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 ي:لف الجبعاط
  بناء و تطوير طاقة،

 

 

  رائـد شـرف الديـنكلمة 
 

 ي ــف الجبيلــتكريم األستاذ عاط حفل
 الـة إلدارة األعمـة اللبنانيـاعتماده رئيساً فخرياً للجمعيو

 بيروت  | 1133أيار  13

 

 «العمل قطعة من اإلنسان ذابت فتحولت إلى طاقة»

 إلمام موس ى الصدرا  

 إنسان العمل ذوبان

 الذوبان حركة 

 الحركة طاقة  

 الطاقة تفاعل الداخل   

 التفاعل خطاب الذات مع الخارج    

 يــف الجبيلــعاط

 أخرج نفسه من حدود الذات 

 في العمل  
ً
 .والعطاء ذائبا

 

* * * 
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 إلى تاريخ»
ً
ل اإلنسان تدريجيا  «العمل تحوُّ

 إلمام موس ى الصدرا  

 

 العمل حركة تحول 

 طاقة التحول  

 الطاقة تطور   

 التطور تفاعل اإلنسان مع الحياة   

 وإعمارالتفاعل مع الحياة بناء     

 البناء واإلعمار تأسيس لحضارة 

 عاطــف الجبيلــي

 .متحرك. طاقة تطور. مؤسس. بّناءفاعل .

 

* * * 

 

 التفاعل مع الحياة بصمة للتاريخ

 البصمة بانت باهت   
ً
 ة

 ت...حفر  ...حفرت ...حفرت    

 البصمة باتت مقروءة :   

 مجتمع يبني مؤسساته   

 

 حرف صامت نقرؤه

 عاطــف الجبيلــي

 غير الحرف املحفور  ايسمعنا صوتً  

 

* * * 

 في أرض التاريخ ينبت أوالد التاريخ

  متكلمالتاريخ    
ً
 أبدا

 نسمعه في الدروب العتيقة  

 في التراب املعشعش بين الشقوق    
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 قوفسملاالحواري في    
ً
 ة أقبية

 في وقع أقدام وال مشاة   

 في تلك الدروب   

 

 من أرض التاريخ الذي نسمعه وال نراه 

 :من صيدا. هو ابن صيدا التاريخ

 عاطــف الجبيلــي

* * * 

 

 

 صيدا القلعة والخان

 ومراكب الصيادين وعودة البحارة من ليل ظليم 

 حة السراياس 

 عنترة وأبو زيد الهاللي وحكايا ألف ليلة وليلةوالحكواتي:  

 مجلة ومطبعة العرفان 

 *كلية املقاصد 

 األدباء والشعراء ورجال الدولة والسياسيون وأناشيد الحماسة 

 ينـاألربع رجال مقهى 

 النراجيل كركرة 

 طقطقة املسابح 

 طقة حجر الدومينو 

مة  طرقات النحاسين وأصوات الباعة املنغَّ

 أشياءوأشياء و 

 لوحات ترسم   

 إيقاعات لها رجع صدًى 

 من يوم  
ً
 كان في ذهني صغيرا

 وصور  خيال وإختزان ذاكرة     

 

 

                                                 
*

 1791-1791مدرستي سنة  
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 عاطــف الجبيلــي

 حمل نوله من هناك 

 نول الحركة الجادة      

 
ً
 خمسون عاما" نسيجا

 اياكمن كل األلوان واألصداء والح   

  خمســون 
ً
 عاما

 طموحاتينسج فيها األحالم واآلمال وال 

  خمســون 
ً
 عاما

 ينسج معه جيل بعد جيل هوعلى نول 

 
ً
 خمســون عاما

 وعاطــف الجبيلــي 

 هو الصوت املخبوء   

 هو الصوت املسموعبل 
    
 .الحرف الصامتوراء           

 

* * * 


