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»الكسليك« كرّمت الشاعر جودت حيدر
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نظ ّمت كلية الفنون الجميلة
والفنون التطبيقية ومركز
فينيكس للدراسات اللبنانية
في جامعة الروح القدس -
مع
بالتعاون
الكسليك،
جمعية أصدقاء جودت حيدر،
حفال تكريميا للشاعر جودت
حيدر بعنوان »جودت حيدر..
شاعر القرن العصي على
الغياب« ،في جامعة الروح
القدس  -الكسليك في زحلة
والبقاع ،بحضور الرئيس
حسين الحسيني ،السيدة
منى الياس الھرواي.
افتتح الحفل بكلمة ترحيبية
لمنسقة النشاطات في
أوديل
المنظ ِّمة
الكلية
الخوري ،ثم تحدث عميد
الكلية بول زغيب الذي اعتبر
خالل حفل التكريم
أن »إسم جودت حيدر ھو
إسم يلمع نعومة وحيوية استثنائية .وإذا كان قد ل ّقِب بـ »أمير الشعراء ،فھو الشاعر األمير ،أمير الشباب ،وليس شاعر
األمراء .بكثير من الثقة والطموح ،تسلق المنحدرات للوصول إلى القمة« .ثم ألقى المدير المساعد لمركز فينيكس
للدراسات اللبنانية كارلوس يونس كلمة قال فيھا» :خالل عملنا على أرشيف جودت حيدر ،لفتنا أن الرجل لم يكن كاتبا
وأستاذا مھما فحسب ،أو مديرا ناجحا في كبرى الشركات أو سياسيا وطنيا فحسب ،إنما ،كذلك ،شاعرا حالما حنونا محبا
ألھله ومتعلقا بأرضه ووطنه«.
دث الدكتور أنيس مسلم بإسم أصدقاء جودت حيدر ،فقال» :حاول جودت حيدر من خالل الشعر ،على غرار غستون
وتح ّ
السليم لمروره على األرض .وھو ،شأن كبار الشعراء ،أتقن الغوص في جانبية األمور ،انطالقا من
باشالر ،إدراك المعنى
ّ
كينونته الشعرية الرھيفة الحس ،البالغة اإلدراك«.
ثم كانت كلمة ألمين عام جامعة الروح القدس  -الكسليك ومدير فرعھا في زحلة والبقاع األب ميشال أبو طقة ،قال فيھا:
»كان كل شعر كتبه بمثابة خطوات عبر روحه المسافرة )خواطر( المحملة بكل نفيس ،كما فعل الفينيقيون وعظماء النھضة
الحديثة« ،مضيفاً »إنه شاعر من لبنان ،للبنان والعالم .وھو ربيب ھذا السھل الكريم الذي غذى مخيلته بكل ما زرع فيه من
خيرات عبر الدھور« .كما جرى عرض فيلم قصير حول قصيدة للشاعر جودت حيدر من إخراج جوزيف شمالي ،رئيس قسم
الفنون السمعية البصرية في جامعة الروح القدس -الكسليك باإلضافة إلى إفتتاح معرض مزدوج يتضمن بعض أعمال الطالب
وبعض نماذج من أرشيف جودت حيدر.
دم األب ميشال ابوطقة إلبنة الشاعر شاھينه حيدر عسيران مجموعة كاملة من كتب الشعر والزجل التراثي من
وختاماً ،ق ّ
منشورات مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس الكسليك.

مقاالت اليوم
حزيران  1987ذكرى إغتيال الرئيس 1
الشھيد رشيد كرامي رجل الدولة والحوار
)) عبد القادر األسمر
)ھل من أذن تسمع؟ ) عبد الفتاح خطاب
على أبواب التعبئة الفئوية العامة )
)المحامي محمد أمين الداعوق
شبه براءة لحسام الصباغ وأحكام أخرى
قيد التحليل المحلي ال مقايضة مع ملف
)سماحة والغبن واقع ) محمد الحسن
)حكايات الناس ) مصطفى شريف
بين الحقيقة والدعاية» :األمن الغذائي«
على خارطة اھتمام أھل السياسة ما
العبرة من إقفال المسلخ بدون توفير
البديل؟ وماذا عن خيارات الفقير؟ ) روعة
)الرفاعي
أحمد عبدﷲ ...مناضل من طراز »نادر« )
)ھيثم زعيتر
)نقطة و سطر ) نون
الدائمة« ُترجئ محاكمة قاتلي النقيب«
الجردي وتقضي بحبس »داعشي« 9
)أشھر ) ھدى صليبا
)مع الحدث ) كمال فضل ﷲ
إنتاج البطاطا المحلي يعاني من سبل
التصدير العالقة بين الحدود المغلقة النائب
السابق وجيه البعريني لــ »اللــواء«:
)مأساة إقتصادية ) ضحى عبدالرؤوف المل
اللجنة النيابية المنبثقة عن لقاء بكركي
تطلب موعداً من برّي في أول تحرك لھا
وال رھان مسبقاً على إمكان تجاوب رئيس
المجلس مع أو تعديل موقفه من النصاب )
)د .عامر مشموشي
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