األب يوحنا عقيقي – نائب رئيس الجامعة للبحوث  -جامعة الروح القدس الكسليك
مبناسبة "يوم شكيب خوري"  ٣٢ -أيار ٣١٠٣

شكيب خوري الفنّان المف ّكر
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كل األجوبة هاربةٌ كحقيقة
حمتارا ،أطرح على نفسي أكثر من سؤال و ُّ
ال أخفي عليكم ي
أّن أقف أمامكم ً
هيغل ἀλή- ،املعليقة بأهداب الباشات  ،Les Bacchantesواملتن يقلة بني اهلضاب والوديان ،ال تعرف

ذات اليمني وذات
تقدر على وصف ما ِّ
ويروي باهلا ،فتتهادى سكرى َ
فكرها ي
صخرَة رجاء ترتاح عليها ،وال ُ
خيمر َ
تصب ما تب يقى هلا
اليسار ،عينُها على عني احلبيب وقلبُها يسابقها إىل قلبه ،أل ين فيه َ
وجودها وعليه ُّ
حياَتا ،منه ُ
تعرف ما يصيبُها.
من أشواق وغمزات وابتسامات؛ عليها ُ
الشمس
عت معه
ل جمموعة أعماله ،ومنها "طقس الرحيل"؛ ي
فود ُ
هذه حاليت مع شكيب منذما ق يدم إ ي
َ
روحا ال
القمرَ ،
ألغرق ،معه ً
ألول ،الذي َ
أيضا ،ي
نفخ يف األلوان ً
خر َجت من يخييلة الفنيان ا ي
حت عم الصورة ،كما َ
و َ
تنساب
حت هآه مرتعشة؛ فاخليوط
لشعاع راقص على ِ
حاجة َ
بعده إىل ظالل ،وال إىل عتَمة الزواياُ ،
تاج وردة ،وال ي
ُ
البحار املخترب.
يهز
تاح يف القعر،
اليم ما ي
مشاعر املشاهد والسامع و ي
برقية ،واملعاّن تر ُ
لتعكس على وجه ي
َ
َ
آدمي" ،من حبية تراب"،
والصورةُ كما انطبعت يف ذاكريت ،وعلى لوحة املفاتيح يف يخييليت ،هي صورة ي
جسمه مبريون
حررته جتربتُه من اخلربشات املريكبة عشوائيًا ،دينيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا،
تَ َّ
قر َ
"ليمسح َ
َ
ب من املثال إذ ي
2
الشخص
فرسم
َ
العقل من الرتاتيل ،وميشي عاريًا إىل عشيقة اخليال"  .تواصل شكيب واإلبداعَ ،
البداياتُ ،خيلي َ
كما عاشه يف الوجع ويف الفرح ،يف الليل ويف النهار؛ وكناقد مسؤول ،العب اإلبداع على أرض الواقع م ِ
سقطًا
ُ
َ
القناع تلو اهآخر.
َ
ليسكن
مرًة واحد ًة
وإنسانُه؟! ماذا ُ
مر عليه الر ُ
َ
بيع ي
أقول يف اإلنسان عند شكيب ،يف شكيب ،وقد ي
تضج املخييلةُ بوابل
السكينةَ يف قلبه،
ويسامر األلوان يف عينيه ،ويدعو إىل مسابقة األفكار على اجلَىن ،حيث ي
َ
ِ
وحل يف اجلامعة ،يف
ب
ٌ
وطورا على الورقةً ،
انسكاب تارًة على اخلشبةً ،
العرب ،والسك ُ
ودائما حيثما ارمتى ُ
الفكر ي
ِ
كانعكاس الضوء على املرآة ،حيث
يضحك من السنني ،مهُّه العطاءُ ورسالتُه مبادرةُ الشمس باألحلى،
بيته .ربيعُه
ُ
3
ِ
ات املهنيئني
تصري "اخليمةُ سنابل ،الوجهُ أيقونة و ُ
أمام باب بيته أصو ُ
املعول ترتيلةَ النهر"  .هلذا السبب ،تزدح ُم َ
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ليدل على
الروح
املشع من داخل.
ُّ
املادة ،ي
بالنصر ِّ
ُ
ويشف ي
ستائر عليها ،النور ُج يواّني يُلطي ُ
ف َ
فالشبابيك عنده ال َ
البهاء.
سر املر ِ
كبة
وإن
سر السح ِر الرابض على مفرق الكلمات؟ ما ُّ
سره؟ ما ُّ
للمرة األلف ما ُّ
ُ
سألت نفسي ي
ِ
املخفي وراء
تكشف اهلالةُ ( auraبينيامني)
العابقة بأريج من تلك اجلنيات؟ فهل
الناريية احمللِّ َقة فوق الكائنات؟
َّ
ُ
ككل شعر
جتيد أسَر العقول بالبسمات! ُّ
وحدها ُ
اعتقد أ ين موناليزا َ
اللوحات؟ أخطأَ َمن َ
ككل لوحة ،ي
فكل رواية ،ي
فن شكيب وهو "الظُـهور الوحي ُد ٍ
لبعيد وهو قريب"،4
له ،يقظةٌ على اجملهول يف غوِر الصفحات .هذا ُّ

نشعر
«  .» Einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie auch sein magهكذا جتعلُنا رؤياهُ ُ
ِ
كل مرة فاجأتنا الدهشةُ يف أعماله ،وصفا اإلبداع ِسحرا بني ِ
ِ
باجلود
يقرتب
أنامله.
ُ
بالقرب والبعد ،يف آن َّ ،ي
ُ ً
ضب،
الع َجب ،م
والغبطة،
ُ
يروضوا الغَ َ
بالولَه والرعشة .و ُ
كل احليف ،على يقراء مل يألفوا َ
شاهدين مل ي
َ
ويبتعد َ
احليف ،ي
صب.
فمرت هبم
ُ
وح فيه ،وال َع َ
املشاهد كما على جلمود صخر ال َر َ
ي

ضنا من رتابة
أنت ،فيما
حتررنا ،تُن ِه ُ
َ
شكرا لك شكيب ،ألنيك َ
شكرا ألنيك معنا ،بيننا ،ي
ملكت ومليكتً ،
ً
ِ
خناف بعد اليوم
صر على أطباقنا نكهةَ االمتياز يف عيز العطش .وهل ُ
حرمنا يرمانةً تَع ُ
ككل يوم ،تزرعُ يف َ
اليوم ي
كوب
زحف العوملة وعندنا من يكليل متايَُزنا ،ومييي ُز فرادتَنا يف أرض اللنب والعسل واألحالم؟ عندنا من ُ
َ
جييد ر َ

كرا ألنيك تزرعُ يف أجيالنا،
رصع
يغرق؟ من ُ
ُ
يعرف كيف تُصطاد الآللئ وتُ ي
العقود واألساور وال يأبه؟ ُش ً
األمواج وال َ
فن إن مل
حب التنافس على اجلميل ،رهبةَ الوقوف أمام املمكن يف املستحيل .وهل يكو ُن ٌّ
أساتذ ًة وط يالبًاَّ ،
ِِ
العب الشطرنج5؟
نَستَ هدف املُ
ستحيل ونتخطيى احلدود؟ أو أن حنلِّ "إىل أبعد احلدود" كما يهوى ذلك ُ
َ
نكتب عنه وال
شكرا لك ألنيك أعطيتنا اجلو َ
نطاكي يف بداية تجاعيد األحالم" :إ ين ما ُ
ً
اب على لسان اإل ي

يصري ُهويية اجملتمع واملكان واألزمنة ،وتظهر منه احلقيقة" .6هويية شكيب،
نعرفُه يبقى متخيي ًال ،وما خنتربُه فقط ُ
جامعتِنا لك ِّل يوم .هو الذي عاش للحقيقة ،باحثًا،
الفنيان املف يكر واإلنسان ي
املعرب ،هي حقيقة اليوم الباقية يف َ
معليما ،مرب يا عطوفًا ومشارًكا واهبا .فاحلقيقةُ املعاشة ِ
يوضع على املنارة وليس حتت الطاولة أو حتت
كسراج
ً
ً يً
ُ
السرير .احلقيقة كما شارَكها شكيب طاليبَه وزمالءَه ،ما فَتِئَت هارب ًة ولكنيها مطمئنية ،أل يّنا ترى يف البعيد ضوءًا
احلب أقوى من املوت واحلياةَ أبقى،
هلدي السبيل ،لذا ُ
جندها تصارع الفناء يف ِّ
كل أعماله ،وكأنيه أدرك فع ًال أ ين ي
شكرا لك شكيب.
كانتصار اللحظة على الزمن ،انتصار البسمة على األمل ،انتصار الكلمة على العدمً .
كمل.
نشكر من َح َ
ضر ون يفذ و ي

. Walter Benjamin, Œuvres I-III, Paris, Gallimard, folio, 2000.
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