
  أنا وجدي..
...!في شیكاغو  

 

زار قبانيـــن  
 

ما أغرب مصادفات الزمن!!..  
، جاء جدنا الكبیر أبو خلیل القباني إلى شیكاغو، 1893فقبل مئة سنة وسنتین، أي في العام 

وقدم عرضاً مسرحیاً غنائیاً في المعرض العالمي في شیكاغو.  
الطریق إلى شیكاغو.أبو خلیل القباني، سبقني إذن إلیكم... وفتح أمامي   

داع.اضي، یحمل نار الفن، وحرائق اإلبھو جاء إلیكم في نھایة القرن الم  
ا أجیئكم في نھایة القرن الحالي، أحمل إلیكم نار الشعر، وجنونھ، وتحدیاتھ..وأن  

ھو جاءكم ھارباً من طرابیش العثمانیین... وغیبوبة المجاذیب والمسطولین.. وتكایا 
ھف...الدراویش وأھل الك  

وأنا جئتكم ھارباً من عصر عربي أصبحت أوصافھ مستعصیة على الوصف.. وھوانھ أكثر 
من الھوان.. وسقوطھ ال شبیھ لھ في تاریخ السقوط..  

كان أبو خلیل القباني، في ذلك الزمن االعثماني، أكبر من المكان، وأكبر من بیئتھ، وأكبر 
من ھویتھ..  

ید، باحثاً عن أفق مفتوح ألحالمھ، ومساحة تلیق ولذلك، ركب البحر الى العالم الجد
بحریتھ..  

، ورافضاً لعصره.. جدي كان فناناً قلقاً متمرداً   
وأنا بعد مئة عام، أحمل القلق ذاتھ، واللوثة ذاتھا، والجنون ذاتھ..  

وأحاول بالشعر، أن أزحزح حجارة ھذا الكون، وأغیر عالماً عربیاً ال یرید أن یتغیر..  
ى شیكاغو، جاء أبو خلیل القباني، رائد المسرح العربي ومؤسسھ، حامالً تحت من دمشق إل

قنباره الشامي ھم الحب، وھم اإلنسان وھم الحریة..  
وأنا أحمل في نھایات ھذا القرن البائس والیابس، ذات الھموم التي كان یحملھا جدي..  

الروبوت.. جیا، وأسنان نسان من غول التكنولوعلني أستطیع بكلمة حب صغیرة، أن أنقذ اإل
وسلطة الریموت كونترول..  

ر وحده، نستطیع أن ننتصر على ھذا العصر المضرج بالبشاعة، والقمع، والخوف. بالشع
والذي باع الوردة من أجل صفقة سالح... وباع القصیدة من أجل سیارة "فیراري"... وباع 

جل الوطواط...لیلى العامریة، وفینوس، وإیزیس، وكلیوبترا... من أجل الر  
ھو آخر واحة نأوي إلیھا في زمن التلوث...إن الشعر   

آخر حب نعیشھ، قبل أن یصدر مرسوم بإلغاء الحب...  
آخر إمرأة نعشقھا... قبل أن ینقرض جنس النساء..  

في شیكاغو... أشعر أنني في بیت أمي وأبي..   
أشعر أنني أتمدد على سریر طفولتي.  



على ذراع بحر فلوریدا..أشعر أن بحر بیروت یستلقي   
وأن یاسمین دمشق، یتسلق أكتاف ناطحات السحاب في نیویورك..  

وأن قباب بغداد، ونخیل البصرة، وعصافیر شط العرب، تسكن معي في فندقي..  
ھذه ھي معجزة الشعر..  

فھو ذلك، الساحر الذي یغیر خرائط العالم، وحركة التاریح، ویجعل البحر أكثر زرقة.. 
أكثر شجراً... والقمر أكثر إستدارة... والنساء أكثر أنوثة... والغابات   

كلما حاولت أخذ إجازة من الشعر.. رفض طلبي...  
أذھب إلى أوروبا، فأجده بانتظاري.  
وأذھب إلى آسیا، فأجده بانتظاري.  

وأذھب إلى أفریقیا، فأجده بانتظاري..  
م، ذھب الى بالد الھند، والسند، وإلى حائط الصین العظیأو  

فأجده بانتظاري...  
حفور على جبین كل عربي منذ الوالدة حتى الموت؟فھل الشعر قدر م  

فھل الشعر ھو جزء من دورتھ الدمویة، وھورموناتھ، وجیناتھ، وصفاتھ الوراثیة؟...  
أعتقد أن االنسان العربي ھو كائن شعري بامتیاز...  
ر... وإال فقد ھویتھ وجواز الشع ومن المستحیل ان نجد عربیاً واحداً ال یحفظ بیتاً من

سفره...  
كم من المرات نسیت جواز سفري في البیت، وعنما كنت أصل إلى مخفر عربي لألمن 

العام، ویرون في حقیبتي دیواناً من دواویني الشعریة، كانوا یأخذون لي التحیة العسكریة، 
وینسون جواز سفري الضائع...   

ھذه ھي سلطة الشعر...  
لطات األبویة، والبطریركیة، والزوجیة، والسیاسیة، والعسكریة، فكلھا فقاعات أما بقیة الس
صابون...  

عندما تلقیت دعوة جمعیة تراث الشرق لتقدیم أمسیة شعریة في شیكاغو، قفز قلبي في 
أحضان أمي..ور ربیعي، وأحسست بأني أعود الى صدري كعصف  

إن التراث ھو أمنا التي نزلنا من رحمھا..  
وھل بوسع أي إنسان ان یغیر أمھ.. أو یرفضھا.. أو یشتري أماً أخرى من السوبر ماركت؟  

وبدون ھذا التراث نصبح أطفاالً  ، وفصیلة دمنا،التراث العربي ھو ھویتنا، وجواز سفرنا
نسب. بال  

من أنا.. دون المتنبي، وأبي تمام، والبحتري، والمعري، وعمر بن أبي ربیعة، وأبي 
نواس؟...  

لد في ملجأ األیتام... ونقطة سابحة في الفراغ.و  
، ثم ما ھو الغناء العربي، دون إسحاق الموصلي، وزریاب، وسید درویس، وعبدالحمولي

والشیخ سالمة الحجازي، ومنیرة المھدیة، وأم كلثوم، ومحمد عبدالوھاب؟...  



خلة، ومیشیل وما ھو الزجل والشعر الشعبي، دون یبرم التونسي، وعمر الزعني، ورشید ن
طراد، وصالح جاھین، وعاصي الرحباني؟...  

وما ھو الفكر العربي، دون الغزالي، وابن رشد، وابن سینا، وابن خلدون، ومحي الدین بن 
عربي...  
علیھا منذ خمسة عشر قرناً... ولوالھا لبقینا  لمائدة الثقافیة الكبرى التي نجلسھذه ھي ا
جیاعاً...  

الشعر، والفكر، والعلم، والفلسفة، من یصونھا من التآكل  ھذه البنایات العظیمة في
واالنھیار؟  

والمفارقة الكبرى التي تثیر الدھشة، أن الذین یسكنون شیكاغو من المغتربین العرب ھم 
الذین یصونون التراث العربي ویحفظونھ، ویخافون علیھ، في حین أن المقیمین على أرض 

نھم مشغولون بقشور الدنیا، وبریق السلطة، وزیارة الوطن، یھملون التراث ویبددونھ، أل
السیاسة!!  

فذوا بذكاء... حین معیة تراث الشرق، فكروا بذكاء، ونإنني أعتقد أن المسؤولین عن ج
استطاعوا أن یجمعوا في لیلة واحدة ھؤالء الجنراالت األربعة من المبدعین العرب...  

مصاب بعقدة اللون الكاكي، ومشتقات اللون  أنا شخصیاً ال أرید أن أكون جنراالً... ألنني
الكاكي...  

أنا مجرد جندي بسیط في جیش ھذه األمة العربیة، یحارب القبح حیث كان... وال یتلقى 
األوامر، إال من سیدة عظیمة... تدعى الحریة...  

إن الجالیات العربیة في الوالیات المتحدة، وفي العالم، یجب أن تظل وثیقة االرتباط 
یخھا الفكري والثقافي واالبداعي، حتى ال یذوب في بحار االغتراب... وحتى یبقى بتار

األطفال العرب في المھاجر، یعرفون لغتھم، وتاریخھم، وأسماء أبائھم...  
ومشروع تراث الشرق الذي تقوم بھ نخبة مستنیرة من العرب األمیركیین، ھو مشروع 

روع قومي كبیر، ألنھ یستھدف وتنویري من الطراز األول... بل ھو مشحضاري 
المحافظة على ما تركھ العرب من إنجازات جمالیة على جبین الكون...  

... وبعد فھذه لیلة الحب في شیكاغو...  
لیلة التراث، بكل ما في ھذا التراث من غنى، وتنوع، وعمق حضاري وإنساني.  

یارة جدي لھا، ولكم یسعدني، أن أقرأ قصائدي في مدینة شیكاغو بعد مئة سنة من ز
وظھوره على مسارحھا...  
ولد من أوالد  فأنامنتمیاً لجذوري العربیة، وتراثي العظیم...  نوكما فعل جدي، سوف أكو

التراث... ال ولد ضائع... وضائع... ومتسكع من أوالد ھذه الحداثة التي ال یعرف الحواة، 
ا... من ذنبھا....وال المنجمون، وال الجراحون، وال أطباء علم النفس... رأسھ  

نني شاعر أنتمي إلى أب، وأم، وقبیلة، ولغة، وتاریخ.... وال یسعدني أبداً أن أدخل إلى إ
مغارة الحداثة التي لیس لھا أبواب... وال شبابیك... وال مخرج للحریق... أو للطوارئ...  
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