
أیام مع نزار قباني  
  كمال خلف الطویلد. 

  
ذات مساء ربیعي، كنا في واشنطن، نتسامر مع بعض أصحابنا العرب حین علمت أن 

جمعیة حریجي الجامعة األمیركیة في بیروت، تزمع على دعوة األستاذ نزار قباني لیحیي 
.1994ام أمسیة شعریة في مؤتمرھم السنوي الذي كان سینعقد في صیف تلك السنة، ع  

كان الزمیل أمین بركات، خطرت لي فكرة، وقلت لنفسي فرصة قد ال تسنح مرة أخرى. 
آنئذ، رئیساً لجمعیة الخریجین، وكان ال بد من عملیة تنسیق بین جمعیتھ، وبین الجمعیة 

الطبیة العربیة األمیركیة التي كان زمیلي جورج یونان رئیسھا تلك السنة، ورأیت أن علّي 
أن أكون صلة الوصل بین الجمعتین. وبعد سلسلة من المكالمات الھاتفیة بین مھمة وھي 

األستاذ كلیفالند وواشنطن ونیوجرسي وجدت نفسي، وبي ھیبة، على خط لندن أتحدث مع 
تاذ. مرحباً یا باشا، جاء صوتھ. وھكذا كان یخاطب الناس. من نزار قباني. مرحباً یا أس

حدثتھ عن جمعیتنا، ومصداقیتھا، والنوعیة ن أھدافھا؟ أنت؟ وما ھي جمعیتكم؟ وماذا تكو
التي یضیفھا تبني جمعیتنا لھذا المشروع من خالل لجنتھا الثقافیة التي كنت أرؤس، وأقنعتھ 

بجدوى تعدد محططاتھ وأمسیاتھ الشعریة في امیركا. وكانت حوافزه على القبول عدیدة، 
ء األطباء، وھو الذي كان قد خضع لعل أھمھا كان حرصھ على معرفة من یكونوا ھؤال

. وھكذا بعد مكالمات 1982لعملیة القلب المفتوح في مشفى جورج تاون بواشنطن عام 
عدیدة بین كلیفالند وواشنطن نما بیننا ود، وتوثقت األمور، واتفقنا أن تلي أمسیة واشنطن، 

ان في نیوجرسي. حزیر 12حزیران في كلیفالند، والثانیة في  4أمسیتان الواحدة منھا في 
وكان للتجاوب الذي لقیتھ من زمالئي في اللجنة الثقافیة، ورئیس فرع أوھایو آنذاك محمود 

آدم، أثره األكبر في إنجاح األمسیتین.  
جئتھ الى واشنطن، لفتت نظره الشوارب الكثة، والبابیون الذي كان یتوسط العنق، 

اوج بین الصوت الذي سمعت والشیاالت المسروجة على الكتفین. قال أحاول أن از
والصورة التي امامي. تعجبني سجیتك والتركیبة التي تحمل. ال یجمع تلك األشیاء معاً إال 
كمال. كانت معي زوجتي وأنجالي، وبعد ھنیھة شعرنا أن بیننا ونزار معرفة طویلة. وبدا 

شغوفاً بالنظام، إحساسھ ذلك الیوم إنساناً ذو تجربة إنسانیة غنیة، ملماً بالتفاصیل الدقیقة، لي 
مرھف، وكبریاءه عالي.  

أیام بین واشنطن وكلیفالند، لم نفترق خاللھا إال في ساعات النوم وكانت قصیرة.  ستة
تحدثنا في الشعر والنقد والسیاسة والدین، وأعطانا تصوراتھ عن العرب وأوطانھم 

ومستقبلھم. في خریف تلك السنة بالذات كتب قصیدتھ "متى یعلنون وفاة العرب"، ولم یكن 
ئساً، ولكنھ، كما قال لي مرة، یبغي استفزاز المواطن العربي، في مواقفھ ھذه ساخراً أو یا

لدفعھ في دروب القلق، ومن ثم الى دروب الثورة والنھضة والتقدم، إذ كان عنده أمل راسخ 
بأن قوى التغییر في األمة العربیة آتیة.  

اھین، كان ھو الذي رافق كثیراً من الفنانین، شغوفاً بالموسیقى والفن. سألني عن سیمون ش
فأخبرتھ بأنھ موسیقار مھجري صاعد، وقد أطربھ عزف ھذا الفنان المنفرد على العود، 



حین غنى لھ قصیدة "أیظن". وتحدثنا عن الرحابنة، ومحمد عبدالوھاب، وعبدالحلیم حافظ، 
وغیرھم من الفنانین الذین كانت مآثرھم في الموسیقى العربیة كبیرة. وأبدى رأیھ في أعمال 

ر أبو ریشة، وبدوي الجبل، وخلیل مطران، وأحمد شوقي، وأدونیس... وأدباء شعراء كعم
كطھ حسین وتوفیق الحكیم ولویس عوض وغیرھم.  

أما جمال عبدالناصر، فبرأي نزار، كانت تجربتھ تاریخیة. وكان عنده فھم عصري 
كتب الى نعت كتبھ في مصر لإلسالم. وكانت فلسطین قد أصبحت قضیتھ األولى. حین مُ 

عبدالناصر یقول: مالي ُمنعُت في دیارك وأنت الثائر على النواقص؟ وُرفع الحظر وُسمح 
لكتبھ بدخول مصر. كانت الحریة، حریة المواطن العربي، ھاجسھ األكبر.  

قصدت أن أعد كلمتي عنھ في كلیفالند إعداداً جیداً، وجاءت مقتضبة ولكن مكثفة. قال لَِم 
اتب. وشجعني على الكتابة.تختبأ في ثیابك؟ فیك مؤھالت ك  

الجندي المجھول، والمالك الحارس، فھي التي أما ھدباء، ھُْدھُْده كما كان ینادیھا، فھي 
أشرفت على مشاكلھ الصحیة، وھي التي اختارت مالبسھ، ونسقت مواعیده، وأعدت 

الھ، كانت لھ إبنة وشقیقة وأماً.وباالضافة إلى أنھا أدارت لھ أعم طعامھ.  
لنا في شیكاغو، وكان ألمھ ظاھراً من الحالة التي آل إلیھا الوطن العربي. وبلغ بھ  آخر لقاء

0الغضب أن كتب بعد ذلك بقصیر قصیدتھ "المھرولون".  
، وكان لتوه قد غادر المستشفى سانت توماس بلندن، وعدتھ 1997في منتصف دیسمبر عام 

ن ذلك قصدت أن تستبقي بأن أزوره في طریقي الى مسقط. لعل الظروف التي حالت دو
الصورة القدیمة التي لم یكن المرض قد تمكن منھا بعد، صورة الشاعر العمالق، الكبریاء 

الشامح.  
في القلب یا أستاذ.  
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