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 سيرة سعيد عقل وأبرز منجزاته                    

                 1912-2014  
 
 

 
املافوش " تنااهى إلناا ووةة الشاعر مسه حت  الفظ أحٌد ما إن ي  و . يف عصرهل ظاهرة فريدة شك  ويهو الشاهد على قرن بأكمله، 

 . "ة لباانهعبقري  و نه بعبقري   باهينامل"، و"الصوت ي  ة  و  ه  ال  "، "الشعر
شبل عقل  والده .1(1910 ةويف سجل  املعمودي  ، 1908نه ي  ) يف بطاقة هو   1912عام  وزم  ـت 4يف  يف مدياة زحلة عقل  سعندد ل  و  

هو  بكرٌ  شقنقٌ .له  (فةٌ ومثق   نبنلةٌ  أمي ) ايل يزبك من بكفن  د  أ  أم ه و .(كنهامل  وكباة  ،، وأحد أعنان زحلةقلنل الثقافة أب عصبي ) من زحلة
 .آخر العاقودهو سعند و ، مها هنفاء وإمينلي ان، وشقنقن1927عام  هاجر إىل أمريكا ،عقل

 طفولة الشاعر...
ت  على فكرة املطلق. كان عانًدا يف ن  ع  عاه و   .ان  ل ق  أيب كان م ط  :"والده طبع يف وجدانه هذه الصوةة عن، فيهبوالد  عقل ر سعند تأث  
حني نزح معظم ،ام احلرب العاملن ة األوىلم  ما أذكر عاه: قراة ه توزيع اإلعاشة على املعوزين يف أي  أ ق د  سنقاميت...اسنقامة، وعاه أخذت الا
ةسك   اإلسهام يف اإلعانة. كل  يوم ة أن  علنه أيب كان منسوةًا، قر   ر كثريًا باحلرب. وألن  ومل تنأث   ،ان البل إىل زحلة، لكوهنا مدياة خرير
ا حنن أن نشرتك مع اخلدم يف ةاح يطلب ما   يوز عون خبزًا وطعاًما على من ينجمَّع يف ساحة البنت. ث   ،يف بنناا ،دمكان اخل سبت

 : اتهمخاسن  "، كما ووفه يف إحدى النبذير سخاء ، وبلغ كر م ه حد   كان أيب جماون  النوزيع كي نشعر أكثر بعاطفة العطاء.
 ن أةاهن  أمين عل  

 أيب... أقول الفون 
 اكن  و حبنـ ه ن   م س  

 ... لكن  بُّ عقليأ ح  
 .2"ا من جاون  ال خنالن  
 كان له يف أم ه مثال أمسى : ، و بنكاةواالوحتمله على اإلبداع  ،باإلنسان ىققنبس من حكمنها األسس اليت تر فا ها أم  أم  

                                                           
، ويف سجل  العماد 1908، أم ا بطاقة هو ي نه فم سجَّل علنها أن ه و ل د عام 1912مت وز عام  4الكنب والدةاسات واملراجع تشري إىل أن ه و ل د يف  معظمالابذة البنوغرافن ة عن سعند عقل يف  1

نبعد أن يبقى الطفل عامني بدون معمودي ة، فمن املرج ح أن وألنَّه من املس1910آب عام  10زحلة ذ ك ر أن ه اقنبل سر  العماد يف  –يف كانسة ماة يوسف للرهبانن ة األنطونن ة املاةونن ة 
" عمره الحًقا لنحصل على ةخصة بإوداة يوةد املؤل   سعيد عقل إن حكى. ويف كناب هاري زغنب 1910مت وز عام  4يكون مولده يف  ف على لسان سعند عقل نفسه أن ه " كّب 

 . جريدة يف زحلة مل يكن ميكاه احلصول علنها يف سن مبكرة
 .20، ص 2012، طبعة ثاننة، سد  البوشرية، دةغام، سعيد عقل إن حكىزغنب، هاري، 2
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الفرنسن ة و : العربن ة ة، وكانت تنقن ثلثًاجية مدةسة فرنسن  وحس  المال. وأخذت  عاها حب  الثقافة. فهي خر   ،ي المال"أخذت عن أم  
وأننًقا. مل تكن أبًدا حتنمل البشاعة وأخباةها وةواينها.  ، ونب ذ كل ما لنس مجنًل أخذت  ةوح الشم م واألنفة ة ... وعاها أناواإلنكلنزي  
 ا جاء يف مخاسن ات الصبا: وم   .كثري  على ن ضج  وكانت 

، بعد ، ن ك    شاكس ت  أمي، وطفًل   د  كات 
 قطف ت  عن شعرها، يل، بعض أزهاة  

  ة دَّها... والع ب بإسواةي" ال  أ  قالت:"
 مه َّين ذهٌب يف املعصمني غر د  ما 
ت  عن ش عر  أ م ي كلَّ أشعاةي"قطف  

1. 

كنسبت ا ني كات ننسبت إىل مدةسة األخوة املرمين  امجل. وحني أعشت مع الوالدة طفولة وال وعن مرحلة الطفولة يقول سعند عقل:"
ة هذه وةحت أطو   ،2ق باللهوتومبادىء تنعل   ساه من أسدتين إي  رت كثريًا مبا زو  لع الواسع على األموة. وتأث  ط  ، واالالسلوك ن  س  ح  

موجود يف الكنب ال  ا شخ  مثايل  لن ها بدوةي وكأهن  امها األخرية، فدل   أي  لاا حت  ت تدل  مق يف األحباث والدةاسات. ظل  املبادىء بالنع  
 .3"يف الواقع

س ذا ةاح البنت كلو ما بزعل بس بزعل على الكناب املقد  إويف مقابلة تلفزيونن ة قال عقل:" الكناب املقد س إلو تأثري علي  كنري... و 
 .4شي خطري، وقوية حايل بالعلوم"كرت من البنت"، وأضاف :" قوية حايل باللهوت، علم اهلل أ

،وكان مة ووفنا"، اليت فنحت مدةسة وغرية ألثرياء زحلةة لـ" املعل  أمضى سعند عقل ثلث ساوات من طفولنه األوىل يف مدةسة خاو  
ًسا كان منمر  . ، نصف داخلي  1917عام  وة املرمين ني الفرنسن نيخإلماةيست"، لننسب إىل مدةسة "الفرير اا إىل أن  والده يساعدها مادي  

والثالث  ،الثاين تكمنلي عريب   الصف   إال   م  ن  ه مل ي  لكا   ،   يف اهلادسةفأضمر النخص   .ا يف اللغات واألدبومل يكن قوي  ،اتيف الرياضن  
بنع أةاضنه  علىوأةغمنه ،  1927ة اليت أوابت والده عام لناصرف إىل العمل ملساندة العائلة بسبب الكاةثة املالن   فرنسي   تكمنلي  
 د ديونه اليت تراكمت علنه.  يسد  حت  

لة زح بعض مداةسمن عمره يف  ةاخلامسة عشر فباشر عمله يف  ن من إكمال إخنصاوه مهادًسا يف بريوت،أمام هذه الواقعة، مل ينمك  
 بالعربن ة. بدأ العمل الكنايب   ومن ث  ،ةلندةيس الفرنسن  

 
 

                                                           
 .21، مرجع سابق ، ص سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري، 1
إن ه الذي خلقاا من العدم. كاا غري له؟ نصل ي هو الذي عادما نركع مجنعاا كل مساء ونصل ي، "اهلل ؟ من هو اهلل"، فأجابنه:"ذ كر يف كناب هاري زغنب أن  سعند عقل سأل والدته :  2

 .26ومن يومها بدأت تامو عاده فكرة العدم والبقاء بعد املوت، ص  ، أن ه سنبقناا معه إىل األبد". موجودين يف مكان وال زمان، فخلقاا يف مكان وزمان. ومن عظمة ما هو ةحنم
 .2، ص 1994آذاة  22، الثلثاء 47العدد  ت،، بريو هناة الشبابوحنفة دةاقبلي، كاةول، "أم  سعند عقل"،   3
 عداد وتقدمي جانداةك أبو زيد فناض.إحلقة تلفزيونن ة من برنامج "السجل الذهب"، مقابلة مع الراحل سعند عقل، تلفزيون لباان، من  4
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 بداية التأليف...
ة العمل من وسرعان ما تطو   .وفل  ة لصاحبها ندةة أ  يف جريدة " الوادي" الزحلن  كانت املرحلة النألنفن ة  بداية شك لت اليت أوىل خطواته 

 ها.إىل حترير الريدة كل   ،النحرير يف الريدة

 .يلزم لندخل إىل عامل األدب فنها كل ما ،اة جد  ن  وميلك مكنبة غا ،يقنم يف زحلة،بعد ترك املدةسةف على ضابط فرنسن  تعر   ،صادفةوبامل
 )الفاةسي  الزندي  و القدمي(،  اهلادي  ) الساسكرييت  و ، فقرأ على النوايل األدب الصنين    ،ة  ثلث ساوات مننالنةيزوة مكنبنه مد   اسنمر  ف

 . والعريب   ، اإليطايل  ، النوناين  األوةويب  القدمي،  ، املصري  ، العّباين  ، الفنانقي  القدمي(، الفاةسي  

. وكانت إقامة سعند عقل يف بريوت اب اإلنكلنزي  وأقام يف شاةع عبد الوه   ،19321ىل بريوت عام إة الازول قر   ،ةوبعد املنابعة النومن  
 .مفهوم الشعر العريب   غري  خاةطة الشعر فنها و  غري  فبداية ملرحلة جديدة، 

) مل جمنزأة  ،"2احنفبات يلناال ةواية " بن ة"،الامعة العر سة "ة"، ملؤس  لن  نلرية ألفضل ةواية متث 50جائزة "مبباةاةسعند  اشرتك 1935عام 
ةفع قنمة قرأهتا اللجاة كاملة فقرةت بعد أسبوع من ولح لبكي ، و  35/40و ،من شاةل قرم 40/40،تكن الرواية كاملة يومها ( 

 لرية .100الائزة إىل 

بدأت و  ،شهرة  سعند عقل يف بريوت، وبدأت ت بل غه دعوات يف والونات بريوت األدبن ة طاةت،1935عام  ،بعد نشر "بات يفناح"
، حماضرات لديهاسات الثقافن ة واألدبن ة تدعوه إللقاء ات واملؤس  تعرض علنه الندةيس فنها. كما أخذت المعن   ،الامعاتو ،املداةس

 نال يف العام نفسه جائزة الامعة األدبن ة للرواية.كما   .مل يكن مألوفًأ يف أوساط بريوت األدبن ة األمر الذيا مالن   ففرض  بداًل 

نها ما عدت نزلت على املاّب، كات ويف هذا السناق يقول عقل:" نزلت على بريوت ودغري مسعيت ضجت، وطلعت على املاّب، ساع
 .3قول شعر كنري، ويف كنب من كنب كات حافظا، وكات أوعظ بالكاائس"

د   1935د عام عقل متر   وجتدة اإلشاةة إىل أن   طابًا ، وألقى خلل جتم  ظ لم حكومة اإلننداب الفرنسي   مع أهايل بلدته ض  ع شعب  خ 
 ام بااًء على أمر  من الس لطات الفرنسنَّة. ى إىل إعنقاله بضعة أي  اإلسنقلل ما أد  يدعو فنه املواطاني إىل الكفاح من أجل 

 

 

                                                           
الكبري بشاةة اخلوةي امللَّقب باألخطل 1930، أن  سعند عقل نزل إىل بريوت عام  شعريَّة سعيد عقلذكرت هاد أديب يف كناهبا 1 ، لنعمل وحافن ا يف جملَّة كان يديرها الشاعر اللبااين  

نَّ الثاماة عشرة، ومل ي ع د طباعنها ألنه اعنّبها جمموعة م "، عباةة عن قصائد كنبها حتَّ س  اهقة شعريَّة. ) أديب هاد، شعريَّة سعند عقل، طبعة ر الصغري، ونشر ذلك العام " إجننل احلب 
 (.13، ص 2010أوىل، بريوت، داة الفاةايب، 

ا بعد ذلك. عن املطبعة الكاثولنكن ة يف ماشوةات جملة املشرق يف طبعة فاخرة مسنقلة من احلجم الوسط، وبلغ عدد وفحاهتا السنَّني، ومل ي ع د نشره 1935ودةت "بات النفاح" عام 2
مة قصرية من مثاين وفحات تنضم ن جزء ين : األو ل عرٌض موجز ملدةسنني كلسنكن نني ،وهذ الفرنسنَّة والش كسبرييَّة ، والثَّاين جمموعة  ه املسرحن ة  الشعري ة تنأل ف من ف صلني، ومقدر

 ملحظات حول املاهجن ة اليت اسنخدمها الكاتب يف إعداد موضوعه. 
 .مرجع سابقامج "السجل الذهب"، حلقة تلفزيونن ة من برن 3
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 بداية اإلبداع...
وأشاة  دلنَّة ) املرأة اخلاط(ة( املسنح.ة لقاء مرمي اجمل  ، واليت تروي قص  ، اآلتنة من  ثالوث العقل النوناين  1ة"أودة " اجملدلن   1937عام 

ج من الازوات إىل عامل أو الندة   ،ا النوبة الكّبىألهن  ،ل قلق المال يف تلك الفرتة الفاولةة كانت متث  اجملدلن   الدكنوة جوةج زكي احلاج أن  
 . 2إىل القدس ،قخل  

ويف هذا العام أهنى سعند كنابة مأساته  .لرية يف الشهرني مبلغ سن   ،تدةيسه لقاء،وتقاضى ،د ةَّس  يف معهد احلكمة الشعر 1939عام 
 –قن ة يموضوعها من املنثولوجنا اإلغر  تسنمد  ، و رة باملدةسة الكلسنكن ة الفرنسن ةواملنأثَّ  ،فة من ثلثة فصولاملؤلَّ ، 3ة "قدموس"الشعري  
 . الفنانقن ة 

ة ة، كما يعود باا إىل ثلثن  واحملب   ،واملعرفة ،ة : القدةةاا جند يف قدموس ثالوث املسنحن  ن  إوذكر الدكنوة جوةج زكي احلاج يف كنابه :"
 .4المال"ري،و اخل،و  : احلق  النونان

( لقاء مبلغ  5ىل"د  ن  سم "ة  با 1950عام جمموعة قصائد ) ودةت الحًقا يف كناب  ،للشنخ فؤاد حبنش ،املكشوف"نشر يف جريدة "
ت  علنها تغنريات كثرية. ة تلك القصائد يف كناب، أجري  قبل أن أ ود  "عقل: عدد، ويف هذا السناق يقول  أةبع لريات ونصف لكل  

 .6"يت الواعنة يف سناقي الشعري  نبن ه من ضمن خط   الغزل ك  فنعال. حت  االشعر عادي 

العربن ة والفرنسن ة ع" دة سها يف كنف ت بد  "ة جديدة عاواهنا أنشأ ماد  ف، 1943عام املدةسة الفرنسن ة العلنا لآلداب" يف بريوت م يف "عل  
وهي يف تلك  ،لرية 1050تقاضى عن تدةيسه من املعهد الفرنسي   وقد للجمهوة.آخر ، و بللطل   اواحدً  :، وكان يلقي دةسنيمًعا

ا وف   عطىوأ .ما هو األدب"ة "اد  ، فأعطى مهباكما طلبت ماه إداةة الامعة اللباانن ة أن يعطي دةًسا أ سبوعًنا لطل  .اآلونة مبلغ خنايل  
الفضل يف  لسعند عقلالنن روح القدسالوألقى دةوًسا يف جامعة ألبا"،  ة للفاون المنلة،األكادمينا اللباانن  لكسي بطرس يف "أبطلب من 
 .7مسهااإطلق 

مع ةئنس  وبشكل خاص   ،فوضع نفسه يف مواجهة مع احلكومة اللباانن ة،ةجبمهوةيَّة مسنقل   "اة زحلةثـ و  "طالب عقل مع  1948عام 
دف إيقاف الن عاون مع "  هبوعلى مدير جملة "الش راع ،مدةسة اآلداب العلنا"بشاةة اخلوةي الذي ضغط على مدير"ة آنذاك المهوةي  

، لنعاود نشاطاته املهان ة واألدبن ة ذاعة السوةيَّة أدمد ع سَّي لقراءالشاعر. يومها أةسل عقل قصائده إىل مدير اإل مع هتا يف برنامج خاص 
                                                           

 .  1991،  1971،  1960أعند  نشر هذا الديوان عام  1
 .75، ص1981، الطبعة األوىل، احلمراء، املؤس سة الامعن ة للدةاسات والاشر والنوزيع، الفرح في شعر سعيد عقلاحلاج، د. جوةج زكي، 2
. وجتدة اإلشاةة إىل أن ه 1944إوداةها يف طبعة فخمة عام كنب قسًما كبريًا ماها يف ضهوة الشوير، والقسم الثاين يف بكفن ا، وبعد اننشاةها يف األوساط األدبن ة والامعن ة واملدةسن ة  قر ة   3

 .1991، و1971، 1961أعند نشرها عام 
 .107، مرجع سابق، ص لالفرح في شعر سعيد عقد. جوةج زكي،  احلاج، 4
الاهاة، مجهوةي ة سعند عقل، "سعند وحنفة لرية عن ك ل قصندة من ةندىل ) بنضون ، عب اس، ملحق  2/41الاهاة، أن  سعند عقل كان ينقاضى  وحنفة ذكر عب اس بنضون يف ملحق 5

 (.12، ص 1992أي اة  9، 9عقل : سأولح الفاتنكان وأمريكا وأة د فرنسا إىل امللكن ة" ، العدد 
 .57، مرجع سابق، ص سعيد عقل إن حكىزغنب، هاري،  6
على اسم الروح القدس، وكان من بني املسنمعني أعطى سعند عقل دةًسا يف "املدةسة الفرنسن ة العلنا لآلداب"عن توما األكويين ومفهوم الروح القدس. وقال يومها إن ه جيب إنشاء جامعة  7

 ةت الرهبانن ة اللباانن ة املاةونن ة إنشاء جامعة أطلقت علنها اسم "جامعة الروح القدس" بنأثري من دةوس سعند عقل .  اآلبايت بطرس قز ي، وحني قرَّ 
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حر ة يف جريدة "الّبق" لصاحبها األخطل الصغري )بشاةة اخلوةي( ويف "املعرض" ملنشال زكوة، كما ،  19521 سقوط بشاة اخلوةي عام
و"لسان احلال" خللنل سركنس، و"الريدة" لوةج نقاش. وكنب يف الصن اد، ملدة إثين عشر عاًما وفحة أسبوعن ة تضم  مقطوعات 

 مطروحة آنذاك، يف الس ناسة والثق افة واالقنصاد.قصرية حول قضايا كانت 

بندائن ة إىل ثانوي ة، إوحو هلا من  ،اش(سطفان ب  إسها اخلوةي )مؤس  يف زحلة سنأجر مدةسة ماة أفرام للس ريان الكاثولنك ا 1950عام 
زدهرت هذه ا. وفوفها دةوًسا يف األخلقخمنلف وألقى يف  ،م فنها الفلسفة واألدبحنث عل   ة ماة أفرام"ن  كل  سم "إوأطلق علنها 
 .19662  ساة ننقلت إىل القطاع العام  او ،ان  هناةت كل  ا،ا ختلى  عاهاومل   .وبإداةة جوةج غر ة ،املدةسة فنعهدته

ودمله على البحث عن األخوين  ،أن  أمران اثاان اسنوقفا سعند عقل وعن كنفن ة تعر فه على األخوين الرحباين، يروي حممَّد أيب مسرا،
 . هكذا بدأت ةحلةه، وكلمات األغانة اليت كانت بعاوان "عناب"اةة كانت تقل  ة من ةاديو سن  لنهما : اجنذابه لصوت مغان  إللنعر ف 

"، والذي دفع ولقاء فريوز) هناد حداد( اليت اطلق علنها الحًقا اسم " سفرية لباان إىل الاجوم ،البحث عن األخوين للنعرف إلنهما
 . 3عاوي للزواج ماها

"غا نت مكة" اليت نشرها يف ها يف لباان والعامل العريب، ومن هذه القصائد والعامنة اليت غان   حىالفصبوكنب لفريوز العديد من القصائد 
فألأل حتت كل مسًا بنٌت على بنت ديوان "كما األعمدة"، ومن أبناهتا: "غاـ نت  مكـ ة أهلها الصـندا، والعند ميأل أضلعي عندا/ فرحوا 

 اهلدى زيدا/ وعلى اسم ةب  العاملني عل باناهنم كالشهب مدودا/ يا قاةئ القرآن ول  هلم، أهلي، هااك، وطنـ ب البندا...". ويف أيلول
ن اآلن ولنس غداً... أجراس ، غا ت فريوز يف دمشق "أجراس العودة" : سـنـٌف فلنــ شـ هــ ر  يف الدننا، ولنصدع أبواٌب تصدع / اآل1966

س العودة فلنقرع / أنا ال أنساك فلسطني، ويشد  يشد  يب البعد / أنا يف أفنائك نسرين، أنا زهر الشوك أنا الوةد ".وعلى ةغم من أن ه كر 
غانها فريوز"سائلنين": ة" فقد كنب قصندة ةائعة عن سوةيا اهنمامه األكّب إىل لباان الفنانقي، وكان من أشد دعاة "القومنة اللباانن  

 "سائلنين حني عطـ رت  السلم / كنف غاة الوةد  واعنل  اخلزام / وأنا لو ةحت أسرتضي الشذا... النثىن لباان عطرا يا شآم ".

وعن فرتة اهتما. ن له  قصائدمها ومسرحن  اوكانا يقرأ .حاذاة بنت سعند عقل،مبيف حرش الكفوةي)بداةو( ،وكان مكنب عاوي وماصوة
فرتة األخوين ةحباين من أمجل فرتات حنايت. بدأ ت  علقيت هبما إعجابًا أخذ يكّب ومل ينوق ف. كان يقول عقل :" ،ألخوين الرحباينا

كما ةاح األخوان عاوي وماصوة يناق لن من جمد إىل جمد. مل َي  ب تفكريي هبما يوًما واحًدا، ال يف شعرمها وال يف موسنقامها".
 . كما األعمدة""" ياةا" و يلح اان قصائد من

نايو  نا عن سعند عقل، بني ما أخذ  ماا  تعل  ام ... و ا كان احلك   احلك ام، أي  نغين    الشعب واألةض والناةيخ والأن نغين   ،ذكر ماصوة:" أخذ 
 .4"ةكنف نسنعمل تركنبات سعند عقل الشعري  

 
                                                           

 . 18-17، مرجع سابق، صشعريَّة سعيد عقلأديب، هاد،  1
   .12الاهاة ، مرجع سابق، ص وحنفة بنضون ، عب اس، ملحق  2
 .14، ص1992أي اة  9، 9العدد ، الاهاةوحنفة ملحق فريوز واألخوان الرحباين"،  عقل،مجهوةية سعند "أيب مسرا، حممَّد،  3
 .123، مرجع سابق، ص سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري، 4
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 المرحلة الرومانسية...
كناب "ةندىل"هو ثوةة   ن  إ، ويقول الدكنوة جوةج زكي احلاج " الرومانسنَّة-دواوين املرحلة الغ اائنَّةل ، أو  1ويف هذه املرحلة أودة "ةندىل"

...هو يبدأ بعامل واللهوت املسنحي   ،ةوالفلسفة اهلادوسن   ،ة النونانن ة، والفلسفاملشاعر اإلنسانن ة ناجحة على وعند الشعر، وهو ولند
كما   .2والعامل الاوةاين" ،املغلقوالعامل  ،املعريف   بالعامل الكلسنكي   بعد أن مير   لنانهي بعامل مطلق خل ق تكويين   ،اإلنسان األةضي  

 .خمنلفةجمموعة من املقاالت اليت  تااقش مسائل  يضم  و ، 1954أودة "يوم الاُّخبة" عام 

مجل أ"ديوان  1960لنصدة عام عقد خ طب ن ه على اآلنسة سعاد أيب واحل اليت دامت عامني ومل ت كلل بالزواج،  1955يف مطلع عام 
املرأة : "حني ينحدث عن املرأة يصفها عقل بطريقنه اخلاوةو .1991و 1971عندت طباعنه عام ، أ  قصندة 31ضمَّ الذي  :؟ ال"ماك

فعادما تكون شريفة ومقد سة فهي ملكة تـ ر ك ع  كل عظنم، وأكّب ملك يف العامل. ال جيب أن تكون  جيب أن تكون مقد سة وشريفة.
حقرية ووغرية، أو أن تانفع من شيء وغري. جيب أن تكون أو اًل مقد سة، أي ترضي اهلل، وثانًنا أن حتب  الكّب، وأن تلنفت إىل كل 

 . 3شيء يف هذه الدننا من فوق"

فعقل  .ابعراء والكن  الش   مم ا تسبَّببسجال عانفبناه وبنيباللغة اللباانن ة واحلرف اللباانن   ياةا"" يف قصائد ح ب   أودة عقل 1961عام 
يومها طلب  واسنابط أجبديَّة خاوَّة مسنوحاة من اللتنانَّة اليت يعنّبها إحدى تاويعات الل غة الفنانقنَّة. ،اخناة الكنابة بالعامنَّة اللباانن ة

هذا األمر واحب  ، فاسنفز  فنهاا( من سعند فرحية أن يوقف سعند عقل عن الكنابة ي  ماد   " الصناد" ةمجل  داعم)  ،مجال عبد الااور
 أسبوعي   نصف   على أن حيررة فنها عموًدا افناحن اا مبلغ ألفي لرية شهري   ف عقل لقاءفوضع جريدته بنصر   ،جّبان حايك ،"لسان احلال"
 .كلمات"بعاوان "

بدأت  مع ياةا :""ياةا"وقال عقل عن نداء الوطن". ان "النوم النوم"، ويف جريدة "الريدة" بعاو يف جريدة "ات كما كنب الحًقا افنناحن  
حرف. احلرف للُّغة كالثوب للجسم. اللغة ميكاها أن  ميكن كنابنها بأي  مرحلة احلرف واللغة ، مثلما كات أحلم هلا أن تكون. أيَّة لغة 

ا موج هة إىل العامل كلَّه ال إىل لباان وحده"هن  الثوةتني هي ثوةة  احلرف أل   تلبس أي  ثوب... أبسط  
4 . 

يقد مها شهريًا إىل الف اَّانني والعلماء  ، ا ألف لرية لبااننَّةه، وقنمنجائزة سعند عقل""أأنش ،عند منلده اخلمسني ، وملااسبة1962عام 
 وأو ل من ن   العاملني على تطوير الفاون والعلوم يف لباان.

 
 باان. ال ل  نمه م(ذنًة زادت من مج  صم  هدي عبس على ت  دس ز  ا  ه  اهلا امل

 نثره إن حكى...
ر") يضم الكناب مقاالت ة هي :أعمااًل نثري  ، 1963و 1950 بني عامي ،كما نشر عقل لباان إن ، و"الاَّقد األديب ( يف"كأس خل  م 

ش ع رت  أن  عقل عن كنابه" لباان إن ح كى":" ويقول .ة(من سبع وثلثني حكاية نثريَّة مسنلهمة من األساطري الفنانقن   جمموعةح ك ى")
ا عظماء الن اةيخ يف العامل. وهكذا أسطر قلنلة، كنبها عا  مط لعني على جعان وال الناةيخ  كما هو مكنوب عادنا، كنبه أشخاص غري ش  

                                                           
. .  وهو ينضم ن ثلثًا وأةبعني  قصند1991، و 1971، 1956،1960، وأعند طباعنه  مع بعض الناقنحات واإلضافات عام 1950ودة هذا الديوان عام 1  ة حب 
 .136، مرجع سابق، ص الفرح في شعر سعيد عقلاحلاج، د. جوةج زكي،  2
 .2014تشرين الثاين  28زء األول، ال ، تلفزيون األوتنفي، مع الشاعر الراحل سعند عقل"نقطة فاولة "حلقة تلفزيوننة من برنامج 3
 .94، مرجع سابق، ص سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري، 4
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وأحداث يف لباان  ،هبا أن تكون تلك القص  حدث ت يف لباان ة، أحلم متان ت  ائق تاةَين ة ثابن  : حقبانت  كنايب على ثلثة عااور
ر كنب إعادة طبع، ويشكل ثلث مدخويل وهو أكثإطاة قص  خنالن ة. هذا الكناب خلق مدةسة يف معرفة لباان، ت  هلا ة نسج  واقعن  
جتاوب مع هذا الكناب، وخصوًوا مع أشخاوه املناو عني يف القنم، وبات جيرؤ على  على أن  الشعب اللبااين   ، ما يدل  اوي  الس  

 .1"النفكري بلباان وطًاا غريعادي  

. ووت  9000على الانابة أخذت حت :" ترش  وقال عقل ،من دون أن حيالفه احلظ  اإلننخابات الاَّنابن ة الفرعنَّة  ح إىلترش  1965عام 
ة أن ك ه كات أتصو  عائلناا قلنلة. عشرون أو ثلثون نفرًا، لكن الزحالاة يعبدونين. قال يل ةميون إد  ووت.  11000أخذ أخ اهلراوي 

الفرق بني قائمناا وقائمة جوزف سكاف مل يزد  ووت. ةحباا ثلثة مقاعد. لكن   30ة على خسرت يف البلدي  لن تاال ووتًا واحًدا. 
 .2م خسروا"ا هم فأغلقوا أبواهبم وذهبوا إىل بريوت كأهن  قوا لاا. أم  ووتًا. جنحوا لكن الااس وف   30على 

ىل إ ،ه مل يانسب عملًنااحللو، نقوال الشاوي( لكا   اهللكانت له ولة مباشرة باحلزب الشنوعي  )من أودقائه: خالد بكداش، فرج 
ل  هلم   هذا فلس األةملة. وعن حكاية نشند احلزب السوةي   :فنفرحون هبا ويقولون ،ع إىل د م شقلرية تّبُّ 100احلزب ب ل  كان ي رس 

ه وديع نصراهلل كنب من زحلة امس وم على أنطون سعاده... وإن  قومن ا سوةي اف يف يتعر  أيوضح عقل قاًئل:"مل  ،القومي  اإلجنماعي  
أن احرتق يف اشعاة  ولحه. أنا من هذه الااحنة أحب  أ أن الاشند وطلب مين   ودفع إيل   ،للحزب، نزل من زحلة وقصديننشنًدا 

 . 3عدته النه. بعد ذلك اعنمدوا الاشند ونسبوه يل"أو  ،ولحت الاشندأو  ،خذت قلميأاآلخرين . 

ويقول فنه: وخب البحر   اإلجنماعي   القومي   حلزب السوةي  نشري إىل أن  سعند عقل هو ناظم مشروع نشند افا الكاتب جان داية أم  
أم املوج السخي / أم بلد متأل الدننا دوي / سوةيا يقظة ملء املدى/ بسمة ملء الربنع/ سوةيا فوق المنع"
4. 

قرابة ل لدسنوة حزبه احلركة اللباانن ة األو   عقل:" كمال جابلط واحب وهو فهنم. كنبت من الا   قال جابلط  لوعن علقنه بكما
والد  ،إلناا واحد هو الدكنوة ةئنف أيب اللمع ه لفظة عرب أو عروبة. انضم  ل  ك    اة. مل يكن يف الا   ة كنبها جوزف جن  % والبقن  60

ت العروبة . قبل  عجب ذلك جابلط. من أدخل جابلط إىل العروبة ماةوين  .ألامشي بالعروبة :وقال لابلط ،فاةوق أيب اللمع
 .5ه. وهي يف ذلك ماصفة"ها تقنل من تقوي  لكا   ،جابلط

. وأطلق يف أواخر السننان ات دعوته الشهرية إىل اسنبدال احلرف العريب باحلرف اللتنين، واسنخدام اللغ ة العامن ة مكان اللغ ة الفصحى
 والعرب.وهذه الدعوة أثاةت اسنناء كبريًا يف أوساط املثقفني اللبااننني  

ني""أجراس أودة  1971عام   . ةاإلحساس بالطبنعويغلب علنه ،قصندة 49ف من ، الذي ينأل  النامس 

                                                           
 . 112، مرجع سابق، ص عقل إن حكى سعيد زغنب، هاري،1
 . 10الاهاة ، مرجع سابق، ص وحنفة بنضون، عب اس، ملحق 2
  10 الاهاة ، مرجع سابق، صوحنفة بنضون، عب اس، ملحق 3
ثلثناات القرن املاضي، شأنه شأن الكثريين من  الذي اننمى إلنه لفرتة قصرية يفاإلجنماعي    السوةي   ذكر جان داية أن سعند عقل مل يكن حيب احلديث عن علقنه باحلزب القومي   4

 .2014كانون األو ل   6الاهاة، وحنفة ملحق  ،مثقفي ذلك العصر، وهو ناظم نشند احلزب
 .10الاهاة، مرجع سابق، ص وحنفة بنضون، عب اس، ملحق 5
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 سعيد عقل والمرأة...
و"مهوم  اي")العاشق(،" غص ة الاَّ ف من ثلثة أجزاء:هذا الديوان قصائد نثري ة، ينأل  يضم  هو و  ،كناب الوةد"أودة" 1972عام 

 الوةدةالعاشقة(.و الوةدة")العاشقة(، و"عهد الوةدة امللنف ة على الااي") حواة بني الاَّايالعاشق 

احلب  أمجل عاطفة على اإلطلق. شعٌب ":ويف هذا السناق قال سعند عقليض م سنني قصندة، ، د ل ز ى""أودة عقل  1973عام 
 . زل مزي ف ياحو إىل اخللعةة عاه غ  ، يصد  مهايكر  وإذا مل يكن يكر م املرأة، يصدة عاه غزل ةاق 

غزل: هلا .. هكذا قصائدي يف ال.1
لة القصندة...الغزل . مع أن  املرأة هي الغز ل ك ل ه. يكفي أن تكون هي ب طمرأةإد أفكاة أو كلمات مسنوحاة من ةسالة، ولنست جمر  

 .2قًفامل أبدأ بكنابة قصائد الغزل إال  بعدما أوبحت  مث   ،ني هذا الواقععمدةسة لرتقنة الشعب... انطلقًا من و  أهم  

وذكرت  احلبنب. –مخسني قصندة توج هها العاشقة إىل الشاعر م يض  وهو ، "قصائد من دفرتها"ديوان ،نفسه يف العام ،كما أودة
وتوجنه القصائد إىل نفسه. فهو دون شك  املنلق ي املعلن هلذه  ،ة عقل العالنة تدفعه إىل الكنابة مكان حبنبنهنرجسن   ن  إ" هاد أديب:
د أن كان هو ناطقها الضَّمين "عالقصائد ب

3. 

 جائزة سعيد عقل...
كرمي كاتب تأو فـ اَّان، ندة من شعر املااسبات ) موت شاعر من أةبع وعشرين قصديوان وهو ،""كما األعمدة أودة 1974عام 
 أو مااسبة ديانَّة معنا ة(. ،أو ذكرى ك باة ةجاالت النَّاةيخ ،أجاب  

رم على معجمه الفرنسي ، أوقف عقل الائزة إىل جوةج ق 160لنمه الائزة ةقم ، عاد تس  1975تشرين األو ل عام  4ويف 
ة... خفَّ مدخويل من كنب الشهري  وقف جائزيت أ  وجعين أن أ" . يقول يف هذا الصدد:اوات على إنشائهابعد عشر س   ،مرغًما،ةالشهري  
ويف قلب  ،نمل. أوقفنهاأح   د  ا بسانني مل أع  بعدهن أسنطنع اإلبقاء على الائزة. أب ،آمًل ت  سناةيتع  وب   ،فت  سائقير  فص   ،ومقااليت
 .4"ٌة كبريةغص  

 ،ق والر   ،والاحت ،سموالر   ،ويروالنص   ،والاثر ،ة يف حقول الشعرشخصن   160الشهري ة، قبل أن يوقفها، سعند عقل  نال جائزة
 واملعاجم. ،ةواللغ   ،ادسةواهل،والغااء

أودة"  1978عام و  .وتصوُّةاته السنراسنَّة ،يومنَّة ناطقة بـ" اللُّغة اللُّبااننَّة"، "لباان"، للرتويج ألفكاةه اخلاو ة 1977أودة عقل عام 
 .الذهب قصائد""أودة 1981وعاموبلنس. عن داة ن 1991أعند نشره عام مخاسنات"، و 

 

 
                                                           

 .72، مرجع سابق، ص سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري،1
 .75، صسابق ، مرجعسعيد عقل إن حكى زغنب، هاري، 2
 .118، مرجع سابق، ص شعريَّة سعيد عقلأديب، هاد، 3
 .140، ص سابق، مرجع سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري،4
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 سعيد عقل والدولة اللبنانّية...
مصر(، ل لباان بذكرى طه حسني يف ية : الرئنس سلنمان فرجننة )كونه سنمث  مهوة  ات للقاء ةئنس الر  ثلمثالقصر المهوةي   زاة عقل

وهدفه من ،الرئنس سركنس بسبب اخلطر الذي أحاط مبدياة زحلة للقاءة الثالثة كانت ننخابه(، واملر  ابعد للنها(ةالرئنس الناس سركنس )
الناةَين ة قال ةفنق ةوحانا :"... ات عدة أمامه :" زحلة عافوان لباان". ولألمانة د مر  حنث ةد   ،للرئنس عظمة زحلة أن يشرحالزياةة 
ةوز أمندي" ومتا ت علن ي ك ون ببنت سعند ضنف شهادي ةابعا ع علقة سعند عقل برؤسا المهوةيي. اتَّصل ت فن ي " ماةي  حبب  

حضر الرئنس ننهاء ةئاسنو. وهنك واة. اساة من  30عقل تان سنقبل سوى الرئنس شاةل حلو اللي جايي يزوة سعند عقل بعد 
لفظ كلمي ب ندل  . ما و اخلاطي اللي ع من طل ب الغفران بعد الن ويب. وكان اللقاء دمنم ، وكان سعند عقل كبري كبريشاةل حلو منل كأن  

 . 1ساني وإنت إلك سن ني سين حاكمو" إن و عمن ماح الغفران. بس الرئنس شاةل حلو قاال:" أنا حكمت لباان ست  

إىل جانب أبرز األحزاب  ،عقل إىل " جبهة احل رَّيَّة واإلنسان" نضم  ا، 1976و 1975بني عامي  ،مع بداية احلرب اللباانن ة
  النقلنديَّني .تركها بسبب خلفات مع السَّناسنني  ، و ملانمنة إىل النمني املسنحي  والشَّخصنات الس ناسنَّة ا

.توانت الكنائب عن (1976وزعام )مت   الزعرت عرفه ماذ كان ضابطًا وغريًا، النقناا يف حصاة تل  أالعماد منشال عون يقول :" وعن 
الزعرت. حاول كمنل مشعون  هذا إىل منشال عون. اقنحماا مًعا تل  نقلت لك الكنائب. سأشق   :فقال يل مسؤول النعب(ة فنها ،اهلجوم

يا شعب  ل  ق   :مهست له .طلقنه )عن منشال عون(أجمال للمساومة. أنا الذي ومل يبق   ،الزعرت كان سقط أن يساوم علناا، لكن تل  
 .2تني أنا تلمنذ سعند عقل"ركت الماهري، قال مر  فقال، وحت   ،العظنم

حنفال لل ،2011يس منخائنل عام يوم عند القد   ء،بقرنة احلمرايف مازله العماد عون زاة سعند عقل  من اإلشاةة إىل أن   وال بد  
 .3وكان عقل يردد طوال الوقت :" يا أهل بالارال".ةحة اإلهلن  بالذبن  

ةي هي كاوأف ،م احلزبله  ر من تلمنذي. أنا م  تنان وقإاس األةز، ال ولة مباشرة يل حبر  :" اس األةز يقول عقلوعن ولنه بناظنم حر  
كما أسهم يف إوداة جريدة غري مرخص ة تدعى "لباان" تاطق باسم هذا الناظنم. ولكاه مل يلبث أن افرتق عن الناظنم، .4اليت خلقنه"

شديدة العداء للوجود الفلسطنين وكانت له مواقف واسنقل بالريدة وحده وةاح ي صدةها باللغ ة احمللن ة ث باحلرف اللتنين  بعد ذلك.
 على األةض اللباانن ة، وةفع شعاة"لن يبقى فلسطنين على أةض لباان."

سرائنل من هون، هو أنا، مش العرب! بعد إقال سعند عقل: "وإذا حدا بنشنل ات، يف برنامج "حواة العمر" مطلع النسعنان  ويف 
 .5إسرائنل" سرائنل، بس حنن عدو تاا واةتإبنصطلحوا العرب هين  و 

                                                           
 .42ةوحانا، ةفنق،" سعند عقل  بندة جمد ومجال"، ماشوةات جامعة سن دة اللويزة، ص  1
 .10مرجع سابق، ص ، الاهاة"، ملحق وحنفة مجهوةية سعند عقل"بنضون، عب اس،  2
 .142ةوحانا، ةفنق،" سعند عقل  بندة جمد ومجال،مرجع سابق، ص  3
 .10"مجهوةية سعند عقل"، مرجع سابق، ص  بنضون، عب اس، 4
 دعنبس.وطاننوس  حلقة  تلفزيوننة من برنامج "حواة العمر" ، تقدمي جنزيل خوةي، إخراج سنمون أمسر، ضنف احللقة الشاعر سعند عقل، وشاةك فنها حيىي جابر 5
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رة عاو  ة، م  سم األم  اعة. هي احللم، هي نناج الطموح باة هي نناج األفكاة الشجة اهلرم، والقم  فالسناسة يف مفهوم سعند عقل "هي قم  
، عملت ثوةة احلرف واللغ ة 2كلم  10452أموة:" خلصت اللبااننني من عقد الصفر ومن  3ويذكر عقل أ ن ه حقق لباان  .1املسنقبل"
أموة بشدد علنون ألنون ةح يغريو  3بزبطوا العقل اللبااين، اننجت إنناج فكري إلو قنمة وعم برتأس هنضة فكرية بلباان، وهول  ألنون

 .2مسنقبل لباان"

 حياته الخاصة، يومياته وتكريمه...
مخسني يوًما  مل ي د م إال   ،2/4/1982بعد مخسة أشهر، بزواج يف  ،مال جابلط اليت تكللتآعقد خ طب ن ه على الشاعرة  1981عام 
 .3ز لباان"سنمراة:" أنا عم بنجو  ، وكانت آمال جابلط تقول له با5/1982/ 23غابت عصر األحد إذ

:" أنا كنبت بالعربن ة بّباعة قال عقلة اجملموعة العربن ة وحول لغ   .ة الكاملة عن داة نوبلس، بريوتفاته الشعري  ودةت مؤل   1991عام 
يومها كنبت  .عاملي اخلاصة، تعابريي، بس بنخنلف لغيت الشعري   .ة على طريقيتة اللغ  دا طو  يكون ح   وبنحد ى أنو   .ةعراء الاهلن  ش  

أنا وأضاف:"ة". وورت  أةف ض أكنب بلغة مننة، لغة غري حمكن   ،وفهمت كنف اللغ ة هي الوطن ،ةتبس جتربيت مع اللغ ة تطو   .باقنااع
 .4هو أكّب جمد من أجماد اإلنسان على األةض" المال، هو الطريق،. هو خلل الشعر  إال منما بشوف حقنقة بالدين

ًما ويقول سعند عقل أن  يومه يبدأ حني الااس تاام :" أهنض يف الرابعة فجرًا، يكون القلم حد ي واألوةاق. ال أبدأ  أبًدا بل أ كمل. فدائ
ا جزء من كل . أسرتيح قلنًل فأسنحم ، ث  إىل جانب سريري كناباٌت أكون باشرت  فنها. حت   القصندة الديدة لنست جديدة ألهن 

ة أعود إىل الكنابة. يف الثاماة تأيت السكرترية. ا ملي علنها ما أكون هن أت ه فجرًا ووباًحا. أمضي قبل الظهر يف تاقنح الاصوص، وإعاد
ت أجابن ة، ووحًفا، كي أتابع طبعها، وأحنانًا يف اسنقبال أودقاء وزو اة. بعد القنلولة،  وهي قصرية عادة، أ قرأ  كنًبا جديدة، وجمل 

 األحداث يف العامل. يانهي الاهاة إمجااًل مبحاضرة  أو أمسنة  أ لقنها أو أ حضرها ، أو بزياةة أو بدعوة عشاء، وأسعى أال  تطول سهريت
ب كل  يوم. الكنابة ت سعدين ، ختلق يب فرًحا حيافظ على نضاةة خلياي، حت  أهنض يف النوم النايل إىل إيقاعي الكنايب  النومي . أ كن  

 طويلة قرأت  يف مقال طب   أن  الكنابة اإلبداعن ة جتعل العقل يف حالة إجيابن ة، أي يف حالة فرح، تؤ 
ث ر على واسنمراة جتدُّدها. قبل فرتة 

سم، وختلق له حصانة . وهذا مبدإي يف األساس : حني أخلق قطعة أدبن ة الدماغ، فن فرز ماد ة تنسر ب من الاخاع الشوكي  إىل كل ال
 .   5مجنلة ، أ فرح هلا أنا قبل قاةئي...."

وحبسب أنشأ جائزة بقنمة ملنون لرية متاح أسبوعًنا ملن يكنب "كلمة ملكة" أي ملن يكنب كلمة أو مجلة أو عباةة تعجبه. 1999عام 
قصندة غاائن ة من  233بنًنا، وعلى وعند القصائد فقد كنب  5564بنًنا من أول  3521إحصاءات هاد أديب، فقد كنب عقل

 قصندة. 356أول 

                                                           
 .1966آذاة عام  24، 1123العدد احلازمن ة، ، "ة اهلرمسعند عقل من قم  "جمل ة الصن اد،  1
 حلقة تلفزيونن ة من برنامج "السجل الذهب"، مرجع سابق. 2
 .125دة اللويزة، ص " سعند عقل  بندة جمد ومجال"، ماشوةات جامعة سن   ةوحانا، ةفنق، 3
 .1991أيلول  24 بريوت، الدياة، وحنفةة كاملة"، سعند عقل يف جمموعة شعري  "الشاعر  مرشلنان، كولنت، 4
 .14، مرجع نفسه، ص سعيد عقل إن حكى زغنب، هاري، 5
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 ة ةياض الصلح ، فأونب برضوض بسنطة. ، جنا من حادث سناةة يف حمل  2004اة عام أي   2يف 

ده الرئنس وقل  .2010تشرين األو ل عام  11يف   يف حديقة املبدعنيقامت له متثااًل فأ"كر منه "الامعة األمريكن ة للعلوم والنكاولوجنا
، من بلدي" حتت عاوان "عبقري  و  من ةتبة ضابط أكّب. ، وسام األةز الوطين  2010تشرين الثاين عام  5منشال سلنمان يف  اللبااين  
 عام من سين حناته.هامل(ة ااسبة بلوغعشاًء تكرمين ا له  مل  AULقامت جامعة أ، 2012أي اة  11يف 

كما كر منه الامعة ، كر منه بلدة قرطبا جبنل مبااسبة يوبنله امل(ة، يف قداس إحنفايل يف دير ماة سركنس وباخوس.   2012مت وز  3ويف 
كانون األو ل عام   19الفااة( يف  –اللباانن ة، كلن ة اآلداب والعلوم اإلنسانن ة )الفرع الثاين 

تصاالت يف إلكر منه وزاةة اوبدوةها  . 12012
 بإوداة طابع بريدي  بامسه ملااسبة بلوغه املائة عام. 2014كانون األو ل عام   24

 اعش  ما  ض   لقاء الاظرة األخرية علنهإليف جامعة سن دة اللويزة  هي جثمانفس جر شعراء لباان،كبري ، ةحل  2014عام  تشرين الثاين28يف و 
 .يف زحلةإىل مثواه األخري ل م  ح  لن   عن تراتنل وأغان  ره، فضًل ع  ش  اكي ةة حت  على وقع تقاةير مصوَّ ،مصاوع من وخر لباان وأةزه

 مال.افوان وال  لم والع  باان احل  ر ل  عر، وشاع  ه عملق األدب والش  الراعي  بأنَّ بطرس بشاةة ماة ووفه البطريرك املاةونن  قد و 

 28يف  ، ومت  اح"جائزة سعند عقل احملر كة لإلبداع" طلقت  أ  ،ةألعوام عد  فنها م عقل اليت عل  ،جامعة سند ة اللويزة وجتدة اإلشاةة إىل أنَّ 
 كر، واإلبداع العاملي  اللبااين .لوم، والفاون، والف  ، لقاء أعمال  إبداعن ة يف اآلداب، والع  عام ل  تشرين الثاين من ك  

 

                                                           
 . 2012كانون األو ل   19الفااة، الامعة اللباانن ة، يف يوم تكرميه ، ، َعاٍل كما األرز  ب ن  ودةت وقائع هذا النكرمي يف كن1


