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همزة وصل
    نرة إخبارية شــهرية                أيلول 2٠١٧

من أقوال إيفون شامي: 
البرى السارة موجهة إليك، ميكنك أن 
تحيا وتنر فرح املسيح ورجاءه، مها 
آالمك. هذا  بلغت  ومها  إعاقتك  تكن 
هو  يتحقق.  ال  حلاً  أو  رساباً،  ليس 
إن  ولكن  سلوكه،  يصعب  وعر  طريق 
الذي  الريايض  شعور  لك  كان  فعلت، 
وصل إىل القمة، فتذّوق بفرح ودهشة 
ونشوة هواء قمم الجبال املنعش النقي.

نؤمن أّن : 
هم   واملوت  واآلالم  الصعوبات 
علينا  الحياة،  من  يتجزأ  ال  جزء 

مواجهتهم بفرح ورجاء.
)Credo SESOBEL n° 5)
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»َوحـــَده الـّرجـاء يـجـعـلنـا فـعـــالً مـسـيـحـّيـيـن«
أغسطينوس القّديس        

»إذ ان الرجاء هو اكرث يشء إلهي ميكن أن يوجد يف قلب اإلنســان«
»وأســـوأ حاجـز للرجــــاء هي النفـس الفارغــة« 

فرنسيس البابا        

ــح •  ــة تُصب ــة اآلنّي ــث اللحظ ــة، حي ــامل الّرسع ــا، ع ــل عاملن ــامٍل مث ــو يف ع ــي أن نرج ــاذا يعن م
ــل ؟ ــرشوعٍ ُمحتَم ــن م ــرث م ــة أك ُمحّتم

 مــاذا نرجــو حقيقًة إذ مل يكن نجاحنا الفردي ؟• 
ــايس •  ــو أس ــم ه ــف ك ــذا يكش ــة، وه ــرية إفراديّ ــة صغ ــال يومّي ــار، بآم ــش بإنتظ ــن نعي  نح

ــتقبل. ــىل املس ــة ع ــل املراهن ــن أج ــارض م ــي الح تخطّ
 الّرجــاء غــري ممكن إالّ من خالل اإلنفتاح عىل اآلخر.• 
 الّرجــاء هــو مثــر عالقة حّية، هو ُمّتصل دامئـًـا برشاكة مع اآلخر، بثقٍة موضوعٍة يف اآلخر.• 
 الّرجــاء يَفرض علينا قرار جهد وإرادة. • 
ر أن نَرجو !•   يجــب أن نُقرِّ
 الّرجاء مثابرة تتغّذى من املســؤولّية.• 
 الّرجاء يقود لإللتزام.• 
ن األيام بالفرح.•   الّرجــاء يُلوِّ
ــك للبحــث عــن الّتواصــل واملُشــاركة، فتتمــرس عــىل الّرجــاء مــع اآلخريــن وِمــن •   الّرجــاء يُحثُّ

أجــل اآلخريــن.
ــن ســريفع مشــعل األمــل إذن يف •  ــَت، إن مل ينهــض هــو، َم ــا، إن مل تنهــض أن  إن مل أنهــض أن

ــات. هــذه الظّل

لــذا، اخرتنــا شــعار لهــذه الّســنة »َفـــّن الّتحــدّي بالّرجــاء« ألننــا لســنا وحدنــا يف كفاحنــا ضــد 
اليــأس. إن كان يســوع غلــب العــامل فهــو قــادر أن يغلــب فينــا كل مــا يتعــارض مــع الخــر.

ما من أحد سيســلبنا الرجاء لَنرِسْ إىل األمام لنكتشــف كل يوم »فن التحدي بالرجاء«.
) موضــوع للتفكر والتأّمل(
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سنة جديدة ، تحّدي جديد ورجاء كبري
ــية،  ــة أساّس ــدة مبحط ــة وح ــع عيل ــنة منجتم ــة كل س ــع بداي م
منحــّط خاللهــا ســنتنا وكل أهدافنــا بــن إيَديــن اللــه اآلب، مــن 
خــالل الذبيحــة اإللهيّــة يــّي احتفــل فيهــا األب هــاين طــوق 
ــروف  ــم كل الظ ــو رغ ــة َعيش ــا وكيفيّ ــة الرج ــى أهميّ ــّدد ع وش
الصعبــة وإنـّـو الرجــا هــو فضيلــة أساســيّة عنــد املســيحّي بتعتمــد 

ــه ووعــده. عــى كلمــة الل

ومــن بعــد القــداس أطلقــت الســيدة فاديــا صــايف شــعار الســنة :
»فن التحّدي بالّرجاء« 

وبدورهــا شــّددت إنـّـو الزم يكــون الرجــا نهــج حيــاة، بــكل كلمــة، 
ــر  ــاة وعن ــع للحي ــون الداف ــه، فيك ــوم في ــّرف منق ــل وت عم

أســايس لنمّوهــا.
وأكــدت مــرة جديــدة عــى ثقتهــا وفخرهــا بفريــق العمــل يلــي 
ــو إللهــا وهالــي عــم يوصــل  عــم يجّســد رســالة املؤسســة وحبّ

صداه لكل يلي عم يواكبوا مســرتنا. 

كــا كان هالنهــار محطـّـة شــكر وإمتنــان لــكّل امللتزمــن بعيلتنــا من 
10، 15، 20، 25، 30 و 35 ســنة، يلــي عــّروا، مــن خــالل شــهادات 
زغــرة، عــن عمــق تعلّقــن بقضيــة والدنــا وقّديــش وجــودن بقلــب 

هالعيلــة منـّـى ِفــُن عنــارص مهّمــة ملســرتهم ومنوهــم. 
الياس طوق - قســم الزّوار واملتطّوعن

35 سنة تفـاني

ليى زغيبميشا باخوس

30 سنة كرم

ريتا بطيش

لطيفة رشبنسمرة رومانوس

إيليانا خوري رضا السخن

25 سنة حب

20 سنة عطاء

مادونا ساحةجوزف رّساممادونا البارد
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سنة جديدة ، تحّدي جديد ورجاء كبري - تابع

ماي أبو ملهمريتا عقيقي

لودي رزق جيهان عقيقيريتا معلوف

ميا بطيش10 سنة إيمان

شهادات من القـلب

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

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

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

ج : احلمــد هلل.
س: بــدي إســألك )هبــزء( الــوالد بيعــدوا ؟

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

س : شــو عــم يطلعلــك مــن التعــب معــن ؟
ج : وإنــَت شــو طلعلــن أســاتذتك منــك ؟ 

بكــرايء كّمل... 
س : شــكلن عــم يوفوكــي حّقــك !؟ 

ج : آه، وإنــت عــم تــويف إمــك حقهــا ؟
حــى  الســفنجة  متــل  بيعصروكــن  ابلســيزوبيل  إنّــو  بعــرف   : س 

؟ صــح  ينشــفوكن. 
ج : حننــا ابلســيزوبيل منتاجــر ابلــوزانت ومــا منطمرهــا.

س : شــو ســعدى، شــكِلك تعّلميت جتاوبه بدبلوماســية وعمق!
حننــا »مدرســة  شــعاران ابلســيزوبيل،  شــو  بتعــرف  مــا  إنــَت   : ج 

أفضــل«. حليــاة 
وات يــرّد اعتبــارو، حــب يقدملــي تعبــو ومــا قبــل إدفعلــو. وات إرضــي 
غــرورو قبلــت وشــكرتو بصــدق اتركــة ورايــي فكــرة حقيقيــة تصّلــح 

الفكــرة اخلطــأ اللــي آخدهــا عــن الســيزوبيل. 
هيــدا واجــب ومــش جماملــة، أان بنــت عيلــة الســيزوبيل وبشــوف 

حــايل فيهــا. 
ســعدى بطرس

أنا بنت هالعيلة وبشــوف حايل فيها

15 سنة نعم حملبة عشتها.
هّوي إنسان وإبن أهلل وأان كمان.

هّوي خمتلف... وأان كمان.
وضعــف  صعــوابت  عنــدو  هــّوي 

كمــان. وأان  وقــوة... 
هّوي إجا على الدين مشــوار حياة من 
ليتحّضــر  إّمــو حلضــن األرض  حضــن 
يوصــل ليحضــن اآلب... وأان كمــان.

15 ســنة تعّلمــت إنـّـو املســوؤلية هيّــي اخلدمــة، هيّــي حضــور اآلخــر، 
هيّــي عالقــة تســاوي إحــرام وحمبــة.

15ســنة تعّلمــت إنـّـو الزم عيــش االيــوم مبلــؤو وإكتشــف حصــة كل 
شــخص ابهلالعيلــة حبيــايت، إقــدر أوقــف وقلّــو »شــكراً«.

اعطيــي اي رب جــّدد كل يــوم الـ»نـََعــم« مــع كل بســمة مــن والدان 
وشــبيبتنا، مــع كل دمعــة وفــرح، مــع كل نظــرة أمــل ورجــاء.

اي مــرمي إمــي »ســت البيــت« خّليــي إفهــم الرســالة كل يــوم أكثــر 
مــن يــوم، إمحلهــا وأحضنهــا بــكل أمانــة متــل مــا إنــِت حاملــة يســوع 

وحاضنتيــي وحاضنــة كل شــخص منــا.
دايان حويك   

  نََعم ملحّبة عشتها
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بوّج كل التحديّات اخرتنا الرجا
ــن...  ــم ونآم ــش، نحــّب، نحل ــو نعي ــا فرنســيس : "إنّ ــول الباب بيق

هّني كل يش بيحتاج إلو اإلنســان تا يفهم معنى الرجاء". 
وبــوّج كّل التحّديــات، اخرتنــا الرجــاء. الرجــاء ببكــرا أفضــل لــكل 
ــن  ــة،  مّن ــات خاّص ــدو احتياج ــد عن ــكّل ول ــا، ل ــن والدن ــد م ول
ــر.  ــل لآلخ ــتعّدين نكّم ــن مس ــاء، وكرمال ــّدي بالرج ــا التح تعلّمن
ــم  ــي ع ــات الّ ــن الصعوب ــم م ــل بالرغ ــوا نحتف ــا س ــوم، جين الي
تواجــه ســيزوبيل، نفــرح بحلــم كبــر صــار حقيقــة. للبعــض 
هالــي رضب جنــون، أّمــا إلنــا فهــّوي نــور الّشــمعة بعــّز الليــل.

ألنــو كلنا إميان إنّو بعــد كّل ليل رح يطلع نهار جديد.

خلّــوين خّبكن قّصة هاملركز :
مــن أكــر مــن 8 ســنن منحلــم نأّمــن ألوالدنــا الــي عنــدن توّحــد 
مســاحة تــرّد َع كّل حاجاتــن ويقــدروا مــن خاللهــا يطــّوروا 

طاقاتن، يتعلّموا ويكروا بإطار مكيّف إلن ويعيشــوا ســوا. 
تزامــن هالحلــم مــع زيــارة ســيّدة فاضلــة إلنــا. وهالزيــارة تركــت 
ــة،  ــة محّق ــا قضيّ ــو قضيّتن ــت إن ــا آمن ــا ألنّه ــرة بقلبه ــة كب بصم
ــن كّل  ــرن م ــل غ ــن مت ــتفيدوا متل ــن يس ــن حّق ــا م ــو والدن وإنّ
حقوقــن، اختــارت تحقــق حلــم والدنــا إنـّـو يكــون عنــدن »وحــدة 
عــالج باملــاء«، يســتفيدوا مــن خاللهــا مــن العالجــات التأهيليــة، 

من الرياضة، األلعاب املائيّة، االســرتخاء وغرها.  
»شــكراً سيدة ليىل سعد عىل هذه املبادرة«

العــالج  أنيتــا  الحــج إفتتــاح مركــز  هيــك قّدمــت  األنســة 
باملــاء، نهــار الخميــس 28 أيلــول 2017 وتأهلّــت بالحضــور يــّي 
ــوا نظرهــم بجــال  اســتقبلهم عــدد مــن شــبيبتنا باألغــاين، فمتّع
ــّنالن  ــوري... وتس ــو وغريغ ــي، إيلي ــد، رام ــموها ولي ــات رس لوح

فرصــة  التعرّف علن والتحّدث معــن. 
بعــد عــرض فيلــم بيــرح  أهميّــة العــالج باملــاء لوالدنــا وشــبيبتنا، 
بــارك املطــران بولــس روحانــا املوقــع وقــام الحــارضون بالزيــارة 

وإستكشــاف املكان. 
شــكراً مــدام فريــدا شــّاس لإلهتــام لحاجاتنــا وللجهــد والحضور 

إىل جانب شــبيبتنا. 

Responsable Ambiance de vie - دولــي غريي

الســيدة ليى سعد والسيدة فريدا شاس

الولــد »إيليو طعمة« وأهله 
من برنامج التوّحد

العميــد »عــي أمــن الســيد« رئيــس مصلحــة 
الصحــة يف األمن العــام والنقيب »فادي نادر«
ــة  ــايئ يف الطباب ــالج الفيزي ــم الع ــس قس رئي
العسكرية )مصلحة الصحة يف الجيش اللبناين(

املونســنيور بولس روحانا، الســيدة سعد، السيد كارل بستاين، 
الســيدة فاديا صايف، الدكتور كال كالّب والســيد فادي شّاس
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Vive la rentrée

خلصــت الصيفّية وبلّش الخريف خلصــت  الصيفّيــة  يــا  أصحــايب 
وصــار الزم نفكّر بالدرس من جديد وانتهت فرصتنا شــو انبســطنا 

ببســمة، ضحكــة وغمــرة، مبوســيقى، غنيّــة وهيصــة، فتحــت 
الســيزوبيل أبوابهــا مــن جديــد نهــار االثنــن 2 تريــن 

.2017 األول 
ــن، كان حــارض  ــات واملعلم ــوي، باملســؤولن، املعل القســم الرتب

ــبيبة : ــتقبال األوالد والش الس

أهال وســهال باألحباب رجعتوا بعد طول غياب
نحنا اليوم فرحانني عم نســتقبلكم عالباب

بعــد اإلســتقبال، كان اللقــاء بقاعــة املحــارضات، الــكّل ناطــر 
ومدهــوش !!! الزينــة كتــر حلــوة !!! قولكــن شــو يف ؟ مــن 

جايــي ؟؟ يف حفلــة ؟؟ يف هيصــة ؟؟
 "≠CHANGE" أكــيــــــد... ومــن يف غر "جو ســلّوم" مــع فريق
األلعــاب  املوســيقى،  بالزينــة،  املميّــز  هالنهــار  تبّنــوا  يلــي 

ــون... ــع الصاب وفقاقي

لــكّل واحــد منكــم شــكر كبــر. مبســاهمتكم، حضوركــم، فّرحتــوا 
والدنــا وفّرحوكــن... حبّيتوهــن وهّنــي حبّوكــن... 

عــى أمل اللقــاء منوّدعكن ورح تعيدوها هيدا وعدكن.
الرنامج الرتبوي ومركز املســاعدة بالعمل
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Vive la rentrée - تابع
كانــت  الثــاين  وباليــوم  الحفلــة،  كانــت  يــوم مدرســة  بــأّول 
الذبيحــة اإللهيــة يــي ترأســها أبونــا »شــكرالله غــزال« وتقّدمــت 
ــن،  ــاب ومتطّوع ــل، أصح ــبيبة، أه ــيزوبيل: والد وش ــة س ــى نيّ ع

ــن.  ــل وملتزم ــق عم فري
ــى  ــا ع ــاه وصلّين ــى كل عطاي ــكرناه ع ــرب وش ــا لل ــا نوايان رفعن
ــة  ــدر يكــون حــارض بهالســنة ألســباب حياتي ــا ق ــد م ــة كل ول نيّ

ــول : ــا نق ــع، حبّين ــي الواق ــن وح ــة. وم واقتصاديّ

»شــو حلو بعد غيــاب، نلتقي رفقة وأصحاب، 

نبدا ســنة دراســية جديدة، مليانة عطاء، 

معرفة وإشــيا مفيدة... 

ترجــع املالعــب تعّبيها ضحكات الوالد 

وســوا نتعّرف عا تالميذ جداد، 

نرفــع صوتنا ونــرخ للدولة العلّية 

نحنــا بالســيزوبيل مهّمني وبأمان... 

مــن حقنا نتعلّم 

ونتمّنــى للمســاعدة إلنا األفضلية«.

الرامج الرتبوية ومركز املســاعدة بالعمل

ورجـعنـــا
مــن بعــد العطلــة الصيفيــة، اجتمعنــا بنشــاط، فرحــة وبســمة لرنّحب 

بوالدنــا بهيصــة ورقصــة وغنيــة  ونبلـّـش ســوا ســنتنا الجديدة. 
مــع كل الحــاس والنشــاط مــا نســينا  تكــون البدايــة بصــالة لســت 
ــزة  ــن نعيــش ســنة مليانــة بالنشــاطات واألعــال املميّ البيــت متمّن

ونضــل كلنــا إيــد بإيــد نبنــي ســوا ونســتمر.

برنامج الدمج املدريس - سيزوبيل جّزين

ــا  ــا... بــس مــا فين ــا ومــن حبن ــا نعطــي مــن قلبن ــا فين ويــن مــا كّن
إالّ مــا نقلكــن رح نســتفقد لحضوركــن املميــز بالـــUNITE ونطلــب 
مــن مريــم ســت البيــت تعطيكــم حــب الفــرح والعطــاء ويــن مــا 
ــيل  ــة PHM وراش ــة الفكريّ ــدة اإلعاق ــل بوح ــن جوي ــوا. موفّق كنت

.Chouchousبوحــدة الـــ

أهال وسهال  
 .TED ورود« بلشــت معنــا بـــرنامج التوّحد« *
حضورهــا رايــق متــل النســمة، وامللفــت هــّوي 

التأقلــم الرسيــع املجبــول باملحبّــة.

* أهــال وســهال كــان برنامــج التوحــد باوالدنــا 
»ماتيــو« و »ســتيفان« يلــي 
نقلــوا لعنــا مــن برنامــج التدخــل 

.USP ــر املبك
ــمنت  ــن ببس ــا موهوب صغارن

ــيقى. ــّن للموس وح

واستقبلنا وّدعنا 

الرامج الرتبوية
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غريي،  دويل  عازار،  جويل  خليل،  جييس  رحمة،  جيسيكا  أسمر،  رانيا  مطر،  جانيت  زغيب،  مراي  طوق،  الياس   : البامج  مندويب 
أسمر. رانيا  تامر،  نايال  رزق،  أيب  أنطوانيت  زغيب،  ليى  خويري،  ليليان  شحود،  مانويال  سنكري،  حنان  السخن،  رضا  جرجي،  تانيا 

قسم املراجعة والتحرير: كرمل الخوري، مادونا ساحة. 
تنفيذ : جورجيت أواقيان.

فريق عمل همزة وصل 2٠١8-2٠١٧

يليل بشهر ترشين األول والثاين عيدن، عمرن يا رب تزيدو
عّبوا القلب فرحة ببسمة حلوة ومرحة... 

كلنا منتمّنالــن سنة حلوة كالّ صّحة وتتحّقق كل األماين مع باقة زهور

وعقبال املية سنة
شهر ترشين الثاين

ريتا عبد الساتر

ندى يزبك  

نايال الحاج

جويل نقوال 

ورود بشاره 

وليد حداد

جاد بو موىس

بيتينا عواد 

سهيال عطوش

دياال صايغ

سوزان عنداري 

رينيه حداد 

ميشيال رزق 

سوزان ساميا

  ١ ت2

  ١ ت2

  3 ت2

  5 ت2

  5 ت2

  6 ت2

  6 ت2

١5 ت2

2١ ت2

2١ ت2

2١ ت2

23 ت2

24 ت2

28 ت2

شهر ترشين األول
نيكول أسطا
نغم مهنا  

جورجيت أواقيان 
سمرة رومانوس 

حنان سنكري 
ريتا بطيش 

ديزي ضو
عقيقي  جيهان 

إليس نعمه
لطيفة رشبن

وليد بو حيدر 

ليليان درغام
ساميا دامس 

اميل رزق 
سمرة قهوجي 
جويل صيداوي 
فهد كريستيان 
هيثم جمعه 

جوسلن خويري 
محمود حسن

بيار اغناطيوس 
نجوى طاها 

  2 ت١
  2 ت١
  5 ت١
  5 ت١
  8 ت١
  8 ت١
١٠ ت١
١١ ت١
١١ ت١
١2 ت١
١2 ت١

١5 ت١
١6 ت١
١8 ت١
١٩ ت١
١٩ ت١
2٠ ت١
22 ت١
25 ت١
2٩ ت١
3٠ ت١
3٠ ت١

عيلتـنـا أخبــار 

أحر التعازي : 
     * للزميلــة ريتــا بطيش لوفاة جدتها.

    * للزميلة نظرة شــلفون لوفاة والدتها.
    * للشــابة كلود ســعادة يف مركز املســاعدة بالعمل، لوفاة والدتها.
   * للشــابة غرازييال طربيه يف مركز املســاعدة بالعمل، لوفاة والدها.

هم يف قلب الله، حيث الحب هناك يسكنون

صالة لراحة األنفس
ــا مــن أقمــت لعــازر مــن  أيهــا الــرب يســوع املســيح املخلــص ي
ــث، نســألك  ــوم الثال ــاة وقمــت أيضــا يف الي املــوت وأقمــت الفت
بشــفاعة أمــك الكليــة القداســة أن ترحــم جميــع عبيدك الحســني 
العبــادة املنتقلــن جديــداً، فإنّــك أنــت منــزّه عــن الخطيئــة وقــد 

جئــت اىل العــامل يك ال يهلــك مــن يؤمــن بــك. 
ــك نرســل  ــن ول ــع الراقدي ــاة والراحــة لجمي ــة والحي ــت القيام أن
املجــد مــع أبيــك الــذي ال بــدء لــه وروحــك الــكّي قداســة، 
الصالــح واملانــح الحيــاة اآلن وكل وان وإىل دهــر الداهريــن آمــن. 

شــهر ترشين األول، شهر الوردية املقدسة

ــه  ــة الل ــّل محّب "لتظ
ولتذكّركــم  فيكــم، 
الورديــة  املســبحة 
أيديكــم،  يف  التــي 

. بيســوع"

الـســـيدة  )ظــهـــور 
العــذراء عــى القديســة 
كاتريــن والقديــس عبــد 
»بومبايــي«  يف  األحــد 
ــالوة  ــم ت ــب منه والطل

مســبحة الورديــة(.

ّمـــل للتأ

Responsable Ambiance de vie - دولــي غريي

 Que Notre Dame de Pompéi,
 notre soutien, notre consolation et notre gloire,

 soit aimée et bénie par tous les peuples.
Ainsi soit-il.



L’art de défier
 dans l’espérance

فَـــّن الت�ّدي �لّر�اء

قـّصـــة قـفـيـر الـّنـحـل

آخـــر شـهـر مـــن الّسـنـة الـدراسـّيـة 2٠١٧، وّجـهـت املـؤّسـسـة ســـؤال للـمـوظـفـيـن:

"كـيـــف مـمـكـــن نـتـخـطّـــى الّصـعـوبـات اللـي عـم تـمـــرق فـيـهـا املـؤّسـسـة ؟"

هـيـــدا الســـؤال حـرَّك ذاكـرتـــي ورّجـعـنـي بـالسـنـيـن لـورا، لـّمـــا كـان عـمـري ١2 سـنـة.

بـهـــيداك اليـــوم لـّمـــا كـنـت بـمـشـوار بـالطـبـيـعـة، اسـتـوقـفـنـــي مـنـظـر قـفـيـر الـّنحـل. صـّف مـن 

الّنـحـــل واقـف عـلـى بـــاب القـفـيـر، وبـنـت الـ١2 سـنـة اسـتـغـربـت!

لـيـــش الّنـحـــالت مـــا عـم بـيـطـيـروا مـــن زهـرة لـزهـرة حـتـى يـِجـُنـــوا الـّرحـيـق مـتـل الـعـادة ؟

ْحـِمـلـــت الّســـؤال وبـسـرعـة لـعـنـد إسـتـــاذ العـلـوم حـّتـى القـي الجـواب.

أسـتـــاذ أمـيـــن ابـتـســـم وقـلّـــي: "الـّنـحـــل بـيـعـيـــش حـيـاة الجـمـاعـــة، وهـيـدا الّنـهـار فـــي كـتـيـر 

حـــرارة، وأولـويّـات الحـيـاة هـــّيي تـخـفـيـف الحـرارة داخـل القـفـيـر حـفـاظًـا عـلـى بـرودة القـفـيـر. 

مـنـشـان هـيـك كانـوا واقـفـيـن َجـنـب إىل َجـنـب وعـم بـيـحـّركـوا جـوانـحـهـم تـا يـدّخـلـوا الـبـرودة، 

ولـّمـــا بـيـتـعـبـــوا بـيـتـبـادلـــوا مـع مـجـمـوعـة تـانـيـــة، وهـيـك حـّتى يـتـخـطّـــوا الـفـتـرة الّصـعـبـة، 

ويـرجـعــــوا لـحـيـاتـن العـاديّـة".

إذا الـّنـحـلـــة الـصـغـيـــرة تـكـاتـفـــت مـــع خـّيـاتـا حـــّتى تـحـافـظ عـلـــى إسـتـمـراريّـة الـحـيـاة ؟ كـم 

بـالـحـــرّي الـمـوظّـــف بـالسـيـزوبـيـــل اللـي شـغـلـو رسـالـــة لـحـيـاة أفـضـل ؟!!

نحلة سيزوبيل            

سعدى بطرس            


