
 لمناسبة ،يس يوسف في بيروترئيس جامعة القدّ  ،كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعيّ 

 يوسف القدّيس جامعة الشرقيّة، في اآلداب معهد في واألستاذ سعاده جورج الدكتور تكريم

 .Salle polyvalente قاعة المحاضرات ، في2019نيسان  12في بيروت،  في

 

باسم الجامعة اليسوعيّة أرّحب بكم أجمل ترحيب في هذه األمسية األدبيّة الفكريّة المميّزة 

الذي أضاف على األستذة قيمة هاّمة لـها وقعها في القلب ومن خيرة األساتذة هو حول أستاذ 

 بن الجبل.ابن دير دوريت اوالعقل معًا. إنّه الدكتور جورج سعاده 

 اب. فالكاتب كان طالبًاب وكتتلتكريم كا في بيروت يس يوسفعة القدّ م جامر  نلتقي اليوم في ح  

ة وآدابها، وصار أستاذًا محاضًرا العربيّ غة دكتوراه في اللّ  ةفي هذه الجامعة فتخّرج منها بشهاد

 .ج طالبًا في الدراسات العليارّ يُخ فيها، وال يزال

، يرسم ديوان شعريّ كونه إلضافة إلى ، با" هواليوم "بين الريف والعولمةوالكتاب الصادر 

، ألكثر من قرن ة التي تمتدّ يّ جتماعالت اإل، ويصف التحوّ خريطة لوطن، فيرصد ما كان

ًزا في مميّ  لت تراثًاشكّ  رانا واألرياف، من عادات وتقاليدل أنماط الحياة التي طبعت قُ فيسجّ 

 .الوطن، وتركت بصمات تتوارثها األجيال

االنسان ، وكما يحبو جول المزارع بين الحقول والبيادرسعاده في كتابه كما ي دكتوراللقد جال 

ر والمشاهد، يستهلّها بالمدرسة دة الصو، فرسمها في لوحة متعدّ من الطفولة إلى الشيخوخة

ك بالكلمة على شريط يتحرّ  في صخب العولمة ويمضي بها جميعًا رحالها ، ويحطّ البدائيّة

ها، فهو ينقل ريفًا الت، والعميقة في دالدائهاأقة، والفكرة البسيطة في ، والعبارات المنمّ البكر

فة آعلى الصفحات البيض ليحميها من غدر الزمان و ل أحداثًا، ويسجّ ومدينة إلى كتاب

 .النسيان

 الوسطى المساهمة في صناعة الوطن الدكتور جورج سعاده فردٌ من جيل صنع الطبقة

فما استسلمت  ،ى الحراب بيد  ، وتلقّ جه الصعوبات بالصالبة، وواجيل قرن الفقر، بالكرامة

 ها.... حاألنامل لجرا

م حداث بس  ت األ، حين أطلّ اية وخمسة وسبعينلف وتسعمل نام على طمأنينة أقلقها العام أجي

إلنسان من جذوره في ، واقتلعت ات أركان المجتمع، وهد  مت، فقتلت وهد  ، وأنياب ذئابأفاع  

ك ، وتفكّ مي  ، وسقوط الق  ّرة خراب الوطنفكان من ثمارها المُ  ،تراثه في الزمانالمكان، ومن 

 .األسر بين تهجير وهجرة

ها، لليماث المعاند في لبنان، يقف أمام األرز رمًزا، والصخر ثباتًا، والقمم شموًخااإلنسان  ولكنّ 

 .فينهض ... وسينهض



ارة القلب، يرتكز على طه سعاده من الصامدين في هذا الوطن، صمودًا ججورالدكتور و

، ولم تقلق اسان على قدر ما تستوجب الحقيقة، فلم يعرف الراحة يومً للّ ا، ودفء ونظافة اليد

 .ة سامية، وفكر يسعى إلى أهداف وطنيّ يد تعمل، ويد تكتب ، لهراحة ضميرهغراءات اإل

في النقد  فًا، نما فأنتج عشرين مؤلّ اصف والصواعقوالع رة بينوكما تنمو الشجرة المتجذّ 

 .ي التعليم لخمسين سنة بال انقطاع، وإلى جانبها كدٌّ فة والرواية والمقالةوالشعر والقصّ 

جامعيًّا  بيله الخمسيني عطاء مدرسيًّا، وحضوًراو، كما يحتفل بيلصدفة، يحتفل اليوم بكتابينول

 .بار على صفائهال غ ًها وطنيًّا، وتوجّ ًزامميّ 

ن يضيئون القناديل في ، وبأمثاله ممّ نفخر به في بيروت يس يوسفونحن في جامعة القدّ 

همها الخصبة كيال يلت   التربة ، ويبذرون الحنطة فيالظلمة، ويغرسون الورود  بين األشواك

 والبحر  ، وافدة من البّر  ةالثالث البالءاتحدون بذلك ، فيتّ ير الوافد من الداخل والخارجالشرّ 

 ومن .... الك ذ ب ة.

عة مجا أنّ  يه وعلى الخمسين من عطائه، نكّررنتاج  نهنّئ الدكتور سعاده على  إذ ،وللمناسبة

ذة على عاتقها فيها ستستمر آخذتها وطالبها وموظّ بإدارتها وأساتفي بيروت يس يوسف القدّ 

لوطن  ،مع سائر المخلصين ،يجيها الراسمين الطريقخرّ مت، بنهجها واوطنيًّ  أن تبقى صرًحا

ل العليا والمبادئ السامية بعيدًا من طمع الطامعين، ووقاحة لها المث، في أهداف تكلّ أفضل

 .د التي تعطي ليست اليد التي تأخذ، واليالذي يزرع ليس المعول الذي يهدم فالمعول .المارقين

 .طنر على بيادر الو، ليطفح الخياسيادي التي تبذر حنطة الكلمة في حقول النألبوركت ا

فيها الكثير من الثمار، كما كانت سنواتك سنوات  سنواتك الالحقة دكتور جورج فتكونبوركت 

 الخمسون مباركة ومليئة بالمميّز من حبّات القمح والجيّد من نتاج الفكر الوقّاد.

، والفكريّ  الثقافيّ وكنتم ذخًرا لهذا الوطن العزيز، القوّي برأسماله عشتم أيّها الزميل العزيز 

 لبنان.


