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 LAU تكريم الشاعر الراحل جودت حيدر في

نظم قسم اللغة االنكليزية في 
”كلية اآلداب والعلوم“ في الجامعة 
اللبنانية األميركية (LAU) وأصدقاء 
ــودت حيدر جلسة شعرية في  ج
القاعة التي تحمل إسم الراحل في 
مكتبة رياض نصار في حرم الجامعة 
في بيروت، حضرها العقيد الركن 
الياس األشهب ممثال المدير العام 
لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم 
بصبوص، رئيس الجامعة جوزف 
جبرا، رئيسة قسم اللغة اإلنكليزية 
باإلنابة نهال باشا، المدير التنفيذي 
لالعالم والعالقات العامة كريستيان 
اوسي وحشد من اساتذة الجامعة 
وطالبها والعاملين فيها باإلضافة 

إلى عائلة المكرم ومهتمين.

الحياة والموت
أكد جبرا أن ”حياة جودت حيدر، 
نها  ا عنو بية  يجا ا حل  ا بمر مليئة 
المحبة والعاطفة والحنان، هو الذي 
لبيئة  وا لموت  لحياة وا ا كتب عن 
والمرأة والطبيعة. نالحظ في كل 
دواوينه معاني التسامح والمحبة 
ـــوة، هــو مــن عــاش فــي لبنان  واالخ
وأحبه وكتب في مراحل سابقة عن 
ميخائيل نعيمة وجمعية أهل القلم 
ورموزها الكبار في نيويورك، ومنهم 

جبران خليل جبران“.
تابع: ”ال أتــردد إن قلت عنه إنه 
شاعر وفيلسوف الحب، كونه كان 
يعبر عن محيطه وبيئته ومجتمعه. 
واذا جاز التعبير أكثر، جودت حيدر 

شاعر االنسانية، كتب عن السالم، 
لــمــرأة، الجمال، الطبيعة،  الحب، ا
والبيئة وسواها. ولقد ترجمت كتاباته 
وأشعاره. ويجب ان يطلق عليه، كما 
حصل مرارا، لقب شاعر األمم أو شاعر 

العصر، أو شكسبير العرب“.

إرث شعري أدبي
ثــم كــانــت كلمة أســتــاذ األدب 
براهيم  ا لجامعة  ا فــي  النكليزي  ا
الحصري قال فيها: ”الشاعر جودت 
ه إرثا شعريا وأدبيا،  حيدر ترك وراء
رائــدا وكبيرا ومميزا، كتب دواوين 
شعرية، أطل بها على كل جوانب 
الحياة، من الطبيعة والجمال والمحبة 
والسالم والمرأة والبيئة. واذا أردنا 
التعمق أكثر، فهناك االبداع اللغوي 
واألدبــــي فــي شعر جـــودت حيدر 
الشخصي والموضوعي، من الطبيعة 
اته في  في وطنه لبنان، حتى لقاء

جانب من حياته التي عاشها في 
المهجر“.

أما عمر باز رضوان وهو من خريجي 
الجامعة اللبنانية األميركية وأستاذ 
فيها فشدد على ان ”الشاعر جودت 
حيدر، شاعر االبداع، بل اكثر من ذلك، 
انه شاعر مبدع وشاعر الحب والمحبة 

والسالم والمرأة والطبيعة والبيئة“.

قراءات
ة  بعدها، تولت أربع طالبات قراء
مقاطع من شعر حيدر، ثم مداخلة 
لعسيران أوضحت من خاللها أهداف 
هذا اإلحتفال التكريمي السنوي 

والمشاريع المقبلة المنوي اقامتها.
ــرة فكانت  ــا المداخلة األخــي أم
لرئيسة قسم اللغة االنكليزية، في 
ء  النما وا للبحوث  لتربوي  ا لمركز  ا
الدكتورة سامية بوحمد التي ركزت 
أيضا على حيدر وعمق شعره وحياته.

LAU جبرا يلقي كلمته 
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