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  آلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى
  خليل جبران رفع الستارة عن النصب التذآاري لجبرانفي 

  
  

  أيها األصدقاء
  

  .السياسةلقاء مع الوطن، وبعيدًا عن هو اليوم لقاؤنا مع جبران، 

  .جبرانآبار آوآم  نحن بحاجة الى آم السياسة صغيرة، وآم الوطن آبير، 

 يستريح بعد صراع مع امراض التفت اليه، اليوم، في مقبرته في بشّري، في دير مار سرآيس، حيث

نحن الذين نشأنا وترعرعنا، في عرائس مروجه، وعلى أجنحته المتكّسرة، العالم والوطن، وأتحّدث اليه، 

  :من خالل نبّيه ويسوعه، ألقول لهو

  يا جبران

ر من تحضر روحك وآتاباتك ورسومك، نستعي سنة، ها نحن نعود اليك، نس٧٧أيها الغائب منذ 

 في شّش والفساد الذي يعأرواحك المتمّردة، بعض التمّرد على أوضاعنا السّيئة وأمراضنا المستعصية

وحي منك بعض مالمح التغيير في وجه العطب الذي نستلسياسية واإلدارية واالقتصادية، وحياتنا ا

  .يصيب مؤسساتنا الطائفية والتربوية

  .  بعُضنا أخطأ في حقِّك:ي آرجل دين، أتحّدث اليك، ألقولمن موقع

  .نعم، نحن بحاجة الى تطوير وتغيير

اب واإللحاد، أطلقوا عليك شائعات الخروج على اإليمان والمسيحية، ألبسوك ثياّتهموك بالكفر 

  .المجنون والشاعر التائه

نعرف أن تمّردك لم يكن جنونًا، وان مسيحك هو مسيحنا جميعًا، وأن إيمانك أما اليوم، فنحن 

تمايزت عنا بأساليبك وإبداعاتك، وحاولت أن تحدث فينا ثورة، آم .  تصّفى الى حّد القدسّية والتصّوف

  :وانطالقًا من المحّبة التي دعوت اليها، عندما قلتنحن اليوم، نشتاق اليها، على مستوى الروح، 

  اهللا في قلبي :  أما أنت، اذا أحببت، فال تقل

  .أنا في قلب اهللا:  بل قل

اليوم، رأسك، شامخًا نبيًال في أجواء وألّنك في قلب اهللا، يا جبران، وفي قلوبنا جميعًا، سيرتفع 

ال تخضع وجدانية عميقة  يسوع، وتقّدر فيك مسيحية هذه الجامعة التي تستلهم مريم، وتنحني أمام صورة

  .لتقاليد ومراسيم



 

  ويا جبران

أضرب، مّرة جديدة، بقلمك، وجوه هؤالء الفّريسيين الموّزعين في آل لبنان، ومن آل الطوائف 

  :د فرح المحّبة وسالم الوجود، ونغّني مع فيروز، لعّلنا، نستعيوالمذاهب

  .أعطني الناي وغنِّ

 الممّثلين هنا بلجنة جبران الوطنية، ورئيسها األستاذ أنطوان طوق، أرفع الشكر والى أهلك

باسم هذه الجامعة، على المساهمة القّيمة في االحتفاالت التي أقمناها بمناسبة السنة الجبرانية، والتقدير، 

  .وفي رفع هذا التمثال، على مدخل الجامعة

ألّننا به نفرح ونعتّز، رائدًا في اإلبداع، وآبيرًا محّبة، أما األخ الصديق الفّنان رودي رحمة، فله ال

  .من آبار الفنانين في لبنان، وشكرًا إلزميله الذي أبدع هذه التحفة الفنية

وأحّيي أيضًا اللجنة التي اهتّمت، هذه السنة، بموضوع جبران والطّالب الذين شارآوا في 

  .م والنجاحالمباراة، آما أهّنىء الفائزين، آمًال لهم التقّد

وختامًا، ال بّد لي من أن أؤّآد أّن هذه الجامعة ستستكمل رفع األنصاب والتماثيل، لكل الكبار 

 وطن أّن وطننا الحقيقي هو:  لنؤّآد للعالم، ولنا موعد قريب مع مجموعة منهم، في لبنانالمبدعين 

  .الحضارة والالعنف والسالم، وطن جبران

 

  .عشــتم وعـــاش لبنـــان
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