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 جامعة سّيدة اللويزة                

         ٢٦/٢/٢٠١٤ 

 

  كلمة رئيس جامعة سّيدة اللويزة األب وليد موسى

 "أمين ألبرت الريحاني في ميزان النقد األدبي"في ندوة حول كتاب 

 
 أيها األصدقاء

كانت أهًال بكم في جامعة سيدة اللويزة، في بيت أمين الريحاني، في فريكة ثانية، فإن 

الكبير كقلب لبنان، فإن جامعة سّيدة اللويزة هي حبيبة أمين  ،األولى حبيبة أمين الريحاني

 .سنة وأكثر سبع عشرةالريحاني الثاني، وهي المحطة، ال القطار، وقد استقّر فيها األمين لمّدة 

 ألبرت الريحاني، دون أن أعتدي علىنطلق للحديث عن أمين هذه التجربة الممّيزة أمن 

 .من هم أرباب في األدب والنقد، وأنا ال أّدعي أنني أجاريهم في هذا الحقل

الجامعي، المسؤول األكاديمي والصديق األديب   :بوجوه ثالثة أتوّقف عند أمينلهذا 

 :العزيز

  اسمًاسّجل .  الجامعي، أنتم اختبرتموه، من خالل كتبه ومقاالته وخطبه وأبحاثهاألديب  -١

أمين .  دب، وما قّصر، في الحفاظ على االسم الكبير الذي حملهالمعًا في تاريخ األ

ألبرت الريحاني، وال أغالي، أعطى المكتبة األدبية، عصارة فكر وثقافة وخبرة، في 

النثر، في النقد كما في فن المقالة والخطابة والمسرحّية، ونحن ي الشعر، كما ف

ا األديب، األجواء القادرة على فخورون أن تكون جامعتنا، استطاعت أن تقّدم إلى هذ

 .اإلبداع والعطاء، فرّدها إلينا ملّونة بالحبر والعاطفة والوفاء

 

تسّلم الدكتور الريحاني مجموعة مهام في جامعة سّيدة اللويزة، :  المسؤول األكاديمي -٢

واذا كنتم اليوم، .  نيابة الرئاسة في الشؤون األكاديمية، وفي الشؤون البحثّية:  وأهّمها
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بعين التقدير واإلعجاب، فإّنما تتطّلعون إلى هذه الجامعة، كما أظن أو كما أتمّنى، 

 مل، في المهام الموكولة اليه، بروح الصدقنظرتكم تتوّجه إلى أخي أمين الذي ع

لهذه الجامعة على المستويين األكاديمي والبحثي،  والرعاية والمسؤولية، وكان رفيقًا

ومعه، ومن خالله، أتقّدم بتحّية الشكر إلى هذه الهيئة التعليمية الكبيرة التي عملت معه، 

 .وساهمت في هذه الرفقة، وفي تحقيق حلم الجامعة في التقّدم والرقّي

كلنا إلى ة الجامعّية، أويظّنن أحد أن هذه المسؤوليات قد انتهت، فمنذ مطلع هذه السنال و

الفكر اللبناني التي أنشأناها في هذه الجامعة، والتي نأمل  أخي أمين، مسؤولية مؤسسة

أن تكون، بالقول وبالفعل، مؤسسة للفكر وذاكرة لإلبداع اللبناني، ودائرة معارف 

 .ويا أمين نعتمد عليك، فكن أمينًا عليها.  لجميع الفنون واآلداب

 

 –دعونا نترك التعليم والتربية واألدب جانبًا، يبقى أمين الريحاني   :الصديق العزيز -٣

.  انه، وال أبالغ نموذج للصديق الوفّي بما يمّثل من قيٍم وأخالق وايمان باهللا.  االنسان

.  واذا أردت االسترسال، فاسمحوا لي، أن أتحّدث عن الزوج، وعن األب، وعن الجّد

مفردًا أو شاعرًا صوفيًا، بل إّنه االنسان الطّيب الذي فأمين الريحاني رجل عائلة، ليس 

وكم نحن، في هذا الزمن العاصف القلق، بحاجة إلى روح .  يرى في عائلته كمال ذاته

العائلة، لنستعيد بعض الطمأنينة وبعض الفرح الذي أفقدتنا إّياه بعض غوايات 

 .التكنولوجيا الحديثة

 

 أيها األصدقاء

 وهو الكثير، ولكن، في عودتكم إلى الكتاب :  ثةاختصرت أخي أمين بثال

وعند ذاك يمكننا .  فون على وجوه كثيرة ألمين وألصدقاء أمين ومحّبيهستتعّرالموّقع اليوم، 

 .  من ثمارها تعرفونها:  أن نستظّل بشجرة أمين الريحاني، وأن نقول

 .وأهــًال وســهًال بكــم
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