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أيها المستمع السعيد
الحداثة تستريح في ظله
جاءت الكلمات نضرة ،طازجة،
تجسد صورة حية لوجدان
الشعب المصري

إبراهيم البجالتي
ول ــدت ف ــي مـطـلــع الـسـتـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
ول ـ ــم ي ـك ــن ف ــي ب ـي ـت ـنــا م ـك ـت ـبــة .ف ـق ــط مـ ـج ــات وك ـتــب
قليلة مبعثرة ،بعضها تحت السرير ،وبعضها في
الكومود املجاور لسرير أبي ،تحت الراديو الخشبي
الكبير ،وبعضها في خزانة املالبس الكبيرة يعلوها
صف طويل من «البدل» الشتوية الثقيلة .في البيت
حكايات غير مؤكدة عن مكتبة حقيقية دخلت كتبها
النار في الخمسينيات ،في أعقاب القبض على خال
ل ــي ،وه ــو ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ـصــديــق األقـ ــرب ألب ــي.
هكذا بــدأت الـقــراءة في املكتبة العامة .كانت املكتبة
كـبـيــرة ومـقـســومــة نـصـفــن :نـصــف صغير لــأطـفــال،
ّ
فـيــه م ـكــان ل ـل ـقــراءة ي ـطــل عـلــى الـنـيــل وح ــوض كبير
م ـلــيء بــاألس ـمــاك امل ـلــونــة .طـ ــوال ال ـن ـهــار صـيـفــا ،أنــا

هناك ،وعيني على النصف الكبير املخصص للكبار،
على الكتب الكبيرة ذات الكعوب املذهبة .ولــم يطل
املقام بي في ركن الطفولة ،فانتقلت إلى ركن الكبار
وبحوزتي بطاقة استعارة خارجية باسم أبي.
كــانــت املـكـتـبــة ع ــام ــرة بـكـتــب ال ـش ـعــر ال ـع ـم ــودي ،من
املـتـنـبــي ،وال ـب ـح ـتــري ،وأبـ ــي ال ـع ــاء إل ــى الـشــوقـيــات
وفي البيت نجا من املحرقة
وديــوان حافظ
ابراهيمِ .
ً
علي محمود طه كامال («املالح التائه»« ،ليالي املالح
التائه»« ،شرق وغرب» ،و«أغنية الرياح األربع») .في
النصف الـثــانــي مــن السبعينيات ،ب ــدأت الـتـحــوالت.
ارت ـ ـ ــدت أم ـي ـن ــات امل ـك ـت ـبــة الـ ـحـ ـج ــاب ،وأغـ ـل ــق الـقـســم
املخصص للمطالعة واألط ـفــال ،وتـحــول إلــى مكتب
إضــافــي ملوظفني فــي إدارة مــا مــن إدارات املحافظة.
ان ـصــرفــت ع ــن امل ـك ــان تــدري ـجــا ،وش ــرع ــت ف ــي تكوين
مكتبتي ال ـخــاصــة .جـمـعــت الـكـتــب القليلة الناجية

م ــن الـ ـن ــار ،وب ـ ــدأت أج ـمــع م ـصــروفــي ل ـش ــراء الـكـتــب.
ويبدو أن رغبتي تزامنت مع رغبة العم صابر بائع
ً
الجرائد القريب من بيتنا في توسيع الدائرة قليال،
وإض ــاف ــة الـكـتــب إل ــى ال ـجــرائــد وامل ـج ــات ف ــي كشكه
ً
الصغير .اقتنيت من عنده أوال «كليلة ودمنة» البن
وف ــي األس ـبــوع الـتــالــي مـبــاشــرة ،وج ــدت على
املـقـفــعِ .
الرف «مآساة الحالج» لصالح عبد الصبور ،فكانت
هــذه املسرحية الكتاب الثاني الــذي أضمه ملكتبتي
الخاصة .كانت انقالبًا حقيقيًا في حياتي .قبل هذا
ال ـيــوم ،لــم يكن لــي عــاقــة بالشعر خ ــارج النصوص
امل ــدرس ـي ــة ،وب ـعــض ال ـشــوق ـيــات ،وع ـلــي مـحـمــود طه
كما أسـلـفــت .الـنــص الــوحـيــد ال ــذي أذك ــره مــن الشعر
ال ـحــديــث م ـق ــررًا عـلــى ال ـط ــاب ك ــان نـصــا غـيــر ُملفت
لـصــاح عـبــد الـصـبــور نـفـســه« :إل ــى أول جـنــدي رفــع
العلم في حرب أكتوبر  .»١٩٧٣استغرقتني «مأساة

ً
ال ـحــاج» طــويــا ،ودفـعـتـنــي  -عـلــى خلفية وجــوديــة
مـبـكــرة وأسـيــانــة  -للبحث عــن ال ـحــاج نفسه وعبد
الصبور بالضرورة .لم يكن في جبة الحالج غير الله:
ومزجت روحــك في روحــي /جمهور كبير من القتلة
ونهاية مريعة على جذع نخلة بكبد محروق ولسان
جففته النار والشمس في الصحراء .في هذا الوقت
كان عبد الصبور نفسه ما زال حيًا ،فقرأته مبعثًا كما
يليق باألحياء« :مسافر ليل» قبل «الفارس القديم»،
و«األميرة تنتظر» قبل «الناس في بالدي».
كنت أكـثــر شغفًا بمسرحه ،أطـلــت الــوقــوف فــي /مع
«ليلى واملـجـنــون» :رعــب أكبر من هــذا ســوف يجيء،
انفجروا أو موتوا .رسالة من نبي مهزوم يحمل قلمًا
ينتظر نبيًا يحمل سيفًا ،من لي بالسيف املبصر».
ف ــي ه ــذه ال ـل ـح ـظــة ب ــال ــذات وت ـح ــت ال ــراي ــة /الـشـعـلــة
املنطلقة لـلـهــرمــونــات ،فــي مـفـتــرق ط ــرق ب ــن :الجنة
ً
اآلن أو تغيير العالم اآلن ،لم يكن مقبوال أن ينتهي
الصدام الحقيقي ،أن ينتهي كل هذا األلــم الوجودي
العميق بمستبد عــادل يحقق أحــام الفارس القديم
وي ــرف ــع هــامــة ال ـن ــاس ف ــي ب ـ ــادي .ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة
بــالــذات افترقنا ،مشيت خلف أنبياء رفــض آخرين،
ابـتـعــدت .س ــرت وراء أم ــل دنـقــل مــن «سـبــارتــاكــوس»
إلى باب «الغرفة رقم  »٨دون الوقوع «معه» في أسر
زرق ــاء الـيـمــامــة .ثــم ابـتـعــدت أكـثــر ،مـســوقــا بالصوت
وراء درويش وتحت ظله العالي.
في مطلع عام  ،١٩٨٤انكسرت كعكة الطالب الحجرية
مــرة أخ ــرى ،فاعتزلت السياسة والـكـتــابــة .فــي نقطة
مــا ،في داخلي البعيد البعيد كنت أشعر أنني نبي
مـ ـه ــزوم ،ف ـك ــان ع ـلــي أن أعـ ــود إل ــى الـ ـف ــارس ال ـقــديــم،
ال ـفــارس ال ــذي عبرنا مــوتــه دون مــا يليق بــه مــن ألم
تـحــت الــرايــة الـخـفــاقــة لــرفــض الـتـطـبـيــع .وكـمــا يليق
ً
بــأحـيــاء لــم تطبع لـهــم الــدولــة أو دور الـنـشــر أعـمــاال
كاملة في مجلد واحد ،قرأته مرة أخرى دون ترتيب.
كــان الوقت مناسبًا الكتشاف ضربة املعول الهائلة
ال ـت ــي نـ ــزل ب ـهــا ع ـبــد ال ـص ـب ــور ع ـلــى ع ــام ــود الـشـعــر
الخليلي ،وآل ــة اللغة الـقــديـمــة ،فحطمهما مـعــا .كان
الــوقــت مـنــاسـبــا الكـتـشــاف لـغــة مــن لـحــم ودم ،تضع
العادي في الواجهة:
َ
ُ
الصباح ،فما ابتسمت ،ولم ُينر َوجهي الصباح
طلع
ُ
جوف املدينةِ أطلب الرزق املتاح
وخرجت من
ِ
َ
ُ
خبز ّ
امي ال َكـفاف
أي
ماء
وغمست في
القناعةِ
ْ
ُ
َ
الظهر في ج ْيبي قروش
ورجعت بعد
ِ
ُ
فشربت شايًا في الطريق
ُ
ورتقت نعلي
َّ
ُ
ولعبت ًبالنرد املوز ِع بني كفي والصديق
قل ساعة أو ساعتني
ً
قل عشرة أو عشرتني
كانت هــذه لحظة مناسبة تمامًا الكتشاف الطريق،
لكنني لــم أك ــن أقتنصها ،لــم أكـتــب كـثـيـرًا ،أو كتبت
القليل على وجه التحديد ،ودون أن أبتعد كثيرًا.
ً
انـقـطـعــت ط ــوي ــا بـفـعــل ال ــدراس ــة وال ـع ـمــل وال ـس ـفــر،
وحني استقر بي املقام على الخليج في نهاية األلفية
الثانية ومطلع األلف الجديد ،كنت وصديقي الناقد
محمد الروبي نجلس معًا كل ليلة نقرأ ما تيسر من
الشعر .في هذه األيام كان الشاعر الكبير قد تم جمعه
فــي كتاب واحــد كبير ،لألسف لــم يكن مرتبًا أيضًا،
سهرنا ليالي كثيرة وهــو بني أيدينا ،يتلو الروبي
نصًا وأتلو نصًا .ومع كل سطر ،نكتشف أكثر أن كل
خطوة فــي طريق الحداثة الشعرية ،عليها بطريقة
ما أن تمر من خالله ،أو على األقل تستريح في ظله
بعضًا من الوقت ،وأن تأخذ منه زادًا للطريق.
فــي واحـ ــدة مــن ه ــذه الـلـيــالــي ،دخ ــل علينا صديقنا
الراحل الفنان التشكيلي محمود عبد العاطي .وحني
ملــح األعـمــال الكاملة لصالح عبد الصبور بــن يدي
قــال بصوته العميق :كــل يــوم ق ــراءة ،كــل يــوم قــراءة،
فمتى تجلس مع نفسك ،وتكتب؟

