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 أنيسة النجار: حكاية حب
 

  رائـد شـرف الديـنكلمة 
 

 االحتفال التكريمي للسيدة أنيسة النجاربمناسبة 
 لنضالها وعطاءاتها اإلنسانية المشرّفة وبمناسبة بلوغها المئة "تقديرا 
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  .إنها حكاية..

  حكاية حب

* * * * 

 األقاحولدت زهرة تباشرت بها قبل مئة عام 

 وداعبت وجوه الصغار نسائم الصباح

 ضحكتها صداحألنسية  لطير اوهللت عصائب 

* * * * 

 ...منذ مئة من السنين جاءت

 جاءت حبا"...

 وقبل أن تقوى على الخطو

 …زعق الكون إنذارا" ودمارا"

 :زائد في قلب الحبسقط حرف …

  .... حرب... حرب..حرب

 ة األعاصيرعصفت بالسكين…

 ...والتهب األوار

 ا، هناك من استبشروكيومن

 رعده الرعبمن أوهناك 

 ليس منهما من أسماها ربيعا"و 
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 …ولن تكون يوما" ربيعا" ،الحرب حرب

 .حتى على أباطرة الحروب مأساة تجر مأساة 

* * * * 

 . .جاءت حبا".

 …والحرف الزائد قصم الحب

 ا العصافير هامتكمو …

 آوتهي إلى سكون الشاطئ 

  ...تخط حروفا"

 

 والحرف املفرد ال معنى له

 والحرف الزائد قتال

 فأين الحرف املفضال؟

* * * * 

 وزعت الحروف

 وشوشت الحروف

 تماوجتف

 تجمعت لتهدي للطفلة معناهاو 

 نقشت عبارة )حر( الناصع قلبها ةوعلى صفح

* * * * 

 واشتد تهامس الحروف...

 تشاورت

 تداخلت

 تنورت بعبارة )رب(

 ...وهامت بمحراب قدس

 إصالحا" تصلي عكفتوعلى أبواب الربوية 

 والحر صفة في إنسان هللا

 صالة حر  ورب وسكينة في سبح

 حرف أول من حٍر وحرف ثاٍن من رٍب 

 واجه الحربا لتحب توعاد...

 الرب ن بنفس الحر وعو 

 * * * * 
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 ،يا روضة انسنا

 جئت كمئتفي وسط 

 دفق حبكوفي محطة من 

 ...الزائد وذاكي وآخرين للتمييز بين الحرف الناقص ب بعثت

 اربعين عاما" حوالي وبعد ،. وها نحن.دنا.وع  

 نعيش بحثا" عن مشترك بين حرف ناقص نعوه

 مددوهوحرف قاسم في لحد 

 والبقية تأتي.

* * * * 

 ،يا حبنا الكبير

 1"بيت بال سقف وال أبواب"كبير من بالدي تحدث عن 

 2ت بمنازل كثيرة""لبيوكبير آخر أرخ 

 ملن البيت البال سقف وال أبواب؟

 ومن يشغل املنازل الكثيرة؟

 ،والدك الذين وعوك حبا"نحن أ ليس لنا،

 . .أن نعيش إال الحب.

 :ألنك أدركت أن الحب رسالة

 الحق وإعمار الوجود لوغبالفطرة في الخلق لرسالة 

 ذلك ألنه تواصل األرض والسماء

* * * * 

 ،بيرأيها القلب الك

 وأنت في دخولك املئة الثانية

 يظللنا رفيف جناحك

 نعيش ما تعيشين

 شموخ الحرية في األرض

 وحرية العبودية للسماء.

* * * * 

 دمت لنا

* * * * 
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