ٌا ربٌعا ً ال ٌغٌب
سهٌل الزهاوي

اهدٌها الى المناضله الشٌوعٌة الراحلة رفٌقة الدرب (عائشة صوفً قادر) والى كل الشٌوعٌات المناضالت الشهداء منهن
واالحٌاء *
بعد برهة من الده ر
منفى لً حِوا ًء
كعاشق اللًل
اتألم بصمت
صمت اشباح المقابر
فً مدٌنة الضباب
و وجه السماء ُم ْك َف ِهر
القمر والنجوم ٌنطفئ ومٌضها
بدأ اللٌل دبٌبه االسود
اال بصٌص نار
من صدى احتراق سقٌط
على سفوح التالل البعٌدة
س َكنَ
البحر الهائج هٌنم وثم َ
حتً حفٌف النوارس مات
على ضفاف البحر
حٌن اخلو فً قعر السكون
توقد حناٌا الماضً البعٌد
كنت احدق عبر النافذة

فً ظالم اللٌل الرهٌب
*** *
برز صمت سرمدي
وازداد ثقل الحزن
رفعت عٌنً الى السماء
ارى الغٌوم السوداء
تعانق ظالم اللٌل العمٌق
لبثت ساكتا
كل شئ ٌستفزنً هذه اللٌلة
وتر ْقر َقت عٌنً من وهج الحنٌن
َ
الدموع تفر بحرا من األلم
وتكاد تغرق العٌون القدٌمة
فً الشالالت االزلٌة
فجأة توثبت احالم الٌقضة
تصاحبها سمفونٌة حزٌنة
فداهم تنً ذكرٌات
أول ُ الدَّهْ ر
ولم تتوقف و ال للحظة
كادت ان تجرفنً الى حٌث ال ادري
****
ل ْم ٌُقرع الباب
فجأة !
انقض كالمالك
صوتها يخاطبنً
كعاصفة تحت االرض
ُتوقِظ الموتى من قُ ُبورهم
َ
وتخ َفقَ قلب العاشق
من جدٌد
ولم تستكٌن ...

****
نهضت واقفا
قلت
فً عمق البحر
كاد لً ان اغرق
بٌن بقاٌا العواصف العاتٌات
بحثا لك شوقا
والبحر ٌهمس لن تلقاها
حٌن ٌطغً علً الحزن
فًف انفاسك ترافقنً
ح َ
من شدة الحنٌن الٌك
كشوك فً صدري
لٌتنً احمل عنك ال َّ
ش َجنُ
****
فً لحظة ألتأمل
حدقت فً عٌنٌها البحر
اعباء دواهً الحٌاة
تالصق جفنٌها
وفجأة....
فقت من التأمل
تذكرت لحظات التحدي
تلمع فً ُم ْقلتٌهـــــا
فً وجه المظالم
حلم لم يتحقق
و حنان صاحبته قسوة
كقٌظ صٌف قد تجلى
وتذوب من شدة الخرٌف
وٌنسكب الذهب

من الغصون
*** *
عبق ذكراها قابع فً ذاكرتً
رنٌن صوتها ما زال ٌرنّ فً اذنً
فً اللٌل الطوٌل حٌن تنادٌنً
قبل هذا الوقت لم اكتب ذكرٌاتً
حاولت أن اكتب افكاري
على الحٌطان
عشق الكلمات لم اعثرعلٌه
بل ،عجزت ابٌات حتى الشعر عن التعبٌر
اننً على وشك ان انحت كلمات لم تكتب
كلمات انقشها على جدار الفوالذ الذي سقٌناه
كلمات اكتبها بحروف من ذهب
****
اتذكر بحنٌن قولك ذات ٌوم
ما زال عالق فً ذهنً
ٌوم ما ،ستكتب عنً
صفحات من قصائد بال كلمات
تنبعث من عشق الحٌاة
ما اجمل االحادٌث التً جرت بٌننا
ما اجمل الذي لم نتحدث عنه
جمال نقائك ٌبهرنً
****
كنت تنشرٌن شراعك
عبر...
موجات البحر الهوجاء
والمراكب تسٌر عكس الرٌاح
وقصائدك تمخر
صوب البحر

ماضًة فً تحدٌها
وتنشرٌن زهرة حمراء
فً منتصف اللٌل
بضوء القمر
انت النجوم كالقاندٌل
تضًء الدرب لعابر السبٌل
قامتك تعلو
كالجبل الشامخ
انت اسم ى واغلى
تجلى
من سماء صٌف قد
ّ
ٌا اٌقونتً الشعرٌة
ٌا ربٌعا ً ال ٌغٌب
ال تبعدي ...ال تبعدي
فأن النجوم ال تضئ من بعدك
وتذبل الزهور فً الربٌع
****
كنت تتلمسٌن الفراق
وتشعرٌن بالخٌبة
و لكن بكبرٌاء
(الفراق هو الوجه األخر للحب
والخٌبة هو الوجه األخرللعشق)

* ولدت الراحلة عائشة صوفً قادرالمعروفة بأسم ( حاجً ژن ) عام  1925فً مدٌنة قلعة دزة بمحافظة السلٌمانٌة ،و هً والدة
الشهٌد النصٌر عبد الرحمن محمد رسول  .انغمرت فً العمل الحزبً مبكرا ووضعت كل امكانٌاتها تحت تصرف الحزب الشٌوعً
العراقً وقد رافقتنً طٌلة سبع سنوات من العمل الحزبً السري فً محافظة السلٌمانٌة ،وكانت مسؤولة عن البرٌد الحزبً . .
لها الفضل االكبر مع الرفٌقات والرفاق االخرٌن فً انجاح مهامً الحزبٌة انذاك  .كانت امنٌتها الوحٌدة ان تزور ضرٌح لٌنٌن فً
 .ووري جثمانها الطاهر فً  3كانون
موسكو .وفً طرٌقها الى المنفى تحققت امنٌتها قبل ان ٌتوقف قلبها عن الخفقان
الثانً 1995فً قرٌة اٌسكرا قرب موسكو .

