شُعا ٌعُخيرتقُُالسُامء
اىلُروحُِأيخُادلّ كتورُجوزيفُأت ّو

َم ْن يقتل ُع هذا الحزنَ من األعماق ؟!
يوقف طوفانَ األلم
َم ْن
ُ
في أغوار األحداق ؟!
ْ
انزل عن األهداب
ولو لبُرهة من الحب
لنخل َد إلى الذكريات
ُ
تنبعث كالبراكين
التي
وتمل ُ اآلفاق!

على مروج شفتيك
كانت تتفت ُق الزنابق
عبير الفرح
ع
فيضو ُ
ُ
على كل الوجوه
ومن أغصان قلبك
كانت الفراشاتُ البيضاء
تحط على أزاهير القلوب.
ُ
المسكون بفرح الطفولة
أيها
ت ُشع المحبةُ من قناديل عينيك
لتعبر فضاءات القلوب
َ
أيها المفع ُم بالعطاء
كنحلة تعم ُل بال كلَل
وتغمر ثنايا األرواح...
ُ
تجم ُع رحيقَ الحياة
ع والمرضى
تطع ُم الجيا َ
ع الذات!
وت ُهم ُل أوجا َ

ت
أهكذا  ،كما قُ ْل َ
في اليوم الرابع
سيسم ُع العال ُم ْ
عن رحيل الحمام
هي القيامةُ إذا
َ
تلك التي أشعلَت الحرائقَ
َ
في قلوب محبيك
ومرضاك الثكالى

كما الشهداء
وتخسر
العالم
ترب ُح
ُ
َ
جس َدك
ت كالشمعة البيضاء
ك ْن َ
تذوب  ..تذوب
ُ
لتشتع َل رو ُح َك ألقا
وتشرقَ من هنا
ُ
يخترق السماء
شعاعا

يحادث ُك الرب كاألنبياء
ويدعوك إلى جنائن فردوسه
َ
وعطر السالم.
لتنشر رائحة البَخور
َ
َ
سف!
أيو ُ
صغيرنا المدلل
َ
لك وللسماء
هنيئا َ
ضن أمك
ت إلى ح ْ
ع ْد َ
اليوم ُ
َ
وصدر أبيك
المحبوب دائما
ت
كما ُك ْن َ
َ
والمتألقَ دائما
ي ابنَ اختك " روجيه"
لتسل َ
في وحدته.
أهي لعنة منَ السماء أ ْم بَ َركة
َ
معك في فرحك األول
ألكونَ
َ
وفي عذاب َك
ت تلف ُ
ظ محبت َ َك األخيرة ؟!.
وأ ْن َ

أطل عل ْينا
من شرفت َك الصغيرة
في قلب هللا
أراك شامخا كما ُك ْنت
َ
تنهمر ابتسامات ُك
ُ
لتغس َل فينا األحزان.
أخوك  :أنور أتو
يمكن سماع القصيدة على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=cZ-AN2o1CyA

