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خاطرة: حمسن حلفاوي - تونس

ِة الَبيَضاء.  ِمن ُتونس اخلْضرَاء، إىل احملجَّ
ليُلك َكنهاِرك..

اي مَجاعَة هللا األِخرية..
َماء..  طابْت لِك أرُضِك، وطابْت لِك السَّ
إين إلْيك ُمسافٌر لَيل هَنار، َصباحا وَمساء.. 

فأحطُّ َقدِمي، وأرِيق ِدمي على َعتباِتك اي مَجاعة النعَماء..
أان أْهِوى األمحدية، اي ُفَضالء.. 

وَأانِشُد ريب أْن أحطَّ رَحِلي يف بِقاعَها املَبارَكة.. 
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خاطرة: سلمى ودعة – األردن

مثة ليٌل خمتلف تتوهج فيه طاقة لتنري املخيلة.. 
 ترسم لنا واقعا مجيال، لرمبا حيدث هذا الحقا أو أشعر أنه مكرر.

بكل نبضٍة صغرية نعيشها،، هناك مشٌس دافئة.. 
قمٌر يف ليٍل هادئ، وأيضًا جنوم تزين لنا عتمة الليل 

لنقتبس منها أمسى معاين اجلمال 
وندرك أن ليست كل ظلمة حتمل لنا أثقاال و أمحاال من 

احلزن الداكن.. 
 فما ازدايد الليل حلكة إال بشارة بقرب طلوع الفجر

هنا يف هكذا لوحة تنبع أحاسيس تعّم األرجاء 
ُنغمض العينني دقيقة لتتأمل تفتح أزهار احلياة أبمٍل من 

هللا وبسمات انعمة رقيقة.
يصبح اخلريف ربيعًا و كأن كل يوم أييت إبشراٍق جديد 
وآماٌل نشعر وكأهنا متحققة على الرغم من أهنا حمض 

 ختيالت..  ولكن من يعطينا هذا الشعور! 
الصوت اخلفي يقول أن هللا يشع بقلبك نورا ليعطيك 

دافعا ليوم غد، وقوة لنيل ما تسعى إليه وتستحقه.
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