
في مرور نصفِ قرنٍ على غيابه (1961 - 2011)

نَتَذَكَّر "شاعرَ األرز" شبلي مَالّط 

في لقاءٍ عنهُ ومعرضٍ آلثاره
أَنا جِذْعُ لبنانَ القدميُ... فما ذَوَى وَرَقي وال لَوَتِ الشَّدائدُ ساقي
أَنا  فِلْذَةٌ  صخريَّـةٌ مقطوعَــةٌ من ذلك اجلبَلِ األَشَمِّ الـراقي
أَألَصْلُ بـني هِضابِـهِ  وَوِهـادهوالفَرْعُ منْه يَطوفُ في اآلفـاقِ

شبلي مالّط - من قصيدته "حتَيَّة املغتربني" 



في سلسلة األَنشطة الدَّورية للسنة اجلامعية 2010 - 2011
مركز التراث اللبناني

في
اجلامعة اللبنانية األميركية

يَدعوكُم إلى أن
نَتَذَكَّر "شاعر األرز" شبلي مَالّط 

في لقاءٍ عنه ومعرضٍ لصُحُفِه ومؤلَّفاتِه ومخطوطاتِه
يشارك في اللقاء:
األستاذ إدمون رزق  : "عَمّي شبلي بك...".

األستاذ عبداللطيف فاخوري   : "شبلي مالّط - وَحدةُ التُّراث والوَحدة 
الوطنية".

الدكتور سمير محمد كبريت : "املالّط شاعـرُ املواقِع واملواقِف". 
الدكتور هيام مالط  : "بِاسْم جَدّي شبلي...".
يفتتح اللقاءَ مديرُ املركز

الشاعر هنري زغيب
الساعة 30:6 مساءَ االثنني 4 نيسان 2011

مكتبة رياض نصار – كلّيّة اإلدارة واألعمال - مبنى اجلامعة اجلديد - الطابق األرضي 
قريطم – بيروت

2 نيسان( 1 )يستمرُّ املعرض حتى مساء اجلمعة 
أَع���تَرفُ لشِ���بلي بِ���فَضْلِهِ ال عَ���لَيَّ فحسْ���ب ب���ل ع���لى ج���ميع مَ���ن دَرَس���وا ع���ليه. إن���ه 

في ن�فوس�نا ال�طُّموح، وف�ي كُ�لّ أف�قٍ  أس�تاذُن�ا األَوَّل: غَ�رَسَ ف�ي ق�لوب�نا ال�شّاعرية، أَي�قَظَ 
م���ن وط���نه زَرَعَ ق���طعةً م���ن روح���ه! ف���هو أَوَّلُ مَ���ن شَ���قَّ ال���طري���قَ إل���ى األق���طار ال���عرب���ية، 
وأَوَّلُ مَ�ن حَ�مَلَ رُوحَ ل�بنان ه�ديَّ�ةً إل�يها، ذَوَّب�ها ف�ي ق�صائ�دَ راح�ت ت�رقصُ ع�لى ن�غمات�ها 



ها مَ��رَدَةُ ال��بيان. وه��و م��ا ذه��بَ ف��ي رس��ال��ةٍ أدب��يةٍ إالّ ع��اد  ع��رائ��سُ ال��نيل ويَ��سكَرُ بِخ��مْرتِ
           بشارة اخلوري (األخطل الصغير)تَخفُق فوق رأْسه أَلْوِيَةُ النَّصر. 

***
يُ���عجِبُني ف���ي شِ���عر ش���بلي م���الّط شُ���موخُ���ه. ف���كأَنَّ ه���ذا ال���عمالقَ جسَ���داً أَب���ى إالَّ 

مُ�تَطَلِّعاتُهُ دَوم�اً إل�ى فَ�وق. ي�بقى شبلي م�الّط، في ت�اري�خ أدب�نا، ص�ورةً ع�ن  أن ت�كونَ 
قِمم لبنان.
سعيد عقل

***
ك������ان األس������تاذ ش������بلي ميَُ������رُّ ف������ي أَروق������ة "احل������كمة" ك������أن������ه ف������ي شُ������موخ������ه أَح������دُ 

امل�واق�ف ف�ي زم�نه، تُ�نَوِّهُ  أَع�مدتِها، ل�يسَ ب�ينه وب�ني ال�سماء أَك�ثرُ م�ن شِ�بْر. وك�ان س�يّدَ 
عره ملءَ األف���واه وع���لى ك���لّ ل���سان.  ب���ه ب���يروت كُ���لُّها مَ���ثَالً أَع���لى ل���لشعراء، وينتشِ���رُ شِ
زعيمَ املجددين كان معلّمي شبلي، وأَثَرُهُ واضحٌ في توجيه األدب.
مارون عبود

***
شِ�������عر ش�������بلي م�������الّط ي�������صُحُّ أن ي�������قال ف�������يه: ع�������ينُهُ فُ�������رارُهُ، وسِ�������رُّه اس�������تظهارُهُ، 

وت��عري��فُه ت��بليغُه، وحتَ��ليَتُه ت��سوّغ��ه، ورواي��تُه رواؤه، ون��عتُه جَ��الؤه، واإلج��ادة ب��ه ن��فس 
إنشادِه، والترنُّمُ مبَِدحه مُجرَّد إيرادِه . 
   األمير شكيب أرسالن

***
للعربية أَفذاذٌ من الشعراء قلّةٌ، أنتَ أَحدُهم، فللُبنانَ مفخرةُ انتمائِكَ إليه.

خليل مطران
***

امل��الك مبُِ��لْكه. وق��د ي��ترقّ��ى ب��ها  كَسَ��تْهُ احل��ماس��ةُ ح��لَّتها ف��تحكَّم ف��ي ش��أن��ها حتََ��كُّمَ 
ف�ي م�دارج ال�بالغ�ة ح�تى ل�يَملُك ع�ليكَ إع�جابَ�ك. ت�طرَبُ ل�ه وه�و ع�لى امل�نبر، وق�د ي�رت�فعُ 
بكَ حتى ليوشِك أَن يقودَكَ إلى ثَورة.
الياس أبو شبكة

شاعرُ األرز 
 ولد في ب�عبدا ع�ام 1875، ون�شأ ف�ي ك�نف ش�قيقه األك�بر ال�قاض�ي ال�شاع�ر ت�ام�ر م�الّط 
1914-1856)).
 تابع دروسه في مدرسة "احلكمة" على عهد املطران يوسف الدبس.



 ،"ان��صرف م��نذ ع��ام 1900 إل��ى ال��عمل ال��صحاف��ي ف��ي ج��رائ��د عدة ("األرز"، "ال��نصير 
ثالثة أقمار" (من تالمذته فيها بشارة "الروضة"،...)، وإلى  التدريس في مدرسة "ال
: البطريرك بولساخلوري األخطل الصغير) وفي مدرسة ا مذته فيه كمة" (من تال  "احل
املعوشي، مارون عبود، أمني رزق، وديع عقل، حلد ر، ميشال زكور، أحمد تقيّ  خاط
. (... ،الدين
 ،"ب������ني 1900 و1905 أص������در مس������رح������يات ع������دّة، م������نها "أل������فرد ال������كبير م������لك إن������كلترا 
....،""الذخيرة
 1908: أصدر جريدته "الوطن" فكانت منبراً لنخبة الكتّاب واألدباء.
 1911: دخل الوظيفة العامة في متصرفية جبل لبنان. 
 1913: مثَّل أدباء لبنان وسوريا إلى مهرجان خليل مطران في القاهرة.
 1914- 1918: رئيس "القلم العربي" أيام احلرب العاملية األولى. 
 1916: تزوَّج من ماري الياس شكراهللا، ولهُ منها: شوقي ووجدي وجورج.
 1924: تعيَّن مديراً لناحية الزوق وتوطّدت عالقته األدبية فيها مع الياس أبو شبكة.
 1925: ا وأع���اد ال���عالق���ات ال���تي رب���طت ش���قيقه ت���ام���ر ب���عائ���لة  ت���عيَّن م���دي���راً ل���ناحية زغرت
.يوسف بك كرم
 1925:أص�����در اجل�����زء األول م�����ن "دي�����وان ال�����شقيقَني" وف�����يه ش�����عرُه ال�����قصصي ووق�����فات�����ه 
 .الشعرية، وشعر شقيقه
 1927: "م���ثَّل أدب���اء ل���بنان ف���ي مه���رج���ان م���باي���عة أح���مد ش���وق���ي ب���قصيدت���ه "ف���م امل���يزاب 
 ،"فَلُقِّبَ "شاعر األرز
دة في مديح  ان قصي طر ليل م ه خ قى في ير أل هرجان كب اإلسكندرية مب عدها  ْه ب مت َّ      وكر
املالّط.
 1928: كرَّمهُ أدب���اء ال���شمال ف���ي إه���دن ت���قدي���راً ل���وق���فته ال���لبنان���ية ال���عال���ية ف���ي مه���رج���ان 
.شوقي
 1927- 1947: م���ثّل ل���بنان إل���ى ع���دد م���ن امله���رج���ان���ات األدب���ية ف���ي ال���عراق واألردن 
.وسوريا
 1952: أصدر اجلزء الثاني من ديوانه، وفيه أيضاً بعض مسرحياته. 
 1953: اعتكَف في بيته وانصرف إلى القراءة والكتابة.
1961: غ���اب في  8 ش���باط ع���ن 86 ع���ام���اً، وأُق���يم ل���ه مه���رج���ان أدب���ي ك���بير ف���ي ق���صر 
.األونسكو نهايةَ ذاك العام


