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 ماعيتني فكرةُ تحقيق كتاٍب جد لَطالما راودوةَ إلى تَعاألجياَل الطَّاِلع دفَعي

للتَّعبير والتَّواصل وتبادُل  -القلَم أمضى األسلحة  و- األقالمامِتشاق 

ديا، المتَعثِِّر فَرِع ، والسيما في لبناننا، ذاك المبِد في المجاالت كافَّةًالِفكَر

  !جماعيا

طرحتُها على إدارة أن لي سبقَ لَِئن  و!لَطالما راودتني تلك الفكرةنَعم، 

 الصدى ،، ويا لَلعجب عندهالم تلقَف، المدرسة التي تخرجتُ منها

لموِلد رسول األمم، القديس جاءت ذكرى األلفية الثَّانية المطلوب، فقد 

على الجميع ِلتَفرض ذاتَها ال بل من جديد، لدي  موضوعِلتُحرك البولُس، 

ي  جليلين، ومنَِسقِّوكَهنَةً، مديرا  فيطرون- في مدرسة القديس بولُس

  .مواد، ومدرسين ومدرسات، وطَلَبةً وطاِلبات

 إن ينثمدخلَه إلى تاريٍخ - بيني وبين البولُسي  واِلدأديب موع  رئيس

أجل، بيني وبينهم ذاك .  العالَم، ذاك الصاِنعد القَلَمح ما بين -أساقفة 

سيَل، أساَل  الَّذي، متى الِحبرأن ي بجحيثُ و ربثًا قَ حياةً، ومتى ُأهِرثمع

  ! إلى الموتفضىأ
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من جميع األعمار والصفوف أقالم أحبتنا وأعزتنا، من طَلَبٍة وطالبات، 

، بحسب ما أرادت جميع االتِّجاهات في الدراسية، تدفَّقَت عاطفةً وأفكارا

، فالرقابةُ قَبر كلِّ إبداعال، ما ِمن رقابٍة على ما كتبوا، . همقلوبهم وأذهانُ

نَسقين ومنَسذَلوا قوإنَّما متابعةٌ حثيثةٌ من معلِّمين ومعلِّمات، ومن مات، ب

ِلي الكثير غدو ِذ أكبادهم ِفلَحبر ههذا الكتاب وأرينُعمانج . ا رسوموأم

 فبريشة طلَبة المدرسة المناسبةَ-ين هذا الكتابزالقديس بولُس الَّتي تُ

رسول األمم، جاءت ِلتُعبر عن مدى تعلُّقهم وتعلُّقهن بوقد  أيضا، وطاِلباتها

عن هذا العظيم في الذِّكرى كتبتُ سبقَ وبحسب ما  ،"أول معوِلم"بولُس، و

ة المئوية البولُسية األولى لتأسيس الجمعي ٢٠٠٣عام.  
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 متعددِة س، بكتاباٍت أدبيٍةإنَّه لَِمن النَّافل أن يعبر طلبةُ مدرسة القديس بولُ

 دة ِمثاِلهم وقدوِتهم، وشفيِعاللُّغات، عن احتفالهم بمرور ألفَي سنٍة على وال

س، والسيما أنَّه صاحب الرسائل التي ما زالت، مدرستهم، القديس بولُ

عينًا ال ينضبإلى اليوم، م أكان ،المسيحي في العقيدة ذلك  للفكر الالَّهوتي

  . ما سوى ذلكفي أو األخالق أو الحقِّ القانوني، أو 

 سست الحقًا مدرسةَةٌ بالجمعية البولُسية التي َأس عالقةٌ وثيقوللقديس بولُ

فعندما عقَد الِمطران  :س، تَرقَى إلى بدايات القرن العشرينالقديس بولُ

خوة تُعنى ألجرمانوس معقَّد العزم على تأسيس جمعيٍة من الكهنة وا

 ضريح بفُقراء الروح، ُأنِزَل عليه وحي خاص، وهو في زيارِة حج إلى

س في رومة، فقرر، على أثر هذا الوحي، إطالقَ اسم القديس القديس بولُ

 - وعند والدة الجمعية البولُسية . تأسيسهانويس على جمعيِته المبولُ

 القدس، ونذر ثالثةٌ من أعضائها لهما الروحستَبعدما صلَّى مؤسسها مو

  .ثاالًس شفيعا وِم اتَّخذَت لها القديس بولُ- نفوسهم لخدمة اهللا والكنيسة

ولُسيةُ في رسالتها، س بولُس، اعتمدِت الجمعيةُ البثال القديوعلى ِم

 لوها يكرزون بكلمة اهللا في أقطاررساللِّسان والقلم؛ فانطلقَ م: وسيلَتَين
  ـامةبإقوفلسطين،   ومصرواألردن اوسوري انـفي لبن والسيما الشَّرق،
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الرياضات الروحية، وعقِد اللِّقاءات واالجتماعات الدينية، والوعظ 

ت كما أنشأوا المطبعةَ البولُسية، وراحوا ينشرون المجالَّ... واإلرشاد

ة، والكتبينية، والنَّالدة والمدرسية والطَّقسيوحيشرات على أنواعها،  الر

: واشتهرت من مجالَّتهم. بر مكتبتهم، المكتبة البولُسيةوالسيما ع

"المةسق "هم، وِمن سالسل كتب"رشوصة "المتخصومن إصداراتهم تلك الم ،

اإلسالمي كما ".يات األحدأمِس"، إلى سلسلة بالحوار المسيحي  افتتح

يه، عددا من هم الذي كان يعيشُ من تعب يدثال شفيِععلى ِمالبولُسيون، 

  ... الثُّريات، ومشغَل خام والبالطمل الرمعمن ِمثل ،  والمشاِغلالمعامل

ة البفالشُّكرالً على الجمعية الحبيبة، وعلى كلِّ ما يقو هللا أوبه ولُسي م

 لآلباء الذين  والشُّكر؛أعضاؤها من رسالٍة وخدماٍت روحيٍة في كلِّ مكان

س، وبذلوا الغالي والنَّفيس في سبيل تعاقبوا على إدارِة مدرسة القديس بولُ

  والشُّكر؛إعالء شأن هذه المؤسسة، والسيما بتنشئة األجيال وتربيتها

كاِتهم األدبية المتنوعة، وللمعلِّمين مشاروطالباِتها على بة المدرسة لَلطَ

على والمنَسقات ، وللمنسقين النُّصوص اختيارهمعلى الكرام والمعلِّمات 

، ولألستاذ ناجي نعمان، مدير المكتب التَّربوي في المدرسة، تدقيقهم فيها

نا قديسَل يا أن يشم متمنِّ التَّنضيد والتَّنسيق والطِّباعة،ه أعباءعلى تحمل

  .ببركاته الجميع، ودمتم
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   لألقالِم البولُسي رقُد يوم      ها من الدنصيب ة أن تكون، كان    انيا أن تَخُطَّ ِحبـر 

إزميالً على رنَّ      .اوحفر حمَل القلم في العيون، وفتَّ مسكٍ    اوبريقً ،ِتِهنشء  

 ؛ِلـم  يعمُل في نضِح الكلمة، ومعالجِة الحروِف والكَ       اميم، وصرير في الشَّ 

ا الصنيع فينحتُ ويلَم بالحواس والجفون، على أن اإلصغاء يعود إلى           أمو

  .يالياِم وآتياِت اللَّماضياِت األيِة، وِلسيالرقاِع البولُ

أقالم     وسطَ اإلعصاِر، حيثُ الوميض ـا أو ؛، واألشرعةُ هم تشدم  ةُ  الهـز

، وبقايا أسـالٍك    ٍبدقُّ ِطي وِء، عليها فُتاتُ قلوٍب، وم     من الض  افتخلُقُ ِمزقً 

ةَ الحفـِر      بصريدواٍة، وخيوٌل عطاشٌ تحمـُل عـد وطفح ،ٍة، خلفها مرود

واألواني والحلى نحو مقلِع األقالِم والكلمـاِت العينـاِء التـي ال يفوتُهـا              

الحسن.  

ين ُأِخذَتْ من ريِش القشاِعِم، ليبقى للكلمِة مكانها في المدى،          سيأقالم البولُ 

ـ    ،هم من مقتنياِت الحال   كلماتُ .واألعماِر ون يجمعونَها، ويحركونها، ويرشُّ

غِم يشِة والـوتِر والـنَّ     على طرِف الر   لنَّدىونها با م يلفُّ من ميروِنها، ومن ثَ   

  .والعنفواِن
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ولجاِن، قرب أيـٍد    ثُ بالص يد منهم على الصعِب، ويد تتشب      .ي حالٍ أوفي  

 الر تجمع سائَل وقُدسي      تْ بالزقَّعيِت البارِد  ةَ األمكنة، وأغطية المذابِح التي تب

أقالم تالمذتهم، مهرتْ في اختياِر القوِل، وعرفتْ كيفَ         .العجائبورسوِم  

 الد نِّرِق، والقبِض على النَّ   نيا بالتَّ تُزريشاتُ .جاِحنو هم تقيم ا للجمـال    محراب

   على األرض، وهيكالً رخام   ه من األصـابع التـي      ه من األكباد، وشموع

ـ  إل با الة، وترتفع صيمان وال إلوق وا  الذَّ  معالم ضيء لتُ تحترقُ ه نسان لتجعلَ

   .محبا وقريبا من اهللا

ت من الشُّ    هم لفتةٌ أقالمبت من األضالع الَّ     صيداء، قدتْتي  عور، وقصنَّمتَس 

   على أرديتها وأردانها األعصاب  ـ    سالة البولُ  ليبقى للر اج سية العـرش والتَّ

    دة ليوم المج  والمزاهر والوشح وقوارير العطر المعد.   هـم  لقد أطعموا أقالم

همنفوس،  وأطعموا الجياع هم، وأبقوا اللَّ   زادـا    على الورق المنقَّ   عبى أعراس

 النَّ للحروف، والكالم الشِّو ثريعري  روائع، كم  خبئن ي  في الد   نان عصـير 

سة، وأهل التَّالكرمة للكأس المقدقوى، ولمالمشارفَن جاب امقات والس...  

ير ة، ولرئيس الـد   سيهنيًئا لمدرسة فيطرون البولُ    ين،سيا ألقالم البولُ  هنيًئ

تهم عمان وجمهور اآلباء، الذين عرفوا بتضحياتهم وانضباطي      األب سامر نَ  

تهم، وهنيًئا للهيئة التَّومثاليربوية والمنسلينين والعاِمقين واإلداري.  
  

<Jë‚ÃÒ<Ù^éÚ< <
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 اس، بدأت سلسلةُ خطايا النَّ إلى األرض ليمسحص يسوعمنذ مجيء المخلِّ

المحبةًة التي أرادها كونيا كما "ة، وقد أوصانا  وأبديكم بعضوا بعضأحب
 اخترنا التحرك وها نحن اليوم ."أنا أحببتُكم ليعمر الكون وتباركَكم السماء

  .ن اهللا في عمقهاألوجيرناها لآلخرين ل المحبة من خال

 وأن نا أن نتواصَلواصل، فال يمكنُ تعني التَّةُالمحب . تعني العطاءالمحبةُ

نحبمن دون أن نعطي، إذ ال وجود للمحب ة من دون تضحيةة الحقيقي.  

اهللا لغةُةُالمحب .   

  .حزنهم وفرحهمفي  اآلخرين رك، أن أشا، أن أعطي أن أحبمتُقد تعلَّو

محببلمسٍة من روِحتي أشبه وحناِنه المسيِح يسوع .  

أبعدوا نفوسرسخَ  وأزيلوا الشَّك حتَّى يةَكم عن الحقد وازرعوا المحب

فُ المغلَّاإليمانبمحب ة يسوع،ةَ ثم أبعدوا عن نفوسكم العدائيثوا  وتشب

  .سامح ليرضى اهللابالتَّ

 جميعا معنى الحياة  وعندها سنعرفُ، إلى فرح فيكم الحزنرتم تغيإذا فعل

ة ورسالةَالحقيقية المحب.  
  

ÿ†e<^jè…ë‚è< <
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 فؤاده وانطفأت ت ناردخِمالَّ ُأإ، وا وحيدنسان أن يعيشَإليستحيُل على ا

الِم  بالس العالمة، فيهنُأ محبوعلى هذه المشاعر أن تكون مشاعر .مشاعره

  .م بالفرح والغبطةنعي ِلةَلَ المتبادةَ الجميع يحتاج المحبكما أن .واألمان

ةُالمحبوهي أن يعامَل، الكره عكس المرء اه انطالقً غيراهه  من حبما . إي

الكره وما هي نتائجه،هي أسباب  وما هي السُلبوما  ة، نحو المحب

  عالقتها بغيرها من الفضائل؟

يعاني العالمقر والحروب بسبب انتشار العنف  من المجاعات والفَ اليوم

ها في  أطفالُهيموي  العائالت،ككما تتفكَّ .ة والمحبةنسانيإلوالكره وفقدان ا

 وتكثر .ت أفراد عائلتهمتي طالَذائل الَّ لآلفات والرةًضحي وارعالشَّ

رقاتُالسعلى أنواعها والجرائم . الفوضى وتُفتعم ضحي األرضا كوكب 

يبيدوكلُّ، والكرهه الفساد إلى   ذلك يعودثَفقدان كنٍز ال يمهو أال و ن

كما ة، المحبتعودملذَّإلىه  أسباب ية الَّنيا الفانات الدتي تحجبنور ة  المحب

عن عيوننا وتسقي قلوبانا طمعا وشره.  

ةُالمحبالفضائل، هي أم  فمه عطاؤه و بزغَن أحبتسامحوشع تواضع  

  .هه وصدقُنفِس

  : النَّاتجةُ من المحبة، فمنهاالفضائُلأما و
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- العطاء،سبيالً للكره، الماُل فال يكون  والعطاءعلى العطاء  ال يقتصر 

المادإلى العطاء  بل ،ي يتخطَّاهالمعنوي.  

 بسبب عودته من رحلة ابِح مفُل الطِّدولَي. ة المحبنبع وهي ،المسامحةُ -

 اه كره عنددلِّو تُاس النَّلكن قاسي اآلالم، ي لئالَّةَ يبغي المحبابريًئ طهير،التَّ

تها وبغضها له،بسبب أذي ومن هنا نجدين من القلوب نوع :ي قلبجرح 

فيكبر كِّعند غرز السين وتزيده،تُ محب ي ثقَوقلببعند غرز  فيصغر 

إلوعلى ا ين،كِّالسفيتَّنسان أن يسامح سع فؤادهتُه وتزيد محب. في كما أن 

  .ةه على الكره أو على المحب قدرتَ به ونلمسنا فنشعر قلب تدغدغُةًاأللم لذَّ

ليس من السهولة أن نجدوهم يبحثون عنها طالما ماتَفلَ ة، المحب أناس 

اكنة حورها الس في بة علينا أن نبحروالكتشاف المحب .من دون جدوى

ومن هذه  .عالم الفانياللمة في ظُّ الاس وأضواء النَّتاركين وراءنا بهرجاِت

روبالد:  
  

 هم أن يعاملونا، ومعاملة اآلخرين كما نريد، اآلخرفس مكان وضع النَّ-

تهم ونسامحهمفنبتعد عن أذي.  

-نسان ضعيفٌإلفا: الة الصإ، عن الخطعصوٍم وغير مويحتاج هللا ا عون 

  .لمتابعة مسيرته بصبٍر وأناة

  .ة في المحبمهاس أكبر النَّفأصغر: عواض البساطة والتَّ-

- ف ...لهملَل اآلخرين على ِعتقبباستطاعته نسان،إل اهما أخطَأم الرجوع   
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ة بمساعدة اآلخرين عبر  المحبيجادٳمكانه إب، وب أحضان الرإلى

  .تهمصارحتهم بمساعد

هي الحياة والفرح،ةُالمحب  والمرءمن دون محب في صحراء نِفة كم ي

شعال نار البغض ٳ من نسان أن يحذرإللذلك على ا .مقفرة من دون ماء

 ،دون مقابلمن ه تَ محببِهوعليه أن ي ه معها، وتحرقَار النَّ تمتدبقوة لئالَّ

  . ألن في ذلك خير وسالم،وبوفرة

 المفيعم الس  الفضائل، وتكثر،ذائل فيه الر نحو عالٍم أفضل تقلُّهِجتَّنَفلْ

  . بالغبطةةً مفعمةًوتضحي األرض جنَّ
  

‚ãÊ<…çÞ< <
Ćæù]<<flëçÞ^nÖ]<Ù< <
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đ†£]Ćèí< <
الحرشرى، فهي قالدةٌباع وال تُ ال تُةُيال  و.نيا من أسمى الجواهر في الد

يفهممعنى الحر ليق، وهي صورة عن التَّ الطَّة إالَّينتاج واالنفالت إلم واقد

والتَّنحو الس موواصل المتقديح، وغير ذلكم لإلنسان، والعصفور، وللر.  

، له في فضائه  طليقين، واحد عصفور تطوُلراتٌتنامى في ذهني تصوت

ته لم، ووضع الظُّته يد، سجنَنيا والقمم، وآخر الدين، وملء الجناحتصفيقُ

في قفٍص، فقد يتبادراألقفاص  أشكال البحبوحة، وكلَّه كلَّ لي رفض 

  فكيف حاُل،ةديور المغرلطُّإلى اسبة هذا بالنِّ. ة وما فيها من راحٍةهبيالذَّ

ت علاإلنسان الذي قبضيه يدمع هذا أنا ال أقوُل .سجنًاته  العدالة وأودع 

العقاب يستحقُّ الحقّ، أو عليه حقٌّجين مطلقُالس . ثُأنا أتحدعن الحر ة ي

  . األحوال، من القهر بمكاٍنق، فهي في كلِّطلَالمفي 

وأنا أرددن يقول، مع م :حرا بموقع شرى بمال األرض، وإذا كنَّتي ال تُي

 ألبناء بلدنا، وأنا ةَي الحر إالَّنا ال نريدفاع عن وطننا وأرضنا، فألنَّلدا

  :ياب القاسم الشَّياعر أب الشَّمع بدوري أقوُل

  د أن يستجيب القدر ـفال ب   أراد الحياة   اعب يومإذا الشَّ          
  

‡çqì^è‡<Í< <
flê‰^‰ù]<àÚ^ĆnÖ]< <
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Ćèđ†£]₣í^ß₣Ö^nÚ<< <
خُِلقَت  الّتي ةُفطرالوإنَّما هي  ،ا جديدا في تاريخ اإلنسان حدثً الحريةُليسِت

ويرى  الحرية،  من دون أن يعيشَال يقدرواإلنسان  معه مذ أوجده اهللا؛

 والحريةُ. ، وعلى نحٍو مطلَقرت له إذا توافَالَّته إ إلى سعاد ال سبيَلنأ

 بحياة الدمى أشبهو ،ةًوشَشَ اإلنسان مكانت حياةُ لَ هي ولوال،اةيهي الح

ذي يدلُّ إلى  شرف اإلنسان الَّ رمزالحريةُف .المتحركة في أيدي األطفال

  .لسعادة والطُّمأنينة واه نحو الرقي وهي طريقُ،خالصه من العبودية

 بحماٍس  وتَعمُلفوسنُّ إليها التي تتوقُل العليا الَّثُ الم رأسوالحريةُ

 ،لم والثّقافةها في مجال الِعداركُت م واتَّسع النَّفسوكلَّما ارتفعِت .ِلتَحقيقها

رتغيتعلُّ مفهوم ة واشتديبها، ها قُها للحرسبيل غاٍل في ت كلَّواسترخص 

 تعلُّقه زداد ا بكرامته، بوجوده وآمن اإلنسانوكلَّما شعر .الحصول عليها

ته، ألنَّها أساسيكرامٍة وشرٍف   كلِّ كلِّ شيٍء في وجوده وأصُلبحر

  .ومجٍد

واها م من أمٍة طَفكَ  مستمر منذ فجر التَّاريخ لتحقيق الحرية،والنِّضاُل

 تها، وبعد أن ضربِتي رائعةً من أجل حراصقص التّاريخ بعد أن نسجت

ة وفي سبيلل األعلى في الجهاد من أجلثَالميالمحافظة عليها هذه الحر  .

  عوب  الشُّته، بل كان نضاُليأجل حر  منامستمر الفرد كان نضال ولذلك
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وآمنت بوجودها من أجل تحطيم القيود، والقضاء  تي شعرت بكيانهاالَّ

 من دون ، وال يكون لها طَعم الحياةُوال تروقُ. ميناِللم والظَّعلى الظُّ

حرية، ألنالحياة من دون حر ة كجسٍم بغير روح،ي والحرةُيالً عق تحتاج 

 توأمان ةُي والحرفالحياةُ. ةشَوح المشو كالرفكر تكونير الها بغَنَّ أل،ارمفكِّ

ةيعيشان في ذاٍت أزلي. والحرةُيم كلِّطلب كائٍن ح ي.  

تهال يتنازُل العصفوريوصغنا له ، األمم ولو صهرنا له أمواَل، عن حر 

امنها قفصقيمُل العيشَفهو  قضبانه، بين  يفضييقٍة قائالًٍة وطال بحر: 

تُ ربي غايتي، والعيشُ فيها " حريتي  صاحبي ال تُشْرى بالذَّهب، فغا
لذّهب      !"مطلبي، فلستُ أرضى بقفٍص حتَّى ولو كان من 

با يا
ا

ب

ر للقياِم خَّس بينه وبين الحيوان المته ال فرقَي بحرعذي ال يتمتَّ الَّنساناإل

ن، بعملٍ معيفمقاليدس إ، د صاحبهيره بين شاءإ و،ه أراحن شاءه أتعب ،

  غبار وتنفضالَّإالعبوديةُ ها صيبتُوما من ُأمٍة  .متَ الصه الذَذا زجرإو

الذّلِّ عنها ألنالحر ةَيوالعطاءيها البذُلماء ويغذِّ شجرةٌ ترويها الد .  

الحريةُ شمس يج أن ": لالقاِئ المنفلوطي  كالميجسد ةَيالحرمن يطلِب 
  ."تشرقَ في كلِّ نفس، فمن عاش محروما منها عاش في ظلمٍة حالكة

  

…Ćæ‚¹]<^ßè†i^Ò< <
ê‰^‰ù]<Ä‰^ĆjÖ]< <

  



15- Céline Freifer MQI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<†ŽËèÿ†Ê<°×é‰<< <

  

  

^ßé×Â<h†£]<ŁgŽÎ]çÂ< <
وكوارث،  ويالتٌالحرب  في لبنان؟ِهنتتَأََلَم   

نسان، إل وا واإلهماَلقتَلا المشرد، فأصابت منَّقذفت بنا إلى القهر والتَّلقد 

 .اعةى الس فعلها حتَّ واأليتام، وما زالت تفعُلكالى واألرامَلوخلَّفت الثَّ

تَوهناك الحفاةُ، والمضوا، والصرون جوعتْ عليهم  الَّغارهذهذين قَس 

  .ةماِلالظَّ

 الحرب عواقبفالحرب،  تلك النَّاتجة من نسانإلمن َأبشِع العواقِب على ا

 ما عندما تقعخيمة، والسيوعلى امرأٍة فقدعليها إذ عيلَها، إذ ت م تترتَّب

من ِمثل ،  ِجساماتٌذاك مسؤوليات الرألعباءاعاية ومواجهة مسؤولي.  

 من عروقها، ثيابا ألوالدها، ورداء جها في الدنيا، تنسبنانية، وحداألم اللُّ

مقيهيوالفاقة العوز  .وحدها تواجهها و الحربنتائجي ، ملؤها العزموتحد 

عابالص.  

ي، حناني من حنانها، وسعادتي من نسيم  في وطني هي أم أرملٍة أمكلُّ

على ة، وتبا للحروب  ألف تحي، وكلِّ أم في الدنيا،بنانيِةفلألم اللُّ .سعادتها

  !هذه األرض
  

†Ëè†Ê<°×é‰< <
flê‰^‰ù]<Äe^ĆŠÖ]< <
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ì†r]æ<Łá^ßfÖ< <
لو  يكُن لبنان وطني الختر لبنان ": قال األديب جبران خليل جبران

؛ وعلى "لبنان  قطعة سما": افيى صوتُ الجبل وديع الص؛ وغنَّ"وطني

 نرى لبنان يفرغ ، اللُّبنانيينر عنه كلُّ الَّذي يعب هذا الحبالرغم من كلِّ

  .جماالًوالشَّباب يهاجر تاركًا أرضا حباها اُهللا حسنًا و ،من أهله

تُ لم
يا

 هو الهجرة، وتضعفُ روحه شيًئا فشيًئا؛  مزمٍنيتخبطُ لبنان في مرٍض

 إن نتائجو.  وإن ذهبِت الروح ماتَ الجسم، والشَّعب روحض جسمفاألر

 فحتَّى لو تناسينا ما تتركُه من أثٍر سيٍئ في نفوس ؛الهجرة مؤلمة

 مليئةً بأجمل هم يتركون أرضهم وأقاربهم وحياةًًنَّإذ ٳ -المهاجرين 

 هو الشَّقاء م فيه المحتَّ،جهين نحو مستقبٍل غامض متَّ،الذِّكريات

الوطِن هي األقوى إذ إنَّه، بالهجرة، يفقد   تبقى خسارةُ لبنان–والمصاعب 

 كما يخسر اليد العاملةَ الشَّابةَ ،العديد من أبنائه النَِّشطين والمثَقَّفين

 السفينةُ الفينيقيةُ نفسها التي نقلَِت النُّور، !فيا لَسخرية القدر. والمتخصصة

 وحضارةً، إلى العالم تنقُل اليوم نخبةً من أفضل أبناء لبنان إلى حرفًا

  .مستقبٍل مجهول المعالم
  

Ñ‡…<êe_<]ˆéÖc< <
flëçÞ^nÖ]<êÞ^nÖ]< <
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[àè_<±c< <
ه إلى تي تنقلُ الَّيارةَ ينظر إلى الخارج وهو يركب الس،فر حقيبةَ السحمُلي

  . من أمامه يمر مكاٍنكلِّفي   يعبر به، و كلِّ شارٍعفي تفرس ي،المطار

يايه خوفً عينَغمضمع الَّ من الدهدذي يديصُل. سيل أن يفي حالة   المطار 

 بالبقاء إلى ريفكِّ . ال يعرفها أرٍضويمشي صوب. ه وأباه أمُلبقَ، يذهول

حيل عن بلٍد ر الر يقر آالمه وتعاسِته،غم من كلِّ، ولكن، على الرجانبهما

  .قوى على العيش فيهال ييِحب، ولكن، 

شهدهذا المإنَّ في لُبنانا ليس يتيم ،تكَري شهدم هركثيرةٌ هي ؛ فا يومي

 ةَ ضحيبابلشَّ ا يكونوغالبا ما. تُعاني من الهجرةتي  الَّةُبناني اللُّالعائالتُ

أهداف السةُ سبيَل نَجاِتهم ،ينياسيهيٍدمن تقاضي راتٍب  فَتُضحي الهجرز 

بهم ومثابرتهم على الدقابَل سنواِت تَعرسم .  

وامة؟ وهل سيأتي هذا اليوم الذي  ستُحُل  فيه إلى متى سنبقى في هذه الدف

عوبات المنبعثة من أموٍر الص لصد ال نَتَكاتفُوِلم  بالحوار؟ نامعضالتُ

نا نفوسنحرر و؟ وِلم ال نكون مواطنين صادقين، تنهار أمامها قوى شباِبنا

  من الكراهية والبغضاء؟
                                                                    

géÆ‡<^è‡< <
flëçÞ^nÖ]<êÞ^nÖ] 
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هل يعي اإلنسانأهم ةبيعطَّال ةَي؟ هل يه في خطر؟ هل هو تَُئ بيعي أن

  ر؟يدم بما على علٍم
  

 فصٍل كلُّ.  عليها علينا المحافظةُجبت. وعةنا نبع من الجمال والربيئتُ

شتاؤن. فخٍر واعتزازفيها عربون ا عنوانالسالم، شتاء ة والفرح المحب ،

تويج ثوبه رؤوسزيالجبال وي ا صيفُنا و. اصع القرى باألبيض النَّنأم

فتُنوره الذَّ شمِسةُ أشعةُهبينانا وعقولَ حياتَاقةُ البر .  
  

 ،ى على مشاعرنا وأحاسيسنا شتَّايان ألوانًضِفنا فينا وربيعا خريفُأمو

هور لى ألوان الزإ أوراق الشّجر بتقدِم األسابيع وصوالً  ألوانختلفُفت

  .ةوالورود كافَّ
  

نابحر،ترتفع أمواج بل ، فال تستسلم،اطئ الشَّه كي تُالمس وتعود تعود 

 رمال اِت حب،ةحريمل السات الر على بعٍض من حبةً الحصوَليمتمنِّ

 اقً معاِننا البحر يغمر،باحةيف للس فصل الص فيوعندما ننزُل. شواطئنا

  .انا أبد َأالَّ يتركَا راجي،انايإ
  

الينابيع تتفج مياه بال، ربيعكلَّر في غَوص جاريةً في األنهِر كي تنعم 

  . ٍة شاقَّةغياٍب ومغامرِ بعد طولِ البحر
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عليك أي عليك ،ها الجانيفحرام مأ حرام البيئة لوالف ، حولكان تؤذي 

 الحياةَ فحسب، وال تقتُل أخاك، بل رأنت ال تُدم.  ما كانت حياةالصحية

   .تقتُل ذاتَك أيضا

 ثُ البيئةَ، تُزيُل آالفَ الكائنات، حيوانًا ونباتًا، من الوجود، تقطعثلو

 في كّل مغامراتك وفي كّل ،حدلَّلى الإهد ك من المرافقُتُألشجار وهي ا

  . تجاربك
  

عليك أي الحلُّ.  على بيئتك كي تحافظ على حياتكظْحاِف! ها الجانيحرام 

ادائميك في يد،ذْأنِق. ف فتصرحولك نفس نك وم.  
  

Íç×§<å…^‰< <
nÖ]<ÙĆæù]flëçÞ^ 
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ŁÙç’ËÖ]]<ùíÃe…< <
يف،  الصفصل الربيع، فصل: خلقَ اُهللا لبنان بلدا يعتز بفصوله األربعة

بة والممتلئة  بطبيعته الخالَّ يمتاز فصٍلكلُّ. فصل الشّتاء، فصل الخريف

 من هذه  فصٍل كلَّ العزيز،ارُئها الق أي،لك؛ وسأصفَ معوالنِّ بالكنوز

  .الفصول

- ما  أجمَلبيعةُ في مرحلة البراءة، فيه ترتدي الطَّبيع كطفٍلفصل الر 

ة فيها أجمُلنَعندها من ثياب ملوهور، وتمتلُئ أنواع الزبأزهى  األشجار 

أينما تذهب . صنع العسلوصاص رحيقها مِتال حُلتي يسعى النَّالورود الَّ

فصل ال بةًب مرحا فرحرها تطيكأنَّ حول رأسك، و تحومشاِتترى الفرا

  .جميلال

- وناضج راشٍديف كشخٍصفصل الص ،فيه تنضج تي  األشجار الَّ ثمار

ت خجالًاحمرة الشَّ من أشعفصل العطاء والحصاد، وهوحرقة، مس الم 

لفَصُل األجمُل هو ا. ها على المزارعينمعها وِنبيعة كنوزالطَّوزع فيه ت

  .رفيهباحة والتَّاطئ للسلى الشَّإ لي بالذّهاب ه يسمح حرألنإلي، سبة بالنِّ

- يعتبرالبعض بيعةالطَّال نزاع  فصماتاء هالشِّي الخريف و فصلَ أن 

فهذان الفصالن هما . أي الر هذا البعضا أنا، فال أوافقهأمو، وموتها

  اصع النَّ هاوبث لترتدي يابها ثبيعةُالطَّع ـتخل مافيه ة،هارقاء والطَّالنَّفصال 
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فياضالب ،راشق بكراٍتوالتَّ لجرجال الثَّإلى الحدائق لبناء  األوالد يخرج 

         .صلبٍة، وإن بدتْ ناعمةً ككرات القطن

في فصل و،  هي الطِّفُل البريءبيعفي فصل الر. انسان تمامبيعة كاإلطَّال

النَِّشط، وفي فصل الص اِشدنتَِظر، الخريف يف هي الرالم هي العجوز

  من كلِّقي النَّاألبيضوب الثَّوفي فصل الشِّتاء هي الميتُ وقِد ارتدى 

  .خطيئة
  

  ... عن مراحل الحياة؟ تلك هيوتسأُل
  

ÿ†e<Ù^ßè…^Úë‚è< <
Ćæù]đ‰çj¹]<Ù¼< <
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ا من دون حيانًأ فُيتصرو ، وجميلة سهلةً يرى الحياةَنسانإ قُالمراِه

فولة  من الطُّنتقُلفهو ي  لديه،دةٌ ومتعد كثيرةٌ على أن المشكالِت.وعي

  وما أسهل انجرافَ. القرارذلى المراهقة وتحمل المسؤولية وأخإوالبراءة 

  .إليهه  وما أصعب استرجاع،ريق المستقيمنسان عن الطَّإلا

المخد إ آفةٌمثالً  راِتإنةٌنسانيبابها الشَّ كبرى يواجه،عليهم فتسيطر ، 

 رات تلفتُ المخدنأ ، أيها المراِهق،تقدال تعف. لى الموتإي بهم تؤدقد و

اآلخرين نظر  سب، إذ يمكنُها أنفحتُ ِل ثاٍنك في عالٍمتضعك بالفرح شعر

ك ص ال تخلِّوهي.  قصيرعاسة بعد وقٍت والتَّ لك الحزن تجلب، ثملثواٍن

  . لهااسيرأ و،رادةإلاضعيفَ ك  عليك وتجعلُبتغلَّت ، بلمن مشاكلك

 حياته فيه تي قد تعترضراعات الَّ الهروب من الصق عدملمراِهعلى ا

ئة والعااالجتماعيكما عليه ةلي ،ب مع ئقه قطع عالعدمَّلئال محيطه الطَّي 

ييأس الَّ أ ، في المطلَق،نسانإلعلى او .روء والشَّارات الس مع تيينجرفَ

تلك مثل لى إ جَأيلالَّ أعليه أن و ، الفرج مفتاحفاؤَل التَّدرك أنن يأو

أالَّ و،مومالسي عاشربالجهاد الحياة إالَّ قيمةَه لن يعرفَنَّأل اهان يتعاط م .  
  

Øé×}<Ùø< <
flëçÞ^nÖ]<ÙĆæù]< <
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<hù]<»<^éqçÖçßÓđjÖ]<Łm`i< <
ا ذي فقد عصر اَألدِب الََّفيكنولوجيا ا تَأثير التِّدا واضح با،ذفي عصِرنا ه

سابقًاذهبي ِة التَّ ،ا عرفَهصلحِلمِعِه،اغي على العِر الطَّطوِبَأجم ِفكَيفَ الم 

  ذا الخَلَل؟لمجتمِع َأن يتَصرفَ تجاه هى ا وكَيفَ علذا؟يحدثُ ه

اِس، فهم  عصِرنا مشغََل ِفكِر معظِم النَّإن مواكبةَ التَّطَوِر أضحت في

يبغون ِبشَغٍَف التَّعرفَ ِإلى كُلِّ جديٍد اختَلَقَته لهم التِّكنولوجيا من أجِل 

ا عِن اَألدِب  فَشَيًئااس يبتَِعدون شَيًئفَبدأ النَّ مِعيشَِتِهم، تَسِهيِل ُأموِر

ضرورِة وجوِدِهما في المجتَمِع  ويِتِهما،ًأهم يتَغاضون عن والمطالَعِة،و

 فَقَط من يختَِرع آلَةً حديثَةً ا مبِدعنَّاسيعتَِبر ال كَذَِلك، و.وفي حياِة الفَرِد

ديدالً جمياِتِهمتُِضيفُ عتَجاِه ،ا إلى حم عظَِمِهم مالينمن  ِبم اُألدباء بتَِكرهي

موِهبِتِه  ِمن يقَلُِّل من قيمِة اَألديِب ون البعض أصبحإحتّى  ثقافٍة ِفكِريٍة،

 المجتمِع هذه دفَعت ِببعِض كما أن حالةَ !ِنسبةً إلى الِمهِن اُألخرى

ه  من أجِل المتابعة في مجاٍل يعتبرغة إلى بذِل جهٍد أكبرالموهوبين في اللُّ

عضالب،أ ضعفُ  أهمداَألفراِد،غة يظ اللُّفَب بين الِكتابِة، وهر زوُل فَنأ يدب 

  .اِس فقطت وِسيلَةً للتّواصِل بين النَّ باتَغةُفاللُّ  القراءِة،متعةُتزوُل معه و

 اَألهميِة، وال يمِكن غُهو باِلونا، ه عالممر مفيد عرفَألإن التِّكنولوجيا 

االستغناء،ِد مواو  عنهيالج ِركبةُِمنفُو  التَّطَورالتَّع إلى كُلِّ جديٍد َأضافَته   
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 بينها وبين اَألدِب  تَوازٍن ِإقامةُجبتَلكن  التِّكنولوجيا إلى حياِتنا،

 إلى  النَّظَر فَيِجب العلِمي،ِن التَّطوِرا عن شَأنًفَهما ال يِقالَّ والمطالَعِة،

يٍع راٍق ضرورِة وجوِدها ِلِبناِء كُلِّ المجاالِت الشَّريفَِة وِةأهمجتَمم 

  .متَحضرو
  

géÆ‡<gé¨< <
flê‰^‰ù]<Ä‰^ĆjÖ]< <
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^rĆßÖ]<ć†‰|< <
من ِقبِل  كنوناِتها إالَّمعرفةَ بمال قيمةَ للحياِة من دوِن هدٍف وجهاٍد وال 

 في  الحياة يقع قوانينن يخاِلفُوم. فسأصحاب اإلرادة واإليمان بالنَّ

ُلالفشل، وال يتحمقرارهةَ مسؤولي  .من الض لذلكروريالس عينحو ا دائم 

  .جاح النَّنحو ،األفضل

ى راسة حتَّ، من على مقاِعِد الدر يرافقُ اإلنسان منذ ِصغَِرهاح سجالنَّ

بحيث  في المجتمع الشّباب وانخراِطهبلوغه سن ،على نفسه ويتغلَّكُلتَّي ب 

ة  باإلرادة القويتَ ولكن عليه أن يتثب.تي تعترضهعوبات الَّ الصعلى كلِّ

من دون خوفوأن يكافح .  

ه على  اسمراتب، ويصبحسمو في ميوهو ه اإلرادة، م، درجاتُ سلَّجاحفالنَّ

  .ة وشفَ لساٍنكلِّ

بعض و من األثر ليخلد، اعلى اإلنسان أن يتركحاجٍة إلى  في الوطن

مثقّفين وروبفضِلهم وي لماء ليزدهراد وعجاِح  من رموز النَّاصبحون رمز

  .لم والثقافةوالِع
  

Øé×}<Ù^jŠè†Ò< <
nÖ]<oÖ^nÖ]^flëçÞ< <

< <
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gjÒ_<şÔéÖc< <
 عن ألمي؟ عن حنيني؟ هل أكتب !أحتار! مسك القلم حين ُأ يدايترتجفُ

 دموعي  أكفكفُها ساهرةً باكيةًطالما قضيتُيالي التي لَأم أكتب عن تلك اللَّ

  ه؟ دقَّاتُ باسمك؟ لم تتضاعفُ حين يسمعلقلب الم يرتجفُ  النُّجوم؟وأحادثُ

أرسُلها أنا اليوم أفراحي،  خواطري، كالمي، أحزاني إليك.  

كلَّ ما عندي ألنَّها أنا، على الورق أكتب ني يومكِث لن ُأ ألقاكربل  الكالم 

  "!أحبك: "سأكتفي بكلمٍة واحدٍة تملكَّتني مذ رأيتك
  

[kÞ_<àè_< <
 في  هو يلهثُ:سراك، فأجابني الشَّوق الربيع عن م وعطر الدربسألتُ

، باح في الص أراهقد .قمراتيالي المد صدى فؤادي في اللَّ ورد،يالياللَّ

 وأنا .روب الخطى في الدحثَثْتُ، ومس الشَّقصدتُ بزوغَو قلتُها في نفسي،

أسيرباح والنياسم الخَ في عمق الصسألتني،ردةٌت في أذني وجلى همس  :

"تْبِجم ُأفلَ" ك؟من أنِت؟ هل أضعِت حبيبرها متُملَ دمعةٌ لَ، بِل انحد

 ك يا الحلوةُ حبيب:باح من وردة الص وكان الجواب؛بأصابعي المهيلة

  .ذا المرج الذي يضفي جماالً وبهاء في عب ه سيمر غدا ليلقاِكائهةُالتَّ
  

ÿ†e<^jè…ë‚è< <
flëçÞ^nÖ]<êÞ^nÖ] 
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êÛ×ÃÚ< <
  ...سِلمت عيناك ت يداك،بوركَ

  فكنتَ القَبس والنُّور لنا

  .نادروب وسراجا يضيء

  معلِّمي،

  يا صاحب الحقّ؟ ك حقا،هل أِفي

  ...حبا يا الَّذي ركَّز في األنام

اللَّيالي،كاِتحال يا الَّذي أنار   

  .ه لألجيالوقلب وأعطى من ذاته،

  دمتَ لنا

  دمتَ للُبنان

  يا سيد الوفاء

  والرجاء

  في وطن الكلمة

  لبنان
  

ë…ç}<Œ^Úçi< <
flê‰^‰ù]<Œ^ĆŠÖ]< <
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ÿÛ×ÃÚ< <
   من الوردةوأجمُل، جميلةٌ جميلةٌ،

  ...صديقةٌ، لطيفةٌ

  معلِّمتي

  كضوء القمر،، بهيةٌ، بهيةٌ

  وهي أحب إلي من كلِّ البشر 
        

êđÚ_< <
  ،أمي

  ،وفي الصباح غيمة، في اللَّيل نجمة

  !ما أحالهايا 

  .زهرة وفي الحديقة، في الحقل وردة

  ُأمثولتي، وأيامي،، أمي

  ،حياتي وأحالمي، أمي

  . ، وألفُ أحبهاُأحبها
  

Ž]…<êe_<^jè…‚< <
flê‰^‰ù]<Äe]Ć†Ö]< <
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đÚ_êJJJá^ß£]<< <
  يا ُأمي

  أنِت الحنان، كلُّ الحنان،

  ...أنِت الوعد واألمان

،ُأم ماءالس ُأم األرض...  

  األمهات؟ أقدامالجنَّةُ تحت : أما قيَل

،وهي أكثر  

  .هي ورد وزهر الجنان

  ،كَتإذا ضِح، ُأمي

  بأسرها،  الدنياضِحكَِت

  .اآلمال تُزهر بحبها لنا،

  بحنانها، نعيشُ

والحياةالنَّب ض...  

ها ابقَ مدى الحياةيا قلب.  
  

ì^Ã‰<^ĆŠéÖc< <
flê‰^‰ù]<‹Ú^¤]< <

< <
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đÚ_êJJJá^ßŽ¢]<< <
  أمي الحنان،

  أمي الِجنان،

  أمي العطاء،

  والبهاء، 

  ؛الرجاء وكلُّ أنواع

  هي الهدوء في فرحي،

  .سعادتي وهي السكينةُ في

  أنام على رضاها

  وقُبلِتها

  ...وحبها

  يا أمي

  .ُأحبك، ُأحبك
  

Ñ‡…<êe_<ëi< <
¤]flê‰^‰ù]<‹Ú^< <

< <
  



31- Cathérina Al-Médawwar OMI<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<…Ćæ‚¹]<^ßè†i^Ò<< <

  

  

læe< <
   ،يا بيروتُ

  .عودي يا حبيبتي

   ،بيروتُ

  ،عودي كما كنِت، أما للشّرائِع

  ؛للحقِّ، للجماِل

  ، لو عدِت يا بيروتُ

األمان،وفينا، حيا فيِكي ...  

  ، دنياعودي يا ربيع ال

الم دائن،عودي يا ُأم  

   يا حبيبة،

  ، يا سورا للمحبِة

  يا زنبقةً فواحةً

  ؛واأللوان يا أريجا يمُأل الزمان

  ؛واألشباح انفضي عنِك غبار الزمان

ناِتدعودي كما عو ،  

  ؛من تحت الرماد طائر فينيق،
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   ،تكلَّمي يا بيروتُ

  ،البالبِل أشيعي الفرح في عمِق

  ، نسانإلبيعِة واوالطَّ

  ؛ونَيسان الفرح

  ، عودي يا بيروتُ

  ،الَِّتعودي بأبهى الطَّ

  عودي للفرِح اآلتي

   ،عودي، عودي

الم دائنيا أم.  
  

Ćæ‚¹]<^ßè†i^Ò…< <
flê‰^‰ù]<Ä‰^ĆjÖ]< <

< <
< <
< <
< <
< <
< <
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íĆée†ÃÖ^e< <
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