الدكتور حممد حسان الطيان

جنوى

نجوى
بقلم د .حممد حسان الطيان
قالوا حتب الشام قلت جواحني مقصوصة فيها و قلت فؤادي
كلما تناءت يب السنون ،و جتافت يب املسافات ،ازداد شوقي وحنيين إليك اي شام
احلب ..واي خدينة القلب.
أشتاق فيك طفوليت
أشتاق فيك براءيت
أشتاق فيك شقاويت
أشتاق فيك سعاديت
وأحن فيك إىل إنسانييت وهوييت وعافييت...
كل ما فيك يشجيين  ..ينهض يب وحيييين ..بل يدعوين..يغريين ..
هو ووالس السو وواحر  ..و مو وووس العو ووامر هنو ووارس ال.و وواخب ..وليلو ووك السو وواهر صو وويفك
الالهب وشوتالس القوارس ربيعوك الفتو وان ..وخريفوك الواوان مسوامدس العوامر .. .ومآذنوك
الش و ووا ة  ..أص و ووي ا القلب..وش و ووقارو ال و وورون  .و ووال اعن و و ..وحلق و ووات العل و ووم أايم و ووي
وأحالم ووي ذك وراييت ومراب ووع ه ووات يت طف ووليت وفت ووويت وش و ايب وهرمي...بس وومايت وا و ايت
آهايت وواهايت
ع ْشراً وواهاً عليها كيف مل تدِم
ت
آهاً ِال اّي ِمنا ابخليف لو ب ِقي ْ
أحن إىل شقاو .أتورايب وعوي أح وايب .إىل ملسوة تمومين موع صو ب طاملوا أح وتهم
وأح وين ،وألوفتهم و ألوفوين .معهم أخلع عن عاتقي وقوار احلشومة وت.ونع احليواء أنطلوو علو
سجييت ..فتار .أغرد واتر .أغوين واتر .أحود واتر .أصوغي ،أتقلوب بون نو وعم احمل و ة واإللفوة
ال أحتشووم وال ألت و م ..بوول أطلووو العنووان لنفسووي أ عهووم و يسوومعونين ..أمحلهووم و حيملووونين
أسع هبم ويسعون يب.
أبت ّي َّشام ن ِ
تذ َّكرت املنا ِزل واحلبيبا
فسي أن تطيبا
أال ّي شام قد ع َّذ ِ
فأصبح ِمن تذك ِركم كئِيبا
بت قليب
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ورقَّقين هو ِ
وأبدى يف مفا ِرقِي املشيبا
اك وكنت جلداً
أتو وودرين أيتهو ووا العشو وويقة املسو ووت د .حبو و املتسو وولطة أبو وودايب علو و قلو و ولو و  ..أتو وودرين أن
اسووت داداس هووحا أحووب إيل موون كنوووز الوودنيا وأن تسوولطك وسوولطانك وطغيانووك أشووه عل و
قل من كل نعيم ذقته يت عوامل الناس.
وكثريا ما أف ر يت هؤالء الحين كتب عليهم أن يهجروس إىل غوري رمعوة ،أو كت ووا علو
أنفسهم أال يعتادوس ابل اير ،.عل أت أمل يعيشون؟ ويت أت بوالء يتقل وون؟ وأعوود إىل نفسوي
أسأاا ذاس السؤال اعزيل :ايشام ماذا ومد من فقدس؟ وماذا فقد من ومدس؟
أتدرين أن ذكراس هي اليت ت.بين ..وأن طيفك هو الحت حيييين و حيييين.
أتو وودرين أين أصو و و وألم علو و هو ووحا الطيو ووس ..أعو وود اعايم والسو وواعات ابنت و ووار هو ووحا
اللقوواء ..أقلووب أايم دهوورت مسق وايب سوواعة العووود ..وكو أين هبووحا العووود .قوود غوودت أم واليب بوول هوودفايب
وغايةيب لومودت .وكثريا ما أترق موين العون ،ويهور موين النووم ،وأتقلوب ع ول مثول رور الغموا،
فال أمد سلويت إال بسديد قول ال ركلي:
ال عني بع د فراقه ا الوطن ا
ري ان ة ب ال دم ع أقلق ه ا

ال ساكن اً ألف ت وال سكن ا

رى وال وسن ا
أال حت َّ
سك ً

دمع إذا كفك ف ت ه هتن ا
كم ذا أغال به وي غ ل ب ن ي
وكووأين هبووحا الغربووة املتطاولووة ليوول موواق علو صوودرت وقلو  ،طووال فيووه تقلو وسووهادت،
وحووار فيووه ف وورت ومووودت واوواقت بووه نفسووي وعافووت طولو ه روحووي يلووون موون ورارووه فجوور
شامي ..وص ان أايمي ..وسعاد .عمرت ..ونعيم دهرت..فيك أنت اي شام.
و أان فيك دائماً مسكون
آه ّي شام كيف أشرح ما يب
أت وريب مس ون حباراتك ..أبزقتك وعماراتك ..وشوارعك ومسواراتك ..بقاسويونك
وبرداس وربوتك ..مبآذنوك وق ابوك ومسوامدس ..ابعمووت والسوادات والتوبوة والعوادل واعبورار
أبمطووارس وعواصووفها ..وأزهووارس وطي ها..وبالبلووك وتغريوودها حبنفياتووك تسوويل ابملوواء القوران
وأطاي ك وفيهوا كول موا يشوته ويسوت ان بفواكهوك نت وري منهوا موا لوح وطوا حبلوايتوك
تول ووح آلكله ووا وتس ووتطا ابملدلوق ووة تعلوه ووا القش ووطة والفس ووتو والس ووتايت والع .ووافريت ..وبقي ووة
أسرا احلمارم والطيور.
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برايض اجلنة نرتوع فيهوا بون احملاريوب واملنوابر ..وبون حلوو العلوم وحلوو الوحكر ب.ووت
مؤذن عح ي.دن ابعذان وصوت منشد رخيم ي.لي عل الن العدلن وصوت خطيب
.لجل يه منا القلب ق ل اآلذان وصوت إمام خشوع يرق بنا إىل سدر .ال رمي الداين.
مس ون أبسواقك...حبوانيتك وش ابيك شرفاتك..
ابلص خيفي خلفه أحل احلسان
ابلفجر بدد نورا حلك ال الم
أبريج عطر اليا ن وابحلمام
وصرير اب ٍ دونه أحىن اعلم
بسرير .أرمو اا مسك التام
مسو و و ون أب ارك..أبراو و ووك وجنومو و ووك و ارك..براو و ووان وهشو و ووام وحسو و ووام وتوفيو و ووو
وحتسوون وايسوون..واعتدال وعارشووة وغوواد .وسووهام وفووار  .وحسووناء ودعوواء ..ابلطيووان واملسووويت
والعطووار والش وريس وال ووا وال.وومادت واحل ووايت والفرفووور والشووالن ..وبقيووة احلو رف الش وريفة
واعلقا املنيفة.
..وبيت ح و  ..ب وول أل مس و ون

مس و ون ب ي ووت أهل ووي وبي ووت م وودت..وبيت ص و
ب ل بيت فيك..
بروارح النانرج تع و يت ال يواتت العتيقة
وأزاهر الرمان ت دو كاجلمان أوالعقيقة
ووموا أرحام وأص ا ومريان صديقة
أمل أل مس ون مبعاهدس ومدارسك ..وموامعك ومامعاتك..
بدهشة طالب نوهوم يهيم بحكر معلومة
وابر ٍقة آلخر قد أاثر الدرس ونوه
ونبٍ .
حازم ذر ٍ يقود ال.س بعيونه
مس ون بدفئك وبردس ..ب لك ومشسك..ب .وس ومطرس..ب هورس ووردس..بسوهلك
وم لك..بنهرس ومدولك..بناسك وأعراسك.
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مس ون ب ل ما فيك مون عوح وعوحا  ..وعموار وخرا ..وسوعاد .وشوقاء..وراحة
وتعب..ونعيم ون.ب.
مس ون بدمعة حوَّرى أذرفها ح ل أو فرحا..
مر .أطلقها أس يب أو حسر...
مس ون ب فرَّ .
مس ون بلوعة عاشو ال تعرف س ول أو فس...
مس ون جبنان ط ٍري ٍ
خافو يرف كلما عنت له أاثر .من ذكرى.
موع دموعا
قلب ت قطَّع فِاستحال َنيعا
فجرى فصار مع الد ِ
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