
 

  

 للعشق عناقٌد قلبً

 

 ماجدة ؼضبان.د

 

  

 استجداء 

 ٌا

 (* امهر االطباء)

 تقّدم  

 ال ٌشؽلنك عن القدوم

 رهبتً منك

 فانت من سٌنفخ

 فً جروحً 

 مشقة اندمال

 من سٌهبنً 

 طمأنٌنة اله

  

 السوط ال ٌهادن  

 و القلوع 

 ال تفقه جدوى النسٌم

  

 ٌا عاجال

 مستوحشا خطاه

 فما عرفت عٌناك

 



 خٌبتً

 لما ادبر العشق

 طاحنا سواه

 ولما ادبر دهر

 ناعقا قدسٌة التراب

  

 تقدم

 فما انا

 اال اتراح هٌام 

 واشجان النخٌل

 و رعدة ربما

 لن تسري

 فً العروق                                      

 قبل هبوب قٌامة

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

 ؼصن فً اصٌص

 من انت أٌها الحبٌس؟

 قمم االشجار تؽوص                                

 فً زهد عٌنٌك

 والخضرة الداكنة

 لٌلك االبدي

 ترّوعك الرٌاحٌن

 وهً تتسامق فً سباق

 نحو ما تخشاه

 جذورك تتضور جوعا

 وتطلب المزٌد



 وما فً سواقٌك ُنسػ

 ازهارك تنحنً على اعوادها

 تدمع نداها حزنا

  

 ال االصٌص ٌمنحك

 هوٌة شجرة

 وال ثورتك ستحطم

 جداره القمًء

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

 انثى

 ممزقة هً

 مرصعة برؼبة انتكاس

 تسد منافذ احتالمها 

 وعٌناها تخرسان

 امام التماع النشوة

 الباهر

  

 تلتقط الطفولة

 من بٌن جمر وفحم

 وتطن رعشتها

 فً اذن الخالء

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

 عشق معتق

 قرٌب منً

 ٌماثل سٌري وظلً

 وانً الخشاه

  

 مساء



 اتفقد جرٌانه االملس

 اجس نبضً

 ابحث خلؾ الستارة

 تحت السرٌر

 بٌن اوراقً العذراء

 لكنه

 هذا المرٌب

 الجبار 

 ٌطالعنً بعٌنٌه الساخطتٌن

 من خالل قصٌدة قدٌمة

 دامٌة الحروؾ

 فاعلم

ًّ أالن  انه اقرب ال

 من امس ٌتمرغ

 على وحل الذاكرة

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

 لٌس سواها

 امراة هً

 تعلو سٌل العابرٌن

 وتناسل االٌام

 وخصوبة اٌقاع السٌوؾ

  

 على اهدابها

 تسجد الدموع

  

 بٌن ٌدٌها



 تركع نطفة الوجود

  

 تنتشً بارتواء نخله

 لم ٌفجعها ذبول

 ثدي الشمس

 وبشاعة القمر

 عارٌا

 من ضوئه الكاذب 

 وحماقة الحب

ال   ٌزحؾ ُثك 

 مبتعدا

 عن نهد ٌأكله الحنٌن

 إلى كؾ شرهة

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

 العشق ملثما

 منذ بضعة اطٌاؾ

 هً مرآة  

 آثمة

 تنادم كأسها الصقٌل 

 وتمطر هجٌرتها

 حرابا

 وحروبا

 وجالد حب

 لثامه سوٌداء قلبً

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

 االفعى



 الم نسمع فحٌحها

 ونستحم برٌقها؟

  

 ماقد رضٌنا بها َحكَ 

 ولٌس عذُرنا الصبر

 انما نقٌم

 تحت لحاء الشجر

 ٌعوذ باخضرار ثوبه

 منا الربٌع

 وال ٌسمع انٌننا الخجول

 حارس الؽابة

  

 تمر بنا حزمة البٌارق

 تهتز راقصة

 على حلبة الَؽَلبة

 ونسمع دوي الحروب

 ونوؼل فً الشجر

 وفحٌح االفعى

نع فً صدورنا  ٌ ٌَ 

ا ٌّ  حٌ

 و ٌنعق بوق

 العار 

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

 كروٌة العشق

 قبل الضٌاء

 كانت فتوحات الظالم



 تستبٌح نعمة االبصار

 وتؽادر بٌت الشمس

 دون ان تنكحها 

 الهزٌمة

  

 وقبل العشق

 كانت الطرق اشد استقامة

 ال نؽمة تتأرجح

 على لوحة فنان 

 ال استدارة لمتاهة االلوان

 ال رقصة فرح 

 لساقٌة تدور 

 حتى ٌأنؾ الجفاؾ

  

 _:الدائرة تكتمل

 ضٌاء اسٌر

 وظلمة مهٌبة

 وسهم ٌمرق

 ٌنعى احرفً

 نحو ثمرة مباؼتة

 تثٌر رؼبة االنعتاق

 و الشك فً صدع

 :الجسد

 ال هالَة اضحت  

 ابدا

 فً دٌاجٌر الوطن



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

 اكمة الخالص

 جبار هو

 ساعة ٌختلً بجسدي

 دون رأس

 وبٌومً دون سنٌن

 وبصفحة صباحً 

 حمراء السطور

 و عٌناي ترفعان

 راٌة النشٌج 

  

 ألزرقة السماء

 صحو ما

 ؼمامة ما

 تبصرنً؟

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

 جسد العشق

 اشرقت  

 وبدا اللٌل زائػ العٌنٌن

 ٌلتقط

 منتشٌا

 حبات عنقودي

 مستدٌرات البهاء

  

 و شذى الروح

 تفٌض به نجمة الزهد



  

 برٌقها محال

 و لسٌمائها شعاب

 الجبال

 ال تنثنً تحت مطرقة

 الرٌح

 و عشقها جسد انثى

 تلسعه

 حراب الخلود

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

 االسترسال بعٌدا

 صورة وزهرة وذكرى

 ما عدَت من درب

 حناء

 وال انا تركت ٌومً

 وكفً فً كفك

 آه   

 بعد آه

 ؼضا الزال معتصما

 باالرٌج

  

 ومن سواه

 ٌالمسنً

 حٌن ٌنكرنً الرجاء؟



 

  

وهو ما  "امل دنقل"لديوان الشاعر الراحل  "عبد العزيز المقالح"نقال عن مقدمة الدكتور : ( امهر االطباء) *

 وصف به الشاعر كلمة الموت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


