
 

  رحیدودت ج 

  وشاعر رواقيّ  يعبقر 

   هللاریي خشوق مبقل

ّ ح وال أحد.ا من اھً جطلب یم لد. مستوح قريّ عب ا بً أدی زاحم یم لألحد.  یّةالدن ط

  أم لمآرب أخر.  الشھرة بقصد  ءاسوفي زمانھ 

  الزمان كابش بل  

  ّ ً خذ وات    ا،موقف

  ھ، كلمت قالو 

ً ح وال رجاء، دّ بتم طولم یستع  ّ ستقیم، ما أنھ على صراط موقن   ھ عالمة وأن

  األحرار،  رأيالمشتاق إلى  دار القلم الحرَ أقفارقة على طرق الحیاة، وعلى 

  عنقاء. لروبة اعالصادق مع الحرف والكلمة والفكر وقاموس ال

ّ برات األدعشف استوقالذي  اإلنكلیزيَ  شعرهوزاد على سواه ب    اد في اء والنق

  عط لسواه. یا دار عجب لمّ باقتن األبجدییّ ة. فقلمھ صدیق كلیزیّ نعالم اللغة اإل

  بمسك الخلود. خ مضمّ ثمین  ن درّ میففى القل 

ّ  !!یحكم  و   ھ العامود السابع في ھیكل بعلبك. إن



  

  ت یا قارئ، أنو 

على أدراج  امسفوحً  امباحً أنت حّر في تقییمھ، وحّر في مباركة أدبھ 

  تھ. نمدیبعلبك، 

جودت حیدر عبقرّي رواقّي، ناثر خطیب حّر، یبھر الناقدین كأنھ 

  موالھم.

  على أرصفة  حوفمس يّ ق أنھ عبقرلعماللمسألة في شأن ھذا اوتبقى ا 

   هاق المستحیل، وخصوم التذلل. فلم تبھرشّ دبھ من ھم عفینھل من أ ،انمزلا

ا من رً بش ولو لم یكنھوا ،راءتثمیر الث ن یمنحونھا بقصد مّ ا ماأللقاب یومً  

  عبقریّتھ الفّذة. 

ً ولذلك ما غاب شاعرنا یوم      یر ّر، غالح ع الفكريّ راعن حلبات الص ا

  ط. البال تایرغوغیر آبھ بم یقة،مؤات سوى الحق

ّ تزان والق في شباك الزمعلیولذلك لم   ً ا غلبھ یومف، ومل    تنائالكا قّ ر ا

القلم والصراع الفكرّي  عده عنوت أقالم دهح. وةأفاعي األنظم تایرغوم

   وعشق األدب.

  أسمھ لقبھ  



  

  حسھ. ھ دبأ 

لینالن جودت حیدر موقعھ الحصیف، غیر آبھ  والدھر وإن أبطأ فإّال  

  بالحّساد، وبأعطیات البالط.

  التذلل،  نلمھ مقت لذا أفھكو 

  ن د ح الظالمیبم لومن االستھال 

  ي ومن الجاحظ ومن أدب بّ تھ نالھا من الفرزدق ومن أبي الطیّب المتنقوّ  

  الشھادة. 

  یھ فأجاب : فد قفانت ،لغیر مسھّ  ادق قال یوما شعرً الفرز 

  ة وعلیكم بالتأویل. بقریّ علینا بالع 

ًاولعل جود  ّ  ت حیدر من ھذا النمط. وما كان شعره إآل رسولیّ   ھ وكأن

ّ رانھ في وجدانھ المتوقوصیة. أ   ي وإبن رشد والجاحظ والمتنبّ  ّريد كانوا المعق

  عظام.اإلنكلیزیة ال وشعراء

  اد. . فالدھر بالمرصر العالميّ في مراتب الشعالوقت لتقییمھ  ولم یحنْ  

ّ وأ    ا. راضیًا مرضیً  ي ألراهن

  ّ ً عاش محل   من عرازیل أرز الخلود.  نن وطیدفست أراه إال على لا ودً ا أبق



  

  ر الراجع. كالمساف  ر، فرحلمّ یر تذبغ ويّ لقد إنطفا سراجھ المئ

ا ؟بقى السؤالیسو ً ّ    : ھل رحل حق
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