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علي حسين 

" هن���اك ن���وع م���ن احلب ال���ذي نحمله ملكان م���ا ولنا�س 
ه���ذا امل���كان " احياء القاه���رة القدمية كانت هي كل �ش���يء 
بالن�شب���ة ل���ه ، وه���و ي�شفه���ا بانه���ا الزوج���ة االوىل التي 
اراد م���ن خاللها ان يق���دم جتربته يف احلي���اة ، ورغم هذا 
يق���ول جلمال الغيط���اين يف كتاب " املجال����س املحفوظية 
:" انا  القاهرة  " ان بع�س ا�شدقائه يعرفون كل مرت يف 
ال اع���رف �شيئ���ا �شوى القلي���ل القليل " .. وه���ذ القليل هو 
ال���ذي مكنه م���ن ان ينطلق من تفا�شيل �شغ���رة وواقعية 
اىل ت�شييد حياة باكملها .. من" �شعيد مهران " املطارد يف 
الل����س والكالب اىل " نفي�شة كام���ل " ابنة اال�شرة الفقرة 
"  الباحث عن  يف بداي���ة ونهاية مرور ب���� "�شابر الرحيمي
ابي���ه يف رواي���ة الطري���ق اىل " حمي���دة " يف زق���اق املدق 
الت���ي �شقطت يف جحيم الغواي���ة ، اىل عوامة النيل حيث 
يجتم���ع اال�شدق���اء يرثث���رون  فتختل���ط عنده���م االوهام 
بالواقع ..منذ اكرث من ثمانية عقود اطلق جنيب حمفوظ 
�شه���م الرواي���ة العربية ، لياخذنا مع���ه يف افتتاح مهرجان 
اخليال املمزوج بالواقع .. وكان قدر جنيب حمفوظ الذي 
مترالي���وم ذكرى رحيله – ت���ويف يف 30 اآب عام 2006 - 

ان يكون دليلنا يف رحلة اخليال هذه .
ح���دث االأمر معي يف بداية ال�شبعينيات، كان عبد الرحمن 
ال�شامرائ���ي " ابو عوف " يتخذ من دكان �شغر يف بداية 
�ش���وق ال�شراي  مقرا له،وه���و ياتي اىل مقر عمله حمموال 
عل���ى عرب���ة خ�شبية حتيط ب���ه الكتب واملج���الت ، فقد كان 
بدين���ا جدا ، ال يتمكن من ال�شر عل���ى قدميه ، كنت  اأذهب 
الي���ه  كلم���ا زرت �ش���ارع املتنب���ي ، وكان���ت العرب���ة الت���ي 
ي�شتخدمه���ا يف عر�س الكت���ب ويف التنقل م�شفوف عليها 
كت���ب من كل �شكل ولون، وان���ا انب�س فيها بحثا عن رواية 
او كت���اب يف امل�شرح، ملحت �شورتها على الغالف   ، امراة 
جميل���ة  تبدو على مالحمها احل���رة، قراأت العنوان " بني 

الق�شرين " وقبل ان اعرف ا�شم املوؤلف  قلت البو عوف

جديد   كتاب  هذا  • هل 
- قال يل: اأمل تقراأ من قبل لنجيب حمفوظ

اأفالما له  �شاهدت  انني  اأتذكر  • قلت: 
- اأجابن���ي  هذا الكتاب هو اجل���زء االول من ثالثيته وهي 

موجودة لدي كاملة.
ناولن���ي  االج���زاء الباقية من الكت���اب، وم�شيت اىل اأقرب 

مقهى جل�شت وفتحت بني الق�شرين.
كن���ت اأتعرف على جنيب حمف���وظ  اول مرة، مل اأعرفه من 
قب���ل، عرف���ت طه ح�شني والعق���اد و�شغف���ت برواية توفيق 

احلكيم عودة الروح.
اأخذت اأقل���ب �شفحات بني ق�شرين ، فوج���دت نف�شي وانا 
اأ�شاف���ر يف رحل���ة  ممتع���ة اىل �ش���وارع م�ش���ر القدمي���ة ، 
لتنفت���ح امام عيني مدينة القاهرة ب���كل �شحرها، و�شعرت 
وان���ا ال�شاب املراهق بفتنة اكت�شاف �شيء جديد، اأتذكر ان 
الوق���ت م�شى �شريع���ا، كانت �شخ�شي���ات الرواية تنطوي 
مالحمه���ا على ذلك اجلمال االأخاذ ال���ذي يراود اأحالم فتى 
مراهق مثلي ، وكانت �شطور جنيب حمفوظ توؤكد يل  ان 

احللم يحرر االن�شان، وان احلب مرادف للمعرفة.
يخربنا  جنيب حمفوظ  اأنه اأم�شى حياته وهو يتجه نحو 
نقط���ة يتمكن معها من كتابة رواية عن حياته ال�شخ�شية ، 
فهو االآن يف االربعني من عمره )عام 1951( – ولد جنيب 
حمفوظ يف  11 ايلول عام  1911 - ، ومرت �شنوات على 
وفاة والده  عبد العزيز اإبراهيم،، ويخرب  جمال الغيطاين  
يف كت���اب "جني���ب حمفوظ يتذكر : "ان���ه فوجئ برد فعله 
اأزاء رحي���ل االأب الذي كان كتلة ال ميكن اخرتاقها. مل يبِك 
اأو ُي�شّل، ب���ل خاف و�شعر برغبة يف الكتابة عن رجل ترك 
اأثرًا كبرا يف حياته ". حني بداأ كتابة  ق�شر ال�شوق   كان 
يف االربع���ني، وتذك���ر ان وال���ده كان يعي����س اأجم���ل �شني 
حيات���ه يف ه���ذه ال�ش���ن. اأخ���ذت الرواي���ة عام���ا كامال من 
حيات���ه وانتهت بكتاب يبلغ حجمه ثالث���ة اأ�شعاف روايته 
العادية. رف�س النا�شر طبعها ب�شبب كرب حجمها، اأكرث من 
األ���ف �شفحة، احتفظ بها يو�ش���ف ال�شباعي يف درج مكتبه 
كان ينوي ن�شرها يف جملة االثنني، لكن الثورة قامت عام 
1952، فيتم ن�شرها مت�شل�شلة يف جملة الر�شالة اجلديدة، 
وكان جناحه���ا م�شجع���ا ل���دار الن�ش���ر ان تطبعه���ا بع���د ان 
اقرتح النا�ش���ر تق�شيمها اىل ثالثة اج���زاء ح�شب الفرتات 

التاريخية  "بني الق�شرين، ق�شر ال�شوق، ال�شكرية"، 
بعد عام من ن�شر اجلزء االول من الثالثية  وبالتحديد عام 
1953 يكت���ب جنيب حمفوظ  ع���ن مفهوم احلب عند كمال 

عبد اجلواد بطل ق�شر ال�شوق  
" يف الثالثي���ة  جند كم���ال عبد اجلواد يت�شاءل :اإذا كنا 
نح���ب الكم���ال يف املحب���وب فكي���ف يتاأتى لن���ا اأن نحب ما 
ه���و بعيد كل البعد عن الكمال؟ وي���رى اأن اخلطاأ ياأتي من 
اأن احل���ب مل ياأخذ جمراه الطبيعي واأن���ه ياأتي مما ي�شلل 
عني املحب عن احلب ال�شادق ولي�س من احلب نف�شه، فاإذا 
�شّدقت نف�س احلب ال�شامي فالذنب ذنب النف�س، ويعزون 

الف�شاد اإىل النف�س الب�شرية.
يف تل���ك ال�شن���وات كن���ت  �شابًا �شغ���رًا مفتون���ًا بعدد من 
الكّت���اب .. اأراه���م دائم���ًا ير�شم���ون ف���ى خميلت���ى عاملًا من 
ال�شخو�س والنماذج امللهمة.. لذا كنت اأحر�س على قراءة 
كل �شط���ر من �شطورهم .. �ُشعدت بال�شاحر توفيق احلكيم 
الذي ادخل البهجة اىل حياتي ، وانا اتابع م�شائر اأبطاله 
واأفراحه���م واأحزانه���م ، حي���ث ا�شتطاع ،ومبه���ارة الفنان 
العظي���م، ان يخلق لنا عاملا كامال يتحرك فيه برباعة و�شط 
�شخ�شيات واحداث ه���ي جوهر فنه يكتبها ويعاجلها منذ 
"ع�شفور من ال�شرق"  "عودة الروح" و  "اهل الكهف" و 
و"زه���رة العم���ر" و"ال�شلطان احلائ���ر"  و"يوميات نائب 
يف االأري���اف" . هن���اك ع�شت مع �شح���ر الكلمات والوجوه 
واالأح���داث التي حتم���ل نكهة الف���ن ال�شايف . اأم���ا �شالمة 
مو�شى فقد كان لوحده مكتبة متكاملة ت�شم الناقد واملفكر 
واملوؤرخ والفيل�شوف وعامل النف�س والباحث االجتماعي. 
وتعلم���ت من كتب طه ح�شن كي���ف اقراأ االدب وكيف اأفهمه 
وكيف اأتذوق���ه ، وطه ح�شني مثل �شقراط يبحث مع قارئه 
ويناق�ش���ه وي�شعى ل�شحق االف���كار القدمية ثم ياأخذك معه 
يف رحل���ة ا�شتك�ش���اف ل���الدب العرب���ي ، قدمي���ه وحديثه ، 
وق���د كان لكتاب���ات طه ح�ش���ني الف�ش���ل االول ب���اأن اخذت 
بي���دي لُتدخلن���ي عاملا عجيب���ا مده�شا ا�شم���ه الكتاب..  يف 
ذل���ك الوقت مل اأك���ن اأرى من الكتب �ش���وى الروايات التي 
ي�شدره���ا م���راد حلم���ي يف �شل�شلت���ه ال�شه���رة "كتابي" . 
لكن���ي االآن مع روايات خمتلف���ة   و�شاحبها خمتلف اي�شا 
، كان ق���د ن�شر الكثر من الروايات ، لك���ن ن�شيبي ان ابداأ 

الرحلة معه بقراءة اجلزء االول من ثالثيته    .

يخربن���ا جنيب حمفوظ ان���ه بعد قيام ث���ورة 1952 �شعر 
ب���اأن رغبة الكتابة ُقتل���ت داخله ، فالهدف ال���ذي كان يكتب 
روايات���ه م���ن اأجله هو نق���د املجتم���ع  وحتري����س النا�س 
للوقوف بوجه الظل���م ، وهاهي الثورة تتحقق و�شتتوىل 
حتقي���ق ما كان ينادي به يف رواياته :" كان ال�شوؤال الذي 
يل���ح علّي : ماج���دوى الكتابة ، وملا طالت ف���رتة التوقف ، 
اأ�شبح���ت كالتائ���ه ، وا�شتق���ّر يف وج���داين اأنن���ي انتهيت 

كروائي ، ومل يعد عندي ما اأقدمه للنا�س. " 
كان جنيب حمفوظ ، ي�شعر باأنه اأم�شى حياته وهو يتجه 
نح���و نقطة يتمكن معها من كتابة رواية عن مفهومه للدين 
والعل���م  ، فه���و االآن يف  الثاني���ة واالأربعني من عمره )عام 
1953( – ول���د جنيب حمف���وظ يف  11 اأيلول عام  1911 
- ، وكان قب���ل اأ�شه���ر قد ن�شر مقاال عن فك���رة االلوهية يف 
الفل�شف���ة احلديثة وفيه يقول  :" �شعر الفال�شفة املحدثون 
، كغره���م من املفكرين يف اأي ع�ش���ر اآخر ، باأننا ن�شتطيع 
اأن نع���رف القليل عن الل���ه ، لكننا الن�شتطيع اأن نعرف عنه 
كل �شيء ، فثمة طرق ن�شتطيع اأن نعرف فيها الله واأخرى 

الن�شتطيع اأن نعرفه فيها " .
كان جني���ب حمف���وظ ين���وي ع���ام 1930 احل�ش���ول على  
�شهادة املاج�شتر يف الفل�شفة  ، واأخذ ين�شر مقاالت يف  " 
املجل���ة اجلديدة " التي كان ي�شدرها اآنذاك �شالمة مو�شى 
، يرى فيه���ا اأن االإن�شان ميكن اأن ينت�شر على الفقر بالعلم 
، وله���ذا قرر ان يناق����س يف رواياته التي كتبه���ا فيما بعد  
ق�شاي���ا علمية كان االقرتاب منها اأمرًا حمفوفًا باملخاطر .. 
ويف ثالثّيت���ه ال�شهرة – بني ق�شري���ن .. ق�شر ال�شوق .. 
ال�شكري���ة – ي�شلط ال�شوء على اإزم���ة االإن�شان الوجودية 
وروؤية اأبط���ال الرواية اىل الكون ، و�شكوك البع�س منهم 
هني �شالمة مو�شى  جت���اه املعتقدات املتداولة اآنذاك :" وجَّ
اإىل �شيئ���ني مهمني، هم���ا العلم واال�شرتاكي���ة، ومنذ دخال 

خّمي مل يخرجا منه حتى االآن" .
ويف مق���ال ين�شره جني���ب حمف���وظ يف " املجلة اجلديدة 
وتول���د  معتق���دات  " احت�ش���ار  بعن���وان:   1930 " ع���ام 
معتق���دات"  ي�ش���ر اإىل اأن املدني���ات القدمي���ة قام���ت على 
معتق���دات تر�شخ���ت يف وج���دان �شعوبه���ا، الأنه���ا كان���ت 
مباأم���ن يف نفو�شه���م من النق���د والبح���ث اللذي���ن يوّلدان 
ال�ش���ك والريب���ة، غ���ر اأن الو�ش���ع احل���ايل اأ�شاب���ه تغ���ر 

في الطريق الى نجيب محفوظ 

كمما  بطرسممبورغ  مدينممة  مثمما  منهمما  اذكممر   ، االحممداث  بممه  دارت  الممذي  املممكان  تعشممق   ، قراءتهمما  مممن  تنتهممي  حممن  تجعلممك  روايممات  توجممد   

بلممزاك  كوميديمما  يف  جمماءت  كمما  فيهمما  النمماس  ومعانمماة  وافراحهمما  جالهمما  بممكل  وباريممس   ، األبلممه  روايتممه  يف  دوستويفسممي  لنمما  رسمممها 

املربعممة   " درابممن  و"   ، اعالممه  اجمممل  مممن  واحممدة  يف  هيجممو  فكتممور  خلدهمما  التممي   " نوتممردام  كنيسممة   " العجيبممة  والتحفممة   ، االنسممانية 

معظممم  يف  محفمموظ  نجيممب  خلدهمما  حممن  نصيبمما  القاهممرة  ألزقممة  وكان   ، والجممران  النخلممة  يف  فرمممان  طعمممة  غائممب  بدقممة  وصفهمما  كمما 

 ، املدهشممة  قاهرتممه  لنمما  يصممف  الممدق  زقمماق  او  الخليممي  خممان  او  الممراب  او  الثاثيممة  يف   ، واالضممواء  واالمممل  بالحيمماة  الضاجممة  رواياتممه 

الشممارع  هممذا  يف   . ثابتممة  محفمموظ  نجيممب  مدينممة  لكممن   ، االزمنممة  ومتممي   ، الحيمماة  منهمما  تتممرب  كيممف  رواياتممه  صفحممات  يف  ونتابممع 

ستسمممع  الدكاكممن  واجهممات  ويف   ، الغراميممة  الجممواد  عبممد  كممال  والممده  خطممى  عممى  السممر  يحمماول  ياسممن  كان  كاملتاهممة  املتعممرج 

نجيممب  .وكان  دارويممن  نظريممة  الغمماز  حممل  يحمماول  جالسمما  الجممواد  عبممد  كممال  سنشمماهد  الحدائممق  مممن  واحممدة  ويف   ، االنممس  شمملة  ضحممكات 

ولممد  انممه  يقممول   .. دروسمما  يعطممي  ان  دون  االسممئلة  ويطممرح  وتحوالتهمما  القاهممرة  اىل  الجممواد  عبممد  كممال  عينممي  خممال  مممن  ينظممر  محفمموظ 

يف حارات القاهرة القدمية ، وهو يعشقها :
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بت�شلي���ط �ش���وء العق���ل عل���ى تلك املب���ادئ الت���ي قامت بها 
تل���ك املعتقدات القدمية، ولذلك ف���اإن الع�شر احلايل يعاين 
في���ه النا����س من اال�شط���راب والتخبط الفك���ري واملعريف 
،الأنه���م ي�شه���دون ع�شر احت�شار وتول���د معتقدات. ولذلك 
فاملقيا����س ال���ذي علين���ا اأن نت�شبث به هو العق���ل والتطور 
العقل���ي، الأن���ه �شيجعلن���ا نتوج���ه اإىل الطري���ق االأ�شوب ، 
واإذا كانت الفل�شفة تط���رح االأ�شئلة، فباإمكاننا اأن نقول اإن 
االأدب يحاول طرح اإجاباتها، وت�شكيل زوايا لروؤية تفاعل 
ال�شخ�شي���ات مع تل���ك االأ�شئل���ة، وكذل���ك حماوالتها للحل 
يف املعاجل���ة الفنية. وهو ما يقوم ب���ه االأديب ذو اخللفية 

الفل�شفية على وجه التحديد" .
يف اجل���زء الث���اين  من الثالثية – ق�ش���ر ال�شوق -  ير�شد 
جنيب حمفوظ  القادم من الفل�شفة اىل الرواية ، ما ح�شل 
لكم���ال عبد اجل���واد  وهو يتع���رف على اأح���دث النظريات 

العلمية :
"  قب���ل اخل���روج اىل �شالة اجلمع���ة ب�شاعة ، دعا اأحمد 
عب���د اجل���واد ، كم���ال اىل حجرت���ه . كان بع����س اأ�شحابه  
ق���د وجه���وا نظره م�ش���اء اأم����س اىل مقال ظه���ر يف البالغ 
االأ�شبوعي بقلم االأديب النا�شئ ) كمال عبد اجلواد (. ومع 
اأّن اأح���دًا منهم مل يقراأ املقال  اإال العنوان ) اأ�شل االإن�شان (  
فاإنهم اتخذوا منه مادة للتعليق والتهنئة وممازحة ال�شيد 

.
ق���ال به���دوء م�شطنع : - ل���ك مقال يف هذه املجل���ة ، األي�س 

كذلك ؟ 
رف���ع كم���ال عينيه عن املجلة ، ثم ق���ال بلهجة مل ميكنها من 
االإف�ش���اح عن ا�شطرابه : بلى خطر يل اأن اأكتب مو�شوعًا 
تثبيتًا ملعلوماتي وت�شجيعًا لنف�شي على موا�شلة الدر�س .

ق���ال ال�شيد بهدوئه امل�شطنع : العيب يف ذلك .. ماذا اأردت 
بهذه املقالة ؟ اقراأها وا�شرحها يل ، فقد غم�س علّي مرامك 

.
-اإنه مقال طويل يا بابا ، اأمل تقراأه ح�شرتك ؟  اإنني اأ�شرح 

فيه نظرية علمية 
-ماذا تقول هذه النظرية ؟ لقد لفتت نظري عبارات غريبة 
تقول اإن االإن�شان �شاللة حيوانية ، اأو �شيء من هذا القبيل 

، اأحق هذا ؟ .
-هذا ما تقرره هذه النظرية .

عال �شوت ال�شيد وهو يت�شاءل يف انزعاج : 
-واآدم اأب���و الب�ش���ر الذي خلقه الله من ط���ني ونفخ فيه من 

روحه ، ماذا تقول عنه هذه النظرية العلمية ؟!
ق���ال ب�ش���وت خاف���ت : -  دارون �شاحب ه���ذه النظرية مل 

يتكلم عن �شيدنا اآدم .
هتف الرجل غا�شبًا 

-لقد كفر داروين ووقع يف حبائل ال�شيطان ، اإذا كان اأ�شل 
االإن�شان قردًا  اأو اأي حيوان اآخر ، اأمل يكن اآدم اأبًا للب�شر ؟ 
يك���ّرر جنيب حمفوظ يف معظم روايات���ه عالقته مع العلم 
والفل�شف���ة . وق���د كان يوؤم���ن اأن الفك���ر الفل�شف���ي وح���ده 
ي�شتطي���ع النف���اذ والنظ���ر اىل م�شكلة االألوهي���ة واخللق ، 
فهو يرى اأّن العلم هو ال�شورة الوحيدة للمعرفة الب�شرية 
، ، وكان يرف�س اعتبار الالهوت اأو الفل�شفة امليتافيزيقية  
ميادي���ن للمعرف���ة ، فالع���امل ال���ذي ي�شفه العلم ه���و العامل 
الوحي���د املوجود ، وهو ي���رى اأن  م�شائل الدين واالأخالق 
يج���ب اأن تخ�ش���ع ملعاي���ر العلم .. يتذك���ر جنيب حمفوظ 
اأنه ن�شر عام 1933 مق���ااًل عن عامل االجتماع والفيل�شوف 
الفرن�شي اأوغ�شت كونت الذي اأيقن يف ال�شنوات االأخرة 
م���ن حيات���ه اأن فل�شفته تنطوي على اأ�ش����س لعقيدة جديدة 
للب�شرية واأنها هي وحده���ا املالئمة يف نظره لعقل الب�شر 
يف ع�ش���ر علم���ي ، فاالأدي���ان التقليدي���ة  تقت�ش���ي قب���ول 

معتقدات الهوتّية غر علمّية 
يف ني�ش���ان من العام 1959 يع���ود جنيب حمفوظ للكتابة 
بع���د توق���ف دام اكرث م���ن خم�س �شن���وات ، كانت �شحيفة  
االأه���رام قد قدمت له عر�ش���ا مغريا بن�شر اإح���دى رواياته 
مت�شل�شل���ة على �شفحات اجلريدة ، ويذكر جنيب حمفوظ 

اأن���ه اأعط���ى الرواي���ة اإىل مدي���ر حترير ال�شحيف���ة حمدي 
اجلم���ال الذي قراأه���ا واأعجب بها ودفعه���ا للن�شر ، ويبدو 
اأن مدي���ر التحري���ر مل ينتب���ه اىل املو�ش���وع الرئي�س الذي 
تناق�ش���ه الرواي���ة ، حي���ث اعتربه���ا رواي���ة عادي���ة ت���دور 

اأحداثها يف اإحدى احلارات امل�شرية .
يف الراب���ع ع�شر من اأيلول  1959 تن�شر  �شحيفة االأهرام 
يف ال�شفح���ة االأوىل خ���ربًا يق���ول  " اتفق���ت االأه���رام م���ع 
جني���ب حمف���وظ كات���ب الق�شة الكب���ر، عل���ى اأن تن�شر له 
تباع���ًا ق�شت���ه اجلديدة الطويل���ة..  اإن جنيب حمفوظ هو 
الكاتب الذي ا�شتط���اع اأن ي�شور احلياة امل�شرية ت�شوير 
فنان مقتدر مبدع، لذلك فاإن ق�ش�شه كانت حدثا اأدبيا بارزا 
يف تاري���خ النه�ش���ة الفكرية يف ال�شن���وات االأخرة. ولقد 
وقع���ت االأهرام مع جني���ب حمفوظ عقدا ي�شب���ح لالأهرام 
مبقت�ش���اه ح���ق الن�شر ال�شحف���ي لق�شته اجلدي���دة مقابل 
األ���ف جنيه. " وبع���د اأربعة اأيام  تعود االه���رام لتن�شر يف 
ال�شفحة االأوىل هذا العنوان " االأهرام تبداأ يف ن�شر ق�شة 
جني���ب حمفوظ يوم االإثنني الق���ادم " ، وبداأ ن�شر الرواية 
يوم االإثن���ني احلادي والع�شرين من اأيلول   بعنوان اأوالد 

حارتنا.  
ُتن�ش���ر الرواي���ة ومت���ّر احللق���ات االوىل دون اأن ينتبه لها 
اأح���د ، حت���ى كت���ب اأح���د النق���اد يف �شحيف���ة اجلمهورية 
امل�شري���ة مقااًل ي�ش���ر فيه اىل اأن جني���ب حمفوظ يتناول 
"  ، بعد ن�شر املقال بداأت  ق�شي���ة  اخللق يف " اأوالد حارتنا
بع�س اجلهات الدينية مبطالبة النيابة العامة اإىل التدخل 
لوق���ف الن�ش���ر ، ودخ���ل االزهر على اخلط حي���ث اعتربها 
بع����س امل�شايخ تت�شمن كفرا �شريح���ا ، وان ال�شخ�شيات 
يف الرواي���ة ترمز اىل االنبياء ، وو�شلت ر�شائل ال�شكوى 
واالحتجاجات اىل رئا�شة اجلمهورية التي طلبت اإي�شاحا  
م���ن رئي�س التحرير اآنذاك حمم���د ح�شنني هيكل ، ، ويذكر 
هي���كل يف حواره ال���ذي اأجراه معه يو�ش���ف القعيد ون�شر 
يف كت���اب بعنوان هيكل يتذك���ر .. عبد النا�شر واملثقفني " 
: بعد ال�شج���ة التي حدثت  اأخذت " اوالد حارتنا وقراأتها 
، ، واأدرك���ت مغ���زى حتذير جنيب حمف���وظ لعلي اجلمال 
، اإال اأن راأي���ي ا�شتق���ر عل���ى املوا�شل���ة بالن�ش���ر ، ومل اأك���ن 
اأتخّيل اأن ت�شل ال�شجة حولها اىل بع�س اجلهات الدينية 
الكربى الت���ي طالبت الرئا�شة بوقف الن�شر حتى ال حتدث 
م�شادم���ات ب���ني احلكوم���ة واالإ�شالمي���ني " ، ويف كت���اب 
�شفحات جمهولة من حياة جنيب حمفوظ ، يخربنا رجاء 
النقا����س اأن جمال عبد النا�شر ات�ش���ل بهيكل وكان قد قراأ 
بع�س احللقات لي�ش���األ هيكل عن ال�شجة املثارة ، ويدافع 
هيكل ع���ن جنيب حمف���وظ وين�شح الرئي�س ب���اأن المينع 
الرواي���ة ، الأّن مثل هكذا قرار �شي�ش���ع الدولة حتت رحمة 
االإ�شالميني ، ووافق عب���د النا�شر، لكنه اقرتح على هيكل 
اأن ي�ش���رع يف الن�ش���ر ويجعله يوميًا حت���ى تنتهي حلقات 
الرواية وتنتهي معها االزمة ، ويكلف عبد النا�شر مندوبًا 
من الرئا�شة اأن يبلغ  جنيب حمفوظ باأن الرواية لن تن�شر 
يف كت���اب يقول جنيب حمفوظ :" بع���د اأن انتهت االهرام 
م���ن ن�شر اأوالد حارتنا ات�شل بي املمثل ال�شخ�شي لرئي�س 
اجلمهوري���ة وق���ال يل م���ن : من ال�شع���ب ال�شم���اح بطبع 
ه���ذه الرواية ، الأنها �شوف تث���ر �شجة كبرة .. وجتتمع 
جلنة الدفاع عن االإ�ش���الم برئا�شة حممد الغزايل وهو من 
ال�شخ�شيات القيادية يف حركة االإخوان امل�شلمني وتهاجم 
اللجن���ة رواي���ة " اأوالد حارتن���ا هجوم���ا عنيفا حي���ث اأكد 
البي���ان اأن الرواي���ة تعبث بتاري���خ الديان���ات  وتدعو اإىل 

االإحلاد .
يكت���ب ادوارد �شعي���د ان:" اعم���ال جنيب حمف���وظ لي�شت 
م�شه���ورة ب�شب���ب املدة الطويل���ة التي ق�شاه���ا يف الكتابة 
فح�ش���ب ، ب���ل الأن عمل���ه م�ش���ري و) قاهري ( ب���كل ما يف 
الكلمة من معنى ، كما لو كان هذا العمل م�شتمدا من روؤية 
مكاني���ة وخيالية ملجتمع فري���د يف ال�شرق االو�شط . ان ما 
يلفت النظر عند حمفوظ هو كونه دائم االطمئنان لوحدة 

م�شر الرتابية ، بل ولتما�شكها احل�شاري.

ولد جنيب حمفوظ، الروائي الفائز بجائزة النوبل من م�شر – ولد قبل مئة عام، يف احلادي ع�شر 
م���ن كانون االول ع���ام 1011، يف عائلة كثرة العدد و�شعيدة يف ح���ي اجلمالية – القاهرة، حيث 
ت���دور معظ���م احداث كتب���ه. وقد كتب حمفوظ اكرث م���ن 30 رواية وعدة جمامي���ع ق�ش�س ق�شرة 

)كتب حوايل 350 ق�شة(.
 وتب���دو �شخريت���ه وتاأمالت���ه يف �شرته الذاتية التي �ش���درت عام 1994، بعن���وان "اأ�شداء �شرة 
ذاتية"، وهي من اأعماله البارزة، وتبداأ بتاأمالت حول فكرة قيام ثورة يف م�شر وتنتهي وهو طفل 
يف ال�شابعة من عمره، ومت اإخراجه من املدر�شة ب�شبب الثورة واإغالق املدار�س، ومن عباراته عن 

ذلك احلدث يكتب، من اعماق قلبي متنيت من الله دوام الثورة اىل االأبد.
كان جنيب حمفوظ ثوريا على الدوام، ح�شب طريقته، كان يقاوم ويف الوقت نف�شه يحب ا�شلوب 
حي���اة امل�شري���ني، وهذا احلب يبدو جلي���ا يف روايته، لقد ا�شتهر حمف���وظ يف الغرب عرب ثالثيته 
الرائعة: "ق�شر النزهة، ق�شر ال�شوق وال�شكرية. وهذه الروايات ت�شرد حياة واأوقات اأب م�شري 
يف خالل ثالثة قرون، نقطة حا�شمة يف تاأريخ م�شر األهمت حمفوظ، الذي كان وطنيا متحم�شا- ثم 
متتد الرواية حتى نهاية احلرب العاملية الثانية، انه عمل غني يجذب القارئ، يقدم تفا�شيل امل�شهد 

امل�شري بدقة �شبيهة باأعمال بلزاك، تول�شتوي وديكينز.
وقال حمفوظ )لكاتب املقالة( انه قراأ الكثر من الروايات االأجنبية عندما كان �شابا، وكان بريني 
ق���د قابله قبل عقد م���ن الزمن يف مقهى قدمي يف القاهرة، واأ�ش���اف، "وا�شلت قراءة تلك الروايات 
عل���ى الكات���ب ان يقراأ با�شتمرار". وق���د اأم�شى حمفوظ وبريني تلك االأم�شي���ة معا برفقة عدد من 
اأ�شدقائ���ه القدام���ى الذي���ن يلتقي به���م با�شتمرار للحديث وتن���اول القهوة امل���رة. و�شرح حمفوظ 
اآن���ذاك، ان ديكين���ز هو كاتب���ه املف�شل الن العامل ينفت���ح يف كتبه، ظالمه ون���وره كل �شيء موجود 
فيه���ا". كان حمف���وظ رجال �شئي���ل اجل�شم ذا ابت�شام���ة �شريعة وحيوية ملحوظ���ة، على الرغم من 
تعر�ش���ه ملحاول���ة قتل عام 1994، من قبل متع�شب ديني �شاب، ب�شبب كتاباته العلمانية. وقد ادت 
تل���ك املحاول���ة اىل قط���ع ع�شب تركت ي���ده اليمنى تذبل، وهك���ذا اأم�شى بقية حيات���ه، لكنه وا�شل 

الكتابة ب�شكل ما.
لق���د احب الكتابة منذ اأوائ���ل بلوغه مرحلة ال�شباب، تزوج متاأخ���را، يف منت�شف االأربعينيات من 
عم���ره، مف�ش���ال توجي���ه اهتمامه نح���و الكتابة، عل���ى الرغم من كون���ه موظفا حكومي���ا لعدة عقود 

م���ن الزم���ن، وتقاعد ع���ن العمل يف ع���ام 1972 ويقول 
حمفوظ:

"كن���ت دائما االأ�شع���د وانا اجل�س اأمام 
من�ش���دة الكتاب���ة"، وكان يكت���ب يف 

ال�شب���اح، يتن���اول طعام���ه وق���ت 
الظه���رة، ومي�ش���ي االأم�شي���ات 

مع اأ�شدقائه يف املقهى".
"ثالثي���ة  جذب���ت،  وعندم���ا 
الق���راء،  اهتم���ام  القاه���رة" 
خ���ارج الع���امل العرب���ي، ب���داأت 
وف���از  اإلي���ه،  تلف���ت  االأنظ���ار 
بجائزة النوب���ل 1988، وقد 
اأعمال���ه فقط  ترجمت بع����س 

وجني���ب  االنكليزي���ة،  اىل 
حمف���وظ كاتب �شع���ب واأعماله 

يعر�شه���ا  ال  االإ�ش���كال،  متنوع���ة 
الق���راء االأجانب، من غ���ر العرب ومن 

اأعماله املهمة التي ت�شبه حكايات الف ليلة 
وليلة، رواية "اأوالد اجلبالوي" ن�شرت عام 

1959، وهي على من���وال الق�ش�س االإ�شالمية 
واالإجنيلية تاريخيا.

ويف كت���اب حمف���وظ، "اأ�ش���داء من �ش���رة ذاتية" 
جند ح���وارا خياليا م���ع �شي���خ متنبئ، ويف 

اأحد احل���وارات معه، ي�ش���األ املحاور ذلك 
احلكي���م ع���ن احلي���اة االآخ���رة، وال���ذي 
يجي���ب قائال: "اأن كن���ت اأحببت العامل 
ب�شدق، ف���ان احلياة االأخرى �شتحبك 
بقوة" وما اعرفه من كتبه، اأن جنيب 
الع���امل بعم���ق  اأح���ب  ق���د  حمف���وظ 
ق���ل مثيل���ه، وانا واث���ق ان���ه يرتاح 

ب�شعادة، فوق قو�س القزح.

عن / الغارديان

 نجيب محفوظ .. األستاذ في 
التفاصيل الواقعية

جي بيريني

ترجمة: ابتسام عبد هللا
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عبده وازن 

وق���د  طرحنا �ش���وؤااًل اإ�شكالي���ًا على روائيني ع���رب، يتعلق 
باالأث���ر املحفوظ���ي يف الرواي���ة اجلدي���دة الت���ي برزت يف 
م�ش���ر والعامل العربي. ومثلما ب���دا ال�شوؤال على �شيء من 
"اال�شتفزاز" النقدي، بدت االأجوبة خمتلفة ومتنوعة، بني 

اعرتاف بهذا االأثر اأو نفيه اأو متل�س منه وحتايل عليه.

وا�شيني االأعرج: اأحد االآباء ولي�س الوحيد
فر����س جني���ب حمفوظ نف�شه عربي���ًا وعامليًا بق���وة اإبداعه 
وج���ربوت كتاباته؛ فهو لي�س اأبًا للرواية العربية فح�شب، 
ب���ل هو م���ن ر�ّشخها وجعلها حقيق���ة مو�شوعية يف امل�شهد 
الثق���ايف العربي. ال يكفي اأن تك���ون كاتبًا فقط، لرواية، اأو 
خم����س رواي���ات، اأو حتى ع�ش���ر، ولكن اأن متل���ك قوة تكاد 
تك���ون قدري���ة، اأن توط���ن فن���ًا يف اأر����س مل تعه���ده. وهذا 
اأم���ر ال ُيتاح اإال للقلي���ل، ب�شبب منعطف���ات تاريخية تختار 
اأ�شخا�ش���ًا دون غره���م. لقد اأم�شى جني���ب حمفوظ عمرًا 
طوي���اًل وهو يحرث يف امل���اء اإىل اأن ا�شتطاع اأن يجعل من 
الرواي���ة فن���ًا عربيًا بامتياز. كث���رًا ما الَم���ه املثقفون على 
مواقفه ال�شيا�شية الت���ي مل يكن موفقًا فيها دائمًا. حمفوظ 
رجل ك���رب يف املوؤ�ش�شة؛ يعني يف االإدارة التي هي الدولة 
م�شغ���رة بكل ُنظمه���ا الفارغة اأحيان���ًا، وان�شباطها املُفزع، 
ال���ذي ال ميكن جت���اوزه. فهو يحم���ل يف اأعماقه الكثر من 

اأثقالها واأوهامها على الرغم من انتقاده لها نقدًا الذعًا.
لق���د عرب جنيب حمفوظ زمنًا طوي���اًل و�شعبًا، وعرف هذه 
املوؤ�ش�ش���ة بُعم���ق، ع���ن ُقرب، وكت���ب عنها. وبح���ث اأحيانًا 
عن ر�شاه���ا، وعدم اال�شطدام معها ب�ش���كل مبا�شر، يعرف 
جي���دًا اأنه���ا طاحونة قاتل���ة، هو ال���ذي انتقده���ا بعنف يف 
كل كتابات���ه. وافق املوؤ�ش�ش���ة على اتفاقي���ات كامب ديفيد، 
واعتربه���ا خمرج���ًا م���ن حالة الال ح���رب الت���ي ال اأحد غر 

الفل�شطيني���ني ميوت���ون فيه���ا. مل يكت���ب ع���ن فل�شطني كما 
يلي���ق بروائي كبر �شوته م�شم���وع عامليًا، وهو يدافع عن 
نف�ش���ه يف حوار مع ف���اروق �شو�شة بعد ف���وزه بنوبل، اأن 
منظم���ة التحري���ر باركت له على فوزه؟ رف����س اأن ي�شطدم 
م���ع االأزه���ر، واألّح، ب���ل واأو�ش���ى اأال ُتن�شر رواي���ة "اأوالد 
حارتن���ا" االإ�شكالية، اإال مبقدمة م���ن �شخ�شية مرموقة من 
االأزه���ر. وكان له ما اأراد يف النهاية. فق���د �شدرت الرواية 
م���ع مقدمة من الكاتب االإ�شالمي اأحمد كمال اأبو املجد، لكن 
ذل���ك كله مل مينع���ه من انتقاد املوؤ�ش�ش���ة الدينية نقدًا الذعًا، 
يف خمتل���ف رواياته. لقد ف�شل مترير كل مواقفه الراف�شة 

عرب الرواية التي تعترب حرفته االأ�شا�شية.
انت�ش���ر جني���ب حمفوظ للرواي���ة اأواًل واأخ���رًا، كفعل حر 
ودائ���م يتخط���ى ال�شيا�شي الطارئ. ومن يق���روؤه، من دون 
م�شبقات �شيا�شية جاهزة، ال ي�شك حلظة واحدة يف جراأته 
وقوة نف���اذ ب�شرته. له���ذا يجب دوم���ًا، يف التحليل، عدم 
و�ش���ع ال�شفة الثانوية، اأي حمفوظ ال�شيا�شي، يف واجهة 
التحلي���ل، دون اأن يعن���ي ذلك اإخفاء اأخطائ���ه، لكن و�شعها 
يف �شياقه���ا، والتعمق اأكرث يف ال�شفة اجلوهرية التي هي 
الكتاب���ة االإبداعية، والرواي���ة حتديدًا. الأن ال���ذي بقي من 
جنيب حمفوظ، الروائي فقط، ما عداه، تاأكله رياح الزمن.

م���ا تاأثر روائ���ي اإ�شكايل كنجي���ب يف االأجي���ال اجلديدة؟ 
جني���ب حمف���وظ راه���ن كث���رًا عليه���ا بال�ش���ر بالرواي���ة 
العربية بعي���دًا. جيل ال�شبعينيات العرب���ي، والثمانينيات 
ن�شبي���ًا، ظل مرتبطًا باملنجز املحفوظ���ي لدرجة اأن �شكل له 
منوذجي���ة مدر�شية يف كتاب���ة الرواية. �شار عل���ى اإيقاعه، 
لكن���ي اأعتق���د اأن اجلي���ل الت�شعيني وجيل الي���وم حتديدًا، 
املتع���دد ثقافيًا، ل���ه اآباء اآخرون. قد يك���ون جنيب حمفوظ 
يف اأح�ش���ن االأح���وال، اأحده���م، لكنه لي����س االأوحد. �شباب 

الي���وم م���ن الروائي���ني الع���رب، حت���ت تاأثر عومل���ة ثقافية 
�شاغط���ة، من ال�شعب تفاديها، منح���ت لهم فر�شة اكت�شاف 
روائيني عامليني غروا امل�شهد الروائي العاملي كليًا بف�شل 
اإبداعاته���م احلية: كارلو�س فوينت����س، وغابرييل غار�شيا 
ماركيز، وهاروك���ي موراكامي، وكارلو�س زافون، وديفيد 
غرو�شمان، واأم���ني معلوف، واإيرابي���ل األيندي، وغرهم، 
واأم���ام كال�شيكيات القرن التا�ش���ع القوية، التي ا�شتعادتها 
بع�س دور الن�شر العربية، دوي�شتوف�شكي، وكافكا، وليون 
تول�شت���وي، وفرجيني���ا وول���ف، وغره���م، م���ن ال�شعب 
مو�شوعي���ًا اأن يظلوا رهيني جنيب حمف���وظ، مهما كانت 
اإبداعيته. اأمام �شباب اليوم، من الكتاب املوهوبني، فر�س 

عاملية اأكرث ات�شاعًا.
ال مين���ع هذا م���ن اأن يظل حمفوظ عالم���ة روائية مهمة يف 
التاريخ. هنا اأي�شًا يجب اأن اأذكر �شعف املوؤ�ش�شة الثقافية 
العربي���ة، بل هزاله���ا املر�شي الذي يعو����س باخلطاب كل 
�شعف���ه وهزائم���ه. كم���ا يف كل بل���دان العامل، لك���ي ي�شتمر 
ح�ش���ور جنيب حمف���وظ كعالم���ة مرجعي���ة، يف الوجدان 
الثق���ايف العرب���ي والعامل���ي، ال ب���د م���ن توف���ر ال�ش���روط 
ال�شروري���ة لذلك. ن�ش���ر جنيب على كل املن�ش���ات املكتوبة 
وامل�شموع���ة واملرئية، وتوف���رت رواياته مدر�شيًا يف وقت 
مبك���ر حتى لل�شغ���ار، يف �شكل خمت���ارات كما جند ذلك يف 
الدول الغربية، اإجناز قراءات نقدية جديدة مميزة تك�شف 
يف حمف���وظ ما مل تكت�شفه االأجي���ال ال�شابقة، حتى ال يظل 
مادة تاريخية فقط. الذي يبقي كتابًا كبارًا حا�شرين حتى 
الي���وم ع���رب الع���امل، هو الرته���ني الفعل���ي. ال ي���زال زوال، 
وبلزاك، وتول�شتوي، وجيم�س جوي�س، وخورخي اأمادو، 
وميغيل اأنخل اأ�شتوريا�س، وغرهم، حا�شرين يف الذاكرة 
اجلمعية االإن�شانية. الرتهني ال يتوقف عند الكتابة النقدية 

اجلدي���دة ولي�س االأكادميية املغلقة الت���ي ال تقروؤها اإال قلة 
قليل���ة، ولكن اأي�شًا من خالل املجال ال�شينمائي وامل�شرحي 
واالأوبرا، باقتبا�شات جديدة، ومبقايي�س عاملية لرواياته، 

تقنع جمهورًا مل يعرفه باأنه قريب منه ومن ان�شغاالته.
م���ن ال�شعب االآن اقتف���اء اأثر جنيب حمف���وظ يف ما يكتب 
االآن م���ن رواي���ات يف البل���دان العربي���ة. كان ذل���ك ممكن���ًا 
رمب���ا قب���ل ع�شري���ن عام���ًا اأو ثالث���ني، ح���ني كان ال ي���زال 
متاح���ًا ت�ش���ور هي���كل ع���ام تن�شوي حتت���ه ه���ذا الرواية. 
كان الروائي���ون قليل���ني اآنذاك، اأما اليوم فنح���ن باإزاء ذلك 
الدفق ال���ذي يعجزنا عن ت�شور كي���ف ميكن للجان حتكيم 
اجلوائز الكثرة اأن تلم بكل ما يتقدم لها. لقد تفرع �شدور 
ب، اأق�شد يف ما خ�س عددها واجتاهاتها،  الروايات وت�شعَّ
وكذل���ك اأماكن �شدورها. وهن���ا اأق�شد البل���دان التي باتت 
تن�ش���ر االأعم���ال ال�ش���ادرة فيه���ا لك���ي يقراأه���ا مواطنوها. 
والكثر من ه���ذه االأعمال ال ي�شدر اإىل اخلارج العربي اإال 

يف ما ندر.
كم���ا مل اأع���د اأع���رف اإن كانت روايات جني���ب حمفوظ تقراأ 
االآن مثلم���ا كان حالنا معه���ا يف ال�شتينيات وال�شبعينيات. 
االأرج���ح اأنن���ا، لنعرف ذلك، �شيك���ون علين���ا اأن نتحقق من 
االإقبال على رواياته، ب�شرائها اأواًل، ويف كل بلد عربي على 
ح���دة؛ اإذ ال ريب اأن ذل���ك االإقبال يختلف بني م�شر ولبنان، 
وم�شر واملغرب، وم�شر والعراق، وهكذا، احل�شيلة التي 
�شتتوف���ر لن���ا هي من ثم���ار ت�شتت ما كان ميك���ن اأن ن�شميه 
املركزية الثقافية )العربية( وان�شراف كل بلد اإىل االكتفاء 

بكتابه.

عن االندبندنت عربية

هل ترك نجيب محفوظ أثرا في الرواية 
العربية الجديدة؟

كنت أتحدث مرة مع الروايئ والقاص املرصي الكبر محمد البساطي عن عاملية نجيب محفوظ وإن كان ترك أثراً، بعد فوزه 

بجائزة نوبل، بروائين عاملين قرأوا أعاله املرتجمة، فقال يل بنربة جريئة: إذا مل يرتك محفوظ فينا نحن أثراً، فكيف سيرتك 

أثراً يف الروائين العاملين؟ مثل هذا الجواب يبدو جريئاً جداً ويعرب رمبا، عن "الغصة" التي تركها محفوظ يف قلوب الروائين 

الجدد وبخاصة املرصين. قد تكون هذه"الغصة" رشعية ومحقة، نظراً إىل احتال نجيب محفوظ الساحة الروائية وجذبه 

االهتام العام، الثقايف والنقدي، الرسمي والشعبي، واستئثاره مبا يسمى "املجد" الروايئ. ويف نظر بعضهم أن محفوظ 

طغى، عن غر قصد، ورمبا رغًا عنه، عى أساء أخرى مهمة والمعة، بل كبرة يف حقل الرواية والقصة املرصيتن. بعض 

هؤالء متكن من مجاورته روائيا أو تجاوزه أو االصطدم به والخروج عنه. ولعل هذا الحال يشبه حال محمود درويش الذي هيمن 

عى الشعر الفلسطيني وطغى اسمه عى الشعراء اآلخرين، وطنيا ونقديا وشعبيا.



http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

5 العدد )4828( السنة الثامنة عشرة - االربعاء )9( كانون االول  2020

كث����رة هي روايات جنيب حمف����وظ وق�ش�شه الق�شرة التي 
ترجم����ت اإىل اللغ����ة االإجنليزي����ة وغره����ا م����ن اللغ����ات. لكن 
الق����ارئ االأجنبي قد ظل دائما يجه����ل جانبا من اإنتاجه، وهو 
املقاالت التي كتبها يف مطلع حياته، ومل تن�شر يف القاهرة اإال 
يف ع����ام 2003 حتت عنوان »حول االأدب والفل�شفة«، واليوم 
ت�ش����در هذه املقاالت مرتجمة اإىل االإجنليزية بقلم اآران برن 

)النا�شر: مكتبة جنجكو، لندن 2016، 154 �شفحة(.
ي�شم الكتاب اإحدى وع�شرين مقالة اأغلبها فل�شفي مثل: تطور 
الفك����ر الفل�شفي قب����ل �شق����راط، وفل�شفة �شق����راط واأفالطون، 
ومعن����ى الفل�شف����ة، ونظري����ات العق����ل. وهن����اك مق����االت يف 
عل����م النف�����س تتناول احل����ب والداف����ع اجلن�ش����ي، واجتاهات 
عل����م النف�����س ومناهج����ه قدمي����ا وحديث����ا، وحي����اة احليوان، 
واحلوا�����س واالإدراك احل�ش����ي، وهن����اك مق����االت اأدبي����ة ع����ن 
اأنط����ون ت�شيخ����وف، والعقاد وط����ه ح�شني و�شالم����ة مو�شى، 
واللغ����ة، وكت����اب �شيد قط����ب »الت�شوي����ر الفن����ي يف القراآن«. 
ف�ش����ال عن مقاالت عن امل����راأة يف احلياة العام����ة، واأم كلثوم، 

وزكريا اأحمد، واال�شرتاكية.
ن�ش����رت هذه املق����االت يف ثالثينات الق����رن املا�شي )با�شتثناء 
مقال����ة واحدة موؤرخة يف اأبريل )ني�شان( 1945( يف عدد من 
ال�شح����ف واملجالت مثل »املجلة اجلديدة« التي كان ي�شدرها 
املفك����ر التقدم����ي �شالم����ة مو�ش����ى، و»ال�شيا�ش����ة االأ�شبوعي����ة« 
و»املعرف����ة« و»االأيام« و»الر�شال����ة«. واملقاالت ق�شرة ال يزيد 
اأطوله����ا ع����ن اأربع ع�ش����رة �شفحة، بينم����ا التتج����اوز اإحداها 
عل����ى  عق����ب ح�شول����ه  ن�شره����ا حمف����وظ  وق����د  ال�شفحت����ني. 
اللي�شان�س م����ن ق�شم الفل�شفة بكلي����ة االآداب، جامعة القاهرة، 
يف ع����ام 1934 ح����ني كان يف مطل����ع حياته حائ����را بني االأدب 
والفل�شف����ة وه����ي ح����رة ح�شمها بع����د ذلك بزم����ن ق�شر حني 
ق����رر اأن يكر�����س حياته لف����ن الرواية والق�ش����ة الق�شرة. وقد 
كتب الدكتور ر�شيد العن����اين - اأ�شتاذ االأدب العربي احلديث 
بجامع����ة اإك�ش����رت الربيطاني����ة واملتخ�ش�����س الب����ارز يف اأدب 
حمف����وظ - مقدم����ة للكت����اب ت�ش����ع ه����ذه املق����االت يف �شياقها 

التاريخ����ي والثقايف. ويقر العن����اين - باأمانة حممودة - باأن 
ه����ذه املقاالت �شئيل����ة القيمة يف حد ذاتها فه����ي ال تخرج عن 
نطاق التعريف الع����ام مبو�شوعاتها ولكنها تكت�شب اأهميتها 
من ال�شوء الذي تلقيه على اهتمامات حمفوظ الباكرة وكيف 
تبل����ورت يف اأعماله الق�ش�شية الالحق����ة. ومن الغريب - كما 
يالح����ظ العن����اين - اأنها تخلو خل����وا تاما م����ن اأي اإ�شارة اإىل 
فال�شف����ة الع����رب وامل�شلم����ني مث����ل الكن����دي والفاراب����ي وابن 
�شين����ا واإخ����وان ال�شف����ا واب����ن عرب����ي واب����ن ر�ش����د. وتزداد 
غرابة ه����ذه الظاهرة حني نتذكر اأن حمف����وظ كان من تالميذ 
ال�شي����خ م�شطفى عب����د الرازق �شاحب الكت����اب الرائد »متهيد 
لتاري����خ الفل�شفة االإ�شالمي����ة« )1944( واأن حمفوظ ذاته فكر 
يف اأن ي�شج����ل ر�شالة للماج�شتر حت����ت اإ�شراف هذا االأ�شتاذ 

الفل�شف����ة  يف  اجلم����ال  »مفه����وم  مو�شوعه����ا 
االإ�شالمية«.

ه����ل يل اأن اأ�شي����ف اأن يف املق����االت 
فج����وات اأخ����رى الفتة. فف����ي مقالته 

عن »علم النف�س: اجتاهاته ومناهجه 
»اآذار«  )مار�����س  وحديث����ا«  قدمي����ا 

1935( ال يذك����ر حمف����وظ �شيغمون����د 
فروي����د، موؤ�ش�����س التحلي����ل النف�ش����ي، 
اإال ب�شط����ر واحد، م����ع اأن فرويد كان قد 

ن�شر حتى ذلك احلني اأغلب اأعماله املهمة 
الت����ي جتع����ل من����ه عالمة طري����ق ال ميكن 
جتاهله����ا. ورواي����ة حمف����وظ »ال�ش����راب« 

تدين بدين وا�شح ملفهوم فرويد عن عقدة 
اأوديب.

ويتوق����ف حمفوظ عند الفل�شف����ة االإغريقية 
فيل�ش����وف  هرقليط�����س  مث����ل  واأعالمه����ا 

التغ����ر القائ����ل اإنك ال ت�شع قدمي����ك يف النهر 
نف�ش����ه مرت����ني، وطالي�س الذي ع����د املاء اأ�شل 

الع����دد،  فيل�ش����وف  وفيثاغور�����س  �ش����يء،  كل 
واأنباذوقلي�����س القائ����ل اإن امل����ادة ه����ي م�ش����در 

الكينون����ة، وممثل����ي الرواقي����ة واالأبيقوري����ة. 
�شق����راط  ياأت����ي  جميع����ا  ه����وؤالء  قم����ة  وعل����ى 
اأ�ش�����س  اأر�ش����وا  الذي����ن  واأر�شط����و  واأفالط����ون 

الفك����ر الغرب����ي. وم����ن الفال�شف����ة املحدثني يتوق����ف حمفوظ 
عن����د برغ�ش����ون الفرن�شي فيل�شوف التط����ور اخلالق والوثبة 
احليوي����ة، ووليم جيم����ز فيل�ش����وف الرباغماتي����ة االأمركية، 
وعلم����اء االجتماع مثل دوركامي وغو�شت����اف لوبون. ويبقى 
الكت����اب مهم����ا - كم����ا ذك����رت - الأن����ه يحم����ل ب����ذور اهتمامات 
حمفوظ الفكرية والنف�شية واالجتماعية التي اآتت ثمارها يف 
اإبداعه الق�ش�شي. اإن تاأمالت حمفوظ الفل�شفية تذكرنا باأزمة 
كم����ال عبد اجلواد الفكرية يف الثالثية، ومناق�شات االأ�شدقاء 
م����ن طلب����ة اجلامع����ة يف »القاه����رة اجلدي����دة«، والرتجح بني 
االآيديولوجي����ات املختلف����ة م����ن اأق�ش����ى اليم����ني اإىل اأق�ش����ى 

. الي�شار يف »ال�شكرية« و»قلب الليل«  وغرها

وتك�ش����ف املق����االت عن تعاط����ف حمفوظ منذ ف����رتة باكرة مع 
الفك����ر اال�شرتاك����ي واإميان����ه بتحرير امل����راأة ودوره����ا الفعال 
يف املجتم����ع. كذل����ك تلقي ال�ش����وء على دينه لثالث����ة من كبار 
مفك����ري الن�شف االأول م����ن القرن الع�شري����ن: عبا�س حممود 
العق����اد وطه ح�شني و�شالمة مو�ش����ى. ي�شمي حمفوظ االأول: 
روح النه�ش����ة االأدبية، والثاين عقله����ا، والثالث اإرادتها. وقد 
كتب اآران برن - مرتجم الكتاب - ت�شديرا ق�شرا اأ�شار فيه 
اإىل بع�����س ال�شعوبات التي اعرت�شته اأثن����اء الرتجمة، منها 
مث����ال اأن حمف����وظ يذكر فال�شفة غربيني كثري����ن باألقابهم من 
دون اأن يذك����ر ا�شمه����م االأول مما يجعل م����ن ال�شعب التعرف 
على الفيل�شوف املق�شود، خ�شو�شا اأن اأغلبهم لي�س م�شهورا 
وال ي����كاد يذكره اأحد اليوم. وي�شوب املرتجم ملحفوظ بع�س 
اأخطاء وقع فيها كاتبنا: يخطئ حمفوظ مثال يف اإيراد تاريخ 
ميالد ت�شيخوف، وين�شب الفيل�شوفني الفرن�شيني ب�شكال 
ودي����كارت اإىل القرن ال�شاد�س ع�ش����ر، وال�شواب اأنهما 

من القرن ال�شابع ع�شر.
عل����ى اأن الكتاب - واإن كان اإ�شاف����ة قيمة اإىل جمال 
الرتجم����ة - يعيبه ع����دد من االأخط����اء الطباعية 
يخت����ل معه����ا بن����اء اجلم����ل نحوي����ا اأو ت�شوه 
املعن����ى. ترد هذه االأخطاء يف ال�شفحات: 2. 
 ،131 ،126 ،124 .107 .66 ،57 .19 .14
املرتج����م  فلع����ل   .143  ،141  .133  ،132
ي�شتح����ق  قدي����ر  مرتج����م  )وه����و 
الثناء( ي�شوب ه����ذه االأغالط 

يف طبعة قادمة.

كت����ب يل الباح����ث واملوؤل����ف ن�شي����م رج����وان، 
ي�شاألن����ي ه����ل جني����ب حمف����وظ قاب����ل ملقابل����ة 
�شحفية خا�شة؟ مل اأعرف كيف اأجيب. فذهبت 
الأحتق����ق بنف�ش����ي يف جمل�ش����ه االأ�شبوعي يف 
�ش����ربد«. جل�ش����ت فوج����دت بجانب����ي  »فن����دق 
مرا�ش����ل �شحيف����ة »الفرانكفورت����ر اجلماينه« 

ل�ش����وؤون ال�ش����رق االأو�شط، الدكت����ور ولفغانغ 
كوهل����ر. م����ا اإن جل�ش����ت حت����ى �شاألن����ي ه����ذا 
امل�شتع����رب االأملاين: هل ميك����ن توجيه اأ�شئلة 
للروائ����ي الكبر؟ قلت: نعم بالتاأكيد. قال: هل 

ميكن احل�شول على اأجوبة عن االأ�شئلة؟
مل اأج����ب عل����ى الدكت����ور كوهل����ر، فق����د تريثت 

وانتظ����رت. بع����د دقائ����ق قليل����ة، ق����ام االأدي����ب 
الق�شا�����س اأحمد �شعيد، ال����ذي كان يقوم مقام 
مكرب �شوت لنجيب حمفوظ، وجل�س بجانبه 
وراح يق����راأ ل����ه مقال����ة م����ن مقاالت����ي االأخرة. 
اأع����اره االأديب الكبر اأذن����ه، ثم اأعارين �شفتيه 
بابت�شامة لذيذة عربت عن ا�شتئنا�شه مبا كان 
يتلوه عليه اأحمد �شعيد. وعندما و�شل االأديب 
ال�ش����اب اإىل كلماتي: »اأنا اأ�شف����ق… اإذن فاأنا 
موجود«. مل يتمالك جنيب حمفوظ نف�شه من 
ال�شحك. رمبا على جمتمعنا ال�شائع ومثقفيه 
البائ�ش����ني اأك����رث من����ه عل����ى مقالت����ي العابث����ة. 
التف����ت اإىل جلي�شي املرا�ش����ل االأملاين الدكتور 
كوهل����ر وهم�ش����ت يف اأذني����ه، اأو – واأ�شتغفر 
ربي يف ذلك – يف اإحدى اأذنيه، واأعتقد االأذن 
اليمن����ى اإذا مل تخني الذاكرة. فمن ال�شروري 

يف هذه االأيام مالحظة هذه االأمور.
املرا�ش����ل  له����ذا  اليمن����ى  االأذن  يف  هم�ش����ت 
االأجنب����ي، وقلت: نع����م �شي�شتطي����ع اأن يجيب 
ع����ن اأ�شئلت����ك، وهو ما كان. فم����ن ي�شحك فهو 
موج����ود! لق����د تلقيت ع����رب ه����ذه الزاوية التي 
اأكتبه����ا �شت����ى ردود الفع����ل، ر�شائ����ل اإعج����اب 

وتقدير. ولكنني مل ولن اأعتز ب�شيء منها، كما 
�شاأعت����ز بتل����ك الب�شمة احلل����وة والبليغة التي 
ج����اد بها ذلك الكات����ب الكبر، جنيب حمفوظ، 

نحو واحدة من مقاالتي.
ت����روي اإح����دى الق�ش�����س العربي����ة اأن رج����اًل 
مر�����س وطال به املر�س، ومتاطل معه االأجل. 
التق����وا بزوجته يف الطري����ق، و�شاألوها عنه. 
فاأجاب����ت بت����ربم و�شي����ق وقال����ت: ال ه����و حي 
فرج����ى وال ه����و مي����ت فينع����ى. ث����م �شادف����وا 
والدت����ه ف�شاألوه����ا ال�ش����وؤال نف�ش����ه ع����ن ابنها 
طريح الفرا�س، فقالت: اإنه ونحن والله بخر 

ما دمنا نرى �شواد عينيه اأمامنا.
اأري����د اأن اأكرر مقالة تل����ك االأم احلنون، فاأقول 
نحن واالأمة العربية وكل معاهدنا وجامعاتنا 
العربي����ة ومكتباتنا الزاه����رة يف خر ما دمنا 
ن����رى موؤلف����ات جني����ب حمف����وظ عل����ى رفوف 
ا�شتعارته����ا  م����ن  �شبابن����ا  ينف����ك  وال  كتبن����ا، 

وقراءتها والتعليق عليها.

عن الشرق االوسط

مقاالت نجيب محفوظ األولى.. باإلنجليزية

ُكتبت كلها ما عدا مقاال واحدا في ثالثينات القرن الماضي

دقائق مع نجيب محفوظ
خالد القشطيني

ال أريد أن أقول »أيام مع 

نجيب محفوظ«، فلم 

يسعفني الحظ يف لقائه 

أكرث من جلستن موجزتن. 

كانت األوىل عى املقهى عى 

شاطئ نهر النيل، وُأجهض 

هذا اللقاء بتعطل بطارية 

ساعاته. فا كان يسمعني 

وال أنا كنت أستطيع رفع 

صويت للمستوى املطلوب.

د. ماهر شفيق فريد
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 ب���ل و اه���م ازقته���ا وحواريه���ا واحيائه���ا ال�شعبي���ة .وكم 
حم���دت االق���دار الت���ي اتاحت يل م�شاه���دة كل ذل���ك العامل 
الوا�ش���ع من جماليات امل���كان ؛ واالهم التعرف على العديد 
من ال�شخ�شي���ات املثقفة التي عا�شت بني ظهرانيها فاعطت 

وابدعت ال مل�شر وحدها بل لكل الناطقني بال�شاد.
ويف واح���دة من تلك الرح���الت ال�شتيني���ة حللت يف فندق 
�شمرامي����س الق���دمي املطل على الني���ل ال�شاحر ؛ وكان من 
عادتي الن���زول اىل ال�شالة الكربى حيث يعر�س الفنانون 
النحتي���ة  واعماله���م  لوحاته���م  م���ن  بع�ش���ا  الت�شكيلي���ون 
واالدب���اء بع�شا م���ن موؤلفاتهم اجلدي���دة ؛ وفيما انا اجول 

يف املعر�س املقام �شباح احد ايام اجلمع ؛ الحظت االديب 
الكب���ر توفي���ق احلكيم وق���د اتخذ ركن���ا ق�شي���ا جل�س فيه 
وحيدا ...؛ وقد ات�شح بعدئذ انه كان على موعد مع بع�س 
زم���الء احلرف وان���ه ح�شر متقدم���ا بع�س الوق���ت لزيارة 
املعر����س ال���ذي ي�شارك في���ه اح���د ا�شدقائ���ه ؛ تقدمت منه 
وعرفت���ه بنف�شي ؛ فرحب بي ؛ وا�شتاأذنته باجللو�س حلني 
ق���دوم ظيوفه ؛ فاأبت�ش���م عند ذاك وقال ) وه���و كذلك ( ؛ ثم 
دار بينن���ا حديث عفوي ممتع ) �شجلته بعدئذ يف مقال من 
�شم���ن كت���اب يل بعنوان جنوم يف �شم���اء م�شر ( ؛... كان 
احلكي���م ينظر بني الفينة واالخ���رى اىل ال�شاعة ؛ ثم فجاأة 

قال ) االآن �شيط���ل حمفوظ( ؛ فعلمت عندها ان القادم هو) 
جني���ب حمفوظ( ....و ما هي اال ث���وان حتى دخل الكاتب 
الكب���ر ؛ فعرفني احلكيم اليه بايجاز قائال ) اال�شتاذ كاتب 
م���ن الع���راق ( �شافح���ت االديب���ني الكبري���ن وا�شتاأذن���ت 
باالن�ش���راف ؛ وذهبت اىل ركن اآخر احت�شي قهوتي ؛ وقد 
الحظ���ت من هن���اك بانهما مل يجل�شا ب���ل توجها نحو الباب 
اخللفي���ة املوؤدية اىل فندق �شربد املط���ل على النيل اي�شا و 

الذي اليف�شله عن موقعنا �شوى زقاق �شيق.
يف م�ش���اء ذل���ك الي���وم ؛ ات�ش���ل ب���ي �شديق���ي ال�شاعر عبد 
الوه���اب البيات���ي ال���ذي كان يقي���م وا�شرت���ه يف القاه���رة 
ب�ش���كل دائم ؛ واخربين انه وال�شاعر امل�شري الكبر احمد 
عبد املعط���ي حجازي �شي�شه���ران يف غرفت���ي ذات ال�شرفة 
االنيق���ة املطل���ة على الني���ل ؛ ف�شررت له���ذا االقرتاح؛ ويف 
ال�شاع���ة الثامنة م�شاءا ح�شرال�شاع���ران يف املوعد املحدد 
ث���م ح�شر بعدهم���ا الر�شام امل�شري الكب���ر احمد مر�شي ) 
ال���ذي كان يدر�س االدب االنكلي���زي لفرتة طويلة يف بغداد 
وال���ذي ارتبطنا به ب�شداق���ة وطي���دة ( ؛ فجل�شنا نتجاذب 
اأط���راف احلديث على مائ���دة عامرة مبا لذ وطاب ؛ وذكرت 
له���م �شيئا عن جل�ش���ة ال�شباح ؛ وابدي���ت اأ�شفي على ق�شر 
مدته���ا بخا�ش���ة وان لقائي مع االدي���ب حمفوظ مل يتجاوز 
اللحظات ؛ فاأنربى البياتي قائال ؛ )�شتكون لك يف القريب 
العاج���ل جل�ش���ة اأخ���رى ت�شفي الغلي���ل ( . بح���دود ال�شاعة 
الواح���دة �شباحا ا�شت���اأذن البياتي ومر�ش���ي بالذهاب اىل 
بيتيهم���ا يف الدقي حيث ي�شكن���ان ؛ يف حني ف�شل ال�شاعر 
الكبر حجازي النوم عل���ى احد ا�شرة الغرفة الثانية حتى 
ال�شب���اح ؛ حيث ا�شتيقظ مبك���را ؛ وغادر مودعا على عجل 

دومنا افطار .
حينما م���ررت على البيات���ي يف �شقت���ه املتوا�شعة يف حي 
الدق���ي كاملعت���اد طل���ب من���ي ان اجل�س قليال حل���ني انتهائه 
م���ن مقال���ة عنه بعن���وان ) ال���ذي ياأت���ي وال ياأت���ي ( كان قد 
ن�شره���ا عب���د املنعم احلفن���ي يف جملة ) الكات���ب العربي ( 
؛ حي���ث ل�شقه���ا يف �شجل خا�س باملق���االت التي تن�شر عنه 
؛عنده���ا اأقرتح عل���ي الذهاب اىل مقه���اه املف�شل ) البا�س ( 
؛ فرحب���ت بالفكرة وما كدنا ن�شر قليال حتى ا�شار البياتي 
اىل عم���ارة على ال�شارع الرئي�س قائ���ال ؛ هنا يعمل االديب 
املع���روف جم���ال الغيط���اين ؛ م���ن امامها اخذن���ا التاك�شي 
اىل و�ش���ط البلد) قرب م�شرح حديق���ة االزبكية( و انطلقنا 
جن���ول ب���ني املكتب���ات ثم ب���ني الباع���ة املوزع���ة كتبهم على 
االر�شف���ة او �شياج احلديقة بعد ذلك �شرنا قاطعني امل�شافة 
اىل �ش���ارع طلع���ت حي���ث توقفنا عند ) ك�ش���ك كتب مدبويل 
( ال���ذي كان اليبعد ع���ن املقهى �شوى ب�شعة امت���ار قليلة ؛ 
دخلن���ا )البا����س ( الوا�شع���ة االنيقة وجل�شنا غ���ر بعيدين 
ع���ن الواجه���ة نحت�ش���ي القه���وة املمي���زة ؛ يف تل���ك االثناء 
دخ���ل ال�شاع���ر الفن���ان حمم���ود ح�ش���ن ا�شماعي���ل و توجه 
نحون���ا حمييا وجال�شا قرب البياتي حيث دار حديث ادبي 
خا����س بينهما ح���ول م�شاكل الطب���ع والتوزي���ع ؛ بخا�شة 
فيم���ا يتعلق بالطبعة التالثة من دي���وان ) ا�شعار يف املنفى 
( ؛ بع���د ف���رتة ق�ش�������رة غ����ادرنا ال�شاع���ر ا�شماعيل ؛ فقام 
البيات���ي وات�ش���ل هاتفيا ؛ ثم كتب �شيئ���ا يف دفرته ؛ وعاد 
ليق���ول يل دعن���ا نغادر املقهى اىل م���كان اآخر �شتكون فرحا 
ب���ه ؛ عربنا ال�شارع وكنت اظن اول االمر اننا �شنعرج على 
ك�شك مدبويل ثانية ؛ اال انه اخذين من يدي و�شعدنا �شلم 
عم���ارة ؛ حي���ث اجتهنا بعدها اىل مكت���ب دخلناه فاذا نحن 
ام���ام احد وجوه الثقافة امل�شري���ة البارزة لطفي اخلويل؛ 
فداعب���ه البيات���ي قائال ) لق���د قلت يل بان���ك �شتجلب بع�س 
االوراق فق���ط ؛ ولكنن���ا �شنحوله���ا اىل جل�شة عم���ل ..!! ( 
ف�شح���ك اخل���وري وه���و يقول ) ال اح���د يفلت من���ك ( ؛ لقد 

من ذكريات لقائي االول مع نجيب محفوظ

 يف االربعينيات وحتى بداية

 السبعينيات من القرن املايض ؛

 ترددت كثرا عى مرص املحروسة

 ؛اما بسبب زيارات خاصة ؛ او

 لحضور بعض املؤمترات الصحفية

 واالدبية ؛ وما اىل ذلك من نشاطات

 ثقافية ؛ فقد كانت القاهرة وما زالت

 املركز االسايس لعشاق املعرفة

 املتجددة يف الرشق االوسط .

 لقد جلت يف جنانها املخضلة عى

 نيلها الخالد ومعاملها الشهرة؛

 ومتاحفها ؛ ومعارضها ومسارحها

 ومقاهيها ؛ وبخاصة تلك املواقع

 التي رسمها كتاب مرص العظام قي

 اعالهم االدبية ؛ا ومخرجو االفام

 فيا ابدعوه من صور متحركة
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�شررت حقا بذل���ك اللقاء الفريد الذي تكرر 
مع���ه بعدئذ يف موؤمت���ر ال�شحفيني العرب 
مبن���ى  يف   1968 ع���ام  يف  انعق���د  ال���ذي 
اجلامعة العربي���ة ثم يف بع�س املوؤمترات 
الالحق���ة . بعد جل�شة حوارق�شرة ؛ دخل 
الكاتب التقدمي الكبر حممد عودة فزادت 
اجلل�شة بهاءا وا�شرقا وتنوعا يف النقا�س 
؛ نظ���ر البيات���ي اىل �شاعت���ه ث���م ا�شت���اأذن 
باخل���روج فق���د ازف موع���ده !!...خرجنا 
نحو مي���دان طلعت ح���رب ) �شليمان با�شا 
�شابق���ا ( ومن���ه دلفن���ا اىل مقه���ى ) ري�س( 
؛ كان���ت املقه���ى يف ابه���ى �ش���ور املقاه���ي 
االوربي���ة اناق���ة وه���دوء ا وعراقة ؛ تزين 
والف���ن  االدب  لعظم���اء  �ش���ور  جدرانه���ا 
وال�شيا�ش���ة وال�شحاف���ة يف م�شروغرها 
؛ اجت���ه البياتي مبا�ش���رة نحو ركن خا�س 
... ف���اذا ب���ي املح م���ن بعيد اديبن���ا الكبر 
جنيب حمف���وظ وقد التف حول���ه عدد من 
هام�ش���ا  البيات���ي  �شاأل���ت  ؛  ال�شخ�شي���ات 
قب���ل ان نتق���دم خط���وة اخرى ؛ ه���ل هم ) 
احلرافي����س ( رد عل���ّي قائ���ال ) كال بالطبع 
.. انه���م ادب���اء و�شع���راء و�شحفيون ؛ اما 
عن���د امل�شاء فانه يلتق���ي بحرافي�شه ( ؛ قام 
االدي���ب الكب���ر ومع���ه ظيوف���ه مرحبني ؛ 
عرفن���ي البيات���ي اىل احل�ش���ور ؛ جل�شت 
يف ذل���ك الرك���ن االدب���ي وانا امتل���ى �شيد 

اجلل�ش���ة ؛ وجدت���ه عام���ر البني���ة ؛ ا�شم���ر 
ال�شحن���ة ؛ ب�شيط املظهر ؛ طلق املحي���ا ؛ �شديد التوا�شع 
اىل ح���د اليو�ش���ف ؛ وفتوته الوا�شح���ة جتعله يبدو يف 
االربعينات من عمره ال على م�شارف ال�شتينات كما كانت 

ال�شحافة ت�شر اىل ذلك .
ب���داأ حديثه موجها ال���كالم يل بقوله ) اعتق���د اننا التقينا 
قب���ل هذا ( قلت ل���ه) هذا �شحيح يف فن���دق �شمرامي�س ( 
اال�شب���وع املا�ش���ي ! ؛ ابت�شم وق���ال ) االآن تذكرت متاما ( 
ث���م التفت اىل االآخري���ن قائال )االخ كاتب م���ن العراق ( ؛ 
بعد حلظ���ات من الرتحيب امل�شح���وب بال�شمت ؛ وا�شل 
حمف���وظ كالم���ه ؛ موج���زا خال�ش���ة املو�شوع ال���ذي كان 
ي���دور حول���ه النقا�س وه���و ) الن����س االدب���ي يف الق�شة 

والرواية و ال�شينما )....
كن���ت وان���ا قريب م���ن ه���ذه القم���ة االدبي���ة اأ�شتم���ع بكل 
الفع���ل  ب���ردود  واأمتع���ن  ؛  يق���ول  م���ا  اىل  جوارح���ي 
والتعليقات واملداخالت التي كانت تنطلق من هنا وهناك 
. كان احلدي���ث يدور حول فيل���م )بني الق�شرين ( املاأخوذ 
عن رواية حمفوظ بذات العنوان ؛ والذي ا�شتمر عر�شه 
مل���دة طويلة ؛ وكان ال�شوؤال الثق���ايف املطروح هو هل ان 
الفيلم يتما�ش���ى مع ن�س الرواية اأم ال ؟! وهل ان املمثلني 
اأدوا ادوارهم كما هو مر�شوم لهم يف اال�شل ؟ ام ان هناك 
خروجا عن الن�س جتاوز ما كان مكتوبا ا�شال .... الخ ؟!
ميك���ن اجمال تعليق���ات حمفوظ على كل تل���ك الت�شاآوؤالت 
مب���ا �شجلته يف حينه على عجل بح���دود العبارة التالية : 
)ان احمد عبد اجلواد هو �شيد الرواية وحول �شخ�شيته 
ت���دور االحدااث ولك���م � كما كان لغركم � احلق يف ت�شور 
ه���ذا ال�شي ال�شي���د باية �شيغة تتخيل���ون وترمزون ؛ اما 
بقي���ة ال�شخ�شي���ات فهي انعكا����س ملا هو ح���ي وواقعي ؛ 
فالوالدة زينب واالبن االكرب ا �شماعيل وعي�شة وا�شدقاء 
االن�س ؛ بل وحتى العاملة جليلة ؛ هم جزء من العامل الذي 
ت���دور الرواية حول���ه ولي�س متمما او جمم���ال الها ؛ لذلك 

ج���اء الت�ش���ور ال�شينمائ���ي يف ال�شيناري���و مالئما متاما 
لطبيع���ة االدوار وال�شراع���ات الدرامية الت���ي حتيط بها 
؛ لق���د ا�شتط���اع املخرج ح�ش���ن االمام ان يج�ش���د الرواية 
�شينملئي���ا با�شافة كثر م���ن اللم�شات امل�شةق���ة واملوؤثرة 
اي�ش���ا ؛ واعتقد ان ال�شلوب حيات���ه يف مثل تلك االجواء 
اث���ره فيم���ا ا�شاب الفيل���م من جناح ( . وحينم���ا �شوؤل : ) 
مل���اذا مل تكتب ان���ت �شيناريو الفيل���م يف حني انك جنحت 
كث���را يف بع����س االف���الم ال�شابق���ة ) كري���ا و�شكين���ة ( و 
) املنتق���م (... ال���خ ؟ اج���اب ..) كان اول م���ن ن�شحن���ي 
ب�شرورة التدرب عل���ى كتابة ال�شيناريو وعلمني فنه هو 
املخ���رج �شالح ابو �شي���ف ؛ ولكنني مل اقتن���ع بكتابة اي 
�شيناري���و الية رواية او ق�شة م���ن تاأليفي ؛ اذ وجدت ان 
مهمت���ي تنتهي عند التاأليف والن�ش���ر ؛ لقد اتخذت قراري 
ه���ذا ب���دءا م���ن اول رواية يل اخرج���ت �شيمائي���ا ) بداية 
ونهاي���ة ( حي���ث كت���ب ال�شيناريو وقام باالخ���راج �شالح 
ابو �شيف نف�ش���ه .( وهنا �شاأله احد احلا�شرين )ان كانت 
الق�ش�س الق�شرة ت�شلح للمعاجلات ال�شينمائية كما يف 
الرواي���ات ؟ ( اج���اب ) ال �شيء يقف حائال ام���ام ال�شينما 
؛ حت���ى بع����س الق�شائد ال�شعري���ة ذات الطاب���ع الدرامي 
ت�شل���ح لذلك ؛ ثم ملاذا تذهب بعيدا وامامك بع�س ق�ش�س 
همنج���واي الق�شرة مثال قد حتولت اىل افالم ... وكذلك 
بع�س امل�شرحيات وحتى االوبرات ... الخ (؛ ويف خ�شم 
ه���ذا النقا�س طرح احد احلا�شري���ن راأيا مفاده : ) هل من 
ال�ش���روري ان تكون ال�شخ�شية مطابق���ة للن�س املكتوب 
...؟(؛ ومل���ا مل يج���ب احد على هذا الت�ش���اآوؤل ؛ وجدت من 

املنا�شب امل�شاركة يف احلوار ؛ فا�شتاأذنت قائال :
اي م���ن ال�شخ�شي���ات تلك الت���ي تعن���ي ؛ ال�شخ�شية التي 
ر�شمه���ا املوؤلف ؛ ام ال�شخ�شية التي حددها ال�شيناري�شت 
ثم املخ���رج ؛ ام ال�شخ�شية التي تخيلها و�شاغها املمثل ؛ 
ال�ش���ك ان ال�شخ�شي���ة االوىل هي اال�شا����س ؛ ولكي ن�شل 

؛  املوؤل���ف  واراده  عن���اه  م���ا  جوه���ر  اىل 
يتوج���ب م�شاركت���ه �شخ�شي���ا يف جل�شات 
بالتنفي���ذ  قباللب���داأ  متهيدي���ة  تو�شيحي���ة 
ي�شرح فيها وجهة نظره يف البعد الواقعي 
والنف�ش���ي ل���كل �شخ�شية من خ���الل واقع 
االح���داث ؛ وذلك لكي يك���ون كل من املمثل 
واملخرج وال�شيناري�ش���ت على دراية تامه 
مبا ر�شمه املوؤلف م���ن ابعاد لكل �شخ�شية 
؛ منع���ا للتف�شرات املنف���ردة بخا�شة و ان 
ل���كل م���ن اوؤلئك الثالث���ة ؛ ثقافت���ه وروؤيته 
اخلا�ش���ة ؛ وه���ي ال�ش���ك تختلف ع���ن تلك 
الت���ي اأختزنه���ا املوؤلف من خ���الل جتربته 
ان  اراد  وم���ا  ومالحظات���ه  وم�شاهدات���ه 
يقول���ه عل���ى �شفحات عمل���ه االدبي والتي 
قادت���ه اىل جوه���ر روايت���ه واطارها العام 
... ؛ وعل���ى ه���ذا الب���د من اج���راء تن�شيق 
�شامل بني خمتل���ف االطراف بحيث يوؤدي 
يف حم�شلته النهائي���ة ؛ اىل خدمة الهدف 
الذي من اجله ينتج ذلك العمل ال�شينمائي 

..
دار نقا����س جم���ددا حول م���ا طرحته ؛ يف 
حني وجدت اديبن���ا الكبر وهواحلري�س 
عل���ى متابعة كل ما يدور ب���كل دقة وعناية 
؛ ينظ���ر اىل �شاعت���ه بني الفين���ة واالخرى 
؛ وم���ا ه���ي اال حلظ���ات حتى امت���دت يده 
اىل علب���ة �شكائرة التي كان���ت تنتظر على 
الطاول���ة من���ذ ام���د ؛ فاأخ���ذ منه���ا واحدة ؛ 
واأ�شع���ل طرفه���ا باأن���اة وا�شتن�ش���ق عبره���ا واالبت�شامة 
ال تف���ارق �شفتي���ه ....ثم علق عل���ى ما دار بقول���ه) ما دام 
العمل م�شرتكا ؛ فال بد من االتفاق على جوهر الروؤيا بني 
االطراف املعنية ؛ اما التفا�شيل فانها مرتوكة لكل واحد 
منه���م بحك���م اخت�شا�شه وثقافت���ه واجته���اده يف اعطاء 
اح�ش���ن م���ا عن���ده ....اذ ان النج���اح ان حتق���ق ف�شيعود 

ناجته على اجلميع ...(.
مل ا�شتط���ع بالطب���ع ان ا�شج���ل كث���را مم���ا دار يف تل���ك 
اجلل�ش���ة الفريدة لت�شع���ب االحادي���ث واملداخالت وغنى 
التدفق الفكري االخاذ له���ذا االديب الفذ. ولكنني وجدت 
يف اوراق���ي ال�شغ���رة اخلا�ش���ة بتل���ك اجلل�ش���ة كلم���ات 
وعب���ارات متقطع���ة قاله���ا ب���ني م�ش���ان احلدي���ث كان لها 
معناها ؛ وق���د حاولت جاهدا ان ا�شت�شف منها مدلوالتها 
؛ اال انن���ي مني���ت بالف�ش���ل ؛ فلم اجد بدا م���ن طرحها كما 
كتب���ت ا�شال ؛ فلعل اح���د رفاق دربه � ام���د الله باعمارهم 
� م���ن ي�شتطيع ف���ك طال�شمها ؛ وهي كاأالآت���ي ) كنا جنتمع 
كل خمي����س يف الكازين���و ؛.... دور ال�شينم���ا ي���وم ذاك ؛ 
�شينم���ا اولومبيا يف العتبة ؛ و�شينم���ا بلفدير وجو�شيه 
؛.... ح���ارة الطبالوي ؛... كل �شاع���ة واحدة وم�شتحيل 
اك���رث والي �شبب ؛ مواعيدي حمددة مع نف�شي اوال ؛ ... 
االن�شباط و�شبط االآخرين ؛....نعم .. بني فرتة واخرى 
ق�شة او رواية عراقية ؛ ... ال هو لي�س من احلرافي�س بل 
قري���ب جدا منه���م ؛ ..... هو الذي علمن���ي تق�شيم املناظر 
اي�ش���ا .... ؛ العبا�شية و العوام���ة و الكازينو كله واحد؛ 
املهم � اللمة؛ ... بيت القا�شي ؛ ال هو مطرب �شعبي كبر 
م���ن ال�شت ؛ ل�شيدنا ؛ ... ال�شحف ابدا من �شباحية ربنا 

؛ .... احب ا�شمعه وهو يحكي عن نف�شه وذكرياته ؟!

عن مدونة خالص عزمي



كان���ت اأحد اأهم الن���دوات امل�شاحبة ملهرجان اأب���و ظبي ال�شينمائي 
حمف���وظ  جني���ب  ع���ن  املخ�ش�ش���ة  تل���ك  االأخ���رة  دورت���ه  يف 
�شينمائيا،والت���ي ت�ش���دى الإغن���اء مو�شوعاته���ا عدد م���ن اأهم نقاد 
ال�شينم���ا يف م�ش���ر ..وق���د اخت���ار الناق���د احل�شيف كم���ال رمزي 
اأح���د اأهم حم���اور هذه الن���دوة ببحث عنوانه)جن���وم ال�شينما يف 
�شفين���ة حمفوظ(،اأ�شاء فيه بدراية ومتابع���ة ذكية جانبا مهما يف 
عامل حمفوظ ال�شينمائي.عالقة الروائي الكبر مع ال�شينما،بداأت 
م���ع بدايات���ه يف االأدب متذوقا،ودار�شا،ث���م م�شاركا،وه���ي عالق���ة 
�شكل���ت ملمحا بارزا يف م�شرت���ه االإبداعية حتى اأنها اأ�شبحت يف 
العق���ود اخلم�شة االأخرة م���ن حياته موازية ملا اأجن���زه من اإبداع 
يف جم���ال الرواية،ال���ذي تّوجه بح�شوله على جائ���زة نوبل كاأول 
اأدي���ب عربي.واالنغمار احلقيق���ي ملحفوظ يف ع���امل ال�شينما،كان 

ق���د بداأ ،مع اح���د اأهم رموزها ورائد الواقعي���ة فيها الراحل �شالح 
اأبو �شيف، عندما �شاركه كتاب���ة �شيناريو فيلمه )املنتقم(،ومل تنته 
بالطب���ع حت���ى ال�شن���وات االأخ���رة من حيات���ه، وع���ودة اإىل بحث 
الناق���د كمال رمزي ال���ذي توقف عند جنوم ت�شوع���ت باأريج عامله 
الروائي، فتوهج بري���ق جنوميتها،اأو عند وجوه جديدة، منحتها 
�شخ�شيات���ه الروائية ح�شورا الفت���ا يف االأداء ال�شينمي.ولعل �شر 
�شط���وع جنومية م���ن �شارك���وا يف اأف���الم اعتمدت اأعم���اال روائية 
ملحف���وظ يتعلق بتف���ّرده يف االعتناء ببن���اء �شخ�شيات���ه الروائية 
وا�شتبط���ان عامله���ا الداخلي، مما يوف���ر م�شاحة كافي���ة للممثل يف 
جت�شي���د هذه ال�شخ�شية على النحو االمثل من خالل"فقرة واحدة 
اأو جمل���ة ق�شرة ت�ش���يء عند املمث���ل العامل الداخل���ي لل�شخ�شية 
الت���ي �شيوؤديه���ا" كما ي���رى كم���ال رمزي.ورمبا تكون ه���ذه ميزة 
ينفرد فيه���ا الكثر ممن ج�شدوا �شخ�شي���ات روايات حمفوظ عرب 
اأك���رث م���ن ثالثني عم���اًل عاجلتها ال�شينم���ا ..ا�شتطاع���وا خاللها اأن 
يظهروا اإمكاناتهم االأدائية على حقيقتها..وهو اأمر يخالف ال�شائد 

يف ال�شينم���ا يف كون املخرج هو من يفجر الطاقات للممثل ولي�س 
كات���ب العمل ..ولكن م���ع �شخ�شيات حمفوظ ف���اإن االأمر خمتلف..

املمثل���ة القديرة �شن���اء جميل التي ا�شتهلك���ت يف ال�شينما اأكرث من 
ع�ش���رة اأعوام م���ن دون اأن تربز حقيقة اإمكاناته���ا، ولكنها مع دور 
نفي�ش���ة يف )بداي���ة ونهاية(ر�شم���ت دور عمره���ا متام���ا مثل عماد 
حم���دي الذي قدم كاأحد اأهم ممثلي ال�شينما امل�شرية من خالل دور 
احم���د عاك���ف يف )خ���ان اخلليل���ي(، واأني�س زك���ي يف)ثرثرة فوق 
النيل( التي ال ميكن ملن �شاهد هذا الفيلم اأن ين�شى الدور االإعجازي 
له ، واالأمر كذلك مع �شعاد ح�شني و�شادية وحمدي اأحمد وغرهم.

يذهب كمال رمزي يف بحثه اإىل تاأكيد اثر ال�شخ�شية الروائية عند 
حمف���وظ على اأداء املمث���ل اأكرث من اثر املخ���رج عندما يتوقف عند 
املمثلة �شادية يف)زقاق املدق(التي ف�شلت فيه بتقّم�س دور حميدة 
يف الرواي���ة ،خالفا لدوريها يف)مرام���ار( و)الطريق(، يف كونها 
اإىل عامل ح�شن االإمام"،اأكرث من انتمائها  "انتمت يف زقاق املدق 

لل�شخ�شية التي ر�شمها حمفوظ.

نجيب محفوظ.. سينمائيًا
نجيب محفوظ البد من أن نتوقف عند امتداد إبداعه 

سينائيا،منذ تأثر أسلوبه األديب باللغة السينائية 

،التي ال ميكن أن يخطئ يف رصدها أي متابع 

ألعاله الروائية.. مرورا مبوضوعات رواياته التي 

عالجتها السينا بأساليب مختلفة.. وليس انتهاء 

مبا شكله الفن السابع يف مسرته اإلبداعية.

عالء المفرجي 


