
كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الجلسة اإلفتتاحّية 
، في 2019أّيار )مايو(  10، يوم الجمعة الواقع فيه "أسبوع الصوتالذي أجِري خالل "للحفل الموسيقّي 

 .le Béryteالساعة العاشرة من قبل الظهر، في مسرح "لو بيريت" 
 

 ضمن الشرقي   حول التراث الموسيقي   ، أن نستضيف هذا الحفل الموسيقي  يس يوسف في بيروت، في جامعة القد  جميًعايسعدنا 
، سفيرة لبنان لدى اليونسكو التي اصيري سحر بعالسي دة   أن أشكر صاحبة السعادة، أود  في هذا السياق. "أسبوع الصوت"إطار 

يس يوسف صلت بي قبل بضعة أشهر لتقترح على جامعةات   الذي  هذا "أسبوع الصوت"التي يقوم بها  إعتماد أحد األنشطة القد 
ا على الصعيد الدولي  أصبح مشهوًرا  حفالت الاستضافة إحدى من أجل د دون ترد  من نعم  قلتُ كنُت قد ، في ذلك الوقت. جدًّ

، لم IESAVة البصري  ة السمعي  و  المسرحي ة الدراساتمعهد  ، مديرد إيلي يزبكعند مناقشة الطلب مع السي  . في جامعتناالموسيقي ة 
 يدعونا معهد الدراسات المسرحي ة والسمعي ة البصري ة، اليوم. على عاتقه هذا الحدث ذإلقناعه بأخ علي  استخدام الذريعة كني

ر كل  يوم، فرصة .  التقليدي  والرائعبناني  ة من التراث الل  الستضافة حفلة موسيقي   مجوز تناسق ال صغي إلىنأن إن ها لفرصة ال تتكر 
 .ناينساب في أذنيالناي ق و البز و 

لليونسكو في  الصادر عن المؤتمر العام    C/49 39مستوحى من القرار  هذا المهرجان الصوتي  يبدو أن  ، وفًقا لبعض األبحاث
د في هذا ي الجي  دة والتدريب الفن  اليوم من أجل تعزيز الممارسات الجي  ة الصوت في عالم أهمي  "د على والذي يشد   2017عام ال

بفضل ، ، كما علمت، ولكن أيًضاالعديد من البلدان، بما فيها لبنان وفرنسا وألمانيامن بطلب  ،خذ هذا القرار، كما قرأتت  إ ."لالمجا
ًرا الذي ترك و سعادة سفير لبنان لدى اليونسكو به  شط الذي قاماالعمل الن ة بناني  الل   في المساهمة خالل سنوات خدمته أثًرا كبيًرامؤخ 

من ا  ون تستحق   مأنتو ، مث عنك، أنا أتحد  بروفسور خليل كرمحضرة ال .ةة في مشاريع اليونسكو وسياستها الثقافي  والعربي   والفرنكوفوني ة
 .جوانبهاة بمختلف بناني  سفيًرا حقيقًيا للثقافة الل   مكنت مكالتقدير ألن  

في فرنسا  "أسبوع الصوت"ة ، رئيس جمعي  Christian Hugonetد كريستيان هوغونيه في معرض تسليط الضوء على وجود السي  
ة هذا التأكيد على أهمي   ، أود  ستنا، ومن قدامى المدرسة اليسوعي ة في بيروتمؤس  ها، ووجود الدكتور بيار أنهوري، صديق سومؤس  

لالبيئة  أن  ي  بما الصوتاألسبوع  ًنا ،في أي امنا هذه ،الصوتي ة تشك   إنسان في عالقته مع اآلخرين، ومع نفسه توازن كل  ا لأساسيًّ  مكو 
ض طوال ، نتعر  صوتي ة سليمةبداًل من العيش في بيئة  .ه أن يكون إستثنائيًّا في هذا المجالاليوم ال يمكن الموسيقي   الحفل .لعالموا

 .ىالموسيقتلك التي تنساب منها ة ة خاص  واألصوات الحقيقي   خنق االنسجام الحقيقي  ت لضوضاءاليوم لحفلة من الضجيج وا

يس يوسفة منظ  ، خاص  مينة أخرى للمنظ  مر   شكًرا ء الذين جعلوا هذا األسبوع ممكًنا للشركا ، شكًرافي بيروت مي جامعة القد 
ه من بيروت إلى جميع موج  ال بناني  ل  ال فن  لل والذي آمل أن يكون رسالة ظاهًرالجعل هذا الحدث  جهد جهيدعملوا ب واتي والذينولل  

 .الموسيقي   أصدقاء الفن  


