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 نائب رئيس الجامعة للبحوث –األب جان عقيقي 
 ٕٗٔٓتشرين الثاين  ٜٔ –" سعيد عقل"يـو ناسبة دب
 

ذي ال   ، ويف وجداهناسعيد عقل يف حرمها وبني أروقتها يوـَ  ديٌن على جامعة الروح القدس أف رُبييَ  وإن   
وقد تركا لسعيد  ،ينرَ ني مبش  سابقَ  ،أجنحة الروحعلى  ،باكػرًاسافرا  ،من عندنا ،كبريينركنني   على طيفِ  سهرُ ي

، كما مل تعرؼ لو منطقُتنا بداعواإل ذي ال خريف لو، ربيع الفكر واللغة ال   احلقيقي   الصديق االىتماـ بالربيع العرب  
 نظريًا منذ أجياؿ.

بفاصلة أو  رُ ػا نُذكَ نَ ل  فيما بينهم عَ م يتحاوروف عنهم، فنرتكهُ  ع واحلديثِ ة الرتف  أىلي   ويف الوفاء للكبار زلنةُ  
 على مائدهتم. فاضَ  من زادٍ  رَ ا دبا تيس  من   كل    جعبةُ ىا متألواردة، أو ثالث نقاط  - شاردة

عن وإجالاًل  روعةً  رصُف كالًما ال يقل  يُ  هة رأى فيها موَج فكر صقر بقصيدة فرنسي  سطفاف إ األب فسعيد خص  
 ،بسيف الفيلسوؼ ادلذى  وقع على  علو ويهبطالسماِء حلًنا ي فعةُ ا قيثارة تُدوَزف فيها رِ إهن  ؛ ىندسة عواميد بعلبك  

 ر.نبوكدنص   ور جحافلَ صُ عزميُة ت ق  متاًما كما شَ 
: ال، شعري  ه ؛ قلتُ دُ ميج   شعريَ  : "قالوا : إف   رًافتخِ ح مُ صح   ،الشاعر الناسك ،روفايل مطراألب وإذ ُسِئَل عن 

 .يتمج ُد" بوِ 
 ،تكرميَها لذاهتا، المسها ،ةَ اإلذلامي   مسات"اذل" سَ الوفاء وتقد   على جامعة الروح القدس أف ربفظَ  و دينٌ إن   

بًا ، فخرٍ ب حنملُ وال زلنا . سيها ويف ضمائرىماللهَب يف قلوب مؤس   أشعلتِ  لعنصرةٍ  ؛ولعمل الروح فيها  وأساتذةً طال 
 والروحي   الصداقة والتعاوف الفكري   الوفاء على العهد، عهدِ  معو سعيد عقل.  وُ اقرتحَ ذي ال   االسمَ  ومسؤولني،

 :رندلىيف سؤاؿ الكبري ًة بنفَسها معني  الروح القدس  جامعةُ  وإذ ذبدُ  ،األصيل
 ىنا، أو َحياَؿ حياْؿ ؟    أما دلرورَي ذِكرى

 :و ذبيبُ 
 اؿبال َوصَْفوِ  ناعلى اذلَ   الذكرىيف سعيُد الألنَت  -

 معو  وتكملُ 
 .ٔوجوًدا، وكانت لياؿْ     ألجلَي كاف الوجودُ 

 اؿيبوجٍد أشعلَ اخل    عواميدُ ال ِت ضج  وقد  -

                                                           
 .(ٚ٘ ص/ٕ)، ، على رخامةرندىل  ٔ
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 اترؾ مرقدَ ؛ و ٕ"واصل بني اهلل واألرض"، حسُبك الصفوُة من كالـ، جبٍل، "ساكًنا ديواف الشعر"فيا حيًّا  
 روُرؾ مُ  َف وىَنولط   سالكٍ عنزة ل

ُ
 فُ ألو  و  ،هأسوارَ  ؾ  دُ أ !الذىوؿَ  أجتاحُ  !عيشأاغمرين، : فصاحَ  ،بالومسيّ  ثقلُ ادل

  :لخمر كأس  األمر كما يف  طيًعا كلمةَ مُ  ًت فعلى الوجود ساكػًبا  ،خباياه
 عظمى ]...[ "سنربض على صدر الدىر. ]...[. سُننزؿ دوًما إىل ساحة الوجود أشياءَ 

 .ٖعندنا: " نأيت عجًبا أو منوت" رِ األم"كلمة  
 ةوءالنب ق يؿ وربقلتحو  فت النخبة إىل ا سعى، يأجراس الياسمينوعلى وقع 

 .ِٗصرت ما أنت وأبدع" "أنت، إذا أنت ابتدعتَ  
ىذا ما  ٘: "فأمجل التاريخ كاف غًدا"ها على احملدود الزمن  تُ ما فيها ذباوزيػ   ل  جُ  ،ةماىي   ُب كاإلبداع صريورةُ جَ والعَ 

 . ٙفنًّا وعلًما ،غزاًل ا دت شعرًا وحبًّ يت خل  ة ال  األعمدة الدىري   على ػُلهمقرحية ادلحفرتو 
 

 ."؟!لق اخلِ  "بيفشّ ، قادٌر على األعجوبة والسعيدُ  ها العاقلُ أي   ، يف زمن اجلْدِب،سواؾمن و  
البسمة ب، ؾىديرِ د خلف ادلرتد  ، بالصدى ؾَ عرِ شَ يف الالعب بالعاصف ، يكيف عينأبًدا  ةئب  ، بالنار ادلشر تكني  بعقال

 .الثائرة على شفتيك
يق العلى من عم الطالعةِ  كاتِ ببح  ، كيفنجب قُ تعل  تم لْ حُ  ةُ عبقري   ؛ ىيكلى كف  ع ساحية، بنرفزة كجبنون 

جبل  وحكاياتُ  ،ف الفكرو على مت وصوالتٌ  ،يف حبور الشعر جوالتٌ ىي ، منك بإمياءة؛ بني رئتيك الرابض
 ، تنيرقَ زُ بل تكح  

فوؽ الفوؽ ساحًبا  مائًجا،بردونيًّا  يًناجلَُ  ادلسكوبُ  ؾِشعرُ  ىو .األعتق من األرز وخلوده كتناني  بل ىي 
  .ة عنيرف   وكأن  و ، عطاءادلالوعي ف من ًرا على قرٍف وني  ػشاك ،وقَ ح خالِ ليسب  

صوب  اجرًّ  العقلَ  ر  وجَ  أَ ذبر  ؾ غريَ  ن وم، كخبمرتِ نا تَ رْ أسكَ  كبريٌ  ،حبالتك أنت بعقلك، وسعيدٌ  سعيدٌ  
 .تني، وأسَر الوعَي بضم  سعادتو

                                                           
 .(ٚٔ ص/ٗ)، كأس لخمرىو بني اهلل واألرض كالـْ"  جبلٍ ن من أنا حسيب أن  " ٕ

 (٘ٛ ص/٘)،كتاب الورد ديواف الشعر أو أموت"  "اسكن   
 (ٖٙٔ /صٗ، )كأس خلمر  ٖ
 (ٜٕٕ /صٗ، )أجراس اليامسني ٗ
 (ٜ٘ /صٙ، )كما األعمدة ٘
 (ٜٙ /صٗ) ،خلمركأس تُرى، أما آف أواف اجلهر بذلك؟  ! يكاد يكوف وحده الشعرشعُر احلب    ٙ

 (ٖٚ /صٗدلعرفة أف يبدع كما من عدـ. )ومنتهى ا  اإلنساف ال لشيء إاّل ليعرؼ. 
، كما اإلرادة التومائّية، عقٌل...   واحلب 
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، يكلبنا إىل الصرح اذل رُ بػُ عْ تػَ  ،عبارة وَ تل ،عبارةو  لى مذبح الكلمة؛س عتتقد  و الكلمة،  ىرَ ثػْ تػَ مع سعيد  
ذي ال  احلاضر يف ق تحل  لاآلف اذلُنا و منفًذا يف سقف  ادلعاين تشق   كل   ،عاينادلو  ،عواميدٌ  الشعرو ، أرضٌ  فكرُ الحيث 

 ! غمزتني مل يأت بعد
ك من ذاتك فرغَ أف يُ متوس اًل  الرب   سألتَ  صالُتك األخرية يوـَ فينة دالذخائره نبش نا إىل ىذا ما تشد   

 :بعد نقطتنيفُقلَت، ، بو وميألؾَ 
 لفتٌة يل منك تبن

 فوؽ ما الليُل حكى
 فوؽ ما احُلب  شكا
، أفرغن من    رب 
 ٚأنا وامألين بكا

على الفوؽ كانشراح العقل خبمرة  و انسيابٌ فوؽ ما يُبىن وحُيكى وُيشتَكى منو، إن  حضوٌر يف األبد، فادللء باهلل 
 .َتُشق  احُلُجَب ُتشِعُل األملاحلْدِس  ومضةِ ، كاألزؿ

 
 ،كىإف حَ ، و ومستقبل تاريخٍ ، ووطن عمرٍ  ةَ لنا مسؤولي  ح  و ، انا شبابً أَ ، ونش  صغارًاانا رب  ذي ال  سعيد ىذا ىو 

َة كشف لنا آلي  يذي ال   بدعػُ ادل احلب   نا دربَ كَ ػل  سَ يُ ؿ فلِ تغز   وإفْ  ،"ونعمأل "نقوؿ ومت  ،احلكي صوؿَ أنا مَ عل  يُ فلِ 
 . ٛيف احملبوبنا اخرتاع ذاتِ 

 .ٜغزاًل ويُل شعٍر، ويل فن  ليس 
وجيوب الكوف، اخلري على العشق ينمو  أغصافُ  وتورؼُ  ،ر ينابيُع ادلعرفةوتتفج   ،تزىر األرضُ غزؿ سعيد عقل يف و 

 ة لعوبة رخيصة.ي  يف ماد   وتاهَ  ما شذ  ًيا منق   ،ابً و  مص
 بُ ػػػػنْ نا، العَ ػػػ، ومن ُحب  ان  َفِمػػ  ني، ػػػػَع على الراحتػػػنا الربيػػػػػَحل

 ِكُر:ػأو ُنسْ يُل هبا الكوَف ػػػمنُ   نِي،ػػػػػػػػػفتتقى شَ ػػػػػلوأعمارُنا مُ 
 .ٓٔشرُ ػػػػػلة يُبػػػػػػإذ الَح يف قب  هى الػُمىنػشفو إىل ادلوت أػوهن

                                                           
 (ٕٚٙ/ص. ٚ) مخاسّيات ٚ
 (ٙ٘/ص. ٘، )كتاب الورد ،"نفسي خرتعَ أّبك ىو أف حِ أُ  أفْ " ٛ
 (ٓٚ/ص. ٗ)، كأس خلمر ٜ

 (ٖٚ/ص.ٕ) رندىل ٓٔ
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 جوفو ،اجلبلمن بعيد  ت عليناأشع  يت ال  الفريدة ة اجلمالي  ىذه من كنوز ُع بَ شْ وال نَ  اء،ها األحب  ، أي  ناينتهي زمنُ 
فادلسافة بيننا واذلدؼ ال  ،قنالنا أو حل  ومهما توغ   ؛على عمل اهلل وىي الباقية تدؿ   ،الكثريوف ورحلوا مر  والسماء؛ 

 .ؼ.. يف اتساعتزاؿ 
 ٔٔ إذا حلقت دنيا هبم بَػُعدوا"حت   اع، من بَػُعدوا،"واخلالدوف ىم البد  

 ل يفُيصقد مج َعْت يف لبناف، يعلو صوٌت واثٌق حنوف يشفع بأبناء الدنيا و  ،على مشارؼ ىذا األفق السحيق الغور
 :سُلاطًباُمغالًبا وىَن اجلسد  ، منذ شهٍر تقريًبا،الشاعرُ 

 ! هاز بالدي ُكل  ، َىزىِ هىنُ ال يا باعًدا بُعَد 
تكونوف يف تواصل مباشر  ة،دىري  أنوار  تكم عاصفةُ وطري   ،ةة أو اجتاحتكم القشعريرة الغزلي  فإف شعرمت بالزلزلة الفكري  

 مع سعيد عقل.
إال  منا باقرتابنا منو واغرتافنا من بئره العميقة، ال يسعن ذي يكر  جالؿ وإكراـ للكبري ال  إومع احنناءة  ،يف اخلتاـ

ات ي  ة كل  يسامهوف يف إحياء هنار سعيد عقل يف الكسليك، خباص  ذين ـ بالشكر من األساتذة الكراـ ال  التقد  
. شكري للفريق وجامعة ىايدلبغ ةواجلامعة اللبناني   ،وادلوسيقى ،اجلميلةة، اآلداب، الفنوف الفلسفة والعلـو اإلنساني  

اجلامعة. الشكر جلامعة الروح  م يف مركز البحوث؛ دلكتب اإلعالـ والنشاطات، التابع ألمانة سر  ادلساعد وادلنظ  
من تالمذة وأساتذة ز ادلمي  . شكري للحضور داري  واإل القدس يف الكسليك، بشخص رئيسها ورللسها األكادميي  

  .وأصدقاء
 : عقلمع سعيد  قوؿون

  .ٕٔحيثما احلب  كاف، لبناف كانا ،ابًّ ح ع ما بات يف الصدر مل نود  
 مفاتُن رلد   وْ بَ اتر  ىنا ربت كل  

 َوجدْ  ضّمةَ  كِ وضم     ع بابَوىنا اهلل شر  
 وال الشمُس أهبى  ىنا جبٌل ال األساطرُي أشهى

 بُِفل  وورد   سهوَلوأحاينَي يُغري 
 .ِٖٔبَرمَيِة نَػْردْ   أحاينَي يلعُب يُغري الُبطولو

 

 ، شكرًا لك...سعيد عقل

                                                           
 (ٕٗٔ/ص. ٙ، )كما األعمدة  ٔٔ

 (ٕٙٓ/ص. ٔ)، قدموس  ٕٔ
 (ٚ/فاربة ص. ٖ) لبنان إن حكى،  ٖٔ


