ت فنحان قهوة
لس ُ
ت فِنجانَ قهو ٍة تَشْتهيني
لس ُ
وال إسورةً في اليد تَلبَسيني
ق مُتمردٌ
أنا عاش ٌ
عُمِ َد في ينابي ِع العشقِ القديم
ف بوثني ِة األوثانِ
ال يعتر ُ
ن بقدسي ِة األصنامِ
ال يُؤم ُ
ن األملِ
مساف ٌر في عي ِ
باركيه
تتَبركيَ ،تُبارِكيني
ضُميني إلى الصدرِ
عانقيني
ك الدافئِ
ب في حِضن ِ
أذو ُ
نبيذاً مُعتقاً
تَْرشفيني
تَسْكرينَ على مهلٍ
وتُسكريني
نغيب عن الزمن زمناً
نبني من الشموع لنا وطنا
يُسْعدك ،فَتَسعديني
س فوق السحب نُغني
نجل ُ
وسكون الكون سيمفونية تُطربنا
نقرأ الشعر أحالما تداعبنا
نسماتُ شوق تُعاتبنا
همساتُ عشق تُواعدنا
ذكريات زمن قديم
نغمات حزينة ورج ُع حنينِ
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ن الليلِ
نُناجي عُيو َ
نُغازلها ،تبتسم
يغضب إله الليلِ
يَسْحرُنا
تصحو غَرائِزُنا من سباتها
معتق ُة بسنوات الكبت اللعين
ك بشهوة عاصفة
أقبل ِ
بلهفةٍ هادئة تُقبليني
نَصْن ُع من الشهوة نارًا تَلْتهبُ
ومن اللهفة نسمات رقيقة تبتهلُ
ومن الليل ،نصن ُع بحراً
ح فيه سُكارى
نسب ُ
أعانقك ،تعانقيني
أَحْتَويكِ ،تَحْتويني
أحْترقُ في لهيب النار
ورعشةُ برد تَعْْتريني
تتفجر اآلهات سُحُبا
ثورة براكين
تحجبُ ضوء القمرَ عنا
تُخيفُك وتُشقيني
نصن ُع من السحب موجًا عابثا
ج أَجْنح َة شوقٍ
ومن المو ِ
ق الدفين
ئ العش ِ
تحمُلنا لشواط ِ
نلهو في الرمال
نَبني قِالعا وأحالما واعدة
تفرحين بها وتُفرحيني
تَرقُصينَ على دقاتِ قلبي
عاري ًة تُراقصيني
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يُغافلُنا الموجُ
يهد ُم القالعَ واألحالم
ن على صدري
تَبْكي َ
ع الحلمِ
ضيا َ
ن اليقينِ
ويقي ِ
ت المُعذبِ
ك بالصم ِ
أُواسي ِ
بالدم ِع المُطهر تُواسيني
تُباغِتُنا عصافير الفجرِ
تُرْبِكُنا
ن النهارِ
ف أن تَرانا عُيو ُ
نخا ُ
تفَْضحَنا
نهربُ على أجنح ِة الظالم
إلى دُنيا السكون والسالم
عال ٌم غريبٌ بعيدٌ
سكُن ُه مالئكة الذكرياتِ
تَ ْ
آلهة األمنيات
ل الشوق الحزين
ورُسُ ُ
أكواخٌ مُبعثرةُ
ن السَرْمديِ
ح الزم ِ
على سفو ِ
معلقةٌ
نجو ٌمِ مُتناثِرةٌ
بِال عَناوينِ
نصنعُ لنا كُوخاً صغيراً
نَنْسِجُهُ طَيْفاً على طيفٍ
حرفا فوق حرفٍ
ل الخيال
من خيا ِ
أُمنيات األمنياتِ
ورَجْ ِع األنينِ
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وهناكَ على شاطئ البحرِ
نغدو ذكرى بال ذكرى
خُرافةَ عشقٍ ساذجٍ أمين
تَتَناقلُها الصبايا والمَرايا
صدىً يترد ُد في وادي الذكريات
بين الحين والحينِ
يُدغْدغُ مَشاع َر العاشقينَ
ن المُعذبينَ
الضائعي َ
ن والحالمينَ
المُشردي َ
المَسْكونينَ باألملِ المُستباح
ن القديمِ
وقدي ِم الزم ِ
أغنيةُ فرحٍ عابثة
تَحكي حِكاي َة حُلمٍ
كانَ في الحلمِ
عين اليَقينِ
د .محمد ربيع
www.yazour.com
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