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د.جابر عصفور

�لرباعية قالب �ش���عرى يرجع �إىل �أ�شول فار�شية، �أ�شهرها 
رباعي���ات عمر �خلي���ام، وقد �نتقل هذ� �لقالب �إىل �ل�ش���عر 
ا من فنونه �ملحببة �لتى ُيقبل  �لعربى �حلديث و�أ�ش���بح فًنّ
عليه���ا كثري من �ل�ش���عر�ء �لذي���ن يرتبط �ش���عرهم بالغناء 
�أو حمب���ة �حلي���اة �أو حتى �لتفل�ش���ف �أو �لتاأمل فى �أحو�ل 
�لك���ون، لكن تل���ك �لرباعيات د�ئًما م���ا ترجعنا �إىل تاأمالت 
عم���ر �خليام فى رباعياته �ل�ش���هرية �لتى تبارى �ل�ش���عر�ء 
�لعرب ف���ى ترجمتها، ولعل �أ�ش���هرها – فيما يعرفه �لذوق 
�مل�شري- ترجمة �أحم���د ر�مى �لتى غنت بع�شها �أم كلثوم 
فجعلتن���ا نهيم بها ع�شًقا. و�أغلب �لظن �أن رباعيات �خليام 
ه���ذه كانت ترتدد �أ�شد�وؤها ف���ى بيت �شالح جاهني �لطفل 
و�لفت���ى �لذى �شرع���ان ما �ش���ب لي�شبح و�حًد� م���ن �أعظم 
مبدع���ى ق�شيدة �لعامية �مل�شري���ة. ول غر�بة و�لأمر كذلك 
ف���ى �أن مييل �ش���الح جاهني �إىل قال���ب �لرباعية، ويحاول 
��شتخد�م���ه عل���ى منط ق�شي���دة �لعامي���ة �مل�شري���ة ليوؤكد 
�حل�ش���ور �ملتميز له���ذ� �لقال���ب �ل�شعري؛ �ش���و�ًء فى لغته 
�لت���ى تتو�ش���ط ب���ني �لعامي���ة و�لف�شح���ي، �أو ف���ى �شوره 
�ل�شعري���ة �لتى مت�ش���ى مع �خليال فى كثاف���ة �آ�شرة �أو فى 
تاأمالت���ه �لت���ى ت�شل ما ب���ني �ل�شم���اء و�لأر����ض وتتجول 
���رة ح�ش���ور �لكائن���ات �ملتحرك���ة، فى مدى  بينهم���ا متب�شّ
�لتاأم���ل �أو �لب�ش���ر �ل���ذى �شرع���ان ما ينقل���ب �إىل ب�شرية؛ 
ولذل���ك �أتوقف عند ه���ذه �لرباعية �لتى حتم���ل من معانى 

�لتاأمل �لكثري، فتقول:
�أحب �عي�ض ولو فى �لغابات

�أ�شحى كما ولدتنى �أمى و�بات
طائر.. ِحيو�ن.. ح�شرة.. ب�شر.. ب�ض �عي�ض

حملى �حلياة.. حتى فى هيئة نبات
عجبي!!

و�لتاأمل هنا ين�شُبّ على رغبة �حلياة �لتى هى فى �لأ�شل 
غري���زة �لبقاء �لتى تربط �لكائنات فى هذ� �لكون؛ فالكون 
كله ينطوى على هذه �لرغبة فى �لبقاء، ولذلك يوؤثر �حلياة 
على �ملوت، كما يغنى للحياة د�ئما فى جتددها وعر�متها. 
ولي����ض �مله���م هو �شكل �حلي���اة، فالأهم ه���و ح�شورها فى 
�لكائن���ات حتى ولو فى �شكل طائر �أو حيو�ن �أو ح�شرة �أو 
ب�شر؛ فاملهم هو �أن يبقى مبد�أ �حلياة مندفًعا كالن�شج �لذى 
يتدفق فى �لنب���ات، فيجعل منه �شورة �أخرى من �لإن�شان 
�ل���ذى يتدفق ف���ى �شر�يينه �لدم، فيف���رح مبعنى �حل�شور 
ف���ى �لوجود �أو �حل�شور فى �حلي���اة. ولذلك ياأتى �ل�شطر 
�لأخ���ري من �لرباعي���ة ب�شرخة �حلياة فى فرح���ة �ندفاعها 
و�شرخ���ة �نبثاقها، فاملهم هو مبد�أ �حلياة نف�شها �شو�ًء فى 
�حلي���و�ن �أو �لنبات �أو �لإن�شان. هل هذ� هو �ل�شبب �لذى 
يجعل ه���ذه �لرباعية كاأنه���ا نوع من �لتنا����ض مع �لأغنية 
�لت���ى كان يغنيه���ا حممد عبد�لوه���اب ويحبها جيل �شالح 

جاهني؟ �أعنى �لأغنية �لتى تقول:
»يا دنيا يا غر�مي.. يا دمعى يا �بت�شامي
مهما كانت �آلمي.. قلبى يحبك يا دنيا«!

فالوج���ود �لإن�شان���ى فى �لدنيا ه���و �حل�ش���ور �لكائن فى 
�حلي���اة، ت�شت���وى ف���ى فرح���ة ه���ذ� �حل�ش���ور و�لوعى به 
كل �لكائن���ات على �خت���الف �أنو�عها؛ نباًت���ا �أو حيو�ًنا �أو 
�إن�شاًن���ا، فامله���م هو ه���ذ� �ل�شعور �لغامر باأنن���ا نحيى على 
�لأر����ض ل حتته���ا، و�أنن���ا ننتج ون���زرع ونح�ش���د ونبنى 
وُنعم���ر �لأر����ض كى ت�شب���ح �أبه���ى و�أجم���ل باحل�شار�ت 
و�لإجناز�ت �لب�شرية �لتى جتعل من �حلياة حياة جديرة 
ب���اأن تعا����ض. ويتاأك���د ه���ذ� �ملعنى عندم���ا تاأت���ى �ملقطوعة 
�ملقارب���ة فى �لدلل���ة لتكمل �ملعني، و��شف���ة �حلياة نف�شها 

باأن:
�أح�شن ما فيها �لع�شق و�ملع�شق������ْه
و�شويتني �ل�شحك و�لرتيق�������������ْه

�شفت �حلياة.. لفيت.. لقيت �لأل��������ذ
تغيريها.. وده يعنى �لتعب و�ل�شقا

عجبي!!
وتكم���ل �لرباعي���ة �لثاني���ة معن���ى �لرباعي���ة �لأوىل ب���اأن 
� له���ا فى �لظاه���ر مكم���اًل لها فى  ت�شله���ا مب���ا يبدو م�ش���اًدّ
�لباط���ن؛ فاأجم���ل ما فى �حلي���اة ما تنط���وى عليه من حب 
متب���ادل يتخذ �ش���كل »�لع�شق و�ملع�شق���ة«، وهما �شفتان ل 
تكتم���الن �إل باألذ ما فى �حلياة، وهو �ملفارقة �لتى تنطوى 

عل���ى �لنقي�شني، فاألذ ما فى �حلي���اة تغيريها �إىل �لأح�شن 
و�لأكم���ل. وف���ى هذ� �ملدى مي�ش���ى �لإن�شان حام���اًل َقَدره، 
كم���ا ل���و كان مكتوًبا علي���ه �أن ي�شل بنف�شه وم���ا حوله �إىل 
�لأح�ش���ن و�لأكمل و�لأجمل. ولكن هذه �لغايات ل تتحقق 
ب�شهولة، و�إل كانت مبذولة على قارعة �لطريق يدركها كل 
عاب���ر �شبيل، فهى �شفات تعنى �لكمال، ولأنها كذلك فهى ل 
تتحق���ق �إل بالتعب و�ل�شقاء، ومن هنا تكمن �ملفارقة، فاألذ 
م���ا فى �حلي���اة �لتى هى فى ح���د ذ�تها متعة، ه���و نقي�شها 
�ل���ذى يعن���ى �لتعب و�مل�شق���ة، فال ر�حة �إل بع���د تعب، ول 
�شع���ادة �إل بعد �شقاء؛ متاًم���ا كاحلياة نف�شها �لتى هى وتر 
م�شدود ما بني �لوجود و�لعدم �أو �حل�شور و�لغياب، فاأن 
حتي���ا يعن���ى �أن توجد، و�أن توجد يعن���ى �أن تتغري وتغري 
م���ا حولك، ولن تغري �أو تتغري �إل بتعب وم�شقة، وتلك هى 

مفارقة �حلياة �أو لذتها على �ل�شو�ء.
ه���ذه ه���ى �ملفارق���ة �لت���ى ينط���وى عليه���ا معن���ى �لوجود 
كالت�شاد �لذى ل يخلو من معنى �حل�شور، وكالهما ظاهر 

فى هذه �لرباعية:
�أعرف عيون هّي �جلمال و�حل�شْن

و�عرف عيون تاخد �لقلوب باحل�شْن
وعيون خميفة وقا�شية.. وعيون كتري

وباح�ض فيهم كلهم باحلزْن
عجبي!!

ر؛ لأنها  و�لرتكي���ز عل���ى �لعيون – فى ه���ذ� �ل�شياق- م���َرّ
نو�ف���ذ �لأرو�ح و�لقل���وب، وه���ى �لت���ى تك�ش���ف عم���ا ف���ى 
�لباطن، ولذلك تتنوع بتن���وع نفو�ض �أ�شحابها و�ختالف 

قلوبه���م، ولذلك فهناك عيون خميف���ة وثانية قا�شية وثالثة 
�شر�ش���ة، لكنها جميًعا عي���ون تنطوى عل���ى �حلزن. ولكن 
ملاذ� �حلزن رغم �لب���دء باجلمال و�حل�شن، ورغم �أن هناك 
عيوًنا تاأخذ �لقل���وب بالأح�شان، حتى رغم وجود �لعيون 
�ملخيف���ة �لقا�شي���ة �لوح�شي���ة؟ �ل�شبب ه���و هاج�ض �ملوت، 
وه���و �حلقيقة �لوحيدة �ملوؤك���دة �لتى ينكرها كل �أ�شحاب 
�لعي���ون مع �أنه �لنهاية �لطبيعي���ة لكل خطى �أج�شامهم فى 

هذ� �لوجود.
وعندم���ا ميُلّ �ش���الح جاهني م���ن دني���ا �لب�ش���ر و��شتبد�د 
�مل�شتبدي���ن، وخ���ذلن �لب�شر للفن���ان �لذى ينط���وى عليه، 
يرتف���ع ع���ن عامله���م ك���ى يتاأم���ل �لكون م���ن �أعل���ي، وحياة 

�لإن�شان من بعيد؛ فيقول:
�أن�ا كنت �ش�يء.. و��ش�بحت �شيء.. ثم �شيء

�ش�وف رب�ن�ا.. ق�ادر عل�ى ك�ل �شيء
ه�ّز �ل�ش�جر �ش�و��شي�ه وو�ش�و�شني؛ قال:

ل بد م�ا مي�وت �ش�يء.. ع�ش�ان يحيى �شيء
ع�جبي!!

وه���ى رباعي���ة متعددة �ل���دللت؛ لعل �أوىل تل���ك �لدللت 
و�أكرثه���ا حموري���ة �أن �حلياة دورة �أبدي���ة؛ موت ثم بعث 
ث���م موت ث���م بعث وهك���ذ� �إىل م���ا ل نهاي���ة، �أو �أن �حلياة 
كال�شاقي���ة ترف���ع م���ا تخف����ض وتخف����ض م���ا ترف���ع، �أو �أن 
�حلي���اة – كم���ا ق���ال �شك�شب���ري- م�ش���رح كبري يتغ���ري فيه 
�ملمثلون بتغري ف�شول �لعر����ض �أو مناظره ليعاود �لزمن 
فعل متثي���ل �مل�شرحي���ة نف�شها بو��شطة ممثل���ني �آخرين.. 
�إىل م���ا ل نهاية. و�ملوؤك���د �أن �لدللة �لثاني���ة ت�شري �إىل �أن 

�لوج���ود ل يتحقق �إل بالعدم؛ فلول �لعدم ما كان �لوجود 
ول���ول �ملوت ما كانت �حلي���اة. وهو ما ن���ر�ه فى �لطبيعة 
نف�شها؛ حيث �ل�شجر �لذى ت�شفّر غ�شونه وجتف �أور�قه، 
فتت�شاق���ط ف���ى �خلري���ف لك���ى تع���ود �لأور�ق و�لأغ�شان 
ة مزه���رة فى �لربي���ع، لكن مبا يعن���ى �أن كل ربيع  خم�ش���َرّ
ل ياأت���ى �إل بع���د كل �شت���اء، و�أن كل حي���اة ل تاأت���ى �إل بعد 
كل م���وت؛ فهذ� هو قانون �لوج���ود، حياة وموت ثم حياة 
وم���وت �إىل ما ل نهاية كدورة �لوج���ود و�لعدم �أو كدورة 
�لف�ش���ول. وه���ذ� معنى ق���د ي�شيب �ملنتهى �إلي���ه بنوع من 

�ل�شتهانة بالإن�شان، فنقر�أ:
�إن�شان.. �أيا �إن�شان ما �أجهلْك

ما �أتفهك فى �لكون.. وما �أ�شاألْك
�شم�ض وقمر و�شدوم وماليني جنوم

وفاكرها يا موهوم خملوقه لْك!
عجبي!!

وه���ى رباعية توؤكد �شاآل���ة �لإن�شان بالقيا����ض �إىل كائنات 
ا  هذ� �لكون �لالنهائي���ة، و�لرباعية فى جمملها - خ�شو�شً
جت���اوب دللتها- ت�شبه �لدللة �لعام���ة �لتى كانت تتحرك 
فيه���ا ق�شي���دة ل�ش���الح عبد�ل�شب���ور بعن���و�ن »�ل�شم����ض 
و�مل���ر�أة«. ففى هذه �لق�شيدة يخرن���ا �شالح عبد�ل�شبور 
�أن عم���ر �لإن�ش���ان �أ�شغ���ر م���ن �ل���ذرة بالقيا����ض �إىل عم���ر 
�لكائن���ات �لت���ى حتيط ب���ه من �أ�شج���ار �أو جب���ال �أو تالل، 
فالإن�ش���ان �أ�شغر كائنات �لكون و�أقلها ف���ى حجم �أو دو�م 
�لوج���ود، لك���ن هذ� �لإن�ش���ان ميكن من وجه���ة نظر �أخرى 
�أن يك���ون ه���و �شيد ه���ذ� �لوجود و�لكون ل���و ت�شامى على 

عن رباعيات صالح جاهين
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يف �لبد�ي���ة ل ب���د من �لعرت�ف �أن مظفر �لن���و�ب و�شالح جاهني هما �أهم �شاعرين نق���ال �ل�شعر �ملحكي �إىل 
م�ش���اف �ل�شعر �لف�شيح، بل طور� يف �لق�شيدة �ملحكي���ة و�أحدثا ثورة ما ز�ل معظم �ل�شعر�ء �لذين يكتبون 

باللهجة �ملحكية يعترون هذين �ل�شاعرين �لقدوة.
كالهم���ا ط���ور� يف �للهج���ة، و�لأ�شلوب، و�ل�ش���كل، و�مل�شمون، وكان���ا موؤثرين يف �حلياة �لعام���ة، �شيا�شية 
و�جتماعية وفكرية وفل�شفية، وكالهما ثائر�ن على �أ�شاليب �ل�شلطة مثلما ثار� على �أ�شاليب �ل�شعر وقو�فيه.
و�إذ� كن���ا ق���د خ�ش�شن���ا يف وقت �شاب���ق ز�وية عن مظفر �لن���و�ب فاإنني �أجد �أن �شالح جاه���ني يف رباعياته 
ق���د حق���ق م���ا مل يحققه �شاعر �آخ���ر، ولعلنا يف �ملقارن���ة مع رباعيات �خلي���ام، ننحاز �إىل جاه���ني وهو �لذي 
عرفن���اه مبدع���ًا يف �ل�شعر �لف�شيح، يجمع م���ا بني عمق �للوحة �لكاريكاتريي���ة، وق�شيدته �ل�شاخرة �ملوؤثرة 
�لت���ي ق���د تكون �أحيان���ًا �شورة كاريكاتريي���ة.. �إن جاهني كان فيل�ش���وف ع�شره، وحكيم زمان���ه، وثائر على 
طريقت���ه �خلا�شة، ر�شم �شمائر �ل�شعب �لعربي وهموم���ه و�أحالمه و�أمانيه وكتب ما مل ن�شتطع �أن نكتبه �أو 

يقوله غريه عن �ل�شلطة �لتي عا�شرها و�نتقدها
�أنا كل يوم ��شمع فالن عذبوه

�أ�شرح يف بغد�د و�جلز�ئر و�توه
وما �عجب�ض م �للي يطيق بج�شمه �لعذ�ب

و�أعجب من �للي يطيق بعذ�ب �أخوه
عجبي!!

كان ير�شمنا جميعًا بري�شته، ويتحدث بل�شاننا كل يوم، ومثل �شيزيف يتحمل عبئ �ل�شخرة لوحده.
لوكان يف �شالم يف �لأر�ض وطماأنة و�أمن

لو كان مفي�ض ل فقر ول خوف ول جنب
لو ميلك �لإن�شان م�شري كل �شيء

�أنا كنت �أجيب للدنيا ميت �ألف �بن
وعجبي!!

يف رباعي���ات جاه���ني جند �أهد�فًا وطروحات �أو�شع و�أعمق بكثري مم���ا طرحه �خليام يف رباعياته، فجاهني 
كت���ب تاري���خ ع�شره من خالل ه���ذه �لرباعيات وو�شع فيه���ا فل�شفته �حلياتية ومو�قف���ه �ل�شيا�شية، وتعرية 
لالنتهازي���ني، وموقف���ه م���ن �خل���وف، وطرح عو�طف���ه و�أحا�شي�ش���ه وحنينه وحب���ه، بل حاول ر�ش���م �ملدينة 

�لفا�شلة �لتي كان ي�شبو لها جاهني:
عجبتني كلمة من كالم �لورق

�لنور �شرق من حروفها وبرق
حبيت ��شيلها ف� قلبي قالت حر�م

د�نا كل قلب دخلت فيه �حرتق
عجبي!!

مل يحق���ق جاهني كل م�شروعه �حليات���ي �لإبد�عي، فقد رهن نف�شه للنا�ض �لذي���ن ع�شقوه، بل حتى خ�شومه 
كانو� يحبونه، رحل وما ز�ل يف فكره وقلمه وري�شته خزين مل يتفجر على �لرغم من كل ما قدمه من �إبد�ع، 
كان يعت���ر نف�ش���ه عابر �شبي���ل يف هذه �حلياة �لتي تركه���ا يف 21 �أبريل عام 1986، خملفًا �أرث���ًا �إبد�عيًا قد 

ي�شتغرق �لباحثون �شنني قبل �أن يكت�شفو� كل كنوز �لإبد�ع عند �شالح جاهني.

ْر �شريته �لتى جتع���ل منه �أ�شل و�أ�شاأل ما  ت���ه ومل ي�شِ طينَيّ
فى �لوجود.

هذ� �ل���ذى يجعل �لإن�شان �أ�شل و�أ�شاأل ما فى �لوجود هو 
مت�شك���ه باملظاه���ر �خلادعة وع���دم �حرت�م���ه لالآخرين ول 
حت���ى �لت�شليم باختالف حياتهم عن حياته �أو حتى بحقهم 
ف���ى �أن يك���ون لهم حي���اة خمتلفة، حتى ول���و كانت خارجة 
على مقايي�شه �لأخالقية �ملعروفة؛ ولذلك تقدم لنا رباعيته 

�لتالية �أمثولة د�لة:
حدوته عن جعر�ن.. وعن خنف�ش����������ه
�تقابلو� حبو� بع�ض �شاعة م�ش���������������ا

ول قال لهم حد: �خت�شو�.. عيب.. ح�����ر�م
�ش��������������ه ول حد قال دى عالقة مْتَدِنّ

عجبي!!
و�ملعن���ى �لأليج���ورى �أو �لتمثي���ل �لكنائ���ى ف���ى �لرباعية 
�أو�ش���ح من �أن ن�شري �إليه، لكن �لأه���م فيها هو �أن يفعل كل 
�إن�ش���ان ما يريد فى هذه �لدني���ا دون �أن يفر�ض عليه غريه 
�شل���وًكا بعينه �أو قيًم���ا �أخالقية دون غريه���ا. فاحلياة هى 
�حلري���ة، و�حلري���ة ه���ى �شر �لوج���ود. �أما �لف���ن فوظيفته 
حتري���ر �لإن�شان من م�شاعر �ل�شرورة �أو �لقهر �أو �خلوف 

على نحو ما نقر�أ فى هذه �لرباعية:
�شّهي�ر لي�ايل.. وي�ام�ا لفي�ت وطف�ت

وف� ليل�ه ر�ج�ع فى �ل�ش�الم.. قم�ت �شفت
�خل�وف.. كاأن�ه كل�ب �ش�د �لطريق

وك�ن�ت عايز �أقت�له.. ب�ض خف�ت!
ع�جبي!!

و�لالف���ت لالنتب���اه عب���ارة �لذى ل ين���ام �للي���اىل و�لذى ل 
يك���ف عن �لطو�ف؛ فهى عبارة د�لة على �لبحث عن �ملعنى 
و�لدلل���ة فى �لك���ون، ورمبا كانت �لدلل���ة �لبارزة هنا هى 
�خل���وف �لذى ل يف���ارق �لعن�ش���ر �لإن�ش���اين؛ لأنه عن�شر 
ينط���وى على �ل�شع���ف، ولذلك ي�شعى �لإن�ش���ان لالنت�شار 
عل���ى �خل���وف، وهذ� ه���و م���ا ينبغ���ى �أن يقوم ب���ه، ولكنه 
لالأ�ش���ف ل ينجح فى ذلك؛ �إذ �شرعان ما يخاف من �خلوف 

نف�شه. وهكذ� ياأتى �إىل �لرباعية �لبهيجة �لتى تقول:
غّم�ض عينيك و�رق�ض بخفة ودلع

�لدنيا هى �ل�شابه.. و�نت �ل��������جدع
ت�شوف ر�شاقة خطوتك.. تعب��������دك
لكن �نت لو ب�شيت لرجليك.. ت�قع

عجبي!!
وهى مقطوعة قريبة م���ن نف�شي، ومكمن روعتها �إغر�وؤها 
�إيان���ا ب�ش���رورة �لرتكي���ز عل���ى �أد�ء �لفع���ل نف�ش���ه وع���دم 
�لك���رت�ث بالآخرين، �أو ع���دم مر�قبة ذو�تنا بعيون �أولئك 
�لآخري���ن؛ فال�شتغ���ر�ق ف���ى �لأد�ء �جلمي���ل �ل���ذى ينع�ض 
�حلي���اة ويرثيه���ا �شيتح���ول �إىل كارث���ة يقيني���ة عاجلة لو 
ر�ق���ب �لإن�ش���ان نف�ش���ه حلظ���ة و�ح���دة، وهو م���ا ميكننى 
متثيل���ه بالع���ب �ل�ش���ريك �أو ر�ق�ش���ة �لباليه، ح���ني يخرج 
�جلمهور عن حدود �مل�شرح �ل�شيقة، لت�شبح �لدنيا نف�شها 
- بتعب���ري �حلكي���م- م�شرًحا كب���رًي�؛ فه���ذ�ن �أمنوذجان ل 
ميكن دفعهما ع���ن خميلتنا ونحن نقر�أ هذه �لرباعية، على 
نحٍو ي�شى باإحلاحهما �لقوى على خميلة �ل�شاعر من قبلنا، 
�، ل  � �إمي���اءة �شفيفة جًدّ وكاأن���ه يومئ �إليهما م���ن بعيد جًدّ
�شيم���ا حني ن�شتح�ش���ر - فى مطلع �لرباعي���ة- تلك �لبهجة 
�لعارم���ة �لت���ى ُت�شّعها فى نفو�شن���ا ر�شاقة ر�ق�ش���ة �لباليه 
ومترده���ا عل���ى قو�ن���ني �جلاذبي���ة �لأر�شي���ة �أو حتى ذلك 
�لنبه���ار �ل���ذى تثريه فينا مه���ارة لعب �ل�ش���ريك وحذقه، 
ث���م ن�شتدع���ى - فى ختامه���ا- �شريورة تل���ك �لبهجة وذ�ك 
�لنبه���ار �إىل ح�ش���رة مري���رة و�أمل فاجع؛ �إثر م���ا قد تلقاه 
ر�ق�ش���ة �لبالي���ه �أو لع���ب �ل�شريك م���ن ماأ�شاوي���ة �مل�شري 
�إن هم���ا تاأمال نف�شيهما طرف���ة عني، وزَلّت ب���اأِيّ منهما �إىل 
�حل�شي�ض قدمه، ف����«هوى وغطى �لأر�ض �أ�شالء«! بتعبري 
حجازي. وبهذ� �ملعن���ى فالأمنوذجان كالهما كا�شف بقوة 
ع���ن حقيقة موؤد�ها �أنه لي�ض �ش���وى دميومة �لفعل و�لأد�ء 
�خل���الق من �شبي���ل لرقى �لإن�ش���ان �إىل كماله، غ���ري معنّي 
ب�شيء عد� �لو�ش���ول �إىل �لغاية �لق�شوى من هذ� �لكمال، 

و�إل �شقط �شقطة تر�جيدية!
ه���ذه �لتاأم���الت ت�شل بني ق�شي���دة �لعامي���ة و�لتفل�شف �أو 
جتع���ل م���ن ق�شيدة �لعامي���ة �مل�شرية نوًعا م���ن �لتفل�شف، 
فتدفعن���ا �إىل �لت�شاوؤل: هل كان �ش���الح جاهني فيما �أبدعه 
م���ن رباعيات متاأث���ًر� باخليام ف���ى رباعيات���ه �لتاأملية كما 
ل���و كان يري���د �أن يفع���ل مثلها ف���ى رباعيات���ه �لعامية؟ هذ� 
ا �أن �شالح جاه���ني عندما كتب هذه  �أمر حمتم���ل خ�شو�شً
�لرباعي���ات كان يعمل ف���ى جملة »�شباح �خل���ري« �لقدمية، 
ويجل����ض ف���ى غرف���ة و�حدة م���ع �شديق���ه �حلمي���م �شالح 
عبد�ل�شبور ذى �لنزع���ة �مليتافيزيقية �ملعروفة، و�شاحب 
�ل���دور �لأبرز ف���ى �لتحول بق�شي���دة �لف�شح���ى �ملعا�شرة 
�إىل �لتاأملي���ة. فالعالق���ة بني ق�شي���دة �لتفعيل���ة و�لفكر فى 

�شع���ر �ش���الح عبد�ل�شب���ور هى �لوج���ه �لآخر م���ن �لعالقة 
ب���ني �لرباعي���ة و�لفك���ر ف���ى �شعر �ش���الح جاه���ني. وظنى 
�أن ه���ذه �لعالق���ة هى �لت���ى ميزت �شعر �ش���الح جاهني عن 
ا، وخّولت له مكانة متميزة  غ���ريه، وجعلت له �إيقاًعا خا�شًّ
ب���ني �شعر�ء ق�شي���دة �لعامية؛ �شو�ء �لذي���ن عا�شروه مثل 
ف���وؤ�د ح���د�د �أو �لذي���ن تتلم���ذو� عليه مثل �شي���د حجاب �أو 

�لأبنودي.
وطبيع���ى �أن يخت���ار �ش���الح جاه���ني لتاأمالت���ه �لفل�شفي���ة 
قال���ب �لرباعي���ة �ل���ذى �شبق �أن �خت���اره �خليام م���ن قبله، 
فهى باأ�شطره���ا �لأربعة بناء مدينى ي�شب���ه جدر�ن �لغرف 
�لرباعي���ة، بخ���الف �ل�ش���كل �لثالث���ى للخيم���ة �لبدوية فى 
�ل�شح���ر�ء؛ ولذل���ك يحمل كل �شط���ر من �لرباعي���ة �لقافية 
نف�شه���ا، فيما عد� �ل�شطر �لثال���ث �لذى ياأتى بقافية مغايرة 
تخرجن���ا من رتابة �لتوق���ع لتعيدنا �إليه ثاني���ة مع �لقافية 
�خلتامية �لتى تاأتى مب���ا ي�شبه خامتة �لعقد �أو باخلال�شة 

�ملكثفة للدللة �لكلية.
و�حل���ق �أننى عندما �أكتب عن �لرباعيات ل �أ�شتطيع �شوى 
�أن �أ�شرتج���ع ذكريات �شباى �لبعيد ح���ني كنت �أقروؤها كل 
�أ�شب���وع فى »�شب���اح �خلري«، فاأقف عندها كث���رًي� و�أحاول 
�أن �أتاأمله���ا دون �أن �أفه���م عم���ق معناها، وظلل���ت �أتنقل من 
ح���ال �إىل ح���ال �إىل �أن قر�أت در��ش���ة للمرحوم يحيى حقى 
�أفهمتن���ى ما ��شتغلق علّي من معان���ى �لرباعيات ودللتها 
فاأ�شبحت �أث���رية �إىل نف�شى �أتابعها غن���اًء على ل�شان �شيد 
م���كاوى �أو عل���ى �حلج���ار، و�أتابعها �إن�ش���اًد� ب�شوت بهاء 
جاهني �لذى يذكرنى باأبي���ه، فاأ�شعر بالفرح و�لبهجة �لتى 
تعيدن���ى �إىل �شب���اي. ول �أن�شى قط ه���ذه �لرباعية بوجه 
خا����ض �شو�ء من حيث �لدللة �أو م���ن حيث �لإيقاع، �أعنى 

�لرباعية �لتى تقول:
�أنا �للى بالأمر �ملحال �غت������������وي

�شفت �لقمر.. نّطيت لفوق فى �له�����و�
طلته.. ما طلتو�ض.. �إيه �نا يهمن���������ي
وليه.. ما د�م بالن�شوة قلبى �رتوي!!

ه���ذه �لرباعي���ة كتبته���ا فى ورق���ة �شغ���رية وو�شعتها على 
مكتب���ى لكى �أر�ها فى كل وقت �أجل����ض فيه �إىل �ملكتب، ول 
���ا، لكن يكف���ى �أن �أحتدث ع���ن �ملعنى  �أري���د �أن �أحلله���ا نقدًيّ
�جلمي���ل �لذى تبعث���ه د�ئًما فى نف�شي، �أق�ش���د �ملعنى �لذى 
يوؤكد ف���ى د�خلى �أن �لإن�شان ل ينبغ���ى �أن يتوقف �أبًد� عن 
�ملحاولة، ول عن �لنطالق لتحقيق كل ما يحلم به ويتمناه 
لنف�ش���ه ولالآخري���ن فى �حلي���اة. فاحلياة �لت���ى نحياها هى 
جمموع���ة من �لأح���الم �لتى ينبغى �أن نحققه���ا، و�أن نندفع 
�إىل جت�شيدها وجوًد� كاماًل، و�أل نتوقف عن �ملحاولة مهما 
���ا كانت �لنتائج، حتى لو  كان���ت �لإحباطات �أو �لعقبات و�أًيّ
مل ننج���ح فى حتقيق هذه �ملح���اولت. �إن �ملعنى هنا ي�شبه 
�ملعنى �ل���ذى تنطوى عليه »�أ�شط���ورة �شيزيف«؛ ف�شيزيف 
�ليونان���ى قد حكمت عليه �لآله���ة بالعقاب لأنه �أف�شى بع�ض 
�أ�شر�ره���ا، و�أمرته باأن يظل يحمل �شخرة كبرية من �أ�شفل 
�جلب���ل �إىل قمت���ه حت���ى �إذ� و�شل���ت �ل�شخ���رة �إىل �لقم���ة 
�نح���درت مرة �أخ���رى �إىل �ل�شفح، وما عل���ى �شيزيف �إل �أن 
يهبط �إىل �ل�شفح لكى ُيعيد �ل�شخرة مرة �أخرى �إىل �لقمة.. 
وهكذ� دو�لي���ك دون توقف. وقد كان �شيزيف يعرف عبثية 
هذ� �لفع���ل، ولكنه �أدرك �أنه باإ�ش���ر�ره على ممار�شة �لفعل 
نف�ش���ه �شوف مينح م���ا يفعله معنى ومغ���زي، و�أنه مبجرد 
�أن مين���ح �لفعل �ملعن���ى و�ملغزي، يحقق ح�ش���وره �لذ�تى 
وي�شفى على �لعبث �ملعنى �لذى ينفى عنه عبثيته، ومن َثم 
فاإن جه���ده �لعبثى يتحول �إىل جهد غري عبثي. �أعنى جهًد� 
يحق���ق قدرة �لإن�شان على �ملقاوم���ة وعلى �لإ�شر�ر على ما 
يري���د؛ ومن َثم ميكننا �أن نتخيل �شكل �شيزيف وهو ي�شخر 
من هذه �لآلهة فى كل مرة ي�شعد بال�شخرة لكى يرفعها �إىل 
�لأعلى بعد �شقوطها من قمة �جلبل، كما لو كان يوؤكد لها �أن 
�إر�دت���ه �لذ�تية تتجلى فى قدرت���ه على �ملقاومة، و�أن قدرته 

على �ملقاومة حتيل �لالمعقول، و�لال معنى �إىل معني.
ه���ذ� ما �أ�شع���ر به �إز�ء رباعية �ش���الح جاهني؛ فهى تتحدث 
ع���ن �لإن�ش���ان �ل���ذى يخايله �لأم���ر �ملحال؛ �أى غ���ري �لقابل 
للتحق���ق، فيغتوى به، ولذل���ك عندما يرى �لقم���ر يقفز �إليه 
متجًه���ا �شوبه كم���ا لو كان ي�شع���ى �إىل �لو�ش���ول �إليه، مع 
�أن���ه يعرف ��شتحالة ذلك؛ لأنه لن ي�ش���ل �إىل �لقمر بقدر�ته 
�لذ�تية وحدها، فاإنه فى كل مرة يقفز فى �لهو�ء حماوًل �أن 
يلم����ض �لقمر، معتق���ًد� �أن �شرف �ملحاول���ة وحده هو �لأهم 
من �لو�شول، حت���ى لو كان هذ� �لو�شول �إىل �لقمر نف�شه؛ 
ولذل���ك ياأت���ى �ل�شطر �لذى يوؤك���د �أنه لي�ض م���ن �ل�شرورى 
�أن تط���ول ي���د �لإن�شان �لقم���َر �أو ل تطول���ه، فلي�ض هذ� هو 
�ملهم، ب���ل �ملهم هو �ملحاول���ة �لتى ت�شب���ب ل�شاحبها ن�شوة 
�لإح�شا�ض بالوجود، وكمال �لتحقق �لإن�شانى �لذى يعطى 

- حتى للعبث- معنى ومغزى وقيمة.
عن �صحيفة االهرام 2017

رباعيات جاهين

عبداإلله عبدالقادر
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دة لكتابة مؤجلة،  أحياًنا أعتبر كل ما كتبته ُمسوَّ
ومنها هذه الكتابة عن صالح جاهين. ال أعرف على 

وجه الدقة لماذا اخترت وصف "المتمرد" ألضعه في 
العنوان على غالف "أخبار األدب".

هل كان حتدًيا ل�شورت���ه �لتي حريت �لكثريين عندما كان 
عموًد� ر��شًخا يف مثل���ث "�لعندليبية" �لنا�شرية، مع عبد 
�حلليم حافظ وكم���ال �لطويل؟ �أم �أنه بع�ض �أ�شد�ء حرية 
د�خلية عن فكرة �لتمرد بعد �أن كنت وقتها يف قلب مرحلة 
م���ن �لتمرد على �أحالم �لعائلة، و�ختي���ار طريق �شرُت فيه 

منفرًد� �شد كل �لقو�نني �جلاذبية �لجتماعية؟
عندم���ا ن�ش���رُت ر�شائل �شالح جاه���ني �إىل �أم���ه يف �ل�شنة 
�لأخ���رية من �لألفية �لثانية؛ كنت ق���د �أ�شبحت �أًبا وزوًجا 
بكامل �أو�شاف "�لرجل ذي �مل�شوؤوليات �ملحدودة"؛ وهي 
�شمان �ل�شتقر�ر يف منظومة �لأمان �لتي ت�شفط غالًبا كل 
طاق���ات �لتمرد. لكنني كنت حمظوًظا، فلم يذهب كل �لقلق 
حت���ت رماد �لأمان، وبقي من �لتم���رد �شوؤ�ل يف �لوعي، ل 
جم���رد طاق���ة ت�شتنفذ مع تق���دم �لعمر. كم���ا �أن دخويل يف 
جترب���ة "�ل�شلط���ة �لأبوي���ة" جتاوز جمال غري���زة مر�هق 
يف "قت���ل �لأب" �إىل تتب���ع �ألعابنا مع �لتناق�ش���ات �لأليفة 

و�لغام�شة.
كن���ت �أبح���ث عند �ش���الح جاه���ني يف ف���ن �إد�رة �لتناق�ض 
ب���ني �لتم���رد عل���ى �لأب �لبيولوج���ي، و�لوق���وع يف غر�م 
�لأب �ل�شيا�ش���ي، و�لغناء ل���ه، وهو فن جعل �شالح جاهني 
يف منطق���ة خا�شة ب���ه وحده، وف�شلت معه���ا كل حماولت 

��شتن�شاخه يف �لع�شور �لتالية.
رمب���ا لأن �ش���الح جاهني، بكل ما فيه، ج���اء يف موعده مع 
�لزمن، حيث �ل�شتينيات �ل�شتثنائية، و�لرغبة �لعاملية يف 
�لتغيري، و�لرغب���ة �لعمومية يف �إعادة بناء �لعامل؛ وك�شر 
منظوم���ات �لقيم و�لأخالق و�لذوق؛ كل �شيء كان يتغري، 
�ل���دول �خلارجة م���ن �ل�شتعمار تطلب �ل�شع���ود و�لتقدم 
و�لندي���ة م���ع م�شتعمريه���ا �لقد�م���ى، �ل�شب���اب يرف�ش���ون 
حك���م �لعو�جي���ز �لذي���ن قادوه���م ملاأ�ش���اة �حل���رب �لعاملية 
�لثانية؛ كانت طاقة تك�شر كل تقليدي وت�شرع جتاه جنون 
رومانتيك���ي؛ م���ن مو�شيق���ى ور�ش���م و�شع���ر �إىل عالق���ات 
�حل���ب وخي���الت �لتق���دم �ل�شيا�ش���ي �لرومانتيك���ي �لت���ي 
كان���ت حتاول �أن حتكم �لعامل كل���ه.. و�أبطالها مثل جيفار� 
يتج���اوزون �حل���دود و�جلغر�في���ا، وق���د �شلتن���ا هن���ا يف 
م�ش���ر ن�شخة من تلك �لرومانتيكية، لكنها كانت م�شحوبة 
بتات�شات �لقومية و�شيط���رة �لأب �لع�شكري �لعادل، �لذي 
يجمع بني �لق�شوة و�حلنان، �لو�حد �لذي يخت�شر �لكل.. 
وه���ي "�لعندليبية" �لت���ي حكمت تلك �ملرحل���ة �ملعقدة يف 
حياتن���ا، وفيه���ا �شعد �ملتم���رد على عائلته �ش���الح جاهني 
ليغني �للحن �حلن���ون.. تارًكا �لق�شوة لرباعيات �ل�شعر..

تفل�شف �آهاته، فيما ير�عي "ظروف �ملرحلة"..
ه���ذه �لعندليبية، �أو فر�ض �لن�شج���ام �لرومانتيكي بقوة 
�أح���الم �أب �لدول���ة، مرحل���ة يف حي���اة �ل�شع���وب ل ميك���ن 
��شتن�شاخه���ا، وق���د بقي عب���د �حلليم عندلي���ب �لنا�شرية، 
وبقي���ت �أغاني���ه �شاحل���ة لال�شتخ���د�م، بينم���ا �ختفى على 
�شبيل �ملث���ال حممد ثروت؛ عندليب مرحلة مبارك باأغانيه 

�لفاترة ورومانتيكيته �لباهتة.
�لعندليبي���ة" يف زهوتها رمب���ا تبقي يف خمزن �لعو�طف، 
تكت�شفه���ا يف حلظ���ات كاأنها �شر قدمي ل تطل���ع عليه �أحًد�، 
�أو �عرت�ف���ات تكت�ش���ف �أن���ه ل ميك���ن �خت�ش���ار �لتج���ارب 
و�لوع���ي، �أو �ختز�لها، �أو �إلغاء مرحلة بعد عبورها.. لأن 
�لرت�كم يتيح ت�ش���رب �لرومانتيكا �لقدمية رغم جتاوزها، 
وه���ذ� طبًع���ا غري بق���اء �لعندليبي���ة خ���ارج �شياقها/زمنها 

لتعيد �إنتاج عندليب جديد دون زمانه.
ف�شل���ت كل حم���اولت ��شتن�شاخ �شالح جاه���ني، �لذي ظل 
يلع���ب يف �لثقوب �لتي �شنعها ب���ني �خلفة و�لثقل.. �ملرح 
و�لكتئ���اب.. لينح���ت نف�ش���ه بع���د كل �لتج���ارب، وي�شبح 

�ملتمرد حكيًما.
�أ�شع���ر باملل���ل د�ئًم���ا، �أو مبعن���ى �أدق ل �أحتم���ل �لأ�ش���كال 
�ل�شيق���ة و�لأمن���اط و�لقو�ع���د؛ ويف ه���ذ� مي���زة وعيب.. 
�أ�شتمت���ع، و�أتعذب بهما ر��شًيا. ولهذ� عندما طلب �لأ�شتاذ 
جم���ال �لغيط���اين خطة لتطوي���ر �أخب���ار �لأدب، وكنت يف 
مرحل���ة ب���ني �ل�شيف �جلدي���د و�ملقيم، �قرتح���ت ت�شوًر�؛ 

وكان �أه���م و�أخط���ر ج���زء في���ه ه���و "�لب�شت���ان"؛ وه���ي 
�ل�شفح���ات �لت���ي تتو�ش���ط �جلورن���ال، ويعتره���ا جمال 
ا من �لرت�ث..  �لغيطاين حديقته �لت���ي ين�شر فيها ن�شو�شً
كان �قرت�ح���ي تطويره���ا بالكام���ل لتك���ون مو�شًع���ا د�ئًما 
للكتابة �لت���ي ل ميكن ت�شنيفها.. ويك���ون حجمها متغرًي� 

)�أربع �شفحات وم�شاعفاتها(.
كان بقي���ة زمالئي �لأك���رث خرة من���ي يف �ملوؤ�ش�شة، ويف 
�لأ�شت���اذ جم���ال �لغيط���اين، �شب���ه متاأكدين �أن���ه �شريف�ض 
�ل�شتغن���اء عن حديقته.. لكنني كن���ت على عك�شهم متاًما؛ 
وخرج���ت �شفح���ات �لب�شت���ان بتعريفه���ا �جلدي���د "�شور 
و�أطي���اف م���ن �لثقافة �حل���رة". وكان �لب�شت���ان �لأول عن 
ر�شائل �شالح جاهني لأم���ه، وتتالت �لب�شاتني عن جيفار� 
ونهر �لني���ل )كتابة �شنع �لله �إبر�هي���م( ومارلني مونرو، 

وغريها..
ه���ذه حتية جلمال �لغيطاين �لذي طلب بعد فرتة �أن تكون 
خمتار�ته �لرت�ثية مرة يف �ل�شهر.. وحتية ل�شالح جاهني 
�لذي �شاحبني يف ك�شر مللي. ومتنياتي بدمار �شامل لكل 

ما مييتنا ونحن �أحياء.
�شاأله �ملذيع �ل�شهري طاهر �أبو زيد "عملت كل حاجة.. لكن 
نف�شك تعمل �إيه ل�شه؟!" �أجابه �شالح جاهني ب�شرعة لفتة 

باليه!". �أرق�ض  "نف�شي 
�إل �ش���الح  �رتفع���ت �شح���كات �جلمي���ع يف �ل�شتودي���و 
جاه���ني! مل يك���ن �ش���الح جاهني يطل���ق دعابة م���ن وجهة 
نظ���ره لكنه رمبا يتح���دث عن �شعور د�خل���ي بخفة �لروح 
يدفع���ه �إىل �لطري�ن. وهو بالفع���ل كان يحاول �لتحرر من 
وزنه �ل�شخم و�لتعامل مع �لعامل باإح�شا�ض فر��شة! وهذه 
لي�شت مفارق���ة �أدبية كما �أن و�شف �إح�ش���ان عبد �لقدو�ض 
له بالأ�شد لي�ض نوًع���ا من �ملحاكاة �ل�شاخرة، �إح�شان كتب 
مبنا�شبة عي���د ميالد "�شباح �خل���ري" )14 يناير 1960(: 
"كلنا يف �شباح �خلري وحو�ض.. �أو على �لأقل يف �شدر 

كل منا وح�ض ��شمه �لفن".
و�ش���الح جاه���ني بني �لوحو����ض هو �أ�شد �شب���اح �خلري.. 
"وهو �أ�شد تنتابه حالت نف�شية عجيبة.. فيو�أو�أ.. و�ء.. 
و�ء.. ويجل����ض عل���ى �لأر����ض ويرف����ض بقدمي���ه وي�شوح 

بيديه: �أنا مايل هيه..
ي�شح�ض ما  �أ�شد  يا  – عيب 

طيب! عاجبكم  – مو�ض 
ويز�أر �لأ�شد وي�شتمر يف �لزئري.. وبعد ذلك ربنا ي�شرت!".

�أ�ش���د يرق����ض بالي���ه! �ش���ورة مث���رية لكنها لي�ش���ت �شالح 
جاه���ني بال�شب���ط هي �جلان���ب �ملتم���رد �لذي تع���ود على 
تك�شري �لقو�عد �ملنطقية وحتطي���م �ل�شور �جلاهزة عنه. 
ميكن���ه �أن يجل�ض على كر�شي فخ���م وبكل �تز�ن �أب حمنك 
يغرق���ك بخرته يف �حلياة ويلقي عليك خطب ع�شماء من 
ن�شائح���ه �لذهبية، وقبل �أن ينتهي بقليل ميكن �أن يرق�ض 

معك �أو يجعلك تقوده �إىل مغامرة تدمر فيها كل ما قاله!
يف ح���و�ر مع "�مل�شور" )11 مايو 1984( يتحدث �شالح 
جاهني عن عالقته باأولده: "�أنا �أقولك �حلاجات �ل�شلبية؛ 
لأن �لفن���ان يخل���ق �ل�ش���يء يح����ض �أن �أولده خملوقات���ه 
و�أنه���م لزم يكونو� زي ما هو عايز.. بهاء �بني هرب ر�ح 
�أمري���كا وجاي���ز كان بيفكر بعقله ويق���ول �أح�شن �أ�شيب له 
�لبل���د و�أطف����ض.. ر�ح يدر����ض �لإخ���ر�ج �ل�شينمائي، لكن 
بف�ش���ل �لتقدم �لعلمي �أت�شل ب���ه تليفونيًّا ول �أتركه حلاله 
ب���ل ��شاأله عن �أحو�له و�أعطي���ه تعليماتي �أن ياخد باله من 
نف�ش���ه، و�أكاد �أ�شمعه يقول يف �شره ه���و �أنت ور�يا ور�يا 
ما تخل عن �أب���د�ين.. كذلك �أمينة �بنتي زوجة �بن �لفنان 
فوؤ�د ح���د�د تنتظر مولودها �لأول، رغ���م �أين طول �لوقت 
�أق���ول له���ا ل تن�شى حب���وب منع �حلم���ل، كن���ت �أمتنى �أن 
تعم���ل، ت�شاف���ر م���ع زوجها �إىل بل���د عربي وتع���ود بعد �أن 
ا وتغري �شيارتها �لقدمية �ل�شغرية  تكون نف�شه���ا �قت�شاديًّ
بو�حدة جديد، تفر�ض �شقته���ا وتلتحق بعمل منا�شب لكن 
هذ� تدخل مني يف حياتها وطبعا ل بهاء ول �أمينة يريد�ن 

�أن يكونا من خملوقاتي".
ا يا  ���ره �ل�شحفية "من �شابه �أباه فما ظلم.. و�أنت �أي�شً تذكِّ
�ش���الح رف�شت �أن تك���ون من خملوقات و�ل���دك". ي�شحك 
�شالح ويقول لها: "ما ه���ي دي �ل�شفالة، �أنا رف�شت �أكون 
م���ن خملوقات �أبوي���ا، وعايزهم يكونو� م���ن خملوقاتي.. 
�حلقيق���ة �أنا �شاحبهم جًد� لك���ن م�ض بدرجة �أن �أركب على 

نف�شهم".
م���ن هنا ميك���ن �أن �أب���د�أ حكاي���ة �ل�ش���ور و�لر�شائ���ل �لتي 
نن�شره���ا يف "�أخب���ار �لأدب" و�لت���ي يجمعه���ا خيط دقيق 
هو �حل���د �لفا�شل بني �لفتى �لو�شيم �ل���ذي تنتظر �أ�شرته 
�أن ي�شع���د بها خط���وة يف �ل�شلم �لجتماع���ي وبني �لفنان 
�ل���ذي حف���رت �شر�عات���ه م���ن �أجل �أق�ش���ى حري���ة يلم�شها 
بيدي���ه مالمح وجهه وج�ش���ده �خلارقة للع���ادة و�ل�شادمة 

للمقايي�ض �لأليفة!
نن�ش���ر �ل�ش���ور و�لر�شائ���ل لنتاأم���ل �مل�شاف���ة �لت���ي قطعها 
فت���ى كان ميك���ن �أن يك���ون "دون ج���و�ن" يف �ل�شينما، �أو 
ا لمًعا  مدي���ًر� ناجًحا يف �شرك���ة حمرتمة، �أو حت���ى قا�شيًّ
كم���ا كان يريد �أباه �أن ي�شتكم���ل -مثل كل �لآباء- م�شو�ره 
لي�شبح تلك �لكتل���ة �لب�شرية �ل�شاخبة �لتي جتمع �حلنان 
و�لع�شبي���ة و�جلنون و�حلكمة و�لف���ن و�حلياة و�لغرور 
وكر�هية �لنف�ض و�لثورية و"�لدند�شة" و�ملرح و�لكتئاب 

يف م�شاحة و�حدة تكاد تنفجر بتناق�شاتها �للذيذة.
���ا �أب يحمل �بن���ه على ظهره وي�ش���م عائلته  ه���و هنا �أي�شً
جميًع���ا �أم���ام كام���ري� �مل�ش���ور �جل���و�ل لي�شج���ل ذك���رى 
م���ن �لطبق���ة �لو�شطى ترتب  �أي عائلة  "�مل�شي���ف" مث���ل 
نف�شها يف �شورة ت�شري �إىل ميزة مل حتققها �إل بعد �لثورة 

وائل عبد الفتاح

صالح جاهين: أسد يرقص باليه
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���ا كان مق�ش���وًر� عل���ى �أر�شتقر�طي���ة  و�قتن�ش���ت منه���ا حقًّ
�لق�شور �لقدمية.

ه���و �شالح جاهني �لثائ���ر على �نتهازي���ة �لطبقة �لو�شطى 
و�له���ارب من �شجونه���ا �لذهبي���ة، و�ملتمرد عل���ى �أحالمها 
�ل�شيقة رف�ض حلم �أبيه باأن يكون مثله؛ م�شت�شاًر� )رئي�ض 
حمكمة( و�شهدت �شنو�ت �لرجولة �لأوىل يف حياة �شالح 
جاهني �شر�ع���ات موؤملة ترك فيها �ملتمرد بيت �لعائلة �أكرث 
من مرة بعد قر�ر�ت من �لأب متنعه مرة من �ل�شتمر�ر يف 
�لتمثيل وتلقي يف مر�ت �أخرى باألو�نه وفر�شاته و�أقالمه 

من �لنافذة..
�إح���دى رحالت هروبه كان���ت يف غزة، حي���ث ذهب يبحث 
ع���ن عمل هن���اك ي�شاع���ده عل���ى �ل�شتقالل مل يج���ده هناك 
وظ���ل يف �شياف���ة �أقاربه حتى عاد مرة �أخ���رى ليبد�أ رحلة 
بح���ث �أخرى، ليجد عماًل بالفعل كم�شت�شار فني يف مطبعة 
بال�شعودي���ة، ه���ذ� بعد ف���رتة خ���رة تعلم فيه���ا �لكثري من 
�لعمل يف جمال �لإعالنات بد�أها عام 1950، �إذ كان ير�شم 
ويكت���ب �أبي���ات زجل لكي تغن���ى يف �لإع���الن، �إحدى هذه 

�لأغنيات حلنها �مللحن �ل�شهري �أحمد �شدقي.
كان���ت هذه حي���اة �شالح جاه���ني �شل�شلة م���ن �لختبار�ت 
�ل�شعب���ة بد�ي���ة م���ن ��شمه �ل���ذي �خت���اره من ب���ني �ل�شم 
�لكام���ل �لذي �لتقطه يف �إهد�ء جده �ل�شحفي �أحمد حلمي 
على م�شحف �أني���ق "ت�شرف بحيازته �لغالم حممد �شالح 
�لدي���ن بن بهجت حلمي بن �أحم���د حلمي بن ح�شني �ملهدي 
بن �حلاج عامر �ملهدي بن �ل�شيد �ل�شريف �شقر بن جاهني 
ب���ن �ملهدي بن حممد �مله���دي من �أهايل م�ش���ر �ملحرو�شة. 
وق���د ولد حممد �شالح �لدين �ملذكور يف منزل جده �أحمد، 
رق���م 12 �شارع جميل با�شا ب�شر� م�شر، �ل�شاعة �ل�شاد�شة 
م�ش���اء يوم �خلمي����ض �ملو�فق 5 م���ن �شهر �شعب���ان 1349 
هجري���ة، 25 دي�شم���ر 1930 ميالدي���ة. 19 كيه���ك 1674 
قبطي���ة �أنبت���ه �لل���ه نباًت���ا ح�شًن���ا وجعل���ه م���ن �ل�شاحلني 
�مل�شلح���ني" 28 نوفم���ر 1934 كتب���ه �لفق���ري لل���ه �أحم���د 

حلمي.
كان خطًر� يقلب �لأو�ش���اع �مل�شتقرة، ويربك كل من حوله 
حتى �أ�شد حمبيه مبفاجاآت مثرية، وعندما كتب عنه فتحي 
غ���امن يف "�آخ���ر �شاع���ة" )1955(: "هذ� �ل�شاع���ر �ل�شغري 
يف �ل�ش���ن ل يز�ل جمهوًل، مل يقر�أ له �أح���د بيًتا و�حًد� من 
�ل�شعر، ولكنه ن�شر �أخرًي� منذ �أيام قليلة لنقر�أها ولترتجم 
�إىل �لع���امل �أجم���ع ��شم���ه �ش���الح جاه���ني"، قال ل���ه حممد 
ح�شن���ني هيكل رئي�ض حترير "�آخ���ر �شاعة" وقتها وبلهجة 

�شاخرة وعيناه ترقبان مبكر، ح�شب رو�ية فتحي غامن:
-ملاذ� تكتب عن �شيوعي على �شفحات �آخر �شاعة؟

قال له فتحي غامن:
هذ�؟ له  قال  – من 

قال با�شًما:
�لنا�شر! عبد  – جمال 

متر �لأي���ام وي�شبح هذ� "�ل�شيوعي" ه���و مغني )�لثورة( 
و�لغ���الف �حلافظ لروحه���ا من ت�شوه���ات )�لدولة( بل �إنه 
عندم���ا يطل���ب م���ن هي���كل �أن يبلغ عب���د �لنا�ش���ر �أن يهديه 
�ش���ورة ل���ه بتوقيع���ه ي�ش���رتط �لرئي����ض �أن يهدي���ه ن�شخة 

موقعة من "�لرباعيات"!
�لرباعي���ات" �لت���ي كتبه���ا يف دو�م���ة �رتباكه بع���د �عتقال 
�ل�شيوعيني يف 1959، وه���ي �ل�شدمة �لتي جعلته ينفجر 
باأ�شئل���ة وجودية حتتج على فجاجة �لتناق�ض بني �لأحالم 
و�لو�ق���ع وعل���ى �شوء �لفهم �لذي جعل م���ن �أ�شدقاء له من 
�ل�شيوعي���ني ُيتهم���ون باأنهم �شد �لوطنية وه���ا هو رئي�ض 
�لدولة وزعيم "�لثورة")حركة �ل�شباط يف ليلة 23 يوليو 
1952( يطلب �لحتفاظ بقنبلة )�ملتمرد �لد�ئم( بني كتبه!

)�ملتم���رد( �لذي يرفع يف �ل�ش���ورة حذ�ئه �ملقطوع حمتًجا 
و�شاخًر� م���ن �لأناقة �لز�ئفة وحني ي�شرخ �أبوه يف وجهه 
"ل بد �أن تكون حمرتًما �أنت �بن �مل�شت�شار بهجت حلمي"، 
ي���رد بثقة غريب���ة على عمره "غد� �شي�ش���ري �إليك �لنا�ض يف 

�ل�شارع ويقولون هذ� هو �أبو �شالح جاهني"!
كان �أق���رب يف �أحالم���ه �إىل ج���ده �ل���ذي يحتف���ظ ب�ش���ورة 
موقع���ة من م�شطف���ى كام���ل؛ �لأ�شطورة �لت���ي ظل �شالح 
جاه���ني ي�شم���ع حكاياتها يف بي���ت �لطفول���ة �لأول ومعها 
تعلق باحل���زب �لوطني �لقدمي و�شحيفت���ه "�للو�ء" �لتي 
كان جده كاتًبا م�شهوًر� بها، حكايات �أقرب �إىل �حلو�ديت 
�لت���ي ل تغ���ادر �لذ�كرة و�لوج���د�ن �أبًد�، ك���رت معه ويف 
�أغاني���ه للث���ورة كان طف���اًل كب���رًي� يعيد �شياغ���ة �حلو�دث 
���ا ير�شم �ش���ور �أول حب عل���ى �أغلفة  �لقدمي���ة، ورومان�شيًّ

ر�شائله �جلديدة �إىل حبيبة ل تعي�ض �إل يف خياله.
�إن���ه �خلي���ال �لذي ترب���ى على يد �أم���ه؛ �لتي ترك���ت عملها 
كمدر�ش���ة وتفرغ���ت لك���ي يك���ون تلميذه���ا �لوحي���د علمته 
�أحرف �لهج���اء ور�شمت �شور �أبط���ال �أ�شطوريني عا�شو� 
مع���ه يف كل مر�ح���ل حيات���ه، �شمع معها �شي���د دروي�ض يف 

�أ�شطو�ن���ات قريبه���ا �لذي كان �شديقا لل�شي���خ مغني ثورة 
.1919

ظلت �أم �شالح جاهني ؛ حتى رحل �شديقة من نوع خا�ض 
لب���ن م�شاغب يحمل يف قلبه كل هموم �لعامل لكنه ي�شحك 

على �لعامل ب�شحكة كبرية من نف�ض �لقلب �ملتعب!
ويف �لر�شائل �لتالية ميكن �أن نلم�ض تلك �لعالقة �خلا�شة 
ب���ني �شالح و�أم���ه �لت���ي ت�شوغها لغ���ة ب�شيط���ة �شفافة، ل 
حتت���اج �إىل زخ���ارف فخم���ة �أو جم���ل كلي�شيه���ات مفتعلة، 
و�لر�شائ���ل ُكتب���ت تقريًب���ا يف وقت متق���ارب كانت ظروف 
عم���ل �ش���الح يف فيل���م "�ملتوح�ش���ة" متنع���ه م���ن زي���ارة 
�أم���ه �لت���ي تقيم م���ع �شقيقت���ه يف م�ش���ر �جلدي���دة، كما �أن 
�لتليفون���ات �لت���ي كان���ت يف �ل�شبعينيات م�شاب���ة ب�شكتة 
���ا للم�شافة �لتي دفعت �شالح �إىل  د�ئم���ة كانت عائًقا �إ�شافيًّ
كتاب���ة �لر�شائل وجعلت �أمه تقرتح علي���ه �أن يرت��شال عر 
�حلم���ام �لز�جل، وهو �قرت�ح طريف يع���ر عن خفة روح 
حتى يف �لعتاب وعن خيال لطيف يناف�ض �أحالم �لأطفال..

ب�شتان ر�شائل �شالح جاهني لأمه، �ل�شفحة �لر�بعة
�لر�شالة �لأوىل
حبيبتى ماما..

�أقبل���ك �أل���ف قبل���ة بل ملي���ون قبلة و�أدع���و �لل���ه �أن تكوين 
ب�شح���ة جيدة، كل �شنة و�أنِت طيب���ة ع�شان عيدك ولو �إنها 
ج���اءت متاأخرة كتابة )ر�أفت قال يل �إنه بلغك حتياتي يوم 

21 كما طلبت منه(.
�أن���ا بخ���ري ول���و �أين م�شغ���ول ج���ًد� ومو�عي���د �شحي���اين 
ملخبط���ة للغاي���ة. �أرج���و تبلي���غ حتيات���ي وحب���ي ل�شامية 
ولبن���ى ومريي���ت و�جلميع، و�أن �أمتك���ن قريًبا من �ملجيء 
�إليك لأنك وح�شاين جًد�.. وربنا ينفخ يف �شورة �لتليفون 
عل�ش���ان �أع���رف �أكلم���ك كل ي���وم. علم���ت من م�شطف���ى �أنه 
متوج���ه �إىل م�شر �جلديدة فكتبت هذه �لر�شالة على عجل 

ليحملها �إليك.
و�أخ���رًي� �أدع���و �لل���ه �أن ميتع���ك بال�شح���ة و�أن يحفظك لنا 

خرًي� وبركة وحكمة.. و�إىل لقاء.
�شالح

�لر�شالة �لثانية
حبيبتي ماما..

�أقبلك و�أقبل يدي���ك �لكرميتني و�أدعو �لله �أن تكوين بخري 
ومتمتع���ة بال�شحة �أن���ت ووجد�ن و�لدكت���ور عبد �حلميد 

و�لدكتور ه�شام و�لدكتور خالد و�لدكتورة �أميمة.
�أكت���ب لك ب�شرعة من حو����ض �ل�شتوديو حيث نبني حارة 
يف فيل���م �ملتوح�شة. و�أنا �أ�شل كل ي���وم �ل�شاعة 8 �شباًحا 
مثل �أج���دع عامل و�أظل حت���ى ين�شرف �لعم���ال �ل�شاعة 6 
م�ش���اء، ثم ت�شل �شعاد ونظ���ل �إىل �ل�شاعة 10 يف بروفات 

على �ل�شتعر��ض �لذي �شي�شور يوم �ل�شبت.
دعو�ت���ك �ل�شاحلات �أن يوفقن���ا �لله يف هذ� �لعمل، ومينع 
�لتعطي���ل ويه���دي �جلمي���ع ويكفين���ا �ش���ر ولد �حل���ر�م. 
ا و�لدكت���ور عبد  وي�شتح�ش���ن �أن تدع���و لن���ا وج���د�ن �أي�شً

�حلميد حتى تاأتي �لنتيجة م�شاعفة.. و�إىل �للقاء.
�شالح

�لر�شالة �لثالثة
�أمي �حلبيبة..

�أقب���ل يديك ووجنتيك �ألف قبل���ة. و�أقدم �إليك �لعتذ�ر �ألف 
م���رة على ع���دم جميئي لزيارت���ك. ول���ول �أين �أعلم بقبولك 
لع���ذري قب���ل �أن �أبدي���ه حلزن���ت كث���رًي� ج���ًد�. �لتليفونات 
م�شريه���ا للت�شلي���ح. و�إىل �أن ياأخ���د ربن���ا بيده���ا �أرى �أن 
نتكاتب كاأنن���ا يف بلدين منف�شلني. ب���دًل من فكرة �حلمام 
�لز�ج���ل �لت���ي �أرى �أنها مبالغ فيها. �أخب���اري �أننا �شندخل 
�ل�شتودي���و يوم �ل�شبت �لق���ادم بالرغم م���ن �أن �لأحد عيد 
�لأقب���اط و�ملخ���رج وم�شاعده قبطي���ان ويليه �ش���م �لن�شيم 
وهو عطلة ثم عيد �لعمال، ول �أدري كيف �شيتغلب �لإنتاج 
على كل هذ�، فاإىل �أن �أنف�ض يدي من هذ� �لفيلم )�جلملي( 
�ل���ذي ل يري���د �أن ي�شتوي م���ع �إننا ن�شتغل في���ه �أو ن�شتغل 
حتته من���ذ �أكرث من عامني. �شاأح�ش���ر و�أق�شي معك بع�ض 
���ا رمبا تاأت���ي معي �شعاد لأنه���ا م�شتاقة �إىل  �لوق���ت، و�أي�شً
روؤيت���ك من كرثة كالم���ي عنك �لتي رمبا تك���ون قد جعلتها 
حت����ض باأنها تعرفك. �شحت���ي ل باأ�ض بها ول���و �أين �أح�ض 
يف بع�ض �لأحيان بتوتر ع�شبي وبتطلع زر�بيني ولكني 
ل �ألب���ث �أن �أروق و�أبق���ى ميت فل وخم�شتا�ش���ر. �أرجو �أن 

تكون �شحتك قد حت�شنت و�أ�شبحت عادية مرة �أخرى.
و�أعتق���د �أن���ك ل���و م�شيت���ي عل���ى نظ���ام مث���ل ج���دي ح�شن 
ل�شتطع���ت �أن ت�شتمتع���ي بوقت���ك بع���د �أن �أنهي���ت خدمتك 
�جلليلة �لتي جعلت منا جميًعا �أنا�ًشا ل باأ�ض بهم.. و�آن لك 

�أن تفعلي كل ما كان يف نف�شك و�أنت م�شغولة بنا.
متنياتي لك بالهنا ور�حة �لبال.

�شالح
عن �صحيفة اخبار االدب امل�صرية ل�صهر اآب 1999

بر�أي ناقد كبري هو �ملرحوم رجاء �لنّقا�ض فاإن �لأدب �لعربي، قدميه وحديثه، ينق�شه �خليال.
ثمة ��شتثناء�ت حمدودة تعّد على �أ�شابع �ليد �لو�حدة �أوردها �لنّقا�ض؛ بينها ما تخّيله �أبو �لعالء �ملعري يف 
»ر�شال���ة �لغف���ر�ن«، �لتي ت�شّور عامل���ي �جلحيم و�جلنة، و�بن طفيل يف »حي بن يقظ���ان« حيث َت�شّور �إن�شانًا 

يعي�ض يف جزيرة منعزلة يبحث عن �ملعنى و�شر �لوجود، وكذلك بع�ض ق�ش�ض »�ألف ليلة وليلة«.
مل ياأِت ر�أي رجاء �لنقا�ض هذ� يف �شياق در��شة عن �خليال يف �لأدب، �إمنا يف �شياق در��شة عن �ل�شاعر �شالح 

جاهني ��شت�شهد بها �لدكتور ح�شن يو�شف طه يف كتابه »جماليات �لإبد�ع عند �شالح جاهني«.
ب���ر�أى �لنقا����ض �أن جاهني ميكن �أن يعّد �أحد �ل�شتثناء�ت يف غنى �خليال بتجربته �ل�شعرية �لتي ج�شّدت، كما 
يق���ول، »حق���ول �ل�شعر �لفلك���وري و�لأ�شاطري و�خلزين �لهائل م���ن �آيات ومعارف ورموز �لع���امل �لقدمي �لتي 
تت�شافر بجر�أة �خليال �ل�شعري«، ويعطي مثاًل على ذلك ق�شيدته »بكائية« �لتي تخّيل فيها �ل�شيد �مل�شيح ينزل 

من �ل�شليب وينام يف مرج دمع، و»�ملجدلية متيل عليه وتنوح«.
تظ���ل رباعيات جاهني هي �لعمل �لأ�شهر له، ورغم ما ب���دت عليه من ��شتغر�ق يف �ليومي و�لب�شيط و�لعادي، 
�إل �أنه���ا ترتقي �إىل مقام �لفن �لذي يعي����ض. رمبا لأنها كانت، �إذ� ما ��شتعرنا تعبري �لدكتور ح�شن يو�شف طه، 

»حياة جاهني يف كل حلظاته وخال�شة روؤيته وتاأمالته«.
�ش���درت �لرباعي���ات كاملة يف عام 1963، ولكنها قبل ذلك ن�شرت يومي���ًا، يف حقبة ثرية من تاريخ م�شر كانت 
مليئة بالطموحات �لتي جت�شدت �شخ�ض وم�شروع جمال عبد�لنا�شر، وكتب �لكثري عن تعّلق جاهني ب�شخ�ض 

عبد�لنا�شر، حتى �إنه �أ�شيب بالإحباط و�لكاآبة بعد رحيله �ملفاجئ و�ملبكر.
كان���ت �لتقاري���ر �لت���ي ترفع جلم���ال عبد�لنا�شر يف �شن���و�ت حكم���ه �لأوىل ت�شع جاهني يف خان���ة �ملعار�شني 
�لي�شاري���ني لنظام���ه، لكن���ه بالتاأكيد مل يتذكر ��شم���ه حتى قر�أ �أ�شع���اره �ملفعمة بالأمل يف �لتجرب���ة �لنا�شرية، 
وي���روي �لكت���اب �أن نا�شر �شاأل حممد ح�شنني هيكل عّم���ن يكون كاتب هذه �لأ�شعار، فاأجاب���ه باأنه �أديب �شاب 

يف »روز �ليو�شف«.
بعد حني كان على و�لد جاهني �أن يوؤدي �لق�شم �أمام رئي�ض �جلمهورية، بعد تعيينه رئي�شًا للمحكمة �لعليا يف 
�جلي���زة، ح���ني �شافحه عبد�لنا�شر هم�ض �أحد كبار موظفي �لرئا�ش���ة يف �أذن �لرئي�ض باأن هذ� �لرجل هو و�لد 

�ل�شاعر �شالح جاهني، فعاد �إىل م�شافحته.
روى �لأب/ �لقا�شي لبنه ما حدث له مع عبد�لنا�شر، قائاًل له: »لقد قّدمتني �إىل �لكبار قبل �أن يقدمني �أحد«.

صالح جاهين..
اليومي والمتخّيل
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 سعد جاسم

�ل�شم زي �جلو�هر فى �ل�شالم يلمع..
ت�شم���ع كالُم���ه �شاع���ات ت�شح���ك �شاع���ات 

تدمع
�شاعر عظيم �لِهبات..
معنى ومبنى يا خال

ت لْحو�ل ي�شوف �إذ� َعترَِّمت و�ت�شررَّ
كاإنه �شاعر ربابة..

�شاكن �ملّو�ل
يقول.. وحتى �إن ماقال�ض حت�ّض �إنه قال

ول يقول ِم �لكالم �إل �للي ر�ح ينفْع
و�ل�شم زي �جلو�هر يف �ل�شالم يلمْع

�مل�شاألة م�ض قو�يف �أد ما هي روؤى
�لكون يف �إيد �لب�شري �أ�شغر من �لبندقة

و�شحكة �لفيل�شوف متجمعة من �شقا
تفتحها تقفل عليك.. م�شا د� ول �شباح؟

و�ل�ش���وت د� و�ش���ط �لف���رح زغروتة ول 
نو�ح؟

يا بهجة �لدنيا.. يا غنيوة �لأفر�ح
�أكلو� متورك ور��شي

لو �شابوك بالنقا
و�مل�شاألة م�ض قو�يف �أد ما هي روؤى

نزل من بطن �أمه
ب�شر�خ موزون مقفى

وكاإن فنه دمه
وتقيل مع �إنه ِخفه..

و��شمه.. �شالح جاهني

من �شغره �آخر �شقاوة
وله �أمور عجيبة

ير�شم ر�شومات نقاوة
ويقول حاجات غريبة

تاأليف �شالح جاهني
يتهياألك مك�شر

هّوه بي�شحك جّلوه
وحتى لو يكركر
�لو�ض هّوه هّوه

ماركة �شالح جاهني
و�لده- و�أنا �شفته-

قا�شي يزوره ف مكتبه:
�أبويا.. د�مًيا ر��شي و�أنا نف�شى �أكتبه..

و�أم�شي: �شالح جاهني
يف  و�خلل���ق  �ل�ش���و�رع  يق���ر�  ير�ش���م.. 

�حلو�ري
وفى �لنظر كان بارع للبايع و�للي �شاري

و�ر�شم يا �شالح جاهني
و�إن َح���ب �لر�شم���ة تنط���ق ير�ش���م و�ح���د 

تخني
تتحري لو تدقق ده �شعيد ول حزين

تالقيه �شالح جاهني
ير�شم يرفع ورقته يبعدها

ويقربها وي�شاألنا: �نب�شطتو�؟
كاإنه بيجّربها فينا

�شالح جاهني

�أيا جاهنْي “ َعَجبي 
َعَجبي عليْك عجبي

ْر؟ ُكْنْت �إِْنَت �شاعْر َم�شْ
و�أّل �إِْنَت �شاعْر كوْن؟
و�أّل �إِْنَت ُكْنْت نبي ؟

َعَجبي
َعَجبي

ر  َعَجب���ي علي���ْك ياَم�شْ
 “

األبنودي يرثي صالح جاهين

َعَجبي

كانت �أعو�مًا جاحدًة
يف ليل �شتاء �لعرب �لقا�شي

كانت �أعو�مًا جوفاء
حت ذ�كرُة �لن�شان فيها ُم�شِ

ومات �ل�شعر�ء
و�مُتهن �لفكر

ودي�شت �أحالم �لفقر�ء.
َمت �لآبار فيها �ُشمِّ

وطفت جيف �لكّتاب �ملاأجورين
و�شارو� وعاظًا يف �ل�شحف �ل�شفر�ء.

فيها �نهزم �لثو�ر

�شارو� �أيتامًا ورعايا
يف ليل �شتاء �لعرب �لقا�شي هذ�

كان �شالح
يذوي يف �شمٍت وميوت ببطٍء

ويجرر �أذيال �لغربة
يف د�ئرة �ل�شوء

وُيخفي خيبته يف �شحكة طفٍل
فاجاأه موت �لنور

وبرد �ل�شنو�ت
فبكى مثل �لرجل / �لطفل �ملخذول ومات.

ن�صرت الق�صيدة عام 1986  عبد الوهاب البياتي

بكائية الى صالح جاهين
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هو و�حد من مع���امل م�شر. يدل عليها وتدل عليه. نايات 
�لبعي���د و�شقاء �لأزقة ودفوف �لأعياد. �شخرية ل جترح، 

وقلب ي�شري على قدمني.
�شالح جاهني يجل�ض عل���ى �شفة �لنيل متثال من �شوء، 
يعجن �أ�شطورته من �ليومي، ول يتوقف عن �ل�شحك �إل 
لينك�شر. يوزع نف�ش���ه يف نفو�ض كثرية، وينت�شر يف كل 
فن ليع���رث على �ل�شعر يف �لال�شعر. �ش���الح جاهني ياأكل 

نف�شه وينمو يف كل ظاهرة، ينمو لينفجر..
وخي���ط رفي���ع م���ن �ش���وء �لقمر يف حق���ل مفت���وح، يعج 
بالقطن و�لذرة و�لبوؤ�شاء، هو �أحد �مل�شاهد �لتي ُيغدقها 
علين���ا هذ� �لِغناء. غناٌء جدي���ٌد يحاذي �خلر، كاأنه ي�شع 
ج���دول �أعمال �لقلب. غناء كان ياأخذنا �إىل �ل�شفوح وناِر 
�ملعج���زة. غناء يح���رك �لآن فينا حنيني���ا و��شحا �إىل ما 
�بتع���د يف �لغمو�ض. غن���اء يتلم�ض م���ا كان فينا من قوة 
�لعمل وقوة �لأمل. غن���اء يتطلع �إلينا لنعود �إليه لنم�شك 

بطرف �لغناء �ل�شابق.
�ش���الح جاه���ني! �شالح جاه���ني، ل �أعرف كي���ف �أ�شتعيد 
نا �إىل �ليقني. ول  ذل���ك �لف�شل �ل�شائع من عمر جميل جررَّ
�أعرف كي���ف �أجد �ل���كالم �جلدير با�شتع���ادة كالم حتول 
فين���ا �إىل م�ش���ر، ول �أعرف كيف �أم�ش���ي يف وطن حتول 

�إىل �شجن، وكيف �أحتمل �شجنا حتول �إىل وطن.
وم�شر يف مكانها، و�لنيل يف م�شر..

م���ا فينا م���ن م�شر هو �ل���ذي ي�ش���ّرق ويغّرب، ه���و �لذي 
يق���رتب ويبتع���د. هو �ل���ذي ينك�شر ويلتئ���م. وم�شر يف 
مكانها ويف تاريخه���ا. و�شالح جاهني هو �لذي قال لنا، 
بطريقة مل يقلها غريه: �إن ما فينا من م�شر يكفي لنفرح..

فهل ��شتطاع �لن�شيد �أن يفرح؟
عرف���ت �ش���الح جاه���ني من���ذ تعرفت عل���ى �ش���و�ب قلبي 
�لأول، من���ذ ميمت م���ع �أبناء جيل���ي �شط���ر �ل�شعود �إىل 
�أعايل �لأمل. ومل يكن يف مقدور ولٍد مثلي �أن ُي�شلم باأنه 
يتي���م �لوط���ن و�لهوية ما د�م���ت م�شر ذل���ك �لزمان تقدم 
للعرب هوي���ة رُوِحهم، وتقود �لقو�فَل �مل�شتتَة �إىل �شمال 
�لبو�شل���ة. عبد �لنا�ش���ر ي�شوغ م�ش���روع �لوعد �لكبري، 
عب���د �حلليم حاف���ظ ين�شد للعم���ل و�مل���وج و�ل�شعود، �أم 
كلث���وم ت�شه���ر �شوقنا لل�ش���الح، و�شالح جاه���ني ي�شيرَّ�ض 

حناج���ر �ملغن���ني، ويوؤ�ش����ض تاري���خ �لأغني���ة �جلدي���دة 
ويحول �لعمَل �إىل ور�شة �أفر�ح.

لقد �ن�شهر �لوطني يف �لقومي يف �مل�شروع �لرت�جيدي 
�لكب���ري �ل���ذي �نكم�شت على �شفاف���ه لغة �لحت���كام، هنا 
وهناك، �إىل مرجعية �خلر�فة، مرجعية �ل�شاللت �لأوىل 
�لر�مية �إىل �لغ���رت�ب و�ل�شت���الب، لُت�شتبدل مبرجعية 
و�ح���دة ه���ي �لوع���ي مب���ا يتطلب���ه �حلا�ش���ر �لعربي من 
��شتنف���ار م���ا فينا من م�ش���رتك �للغة و�لثقاف���ة و�لتاريخ 
و�جلغر�في���ا و�مل�شلحة و�خلطر. كنا نتاأهب، لأول مرة، 
للدخ���ول يف تاريخنا م���ن بو�بة �ل�ش���ر�ع �ل�شامل.. كنا 

نحلم باحل�شور.
لذلك ��شتطاع مطلع �لن�شيد �أن يفرح..

�شاع���دون �إىل مغامرة �حلرية و�جلم���ال، �شاعدون �إىل 
مد�ر �ل�شعر، �شاعدون �إىل تروي�ض �مل�شتحيل.

�أنا �للي بالأمر �ملحال �غتوى
�شفت �لقمر نطيت لفوق �لهو�

طلته ما طلتو�ض؟ �إيه �أنا يهمني
وليه؟ ماد�م بالن�شوة قلبي �رتوى..

�ش���الح جاه���ني ي�ش���ري عل���ى �لطري���ق �لطوي���ل، ونح���ن 
من�ش���ي يف مع���ارك ل تنتهي "يا �أهال باملع���ارك" دون �أن 
ن���ا �لقطاُف �ل�شريع بقدر ما ُتهمنا ن�شوُة �ملحاولة يف  ُيهمُّ
�ل�شري. تلك هي لذة �لإبد�ع وتلك هي متعة �لت�شحية. �أما 
ح�ش���اب �لربح و�خل�شارة ف���ال يدخل يف �أقاليم �ملخاطرة 
�ل�شعرية: هل نقط���ف �لقمر؟ �أم يخطفنا �لقدر؟ لي�ض هذ� 
�ل���رتدد �ش���وؤ�ل �لق�شيدة. �ملهم ه���و �أن نلت�شق بطريق ل 

بديل عنه �شوى هزمية �لروح، وه�شا�شة �لدفاع.
�إن حماكم���ة �ل�شري عل���ى طريق �حلري���ة مبعايري �شالمة 
�لو�شول �إىل �مل�شمون هو �ملدخل �لفكري، �شديد �لذكاء 
و�حل���ث، للرت�جع عن �له���دف وعن �لطري���ق معا، متاما 
كمحاول���ة �ل�شهيد على �ندفاع���ه و�قتحامه. �ألي�ض هذ� ما 
ح���دث فيما بعد؟ �ألي�ض هذ� م���ا �أ�شاع لغة �لعتذ�ر عن كل 
نقط���ة دم حاولت �أن ت�شتدرج �لقم���ر؟ ولكن �شوؤ�لنا، ذلك 
�ل�شوؤ�ل �ل�شاطع �لأول، خمتلف. �إن مهمة �لطريق هي �أن 
يو��شل طريق���ه دون مقاي�شة �لنتيجة بخوف �حل�شاب، 

وما على �لغناء �إل �أن يغني:
ثو�ر، ولآخر مدى ثو�ر،

مطرح ما من�شي يفترَّح �لنو�ر.
ننه�ض يف كل �شباح بحلم جديد.

وطول ما �إيد �شعب �لعرب يف �لإيد،
�لثورة قامية و�لكفاح دو�ر.

ثو�ر، نهزك يا تاريخ تنطلق،
نحكم عليك يا م�شتحيل تنخلق،

نوؤمر رحابك يا مدى متتلئ،
و�خلطوة منا ت�شبق �ملو�عيد..

ولذلك فرح �لن�شيد..
ه���ل يطم���ح �ل�شاعر �إىل �أك���رث من حتول �شوت���ه �لفردي 
�إىل �ش���وت �شعب، و�إىل ختم �شخ�ش���ي على مرحلة؟ لقد 
َع �شالح جاهني على قلوبنا وعلى ف�شل من عمر جيل  وقرَّ
�لوعود �لباه���رة، وم�شى فجاأة بعدما تعر�ض �لعمر �إىل 
�شدم���ات. ها هو مي�ش���ي، يحمل ج�شده �ملثق���ل بالع�شل 
�مل���ر وبارتفاع �لقمر �إىل �أعل���ى و�أعلى. ولكن هل مي�شي 

وحده؟
كم نظلم �ل�شعر�ء لنتما�شك! لهذ� نقول لل�شديق �لر�حل: 
�ذه���ب وحدك. �أما �لن�شي���د فهو لنا. لن���ا ن�شيدك، فاذهب 
�إىل حي���ث �شئ���ت ما دمن���ا قد �متلكن���اك. و�أن���ت �شوتنا، 

و�أحد �أ�شمائنا �لأوىل..
�ش���الح جاهني �ل�شاعر �ل���ذي قال نيابة عنا ما عجزنا عن 
قول���ه بالف�شح���ى، ه���و �ل�شاعر �ل���ذي قال لن���ا ما عجزت 
ع���ن قول���ه �لعامي���ة، �ل�شاعر �لذي ح���ل جلمالي���ة �ل�شعر 
ولفاعليت���ه �لعق���دة �ل�شعب���ة: وع���ورة �مل�شاف���ة بني لغة 

�ل�شعر ولغة �لنا�ض وما بينهما من تباين و�لتحام.
�ش���الح جاهني، نتطلع �لآن �إىل غياب���ه �ملحمل مبا يغيب 
من���ا، نتطلع �إىل م���ا يح�شر من غياب، ف���ال ننك�شر متاما 
لأنن���ا نرى قامات �خلطى �لأوىل وهي تهيمن على �لظل، 
ولأن م���ا تبق���ى م���ن روح فين���ا يبحث عما تبق���ى من قوة 
�لن�شيد ل لنتذكر فح�شب؛ بل لن�شد عنا غزو�ت �لعتذ�ر 

�لر�ئجة.
ل، مل نخطئ حني �نتمينا، بقوة �لبديهة و�لوعي معا �إىل 
ما فينا من م�شر. ومل نخطئ حني �ندفعنا، بد�فع �لدفاع 
ع���ن �لنف�ض وع���ن �حللم، وحني ��شتندن���ا �إىل ما فينا من 
و�حد عرب���ي. ومل نخطئ حني وجدنا �لطريق يف هتاف 
�للح���م �لب�شري �جلريح "ما �أخذ بالق���وة ل ي�شرتد بغري 
�لقوة" ومل نخطئ حني �أن�شدنا من كل �لقبور �ملفتوحة: 

و�لله زمان يا �شالحي.. فهل �بتعد �لن�شيد.
لي����ض متام���ا، يا �شالح جاه���ني، لقد �لت���وى قليال ليلتف 
عل���ى �شخور ولياأخذ م�ش���اره �حلا�شم. �لقمر لي�ض قريبا 
�إىل هذ� �حلد ولي�ض بعيد� �إىل هذه �لكاآبة، ولي�ض حمال 
�إىل درج���ة تعيدن���ا �إىل �لبئر �ملهجور. �ش���الم �شالم، ول 
�ش���الم، لأن م�شر لي�شت �شا�شة �أمريكية. فمن يعيدنا �إىل 
م�شر؟ ومن يعيد م�شر �إىل ذ�تها من خارجها؟ ذ�ك �شوؤ�ل 
�أحم���ق يقوله موظفو �جلامعة �لعربية لترير �لعجز عن 
عق���د قمة ح�شي����ض ولتح�شر يف غياب. ح���رب.. حرب، 
ول ح���رب، ه���ل غابت م�شر حق���ا؟ هذ� هو �ش���وؤ�ل �لذين 
�شدق���و� �لن�شيد لأنهم �شدقو� دمه���م. �شوؤ�ل �لناجني من 
�ملوؤقت �لطائفي و�لإقليمي و�لقبلي و�لذ�هبني �إىل معنى 

م�شر �لد�ئم..
فاذهب يا �شالح جاه���ني �إىل حيث �شئت. �ترك �شباحنا 
ب���ال ورد �شاخ���ن. فين���ا م���ن ن�شي���دك م���ا يكف���ي لنو��شل 
د  �لغن���اء مل�ش���ر �لعرب، ولع���رب م�شر. فينا من���ك ما يزوِّ
�لذ�ك���رة مبطل���ع �لعم���ر �لعني���د. �ذهب �إىل حي���ث �شئت 
ول ت�ش���دق �أن حزي���ر�ن هو �أق�ش���ى �ل�شه���ور، ف�شن�شهد 
بع���دك على �شنني �أق�ش���ى، طاملا �أن �لتده���ور مل يبلغ قاع 
تده���وره، وطامل���ا مل يف���رغ مل���وك �لطو�ئ���ف، بع���د، من 
تكوين طو�ئفه���م. زمن رديء، قالو�، زم���ن وغد، فودرَّعه 
بال ندم. و�ترك لنا ذ�كرة �لبد�يات �ملوؤمنة بقدرة �لن�شيد 
وق���درة �شكان �لن�شيد على �إعادة �شياغة �لو�قع �جلديد، 
وعل���ى ��شتب���د�ل �شرعي���ة �لف�شح���ى �لر�شمي���ة، ف�شحى 
�لكات���ب �لر�شم���ي وف�شح���ى �حلاك���م ب�شرعي���ة �ل�ش���ارع 
و�لني���ل و�لطني، بف�شحى جديدة تعرِّ عن �متالء �لكالم 

ب�شر�يني �حلياة و��شتغاثة �لروح.
�ش���الح جاه���ني، �شنت�شل���ح من���ك مب���ا ن�شاء م���ن وعود. 
�شنخت���ار م���ن �لأ�شج���ار �أوفره���ا خ�ش���رة. �شناأخ���ذ منك 
م���ا يجعلنا �أقوى، وم���ا ي�شل فينا م���ا �نقطع من عالقات 
�لف�ش���ول. و�شناأخ���ذ من���ك ع���رة �لتطاب���ق ب���ني �لأغنية 
و�ملغن���ي. لن�شهد على بر�ءة جيل م���ن �ختالل �ل�شبه بني 
�لو�ق���ع و�مل���ر�آة، وب���ني �لإر�دة و�لأد�ة، ولنبقى قريبني 
حت���ى �لتال�ش���ي من جوه���ر �ل�شع���ر ومن جوه���ر م�شر، 

و�شنو��شل �لن�شيد.
�ملقدمة �لتي كتبها �ل�شاعر حممود دروي�ض   ·
لكت���اب حمم���د بغ���د�دي » �ش���الح جاهني.. �أم���ري �شعر�ء 

�لعامية » و�ل�شادر عن �شل�شلة كتاب �لدوحة.

صالح جاهين..شاعر القمر والطين



بنى صالح جاهين لنفسه اهرامات من القصائد التي تغنت بالثورة 
والفقراء، يذهب الحكام ويبقى الحكماء وكان صالح جاهين 

واحدا من حكماء مصر، يجلس على ناصية الطريق يتامل الناس، 
يدقق في وجوههم، يسالهم عن احالمهم، يصغي الى امانيهم، 

حكاياتهم وامالهم، يرسم همومهم وافراحهم، ثم يبدا يدون 
سيرة هذا الوطن من خالل اشعار تغنت بالفجر البهي القادم على 

األفق.

مل تك���ن فى كلماته �أية ظالل لفتعال �شيا�شي، مل يكتب جاهني �شعار�ت 
ب���اردة جوف���اء ب���ل ��شتط���اع �ن يغو�ض فى �عم���اق �لن�ش���ان �مل�شرى 
�ملتطلع �ىل عامل �أف�شل لي�شتخ���رج منه بكلمات عامية ب�شيطة وبليغة، 
�أجم���ل م���ا فيه من �أغني���ات وق�شائ���د ر�ح ينرث بها �لبهج���ة و�لفرح يف 
قلبه �ملتفائل �ملحب للحياة فتتحول عر �شاعريته �لأ�شيلة �ىل �أنا�شيد 

للفرح و�حلب
يا عندليب ماتخاف�ض من غنوتك
قول �شكوتك و�حكي على بلوتك

�لغنوه م�ض حتموتك.
�إمناكتم �لغنا هو �للي ح ميوتك

يف �لعام 1955 ي�شدر �شالح جاهني ديو�نه �لول"كلمة �شالم"لي�شعه 
يف م�ش���اف �شعر�ء �لعامي���ة �لكبار، فيكتب عنه �ح���د �لنقاد"نحن �مام 
�شاع���ر عم���ره خم�ش���ة �لف عام"فيب���د�أ منذ ذل���ك �لتاري���خ بالعمل على 
بت�شكي���ل �لذ�ئق���ة �لوجد�ني���ة جليل �لث���ورة باأكمل���ه، �شع���ر�ء وفقر�ء 
وب�شط���اء وعم���ال وفالح���ني وموظف���ني وعا�شق���ني وحامل���ني. مرتجما 
م�شاعر و�أحالم و�أفر�ح ماليني �مل�شريني �ىل كلمات حية متوثبة مليئة 

بالدفء و�لزهو و�لن�شوة.
ول���د �ش���الح جاهني يف زم���ن كان �لعمالق���ة فيه يتجول���ون يف �شو�رع 
م�ش���ر ويجل�شون على مقاهيها، طه ح�ش���ني و�لعقاد و�شالمة مو�شى و 
جني���ب حمفوظ وحممد عبد �لوهاب و�م كاثوم و�حمد �شوقي، فما �ن 
كر �لفتى حتى ��شغى �ليهم، جاورهم وجاوروه، كان جاهني من جيل 
�أفن���ى حيات���ه يف �لتفكري و�حلي���اة وحب �لنا�ض،و�ح���د� ممن ��شاءو� 

دروب م�شر �كرث مما ��شاءتها م�شابيح �ل�شو�رع،
عا�ض وهو ي�شع �ماه ورقة كتب عليها هذه �ل�شطور

�مل�شرية من  قدر  " �أكر 
�أكر قدر من �لب�شاطة

�أكر قدر من �ل�شعادة "
ه���ذه �ليام يتذك���ر �مل�شري���ون وعبقرّيهم �لث���ري �لذي �ب���دع و�ده�ض 
ور�ش���م وغن���ى لوطنه كما مل يغ���ن �شاعر من قبل، �لعبق���ري �لذي يتفق 
�جلمي���ع عل���ى �ن مكل ما تركه ��شع���اره، �غنيات���ه، م�شرحياته، �فالمه، 

ر�شومه، متثل نبل�ض �ل�شعب �مل�شري
ياعندليب ماتخاف�ض من غنوتك

قول �شكوتك و�حكى على بلوتك
�لغنوه م�ض حتموتك...... �إمنا

كتم �لغنا هو �للى ح ميوتك
كت���ب �شالح جاه���ني �كرث م���ن » مائة و�ح���دى ع�ش���رة » رباعية، متثل 
كل منه���ا خكم���ة م�شيئة، يطالعنا م���ن خاللها وجه �ل�شاع���ر �لذي �حب 
وطن���ه، ليوؤك���د لنا �ن �لوطان هي كن���ز �ل�شعر بالن�شبة ل���ه ، كنز يعود 
�إلي���ه ويغ���رف منه متى �شاء. ولهذ� يرى �ملتاب���ع لتجربة �شالح جاهني 
�ل�شعري���ة بان �ل�شاعر يحاول د�ئما �لم�شاك بلحظة �لتوحد مع �لوطن 
، ول �ش���ك �ن �أي ق���ارئ لدو�وي���ن �ش���الح جاهني �ملتالحق���ة على مدى 
م�شريت���ه �ل�شعري���ة �ش���وف يلفت �نتباهه عل���ى �لف���ور �ن �حللم بوطن 
جمي���ل معافى يقف بدي���اًل لعامل �لياأ�ض �لذي �حاط ب���ه �خر �يام حياته 

و�لذي جعله يكتب
�أدي �للي كان، و�آدي �لقدر و�آدي �مل�شري

نودع �ملا�شي.. وحلمه �لكبري
نودع �لأفر�ح... نودع �لأ�شجان

ر�ح �إللي ر�ح ومعد�ض فا�شل كتري
�جه�ش���ت هزمي���ة 1967 �ح���الم �ل�شاعر، فق���رر �ن يدير ظه���ره للحياة 

لريحل عام 1986

صالح جاهين.. أكبر قدر من الوطنية
علي حسين


