هدى نعمة  -عميد كلية الفلسفة والعلوم االنسانية – جامعة الروح القدس الكسليك
مبناسبة "يوم شكيب خوري"  ٣٢ -أيار ٣١٠٣

كلمة في شكيب خوري المؤلف والشاعر والفنان والمسرحي
إنه يوم استثنائي يف حياة جامعة الروح القدس – الكسليك ،إنه يوم رائد يف مسار املركز األعلى
للبحوث ،وإن سألتم عن السبب يأت اجلواب ،ألن األوساط اجلامعية تكرم أحد أعمدهتا املميزين على خمتلف
املستويات العلمية والفنية ،وترفع باسه جوائز ترتبط من جهة ،بتشجيع الطلب اجلامعيني على اكتشاف أهل
الريادة الروائية املسرحية[ ،الذين يفتقد إىل أمثاهلم لبنان اليوم ،ليستعيد مرتبته الفكرية الفنية املمسرحة بني الدول
املتقدمة] ،ومن جهة ثانية ،بدفع الطالب اجلامعي إىل انتهاج العمل البحثي العلمي سنة يف حياته األكادميية.
إننا نيي ،يف  32أيار  ،3103هنضة جديدة .إهنا هنضة املساءلة واالعرتاف بالذات وبالقدرات احمللية،
وبتتويج مسار حافل السم تداولته الصحف وعرفته املسارح وشاكسته األقلم ،تفهمه حينا فتلوي ،وخيرج من
دائرهتا أحيانا ،فتشرئب للبحث عن هذا "الشكيب" ،الذي ال يتوفر إال يف عمق الروح أو عرب الغوص يف أغوار
احلب ،أو عن طريق النزول يف صومعة النسك الزاهدة ،املتصوفة ،الباحثة أبدا عن منطلق تستكني النفس عنده
وجتد مبتغاها ،إن هي استكانت ووجدت.
لن أسرتسل يف التوقف عند حمطات حياة هذا العملق املدعو شكيب خوري ،لكنين أرغب يف البوح
لكم أن شكيب خوري ،ميتية املسرح اللبنان ،ت رك يف آثارا بليغة ،يوم كان هو يف طليعة فنه ،وجيلنا يف بداية
تلقيه الرتبية الفن ية والذوق املسرحي والبعد الروحي واإلنسان ،يف هذه الرواية وتلك القصة وذلك املسرح أو يف
سواه ...من شؤون املؤلف املسرحي وشجونه واملخرج الروائي والشاعر املبدع يف كل أعماله.
ال شك يف أننا جيل حمظوظ إذ وضعت األقدار شكيب خوري مثاال أعلى لنا يف زمن تربيتنا على الذوق
الرفيع واحلس املرهف ...ونتمن لجأجيال الناشئة أن حيالفها احلظ ،يف مسارها الرتبوي الفين الفكري ،فتقع بدورها
على شخصية مماثلة ،ال تنزل باإلبداع سوق اجلماهري التواقة إىل تلبية انتظاراهتا ،فتحوله إىل سلعة جتارية
تستسيغها العامة ومتجها النخبة.
"المايسترو"

إنه شكيب خوري "املايسرتو" ،أحد املتفردين هبذا اإلحساس اإلنسان اجلامع ،الذي يطال كل واحد منا
من زاوية ما ،ويطبعنا ببصمات قدت من صلب األنسنة املتجاوزة أبدا حدود اجلسد والسن والعقيدة واالرتباط
واالختلف ...هبدف أنسنة اإلنسان.
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شكيب خوري العب ماهر بالكلمة ،جيتاحها ،يطعجها فتلني شوكتها ،وتتفاعل معه ،يطوعها ،تتداخل
فيه ،ويصنع منها األضداد ،حيشد معسكرا من األلفاظ لينزع "شعرة بيضاء من حاجبه" ،أو ليجد ما أضاعه "بعد
ثوان طويلة" ،أو ليحضره يقني مذهل عندما يستيقظ "نشيطا وال من غاية أكيدة إال حماربة خدر املوت"...
يلتحق مبا يعشق ،يبدد الرمادي اجلامث بني "رصيفي األبيض واألسود" ،يصارع الكينونة والعدمية ،يقض
مضاجع البيت مىت انعدمت فيه الروح العائلية أو غابت عنه اإلنسانية.
شكيب خوري مقاوم يف مقالع الفكر وساحاته ،ومع ذلك يتوقف عند أحدهم و"هو طاقة مهدورة"،
ليجعل منه "حفرة" ،تستوعب ما يرمى فيها حيث احلب غري متساو ،إال أنه من شدة اإلمهال" ،يتعايش اثنان،
أحدمها يف االنتظار واألخرى يف الندم على حرماهنا معن وجود الزوج احلبيب".
شكيب خوري خمطط ومغامر ،يلج األلغاز ...يفك الرموز ...يستبعد اجلثة يف حفرة ،ويستسيغ العقل
املفتش ...الباحث ...القلق ...املهاجم ،...وينتشل شكيب اجليفة ،وقد تأخر "مكتب بريد اهلل عن استلمها".
قارئ يف اهلوية ،تلك املنقوشة على اآلثار التارخيية ،اليت طاملا أمهلها الناس مستبديلينها باألدوات احلديثة
األجنبية ...ويستأصلون االنتماء ...ويقتلعون اجلذور ...هناك املنازع ،لكنه الشاطر أيضا ،الشاطر ولكنه القريب
من املكر والتفاهة ،وهذا الشيء من احلالة يقلق شكيب ،يضيف على أرقه ،يرفضه ،ميجه ...وخصوصا عندما
حيل املنازع الشاطر املاكر مشكلته بالرميوت كونرتول ،ليتأقلم مع اليأس ...وتلشي الذاكرة.
شكيب خوري صانع شخصيات ...قد حتب وهي ليست أكيدة من أن احلب هو الدواء الشايف ...هو
العنصر الدائم ...شخصياته ترغب يف اخلروج من عقدة نقصها ...فتكرب صورهتا ...وهكذا تشفي الغطرسة
النكسة اليت تلحق هبا.
شخصيات تريد أن تلج املستقبل عرب استخدام الدواء الذي ينشط خليا الذهن :الكومبيوتر ،وحتل
الصدمة :هل تعرف الشخصية الشكيبية املعتادة على الشلل الفكري (وهذا ما يرمز إىل اإلنسان املشرقي عموما)،
أن يتكيف مع متطلبات الكومبيوتر ،وهو ال يعرف تشغيل األدوات الكهربائية؟
شكيب خوري يفرز هذه الذهنية املريضة اليت مل تتعود مساءلة ذاهتا ،والنظر إىل وضعها بواقعية بناءة...
يعاقب شكيب خوري ،بالتايل ،اإلنسان الذي يتجاوز طبيعته وقدراته ،ذلك الذي يرى نفسه شخصا
أكرب ...ويبين على هذه الرؤية أسطورة األنوية ،اليت تغيب عنها الروح اإلنسانية ،ملا تتصف به بالشجاعة هذه
األسطورة املشخصنة املتكررة املتكاثرة إىل حد اكتساهبا الظاهرة القبلية واملريرة ...العاجزة عن مواكبة احلداثة،
والعاجزة عن التفاعل مع األنسنة.
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في الحب
بشر شكيب خوري باحلب ،ال بأي حب ،إنا "باحلب العظيم" ،الذي ينبع من العقل واإلحساس
الصادق ،إذ هبما نصل إىل جمتمع سوي ...ونبلغ احلب املطلق ،ذلك اإلبداع الدائم والينبوع الذي ال جيف.
ومن أساسات التبشري النبيل ،تدعيم اإلميان باحلرية ،بالتساوي بني املرأة والرجل ،وبالكرامة واإلنسانية.
في المرأة
ليس عند شكيب خوري صورة واحدة للمرأة .فما ث بت لدينا أن اليت ميكن أن حيبها شكيب جيب أن
تكون ذكية ،مبدعة ،خلقة ،خارجة من رحم اآلهلة ،مجيلة ،حرة ،يصعب استبداهلا ،متجددة ،مثرية ،مقلقة،
حمرجة ،عاشقة ...مصدر نشوة ...مصدر وحي ...مصدر الوالدات الفريدة من نوعها...
اعتن شكيب خوري باملرأة املعجونة بآالم الشرق ،واخلارجة من خماض عسري ،والشريكة التقليدية يف
السراء والضراء ،أي تلك اليت تكتب تاريخ عائلة ...بعبارة أخرى ،تلك األسطورة ،اليت تتجاوز الغرائز لتصون
استمرارية العائلة ،لتحافظ على مقومات اجملتمع ...نوعا ما ،املنقذة ...أي نوذج من امرأة صار حبكم
النسيان ...وتناول أيضا تلك املرأة املهزومة يف وكرها حيث تعيش كيف يقتل استبداد ذات على أخرى الفرح،
ويعطل الذاكرة.
وتناول املرأة اليت تعيش مومسا إىل جانب رجل يهملها ويشيئها ويقذف هبا إىل مراتع اخليانة.
وال مكان عند شكيب خوري المرأة خترج إىل العامل للبحث عن شخصية ملحمية من حكايات الدمية ،ذلك
النموذج النهائي ،الذي ترنو إليه امرأة حتقق الذات عن طريق استبداهلا...
كما ال يتواىن شكيب خوري عن الثورة على تقاليد اجملتمع املتمادية يف ترهلها ...فيدعو املرأة إىل التحرر
من كوهنا "جدرانية يف اخليال أو هوية اللإسم/اللشيء ،ويدعوها إىل تطهري حناجرها من ترانيم اخلضوع ،لتتعلم
أن تكون صاحبة إرادة وذات قرار ...وتصبح مفتاح العلقة اخللصية ،اليت بإمكاهنا أن جتمع ،يف وثاق مقدس،
ما مل يكن باإلمكان مجعه.
ليس باألمر السهل أن تلتقط صورة واضحة للمرأة ،اليت غالبا ما ظهرت يف كتاباته ،راضية برحلة العذاب
و متآلفة مع السأم أو متعاطفة مع اخليانة ...أو متميزة بالغباء ...لتبقى املرأة املنشودة ،اليت جتسد معان احلب
العظيم املتسامي على الشفقة ،واليت تؤمن أننا باحلب نكون ونتوحد ،تبقى هذه األخرية نوذجا مثاليا يف ذهن
شكيب خوري املقاوم يف الساحة الذكورية ،املتمايزة واحلاصلة على كل احلقوق يف مقابل هتميش املرأة وحرماهنا
من نعم الوجود ...وغالبا باسم هرطقات بالية وعادات مكلسة ...وعقائد سكنت املاضي منذ زمن بعيد.
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في العقل
شكيب خوري الفنان ،املخرج املبدع ،األستاذ الباحث ،يؤمن أن العقل اإلنسان هو "دينمو" النمو
املمتع الذي يصاحلك مع احلياة ...هو الذي يرفع اإلنسان من حال إىل أخرى ،وأية مقاومة حلق اإلنسان ،أي
إنسان ،أن يهتم بأمور ختص البصرية ،تؤكد اجلهل والتخلف ،وتغرق اجملتمع يف جلج االنطاط.
فالعقل هو قاهر الظلم وحارس األسى ...بالعقل يناقش صاحب السلطة الذي جيعل مصاحله مقياس
العدالة،
بالعقل تناقش الشريعة،
بالعقل نكتب تارخيا إنسانيا حديثا متجددا أبدا،
بالعقل خنرج من داء الذاتية ...ونتحرر من مهرجانات عرض العضلت،
بالعقل تعال أزمات الوطن العري ،فينتج أجياال صلبة االرتباط بالرتبة األم تغنيك عن احلاجة إىل
الفسوخ املهرجانية ،وحتصن ،بالتايل ،االنتماء.
يدعو شكيب خوري ،يف كتاباته ،إىل اإلميان بالعقل اإلنسان ،إىل إطلق عنانه ،ليصبح العقل املنور
وسيلة التفاهم بني أبناء الوطن األم خصوصا وبني أبناء الوطن العري عموما ،فتتغري األحوال.
ومن هذا القبيل يدخل شكيب خوري معضلة الشرق األوسط الشائكة ،اليت ستبلغ بعد قليل املائة عام،
أال وهي فلسطني املنكوبة ...مصدر النكسة العربية الدائمة ...والدليل القاطع على أن العقل املنور مل يكن امللذ
األخري حلل املعضلت ...يف هذه البقعة من األرض.
ويلتزم شكيب خوري ،كمفكر مسيحي عري ليربايل مثقف ،قضية فلسطني ،ويهزأ من إجنازات عمرانية
ضخمة تصرف عليها األموال ،وتثري الدهشة ظاهريا إال أهنا ال تأيت بالدميوقراطية ،وال مبفاهيم احرتام اآلخر ،وال
ختفف من فظاعة الكلمات واجلزمات وكعاب الرشاشات واحلرائق والتهويد ...كلما خرج فلسطيين للتظاهر ضد
اجلدار العنصري أو كلما خرج ،يف العامل العري ،إنسان حر يواجه الكم التعبريي أو يطمح إىل إبداء الرأي أو
القفز على احلالة السأم واليأس.
رسالة شكيب خوري
إنه شكيب الذي يرى فيحس ،ويسمع فيحفظ ،يكتب فيحلق ،يتذكر فيعيد إليك الكثري مما يفوتك...
فبني "تلة الزعرور" و"احلفرة" ،يثبت عند شكيب خوري أمران ،يف ظنه افتقدمها العامل العري ،ومها:
4

أوال :الوعي الفردي ،وبالتايل ،اجلماعي ،وذلك عن طريق املعرفة والتنور والتعقل من أجل إرساء مفاهيم
العيش الكرمي الذي يعتمد أسلوب العدالة والتفاهم.
ثانيا :سبيل اخللص الوحيد ،هو احلل الداخلي الذي يأخذ مببدأ الغفران ال مببدأ حماسبة اآلخر ،ويعتمد
التسامح بدل االنتقام والثأر.
يدفع شكيب خوري اإلنسان العري بصورة عامة ،واللبنان بصورة خاصة ،إىل التسلح بالوعي ،إىل النهل
من جلجلة احلياة لنشر األمل يف حياة أفضل ،تستمد مادهتا من هذه القدرة على فهم اآلخر ،على معرفته ،على
قبوله ،على مساعدته ،على إفراز الذهنية اجلديدة املتمكنة من احتضان التفهم والتفاهم يف سبيل أنسنة إنسان
األلفية الثالثة.
لقد حان الوقت لإلنسان العري أن خيرج من "حفرته" ،وينفض عنه غبار التخدير ،ويطرد الكسل القابع
يف ال وعيه ،ليبدأ باستخدام احلقائق املبذولة ألجله ،واليت تقربه من العمق اإلنسان اإلهلي الذي وهبته إياه
الطبيعة.
ينقم شكيب خوري على من حول الدين إىل أداة الستعباد الناس ،وإىل حتليل االستبداد باملنطق القائل
"القوة حق" ،وإىل من ألبس الثروة املادية ثوب األلوهة والعبادة ،وعجن اإلنسانية يف طحني البلء والوالء...
وعلى اجملتمع العري ،الذي ما زال يستخدم عبارة "سيدي الرئيس" ،مكرسا منظومة العبد لسيده ،ويتحدى
القوقعة اليت ،مهما بلغت حصوهنا املنيعة من قوة ،لن تستطيع صد األنا عن اآلخر ألهنما مشروع حياة.
شكيب خوري قلم وفكر وفن يف خدمة تغيري الذهنيات وحتويل املصري.
واملرجتى قبول الغريية على أهنا صاحبة حق يف االختلف ،وصاحبة حق يف املساواة ...وهكذا يرسم
شكيب معامل الطريق حلياة خالية من احلصون ،يستعاض عنها باجلسور ليتم العبور إىل اآلخر على إيقاع احملبة
والكرامة اإلنسانية.
يف رسالة شكيب خوري إىل األجيال الناشئة دعوة إىل احلوار البناء القائم على الوعي واملسؤولية ،دعوة
إىل استبعاد القسوة ألهنا درب إىل الندم ،دعوة إىل التفهم أن املعتقد ملعب احملبة شرط أن تتسع ساحته للعبني
متنوعي املهارات ،دعوة ألن نرافق بنورنا اجلميع من دون متييز ،فل هنمل الذين ال يبصرون؛
دعوة إىل حماكمة النفس ومساءلة الذات قبل حماكمة اآلخرين؛ دعوة إىل تطهري النفس بالفداء ،وإن كنا
اليوم نعيش ،منذ سنتني ،ما يسمى بالثورات العربية وبالربيع العري ،فل زلنا نبحث ،حىت الساعة ،عن الفكر
الذي يدعم هذا الربيع ...وما وجدناه ال يف ميادين التحرير وال يف ساحات احلرب املدمرة.
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ويف هناية البحث حيضرن هذا الفكر العري الليربايل املسيحي املثقف ،الذي خرق األشواك واألسلك،
وعليه بنيت "املسألة الشرقية" ،وهي مسألة تتخذ هلا اليوم عنوانا جديدا "الشرق األوسط الكبري" ...فشكيب
خوري واحد من سللة هذه النخبة ،اليت وضعت أسس "الربيع العري" منذ عام  ،0681وأهنكته حينها
األصولية الدينية ...واملشهد اليوم يتكرر ...أن تقتل الربيع يف مهده ،خدمة للمفاهيم اليابسة واملكلسة ،املنادية
بآحادية الدين إلصلح العلقات بني البشر ...وشكيب خوري يرد "فلنقم اجملتمع اجلديد على فعل إميان
باآلخر".
أيها الفنان ،رسول احملبة واألنسنة ،هنيئا لك هبذا اليوم السعيد.
الئحة المصادر
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