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أحمحى-----ححي،-----------------.
اًول!وءأيلتةء"الةراءعنالم!مهتحربو)كنها،تعرؤ"!ريكاتبءنالهـ"مالتةريرووفا((الاداب))تلةت

...ضرر

لمواقفبالنسمبةسيمالا،فد4حاءماكلبر!ال!ضرورةقنبنىانها!اي،وتحردموضوهبةبكلال!ئؤ/ررتنشر4والمجا

...ا!!رةالقنرةوبوق!ةوه!قدنمحترم!المصرييبنالذينا!دباء،هضالاال!و،فىكائبير!كديلالممت!لىابتثهرر

المعالنهجنامهموخمحمة،ا!رر*!ةالدحيالأةوراصديالنقادامامو؟سمعاوا!دئاقشةالرذمجالنفه!حفهـنحن،ولذ!ك

الةدةوبر.هذافط

مرهـزالمأفيةالازمانمرعلىكانتمصرانءنالرغمعلى

الريادةبدورقامتانه!منالرغموءإى،االعربيالوطنفيالحضارة

متتاليةلحركاتالتدفقمستمرنمبعثمةىنبالذاتمصروفىكي،دائما

العربي4ورداالطهالاويرافعرفاعةعصرمنذوكانت،وادبيةم!رية

فترةبوادرالاققفي-لموحفانه،المنطقةفيللثقافةالاوحدالحقيقي

الثقافيةالساحةفيالانيحدتلمانتيجه،ضيقيةثقافيةانتكاسةمن

الكنابة،لعزلى،الرسميةالادبيةاررلطةهحاولاتمن،مصرفي

ييشانهالمفروفيمنكان،اتجاه،دةولعب،ا)ـششرمجالاتواغلاق

هـنابداتخللمالتي-مصركي9الثقاؤيةالحياةهامشعلىدوما

ارجثثذيهيوها-الادبر!ةالحياةيتصدربدأوقد-الطفيليات

اتشراودور،حهـفوال!المجلاتوتملأ،القبورمنت!خرجالمحنطة

وتبقى.(بالطبع"الخاصائثردورعلىلتزحفوانهابل)الرسمية

فيالجلوس،اوالفرجةمجردفقطليس،الملتزمالمثقفمسئولية

:نقول(وخلافهارراومةبله)ازفراتواالطوه!تواصدار،مقهى

وهناك)وحدهامصرفيليس،ا(ثقلإنكاهلعلىالمسئويىكأتبقى

الشرفاءلكتابااكلدثوةولكنها(الطاقةيفوقماوالحصارالقهرمن

الجري!ة،هذهلكشف،ابرهعا!ا"وفي،الهربيالوطنفي

تسقط.حتىبهاوالتئديد،وادازء!ا،وتعريتها

ولف،ملا،دقيقاسيكونبانهالادكلاءنست!ءلا،التاليوالتهرتر

،العينانراتهماكلذكرؤكامخلصةتكوناننتمىمحاولةمجردولكنه

...الاخي!رةالحربفيهاحدثتالتيالفننرةمنذ،الذاكرةتعيهوما

تعفرهلندنب،عنهاالعي!اغماضاو،اًلحقيقةتجاهـلان

ايضا،موفففالصمت،وي!هدلكتتفهووااىالمثقفينوءلى،الا!ال

مكتب،الىالجدوسمجردفقطد-ت،الابداععدىالقدرةوان

!فدةكعمليةجوهرهديالارراعاًنبرل،باركلماتالصفحماتوملء

فيبالارتماءالشهورفيوتكتهل6نقاءلح!ةفيتبدأ،التعفيداشد

لحدوثهامكانيةثمةوليس،الننواصوحدثو!كذا،الح!قىحضن

بمثل،مهاوماتهماوبصفنهمالكتابفيهيساهم،ملوثمناحفي

الذين،رواثناانهـمنتصوركنامون،اشديداوللاسف،يحدثما

امامووضعهم،بمذفمح!متهم-الطالعةالاجيالنحن-ءعلينايحب

الكسابمواقفالغهـبطةبكلنذكرانعليناويجب،مسئويى،تهـ3

دفاء"لشبيبةااصواتالىاصواتهمضمواالذ!ن،ا!تنرةإءالمعريين

وقراقي.5اداعن

الثقافةقضيةوتبنيهماللبنانيينالكتاببموقفلننبدواننا

نذكركط.لقوشفيالأخ!رؤتهر4اانصارابرانمصرةصأ/لكتاباوعزل

ادريرسسهلالدكتورؤموفف((الاداب"اصراروالغبطهبالتالدإر

القضية.هذهبنرعلى،خاصة

بولجان"الؤرالفرنسيالمفكربمودكذلكهئ،وفببد

ديابىدرةرايةدائماحولىالفيلالرص.الشرفاءورفاقه"سارتر

الم!يرية.القضاياعنالدفاع

الواصحةال!روقوت!بن،الصورةل!نا.لكللللو-اءرجهةان

ذهـر،المجالهدافي"عبخاماوليس،قىالمحريالثقافةمسطرفي

ادالفة،المعريةالثقافةبناياتمنالزائلةالا!لعلىلبكاءواالمآثر

ا!ثقاؤ!ة،الساحةفيالان-حدثبما،ألاولالمقامفيمعنيونولكننا

ان-يجب!انهذلكمنالرغملى4و،الحالي4وانتكاستها،ءصرفمما/

القورةحإةؤءالثرقيالفضرةبانتهاءالتوتالتيالمشعةالبوادرلذكر

اداءعنوؤ!ا!ها،،-!يالاسدورهاات!اءافى،المعرقيالوطن!ية

الكامل.ثورها

بوعيهالحقيقيةالنضالراقيالانيحملالذي،اًلجيلفتحفقد

اوا!عاقض،إ،تحلإللمحيالعلم!ماابالمنهجواإمانه،ونقاز"،التاريخي

41صريئ،الجامهةفيا)ئصلرايةالانير!عالذيالجيلهذ،المعاش

الجونفي!"داله!رةتزجوالذي،ايضاالثقافةمجالوفي

ممطإرةكانتيةثقافىصلياةعلىعيني!هفضح:نقول،شومكل4صريةا

.للامامخطوةتمثل،بماخراوبمفكلوكانت،بداياتهفيالثوريللمد

والسحينما،الننعردور)المصرو"أقذقافةمجالاتاهمتأهيمؤبعد

الذيا!ثقافياالتقنحفيالانراكبر!اكانءساريععدةقامت(والمسرح

نصهؤهاكانتالتنالكتبنوبةانمنالرغموعلى.داكاذحث

حاجةفيكالت(والئشرللطاعةالقوورةالدار)الرس!ةالمؤسسة

نالهاامكنلجيدةاالمؤلفاتمنبعضاثمةفان،حقيقيانتقاءالى

.الذورنرى

اعلام.بانتطامت!صدرالدوريةاختبامنسلاسلءدةهناككاذت

هناكوكانت.التراثكتب.كتابالالف.الثقافيةاًلمكتبة./الرب

والقصة.الشعرمجلات:للثقافةالمختلفةالنومح!ياتتغطيمجلاتعدة

المجلاتبظفهذا.واًررينما.والمسرح.المعاعروالفكر.والمجلة



التي،المجق1هذهجهلالذيفما.الصحافةدورعنتصدرالتي

؟الصدورعنتكف،الاولالمقامفيتقالمحيةخدماتانهاالمفروصمن

انتهىعميفاهجومالاقتفقد،الاولىالمجلاتمج!موعةبخصوص

،الهجومهدالواءحاملعوضرلويسالدكتوروكان،اتوقفالىبها

نوعيةكانتاذ،جوانبهاحدفيمصببباالهجومهذاكانولقد

المصرب!ةالثقافةوجهالحقيقةفيكمعللاالمجلاتهذه!بمالمنشور

السيطرةالكتابمنالسهلمفيوناستطاعرهاصد9وبمجرد،الجديدة

هذ!اصدارسياسةفيخ!،با!طبعذلكضتهعوالى،مقدراتهاعلى

وأ!ةمنبأكثرتحفللاكلهاوالشعرالقصهةاءدادوان.؟لمجلاث

المفروضمنكانولكن،الهج!الادبافارفيوضعهايمكن(،فطعتين

سي"ستهأتغييرالىالدكوة،اقفالهاعلىلهج!م1ينصبانم!نبدلا

منالمرءيوفعهانيمكنالذيفما،عليهااثثرفيننوعيةوتغيير

ناقداو؟اباظةثروئاو،قيموركمحمود،الزمنممليهعفاكات!

،4ادببنوعيةايةمنمحددموقفلهولشى،عليهالطفيريممئر

القطهالقادرعبدكالدكتور

الايمكننالا،الاوسعالساحةوف!،لكأمنالرغمءلمى،ولكن

فياستمرتالتيالمجلاتبهاقامتالت!الطيبةالجهودنذكران

،"المجلة"وءجملة"المعامرالفكر"مجة،الفترةهذهبعدالظ!ر

محمودنججبزكيالدكتورمعالمنطلقفياختلافنامنالرغم!على

نوعيةاننقولاننستطيعلافانئا،بهرهمنابر،اهيمزكرياوالدكتور

اهـرداةمنالدرلأءلأهذهعلىكانت(ص!المهالف!مجلةفبمالمنشور

الرغموعلى،السابقتينوالشعرالقهمحةمعلتيفيسائدهكانتالتي

جيمهلاعمالعديدةفرصااتاححقىيحهى*ستاذفان،شيءكلمن

."ال*صة"مجلةصفحاتعلىلتطهر

من"كتابالالف"ممثروعبهقاممايئك!اناحديمستطيعلاكما

الممكن،منوكان،العربيلآالىوؤجنهاالعالميالنراثملألفاتتقديم

يديهبئاًلعرببمالقارىءيجد.ائلميشموانالمشروعلهذافدرلو

ه،نسافي.التر".3ظمنجيدهنوعيةذاهائلاكوا

البدايةفيتصدركانتالتي،((العر!اعللام"سلسلةانكما

،العررىاثالترامجالفيللباحثينمحركةكانت-الشهرفيمرتين

.الاولالاعلامائارفيالتنقيبعلىوحثهم

،العديدة1الابحاثمجالتغطيالثقافيةالمكتبةسلسلةوكانت

القارىءيدالىللوصولالمختصرفرصةالبحثفيهيجدفاصبحتمجالا

.الشرا*علىامكانيتامعيتناسبوبعرالعادي

،،عالمبلآءممرحيات"و"المعالميالمسرح"سلسلتاكانتكما

اب،لممرجال!عااحرآكأ،بهاالملحقةا!قيءلأبالابحاث،وتغطيانتقلان

والحديث.القدحي

ه!ماكاديى"ابح!اثاكقدم"الانساف4تراث"مجلةوكانت

.مامبشكلالانساليالتراثجوانباهممعرفةفيالمتخصص

اقفالشرفوكان،تتوقفانكلهاالدورياتلهبنهقدرولكن

"اباشرةاالنشرلسياسة"المخططين3كاهلعلىواقعاالمجلاتهده

...القلماويسهيرادكتورةاراسهموعلى

باكملها،حكاية،وخلالها،اغنرةاهزهتلاف!يماحدثماوان

الحقينيفي.بالمهزلةاثجه

والادب،الجديدالادبدعاةبينألشدهعلىالصراعبدافقد

كيفيا،تضرا-المرةهذه-تغيرقدالجديدالادبوجهوكان،القديم

الحإقيبط،الادبفيمةضعونهافيتص.لىوفنيةأدبيةحركةبوالروبدات

القديمبينخليطاكانوالذي،الفترة-هدهفبمالسائدزيفمبينة

وببن،الحسنةالنواياذيالقد-موبهبئ،الممملنىالفهرحامل

التاريح.وتطورالزمنب!فعلقدإمااصبحادياالجدإد

،العطاءعنكفتقدالاواى4ترايالالشالواقعيةمدرسةكانت

--نالرحهوعبدالخو!ياولطفيالهالممببنامحمودلوادهافىدارته

قلدلألمارتميةااك،ضءأخضأنقي،الر/مسويوسفالشرقاوبمي

يرمة،اونا19قوالبلخمابلمحبم،النفس"عالنضاليواصلواانمن

الراظآثو!ا،المقيقيةالاضافةمرحلةاليالدعائيةبمرحل!والمرور

الجديدة،مناصبهمفي

أل!نببدعوالج!يدالادبحوكةوقهإم67افقا*فيحدلظدفا

كانت؟عريبةحكايةفأي،خاععةوقفة

لافجهوشؤفيرة!يلخانسركةهدهبواد،ظهركث68!ا،تبدافي

م!الافخانرجخاصتجمعاىايدعوالمجالوكاز،مضقانربةاتجاهات

اصدرانوكان6السابةلةتخبطه(برمراحلفرتالتيالر-ميةالنشر

وفيحوا،1التفوا(68ا،ريجا)خاصةمجلةالشبانفنمحموعة

.الادبوجهلتفبىشديدشوقنؤسهم

عددهلكثرةبداجي!!-المتاحةالساحةفي-الرا،يئحولأنوكان

لآمعرهـ-منالنابعالجديدالادبهـيادة..."شع"يةمسيرة))

.الابداععمليةفي،(الحقيققىالقيمة"النئوالتفات،شمولية

ماانعلى.بعيدحدالى،فنطةذلكمعظ!لتالامورولكن

-قىالادببالصمحةشاركتوقد،التباشيربعضيحملكانحدث

.الج!ودهذه4!دفيالمساءلجريدة

عبدالمعطياحهـمد))المعروف!الشاعرمنبمبادرة"المعركة"وقامت

ال!ددامام"اليوسفروز"فيالادبيةمح!المهبفتء"حجازي

ايضا6هوكانالذي،والسائدالرل!هك!وجهفي!رانهمعنليعبروا

،الجبإدالهـجيلواتهم.المتفنئيوالزيفالحقيقيةالقيممنخلإطا

الجبلوردوجهـ.فيالن!مومجالاتوقغلبمعاداتهالقديمالجيل

نعالأموروحرجت،ثقافتهوضء"للآ،الجديدالمجسلبجهلالقديم

.آصرممهبفياالمياهوجبرت،الصحيدحنصابها

خاصاملفاؤأصدرت،((اًلطلمعة)ءمجلةالدعوةهدهتلقفتثم

حاملهامنفيهاتطلباستهأرةووزعت"الشبانالادباءيختكلمهكذا"

الادباءفيرايهابداءمنحاملهابموقفخا!كأتساكلاتعنالاجابة

وبتصفح،الرائصلومشكلة،'لوفىقمضايافيرايهوعن،القدامى

بطر/يئربم،وقعتماراتالاتهذهاننكتثف،الملفلصفحاتجديد

منقيمةايةيمثلونلاولكنمهم،حقاحددشبانايديبينالصدفة

...دلصريلا،مقصوداالحابةوجماادخمال!كانوربما،نوعاي

خاهـى"طريق!هما"اضهاالىاولها،ئتجريالاموركانتفقد

المناف!ونوريهااختلطالتيبا!ركةاشنيوكانت،مشوشةوبطريقة

سيبنةالهجوما!كهاراورد،ال!راجبالاعداء،الدكوةباصحاب

النية-!نفرضعلى-تننجاهلأوالت!،الغريبةالقد،مةالتهم

!يعوضلويسحتىوساهم.طالعةادبيةحركةلالةلصحميحاالمسار

وافيةبدراسةويقوم،النقديبدورهيقومانمنفهـبدلا.الامورخلط

الزافن،للمدء-نورفض،حقيقيةاعمالمنيديهبينوقعلمأ

على.القديمعنالمدافعالقدامىالكبارمنواحدابوصفهرايهأبدى

المقامنفسفينةسهالدكنور،ضعأنيستطببعلأواحداانمنالرغم

كلهماث"انا،دكورةالدكتورةواتهـمت،القلماويسهيرالدكتورةمع

(إ.الغصلالقولبهتام!همواقتهت)الاملاءقواعدمهرفنمنهمبعدم

الذيالاصتماعبمالذكاءنفسكعادتهذكيااخوليالطفيموقفوكان

الدكتورقالومادا(عكش"الظروؤءأثبتتو!د)بجدواهداثمايلأمن

هذهمنالدكتورموقففيوالطريف)ا،وففنفسالؤهـ؟القالرعبد

اعمالمنعمللايتهفراعدمعنفضلا-فعلاثبتقدانه-الحكاية

منوالتي،نفسهاالاستماراتيقرالمانه-الفترةهذهؤءالشبان

لزوم-وبالطبع،عامانطجماعبسماعكنفىوا،عليهايعلقا."المفروض

،،هيافة"اثبان(كثرلاحدكانت؟لصدفة،واحدةقرأ-الشغل

(!لةصحاوغاافرو

تبادلمجردا*كاقياوكأن،شديدة(،لخبطة)احدثتوهكذا

يزالىمآ)نضباممتكأنولكن،وصفارهمالسئكباربيئشتائم



السوةأمانةوقامت،السئويىنآذانالىالاصواتووصلت.ثا؟ما

اًلحركة،احتواءفيآخر"عيم"بدورالأشتراكيالالحادفيوالفكر

وعلى،الرسميةالساحةفبمآرائهمغنللتعبير؟الجدد1)ودءى

عنالجديدممثلوفيهاليعبرأدبيةندواتعقدتكلهالقطرامتذاد

الئدواتانعنفضلا)رسمميموفدمن!لوونوةمنولم،آسارهم

هيثةعلى،الشبابمنظمةقبلمن!والفكرالدعوةأمافة/ظ!6تهافغسها

موجةوانتهت،موظفمجرد،للصراحةويا،ؤاميانا،نثمماباديعبا

كبلواثء،الزقاريقف!الاولاًرربانالادبا.م!تمربثدالننوات

،الاقنتاحيوموفبم،هحفوظنصبهالىستوكلرإ"-ضهانان!اد؟

...الداخليةوزيرجمعةلشعراويا!أمرافتتعأ!ا-أ"ةالدثاؤيا)

.محالو!لثجيبثو"؟كريعدؤلم

مجاثبفتحوالمناداة،الجددمطالبرفعالبعضالصمطاعولكط

،نحادبقياموالمناداة،امتابمنالمعهـتقلينواخراج،اولمو!اك!مر

هعداوهن،المجالهذافي*الوفيالقولىكلاةاضم،لل!ظبعام

في41طروحة"ياالقضاكبرانهالمفروضمنكانوالذي،الأحيرالنداء

هزليةصيغةفيواختنلاق،الناقشةعنوابمد،نصهثطهـب،ايوتمر

بصبمرانوكان)للكتاباتحادوجودعلىبالمملتوصيئ-ميت

الالحادهوواحداتحادغيرممرفيليس4بازالرفضهذاالم!مثولون

(!السشوربصلكىالاثتو

الاتح4دوممثليالجددمنيئمقررتعيينعنالمؤتمروانفض

اروتمر،توصياتتنفيدءلىللعمل(الشبابمندة)ي3الاشترا

ولجانالجددبعضبينح!قية"عركةره"قامت،الحأقي.لأقةو!-ءلملأ

،الحكا!ةوانتهت،مشرفةتكنلماكتيجةولكن،الاشتواكيالاءحاد

...بالؤت-حكايةوككد-

كانتعدد!للوفبم،المخاضالامتعا،ي(68يجالير)وكانت

كمتمداًمافيالقراءعدداكتسبتقدتكنلمااتووبىا"وركلتعادب

الهزيلن،الت!برعاتوبعض،اصدقلالهابهضجهودو/"(!.ل(ءيى"

المصرية-اثمقافةلهيئاتالعاماهـكرتيرفممنمنتزعةومساءدة

جانبفيهوالذي،الخراصادواردطريقوعظ-ءص،بالمصووسف

الصراحوبفضل،لعاماالسهـرفيردائرةفىموكلفمجرد،ءضهكببر

اوعظمةبالقاءتتفضل،العامةالسكرتاريةمصلحةكانت،الصيم

فيالوقيفء3بجة،الناتجةالفوهةهذهلسدكمساعد!عطمتين

لا:بأنناممافةللبشرلشهادةااطنوا،المثلو!رب،الجديدوجه

الجديدأكلإقفينقفولأا'وراهب/!بم

ونفتقد،جديداحزنا(68جاليري)،توقفثم)تعثروكان

الاولى،اللحظةمنذ،اكثرتثلورالىحاجلأفيتجربةكاتانها

جاداتجامفي،المبلورالصحيحطريقهافبمتجرييلا.ورىنفلم

ببنكالفرقليسولكن،*ولالتكوينفروقثمل،وحقيقى

الحقيقيةالقيمةبوضع،الواعدةالحقيقيةوالموهبةالتحمسمجرد

.ال!صدارةموضع-وهرهفيالواقعمعاناةمنالنابعة

دويلهكانالممريةالقصيرةبالقصةخاصعددصدروقد

من،الاخطاءؤفسفيهو!توأكن،العربياًلوطنارجاءفىكبير

مشكلة"بمجردالمعييينالكتابووضع،حقوجهدونالبعضتمشل

التجارببعضءع،الحقيف*المواهبمعالمستوىنفسءلى"لثقا؟قىا

كانولكن،بالنابلالحابلواختلط،لشكليةءحاولاتمجردهيالتي

كاصينعمدينفاصدرتاوا!لةالهلكلجترالىا!دةلىيلالر

وبلبلةخلطفيهاوحدث،دويااقلكاناوالكنهما،القصيرةبالقصة

مقياسبنفسالاديبالىا&كلرةفياساسيخطاوقعانوكان.اكثر

المتحمس."الابهاوي"

كالتعددينسوىالعددهذابعد"ولجايىري"تصدرولم

،باللرةالماليالعونوفقد!،امكانيلالهااسضهلكتقدائر!.8على

ثون،التامبتوقفهاانتهى،اضدارهاعليالمشرفينبينشقا!وفام

.الرجوعفيأملصتى

،"المساء"لجريدوالادبيةفيالصفحةدبالذيالنشاصوكان

رئاسةالعالمامب!محمودتولياثرانننقلقد،الحركةبداياتمنذ

الفتاحعبدوكان،للاخبارالادبيالملحقالى،"الاخبار"تحرير

عسلىال!هورمنالحقيقيةالمواهبلتمكنبقسوةيناضلالجمل

حدثتغيراءلر،كليلاالحكايةهذهفتمرلمولكن،المل!وصفحش

(وهكذا)ادى،الم!ناصبفيتفرالىادى،السياسيةاهـلطةفي

المتواضعة6"المساء"لجريدةالادب!عةالعفحةالىالمشر!عو!هالى

و!اء،،المساء"تحريررئيستغيرحتىقليلةفترةتمضولم

خعالكفالىادىمما،المشرفوجهفياانيابهمنشباالدإ-بدر

الصفحة.واق!غلت،اجديدانشر

الملئعلىالالثرالىصالحورشديمنصورانشىتولىولقد

الهصصمنمجموعة1تاليةاعدادعدةفينشراوقد،للاخبارالادبي

والطريف،بحقرديئامثالاوكان"الشبانالادباء"مانش-تتحت

هولاءان(السنصغاريكنبهالشابالادبانلل!ةاعتبرنااذا)

هؤلاء)وهم،والاربعينالخسامسةاصمغرهمتعدىقدالشبان

العرببمالكاتبدارفيمشتركةمجموعةلهمصلمرتقد!أنفسهم

وه!ول("الشاباًلاب)ءالشعارهذاتحتت!درهكانتماضمن

الحركةلغربمقصوداكالهذلكوكان،واضحاالتلفيقلنايبدو

والسفالة.الخبثمنالطريقةوبهذه،داخلهامن

تحريررئاسةفولىانكان"المعمعة"هذهغضونوفي

4!حاكالتخطيطعلىقلرةيملكالذي،النقاشرجاء"الهلال"

الهللكل"روايات"واستطاء!ت،غرببيناشركأي)النشرمجالفي

قيمتهافينشكلااعميلااعدادهابمضفيتقدماناشرافهتحت

،وسثاقأبناء،اثمالالىالهجرةموسم:المثالسبيلعلى)

بطريف"،النش!هذاوكان.!الخ..اميركا،المبحرصمت

بعضبسببيتجلى،والجديدالقديمبينالمعركةمجالخارجاخرى

كا.تاذ،التوقيتبسببثم،نفسهلرجاءالشخصيةالعداوات

تقريبا.نهايتلافيالمعركة

فقدعوضللويسبالنسبة؟حقاالروادموقفكانماذاثم

،محفوظنجهباما.اهـ"بقةالاحداثظكلمنموقفهعنتحدثنا

الاتسى؟ماتوتوزيع،الثديدبتحغظه،دائماكعلاته،كنفىفقد

ريش،بمقهىالشهيرةجلستهفيالشبانمنحولهمنالملتفينعلى

منكثرعلىتنملا"68جاليري"واثنتيناوماديةمعاونةوقدم

النيالامر،الشباناعمالتقديمذاكاذبامكانهوكان،هذاتح!ه

بصراص"رايهقىلاو،لهماًلابوابفتحعلىالمملاو،دائمايرؤضه

أغلب،رغبتهيبيمكانولكنه،للمواهةمخالفارايهكاناذافيهم

لانهاربما6بلأخراوبشكل"الهوجة"هذماستمرار!،الوقت

بالفعليستعقالذي)المعادي*تجاهفربفىصصالحهتخ!م

المصل!"يخمملاغريبموقف،صحاذاهذاولكن،(ذلك

فيكبرحدالىويساهم.نفسهاالذاتيةالادبلقيمةاحقيقيةا

الشخصية،ا!العاسسعلىالمعركةوق!يام،الامورتشويش

علىيعيشس-نرالىلأكما-وكان،!ن"نجما"كلالبنااصجمحوقد

.ميرامار.النيلفولىثرثرة.الثلاليما)الحقيقيةالسابقةماثره

.(المظلةتحت:الوحيدظالقصيرةقصته

الشبانلبعضالمجردةالصداقةيدمدفقدادديسيوسفاما

نفسهالى"يتنبه"فاخذ،الشخصيةمشاكلهيعلاليكانولكنه

...ثبمالاهرام"فيالمشرقومستقبله

فيخاصةمشاكلمنيعالونروادذامنكثيرااناعتقاد!وفي

ماثرهمالىيلجاونيجعلهممما)آخرش!ث!ايقبلالابداعمجال

ادرالبصفان،(نجومااصبحواكوفهمعلىويعتهـمدون،السابقة

مننابعهكانتالريسويوسفمح!فوظنجيب6لجزهاالت!!االصكليمة

الذي)المبقرحماسهماوفي،الكبرتيئموهعتيهمافيامامنةالقوى



بي!اسوعلمناكما،ذللمثولكن(4نفهولكنهلاربعين2الىمتد2وان

اف،لفلآ،العصورو"فيعمرنافبمالاؤفىادوبقيةوةوكأرو!منعواي

عصلوكل،"ديداكتشافاكتشافكلفخلف،ارةباكاف!غمر

هـووهدا،جدإدة.وعيةمشكلة!رع4بقةس4ئويورشصكل"يحل

،.أرلاسخصاهربرو

ا-لخقيقيئالبداياتاثر(كالجهبم)كفاالكبرينكاتبينالكن

اشسإبةاءجردمملىواقن!كوا،اهن!ماالئو!بيةالقضايامناةشةن2

الكتابة.علىالقدرةهجردلى2اسضلمناد،"غليف)ءهيافني

س-نؤ!وهوبيكاسوحققهالذي؟لاممنتهم!ؤءا!نالمثالىسجيلؤهلى

ولا،سطحاللوحةان:قول4همهلخصهوالذيواكلثثمويرنلساره54

بمورهـ!اده!الثالثالبعدطر!عن،باصنراقهلايهام3يبمكى

المشكدةهـدهوح،حضورذىمرئيكعنمرالكللفيالتفكهرالى

اثرلمقلكوفاذه،الساليعلى،اللوحةداخل-الظل-بطرحه

ناهكض!كما.ألتكف:خةالى(الولدانلهولو،يشصب)-جارب

هـ-ولأحاديثهمكاالروائيينللينبالمغ!لةالمعاناةهذهنلمس

المعروفس!لآالكنبهـ!سلةالق!ارىءيريوبيئ،أهـ!مالهم

.الاؤ!جعسازاتلهذهعديثةامثالافيهايج!د3ك!ه*أ!،*ءأا

اصتمراريتهبسسببربما،لبيكاسوباووبةوشائعععروفوهنا

،مسارهوفي،لقيهإالتياثهرةودرجة،متأخرةسنحتى

*حساسبهذا)يشعراًنبغد،نفسها!شافاتهاذرفضدائمكان

.وهكذا،خر7اكتشاقايفرضنفسهاكتشافهبرأن(المن!لالواءفي

الهظهب!الرفضموقفثناياهفبمءتضمنا،اقعامنالرفضهذاوكان

فالموقف.بالطبعالس!ياسميالمجالفيوحتى،الخافعلا(لنعمأ

المشكلاتومعاناة،الابداعمجالفيكماهو،واحدالرفضمن

المطروحةلقضاياال!مليةالممارساتمجالفياكما،والشكلية"ئ!وبحبة

هذهاناذكرانانسىلا،الكلامهذايحورلاوحنى.يوميا

.الج!؟هريواظهار،القيمةابرازعلىقدرة،النفيعلىالقدرة

"المجكود"فكرةبمد،س4الاسهذاوعلى،قالانيرمكنهكذا

الحنيقي،الانتباهوان،العطاءعنويكفون،!بارتنضب4لمبدعيئ

اإقاهياليالحديثفيالتحغظمجردليس-الحقيقيفىألحذر

مراقبة(تليفونكلوعلى،عهونامقهىكلفيانيصف!فكلنا)

الن!سوبطر!فيأالسيرخطواتوراءاًل!امنالخطرفيولكلط

ا،هلكة.

عنا(رءيحدثانيمكنكيف،الحكيمتوفقسيديياوأنت

زوزهاالتي(؟جديدموقففينا7وازت)(.عق)الاديبقصة

هـصا.جيلالىالاساءةبقصد،"*هرام"صغحاتعاىونشرتها

؟القسوةمنالدرجةهذهو!لى،الأسلوببهذاتحاربهجعلكالذي

منلخلوه،بالطبعموقفكيتضمئهالذي،الغريباكذ!تراصثثم

للواحد+لمكنكيف؟الادبفينفسهاانتآمالكحقق!تربماموهبة

الشديد؟بالخجليشعرولاالسرحيةهدهيتذكرأن

موقفصاحبياعتب!اركبكنتمسك،حالكلعلى،اًلنا

وربما،الشلإرللبيانواصدارك،البطولبمالموقفهذا،جديد

تلكفياسادالنيوالمرجللوجنظرانالسسلكبارعنرهناككان

نغسوعلىالطريقةفيفس،اللعبة!ءللخوضباعثاوكانالفترة

.المستوى

***

التادس،الاحداثبعضنذكرالصورةملامحلبعضواكمالا

ايصى،الحلمبةدخلفقسد،الفترةهدهفيجاربرةكانتوالتي

هـلاحعنتخماىقدكانكموتتكر،الصبورعبدصلاحاثاعر

"بلاديفيا!ناس\)و("القديمالفارساحلام)1مبدعالصبورعبد

حاربوكم،وأنمثرلإطص!اعةاقوميةاادارافيبمنصبهورضي

أحدفيبشرناولقد!حقيق!،"واهببالفهل-مئصبهخلالمن-

ا.تقلقدكانالذي)(1ايوماخبار))لجريدها،دبر!ألمل!قىأءداد

ظاءانىبفضا!او،حول،!كل.ورسوأفيلح2صرشديايديالى

ثنحيسمنين!(فثاءفنفعلأؤأزمهو"ألمجموعاحديومكليضاف

،أملمنالبعضخالجوكم)أفجديدالأدبعنمتكاملةثرافتمةبعمل

نفا!اولكنئا،(أبجديةالحركةويرقيممختلفايالبمصوتأوزؤبم

مهكبلكئ"االموهبةورواضع9كاتببتناولهتالمقالاولفبى

غضبلابعغرءو/ءهةالهوجةكانتوقدالصبورعبدصلاحمنينلول!

أدذكوداتش!أبالكاتب)التاليةالمظروؤ!أثبنتتوقد.(...اليه

صالخحاسيةكنوأحداوأصجمحالصريعحةالخيانةعنا!نيتورعلا

وفونأتانصبورغبذبصلأحواًذاةوفى!غهكمحانتهالبت!(جودت

لب!مع!لىاتهل!سموىفدياسعاسأوإ؟قذيمئهنيأفاأنىامدتناد

سملابىا؟ا-طيقلابما!نهوالكلامكشههعلىتلإرأوااديناالثان

الجديد!الأدبحركةعلىأميرايعصبه

سإول،الثفخصيةللمسألةوتاكيدا،التالىالمقالوفي

التنافسوجهيهرفهو،واحطهدؤمة63لثينالصبورعبدصلاح

الغميطىتني،جمال-ا!خرموأءهةلإئيمنهم!كلافعو،يبئهما

يطلس!قلان!هله"!حة"للاولحثطويى-لأ"ا!دالطاهرويميى

ءمثروع"ويسميه،"نحةا!،هـهذهويسلب،كاتبوصفءفي

صديكيسنيبنمتعمدةووق!بعة،!اصحتحيزمنلهويا!"كا!ب

مه*توالتهت!اكئافسفيهيحقمجالفبىبشرفمتنافس!ين

اي!ضا،النهايةوفي،اتجاه3-لمنعليهانصببهجومالكاتب

.شيءرحدثلم

والقديم-الجديدببئالمعركة-كللاالحكا/بئلهفىهكا!ولقد.

درةب4ثمةانغير،يتخ!بطالجه*بموكان،ومعارصوهامؤيدوها

بد(فقد.كثيراتثمرأن،ا،ستمرار!افدولو،الممكنءنكان

طر!ينبين،حقيقيةبادرةكلمنالمس!شوىلممسوعلى،فعليحوار

تلشصيمكنولكن،الاشتراكيةللواثهيةالانتسابمنهماكلادعى

الواقعيةملوسةمنكلالىالا،ت-ماءفي،الطر!ينكللأمو!ف

الحماليسئ!هاولها،ا!كلاسيكيةالاشتراكيةوالواقمية،ضفاةءبلا

الهصالمفيالواثه"يئالنقادبيندائرايزالماالذياعالعسفى

كالبالروائيالناؤد،ضفافبلاالوا!عيةاتجاه-!مثلوكان.كله

وكان،كلفتوخليلفتح!يماابراهيمالإخرا!لجاهوي!ثل،هشا

(،68جاليري"صفحاتعلىحبيدةمقلاتعدةالحوارهذاأثمران

حافظوصبريمقارشفيقالعواع؟جمماودحل،الادبثةا!مماءو!و!ء

.الخرا!اردواثو

يجدر،يالعاماثمرمجالفيتجريأحداثهناككانتثم

بداكلهورفترةووسؤفى.التخص؟صوجهعلى،اليهاالاشارة

الحمبقسكأؤكطوهذه-مجموعةثمةكانت،المجدواثعدارقصه

وبسوعهالعامبىا(ثعر&طبيه!نكلراالدؤ"وجهعلىحصرهايمكنلا

اقدامهـ!رسختالتيا،ديرسةرجوارالوقوفتحاول-مصر؟رجاءفى

وقد،الابنوديالرحمنوعبد،جاهينصلاحرأسهاوءلىقبلمن

عنتخلىقدلاولانباعتبار-افاتباهمإ-الجددقصد!ما

تفلىالثانيواعتبار،للربحدرااكثرأصرىانواعالىهرالعف

المفضهلة،والملاحمالخفيفةالاغانىكأابةالىاشيإرهوياالنضالعن

.الجارر"بالاحداثوالتجارة

هـى-الخاصالهجومهذاعنبعيدا-لجمعاهذارفع،لقد

بكلوءملوا،الحقيقيةالنضالرا!ة،المعرإيناماميلةاشعراء

و/التجمعدو*نحاءالقرىفي،الجماهيوالىالدهابء4ىقدرات!

قطاعريضمنيلاقيترابمنالعاهىالشهرطببمةوءكنتهم،الطلاببلا

وبداتالقائقل!"عشفتكدكلألتاًلتيسالمصريةالجمإهيرمن

ونجيب،نممؤا؟ادلأحمدالرفضاغشياتوأصحت-غفبثورةفي

كئيرين،وفيرهمالغزويىواسئمة،لىجمفومعمد،الديئشهاب

امرهملمى2فاوبين41اشوا!تحم!كاتيا!،ا-"نكلعاىتتردر



والزي!،،للقهررافضممس!سون.اففلظدرببمآمالهمو"جمثنر

اخربايعانونبالذاتهولاءوان.التاريخوجهوتنسو،"،)تمس!ل!ا!

لمظالجدبالطلالعمعولثرفبصلابة/قفونول!المواليومبمالى!ئ!ف

الحلولورفض،موقراطيةالدمعركةخوفيفي،وطلابمث!قفي!ةق

الانوناميماه

الطلىكلة"لأمجلةبهقهـامت،وجادحقيقيدورثمةكانولقد

جسادةبالرةأولوكانت،لهاالادبيالما-فتصدوائر،يةالمص

وعدةعامامتدادوعسلى،جمادنقديبخننق!يبمالجديدالادبقتناؤل

قدكارواى)الثبابالكنابلاهم2دراساتالملحقصدر3،أنئ!هر

هسذهاىالمهمولكئ!صغيرخط4فاز،اثناناوكاقبكباكنوس

هطرعفينإومحمددنقلأملمنكلات--اولتااتكإاالدراسات

وابراهيم!،الشعراءمنالابنوديالرحمنؤعبدسنةابووابراهءم

ومح!دالغيطافيكبما!جمالاطاهرويحتنقاسممالحيوعبداصلان

دراساتكانت،اقصاصببغامنرجبحافظوم!مدمبروكابراهيم

هـلمى!ددمابأنالقولالممكنمنواصبح،الاول1(قامفي(-إدة

،الشبابلادب(مرةلاولاجاداتناولاكان،"الطليعة))صفحات

ء!دآخرهوالادبيالملحقصفحا*لاعلىامتدالذيالنشاظوكان

الخاصالاهتماملهظفقطفيس،-مصرفينشاظ-منالادبيةةال!ب

جيدامستوىيرقدمكانبالفعلالملحقلانولكن،الجديدبالادب

الاجيالبنح!دقيحوارادارةفيبدأقدوكان،ينشرماكلفي

:الملحقاصدارعلىالمشرفينأهموشملالهزلجاعولكن،المختلفة

حافظ.ؤصبري،الزياتلطيفةوالدكتورة،شكريغالي

وفد،الان1السائدالعامبالجومحاصرااًلملحقاصبح،وبالطبع

العامةللظروفنظرا،الادبيةالحياةفيالكثيريمثللامسخاغدا

التالية.

مجموعةحاولت،هذهوالجديدالقديممعركةهداتانوبهد

اغلبكان"الغدكاب"سميتادبيةجمعيةا؟ث،ء،اركنابمن

-ننقطفمنالبداير"ضينطلقسونواليكنابالشعراءمنأعضانها

فسادمنعليههيلماالادبيةالرؤلةاجهزةرفض:اؤلاهما،أساسيتين

ألععارهمؤمقالاتهم.فيالوطنقضيةتبني:وثانيتهما،وزيفوضحالة

منوسطيديوانينسوىواضحاانتاجاتقدملمالجمعيهكانتؤلئن

ينحيالذي،الاقجاههذا!هاواضمحاكانندواتهافان،القيمة

الفن.منالعاليةبالقيمةبالننضحيةوربما،اجتماعيامنحى

حربالقيت-انشائهاومنذ-الجمعيةانمنالرغموعلى

ات!بماالاماكنا?!مابلدىالامناجهزةكسصعي)فيهاهوال!لا

منسانبدونالنهايةفياصبحتحتى،لطردهمم!قنناتسنإجرها

بالطبع--وذلك،نشاطهاتواصلكانتبآخراوبشكلفانها(ثابت

ضروبا،الجمعيةهذهاعضاءوالكتابألنبعراءيلقىانالىأدى

تخبطة"!!يفيمهمالمذلكانالا،والقهرالحصارمنمختلفة

...الاغنقالحدالىوص-!الامرولكئ،المختلفةالدولةأجهزة

ؤشقينكلفتوخليلفت!أابراهيمالناقدينتقال2اتم19بداقيففي

تقريبا.اشهرثلاشلةمنذدلكوكان،كلفتعليالقصاصالثاني

بحق،كاملةما-اة،خاصةفتحيابراهيماعتقالحكايةوكازت

انساءوفي،الهرباستطاعانهالا،اشهرعدةملاحقتهتمتفقد

يعملاتيالتامينشركةطريقعن-الامنأجهزةءملتهربهفترة

"الاخبار"جريدتيفيصورهونشربهالششهيرعلى-كمترجمفيها

!كاو،العدالةوجهمنهاربكأي،مراتعدة"5أ!وريةاربر))و

يشاهدهالذيالمواطنمن!ب،اخلاقعةجنايةمرتكباومختلس

...مجزيةمنحةمقابللخطورتهءضهالابلاغ

الامناجهزةاسنطاءتبل...عنهيبلغلممواطنأيو!كن

لاالىالتوصل،المصريةالادبيةالحياةميالمبثوثةعيونهاطريقءن

اعتقالهءوممكانه

لكويتاكد6الصدىرجع*تجدلم،السببعنسالتواذا

الفانية.الحيإةهذهفيكثيرةأ-لئلةعبث

قريةيثقايلناددعوةبتلبيةالجمعيةمن(عضاءقامثم

أءضاءالشعراءاعتقالتمالندوةان!تاءوبعد،الكومتنبينفرىمن

*3عبيدةواحمدالثعاذربيومحمودعامرعزت:وهماككوةهذه

الاعتقالمنيومينبعدالشاذليمحمودعنالافراجتموفد

الئيالوبهوكانبالصدفة)اورافىعلىحوزتهفييعثرلملانه

معتلقلينبزالانةلاعبيدةواحمدعامرءنرتأما،(أشعارهيحفظ

...المكنوبةبأشعارهماا،متلبسين"،الراه!ةاللخظةحتى

المبدئيالتضيقتولىالذيالقسمضابطالسهبانحمثوقد

اصم(فهو)الطبيهببةعبي!هأحمدبعلةعلمعلىيكنلمالشعراءمع

الام:4يكنفلم،يسمعفلمحفرتهلديبنللمثولءليهونادلى

الصشابطبملابسوامسكعبيدةفا-تفز.وج!"علىولطمهقامان

،البابءشدالواقفونالحرسعليهانقغيالت!ووفي،احكوميةا

تىوركلاضرباعليهانهالوافقد.أحديرهلمعبيدةرآهوما

عامر،عزتزميلهتهديدائرللمستشفىنقلهوتمالارص/علىسقط

الشرءدلأ.الطبيبحضورطلبالذي

علإ-"ا(ج!نيانقملاأثبتقدالطبيبانمنالرغموعلى

هـذهمثلفيذلكي!سديأنعسىفما،المبرخللفربتعرفى

؟ال!ال

اخرىمرةالسؤالعبثلكتاكدالسببءنتسالعدتواذا

انية.الفاالتافهةالحياةهذهفي

رصيدالىبالطبعليض"ف-عديدهاخرىوتباشير-هذاوان

التابمنلمددالطلابيةالحركةفترةف!تمتالتيالاعتقا،ت

عهش*فىاجتمالذينالكنابؤهمالجديدالطلالعمعالمتعاطفين

وسمير،شفومحمد،نجمفؤادواحمد،كاظمصافيناز:خرامؤ

،!النصواسعصدىلقضيتهمكانوقد،الهلاا!يونب!يلتادرس

العربية.والمجسالصحفمنكعيرفي

***
عزلهلمكنلامصرف!الثقافيةالساحةضالانيحدثماوان

ادل!-اذاالفنون!ال!اانالم!وففمن،الظروفبقببةعن

هذهدارسيدفيقاعادليلااصبحالشيوعمنالكرجةهذهعلى

ولذ!،وحدهاال!ونفيليسال!اانعلى،لادب"الفترة

الاؤلالمقامفيبهامقصودالثقإفةعلىتشنالتيالحربانيبدو

الوعيمنثرجةالنهايةفيالثقافةلانأ،للوراءمتعمدةرجعة

الرافضينمنالطالعةالاجميالفان،الخشيةكلالسلطةتخشاها

تصبحوهكدا.بالثقافة،نثعالهاحركةفي،الاولالمقامفيتتسلح

اثموبافساثةبانايمانا،حقيقببة"جريمة"التجهيلعولية

مثقف.شعب!بادةمنأيسرواكخلفةالجاهلة

الفترةهذهسبقتالثيللاحدا!سردمجردكلهسبقوما

الثقافة،وفتل،المت!دالتجهيلاشاعةفترة،الراهنةالانتكاسية

الاصواتواشاعة،قبورهامنالحثثواخراج،ال!ثقافةمجردولو

*ملاماجهزةبفتح،للجماهيرالمئظمةالتخد-!وعمليات،الصفنة

والاغن!يات،الهابطالمسصتوىذاتوالاء!ماللحاذيباعيهامصراعلى

الجماهير.فياالمبتذلةالحواس4تدفدالتيوالمسلس!،الننافهة

الحديث،المصرفيمثيلامصرلهاتشهدلمالفترةهذهان

مسنعاماتجاهوسيادة،والوفموج،الح!ةمنالمرجةبهذه

.*بتذال

الثقافي4الحياة!طتفصلاهذاضورةانالىالتنبيهويجب

"نحاءكلالبازغةيلاجنةقلفيفعليايساهماللهابل،ممرفي

فيالثنقافيةالمنجزاتوعزلتفتيتفييساهمكما،الحربيالوطن

فيالمنجزاتكلتفقد،الحضأريمصرثورفبانقضاء.الوطنكل

المتشويمسارهاينئي،واساسياهيامايافدا،كلهالعربيالوطن



الكيفيالتفييربوادرعلىالقضاءفيويساهم،رحابةاكثمر7فا!الى

العربية.الثقافةمجالفيبالفعلاثابىهنشهدالذي

ف"ن،والقبدحالبشاعةمنالدرجةهذهعلىتجريالامورانا

هابلانجبمبداكونهع!،ال!كتبةمنومنصالكتابعزل

تظللمانعلىتحرصحقيقيةميم!لاءظبفان،والادانةبالرفض

اثنىلديه!لبايان.كلمتهاقولمنتتمكنوان،مواقعهاةبما

الطويلةلقائمةاهذهصلليدينبمرامةوالشعورالشرفمنؤتر

لنشر،واالكتابةعنومنعكل،(وصضياكلألبا015عنفىيدما)

هسذاوان6أ()1امامهمالعيشسبلوقفل،للجوعوتعر!ضمهم

!فسهاوضعتالتيالاصواتهذهكتمالاولالمقامفيبهءقصود

وبصلابة،!نيرفعونالذين،الممريينال!بصي،جديدموقففي

الدي!موقراطية.اجلمنالنغمالراية،وشرف

فصسيالشرفاءاكتابواهو،نفسهالحكيمقوفيقوضعلقد

مطالبفيه-!يدونبياناوأصلحروا،مشرفجديدرووقففء،مصر

الجماهيرمطالهـبالنهايةفيهبموالتي،اطيةالديموقراالطلاب

اقتصاديا،الحرجةالمرحلةهذهاعباءوحمهاتتحملاكءا،الويضة

فيالنشرمجلاتكلأقفلتأنوكان.)2(ونفسباوة،شبا

منالتيالوزارة6مشاريعهاكلالثقافةوزارةوخربت،وجوءـ!

كما،"المأديةالخسارة"بحنة،خدماتوزارةانهاالمفروض

حتى،الرسميةالهيثلتعنزصمطرالتيالكتباصدارحركةتوقفت

.اتجاهكلمنبهيحيطجدبحالةفينفمممهاًلممريالقارىءلجمجد

يمدولم،؟قظتهدمصرفيالثقافةوزارةمجلأتجميعان

وانسحب،رسميةمؤسسةطريقعنالطهوريمكنهجادكتابثمة

العا!ة(الموافقةلجنونمسايرة)ةالخاصالمؤسساتاى4بالتا)يذلك

ؤ!ثرعلىمحمومبنشاطالرسميةوعيرالرسميةالنشرثورعملتوؤد

،معمودومصطفى،السباعيوي!وسف،منصورانبسىادهال

والتخلف.الوجايةثثاة،الموردانيوابراهيم

ذكرهما:منالمرءليخجل،هذهالقيبحةالصورةملامحان

افةالثقاالضحل،الملوك!كلللملكبمدحهالمووف!،جودتصالح

(!انفس!!الرجميهزالكنابمعتصنيفهفياوأحدالبرددحصى)

الويس!كليرجا/ء(تمقابلالرديءبكلامهالصلملأطهبئيىلاتيحييو!الذي

وكتابالهصتحريررئاسةيتولىذاهوها.،السجائروخراكيش

...التافهينءنزملالهغثاءنشرعلىجاهداويهمل،والكواكبالهـلال

انهيتقدالعالمأهـيئمحمودالاستاذخدمةاناأخيرابلفا(1)

تقريرعلىبناءجمهوريمرسومبموجبالماضيالشهرفي

...السباعييوسفالا!تاذالثقافةوزيرقدمه

هوكما،الكتابمنالثعرفاءمواقف!عدرالموففهذا(2)

الحكب!توفيقبياىعاىردتالادباءمنم!موعةلموقفالنقيض

المصريينالكتابوقفمىتشويهبقهـصدأصسرتهاهضادةببيانات

يويمونمضادابياناواتباء4الممباعيييوسفاصدرفقد.الحقيقي

الاستمرارعلىيبايعونكط،هذهوالهزلالقمعاجراءاتفيه

ذلك.في

النقاشرجاءلهدعاآخربببانالس!باعيإوسفن4بباعقبثم

امماملاالرفضلقيالبيانهذاولكن،العزلابمطانفسىفب4!يد

ادشاليةالنقاشرجاءمحاوكلىجميعفشلتكما،الكتابجميعمن

ليدعوالنهاقيفيوهذا،لراهناالوضعتويدب!سيرةلاؤفيام

اتىالضلاجراءاتشولمتهقدنفسهرجاءلان،،الحيرةللعجب

..7291مايوا5همحدثتالتيالءمبواتاثرتمت

الحده،بهذهمرةلاولربما،لهلكلاروايخائررىللعجبوياواننا

جميبمفيهـكرراواعلانامضحكةروايةتقممعددكلوفيتسقط

عناًلقارىءي!بىء،لصدارةاموضعموضوعاالهصدارمجلات

الكبرالكلالببقلمالعربىالادبفيحث"بأنهايصفهالهلواية

النفس،ءنالاعسلانمنالخخلمجردوحتى.."جودتصالح

إ..بهيشوولايحسهلا

يسممىأخرتافهعننسمماصبحن!ورفانناذلكعلىعلاوة

القحطظروفظلفي-نفسهتنصيبيحاول،الوردانيابراهيم

إ..للهولوياكبيراكاتباسهذه

مجإهلةاصدار3الى،المصرقيالثقافةبوزارةا*مرانتهىولقد

بمجر3حتى6علاقةولالهاصلةلاوالتي(،الجديد"المسمماةكهذه

سقوطهتمنانقاذهامحاولةوترمرالاعلاماجهزةوتطبل.الجد"

الدكعوروطالعنا.طائلثون،يعالتوفيمستوىعلىحتى،الفعلي

عشراتعلىويرد،مقاليتلومسرحيةتلوبرواي!ةرشديرشاد

نفسير-كلبالذيوهو،"استاذا"باعتبارهالوهميةالخطابات

طريقةوعلى،اللعبةوتكمل،مصرفيالسائدةالتجهيلجريمة

الحديد،مطبوعاتبسلسلةنفسه"لدكيورعليناليطلع،الهلكلدار

هي!غثاءواي

عزلمسالةنذكران،المثسالسبيلعلى،ا!جلمنان

بوؤصي،العهـدوعبدالاهوانيالعزيزوعبدعوضلويسالدكور

الشرقاويالرحمنوعبدالقدوسعبدواحسانجودتصاليحاحلكلوا

منالمفروضالتبمالهيعة6والادابللفنونالاعلىبالمجلساماكنهمفي

فيالثظفةمقدراتعلىالالثرافتتولى6رسميةهيئةأعلىانها

الى،والتمصجيع!يةالتقديريةالدولةجوائزتقد،ممنبمع!ا،مصر

المبتدنين.للكتابالاولىالاعمالنشر

رأسهاوعلى6الحافرالوقتفي،الرسمية*جهزةوتحاول

لمهذاحتىولكن،للشباباحؤائيةبلعبةالقيام،الهلكلدار

اتهلالفتصه!ر.بالفعلموهوب!واحدشابمعبهالقي(متستطع

وهؤلاء،الشبابعمالانشربقصد"الزهور"اسمتهادبياملحقا

بالفعل،ل!ثباباعمرفي،وأمثالهالشارونييوسفمنثثك،جميعا

...جودتوصالح،السباعييوسفحواريوالنهايةفيولكنهم

الصحففينشرتث!وةا!ننشهد،التخب!فيوامعاظ

واحدة،أمجلاتظلافىبعمل،لمعنيةاال!ثقافةوزارةقيامعن،الممرية

وراسللقصةواخرى،المرتجىتحريرهارئيساسميطنلم،للنقد

يراسللشعروثالثة،(!واللهاي)الوردانيابراهيمتحريرها

.(!العظ!يم1واللهاي)جودتصالحتحر.ها

سابقةفترةايدـفد2ممرفيتصللم-ونكرر-الاموران

ف!صرفالثقافة،طحيةوال!والتفاهةالهيافةمنالدرجةهذهالى

التايىكأ:الحالة،الىالامورانتهتولقد.بالفعلخرابااصبحت

المجلة..المعاصرالف!ر)الثفافةوزارةم!نجميع-

باصرار،الكاتبمجلةسوىتبقولم.مقفلة(السينما.المسرج

ربما(التمويهبدورالقياممقابل)عليهاالمثمرمينمناستمرارهاعلى

الفترةفيأففلتجميعهاالمجلاتوهذه،هزيلةشهريةوباعانة

.خيرةيلا

تطلعوآخرصتوبيئ،امتبأنشرعنمتوقفةالقوميةلدارا-

،،بالعربيةلاروسمعجمكاصدار)ضخمةمشاريعنشرب!خبرعلينا



كبلةالخفبفةامتباصدارعنعاجزةهيالذيالوتض
المكالبف!

المواهبامامامقاللة(الادبيةالصفحة)(،المسه"جريدة-

تءت!تطيع،متنأس؟الوقتلبعأرقيهاتجدكلالتالتيالحقيقية

مناوسهعمساحةالىكالىبق!ريصلىلااثهولو،شيباثوران

حولهما.وماو*سكنلريةالقاهر'

منصورانيأينشاظبفضلتحول،*خبارأكلدبيالملض-

الممثلبناخباريتابعفننملضالى،صريمويشكل،مملصظ

وبر،(الفضيحةكلليساالفاصحةصورهموي!نشأر،واكمعثأت

الممثلةاثطدمال!3الفيلمبطلةعلىصغيركطيووصورةكلاسفل

الجرجمةتمتدوهكذا...نثداالتمليقهذاباعتيار،،لشهيرة

السينمالي.النقد8لى

دائماوكان)فيهاللاثبالم!صصوالقسم،ساعة2كرس

الكلالباعمالينشرهداقدومنه(لسياعي2يوسفاعمالينشر

وب-ن.مأصورالشأروالتخاريفالخزعبيأداعية،الروحلامي

احدتاليفمنمسلسلةدوايةاوبقصةالمجلهتفاجئنا2خروحين

شعلهم!مناو،كلسووليناحد؟صدقاءايلاطباءاوالععبا!

منكمابهجميعشملبالطبع،*هرامبجريدةالاثبياثمعسم-

مقلاسوى،شببئامنهالقارىءيتوقعيعدفلم،العزلقى،رالاهبام

ادبالرحق،أوا!وسيقىفيفوزيدمبنللدكتورخرو2حينبين

يوسفوكذلك،ءيلةمدهمنذبهمحغوظنحيبيكيبيعدولم

اصبحيلاهرامانقالانيمكنوهكذا...الخ1عوميولويس؟لرص

ايمما.خر6

طلعدالماكان،(،الجمهورية)1جريدةمنإ*سبوعيالمدد

ا!سياًلمثيرة*علان!علىكمتمدورواي!،تافهةبقصصعلينا

وعباس،اب!ةكثروء،الر؟بصصةاللرجةمنصعاب،ثسبقها

،عموممديرىوصةلضابطينقنشرفد!قدوحها،6لييلاسو

الواحدويشك،نفسهامواضيعهمترالكتابةمبمديحسنونلا

...والقراءةامتابةمعرفتهمفي

بصاروخيلاله،اسبوعيمددكلفى،الوردانيابراهيمعليناوجملع

...واسفلهااثتلالمباثلرالعزولينلدظب!نالموجهة

العرب!ةهذهعلى،نرىكماالممريةالاربع؟لصحفهيهذه

لكتابسياسيةمقالاتمنفيهاينشرماعلىعلاوة،؟لصحالةمن

هؤ،ء،ال!الىوتشويه،بالئعموالتجارة،والتزوير،الئفكل

.الحجريالمعرمنعليناالطالعينالمتخلفين

وهزبلا،ميتاغدافقد"الطليعة"لمجلةالاهبيا!لحقاما

التشكيليالفنساحةفييحدثولشهريةعليةمجردواصبح

لحورهيؤدييعدلموأكنه،وآخرحينبينومقال،والسينملامي

.ص!ورهمطلعفي،السابق

***

تخريبيا،ثوراليدياساسهامنقامتفقد،(الجديد"مجلةواما

وابنمى"اًلنارىءتفاجىهواخ!رحينوبينهزيلانتاجارأدم

لالها6بالطبعمشوهةهزيلةترجمةفيعالميأكلالبمترجمةقصيدة

المشتغلبناو،الترجمةمكلالبمنتستاجرهممترجمينعلىأعتمد

لدكتورااثيطءيعرفوكلنا،الاس!انيالنتاجتشوهوهكذا،؟لقصة

يستندلااثثاءاوهو؟اليوتبافتملالطدرسةالمضحكرشيمرشاد

الدكتوروتاريخ،المجلةواعداد،لاصالةمنقدرايالى-حتى-

مراحة.بعداليسبمراحةذلكحولىكلهالسابق

01

العأليمدورهاالهلالمجلةفقدت،الهلكلدارهورياتوفى

للجثثتافهةواشعاراوقصصاهز؟لةمقا،تتثعروغدت،السابقا

..القبورمنعلف،تطلعبداءال!تريى

يجدمجالابالفعلاصجمحقد(الزهورا(جلكللهذهالتابعواًلملحق

غثائ!3لنشر4فرص،الشبانمنالتافهون،الحوخما-حوفيه

ايهسالت!دسلالح!ةفرصةذيهيوها،اثبانهون4يدالذي

جنيهلامنلهـ،ويئ...الوروأعلى(،مطبوأرا"السمكالشاب

ولقد!الشبل!حركةعلىتلفيقمنوياله،ذلككلمقابلهزلدأة

الشبان،للكتاباحقيقيةاالحركةمنباافعلهؤلا?مزولينكلكان

صحالتهماثبتوادفق،لاهمالوا4اهـخر!موضعدائماوكافوا

األسيد،الصغارالهـ؟لكموهنيئا،كا!عةبطريقةوخيانتهأ

كلمةغلالىكلوعلى،بكمبالترصب4!دكليصدرالمحريررئيس

ومساعدتهااًمامهاالابواب،فتحعلى"الزهورتعمللتيابالنلأثئأةترحيب

حسحتىفقدواقدلأج!موهكذا"هزيلة41قدامهااعلىتقفمبى

امرامه!

الجديدةلإدارةتوليمنذقيمةذاعددايصدرلمالهرأوكتاب

وطلع،المعتادموعدهفيلصلموراعنيتاخراصبحانهبل،اموره

ركتالذينالدراويئرمنلكاتبأتخريبيبعدحثلاثةاوسهرينكل

..الفراءصهحافتنافيعددهم

والتي،لتافهةاالاعماللسيلانبالالبعمخمصكأ"المصورو"

..تحريرهالرئشرأالحاضرالوصعلتمجببدلاساس!يتكتب

الاموروصلتقدوها،الحدهذاالىمهتمةالصورةتلموهكذا

باخبارهـصاتطلعجديدةمحاولةايوان،ا)ـلحرجةهذهالىمأرفى

حديسراأ6!قفيثمعةبان،القارىءلابهاممحاولةقي،الصحف

حصوومحاولةالاهبمما(المذكورةالثلاثكالمجلات)يحدثهـوف

...الهزطةاء"ورةا

الىالتنبه،الخأيقيينلكتاباوكل،خاصةالشبابعلىان

*شكال،منشكلبايالنضالمواصلةوءيىهم،الاحتواءمحاولات

عتقلاتامنإحدئهـ،لكثض،الرسميةالمجلاتاطرخاربموال!ت!مع

مصر.فيللثقافةوكتلوعزل

للثقاهـلامخلصةاصواتاهناكانالشرفا،مصركتابينسولا

بثرفمؤيرأ،مصرخارجترتفععامةالعربيكأوالثقافةالمعرية

.الشرفاء.الممر.ء-الادباءنضثل

"ع"

حديثاصدر

اتيثاًسييلادبفي

المصريللناقدالسابعالكتاب

عطبلمةميحمداحمد

-الغرببطرابلسالعربيحطبادارنشر

لليبي"االعربية4الجمهور


