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قاعة ومكتبة يف اليسوعية شماالً
باسم سابا قيصر زريق
ّ
ّ
الجامعية في
شرع مركز الدروس
الشمال التابع لجامعة ّ
القديس
ي ــوس ــف ،م ـب ـنــاه ف ــي طــراب ـلــس،
لس ـت ـق ـبــال "ق ــاع ــة ســابــا قيصر
زري ــق ال ـث ـقــافـ ّـيــة" ،حـفـيــد شــاعــر
الـفـيـحــاء ســابــا زريـ ــق ،فــي حــدث
ثقافي دعــا اليه المركز والهيئة
اإلدارية ل ّ
ـ"مؤسسة شاعر الفيحاء
سابا زريق الثقافية" ،في حضور
جمع من الشخصيات ،إلى جانب
رئيس الجامعة البروفسور سليم
ّ
ّ
دكــاش ورئيس الهيئة اإلداريــة
ّ
للمؤسسة الحفيد الدكتور سابا
قيصر زريق.
وال ـ ـ ـقـ ـ ــى زريـ ـ ـ ـ ــق كـ ـلـ ـم ــة فــي
الـمـنــاسـبــة ،ع ـ ّـدد فـيـهــا أهــداف
المؤسسة وأبرزها نشر الثقافة
األدبـ ـ ّـيـ ــة ال ـعــربـ ّـيــة ،وم ـمــا ق ــال:
"لـ ـحـ ـس ــن الـ ـ ـح ـ ــظ ،أنـ ـ ــي ل ـســت
وح ـي ـ اًـدا فــي حـمـلـتــي الــدفــاعـيــة

ع ــن ل ـغ ـت ـنــا ،ف ـك ـثــر ه ــم الــذيــن
يـ ـش ــاط ــرونـ ـن ــي شـ ـغـ ـف ــي ه ـ ــذا.
ونحن الـيــوم فــي كنف أبــرزهــم،
عنيت اآلباء اليسوعيين".
كـ ــذلـ ــك أل ـ ـقـ ــى ال ـ ـب ــروف ـ ـس ــور
دكاش كلمة لفت فيها الى "أننا
فــي مكتبة ومـســاحــة ســابــا زريــق
الثقافية ،على موعد مع الثقافة
فــي زم ــن ض ـمــرت فـيــه المساحة
ّ
ّ
اإلنسانية المشتركة،
الثقافية
لتصبح نـ اً
ـوعــا مــن الق ـت ـتــال بين
م ـســاحــات ض ـي ـقــة ت ـ ّ
ـدم ــر الـبـشــر
والـ ـشـ ـج ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــراث وال ـت ـق ـل ـيــد
الصحيح ،بدل العمل على تنمية
اإلن ـ ـسـ ــان والـ ـع ــالق ــات ال ـب ـشــريــة
بعضها مع البعض اآلخر".
ّ
وذكــر بــدور اآلبــاء اليسوعيين
إزاء اآلداب الـعــربـ ّـيــة ،مشيرًا الى
أنـهــم "كــانــوا مــن األوائـ ــل الــذيــن
حفظوا المخطوطات الثمينة".

