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"النهار"

"واح����������د، إث����ن����ان وث����الث����ة ، ل��ن��ب��دأ 
التمارين من فضلكم"، هكذا دعت 
جانكو هوكي أستاذة اللغة اليابانية 
الياباني في  ال��م��رك��زاألك��ادي��م��ي  ف��ي 
ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س ي��وس��ف ال��ط��الب 
لتأدية أدوارهم في مسرحية يابانية 
ت���ع���رض ف����ي ال���خ���ام���س م����ن ش��ب��اط 

المقبل أمام الجمهور...
غريبًا.  خبرًا  ليست  األداء  تجربة 
هي فعليًا مسرحية حقيقية تؤديها 
مجموعة من طالب شغوفين باللغة 
أطلقها  دعوة  لبوا  والذين  اليابانية 
المركز عبر ال�"فايسبوك" للمشاركة 
في مسرحية "أوراشيما  تارو" وهي 

من األساطير الشعبية في اليابان.
الطالب  دينامية  انتباهك  تثير 
ال��م��ش��ارك��ي��ن ف���ي ال��م��س��رح��ي��ة، وه��م 
ي��ق��ص��دون ال��م��رك��ز ف��ي ح���رم العلوم 
اإلج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
ال��ت��م��اري��ن  ه���وف���الن ألداء   - ي��وس��ف 
وال��ت��ي س��ت��ت��ك��رر ت��ب��اع��ًا ب��ع��د إن��ت��ه��اء 
المسرحية  لتقديم  األع��ي��اد  ف��رص��ة 

في موعدها المحدد. 
ف��ي شكل س��ري��ع، ع��ّرف��ت هوكي 
مشيرة  الممثلين،  بفريق  "ال��ن��ه��ار" 
إلى أنهم طالب يتابعون دراستهم 
ال���ج���ام���ع���ي���ة ف����ي ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س 
ي������وس������ف وف���������ي ج�����ام�����ع�����ات اخ�������رى 
الجامعة  لألعمال،  العالي  كالمعهد 
األكاديمية  ب��ي��روت،  ف��ي  األميركية 
"األل��ب��ا"  الجميلة  للفنون  اللبنانية 
وغيرها، ويجمعهم  هدف واحد هو 
تعلم ال��ي��اب��ان��ي��ة ن��ح��و وج��ه��ات ث��الث 

األول��ى إلكمال تحصيلهم  مختلفة، 
ال���ع���ل���م���ي ف������ي إح���������دى ج���ام���ع���ات���ه���ا 
وال��ث��ان��ي��ة  للبحث ع��ن  ف��رص��ة عمل 
ف�����ي م����ؤس����س����ات����ه����ا، الس����ي����م����ا ت��ل��ك 
ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ع��ال��م ال���ع���م���ارة وال��ف��ن��ون 
واالق��ت��ص��اد وال��ت��ج��ارة. أم���ا  الوجهة  
األفضل  وه��ي  لهوكي  وفقًا  الثالثة 
و األنسب لكثيرين من المشاركين 
ف���ي ال��م��س��رح��ي��ة ف��ت��ص��ب ف���ي تعلم 
ه���ذه ال��ل��غ��ة ال��ت��ي ت��ق��رب المسافات 
مع اليابان وتسهل عليهم اكتشاف 

حضارتها وتقاليدها.
من جهتها، شرحت مخرجة العمل 
ل���"ال��ن��ه��ار"  مينامي  إي��ك��و  المسرحي 
أه��م��ي��ة ه���ذه ال��م��س��رح��ي��ة "وه���ي في 

الصيت  ذائ��ع��ة  أس���ط���ورة  الحقيقة 
ف����ي ال����ي����اب����ان"، وق����ال����ت: "ت���ت���ن���اول 
المسرحية قصة خرافية عن "صياد 
يكافأ بزيارة لقصر التنين ريوغوجو 

بعدما نجح في إنقاذ سلحفاة".
وت��ح��دث��ت م��ي��ن��ام��ي ع���ن "ح��ب��ك��ة"  
ال��م��س��رح��ي��ة وذل����ك إن��ط��الق��ًا م��ن لغز 
ال��س��ل��ح��ف��اة غ��ي��ر ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة وال��ت��ي 
أص���ب���ح���ت ب��ف��ع��ل ال���س���ح���ر س��ل��ح��ف��اة 
ب��ع��دم��ا ك���ان���ت ف���ي ال��ح��ي��اة ال��ع��ادي��ة 
إب��ن��ة األم��ب��راط��ور ال��ب��ح��ر... وتتوقف 
مينامي لتقول: "تكثر الحوادث في 
سترونها  ك��م��ا  لتنتهي  األس���ط���ورة 
على خشبة المسرح في حال رغبتم 
ع���ل���ى س����ؤال  ف����ي ح����ض����وره����ا". ردًا 

الجمهوراللبناني   فهم   كيفية  ع��ن 
ل��ل��م��س��رح��ي��ة ال���ن���اط���ق���ة ب��ال��ي��اب��ان��ي��ة 
أج���������اب���������ت: "ث�������م�������ة م��������ن س����ي����ش����رح 
للجمهور تباعًا ما يحصل في مسار 

المسرحية...".
من جهة أخرى، يتابع مدير المركز 
الدكتور بيار عازار مسؤولياته  خلفًا 
ل���ل���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ك�����رم ال������ذي ع��ي��ن 
سفير ل��ب��ن��ان ل���دى األون��ي��س��ك��و في 
فرنسا بعدما شغل هذا األخير  في 
الرئيس  ن��ائ��ب  منصب  ال��ي��س��وع��ي��ة 
لشؤون التنمية ألعوام عدة وساهم  
بمبادرة شخصية منه في تأسيس 

هذا المركز. 
وي����س����ت����م����ر ع�������������ازار ف�������ي ال���ن���ه���ج 

ال�����ذي وض���ع���ه ك����رم م��ش��ي��رًا إل����ى أن 
اليابانية  اللغة  تعليم  يوفر  المركز 
ب��م��س��ت��وي��ات م��ت��ف��اوت��ة وه���ذا يفّعل 
ف���ي ت��ع��زي��ز ال��ل��غ��ة ون���ش���ر ث��ق��اف��ت��ه��ا 
ويسهل مقاربة اقتصادها في عالم 
رج��ال أع��م��ال م��ن جهة ول��دى محبي 
ال��ل��غ��ة م���ن ج��ه��ة أخ�������رى". ب���دوره���ا، 
ش���رح���ت م��ع��ل��م��ة ال��ل��غ��ة ف���ي ال��م��رك��ز 
اليابانية   تعليم  ب��رن��ام��ج  أن  ه��وك��ي 
ي��ض��م5 م��س��ت��وي��ات، م��ض��ي��ف��ة، أنها 
الطالب خالل  ال تتردد في تعريف 
اليابانية  المأكوالت  على  الحصص 
وتقاليدها و تراثها ومخزونها الفني 

والمعماري.
ول���ل���م���رك���ز ب���ال���ن���س���ب���ة ال������ى ع������ازار 

تعريفية  كتبًا  تضم  مميزة  مكتبة 
ع����ن ال���ي���اب���ان ف����ي ق���ط���اع���ات ع�����دة . 
وق�������د وض�������ع ال����م����رك����ز ف�����ي ت���ص���رف 
المصورة  ال��رس��وم  طالبه  نسخًا من 
وال��م��ت��ح��رك��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ال���ت���ي تثير 
إهتمام الكثيرين في العالم.  وأشار 
إل��ى "اننا ننكب على إرس��ال طالب 
اليابان  على  للتعرف  ال��ج��ام��ع��ة   م��ن 
ضمن مدة محددة تسمح بإكتشاف 
ه����ذا ال��ع��ال��م ال���ج���دي���د". واأله�����م أن��ه 
ي���ق���وم ب��ال��ع��م��ل ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
اللبنانية في مجاالت عدة  اليابانية 
إل���ى تنظيم  ال����دؤوب  وم��ن��ه��ا سعيه 
إل��ى  للبنانيين  إستكشافية  رح��ل��ة 

اليابان في بداية الربيع المقبل.

مسرحية شعبية يف املركز الياباني لجامعة القديس يوسف
طالب لبنانيون يتقنون اليابانية تعزيزًا لفرص العمل والتعليم

الطالب المشاركون في المسرحية. الدكتور بيار عازار متحدثًا لـ"النهار".
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