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اليسوعية":
 3أيام من املرح يف مهرجان "درج
ّ
نشاطات شبابية وثقافية و"حكايات وهمهمات"
هنادي الديري

مطلع هذا األسبوعّ ،
كنا على موعد
م��ع  3أي ��ام م��ن ال� َ�م� َ�رح "ال� ُ�م�ت��راخ��ي"
ّ
الشبابية التي "طلعت"
والضحكات
ب�ح� ّ�ري��ة ُمطلقة ف��ي م�ه��رج��ان "درج
ّ
اليسوعية" الثقافي ال��ذي انطلق
ُبنسخته الثالثة ف��ي ح��رم االبتكار
وال ��ري ��اض ��ة ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ق��دي��س
ي��وس��ف  -ط��ري��ق ال �ش��ام" ،ن��اش �رًا"
أولى أنغام الصيف" في كل اتجاه،
ّ
الختامية أمس االول
واضعًا النوتة
مع "سهرة ولعانة".
ن �ش��اط��ات ري ��اض � ّ�ي ��ة ،ث �ق��اف� ّ�ي��ة،
وف�ن� ّ�ي��ة "ت��دف�ق��ت اط��الل�ت�ه��ا" بفرح
معدّ ،
ّ
الطالبية
نظمتها دائرة الحياة
ٍ
واالندماج المهني في الجامعة.
"ُ DJي�ب� ّ�دل موقفه الموسيقي"
م��ن دون س��اب��ق ت �ص� ّ�ور وتصميم،
ف ��ائ ��زون ب� ُ�م �س��اب �ق��ة "Artist Of
 "The Yearتسلموا جوائزهم من
"بنك بيبلوس" ،حفالت موسيقية
م ��ن ت��وق �ي��ع "ن� � ��ادي ال �م��وس �ي �ق��ى"
في الجامعة .استعراض للمواهب
ال � �ش� ��اب� ��ة ،أل � �ع� ��اب ري� ��اض� � ّ�ي� ��ة ع�ل��ى
أن��واع �ه��اُ ،م �ح �ت��رف ل�ص�ن��ع ال �خ��زف،
م�س��رح ُي�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى حقوق
ال� � �م � ��رأة ،ع � ��رض أزي� � � ��اء "أب� �ط ��ال ��ه"
ال� �ط���الب ،وغ �ي��ره��ا م��ن ال�ن�ش��اط��ات
االح�ت�ف��ال� ّ�ي��ة ح� ّ�ول��ت األي� ��ام ال�ث��الث��ة
"اشراقة أولى أيام الصيف".
نزهة صغيرة "نستسلم" خاللها
َ
للمشاهد التي "تضع" لحظاتها في
ّ
تصرفنا.
ف��ي ه ��ذه ال ��زاوي ��ةُ ،ي �ق � ّ�دم أح��د
المصارف تطبيقًا جديدًا ُي ّ
سهل
عملية ال��دف��ع على أن��واع��ه .شاب
وم�ج�م��وع��ة م��ن ال�ف�ت�ي��ات يضعون
م�ع�ل��وم��ات�ه��م ف ��ي ت �ص � ّ�رف ال ��زائ ��ر،
م� � ��ؤك� � ��دي� � ��ن" ،ب � � ��وك � � ��را ب �ت �ت �ص��ل
ف � �ي� ��ك م � �ن� ��دوب � �ت � �ن� ��ا ل �ت �ش ��رح �ل ��ك
أك �ث��ر" .وف��ي ت�ل��ك ،ه��م ش�ب��اب ال �
 XPLORIDERSالذين ٌي ّ
قدمون
ك� ��ل م� ��ا ُي �م �ك��ن أن ن �ت �خ� ّ�ي �ل��ه م��ن
ُم� � �غ � ��ام � ��رات وخ � ��دم � ��ات ري ��اض � ّ�ي ��ة
تأخذنا ف��ي رحلة استثنائية في
التطرف ُ
الممتعّ .
ّ
نتعرف الى
عالم
ُ
"وائ� ��ل" و"أدوي � ��ن" .ي�ع�ل��ق وائ��ل،
"صحافة! يعني ما فينا نتساءل!".
يشرحان كل على طريقته ّ
أهمية

عروض شبابية في احتفال درج اليسوعية.

الرياضات ُ
الم ّ
تطرفة على أنواعها
ُوي�س�ل�ط��ان ال�ض��وء على الخدمات
التي ّ
تقدمها المجموعة لكل من
ل ��ه "ق �ل ��ب ق � ��وي" ي �س �م��ح ل ��ه ب��أن
ُي �غ��ام��ر وي�خ�ت�ب��ر ب �ن �ف �س��ه .ي��ؤك��د
"أدوي� � ��ن"" ،م�ن�ع�م��ل دورات لكل
األعمار بانشاء نوعين من الرياضة
تستريحان ع�ل��ى ال �خ �ط��ورة .وهنا
ع �ل��ى ال � ُ�م� �ش ��ارك أن ي ��وق ��ع ورق ��ة
ي�ت�ح� ّ�م��ل م��ن خ��الل �ه��ا ال�م�س��ؤول�ي��ة
كاملة" .كيف يشعر م��ن يمارس
ه��ذه ال��ري��اض��ات ال� ُ�م�ت�ط� ّ�رف��ة التي
تأخذنا ال��ى أماكن خاصة بها وال
عالقة لها بالواقع؟ ُيجيب "وائل"،
"أحلى شعور .يعني مثل العصفور
الطليق Super .ح�ل��و!" ُلينهي،
"وال ّمرة تفقدي االمل بالحياة!"
ف ��ي ه� ��ذا ال �ك �ش��ك االف �ت��راض ��ي،
ّ
وكيفية
ابتكارات لها عالقة باألرز،
تجسيد عظمته من خ��الل ُمختلف

(ناصر طرابلسي)

األش �ك��ال واألن� �م ��اط ال �ف �ن� ّ�ي��ة .على
ال� � � ��درج ال� �ط ��وي ��ل ال� �ق ��ائ ��م ُم �ق��اب��ل
الخشبة التي سيكون للمهرجان،
شبان وشابات و"قعدة  ."Coolها
هي الصحيفة األولى التي ُيطلقها
الطالب "كامبوس – ج" ،فلنأخذ
ّ
ونتعرف الى أحالم الشباب
نسختنا
وه��واج �س �ه��م ال� ُ�م �ت �ع��اظ �م��ة .ول ��م ال
ن�ت� ّ
�ذوق ال ��"ه��وت دوغ" الشهي من
ه��ذه العرقة الصغيرة الجاثمة في
ّ
للتسلية،
هذه الزاوية"" .معجون"
ومصرف آخ��ر ُيمثله أح��د الشباب.
"م �ن��اق �ي��ش ع ��ال �ص ��اج"" ،س � ّ�ج ��ادة"
ّ
"شمسية"
ح�م��راء تليق ب��ال�ن�ج��وم،
ك� �ب� �ي ��رة ي �ت �ظ �ل��ل ال� �ش� �ب ��اب ت�ح��ت
س�ق�ف�ه��ا االف� �ت ��راض ��ي .وه�م�ه�م��ات
تخفي خلف سطورها العديد من
الحكايات.
hanadi.dairi@annahar.com.lb

