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اليسوعية"
نشاطات فنية وثقافية يف النسخة الثالثة ملهرجان "درج
ّ
أط � �ل � �ق ��ت ال� �ن� �س� �خ ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة م��ن
ّ
اليسوعية"
المهرجان الثقافي "درج
ف ��ي ح� ��رم االب �ت �ك ��ار وال ��ري ��اض ��ة ف��ي
ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س ي ��وس ��ف ،ط��ري��ق
ال� �ش ��ام .وال �م �ه��رج��ان ب� ��دأ االث �ن �ي��ن
وي� �س� �ت� �م ��ر إل � � ��ى ال � � �ي� � ��وم ،وي � �ق � � ّ�دم
ّ
الرياضية
مجموعة م��ن ال�ن�ش��اط��ات
ّ
ّ
والفنية ،وهو من تنظيم
والثقافية
ّ
دائ� ��رة ال�ح�ي��اة ال�ط��ال�ب��ي��ة واالن��دم��اج
ال�م�ه�ن� ّ�ي ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ،وف ��ي رع��اي��ة
�راع
وزارة الثقافة وبنك بيبلوس ك� ٍ
أساسي.
وق ��ال ال�ط��ال��ب ف��ي ك�ل� ّ�ي��ة ال�ع�ل��وم
االق � � �ت � � �ص� � � ّ
�ادي� � ��ة وع� � �ض � ��و ال �ل �ج �ن ��ة
ال �ت �ن �ظ �ي �م � ّ�ي ��ة ل� �ل� �م� �ه ��رج ��ان ع �ب��ده
ي��ون��س ،ان ال�ل�ق��اء يتسم بالحيوية
وال��رؤي��ة خ�ص��وص��ًا ب��األم��ل ،إذ أت��اح
لنا أن نعيش أوقاتًا مميزة ،وجمعنا
ن �ح��ن ط� ���اب ال �ك �ل� ّ�ي��ات وال �م �ن��اط��ق
المختلفة".
واعتبر أمين س� ّ�ر الجامعة ومدير

طالب خالل االحتفال في مهرجان "درج اليسوعية".

دائ� ��رة ال�ح�ي��اة ال�ط��ال�ب� ّ�ي��ة واالن��دم��اج
ال �م �ه �ن��ي ف � � ��ؤاد م � � � ��ارون أن "درج
ّ
اليسوعية" هو نشاط مرصود للفن
والثقافة والرياضة.
وأع ��رب رئ�ي��س جامعة ّ
القديس
ي ��وس ��ف ال� �ب ��روف� �س ��ور االب س�ل�ي��م
دك� � ��اش ع ��ن س �ع��ادت��ه ً
"أوال ،ألن

المهرجان هو في رعاية الوزير روني
ع��ري�ج��ي ال� ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ق��دام��ى
جامعتنا األم ،والذي يطبع ببصمته
ّ
الثقافية في لبنان.
حاليًا السياسة
ث��ان �ي��ًا أن ��ا س�ع�ي��د ل�م�ن��اس�ب��ة ص��دور
مجلة الطا
أسبوعية ،ولم ال ّ
ّ
يومية؟
أن تصبح
ّ
اليسوعية" يستمر
وثالثًا ألن "درج
ويتجدد ويعطي ص��ورة جميلة عن
الجامعة التي تعشق تاريخها لكنها
ل�ي�س��ت ب�م�ت�ح��ف ،ب��ل ج��ام�ع��ة ش��اب��ة
ّ
وديناميكية".
وش � �ك� ��ر وزي� � � ��ر ال� �ث� �ق ��اف ��ة رون � ��ي
ع��ري �ج��ي ال � �ط� � ّ
��اب ال ��ذي ��ن "ل�ل�س�ن��ة
الثالثة تواليًا يتشاركون مواهبهم
ويعطون من وقتهم من أجل إنجاح
ه��ذا ال �ح��دث" .ث��م أش ��ار إل��ى ال��دور
األك��ادي �م��ي األس ��اس ��ي ال� ��ذي أدت��ه
"ج�م�ع�ي��ة رف� ��اق ي �س��وع" ف��ي ل�ب�ن��ان
منذ  130ع� ً�ام��ا ،على ال��رغ��م م��ن كل
ال �ص �ع ��وب ��ات .وت ��وق ��ف أخ � �ي � ً�را ع�ن��د
رم��زي��ة ال� ��درج وه ��و ي�ع�ن��ي "االرت �ق��اء

وال �ت �ق� ّ�دم ن�ح��و ال�م�ع��رف��ة األس �م��ى".
ً
متوجها إل��ى ال �ط � ّ�اب" :ه��ذا
اض��اف
هو المعنى ال��ذي أعطيتموه للدرج
ع�ب��ر االب�ت�ك��ار واإلن �ت��اج واع�ت�م��ادك��م
النهج اإلنساني ونهج لبنان الفخور
بهويته التعددية .مع األسف ،تذكر
رمزية الدرج أيضا بالسقوط والدمار
السهل والسريع الذي ال يترك وراءه
غير الفراغ وال�خ��راب .أم��ا البناء فهو
صعب وب �ط��يء .لقد اختبرتم ذلك
وأن �ت ��م ت �ن �ظ �م��ون ال �م �ه��رج��ان .غير
أن� ��ه ي �ك �ش��ف ل �ك��م م �ع �ن��ى ح�ي��ات�ك��م
وي��رف �ع �ك��م إل � ��ى أع� �ل ��ى ال� ��درج� ��ات.
عليكم اآلن ارتقاء هذا ال��درج وأنتم
تحاولون البناء واالبتكار".
أم ��ا م��دي��رة دائ � ��رة ال �ت��واص��ل في
بنك بيبلوس ندى طويل فشددت
على أن "شجر األرز ل��م يعد يغطي
ّإال  0.0002%م��ن مساحة لبنان.
يجب علينا أن ن�ت�ح� ّ�رك ون�ض��ع حدًا
ل �ه��ذا ال �ت��ده��ور م��ن أج ��ل اس�ت�ع��ادة
الرمز الوطني للبنان .بنك بيبلوس
فخور برؤية طا
ي��وس��ف متأثرين ب�ه��ذا ال �ن��داء .عبر
اختيارهم “”RememberCedar
ك�م��وض��وع لنسخة سنة  2014من
اليسوعية" ّ
ّ
يعبر الطا
"درج
إيمانهم بلبنان والمواهب الموجودة
فيه وه��م يساهمون بحماية شجرة
األرز".
وف � � ��ي خ � �ت� ��ام ال � �س � �ه� ��رة ،ت �س �ل��م
ال �ف��ائ��زون ب�م�س��اب�ق��ة “Artist of
 ”the yearج ��وائ ��زه ��م م ��ن بنك
ب �ي �ب �ل��وس ،وك� ��ان ح �ف��ل م��وس�ي�ق� ّ�ي
أحياه ن��ادي الموسيقى في جامعة
ّ
القديس يوسف.

