
 

 

 

 

 

 الشعراء، اؤلئك الذين يحبون،"      :قال الشاعر بْيلي 

 "ويتحّسون بحقائق عظيمة ويخبرون بها تدوينا                       
 

م والتخيالت ك  منذ بداية العالم بعالج للفكر واالفكار والفلسفات والح  تتدفق ال تزال قريحة األنسان 

ارات قاتمة، بعضها الساطع وآخرى من خالل نضّ  والتأمالت والمحاورات، بعضها تحت الضؤ

 .بنحاسة، بعضها موضوعي مدعوم بينما غيرها وهمي ُمعّذب ةمتفأل بسذاجة وآخرى متشأم
 

منذ بداية الزمن، سعى البشر ليعبروا عن مصطلحاتهم الشفوية العائدة لنزعاتهم الروحية 

اختراعاتهم وا افكارهم وفنونهم المتعددة الطبقات بشكل ُمدّون، فاصطنعوا احرفا  ليخلّدو

وعليه، مع الكلمة المكتوبة، اصبح البناء على المعرفة حجر القفزة المقداري نحو . واكتشفاتهم

 .التقدم واالنجازات في كل الحقول، والتي نستفيد منها اليوم
 

متدادا  ما كلماتي ورسوماتي الشخصية اال اوالد وبنات افكاري الراقصين، اقتباسا  من مخيلتي، ا

لي، ورؤيتي لعالم افضل، ترحال حياتي الذرائعي والعملي بما في ذلك تقديري غير المتزعزع 

 .للحب والسالم
 

، وغذاه بالحكمة، واكمله بالوعي لدينا . لقد مّن العلي علينا كلنا بعقل حّر وقدير، وجّهزه بالمصاف 

نا بحق انفسنا وسطاء ث كلّ نا القدرة على الوصول الى وعينا الفائق الحساسية، من حيكلّ 

قرّر قليلون في هذا العالم ان ". محدودة وُمرتبكة: "ن، ولكن لكسلنا نفضل ان نتخم عقولنايروحي

 .يسبروا اعمق خاليا قلوبهم ودماغهم مطلقين السراح للروائع والتحف االدبية والفنية
 

التعليم ال يخلق بالضرورة شاعرا  وعليه . كثيرون من اعظم كتبة وشعراء هذا العالم غير متعلمين

 من ينتج رائعة او رسمة او نحتة، الخ، هي عواطفنا ووعينا ورؤيتنا والتي تعكس ُمثلّثا  . او كاتبا  

توجد على احد اضالع الُمثلّث حواسنا الخمسة، وعلى الضلعين اآلخيرن هناك قلبنا : من المرآيا

لعقل واذا جسرنا ان نطلق العنان لهذه تعمل الحواس الخمسة وصلة بين القلب وا. وعقلنا

 .الحاسة، نجد القلب يحس والعقل يبصر ويسمع ويعطي ثروة بدون حساب
 

الكمال ال يُعطى بل نجنيه بالجهد، اجهد كي اصل الى الكمال االدبي كي اعطي االفضل بدون تحفظ 

 .وليس ملكهبعدما ينتج كاتب او شاعر او فنان، انتاجه يصبح ملك الجمهور . او افتراض
 

يحيك العقل ما ينسج القلب كما ان . يتطلب وقتا ومواظبة لنتذوق شؤون القلب وحماقة العقل

 .الروح تزئر عندما النفس تحلق عاليا  
 

أو دراساتي في طبع البسمة على محياك بالرغم من ُمعاكسات الدنيا،  اذا نجح شعري أو مقاالتي 

ب أو ان يكون سعيدا ، اعتقد باني حصلت على مكافأتي، او ان تُحّرك قلبك كي يجسر ان يقع بالح

 .وساكون دائما شاكرأ وممنونا  ولي الشرف
 

ادعوك اليوم ان تعطي للحب مئة بالمة وان تعطي للسالم حظا  اوفر وان تُكّرم اخيك األنسان 

 .واخيرا  ان تخدم بامانة واخالص ربك الواحد الوحيد خالق ومعطي الحياة

 
 

 

 

 

 

 


