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نّظمت كلّية الفنون الجميلة والفنون التطبيقّية ومركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس- الكسليك،
بالتعاون مع جمعية أصدقاء جودت حيدر، حفالً تكريمياً للشاعر جودت حيدر بعنوان: "جودت حيدر... شاعر القرن
العصّي على الغياب"، في جامعة الروح القدس- الكسليك في زحلة والبقاع، بحضور دولة الرئيس حسين الحسيني،
السيدة منى الياس الھرواي، النائب طوني أبو خاطر، الوزير السابق علي العبدهللا، الوزير السابق خليل الھراوي،

الشيخ أديب حيدر، المطران جورج اسكندر، رئيس بلدية بعلبكحمد سليمان، إبنة الشاعر شاھينه حيدر عسيران، أمين
عام جامعة الروح القدس ومدير فرعھا في زحلة والبقاع األب الدكتور ميشال أبو طقة، عميد كلّية الفنون الجميلة

والفنون التطبيقّية د. بول زغيب، وحشد من فعاليات زحلة العسكرية واألمنية والثقافية واإلعالمية والتربوية
واالقتصادية ورؤوساء األديار والمؤسسات التربوية.

زغيب
مة أوديل الخوري، ثم تحدث عميد الكلّية الدكتور بول إفتتح الحفل بكلمة ترحيبية لمنسقة النشاطات في الكلية المنظِّ
زغيب الذي اعتبر أّن "إسم جودت حيدر ھو إسم يلمع نعومة وحيوية إستثنائية. وإذا كان قد لُقِّب بـ "أمير الشعراء،
فھو الشاعر األمير، أمير الشباب، وليس شاعر األمراء. بكثيٍر من الثقة والطموح، تسلّق المنحدرات للوصول إلى

 وصوالً إلى "مئة قصيدة1986" في العام Voicesالقمة". كما عّدد أعمال جودت حيدر بدًءا من ديوان "أصوات/
 مروراً بسيرته الذاتية التي نشرھا باللغة العربية في2006" في العام 101selected poemsوقصيدة مختارة/ 

، إضافًة إلى عدد من المؤلفات الناجحة.2002العام 
وأضاف: "جعله فكره المتشّرب من اإليمان والحماسة أن يراعي مفھوم عالمية حالة اإلنسان. فتحّدى، من دون تعب،
كل أنواع الظلم في العالم داعياً إلى الحرّية وساعياً، من دون كلل، إلٮإيجاد الشكل التعبيري عن ھويته، الضائعة بين

لبنان والواليات المتحدة". واستشھد بعدد من أبياته الشعرية التي تعكس أفكاره وآراءه السيما تلك التي تعّبر عن "حلمه
بلبنان خالد".

يونس
ثّم ألقى المدير المساعد لمركز فينيكس للدراسات اللبنانية كارلوس يونس كلمة قال فيھا: "خالل عملنا على أرشيف

جودت حيدر، لفتنا أن الرجل لم يكن كاتباً وأستاذاً مھماً فحسب، أو مديراً ناجحاً في كبرى الشركات أو سياسياً وطنياً
فحسب، إنما، كذلك، شاعراً حالماً حنوناً محباً ألھله ومتعلقاً بأرضه ووطنه. فجودت حيدر كان متعدد اإلھتمامات
وكثير اإلنتاج والتأثير، فكان الكاتب، والشاعر، واألستاذ، والمدير، والسياسي، والُملِھم، والوطني الذي ترك الغربة

 في وقت كانت الھجرة في ذروتھا قائالً "ليستفيد مني وطني بدالً من أن تستفيد مني أميركا".1928عام 
وتوّجه إلى عائلة جودت حيدر وخاصًة إلى ابنته شاھينة قائالً: "المزارع الجيد ھو الذي يجيد رمي بذاره في األرٍض
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الخصبة". وھذا ما قامت به إبنة بعلبك التي تسكن في صيدا حينما قررت أن تسلّم أرشيف والدھا الى مركز فينيكس
في جامعة الروح القدس في كسروان، فتكون ذكرى جودت حيدر على مساحة كل الوطن ولكل أبنائه".

وختاماً أّكد أن "مركز فينيكس سيتّعھد باإلھتمام بأرشيف جودت حيدر عناية األب الصالح، وھو الذي قام بجھد
استثنائي مع كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية لعرض االرشيف في نھاية ھذه األمسية وليضعه بمتناول الباحثين

والطالب وليتعرف جيل الشباب على شخصية جودت حيدر حفاظاً واستمراراً لھذا األرث الوطني".

مسلّم
وتحّدث الدكتور أنيس مسلّم بإسم أصدقاء جودت حيدر، فقال: "حاول جودت حيدر من خالل الشعر، على غرار
غستون باشالر، إدراك المعنى الّسليم لمروره على األرض. وھو، شأن كبار الّشعراء، أتقن الغوص في جّوانّية

األمور، انطالًقا من كينونته الشعرّية الرھيفة الحّس، البالغة اإلدراك. تمّتع شاعرنا بمخّيلة ميتافيزيقّية ساعدته على
العيش كإنسان حّر، حريته جزٌء ال يتجّزأ من الحالة الشعرّية التي تحدث عنھا ھولدرلن. أي البلوغ بالّرومنسّية مرتبة
الصوفّية.رسالته ترّجحت بين الداخلّي والخارجّي؛ بين البيت، بغرفة النوم وخزانة الملبوسات وجواريرھا، والحديقة

بأشجارھا وطيورھا، والعالم الواسع: العراق، فرنسا، الواليات المّتحدة، مروًرا بجبل لبنان، غابة األرز والقمم العالية".
وأضاف: "أتقن الوصل بين العالمين المختلفين: البيت (عالمنا الحميم) والفضاء الواسع، فضاء الّذات وفضاء الكون
(الكوسموس)، (األرض والّسماء). فكره الحّر كان أجمل فضاٍء حقّقه، إذ وّحد ذاته مع الكون، جاعالً من القصيدة
بساط ريٍح يمتطيه ليوّسع مدى الّصفحة البيضاء التي بين يديه، علّھا تسع الفضاءين مًعا: فضاء القصيدة وفضاء
الطبيعة، وتسّھل عليه تحقيق حلمه بالتنّقل في أرجاء الكون وآفاقه الّشاسعة. أدرك جودت حيدر أّن عالقة الّشعر
بالفضاء، عالقٌة دقيقٌة، تمتّد من الّسكن ھنا، في بعلبّك، وفي ھذا البيت، وھذه الغرفة؛ أي من العالقة بالتاريخ

والجغرافية ومالمسة الّتراب، إلى الھناك حيث تبلغ الّروح أبعد اآلفاق وأقصاھا".

األب أبو طقة
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 خطواٍت عبر روحه المسافرة (خواطر) المحّملة بكّل نفيس، كما فعل الفينيقّيون وعظماء
النھضة الحديثة... ھو منھم ومثلھم لم يسدل الستار على العمر الـمديد، وال انتظر طوياًل "ليسرج حصانه ويطير"، بل
حلّق "فوق مسارات الحياة مستعيًدا عمر الشباب والشيخوخة حتى الموت"؛ عندئذ، وفي ھذه اللحظة بالذات، عرف أّنه

"سوف يبقى يحّب ويصير محبوًبا من جديد..." . وفي كّل مّرة نحتفل بذكراه نبادله الحّب قبل االفتخار وبعده."
وأضاف: "إّنه شاعٌر من لبنان، للبنان والعالم. وھو ربيب ھذا السھل الكريم الذي غذى مخّيلته بكّل ما زرع فيه من
خيراٍت عبر الدھور. فليس عجًبا أن يختزل الواسع المعطاء بحديقٍة على اسم جودت حيدر، تبسم للزائر، وتمّھد

لتعّجباته قاطعة األنفاس أمام روعة ھياكل بعلبك، فتعطيه جرعة إيماٍن با وثقًة بالنفس.وألّنه ابن ھذه األرض الطّيبة،
ومثال الجودة الفطرّية في إنسانّيته، وفي نبوغه وإبداعه، في حّبه للبنان وألعالمه، لن تمّر فرّصٌة إاّل ولجامعة الروح
ا في شعره وفي ا حّيً ا وطنّيً ا يقتدي به طاّلبنا األعزاء، رمّزً ا وثقافّيً القدس فيھا نصيٌب لتكريمه ورفعه نموذًجا معرفّيً

مؤلّفاته الكثيرة. جودت حيدر، شاعر القرن العصّي على الغياب".
وختم قائالً: "فكيف ال تكّرمه جامعٌة لبنانّيٌة أتت البقاع مبادرًة، وسكنت عروسه مصّممًة، وفتحت أبوابھا ألھله وجيرانه
مقتنعًة. كيف ال، وھي بنت الرھبانّية اللبنانّية المارونّية التي زرعت أديارھا على مساحة الوطن ولم تتخّل عن بوابة
بعلبك (أنطش بعلبك، جار حديقة جودت حيدر). كيف ال، والشعر في أدبھا وصالتھا، كالعلم في مختبراتھا وقاعاتھا،
ثمرةٌ قديمٌة لما تفقد نضارتھا وغناھا. في تكريمھا لجودت حيدر اعتراٌف بالقيم، بالعلم، بالجودة، باالبداع، باالنفتاح

على اآلخر، بإمكانّية الوقوف أمام عواميد بعلبك مرفوع الرأس، شاكًرا، ممّجًدا ومھلاًّل".

كما 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 يتضّمن بعض أعمال الطالب وبعض

نماذج من أرشيف جودت حيدر.
في نھاية اإلحتفال قّدم األب ميشال ابوطقة إلبنة الشاعر السّيدة شاھينه حيدر عسيران مجموعة كاملة من كتب الشعر
والزجل التراثي من منشورات مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس الكسليك ومن ثم انتقل الجميع

لتبادل نخب المناسبة.
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يلفت موقع النھار األلكتروني إلى أّنه ليس مسؤواًل عن التعليقات التي ترده ويأمل من القّراء الكرام الحفاظ على احترام األصول
واللياقات في التعبير.
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