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فصح مجيد

فيما عبرنا الصوم إلى عيد الفصح ، أتّوجه باسم المجلس البلدي بالمعايدة من جميع أبناء النطاق البلدي والساكنين فيه 
ومن وصلت إلى داره هذه الــ »خطوات«. 

وعلى عفوية اختيار الصورة أعاله ، أوّد أن أحّملها معنى أرغب نقله إلى من نخدم في النطاق البلدي. بإمكان العين أن ترى 
 أن ترى الصورة األكبر. ورجائي مع هذه المعايدة أن يرى الجميع  معنا الصورة األكبر التي رسمناها 

ً
جزئيات الصورة ولها ايضا

أمام أعيننا لمحيطنا البلدي، مع تأكيد حرصنا على االهتمام بتفاصيل األمور. 
؛ ومعها نجّدد عهدنا على متابعة العمل 

ً
في هذا الزمن المبارك، زمن الغفران والفرح والمحبة، نجّدد معايدتنا لكم جمبيعا

بفرح دائم وعزيمة ال تتعب. 
المهندس جان بيار جباره  
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رسميات

بناء على توصية رئيس إدارة األبحاث والتوجيه بالوكالة لدى مجلس الخدمة المدنية الصادرة بموجب الكتاب 
رقم 3895 تاريخ 2011/11/21، والذي يتضمن ما يلي:

حصر تقديم الطلب للحصول على ايصال اإلرتفاق والتخطيط من البلديات بالمالك، المستأجر، المستثمر 
أو وكليهم القانوني مع ضم المستندات المحددة أدناه إلى الطلب:

 صفته )مالك، مستأجر، مستثمر، وكيل( باإلضافة إلى  
ً
أ  - طلب موقع من صاحب العالقة مبينا  

تحديد الغاية من بيان اإلرتفاق والتخطيط.  
ب  - إفادة عقارية ال يتجاوز تاريخ إصدارها /3/ أشهر.  
ت  - صورة عن هوية المالك او المستأجر أو المستثمر  

ث  - صورة عن الوكالة وهوية الوكيل )في حال وجوده(  

لذلك،
 ضمن نطاقه التقيد بما ورد في كتاب رئيس ادارة االبحاث 

ّ
يطلب اليكم ابالغ البلديات واتحادات البلديات كل

والتوجيه بالوكالة وعدم اعطاء افادات ارتفاق وتخطيط من دون ضم المستندات المشار اليها اعاله %

بيروت في 9 كانون الثاني 2012         
وزير الداخلية والبلديات         

مروان شربل         

 ألي نص آخر، 
ً
خالفا

 لعرقلة أعمال المواطنين،
ً
 منا على تطبيق القوانين واألنظمة المرعية اإلجراء، ومنعا

ً
وحرصا

 ضمن نطاقه:
ٌ

يطلب إليكم وكل

 لألصول القانونية، وإثبات المعلومات المبني عليها العلم 
ً
اواًل: إبالغ المخاتير عدم إعطاء علم وخبر إال وفقا

والخبر، بموجب محضر معلومات منظم لدى قوى األمن الداخلي، بناًء لتكليف القائمقام  ومصادقته على 
مضمونها.

: ابالغ البلديات عدم السماح بالقيام بأية اعمال بناء، إال بعد إظهار حدود رسمي للعقار المنوي القيام 
ً
ثانيا

باألشغال عليه، وربطه باإلحداثيات وتحديد النقاط على األرض، وفي حال تعذر ذلك يكلف أحد المساحين 
المنتسبين إلى نقابة الطوبوغرافيين المجازين بعملية إظهار الحدود  على أن يتم تصديقه من قبل النقابة 

وفي حال وجود خالف يعتمد إظهار الحدود الصادر عن دوائر المساحة المختصة.

: تكليف قوى األمن الداخلي مراقبة التنفيذ، والتشدد بقمع المخالفات. 
ً
ثالثا

لإلطالع والمقتضى%  

بيروت في 5 كانون الثاني 2012          
وزير الداخلية والبلديات         

مروان شربل         
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تواصل

 لدعوٍة وّجهها غبطة البطريرك مار 
ً
تلبية

لــى جميع الهيئات  بشارة بطرس الراعي إ
للمشاركة  لمخاتير  وا لبلدية  ا ليات  لفعا وا
بقداس الدنح وذلك في يوم الجمعة الواقع في 
6 كانون الثاني 2012 ، شارك المجلس البلدي 
ممثاًل برئيسه وأعضاء من هيئة المجلس في 

القداس في بكركي. 
خالل القّداس ألقى صاحب الغبطة عظة 
تناول فيها كيفية التعاطي بالشأن العام 
ــس   مــن القيم المسيحية واألس

ً
انــطــالقــا

األنجيلية وبالمحافظة عليها. كما تطّرق غبطته 
إلى المشاكل والمصاعب التي تواجه العاملين 

في هذا المجال الحيوي الدقيق والمتشعب.
وبعد القداس قدم الوفد التهاني إلى غبطته 
بحلول السنة الجديدة وتمنى له دوام الصحة 
والعافية واإلستمرارية في مهامه الكنسية 
واإلنسانية. كما اغتنم الوفد فرصة وجوده في 
الصرح البطريركي في بكركي لزيارة سيادة 
 له 

ً
المطران كميل زيــدان في مكتبه مقدما

التهاني بالسنة الجديدة وحاماًل له احترام 
وسالم أهالي قرنة شهوان - عين عار – بيت 
الككو والحبوس الذين طالما افتقدوا حضوره 
المميز بينهم ال سيما أنه عاش بينهم ومعهم 

طيلة ثالثين عاًما. 

تهاٍن إلى غبطته بحلول السنة الجديدة



4

رحلة

 من أوالد النطاق البلدي وذلك نهار االثنين الواقع في 2012/1/2 في رحلة بدأت بمسيرة 
ً
رافق رئيس وبعض من أعضاء المجلس البلدي 42 ولدا

 في الباصات الى سيدة حريصا  حيث زاروا المقام وتناولوا الغداء.
ً
من البياضة قرنة شهوان لغاية اوتيل الرابية وبعدها أكملوا جميعا

 

 رحلة ألوالدنا
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مدارس

مدرسة يسوع ومريم  و »البلدية«
يوم الجمعة 16 آذار 2012، قام قسم العلوم االجتماعية في مدرسة يسوع ومريم - الربوة باستضافة عضوين من أعضاء المجلس البلدي التابعين 
 لطالب الصف الخامس األساسي عن العمل البلدي في البلدية 

ً
 موّسعا

ً
لبلدية » قرنة شهوان- عين عار - بيت الككو- الحبوس » حيث قدما شرحا

من خالل عرض PowerPoint. وقد استطاع الطالب من خالله تكوين فكرة شاملة عن مهام البلدية وأبرز أهدافها : 
- راحة وسالمة أهالي المناطق التابعة لهذه البلدية.

- الحفاظ على نظافة المنطقة.
- القيام بمشاريع انمائية للمنطقة : تجهيز الطرقات وساحة الكنيسة ...

- القيام بمشاريع ترفيهية تثقيفية ألهالي البلدة في أيام المناسبات واألعياد.
- الحفاظ على البيئة من خالل اعتماد طرق حديثة لتدوير النفايات.

- تعريف الطالب على المكتبة العامة التابعة لألستاذ فارس الزغبي.
بعدها استضافت البلدية طالب مدرسة يسوع ومريم في حرمها حيث استقبلهم رئيس البلدية المهندس جان بيار جباره وتعرفوا الى كل ما 

تّم اكتسابه خالل الفصل الدراسي وتمتعوا بالمعلومات واألفكار التي جاءت متممة لما تعلموه في دروس التربية.
وفي نهاية هذه الزيارة، قدمت البلدية مجلتها الخاصة »خطوات« التي تحمل كل المعلومات واالنجازات التي قامت بها البلدية خالل هذه السنة. 
في نهاية هذا اليوم المثمر شكرت إدارة مدرسة يسوع ومريم بلدية قرنة شهوان على تعاونها واستقبالها لطالبها وعلى المعلومات واالنجازات 

المهمة التي ترسخت في أذهانهم أفكاًرا وأحالًما نحو وطن أفضل.
السيدة ألسي ابو جودة           
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حفلة رأس السنة 
كما جرت العادة عند نهاية كل سنة، أقيم حفل 
كوكتيل في البلدية ضم حوالي 100 شخص من 
رئيس وأعضاء المجلس البلدي، موظفين، شرطة، 
عمال ومتعهدين ومنفذي األشغال. تمنى خاللها 
رئيس البلدية المهندس جان بيار جبارة سنة خير 

وبركة على الجميع. 

لم يخطئ من أكد ذات يوم أن المياه ستكون 
بطلة الصراعات المقبلة في العالم العربي والشرق 
األوسط. ولم يعد خافًيا على أحد أن عنصر الحياة 
 على الكثيرين حتى إنه غدا سبًبا من 

ً
بات عصيا

 شًحا 
ُ

أسباب الوفيات الرئيسية في دول تعايش
ال يرحم.

أيُّ مشهدّيٍة يرسمها الواقُع المائي في لبنان؟ 
وهل ما زالت مياه لبنان في يومها العالمي ضحّية 
هدٍر وسوء ترشيد؟ وما هي الخطوات التي يجب أن 

 لبنانيٍّ تالفًيا للهدر؟
ُّ

يتبناها كل
سّجل هذا العام نسبة متساقطاٍت غير مسبوقة 
 بالعام الفائت وبالمعّدل العام، بيد أّن هذه 

ً
مقارنة

المعّدالت لم تكن كفيلة بإبعاد شبح الشّح عن 
مناطق لبنانية عّدة مهّددة بمزيٍد من المعاناة على 
عتبة الصيف وحلول بشائر خواتيم فصل الشتاء.

يقول الواقع الميداني إن لبنان رغــم مساحته 
الصغيرة يحتضن 14 نهًرا يصّب 12 منها في البحر. 

وتقدر كميات المياه المهدورة من األنهر والسيول 
. وإذا 

ً
الشتوية بما يناهز 1.2 مليار متر مكعب سنويا

 بالنسبة الى الكثيرين، فليست 
ً
كان هذا الرقم ضخما

السيول التي تجتاح الشوارع شتاًء والمستنقعات 
التي تستوطن األحياء سوى خير دليل على مثل هذا 
 بسدوٍد ما زال العمل عليها 

ّ
الهدر الذي ال ُيستغل

 الى أجل غير مسّمى. وتلفت األرقام التقديرية 
ً
معلقا

األخيرة الى أن الهدر يالمس نسبة %50، علًما أنه 
 

ّ
رقٌم تقديري بسبب عدم وجود عدادات على كل

المصادر تخرج بأرقام دقيقة ونهائّية.
بعيًدا من الغوص في المتاهات السياسّية، وارتقاًء 
ظِهر األرقام 

ُ
بأهمية المياه بالنسبة الى المواطنين، ت

التي أفضت اليها استرتيجية قطاع المياه التي 
أنجزتها وزارة الطاقة والمياه العام الفائت أن لبنان 
غدا تحت المستوى المطلوب من حيث حّصة الفرد 
من المياه والتي تالمس ألف متر مكّعب للفرد 
 أي بانخفاٍض 

ً
الواحد، وإذ بها تصبح 926 متًرا مكّعبا

بلُد المياه مهّدد... الترشيد وإال فالعطش!

يناهز 74 متًرا مكعًبا للفرد«. علًما أن ارتفاع عدد 
 من التحّديات والهواجس 

ً
السكان يفرض مزيدا

على مستوى تأمين نسب المياه السنوّية للجميع. 
 على أبواب 

ً
أما على الضفة األخرى،يقف لبنان حذرا

صيٍف قد يكون قاسًيا على صورة شتائه، فالواقُع 
المائي غير مطمئٍن وبلُد المياه قد يواجه مصيَره 

: الظمأ.
ً
المقلق قريبا

عيد االم 
في بيت الككو

احتفل نادي مار يوسف بيت الككو بعيد االم برعاية 
بنك لبنان والمهجر مساء الجمعة 22 اذار الساعة 
السابعة  بحضور الممثلة ماغي بو غصن والملحن 
سليم يمين , حضر االحتفال رئيس بلدية قرنة 
شهوان عين عار بيت الككو والحبوس االستاذ جان 
بيار جباره وبعض اعضاء البلدية ومختار بيت الككو 
والحبوس السيد البير االشقر وكاهن الرعية االب 
ايلي عدوان واعضاء الوقف ورئيسة واعضاء االخوية 
ومديرة مدرسة عين عار السيدة كريستين مكرزل 
ورئيسة جمعية نحن ساهرون السيدة كورين ابو 

جوده وعد د كبير من امهات البلدة. 

واجباتنا



طبيعة
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آذار 2012... الثلج ضيفنا
دها 

ّ
 ستخل

ً
 رائعة

ً
 زاويٍة في قرانا رسمت مشهدّية

ّ
 بيضاء. فالثلوج التي عانقت كل

ً
ة آذار 2012... لن تنسى قرانا هذا التاريخ الذي ألبس أشجارها وشوارعها عباء

 تكتسب عناصرها من جمال المنطقة... فتزيدها جمااًل.
ً
ذاكرة القرى وتاريخها لوحة



تكريم
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 منها بأن العمل اإلنمائي ينطوي على 
ً
إيمانا

جوانب عّدة تتقدمها الثقافة، كّرمت قرنة 
شهوان، عين عار، بيت الككو، الحبوس مع 
النادي اللبناني للكتاب ابَنها المسرحي الكبير 
ريمون جباره في حفٍل ضخم احتضنه مسرح 
مدرسة مار يوسف-قرنة شهوان في 12 آذار 
2012، وحضره حشٌد رسميٌّ وأمني وديني 
وفني وعدٌد كبيٌر من محّبي جباره ومسرحه ومن 

رفاق الدرب وفاعليات القرية وجوارها.

 الحفل عّريفه جوزف غانم الذي تحّدث 
ّ

استهل
عن عطاءات ريمون جباره واستعاد والحاضرون 
 من حكاياته التي تفتحت على خشبة 

ً
بعضا

 
ٌ
المسرح ونمت عليه. وعلت المسرح شاشة
عمالقة اختصرت ريمون جباره في محطاٍت 

مسرحّية طوال حفل التكريم.
بدوره، اختصر رئيس النادي اللبناني للكتاب 
ميشال معيكي ريمون جباره الذي عاصره في 
مسرحياٍت عدة في كلمٍة مختصرة قال فيها: 
»هــذه العشية هي لريمون جبارة االنسان، 
الممثل، الكاتب، المخرج، وللسخرية السوداء 
في نظرتها العبثية الضاحكة حتى حدود 
الدمع. هذا هو ريمون جباره اإلنسان. نتحلق 
الليلة حول ريمون جبارة بصداقة وحب وإكبار 
لعطاءاته الرائعة على الخشبة من أول الدرب 
في »لتمت ديثدمونة« في العام 1970 حتى 
األمس القريب في »مقتل إن وأخواتها« وعسى 
لت بريادته 

ّ
ما قد يلي«. وأردف: »سنواٌت تشك

وردة المسرح البهية في العالم العربي. ظل 
ابتسامة سوداء ساخرة على كرسي الدواليب 
يجلس اليوم رجاًل متكوًما تحت دخان سيجارة 
 من الدنيا، يكمش أحالًما مستحيلة 

ً
العمر، هازئا

هاربة ويتذكر. ثائر على مزاجه، عتبي ساخر، 
واقف على شرفة الدنيا يعرض األيام. اسمح لنا 
ه. ريمون 

ّ
يا أبا الريم أن نحّيي عبرك رعيلك كل

ابن كارلوس جباره من قرنة شهوان. نحّبك«.

وكانت شهاداٌت من رفاق المسرح والدرب 
استهلها روجيه عساف: »لَم تكّرمون رجاًل 
أدخل الفوضى على الخشبة وزعزع مداميك 
 
ً
مزعومة وقــّدم نصوًصا  لمسرحّية  ا للغة  ا
مسرحّية؟«. وتابع: »الخطر يأتي من النجاح. 
نجاُحك خطيٌر يا ريمون، وليس معيار ذاك 
النجاح شّباك التذاكر بل استمالة القلوب. 
خّيي ريمون كانت المجازفة خطيرة ونجاحها 
دوه في عدم تقليده ألسالفه. 

ّ
غير مضمون... قل

حقيقة ريمون جباره هي ريمون جباره«.

في الخانة نفسها صّبت جوليا القصار متحّدثة 
عّمن أسمته »أستاذها« فأكدت أن »التكريم 

األهم اليوم إنما يتجسد في ما أقدمت عليه جامعة اللويزة عندما قررت إنتاج آخر أعمال ريمون 
 وفاٍء لمن 

ُ
، لقاء أصحاب، محطة

ٌ
جباره: »مقتل إن وإخواتها«. وأضافت: »المسرُح بالنسبة اليه متعة

رحل، لرضى خوري وفيليب عقيقي وسواهما، ولمن بقي. اليوم أنا أطالب بترسيخ فكر ريمون 
جباره ومسرحه في المناهج التربوية«. أما رفعت طربيه فوصف جباره بـ »الشاب البلط والجميل 
د الذكاء في آن«. وأضاف: »الصمت أفضل من الحديث عن سّيد الكالم، فلنكتِف بالتأمل 

ّ
ومتوق

مني أن أعيش، أن أكّون 
ّ
في وجه هذا الصامت«. فيما توّجه غابي يمين الى جباره: »مسرُحك عل

عائلة، أن أحّب أبي وأمي. ريمون جباره خود قد ما بّدك من إجرك بس هات من راسك. بعدنا 
ف كتابة«.

ّ
عايزينك ما توق

مة، صاحب المبادرة الثقافّية، التي تولى رئيُسها جان بيار جباره  من رفاق الدرب الى البلدّية المكرِّ
 لها تألق في مجال الفكر والفن والكلمة مثل 

ً
مقاربة أهمية التكريم فقال: »عندما تكرم بلدة ابنا

ريمون جبارة انما تكرم هذه البلدة نفسها. فلَم نكّرم نحن أبناء قرنة شهوان ريمون جباره؟ ألنه 

 ريمون جباره في تكريمه...
 قريٍة في لبنان بلدّية كبلدّيتنا« 

ّ
»أتمنى لكل
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عاش ويعيش بيننا مثااًل في الحياة وحب الناس وأهله وفي جمع محبيه«. وتابع: »جاء هذا التكريم 
أمًرا محتًما إذ في ما بقي لريمون من وقت بين الهاتف والقلم وانشغاله بأهله وبصحته كان 
مستمًرا في الكتابة واإلخراج المسرحيين ليتحفنا بـ »مقتل إن وأخواتها« آخر أعماله المسرحية. 
هذا الرجل الكبير بين الرجال وبين كبار بلدتنا ال يزال كبيًرا في العطاء، لذا أردنا أن نكرمه لما 

لهذا المكان من رمزية وكأن المسرح يكرم ريمون«.
ه الرجل الكبير المكّرم. توّجه الى المسرح ليقف أمام 4 لوحاٍت تجّسد لقطاٍت 

ُ
أما الختاُم فمسك

متشّعبة من القرية التي نما فيها بريشة الفنان أنطوان مطر وعربون وفاء من البلدية لجباره. اعتلى 
 
ً
مه أهله أن يرسم عصفورا

ّ
المسرح وقال: »الفّن وحده هو مصدر رقّي الشعوب. فالطفل الذي يعل

 لفارس الزغبي 
ً
 للجميع، شكرا

ً
. شكرا

ً
 ال يصطاد بشرا

ً
 ومن ال يصطاد عصفورا

ً
ال يصطاد عصفورا

 ضيعٍة في لبنان أن تنعم ببلديٍة 
ّ

ياني من “بدوي” الى فنان. وأتمنى لكل
ّ
وجوزف زعرور اللذين رق

 
ً
 وزارة التربية بضرورة إدراج مادة المسرح في المناهج التعليمية«، الفتا

ً
كبلديتنا«. وختم مناشدا

الى أن »المسرح وحده يرقي الشعوب ويربي االجيال على الحب ويبعدها من الحقد والكراهية«.
 تقديرّية لجباره، وتوّجه الجميع الى 

ً
في الختام قّدم معيكي باسم النادي اللبناني للكتاب درعا
حفل كوكتيل كان بطل النقاشات فيه: ريمون جباره وحده.
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  2012آذار  14 األربعاء 

 24676العدد  79 السنة  
 مدنيات

 ريمون جبارة مكّرما "عبثيًا" في قرنة شهوان
 المسرح وحده يرتقي بالشعوب ويبعدها من الحقد

 
تحّول احتفال تكريم المخرج والكاتب ريمون جبارة مشهدا مسرحيا مؤثرا مع اعتالئه خشبة مدرسة مار يوسف في قرنة شهوان 

على كرسيه المدولب حامال في عينيه الدامعتين ذكريات عمر امضاه على الخشبة. هو احد رواد المسرح العربي الحديث. اسلوبه 
 .الساخر المتهكم العبثي يبعث على الضحك والبكاء في آن. هو ريمون جبارة "العبثي التكوين" كما يصف نفسه وكما يحبه الناس

مساء اول من امس، كرمته بلدته قرنة شهوان و"النادي اللبناني للكتاب" في احتفال حضره ممثل رئيس الجمهورية ميشال  
سليمان المدير العام لوزارة التربية فادي يرق وممثل الرئيس امين الجميل رفيق غانم والنائب ابرهيم كنعان والوزير السابق 

ابرهام دده يان والنائبان السابقان انطوان حداد وغسان االشقر وراعي ابرشية انطلياس المارونية المطران يوسف بشارة  وقائمقام 
المتن مارلين حداد  ورئيسة اتحاد بلديات المتن ميرنا المر ابو شرف والمسؤول عن حزب "القوات اللبنانية" في المتن ادي ابي 

اللمع ورئيس رابطة "كاريتاس لبنان" االب سيمون فضول ورؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها وجمع من الفنانين والممثلين 
 .واالكاديميين واالعالميين وأصدقاء المكرم ومحبيه

افتتاحا النشيد الوطني، ثم ألقى رئيس النادي ميشال معيكي كلمة، وقال: "هذه االمسية هي لريمون جبارة االنسان، الممثل، 
الكاتب، المخرج، وللسخرية السوداء في نظرتها العبثية الضاحكة حتى حدود الدمع. نتحلق الليلة حوله بصداقة وحب واكبار 

 حتى االمس القريب في "مقتل ان واخواتها" 1970لعطاءاته الرائعة على الخشبة من اول الدرب في "لتمت دسدمونة" في عام 
 .""و"عسى ما قد يلي

واعتبر "ان مسرح ريمون جبارة هو كل حياته، وقد احال يومياته الى الخشبة ونقل اليها خوفه ونقمته على الظالم واقعا وما بعده، 
 ."وكل االحالم المستحيلة ومشروع االنسان مع وقف التنفيذ

وختم: "ظل ابتسامة سوداء ساخرة على كرسي الدواليب يجلس اليوم رجال متكوما تحت دخان سيجارة العمر، هازئا من الدنيا، 
 ."يكمش أحالما مستحيلة هاربة ويتذكر. ثائر على مزاجه، واقف على شرفة الدنيا يعرض االيام

وقال رئيس بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو والحبوس جان بيار جبارة: "عندما تكرم بلدة ابنا لها تألق في مجال الفكر 
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تحقيقات22
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م بتكريمه رَّ
َ

ك
ُ
التراُب الذي ولده يحّييه... قرنة شهوان: ن

ؤمُّ مسرَحها... هنا ريمون جباره
َ
 ت

ُ
العبثّية

 
َ

 صمتت األضواء ومعها األصوات... إخترق بكرسّيه عبق
ً
... فجأة

الياسمين الذي افترش المكان. أخرس تمّرَد “حازوقته” المسائّية التي 

 يدْيه وشفتْيه لسيجارة 
َ
اعتاد أن تغدر به أَويقاٍت كثيرة. كبح شهوة

 بجنونه، برائحته، 
ً
 شيٍء في تلك اللحظة بدا عابقا

ُّ
الساعة السابعة. كل

عات حنجرته، برجفة يديه... ظهر المكان وكأنه مسرٌح 
ّ
بتمّرده، بتقط

ها” على غفلٍة قبل أن يتالشى ذاك الفعل 
ُ
استوطنته “كان وأخوات

الماضي الناقص أمام الحاضر المكتمل الذي لم ينضب... ريمون جباره 

 “إن وأخواتها”. 
ْ

لم يصبح ماضًيا... ليس بعد. ولمن لم يصّدق، فليسل

 الذكرى، ما زال ماضيه 
ُ

. لم تدغدغه بعد صفحات
ً
حاضٌر ال يزال حاضرا

، يتشّربان من 
ً
وحاضره يتصارعان على خشبة حياته، يتعانقان أحيانا

عبثّيته قبل أن يقتنعا بأن أحًدا منهما لن ينتصر على اآلخر... هذا ليس 

فصاًل جديًدا من إحدى مسرحياته. إنه ببساطة السيناريو المعكوس 

زمنًيا لما ضّجت به شوارُع قرنة شهوان مساء أمس األول... “أبو الريم” 

... هذه الليلة فقط.
ً
 ال ممثاًل أو مخرجا

ً
يؤمُّ مسرَحه مكّرما

 eliaskattar@albaladonline.comالياس قطار

ال��م��ك��اُن: ق��رن��ة ش��ه��وان، مسرح 
مدرسة مار يوسف. الزمان: السابعة 
من مساء أمس األول. الحدث: تكريم 
المسرحّي الكبير بمبادرٍة ارتقائيٍة من 
بلدية قرنة شهوان- عين عار- بيت 
الككو- الحبوس بالتعاون مع النادي 
اللبناني للكتاب. الحاضرون: ال تهّم 
األسماء واأللقاب طالما أن لقب من 
جمعهم هو ريمون جباره وريمون 
 

ُّ
جباره فقط. المشهدّية العامة: كل
نفٍس صدح في ذاك المكان األنيق 
نطق باسم ذاك العجوز الذي يأبى 
، يأبى شيُبه أن ُيخِرس ما لم 

ّ
أن يكل

تحمله خشبة المسرح من وشوشات 
عمقّياته بعد.

 واستشراف
ٌ

ارتقابية
الصمُت سّيُد المشهد التمهيدي. 
من  ٍت   تحمل محطا

ٌ
 عمالقة

ٌ
شاشة

ذك��ري��ات طفل ال��م��الري��ا، تنتشي 
برائحته، تقترب بخفٍر من ُنمْيشاته 

الهادئة... وحدها تلك البثور الصغيرة 
لمئات  با لتي تستوطن تجاعيده  ا
تفهم ما تعكس عيناه من ارتقابّيٍة 
 لم تصمت طوال 

ُ
واستشراف. الشاشة

الحفل، كيف تفعل وقد علمت أنها 
ستختصر ذاك الرجل في دقائق؟

هذه هي السخرية
المشهُد األول اختصره عّريف 
الحفل ج��وزف غانم وت��اله رئيس 
للبناني ميشال معيكي.  ا ل��ن��ادي  ا
من خضرمته النقدية نهل الرجل، 
أشبع نّصه بحكايا القرنة، بقهقهات 
ريمون، بإنسانّيته، بحركاته، بجنونه، 
بعفوّيته، بعبثّيته. “هذا هو ريمون 
جباره اإلنسان، هذه هي السخرية 
 على الخشبة. 

ٌ
السوادء، عطاءاٌت رائعة

لت بريادته وردة المسرح 
ّ
سنواٌت تشك

أح��ال  لعربي.  ا لعالم  ا لبهية ف��ي  ا
يومياته على الخشبة متكّوًما تحت 
 على شرفة 

ً
دخان سيجارة العمر، واقفا

الدنيا يستشرف المحطات. إسمح لنا 
يا أبا الريم أن نحيي عبرك رعيلك كله. 
ريمون ابن كارلوس جباره من قرنة 

شهوان. نحّبك” قال معيكي.

نجاُحك خطير
أت��ى ال م��ن غرفٍة  م��ن جنفْيص 
مخملّية... هكذا يحلو للكبير أن يقول. 
من يفهمه هو ذاك ال��ذي يشاطره 
إح��س��اس��ه، األم الحساسة، الرجل 
الحساس، سائق األجرة... جميع هؤالء 
ا روجيه عّساف. ذاك 

ً
ومنهم أيض

الوفي الشاهُد على نفحات العطاء 
 كان في مطالبته 

ً
ا
ّ
“الجبارّية”... محق

بمعاقبة ريمون جباره ألن��ه أدخل 
الفوضى والجنون الى المسرح... “أنا 
 ألنكم تكّرمون رجاًل أدخل 

ٌ
مصعوق

الفوضى على الخشبة وزعزع مداميك 
 
ً
اللغة المسرحّية وقّدم نصوًصا مزعومة
مسرحّية... قال جباره يوًما: الخطر 
يأتي من النجاح. نجاُحك خطيٌر يا 
ريمون، وليس معيار ذاك النجاح 
شّباك التذاكر بل استمالة القلوب. 
خّيي ريمون كانت المجازفة خطيرة 
دوه في 

ّ
ونجاحها غير مضمون... قل

عدم تقليده ألسالفه. حقيقة ريمون 
جباره هي ريمون جباره”.

في المناهج التربوية
على عدد نمْيشاِت وجهه، تكّرر 
اسُمه على شفاه مكّرميه. 3 شهاداٍت 
لها على مسرحه. وقف  رحا ت 

ّ
حط

 من جوليا القصار، رفعت طربيه 
ٌّ

كل
وغابي يّمين أمامه. نظروا في عينْيه 
، خ��اط��ب��وه خ��ط��اب تلميٍذ 

ً
م��ب��اش��رة

ر  لقصا ا ليا  جو ت 
ّ
ستهل ا  . مه

ّ
لمعل

رح��ل��ة اس��ت��ذك��اره��ا. ل��م تحتج الى 

، فإن وأخواتها قذفت 
ً
االبتعاد كثيرا

بتفّوهاتها الى مسرح الحاضر: “أهّم 
تكريم اليوم عندما ق��ّررت جامعة 
اللويزة أن تنتج لريمون جباره آخر 
عنقود أعماله: مقتل إن وإخواتها. 
َجمعُتنا اليوم تكريُمه األهم. المسرُح 
لقاء أصحاب،   ،

ٌ
ليه متعة ا بالنسبة 

 وفاٍء لمن رحل، لرضى خوري 
ُ
محطة

وفيليب عقيقي وسواهما، ولمن بقي. 

اليوم أنا أطالب بترسيخ فكر ريمون 
جباره ومسرحه في المناهج التربوية”. 

مني”
ّ
“مسرُحك عل

أما طربيه فحار في ما يقول في ذاك 
د الذكاء 

ّ
“الشاب البلط والجميل ومتوق

في آن. نّجنا يا رّب من لسان ريمون 
جباره، الصمت أفضل من الكالم على 
سّيد الكالم، فلنكتِف بالتأمل في وجه 
هذا الصامت... هكذا ارتأى طربيه أن 
يكّرمه. وحده غابي يّمين اخترق صمَت 
ل الحاضرين.  تجاعيد المكّرم وتأمُّ
مازحه كما يعشق، اعترف في وجهه: 
مني أن أعيش، أن أكّون 

ّ
مسرُحك عل

عائلة، أن أحّب أبي وأمي”...
 
ّ
المالريا يستفز هو نفسه طفل 
منهًيا  فيصرخ  ليوم  ا يّمين  بي  غا
كلمته: ريمون جباره خود قد ما بّدك 
من إجرك بس هات من راسك. بعدنا 

ف كتابة”.
ّ
عايزينك ما توق

نكّرمه إلنصاف أنفسنا
مين. اعتلى  من الفنانين الى المكرِّ
رئيُس بلدّية قرنة شهوان- عين عار- 
بيت الككو- الحبوس جان بيار جباره 
 يعرف ماذا يفعل، 

ُ
المسرح. الرجل

 من يكّرم. يعلُم أن تراب قريته 
ُ

يعرف
يعجُن الكثيرين من أمثال ريمون 
. “عندما 

ً
جباره ولكنها ليلته حصرا

 كريمون جباره إنما 
ً
 ابنا

ٌ
تكّرم بلدة

تكّرم نفسها. نكّرمه إلنصاف أنفسنا، 
لسنا نحن فعلًيا من يكّرمه بل مسرُحه. 
 كبيٌر بين الرجال وبين 

ُ
هذا الرجل

 
ً
 ومستمرا

ً
كبار بلدتنا. ال يزال كبيرا

اته”. قال الرئيُس المؤتَمن  في عطاء
على قرى أربع.

خرج ريمون...
بدت البرهاُت أسرع من الضوء. خرج 
“عّمو ريمون” كما يحلو للكثيرين أن 
ينادوه على كرسّيه النقال. حرص 
على راحته، فهو أوفى أوفيائه. تحّدى 

 متمّرٌد نظيف
ٌ

 عاشق
ٌ

هكذا هو... مجنون
 مع من بقي في نفسه ما يقوله لريمون جباره:

ٌ
 خاطفة

ٌ
• على هامش الحفل كانت لـ “صدى البلد” وقفات

- جان قّسيس: كنقابة نفخر بريمون جباره وأمثاله. هو أستاذي وأستاذ الجميع، من يراه جالًسا على هذا الكرسي وُيثمر هذا الكّم من اإلبداع يعرف ما أعظمه.
- رفعت طربيه: أدعو طالبي الى قراءة مسرح ريمون جباره واالنطالق منه لتكوين شخصّيتهم المسرحية الخاصة.

 ومجنوٌن ونظيف.
ٌ

 أكثر من ليلة، هو شخٌص جعلني أحّب المسرح وأشعرني أنه عالٌم جميل
ّ

- كلوديا مارشليان: ريمون جباره يستحق
 طويلة، إذ شببُت في قرنة شهوان وكانت الكلمة األقرب الى شفتّي: راح عّمو ريمون: إجا عّمو ريمون.

ٌ
- رلى حماده: لقّصتي مع ريمون حكاية

 لريمون جباره يعشش فّي.
ً
 ريمون للمسرح أكثر ما حفر فّي خصوًصا أن عشقي األول واألخير للمسرح، كما أن عشقا

ُ
- بيتي توتل: عشق

- جوليا القّصار: حفرني ريمون جباره بحّبه لإلنسان، للممثل، للشخصيات النابعة من الشارع، وحّبه للحياة رغم سخريته ونقده.
- الياس الرحباني: ريمون جباره ولِد هكذا، تفتح الفن في رأسه بعدما كان راقًدا فأتته لحظة وأخرجته الى النور.

- جان بيار جباره: تكريم ريمون جباره يضيف الى رصيدنا البلدي ثقافة. بتكريمه نكّرم أنفسنا.

ِتب على 
ُ
“حازوقته”، لم يقرأ ما ك

الورقة التي حملها له أحدهم... غازل 
غابي في مزاحه، أفرغ ما في جعبته 
من شكٍر وامتناٍن الى مكّرميه ومن 
أوصله الى هذا المكان. “الفّن وحده 
هو مصدر رق��ّي الشعوب. فالطفل 
 
ً
مه ذووه أن يرسم عصفورا

ّ
الذي يعل

 ومن ال يصطاد 
ً
ال يصطاد عصفورا

 
ً
. شكرا

ً
 ال يصطاد ب��ش��را

ً
ع��ص��ف��ورا

 لفارس الزغبي وجوزف 
ً
للجميع، شكرا

ياني من “ب��دوي” 
ّ
زع��رور اللذين رق

 ضيعٍة في 
ّ

الى فنان. وأتمنى لكل
لبنان أن تنعم ببلديٍة مماثلة لتلك 
 .. نا األرب���ع”.

ُ
التي تحتضنها بلدات

ل الى 
ّ
ختم ريمون بخنقٍة بدأت تتسل

حنجرته التي غالًبا ما تترك الدور 
لقلمه، أو في أحسن األحوال تستجمع 

قواها لمخاطبة “سّته”.

الحكاية لم تنتِه
في مشهديٍة بدا هو بطلها األوحد، 
حّيته 4 لوحاٍت تحتضن في عناصرها 
وألوانها زوايا من قريته بريشة أنطوان 
مطر تحّية وفاٍء من البلدية الى ابنها، 
 تقديرية 

ً
قبل أن تعانق يداه درع��ا

من النادي اللبناني للكتاب... خفتت 
األض��واء، عاد الهدوء الى مسرح مار 
يوسف، ارتضى لنفسه أن يغادر بطله 
سَدل 

ُ
ال من دون أن ت

ّ
على كرسّي نق

ستائره... علم أن الحكاية لم تنتِه بعد 
 آخر سيضّج بفكر ريمون 

ً
وأن مسرحا

جباره وجسده قريًبا... وقريًبا جًدا... 
 كالمه بعد.

ّ
 لم ينِه كل

ُ
فالرجل

ريمون جباره: أتمنى أن 

 قريٍة ببلديٍة 
ُّ

تنعم كل

مماثلة لتلك التي ننعم بها 
»ريمون جباره خود قد

 ما بّدك من إجرك

 بس هات من راسك«

ميشال معيكيجوزف غانمغابي يّمينرفعت طربيهجوليا القّصارروجيه عّساف

م القرية... عّمو ريمون  مكرَّ
ً
 آخر... على مسرح آخر     تصوير حسين بيضونرئيس البلدية جان بيار جباره مصافحا

ٌ
... إلن وأخواتها حديث

ا يكّرمه 
ً

ريمون جباره... اإلعالُم أيض
 تجّسد غداة التكريم وبعده في تغطياٍت صحافّيٍة مكتوبٍة ومسموعٍة ومتلفزٍة وإلكترونية، وكان هذا 

ً
 إعالمًيا كثيفا

ً
 ريمون جباره التكريمي حضورا

ُ
شهد حفل

 
ٌ
 سريعة

ٌ
الحضور اإلعالمي الواسع بمثابة تكريم ثاٍن للمسرحي الكبير. كيف قاربت وسائل اإلعالم حفل التكريم؟ وماذا كتبت عنه وعن الُمكَرم ريمون جباره؟ جولة

على عّينٍة من الوسائل المكتوبة والمرئية واإللكترونية تلقي الضوء:
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كيف دخلت عالم التقليد وكيف تطورت موهبتك؟

التقليد موهبتي الفطرية. فمنذ أن كنت في الثامنة، 

كنت أقصد مع أهلي منزلنا في الجبل )رويسة 

النعمان(، وعندما ألعب مع أصدقائي كنت أنادي 

أحدهم مثاًل بصوت شخص آخر. وفي فترة معينة، 

 في الضيعة 
ً
كان أحد األشخاص الذين يملكون دكانا

يقفل محله ما ان يسمع صوتي ألنه كان يظنني 

الشخص الذي كنت أقلده والذي لم يكن هو يحبه 

ألنه كان يدخل محله ويظل عنده مدة طويلة ويأكل 

مما لديه. لكن بعد فترة علم أني أنا من أقلد صوت 

هذا الشخص فناداني وتحقق من األمر وأعجب 

بما أقوم به.

ماذا عن الدراسة؟

شعرت أني أستطيع أن ألبس االنسان اآلخر وأعيش 

نفسيته والـ »سيكولوجيا« الخاصة به. أحب الشعر 

والموسيقى واكتشفت أنه في امكاني ايجاد ما أحبه 

في المسرح، فدخلت الجامعة وتخصصت في هذا 

المجال وتتلمذت على يدي أشهر األساتذة ومن 

بينهم األستاذ ريمون جبارة.

وأنا تلميذ مدرسة الحكمة، وكان المطران بولس 

مطر أستاذي. وأثناء دراستي فيها كنت أنجز 

الكثير من المسرحيات لدرجة أن االدارة سلمتني 

مسرح المدرسة.

 سياسيين اليصال 
ً
لماذا ال تستعمل أشخاصا

رسائلك على غرار ما يقوم به الفنان زياد الرحباني 

مثاًل؟

، اذ أستعمل شعراء 
ً
هذا بالفعل ما أقوم به أنا أيضا

مثل سعيد عقل وموريس عواد وفنانين مثل أنطوان 

كرباج وطوني حنا وملحم بركات اليصال ما أريده في 

الكثير من الـ »سكتشات«. أستطيع أن أقلد الكثير 

من الشخصيات، وفي رصيدي أعداد هائلة، وهذه 

بالفعل موهبة من الله.

هل تستطيع أن تغني بصوت فنان عادي؟

 في العود قمت بها 
ً
ــا نعم، فأنا تابعت دروس

 لمتخصصين 
ً
بمجهود شخصي. فاشتريت كتبا

في هذا المجال وكنت أمضي بالفعل 4 ساعات 

 في غرفتي في تعلمها والتدرب عليها. ومن 
ً
يوميا

 في 
ً
يراني اليوم أعزف العود يخالني تابعت دروسا

معهد للموسيقى.

منذ متى وانت تعمل مع شربل خليل؟

منذ أيام الجامعة، وكان األستاذ ريمون جبارة 

أستاذنا المشترك. عندما كنت في الجامعة أقف 

مع مجموعة من األصدقاء في الكافيتيريا كنا 

م بصوتي أكثر مع مرور الزمن
ّ

جان بو جدعون: أتحك

نجعل الجميع يضحكون. ومنذ ذلك الحين، أفصح 

 .
ً
لي شربل خليل عن رغبته في أن نعمل سويا

 بعدما بدأنا العمل 
ً
 منذ 16 عاما

ً
وبالفعل، نحن معا

في تلفزيون لبنان.

ما هي مشاريعك الجديدة؟

 دمى قراطية برنامجي اليومي مع شربل 
ً
حاليا

خليل. باالضافة الى برنامج »بس مات وطن« الذي 

تستغرق حلقة واحدة منه 3 أيام تصوير. هذه 

 الحدى الشخصيات 
ً
أعمال غير سهلة اذ ان نصا

 في 4 صفحات 
ً
التي أجسدها قد يكون مطبوعا

5 دقائق  مطبوعة وكاملة، فأحفظها أنا خالل 

فقط. كما أعطي صوتي لشخصيات برنامج »دمى 

قراطية« كلها. في هذا االطار أشير الى الصعوبة 

الكبيرة في تحضير وجوه شخصيات الـ »دمى 

قراطية« وطبخها، ناهيك عن أني أعمل على تعابير 

 قبل أداء دور الكثير من 
ً
وجهي وشكلي كثيرا

الشخصيات، فضاًل عن أن الماكياج المستعمل 

يضر الوجه ويتعبه.

 في أحيان كثيرة 
ً
وألفت الى أني أقوم أنا شخصيا

 
ً
باصالح وجوه الدمى. فضاًل عن أن 40 شخصا

 كي أضع صوتي على الدمى في 
ً
ينتظرونني يوميا

برنامج »دمى قراطية«، اذ يقوم 4 أشخاص بتحريك 

دمية واحدة منها فقط.

هل تفكر بعمل مسرحي مع شربل خليل؟

 
ً
وقتا لمسرح يحتاج  ا لكن   ،

ً
بذلك طبعا فكر  أ

 ايقاف 
ً
وتحضيرات كبيرة، كما سيتطلب حتما

بعض البرامج التي نقدمها.

هل تشعر ان صوتك يتغير مع مرور الزمن؟

، صوتي يبقى ذاته، ال بل أشعر أني أتحكم 
ً
ال ابدا

به أكثر. لكن الصعوبة في عملي هذا تكمن في 

أنه يتوجب علّي أن أحفظ صوت األشخاص في 

مختلف تقلباتهم وحاالتهم.

واآلن أخبرنا قلياًل عن حياتك الشخصية. كم 

عمرك؟ وكيف تصف تجربتك في منطقة  قرنة 

شهوان؟

، متزوج ولدي 3 صبيان. وأقول ان 
ً
عمري 47 عاما

منطقة قرنة شهوان أجمل منطقة في لبنان على 

االطالق. هي منطقة نظيفة ومرتبة، فضاًل عن أن 

شعبها مضياف.

ما هي الحدود المتوجبة عليكم في عملكم؟

 
ً
3 أنواع من الشخصيات ال يمكن أن نقترب منها أبدا

وهي رجال الدين ورجال القضاء ورئيس الجمهورية. 

أما مع باقي األشخاص، فنحافظ معهم على كامل 

اللياقة والذوق واالحترام، لكن ال يمكن أن نراعي أو 

نغطي أي خط سياسي. فمن يخطأ نتناوله ونطاله 

 نؤجل بعض الـ »سكتشات« 
ً
بانتقاداتنا. وأحيانا

 لبعض الظروف.
ً
تبعا

مقابلة
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لماذا وكيف قررت دخول عالم الموسيقى؟

ــرر دخــول عالم  ــا مــن ق فــي الحقيقة لــم أكــن أن

 في هذا 
ً
 وحازما

ً
الموسيقى، بل أبي الذي كان مصرا

. فهو صاحب تاريخ كبير في الموسيقى 
ً
االطار كثيرا

 في هذا المجال. كان 
ً
وتعليمها اذ أمضى 40 عاما

عمري 4 سنوات فقط عندما بدأت أتعلم، ولم أكن 

أستسيغ ذلك ألن أصدقائي كلهم كانوا يتوجهون 

الى صفوف الـ »جودو« والـ »تايك واندو« فيما أفكر 

أنا أني ذاهب لعزف الموسيقى مع الفتيات. لكن في 

، بدأت أحب ما أقوم به، وبدأت 
ً
عمر 12 أو 13 تقريبا

أتعلق بالموسيقى في شكل فعلي.

كيف تصف تجربتك في تعليم الموسيقى؟

 عن 
ً
أمضيت حياتي في باريس، ولم أكن أعلم شيئا

عالم الفن والفنانين في لبنان. لكن صديقي أمين 

أبي ياغي أخبرني عن انطالق »ستار أكاديمي« في 

لبنان قبل مدة من بداية العمل عليه وعرضه.

كنت أكره التعليم ألن فيه الكثير من المتطلبات 

والركض والتعب، لكن »ستاراك« كان تجربة جديدة 

 كثيرة في لبنان 
ً
بالنسبة الّي، وهو فتح لي أبوابا

والعالم العربي اذ بّت أعرف الكثير من الفنانين 

وأتعاون معهم في أعمال فنية عدة.

هل تشجع أوالدك على دخول عالم الموسيقى؟

لدي فتاة عمرها 6 أشهر أتعامل معها في الحقيقة 

كما لو كانت لعبتي الصغيرة رغم أني كنت أرغب 

في أن يكون لدي صبي. لكني ال أحب أن تدخل عالم 

 رغم أنها 
ً
الموسيقى، كما لن أشجعها على ذلك أبدا

 موسيقية عندما 
ً
تحب ذلك اذ أشعر أن لديها أذنا

تسمع بعض األلحان. سأعلمها بعض الموسيقى، 

لكن ليس لتكون محترفة في هذا المجال. أما اذا 

 في وقت الحق فسأشجعه على ولوج 
ً
رزقت صبيا

هذا المجال، وسأساعده.

ق
ّ

ميشال فاضل: »اللبناني« حلٌم يتحق
كيف تصف تجربتك السكنية في قرنة شهوان؟

لم أنتقل بعد للعمل في االستوديو الذي أملكه في 

الربوة، وما زلت في منزل قرب أهلي في النقاش، 

.
ً
لكني أحب تلك المنطقة كثيرا

ماذا عن حفلتك »عاللبناني« التي تعتزم اقامتها 

في كازينو لبنان؟

أمــا اختيار االســم   .  فــعــاًل
ً
سيكون حفاًل كبيرا

)عاللبناني( فكان ألني أود أن أظهر للجميع، في 

الداخل والخارج، ما يمكن أن يفعله اللبناني في عالم 

الموسيقى. كما يتركز هدفي على اظهار قدرات 

اللبنانيين الموسيقية للبلدان األوروبية كبلجيكا 

وفرنسا وايطاليا، وغيرها.

سيتضمن الحفل 7 أو 8 مقطوعات لي، باالضافة الى 

7 أو 8 مقطوعات عالمية مشهورة لكبار الموسيقيين 

ــاخ« وغيرهما،  العالميين مثل »بيت هوفن« و«ب

سأعزفها بطريقتي الخاصة.

السيمفونية  ا  األوركستر لحفل  ا وستشاركني 

للكونسرفاتوار الوطني التي تتضمن عناصر ال 

يقبلون العمل مع أّي كان، كما سيشاركني الحفل 

العازف العالمي بيدرو أوستاش.

هذا حلم لدي أعمل على تحقيقه في كازينو لبنان. 

وسيكون الحفل في 3 نيسان القادم، لليلة واحدة 

فقط، أنجزه على نفقتي الخاصة، وبخسارة تتراوح 

قيمتها ما بين 70 و80 ألف دوالر أميركي. وستكون 

محطة »أم تي في« الـ Sponsor. ويقوم المخرج باسم 

كريستو وزوجته بالتصوير، فيما ستتكفل شاشة 

كبيرة بنقل وقائعه للمشاهدين الذين سنؤمن 

 من الضجر. وسيقوم أبي 
ً
 لهم يبعدهم كليا

ً
جوا

.
ً
بأداء أغنية، كما سيؤدي أحد أصدقائي أغنية أيضا

لماذا اخترت أن يكون حفلك في  كازينو لبنان 

؟
ً
تحديدا

ألن اسمه كبير، ويمكنه أن يضفي الكثير الى حفلي. 

واذا نجح، أعد الجميع بمزيد من األعمال مستقباًل.

ما هي التحديات في عمليات اع��ادة التوزيع 

)Remix( في عصر االيقاعات السريعة؟

 أميل الى موسيقى األوركسترا أكثر 
ً
أنا شخصيا

من موسيقى »االلكترونيك« رغم أني لست ضدها 

بالمطلق، لكني أقول انها لن تستطيع أن تحل مكان 

 على مكانة 
ً
موسيقى األوركسترا التي تحافظ دائما

خاصة في عالم الموسيقى.

ما هي أبرز أعمالك الجديدة؟

أعمل على اصدار ألبوم بعد االنتهاء من حفلي في 

كازينو لبنان. كما أتعاون مع عدد من الفنانين مثل 

كارول سماحة وجوزف عطية واليسا وسعد رمضان 

وصابر الرباعي وجو أشقر، في أعمال جديدة. كما 

أحافظ على عملي في العزف مع عدد من الفنانين 

الكبار مثل فيروز وماجدة الرومي وجوليا بطرس. 

 بين 
ً
 أن الناس يعرفون التمييز دائما

ً
وأقول دائما

األعمال الجيدة وغير الجيدة عندما تقدم لهم 

األفضل.

مقابلة

كبيرة  فنية  ئلة  عا من  لكونك  تنزعج  هل 

ومشهورة؟
، وهو سيف 

ً
هذا األمر يزعج ويشجع في آن معا

ذو حدين. فموهبتي بدأت تظهر قبل دخولي 
المدرسة، ولدّي بالفعل الكثير من التسجيالت 
التي احتفظ بها أهلي تظهر موهبتي اذ كنت 
أغني وأؤلف وألحن في لغات ال أفهمها من دون   
ان أدري حتى كيف ولماذا ومن دون أن يعلم 
أهلي أسباب ما يرونه. لكني صقلت موهبتي في 
ما بعد في التعلم، وكان ذلك بمجهود من أهلي 
الذين استقدموا لي أساتذة ألتمكن من تغذية 

موهبتي الفطرية.

 ذو حّدين
ٌ

غسان الرحباني: إنتمائي الى »الرحابنة« سيف
ــار، أشــدد على أن انتمائي الى  وفي هذا االط
عائلة الرحباني، ذات االرث الكبير في عالم الفن 
 كثيرة في 

ً
 وأبوابا

ً
والموسيقى، فتح أمامي آفاقا

أعمالي كلها بالتزامن مع معارك أخرى فتحت 
. هــذا فضاًل عن أن 

ً
علّي للسبب نفسه أيضا

كوني رحباني المنشأ يجعل الجميع يتوقعون 
مني أعمااًل مغايرة لما ينتظرونه من أشخاص 
آخرين. فالروك مثاًل واألغاني باللغة االنكليزية 
التي قدمتها لم يكن أحد من الناس يتوقع أن 
تصدر عن أحد أفراد عائلة الرحباني، واستغربوها 
 أصبح أفضل اذ 

ً
في بداية االمر، لكن الوضع حاليا

اعتاد الجميع األلوان الموسيقية التي أقدمها. 

كما صرت أشعر أن الرأي العام المحلي والعالمي 
تقّبل غسان الرحباني كما هو.

ماذا تخبرنا أكثر عن موهبتك، وهل خذلتك 

الموسيقى؟
 
ً
. أشعر أن لدي فائضا

ً
الموسيقى لم تخذلني أبدا

من العطاء. صحيح أنــي لم أجــد من يعترف 
بموهبتي في سن مبكرة، ولم تفتح لي خشبات 
المسارح ولم يدعمني الممولون والمنتجون 
 على 

ً
قبل عمر الثالثين، اال أنني حافظت دوما

انتاجيتي كما هي.
تخرج مني األلحان والموسيقى واألعمال الفنية 
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عيدك عيد الربيع، تفرح فيه الحقول، فتتفتح الزهور لتقدم ألوانها وطيبها إلى كل أم. تستطع فيه الشمس 

بنورها الدافئ، لتتنزه في الجو فتبعث الحب في النفوس كما تزرع الم الحنان في القلوب. أيتها األم، أنت 

النبع الذي ال ينضب، أنت الجسد الذي ال يتعب وأنت النور الذي ال يخفت واألمل الذي ال يغرب.

سامر أنطوان حنا لك يا أمي ولكل أم في الدنيا، في حديقة قلبي، باقة من األزهار الملونة.  

Chère maman
Tu es la lueur du jour qui m’éclaire, tu 
me caresses avec la douceur de ta voix 
et de tes mains. Tu es la reine de ma vie, 
ma fidèle amie. Tu m’aides dans mes 
difficultés, tu me regroupes dans mes 
amitiés, tu me consoles dans mes douleurs. 
Tu me laisses battre pour observer le beau 
paysage tout coloré. Je rêve de ton beau 
visage qui me regarde, de tes lèvres toutes 
rouges qui me parlent. Tu ouvres tes mains 
pour me calmer, tes yeux pour me voir, 
ton coeur pour me comprendre. Je te 
promets, maman que dès maintenant, je 
dessinerai sur ton visage un beau sourire 
scintillant. Tu es un pigeon qui vole dans 
le ciel bleu, qui symbolise la paix. Quand 
tu m’embrasses sur ma joue, je sens une 
nouvelle route toute fleurie qui m’ouvre 
ses portes et me guide vers la liberté 
et le bonheur. Même quand tu te mets 
en colère  tu restes la joie de ma vie. 
Pardonne-moi pour les douleurs que je 
t’ai causées. Pardonne-moi maman! Oh ma 
chère douce! Tu es l’unique mère de mes 
rêves.  Sally Yahya
 

مقابلة

من دون أن أتمكن من تفسير كيف. أحتاج الى 
 
ً
التركيز في موهبتي ، لكن دون مجهود. فأحيانا

كثيرة تأتيني نغمات وألحان كاملة فيما أكون في 
الحمام، فأسجلها على هاتفي. أعيش موهبتي 
كنبع بترول أو بئر تظهر من العدم، وال أستطيع 
 كي ال أقع في التكرار و«سرقة 

ً
أن أغذيها كثيرا

ذاتي«. 
ماذا عن تجربتك مع فرقة cats 4؟

، ونشأت فكرة تكوين 
ً
أنا أحب »الباند« كثيرا

 
ً
الفرقة العام 1997، اذ كنت أقصد ملهى ليليا
وأرى فيه الفتيات يغنين باللغة االنكليزية، 
فصرت أتخيل مجموعة من تلك الفتيات على 

المسرح وتصورت أن الناس سيحبونهن.
كان األمر في البداية مزحة، لكن بعد أغنية 10-

، تهافتت علينا 
ً
 كبيرا

ً
11-12 التي حصدت نجاحا

شركات االنتاج وراح الناس يقبلون الى حفالتنا 
في شكل كبير، فصرنا ننتبه الى خطواتنا الفنية 
أكثر، كما اصبحت أدخل الجو الفني وأقتحمه 
ــة«. واجهت  بكل ما فيه من نظافة و«وســاخ
الجميع، وأثبّت أن فتيات الفرقة لسن فتيات 
هوى بل فنانات. فرضت شروطي، فكان الجميع 
يواجهونني كمتراس رحباني ال يهاب الشيوخ 
واألمراء مهما كانت المغريات التي يقدمونها 

كبيرة اذ »ال يطلع البخار على رأسي«.
كانت لديك تجربة في عالم التمثيل، فهل ترى 

أن مسلسل »الدنيي هيك« نال حقه؟

بصراحة ال. الفكرة نشأت في البداية بسبب 
للـ »فور  أغنية »الدنيي هيك« التي عملتها 
كاتس« بعدما حصلت على الحق القانوني لذلك 
من يوسف شامل )علوش( ألن الكلمات لوالده 
وتوفيق باشا الذي أنجز الموسيقى. وبعد صدور 
أسطوانة »الدنيي هيك« أعطاني المخرج بودي 
معلولي فكرة أن ندخل الـ »فــور كاتس« في 
 بتأدية أحد األدوار. 

ً
المسلسل وأن أقوم أنا أيضا

وكانت الفكرة األساسية أال نقلد الشخصيات 
القديمة بل أن نكون أقرباءهم الذين يتذكرونهم.
L.B.C عرضته  لم ينل المسلسل حقه ألن الـ 
أمــام المشاهدين السادسة مساء، وهو وقت 
ميت في شكل عام بالنسبة لعرض وحضور 
برنامج تلفزيوني. ثم قامت بعرض اعادته بعد 
، ولم تعرضه 

ً
مدة الساعة الثانية عشرة ظهرا

في وقت يؤمن نسبة حضور كبيرة. لكنه يبقى 
تجربة جميلة.

كيف تقّيم تجربة بلدية قرنة شهوان في 

عملية االرتقاء في الشؤون الثقافية والفنية 

في المنطقة؟
أالحظ وجود تقدم ملحوظ خالل العامين األخيرين 
في النشاطات الفنية والتربوية وفي الثقافة 
البيئية التي تقوم بها البلدية. هذا فضاًل عن 

تفعيل التعاون بين شرطة البلدية والناس، اذ 
بتنا نتواصل معهم عبر الهاتف ويساعدوننا 
في مجاالت عدة ال سيما في كبح الضجيج. كما 
قامت البلدية باصالح »ريغارات« المنطقة وهذه 

.
ً
 واحدا

ً
أمور مهمة كون الجميع يعملون فريقا

“Home”
Traveling to Lebanon was like traveling back to my childhood,
Traveling back to what  Used To Be.
Seeing my family reminded me of what we left behind,
What  We Gave Up.
Breathing the mountain air was like draining out the toxins of the real world,
The world we chose  To Live In.
Out of place in the land I now call home,
I’ve learned to sympathize with others  In Similar Situations.
I know I cannot be the only one who feels
Out of place,  Out Of Sync.
I also know that I appear to belong here,
Though my heart argues that  I Do Not.
I walk with the others,
But our  Strides Are Unlike.
I experience things that the others do,
But our  Expressions Are Unlike.
In my house,
I am  Far From Home.
In my community,
I am Far From Ordinary.
In my classroom,
I receive more  Than An Education.
Into the depths of my mind
I invite knowledge  To Replace Ignorance.  Chantal Jahchan

 أم
ِّ

إلى كل
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