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 الروح القدس الكسليكجامعة  – نساني ةالة الفلسفة والعلوم اي  عميد كل   -  هدى نعمة
 ٣١٠٣يار أ ٣٢ -"يوم شكيب خوري" ناسبة مب

 ان والمسرحي  ف والشاعر والفن  شكيب خوري المؤل  كلمة في 
 

يف مسار املركز األعلى  ه يوم رائد  الكسليك، إن   –يف حياة جامعة الروح القدس  استثنائي   ه يوم  إن  
زين على خمتلف أعمدهتا املمي   د  ح  ة تكر م أ  األوساط اجلامعي   اجلواب، ألن   ت  للبحوث، وإن سألتم عن السبب يأ

على اكتشاف أهل ني اجلامعي  ب ع الطل  بتشجيمن جهة، ترتبط  ه جوائز  باس   وترفع  املستويات العلمي ة والفني ة، 
ه الفكري ة الفني ة املمسرحة بني الدول إىل أمثاهلم لبنان اليوم، ليستعيد مرتبت   الذين يفتقد  ] ي ة،الريادة الروائي ة املسرح

 .يف حياته األكادميي ة ن ة  س   العلمي   العمل البحثي   إىل انتهاج ثانية، بدفع الطالب اجلامعي   هة  جمن و [، املتقد مة

ا هنضة ، هنضة  3103ار أي   32يي، يف نا ن  إن   ي ة، قدرات احملل  عرتاف بالذات وبالالاملساءلة وا جديدة. إهن 
، وخيرج من يفتلو  احين  وشاكسته األقلم، تفهمه  وعرفته املسارح تداولته الصحف السم   حافل   وبتتويج مسار  

أغوار  يفعرب الغوص  يف عمق الروح أو ر إال  الذي ال يتوف  ، للبحث عن هذا "الشكيب" ، فتشرئب  ادائرهتا أحيان  
تستكني النفس عنده  عن منطلق   االباحثة أبد  ، املتصو فةق النزول يف صومعة النسك الزاهدة، ، أو عن طرياحلب  

 إن هي استكانت ووجدت.، وجتد مبتغاها

ين أرغب يف البوح ، لكن  شكيب خوري ات حياة هذا العملق املدعو  ف عند حمط  سرتسل يف التوق  ألن 
، وجيلنا يف بداية فن هبليغة، يوم كان هو يف طليعة  ايف  آثار   ك  ر  ، ت   شكيب خوري، ميتي ة املسرح اللبنان   لكم أن  

، يف هذه الرواية وتلك القصة وذلك املسرح أو يف واإلنسان   والبعد الروحي   ي ة والذوق املسرحي  يه الرتبية الفن   تلق  
  .والشاعر املبدع يف كل  أعماله واملخرج الروائي وشجونه ف املسرحياملؤل   شؤون... من هسوا

تربيتنا على الذوق أعلى لنا يف زمن  مثاال  عت األقدار شكيب خوري ض  إذ و   حمظوظ   يف أن نا جيل   ال شك  
بدورها  ، فتقع  الفكري   الفين   يف مسارها الرتبوي   ،أن حيالفها احلظ   الناشئة لجأجيال واحلس  املرهف... ونتمن  الرفيع 

 ة  جتاري   له إىل سلعة  فتحو   ،اقة إىل تلبية انتظاراهتامماثلة، ال تنزل باإلبداع سوق اجلماهري التو   على شخصي ة  
 ها النخبة.ة ومتج  العام   تستسيغها

 "المايسترو"
ا من   واحد   ل كل  االذي يط، اجلامع دين هبذا اإلحساس اإلنسان  أحد املتفر  ، ه شكيب خوري "املايسرتو"إن  

رتباط ود اجلسد والسن  والعقيدة واالحد اقد ت من صلب األنسنة املتجاوزة أبد   ما، ويطبعنا ببصمات   من زاوية  
 ختلف... هبدف أنسنة اإلنسان. واال
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تتفاعل معه، يطو عها، تتداخل فتلني شوكتها، و تاحها، يطعجها ة، جيبالكلم ماهر   شكيب خوري العب  
بعد "أو ليجد ما أضاعه ، "شعرة بيضاء من حاجبه"من األلفاظ لينزع  ا، حيشد معسكر  دادمنها األض عفيه، ويصن
 "ر املوت...د  حماربة خ   إال   أكيدة   وال من غاية   انشيط  "عندما يستيقظ  مذهل   قني  أو ليحضره ي، "ثوان طويلة

 الكينونة والعدمي ة، يقض  ، يصارع "ي األبيض واألسودف  يرص"اجلامث بني  شق، يبد د الرمادي  عيلتحق مبا ي
 مضاجع البيت مىت انعدمت فيه الروح العائلي ة أو غابت عنه اإلنساني ة.

، هو طاقة مهدورة""و ف عند أحدهميف مقالع الفكر وساحاته، ومع ذلك يتوق   م  شكيب خوري مقاو  
ةأن   ري متساو ، إال  غرمى فيها حيث احلب  تستوعب ما ي  ، ليجعل منه "حفرة" يتعايش اثنان، "ال، مهاإل ه من شد 

 ."خرى يف الندم على حرماهنا معن وجود الزوج احلبيبتظار واألنالأحدمها يف ا

ة يف حفرة، ويستسيغ العقل الرموز... يستبعد اجلث   ومغامر، يلج األلغاز... يفك   شكيب خوري خمط ط  
 ."مكتب بريد اهلل عن استلمها"ر تأخ   وقد، وينتشل شكيب اجليفةق... املهاجم...، . الباحث... القل  ش..املفت  

ة، تلك املنقوشة على اآلثار التارخيي ة، اليت طاملا أمهلها الناس مستبديلينها باألدوات احلديثة يف اهلوي   قارئ
ه القريب ، الشاطر ولكن  اأيض  ه الشاطر لكن   ،نتماء... ويقتلعون اجلذور... هناك املنازعالاألجنبي ة... ويستأصلون ا

عندما  خصوص ا... و ه، ميج  هقه، يرفض  ر  ضيف على أ  كيب، ي  قلق شملكر والتفاهة، وهذا الشيء من احلالة ي  من ا
 الذاكرة. ... وتلشياليأسحيل  املنازع الشاطر املاكر مشكلته بالرميوت كونرتول، ليتأقلم مع 

من أن  احلب هو الدواء الشايف... هو  هي ليست أكيدة  و شكيب خوري صانع شخصي ات... قد حتب  
 صورهتا... وهكذا تشفي الغطرسة اته ترغب يف اخلروج من عقدة نقصها... فتكرب  العنصر الدائم... شخصي  

 .االنكسة اليت تلحق هب

 وتر، وحتل  يط خليا الذهن: الكومبن تلج املستقبل عرب استخدام الدواء الذي ينش  أتريد  ات  شخصي  
(، عموم ا ىل اإلنسان املشرقي  إ)وهذا ما يرمز  الصدمة: هل تعرف الشخصي ة الشكيبي ة املعتادة على الشلل الفكري  

 وهو ال يعرف تشغيل األدوات الكهربائي ة؟، بات الكومبيوترأن يتكي ف مع متطل  

 اءة...بن   وضعها بواقعي ة  د مساءلة ذاهتا، والنظر إىل  تتعو  شكيب خوري يفرز هذه الذهني ة املريضة اليت مل

 ااإلنسان الذي يتجاوز طبيعته وقدراته، ذلك الذي يرى نفسه شخص   ،بالتايل ،يعاقب شكيب خوري
لشجاعة هذه باصف به ملا تت  ، اليت تغيب عنها الروح اإلنساني ة، أكرب... ويبين على هذه الرؤية أسطورة األنوي ة

ريرة... العاجزة عن مواكبة احلداثة، ة واملىل حد  اكتساهبا الظاهرة القبلي  األسطورة املشخصنة املتكر رة املتكاثرة إ
 العاجزة عن التفاعل مع األنسنة.و 
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 في الحب  

، إن   بأي   ال ،بش ر شكيب خوري باحلب   العظيم"، الذي ينبع من العقل واإلحساس  ا "باحلب  حب 
. ذلك اإلبداع الدائم، املطلق ... ونبلغ احلب  سوي   إىل جمتمع   نصل الصادق، إذ هبما  والينبوع الذي ال جيف 

 ة.والرجل، وبالكرامة واإلنساني   ة، بالتساوي بني املرأةميان باحلري  إلومن أساسات التبشري النبيل، تدعيم ا

 في المرأة
جيب أن  شكيب هااليت ميكن أن حيب   ت لدينا أن  ب  ما ث   فليس عند شكيب خوري صورة واحدة للمرأة. 

قلقة، ثرية، م  تجد دة، م  هلة، مجيلة، حر ة، يصعب استبداهلا، م  من رحم اآل قة، خارجة  ، مبدعة، خل  تكون ذكي ة
 رجة، عاشقة... مصدر نشوة... مصدر وحي... مصدر الوالدات الفريدة من نوعها...حم  

، والشريكة التقليدي ة يف عسري ض  املعجونة بآالم الشرق، واخلارجة من خما باملرأةشكيب خوري  اعتن
اليت تتجاوز الغرائز لتصون ، أخرى، تلك األسطورة أي تلك اليت تكتب تاريخ عائلة... بعبارة  اء، اء والضر  السر  

صار حبكم  مرأة  امن  املنقذة... أي نوذج   ،ما انوع  ، لتحافظ على مقو مات اجملتمع... استمراري ة العائلة
على أخرى الفرح،  استبداد ذات   قتليتلك املرأة املهزومة يف وكرها حيث تعيش كيف  االنسيان... وتناول أيض  

 ويعط ل الذاكرة.

 ها ويقذف هبا إىل مراتع اخليانة.ئيهملها ويشي   إىل جانب رجل   امومس   تناول املرأة اليت تعيشو 

ذلك ، من حكايات الدمية ة  ملحمي   خترج إىل العامل للبحث عن شخصي ة   مرأة  وال مكان عند شكيب خوري ال
 ق الذات عن طريق استبداهلا...مرأة حتق  اليه إالذي ترنو ، النموذج النهائي  

 إىل التحر رها... فيدعو املرأة لال يتواىن شكيب خوري عن الثورة على تقاليد اجملتمع املتمادية يف تره  كما 
ويدعوها إىل تطهري حناجرها من ترانيم اخلضوع، لتتعل م ة اللإسم/اللشيء، من كوهنا "جدراني ة يف اخليال أو هوي  

، مقد س يف وثاق  ، وذات قرار... وتصبح مفتاح العلقة اخللصي ة، اليت بإمكاهنا أن جتمع أن تكون صاحبة إرادة  
 ما مل يكن باإلمكان مجعه. 

برحلة العذاب  اته، راضية  ما ظهرت يف كتاب اللمرأة، اليت غالب   حة  ضوا ليس باألمر السهل أن تلتقط صورة  
 ب  د معان احلس  بالغباء... لتبقى املرأة املنشودة، اليت جت مع اخليانة... أو متمي زة   مع السأم أو متعاطفة   و متآلفة  

يف ذهن  امثالي   ارية نوذج  د، تبقى هذه األخنكون ونتوح   ب  نا باحلاليت تؤمن أن  العظيم املتسامي على الشفقة، و 
احلقوق يف مقابل هتميش املرأة وحرماهنا  املتمايزة واحلاصلة على كل  ، خوري املقاوم يف الساحة الذكوري ة شكيب

 بعيد. ... وعقائد سكنت املاضي منذ زمن  مكل سة وعادات   بالية   باسم هرطقات   امن ن ع م الوجود... وغالب  
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 في العقل
 النمو   "دينمو"هو  العقل اإلنسان   ؤمن أن  ي، املخرج املبدع، األستاذ الباحث، انشكيب خوري الفن  

حلق  اإلنسان، أي   ة مقاومة  إىل أخرى، وأي   حال   مناملمتع الذي يصاحلك مع احلياة... هو الذي يرفع اإلنسان 
 .نطاطالجلج اغرق اجملتمع يف وت  ، البصرية، تؤك د اجلهل والتخل ف ختص   بأمور   إنسان، أن يهتم  

مقياس  هش صاحب السلطة الذي جيعل مصاحلهو قاهر الظلم وحارس األسى... بالعقل يناق   فالعقل
 العدالة، 

  ش الشريعة،ناق  بالعقل ت  

اأب د امتجد   ث احدي ني اإنسا اتارخي  بالعقل نكتب    ،د 

 ر من مهرجانات عرض العضلت،تحر  ون رج من داء الذاتي ة...بالعقل خن

عن احلاجة إىل  غنيك  ت   األم   رتباط بالرتبةاالصلبة  أجياال  فينتج ،  أزمات الوطن العري  عال  بالعقل ت  
 نتماء.الا ،بالتايل ،نص  الفسوخ املهرجاني ة، وحت  

 

، إىل إطلق عنانه، ليصبح العقل املنو ر إىل اإلميان بالعقل اإلنسان   ،يف كتاباته، يدعو شكيب خوري
  األحوال.، فتتغري  عموم ا أبناء الوطن العري  بني و خصوص ا  التفاهم بني أبناء الوطن األم  وسيلة 

املائة عام،  عضلة الشرق األوسط الشائكة، اليت ستبلغ بعد قليل  شكيب خوري م  ومن هذا القبيل يدخل 
العقل املنو ر مل يكن امللذ  أن   ة الدائمة... والدليل القاطع علىأال وهي فلسطني املنكوبة... مصدر النكسة العربي  

 يف هذه البقعة من األرض. املعضلت...األخري حلل  

 عمراني ة   جنازات  إويهزأ من ، قضية فلسطني ،مثق ف ليربايل   عري   مسيحي   ر  كمفك  ويلتزم شكيب خوري،  
ال بالدميوقراطي ة، وال مبفاهيم احرتام اآلخر، و ال تأيت ا أهن   إال   اوتثري الدهشة ظاهري  ، ف عليها األموالصر  ت   ضخمة  

 للتظاهر ضد   اشات واحلرائق والتهويد... كل ما خرج فلسطيين  ختف ف من فظاعة الكلمات واجلزمات وكعاب الرش  
إىل إبداء الرأي أو  يطمحأو  التعبريي   الكم   يواجه حر   إنسان  ، يف العامل العري  ، ما خرجأو كل   اجلدار العنصري  

 القفز على احلالة السأم واليأس.

 شكيب خوري رسالة
، ويسمع فيحفظ، يكتب فيحل ق، يتذك ر في  ح  إن ه شكيب الذي يرى في   ا يفوتك... مم   الكثري ليك  إعيد س 

 ، ومها: ي أمران، يف ظن ه افتقدمها العامل العري  فبني "تلة الزعرور" و"احلفرة"، يثبت عند شكيب خور 
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ل من أجل إرساء مفاهيم وذلك عن طريق املعرفة والتنو ر والتعق  ، اجلماعي   ،وبالتايل، الوعي الفردي  : ال  أو  
 العيش الكرمي الذي يعتمد أسلوب العدالة والتفاهم.

مد الذي يأخذ مببدأ الغفران ال مببدأ حماسبة اآلخر، ويعت سبيل اخللص الوحيد، هو احلل  الداخلي  : اثاني  
 نتقام والثأر.الالتسامح بدل ا

ة، إىل التسل ح بالوعي، إىل النهل خاص   بصورة   ة، واللبنان  عام   بصورة   يدفع شكيب خوري اإلنسان العري  
هتا من هذه القدرة على فهم اآلخر، على معرفته، على تستمد  ماد  ، أفضل من جلجلة احلياة لنشر األمل يف حياة  

م والتفاهم يف سبيل أنسنة إنسان نة من احتضان التفه  على إفراز الذهني ة اجلديدة املتمك  قبوله، على مساعدته، 
 األلفي ة الثالثة.

غبار التخدير، ويطرد الكسل القابع  عنه أن خيرج من "حفرته"، وينفض لقد حان الوقت لإلنسان العري  
اه الذي وهبته إي   اإلهلي   به من العمق اإلنسان  واليت تقر  ، يف ال وعيه، ليبدأ باستخدام احلقائق املبذولة ألجله

 الطبيعة.

ستبداد باملنطق القائل الستعباد الناس، وإىل حتليل اال على من حو ل الدين إىل أداة   شكيب خوري ينقم
 والوالء...ة ثوب األلوهة والعبادة، وعجن اإلنساني ة يف طحني البلء وإىل من ألبس الثروة املادي  ، "ة حق  "القو  

ى ويتحد  ، دهمنظومة العبد لسي   اس  مكر   ،دي الرئيس"الذي ما زال يستخدم عبارة "سي  ، اجملتمع العري  وعلى 
 ياة.ح مشروعما لن تستطيع صد  األنا عن اآلخر ألهن  ة، مهما بلغت حصوهنا املنيعة من قو   ،القوقعة اليت

 .ات وحتويل املصريمة تغيري الذهني  يف خد وفن   وفكر   شكيب خوري قلم  

يف املساواة... وهكذا يرسم  وصاحبة حق  ، ختلفاليف ا ا صاحبة حق  قبول الغريي ة على أهن   جتىر املو 
ستعاض عنها باجلسور ليتم  العبور إىل اآلخر على إيقاع احملبة ي  ، من احلصون خالية   الطريق حلياة  معامل شكيب 

 اإلنساني ة. ةوالكرام

 دعوة  ة، اء القائم على الوعي واملسؤولي  إىل احلوار البن   إىل األجيال الناشئة دعوة    رسالة شكيب خورييف
ساحته للعبني  سع  ة شرط أن تت  املعتقد ملعب احملب   م أن  إىل التفه   إىل الندم، دعوة   ا درب  إىل استبعاد القسوة ألهن  

 ؛ل الذين ال يبصرونم  فل هن   دون متييز، من ألن نرافق بنورنا اجلميع عي املهارات، دعوة  متنو  

ا إىل تطهري النفس بالفداء، وإن كن   دعوة   ؛إىل حماكمة النفس ومساءلة الذات قبل حماكمة اآلخرين دعوة  
عن الفكر ،  الساعةحىت  ، ، فل زلنا نبحثة وبالربيع العري  العربي   راتما يسم ى بالثو  ،منذ سنتني ،عيشناليوم 

 .رةوما وجدناه ال يف ميادين التحرير وال يف ساحات احلرب املدم  دعم هذا الربيع... الذي ي  
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الذي خرق األشواك واألسلك،  ،فاملثق   املسيحي   الليربايل   حيضرن هذا الفكر العري   هناية البحث ويف
 "الشرق األوسط الكبري"... فشكيب اا جديد  خذ هلا اليوم عنوان  تت   وهي مسألة  ، يت "املسألة الشرقي ة"ن  وعليه ب  

، وأهنكته حينها 0681" منذ عام اليت وضعت أسس "الربيع العري  من سللة هذه النخبة،  خوري واحد  
املنادية  ،سةللمفاهيم اليابسة واملكل   الربيع يف مهده، خدمة   واملشهد اليوم يتكر ر... أن تقتل   ...ة الديني ةاألصولي  

 م اجملتمع اجلديد على فعل إميان  ق  "فلن   إلصلح العلقات بني البشر... وشكيب خوري يرد  بآحادي ة الدين 
 .باآلخر"

 لك هبذا اليوم السعيد. اهنيئ  ، رسول احملبة واألنسنة، انها الفن  أي  
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