
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف، خالل عشاء رابطة قدامى طالب 
، في مطعم "لو 2015تشرين الثاني )نوفمبر(  27مدرسة الترجمة في بيروت، يوم الجمعة الواقع فيه 

 .Le Maillonمايون" 

  

 الترجمة في بيروت، أّي العشاء الذي يجمع رابطة قدامى الطاّلب والطالبات، من مدرسة ،الوّدي هذا العشاء
عاًما على  35. المذاق هو مذاق مرور زكيّ  عطر  مذاًقا ونكهًة ممّيَزين يفوح منهما  2015ام لعيحمل في هذا ا

رابطة قدامى بيروت. شكًرا ل مدرسة الترجمة فيوهي والدة هذه المدرسة، الصغيرة في العمر والكبيرة برسالتها، 
إلى  تها الخبز والملح. كّل امتناننا يتوّجهتجمعنا هذا المساء وتدعونا لمشاطر مدرسة الترجمة في بيروت التي 

 الرئيسة وأعضاء لجنتها الذين وهبوا من وقتهم لتعزيز حيوّية المدرسة.

مطّعمة بروٍح ورسالة، رسالة مدرسة الترجمة  وّيةنعم، أّيها األصدقاء األعّزاء، ما يجمعنا هذا المساء هو نكهة ق 
وجوه و  مؤّثرة وأحداث ممّيزة ذكريات وكلمات قّديس يوسف. بالطبع، ما يجمعكم هوفي بيروت ورسالة جامعة ال

 . ولكن في الواقع، ما يربطنا بمدرستنا وجامعتنا ليس"شيطنة"معّلمين ورفاق تعّلمنا معهم وقمنا معهم بأعمال 
قّوة كيان ك أو تلّقيناه في الماضي، بل ما نشعر به في الحاضر وما نعيشه في حاضر انشغاالتناما عشناه 

وروح مّيز نعيشه اليوم من رغبة في الت ماالصبر واالنضباط ل عمل فيالووجود، وقدرات جّيدة وكفايات تحّققت، و 
ه ناولبنان الحّر والقوّي، وكّل هذا تعّلم التضامن مع الفقير ومع األّم المربّية، واحترام المواطنة وحّب العائلة

، في مدرسة الترجمة في بيروت. اعلموا، أّيها األصدقاء األعّزاء، أيًضا في الجامعة واكتسبناه في المدرسة ولكن
 بقيمها. شّبثالتوفي ات تواصل هذه الرسالة غأّن جامعة القّديس يوسف ومدرسة الترجمة في بيروت وكلّية اللّ 

درسة الترجمة من م ،في دبي تنشئات أكاديمّية مثل الماستر في الترجمة معة القّديس يوسف، تبلورمعتنا، جاجا
تبقى، وسط و  مّر في اإلصغاء إلى حاجات البلدّديس يوسف تعّزز البحث العلمّي وتستفي بيروت. جامعة الق

 وتصّر على استقبال كّل طالب لديه المقدرة على متابعة دراسته بيروت، شاهدًة على الحوار والعيش المشترك
ّديس أن يدفع أقساطها الدراسّية. بفضلكم، تدعم جامعة الق يس يوسف نفسها إذا كان ال يتسّنى لهفي جامعة القدّ 

 من جامعة القّديس يوسف. 12000طالب من أصل  2700يوسف ماليًّا أكثر من 



الترجمة في بيروت ال ينفّكون في اإلعالن بصوٍت عاٍل : شكًرا لمدرسة الترجمة الطالبات والطاّلب من مدرسة 
في بيروت، تحيا مدرسة الترجمة في جامعة القّديس يوسف. مًعا، نستمّر في الوجود في مدرسة الترجمة في 

 بيروت وفي جامعة القّديس يوسف.

 


