4

كلمات

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

ملف

صالح عبد الصبور ...ال تبكنا

عن لقاء لم يتم
عبد المنعم رمضان
ت ـغ ـمــرنــي رغ ـب ــة ال ـك ـت ــاب ــة ع ــن ص ــاح
ع ـبــد ال ـص ـب ــور ال ـك ــائ ــن ف ــي وح ـش ـتــه،
ولـيــس عــن صــاح الـكــائــن فــي شعره،
وتغمرني الرهبة من هذه الرغبة ،كأن
عربتي الـســوداء تسير فــي اتجاهني.
ومـ ــع ذلـ ــك ف ـفــي أواخـ ـ ــر الـسـتـيـنـيــات،
وع ـلــى نــاصـيـتــي الـشـعــر الكالسيكي
وال ـش ـعــر الــرومــان ـســي ال ـلــذيــن ،ـ ـ رغــم
ضعف ذاكــرتــي ـ أغــريــانــي بــأن أتوكأ
عليهما ،مسبوقًا بشوقي والجواهري
وب ـ ـ ــدوي ال ـج ـب ــل واألخ ـ ـطـ ــل الـصـغـيــر
وإب ــراهـ ـي ــم ن ــاج ــي وج ـ ـبـ ــران ،ق ـب ــل أن
أراف ــق سعيد عقل ،وأتجاهل آخرين،
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،أذك ـ ـ ــر أنـ ـن ــي قـ ــرأت
باستخفاف ت ــام ديــوانــن صغيرين:
«الـ ـ ـن ـ ــاس فـ ــي بـ ـ ـ ــادي» لـ ـص ــاح عـبــد
الـصـبــور ،و«مــديـنــة بــا قـلــب» ألحمد
حـ ـج ــازي .ك ـنــت أح ـسـب ـهـمــا عــابــريــن،
غير أنني الزمتهما .ومعهما أصبح
اس ـت ـخ ـفــافــي الـ ـت ــام خ ـفــة م ــرح ــة ،ولــم
أنتبه إلى اختالفهما إال بعدما أفقت.
جــذب ـنــي ح ـج ــازي ب ـع ـمــارتــه املحكمة
كأنه يحرص على تمام املبنى وتمام
امل ـع ـن ــى .وج ــذب ـن ــي صـ ــاح ب ــإص ــراره
عـلــى نـقــص ال ـت ـمــامــن .كــأنــه يـحــرص
عـلــى الـت ـعــدد وك ـثــرة ال ـتــآويــل ،وعلى
أن تـكــون قـصــائــده غامضة واضـحــة،
فــالـغـمــوض وح ــده يخيفه ألن ــه قرين
سلطة الذات ،والوضوح وحده يخيفه
ألنــه قــريــن سلطة الـجـمـهــور .وصــاح
يـخــاف الـسـلـطـتــن ،وي ـخــاف أكـثــر من
أن ي ــرى الـلـغــة بغير ظ ــال ،وكـنــت قد

رأيت مقدمة بدر الديب لـ «الناس في
بـ ـ ــادي» مـتـمــاسـكــة ت ـمــاســك ال ـن ــاس،
ومـقــدمــة رج ــاء الـنـقــاش للمدينة بال
قـلــب سـ ّـيــالــة سـيــولــة املــدي ـنــة ،وهـكــذا
اسـتـغــرقــانــي حـتــى أصـبـحــت مفتونًا
إلـ ــى ح ــد الـ ـت ــوق إلـ ــى رؤي ـ ــة كـلـيـهـمــا،
واالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاس ب ـم ــا س ـي ـق ــوالن ــه عـمــا
أكـتـبــه .ذهـبــت إل ــى ح ـجــازي فــي مقره
ف ــي «روزالـ ـي ــوس ــف» ،ول ــم أذهـ ــب إلــى
صالح ألنني كنت أجهل مقره .بعدها،
زهـ ـ ــوت بـ ـن ــداء حـ ـج ــازي إلـ ــى ش ـع ــراء
املستقبل عـبــر مـقــالــة غمرتني بفرح
الظهور األول .وأسفت ألن صالح ظل
مستعصيًا إل ــى ح ــن .وبـعــد سنتني،
فكرت فــي البحث عنه ثانية ،لــوال ما
حــدث .كنا في أوائــل عام  ،1974وكان
السادات قد بدأ أداء أدواره التمثيلية،
ومنها دور البطل فــي الــزريـبــة ،عقب
ح ـ ّـرب أكـتــوبــر  .1973ومل ــا شــاهــدنــاه،
ّ
هزلي ومحزن .أيامها كتب
أيقنا أنه
ص ــاح عـيـســى مـقــالـتـيــه الـشـهـيــرتــن
اللتني زعم فيهما الزعم الذي ما زلت
أصــدقــه ،هــو أن حــرب ال ـســادات حرب
تـحــريــك ال ت ـحــريــر ،ب ـهــدف املـفــاوضــة
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،ونـ ـش ــرهـ ـم ــا ف ـ ــي م ـج ـل ـتــه
«الكاتب» إحدى مجالت وزارة الثقافة،
م ـمــا أدى إل ــى ط ــرد هـيـئــة تـحــريــرهــا
برئاسة أحمد عباس صالح ،وإحالل
صالح عبد الصبور وأعوانه محلها.
عندها ،تخليت عن حلمي في الذهاب
إليه ،ألنهما الحلم ،أو صالح أصبحًا
م ـثــل ق ـش ــرة مـ ــوز ف ــاس ــدة .ومـ ــع ذل ــك،
كنت كلما خلوت بنفسي ،فتشت عن
قصائده داخل قلبي ،وعن قلبي داخل
ق ـص ــائ ــده .ه ــذا زم ــن ال ـح ــق ال ـضــائــع،

وفـتـشــت عــن كــائـنــاتــه كـلـهــا :اإلنـســان
ال ــذئ ــب واإلنـ ـس ــان الـثـعـلــب واإلن ـس ــان
ال ـف ـهــد واإلن ـ ـسـ ــان ال ــورق ــة واإلنـ ـس ــان
ّ
اإلنسان .املهم أن صالح في أول أعداد
مجلته «ال ـكــاتــب» ،بــدا سجينًا خلف
الصفحات .الشعراء الشباب ،أقراني،
ق ــاط ـع ــوه واعـ ـتـ ـب ــروه خ ـص ـمــا نــأســف
على خصومته .البعض قال ال نأسف،
األقلية تجاسرت وأعلنت كراهيتها،
مما أجبره على االستعانة بأرشيفه
ال ـقــديــم فــي مـجـلــة الـشـعــر ذات الـعــدد
الوحيد ،رأسها صالح وأغلقها وزير
الثقافة يوسف السباعي ألنها ،هكذا
ق ـيــل ،ل ــم تـحـمــل ص ــورت ــه ف ــي غــافـهــا
الــداخـلــي .انتقى صــاح ســت قصائد

اقترب موعدنا ،فالعسكر
يريدوننا عبيدًا وبلهاء ،أرجوك
انتظرني قرب باب حديقة الله
لستة شعراء ،وكتب مقدمة احتفالية
ت ــواض ـع ـ ْـت وه ـل ـل ـ ْـت وب ـ ـشـ ـ ْ
ـرت .ونـشــر
فعلته في منت أحد أعــداده األولــى من
«الكاتب» ،ففوجئ بالجميع يهتفون
بفم واحد ،وصوت واحد ،يا لإلنسان
الـ ــورقـ ــة ،ه ـت ـفــوا ف ــي وج ـه ــه ،فــأخـفــاه
ب ـق ـنــاعــة ،وه ـت ـفــوا ف ــي ظ ـه ــره ،فــأغـلــق
ال ـب ــاب ،وان ـك ـفــأ عـلــى أع ـشــاب ضعفه،
سـ ّـمـيـنــاهــا أع ـش ــاب ال ـخ ــوف .أيــامـهــا،
أحـ ـبـ ـب ــت يـ ــأسـ ــي ،وح ـ ــاول ـ ــت ن ـس ـيــان
صـ ـ ـ ــاح ،حـ ــاولـ ــت إخ ـ ـفـ ــاء ت ـم ـت ـمــاتــي
ببعض شعره أحيانًا ،حتى أوشكت أن
أسمح لشعره أن ينتصر على ضعفه.

وملا بعد أحيان طويلة ،انتصر ،فكرت
من جديد أن أذهب إليه في مكتبه في
هـيـئــة ال ـك ـتــاب ال ـتــي أص ـبــح يــرأسـهــا،
شــري ـطــة أال أح ـت ـض ـنــه .وقـ ــد كـ ــان مــا
يكتبه أيامها دافئًا وخفيض الصوت
ح ـ ّـد أن ــه أزاح وج ــه اإلن ـس ــان ال ــورق ــة،
وأع ـ ــاد وج ــه اإلن ـس ــان اإلن ـس ــان ال ــذي
تخيلته ،وقد أصبح شرفة تطل على
البحر ،ثــم وقــد أصبح الــريــح القوية،
ثم وقد أصبح شجرة الحزن .غير أن
الـ ـس ــادات ،م ــرة أخ ــرى ع ــاد للتمثيل،
وأمر بأن تشارك إسرائيل في معرض
ال ـك ـتــاب الـ ــذي تـنـظـمــه هـيـئــة الـكـتــاب
ورئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ص ـ ـ ــاح عـ ـب ــد الـ ـصـ ـب ــور.
قـلــت لـنـفـســي ،ه ــذه امل ــرة س ــوف يـلــزم
ص ـ ــاح ب ـي ـتــه ون ـف ـس ــه وحـ ــزنـ ــه .ه ــذه
املـ ــرة سـيـسـتـقـيــل ،وسـ ــوف أزوره في
ب ـس ـت ــان ــه الـ ـ ـخ ـ ــاص ،عـ ـن ــدم ــا يـجـلــس
وحـ ــده ع ـلــى رص ـي ــف يـلـيــق ب ــه .لكنه
أغ ـمــض عينيه وتــركـنــا جميعًا على
قارعة الطريق ،واستقبل السادات في
معرضه ،ودخــا معًا جناح إسرائيل
بابتسامتني مسروقتني من عارضتي
أزياء .وملا خرج ،وجد نفسه محبوسًا
في قفصه الصدري .عندها تأكدت أن
دقات قلبه الخائفة ،أضاعت مني كل
الفرص في التعرف إلى شاعر أحببته
ك ـث ـي ـرًا .أع ـتــرف أن ـنــي أحـبـبـتــه عندما
كان صوفيًا يحتفل بعذابات الحالج،
إال أن ـن ــي ف ـج ــأة رأيـ ـت ــه ي ـم ـشــي خلف
ّ
محنية ورأس مقطوع.
الحالج بقامة
وأحببته عندما كان ثوريًا متشائمًا
يـتـهــرب مــن عـضــويــة تنظيم محمود
أم ــن الـعــالــم ،ويـسـخــر مــن الــرجــل ذي
الــوجــه الكئيب ،يقصد عبد الناصر.

إال أنني فجأة رأيــت وجهه أكثر كآبة
من وجه ناصر ،وأحببته عندما كان
عاشقًا خائبًا للمرأة التي يصل معها
إلـ ــى أعـ ـم ــاق ــه ،ول ـي ــس إلـ ــى أع ـمــاق ـهــا،
فتخونه ،وتغرينا بأن ّ
نسميه عاشق
الخائنات .إال أنني رأيــت قلبه يجف
وييبس ،ليصبح على مقاس قصائده
األخـيــرة البائسة ،لــم تستطع رحلته
ال ـطــوي ـلــة إلـ ــى ال ـه ـنــد أن تـغـسـلــه من
ه ــزائ ـم ــه ك ـص ــوف ــي وث ـ ـ ــوري مـتـشــائــم
وعــاشــق .ل ــذا ب ــدأت أستعيد محبته،
وأحن إلى لقائه كأنني مثلما أحببت
ش ـعــره األول ،أحـبـبــت ضـعـفــه املـقـيــم،
وقـ ـ ـ ـ ــررت أن أذه ـ ـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه ب ــدي ــوان ــي
الوحيد وقصائدي األخرى التي أنوي
تجهيزها .وقبل أن أتم عملي ،فوجئت
ذات ليلة بخبر موته املـفــاجــئ ،ليس
بسبب أن بهجت عثمان قال له« :بعت
ن ـف ـســك ي ــا ص ـ ــاح» ،ل ـك ــن ب ـس ـبــب أن ــه
حزين .كنا هكذا نتندر عليه ونطارد
خـيــالــه بـعـبــارتــه :يــا أصــدقــائــي إنني
حــزيــن .وبـعــد مــوتــه ،اكتشفنا فداحة
قسوتنا ألنـنــا لــم نـصــدقــه .كــان موته
ي ـ ــدل ب ــال ـص ــدف ــة ع ـل ــى م ـ ــوت آخ ــري ــن،
ويــدل بالصدفة أيضًا على ما تــردده
الشام والـعــراق وبـلــدان أخــرى ،عن أن
ري ـ ــادة ص ــاح ري ـ ــادة مـحـلـيــة ،ري ــادة
ق ــزم ملـجـمــوعــة أقـ ــزام ،وأن مـصــر فقط
وشـعــرهــا كناسة
مـسـتــودع حـكــايــات ِ
دك ـ ـ ـ ـ ــان ،ق ـل ـب ـه ــا ف ـ ــرع ـ ــون ـ ـ ّـي خ ــال ــص،
ولسانها عربي زائف .مات صالح في
لحظة غلب عليها ذلك الوعي البدوي،
وغلبت علينا الــوحـشــة .لــذا اندفعت
باللهاث وراء شعره ،ووراء ظله .مررت
مــرات أمــام البيت الــذي سكنه ،ذهبت
م ــرات إل ــى مــوقــع مـقـهــاه ال ـبــرجــوازي
الــذي أزال ــوه ،كــان اسمه «الب ــاس» في
ش ـ ــارع ق ـصــر ال ـن ـي ــل .اش ـت ــري ــت م ــرات
طبعات دواوينه األولــى ،بحثت حتى
عــن نبيله يــاســن ،الـسـيــدة ن ــون يــاء،
زوج ـت ــه األول ـ ــى ال ـت ــي أه ــداه ــا بعض
أجـمــل قـصــائــده .ضبطت نفسي أقف
على درج ــات السلم الـخــارجــي ملبنى
«روز ال ـ ـيـ ــوسـ ــف» ،ك ــأن ـن ــي أن ـت ـظ ــره.
تذكرت حكايات الشاعر فتحي سعيد
عنه ،وتسللت إلى إحداها ،فوجدتني
أصـحـبـهــم كــامــل ال ـش ـنــاوي ،وص ــاح،
وفتحي ليلة ذهابهم إلى منزل نجاة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة .رأي ـ ـ ــت ك ــام ــل فـ ــي صـحــن
البيت ينفرد بنجاة ،وتحت بير السلم
صالح ينفرد بأختها سعاد حسني،
وفـ ـتـ ـح ــي ي ـن ـت ـظ ــره ـم ــا أمـ ـ ــام ال ـب ـي ــت،
ف ــوق ـف ــت إل ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــواره .ح ـت ــى ع ـنــدمــا
ق ـض ــى ل ـي ـلــة ف ــي ب ـي ــت فـ ـي ــروز وم ـعــه
صــاح جاهني وأمــن الحافظ وليلى
عـسـيــران ،تلصصت وسمعته يكتب
بـصــوت حميم« :وخــرجـنــا مــن البيت
إلى الطريق ،وصــورة فيروز شاحبة،
شــاحـبــة ج ـدًا ،ومل ــا نـظــرت إل ــى صــاح
جاهني وسألته :ما رأيك؟ وأشرت إلى
فـ ـي ــروز ،أج ــاب ـن ــي :م ــش عـ ـ ــارف» .وهــا
أنذا أعترف أنني مثلهما ،مش عارف
وأنني ما زلــت أبحث عن صــاح عبد
الصبور ،كأنه الكلمة التي سأقهر بها
امل ــوت ،أو كــأن الــوعــد الجديد للقائنا
لن يكون إال بعد املوت ،موته ،وموتي،
بشرط أال يباغتنا السادات بظهوره،
لـ ـه ــذا ي ـص ــح لـ ــي أن أن ـ ــادي ـ ــه :اق ـت ــرب
موعدنا يا صالح ،فالعسكر يريدوننا
عبيدًا وبـلـهــاء ،يريدوننا بغير وطن
وبـغـيــر شـعــر ،أرج ــوك انـتـظــرنــي قــرب
ب ــاب حــديـقــة ال ـلــه ،أرجـ ــوك يــا صــاح،
عالمتي التي ستعرفني بها ،هي تلك
ال ـص ــورة ال ـتــي ســأرف ـع ـهــا ،وردة بيد
الريح ،وباليد األخــرى سأرفع صورة
األرض الخراب.

