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نقطة على السطر هنري زغيب: التراث 
خّزان الحاضر وخبز املستقبل

المشهد الثقافي

هي  تراث،  دون  من  امة  بأن  منه  اميانا 
نجح  ايضا،  مستقبل  وبال  ذاكرة  بال  امة 
"مركز  اطالق  يف  زغيب  هرني  الشاعر 
انشطته  تشعبت  الذي  اللبناين"  الرتاث 
االديب واملوسيقي  الرتاث  كنوز  من حفظ 
اصدار  اىل  وصوال  والسيناميئ  والفني 
مجلة  وطرح  املحارضات  واقامة  الكتب 
كنوز  تتمحور حول  كلها  نصف سنوية... 

لبنان التي اهملت طويال. 
والكاتب  الشاعر  التقت  العام"  "االمن 
املركز  انشطة  عند  الوقوف  اجل  من 

الكثرية.  وطموحاته 

الرتاث  "مركز  فكرة  جاءتك  كيف   ■
اىل  طريقها  وجدت  وكيف  اللبناين"، 

التنفيذ؟
اهتم  وانا  االدبية،  حيايت  مطلع  منذ   □
بالرتاث االديب اللبناين، شعرا ونرثا، فاجمع 
منشورات  او  مطبوعات  او  مخطوطات 
حتى  اللبنانيني،  واالدباء  الشعراء  عن 
جدا،  مهمة  مجموعات  عندي  تجمعت 
بعضها غري منشور، وبعضها االخر موجود 
امنا اصبح نافذا حاليا. ثم توسعت الفكرة 
عندنا  يكون  ال  ملاذا  افكر  فرصت  لدي، 
تراث لبناين يف مختلف وجوهه، ليس فقط 
مختلف  امنا  الشعري،  او  النرثي  الرتاث 
الواليات  يف  كنت  وحني  الرتاث.  وجوه 
ازور  كنت  سنوات،  ست  طوال  املتحدة 
يف  سواء  الرتاث  تحفظ  التي  املؤسسات 
نيويورك حيث كنت اعمل رئيسا لتحرير 
عندما  واشنطن  يف  او  "الهدى"،  جريدة 
العطي  او  محارضة  الحرض  ازورها  كنت 
تحويه  عام  اقرأ  كنت  كذلك،  واحدة. 
فرنسا من هذا النوع من املؤسسات التي 

سمير مراد

منذ العام 2002، ينكب الشاعر اللبناين هرني زغيب عىل مرشوع العمر، او املرشوع االحب اىل قلبه. جمع كنوز الرتاث 
بطريقة منهجية وعلمية وحفظه، واتاحته للباحثني والجمهور

تحفظ املطبوع واملنشور ال املخطوط او 
النافذ، او املفقود من التداول العام. بعد 
يف  يل  اصدقاء  عىل  الفكرة  عرضت  فرتة، 
 ،)LAU( االمريكية"  اللبنانية  "الجامعة 
فاعجبتهم وطلبوا مهلة لدراسة املوضوع. 
اشهر،  خمسة  نحو  فبعد  كان،  هكذا 
اجابوين بان االمر ممكن، واعطوين فرصة 
واعطيهم  املركز،  هذا  بتأسيس  ابدأ  ان 
عمله.  وطريقة  وغاياته،  باهدافه  بيانا 
واطلقت  الرضورية،  الدراسات  هيأت 
كانون   7 يوم  الجامعة  حرم  يف  املركز 
الثاين  العام  فجر  مع  2002. هكذا  الثاين 
حضاري  مرشوع  ولد  الثالث،  االلف  من 
االلف  اىل  لبنان  به  يدخل  ان  جدير 
الثالث، وكان ذلك املرشوع "مركز الرتاث 
يظل  ان  فيه  االساسية  النقطة  اللبناين". 
النتاج، االرث والرتاث، محفوظا ومحافظا 
يضمحل  فال  جيل،  اىل  جيل  من  عليه 
ان  للمبدعني  يكتب  وال  يندثر،  وال 
يترشدوا مرتني، اوىل يف حياتهم، واالخرى 
العامل  بدول  امتثل  وكنت  غيابهم.  بعد 
خاصة  مراكز  تحتضن  التي  الحضارية 
االديب،  االبداعي،  الرتاث  كنوز  اليداع 
الشفوي،  اي  املادي  غري  املادي،  والفني، 
للدارسني  وتقدميه  وصيانته  وحفظه 
التصور،  بهذا  االنقى.  حلته  يف  والباحثني 
رئيس  حضور  يف  يومها،  املركز  اطلقت 
والصحافة  الجامعة  واركان  الجامعة 
تاريخ  واالعالم واعلنت غايته كااليت: "يف 
البلدان اجامال نوعان من العوامل، النوع 
عىل  الحفاظ  تيسء  مهملة  عوامل  االول 
يف  يغور  الزمن،  مع  فيغور  البالد،  تراث 
فالضياع.  فاالندثار  فالنسيان،  االهامل، 
تراث  تبعرث  طاردة  عوامل  الثاين  والنوع 
البالد خارج حدودها، فينترش هذا الرتاث 
بالده".  هوية  حامال  ويظّل  العامل،  يف 
الغاية  غايتني:  ذا  املركز  تصورت  هكذا 
او  املبعرث  املحيل  الرتاث  جمع  االوىل 
املنتِظر، او املهمل، او املنيس، او املوجود 
عند اصحابه، وتجميعه وحفظه وتوثيقه 
البحث  االخرى  الغاية  عليه.  نحافظ  ليك 
لبنان،  خارج  املوزع  اللبناين،  الرتاث  عن 

او  العامل  بلدان  يف  مهّجرا،  او  مهاجرا 

الشاعر والكاتب هرني زغيب.

املكتبات  او  الـ"اينا"  مثل  الرتاث  تحفظ 
وخاصة  الكبري،  االرث  وفيها  الوطنية، 
تحتضن  التي  وامريكا،  فرنسا  جامعات 
واملفكرين، وحتى  واملبدعني  االدباء  ارث 
عندما  الفرنسيني.  او  االمريكيني  العلامء 
ليس  ملاذا  افكر  رحت  لبنان،  اىل  عدت 
التي  املؤسسات  من  النوع  هذا  عندنا 
الوطن.  ذاكرة  تحفظ  الرتاث،  تحفظ 
لكنها  الوطنية،  املكتبة  عندنا  ان  صحيح 
هو  وما  مطبوع،  هو  ما  عىل  مقترصة 
املحفوظات  فمؤسسة  كذلك،  منشور. 

يجب ان يتعرف الجيل 
الجديد الى لبنان من 

خالل ندواتنا التي نبّسط 
له فيها التراث

خالصنا في املصالحة مع الذات
"اللبناين ابن لحظته، يقال... ال يقيم وزنا للاميض، وال يكرتث باملستقبل". قد ال تكون 
هذه الفكرة دقيقة يف توصيف الشخصية اللبنانية، بل قد تكون مجحفة احيانا. لكنها 
تعرب عن جانب من الحقيقة، حتى خارج السياق الراهن الذي يحارصنا بشبح الخوف 
والجوع واالنهيار. اليوم نتعامل مع الواقع، مع املشاكل واالزمات والتحديات، اوال 
بأول، وقد نسينا املايض السعيد، واشحنا بوجهنا عن املستقبل الذي ال نجرؤ حتى عىل 
التفكري فيه. لكن ماذا لو كانت الذاكرة الضعيفة هي التي اوصلتنا اىل هذه االزمة 

الوجودية التي نواجهها اليوم؟
حتى االمس القريب، كان اللبناين يعيش زمنه برشاهة وثقة واقبال عىل الحياة. كنت 
السلع  باريس. كل  او  لندن  او  نيويورك  او  برشلونة  او  يف بريوت، كأنك يف ميالنو 
واالفالم  الكتب  كل  والرصعات،  وامُلَوض  واالسامء  الوجوه  كل  الرائجة،  واالفكار 
واالسطوانات واملدارس الفكرية والفنية، كل النقاشات واالبتكارات وامناط العيش، 
كانت تصل اىل بريوت لحظة انتشارها يف موطنها االصيل. هذا جزء مام درجنا عىل 
تسميته بفخر وثقة، تارة "االعجوبة اللبنانية" وطورا "االستثناء اللبناين". وهذه امليزة، 
او الخصوصية، كانت تثري اعجاب اخوتنا العرب، ودهشة العامل، وُتحَسب عىل "فرادة 

الشخصية اللبنانية".
حسنا، لكن ماذا ينفع االنسان ان ربح العامل، وخرس نفسه؟ هذا االزدهار الظاهري، 
هذا "التقدم" الخارجي، كان ينقصه يشء يك يرتسخ ويصمد: املصالحة مع الذات! ان 
نكون انفسنا، قبل ان نتقمص صورة اآلخرين وشخصيتهم، ونتحدث بلغاتهم، ونقلد 
حياتهم. ان نتمسك بهويتنا وثقافتنا وذاكرتنا، بقدر انفتاحنا عىل الثقافات واالمناط 
االجتامعية االخرى... ان نكون منتجني بدال من ان "نعيش بالدين"، حتى تفرط اللعبة 

ونضطر اىل بيع اصولنا، كام تبيع ربة البيت صيغتها لتغطي ديون زوجها العابث!
والجامعيون  املثقفون  بها  يتسىل  خشبية،  لغة  واملعارصة"  "االصالة  ثنائية  ليست 
واهل االعالم... بل تحد فعيل كان وال يزال مطروحا علينا. ان ننتمي اىل عرصنا وكل 
مطلوب ورضوري  هذا  نعم،  يفرضها.  التي  النظر  واعادات  واستحداثاته  ابتكاراته 
ومستحب. لكن قبل ذلك علينا ان نستعيد اصالتنا، ان نعرف مقومات هويتنا وذاكرنا 
وخصوصياتنا، وننتمي إليها، ونعتز بها، ونعيشها. هذا التوازن هو مدخل اي شعب 
اىل التقدم والتطور. حني تواجه العامل املهيمن بدونية مجردا من مقوماتك الوطنية 
والحضارية، فلن تكون اال عبدا وتابعا وخادما للنظام العاملي املهيمن. اما اذا كنت 
ندا  العامل  لذلك  فستكون  بانجازاتك،  فخورا  ذاتك،  مع  متصالحا  ووقفت  نفسك، 

ورشيكا فاعال...
ليس من قبيل املصادفة ان االمم املزدهرة، والدول القوية، تتمسك برتاثها وتاريخها 
وانجازاتها عرب العصور، تحفظها وتدرسها وتستعيدها وتستوحي منها وتحييها لدى 
املتعاقبة... فيام نفقد نحن، ليس فقط ذاكرتنا وتراثنا، بل حتى عبارات  االجيال 
لغتنا املحكية، ومفرداتها، التي تحل مكانها عبارات اعجمية منقولة )بال حاجة او 
اقول  ان  اصبح حضاريا مبجرد  لن  انني  املشكلة  املهيمن.  املركز  ثقافة  مربر( عن 
"هاي غايز"، بدال من "مرحبا يا جامعة". ولن ابدو اكرث حضارية اذا فضلت الروك 
عىل الدلعونا. ولن احتل مكان الصدارة يف العامل اذا مل ُأِعد متّلك ترايث وذاكريت، واذا 

رصت منقطعا عن لغتي وتاريخي.
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واعادته  العامل،  من  مختلفة  لغات  يف 
اىل ارضه االم. 

لك  تعني  ماذا  "تراث"،  نقول  حني   ■
الكلمة؟ هذه 

□ قلت يف كلمتي يف اثناء اطالق املركز، 
الرتاث  "مركز  لسميت  انصفت،  لو  انني 
ذلك  اللبنانية".  الذاكرة  بـ"بيت  اللبناين" 
انني اؤمن بان الرتاث هو الذاكرة، ذاكرة 
املستقبل.  وخبز  الحارض  وخزان  املايض، 
او المة هوية  لوطن  تكون  ان  فال ميكن 
هذه  عىل  يشهد  تراث  لها  يكن  مل  ان 
كنوز  اختزان  اقصد  وبالبيت هنا  الهوية. 
من تراث لبنان الذي هو يف جوهره "ابن 
بيت" ملا يعترص فيه من تجارب سنوات 

مثقلة بوفري الجنى.

■ مباذا يهتم املركز تحديدا؟ وهل مهمته 
توثيق الرتاث اللبناين مبختلف تفرعاته؟

□ مهامت املركز اربع: املهمة االوىل ان 
يكون محطة سياحة ثقافية منوذجية يف 
مرجعا  يكون  ان  الثانية  املهمة  لبنان، 
االبداعي  لالرث  وتراثيا  وثقافيا  اكادمييا 
املركز  يكون  ان  الثالثة  املهمة  اللبناين. 
مكتبة مركزية لرتاث العامل اللبناين، ليس 
واملهمة  العامل،  يف  ولكن  لبنان،  يف  فقط 
الرابعة ان يكون املركز مسَتَندا مركزيا يف 
العامل.  يف  اللبناين  الحضور  لذاكرة  لبنان 
نقاط:  سبع  يف  العمل  آلية  تصّورت 
للرتاث  موسعة  بيبليوغرافيا  وضع  اوال، 
والتاريخي  والفكري  والفني  االديب 
مجموعات  عىل  الحصول  ثانيا،  اللبناين. 
الكّتاب  العامل  طبعا،  امكن  ما  كاملة، 
ثالثا،  اللبنانيني.  واملفكرين  والشعراء 
املبدعني  مخطوطات  عىل  الحصول 
رابعا،  الحقول.  جميع  يف  اللبنانيني 
فقط  ليس  واغراض  مواد  عىل  الحصول 
بل  ومجالت،  ومطبوعات  منشورات 
واالت  واوراق  وادوات  واغراض  مواد 
وصور  رسائل  امكن  واذا  ووثائق، 
تخّص  ومعلومات  جامعية،  واطروحات 
خامسا،  اللبناين.  االبداعي  الرتاث،  اعالم 

ثم  اللبناين.  الزجل  يف  مبدعني  مؤلفات 
ايضا  يشمل  هذا  وطبعا  اللبناين  املرسح 
ومطبوعاته  بنصوصه  الغنايئ،  املرسح 
املوسيقى  بعده  واعالناته.  ومنشوراته 
اللبنانية، مبخطوطات النوتات املوسيقية 
ثم  اللبنانيني.  املوسيقيني  مؤلفات  او 
الندب  اي  الشفوي  الرتايث  الغناء  يأيت 
جمعه  نادر  وهذا  واملواويل  والحوربة، 
والريف  والبلدات  القرى  من  حاليا، 
منذ  اللبنانية  السينام  بعده  اللبناين. 
والخمسينات،  االربعينات  يف  مطالعها 
وهذا  اللبنانية  املهرجانات  وبعده 
بعده  لدي.  كبريا  اهتامما  كان  ايضا 
والصحف  املجالت  يف  الصحايف  الرتاث 
واملنشورات التي باتت اليوم يف معظمها 
خاصا  جناحا  وتصورت  محتجبة. 
اللبنانيني،  مؤلفات  من  االوىل  للطبعات 
اللبناين  االدب  برتجامت  خاصا  وجناحا 
من العربية واليها، ومن ثم جناح خاص 
التي  واملراجع  باملصادر  بيبليوغرايف 
ايضا  وتصورت  الرتاث.  هذا  عن  تفيدنا 
املسموع  للرتاث  اي  للصويت،  جناحا 
او  ادبية،  او  شعرية  تسجيل  بارشطة 
وايضا  برامج،  حلقات  او  موسيقية، 
العامل  املصور  للرتاث  الفيديو  جناح 
حلقات  او  لبنانية  افالم  او  مرسحية 
غري  املادة  ايضا  وهناك  تلفزيونية. 
واملجسامت،  والصور  الرسوم  الكتبية: 
الرتاثية  واالالت  الفولكورية،  واالزياء 
من  ومناذج  اللبنانية،  املوسيقية 
ومطبوعات،  وافالم  الحرفية،  الصناعات 
وهذا  اللبنانية،  الحرف  عن  ووثائقيات 
سواء  اللبنانية  التقاليد  جانب  اىل  نادر، 
يف املاكوالت او العادات او االلبسة. اذا، 
املركز  ما كانت هيكلية  اختصار  هذا يف 
عليه عندما اطلقناه عام 2002، وما زال 
حتى اليوم يواصل هذه الرسالة يف حرم 
منها  بدعم  االمريكية  اللبنانية  الجامعة 

ومن رؤسائها. 

املركز  يقيمها  التي  االنشطة  هي  ما   ■
واملطبوعات التي تصدر عنه؟

تتوزع  جدا،  كثرية  املركز  انشطة   □
الندوات  مثال  منها  عدة  فروع  عىل 
يف  اقيمها  كنت  التي  املبارشة  الشهرية 
ندوة  تسعني  بلغت  وقد  الجامعة،  حرم 
التأسيس.  منذ  املاضية  السنوات  طوال 
مجموعة  يف  جمعتها  املحارضات  وهذه 
املحارضات  نصوص  تتضمن  اجزاء  عرشة 
وماذا ُكتب عنها. ومثة كتب متفرقة ايضا 
"مصطفى  كتاب  منها  املركز  اصدرها 
فروخ"، وكتاب "القصة القصرية يف لبنان"، 
مالط"،  شبيل  االرز  شاعر  "نتذكر  وكتاب 
ترجمة  وهو  املتمرد"  "الفتى  وكتاب 
زكور،  ميشال  عن  نجار  الكسندر  لعمل 
وكتاب عن اوائل املهاجرين اللبنانيني اىل 
ثم  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  يف  امريكا 
الِمْنس  هرني  االب  كتاب  طباعة  اعدت 
يحتوي  ما  يف  االبصار  "ترسيح  اليسوعي 
املعلم  عن  وكتاب  االثار"،  من  لبنان 
"صّناع  بعنوان  واخر  البستاين،  بطرس 
جانب  اىل  اللبناين.  الزجل  عن  الفرح" 
تعدادها  يسعني  ال  التي  الكتب  هذه 
كلها، مثة "مجلة مرايا الرتاث" وهي مجلة 
محكمة نصف سنوية، واخريا ايضا اصبح 

الجيل  من  او  الطالب  من  كافيا  عددا 
الجديد  الجيل  ان  يعني  ال  هذا  الجديد. 
هذا  ولكن  املوضوع،  هذا  عن  غائب 
نستقطب  ان  نحن  علينا  ان  يعني 
يومية  مواضيع  اىل  اللبناين  الشباب 
املواضيع ندرج  تهمهم، ومن خالل هذه 
يعرفوها  ان  يجب  التي  الرتاثية  القضايا 
لن  بلبنان.  يعتزوا  ان  يستطيعوا  حتى 
وعوا  اذا  اال  به،  يعتزوا  ولن  لبنان  يحبوا 
حقيقته ورضورته يف املنطقة، ودور لبنان 
الرسالة، واهمية لبنان التاريخ، هذا البلد 
العامل.  ثلثي حضارة  التاريخ  اعطى  الذي 
من  اللبنان  هذا  عىل  يتعرّفوا  ان  يجب 
هذا  فيها  لهم  نبّسط  التي  ندواتنا  خالل 
الرتاث  ومن  منا  ينفروا  ال  حتى  الرتاث 

ومن لبنان. 

الرتاث  مشعل  حمل  هل  رأيك  يف   ■
يتناقض مع هوية لبنان املتفتحة تاريخيا 
واملتعددة ايضا بحكم تنّوعها االجتامعي؟
□ الرتاث ال يتناقض ابدا مع مفهوم الهوية، 
او مفهوم الوطن، او االمة. ال هوية الي 
وطن من دون تراثه، واال ما الذي يحّدد 
او  االرث  مجموعة  هي  الهوية  الهوية؟ 
هذه  اىل  االتية  املحفوظات  او  الرتاث 
تحتضنها  اليوم  وهي  االمس.  من  االمة 
ويف  للغد،  تخّبئه  جديدا  ارثا  تهيئ  حتى 
جيال  به  ويكمل  اخر  جيل  يتناوله  الغد 
لبنان مجموعة  ان يف  اظن  بعد جيل. ال 
ولكن  جامعات،  مجموعة  رمبا  هويات، 
وان  لنا،  تكون  ان  يجب  التي  الهوية 
يف  بلد  ال  اللبنانية.  الهوية  هي  بها  نعتز 
امريكا،  مثل  الجامعات  فيه  تتكاثر  العامل 
من  اتت  قبائل وجامعات  هي مجموعة 
امريكا،  واستوطنت  العامل  انحاء  مختلف 
كانت  مهام  امريكية  اليوم  هويتها  ولكن 
السابقة،  واعراقها  وجذورها  اصولها 
واحدة.  هوية  يف  جميعها  انصهرت  فقد 
تكون  ان  يجب  فهويته  لبنان،  وهكذا 
التي  الهوية  هي  وهذه  اللبناين،  لبنان 

اعمل عليها يف اشتغايل عىل الرتاث.
س. م

اصدر املركز العديد 
من الكتب من بينها 

عمل عن التشكيلي الرائد 
مصطفى فروخ

للمركز تطبيق الكرتوين يتيح االطالع عىل 
انشطته منذ تأسيسه. كام نّظم "مهرجان 
يف  وشارك   ،2010 عام  الشعري"  االرز 
مؤمترين عن جربان يف الواليات املتحدة، 
الثالث  الدويل  املؤمتر  بريوت  يف  ونّظم 

لجربان سنة 2018.

حّب  اىل  الشباب  نستقطب  كيف   ■
فيه  به، يف وقت محت  الرتاث واالفتخار 
الثقافية  البلدان  خصوصيات  العوملة 

واالجتامعية؟
كانت  التي  املحارضات  ان  اخفي  ال   □
تستقطب  تكن  مل  الجامعة  حرم  تقام يف 

عىل  الواسعة  واالرشفة  ل  املفصَّ التوثيق 
االلكرتونية  الطرق  باحدث  اسس علمية 
بات  ما  وهذا  للمعلومات،  الرقمية 
تأسيس  سادسا،  املركز.  يف  االن  يجري 
ما حصل  وهذا  االنرتنت  عىل  له  عنوان 
آلية  لتنفيذ  متتينا  واخريا،  سابعا  فعال. 
اصدقاء  لجنة  تتاّسس  هذه،  العمل 
دور  لها  يكون  اللبناين"،  الرتاث  "مركز 
املركز  تغذية  عىل  املساعدة  يف  رديف 
اما  بالجديد.  ترفده  مواد  او  مبعلومات 
اجنحة املركز، فتصّورتها وبدأت اعدادها 
كااليت: اوال، جناح خاص باالدب اللبناين، 
اخرى  لغات  يف  او  االم  لغته  يف  سواء 
اي  املهجري،  االدب  ثانيا،  العامل.  من 
االندلسية،  العصبة  القلمية،  الرابطة 
ثالثا،  االخرى...  املهاجر  يف  لبنان  وادب 
االدب الشعبي وهذا نادر جمعه حاليا. 
االدب  وليس فقط  العلمية  املواد  رابعا، 
والشعر. خامسا، االرث الرتبوي يف لبنان، 
او  نصوصا  لبنان،  يف  التشكييل  الفن  ثم 
الزجل  بعده،  اعالما.  او  اثارا  او  كتبا 
وبعض  واملخطوط،  املطبوع  اللبناين 
الوثائق من اعالن الحفالت او اعالن عن 

اقام املركز مؤمترا عن جربان خليل جربان عام 2018.من منشورات املركز.


