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 ل"ػقػد عػيػعساعة مع سَ  011ب: "ػيػنري زغػى
 4192تشرين الثاين  97 –" سعيد عقل"يوم ناسبة مب

 
 مة:المقد  

، فقيًّاأُ نُصوَصهم طالع أَ  ا. ملونثرً  ارً شع عالموبرز أَ بأَ  اللبناين   دبَ تابع األَ حُت أُ ة، رُ يف مطلع حيايت اأَلدبي  
ََ الكررةِ ، أَتبٌن  نص  يف نسيج ال لتُ توغ  بل   لدى كل   ثَ بَ ، كي أَ تعبًنًا، َأو ادلعىن تركيًبا و الصورةِ ، أَ أُسلوبًا  ارتدا

ادلضمون، بل غايًة يف ذاهتا  نقلِ ل وسيلةً  ال باعتماد اللغةِ  نص  و على الة، واشتغالِ ي ـ دبو األَ تـِ و شاعر عن ُىوي  ديب أَ أَ 
ز  وهبذه الـ"كيف نرُتب" يتمي   .ب ماذا"ب" بل "كيف نرتُ دب ليس "ماذا نرتُ بقى. فاألَ نقى وأَ ادلضمون أَ عل تَ 

 ع بالوزن والتكاعيل.خًن عن النظم ادلقن  األَ  اعدُ ل عن السرد البارد ويبو  األَ  عن سواه، فيبتعدُ  ر وشاعرٌ عن آخَ  كاتبٌ 
ب"( اىتماَمهم بالصورة بالرتكيب )وىو سرُّ الـ"كيف نرتُ  ًماعرائنا اىتمادبائنا وشُ ما وجدُت لدى أُ  انادرً 

 وادلعىن وادلضمون. 
 دون العناية بالرتكيب. ومعىن ومضمونٍ  ذا صورةٍ  انصًّ ونادرًا ما وجدُت لدى سعيد عقل 

ىل إِ وصواًل بتلًة بتلًة  ح الوردةَ ة، كما نكت  دواتو اللغوي  ىل أَ إِ  لوًغابُ  سلوبو ُدربًة ُدربةً َرى أُ ــعُ  وبعدما فــت ْحتُ 
عره )"بنت شِ  س لـخمر"، ...( وقراَةَ ن حرى"، "كأْ نثره )"كتاب الورد"، لبنان إِ  عيد قراَةَ ق، رحُت أُ ــبَ ــينبوع العَ 

نا وأَ  نص  ال جيَُ تُّ أَ ـين بِ ن  كثر، ألَ و أَ نص   ال"، ...( فَأستسيغُ  مجل منك؟ة"، "رندىل"، أَ يكتاح"، "قدموس"، اجملدلي  
 النثر.  وترتحُ  ُتو تَِلُد القصائدَ كيف شاعريـ  ا  نـً ي ـ بـمت ،َجهاثناياىا ونسْ عالـٌم مبكاتيح تراكيبو، مدرٌك 

ٍة ومهرجاناٍت أُتابع زُلاضراتِو وأُمسياتِو ومداخالتِو ومشاركاتِو يف مناسباٍت أَدبي  عمق، رحُت، مبعرفٍة أَ  منذئذٍ  
تكرًنَه  ادباَ وَأصدقاَ، مراقبً ٍة لدى أُ ٍة وجلساٍت وسهراٍت ولقاَاٍت خاص  جامعي  ٍة ودروٍس ٍة وندواٍت ثقافي  شعري  

ََه يف أُموٍر ِإبداعي    ة.ٍة وِإضاَاٍت لبناني  ٍة وُشُؤوٍن وطني  ومنِطَقو وآرا
لـِمَئة: بـََلَغِت اقضيُت معو ساعاِت عَمٍل حٌن  دب  و األَ فن   كنُت بلغُت من معرفيت َأسرارَ   ىل ىذا احلد  إِ 

ة يف حياتو عن مراحَل رئيسٍة يف حياتو، نشرهُتا ل مر  ( قطَْكُت منو ما كَشَكُو أَلو  9771مخسٌن يف بيتو )سنة 
( ُُث  9771ار ي  أَ  91 - 45ىل العدد إِ  9771آذار  6 - 36ة )من العدد ة "الوسط" اللندني  حلقاٍت يف رلل  

( أَمام كامًنا 4114اخلمسٌن اأُلخرى )سنة قضيُت يف كتاب "سعيد عقل ِإن حرى"، و  ها الحًقامجْعُت بعضَ 
نشَر منها على  ةً ـزيوني  ڤـزيون لبنان" حاَدثـُْتُو يف برنارِلي "سعيد عقل ِإن حرى" سحابَة مخسٌَن حلقًة تلـڤ"تلـ

َح يف بعِضها ة، وشرَ ٍة وتارخيي  ٍة وحضاري  ٍة ووطني  دبي  ٍة وأَ ٍة وعْلمي  يف لبنان والعامل أَفرارَه يف مسائَل فرري  الـُمشاىدين 
 .استساًغا ائها أَمتعَ تو ِإىل قُــر  قصائَد لو أَوصَلت مكاصَل شاعري  
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يف تلك الـــ"مئة ساعة مع الذىني ة  مداخليت يف ىذا ادلْؤدتر ألَقول فيها ما كان يل من تكاصيل السياحة  
 سعيد عقل".

*** 
 وػتػيػفي ب خمسين ساعة: لقاءاتٌ ل و  أ( أَ 

 الشاعر!
 و خيتصره. ن  سم على أَ هبذا االو الرثًنون يعرف
 ها ليست الوحيدة.برز، لرن  األَ ا رمب  من بيدره الرثًن.  واحدةٌ  الشعر سنبلةٌ  ن  أَ  القليلٌن يعرفون لرن  
ال صكاُؤه تغًن  وال  واالكتشاف.ف. يواصل الطريق د وال يتوق  راقبو يتجد  أُ ومنذئٍذ  ،9754سنة  وعرفتُ 

 ىل امتالَ احلضور. ر الذاكرة إِ كْ يت من صِ يأْ  دائًمانشاطُو. 
حصاَات. ىل آخر الِ زمنة إِ ألَ ال و  حدث رقم. من أَ ىل أَ اريخ إِ ت قدموال رقم. من أَ اسٌم ال يغيب عن بالو 

    ان تويين.غس  عنو كما قال   رقام"م باألَ صدُ ج، و"يَ ٌن باحلجَ خٌن بالوقائع، والسياسي  ر  يقارع ادلؤَ 
 عر: ن ىو يف الشِ وىو مَ  م. وىا ىو يعرتف، شاعرًارقام تعين الِعلْ واألَ 
ى الشعر ىو . حت  علمي   كما يسحرني اكتشاؼٌ   ني قصيدةٌ تحفة عظيمة. ال تسحرُ  م وراء كل  العل   -

من الكتابة  بُ تعَ من الشرود في القصيدة فتبقى في موضوعها. حين أَ  م يعصمُ ابن العل م. العل  
 ة.ب علمي  في كتُ  قرأُ أَ 

فادلناسبة ال تعود  ،مسىىل أَ ل عليا تشيل بقارئها إِ من فضائل وعواطف وُمثُ  ع باقةً قصيدتو تمَ  ن  من ىنا أَ 
 نبل العواطف. فرار وأَ هبى األَ أَ  القصيدة، لرتتدي تررًن م قولةَ أَ  م استذكاًراكانت أَ غَزاًل  ر، سوى مب  

 ة. والقطعة النثري   ش القصيدةَ زميل نكسو ينقُ من مقلع واحد: اجلماليا. بالِ  ِشعرُه والنثر
الرلمة  ن  أَ  يرىة، طبعىل ادلها إِ خذ طريقَ ن تأْ من سلطوطاتو قبل أَ  ن يرى واحدةً  لو، مثلي، أَ وَمن تسىن  

ن يٍّ آخر، غًنه ىو، أَ ألَ  شُلرًنات مبصهر من ادلكردات وادلرادفات والتغيًنات والتجويد، ما ال يعود مر   خطوطةادل
 خًنة.بصيغتو األَ  نص  ال قرأَ يَ 

هين ذا قاربناه من الشعر، ونُ هين النثر إِ نُ د: ""، ويشد  عظيم كالىما فن  ال فرق لديو بٌن نثر وشعر. "
ن عظم مَ و "أَ ن  ىل القول عنو إِ ه. وىذا ما دفع سعيد تقي الدين إِ شعرَ  وتقانَ ه إِ تقن نثرَ يُ ". لذا ذا قلناه منثورًاالشعر إِ 

يف  ةٍ ي  على نثره من شعره بل عجبُت لثنائ ون قازان: "ما خكتُ نطُ ة". ويف السياق نكسو قال أَ ب النثر يف العربي  تَ كَ 
. سعيد عينُّ مَ ـو ىو الن   لرأَ حّت   ،حد  الباعات ليو بلولبةٍ ىم إِ شدُّ يَ  ،م لرفاقوب، حٌن يقد  ادلطي   بداع. ىذا القلمُ الِ 

 ع".وِ رْ ــيُ َأال   عقل يستحيل 
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 .، وكان الزمان قصًنًايف بيتو ليوإِ جلسُت   ساعةً مخسٌن
، يف تلك يل ما قالوو يف استباق ما سيقول. ًة واحدًة مل ُيسعكين مر   (9754)منذ  صداقتنا مًعا طولُ و 
 . و جديًدااخلمسٌن، كان معظمُ الساعات 

 ارقامً وأَ ََ مساأَ  من ادلعلومات:ق ذا الدفْ هبسعيد عقل  فررَ يف مخسٌن ساعًة ف رث  ن نُ فريف ديرن أَ 
جل من أَ ر عمره نذَ ذي ، ىو ال  عن لبنان ، خصوًصادقيقة ال ختون عجيب، وذاكرةٍ  ذىينٍّ ، يف صكاَ حصاَاتٍ وإِ 

 لبنان: 
 .ديرني على ثرى بالاكسِ  ...ناأَ  زنبقٍ  شلحُ 

 ن حرى... سعيد عقل إِ 
 ن وىو حيري.و  دَ نا أُ مخسون ساعًة وأَ 

. ن يرون مهندًساات ويف بالو أَ على الرياضي   حياتو تركيزًا بدأَ  .عرامسو الشِ  منذ ثالثينات القرن ادلاضي ديلُ 
ىل عامل الرلمة ويرون لو فيو ما لو من و ينتقل إِ بيو جعلتْ وقعت ألَ  دب لوال حادثةٌ يدخل عامل األَ ن وما كان لو أَ 

 ثًن.ن وتأْ شأْ 
رون لو نو اهلل وتو يرب على كُ تْ يف البيت جعل ر حادثةٍ ثْ وىل إِ يعي اهلل منذ طكولتو األُ  بدأَ روى يل كيف 

 ه يف الالىوت.آراؤُ 
احلرف يف استيعاب ف تقصًن ، اكتشَ مة يف الصف  لو مع ادلعل   ةٍ ثر حادثإِ ، ة الثالثةوىو منذ سنتو ادلدرسي  

 بثورة احلرف وثورة اللغة. الحًقا لعَ طْ  يَ اللغة، ما سيبقى يف بالو حّت  
جائزًة كانت طلق أَ ف بلغ اخلمسٌن حّت    يافًعاطريقو فًّت  واصلَ  ،م والعطاَيف الررَ  لٍ ُمغاٍب هنِج أَ على و 

 .لقها شاعرطْ يُ  يف لبنان والعامل العرب   امن نوعه وىلاألُ 
خبين باعتزاٍز كيف يف مطلع أَ . و دب كبًنًايف األَ  ًكامثق  ِإال  ىل بًنوت ينزل إِ َأال  م صم   ه الذايت  دُّدِ شَ من تَ و 

ليرون  أٌ ي  هَ و مُ ن  وعى أَ قالمنا". و ىل بًنوت سنرسر أَ عنو صالح لبري يف زحلة: "يوم ينزل ىذا الشاعر إِ  قالشبابو 
 .فؤاد افرام البستاينمنو، بشهادة  كبُ  األَ حّت   ر بو الحًقاشاعر عصره، يتأث  

يومها كبى  "ادلرشوف" وكانت ةعلى نشر قصائده يف رلل   ن تقاضى بداًل ل مَ و  كان أَ ىل بًنوت، و نزل إِ و 
ت   يف ما بعد. طوياًل ِإال  ن حيذوا حذوه ، ومل يستطع رفاقو أَ ةبي  دبًنوت األَ رلال 

مرىن مقاالتو  ، كانت"لسان احلال"جريدة يف  سبوعيًّاتٌن أُ مر  و اد" "الصي  ة يف رلل   سبوعيًّاوحٌن راح ينشر أُ 
تيها حصاَات ال يأْ ن مقاالتو من إِ ضم  ما كان يُ ة لِ ساَ الدول العربي  ٌن يف لبنان وعدد من رؤَ كٌن والسياسي  ادلثق  

 سواه.
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رئيس على عهد اللغاَ الضريبة ىل إِ إِ كان يرمي نقذ فيو لبنان من مشروع ٍ أَ سطر من مخسة أَ لو مبقطع  يعتزُّ و 
كتب يف مقالو قطعة الرئيس كميل مشعون،  طلقو ة أَ ل لرقم ميزاني  ل  . وفيما كانت صحف بًنوت هتُ فؤاد شهاب

 لون.صغًنة بعنوان: "ىذا رقم التعتًن" فخجل ادلهل  
ات "رباعي  م رجَ و وتَ غرفتَ  فالزم نطهرايف فندق داخل ام ي  حبسو ادلطر ثالثة أَ ْن خباره أَ ف أَ من طرائِ و 

 ة.نرليزي  ة والِ ة والكرنسي  العربي  الرتمجات  َحــد  الصكحة على ىامش ة، ىل اللبناني  إِ  شعرًا ام"اخلي  
 ادلهرجان.  روسوترون قصيدتو عمو بكاوة، يرر  كان و يف مصر،  يف لبنان أَ  دبٍّ مهرجان أَ  كلُّ 

ثًنه على شعرمها بتأْ  ًعامل ويعرتفان و  مستشارمها األَ وكان الرحباين ومنصور صداقتو مع عاصي كم يتباىى بو 
 واحلياة. من مبادئهما يف الكن   رثًنوال

و ىل لبنان بعدما منعتْ ناظم حرمت بالدخول إِ  روى يل ما كان لو من بادرة يف السماح للشاعر الرتكي  و 
 لدى زيارتو لبنان. سنغورــولد سيدار پليو السنغايل  الرئيس الشاعر خرى مع بادرة أُ كانت لو الدولة من ذلك، و 

ن يقام لو حكل أَ  ،وما زال يرفض ،و احلازمد يل رفضَ ك  أَ  ،دباَتررًن كبار الشعراَ واألُ بسهم أَ يف حٌن و 
 واحد. تررديي  

ة فينيقي  عطاَات  يل، وستةَ منذ إِ  لبنان احلضاري   وُ فُ اكتشليو، ا ز يل، خالل جلسايت إِ غلى ما رك  بٌن أَ 
حد عشر ، وأَ ة يف الكرر العادلي  ساسي  أَ ز رست ركائِ ة أَ ن لبناني  مدُ  ة تسعٌن، وسبعَ ا، وفضائل فينيقي  پورو ت أُ قَ خلَ 

ة يف البطولة واالحتمال برواقي   ذي يراه فريًداال   الشعب اللبناين   دىا يفىل ُمُثل يعد  إِ  ضافةً عمالقة العامل، إِ  لبنانيًّا
 .ةزينوني  

  ساعة.يف مخسٌنَجـم َعها يل ، ما يزيد عن مخسٌن سنةً طوال والذكريات فرار واآلراَ وادلبادئ عشرات األَ 
 "؟الدىر في عبارة سُ حب  و "ن  دب إِ عن األَ  ذي قال يوًماال  ىو فريف اختصاُرىا، 

و. بِ طَ و وخُ و زلاضراتِ ة أَ جلساتنا اخلاص  يف  مرارًاو منو ا مسعتُ سيقول شل   نيل أَ  أَ ي  هَ ليو تَـ جلس إِ أَ بدْأُت حٌن 
دا يل يف ما ب، ل الذكرياتو  سيح معو يف آخر اكتشافاتو وأَ أَ  ر اليسًن. ورحتُ مل يرن سوى النزْ و كل  ذاك   ن  غًن أَ 

 منذ عرفُتو يف مطلع السبعينات.عرفو مل أَ  هنايتها سعيد عقل جديًدا
، ة واالنكعاليف احليوي   اابً بَ شَ  :ر والبصًنةقد البصَ ـمت   ،لذاكرةواالذىن  حاضرَ ا كان دائمً   ليوجلسايت إِ يف 

 حالمو وادلشاريع.على ادلستقبل لتحقيق أَ  رةً مصادَ  ،ل بالغدوالتكاؤُ  ةيف احلماس كاعةً يَ 
 ر. ضِ نَ  الفتة واستعدادٍ  ، على قيافةٍ جاىزوىو  ال  إِ  و مرةً جئْ مل أَ 

 
*** 
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 ز:وجَ ، فأَ "سعيد عقلهنار "ل سؤال بادرتو بو، عن و  أَ 
سريري  َحػػد  ا كمل. دائمً بل أُ  بًداأَ  بدأُ وراؽ. ال أَ ي والَ حد   يكون القلمُ  .نهض في الرابعة فجًراأَ  -

 فجًرا وتُ أ  ي  كون ىَ ملي عليها ما أَ أُ ف تيرةتي السكر تأ  . قبل النوم بها باشرتُ  كونأَ  كتاباتٌ 
صدقاء في استقبال أَ  احيانً وأَ  ،عادة طبعهاوإِ النصوص تنقيح في مضي قبل الظهر ا. يَ وصباحً 

ٍت جديدة  كتًبا  قرأُ أَ  قصيرةٍ  ار. بعد قيلولةوزو   حداث في تابع الَ كي أُ   وصحًفا ةً جنبي  أَ ومجال 
دعوة عشاء، و أَ  و بزيارةٍ رىا، أَ ضَ ح  و أَ لقيها أَ أُ  ةٍ مسي  و أُ أَ   بمحاضرةٍ جمااًل العالم. ينتهي النهار إِ 

 ب كل  كتُ أَ  .اليومي   لى إيقاعي الكتابي  الي إِ نهض في اليوم التى أَ سهرتي حت   تطولَ َأال  سعى وأَ 
 تُ دىا. قرأ  د  جَ يحافظ على نضارة خالياي واستمرار تَ  ي فرًحاخلق بسعدني، تَ يوم. الكتابة تُ 

فرح،  في حالةِ  ية، أَ يجابي  ل في حالة إِ قالع تجعل ةبداعي  الِ الكتابة  ن  أَ  ي  طب   في مقالٍ  يوًما
ق لو حصانة. الجسم وتخلُ  لى كل  إِ  النخاع الشوكي   نمب سر  تَ تػَ  ةً فرز ماد  ر على الدماغ فيُ ث  ؤَ تػُ 

 ي. نا قبل قارئفرح لها أَ جميلة، أَ  ةدبي  أَ  قطعةً ق خلُ ساس: حين أَ ي في الَ إِ وىذا مبد
 .ذاكرة دِ قُّ وَ وتَـ  ذىنٍ  صكاَِ سرُّ ما لديو من و  يف عقل سعيد عقل،نضارة ال سرُّ  ىذا لعل  

  عقل سعيد عقل؟ يف رحلةٌ 
 .صغاَالِ بل على ادلعرفة بتواضع العلماَ وبرارة االقتبال وبراَة قْ ـمن يُ كلُّ يعطاىا   ةٌ ذىني   متعةٌ 

 
 زيونڤالتلحلقات الخمسون اُلخرى: ب( 
ن أَ  4114سنة زيون لبنان ڤتلي  ـلَ يف بيتو، رِغَب إِ  سعيد عقل ىلثالث عشرَة سنًة من جلسايت إِ  بعد

 شعره وحياتو.يف  ضليًعامام الرامًنا لروين أَ  هأُحاورَ 
ها ُر َأن تستغرقَ يت يتصو  لتُو عن عدد احللقات ال  سأَ  .عليو ادلوضوع فرح َب بالكررة بو عارًضاإت صلُت 

 ديثُنا".احأَ  تما احتاجَ  فلتستغرقْ  .د: "ال ُُند  جاَبين فورًاأَ فجلساتُنا، 
 َأن   ض ُمعتبًافرفَ  ،ةدبي  ة واألَ ًة يروي فيها مسًنتو احلياتي  يوغرافي  ـلُتو ِإن كان يرغُب أَن تروَن حلقاتُنا بسأَ 

حري يف َأن أَ أَرغب ال ًة فال داٍع لتررارىا على الشاشة. وَأضاف: "يوغرافي  ـلقاَايت اخلمسٌن اأُلوىل معو كانت ب
 من سًنة سعيد عقل". ىمُّ فرار سعيد عقل أَ أَ  .عن حيايت

 جلسٍة حلقَتٌن. يف كل  ُنَصو َر ن ثلثاَ على أَ  تعٌن  موِعُد التصوير صباَح كل  
ن دون أَ من  ،وىو يف كامِل أَناقَِتو ادلعتادة، اوقت دتامً و كل  ثلثاَ على الصولِ كان سعيد عقل يف وُ ُمذىاًل  

 ناقِتو.حدى عالمات أَ إِ  ،ينسى ربطَة ُعنقو احلمراَ
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ُو كان ها، َأي أَن  على احللقة ُكل  فيمتدُّ  ،ذي سُأحاوره فيوكق على ادلوضوع ال  ا نت  بل البدَ بالتصوير ُكن  ق
 ودقائقَ  ِبعُو تكصياًل ط يف موضوٍع واحد ال خيرج عنو بل ُيشْ دُيضي الدقائق اخلمس واخلمسٌن يف احللقة يتبس  

 وحقائق.
و تكصيٍل عن ادلوضوع و تاريٍخ أَو معلومٍة أَ و ال يتعثـ ُر يف استذكار اسٍم أَ ن  حلقة أَ  وكان يلِكُتين لديو يف كل  

و  باتت رفيقتَ رُىا حّت  ث يف ىذه ادلواضيع ويُرر  يتحد   ،يف جلساتو الدائمةُو، أَن   ىلإِ ُثين فيو. وىذا عائٌد ذي حُيادال  
نشُر يَ ىرذا ُو ن  ألَ  ،ىذا ما أَغراُه للقبول بتصوير ىذه احللقات . ولعل  مسائها وتوارخيها ومعلوماهتا وتكاصيلهاة بأَ اليومي  

ضور، احلُ  و زلاضراٍت زلدودةِ أَ  ةٍ بعدما كان ينُشرُىا يف حلقاٍت خاص   ،وَسَع من الناسفراره على مساحٍة أَ أَ 
 وسع.ىل اجلمهور األَ فراره إِ ُيساعُده على نشر أَ زيون ڤفالتل

ُو حاضٌر جاىٌز ن  ىب ألَ قبل تصوير احللقة اأُلخرى فيأْ  ِإن كان يرغب يف اسرتاحةٍ  ولُ سأَ أَ . تنتهي احللقة اأُلوىل
 ٌن يف جلسٍة واحدة.كثر من حلقتَ الرالم ألَ ُو يستطيع ن  أَ  شعرألَ  ُر التكرًن ُمتأى ُب الذاكرة حّت  نضِ 

ابن السادسة والتسعٌن،  اب  الش: ويبقى ىو ىو ،خلمسٌن دقيقًة ُأخرى يف موضوٍع آَخرالتالية نبدأُ احللقة 
 ة واحلديث واللقاَ بال تعٍب وال تعثُّر.احليوي   الكيت  

ِة طاقتو وىو ال يزاُل يف فتو   ةفتنتهي احللقة الثانيه فرارُ ًة أَ حديثُو، ُمَتسلسلَ  ًساو، سلِ صوتُ  كان يبقى َجهًنًا
 ة.ة والذىني  اجلسدي  

ين ال أُناقش سعيد عقل وال ن  ومونين أَ ٌن يلُ ٌن وصحافي  ي  عالمإِ صدقاَ لتقي أَ رنُت أَ فاحللقات  بَــثُّ  بدأَ 
هبدوٍَ  كنُت ُأجيبُ و اللوم ىذا يُزعْجين ترُكُو ُُييب مهما طال جوابو. مل ايل وأَ ؤَ سأُل سُ لو وال أُقاطعو، بل أَ أُجادِ 

عبوٍر وليس  عقل، واجلسُر وسيطُ  فرار سعيدتعبـُُر عليو أَ  رًاكون يف ىذا البنامج جسْ ن أَ نا ارتضيُت أَ وقناعة: "أَ 
 تكتيش". حاجزَ 

متُع هبا خبَـَرين كم يست، فأَ ة مع سعيد عقلزيوني  ڤكان يُتابُع حلقايت التل  صديًقا يل شاعرًا التقيتُ  يومٍ  ذاتَ 
من تدريس يقرُأ دُيضي معظم ساعات الكيف  ،ُس فيهاوسعيد عقل يُدر   ،مٌنيف دار ادلعل   ُر حٌن كان طالًباويتذك  

 شرُحها.قصائده ويَ 
يشرح من شعره ونثره  حّت  مام الرامًنا جودي معو أَ ستكيد من وُ ن أَ أَ رُت قر  ىذه الكررُة يف بايل، ف تْ بقيَ 

ٍب مام على الشرح أَ  بعدما كان مقتصرًا ،الواسع زيوين  ڤللجمهور التل  .يف قاعة الصف   نمعدوديطال 
ة ة والعلمي  والكلسكي  ة واحلضاري  ة فراره الكرري  انتهى من شرِح أَ  ن يرونأَ وافق شرَط عرضُت عليو الكررة ف

 ىل الناس.يصاذلا إِ يت يريد إِ ال  ة واللبناني  ة ة والروني  والالىوتي  
ثار أَ ما  ،ط ويشرحوىو يتبس   ،بياتوأَ  مقاطعَ حتليَل و لُ سأَ وأَ  ،عره ونثرهقرُأ لو من شِ ُت أَ خذْ أَ : وىرذا كان

ن حرى"، وبيًتا من كتابو "لبنان إِ نُصوًصا  ،طًعامقْ  طًعامقْ  ،ُت لوقرأْ  متابعة احللقات.ـكثر لأَ  ًكاشغَ ادلشاىدين يف 
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لو عن بعض سأَ أَ ة" وقصيدتو الطويلة "فخر الدين". وكنُت ي  ال" و"اجملدل ؟مجل منكِ أَ " و""رندىل منقصائَِد  بيًتا
 سلوبًاأُ و معىًن ومبىًن  ويشرحُ  وىو يشرحُ  ،زه عن سائر الشعراَي  مَ ـمبدعة تُ ات قي  ٍت لو لسرار تركيباة وأَ مكاتيحو الشعري  

 وتراكيب.
برٍف  نص  طبُع الأَ حلقٍة  يف كل  كنُت   ،ا وصورةً صوتً ، نثرًاو أَ  عًراِو شِ نص  كامل يصال   على إِ مين   وحرًصا

و البيت أَ  الرامًنا ادلقطع النثري   تابعن تُ من ادلخرج أَ ب طلُ وأَ  ،مام الرامًناة أَ ٍة خاص  نص  ضعُو على مأَ  ،ُمرب  
سَكِل الشاشة ويُتابعون سعيد يف أَ  نص  فران ادلشاىدون يَروَن ال ،شرَحوُ وىو يَ سأُل سعيد عقل نا أَ فيما أَ  الشعري  
 شرحو بالتكصيل.عقل يَ 

رثًنين من مشاىدين كما كانوا وعند ال - عندي ىم  ة كان األَ ني  و يز ڤىذا اجلَز من حلقايت التل ولعل  
 ن حيَظوا بشعر سعيد عقل يشرحو سعيد عقل.أَ  متوفـ رًافليس  - يقولون يل

من وادلشاىدون  ،تنامىت الـُمتابعُة تَ كان  ،زيون لبنان تباًعاڤويعرضها تل ،حلقات البنامجنَصو ر ا وفيما كن  
 احللقات.  بـث  عادة ة طالبٌن إِ صلون باحملط  لبنان والعامل يت  

وقال يل  ،رض احللقات اخلمسٌنزيون لبنان عڤعاد تلأَ  (4114) لو  األَ  البث   بعد ُنو عاٍم على ،وبالكعل
 ل.و  ذي شاىدىا يف عرضها األَ كثر برثًن من ذاك ال  أَ  ت مجهورًاا استقطبَ هن  أَ يومها ل البامج و مسؤُ 

* * * 
 خػػاتػمػػة

 مسًنيتيف  تساعاال بٌن أَمَتعها ، لعل  زيونيًّاڤتل تصويرًا وأَ  يًّاتدويًنا خط  مئُة ساعٍة قضيُتها مع سعيد عقل 
 ة.دبي  األَ 

قد  مرٌ أَ نتاجو،  ة وأَقرأَ ة والشعري  دبي  تابَع بعض جلساتو األَ وأُ  9754منذ عيد عقل س صديقَ  كونَ ن أَ أَ 
اَ خالذلا للقر   ساعة استخلصتُ  911طيلة  مهنيًّاو زلاورتِ  ن ترون يل فرصةُ أَ  غًن العادي   ، لرن  يرون عاديًّا

 .بنانًاولُ  عًراشِ ذي ديلُ عْصَرنا ذلذا الشاعر ال   افرارً وأَ  مسًنةً  ادلشاىدينف
 ن حرى"..."سعيد عقل إِ 

وفْرريًّا  دبيًّاأَ  جيالِنا ادلقبلة ُذخرًانا وأَ ما سيبقى جليلِ  ،اَ وادلشاىدينىل مجهور القر  إِ  ين  ، وموىا ىو حرى يل
 جل لبنان.و من أَ ه وقلمِ فررِ نتاَج  رَ ذَ نَ من شاعٍر عن لبنان  وحضاريًّا

                     

 
 


