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  عمرو كيالني

  .ال يشبهون كالمهم 

  وعندهم . هم غيرهم في األغنيات 

  زمنان ال زمن وحيد يفرض المعنى

  .ويجبرهم على مدح الجراحْ 

  كي يكونوا، يتهربون من اشتغال اآلن فيهم 

  وصوت األنبياء العالقين، ة اآلتي صور

  . الصباحْ وراء أبواب

  وال،  القلب من وجعٍ  ال يؤمنون بما ينز

   أغاني أهلهم تسيلهبدمٍ  

   .غمدتها اآله في رئة الرياحْ إن أ

   ،لم يروا أبعادها ورثوا الحنين إلى وجوه 

  ؟  ما حالكم: ى إله لم يقل يوما لهم إلو

ـُذاق و إلى بالدٍ  في الخرائط ـُشم وال ت   ، ال ت

 ال شيء يغريهم لكي يتقمصوه ،  



  أهلهم  ،ي صارت منافبالدهم 

  نساؤهم ،  الطريقِ  صمتٌ  يسير على

   .في السماءْ  ال نوافذَ  ، وال نوافذ ، منذ الموتِ  وجه الذكرياتِ  يلبسن 

   ليبتعدوا– والحقيقة سجن صاحبها –يتملصون من الحقيقة 

  .عن التاريخ حين يفوح مما حولهم 

    .اءْ  األبجديات الطويل على مساحات الهبوعن اقتتال 

    لكنهم ، واحدٍ   أبناء حزنٍ ،مثلنا هم 

  ،سمائهم من التجوال في أملوا 

  لى مالمحهم منها وساروا في الطريق إفتطهروا

  .يلبسون الموج عل الموج يجعلهم وصوال  ، عراةً

  ، يفتش في ضروع الحاويات عن الحليب بأٍب ، يتعثرون  بدمعٍة

  بالذهب الذي، بأمةٍ  تستورد الشهداء واألمراء و الكبريت 

  ،  ينمو و يزهر قبل موعده 

  بطفلةٍ ، بشمس في زنازين اإلله 

  ، ربطوا السالسل حول فخذيها 

  ، برائحة البخور على قبور األولياء 

  وانتصار، بكل أقنعة الهزيمة ، بما تقرره السماء من الحروب أو الدروب 



  .ة التي كانت خيوال الخوف في اللغ

  ،ويكملون طريقهم ، و ينظرون ، يتوقفون 

  .يراودهم طويال  ، يحملهم إلى أحالمهم حلم، عميانُ  

 ال يكذبون.  

  .لكنهم يتخيلون 

  .يفهمونْ   ويصدقون خيالهم حتى إذا أوحى بما ال

  بل. أحالمهم ليست عطايا الغيب والالوعي 

ه من جمالْ  وعيٌ  الى ما ينقص الوقت المشو.  

  إنما، وكالمهم ليس انتماءً  

  .ْ  االحتمالطيرٌ  صغيرٌ  في مهب 

  .يسكنون ، بالصنوبر اق الروح و األبد المسيج في برزخٍ  بين انعت

  .الذات في المرآة يوماً  أن تكونْ  يتوالدون من اشتهاء 

  ، ِ  مثل الزيزفون ويكبرون هناك في الالوقت، ويكتبون ، يعمرون ، يسافرون ، ويحلّقون 

  !كم مرةً  سنموتُ  يا مجنون : قالوا له ،  جاء الردى إذاحتى 

  

                                                                                                          

  


