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 سعيد عقلنماذج من كتابات حول 

 للتسلسل الزميّن( وفًقا)

 

ألّنَّه َيْسمع أصواتًا متوازية  ة َما ال يراه كّل بشر. وُموسيقيّ ألّنّه يرى بَِعينه الُروحيّ  ، وكاهن. نبّ ر، وُموسيقيّ فَيلسوف، وُمصو   هو نبّ 
 حيث ال َنْسمع حنن سوى َهِدير وَجْعَجْعة.

 ميخائيل نعيمة، 
 .84، ص 1960بريوت، دار صادر، ، 6طبعة  الغربال والشعر والشاعر، كتاب  من

# # # 

ة حسب قوُمنسَّ  ،فَلسفيّ  تشّكل فَلَسفة مبنيَّة على َمنهج علميّ  ،ويف التاريخ السياسي خصوًصا ،إّن آراء سعيد عقل يف التاريخ عموًما
والَقائِمة على  ،التاريخ ال مينع القول من أنَّ الَفلَسفة الَتارخِييَّة اليت نادى ِِبار سعيد عقل بكبار َفالِسفة . وإنَّ تأث  منطقيّ  نظام عقليّ 

فهوم اإلنَسانّ  ،اإلنسان وَحَضارته
َ
 للتارِيخ.  تندرِج ُضمن امل

 ناجي سليم نصر، 
 . 186، ص 1980 ]د.ن.[، ، بريوت،سعيد عقل فيلسوفًا من كتاب

# # # 

ة يف فرتة ما بني سم الشعر، خاصّ فهو قد أتى رعشة جديدة يف جِ  ة.يف شعر اللغة العربّية املعاصر  ةز ال شك أّن سعيد عقل عالمة مميّ 
 فات يف نتاجه. وسعيد عقل ظاهرة تستحقّ املؤلَّ  َوتُرَِكتِ عره، ة يف شِ اجلامعيّ  ت األحباثُ بَ عليه الدارسون والباحثون، فكتُ  كبّ أ .احلربني
ة يف كتاباته، فكان ة الرمزيّ عر، وأبرع من طبَّق مقاييس النظريّ موضوع الوعي والالوعي يف الش   ث يفح من حتدَّ لقد كان أنَْ . الدرس

هذه  ستفيد من كلّ وأدب، فعرف كيف يَ  ،وفلسفة ،من الهوت والغربّ  فيها على النتاج الشرقيّ  كبَّ أعراء للشعر، يف فرتة لص الشُ أخْ 
 بة املصادر.عّ الثقافات املتش

  جورج زكي الحاج، 
 .5 ، ص1981والنشر والتوزيع، ة للدراسات سة اجلامعيّ ، املؤسَّ بريوتالطبعة األوىل، ، الفرح في شعر سعيد عقل من كتاب
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# # # 

سعيد عقل هو واحد من قالئل، يتشاركون يف اقتسام الذاكرة الفرديّة واجلماعّية، حبيث إّنك ال تستطيع أْن تعود إىل الوراء دون أْن 
من الزمن، أي من الذين يشرتكون يف صنع  بةى من هؤالء بعد مرور حقلتك وذاكرتك، بصرف النظر عما يتبقّ خميّ يلمع أحدهم يف 

ل د إىل قراءهتم، لكّن ذلك ال يقلّ عُ ن اللغة والذوق واحللم، حّّت لو إّّنم غابوا بعد ذلك. حّّت لو إّنك مل ت َ ة الذاكرة نفسها ويف تكو  مادّ 
فتاح لكي تفتح باب مِ  حفروه يف ذهنك ووجدانك، كأّّنم مل يعطوك أدِبم ونتاجهم فقط، كأّّنم أعطوك الأبًدا من اجملرى الذي 

 اجلمال وباب املعرفة اجلمالّية.

لغة سعيد عقل هي لغة ذلك الزمن الذي كانت تسود فيه الفروسّية،  والنبل، واجلانب اإلجياّب من القّيم اإلقطاعّية ، حيث  ]...[
وميتّد عامل لكي يطول إىل التجريد الذهيّن والتصفية النهائيّة  ده كائنات هي بني الَسيف والََبق، وبني اخليل والشهامة.تتقاسم قصائ

للغة. لغته قد ال تكون متواضعة، ال يدخل يف تفاصيل األشياء ووقائعها الّصغرية، لكّنه دائًما يذهب إىل لّغة قائمة على )تكبري 
كوان تتالقى وتتنافر، دائًما هناك كواكب وخيول وجلجلة وأصوات حبيث إّن هناك دائًما معىن فائًضا عن معىن الكالم(. دائًما هناك أ

 الشعر ومعىن احلياة نفسها.

 شوقي بزيع، 
 .15-14، ص 1992 أيّار 9، 9العدد  بريوت، ،لنهاراصحيفة ملحق بالل خبيز، مقال لما الذي تبّقى من سعيد عقل"،  :"مجهوريّة سعيد عقل

# # # 

يف اللغة فجّددها، جترّأ فاستخدم الكلمة العامّية )احملكّية( واحلرف الالتييّن يف بعض قصائده، هذا  رَ ر، غامَ مغامِ  سعيد عقل شاعر  
 باإلضافة إىل الفصحى. سعيد عقل شاعر مجايّل، قصيدته مرمر مصقول، فيها تَبق اجلمالّية اللبنانّية على الذروة.

 ، فؤاد رفقة
 .15، ص 1992 أيّار 9، 9العدد  ،النهارصحيفة ملحق بالل خبيز، مقال لما الذي تبّقى من سعيد عقل"،  مجهوريّة سعيد عقل:"

# # # 

صعب سعيد عقل، يعين إّنك تكتب التحفة، بّدي تكون صعب، مني ما كان بيكتب شعر، مني ما كان بعّمر بيت، بس إّنك  ]...[
تعّمر حتفة بّدك تكون ضرّيب إزميل، ضرّيب سطر، ضرّيب حالة شعريّة، وقالب ماّدّي إمسه اللغة، سعيد من الصعبني ، من هيك ما 

. سعيد عقل فيه الوطن، الشعب، ما بينخ، بيبقى وحده ما بيهّم، بس ما بينّخ. السياسينّي ..[].قدروا قّلدوه، قلدوه باألّول شوي 
امللح ما بيفوتوا  ،، من هيك مرفوض، وطنه مرفوض، لبنان العم بيبشر فيه مرفوض. بالنهاية سعيد عقل متل امللحخّنوا وسعيد ما نخّ 
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ستاذهم الكبري، مرّات بياخذن على النبع، سعيد أم من احلنفّيات بالبيوت، بس ّلحوا. التالميذ بيشربوا كّل يو مي وقت بدن عليه إاّل 
 عقل متل النبع.

 موريس عّواد، 
 .16، ص 1992 أيّار 9، 9العدد  ،النهارصحيفة ملحق بالل خبيز، مقال لما الذي تبّقى من سعيد عقل"،  "مجهوريّة سعيد عقل:

# # # 

هواًء ينحدر من اأَلعايِل، فيحر ر أعماقنا من عبوديَّات األرض، ويرفعنا إىل مستًوى أَعلى. إنَّه يُعرِفّنا إىل  نتنسَّم يف هذا الديوان ]رندىل[
 أنفسنا، إىل َأمسى وأمجل ما يف أنفسنا، ويُعرفّنا إىل الَكون، كأمجل ما يكون الكون. 

  جوزف صايغ،
 . 2009، طبعة ثانّية، بريوت، دار النهار، سعيد عقل وأشياء الجمال من كتاب

# # # 

أن خيلق متاسًكا وجتانًسا نادرًا ما  ،ناها العروضّية وصورها ولغتهامن خالل مضمون أعماله وبُ  ،لقد متّكن شعر سعيد عقل]...[ 
حَبًْتا. إنّه أحد أوائل  رناسيًّاپفسعيد عقل ليس رومنطيقًيا حبًتا، وال رمزيًّا حبًتا، وال  ]...[يبلغهما الش عراء العرب يف القرن العشرين. 

ة، ولكن الش عراء احلقيقّيني يف جمال احَلداثة الشعريّة، إذا كّنا نفهم "احلداثة" استقالاًل عن النماذج الغربّية من دون أن يعين ذلك قطيع
 كما َأَحّب الكالسيكّيون الفرنسّيون ترداده.دة  تفاعل وحماكاة حرّة وغري مستعبَ 

  هند أديب،
 .300، ص 2010طبعة أوىل، بريوت، دار الفاراب،  شعريَّة سعيد عقل، من كتاب

# # # 

الَباعات، ما خفُت على نثره من شعره، بل عْجبُت لثنائّيٍة يف اإلبداع. هذا القلم املطيَّب، حني يقد م لرفاقه، يشد هم إليه بلولبٍة حدَّ 
 ع.حّّت لكأنه هو املعيّن. سعيد عقل يستحيل أاّل يُرو  

  أنطون قازان،
 .10، ص 2012، طبعة ثانّية، سّد البوشريّة، درغام، سعيد عقل إن حكىمن كتاب هنري زغيب، 

# # # 



   
 

 

4 
 

 ن كتب النثر يف العربّية.إنّه أعظم مَ 

  الدين، سعيد تقيّ 
 .10،  ص 2012طبعة ثانية، سّد البوشريّة، درغام،  ،سعيد عقل إن حكىزغيب،  من كتاب هنري

# # # 

سعيد عقل يصدم باألرقام ألنّه يستنطقها شارًحا وال يرتكها عمياء. ََيُك ها بسواها، وجُيري مقارنات، فتصبح لألرقام على قلمه لغة 
 صارخة.

 غّسان تويني،
 .81،  ص 2012البوشرية، درغام، ، طبعة ثانية، سّد سعيد عقل إن حكىمن كتاب هنري زغيب، 

# # # 

 ،صنعهاملال وال الّدين وال الّسياسة. ية اإلنسان، فرًدا ومَجًْعا ووطًنا، الَ يصنعها ايّ سعيد عقل شاهد  آخر بني الّشهود الكبار على أّن هوّ 
 قة يف خمتلف امليادين املعرفّية.اإلبداع وجتاربُه الكَبى اخَلاّل  ،يف املقام األّول

 أدونيس،
 .2014تشرين الثان  29 بريوت، ،احلياة صحيفةالشاهد اآلخر"، "

# # # 

ْقِنَعة، كانت تُ َزو ده بسالح مصنوع يف مصنع كلمته،   ]...[
ُ
كنّا نعتقد، حنن جيل سعيد عقل، أّن معارك سعيد عقل، املْقِنَعة وغري امل

من معارك شعريّة فهو املنتصر، ومهما "اخرتع" من معارك لغويّة فهو املنتِصر، نة يف كينونة ذاته، لذا مهما ابتدع وتُزّوده بذخرية مكوَّ 
ومهما رسم خرائط نثريّة خلوض تلك املعارك فهو السّيد وهو البطل يف "ساحات حرب يبتكرها، بل "خيرتعها" لنفسه من أجل 

اًل أْخَيليًّا يف ِخيْ كّننا، ألنّنا أحببنا سعيد عقل، أحببناه أَ ل .بطوالت مجيلة سواء ناَصْرتَه فيها أم خاَصْمت. والقول يطول يف هذا السياق
ن إلياذة لبنان، اكتشفنا أنّنا حنّبه اليوم أكثر، ونريده اليوم أكثر، أكثر من أّي يوم مضى، ونريد أن نصون كاِحَله من سهٍم غادر أو م

 تّنني ينطح الصخرة.

 أمين ألبرت الريحاني، 
 .2014تشرين الثان  29 بريوت، ،ةاحليا صحيفة"اليوم حنتمي به... منه"، 
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# # # 

هوى مارد العصر، ال بل مارد العصور. عصور مضت وعصور آتية، ألّن سعيد عقل ال بدايات له وال ّنايات، كاللغة العربّية متاًما يف 
سعيد عقل متجّذر يف لبنان واللبنانّيني مجيعهم، وكّل من أحّب العربيّة  .أْوِج مجاهلا وبالغتها وأبعادها القرآنّية واملّسيحّية واحلضاريّة

وفهمها وأتقنها. سعيد عقل حني ميضي، ميضي جزء  كبري منّا ومن تارخينا وحياتنا وأحالمنا وتطّلعاتنا إىل وطن مجيل حلم به سعيد 
هو أن يستمّر يف مَجال لبنان، يف أرزه، يف ِقَمِمه، يف ُُشوخه، يف عقل، وحنلم به دائًما وأبًدا. نريد سعيد عقل مستمرًّا فينا، كما يريد 

 امتداد حضارته، يف املاضي، وكما يُريدها ونُريدها يف املستقبل. 

 باسمة بطولي،
  .9، ص 2014تشرين الثان  29 ، بريوت،السفري صحيفة"مارد العصور"، 

# # # 

ي إىل نوٍع من اجلِْلد اللغوّي والبصمة الشخصّية. وهي معامُل وسجايا يصعب التخلّ لت اٍت حتوّ رَّبَّ سعيد عقل مهاراٍت وتقنيّ  ]...[
باب اخللود يف سنٍّ مبكرة، بل  قَ رَ عنها، وخصوًصا إذا كانت سبًبا يف شهرة صاحبها وفرادة جتربته الشعريّة. ِبذا النوع من املهارات، طَ 

كان يطمح إليه. ما تلى ذلك كان تنويعات وتفريعات على املرونة اهلائلة اليت   ميكن القول إنّه حّقق يف النصف األّول من عمره كّل ما
ستعارات والصور إىل قصائده. القصائد نفسها حتّولت إىل فضاٍء أبداها يف تعامله مع اللغة، وقدرته غري العاّدية على استدراج اال

اعر يف النصف األّول من حياته كان مبثابة إحتياطّي لتمديد حضوره رة. كأّن ما كتبه الشتتالطم فيه الصور واملنشآت البالغّية املبتكَ 
 للشعر، وتعّمق أكثر يف موضوعاته املفضَّلة. الحًقا. طوَّر سعيد عقل املهارات ذاهتا اليت خدمت فهمه اخلاصّ  الشعريّ 

  حسين بن حمزة،
 .2014الثان تشرين  29، 245٧العدد بريوت،  األخبار، صحيفة "رَكَع الزمن أمام شعره"،

# # # 

ّنارًا، معتَبًا أّن بيتني من شعره كفيالن بإحياء العظام  َمن رفض املوت جهارًا .يقفل بّوابات أزمنة ِمن ذهب وأوهام وحروب ويَرحل
ت لُه نفسه أّما قلوبنا، أو قل ضمائرنا، فقد قسا عليها األنيق املغناج، يوم سّول .وهي رميم، تركنا ونصب عينيه رحبة قلوبنا واألزل

ليته كّفر، حيًّا، عن آثام رؤاه املتلجلجة حول الوطن والتاريخ. ليته خّلص "الرنّة  .اجرتاح وطن أوديسّي أشبه باخلرافة الكرتونّية القاتلة
ومن ذا الذي وإيقاًعا يف قصائده املبهرة من أوضار ما شاب مواقفه البشريّة من ضيق أفق. بيد أنّه مل يفعل...  الذهب" املقيمة سبًكا

مينة ويسرة حول فينيقيا وموقع لبنان من العامل، تاركنا،  بة؟ مجح سعيد عقل األرز والتقوقع ، منظّرًا فعل يا ترى من موتوري بالدنا املعذَّ 
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والضمائر    عن  حنن الراتعني يف لذاذة ونضارة أدبه، نعزل الشاعر الفّذ    الذي أعاد للعربّية حلمها بتأليف معّلقات تنوشم يف األكباد
 النرجسّي املتنّفج العاشق عبقره واألحاديث التلفزيونّية املديدة املبكية املضحكة.

  رشا األمير،
 .2014تشرين الثان  29، السبت 245٧العدد  بريوت، األخبار، صحيفة لّله: َمن بَعده للعربّية عطَّارًا ؟"، "اجملد

# # # 

سعيد عقل. ذلك اهلابط من املدينة، من زحلة، من ذلك املدى البقاعّي، من تلك األرض اخُلالصة هي اخُلالصة، وسعيد عقل هو 
ليها الغّناء. وذلك اآليت كأنّه الشهاب اجلديد الذي مل يغادر الَسماء، مل يرتك الَفضاء القريب والسّيما البعيد. ومل يرتك األرض اليت عَ 

مخمل حيث الزمّرد، وحيث قرى عالقات، وحيث آللئ هي من الطبيعة كما من  ُ درج أدراجه وأرسل موهبته الكاَمنة يف قماشة من ال
ذاته الَبّاقة، وحيث القبس السكران، والرياح الظريفة اليت هَتّب شعلة فشعلة. وهتّب من هذا الشاعر الذي راح والكلمة، راح واللّغة 

ثة. وهو أيقظ اللّغة، وفعل ما يفعل احلبيب الساهر توارَ مُ  ما يف احلكاية الإىل األسرار، وإىل اليقظة ك العربّية، راح واللّغة احملكّية، رواًحا
 على حلوته النائَِمة يف ما يشبه القليل ويف ما ُيشبه الكثري.

 شوقي أبي شقرا،
 .2014تشرين الثان  29السبت  ،245٧العدد  بريوت، األخبار، صحيفة "صائُغ الكلمات"،

# # # 

املهجوس باإلبداع تسلَّل من مناجم الذهب. تقرأه فتشّم رائحة بغداد يوم كانت بغداد. يتوافد الناس إىل ّنرها  هذا الصبّ ]...[
زين لإلحتفاء بالدرر، وترمجة الكتب، وفتح النوافذ. تقرأه فتنتابك الشام يوم كانت الشام. أمويّون وقصائدها. ومُيضون أعمارهم متحفّ 

تقرأه فيستدرجك. تغرق فيه وتذهب. يذّكرك بكبار اجلنراالت الذين استولوا على النار واجتازوا  ."ذكرهم يف عروة الدهر وسام"
مارات عنيدة َفَضَحْت عجز دوا الضربات وأصابوا. مبن شّيدوا عِ ام. مبن سدّ مّ  احِلقب. بقالع املتنّب هتزأ بتعاقب القرون. مبهارة أب ت

 .]...[قامة الذين يقفون على املنعطفات فال يشبه ما بعدهم ما قبلهم.الزالزل. تقرأه فتشعر بقامته الشاهقة. 

 ان شربل، غسّ 
 .2014كانون األّول   1، بريوت، احلياة صحيفة "،تَ "حسًنا فعلْ 
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اللبنانّية، وهذا ليس وإن اعتّد بأصوله الفينيقّية الراسخة وقوميّته  رحل الشاعر سعيد عقل، وهو عالمة بارزة يف الثقافة العربّية، ]...[
دون بأّّنم " شعب اجلبّارين"، كما حكرًا عليه وحده، فالفلسطينّيون الذين هامجوه وانتقدوه ونبشوا ماضيه يعتّزون بكنعانيّتهم، ويردّ 

ربّية، تلك اليت أخذ أهلها اعتّز املصريّون، وما زالوا، بفرعونيّتهم، والسوريّون والعراقّيون بأشوريّتهم، ولعّله رجوع وارتداد يف الثقافة الع
 وف ليستوَسَدنَ ُتها يعودون إىل ما قبل التاريخ ليثبتوا أصالتهم، بعيًدا عن التشّكل الدييّن واملعرفة اليقينّية، وهو ارتداد صاَحَبْتُه ظر 

 ]...[. ضارة احلديثة!فكريّة فقط، بل أراه نابًعا من أزمة حضاريّة كَبى، ما زالت ُتْشِعُر العرّب بأنّه متخّلف عن ركب احل

 فراس حج محمَّد، 
 . 2014كانون األّول   5ديوان العرب،  صحيفة"ليس دفاًعا عن سعيد عقل"، 

# # # 

. ذهب إىل أمكنة مل ]...[اللغة العربّية كانت جتهل خالل ألف سنة أّّنا ستصل إىل هذه األمكنة اليت أوصلها إليها سعيد عقل
 ة سعيد عقلرؤي . ]...[ان الذي أخذه، أي اللغة احملكّيةنا كَبياء الشعر، وجعلنا منشي يف الرهيقصدها أحد من ألف سنة، ووضع في

 للغة ليست نتيجة إميانه ب "قومّية لبنانّية"، بل هي رؤية فلسفّية، وهدفه فتح رديف للغة الفصحى.

 طالل حيدر،
 .2014كانون األّول   14 بريوت، يوسف بّلوط، جريدة الديار،مقال ل"الديار تكشف عن قصائد للشاعر سعيد عقل مل تُنشر وهي يف أرشيف كركاّل"، 

# # # 

لغة، شعراء الزمان. مأل الدنيا حكمة وتنويرًا وفلسفة وشعرًا. لقد لعب يف ال هو، أمري أمراء الشعر، وأمري هو الالممكن أن يكون إاّل 
ا وصنع منها أمجل اللغات، ألنّه خيتزن أسرار الكلمة. لقد سكن اجملُد داخله، فارسلته إهلة الشعر، وأعطته ليكون رسوهلا. ومل يكن شاعرً 

 .عاديًّا، ألنّه ال يشبه أحًدا، وال يُقاَرن بأحد

 عبد الحليم كركاّل،
 .2014كانون األّول   14بريوت،  الديار، صحيفة ،يوسف بّلوطمقال ليف كركاّل"، "الديار تكشف عن قصائد للشاعر سعيد عقل مل تُنشر وهي يف أرش
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