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خاصة بمشاهدة املسرحي
من الجسر اآلخر عبر املتوسط.

ويطلقونها  امللونة  الورقية  طائرتهم  يصنعون 
في سماء لبنان.

* رئيسة ومؤسسة »جمعية مسرح 
املدينة للثقافة والفنون«
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انطوان حكيم *

شريط الصور

وتــعــود إلــى ذاكــرتــي صــور ومشاهد 
ــبــــادل الـــــزيـــــارات بــن  لـــعـــل أبــــرزهــــا تــ
بيروت  كونفوشيوس  إدارة  مجلس 
يتألف  الوفد  كان  وجامعة شنيانغ. 
مني شخصيًا والــزمــيــالت والــزمــالء 
فــاديــة كــيــوان وبــيــار فلفلي وبولس 
مــطــر وهـــنـــري عـــويـــس. وقـــد دهــشــوا 
ــع 

ّ

ــري، وتــمــن ــ أمــــام حــائــط الــصــن األثـ
أحـــد األعـــضـــاء، خــوفــًا أو رهـــبـــة، عن 
الــصــعــود فــي املــقــصــورة املــؤديــة إلى 
رأس الجبل... وكان ما كــان... ووصل 
ــــى الــقــمــة  جــمــيــع االعــــضــــاء بــخــيــر إلـ
الــخــوف  وســـط هـــرج ومــــرج يتخلله 
والدهشة. والصورة الثانية هي حول 
حولها  تحلق  عــامــرة  لبنانية  تــزكــة 
الـــوفـــد الــصــيــنــي الــضــيــف ومــضــيــفــه 
اعضائه  عــلــى  وكـــان  اإلدارة  مجلس 
أن يشرحوا هذه املآكل على مائدة ال 
تدور شأن زميلتها الصينية، وكانت 
كلمات املجاملة هي التعبير الوحيد 

عن األطايب اللبنانية.
وإن أنــســى فــلــن أنــســى يـــوم قــصــدت 
والبروفسور سليم دكاش اليسوعي 
الصن للقاء رئيس الجامعة الحالي 
في زيــارة تعارف زرنا خاللها مركز 
»هانبان« في بكن، واإلستقبال الذي 
ــر الــجــديــد بكلمات  ــزائـ خــصــوا بـــه الـ
ظــهــرت أول مـــا ظــهــرت عــلــى شــاشــة 

عمالقة عند املدخل.
وال زال طعم جرعة الخمرة الصينية 
يدفع  »مــوتــاي«  بـــ املعروفة  الشهيرة 
الدائم  اإلحمرار إلى عيني والحريق 
ــالـــدفء  ــًا بـ ــقـــرونـ ــجـــرتـــي... مـ ــنـ ــى حـ ــ إلـ

واإلبتسامة.
هـــذه املــقــّبــالت تــرشــح بــالــجــو الــعــام 
الــــــذي لــــم يــكــتــف بـــصـــرامـــة الــتــعــلــيــم 
ودقته ومتطلباته بل يتعدى ذلك الى 
املحببة  العميقة  الــعــالقــات  جــوانــب 
بــــن املــــؤســــســــات وبـــــن األشــــخــــاص 

كذلك.

ابحثوا عن الجو

يــــصــــب شــــريــــط الـــــصـــــور فـــــي خـــانـــة 
ــتـــي اكــتــشــفــتــهــا  الـــعـــالقـــة الـــفـــريـــدة الـ
مــــع الـــشـــريـــك الـــصـــيـــنـــي الــــــــذي، ولـــو 
أنه  إال  األولـــى متحفظًا،  للوهلة  بــدا 
سرعان ما ينشر جوًا من الطمأنينة 
واإلرتــيــاح يــؤدي إلــى صداقة متينة 
ــل الـــصـــعـــوبـــات  ــ ــا كـ ــهــ ــامــ تـــنـــحـــنـــي أمــ
واملــشــاكــل، ومــا أكــثــرهــا، بــن فريقن 
قريبتان،  هما  ما  بقدر  ثقافتن،  من 
ــن الـــتـــنـــوع  ــ يـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا نـــهـــر مـ

والتعدد.
إنه  ومفادها  العلم  طرفة  ويحضرني 
عــلــم  أن  ــظـــت  ــتـــمـــاع الحـ إجـ أول  ــــالل  خـ
لبنان كــان غائبًا، فما كــان مني إال أن 
أشــرت إلــى الــزمــالء فــي مجلس اإلدارة 
بــــأن يــــركــــزوا عــلــى هــــذه الـــهـــفـــوة الــتــي 
مـــن شــأنــهــا أن تــعــكــر بـــدايـــة الــتــعــاون. 
وهــكــذا كــان فارتفعت األصــــوات ولكن 

املــضــيــف الــصــيــنــي ســـرعـــان مـــا تـــدارك 
األمر، وتفادى األزمة بأن لبى مطالبنا 
الكثيرة وقدم إعتذارًا علنيًا. بخصوص 
اللطيفة  بالكلمات  ذلــك  العلم، وتــم كل 

واإلبتسامة الرضية.
وجــديــر بــالــذكــر أن الــســفــيــر لــيــو زي 
واكــب   (200٧)  (Liu Zhiming) مــنــغ 
اللغة  اتــقــانــه  التأسيس. وقــد ســاهــم 
الــفــرنــســيــة إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي نسج 
عالقة مميزة برئيس الجامعة آنذاك 
املغفور له رينه شاموسي اليسوعي. 
ولم تتوقف هذه العالقة بن سعادته 
(وقد احيل على املعاش) وبن أفراد 

مجلس اإلدارة.
ــا هــو  ــ مـ نـــفـــســـي  ــلـــى  عـ ــرحــــت  وإذا طــ
السر الكامن وراء هذه العالقة بيننا 
وبن الصينين. في الواقع ال بد من 
الصيني  به  التوقف عند ما يتحلى 
من تهذيب حيال اآلخــر واحترام له، 
إيجابي  ــدوام  الــ على  هــو  والصيني 

الــتــشــنــج  يــتــجــنــب  فـــعـــلـــه،  فــــي ردات 
ــرفـــض واملـــعـــارضـــة، ويــبــحــث عن  والـ

حلول ويوفر املناخ الطيب لها.
ــه األبــــــواب  ــامــ أمـــــا الـــضـــيـــف فــتــفــتــح أمــ
وتــــحــــتــــرم لـــغـــتـــه إلـــــــى درجـــــــــة تــعــيــن 
ترجمان لتسهيل التواصل بينه وبن 
الــصــيــنــيــن. وال بـــد مـــن اإلشـــــــارة إلــى 
الــتــي أدت   (HuonPo) الــســيــدة خــو بــو
 مــمــيــزًا في 

ً
عــلــى كــثــيــر مــن الــدقــة عــمــال

مــجــال الــتــرجــمــة املــتــعــاقــبــة مــمــا أشعر 

َيــفــهــم وأن  الــضــيــف بــــأن بــإمــكــانــه أن 
يفهم.

واملــعــامــلــة بــاملــثــل تــجــلــت عــنــدمــا رافــق 
رئــيــس جــامــعــة شــنــيــانــغ الــســيــد جــاو 
أعــضــاء  شخصيًا   (Zhao Dayu) دايـــو 
الوفد اللبناني في زيارتهم لكل األمكنة 
من األســواق واملعالم السياحية تمامًا 
كــمــا اســتــقــبــلــه الــلــبــنــانــيــون ورافـــقـــوه 

طوال زيارته إلى الربوع اللبنانية.
إلى  غريبة  الصينية  اللغة  كانت  وإذا 
حـــد بــعــيــد عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة، إال أن 
الــشــرق، يجمع  قــاســمــًا مــشــتــركــًا، لعله 
بــــن الــــعــــرب والـــصـــيـــنـــيـــن مــــن مــحــبــة 
لــلــســالم والـــوفـــاق بــن شــعــوب األرض 

كافة.

تعلمت

وباملحصلة، لقد جذبنا الغرب دومًا 
ــه، ولــكــنــنــا  ــه وأعــجــبــنــا بــ وشـــهـــدنـــا لـ
هدرنا الوقت الطويل قبل أن ندرك ان 
على الكوكب شعوبًا أخرى وثقافات 
ــي جـــديـــرة  ــات أخــــــرى هــ ــغــ أخــــــرى ولــ
بــكــل تــقــديــر واحـــتـــرام، واألهــــم قـــادرة 
الــصــداقــة وتبادل  على نسج اواصـــر 

الخبرات وتعرف اآلخر.
متنوعة  األرض  شــعــوب  أن  صحيح 
وكثيرة ولكنها تلتقي عند مفتاحن 
وكفاية  القلوب  لغة  هما:  اساسين 

الحاجة.
* عن مجلس إدارة معهد كونفوشيوس
البروفسور انطوان حكيم
مدير املعهد

جامعة القديس يوسف

اطلب العلم ولو في الصين 2019-2006
.يوم فتح معهد كونفوشيوس أبوابه في رحاب جامعة القديس يوسف، كان يكمل مسيرة الجامعة في عالقتها الحميمة باللغات

 جاء التمني بقيام عالقات مع الجامعات الصينية في خالل إجتماع المجلس االستراتيجي برئاسة البروفسور سليم عبو اليسوعي سنة

اللغة انتشار  في  تساهم  جامعة  إلى  يسعى  »هانبان«  بـ المعروف  لألجانب  الصينية  تعليم  مكتب  يكون  أن  الظروف  وتشاء   .٢٠٠٥ 

رئيس رينه شاموسي  البروفسور  بين  اإلتفاقية  القديس يوسف. وتم الحقًا توقيع  بيروت، وبالتحديد جامعة  اختيار   الصينية، فكان 

.برعاية معالي األستاذ طارق متري وزير الثقافة (Liu Xianghua) الجامعة آنذاك وسفيرة الصين في بيروت ليو سيانغ خوا

الصيني إيجابي في ردات 

فعله، يتجنب التشنج والرفض 

والمعارضة، ويبحث عن حلول 

ويوفر المناخ الطيب لها




