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خالص حتيتي ومحبتي ومودتي...
ما تلقيت دعوة منك لليمن ولصنعاء، إالَّ وعلى الفور 
قبلتُها، دون تفكير أو تدبير، ومن غير أن أتطلع إلى 
أجندتي، فقد يكون هناك ما مينعني من تلبية كرمي 
الدع������وة على اللقاء بك؛ ألنك منذ غادرت القاهرة، 
وكنُت غائباً عنها، وعدَت لليمن، قررَت أال تغادرها، 
وأضح������ى ما من س������بيل إلى رؤيت������ك وااللتقاء بك 
غير أن آتي إليك، تغلبني عاطفة الش������وق اجلارف. 
أقول هذا، رغم أنه يدلل على ضعف شديد، لكنني 
أعترف به، وال أجد في ذلك غضاضة؛ لسبب واحد، 
واضح، هو عمق الصلة اإلنسانية بك، وطول العهد 
بصداق������ة امتدت ما يزيد على األربعني عاماً، وهي 

حال������ة أراها نادرة على مثل ه������ذه الصلة احلميمة، 
ال������ودودة، الطيبة... وأس������تطيع أن أذكر الكثير في 
هذا الصدد، فقد أرجأت رحلة إلى جامعة أمريكية 
ف������ي الثمانينيات، من أجل القدوم إليك، وال أظنني 
ذك������رت لك هذا؛ إذ ما م������ن فضل لي في ذلك على 
اإلطالق. ولس������ت أنس������ى يوم حدثني د. عز الدين 
إس������ماعيل يوم اثنني فقال لي إنه في طريقه إليك 
يوم اخلميس، وسألني مداعباً: هل تأتي معي؟ وإذا 
بالدعابة تصبح حقيقة جادة، ووجدت نفس������ي معه 
في الطائرة حقا وصدقاً؛ وبدون دعوة ما من سبيل 
للقائك غير مثل هذه اجلرأة، وأنت تعلم أن الفالح 
املصري -بداخلي- ال يحب السفر والتنقل، ويرتعد 
من رك������وب الطائرة؛ لكنني ه������ذه املرة أخالف هذه 

عمق ال�صلة الإن�صانية، وطول العهد ب�صداقة طويلة

   ر�سالة من الأ�ستاذ عبد التواب يو�سف اإىل الدكتور عبدالعزيز املقالح

الأ�شت���اذ عبدالتواب يو�شف اأح���د الأعالم العرب امل�شهوري���ن يف جمال الكتابة 
لالأطفال، وله ح�ش���وره الالفت يف املوؤمترات والن���دوات والأن�شطة املتخ�ش�شة يف 
ثقافة الطفل. وهو ما توؤكده اإ�شداراته التي قاربت الألف مطبوع يف جمال الكتابة 
ع���ن الطفل وللطفل. ربطته بالدكتور عبدالعزيز املقالح، وما تزال، �شداقة وثيقة 
تع���ود اإلى مطل���ع ال�شتينيات من الق���رن املا�شي. وهذه الر�شال���ة هي واحدة من 

الر�شائل الكثرية املتبادلة بينهما.
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عبدالتواب يوسف بالقرب من منزل الدكتور عبدالعزيز املقالح 
في قريته مبحافظة إب- اليمن

القاع������دة غصباً، مضطراً، م������ع أنني أعلم أنني قد 
أحرم من لقاء أراه في كل مرة "األخير"، وإذا باأليام 
حتقق وتدبر جديداً أحمد الله عليه، وأذكر فضله؛ 
والسبب واضح، وهو أنني وقد بلغت اليوم بالذات، 
أول أكتوب������ر، يوم ميالدي املاس������ي، بعد أن مّد الله 
عمري، ومنَّ علّي بهذه الس������نني الطوال، ال أتصور 
أن أكون وحيداً في رحلتي إليك، وقد اعتذر فاروق 
شوشة، ولم تصل دعوة الدكتور صالح فضل، الذي 
جتاس������رت ودعوته باس������مكم ولم تصله ولم تصلني 
الدع������وة؛ رمبا ألني جت������اوزت دوري؛ ويعلم الله أن 
اللقاء بك كان وراء ذلك، والسبب األساسي في هذا 
األم������ر، إضافة إلى قصر مدة إع������داد الورقة، وقد 
اضطررت لتفتيش خمسني صندوقاً من الكتب بحثاً 
عن دواوين البردوني وسيرته الذاتية الذهبية، ولم 
أعثر عليها، وباقي نحو خمس������ني صندوقاً أخرى. 
إضافة إلى قرب حلول رمض������ان، أعاده الله عليك 
باليُْمن واخلير والبرك������ة، ومازلت إلى اليوم أحتمل 
فيه أعباء إذاعية إضافية، هي أصاًل فوق الطاقة، 

وخارجة عن برنامجي الذي أصنعه بشكل حديدي، 
مرتبط بفلسفة خاصة، إذ ال أسعى لشيء اآلن غير 
م������اذا يبقى مني لألطفال، لذلك تراني في س������باق 
م������ع الزمن، وأركز عليه، حتى وأن������ا اآلن غارق إلى 
أذنّي في أعمال حول ما يجري على أرضنا العربية، 
خاصة وأني قد وضعت يدي على فكرة استخلصتها 
م������ن دراس������ة تاريخنا: لق������د حطمنا باإلس������الم كل 
اإلمبراطوريات التي ج������اءت بعد ظهوره: األحباش 
في اليمن واحلبش������ة، الفرس في الع������راق وإيران، 
الرومان في الش������ام ومصر، املغ������ول، والصليبيني؛ 
وف������ي العص������ر احلدي������ث: االس������تعمار البريطاني، 
الفرنس������ي، واإلسباني في ريف املغرب، وصوالً إلى 
اإلمبراطورية اجلديدة، التي ستنتهي بإذن الله في 

كلٍّ من: أفغانستان، العراق، بل وفلسطني.
وقد دفعت للمطبعة بسبعة أعمال، أقول فيها هذا 
وأمامي أكثر منه������ا ازدحمت غرفتي مبراجعها، مع 
أنني أكتبها قصصاً لألطفال، مؤّلفة! وهذا مشروع 
واحد من عشرة على األقل أسابق الزمن إلجنازها. 
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والصعب أن أغلبها لن يكون بالعربية وحدها، بل إن 
هناك تعاقدات مع مؤسسات عاملية لنشرها بأكثر 

من لغة، كاإليطالية واألملانية!
تتس������اءل بدون ش������ك كيف صحتي؟! أقول لك إنني 
بخير واحلمد لله، أعمل مثل تلميذ في العام األخير 
من الشهادة االبتدائية امتحانه غداً! فهذا ما يقوله 
األصدق������اء واحمليط������ون بي، وأكت������ب بيمناي، وفي 
نفس الوقت أحمل في اليد األخرى "الفسيلة" لكي 
أغرسها، كما أشار الرس������ول صلوات الله وسالمه 
عليه، وأرجو أاّل تظن أني سأعتذر عن دعوة أخرى 
قادم������ة، بل إنني بحمد الله س������أكون قادراً ومبادراً 
للق������دوم إليك؛ ذلك أنني أتعام������ل مع احلياة خارج 
إطار س������ني، رائدي وأس������تاذي في ذل������ك: الصديق 
سليمان العيسى. سامحني واغفر لي اعتذاري هذه 
املرة، وأقطع على نفس������ي عهداً بأن آتي إليك وبال 

دع������وة، ولدّي إمكانية ذلك، صحياً ومادياً ونفس������ياً 
واجتماعي������اً... فقط أفرغ لنفس������ي بع������ض الوقت 
من أج������ل أن أحقق ذلك؛ على الرغ������م من أنني لم 
أغ������ادر مصر منذ عام كام������ل، وهذا لم يحدث منذ 
عرفت الس������فر، إذ أتركها عدة مرات، وفي كل مرة 
يذهلن������ي أن أجدها تنتظرني ف������ي كل مكان أذهب 
إليه، بحضورها املذهل. وكنت أنت تنتمي إليها في 

أوروبا في أسفارك في الستينيات والسبعينيات.
أغفر لي أخطائي في الكتابة؛ ال كمبيوتر يصلحها، 

وال أعيد قراءة ما أكتب.
ل������ك كل تقدي������ري واحترام������ي واعت������زازي يا عبد 

العزيز.

عبد التواب


