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ا/الهوبببهال!ثوداىاودعولآ"اش-جم!مكو

2-تالكوينظفيالثقافيمةالاورراطانالصحفبعضفيقر

-يالفرذالمسرحيالكاتب()اونبسمكويوجين))الىث!وةارسلت

اطهرهممابالرغمالدعوةهذهفيءتوفد.اكورتاازيارةالمعرولى

وكمد.لليهودمؤ!دةآراءمناعلنهوثطاسافيلنسواكيلمناوبكو

اهـصىالموجهةالدعوةهذهمعنىعنالكويتيينا،دباءبعفيامتسا

ربنومنافشةحواراجراءالىتهدفال!عوةان:فقالوااوذيسكو

الاضرى.الهربيةيللموالقضكلبئفلم!قضيةحولات!ربباءالالىونبهـواو

"اوفي-هـ!و"اماما"حقبقةكشففيتجحانالمنامشةهدهو!مل

وصح!ح.سليماخرموقفالىموقفهعنوتحويله

هـءحواراجراءعلىابدايفنرضأحدلا...المبداناحيةومن

أهـدولا،المختلفةالعربيةاًلقضاياحولالضلميينوالمفكرنا،دداء

مودفمنايقفونالذرصهؤلاءمعحتىالمنالمحشة.دحبهـيأنلمى2يعترض

!خصوءعلىنقضياننانتصورانا)عقلمنفليس،والخصومةالعداء

ذاك..الصورمنصءرةبأيععو!الروارورفضبتصاهلهءالفكريبن

فح!نالضروري،الاخرينيضر"مااكثريفرناخاطىءاسلوبشكولا

لان،الغربفيالفكريينخصومناوبصبيننادائماحوارافخلقان

الع،برال!،مالرايلوجيهعلىواسمةقدرةيملكونالخصومهؤلاء

ذلكبعدالد!ولتتحدهاالتياكبرىاالقراراتفيالطليروعلى

.السوا،علىلغيرنااخسبةوبالنمابالنسصبة

لزبسارةاونيس!كودعوةعلىاعترضنبمفاالمقدمةهذهوإغم

صفاءهـائنلمعالحوارمبداالىندسكلودءت،وما.العربيةالبلاد

انتهىوالا،وادااميناتطبيقاالمبدأهدانصقانفيجبالغرب

المخ!لفة.قضاياناحقوفىانغسناحقفيكبيرةاصطاءالىالامربنا

عيرتطبيقهوالعربيالوطنا)ىلدمموتهاوبسفوواخنيار

سليم.لمبداسليم

ذضكلرانيم!نبحيثالسنصفرناشئاكاتبايعدلمفاونيسكو

فياود!باالعاموارايالمففينعلىقيمةلهغثكلاالمستقبلفيشه

السنفيتقدمواكلماالجماهيرلدىقيمتهمتزدادكتابوهناك..

تماثيرهميفقدونالذينمنواحداونيسكوواهـن،افكارهموذضجت

جاتهفيالمزدصرةالقنرةكانتلقد،اوروبافييومبعديوسا

صفيىيتض؟ءلالادبينفوذهاخذوبعرها،اخمسه:اتافترةهىالؤية

والفنيئالادبيةالجياةفيتأثصراوالمفكرينافنانجبنااقلمنالاناصبح

هيالجدوىؤلما.اخرىناحيةمنالسمياسيةالحياةوفبئأناحيةمن

والفي؟الفكرينفوذهويفقدينت!كاتبمعحوارلجراءمناذن

الفكريةالحياةقلبفييعدلمكاتبمنا!شةمنللجموىهيما

رسميتكريممنينالهمارغمالهامنرعلىاصبحواًنماوالادبيلا

ارسمي:االتكريمهذاالوانومن..لماضيهتقديرأوالحينالعينبين

مجازاعليها!طكقىالتىالفرنسيةالاكاديميةالىأخيراا!اسه

...الغالدين/اكاديميةاسسم

وا،شبانومفكريناثباءعننبحتان*فضلمنيكنالم

لم

م.بشرأ

!!ا!افئ!ائ!إ

ال!،لمبمالعامالرأيعلىبتأئيرهممحصفظينرالواماو،هكربندباء

ما؟العموبهموتقدمامف!بابامرحلةتجاوزواقدكاتواولوقى

يفافناعهيفيدناائاورر!يمثلفناناشناعمنالجدوىلي

تضاءلؤتثورهولان،!،نكماممىهوء-ايعدلمصوتهلان،نيع

ودناقعقدانناص-ث،نحنندرياندون.رلما.الحدودابعدلى

افنيةواالادرءقىوالفهربةالاوضاعحقيقةنمعرفانطويلى*فترةشذ

الحدر!ازهـئاعنوسىوات!واتدائصامتأحربنالعالم1ث،

-ىاراؤأ.باصيحبففاننضثبثن!نوهـا.الإ؟ضاعهذه)ظهور

ا:؟الىبظركمااليهدخكركد"امالمابينصا"الادبيةالجمةأ)

.القدما،؟ير،ر"ن

مز،موؤ"4لمرءنالعربرعصسألهعدهـ،كواوذبقالولقد

و!-4،قضيه!معنولاالهربهـنشبمال!رفلاانه":ا-راًئن

ولؤإدها.عنهايدافعفهووادلكفءها4ثحقيةةاسائملمشاكليعرف

لاننىذاك،كلامهنصانقلولاأاونيسكوكلامءمنىهناانهلوانا

باونيم!كوا"أصملوايئالذالعربالاخوةبعصلسه؟نعلىالاجالةهدهسمعت

اماماتساءلانواود.اًلعربيةاءلملادالز؟رةالدعوةبقموللاقناء4

قضي!جالبالىكبيبرمفكريقفانا)مسليممنهل:اوفيبسمكواجابة

؟وهلالاخروج!االىيلتفتاندونواحد؟جهغيرمنهايدرسلم

بحجةاونيمسكوموقفمثلواضحاموقفاالمفكربتخذانالسليمرو-ن

وجهةي!ثوحلميلاسراًئ!ليالعربىالمراعقضجةفىالاطرافاحدان

تقتضىالامافةؤكلناًلم؟..نفسهاوني!كوامامبوضوبمنظره

يتخذانقبلكاملةدرال!ةالعراعهذاحقيقةاونبسكودرسان

دمحوةض!يتهاا)ىوالدعوةالراًئيلتاييدفىالواضحالعلن!!موقفه

..؟كلهالع،يىالهامالر؟ياهـ،مصريحة

الرووقغوافيتنامقضيةايدواقدالغربيينالمفكبرينمنكشراان

لازذلك،نامييئالفتمناحدبهميتصلاندونالقف"هذهحانب!

وقضشفلسطينوقصيةفيتنام4قضىمثللىالكسالقضالاهده

نفسهـعنتعاصقض،طكلشاهىالعايىكأاثقضاولهـتهاوشآان!لا

بعهيوماتقعاحداثهافكل،سيةؤضهالالبستانلا.خفاءدون

الفلسملإ-م!اللاجئيشفخيام،؟اب!ممادهمالنال!لهءمعتحتلوم

ت!!صة*،اتاطائراو،سولافي!أخفا،لاواًة.!ةءك*سةورقبفكأ

في!خفاءلاالاخر؟!!ثأ"حقيقىفبتنامفص،الشم،تقتلواثد؟ظىالقم

ءا،علم!مدفةء،منهمالعالمهذافبءاكبارانو"فكرو،صولا

ثواف!،الهولوالحقبر"ز-الىأيقفوا،وانالحقائقهذهللأركوا

الب!-نذهبانينتظرونالذسنااء.ذاكالهـ،احد،دمموهمان

فهمدشعلينااو!اوأيحكىانأقبلاء:معواليس-كعرب-

ذلكبعكستظاهروامهمالناعدائهـمعلى6ءنمصهاعداءحقعقتهم

لم!،الاطروعلىاتجاه"ماوموقفهمتفرفر،امللاهؤلاءومثل

فيرشقدالبدأبةهنذكانواالا؟،واًلعدلالجقعم،يبحثون

يجلسمانيريعونومنهم.والمدلاحقامعرفةفيالجههبعض



ليسواقضاةالامرحقيقةفيوهمالعادلينالمحايدينالقضاةمقاعدفي

لاسبابالبدايةمنذموقفهمحددوافداعداءوانىامحايدينولا

مناويسكوامثاليرددهماوليس،يالفيوبتكوينهمبهمخاصة

افيبهايريدونواهيةحجةالاالعربعنشيئايعرفونلاانهم

العدارأاشكالمنشكلاويكسبوهالصريحالعدائيموقنهميستروا

والمستكرين.المعترضيننظرفيوالنزاهة

جأنبالىوقفقدتويفيارنولدالكبيرالانجليزيالمؤرخان

انش"لمجردوذلك،الموقفهذااتخاذالىاحديدعوهاندونالعرب

مخلصبضميرصرالمطالانسانيالواقعوتابع،بامانةالتاريخقرا

وعدوانخ!منالسرائيلموقففيمامدىالنهايةفيورأى،نزيه

عدالةمنالعربقضيةفيهـاومدىالعربيةالشعوبحقوقعلى

ادواتمنرئسيةاداةاسرائيلكانتحيث،واسعتامرعليهاجنى

الكبير.التاريخيمرالتهذا

منسليماموففااتخذوااخرونعالميونومدرونادباءوهناك

الاميركياليهوديأوالفيلسوفالكاتبمنهماذكرالعادلةوؤضجمتهمالعرب

رو-صباهشمامنااجدربالذاتفروماريككانولقد.فروماريك

علىضخمتاثيرفوكاتبولانه،يصديفروماريكلان،اونيسكو

ناالكبيرالكاتبهذااستطاعانبعدفياميركاالمثةفالعامالرأي

حيث،والاجتماعيةالئفبقيالدراساتمجالفيمرموقامكانايحتل

كله.العالمفيانتقدميينالمفكرينكبارمنواحدااًلاناصبح

مدرسأانهيالاولى،كبيربنحقيقئيناخيرانذكرانويجب

المعاصرالمسرحفياعلامهااحداونسكويعتبرالتي)اللامعقول"

الاذواصبحت،وتخبوتتضاءلقيمتىاخذتقدخرسة4اًهذه...

،الستيناتانلاوفياحتلتهـاالتيالاولىالمكانةعنتمامابعيد"

منوتائيرااهميةاكثراصبدتاحرىمسرحيةمدارسوبرزت

."ال!جماسيالممرحو""التسجيليالمسرح"مثل،اللامعقولملحرسة

مدبرعداللامعقولموجةافتهتؤقدالعربيللمسرحبالنسبة(ما

القدرءعنالبعدكلبعيدةالمدرسةهذهلانذلك،محدودصغير

فيهيعيشىوقتفي،الخنيقيةالعربرجمةثاكلناهـناتعبيبراعلى

الفنبمالتعبيرمنالوانالىكلهاتحتاج،وحاسمةهامةقضاياالعرب

.اللامعقولمدرسةعنالاختلافكلمختلفة

الانتها:ابوابعلىاو،مئتهية"اللامعقول"كأمدرستبدووهكذا

.السواءعلىالعربيالوطنوفيالعالمفي

آراثابمضعنكشفقدأونيسمكوأننجداخرىناحيةومن

اكاتبالمصرحبماؤياثهيررايهبيئهامن،الاخيرةالسنواتفييةالفكر

جانبمنعنيفلهجومبريختتعرضرلقد...،)بريختبرتولت"

الواقعيالادبالىبريختمنيمتدانهالهجومهذاوأهمية.أونيسكو

هـؤالىالانبحاجةنحنهل:أدريولست.عامةبصورةوالثوري

زا؟امميةولادورولالهقيمةلاوالثوريالواقعيالادببانيقئعئا

ارفيطانماذجهفي-واضحةقويةبصورةيتجهالعربيالادبيالوافع

.واالجدر!العربر؟المصيروتشكبلتعبهـالمجتمعفيالمساهمةالى-

وقلطبفكره؟عزلان4لنفيرضىووزنهقيمتهلهعربيأبىببيوجد

والس!المتفجرةالحادةالمشاكلهذه...العربيةالارضرمشاكلعن

السمنينالقادمألمئاتالعربيةالامةمصيرومعالجتهامواجهتهاعلىيتوقف

الوطزريارةال!،لثد!عوهاجمعابينمناونسكونختارفلمادا

،.للهربالمعاديةلاسائيلرالمؤيدةآواًئهحولمئاقشةفيمعناوالدحول

مدرسطالىينتميلانههل؟ومكانتهقيمتهمنالكثيرفقدكا.نبلانههل

الث!ور!يلادبر!اجملافصههل؟كبيرتاثيريمدلهالميةوف!فنية

اننتنباهواليهادعوالذيولكن،بالتحديدادريلست..؟.الواقعي

شص،حتىالعالميينوالمفكرينبالادباءلئا4اتصفياكثروعى،علىونكون

مع!يجديمنمعوالحوارالرأينتبادلوحتىومكانةقيمةلهمبمن

الراًئي!قصجمةأيدالهنةولانفيكفيأونيسكواما..الجهدهدامثل

طايوماوقالالقضيةهذهخدمةفيلببكونمسرحياتهدخلورصد

...عربيبلدأيفيمسرحياتهمنمسرجيةايبتمثيليسمحلن

،

0001اصاءكأبيةمصراشمنإ

خاصاءعددااسابعمنذالقاهرية"الجديد"مجلةاصدوت

ويحتو؟ومتئوعةمتعددةمقالاتيصمالعددوكان،يرةالم!رالشخصية

جوانبهاومراحلتاريخ!فيمختلمفيهةالمصرالثىخص-بئتتناولىادحاثعلى

ؤضبالىالنطرتلفتمتائيةفراءةالعددهذاقراءةولكن،--المتنوعة

منالمسئويىونجبرهرشديا)دكوررشادذ4الاشيعالجهاأنارجوهامة

المجلة.هذهعن

ةارعد،،(مصرعروبة))قضي!ةهبماعئيمااتياقضيةاهذه

اياشالم)ببسفيهيةالممرخصيةافثىعن"ا)جديد((دهصدرااونيلخاصا

تاريخبمراحلمنبهار5ماجانبالى(،ايضاعربيةمعرا)أنالى

عروبانبل،متنوعةحضاريهع!ئاصرمنتكوصئهاميبهاحتفطتوما

المصريةفشالنسخصيةؤيهفئحركالذيالرئيسياالاطارهيممر

بعضالملاح!ا)اسجلأنهنادوافى،التارإخمراًحلءـناهـاهنةاالمرحلة

ضرورنامرهوتهـرارهاو!كن،الحريةالبديهياتمنتبدوؤدانتي

فكريةسلإمةنطرةممرالىننظرأنالامرنهايةفيامكناممئىيكونخنى

كلهاالعربيةقىوالامممربهاتمراتهبمالصعبةالظرو!هذهوي4خأصه

تاريخ!رفضأرهـان!بلاممرءروبةأ!هيالاولىالملاحظة

الاهـفيممروانثماجالعربيالفتحعلىالسابقالقديمالحفاري

عز!جزءلفكولاهيالمثالل!بيلعلىالؤرعونيةاحضارةفا،ا)حربية

ترا،منءزيزاهـزءاشعتبرالانانهابل،الحضاريمصرتراثمن

والتراثهذاانكارابداتصنيلامصروعروبة،الحضاريالعرب

يتبنا،التيالدعوةو5حقاالمرموضولكن.4ورفصاهمالهولاتجاهله

وفرضكلهالفرعونيالتراثباح!اءتناديوالتبمجهراأوسراالبعض

بعضالاحاييفيتصلالدعوةوهذه.الراهنةالحضاريةالمرحلةعلى

بابتقولالتيالخيالبصةالافكارببعضالايمانمننوعالى

بالظكيدممكنعيروهو،ممكناذلكيكنلمز،ن،اسأناءرر!ةا!يبرو

جافأذلكبكنلمفان،الاوروويةاللغاقاحدىهيلغتئافلتكن

انننتمبذلكلعلنا،اللانينيةبالحروفالعربيكألغهئاؤلمتبمم!2أو

احضاااان.وافربقيااسء،فيللعربانتما"شا"نبدلااوروباالى

آخرشي*الخياليةالمتطرفةالدعواتهدهوامثلشيءالفرءونية

"3منمنهابقيفيما!وا،،مصركنوزمنكنزالفرعرنيةفالحضارة

بمئت!لنامثرحهاعامةحضاريةأوأخلاقيةقيممنمنهابقىفيمااو

)ءفبكتابهفيبريستدالكبيرانثلريا!العاوالدقةمتىوالعالوضوح

."نيلانسااًميرلةما

!ف،واصحةحضاريرةرسالةلمحاصرانهي:الثانيةالملاحظة

ارتباهـالبلدانهذهأقدموهيسهكاذيةحعافةالعربيةالبلداناكثر

اننسمبيمكنفيماالدخولالىجميعاواسبقهاالعصريةبالحضارة

العمرازووالؤونوالعلوموالثقافةاكعليمفي"التنويرعصر)ءباسم

مهفيوغيبرهموالطبيبا،صدسواوالفنانالكاتبامام-صشالطومجال

العربمالوطنالىويمتديضعوانماوحم!امصرعلىأبدايقتصرلا

ضرباداومحلأودةوناؤصةقاصرةتكونسوفممررسالةأنشكولا

الاتع!مى!كهاحضارياحهطراالانجر،نعلهاضربأونفسهاعلى

-ءسوفيالحالةهدهفيمصران...ؤيهالطثيرأوالعربيبالوطن

حيويتهىتفقدوسوف،بكثيرالحقيقبمالحضاريحجمهامنأصعر

الصادفشالعمءقةالعبارةتلكاذكرزلتولا...للتقدموفرص!،1

الاستهدايقولحعيثسمواتمذكبيرءررياستادمنسهعتهاان!ني

!،"العربتمصيرالوقتنفسثياي!نيمصرتعريباًن)ءالكبيش

مئىوتستخلصالمخ؟افةالحض(ريةالتطوراتتهضمانمصرتعودت

تمائمر!الصبغةهدهخلالمنوتفرضخاصةبصبغةوتصبغهجوهرها

فلم"..."الا-لام)ءهـوذلكعلىءثلواكبر،ورسالتهاودورها

التطوراهـارتفقدذلكومع،الاسلامفيدخلمجتمعاولهيمصر

ف!مصرصو"الاسلامبماًلفكر)ءمنبرعلاتحاهفيالمختلفةالحضارية

.اًلطائفالنمسةالتعقداتكا-ء-.،--هـ؟ألا!-دلأع.ولا-ع،-!'-ءة



الدين!كا(سلوكهمفيسنيونكلاطفهمفيضم!عيونفالممريون"هتلل!

المتعددةالعناصربينالمزبمثوروتلعبوتوحدتهضمفم!روهكذا..

النمرتبطهمصرفرهـالة.اساسيةواحدةبتربهيبةالنهايةفيخروج

بالوفىبت!لرها*رتباطاشدومرتب!،العربيبلورها*رتباط!مد

فيه.وقثيرهامربي

مصرتخلصاناحيانايتصورونالذيئ(نهي:اثمالثةاسحظة

الجبهةعلىالنضالعبءمن-كليحهاسوفالعربيارتباطها؟

فالحنيقة،شكولامخطذونذافىيتصورونالذينهؤلاء...؟سرائيلية

حتماتصطبمسوف؟سرائيل؟نهبويسربسهولةكشفهايمكذمي

،،)الرائيلاماميديهاوترفعالعبريةصممصرك!لتلوحتي)،!ر

استعماريةطبيعةذوتقدمهوالاقىصاديالاسرافيبىالتقدملان3

ثولةفى2!ىكانتاذاالاتببث!ىانتستطيملافاسرائيل،ورانية

تسمحاسر،ئيلولن،عموماوالحضاًرية*قتصاديةالناجبةمنثطقة

تلرعتلوحتىعليهامتفوقةاولهابهة4ثاخرىقوةهناكعونن

وانساداسرائيلترضيالتيالسياسيةالشعاراتبكلالقوةذه

النفوذلمقاوسة*ولىبالدرجةالمرشحةاثالوةهيومصر،س+ميل

سوفاسر،نيلفانولذلك،لاسرائيلوالحض؟ريوالثقافبمءالحتص9دي

غيراوالمربيب!لجاهمرتبطةممرك!لتسواء...بمصر-تما!!طدم

تافياوكئراقوىدائمامحونسوف!العربيةمصرولكن...بهيبطة

المربية.رسالتهاعنالمتخليةالمصريةمصر!

فتحدثونحندائمافتذكرهاانينبفيااتياالملا!اتبعصهذه

منحقيقيجزءفمصر..بالعروبةمصرصتوعن،مصرشخصيةق

ومصيرها،الاولىبالدرجةعربيةرسالةهيورسالتها،العربية3مة

اننتذكرهيجبماوهذا...كلهالعربيبالمتقبل*رتباطتمامرتبط

حقيقةعنالبعيدةو!فكارو*خطاء*وهامفيظرقينكناوالا6لما

.السواءعلىوالمصلحةالمبداناحيةمنالضاريةمصرسالة

!!خ!علىلائماالمريض

الامةبهاتمرالتيالراهنةالظروففيادبائنابعضيتعرض

بهموتنتهيالعضويكوينهمعلىاحيانا+ثرنفسيةلاضطراباتلمربية

الامراضبعضهناكانشكولا.كبيراتهديداحياتهمتهددامرافيلى

هذافىالعاديا!!سافينصيبهممنجزءهي*دباءلهاتعرضلتي

بهايمرالتيوالفكريةوالعصبيةالنفسيةالظروفولكن،لوجود

لهاقيحرضرالتيالاخطارمضاعفةعلىأخرىناحيةمنتساعدلادباء

عرضةاكثريصئحللمرضيتعرضالذيفالجسم...الادباءلؤلاء

اذكرزلتولا.قلقحس!اسمفهـرأوفنانجسمكاناذالمصورة

الذيالمعداويانورالمرحومالممريالناقدعاناهاالتيالنفسيهكلام

ررتفقد.عمرهمنوالاربعينالخامسةفيوهو6591سنةوفي

اشكلاولكنني،العضويالمرفىمنسنواتبمدالفنانالناقددذا

التيالنفسيةاهلامان-لهوصديقاتلميذامنهقريباكتتوقد-

.لقدعليه!سالذيالاساسهيكانتالفنانالناقدهذالهامرض

،وتحولالادبيةالحياةفيالاسثم!يةالفريةالظواهربعضيستنثرنان

،للحياةالعنيفوالرفضالنفسيالتمزقمننوعالىالاستنكارلذا

كيالناقدبهذاادىمما،نفسهالادبيللانتاجالعنيفوالرفضد

يتمتعكانالذيوهومبرةلسنفيحمانهيفقداناليالامرماية

،التيالسيابشحربدر*مكذلكفذكرونحن.متماسكقوي!جسد

ععريةجديلمةصورةفيولكنأيوبب!ماشبهنفسههوقالكمالالت

عرفواالذينومن،شكولاعضويةالسيابآلامكانتلقد...

منسبباكانتالنفسية2لامهانيقررونالاخيرةسنواتهفيالسساب

الذينالادباءـوالمفهـرينكلآلامفيبحثناولو.عليهالقضاءلسباب

عضويةآلامضحاياجميعالوجدفاهمالنوعهذامنلمحنةخرضوا

واحد.وقتفي؟نغسية

الادبيةوالمنظماتالادباءنظرالفتميالسطورهذهكأبوانا

ه

في-*هتمممنهثاكيكونانبدفلا،القضيةهلىها!ىلثلفة

اتجاهالهمكا!تمهماالقلميحملونالذينهؤلاءبكلساخرىاورة

اوطنيةاالثعافةاطارصيتحركونالتهايةفيدامواما،متباينةلفة

الذينلهؤلاءالكاهلالاهمالمننوعهو*نيحدثفالذي.يية

...العربيةالادبيةالحيل!فيالنفسيالاض!طراباوالالممننطون

اورحيلهمعنخبرجاءنااذاحتى،اليهمننتبهولاجميعانهملهم

وسكتضا،شيءكلنسيتاثمالدمو،بعضذرفناالنهائي،إطهم

نوعالىادعولاوانا.صادقألماوحقبقيحزندونالذكرى

غا،مطلوبةالفردقيفالجهـود،الميدانهذافيالفرديةالجهود

ينبغىالمسالةومن...جرحاثعالعاورمعةدالج!هذهتجفف1

والعكافية،*دبيةللمؤسساتدببقمنظمجهدالىالامرهذاتتمدى

يقظ،ادبيصميرهناكيكون(نينيغبم...دس!ةغيرأو!لانتمية

هـنكللحمايةيستطيعونما!رأيديهميملموان2الىالادباءع

وهوالرئيسيمسلاحهمويفقدونالنفسيالاضطراب؟الالمفيقطون

لم.

الكتابشبابمننموذجذهنيوفيالسريعةاررطورهذهكتب

دورهلهكانشابكاتبوالمهثوي.المهدوياسماعيل:هومصر

كنتفاننيشخصاليوبالنسبة،الستيناتواوائلالخمسينات

المسالةولكن،ومواقفهآرائهمنحيرفيالاختلافأشدممهنلف

صاحب"مسالةهبىبل...ومواثفآراءمسالةليست(

الىالامربهفانتهى،حادةوثففيعصبيةكلروفتحتسقط"

الىالامربهانتهىاكثروبصراحة...العصبيةالامراضيضمضفى

واحدهثقافيةأوأدبيةهيعةكأحركلمذلكومع.المجانينضشفى

أحديسأللم...محنتهفىومسماعدته،الحقيقية2وضاعه،فة

هوهل....علاجه!توى!كناحديسأللم...واولادهاسرته

اكاتبابهذايصلانعلىقادرغيرمسشوىانهأمالمناسبمتوى

رعايةهناكهلحد2يسالولم.الشفاءررجاتمندرجةاي(

الىتحولقدانههيالمسالةانامالمثقفالمريضهذامرامة!ية

حقيقياشيئاهناكان...فيمةولالهاهيئلاعاديمريضرد

مناضطرابيمانيالذيالنوعهذامنومريض،المريضكرامةمه

كلروفهكانتاذاوحددةعنفاكثرلا.رمةيتعرصىأنيمكنونف!بمسبي

القضضةهذهعنالحديثفياطيلولن.ورديئةسيئةلاجية

معرضوفنانأديبكلاناقولانيكفيولكن،ا!متيفة؟سية

صاحبكلوعلى...وائتفسيةالعصبيةالاضطراباتمنالتوع؟ا

واكللامالمحنمنالقلمرفأإحمايةفيباخراوبشكليساهمأنأ

وجهعلىالراهنةالعربيةالظروفوالي،بالذاتالمهتةبهذهتبطة

فيالوحيدالنموذجهوليىا،هدويا-ماعيلان...فصوص

اسماعيلاقدمواكنه...شملأدةأخرلىنماذجفهناكاجلا11

فيوالادبيةالثقافيةالمنظماتضميريوقظلعله...كم!ثالثوي

انسانيةلمحنةيتعرضمنكلوالىاليهي!افيمدالعربيإطن

.الاقلاماصحابمنوعصبيةفسية

مثلومجروحمتالممجتمعوفيالنهايةفيهوقلمصاحبوكل

الاقلاماصحابينتبهلموان...المحنةهذهثملمعرقيصتمعنا

شوطمسئوليةاكاريخاماميتحملونسوفشكولافانهمذلك،

يكونالحسابوسوف...فنانمنواح!رجنديمنواكمركلالبمنئر

.الحدودابعدالىوعسيرامؤلمايلاياممنيوما

علىدائماالمريضان:تفسشاوبينبيننانقولانابداي!زلا

ومعنته(مصيرهوعننفسهعنمسئولاونعتبرهوفهملهفننساه...لا

القلوبباصحابيليقولاالاقلامياصحابيليقلاموقفهذا

والضملألر.لعقولى

وكأهـكريم.انسانيغيرموقفانه

النماشرجاءالقاهرة


