حياتنا في أنت أخي
في خدمة حياة كريمة للشخص المصاب بٳعاقة

نيسان 2022

أيتها العذراء ،نعدك أال ننسى
بأنك أمنا
وأننا أوالدك،
وأنك قادرة ان تحققي فينا مشروع يسوع،
لتكون حياتنا عالمة
فرح ،رجاء وقيامة،
فنعكس فرحه وسالمه
إيفون شامي  ،المؤسسة
نحو العالم بأسره ،وقلوبنا
منفتحة تما ًما مع موضوع
السينودس الذي دعا إلى
عقده البابا فرنسيس" :من أجل
كنيسة سينودسية :شركة،
مشاركة ورسالة" .هذه هي

أصدقائي األعزاء،
نحن على عتبة السنة الثالثة
حيث يمر لبنان بإحدى أصعب
الفترات اقتصادياً ،سياسياً،
اجتماعيا ً وصحياً .لكن ،لم يعد
بإمكاننا اليوم التفكير في
معركتنا فقط .فالعالم كله
يتخبط بحالة من االضطراب.
و يعاني مثلنا من عواقب
الحروب والكراهية والبحث
عن القوة والسلطة ...
في أنت أخي  ،تتجه أنظارنا
اليوم أكثر من أي وقت مضى

حقًا :العيش في شركة مع
المجتمع العلماني والكنسي في
لبنان وفي أي مكان آخر.
مشاركة أخي همه ،فرحه
وأحزانه ؛ ونشهد م ًعا على ان
الحياة جميلة وأننا قادرون على
التغلب على الصعوبات بفرح.
إن عيش رسالتنا مبني على
الصالة .نحن متحدون مع
العالم كله من خالل صالة
عائلتناّ .
إن شبيبتنا ،المصابة
بإعاقة  ،أيا ً كانت قدراتهم ،
يحملون في سبحتهم اليومية
كل شخص يعاني ،أكان نازحا ً
 ،مهاجراً ،جائعا ً ،متألما ً أو
يحتضر ...

إذا كان الصوم الكبير عودة
إلى هللا  ،ووقت مشاركة ،
وحضور لآلخرين ،ووقت
تضحية وتخلي ،يمكننا أن
نشهد أننا نحتفل كل يوم
بالصوم  ،في شركة مع العالم
كله.
لكننا ال نغفل عن القيامة!
فالرب يسوع عاش آالمه .مات
ألجلنا .لكنه قام ليمنحنا الحياة
بوفرة .نحن ال نخشى شيئًا من
خالل التوق اليه .في خضم
الضيق كما خالل الفرح .نحن
نؤمن بأنه يمسك بيدنا ويقودنا
بفرح الى الطريق الذي يؤدي
إلى ملء الحياة وملء الحب.
المسيح قام حقا قام! َهلِّلُويا!
روال نجم

انجازاتنا اليومية داخل "بيت الحنية"

يشبه أنت أخي خلية نحل تعمل بنشاط دائم ،فأنشتطها الصباحيّة متالً ال تتوقف :من االستيقاظ إلى وقت الغداء  ،يعتني أعضاء
الفريق والمتطوعون باحتياجات شبيبتنا الحياتية اليومية ونموهم .هذا العام  ،ت ّم العمل على إلتزام أكبر عدد من المتطوعين
اللبنانيين الذين وضعوا كل مهاراتهم في خدمة شبابنا .هناك تسعة منهم يأتون بانتظام  ،يعطون من قلبهم ،و في المقابل يتلقون
الكثير من الحب!
صف "  ،"Zombaحيث يستمتع شبيبتنا ،الذين
كندا ،مدربة على الرقص ،تعطيهم
ّ
باستطاعتهم ،تحريك أيديهم وأقدامهم على إيقاع الموسيقى الحية .أنجيال ،قاضية ،تقدم الكثير
من المعلومات القانونية للشباب .طوني ،هو األكثر اهتما ًما وحماسا ً لمعرفة كل ما يحدث في
عالم المعوق في لبنان .تنظم لورا جلسات الرقص وتدير غنوة ورش العمل الموسيقية :هذه
دائ ًما لحظات استثنائية من االستمتاع والفرح .من ناحية أخرى ،تعنى فاطمة بالمرافقين
والشباب من خالل السماح لهم بالترفيه عن طريق جلسة فنية عالجية .تعمل بشكل خاص
على خيال الشباب وحدسهم وبالتالي تعزيز التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم .يقود سعيد وليا
معًا ورشة حول التنمية الشخصية ويقدمان جلسات رياضية.
كل هذا ال يجعلنا ننسى حياتنا الروحية .منذ كانون األول ،تزورنا ياسمينة مرة كل
شهر لتجسيد حياة وروحانية صديقتنا الحبيبة القديسة تيريزا الطفل يسوع.في ردها
على سؤال يستهدف اإلعاقة التي يمكن أن تكون طري ًقا للقداسة ،تقول ياسمينة" :من

خالل فهم مسار القديسة تيريزا القصير ،يمكننا أن نؤكد أن هللا هو الذي يرفعنا إليه،
بغض النظر عن قدراتنا .أن نضع ذواتنا بين ذراعيه يحملنا ويرفعنا ويجعل منا قديسين
وقديسات ننشد رحمته إلى األبد" .
تعبّر جوي بصدق عن حبها للقديسة تيريزا قائلةً "اكتشفت القديسة تيريزا بنفسي ألول مرة أثناء القراءة عن حياتها .لم أفهم كل
شيء ،لكنه أثار اهتمامي .بعد ذلك ،مع الدروس ،فهمت على الفور مهمتها .لقد إختبرت الكثير من القواسم المشتركة بين حياتها
وحياتي .لقد عانيت مثلها من آالم ،واختبرت اإليمان! جلسات القديسة تيريزا هي المفضلة لدي في أنت أخي".

نشكر حضور جميع أصدقائنا المتطوعين اللبنانيين والفرنسيين الموجودين اليوم مع شبابنا المعوقين.
شكرا لكم على الوقت الذي تمنحونه لنا وخاصة ً على الحب الذي تغمروننا به! معكم الحياة أجمل!
ً

انضموا إلى اآلب
في هذا الوقت من الصوم الكبير ،نستعد ألعظم عيد ،عيد الفصح .مفعمون
برجاء قيامة المسيح حيث من المؤكد ان الموت ليس له الكلمة األخيرة،
مستودعين بذلك إيلي أبي يونس وفيليب صفير ،اللذين فقدناهما في آذار،
رحمة اآلب وحنان األم مريم.
انتقل إيلي الى حضن اآلب في  20آذار 2022
إيلي من شبيبة "أنت أخي" المستفيدين من برنامج المرافقة والرعاية المنزلية.
كان يعاني من إعاقات متعددة  ،ال يستطيع الكالم وال الحركة .مع ذلك ،كان
له دور مهم وأساسي ،فقد كان مليئًا بالنور والفرح .هذه الفرحة التي كانت في
قلبه وعلى وجهه  ،نقلها إلى كل من قابله .بصبره وإيمانه ،أعطانا القدوة والقوة
على الصمود رغم كل الصعوبات.

انتقل فيليب الى حضن اآلب في  27آذار 2022
منذ بداية العام  ،تدهورت صحة فيليب بشكل حاد بسبب معاناته من تليف الكبد،
الذي تم تشخيصه مع فقر الدم الحاد .تطلبت هذه الحالة دخول المستشفى مما
أضعفه بشكل كبير.
ترك فيليب فرا ً
غا في أنت أخي  ،خاصة في قلوب شقيقيه بيار وإيلي .لن ننسى أبدا روح الفكاهة لديه .أحب فيليب إلقاء النكات
مظهرا بذلك عمق محبته لهم .هو ،الذي أخفى مشاعره لسنوات ،أظهر ابتسامة جميلة للغاية في آخر عامين من
وغيظ الناس،
ً
حياته ،بفضل المرافقة التي حصل عليها .نعلم أنه ينعم اليوم بأحضان أمنا مريم "ست البيت" وأنه يتأمل وجه اآلب بسالم وفرح
أبديين.

"على الرغم من أننا لم نعد نراك بيننا  ،فأنت دائ ًما معنا في صلواتنا وأفكارنا.
نشتاق إليك .من سيخبرنا النكات اآلن؟ " كارول
" فيليب  ،كنت أول شخص قابلته في أنت أخي  ،منذ أربعة عشرعا ًما .كان ذلك
دورا مه ًما جدًا في حياتي اإلنسانية
في فترة كنت أبحث فيها عن هويتي .لقد لعبت ً
والروحية ،وهو الدور الذي سمح لي باختيار طريقي بعد ذلك .اليوم يمكنك أن
تنهض من مقعدك وتطير لمسافة بعيدة وتمأل السماء بابتسامتك ألنك مألت
حياتي وحياة كثيرين آخرين " .جاد ،صديق أنت أخي.

عيد الفصح في أنت أخي

في "بيت الحنيّة"  ،نعيش الصوم على طريقتنا الخاصة :بدالً من حرمان أنفسنا فقط من األشياء التي نحبها ،قررنا العمل معًا لتحسين نقاط الضعف لدينا والتي غالبًا
ما نغفل عنها .للقيام بذلك ،كل أسبوع ،نتع ّمق في موضوع يترجم حياتنا المسيحية إلى أفعال :كالعناية بالجسد الذي وهبنا إياه هللا ،تدريب أنفسنا يوميًا على العيش في
التمرس على رؤية ما هو إيجابي في كل شيء ...
العطاء والمشاركة،
ّ

 Giving Tuesdayفي نسخته الثانية
للسنة الثانية على التوالي شاركت أنت أخي ،العضو المؤسس ليوم العطاء في
لبنان ،بالعمل على تشجيع المجتم األكبر ع على العطاء واإلنفتاح على حاجات
اآلخر .بالنسبة إلى أنت أخي ،كان النجاح هو بتجديد االتصال بين المتطوعين
السابقين وشبيبة "أنت أخي" .شكرا ً جزيالً لجميع المتطوعين الفرنسيين،
ألصدقائنا في لبنان وأماكن أخرى  ،لفريق "أنت أخي فرنسا" ولكل من ساهم
في انجاح هذه الحملة.

المتطوعون :ثروة "بيت الحنية "
شكرا على التزامكم ووالئكم
روي  ،فيرلين  ،نيكول  ،د .ماريو واألب سامي:
ً
في  24آذار  ،قدمت "أنت أخي" الشكر للمتطوعين في عائلتها .متال روي،
الحاضر منذ العام  ، 2017لتلبية احتياجات تكنولوجيا المعلومات لدينا والذي مع
عائلته أصبحو جزء ال يتجزء من عائلتنا .فيرلين ونيكول من خالل حضورهما
البسيط وحبهما الكبير للشبيبتنا يزرعون الحب في قلب عائلتنا .أما بالنسبة للدكتور
ماريو  ،فقد انضم إلى عائلتنا خالل فترة كورونا الحرجة وكان يهتم دائ ًما بالشبيبة
أخيرا ،األب سامي ،الذي استمر بدوره باإلحتفال
و فريق العمل منذ ذلك الحين.
ً
الصحي.
في الذبيحة اإللهيّة في بيتنا حتى في أوقات الحجر
ّ

نود أن نشكرهم على كرمهم ،حضورهم وحبهم ..فيما يلي مقتطفات من شهادة روي" :أتيت إلى أنت أخي مع مجموعة من
األصدقاء ،كانت ميرنا ،التي أصبحت زوجتي منذ  6سنوات  ،واحدة منهم .شعرت بالقلق في اليوم الذي دخلت فيه هذا البيت.
على الرغم من كل لقاءاتي مع الشبيبة ،ظلت عالقتي معهم باردة حتى يوم والدة ابني ستيفن .بعد إجازة األمومة ،اضطرت
ميرنا إلى اصطحاب ستيفن معها للعمل .لذلك تم ّ تجهيزسرير في" أنت أخي" ،وقام بيار صفير برعاية طفلنا الصغير .اعتنى به
مثل األخ! إنه المالك الحارس لستيفن .منذ العام  ،2017وهو العام الذي بدأت فيه التطوع في أنت أخي ،أصبح هذا المكان،
بالنسبة لي ولعائلتي ،مكا ًنا أفتخر به وأسميه بيتي" .

حفل عشاء أنت أخي فرنسا
بعد عامين من الغياب  ،تمكن فريق" أنت أخي فرنسا" مرة أخرى من تنظيم النسخة
السابعة عشر من حفل العشاء .عشاء خيري أقيم هذا العام في  Buddha Bar Parisفي
 1كانون األول  .2021شكر من القلب ل فريق عمل "أنت أخي فرنسا" ولجميع األصدقاء
الذين شاركوا في نجاح هذه األمسية الرائعة.

نداء
مستمر بجانب شبيبتنا
في هذه األوقات الصعبة التي نمر بها" ،أنت أخي" بحاجة دائ ًما إلى دعمكم لمساعدتها على تأمين حضور
ّ
المصابة بٳعاقة .نطلب منكم المساعدة لشراء  Chariot de Bainجديد ،وهو ضروري ليوميات شبيبتنا.
تبلغ تكلفة ال 7900 Chariot de bain -دوالر وهو يصلح لحوالي السبع سنوات.
شكرا لكرمكم!
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