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 اللبنانيةالجامعة  –عيد يوسف 
 ٕٗٔٓتشرين الثاين  1ٔ –ناسبة "يـو سعيد عقل" مب
 

 الفرادة -سعيد عقل 
 

 يف اللغة واضترؼ -:  يف ثالثة ةاإلرنابي   فرادتو
 ةيف نظرتو النخبوي   - 
 يف الشعر  - 

 
 اَّد  إىلو     أيقظنا فالتفتنا رنني حليٍّ 
 و     مأل أيدينا أجنمارنني حليٍّ 
 و    شذا الزىر وذتُل الشرابرنني حليٍّ 
 و    عتٌو باللغة التعوب رنني حليٍّ 

 شهيٌّ طيوب و   غزٌؿ لفتاة َلعوب،حليٍّ  رنني
 و    صفاُء دمعٍة سكوبرنني حليٍّ 
 و   عندلٌة طروبرنني حليٍّ 
 و   سكرة تتوب ورتاٌؿ يذوب رنني حليٍّ 
 بالزوىفمرتٌع باألريج، معجوٌف البْض  و   رنني حليٍّ 

 ماليجدال وبزينة               
 مغناٌج صريع وبعد،    ورنني حليٍّ 

 
 ؟ظتاذا مل يبلغ "سعيد" التجريد الصايف، ليسعى ما وراءه بعدئذٍ 
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 : ه فرادته في اللغة والحرفمن حلي   -ٔ

 واشتغل بفرادتو .  بو الشرؽ . فقد اشتعل ما للكلمة من معًن  ، كاف ثورة بكلٍّ اختياره للحرؼ الالتينٍّ  إف   

ا بني األذف ىناؾ حاجزً  وف، كانوا يعرفوف أف  ي  نيقيؿ إلصالح اضترؼ عنده . فالفو  ة كانت اظتلهم األة اصتبلي  جبدي  األ
  . ا األذف تسرتجع من العني الرسالةة . فجعلو ودق  تقاٍف إبة ، لذلك لعبوا لعبة األجبدي  والعني

 ا .آالؼ الكلمات الثنني وعشرين فونيمً  حرفًات يف اثنني وعشرين ألفباء جبيل أد  

، إذ كانت دونو  على الشكلن من القبض إال  يتمك   ، فلمو يقنععقل" استجالء اظتنطق لعل  حاوؿ " 
(  وذتانية أحرؼ حركة  . . . .(  (consonnesاساكنً  ة من ذتانية وعشرين حرفًاة اللبناني  ف األجبدي  عقبات كأداء )تتأل  

 ( .G –( ، )غ c –(  )ش  k -(  . )خ x –واضتروؼ الشاغرة ىي: )ح 

ي عن ، وعدـ التخلٍّ ها وأناقتهاأمٍّ  -ة: ة وأصلها على ثالثة أضواء منطقي  و تناوؿ األلفباء الالتيني  وىو يقوؿ بأن  
قد يف اظتنع ما شهده اظتؤدتر اللغوي   اللبناينٍّ مكتسبات األربعة آالؼ سنة . واضتدث األبرز بشأف انتشار اضترؼ 

ف، إىل اعتماد حرؼ جديد ظهر يف لبناالدكتور "ىاينز غروزفلت"، ظتانيا أ، حني دعا مندوب 19ٖٔباريس عاـ 
لبناف حبرٍؼ منطقيٍّ  ا على العامل أف يطل  : ليس غريبً ة ىذا اضترؼ وأناقتو، قائاًل دعوتو ىذه تعتمد منطقي   ا أف  نً مبيػٍّ 

  . خرتاعاالوف كانوا من أوائل التاريخ أصحاب ىذا أنيق . فاللبناني  

 أليست ىذه فرادة مل يأهتا رجٌل يف الشرؽ؟ ثورة اضترؼ عند "سعيد عقل"؟ 

ْْ اإلناءمل، وما إناَء عقلنا ا دتس  فرادة ألّن   فريق بني إىل الت، ال شنكننا أف دنلك احملتوى الصاٌف . كما ذىب  نصل
 منذ أربعة ا التدوين فلم يبدأ إال   . أم  رىا مئات األلوؼ من السننيسة يبلغ عم . فاللغة برأيو مؤس  اللغة والتدوين
، برأيو، ا حننت ىذه اظتعضلة برتؾ ما يف الكتاب، واعتماد ما يف الفم . أم  ا قد حل  دوؿ أوروب   ف . إف  آالؼ سنة ونيٍّ 

ا عن غتاراة الناموس على لغة الكتب نكوف قد استنكفنفعلينا أف نرتؾ لغة الكتب لنأخذ لغة اضتياة . فإف بقينا 
ٍـّ   ، وترؾ ما قد شاخ .  . رنب األخذ مبا ىو شابٌّ العا

 . ىذه ناقض السننلطفولة . وويٌل لشعٍب يا إىلبالطفولة فالشباب فاعتـر فالعودة  قضاًء وقدرًا ، شنر  للغة جسٌم حيٌّ وا
ذي ينشب ل  ا األرقى، والنزاع االلغة البنت تكوف دائمً  تو بأف  ة، جعلتو يثبت نظري  لت فرادتو اللغوي  يت شك  الدعوة ال  

 ا للغة الفْم! ، تكوف فيو الغلبة دائمً بني لغة كتاب ولغِة فمٍ 

 ده . يف جتد   ة ليكوف فريًدالذلك أطلق ثورتو اللغوي  
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 :  ةالنخبوي  ة حلي   -ٕ

: مِلَ الطفلُة تقوُؿ وتسأُؿ العمرَ الفراشُة  ا الفكرة ذي أقوؿ إدن  ة . ولست ال  ل"سعيد عقل" الفرادة بني أيديكم اللي
كانوف الثاين   ٖٔ؟ يف حديثو عن النخبة )الَزحلِ  ُعنَبةِ يف معُة الد؟ أو تشيُخ بعلبك   ؟ وىْل يشيُخ عمودُ اصتبلُ  يشيُخ 

ٍة ٍة لبناني  ، يف قومي  ة، كتَب عبقري  لبناف مبثِل ماء الشمس . غمَس ريشتُو يف ُمذابٍ اصتامعة األمريكي  ( يف 1٘ٗٔ
، يف اصتماِؿ والقدرِة، يف عماراِت ةِ ِة واحملب  ، يف األعمدِة، يف القو  اتِ ذال سبعة آالِؼ سنٍة من عمرِ ، يف صافيةٍ 

 ِة .ِة والوجداني  أبنائنا، يف اظتاىي  

من  أو إعتةً  أقدس موضٍع يف اصتماؿ . صارت معبودةً  إىللبناف، لكثرِة ما َعَمَل يف كلمتو رفعها ىذه النخبَة  ف  وكأ
  .ها وتقبُض على اضتسٍّ ُة أحرُفَ ، ترصُف النشوُة الذاتي  آعتة األساطري

 بعَد اهلل .  شيءٍ  لبناُف ىو النخبُة ىو كل  

 إىلة وليس النخبوي   إىلو يدعو  الفرادُة يف ذلك؟ ألن  ، وملَِ وطن األرز إىلماتوا وىم زنلموف بالعودة  كم من عظماء
 ، والنخبة ثقافةن بنخبنايف ما يدعو(، وجودنا يتحص   ودنا )وىو على حقٍّ ة نفقد وجة . وحني نفقد النخبوي  العددي  

 من ماٍض وحاضٍر وغٍد  .

 ال يكوف لبناف يقل  النوُر يف األرض . ؿ كلمة يف اضتضارة وآخر كلمة، ويـوتو كانت أو  خنبوي  

ذين يعرفونو ال يستغربوف زتاستو وفرادتو! إذ ىو مقتنع ال    . لكن  ريًئاج ًداتو، فكاف متفرٍّ و اصتارؼ أطلق أجبدي  من حبٍّ 
 على العامل أف يتلبنن .  بأف  

 لبناف والعقل واهلل .  لثالثة:و أٌب بالتبنٍّ ر يف قولو أن  ولطاظتا كر   

 ها الحٌق .يأ علسابٌق لُو ومل يتجر   دىا أبًداة مل زندٍّ ذه النخبوي  ى

 وجنوـٌ  . كواكبُ ليها  إ ّدتشٍة غتر   إىلَؿ كوكٌب حتو  
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 : ة العظمى واألبهىوهي الحلي  ة الشعر حلي   -ٖ

 قالويل نّْ ىك ما بعرؼ حبب  "

 ر أكربمن يومها صار القم

 صارت الزغلولةتاللنا وعَ 

 راللوز والسك  تاكل عإيدي 

 ك ما بعرؼ حبّْ حبب  

 دييال تشّدين بإ

 ّنر ب دنية ىنا جديده  عا

  . . .ونغبّْ 

 أل دخلك ىيئيت رح طري 

 ري ري بكّ مرجحتن بقلبك بقلبك بعد بكّ 

 "كك يا حلو حببّ تركن حببّ 

ها ويتجاوب خلفها كل  ، ليتمادى، رتيًعا ، منطلق من نقطة انتهاء العقل والعاطفة واطتياؿ واضتسٍّ ىل الشعر، عنده
من انطباعات احملسوس  شيًئازنمُل وحسُب، ال ، ، ويقتصر عليها، ليصبْ الشعُر شعرًامن دوف أف ينطبع ُّا

ؼ مبُناِخِو ، يتشو  يت استطاعها، من خالؿ الفرادة ال  الشعِر وصفائو، فهوتكاُمِل ؟ مهما يكن من عدـِ واظتألوؼ
 " وغريىم . . .ومااّلرميو خلقها من قبلو "بودلري و فالريييت األعايل ال   إىل الشعريٍّ 

 أّمي مدري شو بن؟"من يومها يا  إذ"  .رهتاابكاحُة الفتاة مل تفقْد غباَر تف  

و ألن   و أرتل الفنٍّ االنفعاؿ؟ لعل   ة غرُي تطويع العقل يف صفٍّ نت ىذه اللوحة اللبناني  يت لو  ة ال  ىل الفرادة الطبيعي  
 ا يف اضترماف منها . ؟ فاصتماؿ ليس يف األشياء بذاهتا وإدن  والصمتِ شوة نال إىل، االنسجاـ والعذوبة جوٍّ  إىلزنملنا 

ي العمر يت تغذٍّ الضرورة ال   إىل ةيّ اعتيك"عقل"  ل العمر . ىكذا يرد  نت تالؿ القمر بزغالييف العالئق بيننا: فقد تزي  
، باللوِز، بالسك    ، ورنلو يف انضباٍط كل و صفاٌء مع اظتدلوؿ . مزُ ر ال ِر ليكتمَل باضتلِم، باضتبٍّ

، وترؽ  نشوة يسود فيها الصمت إىل، زنملنا سُو خفيًّاذي تتلم  خيط النغم ال   مدري شو بن"ي مٍّ إ"ومن يومها يا 
و الغزُؿ ا . إن  ورتاٌؿ تربي الرغبُة بريً ا عذوبٌة وفرٌح فعٍل، وإدن   وال رد   . فال سؤاٌؿ وال فعٌل لة، وتشف  العاطفةُ اظتخي  

ـُ ألفٍة أو ضتَُْمٍة أو خالُص توح ٍد بني فردي  الكوين   ة لوٍز ، حبب  ِة االنفعاؿ وامتالء الوجود، حني يبيع العمر بقبلةٍ ، دتا
 ، وىي جتربٌة وعيٌش وافرتاٌض . دة احملتملة موجودة يف ال وجودىاٍر . وضتظة السعاة سك  مبذاقي  
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 ، تستيقظ على قوعتن  ويفها، يف ىذه الليلةجسدىا . ولكن   سوى حلٍم ال صدى لو يفالفتاِة ضتب  مل يكن يف باؿ فا
ٍت عذبة، ورغباٍت ملتبسة اللذات . فإذا ال . عاطفٌة كانت مبهمًة ترتاوُح بني ختي  جسمها عاطفٌة جديدٌة تستبد  بو

، فطفقت تنشُد اَء ىذه الكلمة قد أحدثت انقالبًاكيمي   . وكأف  " قالوا عتا عن اضتبٍّ  ن  ، قد وعت حني "ىُ ُّا فجأةً 
ادة يف الشعر أبرزت ذترٌة فوؽ ثغر . ىذه الفر رغبتها اظتكبوتة، وحلمها اظتبتكر برغبة االمتالؾ، وشهوٍة تُعتَصر كما 

َىنا  ةْ يِ نْ )بدِ  و من يومها بدأ العصُف واضُتمىن  ، أل، وىي يف حبراف الغيبوبةي أنوثتهاووىَن فتاٍة تغذٍّ  ستود العاصفةِ 
  . فيخُصبُ )من يومها(من ز الضتسٍن يقف يف ، وعمى  اصتماؿر فيغنٍّ مفردة لقلٍم يصوٍّ ا سعادٌة ( إّن   . . . . .ونغبّ 

  . منز ال

  .اضتَملِ فرادِة و زمُن  . إن  ةة قوي  ، وىي ذات حساسي  تشارؾ اطتاِلَق يف خلِقوِ 

ا اطترِي كأدن   إىل، صوَب اطتلوِد والشر  نفُسُو يتوُؽ يف ذاتو و جعَل اظتتناىى ينشد  كما من ثُغرةة" أن  فرادة "السعقليّ 
 يستغِفُر لنفسو .

، َعذوُب ةة والبديعي  ، شكوُؿ الصوِر البياني  ِة الكلمِة اظتوِجَبة . فهو على غري أىلوشنانُو بقو  أبدُع ما كاف ينماُز بو إ
العجَب وحَده يوِقُظ، بينما األشياُء  "ألف   ، بَِلُل اللساِف على قوِؿ "بوؿ فالريي" يف "فوست":السياِؽ، َطِرُب األذفِ 

 اظتألوفُة نصف سباٍت" .اليومي ُة 

 وشاْح . قدٍ وغّن حوؿ 

ذي من الشيء ال   النعمى تشيع إىليت يكسوىا عوٌد حوؿ الفكرِة ال  مرنًا خفيًفا  ف  ذي ير شعشعٌة وطرٌب ىذا ال  
  .    وراَء الثوب يشف  

 ، فياقطُف اشتها من ياشتني

 برؼٍّ اصتناْح . فراشيت، مهاًل 

تنحُت فيو ( Gaston Bachelardتعبري ) لةُ اظتطلقُة على حدٍّ إشناضاٍت طريفةٍ حتبُل ُّا اظتخيٍّ  ُسْبَحةُ  فالقصيدُة 
  .ُض عن َخْلقٍ جديدة وتتمخ  ة ويري  معادالٌت تص

 صباًحا ببستانِناي ُمرٍّ 

 أو رفريف

 يا رِْنَدىل، واشْتعي األقاحا

 نادى: اقطُفي

قحوانٌة أأخُتها تقوؿ "اقطفي" فالفراشة قحوانُة واأل ؼ  ر ت . ىي الفراشُة يٌّ ، ىي طائٌر لطيٌف سرٍّ ىي أكثُر من امرأةٍ 
  .فراشٌة تَِغط  واألقحوانُة  ٌة، طائر 
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، ويلزمنا لفهم ذلَك عصوٌر من تثقيِف ةِ لهو بلباقِة اظتعادالِت اللفظي  ، ويوؽِ ذال ة ُؼ مباد  ماىٌر يتصر   كيميائيٌّ   وإن  
يف الضوء"، وكما  فتّ " امن ضوٍء . كما سنرى سيكوُف ضوءً شنكُن يضُع أقل  ما كي نستطِعَم بالفكرِة، وىو وِؽ  ذال

 اقتساـِ الندرِة! أخو القلِم اظتنهوـِ يف اصتماؿ . . ."نطواف قازاف": ما أىنأه يف أقاؿ فيو "

 ٍة بني األلواِف واألشياِء . وىذا من دوِف شكٍّ فرادٌة . يف عالقاٍت خفي   اا ال رنُد لو شبيهً عم   رُ يعبػٍّ 

 أطبَػْقُت أجفاين عليكِ 

 أضم  فيِك العمَر كل و .

ِة  . يفيض باصتد  والغوِص على ما يُعِجب ورنُذب العاطفةِ ِة رق   ة رنمُع بنيراِت الفرادِة اصتمالي  ىو مظهٌر من تفج  
 إىل، على ما ُيضاؼ اثانيً طباقِة م  باإلضوال، اًل صورتاف: إطباقُة األجفاِف أو  واظتفاجأة . يوِسُع فيضانو بأف تتزاوج ال

ِة اإلطباقِة العاطفي    اٍت يف العمر . ة أف جتمَع بنَي خفاياىا كل  ما شنكُن أف يكوَف ىناؾ من لذ  لذ 

ُْ البيَت بكلٍّ عاطفيًّ  اا وتشديدً و جاَء تكريسً لطيُف يشفُع بو أن  ىذا التكراُر ال حُد اضتلُم ، فيت  اا شهيًّ تو، مسحً ي  ا شنَس
 والعاطفُة يف طعِم اضتبيبة . 

 قليب مليٌء بالفراِغ اضتلوِ 

 فاجتنيب دخوَلو )شتراء(

 وقدوُد العذارى . ك  بعلبال أغايل إْف قُػْلُت على ساعَدي "العقل" تتالقى أعمدُة 

 . أو ية من امتالئو بالفراغالقلب سبب زواؿ اضتالوة اظتتأتٍّ  إىل، إذ رنعل الدخوؿ دثُو الفراغُ ذي زنُ اظتفاجأة يف اظتلِء ال  
  .قولو: للنسور ولنا اظتلعب

ة دت اظتوسيقى اللفظي   . "ولنا" وجو االنسجاـ والشبو "اظتلعب" بعد أف مه  اظتعنتو يف تقتري اللفظ وبالغة ففراد
 ر عن ىذا التزاوج . الفخمة للمعن اظتتبخٍّ 

  .يف مداه أف تكوف "الباء" مضمومةروعة وىدوء وجالء يفسْ 

 وبأيدينا يلني

 ىذا اضتجر امزىرً 

بني أيدينا . ال  ة أف يتم  ة ولذ  غري األصل . وما يضفي عليو رق   إىلؿ بَشبو كيمياء ذي رنعل اصتماؿ يتحو  ال   ىو السر  
  .ع رتاعتما ليستا متالزمتني لألصليكتسبهما اضتجر محاليت الليونة واإلزىار اللتني  مندوحة عن القوؿ بأف  

 بالضيق  . غري أينٍّ عطرهائده، وإف غمسوا أقالمهم يف وأغلق من قص ا ُدؽ  ، مل سنرجوا عم  احور  ل وشُ سعيد عق نُػق ادُ 
الكوف . يف غزلو  إىلاإلنساف  يت تشد  و افتداء وػتاولة أنسنة العالئق ال  ن  أ حبث فيو عن ارتياح وفرادة، أظن  ذي أال  
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ا "وإدن  بقوؿ بولس الرسوؿ:  ة البكر العذراء، عمالً ة للمر  و يفعل احملب  تو، كأن  وأغنياتو، وفكره، ولغتو، ورتالي   اتوووطني  
  .ة ىي العظمى"احملب  

 يض الفيزيولوجي  ا الففرادة سعيد عقل يف خلقو . إّن   إىلها نظريت البكر ، لكن  اا، لن يكوف صحيحً عيو، رمب  ما أد  
  . وىل دتوت الشمس إف غامت؟ذي ولد فيو ولن شنوت مبوتوقدر ال  ، بل اللنفس تكتب اطتلود

  . ، أكثف وأّنض وأذوؽتومستوى عبقري   إىل، ختتارنا وتريدنا الفرادة باطتلق اصتميل اظتتوالد

 وإذا ىدُبِك جاراه اظتدى

 راح كوٌف تلو كوٍف يُبَتَكر )رندىل(

على  ي أف ختلع عيناىا نظرةً ة غيبوبتو لُيظهر فرادتو يف ما دونو إليو . يكفينتزع الكوَف من ذاتو، يوقظو من عفوي  
يعطي   . باطتلق الفنٍٍّّ اظتدى . فرادتو يف طابعو الكوزمي َبكورةيستنطق  ذيدب ال  من اعتور نال ينهمر ، حّت  اظتدى

  . معن للوجود

 ر العطر غري السعقلي يف قولو:    ، يعطٍّ بني رائْ وغاد على جنـو فمن يا تُرى جعل اضتب  

ٍْ حب نا، وغادٍ   ورائ

، على لياؿ  على جنوـٍ

 ار العطر، فهو من  يعطٍّ 

 يف سؤاؿ بعدُ من نفسو 

 ُّا الثواينتلهو ونلهو 

 ت عن الزواؿ؟ماذا؟ أكف  

رُنا ويعلينا  . زنرٍّ ةني  مَ ُتطل  يف النشوة على الالزَ  نا من عميَقِة اضتاضِر نفِسو،، وكأن  يت يعلُنهايف اللحظِة ال  من ز ال ورنمدُ 
  . على الدشنومة نفسها

 نا يف الوجود كانتألن  

 اصتماؿ . إىلدنيا  فْػَتةُ 

 ، ىو النحن .ىو الوجود  . واضتب  لوال وجودنا . ووجودنا ىو اضتب   افالوجود ليس وجودً 

ة"، من مثل من مثل "عبودي   ٌر منبثقٌ  . حتر  د التجر  ر يرتاكم حّت  بالتحر    البهاء . ىذا الشعور لعينيها يغنٍّ فإذا بلبٌل غن  
شنيتنا    . ُّذه الفرادة رنعل الفن  ة األشتىبغبطة احملب   احدً مت   رنعلور جسده جبسده كي ذي زنرٍّ ال   ، كالصويفٍّ انسحاؽ

 كي يلَدنا يف الوىم أُّى وأغن .
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 فهل أرتُل وأبسُط من قوؿ فتاتو اظتراىقة:

 ي بنا""علَمْت  أمٍّ 

 أو

 ى"واػت   الونً "كنُت 

 البساطة . ة التهذيب تبلغ على يديو أرقى درجات الفرادة يف فاللغة الفصحى لشد  

  .ي لوف وادنحانقوؿ: عرفوا فينا، كاف بوجٍّ ة يف اللبناني  

  وخطرألعينيك تأّن  

 القمر يفرش الضوء على التلٍّ 

 من َرُىَف سو إال  يف األغصاف . ىذا ال يتحس  ىو ز وال القمر عندنا؟ وىو يفرش الضوَء على تاللنا، ة عينني يتأّن  ألي  
  صدره .الوتُر يف

 اُر ّندً صتنْيٍ ُتصوٍّ عليها يف الشعر أو النثر، بل يف إبداعو حيث أصابعو من  ؿ  دَ ستَ يُ فرادة "سعيد عقل" ال  إف  
ويف العزؼ  أة بعد، صحٌو يف الباْؿ ووىٌم يف اطتياؿْ ر خلَع إزاره . فاظت افجوٍة، وليس ّندً خلِف  عنٌق من لو شرأب  ا

 . ُخالصُة حسٍن كل ما انتهى من رتاٍؿ فيها، تاَؽ وشنر  السكُب يف خاطِر الكروـْ  . ىبرُ ال ػتاْؿ، ألجلها ختضوضُر 
 أرتْل . إىل

 يقوؿ: 

 اأنا فوَؽ صدرِِؾ أطيُب روحً 

 ةً ، وأصفى ني  اوأطرُب شعرً 

 خَلْعُت شبايب على نافرين

     . . .، وعلى فجوة عاريوبو

، بنَي م ةضال، بني شفاِىو ومعن القبلة، بنَي ذراعيِو وأمِل اللمسِ  ادتو جلواُء بنَي حسٍِّو وعقِلِو، بنَي أصابِعِو وسرٍّ فر 
 والعطاء بنَي الغزِؿ واطتلق .من ع لتا، بنَي وَوَلِو اظتْطَلبة لذ  ال

ٍة ال تقحُم ة يف أم  فالقم   ؛عنو بوجٍو مماثلٍ ا أمكننا االستعاضة أو الفرادة، ظت ادً كن "سعيد" متفرٍّ ، لو مل يلذلك
  . ىردال يف غفلة من إال  السحاب 
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، أف أف تكتب كصاحِب النيبٍّ  ،"ت ثورة "جرباف خليل جرباف، وقد أِلفسهاًل مع بعض األقالـقد يكوف  
 ف مناَخ الفرادة يف ىذا ، لكن ليس قبل جرباف أو بعده قلٌم استطاع أف يألصارجُتاريو يف نسِج الغماـِ وضبِط اإلع

، وحتُبُك من سعيد عقل" الصاعقضياء " إىلأف تعشى أقالـ أخر  انً ىيػٍّ  ة العاصية . قد يكوف، وىو يف القم  جلر ال
ليس قلٌم واحٌد استطاَع أف يغمَس ريشًة يف اطتوايف ورنعلها  ولكنْ  ة اظتدلوؿ .ة عميقي  تو أضواء عقلي  أسالِؾ أشع  

  . ناحقادمة ج

ا ؤى مطارح خطاياه، يرتؾ لنا وراء الكلمة مر يتسربل بالغفراف . فال ئخاط، ٌد آثٌ "سعيد" الفرادة متعبٍّ  ف  إ 
 باصتسد مهما التهب واصطخب ، فليس لألوحاِؿ أف ترتَؾ على جداره بقايا، وكأينٍّ يرتؾ . شاعٌر من قولتِو اصتماؿُ 

 ُر على ناِر شعرِِه فال يبقى فيو سوى بعِض أثر .يتبخ  

، عتَو يوـٌ ال مشرَِؽ فيِو وال مغيب، يد" الفرادة فيو من حبيبتِو طيٌب، ومن لبناَف طيبٌ "سعػ ال شنر  ب ايومً  إف   
 و يسُكُب اطتمَر على ّنٍد ليلتِهَمُو بعينيو . حبلٍم ضائٍع يف أىدابِِو . خطيئُتُو أن  مَس شاليرتِشُف 

ُل اطتصَر و "سعيد" الفرادة زنمٍّ  . إن  قلققٍد على  الرم افف يقصٍّ ، و نَبقَ ز لا وينغٍُّص زناَف ر الوما ذنب من يهز   
يت ذي ال يُنَظر، ومن الوجود اطتَْلَق يف اظتطَلق، ومن اظترأة ذاهَتا ال  بأرض، وزنب  من الربيِع عطَرُه ال   اليشد  جنمً  نغمةً 

  .ال حُتَد  

 على صفحِة اظتاِء .وال أظل   ِة اعتوى،ًة معُو يف صتُ  ليَت يل أف أغرَؽ مر   

، مسشال من مرجة، بالزنبق اظتقطوؼ األنور، األزتر بالنار، بالوىلة ليَت يل أف أخط  معُو الفَم اظتبتكر، 
 يلَمُس اصترَح بإصبعو يف جنِب الشاعِر .  أجعْلوُ  عطن يَده، فليُ يف قويل وفرادتو ك  شُ يَ ومن 

 ،هَتي ًبا كالمي لُج  جيتلوبعد، 

 الطالعِة من شتاِء لبناَف، وقد أرخت لو يُد القدرِ مس شالترُقُص على أنغامو أشع ُة اُح د  صالالبلبُل أ"سعيد"  
  مطاَلعها األجياُؿ؟ حباعتا، فأطالت عمرَه يف ميعِة أنشودٍة تغنٍّ 

 ةً ىال عقَدت من حولِو ا، حّت  أطواقً ا، وحتوـُ اُت الشعِر فهبطت ترفرُؼ أسرابً استهوت انشاَده رب   ملهمٍ أـ  
ىِر دال ملحمةُ حيُث  إىل، وال تنقطع أوتار، ال خترس أعوادحيُث  إىل ةٌ زتلتنفِسِو مرتعِش ونور، وعلى  من نارٍ 

 ٌة على أضتاِف موسيقى اطتلود؟ أغني  

ُد أن و مل يأِت العاملَ  سمُ ر ال، وبقَي من جوٍّىافَلَتْت أما حاولت كلمايت رشَتُو كل    ا إدن  ، اسُ نال ، كما يأتيو يؤَكٍّ
، جاءه الينبوع ضتضاراتِ ليعيَد إحياَء البطوالِت وابعلبكاٍت، خلوَد أرزاٍت  ، شقعجاَءه قْصَفة رعٍد، ومزؽ شررٍ 

 على أوراٍؽ .  الرقراؽ والنار
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الت فاستح . فرادتو ىذه، استولت على ذاكرِة الناس، والذىوؿِء ؼدبالبالندى فعاًَف العقوَؿ  َغ أصابعوُ مر   
 قاؿ:  ولبناُن إن حكى . أسطورَة قوِس قزٍح بنَي يديو

النسور، ، جباه مسِ شال العقابني . اظتسك، العطر، لفتة   . جعلن وكرَ أسُكُنهاجِم ناليف  عل قن صخرة 
  .ياشتني ات، أجراسات، رندلي  نتشاٍر، غتدلي  كٍر، ملحمُة ارُة دناٍف، مرمى زماٍف، مائدُة سأوراَؽ غاٍر، ست

ـٌ فتوفٍ ، أنامُل تعرى على العاج . ، مهوُد خزٍّ وعطر، جباهُ صتنيٍ عة، والئُم وردٍ لعوٌب، خصوٌر طيٍّ  ّنودٌ  ، أوجاُع  رخا
 ، دموُع أوتاٍر .رخواطاُت تواريخ، مهم   ،اللظى ها ، يلف  باللمى إزميٍل، وقيعُة ضتظٍة، ترب ُج ثواٍف، غزٌؿ 

ٌد مبزاٍج، بنظرٍة، ، فلذٌة من إلو . متفرٍّ ارٌ اٌر جب  اٌر قه  اُؿ ىدايا، عط  زت  ، فٍ معا لبوُس   .وقولنا مل ولن ينتهي 
على جبينِو حني تأتيو بنُت  جَ لَِتغنَ   ٌد بألعوبِة خصلٍة تتدىل   . متفرٍّ برؤيٍة، جبفنني، بعينني شهالوين، بشعٍر ذنشريٍّ 

ِف على العمِر الطويل، وقد ال  دكبرُي األذنني ت   . ال يعجبو عجب . غليُظ الشفتني،ق . عنجهيٌّ  . متأنٍّ االوحي يداعبه
  . موفصدَؽ اظتنجٍّ 

   ."وبعدو ما حدا" ،"بالسماهلل أو "سعيد عقل عاألرض 

 نا عاصرناه . أن   ايكفينا فخرً 

 


