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 أعزائي مريمّيو شمبانياه،

م ب ض الشاااا   ساااا الساااامن  زي انيهان الا ال م أن  يبدو     نم:زؤسااااساااا   لتكريميكون ااتفمًلا زختلفا

ر ه   هم جمئح تالت  ساابب الوقمئعتتحدانم  فمليو    .ليس أقل عمقما وفهاما ولكي  خصااوةااي  ربمم يكون أبسااو وأ

 .أوسع لي  زتألتكريمه زي زنظور  Covid-19 الكورونم 

أتبااام  عااادن زي  ةلخساااااااااااامر لقاااد ناااااااااا هنااام بح ن عمي  

ورللك ب ض أقمربنم وأةدقمئنم  -علممنييي إخوة و - نمبمنيمه

م بألم عد  القدرة عل  ا زسااااااام   .المقربيي لقد نااااااا هنم أيماااااااا

اياامتهم خ    بهباا أو اًلاتفاام   األخيهة بااأيااديهم حي لحظاامتهم 

م الليي  .جنمزتهم لقد رمن األزه نفساااااااه بملنساااااااب  لذخريي أيماااااااا

 ت.زمتوا ألسبمب أخهى خ   الا الوق

زي المشجع ز هف  أن ز ظم امًلت  أخهى  زي نماي   

اتمم  حي زمتنون لتفمني وان .د ت مفتال دوى القريب  زنم ق

جميع ال مزليي حي زجم  الهعمي  الصااااااااااحي  ولل مل الل  قم  

به األنخمص حي خدزمت الدعم المختلف  خ   اله الفتهة زي 

 .وا غ قالوبم  

م اختبهنم نفساااااه حي الوقت  المريمي   جممعمتنمحي   جمي ا

أننم والا ي ن     .فتهات طويل  زي الحجه الصااااااااااح   وعمئ تنم

ا لوجاااه زع أفماااااااااااال زااام  التقينااام  اااادوننااام رمااام زع لااادينااام وجهااام

      .الشخصي  ونقمط ض فنم

رتشاااااامة أامي  روت عمئلتنم والمممرساااااامت الجيدة  ات الصاااااال  حي ايي أنه قد تكون انم   .لقد أعدنم ا

م للتواةاال األو  المحتو  فقدلحظمت زي القل  والح ن والوادة وسااو  الفهم  م وقتا ث  ولتقديه ب ماانم رمن أيمااا

ر ه؛الب ض  بملنسااااااااااب   .مم يحف نم ويدعمنمل الداخل مم يحهرنم زي ل  واتنم وقت لكل وااد زنم للت م  حي  أ

  .بملله أةبحت زسما  لقم  وتواةل أعم  للك يريي 

ت عبه ا نتهن التربو المريمييي الليي يتمب ون بشاااااااكل خ ق عملهم  المربيي  نقدر ساااااااخم  وتفمني ال ديد زي 

ايث  للغمي  حي األزمري الفقيهة  امج  األر هوضاااا وا أنفسااااهم حي خدز   وال لممنييي اللييوزجموعمت ا خوة 

م عل  نراي  بمل ديد زي المبمنرات  .ربمم ليس بساااابو الوبم    ولكي بساااابو الجو  النم  قد يموت  نحي أيمااااا

ورعامي   المحليا  ز ال نعم زجتم امتنام  لادينام  المريمي يية والتمااااااااااامزي وا جها ات األخهى الت  ت كس األخو  

 . المسنيي   وخدز  الجيهان   وتوزيع الط م  والتبهعمت والت مون زع رمريتم  أو الكنيس  المحلي 

ولم نتمكي زي زواةااال  خدزتنم ألنه ًل  زدارسااانم اضاااطهرنم حي ال ديد زي األزمري إإ  إغ ق   لك وزع 

ونحي  ي نان بدأ الشاا ور بمألثه اًلقتصاامن   األزمري حي ال ديد زي . نتهنتيوجد وةااو  سااهل إإ  الموارن عبه ا 

 .نبحث عي أفمل الطهق الممكن  ل ستجمب  بهوت زي التممزي



 

لساااااااااات زتأردا زمم إ ا رمن قد عمن  زي  .حي ر يه زي األايمن بممرساااااااااا نرنت أفكه  الوقت خ   الا 

 زممثل جهؤ عل  القو  بأنه رمن يجو أن يكون قد زه بش   لكن  أ .عل  اًلغلو ًل . ن   ز ل جمئح  عملمي

ز ل اآلثمر ال اق  لل ورة الفهنسااي  أو أوقمت أخهى زي الصاا وب  الحمنة حي ايمته الخمةاا  أو حي  أسااوأ أو اتى 

 .تأسيس الجم ي السنوات األوإ  زي 

 زنطقاا  رااتااه  أو عااد  البقاام  غيه زباام   حي لخوة ساااااااااابااو بإإ  عااد  الشاااااااااالاال  زاامرساااااااااا نزاام الاال  نفع 

 .تهأون أن أسلو المو  عل  ث ث زي ةفمته الشخصي : ثقته وجهأته وأخو   أخهى زي بيي أزور 

 

 اتى حي أة و األوقمت   لم يشك  نزم رس أعتقد أن  . ةــــقــــث  

لم  .حي لحظاا  أن اياامتااه ورساااااااااااملتااه راامناات عماال     عماال زريم

ا بكونه المم ل الهئيساااااااا  أو الشااااااااخ  الل   صااااااااه  ي   يجلب ت أبدا

 نفسااااااااه وفهم  وزجده    زدت الهب   ... بل أناااااااامر إإ  اللقطمت

م تحت اممي  زريم  .خمن  الهب رونهز ل زريم    رمن ي يش نائما

 األززاامت حي لحظاامت  .األزوزياا  وراامن يلجااأ إليهاام بشااااااااااكاال زتكهر

الا عملك ... إ ا الك   فليس عملنم او    يم زريم :اعتمن أن يقو  لهم

 نحي ن تمد عليك   .الل  فشااااال ولكي عملك   ألنك ف لت رل نااااا   زي أجلنم

قتصااااااااااه ثقته بهم عل  الشاااااااااا ور لم ت .(96راجع الحيمة   ص ).ساااااااااان   بك نائمم .القوي  بمساااااااااامعدتك  و

حي رسااملت  الممضااي   .والساا   للهن عل    بطريق  زريم تقليدام   لكنهم نف ته إإ  تهم الوالدي بحممي

حي وجه عد  اليقيي   ز ملهمعل   .افقنمته و  نم ن م   تشااااااااااج  تقمل الت   زريمقلت:   آ ار 25بتمريخ 

مرقواعد زتين  للم   م نسمني  بونحتمج إإ  ا يممن وال ق  والشغف بملله  والخوة   م  قدزا
 

 ـــــج ــــــ ــــــ ا  زمرس نرمن  .رأةـ وع  امن بأن   يتكلم   ورج 

وحي  ."ع زمت األززن ت لم  قها ة  .زي خ   أاداث الحيمة

اسااااااااااتجااااامب  نفسااااااااااااااه ب م  البحاااااث ناخااااال  الصاااااااااا ة 

م الجميع  زفهوزما زينحي ن لم أنه لم يكي  .بشجمع   نائما

ر ه زي زهة فقد م بمم   لك وزع  .تم انتقمنه أ رمن نااااااااااجمعا

زع إعطم    شيهاموتب الشبيب  لتربي يكف  ليكه  نفسه 

 جم يااا وإنشاااااااااااام   المهمليي األولويااا  ألر ه األنااااااااااخااامص 

ا ... البساااااامط   المهساااااالييونااااااجع أو  ا خوة  .خدزتهمل عل  تجموز ادونام اتى إإ  بلدان ب يدة جدا

قمنته جهأته إإ  أن  .رمنت خصااامئ  ان كسااات طوا  ايمته امج والتمااامزي واًلاتمم  بملفقها  واألر ه 

م  م وزهنام يكون زنفتحا رمم او الحم   .ليجد إجمبمت جديدة نون أن ي ل  حي زخططمت زحدنة زساااااااااابقا

م  ا ليستجيو ويخد  رمم ف لرمن  نائما ا  عند زيمرة أليصمبمت أو حي  تيستوا  زي زريم: جما  نائمم

 عه  قمنم الجليل.



 

 ــأخ ـــ   الل  اختبه نفسه عل  أنه زحبوب للغمي  زي  نزم رس  .ةوّ ـ

ا حي الساااااااااايه  قبااااال   ونعااااام إإ  تنفيااااال عمااااال     لم يهغاااااو أبااااادا

م يخل   لللك       بمفهنه رمن لديه  البداي  زنل  .اوله جممع ا رمن نائما

أقوى زي نااااااااااهاامنة الفهن  الجماامعاا  ا الحااد  القاامئاال بااأن نااااااااااهاامنة 

  وراااللاااك ياااو ا خوة األوائااالتااادر اتخااال خطوة جريفااا  حي نعوة و  .وااااده

 زتما والتخلي عي الحيمة األر ه راا  الت  رمنت  ز هم ال يش  اختمر

أطل  نفساااه حي بنم  ا رزيتمج بموارن قليل  للغمي   .له ركماي حي الهعي 

م إإ  جنو زع ا خوة والبنمئيي ا بأن .وعمل جنبا الهسااااااااامل  أن  رمن زؤزنم

ر ه ف ملي  واسااااااااااتداز  عندزم يتم تنفيلام حي  ا  نقل  للا  .الجممع أ

لألخوة رل وااد زنم إإ  تنمي  روت  زمرساااااااااا نتدعو رؤي  "  ايمتنم قمعدة تخبهنم .لنم روت عمئل  رائ  

ملهغب  حي تقديم المساامعدة ب  و زنفتحج لهم زهئي  زي خ   تبن  قلو  ... "  لاااااااااااا وتتحدانم " ... ال مئل 

 التغلي نسااااااا ى جماديي لخل  بيف  يحصااااااال فيهم رل ناااااااخ  عل   .ال ملوحي  الجممع والدعم   حي 

  رمم  الطي ب ( ر يها زم رهر أننم نشاااكل عمئل  او  زريم   أزنم 55اكم الحيمة   ) " .والتشاااجيع ال ززيي

 .ف ل الهسل حي ال نصهة
 

 الســـــــــماة الرئيســـــــــية ل حم  النووي هيما  اليو  حي زواجه  زوقف ز ل الحمل  الت  ن يشااااااااااهم 

 وأخّوته وجرأته مارســـــــــالنماذا تقول لي ثقة  ســـــــــاعدنا عقد المضـــــــــي  دًما مًعا تيمكن أن  التي المريمي

  .عائالتناأو  ،أخويتنا ،جماعتنايمكن أن نفكر في ذلك شخصيا وكذلك داخل  اليوم 
 

ًلساااتجواب أنفسااانم او  الدعوة ورا  زم ن يشاااه واًلساااتجمب   زسااابوق  اتى غيه   عظيم لدينم اآلن فهةااا  

م لللك ال نش ه بملمسؤولي  المشتهر  عي اًلستجمب   إإ  ةهخ  ال ملم  ا ةغم ال نحي قمنرون عل   .وفقا

بنم   ثقمف  لقم   وعد  اًلنغمم   ال نريد اًلجتممعي  والسيمسي  واًلقتصمني  الت  نواجههم اليو   للتحديمت

رونهم بيف  تفهم رعمي  البيف  والتنمي  البشري  للجميع    ال نل   أنفسنم ببيف   زتكمزل  هز   الحي  زجتمع 

ا ًل ينفصل ا واادا    عم 
 

 عظته:قم  حي  .نعمنم البمبم فهنساااااااااايس إإ  التواد حي الصاااااااااا ة زع النم  زي جميع األنيمن  أي مر 14حي 

اآلن بااادأنااام حي  .فجاااأةجااام   الفيماااااااااااامن لم نكي ن هة زااام او الوبااام : لقاااد جااام  ز ااال  المااامضااااااااا  زي ال ااام   تشاااااااااريي ال ااامنيحي " 

يمكننم  .نحي ننظه حي اًلتجمه اآلخه بهم؛ولكي انم  ال ديد زي األوبف  الت  تتسااااااابو حي زوت النم  نون أن ن تهة  .اًلساااااااتيقم 

جمئح  الحهوب  !وزع  لك   انم  الك يه (...) .الت  تحدث حي ال ملم زي اولنم اآلنأن نكون غيه زدرريي بطريق  زم للمآسااااااااا  

   " .والجو  وغيهام الك يه

بحيمة جنبم إإ  جنو زع تخصااااي  وقت للتأزل والصاااا ة  نعونم نحتفل   الاحي الساااامن  زي انيهان 

ر زي الممكي أن نتجمع حي  اليو   .زمرس ن ر مئل  واادة يمكي للمنصمت اًلفتهاضي   .ملمي ر مئل  ع  الشها

 .زسمعدتنم عل  التواةل وزشمرر  فهاتنم بطهق إبداعي 

جنًبا إلد جنب مع  مًعا،عقد الســــير  ،ك معية ،شــــمبانياه مارســــالنالقديس بحتفال االأتمنى أن يشــــ عنا 

 ."يالمريمالحم  النووي "س نفسه ، أفضل ما لدينا من م من المؤّس والتع ّ  ،مريم


