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 جامعة الروح القدس الكسليك –طانيوس نجيم 
 ٕٗٔٓتشرين الثاين  ٜٔ –ناسبة "يـو سعيد عقل" دب
 

  الحلم –سعيد عقل ولبنان 
 

ِة، بفعِل من الشمولي  االقرتاِب لبناف، فإذا باؼبؤمننَي بو يتزايدوَف إىل حدِّ اظْبُو  صاَغ سعيد عقل حلًما
 ٌة وما، يطالُعنا كاف لدى سعيد عقل رؤيا نبوي  لبنان إن حكىة. يف القناعِة الوطني  استبطاِف الشعِر األصيِل وتنامي 
يت  ِة ال  اا للدفاِع عن قناعاتِو الوطني  َف طاقاتِو كل   النااية. وَّ  بتبعاِِتا حّت  واإللتزاـِ  يكفي من اعبرأِة لتجسيِدىا شعرًا

ما ذاؾ اؼبؤايت لو. أمبى أدبُو، السي  الفكريِّ والشعريِّ والفلسفيِّ اؼبناِخ  ملتزـٍ وتأمنيُ وطينٍّ اٍر كاف من شأِِنا خلُق تي  
لبناف، فإذا باؼبؤمننَي بو اظبُو  ، إيبانًا قويًّا بلبناف. صاَغ حلًمااؼبالئكي   ُة وصوُت فريوزَ ذي واكبْتو األغباُف الرحباني  ال  

ة. يظار حلمو يف استبطاِف الشعِر األصيِل وتنامي القناعِة الوطني  ِة، بفعِل من الشمولي  االقرتاِب يتزايدوَف إىل حدِّ 
يف ؛ بامتياز النشيد الوطينِّ  –ة اؼبسرحي   قدمىسة؛ يف ة اؼبيتولوجي  تو اؼبلحمي  وأرضي  لبنان إن حكى فاتو: يف معظم مؤل  

 كذلك يف؛  اتمخاسًَّو؛ يارا: واغبرؼ الالتيينِّ ة فاتو باللغة اللبناني  ؛ يف مؤل  L’or est poèmesة: ديوانو بالفرنسي  
 ة ...قصائده الوطني  

 من طينة سعيد عقل يف للحديث عن عبقريٍّ  ةىلي  األعدـ شعوري ببالتعبري أمامكم عن  اًل إظبحوا يل أو  
يت ىذه اعبامعة اغببيبة ال  ما يف ، السي  و علينا صبيًعابعض حقِّ وفاءه  علي   ين أجد لزاًمالكن  . اللبناينِّ  تاريخ الفكر

 .و يف العامل األكاديبيِّ ملحب تعتز  ىي زىا و ذي يبيِّ االسم ال  أسام يف اختيار 

 

I - لماذا سعيد عقل؟ 
  جزءيف  انذين صنعو ة، إزاء اآلباء العظاـ ال  ذي تدعونا إليو الليتورجيا اؼباروني  ىو التكرمي الواجب ال   طبًعا 

ة باقية من ع إىل اؼبستقبل وثقة ببقي  تطل   ،إزاء األجياؿ الطالعة واجب ملح  نفسو القدر بو لكن  ا كبن عليو. فب  كبري 
 عزائم اؼبربكةقدوة تضيء الو  مثااًل  ،اناصعً  وجًااالصاعد  انشئن أماـ ربزعلينا أف ن يلالرجولة واإلبداع واإليباف، سب

م مصاغباا دبصري الوطن وتقضي على يت تتحك  كالوجوه الكاغبة ال    ليس وجًاا، يف القلوب اؼبنقبضة وتنعش الرجاء
يت الظلمات ال  ة و الغيـو اؼبدؽبم   على الرغم منثني بإيباِنم أبنائو اؼبتشبِّ نفوس عامرة يف بعض  يت ال تزاؿة األمل ال  بقي  

لروماف، ُرزِقنا يوناف، فرجيليوس وار ىومريوس واليتماىوف مع أوطاِنم وشعوهبم. على غرا ىناؾ عباقرة األفق. تسد  
 ىذا أسعدين أف أسام يف . لكلِّ جرباف، واليـو سحابة قرف من الزمن، وإىل أجياؿ وأجياؿ، سعيد عقل ولبناف

شة إىل اػبري وقعاا يف النفوس اؼبتعطِّ يو ما داـ للكلمة يدغدغ خياؿ أجياؿ ؿببِّ  ـ لبناف وصاغو حلًمان كر  تكرمي مَ 
  واعبماؿ. واغبقِّ 
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  اا السادة،أي  

منذ  هاو دعيطلق أظباء على الكائنات؛ ما يعين أن   خلق اهلل الكوف من العدـ، وأنعم على اإلنساف بأف
إىل  اة ة موج  و ه الدعىذ ت. إذا كانعلى الكائنات وإكمالو بإسباغ وجود ذىينٍّ ة اػبلق عملي  ة يف ركاشإىل اؼب البدء
 على اعبماؿ ن يضفوفذيال   اءالشعر ما ة، السي  خباص   اءعر ميزة الشكوف تأف  افما أحرى هب ،ةبعام  إنساف  كلِّ 

، كما شعر سعيد عقل الشعر اؼببدع. صبااًل القبح  ، ومنالواقع ُمثاًل  من أحيانًا وف، بل يستنبطصبااًل شعريًّا الطبيعيِّ 
، ىو استحداث ذبسيد ألحالـ ومثل يف كلمات وصور وأنغاـ ؛ ىوجديدمن لق ة اػبإعادة لعملي   يف لبناف،

 .وجودات، بل كائنات من نسج الواقع واػبياؿ

ماتو س وؿبر  ، منذ عاد الكتاب اؼبقد  يف أعماقو منذ القدـ ضنا التاريخ، لوجدنا لبناف ضاربًاإذا ما استعر 
 السياسيِّ  ز الوجودحيِّ فحديثة العاد، برزت إىل  ،اؼبعاصر باؼبفاـو، ةة اللبناني  ا اعبماوري  . أم  على السواء ساتوومقد  

ال ، لألسف، بفعل عوامل ـبتلفة، ؛ وىيٕٜٓٔسنة مع إعالف اعبنراؿ غورو دولة لبناف الكبري ، اؼبعرتؼ بو دوليًّا
ىناؾ من ربط  ،منذ غبظة إنشائاادومبا ىوادة. يت تعصف هبا من اػبارج والداخل الريح ال    اليـو يف مابِّ تزاؿ حّت  

ر رفضاا والتنك   علىيعملوف آخروف مل يربح زىا، يف حني ز جاوده على الدفاع عناا وبلورة سبي  مصريه بوجودىا ورك  
 .كيانات غريىاإزالتاا من الوجود وإغباقاا بىدماا و اِتا، وؿباولة تقسيماا وتفتيتاا إف مل يكن نكوِّ ؼب

اتو سعيد عقل وأبرز يف طي   شعرُ  ،من الزمن قارب قرنًاسحابة ما ي ،، برزىذا اؼبعرتؾ اإلشكايلِّ  يف خضمِّ 
ما على غرار  ،اؼبوسيقى والغناءما السي  عة راود كوكبة من العباقرة يف ميادين متنوِّ ما لبث أف  رًا للبناف، حلًماتصو  

 وغريىم الكثريالرومي وماجده الرحابنة وفريوز ووديع الصايف ونصري مشس الدين وفيلموف وىيب وصباح أنشده 
ة ؿ، مايسرتو السمفوني  قوا حوؿ حامل الراية األو  ذين ربل  باقة من األدباء والشعراء ال   ا بلورتوم  ع الكثري، فضاًل 

على غرار  ة من سباِتا،ذين أساموا يف إِناض الثقافة العربي  ني ال  اد من اللبنانيِّ . على خطى أسالؼ رو  القائد اؼببدعو 
وشارؿ مالك والعديد جبرباف وأيب شبكة ونعيمة  رًا، مرورًامؤخ  إىل فؤاد افراـ انتااًء م بطرس من اؼبعلِّ  نة بدًءاالبسات

 استلامو أو أو قصائده صاغ سعيد عقل ومن غّن  ر ذكرىم أصبعني يف حدود ىذه اؼبداخلة، ذين يتعذ  من النوابغ ال  
ز هبا وعنفواف تتمي  ومثل  لقيم أعماؽ الضمائر وأيقظ ألقاا وعًيا بريقاا إىلنفذ صورة للبناف ده قل   وأو يلعتتلمذ 

اليـو من اكبطاط إىل  ما عند مقارنتاا دبا آؿ إليو الواقع اللبناين  ، وتعلو قيمتاا السي  األصيلة ةة اللبناني  الشخصي  
، وعجز كتابو وملاميو عن النقد امئِ تواطُ  زباذؿ قادتو، إف مل يكن بسبب أقصى دركات الفساد والبشاعة بسبب 

    . وإعادة بناء النفوس

ود، ال واجب الوج مثااًل  هُ رَ من أعماؽ التاريخ؛ تصو   عقل؟ لبنانو نابعسعيد ف اليـو من حلم أين لبنا
اعبميع  لكن   ة شبو اؼبطلقة.أخذ عليو بعضام القوؿ هبذه االستقاللي   ات.التبعي   على كلِّ  ًدابذاتو، متمرِّ إال  يوصف 

، تطبيق ىذا اما أحرى بنا، صبيعً االصطفافات. و  ينادوف اليـو بواجب أبنائو، صبيع أبنائو، النأي بالنفس عن كلِّ 
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، من حيث اؼبفاـو ةة الداخلي  ة والوطني  على الصعد الشخصي   ة، بل أيًضا، ليس فقط على الصعد اػبارجي  النأي
عن ىذا الكياف ة؟ فما بنا نتنازؿ ي  بالوعي واغبرِّ  زًاا ـبلوقًا على صورة اهلل، متميػِّ من   كل  ! أوليس  لذواتنا األنرتوبولوجي  
ة واصطفاؼ أعمى يفقد ة عشوائي  و تبعي  ما يوصم بو أن   تأدجل أقل  انسحاؽ مونرىنو ب الواعي واغبرِّ  األنرتوبولوجيِّ 

، من اؼبعيب أف دىم وإخالصام الوطين  وذبر   يكن قادتنا ومستواىم الفكري   ! أيًّاةتو الذاتي  وغائي   الشخص كيانو اغبر  
ـ  مغفلني ة العليا، ة ضاربني عرض اغبائط باؼبصلحة الوطني   ػبدمة مصاغبام اػباص  نتزمل   ه عن لعبة اؼبنز   اػبري العا

د يف كتابات سعيد عقل، وأف قبدِّ ينبض يف  ذي اغبلم ال   -ر بلبناف ات. من ىذا اؼبنطلق هبدر بنا أف نتبص  األناني  
 ة أو اصطفاؼ.  تبعي   ر من أيِّ لذواتنا، متحرِّ  م علينا من مفاـو أنرتوبولوجيٍّ حت  تضوئو ما ي

على أرض  إف مل يكن لبنانو وجوًدا فعليًّا اا الواقع واػبياؿ.فيزاوج عن رؤية يتلبناف سعيد عقل  يعربِّ 
 والغلوِّ ة بالطوباوي  وتصفاا قد ال تشاركو الطرح أو تعرتض على بعض آرائو الواقع، فاو ما هبب أف يكوف. 

ي اؼبألوؼ كو إىل زبطِّ سبتلك الكياف وربرِّ قوؿ ىيغل،  على حدِّ  ،ذي يبدع العظائماا، كما اؽبوى ال  ة. لكن  والعصبي  
األوقات العصيبة حيث استوىل ما يف ىذه وإحراز العجائب. من ىذا القبيل، ال أجد غضاضة، السي   والعاديِّ 

زة، يف ة اؼبمي  وطنام ورسالتو اإلبداعي  بذواِتم و  اننااإلحباط والقنوط واليأس على نبم أجيالنا الطالعة وإيباف شب  
  .والشعريِّ  اا سعيد عقل يف نتاجو األديبِّ رظباغبلم كما  - صورة لبنافالعودة إىل 

 

II - واجب إستدراك 
تركيزه  إىل أف   لنا من اإلشارة مسبًقا قل، ال بد  يف نتاج سعيد عة اؼبثالي  صورة ىذه الاستجالء معامل قبل  

ؾباورة، ظبِّاا إف شئت تذخر بو كيانات  ذيال   الغّن اإلنساينِّ ع بعني التقدير إىل على لبناف مل يبنعو من التطل  
 وقد تكوف استاوت ة.اإلبداعي   مسريتويف اآلخر  إىلكشف عن لفتات اليف ىذا اإلطار، ال يضريه يف شيء  .ةعربي  

تو يف االلتزاـ و سرعاف ما وجد ضال  ن  لك .ةة سوري  ي  قومة ونزعات ة عربي  عات ِنضوي  حركات استقالؿ وتطل   ايف بداياِت
 حاليًّا ةاؼبزعوم يقظةكال  كن قط  تمل  افإِن   يقظة يف ما حولو،م بشائر توس  ض لو أف يقُػيِّ لئن . ةة اللبناني  بالقومي  

على كامل  تواستحوز  وتك سبل  يتال  يقظة ال إف  ؛ بل يف لوحات يشوهبا الطغياف والعنف وتصبغاا الدماء ةدواؼبتجسِّ 
 ،أنوارهت ع  . أش، إبداع وعطاء، كرامة وعنفوافيف نظره؛ وال غرو فالربيع، أو ربيعو الدائملبناف  إشراقة ىي اىتمامو

زرعت يف الثغور والرؤوس على  منارات - وحواضروبريوت،  يف صور وصيدا وبيبلوس وبعلبك   ،منذ فجر التاريخ
يف عاتو إىل ما وراء األفق وشرود الضمري؛ وتبلورت تطل  الدين و فخر  أحالـقت يف وتأل  ط؛ مدار حوض اؼبتوسِّ 

إزالة و  إحقاؽ اغبقِّ يت ما برحت ِتدؼ، من جيل إىل جيل، إىل ة ال  كات الشعبي  ات واالنتفاضات والتحر  ي  العامِّ 
على مدى التاريخ، على اؼباضي القريب فحسب، بل أضاء  قتصر اغبلمة. ومل يي  العدالة واغبرِّ نشر الثقافة و الظلم و 

إىل األوايت  الرسالةر لو عباقرة من طينة سعيد عقل وبملوف مشعل طاؼبا ُقدِّ  دى اؼبنظورلن ىببو وىج تراثو يف اؼبو 
  العصور.
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يت زرعاا  تضيع البذور ال  بصيص أمل أال   لدينا يت تبلورت يف شعر سعيد عقل. وال يزاؿىذه ىي الصورة ال  
كرامة اإلنساف ز لوعي فبي   ىي صورة قواماا ة:اؼبصاحل األناني  ر تصخ  الفساد و ي فشِّ تو  رةاؼبتحجِّ يف يباس العقوؿ 

، متفاعل معو ومع العامل األوسع بأسره على الصعيد سياسيًّاعن ؿبيطو  د، مستقلٍّ ، سيِّ يف وطن حرٍّ  و بالعيشوحقِّ 
 . الثقايفِّ 

ما أعطي من  ة؛ التـز هبا ومل يتواَف قيد أمبلة عن الدفاع عناا والعمل بكلِّ ة سعيد عقل اللبناني  ىذه قومي  
؛ وىذا ةاإلشادة بأؾباد عربي  االعرتاؼ و من  وة مل يبنعبناني  لة البالقومي   االلتزاـ ف  أ إال  قدرات ووسائل على ربقيقاا. 

 غّن  ة وأىلاا الصيد؛  مك   شمـ ادجمد وبردى؛ غّن  غّن  . ة مغايرةعربي  إذا قابلنا موقفو دبواقف ما ، السي  إقباز يُعتد  لو
ة ة لبناني  نطلق من أرضي  ي نفك  اا مو ن  أ ال  إ .شوقيأضبد عزيز أباَّو إىل العمالقة من  وملَامياا مصر غّن  القدس؛ 

 :لئن قاؿ يف الشاـ ما مل يقْلو أبناؤىا .ة شاملةة إنساني  ة أصيلة، بل عاؼبي  ق يف آفاؽ عربي  صلبة ليحلِّ 

 كيف غاَر الورُد واعتل  اػبَزاـ،  رُت السالـْ:سائليين حني عط  

  ، يا شمـ! ِعطرًالبناُف النثّن   أسرتضي الشذا وأنا لو ُرحتُ 

 فاو ىبتم قصيدتو بالقوؿ:

 ىو بني اهلِل واألرِض كالـْ.    ين ِمن َجَبلٍ أنا َحسيب أن  

 تَِلُد النوَر وتُعطيِو األَناـ.   ِقمٌم كالشمس يف ِقْسَمِتاا

أنفسام للعرب  للعرب، وقد يكوف جديرًا بو ومشرِّفًان اإلنشاد عقل م لبناف سعيدَ حب  أجل، مل يبنع  
 .والوفاء عبدا اإل نعحني الكالـُ  أف يُذَكر

نو كتاباتو من دبا ضم   ،أكيد يف إيقاظ وعي لبناينٍّ  احاظبً إسااًما  سعيد عقل أسام سحابة قرف من الزمن،
واغبفاظ على والديبقراطي ة ة ي  غبرِّ ك باعلى التمس  فحف زىا  ،فعلو يف النفوس، ما كاف لو وطينٍّ  عنفواف وكرامة وحسٍّ 

غدا ما سرعاف  مبكر لبناينٍّ لربيع ا دً انشوإ ز اللبناينِّ للتمي   بناءً  أَوال يبكن اعتبار عملو .ة لإلنسافاغبقوؽ األساسي  
و أكثر إن   و:فيالقوؿ ا بولس الثاين يوحن   الطوباوي  أمكن  حّت   ،ة يف الشرؽة والديبقراطي  دي  ة والتعد  ي  للحرِّ  زًافبيػ   ِنًجا
  ؟ة ولقاء إنساينٍّ ي  ة حرِّ حمسا ،بلدمن 

 

 ر حول لبنانىو تجفات تمؤل   -

 يسام كل  فات د اظبو يف مؤل  ، وخل  م حببيبتومتي   عاشقٌ  لوقة سعيد عقل، فقاؿ فيو ما مل يأؽبم لبناف عبقري  
 عل تكرميفكسعيد عقل  ل ناتكريبإذا أمكن إدراج  ،وعليو .ةة على طريقتو اػباص  ة اللبناني  مناا يف بناء الشخصي  
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فات ، هبدر بنا استعراض ىذه اؼبؤل  بات األزمنةيت تعلو على صروؼ الدىر وتقل  ة ال  وإحياء لرسالتو الدىري   لبنافل
  .إؽباًما ونبوًغاالعود إىل حيث ارتوى العقل اغبلم. ويف البدء، يقتضي  –يت يُبّن مناا الكياف واستقراؤىا العناصر ال  

 

 ة على العنفوان في شعره أصداء نشأتو الزحلي   -
عوامل عديدة تتفاعل يف  ة.اا تقبل اؼبقاربات. ىي ىبة من اهلل ودعوة ومسؤولي  ر؛ لكن  ة ال تُفس  العبقري  
نتيجة  ؼبا توّلف فيو واستجابة الشخص ة ة ويد العناية اإلؽبي  ة واػبَلقي  والبيئة والفرادة اػبُلقي   والتاريخ تكويناا: الوراثة

على يف زحلة  قد نشأ وترّب  سعيد عقل  تذكري بأف  حسيب ال يف ىذا ادجماؿ،زة. دعوة فبي  ىذه العوامل من  كلِّ 
 :مع أناشيد زحلة تملفت أذناه طفاًل ويافًعا. طفولتولبناف منذ صغره و  حبِّ اإلبداع و 

 فيك مرّب األسودي زحلي يا دار السالـ 

  بْبوز البارودي تاؼبو  عالضيم واهلل ما بّناـ 

ساطري ة بأافليف تلك الرتبة اػبصبة بالعباقرة واؼببدعني، ويف تلك البيئة اغب بالغريب عليو  يكنلذلك، مل
 قدموسة يف قصائد خالدة تربعمت بشائرىا يف مأساة تنضح بالوطني   أشعارًاأف يبتكر  ،الطاؿبني ـحالة وألالبطو 

 .ز ال يضاىىوسبي   اا يف دفق وطينٍّ كل    فات تصب  ومؤل   لبنان إن حكىوملحمة 

 
  لبنان إن حكى  -أ 
تعمر  ة لشعبوة قاعدي  ة لوطنو، يبلور شخصي  ة ملحمي  على غرار بناة األوطاف، ينشد سعيد عقل أرضي   

مة . يقوؿ يف مقدِّ لبنان إْن حكىة ىي . من ىذا اؼبنطلق، أبدع ملحمة ثقافي  باؼبيثولوجيا وتعبق بشذا األساطري
فاا. تنتظر من يؤلِّ  دات ضخمة من التاريخ ستظل  ؾبل    […]لبناف اغبضارة! –الطبعة الثانية: "سياحٌة يف لبناف 

البدء كانت. من أرض  ا يفن فضلاا. كانت األوىل. وكأمب  ساٌت ال يثم  ا أقيمت علياا مؤس  مب  إوىذه الشطمف والرّب 
ىي ملحمة اغبضارة  .من أفراٍد ؽبْت أصابعام باؼبعمور. ىنا ُولد أو قاؿ أو عِمل نفر من آؽبة اؼبعرفة" ىي، وأحيانًا

منواؿ اؼبعرفة ليحاكي العقوؿ إىل يُنسج التاريخ ووُباؾ على  ، وأبطاؽبا آؽبة اؼبعرفة. يف ىذا اإلطار األسطوريِّ إًذا
   عصور وعصور.

 بناء النفوس -
نساف ىو ثروة لبناف وغناه. هبذه القناعة عمل عمراف آخر. اإل من بناء النفوس قبل أيِّ  كاف ال بد  ىكذا،  

االنتساب  ليستحق   وما هبب أف يكوف عليو اؼبواطن اللبناين   ره جوىر الكياف اللبناينِّ سعيد عقل على بلورة ما يتصو  
 .ويت يأسبنو علياا وطنُ للرسالة ال   ليكوف أىاًل  ى بو اللبناين  ف يتحل  هبب أ وعًيا إىل ىذا الوطن. الشعر ىبلق
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 برتاث بريوت: ح معتزًّاامل. يصرِّ ة يف العيقـو يف نظر الشاعر على ريادة اغبركة التثقيفي   ي اللبناين  التحدِّ 
الفكر، الفكر يف مناخاتو العالية، ال زبطر على الباؿ سوى مدف قالئل. مناا بريوت. فإذا  "عندما ُتذكر أشياُء 

؟ وىل بعَده . اغبق  ت باغبقِّ بريوت اخُتص   ف  باريس بالذوؽ فإت باغبكمة، وفلورنسا باعبماؿ، و كانت أثينة اخُتص  
 بعد؟ 

   ز اللبناني  التمي   سر 
منذ ما  القيم يرثاا اللبناين   سنا على الزمن؟ أي  كبن ىذا؟ بأيِّ دربة سبَر   ونتساءؿ مع الشاعر يف حبثو: "ؼباذا

يت كاف ة ال  يجيب: "وراء الفرد، عندنا، أربٌع من الُبؤِر العقلي  ف( ٗٔواألب؟" )ص  تنفتح عيناه على بادرة األِـّ 
ة أربع ال تنكفئ على ذاِتا بل صيدوف، القدس، أنطاكية، دمشق، بؤر عقلي   ..نشاطاا، على الزمن، ىو اغبضارة.

ة، بالقدس، فأنطاكية، فتشابكاِتا بعواصم العامل العقلي   ... من صيدوف إىل دمشق مرًّاعاؼبي  والعقل ال تروح تتحاؾ  
ت كت أنطاكية، وتبد  ربع، فترت  قد تكوف غفلت عنو، يف زمن من األزماف، مدُف اػبري األ  ؿبب  قدير نريِّ إرٌث تراَكَم 

 ا لو اؼبضي  رً رث حبرص، موفػِّ على الزمن وبتضن ذلك اإل لبناف ما انفك   شق وصيدوف، وتصاينت القدس، ولكن  دم
 ـ يف الوجود.تقد   ا كالوجود صوب كلِّ لفتاٍت وساعً  - النفتاحو –ا لو نً ، مؤمِّ الفذِّ  اىو الذايتِّ يف اذبِّ 

 وعرؽ ووحدة أيِّ  و "ما وراء" زبوـِ ه بأن  ، ووبد  العقلي  تو وثراءه ف لبناف وذاتي  ذي يكوِّ ال  اإلرث "ىذا ىو 
اغبضارة؛ إْف من ىذا اؼبنطلق يبكننا التنويو هبذه الصورة للبناف  .(ٕٕ-ٕٔ-ٕٓ   -٘ٔ-ٗٔ) ص تاريخ كاف" 

ستبطن يكونو تو يف  ي  ، تكمن أنبِّ ر وإقبازات اعبدود واألىلوعاود التجذ   منذ البدايات دائم حضاري   دفق ىي إال  
عن إمباء البذور  يوًمامل يتقاعس هبا و  و بر  أن   األىم  تراث أنطاكية ودمشق وصيدوف والقدس يف عمق جذوره؛ و 

ثمر. يزىر و يُ  لزرع اؼبستدميفإذا باو من طينتام، ألن  سعيد عقل دىم ىبلِّ  اؼبوروثة وتلقيحاا وإغنائاا على يد عباقرة
، ويف الغد، أف يستجيبَ و   الثمر ألحالـ الزارعني!  عسى، اليـو

   ة قدموسمسرحي   -ب 
 يت تذخرال   قدموس ةتو ُتضـر يف مسرحي  شعل فإف  لبنان إن حكى، يف  ًقامتألِّ  لئن كاف اإلرث اؼبلحمي  

 ، وربافظ على ألقاا من جيل إىل جيل، عابقة بنفحة بطولة وكرامة وعنفواف أين مناا خنوعُ ة واإلبداعني  طو بال
ذلني يرعووف، ار اؼبصاحل واؼبتخاأال ليت ذب   .بنخاسة اؼبصاحل الصغرية واألىواء الدنيئةنفوسام  رُ وزبد  ني التبعيِّ 

 بلبناف ذروة التغينِّ  فياا مدرسة يف القيادة، وال أبلغ. قدموسة مسرحي   دذبسِّ  !عظوفالقيادة والريادة يت   يعمد  و 
و ة"؛ ويستال  عنواف: "خالصة لبناني   يطالعنا الشاعر ببحث يطلق عليو ،مةوتراثو وقيمو الثابتة على الزمن. يف اؼبقدِّ 

 ين: هبذين البيتني اؼبعربِّ 

  فاصمد، لبناف، ما بك وىنُ    سوؼ نبقى، يشاء أـ ال يشاء الغري،

  ومل نبق كبنُ  وما من حقٍّ   يف األرض من حقٍّ  سوؼ نبقى، البد  
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 رسالة لبنان األصيلة  -

 :بشعبو قائاًل ؼ فيو قدموس بني قدموس وأعمى البيوسى، يعرِّ  هبري نقاشٌ  ث  

 وجنائْن، يو أِنرًانخلِّ ف     كبن غري الغزاة؛ ننزؿ قفرًا
 ؛مثااَل  ومبضي يف الفاربني   نزرع اؼبْدَف، نزرع الفكَر يف األرض، 

 !إجالاَل  ، فتنحين اأُمًّ    تعرؼ اغبضارُة يف صيدوف وغًدا

ورب، شقيقة أاا. ىكذا تفام نار اغبرب وتأجيجَ  إسعارَ  ني األصيلة مل تكن يوًمانيِّ اللبنا رسالة أجل، إف  
 قدموس، رسالة بالدىا:

 بالدي أنا، ولبناُف عاُد!

 حقُد. ، ليس يف اغببِّ وطين اغبب     ؛، وماءً ليس أرزًا، وال جبااًل 

 ويٌد تبدع اعبماَؿ، وعقُل.   : فكد ، وىو نوٌر فال يضل  

 كبن جاٌر للعاؼبني وأىُل!   يت"، وتسطو بدنيا؛ ال تقل "أم  

 قدموس يف السياؽ عينو: وروّب، رسالةَ أ يةُ د مرى، مربِّ ربدِّ  كذلك

 إليام، إىل األوايت العصور،  جاء قدموُس بالكتابِة، بالعلم 

 ضبلنا اؽبدى إىل اؼبعمور.  ا على السفن، يعرفوف أن   وغًدا

؟!"    الغربى بالُد ما تقولني لو ُتسم    أورب 

 ب أورّب وتساؤؽبا، فتقوؿ:ذ مشيئتاا بعد تعج  تقرف القوؿ بالفعل وتنفِّ  ث  

 اعبماؿ. الناى، وأرضَ  أرضَ    الُيمِن، ُكْن، يُاا الصقع، باسم أورّب، أرضَ 

هبوب اؼبعمور، فاو يبقى  امغامرً  تاا وأصالتاا. لئن كاف اللبناين  ة على سجي  ة اللبناني   عن الشخصي  ىذا يعربِّ  كل  
 ، رائده اإلعمار والتنوير. يقوؿ سعيد عقل يف ىذا الصدد: ًمامسالِ 

 ، قراناشطٍّ  نذري، يف كلِّ    ومن اؼبوطن الصغري، نرود األرض،

 لبنانا – نشأ أّن   -ونبين   ا، وأمصارً  ى الدنيا: شعوبًانتحد  

ة. وأبعاد ثقافي   حمة رائعة دبا ربتويو من عنفواف وطينٍّ ا أشبو دبلبأِن   القدر من قدموس علًمانكتفي هبذا 
 ز.فبي   ة، بل بياف أو دستور وطين  ة شعري  ا عمارة مسرحي  إِن  
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 ةبالفرنسيّ  مؤّلف -د
ة، كما سوؼ نرى ة، وباللغة اللبناني  ة الرظبي  سعيد عقل. أفصح عنو باللغة العربي  نبوغ ة لال حدود لغوي  

ني على غرار بوؿ ة مع كبار الشعراء الفرنسيِّ ي  الندِّ  يربدِّ تو لعبقري   ، مفسًحاةغماره باللغة الفرنسي  ؛ وخاض الحًقا
ة الوفاء للرتاث وبناء تشمل ذىني    بلبناف وتراثو.عن التغينِّ  ، يف ىذا اؼبضمار. ومل يتواَف، حّت  (Paul Valéry)فالريي 

 هبد   L’or est poèmesبعنواف ةبالفرنسي   لو ففات سعيد عقل. يف مؤل  ة مشرقة صبيع مؤل  حضاري  الغد على أسس 
   . بلبنافالتغينِّ و  حياء الرتاث الفينيقيِّ إل الفرصة

  يقوؿ يف قصيدة بعنواف: اإلبداع الفينيقي  
« Le Créer phénicien  
Créer ! Qu’est-ce ? Les Grecs n’osèrent  
S’en offrir l’or. Ouïr si fin 
Qu’un Olympien, doigts divins, 
Puisse l’amarrer, le Mystère. 
Nous Phéniciens, fendant mer,  
Fendîmes ciel, signant le pacte  
De prendre en flagrant délit l’acte,  
Entre le Rien et son revers. 
Et déchiffrant offrir, offrande, 
Offrant, comme les épelant, 
Ces beaux grains d’alphabet moins lents, 
A nous les énigmes se rendent. […] 
Le faire de Dieu se dévoile  
A nous, si libre, si parfait. 
Qu’en sautant de pensée à fait, 
Il est à nous trirème à voile »1 

 

ة مضيق  باجتياز السفن الفينيقي  يتغّن   Les Deux Colonnes de Melqart ملكارت"َعمودا ويف قصيدة بعنواف: " 
 ن.وتدي   نويروتجبل طارؽ حاملة معاا من جبيل لبناف للعامل رسالة سالـ 

« Melqart, général d’El qui conquerra le Monde, 
                                                           
1  8  L’or est poèmes, Naddaf, Beyrouth, 1981, p. 172-173. 
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Se trouve maintenant au bord de l’océan. 
Sa flotte, en ce détroit où l’on voyait néant 

L’après, où l’on croyait, dense de tombeaux, l’onde. 
Lui, preux phénicien, savait que c’était faux.   
[…] La conquête sera de paix, non de misère. 
Et le doigt de Melqart, orgueil de ses soldats, 
Telle son ombre un jour sur la mer, leur empire, 
Indique un marbre. Quoi ! nos architectes virent 
Deux continents devenir rien que véranda 
D’une Guébel plus grande en qui Dieu vagabonde, 
Ame d’un beau Liban s’éparpillant beau monde ?    
Non ! Ils virent plutôt deux terres d’oliban,  
Seuil d’un temple où la toute humanité croyante 
Se prosternera bras, torses, cèdres et rentes, 
Devant le jeune dieu qui viendra du Liban. »2 

 
 ة والحرف الالتيني  فات باللغة اللبناني  مؤل   -ه

، وكتابتاا باغبرؼ الالتيينِّ ة واإلبداع فياا لبناف بسعيد عقل إىل اؼبناداة باعتماد اللغة اللبناني   ى حب  أد  
أو تعارضو، يف ىذا اؼبضمار الرأي ة. قد تشاركو ه مصطفى أتاتورؾ بالنسبة إىل اللغة الرتكي  على غرار ما أقر  

 و القوؿَ و اػبارقة وقرنِ العبادة، وجرأتِ  و للبناف إىل حدِّ  االكبناء أماـ حبِّ ك، وإف خالفتو، ال تستطيع إال  بالتحديد؛ لكن  
 ة الفصحى، باعرتاؼ أساطيناا. ينقل رئيف خوري عن سعيد تقي الدين قولو: "إف  بالفعل، ىو اؼببدع باللغة العربي  

 ة"؛ وعن أنطواف قازاف قولو: "ما خفت على نثره من شعره، بل أعجبتُ سعيد عقل أعظم من كتب النثر يف العربي  
 .  اتخماسي  ويارا ة، على سبيل اؼبثاؿ بناني  فاتو باللغة اللمن مؤل   .ٍٖة يف اإلبداع"لثنائي  

 

 يارا 
؛ وىو ؾبموعة ة واغبرؼ الالتيينِّ "، باللغة اللبناني  "يارابعنواف  اا شعريًّ فً مؤل   ٜٔٙٔبالفعل، أصدر سنة  

 :"اؼبرىف. أكتفي بذكر إحداىا، وىي بعنواف "يارا ة والبساطة واغبسِّ ز بالعفوي  تتمي   حبٍّ  قصائدِ 
                                                           
2
  9  L’or est poèmes, Naddaf, Beyrouth, 1981, p.314 

 .الصفحة اليت تلي صفحة العنواف ،5، سعًد عقل:شعره والنثر  ٖ
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 يارا،

 يارا جدايلاا شقر،

 لفيان بيتمرجح عمر،

 قبمي تبوح بسرارا... وكلّ 

 يارا،

 غبلوي، لغفي عازندا خّيا الزغري،

 وضّلت تغين والدين حّدا تطري

  .ٗوالرياح تدوزف وتارا

 

   اتخماسي 

 بكلِّ ر " كاف قد صد  اتخماسي  ة بعنواف "ؾبموعة أشعار باللغة اللبناني   ٜٛٚٔيف اإلطار عينو، نشر سنة 
ة اعبريئة يـو ز بكثافة أشعارىا وسالسة معانياا ومواقفاا الوطني  ة بعنواف "لبناف"، وىي تتمي  ة مناا ؾبل  طباسي  

 قوف وطنام. راحوا يبزِّ فعصفت الرياح بأىل لبناف 

 او السياسيِّ بتوج   قما يف ما يتعل  ، السي  مل ربَظ بإصباع لبناينٍّ  هآراء يف ىذا السياؽ، بأف  ، ال يضريه أف نقر  
للبناف يتعارض مع  ر خاصٍّ ني إلفصاحو عن تصو  ة؛ وقد ناىض رأيَو العديُد من اللبنانيِّ ة اللبناني  ز اؽبوي  و بتمي  وقولِ 
ما أويت من  لِّ ذلك مل يبنعو من السري دبقولة لبناف الفريد اؼبمي ز إىل خواسباا. دافع عناا بك  أف  ااِتم. إال  توج  

من  اا كبريً فريقً  ا أف  ولئن كاف صحيحً ... اا وثقافيًّ ا وسياسيًّ ا وطنيًّ توجياً و  ا إعالميًّ ا وعماًل ا ونثرً ات: شعرً إمكان
الالفت  ...، فإف  ة الكياف اللبناينِّ ة، لبننة العامل، أزلي  ة اللبناني  ة: القومي  ني ناصبو العداء بسبب مفاىيمو اللبناني  اللبنانيِّ 

ذي كاف الفريق ودوامو، األمر ال   ة الوطن اللبناينِّ فاؽ الطائف بناائي  وا يف اتِّ ني قد أقر  صبيع اللبنانيِّ  أف  لالنتباه 
العديد من أفراد ىذا  ؛ أكثر من ذلك، إف  اؼبعرتض على مقوالت سعيد عقل يرفضو منذ قياـ الكياف اللبناينِّ 

"؛  ما هبعلام من اًل قبة األخرية إىل اؼبناداة دبقولة "لبناف أو  الفريق، بل بعض صباعاتو بأكملاا قد انتاوا يف اغب
ني بدوف و صبيع اللبنانيِّ او. عسى أف يشمل ىذا التوج  لني إىل توج  اؼبقرتبني من أفكار سعيد عقل، بل من اؼبتحوِّ 

 ة! استثناء، فيديروا الظار لالصطفافات العمياء واالرِتانات اػبارجي  

  

                                                           
 ٘ٗ-ٗٗص  ٜٔٙٔ، مكتبة أنطواف ، بريوت، يارا ،سعيد عقل  ٗ
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 ةالقصائد الوطني   -
 لعل  و. لتَ ذي دغدغ ـبيِّ ال   اغبلم –لبناف عن ري عبتلة لليس أفضل من قصائد سعيد عقل الوطني   وأخريًا

 ،ةقصائده الوطني  األمثلة على لو. من  ره اؼبثايلِّ قو بو وتصو  تو لوطنو وتعل  سبيل إلدراؾ عمق ؿبب   غُ لبأإلياا  اإلصغاءَ 
 :فياا يقوؿ ،الدين""فخر  :ة بعنوافلة تارىبي  مطو  

 رعرعْتو فينيقيا يف الصدور:  ُحُلٌم يف خياؿ لبناَف رْحٌب،

 اا يف قصور،فاِت، خلاؽبرقلي      ُسُفٌن سبخُر العباَب وتُبقي

 رمَز القدير.قاىَر اؼبستحيل  تزرُع اؼبدَف يف الشطوِط، تريبِّ 

شعر بال مرصوفةً  ،قلعة بعلبك  من وحي  روائعَ  قالعِ كالقصائد   "كما األعمدة"ن يتضم  يف السياؽ عينو، 
 ما قالو يف خليل مطراف: حسيب أف أذكر مناا تقن البناء.اؼب وطينِّ ال

 واسَلْم بباقة ِشعٍر، عطرُىا األبُد!  ما اؼبوُت؟ مشخُة رأٍس منَك تُفتقدُ 

، أنا  الُعُمُد.الِست ُة نَبكيَك، فلتتغاَو    ماابُة األرز، بنُت الفارسيِّ

 َعييِن إليَك، أال فْلَيْكُمِل العدُد.   ؟ أَنذارى قاؿ: ليسْت سبعةً َوَمن تُ 

 ط:قالو يف ذكرى شبلي اؼبال   ماو 

 وسيٌف ذلك القلم! –يا شعُر َخلِّْد  -  سيٌف على الُبطل أَـ شيماُتَك اغبُُرـُ؟

  ُرِغموا، ما عالوَف كاألرِز، جاِر اهللِ    يَك: أىلي النوُر َمنِبُتاْم،ما يل أُغنِّ 

 لِلبناَف ما دانوا وما احتكموا،إال     ػبالقااإال   سوا ىامةً ما نك  

 فالسفُح من لبناَف والِقمُم،باعدُت    يف إْثرِِىْم أنا، ُدنياَي اعبماُؿ، وإف

ٌز ومغَتنم؟"   إليَك، إؽبي، ما َمدْدُت يديإال    أجوُع؟ ِمْن شَريف ُخبػْ

 

  "، ليلة تذّكر الرفاؽ عمر فاخوري:من قصيدة "اللوف اآلخر تلفتين أبياتكذلك، 

 يِو بإكثاِر إقالِؿ،الرياِح، سُبَنِّ    ُتَك تُغين العصر، ُتطِلُقُو علىبحب

 دبجٍد، وكيف ادجمُد ربطيُم أغالؿ.    كيَف افتتاُف أصابعٍ تُلقُِّنُو  
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بإنقاذ الذات  أبدير من االحتالالت على أنواعاا، إلقداـ على التحر  واربطيم األغالؿ واجب على األحرار. أجل، 
 األخطل الصغري: ؿ يفو قلاك ؟ةقيقي  اغب ناضةمة المقدِّ  أوليس ىذا البدء ة.من عقد اػبوؼ والتبعي  

 نقوى، وما يُعِط قصُف الرعِد لبتزِِف،   ىي كبن: الريُح تضرهُِبا ناجبالُ 

 يِن ر ُه ففَ غَ  ِشرُب أرضٍ  َمنْ ومر     عشنا ىنا ال ُِنم ، الفقُر مر  بنا

: أَ اسرتِ  للفقِر قلنا:  الِدَمنِ  على الرمل ال يبقى سوى غًدا   ْح،شِ ْح، للمستبدِّ

 

 مقاومة العدوان واالستبداد -
 :اأف يقاـو الظلم واالستبداد. يف ىذا اإلطار، يقوؿ شاعرن ِنوض طبيعة كلِّ  يف

 صوب السفح عدوافُ ع إذا تطل    املعبتَ  أىلي ويغلوف يغدو اؼبوتُ 

 أوطاُف  ،األرضُ تَِقل   إفْ  ،زنوُدىم  ِكفايُتام،  وشذا أرزٍ  من َحفنةٍ 

  ..هُبتاُف.عيناَؾ؟ كل  اتِّساٍع بعُد   ِنَئتْ ما ىَ حيثُ إال  ىل جن ُة اهلِل 

 داُف يْ َيَسِع األبطاَؿ مَ لْ فػَ  وبعدُ    ا اؼبؤمنوف بوا ونبقى ألن  كن  

عليو ذلك ال يعفيو من واجب مقاومة االعتداء  لكن  ، اآلخرينعلى  لبناف يبتنع عن االعتداء أف   صحيحٌ 
وف ا يتخل  اؼبااجرين عم  ر بلساف سعيد عقل أف أذكِّ  قبل أف أختم، أود   لذا، .كاف مصدره  ، أيًّاوالفساد والظلم

 :عن أرضاا األِـّ  ياايف زبلِّ دبغادرِتم لبناف. تقوؿ أوروبّا 

 ي، ة أمِّ يت، إيو، أين ضم  وزبل  

 زرؽ الضياءيف جوار الغماـ،   عن قرى من زمّرد عالقات 

  يركزف بالدي على حدود السماء.    ني مسرح الشمسيتخط  

 فاألمل مل يبت بإمكاف إحياء األصالة باستعادة اإليباف بالكلمة اغبقِّ اغبلم،  هَ لئن كاف الواقع قد شو  
ىي األجدى  وهبذهبا إىل مثل ،ة العمياء وأدراِنارىا من التبعي  شة إىل من وبرِّ والثقة بفعلاا يف النفوس اؼبتعطِّ 

 . ىات طارئةدىا أوىاـ عابرة وتشو  ا ذبسِّ بتجسيد اغبقيقة أكثر فب  
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 خاتمة
ظبِّو تقوؿ والدة فيتاغورس البناا: "جّو لبناف بعنواف "مأساة فيتاغورس"،  لبنان إن حكىيف أقصوصة من 

ىذا  .شرط" ل الكلمة أصبل اؼبعاين. أف تكوف شرط اغبياة، شرط كلِّ ة" إف شئَت. ولكن ضبِّ ي  بكلمة جديدة. "اغبرِّ 
 دنياة يف ة ربيعي  وَ سنونػُ  قبل انتفاضة أيِّ زرع بذوره يف النفوس فأشبرت بواكريىا و سعيد عقل و حاك ذيال   لمىو اغب
 .العرب

بنتاا كلمات وأساطري ومالحم؛ بل ىناؾ تغيريات وإمرباطوري ات ات اا السادة، ىناؾ كيانات وقومي  أي  
 قادةٌ  ،رينالشعراء واؼبفكِّ  مبدعياا: حالـر ألقاؿ، توف  يُ  اغبق   أفكار؛ لكن  آراء و  ة أوجدِتاة كالثورة الفرنسي  جذري  

 ذين يصطف  ماذا فعل القادة ال   ذلك؟ ة. أين كبن من كلِّ فصنعوا مناا حقائق واقعي   اىفو وف تلق  وف وعسكري  سياسي  
  ربقيقو؟صبيًعا علينا ني وراءىم حبلم سعيد عقل، لبناف اؼبثاؿ الواجب معظم اللبنانيِّ 

وااللتزاـِ  ما يكفي من اعبرأة لتجسيدىا شعرًاة و كاف لدى سعيد عقل رؤيا نبوي  اا األصدقاء،  أي  أجل، 
اؼبناخ  ملتـز وتأمنيُ  ار وطينٍّ تي   يت كاف من شأِنا خلقُ ة ال  للدفاع عن قناعاتو الوطني  كل اا   و ف طاقاتِ بتبعاِتا. وَّ  

ة ذي واكبتو األغباف الرحباني  ذاؾ ال  ما ، السي  أمبى أدب سعيد عقل العظيم اؼبؤايت لو. والفلسفيِّ  والشعريِّ  الفكريِّ 
ىم ، ما أعد  حراراألأبنائو خ يف قلوب أجياؿ وأجياؿ من رس  ما لبث أف تبلبناف  قويًّا إيبانًا ،اؼبالئكي   وصوت فريوز

اؼبؤامرات واػبيانات  منالرغم البقاء على الصمود و نو من ومك   ، االستماتة والشاادةللدفاع عنو بوجو اؼبعتدين حّت  
ما اؼبؤمنني بو  استمراره ألف   ضمافِ و  ،اغبلم –لبناف صياغة  يف واؼببكر على أنواعاا. ىذا كاف إساامو اغباسم

 القناعةاستبطاف الشعر األصيل وتنامي الشعور والعـز و بفعل  ،ةاالقرتاب من الشمولي   إىل حدِّ  يتزايدوف وابرح
   ة.الوطني  

مة، يطالعنا األديب بشاادة لبنان إن حكىيف   يف اغبقوؽ باسم كولينو يقوؿ فياا: "إف   فرنسيٍّ  لعال 
ضطالع االاستحقاقاا و على الورثة  ةمسؤولي   شئو ينة اإلرث أن  فعالي  أجل،  .دوِنا الكماؿ" ةً رث العريق فعالي  لإل
واػبياُؿ  واقًعا فيغدو اغبلمُ  قدر اؼبثاؿ!إقبازات تليق باجرتاح ة إىل ىذه اؼبسؤولي  بنا . فعسى أف تؤوؿ ااضاميندب

 حقيقة.


