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  اصـداء خـإه      
    

و قد ألهب هذا النبا الفاجع  التي رحلت عنا دون سابق إنذار،  "سميرة   "تي الكبرى خإلى أ
قلبي و أحرق مقلتي اللتين لن ترا وجهك الحزين بعد اليوم، نعم الحزين، ألنك حرمت من متاع 

نك عزيزتي و أنا بصدد تصحيح مذكرة الحياة الدنيا، و الحياة حظوظ، تحطمت معنوياتي بفقدا
أدعو اهللا أن يدخلك  ...تخرجي هذه، آملة أن تخلد هذه الكلمات ذكراك و لو أنها ال تفي حقك 

فسيح جنانه و أن يغفر لك ولنا، كوني واثقة أنني لن أنسى قبضة يدك الصغيرة و أنت تقاومين 
هناك أحد أكثر منك صبرا و أشد إيمانا، كما ال  األلم أثناء اإقامتي معك بالستشفى فال أظن أن

 ...     حبيبتي  سأذكرك إلى األبد... أنسى ابتسامتك  المشرقة لحظة التحاقك بالرفيق األعلى 

 

 قلبي معك  
  



 

 

  داءــاإله
أجمل ابتسامة هي التي تشق طريقها وسط الدموع، وأحلى لحظات العمر 

  .ح هي تلك التي  تجمع األحبة أوقات الفر
إلى ربي الذي شفاني حين مرضت، ساندني حين سقطت، وهداني حين 

  .ضللت
. ألنك النبع الذي ال يجف أهدي إليك أماه أسمى عبارات الحب واالعتزاز

إلى توأم روحي وقلبي الذي ينبض زوجي الحنون الذي كان لي األب 
واألخ والصديق والحبيب، أعلم أنك عانيت لمعاناتي وتألمت أللمي 

ت لسهري، لقد ساندتني وشجعتني، ألنك تعبد العلم، أقسمت أن وسهر
  .أرفع رأسك فخرا واعتزازا 

إلى أبي الذي لم يعلمني كيف أقول له كلمة أحبك ولكنني أملك حرية 
  .كتابتها حتى لو لم أقدر على اإلفصاح بها

إلى أفراد عائلتي كبيرا وصغيرا ذكورا وإناثا وإلى كل من أعز من 
  .دقريب أو بعي

الكلمة الطيبة هي األبقى في النفوس ال يمحوها الزمن، ولو كان بإمكاني 
ألحرقت باقي سنين عمري بين الكتب والكراسات حتى أصل إلى 

  .الدرجة التي تفخرون بها 
اغفروا لي هذه األلفاظ الضنينة، لكنها بحر من كلمات مختزنة في أغوار 

  ...قلبي لو تفجرت لفاضت عن الصفحات
 فازية 


