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اسة األمیركیة، التي لم یكن ھناك ود بین نزار قباني وأمیركا، اذ كان مستاء من السی

من االستھزاء والتعجرف، تجاه العالم بشكل عام وتجاه العرب بشكل خاص.  اظھرت كثیراً 
وقد عبر عن ھذا االستیاء في أواخر قصیدتھ "المھرولون":  

العرس.. ولم تحضر فلسطین الفرحوانتھى   
بل رأت صورتھا مبثوثة عبر كل األقنیة..  

نحو شیكاغو.. وجرسي.. ومیامي  
وھي مثل الطائر المذبوح تصرخ  

لیس ھذا العرس عرسي  
..لیس ھذا العار عاري  

أبداً یا أمیركا..  

أبداً یا امیركا..  

أبداً یا أمیركا..  
 

تھ الى كل عربي أینما كان. فجاء إلى أمیركا.. ولكن نزار قباني كان حریصاً أن یوصل صو
جرسي. نیو  جاء الى شیكاغو وجاء الى  

، وبدعوة من لجنة الثقافة والتراث في الجمعیة الطبیة العربیة 1995و 1994فما بین عامي 
األمیركیة، عبر نزار قباني األطلسي مرتین لیحیي أمسیات شعریة في واشنطن، كلیفالند، 

. كنا مجموعة من الزمالء االطباء الذین استمروا في اھتماماتھم األدبیة نیوجرسي وشیكاغو
والفكریة، والذین أخذوا على عاتقھم مھمة ربط الجالیة العربیة األمیركیة بمصادر الفكر 

العربي. وخالل تلك الفترة، وباالضافة الى شاعرنا الكبیر، قامت اللجنة باستضافة الشاعرة 
اعر محمود درویش، واألدیب القصاص الدكتور عبدالسالم لمیعة عباس عمارة، والش

العجیلي.  
ونزار قباني، بالنسبة لنا، لم یكن شاعر االباحیة، كما خیل للبعض، بل شاعر االلتزام.. 

االلتزام لقضیة االنسان العربي.. قضیتھ في الحریة، وفي مواجھة النظام والتقالید البالیة. 
دة، یزور ھذا االنسان العربي أینما انوجد: في حقلھ، في وكان نزار، كلما ھم بكتابة قصی

حانوتھ، في متجره، وراء مصطبتھ، في مدرستھ، وفي جامعاتھ، ال بل كان یزوره في بیتھ، 
یتحدث إلیھ، یصغي الى ھمومھ، ویتعرف على مشاكلھ الیومیة. ولم یكن شعره في المرأة 

ھذا االلتزام بالقضیة العامة لإلنسان. واھتماماتھ بھا إال من ضمن ھذا الوالء ومن ضمن 
االنسانیة تمثل قیمة جمالیة  باالضافة الى میزاتھاوقناعتھ كانت، بأن ھذه المرأة، التي 

لى ابرازھا. فالجمال، كما تراه المرأة، قیمة وفضیلة، ولیس الجمال سلعة، كما یراه وْ باأل
لمیزة الجمالیة، وینظر إلیھا الرجل، والواقع ان المرأة ھي ضحیة مجتمع یستھتر بھذه ا

نظرة وضیعة. في الوقت الذي یبرز النظرة الذكوریة ذي المرامي االغتصابیة، وحتى 



الشعوب القدیمة، قبل آالف السنین كان لھا نظرة الى المرأة ھي أسمى من نظرتنا. فكان 
مر تغیب حین یأتي الخریف، حیث ی جمالھا مالزماً للربیع والخضرة والنضارة، وكانت

. ال بل كان ھناك اآللھة األنثى قبل أن یكون االلھ الذكر. على النباتات زمن آالم الحیض 
كان نزار قباني صریحاً في نظرتھ الى االوھام العتیقة التي كانت وال تزال تكبل المجتمع 

العربي، وكان غاضباً الى ما یصل الى حالة الشتیمة. بعد حفل في نیوجرسي كتب لي 
ل أرضى جمیع النساء وأثار حفیظة بعض الرجال.. الذین ال یزالون یدخنون "الحفیقول: 

السیجار.. ویتصرفون على طریقة أبي زید الھاللي.. والرفیق ستالین".. وفي مقدمتھ ألحد 
دواوین شاعرنا األستاذ یوسف عبدالصمد قال نزار عن المرأة بأنھا "تنتمي الى فصیلة 

رائس السكر) "ال بل برأیھ تنتمي الى جنس المالئكة". (الرخامیات)، و(المنحوتات)، و(ع
وقد عكس صورتھا على كثیر من المدن العربیة التي أحبھا، إذ قبل موتھ كتب عن بیروت 

– وكانت بیروت إحدى السیدات الجمیالت التي أحبھا: "وألنھا أسرفت في عرض جمالھا،  
كورة، والشبق الجنسي، والعادات وأنوثتھا، وتقاطیع جسدھا الجمیل، في منطقة تحكمھا الذ

كان یتحدث الى كل الجاھلیة، والحرمان الثقافي.. دلقوا علیھا البنزین وأحرقوھا حیة". 
السیدات الجمیالت والى كل الذكور في مجتمعاتنا العربیة.  

كثرت الدعوات لترشیح شعراء عرب وأدباء لنیل جائزة نوبل، أما ھذا الشاعر الذي كان 
كل ناحیة في حیاة المواطن العربي بشتى درجاتھ وكفاءاتھ فلم یصدر صوت شعره قد عالج 

واحد لصالحھ، وكان نزار بكبریائھ فوق ھذا كلھ.  
موم صفقة اوسلو، جاءنا نزار، حامالً ھفي تلك االیام، وكانت خیبة األمل عارمة، بعد 

مشاعرنا ھنا  الوطن، ومختزناً كبریاء العواصم الحزبیة، وكانت كلماتھ أصدق تعبیر عن
على الشاطئ الغربي من األطلسي.   

جاءنا وفي قلبھ مرارة، وفي صدره غضب أین منھ غضب مار جرجس، وھو یھاجم 
التنین، وكان سالحھ الكلمة والشعر. وكان یمثل الضمیر العربي.  

غضب على عبدالناصر، وغضب عبدالناصر علیھ، ولكنھما تعانقا في أحالم الجماھیر 
اطلت من الشرفات، وتسلقت األشجار لتسمعھما. ثم تعانقا في الواقع، وھا ھما العربیة التي 

یتعانقان في األبدیة.  
خاطبنا في شیكاغو: "أجیئكم في نھایات ھذا القرن، احمل إلیكم نار الشعر، وجنونھ 

مستعصیة على الوصف.. وتحدیاتھ.. جئتكم ھارباً من عصر عربي أصبحت أوصافھ 
شاعة، وھوانھ أكثر من الھوان.. وسقوطھ ال شبیھ لھ في تاریخ وبشاعتھ أبشع من الب

السقوط.. بالشعر وحده نستطسع ان ننتصر على ھذا العصر المضرج بالبشاعة".  
وامتدت یده الى األقنعة لتمزقھا، وتكشف عن الوجوه الھجینة:  

سقطت آخر جدران الحیاء..  
وفرحنا..  
ورقصنا..  

وتباركنا بتوقیع سالم الجبناء..  
لم یعد یرعبنا شيء،  



وال یخجلنا شيء..  
فقد یبست فینا عروق الكبریاء..  

 
وكما احب المراة أحب عواصم الكبریاء: دمشق، بغداد، بیروت، أنطاكیة، بیت المقدس، 

تدمر! عواصم احبھا، وحمل صورھا أینما حل في منفاه، كان في واشنطن، وكانت 
حلتھا الجدیدة، وأخذت  انت لتوھا قد لبستمع بیروت، "ست الدنیا". بیروت التي كمشاعره 

تطارد فلول لیل طویل داكن أسود، وتمحي آثاره من كل شارع من شوارعھا، وكل حي من 
أحیائھا، في أمسیة واشنطن، خاطب الجموع العربیة التي أتت تسمعھ: "ولم یخطر ببالي 

ل.. وتقول للمشرفین أبداً أن بیروت سوف تسبقني الى القاعة، وتأخذ مكانھا في الصف األو
على تنظیم األمسیة: أنا حبیبة الشاعر األولى التي كتب بھا أحلى قصائده، ووھبھا أجمل 

كلماتھ.. وقد جئت من آخر الدنیا كي أسمعھ.. ألنني جزء من شعره.. كما ھو جزء من 
جمالي.. وأنوثتي، وإذا كانت واشنطن ھي صدیقتھ.. فأنا حبیبتھ المفضلة، فضعوني في 

د الشرف ألن نزار قباني لن یقرأ قصائده إال بحضوري".مقع  
ولم تكن بیروت وحدھا تتبعھ في تجوالھ كانت معھا أخواتھا: "أشعر أن بحر بیروت یستلقي 

على ذراع بحر فلوریدا.. وأن یاسمین دمشق یتسلق على أكتاف ناطحات لسحاب في 
رب، تسكن معي في نیویورك.. وأن قباب بغداد ونخیل البصرة، وعصافیر شط الع

فندقي..".  
علي فرحات "شعب نزار  بحدسھ وذكائھ كان یقرأ قسمات ھذا الشعب الذي مرة سماه محمد

نھ كان كل یوم یتجول في ساحاتھ، یحتسي القھوة في مقاھیھ، ویشاركھ السھر قباني"، لكأ
شاعره. ح عنده قناعة بأنھ حامل حموم ھذا الشعب، والمعبر عن مفي لیالیھ، وكان قد أصب

كان یرى نفسھ سندباداً عربیاً یجول في أقاصي الدنیا، حامالً في صدره حب شعب واجم 
من ھول مصیبتھ. في نیوجرسي، وقف متسائالً: "إلى أین یذھب السندباد العربي، وإلى اي 

مرفأ سیلتجئ؟ وجمیع المرافئ ترفضھ.. وجمیع البحار ملغومة تحت سفینتھ.. فال نحن نملك 
یر، وال نحن نملك حریة االختیار، وال نحن نملك حریة السفر والرحیل.. وال حریة التعب

–نملك  –حتى   حریة الوالدة والموت.." ویردد مرة أخرى: " في ھذا الزمن العربي الذي  
لم یعد فیھ مكان للحلم، أو للحب، أو للمعجزات.. یبقى الشعر ھو المعجزة الوحیدة الباقیة 

ألرض المالحة.. من قلب الحجر.. وسنابل القمح من ان تخرج الماء التي ال یزال بإمكانھا ا
وتخرج الشمس من عباءة اللیل.. والحیاة من رحم الموت"".  

ب لھ سكان بین نزار وبین المواطن العربي رباط وثیق، وكان یحترم ھذا المواطن ویح
ث أو أربع، وقد حساباً كبیراً، كان قبل كل أمسیة شعریة یختلي بنفسھ وحیداً لساعات ثال

، وكان لتوه قد عاد من نیوجرسي، إذ 1994حزیران عام  28علل ذلك في رسالة لھ في 
قال "أنني دائماً، وفي كل أمسیاتي الشعریة، أتطلع إلى الكمال، وال أھمل أي من التفاصیل 

إلى الجمھور، كما یزف العرسان.. القارئ  فَّ زَ الصغیرة، القصیدة كائن جمیل یستحق أن یُ 
العربي ذكي ومتذوق للشعر، وجدیر بالجودة".  



حمل قلبھ الى كلیفالند، المدینة التي قال عنھا: "لھا شكل القلب"، وبھ وعنھ خاطبنا: "أرجو 
بقلبي قلیالً.. وتنظموا ضرباتھ.. وتضبطوا ایقاعاتھ المجنونة.. حتى یستطیع ان أن تعتنوا 

یقول لكم أحبكم.. أحبكم.. أحبكم".  
ه في كلیفالند وواشنطن وشیكاغو رض قلبھ كان بعیداً عن الذین أحبھم وأحبوحین داھم الم

یوجرسي، ھرول إلیھ زمیلنا الدكتور وائل خوري وذھب الى لندن لیسعف ما كان بإمكانھ ون
أن یسعف، ولكن المرض كان قد كر كّره على شاعرنا الكبیر، وحاولنا أن نقنعھ بسفره 

 ً ، ولكن جسمھ الناحل كان أضعف من أن یتحمل مشقة ثانیة عبر األطلسي، وكان ممتنا
رحلة ثالثة.  

 
أیھا الراحل عنا...  

یا سید...  
في واشنطن وكلیفالند ونیوجرسي وشیكاغو، انتظرناك كما كنا ننتظر قوافل السحاب 

والمطر ومواسم الخصب..  
جئتنا والخریف سید الفصول  

وتوسمنا في قدومك أعراساً تموزیة   
نونو تبشر بالربیع وأسراباً من الس  

فارساً مرمحاً بالكلمة جئت   
حامالً في أردائك رسائل عن الحب والخصب والوطن   

العالء وقوافیك رقصت  يوفي عینیك كانت حكمة من ابكلماتك كبریاء عن أبي الطیب، 
ایقاعیة شوقي  على  

دخل شعرك كل بیت عربي   
لھ األبواب تْ حَ تِ لم یطرق باباً، فُ   
عرسك؟ تاج من تدمر، وصولجان من انطاكیة، وعقود من یاسمین دمشق، ملكاً توجت.. و

وحكمة من بغداد، ودرر من الشواطئ الممتدة من اسكندرونة الى االسكندریة عبر بیبلوس 
وبیروت وصیدا وصور وعكا، ومملكة تحضن قرطاجة وتمتشق إلى أعلى قمة في 

األندلس.  
لنوائل..عواصم أحببتھا، وأحبتك.. عواصم لن تفرقھا ا  

في لیلنا الداكن كنت لنا، زیت القندیل، وفي أزمنة القحط كنت قمح بیادرنا  
كنت حنوناً كالسحاب، وغزیراً كالغیث، ومعطاء كاألرض  

قدومك كان مع الشقیق.. أتیت مع نیسان  
ورحلت یا سید  

رحلت مع الشقیق  
ورحل معكما نیسان.  

 



–میركیة مجلة الحكیم، الصادرة في الوالیات المتحدة األ • –نیویورك   خریف  
1998  

  


