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درج اليسوعية: فن وغناء ورسم وتواصل
هوية جامعة القديس يوسف يف عيون طالبها

يارا عرجة

قه 
ّ
يتسل ال��ذي  اليسوعية  درج  هو 

ط���ال���ب ج���ام���ع���ة ال���ق���دي���س ي��وس��ف 
ب��ت��ع��ب وت��ض��ح��ي��ة ل��ي��ن��ال ش��ه��ادت��ه 
وب���ع���د ال���ج���ه���د ف����ي ال��س��ن��ي��ن ال��ت��ي 
ي��م��ض��ي��ه��ا ال����ط����ال����ب ع���ل���ى م��ق��اع��د 
ال����دراس����ة، ي��ت��وق��ف ع��ن��د رم����ز ت��رك 
بصمة في الجامعة منذ أربع سنوات، 
الذي  اليسوعية"،  وهو حفل "درج 
ي��ن��ظ��م��ه ط������الب م���ك���ت���ب ال����ش����ؤون 
ال��ط��ال��ب��ي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ك���ل س��ن��ة، 
ل��ي��ع��ك��س ال��ت��ن��اغ��م واالن���س���ج���ام في 
جامعة  هوية  ه��و  الطالبية.  الحياة 

القديس يوسف.
وأحيت جامعة القديس يوسف 
حفل "درج اليسوعية"، الذي يمتد 
م��رور  لمناسبة  أي���ام،  لستة  السنة 
140 عامًا على تأسيسها وليشمل 
باالضافة الى حرم بيروت الجامعي، 
م��راك��ز ال�����دروس ف��ي ص��ي��دا، زحلة 
وط��راب��ل��س ال���ي���وم وغ����دًا وب��ع��د غ��د. 
اليسوعية  درج  حفل  تضمن  وق��د 
معرضًا  واالبتكار  الرياضة  حرم  في 
Talent show وال���رس���م  ل��ل��ص��ور 
لتالمذة المدارس وطالب الجامعة. 
ول��م��ن��اس��ب��ة م��ش��ارك��ة ال��ت��الم��ذة في 
التلميذان  ي��رى  اليسوعية"،  "درج 
ك���ري���م وب���ش���ار ح���ي���در م���ن م��درس��ة 

ال��ح��ك��م��ة ف���ي االش���رف���ي���ة وه���م���ا في 
شاركا  أنهما  الثانوي  االول  الصف 
ف����ي ال��م��س��اب��ق��ة ألن���ه���م���ا ي��ت��م��ت��ع��ان 
بالموهبة. "نحن نحب االستعراض، 
وكنا قد تلقينا دعمًا من المدرسة. 
وه���ي ت��ج��رب��ة ف��ي��ه��ا خ��ب��رة وم��غ��ام��رة 
برهبة  ن��ش��ع��ر  ك��ن��ا  وان  وم��ن��اف��س��ة، 
لجنة  أم���ام  وال��غ��ن��اء  ب��ال��ع��زف  للقيام 
حكم محترفة وعلى خشبة المسرح 
في الجامعة". يأمل الشابان في أن 
إن  إال  لهما،  مهنة  الفن  م��ن  يجعال 
"هذا األمر صعبًا، لهذا يبقى الغناء 

والعزف لنا هواية وحلم".
درج  نشاط  انطلق  االفتتاح  في 
ال��ي��س��وع��ي��ة ف����ي س���ه���رة اس��ت��م��رت 
ال���ث���ل���ث���اء ح���ت���ى م���ن���ت���ص���ف ال���ل���ي���ل، 
من  ي��ج��ع��ل��وا  ان  ال���ط���الب  اراد  وق����د 
ح���رم ج��ام��ع��ت��ه��م م��ل��ت��ق��ى ال��ث��ق��اف��ات 
وال��ف��ن��ون وال��ت��رف��ي��ه. وك���ان ال��ع��ّراب 
ل���ه���ذا ال���ح���دث ب���اس���ك���ال وط�����واط، 
العلوم  في  الطالب  مجلس  رئيس 
االقتصادية آنذاك في عام 2013. 
وي����وض����ح وط��������واط ل�����"ال����ن����ه����ار" ان 
ث��ق��اف��ي  ح�����دث  ال���ي���س���وع���ي���ة  "درج 
لكي يصبح  األس����اس، سعينا  ف��ي 
ت���ق���ل���ي���دًا س����ن����وي����ًا ف�����ي ال���ج���ام���ع���ة. 
نجحنا في  إننا  أق��ول  ان  واستطيع 
مهمتنا، اذ أصبح "درج اليسوعية" 
ال��ي��وم، ح��دث��ًا وط��ن��ي��ًا، يضم جامعة 

القديس يوسف بكل فروعها.
عامًا بعد عام، ازداد عدد الطالب 
ال��م��ش��ارك��ي��ن وال��م��ت��ط��وع��ي��ن ب����"درج 
في  اجتهدوا  وال��ذي��ن  اليسوعية"، 
وتوضح  ورون��ق��ًا.  تألقًا  أكثر  جعله 
ي���ارا ح��م��ادة ل���"ال��ن��ه��ار"، وه��ي عضو 
والتي  للحفل  المنظم  الفريق  ف��ي 
أل���ق���ت ك��ل��م��ة ال���ط���الب ف���ي اف��ت��ت��اح 
اح��ت��ف��االت ال�����درج ه���ذه ال��س��ن��ة أن 
هو  اليسوعية،  درج  يميز  ما  "أكثر 
قدرته على جمع أكبر ع��دد ممكن 
م����ن ال�����ط�����الب، وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى 
تقديم أفضل ما لديهم من أفكار 

البراز قدراتهم ومواهبهم".
ي��م��ي��ز  ن���ش���اط  ال��ي��س��وع��ي��ة  درج 
جامعة القديس يوسف عن غيرها 
من الجامعات وتكلله مباركة األب 
�����اش، رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة، 

ّ
س��ل��ي��م دك

والذي يقول في حديث ل�"النهار" 
محطة  ب����ات  ال��ي��س��وع��ي��ة  "درج  أن 
س���ن���وي���ة، ال ب����ل ت���ق���ل���ي���دًا وح���دث���ًا 
القديس  رئيسيًا في حياة جامعة 
"درج  أن  وي����ض����ي����ف  ي�������وس�������ف"، 
ال��ي��س��وع��ي��ة م��ح��ط��ة إب�����داع وث��ق��اف��ة 
وفن، يحييها الطالب على مشارف 

نهاية العام".
ف����ي ب����داي����ة ك����ل س����ن����ة، ي��غ��ّص

مكتب الشؤون الطالبية في جامعة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ب��ال��ط��الب الذين 
ي���ت���واف���دون ال����ى ه����ذه ال��خ��ل��ي��ة من 
مختلف اختصاصاتهم، للعمل على 
تحسين الحياة الطالبية في الجامعة 
اليسوعية".  "درج  حفل  وتنظيم 
وتكشف منسقة الشؤون الطالبية 
في جامعة القديس يوسف غلوريا 
ال��ي��س��وع��ي��ة"  "درج  أس�������رار  ع���ب���ده 
ل�"النهار" قائلة إن "التحضير لدرج 
ال��ي��س��وع��ي��ة ي���ب���دأ ف���ي م��ط��ل��ع ال��ع��ام 
ال���دراس���ي ح��ي��ث ي��ت��م وض���ع برنامج 
الحفل كله اواًل، ليتم البحث في ما 
بعد عن راعي الحفل، ثم بناء فريق 

المشتركين والمتطوعين.

من عروض التالمذة على مسرح "درج اليسوعية".  )ميشال صايغ(


