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 كلمة موّجهة إلى األستاذ ريمون نّجار

 
 وذات متجانس هن  ا ولكجد   تنو عوالم الغني   ي  حياتال مساركصيل مغامرات ابالتف أن أسردحاجة من ار، هل هناك عزيز ريمون نج  ال

اإلخوة  عند اديفي ص فت  حيث قضيت طفولتك السعيدة، توق   1930عام المن صور في  قدمت  فلنقل إن ك حين ؟ أهمي ة بالغة 
، كما مسيرتك الرائدة نحو بيروت صعوًدا واصلت   ، ثم  ةوالتكميلي   في المرحلتين اإلبتدائي ةدراستك لمتابعة  كقبول حيث تم   ريمي ينالم

ق يس يوسف حيث جامعة القد  التابعة ل ةين في المدرسة الثانوي  اآلباء اليسوعي   عند تحط  رحالك، لمعك هو الحال دائًما تابعت  بتفو 
ر تخص   ثم  ة الثانية، لحرب العالمي  ا متجن ًبا عواقبأي  ، 1943عام في ال ةة العام  شهادة الثانوي  ب دراستك التي تُّو ِّج ت صك في نتذك 

يس يوسف الهندسة في ة هالة من شهادتك في الهندسة المدني  ب تتخر ج محاًطال ،بيروت ة فيكانت فيه الكلي   في وقت   ،جامعة القد 
 .1947عام الفي 

جاؤوا ن هم الذين ياليسوعي   أن  و  من النفحة اليسوعي ةين لديهم شيء اإلخوة المريمي   بما أن  ف. قد بلغ ذروته لم يكن هذا األمرلكن 
 ، أظن  ةوالثانوي   تكميلي ةال مرحلتينالعندهم  ت  بعات أن كما التعليم، وبمجال قرن التاسع عشر للعمل في هم إلى لبنان في أواخر الب

العمل على  حب  : المدرستين  من على مقاعد كل   كتسبتهاالتي ا ةمواطنمتعل قة بالالة و نساني  اإلة و فكري  القيم بعض الب تتمت ع أن ك
، magis" المزيد واألفضل" يحمل معنىفي العمل، والجهد المتواصل الذي  دق ةب المشاريع الصغيرة أو الكبيرةالقيام بو ، الذات

ة والتضامن مع ة هي أساس اإلنساني  ، األخو  كيلإبالنسبة . خو ةاأل وهو آخر ااسمً  يحملالتواضع والقرب الذي  ال بلالبساطة و 
 .سمقد   هذه القيمة هي واجب   ؛ المرضى

كانت تك عايدة التي كانت أكثر من زوجة، زوج الفقيدة العزيزة على قلبك،اآلخر،  كنصفبر فك  ندون أن من ك اليوم بر فك  نكيف 
هذه الدكتوراه  أنا أعلم أن  . اوقيمهنفسها  فلسفة الوجود البشري  ، من ذلك دتأك  مأنا و ، معها شاركت  والتي ، للحياة محب ةو ، الدربرفيقة 
جميع  أن نكون إنساني ين، دائًما وفي كل  الظروف، تجاه :شعارك هو التالي  معها،. بطريقة أو بأخرى ها معها ة تشاركالفخري  

 .ماونشرهاألخو ة و ضمان نقل روح المساعدة المتبادلة من أجل  ،همدينأو  همعرقالنظر عن  ، بغض  الذين يعانون 

إال ، تعدادهال  ضرورةحصى، والوال ت   د  ع  ال ت   من المجاالت وغيرها يمجال الصح  الة في التضامن واألخو   المفعمة بروحأعمالك 
. ي اتالفرنسيسكانلصليب اراهبات التابع ل "ةدور ال"في  مستشفى القد يس يوسف في بك المبنى الخاص  ، رائًعاو  اواحدً  إنجاًزا أن ي أذكر

في جونيه أثناء افتتاح  ارً رأيتك مؤخ  . على وجهك يظهرو عظيم لهو  سعادة وبفرح داخلي  ب به تقومبه و  ما قمت   ي أعتقد أن  ولكن  
مثل عودة  اآلخرين أسعدت   ذلكة جميلة في عيد ميالده، وبهدي   هأم   مت لهقد   ا كطفل  لقد كنت سعيدً . مبنى الصليب األحمر

 .رحلتهمن  "أوليس"

 



م لك نشكركلليس فقط نحن هنا ، اليوم عات تبر  من أجل و  ي  المستقبل ة الطب  كلي   مقر  بل من أجل تشييد ، هذه الكتوراه الفخري ة ونقد 
لديه  شخص  يبلغها درجة ى يرتقي إل األم  المربي ة أحب   متخر ًجا من جامعتنا جعلأن نبكل  بساطة علينا  يحت م واجبال. أخرى 

ة تضم هبحيث  كل  ما يمت  إلى اإلنساني ة والمعرفة بصلةإحساس عميق ب  .اقلبه لكي يبقى دائًما فيو  إلى صدرها بشد 


