
 

 

 في خدمة حياة كريمة للشخص المصاب بإعاقة 
  2018 أيلول

 أنت أخي حياتنا في
 

أو  له من العمر خمس صغير   ذكر أنه كان هناك ولد  أيام الدراسة كنت أنظر وأالحظ. أ " في

باب فتح لها عندما كانت تأتي والدته لزيارته وي   ستة سنوات، وجهه متجعّد ألنه كان تعيساً.

. وهكذا نكون التي تتنّور وجهه ويصبح بلحظة جميالً كما السماء ل، كان يضيءالحديد الثقي

حرم من المحبة ونكون األجمل عندما نحظى بالمحبة. من جهتي أريد أن أحب قبيحين عندما ن  

 من لم يحظوا بالمحبة." 

 

 

 

 سنة اختبار حب رائع 25 "أنت أخي"
 في خدمة الشخص المصاب بإعاقة وعيلتو سنة 25

بخدمة المجتمع والكنيسة لتغيير النظرة بهدف العيش معاً  سنة 25

واإلقتناع بأنو اإلختالف ما بِشّكل خالف إذا انبنى على أ سس 

 .والفرحثمرتها الحب  ،مسيحيّة حقيقيّة منطلقة من قيَم يسوع المسيح

اليوم جايين نقدّم من كل قلبنا وبكل إمتنان الشكر  2018أيلول  8

ة المستحيل، ست البيت، ليسوع حبيبنا ومخّلصنا إلمنا مريم ملك

 وللروح القدس نبع ومصدر سالمنا. 

كل يوم معنا، إنتو الحاضرين بفرحنا  الحي   منشكركن لحضوركن

 فشلنا كمان. بأحزاننا بنجاحاتنا، وبأوقات بِ 

على بيتنا، بيت "أنت أخي"، على استقباالته  منشكِرك يا أمنا مريم

اللقاء  فرحي منعيشن كل يوم بقلبو : والفرح يلّ  ولقاءاته، على األمل

 فرحالتخلّي عن األنا لنعيش بتكامل،  فرحمع اآلخر ، المختلف، 

الحياة  فرحنعمة الحياة رغم الصعوبات واألمراض والحواجز، 

بالجماعة ويللي من خاللها منكبر ومنّّمي بقلوبنا حضور هللا المحب 

 لكل إنسان.

ي منتالقى على كل الوجوه يلّ  ابنك يسوع منشكرك يا إمنا مريم مع

كل األشخاص يلّي آمنت بقضيّتنا وحاملة معنا هّم على فيها، 

 اإلستمراريةّ.

كيف معقول ما نقول شكراً يا مريم على كل شي حلو عشناه 

 سنة من حياتنا؟  25بمسيرة ال 

ي على الشعلة يلّ  منشكِرك

ضّويتيها بقلب إيفون ويلّي 

وتفيض عم تكفّي وتتمدّد 

من خالل كل العايشين 

 ،بهالبيت من شبيبة، أهل

 أصحاب وملتزمين.

على عيلة  منشكرك يا رب

"أنت أخي"، بيت للصالة 

بيشبه علّيّة تالميذك، 

هالصالة يلّي بتخلّينا 

 بِتواصل دايم وإتّحاد معك.

أنت "سنة حياة ب 25

مليانة بثقة ويقين  "أخي

إبنها حبيبها يسوع.  وإيمان مطلق وعميق إنّو مريم حاضرة مع

ا هيدا حقيقة وواقع ! ما بيتغيّر أبداً ألنّو مبني على كلمة هللا : إيمانّ 

 "وها أنا معكم كل األيام إلى انقضاء الدهر".

سنة جداد، ومن صميم قلبنا، منطلب من ك يا إمنا مريم  25ببداية 

بقوة الروح القدس تساعدينا حتى ننشد كل يوم عظائم هللا خالقنا 

عطينا إن و نلمس متلك ثمار الروح. ساعدينا إن و نثابر متلك وا

باإليمان والثقة تنشارك مع اآلخر، خيي اإلنسان، الفرح، السالم 

 وحب إبنك يسوع مخل صنا.

 روال نجم

رئيسة ومديرة عامة

 إيفون شامي

 سةالمؤسِّ  



 

 

ي كفيفان طال المخيم الصي
 
: عطلة ف ي

 نتظارهااف 
 

ثالثة أسابيع خارج البيت كانت كافية  .ةنفي بلو واستُكملذي أقيم في كفيفان شمال لبنان ا على موعد مع الفرح خالل المخيم الصيفي الكن  

ً مبتهجوشبيبة ومرافقين، أهالي وأعضاء الفريق، أصدقاء ومتطوعين، فرحاً  ،كان الجميع لتغيير كامل. تلك الخبرة الفريدة على الرغم من في  ا

جمع الكل على أن األجواء السائدة كانت رائعة وأن هذا أ. ومع هذا التجهيزات قل ةم، وساد في بعض األيا ذيالحر الو ،التعب الذي عانيناه

في ما يلي آراء الشبيبة جابية؟ ما هي خصائص هذا المخيم ؟ ها بهذه اإليما الذي ساعد على أن تكون اآلراء كل   المخيم كان األفضل !

 والمرافقين:

مشقات الرحلة وعيش : بهدف تفادي  بادرة جديدة في إدارة الفريقم

هل . في كفيفانروح العائلة بالكامل، كان أغلبية أعضاء الفريق ينامون 

ً األمر متعب  ً لكنه مفعم ! ؟ طبعا ن كان مل للجميع وخاصةً  بالفرح ا

نكهة  ضاف عليها األوالدأ ،عائلة كبيرةكنا نعيش ك .أوالدهبرفقة 

 ستعداد دائم للمساعدة.اوكانوا على !  نضارة

انت وك : ومتطّوعون كانوا مقسّمين إلى أربعة فرقعمل ريق شبيبة، ف

أم من كان من ناحية األلعاب الترفيهية  كل فرقة تسعى لتكون األفضل أ

إن  م من ناحية اإلهتمام باآلخر خالل النزهاتناحية روح الجماعة أ

 .كان في المركز أو خارجه

ً ه العطلة فكان إبرنامج هذ أّما مع  كامالً  اً نهار لقد أمضينا .ستثنائيا

، نشاطات، سهرات مع األهل، نزهة إلى ىشتّ  ألعاب  ، قمنا بالفريق

زيارات دير  مسيرات صالة،الشاطىء، نزهة مع غذاء في الطبيعة، 

والقديسة نعمة إسطفان الطوباوي الحرديني و القديس نعمة هللا كل من

حيث  أننا عشنا نهاراً بالعكس،حتى باإلضافة إلى أوقات صالة. رفقا، 

 !  غريبةخبرة كانت بالفعل أكل الجميع الكباب في الصباح الباكر. 

لزيارتنا القهوة ويأتون و نا البوظةخالل النزهات كان الناس يقدّمون ل

 ... وأيديهم مليئة بالهدايا

 

ننسى مساهمة األصدقاء والمتطوعين الفرنسيين وبالتحديد  لتأكيد الاوب

معنا المخيم، وكانت هذه  اوتداؤا من فرنسا وابمجموعة كشافة أتو

المفعمين بالطاقة  ،! هؤالء الشباب المتحمسينلنا  المفاجأة الكبرى

مضوا معنا عشرة أيام وساعدونا في جميع األعمال أواإلندفاع 

 الصالة.أكيد، من والضحك و لفرحمن ا رائعةً  جواءً أضافوا أو

الكامل  كنا محظوظين برؤية الخسوف أننا كل شيء كان رائعاً حتى

في منطقة ريفية خاصةً ونحن موجودون للقمر، مشهداً استمتعنا به 

 .األنوار الكهربائية عن كثرةبعيدة 

بدورها  وفي هذه المنطقة كان مخيمنا بالقرب من كنيسة مجاورة

 اإلنفتاح أكثر على اآلخر المختلف،نا على حثّ  األمر الذي ،لجامع

في مع التعمق  ى التعرف على ديانات أخرىواحترام ديانته والتوق إل

 ديانتنا.

نا، "بيت نشكر هللا لكوننا استطعنا اإلشتراك بهذا المخيم خارج بيت

ً للغاية. نالحني ة" من كر جهود كل من قد م ش. هذا التغيير كان منشطا

 جميلةً  ة ليوف ر لنا عطلةً مالي  الة أم عيني  الذاته، من وقته، من تقدماته 

 واحدة.  عائلة، كلنا طيبة بروح  

ائلتنا تحت نظر عم التي نحصل عليها ونصلي لتكبر عمس النِ نحن نل

 .دين دائماً بالفرح رغماً عن كل الصعوباتحالعذراء مريم مت  
 

 ماذا يتذك ر شبيبتنا بفرح ؟

ذّكر بفرح ت. ص ايلي مطروها بالوسادات.يوم أالعهد القديم وضحكت حين تذكرت  - اإلنجيلمعلومات في  حول سهرة التحدي كارولأحبت 

 بيار أمضى كليريكي الفرنسي.اإل ،الجميع خالل سهرة وداع كبريالالقت إعجاب " المياه"حرب  في البريّة.أصدقائه الكشافة وسهرة النار مع 

 ة بأجمل األغاني.السهرة مع األهل المطعمّ  بشكل خاص حبّ أ فادي ! سويا   ناجمع نهارالعمل والشبيبة  في أوقاتاً رائعة  برفقة كل أعضاء فريق 

 !واحدة  كعائلةكلنا  كوننا مجتمعينحب أفقد  ،لزوزووبالنسبة 
 

 

 

 

 
         

 



 

 

 ...لى طريق المصالحةإ ،بيار 

بين،صدقاء أمتطوعين،  ،: بالنسبة للوافدين الجدد المعهودة تهبابتسام يستقبلنا دائماً  بواب أ أحدل بيار يمث   ومتدر 

أنت ضوره المحب والساهر. هو يعيش مع أخويه إيلي وفيليب بصورة دائمة في "الدخول إلى عائلتنا الكبيرة بح

تدريجياً صاحبه يفقد فيه  تراجعيوهو مرض   Ataxie telangiectasieترنح الشعيراتأخي": ثالثتهم مصابون ب

. 1۹٧٦سنة  سيسيبدء مشروعها التأعند  يفونإيديه ورجليه. هذه العائلة كانت من األوائل التي لب ت نداء استعمال 

ذا كان الجميع يعرف بيار من الظاهر، فماذا يدور في داخله؟ ذو شخصية إسنة.  5۳من العمر اليوم بيار يبلغ 

 : بيار ال يظهر شيئاً من صراعه الداخلي ،خجولة

 ؟  يجعلك سعيداً في الحياة بيار، ما الذي

ا الحياة عطانأحبه في الحياة هو ايماني بأن هللا أ: ما  خالصة القول

ي، نساعدونيلى جانبي أشخاص إنا سعيد برؤية ألننعم بها. في الواقع 

شاكلهم. أنا سعيد عندما يطلبون منّي الصالة ويودعون لدي أخبارهم وم

من دون مساعدة،  نجح في القيام ببعض األعمالأو ،هليأهب لزيارة أذ

عندما طلبت مني  : كنت سعيداً جداً أستطيع تلبية نداء اآلخرين عندما و

مولودها  الجديد خالل فترة قبل الظهر. أنا  "ستيفين"بهتم أن ميرنا أ

سعى أتزوج ولكن... أن أحب أفي الحقيقة  وكأنه ولدي. "ستيفين"أحب 

عض ذكر فتاة كان لي بألتحويل كل شعور بالحب الى صداقة... 

ً الشعور تجاهها. اليوم هي صديقتي، تزّوجت أ ل وال نزا نجبت صبيا

 على اتصال.

 ؟  تعترضكماهي الصعوبات التي 

طوال النهار. لم  نقّالن ال احد يطمح للبقاء في كرسي من الواضح أ

 ي.وقدماي ايدعلى مستوى تراجع الشعر بأو فعل شيئاً،أن أيعد بوسعي 

 .تمنى أن أشفىأل إعاقتي وفي البعض اآلخر ال. تقبّ أفي بعض األيام 

وخصوصا   اآلخر ستقاللية. أود أن أساعدأحلم في إمكانية الوقوف واإل

بعدما الذين كانوا حاضرين ألجلنا في صغرنا وحتى اليوم هم  أهلي،

  له بصعوبة.تقبّ أ، ال يزالون يساعدوننا. هذا الوضع شاخوا

 ؟هل فكرت يوماً في اإلستقالة 

طلب أإني أستقي قّوتي من هللا و يستقيلون.لست من األشخاص الذين 

صلي في بعض األوقات أإني ي القوة والصحة. أجل، ن يعطينأمنه 

 خاصةً شكر هللا على جميع عطاياه أفي الوقت ذاته،  كما وأني ،لشفائي

 .اإلمكان قدر اآلخرينالتفكير ومساعدة  باستطاعتيزال ما  هنأو

 في حياتك ؟ "أنت أخي"ما هي حصة 

"أنت أخي" فتحت لي الباب على المجتمع وساعدتني على تخّطي 

 اآلخرأريد أن أبقى سعيداً وأن أجعل وتعليقاتهم.  اآلخرينظرات ن

 ني الصبر.تمل المجتمع وعلّ ني على تقبّ تساعد ةالوجودي التنشئة سعيداً.

 كلمة أخيرة؟ ،بيار

 آمل أن يفهمني القارىء.

بعض األمور غير مكتسبة وبعض  نأن القارىء أن يفهم منأمل  نعم،

ً في ذا كإ. والصعوبات يصعب تخط يها ان قبول الوضع بفرح صعبا

 نتراجع بل أن نخطو خطوةً  ال  يطلب منا أ بياربعض األحيان، فإن 

لى من يعطي معنى إ ،ن الواثق، أن ندير نظرنا الضعيف ولكصغيرةً 

 وفرح.كل سالم لكل شيء، من هو ينبوع كل 

 

  ّية"سهراتنا الصيف"

   
 

    

 ۲۰١٨تموز  ١۳وي في نسالعشاء العائلي ال

 أب ۲٤تقليدية في الفولكلورية السهرة ال شكر جميع األصدقاءنآب ل ١٧سهرة 



 

 

 لزيارتنا من الخارج اأصدقاء أتو

 ة من بضعمراعيش مغفي  وعم  يبحثون ،ر بطريقة أو بأخرى. من همالسنة الماضية. كل منهم تأث   زائراً شاركوا يوميات شبيبتنا 51أكثر من 

 ؟  رب من شبيبتناأشهر بالق عةساعات إلى بض

وللمرة الثالثة، في فرنسا  فينيونأ رئيس أساقفة  Jean-Pierre Cattenozجان بيار كاتنوز سيادة المطرانلقد استقبلنا للسنة الثامنة على التوالي 

ن اانبنا، هم أيضاً يشهدإلى ج افي توغو. مع كل ما استقيناه من وجودهم ، أسقف أتكبامي Nicodème Barrigah بريغا نيكوديم سيادة المطران

 حياة شبيبتنا. المشاركتهم منِعَ لما حصال عليه من 

نهيا فرنس، أ يمن إكليركية آرس ف  Joris Rolandجوريس روالن من إكليركية باريس و Gabriel Lopez Y Diaz كابريال لوبيز أي دياز

أخي" خصوصاً  أنتشبيبة " اح روحي كنت بحاجة ماسة إليه وقد نقله إليّ : " كأنه مفت قاله كابريال في نهاية إقامته . هذاأخي" في "أنت اتهمسن

أخي " بيت تدريب يجب أن يكون "أنت : " مته بالقولنهى إقاأهللا بل أن نعيش هللا." أما جوريس فقد : األهم ليس أن نفتكر في  عاقة عقليةمن له إ

 ً  ."نعود بتحّول داخلي حقيقي الجدد، ألنه بمجرد مرورنا مّرة واحدة من هنا، للكهنة أيضا

                                           

 

 شبيبتنا في مديغوريه

نو رحلتين متتاليتين لشبيبتنا ومرافقيهم إلى ذين أمّ لجنة السيدات الفي نا في " جنود مريم" وشكراً ألصدقائ

، نقوالفي الرحلة الثانية   يلي خ.إتال وكريس اا مع مرافقيهمكان مارسلينوو جوي. في مديغوريهمريم  أمنا

  وميشال ن. دانيمع مرافقيهم  والدتهو مايكل، أليسا، ريتا

ستمتاع بحب هللا: كلما سمعنا دقات الجرس كنا في مديغوريه كان لنا فرصة اإل: "بعد عودته  إيلي خ.شهادة 

: لقد قضينا أجمل لحظات  ة أسبابنشعر بنداء يسوع لنا. حماسنا لم ينضب أبداً. فرحنا كان كبيراً لعد

أي حاجز. هذه الرحلة كانت  زيارتنا: كنا محاطين بحب الجميع ولم يعرقل  الصداقة رغم التعب الجسدي

 بعضنا البعض."ولخليط من الصالة والتأمل والفرح والوجود الكامل للمسيح 

 

 

. ٢۰١٨تموز  ١٢نور في الإلى عالم عبرت  .لمدة سنوات لجنة السيدات عضو في يالسيدة لين هند

من عائلتها الصغيرة  عضوكل  نوكلقلب عائلتنا.  حضورها المحب واألمين فينشكر الرب على 

 قلب فرحهم.كما في قلب حزنهم  كل يوم في ا هللايمجدّول هنعمليغمرهم بحب هللا الرحيم إلى والكبيرة 

 

 

  نداء
 

لشبيبتنا المصابة   chariot de bainإستحمام أمين عربة نتوجه إليكم وكلنا أمل بأن تساعدوننا في تنا األحباء، ؤأصدقا

 . تراجع بسبب اإلعاقة مّما يتطلّب تأمين عدد أكبر من العرباتفي اليوم قسم من شبيبتنا بإعاقة. 

 نشكركم مسبقاً على كرمكم. .دوالر 4500سعر العربة 
 

 

 كيفية مساعدة أنت أخي:
 سنوياً.  $ ١٢٠$ دوالر شهرياً أي بقيمة  ١٠ة مسيرة شابّة أو شاب مصاب بإعاقة إبتداًء من . تبنّي )حيث يصبح المتبنّي عّراباً( مرافق١

 شكراً لالهتمام الذي تبدونه بحياتنا. . التبّرع بهبة تحّددون معها، إذا شئتم، األفضلية في وجهة استعمالها.۲

 بذلك من خالل البريد االلكترونّي.  إن أردتم الحصول على النشرة بواسطة البريد االلكتروني الرجاء إعالمنا

   antaakhi@inco.com.lb - www.antaakhi.org 96١ 9 ۲۳۰65۰ : هاتفأنت أخي" "
 

 شكراً لمساهمة
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