
اط!لىبر4ير!ثاوو!

لصصعةاشاءصدا"ع"ل!مبركل"محسرفيالادريةةالحيما"سولالماضيعددهافي"دابالا"زمثرتهالذييرالتقرثارل

ؤجم!،دءتبكلهةالضوررليرلهـذاقدصتقد"الاداب"وكانت.والتشكيكرالتقدبينتتراوحا)حربيةالادبيةالاوساطفي

نايبدوالتيقةالحقبرإوغءلمىورتأحرصا4فبارائهمابداءىال،خاصةالعربيةمصرجمهوريةفي،والادباءالكتاب

ا)ش--،ة.ؤيأفعالااسهامهمنحترممصريينوادباءلكتاببالنسبةوخاصه،المواضعبعض!يعئهاالحرفقدالتقرير

ناوتود،يليمافيمحرفيائسشرهماالانحتىالتقريرعلىىردودثلاثةتلقيناوقد.الشمقيقةمصرفيالفكرية

بادرورناولكان،شكريغاليالاستاذان،التقديراعمقدرهنظالذيالنقاشرجاءوللاست،دالكرامللقراءزؤكد

.سواهاوشكرهغاليدفاعاعنلاللواوحاثباتاهذانقول.التقريرعلىالتعليقالى

..المثقفينفبلالئقااه!عندفاعا

شهكريغ!ا!بقلم

وثيقةيكونلانطموحعنوان"مصرفي4الادبالحيل!عنتقرير"

القيرةخانتهطموحولكنه..المصريةالثقافةسجلفىللايرلمهعفابلة

الانفعالاتمنمرموعةدمموىالمطاؤءخالمةفييتركفلم،معاوالذاكرة

.الحادةالذاتية

في"الاداب"تهنشمرالذيالمقالهذايبتعد،اثكلناصلامن

السواءعلىوا،بمنكرةعليهاالمتعارف!الاصولكافةعن،ايإضيعددهإ

مناقطباعاتاكثرلشىاًنه.التسجيليةالولائقمنالنوعهذافيكتابة

ادىالذي"الانفعال"سوىبط4ضيجمعهالاويسارايمينامبعثوة

اللإبةواهئية.غائمضبادىانحوءلمىوتهاالحقائقات؟رالى

هذاعلىأركز؟نواود.مضامرتهالتقرير!كلالبتففرلاوحم!ا

حبن"ع"الملأس!اذاكبيلالدافعفيمطإقااشكفلست،المعنى

القاهرةفييعيشادهأحسلقد.الموضوعهدافييفكرلثرع

الاحهاسهذاولكن.مروعةوبلبلةمخبفةوفوضىطاغييةظلمةوسط

واسشقصاعوالنتائجالمهـقدماترصدفيالت!نيمحاوا"الىيقدهلم

ويخيمل.للازمةالحقيقية؟دالاب!وتلمسوالظاهرةالخفيةالعوامل

لاكتابلا"الفن"واًرسونممنالشبمصانالادباءاتافالى

يفتقدتقرص!هانذلك.السسصغيرانهالئيطليكما،&البص

الخبرةيضيانهكما،المقالهـرزامثللكتابةاللارمةالاوليات

هذامن-"خراتيهملءيضحكالانولعله)الناضجةوالتجربة

.(الطريقةبهدهيفكوالذيالعجوزالرجل

علىديلا،برمؤده"،الاياممنيرومفييكنلمالانفعالوكن

ضةالقضاىايرسي*،العكسعلىا.".الحيوالتفكيرالشباب

فيهنفترضتعبرياقالبااذيايةشذلهااخ!ارلانه،المطروحة

اضط!سقابادواتيض!لمحلممايتاتىلنوهذا.الاقذاعءلمىالنية

ا!:ةلمعنىشدفهمايكنلموء!امكنملةادياقعناصريمإكلموما

وتبويبها.وتص-فهافرزههـاوطريقةلتقصيلااختيارفيوالتنالسب
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((الا-دابا))

يحددانعليه،ممرفيالادبةللحياةكاقبءضصهـىوحين

-لةالقضونوعية(الز!كبماالحهز)ثللب!التارء-بالاطار:البدءمنذ

ناوارصو.احمبزااوالاطارهـذاحطودفيمه"لجتهـايثدالهني

لب،مطلقاال:دير،ءإتهدهفيي!فكرلماده((ع"الاستاديواف!؟

(يرق!الكطا،صطنلقلمهتركا."أو)السجيهـةعلىقلمهتركهو

الف،رىءءفلتسخاطبلامترابطةءيرجزئيةوخواطرذكرياتليس!جل

!يتا"ل.واليلباةبالقرفعامااحسطساوءدانهفكيتودعوانما

رجعا،تجدلم،ا!.ببعنلمااتواذا":متلااًدكاتب،ضل

."لة"في"االح*،ةهذهؤيبر!ةاسئلكأ!ثلكويننكد،الصدى

تسهضطبعلامخيلتجم!اكنو،قصبرةقصة!بمامكانهااتصورجملةو!

ازب"--منالمثقفهنب!ضاع!تقالءقاحديثا!ياقفياشبعابها

،طاماواضقف61ءنكل(وقفالبإباهناكانشكؤلملا،)سلمطةا

وؤفا--اهذانطرحاًنشيءؤياعبثامنليسانهايضاشكولا

تم!ض!قلا"الفانببةاةالحب"اناخيراشكولا،وا(جوابللسؤال

ا!ك!نابة.ءضاءأجللامنالانسان!جشماناصلا

ز،ؤ-!داول!مس"لثعابفناى"النقريركاتبارظتيصعواذا

،الادبر-ةءمرحيإة"نالاخهبرذالفترةاحداثعاشوقد،باحثااو

اثفء*بئ""4دكرياتيسصجلأنول!،لهالافض-لء!كانفقد

فعلارآهبماوالمرتهطةالمفردة4ذامن!باثمرةاكطلهةاي،الحميمة

بأنبرد!االمقالكانحبفىاك.تحاهوأيلون،احداثمنوعايشه

.الحدودهدهقفيالادبيالتإر)ح.يطمإها،واقعية"شهادة"يكون

للمطرإبئ:ىالمه!لىاولالطبحثالموضوعياطري!اووثرلمالكابواكن

.الهواءفيمتناثرةمز!ذامقالهفجاء،الذاتي

زمنيماحبزاص!سددلمانه،اشكلااطارلمحيز!ناولا،مثلا

كانلوكماأحبناير:دوؤ،و..يناقشهاالتي"الادبيةلإحياة"

مهتمإكانلوكهاأخرىوأحب،نا،للهزيمةايةالتابالمرحاةمهتما

الفاؤ-كأ.ورارةمجلاتظ!رتحينت1الستهنامنالاولىبالسنوات

نااحيمافهـ؟،بالتحلميليئ:،ولهاالتي((اًاقف")ءيحددلمكذلكوهو

وفد.والثقافةال-اطةصراعأخرىأحميا."وهي،الاجيالءهـاع

ا!شه-ا!ةالىالبداًيرةمنؤقدالمقالاتمبالبرةالخلطهذاءنشع

لانف!!النهباوأصبح6المراحللاحدىل!ثقانجبةاالموحةاخصا8ل!ص

الىارزاكرةاوص4الذي-لثخصؤااوحهضاالعامحيه،-الوجدان

الخط!و!وكاز،؟امستتىالكا-بلدىتضخمتتفاصيلالتقاص

اورتحتىعندهتض--اءلت!يرةحهائقاغفالوالى،قيالرث



واءالس!علىالعامة،أ(ءطةظا)عفاصىليشؤكبما.أ؟(اوومبفلاأن3و

وتلك،هذهحولهيجهحاتياال!ريا"هود!ك!((الغكرة))تكنا!م

التظصلءنابرزاهـرزياهـب!و"ألباصتالانط:،ع"وا.ها

بالنفسالرضافحديبا)كاتبووعما،إءةازرا!،فىء-!نو-جاهـل

أحب،نا.والالوهيقى

،صوبكلقءالطازراًلش!صاتنجمعانكدت،نحاولو!دما

جاءمااولاأراجع2ءولو."اأة.هؤن))حطلمحةاىاوصلناقدز!ون

ثازيالنفسياحتفظوسوف،رالودا!ءللاحداثنصورمناةقالكل

ثم،والوقانعالاحداثءهذهالكا-بدحلإلوي/اًلرايابرداءبحق

بديلأ.تهـصوراأطرحان،أخيرا،سهأحاول

الوضعلشجيصاىاحتطمس-الىورر-!منالاواىالفقرة-ا

منفترةبوادرالأ!ق9!يلوح"انه!ت!فول،أصريرةاالذتقافةاراهطا

الثقاميمةالساحةفيا!نيحدثلمانتيجة،ح!فيهثقاؤيةانتكاسة

واغلاقاًلكتابةلهنرل،الر-!بزالادبيئأ-لمطهامحاولاتش5م!ر!با

علىدومايرعيشانهالمفروضيكان،اتجاهوسادة،العتنرمجالات

الكن،دبرايو!إهـنلوبوا.((مصرفياية3ال!ثقاا)--،ةهامش

المقاهيعلىوالجالونظةالفرح-عدم"هوانطوفانهذالمواجهة

كاهلعلىالمسؤولهـيةفبقى"برل"والزفرالفالظو!اتواهـصدار

هذهلكشف-اجمع،لموالصالعربيوالوطنمصرفيسالمثقهـن

."تسقئنحنىبهااتمديدواوادا.تو،عريته،والجري!ة

التءهـمنيبلضا!،م!لأوال!لاجالننشخ!صمنكلاانوال!قط

الرا!ء-قىالازمةجوهرالعليلاوا)كثيردي!لملامسلافا4بىوالار!:(ك

!لىوبقىفانه،ا(ته:"ر!ريفةقيالحادالانفعالورغم.مهس!ي

يدعوهمما..للامورجسلمررةمعالجةوليسباهتا4،انطباالسطح

علىكلارناشيئاليس،الرسميةالادبةبالسلطةالتقرإبرصاحب

القصةنادياًى.4ة4،ضباعاماالمثنطك!لمةيهاكصرا)ثفافةمناج

تكن!ال!،والآدابال!ونلرعايةالاعلىدالمجلسالادباء!جمعي!ة

ادني"الرسهيةالادبيةالسلطة))هيمعةءنبعيدةالاي،ممن.بومؤء

السلطةهذهلاستمراري!ا--دوياالرمزولهل.الكماب،،-سي!!

لةالمر!هذهطيلةا)سهـباعي!سفبرقاءووواارهيبمةومركزيتها

الشخصىودهو--يفرضوما،اؤلصطتا!ذهلكلعامماسكرتبرا

هذاؤديءديدهناكفاليسثمومن.موفعكلفي4تلازكلحاشيهمن

صالطالادبيةللسلرنسةالتصؤرهدايلاونانيروكنولا،الصدد

-أكرر-الرسميةالادبيىكأارولمطة.يحدثوماحدثمالتفلير

تحولايجسدلاللثقافةوز!االسباعييوسفوتهجين،تسءجرلم

ءلمىملإمناالننن!ديةالسلطةالىوصول4و:لمنكانفقد،خلنرا

حزينسليمانمنسوءاًاكثرليسوهو،ا!ثقاؤ-كأوروعمختلف

ىت)عكاشهثروتاوحاتمعبدالقادراوغازيابوادرنبلأرااو

الادارةالمسؤولياتعناليسارورمثلياقصاءتمالاخيرهداء"دفي

.(وزارتهف!يتولونهاكا.واا!تي

حدثفقدهداومع،اذنصوهريالتعيرلمالادبيةالسلطة

انهرغمالكاتباليهثسلم-)1(ب!قخطبوتفيروهو-ماتعير

ثم-من-الوصولسمكنولابكاهقاًاتوادثال!ش!راءير!نلابدونه

صحهحظة.تأبر"تالمتالى

ا!والهاامربياوالوطنمصرؤكيالمض!!ةءناأكا"ببهيطالبوما

فهو،الحدودهذهفيوحتى،،رالشهحدشدءن،يخرجلا،كله

الجريمة""كنهتمامانة،ملم!لاقة،..باهـء-إقالصالةءب!نورثه،ر

اسقاطها.وسائلعنةضلاب!-!هاءخيماذانفهمحتىيقصدهاانني

الساطة!مةفي4وبطانضالسباعيسفيووجود!ب!الجريمةكانتادا
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الكتابعزلهيالجريممةكانتواذا،الد-مةجريمةفهـ!،الادبية

بالجملةالفصل)قديمةجر!مةالاخرى9!ي،مواكعهمن2وابعادهم

هـامالصعفمنبالرملةاهصلوا54!اعاماأصحلإيننفابة"ن

ي!نيوئكن،بالتقادمسقطتالجريمةانذلكيصنيولا..(6591

للمسائلجذريةوأكعراءمقتصورايتطلبانوم!لألجتهاتثخيصهاان

.ا!نالمطروحة

لنرثهامكانيةئمةل!بس"بالحرفتقولالثانيةالفقرة-؟

ب!م!همالكتابمشهيساهم6ملوثمناخفي(التواصلايم!)

نئصوركناممن،الشديدللاسفيحثمابمثل،ءمساوماتهمأو

محاكذنهـم-الطالعةالاجيالنحن-عليفايجصافيناروادناانهم

."بمنف

لما،ا،صريينالمتنقفينحالهذاظانلوأوالم!،ومةالصمت

هيوالتعميمالاطلافىلهجةان.ال!يفةمواقفهاالسلطةمنهماتخذت

باهـ!سافىجسيةمهاويالىبالكاتبينزل!الذيالخطرمصدر

الظتاهرةترىلاالتيالجانبا،حاديةالنطرةوالى-الطا(ءالجيل

لق!د.تقييمهااهلىةنهلمكولاعليهاتتهرفطلاوبرالتالمح!حركظفي

الذينولكن.نعم.!خرابىهضوىماوم.نعم.الكغاببعضص!مت

كلامهماصبحبحيثوآتاثرالفهاليمةمنيمساومواولميصفوالم

السلطة.علىالقائمينلدىح!قيلقلقمصمواوصلاقيهم

الكاتبلطريقةالطب!يعيةالصمرةكانالمنصفغيرالتقييمهذا

ولم،للاحداثالخار-!الشكلءنالحديرتآئراذ،التعبرمي

دنانلقد.ومواقفهمللمثقفينالفعليالانتاجشخومفظيممسس

الادباءكتاباتمي؟رائهعلىا!تؤيرصاحبيطل!اانكالارى،يهممي

المتفجرة.الاحداثمنموامعهممعا!سصجامهـاومدى،تياصرراوارنقاد

،تقولوماذامؤلفاتهمالىواحدةاشارةدورالعشراتاسماءدكرلفد

الهللاميةأحكامهفيتور!لمامهلانهلوربما.ينحركوكيفوسلوكهم

منلا،الفقريومحواهاالئقامة"واكع))منموضوءياا&ررةء-لأر

بصيرتيأضاءانهلوبوديكار.الحامةالثقافية(،الاحداث"هيكل

ادرررويوسفعوض!ولويسمحالوظنجيبلاعطلجديدةبقراءة

طعاشاالمرحلةابان،وغيرهمارةقاشورجاءالصبورعبدوصلاح

والفنيهـصإلمواقفالكهرلةالاعطلهذهبينيف!!وان،!اناذوخلا!

كتبتافنيالبيا"إتعلىيطلعار4عككانوحنظراك..السيالب"

التي3والمحاضرات(الحكيمتو!يقالىواحدةكلمةفييئسبهاأىلاة

عليهكار.الصح!يننقابةفيالغعاريوالصراعالجامصةفيألقيت

باعدامللحكمادلالمس((نهايات))يلننقظانفبلكلهذلكيغ*لان

ا!ثقفين.امنداكأو!ذا

المحاكصات"ءقد))اأخر!ب"الفكرةانالىبالاضامةهذا

الجيل"ان.يئالاخروحجمحجورهإدويةءنالتاتتضليلالبمموغلة

مذهلا،تعلح!اانتماءانهتتعدد،متجا.ث؟دطاعاليسنفسه"الطالع

اعلتال!شالاجيالبق!هىقىمعافنظءلالى/جتاجوىمنهوالممتازون

بصدعالاؤهيرتفعلم((اعالطاالجهلى"بيمظ،ي!عطيبعضهازالولا

بهيسور"ا&مشر))ع!تحكمالص!"الاا!4المدا)!ة))مستوىالى

الرش!اويقبلتهاةلةاعداداءالطلالجيل!ءوؤطالي.مةمضة

الشخصسة،انفصامك!تثانيأخرىوأوراد،الناؤ!ةالص!رة

صةالموهوب،الناثرةا!اهلمةوالا،!اد..والم!لموكالفكرءزلوجة

ثوطالاجيالىباليةؤجمطالمضهئةالر،ورمعفواء-لى،طاءبالهاواعدةوا

التعلم.فش،أصيل!رغبةبغتربل،فيورأوؤولل

صاحباطلقهاالفدا،حكاممعظمبر،ءتفقدذلكوعاى-3

عنهونماابعد،والمواقفوالاحداثالاشخاصءلمىالتقرير

التقدير.وحسنوالموضويمةالصواب

بنمن،فقظأمثلةاريعةأت،ولسوفللملاشخانظوبالنسبة



ب!االني"ع"الاستاذان.الكاتبذكرهاالتيالاسما،كترات

الطاقة"يفوقماوالحصارالقهرمنوهناك)ء:ا)كلماتبهذهتقريره

وهسر.إنساءمنيذبحبس!ضهيمسكوهوكلماماا!تىهذايهمسى

ؤحسبمص!رهيكنلمالاشخاصلبهضباننسبهكروقفهانالواضح

فىمسبفنكر!لديهكاؤتمابقدر"الوطنعلىالسياشكأالغيرة"

.بيناروطورمحلقةبهاانىعرول!كه!كن!هاألريلاشخصيةومحوامل

الواقعسةبتلك،وحدهخصهلقد.مثلاالضقاشر"؟ءفطرأ-4خمذ

بيانالم!كتبلمالنقاشفرجاء،سياقهاوخارجبتورة5أوردهاالتي

البب--،نان،بنفسهنفسهيدء!كانوالا"ال!ؤل!راراتلمؤيد"

ب-!وررمفببإنهوضمبةبصورةالقراراتهذهتبنىالذيالوحيد

وادوارالشارونيويوسفجسودتوصالحأبئظهاهـ،ءكوفكري

ب--سانعلمىولاالمسباعيبه،نعلىيووحلمورجاء((،اخىهـاهـ)

مت-ساهشيءعلىتوقيعهعدمرغمءنرلهو،.ل...الحكيمتوفيمق

التهمة""هووالنهيالامراصحابعندرحإء"تارءخ"انلوحبا

انيغةلحقاالغريبمن)71!امايو15ورفدائماعنقمهعلىالمسلطة

الدينرهاءاحمد:اليومهذاكيالصحغي!ينلنعضحدثعم!الكاتب

--ودومحهالنقانتىورجاءعودةومحمدداودوساميزهيريوكامل

الذيءـو،كغيره،الانعليهيعاقبالذيرجاءتاريخاًن.(العالم

ثورهاالوومجلةفقدت"اخرىمواصعفييقوللان"ع"دفع

ولكىص؟لنقاشارجاءعههيقصديكنأبمام!.."السابق3لهفيا

كاتبالضقرير،لدىالنعبيرطريقةفيح!نىيبرز"افىحصمطالعامل"

اهدلروا-اتعلىمشرفارجاءامضاهاالتيامترةايمتدحوهوا،"

الاءمال"هذهانقاللايغمزانينسىلاالهلومجلةادلالوكناب

القد-مبيىنالمعر!س"مجالخارجتمتقد"فيمتهاؤكينشكلاالتي

!"نفسهلرجاءاشخصيةااواتالهدبعضكسبب"ووالجديد

اء-وأب،اثمالالىا!الجرةموتم!"!وراىعقللمضصورهل

اوردهـ"ال"كلاالامثلةوهي-"وأجمركا،البحروصمت،وعشاق

نوأإس؟والجديدالقد!ممعركةعنبعيداكانسغيرهادونالكاتب

السبابمنلعاله؟الاطمالهذهءنظهرفيما"اث!خصببةالعداوات"

وا(صادةلشخصةادلاقاتهبنتمامايرميزا،4،كصحفيرجاءنجاح

وألمة41لجى(-تكونالىعلىث!ءكلوفبلآولايحرصوانه،الجيدة

وا!،"ما،الصح!ةالناجةمننابرحاممبرايصصرهااتنيالسلسلة

!عزلوه،ص*إقي،بخ،و!ذلك.اررياسيةالناحيةمنوتقد!ياوطنيا

كذلك؟اليس.سياسياالرجصونمهنياالفاشلونعزله

تقدلميمذاكادباءكانهكان"انهءلميهفيأخذمحفوظ،جيباما

فنحالابوابطلمىالعولاو،دائمايرفضهالذيالامر،الشباراعمال

لامعانجماكاتبنااصبحوف"،"ميهمبصراحةرأيهقولاو،لهم

الثملا"لية،:السابقةممائرهعلىيعيشيزاللاكما"وكان،"الان

."تدتالمكلةالو-يةالقصيرةقصته،ميرامار،النيلفوقثرئرة

هذهالعباراتؤم!فجنح،بالارهابالارهابائرؤدالكاتبانويبدو

حدهردكفياف.بالنواياإحكمراحاذ،ثىالتفضعحاكم!لىلهوباىا

الكاتبكان4جعياات،ءببنمنءحفوظنجه!ببانأشهد،3ء"ما

وجهـ-دهوقشهمنبهيستهانلابجزءاثجمابخصاذياالوحيد

انتسظجءن*نإضلاكان"اًلاهرام)ءاحتماعاتأحدفي4وا،وفبره

الثانيةبا(همةشخصيماأناوكلفت-وتقييمهنمئرهوضرورةالشباب

محفسوظنجيبتدخلفقدكذلك-الطليلعةملحقؤططور-هاالضكط

ينرحكان،اث:ابالادنجاءلب!فىالماد)يئالحياةأبرلمنوذنهبكل

نجيبانكما.وزإرايسف!با،حاوا"يبخللم!و)كنه-!بلوكان

وومايشاءلمنرأيهيعطيكان-ر،شجلسةعنبعيدا-عحفوظ

هـ!ننجمهوبرل"7نا"نصمايصبمحلممحبماظوزءهب.يكتب

سهباقؤطالكاتباوردهااككيوأءما)"،ب!دد31ومنذءدارة

6791والى6591بدسالثلافهةبر؟ستثناء-ص!رتقد"الماضي"

هداحتىيعطييرال.لاكاى-التقريرصاحبباعتراف-انهاي

بالقليل!هذاوليس،التاريخ

وهي،محفوظنجيبعلىالتحفطلتمنالهثيرشخصياليان

ا!كبير،الكاتبعنتطقبعضبهاوضاقمرارا.تمرتهاعلنيةتح!ات

مغورصالصءةمنعار"ع"مقالفيجاءماانينفيلاهذاولكن

فسولهفييرصا!4الذيالانفع،لوهو.لاهراارتنهخصءألالانفعال

ديالمشرقومستقبلمهقفسهالىي!تنبهاخد))انهادرإسيوس!عن

!كطير-وسفاًليمابررىمشرقمس!لتقبلأيادريو!-"ت."الاهرام

يضلا،ا)كب!رةسةلل!د!الخارجبمالبريقانإ:لحو."الاهرام"

وحاضرماضيان.المحتوىحقي!قةءىالساذبرةالسطخةالبون

اصحلإ-كأا،برالمصفيلاكتبهفيدوماظلاد!يه!يوسفومست!قبل

ه،يتمقاضستفهركلن"يةوك!يئخذهالذيارتبوا،بهاعملاتي

تأخدلاغالجميتهامقالالهأووفالصصه،وا!هبةاكفسص!رمرررون

اليههرولالا!رامفي"مشرقمستقبل"!ي،الئشرالىطريقها

إ!ناسيا؟ابريسيوسف

ارواعالىالشعرعنتخلى"-الكانبيةول-اجاهنوصلاج

سلىء)!ملحمةفان،ص!يحاهذاوليس."للربحدراأ(كثرأخرى

ش"مرءنكهبماأءظ!هيعامءضذجاهينكتبهااككي"ممرالسم

،صحيىحلهالتقر)روصفمنا!خرالجزءانرغم،الاطلاقعلى

الجانب.الاحاديةالنطرةولكنها

اء!دهقا-منهوالخلاص-ققي!هيرمكنلاالصجمورعبدوصلاح

دارؤيبموفعهو،،نتفقاوحوا".،نخضلمفلأارثباباثبعنكتبهما

وفىالفعلمياضفوذامنلهأتيحمابقدراستطاعحيثالعربيالكاتب

وأكصر-4شخمىمنأشملوهو-للمؤسسةالعإمالهيكلحلأود

خاتمةؤكبواكت،..الهـقصورأوجهبهضشابض4ءطاءالثقادةيعطيان
الف:يةأء8،)4حلال.نالاالصبورعبدصلملاحتقي+منستطيعلا4طافا

،تنتظرالا!رة،ليسلرمسضإء،الحلاجمأساة:الاولءقامهفي

)مث!هويرةاالتحفظاتكانتوايا.الملكيووتانبعد،والم!ونايلى

جانبالىوقفتا.هاعلىخلافؤلمر،الاءمالهذهعلىام!رحي!ةوا

.الصبورعبدصلاحعزلوا-إ!أإصا-ولذلك.وانسانناحريننا

السذيالمقدالابن!!يضصدا3"ع"الكاتبانحقاالمدهش

4الرجصبالثقاكةلكآب،والتقدمبنالوط!نبنللمكمناببهتمه!ى

ل-دياالمروعالتخري!بيالدوران.المصريوالوجدانالمعقلالمدمرة

اثهارات-وىءضهتللممصرفبمالرجعيالفكراجهزةبهفامت

-ةالادبالحياة"عنبتقريرجديراوكاى.الركيكةوا!هاتالعامة

الجلأميةوثص!بكانهااك،،ربؤرعلىساطعاالضوءيركزآن"مصرفي

مريمة41الثقافةارستهاالتطوالتقاليد3القيبكلالباطه-4وأساليبها

والتسعر،القصةمجلاتفجأةيتدكرحينانه.نهضظفجرمند

4!سقطتاًلذي6591عاميتناوللااباظةوثروتتيمورليسب

لوعايةالاعوالمجدلاؤيها.شاركالتياؤامرةا.بت!ديرلالم!لاتهذه

المثقفونوقفوكيف(اثهيراثعرلكأةبيان)وا!دابالفنون

امرةالم!اهدهكانتكيفولا،الردةوص"فيبطوليةوقفةإونالمصر

جرثومةان.المس!لوونالاخوانلهاأعداكبرلمؤاءرةظلاالثكافية

ولم،الظريخيالسعياقمنخلاانهاثوها!تقر؟رهدافيالفساد

لوحتهس-"علىالثقافةتتخذوسياش"اجتماءي!ةخلفقي:لمىيستند

الثفإفيللوا،خقحليلأيمنخلاكذلك.الص"يقيوض!االاماء+كأ

قبلالتقافةسسصفكانحينذاك.والاستهلاكالانتاجفيافي؟الفعا

م!.8أنفالمث!ن

اخطاؤنا،حميعافل!ا،بي!نالمصرالمثقفينعنادافعلاهناانثي

علئيتعيئفانه،التقدمموقعكلنالمتاريرحأشهدكنتاداولكني



الحكومةهذهلاالنظاموأفول-الراهناة-!ء،سىكبما/اضظاماتحلإلاولا

النممامبينالافمالوردودالافه،لوصبرب!فةأرصدوآنستلكاو

كشواعد،السهـيلقتحدمالتيالتماصيلاختارثم،والمثقغين

.للملافرادكت!ريظأوكنجر/حلا

اتيا"القضية"وا/م،،مجودةتسيمعملهكأهناكوليست

والغسرذالاختيارعمليماتالىتقودزيالتيهيعنهاالدؤاعأبغي

الفرحريةهيعنهاالدفاع"ع"أراداتيوالقضية.ان!نصنيفوا

ميماممث!عكلالىقادهالانفماليمنهجهانغير.مصرفيوالتمبير

.)*(الحريةعنالدفاععدا

شويغلأ،بيروت

...افتعراء

ا!ئققنىرجاءبقلم

"ع"بيتوقيعالما؟صيسبتمبرءددفي((الاداب"نشرتهماقوات

هذافيجا"ماوجرحنىآلمنئوقد.مصرفيةالثقا!الحياةعن

عسزلؤيهاويدبياناكتبتاننييقولكادبافشراءءنالغريبا،قال

هذاولييدمسيرةالىثحكوتواشي،مصرفيوالصحفبنالكتاب

شريغاوطنياكا-)بايترلرلمالمقالانوجرحيالميمنخففوقد.الاصراء

قليلاعدداالمقالصاحباعفىوقد.والطينبالوحلولط!خهالامصرؤي

منالعددهذامنحبل،وتجريحاتهافتراءاًتهمننالمعربالكتابمن

الثقافة،وخ!مةوالكفاءةالنضالواوسمةالبركاتمنكثيرااكتاب

الضةبرتقد!-ملنةصعيحهةظاوس!وؤء،مهخاها-"وقف5اوهـت

المناسبه.الوقتفيالموقفلهذا

الىالمقالصاحبنسبهااد!ةا!وقائعاناقولانؤءكفيالاناما

هـن)هااساليولامفضراةكاذبةوقائعهبمانمااررطورهذهكاتب

.الاشكالمنشكلبايالمهكحة

كسلامهـوانماالمقالصاحبقيالذياكلاماهذاانوالوافع

هذهكاتبسمعةالىا!لمماءةالالههدفولا،اسودشريرحقداملاه

احعبرةالم!نمناصابنيبمايقنعلملقالاكاتبوين،ارركلور

نااًقول..الانحىاعماقهااعمففياءيشزلتهـاالتط4تتاليةا

يزيدوانجديدةمحنهيضيفانارادبل،زراكيكتفلمالمقالصاحب

ينهسانهاالمقالكاتبانعنعيشكولا،الفدإمةالجراحفوقجرحا

ا*ممنمزيدالىنئرهةاحقادللاسفوهي،قديمةاحقادءن

.بنيلاضصياةفي

السطور!هدهكانبضداكادباالافتراءاناقولاىويكؤ!

الادبي..لاريخييرؤص4كه،،الاساسن5ا!ل4!رؤضاؤتراء

ييداجراءاتلظبيانباصدارافومانالءقليقبلكتفلاتساكللواني

.؟.الممزول!ينهؤلاءاوا'لمنواحدنفم!لأواناحفيىنوالصال*ننابءزل

بتغييرهاطالباو،عايهواغنرضالاجراءهذامناشه-وانفولالمه

ادعاءـفهذامسمهرةاوبيماندياؤيدهاناء-.ا،دلكاجلمنواكاؤاح

يؤمفصلتقريرلكتابةتدفمنيالملاحظاتمنالمجموءكأهده)*(

قريبا.انجزهانأرجوا،وضوعهذا
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اهـىته!فوالتضالمريض!كأالشريرةالنفوساصحابيفتريهكاذب

اناوكيريبه!انمرالتيالمحنةواستظلبهموالتشهير!لناسالاساءة

والكر(مةوالمغةالشجاهـ"هـنتخلومحاولةوهي.الايامهذههـب

الاالوبيالوطنفيالترف!ا،كلاماموليس.ا!دبيوالضمير

بالخنابرالناسنتطعنتمتدالتيالايديهذهضدبقوةيقفواان

.الظلامفيالمسمومة

اً!ئقاشرجاءالقاهرة

((عإ)تقريرحولملاحظات1أ

مصرمم!الادب!لآالر!اةعن

منصوراًبرراه!
ل!يح!حروححححح!حرث!

الباة!ن"ع"تقريرمعبرو!مصريمسرحيكاتب!رأحين

:ؤ،ل،(الاداب"مجالهمنالماضيالعددفياءننت!ور،ممصرفءالادبية

المصريالمسرحيالك!اتبمرأهفيمايكنولم،"فظيعشعيءهذا"

يسمعها،،ويهرفهاامورحقائقمنالتقرإراحتواهماقكلجديد.شع9*

.يعايش!!و

هو(قالهوؤد)المعرياروحيا!مماتب!تعلإوال!هلالتحلبل

منجزئ!يات،التقريراتواهما،يشيطو،برفانهمنالرغمعلىانه

افزعه.قد،متكاملةصورة،في،تالجرفهذهتجميعفن

يحسلملانهفنىاو،بالعجزاحسلانههم!انهالشخصيراجم!

رحثشرين5حيومدىعلى-يحدثو،حثالذيهناكللان،بالفنى

يحسلا-االيوميةالادبيةا،حي،ةمنبرتجزالاجزءااصبحؤد،غاما

الادبيةوالتقالبدالتراثلكلوامتهلز،انتها!،يممثلانهاكثيرونا

مصى.ؤبما،هصرفيارسيتلتياالمحهسدة

***

وربمايكو!)ا!ي!جبكانالذياو،للتظر/رالا!ا-ءالهدف

،انحدارمدىكشفهو(الكافيبالقدرتوصيله"ضع"شجحلم

عاما،عشرينمدىعلى،?سفيالادبيةالحياة،،وانخطاكلوانهيار

لاسشسلام،ونتي!4وللادباء،للاباليوميالسل!قىلامتهاننتيجمة

الثلافنمقابلفيدنيومساهو!مبل،الامتهان)هذاالكناببعض

!إالفضةمنفطعة

***

،فيهما،بصقفيىن،مصرفيالادبيالمجتمعفيليرالتقرقوبلى

كافىةفيدائماءحدث!اناللذان،الدائمانالموقفان،الحقيقة

.الايخوةا!ضة!-ب،معرفيوالاجتماعيه،الفكريةالمواقف

اليوميةالالبيةالحياةتميزظاهرةاصبحقدالاستقطابهذاان

معر.في

**!ي!

.بالخوفمشوبشديدبغضب،الت!قرير"الجوم))الكنابفابل

نايصحلا1.4عليعههجو!مانطلافيونقطة،الاساسيدفالمحهموكان

بمى،تهميكتبئم"مهزولينو""مفروبين))اًلكتابئهؤلاءيكون

منالخلاصاوالمنجاةالعبثيةمحاولا!ممناو،ماضيهممنيدينهم

الوقتهسور?!،الاقلءلمىهذاولان،والصمفالغرباتمرار

.للحسابالملائم

:امورثللى!لةالكتابهؤلاءوين!ى

ه!مي،بلالاسياسيةالقضيةهيليستالعزلقضيةان:اولام

هؤلاءساهملوضعحتميةنتيجةصاان!بمعنى،لانويةقضية



!،.باستسلا!!م،خالقهكلانسفسهمالكناب

مناك!نرمدىعلىانههىالاساب"اعةكأيم(س"ان:قىانيا5

الحه-،ةؤحطبالتطويعءستشريررسطا!!ناوكاظ.ء؟!اءثمر!

"--ىالمفزعةا!ورةا!دهالى،بو،ى-لىصش!،،روص!يالادإير

هم!رة-الادرس"الرو"لماةدة-5اصءصءت،السوداءار!ا!قي

أوردانن.اوأنراهيم،!و!تصا(ح

ا!ماباناا!قىيمقرلادرهااهـ.لممالاساسبقيال!واعد"ن:حناتمتا!

ءبرم:الذيهو،للمواقفالمهـتمرةوالمراج!4.الأخطاءشإىالفوري

اس!يعة.انتاءجهاوتوا)جم!لمداو،صعيى؟،4ووهتكرار

***

لزرصشا،ا،،-وفينوا(الادراج"كتافيءو!فووونيفئ!افهطوالميم

يرأحأواوليم،الر-،؟كأالمنا!بلق!اء،فلمهمولا،محئرفومجم!هر!واام

ت-،ة4و"هوصبربث!رفصانواوازماالبلوك!االخ!ب!الأبوابالى

الءييفةا!شروالتقاليد،/كهـاتباررئوبكأالاد-كهالثصهـ،ء!التواث

حننى،ارطهطاويرافعرؤاعهمنبد،االمصريةالثقاؤ-ةدوادارساء-لأ

.محفوظنحبي!ب

ي!فالس،الننقريرلهذاا!عامييدالطموففهمكانال!،ب!قلاء

4هـ-هميرء،بروىالذي،مصرفحمهالادب!ة؟لم!*؟قياثت/رد!الوةعح

الاولى.بالدرجة

ؤيالوقافعالاخطاءبععىعلىالتقريراحضوىؤقد،ذلككلومع

الجهل،نتيجةانهاام،مقصودةهيهلندريلأ،والمعلوء!ات

اواض!قى.واالواكيةالمعرفةعد!او،ا)!نسي،ناو

***

الاستصصابدرجةوالى،الثانيالفرءقكتابلملمويلاقثلا

:ةلدهشىاو

-الرسمهةلمجلاتا!كل،ا!إوماا)ممتقريركالاند*د،لهاذا5

النب-رةفي،القاهريةالطليعةلمجلةوالفنيالادجم!الملخق54رصمنح

نضفيويدءن،إ()إ"شقريغالي"فيهاعةببهصمثرفكانالئكل

إ()إبيروتفيضكرياجما،غااستقراربعد،.هسهالملحقهذاالو!لت

ناالكازبإقبرران،اطوماتافي.قصتيجةأهوندريولام

الذينهـ!،3!حاوص:ري،الزياتلطيفةوالدكتورةشكريغالي

لف*ريغاليوهواولهمانمع،عضويتهمنالاشتراكيالاتحادفصلهم

والثانية،اخراعلارو!جهـ،ز،وهبمالاسهتهثلأماتمصلحةالىفقئننقل

اءرا.الطليعةملحقعلىتشرفطقالتلابل،ضرراييصب!-ألم

قراءةمجردرؤضالذيوهو.!ررايلهيىحدثيكنفلمالثالث

يكتبظلانهثم،الحكيمتوف!تصاغهالفيالشهيرالكتاب)بيان

.يزالوما،للكتابحدثماحمثانبع!د،الملحقفي

ابر،ظةثروتمثلكاتباالضقرصريهاجماىصمدفةمجرده!وهلم

وق!صاالذباناحدؤهو،كتابتهكتقييمؤالاراءاخهـتلفتم!ه-!)

ايضاويهاجمه،(الاشتراكيالالحادمنارزلكوفصلوا،الكتاببيان

فيتصد،التيالاسبوعيعةالهلملأعمجلةفيثكريغا!يالئاقدالاسنناذ

!!بريروت

-،اسا!اخهلاؤا!هنختلفونحن)اباظةقروتصن4.وررفهوالذي

4-ماد!باضراراصمبالذيوهو-انههو(قئكأئبانتي*كلفي

المتكررةا،حاولاتكلورفض،وشجاعاصلباموقظوؤف-مكسوسة

فيالمعزوالكتابمنللك!يرإسناتيحتواو.للاستسلاملدفع"جرتالتي

مشصاكلهم.صميملحلتاباظةلثروتالمتاصصةالفرص

،الاطلاقعإىمبورامحفوظنجيعبعلمى"ع)ءلهجوماجدولام

نامنمهطلباناؤ،ملاولكن،قلمهيبيعالااكاتبمنيطلبانافهم

الكابيت!انجريمةوليس).الجديدةاللاءه،لسرورايكون

نافعمله.ا&!دوجهعلىعملههذاش.(تح!فيلجلسائه

وما،كانوهكذا.خولىوبدون،وثر!،بصدفىيكتبوان،يكتب

.هحفوظنجيب،يزال

لمخبى،الننحفكاتبهصمع،ماصباىا-فيلماوينطبقم

،،عليهخلافلاتذريرفةمواوفوقةوا4د./بئاالك!مابب!!ىعلمىالهجوم

اولؤك!و-هدهبتوفيعهمشرؤاموقفاوقفالذياثرإمصي!سفقنل

امريبن،الصحفببىننة،بةقياا،نمرؤةبوواقفهو،إكتاباهامبباى

!م!راووةاثاومرورة،الصحاؤ"وحرإ-نم!،الصحفيينحقرقعندؤ؟ءصا

.الاصيرةالةءرةهم!المصرية(لمحياة

افيااشالظالرصإءبالن-!بة،،ربال!رورورده،بخصوصامام

هـ،ن4واز!عابمبهإوررصلملانه،الحكبمقيؤيقب-(لىعك!وءاح

اعلممهفالذي.الكتابفصلإإؤيدبيانعلى،الكم!افينوفيعاتيجمع

:يك!مما!-و

يعاادكتورالناؤصداالاستاذهـوالبجانعه"غالفيان-ا

بوالكافا:قاشارص،ءالاستاذ!همالادباءمندد2ووفعه.الراعي

ء:داحم-د،هـروانئ!،ادرإ-!يوسفوالدكتور،!،امعا!طالمسرحي

.(بعدفيما-وقي!هلصحبءشوالاص!*جازيالمةطي

أما،وااكتابامنالسإطةموؤيفحؤيدءكنئلمالبياىا!2-

صدرالذيالمشتركابياىباجاءكل-"فندالىوو-دءإلمحدإءكان

توفبقالاستادالكبيرللمكاتبةالجمهور،رئيسالميدمقابلةعقب

القاهريةالاهرامجريدةفينشروالذي،الحمكيم

ابالكفاكثر،نمعارضة4واصقدالب-انفذااتثم-3

ا--اناينم-راناىاالانصظارإجبانهأدناها،مخمنلفهلاس:اب

لعزلهـمكانالذ،يئ،للكتاببا)ضسبةالءمليةا:ضا)بمابعضالمشتوك

العاامل.ويالثقادميىلأالاوساظفيواسعصدى

انة-هم.الموؤ?!كضابا)بهواؤفةىاـجميااا،ا!اصدارتوؤفوود

***

ير!--"3نا"ى-كثبرةحقائقعهتعقه"ع"ت!رير!اىراجممافي

م!-فطالثقاةكطللوضعوالتقص-مالضحلإلناحيةومن،،تالمعلو

كانتازهااعضقدال!جمطالاسه،سيةافايةاتدعمالهكطالحقائقو!ء

التقرير.كاتبهدف!

***

ايىوممصرفيالادبية،ةالحبسىالةيكو!اىحقا.اًا-؟فوليسى

ءثظنلالذيوانو!ا،ا،موامتماالورداضي/وابراهيمصودتاحصا:ه!

اكتاباءنكأ.بركتبهانيمكنكانماتصور!و،وا)نفسالقلب

بالكتابة.ل!مسمموحاكانلو،اًليوموالادباء

***

اجلمنالمصيينالكغابمقاومةانصراحةنقولانوعلينا

،"ع"يرصورهالذي،البشع9الاضطهاداليومهمتعرفلا،وطنهم

مواج!ةمثل،كا"لوباجر،كلملدلحون"كا!أء!!الجاوسفليس

!س"نكما،التت،سليةالاعضاءنهثطعلىالمدربة4البوررهالكدر

الماضي.فييحث

***

..واخير2،لا

ا!كتابامام6بالحاحيطرح،ممرؤمطوالادبرياالثقافيءالوفان

ابوالكفللمثقةينجبهة!كلوينمههقى،الشرفاءالمصيينوالادباء

!دؤهايكوى(حق!يقيحاداصورةفي)-نالمصربوغهرالمعرإين

ىافكطوحقهم،وءملا،ح!اة،اا!كتاب!نالمستمهتلدؤ(عاأالاساسي

شبهم.اهـالهـنتعبيرا،مكلمت!يقوا-وا

هـو:-والي؟ال

هذهوضعسالحاليةواوضاعهمبظروفهم-الكنابيسطضءهل

اتفيرر؟موميم،الهدفوذلك،المهه-ة

قلوبنا.كلمنجمي!انرجوهماذلك

همصورابراهبمالقاهرة


