
)1من الشاعر یوسف عبدالصمد إلى نزار قباني (  
قبل مجيء نزار إلى الوالیات المتحدة 1994آذار  15أرسلھا من نیو جرسي، في   

 
صدیقي، ووالد عائلتي الروحي  
األستاذ نزار قباني، دمت بخیر  

 
كنت في تنقالتي الكثیرة، وبعد أن أفرغ حقائبي، أجد شیئاً من كالم هللا في الجیوب الصغیرة منھا، وقد 

–كتبتھ والدتي المؤمنة، على وریقات ملفوفة مجعلكة، لیحرسني من الشریر، كما كانت تقول لي   
–رحمھا هللا  روریة، نورا التي أما الیوم، أجد كتبك، وقد وضعتھا لي نورا، كإحدى حاجات شفري الض 

نترك لھا اختیار األشیاء الجمالیة لنا، نقت أسماء أوالدنا، فسمت أحدھم، "نزاراً" تیمناً بك، فأنت في 
بیتنا كالبركة، وقصائدك، ھي المھارب المریحة لنا من تعب الحیاة الصعبة.  

الضائعة مني،  صوتك أخیراً، وبعد العشرین سنة التي تركتك فیھا ولم تتركني، ألغى حقبة الزمن
أحسست وكأنھ فصلني عن جسد المدینة الكبیرة "نیویورك"، وطار بي إلى بیروت التي كانت لي ولك، 

كأنھ عاد بناءھا من جدید، حمل إلي بیروتي المقتولة بأیدي أحفاد ھوالكو، وأبناء من ھدموا بغداد، 
تب األنیق الذي كنت ألوذ بھ وأحرقوا مكتبة اإلسكندریة. لقد أعادني الى شارع مار منصور، والمك

التي  1967كبیتي وأرتاح فیھ، أرجَع أیام بیروت الرائعة، مع ساعات الحزن العمیقة من شھر حزیران 
عشناھا معاً، ساعات النكسة الحزینة، وخطاب الرئیس عبدالناصر، وشھدت آنذاك كیف تحول الشاعر 

 وزیتاً، وغیرت أسراب الكلمات الملونة، الكبیر إلى انسان كبیر، وصار القلم مبضعاً، والحبر خالً 
ألوانھا، واتجاھاتھا، فكانت: "أنعي لكم یا أصدقائي اللغة القدیمة" وسواھا من رفیقاتھا القصائد التي ال 

تشیخ، وتذكرت كیف عاملھا ورثة الفكر التركي في مصر، وحبسوھا، وحبسوا كتبك كلھا، عن محبیھا 
ئد العظیم، بعد أن كتبت لھ رسالتك التي كانت في عرفي قمة التفكیر من ابناء مصر، الى أن تدخل القا

الذي یجب أن یعمل بھ بعد النكسة، فألغى قرار المنع، وسألك الذھاب بنفسك إلیھ، لیؤكد صحة فكرك، 
ومحبة مصر والمصریین لشعرك، لقد كان لي ذلك الزمن الخصب من حیاتنا، نعمة الشھادة والمشاھدة 

النزاریة من اول كلمة فیھا إلى آخر نقطة منھا وسماعھا قبل أن یسمعھا أحد غیري.  لوالدة القصائد
أعادني صوتك أستاذي، الى مقھى "الالروندا" وألوان أطباقھا الشھیة، الى صحن الملوخیة اللذیذ الذي 

كنا نلتھمھ كل نھار خمیس من األسبوع، الى المشي في شارع مار منصور مروراً بالحوانیت 
اكین وباعة الجرائد والفستق والخضارفي الطریق، وبالناس، الى قھوة "ألیسار" لتسمع أبیات والدك

شعر لي، بشغف وتواضع، ولكي نرشف القھوة الطیبة معاً، ونتحدث عن األیام األجمل التي احترقت 
ارھا من بساعاتھا وثوانیھا بعدنا، مع احتراق مدینتنا الجمیلة، أتمنى الیوم، على الراكضین الى اعم

جدید، بأن یبقوا لنا ولو على شقفة صغیرة من أمس بیروتنا األولى.  
الذي یبكیك، أبكاني بعمق، وأنا أعرف أكثر من غیري، أن حزن الناس یبدأ كبیراً ویصغر أما حزن 

الشعراء یبدأ كبیراً ویكبر، وقلبك الذي أعرفھ، أقوى من المأساةومن الحیاة نفسھا، ھو حقلك، حقل 



لنامي، منبت الفرح واللون الدائمین، ومعبر الفصول المتعاقبة، ھو نفس الحزن الذي كان وراء الحزن ا
قصة رومیو وجولییت، وصورة الجوكندا ووراء معزوفة شھرزاد، وبحیرة البجع، وغیرھا من 

الروائع. وقصیدتك في بلقیس، ال ازال أقرأ فیھا، القصائد التي ال تنتھي والداتھا.  
لسماء لألرض، بدأ العصر النزاري، وبدأت الكلمات المغامرة والقصائد الشجاعة، تنزل عندما أعطتك ا

نزول العافیة، على جسم القصیدة المرھق واألدب المریض، وأخذنا نحن شباب عصرك نتحسس 
االباحیة المستحبة، ونشھد المواسم الجدیدة بألوانھا ونكھتھا، ومن یومھا واالطیب یلي الطیب، والربیع 

الربیع، كنا من المباركین ألننا عشنا في الزمان الذي أنت فیھ، وكانت القصیدة العربیة محظوظة  خلف
جداً بوالئك لھا ألنك لم تجد مجداً اعلى من مجدھا، فلم تلھك سیاسة عنھا وال اقطاع، فكنت تمشي، 

جر في وخلفك المحارات المفرغة من لؤلؤاتھا، وعندما سمع صوتك الھادئ، جمدت آالف الخنا
اماكنھا، قبل أن تغوص في نحورھن صبایا بالدي، بالدي التي ظلت تطفئ النجوم وتذبح الحساسین، 

وتقتل األنبیاء، وبقیت المراة العربیة بالذات، التي ُوئِدت قبل الرسول، وُحبَِسْت بعده، تنتظر بفارغ 
ت لنا ولھا عن ألوان الصبر، ومن "زبطرة" الكبیرة تنادي: "وانزاراه" حتى جئت وحررتھا، وكشف

الروعة المختبئة في جسدھا وتحت جلد الخوف واالزدواجیة التي فینا، فاستیقظت ومسحت عنھا رماد 
األیام المحترقة من عمرھا قبل أن وصلت أنت، فنعمنا بلمسات الحریة، وببساطة ووداعة التعابیر، 

صیدة العربیة، وعن احتمال موتھا وعلى الرغم من ذلك والبسطاء منا ال یزالون یسألون عن مصیر الق
وسقوط الدواوین من المكتبة العربیة، فأصمت وأحزن، وأتأمل من جھة ثانیة، كیف أن الناس یقتطعون 
القصائد الجمیلة من الجرائد الیومیة والمجالت، یحتفظون بھا خیفة ذھابھا بذھاب الجریدة نفسھا التي ال 

بل أن ترى الشمس، وكیف أن اطنان الورق التي قد تصل تستحق القراءة والتي تعتق جدتھا وتبوخ ق
االرض بالكواكب لو تراكمت فوق بعضھا، وال یبقى من ھذا التراكم غیر قصائد الشعراء، والقصائد 
التي تستحق البقاء فقط، فأدرك في قرارة أعماقي بأن المشكلة ھي مشكلتنا نحن ولیست مشكلة الشعر 

یرات المؤكدة على دیمومة الشعر وقدرتھ الفائقة على البقاء.نفسھ. وتبقى قصائدك أنت، التأش  
أخبرك أننا في ھذا الشتاء بالذات، نعمنا ھنا باألبیض الذي ال یزال یغطي دروبنا وحدائقنا الى الیوم، 

والحظت ان الطیور قد آلفتنا وقربت نحو بیتنا وشجرنا أكثر من قبل، وكنا كلما رأینا الكردینال، وھو 
الحمر الجمیل، النادر الحمرة، یتألأل بین الطیور فوق الثلج، نقول: "ھذا بین العصافیر، العصفور ا

كنزار بین الشعراء". لقد كبرت عائلتي وكبرت وال یزال الشعور الذي كان یحملني إلیك في االمس، 
حیث ھو نفسھ الذي ظل ینقلني في اللیل عشرات االمیال، الى الشارع العاشر في غربي "مانھاتن"، 

كان یسكن جبران خلیل جبران، ھو نفسھ الذي ال یزال یأخذني الیك أینما تكون، وفي اللیل أیضاً أقرأ 
قصائدك المعلقة كالقنادیل في لیل ذاكرتي، وعلى ضوء حروفھا أقرأھا الى ان یغلبني النعاس، فأغفو 

اوالدنا من االدب  وبي راحة المؤمن الشاكر على النعمة الباقیة، ورضى المطمئن بأن في خزائن
والتراث ما ھو أثمن بكثیر من مخزون البترول في ارض عربنا كلھا.  



ننتظرك في ایار، ولك في كل زاویة من زوایا بیتي خفقة قلب، وطبیعة شغلي تجعلني دائماً بأن أكون 
حر التصرف بوقتي، فنطوف شوارع "نیویورك" ونصعد ناطحات سحابھا، ودور الفنون والمتاحف 

ونزور "عمرنا" في "بوسطن"، ونذھب الى وحیث تشاء. فیھا   
اكتب لي اذا استطعت، وأبعث لي بآخر ما كتبتھ، كي أتنشق االنفاس االولى للقناني المختومة قبل أن 
تفض ویشربھا الشاربون الكثر، وبلغ سالمي الى ھدبائك النادرة، ومني ومن عائلتي لك، ألف سالم 

م لصدیقك المحب.وقبلة على أمل اللقاء بك، واس  
 

–مجلة الحكیم، الصادرة في الوالیات المتحدة األمیركیة  –نیویورك   1998خریف   	


