حــّب كبــري 

ومنــي.  بقلــي، ِكــْر،  إنــزرع 
إختطــى  تعّلمــت  هــون 
جــرج  قــّدام  الصعــوابت 
والدان، فرحــن وقبولــن إلعاقــن. 

»كلــري، إيلــي…«،  أان بندهــش قــدام قدراتكــن. 
هبالعيلــة عرفــت قيمــة الِنعــم، وفهمــت وجــع األهــل، وغّصــة 
اإلخــوة، وعرفــت حــب هللا الكبــري، وملســت حضــورو حبيــايت. 
ابلـــ20 ســنة اختلطــت عليّــي التحــدايت، والطرقــات، بــس 
يغمــرين  عــم  يللــي  هــّوي  اخلدمــة  فــرح  إنّــو  حّســيت  هــون 

وحيفــّزين. 
وخدمــة،  ومســؤولية  إختيــار،  والرســالة  رســالة،  ســيزوبيل 
وحصــدت  وحمبــة،  تســاوي  بعالقــة  وعشــتا  أبمانــة،  محلتهــا 

البشــرية.  عيلــي  حــد  عيلــة 
فيّــي إال مــا جــّدد وعــد حــب، وفــاء،   مــا  بعــد 20 ســنة، 
ســوا  حلــى  اآلخــر  خبدمــة  طاقــايت  وحــّط  هلالعيلــة،  وإالتــزام 

هالرســالة.  نتتّمــم 
مــادوان مساحة
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20 سنة وبعد...

20 سنة عطاء

وألنــك إمنا ما منحاف من الصعوبات
ما عمرك بتخيبي أمل اليل بيتكل عليِك

واتّكلنا، علمينا نضّل نتكّل عليِك،



أنا بنت هالعيلة وبشــوف حايل فيها

ذ

15ans
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أحىل سنني عمري

أحىل سنني عمري

ســألت حــايل اليــوم أان وعــم إكتــب شــهادة حيــايت، معقــول صــارو 
15 ســنة وأان مّي حاّســة ؟  معقول مرقوا هالقد بســرعة ؟ 

بتمــرق  احللــوة  والســنني  اإلايم 
ابلســيزوبيل  أان  بســرعة... 
عشــت وبعدين عم عيش أحلى 
ســنني عمــري.  الســيزوبيل هــي 
متــل  زمالئــي  التانيــة.  عيلــي 

وإخــوايت. أهلــي 
حاضــرة  داميــاً  هيّــي  اإلدارة 
مــرة  وال  وتســندان،  لتســمعنا 

خايبــة.  ورّدتــي  قصــدات 
أان بشــكر رب ألين بنتمــي لعيلــة الســيزوبيل، وبطلــب مــن مــرمي 

»ســت البيــت« تبقــى داميــاً مرافقتنــا وحاضنتنــا. 
كل عيد حننا والسيزوبيل أبلف خري.  

ليليان زغيب 

مــا يف صدفــة حبياتنــا ! بــس يف هللا ! منلتقــي فيــه بــكّل إنســان 
بينوضــع علــى طريقنــا.

كان  هاإلنســان  إذا  وكيــف 
حامــل أحلــى صفــة، القداســة.
حماوطــة  وأان  ســنة   15
مــا  أكــر  عّلمــوين  بقّديســني، 
أكــر  فيّــي  واهتّمــوا  عّلمــن، 
مــا اهتّميــت فيهــن، وأهــّم شــي 
مــش  »احلــب«،  معــن  عشــتو 

الــّرّب. يف  وّصــاان  يلّــي  احلــّب  حــّب،  حيــاّل 
امسحويل إشــكر والدان ابلســيزوبيل ألّنن هّي احملور األساســي، 
ومــن بعــدن إشــكر املؤسســة اللّــي عطيتــي الفرصــة عيــش احلــّب 
األصدقــاء  علــى  إشــكر هللا  بنســى  ومــا  واحلقيقــي،  الّصــادق 

ابلســيزوبيل يللــي صــاروا مــن عيلــي.
جولياان عنيســي

15 سنة إلتزام

عشــتها  اللــي  الســنني  حــق  تــويف  ممكــن  حيــاة  شــهادة  أي 
عــن  يعــر  ابلســيزوبيل ؟ ال حــر وال ورق وال كالم ممكــن 

ابلســيزوبيل. احليــاة 
إاّل احليــاة ذات نفســها وقــدام حــرييت اخــرت أروي حــوار 
لعنــدو  قدومــي  بعــد  وبيــي  نســائي  شــعر  مزيــن  بــني  جــرى 

الزبــوانت. مــن  فــارغ  واحملــل 
املزيــن س : كيفــك ؟ كيــف شــغلك؟

ج : احلمــد هلل.
)هبــزء(  إســألك  بــدي  س: 

؟ بيعــدوا  الــوالد 
بيعــدوا  بيعــدوا،  صــح   : ج 
صــدق، فــرح، ســالم وحــب.
بدون استســالم رجع ســأل :

مــن  يطلعلــك  عــم  س : شــو 
؟ معــن  التعــب 

طلعلــن  شــو  وإنــَت   : ج 
أســاتذتك منك ؟ 
بكــرايء كّمل... 

س : شــكلن عــم يوفوكــي حّقــك !؟ 
ج : آه، وإنــت عــم تــويف إمــك حقهــا ؟

س : بعــرف إنّــو ابلســيزوبيل بيعصروكــن متــل الســفنجة حــى 
ينشــفوكن. صــح ؟

ج : حننــا ابلســيزوبيل منتاجــر ابلــوزانت ومــا منطمرهــا.
بدبلوماســية  جتاوبــه  تعّلمــي  شــكِلك  ســعدى،  شــو   : س 

وعمــق!
ج : إنَت ما بتعرف شــو شــعاران ابلســيزوبيل، حننا »مدرســة 

حليــاة أفضل«.
وات يــرّد اعتبــارو، حــب يقدملــي تعبــو ومــا قبــل إدفعلــو. وات 
فكــرة  ورايــي  بصــدق اتركــة  وشــكرتو  قبلــت  غــرورو  إرضــي 
حقيقيــة تصّلــح الفكــرة اخلطــأ اللــي آخدهــا عــن الســيزوبيل. 
الســيزوبيل  عيلــة  بنــت  أان  جماملــة،  ومــش  واجــب  هيــدا 

وبشــوف حــايل فيهــا. 
ســعدى بطرس



والدنــا علّموين الحب والعطاء
إليل  ابلنســبة  ســنة  مبــارح. كل  ســنني كأنّــو  العشــر  قطعــوا 
الشــغل  مــا  قــد  دقيقــة،  كأنــا 
وقــي  مــن  أخــد  ابلســيزوبيل 
وحيــايت، كان مــن مســّرة إليل 

هللعيلــة.  إنتمــي  إيّن 
جيــت كان عنــدي كتــري إشــيا 
إنزعــج منّــا، بــس شــفت قّديــش 
والدان  وقّديــش  كبــرية  احملبــة 
وهالتحّمــل  هالطاقــة  عنــدن 
وهالصــر، إتكالــن عربــون وجــودن ابلرغــم مــن إعاقــن يللــي رح 
يضلّــوا حاملينــا معــن وابلرغــم مــن كل شــي متقبلينــا، ختطيــت 

العقبــات يللــي هيّــي مــا شــي.
والدان عّلمــوين احلــب واحملبــة، الصــر واإلميــان، القــّوة والعطــاء، 

البســمة والصــالة. 
فيكــن  بطلّــع  داميًــا  والد،  أحلــى  اي  معكــن  أمجــل  وال  ســنني 

فيّــي. زرعتوهــا  اللــي  الســعادة  ســّر  وبتأمــل 
بشــكرك اي رب علــى كل هالســنني اللــي خدمتهــا ببيتــك...
خّليــك حــّدي حــى عيــش داميـّـا فــن احليــاة وفرحهــا مــع والدان 

وفريــق العمــل الســيزوبيل.
لودي رزق

  نعم ملحّبة عشتها
15 ســنة نعم حملبة عشــتها.

هــّوي إنســان وإبــن أهلل وأان كمــان.
هــّوي خمتلــف... وأان كمــان.

هــّوي عنــدو صعــوابت وضعــف وقــوة... وأان كمــان.
هــّوي إجــا علــى الــدين مشــوار حيــاة مــن حضــن إّمــو حلضــن 

األرض ليتحّضــر يوصــل ليحضــن اآلب... وأان كمــان.
15 ســنة تعّلمــت إنّــو املســوؤلية هيّــي اخلدمــة، هيّــي حضــور 

اآلخــر، هيّــي عالقــة تســاوي إحــرام وحمبــة.
15سنة تعّلمت إنّو الزم عيش 
مبلــؤو وإكتشــف حصــة  االيــوم 
كل شــخص ابهلالعيلــة حبيــايت، 

إقــدر أوقــف وقّلــو »شــكراً«.
يــوم  جــّدد كل  رب  اي  اعطيــي 
)النعم( مع كل بسمة من والدان 
وشــبيبتنا، مــع كل دمعــة وفــرح، 

مــع كل نظــرة أمــل ورجــاء.
يــوم  الرســالة كل  إفهــم  البيــت« خّليــي  إمــي »ســت  مــرمي  اي 
أكثــر مــن يــوم، إمحلهــا وأحضنهــا بــكل أمانــة متــل مــا إنــِت 

منــا. يســوع وحاضنتيــي وحــا ضنــة كل شــخص  حاملــة 
دايان حويك   

عامل خبّليك تنسى القشور، املظاهر الكراي والتذّمر...
عامل خبّليك تعرف قيمة الِنَعم يللي ربنا عطاان ايها.

هلقد بتصري قريب من ألّل وهلقد مبّدك بقّوتو.
هبالعشــر ســنني كــرت، اختــرت، تعّلمــت، زعلــت، فرحــت، 
ضحكــت، بكيــت، خدمــت وعطيــت... ورح ضــّل أعطــي...

هون كمان حبّيت وتزّوجت وصار عندي عيلة.
وبعــد العشــر ســنني، مــا فيــّي إالّ مــا إشــكر كّل طفــل وشــّب 
وصبيّــة رافقــن، كل زميــل ومســؤول وقــف حــّدي، قــّواين بوقــت 
ضعفــي وشــّجعي بوقــت جناحــي. أكيــد خبــّص ابلذكــر اآلنســة 
»لوســي إدلــي«  واآلنســة »أنيتــا احلــج« وكل فريــق عمــل وحــدة 

التدخــل املبكــر. شــكراً ســيزوبيل.
جيهان فهد

بالســيزوبيل بتصري قريب من ألله
مــن عشــر ســنني بّلــش املشــوار ومشــيت ابلطريــق. طريــق صعــب 

اختصرو بكلمات قليلة وسطور 
زغــرية. أّول خطــوة حبيــايت كانــت 
خطــوة  الســيزوبيل،  بوابــة  علــى 
مــا بتنتســى ومــا بيمحيهــا أثــر، 

ال وقــت وال زمــن.
عنــدو  عــامل  علــى  دخلــت 
إتكالــو  وكل  ابملســتقبل  أمــل 
ابحلــزن،  فــرح  عنــدو  عالعــدرا، 
صّحــة ابملــرض، رجــا ابألمل...

ذ

10ans 10 سنة إميان

ذ

15ans15 سنة إلتزام

-9-



بشــكر والدنا عىل وجودن بحياتنا
مــا أصعــب احلالــة اللــي بيوصــاّل اإلنســان لـــّما بيوقــف مكتّــف 

ومــا إبيــدو حيلــة قــدام مســؤولياتو ابحليــاة.
وهيــك صــار معــي، الشــمعة اللــي ضــّوت حيــايت بعــد ســبع 
إشــتغل  فقــّررت  الكرميــة.  احليــاة  أّمنلــو  قــادره  مــش  ســنني 

املــادة. أتمــني  وهــديف كان 
بقصــد  قلــت  علــوم جتاريــة ومنشــطة إجتماعيــة.  أان دارســة 
مؤّسســة الســيزوبيل، قريبــة لبيــي ودوامهــا عــا دوام مدرســة 

إبــي، يعــي عصفوريــن حبجــر واحــد.
دقّيــت البــاب وقابلتــي »مــدام درغــام« وعّرفتــي عــن أمهيــة 

وعــن  والدان  مــع  الشــغل 
جــواب  وكان  الصعــوابت، 
وهــي  ولــد  عنــدي  القبــول، 

قــني. لبا ا
ومــش صدفــة، هيــك أهلل راد، 
قــّدم  مــّي  بينطلــب  يــوم  اتين 
الشــبيبة  مــع  تطّوعــي  نــار 

ابملؤسســة. وجــودي  قــرروا  اللــي  وهــّي 
وهيــك بلــش مشــواري مــع »ســندرين، ران، برانديــت، إليســا، 

جــان بــول، جــواان وجــورج«.
نّســوين مهومــي... نّســوين مشــاكلي... نّســوين هــديف وحــايل 
وصــرت عــم إســبح ببحــر حاجاتــن وطلباتــن بــدون تذّمــر، 
اللــي مــا بتفــارق وجهــن مــع كل  قــدام بســمتهن وفرحتهــن 
هــي  وهــودي  عــاألرض  جنــة هللا  هيــدي  وقلــت  وضعهــن، 

الســما. ماليكــة 
بعتــر  واللــي  القــدرات  عنــدي كل  اللــي  أان  حــايل  شــّبهت 

مــا شــي قدامهــن. أان  حــايل كاملــة 
إهتمامــي... كل  نقطــة  توســع  ات  ســنة  بعــد  ســنة  وكّفيــت 

شــي. وعّلمــي  شــي  عطــاين  منهــن  واحــد 
مــش  حياتنــا  مســرية  إنــو  وبقــول  آبمــن  ســنني،  عشــر  بعــد 
منشــيها  وعلينــا  الــرب  عنــد  مــن  مرســومة  طريقنــا  إبيــدان... 

مــا هيّــي. متــل 
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بشــكر »ســت البيــت« علــى الفرحــة اللــي رمستهــا وعــم ترمسهــا 
عــا وجهــي وبقلــي كل يــوم بتخطّــى عتبــة بيتهــا.

بشــكر »ســت البيــت« وبقلهــا : أان آمــة الــرب فليكــن يل 
حبسب رغبتك اي رب، بسّلمك ذايت إنَت دبّر ودير حيايت.

بشــكر والدان علــى وجــودن حبياتنــا وعلــى اللــي عطيــوان ايه 
مــن حمبــة، فــرح وســالم ومّشــوان درب الــرب.

بشــكر والدان وأان مديــي إهلــن بقبوهلــن إيل ووقوفهــن حــّدي 
لتلبيــة واجبــايت العائليــة.

أهدافهــا  علــى  وقَيمهــا،  مبادئهــا  علــى  الســيزوبيل  بشــكر 
واإلزدهــار. الــدوام  وبتمناهلــا  اإلنســانية 

بشــكر الســيزوبيل على دعمها إلنا بكل حاجاتنا الشــخصية 
العمليــة والتثقيفية.

درغــام  والســيدة  خــوري،  الســيدة  صــايف،  الســيدة  بشــكر 
علــى كل إهتمــام فيــّي شــخصياً وتقّبلهــن هلفــوايت وعفويــي 

املعهــودي.
علــى  غــادة  والســيدة  أنيتــا  اآلنســة  روىل،  الســيدة  بشــكر 
األفضــل. حنــو  إيل  وتشــجيعهن  قبوهلــن  اليوميــة،  مرافقتهــن 

كتــار كنتــوا، وكل واحــد تــرك بصمــة فــرح حبيــايت وقلــي.
بشــكر كل رفاقــي، فريــق عمــل الـــ PHP  وكل ابقــي الفــرق 

ابلســيزوبيل فــرًدا فــرًدا.
بشــكر كل وقفــة وقفتوهــا حــّدي، كل إصغــاء، كل إهتمــام 

وكل قبــول لشــخصي وعفويــي.
غــري  عــن  فيهــا  قمــت  أذيــة  مــن كل  عــن كل هفــوة  بعتــذر 

منكــن. واحــد  لــكل  قصــد 
إنتــو عيلــي... إنتــو أهلــي... حببكــن كلكــن وابقيــة إبذن هللا 

قــد مــا بيســمح رب.
ــل حبــبّـــــك. ســـــيزوبيـــ

مــاي أبــو ملهب
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لكن لن أتوّقف...
بصراحــة مل أكــن أعــرف عّمــا 
أفــكار كثــرية  الــكالم.  أريــد 
أن  تريــد  ذهــي  يف  تتنافــس 
حتتــّل  كــي  كلمــات  تتحــّول 

هلــا. مســاحة 
ابيل  يف  يطــر  مــا  ولكــن 
هــذه  شــكر  هــو  وأّوال  حاليّــا 
هــذه  ابألحــرى  أو  املؤّسســة 
وأان  ســيزوبيل،  عائلــة  العائلــة 

أعــي كّل فــرد مــن أفرادهــا. والّشــكر األكــر لســّت البيــت 
الــّي رمتــي يف أحضــان هــذه العائلــة ورمــت بداخلــي اإلميــان 

واملثابــرة.  والعطــاء 
فمــاذا حيصــل إذا توّقفنــا عــن املثابــرة ؟ 

فمــاذا لــو كان العلمــاء تعبــوا وتوّقفــوا عــن حماولــة اإلبتــكار  
كإديســون مثــال ؟ 

هــل كنّــا ســنعرف الكهــرابء ؟ 
اهلاتــف كيــف كنّــا  اخراعــه  قبــل  بيــل  استســلم  لــو  مــاذا 

؟... بعــد  عــن  ســريع  بشــكل  ســنتواصل 
أحيــاان نتعــب مــن الّتكــرار ولكــن أليــس الّســري تكــراراً ؟ أال 
خنطــوا خطــوة مّث نكــّرر األمــر عشــرات، مئــات، بــل آالف 

املــّرات كــي نصــل إىل حيــث نريــد ؟ 
ال أنكــر أنّــي ال أتعــب والّتعــب يزيــد مــع الفشــل يف بعــض 
األحيــان ويف بعــض األمــور الّصعبــة الــّي تصــادف يف بعــض 
رفيــق واحــد  مــع  الطّريــق  أاتبــع  يكفيــي كــي  األايم. ولكــن 
وكيــف احلــال إذا كنّــا جمموعــة ولــو بــل عائلــة. معــا ســنذهب 
اإلبتســامة  حيمــل  مــن  إاّل  يصــل  ال  حيــث  إىل  البعيــد  إىل 

واحملبّــة الكبــرية ويســري إبميــان ومثابــرة مــن دون توقّــف. 
عشــر ســنوات مــّرت والّســري مســتّمر، بقــّوة »ســّت البيــت«، 
بــروح اجلماعــة وإبميــان ســوف نكــر، نصــل ونســتمّر بــكّل 

فــرح وأمــل ونتحــّدى كّل الّصعــوابت.
ريتــا عقيقي 

أكــر ما أحبه هو ما يختاره الله يل
يكــن  مل  رمبــا  إهلــي،  لنفســك، »اي  قُــْل  معــك  ومهمــا حيصــل 
هــذا مــن اختيــاري، ولكنــه مــن اختيــارك. فلذلــك ُأِحبُــه«. وأان 

أعتقــد أبن هــذا هــو املفتــاح للدخــول إىل معــى احليــاة.
فنحــن خملوقــون مــن أجــل الفــرح. لكــن هــذا الفــرح ال ميكننــا 

أن نعيشــه ابلكامــل هنــا علــى األرض.
فالفــرح اإلهلــي يكتمــل أخــرياً يف اآلخــرة، وأن املعــاانة هــي جــزء 

مــن حالنــا علــى هــذه األرض. 
طبًعــا هنــاك يف احليــاة حلظــات 
ختــور  فــرات  وهنــاك  مظلمــة، 
أوقــات  وهنــاك  عزميتنــا،  فيهــا 
ال نقــدر فيهــا علــى رؤيــة مجــال 
الغيــوم،  بســبب كثــرة  الســماء 
ورمبــا عليــك أن تتحمــل مرضــاً 
وجــع  مــع  تتعامــل  أو  قاســياً، 
شــديد، أو قد ييب ظنك من 
هــذا أو مــن ذاك لكــن تذّكــر، أبن الصعــوابت الــي جيــب عليــك 
مواجهتهــا لــن تــدوم ومــا هــي إال غيــوم. ألن هللا قــد خلــق كل 

منّــا مــن أجــل هــدف معــني.
فلــم أتوقــع يومــا أن أجــد فردوســاً علــى األرض مــن أجــل  هــذا 
اهلــدف املعــني، أبــداً.  ولكــن هنــاك معــى، وهــذا املعــى هــو 
حمبــة هللا واالمتنــان لــه علــى احليــاة علــى هــذه األرض. فمهمــا 
كان حالــك ومهمــا كانــت ظروفــك ومهمــا كان هدفــك تذّكــر 

دائمــا أنــك خملــوق مــن أجــل الفــرح.
وفرحــي هــو الســيزوبيل العائلــة الــي حضنتــي وأعطتــي الرجــاء 

واحلكمــة والصــر ومعــى للحيــاة.
وأكثــر مــا أحبــه هــو مــا اختــاره هللا يل : ســيزوبيل رســالي...

ريتــا معلوف
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ونرتكلك حصتك، حّصة ست البيت.
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نزلــة، بناية وصورة العدرا...
يلــي رح إكتبــو هلّــق منــو شــهادة 10 ســنني أم 11 ســنة عمــل 
بقلــب مؤّسســة... يلــي رح إكتبــو، هــّوي شــهادة شــقفة كبــرية 

مــن قلــب »ميــا« بســيزوبيل.
خّلصــت مدرســة، ومتــل كل حــدا خمــرّج جديــد عشــت فــرة 
ضيــاع، شــو الزم إدرس ابجلامعــة ؟ شــو هــّوي اإلختصــاص 

األنســب مليــا ؟...
طبعــاً، ومبــا إنــو الــكّل بيعــرف مصلحــي، صــار كل واحــد يعطــي 
رأيــو مبســتقبلي متــل: عملــي معلمــة موســيقى! إنــت بيلبقلــك 
تعملــي إخــراج! حــرام مــا تصــريي معلــة رســم... وغــرين كتــري! 

مبدرســي  حببــا كتــري  راهبــة  زور  عــم  ابلّصيــف كنــت  نــار  يف 
وإذ بتســألي شــو قــّررت أعمــل 
»وال  جــواب  كان  ابجلامعــة، 
شــي قــررت أعمــل وال شــي«. 
واملــزح  الضحــك  مــن  جبــّو 
بتقلّــي  »مّشــي معــي أان انزيل 
علــى اجلامعــة إســحب عالمــايت 
هيــك بركــي بتســأيل عــن شــي 
نظــرك«.  بيلفتلــك  إختصــاص 
وهيــك صــار... مشــيت ومــش 

عــاريف حــى علــى أي جامعــة راحيــة.
كان عجقــة عالطّريــق وات نربــح وقــت قالتلــي »رح فــوت مــن 
بنايــة  آبخرهــا  قويّــة  نزلــة  علــى  منوصــل  وإذ  الرحيانــة«.  عــني 

للعــدرا. وعليهــا صــورة كبــرية 
قلتلهــا: »وقفــي! هــون شــو؟«

عنــدن  بــوالد  بتعتــي  مؤسســة  ســيزوبيل،  »هيــدي  قالتلــي 
»أان رح  بــكل جديّــة:  قلتــال  مرتــني  فّكــر  مــا  بــال  إعاقــة!«. 

هــون!« إشــتغل  إجــي 
ضحكــت مــن قلبهــا الراهبــة وقالتلــي: »مــش ات تقــرري قبــل 

؟؟؟« إختصاصــك  شــو 
وصلنــا علــى جامعــة القديــس يوســف ببــريوت وعّرفتــي علــى 
شــوي  أان  تســاعدك،  رح  »هيّــي  وقالتلــي:  املســؤولني  أحــد 

وراجعــة«. 
ابلنســبة إيل كانــت الصــورة وضحــت واحنســمت براســي مــن 

لـــّما شــفت: الّنزلــة، البنايــة والعــدرا.
وهيــدا اللــي صــار، طلــع إســم اإلختصــاص اللــي بيختصــر كل 

اللــي حّســيتو وشــفتو إمســو »تربيــة خمتّصــة«.

كان بــدي الّصرفــة وخلّــص علــم قبــل مــا بلّــش وإذ بشــوف 
حــايل رجعــت تلميــذة علــى املقعــد، بــس هاملــّرة مقعــد اجلامعــة.

روال جنــم، هيّــي ذاهتــا اللــي بتعرفوهــا، كانــت معّلمــي. وطبعــاً 
متــل مــا بتعرفــوا، كان صعــب عليّــي ضــل قاعــدة ابلصــف أم 
مــا  بعــد  مــا إحتــّرك أم دق عالطولــة مثــاًل. يف نــار  بــال  رّكــز 
خلصــت احلّصــة الّتعليمّيــة مــع روال، بتقّلــي عايزتــك شــوي... 
تتحّملــي  قــادرا  بطّلــت  أكيــد  هيّــي،  هــاي  خلــص  قلــت  أان 
ابلّصــف ومــا بــدا تبخعــي قــّدام الــكل... بتطّلــع فيــي وبتقلّــي: 

»بــدي ايكــي جتــي تشــتغلي بســيزوبيل«.
نزلــة، بنايــة وعــدرا... نزلــة، بنايــة وعــدرا...  هيــدا كّل اللــي 

شــفتو ملــا قالتلــي ســيزوبيل...
بــال مــا إحكــي عــن الّصدمــة اللــي عشــتها واللــي مــا رح إقــدر 
ترمجهــا، كل اللــي بعرفــو إنّــو كانــت أول مــّرة حبيــايت جبمــد مــن 

جــوا ومــن بــرا.
ليــه  ابلّصــف...  غــريي   7 يف  أان؟؟؟  ليــه  »أان؟؟؟  قلتلهــا: 
»ألن  بتعرفوهــا:  اللــي  الضحكــة  بــذات  قالتلــي  أان؟؟؟« 

ابملــاء.  املــاء  وفّســر  إنــت...« 
بــس  بفهمــو  عــم  اللــي صــار كان غامــض، غريــب ومــا  كل 
بــس  والّنشــاط  احلمــاس  مــن  بكتــري  بســيزوبيل  بّلشــت  حلــو. 
صــرت  أبــدا.  هــنّي  شــي  منّــا  اإلعاقــة  إنــو  حــّس  عــم  كنــت 
قــول حلــايل »بســيطة يــال بكــرا 3 ســنني وبتخــرج مــن اجلامعــة 

أريــح«.  شــغل اتين  وبالقــي 
وإذ  اجلامعــة،  مــن  خترّجــت  بســرعة،  ســنني  هالـــ3  خلصــوا 
بشــوف حــايل رجعــت مــن جديــد تلميــذة علــى املقعــد، بــس 
الّصــورة.  الســيزوبيل ابلنزلــة، ابلبنايــة حــد  هاملــرة علــى مقعــد 
مــا  وكل  ســنة،  آخــر  هــاي  خلــص  قــول  ســنة  كنــت كل 
جيــي حزيــران مــا القــي حــايل غــري ركضــت، مســكت القلــم، 

ضحكــت... ومضيــت... 
اليــوم إذا بطّلــع 11 ســنة لــورا بشــوف ســيزوبيل بضحكــة كل 
ولــد مــن والدان، جبهــود فريــق عمــل رائــع بينبــض ســالم، رجــا 
وحــب. وبقلكــن موظفــني كنتــوا أو شــبيبة، كل حــدا منكــن 
حفــر شــي بقلــي وعّلمــي كتــري. ومتــل مــا بيقــول إجنيــل مــى: 
» َحْيــُث َيُكــوُن َكنــْـُزَك, ُهنَــاَك َيُكــوُن قـَْلبُــَك أَْيًضــا«، رح تضــّل 
ســيزوبيل إليل: نزلــة، بنايــة، صــورة العــدرا وشــقفة كبــرية مــن 

قلــي.
ميــا بطيش


