
والكمال الجمال

عقل سعید الشاعر تكریم في

ھیاكل في تجسد نوراً المجنحة الكلمة تولد المنفعل النفس وائتمار الفاعل العقـل بأمر
بالمادة متعلقة ألنھا كثیفة وھي المحرك العقل من بدایتھا ألن لطیفــة فھي المحسوس
شھقتھا الكثافة تشھق سرمدیــة. جدلیــة عالقــةٌ وكثــافتھا لطــافتھا وبیــن المتحركة.
أن تفتأ وال لطــافتھا. لتتقمص فتعــود الكبــرى قیــامتھا صرخــة وتصرخ الملھــوفة
الحـواس عـــالم بھا تشــافھ التــي المؤاطرة ھیــوالھا الــى بتـأنسن لطــافتھا تستأنس
اللعبة ھي ھكذا الكثافة وتأنسنھا أنسھا مـن فتــولد واالستشعار. والشعور واالحساس
تأمر والنفس یأمر والعقل النھایة علـى متكورة والبدایــة بالبدایــة موصولة فالنھایــة
ذلك الشعـــر وبإرادة متشاعراً. إنساناً أو متأنسناً شعـراً والكلمة كلمة العقــل ویتجسد
على یقف ومن والخیر الحقّ ثقلي عليّ مُشھداً أقــول األعلــى الــى ینھد الذي العلـى
البیان من بأن اإلبداع طور شاھق علــى ویتكلم یكلم ومن الشعشعاني النــور أعراف
تفتحھا في الحیاة رعشة وغموض االخضرار. ســواد یحدوه جمــال والسحر لسحراً
بنور قلوبنا عیــون یكحل الذي الشعــر فسبحان واتضاحھا. وضوحھا فــي وانفتاحھا
على تجلــى الذي الشعــر سبحان والــوصال. الوصول بطلب عقــولنا ویسعد الیقظة
من انتشت حتى القلـوب تلك وشربت والكمال الجمــال فكان مبدعة قلــوب عــروش
واللــطف واالنعطــاف العطف بكــؤوس شــربت والســرور. واللــذة األنس خمـــرة
بین والحبیب الحبّ بین الغطـاء فكشف واالنخطاف والنشوة اللھفة شراب واالنجذاب
بین واالسم المسمى بیــن والمحسوس المجــرد بین الحجاب ورفع والجمیل الجمــال
خطر وال سمعت أذن وال رأت عین ال ما فكان والحرف المعنى بین والفــاني الخالد
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نسغ امتصت األصول تربة في بعیداً أوغلت جذوره بالدي مــن شاعــر عقــل سعید
للوطن حبّ قصائد المسؤول الوعي رحم من وأولدتھ الجماعة وعي ال مـن التــراث
جسدھا بمفاتن تغریك وھي حیائھا. فـي مغنــاجاً صبیــةً المتأنسن للــوطن واالنسان.
ثغره فابتسامات القـدس الــروح ھیكل ھــو بــل الخطیئة ابــن لیس الجسد بأن تقنعك



الكل الى الجزء انجذاب نھدیھ وانتفـاضة ابتھــال شھقة شفتیھ وارتعاشة مذبح شموع
المطلق الى .والمحسوس

یتألھ وعقالً العقل قوانین مع التناغم عبر ذاتھا تحقق حریــةً االنسان فھم عقــل سعید
الى لالنفــالت والدم اللحم قفـص وتكسیر والرفض القبــول واالبـداع الخـلق بحریــة
السیاسة المس وعنـدما اللغــات حروف تحصره وال الصفات تحــده ال الذي المطلق
لتحویل المجتمعات تنظیم فنّ وارتقائھ. تطوره معراج فــي االنسان خدمة فــي فھمھا
نغمات الــى الحضارة أعصاب یحطم ضجیجاً تتحــول متنــافرة نغمات من األفــراد
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فالوطن والقبح الجمال والشرّ الخیر بین الصراع في العالقة جدلیة أدرك عقـل سعید
بنحـــاس ذھبــاً یبادلون الذیــن السماسرة الشرھین الجشعین مخــالب تمزقــھ الجمیل
فــال الـدوالرات مــن بحفنة والمــروءات والشمــوخ العنفــوان مــن تراثنــا فیبیعون
فخر سیف وال شیئاً لھم یعنون والمغول والتتار الصلیبیین صارعوا الذین التنوخیون
وأسوار تدمر وواحات أنطاكیة شطئــان الى الحضارة لبنــان حدود مــدّد الذي الدین
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