
الدراسات المسرحّية  معهد فيالذي جرى كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، في مهرجان األفالم 

، في الساعة السابعة مساًء، 2018كانون األّول )ديسمبر(  2، في IESAVوالسمعّية المرئّية والسينمائّية 

الدراسات المسرحّية والسمعّية المرئّية والسينمائّية، حرم العلوم  التابع لمعهد Béryteفي مسرح "بيريت" 

 اإلنسانّية.

فنّية في باريس من بين المعلومات التي لفتت انتباهي منذ ما يقارب ثالثة أسابيع كان تنظيم معرض التخّصصات األكاديمّية ال

 إقامةبها. أراد المنّظمون تتطلّ  باألحرى تعّددة التي تفترضها أو المالتصوير الفوتوغرافّي مروًرا بالسينما والتخّصصات و بدًءا بالرسم 

ون الفنون، ئة يحبّ في الم 80مجال الفنون والعروض : إستقصائّية حول اهتمام الطالب الذين سيلتحقون بالجامعة من خالل  دراسة

أزمة ابتعاد الشباب من مجاالت الفّن وتخّصصاته  رّبما تنتشر اليومها كانت دعوتهم. ئة فقط كانوا يعتقدون أنّ في الم 10لكن بالكاد 

 ألنّ  العمل سوق  تي تحظى بتقديرالصات التخّص  هم للتوّجه نحوءأبنا يحّثون من خاللها ة، فيما األهل يعطون تعليماتاألكاديميّ 

 فنّ من م المرء يتعلّ  أنّ  ا أال وهيهسمعالفكرة التي نا . هناك أيًض كما يقول القول المأثور عندنا اخبزً ّية هذه ال ُتطعم الفن الِمَهن

 .اًص تخّص  ال تتطّلب هذه الفنون  الممارسة  ألنّ عن طريق  ى صناعة السينماأو حتّ  الغناء والرقص والتصوير الفوتوغرافيّ 

التي  األفكار يناقض هذا المساءنفتتحه والذي  ابً طاّل  الذين ما زالواللمخرجين الشباب  مهرجان الفيلم الوثائقيّ  هذا يعني أنّ 

أكثر  نشئة ذاتّيةبت ةمصحوب ةدجيّ  نشئةب تد يتطلّ اإلنتاج الجيّ  فرد، لكنّ  كلّ وَنَفس يتمّتع بهما  ةهناك جاذبيّ  صحيح أنّ  .تلّقيناها

اإلبداع والجهد في الطاقة  حّس الكلمة أن ألقي الضوء على في هذه  ، أودّ وعالوة على ذلك .خرى األ اإلختصاص مجاالتمن 

خراجكأساس لنجاح إنتاج األفالم و والوقت   ها.ا 

من التصوير  طويلة وكثيرة اعاتكّلف مؤّلفيه سهر الّليالي وس ،، سواء كان لبنانيًّا أو دوليًّابالتالي أفترض أّن الفيلم الوثائقيّ 

في  لفائزين في المسابقةا ، كما نهّنئ مسبًقافيلم 25 إلخراجهم 25ال ينمشاركال  من أجلها ئهنّ والتوثيق التي من الضروري أن ن

 د سمير حبشي بيننا هذا المساءحضور السيّ ف. إّن مشاركة المؤلّ بث و ابحيتطّلب القيام بأهذا النوع من األفالم . فنهاية المطاف

هنا  ،قبل بضعة أشهر توثيق أفالمه، كما قالفي ويلة الذي امضى ساعات ط دة للمخرجالمهرجان هو شهادة جيّ  على رأس هذاو 

الدراسات المسرحّية  معهد وألّن . Nicolas Kluiters رزتكوالس كلو األب ني الفيلم الذي يخرجه عن بشأن ،بالذات في الجامعة



إال أن  أضّم  ( ال يسعنيوالمجتمع األكاديميّ  مديرهو  ، IESAV )معهد جامعتنا الشهير قام بتكريمه والسمعّية المرئّية والسينمائّية

السينما لى عسمير حبشي  تقديري للقيمة المضافة التي أسبغها وسوف يسبغها األستاذ عرب عنأل ناسصوتي إلى صوت ال

الذي يحمل عنوان و فترة ما بعد الحرب الذي تدور أحداثه في  فيلمالمثل  ،الطويلة كأفالمة و التلفزيونيّ  كمسلسالتف ة،بنانيّ اللّ 

األحداث  صميمإلى  ة التي تدخلالروحيّ وهذه النظرة ا جدًّ  ا بالتأكيد، لكّن هذا الَنَفس اإلنسانّي الفاعل ك مشهورً تجعل ،"اإلعصار"

 ص لك.المخّص  التكريم معنى تستحقّ  تسبغ عليهال

 تعّلقةت مظلّ لقد . ُيرِجع صداهو ضاهر، ال يزال يترّدد كالصدى في هذا المهرجان، اسم مخرجة شاّبة غادرت قبل األوان، مارتين 

. أغتنم هذه الفرصة ا خالل األمسيةم أيًض قد  والتي ستُ  بمنحه جائزة مارتين ضاهر من أسرتها رهابمعهدها وال يزال معهدها يتذكّ 

تأسيسه  تمّ   IESAV الدراسات المسرحّية والسمعّية المرئّية والسينمائّيةلمعهد  صّص خمة ح دراسيّ نَ صندوق مِ   هناكر أنّ ألذكّ 

متابعة دراستهم في ب الذين يحتاجون إلى مساعدة لمساعدة الطاّل مارتين من أجل  وعائلة جامعة القّديس يوسف عم ةركامشالب

ص وهو  القّديس يوسف. جامعة مها لجنة مارتين ضاهر لتغذية في األنشطة التي ستنظّ  ةشاركفي الوقت نفسه من أجل الممخص 

طويلة من العمل والجهود العديدة التي  إّنها بال شّك أمسية الكرم والتضامن. ثماره المزيد من هذا الصندوق وتوسيعه بحيث توّفر

 النهاية حّتىتها ها وقوّ اختارت أن تتخّطى ذات وكأّنها. الحادث الذي أودى بحياتهاإلى  بها تأدّ  يلة التيتها مارتين في تلك اللّ بذل

لصورة األكثر ل وجود إالالسماء الشاسعة حيث ال  السابع الذي يأسرك ويقودك نحو األعلى ال بل نحو تلك اختيارها للفنّ في 

 لالنهاية. كتمااًل ا

 وغير شباب مثل األستاذ سمير حبشي اببش ينبعملكم كمخرج ا عجابيا و ر اإلعراب عن تقديري لكم جميعً ال يسعني إال أن أكرّ 

ّني إذ أرّحب بكم به.ا خاصًّ  تكريًما الذي يستحقّ  بة ى إقامة طيّ ، ال أنسى أن أتمنّ جامعة القّديس يوسف في اجميعً  وبكنّ  وا 

 م.وطرقه همممارساتو من قناعاتهم  مجال إنطالًقاال هذا التدريب في لتقديم ESDAC  مركز القادمين من ألصدقائنا من تونس

دة، تقنيّ مجّرد السينما ليست  إنّ  اء، قال أحدهمها األصدقاء األعزّ أيّ   وصاعًدا اآلنمن  تستمرّ وس تركت أثًرا كبيًرا إال أّنها، وهذا مؤك 

 ة".أكثر إنسانيّ  لكي يكون  يههوتوج بناء التاريخ البشريّ  ةفي ديناميكيّ 


