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   ماجدة غضبان.د

  (1)إرهاب 

   

  ...إغمقوا النوافذ 

  ...اغمقوها 

  ..واستمروا بأغالقها 

  الى ماال نهاية العروش



  حتى تصدأ السنون

  ة الزمانفي أردي

  النوافذ.. اغمقوا

  ....واعمموا

  أن العواصَص قادمة ٌ 

  من فروجِ  الصدأ

  ..!حتما 

   

   

  الوداع االخير

   

 هذا أَجُل القطاص 



  ..فال تذكْر 

  ثوبي األحمر

  ألني أرقدُ 

  في الساللِ  العاريةِ 

  الراحمةِ 

  ..!نحو المدينة

   

   

  العباءة

   

  ..إغمْرني بها 

  عباءتيفهي 



  حين يشتُد البرد

  هي صالتي

  في بالِد الرمل

  هي أغنيتي

  عندما يمدُ 

  الشوُك ربيَعه

  هي كلُّل ما عرفتتُهُ 

  ..!من وطن

  ..!كلُّل ما تذوقُته من شوق 

  ..!كلُّل ما حَصَدُتُه من حب 

   

   



  الرياح

   

  هذذ السسنُ 

  التي يسيُض بها المحيط

  سرقْت مني رياحي

  الرياح ِ  سرقْت كلَّل 

  التي كانت

  ..!تعبُث بثوبي

   

   

  حب



   

  قطعُت  آَر وريدٍ 

  ..!لرجلٍ  يقطُر عشقا

  رففُت الطعَم الماللَ 

  ..!لمشوق 

 ..! وطعَم آيانتتِِه المر

  وجمسُت باكية

  أمام زهريةِ 

  أوردِتهِ 

  ..!المجزوزة

   

   



   أتِت 

   

  غمامٌة صصيرة ٌ 

  ..!بيفاء

  جمسْت عمى حجري

  ..عنَد السجر

  شعرُت بحالوِة طسولِتها

  الممتدِة حتى جذري

  فممُتها بقوِة الحب

  ونسيُت القمبَ 

  في فيِئها يهسو

 قبمْتني كبَرٍد فئيل 



  وابتمت ثيابي

  ..!بطسولِتها القتيل

   

   

  ألغتيالا

   

  الآموُد الذي قصدناُذ يوماً 

  وكان منشصاًل عنا

  بالحديِث مع كمكامش

  اليومَ زارني 

  ممتطيًا الميالي الهاربة َ 

  يقتطُص بقايانا



 التي نقَش عميها المنقبون 

  ..!أسماًء جديدة

   

   

  البكاء

   

  لو كانت صرآتي

  كممة

  لكتبُتها

  ولم أِذْق حبر الميالي

  لو كان حبُر الميالي

  يكسي ألدلَق صرآتي



  لسددُت عيَن الشمس

  وَعرفنا جميعا

  المعنى الوحيد

  ..!رآِة الوليد لص

   

  أدوب

   

  لم ُيعْد أصدقائي

  الراحمون

  لم يستسق أصدقائي

  الممتصقون

  في الذاكرة



  لم أعد كما كنتُ 

  كلَّل القصيدة

   

   

   

  كابوس

   

  أستمقي في ُدرجي

  لكني ال أعِرُص طعَم النوم

  النوُم في األدراج صعب

  والنوُم فوَق السطوح ِ 

  دربٌ 



  الى النجوم ِ 

  في  نيِة السماء

   

   

  َحْيرة

   

  هل تذوقَت طعَم امرأةٍ 

  وحيدة؟

  انها كالشاي آفراءَ 

  ال تمأل الكاَس لشارب

  ..التنمو في أصيص

   



   

  هل شاركتتَها البكاءَ 

  !؟..عمى من رحموا 

  ..هل سامحتتَها 

  ألنها جالسةٌ  في ظل

  !جدار؟

   

   

  اأتَ 

   

  تأآذني اليك

  ...جميُعها 



  آطوطُ  البداية

  متاهةُ  النهاية

 تأُآُذني إليك ألصبَل أسيرَة 

  ..الرحيل

   

   

  أحن

   

 وحيدون 

  نجرُّل ثماَر الَحصى

  المثقمِة بالدروب

  ..الى أين 



  !أيها المتعبون؟

  ..الى حيُث يرسمون 

  ..آطوطَ  الرحمِة القادمة 

   

   

  الغصن

   

  أشتهي أن أزرعك

  جديدمن 

  أن ال أقطسَتك

  بسذاجِة طسمة

  أن أمأَل عيني



َك المذيذ   بنموِّ

  أن أعممَ 

  أني امرأةٌ 

  تعشُق غصناً 

  وتتناسى آطواِت الصابة

  المقبمةِ 

  ..!نحو الشجرة 

   

   

  البراري

   

  قطراُت دمي المتساقطة



  حيُث توقستُ 

  وحيُث زحستُ 

  هي التي اآتطتْ 

  درَب العدو

  لبراريالى جِثِث ا

  الى النبفاتِ 

  التي نمتْ 

  عمى صدى البنادق

  الى اسمي

  الذي يتعثُر باأللم

  كمما اجتاحْت األسرارُ 

  ..!أريَج القرى المجاورة



   

   

  االصابع

   

  كانت سنابال

  كانت حكايا

  كانت شموسا

  كانت مرايا

  ..كانت هي الصيوَم التي تراقصت 

  ..!شرارةَ  البرق

  ..!ريقوأغصاَن الل

   



   

   

  هم

   

  في آيمةٍ 

  بال أوتادٍ 

  بال بيداء

  بال جماٍل تقُص بالقرِب منها

  هناك يمتحسون بالشوق

  من آمَّلستهم السسُن الذهبية

  من لم يرتُفوا صحبةَ  الزمن

  من  منوا أن الوطن



  حيُث القمر

  ..!الذي يمقُت الرحيل 

   

   

  هو

   

  من َسبَق اآلآرين

  !؟..الصباح والتهَم 

  من عبَث باستقامةِ  الطريق

  ! وشكَّلَل المتاهة؟

  من أمسَك باليوم

  !وغّير طعَم الصد؟



  من الحَق السجرَ 

  وقبَّلَل األمَس 

  !؟..قبمةَ  الوداع 

   

   

  اأا

  لأللمِ  ِمداٌد وشظايا

  لأللم  هاٌت ومنايا

  لأللم قصائد

  وقبٌر بال ثصر

  لأللمِ  ِمدادٌ 

  كان دمي بعُفهُ 



  ..!وبعُفُه رفاَب فمي

   

   

  التأريخ

   

  هذا الشبلُ 

  الذي أآاَص الناس

  كان الجسَد الدفين

  في الفريلِ  المقدَّلس

   

  هذذ الجموعُ 

  الهاربةُ  منه



  كانت األفواذَ 

  التي قبَّلتمت تراباً 

  ..!المَس قدميه

   

   

  (2)إرهاب 

   

  شذِّبوها

  ...!شِذبوا آيوط القمر 

  هذا لن يصيرَ 

  حتماً 

  ...!استدارتتَه السفية 



 


