
نزار قباني في واشنطن   
صراع بین امراتین!!  

 
أنا في واشنطن كما تدل تأشیرة الدخول الموجودة على جواز سفري ولكنني في الوقت نفسھ یراودني 

الشعور بأنني لست فیھا.  
فقد اختلطت حقائق الجغرافیا في رأسي، وتداخلت أسماء المدن، وساحاتھا، وشوارعھا، حتى لم اعد 

وفي أي مطار ھبطت... وفي أي فندق نزلت...أعرف أین أنا؟   
رتبت برنامجي على أساس ان أقدم أمسیة شعریة في واشنطن بدعوة من خریجي الجامعة األمیركیة 

في بیروت.  
ولم یخطر ببالي أبداً أن بیروت سوف تسبقني الى القاعة، وتأخذ مكانھا في الصف األول.. وتقول 

حبیبة الشاعر األولى التي كتب بھا أحلى قصائده، ووھبھا اجمل للمشرفین على تنظیم األمسیة: "انا 
كلماتھ... وقد جئت من آخر الدنیا كي أسمعھ... ألنني جزء من شعره... كما ھو جزء من جمالي... 

وأنوثتي. وإذا كانت واشنطن صدیقتھ.. أنا حبیبتھ المفضلة... فضعوني في مقعد الشرف ألن نزار قباني 
  بحضوري...".لن یقرأ قصائده إال

قالت بیروت ھذا الكالم المضرج بعطر األنوثة... والدموع تھرھر من عینیھا البنفسجیتین... فبكت 
القاعة معھا... وبكیت أنا مع الباكین.  

إنھا غیرة النساء، وغیرة المدن، وغیرة كل أنثى على شاعرھا. لذلك لم أتردد أمام ھذه الخناقة النسائیة 
الى جانب بیروت، ألنھا حبي الكبیر الذي ال یقبل القسمة على اثنین... وال یقبل الحامیة، من الوقوف 

الخیانة مع ایة امرأة أخرى، ولو كانت بدر البدور... وملكة جمال الكون... وزعیمة النظام العالمي 
الجدید.   

التي تختزن في  إنني اعتذر للجنة التنظیمیة ألمسیتي الشعریة عن سلوك ھذه السیدة اللبنانیة الجمیلة،
عینیھا توركواز البحر على شاطئ فندق (السان جورج)، وأكواز الصنوبر في (ضھور الشویر)... 

ورائحة ماء الزھر في مدینة صیدا... وأسراب العصافیر في سھل البقاع... وعرائس اللبنة في (كازینو 
بدیعة)...   

حق.ما فعلتھ بیروت تفعلھ كل أنثى عاشقة، والعشق دائماً على   
لقد دافعت بیروت عن حقھا في الحب، والشعر، والحریة... كما تدافع أیة قطة عن اوالدھا، وجاءت 

الى واشنطن لتذكرني بحقوقھا الزوجیة، وبأیام الخبز... والملح... وقراءة الشعر في مقھى الھورس شو 
ن العرب.في شارع الحمراء الذي كان أكادیمیة علیا تخرج منھا كبار المبدعین والمثقفی  

بیروت إذن موجودة ھذه اللیلة معنا...  
وھي لم تكتف بحضورھا القوي، ولكنھا حملت في حقائبھا قاعة األسمبلي ھول، وقاعة الوست ھول، 

والمنبر، والمیكروفون، واألسالك، والكراسي أیضاً.  



مقھى وبرج الساعة، ومطعم فیصل، و BLISSولم تنس بیروت أن تحمل معھا أیضاً دكاكین شارع 
(األنكل سام)، وحدائق الجامعة األمیركیة بكل نباتاتھا، وأزھارھا، ومقاعدھا...  

وھكذا تعانقت في خیالي حدائق الجامعة األمیركیة في بیروت بحدائق البیت األبیض في واشنطن، 
واختلط صوت جبران خلیل جبران، وإیلیا أبي ماضي، وفوزي معلوف، وأمین نخلة، وبشارة 

ولت ویتمان... وأدغار ألن بو... الخوري، بصوت  
ورغم ھذا التداخل الثقافي في مخیلتي، فإنني ال أستطیع أن أھرب من رائحة بیروت تحت جلدي وتحت 

ثیابي.  
وإذا كنت قد لبیت دعوة رابطة خریجي الجامعة األمیركیة ھنا... فألنني أعتبر أن الجامعة األمیركیة 

یاغتي، وتشكیلي، وإطالقي الى الفضاء الخارجي.في بیروت، كان لھا الفضل الكبیر في ص  
فشكراً لخریجي الجامعة األمیركیة حیث كانوا، ألنھم حملوا قصائدي معھم الى ما وراء البحار...   

وشكراً (لست الدنیا) بیروت التي لم تستطع أیة مدینة في العالم أن تمحوھا من ذاكرتي، أو تخطفھا من 
اج منھا... ألنني أعرف جیداً مواصفات المدینة التي سأتزوجھا!!بین ذراعي... أو تقنعني بالزو  
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