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 تعتعة

 ".أخِلق بذى الصرب أن حيظى حباجته، ومدمن القرع لألبواب أن يلجا"

أدمنت قرع آل باب منذ أرسلت االقرتاح بإصدار دورية  
فصلية متخصصة ىف نقد أعمال جنيب حمفوظ، أرسلتها للمرحوم

، بعد1988عز الدين إمساعيل بتاريخ أول نوفمرب سنة . د.أ
أخريا، وبفضل. تشريف جائزة نوبل حبصول شيخنا حمفوظ عليها

جلنة احلفاظ على تراثه وفضل اهللا، تقرر إصدارها حولية متهيدا
ألن تكون فصلية، على أن يتوىل رئاسة حتريرها ذلك املثابر

جابر عصفور، آما يتوىل: الشامخ املبدع الطيب القوى
يا خرب. حسني محودة. دسكرتارية حتريرها اإلبن الناقد امللتزم 

.ها هى تظهر أخريا بعد عشرين عاما بالتمام! احلمد هللا!!! 
حسني محودة أن أسهم ىف العدد األول. طلب مىن اإلبن الصديق د

بلمحة عما أعرفه عن أية بداية مارسها حمفوظ وعايشُتها معه،
فرأيت أن أقتطف مما آتبت هلذه احلولية بعض املقتطفات الدالة

 .1911ديسمرب  11بة عيد ميالده املوافق يوم باآر مبناس

   املقتطف األول

يراوغنا جنيب حمفوظ عادة وهو يلوح لنا بأن مثة... 
 . اية، لكننا نكتشف دائما أنه ال ينتهى إال ليبدأ

   املقتطف الثاىن

املعروف عن جنيب حمفوظ أنه شديد االنضباط ىف حياته..... 
كرر عنده حبذافريه، اآتشفت أنه ليساليومية، وآأن اليوم يت

 ,تكرارا وإمنا هو حماولة إحاطة بقفز البدايات من حميط اإلبداع

 .جنيب حمفوظ يبدأ جديدا ىف آل ما يأتى ويبدع 

   املقتطف الثالث

أتيح ىل أن أرصد بداية من بداياته اجلديدة..... 
تالقدمية، بداية معاودته الكتابة ضد آل التوقعات واحلسابا
.العلمية والعملية، تعلمت ما مل أآن أتصوره، علما وواقعا

عايشته وهو يعيد تأهيل نفسه ليبدأ الكتابة من جديد حىت
 ىف ، .....،  سنوات  مخس   طوال يومى    بتدريب   اإلعاقة على    انتصر
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 حرفا   أقرأ   أن   أجنح   حني خيفى    ال   فرحا   أفرح   آنت األوىل    السنة 
هالمى   شكل ىف    تتميز   احلروف   بدأت ، " شخبط "  ما   آل   بني   واحدا 
 أنه   طويلة   شهور   بعد   تبينت ،  أسأله   مل .  صفحة   آل   يسار   أسفل 
أخرى   أشكال ،  التوقيع   يشبه   ما   حتت   ماذا   لكن ،  امسه ،  توقيعه 
 وبعض   عام   بعد   مث . أرقام   أا   تبينت   شهور   وبعد ،  حروفا   ليست 
 وآان .  "الواجب"تاريخ اليوم الذى آتب فيه   أنه   عرفت   عام 
 آنت أعىن  ،  قراءته ىف    جنحت   ما   بعض   أبلغه   وأنا فرحىت  يشارآىن  
 مجلة   يكتب   أن   عامني   من   أآثر   بعد   استطاع   وحني ،  فرحته   أشارآه 
 بعض ىف    أميز   ورحت ،  الكبري   عيدنا   هو   هذا   آان   بعضها على  
سبحان"، "إن اهللا مع الصابرين"، " صدرى ىل    اشرح   رب "  الصفحات 

خفيف الروح"، "ساملة يا سالمة: "، وآذلك"امللك الوهاب
، مث حملت امسه أيضا ليس ىف أسفل الصفحة، ما هذا؟"بيتعاجب

إا فاطمة جنيب حمفوظ،: هذا هو!! نه يسبقه اسم آخر، آهإ
 .أم آلثوم جنيب حمفوظ، فأدعو هلما وله

   املقتطف الرابع

بعد خماض طويل صعب، متت والدة األوالد احلروف..... 
والبنات الكلمات، فبدت األحوال جاهزة للتقارب معا لتصنع

وغ أفكارهإبداعا جديدا، تيقنت أنه أصبح قادرا على أن يص
هو، وليس فقط أن خيط امسه أو اسم إحدى آرميتيه أو آية

، جترأت"يعملها"تأآدت أنه على وشك أن  قرآنية آرمية، 
إىل   يشري   وهو   مبتسما أجابىن    ؟ الطريق ىف  شئ    مث   هل   فسألته،

 وقد ،  ما شئ    منها   يتمخص   رمبا "  بنغبشة "  يشعر   أنه   دماغه 
 ".أحالم فرتة النقاهة"، فكانت  آان 

هذه الذرية اجلميلة مل يكن ميكن حبسها ىف حجرته أو أدراج
مكتبه، فجاءت حفلة السبوع اجلماعية صاخبة حني ظهرت أوىل

 ). نصف الدنيا(أحالم فرتة النقاهة للناس ىف جملة أسبوعية 

   املقتطف األخري

 .حىت املوت مل يستطع أن يبلغىن منه أى معلم من معامل أية اية...   

  حني أشفق شيخنا علينا فلم يستأذننا وهو خيتار أن يرجع
رضى اهللا عنه فرضى  ،"وعجلت إليك رىب لرتضى"... إليه لريضى 

لكن مل خيطر بباىل  عنه، رحت أعيش جزع الفقد ولوعة الفراق،
أنه املوت أصال، آان بداخلى يقني أاأبدا أا النهاية، أو 

ليست إال بداية جديدة، فقط هى بداية معاملها ليست ىف
 ".اآلن"متناولنا 

الوعى الفردى إىل الوعى الكوىن إىل وجهه اهللا  ينتقل
 !!تعاىل، فأين النهاية؟

إىل هذه البداية آان شيخنا يسعى طول عمره حىت حتقق له ما أراد،   

مقدورنا أن حنيط بإبداعه اجلديد هذا فإذا مل يكن ىف
، فلنشحذ أدوات آدحنا، وحنن نقتفى بداياته املتجددة"اآلن"

أبدا، أعىن بداياتنا، رمبا يصلنا بعض ما تيسر مما أراد
 "..!!نفعل"و" يفعل"و" فعل"وما " آان"توصيله بكل ما 
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