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 َدوَلة الرئيِس، 

يادة أساِقَفة زحلة، السامي احرتاُمُهم  أصحاَب السِّ
َحضرة ُرؤساِءاألحزاِب والفعالّياِت الروحّيِة والسياسّيِة والَقضائّيِة َوالعسكريِّة واألمنّيِة والنقابّيِة والبَـَلديِّة 

 واإلختياريِّة واملدنّيِة والثقافّيِة واإلعالمّيِة واإلقتصاديّة
 َحضرة ُرؤساِء األْد�ِر واملؤّسساِت الَرتَبويّة

  الكسليك–َحضرة عميِد ُكليَِّة الُفنوِن اجلَميلِة َوالتطبيقّيِة يف جامعة الروح القدس 
 أهل وأصدقاء الشاعِر جودت حيدر 

  زحلة والبقاع –َحضرة األساِتذِة اإلداريَني يف جاِمعة الروح القدس الكسليك 
 أيُّها اُحلضوُر الَكرمي

 

ُُ واإلصااُء ِلَضرَبِت "إزميٍل حيفُر على صخور البقاء" حكايَة ُحّب  يف حضرة اإلبداع يطيُب الصم
وَوفاء... قّصَة صخور تشهُد على "تُكِل العصور وانتصار احلجرْ "، هي قّصُة عاشق للكلمة، وقد 
جّدهلا الفكُر "قطعًة من الزمان عاشها القدرْ "، فاستّل من إزارها خيوَط نوٍر حتُبك شاعريـَّته البعلبكّية 

ُُ ،هذا اجلماُل َسَكبُتُه يف كأِس اخلياِل حقيقةً ُمَصّرًِحا : " فيهتفُ  ُُ كلمايت. َصَنع  ومن احلقيقِة ُصْا
ىل األبيض املتوسط، فما كان َعَجيب إّال مع إأشعاري لوطٍن ُولدُت فيه وفيه َقَدري. ومن هنا َنَظرُت 

ميرُّ الزماُن من حتُ حواِفرها وهي ال تدري. كالُشعراء َيشيدون ُقصوَر االبداِع ... حواِمِل اخليول 
وميضوَن رركَني تُراََهم على تُرابم ... وحباُر الشعِر طافيٌة على شواطئ الوجوِد تتصاعُد وتنهمُر 

 )21/6/1993 بعلبك،جودت حيدر، (" أصواُتا يف بالغِة مطران، وفلسفِة نَعيمة ونُبّوِة وحنِني جربان.



َكتَـَبهُ كان تخى والعظماء الذين عاصروه أو سبقوه، مع هذا ال َر روِحهمبثابِة خكلُّ ِشْعر ٍ  طواٍت َعبـْ
هو منهم ...ّملة بكّل نفيس، كما فعل الفينيقّيوَن وعظماُء النهضِة احلديثة املحُ (خواطر)املسافرة 

ومثَلُهم مل َيْسُدِل الِستاَر على الُعمر الـَمديد، وال انتظَر طويًال "لُيسرَِج ِحصانَه وَيطري"، بل حّلقَ "فوق 
َمساراِت احلياة ُمستعيًدا ُعمَر الشباب والشيخوخَة حىت املوت"  عندئذ، ويف هذه اللحظة بلذات، 

0F..".َعَر  أنّه "سو  يبقى ُحيبُّ وَيصُري ببوًب من جديد

 ويف كّل مرّة حنتفُل بذكراه نبادلُه احلبَّ .1
 قبل االفتخار وبعَده.

إنّه شاعٌر من لبنان، للبنان والعامل.وهو ربيُب هذا السهِل الكرمي الذي َغذَّى خميّـَلته بكّل ما ُزرَِع فيه 
من خرياٍت َعَرب الدهور. فليس عجًبا أن ُخيتَزَل الواسُع املعطاُء حبديقٍة على اسم جودت حيدر، تـَْبِسُم 

قًة  ّهُد لتعجُّباته قاطعِة األنفاس أماَر روعِة هياكِل بعلبك، فتعطيه ُجرعَة إمياٍن بل َو للزائر، وُّ
 بلنفس. 

وألنّه ابُن هذه األرض الطّيبة، ومثاُل اجلودِة الِفطريّة يف إنسانّيته، ويف نُبوِغه وإبداِعه، يف ُحّبه للبنان 
َقافّيا  ًجا َمعرفّيا َو رَّ فرّصٌة إّال وجلامعة الروح القدس فيها َنصيٌب لتكرميه وَرْفِعِه ذًو وألعالِمه، لن َّ

شاعُر القرن ،  جودت حيدريـَْقَتِدي به ُطّالبُنا األعزاء، رمزّا وطنّيا حّيا يف ِشعره ويف مؤلّفاته الكثرية. 
 . العصّي على الغياب

)، يف ٢٠١٠يف الذكرى الرابعة لوفاته (نعم إّ�ا املرُّة الثالثُة اليت ُتكّرُر فيها اجلامعُة جودت حيدر - (
 ولن تكوَن الثابتة. فنحن أّيًضا ُنْسرُج خيولَنا )-) واليور يف اجلامعة يف زحلة والبقاع٢٠١٣الذكرى السابعة (

ُْ قافيٌة أو جاَد َخبَـُر، والروُح القدُس ُملِهُمنا وُمشدُِّد العزمية فينا، َهلَّ أو  وُحنَلُِّق مع الشاعر كّلما َرنَّ
 "انَشّق الَقَمرُ ".

فلبناُن جودت حيدر هو "قلُب العامل"، وليس بَوَره : يبتعُد شاعُر� عن الصورة اجلارافّية الكونّية وال 
يُهِمُلها، َبْل يُفّضُل التشديَد على دور القلب أكثَر من موقِعه يف اجلسم. فلبناُن القلُب خيفُق ألجل 
العامل وميدُّه مباويّة احلياة اهلنّية  هو القلُب وهو العُني الباطنة اليت تتواصُل وسرِّ الوجود. ويف هذا كّله 

نسمُعه يقول : ال جترحوه، ال تطعنوه، ففي موتِه تَيَبُس أطراُفكم وجتَِفُّ روحانيّـُتكم وتتهاوى 
ُمقّدراُتكم  ويف بقائه �بًضا حياٌة لكم مجيًعا، وسرُّ السعادة قلٌب ببٌّ جيمُع الُكلَّ إليه. يف غابِة أرزِِه 

                                                 
1 . How I long to saddle my horse and fly  

Back over the tracks of life to regain  
The age of my youth ere I age and die  
Then o then! I’ll love and be loved again  



اَحليِّ منذ قدمي األّ�ر، وَجَد جلجامُش نبتَة اخللود  وعلى ِتالله، وفوَق ُسهوله وأوديته "رفرَ  علُم 
1Fاحلريّة" اليت زيّنُ صدوَر أبنائه وَضمائَِرُهم، وقد تنّشقوا َنَسمَة احلياة يف "ظّل دميقراطّيٍة ال َعرَش هلا"

2. 
ُْ أبواَبا ألهله  ُْ عروَسه ُمصّممًة، وفتَح ُِ البقاَع ُمباِدرًة، وَسكَن فكيف ال تكّرُمه جامعٌة لبنانّيٌة أَت
ُْ أد�َرها على مساحة  ُُ الرهبانّية اللبنانّية املارونّية اليت َزَرَع َعةً . كيف ال، وهي بن وجريانِه ُمْقتَـنـْ

الوطن ومل تتخّل عن بوابة بعلبك (أنطش بعلبك، جار حديقة جودت حيدر). كيف ال، والِشعُر يف 
أَدِبا وصالتا، كالِعْلِم يف ُخمَْترباتا وقاعاِتا، ررٌة قدميٌة َلمَّا تفُقُد َنضارتَا وِغناها. يف تكرميها جلودت 
حيدر اعرتاٌ  بلقيم، بلعلم، بجلودة، بالبداع، بالنفتاح على اخخر، بمكانّية الوقو  أمار عواميد 

 بعلبك مرفوع الرأس، شاكرًا، ممّجًدا ومهّلًال . 
 

يف اخلِتاِر ِاَمسحوا يل أْن أعربَِّ عن خالِص الُشكر ِلكلَِّمْن ساَهَم يف إجناِح هذا اللِّقاِء الثَّقايف َوالَوطّين 
 املَميَّز:

 الُشكرُِلُكلّيِة الُفنوِن اجلَميلِة َوالُعلومالَتطبيقّية،ِبَشْخِص َعميِدها الدكتور بول زغيب،
َوَمركِز فينيكس للدِّراساِت اللبنانّيِة يف جاِمعِة الروح القدس ِبَشْخِص املديِر املساِعد األستاً كارلوس 

 يونس.
كما َأَودُّ أْن أشُكَر ِمْن ُكلِّ القلِب، اِْبَن مدينيت زحلة، الدكتور أنيس مسلِّم اّلذي أغنا� بِِلقاِء كلمة 

 أصدقاء الشاعر َجودت حيدر. 
اصٍة ابنَـَتُه السّيدة شاهينة حيدر عسريان اّليت الكبري، ِبخأصدقاَء الشاعر وَأُخصُِّبالثَناِءَوالتقديِر،أهَلو

قة من أجل إجناح هذه األمسية.  ُْ ِمْن َوقِتها ُمساِمهًة وُمَنسِّ ُْ وَكرَّس  َتَكرََّم
 كما أَتـََوجَُّه بلشُّكر ِمْن ُكْل من ُزمالئِنا، اُألستاً جوزيف مشايل،َرئيِس ِقسم الفنون السََّمعّية الَبَصريّة 
ًَة أوديل خوري، َرئيَسِة ِقْسِم النَّشاطات يف ُكليَّة الُفنون اجلَميلة والتَّطبيقّية يف جاِمعة الّروح  واُألستا

  الكسليك.  –القدس 
الُشكُر للُحضوِر الكرمي، ِلَوساِئِل اإلْعالر املْرئي واملسموع واملكتوب، َوِلُكلِّ َمْن ساَهَم يف َتكرمي 

 جودت حيدر.

                                                 
2. That's the Lebanon the heart of the world 

Where the cedars living for ages unknown  
And the flag of liberty always unfurled 
In a democracy without a throne.(Lebanon) 


