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كلمة يف كتابك
تارة أكون فعالً فاعالً يف رشايني أبجديتك 

وتارة مفعوالً به
منصوباً عىل سارية قلبك.. 

ترفعني حيناً،
فوق أكتاف عباراتك.. 
وأحياناً تذرفني حنيناً 

بني خلجات روحك.. 
ذات قصيدة،

تجعلني القافية.. 
وتصمدني عىل الشطر والعجز
لوحات معلقة من كل ناحية.. 

هنا أبتسم،
هناك أبكي،

ويف مكان آخر،
تقذف بي نحو الهاوية..!

عند الصباح،
تشطرني أجزاءاً

فتعانق بي الشمس،
ترتشفني مع القهوة،

تعزفني عىل شدو الحساسني،
أنشودة السماء.. 

تقطفني،
ياسمينة ناضجة

عىل رشفتك.. 
تنفرد بي

خلف مرآتك.. 
ثم تنثرني،

مع رذاذ عطرك يف الهواء.. 
ويف املساء،

تأرسني تحت ستائر األحالم
تحملني 

فوق أجنحة الخيال
تحلق بي،

خلف القمر والنجوم.. 
تسافر مع الظالم،
لتنحتني. »فكرة«

وتنتج مني،
ثلّة أحاسيس.. 

تجعل منك« كافكا »
وتصّورني »ميلينا » 

تضاهي تلك األسطورية البقاء.. 

ثم تعود بي،
تذيبني حربا،

دامعاً عىل طهر الورق.. 
وتطوي قرطاسك
وتعلن اإلكتفاء.. 

وإىل مضجعك
شطر أخري مني

توقظ به حنني وسادتك
وتسمح لألحالم أن تحارصك بي.. 

فتسدل أهدابك،
وتعانق خرصي.. 

وتطوف بي،
بني الحدائق.. 

وعىل مسارح الخيال.. 
تراقصني.. 

كأمرية هاربة
من الروايات.. 

كلحن بتهوفيني.. 
كقصيدة.. 

تبارز يف وصفها،
أعتق الشعراء..

لينا ناصر 

قال
كلما كنت متعبا

أخذت  نزهة 
 بالنظر اليِك

تغلغلت يف شعرك
املنسدل فوق كتفيك

املثقلني بهموم الحياة
ولم تنحن

أتلمس جبهتك
الساطعة نوراً

وكأنها بدر يتألق
يف ليل حالك

أغوص يف عينيك
ألرى الحلم

الذي أتوق اليه
أتبخرت فوق وجنتيك

املتوردتني
كورود األقحوان
أهمس لشفتني

تخفيان لؤلؤا
يتوارى خلف املرجان

اص�وب حلم�ي نح�و عنقك 
املايس

وأكمل نزهتي
فيما تبقى 

من قدك املمشوق
لكن غريتي عليك

تكبلني 
تخنق صوتي

صامتا عن وصف
ما رأيت

فالدر املكنون 
يخبأ يف مكان أمني

وهذا ما فعلته
أنهيت نزهتي

وعدِت
 داخل قلبي

حيث موطنك
وحصنك الحصني .

َوَصلْنا ِبُحبِّ  الرَُّسوِل الَْمعايل
لَِنْحَظى  ِبُحلٍْم    َنُعدُّ  الثَّواني
حبيبي  َرُسوٌل   َكريٌم  ُيداوي

ُقُلوباً  ِبُجْرٍح     ُمِميٍت   ُتعاني
نا   ُمُلوكاً َهَدانا   لَِهدٍْي    َفرِصْ
َوَضْعنا  ُعُلوماً  َثمنَي  الَْمعاني
َترَْكنا   ِبَجْهٍل     َوَصايا   َعزيٍز

نا  ُسكاَرى َعبيَد   الَْغواني َفرِصْ
أَيا ُحبَّ َقلْبي   َطبيباً   يدواي

َسأَلْقاَك   َيْوماً      أَُجرُّ    اأْلَماني
َفما  ُعْدُت  أَْنوي   ِسباقاً  أِلَْمٍر
إَذا  لَْم َيُكْن ِمْنَك  ِطْبَقاً  ُيداني 

ي حياِتي لَِمْن صاَن ُعمري أَُضحِّ
َفما ُكْنُت أََنىس  َحبيباً  َشفاني
َعظيٌم   َرُسويل   ُوُكلٌّ    َشهيٌد 
ٍق     ِبِعزِّ   الثَّواني ِبَغرٍْب   َورَشْ
َفما  َقْد  َبنى  ِمْن  ُعُقوٍل ِبُرْشٍد
َفلَن   َتْنَتهي   ِباْنِتهاِء   الزَّماِن
َسأَْبَقى  ُمِريداً    ُمِحبَّاً  ُمطيعاً
لَِنْهِج  النَّبيِّ  الَّذي   َقْد  َهداني

نزهة  بلمح البصر

امساعيل خوشناو

قالت السمراء 
يومـــــــــًا

ُحبُّ الرَُّسول

َمَشيَت أشواطا ألَلتِقي َمناِقَبُهم 
أو َمن عاَقَبهم 

أَتعثَُّر ِحيًنا يف الوَصيٍد 
وأحيانا يف جَبل الَجليد 

ُزرُت وَزاَورُت ُكهوًفا دامية 
َترمي الُعمَق ِبُرمِح الثلِج..

تَتالَش، وَتِخرُّ الوَسيلَة 
وأنا الزلُت أبحُث عن الَفِضيلة

مدينة جوهرها إسَتربَِقي
بدايتها ال تنتهي..

تلفُظ الَشواطُئ ألواَحها املكسورة
إِسفيَنها َدّقُه الرماُد

من لؤِم العباِد
قوٌس من ُقزٍح يأمرنا بالرتيِث

َسُيذيُب الثلَج ذاَت أمٍر..
َيا لَِكوَكٍب من َبطٍن ُمَقّدسة 

ُيشعُل أكياَس الرذيلَة املكّدَسة 
َيطمُس القلوَب الغاشية

الناُر َتحرُق أَِجّنة مجنونة 
إحتواُء أرواح األبرياء ُسّنًة

ُتِعيُد ِبناِء الُفلِك من َفلٍك َيقرَتِب..
كيف الَسبيُل والشاطُئ َيْبَتِعد

ِرماُلُه َجليٌد ُمسَتِعر

َداَن الَدنُيء َحّد الَتَدّني 
َعاَث بالدين حّتى الَتجّني..

سيفيُض املوُج ُمتالِطما 
َيدَحُض املاِرقنَي

َوَصّيادي الَسبيل
َسًيغَتاُل الًخطيَئَة 

يف ُلجِّ الَغَسِق 
عند ِمحراٍب الَقَمر

َسرَيًتِفُع الثلُج َحماِئًما 
وَيعَتِنُق الشاطُئ ديَن الَسالَم.

كرُبت يا أّمي
كرُبت وتضّخم رأيس

ما عادت رضبات خّفك البالستيكّي
تعلّم عىل جسدي  

الغول الذي يحرّك قدَره 
وة بجذع رَسْ

 ما عاد يقّض مضجعي،
ما عاد يزّيُن كوابييس...

كرُبت يا أّمي
ما عدت ُ أعانُد دمعي

كطفلة شقّية...
بُكّم قمييص املطّرزما عدُت أمسح ركبتّي

كلّما دفعني ابن الجريان
ما عدُت أراقب الخطاف 

يرّمم عّشه بطيني
كرُبت يا أّمي

كرُبت وما عادت تغريني...
ابتسامُة ُمتّيم.

تقابال صدفة
عىل رصيف اإلنتظار 

ىف محطة للقطار
ال يعرفا كيف دار
الحديث أو متى 

ومن ذا الذي قد بدأ الحوار
شعرا بعميق الراحة 

وبقمة اإلستقرار 
حيث تأكدا بأن نجمهما 

له نفس املدار 
تحدثا وسربا جميع األغوار 

وتوغال ىف كل األرسار 
وعن سبب اإلرتحال وترك الديار 

تطرقا إىل الرياض والحقول
واشتما عبري األزهار

تسلقا الجبال وباسق األشجار 
وتذوقا حلو الثمار

جابا الدول واألمصار 
وهَمت فوقهما زخات األمطار 

قص ّ كل ٌ منهما  تجربته مع الحياة
ومن قابلهم من أبرار وأرشار 

إرتفعا اىل الثريا
تالمسا مع فراقد وأقمار

نبشا ىف ذكريات محفورة 

وما تركت من ندبات وآثار 
طال الحديث وطال 

حتى بدا كطويل أَعصار
وفجأة.........

دوى صفري اإلنذار 
معلنا ً وصول القطار 

لم يهتما فلم ينتهي بعد الحوار 
سيكمالنه حينما يجلسان بالجوار

لكن كانت الصدمة 
ولحظة الحزن واإلنهيار 

حينما تحققت بأن تذكرتها
ال تتشابه معه ىف نفس املسار 

فقامت بنفس ثكىل 
تمألها الحرسة واإلنكسار 

فالحديث شيق 
أسكر روحها لحد االنبهار 

فكان هناك العديد من األسئلة 
املنتظرة لإلستفسار 

حملت حقيبتها ولوحت 
له بيدها وقلبها يقطر باملرار 

وملا تنبه من هول رحيلها 
رفع يده متمنيا ً لها 

السالمة ىف األسفار 
وملا التفت بظهره واستدار

وجد عىل املقعد وشاحها 
فحمله بكل معزة ٍ ووقار 

اشتم العطر الزاكي الذى منه استطار 
فهل تركته قاصدة

كى يكون منها أحىل تذكار؟!!

هل كانت َملكا ً
هبط إىل األرض كقبس من األنوار

ثم ارتحلت ملكانها ىف عمق األخدار ؟!! 
أما هى : 

فأخرجت ورقة من حقيبتها 
لتدون كل كلمة دارت بينهما بإقتدار 

وبالرغم من رغبتها ىف املزيد واملزيد 
من تلك الآللئ الكامنة ىف املحار 

لكنها اكتفت بلملمتها ىف ذاكرتها 
كثمني األحجار 

وبكل كلمة أنشدت 
وكتبت منها أروع األشعار 

تنهدت بعمق قائلة:
يا ليتنى قابلته منذ بكري األعمار 

فمن املؤكد كنت سأستقل معه 
نفس ذياك القطار 

لكن ما عساني فاعلة 
سوى الصمت واإلستسالم للعبة األقدار....

جودة بلغيث 

ويجول طيفك يف خيايل 
وحّب�ك يعص�ف يف ودادي أعاص�ري يهت�ّز لها 

كياني 
وعطرك يفوح ليحاور أرجائي  

أبتسم تارة وتارة أناجي
ويف أغلب األحيان
 أناديك يا زماني 

وتأتيني يف يمينك أمنياتي
 وتضعني يف قلبك عن الشمال 

وأطوف حولك يا مالكي   
أصّل وأدعو لك يف صالتي 

أن تبق العطر الذي ينعش أنفايس..

بمحرابها مشاعري توقدت ..
كربكان احاسييس لها تفجرت

كل االمنيات لديها تزلزلت ..
رفقاًبالقلوب الشاكية فتمردت 

كيف يل برؤيتها وشموعي لها اوقدت
كقناديل حب يف الصدور توهجت

بها بدأت هيام قداسها ،
واالرواح لها نظرت ..

غرامها له طقوس ، واالجراس له أقرعت 
فالعشاق لهم تراتيل

وحبهم يف االضلع راياته
بانت وأرتفعت ..

فكيف يل بنسيانها وأحداقي بها أمتلئت
هي من بكت لها الحروف
خجالً، ودانت لها القوايف

واجادت وأبدعت 
أفرغت كلماتي لديها ولفرط حبها تبعثرت

هي اريض ومنف�اي ، كلوحات اجمل ما يداي 
ملست ..

حاكيت طيفها من أنت؟
أحوري�ة من الجنان أش�علت الخ�وى يف قلبي 

فأرتمت ..

رميا خالد حلواني

بقلم عبدالستار الراشدي/ العراق

طيف احلّب 

تراتيل 

شواطئ الثلج
توفيق النهدي

كربت ياأمي

ارحل
قبل ان تتبعثر الكلمات 

عىل شفاه الرًحيل 
تبغي

 حضنا
او طريا

يحاكي وجعا يف قرار 
ملتاع 

 مهزوم 
 يتخّبط يف ردهات املحيط 

ومراك�ز  الًس�جون  ع�ن  بعي�دا 
اإليقاف والًتعذيب

هناك  يف مجاهل قطبّية 
كي تغفو السنوات 

 قبل ان تندثر االبتسامة الخجلة 
يف دجى عزلة مقموعة 

يف غياه�ب ح�ًب ص�ادروه من�ذ 
أعوام 

من روميو وجولييت أواألًم وابنها 
الّشهيد

 سّيان هما
اشحذي الحروف والكلمات 

 عىل اشواك االنني واالشتياق
ستمّر العاصفة 

تسحب يف عويلها 
اوجاعي 

            اّناتي 
                  ورصاخي 

اعص�ار  قنادي�ل  ع�ىل  تكًدس�ها 
يستيقظ قبل الوشاة 

واملحًققني والجالّدين 
يطّهر انفايس 

يعزف ترنيمة قدسًية 
عىل جذع نخلة صامدة ثابتة

اهزّها
ايلّ

بياس 
بخوف 
بمرارة 

كي تصادر من سجالتي املرعوبة

 رصير ذكريات متجًنًية
مركونة بني الًسعفات املتوّسلة 

 تريد ان تظًل 
يف عناق مع الضياء 

مع بقايا شموع مرتجفة 
ترًص عىل الرفض  عىل البقاء 

بعي�دا ع�ن مالمح�ي وقس�مات 
شجني 

عىل أرصفة الوداع األخري...

حبيبة احملرزي
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ارحلي..

لعبة األقدار  
شــــروق لطيــــف


