
 

 

ناّللوطن...كل ّ  
ّبهاّوطنناّالعزيز،ّأرادّتالمذةّالليسيهّمونتاينّإحياءّعيدّاالستقاللّ رغمّالص عوباتّال تيّيمر 

ّأفضل.ّرغبتهمّفيّالعيشّفيّوطنّ عنّعلىّطريقتهمّالممي زةّتعبيًراّعنّحب همّلبلدهمّو

ّفقدّ والمرحلةّاألولىّاألغانيّأنشدّتالميذّالروضةّشاركّفيّاالحتفالّتالميذّالصفوفّكل ها.

،ّواالعلمّّألوانّ ّالثانيةّوالثالثةّرموزّ ّنّ يّ وعرضّتالمذةّالمرحلت ّّالوطني ةّواألشعار، قد مواّلل بناني 

ّ الدبكة.اللبناني ةّةعنّالمحافظاتّواألقضي ّمعلومات  باقةًّمنّاألغانيّالوطني ةّورقصوّا ألقوّا  ،ّكمّا
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ّ"بيروتّماّبتموت!"

ّ"ّبيروتّماّبتموت"ّ- ّعنوان  ُبّمدرسةّ اتحت  ،ّّحتفل ّطال  الليسيهّمونتاين،ّللمرحلةّالرابعة 

فيهّ ّالخميسّالواقعّ  ،ّفيّيوم  ّالثانوي ة  ّقسمّ،18/11/21والمرحلة  ّّوبإشراف  ،ّبعيد  الل غةّالعربي ة 

ّمسرحي  ،ّيعكسّحبّ  ّمشهد  ُبّبتقديم  ّالطال  ،ّقام  ّممي ز  .ّوفيّحفل  ينّللحياة ّالل بناني ّّاالستقالل 

ّإلقاءّ  نّالمشهدّالمسرحي  مّاالستسالم ّوالموت!ّوقدّتضم  األغانيّالوطني ةّّأشعارّ ّورفضه 

ّأغني ةًّللكبيرّمارسيلّخليفة.ّ ّأساسي  ّالسادس  ّالخالدة،ّكماّأد ىّالصفُّ
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ّ ّأوبعد ّ"إيلي ّاألستاذ ّبإشراف  ّاالستقالل ة  ّقص  ّالثالث ّالثانوي  ُب ّطال  ّمث ل ّجب ور"ن قامواّ،

ّالسي دةّباسكالّصقر،ّالفن انةّالل بناني ةّالكبيرةّال تيّلطالماّتمي زتّبوطني تهاّوبأغانيهاّ باستضافة 

، ّالحي ة  اقي،ّوبفن هاّالجميل،ّالوطني ة  ّبحضورهاّالر  ،ّوقدّزي نتّالحفل  ّالل بناني  ّالشعب  ّفيّذاكرة 

ّ ّعنّأسئلة  هاّالمعروف  ب ناّالممي زين!كماّأجابتّبتواُضع  ّطال 
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لّ،عنّبعدّعبرّتقني ةّ"زوم"،ّمنّباريسّالسي دةّ"أوديتّ- ّاألو  ّالثانوي  بّالصف  استقبلّطال  كمّا

ّاإلرهاب ّضحايا ّ"جمعي ة ّرئيسة ّّ-شونو"  Association des victimes duلبنان"

terrorisme-Libanّالحكومي ة ّغير ّالمنظ مة ،NGO ّّالمعالجة ، ّالصف  ّفي ّوحضوريًا ،

"ّ ّالسي دة ّالجمعي ة، ّفي ّضحاياّالنفسي ة ّمنها ّيعاني ّال تي ّالمشاكل ّلمناقشة ّالقاعي"، إيليانا

ّلمساعدتهماّ،ّوعملّهذهاإلرهاب ّالنفسي ةّال تيّ ،لمنظ مةّفيّتأمينّسبل  للخروجّمنّالصدمات 

حي ة ّألم ّن ّالل قاءّبشهادةّ  ّيُعانونّمنها.ّوقدّترافق  ،ّفيّمعركت ه  ّاللناني  ّفيّالجيش  شهيد  ديم،ّوالدةّ 

ّمعّداعش.
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ّلل غةّالعربي ةّ اُّمتعل موّالبرنامجّالخاص  فيّالمرحلةّاالبتدائي ةّفقدّرفعوا،ALEّّأ م 

ة ّع نّ"لُبنانّالُحلمّالك بير".ّ" ل ُهمّالُمع ب  ر  ُّجم  ط ت  همّالَّتيّخ  عال يًاّفيّالسَّماء"،ّأ ق الم 

اللُّبنانيّ كماّ طبخّ  ّع نّالم  علومات  ضواّم  ّالس ادسّ.ّأن همّع ر  ّاأل ساسي  اُّمت ع ل موّالصَّف  أ م 

مواّلوحة ّ ّالث الث،ّف قدّصم  ّالث انوي  حت ىّالصَّف   ة"،ّّو  خ  ار  رأةّالص  غرافيتيّبعنوانّ"الم 

تّفيّس ماءّالل يسيهّمونتاين،ّص رخاتّي ّ د ح  ،ّالمعب رةّعنّص رخات همّالَّتيّص  ،ّوأ مل  أس 

ّأ فضل!ّ ّبُمستقبل  ّوإيمان 
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    ّ ّبعيد  ت فال  ّاالح  ّصهيون ّصندرا ّالف ن انة  ل ةُ ُّمداخ  ت  ّت وجَّ ّآخًرا، ّوليس  وأ خيًرا،

ت قالل ّ،ّواالس  ع  ُّخبراتهاّم  ّالث الثّت بادلت  ّالث انوي  ّالث انويّالث انيّوالصَّف   ُمت ع ل ميّالصَّف 

ّ ُرسون  ّي د  ّوالفُنونّ)الَّذين  ّالع ربي ة  LVCّاللُّغة  ّت حت  ّل همّأ عمال هاّالف ن يَّة  ض ت  (،ّوع ر 

ّ"األرزّفينا". ّإطار 

 

  


