
!!اإلعترافات األخیرة.. للسندباد  
نزار قباني في نیوجرسي  

 
من واشنطن إلى كلیفالند، إلى جیرسي، یواصل السندباد العربي رحلتھ األمیركیة، حامالً 

إلیكم شیئاً من رائحة الحب.. وأشیاء من رائحة الوطن..  
ال موجوداً في زمن الذي مأل مخیلتنا ذات یوم، برحالتھ الخرافیة، ال یزولكن.. ھل السندباد 

األقمار اإلصطناعیة، والصحون الطائرة، والكامیرات التي تصلونا ونحن نقرأ جریدتنا 
الصباحیة، أو نغیر مالبسنا الداخلیة!!  

جناحان من الریش یطیر بھما في فضاء ھذا الكون المزدحم بأقمار لسندباد ھل ال یزال ل
د یتسع لتحلیق العصافیر، والنجوم التجسس وأجھزة التنصت، أم أن ھذا الفضاء لم یع

والشعراء؟  
على ھذه األرض الملوثة والمختنقة باإلشعاعات  ھل یظل لھ مكان یھبط فیھوسندباد الشعر، 

الذریة، والمشتعلة بالحروب، والمذابح والتصفیات العرقیة واإلثنیة؟.  
امرأة سوف وسندباد الحب، ماذا سیقول في زمن الالحب.. وتحت أیة شرفة سیقف؟ وبأیة 

یتغزل؟ ومیایشیات الحقد والقتل والكراھیة التي تحكم العالم، أطلقت النار على ضوء 
القمر.. فقتلتھ.. وضربت النجوم بالقنابل المسیلة للدموع.. وشنقت العشاق على ضفائر 

حبیباتھم..  
ع فإلى أین یذھب السندباد العربي، وإلى أي مرفأ سیلتجئ؟ وجمیع المرافئ ترفضھ.. وجمی

البحار ملغومة تحت سفینتھ.  
وعلى من یقرأ الشعر، والعالم كلھ استقال من الشعر، ومن الحب، ومن العواطف الجمیلة، 

إال  التلفزیونوالكلمات الجمیلة، وصار ال یقرأ إال نشرات البورصة، وال یشاھد على 
مسلسالت الرعب.  

-----------  
أیھا األصدقاء:  

مز من رموز الحریة، قصصنا الشعبیة، لكنھ تصوري رإن السندباد لیس مجرد قصة من 
حریة الفكر، وحریة اإلختیار، وحریة الرحیل..  

فماذا بقي لنا الیوم من حریات السندباد؟  
لم یبق مع األسف سوى فتات الفتات..  

فال نحن نملك حریة التعبیر، وال نحن نملك حریة االختیار، وال نحن نملك حریة السفر 
–والرحیل  –ملك وال ن  –حتى   حریة الوالدة.. والموت.   

نحن طیور أجنحتھا من شمع، إذا تعرضنا لحرارة الحب نذوب.. وإذا تعرضنا ألشعة 
أزرار العسكریین نتكھرب.. وإذا دخلنا في و البنفسجیة نذوب.. وإذا المسنا العیون العسلیة أ

جزمانھم.. لم نجد باب الخروج.  
-------------  



معنى لموا إن األنظمة العربیة منعت عن األطفال قراءة حكایة السندباد البحري، حتى ال یتع
المغامرة، والطموح، والتحدي واكتشاف اآلفاق.  

األنظمة العربیة ال ترید مواطنین یحلمون، أو یتخیلون، أو یسبحون في الماء.. أو یطیرون 
كالعصافیر في فضاء هللا.  
وا الى قنھم في الساعة السادسة بعد الظھر.. وینامون في الساعة إنھا ترید مواطنین یلجأ

السادسة والنصف..  
أما مشاھدة تلفزیون الدولة فھي عقوبة أخرى ال ینجو من عذابھا أحد..  

------------  
إن الشاعر العربي یتمنى أن یكون سندباداً، وأن یكون لھ نصف الحریة أو ربع الحریة التي 

لسندباد األول.كان یمتلكھا جده، ا  
یتمنى أن یكون لھ نصف مركب.. أو نصف شراع.. أو قطعة من الخشب یتمسك بھا في 

ھذا البحر العربي المتالطم األمواج..  
ولكن السندباد العربي ممنوع من اإلبحار إلى أي مكان.. ولو عن طریق المخیلة.  

ه لیس علیھ رففمركبھ محجوز علیھ، وأشرعتھ مثقوبة، وبوصلتھ مكسورة، وجواز س
تأشیرة خروج.. ولیس في جیبھ خمسة دوالرات تكفي لشراء ساندویشتھ.  

 
أیھا األحباء:  

في ھذا الزمن العربي الذي لم یعد فیھ مكان للحلم، أو للحب أو للمعجزات.. یبقى الشعر ھو 
زال بإمكانھا أن تخرج الماء من قلب الحجر.. وسنابل معجزة الوحیدة الباقیة التي ال یال
قمح من األرض المالحة.. وتخرج الشمس من عباءة اللیل.. والحیاة من رحم الموت.ال  

إن الشعر منذ العصر الجاھلي الى الیوم، ھو محاولة مستمیتة لتشجیر الصحراء، وتوسیع 
ألخضر.. وتفجیر آبار الماء.. والقضاء على التصحر في الطبیعة وفي قلب امساحة اللون 

اإلنسان.  
ن القصیدة العربیة لعبت دائماً دور المظلة.. و(مكیف الھواء).. وفي تعدیل وبكلمة أخرى، فإ

ً المناخ الخارجي والداخل من ضربات الشمس، وحیناً من  ي لالنسان العربي، ووقایتھ حینا
الغبار الصحراوي، وأحیاناً كثیرة من ضربات القمع، والقھر واالستبداد.  

نیوجرسي أن أزرع نخلة ھنا.. وقمراً ھناك..  ومثلما فعل أجدادي من الشعراء، سأحاول في
ووردة حب ھنا.. ودالیة عنب.. ھناك.  

فمھمتي األولى كشاعر، ھي أن أكون سفیراً للحب.. والثورة.. والحریة..  
مھمتي أن أتلو علیكم ما تیسر من سورة الیاسمین..  

 
–مجلة الحكیم، الصادرة في الوالیات المتحدة األمیركیة  • –نیویورك   ف خری 

1998  


