
العدد الثاني - كانون الثاني - 682022

Levantine fragrance
in a

Poetry of Nizar 
Qabbani

 Dr. Chawki almaari



69 العدد الثاني - كانون الثاني - 2022

)1( أستاذ اللغويات في جامعة دمشق سابقاً وفي المؤسسات العلمية حالياً.

)1(
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ص البحث ملخَّ
يتنــاول هــذا البحــث جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب شــعر نــزار قبانــي، وهــو القصيــدة أو الشــعر الــذي وقــف فيــه 
الشــاعر علــى مــا يتصــل بالشــام، والســيما البيــت الريفــي والبيــت الدمشــقي العتيــق، وأغراضــه التقليديــة 
ل منهــا لوحــات شــعرية مل يصلهــا غــره مــن  الــي كانــت مــادة مجيلــة وغنيــة، فاســتطاع نــزار أن يشــكِّ
الشــعراء، وقــد ظهــر عنــد نــزار كمــا يف كل أغراضــه الشــعرية التقليديــة املعجــم اللغــوي الثــريّ املتنــوع الــذي 

أضــاف إىل القصيــدة ســحراً جديــداً.
_ مقدمة:

ــن هــو  ــرأي الكثري ــه ب ــه؛ ألن ــث عــن غزل ــص باحلدي ــي ختصَّ ــزار قبان ــب عــن الشــاعر ن ــا ُكتِ   إن معظــم م
املســيطر علــى شــعره، وهــذا غــر صحيــح أو غــر دقيــق، صحيــح أن كثــراً مــن شــعر نــزار يف الغــزل، إال أن 
مثــة شــعراً يف السياســة كثــراً، وأراه يفــوق كثــراً مــن شــعره الغــزيل، وهــذا جانــب مهــم مــن جوانــب شــعر نــزار 
الــي جيــب أن تـُـدرَس كلُّهــا حتــى نصــل يف النهايــة إىل تكويــن صــورة متكاملــة عــن شــعره، ال أن نبقــى أســرى 

وجــهٍ واحــد مــن وجــوه الشــعر عنــده، وهــو الغــزل.
  فــإذا كان الغــزل واضحــاً يف شــعر نــزار وكثــراً، وإذا كان مثلــه شــعره السياســي، وقــد مسّــى أحــد دواوينــه 
»األعمــال السياســية الكاملــة«، فــإن مثــة شــعراً بــن ثنايــا األبيــات والقصائــد يف شــعره، ميكن لإلنســان 
أو القــارئ أن يستشــفَّ منهــا موضوعــات عديــدة، ويســتنبَط أغراًضــا شــعرية هلــا مــن األمهيــة الكثــر، لكنهــا 
ظلــت حمجوبــة عــن القــارئ، أو ظلــت مــن دون دراســة، ومــن هــذا صــورة البيــت الشــامي ريفــاً ومدينــة، وقــد 

تناثــرت ألفاظــه يف كثــر مــن القصائــد، فهــو مل يُخصِّــص لــه قصيــدة واحــدة.
فهــا التوظيــف األمجــل،  نهــا قصائــدَه الغزليــة تتحــدث عــن الطبيعــة، ووَظّ   لقــد أثارتــي ألفــاظ كثــرة ضمَّ

وهــو القــادر علــى جعــل معجمــه اللغــوي الغــي يف خدمــة أي غــرض مــن األغــراض  الشــعرية.
  إن مــن يقــرأ األلفــاظ الــي يف هــذا الغــرض يكتشــف أن عنــد نــزار معجمــاً خاصـّـاً بالطبيعــة، وأنــه اســتطاع 
أن يرســم لوحــة للريــف الســوري والســيما البيــت، كمــا رســم صــورة للبيــت الدمشــقي وأغراضــه الــي تعيــش 
ــا يتذكــر أنــه قــرأ ألفاظــاً كثــرة تتَّصــل بالبيــت الدمشــقي مــن  مــع اإلنســان أو يعيــش معهــا اإلنســان، وكلن
اليامســن إىل الفــّل إىل الــورد اجلــوري إىل الشــبابيك والنوافــر... إىل كل مــا يشــدُّك إىل الســكن فيــه، كمــا 

تشــدُّك كلمــات نــزار..

  كل هــذا جعلــي أقــف علــى تلــك األلفــاظ الــي قرأتُهــا غــر مــرة يف غــر قصيــدة، فأثــارت لــدي االهتمــام، 
ــراً بالدراســة؟  ــاً جدي ــرت: هــل تشــكل حبث ــه، وفك ــا في ــاً م ــه راصــداً وجامع ــزار كل ــراءة شــعر ن فأعــدت ق
فوجــدتُ أهنــا تشــكل حبثــاً طريفــاً مجيــاً ميكــن إضافتــه إىل مــا كنــتُ كتبتــه عــن نــزار يف غــر حبــث وكتــاٍب، 
ــل  ــعر، فأنــا مل أقــع علــى كتــاب أو حبــث تكلــم علــى هــذا اجلانــب عنــد نــزار، ثــم إنــي أُفضِّ معتمــداً قــراءة الشَّ
دائمــاً أن أقيــم البحــث علــى القــراءة فحســب، فأكــون أمــام حتليــل بعــد قــراءة شــخصية تصــل بــي إىل قناعــة 
مــا فيمــا أكتــب، ويكــون برأيــي أكثــر صدقــاً ممــا لــو عــدت فيــه إىل مــا ســبقي، وإن كان هــذا واجبــاً كيــا 
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يقــع التكــرار أو حتــدث الســرقة، ويصبــح الســؤال: لِمــن األســبقية؟
  مــن هنــا وجــدت أن أكتــب معتمــداً علــى النــص الشــعري، ووجــدت توزيــع املــادة علــى عناويــن فرعيــة 
فرضتهــا طبيعــة األلفــاظ.. وملــا كنــت مل أعتمــد أي مصــدر أو مرجــع، فإنــي أشــرت يف املــن إىل رقــم 
الصفحــة واجلــزء مــن األعمــال الكاملــة الــي اعتمدهتــا وهــي جــزآن، كيــا أثقــَل احلواشــي بأرقــام، وأمتنــى 
أن يُضيــف هــذا البحــث جانبــاً مــن جوانــب شــعر نــزار قبانــي، صاحــب املعجــم الغــي الزاخــر، الــذي يفــوق 

معظــم شــعراء العصــر مــن حيــث املخــزون اللغــوي الــذي ميتلكــه.
ُة«.. لَتْ يف »الوَصيَّ _ الُغرفُة اليت َتمََثّ

  كان الصنــدوق اخلــزيفُّ أو املصنــوع مــن اخلشــب املُعتَّــق واملُزيَّــن باخليــوط الفضيّــة مــن أهــم األشــياء 
الــي يقتنيهــا الدمشــقيُّ يف بيتــه، ويُخبِّــئ فيــه ذكرياتــه وأشــياءه اجلميلــة والثمينــة، والوصيّــة الــي كان 
يرتكهــا ألبنائــه. واألغــراضُ جــزء مــن الوصيــة املكتوبــة ال كل الوصيّــة.. وختتصــر تلــك األغــراض مقتنيــات 
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ــزار واحــد  ــد ن ــدي أوالده، ووال ــن أي ــى مُتجــدِّدة ب ــى أن تبق ــات يتمن ــح ذكري ــا، فتصب ــي جيمعه اإلنســان ال
ــة«  ــب »الوصيّ ــة.. فكت ــه الوصي ــزار فوجــد في ــدوق، فتحــه ن ــؤوا تارخيــاً يف صن ــن خبَّ مــن الدمشــقين الذي
القصيــدة الــي ال ختــرج عــن أســلوب نــزار مــن حيــث الوصــف واجلمــال، وتُعــد هــذه القصيــدة مــن أشــهر 

ــد الــي جيــب الوقــوف عليهــا. القصائ
  حتــدث نــزار يف هــذه القصيــدة عــن كل مــا يف البيــت الدمشــقي الــذي خبَّــأه والــده يف صندوق..فهــو يفتــح 
ــه مل  ــدُه، لكن ــه وال ــه من ــا، ويف هــذا إشــارة رمبــا إىل شــيء طلب ــه يُمزِّقه ــة« لكن ــرأ »الوصيَّ ــدوق ليق الصن
ــه الصنــدوق الــذي يُمثِّــل كلَّ مــا يضمُّــه  يســتطع أن يُحّققــه، أو لــن يســتطيع..لذلك قــرر أن يبيــع كلَّ مــا ضمَّ
صنــدوق أي إنســان دمشــقي يُخبِّــئ أغراضــه األثــرة يف صنــدوق خــاص بــه، وكأنــه جيمــع البيــت كلــه يف هــذا 

الصنــدوق..

  فمَن من الرجال مل يكن حيمل »املسبحة«؟ ومسابح أبيه عاجيَّة.
  ومَــن مــن الرجــال مــن مل يكــن يغطــي رأسَــه »الطربــوش«، لكنه وصفه بـ »الرتكــي«، ووصف »اجلوارب« 

بـ »الصوفية«.
  كل رجــل كان يضــع يف جيبــه »علبــة النُّشــوق«، ويظــن أهنــا دواء مــن حــاالت يتعــرض هلا..وبعــد أســطر قليلــة 

بــل كلمــات قليلــة يصــل إىل مــا يريــد قولــه: )913/2(
»أسحبُ سَيفي غاضبًا..

ة »وأقطع الرؤوس واملفاصل املَرخيَّ

»وأهدمُ الشرق على أصحابه..
ه..«  ة تكيَّ تكيَّ

يفتح نزار صندوق أبيه فا يرى فيه:
»إال دراويشَ ومولويّه..

ه..« »والعُود والقانون والبشارف الشرقيَّ
ه..واألضرحة الغبيَّه« يريد أن يقتَل بسيفه »املعلقات العشر واأللفيَّ

ويف املقطع الثالث من القصيدة يستعيض عن كلمة »صندوق« بكلمة »تاريخ« فيقول:
»أفتح  تاريخ أبي..«  

وهــذا املقصــود مــن القصيدة..إنــه تــراث أبيــه وتارخيــه الــذي اختصــره صنــدوٌق، بــل هــو تاريــخ الرجــال يف 
ة..وأدويــة للقــدرة  ــة.. وأوعيــة للحشــائش الطبيَّ ــؤوا فيــه »األدعيــة واملدائــح النبويَّ زمــن خبَّ
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ــه أي شــيء، يبحــث عــن أمــر  اجلنســية..« وغــر ذلــك ممــا مل يكــن جيــده، وهــو يبحــث عــن شــيء خيصُّ
ــه..« )915/2( خيــصُّ عصــره، ولكــن هيهــات، فلــم يكــن يــرى يف الصندوق/التاريــخ ســوى »رمــٍل وجاهليَّ

ــاه  ــه إي ــذي علَّم ــم« ال ــى »العِل ــاه رفضــه، حت ــذي ألبســه إي ــوب« ال ــى »الث ــه، حت ــك رفــض مــراث أبي   لذل
ــه..« ــة وليل ــف ليل ــات أل ــحر وحكاي ــات والسِّ ــم »اخلراف ــرى يف هــذا التعلي ــه كان ي رفضــه، ألن

_ البيتُ الذي غفا على اهلضاِب..
قــد يكــون مجــال الطبيعــة يف ســورية ولبنــان مــن أجــلِّ البقــاع الــي تغنَّــى هبــا الشــعراء واألدبــاء، وغنَّــى هلــا 
املطربــون وتغزلــوا فيهــا لســحر مجاهلــا، ومــا تضمــه مــن أشــياء تثــر يف نفــس كل مــن يراهــا الشــجون، فقــد 
حيــب العيــش فيهــا، وقــد تكــون مــاذاً أو هروبــاً مــن الضوضــاء والضجيــج اللذيــن يف املدينــة، فرتتــاح النفــس 
فيهــا، ويهــدأ الصخــب الــذي يضــج يف الــرأس، لذلــك ترانــا نعشــق الريــف ونتمنــى لــو منلــك مكانــاً ولــو كوخــاً 

فيه.!
   لقــد أبــدع نــزار يف وصــف الريــف الســوري والدمشــقي خاصــة، ولكــن مل يكــن وصفــه لــه حســيّاً جمــرَّداً 
للطبيعــة، صخرهــا وتاهلــا وينابيعهــا وأشــجارها وورودهــا، بــل أضفــى عليهــا كلَّ مــا يف احليــاة مــن مجــال 

عالَــِم اإلنســان وأوصافــه ومشــاعره وأحاسيســه، فجــاءت أشــعاره هبــذا اجلمــال.
  لقــد ذكــر يف قصيــدة عنواهنــا »امسهــا« عــدداً مــن األلفــاظ الــي اســتوحاها مــن الوطــن، ولكــن مــن دون 

يَه فذكــر »بــكاء النوافــر« و»الســنونو« و»هلــاث الكــروم« »وعلــى كل منحنــى ومضيــق« و.. أن يســمِّ
تْ     يف ُذرا موطين األنيِق األنيق )39-38/1( كقطيٍع من املواويِل حَطّ

ــه، ومينحهــا  ــه اإلقامــة في ــو ل ــه، أو أي بيــت حتل ــة للطبيعــة الــي يســكن فيهــا بيت   فهــو رســم لوحــة مجيل
ألفاظــاً مســتعارة مــن اإلنســان، ليُحيــي فيهــا روحــاً مجيلــة، فجعــل النواعــر تبكــي، مــا دام فيهــا ميــاه، فهــي 
ــل  ــل املواوي ــال، وجع ــى، واهلضــاب والت ــى، حنــو املنحن ــل الكــروم تلهــث، تصعــد حنــو األعل كالدمــوع، وجع

قطيعــاً يتســلَّق، فيحــطُّ رحالــه يف ذرا املوطــن اجلميــل األنيــق..
  وقريــب مــن هــذا مــا نقــرؤه يف قصيدتــه »مســاء« الــي جعــل فيهــا للــذرا أنامــَل واهبــة متنــح اجلمــال، وجعــل 
املواويــل تتســلَّق حتــى تصــل ســقف البــاد، وترســو عنــد أعتــاب األجنــم، فهــذه ال شــك صــورة أبــدع فيهــا 

نــزار، إذ إننــا مل نعهدهــا عنــد غــره حتــى الرومانســين مــن الشــعراء، يقــول:
قفي وانظري ما أحبَّ ُذرانا     وأسخى   أناملها  الواهبَهْ

مواويل تلمس سقفَ بالدي     وترسو على األجنم الغاربهْ
ــك  ــى لكأن ــة« حت ــدة »إىل مصطاف ــه يف قصي ــى موطن ــدل عل ــي ت ــر األلفــاظ ال ــزار مــن ذك ــر ن   وقــد أكث
تنســى أنــك تقــرأ غــزالً، فتشــعر أنــك أمــام لوحــة رمسهــا فنــان امتلــك الريشــة واأللــوان، فشــكلها كمــا حيلــو 
لــه، فقــد ذكــر »داليــة راقــدة« و«تينــاً« سيســرقه و«تــوت الســياج« ويريــد أن يغــزل مــن غيــم بــاده شــريطاً 
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يلــف بــه جدائــل احلبيبــة الراعــدة:
ألغزَل غيم بالدي شريطًا    يلفُّ جدائلك الراعدهْ  )56/1(

  كمــا يذكــر »القريــة الســاجده« واخلــراف البيــض والعنــز الصاعــد يف املــرح والصفصافــة املــاردة والفاحــة 
العائدة..وهــذه كلهــا صفــات إنســانية يتخيــل بعَضهــا القــارئُ، فيقــف حائــراً عنــد حتليلهــا، كيــف تســجد 
القريــة املؤمنــة، وكيــف تســرح تلــك اخلــراف، وتلهــث املاعــز حنــو األعلــى حنــو اجلبــال، وكيــف تتمــرَّد 
الصفصافــة فتعلــو كاملــارد، ثــم يضيــف إليهــا صفــة الفاحــة الــي عــادت مــن احلقــول حقــول اخلــر والفرح..

  والغريــب أن يثبــت نــزار قصيــدة »بــادي« يف ديوانــه »طفولــة هنــد«، ويف هــذه القصيــدة عــدد مــن 
األلفــاظ والكلمــات الــي ترســم بــاده، وحاكــى احلــواس اخلمــس، فالصــوت متثَّــل يف البيتــن األول والثانــي 

واخلامــس:
»من لثغة الشحرور

ة ناي »من بُحَّ
»من رجفة املوال من..

»تنهُّدات مئذنة..«
ويف اخلامس يقول:

»من وشوشاتِ جنمة

»يف شرقنا مستوطنة«
ــم والتــذوُّق واللَّمــس والنظــر فقــد تكلــم فيهــا علــى الــوردة    أمــا الطبيعــة الــي تُحــرِّك يف اإلنســان الشَّ
ــدى  ــني والن ــاده فـــ »باليامس ــا حــدود ب والسوســنة، عــن شــذا الفاحــة وعــن غــزل الصفصــاف، وأم

« وينتقــل يف آخــر بيتــن للحديــث بلهجــة أخــرى أبلــغ وأعلــى أو أكثــر قــوة، فيقــول: نــهْ حمصَّ
مسَ سيوفًا مؤمنه وإن َغضِبنا َنزرِع     الشَّ

بالدنا كانت وكانتْ    بعد هذا األزمنه
ــاظ اســتعملها يف تشــبيه أشــياء باإلنســان  ــر غرهــا، اســتعارة ألف ــل كث ــدة، مث   والواضــح يف هــذه القصي
كرجفــة املــوال، وجــرح القرميــد، ووشوشــات النجمــة، والفــأس املوهنــة وغــزل الصفصــاف وإدمــان الــدوايل.

نهــا ألفاظــاً ليســت ببعيــدة عــن األلفــاظ    ومثلهــا مــا ورد يف قصيــدة »العــني اخلضــراء« الــي ضمَّ
الســابقة، مــن اندفــاق الصيــف، إىل املوســم اخلِيّــر، إىل شــرودمها »بــني الكــروم والبيدر« إىل »والشــمس 

ــه )134/1(: ــى« ليصــل إىل قول ــاد واملنحن واحلص
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أيّ صباٍح لبالدي غفا    وراء هُدٍب مطمئٍن طري
ــى يف  ــاء واملنحن ــة والســفح والضي ــة الباكي ــة والغمام ــة والغاب ــة والدالي ــاظ الســاقية واخلابي ــررت ألف   وتك

قصيدتــه »هــي« )239-238/1(
ــا امســه  وقريــب مــن هــذا مــا ورد يف قصيــدة »حبيــي« الــي تغنيهــا الســيدة فــروز »ال تســألوني م
حبيــي« فــأورد فيهــا »الليلــك« و«الغــروب« و«ضحكــة الســواقي« و»رفــة الفراشــة« و»والبحــر 

)251_250/1( والعندليــب«  واملراعــي 
كمــا تكــررت معظــم األلفــاظ يف قصيدتــه »ملــاذا« مثــل الكــروم والنجــوم واملوســم واحلقــل والــزارع والســنونو 

والبنفســج والضيعــة وامليجنــا..)272/1(
ــي تتحــدث عــن »الوطــن« مــن أوهلــا إىل آخرهــا،  ــد ال ــل القصائ ــا« فهــي مــن أوائ ــدة »عندن   أمــا قصي
ــر عمــا ميلكــه هــو وغــره، وقبلهمــا  ــد« ليعِبّ ــا« إىل »عن ــا« فأضــاف الضمــر »ن ــوان »عندن ــار هلــا عن واخت
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ال حــرًّا« ال أحــد يســتطيع أن  الوطــن، وكأنــه إعــان ملــن يريــد أن يــزور الوطــن، ففــي الوطــن »يولــد املــوَّ
يَــع؟ ومــن منــا يقــدر أن مينــع الــزارع مــن  ُيقِيّــده، ومَــن ذا الــذي يســتطيع تقييــد املــوال الــذي يســرح بــن الضِّ

ال يصــدر مــن كل مــكان: إطــاق العنــان للمــوال ليحتــل املراعــي؟ هــذا املــوَّ
من ِوجاقِ النار من   جذٍع عتيٍق متداعي

»من اخلوابي الطافحة« ومن الكروم املشاعة لكل من يريد أن يقطف العنب ويصنع اخلمر..فاملواويل 
يف وطن نزار »وُِجدَت قبل السماع« أما اخليطان الي صنعت األشرعة فهي من أنوال الوطن..وخيتم 

نزار القصيدة الي تقع يف عشرة أبيات ببيتن يُصرِّح يف األول بكلمة »بالدي« ويف الثاني بكلمة »وطين« 
يقول: )286/1(

حو    وميناءُ الشّعاِع وبالدي شُرفُة الصَّ
موطين من ُزرقة احللم    ومن عزم القالِع

فمــا أبلــغ الضــدَّ الــذي اســتعمله يف البيــت الثانــي، فالزرقــة هــدوء وســكينة كذلــك احللــم، أمــا القــاع فــا 
جيــوز فيهــا إال العــزم والقــوة..

ومن األماكن الطبيعية الي يكثر استعماهلا يف شعر نزار »التلة« و»املنحنى« وقد وصف هذه التلة مرة 
كيف تنهض و..»ترنو إىل عش عصافريٍ..مع الصيف طار« )278/1(

ختتبئُ النحالتُ يف ظلِّها         َتظنُّ فيها كرمًة أو جدارْ

ورد هــذا يف قصيــدة »العقــدة اخلضــراء« الــي يف قريتــه حتكــي حكايــة الصحــو الــذي فيهــا، والرطــب 
الــذي حــَلّ يف ســهلها: »فارتــاحَ نبــعٌ واســتلَذّ احنــدار« )279/1(

ــا مــن الراحــة والســكينة  ــى، وفيه ــان مــن املنحن ــا مــن احلن ــك تضاريســها، فيه ــدو ل ــة تب ــت أمــام طبيع فأن
عندمــا تكــون أمــام النبــع، وحيلــو لــك أن تنــزل يف املنحــدر أو املنحنى..وكأنــك تعــود مــن حيــث تســلَّقت إىل 

حيــث صعــدت. 
  ومــن األلفــاظ الكثــرة الــي رافقــت شــعر نــزار »النجمــة« ويف صــورة بديعــة ذكرهــا عندمــا كان يبحــث 

ــوه مــاذا ســيقتي؟ عــن هديــة يقدمهــا يف »عيــد ميالدهــا« ويســأل اآلخريــن أن يدلُّ
أحُزمٌة من سَوسٍن؟

أجنمٌة مقيمٌة يف موطين؟
أهدي إليها..

اهلل ما أقلَّها« )283/1(
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  ويف قــراءة ثانيــة هلــذا املقطــع علــى صغــره نكتشــف أمريــن اثنــن يتصــل الواحــد باآلخــر، أن نــزاراً وصــف 
النجمــة باملقيمــة يف الوطــن، فكيــف لــه أن يقطفهــا ليقدمهــا يف عيــد ميــاد احلبيــب؟! هــي إذن رمــز هلــذا 

الوطــن، ومــع هــذا إن اســتطاع أن يقطفهــا ويقدمهــا هلــا فإنــه ســيجدها قليلــة علــى احلبيبــة.
  ويتصــل هبــذا مــا ورد يف قصيدتــه »عــودة أيلــول« الــي ذكــر فيهــا اســم »ســورية« صرحيــاً، ورمبــا كانــت 
أوىل القصائــد، لكنــه مل خيصــص غرضهــا، فلــم يكــن وطنيـّـاً وال قوميـّـاً، بــل مــزج فيهــا بــن الطبيعــة يف أيلــول 
ــر »ِوجــاق  وبــن قصــة غراميــة أو حكايــة عشــق يرجــو هلــا لقــاء. لذلــك بــدأ نــزار قصيدتــه بالطلــب أن يُحََضّ
ــر علــى أيــام مضــت وخَلـَـت، وكأنــه يريــد أن  النــار« للحبيــب الــذي ســيلقاه يف ليلــة مــن ليــايل »أيلــول« ويتحسَّ

يعــِوّضَ تلــك األيــام والليــايل، يقــول:

ا مع النَّسماتْ كنَّ
لَّه ب   الَتّ ُنرطِّ

وحنشرُ النّجمات
ّله يف خاطر السَّ

فمــا أمجــل هــذه الصــورة وأبدعهــا إذ مــزج بينــه ومــن معــه والنســمات، واتفقــوا مجيعــاً علــى ترطيــب التلــة، 
ومجــع النجمــات وســرقتها كمــن يقطــف عناقيــد العنــب ويضعهــا يف الســلة..

  ولكن ذاك اليوم مضى ومضت معه سنون فـ :

ال ال آهٍ وال موَّ
يزركش القرية
ل اآلجال يكحِّ
حبمد سوريه

إهنــا احلســرة علــى أيــام مضــت كان املــوال، وكانــت اآله، وكان النغــم، وكانــت األغنيــة تزركــش قرانــا وضيعَنــا 
وتكحــل عيوهنــا..

ثم ميزج بن الوطن واحلبيب فيقول:
إذا مضى الصيف

وأقفر البيدر

فموطين يغفو
يف بؤبؤ أخضر
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فالصيــف عندنــا ممتــع، ومــن مل يعشــه قصــر عمــره، والبيــدر عندنــا غــي وافــر القمــح، فــإذا مــا أقفــر أُعلِــن 
عــن غيــاب الصيــف، فيبحــث اإلنســان عــن مــكان آخــر يف وطنــه، ونــزار يــراه »يغفــو يف بؤبــؤ أخضــر«

مل يكــن بيــت نــزار قبانــي الــذي ورد يف قصائــده واحــداً، بــل كان عــدداً مــن البيــوت، صحيــحٌ أنــه وصفهــا، 
ولكــن وصــف احلالــة العامــة للبيــت الريفــي اجلميــل الــذي أبــدع يف رمســه، أليــس هــو مــن أبــدع »الرســم 

بالكلمــات«؟
، نــزوره ويكــون نــزار هــو الدليــل إىل كل  طبعــاً هــذا غــر وصــف بيتــه الدمشــقي الــذي ســنقف عنــده بتــأنٍّ

ــه وكل غــرض وكل وردة.. ــة في زاوي
ــنا اخلمــس، ونتمنــى    لقــد أبــدع نــزار يف وصــف البيــت الريفــي والدمشــقي خاصــة، فجعلنــا حنــرك حواسَّ
لــو كنــا نعيــش يف واحــد مــن هــذه البيــوت، وهــذا البيــت مــن دون شــك هــو صــورة مصغــرة للوطــن الــذي 
ــه ينثــر ألفاظــاً لــكل مــا يســتحق  ــاً جعل ــاً غنيّ حييــا فيــه ويعيــش..وال شــك يف أن نــزاراً ميلــك معجمــاً لغويّ
لفظــاً مناســباً..ومل يكــن يقــع يف التكــرار املُمــّل وال التكلُّــف، بــل إن نــزاراً كان يُعطــي لــكل شــيء مــا يناســبه 
بدقــة، ويعطيــه أحيانــاً غــر لفــظ وغــر صفة..هــذا غــر مــا يســبغه عليــه مــن صفــات إنســانية ليحيــا معــه.

  وأحيانــاً كثــرة حتــار أي لفــظ تنتقــي وأي كلمــة ختتــار؟ وأي تعبــر يشــدُّك وأي مجلــة شــدتك أكثــر؟ وتأســف 
إن أنــت تركــتَ بعضهــا مــن دون أن تلتقطهــا وتقدمهــا، فقــد بــدأ نــزار وصــف البيــت الــذي اختفــى ســقفه 

ألن حــرج البيــت دُِرز شــوحاً، و..
فا )287/1( حرسته مخسُ صنوبراتٍ      فانزوى وتصوَّ

ال أبلغ من صفة الصوفية لبيت انزوى جانباً، وغاب عن عيون الناس؟! هذا البيت:
لوجَ عباءة      لبس الزوابعَ معطفا )287/1( نسجَ الَثّ

ــف« بدخنــة مــن غــزل مغزلــه،  وكيــف تكــون الزوبعــة معطفــاً يتدثَّــر هبــا الــردان؟ فــإذا مــا بــرد »اكتســى وتلَفّ
فلنتخيــل الدخــان وقــد غطــى البيــت! ثــم ينتقــل قبــل أن يفكــر أحــد أننــا لــن نعــرف البيــت فيخرنــا بــأن:

يب بعض حدوده    أتريدُ أال يُعرَفا الطِّ
فنفــح الطيــب ونشــره جيعــل كل واحــد يلحــق بــه حتــى يصــل فيعــرف هــذا البيــت، فــإذا مل يعرفــه فإنــه حيــدد 
ــف  ــه أل ــول: »محلت ــة يق ــة شــاعرية تصويري ــا« وبلغ ــحٌ رفرَف ــربت وجُن ــه حــدوده هــي: »غيمة...ع ل

فراشــة« وأنــى للفراشــة أن حتمــل شــيئاً؟!
  وينتقــل يف بيــت آخــر ليصــف »قرميــده« الــذي »حضــن املواويــل اجلرحيــة واكتفــى« واألبلــغ واألمجــل 
ت علــى بابــه فتوقفــت  أن حجارتــه أضــواء جتمَّــدت فصارت«أحرفــاً« ويقــول: إن الصباحــات الكثــرة قــد مــرَّ

هنــاك، وكأن التاريــخ وقــف عنده..ثــم حيــدد املوقــع بدقــة أكثــر وهــذا مــا متيــز بــه فهنيئــاً لــه:
يا جمدَه ملك املفارَق    واملطَلّ املشرفا
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هو على مفرق عاٍل، يطل على كل األماكن، ومن أراد أن يصل إليه فله بابٌ وسقف ومدخنة..
فا يرقى إليه الدربُ    سكران اخُلطا متعطِّ

صــورة أخــرى مجيلــة جــدّاً، كأنــه يشــر إىل أن البيــت عــال جــدّاً، فالطريــق إليــه طويلــة وبعيــدة، ومتعرجــة 
فيهــا منعطفــات كثــرة، وإذا أرادت أن تصــل إليــه فإهنــا ســتصل ســكرى؛ ألهنــا ســتضطر إىل الســر يف 

ــح كالســكران.. ــدوخ فيصب ــل اإلنســان ي ــات جتع منعطف
  ويشــر يف البيــت قبــل األخــر إىل أنــه يســكن يف هــذا البيــت، فكــم جنمــة زارتــه يف البيــت حتســب أن عنــده 

متحفــاً مجيــاً، لكنهــا تعــود مــن حيــث أتــت بعــد أن..
فا تركتْ بسور حديقيت     شاَل احلرير منََتّ

  ال يــرتك نــزار فرصــة مناســبة للغــزل إال يوظفهــا يف قصائــده، والســيما تلــك الــي تربــط البيــت باملــرأة أو 
ــره أو تربطــه هبــا، فكــم الصــورة معــرة عندمــا جعلنــا نتخيــل احلبيبــة تركــت  احلبيبــة أو األشــياء الــي تُذكِّ
يــاً فعلــق الشــال  شــاهلا وقــد متــزق نتفــاً، أهــي كانــت حتــاول اهلــرب مــن فــوق الســور؟ أم أهنــا هربــت ختفِّ

بالســور؟
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  ويف صــورة مــن الصــور اجلميلــة املعــرة الــي اعتمــد فيهــا نــزار الرمــز أو االســتعارة عندمــا حــدد لـ »ســاعي 
الربيــد« مــكان بيتــه، فقال:

هذا غاليف ال أشكُّ
يرفُّ جمروح العتاب

عنوانه:
س بالسحاب.. عنوان منزلنا..املُغمَّ

عنواننا عند النجوم احلافيات على اهلضاب..

س بالســحاب«  فمــا مــن مــرة إال أضفــى علــى املــكان صــوراً ســاحرة مــن الطبيعة، فــا أبدع من املنزل »املغمَّ
وال أمجــل مــن »النجــوم« الي تســبح حافيات »على اهلضاب«..!

_ البيتُ الدمشقيُّ عَبَقٌ ال ينتهي..
ــه  ــدوق أبي ــة، زار فيهــا كل األشــياء، مثَّلهــا يف صن ــزار يف وصــف البيــت الدمشــقي لوحــة تفصيلي ــدع ن   أب
كمــا مثَّلهــا يف قصيــدة أمــه »أمّ املعتــز«، ورمبــا تكفــي قصيــدة واحــدة للتدليــل علــى مــا ذكــره، والوقــوف 
علــى أبــرز مــا يف البيــت الدمشــقي يف حبرتــه اخلفاقــة وشــجرة النارنــج وتعريــش اليامســن وألــوان الــورد 

ــواب العتيقــة وال الفــرش والســجاد وال القطــة الدمشــقية. والســيما اجلــوري وال ينســى الشــبابيك واألب

  صحيــح أن وصــف نــزار البيــتَ الدمشــقيَّ كان يف قصائــد قليلــة، لكنهــا تكفــي، والطريــف أو الافــت للنظــر 
ــه، هــذا غــر مــا تناثــر  ــه بقصيدتــن، واحــدة يف أبيــه والثانيــة يف أمِّ أن نــزاراً ملــا وصــف البيــت الدمشــقي خصَّ

مــن ألفــاظ وكلمــات يف قصائــد أخــرى..أكان يقصــد هــذا؟ نعــم كان يقصــد فالبيــت أمــه وأبــوه..
   وقــد قرأنــا يف قصيــدة »الوصيــة« بعضــاً مــن هــذا، ومثــة قصيــدة أخــرى عنواهنــا »أبــي« ميكننــا أن 
نستشــف فيهــا بعــض األلفــاظ الــي ننتزعهــا مــن الســياق العــام، أو تكــون يف موقــف ال ميكــن أن يكــون إال 

لدمشــق أو يف دمشــق، فقــد كتــب فيهــا عــن أبيــه الــذي مــات، وبرأيــه:
أبي مل يزل بيننا واحلديث
حديث الكؤوس على املشرب

فاملشــرب علــى مــا أظــن »املشــربية« الــي كانــت يف البيــوت الدمشــقية القدميــة، وحديــث الكــؤوس هــذه 
تســامره، و»الــدوايل احلبــاىل تتوالــد« ويف الــدار »فلــة«..

  وقــد يكــون صعبــاً علينــا الفصــل بــن البيــت الدمشــقي ودمشــق، فالبيــت جــزء مــن دمشــق، والبيــت 
ــل دمشــقَ كلَّهــا، لذلــك جنــده ميــزج بــن األمريــن وجيمــع بينهمــا، ومــن أبــرز القصائــد الــي  الدمشــقي يُمثِّ
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تتصــل هبــذا اجلانــب قصيدتــه »مخــس رســائل إىل أمــي«.
  فقد ذكر يف الرسالة األوىل »صباح باده األخضر« وأجنمها وأهنرها..و

»طرابيناً من النعناع والزعرت وليلكة دمشقية« )529/1(
ــاء  ــع امل ــار يأكلوهنــا م ــي كان الصغ ــل قصــد »السندويشــة« ال ــكر« فه ــس الس ــر »عرائ ــة يذك   ويف الثاني
يبلــل الرغيــف التنــوري؟ نعــم فكلمــة »عروســة« ال يعرفهــا إال مــن خاطبتــه أمــه هبــا، وهــو يف صغره..هــو نــوع 
ــا وحــدي« ثــم ينقلنــا يف )الرســالة الثالثــة( إىل  مــن احلنــان إىل أمــه، وهــو الــذي قــدم هلــذه الرســالة »أن
بيتــه الدمشــقي فيطلــب مــن أمــه أن حتافــظ علــى الفلــة البيضــاء الــي كان والــده يعتــي هبــا، ويدعوهــا إىل 

»فنجــان قهوتــه«.

ح بألفــاظ، وحيــدد بكلمــات جتعلــك تعيــش    ويف )الرســالة الرابعــة( تتضــح صــورة البيــت إذ يصــِرّ
معــه، يف »بيــت ســقانا احلــب والرمحــة«، ويرســل ســاماته إىل ختتــه إىل كتبــه إىل أطفــال حارتــه إىل 

ــى مشــارقنا«. ــام عل ــك القطــط »تن ــات، إىل تل احليطــان الــي ملؤوهــا بفوضــى الكتاب
  وال جيــوز أن خيــرج نــزار مــن قصيدتــه مــن دون أن تُزيِّــنَ الطبيعــَة ألفاُظــه وكلماتــه لتشــكل صــوراً ولوحــاتٍ 

يتقــن رمسَهــا، فهــذه
شٌة على شباك جارتنا« »ليلكٌة معِرّ

أما دمشق فلها وجهٌ، هذا الوجه هو:

»عصفورٌ خيربش يف جواحننا«
ودمشق بعد عامن من السفر ما زالت يف خاطره..

»ليُل دمشق..فُلّ دمشق دُورُ دمشق..« مآذهنا«، واألبلغ قوله:
»كأن مآذن األمويّ قد ُزرعت بداخلنا«

ويف املقطع اخلامس وهو املقطع الذي يُردِّدُه مُحبُّو نزار كثراً:
»دمشقُ يا دمشقُ

يا شعرًا
على حدقاتِ أعيننا كتبناه..«

ــول احلزيــن الــذي تــرك علــى نوافــذه املدامــع والشــكوى، فيســأل  يكتبــه بعــد أن يســأل عــن أبيــه يف أيل
عــن رحــاب بيتــه الكبــر ومــدارج الشمشــر والقطــة الدمشــقية وعنــب العريشــة والبنفســج..وينهي القصيــدة 

بقولــه عــن دمشــق:
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»ويا طفالً مجيالً
من ضفائره صلبناه
جثونا عند ركبتيه

ته وُذبنا يف حمبَّ
إىل أن يف حمبتنا قتلناه« )534/1(

وقد ذكر دمشق يف قصيدة »أم املعتز« عندما أخروه أن أمه ماتت، فقد جاءه 
»هاتف من دمشق يقول..

»أمك ماتت«
ثم يعدُّ دمشق مع العواصم العربية..

»بريوت القاهرة بغداد اخلرطوم..« هي أمه، فكل هذه املدائن أنزلته من رمحها، فأمه:
»يعرفوهنا يف دمشق بأم املعتز..«

وهي جزء من الفولكلور الدمشقي:
»وأمهيتها التارخيية ال تقل عن أمهية قصر العظم..«

»وقرب صالح الدين« و«مئذنة العروس« و«مزار حميي الدين بن عربي«
وهذه كلها معامل من دمشق الي إذا ما وصلها أحد فلن يكون حباجة للسؤال عن بيتها:

»ألن كل اليامسن الدمشقي يهرهر فوق شرفتها
»وكل الفل البلدي يرتبَّى يف الدالل بني يديها

»وكل القطط ذات األصل الرتكي
»تأكل وتشرب وتدعو ضيوفها وتعقد

»اجتماعاهتا
»يف بيت أمي«

فاليامســن والفــل عامــات مــن البيــت الدمشــقي الــي جيــب أن حتضــر يف كل قصيــدة تتكلــم علــى البيــت 
الدمشــقي.

ويف القصيــدة نفســها يذكــر »الشــام« عندمــا يقــول إن بيــت أمــه كان معقــاً للحركــة القوميــة يف العــام 
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ــة، أمــا دمشــق ففــي  1935، وأرى أن مثــة إشــارة مهمــة يف ذكــر »الشــام« عندمــا ربطهــا باحلركــة القومي
ذكرهــا تفاصيــل بيتــه، ومثــة فــرق بــن الكلمتــن! فهــو يذكــر يف املســرات »أصــص الــزرع الــيت حتطمــت« 
و»الشــتول النــادرة الــيت انقصفــت« و»أعــواد الزنبــق الــيت انكســرت« ويذكــر بعــض األغراض 
ــار الفحــم« و»حــب  ــن النحاســية« و»ن ــة ال ــل »مطحن ــت الدمشــقي، مث ــت يف البي ــيت كان ال

اهلــال« وكثــرة الــورود واألزهــار وصحــن الــدار..

  كما أورد عدداً من األلفاظ يف دمشق يف قصيدته »هل تسمحني يل أن أصطاف«؟ جاء فيها:

»هل تسمحني لذاكرتي أن تكسر حصار رائحتك«
ــد أن يكســر حصارهــا  ــون للرائحــة حــدود يري ــة واهلــوى، أن يك ــة اللغ ــا مــن شــك يف أهنــا صــورة نزاري وم
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وحيطمهــا، ألن مثــة أمجــل؛ رائحــة النباتــات..
»وتشم رائحة احلبق والوّزال والزعرت الربي«

 ويُضيف:
»هل تسمحني يل..

»أن أجلس على الشرفة الصيفية دقيقة واحدة..
»دون أن يتسلَّق صوتك كعريشة زرقاء..

»على درابزين بيتنا..

»ودون أن أجدك يف قهوتي الصباحية«
وهــذه أيضــاً صــورة نزاريــة تشــبه تلــك الســابقة، أن يكــون الصــوت عريشــة تتســلق، وال ينســى أن يصفهــا أو 

ــل عنــد نــزار.. يلِوّهنــا باللــون األزرق، فهــذا اللــون أثــر ومفَضّ
مــرَّ ذِكــر دمشــق عَرَضــاً يف بعــض قصائــد نــزار، يف مواقــف رمبــا اضطــر فيهــا نــزار إىل ذكرهــا، أو يف موقــف 
ال ميكــن إال أن يكــون لدمشــق، مــن هــذا مــا ورد يف قصيــدة »تريديــن« الــي خياطــب فيهــا إحــدى عشــيقاته 
فيســأهلا: هــل تريديــن »كنــوز ســليمان« »يــا شــهرزاد النســاء« و»جنــوم الســماء« و»جلــود الفــراء 
مــن أصفهــان«، ويقــول هلــا: إنــه ال يســتطيع أن حيضــر هلــا »بابــل« وال »أهــرام مصــر وإيــوان كســرى« ليصــل 

إىل مقطــع يقــول فيــه: )516/1(

»وبعدُ..
»أيا شهرزاد النساء

»أنا عامل من دمشق فقري..
سه  بالدم »رغيفي أُغمِّ

»شعوري بسيط وأجري بسيط
»وأؤمن باخلبز واألولياء

»وأحلم باحلب كاآلخرين..«
ثــم يتابــع فيتحــدث عــن صفــات هــذا اإلنســان الدمشــقي الــذي يــرى احملبــة مشســاً تضــيء »علــى احلاملــني 

وراء القصــور« ومثــل اهلــواء، وينهــي قصيدتــه مبقطــع قصــر:
»تريدين مثل مجيع النساء
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»تريدين ثامنة املعجزات
»وليس لدي

»سوى كربيائي« 
ومن »أوراق إسبانية« نقرأ يف الورقة السادسة الي عنواهنا »اللؤلؤة السوداء« )559/1(

»شوارع غرناطة يف الظهريه
»حقول من اللؤلؤ األسود

»فمِنْ مقعدي..

»أرى وطين يف العيون الكبريه
ره »أرى مئذنات دمشق مصوَّ

»فوق كل ضفرية«
فاللؤلــؤ األســود غريــب اللفــظ، واســتعمال اجلمــع الســامل للمئذنــة غريــب أيضــاً، والصــورة األبلــغ أنــه يــرى 

هــذه املــآذن كمــا يــرى الوطــن يف العيــون الكبــرة.
ــاده،  ــا( ومشــوس ب ــا ماري ــرى وجــه )دوني ــو ي ــه عــن دمشــق، فه ــة الســابعة« حديث ــع يف »الورق ويتاب
ويذكــر منزلــه يف دمشــق، وصــوت امليــاه يف الركــة الصافيــة الــي يُســمِّيها لثغــة، ويــرى ظــال األشــجار يف 
الغــرف ترقــص، ويــرى أشــجار الليمــون وأبــواب البيــت العتيقــة الــي نُقــش عليهــا، ويــرى وطنــه مــرة ثانيــة يف 

عيــي )دونيــا ماريــا( الــي محلــت عنــوان الورقــة الســابعة مــن »أوراق إســبانية«.
_ بعضٌ من احلزن..!

  مل يكــن ذكــر دمشــق يف قصائــد الغــرام فحســب، بــل كان أيضــاً يف بعــض القصائــد الــي تعــر عــن احلــزن 
واألمل، لِمــا آلــت إليــه أحــوال العرب..وخــر مــا ميثــل هــذه القصائــد قصيــدة »أحــزان يف األندلــس« الــي 
ــة«  ــى ســؤال إحداهــن تســأل عــن »أميَّ ــع« ردّاً عل ــن ناف ــة ب ــاد« و»عقب ــن زي يســتذكر فيهــا »طــارق ب
و«معاويــة« والســرايا الزاهيــة« عســى أن حتمــل مــن دمشــق حضــارة وعافيــة، ويذكــر بعــض مــا يف البيــوت 

الدمشــقية مــن عبــر الــورد والنارنــج واألضاليــا.
  ويتابع يف القصيدة التالية للسابقة »غرناطة« فيتحدث عن أمية:

»راياهتا مرفوعة

»وجيادها موصولة جبياد« 
ويــرى يف احلفيــدة الســمراء أهنــا أعــادت بوجههــا الدمشــقي أجنــان بلقيس وِجيد ســعاد ومنزلــه القديم..
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ووســادة أمــه واليامسينــة املرصعــة بالنجــوم والركــة الي ال تفتأ عن اإلنشــاد..
ــا زال  ــذي »م ــا ويف ثغرهــا ال ــواد« ويف وجهه ــر س ــاب هن ــرى دمشــق يف شــعرها »املنس ــه ي   وأضــاف أن
ــاد« فدمشــق وبيتــه ضيفــان يف كل قصيــدة  خمتزنــًا مشــوس بــالدي« »يف الفــل يف الرحيــان يف الكبَّ

ــره هبمــا بعــضُ األحــداث، فــا يفرتقــان الواحــد عــن اآلخــر.. ميكــن أن تُذكِّ
  ومــن ديــوان »يوميــات امــرأة ال مباليــة« نقــرأ املقطــع )28( الثامــن والعشــرين الــذي خــصَّ بــه دمشــق 

بعنــوان »مدينتنــا«، ويربــط بــن املدينــة وتلــك املــرأة الامباليــة، فيقــول يف هنايــة القصيــدة: )628/2(
»مدينتنا بال امرأة

»تذيب صقيع عزلتها

»ومتنحها معانيها«
هذه املدينة أثرة عند نزار حيب:

»نداء باعتها
»أزقتها أغانيها

»مآذهنا كنائسها
»سكاراها مُصَلِّيها

بها »تسامُحها تعصُّ
»عبادهتا ملاضيها«

ثــم يســخر منهــا يف أبيــات ألن أناســها صــاروا أمواتــاً »تعلكهــم مقاهيهــا«، ألن ناســها صــاروا »مــع األيــام 
جــزءًا مــن كراســيها«، وجيــاوز بعــضُ األلفــاظ مــا اعتدنــا عليــه يف كلمــات نــزار حزنــاً وأملــاً لِمــا حــَلّ هبــا 

بســبب أهلِيهــا الذيــن صــاروا كســاىل وعابريــن يف هــذه احليــاة مــن دون أن يرتكــوا أثــراً مجيــاً أو صاحلــاً.
ــن نــزار قصيــدة وطنيــة ألفاظــاً تتصــل بدمشــق، بــل العجــب إن مل يَُضمِّنهــا، والســيما    وال عجــبَ إن ضمَّ
إن كانــت تتحــدث عــن دمشــق، فهــو الينســى تلــك التفاصيــل الصغــرة كاألغــراض الــي كانــت يف كل بيــت 
يوظفهــا التوظيــف اجلميــل الــذي ال ميكــن أن حيــل حملهــا أي لفــظ آخر..ففــي قصيــدة »ترصيــع بالذهــب 
ــه؟ أم أن  ــت تعــرف وجه ــا دمشــق إن كان ــى دمشــق بســؤال مراي ــكام عل ــدأ ال ــقي« يب ــيف دمش ــى س عل

ــر الصاحليــة وشراشــف أمــه والعصافــر والشــذا والغصــون وزواريــب حارتــه.. الســنن غيَّرتــه! يتذَكّ

  ومن املقاطع الي حازت شهرة كبرة عند القارئ أكثر من غره ما يبدأ بقوله:
ها هي الشام بعد فرقة دهر     أهنرٌ سبعٌة وحُورٌ عنيُ
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ثــم يســتطرد إىل الــكام علــى النوافــر الــي كانــت يف البيــوت فصوهتــا كام »والعناقيــد ســكر مطحــون« 
أمــا الســماء فهــي دفــرت للشــعر تصلــح؛ ألن لوهنــا أزرق وهــو رمــز للنقــاء والصفــاء.

  لقــد كان اليامســن مرتبطــاً بدمشــق يف قصائــد نــزار وغــره، لكــنْ مثــة بيــتٌ يــدل داللــة عجيبــة علــى هــذا 
االرتبــاط، يقــول بصيغــة الســؤال: )954/2(

ر اليامسنيُ هل دمشقُ كما يقولون كانت      حني يف الليل فكَّ
ثــم يتابــع أســئلته بعــد حســرته عندمــا مل يســتطع أن يكاشــفها العشــق واحلــب، فهــل هــو ســروٌ؟ أم شــربن؟ 
ــص فيهــا؟ أم هــو الفــل يف أباريــق أمــه؟ أم العشــب أم القطة؟..هــو كل شــيء بــل أكثــر، هــي:  وهــو الــذي تقمَّ

»الــيت تفشَّــى شــذاها« حتــت جلــده »كأنــه الزيزفــون«.
ــزاً  ــه فــا جيــد إال قاســيون رم ــذي يبحــث عــن ملجــأ حيتضن ــل ال ــن الوحــدة، هــو كالطف ــزار م  خيــاف ن

ــت بشــوقها؟ ــي جُنَّ ــون أم هــي ال ــه حيــار هــل هــو اجملن ــي جتعل لدمشــق ال
وينتقــل إىل النــص الوطــي الــذي أراد الوصــول إليــه، عندمــا يذكــر تشــرين رمــزاً حلــرب تشــرين، فهــو قــد 
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ضــرب موعــداً علــى »جبــل الشــيخ« ومــا أدراك مــا جبــل الشــيخ! رمــز البطولــة واالنتصار..هــو احلبيبــة 
الــي مل يعانقهــا منــذ ســبع ســنن مــن احلــزن اغتيــل فيهــا كل شــيء..الصفصاف والزيتــون واليانســون وعلــم 

الــكام..
  لكنــه عــاد إليهــا بعــد ســنوات ســبع عجــاف، كمــا عــادت هــي إىل احلريــة، وكان وجههــا أمجــل مــن تشــرين، 
ــوزاً وتيناً..ويدعوهــا لتلبــس دموعــه  فقــد ارتفعــت ســنابل القمــح، وصــارت أرض اجلــوالن مــاء جيــري ول
سِــواراً وتضــع طرحــة العــروس ليطلــب منهــا أن متــزق خارطــَة الــذل واخلضــوع واخلنــوع واالستســام الــي 

عاشــتها يف ســبع ســنوات عجــاف.
ة.. وفيَّ   _ شيءٌ من..الصُّ

مل تكــن قصائــد نــزار تصــبُّ يف املنحــى احلســي فحســب، بــل كانــت بعــض قصائــده تعلــو فتســمو إىل عــامل 
مــن التجلِّــي الــذي حيلــو لنــزار أن يســميه »الصــويف«، وهــذا الصــويف هــو بالتأكيــد صــورة عــن عــامل حســي، 

لكنــه أنقــى وأطهــر ال متسُّــه األيــدي وال يُدنِّسُــه األثــر الســيِّئُ.
  تتجلــى دمشــق يف إحــدى قصائــده الصوفيــة بوضــوح، وحيشــر نــزار فيهــا عــدداً مــن األلفــاظ الــي إن نســينا 
ــة«  ــات صوفي ــدة »جتلي ــدأ قصي ــرة، يب ــد كث ــة عشــنا معهــا كمــا عشــنا مــع غرهــا يف قصائ أهنــا صوفي

بقولــه:
»عندما تسطع عيناك كقنديل حناسي

»على باب ويٍلّ من دمشق

»أفرش السجادة«
« فهــي مدينــة الرســل والقديســن واألوليــاء،  ــر كلمــة »ويلّ   ففــي دمشــق عــدد مــن األوليــاء، وإال مــا كان نَكّ
ــن، وكلهــا مــن  ــا واملريدي ــا والتكاي ــا فوانيــس«، كمــا يذكــر الزواي ــن خلفه ــيت م ويذكــر »الفوانيــس ال
ألفــاظ الصوفيــة، ومثلهــا األطفــال الذيــن »يغنــون« ومثلهــا الشــمع واملوالــد.. وهــذه أيضــاً ألفــاظ قرأناهــا 
يف شــعر نــزار، وهــو ينقلنــا معــه مباشــرة إىل دمشــق؛ إذ يــرى نفســه »ببســتان دمشــقي« ويذكــر النوافــر 

والشــبابيك واملــآذن، وهــذه كلهــا ألفــاظ مكــرَّرة يف غــر قصيــدة.
ويُمــرِّر »هلــا ســبعة أبــواب«، وهــي ال شــك إشــارة إىل أبــواب دمشــق الســبعة الــي متنحــه »مفاتيــح 

احليــاة الســرمدية« ويصــرح فيقــول متابعــاً:
»وإذا بالشام تأتيين هنورًا..ومياهًا

»وعيونًا عسلية
»وإذا بي بني أمي ورفاقي
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»وفروضي املدرسية«

ويطلب من اهلل الواحد األحد أن يعطيه القوة والقدرة كي يصبح..
»يف علم اهلوى

»واحدًا من أولياء الصاحلية« )181/2(
وتتــاىل األلفــاظ الصوفيــة مــن اإليقــاع والنعنــاع واملــاء و»الدرويــش وقــرع الطبــول والبســاتني ومــاء 

اليامســني« حتــى يقــول:
»صرت قنديالً على باب ويٍلّ من دمشق« )184/2(.

ومــن األوصــاف الغريبــة الــي وصــف هبــا دمشــق قولــه: )203/2( »وعينــاك عصفورتــان دمشــقيتان« 
إذ مل نعهــد مثــل هــذا الوصــف عنــد غــره، ورمبــا كان دائمــاً حيــب أن يصــف كل مجيــل بدمشــق.

ويف صورة خاطفة يشر إىل احَلمام الدمشقي والفلّة والوردة اجلورية إذ خياطب امرأة فيقول: )271/2(

»ممنوع أن حتمل من بيتنا يف الشام
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»سربًا من احلمام
»أو فلة أو وردة جورية..«

ويف القصيدة نفسها يقول:
»قد يشعر احلصان باإلرهاق يا حبيبيت

»حني يدق احلافر األول يف دمشق
»واحلافر اآلخر يف اجملموعة الشمسية«

وهــي صــورة غريبــة يتحــدث فيهــا عــن نفســه يف »يوميــات مريــض ممنــوع مــن الكتابــة« ويدعــو 
حبيبتــه إذا مــا قــرأت خــراً مثــراً يف اجلريــدة الرمسيــة وهــو يقصــد إعــان موتــه.

_ كلمات وكلمات..
مرة أضيفت إىل..الشام، ومرة وصفتها

ومــن هــذا عبــارة »خلفــاء الشــام« الــي وردت يف قصيــدة »جســمك خارطــيت« عــر فيهــا عــن أملــه ووجعــه 
الــذي شــبهه بالقافلــة الــي أرســلها..»خلفاء الشــام إىل الصــني يف القــرن الســابع للميــالد« )38/2(

وممــا أضافــه إىل الشــام »التــوت« فهــو يتحــدى كل العشــاق أن يكــون واحــد منهــم قــد أطعــم هنــدي تلــك 
ــح البصــرة/أو تــوت الشــام« )48/2( الســيدة »بل

كمــا أضــاف النحــاس إىل الشــام يف صــورة مجيلــة يذكــر فيهــا البــدوي وحــب اهلــال والقهــوة فــوق اجلمــر، 
وهــذه كلهــا صفــات أو أوصــاف للنهــد اإلفريقــي الــذي يقــول فيــه: »وقديم مثل حناس الشــام« )169/2(

ومنهــا القطــة الــي نســبها إىل الشــام أو وصفهــا كنايــة عــن املــرأة الــي تطيــع الرجــل، وهــذا املصطلــح مــا 
زال مســتعماً عنــد أهــل الشــام، فاملــرأة يف قصيدتــه »قطــيت الشــامية« تتمنــى أن تكــون بــني كفــي 

الرجــل الوحشــية« )667/1(
ويف القصيــدة الــي يرثــي فيهــا ابنَــه توفيــق يُســمِّيه »األمــري الدمشــقي« وال شــك أهنــا ســتنال حّظــاً وافــراً 
مــن األلفــاظ اخلاصــة بدمشــق، فحالــه الــي آلــت إليــه جعلتــه »كمئذنــة كســرت قطعتــني« ثــم يصــف 
ابنَــه بصفــات بالــغ فيهــا، وحُــقَّ له..أمــا مــا يتصــل بدمشــق يف القصيــدة فهــو أنــه جعــل رأس ابنــه وهــو حيملــه 
ــون األمحــر الــذي يرمــز إىل القــوة والعنفــوان  ــزاراً قصــد هبــا الل ــه »وردة دمشــقية«، وأظــن أن ن بــن يدي
عنــد الشــباب، لكــن هــذا الوجــه اســتحال »بقايــا قمــر« رمــزاً للــون امليــت بعــد موتــه، فيميــل إىل االصفــرار، 

وهكــذا وجــه ابنــه توفيــق الــذي كان أمحر..ومــرر الكلمــة الســحرية عنــده »اليامســني« عندمــا قــال:

»سألناه كيف يفسر موت البالبل واليامسني« )284/2(
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أما احلمام الدمشقي فهو »حيمل حتت جناحيه دفء هواك« خماطباً ابنه.
ويف »مئــة رســالة حــب« متــر كلمــات كثــرة تذكرنــا مبــا يف دمشــق، مــن أشــجار التــوت وأكيــاس احللــوى 
وأطــواق اليامســن والشراشــف وفناجــن القهــوة وحقــول القمــح وأشــجار التــن وأجنحــة الســنونو وشــجرة 
الفــل ومــاء الــورد والبيــادر والتــن والزبيــب والشرشــف الدمشــقي والبيلســان وزهــر الرتقــال وطرابــن 
الزعــرت الري..والافــت أن هــذه الرســائل جتــاوز عدهــا مئــي صفحــة مل ميــر فيهــا إال هــذه األلفــاظ وهــذا 

عــدد قليــل نســبياً.
باملقابــل فقــد بــرز بوضــوح عــدد مــن األلفــاظ الــي اســتعارها نــزار مــن دمشــق يف قصيدتــه »إليــه يف يــوم 
ميــالده« الــي ألقاهــا يف ذكــرى ميــاد مجــال عبــد الناصــر يف العــام 1971، فالتاريــخ »مســك وعنــرب« 

و»يف احلقــول ســنابل وصنوبــر«
ومثلهــا مــا جــاء يف قصيــدة اخلطــاب فقــد أورد »الياقــوت« و»اليامســني« ويف قصيــدة »مالحظــات يف 

زمــن احلــب واحلــرب« يقــول: )876/2(
»أالحظتِ؟

»كيف نثرنا عليهم
»عقود البنفسج واليامسني«

وخص دمشق يف مقطع كامل قال:«

أالحظتِ؟
»كم تشبهني دمشق اجلميلة

»وكم تشبهني املآذن
»واجلامع األموي
»ورقص السماح

»وخامت أمي
»وساحة مدرسيت
»وجنون الطفولة

»أالحظتِ كم كنتِ أنثى
»وكم كنتُ ممتلئًا رجولة« )882/2(
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ومن القصائد الي خص هبا دمشق قصيدة »من مفكرة عاشق دمشقي« ومطلعها: )816/2(
فرشتُ فوَق ثراكِ الطاهِر اهُلدُبا   فيا دمشقُ ملاذا نبدأ العَتبا؟

فثــرى دمشــق طاهــر، رمــى عليــه هــدب العيــون، رمبــا كان قــد خاصمهــا أو خالفهــا، فيعاتــب نفســه »ملــاذا 
نبــدأ العتبــا؟«

  قــد تكــون املــرأة هــي دمشــق أو العكــس، فكثــرة هــي الصفــات الــي قاهلــا نــزار يف االثنتــن، وهنــا يقــرر أن 
دمشــق هــي حبيبتــه، فيدعوهــا أن تســتلقي علــى ذراعــه أغنيــة مجيلــة تغفــو، أم هــو مــن يريــد أن يغفــو علــى 

صوهتــا ونغماهتــا؟!
  ويضيــف إىل ذلــك فيعترهــا كل النســاء، وهــو مل حيــب امــرأة واحــدة كمــا أحبَّهــا، بــل إن كل مــن أحبَّهــنَّ 
كان حبــه هلــن كذبــاً، هــو ال يقصــد أنــه كاذب، بــل يرمــي إىل أن أي عاقــة مــع غرهــا مل تكــن بــذات املســتوى 

الــذي حيــب فيــه دمشــق، ومــن األبيــات اجلميلــة الــي ال ميكــن جتاوزهــا قولــه: )816/2(
حي عن جبيين احلزنَ والعتبا يا شامُ إن جراحي ال ضفافَ هلا     فمَسِّ

يصــور حالــه املتعبــة احلزينــة، وجيــد يف دمشــق الطبيــب الوحيــد القــادر علــى أن يشــفيه مــن جراحــه الكثــرة 
الــي طالــت وطالــت، فلــم يعــد هلــا ضفــاف تقــف عندهــا.

  ويــرى أن جراحــه ال يشــفيها إال الشــام بطــرق عديــدة، أن تعيــده إىل أســوار مدرســته الــي كان يــدرس فيهــا، 
أو يقــف علــى باهبــا ينتظــر مــن حيــب، وأن تعيــد لــه مقاعــد الدراســة واحلــر والطبشــور والكتب..ففــي تلــك 
احلــارات الدمشــقية الــي يُســمِّيها زواريــب تــرك ذكريــات كثــرة هــي كنز..يضــم أحلــى الذكريــات الــي تُعيــده 

صغــراً، فعلــى تلــك اجلــدران رســم ولوَّن..ويعــود مــرة أخــرى إىل أحزانــه فيقــول: )817/2(
هبا ُل األرضَ واألبوابَ والشُّ أتيتُ مِن رَحِِم األحزاِن يا وطين    أُقِبّ

ــد إىل نفســه  ــن هــذا الرحــم ليعي ــا، جــاء م ــي حيمله ــا كل األحــزان ال ــرأة يف رمحه ــه بام ــد شــبه أحزان لق
التــوازن ويعــود كمــا كان عاشــقاً، فهــو ســيقِبّل األرض والســماء، ومــا بينهمــا مــن أبــواب، أهــي أبــواب دمشــق 
أو أبــواب األحبــة، لقــد تــرك لنــا نــزار حريــة التفكــر واملوازنــة ورمبــا كان عــن قصــد، فأبــواب دمشــق هــي 

أبــواب كل األحبــة وأبــواب كل بيــت دمشــقي.
هــذا البيــت مدخــل للقصيــدة الــي يُعبِّــر فيهــا عــن ذكرياتــه يف دمشــق مــذ عــاد إليهــا وهــو حيمــل األحــزان 

عســى أن ترحــل عــن دمشــق..!
ــدت حبيبــات نــزار كلهــن، ويف دمشــق بــدأ حبــه، وهــو يريــد أن يعــود إليهــن وإليهــا قبــل أن    يف دمشــق وُلِ

يذهــب العمــر، ويســأل: »فمــن يُعيــد يل العمــر الــذي ذهبــا؟«
تعال نقرأ ثم حنلل:
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عشــاقٍ  قبيلــُة  أنــا 
ِبكاملهــا        ومــن 
ســقيت  دموعــي 
ــحبا والسُّ البحــر 

  هــل يتكلــم نــزار علــى 
نفســه أم علــى دمشــق؟ 
هــي  واحــد  كامهــا 
صــارت  الــي  دمشــق 
صفصافــة  كل  فيهــا 
مئذنــة  وكل  امــرأة، 
بالذهــب  عتهــا  رصَّ
دمشــق  وبســاتن 
أمتعــة  مــن  وغوطتهــا 
الرئيســية  الســفر 
الكــروم  تركــت  عنــده، 
كل  علــى  خيوطــاً 

يلبســه.. قميــص 
  ثــم ينتقــل إىل اجلانــب 
السياســي والوطــي يف 
والسياســة  القصيــدة، 
تــوازي  نــزار  شــعر  يف 
علــى  تتفــوق  وأحيانــاً 
عــن  فيســأل  الغــزل، 
وكل  معاويــة،  عيــي 
مــن وصــل إىل الشــهب 
عــن  يبحــث  مبنزلتــه، 

خيــول بــي محــدان وعــن املتنــي وقــر خالــد بــن الوليــد يف محــص، طلــب منــه أن يُعــره ســيفاً حيــارب بــه 
بعــد أن صــارت ســيوف العــرب خشــباً ال تســتطيع أن حتــارب، وال يســتطيع مَــن حيملهــا أن يقــف يف وجــه 
عــدوه! إنــه يصــور حــال العــرب الــي شــكا لدمشــق حاهلــم، وصــور حــال العــرب الذيــن ال يزالــون يعيشــون 

)820/2( حزيران..يقــول:  هزميــة 
نة      وأطعموها سَخيف القول واخلطبا سَقوا فلسطني أحالمًا ملوَّ
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ويف مقطع آخر خيص فيه فلسطن يطلب أن يطمئنه أحد عن حاهلا..)820/2(
وعن بساتني ليمون، وعن حلم     يزداد عين ابتعادًا كلما اقرتبا

ويتمنــى لــو جيــد أحــداً يُعيــد لفلســطن زهرهــا وورودهــا وبنفســجها وزنبقهــا، ومــن يُعيــد هلــا مــا فقدتــه مــن 
بيــوت أهليها..

ويُجيــب أنْ ال أحــد مــا دام العــرب بعضهــم يبحــث عــن اجلنــس، وبعــض عــن الذهــب، وآخــر للغوانــي، ورابــع 
»أعمتــه البصــرية« وخامــس »ببحــار النفــط مغتســل«، وينهــي املقطــع بقولــه: )821/2(
إن كان من ذحبوا التاريخ هم نسي     على العصور فإني أرفض النَّسبا

ــت  ــي قال ــذر مــاذا ســيقرأ مــن شــعره؟ فــكل األقــام ال ــث عــن الشــام ويعت ــود يف املقطــع األخــر للحدي يع
احلقيقــة اغتيلَــت أو صُلِبــت..إىل أن وصــل مرحلــة أن يشــعر أن حبــل الفجيعــة ملتــفٌّ علــى عنقــه، وينهــي 

القصيــدة ببيتــن )823/2(
رها     حنو السماء وال نايًا وريحَ صَبا الشعر ليس محاماتٍ ُنطِيّ

  لكنه غضبٌ طالت أظافره      ما أجن الشعرَ إن مل يركِب الغضبا
ومن قصيدة »االستجواب« نقرأ: )759/2(

»لست شيوعيًّا كما قيل لكم يا سادتي الكرام

»وال يَمينيًّا كما قيل لكم يا سادتي الكرام
»مسقط رأسي يف الشام

»هل واحد منكم يعرف أين الشام
»هل واحد منكم أدمن سكنى الشام

»رواه ماء الشام، كواه عشق الشام
»تأكدوا يا سادتي

»لن جتدوا يف كل أسواق الورود وردة كالشام
»ويف دكاكني احُللي لؤلؤة كالشام

»لن جتدوا مدينة حزينة العينني مثل الشام«
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التعليق:
  ينفــي نــزار أن يكــون قاتــل اإلمــام فهــو ال ينتســب إىل اليمــن وال إىل اليســار، بــل هــو مــن الشــام الــي يعــرف 
كل مَــن يعرفهــا أن ناســها هــم الصاحلــون الذيــن ال يقتلــون، هــم األبريــاء الذيــن ال جيــوز ألحــد أن يتهمهــم 
بــأي جرميــة؛ ألن نفوســهم طاهــرة مــا دامــت قــد شــربت مــن مــاء الشــام، وهــم العاشــقون وطنَهــم مــا دام 

العشــق الشــامي كواهــم، فالشــام درة كل شــيء ورداً وآلىلءَ، لكنهــا حزينــة ألهنــا متهمــة..!
لقد أشار نزار إىل الوطن يف البيت األخر من قصيدة »إىل عينني مشاليتني« فقال: )294/1(

تاهت بعينيها وما علمت    أني عبدتُ بعَينِها وطين
..عينــا احلبيبــة وطــن نــزار، وســبق البيــتَ أبيــاتٌ عديــدة نثــر فيهــا ألفــاظ الطبيعــة الــي اعتدنــا عليهــا يف 
ــه  ــب من ــذي طل ــور ال ــى حــدود النجــم، وصــور العصف ــة اخلضــراء تضحــك وتزرعــه عل ــده، فاجلنين قصائ
تصويــره، والكــروم معرشــة..كما يذكــر البحــر والســفن واألشــرعة واملرافــئ، بــل املرفــآن عينــا احلبيبــة 

ليصــل البيــت األخــر فيقــول:
بييت وبيت أبي وبيدرنا    وشجرية النارنج حتضنين

_ اخلامتة:
  طغــت علــى شــعر نــزار ثاثيــة فيهــا الوطــن وفيهــا البيــت الدمشــقي وفيهــا احلبيبــة، هــذه الثاثيــة املازمــة 
نــزاراً أيــن حــل ومــاذا كتــب..مل نســتطع أن حنــرر واحــدة مــن أختيهــا، وإال أســأنا التعبــر والتحليــل، وأســأنا 
إىل الشــاعر نفســه الــذي قــدم لنــا لوحــة ثاثيــة األبعــاد أبــدع يف رصــف كلماهتــا وأجــاد يف تلويــن تفاصيلهــا 

الصغــرة قبــل الكبــرة، وافــنَّ يف شــدنا إليهــا فعشــنا معــه ومعهــا.
_ مصادر البحث:
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