
 

  الى من تعقبنً فادرك
و من رافقنً فاحسن 

من اغتسل بً ولم تجففه شمس 
من امطرنً دون غمام 

من انبتنً حتى جاوزت االلف عام 
الى من بٌن ٌدٌه بعض حكاٌاي 
 وبٌن ٌدي خرٌر وجوده المبهم

 _:اكتب

  

 غضبان ماجدة.د 

Masaash2000@yahoo.com 
Majidah64@yahoo.com  

 

 

 بعض من حكاٌا الخٌط الذهبً

  

 دمعة

 لٌست بحجر صغٌر

 ٌتهادى

وال سقطٍة عظٌمة   
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 لداهٌة تسرع 

 على المنحدر

 تصاحبها أشباح الغٌوم

 وتهرع إلٌها نجوم صغار

 إال أنها تجهش

على خدي   

 وتواصل االنحدار 

 تصطفً لنفسها أرضا

 وسماء

 ال تدرك ألوانها عٌناي

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 محمود البر ٌكان

 درٌُت انك 

 فً امسٌات القٌظ

والزمهرٌر   

و مع سٌمفونٌة ما   

 دون اصطحاب نجمة ما

 تجتاز 



 خارطة الشظاٌا واأللم

  

 لكن ما عذبنً

 أٌها المترف

بسندس الموسٌقى    

 إنً جهلت أبدا

!!!مع اٌة منها رحلت؟؟  

 اٌة قشعرٌرة

 أخذتك إلى عالمها

تحدو   

 وقوافل النغم تسٌر بك

 مع كأس خمرك

 وحٌدا

تهاجر   

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

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

تلك اللٌلة المبهمة   

 الباردة



 لم تغادر أبدا

بصرتك المصقولة بالماس   

 على الجدران

فحسب   

 كانت قصٌدتك األخٌرة

 عند الصباح

 تقطر دما

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 لعنة الخٌط الذهبً

 الفرس تعدو

 تمسح عن وجه األرض

 حوافر خٌول االمس

 تعدو

وتعدو   

 كأن برعما نما 

 منذ حٌن

 وكأن الفجر خلع ثوب

 الظلمة األول



 وكأن الطرٌق

 انبسط لٌلثَم حوافرها

 وما من جبال

  

 هذا ما تلمسته عٌناي

 وهما تزٌحان اردٌة العناكب

 عن مشهد مسرحً

 ٌقف دون حراك

 على خشبة مسرح اثري

^^^^^^^^^^^^^^^ 

 الخٌط الذهبً

 وتدان فً الرمل

 ٌلبسان اللٌلَ ثوبا

 لٌسا بمرئٌٌن

 بٌنهما خٌط ذهبً

ٌشع إلى حٌن   

 ٌقاوم الدجى الذي انجبه

 بوقاحِة غرٌر



 للفجر ٌضحك

 ولالصٌل

 عجوال فً َعــْدوه من وتد

 إلى اخر

 ٌحاول لبرهة ان ٌنسى

انه ولٌد الظالم   

 لبعض الوقت ٌسهو

 وٌتغافل

 انه صائٌر إلى احد الوتدٌن 

اصرٌع  

 ٌغامر بالٌقٌن

 بالفجر واالصٌل

 وٌعّب من بحر التحدي

 فالساحل ال ٌعبأ

 بالعابرٌن

 ٌناطح فً الَظلماء 

 بعُض عطاٌا القمر

 وٌرجوه المزٌد



 محتضنا خوفه ازارا 

 ناسٌا ورهبَة الوداع

 برق الحب

 و لهو القلب

 مهدٌا التارٌيَ 

 امضاؤه الباهت 

 زاحفا ٌسحب شٌخوخته

 ذٌال ٌتعثر به

 ٌنكفًء على وجهه

 عند قدمً الوتد

 وعلى الرمل العاري

 اال من عنجهٌة رٌحٍ 

 ساخرةٍ 

 بكل ما صار

 الٌه الوتدان

 وخٌطهما الذهبً االحمق

^^^^^^^^^^^^^^ 

 المسمار



قرٌب من األشٌاء   

 محتضن لحدك دونما فزع

ومنتصب على حائط ما   

عٌناك مكرستان   

لالمتالء بمتارٌس حجرٌة   

خلفها ال ثوار ٌقاتلون  

 وأزلك هو الجدار

 السكون نعمتك الفرٌدة

 وموسٌقاك متقنة حٌن تعزف

 على راسك المعمم

 بالرضا

  

 وهل من خٌار

 سوى إذعانك

 أٌها المسمار؟

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 كبرٌاء

 األغنٌة التً نبتت



 فً حنجرتً

 ـ ذات طفولةـ

 حٌن علّمونً

أن اصمتَ    

 حٌث ٌحلو الغناء

 نتأْت بأشواكها

على وجهً   

 ونطق لحُنها المتخفً

 لسنوات

 أمام مرآتً المخادعة

 وازهرت اثمارها

 خٌوطا ذهبٌة

 تماثل بكبرٌائها

 اسواط بركان ثائر

^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 القصٌدة

 نازفة اٌاها

 حرفا بعد حرف



 دهرا بعد اخر

  

 هنا فً هذا المكان

ٌُدُبر كل شًء  حٌث 

 وٌمور الخواء كبحر

 عظٌم

 وفً الهواء تتراقص بعض

 من قطرات صوتك

 وشٌئ من مالمحك

 ٌذوب مع نسٌج الفجر 

 ٌفتح الماضً بابا

 من فراغ

 ٌحمل اسمكَ 

 دون جذوته

 دون عطره

 دون حضنك الدافًء

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

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



!!ٌا للثم الذي اقترفتُ   

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

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

 ال شًء بٌن ٌدي

 اال َهُبوب قصٌدة

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 خٌطان ذهبٌان

..إٌه   

..صاحبً   

 تجاورنا وما عاد لنا

 نهم السباق

 كأننا استوٌنا ظالال

 أو كأننا تبعنا الضالل

 أللمٌاه كان ارتعاش وجهك؟

 ام وجهك ما لم تروٌه

؟..المٌاه  

  

  



 األنهار افاعٍ 

 والمدائن تلتف 

 حول نفسها باحثة

عن إْلف لها    

 واألزهار تـََرفٌ 

..!ال لون له  

..!والدخان نسٌم  

  

 وهاهو وجهك

 ٌلوح فً المٌاه

 مضطربا

 وصغٌرا

 كنطفة تبحث

عن نصفها االخر   

 وظلك الشٌي ٌشٌح

 بوجهه مبتعدا

 فهل ادرك ظلك ما رآه؟

 ام انك 



 اودعَته قلَب المٌاه؟

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 حزن المونالٌزا

 ساقان لدنتان

 وعٌنان فتٌتان 

 ونهدان قد كعبا

 هكذا تبدو لوحة الرسام

 وهكذا ٌراها 

 الجمهور المهندم

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

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

 مساء

 تفوح فً المكان

 رائحة شاي بالهٌل

 ودخان سٌجارة ٌتالعب 

 امام الضوء الخافت

 ٌسمع الحارس نحٌبها

 ٌبحث عن مندٌل



 ٌكفً الٌقاف بحر عٌنٌها

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

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

 صباحا

 على الرسام ان ٌثبت االلوان 

 التً ساحت من جدٌد

 بمطرقة ومسامٌر ملونة

 وٌوثقها إلى اطارها الحدٌدي

 مبتسما لها

 ولجمهوره المهندم

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 الخٌوط ذهبٌة بعد الٌوم

 طعم الخبز مرا

 وكذا هو الماء

 و على المسٌر االبكم

 ان ٌدرس باقدامه آثار

 الكالم

 الشجٌرات على الجانبٌن



 ُتطرق اغصاُنها

 مكللة بالعار

 عند مرور مواكب المجد

 والشمس تتشح

بسواد الغٌوم   

 والنهر ٌكف عن ثرثرته

 المعتادة

 االقدام ال تالمس األرض

 ولٌس هناك من ٌطٌر

 غالبا

 ما ٌقطع حبلَ الشك

 بالوجود

 فوضى الفتوحات

 وسعال وزٌر سٌبدأ الكالم

 وسطوع ماسات على تاج

 الملك

 وشخٌر جمهور غفٌر

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



رماد...رماد  

 هل كنت باالمس معً؟

 لم ُمِحٌـَْت اذن

هذي السطور؟   

النورولم أغلَِقْت معابُر   

 بٌن اضالعً؟

 لم كانت اصابعً تندب

 ارتعاش بعضها البعض؟

 ولم ثقلت مٌاسم الشهوات

 بعسلها؟

 واطبقت الشفاه

 على قـَُبٍل لم تكن؟

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

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

 هل كنت معً الٌوم؟

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

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

 الزالت قصٌدتً



 لم تفضَّ بكارُتها

 وفراشً لم ٌبتل بهمس

 الفجر

 وعٌناي تغوران

 كفصٌن من الثلج

 فً قدح َثِملَ بك

 وقلبً فارس قلعة

 من رماد

 ورماد

 ورماد

 و ال شًء سواه

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

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

كنَت معً أبدا؟هل   

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 عولمة الّطف

 اٌقظنً صوتها الزجاجً

من شغب حلم   



 وعلى اهدابً

 الزال بعضه ٌشاكسنً

  

 خلف الزجاج

 كان الفرات محتجزا

 كأسد ٌتضور جوعا

 والنخٌل فً حجٌرة أخرى

 تفغر فمها ببالهة

  

 وبٌارقً التً اودعتها

 دمً

 تبدو من بعٌد

 منكسة التٌجان

  

 زجاج حولً 

 ٌؤطر عٌنً

 وٌحد مداها

 وجذوة قلبً أٌضا



 هً االخرى

 تخفت فً زهرٌة

 من الزجاج الملون

  

 عالم شفاف

 ٌستبد به الضوء 

 ٌنخر التارٌي كالسوسة

 وشظاٌاه تعد مائدتها

 فً كربالء

 وتنتظر اشارة بدء

 مؤامرة الّطف

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 بسمة 

 من تركها

 فً صحنً

 الفارغ من لقٌماته؟

  

 ًّ  من حملْته االنهاُر ال



ًَ مغمورا بها؟  لٌنتش

  

 إي بدر استوى 

 على قبلة عشق

 متذوقا طعمها الالذع؟

  

 شباكً ممزقة

 والبحر نضبت موٌجاته

 لٌال

 والشاطًء ٌستأنس

 لنمو العشب

  

 انها تقف كفراشة

ًّ ناي  على شفت  

 فً ِجنان مجدولة

من قصب وبردي   

 تنتظر حالمة

 مواكب الطٌور القادمة



 من جبال الجلٌد

  

  

 


