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خببري �سلبببي )31 يناير/ كانون �لثاين 1938 - 9 �سبتمببر/ �أيلول 2011(، كاتب 
ورو�ئي م�سري. ولد بقرية �سبا�س عمر مبركز قلني مبحافظة كفر �ل�سيخ.

كان مببن �أو�ئل من كتبو� ماي�سمى �لآن بالو�قعية �ل�سحرية، ففي �أدبه �لرو�ئي 
تت�سخ�ببس �ملببادة وتتحببول �إىل كائنات حية تعي�ببس وتخ�سع لتغببر�ت وتوؤثر 
وتتاأثببر، وتتحببدث �لأطيببار و�لأ�سجببار و�حليو�نببات و�حل�سببر�ت وكل مايدب 
علببى �لأر�س، حيث ي�سببل �لو�قع �إىل م�ستببوى �لأ�سطورة، وتنببزل �لأ�سطورة 
�إىل م�ستببوى �لو�قع، ولكببن �لقارئ ي�سببدق مايقر�أ ويتفاعل معببه. على �سبيل 
�ملثببال رو�يتببه )�ل�سنيببورة( ورو�يتببه )بغلة �لعر�ببس( حيث ي�سببل �لو�قع �إىل 
تخببوم �لأ�سطورة، وت�سل �لأ�سطورة يف �لثانيببة �إىل �لتحقق �لو�قعى �ل�سرف، 
�أمببا رو�يته )�ل�سطار( فاإنها غر م�سبوقة وغر ملحوقة ل�سبب ب�سيط وهو �أن 
�لرو�ية مببن �أولها �إىل �آخرهببا )خم�سمائة �سفحة( يرويها كلببب، كلب يتعرف 

�لقارئ على �سخ�سيته ويعاي�سه ويتابع رحلته �لدر�مية ب�سغف.

يف �ل�سبعينيات
يف ف���رة ال�ض���بعينيات م���ن الق���رن املا�ض���ي 
كان خريي �ض���لبي باحثا م�ض���رحيا، اإكت�ض���ف 
من خ���ال البح���ث ال���دوؤوب اأكرث م���ن مائتي 
م�ض���رحية مطبوع���ة يف القرن التا�ض���ع ع�ض���ر 
واأوا�ض���ط القرن الع�ضرين، بع�ضها مت متثيله 
على امل�ض���رح بفرق �ضهرية وقد ن�ضرت اأ�ضماء 
الف���رق واملمثلني، وبع�ض���ها الآخ���ر يدخل يف 
اأدب امل�ضرح الع�ضّي على التنفيذ، وقد اأده�ضه 
اأن هذه امل�ض���رحيات املكت�ض���فة مل يرد لها ذكر 
يف جمي���ع الدرا�ض���ات التاريخي���ة والنقدي���ة 
الت���ي عني���ت بالتاري���خ للم�ض���رح امل�ض���ري، 
)ريربوت���وار(  يف  م���درج  غ���ري  ومعظمه���ا 
الفرقة التي مثلتها، وبع�ضها الآخر اإنقر�ضت 
اجلوقات التي مثلتها. وقام الباحث بتحقيق 
هذه امل�ض���رحيات يف حديث باإذاعة الربنامج 
حت���ت  حالي���ا(  الثق���ايف  )الربنام���ج  الث���اين 
عن���وان )م�ض���رحيات �ض���اقطة القي���د( �ض���من 
به���اء  الروائ���ي  يقدم���ه  كان  كب���ري  برنام���ج 
طاه���ر. واجلدي���ر بالذك���ر اأن الباحث و�ض���ع 
خط���ة )حاليا( لتجميع ه���ذه الأحاديث )وهي 
درا�ض���ات بكل معن���ى الكلم���ة( يف كتاب كبري 

يحفظ لهذه الأعمال ريادتها.
اجلدي���ر بالذك���ر كذل���ك اأن الباح���ث اكت�ض���ف 
�ض���من ه���ذه املجموعة من الن�ض���و�ص ن�ض���ا 
م�ض���رحيا من تاأليف الزعيم الوطني م�ضطفي 
كامل بعنوان: )فتح الأندل�ص( وقام بتحقيقه 
ون�ض���ره يف كت���اب م�ض���تقل بالعنوان نف�ض���ه 
�ض���در عن هيئة الكتاب يف �ض���بعينيات القرن 

املا�ضي.
اكت�ض���ف اأي�ض���ا م�ض���رحية من تاأليف العَاّمة 
ال�ض���يخ اأمني اخلويل، وكان هذا �ض���يئا مثريا 

ج���دا، وامل�ض���رحية بعنوان: )الراه���ب( كتبها 
اأمني اخلوىل جلوقة عكا�ض���ة، وكان يح�ض���ر 
جل�ض���ات التدريبات كل يوم وهو اأحد ق�ض���اة 
م�ض���ر اآنذاك ولكنه كان يحجب ا�ضمه وو�ضع 
بدل منه بقلم كاتب متنكر، اإل اأن حيلته كانت 
مك�ضوفة لأن اخلرب قد ن�ضر اأيامها. وا�ضتطاع 
الباح���ث حتقي���ق الن����ص ون�ض���بته اإىل اأم���ني 
اخل���وىل، كم���ا اكت�ض���ف �ض���لة ال�ض���يخ بف���ن 
امل�ض���رح، وحماولت���ه املتك���ررة يف التاأليف. 
وقد ن�ض���رت امل�ض���رحية يف جمل���ة الأدب التي 
كان ي�ض���درها ال�ضيخ اأمني، ون�ضرت الدرا�ضة 

يف اأكرث من دورية ثقافية.

خريي �ض���لبي هو مكت�ض���ف ق���رار النيابة يف 
كتاب ال�ض���عر اجلاهلي اإذ عرث عليه يف اإحدى 
مكتبات درب اجلماميز املتخ�ض�ضة يف الكتب 
القدمي���ة، ومل يكن كتابا بل كرا�ض���ة حمدودة 
الورق متهرئة ولكنها وا�ضحة وعليها توقيع 
النائ���ب العام حمم���د نور الذي حق���ق مع طه 
ح�ض���ني يف الق�ض���ية. وكان املعروف اإعاميا 
اأن طه ح�ض���ني قد اأ�ض���تتيب لتنتهي الق�ض���ية، 
وبظهور هذا القرار النيابي اإت�ضحت الق�ضية 
وات�ض���ح اأن النائب العام حفظ الق�ضية لعدم 
كفاي���ة الأدل���ة، وكان���ت اأ�ض���ئلة النائ���ب العام 

وردود طه ح�ضني عليها �ضيئا ممتعا وعظيما، 
كم���ا اأن امل�ض���توى الثقايف للنائ���ب العام كان 
رفيع���ا، كل ذل���ك حف���ز الكات���ب لتحقي���ق ه���ذا 
الق���رار من الزاوي���ة القانونية واإعادة ر�ض���د 
اجتماعي���ا  اأفعاله���ا  وردود  الق�ض���ية  وقائ���ع 
واأكادمييا و�ضيا�ض���يا واأدبيا ث���م نتج عن ذلك 
واحد من اأهم كتب خريي �ض���لبي وهو: كتاب 
)حماكمة طه ح�ض���ني( الذي طبع اأكرث من مرة 
يف الهال ويف الدرا�ض���ات والن�ض���ر ببريوت 
اأوىل  وكان���ت  بالقاه���رة  امل�ض���تقبل  ودار 

الطبعات عام 1969.
يع���د خريي �ض���لبي م���ن رواد النق���د الإذاعي، 
فف���ي فرة من حياته اأثن���اء عمله كاتبا مبجلة 
النق���د  الإذاع���ة والتليفزي���ون تخ�ض����ص يف 
الإذاع���ى بوجهي���ه امل�ض���موع واملرئ���ي. وكان 
اإ�ض���هامه مهما لأنه التزم الأ�ضلوب العلمي يف 
التحليل والنقد بعيدا عن القف�ضات ال�ضحفية 
والدرد�ضة، فكان يكتب عن الربنامج الإذاعي 
كم���ا يكتب ع���ن الكت���اب والفيلم ال�ض���ينمائي 

والديوان ال�ضعري.
م���ن  لون���ا  امل�ض���رية  ال�ض���حافة  يف  ٌاإبت���دع 
الكتاب���ة الأدبي���ة كان موج���ودا م���ن قب���ل يف 
ال�ض���حافة العاملي���ة ولكن���ه اأحي���اه وق���دم فيه 
اإ�ض���هاما كب���ريا ا�ض���تهر ب���ه بني الق���راء، وهو 

ف���ن البورتري���ه، حي���ث ير�ض���م القلم �ض���ورة 
دقيق���ة لوج���ه م���ن الوج���وه تر�ض���م ماحمه 
اخلارجي���ة والداخلية، اإ�ض���افة اإىل التكري�ص 
الفن���ي للنموذج امل���راد اإب���رازه، وقدم يف فن 
البورتري���ه مائت���ني وخم�ض���ني �ضخ�ض���ية من 
جن���وم م�ض���ر يف جمي���ع املج���الت الأدبي���ة 
والفنية وال�ضيا�ض���ية والعلمية والريا�ض���ية، 
على امتداد ثاثة اأجيال، من جيل طه ح�ض���ني 

اإىل جيل اخلم�ضينيات اإىل جيل ال�ضتينيات.
وقد �ض���در من ه���ذه ال�ضخ�ض���يات ثاثة كتب 

هي:
اأعيان م�ضر، عن الدار امل�ضرية اللبنانية. 

�ضحبة الع�ضاق، عن الهيئة العامة للكتاب. 
فر�ض���ان ال�ض���حك، ع���ن دار التحري���ر للطب���ع 

والن�ضر. 
كتب النقد والدرا�ضات الأدبية، ومن كتبه يف 

هذا ال�ضدد:
)غذاء امللكة( هيئة ق�ضور الثقافة. 

)لطائف اللطائف( درا�ضة يف �ضرية ال�ضعرانى 
- دار العروبة. 

)اأبو حيان التوحيدي( دار العروبة. 
)موؤرخو م�ضر الإ�ضامية( دار امل�ضتقبل. 

عمل اأ�ض���تاذا زائرا مبعهد الفنون امل�ض���رحية 
لتدري�ص تاريخ امل�ضرح امل�ضري املعا�ضر.

م���ن اأ�ض���هر روايات���ه: ال�ض���نيورة، الأوبا�ص، 
ال�ضطار، الوتد، العراوي، فرعان من ال�ضبار، 
موال البي���ات والنوم، ثاثي���ة الأماىل )اأولنا 
ول���د - وثانين���ا الكوم���ي - وثالثن���ا الورق(، 
بغلة العر�ص، حل�ص العتب، منامات عم اأحمد 
ال�ض���ماك، موت عباءة، بطن البقرة، �ضهاريج 

اللوؤلوؤ، نعناع اجلناين.

�جلو�ئز
حا�ض���ل على جائ���زة الدولة الت�ض���جيعية يف 

الآداب عام 1980- 1981. 
حا�ضل على و�ضام العلوم والفنون من الطبقة 

الأوىل 1980 – 1981. 
حا�ض���ل على جائزة اأف�ض���ل رواية عربية عن 

رواية "وكالة عطية" 1993. 
حا�ض���ل على اجلائزة الأوىل لإحت���اد الكتاب 

للتفوق عام 2002. 
حا�ض���ل عل���ى جائ���زة جني���ب حمف���وظ م���ن 
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية وكالة 

عطية 2003. 
حا�ض���ل عل���ى جائزة اأف�ض���ل كت���اب عربى من 
معر����ص القاهرة للكتاب عن رواية �ض���هاريج 

اللوؤلوؤ 2002. 
حا�ض���ل عل���ى جائ���زة الدول���ة التقديري���ة يف 

الآداب  2005 . 
ر�ض���حته موؤ�ض�ض���ة "اإمبا�ض���ادورز" الكندي���ة 

للح�ضول على جائزة نوبل لاآداب. 
ت���وىل رئا�ض���ة حترير جمل���ة ال�ض���عر )وزارة 

الإعام( لعدة �ضنوات.

قدمت �أعماله لل�سينما يف:
فيلم ال�ضطار مع املخرج نادر جال عن رواية 

بنف�ص العنوان. 
فيلم �ضارق الفرح مع املخرج داود عبد ال�ضيد 

عن ق�ضة ق�ضرية. 
رواي���ة وكالة عطي���ة تناولها املمثل امل�ض���ري 
ح�ض���ني فهمى كعمل تليفزيونى يف م�ضل�ض���ل 
يحمل نف�ص ال�ض���م ومت عر�ض���ه يف رم�ض���ان 

2009 ومل يحقق جناحًا كبريًا 
يف التليفزيون:

م�ضل�ضل )الوتد( من اإخراج اأحمد النحا�ص. 
م�ضل�ض���ل )الكوم���ى( عن ثاثي���ة الأماىل ومن 

اإخراج حممد را�ضي. 
وقد كتب املوؤلف ال�ضيناريو واحلوار لكل من 

امل�ضل�ضلني.
الرو�ض���ية  اإىل  روايات���ه  معظ���م  ترجم���ت 
وال�ضينية والإنكليزية والفرن�ضية والأوردية 
والعربية والإيطالية، وخ�ضو�ض���ا رواياته: 
الأوبا����ص، الوت���د، فرعان من ال�ض���بار، بطن 

البقرة، وكالة عطية، �ضالح هي�ضة.
للماج�ض���تري  ر�ض���ائل  ع���دة  عن���ه  قدم���ت 
والدكت���وراه يف جامع���ات القاه���رة وطنط���ا 
والريا����ص واأك�ض���فورد واإح���دى اجلامع���ات 

الأملانية.
ت���ويف فجر ي���وم 2011/9/9 عن عمر يناهز 

73 عامًا
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ه���وى كوك���ب جديد من ب���رج الثقافة العربية يف م�ض���ر، رحل 
�ضاحب "وكالة عطية" و"موال البيات والنوم" و"وال�ضطار" 
و"�ض���حراء املمالي���ك".. الخ. رحل خريي �ض���لبي اب���ن الثالثة 
وال�ض���بعني عاما ومل يفرغ بعد من احلكايا والأفكار واملقالت 
التي ميكنها اأن مت���اأ اأعمارا على عمره، فلقد ظل يعمل وينتج 
ب���ذات ال���داأب والنتظ���ام والغ���زارة حت���ى الرم���ق الأخري من 
حيات���ه، ورحل ت���اركا م�ض���اريع مل تكتمل بعد واأعم���ال تنتظر 
النتهاء واأخرى يخزنها يف واعيته اىل اأن يفرغ مما بني يديه 
وياأتي دورها. لقد كان حكاءا كبريا، لين�ض���ب معينه ولتفرغ 

جعبته من الق�ض�ص واملواقف واملعاين. 
ولد خريي �ض���لبي عام 1938ون�ض���اأ يف قرية �ضبا�ص مبحافظة 
الدقهلية يف اأ�ض���رة متو�ضطة هى اىل الفقر اأقرب، ثم رحل اىل 
القاهرة فقريا و�ض���ائعا وم�ض���ردا وجواب���ا لاآفاق ومتنقا يف 
ال���دروب، فكان لكل ذلك دور كب���ري يف اغناء جتربته احلياتية 
واثرائها على نحو غري م�ض���بوق، مم���ا مكنه من الغو�ص حتى 
الأعم���اق يف تافي���ف وتفا�ض���يل احلي���اة ال�ض���عبية امل�ض���رية 
ب���كل تنوعه���ا وتراكبها حتى غ���دا موؤرخها الأدب���ي واجلمايل 
و�ضفريها الروحي والثقايف من دون منازع. لقد انحاز خريي 
�ض���لبي اىل هوؤلء الب�ضطاء من املهم�ضني والفقراء وال�ضعايدة 
والنازح���ني و�ض���كان املقاب���ر والع�ض���وائيات والق���رى النائية 
وتعاط���ف مع اأ�ض���حاب الطراف���ة واملقالب من ب�ض���طاء الريف 
وقدمه���م عل���ى اأنهم اأبطال عظ���ام، حتى خطاياه���م وقباحاتهم 

جاءت على قدر كبري من اجلمال والن�ضانية. 
لقد راأى خريي �ضلبي عامله باأعني هوؤلء الب�ضطاء فر�ضم اأمناط 
روؤيته���م للواقع الذي يعي�ض���ون ق�ض���وته وبوؤ�ض���ه، فابتعد عن 
التفل�ض���ف ووادعاء احلكمة وتقم�ص الوعي اليومي الب�ض���يط 

لأبطال���ه وتبن���ى طريقته���م يف التفك���ري والتعب���ري واملماحكة 
وامل�ضاحنة والحتيال وابتكار ال�ضعادة و�ضرقة الفرح. فتمكن 
من خلق اأج���واء احلياة الفق���رية باألفاظها اخل�ض���نة، ومعاناة 
البحث عن الرزق بحيلها النابية، واملكابدة الوجودية بلوعتها 
الروحية والنف�ض���ية، را�ضما من كل ذلك لوحات ان�ضانية بالغة 
الرق���ة والتوه���ج والعم���ق يف الآن نف�ض���ه، كم���ا متك���ن من اأن 
ي�ض���نع من م�ض���ائر اأبطاله وماآلتهم ال�ضخ�ض���ية ما يكاد ي�ضبه 
ف�ضول عميقة الغور يف درا�ضة جمالية للنفو�ص وال�ضخ�ضيات 
وحت���ولت الواقع ال�ضيا�ض���ي امل�ض���ري امل�ض���طخب، لتقل يف 
اأهميتها ول دللتها العميقة عن ما ميكن اأن ت�ضل اليه الأبحاث 
الأكادميي���ة الر�ض���ينة لعلم���ي النف�ص والجتم���اع وان مت ذلك 
بطريقته اخلا�ض���ة التي تك�ضف عن اخلفي والكامن يف اأعماق 

الوعي والوجود الن�ض���اين وامل�ض���ري. فانطبق عليه ماذكره 
فريدري���ك اجنلز عن بل���زاك، م���ن اأن قراءة اأعمال���ه قد متنحك 
وعيا اجتماعي���ا باأكرث مما متنحه لك مكتبة يف علم الجتماع. 
انه���ا مورفولوجي���ا الواق���ع امل�ض���ري ب���كل اأبعاده الن�ض���انية 

والجتماعية وال�ضيا�ضية. 
متيزت اأعمال خريي �ضلبي، اىل جانب ذلك، بالطرافة والقدرة 
عل���ى حتقيق املتعة والت�ض���لية الفائقة، فا ميكن���ك ال اأن تكمل 
ق���راءة ق�ض�ض���ه وروايات���ه واأن���ت ممتل���ىء بالده�ض���ة واملتعة 
وال�ض���حك من اأعماق قلبك برغم ماأ�ضاوية الأجواء وقتامتها.. 
فهناك �ضبه العاطل الذي ي�ضرق احلذاء الثمني من اأخيه الطبال 
املي�ض���ور احلال لكى يكمل زفافه من ثمنه )يف جمموعة �ضارق 
الفرح(، وهناك من يحرف التزويغ من حم�ضل البا�ص ويبدع 
في���ه باعتباره فن���ا معتربا، ذلك الباحث اأبدا ع���ن مكان للمبيت 
والن���وم يف مدين���ة قامت���ة لترح���م )م���وال البي���ات والنوم(، 
وهناك من يعمل يوما كاما من اأجل وجبة من الفول والب�ضل 
والباذجن���ان املقلى في�ض���عر بعدها باأنه قد اأ�ض���حى مثل الثور 

املتقد بالقوة والطاقة يف )اأولنا ولد(.. الخ.
لقد متيزت معظم الأعمال الروائية لهذا الكاتب الكبري بطولها 
الن�ضبي، نظرا لقدرته الفائقة على توليد احلكايات وت�ضفريها 
وال�ضتطراد فيها من دون اأى قيود اأو خ�ضوع ظاهر ملتطلبات 
البناء الروائي و�ض���روراته الفنية، فجاء فنه اأقرب اىل الأدب 
ال�ض���فاهي واحلكي احل���ر من���ه اىل الأبنية امل�ض���نوعة مبتانة 
وهند�ضة حمكمة. وهو ما اأدى اىل اأن ي�ضبح فن خريي �ضلبي 
فن "ج���و" اأو بيئ���ة millio اىل جانب كونه فن ال�ضخ�ض���ية 

واحلدث بذات القدر من القوة.
لقد رحل �ض���احب "�ض���هاريج اللوؤلوؤ" خملفا وراءه �ض���هاريج 
هائل���ة مليئ���ة بالقيم���ة واملعن���ى وجدي���رة بالتاأم���ل والتعل���م 
من ال���اآىلء الروائي���ة والق�ض�ض���ية واملقال الأدب���ي والنقدي 
والتحقي���ق، فلقد كان الراحل الكبري، برغم بع�ص ت�ض���ريحاته 
الهجائي���ة، �ض���علة و�ض���اءة دائم���ة التوه���ج والفاعلي���ة اأنارت 

حياتنا الأدبية والثقافية. 

عن �حلو�ر �ملتمدن

ه���و احلل���ُم الذي ي���راود كلَّ فن���ان ومب���دع، اأن 
مي���وت يف حقله و�ض���ومعته، فراق�ض���ُة البالية 
ل حتل���م باأك���رث م���ن اأن تتح���ّرر روُحه���ا ف���وق 
خ�ض���بة امل�ضرح، والكاتُب ل يكفُّ عن احللم باأن 
ميوت وقلُمه يجول ي�ض���نع اإبداعًا على الورقة 
البي�ض���اء، فطوب���ى خل���ريي �ض���لبي وق���د حقق 
حلمه، فيموت فجرًا وهو يكتب مقاله اليومي. 
خريي �ضلبي )1938-2011(، �ضاحب ال�ضبعني 
كتاب���ًا، م���ا ب���ني الرواية والق�ض���ة وامل�ض���رحية 
والدرا�ض���ات وال�ض���رية الذاتية، طاردته �ضهوُة 
الكتاب���ة من���ذ اعتمرت���ه هواي���ُة التج���وال ب���ني 
اأر�ض���فة الكتب واملكتبات املتخ�ض�ض���ة يف بيع 
الكت���ب القدمية، فراح يج���ّرب قلَمه يف جمالت 
كتابية عدة: ال�ض���عر، النقد امل�ض���رحي، امل�ضرح، 
النق���د الأدب���ي، الأدب الإذاعي، النق���د الإذاعي، 
حت���ى تب���ني ل���ه يف الأخ���ري اأن���ه كان، ع���رب تلك 
�ص نف�َضه روائّيًا  الأ�ضكال الكتابية املتباينة، يكرِّ
ل مثيل له، بعد عدد �ضخم من الق�ض�ص الكثرية 
ورواي���ات ثاث ه���ي: »اللعب خ���ارج احللبة«، 

»ال�ضنيورة«، و »الأوبا�ص«.
ذلك البحث امل�ضني بني اأ�ضابري الكتب القدمية 
اأوقع���ه على اكت�ض���اف مه���م يقول اإن م�ض���رحية 
اأحم���د �ض���وقي »عل���ي بك الكب���ري«، لي�ض���ت اأوَل 
م�ض���رحية �ض���عرية يف تاريخ امل�ض���رح امل�ضري 
كم���ا ُي�ض���اع، بل �ض���بقتها جت���ارُب كثريٌة ت�ض���ل 
ا من  اإىل املائت���ني، م���ن بينه���ا ما ه���و اأن�ض���ج فنًّ
م�ض���رحية �ض���وقي، لكن التاريخ قد تغافل عنها، 
منها م�ض���رحيٌة للزعيم امل�ض���ري م�ضطفى كامل 
عنوانه���ا: »فتح الأندل�ص«. وهو ما دعاه لتقدمي 
عنوان���ه  اإذاع���ي  بربنام���ج  اأ�ض���بوعي  حدي���ث 
»م�ضرحيات �ضاقطة القيد«، كان يقدمه الروائي 

بهاء طاهر.
ويف خ�ض���م بحثه املحم���وم بني اأروق���ة الكتب 
القدمي���ة، ع���رث عل���ى مذك���رة �ض���غرية مكت���وب 
عليها: »قرار النيابة يف كتاب ال�ضعر اجلاهلي«، 
باإم�ض���اء »حممد ن���ور«، فكان اأن ع���اد اإىل كتاب 
طه ح�ضني الإ�ض���كايّل املثري للجدل، يف طبعتيه 
املحظ���ورة وامل�ض���موح به���ا، ليقراأه يف �ض���غف 
���ل. ثم يعود اإىل مذك���رة قرار النيابة ليجد  وتاأمُّ
اأن���ه اأم���ام ن����صٍّ اأدب���ّي رفي���ع الط���راز، مكتوب 
ب�ض���يغة قانوني���ة راقي���ة، فيعلن انبه���اره بهذا 
النائ���ب العام، ال�ض���اب املثقف املح���رم »حممد 
ن���ور«، ال���ذي حّق���ق مع ط���ه ح�ض���ني يف واحدة 
من اأ�ض���هر ق�ضايا الع�ض���ر واأخطرها. مل يخرج 
قراُر نور كتكييف قانوين، اأو فتوى ق�ض���ائية، 
���يَغ  اأو حم�ض���ر �ض���من وثائ���ق قانوني���ة، بل �ضِ
كاأمن���ا هو بحٌث علمّي ذو �ض���ياغة اأدبية راقية. 
هو ما جعل خريي �ض���لبي يت�ضاءل: هل �ضنعِت 
النه�ض���ُة الثقافي���ة الت���ي اأ�ض�ض���ها ط���ه ح�ض���ني 
ورفاُقه، مثَل هذا النائب املثقف؟ اأم اأن الو�ض���ط 
املثقف امل�ض���تنري )اآنذاك( الذي ينتمي اإليه هذا 
النائب ورفاُقه، هو �ض���انُع النه�ض���ة التنويرية 
الت���ي اأفرزت طه ح�ض���ني؟ فوج���د يف الأخري اأن 
�ضوؤاًل كهذا �ض���وؤاٌل جديّل ي�ضبه: الدجاجة اأوًل 

اأم البي�ضة؟!
ح���ني جل�ض���ْت قام���ٌة هائلة مثل طه ح�ض���ني على 
كر�ض���ي الته���ام، اأم���ام نائ���ب ع���ام، ُيع���دُّ م���ن 
تامذته، اإمنا كان يف الواقع يجني ثمار غر�ضه 
ال�ض���تناري الطي���ب، ذاك الذي اأين���ع رجاًل يف 

مواقع ال�ض���لطة ُيق���ّدرون قيم���َة الِعل���م والعامِل 
وحرية البحث والجتهاد. طارد خريي �ض���لبي 
�ض���وؤاٌل مه���م ب�ض���اأن حماكم���ة ط���ه ح�ض���ني عام 
1926، تل���ك الت���ي ُح�ض���مت ل�ض���احله: ه���ل ما 
اأن�ض���فه قراٌر �ضيا�ض���ي، اأم اأن الذي اأن�ضفه كان 
بالفع���ل قانونًا ُيقرُّ له بحرية الجتهاد واحلرية 
يف التعب���ري؟ تل���ك كان���ت ق�ض���ية كت���اب خريي 
�ض���لبي املهم: »حماكمة طه ح�ض���ني«، الذي ُطبع 
يف ب���ريوت طبع���ًة حم���دودة يف ال�ض���بعينيات 
املا�ض���ية، ع���ن املوؤ�ض�ض���ة العربي���ة للدرا�ض���ات 
والن�ض���ر، ل�ض���احبها عب���د الوه���اب الكيايل، ثم 
اأعيدت طباعته يف م�ضر مرات عدة بعد الطبعة 

الأوىل بع�ضرين عامًا. 
لَك���م نحت���اج الي���وم اإىل األف طه ح�ض���ني، كقائد 
تنويري، وملاي���ني من ذلك النائب العام املثقف 
ف�ض�����اء  يف  ي�ض���خُب  ال���ذي  الظ���ام  ملحارب���ة 
اجلميل���ة م�ض���ر، ب�ض���وت اجلم���ود والتخّل���ف 
والرجعي���ة، وال���كام با�ض���م الله، حا�ض���اه، تلك 
ول  مب�ض���َر  تلي���ق  ل  الت���ي  الدام�ض���ة  العتم���ة 

بالألفية الثالثة.
خريي �ض���لبي كاتب املهم�ضني والفقراء، مل تكن 
حتلو ل���ه الكتابُة اإل يف �ض���ومعته بني القبور. 
انتب���ه مبك���رًا يف �ض���باه اإىل ازدواجي���ة اللغ���ة 
يف حياتن���ا، نتكل���م بالدارجة امل�ض���رية ونكتب 
بالف�ض���حى، ث���م نظ���ر حول���ه فوج���د ع�ض���رات 
املعاجم لع�ض���رات الفئات، لي�ص فقط الدارجات 
ا على �ضريط وادي  امل�ض���رية التي تتباين راأ�ضيًّ
م�ض���ر، من الإ�ض���كندرية حتى اأ�ض���وان، مرورًا 
مبئات امل���دن والقرى والنج���وع والكفور التي 
ميتلك كلٌّ منها ل�ض���اًنا مغايرًا، ومعجمًا خمتلفًا، 
بل كذلك على م�ضتوى املهن واحلرف والطبقات 
واحل���داد،  للنج���ار،  معج���ٌم  فثم���ة  والأعم���ار، 
وال�ض���اعي، واملو�ض���يقّي، واخلّب���از، والكّواء، 
والنا�ض���ج والطفل، واملتعلم والأم���ّي... وهلّم 
ج���را. كان رج���اُل قريت���ه يق�ض���دونه ليكتب لهم 
اخلطابات اإىل ذويهم. ُين�ضت اإليهم ثم يغافلهم 

ويكتب بالف�ض���حى. وحني يقراأ عليهم ما كتب، 
كتاب���ة منط���وق  عل���ى  يرف�ض���ونه، وي�ض���ّرون 

كامهم.
اأم���ا اأطرف م���ا ح���كاه يل عّما ح���دث بينه وبني 
عمي���د الأدب العرب���ي، ف���كان ح���ني متاك���ر على 
الأ�ض���تاذ طه ح�ض���ني، الذي ل ي�ض���مُح بالتهاوِن 
مع اللغة الُف�ضحى، حتى يف امِلزاح. طه ح�ضني 
الذي انتقد »ليلى مراد« حني غّنت يف فيلم »غَزل 
البنات«: »اأبج���د هوز ُحّطي كلمن«، لأنها قالت: 
»�ض���كل الأ�ض���تاذ بق���ى من�ض���جٌم« وكان يريدها: 
»من�ضجمًا«، لأنها خرُب »بقى«، مبعنى: »اأ�ضبح« 

من اأخوات كان.
ق���رر خريي �ض���لبي يف بداي���ة حيات���ه اأن يكتَب 
رواية: »الأيام« كم�ضل�ضل لاإذاعة. ول بد، اأدبّيًا 
وقانونّي���ًا، م���ن موافقة كاتب العم���ل. ذهب اإىل 
بيت الأ�ضتاذ بالزمالك، فرّحب الأ�ضتاُذ بالفكرة، 
�ض���ريطَة اأن يك���ون احلواُر بني ال�ض���خو�ص يف 
امل�ضل�ض���ل بالعربية الف�ض���حى! واأُ�ض���ِقَط يف يِد 
ال�ضيناري�ضت ال�ض���اب! هل يتكلُم اأبناُء ال�ضعيد 
امل�ض���ري بالف�ضحى يف حياتهم اليومية؟ ولأنه 
لي����ص ممكن���ًا اأن ُي�ض���اَوَم الأ�ض���تاُذ يف �ض���رطه 
ال�ض���عب، ولي�ص ممكًنا كذلك اأن يتخلى ال�ضابُّ 
ع���ن حلم���ه؛ التجاأ اإىل ده���اء الفنان وامل�ض���ري 
���ُق  يف اآن. كتب احلوار على الن�ض���ق الذي يتَّ�ضِ
ف�ض���حى ودارج���ًة يف اآن! مثا: »مع���ي جواٌب، 
اأَْحِلُف بالله لو �َضاَفُه خملوٌق َلُرْحُت يف داهية«، 
هكذا �ض���يقروؤها خريي �ض���لبي على الأ�ضتاذ طه 
ح�ض���ني، لنت���زاع موافقته، بينما يف امل�ضل�ض���ل 
�ض���ينطقها عبد الوارث ع�ض���ر، بت�ض���كني نهايات 
الكلم���ات، مثلم���ا نح���ن يف دارجتن���ا امل�ض���رية 
اليومية، مع تلوين الل�ضان باللكنة ال�ضعيدية.

- اأ�ضرار الكتابة يف �ضريته الأخرية »اأُن�ص 
احلبايب« )يا�ضر مهني(

عن �حلياة

ـــــارق الــفــرح ــي س ــب خـــيـــري شــل
�سالح �ل�سروي

فاطمة ناعوت

خــيري شلبـــي 
شــيخ الحكائين المصريين
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�ض���رطان ل ب���ّد م���ن حتقيقهما كان ق���د األزمني 
بهما مدير دار 'م�ض���رية للن�ضر'، نا�ضر روايتي 
'اجل���راد يحب البطي���خ' يف القاهرة: ال�ض���رط 
الأول هو انه على ا�ض���تعداد لن�ضرها اذا لقت 
اإعجاب اأهم ناقد م�ض���ري يف الأدب وال�ض���عر، 
ال وهو الناقد املعروف 'ابراهيم فتحي'، واإن 
اأعجبته فمن املفيد اأي�ضا ان َيكتب عنها مقّدمة 
نقدي���ة ُيقتب�ص منها لتظهري الكتاب، فهو ا�ض���م 
معروف �َض���ُيلِفُت انتب���اه الق���راء اىل اأهميتها 
وي�ض���اعد عل���ى ترويجه���ا، بينم���ا ان���ا ل�ض���ت 

معروفا يف هذا املجال، وهذا ما كان.
وال�ض���رط الثاين ان نقّدم ن�ض���خة منها لاأديب 
والكات���ب امل�ض���ري 'خريي �ض���لبي' ك���ي يكتب 

عنها بعد �ضدورها، وهذا ما كان.
وال�ض���راحة راح���ة، فاأن���ا كنت اأجه���ل من هو 
'ابراهي���م فتح���ي' وكنت اأجهل م���ن هو 'خريي 
�ض���لبي؟ وينطب���ق علّي املث���ل القائ���ل ' الذي ل 
يعرفهم���ا يجهلهما'. �ض���عرت باخلج���ل، فكيف 
يل ان اأك���ون كاتب���ا روائي���ا واأن���ا ل عل���م يل 
بهذه القامات ال�ض���امقة، بينما قبلت ب�ض���رطّي 
النا�ض���ر من دون ان اأ�ض���األه عن �ضبب اإ�ضراره 
على حتقيق �ض���رطيه، وبدا يل انه اأكرث معرفة 
وثقاف���ة واطاعا مني على احلركة الأدبية يف 
م�ض���ر، وبخا�ض���ة اّن مهمت���ه كنا�ض���ر تتيح له 

املجال كي يكون قريبا منها.
رافقن���ي النا�ض���ر اىل مكت���ب ال�ض���تاذ 'خريي 
�ض���لبي' كي نهديه ن�ض���خة عن روايتي وهي ل 
ت���زال 'طالع���ة من الف���رن'. وال�ض���راحة راحة، 
مل اأك���ن اأتوقع ان ارى امامي ان�ض���انا ب�ض���يط 
املظهر، يجل�ص خلف مكتبه املليء بال�ض���حف 
واملج���ات والكتب ب�ض���كل فو�ض���وي، وحالة 
الب�ض���اطة التي هو فيها ل ت�ضبه باأي �ضكل من 
الأ�ض���كال اأ�ض���حاب املكات���ب املرّفه���ة واملكّيفة 
واملهندمة، ومل يكن مهندم ال�ضكل وامللب�ص كما 
قد تتخّيل �ض���كل العظماء. كان بكل ب�ضاطة با 
مّزينات او مغرّيات ل�'اللوك الأ�ضلي' الطبيعي 

الذي تطّور معه مع الزمن ومع كرب �ضّنه.
كل  ع���ن  مندوب���ا  ي�ض���تقبل  كم���ن  ا�ض���تقبلني 
فل�ض���طني، بحما����ص منقط���ع النظ���ري، م���ع اّن 
ه���دوءه الذي ين���ّم ع���ن توا�ض���ع مبالغ وغري 
م�ض���طنع يجعل���ه يب���دو قلي���ل احلما����ص لأي 

�ض���يء، ف�ضخ�ض���يته الهادئ���ة ورّد فعل���ه ال���ذي 
يوحي باإن�ضان ر�ضني وتاأملي وكابت لثورته 
الداخلية يجرفك اىل هدوئه اخلارجي املريح 

فيعديك به.
تاأّث���رت كثريا عندما فاجاأين النا�ض���ر بعد اأيام 
م���ن زيارتنا لاأديب الكبري بن�ض���خة عن مقالة 
ال�ض���تاذ 'خريي �ض���لبي' املكتوبة بكرم منقطع 
النظري ومّزينة ب�ض���ور عن النتفا�ضة الوىل 
التي تدور حولها روايتي، واملمهورة بكلماته 
ال�ضل�ض���ة التقييمّية ال�ض���ادقة، والت���ي اّتَخَذْت 
�ض���كل ريبورت���اج طوي���ل مزّي���ن ب���راأي ناق���د 

متمّكن من اأدواته.
ه���ذا املعلم املبدع خريي �ض���لبي، الذي عّلمني 
من خ���ال لقاء يتيم معه يف مكتبه املتوا�ض���ع 
يف القاه���رة، اّن���ه مهم���ا تقّدمن���ا يف العمر فا 
ب���ّد اأن نع���رف اننا ل زلنا �ض���غارا يف املعرفة، 
واننا ل ن���زال جنهل الكثري م���ن اأمور الثقافة 
واحلي���اة، وحت���ى ان كان ذل���ك يف جم���الت 
تخ�ض�ض���اتنا. عّلمن���ي ان الإن�ض���ان َمهم���ا كرب 
ا�ض���ما واأخاق���ا و�ض���هرة وفك���را، فه���و يكون 
كب���ريا يف كل ذلك ل���دى ُمقّدري���ه، ولكنه يبقى 
�ض���غريا جدا يف توا�ض���عه الإن�ض���اين و�ضكله 
الآين اليوم���ي، وه���ذا الن���وع م���ن التوا�ض���ع 
هو ال���ذي يجعلنا جاهزين للمزي���د من التعلم 
والتك���رّب  بالعظم���ة  ال�ض���عور  لأّن  واملعرف���ة، 
ق���د يعمي قلوبن���ا عن حقيق���ة ات�ض���اع املعرفة 
والتجرب���ة، اأك���رث بكثري من م���ّدة حياتنا على 
الأر����ص. تعّلم���ت ان العظم���ة اّن���ك كلم���ا زدت 
�ض���هرة ت�ض���ّد يف �ضخ�ض���يتك اىل املزي���د م���ن 
ان  ال�ض���طحية  واأّن  والتوا�ض���ع،  الب�ض���اطة 
ت�ض���طنع العظم���ة �ض���كا بينما ان���ت ل زلت ل 

تفقه من الثقافة واملعرفة الكثري.
ت���رى ما الدافع الذي جع���ل هذا الكاتب الكبري 
يق���راأ رواية ل�ض���اب غري روائي غ���ري معروف 
مثلي مل ي�ض���مع عن���ي اأكرث من انن���ي قادم من 
فل�ض���طني؟ اأية ِرفعة ه���ذه التي جتعله يعرفني 
ويتعّرف على كتابت���ي الروائية الأوىل بينما 
ه���و �ض���احب الرواي���ات والكت���ب واملق���الت 
والأبح���اث كنت اأجهل���ه طوال ه���ذه املّدة ومل 

اأكن قد قراأت له اي �ضيء من كتاباته؟
قلوبن���ا،  يف  خال���دا  �ض���لبي  خ���ريي  �ض���يبقى 
و�ض���يبقى اأر�ض���يفه من���ارة يتعّلم منه���ا النا�ص 
الإن�ض���انية وحب املعرفة وفهم احلياة ب�ض���كل 

اأ�ضفى واأف�ضل واأرقى واأكرث جمال وذوقًا.

ر��سي �سحادة 

�أكرم �لق�سا�س

الدرس الكبير الذي تعلمته من األديب 
العظيم خيري شلبي 

يف منت�ض����ف الت�ض����عينيات، قابلت����ه عند باب 
القاعة الرئي�ض����ة املجهزة للقاء ح�ضني مبارك 
م����ع الكت����اب واملثقف����ني على هام�����ص معر�ص 
الكتاب، وما اإن دخلنا �ض����وًيا حتى ا�ض����توقفه 
اأحد اأفراد ' اأمن الرئا�ضة ' بعد اأن اأ�ضدر جهاز 
الفح�ص اإنذاًرا اإثر عبور حفيدته ال�ض����غرية، 
�ض����األه الرج����ل بابت�ض����امة ثلجية: ' ح�ض����رتك 
معاك اإيه يف ال�ضنطة دي؟ ارتبك عمنا خريي 
�ض����لبي وق����ال بتلقائي����ة: متعلقات �ضخ�ض����ية 
رد الرج����ل قائا: ح�ض����رتك حاتنتظ����ر معانا 
�ضوية، والتفت اإيل بابت�ضامته الباهتة قائًا: 
' ح�ض����رتك اتف�ض����ل '، ودخل����ت، وظ����ل عمن����ا 
خ����ريي �ض����لبي واقًف����ا بجوارهم، وم����ن بعيد 
راقبت امل�ض����هد.. ج����اء خبري وفت����ح احلقيبة 
بعناي����ة، ومررها على جهاز �ض����غري واأخرج 
منه����ا ' قلما �ض����خًما ' كان عمنا خريي يتباهي 
باأنه ن�ض����خة من مائة ن�ض����خة ن����ادرة اأنتجتها 
ال�ض����ركة للدعاي����ة لك����ن ' القلم العجي����ب ' اأثار 
ريب����ة و�ض����كوك رج����ال اأم����ن مب����ارك ففككوه 
قطعة قطعة ليتاأكدوا اأنه ' قلم ' ولي�ص ج�ض����ًما 
مفخًخ����ا مع����ًدا لغتي����ال ' ال�ض����يد الرئي�����ص '!! 
وبع����د اأن اطماأن����وا اأن����ه ' قلم ' اأع����ادوه مفكًكا 
لع����م خ����ريي معتذري����ن!!! هن����ا تاأم����ل خريي 
�ضلبي قلمه املمزق.. وت�ضاءل بهدوء: ' ممكن 
بنف�����ص  امل�ض����وؤول  ال�ض����يد  اأروح؟!' رد علي����ه 
البت�ض����امة الثلجي����ة وب�ض����كل قاط����ع: ' طبًعا 
لأ.. اتف�ضل ادخل '.. ودخل خريي �ضلبي اإىل 
القاع����ة ' منزوع ال����روح ' يلهث وما اأن جل�ص، 

حت����ي ق����ال يل هام�ض����ًا: ' وربنا لأنتق����م منهم 
وبنف�����ص القلم ' وظل �ض����امًتا ط����وال اللقاء.. 
بعد �ض����هرين تقريًبا ات�ضل بي قائًا: ا�ضري 
جمل����ة العربي واقراأ ق�ض����تي الإنتقامية، وما 
اإن ق����راأت الق�ض����ة حت����ى انفجرت �ض����احًكا.. 
وهاتفت����ه ف����وًرا، قل����ت ب�ض����خرية: ي����ا عمن����ا 
اجلماع����ة اإياه����م عندهم ح����ق.. ده قلمك طلع 
مفخخ فعًا!! رد �ضاحًكا: ' لأ ده مدفع ر�ضا�ص 
'!! قراأت الق�ض����ة مرة ثانية لأكت�ض����ف اأنها من 
اأبدع ما كتب خريي �ض����لبي فلق����د اأعاد رواية 
احلكاي����ة كما حدثت وكم����ا راأيته����ا ولكن من 
زاوي����ة م�ض����اعره وعينه ال�ض����اخرة، خا�ض����ة 
ذلك امل�ض����هد الذي ير�ض����د في����ه تاأم����ل الكاتب 
لقلمه وهو يتف����كك يف اأيدي ' جاوزة النظام 
' وم�ض����اعره املتاأرجحة بني ال�ض����ك والغ�ضب، 
را�ض����ًدا �ض����عوره بالرع����ب لدرج����ة اأنه ي�ض����ك 
فج����اأة اأن القلم قد يكون مفخًخ����ا من دون اأن 
يعل����م، واإل فلماذا ر�ض����ده اجله����از الدقيق؟! 
ق�ض����ة بديع����ة كتبه����ا، بحرقة وغ�ض����ب بقلمه 
املفخ����خ ليف�ض����ح غب����اء املوؤ�ض�ض����ة وغاظتها 
الوقحة التي تده�ص قلوب النا�ص، فجر�ض����هم 
و�ض����خر م����ن غبائه����م متاًم����ا كم����ا كان يفع����ل 
ال����راوي ال�ض����عبي عرب اأجي����ال واأجي����ال هذا 
ال����راوي ال�ض����عبي احلكاء ال�ض����اخر هو اجلد 
الأعلى خل����ريي �ض����لبي املبدع الذي ا�ض����تلهم 
منه اأ�ض����لوبه املتفرد يف ال�ض����رد الروائي ذلك 
ال����ذي يت�ض����عب اإىل حكايات �ض����غرية تتوالد 
وتتوال����د لتتجمع مرة اأخرى نا�ض����جة عوامل 

روايات����ه وبناءها الفني غائ�ض����ًا يف جمتمعه 
والق����رى  واحل����ارات  الأزق����ة  ب����ني  متج����وًل 
والكفور التي منه����ا جاء واإليها ينتمي وفيها 
عا�ص حياة ال�ض����نك والفق����ر متنقًا بني املهن 
ال�ض����غرية باحًث����ا عن قوت يوم����ه وهي املهن 
الت����ي مل يخج����ل منه����ا يومًا، لآن ال�ض����ريف ل 
يخج����ل من ' الك����دح '... ولقد اأتاح����ت له هذه 
امله����ن اأن ينهل من فنون واأ�ض����الة وح�ض����ارة 
ه����ذا ال�ض����عب ليج�ض����د فيم����ا بع����د يف كتابته 
مام����ح الب�ض����طاء وروحهم فاإنه ر�ض����ام ماهر 
ي�ضور تفا�ضيل الوجدان فتتج�ضد اأمام اأعني 
القراء وكاأنها متاثيل �ضرحية عماقة.. وراح 
بكلمة ' املفخخ ' امل�ض����تبه به من قبل ال�ضلطات 
ير�ضم مامح اأحام واآلم واإحباطات النا�ص 
وم�ض����راتهم وخطاياه����م ال�ض����غرية برباع����ة 
وع�ض����ق وبرغم اإبداعه املتع����دد والغزير ظل 
وفًي����ا لل����راث ال�ض����عبي فاأ�ض�����ص �ضل�ض����لة من 
اأهم �ضا�ض����ل هيئة ق�ض����ور الثقافة ن�ض����ر فيها 
عي����ون الإبداع الراثي ال�ض����فهي والب�ض����ري 
ليحاف����ظ عل����ي ذاك����رة ال�ض����عب م����ن الندثار 
ليكون مكتبة �ضخمة يف كل بيت ت�ضم اإبداع 
هذا ال�ضعب العبقري.. وظل حتى اآخر حلظة 
يكتب ويكتب وينرث احللم واجلمال والهوية 
م����ن دون النظر اإىل املقابل امل����ادي، فالطيور 
الربي����ة ل تعرف غري الغن����اء ومل يعرف قلمه 
املفخخ يومًا غري تفجري طاقات الأمل واحللم 

يف �ضدور الب�ضطاء.  
 عن جريدة ال�ضبوع امل�ضري

يف كل مرة كنت األتقى العم خريي �ضلبي اأجد نف�ضي اأمام اأحد كبار احلكائني ورواة 
ال�ض���ري ولي�ص جم���رد كاتب موه���وب. فقد كانت لدي���ه جتارب يف الزم���ان واملكان، 

جتارب تنوء بحملها اجلبال.
كان يحك���ى عن اأبطال رواياته وق�ض�ض���ه كاأنه يخرجهم م���ن عاملهم ليقدمهم بطريقة 

جم�ضمة. 
وخ���ال الفرة يف اأوائل الت�ض���عينيات كانت احلوارات ممتدة بينن���ا، وكنت دائما 
اأ�ض���األه عما اإذا كان التقى وراأى كل �ضخ�ض���يات اأعماله، واكت�ض���فت اأنه بالفعل يكتب 
عن �ضخ�ض���يات عا�ص معها وتوحد مع حياتها للدرجة التي جعلته يتابع م�ض���ائرها 
حلظ���ة بلحظة، لكنه اأي�ض���ا اأعاد ولدة هذه ال�ضخ�ض���يات بغرائبيته���ا اأحيانا، ليقدم 

�ضرية تاريخية لل�ضعب امل�ضري، تختلف عن تاريخ ال�ضيا�ضة.
كان خ���ريي �ض���لبي يغرف من بح���ر ل ينفد من التجارب وال�ض���ور، لأنه كان مفتونا 
بال�ض���ري واحلكايات ال�ض���عبية، وله���ذا فيمكن اعتب���اره الراوى ال�ض���عبي احلديث، 
الذي يدور بحكاياته بني النا�ص ليقدمها، لكنها كانت �ض���ريا لأبطال من نوع خا�ص، 
يكت�ض���بون بطولته���م من كونهم يوا�ض���لون البق���اء اأحياء يف مواجهة كل عنا�ض���ر 
الفن���اء. وكان���ت عبقري���ة خ���ريي �ض���لبي اأنه كان ي�ض���تطيع اإظه���ار البط���ولت التي 
ميار�ض���ها النا�ص العاديون كل حلظة دون اأن يتوقف عندها اأحد، ولهذا فاإن خ�ضارة 
هوؤلء الب�ض���ر ل تقل عن خ�ضارة م�ضر روائيا مثل خريي �ضلبي قدم تاريًخا موازًيا 

ثرًيا لعامل م�ضر الجتماعي.
لق���د اعرف يل العم خريي �ض���لبي باأن كثريا من ال�ضخ�ض���يات الت���ي كتب عنها مثل 
اأحمد ال�ض���ماك، الذي كتب عنه »اأحام عم اأحمد ال�ضماك«، هم من اأ�ضدقائه املقربني. 
واأنه كان يتوحد يف م�ض���ائر اأبطاله للدرجة التي جتعله يتابع حياتهم وم�ض���ائرهم 
بع���د انتهائه من كتابة رواياته. كما اأنهم كانوا ي�ض���تمتعون بقراءة اأنف�ض���هم وروؤية 

حياتهم بعد اأن ت�ضدر الرواية.
خريي �ضلبي كان واحدا من اأهم الروائيني الذين قدموا ت�ضريحا للمجتمع امل�ضري 
يف الري���ف واأي�ض���ا عامل الفئات املهم�ض���ة يف املدن وت�ض���ابكات العاق���ات املتوازية 
واملتقاطعة ملن هم يف اأ�ضفل ال�ضلم الجتماعى واأعاه، وبالتايل جمع خريي �ضلبي 
يف رحلت���ه الإبداعية بني جتربة جنيب حمفوظ التي كانت تركز على القاهرة حيث 
ول���د حمفوظ وم���ات، وجتربة يو�ض���ف اإدري�ص التي رك���زت على الري���ف، واملدينة 

ب�ضكل اأقل. 
وكان غزير الإنتاج، اأ�ض���در اأكرث من 70 كتابا بني روايات وق�ض����ص ق�ضرية، وكان 
كتابه رحات الطر�ضجي احللوجي اإبداعا يجمع املا�ضي باحلا�ضر، وكانت رواياته 
�ضاخنة ت�ضعر مع كلماتها اأنك تعي�ص احلدث، كانت روايته »وكالة عطية« مثال لهذا، 
وه���و اب���ن الريف امل�ض���ري، ومن يريد اأن يتع���رف عليه ميكنه معرفة ذلك ب�ض���هولة 
من اأعماله، وميكن معرفة العامل التحتىي للقاهرة واملدن من اأعمال مثل »ال�ضطار، 
وموال البيات، والنوم، واأحام عم اأحمد ال�ض���ماك، وزهرة اخل�ضخا�ص، و�ضهاريج 

اللوؤلوؤ« وغريها، رحم الله خريي �ضلبي حّكاء ال�ضعب امل�ضري با منازع.

عن اليوم ال�ضابع

خــيري شلبــــي.. 
الحكــــاء

خيري شلبي والقلم المفخخ 

�أ�سامة عفيفي 
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اىل »افندية« واأهينوا يف خطاباته فتك�ض���رت 
هيبته���م، فهاج���ر 90 يف املائ���ة م���ن الطاقات 
امل�ض���تنريية اإم���ا لب���اد النف���ط واأم���ا للغرب، 
فانقطع���ت ال�ضل���ة ب���ني الطاق���ات امل�ضتنرية، 
فل���م جتد الأجيال اجلدي���دة نقادها يف ما عدا 
نقاد احلياة اجلامعي���ة اي ا�ضاتذة اجلامعات 
وهم غ���ري مقيدين لأنهم يكتب���ون حما�ضرات 
نقدي���ة ولي����ص نق���دًا جمالي���ًا. ا�ضات���ذة الأدب 
حّمل���وا الن�ضو�ص ف���وق طاقتها وا�ضتخدموا 

النظريات الغربية من دون روح.
بت�ض���يخوف،  متاأث���رًا  ابن���ًا  كن���ت  لكن���ك   *
ودو�ضتويف�ض���كي، ومك�ض���يم غورك���ي، مل���اذا 
تنك���ر عل���ى النقاد حتليله���م للن�ض���و�ص وفقًا 
���ا واأن الكتابة  للنظري���ات احلديث���ة خ�ضو�ضً
ت�ض���تفيد اكرث من غريها بات�ض���اع الو�ض���ائط 

والرجمات؟
- اأن���ا ل اأهاج���م اأح���دًا، ه���ذا جم���رد تف�ض���ري، 
مدر�ض���و الأدب ونق���اده اجلدد م���ع احرامنا 
ملجهوده���م، لكن نقدهم ل يتفاعل مع الإبداع، 
كم���ا اأن لغتهم ل ت�ض���ل اىل ق���راء الأدب الذين 
لي�ض���وا م���ن خريج���ي اجلامع���ة، وان ات�ض���ع 
امل�ضهد لنقاد من خارج كليات التخ�ض�ص مثل 
ف���اروق عبد الق���ادر وعبدالرحم���ن البنودي 
وابراهي���م فتح���ي وفري���دة النقا����ص احيانًا، 
لك���ن ف���اروق عبدالقادر ل���ه م���زاج خا�ص يف 
اختياراته ل ت�ض���تطيع ان تفر�ص عليه كتابًا، 
وله احلق يف اختيار ما يريده، هو يفعل ذلك 
بكفاءة عالية. �ض���ربي حافظ نقدره لهتمامه 
بالكتابة ال�ض���ابة وه���و يتميز بال�ض���افة اىل 
انه ا�ض���تاذ ل���اأدب بكون���ه كاتبًا مهم���ًا، يكتب 
م���ن دون اأن يفر����ص على العمل م�ض���طلحات 
اأجنبية. ابراهيم فتحي رمبا يكون هو الناقد 
ال���ذي نحن يف احتي���اج اليه، لأن���ه يكتب من 
الزاوي���ة اجلمالية خ�ضو�ض���ًا اجلانب التقني 
فنحن نرى جمالي���ات العمل من خال تقنيته 

وهو النقد الذي اأف�ضله.
* اأنت م���ن اأكرث املبدعني احتفاًء بالأ�ض���وات 
اجلديدة. هل ميكن احلديث عن م�ضهد روائي 

م�ضري جديد؟
هن���اك  الأخ���رية  الع�ض���رين  ال�ض���نوات  - يف 
نقلة روائية بعد اأن ا�ض���تطاع جيلنا ان يروج 
للرواي���ة فهو امل�ض���وؤول عن تل���ك الدفعات من 
الروائيني ال�ض���بان، نحن اأحدثنا قلعة ا�ضمها 
الرواي���ة امل�ض���رية، نح���ن الآب���اء ال�ض���رعيني 
يف  يح���دث  مل  م���ا  وه���ذا  الأجي���ال  له���ذه 
الجي���ال ال�ض���ابقة. هم لي�ض���وا لقطاء، وممن 
اأحبه���م �ض���هري امل�ض���ادفة، حمدي اأب���و جليل، 
يا�ض���ر ابراهي���م، يا�ض���ر عبد اللطي���ف، مريال 
الطحاوي، اأمينة زيدان، جنوى �ضعبان وكل 

منهم لديه مزاجه اخلا�ص.
* لك���ن ملاذا دائم���ًا نتحدث عن م�ض���هد روائي 

بينما تختفي بقية الفنون الكتابية الأخرى؟
- لأن الرواي���ة ف���ن �ض���عبي ط���وال تاريخه���ا، 
ه���ي �ض���د الر�ض���تقراطية برغ���م كونه���ا ابنة 
للربجوازي���ة لكنه���ا يف م�ض���ر ابن���ة �ض���رعية 
لل�ض���رية ال�ض���عبية التي دربتنا على الن�ضات 
ومتابعة احلكاية، لكننا مع الأ�ض���ف مل ننجح 
يف تطوير تلك التقنية لتدريب جمهور وا�ضع 

على التلقي.
* اأن���ت يف اأعمال���ك الأخرية متار����ص جتريبًا 

على الزمن، ما متطلبات ذلك؟
- الزم���ن طاملا كان من اأولوياتي، خ�ضو�ض���ًا 
وان اأعمايل حت���وي اهتمامًا باملكان، واملكان 
هو ما يحتوي الزمن، ع�ضقي للمكان يجعلني 

اتابع الأزمنة املتعاقبة عليه.
القاه���رة  ب���ني  جتول���ت  امل���كان،  ملنا�ض���بة   *
ودمنه���ور وتع���ددت مط���ارح �ض���ريتك، كي���ف 
اثر ذل���ك يف اختزالك تفا�ض���يل داخل اأعمالك 

الروائية؟
ال�ض���وارع  يف  م�ض���ردة  طفول���ة  عي�ض���ي   -
اكت�ضبني حا�ضة النتباه لكل ما هو حويل من 
�ضوت و�ض���وء وب�ضر. ولدت يف بيئة منزلية 
مثقفة، هذه الظروف كتبت يل جتارب مكثفة 
يف زم���ن قيا�ض���ي، يف دمنه���ور كن���ت اأدر����ص 

منفردًا متحمًا اأعبائي.
بك من الإبداع لكن هل كل  * �ضظف العي�ص قرَّ

فقري قادر على الإبداع؟ ما املعادلة؟
- لي�ص كل من تعر�ص لل�ض���قاء ي�ض���لح كاتبًا، 
الفطرة هي الأ�ض���ا�ص، مثًا عم احمد �ضديقي 
تاج���ر ال�ض���مك مل يدخ���ل مدر�ض���ة لك���ن لدي���ه 
يف  التعب���ري،  يف  طريقت���ه  مذهل���ة،  موهب���ة 
النظ���ر، يف احلي���اة، والب�ض���ر، ه���ذه موهب���ة 
كاتب مفطور، وه���و موديل روائي يل عندما 
اكتب عن �ضعيدي، هو مرجعي لكتابة مامح 
�ضخ�ضيات كثرية. عندما كنت �ضغريًا در�ضت 
»علم الفرا�ض���ة« من مكتبة اب���ن عمي، وعندما 
ب���داأت درا�ض���ته فوجئت بق���درة الع���رب على 
التق���اط روح ال�ضخ�ض���يات م���ن التفر�ص )اأي 
النظ���ر( اىل الوجوه، وا�ض���تفدت من ذلك يف 
تطبيق���ات عملي���ة كن���ت اأقوم بها يف مدر�ض���ة 
القرية، اإ�ض���افة اىل جتربتي منذ ال�ض���غر مع 
عمال الراحيل )عم���ال يعملون باليومية يف 
امل���زارع يف اأعم���ال زراعي���ة، ويرحلون من 
م���كان اىل اآخ���ر( وقد كانوا اأكرب مدر�ض���ة يف 
حيات���ي، و�ض���اعدين ذل���ك عل���ى تكوين خربة 
حب للب�ضر، فطاقة احلب جتعلك يف م�ضتوى 
قامة كل الب�ض���ر، ف���اإذا تعاليت عل���ى اأحد اعلم 
انك اأ�ض���بحت قزم���ًا، وهو ما اك�ض���بني حمبة 
الكائنات ال�ض���عيفة. والإ�ضفاق هنا حتى على 
الكائن���ات املزري���ة عل���م وممار�ض���ة، والكاتب 
احلقيقي ل بد اأن يتحلى بال�ض���رب وال�ضماحة 
كي يخلع ا�ض���د النا�ص �ض���راوة قناعه اأمامه، 
وهذا التدري���ب جعلني الآن قادرًا على �ض���رب 

اأ�ضخا�ص مبجرد النظر اليهم.

* كتبت ن�ضًا بليغًا عن حمنة مر�ضك الأخرية، 
هل ت�ض���ف لنا كيف تخليت عن عادات ا�ضيلة 

مع دخولك تلك املحنة؟
- اأن���ا �ض���خ�ص كث���ري امل�ض���ي يف كل رغباتي 
حت���ى النهاي���ة. عندما جل�ض���ت يف املنزل منذ 
اأدمن���ت  عائلي���ة،  ظ���روف  م���ع   ،1990 ع���ام 
ال�ضي�ض���ة وا�ض���تعبدتني فلم اأح����ص بخطرها 
اإل عندما اأ�ض���بت بت�ض���خم يف الرئ���ة، عاجزًا 
عن التنف�ص، �ض���رت جمربًا عل���ى الإقاع عن 
الن�ض���ان  ان اخ�ض���ع  عل���يَّ  التدخ���ني. وكان 
اجلام���ح داخل���ي لتاأدي���ب، خ�ضو�ض���ًا واأنني 
مدرب على ال�ض���تغناء ط���وال حياتي، وظلت 
اآخ���ر علب���ة �ض���جائر مو�ض���وعة عل���ى مكتبي 
ومفتوحة حت���ى الآن، لأين اأعرف نف�ض���ي لو 
رميتها بع�ض���بية رمب���ا اأعود اليها. وو�ض���ف 
يل الطبي���ب املعالج امل�ض���ي، كن���ت كمن يتعلم 
امل�ض���ي للم���رة الوىل، فكتبت ذل���ك الن�ص عن 

تلك املحنة.
* ل���ك راأي �ض���ديد الق�ض���وة يف كتاب���ة املب���دع 
ال�ض���رية الذاتية، األي�ص املبدع اأحق من غريه 
مبا يعي�ص من ازدواج بني املتخيل والواقعي 

يف اأن يكتب �ضرية ذاتية؟
- اأي مب���دع يدع���ي اأن���ه يكت���ب �ض���رية ذاتي���ة 
ه���و كاذب. ال�ض���رية الذاتي���ة ح���ق للزعم���اء 
والروؤ�ض���اء لأن لديهم ما يحكون���ه للعامل. اما 
املبدع فهو حني يحاول كتابة �ضرية ف�ضيكتب 
�ضخ�ض���ية جدي���دة، كذل���ك رمبا ي�ض���ر بالعامل 
املحيط به، فمن اعتاد على التخيل م�ض���تحيل 
اأن يك���ون اأمين���ًا م���ع ذاته والآخري���ن. ومثال 
على ذلك �ض���رية توفيق احلكيم يف »ع�ض���فور 
من ال�ضرق«، ل اأظن من قراأها ي�ضتطيع التاأكد 

من كون هذا توفيق احلكيم احلقيقي.
* ت�ض���كك يف بع�ص اجلوائ���ز ومتدح البع�ص 

الخر، ما معيارك؟
- اجلائ���زة ل ت�ض���مى جائ���زة اذا م���ا اأ�ض���طر 
املب���دع اىل التقدم اليها. ه���ي يف هذه احلالة 
م�ض���ابقة. واأي كات���ب يحرم نف�ض���ه ل يتقدم 
اىل �ض���باق، لأن���ه �ضيخ�ض���ع اإبداعه ل�ض���روط 
الت�ضابق، واجلائزة احلقيقية تفاجئ املبدع. 
وان كنت ع�ضوًا يف بع�ص امل�ضابقات فاإن ذلك 
يرفع من م�ض���توى امل�ض���ابقة ليجعلها مبثابة 
اجلائ���زة لأن م�ض���توى جل���ان التحكي���م يرفع 

احيانًا من م�ضتوى امل�ضابقات.

* كي���ف متار�ص فك���رة عمل جديد ج���دًل معك 
وكيف تدير عاقتك بالن�ص الروائي؟

- عملية الإبداع عملية �ضرية ل تخ�ضع لقانون 
ج���ازم. اأحيان���ًا ابداأ كتاب���ة عمل واأ�ض���ل اىل 
نقطة فاأتوقف، وتخرجن���ي فكرة لكتابة عمل 
جديد خمتل���ف متامًا، ج���ذور اأي عم���ل تنمو 
مبعزل عن كاتبها وتلح عليه ليكتبها، وعندما 
ابداأ الكتاب���ة اأدخل بئرًا عميقة فاأنف�ض���ل عما 
حويل، وتزودين ا�ض���رتي بالقهوة، وال�ضاي، 
يف منته���ى الهدوء، واحيانًا ما يوقف الكتابة 
�ض���وت نافر م���ن اخل���ارج، واحيان���ًا اتوقف 
بفع���ل ال�ض���اأم. �ض���اعتها اقوم واحت���رك قليًا 
واأ�ض���نع �ض���ايًا، لأع���ود وكاأنن���ي ول���دت م���ن 
جديد، وتتبدد ظلمة التوقف، ت�ض���احبني يف 
وق���ت الكتابة كتيبة م���ن ال�ض���وات الغنائية 
يف مقدمها حممد قنديل و�ض���عاد حممد وليلى 
م���راد وحممد عبد املطلب وح���ني التوهج يف 
الكتاب���ة ل يعلو �ض���وت فوق ال�ض���يدة فريوز 
فه���ي قرين���ة اخلي���ال وم�ض���علته، ل ا�ض���دق 
احيانًا اأنها �ض���وت ب�ض���ري، فه���ي كمان طائر 
يخاطب الح�ض���ا�ص والقلب ل الآذان. اما عن 
طقو�ص الكتابة فاأنا فاح ل اأتعامل مع اأجهزة 
الكومبيوت���ر. لدّي 40 قلمًا من اف�ض���ل اأنواع 
اقام احل���رب، واكتب يف ك�ض���كول كبري. بعد 
نهاية الكتابة الأوىل للعمل )قما�ض���ته الأوىل( 
اتركه ملدة �ض���هرين، ثم اف�ضلها لت�ضلح رواية 
اأو ق�ض���ة طويل���ة واأحيان���ًا اك���رر ال�ض���ياغة 

الثاني���ة 40 مرة، ف���اأول كتابة جتميع خليوط 
�ض���ردية. الكتاب���ة الثانية اق���رب اىل التوليف 
بني كل تلك اخليوط، وفيها تهذيب العمل مما 
قد ميار�ص عليه اي ت�ض���وي�ص فيبقى منه فقط 
ما ه���و متما�ض���ك واأ�ض���يل. واحيان���ًا تختلف 
الن�ض���خة الأخرية عن امل�ضودة الوىل وكاأنها 
رواية اأخرى. ورمبا اأرمي الن�ض���خة الأخرية 

فعدد ما مزقته من اأعمال يفوق ما ن�ضرته.

عن احلياة

�لقاهرة – هاين دروي�س 

*مل تكتب كل ما تريده نتيجة حماذير رقابية 
اأ�ضبحت جزءًا من تركيبة املبدع، �ضحيح؟

- لي�ص ب�ض���بب املحاذير الرقابية الدينية. انا 
فع���ًا لدي م�ض���اريع عدة اأحج���م عن اخلو�ص 
فيه���ا لن املجتمع امل�ض���ري ما زال يتعامل مع 
العم���ل الإبداعي بن�ض���ج قلي���ل، لأننا جمتمع 
حتكم���ه تقالي���د موغل���ة يف الق���دم، وحدث���ت 
تغي���ريات كث���رية وان كان ق���د تعل���م اجلميع 
يف اجلامع���ات فه���ذا تقدم �ض���كلي، وم���ا زلنا 
بعد كل هذا التعليم اأ�ض���رى معتقدات ل ي�ضهل 
اخلا�ص منها. ماأ�ض���اتنا اأننا مل ن�ضِفّ الذات 
الثقافي���ة اوًل ب���اأول عرب الع�ض���ور املختلفة، 
ين�ض���ر ممثل اأجنب���ي مبادئه يختف���ي ثم تاأتي 
حكومة وتن�ض���ر ثقافة وتختفي، هذا اخلليط 
م���ن الأف���كار مل يجد من ينقيه من تعار�ض���اته 
و�ضوائبه. الطبقة الو�ضطى يف املا�ضي كانت 
تلع���ب دور »الفل���ر« ال���ذي يت�ض���دى ل���كل ما 
هو �ض���اذ وغريب يزلزل كيانه���ا ويهدد قيمها. 
هذه الطبقة اليوم �ض���قطت، م���ع ماحظة اأنها 
مل ت�ض���تطع ان تنجز م�ض���روعها اخلا�ص على 
م���دى التاري���خ، كانت دائمًا �ض���احبة احللول 
ت�ض���وبه  امل�ض���ري  املجتم���ع  فبق���ي  املوقت���ة، 
الراكم���ات الثقافي���ة املتناق�ض���ة الت���ي تفعل 
فعلها يف الوجدان امل�ض���ري وتوؤثر يف �ض���كل 

�ضلبي.
* األ ترى يف هذه الروؤية ت�ض���كيكًا يف تاريخ 
الثقاف���ة امل�ض���رية حت���ى يف اك���رث حلظاته���ا 

ا�ضعاعًا؟
- مل يك���ن عندن���ا ثقاف���ة حقيقية حت���ى اليوم. 
الثقاف���ة ل ت�ض���مى ثقاف���ة ال عندم���ا تتعر�ص 

للرا�ض���خ من الع���ادات والتقالي���د وحتللها من 
وجه���ة نظ���ر م�ض���تنرية، وهذا عندم���ا يحدث 
نعي���د اجل���دل والتحلي���ل فيظه���ر طق����ص م���ن 
الوع���ي الع���ام يرف����ص م���ا لي����ص ينف���ع، هذا 
مبجمل���ه مل يح���دث يف اأي���ة حلظ���ة تاريخية، 
وم���ن ث���م ل ت�ض���تطيع احلدي���ث ع���ن ثقاف���ة 
م���ا، لدينا ن�ض���اط ثق���ايف هناك، م���ن يكتبون 
ال�ضعر والرواية وامل�ض���رح، وهناك ممثلون، 
وخمرج���ون، جم���رد ان�ض���طة ولي�ض���ت ثقافة 
حقيقي���ة. الثقاف���ة احلقيقي���ة ل ب���د اأن تك���ون 
وطني���ة ا�ض���يلة، تبحث ع���ن التغيري يف ذوق 
املواطن نف�ض���ه، كيف ت�ضعه يف قلب الع�ضر، 
اذا حدث هذا ت�ضتطيع ان تتحدث عن ثقافة ل 

ن�ضاط ثقايف.
* لك���ن األ ت���رى اأن ذل���ك ق���د ح���دث يف حلظة 

تاريخية حتى ولو �ضابقة؟
الكف���اءات  لأن  يح���دث،  مل  ه���ذا  لاأ�ض���ف   -
النا�ض���جة واملواه���ب ال�ض���احلة الت���ي تعمل 
العنا�ض���ر  ه���ذه  الإبداعي���ة،  الأن�ض���طة  يف 
ي�ضطهدها املجتمع قبل املوؤ�ض�ضات ال�ضيا�ضية 
والرقابي���ة، املجتم���ع يقدم قارًئا لي�ض���ت لديه 
ثقافة الق���راءة الروائية، فيخل���ط ذلك القارئ 
ب���ني الكاتب وال���راوي، ويناق����ص الكاتب يف 
اح���داث »احلكاي���ة« كما يعتقد، يدم���غ الكاتب 
ب�ض���فات اأبطاله، كذلك ل ميلك القارئ ميزاًنا 
ح�ضا�ض���ًا لقيا�ص الأدب. اذا ما و�ض���فت �ض���يئًا 
داخ���ل املمالك رمبا يوؤخذ ذل���ك عليك. انت اذا 
قدمت �ضخ�ضية ملحدة اأو موؤمنة قدمتها بكل 
ماحمه���ا، فاإذا م���ا قالت تلك ال�ضخ�ض���ية راأيًا 
ما يف الدين واجلن�ص اأو ال�ضيا�ض���ة حو�ضبت 

علي���ه كاأنك قائل���ه. اذا اخرج���ت الآلف العدة 
الت���ي ت�ض���تهلك الأدب والفن ع���ن املايني من 
حول���ك، �ض���رى امل�ض���هد احلقيق���ي للثقاف���ة. 
الح���ظ ذلك يف الندوات العام���ة التي يتوافر 
لها جمموعة من املتحدثني بلغة اأهل ال�ضيغة 
الثقافي���ة، فاإذا ما خرج من ب���ني اجلمهور من 
يتحدث لغة ب�ضيطة، راأينا التعايل عليه برغم 

انه هو امل�ضتهدف احلقيقي بهذه الندوات.
* األ ت���رى ان امل�ض���هد من ه���ذه الزاوية يوؤكد 

حالة احباط عام لدى املثقفني؟
- لي����ص احباط���ًا، الحب���اط مل ي�ض���يطر عل���ى 
روؤيتي، لأنه لو �ضيطر الحباط عليَّ ما قامت 
يل قائم���ة، تاريخ���ي الإبداع���ي ه���و مقاوم���ة 
لإحب���اط املجتمع، مل���اذا اذن يكتب الن�ض���ان، 

ملاذا ت�ضتعبدنا الكتابة اذًا؟
* اأن���ت ت���رى احلرك���ة النقدي���ة توقف���ت بع���د 
ا�ضماء بعينها كمندور وعلي الراعي ولوي�ص 
عو�ص، وتهاجم انتهازية النقاد اليوم موؤكدًا 
اأنه���م ل���و كتب���وا عن���ك الن �ضيف�ض���دونك فما 

تعليقك؟
- اأن���ا مل اأق���ل ه���ذا. قي���ل ذلك يف اإط���ار تقدمي 
خريي �ض���لبي ل�ض���هادته يف معر����ص القاهرة 
ال���دويل للكت���اب يف دورت���ه الأخ���رية. ان���ا ل 
اأهاج���م النق���اد، اأن���ا اهاج���م عدم وج���ود نقاد 
اأ�ض���ًا. بعد هذه ال�ض���ماء الت���ي ذكرتها نحن 
نفتق���ر ملا ينا�ض���بنا م���ن النقاد، امل�ض���رح لي�ص 
له نقاده، امل�ض���رح نف�ض���ه تعر�ص لل�ضرب منذ 
ال�ضبعينيات، كذلك ت�ضرب ممثلو امل�ضرح اىل 
ربت احلركة  التلفزيون، ويف ال�ضبعينيات �ضُ
النقدية مع حتول املثقفني على ل�ضان الرئي�ص 

خببري �سببلبي رو�ئببي مولببع بالثقافة 
عطيببة«  »وكالببة  �سبباحب  �ل�سببعبية. 
حببكاء متميببز �لنببرة تتنقببل �أعماله 
بببني �لقاهببرة و�لريببف �مل�سببري. هنا 

حو�ر معه:

»ما مزقته من أعمال يفوق ما نشرته« 
خيــري شــلبي: ال أهاجم النقــاد... أهاجم عدم 

ل ت�ستطيع �حلديث عن ثقافة وجود نقاد أصال
ما، لدينا ن�ساط ثقايف هناك، 

من يكتبون �ل�سعر و�لرو�ية 
و�مل�سرح، وهناك ممثلون، 
وخمرجون، جمرد �ن�سطة 

ولي�ست ثقافة حقيقية. �لثقافة 
�حلقيقية ل بد �أن تكون وطنية 

�أ�سيلة، تبحث عن �لتغير يف 
ذوق �ملو�طن نف�سه، كيف ت�سعه 

يف قلب �لع�سر، �ذ� حدث هذ� 
ت�ستطيع �ن تتحدث عن ثقافة 

ل ن�ساط ثقايف.

�جلائزة ل ت�سمى جائزة �ذ� ما 
�أ�سطر �ملبدع �ىل �لتقدم �ليها. 

هي يف هذه �حلالة م�سابقة، و�أي 
كاتب يحرتم نف�سه ل يتقدم 

�ىل �سباق، لأنه �سيخ�سع �إبد�عه 
ل�سروط �لت�سابق، و�جلائزة 

�حلقيقية تفاجئ �ملبدع.
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د.�أحمد على عطية 

�لظو�هر �لفنية يف �أدب خري �سلبي:

)1( ا�ضرفاد الأدبيات ال�ضعبية:
**ميث���ل امل���وروث ال�ض���عبي اأه���م راف���د ميد 
خريي �ض���لبي بعطاء زخمه الروائي، وكاتبنا 
يف ذل���ك الراف���د يعد ن�ض���يجًا اإبداعي���ًا منفردا 
يع���زف اأو يعك����ص موروث���ة يف عبقرية بناء 
حكائ���ي غ���ري م�ض���بوق، ونعن���ي هنا تو�ض���ع 
ظاهرة ا�ض���رفاده لاأدبيات ال�ضعبية، ل جرم 
ا�ض���رفد بع�ص الكت���اب اأو ال�ض���عراء الراث 
ال�ض���عبي، لكن���ه ج���اء ُمق���ًا ول ميث���ل ظاهرة 
منفردة واأ�ضا�ض���ية " فخريي �ض���لبي الروائي 
ال���ذي يكتب هو خريي �ض���لبي احل���ّكاء الذي 
يحكي لك من قلبه، فا متلك �ض���وى الإن�ضات 
اإلي���ه، والندماج يف الع���وامل الغريبة املذهلة 
الت���ي يق���ودك اإليه���ا، والتي ل ميك���ن اأن جتد 
له���ا مثي���ا اإل يف كتابت���ه، ول اأج���د بني كتاب 
م�ضر املعا�ضرين، هذه ال�ضنوات، من ي�ضارع 
خ���ريي �ض���لبي، اأو يتف���وق علي���ه، يف باغ���ه 
احلكي التي ترد فتنة ال�ضفاهي على الكتابي، 
فتدن���ى  نف�ض���ه،  بالق���در  �ض���حيح  والعك����ص 
بالطرفني اإىل حال من الحتاد حال ميكن معه 

اأن يتحول احلكي ال�ض���فاهي اإىل فن ع�ض���ري 
متامًا.)2(

اإذًا ثقافته تتناغم مع موهبته كحكاء من طراز 
فريد، عهدناه يف الراوي اأو احلكاء ال�ض���عبي 
القدمي فح�ض���ب، وب�ض���كل ي�ض���ري تدلنا ثقافته 
مع موهبت���ه على م�ض���األة التمايز يف احلكي، 
لنطال���ع من رواتب���ه )حل�ص العت���ب( قوله: " 
اأر�ض���ية ال�ض���باك كانت حافلة بعن���رة وذات 
الهم���ة و�ض���يف بن ذي يزن وحم���زة البهلوان 
واأل���ف ليلة وليلة وروايات جرجي زيدان عن 
تاريخ الإ�ض���ام، من عذراء قري�ص اإىل �ض���ارل 
وعبدالرحمن واململوك ال�ض���ارد واأرمانو�ض���ة 
الق���ريوان،  وفت���اة  غ�ض���ان  وفت���اة  امل�ض���رية 
وكتاب �ضم�ص املعارف الكربى وكتاب تف�ضري 
الأح���ام لب���ن �ض���ريين، وم�ض���احف كامل���ة 
واأج���زاء م���ن م�ض���احف، وتف�ض���ري اجلالني 
و�ض���حيح البخ���اري، ولقد �ض���اهدتهما يقراآن 
يف كل ذل���ك بع���دد �ض���عر راأ�ض���ي م���ن اللي���ايل 

الطوال. )3(
اإن ب���وح الروائ���ي خ���ريي �ض���لبي يف الفقرة 
الآنف���ة هو مفتاح مل�ض���ادر ثقافته منذ ن�ض���اأته 

اأو تكوينه، فال�ض���عبي، اأو ال�ضفاهي احلكائي 
ُمقدم على الف�ضيح الذي يجيده كذلك.

)2( ثنائية التعبري اللغوي:
ت�ض���عبت الدرا�ض���ات الأ�ض���لوبية يف الأزمن���ة 
احلديثة وات�ضع مداها ومنذ وقت قريب، بدئ 
با�ضتعمال علم اللغة اأداة لكت�ضاف الأ�ضاليب 
وو�ضفها وبالرغم من تعدد املداخل وتنوعها 
جن���د: "جميع املوؤلفات تقريبًا تعك�ص اعتقادًا 
ب���اأن طبيع���ة الأ�ض���لوب ت�ض���در ع���ن انتخاب 
خا�ص يف اخلي���ارات املتعلقة باإنتاج ن�ص ما 

اأو جمموعة معينة من الن�ضو�ص.
وبذلك يتمكن املرء من درا�ض���ة الأ�ض���لوب يف 
ن����ص ملوؤلفني مت�ض���ابهني، وكذلك الن�ض���و�ص 
ب���ل  باأكمله���ا،  تاريخي���ة  الت���ي متث���ل حقب���ة 
الن�ض���و�ص الت���ي تعرب عن ثقاف���ة اأمة ولغتها 
ال�ض���ائدة، وغن���ي ع���ن البي���ان اأن امل�ض���اعب 
الأ�ض���لوبية تزداد ح���دة مع ات�ض���اع املجالت 

املطروقة ".)4(
يف �ض���وء املقول���ة الآنف���ة ميك���ن الدف���اع عن 
خريي �ضلبي كروائي مل يكر�ص له النقاد في�ص 
كتاباته���م، وذلك ظلم ب���نيِّ لأدب الرجل، فلغته 

حمالة اأوجه، ففي اأ�ض���لوبه حاوة الف�ض���حى 
تتن���وع  وكذل���ك  و�ض���هولتها،  اإيجازه���ا  يف 
اأ�ض���اليبه يف اللهجات العامي���ة الدارجة تارة 
اأخرى، وعندما يتو�ضع يف املفردات الدارجة 
تلحظه يعود من ف���وره ليثبت للمتلقي قدرته 
على البيان الرائق الف�ض���يح من خال تنوعه 
امللحوظ يف ايراد فقرات ال�ضرد اأو على ل�ضان 

ال�ضخ�ضيات عرب احلوار الق�ض�ضي.
والتعب���ري اللغوي هو )الأ�ض���لوب الذي تعرب 
ال�ضخ�ضية عن نف�ض���ها من خاله، حيث يقوم 
الق�ص على راٍو ياأخذ على عاتقه �ضرد احلوادث 
وو�ض���ف الأماكن وتقدمي ال�ضخ�ضيات ونقل 
كامه���ا والتعب���ري ع���ن اأفكاره���ا وم�ض���اعرها 
واأحا�ضي�ض���ها، ويف ه���ذه احلالة توجد عاقة 
دينامية ب���ني كام ال�ضخ�ض���ية املنقول وكام 
الراوي الناقل. وهذه العاقة معقدة متداخلة 
حي���ث اإن ال���راوي قد ينق���ل كام ال�ضخ�ض���ية 
بحذافريه، اأو قد ي�ض���وغه ب�ضيغته اخلا�ضة 
ومن هنا تاأتي م�ضتويات خمتلفة يف املنظور 
التعب���ريي، فق���د يق���رب منظور ال���راوي من 

منظور ال�ضخ�ضية، وقد يبتعد عنه(.)5(

وقلم الباح���ث ل يقدر على الوق���وف كلية مع 
ظاهرة التو�ض���ع يف ذي����وع )بع�ص( املفردات 
لأن  ذل���ك  ال���دارج،  ال�ض���تعمال  يف  اللغوي���ة 
بع�ض���ها مل تع���د م�ض���تعملة يف اللغ���ة العربية 
املتكل���م به���ا Arabic Spoking من مثل 
املف���ردات الختزالي���ة -ع���ن ف�ض���يح ج���ذر-
:)ت���رب – الف�ض���ولت – الأكادة – زئيط – 
يط�ض���لق - يا اآبا – ي���ا خويه - يابه – حاحه 
– ما بدها�ص – وطوره – براري�ص وغريها 

من ع�ضرات املفردات املماثلة لديه.
وبالنظ���ر اإىل ثنائي���ة ال�ض���رد واحل���وار على 
اللغ���وي ميك���ن تق�ض���يم  م�ض���توى الركي���ب 
الكام اإىل ق�ض���مني )مبا�ض���ر – غري مبا�ض���ر(، 
غ���ري اأن تط���ورًا وا�ض���حًا حدث يف اأ�ض���اليب 
الق�ص وم�ض���توى التعبري، فظه���رت "تقنيات 
حديثة يف بناء ال�ضخ�ض���ية من جانب وعاقة 
ال�ضخ�ض���ية بال���راوي من جان���ب اآخر، حيث 
�ض���احبت ظهور املنظور "مع" اأ�ضكال جديدة 
عل���ى  والأ�ض���لوبية  اللغوي���ة  الراكي���ب  يف 
امل�ض���توى التعب���ريي، جعلت �ض���وت الراوي 
يخفت و�ض���وت ال�ضخ�ض���ية يرتفع". )6( اأي 

يعك����ص ما ُينطق به يف الواق���ع املعي�ص حتى 
يف ال�ضباع اأو املد ال�ضوتي.

اللغوي���ة يف  الق���درة  الكات���ب  ومن���ه ميتل���ك 
املراوح���ة ب���ني الف�ض���حى والعامي���ة، لنتاأمل 
بع�ص املقاطع ال�ض���ردية التي متثل الف�ضحى 
عن���د الكات���ب م���ن مث���ل قول���ه اإذ ي�ض���ف ذل���ك 

املوقف:
" اأحكم���ت خيم���ة اللي���ل علين���ا، ث���م حلق���ت 
عق���دة  وفك���ت  ال�ض���رير،  ف���وق  بزوجه���ا 
النامو�ض���ية فانغلق���ت متام���ًا. لدقائ���ق ع���دة 
رح���ت يف الن���وم، لكنن���ي تيقظ���ت بع���د فرة 
على �ض���وت هزهزة وو�ضو�ض���ة وزيق خ�ضب 
ي�ض���طك يف خ�ض���ب، ففتح���ت عين���ي، فراأيت 
النامو�ض���ية تتم���اوج وال�ض���رير يهت���ز بقوة، 
و�ض���وت �ض���تي يت���اأوه وكاأنها تبك���ي وتنهنه 
حتت �ض���غط �ضديد بثقل �ض���درها؛ فخيل اإىل 
اأن الرجل ي�ضربها بعنف واأنني لبد اأن اأكون 

ال�ضبب، فاإذا بي اأ�ضيح من حتت البطانية.
-"�ضتي! �ضتي!"

فكفت الأ�ض���وات كلها يف احل���ال، وخيم على 
احلجرة �ض���مت مري���ب، فحاولت الن���وم فلم 

ا�ضتطع". )7(
ويف قول���ه يف مو�ض���ع اآخ���ر: ).....وبقدر ما 
كان ذلك ير�ضى غروري اأنا واإخوتي فاإنه كان 
يحنقن���ا، اإذ اإن اإخوتي كلهم – واأنا من بينهم 
ن���ر من هذه الرثوة ول من هذا اجلاه  – مل 
�ض���يئًا، اأي �ض���يء، بل لقد كان ي�ض���اورنا �ض���ك 
خفي يف اأن يكون اأبي – هذا اجللف اخل�ض���ن 
الغليظ ال�ضوت، والرقبة واملامح والأطراف 

عز.)8(. ابن  الأيام  من  يوم  ذات  – كان 
ومنه اأي�ضًا لغته الف�ضحى املي�ضرة:

حاول "عمى طاهر" م���رة اأن ينبه عليها باأنها 
بخفته���ا ه���ذه وع���دم حت�ض���مها يف اللب�ص قد 
يطمع فيها النا�ص فيعاك�ضونها. فنهره " عمي 
دروي����ص " بنظرة نارية ل �ض���عة، واأم�ض���كته 
اأذنه وفركتها بق�ض���وة  " من  " احلاجة تعلبه 

وهي تزاأر فيه. )9(
وقوله يف لغة فنية فائقة يف مو�ضع اآخر:

".. اأتاأمل اأمى وهي تتنهد اإىل الداخل كامتة 
يف �ض���درها �ض���يئًا ت���ود ل���و جت���ئ الفر�ض���ة 
املنا�ض���بة لتبوح به. اأعرف هذا ال�ض���يء الذي 
ت���ود قول���ه، اإنه���ا تتح���ني انفراجه الأ�ض���ارير 
عل���ى وجه اأب���ي لكي تبلغ���ه اأن موعد الطحني 

قد حان ".)10(
اأنف���ي  اإىل  تن�ض���رب  قول���ه:  لذل���ك  ونظ���ري 
وخيا�ضيمي اأحلى رائحة يف الوجود م�ضكرة، 
ل اأعرف عن كانت رائحة الدقيق ال�ض���اخن اأم 
رائحة ج�ض���د اأمي امل�ض���ع بالدفء واحلرارة؟ 
اأم الرائحت���ني معًا؟ واإذ ي�ض���غلني التمييز بني 
الرائحتني اأكون قد ذبت يف نوم عميق عميق 
عميق، و�ض���رت ج���زءا من مو�ض���يقى املنخل 
احلرير ير�ضم على احلائط يف ال�ضوء العليل 

ظاًل من الأحلان.)11(
ومن تلكم الثنائي���ة – ل الزدواجية اللغوية 
"يف  – ي���ربر د. جابر ع�ض���فور ذلك فيذكر: 
هذه اللغ���ة احلكائية يف كتابة خريي �ض���لبي 
التي ل ت�ض���ع الدوال يف ال�ضدارة، اأو تركها 
حائم���ة، تطفو ب���ني اإمكان���ات متعار�ض���ة من 
املدل���ولت، ول تع���رف األعاب الت�ض���اقب، اأو 
تقني���ات الكتاب���ة الت���ي تعك����ص على نف�ض���ها، 
فت�ض���ري اإىل العامل يف الوقت الذي ت�ض���ري اإىل 
نف�ضها. اإنها كتابة �ضفافة، تنفذ من الدوال اإىل 
املدلولت مبا�ض���رة. الأولوية فيه���ا للمدلول، 
املعنى مقدم على العبارة عنه، اأو هو العبارة 
عن���ه يف عفويته، اأو حو�ض���يته التي ل تعرف 
ال�ضقل، اأو الت�ضذيب، اأو الت�ضذير، اأو النحت 
من �ض���خر، اأو حتى اللتزام احلريف ال�ضارم 

بكل تعاليم �ضيبويه.)12(
يف �ض���وء م���ا اأ�ض���لفناه يج���ب بح���ث ظاهرة 
تقاع����ص بع����ص النق���اد للكات���ب اأو عزوفه���م 
�ض���به امللحوظ ع���ن تناول اأدبه ب�ض���بب ذيوع 
ظاهرة ثنائية الف�ض���حى مع العامية على قدم 
امل�ضاواة، ذلك اأنهم يتجاهلون عبقرية احلكاء 

ال�ضفاهي وجتويده الكتابي يف اآن.
)3( حم���ددات الوظيفة ال�ض���ردية عند خريي 

�ضلبي:

عن���د  الروائ���ي  الق�ض�ض���ي  الأدب  يتماي���ز 
خريي �ض���لبي بالحتف���ال بال�ض���ردية فهو من 
خاله���ا ي�ض���تعيد خم���زون ذكري���ات الطفولة 
وال�ض���باب، ب���ل العاق���ات م���ع ال�ضخ�ض���يات 
املجتمعي���ة املحيطة ب���ه، اأو التي ينوب عنها، 
يلتقط منها ر�ض���م �ضخ�ض���ياته الدوروية عرب 
ال�ض���رد، ومبا اختزنه من ذكريات ما�ض���وية، 
ويف رواياته تت�ض���در الوظيفة ال�ضت�ضهادية 
ال�ض���ردية باعتبارها م�ض���درًا مركزيًا لأفكاره 

و�ضخ�ضياته ومو�ضوعاته.
ال�ضمني  املوؤلف  – على خاف  ".. وال�ضارد 
اأداء وظيفة التاأويل  اأو عدم  اأداء  – ح���ر يف 
الختياري���ة، اأي يف اأن يع���رب اأو ل يع���رب عن 
" وميك���ن  اأيديولوج���ي  اأو  موق���ف تاأويل���ي 
لل�ض���ارد  ن���رى  اأن  تف�ض���يًا  اأك���رث  ب�ض���ورة 

جمموعة من الوظائف تتمثل يف:
نف�ضه. ال�ضرد  – وظيفة 

– وظيفة الإباغ: وتتجلى يف اإباغ ر�ضالة 
القارئ �ض���واء كانت تل���ك الر�ض���الة احلكائية 

اأو مغزى اأخاقيًا اأو اإن�ضانيًا.
بها  يقوم  تنبيهية: وهي وظيف���ة  – وظيف���ة 
ال�ض���ارد تتمث���ل يف اختب���ار وجود الت�ض���ال 
بينه وب���ني املر�ض���ل اإليه، وت���ربز يف املقاطع 
الت���ي يوج���د فيها الق���ارئ على نط���اق الن�ص 
حني يخاطبه ال�ض���ارد ب�ض���ورة مبا�ض���رة كان 
يقول الراوي يف احلكاية العجيبة ال�ض���عبية 

)قلنا يا �ضادة يا كرام(.
– وظيفة ا�ضت�ضهادية: وتظهر هذه الوظيفة 
ح���ني يثبت ال�ض���ارد يف خطابه امل�ض���در الذي 
ا�ض���تمد منه معلومات���ه، اأو درجة دقة مفردات 

ذكرياته.
تعليقي���ة:  اأو  اأيديولوجي���ة  وظيف���ة   –

التف�ض���ريي  الن�ض���اط  به���ا  وق�ض���د 
للراوي.

– وظيفة اإفهامية اأو تاأثريية: وتتمثل 
يف اإدم���اج الق���ارئ يف ع���امل احلكاي���ة 

وحماولة اإقناعه.
تعبريي���ة:  اأو  انطباعي���ة  وظيف���ة   –
ويق�ض���د به���ا )تب���ووؤ ال�ض���ارد املكان���ة 
ع���ن  وتعب���ريه  الن����ص،  يف  املركزي���ة 

اأفكاره وم�ضاعره اخلا�ضة(. )13(
فلغة ال�ض���رد �ضاأنها �ض���اأن لغة الو�ضف، 
ه���ي اللغة املتكل���م به���ا يف احلياة على 
ل�ض���ان الراوي اأو �ضخو�ضه، ول ميكن 
اأن يح�ضل القتناع بكون ال�ضخ�ضيات 
ثابت���ة اإل بع���د الق���راءة ح���ني يف�ض���لها 
ال�ض���رد عن اإمكانية ُم�ض���تقبل، وميكن، 
لذل���ك، اأن تك���ون ثابت���ة بالرج���وع اإىل 
اأحداث املا�ض���ي )بهذا املعنى ينتهي كل 
�ض���رد، كاحلياة اليومي���ة، مبوت، وذلك 
 waltr والربنجام���ني  اق���رح  كم���ا 
Benjamin يف " ال�ضارد "(. )14(
اإن يد ال�ضارد فّعالة، على نحو وا�ضح، 
لأدب���ه  الزم���اين  اخل���ط  تنظ���م  وه���ي 
الق�ض�ض���ي واأماك���ن اأحداثه، اأو �ض���نع 

�ضخ�ضياته.
الروائي���ة،  ال�ض���فهية  احلكاي���ات  فف���ي 
ميك���ن اأن يحل " �ض���يخ " حم���ل " معلم 
" اأو حكاء دون حدوث تغري عنيف يف 
البني���ة. ولكن التوازن يبدو معكو�ض���ًا 
يف امل�ض���رودات احلديث���ة، ق���د تتخي���ل 
تغي���ريات متوالي���ة تق���وم عل���ى الفعل 
يف الرواي���ة وهو ما جن���ح احلكاء يف 
ر�ض���م �ضخ�ض���ية " تعلب���ه " اأي تكّونت 
ع���ن طري���ق الفع���ل. والق�ض���د، يف كا 
وال�ضخ�ض���ية  الفع���ل  )اأن  احلالت���ني. 
يتكون���ان تدريجيًا عل���ى امتداد اخلط 
الق���راءة وتط���ور  الزمن���ي يف عملي���ة 
ال�ض���رد،يف �ض���وء ذل���ك ميك���ن تخي���ل 
الوظيفة ال�ضردية الروائية عند خريي 

�ضلبي من خال الر�ضيمة التالية:

الروائ���ي والق���ارئ يوج���د  فب���ني  اإذًا، 
ال�ض���ارد: من ي�ض���يطر على ما �ضريوى 

وعلى كيفية روؤيته.
ومهم���ة  الأيديولوج���ي  املوق���ف   )4(

الأديب:
وظف خريي �ض���لبي قلمه ليعك�ص اآلم واآمال 
املكدوحني م���ن ال�ض���رائح الجتماعية الدنيا، 
مل يلج���اأ اإىل ا�ض���تغراق اأو تن���اول للطبق���ات 
قب���ل   – الو�ض���طى  اأو  العلي���ا  الجتماعي���ة 
اأن تنه���ار الأخ���رية اأو ت���كاد – فال�ض���كايف، 
والعامل والفاح، واحلائك، و�ض���ائر الفقراء 
من املهم�ض���ني هي �ضخو�ضه واأبطال رواياته 
جميع���ًا، ظل اأمين���ًا منافحًا عنهم، وا�ض���تعذب 
قلم���ه الكتاب���ة منه���م وعنه���م وله���م، فكان���ت 
رواياته الق�ض���رية حمالة ملهم���ة الأديب احلر 
اأو املتم���رد ال���ذي " ينق����ص املب���داأ الأوح���د، 
قان���ون الراتب، اأ�ض���كال القم���ع الجتماعي، 
األوان الت�ض���لط ال�ضيا�ضي والت�ضلب الفكري، 
فهي الكتابة التي ت�ض���تبدل العفوية بالن�ضق، 
والنط���اق بالقي���د، واحلري���ة بال�ض���رورة، 
وتن���وع اللغ���ات بوح���دة امل�ض���توى اللغوي، 
وتعدد الأ�ض���وات بالنجوى الوحيدة الرجع، 
وه���ي الكتابة التي ل ت�ض���تبدل تراتبًا بغريه، 
حتى يف نق�ضها املركز، واإمنا ت�ضتبدل باملبداأ 
نف�ض���ه نقي�ضه، �ض���انعة عاملًا غاويا مغويًا با 
تراتب ول حدود ول لغة ثابتة واحدة البعد. 

)15(
لقد مثلت جتربته الروائية مهمته ال�ضيا�ض���ية 
يف النحياز للمكدوحني حني يعك�ص احلقيقة 
الواقع���ة اأو التخيي���ل ال���ذي لب���د من���ه ع���رب 
الراوي احلكائي اأو القي���ل والقال "..، ولكن 
الف���رق بني احلقيقة والتخييل يت�ض���ائل حني 
ناأخ���ذ يف العتب���ار الط���رق التي بوا�ض���طتها 
تكون معرفتن���ا بالأ�ض���خا�ص املوجودين. اإن 

التخيل مثل القيل والقال.)16(
اإنه���ا جترب���ة مثرية لح���رام الكات���ب ملهمته 
اأو موقفه الرا�ض���خ ر�ض���وخ اأدبه، ومنه نلتقط 
ع���ن  يع���رب  اإذ  قول���ه  يف  ال�ضيا�ض���ي  موقف���ه 
ميوله لاجتاه ال�ض������راكي )خا�ض���ة العدالة 

الجتماعية منه( دون �ضواه:
".. عرفت فيما بعد اأن هذه ال�ضورة اجلديدة 
ه���ي لرجل يدع���ى "جمال عبدالنا�ض���ر" الذي 
طرد املل���ك والإجنليز واأمم القن���ال، وقال اأنا 
امل�ض���ري العرب���ي املحم���دي ويلكم ي���ا اأعداء 
الع���رب، وكن���ت اأعجب مل���اذا يعلق���ه اأبي على 
ج���دار اخلزن���ة بال���ذات رغ���م ات�ض���اع جدران 
املن���درة، لكنني �ض���معته مرة يق���ول يف جمع 
م���ن �ض���حابه �ض���اربي ال�ض���اي الأ�ض���ود اأن���ه 
واثق من اأن "عبد النا�ض���ر" �ضوف يرى هذه 
اخلزن���ة ويفهم كنه م���ا يدور فيها م���ن حياة، 
فيقول اأ�ض���حابه �ض���احكني: "حت���ى ولو كان 
جمرد �ضورة يا قا�ضم اأفندي؟ في�ضفط ال�ضاي 
�ض���ائحًا: "حتى ولو كان �ض���ورة يف جملة"، 
فيق���ول اأحدهم متوغو�ض���ا: "اإزاي ي���ا اأخي" 
فيق���ول اأب���ي يف ثق���ة عجيب���ة: "اأنا ع���ارف.. 
عين���ه يف ال�ض���ورة بتق���ول ك���ده.. بتقول انه 
ممكن ي�ض���وف اخلزنة". ل�ض���ت موقنا مما اإذا 
كان "عبدالنا�ض���ر" قد راأى اخلزنة اأم �ضغلته 
اأح���داث احلياة عنها، ولكن اأبي ظل �ض���نوات 
ط���وال يوؤكد ان���ه يراه���ا ولكن امل�ض���وار بينه 
وبينها طويل و�ض���اق فمعذرة اإن كان قد تاأخر 
يف الطريق ل�ضبب من الأ�ضباب. وقد مات "عبد 
النا�ض���ر" قبل اأن ي�ض���رفنا باحل�ض���ور لروؤية 
اخلزنة، وعلقت بجوار �ضورته �ضورة لرجل 
يدعى "اأنور ال�ض���ادات" بداأ انه جزء ل يتجزاأ 
م���ن حمتوي���ات اخلزن���ة ولك���ن حينم���ا 
�ضمعناه ي�ضتمنا ويتوعدنا ويزاأر فينا 
ويحر�ص علينا الباعة واأ�ض���حاب املال 
انك�ض���ر خاطر اأبي وكف عن النظر اإىل 
حائط ال�ضور بقية عمره، على اأنه ظل 
موقنًا اأن " عبدالنا�ضر " �ضوف يح�ضر 
اإىل اخلزن���ة ذات ي���وم ولك���ن بجلباب 

وطاقية مثلنا ".)17(
ون�ضيف ال�ض���اهد التايل لنوؤكد امتاك 
كاتبنا لغة التعبري الق�ض�ضي الدالة يف 
ف�ض���احة مي�ض���رة من روايته "الوتد": 
يري���ده  الواق���ع  اأب���ي يف  )..... وكان 
كان  الأ�ض���تاذ  جعف���ر  ولك���ن  دكت���ورًا، 
يع�ض���مه ب���ان �ض���وف ياأخ���ذ الدكتوراه 
بالفعل ولك���ن يف علم التجارة اأي�ض���ًا، 
في�ض���حك اأبي ويو�ضيه اأن ح�ضل على 
الدكتوراه اأن يعالج التجارة يف بادنا 
وال�ضت�ض���اب  ال�ض���ره  اأمرا����ص  م���ن 

والنهب.....(. )18(
ومن���ه ال�ض���اهد املع���رب عن �ضخ�ض���يته 
املو�ض���وعي  املع���ادل  اأو  ال�ضيا�ض���ية 
ل�ضخ�ضية عبدالفتاح الزيات يف )حل�ص 
العت���ب(: )اإنه خطيب �ضيا�ض���ي مفوه، 
كل نواب الدائرة ي�ض���عون لك�ض���به، ثم 
لأن���ه رئي�ص جلمعي���ة تعاونية �ض���ارك 
يف تكوينه���ا – �ض���من جمعيات كثرية 
– لكي تعاون الفاح والعامل يجتمع 
ي�ض���تقبلون  مندرت���ه،  يف  اأع�ض���اوؤها 
اأفندية وعماًل م���ن كفر الدوار واملحلة 
الكربى ود�ض���وق يخطبون ويتكلمون 
كام���ًا كبريًا عن الوعي العمايل وجهل 
الف���اح و�ض���اعات العمل وال�ض���تعمار 

وال�ضهيونية.)19(
لق���د ب���رع الكات���ب خ���ريي �ض���لبي يف 
مزج ال�ض���عبي الدارج بالف�ض���يح الدال 
يف ج���ل ن�ضو�ض���ه، لكن خ���اف قلمي 
الوحيد معه حني و�ضف �ضوت ال�ضيخ 
طلبه وهو يقراأ القراآن الكرمي اإذ اأقحم 
الت�ضاد يف التعبري الركيبي الو�ضفى 
بق��ول���ه: )ينطق اللغ���ة العربية بنف�ص 

اللهجة الفخيمة املقلوظة؟!(.
يقول خريي �ضلبي:

)... يب���دو ال�ض���يخ طلب�ه كنبي �ض���غري 
يهز القوم بحدة نريان�ه وزلزل�ة �ضوت�ه 
اجلهوري امل���رن ينطق اللغ���ة العربية 

بنف�ص اللهجة الفخيمة املقلوظة التي يقراأ بها 
اآيات القراآن الكرمي والأحاديث.)20(

فالت�ض���اد اأو التنافر بني املح�ض���و�ص واملجرد 
هو ف�ضاد بالو�ضف، اأما اتهام قارئ )العربية( 
لغة الق���راآن )باملقلوظة( با�ض���م حرية التعبري 
ف�ض���طط ل يقب���ل م���ن اأي مو�ض���وعي حمايد، 
فعي���وب النط���ق واأمرا�ص ال���كام كثرية لدى 
بع�ص الب�ض���ر لكن ح���ني يزج بالق���راآن )اللغة 
والق���ارئ( يف مث���ل ذلكم الو�ض���ف فقد جانبه 

ال�ضواب.
   هن���اك هن���اأت قليل���ة ج���دًا يف اجلان���ب الآخر 
امل�ض���ار اإلي���ه مث���ل و�ض���فه املتن���اف���ر )امراأة: 
"رفيعة م�ض���لوعة، مربربة!!( اأو يف و�ض���فه 
ال�ضردي القاتل: "ثم يداعب �ضاربه اخلنف�ضاء 
امل�ض���تقر على فمه الوا�ض���ع الرقي���ق "!! ومنه 
اأي�ض���ًا ذلكم التباين يف العاق���ات الراكيبية 

اللغوية �ضردًا ودللة: يقول خريي �ضلبي:
"... دم���رت زج���اج الن�ص كل���ه واأثرت فزعًا 
هائ���ًا لك���ن موؤخرت���ي ظلت توجعن���ي طوال 
العم���ر خا�ض���ة كلما جل�ض���ت اإىل كت���اب " لقد 
خ���ان الكات���ب تاأريخ���ه م���رة واح���دة اأي�ض���ًا 
يف قول���ه: "... اأحمد عرابي وث���ورة 1919، 
و�ض���عد زغلول ورفاقه واحلقيق���ة التاريخية 
لعرابي هي: زمن 1881، ول�ض���عد 1919 وما 

تاها.
ع���ود اإىل ب���دء لع���ل خريي �ض���لبي يف �ض���وء 
كل م���ا ذكرناه اآنف���ا، يعد امل���وؤرخ الجتماعي 
ال�ض���عبي امل�ض���ري، املعرب من خال حكاياته 
عن خم���زون طبق���ي مهم�ص ومقه���ور يف اآن. 
اإن باحث علم الجتماع الريفي اأو احل�ضري، 
امل�ض���ري  ال�ض���عبي  ال���راث  الباح���ث يف  اأو 
ي�ض���تطيع اأن يلتقط مفردات احلياة ال�ضعبية 
امل�ض���رية يف ن�ضيج روايات خريي �ضلبي من 
مث���ل: اللهجات املتكلم بها، الأمثلة ال�ض���عبية، 
الأقوال املقت�ض���بة، الت�ض���جيل املتقن لعنا�ضر 
احلياة املادية والفكرية يف م�ضر طول ن�ضف 

قرن.
و�ضبحان مْن له املنة يف الأوىل والآخرة.
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ظواهر فنية فى أدب خيري شلبي الروائي
»الوتد، "لحس العتب" أنموذجان«

مدخل:
  يعببد �لرو�ئببي خري �سلبي من �أهم �لأ�سببو�ت �مل�سرية �ملنتمية �ل�سميمببة، �إذ �سكل �أدبه �لق�س�سي عالمببة فنية فارقة طو�ل 
�لن�سف �لثاين من �لقرن �لع�سرين و�إىل وقتنا �حلا�سر، قدم ملكتبة �لأدب �لعربي عناوين كثرة يف �لرو�ية و�لق�سة و�ملقالة، 
�أهمهببا رو�يات �لوتد، فرعان مببن �ل�سبار، �ل�سنيورة، �لأبا�س، �لعببر�وي، �ل�سطار، رحالت �ل�سطرجنببي، حل�س �لعتب، �ملنحنى 
�خلطر وغرها من �أعمال رو�ئية ر�ئعة، و�لتي" جتمع بني �خلا�س و�لعام، �ملاأثور �لفردي و�ملر�ث �جلمعي، حيث �ملفرد �لذي 
يعببرف �أ�سببر�ر �جلماعة، و�جلماعة �لتي ل تبخل مبعارفها �ملكنوزة على �لفرد. و�لنتيجببة هي �للغة �حلكائية �لتي يتميز بها 
خببري �سلبي، غر م�سبوقببة، �أو مكررة، �سو�ء يف عو�ملهببا �لغر�ئبية، �أو �سردياتهببا �لعجائبية، �أو �سخ�سياتهببا �لتي تتد�فع من 
�لأزقببة و�حلو�ري، �لعطوف و�لكفور، �أطر�ف �ملدن وخباياها، �لتخببوم �لفا�سلة و�لو��سلة بني �حلياة و�ملوت، حيث �لهام�سيني 

�لذين هم �أ�سباهنا ونقائ�سنا ". )1(
ومهمببة �ملبدع �لرو�ئببي �لأدبية تر�ها يف ثبات تعبببره �لق�س�سى �لفكري عن عببو�مل تزدحم بال�سر�ئببح �لجتماعية �لدنيا 
و�ل�سعاليببك و�ملت�سرديببن و�ملطاردين �ملتعطلببني، �لل�سو�س، �لن�سابني، �ملقهوريببن كاملكدوحني و�لأميببني، �لعمال و�لفالحني 

بية، و�لقهوجية، و�لعربجية، وغرهم. و�لفقر�ء و�أ�سحاب �لغرز و�حلانوتية و�لرترٌ
يف �سوء ذلك �سنقف يف مقاربة تاأويلية من خالل رو�ية " �لوتد " وو�سيفتها " حل�س �لعتب ".
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فتحي �أبو رفيعة

بلدتن���ا تطلع���ات طبقية دفعت النا����ص تلقائيا 
اإىل تقليده���م يف تعلي���م الأولد يف مدار����ص 
البندر، ويف لب�ص احلرير والك�ضمري، اأو على 
الأق���ل البوبلني واجلربدي���ن ليظهروا مبظهر 
املحرم���ني. اأ�ض���ابوا كب���ار و�ض���غار امل���اك 
الف�ض���خرة  مبر����ص  واحلرفي���ني  والتج���ارة 

الكذابة.“
ويقول الراوي اأي�ضا: ”ح�ضور ال�ضما�ضرجية 
ب���ات كثيف���ا يف البلدة. اأ�ض���بحت �ض���ياراتهم 
م�ض���در بهجة للنا����ص يف غدوه���ا ورواحها، 
يت�ض���عبطون يف  الأطف���ال،  يج���ري وراءه���ا 
ال�ضما�ض���رجية  عي���ال  اخللفي���ة.  م�ض���داتها 
النواع���م وبناتهم ال�ض���يكولته غ���ريوا منظر 
البل���دة باأل���وان ثيابه���م الزاهي���ة وعطوره���م 
الزاعق���ة ولعبه���م واألعابه���م التي ي�ض���ركوننا 
فيه���ا باأريحي���ة جعلتن���ا نحبهم ون�ض���احبهم 
ونت�ض���ابق يف خدمته���م وتلبي���ة طلباته���م.“ 
وي�ضيف يف مكان اآخر: ”اأ�ضبح اللقب ال�ضم 
م�ض���در فخ���ر للعائلة بل لأه���ل بلدتنا جميعا، 
حت���ى ا�ض���م بلدتن���ا تغ���ري عل���ى الأل�ض���نة من 

خارجها اإىل بلدة ال�ضما�ضرجي.“
تربز بق���وة مع بداي���ة الرواية ه���ذه الثنائية 
الجتماعي���ة ب���ني ال�ضما�ض���رجية والفاحني، 
وال���رثاء والفق���ر، واجلاه والع���وز، والنخبة 
والعام���ة يف م���ا و�ض���ف بع���د ث���ورة يولي���ه 
مبجتم���ع الن�ض���ف يف املائة. وتف���رد الرواية 
ف�ض���ول طواًل وحكاي���ات اأ�ض���به بوقائع األف 
ليل���ة وليل���ة اأو ال�ض���ري ال�ض���عبية عم���ا حققته 
هذه الأ�ض���رة م���ن ثراء وجاه و�ض���لطان. هذه 
الوقائ���ع يرويها بطل الرواية "بهاء الراوي" 
الذي ما اأن ح�ض���ل عل���ى ال�ض���هادة البتدائية 
حتى انتق���ل اإىل الإ�ض���كندرية ليكم���ل تعليمه 
الثانوي واجلامعي، وحل �ض���يفا على اأ�ض���رة 
ال�ضما�ض���رجي وف���اء م���ن اأح���د كب���ار اأعيانها 
لوالد بهاء �ض���ديق الأ�ض���رة الذي انبهر جميع 
ال�ضما�ض���رجية بوعيه ال�ضيا�ض���ي كع�ض���و يف 
اجلمعية التاأ�ضي�ض���ية حلزب الوفد وبذاكرته 
احلديدية التي حتتف���ظ بالكثري مما ل يعرفه 
الكثريون منهم عن تاريخ اأجدادهم القدامى. 

وم���ن خ���ال اإقام���ة به���اء ال���راوي يف غرف���ة 
ملحق���ة باأح���د ق�ض���ور ال�ضما�ض���رجية حي���ث 
التحق بعمل موؤقت معهم اإىل جانب درا�ضته، 
تك�ض���فت له جوان���ب كثرية م���ن اأ�ض���رار هذه 
العائلة من �ضفقات وم�ض���اربات. وكان منهم 
الرجل ال�ضالح احلاج م�ضطفي ال�ضما�ضرجي 
الذي �ض���ّيف بهاء ال���راوي يف ق�ض���ره. ويف 
عملية تقييم �ض���ريعة لآل ال�ضما�ض���رجي يقول 
قا�ض���م ال���رواي لولده به���اء: ”اإن اأ�ض���لح من 
يف ال�ضما�ض���رجية ال�ض���كندريني هم���ا احل���اج 
م�ض���طفي وعنر بك من الأعام امل�ض���هورين، 
واأف�ض���دهم ب�ضورة حمتملة هو هاين بك، اأما 

اأف�ضدهم عل الإطاق فهو عمرو بك.“ 
ينخ���رط الراوي يف اأعمال جتارية مع حمادة 
ال�ضما�ض���رجي اب���ن ه���اين ال�ضما�ض���رجي من 
اأم يهودي���ة تدعى را�ض���يل. ويتع���رف الراوي 
على الكثري من اأوجه الف�ض���اد التي ن�ض���اأ فيها 
حم���ادة يف رعاي���ة اأمه مبا كان���ت تقوم به من 
اإدارة ملوائ���د القمار وجم���ع التربعات لليهود 
املهاجرين اإىل فل�ضطني والإحلاح على اليهود 

امل�ض���ريني واإغرائهم بكل و�ضيلة على الهجرة 
اإىل اأر�ص امليعاد يف فل�ضطني ”لكي ين�ضروا 
اخوته���م من اأبناء ال���رب املجاهدين“. وتبلغ 
ذروة مناوراته���ا بتخزي���ن اأ�ض���لحة يف �ض���قة 
ال���راوي  با�ض���م  ال�ضما�ض���رجية  ا�ض���تاأجرها 

توطئة لنقلها اإىل اليهود يف فل�ضطني. 
يف غ�ض���ون ذل���ك، يك���ون ال���راوي ق���د تعرف 
عل���ى زوجة عم���رو ب���ك ال�ضما�ض���رجي بعدما 
اأر�ض���لته را�ض���يل اإىل منزلها لكي يو�ضل اإليها 
عر�ض���ا يخ�ص عم���رو ال�ضما�ض���رجي الذي مل 
يبِد اأبدا اأي م�ض���اعر ود للراوي. زوجة عمرو 
ال�ضما�ض���رجي طالبة يف ق�ضم اللغة الفرن�ضية 
بكلية الآداب تزوجها كجزء من �ض���فقاته ول 
تكنُّ له اأي حب اأو احرام. وتن�ض���اأ ق�ضة حب 
قوية بني الراوي و”لولية“ وهو ا�ضم زوجة 

عمرو. 
وم���ع تط���ور الأح���داث وقي���ام الث���ورة يعيد 
ال�ضما�ض���رجية ترتيب اأوراقه���م واأولوياتهم، 
ب���ون اأمواله���م اإىل اخل���ارج، وتنقط���ع  ويهرِّ
�ض���لة ال���راوي بلولية التي تكون قد �ض���افرت 

اإىل ب���ور �ض���عيد حيث تقي���م اأ�ض���رتها، اإىل اأن 
يجمعهم���ا اللق���اء مرة اأخ���رى بعد ان�ض���حاب 
القوات الغازية والب���دء يف اإعادة تعمري بور 
�ض���عيد. ويكون ال���راوي اآنذاك ق���د تخرج من 
كلية الآداب ق�ض���م الفل�ض���فة والتح���ق باإحدى 
ال�ض���حف املحلية يف ال�ضكندرية وبداأ جنمه 
يف الظه���ور، اأم���ا لولية فتكون هي اأي�ض���ا قد 
تخرجت من ق�ضم اللغة الفرن�ضية وتزوره يف 
مكتب���ه حيث يخططان للزواج بعد انف�ض���الها 
عن عمرو ال�ضما�ض���رجي بعد اأن ثبت �ضلوعه 
يف واقعة تخزين الأ�ضلحة وحماولة تهريبها 
اإىل اليهود، ومع تطور الأحداث ي�ضاب عمرو 
ال�ضما�ض���رجى باأزمة �ض���حية ت���ودي بحياته، 

وتنتهي الرواية بزواج الراوي من لولية. 
هذه التفا�ضيل املت�ض���ابكة يف اأحداث ”زهرة 
اخل�ضخا�ص“ ل ت�ضكل �ضوى احلد الأدنى من 
التفا�ض���يل التي ميكن اإيرادها لبيان اخلطني 
الرئي�ض���يني اللذي���ن انتظم���ت فيهم���ا اأح���داث 
وهم���ا  �ض���فحة،  اخلم�ض���مائة  ذات  الرواي���ة 
�ض���رية ال�ضما�ضرجية، و�ض���رية حب الراوي. 
اإل اأن هذا الإيجاز يحجب الكثري من جوانب 
ال�ض���تمتاع بهذه ”ال�ض���رية ال�ض���عبية“ التي 
يكم���ن ال�ض���تمتاع به���ا يف ال�ض���تماع اإليه���ا، 
اأو قراءته���ا، كامل���ة بكل تفا�ض���يلها: اللقاءات 
احلميمية بني الراوي وحبيبته، ن�ضائح والد 
ال���راوي له وهو على و�ض���ك اأن يغ���ادر قريته 
اإىل املدينة ليعي�ص �ضيفا على ال�ضما�ضرجية، 
نقا�ض���ات ال���راوي م���ع عم���ه اإ�ض���ماعيل، رجل 

ال�ضيا�ضة املثقف واملحنك بتجارب احلياة. 
ف�ض���اد ال�ضما�ض���رجية ه���و بي���ت الق�ض���يد يف 
”زهرة اخل�ضخا�ص“، وهو ما يعطي الرواية 
قوته���ا وقدرته���ا التنبوؤي���ة اإذا م���ا قرئ���ت يف 
�ضوء الف�ض���اد الراهن الذي ي�ض���رب باأطنابه 
يف اأركان املجتمع على يد جماعات امل�ض���الح 
وحمتكري الرثوات وامل�ضاربات على ح�ضاب 
قوت ال�ض���عب وم�ض���تقبل اأبنائه. وهاهو العم 
اإ�ضماعيل يقول كلمته، اأو يديل بتحذيره، عن 
اآفة ال�ضما�ض���رجية التي �ض���ربت جذورها يف 
املجتمع: ”�ض���دقني يا خليل اأفندي، بعد عمر 
طويل �ضرى �ض���جرة ال�ضما�ضرجية الفا�ضدة 
هذه ت�ض���يطر على املجتمع امل�ضري ب�ضكل اأو 
باآخر. اإنه���ا العائلة امل�ض���تعدة دائما للتحالف 
جذوره���م  �ض���ربوا  الي���وم  ال�ض���يطان.  م���ع 
يف كل احلق���ول، منه���م الطبي���ب واملهند����ص 
واملحامي والوزير والكاتب والفقيه والتاجر 
واملق���اول، جميعهم يف النهاية �ضما�ض���رجية. 
اجل�ض���م  يف  تكم���ن  الت���ي  كاجلراثي���م  اإنه���م 
ح���ني ت�ض���تد عليه���ا مقاومت���ه، لكنها لب���د اأن 
تع���ود من جدي���د بعدما تكت�ض���ب مناعة �ض���د 
الأدوي���ة. حتى وهم يف الكمون ل ي�ض���كتون: 
يف اخلفاء حتت ال�ض���طح يهربون، ي�ضلبون، 
يهربون، يخربون، يقتلون القتيل ومي�ض���ون 
يف جنازت���ه اأك���رث حزنا عليه وتاأث���را برحيله 
من اأهله. مع الأ�ض���ف �ضيعودون ولو باأ�ضماء 
جدي���دة لأنهم يف قعر املجتم���ع خمرية معتقة 

تتعي�ص عليها كائنات كثرية.“
كلمة اأخرية عن عنوان ”زهرة اخل�ض���خا�ص“ 
ال���ذي يوحي للقارئ لأول وهل���ة بلوحة عباد 
ال�ض���م�ص ال�ض���هرية لفان ج���وخ. ولأن املوؤلف 
ي�ض���تهل روايت���ه باقتبا����ص م���ن اأ�ض���عار فوؤاد 
حداد يتحدث فيه عن ”موال العبَّادية“ فرمبا 
يخطر للقارئ اأن املوؤلف خلط بني الزهرتني. 
اأم اأنه يق�ضد زهرة اخل�ضخا�ص التي ي�ضتخرج 
منها الأفيون، فهل ق�ض���د بذلك ال�ضحر املغوي 
حلبيبت���ه ”لولي���ة“ اأو له���ذه امل���ادة املخ���درة 
يف ح���د ذاتها، وه���ي مادة ذات ح�ض���ور دائم 
وموؤث���ر على كثري من اأبط���ال رواياته؟ اأم اأنه 
ا�ض���تقى هذا العنوان من اأبيات لبابلو نريودا 
ال���ذي اأمل���ح يف الرواي���ة اإىل تعل���ق ال���راوي 
باأ�ض���عاره، ويف هذه الأبيات يناجي ال�ض���اعر 
حبيبته ال�ض���مراء التي تنطبق اأو�ضافها على 
اأو�ضاف حبيبة الراوي، قائا: اآه يا فرا�ضتي 
ال�ضمراء، اأنت قمح و�ضم�ص وماء وخ�ضخا�ص؟ 
جمرد ت�ض���اوؤلت رمبا تكون بعي���دة كل البعد 
عما عناه املوؤلف باإعطاء هذا العنوان للوحته 

البديعة ”زهرة اخل�ضخا�ص“..

خيري شلبي في ”زهرة الخشخاش“ 

�سعبي  فن  ”�لرو�ية 
طو�ل تاريخها، وهي �سد 

�لأر�ستقر�طية برغم 
كونها �بنة للبورجو�زية، 

لكنها يف م�سر �بنة �سرعية 
لل�سرة �ل�سعبية �لتي 

دربتنا على �لإن�سات 
ومتابعة �حلكاية.“ جاء 

هذ� �لر�أي على ل�سان 
�لرو�ئي �لقدير خري 

�سلبي يف مقابلة �سحفية 
�أجريت معه موؤخر�.

�إن هذ� �لإيجاز يحجب �لكثر 
من جو�نب �ل�ستمتاع بهذه 

”�ل�سرة �ل�سعبية“ �لتي يكمن 
�ل�ستمتاع بها يف �ل�ستماع 

�إليها، �أو قر�ءتها، كاملة بكل 
تفا�سيلها: �للقاء�ت �حلميمية 
بني �لر�وي وحبيبته، ن�سائح 

و�لد �لر�وي له وهو على 
و�سك �أن يغادر قريته �إىل 
�ملدينة ليعي�س �سيفا على 

�ل�سما�سرجية، نقا�سات �لر�وي 
مع عمه �إ�سماعيل، رجل 

�ل�سيا�سة �ملثقف و�ملحنك 
بتجارب �حلياة.

ميك���ن القول باأن وجهة النظ���ر هذه هي التي 
�ضدرت عنها معظم اأعمال خريي �ضلبي ومنها 
رواية زهرة اخل�ضخا�ص )زهرة اخل�ضخا�ص، 
الأوىل،  الطبع���ة  القاه���رة،  ال�ض���روق،  دار 
2005(. يوؤك���د وجه���ة النظ���ر ه���ذه اأم���ران، 
بلغ���ة  والث���اين  باملو�ض���وع  اأولهم���ا  يتعل���ق 
ال�ض���رد. فم���ن حيث املو�ض���وع ت�ض���كل البيئة 
ال�ضعبية القاعدة التي تنطلق منها �ضخ�ضيات 
خريي �ضلبي الروائية والتي تتجلى حتى يف 

عناوين رواياته من قبيل ”عدل امل�ض���امري“، 
و”وكال���ة عطي���ة“، و ”�ض���الح هي�ض���ة“، و 
ثاثية ”اأولنا ول���د، وثانينا الكومي، وثالثنا 
الورق“، و ”منامات عم اأحمد ال�ضماك“ )من 

دون ترتيب زمني ل�ضدور هذه الأعمال(. 
وتعن���ي ”البيئ���ة ال�ض���عبية“ هن���ا العنا�ض���ر 
العادي���ة  ال�ض���عبية  الأو�ض���اط  م���ن  النابع���ة 
وتفاعاتها �ض���واء فيما بينها اأو مع عنا�ض���ر 
اأخرى، رمبا تكون هي اأي�ض���ا عنا�ضر �ضعبية 
نابعة من نف�ص الراب الوطني لكنها انتقلت، 
نتيجة دوافع اأو اأ�ض���باب ذاتية اأو اجتماعية، 
ع���ن  فب���دت منف�ض���لة  اإىل مرات���ب خمتلف���ة، 
الب�ض���يط يف مظه���ره  البل���د  اب���ن  �ضخ�ض���ية 
وجوهره، لكنها تنط���وي على املكونات التي 
متيز هذه ال�ضخ�ضية من انتماء فطري اأ�ضيل 
لبلدها ومن اإملام ببع�ص جوانب الثقافة التي 
متي���ز هذه ال�ضخ�ض���ية م���ن معرف���ة بتاريخها 
املا�ض���ي واحلا�ض���ر، وهي اأي�ض���ا ثقافة ت�ضم 
والتقليدي���ة  املوروث���ة  الأف���كار  م���ن  خليط���ا 
واحلكاي���ات ال�ض���عبية والأمث���ال والأغ���اين. 
واأت�ض���ور اأن �ضخ�ض���ية اب���ن البل���د ه���ذه هي 
ال�ضخ�ضية الرئي�ضة يف ال�ضكل الروائي الذي 
يدعو اإليه خريي �ض���لبي يف القتبا�ص امل�ضار 

اإليه اأعاه. 
يقودن���ا ذل���ك اإىل احلدي���ث ع���ن الأم���ر الثاين 
وه���و لغة ال�ض���رد التي يتطلبها ت�ض���وير مثل 
هذه ال�ضخ�ض���يات ت�ض���ويرا واقعيا يعرب عن 
ثقافة ه���ذه ال�ضخ�ض���يات واأبعاده���ا املختلفة 
�ض���ورها.  اأجل���ى  يف  الق���ارئ  اإىل  وينقله���ا 
واأح�ضب اأن خريي �ضلبي، من فرط تعامله مع 

هذه ال�ضخ�ض���يات، بل لكونها اأ�ضبحت ت�ضكل 
اخلامة الأ�ضا�ض���ية، اأو القما�ضة الأ�ضلية )اإذا 
ا�ض���تخدمنا تعب���ريه ال�ضخ�ض���ي يف احلديث 
امل�ض���ار اإليه( التي يبدع منها اأعماله، قد اأن�ضاأ 
متنا لغويا خا�ض���ا تنهل منها �ضخ�ض���ياته يف 
التعب���ري عن مكن���ون نف�ض���ها وع���ن مواقفها، 
وي�ضكل هذا املنت لغة خا�ضة ل اأقول اإنه تغلُب 
عليها ب�ض���اطة القول اأو عاميته، ولكنها تنقل 
�ضخ�ضياته  به  تنطق  كما هو“ وكما  ”القول 

�ضواء يف ب�ضاطتها اأو يف تعقدها. 
تق���ع اأحداث ”زهرة اخل�ض���خا�ص“ يف الفرة 
م���ا ب���ني 2 يوني���ه/ حزي���ران 1945 )وه���و 
التاري���خ الذي يخط���ه مدر�ص اللغ���ة العربية 
على �ض���بورة الف�ضل يف املدر�ض���ة البتدائية 
الوحي���دة ببلدة ”ميت الديب���ة“، اإحدى قرى 
الريف امل�ضري يف قلب الدلتا(، ووقت ما يف 
اأعقاب العدوان الثاثي على م�ضر عام 1956 
ورمب���ا بداي���ات ع���ام 1957. ويتمث���ل اخلط 
الرئي�ض���ي للرواية يف تطور �ضخ�ض���ية بطلها 
الأ�ضا�ض���ي وراويها الذي اأعطاه املوؤلف ا�ض���م 
”بهاء قا�ضم الراوي“ )وكان يف بداية الرواية 
تلميذا يف ال�ض���هادة البتدائية مبدر�ض���ة بلدة 
مي���ت الديب���ة(. وعلى مدى اأكرث من ع�ض���رين 
عاما �ض���هدت تطور هذه ال�ضخ�ضية من �ضبي 
مراه���ق يف قريت���ه الريفي���ة املتوا�ض���عة اإىل 
كات���ب �ض���حفي واع���د يف اإح���دى ال�ض���حف 
املحلية مبدينة الإ�ض���كندرية، يعر�ص املوؤلف 
لفرة مهمة وخ�ض���بة من التاريخ ال�ضيا�ض���ي 
والجتماع���ي والثقايف للوطن ملقيا ال�ض���وء 
عل���ى كثري م���ن جوان���ب احل���راك الجتماعي 

وال�ضيا�ض���ي خ���ال ه���ذه الفرة الهام���ة التي 
�ض���ملت يف ما �ض���ملت ح���رب فل�ض���طني وقيام 
اإ�ض���رائيل وث���ورة يولي���ه )مت���وز( يف م�ض���ر 
والع���دوان الثاث���ي وموؤام���رات اليه���ود يف 
م�ض���ر ونزوحهم منها اإىل فل�ضطني مبا اأعطى 
للعمل قيمة معرفية خا�ض���ة مل�ض���ها القارئ يف 

اأعمال �ضابقة للموؤلف. 
يف ذل���ك اليوم من عام 1945، يحل على قرية 
ميت الديبة اأعيان اأ�ض���رة ال�ضما�ضرجية هربا 
م���ن الغ���ارات والقاق���ل التي كان���ت تتعر�ص 
له���ا الإ�ض���كندرية يف الأيام الأخ���رية للحرب 
العاملية الثانية. وال�ضما�ض���رجية اأ�ضرة عريقة 
ا�ض���تمدت ثراءها وقوتها منذ وقت يعود اإىل 
اأيام حممد على با�ض���ا الذي ا�ض���تقطب جدهم 
الأك���رب احلاج عب���د ال���روؤوف الب���دوي، اأحد 
كبار عربان ال�ضرقية واأقطعه م�ضاحات كبرية 
م���ن الأرا�ض���ي، وامتد نفوذ الأ�ض���رة اإىل عهد 
اخلديوي اإ�ض���ماعيل الذي عني اأح���د اأفرادها 
وه���و عبد احلمي���د بك بدوي ”�ضما�ض���رجيا“ 
دور  املوؤل���ف  ي�ض���ف  وح�ض���بما  للخدي���وي. 
ال�ضما�ض���رجي، فهو ال�ض���خ�ص ”ال���ذي يرافق 
اخلدي���وي كظل���ه، ي�ض���افر مع���ه م���ن باري�ص 
اإىل لن���دن وروما وباد ترك���ب الأفيال. وهو 
امل�ض���وؤول الوحي���د ع���ن ذوق وفخام���ة اأزياء 
اخلدي���وي“. ومن���ذ ذل���ك احل���ني تغ���ري ا�ض���م 
العائلة اإىل عائلة ال�ضما�ض���رجي، و�ضرعان ما 
حظ���ي عبد احلميد بك بلقب البا�ض���وية. ومن 
ه���وؤلء ال�ضما�ض���رجية م���ن كان �ض���ريكا لكبار 

الراأ�ضماليني اليهود يف م�ضر اآنذاك. 
يق���ول ال���راوي: ”ال�ضما�ض���رجية خلق���وا يف 

ف�ساد �ل�سما�سرجية هو 
بيت �لق�سيد يف ”زهرة 

�خل�سخا�س“، وهو ما يعطي 
�لرو�ية قوتها وقدرتها 

�لتنبوؤية �إذ� ما قرئت يف 
�سوء �لف�ساد �لر�هن �لذي 
ي�سرب باأطنابه يف �أركان 
�ملجتمع على يد جماعات 

�مل�سالح وحمتكري �لثبرو�ت 
و�مل�ساربات على ح�ساب قوت 

�ل�سعب وم�ستقبل �أبنائه.
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طبعت  مبطابع موؤ�س�سة �ملدى 

لالعالم و�لثقافة و�لفنون

�لتحرير
-----------------

نز�ر عبد �ل�ستار

�لخر�ج �لفني
-----------------
م�سطفى �لتميمي

�لت�سحيح �للغوي
-----------------

حممد حنون

رئي�س جمل�س �لإد�رة
رئي�س �لتحرير 

�ض���ب عبده يف مدينة تتنف�ص املو�ض���يقى اناء 
اللي���ل والنه���ار ،  فف���ي الثامنة من �ض���باح كل 
ي���وم تط���وف فرق���ة مو�ض���يقى ملج���اأ الأيتام 
احلما�ض���ية  الأنا�ض���يد  تع���زف  بال�ض���وارع ،  
بقلي���ل  الظه���ر  بع���د  الوطني���ة ..   والأغني���ات 
مت���ر فرق���ة مو�ض���يقى املطاف���ئ ،  متجه���ة اىل 
ك�ض���ك املو�ض���يقى ،  يف املدين���ة اأكرث من ك�ض���ك 
للمو�ضيقى ،  يف احلدائق العامة واملنتزهات ،  
عزف متوا�ضل للمو�ضيقى الغربية وال�ضرقية 
معا ،  جميع رواد احلدائق العامة واملنتزهات 
يتلق���ون هذا الف�ض���ل العميم بامتن���ان عظيم ،  
يجل�ضون جماعات اأو فرادي يف حالة ان�ضات 
عمي���ق حتى وهم يتبادل���ون احلديث الهام�ص 
لتغفل اآذانهم عن املعزوف ،  فاملو�ض���يقى غذاء 
يومي يتنف�ض���ه النا�ص مع اله���واء النقي .  يف 
كل اأ�ض���بوع مير ا�ض���تعرا�ص �ضرطة املحافظة 
يق�ض���د املديرية بجميع ف�ض���ائلها واأق�ضامها ،  
تتقدمها فرقة مو�ض���يقى ال�ضرطة وهي طائفة 
كبرية م���ن العازفني على الكا�ض���ات والطبول 
والطرمبيت واللت النحا�ضية ذات الأبواق ..  
منظر طامل���ا بهر عبد الب�ض���ري ،  عل���ى اأن اأكرث 
م���ا به���ره وملك علي���ه لبه ه���و عامل الق�ض����ص 
والرهب���ان والكنائ����ص بكل ما يت�ض���ل بها من 
جمعي���ات خريي���ة لانف���اق عليه���ا .  طنطا بلد 
�ض���يخ العرب ال�ض���يد اأحمد البدوي مبهرجان 
مولده ال�ض���نوي ال�ض���خم ت�ض���م ع���ددا كبريا 
م���ن الكنائ�ص تتبع خمتلف املل���ل واملذاهب ..  
لكل كني�ض���ة جمعية خريية من اأتباعها ت�ض���م 
اىل جان���ب الأقب���اط ع���ددا لي�ض���تهان ب���ه من 
الأجان���ب ،  كله���م � وي���ا للعج���ب � خ���رباء يف 
املو�ض���يقى .  هكذا يبدون لعبد الب�ضري املنبهر 

حينما يتناق�ضون فيها مع اأبيه . 
لين�ض���ي خريي �ض���لبي يف هذه اللوحة التي 
تقطر بالنغ���م والتحنان ان يجعل مو�ض���يقار 
طنط���ا يف تل���ك الآون���ة حمم���د ف���وزي اأح���د 
املرددي���ن على حمل ال�ض���وفاين م���ع ريا�ص 
ال�ض���نباطي وحمم���د الق�ض���بجي وحتى فريد 

الأطر����ص ،  وغريه���م من فر�ض���ان النغ���م ،  كما 
لين�ض���ي الروائي املغرم بالتوثيق والتحقيق 
اأن يوؤ�ض���ل لهذا الولع باملو�ضيقى والغناء يف 
ريف الدلتا امل�ض���رية عامة باأن���ه يعود اإىل ما 
زرعت���ه الف���رق ال�ض���وفية العدي���دة العا�ض���قة 
لرحاب ال�ض���يد البدوي وابراهيم الد�ض���وقي 
م���ن ح���ب للمو�ض���يقى ،  اإذ اإنها عمود رئي�ض���ي 
يف ن�ض���اط الطرق ال�ض���وفية ت�ضتعني به على 
تو�ض���يل املري���د اىل حال���ة الوجد ال�ض���افية ،  
وقد ليع���رف الكثريون اأن الطرق ال�ض���وفية 
بجميع فرقها لعبت الدور الأعظم يف مت�ضري 
املو�ض���يقى وتطويرها وتقريبها من الوجدان 
ال�ض���عبي .  حتى ب���ات يف كل قرية اأعداد هائلة 
من املن�ض���دين وال�ض���ييتة واملغنني واملقرئني 
وع���ازيف الرباب والأرغ���ول واملزمار والناي 
يف  الرغب���ة  واأ�ض���بحت  البل���دي ،   والطب���ل 
الفرف�ض���ة والتطهر باملو�ض���يقى والغناء عادة 
متاأ�ض���لة يف ريف الغربية اخل�ضيب و�ضعبها 

احل�ضاري الرقيق . 

حركية �لأحد�ث
ولأن خ���ريي �ض���لبي ح���كاء م���ن ط���راز رفيع ،  
يدرك بفطرته قوانني ال�ضرد ،  ويتقن مبوهبته 
بناء الرواية ،  فاإنه ليكتفي بال�ض���خاء ال�ضديد 
كما راأينا يف و�ض���ف امل�ض���اهد وال�ض���خو�ص 
و�ض���ناعة الأج���واء املحيط���ة به���م ،  ب���ل يعمد 
اىل حتري���ك الأحداث منذ ال�ض���فحات الأويل 
يف م�ض���ارها املحت���وم ،  م���ربزا م���ا تتمي���ز به 
احلي���اة من دهاء ،  وما ين�ض���ح يف الأقدار من 
حكم���ة .  ف���الأب � ل�ض���بب غري مفه���وم � يريد اأن 
يناأي بابنه املوهوب عن طريق الفن ،  فيف�ض���ل 
البن يف املدر�ض���ة ول يبقي اأمامه �ض���وي اأن 
يرعي حمل الآلت اأو ور�ض���ة ال�ضاح .  ولأنه 
ي���درك كنوزها الثمينة فاإن���ه يدخر من نفقاته 
ع�ضرين جنيها يدفعها �ضرا اإىل واحد من اأعز 
ا�ض���دقاء اأبيه ،  وهو ابراهي���م افندي غطا�ص ،  

القانوجني ،  حتى ي�ض���ري له به���ا درة غالية 
هي اآلة الكمان الأثرية التي يخ�ضي اأن يبيعها 
وال���ده ملن يدف���ع فيها مه���را اأك���رث ،  ويريد اأن 
يدخرها الفتي مل�ضتقبله .  يدور بني ال�ضديقني 
حوار مفعم باملفارقة ،  ينتهي بنجاح ال�ض���فقة 
التي ليدري الأب �ضرها ،  وعندما يت�ضلم البن 
الوديعة الثمينة يطلب منه ابراهيم افندي اأن 
ي�ض���معه �ض���يئا م���ن اأنغامها ،  وعندئ���ذ ينربي 

ال�ض���بي � عل���ى حد تعب���ري املوؤل���ف � مبعلمنية 
وحرفنة عجوز ،  لتم�ضك اأنامله برقبة الأوتار ،  
�ض���رخت الأوت���ار ،  فج���رت يف قل���ب ابراهيم 
اأفندي براكني النغم الذي راح يتدفق بغزارة ،  
يكاد ير�ضم على �ضفحة الأثري اأ�ضكال جمالية 
جم�ض���دة ،  ت���كاد تراه���ا ع���ني اخلي���ال ملون���ة 
باأزه���ي الألوان .  ت���كاد الكمان تغن���ي بكلمات 
منطوق���ة ،  ث���م اإن عبدالب�ض���ري نف�ض���ه اختفي 

م���ن ناظ���ري ابراهيم افن���دي وبقي���ت الكمان 
ككتل���ة جمر ملتهبة بني �ض���حائب م���ن الأنغام 
حتتوي على كل �ض���يء ،  تقا�ضيم غ�ضة طازجة 
مفعم���ة بروح الفتوة .  الافت يف هذا امل�ض���هد 
الو�ض���في املتحرك زمنيا بحدث حمدد ،  تتبعه 
اأح���داث درامي���ة متاحق���ة ،  اأن���ه يبع���ث روح 
حلظ���ة مفعمة بالن�ض���وة والوج���د والمتزاج 
الت�ضكيلي امللون بعوامل النغم ال�ضحرية ،  مما 

خيــري شــلبي  فــي صهاريــج اللؤلــؤ
�سهاريج �للوؤلوؤ عنو�ن وثر ومثر ،  ي�ستدعي يف �لذ�كرة �لرت�ثية �لقريبة 

كتاب �سيخ �لطرق �ل�سوفية ،  �لعامل �لأديب حممد توفيق �لبكري ،)1870  
ب 1932  م (  �لذي و�سع فيه منذ قر�بة مائة عام خال�سة �سردية ملعرفة باحلياة 

وخرته يف �لأ�سفار وثقافته �ل�سعرية يف �للغة . 
لكن خري �سلبي ،  كاتبنا �لرو�ئي �ملعتق ،  ي�سب يف هذ� �لعنو�ن �لقدمي نبيذ�ً 

جديد� طازجا ،  لينتمي �إيل عامل �للغة ومفرد�تها �ملتالألئة ،  بل �إيل عامل 
�لنغم �ل�ساحر و�لأحلان �لعذبة .  ي�ستدعي زمنًا جمياًل ملدينة بديعة تقع يف 

قلب م�سر ،  هي مدينة طنطا قبيل منت�سف �لقرن �ملا�سي ،  مع �لرتكيز علي 
حمل �حلاج م�سطفى �ل�سوفاين �أ�سهر �سانع ماهر لآلتي �لعود و�لكمان يف م�سر ،  
و�بنه �لنابغة �ملوهوب عبد�لب�سر �ل�سوفاين �لذي �سي�سبح منذ �لآن �أمنوذجا 

حيا يف �سمر �لأدب �لعربي �ملعا�سر . 

يربع يف متثيله خريي �ض���لبي ،  يف التجارب 
الت���ي ينف���رد بالقت���دار على جت�ض���يدها فنيا ،  
حتى يغرينا باأن نتقبل يف �ض���بيلها انتهاكاته 
الوا�ضحة ملعجم اللغة الف�ضحي واإغارته على 
بع�ص املفردات العامية التي ت�ضعفه يف بيانه 
مثل فرف�ضة ومعلمنية وحرفنة التي مرت بنا ،  

حتى لنكاد ن�ضاحمه على ذلك بطيب خاطر . 

ذ�كرة �أهل �لفن : 
من���ذ اأن كتب توفي���ق احلكيم رائعت���ه الأويل 
ع���ودة ال���روح معربا فيه���ا عن ولعه ال�ض���ديد 
ب�ض���حبة اأه���ل الف���ن ،  ابت���داء م���ن الأ�ض���طي 
�ض���خلع ،  مل يتمكن روائ���ي كبري ،  يف تقديري ،  
من تقدمي جتربة مطولة معمقة يف ا�ض���تكناه 
روح الإبداع املو�ض���يقى املاجن حينا والورع 
اأحيان���ا اأخري ،  لدي امل�ض���ريني عام���ة ،  واأهل 
يفع���ل خ���ريي  الدلت���ا ب�ض���فة خا�ض���ة مثم���ا 
�ض���لبي يف �ض���هاريج اللوؤلوؤ ،  حيث يقدم فيها 
ت�ض���جيا بالغ الت�ضويق والمتاع لعدد �ضخم 
من حكاي���ات املن�ض���دين والفرق املو�ض���يقىة 
وير�ض���م  والنج���وع ،   الق���ري  يف  ونوادره���ا 
�ض���ورا �ضديدة الأ�ض���الة واحليوية لكثري من 
مناذجها البليغة ،  مثل ال�ض���يخ عطية الأعمي ،  
بحركات���ه ونفحاته ،  و�ض���وته ال���ذي يراوح 
ب���ني الذك���ورة والأنوث���ة ،  ومقالب���ه الطريفة ،  
مثلم���ا ح���دث له يف الليل���ة التي اأركب���وه فيها 
حم���ارا حرونا وغفلوا عن���ه يف الظام ،  فدار 
به احلمار اأدراجه حتى عاد للمنزل الذي األفه 
وغط كاهما يف نوم عميق ،  بينما يبحث عنه 

اجلميع يف الرع وامل�ضارف واحلقول . 
املطرب���ة  �ض���عبان  هني���ات  ال�ض���يخة  وكذل���ك 
و�ض���هللتها  الديني���ة  بتوا�ض���يحها  الرزين���ة 
الغنائية ،  وكيف طارت بها املن�ض���ة وبفرقتها � 
ومنهم عبدالب�ضري � يف الرعة اخللفية حيث 
كانت املن�ضة مكونة من عربتي كارو مثبتتني 
باأحجار خلخلها الأطفال على غفلة من الكبار ،  
واملعرك���ة التي ن�ض���بت يف القرية ج���راء ذلك ،  
وهي باملنا�ضبة ،  قرية ميت غزال التي اأجنبت 
ال�ضيخ م�ض���طفي ا�ضماعيل .  وتلعب �ضخ�ضية 
الب���وؤرة  دور  املوه���وب  الكماجن���ي  عب���ده 
اجلامع���ة لهذه الأح���داث ،  حتى لن���كاد نتخيل 
م���ع ال���راوي م���ا مل يذك���ره م���ن مغامراته يف 
هذه الفرق ،  واأنه لبد اأن يكون قد مر بالأذكار 
واملوال���د وال�ض���هرات التي مرت به���ا من قبل 
اأم كلث���وم ،  ون�ض���حك مع���ه ملا ح���دث يف قرية 

العجوزي���ن يف اأح���د الأف���راح الرنانة ،  حيث 
طل���ب الوجيه القروي من املتعهد اأن يح�ض���ر 
ل���ه اأكرب الفنانني ،  فاأخربه اأن من بينهم حممد 
عبدالوهاب � فنان متوا�ض���ع من طنطا يحمل 
ا�ض���م املو�ض���يقار الكب���ري ذاته � فظ���ن الوجيه 
اأنه يق�ض���ده ،  وعندما مل يظهر املو�ض���يقار يف 
النم���رة الرئي�ض���ية اقتادوا الفرقة كلها لق�ض���م 
ال�ض���رطة التي اأفرجت عن املتعه���د لأن بطاقة 
املطرب حتمل ا�ض���مه احلقيق���ي ولأن القانون 

ليحمي املغفلني . 
لك���ن امله���م يف كل ه���ذه احلكاي���ات الطريف���ة 
امل�ض���وفة الت���ي لتخل���و منه���ا جعب���ة خ���ريي 
�ض���لبي اأن���ه ي�ض���جل فيه���ا جانب���ا حميم���ا من 
التاري���خ الروحي لل�ض���عب ،  تتجلي فيه قدرته 
عل���ى تذوي���ب الذكريات والأ�ض���داء املعا�ض���ة 
يف الواق���ع خ���ال طفولته يف املنطق���ة ذاتها ،  
باأ�ض���ول  لحق���ة  عميق���ة  معرف���ة  بوتق���ة  يف 
فن���ون املو�ض���يقى والغناء ومئات التفا�ض���يل 
ال�ض���غرية عن املاحظات املت�ض���لة مبقاماتها 
واأ�ض���دائها يف النف�ص الب�ض���رية ،  ي�ض���جل كل 
ذلك عرب ر�ض���د حي مل�ض���رية منوذج م�ض���ري 
متخيل يو�ض���ك من فرط م�ض���داقيته اأن يكون 

تاريخيا . 

�إيقاع �لدر�ما �ملو�سيقىة : 
تنث���ال الأحداث بوت���رية عالي���ة يف الرواية ،  
يغرق عبدالب�ضري يف ع�ضق اأ�ضطوري لفنانة 
تغ���زو روحه بالبهج���ة هي �ض���عدية املليجي ،  
يتك���ئ املوؤلف يف ن�ض���ج املواقف على ال�ض���رد 
والو�ض���ف ،  اإذ يندر لديه احل���وار ،  مما يوؤدي 
عادة اىل بطء الإيقاع الروائي ،  لكن ا�ضتغراقه 
يف نفخ جذوة الوجد يف وجدان بطله ي�ضفي 
عل���ى العم���ل حركية داخلي���ة تعو�ص ن�ض���بيا 
�ضيق م�ض���احة احلوار ،  يلتقي عبده و�ضعدية 
يف اأ�ضبوع من احلفات فتنعقد بينهما اأوا�ضر 
عه���د غرامي مت���ني ،  يذهب عب���ده للقاهرة كي 
ي�ضنع م�ض���تقبله الفني وينظم و�ضعه املادي 
راف�ضا اأن ي�ض���تجيب لدعوة �ضعدية لاعتماد 
عل���ى ثروته���ا ،  يوقع���ه الق���در � واملوؤل���ف � يف 
موق���ف �ض���به ه���زيل يف العا�ض���مة ،  ينتهي به 
اىل الزواج وهو يف �ض���به غيبوبة من تلميذة 
طنطاوي���ة تعه���د بتو�ض���يلها اىل خاله���ا يف 
حدائق القبة ،  وملا وجده قد ترك م�ضكنه ذهب 
بها اىل �ض���قة اأ�ض���دقاء له وج���دوا فيها زوجة 
مثالي���ة له ودب���روا اأمر زفته بها بليل .  ت�ض���اء 

امل�ض���ادفة الت���ي لتقنع يف احلي���اة ول الأدب 
مع���ا اأن تن�ض���ر �ض���حيفة قاهري���ة يف �ض���باح 
الي���وم الت���اىل خربي���ن متجاوري���ن ،  اأحدهما 
حفل زواج املو�ضيقى ال�ضاب املوهوب ب�ضكل 
مرجتل وعفوي اخرق به �ض���ارع حممد على 
يف زفة ا�ض���رك فيها اأهل الفن ،  والثاين خرب 
اخ���راق ر�ضا�ض���ات مدف���ع طائ����ص لكو�ض���ة 
عري�ص يف اإحدي قري بني �ض���ويف وم�ضرع 
املغني���ة الت���ي كان���ت حتي���ي حفل���ه �ض���عدية 
املليج���ي ،  مل يلتف���ت عبده اىل اخل���رب الثاين 
وظ���ل يعذب نف�ض���ه �ض���هورا مع زوجت���ه لأنه 
ينتظ���ر رد �ض���عدية عل���ى برقياته كي ت�ض���فح 
عنه وتقبل امتام م�ض���روع ال���زواج به .  لعبت 
الأحام والكوابي�ص دورا عجيبا يف التمهيد 
لاأح���داث والتنب���وؤ الغري���ب به���ا .  حيث عرب 
املوؤلف من خالها عن اإميان عميق بالغيبيات 
وتوظي���ف ماهر ملعطي���ات العق���ل الباطن يف 
الآن ذات���ه .  وبقدر ما حتف���ل الرواية باملعرفة 
الفنية العميقة باأو�ضاط املو�ضيقىين ،  وتركز 
يف نهايتها على مولد فرقة املو�ضيقى العربية 
التي اأ�ضبح عبدالب�ضري فتاها وفنانها الأول ،  
تكاد تخلو يف �ض���لبها من اأية ا�ض���ارة لتغلغل 
ال�ضيا�ضة يف م�ضري الب�ض���ر ،  با�ضتثناء م�ضهد 
واح���د قبيل اخلت���ام تلم���ع فيه ملح���ات بارقة 
يف نق���د ف���رة الث���ورة وتقيي���د احلريات يف 
ع�ض���ر عبدالنا�ضر ،  لكن الع�ض���ارة ال�ضيا�ضية 
التي كانت ت�ض���ج بها احلياة يف الأربعينيات 
الرواي���ة ،   تتخل���ل خاي���ا  واخلم�ض���ينيات ل 
وكاأن حي���اة النا�ص واإب���داع الفنانني ل عاقة 
لهم���ا با�ض���راتيجيات املجتم���ع يف حركات���ه 

الظاهرة . 
وبق���در م���ا ينجح خريي �ض���لبي يف �ض���ناعة 
من���وذج عم���اق لفن���ان ع�ض���امي �ض���به اأم���ي 
ون�ضف جمنون ،  فاإنه ي�ضب يف هذه الرواية 
العاتية خا�ضة جتربته يف معاي�ضة اأهل الفن 
ومتثيل عواملهم الغنية ،  واإذا كان قد ا�ض���تعار 
عنوان روايته من كتاب ال�ض���يخ البكري فاإنه 
مل يتوه���ج فيه���ا باآل���ئ اللغة ومل ي�ضع�ض���عها 
باأنظ���ار اجلهاب���ذة املتقدم���ني ،  كما ت�ضع�ض���ع 
ال���راح بثغب���ان البطاح كما يق���ول البكري يف 
كتاب���ه ،  واإمنا نف���خ فيها روح الف���ن املتجذرة 
يف الوجدان امل�ض���ري من ناحية ،  وا�ض���تغرق 
يف تهوميه���ات اخلدر امل�ضع�ض���عة يف لوحاته 
امل�ض���تعلة من ناحي���ة اأخرى ،  مما ي�ض���ع هذه 

الرواية يف مقدمة اأعماله النا�ضجة املمتعة . 
 جملة الرواية

د .  �سالح ف�سل 




