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يف ّ
الظن �أنّ (نزار قباين) مثله يف ذلك مثل املتنبي� ،سوف ّ
يظل
الدنيا ويثري عوا�صف من اجلدل ،ويجمع
وعلى مدى الأجيال ي�شغل ّ
�صحيحا ،و�أجزم ،ما
من الأن�صار مثلما يجمع من اخل�صوم ،ولي�س
ً
ال�صفحة الأدب ّية من
ا ّدعاه �أحد ال ّنقاد (د .ماهر �شفيق فريد يف ّ
جريدة «امل�ساء» التي ي�شرف عليها الأ�ستاذ حممد جربيل) من �أنَّ
نزار �أكذوبة كربى �إذ لي�س له ،فيما ا ّدعى� ،إال ق�صيدة �أو ق�صيدتني.
الكم من ال ّروائع
ق�صيدتان ،على الأكرث؟ و�إذن فماذا نقول يف هذا ّ
التي �أ�سمعتنا �إ ّياها هذه ال ُب َن َّية ـ ال َّلطيفة ،امل�شاغبة نو ًعا ما ،والتي
اقتحمت على نزار عامله احلميم وجاءت يف دروب �إبداعه و�صوالته
وجوالته ،بهذا الفي�ض من ال ّرهافة وال ّنعومة وا�ستطاعت يف ذكاء �أن
ت�ستخل�ص �أغلى دراري ّفن و�أملع ّية وعذوبة نزار.
يتوجه
ومن املهم ج ًدا �أن نته ّي�أ �سلفًا لتف ّهم (اجل ّو) الذي �سوف ّ
�إليه قارئ رغد �أو بالأحرى غريد ال�شيخ� ،إنه ـ قطعاً ـ بعيد عن
الأكادميية وعن االب�ستمولوجية وعن كل اال�صطالحات العوي�صة
والدهاليز الغام�ضة املعتمة ،فال ّتوجه الأ�سا�سي للكاتبة �أنها تر�سم
للقارئ العادي مالمح ال�شّ خ�صية والفن ،بل �إنها ومن منطلق وعيها
مبا تريد ا�ستعارت �إطا ًرا ق�ص�ص ًّيا ب�سي ًطا طريفًا مفع ًما باملو ّدة واحل�س
الواقعي واحلار الذكي ،وقد ج ّربت هذا الأ�سلوب من قبل يف كتاب
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لطيف بديع عن جرير وجنحت فيه �أيمّ ا جناح ،فما الذي مينع �أن تط ّبق هذا
املنهج على نزار قباين ،بل وعلى غريه �أي�ضً ا؟
(ال�سهولة) الذي يهيمن على
وال�شيء الذي � ُ
ألفت �إليه ال ّنظر �أن طابع ّ
الكتاب طابع مراوغ ،فهو �سهل حقًا يف مو�ضوعه ويف ت�أليفه ويف نهجه العام،
لكن من الوا�ضح �أنها �سهولة ترتكز على قراءة م�ستفي�ضة ووعي ذكي بنزار
و�شعره.
�إ َّنها �سهولة الوردة التي ّ
تطل على الكون هكذا :تلقائية ويانعة وبدون
ا ِّدعاء ،لكي يت�س ّلل عبقها �إىل ال ّروح وي�سكن يف �صميم القلب .هكذا ي�أتي
كتاب غريد ال�شّ يخ معزوفة حلوة فيها من رومان�سية احللم ومن نكهة الواقع
مثلما يف �شعر ويف حياة نزار قباين.
حممد زكريا عناين
1999/12/7
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الق�صة
�أبطال ّ
نزار قباين :ال�شّ اعر ال�سوري الكبري ( 1923ـ 1997م).
رغد� :شابة يف حوايل الثالثني من عمرها� ،سمراء اللون� ،شعرها
حت�ضر للدكتوراه وتعمل يف حتقيق دواوين ال�شعر
�أ�سود طويلّ ،
وتكتب الق�ص�ص عن ال�شّ عراء ،تتعامل مع ال�شّ عراء الذين تدر�سهم
وتكتب عنهم برومان�سية وحم ّبة.
مهند�سا ويهتم
نبيل :خطيب رغد� ،شاب يف حوايل الأربعني ،يعمل ً
بالأدب وال�شّ عر.
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يف املنزل ال ِّد َم�شق ِّي
ال�ضيقة ،ت�صل �إىل �سوق البزورية� ،أكرث
ت�سري رغد يف حارات دم�شق ّ
�أ�سواق دم�شق ت�أث ًريا يف الأنف والنف�س م ًعا ..تعبق روائح الفلفل والقرفة
والورد والع�صفر وع�شرات الأع�شاب الط ّيبة ال ّرائحة وال ّلون ..تقرتب من
�أحد املحالت ت�شرتي علبة من «ال ّراحة ال�شّ امية» التي يحبها ،حتملها كما
حتمل الأم لطفلها هدية مم ّيزة.
ال�صغرية وقبل �أن تطرقها تنفتح دا ّل ًة �أن �أح ًدا ما
تقرتب من البوابة اخل�شبية ّ
ال�ضوء ّ
والظل والرخام تبد�أ با�ستقبالها.
يف انتظارها� .سمفونية من ّ
ها هي �شجرة ال ّنارجن ،كما َح َّدث عنها ،حتت�ضن ثمارها.
والدالية حامل..
ّ
�أما اليا�سمينة فقد ولدت �ألف قمر �أبي�ض وع ّلقتها على ق�ضبان ال ّنوافذ.
تقرتب من الربكة يف و�سط الدّ ار ،ما زالت �أُ�سود الرخام متلأ فمها باملاء وتنفخه.
بلدي �أحمر ،وليلك ٌة تمُ �شِّ ط �شعرها ،وع�شرات الورود الدم�شق ّية املتنوعة
ور ٌد ٌّ
الألوان والعطور تفاجئها من زاوية �أو �أخرى.
الدار وو�ضعت �أوراقها على ّ
الطاولة..
جل�ست رغد على كر�سي يف و�سط ّ
ٍ
ال�ساحة وبد�أت تتج ّول باطمئنانٍ و�سكينة..
نزلت ب�ضع
حمامات �إىل ّ
�سعل ٌة خفيفة �صدرت من وراء �أحد الأبواب وك�أنَّ �صاحبها يعلن نب�أ قدومه،
توجهت رغد �إليه� :أه ًال بك يا �سيدي.
ّ
نزار� :أه ًال بك.
الدار الدم�شقية التي طاملا
أيت ّ
رغد تنظر ب�إعجاب حولها وتقول� :أخ ًريا ر� ُ
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قر�أت عنها يف �شعرك ونرثك..
كلي وهو يقول مفتخ ًرا:
ينظر حوله با�ستمتاع ّ
دم�شق
« ُو ِل ْد ُت يف
ْ
بني خ�صا�ص الف ُِّل
وا ُخل َّبيزة اخل�ضراء
والنج�س
رّ
والأ�ضاليا
ومل يزل يف لغتي
�شي ٌء من ال ِق ِ
والكم ِ
ون ،وال َبها ْر»
رفةّ ،
ونطقت كلماتي الأوىل،
لدت
وحبوت ُ
ُ
نعم� ..ضمن هذا احلزام الأخ�ضر ُو ُ
تخ ّيلي �أن يكون قد ُر الإن�سان �أن ي�صطدم باجلمال يوم ًيا..
يو َم كنت �صغ ًريا كنت �إذا تعثرّ ت �أتعثرّ بجناح حمامة ،و�إذا �سقطت �أ�سقط
على ح�ضن وردة..
قاطع ْته� :أجمل �سقوط.
ي�س�ألها فج�أة :هل تظ ّنني �أن يف العامل عط ًرا ُ
يفوق عطر بيتنا؟!
ته ّز ر�أ�سها ب�إيجاب بينما تتن�شق ال ّروائح العطرة التي تفوح من كل جانب..
تتمدد على �أحد الأدراج الرخام ّية ،واحلمائم تتمايل
تنظر �إىل ّقطة ممتلئة ّ
دون خوف �أو َوجل يقولُّ :
كل َم ْن يف هذا البيت يعي�ش حر ّية كاملة،
وال�س ُ
مك
ُ
احلمائم تهاج ُر وتعود على كيفها وال �أحد ي�س�أ ُلها ماذا تفعل ّ
الأحمر ي�سبح على كيفه وال �أحد ي�س�أله �إىل �أين..
تقاطعه :و�صفائح ّ
الفل؟..
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يبت�سم ويقول :ع�شرون �صفيحة ُف ٍّل هي ثروة �أميُّ ،
كل ز ٍّر ي�ساوي �صب ًّيا من
�أوالدها ..ت�ص ّوري ،وب�شقاوة الطفولة ،عندما ك ّنا نغافلها ون�سرق واح ًدا منها
اللـه.
كانت تبكي وت�شكونا �إىل َّ
رغد� :إنه العامل ك ّله..
الدائم.
نزار :بيتنا هو واحتي،
م�شتاي و َم ْ�ص َيفي� ..إ ّنه �صديقي ّ
َ
�سميه؟
رغد :مظ ّلة الفيء ،والرطوبة كما ُت ّ
نزار :بال�ضبط ..هذا البيت املظ ّلة ترك ب�صماته وا�ضحة على ِ�شعري ،كما
أندل�سي.
تركت غرناطة وقرطبة و�إ�شبيلية ب�صماتها على ال�شِّ عر ال ّ
رغد :والعامل اخلارجي ،مباذا �أَثَّر فيك؟
نزار :املنزل كان بالن�سبة يل هو حدود العامل ،لقد ا�ستحوذ بيتنا اجلميل
على ّ
كل م�شاعري و�أفقدين �شه ّية اخلروج �إىل ال�شّ ارع.
ال�صحيح لفهمه..
رغد� :إذنّ ،
فالدار هي املفتاح ِل�شعرك واملدخل ّ
نزار :نعم� ..إن ال ّلغة ال�شام ّية التي تتغلغل يف مفا�صل كلماتي ،تع ّلمتها
يف البيت املظ ّلة ،فقد امتلأت طفولتي رطوبة ،ودفاتري رطوبة ،وامتلأت
�أبجديتي رطوبة.
رغد� :إنّ ق�صائدك هي حدائق مليئة بالألوان والعطور والهم�سات.
الدم�شقية ،هذه التي ترينها �أمامك ،ال تزال
نزار :لأنّ �آالف النباتات ّ
تت�س ّلق على �أ�صابعي ك ّلما �أردت �أن �أكتب� ،إىل ّ
كل فنادق العامل التي
ومنت معها على �سرير واحد.
دخل ُتها ،حملت معي دم�شق ُ
ُ
دم�شق ال�شا ْم
«م�سقط ر�أ�سي يف
َ
البيوت امر�أة عاري ٌة
حيث
ُ
بيا�ض نهدِ ها..
على ِ
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تراهقُ الأنها ْر
معجز ٌة �أن يو َل َد الإن�سانُ يف مدينةٍ
ترمي على �أكتافِهِ
ال�صيف� ،آالف ًا من الأقما ْر»
يف
ِ
وتقدمها له� :آ�سفة لقد ن�سيت بح�ضرة
تخرج رغد علبة «راحة احللقوم» ِّ
اجلمال املحيط �أن � ّأقدم هذه احللوى التي حتبها.
نزار� :أ�شكرك� ،إنها هدية لطيفة.
فتح العلبةّ ،قدم لها قطعة و�أخذ واحدة وبد�أ يلتهمها كطفل �صغري..
نزار :هل تريدين بع�ض القهوة؟
ه ّزت ر�أ�سها بالإيجاب..
قال :ح�س ًنا ب�إمكانك �أن تدخلي �إىل هذه الغرفة ّ
وتطلعي على الكتب
عد القهوة لكلينا.
املوجودة فيها ريثما �أُ ّ
م�شت نحو الغرفة املقابلة ،دخلتها ،و ُده�شت باملكتبة الكبرية التي ت�ضم
الكثري الكثري من كتب الأدب القدمية واحلديثة..
تقدمت �إىل �صورة والدة نزار قباين،
نظرت �إىل ال�صور املع ّلقة على احلائطّ ،
�أمعنت النظر بها ..قالت مك ّلمة نف�سها :عندك �س ّر هذه ال�شخ�صية املميزة..
جاءها �صوته من ورائها� :أمي كانت ينبوع عاطفة يعطي بال ح�ساب..
ال�ضعيف القا�صر ،ظ ّلت تر�ضعني
كربت
وظللت يف عينيها دائ ًما طفلها ّ
ُ
ُ
�سافرت �إىل جميع
�سن ال�سابعة ،وتطعمني بيدها حتى الثالثة ع�شرةُ ،
حتى ّ
الدنيا وظ ّلت م�شغولة البال على طعامي و�شرابي ونظافة �سريري.
قا ّرات ّ
رغد مبت�سمة :لهذا كانت تر�سل لك طرود الأطعمة الدم�شقية �إىل
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ال�سفارات التي كنت تعمل بها؟
ّ
يبت�سم ويغم�ض عينيه وك�أنه يريد ا�ستح�ضار �صورتها يف ذاكرته:
وتخ�صني دون �سائر �إخوتي بالط ّيبات وتل ّبي
كانت تعتربين ولدها ّ
املف�ضلّ ،
مطالبي الطفولية بال �شكوى وال تذ ّمر.
قاطعته :وعلى ال�صعيد الفكري..
ابت�سم وقال :ال ..ال ..مل يكن بيني وبني �أمي �أي نقاط التقاء ،فلقد كانت
و�سجادة �صالتها ،ت�سعى �إىل املقابر يف املوا�سم،
م�شغولة بعبادتها و�صومها ّ
وتقدم النذور للأولياء ،وتطبخ احلبوب يف عا�شوراء ،وتع ّلق �أحجار الفريوز
ّ
الأزرق يف رقبة كل واحد م ّنا خو ًفا عليه من عيون احلا�سدين.
رغد� :إن ر�سائلك �إىل �أمك تذوب حني ًنا �إليها و�شكوى من الغربة ومن
الن�ساء هناك لأنهن اليعرفن كيف مي�شطن �شعرك الأ�شقر وكيف ي�أخذن
بيدك �إذا تعرثت يف الطريق..
نزار� :س�أقر�أ لك الق�صيدة التي كتبتها �إليها بعد �سفري..
«�صباح اخلري ..يا حل َو ْه..
َ
�صباح اخلري ..يا ق ّدي�ستي احللو ْه..
َ
م�ضى عامان يا �أمي،
على الولد الذي �أبح ْر
برحلته اخلراف ّي ْه
وخ ّب�أ يف حقائبه
�صباح بالده الأخ�ض ْر
أجنمها ،و�أنه َرهاّ ،
وكل �شقيقها الأحم ْر
و� َ
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وخ َّب�أ يف مالب�سه
طرابين ًا من النعناع والزع ْرت
وليلك ًة دم�شق ّي ْه
�أنا وحدي
دخان �سجائري ي�ضج ْر
ومني مقعدي ي�ضج ْر
بعد عن بيد ْر
و�أحزاين ع�صاف ٌري ،تف ّت ُ�ش ُ
ُ
عرفت ن�سا َء �أوروبا
ُ
َ
واخل�شب
إ�سمنت
عرفت
ِ
عواطف ال ِ
ُ
التعب
عرفت ح�ضار َة ِ
وطفت الهن َدُ ،
ُ
طفت ال�سن َد
ُ
طفت العا َمل الأ�صف ْر
ومل �أع ْرث
�شعري الأ�شق ْر
على امر�أ ٍة مت�شّ ُط
َ
ُ
ال�س َّك ْر
وحتمل يف حقيبتها �إ َّيل
َ
عرائ�س ُّ
وتك�سوين �إذا �أعرى
وتن�شلني �إذا �أَ ْعثرُ ْ
الولد الذي �أبح ْر
أمي� .أنا ُ
�أيا � ّ
وال زالت بخاطره
ال�س َّك ْر
تعي�ش عرو�س ُة ُّ
فكيف ..فكيف يا �أ ّمي
أكب؟»
ُ
غدوت �أ ًبا .ومل � رَ ْ
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أنت تطلب يف ّ
كل امر�أة تعرفها �أن تعاملك كما كانت �أمك
تقاطعه رغدَ � :
تفعل ،هل تعتقد �أن ف�شل زواجك الأول وعزوبتك الطويلة قبل زوجك
الثاين هو الذي �أيقظ الطفل الكامن يف �أعماقك ف�شعرت بحاجتك �إىل
الأم القادرة على حمايتك من الأذى والأخطار؟
نزار يه ّز ر�أ�سه ويقول :ال �أعرف ال�سبب ولكن حنيني الدائم �إىل �صدر
�أمي� ،إىل بيتنا اجلميل �إىل ّ
كل ما يف حياتي القدمية كان طاغ ًيا..
«�صباح اخلري من مدري َد
َ
ما �أخبارها ال ُف َّل ْه؟
بها � ِ
أو�صيك يا � ّأما ُه
تلك ِ
الطفلة الطف َل ْه..
أحب ٍ
حبيبة لأبي
فقد كانت � َّ
ِ
كطفلته..
يدلِّ ُلها
ويدعوها �إىل فنجانِ قهو ِت ِه
وي�سقيها ،و ُيطعمها
ويغمرها برحم ِت ِه
ومات �أبي..
تعي�ش بحلم َع ْود ِت ِه
وال زالت ُ
وتبحث عنه يف �أرجاء غرفته
وت�س�أل عن عباء ِت ِه
وت�س�أل عن جريدته
ال�صيف عن فريو ِز ِ
عينيه
وت�س�أل حني ي�أتي
ُ
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لتن َرث فوق َك َّف ْي ِه..
دنانريا من الذ ِ
ّهب..
ً
�سالمات
�سالمات..
ُ
ٌ
�إىل ٍ
الرحم ْه
بيت �سقانا َّ
احلب َّ
�إىل �أزهارك البي�ضاء
ِ
فرحة «�ساحة النجم ْه»
�إىل تختي� ،إىل كتبي
�إىل �أطفال حارتنا..
وحيطانٍ ملأناها بفو�ضى من كتابتنا
�إىل ٍ
ٍ
ك�سوالت
قطط
تنام على م�شار ِقنا
معر ٍ
ٍ
�شة على ُ�ش ّباك جارتنا
وليلكة ِّ
م�ضى عامان ..يا � ّأمي
دم�شق..
ووج ُه
َ
خرب�ش يف جوا ِنحنا
ع�صفور ُي ُ
ٌ
يع�ض على �ستا ِئرنا
ُّ
وينقرنا ،برفقٍ  ،من �أ�صابِعنا
م�ضى عامان يا �أمي
ُ
دم�شق ..فلُّ
دم�شق
وليل
َ
َ
دم�شق
دو ُر
َ
ت�سكن يف خواطرنا
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م�آذ ِنها ..ت�ضي ُء على مراكبنا
رعت بداخلنا
أموي قد ُز ْ
ك� َّأن م� َ
آذن ال ّ
َ
تعبق يف �ضمائرنا
ك�أن
م�شاتل الت ّف ِاح ُ
أحجار
ك�أن ال�ضو َء وال َ
جاءت كلُّها معنا.
ْ
�أتى �أيلول �أُ ّما ُه..
احلزن ُ
يحمل يل هدايا ُه
وجاء ُ
ُ
ويرتك عند نافذتي
مدام َع ُه و�شكواه
�أتى � ُ
دم�شق؟
أيلول �أين
ُ
�أين �أبي وعينا ُه؟
عبري قهو ِت ِه
حرير نظر ِت ِه ،و�أين ُ
و�أين ُ
الرحمن مثوا ُه
�سقى
ُ
رحاب منزلنا الكبري ..و�أين نعما ُه؟
و�أين ُ
ُ
ت�ضحك يف زوايا ُه؟
مدارج ال�شم�شريِ..
و�أين ُ
و�أين طفولتي فيه..
جرجر َ
ذيل قطّ ِته..
�أُ ُ
و� ُ
آكل من عري�ش ِت ِه
و�أقطف من « َب َن ْف�شا ُه»
دم�شق..
دم�شق..
ُ
ُ
يا ِ�ش ًعرا..
على حدقات �أعيننا كتبنا ُه
16

ويا طف ًال جمي ًال
من �ضفائره �صلبنا ُه
جثونا عند ِ
ركبته
حمب ِته
وذُبنا يف ّ
حمبتا قتلنا ُه».
�إىل � ْأن يف ّ
رغد :رائع .رائع
نزار :كانت �أ ّمي ملكةُ ،وك ّنا �أغلى رعاياها
أنت ت�شبهه �إىل َح ٍّد كبري.
تنقل رغد عينيها �إىل �صورة الأب وتقولَ � :
يقول :ال�شَّ َب ُه لي�س باملالمح اخلارجية ،ولكن �أي�ضً ا باملالمح النف�سية.
رغد :ت�أثّرت به؟
نزار� :إ ّنه منوذج رائع للرجل الذي يرف�ض الأ�شياء املُ َ�س َّلم بهاّ ،
ويفكر ب�أ�سلوبه
مت �سرقة ال ّنار.
اخلا�ص .كان �أبي فار�سي وبطلي ،ومنه تع ّل ُ
ت�س�أل رغد� :سرقة ال ّنار؟
يبت�سم نزار يف توا�ضع ،يهم�س� :أال تذكرين الأ�سطورة اليونانية القدمية حول
حتدى �أقدار الآلهة و�ألقى على النا�س بقب�س من النار،
(برومثيو�س) الذي ّ
متحم ًال يف �سبيل ذلك العذاب والأهوال.
ّ
رغد :فالنار رم ٌز.
�شك يف ذلك ،كما �أن برومثيو�س هو رمز ِّ
للمفكر يف ِّ
يتمتم نزار :ال َّ
كل
زمان ومكان� ،إنه ي�شقى ويعاين يف �سبيل الآخرين حتى ولو احرتق يف
�سبيل ر�سالته.
رغد :فوالدك ّ
ي�شكل املثل الأعلى بالن�سبة �إليك �شك ًال وم�ضمونًا.
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نزار يبت�سم ّ
ويتذكر �صورة والده :عيناه الزرقاوان كانتا �صافيتني كمياه بحري ٍة
ين وقلبه كان �إنا ًء من الكري�ستال
�سوي�سرية ،وقامته م�ستقيمة كرمح روما ّ
ي ّت�سع للدنيا ك ّلها.
رغد :يقولون �إنك تنتمي �إىل الطبقة البورجوازية وال�سالالت ذات الدم
الأزرق؟
ينظر �إليها بت�أكيد ثم ينظر حوله ويقول :طب ًعا ال� ..إن �أ�سرتنا من الأ�سر
الدم�شقية املتو�سطة احلال ،مل يكن �أبي غن ًيا ومل يجمع ثروة ..و�إذا �أردت
ّ
ت�صنيف �أبي ف�أنا �أ�ص ِّنفه دون تردد بني الكادحني لأنه �أنفق خم�سني عا ًما
ويتو�سد �أكيا�س ّ
ال�سكر ،و�ألواح
من عمره ي�ستن�شق روائح الفحم احلجريّ ،
ال�سحاحري ،وكان يعود �إلينا من معمله ّ
كل م�ساء حتت مياه املزاريب
خ�شب ّ
ال�شتائية ك�أنه �سفينة مثقوبة.
أتذكر وجه �أبي املطلي بهباب الفحم وثيابه ّ
�إين � ّ
امللطخة بالبقع واحلروق،
ك ّلما قر� ُأت كالم من يتهمونني بالبورجاوازية واالنتماء �إىل الطبقة املرفّهة.
رغد :ولكنك رغم ت�أثرك الكبري ب�أبيك و�إعجابك ب�شخ�صه �إال �أنك يف
كثري من الأحيان تعلن الع�صيان على ال�سلطة الأبوية مبا متثّله من قيم عفا
عليها الزمن ف�أنت تقول:

«�أفتح �صندوق �أبي ،و�أُم ِّزق الو�صي ْه
َ
واملفا�صل املر�ضي ْه
�أ�سحب �سيفي غا�ض ًبا و�أقطع الر�ؤو�س
�أفتح �أيام �أبي� ..أرى الذي لي�س يرى
�أدعية ..ح�شائ�ش طب ّيه
�أدوية للقدرة اجلن�سي ْه»
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نزار بعد تفكري عميق :ال �أعرف �إن كان انتحار �أختي و�صال من �أجل
�ضد �أبي واملجتمع الرجويل..
الداخلية ّ
احلب هو ال�سبب يف ثورتي ّ
ّ
�صورتها ما زالت حمفورة يف حلمي ،ال �أزال �أذكر وجهها املالئكي وق�سماتها
النورانية وابت�سامتها اجلميلة وهي متوت.
م�شيت يف جنازتها ..و�أنا يف اخلام�سة ع�شرة ،كان احلب مي�شي �إىل
حني ُ
ي�شد على ذراعي ويبكي.
جانبي يف اجلنازةّ ،
رمبا كان موتها يف �سبيل احلب �أحد العوامل التي جعلتني �أتوفّر ل�شعر
احلب بكل طاقاتي و�أهبه �أجمل كلماتي.
احلب تعوي�ضً ا ملا ُح ِر َم ْت منه �أختي وانتقا ًما لها
وهل كانت كتاباتي عن ّ
احلب ويطارده بالف�ؤو�س والبنادق؟ ل�ست �أدريّ ،
كل ما
من جمتمع يرف�ض ّ
�أعرفه �أن موت �أختي العا�شقة ك�سر �شي ًئا يف داخلي وترك على �سطح بحرية
طفولتي �أكرث من دائرة و�أكرث من �إ�شارة ا�ستفهام.
حتاول تغيري املو�ضوع فتقول:
ـ �أنت تقول �إن ح�سا�سية عائلتكم من�ش�ؤها القلب؟
قال :نعم ،ك ّلنا نعاين هذه احل�سا�سية املفرطة �أمام �أ�شياء اجلمال.
كان �أبي �إذا م ّر به قوام امر�أة فارعة ينتف�ض كالع�صفور وينك�سر كلوح من
ال ّزجاج ،كان ج ّبا ًرا �أمام الأحداث اجل�سام ولكن كان �أمام وجه ح�سن
التكوين يتح ّول �إىل كوم رماد.
ت ّتجه رغد نحو املكتبة تنظر �إىل دواوين ال�شّ عر العربي و�إىل جمموعة كتب
ملوليري ورا�سني ومو�سيه وهوغو..
يقول :لقد قر�أت ه�ؤالء الأدباء يف لغتهم الأ�صلية ،وتذ ّوقت الأدب
الفرن�سي من منابعه..
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رغد :والأدب العربي؟
ينظر �إىل جمموعة كتب عليها ا�سم ال�شاعر خليل مردم بك ..يقول:
�إن الف�ضل العظيم يف زرع وردة ال�شعر حتت جلدي يعود لأ�ستاذي الأول
يف الأدب خليل مردم بك ،فقد ه ّي�أ اخلمائر التي ك ّونت خاليايا و�أن�سجتي
ال�شّ عرية ..تعلمني ..لقد د ّلنا هذا الأ�ستاذ ب�إح�سا�سه املرهف وح�سن اختياره
على طرقات ظليلة وواحات يف ال�شّ عر العربي �أن�ستنا متاعب الرحلة..
رغد :فتك ّون َ
لديك هذا املخزون ال�شّ عري الكبري؟
نزار :لقد ربطني هذا ال ّرجل بال�شّ عر منذ اللحظة الأوىل ..فكان يقطف لنا من
�شجرة ال�شّ عر العربي ع�شر زهرات جديدة يف كل در�س من درو�سه ،حتى �صارت
ذاكرتنا ال�شّ عرية يف نهاية العام ب�ستانًا ميوج بالأخ�ضر والأ�صفر والأحمر..
تنظر رغد �إىل �ساعتها� :أوه ،لقد م َّرت ال�ساعات ب�سرعة وقد �أخذت من
وقتك الكثري..
نزار� :أنا �سعيد بحريتي يف الكالم وبح�سن ا�ستماعك..
رغد :ح�س ًنا� ،أنا م�سافرة غ ًدا �إىل بريوت..
فلدي بعد يومني �أم�س ّية �شعرية هناك.
نزار� :أوه ..ب�إمكاين مرافقتك ّ
�صباحا.
ال�سابعة ً
رغد :ح�س ًنا� ..س�أم ّر بك غ ًدا يف ّ
نزار� :إىل اللقاء غ ًدا..
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�شام ،يا �شام َة الدنيا
ُ
يطلب منها �أن تتخذ ّ
الطريق
يف اليوم التايل نزار مع رغد يف �سيارتها ُ
القدمي �إىل بريوت والذي مي ّر من د ّمر والهامة..
يف الطريق يخرج ورقة �صغرية من جيبه ويبد�أ ب�إن�شاد ال�شعر..
لق��د كتبن��ا و�أر�سلن��ا املرا�سي�لا
وق��د بكين��ا ..وبلّلن��ا املنادي�لا
ق��ل للذي��ن ب�أر���ض ال�ش��ام ق��د نزلوا
قتي ُلك��م مل ي��زلْ بالع�ش��ق مقت��وال
�ش��ام ،ي��ا �شام�� َة الدني��ا ،ووردتها
ي��ا ُ
ِ
��ن ب ُِح ْ�س ِن ِ
أوجع��ت الأزامي�لا
��ك �
ي��ا َم ْ
َو ِد ْد ُت ل��و زرع��وين في��ك مئذن�� ًة
�أو علّق��وين عل��ى الأب��واب قندي�لا
ِ
ال�سبع��ة الأنه��ار ..ي��ا بلدي
ي��ا بل��دة
وي��ا قمي�ص�� ًا بزه��ر اخل��وخ م�شغ��وال
وي��ا ح�صان�� ًا تخلّ��ى ع��ن � ِأع َّن ِت ِ��ه
وراح يفت��ح معلوم�� ًا ،وجمه��وال
ِ
كال�سي��ف ي�سكنني
هواك ي��ا ب��ردى،
احل��ب تبدي�لا
ملك��ت لأم��ر
وم��ا
ُ
ّ
الكان��ت حبيب َتن��ا
للدم�شقي ِ��ة
م��ا
ْ
ّ
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طع��م ال ُق ِ
بل��ة الأوىل
ال
ُ
تذك��ر ال َآن َ
��ام يف ُد َّم��ر ُك ّن��ا ..وكان فم��ي
�أ ّي َ
عل��ى �ضفائره��ا ..حف��ر ًا ..وتنزي�لا
ِ
والنه��ر ُي ِ
ق�صائ��د ِه
�سمعن��ا �أحل��ى
ُ
بال�س��اق اخلالخي�لا
وال�س ْ��ر ُو ُ
َّ
يلب���س ّ
ِ
ال�صف�ص��اف يكتبني
يا َم ْن عل��ى ورق
ِ�شع��ر ًا ..وينق�شن��ي يف الأر���ض �أيلوال
��ن يعي��د كراري�س��ي ..ومدر�ستي
يا َم ْ
رق املواويال
والقم��ح ،واللّ��و َز ،وال�� ُّز َ
َ
كابد ُه
�ش��ام� ،إن ُ
كن��ت �أُخف��ي م��ا �أ ُ
ي��ا ُ
ف� ُ
احلب ُح ٌّب ـ َب ْع ُ��د ـ ما ِقيال»..
أجم��ل ّ
اللـه ..كم هو رائع هذا ال�شعر كما روعة دم�شق وب�ساتينها وطبيعتها.
رغدَّ :
نزار� :أنا �أع�شق ّ
وخ�صو�صا طبيعة دم�شق التي انتقلت معي يف ِّ
كل
الطبيعة
ً
مكان �أذهب �إليه ،ولكن الطبيعة كعامل منف�صل مل تلعب يف �شعري دو ًرا
ها ًما فالإن�سان بالن�سبة يل �أ ّهم منها و�أقوى ح�ضو ًرا.
النجوم والغيوم والبحار والغابات؟
رغد :ولكنك كتبت عن
ِ
نزار :نعم ..ولكنني كنت دائ ًما �أربطها بعالقة �إن�سانية ما ،وبتعبري �أو�ضح
كنت �أ�ضع كل هذه الأ�شياء اجلميلة حتت ت�ص ّرف املر�أة التي �أحبها ويف
خدمتها.
ينطلق �صوت فريوز من �شريط ت�ضعه رغد يف امل�سجلة..
يغم�ض عينيه وي�ستمع �إىل ال�صوت املالئكي:
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��س��م��ه حبيبي
«ال ت�����س���أل��وين ،م��ا ا� ُ
��وب
�أخ�����ش��ى عليكم َ���ض�� ْوع�� َة ال��ط��ي ِ
ُ
���رف
وال���ل���ـَّ���هِ  ،ل���و
ب��ح��ت ب������ ِّأي ح ٍ
����س ال���ل���ي ُ
ال������دروب
���ك يف
ِ
ت���ك��� ّد َ
ال ت��ب��ح��ث��وا ع��ن��ه ه��ن��ا ب�����ص��دري
ال����غ����روب
ت���رك��� ُت���ه ي���ج���ري م����ع
ِ
ت����رونَ���� ُه يف ���ض��ح��ك��ة ال�����س��واق��ي
يف ال��ب��ح��ر ،يف تَ�� َن��فُّ�����س امل��راع��ي
ّ
ع���ن���دل���ي���ب
ك�������ل
ويف غ����ن����اء
ِ
يف �أدم������ع ال�����ش��ت��اء ح�ي�ن يبكي
��ك��وب
ال�����س ِ
ويف ع���ط���اء ال����دمي����ةِ َّ
ال ت�����س���أل��وا ع���ن ث����غ����رهِ ..ف��ه�ل ّا
أي�������ت�������م �أن�������اق������� َة امل���غ���ي���ب
ر�
ُ
وم�����ق�����ل�����ت�����ا ُه �����ش����اط����ئ����ا ن���ق���اء
����ر ُه تَ����ه����ز ُه���� ُز ال��ق�����ض��ي��ب
خ���������ص ُ
ك��ت��اب
���ض��م��ه��ا
ٌ
ٌ
حم���ا����س���ن ..ال َّ
وال ا ّدع���ت���ه���ا ري�������ش��� ُة الأدي������ب
ون������ح������ر ُه .ك��ف��اك�� ْم
و�������ص������د ُر ُه
ُ
أب�������وح ب��ا���س��م��هِ ح��ب��ي��ب��ي»
ف��ل��ن �
َ
نزار� :سعادتي تكون كبرية ج ًدا عندما �أ�سمع �شعري ينطلق من حنجرة
مم ّيزة وب�أحلان رائعة� ..إنه تخليد للق�صيدة وانت�شار �سريع لها..
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ّ
تطل العربة بهما على �أ ّول الأرا�ضي اللبنانية..
تنظر �إليه رغد ،ت�س�أله :حت ّبه؟
يقول بدون تر ّدد وبحرارة :كيف ال �أح ّبه ،ولبنان هو الإناء الذي احتوى
�شعري و�أعطاه �شكله ولونه ورائحته..
يف �أر�ضه زرعت بذور ق�صائدي الأوىل ،فاحت�ضنها و�أطعمها و�سقاه حتى
�صارت غابة كثرية ال�شجر ممدودة الأفياء..
بحب وينظر �إىل امل�سافات حوله وك�أنه يريد احت�ضانها جمي ًعا يف
يتلفت ّ
حلظة ع�شق:
�صوتي مبع ٌرث على كل الرتابات اللبنانية فما من قرية مع ّلقة على ر�أ�س جبل
وحفرت على �صخورها بع�ضً ا من حرويف..
�أو م�ستلقي ٍة على ذراع البحر �إ ّال
ُ
فمن بريوت �إىل جونيه �إىل طرابل�س� ..إىل �صيدا �إىل النبطية ..كنت �أنتقل
ك�شعراء الرتوبادور حام ًال قيثارتي و�أوراقي..
�أح�س�ست دائ ًما �أنني �أنتمي �إىل العائلة ال�شّ عرية ال ّلبنانية.
رغد :لقد قلت مرا ًرا �إن قراءتك ال ّلبنانية يف الأربعين ّيات من الت�أثريات
الهامة يف ثقافتك ال�شعرية..
نزار :نعم ،بتنقلي من مفكرة �أمني نخلة ال ّريفية �إىل ب�ساتني ب�شارة اخلوري
و�إليا�س �أبي �شبكة و�سعيد عقل ..تعلمت اخلروج من ال ّرب ال�شّ عري الذي
ال يتح ّرك �إىل البحر الكبري بكل احتماالته وجماهيله.
ي�صالن �إىل مدخل بريوت ،بع�ض البنايات التي ما تزال �آثار احلرب بادي ًة
عليها ،يه ّز ر�أ�سه �أ�سفّا ..يقول:
بريوت التي ُ
تختال بالقب ّع ِة ال َّزرقا ِء َ
مثل امللك ْه؟!
«�أين
ُ
بريوت التي كانت على �أورا ِقنا
�أين
ُ
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ترق�ص َ
ال�س َم َك ْه!
ُ
مثل َّ
ذبحوها..
ذبحوها..
وهي ت�ستقبل �ضو َء الفجرِ مثل اليا�سمين ْه
ابح ِم ْن َق ْتلِ مدين ْه؟
الر ُ
من هو ّ
�ضيعوا بريوت يا �سيدتي
ّ
�ضيعوها..
�ضيعوا �أنف�سهم �إذ ّ
ّ
ال�سحري يف املاء ..ومل يلتقطوها
�سقطت كاخلامت
ّ
طاردوها َ
ربيعي �إىل �أن قتلوها»
مثل ع�صفورٍ ٍّ
أ�ساوي الذي غم َر ال�شّ اعر ،تقول :ولكنها عادت
حتاول رغد تغيري اجلو امل� ّ
لرتتدي ثوبًا جمي ًال ..عرف �أبنا�ؤها �أن ال غنى لهم عنها ..انظر ،ها
اليوم
َ
هي قد بد�أت تكت�سي ح ّل ًة جديدة� ..ستعود� ..ستعود..
نزار :ح ّتى لو عادت يا �س ّيدتي ،هل يعود َم ْن فقدناهم يف حربها العمياء..
هل تعود بلقي�س و�سعاد وحممد وعي�سى؟..
أخبار تريدين عن ال�شِّ ْعر وع ِّني؟!
«يا بعيد ْهّ � :أي � ٍ
منك ومني
�أخذوا
بريوت ،يا �س ِّيدتيِ ،
َ
(الكورني�ش) ..وال َ
أ�صداف
�سرقوا
َ
وال ّر َ
مل الذي كان ّ
يغطي َج َ�س َد ْينا
زمان ال�شِّ ِعر ،يا ل�ؤل�ؤتي،
�سرقوا م ّنا َ
والكتابات التي ُ
ت�سقط َ
أحمر
ِ
مثل الكر ِز ال ِ
أ�صابع
من بني ال ِ
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الب
�سرقوا رائح َة نُ ِّ
َ
وارع»..
و�أحالم املقاهي..
وقناديل ال�شَّ ْ
رغد :رغم ّ
كل ما ذهب و َم ْن ذهب ف�إنَّ بريوت القلب الط ّيب �ساحمت
�أبناءها اجلاحدين و�ساحمت َّ
كل َم ْن � َأح َّبها ب�أنانية.
نزار:
بريوت املجنو َن ْه
أحب ِك يا
«ما ُ
َ
زلت � ُّ
وجواهر..
يا نه َر دما ٍء
ْ
أحبك يا بريوت ِ
الطي ِب
القلب ِّ
ما زلت � ُّ
يا بريوت الفو�ضى
الكافر»..
اجلوع الكافرِ َّ ..
يا بريوت ِ
وال�ش َب ِع ْ
رغد :كما نح ُّبها جمي ًعا ..ها قد و�صلنا ال َّبد �أن ترتاح قلي ًال من �آثار الرحلة
املتعبة و�س�أعود يف امل�ساء لنتم�شى على �شاطئ البحر..
نزار :ح�س ًنا� ..إىل اللقاء م�ساًء.
مت ّر رغد يف امل�ساء فتجده بانتظارها ،يركب بجانبها ،وينطلق �صوت كاظم
احلب واملطر ..يغم�ض نزار عينيه ّ
ويتذكر اللحظات
ال�ساهر ب�أغنية بريوت ّ
التي كتب بها الق�صيدة..
«انتقي � ِ
أنت املكان
كال�س ِ
يف يف البحر،
� َّأي مقهى ،داخلٍ َّ
مكان
انتقي � َّأي ْ
البحري يف ِ
عينيك
للبجع
�إ ّنني
ِّ
م�ست�سلم ِ
ٌ
مان
ي�أتي من نهايات ال َّز ْ
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بريوت
متطر يف
َ
عندما ُ
احلنان..
أحتاج �إىل بع�ض ْ
� ُ
•••
وا�ضح
قرار ٌ
لي�س يف ذهني ٌ
فخذيني حيثما ِ
�شئت
اتركيني حيثما ِ
�شئت
ر�صا�ص
أقالم
ٍ
ا�شرتي يل َ
�صحف اليوم ..و� َ
ودخان
ونبيذًا..
ْ
هذه ُّ
كل املفاتيح ..فقودي �أنت
�سريي جّ
وال�ص ْد ِفة..
باتاه ال ِّر ِيح ُّ
�سريي يف ال َّز ِ
واريب التي من غري �أ�سما ٍء
� ِأح ّبيني قلي ًال..
ال�سيرْ ِ قلي ًال..
واك�سري �أنظم َة َّ
واتركي يل َي َد ِك اليمنى قلي ًال
ِ
أمان
فذراعاك هما َب َّر ال ْ
•••
ببريوت خرائطْ
للحب
َ
لي�س ِّ
ال ..وال للع�شق يف �صدري خرائطْ
ّقرري � ِ
أنت �إىل �أين..
بريوت ُ
مثل الـ َّل ِه يف ِّ
مكان»
احلب يف
َ
كل ْ
ف� َّإن َّ
تنتهي الأغنية ،يفتح عينيه وينظر �إىل البحر ،يح�ضنه يطلب منها �أن ّ
يتم�شيا قلي ًال..
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يتنف�س هواء البحر بعمق ويقول بفرح طفل قد وجد �أُ َّمه واملر�أة التي �أحبها:
ُ
نثاي من بني ماليني الن�سا ْء..
«�آه يا
ُ
بريوت ..يا �أُ َ
يا رحي ًال برتقالي ًا على وردٍ  ..وبرقوقٍ وما ْء..
أكتب �أ�شعاري لتقريب ال�سما ْء»
يا طموحي ،عندما � ُ
رغد :ماذا عن �أم�سية الغد؟
نزار :لقد ّ
ح�ضرت بع�ض الق�صائد التي �س�أقر�أها� ،أنت تعلمني �أنني �أجد �صعوب ًة
كبرية يف تذ ّكر �شِ عري وروايته ،و�أنا �أ�شعر بغرية حقيق ّية من ال�شعراء الذين ما
�إنْ ي�ضغطوا ز ًرا من �أزرار ذاكرتهم حتى يبد�ؤوا بالغناء بد ّقة �شريط ُم َ�س ّجل.
رغد� :أال تعتقد �أن الذاكرة ال�شّ عرية �شرط �أ�سا�سي يف اللعبة ال�شعرية؟
نزار� :أنا �أت�ص ّور �أن كتابة الق�صيدة �شيء وتالوتها �أو ا�ستح�ضارها �شيء �آخر،
فالكتابة برقٌ ال عمر له ،واحلفظ َم َلكة مكت�سبة وريا�ضة ّ
ككل الريا�ضات
التي تكتمل باملمار�سة.
نظن �أن ال�شّ عر
رغد :يف عامل التكنولوجيا احلايل وعامل الأرقام واحل�سابات ّ
قد �ضاع وانتهى ،ولكن عند ح�ضور �أم�سية �شعر ّية لك �أو لبع�ض ال�شّ عراء
نح�س �أننا ما نزال حتت �سيطرة عامل ال�شّ عر وال�شّ عراء.
املم َّيزين ّ
يبت�سم :ال�شعر يا عزيزتي ال ينتهي �إ ّال �إذا انتهت احلياة نف�سها على هذا
الكوكب الدائر ،ون�شفت البحار وانطف�أت الكواكب.
�أما ما دام َ
تهرب من خيمتها لرتقد على
هناك بحار تغزل الزرقة ،وجنوم ُ
خمدتي ،ما دام هناك م�شاوير مل تمُ َْ�ش ،ومواعيد مل ُت ْع َط ...ما دام هناك
ّ
رياح تثور و�شمو�س تدور وجنوم مفروطة عناقيد نور..
يحب ويكره،
ما دام الإن�سان ال�س�ؤال منت�ص ًبا على وجه هذه الأر�ض ّ
ويبكي وي�ضحك..
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ما دام هناك ِع ٌقد واحد يف جوارير حبيبتي مل �أكت�شف لون ح ّباته ..ما دام
يف خزانتها ثوب واحد مل يره ف�ضويل بعد ..فال فرار من ال�شّ عر وال انفالت
ال�ساحرة.
من �أ�صابعه ّ
يا عزيزتي ،احلجارة يف �أر�ض احلجاز كانت بقيت حجارة لو مل مي�سحها
كل حجر غاللة �شوق وي�سقي ّ
فيك�سر َّ
كل
ال�شّ عر العربي ب�أنامله املنع�شة ّ
ذ ّرة رمل حمرة جرح من �شرايني موعد.
رغد :واجلمهور ما دوره يف الإبداع ال�شّ عري لل�شاعر؟
�شق ري�شة ،وهو
نزار :ال�شّ عر �إفراز جمايل ،نزيف حروف وجنوم تتولد يف ّ
اللـ ِه مر�سوم على بيا�ض ورقة ،حمفور يف �ضمري ورقة ..قدر
بعد هذا وجه َّ
الق�صيدة �أن تقال و ُت�س َمع ،فني�سانُ ال ي�ستحي ب�أخ�ضره و�أحمره ،ني�سان ال
يقيم معار�ضة حتت الأر�ض.
ال�سالمل
�إن الفنون ب�أ�شكالها هي اجل�سور التي تربطنا بالآخرين ،هي ّ
احلريرية التي نت�س ّلقُ عليها لنعانق الآخرين..
أظن �أنَّ �سالملك احلرير ّية قد ا�ستطاعت ب�إبداع �أن تربطك باجلمهور
رغدُّ � :
دائ ًما..
ال�ساعة الآن التا�سعة،
نزار� :شك ًرا لإطرائك ..ينظر �إىل ال�ساعة ويقولّ :
ب�إمكانك �أن تذهبي الآن و�س�أبقى �أنا هنا و�أكمل م�شواري.
وحي ال�شّ عر قد �أتاك الآن ..ح�س ًنا �س�أتركك ولكن
رغد مبت�سمة :ال َّبد �أنَّ ّ
ال�سيارة قبل �أن �أذهب..
�س�أعطيك بع�ض الأوراق من ّ
يجل�س على مقعد حجري وينظر �إىل البحر بينما ت�ضع له الأوراق وتذهب بهدوء.
يف اليوم التايل ،القاعة ّ
مكتظة باجلمهور من ّ
كل الأعمار والطبقات وباقة من
رفاقهن يف املقاعد الأوىل .يدخل
ال�سن يجتمعن مع
ّ
الفتيات ال�صغريات ّ
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املن�صة تقرتب منه الفتيات
ال�شّ اعر يح ّيـي اجلمهور وقبل �أن ي�صعد �إىل ّ
لهن ذكرى
ال�شّ ابات ويخرجن دفاترهن ال�صغرية املل ّونة ويطلنب منه �أن يوقّع ّ
منه ..يفعل هذا ويو ّزع ابت�سامات حانية على ال�شّ ابات وال�شّ باب ثم يعدهم
خا�صا لهم.
ب�أنه �سين�شد �شع ًرا ً
ي�صمت اجلميع بانتظار ال�شّ اعر املحبوب ،رغد جال�سة بني
تبد�أ الأم�سية،
ُ
ال�صفوف تنظر �إليه مبح ّبة وبني يديها جمموعة من الأوراق وم�سج ًال �صغ ًريا
لت�سجيل الأم�سية..
يبد�أ ال�شاعر:
بريوت القدامى
«�آه يا ع�شّ َاق
َ
بريوت البديال؟
هل وجدمت بعد
َ
بريوت هي الأنثى التي
� ّإن
َ
اخل�صب ،وتعطينا الف�صوال
متنح
َ
ُ
ميت لبنانُ ِ ..م ُّت ْم معه
�إن ْ
ُّ
كل َم ْن يقت ُل ُه ..كان القتيال
لي�س لبنانُ به
� َّإن كونًا َ
َ
�سوف يبقى َع َد ًما �أو م�ستحي ًال..
ُّ
كل ما يط ُل ُبه لبنان منك ْم
�أن حت ّبوه ..حت ّبوه قلي ًال»
ت�صفيق حا ٌّد يف القاعة ،ثم ي�صمت اجلميع يف انتظار ما �سي�أتي..
يقول� :س�أقدم ق�صيدة من ق�صائدي القدمية لفتياتي ال�شّ ابات ال ّلواتي ُت َز ِّي َّن
الأم�سية.
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ت�صفيق من ال�شّ باب وال�شّ ابات..
يبد�أ ال�شّ اعر :ق�صيدة لوليتا.
خم�س َع ْ�ش َر ْه
«�صا َر عمري َ
ألف َم َّر ْه
�صرت �أحلى � َ
ُ
أكرب
�صار ُح ِّبي َلك � ْ
ألف َم َّر ْه..
� َ
مّربا من َ�س َن َتينْ ْ
املدو ْر
مل ْ
تهتم يف وجهي َّ
تكن ُّ
كان ُح�سني بَينْ َ ب ْني..
الركبتني
وف�ساتيني ُت ّغ ّطي ُّ
•••
كنت � َ
املدر�سي
آتيك بثوبي
ُ
ّ
زي
و�شريطي القر ُم ّ
كان يكفيني ب�أن ُتهدي �إ ّيل
دميةً ..قطع َة ُ�س َّك ْر..
أطلب �أك ْرث
أكن � ُ
مل � ْ
و َت َط َّو ْر..
بع َد هذا ُّ
�شيء
كل ْ
مل � ُأع ْد �أقن ُع يف ِ
قطعة ُ�س َّك ْر
يدي
تطرحها بني ّ
مىُِ ..
و ُد ً
أخطر
�صارت ال ّلعب ُة � ْ
ألف َم َّر ْه
� َ
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أنت اللعب َة الكربى َل َد ّي
�صرت � َ
َ
�صرت �أحلى ٍ
لعبة بني َي َد ّي
َ
خم�س ع�شر ْه
�صار عمري َ
خم�س ع�شر ْه
�صار عمري َ
ُّ
أزهر
كل ما يف داخليَ ..غ ّنى و� ْ
ُّ
أخ�ضر
كل �شي ٍء� ..صار � ْ
وياقوت ُم َك َّ�س ْر
خوخ..
�شفتي ٌ
ٌ
مرمر
وب�صدري
ْ
�ضحكت ق َُّب ُة ْ
و�صنوبر
و�شم�س..
وينابي ُع..
ْ
ٌ
ِ
تلم�س نهدي تتخ ّد ْر
�صارت املر�آ ُة لو ُ
والذي كان َ�سوِ ًّيا قبل عام ِني َت َد َّو ْر
ف َت َ�ص َّو ْر..
أم�س التي كانت على َ
تلعب
طفل ُة ال ِ
بابك ْ
َ
تتعب
كانت على
والتي ْ
ح�ضنك تغفو حني ْ
جوهر..
�
ْ
أ�صبحت قطع َة ْ
ال ُت َق َّد ْر..
خم�س ع�شر ْه
�صار عمري َ
�صرت �أجملْ
ُ
الرق�ص ..و� َأقبلْ
و�ستدعوين �إىل ِ
�سوف �أل َت ُّف ٍ
ق�صبي
ب�شال ّ
عربي..
و�س�أبدو كالأمريات ببهوٍ ّ
اليوم لن َ
� َ
تخجل فيِ ّ
أنت بعد ِ
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أ�صبحت �أطولْ
فلقد �
ُ
أ�صبح �أطولْ
�آ ِه كم �ص َّل ُ
يت كي � َ
�إ�صب ًعا� ..أو �إ�صبع ْني
�سن ًة �أو �سنت ْني
املدو ْر
�آ ِه ..كم ُ
ثرت على وجهي ّ
املدر�سي
و ُذ�ؤاباتي ..وثوبي
ّ
أبوي
احلب ..ب�شكلٍ � ّ
وعلى ِّ
أبوي
ال تعاملني ب�شكلٍ � ّ
خم�س ع�شر ْه»
فلقد �أ�صبح عمري َ
ت�ضج بالت�صفيق وال �شيء �إال انتظار �سماع التايل ي�سكت اجلمهور
القاعة ّ
خ�صو�صا ال�شّ باب وال�شّ ابات ال�صغار..
ً
ال�شّ اعر ي�سعل قلي ًال معربًا عن بدء الق�صيدة التالية:
ال�سمفونية اجلنوبية اخلام�سة:
وب
«�سم ْي ُت َك ا َجل ُن ْ
َّ
الب�سا عباء َة ا ُحل َ�سينْ ْ
يا ً
و�شم�س كربال ْء
َ
ُ
يحرتف الفدا ْء
يا �شج َر الورد الذي
ال�سما ْء
يا ثور َة ال ِ
أر�ض التقت بثور ِة ّ
يا ج�س ًدا يطل ُع من ترابهِ
قمح ..و�أنبيا ْء
ٌ
ا�سمح لنا..
ْ
33

َ
ال�سيف يف َي َد ْي ْك..
نبو�س
ب�أن َ
ا�سمح لنا..
�أن نعب َد اللـَّ َه الذي ُي ُّ
طل من ْ
عينيك
ُ
املغ�سول يف دمائهِ كالورد ِة اجلور َّي ْه
يا �أ ُّيها
� َ
أنت الذي �أعطيتنا �شهاد َة امليال ْد
وورد َة احلر ّي ْه..
•••
َ�س َّم ْي ُت َك ا َجل ُنوب..
حقل من الألغا ْم
يا َم ْن ُي َ�ص ّلي الفج َر يف ٍ
عرب اليوم �سوى الكال ْم
ال تنتظ ْر من ِ
ال تنتظر منهم �سوى ر�سائل الغرا ْم
•••
تلتفت �إىل الوراء يا �س ّيدنا الإما ْم
ال ْ
اجلهل والظال ْم
فلي�س يف الوراء غ ُري ِ
وال�سخَ ا ْم
ولي�س يف الوراء غ ُري الطني ُّ
ولي�س يف الوراء �إال مدنُ ُّ
روح والأقزا ْم
َ
الط ِ
الغني ي� ُ
ُ
أكل الفق ْري
حيث ُّ
حيث الكب ُري ي� ُ
ُ
أكل ال�صغ ْري
النظام ي� ُ
ُ
أكل النظام
حيث ُ
•••
وب
َ�س َّم ْي ُت َك ا َجل ُن ْ
ْ
وال�سنابل
َ�س َّمي ُت َك املياه
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التبغ التي ُتقَات ِْل
و�شتل َة ِ
الغروب
وجنم َة
ْ
ينتظر الوالد ْه
َ�س َّمي ُت َك الفج َر الذي ُ
َ
امل�شتاق لل�شّ هاد ْه
واجل�س َد
يا �آخر املدافعني عن ثرى طرواد ْه
�سمي ُت َك الثورةَ ،الده�ش َة ،والتغي ْري
ّ
�سم َ
والتقي ،والعزي َز والقدي ْر
النقي،
ّ
َّ
يتك َّ
�سمي ُت َك الكب َري �أ ُّيا الكب ْري
ّ
�سم َ
يتك اجلنوب.
ّ
•••
�سم َ
اجلنوب
يتك
ْ
ّ
يا �أ ُّيها الطال ُع َ
دفاتر الأ ّيا ْم
مثل
ِ
الع�شب من ِ
امل�سافر القد ُمي فوق ال�شَّ وكِ والآال ْم
يا �أ ُّيها
ُ
وال�ساطع كا ُحل�سا ْم
يا �أ ُّيها امل�ضي ُء كالنجمةِ ّ ،
َ
لوالك ما زلنا على عباد ِة الأ�صنا ْم
َ
لوالك كنا نتعاطى َعل ًنا
ح�شي�ش َة الأحال ْم
َ
ال�سيف يف ي َد ْي َك
نبو�س
ا�سمح لنا ب�أن َ
ا�سمح لنا �أن جنم َع الغبار عن نَع ّل ْي ْك
ْ
جتئ يا �س ّيدي الإما ْم
لو مل ْ
ِب ِّي
ُك َّنا �أما َم القائدِ الع رْ ِ
مذبوح َني كالأغنا ْم.
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يا �س ِّيدي
يا �س ِّيد الأحرا ْر:
أنت
يبق �إال � ْ
مل َ
قوط وال َّدما ْر
ال�س ِ
يف ِ
زمن ّ
الثوري
الرتاج ِع
ِّ
يف زمن ُ
القومي،
اجع
ِّ
والترَّ ِ
الفكري،
والترَّ اجع
ِّ
والل�صو�ص وال ُت َّجا ْر
يف زمن الفرا ْر
نوب،
الكلمات �
ْ
ُ
أ�صبحت يا �س ّيدي ا َجل ْ
للبيع والإيجا ْر
ِ
راق�صات
ي�شتغلن
واملفردات
ُ
ٍ
َ
النفط ..والدوال ْر..
يف بالدِ ِ
أنت
يبق �إال � ْ
مل َ
جاج
ت�س ُري فوق ال�شَّ وكِ وال ّز ْ
الكرام..
والإخو ُة
ُ
نائمون َ
جاج
َ
فوق ال َب ِ
ي�ض ،كال ّد ُ
جاج
احلرب،
َ
يف ِ
زمن ِ
يهربون كال ّد ّ
اجلنوب:
يا �س ّيدي
ْ
امللح التي ي�سكنها الطاعونُ والغُبا ْر
يف ُم ُدنِ ِ
املوت التي ُ
تخاف �أن تزو َرها الأمطا ْر
يف ُم ُدنِ ِ
أنت..
يبق �إال � ْ
مل َ
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ت�س ُري َ
والزجاج
فوق ال�شَّ وكِ
ْ
الكرام..
والإخو ُة
ُ
نائمون َ
جاج
َ
فوق ال َب ِ
ي�ض ،كال ْد ْ
اجلنوب:
يا �س ّيدي
ْ
امللح التي ي�سكنها الطاعونُ والغُبا ْر
يف ُم ُدنِ ِ
املوت التي ُ
تخاف �أن تززو َرها الأمطا ْر
يف ُم ُدنِ ِ
أنت..
يبق �إال � ْ
مل َ
َ
أعناب ،والأقما ْر
تزرع يف حياتِنا
النخيل ،وال َ
أنت� .إال � َ
أنت� ..إال � َ
يبق �إال � َ
أنت
مل َ
فافتح لنا ب ّواب َة ال ّنهار»..
ْ
ت�صفيق حا ّد..
املتوح�شة».
نزار :و�أخ ًريا �س�أقر�أ بع�ض �أبيات من «الق�صيدة ِّ
للحب الذي نحن
متوح�شة و�إمنا هي طلب ّ
يبت�سم ويتابع :ولكنها لي�ست ّ
بحاجة فع ًال �إليه دائ ًما.
ت�صفيق ..يبد�أ بالإن�شاد:
أحبيني..
«� ّ
أحبيني ..بال ُع َق ِد..
� ّ
ِ
ِ
خطوط يدي
و�ضيعي يف
ٍ
ل�ساعات..
أيــــــام..
أ�سبوع ..ل ٍ
أحبيني ..ل ٍ
� ّ
يهتم بال ِأبد..
ُ
فل�ست �أنا الذي ُّ
الريح،
�أنا
ُ
�شهر ِ
ت�شرينُ ..
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والب ِد..
والأمطارِ ..رَ َ
ت�شرين ..فان�سحقي..
�أنا
ُ
ٍ
ك�صاعقة على ج�سدي..
أحبيني .وال تت�ساءيل َك ْيفا.
� ّ
وال تتلعثمي َخ َج ًال
أحبيني ..بال �شكوى
� ّ
ُ
ال�س ْيفا؟
�أي�شكو ال ِغ ْم ُد� ..إذ
ي�ستقبل َّ
وكوين البح َر واملينا َء..
أر�ض واملنفى
كوين ال َ
ُ
ال�ص ْح َو والإع�صا َر
وكوين َّ
ُكوين ال ِّل َني وال ُع ْنفَا
أ�سلوب
أحبيني ..ب� ِألف و� ِألف � ٍ
� ّ
كال�صيف..
تتكرري ّ
وال َّ
ال�ص ْيفَا..
�إنيَ �أكر ُه َّ
أحبيني ..وقوليها
� ّ
ُ�ض �أن تحُ ِ ّبيني بال ِ
�صوت
لأرف ُ
أرف�ض �أن �أُواري ا ُحل َّب
و� ُ
ال�ص ْم ِت»
يف ق ٍرب ِم َن َّ
انتهت الأم�سية وقام جم ٌع من احل�ضور مل�صافحة ال�شّ اعر والثناء على ال�شّ عر
الذي قيل.
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رائحة الوطن
ال�سيارة امل�سافات ب�سرعة ،فالطريق �إىل القنيطرة املح ّررة �سهل
تبتلع ّ
ال�سيارة بينما يك ّلمها هو عن ذكريات م ّرت..
وجميل ،رغد تقود ّ
يقول� :سنوات و�أنا �أحمل بالدي يف �صدري� ،أخ ِّبئها يف جفون ّ
كل حرف
كتبته ،يف كل نقطة حرب �سفحتها على الورق..
رغد :وهناك كثريون ي�س�ألون �أين هو الوطن يف �شعر نزار قباين �شاعر املر�أة
واحلب والغزل؟
ّ
كل فا�صلة ،يف ّ
يجيبها بحما�س :الوطن مر�سوم يف ّ
كل ر�شّ ة حرب يرتكها
�أديب على الورق.
رائحة الوطن هي رائحة مدادنا و�شواطئه وجباله و�أقماره وجنومه وعيون
ن�سائه ،هي بع�ض �أبجدياتنا.
بالدنا جمموعة كلمات جميلة.
كلمة منك ،وكلمة مني ،ق�شّ ة حتملينها � ِأنت وق�شّ ة �أحملها �أنا ..هكذا ي�صنع
الربيع ..و�أنا ي�سعدين �ألف م ّرة ،ي�سعدين �أن �أكون ع�شبة �صغرية يف هذا
الربيع� ،أن �أكون ًّ
خطا بني خطوط اللوحة الكبرية التي تر�سمها �أ�صابع
املوهوبني يف بالدي.
رغد :ورغم ح ّبك الكبري لبالدك ف�أنت بعد نك�سة حزيران  1967قد �أنزلت
غ�ضبك ك ّله على هذه البالد التي حت ّبها ،وت�ص َّرفت ب�ساد ّية وك�أنك ترق�ص
فوق جراحا ِتها؟
نزار ب�أمل:
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احلزين
«يا وطني
ْ
َح َّول َتني بلحظةٍ ..
احلب واحلن ْني
من ٍ
�شاعر ُ
يكتب �شع َر ّ
يكتب ّ
بال�سك ْني»..
ٍ
ل�شاعر ُ
كتبت «هوام�ش على دفرت النك�سة» يف مناخ من املر�ض
يا عزيزتي لقد ُ
والهذيان وفقدان الرقابة على �أ�صابعي ،لذلك جاءت ب�شكل �شحنات
ّ
متقطعة و�صدمات كهربائية متالحقة ت�شبه �صدمات التيار العايل التوتر..
بقمة الع�صبية والتوتر والته ّيج ،و�أنت
تقاطعه رغد� :إذن فقد كتبتها و�أنت ّ
�ضد ال�شعر؟!.
تعلم �أن التهيج هو ّ
علي يا ترى ،ان�سجا ًما مع منطقي الفني� ،أن
نزار� :أعرف ذلك ،ولكن هل كان َّ
�أنتظر انح�سار مياه الطوفان حتى �أكتب عن الطوفان ،وبالتايل هل كان على
وم�سرحا �أن ي�ضع �أع�صابه يف ث ّالجة حتى ترحل
الأدب العربي �شع ًرا ورواية
ً
العا�صفة وتنح�سر الغيوم الرمادية ،وينبت لل�شجر املحرتق �أوراق جديدة.
هذا املنطق �صحيح من الوجهة النظرية ،لو �أن �أع�صاب الفنان م�صنوعة من
القطن ،ولو �أن اجلرح املفتوح يف حلم كربيائنا يقتنع باالنتظار.
«يوجعني �أن �أ�سم َع الأنباء يف ال�صباح
يوجعني
النباح..
�أن �أ�سم َع ْ
ما َ
دخل اليهو ُد من حدودِ نا
و�إمنا
مل ..من ُعيوبِنا»..
ت�س ّربوا كال ّن ِ
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ته ّز رغد ر�أ�سها ب� ًأ�سى وتقول:
نعم .لقد د ّم َر حزيران ّ
كل �أحالمنا اجلميلة فانهارت الآمال التي �صنعناها
طيلة �سنوات عديدة ،انهارت يف حلظات بل يف ثوانٍ قليلة..
نزار:
«نريد جي ًال غا�ض ًبا
يفلح الآفاقْ
ُ
نريد جي ًال ُ
وينك�ش التاريخَ من جذور ِه
ُ
وينك�ش الفك َر م َِن الأعماقْ
ُ
َ
املالمح
خمتلف
نريد جي ًال قاد ًما
ُ
ْ
ي�سامح
يغفر الأخطا َء ..ال
ال ُ
ْ
ال ينحني ..ال ُ
يعرف النفاقْ
نريد جي ًال ..رائ ًدا ..عمالقْ
ُ
يا �أ ُّيها ال ْ
أطفال
ُ
�سنابل ال ْ
آمال
أنتم
من
ِ
املحيط للخليجُ � ،
أنتم ُ
�سيك�سر ال ْ
أغالل
اجليل الذي
ُ
و� ُ
ُ
أفيون يف ر�ؤو�سنا..
ويقتل ال َ
ُ
ويقتل ْ
اخليال..
بون
يا �أ ُّيها الأطفال� ،أنت ْمَ ،ب ْع ُد ،ط ّي ْ
طاهرون
وطاهرون ،كال ّندى والثّلج،
َ
ْ
املهزوم يا � ْ
أطفال
ال تقر�ؤوا عن جيلنا
ِ
خائبون
فنحن
ْ
ونحنَ ،
تافهون
مثل قِ�شر ِة البطيخ،
ْ
ُ
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ْ
كالنعال..
منخورون ..منحورون
ونحن،
َ
ُ
ال تقر�ؤوا �أخبارنا
ال تقتفوا �آثارنا
ال تقبلوا �أفكارنا
فنحن ُ
وال�س ْ
عال،
جيل القيء ،وال ُّز ّ
هريُّ ،
ونحن ُ
ق�ص على ْ
احلبال
جيل ِ
الدجل ،وال ّر ِ
يا �أيها ال ْ
أطفال
َ
�سنابل ال ْ
آمال
يا مط َر الربيع ،يا
اخل�صب يف حياتنا العقيم ْة
�أنتم بذو ُر
ِ
أنتم ُ
�سيهزم الهزميةْ»..
اجليل الذي
ُ
و� ُ
رغد :وكانت ردود الفعل عند ن�شر الق�صيدة قبالت من هنا و�شتائم من
هناك� ،أزهار من هذا و�أ�شواك من ذاك..
يهز ر�أ�سه مبرارة ّ
ويتذكر :عندما ن�شرت الق�صيدة يف جملة الآداب �صودرت
املجلة و�أُحرقت �أعدادها يف �أكرث من مدينة عربية..
يبق طالب وال موظف وال جندي �إال
رغد :ولكنها تنا�سلت وكرثت ومل َ
وعمل ن�سخة من الق�صيدة قر�أها.
مقد ًرا لها لو مل
نزار :لأن الكتابات املمنوعة تنت�شر �أكرث بكثري مما كان ّ
تتع ّر�ض للمنع والتحرمي.
رغد :وما عالقة عبد النا�صر بالق�صيدة وما اخلالف بينك وبينه؟
نزار :ق�ضيتي مع عبد النا�صر لي�ست ق�ضية �شخ�صية� ،إنها عالقة بني من
يكتب ومن يحكم ،بني الفكر وبني ال�سلطة..
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رغد :ولكن الهجوم يف م�صر بعد الق�صيدة كان كب ًريا عليك ،واال ّتهام كان
ب�أنك تعمل على حتطيم معنويات قومك مبثل هذه الق�صيدة.
نزار :نعم كان الهجوم حا ًّدا وقد ُم ِن ْع ُت من الدخول �إىل م�صر �إثر تلك
نعت ق�صيدتي.
الق�صيدة وكذلك ُم ْ
لكن الرئي�س الراحل جمال عبد النا�صر وقف موقفًا ال يقفه عادة �إال
واللماحون واملوهوبون الذين انك�شفت ب�صريتهم و�شفّت
عظماء النفو�س َّ
وال�سمو
ر�ؤيتهم فارتفعوا بقيادتهم وت�ص ّرفاتهم �إىل �أعلى املراتب الإن�سانية ّ
الروحي..
رغد :نعم ..لقد وقف ال ّرئي�س عبد النا�صر �إىل جانبك يوم كانت الدنيا
ترعد ومتطر على ق�صيدتك ،وك�سر احل�صار الر�سمي الذي حاول عزلك
عن م�صر و�شعبها .ولكن كيف علم عبد النا�صر مبنعك وكيف تدخل
�شخ�ص ًيا يف هذه الق�صيدة؟
نزار :حني �شعرت �أنّ احلملة خرجت من نطاق ال َّنقد واحلوار احل�ضاري،
أتوجه مبا�شرة �إىل الرئي�س جمال عبد
ودخلت نطاق الو�شاية ،ق ّر ُ
رت �أن � ّ
النا�صر وبعثت له هذه الر�سالة.
يخرج ر�سالة من جيبه ،يفتحها بعناية وحذر ويبد�أ بالقراءة:
"�سيادة الرئي�س جمال عبد النا�صر
أحزان من
وطوقتنا ال ُ
يف هذه الأيام التي �أ�صبحت فيها �أع�صابنا رما ًداّ ،
كل مكان ،يكتب � َ
ّ
اليوم من ِق َبلِ ال�سلطات
إليك �شاعر عربي َّ
يتعر�ض َ
الر�سمية يف اجلمهورية العربية املتحدة لنوع من الظلم ال مثيل له يف
تاريخ الظلم.
وتف�صيل الق�صة� ،أنني ن�شرت يف �أعقاب نك�سة اخلام�س من حزيران
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ق�صيدة عنوانها (هوام�ش على دفرت النك�سة) �أودعتها خال�صة �أملي
ومت ّزقي ،وك�شفت فيها عن مناطق الوجع يف ج�سد �أمتي العربية،
القتناعي � ّأن ما انتهينا �إليه ال يعالج بالتواري والهروب ،و�إمنا باملواجهة
الكاملة لعيوبنا و�سيئاتنا ،و�إذا كانت �صرختي حادة وجارحة ،و�أنا
�أعرتف �سلفًا ب�أنها كذلك ،فلأن ال�صرخة تكون بحجم الطعنة ،ولأن
النزيف يكون مب�ساحة اجلرح.
ومن م ّنا يا�سيادة الرئي�س مل ي�صرخ بعد  5حزيران؟
ال�سماء ب�أظافره؟
َم ْن م ّنا مل يخد�ش ّ
من منا مل يكره نف�سه وثيابه وظ ّله على الأر�ض؟
�إن ق�صيدتي كانت حماولة لإعادة تقييم �أنف�سنا كما نحن ،بعي ًدا عن
التبجح واملغاالة واالنفعال ،وبالتايل كانت حماولة لبناء فكر عربي
ّ
جديد يختلف مبالحمه وتكوينه عن فكر ما قبل  5حزيران.
�إنني مل �أقل �أكرث ّمما قاله غريي ،مل �أغ�ضب �أكرث مما غ�ضب غريي،
وكل ما فعلته �أنني �صنعت ب�أ�سلوب �شعري ما �صاغه غريي ب�أ�سلوب
�سيا�سي �أو �صحفي.
و�ضوحا و�صراحة،
و�إذا �سمحت يل يا �سيادة الرئي�س �أن �أكون �أكرث
ً
قلت �إين مل �أجتاوز يف ق�صيدتي نطاق �أفكارك يف النقد الذاتي ،يوم
وقفت بعد النك�سة تك�شف ب�شرف و�أمانة ح�ساب املعركة ،وتعطي ما
ُ
لقي�صر لقي�صر وما للـَّه للـَّه.
�إنني مل �أخرتع �شي ًئا من عندي ،ف�أخطاء العرب النف�سية وال�سيا�سية
وال�سلوكية ،مك�شوفة كالكتاب املفتوح.
وماذا تكون قيمة الأديب يوم يجنب عن مواجهة احلياة بوجهها الأبي�ض
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يتحول �إىل مه ِّرج مي�سح
ووجهها الأ�سود م ًعا؟ ومن يكون ّ
ال�شاعر يوم ّ
�أذيال املجتمع وينافق له؟
لذلك �أوجعني يا �سيادة الرئي�س �أن تمُ َن َع ق�صيدتي من دخول م�صر ،و�أن
ُيفر�ض ح�صار ر�سمي على ا�سمي و�شعري يف �إذاعة اجلمهورية املتحدة
و�صحافتها.
والق�ضية لي�ست ق�ضية م�صادرة ق�صيدة �أو م�صادرة �شاعر ،لكن الق�ضية
�أعمق و�أبعد.
الق�ضية هي �أن نح ّدد موقفنا من الفكر العربي ،كيف نريده؟ ُح ًّرا �أم
مهر ًجا؟
نبيا �أم ّ
ن�صف ّ
حر؟ �شجا ًعا �أم جبا ًنا؟ ًًّ
تفوه
الق�ضية هي �أن ي�سقط � ّأي �شاعر حتت حوافر الفكر الغوغائي لأنه ّ
باحلقيقة.
والق�ضية �أخ ًريا ،هي �أن نعرف ما �إذا كان تاريخ  5حزيران �سيكون
تاريخً ا نولد فيه من جديد ،بجلود جديدة و�أفكر جديدة ومنطق
جديد.
ق�صيدتي �أمامك يا �سيادة الرئي�س� ،أرجو �أن تقر�أها بكل ما عرفناه
عنك من �سعة �أفق ،و ُبعد ر�ؤيا ،ول�سوف تقتنع برغم ملوحة الكلمات
ومرارتها ،ب�أنني كنت �أنقل عن الواقع ب�أمانة و�صدق ،و�أر�سم �صورة
ال�شاحبة واملرهقة.
طبق الأ�صل ،لوجوهنا ّ
مل يكن ب�إمكاين ،وبالدي حترتق ،الوقوف على احلياد ،فحيا ُد الأديب
موت له.
ٌ
مل يكن بو�سعي �أن �أقف �أمام ج�سد �أمتي املري�ض� ،أعاجله بالأدعية
واحلجابات وال�ضراعات.
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يحب �أمته ،يا �سيادة الرئي�س ،يط ّهر جرحها بالكحول ،ويكوي
فالذي ّ
ـ �إذا لزم الأمر ـ املناطق امل�صابة بالنار.
�سيادة الرئي�س..
العدائي الذي تقفه مني ال�سلطات الر�سمية
�إنني �أ�شكو لك املوقف
ّ
يف م�صر ،مت�أثرة ب�أقوال بع�ض مرتزقة الكلمة واملتاجرين بها .و�أنا
ال �أطلق �شي ًئا �أكرث من �سماع �صوتي ،فمن �أب�سط قواعد العدالة �أن
يف�سر ما كتبه ،وللم�صلوب �أن ي�س�أل عن �سبب
ُي َ
�سمح للكاتب �أن ّ
�صلبه.
بحرية احلوار ،ف�أنا �أُ ْ�ش َت ُم يف م�صر
ال �أطالب يا �سيادة الرئي�س� ،إال ّ
كتبت
وال �أحد يعرف ملاذا �أُ�شتم ،و�أنا �أُط َعن بوطنيتي وكرامتي لأنني ُ
ق�صيدة ،وال �أحد قر�أ حرفًا من هذه الق�صيدة.
لقد دخلت ق�صيدتي َّ
كل مدينة عربية و�أثارت جد ًال كب ًريا بني املث َّقفني
احلق يف م�صر وحدها؟
و�سلبا ،فلماذا �أُح َرم من هذا ّ
العرب �إيجا ًبا ً
ومتى كانت م�صر تغلق �أبوابها يف وجه الكلمة وت�ضيق بها.
يا �سيدي الرئي�س..
ال �أريد �أن �أ�ص ّدقَ �أن َ
َ
واملجروح على
النازف على نزيفه،
مثلك يعاقب
َ
جراحه ،وي�سمح با�ضطهاد �شاعر عربي �أراد �أن يكون �شريفًا و�شجا ًعا
يف مواجهة نف�سه و�أمته ،فدفع ثمن �صدقه و�شجاعته.
يا �سيدي الرئي�س..
ال �أ�ص ّدقُ �أن يحدث هذا يف ع�صرك..
نزار قباين
بريوت يف  30ت»1967/1
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�أنهى قراءة الر�سالة و�أعادها �إىل جيبه ككنز ثمني ،قالت رغد:
�إنها �شجاعة كبرية منك ومواجهة مبا�شرة.
نزار :تعرفني ،مل يطلْ �صمت عبد النا�صر ،ومل متنعه م�شاكله الكبرية
وهمومه التي جتاوزت هموم الب�شر من االهتمام بر�سالتي ،ولكنه �سرعان
ما و�ضع مالحظات على ال ّر�سالة وتعليمات حا�سمة ب�إلغاء كل التدابري
ال�سماح
التي ا ُّتخذت خط�أ بحقّي وبحقِّ م�ؤلفاتي وطلب �إىل وزارة الإعالم ّ
بتداول الق�صيدة.
ورجعت �إىل م�صر بحماية عبد النا�صر..
رغد بفرح:
َ
أ�شد بريقًا ونيلها �أكرث ا ِّت�سا ًعا ،وجنومها
نزار:
�شم�س م�صر � َّ
ُ
رجعت لأجد َ
�أكرث عد ًدا.
لقد ك�سر الرئي�س عبد النا�صر مبوقفه الكبري جدا َر اخلوف القائم بني الفن
أوتي من
وبني ال�سلطة ،بني الإبداع وبني الثورة ،وا�ستطاع �أن يكت�شف ،مبا � َ
�سيامي ملت�صق ،وح�صانان
َح ْد ٍ�س و�شمولٍ يف الر�ؤية� ،أن الفن والثورة تو�أم ّ
ّ
يج ّران عرب ًة واحدة ..و�أن ّ
�سيحطم العربة ،ويقتل
كل حماولة لف�صلهما
احل�صانني..
انتهت ال ّرحلة �إىل القنيطرة عرو�س اجلنوب بالتج ّول يف �شوارعها وتناول
الطعام يف �أحد املطاعم التي افتتحت بعد حرب ت�شرين التحريرية..
امل�سجل ينطلق ب�أ ٍ
غان
�أما طريق العودة �إىل دم�شق فكان هادئًا و�صوت ّ
من �شعر نزار م ّرة ب�صوت كاظم ال�ساهر و�أخرى ب�صوت جناة �أو ماجد ًة
الرومي..
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قويل �أُحِ ُّب َك
الدم�شقي يجل�سان قرب الربكة وروائح اليا�سمني
يف حديقة املنزل
ّ
ّ
امل�سجل ببع�ض الأغنيات التي هي
والفل تغمرهما بينما ينطلق �صوت ّ
من ت�أليف ال�شّ اعر..
ال�سماع لت�س�أله فج�أة وبابت�سامة� :أال تالحظ
تفيق رغد من ا�ستغراقها يف ّ
�أ َّنك يف �أ�شعارك ،ورغم �أ ّنك تكون غارقًا يف احلب ،تنظر �إىل نف�سك على
�أنك �أ�صل احلياة واجلمال ف�أنت تقول:
أبنيك �شع ًرا و�صد ًرا
«اتركيني � ِ
عينيك»
تلوين ِ
و َدعي يل َ
و�أنت �أي�ضً ا تك ّرر �أنَّ ح ّب َك للمر�أة هو الذي يجعلها �أهم الن�ساء.
يجيبها بعد ّ
تفكر :عندك حق� ،أنا �أ�شعر �أنني خالق للجمال ولوالي ملا َب ِق َي
وخلد..
أنت مفقود ْه
«خارج �صدري � ِ
َ
أنت جمهول ْه
خارج �شِ عري � ِ
مدفونة حتت جليد ال�سنني
دائما
مليكةِ ..
كنت معي ً
�صرت للآخرين؟»
و�صرت بعديِ ..
ِ
رغد :وتقول:
«لأنيّ �أُح ُّب ِك..
أ�صبحت واحد ًة من �أه ِّم ال ّن�سا ْء..
�
ِ
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�ست ع�ص ًرا جدي ًدا
و� ّأ�س ِ
ودي ًنا جدي ًدا
أ�صبحت يف ُك ُت ِب ال�شّ ِعر حمفوظ ًة
و�
ِ
كتب الأنبياء».
ويف ِ
أدب ٍ
خالد؟!
نزار� :أمل يتح ّول ح ّبي وو�صفي لها �إىل � ٍ
ْحت يو ًما يا بنف�سجتي
«�إذا ت�صف ِ
الكتاب الذي ال ُي ْ�ش ِب ُه الك ُتبا
هذا
َ
تباركي بحرويفُّ ..
كل فا�صلةٍ
أ�صبحت �أد ًبا
عنك يو ًما� ..
ْ
كتب ُتها ِ
ُ
بال�ضو ِء عن عينيك ،هل �أح ٌد
كتبت َّ
عينيك قد كتبا؟
بال�ضو ِء عن ِ
�سواي َّ
َ
وكنت جمهول ًة حتى � ُ
أتيت �أنا
ِ
�أرمي على �صدرِكِ ال َ
أفالك وال�شُّ ُهبا
�أنا� ..أنا ..بانفعاالتي و�أخيلتي
تراب َن ْه َد ْي ِك قد َح ّو ْل ُت ُه َذه َبا».
ُ
تنم عن التعايل؟!
رغد :وهذه النظرة �أال ّ
نزار بفخر:
ببيت �شاردٍ
«�أنا �أهد ُم ال ُّدنيا ٍ
ببيت �شاردِ
و�أُ َع ِّم ُر ال ّدنيا ٍ
جمال ِّ
�صنعت َ
ُ
بيدي
كل جميلةٍ
و�أ َث ْر ُت نخو َة ّ
كل نهدٍ ناهدِ ».
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رغد :وما دور املر�أة �إذن؟
ع�شب دفاتري وتتغيرّ حياتي:
نزار :املر�أة بالن�سبة يل �إلهام ،فعندما �أُ ِح ُّب ُت ُ
�صرت حبيبتي
«ملاذا ..ملاذا ..منذ ِ
ُع�ش ُب
فاتر ت ِ
ُي�ضي ُء مِدادي وال ّد ُ
ت َغيرَّ َ ِت الأ�شيا ُء منذ َع ِ�ش ْقتِني
ُ
ألعب
و�
أ�صبحت كالأطفال ..بال�شَّ ِ
م�س � ُ
ُ
ر�س ًال غ َري �أ َّنني
ول�ست نبي ًا ُم َ
أكتب»
�أ�ص ُري نب ًّيا ..عندما ِ
عنك � ُ
تبت�سم رغد وتقول :ولكن يف ِّ
احلب مل يطرقْ
كل م َّر ٍة تبد�أ من جديد وك�أنّ َّ
َ
بابك من قبل:
أحببت
«ع�شرين �ألف امر�أ ٍة � ْ
َ
ع�شرين � َ
بت
ألف امر�أة ج َّر ْ
َ
ُ
�شعرت �أنيِّ الآن قد بد� ْأت»
فيك يا حبيبتي
وعندما
ُ
التقيت ِ
كل امر�أة ّ
نزار :لأنّ ّ
ت�شكل جتربة خا�صة بالن�سبة يل:
لل�سما ْء
«�أ�شكوكِ ّ
لل�سما ْء
�أ�شكوكِ ّ
ا�ستطعتَ ،
كيف� ،أن تخت�صري
كيف
ِ
جمي َع ما يف الأر�ض من ن�سا ْء»
رغد �ضاحكة :و�أنت حزين الخت�صار ال ّن�ساء يف امر�أة واحدة؟!
ما دامت هذه املر�أة قد ت�س ّربت يف م�سامات جلدك فلن تف�سح املجال لأخرى
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ِ
م�سامات جلدي
ت�سر ْب ِت يف
«قد َّ
تت�سر ْب
مثلما قطر ُة ال ّندىّ ..
اعتيادي على ِ
�صعب
غيابك ٌ
ِ
أ�صعب
واعتيادي على
ح�ضورك � ْ
أحب ِك ..حتى
كم �أنا ..كم �أنا � ّ
� َّأن نف�سي ..من ِ
تتعج ْب»
نف�سها ّ
يبت�سم ويقول� :أنا ال �أعرت�ض على �أن تكون يل حبيبة واحدة ،ولكن ال ّبد
فباحلب �أُ�صبح
من وجود حبيبة يف حياتي ليزيد جمايل ولت�ضي َء �أ�صابعي ّ
ً
ملكا مت ّو ًجا على عر�ش الق�صيدة وال�شِّ عر:
«قويل �أُح ُّب َك كي تزي َد و�سامتي
فبغري ُح ِّب ِك ال �أكونُ جميال
قويل �أح ُّب َك كي ت�ص َري �أ�صابعي
وت�صبح جبهتي قنديال
ذه ًبا
َ
الآن قوليها..
الآن قوليها ..وال ترت َّددي
بع�ض الهوى ال يقبل الت�أجيال
�س�أغيرّ ُ التقو َمي لو � ْأح َببتِني
�أحمو ف�صو ًال �أو � ُ
أ�ضيف ف�صوال
العهد القد ُمي على يدي
و�سينتهي ُ
الن�سا ِء بديال
و� ُ
أقيم عا�صم َة ّ
َمل ٌِك �أنا لو تُ�صبح َني حبيبتي
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مو�س مراك ًبا وخيوال
�أغزو ال�شّ َ
ال تخجلي م ّني فهذي فر�صتي
أكون بني العا�شق َني ر�سوال»
ل َ
َ
�صارحتك بح ّبها ،ولكنك
رغد :حت ّبها وتعرف متا ًما �أنك ت�صبح �أجمل �إذا
دائ ًما حتاول �إقناعها ب�أنك املم َّيز واملتف ّوق على النا�س جمي ًعا بقدراتك
الفريدة التي تب ّز بها امللوك والقواد واملحاربني..
«�أحت ّدى َّ
اقك يا �سيدتي
كل ع�شّ ِ
من ملوك ،وم�شاهري ،وق ّواد عظام
ري�ش النعا ْم
�أن يكونوا �صنعوا ِ
تختك من ِ
�أو يكونوا �أطعموا َن ْه َد ْي ِك ..يا �س ّيدتي
توت ال�شام
بلح الب�صرةِ� ..أو َ
َ
�أحت ّداهم جمي ًعا
�أن ّ
مكتوب ه ًوى كمكاتيب غرامي
يخطوا لك
َ
�أو يجيئوكِ  ،على َكثرْ َ تِهم
وكالم ككالمي..
ٍ
بحروف كحرويفٍ ،
�أحت ّدى..
عينيك ،يا �س ّيدتي ،قد �سبقوين
َم ْن �إىل ِ
م�س يف راحاتِهم ،وعقو َد اليا�سم ِني
َ
يحملون ال�شّ َ
�أحت ّدى َّ
كل َم ْن عا�شرتِه ْم
بحر احلن ِني
من جمان َني ،و�أطفالٍ  ،ومفقودين يف ِ
�أن يح ّبوكِ ب�أ�سلوبي وطي�شي وجنوين»
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يتابع الق�صيدة:
«�أحت ّداهم جمي ًعا..
�أن يكونوا اكت�شفوا..
آالف ّ
كيف تغدو بني �أهدا ِب ِك � َ
الطيو ِر
�أو يكونوا اقتنعوا
ِ
م�س تدو ُر
�أن نهديك
يدوران كما ّ
ال�ش ُ
�أحت ّدى..
احلب يف �ش ّتى الع�صورِ
مفردات ِّ
ِ
جدران �صيدون و�صو ِر
والكتابات على
أقدم � ِ
أوراق الهوى
فاقرئي � َ
ال�سطورِ..
جتديني دائم ًا بني ّ
احلب
�إنني � ُ
أ�سكن يف ّ
فما من ٍ
قبلة
عطيت
�أُ ِخذ َْت� ..أو �أُ ْ
لي�س يل فيها ٌ
ح�ضور..
حلول �أو
ْ
ِ
�سيدتي
�أحت ّدى �أ�شج َع
الفر�سان ..يا ّ
وبواري َد القبيل ْه..
أحب ِ
هم
�أحت ّدى َم ْن � ّ
وك و َم ْن �أحبب ِت ْ
ِ
ميالدك ..ح ّتى ِ
�صرت كال ّنخلِ
العراقي ..طويل ْه
منذ
ِّ
�أحت ّداهم جمي ًعا..
�أن يكونوا قطر ًة �صغرى ببحري..
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�أو يكونوا �أطف�ؤوا �أعمارهم
مثلما �أطف� ُأت يف ِ
عينيك عمري
�أحت ّد ِاك �أنا� ..أن جتدي
عا�ش ًقا مثلي
ذهبيا َ
مثل ع�صري..
وع�ص ًرا ًّ
تريدين ،ارحلي
حيث
فارحليُ ،
َ
وا�ضحكي
وابكي
وجوعي
وتعري
ّ
أعرف � ْأن ْلن ِ
ف�أنا � ُ
جتدي
غاب ًة فيها تنام َني
ك�صدري»..
متقدم و�سابق ل�سائر
رغد� :أنت تفتخر بتم ّيزك النوعي� ،أي �إنك ك�شاعر ّ
الب�شر من ّ
كل الأ�صناف الأخرى ،و�أنت تخاطب املر�أة وتريد منها �أن
أنت الذي تخ ّلد هذا اجلمال
تعرف مقدرتك على �إبراز حما�سنها وب�أنك � َ
وتعطيه حقّه يف البقاء..
ولكن عندما حت ّبك ك�شاعر ترف�ض وتطالبها ب�أن تفهمك وحت ّبك كرجل!!
يقول :لأنني رجل قبل �أن �أكون �شاع ًرا
ق�صائده
«�أحببتِني �شاع ًرا طارت
ُ
فحاويل م ّر ًة �أن تفهمي ال ََّر ُجال
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وحاويل م ّر ًة �أن تفهمي مللي
قد ُ
يعرف اللـَّ ُه يف ِف ْر َد ْو�سِ هِ املَ َلال
ا�س �شهو ُت ُه ْم
يل �شهوتي مثلما لل َّن ِ
ُ
ول�ست َر ًّبا خراف ًيا وال بطال»
رغد� :صحيح ما تقول ..لكن يا �سيدي نحن �شعوب نعي�ش حتت �سحر
ال�شّ عر والكلمة ،وعندما ُتعجب امر�أة برجل َ
مثلك ف�أ ّول ما يلفتها �أنه
�شاعر ،حتى يخرج ال ّرجل من داخله مبا فيه من مميزات الرجولة فتح ّبه �أو
ال حت ّبه..
احلب ال�صادقة يف حياتي قليلة ج ًدا..
نزار :نعم ..ولهذا كانت عالقات ّ
«قلبي كمِ نف�ضةِ ال ّرمادِ � ..أنا
�إن تنب�شي ما فيه ..حترتقي
ويظلمني
�شِ عري �أنا قلبيُ ..
َم ْن ال يرى قلبي على الورقِ ».
تذهب رغد لإعداد القهوة ،بينما نزار يق ّلب �أ�شرطة الكا�سيت ويختار
ت�صب القهوة
�أحدها ..يرتفع �صوت ال�ساهر ب�أغنية «�أ�شهد» ..تعود رغد ُّ
وتقدمها..
ّ
ال�سن قد �أنع�ش غريزتك ُّ
الطفول ّية بدل �أن ي�ضعفها
تقول� :إن ّ
تقدمك يف ّ
حدتها..
�أو يخف َّف من ّ
فما زلت تتك ّلم عن املر�أة التي حت ُّب َك وك�أنها �أمك التي جتمع �ألعابك
وتتحمل حماقاتك وت�صرب على جنونك..
ّ
امل�سجل:
يبت�سم ويرفع �صوت ّ
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أتقنت اللعب َة �إال � ِ
أ�شهد �أن ال امر�أ ًة � ِ
أنت
«� ُ
ِ
احتملت
أعوام كما
واحتملت حماقتي ع�شر َة � ٍ
ِ
�صربت
وا�صطبـــرت على جنـــــوين مثلما
ْ
بت دفاتري
مت �أظافري ،ور َت ْ
وق ّل ْ
أطفال �إ ّال � ِ
و�أدخلتني رو�ض َة ال ِ
أنت».
حتب �أ ّمك ،هل هي عقدة �أوديب؟
رغد :و�أن تكون املر�أة التي ّ
نزار� :أنا ال �أق�صد �أن نزعة الع�شق بي ت ّتجه غريز ًيا نحو �أمي ..هذا غري وارد..
أعي�ش حال َة طفول ٍة م�ستم ّرة يف �سلوكي ،يف ت�ص ّرفاتي
ولكنني �أقول �إنني � ُ
ويف كتابتي..
الطفولة هي املفتاح �إىل �شخ�صيتي ،و�إىل �أدبيّ ،
وكل حماولة لفهمي خارج
دائرة الطفولة هي حماولة فا�شلة� ..إنني بحاجة دائمة �إىل الرعاية واحلماية
واالهتمام.
«�أخط� ِأت يا �صديقتي بفهمي
فما �أُعاين عقد ًة
وحلمي
وال �أنا � ُ
أوديب يف غرائزي ُ
لكن َّ
كل امر�أ ٍة �أحبب ُتها
َّ
تكون يل
� ُ
أردت �أن َ
حبيبتي و�أ ّمي..
من ِّ
كل قلبي �أ�شتهي
لو ت�صبحني �أ ّمي»..
رغد :لهذا تتك َّرر يف ق�صائدك �ألفاظ «يا �صغريي يا طفلي» التي تخاطبك
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بها حبيبتك ،وكذلك يكرث ترداد �أن احلبيبة حتاول التخفيف من ك�آبتك
وحتاول تهدئة �أع�صابك فتم�سح على جبهتك املتعبة ب�أناملها ال ّرقيقة كما
تفعل الأم:
مَ ْ
ِ���ق
«ن ع��ل��ى زن����دي ال��� َّرخ���ي���م و� ْأ����ش���ف ْ
�������ص���اب ْ
ِ���ك
ي���ا
َ
رف���ي���ق ِّ
ال�����ص��ب��ا ع��ل��ى �أَ ْع َ
���ت يل ق��ل��ي�ل ًا
أ������س وال���ت���ف ْ
�������ع ال����� ّر� َ
ا ْر َف ِ
ي���ا ����ص���غ�ي�ري� ،أك����أب��� َت���ن���ي ب��اك��ت��ئ��اب ْ
��ك
�����س
م�����س��ح ْ
��ت ج��ب��ه��ت��ي ب���أن��ام��ل��ه��ا اخل��م ِ
و َف ّ
ْ
امل���ت�������ش���اب���ك»
�����ش����ع����ري
������ت
������ك ْ
َ
نزار :املر�أة التي �أحبها يجب �أن تكون ت�شبهني ،و�أن تكون �أمي ،و�أن يكون
فني جزء من عمرها كما هو جزء من عمري..
رغد :وكيف ت�شبهك؟
نزار� :أن ت�شبهني حبيبتي ،معناه �أن تكون هناك �أر�ض م�شرتكة نقف عليها
متجان�سا..
م ًعا ،و�أن يكون �إيقاع روحينا و�أفكارنا
ً
�أن نهت َّز م ًعا لآالف ال�ش�ؤون ال�صغرية ،وتكون لنا �آالف االهتمامات
امل�شرتكة ،ونخرتع م ًعا �آالف الأ�شياء املفرحة..
«� ُ
أجمل ما يف عالق ِتنا
ال�شع َر هو �صديقُنا امل�شترَ كْ
� َّأن ِّ
ي�شرب قهو َته معنا
ُ
ويحت�سي نبيذَه معنا
وي�أخذ قيلو َل َت ُه معنا
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و�أروع ما ِ
فيك
� ِ
أنك تعتربينه واح ًدا من �أطفا ِلكْ
تحُ َ ِّممي َن ُه َّ
�صباح
كل ْ
وجتل�سي َنه على ركب ِتك
وتطعمي َن ُه ِ
بيدكْ
والف�ستق
رين له ال َّلو َز
ّ
ْ
وتق�ش َ
وتق�ص َني عليه حكاي َة �ساندريال
ّ
ينام
قبل �أن ْ
•••
�سيدتي
أهم ما يف ثقافتك يا ّ
� ُّ
� ِ
ال�ش ْعر
أنك من ِ
حزب ّ
و�أحلى ما يف لغتك �أ َّنها م�شت ّق ٌة من ِ
لغة الع�صافري
و ُمتتاليات (موزارت)
وجت ّل ِ
يات حمي الدين بنِ عربي..
أنت حبيبتي ..كما � ِ
� ِ
أنت حبيب ُة ق�صائدي
ت�ستقبلينها بب�شا�ش ْه
و ُتق ّدمني لها احللوى ،وع�ص َري الربتقالْ
وترتكينها جال�س ًة يف مكتبي
وتقفلني علينا الباب
•••
يا ق ّدي�ستي ال�صغرية:
الكرامات
�أ ّيتها اجلزيل ُة العطايا ،والكثري ُة
ْ
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ر�سولي ْه
كم كانت ُنبو�آ ُت ِك ُ
ِ
الر َ
حري
حني
ال�س ّ
اكت�شفت ّ
باط ِّ
بني �أنوثة الأنثى
و�أنوثة الق�صيد ْه..
وكم ِ
حقيقي ْه
كنت امر�أ ًة ّ
حني ِ
مللمت ق�صائدي
و�ش َك ْك ِتها يف ٍ
احلرير
خيط من
َ
ْ
وو�ضعتها حول ُع ُن ِقكْ
ِعق ًدا من اليا�سم ْني».
رغد :معك حقّ � ..أجمل ما يف احلياة �أن جند الآخر الذي ي�ستوعب �أحالمنا
نحب ..ولكنك يا �س ّيدي وبعد �سنوات الع�شق الطويلة وتعدّ د الن�ساء
ويحب ما ّ
ّ
بخفي حنني؟
يف حياتك ،تعرتف �أخ ًريا �أنك خرجت من مدر�سة الع�شق ّ
نزار:
ُ
الع�شق
«دخلت ملدر�سةِ
ِ
خم�س َني عا ًما
ُ
خرجت ب ُِخف ّّي ُح َني
ومنها
بدر�س الت�ص ّوف ِ�صف ًرا
� ُ
أخذت ٍ
ودر�س ال َّت َق�شُّ ِف ِ�صف ًرا
ِ
ومن�سي ِ�صف ًرا
الغرام ال ّر
ِ
ّ
ودر�س ِ
ولكنني..
ما تف َّو ُ
بدر�س اجلنون
قت �إ ّال ِ
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قمي�صا
علي ً
َلب ِْ�س ُت ال ّن�سا َء ّ
ُ
أظن قمي�صي حري ٌر
وكنت � ُّ
وح َني �أتى الرب ُد وال ّزمهري ْر
ت�أ ّكدت �أنيّ َلب ُ
ِ�ست العرا ْء»
رغد� :أ�ستاذ الهوى يتك ّلم هكذا!!
نزار:
تهتمي يا �س ّيدتي ،يف �أقوايل
«ال ّ
درو�س �أُعطيها
لي�س َّ
لدي ٌ
احلب
ال يف ِّ
اجلن�س
وال يف ِ
ُ
حات خيالِ
فن�صف كالمي �شَ َط ُ
بالكربيت
ألعب
ِ
ف�أنا � ُ
حر ُق نف�سي َ
جميع الأطفالِ .
و�أُ ِ
مثل ِ
•••
تهتمي
ال ّ
أكتب يا �س ّيدتي
فيما � ُ
ف�أنا ٌ
قمحا َ
فوق ال ّر ِيح
رجل ُ
يزرع ً
ويكتب �شِ ع ًرا َ
فوق املا ِء
ُ
وي�صن ُع ُح ًّبا
البحر
من مو�سيقى ِ
الع�شب
ِ
ومن رائحةِ
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الغابات
أنفا�س
ِ
ومن � ِ
•••
يا �س ّيدتي
كوين امر�أ ًة عاقل ًة
ف�أنا ُ
احلب
نبي ِّ
ل�ست َّ
وال �أتذ َّك ُر �أن
قد � ُ
أنزلت على ُم ْعج َبةٍ �آياتي
ف�أنا نف�سي
ُ
ل�ست �أُ�ص ِّد ُق �آياتي!!..
•••
ال ت�ضطربي يا �س ّيدتي
أعرف ماذا ُ
ف�أنا � ُ
يفعل ِ
فيك العِ�شقُ
ُ
الت
وتفعل يف َفمِ ِك ال ُق ُب ْ
و�أنا �أعرف ماذا يفعل َّ
يف ال�شّ ُعر
وكيف تُخَ ِّد ُرين رائح ُة احل ِرب
ويذبحني ُ
الكلمات
�سيف
ْ
ُ
•••
يا �س ّيدتي:
ال تنتظري الثّور َة مني
أ�شعر �أ َّن ِك �آخِ ُر ثوراتي»
ف�أنا � ُ
احلب وي�سكت عن هزائمه!
رغد :ال ّرجل عادة ّ
يتحدث عن انت�صاراته يف ّ
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يقاطعها :لأنّ غروره ال ي�سمح له �أن يقول� :سحقتني امر�أة �أو باعتني امر�أة،
ِ
ح�سابات ِع�شقي القدمية لوجدت �أنني يف �أكرث
ولكني لو رجعت �إىل
جتاربي العاطفية كنت �أنا القتيل ال القاتل واملذبوح ال الذابح:
درب الهوى
«ع�شرون عا ًما فوق ِ
فم َّر ًة ُ
كنت �أنا قات ًال
و�أك ُرث امل ّر ِات مقتوال
كتاب الهوى
ع�شرون عا ًما ..يا َ
ومل �أ َز ْل يف ال�صفحةِ الأوىل».
وكنت يف
كنت يف بع�ضها القاتل َ
احلب الكثرية التي َ
رغد :وبني ق�ص�ص ّ
بع�ضها املقتول ظهر اال ّتهام لك بالدوجنوانية؟!
نزار :بالطبع �أنا ل�ست دون جوانًا ،فالدون جوان بهلوان حمرتف ال تعنيه
احلب وال يتعامل معه �أ�ص ًال..
فكرة ّ
�إنه م�ساف ٌر ال مرافئ له وال ّ
حمطات� ،أما �أنا فم�ساف ٌر من نوع �آخر ،م�سافر
يرف�ض َّ
ال ُ
كل املرافئ ،و�إمنا يف ذهنه �صورة ملرف�أ معينّ ال يعرف �أين هو
الدوجنوانية لي�ست يف طبيعتي وال تركيبي ،وجتارة اجلواري
ومتى يالقيه� .إن ّ
لي�ست حرفتي..
احلب؟.
رغد :وماذا عن التناق�ض يف مواقفك من ّ
احلب الذي كتبته يغطي م�ساحة ثالثني عا ًما
نزار بعد تفكري� :إن �شعر ّ
وا�صطدمت ب�ألوف الن�ساء ،ومع ّ
كل
ر�ست فيها مراكبي على �ألوف املوانئ،
ْ
خطو ٍة كان يتغيرّ ذوقي ويتغيرّ منطقي ويتغري لون حربي وعدد �أ�صابعي..
ّ
علي �أن
كل امر�أة كانت كتابًا مكتوبًا بلغة جديدة و�أ�سلوب جديد ..وكان ّ
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كل القا ّرات و�أقر�أ ّ
�أكت�شف ّ
كل الكتب.
«احل������ب ل��ي�����س رواي������ ًة ���ش��رق ّ��ي�� ًة
ُّ
ُ
أب����ط����ال
ي�����ت�����زو ُج ال
ب��خ��ت��ا ِم��ه��ا
ّ
إب�����ح�����ار دون ���س��ف��ي��ن ٍ��ة
ل��ك�� ّن��ه ال
ُ
و���ش��ع��ورن��ا � َّأن ال���و����ص���ولَ حم���الُ
ُ
ه��و �أن تظلَّ على الأ���ص��اب��ع رع�ش ٌة
�����ش��ف��ا ِه امل��طَ َ��ب��ق ِ
��ات ���س��� ُؤال
وع��ل��ى ال ّ
ُ
ج����دول الأح�����زانِ يف �أع��م��ا ِق��ن��ا
ه��و
ك������روم ح����ول���� ُهِ ،
وغ��ل��الُ
ت��ن��م��و
ٌ
ٍ
ت��اف��ه
ن���ث���ور ل ِّأي ����ش���ي ٍء
ه���و �أن
َ
ه��و ي��� ُأ���س��ن��ا ..ه��و َ�ش ُّكنا ال�� َق�� َّت ُ
��ال»
رغد :وماذا عن َ
لقبك ب�شاعر املر�أة؟
نزار� :أنا بالطبع ال �أرف�ض مثل هذه النعمة ،و«� ِّأي ّقط يهرب من عر�س»كما
يقول املثل ال�شامي ،ولكنني � ُ
ق�ص ُد بها
أعرت�ض على هذه الت�سمية �إذا كان ُي َ
حتديدي وو�ضعي يف دائرة ُمغ َلقة.
يف املا�ضي كان ال ّلقب ُي َ�س ّليني ثم �أ�صبح ال يعنيني ثم حت ّول من نعمة �إىل
مزروع يف خا�صرتي.
تهمة ،ومن ورد ٍة �إىل ٍ
رمح ٍ
رغد :رمبا هذا لكرثة الن�ساء يف حيا ِت َك؟
انت�صرت وانهزمت،
نزار :حياتي كغريي من الرجال ،عرفت ن�سا ًء كثريات،
ُ
أحرقت واحرتقت..
� ُ
و�إذا كانت روائح ُح ّبي تفوح ب�شكل �أقوى و�أعنف من روائح بق ّية الع�شّ اق،
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فلأنني ُ
ميتهن الكتابة وي�ضع حياته ّ
بكل تفا�صيلها على الورق.
رجل ُ
رغد :ومن هي املر�أة ال�شّ عر بالن�سبة �إليك؟
�شرخا
نزار :تع ّلمت من خالل جتاربي �أن املر�أة ـ ال�شّ عر هي التي ترتك ً
وارجتاجا يف ق�شرة دماغي ،هي التي حتدث خلخل ًة يف �إيقاع �أ ّيامي ،ويف نظام
ً
الأ�شياء من حويل ..هي التي تلغي الزمن وتربطني بزمنها هي:
حب ِك
«لأنيّ �أُ ّ
رت من ّ
كل �شيء
حتر ُ
� ُ
أ�شعر �أنيّ ّ
قت ر�سمي القد ْمي
وم ّز ُ
ألغيت ا�سمي القد ْمي
و� ُ
جن�سيتي يف الهواء
ُ
وبعرثت �أوراق ّ
حب ِك
لأين أُ� ّ
حريتي
� ُ
أدركت �أبعا َد ّ
ِ
العالقة
أدركت ِ�س َّر
و� ُ
ِ
اكت�شاف ِ
العيون
بني
ِ
الف�ضاء
اكت�شاف
وبني
ْ
•••
مكتفيا باكتفائي
حب ِك� ..
ُ
أ�صبحت ً
لأنيّ �أُ ُّ
دخلت �إليه
أعظم ٍ
حزب ُ
ومقتنع ًا �أن ُح َّب ِك � ُ
أرحم ٍ
�صدر جل� ُأت �إليه
و� ُ
انتماء
و�أحلى ْ
فيد ال َّت َن ُّق ُل بني اخلوا ِمت من ّ
كل ٍ
لون..
فماذا ُي ُ
ِ
املليحات من ّ
جن�س
وبني
كل ٍ
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فيد ال َّت َ�س ُّك ُع �شرق ًا ..وغر ًبا؟..
وماذا ُي ُ
احل�ضارات ِ
أنت ِ
و� ِ
ِ
فيك.
رحيق
جمعت َ
ِ
و� ِ
الن�ساء».
اختزلت جمي َع
أنت
ْ
رغد :وهل ال ّن�ساء ـ ال�شعر ،يف حياتك ُكثرُ ؟
عددهن
أحدثن ك�س ًرا يف زجاج حياتي ال يتجاوز
نزار� :إن الن�ساء اللواتي � َ
ّ
يرتكن �سوى خدو�ش ب�سيطة على �سطح جلدي.
�أ�صاب َع اليد� ..أما البقية فلم َ
حب؟!..
رغد :رغم �سمعتك ك�شاعر ّ
احلب،
حب ،ف�أنا ناد ًرا ما ُ
وقعت يف ّ
نزار ها ًّزا كتفيه :رغم �سمعتي ك�شاعر ّ
خم�س مرات رمبا ،يف مدى ثالثني عا ًما و�أعرتف �أن لي�س ّ
كل عالقة ن�سائية
فتحت �شهيتي للكتابة..
يرتكن وراءهن حر ًفا
كثريات من الن�ساء ذهنب من حياتي كما �أت َني ،ومل َ
وال فا�صلة.
رغد :ولكنك تقول:
انف�صلت عن واحدة
«وك ّلما
ُ
� ُ
أقول يف �سذاجة
�سوف تكون املر�أ ُة الأخري ْه
واملرة الأخري ْه
ّ
مر ْه
وبعدها �سقطت يف الغرام �ألف ّ
مر ْه
ومت � َ
ُّ
ألف ّ
ومل �أزلْ �أقول:
املرة الأخري ْه».
تلك ّ
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احلب قد َم َّر يف حياتي كما يف حياة
نزار يبت�سم ويقول� :أخربتك قب ًال �أن ّ
بقية الرجال.
عرفهن؟
رغد :وماذا تع ّلم الأ�ستاذ من ال ّن�ساء ال َّلواتي ّ
نزار :من ّ
مت
احلب ،من ّ
الدم�شق ّية تع ّل ُ
كل امر�أة تع ّل ُ
مت كلمة من كتاب ّ
مت الو�ضوح والكربياء ،ومن
الوداعة وانك�سار اجلفن ،ومن العراقية تع ّل ُ
تعلمت اخلربة ،ومن ال�صينية تع ّلمت احلكمة ،ومن الإنكليزية
الفرن�سية
ُ
اكت�سبت خربة الفينيقيني يف تغيري ال�سفن
مت العمق ،ومن اللبنانية
ُ
تع ّل ُ
وتغيري املرافئ.
رغد :وعندما ُ
احلب؟..
تغرق يف ّ
أحب و�أنا مفتوح
نزارّ :
احلب ال يفقدين ب�صريتي وال يفقدين توازين ،ف�أنا � ُّ
احلب ال يقوم على
العينني وقادر على ر�ؤية َم ْن �أح ُّبها بحجمها الطبيعيُّ ،
الغباء �أو على التغابي..
أحب امر�أة من بني ع�شرة �آالف امر�أة ،ال ّبد �أن �أكون يف حالة من
فلكي � ّ
الوعي وال�صفاء الذهني ت�سمح يل باكت�شاف ما مي ّيزها عن بقية ال ّن�ساء.
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ها هي ال�شام
نزار ورغد يتم�شيان يف �شارع «�أبو رمانة» ،ال ّن�سمات تعانق الأ�شجار فترتاق�ص
يرحب باملا�شني ويهديهم �أحلى العطور..
َف ِر َح ًة واليا�سمني املتدليّ من اجلنائن ّ
املمتد وتعود به ّ
الذكريات �سنوات �إىل عام
يقف نزار ويت�أ ّمل ال�شّ ارع َّ
.1973
املتهدمة و�شرفاته املت�ساقطة و�أ�ص�ص
يقول :لقد �أ�صبح هذا ال�شّ ارع ب�أبنيته ّ
أهم �شَ ارع يف
�أزهاره املحرتقة و�أ�شجاره التي ح�صدتها ّ
ال�صواريخ� ،أ�صبح � ّ
العامل ،لأن الكربياء والبطولة �أ�صبحتا من بني ّ
�سكانه.
عرفت َّ
احلب يف زمن احلروب� ،شيء �آخر..
لقد ُ
احلبّ ،
كل �أنواع ِّ
ولكن ّ
�شيء �آخر..
كل عوا�صم الع�شق ،وجت ّولت يف ِّ
�سافرت �إىل ّ
كل �شوارع الع�شّ اق،
لقد
ُ
أهم..
ولكن �شارع «�أبو رمانة» �أ�صبح هو ال�شّ ارع الأجمل وال ّ
رغد :الأجمل بعد �أن َم ّزقته احلرب؟!
نزار :الذي ر�أى وجه دم�شقّ ،
يح�س �أن احلرب
املغطى بغبار البطولة ،كان ُّ
منحت دم�شق جما ًال جدي ًدا مل تعر ْف ُه منذ �أيام �صالح الدين..
والذي �شاهد عيون م�صر وهي ترى ع�شرات الآالف من �أبنائها يقفزون
كالربوق �إىل ال�ضفة الثانية من القنال ،كان مت� ّأك ًدا �أن عيون م�صر مل تكن
مبثل هذا اال ّت�ساع والعمق منذ �أيام عمرو بن العا�ص..
امل�صري هما �أجمل وردتني نبتتا يف
م�شقي ،وهذا اجلمال
هذا اجلمال ّ
ّ
الد ّ
حديقة الوطن العربي منذ خم�سمائة عام.
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متوح�ش �شر�س وبربري؟!..
رغد :هو جمال ّ
نزارَ :من قال �إن احلمامة هي �أجمل من الفهد اال�ستوائي ،لقد ك ّنا قبل
ال�ساد�س من اكتوبر ننتمي �إىل ف�صيلة احلمام الزاجل واملط ّوق ،فلم
حرب ّ
يقتنع العامل بجمالنا ،ومل يكتب لنا �أحد ر�سالة ُح ٍّب واحدة .وحني انت�سبنا
�إىل نادي املحاربني ولب�سنا البذالت الكاكية وقفزنا �إىل حقوقنا على طريقة
الفهود اال�ستوائية ،و�أجربنا العامل على الوقوف يف الطابور ليملأ غالون
نفط ..جاء الع�شّ ُاق الأورب ّيون �إىل �أبوابنا يحملون باقات الورد وق�صائد
الغزل.
بالهمجية
�إن �أوربا اليوم م�أخوذة بجمالنا ،بعد �أن كان اجلمال العربي م ّته ًما ّ
والبداوة ومطرو ًدا من ّ
كل م�سابقات اجلمال..
مهما..
رغد :وقد لعب برتول العرب وقتها دو ًرا ًّ
نزار :لقد ا�ستطاع برتول العرب و�أر�صدتهم �أن يه ّزوا العامل من جذوره،
مهب الريح� ..إن ر�أ�س املال
و�أن يح ّولوا العمالت الأجنبية �إىل �أوراقٍ يف ّ
العربي لعب بغري ّ
�شك دو ًرا ممتا ًزا و�شجا ًعا يف تغيري نظرة العامل �إلينا،
ّ
كما �أنه دفع بالق�ضية الفل�سطينية �إىل ال�صفوف الأوىل من م�شاكل العامل
و�أعطاها الأولوية يف املحافل الدولية ونقلها �إىل ب�ؤرة ال�ضوء بعد �أن ظ ّلت
ثالثني عا ًما يف دائرة التعتيم..
رغد :لقد �شارك العرب جميعهم يف هذه احلرب ب�صورة رائعة.
تلمع عيناه ويقول بحما�س� :أ�ساطري� ..أ�ساطري ..متلأ دم�شق مللم ُتها من
�شفاه النا�س..
اجلنود العراق ّيون واملغاربة الذين قاتلوا دفا ًعا عن عذر ّية ال�شّ ام �أ�صبحوا
ق�صيدة على فم ال�شّ ام..
68

العراقيون على اجلبهة رف�ضوا ا�ستعمال �إجازاتهم ولو لب�ضع �ساعات لأن
ال�سيف يف نظرهم ال ي�أخذ �إجازة كبق ّية ّ
املوظفني ،واملغاربة اجلرحى يف
ال�سورية رف�ضوا �أن يبعثوا لأهلهم ر�سائل اطمئنان لأنهم جا�ؤوا
امل�ست�شفيات ّ
�إىل �سورية ليموتوا مو ًتا حقيق ًيا ..ال ن�صف موت.
يتوجهان �إىل �أحد املطاعم يف �شارع «�أبو رمانة» يجل�سان بينما ما يزال ال�شاعر
يتذكر ّ
ّ
ويتذكر..
ُ�����رق ِ
َ�����ة ده����رِ
«ه�����ا ه����ي ال ّ
���������ش ُ
����ام ب���ع��� َد ف ْ
���ي��ن
وح
�
��������������ور ِع ُ
أن�������ه�������ر �����س����ب����ع���� ٌة ُ
ٌ
ٌ
ٍ
������ت ع��ل��ي��ن��ا
�������س
غ����رن����اط����ة �أط������ ّل ْ
����ش���م ُ
ب���ع���د ي������ ٍ
م��ي�����س��ل��ون
وزغ�����������ردت
أ������س
ُ
ْ
ّ
ال�����ذل
دم�������ش���ق خ�����ارط����� َة
َم����� ِّزق�����ي ي����ا
ُ
ف���ي���ك���ون
��������ن
ُ
وق��������ويل ل�����ل����� َّده�����رِ ُ :ك ْ
ا���������س����ت���ر ّد ْت �أ ّي������ا َم������ه������ا ِ
ب�����در
ب�������ك
ٌ
وا������س�����ت�����ع�����ادت ����ش���ب���ا َب���ه���ا ِح ّ
��ي�ن
ْ
����ط ُ
����ي ِ
ا����س���ح���ب���ي ال������� َّذ ْي َ
����ط����ر َة
�������ل ي�����ا قُ���� َن ْ
ِ
����ح����لْ َج��� ْف��� َن ْ���ي َ
م���ون
���ك ي���ا َح��� َر ُ
امل���ج���د و َك ِّ
وط���ن���ي ي����ا ق�������ص���ي���د َة ال����� ّن�����ا ِر وال������ورد
ال�����ق�����رون
����ص���ن���ع���ت
�����ت مب�����ا
َ
َت����� ّغ����� َّن ْ
ُ
ن���ح���ن َع ّ
������ر ِم ُ
������ل ح��ي��ف��ا
����ك����ا
ُ
ُ
ون����ح����ن َك ْ
ُ
ون
������ر ُ
وج������ب������ال اجل����ل����ي����لِ وال������لَّ������طْ ُ
ك�������ل ل����ي����م����ون ٍ
����ب ط���ف� ً
ُّ
ل�ا
�����س���� ُت����ن����ج ُ
����ة َ
ٌ
����ون
�������������ال �أن ي���ن���ت���ه���ي ال���� َّل����ي����م ُ
ومحُ َ
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دم�����ش��ق ح�����ص��ا ًن��ا
��م�����س ي���ا
ارك���ب���ي ّ
ُ
ال�����ش َ
ِ
ٌ
�����ي����ن»
ح�����اف�����ظ و�أم
ول��������ك ال�����ل�����ـَّ����� ُه
ُ
يغم�ض عينيه ويقول كاحلامل:
�إن احلرب قد و�ضعتنا يف حالة �شعر ّية ا�ستثنائ ّية ،ومنحتنا حلظات من
رت َّ
كل ينابيعنا
الق�شعريرة القوم ّية ال حتدُ ث يف حياة ال مَ ِأم �إ ّال ناد ًراّ ،
ففج ْ
أ�ضاءت َّ
النف�س العربية وم�سحت
كل القناديل املطف�أة يف داخل ِ
اجل ّوان ّية ،و� ْ
َّ
كل الغبار املرتاكم منذ ع�صور االنحطاط على وجوهنا وثيابنا و�شبك ّيات
عيوننا.
َ
ليفاو�ض الرئي�س
رغد :وبعد احلرب التحريرية جاء كي�سنجر �إىل دم�شق
حافظ الأ�سد..
يبت�سم نزار ابت�سامة الظافر ويقول :يبدو يل �أن كي�سنجر لوفرة انت�صاراته
الدبلوما�سية والن�سائية �أ�صبح يكره �سماع كلمة (ال) مهما كان م�صدرها
وانتقا�صا من فرو�سيته.
لأنه يعتربها حتد ًَّيا لفحولته
ً
رغد :و�سوء ّ
حظه قاده �إىل دم�شق.
نزار :من �سوء ّ
حظه حقًا �أنه و�ضع ا�سم دم�شق وعنوانها ورقم تلفونها يف
ّ
مفكرته َّ
املعطرة احلبلى ب�أ�سماء �آالف الع�شيقات .وقد كان يف ذهنه �صورة
اجلوري واحلور وال�صف�صاف و�ضوء القمر..
�شاعري يف �أح�ضان الورد
لقاء
ّ
ّ
رغد :ووجد نف�سه فج�أة �أمام الرئي�س حافظ الأ�سد..
نزار :نعم ..العا�شق اخلرا ّيف ،فتح حقيبته و�أخرج ا�سطوانات اجلاز والروك
وزجاجة الرباندي ..وطلب من م�ساعده �سي�سكو �أن يلحقه ب�صحن الف�ستق
احللبي ويعطيه ق�صيدة الغزل التي نظمها يف الطائرة ليط ّري بها اجل ّو ويك�سر
ّ
جليد ال�صمت..
70

ويتابع بفرح وك�أن امل�شهد �أمامه الآن:
غري �أن وجه الرئي�س الأ�سد ّ
ظل وج ًها نح�س ًيا كوجه �سيف خارج ِل َت ِّوه من
غبار املعركة ،وظ ّلت ق�سماته هادئة كالنقو�ش املحفورة على حجارة تدمر،
َّ
وظل �صوته عميقًا ك�أنه قاد ٌم من كهوف الزمن و�أعماق البحر...
يفكر بزجاجة الرباندي ،وكان حافظ الأ�سد ّ
كان كي�سنجر ّ
يفكر بزجاجة
ال�سوريني الذين �سقطوا يف حرب
الدم التي امتلأت بد ّم ال�شّ هداء ّ
ت�شرين..
تقول باهتمام :وماذا ح�صل بعد ذلك؟
كي�سا
نزار :و�ضع ال ّرئي�س الأ�سد ملفّات الق�ضية على الطاولة ..وو�ضع ً
وكي�سا ثالثًا فيه رماد
وكي�سا ثان ًيا فيه تراب فل�سطنيً ،
فيه تراب اجلوالنً ..
خام�سا فيه قدر
وكي�سا ً
وكي�سا راب ًعا فيه جراح امل�سيحً ،
امل�سجد الأق�صىً ،
�ساد�سا فيه �أ�سماء الأ�سرى الإ�سرائيليني الذي حتتفظ
وكي�سا ً
الأمة العربيةً ،
بهم �سوريا.
رغد :وطب ًعا ّمد كي�سنجر يده �إىل الكي�س الأخري وترك البق ّية..
نزار :وطب ًعا �سحب ال�سور ّيون الكي�س من �أمامه ،فوقعت زجاجة الرباندي
مت الأ�سطوانة وباظت احلفلة..
على الأر�ض وته�شّ ْ
ذكي ج ًدا و�إ ّنه فلتة زمانه و�أعجوبة ع�صره.
رغد:يقال �إن كي�سنجر ّ
يدر�س قبل
ي�ضحك نزار ويقول :ولكن ..لقد فات هذا العا�شق الكبري �أن َ
الدم�شقي ،و�ألف باء الع�شق عند �أهل
جميئه �إىل �سورية قامو�س الغزل
ّ
ال�شّ ام.
أموي ،والكتابات
لقد فاته �أن يقر�أ �أفكار قا�سيون ومي�سلون واجلامع ال ّ
املنقو�شة على قرب �صالح الدين..
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�ضد
�ضد االغت�صاب ،ولي�ست ّ
احلب ،ولكنها ّ
�إن دم�شق لي�ست ّ
�ضد ّ
�ضد
�ضد الزواج ولكنها ّ
�ضد االحتالل ،ولي�ست ّ
الو�صال ،ولكنها ّ
املتعة..
ال�سوريني وال يحمل
رغد :لقد َ�ص َّرح كي�سنجر �أكرث من م ّرة �أنه ال ّ
يحب ّ
لهم م�شاعر الو ّد.
ً
يوجه ر�سالة مبا�شرة �إىل كي�سنجر:
نزار
�ضاحكا ،وك�أنه ّ
حتب بالدي �أو ال حت ُّبها..
�أنت يا كي�سنجر ..بعد ما ح�صل ُح ٌّر يف �أن َّ
فدم�شق هي وردة العامل العربي ول�ؤل�ؤته و�سيفه
َ
حبيبتك...
ولن ي�ضريها يف �شيء �أن ال تكون
رغد� :إنّ املوقف الذي وقفه ال ّرئي�س الأ�سد رائع وبطو ّيل..
نزار :يا عزيزتي� ،إن ال ّرئي�س حافظ الأ�سد لي�س رئي�س جمهورية من نوع
الر�ؤ�ساء الذين يجل�سون طول ّمدة واليتهم يف متحف (مدام تو�سو)
يبت�سمون ابت�سامة �شمع ّية ،ويتك ّلمون بلغة �شمعية ،حتى �إذا خرجوا دلقوا
على �أيديهم ن�صف ليرت ا�سبريتو خو ًفا من الأكزميا ال�شعبية..
�إن ال ّرئي�س الأ�سد هو �صديق ال�شّ جرة والغيمة و�سنبلة القمح ،واحلقول
والأطفال والغابات واجلداول والع�صافري وال�شّ عراء ..وفريوز وعا�صي
الرحباين..
انك�سرت،
ولو � ّأن ع�صفو ًرا واحدًا �سقط �أو غمام ًة واحدة بكت �أو �سنبل َة قمح واحدة
ْ
حلمل �إليها حافظ الأ�سد وعاء امل�صل ووقف فوق ر�أ�سها حتى ت�شفى..
�إن �صورة رئي�س اجلمهورية هي �صورته املحفورة يف وجدان النا�س
و�ضمائرهم ،ال �صورته ال ّر�سمية املع ّلقة يف دواوين احلكومة ،واملر�سومة على
طوابع الربيد.
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تخرج رغد ورقة فيها ق�صيدة وتقر�أ:
ُّ
«كل مدينةٍ عرب ّيةٍ هي �أ ّمي
بريوت ،القاهرة ،بغداد ،اخلرطوم
دم�شقُ ،
ُ
عمان ،ال ّريا�ض
الدار البي�ضاء ،بنغازي ،تون�سّ ،
الكويت ،اجلزائر� ،أبو ظبي و�أخواتها..
هذه هي �شجرة عائلتي..
ُّ
كل هذه املدائن �أنزلتني من رحمِ ها
و�أر�ضعتني من ثديها
ومل ْأت جيوبي عن ًبا ،وتي ًنا ،وبرقو ًقا..
أكلت
ُك ُّلها َه َّز ْت يل نخ َلها ..ف� ْ
وفتحت �سماواتِها يلُ ..ك َّرا�س ًة زرقا ْء
ْ
فكتبت..
ْ
لذلك ،ال � ُ
أدخل مدين ًة عربي ًة� ..إ ّال
وتناديني :يا ولدي
وال � ُ
باب مدينةٍ عرب ّيةٍ
أطرق َ
أجد �سرير طفولتي بانتظاري
�إ ّال و� ُ
تنزف مدينة عرب ّية �إال و� ُ
ال ُ
أنزف معها».
يه ّز ر�أ�سه :نعم ُّ
كل املدن العربية هي �أ ّم يل� ،أح ّبها وحتبني..
رغد :ورغم ذلك ف�أنت تهاجم العرب والعروبة بق�صائد مغ�ضوب عليها كما
�أ�سميتها ،وتهاجم �شع ًبا بكامله هو َ
احلب
�شعبك ،الذي �أعطاك من �صنوف ّ
ما مل يعطه �شعب ل ٍّأي �شاعر.
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�سيخا من النار �أكوي به ج�سد الأمة العربية ،و�أنا من
نزار ب�أمل� :أنا �أحمل ً
كرثة ح ّبي لوطني مل �أ�ستطع �أن �أقف �صام ًتا �أمام هذه الغيبوبة الكربى
التي غرق فيها ال�شّ عب العربي ويغرق .ما يهيجني �أكرث من �سواه هو هذا
يبق له �إال هذا ال ّرغيف الذي يقاتل من
املوت
اليومي ،ك�أنَّ الإن�سان مل َ
ّ
�أجله .احلياة لي�ست رغيف خبز.
رغد :لقد ا ّت َ
همك �أحد ال ّنقّاد يوماً بال�شّ عوبية ال بالثور ّية.
نزار :وقد �أجبته يومها ون�شرت �إجاباتي يف «احلوادث» ،قلت له� :إنَّ ال�شّ عوبي
يقف �أمام احلاكم ويز ّيف له احلقائق،
هو الذي يز ّيف احلقائق ،هو الذي ُ
ال�سلطة،
وما �أكرث ال�شّ عراء والأدباء العربي الآن الذين �أ�صبحوا جز ًءا من ّ
الوقوف يف وجه ال�سطة لي�س �شعوبية �إطالقًا.
أكتب..
«� ُ
َك ْي �أُ َف ِّج َر الأ�شيا َء ،والكتاب ُة انفجا ْر
أكتب..
� ُ
ال�ضو ُء على ال ُع َتمةِ
كي ينت�صر َّ
والق�صيد ُة انت�صا ْر
أكتب..
� ُ
ُ
القمح،
كي تقر�أَين
�سنابل ِ
وتقر�أين الأ�شجا ْر
أكتب..
� ُ
تفهمني الوردةُ ،والنجم ُة ،والع�صفو ُر
كي َ
والقط ُة ،وال ُ
أ�سماك ،وال ُ
ّ
أ�صداف واملَ َحا ْر..
•••
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أكتب..
� ُ
التفتي�ش
حماكم
حتى �أُن ِق َذ الكلم َة من
ِ
ِ
الكالب
من �شم�شمةِ
ِ
من م�شان ِِق ال ّرقا َب ْه..
املوت،
ال �شي َء يحمينا من ِ
�سوى املر�أةِ ..والكتا َب ْه»..
�صرخت بوجه
رغد :ولكن ال ّناقد ا ّتهمك ب�أنك مل ت�صرخ بوجه الظلم و�إمنا
َ
الأ ّمة..
ال�ضوء على ما نعانيه
نزار� :أنا �أرى �أنه ال ّبد من توجيه الأ�شّ عة ،توجيه ّ
متاحا لأحد� ،أنا
من جراحاتنا ،النا�س يريدون �أن ي�صرخوا ،لي�س ال�صراخ ً
�أ�صرخ بل�سانهم..
«يا �أ�صدقا َء ال�شّ عر:
كاهن الأ�شواقْ
�شجر ال َّنار ،و�إنيّ
�إنيّ
ُ
ُ
وال َّناطقُ ال ّر�سمِ ُّي عن خم�سني مليونًا من ال ُع�شّ اقْ
ينام � ُ
احلب واحلن ْني
أهل ِّ
على يدي ُ
حمائما
فم ّر ًة �أجع ُله ْم
ً
وم ّر ًة �أجعلهم �أ�شجا َر يا�سم ْني
يا �أ�صدقائي..
يرف�ض دو ًما
اجلرح ا ّلذي ُ
�إ َّنني ُ
ال�س ّك ْني
ُ�سلط َة ِّ
•••
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يا �أ�صدقائي ال ّرائع ْني:
�أنا ال�شّ فا ُه لِلذين ما لهم �شِ فَا ْه
عيون
�أنا العيونُ لِلذين ما لهم ْ
ؤون
للذين لي�س يقر� ْ
كتاب البحر َ
�أنا ُ
جون
�أنا
ُ
ال�س ْ
يحفرها الدم ُع يف ِ
الكتابات التي ُ
عنابر ّ
الع�صر ،يا حبيبتي
�أنا كهذا ِ
باجلنون
اجلنون
�أواج ُه
َ
ْ
أك�سر الأ�شيا َء يف طفولةٍ
و� ُ
يمون
ويف دمي رائح ُة الثَّورة وال ّل ْ
دائما
�أنا كما عرفتموين ً
القانون
هوايتي �أن �أك�س َر
ْ
دائما
�أنا كما عرفتموين ً
أكون».
�أكونُ بال�شِّ ْع ِر ..و�إ ّال ال � ُ
أريد �أن � ْ
نزار يقول بعد �صمت كئيب :ملاذا يرف�ض النا�س احلقيقة؟! ..هل و�ضعنا
العربي ال ّراهن مريح وممتع؟! قويل يل هل ت�ستطيعني �أنت �أن تتج ّويل يف �أنحاء
ي�سمونه ،بدون «فيزا» و�إذن بالدخول واملرور؟!
الوطن العربي الواحد،كما ّ
رغد با�ست�سالم :بالطبع ال ..فحتى تنتقل من بلد �إىل �آخر ال ّبد من الوقوف
على احلدود ل�ساعات� ،أما بالد ال ّنفط ،والتي هي البالد العربية الإ�سالم ّية
للعربي �أن يزورها دون
والتي انتمينا �إليها ولزمان طويل ،فال جمال بتا ًتا
ّ
كفالة ووا�سطة و ...و...
يقول ب�أمل:
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«ال...
لي�س هذا وطني الكب ْري
َ
ال..
طرجن...
الوطن املر َّب ُع
ِ
لي�س هذا ُ
اخلانات كال�شّ ِ
والقاب ُع مثل منلةٍ يف �أ�سفل اخلريط ْه..
هو الذي قال لنا ُم َد ِّر ُ�س التاريخ يف �شبابنا
ب�أ ّنه موط ُننا الكب ْري..
ع�شرين كانتونًا
امل�صنوع من
الوطن
ُ
ال...لي�س هذا ُ
َ
ومن ع�شرين ُد َّكانًا
ومن ع�شرين َ�ص َّرا ًفا
وح ّال ًقا
و�شُ رط ًّيا
وط ّبا ًال ..وراق�ص ًة
ُي َ�س َّمى وطني الكبري».
نزار :هل ممنوع �أن يغ�ضب الإن�سان على نف�سه؟!
امل�صري رجاء النقّا�ش ر ًّدا
رغد تخرج ورقة وتقول :ا�سمع ما كتبه الناقد
ّ
والعاملي ملي ٌء ب�شعر
على الهجوم على ق�صائدك�« :إنَّ الأدب العربي
ّ
العاملي و�أكرثه ا ّت�صا ًال
الغ�ضب ،بل �إنّ �شعر الغ�ضب هو �أبرز �ألوان ال�شّ عر ّ
بوجدان الأمم و�ضمريها ،فهو �شعر ميثّل داف ًعا قو ًيا من دوافع احلركة واحلياة
ال�صعوبات الكربى التي ُ
تعرت�ض ال�شّ عوب..
وال ّتطور ومواجهة ّ
ولي�س �شعر نزار قباين الغا�ضب �إ ّال لونًا من �ألوان ال�شّ عر الذي يح ّرك
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ويح�ض الإن�سان العربي ويح ّر�ضه على عدم
ال�ضمري ويوقظ الروح والنف�س ّ
ّ
ال�سقوط يف ال ّر�ضا واال�سرتخاء واال�ست�سالم للواقع.
ّ
وليعلم اجلميع �أن ال�شّ عر الغا�ضب ال يخيف الأمم احل ّية ،بل يدفعها
�إىل النهو�ض والقوة ويوقظ �ضمريها وقدرتها على املواجهة يف املواقف
الع�صيبة».
نزار مبرارة :ولكن ما فائدة �شعري الغا�ضب �إذا كانت احلدود والتق�سيمات
�ستبقى يف وطني الكبري الذي حت ّول �إىل �أوطان كثرية ال َ
دخل يل بها.
رغد :وهناك مقولة ٍ
لناقد �آخر �أنك �أعلنت بخطوة تكتيكية مفاجئة
ا�ستقالتك من نادي املر�أة ورغبتك باالنت�ساب �إىل نادي الق�ضية؟
يبت�سم نزار ب� ًأ�سى ويقول� :إن ّ
كل من يقر�أ �شعري منذ بداياته الأوىل يعرف
كتبت يف ِّ
كل الق�ضايا العربية ومنذ
�أن هذا الكالم غري �صحيح ف�أنا قد ُ
وح َّذ ْر ُت من ّ
تو�صلنا �إليه الآن..
كل ما ّ
بداياتي َ
ناديت لتحقيقه
ق�صيدة را�شيل التي كتبتها يف عام � 1956أمل تكن حل ًما ُ
و�أَ َدنْ ُت من خاللها الكبار لأنهم �ض ّيعوا �أر�ض الوطن� ..ألي�ست الق�صيدة
حتري�ضً ا على الثورة با�سم الترّ اب والأطفال وال ّن�ساء وجميع ال�شّ هداء.
غار
«� ُ
أكتب ِل ّ
ل�ص ْ
يوجدون
حيث
ِ
ال�صغا ِر ُ
ْ
للعرب ِّ
ِ
اختالف ال َّل ِ
والعيون...
ون ،والأعمارِ،
لهم ،على
ْ
ْ
يولدون
أكتب للذين �سوف
ْ
� ُ
غار
لهم �أنا � ُ
أكتبّ ..
لل�ص ْ
لأَعنيٍ
هار
ُ
يرك�ض يف �أحدا ِقها ال ّن ْ
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باخت�صار
أكتب
� ُ
ْ
إرهابي ٍة مجُ َ َّن َد ْه
ّ
ق�ص َة � ّ
يدعونها را�شيلْ
ٍ
زنزانة منفر َد ْه
احلرب يف
ق�ضت �سن َني ِ
ْ
ِ
ٍ
زنزانة منفر َد ْه
كاجلرذ ..يف
أملان يف براغْ
�شيدها ال ُ
ّ
كان �أبوها قذ ًرا من �أقذرِ اليهو ْد
ُي َز ِّو ُر النقو ْد
تدير منز ًال
ِ
للفح�ش يف براغْ
وهي ُ
يق�صده اجلنو ْد
ُ
ختام
و� ِآلت ُ
احلرب �إىل ْ
الم
و�أُ ْع ِل َن ّ
ال�س ْ
الكبار
وو َّق َع ْ
كبار
�أربع ٌة يل ِّق َ
نف�سهم ْ
بون َ
َ�ص َّك ِ
وجود الأ ِمم امل ْتحد ْه
أبحرت من ِ
ال�صباح
�شرق �أوروبا مع
و� ْ
ْ
ياح
الر ْ
�سفين ٌة تلع ُنها ّ
اجلنوب
وجه ُتها
ْ
ِ
ِ
والطاعون واليهو ْد
باجلرذان..
تغ�ص
ُّ
خليطا من ُ�س ِ
كانوا ً
ال�شعوب
قاطة
ْ
غرب بولندا،
من ِ
َ
ا�ستنبول ،من براغْ ..
من ال ّنم�سا ،من
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عري..
من � ِآخرِ ال ِ
ال�س ْ
أر�ض ..من َّ
جا�ؤوا �إىل ِ
ال�صغري
موطننا
ْ
ال�صغري
موطننا امل�سامل
ْ
ّ
فلطخوا ترا َبنا
و�أعدموا ن�سا َءنا
و َي َّتموا �أطفا َلنا
وال تزال الأُممَ ُ امل ّتحد ْه
اخلطري
ومل يزلْ ميثاقُها
ْ
عوب
ُ
يبحث يف ُح ّر ِية ّ
ال�ش ْ
امل�صري
وحق تقريرِ
ِّ
ْ
وا ُمل ُثل ا ُمل َج َّر َد ْه..
غار
َفل َْيذ ُْكرِ ّ
ال�ص ْ
دون
ال�صغار ُ
وج ْ
ُ
حيث ُي َ
العرب ّ
�سيولدون
منهم ،و َم ْن
ْ
َم ْن ُو ِلدوا ْ
إرهابي ٍة مجُ َ َّن َد ْه
ّ
ق�ص َة � ّ
يدعونها را�شيلْ
َح ّل ْت ّ
حمل �أُ ِّم َي املم َّد َد ْه
أر�ض َب َّيار ِتنا اخل�ضراء يف اخلليلْ
يف � ِ
�أُ ّمي �أنا الذّبيح ُة امل�ست�شهد ْه
ال�صغار
وليذكرِ
ْ
الكبار
حكاي َة ال ِ
أر�ض التي َ�ض َّيعها ْ
والأُ ُمم امل ّت ِح َد ْه
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غار
� ُ
أكتب ّ
لل�ص ْ
ال�سبع ،ال ّلطرون ،واجلليلْ
ق�صة بئرِ ّ
ختي القتيلْ
و�أُ َ
َ
ختي القتيلْ
هناك ،يف َب َّيا َر ِة الليمون� ،أُ َ
الليمون يف ِ
الرملة
يذكر
ُ
هل ُ
يف ال ّل ِّد
ويف اخلليلْ ..
�أختي التي َع َّل َقها اليهو ُد يف الأ�صيلْ
من �شعرها الطويلْ
�أختي �أنا ُن َو ْار..
إزار
�أختي �أنا الهتيك ُة ال ْ
الر ِ
ملة واجلليلْ ..
على ُربى َّ
جرحها ّ
الطليلْ
�أختي التي ما زال ُ
بانتظار
ما زال
ْ
نها ِر ث�أرٍ ٍ
ثار
واحد ..نها ِر ْ
ال�صغار
على ِيد
ْ
جيلٍ
ال�صغار
فدائي من
ْ
ٍّ
ُ
يعرف عن ُن َو ْار
و�ش ْعرِ ها الطويلْ
َ
ال�ضا ِئ ِع يف ال ِقف َْار
وق رَْبِها َّ
�أك َرث ممِ َّا َي ُ
الكبار..
عرف ْ
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ل�صغار
� ُ
أكتب ِل ْ
أكتب عن يافا ،وعن مرف ِئها القد ْمي
� ُ
عن ٍ
احلجار
بقعة غالية
ْ
ِ
النجوم
كخيمة
ُي�ضي ُء برتقا ُلها..
ْ
ال�صغار
ت�ضم ق َرب والدي ،و�إخوتي
ْ
ُّ
تعرفون والدي
هل
َ
ال�صغار
و�إخوتي
ْ
�إذ كان يف يافا لنا
ودار
حديقةٌْ ..
النعيم
يل ُّفها ْ
الرحيم
وكان والدي
ْ
والرتاب
م�س
يحب ّ
ُمزارِ ًعا �شيخً ا ُّ
ْ
ال�ش َ
والكروم
والزيتون
واللـَّ َه
َ
ْ
زوج ُه
كان ّ
يحب َ
وبي َت ُه
بالنجوم
وال�ش َج َر ا ُمل ْث َق َل
ّ
ْ
الغياب
 ...وجاء � ٌ
أغراب مع ْ
من ِ
�شرق �أوروبا ..ومن ِ
ال�سجون
غياهب
ْ
ّئاب
جائع من الذ ُ
جا�ؤوا كفوج ٍ
مار
ف�أتلفوا ال ّث ْ
الغ�صون
و َك ّ�سروا
ْ
النجوم
النريان يف بياد ِر
و�أ�شعلوا
َ
ْ
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واخلم�س ُة ال ُ
وجوم
أطفال يف ْ
الرتاب
وا�شتعلت يف والدي كرام ُة
ْ
ْ
اجلحيم
ف�صاح فيهم :اذهبوا �إىل
َ
ْ
الكالب!
لن ت�سلبوا �أر�ضي يا �سالل َة
ْ
الرحيم
 ..ومات والدي
ْ
ٍ
الكالب
كلب من
بطلقة �س ّددها ٌ
ْ
العظيم
مات والدي
مات َ
عليهَ ،
ْ
يف املوطنِ
العظيم
ْ
و َك ُّف ُه م�شدود ٌة �ش ًّدا �إىل الرتاب.
غار
َفل َْيذ ُْكرِ ِّ
ال�ص ْ
دون
يوج ْ
ُ
ال�صغا ُر حيث َ
العرب ّ
دون
َم ْن ُو ِلدوا منهم ..و َم ْن �سيو َل ْ
الرتاب
ما قيم ُة
ْ
انتظارِهم
ل َّأن يف
ْ
اب».
معرك َة الترّ ْ
رغد :نعم ..نعم ..و�أجمل ما قر�أنا من �شعرك وحفظناه ق�صيدة القد�س:
رائع
قد�س ،يا منار َة َّ
«يا ُ
ال�ش ْ
أ�صابع
يا طفل ًة جميل ًة حمروق َة ال ْ
حزين ٌة ِ
عيناك ،يا مدين َة البتولْ
الر�سولْ
يا واح ًة ظليل ًة َم َّر بها َّ
وارع
حزين ٌة ِحجار ُة َّ
ال�ش ْ
83

اجلوامع
آذن
حزين ٌة م� ُ
ْ
بال�سوا ْد
قد�س ،يا جميلةًُّ ،
يا ُ
تلتف ّ
ِ
كني�سة القيا َم ْه
أجرا�س يف
َم ْن ُ
يقرع ال َ
َ�صبيح َة الآحا ْد؟!
َم ْن ُ
ألعاب للأوال ْد
يحمل ال َ
يف ِ
ليلة امليال ْد..
أحزان
قد�س ،يا مدين َة ال ْ
يا ُ
يا دمع ًة كبري ًة جَ ُت ُ
أجفان
ول يف ال ْ
العدوان
َم ْن ُيو ِق ُف
ْ
ِ
أديان؟!..
عليك يا ل�ؤل�ؤ َة ال ْ
•••
قد�س ..يا مدينتي
يا ُ
قد�س ..يا حبيتبي
يا ُ
يمون
غ ًدا ..غ ًدا..
�سيزهر ال َّل ْ
ُ
ال�س ُ
والزيتون
نابل اخل�ضرا ُء
ْ
ُ
وتفرح َّ
ُ
العيون
وت�ضحك ْ
احلمائم املهاجر ْه
وترج ُع
ُ
ال�س ِ
قوف َّ
الطاهر ْه
�إىل ُّ
ويرج ُع ال ُ
يلعبون
أطفال
ْ
نون
والب ْ
ويلتقي الآبا ُء َ
على ُر َباك ال ّزاهر ْه
يا بلدي..
والزيتون»..
ال�سالم
ْ
يا بل َد ّ
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نزار :حلمت يف البداية كما حلم الكثريون من �أبناء جيلنا بالعودة وا�سرتداد
الأر�ض التي �ضاعت ،ولكن الأيام َم ّرت ويف ّ
كل يوم نكبة جديدة ،ك ّنا
نحلم بعودة فل�سطني� ،صرنا الآن نريد فقط �أن ال ّ
حتتل �إ�سرائيل الباقي من
�أر�ضنا..
��وح��ا ع��ل��ى دمِ���هِ
���ن ي��ع��ات ُ
«ي���ا َم ْ
��ب م��ذب ً
ون����زف ���ش��ري��انِ��هِ  ،م��ا �أ���س��ه َ��ل ال َع َتبا
ِ
���ن َج��� َّرب ال��ك َّ��ي ،ال ين�سى م��واج�� َع�� ُه
َم ْ
ال�س َّم ال ي�شقى كمن �شربا
و َم ْ
��ن ر�أى ّ
َح��� ْب ُ
��ف ع��ل��ى ُع ُنقي
���ل ال��ف��ج��ي��ع��ةِ ُم�� ْل�� َت ٌّ
يعاتب م�شنوق ًا �إذا ا�ضطربا
���ن ذا
ُ
َم ْ
ح��م��ام��ات ن َ
ُ��ط�ِّيرِرِّ ُ ه��ا
��ع��ر ل��ي�����س
ِّ
ٍ
ال�����ش ُ
���ح َ�ص َبا
ال�سماء ،وال ن��ا ًي��ا ..وري َ
نحو َّ
أظ�����اف�����ر ُه
�������ض���ب ط���ال���ت �
ل���ك��� ّن���ه غ
ٌ
ُ
يركب الغ�ضبا».
ما �أج ُنب ال�شِّ ْع َر�،إن مل
ِ
ته ّز رغد ر� َأ�سها تقر�أ يف ورقة :ا�سمع ما قاله «رجاء النقّا�ش» الناقد امل�صري
م ّر ًة �أخرى عنك:
«لقد تغيرّ نزار قباين ب�سبب �أمانته و�إح�سا�سه بالقهر واجلرح فرتك َّ
كل �شيء
ال�سيا�سي َع َّما يراه بقلبه ووجدانه يف حمنة الإن�سان
وراءه ليعبرِّ َ يف �شعره ّ
العربي يف هذا الع�صر.
هذا التح ّول عند نزار ،مهما كانت قيمته ومهما كان الر�أي الفني فيه ،هو
الذي دفع نزار �إىل كتابة ق�صائده الغا�ضبة.
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لقد عا�ش نزار قباين �ضمن امل�أ�ساة ،فقد طالت يد امل�أ�ساة بيته فقتلت زوجته
وال�سيارات
بلقي�س .وعا�ش يف بريوت مع طلقات ال ّر�صا�ص واالغتياالت ّ
امللغومة ثم االجتياح الإ�سرائيلي للبنان وعا�صمته»..
احلقيقي عملية انقالبية ّ
يخطط لها وي ّنفذها
تلمع عيناه ويقول� :ألي�س ال�شّ عر
ّ
�إن�سان غا�ضب وهو يريد من ورائها تغيري �صورة الكون؟!
رغد :نعم ..نعم� ..إنه كما تقول هو �إ�شعال احلرائق يف وجدان النا�س ويف
ثيابهم ،وهو �إ�شعال عود ثقاب يف �أ�شجار الغابة الياب�سة.
غ�صن
يقول :لأنّ الغابة ت�صري �أجمل عندما ت�شتعل ،عندما يتح ّول كل ٍ
من �أغ�صانها �إىل �شمعدان.
ِ
ال�ساكنة يف داخل ق َّرائك منذ دهور ،عندما
أ�شعلت
رغد :وقد � َ
الغابات ّ
اليد مبا�شرة على اجلرح لتنك�أه.
كتبت ق�صائدك الغا�ضبة فو�ضعت ّ
َ
فكل منا عندما يقف على احلدود الفا�صلة بني بلد وبلد يت�ألمّ
ّ
ٌّ
ويتعذب
كيف يذهب اال�ستعمار ويرتك ب�صماته خالدة ل ُت َم ِّزقنا يف كل حلظة..
نزار� :أنا عندما كتبت عن «الت�أ�شرية» مل �أكن �أق�صد نف�سي ،ف�أنا ك�شاعر
ودبلوما�سي �أ�ستطيع �أن �أجت ّول �أ ّنى �شئت وقد ُتفتح يل قاعات ال�شّ رف يف
البالد التي �أزورها� ،إمنا �أنا �أتكلم با�سم �شعبي� ،أبناء وطني العربي الكبري،
ي�ضم واحدهم تراب كل جزء من
الذين يحلمون وحقّهم �أن يحلموا ،ب�أن َّ
هذا الوطن دون ت�أ�شرية �أو �إذالل لهم..
رغد :احللم العربي..
نزار ب�أمل :كيف يتحقّق احللم العربي وما زلنا ن�صنع يف كل يوم حواجز
جديدة.
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«يف مركزٍ للأمنِ يف �إحدى البالد النا ِم َي ْه
وقفت عند ِ
التفتي�ش،
نقطة
ِ
ُ
أحزاني ْه
ما كان معي �شي ٌء �سوى � َ
كانت بالدي بعد ميلٍ ٍ
واحد
راق�صا
وكان قلبي يف �ضلوعي ً
لل�سا ِق َي ْه
ك�أ ّنه حمام ٌة م�شتاق ٌة ّ
كان جوازي بيدي
لعبت يف حقو ِلها
يح ُل ُم بال ِ
أر�ض التي ُ
قمحها ،ولو َزها ،وتي َنها
و�أطعمتني َ
و�أر�ضعتني العافي ْه
•••
يف مركزٍ للأمنِ يف بالد َي ْه
ولي�س يف الكونغو ..وال تانزانيا
الكاكي،
تلب�س
ّ
م�س كانت ُ
ال�ش ُ
َّ
الكاكي
تلب�س
والأ�شجا ُر كانت ُ
َّ
املالب�س ا ُمل َرق َّط ْه
لب�س
والورد ُة كانت َت ُ
َ
كان َ
هناك ُ
اخلوف من �أما ِمنا
ُ
واخلوف من ورا ِئنا
بخم�س ٍ
ٌ
جنمات ..وبالكراهي ْه
و�ضابط ُم َد َّج ٌج
ِ
َي ُج ُّرنا من خلفه ك�أننا َغ َن ْم
من يوم َ
قابيل �إىل �أ ّيا ِمنا
كان هناك ٌ
ٌ
حمرتف
قاتل
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و�أُ َّم ٌة ُت�س َل ُخ مثل ِ
املا�ش َي ْه..
•••
تدور..
ِ
يف مركزِ
العذاب ،حيث َّ
ال�ش ُ
م�س ال ْ
يدور
ُ
والوقت ال ْ
وحيث ال يبقى من الإن�سان غ ُري ال ّل ِ
والق�شور
يف
ُ
ْ
ميت ُّد ٌّ
أحمر..
خط � ٌ
ما بني برلي َنينْ ِ ،بريو َتينْ ِ� ،صنعا َء ْينِ ،
َم َّكتينْ ُِ ،م ْ�ص َح َفينْ ِِ ،ق ْب َل َتينْ ِ،
َم ْذ َه َبينْ ِ،
لهجتينْ ٍ ،
حا َر َتينْ ِ،
مرور..
�شا َر َت ْي ْ
�سي َد الف�صولْ
ّ
الرعب كان ّ
أر�ض كانت َت ْ�ش َحذُ الأمطا َر من �أيلولْ
وال ُ
ونحن ك ّنا ن�شحذُ الأم َر ال َه َمايونيِ َّ بالدخولْ ..
واعجبي..
َّ
�شعوب �آ�سيا
�شعب من ِ
� ُأك َّلما
ا�ستقل ٌ
َّبح َ
املا�شي ْه؟؟
ي�سوقُه �أبطا ُل ُه ِللذ ِ
مثل َ
•••
�أين �أنا؟
ما بــــني ِّ
و�شارع..
�شارع
ٍ
كـــل ٍ
قامت بل ْد..
ْ
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ٍ
كل ٍ
ما بني ِّ
وحائط..
حائط
قامت بل ْد..
نخلة ِ
كل ٍ
ما بني ِّ
وظ ِّلها..
قامت بل ْد
ما بني ِّ
كل امر�أ ٍة وطف ِلها..
قامت بل ْد..
ْ
ماء
يا خالقي :يا را�سم الأُ ْفقِ  ،ويا ُم َ
ال�س ْ
هند�س َّ
هل ذلك الث ْق ُب الذي لي�س ُيرى
هو البلد؟؟؟
ا�سم له
يف مركزٍ للخوف ال َ
لك ّنه...
مثل الفطرِ يف ِّ
ينبت َ
كل زوايا الباد َي ْه
ُ
وقفت عم ًرا كام ًال
ُ
أ�صبحت �شيخً ا طاع ًنا
وعندما �
ُ
وافقوا على دخويل وطني
عرفت �أن الوطن الغايل الذي َع ِ�ش ْق ُت ُه
ُ
ما عا َد يف اجلغرافيا...
ما عاد يف اجلغرافيا...
ما عاد يف اجلغرافيا»...
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وح�شي�ش وقمر
خب ٌز
ٌ
ال�سرير ويف
كما العادة دائ ًما تالل من الكتب على الطاولة وحتتها وعلى ّ
ّ
كل مكان ،وهي تغو�ص بني الأوراق املتناثرة ،ولكن الورقة التي تريدها غري
موجودة� ..أوه ما�أ�صعب البحث عنها الآن ،ت�أخذ �أحد الأقالم من على
الطاولة تربط �شعرها به وتبد�أ بالبحث من جديد ..كل هذا ونزار واقف على
الباب ينظر �إليها مبت�س ًما معج ًبا بهذه الفو�ضى املح ّببة ،تنتبه �إليه �أخ ًريا.
يقول :لأول م ّرة �أجد فتاة باحثة تعمل مبثل هذه اجلد ّية� ،إن َم ْن يرى كتبك
و� ِ
ال�ستني.
أبحاثك يظن �أن عمرك قد جتاوز ّ
ت�ضحكُ :م ْك َر ٌه �أخاك ال بطل ،ال ّبد من العمل والعمل والعمل..
يجيب :ولكنك دائ ًما تر ّددين �أنك حتبينه.
وخ�صو�صا �إذا كان �ضيفي هو ال�شّ اعر الكبري نزار
تقول :طب ًعا �أحبه،
ً
قباين..
يجل�س على �أحد الكرا�سي ،يتناول ورقة من الأر�ض يقر�ؤها« :خبز
وح�شي�ش وقمر».
ت�صيح� :أوه� ..أبحث عنها منذ وقت..
ي�ضحك :وماذا تريدين منها؟
تتناولها منه وتقر�ؤها وتقول� :إن هذه الق�صيدة يا �سيدي من �أقوى ق�صائدك
الراف�ضة ملا فيها من حتليل وتع ّر�ض لزوايا عديدة و�سلبيات يف املجتمع
العربي ،وهي ت�س ّلط �أ�ضوا ًء كا�شفة يف ذلك الوقت املبكر على �أمرا�ض
ال�شرق االجتماعية.
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يجيبها بعد تفكري :لقد كتبت هذه الق�صيدة يف �سبيل �شرق �أجمل و�أف�ضل،
�شرق يرمي بخوره وتعاويذه وقرقرة نراجيله �إىل ال�شيطان ،وينت�صب كاملارد
يف موكب ح�ضارة م�ستعجلة ال تنتظر احلاملني.
رغد� :إن حروفها من ال�صل�صال ال�ساخن ،وهو ما جعل دم�شق يومها
ت�ضربك باحلجارة والبندورة والبي�ض الفا�سد.
تناوله الورقة وتقول له:
َه َّال قر�أت يل الق�صيدة� ،أرجوك..
نزار مبت�س ًما :وهل تظنيني �أرف�ض �أن �أقر�أ ق�صيدة المر�أة �أُ ُ
درك متا ًما �أنها
�أف�ضل م�ستمعة وعارفة ل�شعري...
ال�ش ِ
القمر
يولد يف ّ
«عندما ُ
رق ْ
هر
حتت � ِ
البي�ض تغفو َ
طوح ُ
فال�س ِ
أكدا�س ال ّز ْ
ّ
ُ
ومي�ضون ُز َم ْر
ا�س احلوانيت
َ
يرتك ال َّن ُ
القمر
ملالقا ِة ْ
يحملون اخلب َز واحلاكي �إىل ر� ِأ�س اجلبال
ومع ّدات ا َخل َد ْر
ويبيعون وي�شرون خيال
و�صور
وميوتون �إذا عا�ش القمر
قر�ص �ضياء
ما الذي يفع ُله ُ
ببالدي ..ببالد الأنبياء
وبالد ُالب َ�سطاء
ما�ضغي التبغ و ّجتارِ ا َخل َد ْر
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ما الذي يفعله فينا القمر
فن�ضيع الكربياء
ونعي�ش ِل َن�ستجدي ال�سماء
ال�سماء
ما الذي عند ّ
لك�ساىل �ضعفاء
ي�ستحيلون �إىل موتى �إذا عا�ش القمر
ون قبو َر الأولياء
ويه ّز َ
َع َّلها ترزقهم ر ًزا و�أطفا ًال ..قبور الأولياء
ال�سجاجيد الأنيقات ّ
الطرر
ومي ّدون ّ
يت�س ّلون ب� ٍ
أفيون ُن َ�س ّميه قدر
وق�ضاء
يف بالدي ..يف بالد الب�سطاء
•••
� ّأي �ضعف وانحالل
يتوالّنا �إذا ال�ضوء تد ّفق
ال�سالل
فال�سجاجيد و�آالف ّ
ّ
ال�شاي والأطفال ّ
حتتل التالل
وقداح ّ
ال�ساذجون
يف بالدي حيث يبكي ّ
ويعي�شون على ال�ضوء الذي ال يب�صرون
يف بالدي حيث يحيا ال ّنا�س من دون عيون
ال�ساذجون
حيث يبكي ّ
وي�ص ّلون ..ويزنون ..ويحيون ا ّتكال
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وينادون الهالل :يا هالل
ميطر ما�س
�أ ُّيها النبع الذي ُ
عا�س
ً
وح�شي�شا و ُن ْ
خامي ا ُمل َع َّلق
�أ ّيها َّ
الر ُّب ّ
الر ّ
ال�شي ُء الذي لي�س ُي َ�ص َّد ْق
�أ ّيها ّ
لل�ش ِ
رق ..لنا عنقو َد ما�س
َ
دمت ّ
احلوا�س..
للماليني التي قد ُع ِّط َل ْت فيها
ْ
•••
ال�شرق ملّا يبلغ البدر متامه
يف ليايل ّ
ال�شرقُ من ّ
كل كرامه
يتعرى ّ
ّ
ون�ضال
فاملاليني التي ترك�ض من غري نعال
ؤمن يف �أربع زوجات ويف يوم القيامه
والتي ت� ُ
املاليني التي ال تلتقي باخلبز �إال يف اخليال
والتي ت�سكن يف الليل بيو ًتا من �سعال
�أب ًدا ما عرفت َ
�شكل ال ّدواء
ال�ضياء
ترت ّدى ُج َث ًثا حتت ّ
يف بالدي حيث يبكي الأغبياء
وميوتون بكاء
ك ّلما طالعهم وجه الهالل
ويزيدون بكاء
ك ّلما َح ّركهم عود ذليل وليايل
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ذلك املوت الذي ندعوه يف ال�شرق :ليايل
وغناء
يف بالدي ..يف بالد الب�سطاء
التوا�شيح الطويل ْه
حيث جن ُّرت
َ
ال�س ّل الذي ُ
بال�شرق ..التوا�شيح الطويله
يفتك ّ
ذلك ّ
�شرقُنا املج ّرت تاريخً ا و�أحال ًما ك�سوله
وخرافات خوايل
�شرقنا الباحث عن ّ
كل بطوله
يف �أبي زيد الهاليل».
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يف ق�صر احلمراء
الداخل يف غابة احلمراء يف غرناطة كالغارق يف �أ�سطورة من الأ�ساطري
ّ
ال�سحر والأمريات ال�ساحرات..
اخليالية حتمله �إىل عامل ّ
م�شاعر الرهبة والوجل تك ّلل نزار ورغد وهما مي�شيان يف الغابة املحيطة
بق�صر احلمراء ..كثافة الفروع ال ترتك جما ًال لنفاذ �أ�ش ّعة ال�شّ م�س،
وال ّن�سمات املنع�شة ته ّز الأ�شجار برفق ّ
وترطب الوجوه املحرتقة ..واملاء
فت�صدح
ين�ساب بني ال�صخور� ،أما الطيور املتن ّوعة الأ�شكال والألوان
ُ
ب�أجمل النغمات...
ويف حلظات َت�أ ُّم ِل الق�صر والآثار الرائعة تتدفّق ذكريات ثمانية قرون م ّرت
ال�سمات قامت على �سواعد
يف هذا املكان فك ّونت ح�ضارة �أ�صيلة ،عربية ّ
العرب امل�سلمني ..ينظران �إىل النقو�ش والزخارف التي تتك ّرر فيها عبارة:
اللـه» وكثري من احلكم والأ�شعار املنقو�شة بخطوط عربية.
«ال غالب �إال َّ
تقول رغد :كل ما يف الق�صر يروي حكاية �صراع �أليم انتهى ب�ضياع
الأندل�س.
نزار ب�أمل :احلديث عن �إ�سبانيا حديث ذو �شجون� ..إن �إ�سبانيا بال ّن�سبة
تاريخي ال ُيحت َمل ،فتحت ّ
كل حجر من حجارتها ينام
للعربي هي وجع
ّ
خ�شبي من �أبوابها عينان �سوداوان ،ويف غرغرة ّ
خليفة ووراء ّ
كل
كل باب
ّ
نافورة يف منازل قرطبة �صورة امر�أة تبكي فار�سها الذي مل يعد.
رغد :ثمانية قرون كانت خري م�سرح ت�أ َّلقت فيه �أجمادنا ..لقد جت ّلت عبقرية
الفكر العربي يف الأندل�س يف العلوم والفنون والأدب واملو�سيقى وال ّر�سم
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وال ّريا�ضيات ،وجت ّلت يف فن البناء ف�ش ّيدت املدن والقالع واحل�صون
وال�سيا�سية..
وامل�ساجد .و�أي�ضً ا �أثبتت مهارتها يف فن احلكم ّ
والري ،ففي العهد العربي
نزار :وال تن�سي �أنها كانت مم َّيز ًة يف ال ّزراعة ّ
ال�سهول والقفار يف الأندل�س ،و�أزهرت الب�ساتني واله�ضاب.
اخ�ض َّرت ّ
رغد (مقاطعة) :لأن �أجدادنا نقلوا �إليها �أ�شجا ًرا من ال�شرق كالزيتون
والليمون والنارجن ،ونباتات كالزعفران ،و�أزها ًرا كاليا�سمني والريحان
واخلزامى..
تنظر �إىل �أبيات �شعرية مكتوبة وتقر�أ ب�صوت عال:
���ح��� َّل���ت���ي و ِب��ت��اج��ي
����ت ا ِحل
ِف���� ْق ُ
َ
�������س���ان ِب ُ
أب�������راج..
��ب يف ال
ف���ه ْ
ال�����ش�� ُه ُ
���وت �إ َّيل ُّ
ِ
دت الأمل الذي يباغت ُكلاًّ منا عندما ي�أتي
ج�س َ
ت�ستدير �إليه وتقول :لقد ّ
يبق منهم �إال الأمل يف
�إىل هذا املكان ويرى �آثار �أجدده الذين ذهبوا ومل َ
الذاكرة..
نزار :نعم ق�صيدة «غرناطة» ،يقر�أ:
«يف م��دخ��ل احل��م��راء ك���ان ل��ق��ا�ؤن��ا
أط���ي���ب ال��� ُّل��� ْق َ���ي���ا ب�ل�ا م��ي��ع ِ
��اد
م���ا �
َ
ع��ي��ن��ان ����س���وداوان يف َح َ��ج��ر ْي��ه��م��ا
ت���ت���وال���د الأب�����ع�����ا ُد م����ن �أب����ع ِ
����اد
ُ
ه��ل �أن ِ
����ت �إ���س��ب��ان ّ��ي��ةٌ؟� ..ساء ْل ُتها
ق���ال���ت :ويف غ���رن���اط ٍ���ة م��ي�لادي
ق���رون �سبع ٌة
��ت
غ��رن��اط��ة!! و� َ��ص َ��ح ْ
ٌ
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��ك ال��ع��ي��ن�ين ..ب��ع�� َد ُرق ِ
يف َت��ي�� ِن َ
َ����اد
������ي������ةٌ ..راي���ا ُت���ه���ا م��رف��وع�� ٌة
و�أُ َم َّ
ِ
ب��ج��ي��اد
وج����ي����ا ُده����ا م���و����ص���ول��� ٌة
���رب ال��ت��اري َ��خ ..كيف �أع��ادين
ما �أغ َ
حل��ف��ي��د ٍة ����س���م���را َء ..م��ن �أح��ف��ادي
أي�����ت خ�لا َل�� ُه
وج���� ٌه
دم�����ش��ق��ي ..ر� ُ
ٌّ
وج���ي��� َد ِ
���ان ب��ل��ق��ي�����سِ ..
�سعاد
�أج���ف َ
وح ْ��ج�� َر ًة
ور� ُ
أي����ت منزلنا ال��ق��د َميُ ..
ك���ان���ت ب��ه��ا � ّأم�����ي تمَ ُ����� ُّد و���س��ادي
ْ
��ع��ت بنجو ِمها
وال��ي��ا���س��م��ي��ن�� َة ُر ِّ���ص ْ
ِ
إن�������ش���اد
وال��ب�رك����ة ال���ذه���ب���ي��� َة ال
قلتَ :ت َر ْي َنها
تكون؟ ُ
ودم�شق� ..أين ُ
ُ
يف ���ش�� َع ِ
��اب ن��ه�� َر � ِ
��س��واد
�����س ِ
��رك ا ُمل�� ْن َ
ِ
العربي ،يف ال َّث ْغر الذي
وجهك
يف
ِّ
��و���س ب�لادي
م��ا زال خم��ت��زن�� ًا ���ش��م َ
«ج�� ّن ِ
يف ِط ِ
��ات العريف» وما ِئها
يب َ
الريحان ،يف َ
يف ال��ف ِّ
الك َّب ِاد
ُ��ل ،يف َّ
يلهث خلفَها
وال�ش ْع ُر ُ
�سارت معيَّ ..
ْ
���ت ب��غ�ير ح�����ص ِ
��اد
ك�����س��ن��اب ٍ��ل ُت���ر َك ْ
ُ���ر ُط ال��ط��وي ُ��ل ِ
بجيدها
ي��ت���أ َّل ُ��ق ال���ق ْ
���ل ال�����ش��م��وع ب��ل��ي��ل ِ��ة امل���ي� ِ
م���ث َ
ل�اد
وم�شيت َ
خلف دليلتي
ُ
مثل الطفل َ
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ك����وم ِ
رم���اد
وورائ������ي ال���ت���اري ُ
���خُ ..
َ
خ��رف��ات �أك����ا ُد �أ���س��م�� ُع َن ْب َ�ضها
ال�� ّز
ُ
ِ
ال�سقوف تنادي
رك�شات على
وال ّز
ُ
ِ
جدودنا
قالت :هنا احل��م��را ُءَ ..ز ْه�� ُو
ْ
ف���اق���ر�أْ ع��ل��ى ج���درا ِن���ه���ا �أجم����ادي
وم�سحت ج��رح�� ًا ن��ازف�� ًا
�أجم���ا ُده���ا؟
ُ
ج��رح��ا ث��ان��ي�� ًا ب��ف���ؤادي
وم�����س��ح ُ
��ت ً
أدرك���ت
��ت وارث��ت��ي اجلميل َة �
ي��ا ل��ي َ
ْ
���م �أج�����دادي
� َّأن ال���ذي���ن َع��� َن��� ْت��� ُه ُ
ع��ان��ق��ت ف��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا َو َّد ْع��� ُت���ه���ا
ُ
رج�ل ًا ُي َ�س َّمى «ط���ارقَ ب َ��ن زي ِ
���اد».
رغد� :إ ّنه �إح�سا�سنا جمي ًعا ،ولكن �ألي�س الفتح الإ�سالمي يومها هو غزو
ٌ
واحتالل لبالد الأندل�س؟!
ب�شدة ويقولُّ :
والدما َر حيث
املوت والرعب ّ
تلمع عيناه ّ
كل الفاحتني زرعوا َ
َم ّروا ،با�ستثناء الفتح العربي الذي حمل معه �شتول النخيل و�أ�شجار النارجن
وق�صائد ال�شّ عر .الفتح العربي هو �أول فتح يف الدنيا كان لديه ُم َّت َ�سع من
الوقت لكتابة ال�شعر.
رغد :نعم ..ي�ص ّرح الإ�سبان ب�أن الفتح الإ�سالمي يف بالدهم كان عنوانًا
والرقي ،و�أنه كان ينبو ًعا حل�ضارة �أندل�سية عربية م�شرتكة خ ّلفت
للت�سامح ّ
لهم تراثًا فن ًيا و�أدب ًيا و�آثا ًرا خالدةً.
نزار :مبحب ٍة دخل العرب �إىل الأندل�س ،ومبح ّبة خرجوا منها تاركني دموعهم
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يف نوافري املاء يف حدائق جنات العريف ،بغرناطة ،وحنينهم نقو�شً ا من
الذهب على اجلدران ق�صر احلمراء و�سقوفه و�أقوا�سه اخلرافية.
�إن الأعوام الثمامنائة التي ق�ضاها العرب يف �إ�سبانيا ال ميكن �أن ُتف ََّ�سر �إال
مب�صطلح الع�شق وحده.
رغد� :أتعلم ّ
كل ما يحيط بنا يف �إ�سبانيا ّ
يذكرنا بدم�شق ..روائح اليا�سمني
وعبري الأ�ضاليا والنارجن والورد البلدي.
تتمدد بك�سل ويقول مبت�س ًما:
ينظر �إىل القطط البي�ضاء ّ
دم�شقي ،ما من م ّرة جئت بها
حتى مواء القطط يف حدائق العريف
ّ
خمدتي
�إىل غرناطة ونزلت فيها فندق احلمراء �إال ونامت دم�شق على ّ
الأندل�سية.
كنت فيها هنا،
رغد� :إن لإ�سبانيا ت�أث ًريا كب ًريا على �شعرك يف الفرتة التي َ
وهذا وا�ضح يف جمموعتك "ال ّر�سم بالكلمات".
نزار :تغلغلت �إ�سبانيا يف م�ساماتي وحرويف وفوا�صلي ،و�أ�صبح نب�ض
الكا�ستانويال�س يف �أ�صابع راق�صات الفالمنكو جز ًءا من نب�ضي ونب�ض
كلماتي..
ال�ضيقة يف قرطبة القدمية حتاكي مثيالتها يف دم�شق القدمية،
الأزقة ّ
تتدلىّ عناقيد اخلبيزة من �شرفات البيوت ،يقف ال�شاعر �أمام �أحد البيوت،
يغم�ض عينيه ويقول:
ال�ضيق ْه
«يف �أ ِزق ِّة قرطبة ّ
مددت يدي �إىل جيبي
ُ
�أكرث من َم ّر ْه..
مفتاح بيتي يف دم�شق
أخرج َ
ل َ
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�أحوا�ض ال�شم�شري
وال ّليلك
والقرطا�سيا
البحرة الو�سطى
عني الدار الزرقاء
اليا�سمني الزاحف
على � ِ
أكتاف املَخادع
وعلى �أكتافنا
النافور ُة الذهبية
طفل ُة البيت ا ُمل َد ّل َلة
التي ال تن�شف لها حنجرة
والقاعات الظ ّليلة
ُ
الرطوبة ..وخمب�ؤها..
�أواين ّ
كل هذه الدنيا ا ُمل َط َّي َبة
ُّ
ح�ضنت طفولتي يف دم�شق
التي
ْ
وجد ُتها هنا..
�سيدتي،
فيا ّ
ا ُمل َّت ِك َئة على نافذتها اخل�شبية
ال تراعي،
غ�سلت يدي يف بحرتك ال�صغرية
�إذا
ُ
وقطفت واحدة من يا�سميناتك
ُ
الدرج� ..إىل حجر ٍة �صغريه
ثم
ُ
�صعدت َ
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بال�صدف
حجر ٍة �شرق ّي ٍةُ ..م َط َّع َم ٍة ّ
ال�شم�س ..وال ت�س�ألْ
تت�س ّل ُق �شبابيكَ ها
ُ
ويت�س َّل ُق �أ�ستا َرها ال ّل ُ
يلك ..وال ي�س�ألْ
�شرقية..
حجر ٍة ّ
تن�صب فيها �سريري»..
كانت � ّأمي ُ
احلد ت�شبه ُ
املنازل بيوتنا الدم�شقية..
رغد� :إىل هذا ّ
الدور العربية الطابع التي حت ّولت �إىل مطعم يدخله ال�س ّواح..
يدخالن �إحدى ّ
تتو�سط �صحنها بركة ماء كبرية ،ج ّنة داخل ّية
دار ف�سيحة م�ؤ ّلفة من طابقني ّ
يفوح منها �أرج النارجن واليا�سمني ،ويغازل خري ُر املاء يف �صحونها الطيو َر
املع�شِّ �شة يف �أغ�صانها..
املو�سيقى الإ�سبانية ترتفع يف جنبات املكان ،والغناء املعروف «فالمنكو»
ال�شّ ديد ال�صلة باملو�سيقى ال�شّ رقية وب�أ�سلوب الغناء العربي..
يجل�سان على �إحدى الطاوالتّ ،
كل ما يف اجل ّو يعبق برائحة الوطن وبق�صة
ع�شق قدمية..
يقول نزار كاحلامل:
« ْفالمنكو..
فالمنكو..
ُ
الغافي ْه
وت�ستيقظ احلان ُة َ
ِ
اخل�شب
�صنوج
على
ْ
قهقهات ِ
وبح ِة ٍ
�صوت حزينِ
ّ
ُ
ذهب
ي�سيل كنافور ٍة من ْ
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أجل�س يف زاوي ْه
و� ُ
أَ�لمُ ُّ دموعي
العرب»..
�أ ُّمل بقايا ْ
رغد� :أخ ًريا ..هذه هي �إ�سبانيا التي يف �أحالمنا والتي عا�ش فيها �أجدادنا
و� َّأ�س�سوا فيها تلك احل�ضارة العظيمة التي ما تزال �آثارها حتى اليوم..
يقول نزار (بعد �أن يت�أملها)� :آثارها باقية حتى يف مالمح �أبنائها ،انظري �أكرث
الفتيات هنا يحملن نف�س املالمح التي حتملينها ،املالمح العربية الأ�صيلة،
ال�سمراء� ..إنها مالمح من
ال�سوداء الالمعة وال�شّ عر الأ�سود والب�شرة ّ
العيون ّ
بالدي..
رغد :و�أجمل الآثار املو�شّ حات الأندل�سية اخلالدة �إىل يومنا هذا..
نزار :نعم ..نعم� ..إ�سبانيا دفرت ع�شقنا القدمي الذي نتم ّنى �أن نفتحه ونخاف
�أن نفتحه..
�إنه ٌ
يحر�ض على املوت ُح ًّبا..
�شال �أحمر ّ
ُّ
عربي ال يذهب �إىل �إ�سبانيا يعطيني االنطباع ب�أنه تلميذ را�سب يف مادة
كل ّ
اللغة العرب ّية ،ومطرود من در�س ال ّتاريخ..
رغد :ورغم ر�سوب �أجدادنا يف ال ّتاريخ وان�سحابهم من �أجمل بقاع العامل،
نتم ّنى �أن ننجح على الأقل يف احلفاظ على ّ
الذكرى التي تركوها ،و�أن يكون
نتم�سك ب�أر�ضنا فال ن�ضيعها كما �أ�ضعنا الأندل�س.
يف هزميتهم ً
در�سا لنا �أن ّ
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�شِ ع ٌر و�أغن ّية
ال�سيارة بهما على طريق اجلبل يف لبنان ،نزار يجل�س �صام ًتا
تنطلق ّ
ي�ستمع �أغنية لنجاة ال�صغرية «ماذا �أقول له» تقول رغد مقاطعة ان�سجامه:
الغريب �أنك عبرّ ت عن عواطف املر�أة وم�شاعرها وميولها وانفعاالتها غفرانًا،
و�صفحا �أو نقم ًة وهجرانًا برباعة مده�شة؟
ً
ينظر �إليها ويقول مبت�س ًما :كنت م�ستمت ًعا ب�صوت جناة الرائع وقد قاطعت
ذكريات كثرية تتعلق بهذه الأغنية بالذات..
قالت� :س�أعيد لك الأغنية من �أولها على �أن جتيبني �أو ًال على �أ�سئلتي..
قال :ح�س ًنا ..رمبا جناحي يف التعبري عن م�شاعر املر�أة هو �أنني �أمتلك خمزونًا
ور�سائلهن مما �ساعدين
كب ًريا يف ذاكرتي من كلمات ال ّن�ساء و�أحاديثه معي
ّ
يف ال ّتعبري..
رغد :حتى �إنك تنقل برباعة الآهات الأنثوية التي ميتزج فيها الأمل باللوعة.
نزار� :إنها التجربة وعمقها يا عزيزتي..
رغد :والآن ..ك ّلمني عن ّ
الذكريات اخلا�صة بهذه الأغنية..
نزار� :أوه ..الأيام تعود بي الآن �إىل عام  ،1965يوم كنت يف مدريد ..ويوم
�ستقدم على الهواء يف ليلة عيد الفطر..
علمت �أن الأغنية ّ
يومها كنت �أنك�ش كالع�صفور اجلائع يف جهاز الراديو بحثًا عن الكنز املخبوء
يف �صوت جناة و�أ�صابع عبد الوهاب..
م�ؤ�شّ ر الراديو مثبت على القاهرة ..و�أع�صابي م�شدودة كحبال �سفينة توجه
الدقائق احلا�سمة..
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ودموعي ك�أمطار البالد اال�ستوائية ،تت�ساقط بعنف وبا�ستمرار.
وينطلق �صوت من الراديو :هنا القاهرة ..ولكن �أين مني القاهرة؟! و�أين
�أحبابي فيها..
منفي يف كوكب �آخر..
كم �أ�شعر باحلزن ،بالتم ّزق ..وك�أنني �سندباد ّ
�ألي�س خيانة �أن ال �أح�ضر عر�س كلماتي؟ ملاذا �أنا يف �إ�سبانيا يف مثل هذه
الليلة ،بينما مكاين الأ�سا�سي هو يف �سينما ق�صر النيل حيث يجب �أن
�أعانق منه كلماتي بعد خم�س �سنوات من ال ّرحيل والطواف والغربة..
تعيد رغد الأغنية من �أولها وي�ستمعان �إليها بينما نزار ير ِّدد الكلمات مع
�صوت جناة:
«م�����اذا � ُ
أق������ول ل���ه ل���و ج���اء ي�����س���أ ُل��ن��ي..
ك��ن��ت �أه������وا ُه؟
ك��ن��ت �أك���ره���ه �أو
�إن
ُ
ُ
م���اذا � ُ
راح����ت �أ���ص��اب�� ُع�� ُه
أق�����ول ل���ه� ،إذا
ُ
َ
ال��ل��ي��ل ع���ن َ���ش��ع��ري وت���رع���ا ُه
ت��ل��م��ل ُ��م
أ����س���م���ح �أن ي���دن���و مب��ق��ع��ده
وك���ي���ف �
ُ
ت���ن���ام ع��ل��ى خ�����ص��ري ذراع�������ا ُه؟
و�أن
َ
غ����� ًدا �إذا ج������اء� ..أع���ط���ي���ه ر���س��ائ�� َل�� ُه
ون���ط���ع���م ال����ن����ا َر �أح����ل����ى م����ا ك��ت��ب��ن��ا ُه
ُ
ح��ب��ي��ب��ت��ي! ..ه���ل �أن�����ا ح��� ًّق���ا ح��ب��ي��ب�� ُت�� ُه
������ص����� ِّدقُ ب��ع��د ال��ه��ج��ر دع�����وا ُه؟
وه����ل �أُ َ
ان��ت��ه��ت م���ن ���س��ن�ين ق��� َّ��ص��ت��ي م��ع��ه؟
�أم����ا
ْ
ِ
�����ش��م�����س ذك����را ُه
مت���ت
�أمل ْ
ك��خ��ي��وط ال ّ
احل����ب م��ن زم��ن
ؤو����س
ِّ
�أم����ا ك�����س��رن��ا ك���� َ
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فكيف نبكي ع��ل��ى ك���أ���س ك�����س��رن��اه؟..
َر ّب������اه� ..أ����ش���ي���ا�ؤه ال�����ص��غ��رى ُت�� َع�� ِّذ ُب��ن��ي
ف��ك��ي��ف �أجن�����و م���ن الأ����ش���ي���اء َر ّب�������ا ُه؟
��ه��م�� َل�� ٌة
ال����ر ْك����ن ُم َ
ه��ن��ا ج���ري���د ُت��� ُه يف ُّ
ك����ت����اب م���� ًع����ا ..ك��� ّن���ا ق����ر�أن����ا ُه
ه���ن���ا
ٌ
ب��ع�����ض م���ن ���س��ج��ائ��رِ ِه
ع��ل��ى امل���ق���اع ِ���د
ٌ
ويف ال����زواي����ا ..ب��ق��اي��ا م���ن ب���ق���اي���ا ُه..
م���ا يل �أُ َح��������� ّدقُ يف امل�������ر�آ ِة �أ���س���أ ُل��ه��ا
أث����������واب �أل����ق����ا ُه
ِ
ث������وب م����ن ال
ب�������� ِّأي
ٍ
���ت �أك����ر ُه���� ُه
�أ�أ ّدع���������ي �أن���ن���ي �أ����ص���ب���ح ُ
���ن يف اجل��ف��ن ���س��ك��ن��ا ُه؟
وك��ي��ف �أك�����ر ُه َم ْ
أه�������رب م���ن���ه؟ �إ ّن������ه قَ����� َدري
وك���ي���ف �
ُ
ُ
���ي�ي�را مل���ج���را ُه؟
ه���ل
مي���ل���ك ال���ن���ه ُ
���ر ت���غ ً
������ب به
�����ب����� ُه ..ل�����س��ت �أدري م���ا �أُ ِح ُّ
�أُ ِح ُّ
ع������ادت خ��ط��اي��ا ُه
ح��� َّت���ى خ���ط���اي���اه م���ا
ْ
�����ض م��ن َت َ��خ ّ��ي�� ِل��ن��ا
احل���ب يف الأر������ض ب��ع ٌ
ُّ
ل����و مل نجَ�������� ْد ُه ع���ل���ي���ه���ا ..الخ�ت�رع���ن���ا ُه
ُ
أق��������ول ل����ه ل����و ج�����اء ي�����س���أ ُل��ن��ي
م������اذا �
ك��������ن��������ت �أه���������������������واه..
� ْإن
ُ
�إنيّ �أل������������ف �أه����������������������واه.»..
نزار :رائع ..رائع ...لقد بلغ عبد الوهاب ّقمة �إعجازه الفني يف هذا املقطع
الأخري� ..إنني مل �أ�سمع يف حياتي نهاية مو�سيقية كهذه النهاية..
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رغد :و�صوت جناة؟
رغد :نزار� :أوه� ..صوت جناة يخت�صر الأنوثة ك ّلها ،ون�ساء ال�شّ رق يختبئن يف
حنجرتها احلريرية..
رغد :كما يخت�صر �شعرك امل�شاعر الأنثوية ك ّلها يف لقطات �إن�سانية من احلياة
اليومية؟
أح�س
نزار :لأنني �أعاي�ش املر�أة عن قرب ،و�أرى م�شاكلها و�أراقبها بدقّة و� ّ
ب�إح�سا�سها ب�صدق.
رغد :كما يف ق�صيدة (اغ�ضب) التي غ ّنتها �أ�صالة ،ف�أنت دخلت حقًّا �إىل
�أعماق الأنثى املح ّبة التي تعرف ّ
كل املالب�سات التي ت�صاحب بدايات
حالة الغ�ضب وتطوراتها ،وهي تعرف �أن الرجل هو طفل كبري لذلك فهي
ت�ساحمه على غ�ضبه لأنها تعرف �أنه �سيعود �إليها يو ًما..
نزار :هل الأغنية معك؟..
تظن �أن ق�صيدة ما ُغ ِّن َي ْت وال �أحتفظ بها ما دام ال�شعر
رغد :طب ًعا ،وهل ّ
لك؟
نزار :ح�س ًنا �ضعيها �إذن..
رغد� :أنت اخرتت امللحن حلمي بكر لتلحني الأغنية كما اخرتت �أ�صالة
لتغ ّنيها؟
نزار :نعم .فلي�ست ّ
كل الأ�صوات الغنائية تنا�سب �شعري ،فهو يحتاج �إىل
�أ�صوات مثقّفة واعية ومد َّربة ولها موا�صفات خا�صة..
رغد :ويحتاج �أي�ضً ا �إىل ملحن يكون لديه �إملام ج ّيد بالتناول امل�سرحي
وكيفية تقدميه ًّن�صا وحل ًنا و�أدا ًء.
وال�صوت وال�شّ عر..
نزار :نعم ..ال بد من التكامل بني اللحن ّ
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ينطلق �صوت �أ�صالة:

«اغ�ضب كما ت�شاء..
ْ
واجرح �أحا�سي�سي كما ت�شاء
ْ
َح ّطم �أواين ال ّزهر ..املرايا
َه ِّد ْد ِب ُح ِّب امر�أ ٍة ِ�سوايا
فكل ما تفع ُل ُه َ�سواء
ُّ
وكل ما تقو ُله َ�سواء
ُّ
أنت كال ِ
أطفال يا حبيبي
ف� َ
نحبهم مهما لنا �أ�سا�ؤوا
ُّ
•••
اغ�ضب!..
تثور
ف� َ
أنت رائ ٌع َح ًّقا متى ْ
اغ�ضب..
ْ
فلوال املوج ما َت َك َّو ِ
البحور
نت
ْ
كن ممُ ْ ِط ًرا
كن عا�صفًا ْ
ْ
غفور..
ف� َّإن قلبي ً
دائما ْ
•••
اغ�ضب..
ْ
جيب بالتح ّدي
فلن �أُ َ
أنت ٌ
عابث
طفل ٌ
ف� َ
الغرور
ميل�ؤِه
ْ
وكيف من ِ�صغارِها
َ
الطيور؟!»...
تنتقم
ْ
ُ
107

رغد :رائع ..وهي طب ًعا ال متانع �أن يبتعد ما دام �سيعود عار ًفا قيمتها..
«اذهب..
ْ
مللت م ّني
�إذا يو ًما َ
وا ّتهم الأقدا َر وا ّتهمني
�أما �أنا ف�إنيّ �س�أكتفي بدمعتي وحزين
كربياء
ال�صمت
ّ
ْ
كربياء
واحلزن
ْ
اذهب
ْ
البقاء
أتعب َك ْ
�إذا � َ
�ساء
فالأر�ض فيها ُ
العطر وال ّن ْ
وداء
وال�س ْ
والأع ُني اخل�ضرا ُء ّ
وعندما تريد �أن تراين
وعندما حتتاج كالطفل �إىل حناين
َف ُع ْد �إىل قلبي متى ت�شاء
حياتي الهواء
ف�أنت يف َ
و�أنت ..عندي الأر�ض وال�سماء
اغ�ضب كما ت�شاء
واذهب ..متى ت�شاء
ْ
ال ب َّد �أن تعود ذات يوم
الوفاء».
وقد َ
عرفت ما هو ْ
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ال�صورة �سلبية للمر�أة ،فلماذا تنتظر املر�أة رج ًال
رغد :جميل ..ولكن هذه ّ
يرتكها ويذهب ليحب ويراهق على �أمل �أن يعود تائ ًبا؟
نزار :لقد �صورت يف ق�صائد �أخرى مناذج لن�ساء غري هذه التي تنتظر عودة
احلبيب الهاجر ..كما يف طوق اليا�سمني..
حب
رغد� :سن�سمعها بعد قليل ولكن ..ا�سمع هذه الأغنية «�أعنف ّ
ع�شته» ب�صوت لطيفة� ،أي�ضً ا هي تعبري عن عواطف املر�أة وب�أجمل ال�صور
والألفاظ..
«تلو ُمني الدنيا �إذا �أحبب ُته
احلب واخرتع ُته
ك�أنني� ..أنا ُ
خلقت َّ
خدود ِ
ك�أنني �أنا على ِ
الورد قد ر�سم ُته
ك�أنني �أنا التي
للطري يف ال�سما ِء قد َع َّل ْم ُت ُه
ويف ِ
القمح قد زرع ُت ُه
حقول ِ
ويف حياة البحرِ قد ذ ََّوب ُت ُه
ك�أنني� ..أنا التي
كالقمرِ اجلميلِ يف ال�سما ِء
قد َع َّلقت ُه
تلو ُمني الدنيا �إذا
يت َم ْن �أُ ِح ُّب� ..أو ذكر ُت ُه
َ�س ّم ُ
ك�أنني �أنا الهوى
و� ّأمه ..و�أُخ ُته.
•••
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هذا الهوى الذي �أتى..
من حيث ما انتظر ُت ُه
خمتلف عن ّ
كل ما عرف ُت ُه
ٌ
خمتلف عن ّ
كل ما قر�أ ُت ُه
ٌ
ّ
وكل ما �سمع ُت ُه
كنت �أدري �أ ّنه
لو ُ
نوع من ال ِ
إدمان ..ما �أدمن ُت ُه
كنت �أدري �أنه
لو ُ
ِ
الكربيت ..ما �أ�شعل ُت ُه
عو ٌد من
حب ع�ش ُت ُه
هذا الهوى� ..أعنف ٍّ
فليتني حني �أتاين فاحت ًا
يديه يل ..ردد ُته
وليتني من قبل �أن يقتلني ..قتل ُته
•••
هذا الهوى الذي �أراه يف اللّيلِ
على �ستائري..
�أراه ..يف ثوبي..
ويف عطري ..ويف �أ�ساوري
�أراه ..مر�سو ًما على وجه يدي
منقو�شا على م�شاعري
�أراه ً
لو �أخربوين �أ ّنه
ٌ
كثري ال َّل ْهوِ وال�ضو�ضا ِء ..ما �أدخل ُت ُه
طفل ٌ
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الزجاج يف قلبي ملا ترك ُت ُه
�سيك�سر
و�أنه
َ
ُ
لو �أخربوين �أنه
�سي�ضرم
النريان يف دقائقٍ
َ
ُ
ويقلب الأ�شيا َء يف دقائقٍ
ُ
وي�صب ُغ بالأحمرِ وال ِ
أزرق يف دقائقِ
لكنت قد طردته..
ُ
يا �أيها الغايل الذي
أر�ضيت َع ّني اللـَّ َه� ..إذ �أحبب ُت ُه
� ُ
هذا الهوى � ُ
أجمل ُح ٍّب ع�ش ُته
حب ع�ش ُته
�أروع ٍّ
فليتني حني �أتاين زائ ًرا
ِ
بالورد قد َط ّو ْق ُته
باكيا
وليتني ..حني �أتاين ً
فتحت �أبوابي له ..وب�س ُت ُه
ُ
وب�س ُته ..وب�س ُت ُه»..
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بني القدمي واجلديد
رغد جال�سة يف غرفتها و�أكوام الكتب على الطاولة �أمامها وعلى
الكرا�سي ،ال�شّ اعر مي�سك �أحد الكتب ويت�صفّحه« ..الغزل عند العرب».
تقول :لقد ّ
احتل حديث القلب وحكاية احلب يف حياة العربي مكانًا رح ًبا
فخ ّلف لنا الكثري من �شعر الغزل ،ولكن ال�شّ اعر يف ّ
يتحدث
كل هذا كان ّ
ويتحدث عن مع�شوقته
عن نف�سه وير�سم م�شاعره وعواطفه و�أهواءه ورغباتهّ ،
حديث الراغب امل�شتهي لي�شفي ع ّلة ج�سده ولينقع غ ّلة قلبه ،ال يعنيه من
�أمرها ما هي عليه من عقل وما وراء جمالها من فكرة وما بني جنبيها من
هم �أو مثل عليا..
ّ
نزار :هذه النظرة للمر�أة �سببه احلياة املتنقّلة للعرب ب�سبب الغزوات
ال�سكون �إىل املر�أة �سكونًا تا ًما ي�سمح لهم
والفتوحات ،فهم مل ي�ستطيعوا ّ
با�ستبطانها واكت�شافها روح ًيا.
�إن التجريد الذهني حم�صول ح�ضاري ال ي�صل �إليه الإن�سان �إال يف ّ
ظل
العالقات املطمئنة ،وعالقات العربي باجلن�س الثاين كانت عالقات ع�صبية
الهثة وم�ستعجلة.
رغد :لهذا جند �أن ال�شّ اعر القدمي ال ُي َح ِّلق يف ر�سم عواطف املر�أة ورغباتها
و�أهوائها و�إمنا يحوم حول نف�سه ويجعلها املثال املن�شود ..و�أنت؟
خمل�صا يف داخلي ملرياث القبيلة ،ففي �أ�شعاري
نزار بعد تفكري� :أنا كنت ً
الأوىل كنت �أدور دائ ًما حول حدود املر�أة اخلارجية..
احلب ال�شّ هوة وا ّت�سم بالتوتر والع�صبية.
رغد :لذلك فقد عبرَّ �شعرك عن ّ
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احلب يف تلك الأيام كان ح ًبا مقهو ًرا وحمظو ًرا وم�سروقًا من ثقوب
نزار :لأن ّ
ال�سوداء �أو
ال�سوق ّ
الأبواب� ..أما اجلن�س فكان ما ّدة حم ّرمة ال تباع �إال يف ّ
يف بيوت ممتهنات الهوى..
اختال�سا ،وتتح ّول املر�أة �إىل �شريحة حلم
وحني يختل�س الإن�سان احلب
ً
نتعاطاها بالأظافر ..ينتفي الوجه احل�ضاري للحب ،وتنتفي �أية �صيغة
�إن�سانية للحوار ،وي�صبح الغزل رق�صة همجية حول ذبيحة م ّيتة.
ال�صورة ال�شّ عرية يف ق�صائدك
رغد :ورغم الكبت الذي تقول عنه ،ف�إن ّ
الأوىل ،ورغم خل ّوها من العاطفة ومعرفة الآخر ،تتم ّيز باحليوية والأناقة كما
�أن االنفعال ال يحمل بداخله �إال �إثارة بطيئة متيل �إىل الهدوء ،والت�أمل
�أكرثه ّمما متيل �إىل ال�شّ هوة.
نزار :لأن املر�أة بال ّن�سبة يل هي مو�ضوع فني ،لوحة �أو ق�صيدة �أو متثال �أكرث
ح�سي يثري الرغبة �أو ال�شهوة..
منها مو�ضوع ّ
رغد :وهذه النظرة طب ًعا نتيجة ملوقف ّ
همه اجلمال ال
املتذوق ،ف�أنت �شاعر ّ
جميلة مع ّينة.
وتقدم له ق�صيدة (�إىل �ساق) وتقول :هذه
تخرج رغد بع�ض الأوراق ّ
طاغ.
احل�سي فيها ٍ
الق�صيدة لوحة فن ّية رائعة جل�سد املر�أة رغم �أن الو�صف ّ
نزار مبت�س ًما :ح�س ًنا يا عزيزتي ،ال تن�سي �أن هذه الق�صيدة ومثيالتها هي
بداية منطقية ل�شاعر �شاب متم ّرد يريد �أن يك�سر القيود وينطلق معبرّ ًا بحر ّية
كاملة عن ر�ؤيته اخلا�صة .يقر�أ:
اجل��وع
ب��ي
ُ
���رخ���ام ..ج َ
«ي��ا ان�ضفا َر ال ّ
���اع َ
ل�����دى َر َّف ِ
امل�������س���ح���وب..
ِ
��������ة ال�������� ِّردا
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َ
وارجت������ف ُّ
ال��ف��ل
�������ر..
َ
ق���ي���ل���� :س���اقٌ تمَ ُ ُّ
ح�����ب�����ا ًال ع����ل����ى ط�����ري�����قٍ خ�������ص���ي ِ
���ب
�إ ّن������ه������ا ط���ف���ل��� ٌة �����س����م����او ّي����ة ال���ع�ي�ن
����د ،اخ�������ض� ُ
ل�ال احل��ل��ي ِ
��ب
����ع ُ
ب�� ِف��ي��ه��اَ ،ب ْ
��ي�ر �أن����اق ٍ
����ات
ع���رب���دت ����س���اقُ���ه���اُ ..ن���� ْه َ
َ
أن������ب������وب..
ِ
ال��ب��ري�����ق يف �
و������س�����ال
ُ
ا�ستقري
�ير..
اق��ع��دي ..برعمي ال�����ص��غ َ
ّ
امل����ت����ع����وب
ِ
ب���ج���ف���ن���ي
ب�����ع�����روق�����ي،
َ
ي���ن؟
ّ����م��ْي نْ �
أ����ش���ق���ر ْي���ن ..مت��� ّد ّ
� َّأي �إث َ
ّ
�أ�����ض����ي����ف����ي �إىل �����س����ج ِّ
����ل ذن����وب����ي
ال��رك��ب��ت�ين ..ت��ع��وي ���ش��راه��ات��ي
ول����دى ّ
�����ي ِ
ِ
ره���ي���ب
�����ة ا�����س����م����رار
ع���ل���ى ثَ����� ْن َ
�صليب الإغ����راء ..م��ن خُ ْ�ص َل َت ْي زهر
ي��ا
َ
ِ
ال�����ص��ل��ي��ب
����ش���ف���اه���ي مل�������س���ح ه������ذا
دروب احل���ري���ر ..م��ات��ت م�سافاتي
ي��ا
َ
ت����ع����ب����ت ..دروب������ي
وق�����ال�����ت :ل���ق���د
ُ
ِ
م���ك���ان���ك� ..إِخ���ف���ي
اذه����ب����يَ ..غ��ِّي��رِّ ي
ال�����س��اقِ � ..
أن����ت � ُ
َ
أ���ص��ل �شحوبي
ت���رف ّ
�أدخ���ل���ي���ه���ا ل����وك����ره����اُّ ..
ك�����ل ِع�����رقٍ
أي���ن ن�صيبي؟»..
م��ن ع��روق��ي
ي�صيحَ � :
ُ
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رغد :وا�ضح ج ًدا ت�ساميك باجتاه عبادة اجلمال وت�أ ّمله وا�ستجالء نواحي
الفتنة والإغراء.
احلب يف هذه الفرتة هو غزل املراهقني وعبث
نزار� :إن التعبري عن ّ
الالهثني..
رغد :ح�س ًنا لقد ا ّتك�أت منذ البداية على م�شكلة كبرية يف املجتمع العربي
اجلن�سي فا�ستقطبت الكبار
ولعبت على وتر اجلوع
هي م�شكلة املر�أة،
َ
ّ
وال�صغار واملراهقني وغري املراهقني..
نزار� :إذا مل ي َّتكئ الفنان على ق�ضية ما ،فعلى � ّأي �شيء ي ّتكئ؟ ..على
الهواء� ،أم على التخ ُّيل والتجريد؟ .ب�ضاعتي ك ّلها حمل ّية ،والترّ اب الذي
وخليجي..
وم�صري
وعراقي
ين
�أعجن به مناذجي هو تراب
دم�شقي ولبنا ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ق�صائدي عن املر�أة لي�ست �أفال ًما جن�سية ولكنها وثائق ا َتهام حتمل تواقيع
�سبعني مليون امر�أة عربية..
أنت حملت لواء حترير املر�أة ولكنك بد�أت من اخلارج �أي من
رغد :و� َ
ج�سد املر�أة ،و�أنت تعلم �أن هناك خطوات كثرية يجب �أن تعلمها املر�أة قبل
�أن تنال حريتها اجل�سدية؟
نزار� :أنا �أعرتف �أن ق�صائدي الأوىل هي اهتمام بج�سد املر�أة وما يت�صل به
من ثوب وعطر و�ألوان� ،إنه عامل املر�أة احلميم والذي كان عاملًا �س ّر ًيا بالن�سبة
لنا �آنذاك.
رغد :على ّ
كل حال� ..إنها �شجاعة كبرية منك �أن تقفز فوق الأ�سوار وتقتحم
اخلا�ص وتك�شفه �إىل امللأ...
عامل املر�أة وتدخل �إىل خمدعها فتكت�شف عاملها ّ
يبت�سم :دخلت خمدعها وك�شفت عاملها امل�سحور الذي ك ّنا نحلم ولو بر�ؤيته
عن بعد..
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تقدم ُم َّطرِد ،ف�أ�صبحت
رغد :وبعد اندفاعات املراهقة الأوىل� ،سار �شعرك يف ّ
تتعامل مع املر�أة كروح و�شعور وانتقلت من اجل�سد الأنثوي �إىل النف�س
الأنثوية.
نزار :لأنني عرفتها عن قرب ،وعرفت �أن املر�أة خملوق تحُ ِ ُّب ،فتح ّولت
عما يدور يف
أح�س �أنني ُم ْل َز ٌم بالتعبري ّ
اهتماماتي �إىل الداخل و�أ�صبحت � ّ
نف�سها وملز ٌم بالدفاع عن حر ّيتها:
«ثوري� ..أُ ِح ُّب ِك �أن تثوري
ثوري على ِ
ال�سبايا ..والتكايا ..والبخورِ..
�شرق ّ
التاريخ ،وانت�صري على الوهم الكب ِري
ثوري على
ِ
ال�شم�س مقرب ُة الن�سو ِر
ال ترهبي �أح ًدا .ف�إن
َ
ثوري على �شرقٍ ِ
يراك وليم ًة فوق ال�سريرِ ».
احلب ،نق ًال
رغد :يف ق�صيدة احلزن ،تنقل لنا جتربة احلزن والوحدة يف حالة ّ
م�ؤث ًرا ومعبرِّ ًا �إىل حدود بعيدة� ،إنها ت�أخذنا �إىل عامل تخلقه من الأمنيات
والأحالم� ،إنه �أ�سلوب اللعب بالذكريات البي�ضاء الغافية التي توقظ الطفل
احلامل الراقد فينا..
نزار :جميل هو التحليل للق�صيدة ،بالرغم مما فيها من ت�ش ّرد نف�سي وواقعي
يجعلها �سف ًرا لل�ضياع يف مدن الأحزان والأمطار..
ويح�ضر نف�سه
ال�ساهر ،ي�ضعه ّ
يلتفت �إىل امل�سجل ،يختار �شري ًطا لكاظم ّ
لال�ستماع للأغنية ..ترتك رغد طاولتها وت�سرتيح على �أحد املقاعد وتغم�ض
وال�صوت اجلميل..
عينيها منتقلة �إىل عامل املو�سيقا والكلمة الرائعة ّ
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أحزن
«ع ّلمني ُح ُّب ِك� ..أن � ْ
ع�صور
حمتاج منذ
و�أنا
ٌ
ْ
أحزن
المر�أ ٍة جتعلني � ْ
المر�أ ٍة �أبكي فوقَ ذراعيها
ّ
الع�صفور
مثل
ْ
المر�أ ٍة ..جتم ُع �أجزائي
املك�سور
ك�شظايا البل ّلور
ْ
�سيدتي� ،أ�سو�أَ
عادات
ْ
ع ّلمني ُح ُّب ِكّ ،
أفتح فنجاين
ع ّلمنيُ � ..
يف ال ّل ِ
ات
املر ْ
يلة� ،آالف ّ
ارين
و�أُ َج ِّر ُب ِط َّب ال َع ّط َ
افات
باب ال َع َّر ْ
و�أطرقُ َ
أخرج من بيتي
َع َّلمني � ُ
م�ش َط �أر�صف َة ُّ
قات
لأُ ِّ
الط ُر ْ
و�أُطار َد ِ
وجهك
يف الأمطا ِر
ويف �أ�ضواء ال�سيارات
ع ّلمني ُح ُّب ِك..
�ساعات
أهيم على وجهي..
ْ
كيف � ُ
غجري
بح ًثا عن �شعرٍ
ٍّ
حت�سده ُّ
ات
كل الغجر ّي ْ
ُ
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بحث ًا عن ٍ
وجه ..عن ٍ
�صوت
كل ال ِ
هو ُّ
أوجه والأ�صوات
�سيدتي
�أدخلني ُح ُّب ِكّ ..
أحزان..
ُم ُد َن ال ْ
و�أنا من قَب ِل ِك مل �أدخلْ
أحزان
ُم ُد َن ال ْ
أعرف �أب ًدا..
مل � ْ
إن�سان
� َّأن الدم َع هو ال ْ
إن�سان بال ٍ
حزن
� َّأن ال َ
إن�سان..
ذكرى � ْ
ع ّلمني ُح ُّب ِك
كال�صبيان
أت�صرف
ْ
� ْأن � ّ
أر�سم وج َه ِك بالطب�شو ِر
� ْأن � َ
على احليطان
احلب
ع ّلمني ُح ُّب ِك ..كيف ُّ
أزمان
ُي َغيرِّ ُ خارط َة ال ْ
ع ّلمني �أنيّ حني �أُ ِح ُّب
أر�ض عن ال ّدوران
ُتك ُّف ال ُ
ع ّلمني ُح ّب ِك �أ�شيا ًء
كانت �أبد ًا يف ا ُحل ْ�س َب ْان
ما ْ
أقا�صي�ص ال ِ
أطفال
فقر� ُأت �
َ
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دخلت ق�صو َر ِ
اجلان
ُ
ملوك ْ
تتزو َجني
َ
وح ِل ْم ُت ب�أن ّ
لطان
ُ
ال�س ْ
بنت ُّ
َ
تلك ال َع ْي َناها
لجان
�أ�صفى من ماء ا ُخل ْ
َ
ال�شفَتاها
تلك َّ
الر ْم ْان
�أ�شهى من زهرِ ّ
وح ِل ْم ُت ب�أنيّ �أخطفُها َ
الفر�سان
مثل
ْ
َ
وحلمت ب�أين �أُهديها �أطواقَ الل�ؤل�ؤِ
واملرجان
ُ
ْ
الهذيان
�سيدتي ،ما
ْ
ع ّلمني ُح ُّب ِك ،يا ّ
العمر
ع ّلمني ..كيف ُّمير ُ
ال�سلطان.»...
بنت
وال ت�أتي ُ
ْ
املتقدم لي�س جم ّرد ِع�شقٍ � ،إنه فتح ،ك�شف ،حتطيم
احلب يف �شعرك ّ
رغدّ :
للأ�سوار ،مغامرة لتحرير الآخر من الظالم..
نزار :لأن املر�أة بال ّن�سبة يل لي�ست جارية ولي�ست عا ًرا يجب �أن يوارى� ،إنها
املكمل ،الن�صف الذي ال تكمل �إن�سانيتي �إال بوجوده..
ن�صفي ّ
دخلت �إىل خمدعها و�أخرجتها �إىل النور.
رغد :لهذا َ
أظهرت
يت مبفاتنهاّ ،
وحتد ُ
نزار� :أحببتها ،فغ ّنيت لها ،وتغ ّن ُ
ثت بل�سانها و� ُ
حقها يف احلرية.
رغد :فظهرت يف ق�صائدك املو�ضوعات املتنوعة التي تعر�ض لواقع املر�أة
يف العامل الثالث ،املر�أة التي ُفر�ض عليها �أن تكون م�ست�ضعفة م�ستكينة
ان�سجا ًما مع مفهوم الأنوثة.
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نزار :كق�صائد (حبلى ،و�أوعية ال�صديد ،و�إىل �أجرية ،واحلب والبرتول).
�إنها ت�شهري واحتجاج على �شريعة االحتكار والأنانية التي ّ
تتحكم باملجتمع
العربي يف عالقاته العاطفية واجلن�سية..
رغد :لذلك �أطلقوا عليك ا�سم �شاعر الف�ضيحة؟
نزار :لأنني �شاهد رئي�سي على كل اجلرائم العلنية التي يرتكبها الرجل
وتنزل عقوبتها على ج�سد املر�أة..
انظري ق�صيدة احلب والبرتول� ،إنها �صورة للإقطاع العاطفي وللعالقة
الال�أخالقية التي تقوم بني رجل َي�ستملك بدفرت �شيكاته ،وامر�أة ُت�س َتملك
ب�سنابل �شعرها الذهبي وطفولة نهديها.
نقلت الواقع العربي يف تعامله مع امر�أة ومل �أخرتعه من عندي.
�أنا ُ
تلملم رغد الأوراق والكتب ،وترجعها بفو�ضى �إىل رفوف املكتبة ،حتمل
بع�ض �أ�شرطة الكا�سيت وتقول له� ،سننعم الآن برحلة جميلة على �شاطئ
البحر� ..سنتم�شى ثم �س�أو�صلك �إىل الفندق.
نزار مبت�س ًما:
ِ
«فو�ضاك رائع ٌة
فظ ُّلي هكذا
ف�أنا � ِ
أحبك يف ِ
غمو�ض ِك
ِ
و�ضوحك
يف
يف ظهورك
يف اختفا ِئ ِك
يف جت ّل ِيك اجلميلِ
ويف ح�ضارتك الفريد ْه».
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�أطفال احلجارة
ال�ساحلية �إىل اجلنوب و�صوت فريوز ينطلق من
ال�سيارة تبتلع الطريق ّ
ّ
امل�سجل.
ّ
�ستقدم الليلة «ق�صيدة �أطفال احلجارة»؟
رغدّ :
نزار :و�س� ِّأقدم بعدها بع�ض �شعري املمنوع.
رغد :تق�صد ق�صيدة «متى يعلنون وفاة العرب».
نزار :نعم.
رغد :هذه الق�صيدة قد �أثارت عليك حربًا �شر�س ًة من الكثري من ال�شّ عراء
والنقاد وال�صحفني.
نزار :لأنها كانت �صادقة وحقيقية ،وم�شكلتنا نحن العرب يف نرج�س ّيتنا
املت�ضخمة التي متنعنا من �أن نرى وجهنا على حقيقته ،وعمرنا على حقيقته
وقبحنا على حقيقته.
رغد :ولكن هناك الكثري من الأدباء الذي دافعوا عن موقفك وعن
تف�ضل اقر�أ ما كتبه ال�شاعر فاروق جويدة.
ق�صيدتكّ ،
نزار ي�أخذ الورقة من يدها ويبد�أ بالقراءة:
"مل �أكن �أت�ص ّور �أن ي�أتي علينا زمان نفق�أ فيه عيوننا ب�أيدينا ،ونغتال بالدنا رغم
ال�سهام على
�أنها �آخر ما بقي على �أ�شجارنا احلزينة يف الزمن البخيل ،و�أن نطلقَ ّ
جرحا وحملت
جرحا ً
�صدو ِر ع�شقت �أوطانها حتى الثمالة وعا�شت جراحها ً
�أمانيها �أم ًال �أم ًال ،وغ َّنت للع�شق �أجمل �أغانيه ،وغ َّن ْت للوطن حني كان جدي ًرا
بالغناء ،وبكت على �أطالله حينما ع�صفت به رياح الي�أ�س والفرقة"
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وال�صحفيني والق ّراء العرب
نزار� :شك ًرا لكل رفاقي من ال�شّ عراء والنقاد ّ
الذين حموين بحبهم الكبري ورابطوا معي يف خندق واحد �ضد الأم ّيني
واالنك�شاريني� .شك ًرا ..لأنهم قر�ؤوا ق�صيدتي بوعي نقدي مده�ش ور�ؤية
حب بالعرب ال ق�صيدة ت�شهري
ثقافية وح�ضارية متم ّيزة ،واعتربوها ق�صيدة ّ
الغ�ش والنفاق و�إال كان مه ّر ًجا كب ًريا
بهم ،لأن العا�شق الكبري ال يحرتف ّ
وكاذبًا كب ًريا.
يغ�ص بالنا�س من ّ
كل الأعمار،
و�صال �إىل �صور حيث تقام الأم�سية ،املكان ّ
يقدم لهم ابت�ساماته وي�صافح الكثريين
يتقدمون �إىل ال�شّ اعر ويرح ّبون بهّ ..
ّ
منهم..
ي�ستق ّر نزار يف املكان الذي �سيلقي فيه ال�شّ عر..
يح ّيـي اجلمهور ثم يقول:
�س�أقر�أ الآن مقاطع من «ثالثية �أطفال احلجارة» ،هذه الق�صائد مل �أكت ْبها �أنا،
بل كتبها � ُ
أطفال احلجارة ب�أ�صابعهم ال�صغرية ،النحيلة ،الدمية.
هم الذين كتبوا ،هم الذين �أ َّلفوا ،وهم الذين نزفوا ،وهم الذين �أمروين،
وح َّر�ضوين ف�صرخت..
ف� ْ
أطعتَ ،
ت�صفيق حا ّد يف القاعة ،ثم �صمت بانتظار ال�شاعر:
«بهروا الدنيا
وما يف َي ِد ِه ْم �إال احلجار ْه..
و�أ�ضا�ؤوا كالقناديل
وجا�ؤوا كالب�شار ْه
قاوموا
وانفجروا..
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وا�س ُت�شهدوا
ْ
ُطبي ًة
وبقينا ُد َب ًبا ق َّ
ُ�صف َِّح ْت �أج�سا ُدها ِ�ض َّد احلرار ْه
قا َت ُلوا َع َنا..
�إىل �أن ُق ِتلوا
وبقينا يف مقاهينا
َك َب َّ�ص ِاق املحا َر ْه..
واح ٌد..
يبحث م ّنا عن جتار ْه
ُ
واح ٌد..
يطلب مليا ًرا جدي ًدا..
ُ
وزواجا راب ًعا
ً
ونهو ًدا َ�ص َق َل ْت ُه َّن احل�ضار ْه
•••
ِ
�آ ِه ..يا َ
اخليانات..
جيل
جيل ال ُع ُم ِ
ويا َ
والت..
ِ
ويا َ
النفايات..
جيل
ويا َ
جيل الدعار ْه
التاريخ ـ
يجتاح َك ـ مهما �أبط�أ
ُ
�سوف ُ
� ُ
أطفال احلجار ْه».
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والآن مع ق�صيدة «الغا�ضبون»
«يا تالمي َذ َغ َّز ٍة..
َع ِّلمونا..
عندكم
بع�ض ما
َ
ْ
فنحن ن�سينا
ُ
َع ّلمونا..
نكون رجا ًال
ب�أن َ
ُ
الرجال
فلدينا
�صاروا عجينا..
ع ِّلمونا..
كيف احلجار ُة تغدو
بني �أيدي ال ِ
أطفال
ما�سا ثمينا..
ً
كيف تغدو
َد َّراج ُة الطفلِ ُ ،ل ْغ ًما
ُ
و�شريط احلريرِ
يغدو َكمينا
كيف َم َّ�صا�ص ُة احلليب،
�إذا ما اعتقلوها
لت ِ�س ّكينا..
حتو ْ
َّ
يا تالمي َذ َغ َّز ٍة
ال ُت َبالوا..
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ب�إذاعا ِتنا..
وال ت�سمعونا..
ا�ضربوا
ا�ضربوا
بكل ُ
ِّ
قواك ْم واحزِ موا �أم َر ُك ْم
وال ت�س�ألونا..
نحن � ُ
احل�ساب
ِ
أهل
واجلمع
ِ
والطرح
ِ
فخو�ضوا حرو َب ُك ْم
واتركونا
الهاربون
�إننا
َ
من ِ
اجلي�ش،
خدمة ِ
فهاتوا حبا َل ُك ْم
وا�شنقونا..
يا تالمي َذ غز ٍة..
ال تعودوا..
لكتابا ِتنا ..وال تقر�ؤونا
نحن �آبا� ُؤكم..
فال ت�شبهونا
نحن �أ�صنا ُم ُك ْم
فال تعبدونا
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نتعاطى
ال�سيا�سي
القات
َ
َّ
والقم َع..
ونبني مقاب ًرا
و�سجونا..
َح ِّررونا..
من عقد ِة ِ
اخلوف فينا..
واطردوا
من ر�ؤو�سنا الأفيونا
ع ِّلمونا..
أر�ض،
�شب ِث بال ِ
َّ
فن ال ّت ُّ
وال ترتكوا..
امل�سيح حزينا
َ
•••
ال�صغار
أحباءنا َّ
يا � ّ
�سال ًما
جعل اللـَّ ُه ُ
َ
يومك ْم
يا�سمينا..
َ
من ِ
اخلراب
ِ
أر�ض
�شقوق ال ِ
طلع ُت ْم
جراحنا
وزرعتم َ
ِن�سرينا
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هذه ثور ُة الدفاترِ
واحل ِرب
ال�شفا ِه
فكونوا على ّ
ُحلونا..
� ِأمطرونا..
و�شموخا
بطولةً،
ً
واغ�سلونا من ق ُِبحنا
اغ�سلونا..
ال تخافوا مو�سى
وال ِ�سح َر مو�سى
وا�ست ِع ُّدوا
لتقطفوا ال ّزيتونا
اليهودي
�إن هذا الع�ص َر
َّ
َو ْه ٌم
�سوف ينها ُر..
لو ملكنا اليقينا».
والآن مع ق�صيدة« :متى يعلنون وفاة العرب».
ِ
ر�سم ٍ
بالد
«�أُحاوِ ُل منذ
الطفولة َ
العرب
ُت َ�س َّمى ـ جما ًزا ـ بال َد ْ
القمر
ت�ساحمني �إن
ُ
ك�سرت َ
زجاج ْ
كتبت ق�صيد َة ُح ٍّب
وت�شكرين �إن ُ
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مار�س فعل الهوى
ُ
وت�سمح يل �أن �أُ َ
ال�شجر
ككل الع�صافري فوقَ
ِّ
ْ
ر�سم ٍ
�أُ ُ
بالد
حاول َ
أكون على م�ستوى الع�شقِ دو ًما
ُت َع ِّلمني �أن � َ
أفر�ش ِ
حتتك �صيفًا ،عباء َة ُح ّبي
ف� ُ
و�أع�صر ِ
ثوبك عند ِ
هطول املطر..
•••
ر�سم ٍ
� ُ
برملان من اليا�سم ْني
بالد لها ٌ
أحاول َ
رقيق من اليا�سم ْني
و�شعب ٌ
ٌ
تنام حما ِئ ُمها فوق ر�أ�سي
ُ
وتبكي م�آذ ُنها يف عيوين
� ُ
أحاول ر�سم بالد تكون �صديق َة �شعري
تتدخل بيني وبني ظنوين
وال ّ
الع�ساكر فوق جبيني
يتجول فيها
ُ
وال ّ
ر�سم ٍ
� ُ
بالد
أحاول َ
تكافئني �إن ُ
كتبت ق�صيد َة �شعرٍ
نهر جنوين
وت�صفح عني� ،إذا َ
ُ
فا�ض ُ
ر�سم ِ
� ُ
مدينة ُح ٍّب
أحاول َ
تكون محُ َ َّرر ًة من جميع ال ُع َق ْد
يذبحون الأنوث َة فيها..
فال
َ
يقمعون اجل�سد..
وال
َ
ر�سم ٍ
� ُ
بالد
أحاول َ
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العرب
ُت َ�س َّمى ـ جما ًزا ـ بال َد ْ
ثابت
�سريري بها ٌ
ثابت
ور�أ�سي بها ٌ
ال�سفُن..
لكي �أعرف الفرق بني البالد وبني ُّ
الر�سم م ّني
ولكنهم� ..أخذوا علب َة ِ
ومل ي�سمحوا يل بت�صوير وجه الوطن
بال�شعرِ
�أحاول ِّ
�أن � َ
أم�سك امل�ستحيلْ
أزرع نخال
و� َ
ولكنهم يف بالدي
يق�صون �شعر النخيلْ
ّ
� ُ
حب ِك..
�سيدتي ـ �أن �أُ َّ
أحاول ـ ّ
خارج ِّ
الطقو�س..
كل
ِ
َ
وخارج ّ
الن�صو�ص..
كل
ِ
ال�شرائع وال ِ
وخارج ّ
أنظمة..
كل
ِ
�سيدتي ـ �أن �أُ ِح َّب ِك..
�أحاول ـ ّ
ذهبت �إليه..
يف �أي منفى ُ
تراب الوطن.
أ�ضم َ
لأ�شع َر ـ حني � ّ
أ�ضمك يوم ًا ل�صدري ـ ب�أين � ُّ
•••
�أنا منذ خم�سني عا ًما
�أُرا ِق ُب َ
حال العرب
وهم ُي ِ
دون ،وال يمُ ْ ِطرون..
رع َ
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احلروب
وهم يدخلون
َ
يخرجون..
وال
َ
ِ
البالغة ً
علكا
يعلكون جلو َد
وهم
َ
وال يه�ضمون..
�أنا منذ خم�سني عا ًما
ر�سم بالد
�أحاول َ
العرب
ُت َ�س َّمى ـ جما ًزا ـ بالد ْ
ر�سمت بلون ال�شرايني حين ًا
ُ
ر�سمت بلون الغ�ضب
وحي ًنا
ُ
�ساءلت نف�سي:
�سم،
ُ
وحني انتهى ّ
الر ُ
العرب..
�إذا �أعلنوا ذات يوم وفا َة ْ
ففي � ِّأي مقرب ٍة ُيدفنون؟
و َم ْن �سوف يبكي عليهم؟
ولي�س لديهم بنات..
ولي�س لديهم بنون..
ولي�س َ
حزن
هنالك ٌ
ولي�س َ
هنالك َم ْن يحزنون!!..
� ُ
أحاول منذ بد�أت كتاب َة ِ�شعري
ِ
امل�سافة بيني وبني جدودي العرب
قيا�س
َ
أيت جيو�ش ًا ..وال من جيو�ش
ر� ُ
أيت فتوح ًا ..وال من فتوح
ر� ُ
وتابعت ّ
كل احلروب على �شا�شة التلفزة
ُ
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فقتلى على �شا�شة التفلزة
وجرحى على ِ
�شا�شة التلفزة
ون�صر من اللـَّ ِه ي�أتي �إلينا
ٌ
على �شا�شة التلفزة..
َ
م�سل�سل ٍ
رعب
�أيا وطني :جعلوك
نتابع �أحداثَه يف امل�ساء
فكيف َ
نراك �إذا قطعوا الكهرباء؟؟
•••
�أنا بع َد خم�سني عا ًما
� ُ
َ
أيت
أحاول
ت�سجيل ما قد ر� ُ
ِ
تظن ب� ّأن َ
املباحث
رجال
ر� ُ
أيت �شعو ًبا ُّ
ال�صداع
أمر من اللـَّه ..مثل ّ
� ٌ
كام
ومثل ال ُّز ِ
ومثل اجلذام ..ومثل اجلرب
أيت العروبة معرو�ض ًة يف مزاد الأثاث القد ِمي
ر� ُ
أيت العرب!!!».
ولكنني ..ما ر� ُ
ت�صفيقٌ حا ٌد يف القاعة ،وا�ستعادة لبع�ض املقاطع ..بعدها يغادر ال�شّ اعر ورغد..
ال�سيارة قالت له رغد :ما �س ّر هذه اجلماهريية التي تتمتع بها..
يف ّ
يبت�سم نزار ويقول� :أنا �شاعر �أكتب ق�صيدتي وعلى الورقة البي�ضاء ّ
تطل
مق�ص ًرا وذهبت
وجوه مائتي مليون عربي ،لو نق�صوا واح ًدا
ُ
العتربت نف�سي ّ
�إىل هذا الواحد معتذ ًرا..
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وت�صب على
ال�شّ عب هو البحر الكبري الذي تنبع جميع الفنون منه
ّ
�سواحله.
ولقد كان البحر دائ ًما �صديقي ...على رماله ال�ساخنة ّمتددت ..وب�أ�صدافه
املل َّونة لعبت ،وعلى �صوت �أمواجه غفوت..
�صوت البحر� ..أن�ساين متاعب ال ّرحلة ،وهجمات القرا�صنة والأ�سماك
املت ّوح�شة� .صوت جمهوري ع ّلمني الت�سامح والغفران ،ع ّلمني �أن ال�شّ عر
كل الأ�شياء ومن ّ
موقف �أخالقي من ّ
الداخل،
كل الأحياء� ..إنه طهارة من ّ
وطهارة من اخلارج.
العربي ب�شكل
رغد :ولكن الق�صيدة كانت قا�سية ج ًدا فهي ُت َع ّري ال�ضعف ّ
�سافر..
نزار� :إنَّ وظيفة ال�شّ عر هي �أن يع�صف َ
ويرج هذا البحر
ويهتك ويقتحم ّ
امليت املليء بالأمالح والقواقع والطحالب والأ�سماك امليتة والأفكار
املتك ّل�سة ..وظيفته �أن يقفز كاحل�صان فوق حواجز ال ّنار و�أن يبقى دائ ًما
هجوم ًيا ك�سمكة قر�ش ،ومتحف ًّزا كنمر �إفريقي..
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رحلة مع املوت
ّ
أنا�س كانوا هنا ورحلوا بعي ًدا
كل ما يف البيت
الدم�شقي يحمل �آثار � ٍ
ّ
تاركني يف �أعماق ال�شّ اعر الطفل �أملاً ال ُين�سى وفق ًدا حت ّول �إىل �أنا�شيد يف
واحلب..
الوفاء ّ
�صورة والد نزار ما زالت مع ّلق ًة على اجلدار ،وق�صيدة كتبها ال�شّ اعر عند
رحيل والده ما زلت مو�ضوعة بالقرب من ال�صورة ..ي�أخذ نزار الق�صيدة
ويقر�أها:
أمات � َ
أبوك؟
«� َ
ٌ
ميوت �أبي
�ضالل� ..أنا ال ُ
ففي ِ
البيت منه
روائح َر ٍّب ،وذكرى نبي
ُ
هنا رك ُن ُهَ ..
تلك �أ�شيا�ؤ ُه
ت َف َّت ُق عن � ِألف غ�صن �صبي
جريد ُت ُهَ ..تب ُغ ُهُ ..م َّت َّكا ُه
بعد ،مل ِ
يذهب
ك� َّأن �أبيُ ،
الر ِ
ماد ..وفنجا ُنه
ُ
و�صحن ّ
بعد مل ُي ْ�ش َر ِب
على حا ِل ِهُ ،
ّ
الزجاج
ونظارتا ُه� ..أي�سلو
ُ
املغرب
ِ
أ�شف من
عيو ًناَّ � ،
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ِ
الف�ساح
احلجرات
بقايا ُه ،يف
ِ
بقايا الن�سورِ على ِ
امللعب
� ُ
فحيث
أجول الزوايا عليهُ ،
أمر� ..أ ُم ُّر على ُم ْع ِ�ش ِب
� ُّ
�أ�ش ُّد يديهُ � ..
أميل عليه
�أُ َ�ص ّلي على �صدره ا ُمل ْت َع ِب
واحلديث
�أبي ..مل يزلْ بيننا،
ُ
امل�شرب
ِ
ؤو�س على
حديث الك� ِ
ُ
ي�سامرنا ،فال ّدوايل ا ُحل َباىل
ُ
َت َوا َل ُد من ثغرِ ه ّ
الط ّي ِب
�أبي ،خرب ًا كان من َج ّن ٍة
أرحب ال ِ
ومع ًنى من ال ِ
أرحب..
للنجوم
وعينا �أبي ..ملج�أ
ِ
ال�شرقُ عينا �أبي؟
يذكر ّ
فهل ُ
ِ
ال�صيف من والدي
بذاكر ِة
ِ
الكوكب
كروم ..وذاكر ِة
ٌ
تاريخ ٍ
طيب
�أبي ..يا �أبي� ..إن َ
َ
وراءك مي�شي ،فال ِ
تعتب
على ِ
ا�سم َك من�ضي ..فمن َط ّي ٍب
�شهي املجاين �إىل � ِ
أطيب
ِّ
حمل ُت َك يف �صحوِ َع ْي َن َّي ح ّتى
ا�س �أنيّ �أبي
تهي�أ لل َّن ِ
َّ
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أ�شي َ
لك حتى بنربة �صوتي
� ُ
زلت بي؟
ذهبت ..وال َ
فكيف َ
أعطت لدينا
�إذا ُف َّل ُة ال َّدا ِر � ْ
ففي ِ
ألف ف ٍَم ُم ْذ َه ِب
البيت � ُ
تمو َز �أبوابنا
فتحنا ِل ّ
ال�ص ِ
يف ،ال ُب َّد ،ي�أتي �أبي»
ففي َّ
رغد :جميل هذا الإح�سا�س بوجود �إن�سان راحل منذ زمن بعيد ،وربمَ ا كان
هذا الإح�سا�س بوجوده �سببه ال�شّ به الكبري بينك وبينه يف ّ
كل �شي ْء حتى
�إن ال ّنا�س يظ ّنون �أنك هو ب�شكلك وبنربة َ
�صوتك..
أح�س �أنه �سيدخل بعد قليل،
نزار :ال ميكن �أن �أكون يف هذا املنزل �إ ّال و� ّ
�سيتج ّول يف احلجرات ويجل�س على كر�س ّيه وتت�ساقط �أقمار اليا�سمني فوق
جريدته..
يغم�ض عينيه ويقول� :إ ّنه هنا ..مل يرحل ،ما زال �صوته يف ّ
كل مكان ،وما
زال �صدره احلاين م�ستع ًدا ال�ستقبالنا..
رحلتك مع املوت مل تنت ِه ،فقد خطف املوت َ
َ
ابنك ال�شّ اب
رغد :ولكن
توفيق.
نزار وغمامة من الدموع ّ
تغطي عينيه:
م�شقي اجلميل..
�أوه ..توفيق الأمري ّ
الد ّ
�إن موت الأطفالِ  ،مثل موت ال ّنجوم ومثل موت البجع الأبي�ض ،ومثل
موت الأ�سماك املل ّونة يف �أوانيها البل ّلورية ..يخلع النف�س ويطفئ قر�ص
ال�شّ م�س.
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أ�ضرب َ
قلبك عن العمل فتوق َّف معرت�ضً ا..
رغد :عندما ت ّو َيف توفيقَ � ،
نزار :ولكنني انت�صرت على املوت ،والفنان ينت�صر عندما ي�أ�سر اللحظات
اخلاطفة ويح ُّنط حمتواها ومينعها من التلف.
رغد :وعدت بتوفيق من لندن �إىل دم�شق� ،إىل بالد العرب.
املوت بني العرب ،ومع العرب� ..آه ما �أروع االنتماء �إىل القبيلة.
نزار� :آه ..ما �أروع َ
�إن موت توفيق �أعادين بدو ًيا ُمغرقًا يف بداوته ..ور ّدين م ّرة �أخرى �إىل
بني ها�شم ..وبني تغلب وبني خمزوم وبني متيم ،و�إىل ّ
كل �أبناء العمومة
واخل�ؤولة الذين يقت�سمون معك َ
حياتك ويقت�سمون موتك..
رغد :وا�ستقبلته دم�شق فاحت ًة ذراعيها لتح�ضنه لينام بهدوء.
نزار :يغم�ض عينيه ّ
ويتذكر:
يا ليتكم ح�ضرمت عر�س توفيق يف دم�شق...
كل امل� ِ
ُّ
آذن ال ّدم�شقية رفعت �أعناقها لرتى توفيق..
ُّ
أموي فر�شت حتت ر�أ�سه �أجنحتها البي�ضاء
كل حمائم اجلامع ال ّ
ّ
البلدي يف غوطة ال�شام ،تركت ب�ساتينها ورك�ضت
كل �أ�شجار الورد
ّ
حافي ًة لتعانقه..
ُّ
كل الع�صافري التي من عمر توفيق،
والتي ولدت معه وكربت معه،
وذهبت �إىل املدر�سة معه ،رافقت طائرته وهي تنزل ..تنزل..
تنزل كالدمعة على َخ ِّد دم�شق..
م�شقي..
العرب ك ُّلهم حزنك على توفيق الأمري ّ
رغد بحزن :و�شاركك ُ
الد ّ
نزار:
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عربيا ،يا َم ْن
«يا َم ْن جعلتم موت ولدي مو ًتا ًّ
�صرختم معي ،وبكيتم معي ،و�أبحرمت معي �إىل مرافئ احلزن.
يا َم ْن زرعتم �سعف النخيل و�أغ�صان الآ�س على قرب ولدي
الدم�شقي اجلميل الذي كان طوي ًال كالزرافة،
�أرجو �أن تعتنوا بهذا الأمري
ّ
وعايل الر�أ�س ك�صواري املركب».
رغد :هني ًئا لك هذا ال�صرب بعد الفقيد الغايل..
ارحتت كث ًريا عندما �شكوت حزين �إىل �أعظم �سلطة ق�ضائية يرجع
نزار :لقد ُ
(اللـه).
�إليها الإن�سان وهي َّ
رفعت �أمري �إليه ..بد�أت �أ�شعر بالراحة و�أطمئن على �أن توفيق يقيم
ومنذ ُ
اللـه،
يف ّ
ال�سماء ،و�أنه منذ تركنا يف ال�سنة املا�ضية ،وهو يلعب يف حدائق َّ
اللـه.
اللـه ،وينزل يف �سياحة َّ
وينام يف ب�ساتني َّ
رغد :املوت� ..إنه اجلرح الذي يتف ّتح ك ّلما ّ
تذكرناه.
اجلراح وحدها هي التي متلك ذاكرة قوية� ،أما الفرح فال ذاكرة له..
نزار :لأن َ
رغد :وموت �أ ّم َك؟..
نزار ب�أمل :كان �إح�سا�سي بفقدها كبري جداً ،وفع ًال �أح�س�ست �أنني قد
ِيت و�أ�صبحت وحي ًدا وحي ًدا ،فكتبت يومها« :مبوت �أمي ي�سقط �آخر
َعر ُ
قمي�ص �صوف �أُ َغ ّطي به ج�سدي� ،آخر قمي�ص حنان� ،آخر مظ ّلة مطر .ويف
ال�شّ تاء القادم �ستجدونني �أجتول يف ال�شوارع عار ًيا.
فيا �أمي .يا حبيبتي يا فائزة ،قويل للمالئكة الذين ك ّلف ِتهم بحرا�ستي
خم�سني عا ًما �أن ال يرتكوين ،لأنني �أخاف �أن �أنا َم وحدي».
أنت يف ّ
كل مرة مت ّر بها ب�أزمة نف�سية ت�شعر بعدها بالت�شتت تلج�أ �إىل
رغد :و� َ
ترميم ذاتك عن طريق الذكرة والرجوع �إىل الطفولة..
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نزار بعد تفكري :لأن الطفولة ّ
أمت�سك
ت�شكل بالن�سبة يل طوق النجاة الذي � ّ
به ك ّلما ع�صفت الرياح وا�ضطربت احلياة..
«و�أرى نف�سي بب�ستانٍ
ذهب و�سما ٌء من
دم�شقي ومن حويل طيو ٌر من ْ
ٍّ
ذهب
ونوافري يرثثرن ٍ
ب�صوت من ذهب».
رغد� :إ ّنها الوالدة اجلديدة والعودة �إىل الطفولة ّ
بكل ما فيها من دعة
و�أمان:
بال�شام ت�أتيني نهو ًرا وميا ًها وعيو ًنا ع�سلي ْه
«و�إذا ّ
املدر�سي ْه»
و�إذا بي بني �أمي ورفاقي وفرو�ضي
ّ
نزار :ال�شّ عر يا عزيزتي عندي هو املنجاة من امل�آ�سي والفجائع ،والعزاء الذي
جعلني �أمتا�سك كال�شّ جر ِة الواقفة.
ا�ستطعت �أن تواجه الأقدار القا�سية التي كانت ّ
لتحطم
رغد :بال�شّ عر وحده
َ
ال�سفارة
�أي �إن�سان ،فعندما كتبت ق�صيدة بلقي�س بعد وفاتها يف انفجار ّ
يبق
تفجر الأمل والثورة يف داخلك وجتعلها �شع ًرا مل َ
العراقية ا�ستطعت �أن ّ
بيت عربي �إ ّال وبكى بلقي�س معك وت�ألمّ لأملك...
كتبت ق�صيدة «بلقي�س» بحرب القلب ودموع احلزن الكبري ،فجاءت
نزار :لقد ُ
الق�صيدة م�شحونة باحلب واحلزن والثورة والغ�ضب..
وعندما فقدتها عاد �إ ّيل فقد الأم:
ٍ
املطر
«وترك ِتنا ـ نحن الثالثة ـ �ضائع َني
كري�شة حتت ْ
� ِ
أتراك ما ّفكرت بي؟
(ع َمر)»
و�أنا الذي يحتاج ُح َّب ِك مثل (زينب) �أو ُ
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رغد تقر�أ:

يتابع بحزن:

«�شك ًرا لكم..
�شك ًرا لكم..
فحبيبتي ُق ِت َل ْت ..و�صار بو�س ِع ُك ْم
�أن ت�شربوا ك� ًأ�سا على قرب ال�شهيده
اغتيلت
وق�صيدتي
ْ
وهل من �أُ َّم ٍة يف الأر�ض
نحن ـ ُ
نغتال الق�صيدة؟»
ـ �إ ّال ُ
«بلقي�س..
ُ
كانت � َ
أجمل املَ ِلكات يف تاريخ بابل
بلقي�س
ُ
أر�ض العرب
كانت �أطول النخالت يف � ِ
بلقي�س ..يا وجعي..
ُ
ويا وج َع الق�صيد ِة حني تلم�سها الأنامل
هل يا ُترى..
من بعد �شعرك �سوف ترتفع ال�سنابل؟
بلقي�س..
ها نحن يا ُ
اجلاهليه
ندخل َم َّر ًة أ�ُخرى لع�صرِ
ّ
ها نحن ُ
ح�ش
ندخل يف ال َّت َو ِ
والتخ ُّل ِف ..والب�شاعة ..والو�ضاعه
ندخل َم َّر ًة �أخرى ..ع�صور الرببر ّيه
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حيث الكتابة رحلة
ظية
ال�ش ِظ ّي ِةّ ..
بني ّ
وال�ش ّ
حيث اغتيال ٍ
فرا�شة يف حقلها
الق�ضيه..
�صار ّ
بلقي�س..
يا عط ًرا بذاكرتي..
ِ
قتلوك يف بريوت مثل � ّأي ٍ
غزالة
من بعد ما ..قتلوا الكالم..
بلقي�س..
مرثية
لي�ست هذه ّ
لكن..
على العرب ال�سالم..
بلقي�س..
كيف � ِ
أخذت �أ ّيامي ..و�أحالمي..
و� ِ
احلدائق والف�صول..
ألغيت
َ
يا زوجتي..
وحبيبتي ..وق�صيدتي .و�ضياء عيني..
قد ِ
كنت ع�صفوري اجلميل..
فكيف ِ
هربت يا بلقي�س مني؟
بلقي�س..
احلزن يثقبني
� ّإن َ
وبريوت التي ِ
قتلتك ..ال تدري جرميتها
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ِ
ع�شقتك..
وبريوت التي
ُ
قتلت ع�شيقتها
جتهل �أنها ْ
و�أطف� ِأت القمر»..
الدموع ال�صامتة تغطي عيني ال�شّ اعر ،ي�صمت.
غمامة من ّ
تتابع رغد:
«بلقي�س..
العربي �أن يغتالنا َع َر ٌب
� َّإن ق�ضا َءنا
ّ
وي� َ
حلمنا عرب..
أكل َ
ويب َقر بطننا عرب..
ويفتح قربنا عرب..
نفر من هذا الق�ضاء؟
فكيف ُّ
العربي ..لي�س يقيم فرقًا
فاخلنجر
ُ
ُّ
بني � ِ
أعناق الرجال
وبني � ِ
أعناق ال ّن�ساء»..
يتابع ال�شاعر:
«بلقي�س..
� ْإن هم ف َّجروك ..فعندنا
ُّ
كل اجلنائز تبتدي يف كربالء..
وتنتهي يف كربالء..
لن �أقر�أ التاريخ بعد اليوم
ا�شتعلت..
� َّإن �أ�صابعي
ْ
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و�أثوابي ّ
تغطيها الدماء..
ها نحن ُ
احلجري
ندخل ع�ص َرنا
ّ
نرجع َّ
كل يوم� ،ألف عام للوراء
البحر يف بريوت..
بعد رحيل ِ
عينيك ا�ستقال..
وال�شعر ..ي�س�أل عن ق�صيدته
ّ
التي مل تكتملْ كلماتها..
ال�س�ؤال
وال �أحد ..يجيب على ّ
احلزن يا بلقي�س
يع�صر مهجتي كالربتقالة
الآن� ..أعرف م�أزق الكلمات
الر�سائل..
و�أنا الذي � ُ
أخرتع ّ
ل�ست �أدري ..كيف �أبتدي الر�سالة
ال�سيف ُ
يدخل حلم خا�صرتي
ُ
وخا�صرة العبارة..
كل احل�ضارة � ِ
ّ
أنت يا بلقي�س والأنثى ح�ضارة
يا بلقي�س..
يا �أحلى وطن..
إن�سان كيف يعي�ش يف هذا الوطن
ال يعرف ال ُ
ميوت يف هذا الوطن..
إن�سان كيف ُ
ال يعرف ال ُ
زلت �أدفع من دمي
ما ُ
�أعلى جزاء
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ولكن ال�سماء
كيف �أُ ْ�س ِع َد الدنياّ ..
�شاءت ب�أن �أبقى وحي ًدا..
ال�شتاء..
مثل �أوراق ّ
ال�شعرا ُء من َر ِح ِم ال�شقاء؟
هل ُيو َل ُد ّ
وهل الق�صيدة طعن ٌة
يف القلب ..لي�س لها �شفاء؟
�أم �إ ّنني وحدي الذي
تاريخ البكاء؟!»..
عيناه تخت�صران َ
رغد :من قلب هذه امل�أ�ساة خرجت �أعظم الق�صائد.
نزار:
ال�شعر يا بلقي�س
«ماذا يقول ّ
يف هذا الزمان؟
ماذا يقول ال�شعر؟
ال�شعوبي..
يف الع�صر
ّ
املجو�سي..
ّ
اجلبان..
العربي..
والعامل
ّ
ومقموع
م�سحوقٌ ..
ٌ
ومقطوع الل�سان..
تفو ِقها
نحن اجلرمي ُة يف ّ
فما (العقد الفريد) ..وما (الأغاين)؟؟
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� ِ
أخذوك �أ ّيتها احلبيب ُة من يدي
�أخذوا الق�صيدة من فمي..
�أخذوا الكتابة ..والقراءة..
والطفولة ..والأماين..
بلقي�س ..يا بلقي�س..
يا دمع ًا ينقط فوق �أهداب الكمان
مت َم ْن قتلوك �أ�سرار الهوى
ع ّل ُ
لكنهم ..قبل انتهاء ال�شوط
قد قتلوا ح�صاين».
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أنت
ممنوع ٌة � ِ
ال�سيارة تنطلق بهما يف طريق بلودان ،و�صوت كاظم بكل ما فيه من
ّ
�إح�سا�س ونغمة حزينة ينطلق بق�صيدة «ممنوعة �أنت»..
َ
مر�ضك؟
أنت دائ ًما حتى يف
رغد (مبت�سمةً) :معرت�ض � َ
نزار :وهل �أ�سمح لهم ب�أن ي�صادروا �أجمل ما يف حياتي ..القلم والورقة
والكتاب والوجه اجلميل..
رغد :ولكنها الذبحة القلبية يا �سيدي وكان ال ّبد من �أن ترتاح قلي ًال وتبتعد
عن ّ
كل ما يثري ويزيد من وجع القلب..
نزار :لقد ِ
قلت «الذبحة» ..هل تعرفني ،ملج ّرد �إح�سا�سي �أنها �أنثى فقد
بحب ،و�أتعلق بها كما �أتعلق بامر�أة مزاج ّية الأطوار
بد�أت �أتعامل معها ّ
فو�ضو ّية املواعيد.
عندي �إح�سا�س �أن ذبحة القلب هي امر�أة..
الزئبقي واملتق ّلب ،الذي ال تعرف متى تكرهك ومتى
امر�أة من النوع
ّ
ت�شتهيك..
امر�أ ٍة �شهوانية ،وجمنونة ،تطارد َم ْن تختارهم من ال ّرجال وتغت�صبهم اغت�صابًا
ال�سيارة� ،أو حتى
علن ًّيا حيث جتدهم ،يف املقهى ،يف املكتب ،يف امل�صعد ،يف ّ
الزوجي..
على �سريرهم
ّ
رغد (�ضاحكة) :وملج ّرد كونها امر�أة فقد �ساحمتها على اقتحامها لك؟!.
نزار� :أنا مت� ّأكد �أنها امر�أة ..فهي كما ترين ال تقرب الن�ساء �أب ًدا ،وال تتعاطى
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جن�سي..
احلب وال تعاين من � ّأي انحراف
ّ
معهن فعل ّ
ّ
ال ّرجال فقط هم ّ
حمط اهتمامها ،ومو�ضوع ع�شقها.
حتب �أن ي�شاركها �أحد فيمن
رغد :ومبا �أن الذبحة القلب ّية امر�أة فهي ال ّ
تختاره فتوعز �إىل الأطباء بقائمة من املمنوعات.
نزار :قائمة املمنوعات كثرية مع هذه العا�شقة الرببرية..
ف�أدوات التفكري ممنوعة فال قلم وال ورقة والجريدة ..املطلوب من مري�ض
القلب �إلغاء ذاكرته ون�سيان الأ�سماء والأفعال و�أدوات اال�ستفهام وحروف
النداء ،ون�سيان نون ال ّن�سوة وتاء الت�أنيث لأنها تزيد من وجع القلب ت�س ّبب
للمري�ض �أزمة رومان�سية ال لزوم لها.
رغد :يا عزيزي ..رغم ّ
كل املمنوعات ف�إنك قد اجتزت مر�ضك بقدرة
عجيبة وعاودت عطاءك ال�شعري بغزارة تدعو �إىل الده�شة والإعجاب يف
�آن.
اجتزت حمنتي كما يح�صل دائ ًما� ..أوه ،ا�سمعي كم الأغنية
نزار :نعم .لقد ُ
جميلة وكم ال�صوت معبرّ ٌ عن حمن ٍة حقيقية� ..أرجو �أن تعيدي ال�شّ ريط �إىل
�أ ّوله.
رغد تعيد الأغنية �إىل �أولها وي�ستمعان بهدوء �إىل كاظم ال�ساهر:
«ممنوع ٌة � ِ
أنت
ِم َن ال ُّد ِ
خول يا حبيبتي َع َل َّي
ممنوع ٌة
�أن جتل�سي �أو تهم�سي �أو ترتكي َي َد ْي ِك يف َي َد َّي
ممنوع ٌة �أن حتملي يل دمي ًة �أُ ِح ُّبها
واجلني ْه
�أو تقرئي يل ق�ص َة ال ِ
أقزام والأمري ِة احل�سنا ِء ّ
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ممنوع ٌة � ِ
أنت...
•••
�أغطيتي بي�ضاء ،والوقت وال�ساعات والأيام
ُك ُّلها بي�ضاء
هل من املمكنِ يا حبيبتي �أن ت�ضعي
ال�شف َِة املل�ساء
�شيئ ًا من الأحمر فوق ّ
أقالم
� ُ
أطلب �أقالم ًا فال يعطونني � ْ
أطلب �أيامي التي لي�س لها �أ ّي ْام
� ُ
�أ�س�ألهم بر�شام ًة تدخلني يف عامل الأحالم
دت مثلي على
تعو ْ
حتى ُ
حبوب ِ
النوم قد ّ
ال�ص ْحوِ فال تنام.
َّ
�إن جئ ِتني زائرة
فحاويل �أن تلب�سي العقو َد واخلوا َمت
الغريب َة الأحجار
وحاويل �أن تلب�سي الغابات
والأ�شجار
ما ُ
يفعل امل�شتاقُ يا حبيبتي
يف هذه الزنزانة الفرد ّية
واحلرا�س
وبيننا الأبواب ّ
العرفية
والأوامر ّ
للحب
ما يفعل امل�شتاقُ ِّ
وللعزف على الأناملِ العاجية
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يزال يف ال ِ
والقلب ال ُ
إقامة اجلرب ّي ْه
ُ
�آه ..ال ت�شعري بال َّذ ْنب يا �صغريتي
ف� َّإن َّ
كل امر�أ ٍة �أحبب ُتها قد �أورثتني
ذبح ًة يف ِ
القلب.
ممنوع ٌة � ِ
أنت».
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القريوان ..وحديقة ال�شُّ عراء
يف جل�سة �شاعر ّية وحيث البحر يغ�سل ب�أمواجه اللطيفة �أقدام �صخرة
م�ستعدة للرحيل ،نزار ّ
يفكر يف
الرو�شة ،وال�شّ م�س تلب�س ردائها الأحمر
ّ
ولكن رغد تريد �أن ت�سمع �أكرث منه رغم �أن الوقت
ال�ساحرة ّ
هذه املدينة ّ
بالن�سبة �إليها هو وقت ت�أ ّمل وع�شق مع البحر..
ت�س�أله :هناك مدنٌ ت�أ�سرنا منذاللحظة الأوىل التي نراها فيها كما الأ�شخا�ص،
أح�س�ست �أ ّنها الأكرث �أ�س ًرا لل�شاعر؟..
ف� ّأي املدن �
َ
نزار بعد تفكري عميق :مل �أعرف يف حياتي مدينة ت�سك ُر وت ّرت ُنح ،وتفقد
�صوا َبها �أمام ال�شعر� ،إال القريوان..
مل �أعرف مدينة ت�أكل �شع ًرا ،وت�شرب �شع ًرا ،وتتنفّ�س �شع ًرا ..و ُتر�ضع
�أطفالها حليب ال�شعر� ..إال القريوان..
والقدي�س وال�شفيع واملهدي
بل مل �أعرف مدين ًة تعتقد �أن ال�شعر هو الر�سول ّ
َ
املنتظر� ..إال القريوان..
رغد :القريوان مدينة تفتح �أبوابها ّ
وتقدم لهم الكثري،
لكل ال�شّ عراء وحت ّبهم ّ
�ألي�ست القريوان هي املدينة التي حفرت ق�صائد لل�شعراء العرب على
جدار ّية من اخلزف الأزرق يف قلب املدينة..
نزار وك�أنه يف حلم جميل :نعم ..كان هناك املتنبي وابن املعتز ،وابن ر�شيق
القريواين ،وال�شابي و�أدوني�س ونزار قباين..
ت�ساقطت احلدود اجلغرافية واللغوية والإقليمية وانت�صرت (جامعة ال�شعر
العربية) على (جامعة الدول العربية) ...وخرج القائد الكبري عقبة بن
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الوحدوي
نافع من م�سجده لي�صافحنا واح ًدا واح ًدا ..ويه ّنئنا على �إجنازنا
ّ
تتجمل
العظيم� .أوه� ..أيتها الرائعة .قريوان الرائعة .نادرة هي املدن التي َّ
وتتكحل به ،وتغت�سل مبو�سيقاه ،وتلب�سه غمام ٍة من القطن الأزرق
بال�شّ عرّ ،
على ج�سدها..
نادرة هي املدن التي تعترب ال�شعر قد ًرا مر�سو ًما على جبينها ،وجز ًءا من
نب�ضها ،ودورتها الدموية.
نادرة هي املدن التي ال تعرف من اللغات غري لغة ال�شّ عر..
ح�ضاري رائع �أن تقام يف القريوان حديقة ُيط َلق عليها ا�سم
رغد :خرب
ّ
(حديقة ال�شعراء)...
نزار :نعم ،خرب رائع �أ�شبه مب�سرح الالمعقولُ ،ينبئنا �أن ال�شّ عراء العرب �صاروا
نخل ور ّمان ،وحور مق�صورات يف
ميلكون يف القريوان حديقة فيها �أ�شجار ٍ
اجلنان.
�صدق �أنني �س�أجد بعد خم�سني عا ًما من احرتاف هذا املوت
من كان ُي ِّ
ي�سمونه ال�شّ عرُ ،ع�شًّ ا �صغ ًريا �أُ َخ ِّبئ فيه بيو�ض ق�صائدي ،قبل
املُ َّلحن الذي ّ
�أن ت�أكلها الثعالب والثعابني ،و�شرطة الأمن الثقايف..
رغد :القريوان مدينة �صغرية يف تون�س اخل�ضراء مهد ال�شّ عر وال�شّ عراء ومهد
حب ال�شّ عر بالعلن..
ال ّنا�س الذين ميار�سون َّ
نزار :نعم ،ت�ص ّوري �أنه يف �إحدى الأم�سيات ال�شّ عرية يف حديقة عامة يف
تون�س ،امتلأت احلديقة على �سعتها حتى ما ِ
عدت جتدين موطئ قدم ،ف�إذا
باجلماهري تت�س ّل ُل على الأ�شجار كالع�صافري الدورية.
الدول العربية ك ّلها تقتدي بالقريوان الرائعة وتعود �إىل �أيام
رغد :ليت ّ
جاهل ّي ِتها يوم كانت الق�صائد تع ّلق مباء الذهب على جدران الكعبة..
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نزار� :إنّ ال�شّ عر هو ديوان العرب وخال�صة وجدان الأ ّمة ،وهو يف ّ
كل زمان
متقد ًما من مواقع املقاومة..
ميثّل موق ًعا ا�سرتاتيج ًيا ّ
رغد :وماذا عن ال�شّ عر القدمي وال�شّ عر احلديث..
نزار� :إنني يف جانب الثورة دائ ًما� ،شريطة �أن ت�ضيف هذه الثورة �شي ًئا �إىل
وجودي ،ال �أن تلغي هذا الوجود ،و�شريطة �أن متنحني �أر�ضً ا جديدة �أقف
عليها ،ال �أن ت�سلبني �أر�ضي ،وتقطع �شجرة العائلة التي �أنتمي �إليها.
رغد :ولكن �أن�صار ال�شعر احلديث يرون �أن ال�شعر القدمي �أ�صبح كال ًما قدميًا
و�ساق ًطا؟
ميتد على مدى �ألفي �سنة ،وهو جزء
نزار :لل�شّ عر العربي عمق ح�ضاري ّ
�أ�سا�سي من تراث العرب الكبري ،و�إن والءنا لل�شعر العربي القدمي لي�س
وال ًء مطلقًا ،فنحن نعرف مواطن جماله ،ومواطن قبحه ،ونعرف موا�ضع
�ضعفه وموا�ضع ق ّوته.
ولكننا ال ن�سمح لأنف�سنا وال للآخرين ب�إعدام ديوان ال�شّ عر العربي ك ّله
بحجة التقدم ّية والثورية.
ّ
رغد :والثورة على ال�شّ عر القدمي؟
نزار� :إن �أول �شرط من �شروط الثورة هو �أن يكون وراءها ق�ضية ،و�أهم ما مي ّيز
وا�ضحا للم�ستقبل ،ويف غياب مثل هذا الت�صور ي�صبح
الثائر هو �أنه يحمل ت�ص ّو ًرا ً
االنق�ضا�ض على الرتاث ب�صورة جمان ّية وغوغائية عم ًال من �أعمال التخريب.
رغد� :إذن فرب�أيك �أنه ال ّبد من تقدمي البديل مبا�شرة لل�شيء الذي نثور
�ضده..
ّ
نزار :نعم لأن حتطيم الأ�شياء بدافع الت�شفّي وال�سادية والعدوان على التاريخ
ملج ّرد �أنه تاريخ ،جرمية تنطبق عليها ّ
كل �أو�صاف اجلرمية العلنية..
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رغد :واللغة النزار ّية.
نزار يبت�سم :جميلة هذه الن�سبة.
رغد :يقال �إ ّنه لو �سقطت ورقة من نزار قباين يف الأتوبي�س وعليها كتابة
حلملها �أ ّول راكب يلتقطها و�أو�صلها �إليه..
ير ّد مبت�س ًما� :أعترب هذا الكالم وثيقة ثمينة و�شهادة هامة ..ف�شيء رائع �أن
�أمتلك لغة خا�صة �أ�صبحت ملت�صقة بي وم�شابهة ل�شخ�صي كجواز �سفر
ير ّده النا�س �إ ّيل �إذا �ضاع مني..
رغد� :إذن ف�أنت تزعم �أنك اخرتعت لغة جديدة؟
نزار :ال� ..أنا ال �أزعم هذا ،فاللغة لي�ست �أرن ًبا يخرج من قبعة احلاوي،
ولكنني �أ�سمح لنف�سي ب�أن �أقول �إنني طرحت يف التداول لغة موجودة
على �شفاه النا�س ولكنهم كانوا يخافون التعامل بها.
ّ
كل ما فعلته �أنني �أقنعت ال�شّ عر ب�أن يتخ ّلى عن �أر�ستقراطيته ويلب�س
امل�شجرة ،وينزل �إىل ال�شّ ارع ليلعب مع �أوالد احلارة
القم�صان ال�صيف ّية ّ
وي�ضحك معهم ويبكي معهم.
رغد :وجنحت ،لأن ال�شّ اعر هو الذي يح ّرك اللغة ويط ّورها ويعطيها هو ّية
الع�صر..
فكل �إبداع مغامرة ،وال�شّ اعر الذي ال يدخل ّ
نزار :ال ّبد من املغامرةّ ،
كل
يوم يف مغامرة جديدة مع اللغة التي يكتب بها ،ي�سجن نف�سه يف دائرة من
الطب�شور ت�ضيق عليه يو ًما بعد يوم حتى تقتله.
عري ال تنتمي
رغد :ورغم ت�أثّرك بالأبجدية ّ
الدم�شق ّية ،ف�إن قامو�سك ال�شّ ّ
مفرداته لأر�ض مع ّينة �أو وطن معني؟
نزار :هذا طب ًعا ب�سبب حياتي الدبلوما�سية وتنقّلي من ٍ
بلد لآخر ..ف�أنا
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يف �شعري �أحمل جن�سيات العامل كلها و�أنتمي لدولة واحدة هي دولة
الإن�سان..
نزار� :إنّ ا�صطدامي بالعامل وباملدن ،واللغات والثقافات ،جعل ذاكرتي
كذاكرة �آلة الت�صوير ال تن�سى �شي ًئا وال تهمل �شي ًئا.
رغد� :إ ّنه خمزون هائل من اخلطوط والألوان والأ�صوات..
نزار :ومن �سفري يف داخل الإن�سان وداخل الكتب تك ّون هذا القامو�س
ال�شّ عري.
رغد :املهم �أنّ لغتك ال�شّ عرية هي لغة �شعب ّية يفهمها ّ
كل النا�س وال يجدون
م�شقّة يف التعامل معها.
نزار :لأنني عندما �أكتب ق�صائدي ف�أنا �أكتبها للنا�س يف بالدي مبختلف
اخلا�صة ،وهذا اجلمهور العربي هو قدري ،وهو قدر
امل�ستويات وال �أتوجه �إىل ّ
�أح ّبه و�أفتخر به.
رغد :وهو �أي�ضاً يح ُّبك ويعت ّز بوجودك.

153

دم�شق معي
رغد مثابرة على الكتابة على �أوراقها املرتاكمة ،نزار جال�س ينظر يف
�ألبوم ال�صور ،دم�شق.
تقول :دم�شق معنا �أينما رحلنا يف داخلنا.
نزار� :آه ..دم�شق اجلميلة..
«حبيبتي �أن ِ
���ت ..فا�ستلقي ك� ٍ
أغنية
ال�س َببا
على ذراع��ي وال ت�ستو�ضحي َّ
�أن ِ
��ت الن�سا ُء جمي ًعا ..ما ِمن ام��ر�أ ٍة
ِ
ب��ع��دك �إال ِخ�� ْل�� ُت��ه��ا َك ِ��ذب��ا
��ت
�أح��ب��ب ُ
�شامَّ � ..إن جراحي ال ِ�ض َ
فاف لها
يا ُ
والتعبا
احل��زن
َفم ّ�سحي عن جبيني
َ
َ
و�أرج��ع��ي��ن��ي �إىل �أ����س���وار مدر�ستي
�بر والطب�شو َر ُ
والك ُت َبا
و�أرج��ع��ي احل َ
َ
الزواريب ،كم ٍ
طمرت بها
كنز
تلك
ُ
ُ
وك��م ت��رك ُ��ت عليها ذك��ري ِ
��ات ِ�صبا
ر�سمت على حيطا ِنها �ُ��ص�� َور ًا
وك��م
ُ
��س��رت على �أدراج��ه��ا ُل َع َبا
وك��م ك��� ُ
أتيت من َر ِح��م الأح���زان ..يا وطني
� ُ
وال�ش ُه َبا
أب����واب ُّ
�أُق َِّ��ب ُ��ل ال َ
أر����ض وال َ
ُح ِّ��ب��ي ه��ن��ا ..وحبيباتي و ِل���� ْد َن هنا
عيد ليِ َ العم َر ال��ذي َذ َه��ب��ا»
فمن ُي ُ
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رغد� :إنها دم�شق التي تقول فيها:
«ك��ت��ب ال��ل��ـَّ��ه �أن ت��ك��وين دم�شقًا
َ
ال��ت��ك��وي��ن
ب����ك ي���ب���دا وي��ن��ت��ه��ي
ِ
ُ
ي�صبح ال��ب��ح ُ��ر ب��ح�� ًرا
ال خ��ي��ا ٌر �أن
َ
�������س���ونُ ؟»
�أ َو ي��خ��ت��ا ُر ���ص��وتَ�� ُه احل ّ
نزار :نعم� ..إنها هي..
«����س�ل�ام ع��ل��ى ي��ا���س��م�ين دم�����ش��ق
ٌ
َ���ي
ُ
ي��ع��رب�����ش ح��ي�� ًن��ا ع��ل��ى َك��� ِت���ف َّ
وح���ي��� ًن���ا ع��ل��ى ����ش���رف ِ
���ات ال��غ��م��ام
ً
م���ل���ك���ا �أُ َم�������وِ ًي�������ا
وي���ج���ع���ل���ن���ي
ِ
ال�������ش���� ِآم»
ون����اف����ور ًة يف
ب���ي���وت َ
رغد تلملم الأوراق الكثرية التي َد َّونت عليها ماقاله ال�شاعر من �أ�شعار
و�أقوال..
ي�س�ألها :وملاذا تتعبني نف�سك بجمع ّ
كل هذه املعلومات ودواويني ك ّلها
موجودة ومتوف ّرة للجميع.
رغد :لأنني ب�صراحة �أريد �أن �أجمع �أهم ما كتبته وقلته من �شعر يف كتاب
واحد..
أتعلم �أكرث ما ي�ؤ�سفني هو �أن �أ�سمع َم ْن يقول عنك :نزرا �شاعر املر�أة �أو
� ُ
ال�شّ اعر الإباحي �أو �شاعر الف�ضيحة واجلن�س..
الكم الكبري من
و�أت� ّأ�سف �أكرث عندما ال يعرف اجليل اجلديد �أن لديك هذا ّ
�أ�شعار يف الوطن وق�ضاياه.
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حمددة وحتت
نزار :معك ّ
حق� ،أكرث ما ي�ؤمل ال�شّ اعر �أن يو�ضع يف خانة ّ
عنوان واحد..
رغد :نزار قباين ال�شّ اعر الكبري الذي غر�س يف �أعماقنا ب�ساتني ورد
عما ن�شعر به من ُح ٍّب ورغبة
وحدائق ّفل ،ال�شّ اعر الذي َعبرَّ بق�صائده ّ
و�شوق ،ال�شّ اعر الذي َعبرّ عن �آالمنا يف وطننا الكبري ،والذي مع ق�صائده
بكينا انك�ساراتنا وهزائمنا..
ال ُب َّد �أن يعرف اجلميع ّ
كل �شيء عن ال�شّ اعر الذي بف�ضله ا�ستم ّر ال�شّ عر
العربي مقرو ًءا وم�سمو ًعا وعلى نطاق وا�سع.
�أعلمت الآن ملاذا �أجمع و�أكتب و�أُد ِّون؟
نزار:
«�إنيّ �أ����ض���� ُأت ..وك��م َخ��لْ��ق �أت���وا وم�ضوا
ح�����س��اب الأر������ض م���ا خُ �� ِل��ق��وا
ِ
ك���أ ّن��ه��م يف
ال����ي����وم ب�������ض���ع��� ُة �أزرار ���س��ت��ع��ق ُُ��ب��ه��ا
�أخ������رى ويف ّ
ك����ل ع����ام ي��ط��ل�� ُع ال������ورقُ »
رغد� :إنّ النق�ش يف الذاكرة هي عمل ال�شّ عراء الذين يتغلبون على الزمن
ويواجهون الفناء باخللود ،و�أنت قد نق�شت يف ذاكرة هذه الأمة الق�صائد
أرجعت لل�شّ عر قيمته احلقيقية ور�سالته العظيمة..
اخلالدة و� َ
نزار :ف�أنت حتبينني �إذن..
رغد مبت�سمة :نعم� ..أح ّب َك عن معرفة ،وهذا ما �أريد للآخرين �أن يفعلوه،
�أريدهم �أن يح ّبوك ال لق�صيدة يف الغزل �أو الع�شق قل َتها ولكن �أريدهم �أن
أعلنت �أنت يف ديوانك الأول
يعرفوك ويعرفوا دورك الهام يف ال�شّ عر وقد � َ
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ال�سمراء) يف ق�صيدة (ورقة �إىل القارئ) �أ�سلوبك ور�سالتك يف
(قالت يل ّ
الفن..
نزار يقر�أ الق�صيدة:
��ي�����س ال����ه����وادج��� ..ش��رق��ي�� ًة
« َك َ��م ِ
���ش على ال�شم�س ح��ل�� َو ا ِحل��� َدا
َت ُ��ر ُّ
ِ
ك���دن���دن���ة ال����ب����دو ف�����وق ���س��ري��ر
��ش��ف ف��ي��ه ال�� ِّن��دا
م���ن ال���رم���ل ،ي��ن��� ُ
َ
���س��رت
وم���ث���ل ب���ك���اء امل���������آذن،
ُ
أج�����رح ���ص��ح�� َو امل��دى
�إىل ال��ل��ـَّ ِ��ه �
ُ
����ئ ج��ي��ب��ي جن����و ًم����ا ..و�أب��ن��ي
ع����ب ُ
�أُ ِّ
�����ش��م�����س يل مقعدا
ع��ل��ى م��ق��ع��د ال ّ
����روب ع��ل��ى �شرفتي
وي��ب��ك��ي ال����غ ُ
����ح ِ
����ه م���وع���دا
وي����ب����ك����ي ..لأم���� َن َ
����ش���راع �أن����ا ال ي��ط��ي ُ��ق ال��و���ص��ولْ
ٌ
����د ال���ه���دى
����ض���ي���اع �أن������ا ال ي����ري ُ
ٌ
���وع ال�����س��ن��ون��و ،مت�� ُّد
ح�����رويف ،ج���م ُ
ع��ل��ى ال�����ص��ح��و ،معطفَها الأ���س��ودا
ُ
نب�ض ُه
�أن����ا
احل�����رف� ،أع�����ص��ا ُب�� ُهُ ،
َ
ق����ب����ل �أن ي�����و َل����� َدا
مت������� ّزقُ������� ُه
�أن�������ا ل������ب���ل��ادي ..ل��ن��ج��م��ا ِت��ه��ا
ل��غ��ي��م��ات��ه��ا ..ل��ل�����ش��ذا ..ل��ل�� ّن��دى
��ت ق����واري���� َر ل����وين ن���ه���و ًرا
���س��ف��ح ُ
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ع��ل��ى وط��ن��ي الأخ�������ض���ر امل��ف�� َت��دى
اجل���و ري�����ش��ي��� ،ص��ع��و ًدا
ن�� ّت��ف ُ
��ت يف ْ
وم���ن ���ش��رف ال��ف��ك��ر �أن ي�صعدا
��ت ال��ع��ط��و َر
��ت ..ح��ت��ى ج��ع��ل ُ
ت��خ ّ��ي��ل ُ
�����ش��م اه���ت���زا ُز ال��� ّ��ص��دى
ُت����� َرى ..و ُي ُّ
أع����راق����ى احل�����م�����ر ..ام��������ر�أ ٌة
ب�����
َ
��س�ير م��ع��ي يف م���ط���اوي ال����� ِّردا
ت��� ُ
وت���ن���ف���خ يف �أع ُ
���ظ���م���ي
ت����ف����ح..
ُ
ُّ
َ
ف���ت���ج���ع���ل م�����ن رئ����ت����ي م���وق���دا
اجل��ن�����س �أح���م���ل يف ج��وه��ري
ه���و
ُ
ه�����ي�����وال ُه م����ن ����ش���اط���ئ امل��ب��ت��دا
ِ
ج�����وع ي��ح ُّ��ن
�����س��م��ي
ٌ
ب�ترك��ي��ب ج َ
ج��������وع مي������ ُّد ال���ي���دا
لآخ������������ َر..
ٌ
ع��زف��ت ،ومل � ِ
أط��ل��ب ال��ن��ج َ��م بي ًتا
ُ
وال ك����ان ُح���ل ِ
���ي �أن �أخ��� ُل���دا
ْ���م َ
���������س» كفاين
�إذا ق��ي َ��ل ع��ن��ى «�أُ ِح ُّ
«ال�����ش��اع�� َر اجل ّ���ي���دا»
أط���ل���ب
وال �
ّ
ُ
نت «�شي ًئا»
فكو ُ
ُ
�شعرت «ب�شي ٍء» ّ
ٍ
أق�������ص���دا
ب���ع���ف���وي���ة ،دون �أن � ُ
���ق ال��ط��ري��ق
ف��ي��ا ق���ارئ���ي ..ي���ا رف���ي َ
أن������ت ال�����ص��دى
�������ش��� َف��� ُة ..و� َ
�أن����ا ال َّ
���س��� َ
أل��ت��ك ب���ال���ل���ـَّ���ه ..ك���ن ن��اع ً��م��ا
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��ت ح�����رويف غ��دا
�إذا م���ا ���ض��م��م َ
مت�����ر ع��ل��ي��ه��ا
�����ر ..و�
َ
أن��������ت ُّ
ت�����ذ ّك ْ
ت��وج��دا
َ
ع����ذاب احل������روف ..ل��ك��ي َ
أرت��اح ..مل ُ
ي��ك معنى وج��ودي
���س��� ُ
ف�����ض��و ًال ..وال ك���ان ع��م��ري ُ���س�� َدى
�������ن يف ال����زم����ان
ف���م���ا
َ
م�������ات َم ْ
َ�����ردا»
أح������ب ..وال َ
م����ات َم ْ
� َّ
����ن غ ّ
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َوداع
رغد يف غرفتها جال�سة على �أحد الكرا�سي املريحة ،و�صورة بيت نزار
الر�سام اليوم بني يديها ،بينما جمموعة من الكتب
قباين التي �أر�سلها لها ّ
متناثرة هنا وهناك وكتاب «ق�صتي مع ال�شعر» مفتوح �أمامها..
أيظن) ينطلق من املذياع ،بينما خطيبها
�صوت جناة ال�صغرية يف �أغنية (� ّ
ال�صورة من بني يديها،
نبيل جال�س يت�أ ّملها بابت�سامة ..تنتهي الأغنية وتقع ّ
فتفيق من غفوتها..
أنت هنا؟..
تنظر فتجد نبيل يبت�سم ،تقول لهَ � :
نبيل :و َمن غريي يدخل غرفتك يف مثل هذا الوقت ويفاجئك و�أنت
حتلمني.
رغد� :أوه ..من غفو ِة احللم �أفقت.
ينبعث منها البخور وامل�سك والعنرب.
طيوف ق�صائد نزار ته ّوم حويل ك�أمنا ُ
�أجرا�س وهمهمات ونداءات خف ّية ممزوجة مبوجة من احلزن الغامر..
ي�أخذ نبيل ال�صورة ،يت�أ ّملها ويقول:
ال بد �أنك ِ
الدم�شقي اجلميل..
كنت يف بيته
ّ
رغد :بل كنت معه يف رحلة طويلة طويلة ،يف بيته ،يف بريوت ،يف دم�شق
و�إ�سبانيا� ..أوه كانت رحلة رائعة.
ثم تقول بحزن :ولكن ال ّبد من مواجهة احلقيقة� ،أن ال�شّ عراء ـ كما الب�شر
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ـ ميوتون ،فقد مات نزار قباين بعد رحلة طويلة مع الأمل و�أي�ضً ا مع املجد
والتدفّق وال�شّ عر الأز ّيل اخلالد الذي ال يفنى..
نبيل� :شيء ثابت على ِّ
كل حال يا حبيبتي� ،أن الإن�سان يفنى ويزول و�إنمّ ا
يبقى ما خ ّلف من �أثر ،ومن امل� ّؤكد �أن �شعر نزار قباين ّ
�سيظل �ضَ َّوا ًعا ور ّنانًا
ُم�سك ًرا �سام ًرا على َم ّر ال�سنني..
نبيل ينظر �إىل �ساعته ويقول :ال ّبد �أنك ن�سيت موعدنا ،وامل�سرحية التي
�سنح�ضرها اليوم ،هيا ..هيا..
تنظر �إليه رغد برجاء وتقول :يا عزيزي� ،أرجوك �أال ميكننا �أن ن� ّؤجل امل�سرحية
أكتب الآن ما ع�شته يف حلمي..
ليوم �آخر ،فال بد �أن � َ
نبيل َي َّدعي نفاذ ال�صرب :ح�سناً يا عزيزتي� ،إنّ ال�شيء الوحيد الذي �أ�سمح
له باختطافك مني هو الكتابة وال �سيما �إذا ِ
كنت �ستكتبني عن �شاعر احلب
واجلمال واحلرية� ..ألي�س هو َم ْن قال على ل�سان ّ
كل واحد م ّنا:
أم������ام ح�����س��ن ِ��ك ���ص��ام�� ًت��ا
ف������إذا وق���ف ُ
���ت � َ
��ت يف َح����� َرم اجل���م���ال ج��م ُ
��ال
ف��ال��� ّ��ص��م ُ
ُ
ت���ق���ت���ل ُح َّ��ب��ن��ا
احل�����ب
ك��ل��م��ا ُت��ن��ا يف
ِّ
مت���وت ح�ين ُت ُ
َ
��ق��ال ح�سبي
احل����روف
� َّإن
ُ
�����ب ِ
دائ������م
�����ك �أن ت���ظ��� ّل���ي
َ
�����������س ُ
ً
وح ْ
ِ
���������س ُي���ق���ال
������س ًّ
�����را يمُ َ����� َّزقُ�����ن�����ي ول����ي َ
تتقدم منه وتعانقه ب�سعادة� :أتعرف ملاذا �أحبك ج ًدا؟..
رغد ّ
ي�س�ألها بده�شة :وهل هناك �أ�سباب مل تبوحي بها بعد؟
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ت�ضحي يف
حتب عملي وال تقف بيني وبينه ،بل �إنك ّ
رغد :نعم ..لأنك ّ
�أحيان كثرية لترتكني مع �أوراقي وكتبي.
ي�ضحك نبيل :ح�س ًنا� ،س�أذهب الآن قبل �أن تغيرّ ي ر�أيك وت�سحبي كلمات
احلب التي غمر ِتني بها.
ّ
النهاية
1999/16/6
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