
 

 االنحدار نحو ضرٌح الشمس

 

 موعظة الموتى

 ماجدة ؼضبان المشلب.د

 

 

 تصفحً العشب

 واسجدي عند باب الربٌع

 اقٌمً شعائر االلوان

 وعانقً وثنٌتها

 تزٌنً بثٌاب الشمس

 وانتظري بهدوء الموتى

 لجًرداء الشتاء الث

_____________ 

 قبل الكسوؾ

 جبلٌ ٌرفع رواسٌه

 كؤذٌال ثوب

 أو كؤرٌاش جناحٌن

 فً دهماء اللٌل

 !!وٌدخل فً الؽٌبة

 



  

 !ما بلػ احٌد قمته

 !وما عاَد من بلػَ 

  

 ما حكمتـُه

 ٌا وجع الوادي؟

  

 وكٌؾ قمتـُه؟؟

  

 أهً حسناءٌ 

 ٌسبط رداء الثلج

 على كتفٌها؟؟

  

 أم إن الؽاب

 ع بٌن النهدٌن؟؟تتس

  

 ام هً هدأة بركان

 لم ٌثؤر بعد؟

________________ 

 زمن اتقاد القبل

 انها تسٌر

 بهدوء سلحفاة



 على بساط لهفتً

 كؤن امٌال الساعة

 قد تقاعست

 أو ان الشمس قد اقامت

 وال مؽٌب لها

 وقلبً ٌذرؾ دقاتِه

 كمآق فقدت سلواها

 والصبر

 ٌؤكله الشو ق بنهم

 اطئهوٌشرب من ش

 المضطرب

 ملك الرؼبات

 و جواري الحب

 وعبٌد الشهوات

 وانا ازحؾ بآخر رمق

 نحو قبلة

 توشك ان تصبح برقَ 

 ؼٌوم ُخلّب

 أو ومضَة عمر

 فً رمشة تارٌخ

 أو شهوًة نجالء

 فً فإاد من حجر



________________ 

 بوق نفٌر

 نداء جارح عبر فراغ

 ٌشطر الوجود شطرٌن

 ٌلج مسامات الروح

 لجسد ٌنزؾ حٌرتهوا

 فً بحر نبٌذ

 ساحر

  

 الجسد محموم

 ٌستلقً بٌن اشواك

 الدٌاجٌر

 نحٌال كوتر العود

 ٌذوب بسعٌر االنؽام

ته ٌّ  ٌشرب من

 وٌشرق نصل الؽدر

_________________ 

 المراة دائما

 الشمس

 تصافحنً صباحا

 ًّ  ظهرا  وتقسو عل

 وتمزقنً عند أصٌل



 باكٍ 

  

 وإذ تشرق فً نصؾ

 آلخركوكبها ا

 تصمت آهة

 ٌنتصب نهدان

 و ٌلتهُب سرٌرُ 

 امرأة

 !!تجنح نحو مؽٌب

________________ 

 زمن الظمؤ

 فً قَِرِب الماء المكتنزة

 تؤخذ مجراها القطرات

 نحو النهر الظامًء

  

 تستعر جذور

 !تتمزق سباخ حمراء

 وؼبار نزال قادم

 ٌرقص على حبل

 من نور

............................ 

.............................. 



 الجندي ٌنسلُ 

 من النبض

 ٌرتقً حلبة الدم

_________________ 

 زمن الحٌرة

 أعرفتَ 

 ـ ٌوماـ

 سماًء ال تبصر؟

 أشجارا ال تستقبل

 اعشاشا؟

 ـ ٌوماـ

 كانت فٌه تتعالى

 !!األشٌاء وتنمو؟

  

 أفً قعر اآلهات

 ما ٌتجه نحو األعلى؟

  

 أهناك ما ٌعلو

 !!طرٌق؟ حصاة

.............................. 

............................... 

 المؽٌُب ٌعاقر 



 شمسً

 و االصفاد تنهش 

 وجه االرض

______________ 

 السكون

 كل شًءٍ 

 ٌتحرك

 نحوي

 او نحوك

 نحو ارض

 او سماء

 كل شًٍء ٌتحركْ 

 وانا ثابتة كالشمس

 فً قلب االعصار

______________ 

 حزن

 اطرقت الشمس

 امام ورقة بٌضاء

 باحت لها دون مداد

 بسر الرجل

 الذي اسلم الروح

 على باب قصٌدة



_________________ 

 الشمس دائما

                 ٌمّر الناس                                     

 ـ على عجل ـ

 والجثة تتلوى

 !على إسفلت الدم

  

 تستجلً

 بٌتانعٌناها الخا

 بإرة ضوء

  

 الشمس تراقص وجعها

 وتلهو و فزَع اللٌل

 و الخطوات العجلى

 ..!ال تتوقؾ

________________ 

 تحت الشمس

 انحنت الرٌح

 للحظة

 مبهورةً 

 بشهٌق نسمة وّضاء

 تستلقً



 على العشب الندي

 ٌتراءى لها الكون

 فسٌحا

 بٌن الجذور الخبٌئة

 الشجار تتعاظم

_________________ 

 * برودسكً

 كنت لها مجذوبا

 وكان شعاعها

 ملقطك السحري

 ٌقتنص الكلمات الثلجٌة

 وٌدثرها بقصٌدة

 حتى الذوبان

 فً ماهٌة الكون

  

 االرض تدور الجلها اٌضا

 او الجل من تحمل

 لكن احدا ما بحث عنك

 تجرؾ الثلج مستوحشا

 فً منفاك

 لعٌنٌك ولعها

 والٌامَك نقطة اخٌرة



 بلؽت منتهاك

 القناع الذي قلدوكسقط 

 وسقط متاعك

 فً بقعة اخرى

 وما زلت فً مكانك

 تبحث عن الشمس

_________________ 

 سجٌن

 نابتة

 -كالشوك  -

 اٌادٌهم

 على سٌقان الزهر

 الؽضة

 والقمُر فً ظلمتـِهم

 انٌاُب ذئابٍ 

 سرابٍ   ووقاحة

 ٌتراقص اماَم عٌون

 ..العطشى

  

 لن انسى ابداً 

 تْ إن الحراَب قـَطـَر

 عٌون الفجر



 -فً اعٌنـِهم  –وإن الشمَس 

 كبُد الوطن

 ..!!المقتول 

________________ 

 عمٌقؤ..عمٌقا

 لهاث

 ٌعدو أو ٌطٌر

 فوق هام الؽابه

 النهر المجاور

 ٌبتعد

 مؽمض العٌنٌن

 ٌتساقط الرعد

 من ؼٌمات خرٌؾ

 وٌسكن المطر

 بٌت السكون

 تنتزع االوراق تٌجانها

 عهاتزٌح االؼصان براق

  

 فً الداخل

 بٌن ذراعٌن شاحبتٌن

 ٌلتمع بخبث

 ناب عظٌم



 وجمرة تتقد 

 بٌن ٌدٌه

 وموج ٌتٌم البحر

 ٌزبد رؼوه اسود

 ال ٌنتظر اشارة الؽضب

  

 الؽابة

 بكفنها البنً ترتعش

 تتالشى....

 والشمس تلهث

 ببالهة

 ببالهة

 ببالهة

!!!!!!!!!!! 

 !!!!!ٌا للهول

_______________ 

 

روسً حكم باالشؽال الشاقة بسبب اشعاره التً لم تخضع لقوانٌن الواقعٌة االشتراكٌة الصارمة  شاعر *

وبسبب طابع الحٌاة المتشرد الذي سلكه،كان وجوده وانتشار اشعاره مإشرا خطٌرا على االنحراؾ الشٌوعً 
ثم طرد من االتحاد باتجاه الدٌكتاتورٌة المحض،طلب منه الهجرة إلى اسرائٌل لكونه ٌهودٌا ولم ٌفعل 

منح جائزة نوبل  السوفٌتً واقام فً امرٌكا ولم ٌعد بعدها إلى وطنه روسٌا حتى بعد انهٌار االتحاد السوفٌتً
 7891عام 

  

 


