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ــوس  ــر: أنطوني ــوة األصاِغ ــن اإلخ ــل األول م ــي إىل الجي ــر ينتم ــس آخ ــه قّدي إن
ــة  ــبًة إىل املدين ــبونة، نس ــن لش ــوس ِم ــا، أنطوني ــى أيًض ــا يُدع ــادواين، أو ك الب
التــي ُولــد فيهــا. نحــن نتنــاول هنــا أحــد القّديســني األكــر شــعبيّة يف كّل 
ــُث  ــط، حي ــا فق ــس يف بادوف ــه ولي ــامل كلّ ــرَّم يف الع ــة، املك ــة الكاثوليكيّ الكنيس
ــل  ــَور والتاثي ــه. تعــّز عــى املؤمنــني الُص ــت بازيليــك رائعــة تحتفــظ ِبرُفات بُنيَ
ــه،  ــني ذراعي ــوع ب ــل يس ــع الطف ــه، أو م ــز طهارت ــق، رم ــع الزَنبَ ــُه م ــي متثِّل الت

ــة. ــادر األدبيّ ــض املص ــر يف بع ــي ذُكِ ــوٍر عجائب ــذكاَر ظه ت

ســاهم أنطونيــوس ِبشــكٍل فّعــال يف تطــّور الروحانيّــة الفرنسيســكانيّة، ِبواهبــه 
املُتميِّــزة يف الــذكاء، واالتِّــزان، والشــجاعة الرســوليّة، وخاصــًة االتّقــاد التصــّويف.

ــَد ِباســم فرنانــدوس  ــَد يف لشــبونة لعائلــة نبيلــة، حــوايل العــام 1195، وتعمَّ ُولِ
ــة  ــون رهبن ــون قان ــن يتَِّبع ــني الذي ــة القانونيّ ــع الكهن ــَل م )Fernando(. دَخ
ــر  ــّم يف دي ــس منصــور يف لشــبونة، ث ــر القدي ــس أغســطينوس، أوَّالً يف دي القدي
الصليــب املقــّدس يف كوميــربا، وهــي مركــز ثقــايف شــهر يف الربتغــال. كــرََّس نفســه 
ــم  ــبًا الِعل ــة، ُمكتس ــاء الكنيس ــّدس وآب ــاب املق ــة الكت ــة لِدراس ــام وعناي باهت

ــم والتبشــر.  ــذي اســتثَمرَُه يف التعلي الالهــويت ال

ــام  ــت ع ــه، إذ ُعرَِض ــًا يف حيات ــوُّالً حاس ــت تح ــربا خلَّف ــة يف كومي ــرَت حادث َج
1220 ذخائــر أّول خمســة ُمرســلني فرنسيســكان كانــوا قــد توّجهــوا إىل املغــرب، 
ــداء  ــة يف االقت ــدوس الرغب ــَدت قّصتهــم يف الشــاب فرنان ــاك. ولَّ واستشــهدوا هن
ــة  ــرك الكهن ــا أن ي ــب حينه ــيحي، فَطل ــال املس ــرة الك ــّدم يف مس ــم والتق به
القانونيّــني األغســطينيّني لِيصبــح مــن األخــوة األصاِغــر. اســتُجيَب طلبــه، واتّخــذ 
ــه هــو أيًضــا إىل املغــرب، ولكــن العنايــة اإللهيّــة دبَّــرَت  اســم أنطونيــوس، وتوجَّ
شــيئًا آخــر. فبعــد مرضــه، اضطــر إىل العــودة إىل إيطاليــا ويف عــام 1221 شــارك 
يف »مجلــس الحصــر« الشــهر يف أّســيزي، حيــث التقــى ِبالقديــس فرنســيس. 

ــايل  ــوريل يف ش ــرب ف ــر ق ــام يف دي ــاء ت ــت يف َخف ــض الوق ــا ولِبع ــاش الحًق ع
ــر  ــًة التبش ــه صدف ــَب من ــرى. طُلِ ــة أُخ ــرّب إىل مهّم ــاه ال ــُث دع ــا، حي إيطالي
بناســبة ســيامٍة كهنوتيّــة: يف هــذه املناســبة، ظهــرَت موهبتــُه يف الِعلــم والبالغة، 
هــُه الرؤســاء إىل التبشــر. وهكــذا بــدأ يف إيطاليــا ويف فرنســا عمــالً رســوليًّا  فَوجَّ
ــوا  ــن كان ــرًا مــن األشــخاص الذي ــَع عــدًدا كب ــى دفَ ــة حتّ ــر العمــق والفعاليّ كث
قــد انفصلــوا عــن الكنيســة إىل العــودة أدراجهــم. كان أنطونيــوس مــن أســاتذة 

ــه يف  ــوة األصاِغــر. بــدأ تعليم ــني اإلخ ــن األّول، ب ــل، إن مل يك ــوت األوائ الاله
مدينــة بولونيــا، ِبباركــة القديــس فرنســيس، الــذي الحــظ فضائــل أنطونيــوس، 
ــَم  ــب يل أن تُعلِّ ــات: »يطي ــذه الكل ــدأ ِبه ــرة تب ــالة مخت ــه ِبرس ــَث إلي فَبع
ــذي  ــكاين ال ــوت الفرنسيس ــس الاله ــوس أُُس ــع أنطوني ــوت«. وض ــوَة الاله اإلخ
منَّتــه شــخصيّات مفّكريــن مميّزيــن وبلــغ ذروتــه مــع القديــس بونافينتــورا مــن 

ــس ســكوت. ــاوي دون بانيوريجــو والطوب

ــع  ــا، فَتاب ــر يف شــال إيطالي ــا لِإلخــوة األصاِغ ــا إقليميًّ ــوس رئيًس ــح أنطوني أصب
ــل،  ــذا العم ــى ه ــا أنه ــات اإلدارة. وعندم ــع واجب ــاُوب م ــر بالتن ــة التبش خدم
ــي كان قــد زارهــا ســابًقا مــرّات عــّدة. وبعــد  ــا، الت ــى بالقــرب مــن بادوف اخت
ــُه  ــو 1231. وهبت ــة، يف 13 حزيران/يوني ــواب املدين ــى أب ــويّف ع ــط، ت ــنٍة فق س
ــًدا  ــا وتعبُّ مدينــة بادوفــا، التــي اســتقبلتُه ِبعطــف وإكــرام خــالل حياتــه، تكرميً
ُمســتدميًا. دعــاُه البابــا غريغوريــوس التاســع، بعدمــا ســمعُه يَِعــظ، ِبـــ »تابــوت 
العهــد«، وأعلنــُه قديًســا بعــد ســنة واحــدة فقــط مــن موتــه، عــام 1232، إثــر 

ــت ِبشــفاعته. ــب حدث عجائ

ــب«،  ــوس سلســلتنَي مــن »الِخطَ ــَب أنطوني ــه، كت ــة األخــرة مــن حيات يف الحقب
ــني  ــة لِلواعظ ــن«، وُموّجه ــب حــول القديس ــب األحــد« و »ِخطَ ــة »ِخطَ ُمعنون
ـق يف هــذه  وأســاتذة الــدروس الالهوتيّــة يف الرهبنــة الفرنسيســكانيّة. يُعلِـّ
الِخطـَـب عــى نصــوص الكتابــات املقّدســة التــي تقرحهــا الليتورجيــا، ُمســتخدًما 
تفســر آبــاء الكنيســة يف العصور الوســطى ذا املعــاين األربعــة: األديّب أو التاريخّي، 
ه إىل  املجــازّي أو املســيحايّن، الروبولوجــّي أو األخالقــّي، والتأويــّي الروحــي املُوجِّ
ــوم أنَّ هــذه املعــاين هــي أبعــاد املعنــى الواحــد  ــة. نكتشــف الي ــاة األبديّ الحي
لِلكتابــات املقّدســة ويصلــح تفســر الِكتابــات املقّدســة يف البحــث عــن األبعــاد 
ــة- ــا الهوتيّ ــوس هــذه نصوًص ــب القديــس أنطوني ــل ِخطَ األربعــة لِلكلمــة. متثِّ
وعظيّــة، وتعُكــس التبشــر الحــّي، يقــرح بهــا أنطونيــوس مســاًرا حقيقيًّــا للحيــاة 
ــا  ــى أنَّ الباب ــة كثــرة الِغنــى، حتّ ــًا روحيّ ــب« تعالي املســيحيّة. تتضّمــن »الِخطَ
ــام 1946،  ــة ع ــا للكنيس ــوس ِملفانً ــن أنطوني ــرَّم أعل ــر املك ــاين ع ــوس الث بي
واهبًــا إيـّـاه لقــب »املِلفــان اإلنجيــي«، ألنَّ هــذه الكتابــات تــرُبز نضــارة وجــال 

ــة كبــرة. اإلنجيــل؛ ميكننــا اليــوم قراءتهــا يف اســتفادة روحيّ

يتكلـّـم أنطونيــوس يف هــذه الِخطـَـب عــن الصــالة كعالقــة حــب، تدفــع اإلنســان 
ــة  ــس املصلّي ــر النف ــف، يغم ــا ال يوص ــُق فرًح ــة، فَتخل ــرّب ِبلطاف ــة ال لِمحادث
ــل  ــكون ال يتمثَّ ــّو س ــاج إىل ج ــالة تحت ــأنَّ الص ــوس ب ــا أنطوني ــة. يذكِّرن ِبعذوب
ــة، تهــدف  ــة، بــل هــي خــربة داخليّ بالــرورة ِباالنفصــال عــن الضّجــة الخارجيّ
ــا. ِبحســب  ــق ســكونًا فيه ــة الســهو الناجــم عــن همــوم النفــس، فَتخل إىل إزال
تعليــم هــذا امللفــان الفرنسيســكاين املُميَّــز، تتألـّـف الصــالة مــن أربعــة ترّفــات 
 obsecratio, oratio, ــكل ــذا الش ــة ِبه ــوس بالالتينيّ ــا أنطوني ده ــة يحدِّ رضوريّ
ــا ِبثقــة  ــح قلبن ــا ترجمتهــا هكــذا: أن نفت postulatio, gratiarum actio ميكنن
للــه؛ هــذه هــي الخطــوة األوىل للصــالة، ليــس فقــط أن نقتطــف الكلمــة، بــل 
أن نفتــح القلــب يف حضــور اللــه؛ ومــن ثــّم أن نتحــادث معــه ِبعطــف، يف رؤيتــه 
حــارًضا معــي؛ ومــن ثــّم - وهــذا أمــٌر طبيعــي جــًدا - أن نعــرض لــه احتياجاتنــا؛ 

ويف النهايــة أن مندحــُه ونشــكرُه.

ــزات  ــدى مي ــف إح ــالة نقتط ــول الص ــذا ح ــوس ه ــس أنطوني ــم القدي يف تعلي
الالّهــوت الفرنسيســكاين، التــي كان هــو البــادئ فيهــا: الــدور املُخّصــص للمحبّــة 
اإللهيّــة، التــي تدخــل يف إطــار العواطــف، واإلرادة والقلــب، وهــي أيًضــا املصــدر 
ــا  ــل، وعندم ــة. بالِفع ــًة كّل معرف ــة، ُمتخطِّي ــة الروحيّ ــه املعرف ــع من ــذي تنب ال

نُحــّب، نَعــرِف.

يكتــب أنطونيــوس أيًضــا: »املحّبــة هــي روح اإلميــان، تجعلــُه حيًّــا دون املحّبــة، 
ــان«. ميوت اإلمي

ــة: هــذا هــو  م يف الحيــاة الروحيّ وحدهــا النفــس التــي تُصــّي ميكنهــا أن تتقــدَّ
ــوب  ــًدا عي ــرف جي ــه يع ــوس. إنّ ــس أنطوني ــظ القدي ــل يف وع ــوع املُفضَّ املوض
الطبيعــة اإلنســانيّة، وَميلهــا للســقوط يف الخطيئــة، ولهــذا هــو يحــّث باســتمرار 
عــى محاربــة املَيــل إىل الطمــع والتكــرّب، والنجاســة، ويدعــو إىل مارســة 
فضائــل الفقــر والكــرم، والتواضــع والطاعــة، والِعّفــة والطهــارة. يف بدايــة القــرن 
الثالــث عــر، يف إطــار نهضــة املــدن وازدهــار التجــارة، ازداد عــدد األشــخاص 

ملخص عن حياة القديس انطونيوس البادواين
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ــوس عــّدة مــرّات  ــذا الســبب، دعــا أنطوني ــني لِحاجــات الفقــراء. لِه غــر املكرث
املؤمنــني للتفكــر بالغنــى الحقيقــي، غنــى القلــب، الــذي يجعلنــا طيّبــني 
س لنــا كنــوزًا يف الَســاوات. وكان يحــّث قائــال: »أيهــا األغنيــاء،  ورَحومــني، ويكــدِّ
ــون هــم،  ــاء... الفقــراء، اقتبلوهــم يف بيوتكــم: ســوف يكون ــوا لكــم أصدق كّون
ــان،  ــة األم ــُث جــامل الســام، وثق ــة، حي ــح األبديّ ــن يقتبلونكــم عــى املذاِب َم

ــدي«. ــَبع األب ــّي بالَش ــدوء الغن واله

ا اليــوم أيًضــا؟  ــا جــدًّ أيّهــا األصدقــاء األعــزّاء، أال مُيكننــا أن نعتــرب هــذا تعليــًا هامًّ
حيــث تُفِقــر األزمــة املاليّــة واإلخــالل الخطــر بالتوازنــات االقتصاديـّـة عــدًدا كبــرًا 
ــّق«  ــة يف الح ــة »املحّب ــالتي البابويّ ــؤس؟ يف رس ــروَف ب ــق ظ ــاس، وتخل ــن الن م
أُذكِّــر: »يحتــاج االقتصــاد لِألخاقّيــة يك يعمــل ِبشــكٍل ســليم، ليــس أيّــة أخاقّية، 

بــل أخاقّيــة صديقــة لِإلنســان«.

ــيح  ــا املس ــوس دوًم ــع أنطوني ــد وض ــيس، فق ــة فرنس ــي إىل مدرس ــه ينتم وكون
ــة بالالهــوت  ــرى خاّص ــزٌة أُخ ــاة والِفكــر، والعمــل والتبشــر. مي يف جوهــر الحي
الفرنسيســكايّن هــي جوهريـّـة املســيح. إنّهــا تتأّمــل ِبــكّل رسور، وتدعــو إىل تأّمــل 
ــذي  ــه ال ــالد بشــكٍل خــاص، الل ــرّب، يســوع اإلنســان، ورّس املي أرسار إنســانيّة ال
ــا: رسٌّ يحــّث عــى عواطــف  ــني أيدين ــه ب ــالً، وأســلَم ذات ــن نفســه طف جعــل م

ــة. ــة شــكر تجــاه الطيبــة اإللهيّ محبّ

ــة املســيح لإِلنســانيّة، ولكــن أيًضــا  مــن جهــة، امليــالد هــو نقطــة جوهريّــة ملحبّ
رؤيــة املصلــوب توحــي ألنطونيــوس بأفــكار عرفــان الجميــل تجــاه اللــه وتقديــر 
كرامــة الشــخص اإلنســاين، هكــذا مُيكــن لِلــكل، مؤمنــني وغــر مؤمنــني، أن 
يجــدوا يف املصلــوب وصورتــه معنــًى يُغنــي الحيــاة. يكتــب القديــس أنطونيــوس: 
ــٌق أمامــك، لكيــا تنظــر أنــت إىل الصليــب كــا يف  »املســيح، هــو حياتــك، ُمعلَّ
مــرآة. ميكنــك هنــاك أن تعــرف كــم هــي ُمميتــة جروحاتــك، التــي ال دواء كان 
بإمكانــه أن يشــفيها، إالّ دم ابــن اللــه. إن نظــرت جيــًدا، ســوف تتنبَّــه إىل عظمــة 
الكرامــة اإلنســانيّة وقيمتــك... ال مُيكــن لإِلنســان يف أّي مــكان آخــر التنبُّــه ِبشــكٍل 

ــرآة الصليــب. أفضــل إىل قيمتــه، كــا يف النظــر ِبِ

ونحــن نتأّمــل يف هــذه الكلــات، نفهــم ِبشــكٍل أفضــل أهميّــة صــورة املصلــوب 
لِثقافتنــا، وإلنســانيّتنا التــي تولّــدت مــن اإلميــان املســيحّي. كــا يقــول القديــس 
ــانيّة  ــة اإلنس ــة الكرام ــي عظيم ــم ه ــرى ك ــوب ن ــر إىل املصل ــوس، بالنظ أنطوني
ــه  ــر، ألن الل ــكان آخ ــان يف أي م ــة اإلنس ــَم قيم ــا فَْه ــان. ال مُيكنن ــة اإلنس وقيم
ــه ُمســتحّقني  ــح بالنســبة ل ــني، لدرجــة أن نصب ــا هاّم ــو يران ــني، فه ــا هاّم يجعلن
لعذابــه؛ وهكــذا تبــدو كّل الكرامــة اإلنســانيّة يف مــرآة املصلــوب والنظــرة إليــه 

ــة. ــا لاِلعــراف بالكرامــة البريّ مصــدًرا دامئً

ع أنطونيــوس البــدواين، املكــرّم مــن املؤمنــني، ِبالكنيســة  أصدقــايئ األعــزّاء، ليتشــفَّ
جمعــاء، وخاصــًة بالذيــن يكرّســون أنفســهم للوعظ؛ لُِنصــلِّ إىل الرب يك يســاعدنا 
ــه،  ــاً ملِثال ــون، تبع ــّم الواعظ ــس. لِيهت ــذا القدي ــّن ه ــن ف ــالً م ــم قلي ــى التعلُّ ع
ِبعقيــدة راســخة وســليمة، وتقــوى حقيقيّــة ُمتَِّقــدة، وبالغــة قاِطعــة. لُِنصــلِّ مــن 
أجــل أن يقــوم الكهنــة والشامســة يف خدمــة التبشــر ِبعنايــة واهتــام حتــى 
يضعــوا كلمــة اللــه آنيــة أمــام املؤمنــني، خاصــًة بواســطة الِعظــات الليتورجيــة. 
ــويص  ــا كان ي ــدّي، ك ــيح األب ــال املس ــاالً لِج ــا فّع ــات عرًض ــذه العظ ــن ه لِتُك
القديــس أنطونيــوس: »إن بــّرَت باملســيح، فهــو يُذيــب القلــوب القاســية؛ إْن 
ــرَت بــه فهــو يُنــري قلبــك؛ إن  ابتهلــَت إليــه، فهــو يُحــّي التجــارب املـُـرّة، إن فكّ

قرأتَــه فهــو يُشــِبع ِفكــرك«. 

الزوادة األوىل: »رحلة اىل القمر«
ــات  ــور ملركب ــه بص ــط حجرت ــن كل حوائ ــد زيّ ــحق ق ــه اس ــارك أن ابن ــظ م الح
الفضــاء وبعــض الكواكــب وخاصــة القمــر. ويف جلســة هادئــة ســأله عــن أعظــم 
أمنيــة لــه. قــال اســحق: »أود أن أعــرب إىل القمــر ولــو إىل ســاعات، فهــذه هــي 

كل أمنيــة حيــايت«.

علّــق والــده عــى كلاتــه قائــاًل: 
أرجــو  أمنيتــك،  يحقــق  »الــرب 
قبــل أن أمــوت تكــون الرحــات إىل 
القمــر قــد تحققــت فاحجــز لــك يف 

إحــدى مركبــات الفضــاء«.

متهلــاًل بشــاعر  اســحق  كان  كــم 
ــه  ــه ل ــن حب ــف ع ــي تكش ــه الت أبي

ــه كلمــة  ــب من ــه فطل ــب اســحق ألبي ــح قل ومشــاركته فكــره وأحاسيســه. انفت
منفعــة. 

ــة، لكــن  ــة جميل ــي تشــتاق أن تعــرب إىل الفضــاء ... أمني ــا ابن قــال األب: أراك ي
ــل أن تصــل إىل  ــك. قب ــذي يف قلب ــه إىل الفضــاء ال ــروح الل ــق ب احــرص أن تنطل
ــك! ــة لحجرت ــرة املالصق ــك يف الحج ــب أخت ــب إىل قل ــل بالح ــك تص ــر ليت القم

اهتــم يــا ابنــي بأعاقــك. كثــرون يهتمــون بالتلــوث الــذي يصيــب الجــو واملــاء 
وال يهتمــون بالتلــوث الــذي يصيــب النفــس. يقيمــون ناطحــات ســحاب عاليــة، 
لكــن نفوســهم صغــرة ال يدخلهــا أحــد. ينشــئون طــرق متســعة رسيعــة تربــط 

القــارة كلهــا مًعــا، وال يعرفــون االتصــال بجرانهــم يف نفــس الشــارع.

................................................................... روديــكا فغــايل ايب خليــل

الزوادة الثانية: »الولد والشجرة«
ــوم،  ــا كل ي ــاح ضخمــة، كان يف طفــل زغــر يلعــب تحت بيخــربو عــن شــجرة تّف
ــجرة  ــّب الش ــا. كان يح ــام بفيّاته ــا وين ــن مثاره ــاكل م ــا وي ــش ع أغصانه يعرب

ــوم. ــوال كل ي ــب ح ــل يلع ــل وبطّ ــرب الطف ــو... ك ــب مع ــي تلع وهيّ

ــاب  ــا والع ــجرة: تع ــو الش ــن! قالتل ــي وكان حزي ــع الصب ــام رج ــن اإليّ ــوم م بي
معــي. جاوبــا الولــد: أنــا بطّلــت زغــر إللعــب حولــك. أنــا بــّدي مصــاري الشــري 
لعــب. جاوبــت الشــجرة: أنــا مــا معــي مصــاري، بــس خــود كل تّفاحــايت بيعــن 
ــا رجــع. وصــارت  ــّل وم ــاح وف ــر، اخــد كل التّف ــب مصــاري. انبســط كت و جيب

الشــجرة حزينــه.

ــا والعــاب  ــو: تع ــال....! ملّــا رجــع قالتل ــد وكان صــار رّج ــره رجــع الول وبعــد ف
معــي. جاوبــا: مــا عنــدي وقــت للّعــب، رصت رّجــال مســؤول عــن عيلــه وبــّدي 
بيــت، كيــف ممكــن تســاعديني؟؟ جاوبــت: بيــت مــا عنــدي بــس بتقــدر تاخــد 
كل غصــوين لتبنــي مّنــن بيــت. فأخــذ الرّجــال كّل األغصــان وفــّل ســعيد. كانــت 

الشــجرة فرحانــه ملشــاهدتو ســعيد.

ــه  ــن تقدم ــب وم ــب لطل ــن طل ــب يش ... وم ــا يرجــع إاّل ليطل ــس الرجــال م ب
ــذوع  ــدا إاّل ج ــي يف عن ــا كان بق ــّي م ــوز وه ــال عج ــدا رّج ــع لعن ــه رج لتقدم
ميتــه.... ســألتو هــّي وعــم تبــي: شــو بريــد؟ جاوبهــا: أنــا تعبــان بــدي محــل 
ــود معــي  ــا، قع ــت: الشــجره العجــوز هــون أنســب محــل، تع ــاح يف. جاوب ارت
ــا ... ــأت عينيه ــوع م ــمت والدم ــت الشــجرة ســعيدة، تبّس ــاح. وكان ــى ترت حت

عرفتو الشجرة مني هيّي؟

الــزّوادة بتقــّي وبتقلـّـك، الشــجرة هيـّـي بيّــك وإّمــك. األهــل هّنــي متــل الصّحــة، 
ــا  ــن إاّل ملّ ــرف قيم ــا نع ــت م ــل لوق ــا نوص ــى م ــا، أح ــتفيد مّن ــة الزم نس عطيّ
منخــرسن. يــا رب اشــفي كل يّب مريــض و ارحــم كل يّب انتقــل مــن بيناتنــا و طــّول 

عمــر كل يّب معنــا اليــوم وعطــي الصحــة.

................................................................... جــورج ســليم الزغبــي
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تتألّــف الجاعــة العيليــة يف رعيــة مــار اليــاس الكّحالــه مــن ســتة أزواج 
ــة  ــد األزواج برافق ــزل أح ــهر يف من ــن الش ــة م ــوم جمع ــاين ي ــون كل ث يجتمع
مرشــد روحــي حــول كلمــة اللــه وتتناقــش بواضيــع روحيّــة، إجتاعيّــة، تربويـّـة 

ــة. وتثقيفيّ

والجديــر بالذكــر ان »الجاعــة العيليــة« منبثقــة مــن راعويـّـة العيلــة يف أبرشــيّة 
بــروت املارونيّــة، وتقــوم بنشــاطات خاصــة بالجاعــة وبالرعيّــة وتســاهم 

ــالت. بنشــاطات األبرشــيّة الخاصــة بالعائ

النشــاطات الخاصــة: قامــت باالضافــة إلجتاعاتهــا الشــهريّة بإعــداد يــوم 
ــا  ــة. كــا أنّه ــز الرياضــات الروحيّ ــك يف أحــد مراك ــرة الصــوم وذل روحــي يف ف
تشــارك يف نــدوات ومحــارضات تدعــو اليهــا لجنــة العائلــة يف األبرشــيّة باالضافــة 

ــة. ــاطات ترفيهيّ اىل نش

أّمــا نشــاطاتها يف الرعيّــة فهــي تدعــو كل ســنة اىل قــّداس بناســبة عيــد العائلــة 
يف شــهر أيّــار والتــي اىت هــذه الســنة األحــد 1٨ أيّــار الســاعة الحاديــة عــر يف 
ــه  ــدة الكّحال ــالت بل ــر مــن عائ ــه. فحــرت الكث ــاس - الكّحال ــار الي كنيســة م
للمشــاركة معهــا يف هــذا القــداس الــذي تــاله لقــاء محبــة يف صالــون الكنيســة.

ــة واملجلــس الراعــوي واملســاعدة يف كل  باالضافــة اىل حضورهــا الدائــم يف الرعيّ
ــة . نشــاطات الرعيّ

وتهتــم الجاعــة العيليــة بنشــاطات األبرشــيّة وخاصــة بالدعوة اىل النشــاط األبرز 
وهــو اليــوم األبــريش للعائــالت وهــو هــذه الســنة بعنــوان »فــرادة العائلــة« يف 
ــة ســيادة  ــذي كان برعاي ــار 2014 وال ــس الحكمــة األحــد 4 أي جامعــة مــار بول
ــه إىل كل العائــالت  ــه توّج املطــران بولــس مطــر الســامي االحــرام، ومــن خالل
يف األبرشــيّة وتضّمــن مواضيــع القاهــا متخخصصــون يف شــؤون العائلــة، وتخلّلــه 
غــداء. وكــا إهتــم شــبيبة األبرشــيّة وبعــض الحــركات الرّســوليّة الكنســيّة بــاوالد 

العائــالت املشــاركة وتقســموا حســب أعارهــم.

................................................. الجامعــة العيليــة – رعيــة مــار اليــاس

»ما أجمل أن نجتمع معاً، بالحب يقول الرب لنا«

... هيــدا نحنــا فرســان العــدرا، بــار اليــاس الكحالــه، عــى طــول مجتمــع وبيكون 
لقاءنــا لقــاء محبة.

ــا  ــة« وقّفن ــز توب ــا »حاج ــع، عملن ــي ســبت املرف ــن الصــوم هالســنة، يعن وبزم
ــي  ــو ال ــوه وش ــف بيعيش ــوم وكي ــن الص ــألناهن ع ــق وس ــى الطري ــاس ع الن

ــن:  ــا بأجوب ــن، وتفاجأن ــن بهالزم ــّر بحيات بيتغ

- البعض كان سطحي ...

- والبعض متعّمق باإلميان ...

- أما البعض فطلب منا انو نحنا نصليلو 

ــران يف  ــة والغف ــة التوب ــاس بأهمي ــر الن ــدف اىل تذك ــوه، ته ــة حل ــت تجرب كان
ــيحي. ــاة املس حي

ــان، )كل  ــوت الفرس ــالة ببي ــا بالص ــت لقائن ــا وق ــوم خصصن ــدا الص ــان بهي وك
ــالة. ــت بالص ــل البي ــا وأه ــارك نحن ــى نتش ــارس( حت ــزل ف ــبوع بن اس

ولكــن األجمــل كان واألهــم هــو متضيــة رياضــة روحيــة، »نهــار الســبت يف 22 
آذار« بديــر دون بوســكو الكحالــه بعنــوان »كيــف بكــون تلميــذ ليســوع ؟«

ــر بالنســبة للــوالد، اختــربوا يســوع أكــر وتعرفــوا عــى  ــز كت هالنهــار كان ممي
محبتــو إللنــا أكــر مــن خــالل حديــث الخــوري »بطــرس بــو ضاهــر« الــى كان 

ــة، كان يش رائــع. ــا بالذبيحــة اإللهي ــا بهالنهــار وختمن مرافقن

ــربوا  ــر ويخت ــوع أك ــى يس ــو ع ــني يتعرف ــي حاب ــوالد ال ــي كل ال ــا مندع  ونحن
ــه،  ــاس الكحال ــار الي ــون م ــة و صال ــة بكنيس ــار جمع ــا كل نه ــو، يالقون محبت
الســاعة 4:00 بعــد الظهــر حتــى نجتمــع كلنــا تحــت نظــر إمنــا مريــم العــذرا.

... ناطرينكم - يسوع بيحبكن - املسيح قام حقاً قام

.................................................. فرســان العــذراء - رعيــة مــار اليــاس

أخبار مجتمعنا املحي: الجمعيات الروحية، األهلية واإلجتامعية ...

فرسان العذراء – رعية مار الياس»الجامعة العيلية« يف رعية مار الياس
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يجتمــع طالئــع العــذراء يف رعيــة مــار اليــاس كل يــوم جمعــة الســاعة ٨ مســاًء 
يف صالــون الكنيســة حــول كلمــة اللــه برافقــة مرشــد روحــي يتناولــون مواضيــع 
ــن  ــا. وم ــا أحيانً ــة وخارجه ــّدة يف الرعيّ ــون بنشــاطات ع ــّم الشــبيبة  ويقوم ته

نشــاطاتها يف الرعيّــة:

الحضور الدائم يف خدمة القّداس يوم األحد.. 1

تحضــر ســاعة صــالة يف الكنيســة مســاء إثنــني الرمــاد مــن كل ســنة وحســب . 2
الزمــن الطقيس واملناســبات.

تحضــر مــرّة كل ســنتني رتبــة التوبــة املشــركة لرعيتــي مــار اليــاس والســيدة . 3
مســاء أحــد الشــعانني.

تنظيم مخيّم صيفي كل عام.. 4

زيارة بيوت الرعيّة يف سبت إحياء لعاذر. 5

زيارة بيوت الرعيّة عيد القّديسة بربارة. 6

وغرها من النشاطات.. 7

أّما نشاطاتها خارج الرعّية هذا العام:

رســالة اىل »قريــة اإلنســان« لــألب مجــدي العــّاوي الــذي يهتــم بعالجــة . 1
املدمنــني عــى املخــّدرات، وتقديــم املســاعدة والدعــم الروحــي واملعنــوي لهــم.

رســالة اىل »ديــر راهبــات مــار يوســف« – ديــر الحــرف الــذي يهتــم بأيتــام . 2
وأطفــال معوزيــن مــع animation وتقديــم الهدايــا لهــم.

رســالة اىل بعــض املستشــفيات لزيــارة املــرىض يــوم خميــس األرسار مــن كل . 3
عــام.

املشاركة يف نشاطات اإلقليم من صلوات وإجتاعات.. 4

باإلضافة اىل نشاطات أخرى.. 5

........................................................ طائع العذراء – رعية مار الياس

أقامــت رعيــة »الســيدة أم النــور« ريســيتالها الســنوي ملناســبة عيــد امليــالد التــي 
ــادة الســيد االن بجــاين، يف كنيســة الســيدة مســاء   ــة La Joya بقي ــه جوق أحيت
الســبت 14 كانــون االول 2013 يف متــام الســاعة الثامنــة تحــت عنــوان »جايــي 

الليلــة يســوع«، فشــارك العديــد مــن أبنــاء البلــدة...

ــع  ــة م ــاء الجوق ــوات أعض ــه أص ــي أضفت ــرح الت ــالة والف ــن الص ــّو م ــكان ج ف
ــالد. ــد املي ــرات لعي ــع  التحي ــب م ــارة لتتناس ــل املخت ــام والراتي األنغ

بناســبة عيــد امليــالد املجيــد، أقامــت جوقــة مــار انطونيــوس نهــار الســبت 21 
كانــون االول 2014، ريســيتاالً بعنــوان »املولــود أبــن اللــه« الــذي القــى نجاحــاً 

المعــاً مثلــا تعّودنــا.
ــف  ــن والعمــل الكثي ــر مــن التاري ــاك الكث ــي، هن ــال فّن ــل عــرض اي احتف قب
للوصــول إىل هــذه النتيجــة املمتــازة. فــكل عضــو مــن هــذه الجوقــة اهتــّم بأمــر 
ــّم بتنظيــم الدعــوات وتوزيعهــا، كــا قائــد الجوقــة كــال  مــا. نذكــر مــن اهت
ــه  ــا. وهدف ــة عليه ــراد الجوق ــبة ودرّب أف ــم املناس ــار الراني ــذي اخت ــرزل ال مك
كان األحرافيــة يف تأديــة هــذه الرانيــم. فركّــز عــى طبقــات األصــوات وتناغمهــا 
ــة والصــالة  ــن ناحي ــّي م ــة والرق ــن العظم ــواً م ــق ج ــا البعــض لخل ــع بعضه م
ــى  ــالً ع ــاً جمي ــوا رونق ــيقيون أضاف ــا املوس ــرى. أم ــة أخ ــن ناحي ــوع م والخش

ــم مــن خــالل آالتهــم املوســيقية. الراني

نشــكر كاهــن الرعيــة الخــوري »االن الرتــوين« ألنــه قــّدم لنــا الدعــم الروحــي 
واملــادي الــكايف ألجــراء هــذا العمــل. أمــا الشــكر األكــرب كان لــكل أبنــاء البلــدة 
الذيــن لبّــوا الدعــوة وحــروا الريســيتال وقامــوا بدعمنــا عــى طريقتهــم 
املتواضعــة. وهــذا مــا يعطينــا مســؤولية أكــرب ألعــداد وتنفيــذ ريســيتاالت أخــرى 

ومهرجانــات كثــرة ناجحــة بــإذن اللــه.
أخراً أذكركم يا أصدقايئ، أّن من رتّل صّى مرتني.

.................................................... أمــن رس الجوقــة - رامــي أيب خليــل

جوقة La Joya »جايي الليلة يسوع«»طائع العذراء« يف رعية مار الياس

جوقة مار انطونيوس »املولود أبن الله«
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عــى مــدار الســنة الطقســيّة، تتعــّدد نشــاطات الحركــة الرســوليّة املرمييّــة فرقــة 
»أوالد مريــم« وتتنــّوع.:

ِمش بَس ِبروما... بالكحاله كامن! 
ــس 2.  ــا بول ــا 23 ويوحن ــن يوحن ــة البابوي ــت قداس ــوم ۲7 /۲۰۱4/4، أُعلن يف ي
ــكاين  ــع الفاتي ــاد املجم ــن إنعق ــث والعري ــا الثال ــا يوحن ــة الباب ــِهدت حربي ش
الثــاين الــذي هــدف اىل تغيــر وانفتــاح الكنيســة الكاثوليكيــة عــى العــامل. كذلــك 
ــة.  ــاة الكنيس ــني يف حي ــالة العلاني ــة رس ــة وجوهري ــع أهمي ــذا املجم ــت ه ثبّ
د املواهــب ومتيُّــز الدعــوات  فنشــأت الحــركات والجاعــات الرســوليّة حيــث تعــدُّ

ليقــوم كلٌّ منهــا وعــى طريقتــه الخاّصــة ببنيــان جســد املســيح الــرّسي. 

أّمــا بالنســبة للبابــا يوحنــا بولــس الثــاين، فيــوم مطلــع حربيّتــه، توّجــه يف ســاحة 
القديــس بطــرس اىل حشــٍد مــن الشــباب قائــالً :«أنتــم رجــاء الكنيســة والعــامل، 
وأنتــم رجــايئ أيضــاً.« ومحبتــه للشــباب دفعتــه اىل إنشــاء أيــام الشــباب العامليــة 

الشــهرة والتــي كان لعــدد مــن شــبان لبنــان وبلدتنــا حــظ املشــاركة فيهــا.

إن كلــات قداســته ال تُفــارق أذهاننــا نحــن الحركــة الرســوليّة املرمييّــة، الحركــة 
ــت  ــداء ورشّع ــت الن ــاين ولبّ ــكاين الث ــع الفاتي ــم املجم ــن رح ــت م ــي خرج الت

ــا للمســيح.  أبوابه

ــات  ــن قّداس ــة ضم ــبيبة الرعي ــع ش ــن لجم ــل جاهدي ــا، نعم ــن هن ــاً م فإنطالق
ــا  ــد فيه ــاءات نؤكّ ــن لق ــّدد وضم ــرح والتج ــروح الف ــز ب ــة تتميّ ــة ودوريّ خاّص
ــم وأن  ــه فرحه ــم أن ــّبان جيله ــروا لش ــم لُيظه ــيح يدعوه ــباب »أن املس للش
يكونــوا عامــات يف العــامل تشــهد بصــدٍق لحضــوره الخــايص، بأســلوب حيــاة 

ــاين( ــس الث ــا بول ــة!« )يوحن ــّر وروح خاّق ــب ح ــاص وبقل خ

سهرات إنجيلية:
ــني اىل  ــيس املؤمن ــا فرنس ــة الباب ــوة قداس ــن دع ــاً م ــوم وانطالق ــن الص ويف زم
نــر بُــرى االنجيــل بفــرح، نظّمــت الحركــة سلســلة محطــات روحيّــة أبرزهــا 
ــذه  ــورت ه ــة.  متح ــوت الرعي ــة يف بي ــوم جمع ــاء كل ي ــة مس ــهرات انجيلي س
الســهرات حــول عــّدة وجــوه مــن اإلنجيــل إلتقــت بيســوع. وتناولــت املشــاركة 

ــوم. ــا الشــخيص باملســيح يف عــامل الي لقاءن

قداس لألطفال:
وإميانــاً منهــا أن الذبيحــة اإللهيــة هــي أســمى العبــادات وفعــل شــكر مســتمر 
يقّدمــه املؤمــن للــرب، تُواصــل الحركــة تنظيــم قداســات خاصــة باألطفــال حيــث 
يُحتَفــل بالوليمــة الســاوية بطريقــة مميّــزة تتناســب وعمرهــم وحيــث يلتقــي 
ــى  ــا ع ــالً!  أوالدن ــم، هــو أيضــاً طف ــد وصــار ألجلِه ــّب تجّس ــه ُمِح ــا بإل أطفالن
ــيدة  ــة الس ــهر يف كنيس ــن الش ــبت م ــر س ــال كل آخ ــداس األطف ــع ق ــد م موع

الســاعة 5,30.

سبت لعازار:
فقــد أحيــت فــرق الشــبيبة الصغــرى يف الحركــة هــذه املناســبة الروحيــة وجالــت 
يف أحيــاء الرعيــة داعيــًة املؤمنــني اىل التأّمــل بحــدث إنجيــي مّهــد بشــكٍل رئيــيس 
ملــوت يســوع عــى الصليــب، واىل اإلبقــاء عــى الرجــاء مــن خــالل اإلميــان بإلــٍه 

حــي قــادر أن يبعــث الحيــاة حتــى يف أنــن القبــور.

أحد الشعانن وعيد القيامة:
ــاح  ــة ودعــت املشــاركني بزي ــت الحركــة شــموع مزيّن ويف أحــد الشــعانني، وزّع
ــن  ــني م ــني، واثق ــور، مؤمن ــر وراء املســيح يف الن ــا والس الشــعانني اىل إضاءته

ــز. ــرت الحواج ــة وك ــم املهّم ــت عليه ــو صعب ــى ل ــه حت اتباع

نشاطات الحركة الرسولية املرميية
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ــر  ــابقة تكس ــة مس ــع الرعيّ ــاركنا م ــوت، تش ــن امل ــيح م ــة املس ــد قيام ويف عي
البيــض، محتفلــني بســيحنا الــذي غلــب وشــقَّ املــوت وكــرّس شــوكته وأعطانــا 

ــة. ــاًة أبدي حي

بيع الفافل:
ــة نهــار الســبت  للســنة الرابعــة عــى التــوايل، نظّمــت الحركــة الرســوليّة املرمييّ
ــة، يهــدف اىل متويــل النشــاطات الرعويّــة  ۲۹ آذار مــروع بيــع فالفــل يف الرعيّ

والرســوليّة للفرقــة. ..  شــكراً لــكّل َمــن ســاهم معنــا!

الشهر املرميي:
ومــع بدايــة الشــهر املرميــي، نظّمــت الحركــة مســرة بتمثــال مريــم العــذراء يف 
أحيــاء الرعيــة، ورفــع الــكل الصــالة لــآب بشــفاعة والــدة اإللــه عــى نيــة لبنــان 
وبلدتنــا الكحالــة ورعيتنــا، وعــى نيّــة أن نكــون بكلّيتنــا ملريــم عــى مثــال البابــا 

القديــس يوحنــا بولــس الثــاين.

املرمييــة الرســولية  الحركــة   ........................................................

هــل تــدري أيهــا القــارىء مــاذا تعنــي كملــة »مــار«؟ »ديــك املحــدي«، »كحاله«، 
»وادي قنوبــني«، »قاديشــا«.... فكلمــة »مــار« تعنــي »ســيدي«، ال القديــس الذي 
ــه بذكــر  ــة، و »ديــك املحــدي«، فــال عالقــة ل هــو »قديشــو« يف اللغــة الرسياني
الدجــاج، ألن معنــاه »املــكان املبهــج!« أمــا الكحالــه فهــي »كــح الــه« أي »نََفــْس 
أو نســيم اللــه«. أمــا »مــارون« فهــو اســم رسيــاين قديــم، وهــو تصغــر لكلمــة 
ــني  ــدس«، وقنوب ــوادي املق ــي »ال ــا« تعن ــيد«، »قاديش ــي »الس ــورو«، وتعن »م

تعنــي »معقــل النســاك«.

هــل تَشــقلبْت يف ذهنــك هــذه املعــاين؟ أظنهــا »شــقلبت. إن كلمــة »تشــقلبت«، 
هــي أيضــاً مــن مئــات الكلــات الرسيانيــة، التــي نســتعملها يف لغتنــا املحكيــة، 
كــا نســتعمل: »تعــّوق« أي تأخــر، و »ســت« أي الســيدة، و »بحبوحــة« التــي 
ــج ودالل،  ــي تســر بغن ــاة الت ــدورة« أي الفت ــيء«، و »الغن ــش الهن ــي »العي تعن
و »أرض البــور« التــي بــال غلــة، و »الزبــون« أي العميــل، و »زوم« أي املرقــة، و 
ــة  ــور« وهــي آل ــكان املحصــور، و »طنب ــار« أي الحــزام، و »زاروب« أي امل »الزن
طــرب، »يتفــرج« أي ينظــر، و »بخــش اإلبــرة« أي ثقــب اإلبــرة، و »يبحــش« أي 
يحفــر، ورجــل »عينــو بلقــة« )نســونجي(، وهنــاك أيضــاً كلــات مثــل »يبقبــق« 
ــول« أي  ــر، و »البت ــع الخ ــال« أي بائ ــل، و »البق ــربم« أي يفت ــي، و »ي أي يغ
العــذراء، وكلــات مثــل جــوارب، جبنــة، جــرن، قربــان، جــرس، جــورة، ثــم أفعــال 

كثــرة مثــل »جرّصنــا«، أي قلــل مــن شــأننا... وغرهــا مــن الكلــات.

ــتهرت  ــاين”، اش ــرف الرسي ــة بالح ــة العربي ــة اللغ ــي “كتاب ــوين« ه ــا »الكرش أم
ــد اعتمدهــا  ــة وق ــة املخطوطــات العربي ــالد يف كتاب يف القــرن الســابع بعــد املي
الرسيــان بعدمــا بــدأوا يتعربــون تدريجيــاً بعــد الفتــح العــريب عــام 634، فأخــذوا 
ــك  ــن التمس ــر ع ــداد” كتعب ــرف األج ــا بـ”ح ــم كتبوه ــدة ، لكنه ــة الجدي اللغ

ــة.  بالهوي

ــة  ــاب خدم ــزال كت ــة ال ي ــس املاروني ــن الكنائ ــد م ــرى يف العدي ــه ن ــا وإن ك
القــداس الــذي يســتعمله الكاهــن مكتــوب بالكرشــوين.

والجديــر بالذكــر أن اللغــة الرسيانيــة وقــراءة الكرشــوين، كانــت تُــدرَّس يف 
الكحالــه حتــى الخمســينيات مــن القــرن املــايض وذلــك ملســاعدة خــوري الرعيــة 
ــا ملحــم مكــرزل  ــا أن الســيد ايلي يف خدمــة الطقــس الليتورجــي ... ونذكــر هن
ــد ســاعد أعضــاء  ــة، وق ــذه اللغ ــني له ــن االشــخاص املتقن ــه( كان م ــه الل )رحم
ــرن املــايض عــى حســن  ــن الق ــات م ــل الثانين ــوس يف أوائ ــار انطوني ــة م جوق

ــاروين. ــداس امل ــة يف الق ــراءات الرسياني ــل والق ــم الراتي فه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ط لتعلم كتابة وقراءة االحرف الرسيانّية: جدول مبسَّ

اللغة الرسيانية؟ مقتبس من جريدة النهار تاريخ 2014/6/24
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ــل األول  ــاالت اليوبي ــوس إحتف ــار انطوني ــوي يف كنيســة م ــس الرع ــق املجل أطل
للرعيــة )1914-2014( تحــت عنــوان أســايس »مــن جيــٍل اىل جيــل«، وكان 
ــاالت،  ــلة اإلحتف ــة سلس ــباط 2014 بداي ــبت 22 ش ــار الس ــي نه ــداس االله الق
وتــمَّ توزيــع الربنامــج أدنــاه عــى املؤمنــني وأبنــاء الرعيــة يف جــٍو مــن اإلميــان 

ــل. ــم اليوبي ــركات ونَِع ــن ب ــة م ــبيح الفائض والتس

هــل ميكــُن أن يُختــَر التاريــُخ بكلــات؟ وهــل ميكــُن أن نَفــَي بأســطٍر قليلــٍة 
حــقَّ اآلبــاء الكهنــة والرجــاالت؟ تاريــٌخ ابتــدأ ذاَت يــوٍم يف بلــدة الكحالــه، نُعيـّـُد 
لــه اليوبيــَل املئــويَّ األول لتأســيِس رعيــة مــار أنطونيــوس البــادواين التــي تحمــل 

رســالة املحبّــِة والرجــاء والســالم.

إن الكنيســة تلــد التاريــخ كل يــوم أكــر جــاالً وأكــر إرشاقــاً وهــي املحمولــة 
بــدم الحمــل وبدمــاء الشــهداء ومرســومة عــى اســم املســيح القائــم مــن بــني 

األمــوات ومنهــا يفــوح عطــر القداســة والحيــاة .

فمــن جيــٍل اىل جيــل، كانــت هــذه الكنيســة محطــة لــكل املؤمنــني وقــد شــهدت 
ــَة  ــُف وقف ــوم نق ــن الي ــرب. ونح ــلِم والح ــاِم الس ــا، أيّ ــام وُمرِّه ــّو األيّ ــى ُحل ع
ــن،  ــاً ال يُثمَّ إجــالٍل وإكبــار لهــؤالء اآلبــاء واألجــداد الذيــن تركــوا لنــا إرثــاً روحيّ
لنقــول لهــم شــكراً ألنكــم تعبتــم وكافحتــم، ونطلــب مــن اللــه أن يريحهــم يف 

ملكوتــه الســاوي وعنــد كل ذبيحــة الهيــة يكــون ذكرهــم يف الســاء.

ــة،  ــت متنّوع ــي كان ــل، الت ــاالت اليوبي ــاركتنا احتف ــى مش ــا ع ــكركم جميًع نش
ــادواين  ــوس الب ــد مــار أنطوني ــد تُوِّجــت يف عي ــة، وق ــًة واجتاعيّ ــًة وروحيّ فكريّ
ــية  ــي أبرش ــر راع ــس مط ــران بول ــيادة املط ــاه س ــذي رع ــال ال ــفيعنا باالحتف ش
بــروت املارونيــة الســامي اإلحــرام، ويف املهرجــان الســنوي الــذي أقيــم يف هــذه 
ــة،  ــاين للرعي ــوي ث ــل املئ ــى يوبي ــهد ع ــن نش ــاً ل ــا جميع ــن أنن ــبة، وأظ املناس
ــة  ــال مقبل ــة ونصــي مــن أجــل أن تحتفــل أجي ــا تاريخي ــرب أن محطتن ــذا نعت ل

ــام متتابعــة. ــا اليهــا مــن أرق ــث وم ــاين والثال ــني الث ــن املئوي بالعيدي

لقــد تطلــب التاريــخ حقبــات واســعة حتــى بلــغ مــلء الزمــن الســتقبال املســيح 
ــرب يســوع بشــفاعة  ــب مــن ال ــا، لنطل ــات واســعة يف حياتن ــك ربــا حقب هنال
ــرح  ــه بف ــه فنحمل ــح شــهوداً ل ــا لنصب ــادواين أن يحولن ــوس الب ــس أنطوني القدي

ألبنائنــا ونقودهــم بأمانــة إليــه ....

ــداس  ــوين بالق ــوري االن الرت ــل الخ ــباط 2014، أحتف ــبت 22 ش ــاء الس يف مس
اإلفتتاحــي لليوبيــل االول لتأســيس رعيــة مــار انطونيــوس البــادواين يف الكحالــه، 
واىت تاريــخ هــذا القــداس متاًمــا بعــد 100 ســنة عــى إقامــة أول قــداس يف كابيــال 

مــار انطونيــوس قــرب منــزل بشــارة ســمعان ايب خليــل.

ــة  ــّداس كاف ــت الق ــة وأحيَ ــاء الرعي ــن أبن ــد م ــداس العدي ــذا الق ــارك يف ه ش
ــع، الفرســان،  ــس، الطالئ ــال دن ــل ب ــة الحب ــة )أخوي الحــركات الرســولية يف الرعي

ــف(.  ــة الوق ــوي ولجن ــس الرع ــوس، املجل ــار انطوني ــة م ــبيبة، جوق الش

لبّــى املجلــس الرعــوي دعــوة العشــاء التــي دعــى إليهــا الخــوري االن الرتــوين 
ــت  ــدم يف بي ــن يخ ــف وكل م ــة الوق ــولية ولجن ــركات الرس ــاء الح ــع أعض جمي

اللــه، حيــث عّمــت اإللفــة واملحبــة فيــا بينهــم.

ثاثة ساعات سجود:
كالم اللــه دعــوة دفينــة يف قلــب كل واحــد منــا، ال تقــوى عــى الخــروج وحدهــا. 
ونحــن يف عطــش دائــم ألن تنمــو هــذه الكلمــة وتخــرج إىل الحيــاة. لذلــك كان 

مــن ضمــن نشــاطات املجلــس الرعــوي لليوبيــل:

يف 27 آذار: ساعة سجود مع الجوقة، الشبيبة واملعاونني السالزيان. 1
يف 24 نيسان: ساعة سجود مع أعضاء الطالئع والفرسان. 2
يف 22 ايار: ساعة سجود مع أعضاء االخوية واملجلس الرعوي. 3

ــه  ــم مســبحني الل ــا والتأمــالت والراني ــر مــن النواي ــع الكث حيــث حمــل الجمي
مــن خــالل القربــان املقــدس. وعنــد نهايــة الصــالة، تقــدم الجميــع بعــد زيــاح 

ــان املقــدس للمباركــة منــه حاملــني بســمة الفــرح والســالم. القرب

االفام الدينية:
ويف 2٨ شــباط و29 آذار كان للصغــار حصــة كبــرة مــن نشــاطاتنا، حيــث تجمــع 

مــار  لرعيــة  األول  املئــوي  أنطونيوس 1914 - 2014اليوبيــل 

القداس اإلفتتاحي لربنامج اليوبيل
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الكثــر مــن األوالد لحضــور فيلــم عــن حيــاة مــار انطونيــوس بالرســوم املتحركــة 
ــه  ــب الل ــزرع ح ــذا ل ــية. وكل ه ــة الفرنس ــوع باللغ ــب يس ــن عجائ ــم ع وفيل
ــح املســيح  ــم، فيصب ــدس فيه ــروح الق ــل ال ــرب ويتغلغ ــو ويك ــم يك ينم يف قلوبه

قّوتهــم وركيــزة حياتهــم األساســية.

ــّداس  ــربى - الق ــة الك ــن »االعجوب ــم ع ــرض لفيل ــكان ع ــان، ف ــا يف 26 نيس أم
ــاة  ــن حي ــية م ــل األساس ــن املراح ــم ع ــرض فيل ــمَّ ع ــار ت ــي«  ويف 24 اي االله

القديــس انطونيــوس البــادواين، مرجــم باللغــة العربيــة.

قداس وريسيتال ديني يف زمن الصوم:
ويف مســاء 2 نيســان اجتمعنــا متكوكبــني حــول مذبــح اللــه للمشــاركة يف الذبيحة 
اإللهيــة. حيــث قّدمــت النوايــا عــن رعيتنــا ومرضانــا وعيالنــا والســالم يف قلوبنــا 
ووطنــا والعــامل أجمــع. وكــا كان مقــرر يف برنامــج اليوبيــل، لقــد أقامــت جوقــة 
مــار انطونيــوس ريســيتال دينــي بعنــوان “يَســـوع َغـــرّي َحـَيـاتـــي”  وذلــك نهــار 

األربعــاء 16 نيســان 2014 يف متــام الســاعة 7 مســاًء يف كنيســة الرعيّــة.

محارضة عن سامة مار انطونيوس بالوعظ واالصغاء:
ــن  ــوين ع ــوري االن رشت ــة الخ ــن الرعي َم كاه ــدَّ ــار، ق ــة 16 اي ــاء الجمع ويف مس

ــني. ــاة املؤمن ــة يف حي ــتها اإليجابي ــاء وإنعكاس ــظ واالصغ ــة الوع أهمي

معرض الكتاب واالشغال اليدوية واملونة:
تــَمَ التحضــر لهــذا املعــرض مــن ِقبَــل لجنــة نشــيطة فقامــوا بإرســال الدعــوات 

وتنســيق وترتيــب جميــع الســتاندات.

ــة 7  ــار الجمع ــك نه ــوين وذل ــوري االن الرت ــرض الخ ــاح املع ــاّم بإفتت ــد ق وق
ــة  ــات البلدي ــجيع املنتج ــزوار لتش ــن ال ــر م ــدد كب ــور ع ــران 2014 بحض حزي
واالشــغال اليدويــة والكتــاب والرســم والفنــون الجميلــة، فاســتمر املعــرض لعــدة 

ــد(. ــة العي ــران )ليل ــس 12 حزي ــد 9 والخمي ــام الســبت ٨ واالح أي

القداس اإلختتامي لليوبيل:

بحضــور وبركــة راعــي ابرشــية بــروت املارونيــة املطــران بولــس مطــر الســامي 
اإلحــرام، لقــد تــم االحتفــال بالقــداس االلهــي يف 14حزيــران 2014 وذلــك لختــام 
ــه  ــو عبدالل ــار ب ــوين والخــوري بي ــل بشــاركة الخــوري االن الرت برنامــج اليوبي
ــع أعضــاء  ــني م ــن املؤمن ــر م ــع غف ــل، وبحضــور جم ــيد ايب خلي والخــوري رش

املجلــس البلــدي واملخاتــر، وكافــة الجاعــات الرســولية يف الرعيــة.

ــن  ــر يتضم ــران مط ــيدنا املط ــا لس ــا تذكاريً ــوين درًع ــوري االن الرت َم الخ ــدَّ وق
صــوًرا تذكاريــة لبعــض املحطــات األساســية مــن تاريــخ رعيــة مــار انطونيــوس.

مهرجان مار انطونيوس السنوي:
ــار  ــوس نه ــد مــار انطوني ــوين املهرجــان الســنوي لعي ــح الخــوري االن الرت افتت
الجمعــة 13 حزيــران، بحضــور جمهــور غفــر مــن العائــالت والشــباب والصبايــا 
بجــٍو مــن االلفــة واملحبــة. يف إختتــام املهرجــان، أحييــت جوقــة مــار انطونيــوس 

ــا رائًعــا أثــارت فيــه حــاس الحارضيــن. رســيتااًل غنائيً
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إنطالقـًـا مــن واجــب تشــجيع الثقافــة واإلضــاءة عــى اإلبــداع والفــن قــام فريــق 
»شــو يف مــا يف« بقابلــة مــع االســتاذ كــامل جوزيــف مكــرزل إللقــاء األضــواء 

ــد  ــن... لق ــيقى والف ــع املوس ــرته م ــى مس ع
حظينــا بلقــاء ممتــع مــع ضيفنــا الكريــم، 

ــع. نرككــم مــع هــذا الحــوار الرائ

ــدأ ينجــذب إىل العــزف  ــة طفــل ب ــا حكاي إنه
ــذ كان يف 7 مــن عمــره،  ــو من ــة البيان عــى آل
وقصــة شــاب كان شــغوفاً لســاع كلمــة الــرب 
كــال  ولــد  وجوقتهــا.  الكنيســة  وَشــَغلَتُه 
ــة  ــه خمس ــنة 1965 ول ــه س ــدة الكحال يف بل

ــة أوالد. ــه ثالث ــزوج ول ــوة، مت أخ

كيف إبتدأ مشوارك مع املوسيقى؟ 
يف عمــر الســبع ســنوات كان لــدّي هوايتــني : 

الرســم واملوســيقى لكننــي وجــدت نفــيس منجرفــاً إىل املوســيقى أكــر وكنــت 
ــيقية يف  ــة موس ــدّي آل ــن ل ــه مل يك ــم ان ــي بالرغ ــري يف عروق ــا تج ــعر أنه أش
املنــزل. عندهــا كنــت أســتعني بآلــة ميلوديــكا صغــرة موجــودة عنــد ابــن عمــي 
وكنــت أرغــب أن أعــزف عندمــا أكــون لوحــدي وكنــت أعــزف عــى الســمع دون 
إســتعال النوتــات. بعــد ســنتني وبعــد أن تطــورت يف العــزف ومنــت املوهبــة 
ــت مــن  ــر بوســكو ومتكن ــو املوجــود يف دي يف داخــي، رصت أعــزف عــى البيان
اســتعال اليديــن معــاً أثنــاء العــزف. ورحــت أتــدرب عــى عــزف البيانــو يوًمــا 
ــا  ــف. وعندم ــل الصي ــالل فص ــات خ ــض النوت ــت بع ــاك تعلم ــوم وهن ــد ي بع
ــدأت  ــا ابت ــام أهــي بإهــدايئ »أورغ« وهن ــن عمــري ق ــة عــر م بلغــت الثالث
بالعــزف جديًّــا لكــن مــن دون قــراءة »النوتــة« إمنــا كان لــدّي فكــرة عنهــا لكــن 

ليــس لــدّي إمكانيــة تطبيقهــا عمليــاً. 

هذا يعني إن األهل كانوا يشجعونك عى تنيمة موهبتك؟
ــد  ــرة وق ــى املثاب ــجعني ع ــي وش ــن دعمن ــوا أول م ــي كان ــع، أه ــد بالطب أكي
اكتشــفوا أننــي عــازف موهــوب عندمــا كنــت يف العــارشة مــن عمــري. لكــن مل 
يكــن بقــدوري دراســة املوســيقى يف معهــد موســيقي بســبب الحــرب واألحداث 
األمنيــة التــي كانــت موجــودة وبُعــد املســافة. يف السادســة عــر مــن عمــري 

بــدأت دراســة املوســيقى ورصت أكتــب وأقــرأ عــى »النوتــة«.

وكيف تفاعلت مع محيطك يف الكحاله حينها؟ 
كانــت البدايــات يف ديــر دون بوســكو مــع األخــت روز فرنســيس بحيــث عيّنتني 
مســؤوالً عــن الفرســان ســنة 19٨0، وكان أول قــداس أقــوم بخدمتــه مــن خــالل 
العــزف مــع الجوقــة وتالميــذ الداخــي، وكّنــا نتــدرب ســويًّا كل أربعــاء. ورحــت 
أخــدم كل القداديــس التــي كانــت تقــام. بعــد ســنتني طلــب منــي خــوري الرعية 
تأســيس جوقــة مــار أنطونيــوس مــع بعــض األصدقــاء. كــا أسســنا فرقــة صغــرة 
مــن أربــع أشــخاص وكانــوا جميعهــم هــواة وكنــا نحيــي حفــالت داخــل البلــدة.

كيف ومتى قررت دارسة املوسيقى يف الجامعة؟
ــت  ــا، وكن ــتمتع به ــي أس ــة ألنن ــبة يل هواي ــيقى بالنس ــت املوس ــة كان يف البداي

أرغــب أن أصبــح أســتاذ رياضــة وكان هنــاك مــروع ســفر إىل فرنســا لدراســة 
ــم  ــة عل ــة دراس ــررت  متابع ــا ق ــرب. عنده ــبب الح ــل بس ــه فش ــة لكن الرياض
املوســيقى وتســجلت يف جامعــة الــروح القــدس يف الكســليك ســنة 19٨7 

ــيقية. ــوم املوس ــتر يف العل ــى ماجيس ــزت ع ــد أن ح ــت يف 1992 بع وتخرج

هل تذكر بعض رفاق الجامعة من الفنانن أو املوسيقين؟
طبًعــا، ومازلــت اتواصــل مــع العديــد منهــم: إيــي العليــا، نقــوال اإلســطا، وائــل/

ــد  ــاد مــراد )قائ ــاد إميــاز، زي ــا مــدور، غــاده شــبر، زي ميشــال كفــوري، جومان
ــاً(، وغرهــم. أوركســرا الــدرك حالي

ما هي أهم مرحلة التي ما زالت محفورة يف ذاكرتك؟
ــن  ــت م ــني 19٨0 و 1990 إىل أن تخرج ــا ب ــي م ــايت ه ــة يف حي ــم مرحل أن أه
جامعــة الــروح القــدس يف الكســليك عــام 1992. يف تلــك املرحلــة حــدث الكثــر 

مــن األشــياء املهمــة منهــا:

ــد . 1 ــة عي ــة يف ليل ــاحة الكنيس ــام 19٨6 يف س ــة ع ــة غنائي ــم أول حفل تنظي
مــار أنطونيــوس أذكــر وقتهــا أنــه تســاقط املطــر عــى الحارضيــن عندمــا غّنــت  
الجوقــة »شــتي يــا دنيــي - للســيدة فــروز« وســط تصفيــق وفــرح الحارضيــن.

تنظيــم حفلــة غنائيــة بناســبة عيــد مــار أنطونيــوس عــام 1990 أمــام . 2
ــاس. ــن الن ــد م ــت العدي ــث جذب ــام حي ــق الع ــى الطري ــة وع الكنيس

إقامــة حفــالت ســنوية يف عيــد الفصــح يف ســاحة الكنيســة،  تجــدر اإلشــارة . 3
إىل أنــه كان يشــاركنا بهــذه الحفــالت املوســيقية العازفــني القدامــى يف الكحالــه 
)أميــل ســعد بجــاين، أميــل يوســف جربايــل بجــاين وغرهــم( وذلــك لتشــجيعنا 

عــى هــذه الحفــالت التــي كانــت تحــدي كبــر يف أيــام الحــرب حينهــا.
ــوم . 4 ــا نق ــرب وكّن ــرة الح ــالل ف ــكو خ ــر دون بوس ــدة يف دي ــاريع عدي مش

ــّم خاللهــا اكتشــاف  بخدمــة القداســات والتطوافــات ومختلــف اإلحتفــاالت وت
ــن املواهــب. ــد م العدي

ــزة يف . 5 ــرة وجي ــالل ف ــور خ ــيدة أم الن ــاس والس ــار الي ــي م ــب جوقت تدري
الحــرب وكان تفاعلنــا متــني 

ماذا فعلت بعد أن تخرجت من الجامعة؟
ــكو  ــر دون بوس ــة يف دي ــتاذ رياض ــت أس ــة كن ــن الجامع ــت م ــد أن تخرج بع
ــب إىل  ــت أذه ــا، وكن ــة – برازيلي ــة الحكم ــة ومدرس ــة اللبناني ــة الرابط ومدرس
الجامعــة بعــد الظهــر. بعــد تخرجــي مــن الجامعة درّســت املوســيقى يف مدرســة 
الحكمــة ومدرســة ســيد الجمهــور. وخــالل هــذه الفــرة كان هنــاك العديــد مــن 

الحفــالت واملشــاريع يف الكحالــه وخارجهــا، وأهمهــا:

مــروع »مــا زال التقينــا« الــذي كان يعــرض عــى مــرسح »شــاتو تريانــو«، . 1
كّنــا حــوايل أربعــني عازفــاً وكنــت أعــزف عــى البيانــو وكان الزميــل زيــاد مــراد 

قائــد الفرقــة وغنــاًء نقــوال اإلســطا ونبيهــة يزبــك
تشــكيل جوقــة يف مدرســة ســيدة الجمهــور حيــث مــا زالــت تقــدم ثــالث . 2

ريســيتاالت ســنوياً، وتضــم حــوايل 1٨0 عضــواً

»اســتاذ  مكــرزل:  جوزيــف  موسيقى وفنان مرهف«كــامل 

صورة ألستاذ كامل مكرزل خالل حفلة موسيقية يعزف duo عىل البيانو مع إبنه عمر
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3 .»Saint Gregoire« إعطاء دروس موسيقية باإلضافة إىل جوقة يف مدرسة

كيف تفاعل أفراد العائلة مع الجّو املوسيقي يف البيت؟
ــى  ــزف ع ــد الع ــا تجي ــي أيًض ــل وه ــني أيب خلي ــن مارل ــام 1992 م ــت ع تزوج
البيانــو وَدرَســْت الغنــاء الغــريب يف معهــد املوســيقى. أّمــا أوالدنــا فقــد تفاعلــوا 
جــداً معــي ومــع زوجتــي، فانضمــوا جميعهــم إىل جوقــة مــار أنطونيوس ودرســوا 
ــيقى  ــى املوس ــوا ع ــم ترب ــذا ألنه ــر وه ــر عم ــي البك ــة إبن ــا خاص ــن أيًض الف
فــازدادوا حاســاً وأنــا فخــور جــًدا بهــم ألن املوســيقى هــي ثقافــة بحــد ذاتهــا 

ــب للنفــس.  وتهذي

هل قمت بتأليف أي لحٍن ألحد الفنانن أو غريهم؟
نعــم لقــد قمــت بتأليــف العديــد مــن األلحــان املوســيقية، فــكان أغلبهــا مــن 
الراتيــل والرانيــم الروحيــة وخاصــة يف الرعيــة. كــا لحنــُت بعــض مــن األغــاين 
الوطنيــة يف املــدارس التــي علّمــُت فيهــا. ومــن أهــم اإلنجــازات الوطنية بالنســبة 
يل هــي األغنيــة التــي تنشــد يف 25 مــن آذار مــن كل عــام يف منطقــة املتحــف 
بناســبة »اللقــاء اإلســامي املســيحي« وهــي بعنــوان »مــا منتخانــق عــا اللــه« 
ــة.  ــان األربع ــة الفرس ــن فرق ــوري« م ــادر خ ــان »ن ــوت الفن ــجلت بص ــد س وق
ولــدّي أكــر مــن مئــة لحــن لراتيــل منهــا : ملــار أنطونيــوس البــادواين،  بعــض 
ــه. يف عــام 199٨ قمــت بإصــدار CD تراتيــل  ــة الكحال ــات لبلــديت الحبيب األغني
لـــ دون بوســكو كانــت مــن تأليفــي املوســيقي والكلــات للمونســنيور عصــام 
أيب خليــل. تجــدر إىل اإلشــارة إىل أن األســتاذ جــورج منصــور قــد أعطــاين بعــض 
الكلــات التــي قمــت بتأليــف ألحــاٍن لهــا، باإلضافــة إىل كلــات مــن الخــوري 

داوود كوكبــاين )رحمــه اللــه( وغرهــم مــن األصدقــاء.

هل قمتم مبشاريع تكريم لفنانن لبنانين يف الكحاله أو خارجها؟
يف ســنة 2000، أعــّدْت الجوقــة ريســيتاالً لتكريــم املونســينيور »منصــور لبــي« 
لشــكره عــى عطاءاتــه الفكريــة والفنيــة والروحيــة وكانــت حينهــا بناســبة مرور 
35 عامــاً عــى ســيامته الكهنوتيــة. وكانــت جوقتنــا أول مــن قــّدم لــه تكرميــاً يف 
ــراً جــًدا  ــدا متأث ــه. وقــد ب ــك مــن أشــخاص مقربــني من ــه وقــد َعرفــُت ذل حيات
خــالل التكريــم، خاصــًة وأن الجوقــة قامــت بإنشــاد الكثــر مــن تراتيلــه بعــد أن 

أضفنــا »4 أصــوات« للعديــد مــن تراتيــل  »املونســينيور لبــي«.

يف ســنة 2013، قررنــا يف جوقــة مدرســة الجمهــور اإلعداد لريســيتال غنــايئ إحياًء 
ــر  ــة أك ــة »ســلوى القطريــب« شــارك يف الجوق ــرة الراحل ــة الكب ــرى الفنان لذك
مــن 1٨0 تلميــًذا الذيــن خضعــوا لتمرينــات عديــدة لحســن تقديــم باقــة أغــاين 

ــة  ــع بعــض الحــوارات الغنائي ــب« م ــرة »ســلوى القطري ــة القدي ــزة للفنان ممي
مــن املرسحيــات التــي كانــت قــد أحيتهــا »بنــت الجبــل«، وذلــك بحضــور أبنتهــا 
الفنانــة »الــن لحــود« التــي أعربــت عــن إعجابهــا بــأداء الجوقــة املميز وشــكرتنا 

عــى هــذه املبــادرة الرائعــة، كــا أثنــت عــى اإلتقــان املوســيقي.

كيف تَُقّيم أعاملك ومشاريعَك املوسيقية؟
إننــا نعيــش يف مرحلــة تطــور وتقــدم علمــي وتكنولوجــي مســتمر، وهــو الغالــب 
يف هــذه األيــام، إمنــا يبقــى اإلحســاس يف اللحــن هــو األســاس. إن تقييــم األعــال 
يــأيت بعــد إنجازهــا، فأنــا أطمــح يف أن تكــون أعــايل دامئـًـا بتقــدم مســتمر، لذلك 
أقــوم بنقــٍد ذايت وخاصــًة للمشــاريع التــي تأخــذ مجهــوداً كبــراً إلنجازهــا. ينَصبُّ 
ــص  ــذا التخص ــر وه ــى الكمبيوت ــيقي ع ــع املوس ــار التوزي ــايل يف إط ــي الح عم

يلزمــه دراســة واســعة، فاملوســيقى مجــال واســع.  

أخربنا عن مشاريعك املستقبلية؟
ــره موســيقيًا ، فأســاعد أفــراد . 1 ــذل جهــداً يف ســبيل تطوي جوقــة الرعيــة وأب

الجوقــة عــى تعليمهــم بعــض القواعــد األساســية التــي يحتاجونهــا يف أدائهــم.
جوقــة مدرســة ســيدة الجمهــور التــي تتألــف مــن حــواىل 1٨0 عضــًوا يتجدد . 2

بعضهــم ســنويًا فهــو مجهــود مســتمر لرفــع مســتوى  أداء الجوقة ســنويًا
جوقة مدرسة Saint Grégoire وإعطاء دروس موسيقية يف املدرسة. 3
عامل التوزيع والتأليف املوسيقي. 4
التحضر إلقامة »Concert piano« خاص وجديد. 5

هل تأثرت يف حياتك املوسيقية بأحد املوسيقين الكبار؟
ــو  ــازيّف البيان ــر بع ــاً أك ــت معجب ــي كن ــيقيني لكنن ــدة موس ــرت بع ــا تأث طبًع
»Richard Clayderman« و »Raúl di Blasio« وقــد أعطــوين اإلندفــاع يف 

مســريت وجعلــوين متحمســاً للموســيقى.

أخرياً ال بد من كلمة شكر، ملن توجهها؟
ــويت وإىل  ــي وإخ ــكر إىل أه ــة ش ــه كلم ــد أن أوج ــة أري ــذه املقابل ــة ه يف نهاي
زوجتــي وأوالدي، كــا أشــكر راهبــات ديــر دون بوســكو الذيــن وقفــوا ومــا زالــوا 
ــي تأخــذ  ــوس الت ــة مــار أنطوني ــا أعضــاء جوق ــي، وأشــكر أيًض يقفــون إىل جانب
قســم كبــر مــن وقتــي وهــم الذيــن ســاعدوين للمحافظــة عــى اإللتــزام، وأخــرًا 
أشــكر كل األصدقــاء القدامــى الذيــن رافقــوين يف مســريت املوســيقية منــذ الصغــر 
ــا  ــة األوىل، ك ــاء الجوق ــة أعض ــل وكاف ــال ايب خلي ــوين ميش ــر ط ــص بالذك وأخ

أشــكر أبنــاء بلــديت األحبــاء الذيــن كانــوا وال يزالــوا مــن  متذوقــي املوســيقى.

الخامتة:
هــذا جــزء مــا أردنــاه حــواراً ملجلتنــا غــر أننــا رسرنــا بلقــاء مــع بفنــان يعــي 
موهبتــه جيــداً، أبــاً ومربيــاً يجيــد أدوار الربيــة، وأســتاذاً ميتعــك بفلســفة الفــن 
واملوســيقى، كــال مكــرزل، يرفنــا أن نكــون مــن العابريــن بنوتاتــك املدهشــة. 

........................................................................ أرز لبنــان ايب خليــل

صورة مع الفنانة ألني لحود، خالل ريسيتال غنايئ تكرميًا لوالدتها لفنانة سلوى القطريب

صورة ألستاذ كامل مكرزل مع جوقة مدرسة الجمهور التي تعد حوايل 180 عضًوا

مع جوقة مار انطونيوس سنة 2000 خالل تكريم املونسينيور منصور لبيك
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عم بتزيد فيك محبتنا يا رفيق املسكني قديس ساكن بضيعتنا من زمان وسنني 

ويا امل الي مضيع ضايع، شفيع الضايعني اسمك بهالدنيي المع وبكونك نجمك ساطع 

انطونيوس ما اكرمك مع كل القديسني انطونيوس نحنا الك انطونيوس نحنا معك 

والعجائب ما بتنقاس وال فيها مجموع بيحكوا عنك كل الناس يا حبيب يسوع 

حملـت الطفـل وعنـدك قـدرة وحطـت ايـدا امـو العـذرا، ورفعتـو هـي عـن صـدرا َع غمـرك 
ع طلو

انطونيوس ما اودعك يا صديق املوجوع انطونيوس نحنا الك انطونيوس نحنا معك 

اكيدي هوي بيحبك يا اغى من املاس بتاخذ القدرة من ربك اميان واحساس 

وعجيبة مش اول مرة امن فيها الناس والبنت الي باول عمراهويت وهديتا بشعرا  

انطونيوس ما اقدرك قديس الخالص انطونيوس نحنا الك انطونيوس نحنا معك 

طلبت من االم الحنونة رضاها تعطيك نورك نور عاملسكونة وصادق شعبك فيك 

وكل ما مناخد من حنانك قداسة بيهديك كانوا يتحدوا اميانك كيف الفادي بقربانك 

انطونيوس ما اقدسك انجيلك بيحميك انطونيوس نحنا الك انطونيوس نحنا معك 

............................................................................ طــوين جريس رشــيد ايب خليل

ــار  ــوار نه ــه والج ــاء الكحال ــن ابن ــد م ــارك العدي ــي، ش ــهر املرمي ــام الش الختت
ــذراء  ــم الع ــا مري ــايل الســنوي ألمن ــار 2014 يف التطــواف االحتف ــة 30 أي الجمع

ــه. ــكو. -الكحال ــر دون بوس ــرى يف دي ــذي ج ال

ــا  ــاً ألمن ــورود إكرام ــن ال ــة م ــى حل ــات باحــة امللعــب بأبه ــت الراهب ــد زيَّن وق
مريــم العــذراء. قــام باإلحتفــال بالذبيحــة اإللهيــة الخــوري االن رشتــوين. فربــط 
ــم العــذراء  ــذ مــع تواجــد مري ــروح القــدس عــى التالمي ــول ال ــل حل ــني انجي ب
ــم العــذراء بعــد  بــني الرســل، فعــدد الرســل األثنــي عــر أكتمــل بوجــود مري
خيانــة يهــوذا، ومريــم كتلميــذة للمســيح كانــت حــارضة هــي ايضــاً عنــد ســاعة 
ــوع  ــم بيس ــذراء مري ــت الع ــا حمل ــدس، وك ــروح الق ــوة ال ــة بق والدة الكنيس
ــد  ــام لتول ــك كان عــى الكنيســة ان تنتظــر تســعة أي مــدة تســعة أشــهر ، كذل
ــذ ســاعة  ــم مــع التالمي ــذا الحضــور ملري ــروح القــدس،  فه هــي أيضــاً بقــوة ال
والدة الكنيســة جعــل منهــا »أمــاً للكنيســة« ، وأمــاً لــكل واحــد منــا. ويف نهايــة 
ــم  ــدي، وت ــا الوال ــا وعونه ــة تحــت حايته ــاء الرعي ــي أبن ــه وضــع األب أي عظت
إختتــام القــداس اإلحتفــايل بــدورة أحتفاليــة حــول ســاحة  حاملــني متثــال الســدة 
ــن  ــات م ــا باق ــون عليه ــن يلق ــال الذي ــن األطف ــة م ــا مجموع العذراءىويتقدمه
ــى وردة  ــم ع ــون ليحصــل كل منه ــع املؤمن ــة التطــواف تجم ــورود، ويف نهاي ال
مــن أمهــم مريــم العــذراء ليتباركــوا ويباركــون بيوتهــم بهــا. فيــا مريــم ســيدة 
ــى  ــون ع ــا لنك ــل رعيتن ــا وألج ــل عائالتن ــا وألج ــي ألجلن ــة ص ــة املقدس الوردي

ــة. ــة ومحب ــه بأمان ــك يف ُحــب يســوع والســر يف درب مثال

ــني  ــن اللبناني ــة، لك ــق اللبناني ــا يف املناط ــدت توجًع ــة امت ــني كآب ــر رشاي للتهج
العاصفــة  أمــام هــول هــذه  ينحنــوا  مل 
مــن  قــرًسا  اقتلعتهــم  التــي  وفظاعتهــا 
مناطقهــم، ال بــل زادتهــم تشبثـًــا بوطنهــم، 
وشــدت عزميتهــم صمــوًدا بأرضهــم وتعلًقــا 

بحنينهــم اىل املــايض.

هكــذا كان مســيحيو الشــوف يتباهــون 
مجــًدا بشــوفهم ويتســامون عــزًة ببلداتهــم 

ــم. وقراه

ــة،  ــل الحري ــود ومعق ــة الصم ــر قلع ــر القم ــوان ارزه ودي ــاروك وعنف ــني الب ب
ــاه،  ــّوارة باملي ــا ف ــا أرضه ــر الصف ــدة شــموًخا عــى عــرش مجــرى نه تربعــت بل
ــا أوديتهــا صحــة،  تناجــي الســاء تســبيًحا، يتالعــب الهــواء يف روابيهــا مدغدًغ
ــدوا  ــنوات، فش ــر دام س ــد تهج ــوا بع ــاطًا, وتكاثف ــوة ونش ــا ق ــاىف ابناؤه فتع
ــد  ــا هــم فق ــم، ام ــي اشــتاقت اليه ــّوارة« الت ــم »الف ــادوا اىل بلدته العزميــة وع
ــداد.  ــاء واالج ــا اىل ارض االب ــت عطًش ــوب ظمئ ــني قل ــن حن ــيالً م ــبعوها س اش

ــن األصغــر  ــد أالب ــا، ول ــا الســامية بأبنائه ــدة املتواضعــة بجغرافيته يف هــذه البل
للســيد يوســف ايليــا فســامه بشــاره. هــذه العائلــة - تتــوق خشــوًعا اىل اللــه 
ومحبــة اىل االنســان- هادئــة ومطمئنــة تقنــع بــا قـُـّدر لهــا مــن عطــاءات الدنيــا، 
ــرًا بالخصــال  ــا متأث ــا. ترعــرع بشــاره يوســف ايلي ــز بســيحيتها وتفاخــر به تعت
الحميــدة التــي انطبعــت يف عقلــه وترســخت يف قلبــه. أبــرت عينــاه والديــن 
تقيــني، عاشــا حيــاة مســيحية حقيقيــة مــن حضــور القــداس اىل احتضــان صحيــح 
ألفــراد العائلــة ومواكبتهــا يف مراحــل نشــأتها. والــد يؤمــن الروريــات اليوميــة 
ــزم  ــة وتلت ــى العائل ــهر ع ــة تس ــدة قنوع ــه، ووال ــرق جبين ــه وع ــد ميين ــن ك م

بواجباتهــا تجــاه كل فــرد منهــا. 

مــع اطاللــة عــام 1975 بــدأت الفتنــة تخدشــنا بخالبهــا وتعضنــا بأنيابهــا، فتــأمل 
ــتعرت  ــى اس ــه حت ــام 19٨3 بقدوم ــا ع ــا ان برن ــني. وم ــع اللبناني ــا جمي منه
ــة  ــا كادت عائل ــة.  وم ــواح مختلف ــيحيوه اىل ن ــر مس ــل فهج ــداث يف الجب األح
يوســف ايليــا تنفــض عــن كاهلهــا ركام التهجــر، حتــى كان الغــدر لهــا باملرصــاد 
ــا مــن وجــع التهجــر، وحــرسة أكــر مــرارة مــن مــرارة  فأذاقهــا أملـًـا أشــد وجًع
ــذه  ــم ه ــوض دعائ ــد كاد يق ــل الوال ــد. رحي ــا الوال ــت املني ــل، فاختطف الحنظ
العائلــة، لــوال صالبــة إرادة الوالــدة الســيدة مــاري نجــار ورباطــة جأشــها، 
فثبتــت ركائــز عائلتهــا، ومتنــت إسســها لتســتقر اوضاعهــا ويتأمــن توازنهــا رغــم 

ــا. ــج أعاقه ــذي كان يخال ــأوه ال الت

ــى  ــة، فأنه ــة االنطوني ــرر االلتحــاق بالرهبن وبعــد ســنوات علمــت أن بشــاره ق
دراســته الفلســفية والالهوتيــة وتوجــه باجــازة يف هاتــني الدراســتني. رُســم 
ــا يف الفلســفة ويشــغل  ــع دراســاته العلي ــزال يتاب ــا ي ــول 200٨ وم ــا يف أيل كاهًن
ــاء  ــل اللق ــان: أم ــه مؤلف ــاالت عــدة. صــدر ل ــه مق ــة، ول ــة مختلف ــام رهباني مه
ــادت  ــى ع ــة، حت ــه الرهباني ــاره حيات ــدأ األب بش ــا ان ب ــدي. وم ــرح األب والج
ــة  ــت املني ــة، فاختطف ــذه العائل ــى ه ــد ع ــن جدي ــها م ــت برأس ــاة وأطل املأس
أخــاه اليــاس بعــد رصاع مريــر مــع املــرض. هــذه املأســاة رّملـَـت زوجــة، ويتّمــت 
ــا، وفجعــت أخــوات، وأحزنــت أشــقاء، ال بــل أدمعــت عيــون  أوالًد، وأثكلــت امًّ

ــا وحــرسة. ــم وجًع ــت قلوبه ــني وأدم الفّواري

أبــِت الجليــل األب بشــاره الجزيــل االحــرام، أرى فيكــم الكاهــن املثــايل الغيــور. 
ــا  ــا مســتقيمة، ونظرتن ــا لتبقــى رؤيتن ــم شــعلة االميــان الوهاجــة نســتنر به انت

صادقــة، حتــى ال يضعفنــا االثــم، وال يغرينــا الفســاد وال 
ــوان. ــا اله ميتلكن

ــة،  ــن الصح ــد م ــاىل - املزي ــه تع ــيئة الل ــم - بش ــى لك أمتن
والفيــض مــن العافيــة، واملديــد مــن العمــر. كــا أقــدر 
فيكــم نيــل األخــالق وغــزارة املواهــب وســخاء اليديــن.

............................................................. كميــل طانيــوس ايب خليــل

أنشودة للقديس انطونيوس البدواينمن بلدة الفّوارة ... اىل الرهبنة األنطونية

تطواف مريم العذراء يف دير دون بوسكو
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ــه  ــدة الكحال ــن بل ــي إب ــى ۱۰- ۸(... أخ ــوا« )مت ــا أعط انً ــم مجَّ ــا أخذت »مجانً
ــاءل: ــد تتس ــا، ق ــى قلبن ــك وع ــى قلب ــزة ع ــة العزي ــذه املنطق ــوار، ه والج

- ما جدوى اهتاممي بقراءة هذه العبارات؟
ألنَّــك إبــن الكحالــه، أجيبــك، أو مــن الجــوار ومعنــيٌّ بشــؤونها وبالحيــاة فيهــا 

وبإمنائهــا.

ه إيلَّ بهذه الكلامت؟ تسائل فأجيبك: -  ومن يتوجَّ
ــرُت إىل  ــدة. ح ــالزيان الجدي ــات الس ــكو لراهب ــر دون بوس ــة دي ــا... رئيس أن
هنــا يف تريــن األوَّل 2013، بطلــب مــن أخــوايت الرئيســات، ألعيــش عــن كثــب 
ــة، وأحــّدد أســباب هــذا الوضــع املــادي املتفاقــم لدرجــة  ــر املالي مشــاكل الدي

ــه فيهــا بحاجــة ماســة إىل مســاندة خارجيــة. أصبــح بيــت الكحال

-  وبعد؟ هل توصلِت إىل نتيجة؟
ــالة  ــوم الرس ــدُت أن مفه ــرح«. ووج ــى الج ــع ع ــُت اإلصب ــد »وضع ــا! لق طبًع
ــنَّ يطبّقنــه بحذافــره: كــنَّ  الحقيقيــة الــذي نشــأت عليــه أخواتنــا الراهبــات كُ
ــن  ــن بواجباته ــر، قُم ــاج وفق ــكل محت ــات ل ــوات وفيَّ ــات وأخ ــات حاضن أمه
ــل، تغاضــني ومل يحاســن مــن اســتغلَّ بعــض األوضــاع  ــاًل بعــد جي ــة جي الربويَّ
ــا  ــن يوًم ــا اهتمم ــنوات، وم ــوال س ــه ط ــا علي ــديد م ــب تس ــن واج ــرُّب م للته
بجنــي األربــاح بــل أتّكلــن عــى املســاعدات املاليــة الخارجيــة والهبــات اآلتيــة 
مــن أديــرة أخــرى تخــص رهبنتنــا ملتابعــة مســرة العطــاء. هــذا مــا جعــل »بيــت 

ــا األخــرى. ــون ألديرتن ــاًل بالّدي ــه« مثق الكحال

- وماذا يعنيني أنا؟ وملَ تُطلعيني عى مشاكل الدير الحالية؟
ــم.  ــم يف منطقته ــر القائ ــون باســتمرارية الدي ــه والجــوار معنيُّ ــاء الكحال ألن أبن
وألن قدرتــه عــى القيــام بــدوره الروحــي والربــوي بحاجــة ماســة إىل قــّوة مادية 
ــوي إذا  ــه والقــرى املجــاورة لهــا قــد تخــرس وجــوده املعن داعمــة. وألن الكحال
مــا أخــذت الرئاســة العامــة أو اإلقليميــة قــراًرا بإقفالــه ونقــل رســالته إىل مــكان 

آخــر. عندهــا يصبــح صمتنــا بثابــة جرميــة ويفقــد الــكالم مغــزاه وفعاليتــه.

-  والحّل؟
ــة عــى امتــداد  ــا العامليــة واملتواجــدة يف أكــر مــن مئــة دول بالنســبة لجمعيتن
القــارات الســت، وألن أديرتنــا منتــرة يف كافــة أصقــاع األرض: الغنيــة والفقــرة 
وألننــا نتعاضــد ونتســاعد، الحــل عمــٌي وإن مل يكــن ســهٌل: ننتقــل إىل منطقــة 
ــمة إىل أقاليــم إداريــة(، هــذا  أخــرى يف إقليــم الــرق األوســط )رهبانيتنــا مقسَّ
ــر يف  ــتمرار الدي ــة اس ــتقبي إلمكاني ــوُّر مس ــة وتص ــة ميداني ــد دراس ــا بع طبًع

ــة. تأديــة رســالته الروحيــة والربويَّ

علــًا بــأن هــذا الحــل هــو »الــي آخــر دواء« كــا يقــول املثــل الشــائع. إذ يــأيت 
بعــد اســتنفاد كافــة الحلــول: نــداءات نطلقهــا إىل العائلــة السالســية وأوســاط 
ــى  ــالتنا حت ــع رس ــا نتاب ــا ومعنويً ــا ماديً ــا بدعمن ــوا معن ــإذا تجاوب ــه، ف الكحال
ــالتنا إىل  ــل رس ــديد بنق ــف الشَّ ــع األس ــا، م ــة وإالَّ قمن ــة املرحلي ــى األزم نتخطّ

ــا الــرق أوســطي. بقعــة أخــرى مــن بقــاع إقليمن

-  اما من خطوات أخرى ميكن القيام بها؟
ــات املنطقــة: كهنــة الرعايــا،  اليَّ ــة امــام فعَّ    طبًعــا! لقــد فتحنــا ملفاتنــا الربويَّ
املخاتــر  البلــدي،  املجلــس  األخويــات،  الكحالــه،  يف  الســالزيان  املعاونــني 

واألصدقــاء مــن أهــايل وفعاليــات اقتصاديــة وإجتاعيــة وثقافيــة ووضعنــا 
ــا دراســة ميدانيــة تطبيقيــة نلتــزم بهــا لتطويــر  ن النقــاط عــى الحــروف وحرَّ
ــا بالتعــاون مــع  املدرســة وانتشــالها مــن أزمتهــا خــالل ســنتني. كــا نقــوم حاليً
ــث  ــن حي ــة م ــه منوذجي ــة الكحال ــل مدرس ــروع جع ــة ب ــا الرهباني جمعيتن
الركيبــة واســتخدام الوســائل الربويــة املتطــّورة ذات التقنيــة الحديثة إذ يســمح 

ــا. ــادة القصــوى منه ــا واإلف ــل معه ــل بالتفاع ــدد الطــالب القلي ع

ــتقبلية -  ــتقالليته املس ــني اس ــر – ولتأم ــنيَّ للدي ــول مع ــني مدخ ــرًا، ولتأم وأخ
ولينهــض مــن أزمتــه املاديَّــة قرَّرنــا القيــام بسلســلة نشــاطات للصغــار والكبــار 

ــي: ــا ي ــوان »البيــت املفتــوح« تتضمــن م مــن شــبيبتنا تحــت عن

تفعيل الكرازة اإلنجيلية.. 1
ــع طــالب . 2 ــذا النشــاط م ــا به ــة للطــالب. بدأن ــم خصوصي ــني دروس دع تأم

مدرســتنا عــىل أن نســتكمله صيًفــا بنشــاطات ترفيهيــة ودينيــة، ثــّم نعّممــه عــىل 
طــالب املــدارس األخــرى يف املنطقــة.

ــا وشــتاء يف أجــواء . 3 تأهيــل جنــاح خــاص إلســتقبال مخيــامت الشــبيبة صيًف
صحيــة وســليمة.

ثقافيــة . 4 رعويــة،  عائليــة،  املناســبات:  لكافــة  املدرســة  مــرح  تأجــر 
وفنيــة. واجتامعيــة 

تأجر املالعب للمباريات الرياضية املختلفة.. 5
تأجر صالة األلعاب للصغار.. 6
تفعيل النشاطات الفنية، املوسيقية والرياضية.. 7
تنظيم دورات مهنية ولغوية مع أخصائيني يف هذين املضامرين.. 8
تفعيل األوراتوريو والشبيبة السالزيانية مع »املعاونني الساليزيان«. 9

إطالق حمالت دعم للمدرسة عىل مختلف املستويات.. 10

-  ما هو دوري إذن؟ تسألني بإهتامم ظاهر...
ــه رفيــق  ــر الكحال ــذ العقــد الســادس مــن القــرن املــايض وحتــى اليــوم ودي من
دربــك: لجــأَت إليــه فرعــاك وحضنــك وســندك ورافقــك يف محنتــك العامــة أيــام 
ــوايت  ــات الل ــال الراهب ــة. وأجي ــرة الخاص ــك الصغ ــار ويف محن ــف والدم القص
ــى  ــهرن ع ــا، س ــاة له ــات املعط ــب الوزن ــر، كٌل حس ــذا الدي ــرة ه ــن مس رافق
تأديــة الرســالة أحســن تأديــة والبعــض منهــن ســبقننا إىل املثــوى األخــر وهــن 
مــن عليائهــن يرغــن هــذا الديــر، ويصلـّـني حتــى يســتمر يف دوره بتقديــم العلــم 

ــخ. ــة... إل ــة والثقافي ــة واإلجتاعي ــة الديني والرعاي

وألن الصــالة متطــرك نعــًا وبــركات وخــرات فأنــت ابــن )إبنــة( الكحالــه مدعــٌو 
ــر  ــتك »فالدي ــك، بكنيس ــك، برعيت ــك، ببيت ــبثك بأرض ــر تش ــذا الدي ــبث به للتش
كنيســة رابعــة« يجمــع أبنــاءه عــى اإلميــان والصــالة والرســالة. كــا قــال األب 

بيــار يف عظتــه يف عيــد دون بوســكو.

»مجانـًـا أخذتــم مجانـًـا أعطــوا« )متــى ۱۰- ۸( شــعاٌر أطلقــُه اليــوم حتــى تتحــوَّل 
ــا  ــع ب ــق الجمي ــع عــى عات ــه« أو املدرســة مســؤولية تق ــر الكحال ــة دي »قضيَّ
يعنيــه العطــاء املجــاين مــن مشــاركة وحضــور ونشــاطات لدعمــه واســتمراريته 

وتقويــة رســالته.

ــا  ــباب. وعطاؤن ــت األس ــا كان ــعلتها مه ــئ ش ــب أن تنطف ــارة ال يج ــر من فالدي
لــه يجــب أن يتســع ليطــال بشــعاعه أكــرب قــدر ممكــن مــن النــاس. فــال نبقــى 

ــا. متقوقعــني عــى ذواتنــا ومنغلقــني نجــر همومنــا وأزماتن

يُدنــا بيــدك عزيــزي ابــن الكحالــه لنعطــي بجانيــة ونصبــح أكــر قــوة وفعاليــة 
يف منطقــة هــي أحــوج مــا تكــون إىل التضامــن واملســؤولية والعطــاء والحــب.

ــم  ــرب منك ــة التق ــي فرص ــي منحتن ــر« الت ــة »تطوي ــر إىل منظم ــكري األخ ش
ــم. ــم ولك ــوين منك ــم جعلتم ــكرًا ألنك ــؤوليات. ش ــة واملس ــارك باملهّم والتش

.................................................................... األخــت لينــا أبــو نعــوم

بوسكو - الكحاله»نحــن منكــم ولكــم« - مدرســة دون 
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ــني  ــة وحن ــذاب الغرب ــن ع ــنتري ع ــال الش أم
ــة  ــاك. الجمع ــدي هن ــا وجس ــا هن ــودة: أن الع

25 نيســان 2014   

كان  العــودة  وحنــني  الغربــة  عــذاب  بــني 
»للشــعر هجــرة وحــب وللحــب املــر خيبــة 
وقّعتــه  الــذي  الجديــد  الديــوان   ، شــعر« 
قاعــة  يف  الشــنتري  أنيــس  أمــال  الشــاعرة 
محــارضات جامعــة الحكمــة التحويطــة - فــرن 
ــا  ــرأت فيه ــعرية ق ــية ش ــن أمس ــباك ضم الش

ــذ  ــا من ــدة كتبته ــدة جدي ــة إىل قصي ــد إضاف ــا الجدي ــن ديوانه ــد م ــال قصائ أم
ــام . ــة أي ثالث

»للشــعر هجــرة وحــب وللحــب املــر خيبــة شــعر« مقّســم إىل ثالثــة فصــول: 
»يــوم الغربــة وطــن«، »يــوم حــربي دم يجــري« و »أنــا وآخــر هــو أنــت« متــزج 
فيــه الشــاعرة األمــس بالغــد والحلــم بالواقــع، وبــني مــا يف القلــب ومــا يف العقــل  

بــني الذكريــات وبــني الهواجــس والفــرح واألمل.

ــة:  ــكل الحضــور قائل ــًة ب ــن عــى خشــبة املــرسح ُمرّحب ــا م ــال علين ــت أم أطلّ
للحقيقــة ال أصــّدق أين ألتقــي بــكل واحــد منكــم أهــل وأصحــاب ، ومدعويــن 
ــكر  ــي، أش ــور مث ــخص مغم ــوة ش ــوا دع ــم قبل ــرد أنه ــاب مبج ــوا أصح أصبح
حضوركــم فــرداً فــرداً وأشــكر هــذا املنــرب الكريــم منــرب الحكمــة الــذي 
ــارك  ــل مب ــة األب كمي ــة الحكم ــس جامع ــاً رئي ــكر خصوص ــتضافني ، وأش إس

ــاء«. ــا كان يف لق ــاب وم ــا كان يف كت ــه »م ــن دون ــذي م ال

وأضافــت: بحيــاة كل واحــد منــا هنــاك أحيانــاً لحظــة صغــرة أو ســاعة أو نهــار 
يشــعر فيــه بأنــه »َخلَــص أنــا هــأ اليــوم تحّقــق الحلــم« ، أريــد ان أقــول لكــم 
إن اآلن بهــذه اللحظــة وجودكــم معــي هــو الحلــم الــذي تحّقــق ، أشــكركم مــن 

كل قلبــي ، أنــا أحبكــم .

ــه  ــعرت بأن ــي وألين ش ــتقت للغت ــعر ألين إش ــذا الش ــت ه ــال: كتب ــت أم وتابع
ــح  ــي يك أعــود وأصب ــع لغت ــح م ــا إال أن أعــود وأتصال ــدي يشء بالدني مل يعــد ل
إنســاناً »ألنــو بــس نصــر بــرّا منصــر 2 نعيــش إزدواجيــة ومنبطـّـل شــخص واحــد 
منصــر شــخصني«، حالــة اإلنفصــام الحضــاري التــي نعيشــها إمــا تجعلنــا نذهــب 
ــم اإلنكليزيــة و »مــا بتزبــط« وإمــا تجعلنــا نكتــب  إىل األطبــاء النفســيني لنتكلّ

بالعربيــة أو نتكلّمهــا أو نعــود إىل لبنــان ، أنــا مل يكــن لــدي حــل إال أن أكتــب 
ربــا ألين أعــرف أن أكتــب ، ال أدري ، اآلن أنتــم تحكمــون وتــرون .

»النرة« واكبت أمال يف حفل توقيع كتابها وكان لنا معها هذا اللقاء.

مربوك ديوانك الجديد ، منذ متى وأنت يف الغربة ؟
منذ العام 2000 ، 14 عاماً من الغربة ...

هــل »للشــعر هجــرة وحــب وللحــب املــر خيبــة شــعر« هــو 
؟ األول  الشــعري  ديوانــك 

ــام الحــرب ، حيــث  ــرة ضاعــت يف أي ــات كث ــوان ولكــن بعــد كتاب هــذا أول دي
ــالت  ــر بج ــت أن ــالت ، وكن ــت بالنق ــا ضاع ــن ولكنه ــت 3 دواوي ــت عمل كن

ــة. ــة العربي ــر باللغ ــأن أن ــة ب ــنحت يل الفرص ــف ، واآلن س وصح

وهذا الديوان ُولد من الغربة ؟
ــك  ــف أن ــر أرض« تكتش ــس بغ ــس تِدَع ــو ب ــط ألن ــة بالظب ــن الغرب ــع ع »طُل
فقــدت لغتــك يعنــي فقــدت حالــك ، تشــعر بــأن حالــة اإلنتحــار بدائيــة جــداً 

ــان . ــل األم ــط ألج ــر فق ــى أن تنتح ــر ع ــت م وأن

هل ستعودين إىل الواليات املتحدة األمريكية ديار الغربة ؟
 نعم ، أسافر هذا السبت .

مل ال تستقرين نهائياً يف لبنان ؟
ــك« ، ال  ــا صــارت هوني ــايت كله ــدي شــغل وحي ــر عن ــب كت ــدر غي ــا بق »ألن م

ــاك . ــان هن ــاك واألم ــتقبل هن ــاك واملس ــتطيع ألن أوالدي هن أس

هل تعيشن رصاعاً بن عذاب الغربة وحنن العودة ؟
أنا هنا ولكن جسمي هناك .

يعني روحك هنا؟
ــة  ــش حال ــخصني ، أعي ــش ش ــة ، أعي ــة ازدواجي ــش حال ــا أعي ــا ، أن ــي هن روح

ــعر . ــت الش ــك كتب ــراً ولذل ــّي كث ــرت ع ــة أثّ ــة ولغوي ــام حضاري إنفص

كيف وجدِت لبنان ؟
نحــن أحســن شــعب بالعــامل ، نحــن جغرافيــاً مــن بلــدان العــامل الثالــث ولكننــا 
ــا  ــا السياســية تعيســة ولكنن كشــعب مــن شــعوب العــامل األول ، صحيــح حالتن
كشــعب مهّمــون جــداً ، نحــاول أن نتقــّدم ونســتثمر أفكارنــا ونجاحاتنــا »ألنــو 

مــا عنــا يش نســتثمروا بالبلــد« ، فنســتثمر أدمغتنــا و«هيــدا الــي بيكّفــي«.

ماذا بعد »للشعر هجرة وحب وللحب املر خيبة شعر« ؟
أحّر إلطالق كتابني جديدين، واحد باللغة الفرنسية والثاين باإلنكليزية.

................................................. نقــاً عــن املوقــع االلكرتوين »النرة«

الشاعرة أمال أنيس الشنتريي - »عذاب الغربة وحنن العودة«
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1- التعريف القانوين لعقد العمل:
 ،)Louage de services ou Contrat de travail( إن إجــارة العمــل أو الخدمــة
ــذي مل  ــل ال ــون العم ــاً لقان ــود خالف ــات والعق ــون املوجب ــه  قان ــرف عن ــا ع ك
يحــدد تعريفــاً لــه، هــو عقــد يلتــزم بقتضــاه أحــد املتعاقديــن أن يجعــل عملــه 
رهــني خدمــة الفريــق اآلخــر وتحــت إدارتــه، مقابــل أجــر يلتــزم هــذا الفريــق 

اداءه لــه.

2- هل يجب تنظيم عقد العمل بطريقة خطية؟
ــة. فقــد  ــاين تنظيــم عقــد العمــل بطريقــة خطي مل يشــرط قانــون العمــل اللبن
نصــت املــادة 12 مــن القانــون املذكــور عــى أنــه ».... يكــون عقــد اإلســتخدام 

إمــا خطيــاً إمــا شــفوياً ويخضــع يف كال الحالــني ألحــكام القانــون العــادي«.

ــر  ــار األج ــول دون إعتب ــي ال يح ــد خط ــى عق ــع ع ــدم التوقي ــايل، إن ع وبالت
ــل  ــد العم ــم عق ــن تنظي ــن املستحس ــه م ــم أن ــع العل ــل. م ــد عم ــاً بعق مرتبط
بطريقــة خطيــة لــي تتوضــح العالقــة التعاقديــة بــني الفريقــني بحيــث يعــرف 

ــر. ــاه اآلخ ــه تج ــه وواجبات ــا حقوق كل منه

مــع اإلشــارة اىل أنــه ليــس هنــاك مــن رضورة ويف كل حــال مل يفــرض القانــون، 
لــدى تنظيــم عقــد العمــل، أن يتــم إيــداع العقــد املذكــور لــدى الكاتــب العــدل 

أو لــدى وزارة العمــل أو لــدى أي مرجــع آخــر.

3- تعدد النسخ:
ــا ذوي  ــدد أطرافه ــدر ع ــل بق ــد العم ــة لعق ــخ األصلي ــدد النس ــب أن تتع يج
ــرى  ــر واألخ ــخة لأج ــختني، نس ــى نس ــام ع ــكل ع ــة. وبش ــح املتعارض املصال
لصاحــب العمــل عــى أن تحمــل كل نســخة التوقيعــني وذلــك للعمــل بهــا عنــد 

ــاء.  اإلقتض

4- نوعي العقد: محدد أو غري محدد املدة
ــدث  ــه بح ــدد نهايت ــذي تح ــد ال ــو العق ــدة ه ــدد امل ــل املح ــد العم أ- إن عق
ــك أن  ــى ذل ــال ع ــه. مث ــإرادة طرفي ــط ب ــر مرتب ــه وغ ــد وقوع ــتقبي مؤك مس
ــة  ــدة إســتناداً اىل واقع ــاق عــى امل ــم اإلتف ــد أو يت ــدة العق ــان م يحــدد الطرف
معينــة أو بحــال تــم اســتخدام األجــر يف عمــل مؤقــت بطبيعتــه )مثــالً موســمياً 

ــف(. ــرة الصي لف

ب- أمــا عقــد العمــل غــر املحــدد املــدة، فهــو العقــد الــذي مل يتحــدد فيــه أجــالً 
معينــاً لنهايتــه، وبالتــايل يكــون لــكل مــن طرفيــه الحــق يف إنهائــه ســاعة يشــاء 

بعــد إنــذار الطــرف اآلخــر خــالل مــدة يعينهــا القانــون أو عقــد العمــل.

وهنــا يقتــي التنويــه بفائــدة التفريــق بــني العقديــن، وبالفعــل، خالفــاً لعقــد 
العمــل غــر املحــدد املــدة، ال ميكــن ألي مــن طــريف العقــد املحــدد املــدة أن 
ــرام  ــا بإح ــزم كل منه ــردة إذ يل ــيئته املنف ــاء وبش ــاعة يش ــه س ــداً ل ــع ح يض
األجــل املتفــق عليــه )مــا عــدا يف حالــة القــوة القاهــرة أو خطــأ أي مــن الطرفــني 
ــداء  ــالً إعت ــل ومث ــب العم ــل صاح ــن قب ــب م ــع الرات ــدم دف ــالً ع ــادح  مث الف
األجــر عــى صاحــب العمــل- أو يف حــال اتفقــا عــى انهائــه قبــل األجــل املحــدد 

لــه( تحــت طائلــة املســؤولية.

مــع اإلشــارة اىل أن عقــد العمــل املحــدد املــدة الــذي يجــدد أو يســتمر العمــل 
بــه بعــد انتهــاء مدتــه األصليــة، بــدون إنقطــاع خــالل مــدة ســنتني عــى األقــل، 

يضحــى بثابــة عقــد عمــل غــر محــدد املــدة.

5- مدة العقد:
ــه  ــى وج ــالً ع ــربت »باط ــود إعت ــات والعق ــون املوجب ــن قان ــادة 62٨ م إن امل
مطلــق كل اتفــاق يعــد فيــه اإلنســان بالخدمــة ســحابة حياتــه أو مــدة مديــدة 
ــون العمــل مل يحــدد حــد أقــى  ــا أن قان ــه«، ك ــوم وفات ــداً اىل ي ــه مقي تجعل
لعقــد العمــل مــن الناحيــة الزمنيــة التــي تعتــرب مروعــة طاملــا أنهــا غــر مربمــة 

ملــدى حيــاة األجــر كــا فعلــت.

 ويبقــى للمحاكــم حــق تقديــر العطــل والــرر املطالــب بــه مــن قبــل صاحــب 
العمــل املرتبــط مــع أجــره بعقــد طويــل األجــل تزيــد مدتــه عــن املعهــود يف 

حــال إقــدام األجــر عــى فســخ هــذا العقــد قبــل حلــول أجلــه.

6- موجب املحافظة عى الرسية عى عاتق األجري:
يســتمر موجــب عــدم إفشــاء أرسار صاحــب العمــل الصناعيــة والتجاريــة 
)كاملعلومــات حــول طــرق اإلنتــاج واملعــدات واملــواد وتصنيعهــا ورقــم أعــال 
املؤسســة ....( اىل مــا بعــد انتهــاء عقــد اإلســتخدام ســواء أكان املوجــب املذكــور 
قــد نــص عليــه رصاحــًة يف عقــد العمــل أم ال. وبالتــايل ال يحــق لأجــر إفشــاء 

ــه الســابق. أرسار صاحــب عمل

7- موجب عدم املنافسة عى عاتق األجري:
تجــدر اإلشــارة هنــا اىل أنــه يحــق لأجــر يف املبــدأ العمــل يف أي مؤسســة ســواء 
ــه الســابق أم ال. فاملنافســة ليســت محظــورة اال  ــت تنافــس صاحــب عمل أكان
ــة  ــن خــالل إفشــاء وإســتعال أرسار مهن ــة )م ــر مروع ــة غ إذا متــت بطريق

صاحــب العمــل الســابق...(.

غــر أنــه يكــون األمــر خــالف ذلــك متــى ورد يف نظــام مؤسســة صاحــب العمــل 
أو عقــد العمــل بنــد مينــع بوجبــه األجــر مــن منافســة هــذا األخــر. ففــي هــذه 
ــتخدمه األول  ــة ملس ــرى منافس ــة أخ ــل يف مؤسس ــر العم ــق لأج ــة ال يح الحال
ــاً  ــاءلته قانون ــة مس ــت طائل ــة تح ــدم املنافس ــد ع ــزم ببن ــه أن يلت ــون علي ويك

تبعــاً لذلــك.

ــروط  ــر ال ــدم املنافســة توف ــد ع ــة بن ــاد لصح ــون واإلجته ــد إشــرط القان وق
الثــالث التاليــة تحــت طائلــة إعتبــاره باطــالً: يجــب أن يكــون بنــد عدم املنافســة 
محــدداً مــن حيــث الزمــان ومــن حيــث املــكان )فالبنــد الــذي مينــع الغــر مــن 
املنافســة ضمــن إطــار جغــرايف كبــر يعتــرب باطــالً كــا أنــه يجــب أن ال يــؤدي 
البنــد اىل حرمــان األجــر مــن العمــل ضمــن نطــاق إختصاصــه بشــكل مطلــق(. 

أخرياً وليس آخراً،
فــإن نتائــج عــدم اإللتــزام ببنــد عــدم املنافســة تعطــي الحــق لصاحــب العمــل 
الســابق مطالبتــه بدفــع تعويــض معــني لقــاء الــرر الــذي أصابــه مــن جــراء 
ــة  ــر قيمــة هــذا التعويــض باإلضافــة اىل إمكاني املنافســة ويعــود للقضــاة تقدي
ــة  ــة غرام ــت طائل ــس تح ــل املناف ــاف العم ــر بإيق ــزم األج ــرار يل ــتصدار ق اس

ــة. إكراهي

ــي ــوين الزغب ــا ط ................................................................... جوليان

ــك -   ــرف حقوق ــة: إع ــرة القانوني املوضوع: »بنود عقد العمل«الفق



صفحة 16شو في ما في؟ الكحاله   |  عدد 8  |  حزيران 2014

 shoufimafi@kahale.net - www.kahale.net بإدارة لجنة اإلعالم يف منظمة تـطـويـرميكنكم قراءة هذه النرشة املحلّية املجانّية عىل

املقدمة:
ــر، الديســك والتغــرات  ــي تتســبب يف آالم اســفل الظه ــل الت ــن أهــم العوام م
ــار واألربطــة مــن  التنكســية واالنحالليــة التــي تؤثّــر يف العمــود الفقــري واألوت
جهــة، ومــن جهــة ثانيــة، تســاُرع وتــرة الحيــاة والعوامــل النفســية الضاغطــة. 

ــد نســبيًا. ألن عــدد املصابــني بهــده اآلالم آخــد بالتازي

كان ال بــّد مــن وضــع هــذه املعلومــات البســيطة والشــاملة عــى متنــاول القــراء 
الكــرام، بهــدف املســاعدة عــى الوقايــة و العــالج.

كيفية حامية الظهر أثناء الحياة اليومية:
تجنب الربد والرطوبة والضغط النفيس. 1
تجنــب حمــل ورفــع األشــياء الثقيلــة. عنــد الــرورة ليكــن الــوزن الثقيــل . 2

قريبــاً مــن صــدرك
تجنب الوقوف أو الجلوس لفرة طويلة . 3
للسيدات تجنن الكعب العايل للحذاء. 4
تجنب زيادة الوزن )البدانة(. 5

كيفية الوقوف:
باِعد بني القدمني و حاول توزيع وزنك بالتساوي عى الطرفني السفليني. 

كيفية الجلوس:
إجلس عى كريس يشكل الظهر مع املقعد زاوية /100 درجة/ . 1
ظهرك يجب أن يكون مالمساً لظهر الكريس، . 2
الجدع يؤلّف مع الفخذين زاوية قامئة، وكذلك الساقني مع الفخذين. 3
وسادة رقيقة خلف أسفل الظهر تساعد عى إبقاء الوضع صحيحاً. 4
تجنب الكريس املرتفع واملقاعد الوثرة. 5
ــا . 6 ــة وخصصه ــدة طويل ــوف م ــوس أو الوق ــن الجل ــرة م ــرة قص ــع ف اقتط

ــر ــالت الظه ــني عض ــدف تلي ــي« به »للم

كيفية النوم:
استلِق عى فراٍش ثابٍت لكن غَر قاٍس .. 1

للنهوض من الفراش، استدر عى جنبك واستقم جانبياً. 2
استعمل نفس الطريقة للنوم ولكن معكوسة. 3
أثنــاء املجامعــة، يجــب أن يكــون ظهــرك مدعومــاً و مرتاحــاً ويف حالــة . 4

اســرخاء. و املثــال األفضــل عــى ذلــك هــو التــايل: مســتلقياً عــى فــراش ثابــت، 
ــة تحــت الحــوض. ــاح بوضــع وســادة رقيق ــني. البعــض يرت الســاقيني مثبتت

السفر الطويل:
تجنــب الســفر بالســيارة مســافاٍت طويلــة ألنهــا تجــربك عــى الجلــوس فــرة . 1

ــزول مــن الســيارة  ــرة قصــرة للن ــك فاقتطــع ف ــا إذا اضطــررت لذل ــة. أّم طويل
و»املــي« وذلــك لتليــني عضــالت الظهــر

ليكــن ظهــر املقعــد منحنيــاً 100 درجــة أو 110 درجــة، حتــى يبقــى الظهــر . 2
مســتقياً

إرشادات لألمهات:
ــادي آالم . 1 ــة لتف ــن خاّص ــة متاري مارس

الظهــر أثنــاَء فــرة الحمــل ومتابعتهــا بعــد 
عمليــة الوضــع

ــة اإلرضــاع ضعــي وســادة . 2 ــاء عملي أثن
ــد  ــف الُجه ــق لتخفي ــت املِرفَ ــرة تح صغ
عــن الســاعد وتجنبــي االنحنــاء إىل األمــام

أثنــاء حــّام الطفــل حــاويل أن يكــون . 3
ــة  ــي لفــرة طويل ــاً وال تنحن املغطــس عالي

إىل األمــام

إرشادات لطاب املدارس:
مــن الــروري االنتبــاه للجلــوس يف . 4

ــري ــود الفق ــواء يف العم ــادي االلت ــا لتف ــتقيًا دامئً ــر مس ــون الظه ــف: يك الص
يجب حمل الشنطة عى الكتفني معا وليس تعليقها عى كتف واحد  . 5

عند حصول األمل الحاد يف الظهر وامتداده حتى الساق:
أثنــاء فــرة األمل الحــاد و/أو امتــداد األمل حتــى الســاق راجــع طبيبــك حــاالً . 1

و توقــف عــن مارســة:
التارين إذا كنت متارسها. 2
كّل هوايــة تتطلّــب الجلــوس لفــرة طويلــة مثــل لعــب الــورق، الشــطرنج، . 3

ــر وغرهــا. مشــاهدة التلفزيون،اســتعال الكومبيوت
ا كاالهتام بالجنائن.. 4 كّل هواية تتطلّب جهداً عضل يا هامًّ
كّل رياضــة تضــع العمــود الفقــري تحــت تأثــر ضغوطــات مهّمــة كالركــض . 5

والســباحة والتزلّــج وجميــع ألعــاب الكــرة.
حافظ عى حركتك ونشاطك ضمن إمكانيات تحّمل األمل.. 6
بعــد انقضــاء فــرة األمل الحــاد، ميكنــك إعــادة مزاولــة بعــض الهوايــات وأنواع . 7

الرياضــة تدريجيــاً و بعــد استشــارة الطبيــب أو املعالــج الفيزيايئ.

بجــاين جــان  ســاريل   ...................................................................

الفقرة الصحّية: »آالم الظهر كيفية العاج والوقاية«
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Since the Industrial Revolution in the late 18th and early 19th centuries, the 
manufacturing process has undergone many dramatic changes. One of the 
most dramatic was the introduction of computer aided manufacturing (CAM), a 
system of using computer technology to assist in the manufacturing process. 
This technology began to be developed in the 1950s, and by the 1970s, it was 
being used by some large manufacturers. By the early 21st century, computer 
aided manufacturing had become an integral part of the manufacturing process 
in many industries.

Automation and Use of Robotics
Through the use of CAM, a factory can become highly automated, using 
systems such as real-time control and robotics. A CAM system usually seeks to 
control the production process through varying degrees of automation. These 
processes are carried out by various robotic tools, such as lathes, milling 
machines and welding machines. Each of the many manufacturing processes 
in a CAM system is controlled by computers, so a high degree of precision and 
consistency can be achieved that is not possible with machinery that must be 
controlled by people.

Greater Precision
In computer aided manufacturing, computer software is used to create detailed, 
precise instructions for the machinery the manufactures parts. The software 
and machinery use numerical control (NC) applications that include precise 
measurements. As a result, the manufacturing process can be repeated over 
and over to the exact same specifications. Such precision is impossible with 
handheld or hand-controlled tools. This precision results in a higher quality and 
uniformity of parts and goods.

Resource Management
Some CAM systems provide additional automation by also keeping track of 
materials used and automating the ordering process from suppliers or the 
delivery process from the manufacturer›s inventory. This helps ensure that 
enough materials are always available to keep the manufacturing process on 
schedule. CAM systems also can automate the process for requesting tool 
maintenance, repair or replacement.

Computer Aided Design
Computer aided manufacturing is commonly linked to computer aided design 
(CAD) systems. The resulting integrated CAD/CAM system then takes the 
computer-generated design and feeds it directly into the manufacturing system. 
The design is then converted into multiple computer-controlled processes, 
such as drilling or turning.

Ease of Customization
One advantage of computer aided manufacturing is that it can be used to 
facilitate customization — the process of creating small batches of products that 
are custom-designed to suit particular customers or clients. Without CAM and 
the CAD process that precedes it, customization would be a time-consuming, 
labor-intensive and costly process. Computer software, however, allows for 
easy customization and rapid design changes. The automatic controls of the 
CAM system make it possible to adjust the machinery automatically for each 
order.

People Still Needed
Many workers have feared that the increased use of robotic tools would 
eliminate jobs in the manufacturing industry. Although this might be true to 
some degree, the robotic machines that are commonly used in factories still 
require human workers. The nature of those workers› jobs often change, 
however. Repetitive tasks are delegated to machines, and human workers› job 
descriptions move more toward things such as set-up, quality control, creating 
the initial designs and machine maintenance.

........................... inspired from a paper prepared by Wissam Rached Bejjani

Computer Aided Manufacturing
ــى االمــس  ــاه، إذ كان حت ــراً باملي ــرق األوســط فق ــدان ال ــل بل ــان أق ــرب لبن يعت
القريــب يتجــاوز املعــدل الســنوي لهطــول األمطــار فيــه ٨00 مليــون مــر 
ــوع خــالل  ــر مــن 2000 ينب ــاظ عــى أك مكعــب، مــا كان يســاعد عــى الحف
موســم الجفــاف الــذي ميتــد لســبعة أشــهر. إال أن هــذا املعــدل بــدأ بالراجــع 

ــايئ.  ــان امل ــتقبل لبن ــول مس ــتفهام ح ــة اس ــرح عالم ــكل يط بش

لبنان يعاين األزمة 
ــار  ــول االمط ــبة هط ــراً يف نس ــاً كب ــرة تراجع ــنوات األخ ــان يف الس ــهد لبن ويش
وتوزعهــا عــى مــدار العــام، وصلــت إىل حــدود الخطــر خــالل الســنتني املاضيتني. 
ــاه إىل أن نســبة هطــول األمطــار وصلــت  وتشــر معلومــات وزارة الطاقــة واملي
إىل 260 ملــم هــذا العــام مقارنــة باملعــدل الســنوي ٨25 ملــم، وانحــرت بفــرة 
ــوج  ــبة الثل ــع نس ــي تراج ــرب، فه ــكلة األك ــا املش ــاً. أم ــوزع زمني ــدة ومل تت واح
وذوبانهــا خــالل فــرة قصــرة بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة، إذ كانــت الثلــوج 
تبقــى عــادة لفــرة شــهر إىل شــهرين قبــل أن تتحــول إىل ميــاه، إال أنهــا تبخــرت 
ــة إىل  ــاه الجوفي ــة املي ــت كمي ــايل تراجع ــط! وبالت ــاً فق ــام يف 15 يوم ــذا الع ه

نســب كبــرة وصلــت إىل ثلــث الكميــة التــي كانــت تخــزّن العــام املــايض. 

ــا يف الســنة يف  ــام املمطــرة مــن ٨0 -90 يوًم ــص عــدد األي ــاً للخــرباء، تقل ووفق
ــدة  ــاع ش ــل ارتف ــط، مقاب ــنة فق ــا يف الس ــاً إىل 70 يوم ــل 20 عام ــط قب املتوس
هطــول األمطــار.  وتوفــر الثلــوج 35 باملئــة مــن احتياجــات لبنــان مــن امليــاه، 
ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة، مــن املتوقــع أن يتقلــص ســقوط الثلــوج ويرتفــع 
ــع  ــة التاب ــاه والبيئ ــز اإلقليمــي للمي ــاً ملســوحات املرك ــم، وفق ــج الدائ خــط الثل

ــروت.  ــس يوســف يف ب لجامعــة القدي

 ترشيد االستهالك يوفر املياهاستخدام يهدر املياهالنوع

100 يهدر 136 ليراًاملغطس يوفــر  الــدش  اســتخدام 
ــراً لي

د يوفر 50 %يهدر 40 ليراً الدش الدش املرشِّ

يســتهلك مــن )1٨( ليــراً يف كل السيفون
مــرة

 50 يوفــر  املرشــد  الســيفون 
% وهــو يــؤدي نفــس الــدور 
األســايس للمراحيــض العاديــة

الحنفيــة املفتوحــة عنــد الجــي  مغسلة
تهــدر )3٨ ليــراً(

أو  التدفــق  تحديــد  صــام 
%  60 يوفــر   )AERATORS(

ــاء  الحالقة ــة أثن ــة مفتوح ــرك الحنفي ت
ــراً ــدر 50 لي ــة يه الحالق

حنفيــة القفــل الــذايت توفــر 
 %٨ 0

تنظيــف 
ن ألســنا ا

ــدر  ــة يه ــة مفتوح ــرك الحنفي ت
ــراً 15 لي

حنفيــة القفــل الــذايت توفــر 
%٨ 0

القطــرات املترسبــة مــن حنفية  الترسبات
تهــدر ٨000 ليــراً ســنوياً

 اإلرساع بإصالح أي ترسب

فالبــد مــن إطــالق التوعيــة يف عمليــة ترشــيد اســتهالك امليــاه، واملســؤولية حيــال 
املحافظــة عــى ثرواتنــا املائيــة، وهــذا يهــدف إىل إيجــاد جيــل مســتقبي يحــرص 

كل الحــرص عــى تخفيــض معــدالت االســتهالك مــن امليــاه.

أزمة املياه تستفحل يف لبنان
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peut être la température ?
Ce dernier lui répond que leur village appartient à un climat 
méditerranéen, donc pluvieux, froid et humide surtout qu’il est 
à une altitude de 300m, en hiver d’ailleurs, la neige couvre tout 
le village. Contrairement à la saison d’été qui nous réserve une 
forte chaleur.
«C’est pour cela, maintenant, il faut qu’on se dépêche de rentrer 
chez nous et de retrouver maman, car en Avril ne te découvre 
pas d’un fil dit le proverbe.»

Sur le chemin de retour, des cris de joie et de bonnes odeurs de 
bon plats libanais les attirent. 
Les gens du village fêtaient Paques, les enfants jouaient à la 
chasse des œufs, les vieilles dames offraient des maamoul aux 
dattes, aux noix et aux pistaches.
Les mamans avaient préparé la bonne kebbé.
«Est-ce que je peux avoir la recette?» demande maman ros-
signol.
Bien sûr, répond la dame, la voilà:
500g Viande de mouton ou chèvre hachée 
300g de Bourghol fin brun

1 Oignon 
1 botte de Menthe 
Sel et Poivre doux
Piment facultative
Laissez tremper le bourghol 20 minutes dans un saladier d’eau. 
Il faut que le niveau de l’eau ne dépasse pas celui du bourghol. 
Hachez la menthe, Epluchez l’oignon, lavez le piment et les ha-
chez grossièrement. Mettre le tout dans le robot avec la menthe, 
le sel et le poivre.
Découpez la viande en petits morceaux et les ajoutez petit à 
petit dans le robot en marche. Il faut que la viande soit bien 
hachée. 
Egouttez le bourghol et l’ajoutez petit a petit a la préparation 
dans le robot.
Etalez le kibbé obtenu dans un plat. Décorez avec des feuilles 
de menthe, radis et arrosez d’huile d’olive. Mettre au frais en 

attendant de le servir.
Le «Kebbé Nayeh» se mange en bouchées avec du pain arabe.
Fatigué mais ravi d’avoir tant appris, il regagne son nid, ses 
parents à ses trousses. Tout a été parfait. Rossignol remercie ses 
parents de cette promenade qui lui a permis de découvrir son 
beau village d’origine !

........................................................ Patricia Emile Abi-Khalil 
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Salut! Je m’appelle “Rossignol”, je viens de naitre au creux 
de cet arbre, dans ce petit nid de brindilles. Mes yeux à peine 
éclos, j’entends mes parents me nommer ainsi.
A peine quelques jours, on m’apprit à voler, je suis content de 
m’élever dans le ciel bleu, à travers les nuages blancs, le soleil 
resplendissant de chaleur et de lumière.
Mais ou suis-je ? De loin je vois la mer, mais juste au-dessous 
de moi, je ne vois que les arbres de bouleaux et de pins.
Je suis de Kehalé, c’est ce que mon père m’a dit ! il décide de 
me raconter l’histoire de mon village.

« Ecoute-moi mon fiston, la est ton village d’origine, nous y ha-
bitons depuis des générations, tes grands-parents, et des arrières 
grands-parents étaient arrivés il y a de cela bien longtemps, un 
beau jour de printemps, et s’y sont installés. »
Je voulais tout savoir, excité je battais des ailes et remplissait 
l’air de mes gazouillis!
«C’est ou au juste papa ? » demande le petit oisillon. Son père 
qui adore parler comme tous les rossignols, répond en gazouil-
lant: «Kahalé» est un village libanais situé dans la Casa de Aley, 
se repose sur une colline du Mont Liban.
Il est reconnu pour ces jeunes renommés en arabe «Chabeb el 
kou3» ou en français «les jeunes du village», et cela pour leur 
vaillance et courage durant les cinq dernières décennies.
«Moi aussi, quand je serai grand papa, je serai aussi fort et cou-
rageux que ces jeunes gens!» affirme Rossignol en s’égosillant.

L’espoir plein le cœur, il voltige d’un arbre à l’autre, sautille 
d’une branche a l’autre, Kahalé était connu pour son bois de 
pins et de bouleaux… Puis Rossignol survole les toits rouges 
des maisonnettes, et va se poser sur le clocher de l’église Saint 
Elie, c’est l’heure de la messe, la cloche se balance et envoie ses 
tintements dans tous les coins du village, ou enfants et parents 
viennent prier tous les dimanches.
Le petit oiseau était attentif, il écoutait son papa avec intérêt.
Puis c’est sa mère qui prit la relève. « Mon petit, écoute cette 
histoire, le 16 Aout 2010, un miracle attribué à saint Charbel 
s’est produit à la maison de tante Jacqueline Bejjani, qui a re-
trouvé l’usage de ses jambes.
Depuis des années de nombreuses guérisons continuent à avoir 
lieu et les fidèles réguliers se font de plus en plus nombreux.
Rossignol très touché par ce qu’il venait d’entendre, eut les 
larmes aux yeux.

Curieux, Rossignol, veut tout savoir, par exemple, le sens du 
nom Kehalé.
il alla retrouver le plus vieux du village qui lui expliqua, que 
«Kah» vient du verbe respirer, nom cananéen de Dieu, que «El» 
était considéré comme le père de la volonté de Dieu et de l’hu-
manité d’où Kahalé.
«Ah, je retiendrai cela, et je le répèterai plus tard à mes en-
fants!».
Ensuite le père et le fils reprirent leur vol, mis le petit a soudain 
commence à trembler de froid. Il demande à son papa qu’elle 

L’histoire du »Rossignol et Kahaleh« ... (Patricia Emile Abi-Khalil)

ــذة  ــل، تلمي ــل ايب خلي ــيا أمي ــا باتريس إنه
ــون  ــة البيزونس ــف EB5a يف مدرس يف ص
أختــارت أن يكــون موضوعهــا يف البحــث 
بلدتهــا  عــن  الفرنســية  باللغــة  الثقــايف 

الكحالــه.

فوضعــت إطــار هــذا املوضــوع عــن حكايــة 
عصفــور يَُخــرّب قصتــه يف بلــدة الكحالــه، 
اإلميــان  الشــجاعة،  فيُخــرِب قصًصــا عــن: 
املســيحي وعالقــة الكحاليــني بالقديســني 
ويف األونــة األخــرة مــع ظهــورات القديــس 
ــا يفــرس هــذا العصفــور عــن  ــل. وأيًض رشب
معنــى اســم بلــدة »الكحالــه« وموقعهــا 
الجغــرايف. كــا يــرح عــن العــادات يف 

ــرًا. ــا كث ــُب مذاقه ــي يح ــة« الت ــة النيّ ــر »الكب ــة تحض ــن كيفي ــاد وع األعي

ــت  ــكو فنال ــل يف األونيس ــالل حف ــا خ ــر معلاته ــيا بتقدي ــازت باتريس ــد ف لق
ــق  ــا، وعم ــن بلدته ــات ع ــن املعلوم ــم م ــذا الك ــرف ه ــة تع ــن طفل ــاين ع الته

ــم. ــم بأرضه ــه وتجذره ــم بالل ــا وإميانه ــادات اهله ــغف يف ع ــب والش الح
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