
آخر حدیث مع نزار قباني  

لمیعة عباس عمارة  

أحس العالم العربي كلھ بالفجیعة،  1997حین دخل نزار قباني المستشفى بلندن في أواخر 
واھتزت المنابر بالدعاء والتمنیات بالشفاء، ووجمت القلوب، فنزار لھ عالقة قرابة بكل 

الصحیة والقلیلة باھتمام كبیر. العرب، عالقة حمیمة تستحق كل القلق علیھ، والتقاط أخباره  

وخرج نزار الى بیتھ بعد غیبوبة وغیبة طویلة، وبدأ ینشر یومیات، تلقاھا محبوه بفرح 
مضاعف، نزار ما یزال حیاً، ونزار ما یزال یكتب.  

وإلى  1961ما بیني وبین نزار عالقة لیس لھا صفة، تمتد من أول لقاء لنا في بغداد عام 
أي قبل وفاتھ، ذاك الیوم تلفنت لھ من  1998نیسان  28ون یوم آخر حدیث لنا بالتلف

كالیفورنیا، وفرحت جداً حین وصلني صوتھ، وكنت أتوقع أن ترد ھدباء، سأل عن صحتي 
قبل أن أسألھ عن صحتھ، وھكذا ھو كما أعرفھ مھذب دائماً. قلت لھ إن شاء هللا أنت بصحة 

ا لمیعة. قلت: ھذا مؤقت، والمھم أنك عدت لنا. جیدة، قال: أنا اآلن أستعین بالعصا ألمشي ی
وأسمعتھ بیتاً من قصیدة من بعض محاوالت لم أتممھا ألنھا تأخذني إلى بكائیات فأشطبھا 

  :كما قلت لھ

عد إلینا إرجع لنا یا نزار   

طال شوق بنا وطال انتظار     

ب مع الموت: ال، قال نزار بلھجة الھازل الجاد وبطریقة ال أنساھا وكأنھ على موعد قری
ھذه ال تشطبیھا، خلیھا. وضحك ضحكة ذات معنى.  

كان ھذا آخر حدیث بیننا كما أشرت لتاریخھ. لم أقرأ لنزار بدایات قصائد أخرى كتبتھا 
حین كان في المستشفى، ألنھا بدت تشبھ المرائي مثل:   

علیك فلتنكس األقالم   

لطالما جردتھا أمضى من الحسام   

لفكر بأي عام تنام نزار یا غیبوبة ا  

وھل یمر الشعر في صمتك كالماضي وال تقوى على الكالم   

وخانت الید التي عودتھا تقتنص اإللھام   

أم أنت مسلوب بال رفض بال شعر بال آالم   

مفتح العینین في الفراغ أو معمض من دون ما أحالم   



معلق بین عالمین كالضباب ال صحو وال إعتام؟  

أو  

لنا یا نزارُ عد إلینا إرجع   

وجم الشعر والحیاة قفارُ     

قلق موجع یعد الثواني   

یتمنى لو تبسم األخبارُ     

بیننا موعد حرصنا علیھ  

طال شقو لھ طال إنتظارُ     

اللتفاتاتك الذكیة تلوینا   

إلیھا فتنجلي األبصارُ     

النسیاب اللفظ األنیق یندي   

كل ناد فیسكر السمارُ     

اكتمالوالفراغ الذي تركت   

النتكاسات عالم ینھار    

عد إلینا ارجع لنا یا نزار  

طال شوق بنا وطال إنتظارُ     

 

ولم یعد نزار ھذه المرة مع األسف. والعجیب أن الصدمة بفقده مرت بھدوء، فھل استنفذ 
جمھوره قلقھ وحزنھ أثناء مكوث نزار بالمستشفى، وصار الموت أمراً متوقعاً لم یفاجئ 

وت نزار یعني استمرار حیاة الحیاة؟أحداً؟ أم أن م  

نعم، لقا أعطى نزار بجزالة، ولم یعد فقده مؤثراً على عطائھ.  

وإذا كان في العالم الغربي یوم عید للحب (فالنتین) فأولى أن یكون للحب والشعر عید في 
مارس، إعترافاً لشاعر أعطى الشعر والحب كل  21العالم العربي، یوم والدة نزار في 

.حیاتھ  

*  



سالم علیك إمام المحبین یوم ولدت،  

ویوم رحلت، وما دام شعرك حیا  

سالم على نفحة هللا أودعھا فیك حین  

اصطفاك، وسواك قدیسھ العبقریا   

وأفرد خمسین عاماً من المعجزات لصنعك،   

   كان لھا في ضمیر الزمان دویا

خوالد ما بقي العاشقون، وظل الھوى   

عربیاسیدا، واللسان برغم الشجى   

خلقت بال قبل، كنت البدایة والمنتھى،  

حیزاً مقفالً في الزمان وشرطاً عصیا  

 

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


