
ٌا ربٌعاً ال ٌغٌب                             

 سهٌل الزهاوي

 

 الشٌوعٌات المناضالت الشهداء منهنوالى كل ( عائشة صوفً قادر)اهدٌها الى المناضله الشٌوعٌة الراحلة رفٌقة الدرب 

*واالحٌاء   

ربعد برهة من الده   

ِحواءً  لً منفى  

لكعاشق اللً  

 اتألم بصمت  

 صمت اشباح المقابر 

 فً مدٌنة الضباب 

ُمْكَفِهر ه السماءوج و  

ٌنطفئ ومٌضهاالقمر والنجوم   

 بدأ اللٌل دبٌبه االسود

 اال بصٌص نار

سقٌط  من صدى احتراق   

على سفوح التالل البعٌدة   

َسَكَن ثم وهٌنم  الهائج البحر   

 حتً حفٌف النوارس مات

 على ضفاف البحر

السكونحٌن اخلو فً قعر   

 توقد حناٌا الماضً البعٌد 

احدق عبر النافذة تكن  



الم اللٌل الرهٌب ظفً   

*  * * * 

 برز صمت سرمدي

   ثقل الحزن  ازدادو 

 رفعت عٌنً الى السماء

لغٌوم السوداءا ارى  

الم اللٌل العمٌقظتعانق     

 لبثت ساكتا 

 كل شئ ٌستفزنً هذه اللٌلة

  عٌنً من وهج الحنٌن وتَرْقرَقت 

 الدموع تفر بحرا من األلم

تغرق العٌون القدٌمة كاد تو  

 فً الشالالت االزلٌة 

احالم الٌقضة تفجأة توثب  

صاحبها سمفونٌة حزٌنةت  

نً  ذكرٌاتتفداهم  

ْهر أولُ  الدَّ  

 ولم تتوقف و ال للحظة

يجرفنً الى حٌث ال ادرتان  تكاد  

* * * * 

ٌُقرع الباب  لْم 

! فجأة   

 انقض كالمالك 

خاطبنًيصوتها   

 كعاصفة  تحت االرض 

قُُبورهممن  ىالموت ُتوقِظ  

قلب العاشق  وتَخَفَق   

 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

ًَ ح انفاسك ترافقنً   فف  

 من شدة الحنٌن الٌك

 كشوك فً صدري   

َجنُ لٌتنً احمل عنك    الشَّ

**** 

 فً لحظة ألتأمل 

لبحرحدقت فً عٌنٌها ا  

 اعباء دواهً الحٌاة

 تالصق جفنٌها

....فجأةو  

فقت من التأمل    

 تذكرت لحظات التحدي 

ُمْقلتٌهـــــاتلمع فً   

  فً وجه المظالم

تحققيحلم لم   

حنان صاحبته قسوةو   

    كقٌظ صٌف قد تجلى

 وتذوب من شدة الخرٌف 

 وٌنسكب الذهب



 من الغصون 

              *  * * *  

فً ذاكرتً عبق ذكراها قابع  

 رنٌن صوتها ما زال ٌرّن فً اذنً

 فً اللٌل الطوٌل حٌن تنادٌنً

 قبل هذا الوقت لم اكتب ذكرٌاتً

 حاولت أن اكتب افكاري

الحٌطان  على  

علٌهلم اعثر عشق الكلمات   

الشعر عن التعبٌر حتى بل، عجزت ابٌات  

 اننً على وشك ان انحت كلمات لم تكتب

   الذي سقٌناه جدار الفوالذ علىكلمات انقشها 

من ذهببحروف كلمات اكتبها   

* * * * 

ماتذكر بحنٌن قولك ذات ٌو  

فً ذهنً ما زال عالق  

تكتب عنًسٌوم ما ،  

كلماتصفحات من قصائد بال   

 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



فً تحدٌها ةماضً  

حمراءوتنشرٌن زهرة   

 فً منتصف اللٌل

ضوء القمرب   

 انت النجوم كالقاندٌل

 تضًء الدرب لعابر السبٌل

 قامتك تعلو

كالجبل الشامخ   

ىواغل ىانت اسم   

تجلىّ من سماء صٌف قد   

ٌةٌا اٌقونتً الشعر  

 ٌا ربٌعاً 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  

 

 

فً مدٌنة قلعة دزة بمحافظة السلٌمانٌة، و هً والدة  1925عام ( ن ژ حاجً) صوفً قادرالمعروفة بأسم  ولدت الراحلة عائشة *

انغمرت فً العمل الحزبً مبكرا ووضعت كل امكانٌاتها تحت تصرف الحزب الشٌوعً . الشهٌد النصٌر عبد الرحمن محمد رسول 

. . مسؤولة عن البرٌد الحزبً العراقً وقد رافقتنً طٌلة سبع سنوات من العمل الحزبً السري فً محافظة السلٌمانٌة، وكانت 

كانت امنٌتها الوحٌدة ان تزور ضرٌح لٌنٌن فً . لها الفضل االكبر مع الرفٌقات والرفاق االخرٌن فً انجاح مهامً الحزبٌة انذاك 

كانون  3ووري جثمانها الطاهر فً . وفً طرٌقها الى المنفى  تحققت امنٌتها قبل ان ٌتوقف قلبها عن الخفقان. موسكو

  . فً قرٌة اٌسكرا قرب موسكو  1995انًالث

  



 

 

 

 

 

 

 

 


