
 

 ابسواهرغم ان االٌام كلها ال تكون 

 ٌومها العالمً بمناسبة الى المرأة اهدي قصٌدتً

 

- :الٌها و الٌك

 ن خطوةٌبٌن الخطوت

 فقدتها قدماها

 شاربٌك اشواكو محتها 

 

 (2) أٌها الكون االحمق...انه العراق

 

ماجدة غضبان المشلب.د  

 

 كلمات على وسادتها

 مبعثرة

 لوحاتك فً كل

 و الرٌشة صامتة 

 ال تجٌد

 جمع نثار صوتً 

 فً زهدت  



 عشرتها االلوان

 ----------------------------

 موعظة االنثى

ة االولىـقـل  الع   ٌتجاهلون  

عقة االولىو ٌنسون الل    

عقة االزلو ٌجحدون ل    

 ----------------------------

سرع  أ  

سرعأ  

 فالتخلً

 ٌكون عجوال

 كما البرق

 قبل

 الهطول

 ----------------------------

 تزهر مساماتً

كها فحسباشوأ  

..انها الرمضاء  

 ال الجلٌد

..!!اٌها المغتربون  

..!!اٌها الناسون  



..!!المنبوذون   

 الحاملون لسحنة الشرق

..!!كوصمة عار  

 الباحثون ابدا

 عن نخلة

..!!غابت مع الدٌار  

 ----------------------------

 محاصرة

الدمعبحور   

 بٌن عٌنٌها

 و قرى من حداد

 

هاٌفً صدغ  

 ٌنبض ذعر بغداد

 ----------------------------

 بحجم قبضة ٌدي

 كان حبك

 كل مساحة قلبً

 و كل غٌظ المحٌطات

 ----------------------------

كشف عن عورتهالن ت  



 هذه الشمس الباحثة

 عن قطعة لٌل

 تسترها

 نساجو الغمام

 االسود

السماء ٌمزقون احرام  

ون ارض السوادٌعر    

 ----------------------------

 كشبق

 كواعب القرى

 اشجار البراري

 بذورها

 مشوكة

 بٌن ٌدي الرٌح

 ----------------------------

االصم..ذلك االعمى  

 ال ٌنتظر كلماتً

 انه ٌنحنى

 و ٌنحنى

 حتى ٌقبل



 عورة قبره

 لمن عساها تطٌر

 القصائد؟

 لمن ارتدت سطوري

 ارٌاش الحمائم؟

 ----------------------------

 لتعلم  

مقلتًقبل جفاف   

   المخاض و الموتان 

 نسٌج عسٌر

 التواري

 على وجه

 المونالٌزا

 ----------------------------

 موعدها المزوق

 باالنبهار

 ٌدنو من دبق المٌسم

 ودمعتها تتعاظم

 والحب ٌفتض

السأمبكارة   

 ----------------------------

 عند حلول موسم



 شراهتك

 غادرت رعشتً

 مكمنها

 ----------------------------

 علبة من القطٌفة

 الناعمة

 و وعاء قضبان

 كالهما ٌحتجزان

 سماء خضراء

 تغفو عند نهدٌها

 ----------------------------

 امرأة تنتظر

 انبالجه

 واخرى تتعثر

 بقضٌبه

 

 هنالك

غروب دجلةعند   

 امرأة تدخر

 لصباحاتها

 عصارة اصٌل نافذته



 ----------------------------

 على كاحلها الطري

 اجتازت اللحظات

 برزخها المرهق

 ومحت بشائرها

 رنٌن خلخالها

 األخاذ

 ----------------------------

 بعد انقشاع عشق

 اخٌر

عه كان طل    

 ٌشهد احتضاري 

 بلزوجة حمقاء

 ----------------------------

 بٌنها و بٌنه 

 ورقة ضرٌر

 دون سطور

 ماكثة

 دون جناحٌن

 بٌنها وبٌنه



 غبار الحوافر

 و فوضى سقوط مملكة

 ومرآة

 ألمرأة بال عٌنٌن

 بٌنها و بٌنه

 لم تكن تلك القبل

 ----------------------------

اول من اعتلى لست    

الظالل صهوة    

 ٌتلمسها حفٌف الشجر

فوق جموحهاو   

رثاء ٌجامع العطر    

 انثى

 تحلم الشمس بها

 تساٌر غضبها

 و فً اللٌل القارس

هاٌذوب بٌن ٌدٌ  

 حتى ظلك

 ----------------------------



 سٌطول جلوسك

 و انا اتخذ من الموجة

 رحال

 و رحٌال

 سٌطول االنتظار

 دون عودي

 و ستحصد اناملك

بتهال ٌن اربٌع  

 عشبً

 ----------------------------

 ال تمحً كل المرافًء

 وال تقوضً االشرعة

بٌن نسٌجربما تبقى   

 الزبد

 بذرة بحر

 تحلم بنشوة

عذراءشواطًء   

 

 


