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السليم في الجسم السليم« ال تظهر 
نقول  أن  واألصّح  كاملة،  الحقيقة 
»الجسم السليم من العقل السليم«. 

ال  أبخرة  لألطعمة  أّن  ويشرح 
فقط،  الداخلية  األجهزة  مع  تتفاعل 
بل هي تتفاعل مع الناحية الالمنظورة 
في الكيان أي مع أجهزة الوعي فيه. 
من  ذبذبات  تحوي  »فالمغذيات 
الطبيعة ال سيما من الطاقة الطبيعية 
فّعال  بدور  تقوم  والتي  الحياتية 
في تغذية الهالة األثيرية، أو األورا- 
المحيط  الكهرومغنطيسي  الحقل 
الصحة  جسم  ل 

ّ
يمث والذي  بالجسد، 

الباطن   معيار صحة 
ً
فيه، وهي أيضا

كل«.
َ
في الكيان ك

تفسيرات وأسئلة
تفسير  إلى  ف 

َّ
المؤل هذا  ويتطرق 

يشير  حيث   ،SOH-HA صحة  كلمة 
سنسكريتي  أصل  »من  أّنها  الى 
)الصحيح(.  س 

ّ
والَتَنف س 

َ
الَنف وتعني 

باعتبار أّن الهواء محّمل بطاقة الحياة 
بَصوت   

ً
شهيقا الجسم  إلى  ويدخل 

 .HA بصوت   
ً
زفيرا ويخرج   ،SOH

النغمات  تشّعبت  الكلمة  هذه  ومن 
يرددها  التي  المانترا  أو  الصوتية 
اليوغيون في خلواتهم لضبط عملية 

داخل  الهواء  مسرى  ووعي  التنفس 
أجسامهم«.

 لعالقة 
ً
كما يتضمن الكتاب شرحا

إذ  بالطبيعة،  المستقبلية  اإلنسان 
المستقبل  ذلك  »إّبان  أّنه  يكشف 
الغذائية  بمكوناته  النبات  سيكتمل 
التي تفيد الجسد واألجسام الباطنية، 
األنسب  الطريقة  اإلنسان  م 

ّ
وسيتعل

اإلفادة  بهدف  الطعام  لتحضير 

ز فيه، والذي 
ّ
القصوى من الغذاء المرك

ويعّمق  الذهني  التركيز  سيقّوي 
الطاقات  ويجلو  الباطني  التأمل 

النفسانية«...
إضافة إلى ما تقدم، يحوي الكتاب 
 حول طاقة البرانا أو طاقة 

ً
 وفيرا

ً
شرحا

الحياة، مصدرها، أين توجد؟! وكيفية 
اإلستفادة العملية منها. 

يمكن  هل  جريئة:  أسئلة  ويطرح 
التوّصل الى َبشري ال يعرف المرض؟ 
وماذا عن خواص األلوان في الفاكهة 
وهل  والثمار؟!  والنبات  والخضروات 

يمكن اإلفادة منها؟ 
بما  تفصيلية  لوائح  يوِرد  كما 
من  غذائي  صنف  المئة  يفوق 

ومنتجات  وحبوب  وفاكهة  خضراوات 
نباتية وحيوانية وسواها، وما تحتويه 

من مغذيات.

التي  »قفص«،  مسرحية  عروض   
ً
قريبا تنطلق 

»دار  عن   2014 العام  في   
ً
كتابا صدرت  كانت 

المسرحية من كتابة  أنطوان(.  نوفل« )هاشيت 
جمانة حداد، إعداد لينا أبيض وإخراجها، وإنتاج 
المقبل  أيلول   4 من   

ً
ا بدء عرض 

ُ
ت معتوق،  نور 

ولغاية 31 تشرين األول، مساء كل أحد واثنين، 
على خشبة مسرح »مترو المدينة«، الحمرا.

نساء  خمس  حول  المسرحية  تتمحور 
ُيفضِفضن بحرية وفجاجة و«وقاحة« في عيادة 
طبيب نسائي. ويتشاَركن قصصهّن الحميمة مع 
شخصية الطبيب، الحاضرة/ الغائبة، لتصير هذه 
 لنكاتهّن 

ً
الشخصية إناء ألوجاعهّن، ولكن أيضا

من  طالعة  قصصهّن  السوداء.  وسخريتهّن 
أرحامهّن، َمكمن »القصاص«، تلك األرحام التي 

 تحكي وتصرخ وتضحك وتئّن.
ً
تصير أفواها

نسمع تارة صرخات لمى العزباء أو »العانس«، 

زينة  غضب   
ً
وطورا المجتمع،  يصّنفها  كما 

»المنقبة« التي أجبرت منذ سن الحادية عشرة 
تقول، ونصغي  »تابوت« كما  العيش في  على 
ويارا  »المومس«،  هبة  اعترافات  الى   

ً
أيضا

َبقى!  عّنا  و 
ّ
»ِحل »السمينة«...  وعبير  »المثلية«، 

ذوقكن!«.  ع  مش  ذوقنا  ع  ونحّب  نعيش  َبدنا 
الخبث  ضحايا  هّن  الخمس،  »قفص«  بطالت 
والجهل والجبن والمعايير المزدوجة التي تنخر 
الكثيرين والكثيرات من أبناء مجتمعاتنا، وتنخر 
والمؤسسية  العقلية  البنى  من  الكثير  معها 

والنقدية.
ُيذكر أّن نخبة من الممثلين من لبنان والعالم 
العربي تشترك في هذه المسرحية. وتؤّدي دور 
النساء الخمس، الممثالت: رندة كعدي، مارسيل 
ابو شقرا، دارين شمس الدين، ديما األنصاري 

وميرا صيداوي.

النائب  الديموقراطي«  »اللقاء  رئيس  نعى 
وقال:  يزبك،  سمير  الفّنان  جنبالط  وليد 
 
ً
 متمّيزا

ً
»فقَدت األغنية الوطنية اللبنانية رمزا

اللبنانيين  ذاكرة  طَبعوا  الذين  رموزها،  ِمن 
بالموسيقى الجميلة التي تعكس أنغاَم حقبٍة 

ذهبية من الفّن الراقي«.
طريقه  الراحل  الفّنان   

ّ
شق »لقد  وأضاف: 

وسمعة   
ً
شهرة لنفسه  وَصنع  خطوة،   

ً
خطوة

الدمثة.  ه 
َ
الحَسنة وأخالق ت صفاته 

َ
أبرز طّيبة، 

لبنان،  وطِنه  إسم  خدمة  في  شهرته  ف 
ّ
ووظ

وراء  ما  إلى  اللبنانية  األغنية  مستوى   
ً
رافعا

الحدود«.
لسنوات  وألِمه  مرضه  على  »صَبر  وتاَبع: 
على  ب 

ّ
التغل محاواًل  عليه،   

َ
وتحامل عديدة 

 
ً
إرثا خلفه   

ً
تاركا بهدوء   

َ
رحل أن  إلى  أوجاعه، 

التي  الموسيقية،  واأللحان  األغاني  ِمن   
ً
كبيرا

 في الوجدان ألعوام طويلة إلى 
ً
ستبقى محفورة

األمام«.
تم: »أتقّدم من أسرته ومن بلدته رمحاال 

َ
وخ

والمواساة،  بالتعزية  اللبنانيين  جميع  ومن 

الفن  إلى  أن تتعّرف  الشابة  األجيال  آماًل من 
اللبناني األصيل من خالل سمير يزبك وأمثاله 

من كبار الفّنانين«.
في  يتجّمع  الفّنانين  من   

ً
عددا أّن  ُيذكر 

أمام  اليوم  ظهر  بعد  من  والنصف  الثالثة 
عاليه،  - قضاء  رمحاال  مار مخايل في  كنيسة 
للفّنان  والدفن  الجنازة  صالة  ستقام  حيث 
أمس  الموت  به  غيَّ الذي  يزبك  سمير  الراحل 
 فّنان 

ّ
األّول بعد صراع مع المرض. وسيقّدم كل

 إحياًء لروحه.
ً
أغنية

 ،)LAU( أطلقت الجامعة اللبنانية األميركية
للتنمية  األميركية  »الوكالة  من  بتمويل 
الجديدة  المرحلة   ،)USAID( الدولية« 
الجامعية«  المنح  »برنامج  من  السابعة 

للعام الدراسي الجديد 2017-2016.
طالب  البرنامج  هذا  من  يستفيد 
المناطق  مختلف  في  الرسمية  المدارس 
اللبنانية، وسيلتحق هذا العام في مرحلته 
إلى  باإلضافة  وطالبة   

ً
طالبا  57 السابعة 

والثانية  األولى  بالمراحل  سيلتحقون   21
التعليم  ينالون  حيث  عينه،  البرنامج  من 
اإلقامة  الى  باإلضافة   ،

ً
مجانا الجامعي 

شهري  ومبلغ  كمبيوتر  وجهاز  والكتب 
لنفقاتهم وتأمين صحي.

في  الجامعة  حرم  في  االحتفال  أقيم 
الدكتور  الجامعة  رئيس  وحضره  بيروت، 
المساعد  الرئيس  ونائب  جبرا،  جوزف 
لشؤون االلتحاق عبدو غية، ونائب الرئيس 
واإللتزام  الخارجي  للتواصل  المساعد 

المدني مدير البرنامج ايلي سميا.
فيها:  قال  كلمة  جبرا  الدكتور  وألقى 
الهتمامه  األميركي  الشعب  »نشكر 
بالتعليم العالي للطالب اللبنانيين«، ورّحب 
ب الجدد وأكد لهم أنهم ليسوا قادة 

ّ
بالطال

المستقبل بل قادة الحاضر.
اًل الدكتورة إليز سالم، 

ّ
ثم شرح غية، ممث

عملية اختيار الطالب ومدى شفافيتها منذ 
تقديم الطلبات حتى اختيارهم وقبولهم 

في برنامج المنح الجامعية.
وعّرف سميا الطالب الى وحدة التواصل 
»يعملون  الذين  وموظفيها  الخارجي 
 
ً
أكاديميا نجاحهم  أجل  من  جاهدين 

.»
ً
وتطويرهم قياديا

حجار  صونيا  الدكتورة  تحدثت  كما 
عن  والتمويل  الموازنة  شؤون  مكتب  من 

الجانب المالي في البرنامج.

يأتي الكتاب ضمن سلسلة منشورات 
أصدقاء المعرفة البيضاء، بيروت، ويقع 

في 240 صفحة من الحجم الوسط.
ً
تغذية الجسد والنفس معا

تفتيح  في  الغذاء  دور  إلى  ويتطّرق 
تقنيات  إلى  أو  اإلنسان،  باطن 
الجسد  تغذية  تحقق  وإرشادات 
الصحة  أّن  منطلق  من   ،

ً
معا والنفس 

السليمة هي كنز اإلنسان وهي وقود 
.
ً
النفس والباطن معا

ويتضمن خالصة أبحاث ودراسات 
علوم  تقدمه  ما  ضوء  في  موسعة 
بناء  سبيل  في  الباطن-اإليزوتيريك 
 ،

ً
وجسدا  

ً
نفسا  ،

ً
وقالبا  

ً
قلبا اإلنسان 

النفسية  بالناحية  االهتمام  لناحية 
الباطنية... وذلك بشكل مبّسط وعملي.
»العقل  مقولة  أّن  يوضح  كما 

غذاء الجسد... متى 
يكون تغذية للنفس!

صدر حديثاً، ضمن سلسلة علوم 
اإليزوتيريك، كتاب بعنوان »غذاء 

الجسد، متى يكون تغذية للنفس!« 
بطبعة رابعة منقحة وُمضاف إليها، 

بقلم الدكتور جوزيف مجدالني 
 مؤسس مركز علوم اإليزوتيريك 

في لبنان والعالم العربي.

قصص نساء »قفص« 
إلى المسرح

جنبالط ينعى سمير يزبك وفنّانون 
يوّدعونه غناًء

ِمَنح جامعية 
من »اللبنانية 

األميركية« 

يتضمن الكتاب خالصة 
أبحاث ودراسات 

موّسعة

دور الغذاء في تفتيح باطن اإلنسان

5 نساء يتشاركن قصصهّن الحميمة مع شخصية الطبيب
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