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وسام االستحقاق الوطني اإلسباني
لهنري عويس

عويس بعد تقليده الوسام وتسلمه الشهادة من فيرناندو.

منحت سفيرة إسبانيا ميالغروس
فيرناندو باسم الحكومة اإلسبانية،
ال� ��دك � �ت� ��ور ه � �ن ��ري ع� ��وي� ��س ،وس� ��ام
االستحقاق الوطني اإلسباني برتبة
ك ��وم ��ان ��دور ،ف ��ي اح �ت �ف��ال دع� ��ا إل�ي��ه
رئيس جامعة ّ
القديس يوسف األب
س�ل�ي��م دك� ��اش ال �ي �س��وع��ي ف ��ي ح��رم
ّ
اإلنسانية ،وح�ض��ره ع��دد من
العلوم
المسؤولين واألساتذة واإلداريين في
الجامعة ،واألهل واألصدقاء.
وت �خ �ل��ل ال �ل �ق��اء ع� ��رض ل��وث��ائ�ق��ي
عن نشاط عويس وفريقه ،خ��الل ما
ي �ق��ارب ال�ث��الث��ة ع�ق��ود ف��ي العالقات
األكاديمية والتربوية والبحثية ما بين
معهد اللغات والترجمة ال��ذي ّ
تحول
ّ
في ما بعد الى كل ّية اللغات في جامعة
القديس يوسف وم��درس��ة طليطلة
وجامعة كاستيا ال منشا.
وش� ��ددت ف�ي��رن��ان��دو ف��ي كلمتها
ع �ل ��ى م �ت ��ان ��ة ال � �ع ��الق ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
اإلسبانية وعلى التبادل األكاديمي
المتنوع وإشعاعه في إسبانيا
ونتاجه
ّ
ولبنان .ثم قلدت عويس الوسام.
وك��ان��ت كلمة للمكرم ش��دد فيها

(ناصر طرابلسي)

على التعاون األكاديمي مع إسبانيا،
وق ��ال" :أج ��ول ح�ت��ى ه��ذا ال �ي��وم بين
ال �ق �ص��ور وط ��واح �ي ��ن ال � �ه ��واء وت�م��أ
اي��ام��ي طبقاتها بغرفها ومكتباتها
ومطابخها وردهات االستقبال فيها.
ولكم احزنني صديق العمر ذلك
القماش األحمر ال��ذي حضن كرسي
مكتبي يعلن انه سينسحب او يعتزل،
ك��ذل��ك س �ج��ادة ق��اع��ة االن�ت�ظ��ار ت� ّ
�ود
بدورها ان تستقيل .ومنذ اليسير من
أيادي الطواحين تدور
الوقت
صارت ّ
ّ
بطيئة ملوحة كأنها على وداع ،وهي
أيضًا لم تعد ترغب في ال ��دوران ،او
هي لم تعد قادرة عليه!
وت � ��دري � � �ج � ��ًا ان � ��زل� � �ق � ��ت ق � �ص� ��وري
وطواحيني او كادت الى النسيان...
وأنا حزمت حقائبي ،وسرجت خيولي
وأبقيت  -ول��و على رحيل  -األب� ّ�واب
وال �ن��واف��ذ م �ش� ّ�رع��ة ،وع ��دت وك��أن�ن��ي
انفخ الريح واتمتم النسيم أو أسكن
ف��ي ب��الد ق�ص��وره��ا م��ن أح ��الم وخيال
وطواحينها تطحن ال�ه��واء وينتابك
ّ
ش�ع��ور ب��أن��ك ف��ي اسبانيا على سفر
وأنت لم تبرح مكانك.

