
 
 أَلّن في اسِتْذكاِر َأعالِمنا َعالماِت َمعاِلِمنا 

َمـانـداهللَغـبـرَعــكَ ذَ ـت َـنَ 

َ    زيتية حديثة بريشة وجيه نحلة   
_____________________________________________________________________________ 

 اه  مَ سَ  وبِ ي  الط  ــب د  لْ الخ   حَ مسَ   واه  فوق سِ  ر  م  لم تَ  د  يَ بِ       
 اه  ـَـ بفوق ر   الل  اح الجَ الح ْسن  وسَ  رَ انتشَ جبٌل في س ف وِحِه       
 اه  ــقــيــوســـم اللِ ـــرير  الش  وخَ  ...ذاه  ـه  وشَ ــون  ــلَ  ر  ــيــزاهاألَ      
 واه  لِ  ف  ان رَ ـــمز  ـــال رَ بْـ وعَ  دِ ق المجْ ـبَ على عَ  ه  تاريخ   امَ ـــن     
 اه  بـَ جِ  ل  ذَ وال ت   ...خيل  اٌب لدَ ـرك لين  ال تَ :  لبنانَ  جد  مَ      
 عبداهلل غانم )"ضباب"(         اه  رَ من ثَـ  ة  ر  ذَ  ل  ك    ناـلَ ف...عليه ضٌ اــال انتق : لبنانَ  ق  ـــحَ      



 3102-3102لجديد اموسم لل حاضراتِ م  السلسلة افتتاح في 

 انيالتراثَاللبنَمركزَ 
َيف
َيركيةميةَالَ الجامعةَاللبنان

  ن  ىل أ  إ   موك  دع  ي  

َك ــرَعـــبــداهللَغــانــمــذَ ــتَ نَ 

 ةه الشخصي  غراضِ وأَ  جريدتهو فاته ل  ه ومؤَ وطاتِ مخط  في معرض  لِ 
 هـتـه وشخصي  دبِ حول أَ  دوة  وفي نَ 

 ي شارك فيها
ََالداخلَوجحيمَ َالحواس ََفردوس ََ:ََعي َزَ ــبَشوقيََرَــاعــشال

اليومَعبداهللَغانمكيفَنَ َ:َارسندرَنجَ كَ لَ بَأَ محاميَوالكاتال َ؟قرأَ 
لَالدكتور َ؟فيهَهَ أ قولَ د َـعبَ َهلَمنَجديدَ ََ:غانمَغالبَالرئيسَال و 

َ

ـثِـّلَجهادَالَ ـعمنَشَ َقراءاتَ  َندريره:َالـم م 
 

 المركز دير  م   اللقاءَ يـ ــديــر  
َيبـنريَزغـرَهـالشاع

َ
 3102ل و  رين األَ تش 7 ثنينلِ ا مساءَ  7:11 الساعة

 رضي الطابق األَ  -مبنى الجامعة الجديد  -عمال دارة واألَ ة الِ ي  كل    - 412القاعة 
 بيروت -قريطم 

 الطابق ذاته -دوة مباشرًة في مكتبة رياض نصار افتتاح المعرض بعد الن  
 لو  تشرين األَ  00مساء السبت حتى  ويستمر  



 هعرِ شِ من 
 وح  رَ طْ و مَ د  عْ كان بَـ   وف قلبي انْ ش   تَ       وـح  تَ افْـ  :ليري وقالتْ دْ على صَ  تْ ق  دَ                 

 وح  مَ لْ ك تِ ـيــلّ ــود خَ ـــع  ـــو وما بْ رجع  ستَ ــبِ        ك رفاقْ دَ نو عِ ل  تْـ فْ ي وشِ نّ ظَ  حّ صَ  نْ واِ      
ل و عِ واِ        اقْ ـتـالينا العـيـى لــسَ ــنْ ــوبِ  ...وبِــسترجع         نَدك رفاقْ ْن َصّح ظَّني وِشْفتـْ
 وح  بَ دْ تِ ــوم بْ يَ  لّ ــك  ...كْ دَ ــنْ ــع لّ ضَ  نْ واِ        ه الفراقْ ر  و مَ ح  بَ دْ ، يِ كْ تَ رْ جَ هَ  انْ  قلبي،      

*** 
 عرى الخيال والشِ لفَ ر الحَصْين" مَ هْ بــ"ضَ   ر     الوكْ  دّ ون حَ هَ  ...حينيلَ شْ ون اْ ـــــــهَ      
 رــــــــزهْ  ة ـــاقِ ــبــــبِ  ك ـبِ ــلــق ي ــبــعْ ــتْ ــتِ  ال         واديــــون للـــــــور من هَ ــــــــــه  عندي زْ      
 راحـال -لوال الفساد  - تْ ــنِ و  ـــكَ ـــما تْ         "راح" وال تقولي ...نييلحـشْ ون اْ هَ      
 احــــوارت و ـــتـــلْ ـــمْ ـــحَ  ل ز  ــــنَ  اب ـــط  ـــح        وبـع  ـتـْ مَ  ي ـتـالــحــبْ  ي ـنـيـنـمّ خَ تْ  ال وْ      

*** 
 لبنــاَن  رنيَن اأَلوتــار في لبناِن؟  في  غيرِ اأَلوتــار     أَتَـــــِرن       

 ؟الزمانِ  ءِ يْ فَ غشة  كَ لماس في د  من األَ  البقاع فجرٌ  جميع  أَ      
 انِ ـــيــــود بَ ـق  ـع   هِ دِ ــيــوفي جِ  ...اريخ  ـــت شالح  ه مَ ــافــتــكأَ  فوقَ      
 وى السكرانِ بالهَ  ه  ـتـْ ف  ـلَ ن وَ سْ رض بالح  ة  األَ وهَ ل  أ   ه  ــتْ ــحَ ــسَ ــمَ      
 تانيـسـب   ه  ف  رْ غابي، وعَ  بّ هى، ومراعي الح  ع الز  دي مرتَ لَ بَـ      
 الجمال في لبناِن؟ قيقَ شَ  انَ ـلبن رِ ــيــفي غ الجمال   ون  ـــيكأَ      

*** 
 اريّ ـث ـ ال اءِ ـفـطـفي انْ  بحَ الص   برقَ ا نَ جوم فهيّ الن   ب  هوذا مغرِ        
 اــيّ ــنِ ــبَ  يا   ة  بَ رهْ ـــبِ  وا الَ ــعــتَ  ح ــفـوالص    راءةِ ــبَ ــال بلة ق   لى وإِ        
 اـيّ ــتَ ــلَ ـــقــلود في م  الخ   ون  ـي ولَ بّ من ح   مقاطع   :م  نت  ما ك   كل         
  أ ذ نـَّياجاء في ر  ـال  ولحن   قلبي  على   زاءٌ ــ: عَ م  نت  ما أَ  كل          

: هو الفِ فالذي ك   مْ عندك   نا ما زلت  أَ        الترابِ  ين  ـجال عَ  ر  كْ نت 
 بابِ الض   فــوقَ  ـنـاكَ وا: ه  كاني فَأجيب  عن مَ  م  ت  لْ ئِ ذا ما س  وإِ      

 



 ــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــ
 ت ه تدريَس الل غِة واأَلدِب العربي  فيها.ْشأَت ه  في طبيعتها الشاعرة، ومزاولَ ه في بسكنتا، نَ : والدت    0941 *
 (.0420ين )حتى ت سنتَ دبية اجتماعية جامعة، استمر  جريدة "صنين" أ سبوعية أَ  ه  صدار  : إِ   0434 *
 )َمّي( التي كَتب لها ج ل  شعره الغزلّي.مته يمامة محفوظ غانم هِ لْ ه م  ــتِ ــحبيبَ  ه من جارته: زواج    0421 *
  والد: جورج، سمير، شكري، كمال، مرسيل، روبير، غالب، رفيق.أَ  ومن ثمار زواجه ثمانية        
 ة.ح عد  القت رواجاً بتمثيلها مراراً على مسار رية ثْ "شيطان الب رج" مسرحية نَـ  ه  صدار  إِ :   0421 *
 واجتماعية. دبيةً ونصوصاً أَ  وَأساطيرَ  من روايات   ت باقات  مجلة "الد هر" شهرية نشرَ : ِإصدار ه    0427 *
 ساطيرها.عن تاريخ بعض الشعوب القديمة وأَ  جيال" وفيه لمحاتٌ "كتاب األَ  ه  : ِإصدار    0429 *
 (.0414ثانية سنة  طبعةٌ  ات له)صدرَ  ة اللبنانيةمجموعة "العندليب" بالمحكيّ  ه  صدار  : إِ   0424 *
 لية عميقة.م  ّساك" مستوحاًة من مفاصل القرية اللبنانية في مواقف تأَ قصة "جبل الن   ه  : ِإصدار    0421 *
 "بعد الخطيئة" مجموعة تسع قصص قصيرة من مواضيع الطبيعة اللبنانية وِإنسانها. ه  : ِإصدار    0411 *
 وَأدبّي مؤثّر. ه في مْأتم كبير شعبيّ عتْ عاماً في بسكنتا التي ود   12عن  هتموز( غياب   20: )  0414 *

*** 
 ة حمدان، صابر الصفح،...صوات: فيروز، نور الهدى، كارم محمود، زكيّ أَ  غّنت من قصائده مجموعة   *
 مستوى صالحات على البإِ ه اللبنانية التي طالب من خاللها ت في افتتاحيات جريدته "صنين" نزعت  تجل   *

 سلوب حاسم حازم.السياسي واالجتماعي والعمراني واالقتصادي والتربوي والوطني العام، في أ     
 باً مدرسية لتسهيل العربية.به كت   عضَ طويالً بأ سلوب طلّي وَ  ع رف بــ"المعّلم عبداهلل" لمزاولته التدريسَ  *
 نسية في الشعر والنثر والحياة.ه الرومَ لها طبيعتَ ت عليه بجماغدقَ تعّلق كثيراً بالطبيعة اللبنانية التي أَ  *
 ه في ش ؤونها العامة لتسهيل معيشتهم.بناَءها وضلوعِ ه أَ في ضيعته بمساعدتِ  كثيرةٌ   كانت له مساهماتٌ  *
 بليغ. وْقع   َطب  ذاتِ و خ  أَ  دبية بقصائدَ من المناسبات االجتماعية واألَ  كبير    شارك منبرياً في عدد   *
 واجتماعية. وتاريخيةً  دبيةً أَ  نقديةً  قاته مواضيعَ في حلَ  ذاعة اللبنانية عالجَ من الِ امج كان له برن *

*** 
 .عراً ونثراً شِ  المطبوعة والمخطوطةمؤلفاته الكاملة  مجموعة  في ثالثة َأجزاء ت بعد غيابه صدرَ  *
  .األ دباء أَبنائِهوآثار  ثارهآلتحفاً "مركز عبداهلل غانم الثقافي" م   ـتـتـاحاف بسكنتا: -02/9/3100 *


