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1لكالبمجلةازمة-أ

شهادات-الوثائق-مجلةحيماةتاريخ

ممنصىابراهع:اعداد

،.جملهتعريرهيئة،ربتعب،المصريالثقافةوذيرالسيدفراراحم!

الملف!اولممط.المصريةالثقافيةالاوساطضوالسعةاصداء،اماتب

الذيوالصدام،اقراراخلقهماالتيللازمةصورةنقدمانسنحاول

.وراءهالتيوالخلفيه،احدئه

وا-تطلاعا!،ال!-بمجلةبازمةالخاصقىالوثائق:الملفهذايتفمن

اخذ*رى،المعويبنالمثق!نشهاداتمنعدد!لمن،حولهاللراي

قليلة،ايام،فيالازم!ةهدهفيتظرهموجهة

م!جالة:حل!!ب!ريمخ.ا

ت!(صثرا!ه)التحويردارعنالكات!بمجلةصدرتا-ا

وصدان،ا619عام(فيسان)ابريلاولفي(الانالجموريئصحشصة

يرهات!هـ!جلسوضم.ء!روشياحمدالاستاذانذاكتحر!وهاطيس

.م!دورمحمدوالدكنور،عوضلويسالدكنور

الالمعتاذقولى6491سنة،اثثانيكانون)ينايراولىفي-؟

الت!..!رمجامسوضم.المجلهت!ريررئاسهصالحعناساحمد

،ن!!نالرير!يوسف،عولةعحمد،زهيريكامل:الاررملالث!اازوك

ا(ثقؤ!عن!جلة)ء:شعارتحتالمجلةوصصرت.مإوبمعمد،عاثور

واضحا.!وميايسارثصاضاالص-تذلكمنذواتخلنت،"العرب

الوهـنالمثقدصنه.صكبيرعدداعدادهاصتحريرفيواشترك

العربي.والعالممصرفيواليساريين

حلمبملسلامالصمفيعين،6491عام(ياولا)سبتمبرفي-2

الذب-نا&ءطريينالكتاببنقلفقام،التحريرادارةلمجلسرلشسا

ررر!ونقل،اختلفةاالعامالقطاعشركاتالىالتحريربداريمملون

معف!نقلةمكذلك.الاخشابلتجارةلبركةالى،(الكاتب"قحرير

الصح!-!بمامنبقرار"الكاتب"واغلقت.التكر!مجلسامصاء

.سلامحلمي

ت!ر؟نامرعبدالناءرجمالالراحلالجمهوريةرليسانفير

وهم،ي"مصدروبجهدنفقهصوعلى،يرالتحردارخياربمء"الكاتب"

التحرير.مجلسواعضاءالتحررورثيسلفرييا

العددارإ،ليعسر،691عام(الاولدشرينااكتوبراولفي-،

العناصربعضمههمتضا'قالذينالتحرإرالرةبمج!ور"الكلالبء)من
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تزويدهاطريقعنالمصةساعدواالذب!،العامالقطاعفيالمقلأمية

.بالاعلالاى

كانالذيحلامااقاثرعبدا4دكتورااراد1666عاماوائل!-5

نا،الحينذلكفيالهوميوالارشادللثقاؤصةالوزراءلرئيسفائبا

ونرارةالىتنضمانالتحريراسر!كل،ئؤطلب،المجلةعلىيسيطر

نارغم)المجلةتواجماكانتالم*ىأ"صةا!اللمتاعبونظرا،الثقافة

المجلمةتحريراسرةفبلت(نسخةالفثساثهـنياىاوصلتوزيعها

ال!ثقافةءبرزارةطريقعناصدارها

السيدوبينالمجلةبشنالمتوةعال!دامبدأالاولاليوموطنذ

امولاً!لاتعلىيطلعان،'!ايرفما)!ابص!د،اروزراءرنشينالب

ممناكثرت!ضولم.ذلكرؤضتا(جالةالحرةولكن،نمثرها4ـبل

ءخاايازرةاموربان!ار!النائبالس!داصدرحتىشهورثلالة

.الثعارعا!انجرى"رةالمتتلةوعات.المجلةتموير

لاسرةالنرديبالمجهودالص!ورقيذلكرفمالمجلةاس!مرت-6

المجلةكانت)للثقافةرز-ساصكاشةثروتالدكأورلمجنحتى،الفرير

مؤسسمعاتفيالمترديسةالاوفاععنلاطويلتحقيقاتع!هزشرتفد

استقالةاثرهاعرصقبلت،ال!ثرقطاعؤكاوبخاصة،الثقاؤةوزارة

بتحقيقاتورددصمس!اللتحقيقلجانل!توشكلت،حا-مالدكنور

الىاخرى.وةكنع!مانالمجلةوطلبت(.المةدسساتهذهعنالمجلة

ا!ثقافمة.وزارة

عبدالقاثرالدكتوريسن،7191عام(ايلولي)ستمبرو!-7

قراهماكهج!:،فورواصيثر،الموزراءلرثشىنائبااخرىمرةحاتم

فيهابماالثقافسةوزارةتصدرهاكانتالتيالمجلاتصهليعباغلا!

الكلالب.مجله

وتبع،المجلةاصدارمواصلةعلىالت!!..اسرةاًمرتس8

مقدهتهسموفي،الخاصة*يوبهممنباموالتحريرهاوهجماسىكتابر!ا

بالنيابةالتحريررئاسةيتولىكانالذيالاهوا/صطعبدالعزيزالدكتور

.الخارجكلاوجودهصالح!:،ساحهـم!تاذالالىعئ

بتقديمها،8!ادياتخسربانهاالقولوطلان(،اًلكاتب)ءاًثبحتس9

التابعةللكعل!العامةالهبمئةؤاصطرت،ا،جلة!وزإ.علكسصولى

ماليةمكاؤاةايلصيالابشرطاصدارهاعلىواؤقان،للوازرة



ثلاثةمدةالوصعههـذاواستمرذلكالمجلةاسرةقبلت.ذحركلهافن

خمسةفيالاشتراكال!راق!ةالاعلامورارة!لبتانالى،شهراعشر

الكاتب،لمجلةرائجةسوفاال!راقوكان،المجلةمننسخةالاف

.؟691عامنسخةالاف!حوا!ستةتوزعكافتحيث

-وسفصاذالاسعيىن،7391عام(اذار)مارسفيس01

الذيالهربالادبا،مؤتمرمنعودتهعقب،للمثف!افةوقي-!االسعباعي

والصحفيينالكتاكط!"عمالمهفيهاثيرتوالذي،تونسفىعقد

ميتاعبجديمظجديدمنوبدأت.اعمالهممن!صلواالذيسن41مرير:ص

."الكاتب!"لمجلة

افورالرئيساصد-74910عام(كتمباظ)فبرايرفي-11

لأذالاملأرسعد:وصدر.الص!فعنالرفئبةبرفعقرارا،السعادات

الذي(العربيةالسياسةشهرية)بابيتضمن،المجلةمن،791عام

المساعداتحولعبارةفيهووردت،كرومحستدينالاسثذيقتبهكان

خيالدطالعتالاستاذاًتصل.الهرا!فيالمتمردينلحرادالايرانية

اسفيراانوابلغه.التحريربربلىالرممابةلشمونالاعلاموزارةوكيل

امحولمراجعهمن!دلالذلكوانه،العبارةهذهعلىاحننحالا-ساني

الوزارةوكيلالاستاذابلغهالتحريررنيسر؟ضولما.طنمهاقبلالمجلة

نا!مثالاداريةبا!روالمجل!اصولمراجعةسيتولىانهالمذكور

تحتموضوعةذلكعلىالمجلةوظلت.حكو،هيةمطابعفيظ!بعالمجلمة

الطليعةمحلةتهرفتوقد)ا749،حزيران)يونيوش!حهكأالرؤابة

ادارلمجلسرنيساكانا!نيامينعليالاستاذصبحينالموقفلنفس

.(طبعهاقبلالمجلةاصول-!اجعان،آنذاكالاهرام

مه!الانوبه،(الكلأ-لب"م!جلةمن7491سنةابريلعدصدر-12

وعقب.(الوئائقانظر)عيسىوصلاح،صالحعباساحمدللاستاذين

الوردانيابراهيمالاستاذنشر7491سنةابرتلمنالرابعوفي،ذلك

جريدة!يمقا،،المظهـبنالسباعييوسفالاستاذاصلهقاءمنوهو)

ال!(دليوفي.والطليعةالكاتب.!لتيباكلصفيهطالبالجمهورية

عيسى،وصلاع،صالحعباسالكاتبانعلإ"رد7491ابريلمنعثر

.،الوفالواكر)الجمهوريةجريثةفي

،،791ابر!لمنضشرالحالكيالياي.اليومنفسوفي-13

فيهالالستاذاثاراجتماعاللكتابالعهامةالمصريةالهيثةادارةمج!لسعفد

مجلسفيعضواالسباعييوسفالاستاذعينهالذي)جود!مالح

وزارةعنتصدوانهارغمالكلالبمجلةانمسالة(اللإثةه!ادارة

تمورلعناخرىمرةالوزارةتهوقفبانوطالب،لهاجمهاهـ،نهاالثقاف!ة

الشنيطيمحهودالدكتورالهيئةادارة'جلسرئيسو)كن،المجلة

الاصدارجهةباعتبارهاالهيئةاسمبرفعيكنفىانوس!ك!لافتى

المجلة.(يسةتروأمن

نقابةفيدارتمناقشهواكناء7491(ايار)مايوشهرفي-14

كمالاحهدالدكضورالاعلاموزيرالسبدحضرها،يينالمعرلصحغيينا

لقرارخلافا،الرؤ،بةتحتا(كالبمجالةوضعموضوعاثيراررثداابو

ووعد،ال!ثقافةوزارةمنموقفهابسببالج!بةرئيسالسيد

الموضوع.ببحثالاعلاموز.والمسيمد،الثقافةوزيرالس!

المجلةتحريرمجلسعقد7491(حؤوران)يوبوشهرالي-15

التيحقوقهممارسةاليهقررنيس4فىحمدالدكتوربرلاسةاجتماعا

الصدف!وارسلعنالرقابةبرفعالجههوريةركيسالسيدفراريكلفها

عمدمناغنبارااؤ4فيهيبلغهالل!ابالعامةال!فالىرسمياضابا

ماكلعنالكاملةمسمئوليتهالمحريررئيسسيتولى7491يوليوشهر

.(الوثا؟فانظرأالمجةفيفيمثر

عناعلاناالمجلةنثرت7491،تهـموز)يوليوشهرعلأررفي-16

الروعلى،اكقاشرجاءالاسض"ذعليهبشرفادباملحقاستصصرانها

الدكتوربالنيابةالتحريررليسال!ثقافةوزىالسيداستسىذلك
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الشخصوعلىالمليىهذااصدارعلىموافق!نهبعمموابلغهانيسمع!مد

عليه.المثرف

(1ةرقموثييفة

الاهـفة،هذهعقلعلىكالمرضيزحفحيقي،ئقاصياتدوروراان"

والجدالعلممتهما،القدي!ةالمىبيءتكراهص"شعارتحست

نايجباًلعبثهذاً..السلبيات!-5عنالمسئولةباذالهـاوالاثتراكية

همذهضحايااولانالىراجعالامةهذهخسائرمنفجزء،يكف

العملمننفيوهـد.الاشتراكيةوالثقافةالجديةكانتالسلبجات

وامتلات.وسليمةصحيحةبتطبقاتغيكانمنكلالاجتماعي

الحريةا*دلمنالان!تصايحونالذينولعل،منهمبالكثببرالسجون

افكارتحتالقهربركونكانواانهموا!ق،ا!ب'!اقلهم

."الانيرفعونهااقىعنتختلفلاولافتات

ملأإحعباساحمد

7491ابريل-الكلاب

(2)رقمأوبهةا

..!يكتبونومن.هالاقلام

..الخيرصباع

الممريا!غدائبدافععليهايمرفالتيوالاقلامالم!ط!بعض

انهافرصةايضاوانتهزت..الصحفيةانرقابةرفعورصةاًفض"فىت..

بل،عجيبةمتطاولةجراةهـيعقيرتهالؤفع..مقروء8وغيرمتوارية

كراراتوايةالحرياتضد..اففتاحاوتنفسايقمد..مت!رة

للعملتصحيحاوتاسيسايضد.الوطنيللغكرصحوةايةضد..

فيتثسيطاوتبسطايضد.الاجتماعياوالافتصاثياوالسعياسي

طبعاتعرفهانتالقال!ءعزيزيياوالسبب..الصهاهيرساحات

هكذا.هالزيمقامامهـالاوليس،الطريقرزفىعليهمسدناس..

..مستميتون"مشرز!فقلبل،لثرفا"مجاز!نعنهمتقلفلا،اتحذ

تفع-(مجلة)ا،سبوعهذاتصفحت..مثلاالقاهرةوفي

خوض-!الثوريالفهـرفيالمناضلينطريق)عنوانهاتحتالنئسعار

الباهتةتلكاًفها..قراءبلا-!بييا-حياتهامنالعاشرةالسنة

بلالمصريللش!باددينيةالمشاشعلىتتهجمبلالت،تجرؤلمالتي

منقولبروازبرضع.ع!اخرفيتجاع!بان6كلهالعربيالشعبقل

فيالراينبدي،(بيروت)فيتصدرشيوعي!همجلعةعن

منذعندفا،اثمريالهلال)ا!صرهالنيالخاميالهلمد

تتباهىالتيالشيوعيةتلكتقول،!اذا..(والنارالهجنة)عناشص

هن!اان)0..تتحملانوارجوك-تقول..؟!المصريهزميلتهابرايط

عنفاض!"عجزايلاليسالغفرانرسالةلعمرالقسريالبعث

الفكر(قادة)يتبطاتيالايديولوجيالنضليلءملإة!ىالاستوار

فيللجماهيراورينيةالخلغيةمغاز)،الىيلجاالعجزهذا،مصرفى

لصراعهاالقديمالخرافيوعيهامستوىالىبهاللرجوعيائسةمحاولة

!إ،التفاهةكلكسقطلهذاوهي،الاجتماعي

!كابتهللسايصاالاسبوعهنا-اخرىأمجلة)اىا1نكلنم

اليمينب!ينالعقاد)عن،بروتفي-النقاثيرجاء-نشرهنقدي

متعيمثيانه-الكبيرالقوميالذخر-الهقادعنفيهقال،أايساروا

،شتمو،حقيرو،ومنافق،ورجعي،مبادىبلاو،8مشرزقو

اخرىر!ة-وصاحبهالكظبي!مىمنهمقلمالىان!..ومتمعصب

بانليطمئنيجيءثنابانه)..تت!حملانارجوك،القارىءعزيزي

مايو-15بعديعني،الاخمررةالغترةضالنقاشرجاءجيلصمت-

مؤقتاشمئزازمجردواكنه،العطاءعنعجزااوللطافةنفادالمس

والتفاهدات..الخبانثوتمملق،السامةوالحشائشالطحالبنمومن

!هاقلسنواتفيجيدجادكنابلأنههرحرجفةليبعثيجىانه

!'(والصباربالحلفا.طئتادبيةارضفيزهرةولانه،والجيدالحاد



!سلامدإ..

وي!ة!تنوحاق!مغتاظوهوسا(!جلةتلكشحريررفىالىوانظر

!حفنااكتلىءلة!قول..الوكنيللفكرالطريرفافساحمن-1)فلر4

ان!..ازمةنجتازاصع!ناحتىمحوفكرمننعجلةباراء-الايام*ذه-

منل!ظكانهعلميفكركلضديهوولون-الوطنيينالكتاب-ي!قصد

وهصد-المسلماتبرهضعلىجاهلةوشراسةبضراوة9!ج!مونوالسمماء

-الان-وحفيحقيقياثقاؤيساتدهوراان-الماركسديةالاشتراكية

..-"-لريا.هـاريا..؟ا(الاصةهذهعقلعلىكالمرض

نا-اص*!ا-شستواذا..نفم!ثوتمالكالقادىءءنريزي

حصرةيريدانني(الحقيقيةالثقافةأمنالنوعاوالعينةاعطيك

الجرهـةتلكفخذسالمصريللشعبيذيقهاانهذاالتحر!رئشى

الم!بئ)..ليوا!ؤ..عدداخرفيالا!نتاحي.قاد"منالخفيفة

الهطقصحهثبوتهذامعنىولشط.التطبيقعنديننعثرالدياهننيكي

فييت!ثرالصوريافىطقفان.الجدليالمنطقوبطلانالارسطي

الواؤعانيبثووهكذا.الجدليالمنطقالافي!ينفملااخرىكطبيقات

الممإرسمةوتتباثلتعديلهيايعيدولكنهالنظريةاطارفييتحركلتجريبي1

اإا4!والتهديلالتاثيروالتمطبيئ

بروليتاريا!ثقافةمنهاباللهاعوذ

الوردانىابراهيم

4791يلبرا؟-يةلىثلابصيا

(3)رقمالوثكة

الحرية!شبابيكمنالزاعقون

..الغيرصباح

جوساءلمجظضفيأ،القارىءعزيزيياالماضيالخمصصوصباع

اكلرنةالشأرء"تلكتحريررئيسهوالمذدورالمتكلموكان..لحوحتليفون

،(الرق"بةبعدماصحاؤة"فيتشتمفقراتمنهالكاقتبستالتي

..ورخيصوس!،هلوتافهوفحمرت!لبكليمتلىءباتتانها،وتقول

عقلعلىالانيزحفمرضانه،وتقول"الو!نيالفيصحوة"وتلمن

وبذيءحانق..القا!ىءعزيزيياحمكلسبابوسباب..الامةهذه

واللهاتع!فف-عندهم"البوم"صغاراحدبهنعق،و!!بتذلوهمبم

الاسود:!وبال،بالنمياخفهانقلت!رات..ءنهاشارةايةعن

بما4آرفير..واستغفرعينياغقواناامامكوضفنها..الجاحظ

نا"المرحم!الواض!و!ي..صللأق!ةاوعلاقةاوزمالةيسمونه

امراضكفايةوكفايهـة..الصرونافدم!تجاعنكنيابةيديارفع

!الاقلام"اكوليرا"يا41مريللشعب

..الملافىاًلعقائدي..هذاالتحر!رئيسزيلصياوصديقي

طرإفءنلكاقولانوقبل-المستنزفينعينورمشالكادحينحنون

ناؤكياقارىءا!كريزييااستسمع-وب!نيبينهجرىالذيالحوار

لاعطصلظ،هذازمجم!اوصديق!وجهعنلاشترابرالماكياجابهضارفع

ال!ا!ةشوارعيلرع!ءدائمالهالهنظر..عنهالعامةلاتالمعلو8ب!ي

تعرفعندما،طبعاملامذلكفيوليسسالفارهةالمرسيدسبعربته

وفه!ويشاطر،الاعمالمتنوع،المنافعمننعر،المشاوم!حميرانه

مرتب!هاوله،الشهريمةالمجلةتلكتحريررفيسمثلاؤهو..واور-

؟.!اوله،الكبرىالص!فدورباحدال!ملتحقوهو..طبعافوائداو

سب،ريوهاتمنصخمسنويا-هـادصإحبوهو..طبطكبومرتب

ص!المخو-يناحدله-!ميهاالتي،والاثارةوالضدالجنسالهلام

،فىب!وتبغدادبنماثؤوبهمنتشروهو..مولسمكلال!هورعيون

!8اوال!ف!لهيسهـلونمنولديه،الموقونالعقاهـلديالاستثمارفي

الثقافي،سلوكلهعناًما..الاسودلليومالاحمرالقرشلهيمحزفون

الذ!الكغابهؤلاءفصيلةمنيمني-قراءبلاقلم-نوعمنفهو

كالمهللىءثقافةاو،بانواعكنابة!نواتيهما،مريالشعبيثعطهدون

د!!،وكنفركتابةاوثضافةايمنادمالبنيتوماخلبوطيةعنرببة..

فنااوفكرابمر

6!

مصطرببصوتالعسباحذاكايقظني،هذازيلمياوصديقي

..اصث!اءالسناء.عنيكتبتهالذيهذاوما،ومعم!ش2!ئزوعو

لقد..ليوتحفظ!لكاحفظهاالتيالعا!فيةواين..ز!رءالسنا

..فمزقتهكلاطفيراجمتنيولكن6عليكشديداردااكتبانحاولت

..الناسامامالبهفربضنافينعضفهل،مزقتهالعظيموالله

ومثل..منهاراليبدا!د..حقامناثرا..مماثرااستوقغته

وهـمطهثي..العاطفيالطرفىهذاسخونةفيطبعامعهذبتالمصريينكل

صااشتمش..ارجوكمعلهثي..برياضيةالامورخذ..يافلان

الامورخذ..مام!انفسياشتمفسوفيهدنكهذاكانواذا،شئت

وما..عامعملساحةفينحن.شفصيةليستلةاًلم!..برياضية

تع!لم..اصحابكوعندعن!مجاةعلتالتيالنبرةتلكالاغاظني

اليهاجمفزون(،السادات"فتحهااتيالحريةشبابميك..فلانياتطاق

8ننشنجونناعرريونء.بلطجيةاوفتمواتاوقراصنةوكأنهمويزعقون

ص،ته،فيالرجلبهاطيارثوابالقابواذكرك-يدكلوسببوبلاسالان

قلمفاي،ك!نياجداومتبجحونمهـنغطرسون..والمميلالسةاحمثل

ياج!امتطاولون..وخائنوتافهورجعيجاهل،دداهممايكتب

ومن،اكتوبر6نمرضدالعرائضيكتون((بغداد"ومن،فلان

علينايبيعون(،)اـبيروتومنالميكروفونات!-فىعقون"طرابلس"

نحن.شضيةليست1،سمالة00برياضي!ةالامورخذ..ا.!اتالمم

تنهب.طوجدتاذامباحا/هباامامكاعتبرني..عإمعمل"ساحةفي

ههـذابمثلت!ىءاوتصغرلا!ط..شئتمارد.شئتماقل

واد-ا،الصقوهاع!قكاقيصءن،ووزعوهطبعوهالذيالمنثعور

ي!ا!المتالمهدهذا..!نوع!فلانعهدفيقلتهاوكتبتهانني

فتحناواذا..فيهماابشعانتمكنتم،تواخذنميولاسبصراحة-فلان

يستؤبمارائحتكمت!حؤسوف!يذشخسوؤصط4وحتمسالدوسيهله

ا)كراهيةوبقع!"القهرنجوماتمانتم.."فكانايفيلردمكمالناس

،.الشعبيالبغضولطخات

الايديولوجيالمفكر،هذاالن!ريررييىزميلياوصديقي

كلعلىلديهتعقيبولا-والم!مجيةا!نديمة!واتحامل،ادبرءلىلي

الهـناس..قدامبضفيوحانعض،ا،خولملالعاطفيال!قالاقلتما

فرانس.امامناوالشعب،جدنوافذال!"بنعنىتنا..عجيبة

الوردانيابراهيم

؟791ابريل11الجمهورية

(4)رفما!في!ة

التفتيشمحاكم

..بالسلطةالوردانيابراهعمي!ءيئكياناهجبااعجبمن

.(!ماركسي)هذااضبطوا..عنييبلغوالمخبرينوكالمرشدرز

السلطة،اخشىلاانني-بدننءبئ.ى-اط!ف"انواحب

..عل!!اادلسولا،انملق!اولا

..ارقاو!ةااكناءحتى،خو!ولابصراحهرأصبماثولاتيئبل

..ال!ولىءميعف!الرايهذالآول!4انهىايضماواثق

منمديعفي'طولةصفحاتلمه3نتما!4يحتاجكط*وا؟كأردالم،

ادتبلإغ?!مينفعكانومن،كرامننهماهازياومنالمصريينبتعديحبؤاهوا

..الناسعن

صفحاتملءاو،استرراقااوعبيثاوليستصم!وليةالخيحابةان

..!،لةوالجموالثوثرةبرحالقئاء

بعملالهقديرانفعاليتملكيعندماحقى،لاصصاكتبولن

طريقا،مامنااناعر!ولاءليمزيدالىا!جلافي،رائعققد!ىيو!

يلا.طو

الشرووادعاءات،الفرقةاسبابكلوساهاجم،دائمالمانقد

لانيالثقافةف!التل!ورمالاهر9اوممممما.تار-لهلمسالفىكيالباطل

كالك!عاوثقافةكتابةبانواعس!نوات،لهمالمصريالمث!محبيغطهلون



الذيالاعىوالحهلوالشلليةوال!دالكراهيةساقاوم،التقنيش

خلقته4بشاعةحصرىلا

الشعب،وحريةالاجتماعيوالعكلالاثراكيةعنوسالىافع

وامستقبلنااواقتصالناعليمخاطرلمحيهاناعتقدماالىوسانبه

وا،الفهمعدمله!فيءكماوامثالهالوردار!ويغفعب..تقرهنا

اوها!م.لهمتشاءكما

تكنلم:"الثورةمافبلفترةعنقلتلاننيه!اجمضطالوردانيان

للسادةكانتالوحيدةاحريةوابالحريلأوهمههـناككان،حريةهناك

الحريةعنيتحدثونالذيناناخشاهماواخشى،والمستغلإناللاء

"اال!ريةهذهالايقصدونلاالان

-ولبيزاتلإ،-ةمناتشةالمسألةليستلما:قلتلاننيوهاجمني

اهدافمالةصهم!4ؤيهيبلالموجهالاقتصاداوالحرالافنصاد

الكريم-الدائمالعمللتحقيقخطةلد"ومن،صورةبايةولتتعقق

للاصولوفقابهافليتقمم-كبيرحدالىيوليو23ثورةفطتكما

."لهمعنىلاالريالفخيمالانشاءباسلوبلاالعلمية

لثمسعبهالمحبالافسان،الكريمالمصري":ظتلاننيوهاجمني

الىافىاستحويلولاالفجرنوارول!،اليامةاهداريقبمالموافنه

اسذياالفلرالتعذتبالىولاالاخرالبعضفهدبعضهمجواسيس

الحقننال!8بارعموالتعاليواالتكبرولا،المصريالانسانءلىمورس

."يئالاخرازلراءو،الاوحد

لوحتى،كريهاسلوبالوصايةاسلوبان"قلتلاننيهاجمني

."الامةخ!ير!تضمنكان

ءتيفياكافياندهوراافى":ولمتلا.!نيخاصةبصفةوهاجمني

(لسلبياتكواهيةشعارتحت،الامةهذهعقلعلىكاكرضسزحف

هذهعنالمس!ولةبانهاوالاشؤاكيةوالمجدالعلممتهما،القديمة

."السلبيات

ء!لىيزحفالذيالثقافيبارزر!رمقصودانفسهانخبرفهل

محاكمخلقالىوالسوة،عليللهجومالبرىولذلك،ا،م!ةعقل

والمشاأفا.المحارقطوبحضيرالتغنيش1

المنطقبتطب!يقاتخاءصةمشاكلعنقكلمتلاننيواستذربوعحب

ثقافة.قلهاياوقال،الصورياوالارسطيوالمنط!الديالكتيكط

!4برولييتارية

مهناه.حتىيعلىة"ولاالكلامبهذايرفصدمايعر!لافهووللاسف

يضلبولم،هوم!ااكمريكونانالوردانيمناحديطلبلم

تكنومهما،حجةايةتحتلكتابةاعن!هعاو،يحاكماناحد

.ا+لها؟فاتمنسيلتحتومط"ريبمذابحفيطالبهواما،الميررات

بانه،كعبتهماعلىهجومهيستهلذلكومع،للحر!ي!للءوهو

اعتقدههفات!تبافلامناانطلقتحتىالصحفعنترفعالرلمحابةكادتما

..العقابابشعيستض

!.حريةكالهايا

حريةمنمزيدالىاطمحبانني،ايفطاوردافيااطمثنانواحب

سبيله.وفيهذااجلمناثهـنبوانيكلالصحاةية

اريدكنت،بسببهالوشدانيهاجمنيالذيالمقالكتبتوع!ندما

هؤلاءيكتبه"عابان،العربيالوطنو!يممرفيالعامالرا!انبهان

والاجتماء.ةاًلاقننصادية،لحالمصحتىيمثلولا.رسه!ف!كواي!مثللا

..الفئاتمنلفئة

بحت.شخصيراىانهافولاناريدكنت

منتاتلمالعاليةالسياسيةالف!اثةاًن)ءا!قالخت!متولذلك

"والتعاليالتكبرصلبمنولا،العمالةصلبمنولا،الامراءصلب

،وكلكالوعهما،قيلو،.كما،نور-"ولمبومن،الشسعبقلبمنان!

الشعبهذاجانبفيالاكونلنوانها،السطصالنظريبدوومهما

".ووجودهوكرامتهحريتهعن،وبلاظافر،بد!الباحثطاسينيم

احد،منبهاسمعولم،الىذلككبيرمسئوللييقلولم

التحد!بهييمكن،واكتائعالمقمماتوحسطبارتفكيرمنقليلبشيءولكن

.الكلامبهذا

كذلكالا.ويكنلموان":المقالهذافيسطراخركانولذلك

الاشياءم!نطقعناستخلصهمايمحووان،عقلهيلغيانالمرءفطى

"..الاموروطبيعة

الرئشييخطبانقبل(،الكاتب"مجلةفيلكلماتاهذهكتبت

اعرهـ،اكنولم..ايامبعشرةبالاسكنعريةالطلبةاتطدفىالسادات

..للرفىشضاباهناكاناخمنانفيحتىافكرولم

والاطمئنانباليقينفلبيامنملاالصابالىاةمتعنثماولكن

ماوان،حدثقدتوفعته8.(وان،قانمالاشياءكل:طقانذلك..

..قيلكداستن!ه؟نت

..والان

.،العقمالاورائهمنفائمةلاجولخالمةالكلهةهذهممونانارجو

الجد،ماخذآخذهكنتفما..الوردانيعلىاردالااريدكأت

وبانه،يقرالاوبانه،بالثقافة-!منلاانه،يومتركنبصذ

..عفاريتثقافةلانها..والروماناليونانثقاالة*سض

..حالىايةع!الكتابةمنلونفهذا..باسلاافولوكن!ت

صالحعباساحمد

7491ابريل11انجمهوربة

(5)رقمالوثي!دلآ

!؟المسعتميتونالمسترزقونهممن

منا!فيالخميسعم!فيالوردانيابراهيمالسيدكتب

مقالمنفؤةفافلنبس"!كنبونومنالاقلام"ب!نوانمقالاالجمصرية

عرفايتفممن-7491ابريلعمد-القماهريةالكاتبمجلةنشرته!هه

اليساربينالفد)ةالنقاشرجاء*ستاذلكتابوتحليلاوأقدا

كناباتعلىتعليقابالسبابم!ؤهمقالسيايفيووضعها،"وايىمين

بمايتعلقوفيما6والكاتبالطدمة'!لتيفينشرتتعجبهلماخرى

يلي:بمااردالشتائمهذهمننالني

بانهالعقاديصفالنثاشرجاالاستاذكنابانصحيحاليسي

جاءكماومتعشهوشتاموحقيرورجعىمبادىءوبلاومسترزدمتعيش

بهذاواراداليكنابلأيقرالحانهالواضحاذ،اوردانياالسبدمقالفي

بماالممت!ازالكتابهذامدحتلاننيع!لهجومهيوالهانالافتراء

يستخقه.

الاستاذوبينبي!نهاليالقديممةالخصوهاهذهفيطرفا،لست

سياسيابعدااعطاعاعلىالوردانيالسيدءمروالتيالنقالشرجاء

التصحعومعاهـلحركةالوطنيةضدبانه!ها!وىكانمنكلبلالهام

منللالتقامفننتدخلالثولةعلىسيجوزهذاالحاحهن11يتصورولعله

ماكلفيوا،ستاذلاولم،(الاثبيةاعماله"عنيرضونلاالذينكل

ناضلوكانه،فطهمنكانهاالشصحيححركةتصو!انيحاوليكمب

البلد!هنافياؤسانلايلييمافيهالهوان،اجلهـامن

.قاىعلىالوردانيالسعيدهجومفيالنرسمرر!هوهذاولان

منافتبسهاالتيالفقرةفيسياسيالغمالييدسىانعلىحرصفقد

الاخيرةالسنواتفيصمتقدالخمسيناتجيلانؤلمتلقد:المقال

عبهلرةغيرولكنههابطانتاجمنوالفكريالادبيالوس!يسودلما

51بعديعني"اليهاضاف!واالاخيرةالفترةالىالاصيرةالسنوات

الارهابمئنوع،وهذاليبانهاليوحيانننفيبتفسيرهوزج(؟مايو

انغلاي.ودطةا&يمؤاطيةفدباننايتهمن!ورغيريثم،السياسي

ياوفدالحرياتضدإننااخرينبينالورثانيالسيديتهمني

ولسنا"ال!ريقرزرعليناسدناس"واننا(،اوطنياللعولصصة"

لييذب.!ماولعله،("مستميتينمس!ترزقينبلشرفاءمجازكين"

اينالورداثيالسيدليتذىالعاماما+الراممينتحا!سبانالصمدهذا



ثلاثخ!ستقلاكنتلقد.هوكانو"ين7191مايو15فبلكنت

وكنت،791افبرايرمنننصفالى6891.!ارس!تصفمنذسنوات

والى6691اكتوبرمنذلهفرعةايمنومحروهلاالعملمنم!فصولا

نشرتليمقا،تفىوالديمقراطيةبالويةطالبتلانني،791ااخر

لكن،اعننقلونيالذينمواضة.جالولاوقتهذاولش،6691عام

،الرز!عليليمسدمايو15وجاءاسترزقاكنلماننيقولهاوداما

ملءكالباالوردانيالسيدكانوجافعامسجوناكنتوقتلكني

هجومالهنقرالم6نفسهاالجريدظهذهصفحاتعىوالبصرالسمع

ل!مه.حالهقوانابل،مايو15قبلمعرجممونكاشامنعلى

ممرخفيرء)فهذاالمنتقاةالريفيخةبعباراتهفيهموفيلابهموتشبيبا

مشلمبسآيضبطولم،احديضطهدهلم"مصرضياء"وذاك(،القومي

للهدحتطوعوانمايصمتلمحتىبل،الدلمقراطيةاو"لويةبطلب

بانهماليوميصورهمانيحاولممنالالبفىجائزةوحازوالغزل

اًرشيفسالهـفنرةتلكهمي-سيادتهكتبهبماورري،خصوهر!كانوا

اجازؤون"اقضيةفيا!امارايالىلنخكمبشرهيسمحلعلهكامل

وتبيضوجوهتسوديومثذ،"المستميتونالمسترزفون"والشرثمامه

!إينقلبونمنقلبايظلمواالذينويطموجوه

كلبينفيهوالاحنمادالراياليالخلافتقبلالحريةان

،ارولمطاتاست!داءولاالارهابولاالتجزئةتقبللاوهي،اكجاهات

سياسية.اررايةفيالمهنيةوالمنافساتالش!بةالخصوماتاخفاءولا

برايه-شمنونومنالوردانيالسيدحريةتعنيلاالصحاقىوحرية

سيادتهديكقاتوريةوانماالمصر!نلكلحريةاصبحتماوالاوحمم!

و!نالاقلأمة).مشكلةليستالمشكلةانالحقيقة..لفهيلفونومن

اصبحواوما.يكنبونكانواوماالا!لام"مشكلةولكنها"،يكنبون

!إ"يكعبون

عيسىصلاح

ابربل11الجمصرية

(6)رفموثيقة

كلمات

هذاعلىصالحعباساح!مدالاستاذاثارالذيماادريلسست

ابهم"الكلايب"زميلتنافيحادةافتتاصةكنب9النحعو

عشر،التاسصعالقرنبعقليةيفهـر"يزاللابانهمجتمعنافيها

و"صمبوانغحطبصبيةبنفسهاتتشبثعتيقةافكارلدينانرالتوما

ه!فهعنتخلينالو!بعلىر؟ساستنقلب8/المفوكان،.هـضي

.،(الافكار

علميفعركلفديهرولون"لانهموالجهالةبالغفلةامنابوامم

بعضعلىجاهلةوشرالسةبفراوةو!مون،السماءمنلعنةكانه

واالاشتراكيالمعسهـر!سواءالمسلماتمنإصبحتالقيلإفكار

والاراءالفجبالفكرتمتلىءصحفناانالىوانتهى..،،الرأسمالي

حقيقياثقافياتدهوراان"فيهاجاءحماسيةصي!ةواطلقى،المتصلة

لسلبياتاكراهيةشعارتحتالام!ةهذهعقلعلىكالمرضيزحف

هذههـنالمسئولةبانهاوالاشتراكيةوالجداالعلممتهما،القديمه

.("ادسلبيات

!ةالخطابالاحكامهذهمنبكثيرتمتلىءالافتتاحيةهذهانومع

اسلوبهحولجروفيلزميلامعادخللناننيالاالمستوةادحاكظ

اطالبه:اناريدولكن،يشاءكمايكتبانحقهفونبهيكتبالذي

ء"لماكونانبمعنى.الناسبهيطالب.،،اولانفسمهعلىيطبقبان

مانفهـمنهمهـحدداسلوبفيالامورمنيحسنمايتناولموصوعييا

بعضيتناولانشائيصوعء9فىكتبهاله!االافتتاحيةتلكاما،يريد

هذاما:الننحديدوجهعلىافهملمولهيذا،(الولاميه"العموهميات

الافكارهذهوما!ولثراسةبفراوةالجهلاءيحاربهاللبىالعلميالفهـر

المت!صبونالجهلاءهؤلاءهمومنأب!ينأهـائم!تزاللاالتيالعثيتة

الطميةأالافكارطىهمدي!ولونالذلنالمننلقون

96

من،يريدالليم!الطهالغهـرهذاماالتخمينو-"عالى4فهمقد

الايدو!وجيةالىكاشارته،الاف!ناص؟سلأفيااشاراتهبعصخلال

الىالسوفيتيبالاتحاددفعالذي"الديالكتيكيوالمنطق،الاشتراكية

كانواذا؟اثاركسيالفكريضفهل،(محددةفترةفيبعيلقآماد

تحتمللاالتيوالبدهياتالمسالماتمنالفكلهذااصب!ةووكذلك

البحث"ظه!انمع؟"اكأوالرأسماالاشتراكلالمعسكر-ش!طالجدل

ولايقينيةليستالعرميةاكظرياتانتؤكداصب!حتيثةال!!العل!!

الدائم،التطوربعملياتتتغيروقد،احتماليةنظرياتهيوانيامطلقة

والمنطقالديالكبكيللمنطقصالحعباساحمدمفهوماناقشوقد

هناك.المجاليتسعحيثالثقافةمجلةفيالارسطي

مظاهرلنايبينوان،ير!دمايحددباناطالبهزلتماولكنثي

ازث!مارفيكناوكاننا،عليناالانتزحفالنيالثقافيةالنكسةتلك

لاعئووات!،الات!امهذهانتكسناثميناللهالنك!"عقدءوالئقاكل

الاشنفزازاتهلىه8!نانفعلعندمااوردانياابراهيمالاسناذاًلصد:ق

انهاوامشالهاالكتاباتهذهعنوقالاحد!باستؤزازاتعليهاورد

بانهعباسالاستاذووصفا،وه.بتنلوهمجيوبرفى!ي!حانق"سب

بنورمشامادحينحنونالمكننزالعقالديالتحرءسرئيس"

فصيلةمنقراء/لمرقلم..ارب.فهلويشاطر)ء"المستنزفين

كتابةبانواعسنواتمنذالمصريالسعبيض!لادونالذينالكناب،هؤلاء

ثقافةايمنآدمالنخيتةزع،اخطبوطيهـةعقربية.كالك!؟عثقافةاو

.(،فناوفكزايمنويئفركأابةاو

القضايراحولالجدلفيالاسلوبهذاا!لا،اننيو!.!ع

يفلفلا،"واحبالوردانيارراهي3فيعاىاشداننيالا،الفكرية

الديد.الاالحديد

يمكنمف!ممحددعلميبراسلوبصا،حعباساحمديكنبوعندما

.هادىءموضوع!باساوبعليهنردان

فيلدسواعبدالعزيز

اسبوعيهل!ق-التهـكلير

؟791ابريل91المئدقافةلمحلة

(7)راقموأث!بتة

نقراعندماالفكريةالجبهةعلىالواضحالننافىضويبدو)...(

!تخيلهولاولسسابطسامبدثنالعالمي!ن!ل"از4يقول)1((لكاتب

الملحق-التحرير)("الضمبروحريةالهقيدةوحريةالفؤحر-بئبمون

ن8.اؤلوبعد،(22/2/7491-الشهريةال!ثقاصة4جلةالاسبوء!ا

الرايفيمعهتختلفمجلةعنليقولالكاتمبنفسيمصارعاسبوعين

وتتصرفوالادبيةالفكريةحياتناالهسادؤيبضضادوراتمارس"انها

وتسنخدم،الناسوتدينالبياناتتص!مستقلةسياسيةكوولسسة

ساحاتنافيتتلااتزاللااًلتيالغاربةالقوىلمراكزالباقيهالفلول

الفرحريةان0(7491مارس8-الت!وير)"والفكريةالادبية

رايهحريةيمارسمناما:وحدهالكاتبصريةهيواروقيدةوالضه!

اكأ"الاد"ناجهزةابلا4منب!ؤلأ-الرايفيمعهيخهـتلفبماسغيره

لهتاامثلةراجع).الصحفصفحاتوعلى:القوىمراكز!لاءمن

!يخزايد(+3/(791ا)سجم!وريةوؤ!12/7391سيرالغحرفيايضا

الكتل!منعددوطرداًلصحافةوتط!-رالى(بربعضف!الانالالحاح

لمعاالشعبريرعنيعبرونلاواثهما(اودوولوصيون"ازالمبزعمعنها

وم!،(،"المصور"وفي"الصم!رية"صحببفة؟جمرلفترةالغببارهذا

عن!لأ،الديمقراطيةلقفب*اصحار!ااخلاصمدىعنكثصعفدوة

منولاهؤلاء.قكاتبيوجدفلاالكلماتفمهاالن!يالباط!يةالسضرية

تحريررئشىنانباللأسوقيعبدالهنرإزهوالمذكورالكا-ب91(

61(رقمالوثيقةصاحب،الثقاف!ةمجلة



رايه.عنيعبرانهلعفسهيزعمحش،الشبانتخبهفدغيرهم

عيسىصلاح

؟7!ايولمو-الكهـاتب

(8)رق!وثعطة

الكتب..دنيا

واجسدا،لمهاوولةكتباتنشرالدولةزملكهاالتيامتابوهيئة

والعملةالورفىعنفيتحدثالحكايةعنالسنيطط.دوتسال،معاصر

اختصا!يمنذلكاناكد.ءوجودالويسكيانلهقلتفاذا،الصعبة

الوكالة"مبروك-الصبورعبدصلاحلثريكهويب!نسم.السياحةوزارة

الكصابهيمةفيالمسئولينمعالكلامانوتشعر.يردولا-الوزارة

ال!؟مةانقكتضفاذوتدهش.الاسبراتؤيعر!مترجمالييحتاج

منواحد،روتيمالكنابمنواحدجيليكتبهالمجلات8رهتوور!لدمة

جاوزشاادباءلا-صحفيونهمعندهاالشبانالادباءوان،تياراتهم

وزيرتحريضالىتصمعىىنمادقاالىالم!تهذهوف!.السبعين

الصصءن.فيووضع!ممصركتابمنوافرعدداعتقالعلىالداخلية

يقواونهاالذينا!ساكيقعليهايعاقبالسال!هرلاءمقالاتانحينفي

إسةحمافانونبمق!ضىالوزارةمجلاتفيم!ررينيكونواان!ون

المسئولينعندتدتبرفهبماذلكومعالعامالحياءتخدمثيلانها"الاداب"

إ..هيةياالورق!ضىعوهكذاإ."ادب!ا"نقداالمجدتهذهمن

عيم!ىصلاح

7؟يولهيو3الجمههيوهـية

(9)رقمموثمقة

!وزارةوازمة..مجلةازمة

!لىوقلقافنمام((الكلاب"مجلةلهاتتعرضالتبمالازمةيير

اكلامافيهيكثروؤحتفيتأتيانهاخاصة،لعربواالمصريينالمئقفين

.فتشككذفس!عنالتعبيرفياننياراتكلوحرية41ئابركلتمدرعن

الرروم،القرار9"نالانوح!ى.ومم(رساتافىرمنيطرجماجدية5!

صدش!بعدمويلهاعنستتخلى2اومثقافةوزارةانهوللمجلةابلغالذكي

اكتوبر.عدد

ا!لأحقبتاجيلشفويةتتكليطالئقافةوزيراصدراسبوعوقبلع

المطابعبابلاغوهدد،اصدارهكهتزم،(الكاتب)،كانتالذيالادبي

ق!ريراسرةوبرزالوزروبينلقاءوفى.الملحقصثراذاالطبعبصم

قاط:ثلاثفيللموقفتصورهاعرضست،الكاتب

الادبتياراتبينالصراعفيطرفالبجست،الئقافةوزارةان.

تعطيهوالاالتياراتلاحدتنتميالاور:بمغي،والفكروالئقافةوالفن

؟خر.حسابعلىفرصة

الشمار'!اقهامدؤيةعنتعبروهي،يساريةمجلةالكالبان51

مارستوانهاوالثقافةوالفنوالابالفهـرظواهرهـك!والهربيالمصري

لنهنمارسه.تبقىانوينبني،اعوامعشرةمنكثرمنذالدورهذا

مخصصمنبران!ي!كيلاالثقافةوزارةءنمامهـجالةصدوران51

ماالعم!ياكمعاتهذهقنقدان!ا.قوانالوزارةلسياساتللدمماية

..وتقاليدهالحوارادبويلتزموهادئاموصوعياالنقددام

محادبانهتحفظفقد،التصورهذاعلىالوز-!موا!ةومع

ا(؟سارإينانيع!تقدوهو،كاديباوكأخصم!ايدغيرومنه،كوز-ر

وفاةالىادىالذيالامر،عاماعثرينمع!رفبمالثقافةافسدواقد

."غرابوبوسفوباكئيرعبداللهالحليمعبد"قهرااديبن8اممثر

لانهاوضاعهايراص!انالوزارةعنؤصثروالمجلةءقهمنانوقال

الوزارةبتخليام!اينتهـالاجمروثدذلكالاني!لوانه،عنهامسئول

علىوردا.تحربرهامجلساوتحريرهارئيسبتعييراودعمهاعن

ناقال،هـثلا5"لجدددا،)مجلةفيينشرعمامسئوليتهمدىعنسؤال

..المسئولهوتحر.لرهارئيس

:التساؤلاتهذهيثيرثاهلمازالماللمجلةابلغالذيوالقرار

عهلىالمشر!نتغيير!اللتفكيرالوزارةيدفعالذيالمبررهوما.

عثربعدتحريرهالرئاسةيؤهلاورصالحعباس!دهل:الكاتب

همل..أهـنه8شخصياموقفاهناكاناما!ناجحادءلمنسنوات

تحريرهسامجذريفضلواانيمكنباشخامحيانزاحاتالوزازهلدى

ولطفيرفعتكمالهماالاحرارالضباطمناثنين!ض!الذياك!الحا

العسالمفيالثقاف!ةدوائروتقديراحتراممحلجامعياواستاذاواكد

اقلهؤلاءوهل.النقاثر(رهولامعوناقد.انيسمحمد.دهو

مئلا؟..(،الجديد))او"الثقافة"مهـجلةتحرير؟!جلميعنعلمااوكيمة

واذا،الثقافةتطبعهماضعفتطبعالكا"!انالونرارةتبرربماذا"

واذا،الخاسرتمويلعنتكفلافلماذاخسائرمسالةالمسالةكانت

تتبنيعانمجلتينخسارةالوزارةتتحهلفلماذاتخسرالمجلاتكلكانت

احدا!ماأتغ!ة!ولاوالجديداليثقافةحيماالاتمجاهنفس

لتعدتتفسيرهاهوهذاوهل..الانذلكفيالوزارةتفكرلمأذا"

!؟التياراتكلوحريةبر6اثت

عيسمئصملاح

47اسد902ال!مهورية

اً(.ةرقمالوثببقة

..."الثقافة"مجلةعن

لاضناهمامضاعفةبصورةسعادتنافيزادالذيانعلى)...!

اصحابوبعضالقوى؟،راكرخداممنالباقايةالفلولاقيء،جمن

الستيناتعقدفيالسياسيةالظروفءفرضتهمالذن4حينةاالانضماءات

افيالغريبومنوالفكريةالادبيةالحياةقمةعلىاللاينالهزيم"عقد

مؤكسساتوحربواالثقافيةالحياةافسثوا9ديناهمو!ثلاءهؤلاء

ا،نحتىنزاللا،ارقاضالىوحولوها،والنشروالسينماالمسرح

الارصونط!الانقاضنرؤعانونحلاول،دمارمنا*ررثوام!!نعما.مأ،

عليهميرن!رفلاحننىوبالاسطءبصراحةتووىانيجبقعصةوللالاء-

.اخرى!ةالتماسببحدموعالمخربينبعض

مصةالادبيالطريققطاعمنالفعائعةالظول!هـهحاربتواقد

وبالهجوم،الرخيصوبالس،النجسبال!مس،ا،ساليببكلالثقافة

ومضببما!هذاكلوتجاهلنا،وذ،يرعار!وخاهؤافؤادنا،الى!

حدفيوهذا،قلتكمااميال!اربعيننحوشصكلفيننشرطريقنا

-،الاثاراعظمبعدفيمالهسيكونخطيراثقافياانعاشاسي!مئذاته

ارثقافيةالحياةانتصودوالانهميخيفالمماوهذا،هدفناهووهذا

الالبمةصممتهمفكانتوحدهم9كوهمقستقبلانعلإهاوان6عقهت

ثقافتهاوتستقبلوتميتهابطورهمترؤضالعربةالتربةوجدواءشث!ها

.ناضرةيانعةثمارالىوتحولهاالمتقنحةالاصيلة

وشعارهاالثقافةمجلةعلىالمنظمةحملاتهم!سهوهذاولعل

من،اتصوركنتواحيافا،العربيةالارضامتدادعلىاشاعتهالذي

الجديدهقحيا-شافيالثقافةدرسيهاالتيالقيمهذهعلىالهج!ومكثرة

نؤديانناونحسسعادف،فتزدادواحدةمجلةلاتمإعثوانها

طرجمنافيسنكونلانى،فسنقرعهؤلاءعنايرضىانيوماما،رسمالتنا

البذورتستقبللاالعربيةفتربهـصنا،ابدايحدلنوهذا،الموتالى

السامة.الاجنبية

نحلمانعليناان..الادبيالطريقوقطاعنحنلناماولكن

عامفيالثقافةتوبةكانتواذا.القالمللعامن!ققهاكبيرةاحلاما

يستقبلفيماكبيراطموحنايكيونانلمحيجبهذاكلحققتقد

.اًعوام'ط

فيالدسويزعبدالعز

؟791سبتمبر-الهثقهافدةمجلة

(11)رقموثيقة

الراهنةالكاتبازمة

منالدفاعمبادىءتغرضهاكريمةمبادرةفىاليوسفروزبكرت

ستنتىالكاتبمجلةانترثمدالنبملمصيرامنبالتحذير،الرايحرية



بعدتمويلها،عنبالتفيالثقافةوفىارة!العفكيريجرياذ،اليه

الكالبتحريرهيئةوبعضدفعنيماوهو،القادمحنوبرع!دصصر

افيينفلمالذي،الثقافةوزيرالسباعييوسفالاستاذمقابلةالى

تحوررهاهيئةتفييراوبغلقهاتنت!قدالكاتبلاوضاعثرالسةهناله

علىللاقدامالظرو!تضطرهالاياملكانوان،اضاجراءاياو

.الاولالاجراء

اعدادفيالثقافهـةممجلةبهاطالعتنا؟فكعفةحملةثمةانحقيقة

ولست.صالحعباساحمدالاستاذكتاباتالىموجهةبرمتممرةسابقة

الثقا!ةوزاوةتخليفيالتفكيربينالصلةمننوعه!ناككانانالري

وكانتاتح!يرهارلىسالىالموجهةالحملةتلكوبيناركلالب!تمولجهعن

والكراهيةالحقدمنالكثيرثناياهافيوتحملموضوعيةغيرتبدوال!حملة

مجلةفكتابعنلحطكعيرااقفلمولكنيصالحعباساحمدللاستاذ

عباسلكغاباتال!فكري41وففمنرالهمعنيعبرواانيريدونالثقافة

كانتوانالاتجاهاتلكافةمتاحةالمنابران،فليكن.الخاصةبطريقتهم

العنف،ئشيعاتحملصالحعباساح!مدكتاباتتناولفيالنقدنبرة

.القارىءله-!تيلا

منجزاقعنللدفاعبشجاعةوكمفتواصحةيساريةممةفالكاتب

والكلالب.لاخطرهااوالمعاديةاليمينيةالتياراتلكافهوت!صلتالثورة

ية:المصرالمجلاتمنغيرههافيهايجاريهالابميزاتتتميزذلكفولى

فيمرموقةسمعةولهاالاطرعلىالثقافيةالمصريةالمجلاتاعر!فى

دق3الاساسيالنرضكان!دبعامةوالفار!بخاصةالوبيالعالم

مصرفيالثقافةدوائربينبراتصالحوارمنبرعوناناصدارها

يحملربماعنهاالتخليقىارفانهظومن.الوبيةالا!اروسالر

ووزارة.الاءلإههذاصتتراجعممر!الثقافةبانالظنعلىالبعض

بعضهاعمريتجاوزلاجديمةاخرىمج!بظهورسمحتقدالثقاف!ة

اقصدواناالكالبلفكرمنا!افكراتحملالاكمرعلىسذتيناوسنة

الثقافةوزروموقفيكنومهما.(،الثقافة"جلة8و(،ارجديد"مجلة

كتصارعا،جلاتهذهكلتركانهدائمالهفسيحمدا!اصالفري

فهـريا.

نفسفيهوثمللغايةمعقولالوزيرالسيدجانبمناالموقفهذا

طرحهاالتيالاشتراكيالاقحادور!!جاءماحقيقةعنتعبيرالوالت

عنتعبرلكيالاتجاهاتكافةتدممووالبمالساداتانورالرئشى

نفسها.

حقا.القلقالىيدصشيذاكاناليوسفروزفيجاءمالكن

تعرضستوالتيسنةا4منيقربماعاشتالننيالكاتبلمجلة-سادلماذا

تفالقانالمأليئوبوالماليةوالمضايقاتالمتاءبمنلكعيرص،تها!ي

خافستقد"الكلاب"فانالشريفةالوطنيةالمقاييسوبكلأالان

ابضاالماليةالمقاييسوبكل،والرجعيةالاستعمارضدماركها8اعظم

الهربي.العالمفيتوزيعاالثقافةوزارةمإتاكثرالكاتبفان

مناخرجزءفي-قاطعبشكللياكدقدالثقافةوزيرانومع

عراحةسمناملكمابكلسفاننيتحالقلنالكاتبمجلةانسحديثه

ورئيي)الثقافةمجلةتعف!اكافهـتانيالحملةتلكاسزجعاخذت

وسالتعالح.عباساحمدالاستاذعلى(نفسهاو!ثقافةوزيرتصيرها

ذلك:فيالحقوليسنفسي

الكا!بأاووالىالثقافةوزارةتدفعالتيالعواملاذاهي.فا-

الثورةاتجاهاتعنالمدافعةالمنابراكبرتزالولاكانتسياسيا

اكثر!!يماليا-الساداتانورإالرئيسسياسةوعنالرا!لأالممرية

ذصخةالاف01ظبعالمجلةان.وبالارؤامتوزلعاالثقافةوزارةم!

تطبعالكا-لبكانتولو.الثقافةاوالجديدتطبعهممابكثيراكثروهو

انقاصالىللكتابالعامةاليئةللجاتباستمراروتخسرالصدهذا

ذلك.تفعللمالكتابهيئةولكن،طويلةشهورمناطبوعةالكمية

علىيتحتمالذيالعدالىتف!رلماانها:واحداشيثايعنيوهذا

تمويلها.عنالتخليابرباغلاوهاامراصدارالوزير

الصعبة:المعادلةهذه!مفيصوابعلىكنتانادريولست

اغصيعتزمانلابانهماالث!سنيطيمحمودوالدكتورا)!ثقافةوزيرت!ريح

تمريمفيجاءتالتيالاربعةبالتحفظاتيذكرنابتحفظولكنالكاتب

انهاعني.مطرباستقصوالخاصانجلترا-،نب'قا29آفبراير

فيالتدفلفيالضظلوزارةالثقافةوفىارةمنتصدرالمجلةانكالما

مموناناخشاهماواخشى.فيهايكتبماونوعيةتحريرهاهميئة

تعملولكنهاالكاتباسمتحهلمجلةعلىالابقاءتنويالثقافةوزارة

المجلة.واتجاهالتحريرهيبةتغييرعلى

الح!قيةالكالبفان-صحيحغيريهونانوارجوسذركصحاذا

بالفعسلتققفيسوفالوطنيالي!معارياتجاههاعلىاهـلاظلتالتبم

فعل!ت.كماالكاتبتنعيانا!بوسفلمتوزي!قوهنا

!فسممها.المجلةوبعنالتحر-كلهيئةبيننفصلان!جبلااننا

هممجلةايوكنابتحريرهيئةفانشيءكلوبعدشيأءكلفقبل

.ا+دجاههذايصبفونالذين

تضعوالاولكن-سلطتكم!امروهو-اردتماذاالكاتباغلقوا

نا.كنابهاوطردئحريرهاهيئةبفصلتقلهليصرياتجاهامامسودا

فبوابوالخوليلطفيوجودبسببفكريةطليعةهيمثلأالطليعة

وروفي،والكتبالت!ريرهيثةمنوغيرهمالمسعيدورفعت،وسف

الرحمنوع!بدحاالظصلاحوجودبسببا&وسفروز!ي!ايولمف

طيعبلأجريدةالج!وريةوجريدة-وغيرهمخليلوفتحيالشرقاوي

عيسىوصلاعبعويبهجتمصطفىوجودبس!ببميتقممافكواظرح

تكونانالممكنمنوكان-و،،يرهمعوثقومحمدالفتاععبدوفشي

منوكانوز88لائهالخوليلططوجودلولاالعوليةكالمسمياسةالطليعة

السرحمنعبدوجودلولااخرشيءاياليوسفروزممونانالممكن

الاخ!بارمحوناقالممكنمنكانصحياجوالعكس..وزملافهالشركاوي

!يخالدفيهاالتحريررئاسةيولىكانلو(كانتوقد)اخرشيئا

فلاسمباسمهالشيعليهايحكمالمجلة.ن!إيةلاماالىوهكذا.الدين

منوليس.وكننا!اتحربوهـابهيثةولكن،الاص!علىشيئايعنبملا

يحملالكاتبعنالتخليفيالثقافةوزارةتفكيرانالمصادفةقيل

تصدرلكيال!وريهاواليوسفروزمخاكلكأفيتمفكراًنعلىالمجلة

تلك.اوالمؤسسةهذهمن

واالضكلية41!قالىخاصةبصفةاوجوهااخيرةكلمةبى

تنظروالا:مصرفيتصدرالتر!التقعهلهيةاليوميةالصحفاوالاسبوعية

الك!لابقراءتستوعبونسوفهوكانكمالانفرادبروحالكالبازمةالى

ولش!يوالصحفالمجلاتف!لكوالاةضلفاديمضأهذا.نالمثرب

فتعي،ذاتببةوليستبدايةنظرةالقضيةالىتنظرانوحدهاللكاتب

والمنابرا،؟لامكا!مةحهـت!الهتتعذضسوف!الانال!اتبلهتت!رضماان

.اليسار*الصبفةذانالفكر!ة

ارسمحمد.د

791؟بتمبرلص-لكا-دبا

(12)رقموزيقة

ا!كلالبت!رير!ئة9لآاستقا

السباعييوسفالاة(ذلمالسيد

الثقافةوزير

وبعدطمبةتحية

لتصفيةميلكم!كدمظاهرعدةهناكانالكمننهيانفيؤ!فنط

مسئويةتولميكممنذالثقافة.جالمنوالوطنكماالتقدمياكيالالثمترالفهـر

.الوزارةهذه

الىانتهتوالتيالمظاهرهذهبعضالىنثيمانلناواسمح



لشلعدتدةجهودابذتعانبعدالكاتبمجلةمنالالسحابعلىارقامنا

المجلةاتجاهفيالمنحانرتحكمكمقبولعلىوارغامناواممطيدناحركتنا

للثقافة.كوزيرعنهامسثولونانكمبحجة

لوؤ!جدامبواتحريرهارئيسومنالمجلة.قموقفكمبد(وقد

فيوردتصغيرةعبارةعلىوديةفيربطريقةاحتججتمالوزارةقوليكم

الحركةعنانطباعاتتقدإم!يرحاولىوهو)1(عاشورنعمانللاستاذمقال

ترحيبهالتم!ويررئيسلكماعلناحتجاجكموعند.مصرفيالالبية

هـنالرغمعاى،العبارةهذهعلىل!ل.جملةترسلونهردايبنشرامامل

بشر(الصر-مة)نتيجةوالاعتقالبالحبسالتحريررلشه!ىتمانكم

.ردايترسوالمحالكلوعلىالمجلهفيالمعروفينامتابلاحدراي

اللجانثيلاعادةتصرفاتكماولمنكانالوزارةتوليكموعند

منو(اليساريةالعتاعركلواستيعدتماثسرحمؤسس!ة"معالممعاونة

ي!5حمضوراال!قافيالهمللجعلالميلالاواصحةغايةو.ا؟نمبورثو!

استبعلوامهنواحداالكاتبمجلةتحر-!رئيسوكان،بعينهاتجاه

.اللجانهذهمن

مثلااكتمفففلقدالكلالب""جلةمتاعببداتاللحطةهذهوم!نذ

منتخرجالكاتبمجلةنسخانللكتابالعامةالمصريةالو،!ئةرئشى

تداولهـا.يم!حتىالضز!ثركاتتتسلمهاانلالونالمخاننالىالمطبعة

ا،مثعينالعملهذاعنئولينالمسهمعالت!يقالىاليعئةرئشيواضطر

هـنالمجلةمنعسبيلفيللمالولاالبشريللجهدوزنايقيماللييم

سرية.وبطريقة،التداول

التيالوزارةمجحتبينثالوحيع!المجلةكانتالكلالبانكما

فىواهواتصفحلاهاعددخمفضفقدلاتالتسيجميععنهاممنعت

ماكلوتشويطوحجبلأقهرهاا*لمنوبنل،عنهاوالاعلانالتوزو

والعجب.الدهشةتثيرغريبةوسائلمنبذلهيمكن

الر!ابةرفعتانماولكن.الدولةلر!فابةخماضعةوالمجلةذلككل

العدديصدريكدولم.للهجلةبالنسبةحدةالاكثرالمنناعببدأتصى

رئميستوإجمالمحففيمقالات!الرتحشلرق!ابةاالغاءبعدالاول

الكاتبفجلة8مثلعنالرقال!ةرفععلىتوا!لاانهامنهاويفهمكعرجمرها

ترأ-ونالتيالثعقاف!ةمجلةفيسلسة.نالمقالاتظهرتالوقتنفسهوكل

تحهـيرصأواسرة،شخ!صجاالكاتبمجلهتحريررئيستهاجمكحررها

لل!سئوليةالمقالاتهذهكاتبتعرضبالفاظالتقعمييناصنابوكل

عنفف!لاالتضائي"للمساءلةالخنهحربوعنمسثو)،ينباع!تباركموتعرضمكم

-وأسونالتيالمجلةانووضع.ايا!إ"كطللخلافتقاليدلإيمنافاتها

ولطائفةالاشتراكيللهـفهـرعدائياخطاتتخذالثقافةوزيروانتمثحرروها

ذلسكالىيشيرما،اخروكانلافربشكلالمصريينالمفكرينمقكبهـة

تهررلدمنالثقاف!ةمجلةمنسبتمبر01فيالصادرالعردفيجاءما

الامر،ينتظرهمالذي"المحتومبالمصير"الكاتبمجلةعن!لمسئولين

الشعبؤوىتحالفاطارفيالوزيررسالةمنالمفصممعيت!لااللي

.القوىكلوتضامنالوطنيةالوحدةاطاروفي،العا.لى

ترصانعلىالكاتبارفمتالجمهوريةرئيسالسيدلامروضا

الرقابة.مناجازتهابعدالا2اصولهاكلطبعويلا.لمرفابة

التيالعامةللمسياسةالمخالفالموقفهذارفمضتالكاتبانعلى

والتي،للمصحفتنظيمهاعادهفيطبقهاواقيالساداتالرليساعلنها

والك!ابللصحغيينشرحهاوالتي،اضابراتمروعلىحرصهامنهاوضخ

كليقطعوضوج!االاعلاموزترالمجدابوكمالهاحمدالدكتورالسيد

رء،صمنباوامرايامعدةم!نذ!جيئتلكالبااسرةانغير،التباس

ياجمعبعدمالهيثةمطبعةرئي!سالىلدتابالعاهف!الادارةمصس

هراومعئىالكتابهيئةرليسمنعببهمو،حايكونانثونللكالبمقال

السباعيسفويو،القدوسعبداحساناجنساكتابومن")1،

."غرابيوسفواعين
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فلافاعلي!رقابةوفرفيالمجلةكحريررليسسلطاتال!اءالواقعفي

الجمهـورية.رئيسالسيدلظرار

يلاحقمهتعمداحمساراان"الكاب"مجلةلاسرةواضحاوكان

بانلناانذاركمالشنيطيم!مودالدكتورالسيدابلغشاحتىالمجلة

.القادماكوبراولعم!هوالمجلة'شالثقافةوزارةسنطبعهءلمواخر

لهفاوصحتمالانذارصحةمنللتثدلمقابلتكمالتحريررئيسواضطر

فعلا.الانذارهذاوراءانكم

ضتكمتعدلونبداتمالصحففي(،الكالب"ازمةاثيرتوعندما

اتجاههاغيراتجاهاعلي"تغرضواانوهي،وفكرهاالمجلةقهرفي

نفسوهسوالفايةهذهيحقئبماتحريرهامجلستشكيلتعيطواوان

للفنونالاعلىالمجلسلهـجانوفي.المسرحلجان!اتبعتوهالذيالامر

علىيوافقونلاانهماءتقدتما،ذينكلاستبعدتمح!ث،والاداب

آرال!.

ممثلينوبينبينكمثارالذيالطويلالجورمنالرغموعلى

موقفكمعلىصممتمانكمالاوالهفاهمالتعاونكلورةبتنا،للمجلة

سلطاتت!وهموان،المجلةعلىبهينهماًشخاصاتفرضواانواردبما

اللاهريبالشكلللاحتفاظمحاولهـةفظالتعريررئيسسلطات8!اكثر

عنيعبرانيمكنلاوالذي،المجلةتنشرهمامضمونعلىالسميطرةمع

عاما.عشراحدمهـنذعليه!ادابتالتيوخطتهافكهـالمجلة

بالمواثيق،وتتمسكالمواقف،.تالسلسلةهذهترفضالمجلةاسةان

بانهايومايقينهاتفقدلموهي،الساداتانورالزئيساعلنهاالتي

العليا.السيإسيةالقيادةرسمتهالليالعامالوطنيالخظتخدم

المساندةالااللهم8!وثفايمنهاتتخذلمال!ولةانإؤكدهوالذي

وف!الساداتالرئيسضبالي؟ظ!والتياوفوحاابى،لفةالفكرية

المعلنة.المواثيق

لأجمإممنهاموف!فكمتر!ىانفيالحقكلالحقالمجلةولالسرة

يظهرالذيالواحدالفكريالموقفاساساترؤضوان،وتفصيلا

الاخرىالثقافيةالمؤسهإتوفيتحر-رهاتراسونال!تياثهجلةفبمواضحا

والقومي،الا!شتراكيال!رعلىمضروبحصارانه.الوزارةتتبعالتي

الىيهدف!للدولةالعامةالسياسةمعيتفقلاشخصيموقفوهو

نحنوقتفيوال!ضمو"فيال!داءروحويزكيالوطهفكأالوحمةتفتيت

والتضامن.الو*دةالىفيه!كونمااصتجأ

لمجلسالجديدللتشكيلالتامرفضهالكمتعلنالك!لالبواسرة

العملعنوتنحيهاالمجلةضداتخلتاننيال!واتولكل6التحرير

ومحرروها،المجلةكتابجميعفيهيوا!قهاالمذيالامرالشروطبهذه

الوطنسةالقيادةعليهحافظتهاممنبرتصفيةميسهئوليةوتصهيلكم

المجلة.انشاءمنذالثورية

تناتحىاتقبلوا؟

صالحعباساحمدالكاتبمجلةتحريرهـفيممى

،النقانررجاء،يسارمحمد.د،واكدلطفي:الننحرريرمجسى

عيسى.صلامحأ

.كرومحسنين،القعراح!د:ال!نحريرس!رتارية

(13)رقموفقة

الوزيرعصا

يدخلالوز-سالاديبهذاانعلىال!ميعيتفقأناريدلست

بمهنالادبوباب،والتاليفوالكتابةالروايةباب:باوبنمنالادب

.المجلاتواغل!-والاصلاحوالثهذيبالثأاديب

4م!ودغير،معقودودالضلدسنالثقافةوزيروبينبينيما

فاتناولى،الادبيالنقداخنرلىلمعشريوثطماطواللاننيذللثيكونوود

ي!مهونوقد!بالشرولايالضيرلا.والت!؟يمبالنقدوأفلاههوياتهروا

كصيبهممنبمضلمعاوفةالفرديةمباثراتهبعضعناسمعلاننيكذلك



خى،عنهسممتهماتكرسوفد،المشثلبعضيلالبمهنةابناءمن

يام!يش،جشينة)ممواليدطيبةمنبنوعيتحلىانهلعنيكلانطبع

،الضباطالفرسانشهممامة.قب!ونأو،زينبالسيدةبص

المفقودغمروالمعقودالودهذالذلكاستمروقد.الفرسانالضصباطأو

والصحفيالكاتبهذااصبحوخى.وزيراالسباعييوسفجاءحتى

مجلةفيقصعا4891عام!ياستحياءعلىيكتبكانالذيالاديب

مصر.فيللثقافةوزيرا(الدل)

فياداريةاجراءاًتمناخيراات!همااناقولاناخشىوهنا،

ادارةفيلشفصينوتعيببنه،الشهرية"الكاتب"مهجلةادارةتغيير

الوزيرانسوىمعقولاتبريراتجدولا،م!فهومةغيراجداءاتالمطة

ولس!ت.عقلهاوزلمبهاوقممهيسشخدمان.دنبدلاعصاهيستخد!

البعضو-*يده،البعضويكرههالبعضيحبهالذيللوز-ساريد

الحبهذالان،شيمنذلكفيعليهوليس،البعضبهويندت

ارير-ءلست..العام!والحياةالابمهنةفيطابيهيانالكرهوهذا

بابين:منالادبيدخلإلوزيرالاديبهذاانعلىالجميعيتفقان

التاديبوالضهذيببمصنىالابوباب،والتاليفوالكتابةالروايةباب

الم!.واغل!..والاصلاح

باغلقالسباعييوسفاسميقرنانحقاا"صديقيسو"فمم

ناذلكمناكثريسوءنيو.منهايةوالفكزلأالادبوخاصةالمجلات

المج!لاتيقنحلذلكوهو،اغلقهاثم،عديثةمهجلاتفتحانهيقال

يومذاتيستقران-!رفهلا،بالهدوءفياويغلقهابالهدوءفى

معنواحدالوزيرالكالبهذاانالمصريةالادبيةالصحاف!ةتاريخفي

.المجلاتاغروفيالقياسيالرقمسجلواالذين

مشرفاباعتباره"الكاتب"مجلة'لىالوزيريسوءالنصيكانفاذا

تتحركلاانهااو،ومشتهاههواهعليتجريلاالمجلةهذهانووزيرا

فان،والاصحالاصوباالسياسةانهايعتقدالتيالسياسةنفسم!

الوزكليتركانيبرراناللذانباليلات2هماالحلا!وهذاالاسقيكلهذا

التابعةالمجثثكلتصب!حانحتماليسلان.وشانهـاالمجلةتلك

ناحتماوليس.معاوالفكرالادارةفيللوزيرتابعةالمكافةلوزارة

دواياتاولمسرحياتمعرضاالثقافةلوزاوةالتابعةالمسارعكلتكون

خلاف!صونيرىماالونيرمسرحياتبينمن؟نولوحتى،الوزير

رواياتالوزارةمطا"بعتطبعانحتماوليي.الروائعبمراالى

كناواذا.والوزيرالوزارةبينفردبالطبعفهناك.الاديبالوزرر

التفسرفينغاليالا!ارجو،ا!سساتدولةشعارصادقيننرفع

ثولسة))منبد،"الدولة.ؤ!سمات"الحكايةقنصبحوالأللفاع

استقلاليةعلىسكراهيةوثونسماحةفي-الحفاظلانل(،المؤسسات

النمومقيياسهي،الذاتيةالحركةعلىقدرتهاوعلى،المؤسسات

الثقافةوزكلسارومااند!ريهاننسمعولم.العكسول!شي،والتحضر

اهـ-ارحعلىوار،بهوفكرهمزاجلامثلافرضقد-الاسبقالفرنسي

ناريمالروانمنالرغمو(على.لوزارتهالتابعةوالشراتوالم!

العمضقة،والثقا!اتالفنونالوانفيأحدينكزهالاخبرةوله،المزاج

،الاوبرادارسقفعلىالخاصمزاجهيةرضانحاولمينانهالا

قعامت،حديثاعصريارسمايرسمهانشاغالالرسامالىفاوكل

ينهـرهلاعالميروراموهوشاغياللان،والمتنو!ينالمثقفينبينفة8القيا

فعيالقديمالمعماروطرازال!ديثالطراز!ن"لخب!"ق!داحد

فىدالاالخاصمزاجهفرضفيمالروبن!ولم!بارشياوبرا

معارفسةرعماكيرونالهوصفق.باريسفيالاثريةالمبانيتبييض

عالمي!ةظاهرةوهذه-والمنتفعينالمنافقينبعضجاءهوحين!آخرين

سالوزاراتهذهوحول،العالمفيالثقافةوزاراتف!نشهدها

-%روافمنوهي،،،الانسانيالقدو"روايتهاخيراجعليهوعرفوا

ناوبعدوزيرامالرويصبحانقبلالنقادلهاشهدالننيالعالميالادب

يشبسهرفضا"المغرقي"العرضهذامالرورفض،كذلكاصبح

الصع!منموجةانتابتهوكانما،التشنح

الوزارةمنخرو-4بعد"مثروععلىسيوافقانه8!الرووفال

!البيضاءالشاشةعلىالادبيةرائغنهبخليدحقايريدونكانواان

كتاباتمنيعموماكلالثقاف!ةوفيطبعانائنحتمافلإمي

الزاويةهذهومن.الخاصمزاجهاوالفاصبرايهاوالن!اصبيطاب!

سياسةمعاختلاكهالمسياعييوسفاالاديبالوزيريسجلان(ودكنت

الادبسبللوزريرالاومقمنلافه.تصدريخنركهاوان،ال!تب!مجلة

خلافهيفرضانعلى،تص!درويتركهاالمخلةمعاخ!تلافهيسجلان

يصالرها.و

-ؤينشرماكل!خبراخرىاوبصورةنننفقلاالوزاراتفكل

عنها.تصعرالنىالمجلات

تفعلاصب!تالعربيةالبنلادفيوالاعلامالثقافةوزاراتوآغب

يشثرماكلمعباخرىاوبصورةتتف!ءلاالوزاراتفكل،الشيءنفس

قشهلأهااتيوالثقافيةالادبيةوالنهيفةعنهاتصدرالتيالمجلاتض!

الشهريرم!ةالمجلاتتشجيععلىتقومالكويتمثلحديثةعربيةلولة

كلبأنالاولىالصف!ةعلىتكتببانالحكومةوتكتفي،فائقاتشجيعأ

تعسعرالكويتانلاحكنافاذا،اصحابهارايعنيعبراراءمنيردما

الدكسورالمعريالعالمشيخناتحريرهاويتراس"العربي"مجلة

مئاتالىقوزيعهاوصلوقد،عاماعثرينه،ناكثرمنذزكياحمد

همكتابه،منالساخنةالاغلبيةانايضانلاحظانبدطلأ،الالاف

ةؤخرايتالكواخرج!توقد،المصريينالجامعيينوالاساتلظامتابمن

سهفي!ابواحمدالجامعيالدكنورهوومستشارها،("الف!ر"مجلة

هـمذه.طوتكسب،الاسكنلويةجامعةفيته4صبدامصريعيجا8وهو

مجلةفيالقصةونفس.راثيةوثقافيةادب!يةسممعةالجديمهالمجلة

الااشيراناريدولا.لهعشقفيتصعرالتي(،السوريةالمعرفة"

في"ن.فينصدرالتياواللبنانيةوالا!بيةالعكافيةالمطلأتالىعابرا

تزالولا،العريقةالقديمة"الادي!ب"مهـجلةعلىيحاؤظونزالواطلا

(!سواء)و"الاداب"و"العربيةالثقافة"و"العلوم"مصة

،بيروتفيتصدرالغمالمجثثوعشرات(،عرب!يةدراسات"و

مصر!حسونادباءيحررهايزيداوالمج!هذهنصفانبرالعجيب!

والادبيةالفهريةابىتتنكمشوبينما.متفرغدناغيراومتفرغون

خسارجتصدرالتيالممائلةالمختوتزدهرفتتسعمصرفيالشهرية

الكتاباجتهاداوخبرةاوسمعةعلىالاساسفىتعتمدوهي،.صر

المصريين.

،،الافئع!هجرة"قل؟و،،الاثعغةه!جرة"عننتحدثهذاوبعد

اصبابو!قص)تب!ثاللجانونكونا*تمراتونضد..مصرمن

بلبفيوالانطووالازالعاروهذاجانبفيوالغصمورالهزالهذا

آخرا

،،(الكات!"تحر!رئيى،صالحعباساحمداناظنولست

عليها،المصاعبوقجدرالعصورتقلبرغم،بمجلتهشمسكا،ننوهو

انزكبرهبدلاامروهو،الارضمنب!راطينيتشبثلؤوبفلاحوكانه

ال!دابوذلكالزراع!العنادهذااغلبهمفقدالذينالهثقفينمن

يفقسهسوفصالععباساحمداناتصورلسستاقول،والاجتهاد

حرصرفقد.الكثيرتفقدسوفالمجلةولكن،المجلةيتركحينكني!را

بصفةالماركسيغيراليساريالعربيالخطابرازفييجتهدانعلى

والتاريخالعربيوالتراث،العربيةالشخصءةابرازمع،خاعة

عباسولاح!د.واونربم!رفيللقراء.طوبذلكوكل،المصري

معروصاوجدته"واليساراليمينبينالاسلام)،اسمهكتابعالح

النجفمدينةفيمعليسيرنالفريحالم!مواجهةالمكنباتاحدىفي

وهو.الرفيعةالاسلاميةالمرالساتكتبمنغيرهوسطالعراك!ية

تحليىسزفييجتهصاحبهانعلىيرر،طبعنتانمنهطبعتكتاب

خاعسةونقنقدهءيلوقتمدنذفقدناهاجتهادوهو،الاسلامتاريخ



يعنناجانيسمعمدالدكتو!انكذلكا!نولست،الي!اركتاببين

ثق!اةمنفهو،القراءويحتاجهالمجلةت!تاجهكمااكاتب8!جذفيالى

الحديت.المصريالتاريخكتابةفيمصريةمدوسةنحتواالذينالماؤرخين

ا!اصرينالمؤرخينكلانواشمهد-لشخصهمتحيزغيرس!اوانا

ومكسيمبيركجاكالىلويسبرناردمن-وباريسل!نطنفيالطلميين

كصاحب.طرسةاليسم!حمدءؤلفاتاآخرعندانمااونيسا-رودنسعون

دانمالهاولكن،بالطبعوانصارخصومولها،علإهاومالهامالها

ناالريسليوسفالامري!ضاجولا،مصكأالجلا!حافلفيوثقلوزن

القصيرةالعربيةالقصةلواءلها.ء!قدفقد.يستقيلاويبقى

ولا.جميعاالعربوكضصابوافنقد؟ليينالمحافظينمصركأاببشهاده

ومذاؤهعاطعمهامنلكيراتفقدسو!المجلةانعلىحيرونيختلف

وغيرهـمانيسوم!مدصالحوعباسادر!يوسفانلووتلاطها

4ج!لةاانوودبصراحةواقولسالطريقةبهذهوتركوهاالمجلةتركوا

لاوامراطوعاوالوزيرالىافربهممنانضماذاكثيراتكسبلن

وزرراجراهاالتيالاداريةل!ديدلاتالتلكالمبرركانفاذا.الوزير

هذامهـان،لسياشنهافهماو،اليهاقربيضهمااللذينانا!ثقامة

كاناانلسمعتهماواحراج،الاديبينالكاتبينلهذينكبيرظلمايضا

الادبية.سمعتهماعلىيحهـصان

يتضعواحدالتحرير'جسيفيمقصدعلىيجلسانيعقلفلا

انالاتفىفيشك.طيمهولاالوزيريتبعلاوواحد،ويطيعهالوزير

نمسمعولا،ال!ثانيعملالاولويافي،وينجادلا،ليتصاولا،عولمهما

فكريهـة!ركةاومنهاويستفيدونالقراءيحتاتلهاادبيةم!ركةعن

ششصيةمعاركعنلنسمعبل،فتمممتيقظالمنائمةال!ولتحتاجها

احد.منهايستفدلااداريةمعاركاو

كهي

الثقاف!ةوزير!الثواليومياتهذهفيقبل'قكتبتفقد..وبعد

مكتبةاصاالكتبدارت!ويلالىالسبا!يوسفالا*يبا!كاتب

لتكون،القاهرةتاريخعالجتالتيوالمؤلفاتالكنبلجوعمتخصعة

ت!اريخعنوالمؤلفاتالكتبكلتجمعالتيباريسمدينةمكتبةمثل

الدارالىا،نتقالبعد،القديمةالكتبدارتهدمألاوطلبت،باريى

فتفضل،ذلكالىالسابقالقاهرةمحافظمعهوددوت،لجدإدها

علىيردفلملس!علىكانالعثفا!ةوزيرانويبو،الفكرةبقبول

اقام!ةتشجيعالىايضا8!اتاليوفيذلكبعدولثوته،اقتراحي

فاسننجاب،ذلك!حدنهثم،القاهرةفيالعراقيينال!اب!م!رض

رحلتسهفيذلكعلىاق!انهويبدو،مفتوحوبقلب،مشكورا

ولدسل،شهرلناوشهربعدالمعرضوسيقام..بغدادالىالاخيرة

تعليقدونتتركالاالىدفعنيالذيهو4بيتالمعقود(،الود"هذا

ا)وزيريخفضانعسى.فيهاالاداراتوتعديلالكاتبمجلة3موضو

عنويعود،قلبهويستلهم،عقلهويسألقلمهويممىكمحثصاه

.قراره

مجلةيترك(نوالقراءوالوزيرللوزارةوالارقىالا!فلفمن

والثقةالفكرسماحةدليلهذاففياختلاهـ،هناككانان-قخالفه

وزيرايصبححينالكاتبالاديبعلىببعيدكلههذاوليسي،بالنفس

الاد!والكاتبظميمسكانويملكحيناالوزيرعصايصضانيملك

اخر.حينا

زهيريكامل

7؟!بتيمبر71-هـيهلحمهوا

(1؟)رقمرزب

"الكالمب"مجلةموضوعفيالحقيقة

زهيريكاملهيات8يواًلمأضيالثلاثاءيوم"الجمهورية"نشرت

ي!وسفبصوؤد.."الكاتب"مجلةمنا!ثقافةوزروموقفعن

..زهيريكامليوعياتعليبرد"للجمهورية)،الثقافةوزيرالسباعي

كاملا.الوزيرردننشرونحن

ال!ثقافةوزارة8،!قفعنال!م!رإ"جريد!فينشرماعلىردا

الاستاذالصديقمقالفيجاءكمامعذ،ذلككانسواءالكاتبمجلةمن

.الشعلإقاتبعضفيجاءء.،مستترااوزهيريكامل

اكقاطفيالكاتبمجلةئزضوعفيالحقيقةاوضحانارجو

التاليسة:

صالحعباسا-مدا؟لمشاذتحريرهالرئيسبوفوحاعلنت-ا

ينحىوالا،وعحرءيهاذ!!ارهايرئي!!هيلمماالمجلةتبقىانأريداني

حشالمجلةصمدرفياسماؤهمالمنثمصورةتحريرهامجلساعضاءمناي

شكريود.انيسمحمدد.،ار!تكماالاساتذة):وهماغصولسيعدد

الثورةمواثيقحدودف!الوطنيال!ساراتجاهعنتعبروان،عياد

اكنوبر.وسقةحتمىالوطنيالميثايمنابتداء

الثقافةوزارةت!لحرهاالمجالةدا،دتماانهبوضوءاعلنت-2

9؟صهـتومسؤو،مسؤوليتهاتحملىمننفسياعفياناستإعلافانا

وامامالوزراء"فجلسواماماثسعباامام،الو!نيبالخطالهخرامها

الروله.رئيس

دون)المجلةسادمم-مطلمسؤوليهممار--مة-انياعكتس3

متا!شةوجرت،المن!اصربب!ض(فيهاالعاملينمنياحدالمساس

بحضور)صالععباساحهررالاستاذت!ر.برهارئيسوبينبيني

احمسدالاستاذوعديلالاخبارتحر-هـجريد!،!ريرزيقاحمدالاستاذ

فييستاذنانوارادل!يزإ،دتهعنديصءبهكانوالذيصالحعباس

بقائهعلىأا!ررتولكنيالمناؤشممةحرية!نايتركالان!راهـصى

احمدالاستاذوبينبينييمورماكلعلىيشهدثالثهناكيكونحتى

ال!ىالمناقشةوانت!،ذلكفعلتانياللهواحمد،صالحعباس

يلي:ماعلىا+لفاو

ا،جلةصدرعلىالموجودسنالاعضاءمنالتحرلرمجسىيشكل

شكريود.،انشىمحمدود.،ر!متكمالالاستاذقلتكماوهم

الصبورعبدوصلاحادريييوسفد.الاساتفةاليهممضافا،عي،:

الادبي.الملحقعلى-ليمثرفالذيالخراطوالواروهبةالدينوس!د

الاستاذيكونوان،للتحريررشه"احصاعباساحمدالاسظذيكونوان

(الاسيويالافر!االادبمجلةتحريررئيسنازب)صاثقالعزيزعبد

ير.للت!ر8!شصا

الاتفلاهذايعرضاًنصالحعباساحمدالاستاذطب-،

فوافهـقته.التحريربرمجلسعضواباعتبارهرفعتكمالالاستاذعلى

عليهوعرصت،التليفونفيفورارفع!تكمالالاستاذليوطلب

عليها.فوافقالمقرحةالاضافات

منضاباليوصلعليهاتف!4ماورغمايامبضعةبهد-5

وقرراجتمعانبحريرمهـجلساناليهيخبرفيصالحعباساح!مدالاستاذ

ؤصلااكافنالوضعالىأضمافوالكنهعليههوماعلىالوصعابقاء

ذكرهموردولاالمجلةصمرفيولاقبلمنموجوثةتكنلصاسماءثلاثة

الاستاذافرهالذيالتحر-سمجلسعلى!هااتفقناالتيالمتاؤشةفي

وصلاعالنف!اشورجاءواكدلطفيالاساتذةوهمصالععباساحمد

عيسى.

جممالالاستاذمنتليفونية8!كالمةتل!تاخرىايامبضعةبعد-6

وتمبله(ئهمافزحبت.انشيالدكتورمعلقافطليرغصتهعنرفعت

صالح.عبالمىاحمدالاستاذبوجودمكعبيفياللقاء

رفعتكمالالاستاذبو-ودسعيداًنياللقاءبدايةفياعلنت!7

احهدالاستاذوبينبببر،سيدورماعلىفيها!لىشاهدااض!منحتى

علىاحرصتجعلتيمعه!ماتجربت!يولانانيسوالدكتوراحصاعباس

سدبانيلهماقلتذلكسبباعنتساءلاوعندما.بيت،ثالثوجود

؟رسلالتحريرمجلسعلىصالحعباساحمدالاستاذمعاتفقتان

ممحمدالدكتورمعالانفا!بمدوانيعليهاتففنامطيناقضضاباالي



العددممدرفقدتغبرايدونعليههيماعلىالمجلةبهـقاءعلىانشي

حديد.تحريربمجلسالاخير

وانعليهاتفقنامابكلملتزماتياكدتالمناقشةنهايةفي-8

الثورةبموافيقالملزمالوفى!اليساراتجاهعنعبرةالمجلةتستمر

وج!!ةمن-ارىوالذياكتوبرورقةحنىالوطنيالميثا!منابتداء

!-لهالمصريالشعبعلىهذاواطرحبهتلتزملمالمجلةان-نظري

إمشرهصالهـحعباساحورالاستاذيقرلمانموذجهطيا8،اليهم!حتكما

مواثيظالثورةعنوانحرافالوطنيالخطعنانحرافطانهفهيهاناوارى

اكتوبر.ورقةحتىاوثاكامنابتداء

عيسىصلاحللاستاذمصرفيالديمقراطيبمةمستقبلعنمقالفي

بسانالمقالصاحببنوه(3فقرة11صفحةسبض!بر163عدد)

وبمساعدته.الامبرياليالحللالمملوبتحقيقهوانمااكتوبر6انتصار

الواحد:رلىبال!المقالفيء1ءوكما

الاحتلالكضيهحلتجاهتتنوعوالرؤى6791عدوانو،لهنذ

رئيسيين:تيارينفياسننقطبتانالى،ائيليالاس

الامبرياليةالجبهةاطارهماالقضيةحلأسوبأولهمااعممد*

بأذهم!ايقولالتيالتمازلاقبعضالىهذاادىحئ،وبمساعد!ا

استغلال:ثفصيليالديهيعنيهداوكان.مبدفيفىاوجوهريةغير

الجبهةهالذهعلىوالضغطالامبرياليةالجبهةؤىال!ثانويةالنتنافىضات

يعتعبرهكانماوحل.،!الطالصراعفيلهاالمعاديةبالجبهةعل

قرارتلكالنظروجهةاعتمتوقدالعربيةالمطقةفي"مشاجرات"

العسك!ريالعملوفيم،لهاكاستراتيجية242رقمالامنمخلس

ال!كما؟ىالجيشبهايقوموالمحثودةالمفاجئةلحربااسلوباعتمدت

.7391اكهوبربانتصارذلكاجتهادهاوخققت.وحده

هذهوخى.الخ...اًخرونرأىالطوهـالمناقضعلى*

الممري!ةالساحةفي!روحينيزالانلاالاجتهادين!ذينفاناللحظة

وقدمحددظاجتماعيةشرا?دؤىعنمنهماواحدكللابر"وال!بية

لتجريبالفرصة-6791يوفيو01منذرسميااعتمدالذياولهمااخذ

واسلوبهمنهجهسلامةعلىيصرالاخرا،تجاهزالمابينو!،ءفسه

."ال!لنيالقأنيرساحةعنبصيماكانوان

هسذهان-هذافيالمصريالشبالىوأحتكمسارىوانا

اجسامنا،صريوالجيشالمصريالشعببذلهماكللمنميرحاولة8

بههوعبرناقد!رتمنابهواكدنا،كرافننابهاستعدناانتصارت!قولق

امبرياصلحلتحقيقاابدايكنلمالانتصاروان6واليأسالؤيمة

عبوروان،قائدوضجاعةجيشوؤد-ةشعبلاصالةتحقي!قهووانما

بهرأسنساورفعنا..الابرارشهدائضابدماءفببهضحيناالذياكتوبر

لحلت!قيقااعتبارهاحديحاولانا!وكن..كلهالعالمامام

امبربر،!رأ

ولوجهمصرلوجهقشويههواكتوبر6انتصارتشويهمحاولةان

بوطنهعملايماؤهمونتيعجةالامجادابناؤنابهقام"فالكلوانكارالعرب

.الخالدةوبق!يم!وبربكل

التحريرورئيسالمقالصاحبوبمينبي!الخلاف!(عتبرلاوأنا

غيرالذياكتوبر6انتصارلان،وطنيخلافوكت"،شخصياخلافا

مصريعن!"يقولانيحتمللاالعالموؤطبرلالمنطقةفبئالموازينكل

الامبريالي.للاسلوبتحنفيقاجاءانهعربيولا

الوطنيالخطعنانحرافاالاتجاههذااعتبركمواطنكأتواذا

الانحرافهذاعننشرمسؤولاوزارتهعنالمجلةتصمركوزيراعتبرفاىكي

التحريررئشىوان.تتراره&كمالضماناتافعأنحقيمنوان

ناحقيمنوان.تكرارهلمعمف!انايشكللاالا.حرافا!ذابنشره

يمكنحتىوقوعهقبلالاتحرافال!ينبهانيمكنعنصرأياضع

مؤسمسةايلرئشىحقابهيذااجاونرلاولعلي.فيهصاحبه!اقشة

رةيساوللتريرمدا!تصينفيمسؤوليتهيمارسعنم!ماصحفية

لها.رئشمايعملالتياووسسمعةتصدره!االتيالمجرولاحدىللتحرير

حفءمنهذاان9،يعرالت!حويرمؤسسةادارةمجلسرئيسولعل

ؤول.يمارسهوانه

للموقف!ترسه!اننىالمجردةالحقائقهذهبعرضاكتفيولعلني

عباساحمدالاستاذاسنتقالةعلىالهـتعليقدون،دقيقةامينةصورة

محاولتيلمجرد-تتهمشطصفحات4فيوردتالتيزملائهوبعضصالح

المجسلة-فيالواضحالانحوافعدملضمانفثروعا5حقاامارسان

محاولاتكلعسليالمعليقوثون"الاشتراكبمالفكرعلىبالقهـضاء"

بالموتىيتسير،بدائيوجبنهـ!اذجبالتواءتتسمالتيالبذيئةالتهجم

لمال!عمرمنمرحلةالىووصلواوالشعبالدوالة.!همكرمنيقحماو

بالوا،القاتلةالسمومجرعاتمنوبدلا.البذي+النتهجمتحتملتعد

صونة.تكريمكلماتالىحاجةهب

صالحعباساحمدالاستاذيعرفهالذيموؤفى،النهايةفياكرر

ولااحلأ"افرضلاواننيالكاتبأغلقلنانني:المعرفةحقوزملاؤه

ولم،ومالو!اطبيعياخقاوامارسبمسؤوليةإنهضبل،احداانحي

والا-!فا!،والحواراراوو4بعدالا"الكاتب"بشانقوارالىاعل

منبرا!ألنانني،وز.لائهتحريرها(رئيسوبينيخمماالمشترك

اتجاهاياعادبىولاالثورةبنمواليقالملتزمالوطن!اليساريللاتجاه

الحسوارحريةحمايةعلىال!رصكلاحرمىبلديمقراطيوطني

السليم.الديمقراطيالمناغواشاعة

لمصر،حبناهوعملناالوحيسفيهادينايكونانآملواني

جميعا،نريده!االننيثقافتناعنالدفاعفيا!سؤوليةبثر!والتزامنا

ا!بيعيالتنوعمع-زحرصانوعلى،بالحيويةوفيافةمزكعرة

الصهيونيالعلأوموا*هةفي!الالاسيةالوحدةعلى-الحواروحرية

الوفى.بناءواعباء

اسبلجممااسفيو

7،سهبتمبر22-لجمهههـوهـيةا

(15)إأوخميعفة

المكاتببالى..اعيدوهم

يجبحدتيةالشص"الكالب"مجلةتحريراسرةاعضاءاستقالة

بعضتدخلدلى،عملياخنجاجعنتعبيرفهو،طو-*عندهنقفن

الاولعد!ها"!نذاشتهرتمجلةحمريةفيالثقافةبوزازةالمسؤولين

التفكير.في!حررنهعلهاتقدميةمجلةبأنها

الفترةهذهقرضاغطةلظروفالتحريراسرةاخضاعومحاولة

طب!عةمعيتنافىامرهو،وال!صحافةالفربحريةفهـيهانناديالتي

المتعارضة.الاراءبنشرتسوحالش،المرحلة

ثونصعربرحابهالتطورهذاتتابعانالثقافةوزارةوواجب

احد.وااتجاهلفرضظمحاولة

يركلضيمم!ؤولاتقعميعاكاتباتجدلنالثقافةوزارةانشكولا

فليس!ت،الرحيلعلىالظروفاجبرتهملمنبديلايكونانلنفسه

المحافظيةمبداقفبقىهيوانما..يتغيروناشخاصقضيةالقضية

بذلك.والالتزاموالصحافةالفيكرحريةعلى

لهوفانهايعنياماتبامجلةعنالمسؤولةالضحريرهيثةوغياب

وزارةتصدرهااخرىمجلاتسلسلةالىوت!نضمالفهـرياتجاههاتغير

حلقةت!ضيقوبهذا..واحد"فهـريةمدرسةعنتعبروكانهاالشقافة

نايجبالتيالثقا!يةالرسالةوتضور،الونرارةبم!المهتمين

عليها.نحرعر

ولا،القراءولاالمثقفينيرضيلاأمرذلكانفياثكولست

الثقافة.عن9.نالمسؤو

ض-(ركتلانبم!شديد"درارة8القلبوفيالحديثهذااقولوأ

والدكتسسو!!لحورم!حيمدالدكتورالمرحوممعالمجلةهذهاصدارفي

ابريلفياللي-صمدرالاولعدد!امنذتحريرهاورا!ست،عوضلواس
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سعدتويرهاصر(سالتيالسلاماقصارمجلةهيالصمسينات

كامل.

:افولالثفافةوزارةفياكموولينوالي

الىليعودواالتحريرايرةعنالضاغطةالظروفار!وا

الثقافةخده!ةفيرسالتهالتواصلالكاتبالىارحبعوهم..موا!عهم

اسمها.الوزارةتحملالتي

حهـمروشاحمد

47سبتهـمبو23-ا،!يولسفدروفى

(16)رقموثبدةة

الثقافةوزيرعن..دفلأعاليس

وان.وحقحريةفهذه..الخامحافكرهواحدلكليكونان

وحقحريةايضافهذهالفهـرهذاعنليعبرويكتبواحدكليتكلم

فكراحتىاو.راديكاليااوماديااوماركسياالفكرهذاكانسواء

تسنخدمبانالنرهذاصاحبيطالبانولكن..المريخمنقادما

لان..حريةولاحقاليسفهذاالفهـرهذاخدمةفيالمشعباموال

واذا.."هرالىواخيرااولاينتميلافكرالىحاجةثيلشىالشعب

الذاقىب!هملهمصنبرايوجثواانمثلاالماركسيونيستطعلم

*م!طفوقهمنيىقولواالمنبرهذالهميخلقانالشعبيطالبونفلا

كغسهم.عنالاغيهيعبرواولاهمالايفمهلا

مجلةحولاخيراائيرتالتيالقفيةبمنالسبةالكلامهذااقول

يوسفطلسباعيفامنابمد..الثقافةوزارةتصصرهاالتي"الكاتب"

للالجاهحداليضعهيكلالمجلةفىالتعديلاتبعضباجراءا)مثقافةوزبر

الصبنةالممريةيصيولكي.الماضيةالسنينطوالعليهاسيطرالذي

اموالمنفيزاي!تها8ممريةوزارةتصدرهاممرية(!جلةالمصريوالفكر

مصر.شعب

وممانهالسناعييوسفتهاجمذلكبعدارتفعتكثيرةاصوات

له..ش!ميةلمصلمةذلكفعلكانهاو..الافواهومكممالحريةم!و

الكاقبمناستقالواالذينامتابيزعحماذا:ال!هشةيثيروالذي

بحريةيوثونكانوااذا..لم!ةاالىالمثقافةوزيربهماتىالذينمن

مجلةفيجميعاويكتبونجميعايتعايشونلالمأذا؟..والكلمةالفهـر

انيهيرالأرك!سيالفكريستطيع*.أ.!اذاأمصرومثقفوادباءهايقر

ماركسيةأكلهاالقيادةكانتاذاالانفسهعن

السباعي:يوسفعندفاعاوليست.ءتقالانبدلاحقكلمة

!مولشي..مصرومصلحة...مروتراثمصرفكرهونريدهما

التيالثقافيةوالاثوات..ممرشعبواموال.لينيناوماركس

8!سنضسةفيتكونانبدلاالشعبهذاابناءس!منعليهافصرف

.مستوردفرايعنولشىؤكرهمعنوقعبريعرفون

حركاحمد

47سبت!بر23-الايبوع!يةالاليمارجريرة

(17)رقموثيفة

يتهم..الوزيريخطىءعندما

عليالسياسيةالقياثةاستامنتهالنبىالثقافةلوزيرينبغيلا

عماروويهفيماعر!غيريكونانمعرفيالثقافةسياسةادارة

الجمهورية،)ونشرته(الكاتب)مجلةتحريره!يبةوبينبينهجرى

حولو!عقدالمجلةتصيروهينةالوزيرببنصداهـناثمهانامساول

وهسلاباسهاالتحريرهيئةالستعفاءالىادى،الفكريالمجلةف

فمةعلىوهومركرهمنالوذيريتخذانفهويبمذلاما/اما،جائز

شاهراالبقافيةحياتنافيمثهر8هومالكلهمممعولالثقافةوزارة

الضالىانحيازمنتف!لهوماالكثبمحلةفدالمتمددةالصلحته

76

هدهلحررررئيسنغييرعلى!اصراالامركانولو.الوطنياليساري

الىالب!دهذاتصتالقضيةولكن،لينتحريرهاومجلسالمصة

مصر.وسمعة،مصرفيعا'ةالثقافةقضية

وهذا،اليساريالفكريعاديمعروهـ-هوفيما-الثقافةووزير

منلشيولكن،المقفينبنالنحالفجبهةكاةتحدثكنااذا!ه

معاتجاهاتتتفتىلاالتيالمنابركافةيعاديانللثقافةوز!كلوهوحقه

كذلكحقهمنوليس.الاداريةالناحيةمنلهتابعةكلالتوانمتى

فيالتهمفيلقيالسياسيةللقيالهالوطنيالضيمثلانهيتصوران

الننحريرهيئةاتهامحداًلىالا)ربهبلغحتىالمثقفينمنضصومهوجه

عليها.والجيشالشعبواستمداءالوطنيةبالخي!افة

يجاللانغيرهاوالوزيريستطيملاالتيالحقا!لقبعضوهناك

ف!ها:

هيئهةتنييرعاتقهعلىاخذللثقافةوزيراتعرهـممرله:اولا

وهسذا،التحريررليسالىالرجوحثونلوزارتهتابعةمجلةتحرير

التحكممغفرةبدايةعلىللدلالةوبهلهيورغانيجبثقافيحم!

الثقافية.الكتابةلاساليبم!ناقضةالفهـري

بالذاتالكاتبمجلةعلىصملةثمةانالوزيريئكرهل:ثانيا

صالحالاستسياذيتزعوطلدظبالعامةالهيبةادارةم!جلسداخلمن

علىرا:االماضيابركلمنذالكاتباغلصبفرورةكنادياك!جودت

حقيلإ(ثقافياتدهوراان"ليهثالصالحعباساحمدللاستاذمقال

كلاءلتطعفيمس!ت!رةزالتلاوالحهلة.(،الامةهذهعقلعلى-فىحف

.الانحتىالهيئةادارةلمجلس

بداتالنىالحملةظكتبعفانهالوزيرينكرهل:لالثا

المجلة.غلالىعنللكتابالعامةالهيئظاسمرفعاثاضيابريىمنذ8

رفعهوريةالجهرثىقىرح!ينانهالوزيرينكرهل:رابعا

الفكرلهنابر8منالوحيدةامالبطلتوالصحفا،جنعنالرفابة

طعتالاستاذنقنعاناستطتاانأرالرقهـابةعليهاتفرضالتي

ليضاحوالصحف/المجلاتببقيةبمساواتناالاعلاموزارةوكيلخالد

عبدالنامربتصفيةالمطالبةعلىدابواالذينعلىردانكتبانلنا

الماضي.يوفيواواضركلذلكوكانوالنامرية

لمديرامراالوزيريصانالثقافةتقاليدمنومل:ظمسا

نه8باننالاللكاتبمقالايجمعبعهـبملحمابالعامةاليئةطبعة

المهـجلة.تحريررليسمعالام!رهذاينافشان!ونش!ميا

المبالثرةيالمقابلةسواءالننسوي!محاولاتكلفىالوزرراعرلقد

الم!ةلتحريرمديراصاددعبدالعزيزالاستاذتعيينعلىالوساكلةاو

صاثق.الاستاذتعرىلاالكاتبومينة

يتولىانعلىيشصهالاالثقافيةقعراتهعنعنهو.حطمه

.والحيويالهامالمنصبهلا

اليساريةالمجنباغ!وينتىيب!وفيماالامركانواذا

فيوالموففالمسرعجبهةعلىالمومفكانواذا،الاخرىوراءواحعه

د"الفريةالمنابرهذهكافةكانتاًذاسللرثاءيدمموانالنشرمجال

الحقكلالحقلهاالكحبتحرء!هيئةفان،الحدهذاالىتدهورت

شاسةعلىبلللتحريرمديراصاثقعبدالعزفىعلى!عترضانفي

هداازاءالكحبتحريرهيئةحقودوابس!.كلهاالثقالةوزارة

التيالتاريخي!ةالمسئوليةتحودمناعفا،هاتطلبانالموقف

القاثمة.الاجياليدمهحسابهاسيكون

فدالمسنوليةبهذهمنهااستشعاراالكاتبتحريرهمينةان

التالي:استعفا!هاالمثقافةلوز-!ق!عت

،12رلمالوثيقةنراجعالاستقالةنصيلي)

اذيسمحمذ.د

7(سبتمبرآ"ل!جىريةا



(18)رقموثيقة

الثقافةوزيرالىنداء

كلعلييستعديال!ثقافيةوزيرراجهحمومةكلماتلي

المصريكلوالشعوبوالشعبوالامنالجيشقوات:الدولةكلالسلطات

نسقي!يطالباًنساللهاكر8*-نسلكنه،العربية

مسئولوزيرفيهايجسرالتاريخفيمرةاولهذهانواظن

دونوالتبسطالاستسهالبوناالوطنيهبالخيانةكاتبايتهمانعلى

انينبغييتولاهمنصبمسئولييةعلىيحرصانودونقلمهيراجعان

الاخرين!بلامامالشفسعنالدفاعنزعاتفوفىمصانايكون

براءاتاصدارعنمشولا8الونرالسيديعينلماحداولان

ناممكناوكان،هذاكلاتجاهلانممكناكانفقد،الوطنية

ليبرهنالقضاءامامالوزيرالسيديقفبانفعسلاسافعلهبمااكتفي

منصبالوزارةانسياكدكهوليعلمالقضاءبيظلي!مل،خيانتيعلىله

خصومهعاىالخب،نةامميوزعانول*س!ىولاحصانهياليهلا

اصدقائه!علىالوطن!ية،وشرلىالرايلي

الضيقةفيانها،هذامنمدىابعدسنظلالقضيةلكن

الفامثستيةالنوازعقضية،البلدهذافىالديمقراطية!مي!ة

بالقد،الضيقالىدفعاوتدفدهم،رينكأوعقولقلوبتملاانني

،والدسنورالقلألون!اعدمعيتنافىبشكلالسلطةممارمسةقضية

الضائق،وخنقالنفسعنالدفاعثماستخداصافيوالتعسف

العطاوتبريو،فيهاليسماتقولانمهقسراالكلماتونق!ر

.وقفالجاني،وبوقوفبال!خيانةالضحاياواتهام،الخطامنبمزيد

القاضي!

لحاحربايشنانهونسىالضائقكلاالوزررتجاطهببساطة

والعياذبالخيانةالمتهم!الينشرعلىسابقةشصر!فىالكاتبمجلة

صفحات!هوزارتهلسياسةنقدبايضاؤانهتجاطا،بالله

انهمي!ئكتاب8!نهاالادبيالف!علىيشرفانعلىوامر،المجلة

ادبية،اعمالمنعنهيرضىبمارضىواكثرلشخمصهاخلاصااكثر

التضاممنمنظمةفمياوالثقافةوزارةفيلهالمرؤوسينبعضهم

وتجساهل،اليساريللفكرعداءهالوزير.نسيالافىيقيالالسيوي

وكتابها"الكاتب"تناصبالثقافةهياخرىلمجلةك!ر.لورلشسانه

صلييبي!ةحرباالممرياليساركلعلىوتشنلايل!عداءومحرريها

وعظائموالثبوربالورووتيهددهمجمدوباطنيونقرامطةبانهمتتهمهم

ه.م!ثولانهعلىاصرارهانعلىلملمهذاالوزيرتذكرلو،الامور

المباثرةمسئوليتهعنفضلاسالثقافةوزارة.ج!فيينشرمما

!هائلهبكلالوطنيلليسارخصمانهتعش-للمجلةترحريكرلش

نبمعايدسلطلالهبشكلمارسلاوانه،و!الثقافةالسياسسيةلى

بهـهاستشهدلاعكصيعلىيحاولومنه6والصوالابالفكرقيارات

والطضروالمسم!تقبل!المافيميفيحصومهيصفيانيوليوثورةوثلا-لىمن

افسداليساربانالمتهـررةتصريحاتهيتجاهلالثقافةوذير

انيديرعلىيصراة"يتجاهل،عامهاعثرينطوالممرليال!ثقافة

فيماالشضيةالنوازعوتتحكممنحاز،بشكلمعرفيال!ثقافة

معاونين.منيختاروفيماقراراتمنيتخذه

بالخيانة،المتهمالمقالفبلبداتالكاقب8،جلةمعالوز-يرمشكلة

فدالتعسفيةتمرفلالهبهايبرراخرىحجةعنلنفسهفليبعث

مصركتابمنبحفض!ةممحىانهالعامللرايليقل،الكالبمجلة

وهو،!الدعبدالز!الاستاذهولهصديقاجمهمناللامعين

قبلروايلالهلهيخرجكانللوزيرقديموعد*!،فنانض!ابط

سرتيرا.ممهمحمل،بعدهاتولاهعملهمكلبهوارتبط،الثورة

مجلةلتحريررفساثم،الجديل!الرسالةمجلةلتحريرمديراثم

فيم!للعملصالقالأستاذفلالتقلالمصتان،واغلقت،التحرير

ثيبعف!مها،لهناكباالشقراناليالمتملدةمناصبهمناكثراوواحد
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لاسنابصاد!عبدالهنريزالاستاذتعيينمحلىالكاتبالرةافرضتوقد

ثلاثةتحريرهالمجالعىتضمانوقبلت،ش!*فيتمسه،لديهاقام!ت

وهنهالدبنس!مدهملأالثقافوزيرمع8يعملونالموظفينالادباءمن

الفكريةلقيه*هممنهااتقدسالخراطوالوارعبدالصوروصلاح

مع-الثقافةوزارة!مموظفينوجودمبد(انرغم،سةوالثقافى

علىقيدايشقل-العاكلةسياستهمافيالوزارةالمصةء!ماختلاف

للدممايسة.خصصامنبراتصبعانالىبهاينتىوقد،حركت!

تنبعهالذيالواضحالنحوعلىالادبيةولاعمالهالوز'رلسياسات

والسثما.وارو-جالاسبو!يةوالثقافةوالثقافةالجديد!!

اعرؤفد-المجلةمناخراجيومنهاالوزيرز-وطكلكبولورنمم

للتحريهـرمدريراصاثقعندالعزيزالاستاذصديقهيعينانعلى

معيتنافىالذيا،مرالتحريررليساختصاماتتوازيباختصاصات

،قىلك،تخسراث!ةانمنالثقافةوزارةفي"سئولونزعمهما

كبيرلمجلةبمرتبتحريرمديرلتعيينم!بررلاان،غلقهافيفكروا

!إتربحلاانهامنالوزاقئتشكو

(،ألكاتب،افطهاد"كنشهورب!فجاةالوزيركتشفزر

انهيصلح!ننشالأسوهظنسياسياسببا،ظقهاوبةعليهارالهوم

،وهوواذش!الجثسومعالسياسيةالقيادةمعوههيصداملافتعال

ولو.وهقاكلراتوه،ثوراتبقراراتالايامهذهكثيرونيتبعهاسلوب

الذيعنانلطمتفسيراتمنمستشاريهاليهقممهماالوزيرراجع

تطملواانلهميسبقلممقالهفياستضمهاالتيالعبارةاقتنصوا

لماكذلككانوالواذ،مارسوهااوالسياليالفكر'صطلح!مع

الوفر.قلوهالمابل،المضحكبلالغريبالتفسيرهذافسروها

*لاجتهادىشاهناكانفلتهوما.مبيتةولاسبابع!مدعنمشوهة

حسربفىمضوارهربيةا!صريةالساحةفييعملانالوطنيةالقضية

الجبه!ةاطارف!ثاالقضيةهذهيحلانيحاولاجمتهاد:الانوالى6791

هذهداخلالتناقضاتاستفلالخلكلمنوبمساعدتهلأالام!بريالي!ة

خلاصصات1اوح!للهاالمناقضمةبال!:،!ةعليهاوالضغطالحبهة

بهدف؟،*لمودةمفاحمهحرب؟شنثمالعرب!يهـةا&طقةفيوالمشاجرات

الوزيرمممتثارونفلؤإدروبقدرة،242الامن08جلسقرارظبيق

الحسسل"ليجعوه"ليةالامبرياالجبهةاطارفيالحل")عبارة

وا)تشكحكاث*اءباهانةيتههنيسيادز"فلالدفع،(،الامبريالي

ولكن-اث!ؤكأاوزارة!نقدلا،-عضبانهويؤكهدالحربلي

قوليمعهذاالوز"يرتفسيرينسبمك!يفالريولا،الوطنلاهانة

توص-فيمنولا((اذتص"را"كاناكتوبرفى!هـ!ثماان

..الع:ورفراراتمخذاساسهاعكلالتيالسياسيةللاستراتيجية

لمأوتصريحلالهامصاداتاالرليسخطبالوزيرمششاروفرالو

المبيف.والتمشويهالمتعمدالالتواءهذابكلالعبارةمنفهووهمافهموا

لهارسمتقداكأوبرحرببأنتأكيدالرئيسيقولهماكلففي

والنناثيرالامرتكيةالجبهةعلىالضغطهدفهامص!ةاتراتيجية

يرمو؟فهاتغعلىااهـريكاجباربهدفالسبلبكلالامريكيالموقففي

اساليببم!نلفا،مريكيالموقفتغيرلما(ساذا،لاسرائيلالمنحافي

اجبإرعلىث!ا51؟تساعدانمم!نااصبعالحربومنهاالضغ!

الامن!م!جلسقراروتطبيقالانسحابعيااسائيل

نايشدوفيصاإ"كدالوزبلمر!وبهبضالنهمليوالخلالى

ش!بركلاخر،وامرشكا..شيءالا.مرياليةالجبهةانيظنسيادته

عنكبوامنكليقولهم!اءييختلفاقولهماانسيادتهيمتبرفهل

بانيقنص:د!انيريدهلأ..السياسيةواستراتيصتهاالحربى

؟-الامبر/الييةالجبهةعليضغطاليسامريكاعلىالضظ

ونفسصهاهي"اً،مبرياليةالجبهـ5اطارفي"الحلعبارةهل

"انتص!!ا(بانهاكتوبراصفانيمكن،وهل"الامبرياليالحل))عبارة

!امبرياثي81حلانهر،ييوكون



ارويالمعةاتالاجتووتوصيفمجالفيكلاميكلكانولقد

اهـىالتنب4مجالفي،والهوبيةا!ريةالساحةؤكباالموجودة

الديمقراطية،الحرياتباوسسعا(طالبةؤكطهناكتنافضلاان

هواليهاشرتالننالاخروالاجهـتهادالوطمنتحر!رقضيةوبسن

،وقلتطويلةش!-ة.!حر.بربحربيكونيةالوكلالفض!سةحلان

الثافيالاتجاهلكن،نفسهلنن!ريبالفرصاخذالاولالاجتهادان

محاولاتانيزالو!ارأكيكانوقد،مطرو-8زالماكاحح!مال

،وذاكاهداواكللف،تحققلنالامبريخال!صهالجبهةعلىالضفط

كلفيالحرباح!نمال،الساداتالرئيرتمرإعاتءةفي"لااحتوال

الرجالوبضح!يحاتشيالسياسيةوالاسننوانيجية،الاوقات

بهالننبررالوز!صسيال!يااًلشهداءدماءتستخمم،لملأ،اخرش!لا

منمزيداجلمنكانتوالشعبالجيمش-"حميات،اناجراءاتك

((ن4عثهق!ص"تصبحفهل..لات(ئهوالديمقراطيةللوطسنالحرية

؟!بالسوءامرتلوحتىالنضزوازعوكلالاظاءكسلبهتبرر

الكاتبعددفيلوجديقولفيماموضوعبا)ونريوكانلو

تمجد-غيريوقلمبقلمي-عدإ--دةمقالاتسابقااخرىواعداد

الئصيةسمثاروهصدقهولو،وللقتالللصهوده!موواكتوبرحرب

ف4التخووان،ل!ى5قدالسياسيالارهابزمنانلهلقالوا

سلطتهميسننغلونالذيناوالفائفينالايخيفلابالسلط!ة

استخدامه!ا.ويسيثون

اعننبرهمافدالنيابةلابلغحقاديمقراطيايرالوفيكل!انلو

سند،بلايتهمانوآثريفمللموهو،اماوطن!"خميانيسيةقبم!!بكل

س!يادفليقولالقضاءاماممعاولنقف،القائونارفلئمتكموائن

الناسيئهمعلىمنالقضا،حكموليسمع..المثورمقالهفيقاأ"ما

.اخطاءهمبررابمنصبهمحتمي!ماوطنيت!مفي

ماوكل،الر*التضحياتاوالشسهداءدماءيهين؟فىمثأيليس

الأستقلكلعنودافعواالارضهذهثرىفيماتواالذبنعناكنب

.والفزاةالطغاةالصيمالوطنهذا!نوصدواوالديرمقراطييس!ة

وكلشواليما!ث!عبلمعرلىالقضاءاممرق!وسوفاما

كلمةامضيانفبللكاؤل!،افنش!افيظمن3ال!الاء2شر

منكلابقىذلك..اشواكهاادفنكولونننفتحزهرةمائةدع:واحدة

صد!كا.غلا..مهماصديقايمنواخلد!صلا،كيامنصبا

دسصلاح

47سبتمبر24-الجمهورية

ا(ة(91)رد!ةوث!

7491يو)يوعددالثاربفهرس

افيسمعمدد.بقلمطوثلاشثابو(الذينعودق

عيسى8صلاحبقلمواحدفيالكلوايديولوجيةالديموقراطية

112س5224ويوا-23ثو،ةعنملف.

رفعتكهالالدينقلم4يوليو23وورةفكرمن-

واكدلرطبقلما،صرارالضباطحركة-

يابنالسيدبقلمالاجننماعبللصراعلوا"موثورةرؤية!

حسبنمجديجمالد.بقلمايويرو2؟روورةالمحركهالقفى-

اللائةا،عدادفهارس(21-02س91)أقىالوناهذه)1(

تطبيقاالرقابةيدعنهارفعتعندماالكاببمجلةمنا،خيرة

وزبرالسيدينذلانقبلوذلك،الجم!ريةرئضيالسيدلقرار

المجلة.تحريرمجلسلتنييراليثقافة
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خيالسعيدبقلمالاشترامميةيويىوثورة-

.الشهاريعليميحمد.دبقلماليىيةواكثورةيوليوثورةس

.ا!الجباليلىبقلمالاجنبميةالسطرةوتحدييول!يوثورة-

113الشهاوىعبدالخالقبقلمالريففيالاقتصاديالانفتاح

123عثمانسعدطهبقلمهوحجرالاساسكأالابجديةالاصمهـحمو

132د.،لحموثدبدالمنعممرتضبقلمالراهنةالافريقيةالثورةحركة

913ممصطفى!همض2حسينبقلمابيبتلضواحيفيالقتال

914فورياحمدعرضيمصرمنصاتحق

152درويشمصطفىبقلمبالفنوالاعتصامالكبيرالمسخ

(02)رقمندبقمة

7491اغسطسىعددالخلأنبفهرس

لكاتب"ا"يالي!ةالامبرالانقلابات

رفعتادينكمالابقلمللتهلميمقوم!يةب،سةنحو

22واكدلط!بقلمالسياسيةوالحرياتالاقننيصاديالانفهاح

82خياللسع!يدبقلمالرابعالقطاع

43ار!صيراحمدرر"."والبالدانا!،ميةالاستضماراتالاجنبية

4شرفهاحمدبقلموالواقعوالقانونالدستوربينالس!ياسيةالحريات

65البشريطار!بقلمالديموفواطمةوالحركةالقصربينالازهر

18ابوزيد.حكمتدبقلمالفرنسبفىالحملةعهدعلىالقاهريالمجتمع

،01كوومتينبقلمالهـكرديةوالاحزابالحرب

114عوفعبدالرحمنابوبقلمفيالادعنسسلام!موسىالواقعيةبمد

122عشماويمحمدالسبدبقلموالماركسيةموسىسلامة

133اسماعبلمحمدحمدبقلمهالمصريةا)ثقافميةاحمركةفياومكانتهفوزيطه

143فرج.ميلبقلممينهحناالسورياالاديبمعحديث

014كتوبرحربكنابحولهامش

153درويشمعطفىبقدعندناوالتخلمطعندهمالسم!ينما

م

ه

م

ه

ه

.

ه

(؟ا!رفمدبو

74!اسبشمبرعددالكاتبافهرس

اب!م!هد.دبق!هنةالرا"-بلكاا"زمةا

صالحعباساحمدبقلمالأجورالجهل

ع!سىصلاعبرقلملح!ر8فيالهـيمقراطيةمستقيل

مصطفىهمطحسينبقلمالسوفييتيالاتحاددفاعاعنلشى

انشىمحمد.دبقلماين..اًلىالممريةالجامعات

الرابعة:ذكراهفيصر4اةعهـيدا

واكدلطة!بقلموالالستعمارعبدالنامربنالصراعبدايات

رفعتالدينكمالبقلمالعربةوالقوميةعبدالهـناصرجمال

حسينمجديجمال.دبقا3التوازنيةونكلعبدالنامر

المؤرخوننسيهالن!الزعيم..المنحاسمصطفى

ر'ضانعبدالعظيم.دبقلم

الاسرائيلي:العربطالصاع

القصيراحمدبقلمالمرائيليةكناباتفيقراءة

ياسينعبدادقاطربقلمالةورطينيوالكيانالاردنياك!ام

الشرابيمهـباتالدكتورهبقلمعرب!اقتصاديتكاه!لنحو

للمنماقشةفضايا

ياسينالسيدبقلموالاجننههـدالبهـحتحريةعلىالطريقتقطعوالا

القصيراحمدبقلموالاجتهادالبحتحريةت!لموالا

عيسىصلاحبقلمالحكيمتوفيقالقاضيالىالوعييعودمتى

مصطفىعنتراحمدبقأم!القاهرةاىاالشعراءيعودمتى

كرومدسنينبقلمالشعب.جلسمنمطوب

....اًلغ.



لشهالاثاتا

المصرييما!نمالابعضآراء)

ا!،اتب(مجلةمشال!مهلمج!

م!لأ!ظنجبهالب"

باتمبيرجد-سافكريا-براقمثلكلمتازةمجلةالكاتبجلة-ا

ذاته.عن

هـ!-الحقلهموجودصتياروكل،موجودتيارلانهساولا

ذاته.عنالتهبيرفي-نثري

تسيرالتيالدولةتيارمعينناقضلافهيوذلكعنوفضلا-ئلاليا

الاشتراى!ة.طر-!الي

هذا"صاثرةعلىيصرالثقافةوزيرالالممتاذانليؤيمل-2

الاسحتاذمقالعلىاطلعتثم،اصدقهاكدولمذلكفاستنكرتالتيار

سي!ادتهبينالقائمةالمشكلةبانفاقمننعتالجم!ريةفيالوزير

.الوفى!الخلىعلىخرو!انههتقدلمأرقابيةمشكلةوالمجلة

اؤصهيعحفررفيرواالوزسريمتمرلىانفي:!همكيفالسؤال-3

الوطثيأالخطعلىخروج

ثقته؟اهلمنالمجلةفيموظفبولساطةيمنعههل

ومفىءادته،مثلاللاعلامالوزهـوزيراكان!مع!للحلانه

والثقافة:،لدثقافةوزح!

درجةعلىروا!عاوجميع،ا)!ثمديدللاسفضيقنطاقها:اولا

.يقوأرنفيمايفكرونتجعلهمأالوعيمن

للففصرص"ةلابانهوومنشكلاالادتبالوزيران:ثافيا

ا(كاملة.الحريةمن"هضاخفيالاوالثقافة

للمنا!شةالحرقيتطلقكماللكاتبعينالحريةظلقانافضللذلك

طريهقعنلاوالكلمةالقلمطريقعنالتصحيحفيجيء،والحوار

الوفيب.

الىالقديمالمجلةمط!سيدءوانالاديبالوزيرعلىا!مرح-4

قابعلظالما،هزيمةقرارهعنالتراجعيعتبروالا،جديدلقاء

يعزماالىالتراجعانعنضلا9،ا*ر/ي!ابالتسامحاعدائههجوم

وكرامة.وفصراتقدمايعتبووالثقاحطالفكو

اثريسى!س!ف5

بررلمدينك!يرورئيستحرررمصلسفرضاو،الكاتباغ!ان

الموقفنابعاهذاكاناذاخاصة،ححرجدموقف،فرصاالمجلةعلى

اوطفك!االيسارمجلةالكاتبان.و؟له!ولكاتبثقاؤقىوزيرمن

انتعبرحقهاومن،موجودوطنطيسارفحنطكتوجدانحقهامن

فيمصر.الثوريمةالعناصرخلاصةراييف!،يمثلالذياليسارهذاعن

السصباعييوسفالاستاذيكونانلونهذاعنتعبرانحقهامن

عنتصدوكانتوانمجلةفحط،تكتبهع!اممصمولاا!ثقافةورير

وزيرها،اوا!ثقافهوزارةرايعنتعبرلاانهاالاالمثقافةوزارة

.قالحركةالمتقدمالبئحهيذاوعنكأب!ارأيءنتعبرهيوانما

والعربية.المصريةالوطنية

ف!وثقلأؤؤوزرودامما،انههوالسباعييوسفوم!نطق

.وهذاالكاتبومنهاعاتمطبهمنالثقاف!ةوزارةتصهرهعمامسئول

شعبفيسلطةباعتبارها،الصحافةانلولامعقولايمدوحردمنطق

الىنشركحولتوالاتنصهـياوزيراعنهاالمسئوليكونانيمكنلا

الثقافة.لوزارةثحايةكصدروزارية

-ياربوجودصراحةويعترف!تصالعاملالشعبقوىتحالفان

يزدلمان،يمي!نبمتيارايعنتفانيااواخلاصايرثللاوطنييساري

عؤررزارةتصدراخرىثقافيةمج!ثمةدامتوماولهذا،بكعير

والسلقيةالرجعيةوالفلسفاتاتصوراتوابالافكارومليئةالثقافة

ماباقصىنفسهعن!هرقطاعاتهبكلاليمينلامما،واليصض!ة

97

بحجةنفسهعنالمعبيرمناليساريمنعانيحدثفكيف،يسيتطيع

اليسارحقمنانأالتعبمررهذاعنالتقاوصةوزيرمسئولية

ة!باضواقهويلقيرا؟عنءيهبر!رلهجمونانالمصريالوطني

يملكلاحقهذا.واليمينيةالسعلمهلي!ةبظلاماتالحافلةالساحة

بادج!ةالاتجاه-!الكاتبولهذا.مصالرقهغيرهاوالسباعييوسف

يصدراناثؤسفمنان.المجل!ة-الكانباو!ثقاكةوزارةك!هتوان

ميمةي!رف!كانباالوفتنفسفيهووزهـللثقافهةعنالتصرفهذا

ءريمةانه..عقوبةليسالرحانفطعاًن.الكلمةوحقواهميية

الاتجاهـجريمة-الكاتبمصالمحرةوان..الابدانحولهامنتقشعر

الدولةل!ياسةانهاعتقدولاالعاملالشعبفوىتحهـالفحقفي

،انماوغيرهااكمتوبروردههـةفينفسهاع!يرتاازخيتلى3طلقا

الاتجاهحه،ليسيسنهدفاجراء،الوريرذاتتلقاءمناًجراءهو

يس!ودكيمخلعةثوريةلأذىمضيئةنقطهعلىالقضاءوافما

وغثاثةتسطيحمنالثقافةوزارةاجهزةكافةيسودماالمجلة

وسلقية.

ونمداءندنامجالةتنلققدفاليوم.اتح!وا،العربثنابيا

حقنا،عنللدفاعمحهكلوفيجم!يعانهبلموانع!ندكمميجلةتغلق

قضيةالقضيةان"عتبرلمان،واتجاهات!ناوثراذممناطوائفهـنابكل

تمثعوحنس!سوفالكارثةفانالعربيالوطنمنوصحفيكاحبكل

عاجلا.اوآجلاانوتشك-"

قنهبلء!الشخصهوقيضي!تهالقضيةانعربيكاتبكلل!يعتبر

عذهاجزاءمنجزءفيايالتبيرحقعلىعدواناع!تباراخر،فاياي

ابهـوعلىلمس!هاالامةهذهعلىعدوانهوانماالعربيةالامة

حقوفهما.

المهزلة!هذهونوفف!النخاتف

ادبلادة:ثروتا.

الكاتبم!سلةتحررومجلس!ديلحولالضجةهذهاناعتقه

وهو.الثقافةوزيرتجريحالىتهدفمابقدوالحقئتفي!لاضجة

هسذهحولهتثيرال!نىرالعحرههـيئةومعنفسهمعصادقامهـينرجل

فيهيئةصارقءجمدالهزيزالاستاذنعيينبشانقالملافلفا.الزوابع

لمجلىةاحةاصااء!قيالشخصيمثللاانهالقوليم!نوكانالتحرير

صصالطريقهذانفسهعلىقطعالمجلةتحريررئيسانلولاثقافية

ةبرثحاؤوكلاه!!واكدلطؤالاستماذالتحرورهيئةنفسفيعين

.مذا،!بن5يقنقفي!االاالاخر!ااحدطويختلفلاواحمة

جمو-نانع!بافليس،الثقافةوزارةكلنتصرالكاتح!هومجلة

يجبماواول.صالحة!اهاالضياقضحريرهيئةالمسؤولالوز!و

مشاعرهافيتصدرممرقي!طونانال!هلهذهيتوهـران

الير:ت!طاليسارمنجانبوهصصاك.الوطنيالفكرع!نوارائها،

الشيفونيه،عليهاوتطل!الوطنيةترففيالتيالعالميع!ةسةالشيوي

مرلطينبيبلادنازلناماقومونحن.ثتفرلاجريمةالوطنيةفيوترى

اليهتصبوماواتصى،وامالناوافكارناوامدافنامشاعرنافي

احلامناترؤ-ىفذدبل،بالثفوأيةاليساريحمنحااناحلامنيا

الف!يفونية.مثلمثلهاالوطنحبعلىعلمامرية4اتصبعانونتمنى

بتهررلقرارعلىمنالمتباكيىاذنفياهمساناحبفاليوبعد

ثقافةوريوعلىيل!ونظلوامنهماليسوا،مجلةفيقحريرصبة

ارسالةواالثقاورلمةوه!!اواحدبقراراد!كأمإلاتارلعيقفلان

منهاواحم!ان"9.هاالمجلىممتهذهذنبوكل.اقصةواوالشعر

أالشعاركتاباحد!اجمتتجرات

لانهمبذوا!مكماباصاثرانها!يسارانسيترى:اخرىوعيسة

؟ومناليومصتىمص،ثرفيالماالكتابههؤلاءوبعضاليهمينتمونلا

ولتضفالىبرلكاتبليحرفهالوشيوعياحنالكا-بدامفما،يهملا

يرفىعبانهالكبرىالجريمةنتجهوحدهوليتحملالمسالككونه

والحرية.والوطناللهشعار



يةالصعلىالبكاءيهـتركانباليسارالاجملاًاببس.اخيرةوءهسة

بالحريةأحق!ايدينلمن

:عاشموررضهوى"

والمثقفينالكاتبتحريرهيئةبينحالياالقائمالصراعان

اخرىناحيةمنومواليهالثقافةووزيرنا!كأمنمصرفيالشرفاء

اصلاهيفالقضيذة.اابعرظهر!صمتاتيالظشةسوىلى؟س

4تواصالتيالشرسةالرجهيةوالهجمةالديمقراطيةقضيةوبدها

فرقه.برننسردالفىطمطاليسارؤوى

المصريينالمثق!نمنالعظمىالغالبةانواعتقد-واشه-ر

كورلرالسمناعييوسفوءودبان-اوؤفاهذا!يفييشاركو/الشرفاء

غيرااشضهذالانفقطليس.لافايةمهينامرسيةالم!للثقافهقى

بايمحايدعايكونانللرجعيةوالشرسالواضحانتمائهبحكمقادر

بحكمايضصاولكن،ا!صبهذايننطلبهاااتيالاشكالن!.شكل

رواياتهمتتحولاتياوالمناسباتوالاعيادالمواسم،نتابافضةانتممانه

فيتساهمسينمائيةوافلاموتلفزيونيةةاذاء؟سضتالى

د!حين،وو-دانهاالاتلعقلوالمسضمرالمنظمالتخريبعملشه

ينحازالحالبطبيعةفانهللثقافةوزيراالسباعيسفيويصجمح

تجمعاتوفىضعجعوالبناءةالجاثةالمنابرويغلقالهابط!ه"لثقاقنف"

للصحةمهلدايصبعانحدالىمنهاالمفني!حومجدظومنابر

العامسة.

بيروتالىمئثورةهاربةطيورا"مركمابيهاجر:كذلكوالامو

يصمد،منكلمتهليقوليصمدمناما.العواصممنوغيرهاوبفداد

الوزكرالسيديتهمهوكلمتهصمودهفيوشريفهـاصميلاويكون

ية!ااوفىبالصانه

اكثرمنذكانالنبىالكصفالنحيلالرجلهذابالبالويمر

ممر.فيوالتعليمالشقافةراسيعلىقونربعمن

هـررا'!جميعاو*!حمناحسصينطهيااللهيرحمكوا!ل

امقاهـاااالانخطاط

اص!ن:ابرا!ببمهـ9

الىنيةالنغرةبتلكقنعلق،جميعانعرفكما4شكلةاان

واين.الايامهذهخلكلمصرفيالثقافيالعملالتيتحكمالهـح،و!"

الانتهاكاتمنطو!لةسلسلةعقب،وجدتقدالن!رةهذهكانت

تعرضتانياالبشعةالمهزلةتلكفيا)فاجعتعبيرهصا،اإرخيصة

عناحدلىلااقصيههـنا6ن!هانواود."الكلالب"مج!ة)8ث!ا

لقضية.ا-،(تبال!"عنات!حدثلكفيو،الشخاص

ااثقافة.وزيراسلميدانشرهالذكماا)رسميااردعلىاطكعتلقد

ناولى،نشاءكماجميطنفكرانمنده!مانعلاانهممنهوف!مت

.(رسوبيانالميثافىمثلالثوريهالموائي!حدود"*هذاتفكيرنايكون

داةلهذاوالارواعا!قول!يمكن،وحتىا،واثيقمنوغيرهوط

ادصينبهانيمكنعنصراياضعان"حقهمنانيرىالا!ار

الجميرية:جريعه)،(!يهصاحبهومثاؤ!شة،وهوعهق!بلالانحرا!

قدرفي،الشخصيا!ستوىعلى،الكلامذلكأ!،تىببولقد

اعتباريفيالمواتيقهدهاضعلاوللأؤ"نا.تصاكالاتءاكأعليه8.في/دلا

تمامافتو"يفاكنتاوشيءفيالتفكير'لىبسبياي،كنتسواء!طلق!ا

اسف،!رابناءكاغيريكثيرينمثل،كأتوان.الننمفكيرءمن

علىاًما.الالس!(ءهذهمثللهااورادحولكثيراي!وراللغطان

ينتهي،لاوبالحاح،ظرحزالتماالفف"حيةفان،العامالمستوى

:ا&صؤالهذامثل

نحبهلأكمشبديناماحرارارجالابوصفناونفكرنتكلمهل

العقيدهفيعنايخنتلفونرجالمعصرصتمع8فينعيثنانحقهـا
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وانظريةكلنقتلعانعلىلصرامعمليتولىيئشمعهمباحثين

لنايمكنهلاخرىوبعبارة؟وعقيدتنانظريتناعنتختلفعقيدة

واصواحنا،عقولنانملكونساءرجالابوصفناونموتونفكرنعشىان

أالخضوعالالهافضيلةلامسوقهمراقنةثتيبةبوصفنالا

يسمحلاهوالسؤالهذامثلعلىالاستبددايوالبماب

"!اونتههميجببل،طلقاتخيلايتخيلوااويفهـرواانللناس

لهم.صالحهوماويكتبواويتخيلوايفكرواانعلىبارغاكل(م!

بعقولالاطاحةالىالطر!قفهودلكالسلطةتقولوعندما

التحقيق.وفيلىالسجونالىالطريقوهو..واسواحهمالناس

زلناماوك!اننا-يصمثوناانعنيكفونلافهمذلكوكلع

والررإبة،المنابرتعددعنبالحديث-الصداعمنمزيدالىبحاجة

قا!كلمات.5،وغيرهاالقانونوسيالة،والديمقراكللآ،المغاةا

***
الجديم!،الظروفهذهظلفي"الكالب"مجلةمعالتعاونان

اجبرانبمد،الاستمرارعلى8.ساعدتهااجلمنجهدايويثل

التاريخيغتفرهال!نالتيالكبانرمنواحدة،الرحيلعلىرجالها

حقفيدنيئةخيانةمنافلليستانهاذلك،عربيكاتبلاي

المظالم،منطويلةسنواتعبر،اجلهمنالانسانجاهددا8كل

.والانتهاكات

جهبر:عبل!

منذجريعما"الكاتب"مجلةقضيةفصلبحاليمكنلا..

الثقافية.حياتنافيكليلةفترة

(،والس!ينماالمسرع"و،(ال!ثقافةو)ة"الجدلمد"صدورفمنذ

علىمنينالمبفبلمنالمرسومالمصطانجداالواضعمنكان

المرتزقةعنفنخكفقيارتنليبعلىيعملالرسهـببةا)ثقا!"الاجهزة

باليمين.!تسمميتهنترلديجعلنماحدالى-اتجهيللثاةوالجهـلم،

التيالسابقةبوالرهوله،الوضوحكرواضحاهذاوكان

كالسلاسلالمثقا!صةحيافااثراءفيبالفعلساهمتدورياتعلىانت

والسينما،والمجلة،المعاصرالفكر:السابقةوالم!الادبية

عربية،و.مصرحيات،عالميهومسرحيات،الانسافيةوتراثوالمسرح

،عرباتموقفوتصلما!الحديتال!فنم!حفه!لمعلىعلاوةهدا

علىالمجهـولالتيارسيطرةشكلليشخذبحدؤ!يوطاستمرالذيالامر

فهـيحدثمماذلكعلىدلالةاكثرولشي..والصحافةاكمثرلور

للمعرفةمنبراطويلامدشذ8كانتافىاللالفمجلة:الهمكلمؤسممة

رواياتوهكذا،والتخريفللغثاءقبرالىتحولت،اعريضةاالا/شانية

.اخ!رهادا!هوكتابالهلال

(،والمس!حالسينما"و"اليثقافة"و،(الجديد"صدورلكن

جعلهذا،كلالههكلدارفيحد3ومط"القصة"مهجلةمؤخراثم

شديدةوب!تلقائية.المعطصهذاخيوطيصركونال!ق!يقبنامتاب

المنابرهتهجعلالذيالا.!ر،معهاالتعاملعنامتنعوا،جمعتهم

السربع.اللريعالفشلنعني:المحتوممصيرهاالىتهوي

بالفشل.المصطفوجيوهكذا

صيغةعنالبحثليالاستمرارمن-للروحاًنقاذاسبدلاوكان

فييضعءخرااخذانهويبعو،الفاشلالمصصهذالاحياءجديره!

،والذينالصيقيينبامتابوصفناهمالذيناًلكتابهؤلاء،حسماب،نه

.والشرفاءالجادينالموهوبينامتابمنعرك!هجبهةب!نعني

و.مششاريهمنالثقثةوزىبالسيدانتهىفالبحثانويبدو

واخيرا.اولاللم!طانقاذاالكتابلهؤلاءاحتواءصيغةالىحوله

طىيشرىثقافيةمجلةباصداراثاعةصتمعافسرعان..

نوبمرالىذاكاوالقمربهذاينتمونالذدنالكنابمنبعضاتحربر!

حل!بماالمرءفوجيءثم.الاشاعةاختفتماسرعانمن.الق!ة

المصط.هذاصيغةعنفصلهيمكنلاالذيالامر.الكلالبافي



هن!ااكتشةواقدحوله8،تومستشاريهالوزيرالمبدانبدفلا

بلى،مامامزى،!ةصاوانرخاصة،تبال!هالىنقفزلالماذا:الحل

!شرافحة9الخاضللنشرالعامةال!نةلتمويلخاضعةاصبحتان

اوزير؟االسيد

صد.فيزرراء،7لدى!بسمعةتحالى"*اهزةء)مجلةفهذه

وهـ-و.!هء!م"كمكتاباقضموالتيالمستوىذاتالجادةالمنابو

اف!-،انقيمةشضطتتللاستمرارصيغيةالمخطظلاعطاء،المطلوب

."الكاتب)،ثنابيف!مها

!ر!انرهعاىوثم.الكاتبحساباتكشفطلبتمانوكان

به-كا،اسع!اءؤرضلم،التحريره!يمةعلىالمشرفين"نمجموعة

تانحىاندوررواحدةمقالةتمرالاوفرضبل،التحريرعلىللاشراف

الوزير.السيهـدرضاء

!ذاصدموقفاشريفكاتبايينفذانالطبيعيمنكانواذا

الحيهاةلتخري!بعدي!صوراالانويننخذ)يستمرالذيالم!ط

وبيستإنةالمسافرخاوتحويل،اخذاتونقاعةعنكالتخلي-الثقافية

فرفعانالانستطيعلافاننا(ليلإةوملاهكازينوهاتالىالسليمى

الكاتب،مجلةشئونفياليتدخلوهذاالغرضهذابادانةعاليهاالصوت

.ا،مربالذاتالنوع.من!ذا."جديد"و"ثقافةء)اليي!ولههـاالني

صف!ذافيبصلابةيقففقظليسالوزيرالسيدانعلىيملالذي

للديمقراطية.تمامال!عارضمو!فوفيبل،المتخلفالتيار

ا!رثلأ!ط:محي!د.

حد،اقصىاليطبيعياامراالكاتبلمجلةحد!ساارىافني

الجادوطابعهاتحريرهابهيعةاستمرارهـاهو،حقاالطبييوغير

ار!يمنةوس!انه-بدءذيباديءسفعرفانوعلينا.والتقدمي

مجلةالساحةؤك!تقفلم،انثقافةاجهزةعلىللسلطسةالرسميية

الغثاثة!ثوالشرسالمف!3الركاموسط-الكاتبمجلةسوى-جاثة

.المصريالمتلقيعقلعلىوالمموانوالسطحية

،الا-والمئحالبايمنفصلاليسذلكان،بالطبعوبديهي

تما&ف،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةالاجراءاتجملةعن

ديمقراطيةازمةعو6المسشقلةبرمنابرهاالجماهيرغيبةفياتظفصا

الممر!ها.المجتمعتجتاحعفكمة

واعني،المرمةمنواحدبجانبتتملقهناالمسالةانفير

اتخنتالتيالاجراءاتجمل!ةنحللاناولاعلينا.ال!ثقافيالجانببه

الثقاؤقي،المجوناغلاقي'قبدلما.مصرفبمالثقافشةالحياةلفرب

هيئةاةباشقاوانتهاء،التمجاريالمس!وىعلىتربحلاانهابدمثوى

فرلطبما،ال!وناشكالكلفيانهالمهروفومن.الكاتبتصير

فيوصءالذيالاص.والديرمؤاطيةوالوطنيةالجادةا!لجاهات

الخاصللقطاعسلفاعطاءعلىالعامالقطاعثوراقتصار)السينما

-الم!هءيه!دور،بيعالممريللشعبالمعاديةالهابطةالافلاملانتاج

قاعاتبع)التشكيليالفنومي.(اًلخ..لاصحابهارد!ااو

الرسونالفنانينهيهـنة،فنادقاوليليةنوادالىوتحويلهاالعرض

كاماسةاًلفرصةاعطاء)المممرحوفي.(الننشكيليالفنحركةعلى

اشصباوفويلصسعاسيةهبدوروالمعاديالهابلىالخاصللقطاع

المسريصاتسوىنجدلاالم!ا"لم!مرعبالنسنةوحونف.الممري

والكت(باكمثرمجالوفكا.(واخراجاتاليفصا!ايضاالهابطة

المطابممعمنانهااعتبارعلى-الثقافيةالمجلاتجهـوءيماغل!تم)

بشكلالكتبطبععنالكتابهيمةكفتللكتابوبالنسبة،للمخازن
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.(نثعرهافيالرسميةترهـالاجهزةاكيا!كمبعدافيما-كامل

هيالمسالةاصبحت.-المصريالمنلقيئرتدهبمواحدةبفربة

ناا!ش.وئوقهوحساشتهوعقلهالمصريالمتلقيوجدانتدم!ر

كلبمثبرسضفلأله.الكالهـببمجلهةف!تعلقةليستبالغعلالمعسالة

وزارةمملات)المهريةالثقافهمسئولياتوت!ليهاالقديمةالجمث

جسما:طبيعيبشكلالكاتبمجلةتصبح!خاعىبشكلالثقا!كأ

احتماله.منالثقافةورارةتتدكنولاغرإضا

اليىن'شليسءالعطان،حيهنلبالفعلالهامةالمسال!ةان

احر-رأىفى-المسالةان.كاملبشكلاًليمهارتجاءالمهيمن

انالهجوم.الانسانيةللثقافةومعادعدميبووق!متعلقةفهي.عمقا

ومتنورمتبلوريمينجانهـبكاليسالمصريةالثقافةضدالموجه

عسي:،لا"ههالمتناقضالرايومواجهةالمنا!شةعلىوقالرومثقف

يضربكانسوىيفعللاالذياليمينمنالجانبذلكاًنه.الاطلا!

وفصرةالديمقراطيةكيبة،وفيالمستلمحلةمنابركغيبةفي-بعنف

المواجهة.علىالكتاب

اكونربمااننياقولعن!هما،وضموحااكثرالمسازلهوتصبع

الكاتب،مجلةفييكتبهماا!ميرمع-نةمهحو.!ود!ي-مختلفا

ذلكلان-اخنلافكليسبالقطعهـو3!رالاانغير.المثالسبيلعلى

رس!مياالممولوالوحيدالاخيرالمنبوعند؟(عككلعبرلسو!بيو!ص!ب!ح

الشعمببجالبووقوفهوجديتهنقد!تك!فيأضمثايمكنلاالذي

المصريين.للمثق!نائديمقراطيةلا!مومصاقشفطرحهخلال،عريا

يرفىلأتماماعاريةإواضحيةواال!سيثةالحقالفىثصبحوهكذا

اوطنيةااليثقافةفربهيحالياأ!روحةا!هان.المثكاليها

هنهاك،اخرىناحي!ةومن.المنابواخحيؤ!ممثلة،الدثمكرا!ية

مجلاتمنوالوطنيونالديو!راطيوناكت،باوقفهالذيالمحترمالموقف

سقطتبالضبطوهنا.معهاءعلافنصبعنموالخاص،الثقافةوزارة

سوىتئشرلا-مبتةولدتلان!3صا-واصبصت،الرسميةالمجلات

جثثا،كونهافيالجثثنستمراتضاوهةا.والهاجمطوالرديءالغث

فيوشرسمةرج!بة،السحيقاز،لار'فيامتدكانتالت!تلك

شراس!.فيتستوذيكا5وها،ا)وطنيينالكتافيمواجهة

علىالملعالجانبانهواعتقد،وهاماخبصجانباذنيتبقى

المعاصراًلفكرسالمجلة)الثقافسةوزارةمجلاتان.الوطنيينالغتاب

وتم6!قيرسميبقرار!مت(ا!كاتب-السينما-اًلمسرحس

يكونواانالكتابعليانهاًي.ايضاوفوقيرسو!بقراراغلا9ها

في-الرسميةا،جوة-برغبحينما.الوسميةللاجهزةذيولا

،تقوماعللافىماكلترغبوعندما.ذلكبعملتقوم،ا(جلاتا؟شاء

هيمهمتهساكانتالمجلاتهذهانمسنوباارغم.ايفساذلكبعمل

ا،قل،علىالانسانمةللثقافهةمعادوغيرجادطافيذاتبكونها-

جانبمنوم!تر8فةجاث!شخصياتفيهااررئو!سةوتتولى

برطابى-ع-والظهمور،الديمقراطيينالكضابحركةاحتواء-الكتاب

تتجه-طعند،تتكشفالمه؟ئلانغير.ا!تحرريالمدابانوطني

اتغاذالى(وا،فتصاديةوالسياسيةالاجتماقي)الموضوعيةالظروف

الوطنسيالمدمواجهةوءالرسميعةالاجهزةجانبمن!ودف

،الكتابهيئةوتكف،المجلاتتغلقصسا.للكتابوالديمقراطي

،وتقومالثقافةمنالعداليوالمو!اًلثراس!وتهبى،اجثثاتبعثو

يت!بقىولا،الرسميةالمجلاتوزسق!6اخرىمرةالرسيسة4جلاتا

الكاتبم!ةفلتنلقوعليه.لس!وا!سا-ذلكرغمسالساحةف!

البساطة.بمنتهى

نشاتع!ن!اص!وتلهميكنلم،المعريونالوطنيونوالكتاب



(.برعنلمااًلخ..اًلمرحسالمعامرالفكر-المجلةاعني)المجورهذه

ت!ويرهيئةابهبرتوعنصا.صوتلهميكنلم-ايضا-افلقت

.صوتالوطنيينللكتابهايضايكنلم،الاستقالةعلىاماتب

منذالوطنيينللكتابالمستقلةالمنابركيبة!المسالةان

عنفااكثروبشكل،الاجراءاتهذهتستمرانبدولا.البداية

عنالمستقل"هنبرهملهمليسالوطنيينالكنابانطيالما،وشراسة

للكتل!يمكنموقيف-الاطل!علىسهمناكوليس.الرسميةالاجنرة

وطنيالمصريينللكتاباتحاسبتكوينق!اموااذاالا،اتخاذهالوطنبلمن

الكتمابعلىيجبالتيالملح!ةاثهيمةهيهذه.مستقلديمقراطى

.واباىانتزاعاانتزاعهااجلمناليومي!ةبنضالانهمآالقياالوطنيين

الهمنةسوىنخمرلن،قهـيوثناسوىنخسرلن،تلكالكتابكفاحات

ومواقفلا.وفكرهسااصواتهاتفرضاننيالرس!لمة

الذيهو،المعريينللكتابمستقلديمقراطياتحادتيكوينان

رغم-كافيالشيلانه.نحنواصواتناشنسمنابرظلأي!ح!سوف

الرسميةالابرلازةمعملالتطعنفمتنعان-ودثريفميعترمموقفانه

بتكويننقومان!االانالملحةالم!ان-واكرر-،لجهالثقافية

يضمنالنيوهو.المستقلالوطنيالديمقراطي،تحناتحادنا

بقراراتوتغلق،ورسميةفوفيةبقراداتالمجلاتتشاالا،لنا

الديمقراطية.الوطنيةالاصواتغيبةفي،وفوقميةرسميسة

:أل!راويسعلم!

وحدمفالاشخاص(،املافبامجلةة)ت!يراسرةعندفاعاليس

عليهم.ماوعليهم،لهم.؟لملتار-اذمةفي

.وقهف،وكينييساريت!ارعنالاولىبالدوجةيتعبالدفاعلكن

منفريبنوعنشر،وممدالمصريةالثقافةتخريبضدبشجاعة

التاريخله!حفظتيار..الامةهذهعقلطمسيحاولالذيالتجتن

،وموقفهوالتعبرالراممطوحريةالديمقراطيةاجلمنالحقيقينضالده

عنواللفاعروحهعلىالحفاظمن،الوطنهذااحلاممعالشجاع

التيالفوىكلوضد،الاجتماعيةالمساواةفيم!8الاهذهطموحات

دوحه.تستلب

موقفهمنمنطلقا،المعريلليسارهعادياالثقاةةوزيرليكن

والحي!اةالثقافةبتخريباليساردالمامتهمها،الغاصيالفي

بقتسلاياه.لهتهما..الماضيةعاماالعشرين!لادسياسيية

احمد،عليامينيوسفعغراب،عبداللهأم!حهدممبدالحليم(،الكبار"الكتاب

احرالكتاب!لاءانالملممع(السحارجودةعبدالعميد،باكير

ونجومها.كتابهاهمكانوامرحلةعنوتعبيراانتشارا

كوزير،واسقا!همحاتبذبحهبهحاولةال!يسارالوز-ىليتهم

اجتماعيا،مط.شنافضاليساراًنسسيادته-يريسلطةيمثل

وتاريعيها.

كافةيعاثيانالوزيرحئمنر!ي،انها!كدالشيءمن

اقجاهه.ومعفكرهومعمعه11ا!ةالتيارات

فيمتخلفةلمجلاتالساحةيتركانالوزيرحقمنيىس

والخي!افة،بال!مالةاللهخلققئهم..الرفىاوف!يقوالمنهعالفكر

.المصريالشعبتصيمعلىوالعمل

وم!موعةتحريرهارئيسلخدمةالموظفة"البيد"،صجلةان

تهمالتيالحقيقيةالقضايياعنبالضرورةيعبرونلاالذي!نكتابها

وانتهاءوالنجومالغيبوثلضاياالعفاريتمنبدها..الوطنهذا

ومجلة،التحريررلشىللدكتورالموجهةوالوجدالعشقبرسانل
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مصر"حزبطموحاتعنسافووبشكلالانتعبرالتي،،الثقافة"

وزارةبمنجزاتللاشادةالصفحاتت!هكردوالتيالفاشيسعتي"اقاةا

بحملات!ماريةليتصيدواود!هم،الموهوبينافباهواح!ضان،الثقافة

م!نطلقمنيخنحركون..وحمقاءفبية،منظمةسياش"كمصابات

المسارالذيذلكقننلهحاولين00الاخريقحريةوضدالهقلضديقف

ضيقيا،ممرياادباكتبواوالذين،لمضادة2الوثبةيمثلونكابخطه

الحريةنحومسعاهفيالمصريالانسانقعساياعنبالغرورةيعبرواوان

و-طرة،الظلمعمهوداقسىفيواستطاعوالمساواةوالديمقراطية

رافضاويسجنالعهودتلكمعويتناؤضصوتهبررفعانالقوىمراكر

.والشراءالبيهع

ا!ريالشعبامواليهبانالثقافةوزيركامنليس

...عرضوثور..سلفشكلههن00السينماليالانتاجلس!ماسة

والتصص.والعنفالجنسمنعارميةموجةفيالوطنهذاليغرقيا

التافه!ة.

عهدفيالثقاقيالحياةاق!برتانبمد..والوزسياثةيا

وتمت،النظاملجانوشكلتالخرابص!رفيهاوعلاحاتم.د

لعمال،الطلبقوابصكةبدءاوالمعارضةالنفمميةالتياشاتكلتصفيه

مضفو!لولاوالذينالشرفاءالمعريينالمثقفينبزلوانتهاء

..المجيدةحنوبرحربلدخولالرؤيااتضحتكانتماالحقيقية

قدهتأفماذاانتءجئت.الفترةتلكبعد

ترىايةتيارفربصطولاإ،الكالبء)م!لةلتصضالاناتيت

شتىلذلك،واصطنعتالمسئولالوزءساوفف5ء!..ضدهنفسك

وزارةموظنىمنجديدولهيئةوفرض،التويرهيئةكتغييرالسبل

الساثةتكليفثم..لشخصكالولاءاع!ماقهمفيي!ملونممنالثقافة

اًلكاقب")ءغلقضرورةترىالنىالمداحينوجوقةالاسترنرايملتزمي

عنالرق!ابةرفعالجمهوريةرئيسفيهقررالنيالوقتوفي...

عليهاتفرضال!تيالوحيدةالمجلية"الكاتب،)كانتوالححفالمج!

،الوزارةم!معتتساوىحتىاشخامحاعليهاويؤض،الرقابة

والسبلمنما.والمسرحالنشرفىتالاخرىالجهاتبقيةمع

الوزر:سيادةيا

علي-لعقهـتجياد..الخاسرةالجيادمنمجموعةاخ!ترىلقد

..بالله..والمخبرينالداخليةووزراءالملوكةمال-تاريف!طول

ا..القار-.قالاخرىالناحي!ةاخترتلقد

*"،

الرمضانيةالثقافة.2

اللفن!1لفسيولوجيةوالوظيفة

خدشبةسا!طده!

لأالذيالقمريبحساتا.رمضانحرببعديلأولرمضانهوها

نايمكنعمابهـصرهـالنظر،انقفىؤدكاملعاميكونالثباتيعرف

قمريةسنةومن.الزمانعنصل!الارضو!ورانالشمساتسجله

كافيةوهي،ي!دثوماحل!!طلمعرفةالأضىهيكافيةتكونقد

.يكونسوفماالىللاشارةايضا

لقافةعنكتبناكا!لعاموممنذ،الثيقافةءتهنانتحدىونحن

كانتبما"متلبسمة"الحرب("ضبطتها"ص،يئحالهاوعن،!ر



مسرجعنكتبنا.الدماءوفورانالق!تالايامفيتغيرتوكيف،عليه

قهإعلنا.اغ؟ني!وعن"سي!نمتها"ور.سارحهاوعن،وتليفيزيونهامعر

همذهوالاعلاليةالثقافيةاجؤقناالتحريرحرب"ضبطت"كيفعن

ا)د("وعنوالزهدواقعبدرووانعنلا،شبرأءكلبف!يان"متلبسة"

والمجتوعالانسانوصنم(،الاشترايلأ"لتنميةاعنبل،فحسبنفسه

والجه!ادالوهـ!نوت!رابادحملمةاالارضوعمحن،الجديدين

عروز"هيالتليذرونصيحةكانتالمافيالعامف!..سبيلهاكي

عاماوك!ن.(سالمم!حمدالمخرج،رضام!حمدالمعلم)فقط(،زوربا

شغلهماالمعلمان(،يفك"كاهـلانمبرررم!ضانانتصارعلىيمر

يتوسعا.و

سالم.محمدصتعمن"سلسلتان5"للتاليفيزيوناصبحالعامهذا

اسوهاتنييرالىثفههمالهـخجلمنق!راانيبدوانني"العوامحارة"

مجنون"في41ملم،"يت!جلى"جانبهاوالى6"اكلرحالليالي"الى

."السيما

القاهرة"عوالم"عمومكافةسالممحمد-جييمالمسلسلتينوفي

ناتريدلاالتيالنصبمةال!ودفبمءرفاتالم!راقصاها)اتكبرى

الوجالباحتيا-،تف!ولارمغةالافواحوملءاحياءاخهـتصاصهن،تنقضي

الشاشة5الممصمدويحول.(الطيباتالبيهوترباتتجيم!الا

الىبانتمائهيفخرالليلوعلبةالماخوربينيجمعشيءالىالصفيرة

بالنكبةات!الذيالحربائرياءعصر،القرنهذاواربعيناتثلاثينات

الان،!كعيجعلوت،اجددااًلحر-اثرياء).يويىو23انقاضهوازالت

الذينايضاهمولكنهم،عاممهـنذثمنهاافسعافثلاتةالغرورياتفي

الخائبالعشقوحكاياوالنكاتوالفوازيربالراقصاتتسليتنايتولون

يطالبونالذين1وهم،والمسرحكماوالسبالاذاعةفيالسهلوالنجاح

من"حرمنا"الذيالاههـيكيللفيرمصرابوابوبفننحالاحزاببعودة

(.تزيداوكاملةعاماعثريننهيه"

،التليلإؤيونفينرورباعزوزالحربضسبطتالهاضيالعاموفى

في،(زوزو))و(غيرهكثيرينومعه)الاذاعةفي"وحرمهالسي!"و

النفسمجاهدةبنسييانفنلبسين،الخ..الخ-"والسينما

بمماحكةجىمامنشفلين،المحتلةوالارضوالتص!روالاشتراكية

وابعتكارللبعضبعضهمالمقالبودبيرللرجالوالنساءللنسماءالرجال

8!الدراالتعبيرفيوالمؤضاتالن!ودواالحواجباستخدامولممائل

زم!استخدامقديممنذوانتهى،واق!ة!زمنفيالان!حنأوالمسرحي

-"ساولئكولكئ.(الغرضلنفسالو3صرخياتاوالتوجعآهيات

يوماجميعاافسكتوا.لبوسهاحالةلقلالبس:ا)شاعربقولفىكل:!ن

،41المعركة)ءخدمةالىانقلبواثمرمضانمنالعالثريومهوواحدا

ضرورةعنبالحدتثثم،اولاالصهيونيةعنالمد!شة،يعلوملاي!بنشر

لمسوعدم..ئانياالفارة1ساعةالمخابىءونزولىالميلافيالانواراطفاء

منشديمنحميرةفوىاوكاملةفرقةوثثمتهم.ثالثاالفوريةالاشياء

الكونخالقالىالحارةالدعواتتوجهلىاحتلبوية1والمدائحالاذكار

تحولتوبذلك.بعواهلالقال!مرايدواالدينبهملائلأف!نااى

،"وهادفةوملتزمةجادة"فافةالى"الروبموسم"دءثقافتنا

الشعب"انفال:قدكاناحدهملنظريةحرفياتطبيقاظلتقدكانتوان

.،،ءورهقهوهويحاربانين!بغيالمصري

وءجنونالعوالمحارةعن؟لتخليالعامهذادسي!ه!مالذيفما

وعن"الدوامة)وو"ع!ا-وادعلشان"وعن،والفوازيرالسيما

والاحضانال!مييقانوء!ابات"كثربمبة"و"حسباولىسنة))

-شيءواي..الخ..اًلخ..السبننيهوفارهدىالسستوعن،الدافئة

حقومن،"حاجةولا"معركةه!ناكلببستانهطالمايخدونسوف

مكابر!دةبمدانفسهمعنيروحواانوالحرالصيامهذافيالناس

علىيساعدانالفنواجبءناليسأ"الشيءوقلة))والزحامالغلاء
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ال!لممةالوظيفةوهذهأالمعويالضلمبكيسمببان،،،الطعامهضم"

الاستاذابتكارمنهيوانما،بهااتفكهاناولا،ابتكاريمنل!يستللفن

،االيوسفدونر"فيحافظصلاحمعحديثهفي،السباعييوسف

الاضحلا،قلي!،سياصمتجهمجادفنكلان.اساببعمنذ

،العنليالذهنيالجهدمنكبيرةلمربثليستدممياوبالمطومات'شحون

اذااها.المعويالتلبكاليور!يفئهو(لضتها،موضوعهفي)

منالمناسسببالقدروالمرفةالجديةمن"المناسسبالقدر"بينمزجنا

يمكنالشكلوب!ا.("ا!عامهضمعلىسشماعد.،الفنفانالضحك

الفيسيولوجيةالوظيفةوفي،الفنيالشكل!يجديمقنظر؟تتنبعان

وضعهافيسيشاركالتي)النظرية!ذهكاب!كدانويمكن،ل!لفن

اخراًلى..الدسو!العزيزوعبدالبالوديالفتاحعبدشكلون

ايصريةالنظرياتهىهذهانيؤك!واانيمكن!هولاءال!امالمفكرين

ينقللالاواتي،المستورثةعير،واقدينامنالنابعة،الضفيالاصيلة

..الخ..وشلدونوقرامزةوباطنيونجددقوا'طة،ومخربونعملاء

جصالماكلعبدمشلكبارمف!رونوعمقبنزاهةيضعهاوانما،الخ

هؤلاءاخرالى..خ!غروعباسعبداللهحسنوالحسانيهيكلواحمد

علىالبيضاءاياديهمإلىجديد.يدافيضيفون،،(الممقاء"الاصلاء

نايمكنايضاوهكذا.العريقة*نورهاالىالعائد!4مريةاالثقافة

عنهإعلنالذيالبرنام!اهداى،والتحديداليقينوجهعلىتتحقق

تقدمبان:سبتمبرشصفياثثقافةمصلةافننتاحيةفيال!ثقافهةوزير

يجلوىفنيامعرضالهموقلمت،عميقاشائقاكتابراللمواطنينءا

سينمائيعرفيدارالىوثنهنص،الرفيعال!!وابداعهمفنانيهملوحات

ويمسمحويمتعهمالممنويبناء!يمثمهـلهاثقافتهم؟لىيضيفمسرحياو

ر!صساحهالىخطاهمواستحثت،ص!مورهماعمادمنالحياةهموم

".الالغامفيهاتصدحموسيقىقاعةاو

تقدمهمابانمقتئمالم!مريالثفافةوز-سانيقينااعتقدلست

نسبيا(الجماهعرريةالثقافةص!ازبالصتتثاءربماأالانوزارتهاجهزة

على"ا،نسانبناء"فيتساهبملكيحدثصاالتيالاشياءفبيلمنهي

اليمثلااثموه.العددذلكفيا!ةتلكافتنناحية!يتعبيرهحد

مقياسناوليكن،كاملمصطفىمسرحعلى،(السبتيةفاراهلا)،مشاهدة

مسرحعلىالوقتنفسفيتعرضاقى"فارغكلأم"هوالمتواضع

الباروفيء!مييرتتصللاحتى،متخفيايذصانشريطة)وهبييوسف

مااكثرقباثلعناخرون86عثلونيكفلاوخى6عحتشمةراهبةالى

السيدبوجوديطمونعندصا،بذاءة"القافيةء)كلملىمنيتخيله

الففيجاءماعلىقراثنافيش!كهاللاهامجانبمنوالتخفي،يرالوفي

الصيفليإ،او"كشربمبة"ءاتليتفرجتدهبانوادلوه.،ليلة

المملبفالثمريط،المرةهذهن!نسمهعنم!لفان!بور)"نحبلازم

جمالكخلي"هو،احتى)المتواضعمق!اسناوليكن(تغييرهيمكنلن

الت!به!المذكور،الثقافة.!لةعددفييلىأانالىواستوه.(،انرزومن

وكلام،الادبيةخفرعباسذكرياتمثلمنمهـقالات،افتتاح!يتههوكتب

الرؤيةالىالخالىجيةالرؤيةمنسمريجاذبي!ةانتقالعنعطيهنعيم

العا!يييوعبدالصيمعبدعبدالل!فالاسالغ!وكلام-)إ(الداظية

ضوءعلىوليقراها..السموفياثنعمعبمدملا!اتواخ!يرا..جل!

يحفرانبداد!ثوه...اكنتاخيته!حدههاالتطواهدافهشعاراته

والانسانيةشيليشاسذكرىلادياءاصحفبئانقابةؤساحتفالا

هذافصائدبعضالىاستهعاوفراقدتكونانوبمد،صروداالعظيم

الدس!و!،الاستاذبتعريفات)اقرمزيااوالباط:م!راوالجديدالقرمطي

واالويلمختاراو.خيمراحمدقصائدقراءةالىهدابعداًديوه..

عبدالله.نصاراوالخزرجيعاتكةاوالقلإنيروص4اورضاجليلة

باستفاءربماكلهاالعلدنفسفيالمنشورةالقصصثراهـةالىواثثوه

!غحانالهواككوه...(الثرقاويوضياءالمراويلمحمداقصيتين

كلفراءةانواعتقد...والمسرحد!ينمااميجلةمنالاخيرةالاعداد

هضمعليتساعدهلنايامعدةعلىمتفرق!ةولوحننى،الاشياءهذه



دسلضةفيحننىكساعدهوان،الطعامفيكخ!فف!اافطارهطعام

!الصيام

دوذفي،تصريحاتبعدةالسباعييولفالأستاذادلىلقد

التفصيل،منث!يءمنهالبعضفعرضانبنايجمل،وفيوهااليولف

الطعامهضمعلىيمساعدالذيالفنمسال!ةعنالنظرنصرفانبعد

النظرسنهسفالمقياسد!ذاانناالموكدفمن.الي"معاءيلنكالذيوالفن

حتىالاكبرالمرقشمنالعربيةشعراءكتبهماكلءنسهـا!بيب8باس

الثقافة-وزارةلهمتنشرالذينإولثكباستف،ء-دحبوراحمد

و،حن،الحميدوعبدوالجاحظالمقفعابنكتبهعماالنثروسنصر!

الاشياءمنتكونقدوهلىه)شوؤمااحمدمسرحياتاخراجاعادةفينف!ر

نقراولن.اباظةعزيزمممرحياتعنكدع(فعلاالامعاءتلبكالنني

وخلفائهالحكيمتو!؟تم!رحياتنشاهدرلن،حسينطهولاالظد

العا،!ية"المستوردة"للثقافاتالفة.لأالمنجزاتاعنتخحدتولن.ا!خ...

..ابهاارتباطناوابقيمناانحنزازناوتفقدنااصالتناتشوهالتي

المشللانفيهقال،الهثقافةلوزيرتمريععنمشلاسنتحدث

هي،7191هلالمصريةوالثقافيةالادبيةالحياةعلىسيطوتالي

ورغم...باكثيرواحمدعبداللهالحليمعبد!مدموت،نالم!سؤولة

اصيباديبموتعن8ءمؤو)ةالشللهذهنكون"ذا9ءنعرلااننا

اقلتهاك!السيارةسائقمعبلدتهقربيتشاجروهوالقلبيةبالسكتة

حتى-ذلكيقتضيهل:فتمم!اعلفدفاننا،الاجرةعلىلخلافهـمااليلا

راسوعلي/الثقافيةاج!رو4راسعلىيوضعان-صه.جاكانان

متاحةزالتوماالغرصلهماتيحت،فاشلونواداريونفنانونفروعها

كلتثبيتالاحقايملكوافلم،الفنيوجودهملاثباتمفاعفةبصوزة

اختلاقىالايستطيعواولم،بالهحهالةومتعوفنخلفقبيحهوما

هذايكفيوهل؟با!سطريسممونلمنالشقائممجردتو**الاسباب

ا!سرحفيالنوعهذامناناسيحاكملان-ئاذيةموةصحانخى-

وهبة،نالدوسمدديابوم!مودعاشورنعمانمثلمنكتاباء.(لمثلا

معكمعا،ض"الناساولئكرأي!!لانلايرفضوهاو،ادرلمسويوسف

المستوىقحتاوزعمائهامنزعيمالىتر،تاو،الثورةموائيق

التزامااكثرالرافضوناو(فك-كونانبمكنحدايلىو3أ"الفني

النقداس6لن!ومنأالكتابهلألاءمنللفنتقديرااثواو،بالمواثيق

الحكايةتكونهلأمرةمناحمربالتتد!رادمالهمقيمواالذينامبار

علىوالمحاطمةباكثيرواحمدعبداللهالحليمعبدلموتالثارهيحقا

11ذيذلكمثل)العظيمالفنيوالمستوىالث!ورةبمواثىالالتزام

كتبهامدرحياتفيالسابقينالموسمينفىوشاهعماهالاننشاهده

(...الخالخ..راتبوصلاحالحطابويوسفالشناويحمد8اشباه

اكرأوجهاللحكايةانام

عناليساروممسؤوليةهذهالثارمسالةبمناسبة-شاعتلقد

قد"اايساريينالنقادانتقولفكزةشاعت-افقيديناالاديبينعوت

؟لاديب!المذكورين،مثلبعينهمادباءاعمالالنقديةكتابلا!كلتجاهلوا

وغيرهم.القدوسعبدواحسانالسباعيويولممفاباكةثروتومثل

علىواحدا(،متياسرا"نا!داانالمحققفمن)صحيحاهذايكونوفد

يحقالاأهنالا"لهام1وجههوفما،،ءرةمناكثرعنهمكبفدالأقل

المهمانما6يهملامعهيختلفاويتفق،عنهثكتب8؟ر4يخهانللنافد

ي!تبانفيحراالناقفاليسأالنقديحسهالناقدلدىيستثيوان

زالواومساسكمبواعنمماحريتهم*دباءهئرلاءلكلكانمثلمايشاءعما

"اليسالىي"؟لنتدمههميقتربلمادباءهناك!يشاؤونما-يكنبون

وهم،وغيرهمحافظوصلاحغلأكمفتحيمثل،يساريونانهمرغمايضا

،م!وهاصابص-اللهقدولا-اداان!احسسبولا-يشتكونلا

للنقاد،علراذلكظيسهذاو.ع.!سوروليتهالنقاديحملونفسو!

يك!وان"السلط!ة"عنالاديربيتخلىانببساطةهوالمموبانما

اديبايكونانعن-بالديمو!راطيةيؤمنالذي-الصثرينالترنادوب
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موقعمن-سيطالبالغالبفيلانه،واحدوق!تفيسلمطةوصاحب

!يةفيال!لطةوسيستخدم،ادبية!هصلأفيبالثار-السلطة

هذإمثليمتدانامكنان،الصرقيظلفيا!ناثلأباتحسمإدبية

الفل.

القديمية،الشلللجرائما!سباعييوسفالاستاذفربوفد

لماتيالز!ه(من"اقوىلمرحيتهاك،لملهمذهبمفىرفضعنمثلا

عرضتفهـهل.رفصتهاقدكانتال!الشلةسقوطبعدالاأمحرض

كالباانإم،بهاكتبتالتيالصورةبنفس"الزمنمناقوى)،

بالمقياسنجحتهل،التعديلبعدوخى؟بتعديلهاقاماخر"يساريا))

فيوالسينمائيالمسرحيالنشاطعنيرالوفيبهتحثالذيالتجاري

.أاليوسفروز

كلثي

علىالحالييينالمسؤوليناقامة1مهجردمناكبرا!شكلةاناحسب

معافبة")،م!جردهوا!لوباناظنولا،الثقافيةاجهزتناراس

تضيقالتوائنهوالمطلوبنصفانواًعتقد.القديمةالشعار،"اثلل

نظروجهةمنالهـثقافيلوره2وبينالقائملليسعارقيالحصال!لبمبن

النصفانواعتقد،كاملاتثبيتاممهوالثقاننالاجنماعيالواقعتثبت

للفكرالحقيقيالحجمبينايفعاالقوان!ا!ي!مةهوالمطلوبمنالاض!

الثقافيةجهزكنا1فيووجود!ممياثورمماوبم!ينالتقليديينوالثقاهة

والثقافيالاجتماعهالواقعترىالنىالنظروج!لأنغسمنال!بس!قى

الذيالعصرالى،الا8مامالىي!ركهماالييحتاجولاثابتاواقما

ل!يه.نعيش

سسالةفان،لصبحاهوونحسبه،صحيطذلككانفاذا

ضيتحتاجرمضانحربمنكاملقمريعامبعدالرمضانيةلقافتنا

عاىوقفاليسستالرمضانيةالثقافةفهذه.اخرىنظرةالىتحليلها

طضامهضمعلىالصائمينمساعدظ.جردالىتهد!ولا،رمضان

غيرمساعد!الىت!تانههـا.الحرفصيالصياموءملالاطى(،

ونسيان،طعامكلههضمعلى،وبمدهرمضانقبل،ايضاالصائمين

الاستإذاجاباتففي.عليه،الحصولدسبيللهييتحلونهاالتيالمجبإناة

سؤالاوكان-ايىوسفدوزفيالاسئلةاحدعلىالسباعييوسف

سيشماهصيمكانكلفيالمعامرةاره!ينطانيقولبالسينمامتعلقيا

لماذا:الثقافةوؤيراجاب-السياسيةوالمشكلةالاجتماعيةالقضية

فتساعلهانلنايحقوفد؟المعويالتلبككسببالتيلاعمال1علىكصر

أالاع!التلك،،ثللهشاهلأةستتلبكالتيهيمنامعاء

القاهرة

،**

..ي1لمصرج1لمسرازمة30

برارم!حهب!

الألفون.الايامهذهالممريالمعمرحعنيقال؟،احرما"

والتفاهسة،بالسطحيةالمم!رحهذايتهمون،والنقادوالمضهـجون

هناعنالمسؤولوناماصا.والتقصيربالقصورعل!يهالقالمينويت!مون

بإهالتعبالنقادفيتهمون-الاداريينمنواكثرهم-المسرح

التهمببعضفيتهمونهبميالحوارينحرفونثم،واللاموضوعي!ة

الت!ةولفى.علييالردتءلتغاههـت!قستا!للاالتيالشخصية

علىالمريضالمسرعهناعلى!النقادهجومكصويرمحاولة!الاخطر

اشرا!وانهاءالعامالقطعلصفيةيستهتم!ططمنبرذءانه

الاتهامهذا"!نالحقيقةعنابمدولش.المسرعجهازعلىالدولة



كلمةفينعلنانينبغيفاتاعليهوللرد.معاوالزائفالصير

المصريالم!مرحبانيؤمنونالنلدهذاونقادكتابان:يليماواحدة

فيا،المسرح!ذامستقبللاوان،الدولةظل!يالالهوجودلا

البروقراطيةعفنمنالانبهيحيطماكلبرغمالعامالقطاعحضن

ثقاؤمةبهؤلسسةالامرينتهياننتصورلافنحن.الموظفينوسيكلة

خفا-!سميرامثالمناناساليالمصركطالمسرحاصمهامظيمة

يحلوكماالبرجوازيةالمخثراتتجارمنوغروهمبركهومصطفى

بحق.يسميهمانبربختالطيبالثوريلشاعرنا

!أافنالقضيةما

مهـنذيتعرضالجادالمسرحانفيتتلخصكلمةضالقضية

بحيث،علإ"التضاءتستهدفجاهلةبربريةرجعيةلهجمةسنوات

هالذاعلىللاجهازمسبقاعمديافعلاهناكوكانالنهايةفيالامربدا

عنللتعبيرصدىاقومها5يوماكانالذيالجميلالثقافيالصرح

قسمين:الىالنقادانقسمفلقدالحالةهذهوامام.الجطهيروجدان

هيالمحريالمسرحكارثةانباعتباريصمتانآثرفقدبعض!ماما

اطلا!ا.علىالمصريةبالثقافةتحيطالتيالعامةاكاساةمنجزء

،المسرحهذااستنفاذاجلمننهارليليصرخفانهالاخرالبعضواما

ناواماالبريةفيضائعكصدىيتبدداناهفاالسفمنصوتهو!ن

الكاذبة4وبالتلفيقاتوبا!شوراتبالتهماصحابهيواجه

العامالراييواجهونفييوالمسؤولونالمسرحهينةراحتوهكذا

للمسرحيينعاممؤقمرالي!لاء،دكلوانمنفبدلا.معرفيالمثقف

السباعيم!يوسفلراعق!ماالتيكتلكمغلقةاجتماعاتاقولولا-

اتليفمستوىعلىالمصريالمسرح!طياوبرمرا!ز!4تناورش

وانعرافالمسرحهذاانهيارقضيةفيهوت!ح،والاخراجوالتمثيل

اضذ،هذاالمسرحهينةتفعلانمنبدلاانهاقول..ع!نهالجمهور

هوايعتهميمارسونالقا!كمةالاوضاعمنوالمستفيدينالمفرضينبمض

وهم،الناسبتضليلو!و!ون،انفسهمويخدمثون،الكثبص

واننا،جماهيرياومزدهرفنياناجحمسرجالمصريالمسرحانيزعمون

حاليعجب!ملاالذينهؤلاءوانكبرىلأمسريثقافيةنهضةنعيش

شلةوافرادالشيوعيينمنمجموعةسوىليسواالمصريالمسرع

،*لا(الوطنهذاواعداءالكلملاءمنالخونةبمعضكانواوربما

معننوعايبموقدالحوارفانالنحوهداعلىتفكر!ولوامام

الحالةباستعراضالمجالهذافيالمرءيكتفيقدلهها.السضف

صحيحةانهاالجميعيعرفالتيالتساؤلاتمنمجموعةشكلعلى

اجوقيها.قةحةايضاالجميعومر!

الياحتكمهـ*لنيارريطةالتساؤلاتهذهاطرحانوقبل

والمخرجينالمولفينالىاخكمانني.!رلمح!المهـثة!فالطمالراي

افساناوصال!قلماولثريفضميرصاحبوات!دى،برالنقاد

8!مرحاش-الان-المعريالمسرحبانيقولاننفسهمعمخلص

!صهعب"القائمينوان،معاوالكيفيالك!!المستوىعلىفاشلا

واتحس!دىالعاماواكلأالىاحتكماشي.نعم.قهاماافلاسهماعلنوا

معنىفماوالا.اقولمماشبئايكدبانالمسرحه!ئة!طمسثولا

ي!كونانيعقلوهل،المصريالمسرحانهيارعليالكاملالاجماعهذا

بعضويكونراهمفي.!ئينوال!افينوالهـنقادالكتابهؤلاءكل

؟!صوابدلىوحدهما!م!رحهيثةفيالمسئولين

ولالبدد،(مجلةافحيةفيرشديرشادالدثنورمقالانظر*(

اسيههاا"مجلةفيبالمسرحاًلخاصالجزءاقاص.يئفيالباروكي

الصينما"مجل!ةفيبالمسرحالخاصالجزءافتنناحيةفيالبادودي

ايصا.؟791اغسطساولصدرالذيالعددفي"والمسرح
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ل!منالممريالم!صرحضايا!موعةطرع!النبدعا،والان

الاسئلة.هذه

ارناسوتصنيفالبشرفلوببنبشلنفسهسمحالذيمن:اولا

الكعاباننعننرفانيحب؟والهوىوالفرضالمصلحةتطيهماحسب

فدالمصريالمسرحمعالمتعاملينوجم!ةوالممثلينوالمخوجينوالنقاد

تعرضهولاء.ضسغاوهؤلاءمئا8فهؤلاء.سنواتمنذققسيمهمثم

و!لاءويمثلونيخرجسسونهؤلاء.لهممكانلاوههـلاءمسرحيالهم

والنضليفزيونالاذاعةبرامحل!هؤلاء.يمثلوااويخر-واانيمكنلا

الاحوالاسعدقييصبحونوهؤلاءوالمجلاتالصحفومساحات

ناالمصريالمسرحفيمسئولاياتحدىانني.وقراءمشاهدين

نامشيممسئولااتحدىك!ا،أديابم!مودمسرحياتاحث!ىيخرج

نابديرالسيدانعدىاناثم.سالملعليرةالاصالمسرحيةيقدم

بمحردترفضمسرحياتهموانالم!وعادتفائمةفيمؤلفينهناكانينكر

القراءةلجن!ةفيكبيرامسئولااحاوركنت.علي!ااسمانهموضع

الخنا!عليهضيقتوحين..الكتابلاحدج!يلةمسرحيةرفضحولى

أإ...ده"ال!ابنمممرحيةنفوتعاوزناكنتمعقولبقى)،مئفعلاقلا

.الانحتىملص"زلتوماالكلماتواخرسص!ني

الذي،المصريالمسرحكتابمونالعظيمال!لىهذاان:ثانيا

5591بينيماتواتعشرامتدادعلىالمسرحهذاا؟فجادصنع

نعماناين؟عاشورنعمانيوهـبجيلالذيالجيلوهوا659و

والفريرسداثريسويوسفوه!بهالدينسعداينثم؟نفهـسهعاث!ور

وم!حمودسروروثجيباخولياولط!الشرقاويالرحمنوعبدفرج

عنفوانفيوهوالجيلهلىاعلىقضالذيمنأسالموعليدياب

ال!نابههلاءبابعا:الخائنالا"راصدرالذيمن.وخصو؟"ةمجده

منالموهبةعنوالعاطلينلل!اةالمجالوافساح،المسرحكأبةعن

البليةوشر،لنضحكالاس!ماءبعضنذكران*كفيأالايامهذهكماص
محاولاتانبل،الكبارالكتاباقصي!د.يقولونكما-ضحكفا8

التيالشهيرةالثقاف!يةارربحةتلك!ما8تمالاستئصالهـمجرتقد

بن!للدسعمليةاخطرفياثاضيالعاممنومارسقبرايرفيوقعت

فرسانكانالوف!يعةهذهتتمكانتوبينما..والمثقفينالسلطة

وبوسف،الشناويمهـحمدنوعمن7تاباالمصرياكرحفءأالحلبة

6الفزاويوسمد،راتبوصلاع،الف!عبدوسعيد،ال!اب

ولا...المق!ودعبدوجمال،عثمانوبسيونرمما،عأعواحمد

تمليق.

الذىالهتيدالقوميالمسرحاناحد-!!انيمكنهل:فالثا

كوبرى)ءو((النرايمو"و"م!راىالفنىأفىنوعكل!اعمالايقدمكان

حاملات"و"ا!وغريعيطة"و"الحلبيسليمان"و"الناموس

ابن)ةو"غراميةز-صارة")وعووناعمالايقدماصبالح(،الهـقرابهين

العظيمالبيبمسرحوان."القضاءفيغمبي"و"فيهمبن

،إورمنونأجا""!ابتداءوالعربيالعالميالمسرحروائعقثمالذي

يقدماصبح"الش!رةطالعشا"و"الغول)،حتى"الضفادع"و

"والب!اءال!ك!ك8،*جان"و"السطوحسكان"نوعمناعمالا

لاكل!اوءجممرها،(41غناطيسوجبلال!رار"و"الصياةحراس"و

المسرعه!يئة!مسئرلىاياتحدىانبكط؟فنايمسهـتوىاىا،رق!

الفنقيمةمنشيءايتعكسا!يمكن-ياتالمسهيدهانيزعمارز

علىوافقتالتضاووراءةاجاناعوفاناريداًتجميا.الفهـرعمقاو

والفنيةالموصوء،!ةالمعاييراعرهـءاناريدكما،ا)فنيةالجرائمهذع

مجردان.بالظهورالمسرحياتررزهالسمماحفياليهااحتكمتالتي

ابعطيمةالنماذبمبعضوبين،الرديئها،سرحياتهذهبينالمقارنة

القضاءاجلمنعمديافعلاهناكانعلىللد،لةتكفيذ!ناهاالتي

هذافبمالجاداليارعلىوالاجهـإ:وتسطيحها!صرياالمسرحعلى

ورديء.وضافهسطحيهومالكلالمجالوافس،جالمرح



لماذااالمصريالمسرحفيالثقاميةالظاهرةاختفتلماذا:رابعا

لماذا؟يصمتواانالنقادكبار!رولماذاأالمسرحمجلةاولااختفت

القطالق!ادروعبدالراعيعلي8سرساو!اذاأعوضلويستوقف

واحمدا&قاشرجاءصمتلماذاااسكنصرواميرالعالموم!حمود

هذهالكتابةشتوقفتاخيرالماذاثمأكاظموصاينازصالحعباس

صمتلقد:واقول؟المتضصينالطمعةاسالنهمنالكبب!ةالمجموعة

الاشجاهولان،ينقدماهتاكليسلانهرحلوااوتوقيفوااوهؤلاء

لاالدامالمناخولان.عاليهالقضاءتمقدالمصريالمسرحفيالجاد

البارودبمالقناحعبدولان.وصادقةلثريفةكلمة!راجعلييساعد

والبركةةالفيركلففيه،يكفي

المسرع'خرجيكبارمهنالحيمالجيلهذااين:ظمسا

اًين."مهرانالهـفتى"و"الفرافير"خرج8مطاوعكرماينأالمحري

اينأ"والزيتونالةسار"و"السلامةسكةء)مخرجارثشسعد

قتليتالليانت"و"قمرياليلياآه"مخرجالشرلاويجرإ

يئاواصءيىاأزكيواحمدعيدوكماليالمعينكمالا-نئم؟"الوحش

هؤلاءاينأغيثوحممبىالزرقا!ارحيماعبد؟فئلالجيلهذااباء

ولماذالتركها،اخرونويستعإدمصربعضهمتركلاذاأالكبارالفنانون

يهزلكمايهزلانالاخميرالبمعضقررولاذا،الاخرالبعضتوقف

)!ه،.-ح!ثفيماوسخريةن!يةالجميع

يتشدقأالماديالمستوىعلىالمسرحهيئةنجاحا-ش:سادسا

وعنصماهكليةنجاحاتعنالمس!مفيد-نوبعضالهيئةفيأالمسؤولون

فيمسئولاياتحدىوانا.خياليةايراكلاتوعنممنلثةمسعار/ع

تقدمالتيالارقامتلكبهاواعني،الحقيقيةالار!مييرزانالهيئة

لياليعددمتورمطلييبرزاناحدهماتحدىاذني.الملاهيلفريبة

الايراد.فؤسطثم،يىلمةكلفيالمشاهدينعمدوكنوس!،العرض

عنروءونهاهائلةكذبةايسنكنشفول!تها،الواحدةالليلةعن

ايوادهوما:بديرالسيدعزيزي.والمأديالجماه!يريالنجاح

ايرادانصحيحوهل؟("المغناطيسجبل)ءو(،القرار"مس!رحيتي

المبلغهذاوكان،قوشاخمسينا!الليااحدفيكانالمسر!ية

منلاثنينالمؤلفقعمهمادعوةإتذكرتطعلىالمدفوعةالضرإيبةق!يمةهو

المخرجقيامهوالاخيرةالحالةهذهيجسدنموذجاصدقيكل(

خفيفةصإفيةورقصاتاغنياتميجموعةباخراجمطاوعكرمالكبير

.(،وءركشةحب)،باسمشهر-شالبلظهرت

المرادهوماأ"الصاةحراس)،مسرحيةايرادهوماأاصعم!ائه

توقفتلهاذاا"ههـدىالست"و"زمردة"و،(الجدعكان"رمرحيات8

الالفينبيلمخرجهاانمعالاوانقبل"ورقمنعفار!ت"ميسرحية

لحقيقةاانأيمستطيعمااقصىالىالمدسرحإقيعروضهمدعلىيحرسإ

م!تفرجمليونفقدقدالمصريالمسرحانهيالاغراهـبهاينبفيالتي

له،تقممالتيالعيمةالعروضهذهبسبب،الاخيرةالسنواتفي

ثلاثةيستقدماناستطاعخفاجيسميرلان،شكولاكارثةوتلك

وممنىفنا.يقمملاوهو"المشاغبينمدرسة"لمسرص.4مشاهد"دلأ)ين

كما،الفنعسبولمالرمهورخسرتقدالمسرحهيثةانه!للأ

هسل!..ماذاثم.الجمهورتكسبانلونالفنخسرتقدانها

منا!ضائهاعضوكليتقاضىالتيالوهلميةالقراءةلجنةعننتحللى

التياللجنةهذه؟الواحدةالمسرحيةقراءةالطجنيهاتعشرة

مسرحي!ةبعرضسمثلا-تلإملموافني،ابدابر(يهايؤخذلا

بعضءننتحدئهل.بالفعلعرضتانبعدا،"وفركشهإحب"

الانإصلاناتاموالعننتحدثهل؟المسرحهيئةفياوللإمةالتصرولت

اثهيئةمسارحتاجيبرعننتحدثهل؟بيروتصحفالىتذ*ـب!التي

ههلأالاداريةا!ناصبلعبةعننتحرإهلأالخاصرالقطاعالى

فيالمسرجهيئةكناكهاءملفييتمثلالذيال!؟ءاالنزيفعننتحدث

عنفتح!دثهل؟الاداريةالاخهـطاءعنننتحدثهلأالخاصرإالقطاع

وكثيراكلههذالان..لا؟والاصدقاءالافاربوخ!دمهـةالم!سوبية

الشعب.بمجلسالحقالقنقصيلجنةالىين!بانيئبمغيره

صغر8بشكلتظ!كماالمصريالمسرحماساةهيف!ذه..وبمد

مسرإءولكنه،وؤ!نانيمهونقصساإدهبكتابهغنيمسرحانه.الايامهذه

العظيمثورهالمسرحهدالعبلقد.عليهوالقائمينبادارتهمهـض

اذهوهاومن،6691حتى5691منكاملةاسنواتعشرامتدادعلى

اليكنابلوالنقادهمما.والجهلوالرجعيةالقخلفاقدامتحتيسقط

والمخرجيسنالمؤلفينق8القامةفصارهموها.!بعوناويتوق!فون

فى"صائرتتحدكمالشخصيةالاهواءهطوهذه،الحالبةابطالصبحون

وهذاوإ،الإهايةفبه!عليهيقضىالجادالمسرحهوهذا.والعإروض

لقد.والهـمارالبطولةآياتلهتنمهقدالمهنرلةوفنوالهشىالت!يج

سفس2من-ولكنه،المصريالمسرحوسقط،ؤصولاالماساةتمت

وحتىمكروبامحزوناماتبلعنيتراجيديكبطلشهيدايسقطلم

.وداعكلمةبلا

لقاهرةا
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مفرعمةوهسرحياتيات1رو

ي!ثل!ولرمنشوراىمن

العارية؟ل!ئسوارعبيتون6لان

الجحيمكازنتزاكينيكوس

مماديلألامورافياقوالبر

حبيصيهيروشيملمورافياالبرثو

!راودةنساءفلوبيرفوستاف

اللعبهتمتويستموريس

ميارترمرحياتسبغالاريك
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