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 كلمة شكيب خوري
 ٣١٠٣يار أ ٣٢ -"يوم شكيب خوري" ناسبة مب
 

جامعة الروح القدس، برعاية من مناسبٌة ما كنُت أتوق َُّعها جاَءت من الباب الواسع املشرَّع على احملبَّة...  
 رئيسها األب احملرتم الدكتور هادي حمفوظ. 

 
األب احملرتم الپروفسور جان َعقيقي  اجلامعة للبحوث ميان ناِئب رئيسالنوَر لوال إ مناسبٌة ما كانت لُتْبِصرَ  

أال وهو َضخُّ احليويّة يف األحباِث اليت  ،من َأجله "األعلى للبحوثَمركُز "َأ شِ نْ أُ بَأمهيِة اإِلضاَءِة على الدافِع الذي 
 . لصاحِل اإلنسانية حاضًرا ومستقبًل  توظيفهاتناقُش وتُ َقّيُم نِتاَج العقِل مث 

 
َترَتوي املعرفُة وتتغلَُّب على اجَلفاف. ديناميكيُة هذا "املركز" رهاٌن على  والعلميّ  رَتبويّ الالنبِع من هذا  

ألحباُث او دميومِة احلياِة يف شرايني العقِل ُم ْب تَ كِر احَلداثات. يلطُِّف التقاليَد والعاداِت وال ََيوُن اإِلْرَث اأَلصيل. 
 صرية.َمسريُة الرتّقي إىل ِإلغاِء العن

 
أشكُر ُعَمداء الكليات: اأَلب احملرتم الپروفسور كرم رزق نائب رئيس اجلامعة اأَلوَّل، اأَلب احملرتم الدكتور  

تعاون األب احملرتم بطرس عيد مدير  كما أشكر  .لياس طعمةايوسف طنوس، الپروفسور ُهدى نعمه، املهندس 
رُ دثاحلب على تنييم هذا مكتب شؤون الطّل   ى يف براعٍة موسيقيةٍ غادة شبري الذي جتلّ  السّيدة هدَ ج ، وأقدِّ

 املسامهة اليت قّدمتها السّيدة لينا سعاده جربان. الشكر موصول أيًضا إىل وصوتية و 
ثمر للباحثني الطّل أعرتَف  أنوال بدَّ يل هنا  

ُ
ب املتنوعي االختصاصات، الذين أتوا بإرشاد األساتذة امل

َسرَبوا َمضامنَي الّروايِة واملسرحيِة والشعر  فقد، أَبعاًدا كنُت َأْجَه ُلها. تأكيدٍ  ، بكلّ حباٍث ستضيُف إىل أعمايلأب
ستُ َلوُِّن  حقائقَ و  ،كلٌّ منهم حقيقًة ما يف إطاٍر حمّدٍد كان له حرّية اختياره  دَ جَ وَ و نَ َبشوا ال ُمْستَ رتَ بني السطور و 

 أعمايل كما الربيع. إليهم حمبَّيت. 
  

 اخلالص من شوائب املوادّ ، ليٍل أو كشٍف عن داللٍة أو رمٍز هو ِغذاُء املؤلِّف، الِغذاُء النقيُّ كلُّ حت 
 الكيميائية.

 
بالردِّ على هذا السؤال ستنجدُت اَأحباثُهم: "نعم" ومع ذلك تقول كل منهم حقيقًة؟  فعًل هل اكتشف  

. وملزيٍد من ُسررتُ فاحلقيقَة رأٌي خاٌص بصاحِبه".  َأجابين: "ِإنَّ  الذي (Luigi Pirandello)بلوجيي پرياندّلو 
. كان هانفيأو يَ  يدعُم فلسفَة پرياندّلو اأتوسَُّل رأيً  (August Strindberg)ذهبت ِإىل أُوغست سرتندبرغ  ،التوضيح
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الكوابيس و األحلِم هذه احلقيقُة من َرِحِم اللوعي تستيقُظ يف رحلِة "قال: و  ،على غري عادته اسرتندبرغ منشرحً 
: اوعندما يُ ْرِهُقها َتراكُم الذِّكرياِت َتْسَتعنُي بعاَلَِ الَوعي مث تسرتيح... تَ رُْكُن يف ِحكايِة ِإرِث الباحث وتشكُِّل وجوهً 

ويف الوقت  ،الباحث تُ َفلِسُف توجهاتِ  أو نيريّةً  اعلمي   اة، اختبارً ترتيلة، لوحة، قصيدة، سيمفونية، رواية، مسرحيّ 
 . "ه من أََرِق الَبحثلِّصُ نفسه تَُ 

  
كلية الفنون   -طاقاهتا، وَلن أَنسى عائليت  وأشكُر أَيض ًا الدكتوره رنده أيب عاد اليت َشَحَنْت هذا اللقاء بكلّ  

واإلداريني الذين َغَمروا بسواِعِدهم الدافئة األساتذة التطبيقية: الدكتور پول زغيب ومجيع الفنون و اجلميلة 
ة هذه املناسبة.وبأفكارهم الن َّ   ريِّ

 
حتمَّل َعناَء السفر الذي و  ،وإىل الپروفسور نعوم أيب راشد الذي َأحبَّ روايايت وحلَّلها قبل أن يبحَث عيّن   

أقول له: َمْن َيَِنُّ إىل الفكِر والعلِم والفلسفِة والفنوِن ويناضُل يف سبيل  ،ليكوَن حضوره هنا دعم ًا هلذه املناسبة
 ألنَّه يتحّلى بطباع احملبَّة والعطاء. ،حنون تطويرها هو أُمٌّ 

 
واحٍد  َج َلَب كلّ  وقد ويذّكرنا مجيع ًا، برفاِق جيلي املبدعني. ين "املركُز األعلى للبحوث"دُ ياهبذه املناسبة يع 

ا نصارُع  كنّ ار، ومع ًا  اهلرمل وعكّ و املنت وكسروان، و البقاع والشوف، و مّنا هوي ََّته احلضارية: من الشمال واجلنوب، 
ُُ كما الفرح. اجلديد واملدهش. نتأَلّ  طرحِ  كي نتغلََّب على تعقيداتِ  قبل أن تقتنَص احلرُب و  ونبكي وَأحيان ًا نتوهَّ

مبدعو العاَِل الَبعيِد والقريِب بإعجاٍب  ينيرُكّنا نَنموا َمَع الوطِن الناشِط على خمتَ َلِف األصعدة. و   ،سنواِت النضوج
اأَلحلم  تَنبُض حبيويِة اإِلبداع واخلَياِل وترقُص َمناِبُرها وجامعاهُتا وَمعارُضها وَمسارُحها على ِإيقاعِ إىل بريوَت اليت 

 واآلمال والطموح. 
 

العقل،  آللئيتصّيُد و يغوُص إىل األعماق،  الذي هو الباحُث الصادق أَثْ َبَت هذا اللقاُء َأنَّ األكادمييّ  
ُمها ِإىل طُيصقِ و   به بتواضع. ّل ُلها ويقدِّ
 

ُة اآلخر وال بإسهاماته. الشخصانيّ  ة اليت ال تعرتف بفكرِ بَرجمُة هذا اليوم خيمَة الشخصانيّ أسقَطت لقد  
علومات الذين يتنكَّروَن إِلجنازاِت مواطنيهم. يَنهلوَن من مؤلّ  َخيمٌة َهشَّةٌ  ،َعجَرَفةٌ 

َ
فاهِتم ولكنَّهم ُتيَ لِّ ُل ُمْنَتِحلي امل

يستذكرون َأمساَء و . للمراجِع اآلتية من بلٍد أُخرى. يتنافسون على االستشهاِد بكل ما هو غريبّ  أوفياء فقط
ري وطنهم ويطمسوَن ِإنتاَجهم. وهكذا تَ َتناسُل اها يتجاهلون ُمفكّ ويف اليروف ِإيّ  ،َأصحاهِبا للتشاوفِ 

 ُة على ِحساِب الِعْلم. الشخصانيّ 
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َأمهية "املركِز األعلى للبحوث" جلامعِتنا، وأُلشرَي إىل نُبِل َأهداِفه: "االعرتاف ُت هذا املثل لإلصرار على أَعطيْ  
مماثلٌة ُخصَِّصت للفيلسوف الفرنسي موريس  ا يذكر بأنَّه سبق هذا اللقاء مناسبةٌ نّ مبالقريب والبعيد". والبعُض 

 أو أمريكيةً  يةً ببه شخصيًة أورو لطّل  موكان باستطاعة "املركز" أن يقدِّ . (Maurice Merleau-Ponty)مارلو پونيت 
 عاملية. ذات شهرةٍ 

 
ُُ بالتواضِع الشاِمِخ واحَلكيِم اهلُويََّة احلضارية. أَوَ و   ليَس التواضُع ِصَفة الكباِر ويف يؤسُِّس هذا االنفتاح ال ُمَسيَّ

 كما اإِلبداع؟  الساميالوقت نفسه هو هدُف األحباِث 
 

َر تنوير ِإنسانٍ قدس بأَفعاٍل واقعيّ متيَّزت جامعة الروح اللقد   َر بَ ْعِث العقِل، وَعب ْ يتمتَُّع  ٍة تُنِعُش اإِلنساَن َعب ْ
 اا جلذورِه وللنفتاح يكون نصريً خِبصاٍل تُعيُنه على ُمواَكَبة املسَتِجدات، مُتَْنِطُق ُحرّيًة َسويًَّة لوجوِده كي يبقى َوفي   

 س الذي يقوُده ِإىل العمراِن وِإىل حياٍة كرميٍة تَليُق به.... ودائم ًا برفقِة اإِلمياِن املقدَّ 
 

أَطبُع  (William Shakespeare) " لوليم شكسپري As You Like Itمن مسرحية "كما هتواه  جبملةٍ  
 انتمائي ِإىل هذه اجلامعة: 

 "أُِحبُّ هذا املكان وبطيبِة خاطٍر أُمضي َحيايت فيه."  
 هد الرابع()الفصل الثاين، املش        

 


