
 

 

 

 

ال تقتصر كتابة الشعر على هؤالء الُمخلّدين او سيُخلّدون ان كانوا عظماء او ثقالء الظل 

يستطيع كثيرون ان يتبعوا القواعد وينتجوا شعراً سليماً من الناحية االدبية، بغض . نيالُمضجر

 .النظر ان كان المضمون مقبوالً معقوالً ام ال
 

 االنجليزي والفرنسي والعربي،: مع اني انضم الشعر بثالث لغات
 

 .أو تحوير لبعضها البعض/فليست هذه االشعار ترجمات و
 

من اشعاري ان يتدفق فؤادي واقاسم معرفتي محاوالً ان اصف عظمة % ٠٩لقد تعّمدت في 

ام  (Philo)" االخوية الُمحبّة"، او (Eros)" الشهوانية"الحب وغايته في جميع انواعه ان كانت 

اؤمن بان الحب هو العطاء الفائق، والبالغة في العناية . (Agape)" قمة الحب الُمتفاني والمحبة"

 .الُمجتهدة، وعربون المودة العذبة، وصائغ للوحدة، ومرآة للخالق الحي الُمحب
 

من خالل هذه االطياف وانعكساتها، نرى . للحب كما لاللوان االف واالف االطياف وسحابات الظل

تدور وتصف اكثر من ست مئة شعر من اشعاري الحب، ازمات الحب ولواعج . لحب ونقّدرها

اذا ال تزال . لعلك تستغرب كيف يقدر شخص واحد ان يكتب بهذه الكثرة عن عاطفة واحدة. الحب

مستغرباً، فالّسّر يكمن بالمعلم االعظم، من حيث لو قرأت كلمته، ستتيقن كيف لّخص العلي مئات 

 : ات من وصاياه في كلمة واحدةفوق المئ
 
 

 

 
 

الحب اعمى؛ ال يكتتب الى أي لوٍن، او جنٍس او ُحسٍن او انتماٍء عرقي او مواطنية او جغرافيا او 

يبقى الحب حيّا رغم تقلب االجواء، فهو يخفف االعاصير، ويحطم . فلسفة او عقائد او عواصف

 .طمأنينةالصخور وينقل الجبال ويقاوم القساوة ويبعث على ال
 

يتحدى الحب جزر ومد العقل السليم في قضايا . يصارع الحب ايضا العفاريت وعرائس الشعر

 .الحب ُحلو، تصويري، فطري، صريح، ُمراعي، حماسي، تأملي، ُمثير وعاصف. القلب
 

تجعلك لسعة الحب تنتعش، تتنشط، تصرخ، تخاف، تقفز، تتفاعل، تتجاوب، تخدم، ترضي، تحُن، 

تأمل، تنتمي، تُعطي، تُضحي، تجهد، تسعى، تحس بوخز، ترتعش، تهتز، واخيراً حتى تشتاق، 

 :وكأنّي اردّد صدى كلمات ايرل اوف استرلينغ. ان تأسى بالم
 

 من كل الطغاة التي عرفها العباد"

 "عواطفنا هي اشرس االسياد
 

االكسير للقلب  الحب هو. لحب هو الذي يجعل الحواس والعواطف النائمة تتفجر كالبراكينا

الحب . الحب هو الحقيقة العارية المالنا ووجودنا. والرحيق للروح والبخور للعقل والعطر للجسد

الحب هو الدافع المييكانيكي للبقاء . الحب هو براءة والدة جديدة. هو الحرية في العبودية الحلوة

 .حيّاً 
 

 
 


