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كلمة رئيس جامعة سيّدة اللويزة األب وليد موسى
في الذكرى األربعين لوفاة سعيد عقل
ق الحقّ ،أقول لك :ال أحد يقدر أن يرى ملكوت هللا ما لم يولد من جديد".
"الح ّ
أيها األحبّاء
هذا ما قاله يسوع لنيقوديموس ،وكأنّه ،بهذه الكلمات ،يخاطب سعيد عقل وجميع الشعراء،
الشعراء-الشعراء ،وهم في ك ّل حين ،مقرّبون من وجه هللا الى ح ّد القداسة .مولود الجسد جسد،
ومولود الروح روح ،وسعيد عقل ،رحل جسدا ،واستمرّت الروح حيّة فاعلة .في كل واحد منكم
ومنّا شيء من سعيد عقل ،هذه هي الروح ،ومن آمن بي وإن مات فسيحيا.
نحن اليوم ،ومنذ أربعين يوما ،ومنذ أربعين سنة ،ومنذ مئة سنة وسنتين أو أربعة ،نحيا
مع سعيد عقل :نحبّه ،نرافقه ،نصفّق له ،ننتقده ،ولكنّه يزرع في نفوسنا األمل والكبر والعنفوان.
نعم ،سعيد عقل ،كان متطرّفا ،وكان مجنونا ،وكان متمرّدا ،ولكنّه كان ق ّديسا ،بصدقه
وطفولته وخشوعه وشجاعته ،وكلّنا نق ّر ونعترف ،وهو الذي قال:

ي لكــــــن
أحــــــــــــــب عقــــــل َ

ال خاليــــــــــــا مـــــــــــن جنـــــــــــــون

أجمل ما في سعيد عقل ،أنه لم يتّخذ موقف الحياد ،ولم يجلس على الرصيف ،ولم
يقتنع بصفة المتفرّج.
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من كل القضايا الوطنية ،السياسية ،الالهوتية ،االقتصادية ،التاريخية ،الثقافية وو...
أخذ موقفا ...أصاب أو أخطأ؟ هذا للتاريخ ولحكم هللا ،ولكنّه كان متصالحا مع نفسه ،يؤمن
بالكلمة ،يقولها ،ال يخاف لومة الئم ،له من الشجاعة والصالبة ،ما يجعله ال يخشى سالحا ،وال
يهاب إالّ سيف الح ّ
ق.
أمضى عمرا مع الكلمة ،فكأنّها هي الحبيبة المضيئة التي شعّت على أوراقه ،فتجسّدت
قصائد ومقاالت وأساطير وفلسفات وبدائع.
يه ّمني اليوم ،وبصورة خاصّة ،أن أستضيء بسعيد عقل وأضيء على جانب الهوتي
دقيق ،في شخصيّته:

قال فيه غبطة البطريرك الراعي ساعةَ وداعه" :كان ينهل من النبع الصافي ،نبع االنجيل
وعلم الالهوت ،مثل شعراء المسيحية الق ّديسين أمثال افرام السرياني ويعقوب السروجي
وأغوسطينوس".
نعم ،أيها األحبّاء ،نهل سعيد عقل من يسوع الى ح ّد السكر والعشق.
هذا الرجل بمارونيته ،بمسيحيته ،بروحانيته الشرقيّة ،ما كان يوما إالّ أخا لالنسان ،ال
يميّز وال يفرّق:

أنـــا أينمــــا ص ّلــى األنـــــــــــا ُم رأت

عينــــــي الســــــما َء تف ّتــــــحت

جــــــــودا.
وهذا الرجل لم يتّخذ المسيحية شعارا ،بل اتخذها مسيرة حياة ببعدين أساسيين أصيلين:
بُعد المحبّة وبُعد العطاء والكرم.
تصفّحوا قصائده ومقاالته :كلّها محبّة :محبّة هللا ،محبّة الوطن ،محبّة المرأة ،محبّة
الطبيعة ،محبّة زحلة ،ومع كل ذلك :محبّة القيم التي لوالها ،لما كان انسان أخا لإلنسان.
أما بُعد العطاء والكرم ،فكلّنا تعرّفنا إليه من خالل عطاءاته المختلفة ،حتّى إنه تخلّى
عن كل شيء على هذه األرض ،وكأن هذا السخ ّي ،في جوائزه وهداياه ،رحل وهو ال يملك شبرا
واحدا من أرض لبنان .هو اغتنى باهلل أما غيره "فبالتراب غن ّي".
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ونحن ،جامعة سيّدة اللويزة ،اغتنينا به ،وسيبقى اسمه أغنية دائمة في هذه الجامعة
التي أحبّها وأحبّته .أما نشيد الجامعة ،معه ومع الياس الرحباني ،فستبقى كلماته منارة لنا في
عملنا الثقافي والتعليمي.
فشكرا لك ّل من أعطى،
وتحيّة تقدير لك ّل من شاركنا ،مع زحلة ،في ساعات رحيله،
وتحيّة محبّة لك ّل من ساهم ،في مسيرة الوداع:
انطالقا من السيّدة الكريمة ماري روز ،وأفراد العائلة ،وصوال الى الجامعة ،مع أخينا
الفنّان النحّات رودي رحمة ،ومع هؤالء الصبايا والشباب ،الرهبان واألساتذة والموظّفين
والطالّب ومع األصدقاء ال ُكثُر .وال أنسى األستاذ وجيه نحلة ،الذي ق ّدم صورة الغالف
لمنشورات حول سعيد عقل.
وتحيّة شكر مج ّددا ،لنيافة الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي نصلّي من
أجله
ونتمنّى له الشفاء العاجل ،ولجميع األساقفة ولجميع الرسميّين ،أصحاب الفخامة والدولة والمعالي
والسعادة ،وأهل اإلعالم ،وأخص بالذكر المؤسسة اللبنانية لإلرسال ،وتحية ألهل الفكر والثقافة
واألدب ،لجميع الذين شاركوا في التشييع ،كتبوا ،أبرقوا ،نشروا ،هتفوا ،ق ّدموا التعازي.
تبقى كلمة أخيرة:
سعيد عقل هو الذي صلّى قائال:

أعطنا ربّي ...أعطنا أن نراك.
وفي ختام قصيدته "غنّيت م ّكة" ،قال سعيد عقل ،مخاطبا هللا:

وجما ُل وجهك ال يزال رجا يُرجى

وكــــــــــــــل ســــــــــــــــــواه ُ

مـــــــــــــــــــــــــــردودا
وفي ختام حياته الدنيوية ،قال مناجيا ومبتهال:

أجمل من يسوع ،شوفة يسوع.
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على هذا الرجاء ،نخاطب سعيد عقل ،ونقول له:
أرقد بسالم ،ها أنت مع الربّ يسوع .ص ِّل من أجلنا ،نحن ال نزال بحاجة إليك.
آميـــــــــــــــــــــــــــــــــن.
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