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مجتمع مدني وثقافة

كلية ا�داب احتفلت بالذكرى السادسة لرحيل جودت حيدر السيد حسين

لشاعر جودت حيدركرمت كلية ا8داب والعلوم ا�نسانية في الجامعة اللبنانية - قسم اللغة ا�نكليزية وآدابھا ا

وحضورفي الذكرى السادسة لرحيله، واقامت احتفا� برعاية رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين 

د محمدالوزراء والنواب السابقين محمد يوسف بيضون، ادمون رزق، سليمان طرابلسي وسليم وردة، العمي

الداخليحايك ممث� قائد الجيش العماد جان قھوجي، المقدم موسى كرنيب ممث� المدير العام لقوى ا�من 

 نائب الرئيساللواء أشرف ريفي، المقدم ايلي الديك ممث� المدير العام لNمن العام اللواء عباس ابراھيم،

صيلةا�ول في جامعة الروح القدس - الكسليك اRب طانيوس رزق، نقيب الصحافة محمد البعلبكي، آمر ف

ليات.طريق الشام الرائد أسعد أيوب، القاضي السابق يحيى الرافعي با�ضافة الى عائلة المكرم وفاع

معةبعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة تحدثت مي معلوف، وأملت "أن نجعل جودت حيدر جزءا من الجا

 اشارت الى اناللبنانية وبشكل دائم"، تلتھا عميدة كلية ا8داب والعلوم ا�نسانية الدكتورة وفاء بري التي

"جودت حيدر شاعر الرقة وا[حساس المرھف، شاعر لم تنل من السنون، شغل مناصب عدة في مجا�ت

اRولى ھويته  بقي  الشعر  ان  ا�  واRدب،  الشعر  عن  اRحيان  أغلب  في  البعد  كل  بعيدة  مختلفة 

ه. تحت وطأةواRخيرة.بعلبكي متغرب أبدا في اللغة لكنه حالم أبدا بعظمة لبنان قلب العالم كما كان يسمي

يقسو علىاRحداث وظروف حياته التي طبعتھا المأساة أحيانا كان الشاعر ينطلق الى خارج لبنان يعاني و

س و�نفسه في معاناته حتى يحقق ما يتوق إليه من معرفة وحضارة. لم تسعه اRناضول، لم تحمله باري

ما أعادهحتى نيويورك، والغربة الحقيقية واRعمق كانت بالنسبة اليه ھي غربة الروح والمنفى النفسي م

لقصائد باللغةبقوة أكبر الى الشعر. كان يطمح الى التقاء روحانية الشرق بعق�نية الغرب فكتب المئات من ا

ا�نكليزية التي ألبسھا وشاحا مشرقيا أنيقا لونه بألوان طبيعة لبنان".

 البروفسوراضافت:"تثاقف مع المدى ا8خر بين اRزرق واRخضر، فحمل اRرز علما الى دنيا ا�نتشار كما يقول

وجدانياتمنيف موسى، تميز شعره بتنوع المواضيع فكتب كثيرا في الحب ا� ان شعر حيدر لم يقتصر على ال

لم والعنف كماوالتأم�ت والوطنية بل تعداھا الى مواضيع أكثر انسانية وشمولية كالعدالة والحرية ورفض الظ

نادى بالديمقراطية: فصح فيه القول إنه شاعر ا�نسان وا�نسانية".

صلتثم تحدث السيد حسين فقال:"ان الشاعر جودت حيدر، شاعر من كل لبنان. سنوات الحرب اRھلية، ف

الذيبين ھذا الجيل وتواريخ عظمائنا في لبنان أمثال جودت حيدر وشارل مالك وص�ح لبكي وسواھم. ف

يما نعيش اليومنكرمه اليوم حمل قضيته اللبنانية والعربية الى الخارج كونھما بالنسبة اليه قضية واحدة، ف

بال كتبه  أصدر  الذي  المميز  والشاعر  المناضل  حيدر  جودت  تنسينا  تكاد  وانقسامات  معازل  في  لغةفي 

بالفرنسية والتي أبدع فيھا وسوف تكون مدار دراسة وتعلم في قسم اللغة ا� نكليزيةا�نكليزية وبعضھا 

وآدابھا في الجامعة اللبنانية".

ا يتعلقاضاف:"إن مؤلفاته وكتبه وقصائده ستكون موضع بحث على مستوى ا�جازة الجامعية والماستر في م

بن مدينة بعلبك،بالمواضيع اRدبية والفنية، ونفتخر به وبأمثاله من الكبار المبدعين، في اRدب والشعر.إنه إ

الميا وعروبيا،ابن كل لبنان، ابن التراث اللبناني، وليس محددا بمدينة أو شارع أو منطقة، بل كان فضاؤه ع

وھذه ھي رسالة لبنان".

لبنان و� اقول من من كل  وأھلھا  مؤسسة عامة  الرسالة، خصوصا انھا  مع ھذه   كلوتابع:"ان الجامعة 

النھج ستبقىالطوائف، وفيھا تعدد ثقافات وتنوع خريجين من مختلف البلدان العربية واRوروبية. وعلى ھذا 
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شاشة من  سلبي"  "كتير 
المرّ" إلى شاشة "آل "آل 

الضاھر"!

الجيل "الجديد":  تحوّ�ت 
التاريخي يقلب المحطة

صقر لعقاب  الصحافي  المؤتمر 
المتھكم بين  الشاشات:  عبر 

والمتجاھل والمھّنئ

الخ�ف سبب  عبدو  جيسي 
بين رو� سعد ودينا عازار

قرأنا لكم

أسرار

أسرار الصحف المحلية الصادرة
 كانون اRول8يوم السبت في 

2012

الصحافة اليوم

عناوين الصحف المحلية الصادرة
 كانون اRول8يوم السبت في 

2012

مقدمات نشرات التلفزيون

اRخبار نشرات  مقدمات 
في الجمعة  ليوم  المسائية 

7/12/2012

Like Be the first of your friends to like this.Tweet 2

جميع اRخبار
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وسامان اسبانيان Rمين الباشا وتوماس ألكوفيرو 17:33

لقاء لرؤساء بلديات البقاع في مجلس النواب للبحث في مشكلة تلوث مجرى نھر الليطاني 15:25

تصحيح من جمعية فرح العطاء حول قيمة الشيكين من جامعة القديس يوسف 14:26

افتتاح معرض المي�د في جزين 14:18

بلدية جبيل أضاءت شجرة المي�د 14:07

حفل موسيقي لسفارة كازاخستان في ا�ونيسكو ا�ثنين 13:47

انط�ق مھرجان "الس�م على ا�رض" في بنشعي 13:22

اجتماع للھيئة الوطنية �ثار وتراث الجنوب 13:20

وفد من ط�ب "امل" زار ضريح رجل ا�ستق�ل عادل عسيران 12:38

منظمة عرب ضد الفساد: لتفعيل اتفاقية ا�مم المتحدة 12:22

ندوة �قليم بعبدا الكتائبي عن ا[ع�م في الحرب اللبنانية 12:03

افتتاح مھرجان النبيذ في ذوق مكايل في حضور اليو ماري 11:41

11:37 "Eva Press 2013" تناقش "تحديات إنتخابات"

حسن خليل: قضية المخدرات تحد عالمي ووطني وفردي 11:23

ندوة لقطاع المرأة في المستقبل عن مخاطر المخدرات 10:51

 حصة غذائية من صندوق الزكاة الكويتي [غاثة النازحين السوريين في دير عمار300 10:33

اعتصام لموظفي "باك" تحت عنوان "مات الضمير في ديو المشاھير!!!!" 09:58

افتتاح معرض "تصاميم وحرفيات لدعم حقوق ا�نسان" 09:57

افتتاح المعرض السنوي ل�شغال اليدوية للصليب ا�حمر في البترون 09:55

نشاطات ضمن فاعليات معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في البيال 09:54

يين عمادئھاجامعتنا الوطنية. أملنا أن تستقيم الجامعة من خ�ل قرار وزاري بتشكيل مجلس الجامعة عبر تع

".2004خصوصا وأن مطلب مجلس الجامعة مطروح منذ العام 

بما  وقمنا  الجامعة  لكليات  بتعيين عمداء  وتكرارا  مرارا  قائ�:"طالبنا  المسؤولين  الى  يتوجب عليناوتوجه 

فة مالية علىوأنجزناه، فلماذا لم يعين العمداء الى اليوم، خصوصا ان ھذا الموضوع � يرتب مسؤولية أو كل

و المالية،  النفقات  يعقدون  حاليا  المكلفين  العمداء  ان  والمستغرب  اللبنانية؟  الدولة  الرتبخزينة  يقرون 

اRكاديمية، ويوقعون الشھادات .. ولم يعينوا با�صالة".

 وأكاديميااضاف:"� أعلم السبب ا� اذا كنا نريد النيل من استق�لية الجامعة كمؤسسة عامة مستقلة ماليا

واداريا".

يخنا ويقفوختم بتوجيه تحية الى الشاعر وعائلته وبعلبك والى كل من "يھتم بتراث لبنان الذي يجسد تار

سندا لبناء مستقبلنا الوطني".

 واحترامبعدھا قدم السيد حسين درعا تكريمية للراحل تسلمتھا ابنته شاھينة حيدر عسيران عربون تقدير

لعطاءاته وانتاجاته.

ي جامعةثم عرض فيلم قصيدة بعنوان "جودت حيدر ارز لبنان" من اعداد رئيس قسم السينما والتلفزيون ف

فات منالروح القدس - الكسليك جوزف الشمالي، وقرأت الطالبات رغد يوسف واليا نكد واليان عون مقتط

شعر حيدر باللغات العربية والفرنسية وا�نكليزية. وت� التكريم حفل كوكتيل.

 

 المّس بالكرامات.نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة �ئقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو

معنويّة أو ماديّةإّن التعليقات المنشورة � تعبر بأي شكل من ا)شكال عن رأي الموقع الذي � يتحّمل أي أعباء 

اط�ًقا من جرّائھا.

البطل راجع...

م�ك عقيل

فايلز": "ليبانون  لـ  يشوعي 
لتمويل ح�ً  يملك  س�مة 
السلسلة باقتطاع ملياري دو�ر

من فروقات القطع

مقاب�ت

التقارير

بشارة مار  الكاردينال  كلمة 
افتتاح في  الراعي  بطرس 
واRساقفة البطاركة  مجلس 

الكاثوليك

بعد عون  كلمة العماد ميشال 
اجتماع تكتل "التغيير وا�ص�ح"

2012 كانون ا�ول 4في 

خ�ل ميقاتي  الرئيس  كلمة 
بيروت "معرض  افتتاح  رعايته 

العربي الدولي للكتاب"

ابحث
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اقرأ اليوم

نشاطات معرض بيروت العربي
الدولي للكتاب في البيال اليوم

المي�د قرية  تفتتح  "سوليدير" 
في اسواق بيروت

مقا�ت مختارة

اRولوية زحلة:  انتخابات 
ودور الكاثوليكية  للخصوصية 

المستقلين
دنيز عطا� حداد

قداسة أم قديسون؟
المطران جورج خضر

مكافحة عن  عاجزون  نصرهللا: 
الفساد

علي ضاحي

يخسر ان  بعد  هللا"  "حزب 
سوريا

علي حماده

عتب «حريرّي» بالجملة
ميسم رزق

حقيقة معرفة  اردتم  اذا 
التسجي�ت ...

عمر نشابة

متفرقات

قطع يعرفون  البريطانيون 
أعضائھم من  أكثر  السيارة 

الجسدية

أنجب طف� تزداد عمرا

جھاز في دماغ مريض الزھايمر
لمساعدته في تحفيز الذاكرة

تعري مقابل المال

حاولت قتل صديقھا...بثدييھا!

أكثر المدخنات  المراھقات 
عرضة لھشاشة العظام

الطقس

Samar Fadia Farid

Ghada Khaled Mohammed
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تكريم القاضي فوزي خميس

المسيحي المھرجان  إختتام 
الحادي عشر

Copyright © 2012 LebanonFiles All rights reserved.

LebanonFiles - كلية ا�داب احتفلت بالذكرى السادسة لرحيل جودت حيدر السيد حسين http://www.lebanonfiles.com/news/474552

3 of 3 12/8/2012 9:19 PM


