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رحيل

هذا والدي
زين خيري شلبي*
بدأت عالقتي بالكتابة باكرًا ،وقبل
أن أدرك معنى أن أك��ون ك��ات�ب��ًا .مع
ذل��ك ،كنت أتعامل مع فكرة الكتابة
على أن�ه��ا ش��يء ع��ادي .ول� َ�م ال وأن��ا
أرى وال� ��دي خ �ي��ري ش�ل�ب��ي يمتهن
الكتابة ،ووظيفته التي ّ
أسجلها في
أوراق املدرسة الرسمية هي «كاتب
صحافي»؟ كنت أعتقد حينها أنني
أكتب قصصًا وألغازًا لألطفال على
غ��رار م��ا كنت أق��رأه ملحمود سالم،
وخصوصًا ف��ي السلسلة العظيمة
«املغامرون الخمسة» .وكنت أعطي
ألبي ليقرأ ما أكتبه ،فيحتفظ بتلك
الكتابات ،وال يقول لي رأي��ه ...حتى
رأي��ت في أحد األي��ام من عام 1982
واح��دة ّ
مما كنت أعتبرها قصصًا،
منشورة في مجلة األطفال العظيمة
«ماجد» اإلماراتية وعليها توقيعي.
وك��ان ع�م��ري وقتها تسع س�ن��وات.
لقد أرسلها والدي إلى املجلة ...ذلك
األب ال��ذي كنت ح��ائ�رًا بسبب عدم
مدحه ملا أكتبه ،فتح لي من دون أن
أش�ع��ر ب��اب��ًا ل��م أس�ت�ط��ع إغ�لاق��ه بعد
ذلك أبدًا.
* ابن الراحل وصحافي
في «األهرام»

المنسية
خيري شلبي حكواتي الهوامش
ّ
صاحب «وكالة عطية» أغمض عينيه
في لحظة غفلة ،ليفقد األدب العربي أحد
أهم أعمدة السرد في الستينيات .الكاتب
العارف بأسرار املدينة ،خاض معركته ضد
االستبداد واملتأسلمني حتى الرمق األخير
القاهرة ــ محمد شعير
ُ
ف� �ج� �ع ��ت م� �ص ��ر ي � � ��وم أم � � ��س ب��رح �ي��ل
أح��د أب ��رز أدب��ائ�ه��ا ومثقفيها خيري
شلبي ( )1938ال��ذي ّ
شيعته العائلة
واألص � ��دق � ��اء ي � ��وم أم � ��س إل � ��ى م �ث ��واه
األخير في قرية «شباس عمير» ،في
دل �ت��ا ال �ق ��اه ��رة .ل ��م ي �ك��ن م��ري �ض��ًا .في
الثانية فجر الجمعة ،اتصل بصديق
ً
عمره إبراهيم أص�لان .تحدثا طويال
ك �م��ا اع � �ت� ��ادا ف ��ي ش� � ��ؤون ال �ص �ح��اف��ة
وال �ث �ق��اف��ة وش� �ج ��ون ال �س �ي��اس��ة .ع��اد
ش �ل �ب ��ي ب� ��ذاك� ��رت� ��ه إل� � ��ى أرب �ع �ي �ن �ي��ات
ّ
ال � �ق ��اه ��رة ،م� �ت ��ذك� �رًا ص �ح��اف��ة م�ح�م��د
ال �ت��اب �ع��ي وم �ص �ط �ف��ى أم� �ي��ن .وف �ج��أة
أنهى املكاملة ليستكمل كتابة مقاله.
طلب من زوجته كوب لنب دافئ .ذهبت
ل�ت�ع� ّ�ده ،وع��ادت ّ لتفاجأ ب��ه وق��د ف��ارق
الحياة .ظنت أنها مجرد مزحة منه،
ه��و امل �ع��روف بمقالبه م��ع األص��دق��اء.

ّ
صرخت« :أكيد إنت بتهزر معايا».
الذين يعرفون صاحب «موال البيات
وال� � �ن � ��وم» ي� �ع ��رف ��ون ع �ش �ق��ه ل �ل �ح �ي��اة.
ه ��و أح � ��د خ � �ب ��راء ال � �ق ��اه ��رة ،ال� �ع ��ارف
بأسرار املدينة ،وحواريها ،وأزقتها،
وم�ط��اع�م�ه��ا ،وب ��ارات �ه ��ا ...وم�ق��اب��ره��ا!
ُ ّ
ح �ي �ث �م��ا ت � � � � َ�ول وج � �ه ��ك ،ت �ج��د خ �ي��ري
شلبي ،عارفًا بتاريخ املكان والزمان.
عمله في اإلذاعة واملسرح والصحافة
أت � ��اح ل ��ه أن ي �ع ��رف ك �ث �ي��ري��ن م�ع��رف��ة
ّ
ع �م �ي �ق��ة أه �ل �ت ��ه ألن ي ��دخ ��ل ك��وال �ي��س
والثقافة والفن في مصر ،ما
السياسة ً
انعكس براعة في كتابة فن البورتريه
ال � ��ذي أص � ��در م �ن��ه أرب� �ع ��ة أج� � ��زاء ،عن
شخصيات سياسية وثقافية وفنية
مصرية وعربية وعاملية.
الذين ّيعرفون «العم خيري» يعرفون
أيضًا أنه أحد ملوك الكالم في العالم
عندما
العربي .ال يمكنك أن تستوقفه
ّ
ي �ب��دأ س ��رد ح �ك��اي��ات��ه .دائ �م ��ًا م ��ا ك��ن��ا
ن �س��أل��ه م �ت��ى س�ي�ك�ت��ب س �ي��رت��ه ،وك��ان
ي� � � ّ
�رد« :ال أم �ل��ك ح ��ق ن �ش��ر م ��ا أع� ��رف،
ّ
ألن� �ه ��ا ح� �ك ��اي ��ات ت� �خ ��ص اآلخ� ��ري� ��ن»!
ل �ك��ن ال �ع��م خ �ي��ري ن �ش��ر ق �ب��ل أي� ��ام من
رحيله الجزء األول من سيرته «أنس
ال�ح�ب��اي��ب» (ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للكتاب)
ع ��ن أي � ��ام ال �ط �ف��ول��ة وال� �ت� �ش ��رد ،وأه ��ل
قريته املنسيني ،وطقوسهم السحرية،
وال�ك�ت��ب ال�ت��ي س�ح��رت خياله وق��ادت��ه

إل��ى عالم األدب .وتوقف عند بدايات
ك �ت��اب��ة ال �ق �ص��ة ال��روم��ان �س �ي��ة ،واع � �دًا
�زاء
ال�ق��ارئ باستكمال السيرة ف��ي أج� ّ
أخ��رى ...لكن الحياة لم تعطنا ما كنا
نتوقع.
ص��اح��ب «ال ��وت ��د» ي �ت��رك أك �ث��ر م��ن 70
ك�ت��اب��ًا ت�ض�ع��ه ف��ي م�ك��ان��ة م�ت�ف��ردة في
ت��اري��خ ال��رواي��ة ال�ع��رب�ي��ة ،رغ��م ظ��روف
ال�ح�ي��اة ال�ص�ع�ب��ة ال�ت��ي واج �ه �ت��ه .ك��ان
ص ��اح ��ب م ��درس ��ة خ ��اص ��ة ،م�ن��اق ّ�ض��ة
رب �م��ا مل ��درس ��ة ال �ح��داث��ة ال �ت��ي م��ث�ل�ه��ا
إداور ال� � �خ � ��راط .ش �ل �ب��ي ك � ��ان ي�ك�ت��ب
ع �ل��ى األرض ،ع ��ن ال ��واق ��ع وال � �ت ��راب،
ع��ن الهوامش املنسية .لغته ه��ي لغة
ه ��ؤالء ال�ب�ش��ر امل�ط�ح��ون�ين .ف��ي السنة
األخ � �ي� ��رة ك� ��ان ف ��رح ��ًا ،ف �ق��د أص�ب�ح��ت
رواي� � ��ات� � ��ه «ب� �ي� �س ��ت س� �ي� �ل ��ر» (أف� �ض � ّ�ل
مبيعات) تنفد بعد ص��دوره��ا .لكنه
ك� ��ان ي� ��رى أن ك �ت �ب��ه ال �س��اب �ق��ة م �ج��رد
ّ
تمارين على الكتابة ،وأن أيامه املقبلة
ستشهد ان�ف�ج��ارًا إب��داع�ي��ًا .راح يحلم
بأن يكتب أخيرًا ما يريد ،بعد الصدى
ا ّل��واس��ع ال��ذي لقيه أدب ��ه ،وخصوصًا
ً
أن��ه شكى ط��وي�لا م��ن قلة ع��دد ال�ق��راء،
وت �ج��اه��ل ال�ن�ق��د مل��ا ي�ك�ت��ب ،وت�ج��اه��ل
ال�ي�س��ار ل��ه ،ك��أن االن�ض�م��ام إل��ى حزب
يساري تحت األرض أو فوقها يعطي
للكاتب مشروعية.
َ
ف��ي م�ك�ت�ب�ت��ه ،ي �ض��ع ش�ل�ب��ي ص��ورت��ي

قبل أيام من رحيله،
نشر الجزء األول من
سيرته «أنس الحبايب»
عن أيام الطفولة
والتشرد

ي� �ح� �ي ��ى ح � �ق� ��ي ون � �ج � �ي� ��ب م� �ح� �ف ��وظ.
يستعني بهما عند مواجهة اإلحباط:
األول هو أكثر الرواد تأثيرًا فيه لغويًا
وأسلوبيًا ومعرفيًا .أما محفوظ ،فهو
ّ
ب��ال�ن�س�ب��ة إل �ي��ه م � ّ
�ؤس ��س ف ��ن ال ��رواي ��ة
ف��ي الثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،ورائ ��د التكنيك
ال� ��روائ� ��ي .ك�لاه �م��ا «ت �م �ي �م��ة» ع�ن��دم��ا
يصيبه اإلحباط .يرفع رأسه ليستمد
م �ن �ه �م��ا ط ��اق ��ة م �ع �ن��وي��ة وق� � ��درة ع�ل��ى
املقاومة .ورغ��م أن عوامله تختلف عن
ع ��وال ��م م �ح �ف��وظ ،ك� ��ان ي� ��رى ص��اح��ب
ّ
«نوبل» أن خيري كتب عن القرية ما
يكتبه .قرية
ل��م يستطع أح��د آخ��ر أن
ّ
ع��م خ�ي��ري ق��ري��ة سحرية ،لكنه سحر
فقد خبر قاع القرية الحقيقي
الواقعّ .
بحكم تنقله بني قرى مختلفة من أجل
العمل ،بدءًا من عامل «تراحيل» (عمال
يجولون القرى للعمل مقابل طعامهم
فقط) ،إلى حداد ونجار وخياط.
ح�ت��ى ع�ن��دم��ا ه��اج��ر إل��ى ال�ق��اه��رة في

ّ
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات ،ف ��ض ��ل ع �ي��ش ح �ي��اة
ال� �ص� �ع ��ال� �ي ��ك أي� � �ض � ��ًا .ق � � ��دم رواي� �ت� �ي ��ه
ال� � �ف � ��ات� � �ن� � �ت �ي��ن« :ص� � � ��ال� � � ��ح ه � �ي � �ص� ��ة»،
و«م �ن��ام��ات ع��م أح �م��د ال �س �م��اك» ،عن
ت �ج��رب��ة امل��دي �ن��ة ال �ه��ام �ش �ي��ة ،م�ع�ت�م�دًا
ع�ل��ى ص��داق��ات��ه بشخصيات بسيطة
التقاها أثناء إقامته في املقابر .لكن
أليست ه��ذه الحياة الثرية باملعاناة
راف �دًا أساسيًا في إب��داع ال��راح��ل؟ كان
يقول دومًا« :كنت سأصبح كاتبًا في
كل األح��وال .ورث��ت اإلحساس باللغة
عن والدي الذي كان شاعرًا وسياسيًا
م �ح �ب �ط��ًا .ل �ك��ن ل ��و اس� �ت� �م ��رت ظ ��روف
ع��ائ�ل�ت��ي االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى م��ا ك��ان��ت
عليه باعتبارها من الطبقة الوسطى
العليا ،كنت سأكتب ربما ع��ن عوالم
أرق ��ى ط�ب�ق�ي��ًا» .ورب �م��ا ك��ان إح�س��اس��ه
باللغة هو الذي دفع طه حسني إلى أن
يختاره لكتابة السيناريو للمسلسل
اإلذاع ��ي املقتبس ع��ن سيرته الذاتية
الشهيرة «األيام».
ف��ي أي��ام��ه األخ �ي��رة ،ك��ان ي�ت��اب��ع بدقة
تفاصيل الثورة املصرية ،يقلق حينًا،
وي� �ف ��رح أح� �ي ��ان ��ًا .ل �ك �ن��ه ك� ��ان ي��واص��ل
معركته ض��د القمع وال��دي�ك�ت��ات��وري��ة،
وت �ح��دي � ّدًا ض��د ال �ت �ي��ارات امل�ت��أس�ل�م��ة،
معتبرًا أن��ه لو ق� ِّ�در للتيار الديني أن
يحكم م�ص��ر« ،ف�س�ن��واج��ه دي�ك�ت��ات��ورًا
يستحيل إزاحته»!

ذلك الحنين الغامض إلى الموت
القاهرة ـــ محمد خير
اس�ت�ي�ق��ظ ك �ع��ادت��ه ف �ج �رًا ،ف ��رد أوراق
ال�ك�ت��اب��ة ،أم �س��ك ب �ص��دره ف �ج��أة ،لكنه
ً
ل ��م ي �ت �م� ّ�س��ك ب ��روح ��ه ط ��وي�ل�ا ،أف�ل�ت�ه��ا
ب �ب �س��اط��ة« .ع� ��م» خ �ي��ري ش�ل�ب��ي رح��ل
بال أل��م ،بمهارة خبير في امل��وت .قبل
ّ
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة ،ت�ع��ط�ل��ت
س� � �ي � ��ارة ص � ��اح � ��ب «م � � ��وال
أصدقاؤه الموتى
البيات وال�ن��وم» في طريق
والمهمشون
ّ
«ص �ل��اح س ��ال ��م» ال �س��ري��ع.
على
والهائمون
االنحراف
استطاع
بالكاد
ّ
ن �ح ��و ال� �ي� �م�ي�ن ،ت� ��وغ� ��ل ف��ي
وجوههم
م �ن �ط �ق��ة امل� �ق ��اب ��ر ال �ق��دي �م��ة
ّ
« ّق � � ��اي� � � �ت� � � �ب � � ��اي» ،ت� �ع ��ط� �ل ��ت
ال�س�ي��ارة ل�ك��ن��ه اس�ت�ط��اع ال�ع�ث��ور على
ميكانيكي م��ن س�ك��ان امل�ق��اب��ر .انهمك
ال �ع��ام��ل ف��ي ال�ت�ص�ل�ي��ح ،ب�ي�ن�م��ا جلس
ال��روائ��ي ع�ل��ى ك��رس��ي ق��دي��م يستكمل

كتابته .ت��داف�ع��ت الكلمات ب�لا عائق.
وج ��د ف��ي ج � ّ�و امل �ق��اب��ر ال �س��اك��ن شيئًا
غامضًا لم يفهمه .منذ تلك الحادثة،
أن� �ف ��ق األع � � � ��وام ال �ط ��وي �ل ��ة ي �ك �ت��ب ف��ي
غرفة في املقابر .أصدقاؤه هم املوتى
وأص ��دق ��اؤه ��م م ��ن ع �م��ال وم�ه� ّ�م�ش�ين
وه� ��ائ � �م �ي�ن ع� �ل ��ى وج� ��وه � �ه� ��م .ه �ن ��اك
ك�ت��ب أع �م��ال��ه ال �ك �ب��رىّ ،
ورس� ��خ نفسه
ك ��أح ��د أه� ��م أع� �م ��دة ال� �س ��رد ف ��ي ج�ي��ل
ال �س �ت �ي �ن �ي��ات .ب �ع��د س � �ن ��وات أخ � ��رى،
تفسير ال�ح�ن�ين ال�غ��ام��ض إل��ى
ح ��اول ّ
امل��وت بأنه الحنني إلى «ف��وة» املدينة
األثرية التي تحوي  365مسجدًا وقبة
أث��ري��ة ب�ع��دد أي ��ام ال�س�ن��ة م�ن��ذ العصر
اململوكي .هناك ،قضى طفولته حيث
ولد في محافظة «كفر الشيخ» ،وحفر
التاريخ وآثار املوتى مكانًا عميقًا في
قلبه...
ال � � �ك� � ��ات� � ��ب امل � � �ت � � �ع� � ��دد االه� � �ت� � �م � ��ام � ��ات

وال� �ط� �م ��وح ��ات ،أن �ه ��ى  70ك �ت��اب��ًا ب�ين
رواي � ��ة وق �ص��ة ق �ص �ي��رة ون �ق��د وب�ح��ث
ً
م � �س ��رح ��ي ،ف � �ض �ل�ا ع � ��ن ك � �ت ��اب ��ات ف��ن
ال �ب��ورت��ري��ه .اه �ت �م��ام��ات ال ت �ش��ي بها
طفولته الصعبة والقاسية واملتقلبة
إلى درج��ة العمل مع عمال التراحيل.
ت �ع� ّ�رف ب��اك �رًا إل ��ى وج ��ه آخ ��ر للحياة
نادرًا ما كتب عنه األدباء ،ألنهم نادرًا
ما عايشوه .قادته حياته بعد ذلك ،أو
ربما قادها هو ،إلى املزيد من طريدي
املدن وسكان الهوامش .صاغ ذلك كله
ع�ب��ر ع�م��ره ال ��روائ ��ي ،لكنه ت�ب�ل��ور في
«وكالة عطية» األشد تعبيرًا عن عامله
الروائي .هنا ،يعتدي الطالب املتفوق
ف ��ي م �ع �ه��د امل �ع �ل �م�ي�ن ع �ل��ى أس � �ت ��اذه،
فيطرد من املعهد ،ويسقط فجأة من
سقف مستقبله الزاهر إلى قاع املدينة
بني الصعاليك واملهمشني واملجرمني
الذين تجمعهم «وكالة عطية» .املكان

هنا هو البطل .مع ذلك ،فكل شخصية
تستحق البطولة.
ف� ��ي ح �ي ��ات ��ه ال �غ �ن �ي ��ة ،ال �ت �ق ��ى ش�ل�ب��ي
أغ � ��رب ال� �ن ��اس ،ل �ك��ن ي �ص �ع��ب ت �ص� ّ�ور
أن��ه التقى ك��ل ه��ذه النماذج العجيبة
ف ��ي ع �م��ر واح� � ��د .ال ب ��د م ��ن أن� ��ه م�ن��ح
ش�خ�ص�ي��ات��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن ن�ف�س��ه حتى
ان��زاح��ت م��ن تخوم ال��واق��ع إل��ى ح��دود
ال �ف��ان �ت��ازي��ا .ه �ك��ذا ي �ب��دو األم� ��ر أك�ث��ر
ف ��ي رواي � �ت� ��ه «ص ��ال ��ح ه �ي �ص��ة» ال ��ذي
ه��و «م�ل��ك الكحيانني» ،ألن��ه «كحيان

بكل الطرق» .ثالثيته «األم��ال��ي» التي
ت�ك��ون��ت م��ن «أول �ن ��ا ول � ��د»« ،وث��ان�ي�ن��ا
ال �ك��وم��ي» و«ث��ال�ث�ن��ا ال � ��ورق» تحولت
إل� � ��ى م �س �ل �س��ل «ال � �ك� ��وم� ��ي» ع� �ل ��ى ي��د
امل � � �خ� � ��رج م� �ح� �م ��د راض � � � � � ��ي .ل� � ��م ي �ك��ن
التحويل إل��ى الفنون البصرية ن��ادرًا
ف��ي أدب ش�ل�ب��ي ،ل�ك��ن ال�ف�ض��ل األب�ق��ى
ظ��ل للسرد ال��روائ��ي ،رب�م��ا باستثناء
«س��ارق الفرح» قصته القصيرة التي
ّ
حولها داود عبد السيد عام  1995إلى
إحدى عالمات السينما املصرية.
رحل الرجل الذي لم يكف عن الكتابة
وال �ب �ح��ث وال �ع �م��ل امل� ّ
�ؤس �س��ي (ت��ول��ى
رئ� ��اس� ��ة ل �ج �ن��ة ال �ق �ص ��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
األعلى للثقافة ورئاسة تحرير مجلة
«الشعر» .)...كان له في كل ذلك نشاط
واف��ر وخ�لاف��ات وص��داق��ات وع ��داوات.
ّ
ت��رك ك��ل ذل��ك ورح ��ل بيقني وح�ي��د أن
السرد وسيلته الضرورية للحياة.

