
  للتحلٌق عبُق االنثى

 

 ماجدة غضبان المشلب.د

 

 نـَْدبة فً قلب أَمة

 !قفً طوٌال

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

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

 تحت المطر ال تبتلُّ رٌح  

 وال تجلُس القُرفُصاء

 اشجاُر الغابة

 ال تمطر االغصاُن حكمَتها

 وإْن ثقلَ االنٌن

 على اعوادها

 او نام الجمر

 بٌن ُحلٌمات الثمر



 فبعض من هذا المطر

 طلّك

 وبعض من الجمر

 عٌناكِ 

 ولهاثِك ٌثٌر فحولَ الصمت

 وحثٌَث السٌر

 حٌث ال سورَ 

 ٌحدُّ حقولَ النزوات

**************** 

 كً تطٌَر بال اجنحة

 البّد ان تصبَح رٌشة

_______ 

 شبُق الكون

 فً غرفة غادرها سقف

 وفً اعقابه الجدران

 ٌقف الجسد عارٌا

 من سباته

 ٌبحث عن كساء

 عن جناحٌن

 عن عش

 تسكنه االنثى



 عن شجرة

 تتفرع بٌن نهدٌها

 عن ٌدٌن

 تحمالن الزهور

 

 انه ٌبحث عن كون

 ٌتبرعمُ 

 على حلََمة امراة

******************** 

 كٌف تأمن رٌشة

 نزواِت الرٌح؟

 

 كٌف تطٌر عاشقة

 لم تزغب بعد؟

_______ 

 النخلة امرأة

 نافذة داكنة

 وبضع مربعات بالط

 ونهدان ذبٌحان

 على السور

 



 قدماها باردتان

 تتجهان صوب الماء

 فً ُصلب االرض

 والنخلة تُبِسر

 فً الخارج

 __بعٌدا عن عٌنٌها__ 

 َعثاكٌلَ الرمل

*********************** 

 أرأٌتَ 

 ـ ٌوماـ

 ..شموسا ضئٌلة

 ..ترتعش بٌن ٌدٌك

 ..تنضح من حمى

 ........التراب َقذالُها

 وقرصها الدامً

 ؟.....فِهرس صرخات

________ 

 مقتل الشمس

 ...فً أبراجهم

 ....كان الرأس ملقى

 ....على قفاه ذبٌحا



 ..مع أسمال الراحلٌن

 ....فً بٌوتهم

 ....كان اللظى ٌنمو

 .....بطٌئا

 ..!فً دقائق األشٌاء

 

 الرؤوس تتدحرج

 والسٌوف تحزُّ 

 ُطْهر الشمس

******************** 

 قبضتً تشتد

 على شراذَم الورق

 

 بٌن السطور ٌتأهب

ًٌّ للنزال  إثم  منس

 

 هل سٌالحقُنً غده؟

 ام لعله امس  فً غمد

 رعدٌد؟

________ 

 الصحراء شٌخوخة



 للقلم َسنام

 ..!وُخُف جمل

 

 ولً ِزقٌّ 

 ..!ٌرشح دمً

 

 ولثوب المساء

 ..!ثقب ٌدعونه القمر

 

 المسٌر طواف

 حول نهر

 طرٌَح السكوت

 والعطش صفوف من الجبال

 لٌس لها انتهاء

 

 تتفرع السواقً

 تلتف حول القوافً

 كحبال المناٌا

 ٌنهمر الشالل

 ٌنهمر الموت

 والسنام الهائل ٌجهض



 اجّنَة الكلمات

******************* 

 كً تتقَن لغة الطٌران

 البد ان تهمس

 حروف العشق االولى

_______ 

 عمٌقا فً الذاكرة

 ...القلب طفل

ٌَشان الموج  !ٌحمله َج

 ..وِجل  

 ..!ٌبحث عن لعبة

 عن ثدي ٌنبض

 ..!فٌه الِعرق

 ..!عن دفء ذراعٌن

 ..عن مجهول

 ٌنتزُع اللؤلؤَ 

 !من محار دمً

 ٌرٌق دمً

 ،..محٌطاٍت سبع

 ،..ٌمحو أراٍض سبع

ٌّر أراٍض سبع  ،..ٌص



 تلثُغ فٌها قلوب َغرثى

 تقتاتُ 

 نثاَر آللًء حمراء

********************* 

 أٌتها الزهرة

 كم جناحا تحملٌن

 وتقفٌن حٌث انت

 فً انتظار انامل آثمة؟

 فً انتظار الذبول؟

________ 

 لعنة الخلود

 بابل تغٌم

 

 والسماء تنحنً

 اللتقاط ِكَسر نجمة

 أخٌرة

 بابل تستلقً

 فً وعاء تراب

 والسماء تقبل على

 وعاء الذهول

 



 االرض تلقً بثوب بالٍ 

 ولوعَتها

 على مٌاسم الفضاء

 

 اصغ ملٌا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 االفعى تلتحف بالزهو

 تتحوى دون حٌاء

 فوق حطام بابل

********************** 

 بٌن ٌديّ 

 ..!جثته

 ـ عٌناه ما عادت تبصرنً ـ

 ..!والدود حلمتا ثدٌٌه

 ؟؟..ـ هل تذكرنً

_________ 

 شهوة الدم

 قً بحجرالرجل ٌل

 فً النهر الدامً

 ٌلقً بالجثة

 فً قعر وداع



 وٌطٌر بجناحٌن

 من طٌن

 ٌطٌر

 ٌطٌر

 وٌتساقط من علٌائه

 نعٌق الموت

*************** 

 ؟...أٌن تلوذ الصرخات

 ؟،..باألودٌة المجهولة

 ؟،..بأعالً الجبال

 ؟..بالبوادي تحت الرمال

 ...........تطنب الخٌام

 ...........وتقٌم

 حتى نرتد إلى معجزة

 العلق؟،

 ؟،..نقتفً جزَّ الرؤوس

 نشهد مقتل الضحاٌا

 من جدٌد؟،

 نتقلـَّد صرخاتِهم

 ؟،..كسٌوف تفلق صدورنا

 كهاوٌةَ 



 ؟..تذٌب أجسادنا 

 

 ..............أٌن نلوذ

 ؟؟؟...........حٌن قٌامة الصرخات

_________ 

 سكٌنة الدهر

 ال بأس

 وال ٌأس خلف االقنعة والثٌاب

 المسرح ٌتسع

 وٌعلو

 ابدا

 حتى ٌنكرنا بهاء القمر

 وتغادرنا معجزة الشمس

 ونقطف رٌاشنا

 من جسد املس

 لم ٌلمسه ذراع الفجر

******************* 

 حماقة الفرسان

 الى جواري تقف فرس

 وبٌن ثناٌا االٌام تستٌقظ

 خارطة انتشاء



 ورغبة ارتحال

 وعروق شعاب

 تجتاح قلبً

 اانا فارسها

 ام انها ُجلّ السلطان؟

______ 

 الجبروت

 الجالد الذي امسك بالسوط

 ٌجلُد سجٌنا بعد آخر

 ٌدرك حٌن ٌضع رأسه

 على الوسادة لٌال

 انه كان ممسكا

 بنصف الحقٌقة

******************* 

 ندبه فً قلب النهر

 احتضار كان

 ٌلبُد فً السدِّ 

 أو بٌن البرديّ 

 والقصب

 !ٌنهل عذب الماء

 



 !النهر ٌحفر مجراه

 أو مجرى األموات

 !!سواه

 

 السحب المثقلة

 رحلتْ 

 شتتها القٌظ

 والدبابات تتقٌأ

 على األرصفة

 !غٌظا

 والمرأة تجلس

 على كتف النهر

 تحٌط بعٌنٌها

 جسدا ٌطفو

 ٌقترب منها

 ٌدنو

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

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

 بٌن جناحٌها

 !!!ٌرتعد الماء

 



 


