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أرشيف "الندوة" الثمين يف يد الجامعة اليسوعية األمينة
عقل العويط

ليس كل إرثنا الثقافي والفكري
ف� ��ي األي� � � ��دي األم� �ي � �ن ��ة ،ال� �ع ��ارف ��ة،
وال��ذك �ي��ة .ق��الئ��ل ي�م�ل�ك��ون ال �ج��رأة
األدب�ي��ة التي تجعلهم "يتنازلون"
ب� �ك ��ل ِك� � � َ�ب� � ��ر ،وك � � � ّ�رام � � ��ة ،وش � � ��رف،
ّ
ل� َ�م��ن ي�س�ت�ح��ق ت ��ول ��ي ه ��ذا اإلرث،
واح � �ت � �ض ��ان ��ه ،واإلش � � � � ��راف ع �ل �ي��ه،
وت� �م� �ك� �ي ��ن ال � � �ن� � ��اس ،وخ� �ص ��وص ��ًا
األجيال الجديدة من اإلطالع عليه.
م��ن ب�ي��ن ه ��ؤالء ال �ق��الئ��ل ،عائلة
ميشال أس�م��ر ،و"م��ؤس�س��ة ال�ن��دوة
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة" ال �ت��ي ت �ت��رأس �ه��ا ري�ن�ي��ه

ميشال أسمر هربوز.
ترك صديقي ميشال أسمر بعد
وفاته ،إرثًا فريدًا من نوعه ،يتمثل
ف��ي أرش �ي��ف "ال� �ن ��دوة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة"،
وك��ان ال ب� ّ�د من إتاحة المجال أمام
ه� ��ذا األرش� �ي ��ف ل �ي��واص��ل ال�ع�ي��ش
ال� �م� �ت� �ف ��اع ��ل ،وال � �ب � �ق� ��اء ع� �ل ��ى ق�ي��د
ال�ح�ي��اة ال�ث�ق��اف�ي��ة ،وال �س �ي��رورة في
الزمان ،مواكبًا األجيال والدارسين
والباحثين والمثقفين والمهتمين
ب��ال �ت��أري��خ ال �ث �ق��اف��ي ل �ح �ق �ب� ٍ�ة ب��ال�غ��ة
األهمية من تاريخ لبنان الحديث.
أس ��س م �ي �ش��ال أس �م��ر "ال �ن��دوة
اللبنانية" في العام  ،1946وجاءت

ال�ح��رب الهمجية ف��ي ال�ع��ام ،1975
ل�ت�ج�ب��ر ال �م��ؤس��س و"ن ��دوت ��ه" على
االعتكاف واالحتجاب ،تحت وطأة
أع� �م ��ال ال �ع �ن��ف وال �ق �ت��ل وال� �خ ��راب
العبثي .ثم مات ميشال أسمر في
ليلة ليالء ،من شتاء  ،1984بحادث
ٍ
سير مفجع .لكن الموت لم يسدل
الستار على "الندوة" ومؤسسها ،إذ
ثابرت رينيه على نبش هذا التراث
وإحيائه ،بإصدار كتاب ضخم عن
"الندوة" ،وإقامة معرض يوازيه في
األهمية .إل��ى أن بلغ ه��ذا االهتمام
ذروت� ��ه األك��ادي �م �ي��ة المتخصصة،
أمس الجمعة.

ك ��ان االح �ت �ف��ال م�ه�ي�ب��ًا ف��ي ح��رم
جامعة القديس يوسف التاريخي،
ف ��ي ش � ��ارع ه� ��وف� ��الن ،ح �ي��ث ج��رى
ت ��وق �ي ��ع ات � �ف� ��اق ت �س �ل �ي��م أرش �ي ��ف
"ال � �ن� ��دوة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة" إل� ��ى م�ك�ت�ب��ة
الجامعة اليسوعية العريقة ،ليحيا
ه��ذا األرش �ي��ف ،ل�ي��س ف��ي ال�ت��اري��خ
فحسب ،وال في الذاكرة ،بل عيون
ال� �ط ��الب واألس� ��ات� ��ذة وال �م��ؤرخ �ي��ن
والمهتمين ،وعقولهم.
ق� ��وام األرش� �ي ��ف  600م�ح��اض��رة
ألربعمئة محاضر من لبنان والعالم
ال � ّع ��رب ��ي وال� �ع ��ال ��م .ل �ك��ل م �ح��اض��رة
ملف ش��ام��ل ،يبدأ ببطاقة الدعوة

�اض��ر
ل�ي�ش�م��ل ال �ن��ص وص� ��ور ال� ُ�م �ح� ِ
وال �ح �ض��ور ،ح�ي��ث ت��ؤل��ف مجموعة
ال� �ص ��ور ال� �م� �ت ��واف ��رة ث � ��روة ب�ص��ري��ة
وتوثيقية تروي أحوال ذلك الزمان
وأه�ل��ه .ويتضمن األرش�ي��ف ك��ل ما
ُ
ك�ت��ب ف��ي الصحف آن ��ذاك ع��ن كل
محاضرة ،والمناقشات والمجادالت
الحيوية التي راف�ق��ت بعضها ،مما
ك��ان يخض الفكر ويشغل العقل
واه �ت �م��ام ال � ��رأي ال� �ع ��ام .إل ��ى ذل��ك،
مخطوطات ومراسالت كانت تجري
ب�ي��ن ال�م��ؤس��س وك �ب��ار المفكرين،
ف� �ض � ً�ال ع� ��ن ال� ��ذي� ��ن اس�ت �ق �ب �ل �ت�ه��م
"ال� �ن ��دوة" ،ال ��ى م�ح��اض��ر جلساتها

ون�ص��وص بياناتها وال�ج��رائ��د التي
ت��اب �ع��ت ن �ش��اط��ات �ه��ا ،إل� ��ى م�ج�ل��س
ام �ن��ائ �ه��ا واج �ت �م ��اع��ات��ه ،وم �ح��اض��ر
جلساته ،فإلى سيرة ميشال اسمر
ق�ب��ل "ال� �ن ��دوة" ،أدي �ب��ًا ،وخ�ص��وص��ًا
عضويته في "ن��دوة االثني عشر"،
إل ��ى ال �م �ن �ش��ورات ال �ت��ي أص��درت �ه��ا
"دار ال � �ن� ��دوة" وم �ش��ارك��ات �ه��ا ف��ي
المؤتمرات العالمية المماثلة.
ه�ن�ي�ئ��ًا ل �ن��ا :أرش� �ي ��ف "ال� �ن ��دوة"
الثمين في يد الجامعة اليسوعية
األمينة!
akl.awit@annahar.com.lb

