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أيها المستمع السعيد
كما صدرت طبعة جديدة من أعماله الشعرية والمسرحية إطاللة على تجربة صاحب «الناس في بالدي» الثرية.
عن «هيئة الكتاب» التي أصدرت أيضًا« :رؤيا حكيم محزون :محاولة اقتراب من صاحب «أحالم الفارس القديمة»
قراءات في شعر صالح عبد الصبور» للناقد جابر عصفور .هنا وإبحار في تجربته المتنوعة

ــمل صليبه
في الندوة األدبية التي كانت من روادها .يقول عبد الصبور« :لن أنسى فرحتي يوم قالت لي بصوت خافت
وتعبير يختفي وراء الذكاء والحياء معًا إنها تشعر بما أشعر بــه .كنت في ذلــك اليوم أسعد أهــل األرض
جميعًا ،طفت القاهرة من شرقها إلى غربها ،وركبت عشرات األتوبيسات ،وجلست في عشرات املقاهي،
ّ
وقبلت أصدقائي جميعًا».
لكن ككل قصص الحب ،انتهت قصة ابن السادسة عشر .بعد تسع سنوات التقيا مرة أخرى ،ليكتشف عبد
الصبور أن «بيننا هوة عميقة» ،لكن القصة ألهمته قصيدته «العائد»
«طفلنا األول قد عاد إلينا
بعد أن تاه عن البيت سنينا
جاء خجالن ...حييًا وحزينا».
لفتت القصيدة ،ومع قصائد أخرى أنظار النقاد إلى املوهبة الشابة ،ليبدأ الطفل الريفي الخجول رحلة املجد

بعدما التقى الشاعر كامل الشناوي والناقد لويس عوض .التفتا إلى تلك املوهبة الجديدة ذات النبرة املختلفة
عن السائد .من األول ،تعلم صداقة «الليل والحياة والفن» .أما الثاني ،فكان «الناصح واملعلم ،املؤمن بدور
الثقافة االجتماعي ،والعاشق للموسيقى الكالسيكية ،ونشدان تجديد األدب العربي» .أشياء ظل صالح
حريصًا عليها دائمًا في الحياة والشعر.
ظهر صاحب «شجرالليل» في وقت كان فيه كل شيء يتنفس سياسة ،زمن الزحف املقدس الذي تناسبه بالغة
الشعار .لكن صالح ابتعد عن ذلك .اعتبر ّأن الفن هو «امتالك ناصية الحلم» .اختار الصوت الخفيض ،البالغة
العارية ،بل كان مهتمًا في األساس بـ «كسر رقبة البالغة العربية» وفق ما وصفته «جامعة أوكسفورد» في
تقرير لها عن أهم مئة شاعر خالل القرن العشرين .لم تكن البالغة الخافتة ،أو الدرامية أو لغة الحياة اليومية
هي فقط ما ميز صالح عبد الصبور ،بل قدرته على تحويل املسار الى قبله ،كما يقول جابر عصفور« :إنه
يبدأ من حيث انتهى السابقون .ال ليسير في الطريق الذى ساروا فيه ،بل يخبط لنفسه طريقًا جديدًا ،ويقتحم
بشعره فضاءات مغايرة .فضاءات تحمل من غوايات التحول ما يغري اآلخرين باالتجاه إليها واالنجذاب
إلى وعودها» .كما املسيح والحالج وأبو العالء املعري ...كان صالح مهزومًا يحمل صليبه ،وهكذا حالنا اآلن
حيث «الشر استولى في ملكوت الله» .عندما هزمت «ثورة  25يناير» بوعودها وأحالمها ،كان صالح يسير
معنا .نقول ما قاله يومًا« :هذا شعارنا /ال تبكنا ّأيها املستمع السعيد /فنحن مزهوون بانهزامنا».

شاعر الموت والحياة
للسلطة القامعة للحريات قد بدأت
في الديوان ذاته أيضًا ،وبالتحديد
ف ـ ــي قـ ـصـ ـي ــدة «عـ ـ ـ ـ ــودة ذي ال ــوج ــه
ال ـك ـئ ـي ــب» ال ـت ــي ك ـت ـب ـهــا ف ــي أع ـق ــاب
أحــداث مــارس  .١٩٥٤ولهذا لم يكن
غ ــريـ ـب ــا أن تـ ـتـ ـمـ ـح ــور م ـس ــرح ـي ــات
صــاح عـبــد الـصـبــور الـخـمــس على
امل ـس ـتــوى املــوضــوعــي ح ــول قضية
واحدة باألساس هي صراع املثقف
والسلطة.
على املستوى الفني ،تنوعت رحلة
ص ــاح ع ـبــد ال ـص ـبــور م ــن مـحــاكــاة
التراجيديا اليونانية إلى اإلسهام
املتميز في مسرح العبث .وتعددت
ع ـ ــوامل ـ ــه املـ ـس ــرحـ ـي ــة ب ـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
وال ــواق ــع واألسـ ـط ــورة وال ـف ـن ـتــازيــا.
لكنها فــي كــل هــذا الـثــراء الفني ،لم
تفقد بوصلتها التنويرية املتمثلة
ف ــي ب ـح ــث م ـظ ــاه ــر تـ ـط ــور ال ـعــاقــة
بــن املثقف والسلطة فــي عهد عبد
الـ ـن ــاص ــر ،ح ـت ــى إن رم ـ ــوز م ـقــاومــة
املثقف للسلطة في مسرحياته كافة
كانت رموزًا ثقافية.
ف ــي م ـس ــرح ـي ــة «مـ ــأسـ ــاة الـ ـح ــاج»،
يخلع الحالج املثقف خرقة السلبية
ً
الصوفية وينزل إلى الناس محاوال
تنويرهم بالكلمة إلى طريق الحرية
ّ
والعدل .لكن تردده بني االكتفاء في
م ــواج ـه ــة ال ـس ـل ـطــة بــال ـك ـل ـمــات فقط
أم ب ــال ـس ـي ــف أي ـ ـضـ ــا ،وخ ـل ـط ــه بــن
ال ـخ ـط ــاب ــن ال ـس ـي ــاس ــي وال ـص ــوف ــي
بـحـثــا عــن الـسـيــف املـبـصــر ،أوق ـعــاه
فــي سقطته الـتــراجـيــديــة الـتــي أخــذ
منها بدافع سياسي وحجة دينية.
وف ــي «م ـســافــر ل ـي ــل» ،يـتـفـنــن عــامــل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ال ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرة ف ــي
محاصرة الراكب بال مبرر منطقي
حتى يتمكن من قتله بعد محاكمة
ع ـب ـث ـيــة .ك ــل هـ ــذا ال ـت ــوح ــش يـحــدث
أم ــام الـ ــراوي املـثـقــف الـسـلـبــي الــذي
ال يكتفي بالتعليق املتواصل على
األحـ ـ ـ ــداث فـ ـق ــط ،ب ــل يـ ـش ــارك عــامــل
ال ـتــذاكــر فــي حـمــل جـثــة ال ــراك ــب في
نهاية املسرحية ،في إدانة بالغة له
من صالح عبد الصبور.
وف ــي «األم ـي ــرة تـنـتـظــر» الـتــي تــدور
في جو أسطوري ،يسطو السمندل
ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــم ،بـعــد
قتل امللك الشيخ بمساعدة األميرة
لـ ــه ب ــاس ــم ال ـ ـحـ ــب ،ب ـح ـث ــا عـ ــن طـفــل
امل ـس ـت ـق ـبــل .ل ـك ـنــه ي ـن ـفــرد بــالـسـلـطــة
ويـ ـق ــوم بـنـفـيـهــا ه ــي ووص ـي ـفــات ـهــا

في كوخ مهجور في الصحراء ،وال
يعود إليها إال بعد انهيار ملكه ،في
مـحــاولــة السـتـعــادتــه بــاسـمـهــا مــرة
أخــرى .لكن القرندل املثقف يطعنه
في قلبه باألغنية الخنجر ،قبل أن
ي ـت ـم ـكــن م ــن ت ــزي ـي ــف وعـ ــي األم ـي ــرة
الوطن واستالبها مرة أخرى.
وف ــي «لـيـلــى وامل ـج ـنــون» املـعــاصــرة
الـتــي ت ــدور فــي مجتمع صحافيني
مـثـقـفــن ،يـنـجــح ح ـســام  -املـنــاضــل
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـحـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن إلـ ــى
جــاســوس للسلطة  -فــي الـنـيــل من
ليلى حبيبة سعيد الشاعر الثائر
امل ـق ـه ــور .ل ـكــن األخـ ـي ــر ي ـضــربــه فــي
لحظة املواجهة بالتمثال الـهــراوة،
وي ـس ـجــن ،مكتفيًا بــانـتـظــار ال ـقــادم
كـمــا أعـلــن فــي قـصـيــدتــه التنويرية
ال ـط ــوي ـل ــة «ي ــومـ ـي ــات ن ـب ــي م ـه ــزوم
ي ـح ـمــل ق ـل ـم ــا ،ي ـن ـت ـظــر ن ـب ـيــا يـحـمــل
سيفًا».
أمـ ــا «بـ ـع ــد أن يـ ـم ــوت امل ـ ـلـ ــك» ،فـهــي
ال ـ ـنـ ــص امل ـ ـصـ ــب ال ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع ف ـيــه
ص ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــور خـ ـي ــوط ــه
الـ ــرمـ ــزيـ ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة املـ ـتـ ـن ــاث ــرة فــي
مسرحياته كلها ،بحثًا عن خالص
امللكة من سطوة امللك العنني التي
استمرت بعد موته في جو فنتازي
شبه أسطوري ،حتى تمكن الشاعر
املثقف مــن فقئ عــن الـجــاد ـ الــذي
يــريــد دف ــن املـلـكــة حـيــة ب ـجــوار جثة
امل ـ ـلـ ــك ت ـن ـف ـي ـذًا ل ــرغ ـب ـت ــه  -ب ــال ـن ــاي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــف .وي ـ ـ ـتـ ـ ــرك ع ـ ـبـ ــد الـ ـصـ ـب ــور
لـلـمـتـلـقــي ح ــري ــة االخ ـت ـي ــار ال ــزائ ــف
بني ثالث نهايات محتملة ملستقبل
امللكة الوطن ،وهو اختيار زائف ألن
الصياغة الفنية للنهايات الثالث
تجبر املتلقي على اختيار املستقبل
الديمقراطي املشرق.
وكيف ال؟ وقــد انتظر شاعرنا هذه
اللحظة منذ ديوانه األول« :سيظل
ذو ال ــوج ــه الـكـئـيــب وأن ـف ــه ونـيــوبــه
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب/
إال إذا  /...إال إذا مات /سيموت ذو
الــوجــه الـكـئـيــب /سـيـمــوت مختنقًا
بـ ـم ــا ي ـل ـق ـي ــه م ـ ــن عـ ـف ــن عـ ـل ــى وج ــه
ال ـس ـمــاء /فــي ذل ــك ال ـيــوم الحبيب/
ومــديـنـتــي مـعـقــودة الــزنــار مبصرة
سترقص في الضياء /في موت ذي
الــوجــه الكئيب» .وفــي تلك اللحظة
ت ـم ــام ــا ،ل ـح ـظــة ت ـطــابــق ال ــواق ــع مــع
الـنـبــوء ة الشعرية املنتظرة ،توقف
شاعرنا عن كتابة املسرح.

جرجس شكري
ت ــرك لــي ص ــاح عـبــد الـصـبــور مـيــراثــا من
الـكـلـمــات واملــوس ـي ـقــى والـشـخـصـيــات ما
زل ــت أحـتـفــظ ب ـهــا .كـلـمــات أردده ـ ــا بيني
وبـ ــن ن ـف ـســي وتـ ـص ــدح مــوس ـي ـقــاهــا فــي
أذن ـ ّـي بــن الـحــن وال ـحــن .كلمات حزينة
جــاءت من الـشــوارع وامليادين ،من القرى
والـ ـنـ ـج ــوع ب ـع ــدم ــا ط ــاف ــت ع ـب ــر ال ـت ــاري ــخ
وال ـت ـق ــت ب ـفــاس ـفــة وم ـت ـص ــوف ــة ،بـمـلــوك
وشحاذين .عانت كثيرًا قبل أن تسقط من
فمه بموسيقاها وأحزانها .كلمات تحمل
أم ــراض اإلنـســانـيــة وحـيــرتـهــا الــوجــوديــة
يضعها الـشــاعــر عـلــى لـســان شخصيات
ليس فقط في نصوصه املسرحية ،لكن في
أشـعــاره أيضًا .لــدى صــاح عبد الصبور
دائمًا حكاية يخاطب القارئ من خاللها.
الكلمات ال تأتي عارية بل ترتدي مالبس
الـحـكــايــة .ك ــان عـلــى قـنــاعــة أن ال ـنــاس في
بالده ال يفهمون الكالم املجرد .ال يعرفون
سوى الحكاية منذ ديوانه األول «الناس
ف ــي ب ـ ــادي» ح ـتــى األخ ـي ــر «اإلبـ ـح ــار في
الذاكرة» ،باإلضافة إلى أعماله املسرحية
ّ
وهو يكلم الناس بالحكم واألمثال.
وح ـ ـ ــن أع ـ ـ ـ ــود إل ـ ـيـ ــه اآلن وأت ـ ـ ـجـ ـ ــول بــن
أعماله الشعرية واملسرحية ،والترجمات
واملـ ـق ــاالت ال ـن ـقــديــة ال ـت ــي ك ـتــب معظمها
حول الشعر ،يبدو لي أحد الــرواد الكبار
للشعر الحر ،أشبه باملغني الجوال ،شاعر
ال ــرب ـ ّـاب ــة ل ـك ـنــه ي ــرت ــدي م ــاب ــس عـصــريــة
ويـبــشــر بــرؤيــة حــديـثــة .نـعــم رأي ـتــه هكذا
يغني للحياة وال ـنــاس ،يغني عــن الحب
واآللم والوجود ،عن كل شيء .حاولت أن
أقرأه هامسًا بعيني فقط كما أقرأ الشعر،
فلم أع ــرف .ووجــدتـنــي ّ
أردد أشـعــاره كما
كـنــت أفـعــل فــي املــاضــي وأن ــا فــي صـبــاي.
شـعــرت أنـنــي أق ــرأ شــاع ـرًا شـفــاهـيــا أقــرب
إلى اليوناني هوميروس صاحب اإللياذة
واألودي ـس ــة ،أو النسخة املصرية لشاعر
الــربــابــة لـكــن لـيــس بــالـفـطــرة ،بــل الـشــاعــر
املثقف الذي جاء في لحظة تاريخية فارقة
ليكون أحــد رواد الشعر الـحــر ويخوض
املـ ـع ــارك ل ـيــس ف ـقــط ل ـل ــدف ــاع ع ــن تـطــويــر
الشكل الشعري والتحرر من قيود الوزن
والقافية ،بل رؤيته للواقع التي تجاوزت
جيل الرومانسيني إلــى تفاصيل وهموم
اللحظة الراهنة .لذلك ،جاءت الكلمات في
ّ
تجسد صــورة
قـصــائــده نـضــرة ،طــازجــة،
حية لــوجــدان الشعب املـصــري .فيض من
الشعر الــوجــدانــي بــروح فلسفية حزينة،
فمنذ ديــوانــه األول «ال ـنــاس فــي ب ــادي»
خـلــع الـخــرقــة كـمــا فـعــل صــديـقــه ال ـحــاج،

وق ـ ــرر االلـ ـتـ ـح ــام ب ــال ـن ــاس ل ـي ـل ـتــف حــولــه
الـعــامــة .على الــرغــم مــن الـطــابــع الفلسفي
الـعـمـيــق الـ ــذي يـمـيــز ش ـع ــره ،إال أن بـنــاء
الحكاية كــان يسيطر على كــل قصائده،
فـثـمــة بـطــل رئـيـســي ف ــي أغ ـلــب الـقـصــائــد.
بطل من العامة يعرفه الناس ،كأنه يختار
منهم من سيلعب دور البطولة في مسرح
ال ـك ـل ـم ــات .وعـ ـب ــرت ق ـص ـي ــدت ــه ال ـش ـه ـيــرة
«ش ـن ــق زه ـ ــران» ع ــن ه ــذا االتـ ـج ــاه« :ك ــان

جاءت الكلمات نضرة،
طازجة ،تجسد صورة حية
لوجدان الشعب المصري

زهــران غالمًا /أمه سمراء ...واألب مولود
وبعينيه وسامة /وعلى الصدغ حمامة/
وعـلــى الــزنــد أب ــوزي ــد س ــام ــة» .ثــم يصف
زه ـ ـ ــران« :ك ـ ــان ض ـحــاكــا ول ــوع ــا بــالـغـنــاء
وسماع الشعر في ليل الشتاء» .ثم يحكي
عـ ــن زواجـ ـ ـ ــه إل ـ ــى أن ي ـص ــل إل ـ ــى ال ـح ــدث
الرئيسي« :مر زهران بظهر السوق يومًا/
ً
ورأى الـ ـن ــار ال ـت ــي ت ـح ــرق حـ ـق ــا /ورأى
ً
ال ـن ــار ال ـتــي ت ـصــرع ط ـف ــا /وكـ ــان زه ــران
صــديـقــا لـلـحـيــاة /ورأى ال ـن ـيــران تجتاح
الـحـيــاة» .ثــم يتدلى رأس زه ــران الــوديــع،
فقد كــان زهــران صديقًا للحياة ،كما كان
صالح عبد الصبور صديقًا للحياة .كتب
شـعـرًا لـلـنــاس وال ـح ـيــاة .وح ــن كـتــب يــرد
عـلــى أح ــد مـنـتـقــديــه ،ق ــال« :أم ــا نـحــن فقد

ألقينا بقلوبنا في معركة الحياة ،ثملنا
بــانـتـصــاراتـهــا وبكينا انـكـســارهــا ،وكــان
شـعــرنــا سـكــرنــا وب ـكــاء نــا ،وال علينا من
النماذج والتقاليد ...اننا نتنفس الحياة
بـشـغــف ومـ ـ ــرارة ون ـه ــدم ون ـب ـنــي ونـبـشــر
ونـ ـج ــدف وقـ ــد يـمـسـنــا ال ـش ـعــر بـجـنــاحــه
فنلتهب ،ولــن يستطيع أحــد أن يحرمنا
شرف املحاولة وقداستها وعمقها».
عـ ـ ـ ــاش أحـ ـ ـ ــد رواد ال ـ ـش ـ ـعـ ــر الـ ـ ـح ـ ــر م ـثــل
املـغـنــي الـ ـج ــوال ،ف ــإذا ك ــان ق ــد تـخـلــى عن
ع ـمــود ال ـش ـعــر وال ـقــاف ـيــة ،إال أن ــه احـتـفــظ
بموسيقاه .راح يغني للحياة ،يكتب عن
شنق زه ــران ،وم ــوت الـفــاح وال ـنــاس في
بالده ،وفي ديوانه تأمالت في زمن جريح
يسرد حكاية املغني الحزين ،ويعلن عن
شخصيته ومهنته« :وصنعتي يا سادتي
مغني معانق قيثارتي ،ف ــؤادي املطعون
بالسهام الخمسة ،صندوق ســري ،خزنة
املتاع روضتي وقبري ،أزرع فيها جثتي،
خلعتها في زمني املفقود» .فهو يكتب/
ي ـغ ـنــي ل ـل ـن ــاس ،وك ـ ــان م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
ي ــذه ــب ه ــذا ال ـشــاعــر إل ــى املـ ـس ــرح .يـعــود
بالشعر إل ــى أصــولــه األولـ ــى .مــع ديــوانــه
الثالث «أحالم الفارس القديم» ،نشر أولى
مسرحياته «مــأســاة ال ـحــاج» عــام 1964
لـيـجــد ف ــي امل ـس ــرح ضــالـتــه امل ـن ـشــودة في
مخاطبة الناس وااللتحام بهم والتعبير
عــن أحــام ـهــم .فـكـمــا يـتــدلــى رأس زه ــران
ضحية سلطة االسـتـعـمــار ،يـتــدلــى رأس
ال ـحــاج ضـحـيــة سـلـطــة اسـتـعـمــار العقل
مــن قـبــل الـحـكــام .وفــي املـســرحـيــة التالية
«مـســافــر لـيــل» ،يـصــرخ مــن خــال املسافر
املقهور من عامل التذاكر ليعبر عن املأزق
الوجودي لهذا اإلنسان .كوميديا سوداء
كما وصفها هــو ،والحقيقة أنـهــا مرثية
إلنـ ـس ــان هـ ــذا ال ـع ـص ــر .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
البناء الــدرامــي املحكم لقصائده ،إال أنه
كان يحتاج إلى املسرح ليغني لإلنسان،
ول ـي ـج ـ ّـس ــد املـ ــأسـ ــاة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا ه ــذا
الكائن الحزين في كل العصور.
سيظل صــاح عبد الصبور حــالـ ّـة نــادرة
فــي الـشـعــر امل ـصــري لـيــس فـقــط ألن ــه أحــد
ّ
رواد الشعر الحر الكبار ،وليس فقط ألن
املـســرحـيــة الـشـعــريــة أصـبـحــت بواسطته
ً
ً
بناء درامـيــا مكتمال محكم البنيان .ولن
ّ
نبالغ إذا قلنا إن املسرح الشعري اكتمل
في أعماله الدرامية ،ألن هذا الشاعر الذي
تأثر بالثقافة االنكليزية ،والتراث العربي
جسد الروح املصرية في كل أعماله ،حتى
أن ـنــي رأي ـت ــه أق ــرب إل ــى ال ـشــاعــر الشعبي
آن،
الذي يغني لإلنسان ويبكي عليه في ٍ
لكن بأدوات وروح هذا العصر.

