
، في حفل تسليم وسام جوقة اليسوعيّ اش "، عنوان الكلمة التي ألقاها البروفسور سليم دكّ تآلف الجذور"

 )أبريلنيسان ( 19في  مقّر قصر الصنوبر في ،Grillo غريودة السيّ سعادة سفيرة فرنسا ل بَ الشرف من قِ 

  السادسة والنصف مساًء. ، الساعة2022

ذلك  (كان اتّصلت بي دتي السفيرة، يوم سيّ إخفاءهما،  بغيال أ، العامر فرحالوخالجني شعور بالتأثّر الشديد ي. 1

، Emmanuel Macronة إيمانويل ماكرون د رئيس الجمهوريّ السيّ  أنّ  لنقل الخبر )2021 )يوليوتّموز ( 16في 

عالمة  أمام. رتبة فارسب الوطنيّ وسام جوقة الشرف  منحير ، قرّ الكريممن خالل شخصكم شكر وّجه له الوأنا أ

 بشكل خاصّ  رتُ ا. لقد تأثّ بخالص شكري على تقديم هذه الشارات لي شخصي إليكم ه هذه، أتوجّ المرموقة التقدير 

الذي شهد، في  Résidence des Pins قصر الصنوبر مقرّ  في لوجودي هنا اليوم في هذا الصالون التاريخيّ 

، Lucien Cattinأحد اآلباء اليسوعيين، األب لوسيان كاتين  كان، إعالن إنشاء دولة لبنان الكبير. 1920عام ال

الذي مكان البعد كثيًرا عن تي ال تال مقرّ ال نّصةمفي هذا الحدث على يشارك ، 41يشغل المكان رقم كان الذي 

 فاتنا،الذي  ة األولىباالحتفال بالمئويّ  صلةة أن أرى في هذه الميداليّ  . أودّ Gouraud الجنرال غوروتواجد فيه 

  ة.اللبنانيّ مواصلة النضال من أجل تجديد دولتنا له، ولكن ب تباهيليس لل

أقارب وأصدقاء، من من يحيط بي اليوم،  ر عن شكري لكلّ االمتنان، من واجبي أن أعبّ الُمفعَم بحفل هذا ال. في 2

زمالء العمل من الجامعة، واآلباء واألخوات، و، لرهبنة اليسوعيّةل ، الرئيس اإلقليميّ طيزمّ  مايكلاألب 

حضور إّن . ة والمجتمع المدنيّ والسفارة الفرنسيّ  ،ات من عالم التربيةوشخصيّ  ،الجامعات ورؤساء، قارباألو

أولئك  ذاته رسالة مفادها أنّ  لبنان، هو في حدّ  في ة أعضاء جوقة الشرفالسفير خليل كرم كرئيس لجمعيّ سعادة 

  ة. ة واإلنسانيّ فونيّ ووالفرنك ،خدمة الصالح العامّ  تفانى فيا يلون مجتمعً يشكّ  تشاراال(ّن) هذه م لهم دَّ تُقَ  واللواتي

  

  ،اءالسفيرة، أصدقائي األعزّ  عادةس

ذي تّمت ال دورمن أجل ال"(أقتبس)  الشارةمنح هذه  ه تمّ ، قيل إنّ هذا التكريمإعالن  تي رافقت. في الرسالة ال3

، فضالً وتطويرهافي لبنان  )ةالفرنسيّ اللغة الناطقة بالفرنكوفونيّة (صيانة المدارس والجامعات  تأديته من أجل

ي هذا الدور ه من خالل تولّ ضح أنّ اتّ  ة ".ة غير طائفيّ دولة لبنانيّ لصالح األديان وبين  لصالح الحوارعن االلتزام 

 عملت معهمواللوتي الذين  هم: فالعديد  أبدًا ما في مجاالت أخرى، لم أكن وحديفي هذه المجاالت الثالثة وربّ 

 Hôtel-Dieu de "أوتيل ديو دو فرانس" القيام به، في الجامعة، في مستشفى استطعتُ ما  نجزتُ وأ (ّن)

France، المشرق"نشر الدار و ومعهد اآلداب الشرقيّة،ة، ة العلوم الدينيّ كليّ والجمهور،  مدرسة سيّدة فيو" 
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حيث كنت وما  ،Gladic "المسيحيّ  يّ اإلسالم لحواراللبنانّي لالصداقة تجّمع " ات مثلوفي العديد من الجمعيّ 

 فمفعًما بالشغوساهموا في جعل استثماري  ي الشخصيّ تاريخ أغنواهم . أستطيع أن أقول إنّ فيه اشطً ان زلتُ 

نا عملنا معًا لفترة طويلة أو اء، إذا كنتم بجانبي هذا المساء، فذلك ألنّ . أصدقائي األعزّ الكفاحى وحتّ  االلتزامو

والفخورة  تأثّرةأفكاري المتتّجه نحتفل بتاريخ مشترك.  هذا المساء،ا من تقدير بعضنا البعض. وتمكنّ  ،ًرامؤخّ 

إخوتي  ، كما غرسوا فيأخوتي ، كبيرأناين غرسا فّي ، الذَ ريسوج ةين، محبوبالراحلَ  إلى والديَّ  بشكل خاصّ 

الوطن،  ةحبّ وم، واحترام اآلخر، نزاهةالصغير والكبير، وال خير، ومراعاة الاإلنجاز الجيّدالثالثة قيم العمل 

على فّي هذه القيم الراسخة  كّونتنيوالثقة بالنفس وباآلخرين. لقد  ساميكإيمان بالمت ،اإلخالصو، بساطةالو

ة العديد من رفاقي وأساتذتي بفضل مودّ  ترعرعتُ حيث  نحو الرهبنة اليسوعيّةهتني ووجّ  مواجهة الصعاب

سيادة المطران هم، مثل منبعض الر اليوم في أفكّ وأنا ، سواء في بيروت أو في باريس، ومرافقتهموآبائي 

، Jean Ducruetجان دوكرويه اآلباء  رؤساء الجامعةيواكيم مبارك، و المونسنيورمونسنيور بولس مطر، ال

 Peterالسابق بيتر هانز كولفنباخ  الرئيس العامّ و، Jean Dalmais ه، وجان دالم Pierre Madet هر ماداوبي

Hans Kolvenbach ،وري، وأليكس باسيلي، وفرانسوا وصالح خ، وسامي يّةاألرمناللغة و عالم في األلسنيّةال

ر اوالفيلسوف بي، Henri Madelin هنري مادلين و، Edouard Poussetين إدوارد بوسيه رَ نعمه، والمفكّ 

طاقتي مع تشجيع فضولي وروح  يوّجهون كيفبذكائهم عرفوا لقد . Pierre Jean Labarrière البارييرجان 

  بداع.اإلو التي تحثّني على العمل المبادرة

ه وجّ أغزير، في ة كليريكيّ اإلالمدرسة بوار وفي السة في ة للعائلة المقدّ في السابق، في المدرسة االبتدائيّ  .4

مة ، المعلّ خورية، الراحلة لوسي ة والفرنسيّ اللغتين العربيّ  أصولمتني أخرى، إلى التي علّ ة مرّ وتكريمي اليوم، 

كما علّمتني أساسيّات ة، ة والفرنسيّ الجمل باللغتين العربيّ  مقاطع من أليفالتي أصبحت األخت لوسي، وكذلك ت

 ه أسرع من ريح الشمال". أعطتني: "إنّ  ، (أقتبس على سبيل المزاح)ابنهافخورة بالي الحساب، قائلة ألمّ علم 

تصحيحاتها و تعاطفهاذّكر أنا أتالقصص، وولقراءة ا تذّوقدة فورموز نعيمه، في الصفوف االبتدائية العليا، السيّ 

كثير الفريد مراد و ، ثمّ هدامثل نعيم سع بمعلّمينر فكّ أ ّال أ لي ، في غزير، كيف. ثمّ األدبيّ  ة في هذا النوعالنموذجيّ 

دة فين الفرنسيين األقوياء، "سيّ ة والمؤلّ للغة الالتينيّ  تعليمهمن خالل  المعلّم فريد مراد، األخير،هذا وغيرهم، 

قد ة، كان الفرنسيّ اللغة  يسمّ كان يكما   « la Dame souveraine des langues »اللغات ذات السيادة" 

بين  ،ة مراتعدّ  يتّم انتخابيإلى أن  أدّت بيالتي ة ة والعالميّ القيم اإلنسانيّ  على  يّ االنفتاح الحقيقنحو جذبني 

ة العليا، . لقد بدأنا في الصفوف التكميليّ لكبيرواط المتوسّ  ينقسمالفي جريدة "الحائط" رئيًسا لتحرير  ذة،التالم

)، مبالكعلى مغامرات التي قد تخطر من أجل ال(ليس  كليريكيّةجدار اإل تجاوزفي ، تالمذةمجموعة صغيرة من ال

(شرق  L'Orient de la Républiqueركن، بما في ذلك الق من كشك / حّال الصحف السياسيّة ولكن لشراء 



3 
 

في . Dikran Tosbath طلديكران توسبا Le Soir du Combat مساء النضالاش وأللفريد نقّ الجمهوريّة) 

، رفاقوال، معلّمينن به، أهديه لليفخورالذي يجعلنا جميعًا وهذا اليوم الذي أتسلّمه وسام جوقة الشرف إّن ، الواقع

يس في جامعة القدّ  1970 في العامو ،ينيات في غزيرخالل الستّ  ساهموا في تنشئتياألمس الذين  ومناضلي

باإلضافة إلى  ،التي أملكها الترسانةب زّودونييوسف في بيروت حيث أكملت بكالوريوس اآلداب في الفلسفة و

 في ين لي إذ، كمامثمرَ  هذان العامان كم كانوة، العلوم السياسيّ  ة حيث تابعتُ اللبنانيّ الجامعة في  دراسيَّينين مَ عا

نفتاًحا على عالم األفكار إأتاحا لي ، أسلحتي األولى كصحفيّ حيث تزّودُت ب الحال لسان جريدة مساري في

ة معرفة الشريك الذي أعيش معه انتمائي وخاصّ  ،ةوالماركسيّ  ،ةالعروبة الناصريّ  هاة بجميع أنواعها بما فييّ عالمال

ورجال ونساء ، العمداءرئيس الجامعة، و ابونوّ  ءزمالالو ءألصدقاإلى اة نفسه. أهدي هذه الميداليّ  إلى الوطن

مستشفى "أوتيل دة في ة الجيّ من أجل الرعاية الصحيّ  ، والمناضلينيس يوسف في بيروتاليوم في جامعة القدّ 

األطبّاء القدامى من كليّة الطّب، ي اثنين من اسمحوا لي أن أحيّ و( Hôtel-Dieu de France ديو دو فرانس"

معهما يوميا أفراح المربّي والحكم الرشيد  تُ كرين شابيار دّكاش والبروفسور روي نسناس) الذَ  د. غيّبهما الموت

من جعل الصعوبات فرًصا  في اال سيّمة، الحاليّ  زمنةاأل بلوغ "األفضل" والتميّز وكذلك آالم وكذلك تحديّات

  .ةاإلنسانيّ ة وة واالجتماعيّ تنا التربويّ ة مهمّ استمراريّ أجل 

فريق  مسؤوليّة  رت فيها، وهية التي طالما فكّ ة هذه المهمّ د مسؤوليّ هذه السمات التي تحدّ  . من الواضح أنّ 5

. في وتطويرهما ةين بالفرنسيّ تالناطقستين صيانة المؤسّ من أجل ، هي في صميم االلتزام البارعع بالتنظيم يتمتّ 

 بالكلمات التالية  Thomas d’Aquinصه توما األكويني كان شعار حياتي هو ما لخّ لطالما هذا العمل الدؤوب، 

أفضل لآلخرين  تقديم الحقائقو ؛رؤيتهم  له  مجّرد من إرسال النور لآلخرين أفضل إنّ  ،"في الواقع: فقال 

  "من مجّرد التأّمل فيها.

مواءمة حوكمتنا مع  الجمهور أو في الجامعة، فإنّ  مدرسة سيّدة ة، سواء فييّ ربوة التلمهمّ إلى االً، بالنسبة وّ أ

دائم ودليل  اهتماممصدر  تكان ،سة وأنماط عملهاة من خالل اعتماد برامج المؤسّ صدَّقأفضل معايير الجودة الم

ه  إلى  صغاء) واإلcura personalisشخص ( رعاية كلّ  ضرورة، أحتفظ بةاليسوعيّ  التربيةألعمالنا. من موّجِ

 هذه الحركة يندرج ضمنوجودنا"  هما علّة"التلميذ والطالب بأّن  معروفالالداخلّي  ناإحساسروحه ورغباته. 

سة، رها المؤسّ في جميع المجاالت التي توفّ  نشئةوالت عليمفي صميم التيندرج ه مشروع ه ليس شعاًرا، ولكنّ إنّ  ؛

 ،الصبروة، واالنضباط، المسؤوليّ  ال بلية، سلوب، والحرّ األ حسّ فرد، أي  مهارات التنوير في كلّ  رسغوي

كدليل لإلنجاز  خاصّ  ة بشكلٍ والفرنسيّ  عامّ  وإتقان اللغات بشكلٍ  ،اتاألولويّ طرح و ،والمساءلة ،والتفكير النقديّ 

من ة في البالد، واللغة الفرنسيّ بالتعليم الذي يعاني منه  نحسارالاث عن ؛ في هذا السياق، ال أريد أن أتحدّ  اللغويّ 

والتعليم العالي بسبب  يّ المدرسالتعليم بها  مرّ يعن األزمة التي سأتحدّث ، بل في يقظة دائمةيجب أن نكون  أجله
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ا يطرح مشكلة في بين شبابنا، ممّ  عامّ  بشكلٍ  اتنخفاض مستوى إتقان اللغإة عوامل، وعلى وجه الخصوص عدّ 

نا في جامعت عليملفرق التالمتوفّرة  ةالذاتيّ  نشئةوالت ةالمستمرّ  نشئةالت م ومستقبل التعليم. باإلضافة إلى ذلك، فإنّ التعلّ 

 الشخصيّ  من خالل جهود البحث العلميّ ذلك وجزء من هذه الرؤية  ماه يّ الجامع عليمات أصول التمستجدّ  حول

ب أن ندرّ من ناحية،  ،عليناب جّ توي هقلت، بمعنى أنّ سبق وكما ، إجتماعيّة هي ربيةالت ههذثانيًا، . والمجتمعيّ 

قدرة في فقط النظر ، ولكن أو اإلقليميّ  أو الدينيّ  االجتماعيّ  اأصله فيدون النظر من ة، ولكن النخبة الفكريّ 

 ، ألنّ ةجتماعيً إبية إنّها تره. وطنتحقيق ذاته في خدمة مشروع حياته وأسرته ومن أجل  تخّطي ذاتهم على المتعلّ 

 خاصّ  ضمن إطارب، تطلّ ت، ، بحسب تعبيرناللذهاب إلى المدرسة أو الجامعة ائلوس ن تتوفّر لديكأ معنىمعرفة 

شبكة من المانحين  تشكيلعن طريق ة من التضامن يجب ترجمتها ة عالية، روًحا قويّ ذات منفعة عامّ  هولكنّ 

األزمة  قول إنّ عن ال وغنيّ  نفسه. وطنعن المواطنين مسؤولين حقيقيين من خالل عطائهم،  ،يصبحون الذين

ة، وبالتالي ساتنا اإلنسانيّ نا ومؤسّ مهامّ ة على استمراريّ اليوم امنا هذه تلقي بثقلها ة في أيّ ة والماليّ ة والسياسيّ األخالقيّ 

  أهدافها النبيلة.حول  تجّمعمزيد من التضامن والالتدعو إلى 

ة القيم اللبنانيّ  ضمن اآلخر لقاءه نحو الميل إلى التوجّ  يندرجة، من االنفتاح واإلنسانيّ  طارهذا اإل. ثالثًا، في 6

 ي الفكريّ كيانة لرافقالتي أصبحت، من اآلن فصاعدًا، مهذه  الفرنكوفونيّةالثقافة  كذلك األمر ضمنة، ووالروحيّ 

"من يختلف عني ال يؤذيني :  Antoine de Saint-Exupéry . ألم يقل أنطوان دو سانت إكزوبيريوالداخليّ 

ريدي (من اتمنصور الم يأب قضيّة خلق العالم لدىاألولى منهما  ناولتتن اللتان قدّمتهما اطروحتاأل .غنيني"يُ بل 

، )الماتريدي ضريحفيها عند وتأّمل صديقي أمين خوري هذه المدينة  زاروقد سمرقند في أوزبكستان، 

 دارستناول مسألة دور المتوهي  "؟ خالص من المدرسةيأتي ال"هل  التالي عنوانال ملتحالثانية األطروحة و

اهتمامي بالتفكير  تندرجان ضمناألطروحتان  انهات .ة المشتركةاالجتماعيّ القيم ة ومواطنة في تعزيز قيم الاللبنانيّ 

 االحتفالب بدًءا، ما يتّسم بالشجاعة غالبًا هًما خجوًال ولكنّ في اآلخر ومكانته. إذا كان الحوار بين األديان يحقق تقدّ 

 من أجله، ال يزال الحوار االجتماعيّ  كنُت قد ناضلتُ بعيد بشارة مريم، والذي  المسيحيّ  اإلسالميّ  المشترك

 1975 العام منالممتدّة الحرب  يّقت عليهاضهي أماكن ة في األماكن العامة متاًحا، ولحياة اليوميّ ا الذي يطال

التي  في بيروت جامعة القدّيس يوسف في جامعة مثل ،لقاء كمساحة ،جد مكانهيوهذا الحوار  ،1990 العام ىحتّ 

ل مثّ ت ي؛ لذلك فه 1990 العام ة فيبعد انتهاء األعمال العدائيّ   التماسّ ى خطّ ما يسمّ  ندأعيد بناؤها على الفور ع

. الوطنيّ الحوار ة وعات المحليّ جماالحوار بين ال، كمكان لتنمية اوتعزيزه ةالمفتوح ةالعامّ  المساحةالوعد بعودة 

مثل هذه المساحات، حتى  من أجل تعزيز )أكتوبرتشرين األّول ( 17ثورة الناتجة عن أظهرت التجربة الناجحة 

ممكنة تماًما على الرغم من أيًضا االحتجاج والسخط مواقف ومساحة اللقاء هذه،  ي عنها للحظة، أنّ التخلّ  لو تمّ 

   .مذهبيّ و طائفيّ  نظام في تغيير طبيعة الصعوبات
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ات جديدة والمزيد من الحقائق يجب أن ينجح وينفتح على إمكانيّ  المسيحيّ  الحوار اإلسالميّ  . هذا يعني أنّ 7

ة هو الالعقالني الذي يفرض نفسه قطع تبادل الكلمات العقالنيّ  ل ضرورة ألنّ ه يشكّ ة والمشتركة. إنّ الوطنيّ 

أعظم هو  ماق االنفتاح على اه. هذا الحوار هو الذي حقّ شهدنكما  ويخرج عن السيطرة تصاعديوالعنف الذي 

د و ،ةنسانيّ متوّغل عمقًا في اإل، ومن الذات وأساسيّ  فكر مشترك  بلورة، من خالل باإليمانفي الوقت نفسه مزوَّ

وهي  ،هذه الرؤية لدولة المواطن. ب الدينيّ ات وكذلك رفض التعصّ ة ومفهوم األقليّ ونبذ الطائفيّ  ،حول المواطنة

ى لو ة، حتّ ة واالجتماعيّ مجملهم، يجب أن تصبح مشروًعا مدرًجا في الثقافة الوطنيّ بها ومواطنيقوم به عمل 

وثيقة إّن ف. ة في مواجهة التطرّ ز بالرغبة في إقصاء اآلخر والخوف من فقدان الهويّ ات ال تزال تتميّ كانت العقليّ 

 رافعة ، تعطي للحوار 2019عام في العها البابا فرنسيس وشيخ األزهر في أبو ظبي التي وقّ  ،ةة اإلنسانيّ األخوّ 

سات االجتماعية، في المؤسّ  ربويّ ة على المستوى التوخاصّ  في العالقات الملموسةة يجب ترجمتها مهمّ 

 Gladic "المسيحيّ  يّ اإلسالم لحواراللبنانّي لالصداقة تجّمع "نشر يسقريبًا، . الجامعيّة ةة واألكاديميّ المدرسيّ و

سات التعليمية صة للمؤسّ ة، المخصّ ة اإلنسانيّ دليًال لهذه الوثيقة حول األخوّ  حيث أؤدّي دور المستشار التوجيهّي،

على أساس  ،دولةكّل الدولة،  أسس منظور توطيد ضمنالحوار بين األديان إدراج  ة، من أجلة والجامعيّ والعائليّ 

ة والممارسة العادلة للسياسة على أساس األخوّ وة، س بدون حريّ المواطنة المشتركة التي ال يمكن أن تتنفّ 

وهي  2017ة أخرى نشرها األزهر في آذار / مارس تالعب، والتي تشير إليها وثيقة أساسيّ  رة من كلّ متحرّ ال

 1930عام في الك حويّ الالبطريرك  س لبنان الحاليّ سّ مؤ شارأسبق ولقد  .الدعوة إلى المواطنة والعيش المشترك

ة المنتشرة وتجسيدها ة السياسيّ الزعيم، والزبائنيّ  عبادةة، والطائفيّ  : وهيالتي يعاني منها لبنان األربع  ِعلَلالإلى 

وذات سيادة. في مواجهة هذا حقيقيّة ة دولة حرّ  تكوينتعيق  وهي ِعلَل ،وانعدام المساءلة ،لفساد االجتماعيّ با

من ، واجبنا هو االستمرار في السخط واالحتجاج أمام أولئك الذين يواصلون حماية هذا النظام، بروح األمر

، سأكون قد غضبف عن الأتوقّ سعندما ":   André Gide رين دائًما جملة أندريه جيدالشباب والحزم، متذكّ 

  ".يبدأت شيخوخت

 إال أنّني،؛  ة هي وطني""اللغة الفرنسيّ :  ةذات مرّ   Albert Camusاء، قال ألبير كامو . أصدقائي األعزّ 8

وأنا ي"، نزلة م: "أصبحت اللغة الفرنسيّ  ة، قلتة الفرنسيّ لحصول على الجنسيّ من أجل ا اي كتبتهتال رسالةفي ال

التنوير، منذ  عصر الحداثة والعلوم وأفكارثقافة االنفتاح على عالم هذه اللغة من أجل أن تصبح  في كفاح مستمرّ 

كتاب  ابيّنه مؤلَّففيه كلغة تعليم وتواصل في منتصف القرن التاسع عشر في جبل لبنان، كما ي تاليوم الذي استقرّ 

دة بقّوةة، الة اللبنانيّ ى. هذه الفرنكوفونيّ خليل كرم وشربل متّ  "ةة غزير اليسوعيّ إرساليّ "  ينناطقماليين ال مزوَّ

أبدًا لمدينة، ليست غريبة في االمتداولة ة دة في مجتمعنا، والمختلفة بعض الشيء عن الفرنكفونيّ المتجسّ و، ابه
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يات، باألمس حرّ لل ابلدً سه كرّ ت ال بلنموذًجا غير مسبوق في نوعه،  هذا جعل من لبنانإنّها ت؛  واقعنا الثقافيّ  نع

. فرد دى كلّ ي الضمير المستنير لة وفقًا لدستورنا الذي ينمّ الفرديّ ات بلد الحريّ هو للطوائف، اليوم وغدًا  ابلدً كان 

ة بين يكون الوساطة المستمرّ  تقضي بأن التعليم في مدارسنا وجامعاتنا نقول إّن إحدى مهامّ  هذا، كلّ  حين نذكر

وجد تال أم، بشرط ة المتعلّ من أجل بناء وحدة شخصيّ  ،بين الذات واآلخر المختلفوة، شاملة والقيم الالقيم الخاصّ 

ة مساعدة كبيرة، في إشارة إلى الجملة اللغة الفرنسيّ  قدّم، تبالتالي ات.ة تستثني الحوار بين الهويّ قطيعة أيديولوجيّ 

  الجمهور: مدرسة سيّدةيجي خرّ قدامى ة، صالح ستيتيه، أحد التي كتبها أحد شعرائنا اللبنانيين الناطقين بالفرنسيّ 

فلسفة هي ، أي لمَ لجُ ل تركيبيّ  علم نحو وبناءأيًضا  ي، بل هباسم أو تسمية  تُختََزلوال ،حسب"اللغة ليست لغة ف

قاعدته  تقوم دل مشروع موحّ ، يتشكّ ة بهاكتابالة أو ث باللغة الفرنسيّ التحدّ  حيث يتمّ فوأنطولوجيا وميتافيزيقيا ... 

  ات".األساسيّ على ة، أي يّ الثقافة الفرنس على

التصوير كبعض الهوايات المثيرة، باإلضافة إلى  ابة، هذه المهامّ االلتزامات الجذّ : هذه  . في الختام9

الترجمة والشرقيين،  المسيحيين فينصوّ متدراسة الوة، ة والشرقيّ ة والدينيّ الموسيقى الكالسيكيّ و، الفوتوغرافيّ 

كون أن نآخر، ك، الذاتوبالتالي على على اآلخر،  نظرة: تغيير ال ها تشترك في شيء واحدبين اللغات، كلّ 

لتحقيق هذه األهداف، من أجل عات. على االرتقاء إلى مستوى التوقّ  ينحريصنفسه وفي الوقت  ذاتنامع  ينمرتاح

بيض األثالثة ألوان، اثنان منها مشتركان بيننا،  ةً سجا، نبشكل مستمرّ في الحياة تشابكت خيوطي األربعة 

ى جديلة أن أقول، حتّ  " أودّ تآلف الجذورن األرز األخضر، "حتضي الذيحمر، باإلضافة إلى األزرق األو

بحماس الذاتّي ي ائة لبنسة لآلخرين. أنا ملتزم بمشاركة هذه العناصر األساسيّ ة مرنة وصلبة للغاية مكرّ جمهوريّ 

حدود الوقت والطاقة، من  ضمنوتعاطف وتصميم،  ،ةدتي السفيرة، بمواصلة هذا الطريق بقوّ د، سيّ وفرح. أتعهّ 

، الذي أصدر األمر التالي لنفسه، René Charاسمه رينيه شار  ومخالل الذهاب للقاء شاعر من فرنسا، مقا

  : ي رسالتهم قائلينلجميع محبّ  أيًضاولكن 

 .سرعأ"

   .د واالنعامسرع في نقل حصـّتَك من الخارق والتمرّ أ

 ."ف عن الحياةلّ  انَت متخفعًال 

 .إصغائكمعلى حسن  ما لكشكرً 


