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 هْ َشرَ عَ  ابسَ حِ هم عند اللكن   ...ربعةٌ أَ 
 هْ رَ مَ رخى عليهم قَ الدجى أَ ــابوا بىذا أَ إِ 

 ـل  ُصـَررَهْ وز الوحي حَ نُ ابوا بكُ ــــــىأَ  نْ وإِ 
 راجيُلُهُم على الطِّلى والَكرَْكَرهْ ت نَ ل  صَ 

 بو شبكةالياس أَ                        
 ة"رَ شَ ة العَ بَ صْ "عُ تعريف في         



 وىوجُ لبنان في جميع وُ  تراثَ  ضيئةِ المحاضرات المُ سلسلة في 
 انيمركزَالتراثَالمبن

َيف
َيركيةالجامعةَالمبنانيةَالم

  حولاريٍّ ِحو لقاٍء  ىلإم وك  دع  ي  
ــم ــق ــاتَ  ــك ــم ــتَح  َش 

  نهضة َالحركةَال دبي ةَفيَلبنان
 وشهادات شهودٌ 

 

 ريّا"ريّة من "حلقة الث  ث   : صفحات   ستاذَإدمونَرزقالَ  -
 

 : َونيد.َمنىَتقيَالدينَأ مي -
 خليل تقي الديني و"حلقة املكشوف" يف ذكريات والدِ رة" ش  ة الع  صب  "ع        

 

  ة"العافية يف زمن "الندوة اللبناني   : زمان   ثَأ مينَالياسالباح -

 
 المركز ديرمُ  ُيحاِورُُىم

َالشاعرَهنريَزغيب
َ

 ٖٕٔٓأَيّـــار  ٖٔ نثنينإلا مساءَ  0ٓٓٚ الساعة
 الطابق الرضي  -مبنى الجامعة الجديد  -عمال كلّّية اإلدارة والَ   - 4ٓٗالقاعة 

 بيروت –قريطم 



 سون وشهودمؤسِّ 
بين شعراء بيروت وُأدبائها،  رمٌة خاصةٌ ت لسعيد عقل حُ كّونَ ربعينات تَ طلع الَ . في مَ "..
 سهراتهم وحلقاتهم. في العاصمة، فيكون ضيفَ  من زحلة لتمضية أَيّامٍ  لَ ما نزَ ل  يحتفون بو كُ 

باً ىا شارل قرم على اسم "الصداقات اللبنانية" مستقطِ نشأَ أَ  بين تلك الحلقاِت سهراتٌ 
طرف ما كان في تلك السهرات، عند ارفضاضها، عودُة شهٍر نُـخبَة ُأدباء وشعراء. ومن أَ  لّ لها ك

حيانًا تتواصل مشياً نها كانت أَ مسيات أَ تلك الُ  يرًا لُندرة السيارات. ويروي رّوادُ معظم الساىرين سَ 
 ،هاتو وآراءَ شرح نظريّ على صوت سعيد عقل يَ ميركية ت العتيقة حتى الجامعة الَ في شوارع بيرو 

لم يكن تالىا خالل السهرة في قصر شارل قرم.  الليل قصائدَ  سامع السائرين آخرَ ويتلو على مَ 
السهرة الَشهرية، كان شارل قرم  ، حين يكون سعيد عقل في زحلة موعَد انعقادِ ةٍ كثر من مرّ وأَ 

 من دونو". السهرة كانت ناقصةً  نّ يشكو إليو أَ 
  سعيد عقل إن حكى""من كتاب                  

***َ
صبة نؤّلف "عُ  -نا وأَ فؤاد حبيش  ،بو شبكةبو شهال، الياس أَ ميشال أَ  -ربعًة أَ "... وكنا 

لنا في دار مجلتو )شارع  فردَ ل مجلة "المعرض" لميشال زكور الذي أَ وّ طارىا الَ إِ  كان. رة"العشَ 
ربعة0 ىذا على كرسّي، ىذا على كَنَبة، ىذا على كنا نجلس فيها نحن الَ   اللنبي( غرفًة خاصةً 

و البوىيمية الخالّقة. لم حياتنا في تلك الغرفة0 الفوضى أَ  فق الحال. كانت ميزةُ طاولة، كيفما ات  
نكن نتقّيد بنظاٍم ال في الكالم وال في الكتابة وال في العمل. كنُت عهدئٍذ موظّفًا في مجلس 

بو وقاتي في المجلس. كان أَ أَ  قل  شرة"، وأَ ة العَ صبَ وقاتي في "عُ أَ كثر مضي أَ أُ  النواب لكني كنتُ 
ة صبَ لقو الشعري، كان يقضي وقتو في "عُ دبية وخُ شهال يرئس تحرير "المعرض"، لكنو، لنزعتو الَ 

دبي بو شبكة وفؤاد حبيش كانا منصرفَين انصرافًا كاماًل إلى العمل الَ ىما0 الياس أَ رة". وحدَ شَ العَ 
 ة".بَ صالعُ "في 

 الشيخ خليل تقي الدينمن ذكريات                          
  "رةصبة العشَ عُ "عن         



 اتٌ ــــقــــلَ ــــحَ 
 دبرة الَ ــفي ذاك

  

شارل قرم يبحث عن صيغة  ظل   4ٔ4ٔرًا سنة مجلة الفينيقية" َقسْ قُّف "الوَ بعد تَـ 
حلقة  4ٖ٘ٔسنة  نشأَ دب والحضارة، فأَ براز دوره في الَ الدفاع عن استقالل لبنان وإِ لمواصلة 

دباء لبنانيين وفرنسيين يتداولون في خبة أُ ع إليها شهريًا نُ جمَ "الصداقات اللبنانية" في دارتو، يَ 
ملي فارس ابرىيم، ون آخر نتاجهم. كان بينهم0 ىكتور خالط، جورج شحادة، إِ دبية ويقرأُ ون أَ شؤُ 
لين بسترس، ـڤفرام البستاني، سلمى صائغ، فؤاد حبيش، إِ بو شبكة، فؤاد ار الُنسي، الياس أَ مَ عُ 

 دبية والفنية.وساطو الَ فيو وأَ ومرنى مثق   دبيّ لبنان الَ  وسواىم، وكان لقاُؤىا الشهري حدثَ 
 

***َ
 

يوسف الخال حلقة "خميس ّسس عميُدىا أَ عر" بعد صدور العدد الول من مجلة "شِ 
ع جمَ ، يَ الزا )شارع الحمراء(ـْپو في فندق أَ  وخميس في بيت كلّ   ءَ دبيًا ُأسبوعيًا مساِشعر"، صالونًا أَ 

بي شقرا، خالدة السعيد، فؤاد نسي الحاج، شوقي أَ دونيس، أُ أَ  0شعراء تلك الحقبة، وبينهمإليو 
وزان القصيدة من الَ  تِ لُّ فَ لة تَـ خصوصًا مسأَ  ،شعريةً  رفقة، يقرُأون من نتاجهم ويناقشون مسائلَ 

العالم  لّ عت إلى كُ وس  الحدانثة الشعرية التي تَ  ت الحلقة مع المجلة حركةَ سَ س  أَ و وافي، حور والقوالبُ 
 الريادة في ىذا الحقل.  ـ"خميس شعر" والمجلة فضلُ ــالعربي، فكان ل

 

*** 
 

ر" ي عشَ نثنَ "ندوة اال نشأَ رة" فأَ شَ ة العَ صبَ نثر "عُ ن يقتفي أَ سمر أَ راد ميشال أَ أَ  4ٖٙٔسنة 
(، نّ بو الحِ أَ عزقول، كمال الحاج، فؤاد حداد ) كريم 0صدقاء بينهمة أَ ل  بيتو شُ إليها في  عوجمَ 

 شدي المعلوف، حسيبامي الشقيفي، رُ ي، سحمد مكّ أَ دوار حنين، إِ رزق، جورج قزي،  نسيو 
ذا دبي فترًة خصيبًة، حتى إِ الوسط الَ  ثَ دَ ، فكانت حَ عبد الساتر، خليل رامز سركيس وسواىم

 .4ٗٙٔ سنة ة"دوة اللبناني  نشائو "الن  ة بإِ و الثقافي  سمر ريادتَ ميشال أَ  لَ ضائها واصَ عأَ  ق بعضُ تفر  


