
 المتأمل نالسكو

عن  في الزمان بعيدا   ب الواعي أحيانا  وشرود الذهن، والهرو نيعيش اإلنسان حاالت مختلفة من السكو

يهرب حين . في الالشيء في حالة ضياع معا   بعيدا  عن الزمان والمكانغير الواعي الهروب أو  ،المكان

إلى الماضي أو إلى  من الواقعهو هروب في الزمان بعيدا  عن المكان، يكون هروبه في الحقيقة  إنسان

وكأنه ينظر إلى قمة جبل يكتنفها  ،في عينيه والشرود، ههوجنالحظ مالمح الجدية على لذلك المستقبل، 

ما يخفيه من معجزات الطبيعة وجمالياتها والمخلوقات التي تتجول في ضباب كثيف يحاول اختراقه ورؤية 

 فوق يقف وحيدا  جميال  غزاال  أنه يرى يجعل اإلنسان يتخيل ف ستقبلالهروب إلى المأما . بحرية فضاءاتها

ولما . تجاوز ما يعرفه البشريحب استطالع قد ذكاء والتي تت بقامته وعيونه الواسعة مختاال   قمة جبل يزهو

ع معال  المستقبل أكثر قدرة على استطال ، فإنه يكون دوما  بكثير الغزال أكثر حساسية من اإلنسان كان

إال إذا غدر به إنسان أو حيوان مفترس، فالغدر من صفات األقوياء واالستسال   ، طبعا  قراءة مالمحهو

  .للقدر من صفات الضعفاء

نالحظ أنه يبتس  بال سبب فإننا ، الجميلة الذكريات محاوال  التجول في متحفإنسان  يشرد ذهنحين لكن 

في حضن  غرقيكأنه  وما أن يعانقه حتى يسترخي تماما  . يراه بعد فراق طال ا  قديم ا  صديق يستقبلوكأنه 

 وممارسة العشق، الحياة ألول مرة متعة علمتهطفولة  ...األولى يستعيد على صدرها أيا  طفولته حبيبة

والطبيعة هي  الحياة استكشاف كنوزمحاولة  إن. ألول مرة والفراق وتذوق آال  الشوق ،ألول مرة

قدرة اإلنسان على استرجاع ما فات وعز من ذكريات، ولما عاشته تلك الذكريات ختبار مدى محاوالت ال

  .، من نشوة الفرح وآال  الحزنومغامرات عبثيةوانجازات  ةشقاو من

في  اإلنسان بعيد، يكونمن من قريب أو أحد فيها يشاركه ضحكة كسولة ال  حين يضحك إنسان وحده

على ما لكنه استهزاء يعكس تحسرا  . عن عيون اآلخرين بعيدا   حقيقة األمر يسخر من الواقع، يستهزئ به

، وكان على عد  قيامه بما كان عليه أن يقو  به نادما  وما ضاع من عمر دون انجاز يذكر، فات من فرص، 

والهدوء التا ،  نفي بحر من السكوإنسان يغرق حين أما  .بحياته بشكل أفضلقادرا  على القيا  به والتمتع 

يعيش مع ضميره، يجادله  ،الداخلي الوعيفي الواقع قد دخل حالة من  يكونفإنه ، يش حالة ضياعيعكأنه 

، معرفة ما لديه من كنوز ماضوية يعلوها الصدأ محاوال  يعاتبه على انفراد، و، هويراجع معه أحداث عمر

 .المستقبل آفاقعبر يمكن استخدامها لتقوي  مسيرة الحاضر واستطالع  وذلك بحثا  عن
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