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  هل الصداقة رداء مبارك منسوج من خيوط القلب؟

  ؟ فسيحأم هل هي امتزاج عقلين في عقل واحد مترامي األبعاد

  أم نافورتا حٍب منبثقتان من ينبوع واحد

  لتعزيز فيض المحبة وإرواء تربة النفوس العطشانة؟

  م الودود؟أم هل هي وردة وحيدة وسط غصنين نابتين على أيكة الفه

  أم تفكير واحد في جسمين اثنين؟

  وهل يمكن تشبيه الصداقة بجوادين

  مرآبة الحياة معًا - بالرغم من اختالف لونيهما –يسحبان 

  نحو هدف ساٍم  برؤية موحدة؟

   على أسس التفاوت أم المساواة؟أتقوم الصداقة

  ؟ التمايزالتباين و بحجارة وهل تشاُد جدرانها

   والشر على الخيروهل هي توافق أعمى

  والسير بهمة وابتهاج على دروب الطيش والحماقة

  نحو هوة الخيبة وانجالء األوهام؟

  !الصداقة نبتة شريفة ومثمرة ومقدسة

  عندما يتعاهد اثنان على الوفاء المقيم

  .. الرأيعدم التوافق فيويسيران على دروب الحياة بالرغم من 

  موعندما يختلفان ويتفقان بمودة واحترا

   لنفسهآماويتمنى له الخير .. يعضد أحدهما اآلخر ف

  ..ويفرح بنجاح صديقه فرحه بنجاحه

  حيث ال ينشد المحب المتعة أو الراحة على حساب المحبوب

  تلكفي روضة اإليثار .. عندئذ

  .بعطر المحبة واإلخالصفتـنـتـشـي تزهر وتزدهر الصداقة 

  ألن الصداقة نبتة هجينة، مولودة من نفسين

  وعبيرها منبثق من وردتين مختلفتين



  الراسخ على نسمات الحب ومحموٌل

  .تشوبه شائبةتهزه نائبة وال الذي ال 

  تولد الصداقة من قلب المحبة التي ال يمكن تفسيرها

 .من ينابيع المشاعر النقيةثرة  نبجسوت

  .وتنمو في تربة التوافق واالختالف

  زائد وانعدام االحترام المتبادل في التباسط الوتقضي.. تتجمد..لكنها تهجع

  .آما تختنق وتلفظ أنفاسها األخيرة تحت أآداس الرغبات األنانية الكثيفة

  ..أما قلبها الرقيق فال يقوى عليه سوى التوقعات والمتطلبات

  ..والمخادعة والتضليل

  والريبة وحب التملك

  والكالم المبطن الواخز الجارح

  .نبتة الصداقة وتنهش قلبها الوردّي نهشاهذه اآلفات تعمل عملها في .. أجل

  ..يا نبتة السماء الزاهرة الندية.. أيتها الصداقة

  ..بيئتك المثالية هي التربة الغنية بالحب المجرد عن آل غاية وهوى

   البعض لبناء وتدعيم بعضهماألصدقاءحيث يسعى 

  .. لآلخر على طول الدربالواحدوتمهيد الطريق 

  تها الصداقةأيال شيء يروي جذورك 

   واحترام أصحابهاغير مراعاة المشاعر

  وال شيء يرطب أوراقك سوى رذاذ العذوبة المنهمر شفافًا

  ..من سماء القلوب المخلصة المحبة

  ..أيتها الصداقة الصادقة

  حيثما تتناثر أوراق ورودك

  تتقدس تلك البقعة

  فتصبح معبدًا مبارآًا

  .قدسية الحياةبمؤمن باهللا ويؤمه آل 

  

  

  

  

 


