
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في حفل إعادة افتتاح 
شباط )فبراير(  26لسّيد نبيل بسترس، في ل تعريفّية، وفي وضع لوحة لذي تّم تجديدها "مونو"مسرح 
 ، شارع جامعة القّديس يوسف."مونو"، في الساعة السابعة مساًء، في مسرح 2018

 

يوم. برعاية هذا الحدث ال ألّنه شّرفنا، ي لي وزير الثقافة السّيد غطاس خور إلى معا بالشكروّجه تأفي البداية، 
جامعة  : جماعة الرهبنة اليسوعّية من جميع من قاموا بإنجاز هذا التجديدإلى م بالشكر أيًضا كيف ال نتقدّ 

في  منع التسّرب يع أعمالجمإنجاز الذين توّلوا مسؤولّية  يوسف ورئيسها األب صالح أبو جودةالقّديس 
أعمال  كفاءتهمنجم الذين رافقوا بووجدي   Michel Scheuer، ونّواب رئيس الجامعة ميشال شوير المبنى

وِفَرق  ،المتحّمس لهذا الترميم تعّهدالم ،مع فريقه ،التجديد، ومدير المسرح البروفسور بول مطر الذي كان
، أن ئه الفذّ بسترس الذي أراد، وبذكا وأخيًرا صديقنا العزيز نبيل ،ديكور والمهندسين المعماريينمهندسي ال

وهو مسرح  ةاألشرفيّ  في ثقافةال في ارفيعً  امقامً الذي يحتّل ى يتّم تجديد هذا المكان يعطي من كّل قلبه حتّ 
 التجديد أعمال تكاليفلا نظرً ف ،أفصح عن سرّ . واليوم، أفضل بطريقة لكي يخدم الفّن ويستقبل الفّنانين "مونو"

قل ن فكرة ،في وقٍت من األوقات،  الجامعة راودتح الطالبية، نَ قتصاد من أجل تعزيز المِ اإل بغية، و الباهظة
 على هذا الطلب، تبادرت إلى ذهني الفكرة وبناءً  ة أخرى في الجامعة ؛ثقافيّ أنشطة هذا المسرح إلى مساحات 

ال نغلق مصّلى ؛ هذا ونحن  أو كنيسة صغيرة المسرح هو بمثابة مصّلىليسوعيين، بة إلى االتالية : بالنس
 كون ملًكا لجامعة القّديس يوسف. لقد اّتخذنا قراًرا بأنفكر وثقافة قبل أن ي رجالو  األشرفّية هو ملكالمسرح 

على المسرحّية في المدينة و ته وتجديده ونمّده باالوسائل لتقديم أفضل العروضات مهمّ  نحتفظ به ونواصل
 مسرحها.ما بدائً  تفخر األشرفّية ، وأندوليّ الصعيد ال

أبوابه في شارع جامعة   Ambroise Monnotمونو فتح مسرح أمبروز  1997اء، في العام أصدقائي األعزّ 
كنيسة القّديس يوسف. وهو يستقطب جمهوًرا كبيًرا و  ر دير اآلباء اليسوعيينالقّديس يوسف في بيروت، بجوا

ين في هذه الفنون، وعلى مدى سالمتمرّ من خبراء المسرح والسينما واألنشطة الفنّية األخرى، وقد تمّكن هؤالء 
 غة الفرنسّيةلّ ناطق بال مضت، من تقدير المساهمة الثقافّية التي عاشت ضمن مناٍخ مجتمعيّ  اعشرين عامً 

  le Petit Futé"لو بتي فوتي". كما يشير الدليل السياحّي والثقافّي الفرنسّي الشهير ةعربيّ الو )فرنكوفونّي( 
هذا  ويصّح القول إنّ لرئيسّية للمسرح في بيروت". العناوين احد هو أ "مونو""مسرح أّن ، 1997منذ العام 



فقط دة ليس جيّ نقل ألّن هذا المسرح كان وسيلة   le Petit Futéبالفرنسّية الدليل ذكّي كما يعني اسمه
، أيًضا شاركلقد  ،ةجتماعات الثقافيّ السينما في العالم واإل أفالمة من جميع األنواع، و المسرحيّ  عروضاتلل
 .قتألّ  ليزدهر ويالفنّ  ة يحتاج إليهامن الحريّ  بيروت بروحٍ ة المستمّرة في باختصار، في هذه النهضة الثقافيّ و 

ُأطِلق الذي  مسرح "مونو" الخوابي.مثل النبيذ الجّيد المعّتق في هي عشرون عاًما مضت ! األماكن الشهيرة 
الذي كان هو نفسه رائًدا في مجال اإلدارة والثقافة، ال يمكن أن و اسم أحد مؤّسسي الجامعة الشهيرين،  عليه

صّممي الرقصات، والمخرجين، والكثير من يفلت من هذه الحقيقة ألّن اسمه ُيلهم الشعراء، والكّتاب، وم
لعالم العربّي. الفّنانين اللبنانيين اآلخرين، والقادمين من أماكن أخرى، من فرنسا كما من العالم الفرنكوفونّي وا

 تلفقد أ الوقت كان ة. ولكنّ الدراسيّ  قاعة للمقّرراتك "الجامعة للكلّ " المسرح ُيسَتخَدم من ويجدر الذكر أنّ 
 وقد ،سنة تجديد المكان 2017عام الا، كان عشرين عامً مرور واآلالت واألدوات. بعد  والكراسي عّداتالم

. صة في المسألةتخّص ق مرَ ببراعة من قبل فِ  وتّم تنفيذهأشهر،  8إلى  7ما بين هذا التجديد  ت أعمالاستمرّ 
انين لفنّ أكثر متعة لأصبح و لالستخدام  رأكثيصلح  امسرحً مجّدًدا  ، نجدفتتاحيّ اليوم، في هذا الحدث اإل

، وهذا 2018عام الا نأمل أن تنتهي األعمال في أوائل كنّ ا. بً األكثر تطلّ  ةالمعايير األمنيّ  يّتفق معوالجماهير و 
إعالن لجميع أصدقاء  اأيًض  ه، ولكنّ حسبف فرحلحظة  مجّرد اليوم ليس حتفال الممّيزهذا اإل .ما حصل

ّن مسرحكم يعود لكم مجّدًدا من أجل اإلبداع، واإلبتكار يقول لهم : إالمسرح بين المهنيين واألقّل مهنّية 
يس يوسف إال أن تكون أمينة لشرعتها التي تتطّلب منها أن ال يمكن لجامعة القدّ هكذا، واإلشعاع الثقافّي. و 

اللبنانّية في الداخل والخارج. إذا كانت الجامعة تكّرس نفسها لمهّمتها تكون خميرة في الطحين، منتجة للثقافة 
تنا المشتركة، هويّ  زمن دون أن تكون قّوة دافعة في بناء الثقافة اللبنانّية التي تعزّ  ،األكاديمّية والبحثّية فقط

 ا للرهبنةا مباشرً ملكً  دّ عَ الذي يُ  ا بهذا المسرحقهتعلّ  وجودها. إنّ  عّلةى في تها وحتّ ها ستفشل في مهمّ فإنّ 
القائم هذا الوطن  ،لبنان ة مشتركة من أجلتتشاطران قضيّ  هو شهادة على أن الجامعة والرهبنة ،ّيةيسوعال

 ديد ما يستوجبتجمن أجل  موّسعةدراسات ب Apaveشركة "أباف"  امتقواإلبداع والجمال.  على الفكر
ة حوالي ص لهذه العمليّ خص  ة التي ستُ قتصاد. تبلغ الميزانيّ واإل الوظيفّيةقدرة الرنا برنامج يجمع بين ه واختتغيير 

ل اعمة للقيام باألأموالها الخاّص هذا المبلغ من ا من ا كبيرً ص الجامعة جزءً . وتخّص دوالر أمريكيّ  350 000
 .ها الجامعةة تتكّبدالسنويّ  شغيلة التمعظم ميزانيّ  . إنّ ةالالزم

ا من تجديد المسرح معً من أجل تعاون الموأشكره على استثماره  لفتته ألقّدرى إلى نبيل بسترس أعود مّرة أخر 
خالل تكريس مبلغ يعادل الجزء الذي تدفعه الجامعة كدليل على دعم ترميم هذا العمل الثقافّي الذي تشعر 



لبنان والشرق األوسط. آمل أن  الثقافة الفنّية فياسم بيروت وخاّصة األشرفية بالفخر به كونه أحد الناطقين ب
ر وتجديد مبانيها واالستمرار تطوّ الالجامعة على  يساعدون  لكممثشخاًصا شاركتكم في هذا االستثمار أتجد م

حترام ال داةاأللبنان ، و وحدة جماعاتهأرض  ، لبنانمتجّذر في عمق الثقافةان الباسم لبن ةثفي أن تكون المتحدّ 
 والثقة المتبادلة واالستقالل.ة ة والروحانيّ قيم الحريّ 


