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 تعتعة

زآى سامل، يوم صدور تعتعة. الصديق د/ هاتفىن االبن
وفيها إشارة إىل قرب صدور دورية جنيب حمفوظ 10/12/2008

زآى هو صاحب ومريد ومن أهم الرواة عن. د ،"مربوك"وقال ىل 
)ذه الصفحةوهو زميلى ىف ه(شيخنا منذ أآثر من ثالثني عاما، 

زآى مقل ىف مكاملاته ىل، قاس عادة ىف حكمه النقدى، أذآر. د
)ملحمة الرحيل والعود(أنىن حني أعطيته مسودة اجلزء الثالث 

وقال فيها آالما طيبا، أْن" املشى على الصراط"من ثالثيىت 
خّل بالك، هذه شهادة غالية، زآى: "مال على األستاذ وقال

:زآى. ، رددت على مكاملة د.."ا بسهولةصعب، ال يعلنها هكذ
"الدورية النقدية"مربوك قرار صدور : مربوك ماذا؟ قال
أخريا حتقق حلمك، حلمنا، شكرته ومل أقل له: لألستاذ، مث أضاف

 .، آنت مازلت أخشى اإلحباط"ياليت"

حسني محودة آان قد اتصل ىب. لكن االبن الناقد الكرمي د
، فأرسلتها فورا، لكنىن ظللتوطلب مىن املقال للدورية

، إىل أن اتصل ىب مرة أخرى بعد أسابيع يبشرىن أن..متوجسا
 .احلمد هللا!! العدد األول من الدورية قد ظهر فعال، يا خرب

ببيت استشهادا ) 10/12(آنت قد بدأت التعتعة املذآورة 
عأْخِلق بِذى الصبر أْن حيظى حباجَتِه، ومدمن القر"شعر يقول 

وسألىن بعض تالميذى ممن هجروا الشعر". لألبواب أن يِلجًا
العرىب التقليدى عن معىن البيت، فتعجبت للسؤال ومل أرد ردا
شافيا، لكنىن فوجئت وأنا أآتب تعتعة اليوم أن سؤال

وأنا: الزميل يعاودىن، فرحت أراجع ما قرعت من أبواب
أذآر لقاء ىف جلنةأقرتح، وأطالب، وأآتب، وأذيع، ال أآاد 

تراثه أو ىف ذآراه أو أثناء حياته إال وآررت فيه هذا
االقرتاح اللحوح، عددت بعض األبواب الىت طرقتها وعثرت على

،)1988 -عدد نوفمرب: خطاب لة فصول: (بعضها آأمثلة
(،)2003عدد يناير : وجهات نظر(،  )14/12/2001: االهرام (

،)2005عدد مارس : اهلالل(،)2006عدد أآتوبر : وجهات نظر
:جريدة القاهرة(، )2005 – 12 -16: روز اليوسف اليومية(

، القناة الثانية)2008-12-10: الدستور(، )2007 – 8 – 28
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، أرجعت الفضل ىف هذه املثابرة إىل نوع اجلهاد2007
، حىت بعدالعنيد واإلبداع املثابر الذى تعلمناه من شيخنا

أن توقف إبداعه الكتاىب بضعة سنوات بعد احلادث إذا ىب
حى"أآتشف أنه يعيد تشكيلنا وحنن حوله مبا أمسيته إبداع 

 ".حى >===<

حني تسلمت العدد األول من الدورية رحت أقلبه بني يدى
طالت مدة احلمل قبل أن أفتحه وآأىن أهدهد مولودا عزيزا، 

كن من فضل اهللا أن تسلمه فوربه واحدا وعشرين عاما، ل
والدته من هم أوىل به وأقدر على رعايته، فانقلب عمالقا

زآى سامل وهو يبارك ىل، فاتأآد أنه. للتو، فأتصور مشاعر د
مل يبارك ىل بصفىت الشخصية، مث افتح الصفحة األوىل فأتبني آيف

جابر عصفور مل يكتف أن يكون اإلبن. د.أن الرائد النبيل أ
حسني محوده سكرتريا للدورية بل جعله. قد الدؤوب دالنا

فاطمأننت أآثر لتواصل) نائب رئيس التحرير(نائبه، 
األجيال، وحني افتقدت ذآر تاريخ تطور اقرتاحى شخصيا فرحت
أآثر ألن ذلك يعىن أن ظهور الدورية ليس نتيجة إحلاح فرد حمب

خنا هكذادؤوب، وإمنا هو االفراز الطبيعى الستمرار حضور شي
 ىف وعينا مجيعا،

ولكن مبا ترك" لنا"جنيب حمفوظ باق ليس فقط مبا ترك  
 ". فينا"

حني توقف جنيب حمفوظ عاما واحدا عن الكتابة إثر هزمية 
، انطلق بعدها أعمق وأوفر عطاء حىت توج تلك املرحلة1967

مبلحمة احلرافيش الىت راح من خالهلا يعلمنا أن احلياة دورات ال
ضد هذا العدو د فيها إال احلق، آان يواصل حربه، حربنا، خيل

الدنئ الشرس ىف جبهة أخرى، بأسلحة أخرى، ابقى وأقدر على
امتداد هذه احلرب. مواجهة التحدى إبداعيا وحضاريا

هو الذى أصدر الدورية، -مبا ترك فينا–الطويلة الرائعة 
وأشالءوقد واآب ظهورها ما اقتحم وعينا من دماء الشهداء 

 .األطفال

جابر عصفور، شكرا. د.شكرا يا عمنا حمفوظ، شكرا يا أ 
حسني محودة، شكرا يوسف.لألستاذ على أبو شادى، شكرا يا د

:رئيس حترير سلسلة جنيب حمفوظ الىت سبقت الدورية(القعيد 
 ).األنصارى.اهليئة العامة للكتاب، شكرا يا د

، بكل األمل1967مية يتجرع فيه هز حني صمت جنيب حمفوظ عاما 
، عاود احلرب، ميهد لنا بطريقته حربا أخرى، ومل يتوقف أبدا

شيخنا، هو ما حىت بعد إصابته، لعل نوع السالم الذى أقره 
استقبلته إعالنا مؤجال لقبول اهلزمية بشجاعة، لنواصل اجلهاد

 .إبداعا أبقى، حنو نصر أآرم

نذآره، ونشكرهجنيب حمفوظ يعلمنا آل ذلك حيا وباقيا، ف
وحنن نعتذر له عن اختزال بعض املتشنجني ملوقفه دون وعى

 .مسئول يليق حبجمه، ويعرتف بعطائه، وحيذو حذو حكمته
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