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رفيقيــه  االخــراع  وحــب  اإلبــداع  كان 
ــة  ــبابه، حــب االكتشــاف واملعرف ــذ ش من
ــه الســيد  ــداع، أن ــز واإلب ــه اىل التمي قادت
ــل  ــي أصي ــرزل، ميكاني ــدو مك ــي عب اي

وصاحــب عــدة إخراعــات.

ــة 15 ....................................... صفح

فنــان متعدد املواهب ... وصهر الضيعة!
أكتســب صفــة القــرب مــن القلــب 
يف  يؤديهــا  التــي  أدواره  خــال  مــن 
التمثيــل، وإحساســه املوســيقي  الرائــع.

15 صفحــة   ..................................

مــن   ،2012 آب  يف  الجوقــة  تأسســت 
أشــخاص يحبــون اإلنشــاد والراتيــل وكان 
هدفنــا أال نكــون موجوديــن فقــط يف 

ــان. ــل  يف كل لبن ــه ب ــاق الكحال نط
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جوقة La Joyaجورج انطوان بطرس  ايي عبدو مكرزل
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2014 ... يف الكحالهبعــض مــن نشــاطات عيــد امليــاد 

جولــة مــع مغــارة الطفــل يســوع يف شــوارع 
متعــددة   محطــات  يف  والوقــوف  الكحالــه 

ــوع“ ــا يس ــايِّ لعنَّ ــوان ”ج بعن

تــمَّ إفتتــاح معــرض امليــاد يف رعيــة مــار 
ــاء  ــن أبن ــر م ــدد كب ــاركة ع ــوس مبش أنطوني

الجمعــة 12 ك2 2014 البلــدة يف نهــار 
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يف 22 ترشيــن الثــاين مــن كل عــام نحتفــل بعيــد اســتقال لبنــان، نســتذكر كيــف 
قطفنــا حريتنــا وكيــف وقــف أجدادنــا صفــاً واحــداً يف وجــه املســتعمر املحتل.

االســتقال يعنــي العــزة، الكرامــة، الحريــة، التضحيــة، الشــهادة، الكربيــاء وكلهــا 
معــان ســامية نعتــز بهــا ونعمــل عــى صونهــا مــن اجلنــا ومــن اجــل اوالدنــا مــن 

بعدنــا ليبقــى لهــم وطنــا حــراً موحــداً.

االســتقال تحقــق، ولكــن االهــم ان نحافــظ عليــه مــن خــال تشــابك االيــادي 
ــه  ــن أجل ــا م ــع أجدادن ــذي دف ــد ال ــة البل ــج يف خدم ــؤول واملنت ــل املس والعم
الثمــن الغــايل زوداً عــن كرامتــه ولنيــل اســتقاله، فكانــت املشــانق واالعتقــاالت 

وارتفــاع الشــهداء عــى مذبــح الوطــن.

االســتقال ليــس كلمــة وذكــرى متــر ســنوياً، بــل هــو فعــل يومــي نجســده مــن 
ــات  ــا والتضحي ــم بادن ــا عــى احــرام عل ــة أوالدن ــا وتربي ــا وأفعالن خــال أقوالن
التــي قدمهــا رجاالتنــا، وإن كانــت يف قلوبنــا غصــات عــى مــا آلــت اليــه احوالنــا 
منــذ االســتقال وحتــى اليــوم، اال انــه ال يســعنا اال التأكيــد عــى أنهــا كبــوات 
ــي  ــلمه االه ــه وس ــّدد امن ــّا يه ــن م ــون الوط ــوض وص ــربة يف النه ــر، والع ومت

وحــدوده. 

يف كل عــام عندمــا يــأيت عيــد االســتقال نتطلــع اىل االســتقال الحقيقــي يف لبنــان 
ومتــى ســنناله؟ فاالســتقال ليــس مــن خــال التخلــص مــن جيــش يحتــل لبنــان 
ــاً واحــداً  ــون قلب ــا يكون ــن، فعندم ــدى اللبناني ــوس ل ــل اســتقال النف ــط، ب فق
وكلمــة موحــدة يزدهــر لبنــان، مــن كل النواحــي االقتصاديــة والسياســية فهــذا 
ــاده ال يفكــر  ــا يكــون مرتاحــاً يف ب ــي، فاملواطــن عندم هــو االســتقال الحقيق
ــذا  ــتقال، ل ــد االس ــه يف عي ــح ل ــا نطم ــذا م ــتقبل اوالده، وه ــى مس ــوف ع بخ
ــاد  ــن كل ب ــتقل ع ــد مس ــا، بل ــة بلدن ــرف اهمي ــن ان نع ــا كلبناني ــب علين يج
العــامل، كــا يجــب علينــا أن نعمــل جاهديــن مــن اجــل ازدهــاره، وليــس مــن 
ــزب أو  ــس ألي ح ــن ولي ــا اىل الوط ــعر بانتائن ــة، وأن نش ــح خاص ــل مصال اج
ــا  ــاه لوطنن ــذي نتمن طائفــة، ويبقــى االمــل ان يتحقــق االســتقال الحقيقــي ال
حتــى يعيــش أبناؤنــا يف أرض األجــداد التــي ارتــوت من دمــاء الشــهداء األبطال...

فهــا هــم جنــود الوطــن حــاة االســتقال، ســاحهم األول، يأتــون بــه مــن قلــوب 
ــطّره  ــع س ــخ ناص ــورة بتاري ــي، فخ ــاء الوطن ــة باالنت ــان، مفعم ــرة باإلمي عام

األجــداد عــى مــدى األزمنــة، وكان مــن مثــاره إنجــاز االســتقال.

فســاحهم هــو ســاح الوحــدة الوطنيــة الــذي نجابــه بــه، قبــل البندقيــة، القــوى 
ــعبه.  ــن ش ــى أم ــة ع ــدي املعتدي ــرب األي ــن ون ــراب الوط ــى ت ــة ع املعتدي
يقدمــون الشــهيد تلــو الشــهيد قرابــن عــى مذبــح الوطــن تفتــدي األرض 
وترويهــا مــن الدمــاء الذكيــة. إنّهــا دمــاء شــهداء الجيــش مــن جديــد، ال بــل إنـّـه 

ــة وفــاء. ــداً: رشف تضحي شــعار الجيــش دامئــاً أب

شــهداء جــدد انضمــوا اىل قافلــة شــهداء املؤسســة العســكرية يف وطــن انهكتــه 
ــاين لريقــدوا يف نعــش عــى أمــل أن  ــون بالعلــم اللبن مآســيه، شــهداء جــدد يلّف

يســتيقظ ابنــاء موطنهــم عــى وطــن. 

ــا  ــاء أبنائه ــون دم ــوب االستشــهاد لتك ــل ث ــة الجب ــدة منطق ــرة جدي ــدت م ارت
فــداء عــن اللبنانيــن جميعــاً فبعــد الرائــد الشــهيد بيــار بشــعاين الــذي اســتقبل 
ــه  ــتقبلت الكحال ــات اس ــه املريج ــيّع يف بلدت ــه وش ــوع الكحال ــى ك ــه ع جثان
ــن  ــر م ــاد اله ــهيد جه ــد الش ــن: الرائ ــهيدي الوط ــة ش ــر وغص ــكل فخ ــاً ب أيض
ــة.  ــدة املرشف ــن بل ــم م ــراس الحكي ــهيد ف ــب الش ــدون والنقي ــة بحم منصوري
اللذيــن استشــهدا أثنــاء قيامهــا بواجبهــا الوطنــي يف منطقــة الشــال، فقــد 
شــيع لبنــان والجيــش اللبنــاين ومنطقــة الجبــل الشــهيدين يف مأتــم مهيــب، كان 
بــدأ قبــل الظهــر بإقامــة مراســم التكريــم أمــام املستشــفى العســكري املركــزي 
- بــدارو، بحضــور وفــد مــن الضبــاط وممثلــن عــن قائــد الجيــش العــاد جــان 
قهوجــي، حيــث أدت لهــا وحــدة مــن الجيــش التحيــة والترشيفــات الازمــة، 
وجــرى تقليدهــا أوســمة الحــرب والجرحــى والتقديــر العســكري مــن الدرجــة 
الفضيــة، ثــم نقــل الجثانــّن اىل بلــدة منصوريــة – بحمــدون وبلــدة املرشفــة. 
واقيــم لهــا اســتقبالّن حاشــديّن يف بلــدة الكحالــه وقرعــت اجــراس الكنائــس 

وســط اطــاق نــار كثيــف واقفلــت املحــال التجاريــة ونــرت الــورود واالرز، وقــد 
شــارك يف االســتقبال حشــد مــن أهــايل الكحالــه والجــوار ووفــود مــن مختلــف 
مناطــق الجبــل. وقــد شــكر أهــايل الشــهيدين بلــدة الكحالــه عــى مواســاتها 
باملصــاب األليــم، وقــد عــرّب أيضــاً رئيــس بلديــة املرشفــة العميــد املتقاعــد ســامي 
الرّمــاح عــن شــكره ألبنــاء بلــدة الكحالــه عــى االســتقبال املميــز وعــى مواقــف 
الوحــدة الوطنيــة. وكذلــك رئيــس بلديــة بحمــدون األســتاذ اســطة ابــو رجيــي. 

من أبناء بلدة الكحاله:
تحيــة إىل شــهداء الجيــش الذيــن ســقطوا باألمــس 
القريــب عــى مذبــح الوطــن يف مواجهــة اإلرهــاب، 
ــق الشــهادة،  ــن ســبقهم عــى طري ــوا اىل م لينضم
واىل كل شــهداء الجيــش الذيــن ســقطوا يف معــارك 
ــداد مســرية  ــى امت ــة ع ــة الوطني الســيادة والكرام
ــب  ــن القل ــة م ــاء. تحيّ ــة والوف ــرشف والتضحي ال
ــش  ــال الجي ــة إىل أبط ــرة. تحي ــم الطاه اىل أرواحك

الذيــن قّدمــوا ويقدمــون أغــى مــا عندهــم حايــًة للبنــان نحــن نّقــدر 
تضحياتكــم الكبــرية يف الحفــاظ عــى وحــدة الوطــن واســتقاله. كــا نتقــدم مــن 
قيــادة الجيــش ومــن أهــايل الشــهداء جميعــاً بالتعــازي الحــارة ونتمنــى للجرحى 
الشــفاء التــام والعاجــل وللعســكرين املخطوفــن الحريــة. وكل اســتقال وأنتــم 

ــا الحبيــب وجيشــنا البطــل بألــف خــري. ولبنانن

ــم  ــراس الحكي ــب الشــهيد ف ــب النقي ــا كت ــر م آخ
ــال.  ــرية يف الش ــارك األخ ــهاده يف املع ــل استش قب

ــدة: ــاء يف القصي وج

خلوا االعدا تنهار »يا سيوفنا الي بتلمع  
عالجبهة تولد نار خلوا رضبات املدفع  

طلة مارد جبار الفرسان طلوا طلوا  
وتاجن إكليل الغار والراية بايدن علوا  

حلفت تحافظ عالدار يا جيش البل أعايل  
من الغاصب الغدار حتى تصون االهايل  

طلة مارد جبار الفرسان طلوا طلوا   
وتاجن اكليل الغار والراية بايدن علوا  

خلقنا ومنموت كبار قولوا للعامل كلوا   
منفدي بدم االبطال ارزك ما مرنىض نزلوا  

طلة مارد جبار الفرسان طلوا طلوا   
وتاجن اكليل الغار« والراية بايدن علوا  

ــاين ــش اللبن ــه اىل الجي ــاء الكحال ــن ابن ــة م ................................ تحي
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»كيــف أبرهــن عــن حبــي والحــب ترهنــه األعــال« - 
القديســة تريــزا الطفــل يســوع

شــعار أخويتنــا هــو العمــل مبحبــة وصمــت. انهــا ملتزمــة وحــارضة لبــث روح 
االخــاء بــن أعضائهــا وبــن أبنــاء الرعيــة عــى مثــال شــفيعتها القديســة تريــزا 

الطفــل يســوع.

ــا  ــب واجباته ــدة اىل جان ــاطات ع ــنة 2014 نش ــا لس ــة أخويتن ــت روزنام تضمن
ــاء. ــوم أربع ــاوة الفــرض كل ي ــداس وت ــن ق األســبوعية م

مــن أبــرز نشــاطات األخويــة مــن شــهر متــوز اىل شــهر ترشيــن الثــاين؛ مشــاركتها 
ــي  ــي والت ــاس الح ــار الي ــة م ــفيع الرعي ــد ش ــاالت عي ــوات واحتف ــكل الصل ب
عملــت خالهــا كخليــة نحــل ليــاً نهــاراً إلنجــاح هــذا العيــد مبســاندة الكاهــن 

وأعضــاء الوقــف.

كــا تهتــم بنشــاطات طائــع وفرســان العــذراء وخصوصــاً يف مخيمهــم الســنوي 
ــم؛  ــي والســهر عليه ــم الســيدات للمســاعدة والطه ــث تواكبه يف شــهر آب حي
وصــوالً اىل ايلــول حيــث كان لهــا زيــارات تهنئــة بــزواج ابنــاء ســيدات األخويــة.

كــا تتابــع األخويــة صلواتهــا املكثفــة بتســاعية صباحيــة اســتعداداً لعيــد 
شــفيعتها القديســة تريــزا. فأحيــت قداســاً احتفاليــاً ليلــة العيــد جمعــت فيــه 
كل أبنــاء الرعيــة وأخويتــي مــار انطونيــوس والســيدة ام النــور؛ تخللــه تجديــد 
الوعــد لــكل أعضــاء األخويــة ثــم انتقــل الجميــع اىل صالــون الكنيســة ورشبــوا 
ــن األول  ــد 1 ترشي ــار العي ــا نه ــوى. أم ــب الحل ــع قال ــع قط ــبة م ــب املناس نخ

ــون الكنيســة. ــة يف صال ــع ترويق ــة م ــداس خــاص لألخوي ق

ــت كل  ــه، فدع ــاة وترفي ــة ص ــة رحل ــت األخوي ــن األول نظم ــخ 25 ترشي بتاري
ســيدات الرعيــة للمشــاركة وذلــك بزيــارة رضيــح القديســة رفقــا ورضيــح 
ــارة راهبــات العائلــة  ــاوي اســطفان نعمــة ثــم زي ــه والطوب القديــس نعمــة الل
املقدســة حيــث رضيــح البطريــرك الحويــك. أمــا الغــداء فــكان يف مطعــم 
قرنعــون، وقــد ســاد جــوٌّ مــن املــرح والفــرح فاســتمتعت الســيدات بنهــار مميــز 

ــى.  ال ينت

ــيدات اىل  ــا الس ــن خاله ــو م ــة تدع ــوق اىل الخدم ــل الش ــب تحم ــة ح رصخ
ــزا يف قلــب  ــن مســرية تري ــة النتخــاب رئيســة وأعضــاء يحمل اجتاعــات متتالي
ــن  ــاء 5 ترشي ــوم األربع ــاؤهم ي ــة أس ــدة التالي ــاب العم ــم انتخ ــة، فت الكنيس
الثــاين 2014 وهــم: رئيســة األخويــة: الســيدة فــدوى أيب خليــل، نائبــة الرئيســة: 
الســيدة الهــام زينــايت، أمينــة الصنــدوق: الســيدة جنــا أيب خليــل، أمينــة الــر: 
الســيدة منــى أيب خليــل، عاقــات عامــة: الســيدة يــرى أيب خليــل، مستشــارات: 

ــاح أيب خليــل– نــور بجــاين– كاديــس أيب خليــل. ــا بجــاين– صب ريت

ــع فيــه الكثــري مــن  كــا أقامــت األخويــة لقاءهــا الســنوي »لقمــة محبــة« تجمَّ
أبنــاء الكحالــه نهــار األحــد 30 ترشيــن 2، نشــكر الجميــع عــى حضورهــم.

كــا تنتظرنــا أعــال ونشــاطات كثــرية خــال األيــام واألشــهر والســنوات املقبلــة 
ان شــاء اللــه.

خليــل أيب  منــى   - الــر  أمينــة   .................................................

أخبار مجتمعنا املحي: الجمعيات الروحية، األهلية واإلجتاعية ...

أخوية القديسة تريزا الطفل يسوع
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ومتــل كل ســنة، كانــت نشــاطاتنا الصيفيــة متعــددة، وأهمهــا املخيــم الصيفــي 
الــي بينطــروا الــوالد وبيكــون مميــز.

ــاال حــي،  ــس مــش حي ــا بهالســنة. ب ــوان مخيمن ــدا كان عن ــدا حــي«: هي »هي
ــة.  ــي املحب ــوع، ح ــي يس ــدا ح ــل، هي ــي اإلنجي ــدا ح ــاال كام: هي ــش حي م
ــش  ــرح والعي ــدق، الف ــة، الص ــارّة«. املحب ــرشى الس ــل، الب ــرح اإلنجي ــدا ف »هي
بجاعــة، كلــن اختربناهــن بتمضيــة اســبوع ســوا. مــن عمــر 4 ســنن لعمــر 14 
ســنة. كنــا عــّم نفــرح ســوا، نزعــل ســوا، نلعــب ســوا ونــاكل ســوا ومــا حــدا حــس 

ــو هــوي غريــب عــن هالجاعــة. إن

ومــا مننــى الَقَســْم الــي وعدنــا فيــه يســوع إنــو نكــون تاميــذ ورصخنــا كلنــا 
ســوا وبصــوت واحــد مــن أول نهــار باملخيــم: »يــا رب االكــوان، بوعــدك كــون 

الــك تلميــذ بلبنــان وويــن مــا كان«.

.... ونحنــا باقيــن عــى هيــدا الوعــد داميــاً مــش بــس بوقــت املخيــم بــل بــكل 
أيــام حياتنــا.  واليــوم مندعــي الــكل إنــو ياقونــا كل نهــار جمعــة الســاعة 4.00 
ــا  ــى نضــل نجــدد وعدن ــه حت ــار الياس-الكحال ــون كنيســة م ــر بصال بعــد الظه

ليســوع، ونعيــش ســوا كجاعــة. 

 Facebook : Fersen St. Elie – kahaleh :وإذا حابن تتواصلوا معنا

»سام املسيح يسوع يكون بقلوبنا عطول«.

........................................................ طائع العذراء – رعية مار الياس

تحــت عنــوان »شــو حلــو نضّيــع والدنــا وناقــّن بصالــون الكنيســة« افتتحــت 
أخويــة فرســان العــذراء نشــاطاتها الصيفيــة بـــ »كرمــس« نهــار الســبت 12 متــوز 

2014 جمــع الكثــري مــن أوالد الرعيــة وتشــاركوا باأللعــاب واملســابقات.

التقــى الفرســان كــان بنهــار بالطبيعــة، بلّــش برويقــة مناقيــش وكّمــل 
بألعــاب كتــرية منهــا: شــّد الحبــل وألعــاب مائيــة وغريهــا... ومتــل كل صيفيــة 

للتســلية والرفيــه أمــى الفرســان نهــار كامــل باملســبح. وهيــدا كلــو باإلضافــة 
ــروح.  ــذي ال ــي بتغ ــة يل ــات الروحي لاجتاع

ــم الصيفــي مــن 8  ــة الفرســان نشــاطاتها باملخي ــة تّوجــت أخوي وبآخــر الصيفي
حتــى 10 أيلــول يف بلــدة كفرمســحون- جبيــل وكان بعنــوان »انطلــق.. تقــدم.. 
إنــه يدعــوك« وكان الهــدف منــو إنــو يســاعد كل فــارس حتــى مييّــز إشــارة اللــه 
عــن غــري إشــارات ويعــرف يســلك الــدرب الصحيــح. شــارك باملخيــم /43/ طفــل، 

وكانــوا 3 أيــام مليانــن فــرح وحــّب.

ــل ــا بجــاين أيب خلي ..................................................................... ريت

»فرسان العذراء« يف رعية مار أنطونيوس»فرسان العذراء« يف رعية مار الياس
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ــة الســيّدة أم  ــم« يف رعيّ ــة »أوالد مري ــة فرق ــة الرســوليّة املرمييّ ــت الحرك احتفل
النــور- الكحالــه بعيدهــا ال 29 وذلــك نهــار األحــد 9 ترشيــن الثــاين 2014 مــع 
ــة الخــوري بيــار بــو عبــد اللــه املحــرم ومرشــدتها األخــت جومانــا  خــادم الرعيّ
ــة  ــة واملدنيّ ــة واألعضــاء الســابقن والجاعــات الروحيّ عقيقــي ومــع أبنــاء الرعيّ

يف الكحالــه ورئيــس مجلســها املحــّي. 

ــالة  ــزام برس ــا وعدهــم االلت ــن أعضائه ــة م ــرز ثاث ــة أب وخــال الذبيحــة اإللهيّ
املســيح الخادمــة لــكّل إنســان ولــكّل اإلنســان. ويف هــذه املناســبة نشــكر َمــن 
ــة  ــًة لكرام ــا خدم ــل مًع ــن دوام العم ــة راج ــاء والفرح ــاة واللق ــاركنا الص ش

ــان. ــام لبن ــة وس ــان الكنيس ــان وبني اإلنس

َمرانتاه 
خــرّبين عّنــك يــا حــّب. بــّدي القيــك ومــا عــود ضيَّعــك. بــّدي اعرفَــك ومــا عــود 
غ  إنســاك. بــّدي نصــري رُشَكا ومــا عــود خونَــك. بــّدي امتــي مّنــك ومــا عــود فــرِّ

ذايت مــن معنــى الحيــاة الــي فيــك.

ــور وعقــي أعمــى؛  ــك ن ــع؛ إنّ ــار وقلبــي مصّق ــك ن ــا حــّب، بعــرف إنّ ــك ي بعرفَ
ــك  ــا ِدبــان؛ إنّ ــك مــّي وأن ــك حيــاة، واملــوت عــم يتــّرب لحيــايت؛ بعــرف إنّ إنّ

ــام: ــك هاإليّ ــك منيــح بــس مــا بعــرف ويَن ــا كســول؛ بعرفَ حــاس وأن

• ويَنك وناس عم تقتّل بعضا للتسلية واللّذة واملال والدين؟	
• ويَنك وِعيَل عم تتخزّق وتتفّكك من دون كلمة »لَو« أو ندم؟	
• ويَنك وأجّنة بنقتل باملاين حاملة خطايا أِهل ما بيلبقلُن االسم؟	
• ويَنك واسَمك مشّوه مبساكنات غريبة وزواجات أغرب؟	
• ويَنك وناس بيتضاعف غناها وناس ما فيها تاكُل بياكلها الفقر؟	
• ويَنك وحروب كلفة الوحدي منها كافية لتطعمي شعوب لسنن؟	

قولَــك أنــا بّعــدت كتــري؟ قولَــك رِحــت صــوب فقــر بعــض النــاس إلَــك إلهــرُب 
مــن وضعــي؟ أهــن يش شــوفَك ناقــص هونيــك ِمــن إيّن إقبَــل إنـّـك ناقــص عندي. 
مــا تواخــذين، ومــا تواخــذ الــي متــي: ملـّـا نضيَّعــك فينــا مــا منعــود نشــوفَك ال 

بالقريــب وال بالبعيــد.

بفهــم أوقــات ليــه يف تفــّكك عائــات وقتــل وفقــر وظلــم وحــروب، إليّن أوقــات 
ــق أو بالبيــت أو  ــد حــّدي هلّ ــع لدرجــة مــا بحــّب الــي قاِع ــا شــخصيًّا مصّق أن

بالشــغل أو ...

شــفيني يــا حــّب مــن أنانيّتــي، شــفيني ِمــن تََخلُّعــي، شــفيني مــن كســي. اليــوم 
رح إفتَحلـَـك بــاب حيــايت شــوي، وَمنَّــك ناطــر أكــَر مــن هالشــوي لتفــوت وتــديّف 
ــّب  ــواب ح ــي ب ــوي، لتفتح ــايت ش ــاب حي ــك ب ــوم بفتَحلَ ــّي. الي ــف ومت وتنّض

وخدمــة وتعزيــة ومواســاة ومرافقــة بقلــوب النــاس. 

َمرانتاه، تعا يا حّب، تَعا يا يسوع.

............ الحركة الرسولّية املرميّية فرقة »أوالد مريم« رعّية السّيدة أم النور 

»احمدوا الرب بالعود بربابة ذات عرشة اوتار رمنوا له« )مز ٢:٣٣(

ــور-  ــيدة أم الن ــة الس ــة كنيس ــت جوق ــتطيع«، أحي ــك أس ــوان »مع ــت عن تح
ــه الضــوء عــى يســوع  ــا بتاريــخ 2014/8/13، ســلّط في ــه ريســيتااًل دينيً الكحال

ــارص. ــع املع ــات املجتم ــات وتحدي ــة صعوب ــد ملواجه ــاء الوحي ــيح، الرج املس

كــا واحتفلــت الجوقــة، بدعــوة مــن املجلــس العــام يف الحركــة الرســولية 

املرمييــة، بذكــرى مــرور ســنتن عــى وفــاة األب داوود كوكبــاين، يف ذبيحــة إلٰهيــة 
أقيمــت يف مدرســة ســيدة اللويــزة - ذوق مصبــح، ترأســها ســيادة املطــران غــي 

بولــس نجيــم.

الجوقــة تضــّم حاليًــا 20 عضــًوا هدفهــم الرئيــي مســاعدة املؤمنــن عــى الصــاة 
خــال القــداس كل يــوم أحــد ويف األعيــاد واملناســبات الخاصــة، بــإدارة الســيد 

كميــل الزغبــي، تعاونــه لجنــة إداريــة تتألــف مــن:

أمن الر: السيد رودي كاس

أمن الصندوق: السيد جان مارون قضاين

مسؤولة اللجنة الرتفيهية: اآلنسة ماريا أيب خليل

متاريــن الجوقــة: نهــار الســبت الســاعة ٦:30 مســاًء يف كنيســة الســيدة أم النــور- 
الكحالــه، ابتــداء مــن ســن ال1٧ ومــا فــوق.

.............. رودي كاس أمن رس - جوقة كنيســة الســيدة أم النور - الكحاله

جوقة كنيسة السيدة أم النور - الكحالهنشاطات الحركة الرسولية املرميية
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»طوىب لتلك التي آمنت...« )لوقا 45:1(

مريــم فتــاة مــن أرضنــا فتــاة مــن رشقنــا هــي امــرأة مباركــة بــن نســاء الكــون، 
ــه  ــه أن يتنشــقه ويتغلغــل في هــي عطــر فــاح أريجــه بــن العطــور، أحــب الل
ــة  ــا يف الثاث ــم أنجــزت أخويتن ــرح مري ــه وف ــة الل ــاً. بنعم ــاً رضيع ــاً وطف جنين

ــة بعــض النشــاطات اإلجتاعيــة وهــي:  أشــهر املاضي

رحلــة ترفيهيــة ملناســبة عيــد مولــد العــذراء إىل ديــر القمــر- ســيدة التلــة- . 1
جزيــن- جــر بــري- ســيدة املنطــرة يف مغدوشــة.

ــن األول 2014 إىل . 2 ــخ 4 ترشي ــدا بتاري ــات بعب ــة حــج مــع رابطــة أخوي رحل
ــا. ــا- كفيفــان- ســيدة إيليــج- عناي جربت

أمــا عــى صعيــد النشــاط الروحــي، فشــاركنا يف الصــاة مــع املرشــد »الخــوري 
آالن الرشتــوين« يومــّي اإلثنــن والخميــس يف منــازل الرعيــة طيلــة شــهر ترشيــن 

األول، شــهر الورديــة.

لقــد تــّم تكريــس خمســة أعضــاء جــدد ضمــن األخويــة، وأيضــاً إعــادة إنتخــاب 
الرئيســة الحاليــة لألخويــة الســيدة مــاري أنطــون بجــاين ونائبــة الرئيســة 
الســيدة غــادة رشبــل، وقــد تــّم إنتخــاب عمــدة جديــدة لألخويــة مؤلفــة مــن:

• السيدة ريتا لويس بجاين زوجة مارون مكرزل	

• السيدة ماريان فغايل زوجة رغيد بجاين	

• السيدة جيزيل أيب خليل زوجة روجيه بجاين	

• السيدة مرياي حدشيتي زوجة جوزف جورج بجاين	

• السيدة دانيال مكرزل زوجة عبدو مكرزل	

ــار  ــر م ــة يف دي ــة روحي ــو رياض ــاطاتنا ه ــم يف نش ــرز واأله ــاط األب ــا النش أّم
ــرف  ــن نع ــل نح ــوان: »ه ــت عن ــا، تح ــة رفق ــام القديس ــا مق ــف- جربت يوس
يســوع؟ ميكــن نكــون مــا منعرفــو!...« مــع املرشــد الخــوري آالن الرشتــوين. كان 
ــات  ــا املرشــد بالتوصي ــام الرياضــة زّودن ــزاً بالصــاة والتأمــل. ويف خت ــاً ممي يوم

ــة: التالي

• فتشوا عن يسوع لتفرحوا.	

• إزرعوا كام الرب يف بيوتكم.	

• إلتزموا بكنيستكم وبوعدكم للعذراء.	

• تصالحوا مع أنفسكم وسامحوا واعتذروا.	

• كونوا صورة يسوع املشّعة دامئاً.	

صــاة: يــا مريــم يــا بســمة صباحيــة، يــا نغمــة مائكيــة يــا أمنــا البتــول، رافقينــا 
دومــاً يف حياتنــا وســاعدينا لنعــرف يســوع املســيح أكــر، فينــال كل مــن آمــن بــه 

الحيــاة األبديــة، آمــن.

.................................... أمينــة رس أخويــة الحبل با دنس - مهـــى بجاين 

مواكبــًة للتطويــر الحاصــل يف ميــدان األعــال وغريهــا مــن املجــاالت االجتاعيــة 
ــات يف  ــع الفئ ــل جمي ــن قب ــر م ــتخدام الكمبيوت ــب اس ــي تتطل ــة الت والتعليمي
املجتمــع، قامــت »منظمــة تطويــر« بتنظيــم دورة تدريبيــة عى أســس اســتعال 
ــب بعــض  ــدورة اســتجابًة لطل ــرر إجــراء هــذه ال ــد تق ــر للبالغــن وق الكمبيوت
ــة  ــة الكافي ــم املعرف ــس لديه ــر ولي ــم الكمبيوت ــون تعل ــذي يرغب ــخاص ال األش

ــه. بتطبيقات

وصف الرنامج:
متكــن املتدربــون خــال الــدورة مــن معرفــة مكونــات وأجــزاء الكمبيوتــر 
وإتقــان املهــارات األساســية للتعامــل مــع نظــام التشــغيل )Windows( وبرامــج 

. internet والـــ  Word و Excel  األساســية  Office الـــ

الهدف العام من الدورة:
تعلــم أســس اســتعال الكمبيوتــر وتطويــر معــارف ومهــارات الكمبيوتــر 
ــل  ــن قب ــر م ــتعال الكمبيوت ــيئات اس ــنات وس ــد حس ــا وتحدي ــل معه والتعام

ــل. ــلية أو للعم ــل والتس ــا للتواص ــة، أم ــراد العائل أف

األهداف التفصيلية للدورة:
ــر  ــزاء الكمبيوت ــة أج ــى معرف ــدرة ع ــن الق ــح للمتدرب ــدورة أصب ــة ال يف نهاي
التفصيليــة، التعامــل مــع محــرر النصــوص )Word(، التعامــل مــع نظــام 
 ،)Excel( التعامــل مــع نظــام الجــداول اإللكرونيــة ،)Windows( التشــغيل
إنشــاء صنــدوق للربيــد االلكــروين وإرســال رســائل الكرونيــة )Email( باإلضافــة 

.»facebook« إىل التدريــب عــى صفحــة التواصــل االجتاعــي

مدة الدورة ومكانها:
كل نهــار ســبت ابتــداًء مــن 24 متــوز وملــدة عــرشة أســابيع مــن الســاعة 4:30 
حتــى ٦:30 مســاًء يف ديــر دون بوســكو لراهبــات الســالزيان. ويف نهايــة الــدورة 
2014/10/4 تــّم توزيــع الشــهادات عــى املتدربــن الذيــن كانــوا برفقــة أبنائهــم 
وأصدقائهــم خــال حفــل التخــرج الــذي اختتــم بنخــب املناســبة وقطــع قالــب 

الحلــوى برعايــة وحضــور األم الرئيســة واهبــات ديــر دون بوســكو.

...................................................... لجنــة االعــام - منظمــة تـطـويـــر

دورة تدريبية عىل الكمبيوتر واالنرتنتأخوية الحبل با دنس - مار انطونيوس
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وعاداتنــا  تراثنــا  هــي   ... اللبنانيــة  املونــة 
وتقاليدنــا...

مقابلــة مــع الســيدة أنطوانيــت بــدران زوجة 
الســيد ميشــال األشــقر عــن موضــوع املونــة 
أم  مــع  الحديــث  هــذه  وإليكــم  البلديــة 
مــروان. نشــري إىل أن هــدف املقابلــة تعريــف 
أهــل بلــدة الكحالــة عليهــا وعــى بعــض 

ــا. ــة تصنيعه ــن كيفي ــة وع ــواع املون أن

متى بدأت بتصنيع املونة وكيف تعلمت تحضرها؟
انــا مــن بلــدة آصيــا وهــي قريــة جبليــة يف منطقــة البــرون بعيــدة عن الســاحل 
نســبياً وأهلهــا يحــرون املونــة يف جميــع املواســم. لقــد تعلمــت تصنيــع املونــة 
منــذ صغــري مــع األهــل، وكان ألهــي أراٍض يهتمــون بهــا ومنهــم بــدأت تعلــم 
تصنيــع املونــة. وبعــد وفاتهــم رحمهــم اللــه ورثــت عنهــم بعــض األرايض وتعلــم 
تصنيــع املونــة اللبنانيــة. فقــد تعلمــت صناعــة العــرق والســبريتو والخــل مــن 
ــديت وتعلمــت منهــم أيضــاً صناعــة  ــدي وتعلمــت صناعــة الزبيــب مــن وال وال

الصابــون البلــدي... وغريهــا مــن املنتجــات 

متى أصبح اسم السيدة »أم مروان« معروف بصناعة املونة؟
عندمــا تزوجــت كان أهــي ال يزالــون عــى قيــد الحيــاة وكانــوا يزودوننــي بــكل 
ــة، باســتثناء بعــض األنــواع البســيطة التــي كنــت  مــا أحتاجــه مــن أنــواع املون
أحّرهــا يف منــزيل الزوجــي، وعندمــا بــدؤوا يكــربون يف الســن رحــت أســاعدهم 

يف التحضــري وأتعلــم منهــم بعــض األنــواع التــي كنــت أجهــل تحضريهــا. 

ــم  ــد تنظي ــري يف أعــايل خاصــة عن ــب كب ــة جان ــح للمون ــنة أصب ــد س ــنة بع س
ــّم  ــا ت ــوس، بعده ــار أنطوني ــة م ــة يف رعي ــغال اليدوي ــة واألش ــارض للمون مع
ــا  ــا وأن ــه وخارجه ــل الكحال ــن أه ــن م ــخاص عديدي ــل أش ــن قب ــجيعي م تش
ــن  ــد حس ــاً عن ــون دامئ ــل أن أك ــاع، وآم ــوين االندف ــم أعط ــرياً ألنه ــكرهم كث أش
ــان  ــل إع ــم. قب ــى ذوقه ــا ع ــوم بتحضريه ــي أق ــة الت ــون املون ــم وأن تك ظنه
ــكيلة  ــة تش ــدي يف صناع ــارى جه ــذل قص ــة أب ــل الرعي ــن قب ــرض م ــة مع إقام

ــع. ــاب الجمي ــط إعج ــون مح ــة تك ــن املون ــعة م واس

كيف تقومن بإنتقاء املواد الستعالها يف تحضر املونة؟
ج: إن معظــم املــواد التــي أســتعملها يف تحضــري املونــة موجــودة يف األرايض التــي 
ورثتهــا عــن أهــي فلدينــا العديــد مــن األشــجار املثمــرة والزيتــون والســفرجل 

والتــن والزعــر والعنــب وغريهــا.

ــد  ــم بع ــن بوضعه ــن تقوم ــبرتو، أي ــل والس ــذ والخ ــبة للنبي بالنس
ــه؟ ــون في ــاص يوضع ــكان خ ــة إىل م ــم بحاج ــاً أنه ــم عل تحضره

يف الضيعــة لدينــا »قبــو« وخــوايب، بعــد تصنيــع النبيــذ يوضــع يف خــوايب صغــرية 
ــه  ــوم بتصفيت ــا نق ــهر بعده ــوم إىل ش ــوايل 20 ي ــر لح ــي ويتخم ــا يغ وعندم
ــب إىل  ــا نذه ــبريتو عندم ــبة للس ــا، بالنس ــم إقفاله ــة« ويت ــه يف »األلفي ونضع
ــب  ــع العن ــة« ونض ــب القدمي ــحارة الخش ــم يف »س ــا نضعه ــب كّن ــاف العن قط
ــا مــن  ــد عودتن ــع أو خمــس نقــات، وعن بعــد قطفــه عــى ظهــر الحــار ألرب
القطــاف نضــع العنــب يف وعــاء كبــري ونقــوم بدهســه وعــره بواســطة األرجــل 
نكــون قبلهــا قــد لبســنا »الجازامــي« الجديــدة ثــم نضعهــا يف البــري وكان يــأيت 
إلينــا النحــل وبعــض الحــرشات العاقصــة، بعــد فــرة يرفــع العصــري إىل براميــل 
خاصــة بعــد تصفيتــه بواســطة »الرقيــد«، ثــم نضعهــم داخــل الكركــة عــى نــار 
خفيفــة وبعدهــا يصبــح لدينــا الســبريتو عيــار 30 مــن ثــم تتــدىن 25 وميكــن أن 
يتــدىن العيــار ليصبــح 10. وتُخلــط أخــرياً عيــارات الســبريتو التــي تــّم اســتخراجها 
مــن الكركــة مــع بعضهــا وتصبــح عيــار 19 توضــع بعدهــا يف الكركــة مــع كميــة 
م  محــددة مــن اليانســون الــذي يجــب أن يكــون مــن النوعيــة الجيــدة يك ال يطعِّ

وإال ســنقوم بإعــادة عمليــة التقطــري مــن بدايتهــا. 

ــون األشــقر  ــن الل ــب املقطــوف م ــون العن ــذ فيجــب أن يك ــا بالنســبة للنبي أم
والحبــة الصغــرية فيتــم أوالً عــر العنــب مــن ثــم تصفيتــه ووضعــه يف برميــل 
ونشــعل النــار تحتــه. بعــد خمــس ســاعات مــن الغــي تقريبــاً يوضــع العصــري 
ــد«  ــم »ترقي ــور. بعــد فــرة يت ــه الن ــه يف مــكان ال يدخل يف الخــوايب دون تغطيت
النبيــذ وتصفيتــه ووضعــه يف » األلفيــة« بواســطة الضغــط أو قطــع الهــواء عنــه 
ويجــب أن يوضــع يف مــكان مظلــم وكلــا بقــي لفــرة أطــول يف األلفيــة كلــا 

أصبــح مذاقــه ألــذ، وأقلــه ملــدة ســنة.

من بن أنواع املونة »الزيتون« ماذا ميكنك أن تخرينا عنه؟
لــدّي أرض مزروعــة بأشــجار الزيتــون األخــر يف ضيعتــي، إن الزيتــون األخــر 
ــه إىل الســواد لكــن بفضــل الشــتاء ميكــن أن  ــل لون إذا بقــي عــى الشــجرة ميي
ــواع  ــن كل أن ــس. لك ــب الطق ــن حس ــر لك ــون األخ ــة بالل ــرة زمني ــى لف يبق
ــتخراجه  ــة اس ــمى يف بداي ــذي يس ــت وال ــا الزي ــع منه ــن أن نصن ــون ميك الزيت
زيــت خضــري ويكــون طعمــه حــّد، البعــض يقــول أن لــون الزيتــون يؤثــر عــى 
ــة  ــرة زمني ــد لف ــون الجي ــت الزيت ــّي زي ــا بق ــذا خطــأ. وكل ــت فه ــة الزي نوعي
كلــا أصبــح طعمــه مميــزاً. هــذه الســنة كانــت كميــة الزيتــون التــي قطفناهــا 
قليلــة نســبة لألعــوام املاضيــة، ويتــم عــر الزيتــون يف املعــرة عــى البــارد ألنه 
يؤثــر يف طعــم الزيــت ونوعيتــه، بعدهــا نضعهــم يف خــوايب الفخــار ونغطيهــم 

منعــاً لدخــول الضــوء عــى الزيــت.

رأينا عىل صفحة التواصل االجتاعي لديك صور عن الفحم؟
ــن  ــت ب ــد نبت ــت أشــجار مختلفــة فوجــدت أن بعــض األشــجار ق يف األرض ينب
ــن ميلكــون »مشــحرة« أن  ــن أحــد األشــخاص الذي ــت م ــون فطلب أشــجار الزيت

ــن الفحــم،  ــي م ــي حصت ــا يف »مشــحرته« وأن يعطين ــا ووضعه ــوم بقطعه يق

ــان  ــرة وإتق ــقر ... خ ــت االش يف صناعة »املونة البلدية«انطواني
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والــدي كان يقــوم بتصنيــع الفحــم ولــي تتــم عمليــة التصنيــع يجــب أن يبقــى 
قــرب املشــحرة أشــخاص يراقبونهــا ويضعــون الــراب مــن حولهــا يك ال تحــرق 

كلهــا، وتســتغرق عمليــة إســتخراج الفحــم ثاثــة أيــام.

ما هي أنواع الرشاب التي تقومن بتصنيعها؟
رشاب األفنــدي: مثــاً مــن أســهل أنــواع الــرشاب، أشــري األفنــدي مــن البســتان 
عندمــا يكــون مــا زال فّجــاً أقــوم بعرهــم وأعــر القليــل مــن قرشتهــم وأضعها 
مــع العصــري املســتخرج بعدهــا أقــوم بتصفيتهــم ومــع كل كبايــة عصــري أفنــدي 
أضــع كبايتــن مــن الســكر وأقــوم بتحريكهــم عــى البــارد ملــدة يومــن بعدهــا 

أضعهــم يف قنــاين الزجاجيــة. 

خــل التفــاح: أشــري التفــاح وأقــوم بتقشــريه ووضعــه داخــل ســطل وبعــد فــرة 
أســتخرج الخــل مــن التفــاح وأقــوم بتصفيتــه ووضعــه يف الغالونــات.

هــل هنــاك نــوع مــن املونــة تجديــن صعوبــة يف تصنيعــه ونــوع آخــر 
تجديــن ســهولة يف تصنيعــه؟

إن صناعــة الصابــون دقيقــة جــداً ومــع كل تنكــة زيــت يلزمنــا حــوايل 4.5 كلــغ 
مــن »القطــرون« وهــذا الزيــت نســتخرجه مــن حبــات الزيتــون التــي تســقط 
عــى األرض. أوالً نضــع تنكــة الزيــت يف برميــل ونقــوم بتذويــب القطــرون الــذي 
ــار  ــل ونشــعل الن ــم يف الربمي ــاء ونضعه ــن امل ــة م ــد يف تنك يجــب أال متســه الي
تحــت الزيــت ثــم نضيــف القطــرون الــذي قمنــا بتذويبــه باملــاء عــى دفعــات 
مبكيــال دقيــق جــداً ويجــب اإلنتبــاه جيــداً لهــذه املوضــوع، وعنــد اإلنتهــاء نضــع 
الســائل الــذي حصلنــا عليــه ضمــن قالــب خــاص ويف اليــوم التــايل نقــوم بتقطيــع 

القالــب إىل مكعبــات بواســطة رشيطــة ويكــون حينهــا مــا زال القالــب طريـّـاً.

الكشــك: يف الســابق كان النــاس يصنعــون الكشــك مــن حليــب املاعــز فقــط أمــا 
اليــوم فقــد قــّل وجــوده. مــع كل كيلــو برغــل خشــن يلزمنــا عــرشة كيلــو لــن، 
ــوم  ــن ويف الي ــن الل ــد م ــطل واح ــه س ــف إلي ــم نضي ــاء ث ــل يف وع ــع الربغ نض
ــة  ــن اللبن ــطل م ــاً س ــف أيض ــح ونضي ــن املل ــة« م ــم »كمش ــع معه ــايل نض الت
أقــوم بتحضــريه ســابقاً أو أســتطيع أن أضيــف اللبنــة عــى عــدة أيــام متتاليــة 
ملــدة خمســة أيــام، فيتكاثــر املزيــج ويصبــح طعمــه كالحامــض، بعدهــا نقــوم 
بواســطة ملعقــة بوضــع املزيــح عــى رششــف يك يجــف عــى حــرارة الشــمس 

ــة ليصبــح ناعــاً. ــه، بعــد فــرة نأخــذ املزيــج إىل املطحن ونقــوم بتقليب

كيــس الزهــورات يتضمــن: شــاي أخــر، خامتيــه، زيزفــون، مردكــوش، شوشــة 
ــزة، وبعــض أوراق القصعــن، قــرش لــوز، نعنــع يابــس، زوفــا. الــذرة، خبيّ

مــرىب الســفرجل: هنــاك عــدة أنــواع مــن مــرىب الســفرجل، الســفرجل املــربوش، 
ــو ســفرجل نضــع  ــع كل خمســة كيل ــم، الســفرجل املقطــع، م الســفرجل الناع
ــوم  ــم نق ــن ث ــريه م ــوم بتقش ــله ونق ــفرجل ونغس ــف الس ــكر. نقط ــو س 4 كيل
بغســلهم مــرة ثانيــة، ونقــوم بتقطيعهــم أو نقوم بـ »برشــهم« وســلقهم بواســطة 
طنجــرة الضغــط ونركهــم يك يــربدوا عندهــا يكــون لونهــم أحمــر، ونضــع الســكر 

عليهــم ونشــعل النــار تحتهــم حتــى يشــتدوا.

ــم  ــزع منه ــلهم ونن ــم نغس ــمش ث ــار املش ــف مث ــوم بقط ــمش: نق ــرىب املش م
ــار  ــو ســكر ونضعهــم عــى الن ــو مشــمش نضــع 4 كيل العجــوة ومــع كل 5 كيل
حتــى درجــة الغليــان بعدهــا يتاســك املشــمش ونطفــئ النــار حســب الرغبــة، 

ــاً أو شــديداً. ــون أن يكــون مــرىب املشــمش طريّ ــاك أشــخاص يحب فهن

ليكــور الحنبــاس: نقــوم أوالً بإحضــار الســبريتو البلــدي عيــار 20، ونقــوم 
بتنظيــف الحنبــاس مــن الشــوائب ونضعهــم يف مرطبــان ونســكب فوقهــم 
ــد  ــاً دون أن نفتحــه، بع ــدة أربعــن يوم ــان م الســبريتو ونضــع الغطــاء للمرطب
تلــك الفــرة نقــوم بتصنيــع القطــر ونقــوم بتصفيــة الحنبــاس ونضعهــم يف وعــاء 

ــاس. ــور الحنب ــا ليك ــح لدين ــوق القطــر فيصب ف

رب الحــّر: نشــري الفليفلــة الحلــوة والفليفلــة الحــرة نقــوم بســلقهم، بعدهــا 
نقــوم بطحنهــم وننــزع القــرشة منهــم ونضعهــم بعــد عمليــة الطحــن عــى النــار 

حتــى يشــتدوا فيصبــح لدينــا رب الحــر.

كيف انتقيتي أسم »مونة أم مروان«؟
ــبب  ــو الس ــذا ه ــروان وه ــى م ــر يدع ــي البك ــون ابن ــاء ك ــة ج ــمية املون تس
الرئيــي للتســمية، أمــا بالنســبة للزينــة فهــي للدعايــة وإلعطــاء شــكل جميــل 

ــة. ــة اللبناني ــز للمون وممي

هل تقومن بتصنيع املونة يف بعض املواسم؟
أقــوم بتحضــري املونــة خــال الفصــول األربعــة. يف شــهر حزيــران أقــوم بقطــف 
ورق العريــش والزعــر، وأقــوم بتحضــري كل نــوع مــن أنــواع املونــة يف موســمه، 

الزيتــون يف فصــل الخريــف، ليكــور الحنبــاس يف فصــل الشــتاء.

ما هي الكلمة التي تريدين اضافتها عىل هذه املقابلة الجميلة؟
إن االطعمــة واملونــة التــي تصنــع عــى الطريقــة البلديــة مــن دون مــواد حافظــة 
كانــت وال تــزال تشــكل إرث مــن تراثنــا. ان املونــة تطيــل العمــر وتحافــظ عــى 
ــوالت يف كل املواســم  ــواع املأك ــر أن ــذ وأفخ ــاول أل ــرء تن ــتطيع امل ــة، فيس الصح
بعيــداً عــن املــواد الخطــرة التــي تدخــل يف تصنيــع املــواد الغذائيــة التجاريــة. أن 
الربكــة موجــودة يف املونــة البلديــة، لــذا فأنــا أشــجع كل الســيدات عــى صناعــة 

املونــة أو رشائهــا ملــا لهــا مــن فائــدة لجميــع أفــراد العائلــة. 

أشــكركم عــى هــذه املقابلــة وأمتنــى لـــ »منظمــة تطويــر« ولفريــق عمــل نــرشة 
ــة األعــال  ــم تشــجعون كاف ــم، وألنك ــق والنجــاح الدائ ــا يف« التوفي »شــو يف م

الفرديــة التــي يقــوم بهــا أبنــاء بلــدة الكحالــه وتلقــون الضــوء عليهــا.

..................................................................... طوين ميشــال ايب خليل
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من هي سيلينا؟
االسم: سيلينا جورج مكرزل 

العمر: عرش سنوات 

ــو  ــاً و اب ــه صيف مــكان الســكن: الكحال
ظبــي شــتاًء 

الهوايــة: الرقــص، الرياضــة والعــزف 
ــو  ــىل البيان ع

االختصاص: الرقص

الفرة املنقضية يف مارسة هذه الرياضة: 5 سنوات 

أخرينــا كيــف بــدأت يف مارســة هــذه الرياضــة؟ مــا كانــت املراحــل 
األوىل التــي مــررت بهــا ومــا مــدى ســهولتها؟

ــه  بــدات بالرقــص يف الخامســة مــن عمــري ويف أول ســنتن كنــت أرقــص البالي
ــل الـــ«Hip Hop« والـــ«Jazz«  والـــ  ــواع الرقــص مث فقــط ثــم تعلمــت كل ان

  .»Street Dance«

ما عدد التدريبات التي تقومن بها أسبوعياً؟
 »Gulnara Alekseeva« أمتــرّن 3 مــرّات يف األســبوع مــع معلمــة رقــص روســية

»Gymnastic»ومعلمــة رياضة للـــ

هل التدريب الذي تخضعن له صعب؟
التدريــب صعــب و قــايس، خاصــة عندمــا نبــدأ برقصــة جديــدة ولكــن بعدهــا 

يصبــح ممتعــاً ونرقــص عــى املوســيقى بتلقائيــة ونســتمتع بهــا.

ما هي اللحظات التي التنىس عندما تفكرين مبسرتك الرياضية؟
عندمــا نحــّر لعــرض رقــص نتعــب كثــرياً و نتمــرَن اكــر ولكــن خــال العــرض 

وخاصــة بعــده نشــعر بفــرح كبــري وغبطــة.

ما هي العروض التي شاركت بها؟
إســم الفرقــة التــي أرقــص فيهــا »Glomorous«. فقــد شــاركت يف عرضــن ســنة 
2012 و 2014 يف مدينــة أبوظبــي يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويف آخــر عــرض 
ــام  ــي أم ــاص يف أبوظب ــل خ ــت يف حف ــا رقص ــة ك ــات مختلف ــت 8 رقص رقص
الســفري الــرويس وهــذه الرقصــات تــم اختيارهــا فقــط مبناســبة حضــور الســفري.

مباذا تحلمن؟
أحلم أن أشارك يف أوملبياد »Gymnastic« او »رقص«.

ما هي أفضل نصيحة أعطيت لك؟
ــب  ــا نتع ــي عندم ــول معلمت ــا تق ــح(، م »No Pain No Gain« )ال أمل ال رب
ــة  ــن تقوي ــن م ــى نتمك ــة حت ــل واملتابع ــا التحم ــب علين ــن يج ــال التاري خ
العضــات التــي تســاعدنا عــى انجــاز املطلــوب منــا برباعــة وإحــراف. إن قــوة 
ــا  ــا يعطين ــاّ م ــن جســاّ قوي ــن هــي األســاس يف تكوي التحمــل خــال التاري

ــس . ــة بالنف الثق

تقــول معلمتــي ايضــاّ خــال التحضــري للعــرض »يف الحيــاة ســوف نواجــه 
صعوبــات ومتاعــب والرقــص ســيعلمنا عــى الصــرب واملثابــرة يف الحيــاة« وبعــد 

ــاز. ــاح واإلنج ــرح النج ــديد، ف ــرح الش ــاح والف ــعر باإلرتي ــرض نش الع

من أين تستمدين إلهامك؟
مــن أيب، فهــو يشــجعني وميرّننــي يف البيــت ويعطينــي النصائــح حتــى أســتمر 

وأواظــب.

هل من كلمة أخرة تودين قولها؟
ســاعدين الـــ Gymnastique عــى التطــور يف الرقــص. فلــو مل أكــن أرقــص، كانــت 
ــجاعة،  ــرة والش ــرب واملثاب ــي الص ــص علّمن ــة. فالرق ــخصيتي مختلف ــتكون ش س
ــص  ــا أرق ــا عندم ــت. فأن ــس الوق ــوي يف نف ــف وق ــّن وخفي ــمي ل ــل جس وجع

ــرياً. أتســى وأفــرح كث

وأخــرياً أود أن أشــكر أيب »جــورج« وأمــي »مارلــن« عــى تشــجيعي عــى املثابــرة 
ــي  ــديت الت عــى الرياضــة والرقــص كــا أود ان أتوجــه بالشــكر الخــاص إىل وال

شــجعتني وســاعدتني عــى إجــراء هــذه املقابلــة.  

الثقافــة لجنــة   .............................................................................

موهبــة  مكــرزل:  جــورج  مميزة يف الرقص منذ الِصَغرســيلينا 
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ــاً يف اللحــوم والدواجــن  ــر تلقائي ــة، نفّك عندمــا نتحــّدث عــن املصــادر الحيواني
والســمك. لكــن مــاذا عــن البــزّاق؟ هــل يتمتّــع بقيمــة غذائيــة مهّمــة تدفعنــا 
ــواق  ــهد يف األس ــة، نش ــار والفاكه ــب الخض ــة؟ اىل جان ــة فعليّ ــه أهّمي إىل إيائ
ــداً يف  ــذي يشــتهر تحدي ــزّاق ال ــاً للب ــة خــال هــذا املوســم انتشــاراً الفت اللبناني

ــون  ــن يحبّ ــخاصاً كثريي ــن أّن أش ــيّة. ويف ح ــم الفرنس ــة واملطاع ــا الغربيّ أفريقي
تناولــه، نجــد يف املقابــل فئــة كبــرية مــن النــاس تعتــرب هــذا األمــر غريبــاً وغــري 
اعتيــادي. فهــل هــو مفيــد لــك، وبالتــايل هــل يجــب عليــك إدخالــه إىل غذائــك؟

خسارة الوزن
وتعليقــاً عــى هــذا املوضــوع املُثــري لإلهتــام، قالــت إختصاصيــة التغذيــة جانن 
ــّد مــن أهــّم  ــزّاق يُع ــة« إّن »الب ــل يف حديــث خــاّص لـ»الجمهوري عــّواد الجميّ
ــوخ  ــزّاق املطب ــن الب ــكّل 100 غ م ــات، ف ــة الكالوريه ــة القليل ــادر الغذائي املص
ــط  ــا فق ــاي، يزّودن ــوب ش ــاوي ك ــا يس ــة )Coquille(، أي م ــزوع القوقع واملن
بســبعن ســعرة حراريــة. مــا يعنــي أنــه ميكــن إدخالــه إىل نظــام غــذايئ صّحــي 

ــوزن«. ــم بال ــدة والتحّك ــات الزائ ــدف إىل خســارة الكيلوغرام يه

فيتامينات ومعادن ذهبّية
وأشــارت إىل أّن »عّشــاق البــزّاق يعتقــدون أنـّـه يخلــو مــن أّي قيمــة غذائيــة أو 
منفعــة صّحيــة، خصوصــاً أّن حجمــه صغــري وال يــزن شــيئاً، لكنهــم ســيتفاجؤون 
حتــاً عندمــا يعلمــون أنـّـه يحتــوي كميــة بروتينــات تُضاهــي تلــك املوجــودة يف 
لحــم العجــل، إضافــة إىل مجموعــة مــن أهــّم الفيتامينــات خصوصــاً الـــA الــذي 
ــان  ــي وض ــاب واألداء املناع ــة اإلنج ــام وعمليّ ــّو العظ ــّاً يف من ــؤدي دوراً مه ي
ــدة وبــرشة صّحيــة، واملعــادن كالحديــد املطلــوب لنقــل األوكســيجن  رؤيــة جيّ
مــن الرئتــن إىل خايــا الجســم، والكالســيوم والفوســوفر اللذيــن ال غنــى عنهــا 

لبنــاء عظــام وأســنان قويّــة.

فضــاً عــن النحــاس الــذي يعمــل مــع الحديــد إلنتــاج خايــا دم حمــراء صّحيــة، 
ــكّل مــن العضــات  ــذي يســاعد عــى ضــان األداء الطبيعــي ل ــوم ال واملاغنيزي
لقلبــك  الصديقــة   3 األوميغــا  األساســية  الدهنيــة  واألحــاض  واألعصــاب، 

ــك«. ودماغ

يخلو من الكولسرتول
ــن  ــئ ٧9 غ م ــزّاق النيّ ــن الب ــوي كّل 100 غ م ــا: »يحت ــن حديثه ــت جان وتابع
امليــاه، و1٦ غ مــن الربوتــن، وغرامــن مــن الكربوهيــدرات، وغرامــاً مــن 
الدهــون، و250 ملــغ مــن املاغنيزيــوم، و1٧0 ملــغ مــن الكالســيوم )مــا يعــادل 
ــد، و15  ــن الحدي ــغ م ــن النحــاس، و3,5 مل ــغ م ــب(، و0,4 مل ــوب حلي ــع ك رب
ــزّاق  ــة، أّن الب ــارص القيّم ــذه العن ــن كّل ه ــم م ــن C. واأله ــن الفيتام ــغ م مل

يخلــو مــن الكولســرول وبالتــايل فهــو مفيــد ملــرىض القلــب ولألشــخاص الذيــن 
ــرول«.  ــون والكولس ــا بالده ــا لغناه ــم تفاديه ــوب منه ــوم واملطل ــون اللح يحبّ
ــض  ــاه بالحام ــون وغن ــدرات والده ــاره إىل الكربوهي ــل افتق ــت: »بفض وأضاف
ــّى  ــوم، يتح ــدن املاغنيزي ــان )Tryptophan( ومع ــروف بالريبتوف ــي املع األمين

ــز النشــاط«. ــر وتعزي ــة التوت ــزاج ومحارب ــى تحســن امل ــدرة ع ــزّاق بالق الب

فوائد جالّية
ــه  ــزّاق ال تقتــر فقــط عــى القلــب واملــزاج ومــا يؤّمن ــد الب وكشــفت أّن فوائ
للجســم مــن عنــارص غذائيّــة أساســية لــه، بــل تشــمل أيضــاً الناحيــة الجاليّــة، 
فأوضحــت أنــه »يحتــوي مــواد الـــ»Allantoin« والكوالجــن واإلياســتن التــي 
ــادة  ــع إع ــا ومتن ــا وإرشاقه ــا وليونته ــا مرونته ــد إليه ــا البــرشة وتُعي تجــّدد خاي

منــّو البثــور.

ــا  ــع الخاي ــع تجّم ــذي مين إضافــة إىل حامــض الغليكوليــك )Glycolic Acid( ال
ــن  ــة، ويحــارب مشــكات حــّب الشــباب والشــيخوخة يف آن. ولفتــت جان امليت
إىل أّن »البــزّاق يدخــل أيضــاً يف صناعــة املــواد املخّصصــة لتضميــد الجــروح، أو 

القضــاء عــى البثــور الســوداء.

فضــاً عــن اســتخدامه يف املنتجــات املخّصصــة للعنايــة بالبــرشة الحّساســة ألنــه 
يعالــج التهيّــج واإلحمــرار اللذيــن تتعــرّض لهــا«، مؤكّــدة أّن »الدافــع الرئيــس 
ــع بــأّي رائحــة  الســتخدام البــزّاق يف كّل هــذه املنتجــات، يعــود إىل أنــه ال يتمتّ

وال يســبّب األمل واألهــّم أنــه يُعــّد مصــدراً طبيعيــاً مئــة يف املئــة«.

ــتحر  ــاف مس ــى غ ــدت ع ــال وج ــع يف ح ــدم الهل ــرأة بـ»ع ــت كّل ام ونصح
التجميــل الــذي تشــريه أنــه يحتــوي مركّبــات البــزّاق، فهــذا يُشــري إىل جودتــه 
العاليــة الحتوائــه عنــارص طبيعيــة ســتمنحك مفعــوالً أقــوى مــن املنتجــات التــي 

ــاً«. ــك ال تســتبدليه إطاق تدخــل يف تركيبتهــا مــواّد مصّنعــة، لذل

طريقة طهوه
إىل ذلــك، تطرّقــت جانــن إىل أصــول طبــخ البــزّاق قائلــة: »ال غنــى عــن تحضــري 
ــد  ــاءه ق ــا أّن أمع ــة، مب ــكلة صّحي ــادي أّي مش ــة لتف ــة صحيح ــزّاق بطريق الب

ــوي الســموم. تحت

ــا يف حــال تحضــريه  ــد مــن مصــدره. أّم إذا أردت رشاءه جاهــزاً، فيجــب أن تتأكّ
بنفســك، مــن الــروري بدايــًة تركــه لعــرشة أيــام يك يتمّكــن مــن إخــراج بقايــاه 
واملــواد الزلقــة وبالتــايل تطهــري أمعائــه، رشط تركــه عــى درجــة حــرارة الغرفــة 
أو يف مــكان توجــد فيــه نســبة رطوبــة ضئيلــة، وعــدم وضعــه يف مــكان جــاّف 
ــع إىل خمــس مــرّات  ــك، يجــب غســله أرب ومعــرّض ألشــعة الشــمس. بعــد ذل

بامليــاه والخــّل األبيــض فتلحــظ أّن قرشتــه مل تُعــد ســوداء.

ثــّم تغليــه لخمــس دقائــق يف ميــاه ســاخنة إلزالــة جــزء مــن مرانــه، وتضعــه 
ــا،  ــي تحبّه ــارات الت ــه البه ــف إلي ــاعة وتضي ــع س ــاخنة لرب ــاه س ــّدداً يف مي مج
ــار،  ــاّر، أو البه ــر، أو الح ــاي األخ ــون، أو الش ــون، أو اليانس ــاع، أو الكّم كالنعن
أو الثــوم، أو الحامــض... وشــّددت عــواد عــى »رضورة تفــادي تنــاول البــزّاق إذا 
ــاري،  ــة الكل ــي إىل فصيل ــه ينتم ــاً أن ــية، خصوص ــاين الحساس ــخص يُع كان الش
والقريــدس، وأنــواع أخــرى مــن مثــار البحــر التــي قــد تســبّب هــذه املشــكلة«.

أدخلوه إىل غذائكم
وأوصــت أخــرياً قــرّاء »الجمهوريــة« بـــعدم الــرّدد يف تنــاول البــزّاق، خصوصــاً إذا 
كانــوا مــن عّشــاقه، فيدخلونــه إىل غذائهــم مرّتــن وحتـّـى ثــاث مــرّات أســبوعياً. 
أّمــا إذا كنــت ال تحبّــه أو تجــد صعوبــة يف تقبّــل تناولــه لكّنــك يف املقابــل تريــد 
اإلســتمتاع مبنافعــه وباألصــداء اإليجابيــة التــي يتحــّى بهــا، أشــّجعك عــى تذّوقه 
ــتبدال  ــب إىل اس ــرىض القل ــًة م ــه«، داعي ــى مذاق ــاد ع ــه وتعت ــد تحبّ ــا ق فلرمّب

اللحــوم الحمــراء بالبــزّاق مــن وقــت إىل آخــر لتقليــص املخاطــر عليهــم.

........................................... نقــاً عن جانن عّواد »جريدة الجمهورية«

ُمحتوى البزّاق سيصدمك حتاً
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يف إطــار اإلضــاءة عــى نشــاطات جوقــة »ال جويــا« متــت زيــارة منــزل »االســتاذ 
االن بجــاين« مديــر الجوقــة إلجــراء مقابلــة مــع أعضــاء الهيئــة اإلداريــة، وكان  

لنــا هــذا الحديــث املشــوق معهــم:

كيف تّم تأسيس الكورال وملاذا تّم إطاق »LA JOYA« عليه؟
تأســس الكــورال تحديــداً يف االول مــن آب عــام 2012 كّنــا مجموعــة مــن 
األشــخاص الذيــن يحبــون كثــرياً إنشــاد الراتيــل وكان هدفنــا أال نكــون موجودين 
ــاورة وكل  ــق املج ــرى واملناط ــا إىل الق ــل ليتخطاه ــه ب ــاق الكحال ــط يف نط فق
ــيتاالت  ــم ريس ــراس وتنظي ــس واألع ــة القدادي ــل خدم ــن أج ــك م ــان. وذل لبن
دينيــة وفنيــة وفولكلوريــة، فانضــم بدايــًة إىل الجوقــة حــوايل /15/ عضــواً ومــن 
ثــم أصبحــت تضــم /20/ عضــواً ملتزمــاً لكــن يف الريســيتاالت واملناســبات الكربى 
يرتفــع أعضــاء الجوقــة إىل حــوايل /30/. أمــا بالنســبة لاســم فقــد أخــذ بعــض 
ــا نرغــب يف إعطائــه  الوقــت بســبب ورود عــدة أســاء عــى أذهاننــا لكننــا كّن
ــي  ــرح ه ــا. الف ــة وأجوائه ــة الجوق ــن روحاني ــرّب ع ــرح ويع ــز إىل الف ــاً يرم اس
.»LA JOYA« ــرر تســميتها ــا أوالً أو »La joie« إىل أن تق ــي راودتن ــرة الت الفك

)الصــوت،  أعالهــا  بتنظيــم   »LA JOYA« تقــوم جوقــة كيــف 
الكــرى؟  األعــال  يف  أو  الريســيتاالت  يف  املــكان...(  الرتاتيــل، 

مبــا أننــا أسســنا جوقــة نطــاق عملهــا كل لبنــان ينبغــي أن يرافــق معهــا مجهــود 
كبــري باإلضافــة إىل التحضــريات التــي نقــوم بهــا كتدريبــات للجوقــة. لذلــك فقــد 
قمنــا بتشــكيل عــدة لجــان يف الجوقــة وكل لجنــة هــي مكلفــة مبهمــة معينــة 

وهــي:

• اللجنة الفنية: مهمتها تحضري الجوقة وتدريبها واختيار الراتيل.	
• ــي 	 ــل اجتاع ــموعة أو تواص ــة أو مس ــة مرئي ــا إعامي ــام: مهمته ــة اإلع لجن

ــا. ــة النشــاطات واإلعــان عنه ــك لعــرض كاف وذل
• لجنــة الروتوكــول: هــي لجنــة مســؤولة عــن تحديــد نوعيــة املابــس ألعضــاء 	

ــم  ــة تنظي ــن كيفي ــايئ وع ــيتال الغن ــي أو الريس ــيتال الدين ــة يف الريس الجوق
دخــول الجوقــة إىل املــكان املخصــص لهــا خــال النشــاطات بطريقــة مميــزة 
باإلضافــة إىل تأمــن املقاعــد الازمــة للمدعويــن  واســتقبالهم وتحديــد 

ــع الدعــوات. وتوزي
• لجنــة التنشــئة: مهمتهــا الســهر عــى روحانيــة الجوقــة مــن خــال تنظيــم 	

لقــاء صــاة شــهري يف منــزل أحــد األعضــاء ويكــون عــادة لقــاًء مميــزاً حيــث 
ترتفــع الصلــوات النابعــة مــن صميــم القلــب، ومــن مهامهــا أيضــاً مســاعدة 
ــة  ــن الناحي ــا م ــي تســتوجب تدخله ــة يف بعــض الحــاالت الت أعضــاء الجوق

ــة. الروحي
• ــة 	 ــاء الجوق ــة ألعض ــاطات الرفيهي ــم النش ــا تنظي ــاطات: مهمته ــة النش لجن

ــة. ــاة الجاع ــش حي ــار عي ــة اختب ــك بغي ــة( وذل ــة، رحل ــذاء، ترويق )غ
• ــم 	 ــد تنظي ــة عن ــاء الجوق ــات ألعض ــن املوص ــم بتأم ــات: تهت ــة املواص لجن

ــاطات. النش
• لجنــة أمانــة الــر: تهتــم بكافــة االجتاعــات وبتنظيــم املحــارض وبأرشــيف 	

االجتاعــات  أوقــات  تحديــد  اىل  باإلضافــة  امللفــات  وجميــع  الجوقــة 
ومضمونهــا.

• لجنة التصوير: مهمتها تصوير نشاطات الجوقة كافة.	
• لجنــة أمانــة الصنــدوق: مهمتهــا إدارة شــؤون الجوقــة مــن الناحيــة املاليــة 	

مــن إيــرادات النشــاطات التــي تنظمهــا.

ذكــرت أنكــم موجوديــن عــىل برامــج التواصــل االجتاعــي هــل ميكــن 
أن نحصــل عــىل عنوانكــم؟

نحــن موجــودون عــى صفحــة التواصــل االجتاعــي » Facebook« وعــى 
.»Email« ولدينــا أيضــاً صنــدوق للربيــد االلكــروين »Instagram« صفحــة

ما هي الصعوبات التي تواجهكم خال تنظيم الريسيتاالت؟
هنــاك بعــض الصعوبــات تواجهنــا خاصــًة اننــا نتعامــل مــع اشــخاص مل نعرفهــم 
ســابقاً، لكــن هنــاك اشــخاص يرغبــون يف الحضــور اىل الريســيتاالت التــي تقيمهــا 
الجوقــة ألنهــم وجــدوا انهــا جوقــة مميــزة بالطريقــة التــي تقــدم فيهــا الراتيــل 

واالغاين.

هل ميكن أن تخرنا عن التارين التي تقوم بها الجوقة؟
نقــوم بالتاريــن يف الجوقــة أقلــه يــوم يف األســبوع ملــدة ســاعتن ويتضمــن هــذا 
التمريــن خدمــة قــداس االحــد ويتضمــن أيضــاً متريــن للريســيتال املرتقــب عــى 
مراحــل ألننــا نقــوم بإعــداد ريســيتال كل ثاثــة أشــهر تقريبــاً. خــال التاريــن 
يتــدرب أعضــاء الجوقــة عــى انشــاد الراتيــل الجديــدة أو إعــادة التدريــب عــى 
بعــض الراتيــل، لكــن إذا دعــت الحاجــة نقــوم بدعــوة أعضــاء الجوقــة إلجــراء 
ثــاث أو أربــع جلســات تدريبيــة يف األســبوع وفقــاً للمــدة الزمنيــة التــي تســبق 

العمــل الــذي يتــم تحضــريه.

هــل هنــاك خيــارات معينــة مــن الرتاتيــل تتفــرد الجوقــة بإنشــادها 
كاملزامــر أو الرتاتيــل واأللحــان التــي تعــر عــن الفــرح وعــن روحانيــة 

الجوقــة؟
إجــاالً نحــن جوقــة جامعــة نرتــل كافــة أنــواع الراتيــل واملزامــري باللغــة العربية 
ــاد  ــن اىل انش ــا مدعوي ــا أنن ــد يف روحانيتن ــا نج ــة، لكنن ــة أو األجنبي أو الرياني
ــن  ــس م ــال القدادي ــل خ ــة الراتي ــون غالبي ــعنا لتك ــا بوس ــل م ــري ونعم املزام
املزامــري وذلــك بالرجــوع اىل األصــل، اىل مــا نــص عليــه اإلنجيــل بعهّديــه القديــم 
والجديــد. خــال القــداس الــذي نخدمــه تتــوزع الراتيــل بــن املزامــري والراتيــل 
الجديــدة لهــذا تكــون التدريبــات التــي نقــوم بهــا أصعــب مــن بقيــة الجوقــات 
نظــراً للصعوبــة التــي تتميــز بهــا املزامــري عــى صعيــد اللحــن أو الكلمــة، لكننــي 
ــد حــدٍّ معــّن وهــم  ــة أشــخاصاً مندفعــن ال يقفــون عن أجــد يف أعضــاء الجوق

متحمســون جــداً إلتقانهــا.

ــه  ــتوحون من ــذي تس ــر وال ــن املزام ــذي يلح ــخص ال ــو الش ــن ه م
ــه؟ أعال

نحــن متأثــرون جــداً بــاألب يوســف األشــقر، لكننــا يف هــذه الفــرة نركــز عــى 
االعــال التــي قدمهــا الراهــب االنطــوين االب البــري رشفــان، وبالطبــع لــن ننــى 

 ... »LA JOYA« ــة ــع جوق ــة م تزرع الفرح يف ترانيمهامقابل
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االعــال التــي قدمهــا األب منصــور لبــي ونحــن متأثــرون جــداً فيــه.

ــىل  ــوظ ع ــدم ملح ــاك تق ــد ان هن ــتمرار ونج ــم باس ــع أعالك نتاب
صعيــد تعــدد األصــوات يف الجوقــة، هــل تســتطيع أن تــرشح لنــا عــن 

ــم؟ تجربتك
يف البدايــة وجدنــا صعوبــة مــن هــذه الناحيــة ألن بعــض أعضــاء الجوقــة هــم 
ــة  ــع يف الجوق ــب املســتمر لألصــوات األرب مــن األشــخاص الجــدد، لكــن التدري

ــا نتخطــى الصعوبــات بخاصــة عنــد تدريــب كل صــوت عــى حــده. جعلن

هــل يتــم تدريــب أشــخاص متحمســن للدخــول الجوقــة إمنــا هــم ال 
يجيــدون اإلنشــاد أو الغنــاء أو لديهــم صــوت مقبــول؟

ــا شــخص  ــن أن يكــون بينن ــع م ــة خاصــة ال مان ــا روحاني ــة لديه ــا جوق ــا أنن مب
صوتــه مقبــول ندعــوه للصــاة أوالً معنــا وعنــدي إميــان وبعــد خــربة يف أن يصبــح 
ــه  ــع ال ميكن ــه، بالطب ــيقوم ب ــذي س ــاص ال ــب الخ ــد التدري ــزاً بع ــداً ممي منش

ــه ميكــن أن يســتمر كعضــو فاعــل يف الجوقــة. اإلنشــاد منفــرداً لكن

أية كنيسة تقومون بخدمتها حالياً؟
منــذ ســنة تقريبــاً ونحــن ملتزمــون بخدمــة كنيســة ســيدة النجــاة- الجمهــور- 
حــارة الســت، وقبلهــا ملــدة ســتة أشــهر خدمنــا يف كنيســة مــار اليــاس- جــر 
الباشــا، وكل أول أحــد مــن الشــهر نقــوم بخدمــة كنيســة مــار اليــاس يف بتاتــر 

مــع الخــوري جــان الهاشــم.

ــز، هــل هــو مــرور مــن  ــه صــوت ممي الخــوري جــان الهاشــم لدي
ــم؟ إدائك

بالطبــع هــو مــرور وهــو يطلــب منــي إنشــاد املزامــري والراتيــل باللغــة 
الريانيــة، وقــد قمنــا معــه بخدمــة عــدة كنائــس معــه يف املنطقــة، التعزانيــة- 

ــا. ــدون وغريه بحم

هــل تضعــون رشط الســن للراغبــن االنضــام اىل الجوقــة وكــم ترتاوح 
اعــار أعضــاء الجوقة؟

ليــس هنــاك ســن محــدد لانضــام اىل الجوقــة، وتــراوح أعــار أعضــاء الجوقــة 
مــا بــن 1٦ و 34 عامــاً، باســتثناء األســتاذ طــوين جرجــس أيب خليــل الــذي نعتــربه 
كأب روحــي للجوقــة وأســتاذنا. وبــاب الجوقــة مفتــوح للجميــع رشط أن يكــون 
راغبــاً وملتــزم دائــم فيهــا. ألن االلتــزام وهــو أمــر مهــم ونشــدد عليــه مــع أعضاء 
ــن  ــن األشــخاص الذي ــري م ــاك الكث ــن. هن ــة خاصــة خــال اجــراء التاري الجوق
انســجموا بالجوقــة ويرغبــون االنضــام اليهــا وبعــد فــرة يجــدون أنفســهم غــري 
قادريــن عــى املتابعــة وأشــخاص آخريــن دخلــوا الجوقــة وكانــوا معجبــن جــداً 
ــة  ــادل واملحب ــرام املتب ــه االح ــذي يلف ــي املوجــود ال ــّو العائ ــا وبالج بروحانيته
ــوار  ــة اىل الح ــد، باإلضاف ــري مفي ــكام الغ ــن ال ــد ع ــدة كل البع ــوة البعي واألخ
املتبــادل وهــذا الــذي يجعــل أعضــاء الجوقــة يعملــون بــروح واحــدة وكفريــق 

واحــد. 

إن الجوقــة نشــيطة جــداً ونحــن نعــرف أن املشــاريع التــي قمتــم بهــا 
كثــرة ومتعــددة، فــا هــي هــذه النشــاطات؟

ــا  ــة وتجعله ــر الجوق ــي تظه ــا أن النشــاطات هــي الت ــة رأين ــذ إنشــاء الجوق من
معروفــة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى تكــون حافــزاً لألعضــاء إلبــراز أجمــل 

مــا لديهــم ويجــدون أنهــم يقومــون بعمــل جديــد. بدليــل أنــه إذا تــّم ســؤال 
ــيكون  ــع س ــادي فالطب ــيتال مي ــراء ريس ــون بإج ــوا يرغب ــا إذا كان ــة ع الجوق
جوابهــم إيجــايب ألن الجميــع بانتظــاره. وهنــا أحــب أتكلــم عــن أعضــاء الجوقــة، 
ــم  ــة فرناه ــة الكنيس ــة ولخدم ــهم للجوق ــوا نفس ــون كرس ــخاص مؤمن ــم أش ه
يركــون أعالهــم والتزاماتهــم ملتابعــة نشــاطات الجوقــة وأعالهــا وال يشء 

ــا إىل أبعــد حــدود.  ــزام به يثنيهــم عــن االلت

أما عى صعيد النشاطات فهي متعددة ومتنوعة وعامة ما تكون كاآليت:

• ريسيتال سنوي ميادي )ميكن أن يقام يف كنيستن(	
• ريســيتال ســنوي يف زمــن الصــوم أو زمــن القيامــة )ميكــن أن يقــام يف 	

كنيســتن(
• ريسيتال ديني يف منتصف العام )غري ثابت(	
• ــاء عــى 	 ــخ...( بن ــات، طــرب، شــعبي، إل ــّدة )فريوزي ــة ع ريســيتاالت غنائي

ــات ــال املهرجان ــخاص أو خ ــب أش طل

أما النشاطات التي قامت بها الجوقة فهي مفصلة كا يي:

صيف 2012: مهرجان عيد السيدة أم النور- الكحاله

مياد 2012: ريسيتال يف كنيسة مار الياس- جر الباشا
    ريسيتال يف كنيسة سيدة النجاة- الجمهور- حارة الست

أيار 2013: مهرجان أسبوع الثقافة يف املعهد األنطوين- بعبدا

ــاء  ــة بالغن ــتمرت الجوق ــزة اس ــيقى- الجمي ــد املوس ــان عي ــف 2013: مهرج صي
ملــدة ســاعة ونصــف تقريبــاً عــى أنغــام فرقــة موســيقية كبــرية فكانــت هــذه 

ــة. ــزة للجوق ــاً، محطــة ممي املحطــة، فنيّ
- مهرجان بلدة العبادية

- مهرجان عيد الصليب- رشتون

مياد 2013: ريسيتال يف كنيسة السيدة أم النور- الكحاله

- ريسيتال يف كنيسة مار بطرس وبولس- األرشفية

• ــال 	 ــرأس الكاردين ــث ت ــريك حي ــريك- بك ــرح البطري ــداس يف ال ــة الق خدم
ــة  ــن املطارن ــدد م ــع ع ــة م ــة اإللهي ــي الذبيح ــرس الراع ــارة بط ــار بش م
ــزاً  ــاء ممي ــذا اللق ــرح وكان ه ــيد ال ــع س ــدة م ــاء معاي ــة إىل لق باإلضاف

ــريتها. ــة ومس ــخ الجوق ــة يف تاري ــة مهم ومحط
• خــال العــام 2014: خدمــة قــداس عيــد مــار مــارون يف كنيســة مــار 	

مــارون- الجميــزة
• ريســيتال يجســد جميــع األزمنــة الليتورجيــة يف كنيســة مــار بطــرس 	

األرشفيــة وبولــس- 
•  خدمة عيد سانت تريز يف كنيسة سانت تريز- املنصورية	

باإلضافة اىل :

• خدمة قداس نهار األحد يف كنيسة سيدة النجاة- الجمهور	
• خدمة قداس أول أحد من كل شهر يف كنيسة مار الياس- بتاتر	
• خدمــة صــاة املســبحة كل 1٦ مــن كل شــهر يف مــزار مــار رشبــل- منــزل 	

جاكلــن بجــاين- الكحالــه
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• حصة كل أسبوع لتعلم اللغة الريانية مع الخوري رشيد أيب خليل.	

ــاطات  ــاً نش ــاك أيض ــة هن ــا الجوق ــي تقيمه ــة الت ــاطات الروحي ــع كل النش م
ترفيهيــة ورياضيــة وثقافيــة ورحــات. لقــد تــّم تنظيــم مخيــم صيفــي باإلضافــة 
اىل »weekend« يف بيــت الكاهــن – معــاد وزيــارات دينيــة متنوعــة وبالطبــع ال 

تغيــب الصــاة أبــداً عــن كل األعــال.

مــن هــم عازفــو الجوقــة الحاليــون ومــا هــي اآلالت املوســيقية التــي 
؟ تستعملونها

يف كل جوقــة هنــاك آلــة موســيقية ثابتــة إمــا بيانــو أو أورغ، حالياً عــازف الجوقة 
ــا أشــري إىل مواهــب عــزف عــدة موجــودة يف  عــى األورغ »جــوي بجــاين« وهن
ــة  ــاك »زين ــة Cello أيضــاً وهن ــو وعــى آل الجوقــة، »كارل الزغبــي« عــى البيان
بجــاين« وهــي ترافقنــا بالعــزف عــى آالت Percussion التــي أصبحــت أساســية 
ــن  ــدون م ــخاص عدي ــاك أش ــربى فهن ــاطات الك ــا يف النش ــة. أم ــا يف الجوق معن
أصدقــاء الجوقــة يعزفــون عــى عــدة آالت موســيقية فنســتعن بهــم عــن 

ــاً للحاجــة. الــرورة أو وفق

ــة  ــف عاق ــف تص ــل كي ــيد أيب خلي ــوري رش ــة الخ ــرت يف املقابل ذك
ــة؟ ــه بالجوق ــه أو عاقت ــة ب الجوق

الخــوري رشــيد هــو مرشــد الجوقــة هــو شــخص مميــز بالنســبة للجوقــة وقريــب 
ــد  ــة عي ــداس ليل ــة ق ــدم الجوق ــى. تخ ــن معن ــة م ــا للكلم ــكل م ــا ب ــداً منه ج
امليــاد وعيــد الغطــاس باإلضافــة إىل زمــن الصــوم وأســبوع اآلالم والقيامــة التــي 
يرأســها الخــوري رشــيد يف رعيتــه يف كنيســة مــار بطــرس وبولــس يف األرشفيــة.

مــا هــي إيــرادات الجوقــة املاديــة نســبًة لألعــال التــي تقومــون بهــا 
بخاصــة عندمــا يكــون النشــاط يف مــكان بعيــد؟ 

إن النشــاطات التــي تقــوم بهــا الجوقــة هــي لقاء بــدل مــادي يؤمن اســتمراريتها 
ــد يف  ــاس موح ــات ولب ــتندات وملف ــن مس ــة م ــة للجوق ــف مادي ــاك تكالي فهن
بعــض املناســبات باإلضافــة إىل تكاليــف هندســة الصــوت واملواصــات وكل 
البــدالت املاديــة التــي متنــح للجوقــة تحفــظ لــدى أمانــة الصنــدوق الســتعالها 

وفــق الحاجــة.

ما هي نشاطاتكم املستقبلية؟
إن جوقــة »LA JOYA« هــي حــارضة دامئــاً لتلبيــة أي دعــوة أو املشــاركة يف أي 
نشــاط يطلــب منهــا عــى كافــة الصعــد. وهنــا أريــد أن أخربكــم أننــا أشــخاص 
ــد  ــة وأري ــة واآلرامي ــة الرياني ــودة اىل الجــذور يف اللغ ــري والع ــوق إىل املزام نت
اإلشــارة إىل أن مرشــدنا الخــوري رشــيد أيب خليــل هــو أســتاذ اللغــة الريانيــة يف 
الجامعــة، بــدأ يعطينــا دروســاً يف اللغــة الريانيــة كل نهــار اثنــن ملــدة ســاعة 
لنتمكــن مــن تغذيــة أنفســنا وتغذيــة الجوقــة ولزيــادة ثقافتنــا عندهــا نقــول 
للنــاس مــا هــي اللغــة الريانيــة وكيــف يتــم إنشــادها مــن خــال جوقتنــا. أمــا 
حاليــاً فيتــم التحضــري لريســيتال ميــادي مميــز وضخــم وحتــاً ســينال إعجــاب 

الجميــع وســيكون يف مــكان مختلــف هــذه املــرة إن شــاء اللــه.

هل من كلمة أخرة ننهي بها هذه املقابلة الجميلة؟
جوقــة  »LA JOYA« مســتمرة ولــن تتوقــف بهمــة الشــباب الصبايــا والتزامهــم 
وهنــا ال بــد مــن كلمــة شــكر لـــ »منظمــة تطويــر« ألنهــا تقــوم باإلضــاءة عــى 
مواهــب البلــدة يف نــرشة »شــو يف مــا يف« فيتعرفــون عــى نشــاطائنا رمبــا هنــاك 
ــا للصــاة أوالً مــن ثــم  ــا ورمبــا سيتحمســون لانضــام الين أشــخاص ال يعرفونن

إلنشــاد الراتيــل والعيــش معــاً كجاعــة واحــدة...

»LA JOYA« أعضاء جوقة
• آالن بجاين - رئيس الجوقة	
• جوي بجاين - نائب الرئيس وعازف أورغ	
• 	Cello كارل الزغبي - مستشار وعازف
• 	Percussion زينا بجاين- عازفة
• جوليات بجاين - أمينة الر	
• مارينا بجاين - أمانة الر	
• ريتا فادي بجاين - املسؤولة اإلعامية	
• هادي بجاين - لجنة اإلعام	
• مارك سلوم - من قرطبا لجنة اإلعام	
• سيلن أيب خليل - مسؤولة التنشئة اإلعامية	
• شاكر بجاين - لجنة التنشئة	
• جورج سليم الزغبي - مسؤول الربوتوكول	
• ساندي بو عايص - من العبادية لجنة الربوتوكول	
• أوليفر بجاين - لجنة الربوتوكول	
• فادي صالح - من رشميا لجنة املتابعة	
• نور معلوف - من إيعات لجنة املتابعة	
• تانيا بجاين - مسؤولة األرشيف	
• طارق أبيض - لجنة األرشيف	
• آالن رزق الله - مسؤول النشاطات	
• ريتا طوين بجاين - لجنة النشاطات	
• سمري حرب - من سن الفيل	
• رامي بعقليني - من الحدث	
• مرييا صادر - من بسوس	
• كيني كرم - من املنصورية	
• الشاعر طوين جرجس أيب خليل	
• مارينال ريشا - من عميق	
• مارينا أيب خليل	
• كارال الزغبي	
• مايا بجاين	
• جوزيت بجاين - أمينة الصندوق	

نتمنــى لجوقــة »LA JOYA« التوفيــق والنجــاح لاســتمرار يف مســريتها ألن 
مســرية الرنيــم هــي بشــارة إميانيــة، فاللحــن بأصالتــه والكلمــة بعراقتهــا 

ــام.... ــرح وس ــان وف ــارة إمي ــارة... بش ــه بش ــم بأدائ والرني

الثقافــة لجنــة   .............................................................................
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ــة  ــان ال ســيا املمثــل بحضــور خــاص ويكتســب حضــوره خصوصي يتمتــع الفن
أكــر إذا كان )فنــان الشــعب( يتحــدث عــرب شــخصياته التــي يؤديهــا عــن 
ــى تحســبها  ــج يف الشــخصية حت ــام ويندم ــرح ع ــي وأمل مشــرك وف هــّم جاع
ــع كل  ــث تنطب ــز يف االداء حي ــرد ومتي ــى تف ــك ع ــة داالً بذل ــخصيته الحقيقي ش
ــذا  ــوة نفســها. هك ــا بالق ــال وتحبه ــا االجي ــاس وتحكيه شــخصية يف أذهــان الن
هــو الفنــان »جــورج بطــرس« شــخصية فنيــة اكتســبت صفــة القــرب مــن العقــل 
ــة  ــل، خفيفــة الظــل وصاحب والقلــب مــن خــال أدواره التــي يؤديهــا يف التمثي
ــر عــى شــخصية  ــا اك ــددة املواهــب. تعرفن ــب املشــهورة، شــخصية متع املقال
ــن  ــه وع ــن نفس ــع ع ــه املتواض ــال حديث ــن خ ــان م ــق واالنس ــان والصدي الفن

ــي. ــه ومشــواره الفن تجربت

البطاقة الشخصية:
ــدا  ــد بعب ــن. موالي ــدان – جزي ــدة املي ــن بل جــورج أنطــوان بطــرس، األصــل م
يف 19٧٧/4/12، عــاش بــن بلــدة اللويــزة والفياضيــة– قضــاء بعبــدا. كــرب ومنــا 
وســكن يف بلــدة الكحالــه التــي أحبهــا وأحــب أهلهــا منــذ 29 عامــاً، متــزوج مــن 

الســيدة ديانــا بجــاين عــام 200٦ ولــه ولــدان )أنجيلــو – ماتيــو(.

ــة  ــه يف املدرس ــق صف ــره وكان رفي ــذ صغ ــة من ــة الطبل ــى آل ــزف ع ــب الع أح
ــزف  ــه لع ــراراً إىل منزل ــوه م ــذي كان يدع ــل ال ــو خلي ــاس أب ــتاذ داين الي األس
ــرُبت املوهبــة. يف العــام 1991 اشــرى أول  ــرُب الصديقــان وكَ املوســيقى. إىل أن كَ
طبلــة مــن عمشــيت وال يــزال محتفظــاً بهــا حتــى اليــوم. كان ولعــه باملوســيقى 

ــل... ــن الطوي ــا درب الف ــة يشــق به ــاً يف طريق ــر طوي ــه يفك يجعل

ــى شــهادة )BT-3( شــيف  ــة وحصــل ع ــد الفندقي ــام 1993 دخــل معه يف الع
مطبــخ وتخــرج عــام 199٦، وكان أســتاذه يف معهــد الفندقيــة الشــيف أنطــوان 

الحــاج. 

دخــل معهــد املوســيقى ايضــاً عــام 1993 عــن عمــر 1٦ ســنة حيــث درس لســبع 
ســنوات مــادة االيقــاع الرشقــي اختصــاص آلــة الطبلــة. 

18 صفحــة  يف  التكملــة   ..................................................................

ــاء صغــره. دامئــاً مــا كان يبحــث عــّا  كان اإلبــداع وحــب االخــراع رفيقيــه أثن
ــه إىل  ــة قادت ــاف واملعرف ــب االكتش ــة بح ــه املليئ ــر. طفولت ــز ومبتك ــو ممي ه
ــن  ــدو مكــرزل م ــي عب ــداع، فالســيد اي ــز واإلب شــباب مــيء بالنشــاط والتمي
ــه ميكانيــي أصيــل وصاحــب عــدة إخراعــات  مواليــد 193٧ ميكــن وصفــه بأن

ــم.  ــة والرس ــه الكاتب ــة اىل هوايات باالضاف

زار فريــق نــرشة »شــو يف مــا يف« منــزل الســيد ايــي عبــدو مكــرزل يف الكحالــه 
بعــد علمهــم عــن إخراعــات ميكانيكيــة كان قــد صممهــا ونفذهــا منــذ شــبابه 
ــايض  ــار امل ــع رسد ألخب ــوق م ــع ومش ــاًء ممت ــكان لق ــذا. ف ــا ه ــة يومن ولغاي
والحــارض ســاعدتنا للتعــرف أكــر عــى شــخصيته واهتاماتــه واملحطــات التــي 

أثــرت يف حياتــه:

كيف أكتشفت شغفك يف عامل امليكانيك؟
أثنــاء دراســتي كنــت بارعــاً جداً يف الرســم فكانت املعلمــة تضع رســوماتهياملميزة 
ــن يف  ــن املميزي ــاً م ــت أيض ــا كن ــع، ك ــا الجمي ــة لرياه ــل الكنيس ــام مدخ أم
ــا  ــوم ي ــاً: »ق ــي مازح ــتاذ ينادين ــابقات كان األس ــح املس ــد تصحي ــاء فعن اإلنش
ــة الدراســة ألين  ــن أرغــب مبتابع ــا كتبــت«. مل أك ــا م ــل جــران أرن جــران خلي
ــف  ــذ يف ص ــت تلمي ــة. كن ــاكل ميكانيكي ــذ هي ــم وتنفي ــغًف بتصمي كان يل ش
البكالوريــا عندمــا قلــت لوالــدي بأننــي أرغــب بــرك املدرســة وتعلــم ميكانيــك 
الســيارات. لكــن حينهــا مل يكــن يف لبنــان معاهــد تعلــم هــذا االختصــاص، فقــال 
ــري  ــة« ليث ــة »كتان ــله اىل كاراج رشك ــر ألرس ــون مصغ ــع يل كمي ــدي أصن يل وال

ــوك اىل العمــل عندهــم. إعجــاب املســؤولن ويطلب

16 صفحــة  يف  التتمــة   ..................................................................  

فنان متعدد املواهب ... وصهر الضيعة! ميكانيي أصيل وصاحب عدة إخرتاعات
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فأنكبيّــت ليــاً ونهــاراً أعمــل عــى تنفيــذ كميــون »Six Wheel« مصّغــر 
وأعطيتــه لوالــدي لريســله، وكنــت عــى ثقــة تامــة بأنــه ســوف يســتحوذ عــى 
ــت  ــي كُن ــتعملة الت ــع املس ــور والقط ــق األم ــراً لدقائ ــن نظ ــاب املهندس إعج

ــايب.  ــة يل أو ألصح ــرض أو لعب ــن أي غ ــا م افكفكه

ــل  ــارشة بالعم ــة« ملب ــة »كتان ــر برشك ــل مدي ــوين ألقاب ــام، طلب ــة أي ــد بضع وبع
لديهــم. كــم كنــت فخــوراً بنفــي حــن دخلــت مكتــب املديــر ورأيــت 
»الكميــون الصغــر« عــى مكتبــه. ومــن حينهــا بــدأت أعمــل يف حقــل ميكانيــك 

الســيارات وكان عمــري حــوايل الـــ 18 ســنة.

ماذا تتذكر من مرحلة الشباب؟
ــى  ــن أح ــبة إيل م ــت بالنس ــاف، فكان ــب االستكش ــبايب بح ــة ش ــزت مرحل متي
ــف  ــل الصي ــون ايلَّ يف فص ــه يأت ــي يف الكحال ــر رفاق ــت أذك ــا زل ــل ... م املراح
ليشــاهدوا مــا كنــت أقــوم بتصنيعــه بجانــب املنــزل ألنهــم كانــوا يعرفــون أنــه 

ــد. ــا يشء جدي ــدي دامئً ل

مــا هــي االحــداث واألعطــال امليكانيكيــة التــي أصلحتهــا ومــا زلــت 
تتذكرهــا؟

ــه  ــت اىل كاراج »شــحروري« )ألن ــم أنتقل ــن ث ــة وم ــة كتان ــت يف رشك ــد عمل لق
أقــرب مــن ناحيــة املواصــات( حيــث كانــوا يركــون يل اصعــب األعطــال وكانــت 

تحفــذين اىل حلهــا، حتــى ولــو كنــت أســهر الليــايل: 

»كان معظــم  الزبائــن يف كاراج شــحروري مــن األغنيــاء الذيــن تيقتنــون ســيارات 
جديــدة وفريــدة، كــا كان عــدد منهــم ســعوديون ميلكــون ســيارات الكاديــاك 
ــام حــرت ســيارة »األمــرة  وغريهــا مــن الســيارات الفخمــة. يف يــوم مــن األي
مليــا الصلــح« مــن نــوع )Chrysler( فيهــا عطــل يف تصنيــع الفرامــل مــن الرشكــة 
ــة  ــا إىل رشك ــيارات )Chrysler( فأخذوه ــة س ــي وكيل ــة ه ــة كتان ــت رشك وكان
ــض  ــدداً. وكان بع ــح مج ــت املكاب ــاين تعطل ــوم الث ــا، ويف الي ــة« لتصليحه »كتان
املقربــن مــن األمــرية الذيــن أتــوا ســابقاً لتصليــح إحــدى الســيارات لــدى كاراج 
شــحروري فأعجبــوا بعمــي فطلبــوا إرســال ســيارة األمــرية يل ألقــوم بتصليحهــا. 
عندمــا أحــروا الســيارة طلبــت أن أجربهــا والنــزول بهــا مــن الكحالــه... عنــد 
ــا إىل كاراج  ــُت به ــح عــن اإلشــتغال فاتجه ــة توقفــت املكاب وصــويل إىل الحازمي
ــا ســنحر  ــة عنــد أصدقــايئ فســألوين كيــف وصلــت الســيارة لعنــدك ألنن كتان
ــزي«  ــف »إنكلي ــم موظ ــن أن لديه ــم م ــا بالرغ ــريكا لتصليحه ــن أم ــاً م مهندس
ومل يعــرف مــا هــو ســبب العطــل فيهــا. فأخــذت الســيارة إىل كاراج شــحروري 
وطلبــت مــن العــال تفكيــك الدواليــب وكل يشء يتعلــق بالفرامــل إىل أن 
وجــدت العلّــة التــي كانــت الســبب يف عــدم اشــتغال الفرامــل. قمــت بتجربــة 
الســيارة فوجدتهــا قــد تغــريت كليـّـاً، إتصلنــا بالســائق الســتام الســيارة وتجربتها، 
ــزل مــن الســيارة  ــرياً ون وبعــد قيادتهــا برعــة واســتعال الفرامــل تعجــب كث

وقبّلنــي وشــكرين. 

ــت أول مــرة  ــاك وكان ــوع كادي ــة مــن ن بعــد فــرة قامــوا بإحضــار ســيارة ثاني
ــل الســتينات(، قمــت بــرشاء قطــع  ــك )يف أوائ ــاس أوتوماتي ــك فيت ــوم بتفكي أق
الغيــار مــن شــخص يســافر كل فــرة إىل أمــريكا ملتابعــة دورات حــول الســيارات 
ــق  ــن أي يشء يتعل ــار ع ــاعدة أو اإلستفس ــّي املس ــرض ع ــع وع ــة الصن األمريكي
ــيارة،  ــاس الس ــع فيت ــت بتجمي ــكرته. قم ــة فش ــيارات األمريكي ــع أو الس بالقط
ــذا  ــت به ــي قم ــم أنن ــة رغ ــأ بالنتيج ــكاراج فتفاج ــب ال ــع صاح ــا م وتجربته

ــرة«. ــل ألول م العم

ماذا بعد كاراج الشحروري؟
ــيا  ــيكو« يف كفرش ــل ليس ــاء »معم ــدأ بن ــحروري ب ــي يف كاراج الش ــال عم خ
ــي يف  ــد زبائن ــن أح ــا( كان م ــس اإلدارته ــس مجل ــا )رئي ــل صواي ــيد جمي والس
الــكاراج وشــقيقي حبيــب كان يعمــل لديــه فطلــب الســيد صوايــا مــن شــقيقي 
أن يبلغنــي أنــه يريــد أن أعمــل عنــده يف املصنــع وهــو مســتعد أن يرســلني إىل 
إيطاليــا مــن أجــل التخصــص عــى حســاب الرشكــة، فقبلــت الطلــب وســافرت 
إىل إيطاليــا وهنــاك تدربــت عــى عــدة آالت لصناعــة بــاط الســرياميك ومنهــا 
ــان لصناعــة  ــي كان مــن املتوقــع أن ترســل إىل لبن ــة »كبــس الســرياميك« الت آل
الســرياميك يف الليســيكو. لكــن بعــد وصولهــا وتركيبهــا مل يعمــل املكبــس كــا 

يجــب فأحــروا مهندســاً إيطاليــاً للكشــف عليهــا ومل تنجــح وذلــك بعــد فــرة 
ــت مــن االدارة  ــه... عندهــا طلب تســعة أشــهر مــن التجــارب الفاشــلة مــن ِقبَل
إعطــايئ الصاحيــة إلصــاح العطــل، فدرســت نقطــة الضعــف وقمــت بخراطــة 
بعــض مــن القطــع وإســتبدالها اىل أن نجحــت بتصليــح املكبــس عــى طريقتــي 
ــري إســم املكبــس  ــا تغي ــع يف ايطالي الخاصــة. فطلبــت إدارة ليســيكو مــن املصن

وذلــك بســبب عــدم نجــاح تصميمهــم. 

... تتمة املقابلة مع السيد ايي عبدو مكرزل 
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ــيكو يف  ــدى ليس ــودة ل ــس املوج ــى املكاب ــف ع ــي الكش ــب من ــرة طل ــد ف بع
األردن والتــي كانــت صناعــة أملانيــة. ففوضتنــي الرشكــة بــرشاء املكابــس التــي 
تعجبنــي فســافرت مجــدداً إىل إيطاليــا إىل مصنــع للمكابــس فوجــدت عيوبــاً يف 
ــع  ــي تتعطــل بصــورة دامئــة، إىل أن وجــدت مصن ــع املكابــس الت طريقــة تصني

للمكابــس فأجريــت بعــض التعديــات عليهــا وتــّم تصديــر عــدد منهــا إىل لبنــان 
لصالــح معمــل ليســيكو. 

ــات  ــدة تعدي ــت بع ــد قم ــر وق ــيكو م ــل يف ليس ــاً للعم ــافرت أيض ــا س ك
عــى آالت التصنيــع وقــد أدهشــت الجميــع يف أعــال مختلفــة. وكنــت أقــوم 
بتدريــب مهنــديس ميكانيــك عــى تصليــح آالت املكابــس وعــى مختلــف أنــواع 

ــاً. ــدة 47 عام ــت يف معمــل ليســيكو م ــد عمل اآلالت. لق

ما هي املجاالت األخرى التى عملت فيها؟
عملــت أيضــاً يف تصنيــع األســلحة يف املخرطــة وخاصــة »املسدســات مــن عيــار 
6 ملــم« وقــد أهديــت إحداهــا للرئيــس كميــل شــمعون وقمــت أيضــاً بتصليــح 

بعــض أنــواع األســلحة.

ــي أقــوم  ــاً والت ــي تعمــل آلي ــدي أيضــاً مجموعــة مــن »مناقــل الشــوي« الت ول
بتصنيعهــا يف مخرطتــي يف الـــ »atelier« قــرب منــزيل. وكذلــك أخرعــت ونفــذت 

ــحيل  ــة تش ــتعاله يف عملي ــتطيع اس ــذي أس ــحالة« ال ــص الش ــم لـــ »مق تصمي
ــجرة،  ــى الش ــود ع ــة إىل الصع ــى األرض دون الحاج ــف ع ــا واق ــجار وأن األش
ــن دون أن  ــجرة م ــى الش ــون يف أع ــي تك ــار الت ــط الث ــه يلتق ــة إىل أن باإلضاف

تقــع أرًضــا.

ــظ  ــف تحاف ــزة )collection car( كي ــيارة ممي ــود س ــك تق ــرى أن ن
ــا؟ عليه

كنــت أجــري اختبــارات عديــدة عــى الســيارات وأملــك ســيارة مــن طــراز فيــات 
موديــل 19٦5 نــوع »Abarth« موتــور »٦00 CC« مصنوعــة يدويــاً، إنهــا ســيارة 
خاصــة بســباقات الرعــة كانــت ضمــن معــرض للســيارات يف باريــس. اشــريتها 
ــان وقمــت بصيانتهــا منــذ ذلــك الحــن  مــن أحــد األشــخاص عــام 1980 يف لبن

ــق  ــم أواف ــايل فل ــغ خي ــا مببل ــراً بيعه ــّي مؤخ ــرَِض ع ــى ُع ــذا، حت ــا ه اىل يومن
)30.000$(، بالرغــم مــن عمــر الســيارة إال أننــي مــا زلــت أحتفــظ لهــا ببعــض 
ــي  ــر أنن ــي. أذك ــع بنف ــن قط ــه م ــا أحتاج ــع م ــوم بتصني ــار أو أق ــع الغي قط
قمــت خــال الحــرب بتعديــل إحــدى الســيارات مــن نــوع فيــات لتعمــل عــى 

الغــاز بــدالً مــن البنزيــن ورحــت أتنقــل بواســطتها يف كافــة املناطــق الســاحلية 
والجبليــة وكــا قمــت أيضــاً بتشــغيل إحــدى الســيارات عــى الــكاز.

ما هي الكلمة التي توجهها لقراء نرشة »شو يف ما يف«؟
ــا،  ــرة فيهملونه ــم فك ــر لديه ــة تتفج ــخاص، مجموع ــن األش ــان م ــاك نوع هن
وآخــرون يتمســكون بأفكارهــم فيطورونهــا ويكافحــون حتــى تتحقــق أحامهــم 
ــه »ال يوجــد يشء اســمه مســتحيل«.  ــدأ أن ــن مب ــاً م ــع انطاق عــى أرض الواق

اننــي أقــوم بتحويــل مــا يــدور يف رأيس مــن أفــكار عــى الــورق، أرســمها تقريبيــاً 
حتــى يكتمــل تفاصيــل التصميــم عــى الــورق. فعليــاً كل فكــرة تنجــح إن أرّص 
صاحبهــا عــى إنجاحهــا ولكــن يجــب أن تكــون الفكــرة موجــودة لتغطيــة حاجــة 
يريدهــا وأن يتعلــم صاحبهــا الكثــري عنهــا ثــم ينطلــق بــإرصار وصــرب للوصــول إىل 

الهــدف األســمى ونجاحهــا فالحاجــة أم اإلخــراع...

أخــرياً، أريــد أن أشــكر »منظمــة تـطـويـــر« وخاصــًة فريــق عمــل نــرشة »شــو يف 
مــا يف«عــى جهودكــم وإهتامكــم باإلضــاءة عــى مســرييت امليكانيكيــة وامتنــى 
أن أكــون قــد شــجعت مــن لديهــم طاقــات دفينــة عــى إستكشــافها وإطــاق 

ــان إلبداعهــم يف كل املجــاالت. العن

خليــل ايب  طــوين   .....................................................................
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دخــل معهــد التمثيــل »أكادمييــة العلــوم الســينائية واملرحيــة« لدراســة 
املــرح عــام 2001، حيــث نــال شــهادة يف التمثيــل وكان برفقــة صديقــه املمثــل 

جــاد أنطــون بجــاين.

عــام 2001 تعــرض لحــادث ســري عندمــا كان برفقــة األســتاذ داين أبــو خليــل حــن 

ــة غوســطا  ــرم يف منطق ــارس ك ــان ف ــع الفن ــن م ــة متري ــن مــن حفل ــا عائديّ كان

بتاريــخ 2001/4/21. فلــم يســتطع الحصــول عــى شــهادة مــن معهــد املوســيقى 
ــا جــراء الحــادث مــا اســتوجب  ــي تعــرض له بســبب الكســور والرضــوض الت
بقائــه يف الفــراش لفــرة زمنيــة وذلــك يف فــرة التخــرج مــن املعهــد. لكنــه أكمــل 

مســريته الفنيــة ألنــه يعتــرب أن الفــن هــو موهبــة وليــس علــاً بحــد ذاتــه.

الفنــان املعــروف واملشــهور جــورج بطــرس أشــهر مــن نــار عــىل علــم، 
كيــف تقــدم نفســك لجمهــور قــّراء »شــو يف مــا يف«؟

هــذا ســؤال كبــري جــداً عــّي، وهــذه كلــات فنــان ومشــهور أريــد أن أخترهــا 

بثــاث كلــات: موســيقي – ممثــل وشــيف مطبــخ. 

إننــي مــن األشــخاص الذيــن يحبــون أن يذكــروا اســم اللــه يف كل األعــال التــي 

ــّن:  ــاً مــن قول ــل كل يشء، منطلق ــا قب ــال رضــاه فيه ــد أن أن ــا وأري يقومــون به
ــاوي األخ اســطفان نعمــه و«الشــاطر  ــي كان يرددهــا الطوب ــراين » الت ــه ي » الل

ــي. ــه الحردين ــي كان يرددهــا القديــس نعمــة الل بيخلــص نفســو« الت

هل كان هناك تشجيع من األهل يف بداياتك؟
أكيــد بالطبــع، لكــن ظــروف العائلــة مل تكــن تســمح بالســري يف طريــق الفــن يف 
البدايــة، ألننــا عائلــة كبــرية ولــدى األهــل أولويــات عديــدة حينهــا. لكنهــم كانــوا 

يعلمــون أن يف داخــي شــخصية فنيــة مميــزة. 

أذكــر هنــا أنــه كان يــردد إىل منزلنــا عســكري يف الجيــش اللبنــاين يدعــى 
لبنــان حــرب بحكــم الصداقــة وكان بحوزتــه طبلــة قدميــة مصنوعــة مــن 
الفخــار ويجيــد عــزف »ايقــاع البلــدي« عليهــا وكنــت أنجــذب إليــه كثــرياً أثنــاء 
العــزف. شــاءت الظــروف أننــي مل أعــد أرى ذلــك الشــخص إىل أن شــاهدين عــى 

التلفزيــون فطلــب منــي بعدهــا أن أعلمــه العــزف عــى النوطــة فتأثــرت كثــرياً 
ألنــه الشــخص األول الــذي شــجعني والــذي ســمح يل أن أســتعمل آلتــه عندمــا 
ــوم.  ــى الي ــا حت ــت أحتفــظ به ــا زل ــه أهــداين إياهــا وم ــاً أن ــت صغــرياً، عل كن
أهــي شــجعوين كثــرياً فكلــا أىت شــخص لزيارتنــا يطلبــون منــي أن أعــزف لــه أو 

عندمــا نتواجــد يف مناســبات شــتى.

هل أسست مع رفاقك يف الكحاله فرقة موسيقية؟
ــتاذ  ــادة االس ــيقية بقي ــة موس ــه فرق ــي يف الكحال ــع رفاق ــنا م ــد أسس ــم لق نع
داين ابــو خليــل وقــد شــاركنا يف عــدة حفــات موســيقية يف مختلــف املناطــق 

اللبنانيــة واملهرجانــات ومنهــا الحفــات التــي كانــت تقــام يف صالــة كنيســة مــار 
ــس الجــوار.  ــور وكنائ ــاس والســيدة أم الن ــار الي ــادواين وم ــوس الب أنطوني

ــت  ــن عزف ــرب الذي ــن والع ــن اللبناني ــن أو املطرب ــم الفنان ــن ه م
ــم؟ معه

ــان جــورج  ــة مــع الفن بطرس... تتمــة املقابل
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ــكال  ــاع، باس ــز البي ــم: ماي ــن منه ــن اللبناني ــف الفنان ــع مختل ــت م ــد عزف لق
مشــعاين، احمــد دوغــان، هشــام الحــاج، كلوديــا الشــايل، فــارس كــرم، رامــي 
عيــاش، ســيمون حدشــيتي، جــورج الفغــايل، مادلــن مطــر، زيــن العمــر، مريــام 
فــارس، شــادي إبراهيــم، نقــوال األســطا، شــادي فــرح، ناجــي األســطا، ميشــال 
قــزي، وغريهــم، ومــن الفنانــن العــرب »صابــر الرباعــي«. ولــدّي أرشــيف كبــري 
للحفــات التــي شــاركت فيهــا. وقــد قمــت بالعديــد مــن الرحــات الفنيــة خــارج 
ــان  ــع الفن ــيقية، م ــم املوس ــت عضــواً يف فرقه ــر حــن كن ــن ك ــع فنان ــان م لبن
ــر واألســتاذ هــادي  ــة كارول صق ــع الفنان ــاش إىل املغــرب واألردن وم ــي عي رام

ــة باســكال مشــعاين اىل تونــس. ــر والفنان رشارة إىل الجزائ

من هو عازف الطبلة املفضل لديك؟
ــال  ــراك خ ــتاذ روين ب ــة األس ــازف الطبل ــرياً ع ــي كث ــام 1993 جذبن ــال الع خ
مشــاركته يف برنامــج ســتوديو الفــن إنــه عــازف رائــع. وأنــا أيضــاً مــن املعجبــن 
ــن  ــون م ــل أن أك ــت آم ــا وكن ــوين عنق ــتاذ ط ــيقي األس ــف املوس ــداً باملؤل ج

ــوب. ــادي يعق ــتاذ ف ــك األس ــذه وكذل تامي

علمنــا مؤخــراً أنــك أصبحــت تقــوم بالعزف عىل عــدة آالت موســيقية 
ســوياً هــل ميكنــك أن تخرنــا عــن هــذه التجربة؟

ــران  ــة يؤث ــان فاملجتمــع والبيئ ــر أمــران طبيعيّ ــري والتطوي م، التغي ــدَّ ــاة تتق الحي
جــداً يف اإلنســان إذا كان لديــه رغبــة يف التطــور والتقــدم عمليــاً، منــذ صغــري 
وأعتــرب نفــي أننــي ضابــط إيقــاع فقــط وال أرغــب أن أكــون غــري ذلــك. الحقــاً 
اكتشــفت أن لــدّي القــدرة عــى تطويــر نفــي. منــذ خمــس ســنوات اشــريت 

آالت »Percussion« مــن أمــريكا لكننــي مل أبرزهــم إال منــذ ثــاث ســنوات 
تقريبــاً. وجــدت نفــي أننــي أســتطيع املثابــرة، وهنــا أذكــر أن صديقــي األســتاذ 
إيــدي فاضــل قــد ســافر فــرة وجيــزة مــع الفنانــة مريــام فــارس ورحــت أعــزف 
مكانــه عــى آالت »Percussion« يف لبنــان فوجــدت الجمهــور يتجــاوب معــي 
كثــرياً. لكــن للظــروف أحــكام وعائلتــي هــي التــي يجــب أن تأخــذ الحيّــز األكــرب 
ــده  ــا تري ــو م ــاة ه ــا يف الحي ــم م ــرية وأه ــؤوليات كث ــاك مس ــي وهن ــن وقت م

العائلــة وليــس مــا أريــده أنــا، ولســت يف عمــر يســمح يل باملغامــرة.

بعــد دراســتك يف مــادة اإليقــاع الرشقــي هــل قمــت بــدورك بإعطــاء 
دروس ألشــخاص أحبــوا العــزف عــىل آلــة الطبلــة؟

لقــد أعطيــت دروســاً خصوصيــة يف مــادة اإليقــاع الرشقــي منــذ 13 عامــاً وهنــاك 
ــك  ــوم. وكذل ــة الي ــتمروا لغاي ــزف واس ــوا الع ــن أحب ــذ الذي ــن التامي ــد م العدي
كنــت أســتاذاً ملــادة املــرح يف مدرســة راهبــات العائلــة املقدســة- الزلقــا ســنة 

.2013

كيف اتجهت اىل التمثيل وملاذا أحببت التمثيل؟
إن هــذا الســؤال يعنــي يل الكثــري براحــة. عندمــا كنــت ألتقــي النــاس كانــوا 
يطلبــون منــي أن أدرس التمثيــل ألنهــم وجــدوا يّف شــخصية مميــزة. ال بــل إن 
البعــض قــد المــوين ألننــي درســت الفندقيــة والعــزف عــى آلــة الطبلــة معتربيــن 

أن مــكاين األفضــل هــو يف التمثيــل. فدخلــت معهــد التمثيــل »أكادمييــة العلــوم 
ــة  ــي املمثل ــت معلمت ــام 2001 وكان ــرح ع ــة امل ــة« لدراس ــمعية والبري الس

فيفيــان أنطونيــوس واملمثلــة كارول عبــود.

يف أي عام برز اسم املمثل جورج بطرس؟
ــر جــداً حينهــا باملمثــل »جيــم كاري«  ــرياً وكنــت متأث ــل كث كنــت أحــب التمثي
ــده العمــل األول  ــم »The Mask« وكنــت بارعــاً جــداً يف تقلي بعــد صــدور فيل
كان »تــريا والبتـّـار« مــن بطولــة الكاتــب واملخــرج جــاد أنطــون بجــاين واملمثلــة 
تاتيانــا مرعــب وقــد شــارك يف هــذا العمــل أيضــاً الشــاعر واملمثــل طــوين ســطيح 
بحضــور املمثــل أنطــوان كربــاج، مــن ثــم عــى املــرح مــع األب فــادي تابــت 
ــاز يف  ــل جــورج خب ــع املمث ــم م ــا ث ــوت« وبعده ــا بيم ــة »الحــق م يف مرحي

برنامــج »ســاعة باإلذاعــة«.

ــب  ــات واالتصــاالت بالكات ــن املقاب ــخ 2008/4/2 وبعــد خمــس أشــهر م بتاري
واملخــرج رشبــل خليــل، أصبحــت مــن عــداد فريــق برنامــج »بســات وطــن« 
ــم 5  ــة لإلرســال واســتمريت معه ــذي يعــرض عــى شاشــة املؤسســة اللبناني ال

ــى العــام 2013.  ســنوات حت

إن العمــل يف مجــال التمثيــل يتطلــب وقتــاً كبــرياً فالعائلــة هــي مــن أولويــايت 

وأصبحــت املســؤوليات تكــرب شــيئاً فشــيئاً واألوضــاع يف وطننــا ليســت عــى مــا 
ــة مســيحية وبعدهــا افكــر يف  ــا تأســيس عائل ــرام ومــا يهمنــي يف هــذه الدني ي
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الشــهرة ان شــاء اللــه.

ــاك  ــن رأين ــات وط ــج بس ــا يف برنام ــنوات أمضيته ــس س ــد خم بع
ــي؟ ــا ه ــة م ــات اللبناني ــض املسلس ــاً يف بع ــاً ناجح ممث

لقــد شــاركت يف مسلســل »الغالبــون- الجــزء الثــاين« يف دور الكولونيــل شــاوول 
الــذي كان يعــرض عــى شاشــة املنــار وشاشــة »OTV« وهــو يعــد أكــرب انتــاج 
ــا  ــة، ك ــة العربي ــاحة الفني ــى الس ــات ع ــرب االنتاج ــد أك ــاين وأح ــي لبن درام
شــاركت أيضــاً يف برنامــج زواج عــى املــزاج عــى شاشــة »OTV« مــن بطولــة 

ــا عيــىس.  ــة راني املمثــل يوســف حــداد واملمثل

أيــن تجــد نفســك بارعــاً أكــر بــن أنــواع التمثيــل يف الدرامــا– 
االجتاعــي؟ أو  التاريخــي  الكوميــدي- 

أنــا رصاحــًة أميــل إىل الكوميديــا رغــم صعوبــة األدوار فيهــا خاصــة عنــد تقليــد 
ــن أو تأليــف شــخصية، لكــن بعــد  ــة تتطلــب تكوي ــى أو أدوار أخــرى صعب أنث
الــدور الــذي أديتــه يف مسلســل الغالبــون رأيــت أن يف الدرامــا يســتطيع املمثــل 
ــاً  ــدور كان صعب ــه مــن أحاســيس عــى الرغــم أن ال أن يعطــي كل مــا يف داخل
جــداً ألنــه يجــب التكلــم باللغــة العربيــة التــي تدربنــا عليهــا كثــرياً، وكان تصويــر 
الحلقــات يتــم يف أقــى قــرى الجنــوب. ونلــت وقتهــا إعجــاب املخــرج الكبــري 
رضــوان شــاهن »صديــق املمثــل« الــذي قبّلنــي وقــال يل أنــه مــرور جــداً مــن 

إدايئ. 

هــل تشــعر بينــك وبــن نفســك أنــك أنجــزت وحققــت كل مــا تطمــح 
إىل تحقيقــه يف حياتــك، أم هنــاك الكثــر مــن الطموحــات واملشــاريع 
– حياتيــاً  )فنيــاً  بإنجازهــا  ترغــب  التــي  واألفــكار واملخططــات 

ــاً(؟ ومهني
هــذا ســؤال جميــل جــداً ويؤثــر يّف كثــرياً ويدخــل اىل الصميــم، لــدّي حلــم أرغب 
يف تحقيقــه لكننــي ال أعــرف مــا إذا كنــت أســتطيع تحقيقــه ألنــه يتطلــب وقتــاً 
طويــاً، منــذ صغــري وأنــا أعــزف عــى الطبلــة لكــن عنــدي طمــوح يف أن أصبــح 
موزعــاً موســيقياً لقــد حاولــت ســابقاً ومتكنــت مــن إجــراء عــدة أعــال صغــرية 
إمنــا يجــب أن أكمــل دراســتي املوســيقية لثــاين ســنوات تقريبــاً. ولــدّي حلــم 
ثــاٍن أيضــاً وهــو أن أقــف عــى املــرح كقائــد لفرقــة موســيقية، وســيبقى هــذا 

الحلــم يــراود أفــكاري أو حتــى أن يتحقــق مــع أحــد أبنــايئ إن شــاء اللــه.

كل مــن يعمــل يف الحقــل املوســيقي يجــب عليــه أن يســمع وأن يكــون 
ــألت  ــادف وس ــيقية، إذا ص ــة املوس ــب الدراس ــك إىل جان ــداً وذل ــتمعاً جي مس
األســتاذ طــارق مكــرزل أو األســتاذ جــورج الفغــايل عنــي يخربونــك أن لــدّي أذن 
موســيقية مميــزة. أنــا أرغــب دامئــاً بســاع املوســيقى حتــى أننــي افتتحــت يف 
2001/11/1 »ديســكوتيك« يف الكحالــه بعــد الحــادث الــذي تعرضــت لــه وكان 
الزبائــن يطلبــون األغــاين عــى ذوقــي فكنــت أعطيهــم كاســيتات وCD لألغــاين 
ــدّي حلــم أيضــاً  القدميــة والتــي أصبحــوا يفضلونهــا عــى األغــاين الجديــدة. ول
بكتابــة قصــة حيــاة والــدي وقــد وضعــت إعانــاً عــى صفحتــي الخاصــة عــى 
برنامــج التواصــل االجتاعــي »FACEBOOK« آمــاً بــأن يــأيت شــخص يرغــب 
بكتابتهــا، نســتطيع أن نصنــع منهــا مسلســاً مــن حلقــات عــدة ألننــي أعتــرب أن 
والــدي هــو مدرســة يف األخــاق والربيــة والعائلــة ألنــه قــام بربيــة مثــاين أوالد 

واالهتــام بجــدي وجــديت دون والــديت التــي كانــت ومــا زالــت مريضــة. 

من هم أصدقائك الفنانن أو املمثلن؟ 
األســتاذ طــارق مكــرزل واألســتاذ جــورج الفغــايل واألســتاذ جــاد انطــون بجــاين 
ــاً ويتمحــور  ــي دامئ ــاء نلتق ــز األصدق ــن أع ــل هــم م ــو خلي ــادي أب واألســتاذ ف
حديثنــا حــول املوســيقى وتطورهــا. ولــن أنــى األســتاذ داين أبــو خليــل صديــق 
الطفولــة الــذي تأثــرت بــه كثــرياً موســيقياً يف انطاقتــي، وعــازف األورغ أندريــه 
ــا يف  ــظ به ــي كان يحتف ــة الت ــاين القدمي ــم األغ ــي أه ــذي كان يهدين ــب ال زغي
مكتبتــه الخاصــة وذلــك لتغذيــة أذين املوســيقية باإلضافــة إىل األســتاذ جــو 

ــاس بجــاين والســيد مارينــوس أيب خليــل.  الي

باإلضافــة إىل أننــي مــن األشــخاص املولعــن باملوســيقى القدميــة والفنانــن الكبــار 
عــى ســبيل املثــال: األخويــن رحبــاين، فــروز، زيك ناصيــف، والعمــاق واملرنــم 
وديــع الصــايف واملوســيقار ملحــم بــركات ورجــا بــدر وفــدوى عبيــد وماجــدة 

الرومــي وبســكال صقــر وســلوى القطريــب وغريهــم... 

ــي  ــب إىل قلب ــي واألح ــع صديق ــم م ــل دائ ــاك تواص ــل هن ــة التمثي ــن ناحي م
املمثــل املتواضــع يوســف حــداد فهــو ســبب دخــويل إىل مسلســل »الغالبــون« 
والــدور الــذي أخذتــه كان بفضلــه. وكذلــك مــع املخــرج والكاتــب واملمثــل جــاد 
ــاٍن يل أو أيب  ــربه كأٍب ث ــذي أعت ــري ال ــل الكب ــة إىل املمث ــاين، باإلضاف ــون بج أنط
الروحــي املمثــل بيــار شــمعون فهــو إنســان متواضــع ومؤمــن للغايــة ال تعنيــه 
ــاً مــن  ال الشــهرة وال املظاهــر. املمثــل كلــود خليــل أيضــاً أتواصــل معــه هاتفي
وقــت آلخــر. املمثــل جــان بــو جدعــون أيضــاً هنــاك تواصــل معــه عــى صفحــة 
برنامــج التواصــل االجتاعــي »FACEBOOK« وكذلــك مــع الكاتــب واملخــرج 

األســتاذ رشبــل خليــل.

كيف تقّيم عملك السابق يف برنامج »بسات وطن«؟
ــد  ــدر ان يقل ــل يق ــدد قلي ــد ع ــرياً ويوج ــب كث ــل صع ــد عم ــبة يل التقلي بالنس
ــة  ــر مــن ثامثئ ــد أك ــام بتقلي ــو جدعــون ق ــدع والخــاق جــان ب ــل واملب كاملمث
ــا هــو تأليــف الشــخصية، األمــر  شــخصية لكننــي أجــد أن األفضــل يف الكوميدي
ــل. ــود خلي ــار شــمعون وكل ــان بي ــاً كــا يفعــل املمث ــرب شــيئاً صعب ــذي يعت ال

من هم املمثلن اللبنانين املفضلن لديك؟
يعجبنــي مــن املمثلــن اللبنانيــن: يوســف حــداد، أنطــوان كربــاج، جــان قســيس، 
ميشــال تابــت، وداد جبــور، كلوديــا مرشــليان، ورد الخــال، روال حــاده، صــاح 
ــه  ــد الل ــان(، عب ــوط )فه ــود مبس ــم، محم ــال كري ــليم(، فري ــو س ــزاين )أب تي

حمــي )اســعد(، ســليان الباشــا، ليــى حكيــم، خالــد الســيد... 

ومن املمثلن واملمثات األجانب؟
جيــم كاري، أنطــوين هوبكــن، روبــن وليامــز، روبــرت دي نــريو، كيفــن كوســترن، 

شــارليز تــريون، اوليفيــا هــويس، ليونــاردو وايتنــغ.

مــا هــي هواياتــك املفضلــة غــر التمثيــل والعــزف عــىل آلــة الطبلــة 
والطبــخ؟

هوايتــي املفضلــة هــي الصيــد: صيــد الطيــور إمنــا ليــس كل أنــواع الطيــور ويف 
ــربّي فقــط ألننــي أحــرم الطبيعــة كثــرياً  ــد ال األوقــات التــي يســمح فيهــا الصي

وأحــب املحافظــة عــى البيئــة وأحــب أيضــاً العــزف عــى آلــة البيانــو.

يقــال ان وراء كل رجــل عظيــم امــرأة ووراء كل امــرأة عظيمــة رجــل 
مــا رأيــك يف هــذا القــول؟

رمبــا يف بعــض األوقــات املثــل ال يتطابــق مــع الواقــع أنــا رأيــي بالــذي أعيشــه 
أنــا وأقــول: وراء كل امــرأة عظيمــة رجــل. لقــايئ مــع ديانــا يف املستشــفى عندمــا 
ــة مــا بعــد الحــادث مــن  ــة »هدي ــج مــن جــراء الحــادث كان مبثاب كنــت أتعال
الــرب« ولــن أنــى هــذا اللقــاء أبــداً. زوجتــي ديانــا هــي شــخص مميــز جــداً 
يف حيــايت ومعهــا أصبــح لحيــايت معنــى، رمبــا لــو مل تكــن ديانــا يف حيــايت لكنــت 
إنســان تعيــس وحزيــن وضائــع أو كنــت ال أزال عازبــاً، هــي ســبب حــايس يف 
الحيــاة وتأســيس عائلــة وهــذا كلــه بفضــل إميانهــا وتضحياتهــا ووفائهــا وثقتهــا، 
والســبب األول الــذي جمعنــا هــو التضحيــة التــي ال توصــف. باإلضافــة إىل أنهــا 

إنســانة مؤمنــة وملتزمــة بالكنيســة ومرمنــة يف جوقتهــا، وال تغريهــا املظاهــر.

ــزف أو يف  ــدي الع ــىل صعي ــة ع ــخصيتك الفني ــر أوالدك بش ــل يتأث ه
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ــم؟ ــل والدته ــاء مث ــون الغن ــل أم يفضل التمثي
إن آالت »Percussion« التــي كانــت لــدّي قمــت ببيعهــا واشــريت بيانــو ألننــي 
وجدتــه أقــل ضجيجــاً مــن اآلالت األخــرى ويف النهايــة هــم عليهــم أن يختــاروا 
ــل  ــع التمثي ــن م ــل لك ــداً باأله ــرون ج ــم األوالد يتأث ــا، نع ــي يحبونه ــة الت اآلل
ــت  ــي كن ــو« بســبب األدوار الت ــر »أنجيل ــي البك ــة ابن ــة يف تربي وجــدت صعوب
ــه  ــة األوالد، لدي ــة يف تربي ــاك جدي ــون هن ــب أن يك ــل، فيج ــا يف التمثي آخذه
صــوت مميــز وقــد شــارك مــع زوجتــي يف ألبومهــا األول الــذي ســيصدر قريبــاً. 

أمــا »ماتيــو« الصغــري فهــو يحــب العــزف عــى البيانــو والرقــص.

نعــرف أنــك افتتحــت »Snack« يف منطقــة الفياضيــة منــذ أكــر مــن 
ســنة يدعــى »ســناك جورجينــو« كيــف تقــوم بتنظيــم وقتــك؟

ــد الحــدود، اال ان  ــل يشــغانني اىل ابع ــن ان املوســيقى والتمثي ــم م عــى الرغ
مهنتــي األساســية هــي فــن الطبــخ ولهــا جانــب خــاص ومميــز يف قلبــي، وأرغــب 
يف تأســيس عمــل أرتكــز إليــه يجعلنــي أكمــل مســرييت الفنيــة كــا أمتنــى. لقــد 
ــأكمل  ــاً س ــي حت ــم لكنن ــيس املطع ــبب تأس ــن بس ــن الف ــاً ع ــدت قلي ابتع

مســرييت الفنيــة.

ما هي مشاريعك املستقبلية؟ 

ــي  ــل االجتاع ــج التواص ــى برنام ــة ع ــي الخاص ــى صفحت ــت ع ــراً وضع مؤخ
عبــارة »راجعــن يــا هــوى راجعــن« يف إشــارة إىل أننــي أحــر مفاجــأة ملحبــي 
ــزة حــن  ــزة عــى إحــدى شاشــات التلف ــة ممي جــورج بطــرس وســيكون يل طل

ــة موســيقية متطــورة.  ــات الازمــة عــى آل ــة التدريب أنهــي كاف

ــف  ــق رال ــتديو الصدي ــوم يف اس ــجيل ألب ــاً بتس ــوم حالي ــا تق ــي ديان ــا زوجت أم
ســليان مــن كلــات األب موريــس شــمعون واألســتاذ جــان جامــوس واألســتاذ 
جــورج منصــور ومــن ألحــان األســتاذ كــال مكــرزل واألســتاذ جــورج الفغــايل 
واألســتاذ طــارق مكــرزل. كــا وقــد شــاركنا ســويًّا يف عــدة أعــال فنيــة ودينيــة. 
والجديــر بالذكــر أننــي مــع زوجتــي نتشــارك اآلراء واألفــكار حــول كافــة األعــال 
واملشــاريع التــي نقــوم بهــا ونعمــل عــى تشــجيع بعضنــا يف مواهبنــا، عــى أمــل 
أن يتحقــق كل مــا نرغــب يف تحقيقــه، طالبــن مــن اللــه أن يوفقنــا يف كل عمــل 

نقــوم بــه.

ــي يديرهــا  ــة الت كــا أننــي عضــو يف فرقــة »Libra Band« املوســيقية اإليقاعي
األســتاذ فــادي يعقــوب وعضــو عامــل يف نقابــة املوســيقين املحرفــن يف لبنــان.

كلمة شكر ملن توجهها؟
ــى كل يشء،  ــن ع ــع القديس ــذراء وجمي ــم الع ــه ومري ــكر الل ــد أن أش أوالً أري
وأحــب أن أشــكر كل أقــاريب ومعــاريف الذيــن وقفــوا ويقفــون إىل جانبــي وأذكــر 
منهــم: أهــي، زوجتــي واوالدي وأهــل زوجتــي، أصدقــايئ يف الكحالــه واللويــزة 
ــن  ــن والفنان ــل واملمثل ــل خلي ــادي يعقــوب، املخــرج رشب والجــوار، األســتاذ ف

ــاء.... األصدق

هل تريد إضافة أي يشء عىل هذه املقابلة الجميلة؟
يف ختــام املقابلــة أريــد أن أتقــدم بشــكر كبــري للســيد طــوين ميشــال أيب خليــل 
رئيــس مجلــس إدارة »منظمــة تطويــر« وإىل معــّدي نــرشة »شــو يف مــا يف« وإىل 

ــا هــذا أن تجــد أشــخاصاً يهتمــون  ــه مــن الصعــب يف يومن ــر ألن منظمــة تطوي
ــاطات  ــة النش ــى كاف ــكركم ع ــم أن أش ــا، وأّود عربك ــدات وبأبنائه ــار البل بأخب
التــي تنظمونهــا. أنــا أتابــع أخباركــم ونشــاطاتكم منــذ البدايــة وأقــدر األعــال 
التــي تقومــون بهــا ألنهــا تهــدف إىل زرع التواصــل والتقــارب بــن أبنــاء البلــدة 
ــيئاً  ــكك ش ــع يتف ــه أن املجتم ــد في ــذي نج ــذا ال ــا ه ــة يف يومن ــدة، خاص الواح

ــا املتنوعــة. فشــيئاً بســبب التكنولوجي

الخامتة: 
ــا ومل  ــه وبأبنائه ــدة الكحال ــاره ببل ــن افتخ ــرس ع ــورج بط ــان ج ــرّب الفن ــد ع لق
يــرك أي محطــة يف املقابلــة إال وذكــر الكحالــه فيهــا ألنــه يعتــرب أن لهــا الفضــل 
ــي  ــزة الت ــدة اللوي ــى بل ــك مل ين ــة. وكذل ــه ويف مســريته الفني األكــرب يف انطاقت
ســكن فيهــا يف صغــره وأيضــاً بلــدة الفياضيــة حيــث لديــه العديــد مــن األصدقــاء 
فيهــا ومنهــم الدكتــور اديــب النــوار صديــق الطفولــة وريــكاردوس تامــر وبيــر 
ابــو جــودة وســيمون وشــادي حدشــيتي وفــادي كــرم وآلـــ خــرا وباســم العــك 

وأســعد نجــم وســمري غنــدور وآلـــ رحــال وايــي كــرم وغريهــم مــن األحبــاب.

ونحــن بدورنــا نتمنــى لــه التوفيــق واملزيــد مــن النجــاح والتقــدم فمــن يــزرع 
ــا جيــداً ويعطــي النــاس مبصداقيــة، ال بــد مــن أن يقابلــه النــاس باملصداقيــة  فنًّ

نفســها فالجمهــور يكافــئ الفنــان الــذي يحرمــه...

خليــل ايب  لبنــان  ارز   ....................................................................

الكحالــه تــودع ســعيد عقــل، الــذي نحــار مبــا ميكــن ان نلقبــه: الشــاعر، األديــب، 
الفيلســوف، العبقــري، العمــاق، األســطورة، املعلــم، املؤلــف، الكاتــب، املفكر...
ــن  ــم م ــري وعظي ــه كب ــرة... إن ــه الصخ ــخ... إن ــه التاري ــرن... إن ــل الق ــه رج إن

بلــدي...؟ تــرك بصمتــه وعطــره ورحــل...  
أو ليس هو من قال أنه: »سيلبنن العامل وسيزحلن لبنان ؟؟؟«                      

أو ليس هو من كتب: »عم بحلمك يا حلم يا لبنان ؟؟؟«

الكحاله تودع الشاعر »سعيد عقل«
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ــح  بيــوم مــن اإليــام ســألت بيــي، عــن »رس الكحالــه القويــه« قــّي ســاع وفتّ
ــا  ــو ضّدن ــة حــرب والعــامل كلّ ــا باصعــب حال ــي:  »كّن ــا خــرّبك هالخربي ــك ت دني
... بقلــب واحــد مشــينا عــا الــدرب، وربنــا كان حّدنــا ... نطلــع عالجبهــة تــايت 
ــو  ، ويامــا إرجــع وحــدي ... منيــح الــي بعــدين بعقــايت استشــهدو رفقــايت بطّل

حــّدي

عبــد النــارص مــا وفرنــاه وجربنــاه يحــي عّنــا ... واملغتصــب لبّســناه تــوب العــار 
ان جــرّب يقــرّب مّنــا ...كــوع الكّحالــه الشــهري صــار أســطورة بحــد زاتــو بيعرفــو 

الكبــري والزغــري ومــا حــدا تعــّدى عــا عتباتــو

ــتّتت  ــا تش ــي ... وكل خافات ــه األبيّ ــة الكحال ــت راي ــدت تح ــزاب كّا اتّح األح
كرمــال الكحالــه والهويّــي ...خلصــت الحــرب يابنــي وبعدنــا عايشــن عاألمجــاد 

ــر إنجــاز األجــداد ــي العــم تدّم ... بــس بلشــت حــرب الفتن

ــك  ــا ويل ــس ي ــا ... ب ــا فيه ــدين وم ــا ال ــي تحّدين ــت خارجيّ ــا كان ــت حربن بالوق
مــن الحــرب الداخليــي بتدّمــرك ومــا فيــك تجاريهــا ... كّنــا كلنــا أحبــاب غريتنــا 

ــدي ــا باملوق ــا أغــراب وعــم نحرقه ــدي ... شــايفلك رصن عالضيعــة موّح

الــكل بيحــّب الكحالــه، بــس كل ميــي عــا هواهــا ... وّصلونــا ال حالــه ، نقــول عــا 
إيــام الحــرب يــا محاهــا ...عــا إيــام جــّدك يــا ابنــي الكحالــه كانــت بألــف خــري 

عــا إيامنــا هلـّـق يــا ابنــي رصنــا نخــاف تصــري للغــري

ــل  مــش ألن فــات عليهــا الغريــب أو عــم تواكــب العمــران ... ألن إبنــا منــا بطّ
ــا ويجــي  ــا صــار طهــأن ... الغريــب قــّد مــا يحــب تراب ــرا ومّن قريــب اشــرى ب

ــا ــا حياتن ــد علين ــا وميكــن ينّك ــا مــش متــل والدا وأحباب ويســكن بيناتن

ــرى  ــا ت ــا ي ــن إبن ــّدر ... وي ــه ق ــات الكحال ــي اشــرى وتراب ــا نشــحط ال ــل م قب
ــن  ــد ع ــب بعي ــرو غري ــول عم ــّل ط ــر ...رح يض ــو وفّ ــر حال ــرّا وفّك ــرى ب اش
ــو قريــب ببيعــو  ضيعتــو وعــن رفقــات الطفــويل ... ولــو قــد مــا كان جــارو مّن

ــويل« ــة خج ــأول لحظ ب

بقيــت لوحــدي ســهران عــم فّكــر بــكام بيــي ... مخنــوق ومّنــي قــدران اســكت 
عــا هالخربيــي ... انتفضــت بإحســايس ورصت إحــي حــايل ... فّكــر وأعــر رايس 

كيــف نرّجــع الكحــايل

خفــت عليهــا مــن الغــريي، مــن الركــد عالكــرايس ... خفــت تضــّا أســرية، 
ــا عــا ذوقنــا، خفــت نضــّل مرســن  للحســابات الخاصــة وللــآيس ... خفــت نحبّ

ــبن ــا مرس ــن والد ضيعتن ــا وم ــى بعضن ــن ع ... صالي

ــه  ــر والكحال ــرّة تنك ــرح ... الج ــّل مط ــود للح ــا يع ــة وم ــد الثق ــت تنفق خف
ــو  ــي باع ــم ال ــاع منته ــه إذا انب ــن الكحال ــار م ــرح ... عق ــري م ــا تص لخافاتن
ــو عــي بالدواليــب بخيانــة الصليــب ... وإذا حــدا جــرّب يكــرّب املشــاع منحطلّ

ــى  ــق ع ــن الح ــع ال ورا ... ميك ــا مرنج ــع وكلالن ــم تضي ــة ع ــق والضيع منتخان
الجميــع ويننــا مــن املحبــة يــا تــرى ... الوفــق عــار مــن خالــه منتشــاطر اآلراء 

ومنبنــي ... الخــاف دمــار بشــتتنا وضيعتنــا الحبيبــي بيفنــي

ــة ... الكحالــه فيــا  ــات وتســاعدو ال نبنــي ضيعــة منوذجيّ وقفــو مــن دون خلفيّ
كتــري طاقــات كل واحــد عنــدو طاقــة إيجابيّــة ... البلديــات بتجــي وبــروح بــس 
ــكار  ــت راس أف ــن تح ــر روح م ــا آخ ــه ع ــو الكحال ــا توّصل ــة ... م ــة باقي الضيع

واهيــة

رجعــو وقفــو وقفــة عــّز وقفــة تبنــي مجتمعنــا ... وقفــة العــامل كلــو تهــّز وربّنــا 
اللــا تركنــا باقــي معنــا ...أنــا أقــّل النــاس عــرّبت عــن إســتيايئ مــن هالحالــه ... 
وجــع نابــع مــن إحســاس خــوف عــا مســتقبل الكحالــه ...الكحالــه أرض الشــهدا 
ــه الصمــود والعنفــوان ... مــا تخــروا كرمــال حــدا بيكّفــي عــم نخــر  الكحال

لبنــان ...

...................................................................... مارينــوس ايب خليــل

ــا يف . 1 ــد، دع مكانً ــة« العي ــد و«عجق ــد وعشــاء العي ــا العي ــر بهداي ــا تفّك في
تفكــريك لروحــك الّتــي مــن حّقهــا عليــك أن تتجــّدد قبــل ثيابــك وأكلــك )تســاعد 

يســوع بالتجــّدد(
طاملــا أن زمــن امليــاد هــو زمــن »تجّســد الكلمــة«، أعــد اكتشــاف كتابــك . 2

ــوع  ــاعد يس ــك )تس ــواه يف حيات ــد محت ــاول أن »تجّس ــة( وح ــّدس )الكلم املق
ــر( ــه اك بالتعــرّف إلي

ــا صــاًة عــى نيّــة عائلتــك أو مــن تحــّب أو عــى أيّــة نيّــة تريــد . 3 قــّدم يوميًّ
أمــام مغــارة امليــاد يف بيتــك )تســاعد يســوع بالصــاة(

ــه ســواك . 4 ــرَِم من ــا ُح ــاد أن تصــوم عــن يشٍء م ــد املي ــى عي ــا حت إخــر يوميًّ
)تســاعد يســوع بالصــوم(

ــة وإن أمكــن . 5 ــس األرمل ــو بفل ــة محتاجــة ول ــم مبســاعدة شــخص او عائل ق
ــه )تســاعد يســوع بالصدقــة( ــه ملــن هــو بحاجــة إلي قــّدم مــا صمــت عن

حــاول أن تشــارك يف الصلــوات املياديـّـة يف الكنيســة )تســاعد يســوع يف إمنــاء . ٦
الجاعةالكنسيّة(

قــم مبعايــدة شــخص جافــاك حتــى لــو كنــت ال تتوقّــع اســتجابته )تســاعد . ٧
يســوع يف كــر حلقــة الــرش(ّ

ــم عنــه مائكــة الســاء ليلــة . 8 ــذي ترنّ إســَع لتكــون مــن صانعــي الســام الّ
امليــاد وعــى االقــّل تجّنــب النميمــة واألحاديــث غــري املجديــة )تســاعد يســوع 

يف نــرش الســام(
خّصــص يوميًّــا لعائلتــك وقتًــا لإلصغــاء وللمشــاركة )تســاعد يســوع يف . 9

تدعيــم العائلــة(
ــد . 10 ــة عي ــرش روحانيّ ــك لن ــي لدي ــي الت ــل االجتاع ــائل التواص ــتخدم وس إس

ــل( ــرش اإلنجي ــوع يف ن ــاعد يس ــاد )تس املي

10 وصايا لعيش روحانّية »زمن املياد«حكاية »رس الكحاله القويّة«
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Le vin libanais actuel est le résultat des différentes civilisations qui ont 
occupées le Liban. Chacune dédiait la production du vin à ses dieux.

Les phéniciens )3200–65 Av-JC( produisaient le vin pour le dieu »EL« 
dans la région littorale de Batroun, mais leur esprit de marchand a per-
mis que la vigne voyage vers l’Europe et trouve un climat idéal pour 
enfin atterrir de nouveau sur le territoire libanais avec les romains, nota-
mment dans la région de Baalbek où on peut trouver le fameux temple 
de Bacchus, dieu du vin. La localisation de ce temple dans la vallée in-
térieure de la Bekaa est la preuve que la plaine libanaise  était sans doute 
l’endroit parfait pour pratiquer la viticulture. Un vignoble en plaine pro-
duit un vin fin, élégant, facile et riche, et traduit le sol fertile de la Bekaa 
et sa topographie horizontale. 
Les chrétiens poursuivirent cette production de vin, puisque cet élément 
est sacré dans leur religion, on verra alors un essor viticole important. 
Mais interrompu à cause de la conquête musulmane. Ici, le sort de la 
viticulture est marqué par une ascension de la vigne depuis la plaine de 
la Bekaa vers les montagnes libanaises, où, les chrétiens se refugiaient et 
produisaient du vin pour leurs messes, particulièrement dans la vallée 
de Qadicha, site patrimonial par excellence. C’était en fait la cachette des 
chrétiens dans les montagnes qui a permis de former les » kouroums 
« ou vignobles, qui donnaient des vins puissants, corsés et charpentés, 
interprétation de la topographie verticale et rocheuse des montagnes.
Aujourd’hui on parle de la renaissance du vin libanais ! Cette émergence 
est l’effet direct de la sortie des chrétiens de leurs cachettes et la contin-
uation dans la production du vin. On est exigés, pour produire un vin 
libanais respectueux de son paysage et son histoire, de faire l’assemblage 
des vignes de la plaine avec ceux de la montagne, c.-à-d.  un assemblage 
entre l’élégant et le puissant, le léger et le corsé, le féminin et le masculin 
pour donner vie à un vin équilibré, complexe et riche.
Le vin libanais raconte toute une histoire, une histoire qui date plus de 
5000 ans, une histoire de religions, de dieux, d’ivresse, de résistance et 
de guerres.

Les Libanais devrais s’engager à préserver et protéger cette histoire dans 
leurs vins, de raconter et traduire cet équilibre omniprésent entre plaine 
et montagne, de recréer leur paysage dans un verre. Si l’empire ottoman 
n’avait pas obligé les chrétiens à s’enfuir, on n’aurait peut-être pas eu des 
vignobles dans ces montagnes. De même si les romains n’avaient pas 
planté la Bekaa, peut-être qu’on n’aurait jamais eu des vignobles dans 
cette vallée.
.................................................................................... Joseph Elie Moukarzel

La naissance du Vin Libanais 
ــت  ــي كان ــك ســتطفئن شــعلة الحــب الت ــاً أن ــل يوم مل أتخي
ــاءة  ــن هن ــا، وتحنظل ــا حبن ــن خاي ــداً يف رشاي ــج توقّ تتوّه
أحــام املــايض التــي كانــت ســتزهو فرحــاً عــى أســطر 

صفحــاُت مســتقبل أيامنــا.

ــب  ــري الح ــن بواك ــاب م ــذ وط ــا ل ــن م ــة، ترجم ــِت خائن أن
بحجــارة بغضــِك وكرِهــك، ال بــل قاتلــة ترمــن زنابــق الحــب 

ــات  ــال ذكري ــب أط ــي الح ــى تجع ــاً، حت ــا إرب ــا إرب ــوتِك لتمزقيه ــهام قس بس
مضنيــة ومريــرة، يكــون مثرهــا أشــّد مــرارة مــن مــرارة الحنظــل، عندهــا تضمّحــل 
ــس  ــا مــن قوامي ــر والعــذاب، لتمحــى حروفه الســعادة وتختفــي يف لجــج القه
نقــاوة الحــب وصفائــه، فيطفــو عــى صفحــة األيــام اآلتيــة شــقاء بغيــض 
وتعاســة نتنــة. مــا أجمــل هاتــن اليديــن اللتــن تحمــان يف قبضتيهــا الحــب 
ــا قاتلتــن للحــب يســطع بــن أناملهــا  والحنــان، ومــا أشــقاها عندمــا اصبحت

شــعاع اإلجــرام ووهــج الغــدر.

مــا عســاين أقــول بعــد، وأنــِت مــا زلــِت تهذيــن بالحــب وتنحريــن وريده لتســيل 
دمــاؤه حتــى يلفــظ رمقــه األخــري بــن يديــك الكافرتــن، ســتولولن بأعــى صوتك 
وترخــن: هــذا هــو الحــب املنحــور الــذي تتطايــر أنفاســه يف الفضــاء لتتبخــر 

ويختفــي أثرهــا يف ثنايــا الســحاب... هــذا هــو الحــب الــذي تولعــن بــه عشــقاً.

ــا األســري  ــه، وأن حقــاً، إنــك داعشــية تداعشــن الحــب وتفاخريــن بداعشــتيك ل
يف ســجن دنيــا حبــك أتوســل رحمــة متســول يصــارع خفايــا ظلــم حقــدك، رمبــا 

تســتجيبن لتوســاته فأنجــو مــن ســكن مينــاك ومســدس يــراك.

عــودي مــن غــرورك، وارحمــي الحــب ليبقــى أنشــودة الــدفء والحنــان 
للولهانــن، وأنــا الولهــان بحبــك ال تجلجلينــه حتــى ال يتعــّذب ليولــه يب.

............................................................. كميــل طانيــوس ايب خليــل

نجمو هداين ميادو أحياين يسوع أعطاين حبو مجاين 
إزرع فيك سنابل قلبي شو بهديك مقابل يا ريب  
طفل النور نّوريل دريب وأناجيك يا ُحبي  
بيّو منارة- رّسن إشارة فقري مبغارة- إّمو طهارة  

تواضع ُحب إخاص تفاين   إشارة يف إلها معاين   
مشيو بهدى الخالق عذارى حلم كبري كان ربّاين  

نعزف موسيقى لرب الخليقة نحي الحقيقة ساعة ودقيقة 
ما فيها جنون فيها طلبة موسيقى تكون تحبها يا ريب  

إنت الحنون امنحنا التوبة بليل وسكون روحك عذبة-  
عطفك امنحنا- سامك عرّفنا مولود فرّحنا بقلبك مطرحنا 
أبعد الحرب ما نروح بُغربة إنت الحب صايف بقلبي  

إنت الرب ُحبك محبي إنت القرب خليك بقريب  

يسوع علّمنا التواضع كيف يكون
دلّتهم النجمة عليك بشهر كانون - إّمك وبيّك حواليك بصاة وسكون

شعشــت قناديــل الفــرح بالكــون يــا حنــون - ســقيت مــن نبعــك الــدين وباركــت 
العيــون - يســوع علّمنــا التواضــع كيــف يكــون

إنــت فضلــت تنــام عالقــش مــش عالحريــر، إنــت هديتنــا عليــك نجمــة بليلــة 
زمهريــر

ــد  ــا نفق ــران وم ــا الغف ــت عطيتن ــري، إن ــت للبش ــاس وهتف ــك هالن ــت حبّت إن
ــري الضم

ــا نحــب ونعطــف  ــت وّصيتن ــر، إن ــا قدي ــك ي ــا أعظم ــون م ــت هالك ــت كّون إن
ــري،  عالفق

يسوع علّمنا التواضع كيف يكون

ــل ــس ايب خلي ــوين جري ................................................................ ط

قلبك أصم وأبكم

أنشودة - يف مناسبة عيد املياد
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جوليانا انطوان الزغبي
محامية باإلستئناف، مستشارة قانونية وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان.

ــن مدرســة ســيدة  ــوم م ــة يف العل ــا الفرنســية واللبناني ــت عــى البكالوري حصل
الجمهــور، ومــن بعدهــا حــازت عــى إجــازة يف الحقــوق مــن جامعــة القديــس 

يوســف يف بــريوت.

متخصصــة يف القانــون الخاص يف شــقيه 
املــدين والجــزايئ مبــا يشــمل مــن قضايــا 
العمــل،  قضايــا  تجاريــة،  عقاريــة، 
ــود واإلتفاقــات  اإليجــار، تنظيــم العق
تأســيس  أنواعهــا،  مختلــف  عــى 
وتســجيل الــرشكات التجاريــة مــن اوف 
شــور وهولدينــغ ومســاهمة وغريهــا 
الجمعيــات  محــارض  اىل  باإلضافــة 

ومجالــس اإلدارة التابعــة لهــا.

شــاركت يف نــدوات ومؤمتــرات عــدة منظمــة مــن قبــل نقابــة املحامــن بالتعــاون 
مــع معاهــد مختلفة.

أرادت مشاركة قراء نرشة »شو يف ما يف« مبواضيع قانونية تهم الجميع.

حق املرور
إن حــق امللكيــة العقاريــة هــو حــق عينــي أصــي مــن أقــوى وأهــم الحقــوق 
ــه  ــع ب ــا والتمت ــار م ــتعال عق ــق إس ــه ح ــويل صاحب ــه ي ــث أن ــة بحي العيني
ــا جــاء يف  ــة عــى م ــرارات واألنظم ــن والق ــه ضمــن حــدود القوان والتــرف ب

ــاين. ــة اللبن ــة العقاري ــون امللكي قان

غــري أنــه ويف بعــض الحــاالت والســيا عندمــا يكــون العقــار معــزوالً عــن 
الطريــق العــام ومحرومــاً مــن كل منفــذ إليــه، تدخــل املشــرع لــي يحــد مــن 
حريــة امللكيــة الفرديــة بحيــث أنــه أعطــى أصحــاب األمــاك املحاطــة مــن كل 
جانــب بعقــارات تفصلهــا عــن الطريــق العــام، حــق مــرور عــى هــذه العقــارات 

املحيطــة بهــا.

وذلــك مــرده اىل فداحــة األرضار التــي قــد تلحــق بأصحــاب العقــارات املحاطــة 
ــن  ــة ع ــة تام ــارات يف عزل ــذه العق ــت ه ــو بقي ــا ل ــد في ــات البل وبإقتصادي

ــتثار. ــن أي إس ــة م ــام ومحروم ــق الع الطري

وهنا ال بد من توضيح أن حق املرور ميكن أن يكون إتفاقي أو قانوين.

حق املرور »اتفاقي«
يكــون حــق املــرور اتفاقــي أذا أنــىء تراضيــاً بــن الفريقــن بنــاًء عــى تعاقــد 

جــار بينهــا.

حق املرور »قانوين«
ويكــون حــق املــرور قانــوين يف الحــاالت املنصــوص عنهــا يف املادتــن ٧4 و ٧٦ 
ــن  ــد رشط ــن تحدي ــث ميك ــة حي ــة العقاري ــون امللكي ــن قان ــرية( م ــرة أخ )فق

ــار معــن وهــا: ــرور عــى عق ــة بحــق م ــة املطالب ــن إلمكاني الزم

1- أن يكــون العقــار محــاط مــن جميــع جهاتــه ال منفــذ لــه اىل الطريــق العــام، 
أو أن يكــون لــه منفــذ غــري كاف الســتثاره اســتثاراً زراعيــاً أو صناعيــاً. وبالتــايل 
فــإن مجــرد صعوبــة املمــر الســابق ال يجعــل العقــار محــاط مــن جميــع جهاتــه 

وال يكفــي لتحقــق الــرشط الراهــن.

2- أن يدفــع املالــك املنتفــع باإلرتفــاق تعويضــاً مناســباً يقــدر عــى نســبة الــرر 

ــا. ويحــدد التعويــض عــادًة بواســطة  ــذي قــد يســببه لألمــاك املرتفــق عليه ال
خبــري.

وهنــا تجــدر اإلشــارة اىل أن املمــر العــام املــؤدي اىل عقــار معــن، إذا كان كافيــاً 
لتأمــن حاجــات اســتثاره، فــا يقبــل مــن املالــك اإلحتجــاج بطــول مســافة هــذا 
املمــر أو بصعوبــة الســري عليــه، ألن املشــرع مل يضــع الحــق اإلرتفاقــي باملــرور 

عــى ســبيل املاءمــة بــل للــرورة ولحاجــات اإلســتثار.

كــا ينبغــي اإلشــارة اىل أنــه إذا كان مالــك العقــار ينتفــع، مبوجــب عقــد اتفاقــي 
ــه  ــوز ل ــا يج ــاور، ف ــار مج ــى عق ــرور ع ــق امل ــول، بح ــب األص ــجل حس مس
ــر  ــن املم ــا مل يك ــرور، م ــوين بامل ــق القان ــاً بالح ــب أيض ــذه أن يطال ــة ه والحال

ــد. ــه مفي ــى وج ــاره ع ــتثار عق ــن اس ــه لتأم األول ال يكفي

يف تعين املمر اإلرتفاقي:
يجــب أن يتخــذ املمــر مــن الجهــة التــي تكــون فيها املســافة مــن العقــار املحاط 
اىل الطريــق العــام أقــر مــا هــي يف غريهــا مــن الجهــات األخــرى وأن يعــن 

موضــع املــرور يف املــكان األخــف رضراً عــى املالــك املرتفــق بــه.

يف تسجيل حق املرور:
حــق املــرور القانــوين معفــى مــن اإلعــان والنــرش والتســجيل )ســنداً للــادة 58 

مــن قانــون امللكيــة العقاريــة(،

ــن  ــن، اال م ــن املتعاقدي ــى ب ــه، حت ــول ل ــا مفع ــي، ف ــرور االتفاق ــق امل ــا ح أم
تاريــخ إخضاعــه ملعاملــة التســجيل يف الســجل العقــاري، ومــن هنــا تــربز أهميــة 

ورضورة تســجيله لحفــظ الحقــوق.

يف سقوط حق املرور:
يســقط حــق املــرور إذا إجتمــع العقــاران املرتفــق ملنفعتــه واملرتفــق عليــه يف 

يــد مالــك واحــد.

ــار املثقــل  ــذي أوجــده كأن يصــاب العق ــزول الســبب ال ــا ي كــا يســقط عندم
ــذ  ــه منف ــاق ل ــع باإلرتف ــار املنتف ــه العق ــح في ــكل أصب ــط بش ــرور بتخطي بامل

ــام. ــق الع ــى الطري ــارش ع مب

كذلــك يســقط حــق املــرور إذا أصبــح متعــذر اإلســتعال كــا لــو هلــك العقــار 
املرتفــق عليــه كليــاً أو جزئيــاً بعوامــل طبيعيــة ومل يعــد باإلمــكان املــرور عليــه.

....................................................... املحاميــة جوليانــا انطوان الزغبي

ــك -   ــرف حقوق ــة: إع ــرة القانوني املوضوع: »حق املرور«الفق

املوضوع: »حق املرور«
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يتحــى كثــري مــن النــاس بالتواضــع، بينــا يفتقــد آخــرون هــذه الصفــة الجميلة، 
وهــم يف حاجــة إىل التخــي عــن الشــعور بالنقــص، واالســتمتاع ببســاطة اللحظة، 
ــن«،  ــن واملتعال ــل »املتغطرس ــى تحم ــدرة ع ــة ق ــدى الغالبي ــد ل ــث مل يع حي

ويفضلــون التعامــل مــع الشــخص البشــوش واملتواضــع.

التعامــل مــع النــاس مــن أهــم الفنــون؛ نظــراً الختــاف طباعهــم، وليــس مــن 
الســهل أبــداً أن نحــوز عــى احــرام وتقديــر اآلخريــن، ويف املقابــل مــن الســهل 
جــداً أن نخــر كل ذلــك يف ملــح البــر، وإن اســتطعت توفــري بنــاٍء جيــد مــن 
حســن التعامــل فــإن هــذا سيســعدك أنــت يف املقــام األول؛ ألنـّـك ستشــعر بحب 
النــاس لــك، وحرصهــم عــى مخالطتــك، ويســعد مــن تخالــط، ويشــعرهم مبتعــة 

التعامــل معــك.

َمــن منــا ال يريــد أن يكــون محبوبــاً بــن أفــراد أرستــه واملجتمــع الــذي يعيــش 
فيــه؟ طبعــاً نحــن جمعيــاً نريــد ذلــك، ولكــن كيــف؟ جميعنــا نعــي أنـّـه ميكننــا 
تحقيــق ذلــك بحســن التعامــل، واألخــاق الكرميــة، واحــرام الكبــري، والعطــف 
عــى الصغــري، وتقبــل النصيحــة، وأداء الواجبــات بــكل دقــة واخــاص، وااللتــزام 
بالســلوك الحســن يف التعامــل مــع اآلخريــن. عندمــا يحــاول كل إنســان أن 
يبــدو مبتســاً وبشوشــاً دامئــاً؛ فهــذا يجعلــه مقبــوالً لــدى النــاس، حتــى ممــن 
ــاق  ــل األخ ــب، وأجم ــا إىل القل ــرف طريقه ــامة تع ــداً، فاالبتس ــه جي ال يعرفون
التواضــع، فمهــا بلغــت منزلــة الشــخص فإنـّـه يرفــع مــن قــدره ويجعلــه يبــدو 

أكــر ثقــة بنفســه، وبالتــايل ســيجعل النــاس يحرصــون عــى مازمتــه وحبــه.

وال ميكــن ألي شــخص أن يتســلق ســامل املجــد والرفعــة بــدون شــبكة واســعة 
ــاة إالّ  ــح يف الحي ــخص ناج ــن ش ــا م ــة، ف ــة الناجح ــات االجتاعي ــن العاق م
ويتميــز بقــدرة فائقــة عــى إنشــاء عاقــات وطيــدة وقويــة، واإلنســان اجتاعــي 
ــن  ــأىت إالّ م ــك ال يت ــات، وذل ــاء الصداق ــات وبن ــن العاق ــب تكوي ــه، يح بطبع

ــن. خــال التواضــع والبســاطة مــع اآلخري

ــن،  ــه وســلوكه مــع اآلخري إّن الفــرد ال يرتقــي بوضعــه االجتاعــي إمنــا بأخاق
ورغــم اختــاف النــاس يف أجناســهم، وألوانهــم، وعقائدهــم، ولغاتهــم، إالّ أنّهــم 
جميعــاً متســاوون يف االعتبــار البــرشي، فليــس هنــاك مــربر معقــول لتعــايل فــرد 
عــى آخــر، أو جنــس عــى غــريه؛ ألنـّـه ال توجــد يف الحقيقــة فــروق جوهريــة بن 
بنــي اإلنســان، ولكــن هنــاك بطبيعــة الحــال فروقــات بصفــة عامــة يف املســتوى 

الثقــايف، أو االجتاعــي، أو املــادي، وهــذه أمــور ال صلــة لهــا بجوهــر اإلنســان.

12 نصيحة تساعدك لتكون متواضًعا؟
قــّم بتقييــم صــادق لنفســك- اعــرف حــدودك- تعــرف عــى عيوبــك- توقــف عن 
املقارنــة- قــّدر مواهــب وصفــات اآلخريــن- ال تخــف مــن ارتــكاب األخطــاء- ال 
ــن- اســعى للحصــول عــى النصيحــة-  ــل الحكــم عــى اآلخري تخــف مــن تأجي
فكــر يف نفســك يف ظــروف مختلفــة- ســاعد اآلخريــن- كــن وديًعــا وودوًدا مــع 

اآلخريــن- اعــرف إنــك ال تــزال قابــًا للتعلــم.

ــرية. ميكــن أن يســاعدك عــى أن تكــون  ــد كث ــه فوائ ــارك أن التواضــع ل يف اعتب
قانًعــا بحياتــك، وميكــن أن يســاعدك عــى تحمــل األوقــات العصيبــة، وتحســن 
ــون  ــن تك ــرف كل يشء، فل ــك تع ــد أن ــت تعتق ــن. إذا كن ــع اآلخري ــك م عاقات
ــرب، أداة  ــا يعت ــدة. التواضــع أيًض ــة جدي ــا مبــا يكفــي للبحــث عــن معرف منفتًح
ممتــازة لتطويــر الــذات بشــكل عــام. إذا كنــت تشــعر أنــك متفــوق عــن 
ــه  ــه، أن ــك كل ــز للتحســن. األهــم مــن ذل ــك أي حاف ــن يكــون لدي ــن، ل اآلخري

ــن. ــع اآلخري ــا م ــع نفســك وأميًن ــا م ــك صادقً يجعل

ــدت أن  ــا إذا وج ــوق به ــة واملوث ــورة الحكيم ــس املش ــك تلتم ــع يجعل التواض
هنــاك نقطــة ضعــف يف حياتــك. الكربيــاء يــأيت قبــل الســقوط، فاحمــي نفســك 

ــد. ــة خــري مــن العــاج بالتأكي ــا الوقاي بالتواضــع اآلن فدامئً

ــي روح  ــا ه ــروح ربن ــس األرسار ف ــوم خمي ــذ ي ــدام التامي ــل أق ــيح غس املس
ــا الــرب عــرف أن املحبــة هــي  التواضــع، فاإلنســان املســيحي إذا خضــع لوصاي

ــن  ــع ب ــا التواض ــع يحي ــان املتواض ــام، واإلنس ــع الت ــا التواض ــا ومثرته أم الوصاي
ــود وأن  ــراب يع ــراب وإىل ال ــه ت ــعر بأن ــه فيش ــن إخوت ــه وب ــن رب ــه وب نفس
ــه  ــه يف أعال ــر مجــد الل ــي يظه ــه ل ــام الل ــاىش جســداً ونفســاً أم ــه أن يت علي
وأقوالــه وأفــكاره وبذلــك يجــد راحــة لنفســه، عندهــا يكمــل وصيــة ربنــا يســوع 
املســيح لتاميــذه بقولــه لهــم: كــا فعلــت أنــا بكــم افعلــوا أنتــم أيضــاً بعضكــم 
لبعــض فهــذا درس خالــد يف التواضــع وتجّنــب الكربيــاء إمنــا نفعــل هــذا لنتذكــر 
ــع  ــي ألين ودي ــوا من ــا: تعلم ــال لن ــذي ق ــرب ال ــل بال ــاه وأن نتمثّ ــا إي ــا علّمن م

ــب. ومتواضــع القل

نطلــب مــن اللــه أن يؤهلنــا لنبتعــد عــن الكربيــاء وأن يحــب بعضنــا بعضــاً ألن 
مثــار املحبــة التواضــع والوداعــة، وأن نقتــدي بالــرب يســوع عندمــا قــال: مــن 

وضــع نفســه ارتفــع...

......................................................................... أرز لبنــان ايب خليــل

تحــدث املونســنيور منصــور لبــي عــن »التجربــة املريــرة« التــي مــر بهــا، وقــال: 
ــا والكرادلــة واالســاقفة واملحامــن  »كل مــا اطلبــه ان اقــف امــام قداســة الباب

اوالدي  اىل  ليســتمعوا  االقــل  عــىل  واوالدي. 
العامــات  والرئيســات  واالســاقفة  الروحيــن 
الذيــن عملــت معهــم عــىل مــدى ســنوات 

ــد«. ــت 8000 ول ــا ربي ــة، فان طويل

وعــن الدعــوى التــي رُفعــت ضــده يف الفاتيكان، 
-100,3 لبنــان-  »صــوت  إذاعــة  عــرب  قــال 
ــدت  ــا اعتق ــت اىل روم ــا طلب 100,5«: »عندم

انهــم ســيطرحون عــي بعــض االســئلة مــن بــاب االســتيضاح، وفوجئــت انهــم 
ــة. خرجــت  ــا الجنوبي ــي عــىل غــرار مــا يحصــل يف محاكــم كوري ــد محاكمت قي
غاضبــا وقلــت افعلــوا مــا تريــدون. لكــن الســؤال، هــل ممنــوع عــي ان اقــول 
اننــي موجــوع مــن امــي الكنيســة التــي احبهــا؟ اذا تكلــم احــد بالســوء عــن 
ــىل  ــور ع ــا أث ــيح. ان ــوع املس ــي يس ــة ه ــده، والكنيس ــور ض ــا أث ــة الباب قداس
ــد  ــم واح ــون كان بينه ــيح القديس ــذ املس ــى تامي ــة. وحت ــف يف الكنيس موظ
خانــه. يف الكنيســة هنــاك خطــأة وانــاس ارتشــوا ولــدي اثباتــات عــىل ذلــك«.

وعــا اذا كان شــعر ان اللــه تخــى عنــه، قــال: »لــدي حــظ ان يضعنــي املســيح 
اىل جانبــه عــىل غــرار مــار فرنســيس وســواه ممــن مجــدوه بــاألمل. كل مــن ميــر 

عــىل هــذه االرض يجــب ان يعيــش مرحلــة الصليــب«.

ــاب:  ــه، أج ــة علي ــام الحمل ــف ام ــد ضع ــا اذا كان ق ــول م ــؤال ح ــى س ورًدا ع
ــتمونه،  ــن يش ــا م ــت ان ــاءل اذا كن ــي رصت اتس ــة ع ــة الحمل ــم يف بداي »نع

ــي«. ــرب ان يقوين ــن ال ــت م ــب وطلب ــام الصلي ــت ام ووقف

ــة ان االنســان ال ميكــن ان يثبــت مــن دون االتــكال  أضــاف: »علمتنــي التجرب
عــىل اللــه، فمــع الــرب كل يشء ممكــن«.

ــال: »هــذه نعمــة  ــة، ق ــه يف هــذه املحن ــاس اىل جانب ــاء والن وعــن دور االصدق
كبــرة حلــت عــي مــن اللــه، ويف احــدى الصلــوات قلــت للــرب: لقــد اتــاك يف 
بســتان الزيتــون مــاك واحــد ليقويــك. امــا انــا، فقــد تجمــع حــويل كثــرون«.

وختــم لبــي بالــرد عــى ســؤال حــول مــا اذا كان قــادرا عــى املســامحة: 
»طبًعــا أســامح، واال فــا اكــون مســيحياً وكاهنــا. وكل مــن شــتموين اســامحهم 
وســأدعوهم اىل العشــاء عنــد انتهــاء هــذه املحنــة. لقــد وضعــت خــال هــذه 

ــت املناســب«. ــة ســتصدر يف الوق ــرتة نحــو ســتن ترنيم الف

................................................. نقــاً عــن املوقــع االلكرتوين »النرشة«

املحبة ... أساس التواضع

املونسنيور منصور لبي: »أسامح الجميع«
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ــة  ــس بلديّ ــة. خطــى مجل ــات املتواضعــة للبلدي ــات واإلمكاني رغــم كل الصعوب
الكحـّــاله خطــوات جريئــة يف مجــال تطويــر وإمنــاء البلــدة، ونفــض الغبــار عــن 
ملفاتهــا املراكمــة واملُزمنــة واملُعقــدة، وتنــاول كل ملــف مبلفــه، وتابعــه، غــري 
ــد  ــدة وخاصــة يف ظــل األجــواء الســائدة يف البل ــة املعق ــل اإلداري ــه بالعراقي آب
ككل. ولعــل الصــورة هــي أفضــل وأصــدق مــن يُعــرّب ويُظهــر مــا هــو جــار مــن 
ــد اإلنجــاز  ــا هــو قي ــا م ــا املنجــز ومنه ــدة، منه ــف أرجــاء البل أشــغال يف مختل

ــا كلــه ملصلحــة الكحالــه وأبنائهــا: ومنهــا مــا هــو قيــد املتابعــة، وطبًع

يف شق اإلنجازات إليكم ما يي :
شــق وتوســيع وتزفيــت طريــق بعــرض عــرشة امتــار وطــول حــوايل مثامنايــة . 1

مــر مــع كافــة متطلبــات البنــى التحتيــة مــن شــبكة إنــارة عامــة وشــبكة هاتــف 
ــة  ــفة، يف »منطق ــاه ش ــة مي ــتاء واّماي ــاه ش ــارات مي ــي وعب ــط رصف صح وخ
ــزاء  ــة األج ــارة اىل ان كاف ــع اإلش ــذ. م ــد التنفي ــت قي ــا زال ــدار«، وهــي م الزغن
املصابــة بالتخطيــط قُدمــت بالــرايض وبــدون أي مقابــل ملصلحــة األمــاك 

ــة. العامــة البلدي

تخطيــط وتوســيع طريــق بعــرض مثانيــة أمتــار وطــول حــوايل مثامنايــة مــر . 2
ــارة عامــة  ــاء حيطــان وشــبكة ان ــة مــن بن ــزات البنــى التحتـيّـ مــع كافــة تجهي
ــا  ــي م ــه«، وه ــدق حليم ــة »خن ــفة يف منطق ــاه ش ــة مي ــف واماي ــبكة هات وش
ــط  ــة بالتخطي ــزاء املصاب ــة األج ــارة اىل ان كاف ــع اإلش ــذ. م ــد التنفي ــت قي زال

ــة. ــة البلدي ــاك العام ــة األم ــل ملصلح ــدون أي مقاب ــرايض وب ــت بال قُدم

اســتكال بنــاء »مبنــى البلديــة« فــوق املركــز الثقــايف اإلجتاعــي مــن ثــاث . 3
طوابــق وقــد اصبحــت األشــغال يف مرحلــة اإلنتهــاء مــن أعــال الباطــون املســلّح 

واألمــل يف تكملــة األشــغال وتجهيــزه يف القريــب العاجــل.
تنفيــذ بنــاء »نصــب شــهداء الكحـّـــاله« الــذي كان يف املــايض القريــب حلــم . 4

الكثرييــن.
إعــادة بنــاء حائــط الطريــق الســفلية للرجــوم، طــول حــوايل خمســون مــر . 5

وعلــو وســطي حــوايل اربعــة أمتــار وبتقنيــة مضمونــة.
توســيع نزلــة طريــق مــار اليــاس، باملمكــن، وبالــرايض، بــن ســاحة الكنيســة . ٦

ومنــزل الســيد ســليم اميــل ايب خليــل.
ــا . ٧ ــة، وتحويله ــة ونهائي ــة مضمون ــة« بطريق ــع الحسينّيـ ــة نب ــل »دواي تأهي

ــرار وادي  ــى غ ــدام، ع ــى األق ــري ع ــة والس ــواة الطبيع ــن وه ــاذا للمتنزّه م

قنوبــن، وذلــك بإنشــاء ممــر بعــرض أقلــه مــر ونصــف بــدءا مــن ســاحة عــن 
ــع، أي بطــول حــوايل خمســاية مــر. ــة النب ــة لغاي الحيّـ

ترميــم »طاحــون الكّحـــاله الــرتايث«، وتأهيلــه بعــد تحويله اىل منتزه ســياحي . 8
ــز  ــه املميّ ــة اىل موقع ــارض. فباإلضاف ــايض والح ــن امل ــع ب ــث يجم ــي بحي ترفيه
ــرة  ــا بالذاك ــة والبحــر. يعيدن ــة عــى العاصم ــه الخاّب ــل وإطالت يف ســفح الجب
ويُطلعنــا عــى حضــارة حقبــة تاريخيــة عاشــها األجــداد. ويتضّمــن بيتــاً للمونــة 
ــام  ــرض أف ــرح لع ــة اىل م ــام إضاف ــاول الطع ــراحة وتن ــاحات لإلس ــدة س وع
وثائقيــة أو إلقــاء محــارضات مــع مــدرج يتســع لحــوايل خمســن شــخص. مــع 
ــاس  ــرب كاريت ــة ع ــة األمريكي ــة التنمي ــن منظم ــة م ــة ممّول ــه هب ــارة اىل ان اإلش

ــر. ــه ومنظمــة تطوي ــة الكحال ــرًا لنشــاط وتعــاون بلدي تقدي
ــة . 9 ــه بالجاذبي ــة الكحال ــاء حص ــن إعط ــاروك م ــاه الب ــف مي ــر توق ــى أث ع

ــة  ــت كناي ــي كان ــان والت ــع الرعي ــط نب ــن خ م
ــوايل ٦00  ــبوع أي بح ــّخ يف األس ــي ض ــن يوم ع
مــر مكعــب باألســبوع، بحجــة شــّح الضــخ مــن 
املصــدر وذلــك منــذ بدايــة العــام 2014. بقيــت 
الكحالــه تحــت رحمــة التيــار الكهربــايئ تتغــذى 
الــذي يعمــل عــى  الدفــاش  بواســطة ضــّخ 
ــة  ــا ومناصف ــر عاري ــن ب ــة م ــة الكهربائي الطاق
معهــا. مــا قلّــص كميــة امليــاه املطلوبــة اىل 
حــدود اإلنعــدام لــوال مصادفــة هــذا الوضــع يف 
ــة  ــع املحلي ــكال عــى الينابي فصــل الشــتاء واإلت

ــرة. املتواف

ومــع هــذا الوضــع املراجــع تدريجيــا نشــطت تجــارة صهاريــج امليــاه بشــكل غري 
مألــوف اىل ان إنقطعــت املصــادر بشــكل شــبه كامــل وعلــت رصخــة املواطنن.           

نــزوال عنــد إلحــاح بعــض أعضــاء املجلــس البلــدي لتخفيــف رصخــة أبنــاء البلــدة 
يف ظــل أزمــة امليــاه التــي طالــت كل الوطــن. تبّنــت البلديــة موضــوع تنظيــف 
وتأهيــل وتجهيــز البــر العــام )قــرب منــزل وليــم مرعــب( عــى عاتقهــا، رغــم 
عــدم الصاحيــة ورغــم معارضــة وزارة الطاقــة وامليــاه ومؤسســة بــريوت وجبــل 
لبنــان. أّهلــت البلديــة البــر وجّهزتــه وضّخــت امليــاه، وكانــت النتيجــة حــوايل 

ــات ...  ــه: نشـاطـ ــة الكحـّـالــ إنجـازات ... تطلعـات ...بلديـــ
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200 م3 )مايتــي مــر مكعــب يف األربعــة وعرشيــن ســاعة(، إمنــا وبــكل أســف، 
تبــّن ان نوعيّــة امليــاه حديديـّـة ويلزمهــا معالجــة. ومــع هــذا متّت عمليــة تجربة 
ــة مثــل  ــا نقيّ الضــّخ ملــدة ســتة وثاثــن ســاعة متواصلــة اىل ان أصبحــت نظريً
الكريســتال. فُحــّول الضــخ، وعــى ســبيل التجربــة ايًضــا، وبعــد تلقينهــا جرعــة 
الكلــور الازمــة تحّســبا ألي إحتــال، اىل خــزان البلــدة ومنــه اىل الشــبكة ملــدة 
ــة امليــاه ال بــأس بهــا،  ســبعة ايــام متواصلــة بــدون توقــف. وهنــا تبــّن ان كميّ
إمنــا يلزمهــا معالجــة الرواســب الحديديــة بطــرق علميــة ومخربيّــة متخّصصــة. 
فأوقفــت البلديــة الضــّخ وأرســلت عيّنــات اىل املختــرب الــذي أفــاد مبــا توقّعنــاه. 
ــم  ــوع وتقدي ــدرس املوض ــة ل ــة متخّصص ــف رشك ــن تكلي ــّد م ــا كان ال ب وهن

اإلقــراح املناســب واملائــم وتحديــد الكلفــة، ليُبنــى عــى الــيء مقتضــاه.

وعليــه، تقدمــت الرشكــة االستشــارية بإقــراح مــع دراســة بكلفــة تــراوح بــن 
ــة. ورغــم  ــا كلفــة املتابعــة الشــبه يومي 35-40 الــف دوالر امــرييك يضــاف إليه
كل مــا تقــدم، مل تتوقــف البلديــة عنــد هــذا الحــد، بــل هــي تســتمر يف دراســة 
إمكانيــة تأمــن مصــدر جديــد مــن الينابيــع املوجــودة يف البلــدة، وقــد كلفــت 
مــن يلــزم لتحديــد اإلمكانيــة، إضافــة اىل ماحقــة مؤسســة ميــاه بــريوت 
وجبــل لبنــان لتكملــة تنفيــذ مــرشوع الشــبكة الجديــدة مــع اآلبــار والخزانــات 
ــارشة  ــع مب ــن املتوق ــر. وم ــارشة بالحف ــر املب ــت أم ــي أعط ــا، والت ــة له امللحوظ

ــار خــال أســبوع. تنفيــذ حفــر اآلب

وإلحاقــا ملــا تقــدم، وإســتعداًدا لإلســتفادة مــن امليــاه الفائضــة مــن نبــع 

الحســينية، وطبعــا بعــد تأمــن وحفــظ حقــوق املالكــن والتوافــق معهــم. تقــوم 
ــاذا  ــا م ــة، وتحويله ــة ونهائي ــة مضمون ــع بطريق ــة النب ــل دواي ــة بتأهي البلدي
ــرات وادي  ــرار مم ــى غ ــدام، ع ــى األق ــري ع ــة والس ــواة الطبيع ــن وه للمتنزه
قنوبــن، وذلــك بإنشــاء ممــر بعــرض أقلــه 1.5م بــدًءا مــن ســاحة عــن الحيــة 

ــع. ــة النب ــرورا بالشــري ولغاي م

يف شق النشاطات إليكم ما يي:
ألن الرياضــة ال ديــن وال لــون لهــا، ال بــل إنهــا تجمــع الشــباب عــى مختلــف 
ــاء  ــن أبن ــة ب ــة واملحبّ ــزرع اإللف ــة وت ــة والطائفي ــة والعائلي ــم الحزبي إنتائاته
املجتمــع وتنفــح فيهــم روح التنافــس الرشيــف ... ألجــل هــذه األهــداف، 
أّهلــت وجّهــزت بلديــة الكحـّــاله ملعــب نــادي ال KJEC  وُوضــع بــإدارة النادي 

وبتــرّف كافــة أبنــاء الكحـّــاله وإرشاف ورعايــة البلديــة. وقــد أقــام رئيــس نادي 
ال KJEC الســيد »انطــون جــوزف يوحنــا مكــرزل« مأدبة عشــاء يف منزلــه تقديرًا 
ــر ووفــاء اىل  ــه درع تقدي ــا لرئيــس وأعضــاء املجلــس البلــدي قــدم خال وتكرميً

رئيــس املجلــس البلــدي الســيد جــورج توفيــق بجــاين.

ــاله مناســبة إال ويشــارك فيهــا. فهــو حــارض دامئــا  ال يــرك مجلــس بلديــة الكحـّ
مُيثــل البلــدة خــري متثيــل ال بــل لــه رأي وموقــف ويـُـريث أطيــب العاقــات مــع من 

يُشــاركهم ويــرك بصمــة جميلــة لديهــم ...

ــق بجــاين  ــه بشــخص رئيســه الســيد جــورج توفي ــة الكحال شــارك مجلــس بلدي
ــان  ــة لبن ــو خليــل مــع جمعي وعضــو املجلــس البلــدي الســيد عبــدو ميشــال ب
ــا  الشــباب يف مهرجانهــا الســنوي لعــام 2014 مبناســبة - عيــد اإلســتقال وتكرميً
الــذي  اللبنــاين وكان بعنــوان )ســباق اإلســتقال 2014(.  الجيــش  لشــهداء 
إحتفلــت بــه هــذه الســنة يف بحمــدون املحطــة برعايــة بلديــة بحمــدون املحطة 
ــش العــاد جــان قهوجــي،  ــد الجي ــا قائ ــدو ممث ــد جــوزف عب وحضــور العمي
ــم  ــاس ابراهي ــواء عب ــام الل ــن الع ــام األم ــر ع ــا مدي ــا ممث ــال صف ــدم ك واملق
ــات يف  ــرات وقــوى األمــن الداخــي ورؤســاء البلدي ــة املخاب ــا عــن مديري وممث
ــاد  ــد جه ــهيدين الرائ ــل الش ــن أه ــن ع ــا وممثل ــا وفعالياته ــة ومخاتريه املنطق
ــفية يف  ــة والكش ــات الربوي ــاركة املؤسس ــم ومبش ــراس الحكي ــب ف ــرب والنقي اله
ــي  ــن وح ــات م ــت الكل ــد ألقي ــايل. وق ــذة واأله ــن التام ــد م ــة وحش املنطق
املناســبة وبعدهــا تــّم اســتعراض الرياضيــن والفــرق الكشــفية عــى وقــع 

ــات.  ــؤوس وامليدالي ــدروع والك ــت ال ــم ُوزّع ــاين، ث ــش اللبن ــيقى الجي موس

تحــت عنــوان »اركــض مــن أجــل الســام«. شــاركت بلديــة الكحـّــاله مــع قســم 
ــاله الــذي نظّــم بعــد ظهــر يــوم الســبت 18 ترشيــن االول 2014  كتائــب الكحـّ

ــى  ــام مبن ــا مــن ام ــم انطاق ــم و5 كل ــايض يف الركــض ملســافة 3 كل ــون ري مارات
بلديــة الكحالــه ومبــؤازرة ومواكبــة رشطتهــا البلديــة والصليــب االحمــر اللبنــاين 
ــعاده  ــيد روالن س ــة الس ــان برئاس ــوى يف لبن ــاد الق ــم اتح ــدا وتنظي ــرع بعب ف
ــس قســم  ــك ورئي ــب حوي ــي الســيد نجي ــه الكتائب ــم عالي ــس اقلي وحضــور رئي
ــاله الســيد جــورج  كتائــب الكحـــاله الســيد رشــاد بجــاين ورئيــس بلديــة الكحـّ
ــّدايئ وابطــال  ــدي وحشــد مــن قدامــى ع ــس البل ــق بجــاين واعضــاء املجل توفي
لبنــان إضافــة اىل رياضيــن مــن ابنــاء الكحـــاله والجــوار مــن كافــة اإلتجاهــات 
ــة،  ــة عالي ــادته روح رياضي ــادىء س ــّو ه ــباق يف ج ــرى الس ــد ج ــوان. وق واألل

ــة. ــرح وإلفــة ومحبّ وف

...................................................... أمانــة الــر يف بلديــة الكحالــه
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