اليسوعي ،رئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت،
كلمة الربوفسور سليم د ّكاش
ّ
يف أتسيس صندوق املنح حتت اسم الدكتور فالح أبو جوده ،وذلك يوم الثالاثء

الواقع فيه  24أيلول (سبتمرب)  ،2019يف قاعة اجتماعات رائسة اجلامعة.
أذكر جيّ ًدا ذلك النهار ،منذ ثالث سنوات ،عندما زرتين يف مكتب رئيس اجلامعة ويف يدك
لوحة ال كغريها من اللّوحات وقد محلت شعار اجلامعة وأضفت عليها مجلة فريدة من نوعها:
شرعت ...وهندست ...وطبّبت لبنان ،منذ .1875
جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ّ

حتولت اللّوحة إىل لوحة كبرية تزيّن مدخل مكاتب الرائسة وعليها الكلمات ذاهتا.
وقد ّ
طب األسنان يف جامعة
هكذا حصل اللّقاء بتعبري ّقوي عن شعور كبري ابنتمائكم إىل كليّة ّ
أثرا قيّ ًما بني أيدينا عن ذلك الشعور .ويف ذلك
الق ّديس يوسف يف بريوت حبيث تركتم ً
الوقت أضفتم إىل اللّوحة مساعدة قيّمة للطالّب من كليّتكم للذين هم حباجة إىل دعم
ومساعدة الستحصال علومهم واكتساب معارفهم.
طب األسنان ،عُرفتُم من بني االختصاصيّني املشهورين يف
من الدفعة  1986من كليّة ّ
ويسارا.
اختصاص الـ  Orthodontieأي ّ
طب تقومي األسنان شرقًا وغرًاب وميينًا ً

طب األسنان ،مجعتم حبّكم للّغة العربيّة وآدابـها.
وإىل ّ

األدب ،حيث كتبتم "يف سرية النوم" وهو كتاب
فهناك الوجه اآلخر لشخصيّتكم أي الوجه ّ
فيه الكثري من الذكرايت والنصائح واإلرشاد يف جمال النوم واالسرتخاء ،حيث تقول إ ّن هناك
املؤسسات عن واجباهتا وعن ضرورة أن
نوعا من النوم اخلطر هو نوم
ً
السياسي والدولة و ّ
ّ

يستفيق ضمري املسؤول ليقوم بواجبه جتاه الوطن .فهو كتاب ميدح النوم وضرورته إالّ أنّه
يطال النائمني على وسادات احلرير ويستهدف ح ّك ًاما حت ّكموا ومل حيكموا ابلعدل.

الشعري "أغاين حاصد الريح" الوجدانيّة
لذكرت ديوانكم
األدب
فإن ذكرت من إنتاجكم
ُ
ّ
ّ
ٍ
نشَرته
معا إىل جانب العديد من املقاالت ومنها ذلك املقال الذي َ
الرقيقة والقويّة يف آن ً
املثن وفرادته يف اللّغة العربيّة فينطبق عليك هذا
جريدة النهار من خ ّ
ط يدكم حول سحر ّ
الضاد
الفك واألسنان وأديبًا ا
مقوًما العوجاج ّ
لغواي له ابعه يف لغة ّ
ّ
املثن أبن تكون طبيبًا ّ
وآدابـها.
أبيت حضرة الدكتور فالح أن تنام إدراك ًكا منك للحاجات وللتح ّدايت اليت تواجه جمتمعنا
و َ
تؤسس
اليوم
وخصوصا الطبقة الوسطى اليت تنوء حتت ثقل األزمة االقتصاديّة ،فأتيت اجلامعة ّ
ً
صندوقًا للمنَح اجلامعيّة يف جامعتكم ليستفيد منه غري القادرين على العلم والتعلّم.

املثن ال بل على الثالث حيث أصبحت من شركاء هذه اجلامعة
فشكرا دكتور فالح على ّ
ً
يف العطاء والتضامن واإلميان أبجيال الغد من طالّبنا وشبابنا الذين هم رأمسال هذا الوطن
يتخرجون من جامعات لـها أساساهتا يف التقليد
العزيز املشتهر بكفاءة رجاالته ونسائه ّ
بوي املتني مثل اتريخ اجلامعة اليسوعيّة وهي حتتفل ابلسنة الـ 145لتأسيسها وكذلك
الرت ّ
اتريخ اإلجنازات العلميّة والوطنيّة .فلقد أصبح رقم سجلّكم اخلمسني من مواليد الزلقا –
طب األسنان اليت حتتفل هذه السنة هي
لبنان ،جزءًا من
سجل هذه اجلامعة وسج ّل كليّة ّ
ّ
سواي.
أيضا مبئويّة أتسيسها األوىل فنفتخر به وبـها ا
ً
عشتم ،عاشت احملبّة والتضامن ،وعاش لبنان.
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