
 
 

  
 كلمة البروفسور األب سليم دّكاش اليسوعّي،

 "،متحف ميمفي حفل افتتاح "
 في حرم االبتكار والرياضة، طريق الشام،

 .1122 األّول تشرين 21، الواقع في السبتيوم 
  

  
 ،العماد ميشال سليمانصاحب الفخامة رئيس اجلمهوريّة 

  
إنّه ملن دواعي سرورنا يف هذا اليوم احلدث، أن ترتّأسوا احتفال تدشني متحف  

حبضوركم، اهتمامكم  فيتبنّي "ميم" يف اجلامعة اليسوعّية، يف َحَرم االبتكار والرياضة، 
هبذا الــَمعَلم احلضاري الفريد من نوعه والثالث عامليًّا من ناحية الشكل واحملتوى األّول 
على مستوى منطقة الشرق األوسط، ينضّم إىل خارطة لبنان الثقافّية فيزيدها إشراقًا 

وال تزالون وتألًّقا. فوجودكم اليوم ليس باألمر الغريب يا فخامة الرئيس إذ إّنكم كنتم 
داعمني ملختلف األنشطة واالجنازات الثقافّية والرتبويّة اليت يتمّيز هبا هذا الوطن 

 ،الصغري وذلك عن اقتناع بأّن هذه اإلجنازات الثقافّية هي اليت تقرُِّب بني اللبنانّيني
ألّّنا ترمي إىل ترقية اإلنسان يف مشاعره و وهي الُلحمة بينهم يف التعدُّد والتنوّع، 

واإلبداع هو مثرة احلّب والشغف وإرادة العيش الكرمي. فشكًرا لكم فخامة  ،وابداعاته
الرئيس، مرًَّة ثالثة، أعلنها هنا من القلب إىل القلب ومن الفكر إىل الفكر، إذ أتيتم 

الرتبوي مرّة واثنتني هذه السنة لرتّؤس احتفاالت مئويّات كلّيات الطّب  الصرحإىل هذا 
 وم السياسّية واهلندسة، فأجّدد امتناين وامتنان اجلامعة بذلك .واحلقوق والعل

 



2 
 

 دولة الرئيس األستاذ متّام سالم، 
 أصحاب السيادة واملعايل والسعادة، 

 أيّها احلفل الكرمي، سّيدايت ساديت،
"ميم" هو احلرف األّول من كلمات متحف ومعدن ومنجم يف العربّية  
وهو احلرف  سم سليم وأعين هنا سليم إّدهري من إبّية، وكذلك هو احلرف األخواألجن
صاحب هذا املشروع املتميِّز الذي بدأ بتكوين وسليم هو ، من إسم ميشالاألّول 

اجملموعة الواسعة واملتنّوعة والكاملة اليت تغّطي الالئحة األساسّية بتسعة أضعاف من 
دون تدّخل يد اإلنسان يف األحجار واملعادن، متاًما كما أوجدهتا وأبدعتها الطبيعة من 

 واحلرارة والربودوة واملاء وخصوًصااالنكباس ذلك، بل إّّنا مثرة تفاعالت الطبيعة من 
 ذلك الزمن الذي يتكّفل بإبداع هذه اجلماالت الفنّية الرائعة. مثرة

واالحتفال اليوم بتدشني هذا املتحف الذي حيتوي على ألف وأربعماية ومثانني  
قطعة من املعادن احلجريّة والثمينة إّّنا هو احتفال هبذا الفرد اللبناين الرائد الذي حيّقق 
املعجزات، إنّه احتفال بالصديق العزيز سليم ميشال إّده. عند عرض الفكرة يف السنة 

شاموسني رئيس اجلامعة آنذاك ليكون جملموعته الواسعة  على األب رينيه 4002
متحًفا هنا يف قلب بريوت، إّّنا ألّن سليم إّده، وكما يقول، كان يريد أن يتقاسم 
واللبنانّيني هذه اجملموعة املعدنّية العظيمة ألّن "ما حدا بِيخود َمعو شي ِمن الـَهّدين" 

يع، حيث سوف تشاهدون بعد هنيهة هذه وألّن الفّن واإلبداع والثقافة هي ملك اجلم
األحجار وتقولون "سبحان اللـه" شاكرين اللـه عّز وجّل وكذلك شاكرين سليم إّده 
مرّتني، األوىل ألنّه وّظف ثروة يف تكوين هذه اجملموعة وثانية ألنّه َوَضع هذه الثروة 
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ارك اجلميع هبذه أن يش هحُ رَ ال يريد من ذلك رحًبا أو فلًسا بل فَـ  ،أمام أعني اجلميع
اجملموعة الرائعة. فاإلنسان احلقيقي ال يُقاس مبا ميلك بل مبا يعطي من دون حساب 

 وأَلجل اخلري العام.
واالحتفال اليوم، وأكاد أقول العيد اليوم، هو احتفاٌل بأّمنا األرض اليت، كّونت  

ًعا يستحيل رمّبا يف أحشائها هذه البّلورات الــُمدهشة يف أشكاهلا اهلندسّية وصقلت قط
 هلذه. وعندما نقول هو عيد أّمنا األرض املكّونة بصقلهاعلى إبن بشر أن يقوم 

األحجار وبعضها تكّون عرب ماليني السنني، ّنتف اجملد لذلك العلّي الذي كّون هذه 
األرض وكائناهتا اجلميلة الالفتة النظر ببنائها وتناسقها الدقيق ونقول بالتايل عالًيا: 

ا على تراثات بالدنا اجلميلة، دافعوا عّما تبّقى من بريوت وفيها من بيوتات حافظو 
عتيقة ومنازل أثريّة. حافظوا على أّمنا األرض فال ندّمر معاملها الطبيعّية الثريّة جبماالهتا 

ة واآلفاق القصرية يف لبنان ولنتجاوز السياسات الضّيق ولنحِم مجاالت لبنان واألخضر
لذي يذوق األمرّين كومة الرشيدة اليت محمي لبنان وخصوًصا شعبه ااملدى لتكوين احل

 يف تشكيل حكومته.ة الرئيس أن يتعّجل ، وهذا نداء لدوليف هذه األيام
والثقافة وللجامعة واملدرسة، لكّل اجلامعات  عيٌد للرتبيةواالحتفال اليوم هو  

ب أيّها التلميذ إىل متحف والنوادي واهليئات الثقافّية والشبكات املدرسّية. لن تذه
 تتحّملعندما ال تستطيع أن خصوًصا املعادن يف فرنسا أو يف الواليات املّتحدة، 

أعباء السفر، بل إّن سليم إّده أوجد لك يف عاصمتك، يف قلب بريوت، على بُعد 
أمتار من املتحف الوطين، متحًفا خاصًّا باملعادن تدخل إليه لرتى وتشاهد وتتعّلم 

، فتنسى العامل من حواليك، تنسى السياسة والسياسّيني والزواريب أكانت وتتثّقف
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ضّيقة أم واسعة، لتدخل يف عامل الثقافة الذي يرفع اإلنسان إىل فوق ال بل تدخل يف 
فسليم إّده،  عامل الثقافة العلمّية اليت تربطك بأرضك فتعرف قيمتها ومحّبها أكثر.

 يّدخروا جهًدا أو مل وجمموعة االختصاصّيني واالختصاصّيات معه، وفريق العمل
وسيلة أو قدرة إاّل وضعوها يف خدمة التلميذ والطالب، ألّن غاية املتحف هي ثقافّية 
تربويّة. فالوسائل التكنولوجّية احلديثة اليت مّت وضعها سوف تكون األداة، لكن ليست 

عادن وإىل معرفة عناصرها وتزاوجها وبلورهتا. الوحيدة، للتعّرف إىل أسرار تكّون امل
يأتون  واللبنانّيون مجيًعاك أيّها التلميذ يف املدرسة والطالب يف اجلامعة فالعيد هو عيدُ 

ومثن البطاقة هديّة للصغار من سليم إّده وشيًئا ال يُذكر ملن بلغوا  ،إىل هذا املتحف
 السّن شيًبا أو شبابًا.

 هوريّة،صاحب الفخامة رئيس اجلم 
أختم كلميت بتجديد الشكر حلضوركم وهو بركة علينا وعلى مستقبل هذا  

 لكماملتحف الذي ينضّم اليوم إىل الئحة املعامل الثقافّية األساسّية يف بالدي. وشكًرا 
ا  االكرمي الذين أتيمتم ُكثرً أيّها احلفل  اليوم تشاركون بفرحة العيد الذي خيفق له وأميُّ

يف عيون الكثريين من و  إّده الذي هو دوًما معنا وبيننا سليم خفقان قلب ميشال
الذين يتمّنون له دوام الصّحة والعمر. مهّمة متحف "ميم" هي احلفاظ على ّنوذج 
من املعادن القليلة اليت تُعترب من الُتحف الثمينة اليت كّونتها الطبيعة، أّمنا األرض. 

إىل واحد وسّتني بلًدا أتت منه  برحلةلنقوم  ومهّمة "ميم" هي نداء إليكم وإلينا مجيًعا
الكنز،  بيتهذه الروائع والفرائد والكنوز، تعالوا نذهب إىل القاعات املتعّددة وإىل 

لنكتشف آثار األرض. وجامعتنا اليت قّدمت القاعة وأرضها ليكون عليها "ميم" سليم 
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هي باإلضافة إىل كوّنا إّده، إّّنا مستعّدة إلكمال مشوارها مع لبنان فهي منه وله و 
معّلمة ومربّية ألجيال املهنّيني، هي صاحبة رسالة ثقافّية لبنانّية توّظف جزًءا من 
طاقاهتا وقدراهتا وممتلكاهتا ومواردها البشريّة لتحقيق هذه الرسالة عرب تعزيز خمتلف 

قّية اليت هي األنشطة واألعمال واملعامل الثقافّية اليت جتمع وال تفّرق. فمن املكتبة الشر 
، إىل املتحف اللبناين ملا قبل التاريخ إىل الكتب القدمية والصور الفوتوغرافّيةمتحف 

متحف "ميم" وغًدا إن شاء اللـه، املتحف الوطين للفّن اللبناين املعاصر واحلديث 
ومشروعه على النار، نستمّر يف محل هذه الرسالة مؤمنني بـها إمياننا بأّّنا تساهم يف 

ذي تعملون ال إىل هذا الوطن وإىل بعضنا البعض اجلامعيّة اللبنانّية واالنتماء اهلو  تثبيت
، فشعارنا كان وسيبقى "حنن متمّسكون بلبنانّية فخامةال حثيثًا من أجله صاحب

 اللبنانّيني وبلبنان الذي سامهنا يف والدته وّنّوه"، 
 لبنان اإلنسان واألرض، 
 واحملّبة واملصاحلة.لبنان التضامن واحلوار 

----------------------- 
 

 
 


