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ا�رشيف في إبحثإبحثإبحثإبحث الصّياد إشترك في منشورات دار 

الصفحة ا�خيرة المنوعات الثقافة رياضة العالم العرب تحقيقات إقتصاد محليات مقا%ت نادرة السعيد المحلل السياسي ا�ولى في ھذا العدد

أنقر لقراءة مقّدمة كتاب إلھام فريحة ... أّيام على غيابه

محليات لبنان

كلية ا3داب كّرمت
الشاعر الراحل جودت حيدر

كتب محمد خليل السباعي:
ا%نكليزية اللغة  قسم  ا%نسانية،  والعلوم  ا3داب  كلية  أقامت 
وآدابھا في الجامعة اللبنانية احتفا% تكريميا، ل شاعر العصر

 سنوات على٦ بمناسبة مرور ٢٠٠٦ - ١٩٠٥جودت حيدر، 

مبنى ا%دارة قاعة ا%حتفا%ت، في  رحيله، مساء أمس، في 
الوزراء بحضور  المتحف،  في  اللبنانية  للجامعة  المركزية 
رزق، ادمون  بيضون،  يوسف  محمد  السابقين:  والنواب 
محمد حايك، ممث@ سليمان طرابلسي، وسليم وردة، والعميد 
قائد الجيش العماد جان قھوجي، والمقدم موسى كرنيب، ممث@
مدير عام قوى ا�من الداخلي، اللواء أشرف ريفي، والمقدم
ايلي الديك، ممث@ مدير عام ا�من العام، اللواء عباس ابراھيم،
ونائب الرئيس ا�ول في جامعة الروح القدس - الكسليك ا�ب
كرم رزق، ونقيب الصحافة محمد بعلبكي، وآمر فصيلة طريق
يحي الشيخ  السابق  والقاضي  أيوب،  أسعد  الرائد  الشام، 
عسيران، شاھينة  المكّرم،  بنات  الى  با%ضافة  الرافعي، 
الزين، وسلوى حيدر، وسھام  حيدر، وحنان حيدر،  ومنتھى 

وأحفاده وأصدقائه ومحبيه.

لزين، وأحفاده وأصدقائه ومحبيه.با%ضافة الى بنات المكّرم، شاھينة عسيران، ومنتھى حيدر، وحنان حيدر، وسلوى حيدر، وسھام ا
معلوف الخطباء. ثم تحدثت عميدة كلية ا3داببداية ا%فتتاح بالنشيد الوطني اللبناني، ثم نشيد الجامعة اللبنانية، وقّدمت الدكتورة مي 

اعر لم تنل منه السنون، شغلوالعلوم ا%نسانية، الدكتورة وفاء بري، فقالت: جودت حيدر ھو شاعر الرقة واGحساس المرھف، ش
مجا%ت مختلفة بعيدة كل البعد في أغلب ا�حيان عن الشعر وا�دب، إ%ّ أن الشعر  بقي ھوايته ا�ولى وا�خيرةمناصب عّدة في 

 وطأة ا�حداث وظروف حياته التي طبعتھابعلبكي متغّرب زبداً في اللغة لكنه حالم أبداً بعظمة لبنان قلب العالم كما كان يسميه تحت
قق ما يتوق اليه من معرفة وحضارة.المأساة أحيانا كان الشاعر ينطلق الى خارج لبنان يعاني ويقسو على نفسه في معاناته حتى يح

ثم قدم الدكتور السيد حسين، درعا تكريميا للراحل، تسلمته ابنته شاھينة حيدر عسيران.
- الكسليك جوزيفثم عرض فيلم وثائقي عن الشاعر حيدر، من إعداد رئيس قسم السينما والتلفزيون، في جامعة روح  القدس 

الشمالي.
السيد حسين

اعر من كل لبنان، سنوات الحربثم تحدث رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور عدنان السيد حسين فقال: ان الشاعر جودت حيدر، ش
 ص@ح لبكي، وسواھم، فالذي نكّرمها�ھلية، فصلت بين ھذا الجبل، وبين تواريخ عظمائنا من لبنان، أمثال جودت حيدر، شارل مالك،

مميز، وا�ديب التي صدرت كتبه باللغةاليوم، حمل قضيته اللبنانية، والعربية الى الخارج، وھو ا%نسان الوطني، العالم والشاعر ال
 في كلية ا3داب والعلوم ا%نسانية، فيا%نكليزية، التي أبدع فيھا، سوف تكون مدار دراسة وتعلم، في قسم اللغة ا%نكليزية وآدابھا،

الجامعة اللبنانية.
ي ما يتعلق بالمواضيع ا�دبيةأضاف: ان مؤلفاته وكتبه وقصائده، ستكون موضع بحث، على مستوى ا%جازة الجامعية والماستر، ف

 كل لبنان، إبن التراث اللبناني، وليسوالفنية، ونفتخر به، وبأمثاله من الكبار المبدعين، في ا�دب والشعر، إبن مدينة بعلبك، إبن
محّدداً بمدينة أو بشارع أو منطقة، بل كان فضاؤه عالميا وقوميا وعروبيا وكونيا.

شاھينة عسيران
نية، ھي لحظات مؤثرة، لكل أفرادثم تحدثت كريمة الفقيد شاھينة حيدر عسيران فقالت: أن تكريم والدي، من خ@ل الجامعة اللبنا
ة ا%نكليزية، بإلقاء قصائده باللغةالعائلة، من بناتھا وأحفادھا، ومحبيه ومريديه، ونحن مسرورون جدا لقيام الط@ب في قسم اللغ

 سنوات على رحيله، وأقول له في غيابه، لقد بدأوا بتدريس قصائد من٦ا%نكليزية، التي أبدع فيھا الوالد، ونتذكره بمناسبة مرور 

عربية أو ا%نكليزية، فھو تربوي ورجل علمشعرك، في كلية ا3داب والعلوم ا%نسانية، في الجامعة اللبنانية، سواء التي كتبھا باللغة ال
عره، وفي المعرض الفرنكوفوني، فيوادارة، قبل أن يكون شاعرا موھوبا ومميزا، وھناك إقبال كبير على قراءة قصائده وأبياته وش

م، مباراة بين مختلف مدارسدورته العشرين في بيروت، صدر له ديوان: مائة قصيدة وقصيدة، باللغة الفرنسية، ونجري كل عا
مميزا، من ھؤ%ء الط@ب، فالوالدلبنان الخاصة والرسمية، لمرحلة الصفوف الثانوية، حول قصائده وشعره، فنشھد إقبا% كثيفا، و

، وسواھا.كتب في مختلف مجا%ت الحياة، عن المرأة، الحب، العاطفة، البيئة، المسرح، التربية، الثقافة
 باللغة ا%نكليزية.ثم ألقى عدد من الط@ب، في قسم اللغة ا%نكليزية وآدابھا، قصائد وأبيات للشاعر حيدر، كتبھا
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