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ملف

صالح عبد الصبور ...ال تبكنا

ال يحتاج صالح عبد الصبور ( )1931-1981إلى «مناسبة»
للعودة إلى تجربته الشعرية الثرية التي تزداد عتاقة كلما
مر عليها الزمن .لكن هناك مناسبات عديدة ،إذ حملت

الدورة األخيرة من «معرض القاهرة للكتاب» اسمه ،ويتنقل
المعرض في محافظات مصر المختلفة على مدى عام،
ليصبح صاحب «مأساة الحالج» شخصية العام في مصر.

ٌ
مهزوم يحـ

القاهرة ــ محمد شعير
عبد الصبور صعبة .رغم حياته القصيرة ،إال أنه فتاح سكك كبير في األدب
الكتابة عن شاعر مثل صالح ّ
العربي .وليس من املبالغة القول إنه أتعب من جاء بعده .لم يستطع كاتب مسرح أن يتجاوز منجزه من املسرح
الشعري الذي لم َ
يتعد خمس مسرحيات .ال تزال «مأساة الحالج» ،و«مسافر ليل» ،و«ليلى واملجنون» ،و«بعد
تنتظر» دررًا في املسرح ّالشعري العربي املعاصر ،وكذلك دواوينه الشعرية!
أن يموت امللك» ،و«األميرة ً
كان صالح عبد الصبور طفال منطويًا ،قالت له أمه إنه لم يعرف البكاء في طفولته ،إال حني كان يطلب حاجة
أو يبلل نفسه .كان إذا رفعوه ارتفع ،وإذا حطوه انحط .عندما صار صبيًا ،لم يعرف سوى البكاء ،ربما
انتقامًا لسنوات صمته .يبكي كلما قرأ قصة عاطفية أو مأساة غرامية ،يبكي ليلة من لياليه مع «ماجدولني»
في رواية «تحت ظالل العنكبوت» .وفي ليلة أخرى ،يبكي «سلمى كرامة» في «األجنحة املتكسرة» لجبران
خليل جبران .وفي ليلة ثالثة ،يبكي مع عذاب «سيرانو دو بيرجوراك» ،أو مع هذا العاشق الضعيف املغمى
عليه دائمًا :قيس بن امللوح!
فى صباه ،تحديدًا في العام  1944كما قــال في مذكراته املجهولة التي لم تنشر في ّأي من أعماله ،كتب
قصيدته األولى يشكو فيها العالم:
«كرهت الحياة كرهت الحياة

وبعد الحياة كرهت البشر
ويقسو الزمان على العبقري
أهذا جزاء أديب شعر
وشعري يقل وعزمي يذوب
وعمري الثالث وزدن العشر».
هكذا بدا صالح ًعبد الصبور الكتابة ،التقت أيامه «في جدائل الشعر وزنــارات الخصر» كما يقول بعدما
«عاش أعوامًا ،طوال وعرضًا ،واقعًا ووهمًا ،وعرف فيها الفقر واليسر ،والسجن والحرية ،واالخفاق والنجاح،
والرحلة واالستقرار ،ورهن قلبه عند العيون الخضر تارة ،والزرق تارة ،والعسليات تارة أخرى والسود مرات
ومرات».
في يومه األول في الجامعة ،التقى بها ،وألجل عينيها راح يكتب الشعر .قصيدة كل أسبوع ،فقط ليلقيها

لحظة توقف عن كتابة المسرح
أحمد مجاهد
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة دي ـ ـ ـ ـ ــوان صـ ـ ـ ــاح ع ـبــد
الصبور األول «الـنــاس فــي بــادي»
الصادر عام  ،١٩٥٧أشار بدر الديب
إل ــى الـطـبـيـعــة الــدرام ـيــة لـقـصــائــده،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـبـ ـل ــورت مـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظ ــره
فـ ــي املـ ـس ــرح ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ل ـل ـم ــواق ــف
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
بالتفاصيل الجزئية.
كـ ـم ــا أنـ ـ ــه مـ ــن ال ـ ـسـ ــذاجـ ــة ال ـب ــال ـغ ــة
اع ـت ـق ــاد أن ان ـت ـق ــال ع ـب ــد ال ـص ـبــور
مـ ــن كـ ـت ــاب ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ال ـع ـم ــودي ــة
إل ـ ــى ش ـع ــر ال ـت ـف ـع ـي ـل ــة ،ك ـ ــان م ـجــرد
قـفــزة عــروضـيــة فــي ال ـه ــواء ،بــل هو
اختيار واع يحاول الفكاك من أسر
الغنائية املفرطة للقصيدة العربية
بــات ـجــاه ال ـف ـضــاء ال ــدرام ــي الــرحــب.
وق ــد أتـبـعـهــا ص ــاح بــال ـتــوســع في
اس ـت ـخــدام رخ ــص عــروض ـيــة ن ــادرة
ف ــي مـ ـس ــرح ــه ،وبـ ـخ ــاص ــة م ــع بـحــر

من محاكاة التراجيديا
اليونانية إلى اإلسهام
المتميز في مسرح العبث
امل ـت ــدارك حــرصــا عـلــى ســرعــة تدفق
الحوار.
أما صالح عبد الصبور نفسه ،فلم
ي ـك ــن ق ــان ـع ــا ق ــط بـ ــأن ي ـك ــون م ـجــرد
ك ــات ــب م ـس ــرح ــي .ي ـق ــول ف ــي تــذيـيــل
مسرحيته «مسافر ليل»« :أنا أؤمن
أن ـنــا  -نـحــن ال ـش ـعــراء الــذيــن نكتب
ً
للمسرح -قد أهملنا تقليدًا جليال،
وهو أن نكون كتابًا ومسرحيني في
ذات الــوقــت كـمــا ك ــان أســافـنــا منذ
إس ـخ ـي ـلــوس ح ـتــى شـكـسـبـيــر .وقــد
نـتــج عــن تــراخـيـنــا فــي أداء واجبنا
أن دخــل إلــى امل ـســرح ،ووق ــف بيننا
وب ــن ال ـن ــص ،ع ــدي ــد م ــن الــوس ـطــاء
أه ـم ـهــم املـ ـخ ــرج» .وق ــد ك ــان صــاح
حريصًا على تضييق تلك املساحة
التى يتسلل منها اآلخرون للتدخل
في رؤيته املسرحية عبر اإلرشادات
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة امل ـط ــول ــة
والتذييالت وغيرهما.
وك ـ ـمـ ــا كـ ــانـ ــت حـ ــدقـ ــة ص ـ ـ ــاح ع ـبــد
الصبور الشعرية ترنو إلى املسرح
مـنــذ ديــوانــه األول ،ف ــإن معارضته

