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عندما كان اسمي حافظ نجيب

واس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ط ـ ـ ــوال س ـ ـنـ ــوات ع ـم ــره
التي قاربت قرنًا من الزمان ـ وبعد
رح ـي ـل ــه أيـ ـض ــا ـ ـ ـ ـ ـ أن ي ـح ــاف ــظ عـلــى
ت ــأث ـي ــره وفــاع ـل ـي ـتــه ،ل ـي ـص ـبــح رمـ ـزًا
عابرًا للسنوات والعصور.
تـبــدلــت امل ــوض ــة وانـقـلـبــت املـعــايـيــر
ال ـ ـج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـغ ـ ـيـ ــرت األس ـ ـ ـمـ ـ ــاء،
ّ
وانـسـحــب كــتــاب كـبــار الــى «متحف
الـ ـت ــاري ــخ» ،ف ـي ـمــا ظ ــل م ـح ـفــوظ فــي
م ـكــانــه ،يـثـيــر االه ـت ـمــام واإلع ـج ــاب
والجدل الصاخب.
ت ـك ـبــد ص ــاح ــب «الـ ـث ــاثـ ـي ــة» مـشـقــة
الـ ـسـ ـف ــر ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ــروايـ ـ ــة ط ـ ــوال
عـ ـق ــود ب ـع ــدم ــا ق ـ ـ ــاوم ال ـش ـي ـخــوخــة
ّ
ت ـ ـ ــارة والـ ـسـ ـلـ ـط ــات طـ ـ ـ ــورًا ،وك ــت ــاب
التقارير وصناع الطغاة ،وسكاكني
امل ـت ـطــرفــن وك ــل ال ـص ـعــوبــات الـتــي
ك ـ ــادت ت ـح ــول ب ـي ـنــه وبـ ــن ال ـك ـتــابــة
تارات وتارات.
لم يكن عمره قد تجاوز الـ  14عندما
بــدأ الكتابة بقصة طويلة اسماها
«األع ــوام» مقلدًا فيها رائـعــة عميد
األدب الـعــربــي طــه حـســن «األي ــام».
وعندما التحق بكلية اآلداب ،اختار
الـفـلـسـفــة ،وظ ــل مـشـتـتــا ل ـف ـتــرة بني
األدب والـفـلـسـفــة حـتــى حـســم أمــره
باإلخالص للكتابة األدبية وحدها.
باختصار قرر أن يتخذ من الكتابة
ح ــرف ــة رغـ ــم م ــا س ـت ـج ــره ع ـل ـيــه مــن
مـشـكــات تـمــامــا مـثــل راوي «أوالد
حارتنا»!
عـبــر الـكـتــابــة ،لــم يـبـحــث عــن شهرة
أو مـ ـج ــد أو م ـ ـ ــال وإنـ ـ ـم ـ ــا م ـت ـع ـتــه
الشخصية وحدها .ولذا تكفل عبر

أكثر من خمسني روايــة ومجموعة
قـ ـصـ ـصـ ـي ــة ،بـ ـقـ ـط ــع الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـت ــي
ق ـط ـع ـت ـه ــا أجـ ـ ـي ـ ــال م ـ ــن الـ ــروائ ـ ـيـ ــن
الـ ـغ ــربـ ـي ــن خـ ـ ــال  400ع ـ ـ ــام .ح ــرق
مراحل تطور الرواية من التاريخية
إلى الواقعية إلى الرمزية ،ولم يعد
أم ــام أبـنــائــه وأح ـفــاده إال االنــدمــاج
ف ــي م ـس ـيــرة ال ــرواي ــة ال ـعــامل ـيــة كتفًا
بكتف.
مـ ـحـ ـف ــوظ رج ـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ـ ـ ـ ـ ح ـســب
وص ـ ــف ص ــدي ـق ــه الـ ـك ــات ــب ال ـس ــاخ ــر
محمد عفيفي ـ ـ املـنـضـبــط رغ ــم أنــه
يـ ـم ــارس أق ـص ــى أنـ ـ ــواع ال ـل ـع ــب فــي
كتابته ،صاحب الذاكرة املتوهجة،
الحادة .حتى يومه األخير ،لم تأخذ
األيــام من ذاكرته شيئًا ،بل كان في
جلساته اليومية مع أصدقائه مثل
شيخ صوفي ،عباراته قليلة ،مكثفة
ت ـل ـخ ــص ح ـك ـم ــة الـ ـ ـك ـ ــون ،وت ـف ـيــض
ب ــال ــدهـ ـش ــة ،ك ـم ــا ت ـع ـك ــس ضـحـكـتــه
ال ـصــاف ـيــة ال ـت ــي تــرت ـفــع ب ــن الـحــن
ً
استهزاء بهذا العالم التافه!
واآلخر،
كــانــت ال ـث ــورة حـلـمــه ال ــدائ ــم« .وم ــن
صـمـيــم قـلـبــي دع ــوت ال ـلــه أن ت ــدوم
ال ـ ـثـ ــورة إل ـ ــى األبـ ـ ـ ــد» هـ ـك ــذا ت ـحــدث
ف ــي أص ـ ــداء س ـيــرتــه ال ــذات ـي ــة .ث ــورة
تـمـنــى أن تـ ــدوم وأل ـ ــزم نـفـســه بـهــا،
في الفن والحياة منذ أن بدأ يكتب
قصته األولــى« :إنــي أؤمــن بالحياة
والناس ،وأرى نفسي ملزمًا باتباع
مثلهم العليا مــا دمــت أعـتـقــد أنها
ال ـح ــق ،إذا ال ـن ـكــوص ع ــن ذل ــك جنب
وهـ ـ ـ ــروب ،ك ـم ــا أرى ن ـف ـســي م ـلــزمــا
ب ــال ـث ــورة ع ـلــى مـثـلـهــم م ــا اع ـت ـقــدت
أن ـهــا ب ــاط ــل ،إذا ال ـن ـكــوص ع ــن ذلــك
خ ـي ــان ــة! وهـ ـ ــذا ه ــو م ـع ـنــى الـ ـث ــورة
األبدية» وهكذا يقول أحمد شوكت
أحد أبطال «السكرية» ،وأحد أقنعة
محفوظ الروائية.
حـ ـل ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ه ـ ــو م ـ ــا دف ـ ـعـ ــه إل ــى
ال ـث ـقــة ،وال ـت ـفــاؤل حـتــى ال ـن ـهــايــة ،ال
ألن الـخـيــر سينتصر فــي الـنـهــايــة،
بــل ألن ال ـشــر أض ـعــف مـمــا نتصور
ب ـك ـث ـي ــر« :وأمـ ــام ـ ـنـ ــا ال ــدلـ ـي ــل الـ ــذي
ال ي ـج ـح ــد .فـ ـل ــوال ال ـن ـص ــر ال ـغ ــال ــب
لـلـخـيــر ،م ــا اس ـت ـطــاعــت ش ـ ــراذم من
البشر الهائمة على وجهها عرضة
ل ـل ــوح ــوش والـ ـحـ ـش ــرات والـ ـك ــوارث
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة واألوب ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة والـ ـ ـخ ـ ــوف
واألنانية .أقول لوال النصر الغالب
ل ـل ـخ ـي ــر م ـ ــا اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ال ـب ـش ــري ــة
أن ت ـن ـمــو وت ـت ـك ــاث ــر وتـ ـك ــون األم ــم

في الستينيات ــ
سنوات مجد محفوظ
وصعوده ـــ سيكتب
أجرأ أعماله

وتكتشف وتـبــدع وتـخـتــرع وتـغــزو
ال ـف ـض ــاء وت ـع ـل ــن ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان:
غــايــة مــا فــي األم ــر أن ال ـشــر عربيد
ذو ص ـخ ــب وم ــرت ـف ــع الـ ـص ــوت وأن
اإلن ـســان يـتــذكــر مــا يــؤملــه أكـثــر مما
ي ـس ــره» ك ـمــا ق ــال ف ــي كـلـمـتــه خــال
نـيـلــه جــائــزة «ن ــوب ــل» ( .)1988هــذا
الـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاؤل ه ـ ــو م ـ ــا يـ ـجـ ـع ــل الـ ـن ــاس
ّ
يتحملون البغي بجلد ويتمسكون
ب ــاألم ــل« :وكـ ــانـ ــوا ك ـل ـمــا أض ـ ـ ّـر بـهــم
العسف ،قالوا :ال بد للظلم من آخر،
ّ
ولليل من نهار ،ولنرين في حارتنا
مـ ـص ــرع ال ـط ـغ ـي ــان ومـ ـش ــرق ال ـن ــور
والعجائب».

هل كانت الوالدة متعثرة؟ ربما تكشف إجابة السؤال جزءًا من «أسطورة»
االسم .اسم املولود الجديد :نجيب محفوظ!
حكت أمه فاطمة ابنه الشيخ مصطفى قشيبه ـ ـ كما قال في حوار إذاعي عام
ّ - 1981أن الوالدة كانت عسيرة وأن االب التقليدي استدعى الطبيب الشهير
وقتها نجيب محفوظ لتوليد األم ،عندما رأى خطرًا على صحتها .لكن األم
حكت أيضًا أنهم اختاروا له اسم حافظ نجيب اللص الشهير وقتها ،وكان
اسمه رنانًا في مصر كلها .لكن الشخص الــذي ذهــب إلــى مكتب املواليد
لتسجيل االســم ،نسي اســم «حافظ نجيب» وتذكر اســم الطبيب .يضحك
نجيب محفوظ وهو يحكي الروايتني« :ربنا أعلم بالحقيقة ،وقد تكون هذه
الحكايات مجرد أساطير اخترعت ،ويكون اللي خلفونا روائيني زينا».
من اإلجابة ،يبدو ولع محفوظ الروائي بصناعة األساطير ،بتعدد تأويالتها
وانفتاحها على الدالالت املختلفة.
اسمه أسطورة أيضًا .لم تكن األسماء املركبة قد منعت وقتها .كانت تقليدًا
مصريًا ،لكن املدهش أن هذا التقليد املصري ارتبط بتسمية املولود باسمه
الذي اختارته له العائلة مضافًا إليه اسمًا آخر ،وعادة ما يكون اسم الخديو
أو امللك.
يحكي عباس العقاد في كتابه «حياة قلم»« :ومما يحضرني من ذكرياتي
فيما دون الـعــاشــرة ،أنني رفضت أشــد الــرفــض أن أجيب نــداء املعلم حني
دعاني باسم «عباس حلمي» جريًا على تقاليد ذلك العهد التي بقيت إلى
اآلن في أسماء املعاصرين .فلم يكن أحــد من التالميذ يدعى باسم أبيه،
ولكنهم كانوا يلقبون بألقاب حلمي وصبري ولطفي وحسني وشكري،
ومــا شاكلها على حسب املطابقة ألسـمــاء املشهورين أو املوافقة لجرس
اللقب ورنينه في األسماع ،فبقيت واحدًا من قليلني يذكرون بأسماء آبائهم
بني أبناء هذا الجيل .ولوال إصراري على رفض اللقب املستعار ،لكان اسمي
اليوم «عباس حلمي محمود» كما كتب في قائمة «التصنيف» أي توفيق
األسـمــاء واألل ـق ــاب»! لكن نجيب محفوظ لــم يحمل اســم «الـحــاكــم» كعادة
األسـمــاء املركبة ،وإنما اســم الطبيب «القبطي» في األسـطــورة األولــى التي
ينفيها هو مرات ومرات ،أو اسم اللص الظريف (كان مدخله إلى عالم األدب)
في األسطورة الثانية!
لنختبر إذن صحة الحكايتني االفتراضيتني .ولد نجيب محفوظ (الطبيب)
في كانون الثاني (يناير)  1882في مدينة املنصورة ،أي كان عمره وقت
والدة محفوظ  29عامًا .تخرج من كلية الطب عام  1908وكان األول على
دفعته ضمن ثمانية آخرين تخرجوا في العام ذاته .كانت شهرته في البداية
كطبيب باطنة ،ولكنه أتقن عمليات ال ــوالدة العسيرة ،واتـفــق مــع مفتشي
صحة أقسام القاهرة على استدعائه في الوالدات العسيرة التي يدعون لها
«على أال أطالبهم نظير ذلك بأجر» ،كما يقول في مذكراته« :وقد واظبت على
ذلك خمس عشرة سنة ،أجريت خاللها نحو ألفي والدة في املنازل ،ولست
أغالي حني أقول إني لم أبت في منزلي أثناء تلك الحقبة أكثر من يومني فى
األسبوع».
ً
ً
وقد حقق  -في سن صغيرة -شهرة كبيرة بسبب نجاحه في إجراء العديد
من الجراحات في أمراض النساء.
استمر نجاح محفوظ في أوســاط الطبقات الفقيرة تحديدًا ،خصوصًا ّأن
األسر الكبيرة وحدها التي كانت تلجأ إلى أطباء .وافتتح عيادة في القاهرة
لم يكن يتقاضى في البداية أي أجــر على ما يقوم به من أجــل كسب ثقة
املصريني الفقراء.
الغريب أن الدكتور نجيب محفوظ تزوج في تشرين الثاني (نوفمبر) ،1911
أي قبل شهر واحد من ميالد سميه الروائي نجيب محفوظ .واملدهش أيضًا
أنه كان في إجازة شهر العسل ملدة شهرين مع زوجته في ذلك الوقت ،وهو
ما نشرته جريدة املقطم ،ونشره محفوظ في مذكراته .ولكن يظل السؤال:
هل قضى الشهرين خارج مصر كما كان يخطط؟ أم عاد قبل أن يكملهما؟
الـتـشــابــه بــن اســم مـحـفــوظ الطبيب واألدي ــب أح ــدث الـعــديــد مــن املـفــارقــات
الضاحكة لكليهما .حكى محفوظ في أحــد حــواراتــه أن األديــب الصحافي
السوري نزيه الحكيم جاء ليزوره في القاهرة سنة  ،1945ولكنه ذهب إلى
عيادة الطبيب ،وراح يحدثه عن رادوبيس وكفاح طيبة والقاهرة الجديدة،
حتى قال له الدكتور نجيب محفوظ« :أنا يا بني ّ
جراح ،ولست طبيب أمراض
عقلية» .لكن محفوظ يحكي في حــوارات أخرى أنه لم يكن يعرف الطبيب
ً
معرفة شخصية .حتى أخذه صديقه ثروت أباظة إليه وقدمه له قائال« :هذا
أحد مواليدك يا باشا».
فــي الحكاية الثانية ،التي حكاها على لسان والــدتــه ،يتحدث عــن أسطورة
أخرى ،حافظ نجيب ( )1946-1879الذي كان مادة صحافية خصبة للجرائد
واملـجــات فــي تلك الفترة ،وحسب جــريــدة «املـحــروســة» ( :)1909تسابقت
الصحف في تتبع أخباره وتسجيل حوادثه ،وإجراء التحقيقات الصحافية
معه عند القبض عليه ،وعـقــد مــوازنــات بينه وبــن املحتالني العامليني مثل
النصاب الباريسي املاير» ،وقد وضع عنه صديقه الصحافي اللبناني جورج
طنوس كتابني األول عام  1909بعنوان «نابغة املحتالني أو حافظ نجيب»،
والثاني بعده بعام بعنوان «الــراهــب املسلم» .وحسب املــؤرخ أحمد حسني
الطماوي ،بالرغم من انحراف حافظ نجيب ،إال أنه أحد صناع الثقافة .إذ أنه
شاعر وقاص وروائي ومترجم وكاتب مسرحي ،وممثل مسرحي ،وواعظ
ديني وصحافي حــرر مجلتني .وبعيدًا عن أسـطــورة التسمية ،فــإن حافظ
نجيب كان مدخل نجيب محفوظ إلى عوالم األدب والفن ،قــاده إلى «أبــواب
السحر ومدائن الغرائب» .يقول محفوظ« :أعطاني صديق روايــة بوليسية،
وكــانــت خــارج املـقــرر الــدراســي ومــن هــذا الـيــوم لــم أتــوقــف عــن ال ـقــراءة .ومن
صغري كنت أقرأ ما كتبه حافظ نجيب ،وكان «حرامي مثقف» وعربيدًا ّدوخ
الحكومة! وأصبح أشهر مؤلف قصص بوليسية وأشهر مؤلفاته «جونسون»
ً
و«ميلتون ويب» .هذه السالسل كانت بديال لكتب األطفال» .يضيف محفوظ:
«في ذلك الوقت ،لم تكن هناك كتب لصغار السن ،وكان أقرب شيء يصلح لنا
الروايات البوليسية .وبعد عشرات من الروايات التي كان بطلها جونسون،
وزاد عددها عن العشرين ،انتهت السلسلة ،لكن نجاحها دفع حافظ نجيب
إلى إصدار سلسلة جديدة عن ابن البطل أسماها «ابن جونسون» ،والحقيقة
الـتــي اكتشفتها الحـقــا أنــه لــم تكن هـنــاك سلسلة بــاســم «اب ــن جــونـســون»،
لكن املترجم أراد استثمار نجاح السلسلة بعد انتهائها .وملــا كــان بطلها
جونسون قد مــات في الــروايــة األخـيــرة ،رأى حافظ نجيب استكمالها بأن

ّ
جعل للبطل ابنًا يمكنه من إصدار الروايات ،أي أنه كان يؤلف هذه الروايات
كما علمت بعد ذلك ،لكنه كان يضع عليها عبارة ترجمة حافظ نجيب ألن
القراء كانوا يحبون الروايات البوليسية املترجمة التي لم يكن في مصر من
يكتبها .وكانت أحداث روايات جونسون تجري في فرنسا باعتبار املؤلف
فرنسيًا ،لكن حافظ نجيب نقل أحــداث روايــات ابــن جونسون إلــى أميركا
الالتينية .الطريف أنني في ذلك الوقت لم أكن أعرف جونسون وال ابنه ،لكني
حني عرفت االبن في الرواية األولى ،وبقية سلسلة ابن جونسون ،عدت إلى
السلسلة السابقة عليها الخاصة بجونسون نفسه ،ثم توصلت بعد ذلك إلى
سالسل أخــرى ل ـ «ملفيل تــوب» و«روكامبول» وغيرهما .وعن طريق كتب
«األهرام» املترجمة ،بدأت دائرة قراءتي تتوسع حيث كنت أتابع إعالنات هذه
الكتب في الجريدة ،وأســارع بشرائها ولم أعد بحاجة الستعارة الكتب من
صديقي العزيز يحيى صقر».
يحيى صقر هو زميل محفوظ في املــدرســة ،وزميله في فريق كــرة القدم
أيضًا ،سيتحول فنيًا إلى يحيى مدكور كما يحكي محفوظ الحكاية في
نصه الفني املكثف في «حكايات حارتنا» الذي يتضمن حكايات الطفولة:
«يحيى مدكور أمهر العب كرة في مدرستنا ،وصديقي املفضل في املدرسة
االبتدائية .أجده يومًا يقرأ كتابًا في الفسحة فأسأله :ما هذا؟
ـ ابن جونسون ..الحلقة األولى من سلسلة بوليسية جديدة.
ويعيرني الكتاب بعد فراغه ،فأقرأه بسعادة لم أجد مثلها من قبل .وأواظب
على قراءة السلسلة ،ثم أنتقل من سلسلة إلى أخرى ،ومن كتاب إلى آخر،
ً
ثــم أدمــن ال ـقــراءة .وأصـيــر مــع الــزمــن بطال مــن أبـطــال ال ـقــراءة ،أمــا صديقي
فيهجرها سريعًا ،ثم يتربع على عرش الكرة».
هناك أيضًا حكاية ثالثة ،لزينب شقيقة محفوظ التي تكبره بـ  17عامًا رواها
ابنها محمود الكردي في كتابه «من الجمالية إلى العاملية» على لسان والدته:
«توقفت والدتي عن الحمل حوالي عشر سنوات ،وكان املها أن تنجب ولدًا
ثالثًا .وعندما قضت سنوات دون الحمل ،قطعت األمل في االنجاب .وذات
يوم ،شعرت بالحمل ولم تبح بالسر ،فمضت أشهر وظهرت عليها عالمات
الحمل فعم السرور أفراد األسرة .انتظرت يوم الوضع بفارغ الصبر ،حتى
آتاها املخاض وحضرت الداية ومرت ليالي ثقيالت الخطو ،مرهقات بأعباء
الـفـكــر ألم ت ـتــأوه مــن ش ــدة اآلالم ،وال ــوال ــد ّ
متلهف لـسـمــاع ص ــوت املــولــود،
والداية أصبحت قلقة مضطربة ملدة ثالثة ليالي وشعرت بأن الحالة سيئة،
فتوجهت إلى الوالد وطلبت منه أن يحضر طبيب ورشحت دكتور شاب له
سمعة حسنة ،ساورني الخوف والقلق على والدتي ،ولم أذق طعامًا وال نومًا،
حضر الطبيب .وعند دخوله الغرفة تمت عناية الله ووضعت أمي حملها،
وإذا بالداية تهلل وتكبر وذهبت بسرعة إلى الوالد واخبرته بانجاب ولد،
فشك الدكتور وقال له :قدومك أسعدنا وسيكون اسم املولود على اسمك».
الغريب أن اسم «نجيب محفوظ» ّ
سبب له العديد من املشكالت ،وتعرض
للكثير من ســوء الفهم .وكــان أسـتــاذه في الجامعة الشيخ مصطفى عبد
ال ــرازق ،وكــان محفوظ من مريديه وزواره الدائمني في بيته طــوال عامني.
ورغم كل تلك العشرة ،إال أن الشيخ الفيلسوف لم يكتشف أن تلميذه األثير
مسلم! حتى كان يومًا في قاعة الجامعة يلقي محاضرة عن أصول اإلسالم،
وسمع الطالب أستاذهم يقول« :إن الطلبة املسلمني يعرفون هذا املوضوع
جيدًا لكني سأعيد شرحه مرة أخرى علشان أخونا نجيب محفوظ» .لكنه
فوجئ بالطالب يهتفون« :يا موالنا ..دا مسلم!».
كما كان االسم سببًا أساسيًا في أن يفقد بعثة للسفر إلى فرنسا لدراسة
الفلسفة ،إذ تصور مدير البعثات في وزارة املعارف إبراهيم رمزي وكان
كاتبًا مسرحيًا أن نجيب محفوظ قبطي ،فقرر حرمانه من البعثة! وهو
ما كشف عنه أدهم رجب صديق محفوظ في حوار له في مجلة «الهالل»
(فبراير « :)1970اسم نجيب محفوظ جنى عليه ،فقد تم حرمانه من البعثة
إلى فرنسا بسببه ،وال أستطيع أن أفصح أكثر من ذلك لحساسية املوضوع.
واالس ــم الكامل لنجيب محفوظ هــو نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم
أحمد الباشا ،ولكنه كان يوقع أوراقه الرسمية ووثائقه باسم نجيب محفوظ
ب .وبسبب هــذا االس ــم ،أفلتت منه فــرصــة العمر باعتبار مــا كــان.
فحس 
ولكن أعود فأقو ل: الحمد لله ،فربما لو كان نجيب محفوظ سافر في بعثة
الفلسفة تلك ،باعتباره كان الثاني علي دفعته في قسم الفلسفة ،وهي دفعة
 ،1934لكان عاد متخصصًا ومتبحرًا في الفلسفة ،ولربما عاد أستاذًا في
الفلسفة ،وساعتها ،من يدري ،ربما كانت اهتماماته قد تحولت عن األدب».
وقــد علق نجيب محفوظ فــي الـعــدد ذاتــه مــن املجلة على مــا كتبه الدكتور
أدهم رجب ،فقال« :بل ضاعت علي بعثتان ال بعثة واحدة: بعثة في الفلسفة
ً
وبعثة في اللغة الفرنسية ،والسبب فعال هو اسمي .وقد تحرج الدكتور أدهم
من رواية السبب ،ولست أرى سببًا للحرج ،فقد راح ذلك وانتهى .والقصة
أن السراي كانت تضطهد األقباط ألنها كانت ترى أنهم العماد األساسي
لحزب «الوفد» ،وقد اشتبهوا في اسمي ظنًا منهم أنني قبطي .وكنت ثاني
دفعتي وكان األول قبطيًا فقالوا: يكفي قبطي واحد .وأخذوا األول والثالث
وتخطوني .وأنا لست حزينًا على بعثة الفلسفة ،لكني كنت أتمنى لو أنني
ذهبت إلى فرنسا في بعثة اللغة الفرنسية ،كنت سأتجه كليًا إلى ما اتجه
إليه توفيق الحكيم في «زهرة العمر»».
لقد اختار محفوظ منذ البداية أن يحذف اسم والده (عبدالعزيز) من توقيعه
سواء على املقاالت التي كان يكتبها أو في رواياته .اكتفى باسمه مجردًا من
العائلة .ربما تفسرها أعماله الروائية التي كان فيها ناقدًا ومعارضًا للنظام
األبــوي ،وسلطة األب والعائلة ،أراد منذ البداية أن يكون «هــو» نفسه بدون
االستناد إلى سلطة أخرى ،وهو ما فسره على لسان كمال عبد الجواد في
ّ
ُ
يخضع خضوعًا أعمى إلراد ٍة عليا ذات
الثالثية« :كل شيء في هذا البيت
ُ
َّ
سيطرة ال حد لها هي بالسيطرة الدينية أشبه».
وفي «الثالثية» ،يعلن أحمد حشمت« :من الخطأ أن يكون لإلنسان والدان»!.
يسأله كمال عبد الجواد« :كيف هان عليك أن تقول هذا؟» .يجيبه« :ال أعني
حرفيته ،ولكن ما يرمز إليه الوالدان من تقاليد املاضي ،فاألبوة على وجه
العموم فرملة ومــا حاجتنا فــي مصر إلــى الـفــرامــل ،ونحن نسير بأرجل
مكبلة باألغالل».
وهكذا اختار محفوظ أن يعبر عن موقفه الديني والفلسفي واألخالقي من
النظام العائلي والكوني ...من السلطة األبوية!
محمد...

