
ت، في حفل تخّرج طالب كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيرو

، 2019تّموز )يوليو(  3، في ESMOD األزياءتصميم  مدرسةنشاء إل العشريناالحتفال بالذكرى سنة دُفعة 
 مدّرج غولبنكيان، في حرم العلوم اإلجتماعّية. –في الساعة السابعة مساًء 

 

 في بيروت، ESMOD األزياءتصميم  مدرسةالعشرين إلنشاء  سنةال ن فيمتخّرجيالأعّزاءنا 

نحن نفخر باالنتماء إلى مدرسة مشهورة، مدرسة تصميم األزياء في باريس، التي تجمعنا هذا المساء، إدارة المدرسة، والمدّرسين، 
الشجعان  والمتخّرجات جينخرّ متُيقام حفل تخّرج طالب المدرسة إلى ال للمّرة األولى، .خّريجي هذا العام وأولياء أمورهمالشركاء، و و 

في بيروت، في إطار أكاديمّي بحت، وهو إطار حرم شارع  ESMOD في الذكرى العشرين إلنشاء مدرسة تصميم األزياء 
ول بصوت عاٍل إّن جامعة ال يسعني إال أن أق .1913في العام  مؤّسس كّلّيَتي الحقوق والهندسة الشهير ،  Huvelin هوفلين

سليمها، ، تزداد فخًرا اليوم بتفي حرمها ESMODالقّديس يوسف في بيروت التي كانت سعيدة باستقبال مدرسة تصميم األزياء 
 .ّيينطالب الجامعالة من الجدير  إلى هذه الُدفعة التخّرج للمّرة األولى، شهادات

 التمّعن"جميًعا إلى  كانت تدعونا .كّل شيء جمياًل، لكن عبارة واحدة لفتت انتباهيفي الكلمة التي قالها رفيقكم في الدراسة، كان 
يضعكم على و همنا ويضعنا على الطريق الصحيح، عبارة جميلة تذّكرنا باألمير الصغير الذي يل ."في السماء لئةألالنجوم المتب

 :أرى في هذه الكلمة رسالتين  .مفترق طريق االختيار، طريق النجوم التي تتأّلق

جميلة ال الحياكةب منكم تربية الذوق السليم و الذين ًيطلهي التمّعن دائًما بالجمال وال شيء سوى الجمال، أنتم  األولى الرسالة
الجمال،  ترتمأنتم قمتم بالرهان واخ .، يجتمع الجمال والقبح مًعافي عالمنا .رائعةالقطع الو  ممّيزةال التصميماتو  ،عالية الجودةالو 

، واألوساخ ا من جبال النفايات غير المعالجة، بدءً الجمال على القبح الذي يحيط بنا هذا تغّلبى ي، ولكن حتّ ليس بطريقة سلبّية
الجمال  شهوًدا على أنّ  واتكون لكي ماألمر متروك لك .وا همال السلطات وراء ذلك، هناك يد اإلنسان .الشواطئعلى في الشوارع و 

 .كذلك هو األقوى وسيظلّ 

(... ها)وفًقا لنجمه ( نّ )منكم  (ة)  واحدلكلّ  دنعم، أتمّنى الحّظ السعي .سعيدال حظّ الالرمزّية  القادمة من النجوم هي  الثانية الرسالة
 الخاّص   إنسان نجمهكلّ ل إنّ قال ، يُ ة القديمة حول حركة النجوم والكواكبفي الكتب العربيّ :  ة التاليةفي الحقيقة، سأسرد الواقع

ما نسج الحائك شيًئا ممّيًزا كلّ :  على صورة الحائكهو  الكائن البشريّ  لكنّ  .ةر على مجرى الحياة البشريّ تؤثّ  حركةب الذي يتمّتع
بداعيًّا، يستنير بين اإلنسان ، ماءولد حوار بين األرض والسيهكذا  .الحائك يتبع الحركة الجميلة التي يحيكها بالنجم الذي وا 

 .الساطع السماء والنجم معَ ع بن  ، والتمتّ الحوار من خالل صنع أجمل النماذجواحد منكم إلقامة هذا  األمر متروك لكلّ  .ونجمه
 .لمدرسةتأسيس ايجين مشهورين في الذكرى العشرين لخرّ  أصبحتمالذين  واالستنارة بنجمه أنتم التوفيق أتمّنى لكّل واحد منكم



مدرسة تصميم  ا منيًص خّص  ءاين جادة نينو الذَ د والسيّ ، السيّ رسةالمد إدارة، ، رجاال ونساءً معّلميكممدح  في سأستمرّ ، معكم
بذال  دة مارون مسعود الذيند والسيّ السيّ و ، األب واألمّ  بنظرة هذه الموجة الجديدة من المتخّرجين ة لمرافقةالدوليّ  ESMOD األزياء

 راكون مسيى حتّ  على مساركم سهرت وال تزال تسهردة نيكول مسعود التي ، والسيّ ة المدرسةمن أجل قضيّ  ذاتهما وكّرسا حياتهما
 .في  اختصاصكم لحظة ه في كلّ ونالذي تحتاج رفيع، والذوق السعة العقل، و نفسبعظمة ال اجميعً  ون ز تميّ ي .لمهاراتل عزيزنجاح وت

، تناخالص شكرنا وصداق إليهم جميًعا .لحياةمدى ابل ل ظةليس للح إليكمها نقلو على هذه الروح الجميلة التي جميًعا  همشكر ن
 .الولكن بشكل فعّ  تأنٍّ ب مالذين يرافقونكفي بيروت   جامعة القّديس يوسف ن فييداريّ اإلن و يكاديميّ األن يولؤ مسال

الذين ينظرون إليكم بتأّثر بالغ، والذين رافقوكم في السنوات األخيرة وقّدموا لكم األفضل لكي تحّققوا ذاتكم،  أولياء أموركمإلى 
 .يمكنكم أن تفخروا اليوم بأوالدكم المتخّرجين الذين لديهم ما يجعلهم يتقّدمون في الحياة بضمان وأمان

أنتم  وصاعًدا اآلنمن  .واالنفتاح لقيم التعايش كونوا مخلصين .قلبنا، لبنانأعّزائي المتخّرجين، ال تنسوا جذوركم، وبلدكم، ولؤلؤة 
 ءكمانتماو  منحن نعتمد دائًما على والئك، في بيروت جامعة القّديس يوسفو  ESMOD مدرسة تصميم األزياء عائلة تنتمون إلى

خالصك إليها  وا معهانسجتالجميلة و  مالبسال وانسجأن تعليكم اآلن  .الحياكةعلى إبرة  دجيّ بشكٍل  ت تنشئتكمقد تمّ م لقيمها، فوا 
 .محياتك

يمان لكمإلى أه والجامعة وباسمكم أيًضا شكًرا من  ESMOD باسم أيسمود ،أقول لهم ،األعّزاء الذين ينظرون إليكم باعتزاز وا 
فتخروا بأبنائكم وبناتكم ا ،بكم وبطاقاتكم ولذلك استثمروا في مستقبلكم. أّيها األهل األحّباء اه هو اإليمانالقلب. فأثمن ما أعطوكم إيّ 

 كما نحن مفتخرون إذ يحملون شهاداتهم مفتاًحا خالص الجودة لمستقبلهم. 

À vos chers parents qui vous regardent avec fierté et foi, je leur dis, au nom d’ESMOD et de 

l’Université, et aussi en votre nom, merci du fond du cœur. La chose la plus précieuse qu’ils vous 

ont donnée est la confiance en vous et en vos capacités, c’est pourquoi, investissez dans votre 

avenir. Chers parents, soyez fiers de vos fils et de vos filles, comme nous le sommes, car ils sont 

détenteurs de leurs diplômes, gage de qualité pour leur avenir. 


