
   
   

 كلمة صنع اهللا ابراهيم

 نوع من الصدق

 األخوة األعزاء

عن سعاديت ذا التكرمي الذي يستمد قيمته من استقالل هيئتكم عن املؤسسـات              تعوزين الكلمات اليت أعرب ا    

لتزام فليس ابن رشد عقال فذا وحسب ولكنه من أوائل من جعلوا قيمة حلرية الفكر وال. الرمسية  ومن االسم الذي حتمله

 .  املثقف

وكنت عندما بلغين النبأ يف املرحلة األخرية من العمل على كتاب يتضمن شيئا من السرية الذاتية عماده هو مـا        

 . كتبته يف السجن، مند أكثر من أربعني عاما، عندما  قررت أن أكون كاتبا

 ،األسـئلة الـيت     1964حىت أبريل     و 1962فقد سجلت على ورق السجائر اخلفيف، ابتداء من أبريل          

دونت خواطري  .  طيلة العمر  - يف الواقع  -اعترضتين حينئذ ، وهي اليت تعرض للكاتب عادة يف بداية عمله وتستمر معه            

واحتلـت الكتابـة    . ومشروعات القصص اليت أنوي كتابتها ومقتطفات من قراءات خمتلفة، وتعليقات على بعضـها            

 .  قوال املتضاربة بشأن كل ذلك  جانبا هاما من هذه املدوناتومشاكلها ودور الكاتب واملدارس الفنية  واأل

*** 

. كان املناخ الذي نشأنا فيه أنا وجمايلي  يغلي حبمي التمرد على الوجود االستعماري  واألوضاع واألفكار البالية

كنـا نقـرأ    . واة  والسعادة  وغمرنا املد اإلشتراكي بالثقة يف إمكانية التحقيق الفوري آلمال اإلنسانية يف احلرية واملسا            

ونردد تنظريات  .  جلوركي وتشيخوف وشتاينبك وكالدويل وأمادو وبرخيت وايلواروسارتر ومالرووكامووتوماس مان        

اإلجنليزي كريستوفر كودويل  حول وظيفة األدب يف خدمة حرية اإلنسان واتمع  ونعتربه منوذجا حيتذي ألنه وحـد       

 .    احلرب األهلية األسبانية وهو مل يتعد الثالثني من عمرهبني القول والفعل ففقد حياته يف

فقد هجر عبد الرمحن اخلميسي . الساحر" الفن للحياة"وكنا نتابع يف محاس أعمال الكتاب الذين اجتذم شعار 

دريـس  وأهل يوسف أ. يف كينيا " املاوماو"عن كفاح   "قمصان الدم   " ليكتب  " ألف ليلة "قصصه اجلميلة املستوحاة من     

وأسلم عبد الرمحن الشـرقاوي بطلـة األرض   . بلغة طازجة  وفضاءات واقعية وبأشخاص طيبني ألم فقراء ومهمشني 

ونظّـر  . كان املد كاسحا يف كافة أرجاء العامل العريب  . اجلميلة للميكانيكي الكهل رمز الطبقة العاملة واملستقبل يف آن          

بالنسبة لنـا  .  الكتابة يف مقاالت شهرية عن العالقة بني الشكل واملضمون ةحممود أمني العامل وعبد العظيم أنيس لوظيف      

 .كان املثقف عضويا حسب جرامشي والكاتب ثائرا حيمل القلم بدال من السيف

*** 

 ، يف2691إليكم مثال ما كتبته يف عام . وكان من الطبيعي أن ينعكس كل هذا على  املدونات املذكورة

 :ملسبوقة اليت أعلنها مجال عبد الناصر وأطلق عليهاإسم القرارات االشتراكيةأعقاب التأميمات  غري ا

ال أن يتوه يف حبث مشاكل فكرية . ال أن يكتب آي شئ حيلو له لقيمة مجالية حبتة. دور الفنان يف مصر اليوم".. 



ال أن يكتفـي    . ياع والعـدم  وفلسفية فقط ، ال أن يعيش أسري جتربته الفردية اليت قد تسلمه لالنعزال واإلحساس بالض              

أن فنان مصر اليوم جيب أن يعمل بنشاط وتفاعل ويغوص  .بتسجيل ما حيدث يف اتمع تسجيال انطباعيا حياديا سطحيا

مسـلحا  . يكشف ويغري الطريق ويوجه، يقود ويلعب دورا يف احلركـة اليوميـة           .يف أعماق الشعب ويف أعماق الفرد     

 ".عي واملثابرة والتضحيةبالتكنيك والتجربة الذاتية والو

 .هكذا كانوا يتحدثون يف اخلمسينيات والستينيات.. جيب..جيب ..جيب 

* 

فلم أنتبه إىل أين كنت مسجونا يف قضـية رأي ، وأن       . كنت صغري السن حمدود التجربة وأسري الدعاية السائدة       

 . ذلك جزء  من الواقع الذي حتدثت عن روعته

* 

علـي أين مل ألبـث أن       ".  إن  عاملية الكاتب تأيت من تفوقه يف التعبري عن قوميته           : "كتبت أيضا يف تلك الفترة    

". ويف التعـبري عـن نفسـه   : "..، أى بعد سنة ونصف،  هذه الكلمات  1963أضفت إيل تلك العبارة يف نوفمرب    

 .  وتعكس هذه اإلضافة التطور الذي حلق نظريت للموضوع

كل املدارس كانت حماولة مستمرة     : "من احلرية بعض الوقت فكتبت    وكما حيدث يف هذه احلاالت أصابين شئ        

فيكـف ميكـن    . هناك فقط مسألة املنهج العلمي  . ليس هناك التزام    .... للوصول إىل احلقيقة وحبثا عن أشكال جديدة      

ر؟ أن يلتزم؟ مث ما بالنا ويوسف السباعي يكتب آالف الصفحات اليت أصبحت تتضمن خطب عبد الناص ليوسف جوهر

 ". ما عاش من تولستوى هو فنه أما كتاباته التعليمية يف مرحلة ثورته على الفن فقربت. الفن ضد السياسة اليومية.... 

األمر يتوقف على :"  "قد أثارت قلقي فلم  ألبث أن أوضحتها قائال" الفن ضد السياسة اليومية"وال بد أن عبارة 

ة األوىل سينتج بشكل ممتاز ويف الثانية لن حيدث هذا ولو تشقلب أو اختفـى      ففي احلال . الفنان نفسه انفعل أو مل ينفعل     

 ".األساس هو املوقف الصادق ال املفروض أو املدفوع باعتبارات معينة. وسيكون كاذبا" فن املعركة" خلف يافطة 

* 

ين  متأكد من    لك.ولدي شكوك بالنسبة لصحة  هذه العبارة         قالوا إن السجن مدرسة للثوار    . كنت أمنو بسرعة  

ففيه حيتك بشخصيات ومواقف متباينة ويتعرف علي كتابات متنوعة  ويثـري            .  أن  السجن مدرسة هامة  للكاتب        

الوقت يف السجن طويـل  . خمتلفة  ومبالحظات عن السلوك اإلنساين وحماوالت لفهم دوافعها معارفه  مبناقشات ألفكار 

 .ترب من الضعف اإلنساين ويصبح هو نفسه أكثر إنسانيةطويل يتيح للكاتب  أن يفكر ويتساءل ويشك ويق

وكانت السنوات األويل من الستينيات تستوعب بسرعة  النتائج الطبيعية لسقوط عبـادة الفـرد يف االحتـاد                  

فقد مت االعتراف بعدم علمية كثري من املفاهيم وبزيف الكثري من اإلبداعات  اليت زوقت الواقع وزيفته باسم                  . السوفييىت

 اليت حصل ا مؤلفها كازاكيفتش على جـائزة سـتالني           -" الربيع علي ر األودر   "ومل تعد رواية    . لصدق وااللتزام ا

نفس ما حدث ألم  سيد ، بطلة        .  مل تعد  تثري  غري السخرية واالستخفاف        - واليت قرأا قبل السجن بانبهار       -لألدب

 . الم نبيلقصة يوسف أدريس اليت واجهت عجز زوجها اجلنسي باستس



* 

يوفتوشنكو ، الشاعر السوفيييت الشاب املتمرد، بل وترمجت  إيل العربية قسما من              سجلت يف يوميايت تصرحيات   

 : كما أمساها" املبكرة"سريته 

عندما أصبح رامبو خناسـا،     .... الشاعر ممنوع من الغش ،    . أن يسلم نفسه بال رمحة للحقيقة     ..على الشاعر "-

 ".مثله الشعرية، كف عن الكتابةوتناقضت تصرفاته مع 

كانوا يقولون إنه يتعني علـى الشـاعر أن يـتغىن           ". البطل الغنائي "تفنن نقادنا األدبيون يف اختراع نظرية        "-

 . ..بالفضائل العليا لإلنسان وأن تبدو أعماله ال كما هو ولكن كنموذج لإلنسان الكامل 

مهسات النفس ، بينما يشقي الناس من حويل ،عمـل غـري            كان يبدو يل أن الكالم عن الطبيعة والنساء و        "-

 ".أخالقي

فقـد  ..  ولعلي استرحت يف ذلك الوقت لكلمات املاركسي النمساوي إرنست فيشر رغم ما ا من تناقضات           

، "لسنا علي استعداد للمساومة  مع فن وأدب هجرا الواقع االجتماعي ، وجعال الوجود قامتا بأقنعة غامضة                :"أكد حبزم   

يكمن يف أنفسنا اإلصرار علي طلب فن يبحث حبزم عن احلقيقة ، ويصور الواقع ويعرضه من كل جوانبه ، ويوضح                   "و

 ".خيتار من جتليات الواقع ما هو جوهري"إن الفنان" لكنه مل يلبث أن استدرك قائال..".  مشاكله 

 ".ة احلقيقةالقوة املعنوية تأيت من معرف:"ويف موضع آخر وضعت خطا حتت هذه العبارة

*** 

 . كانت الرياح ب من كل اجتاه

فقد أدلت  املخابرات األمريكية بدلوها يف املعترك الثقايف مستعينة بغطاء من مؤسسات عديـدة مثـل فـورد                   

ورفعت شعار فصل الثقافـة عـن       . وأقامت منظمات ملا أمسته باحلرية الثقافية، بعضها ترعرع هنا يف برلني          . وروكفلر

قعت يف شباكها أندريه مالرو  واجنازيو سيلوين و هوارد فاست وريتشارد رايت  الذي حاول فيما بعـد   وأو. السياسة

وأنشأت باالشتراك مع زميلتها الربيطانيـة وآل روتشـيلد         .   1960الفكاك فلقي مصرعه يف ظروف غامضة  سنة         

وصدرت  طبعة عربية للمجلـة      . سبندراليت عهد ا إىل مثقف حمترم وعميل راسخ هو ستيفن           " انكاونتر"جمالت مثل   

يف عددها الثاين  أن واجب أي " انكاونتر"وأعلنت . أسسها  يف بريوت مثقف حمترم آخر هو توفيق صائغ" حوار"باسم 

تبنت ".الكذب من أجل احلقيقة     "مثقف هو فضح األكاذيب ، بينما تبنت باعتراف حمرريها فيما بعد سياسة تقوم على               

خلو الوجود اإلنساين احلديث من املعىن يف "التغريب من أمثال يونسكوالذي  وصف بأنه  يعرب عن   أيضا كتاب العبث و   

 ".عامل حتكمه الصدفة

 :  مل يفلت يونسكو من أوراقي إذ سجلت له  تصرحيات من قبيل

ق ويشـوه   أن ينحاز إىل جانب حىت يكون منتميا لعصره، هذا املوقف حيد من األف             يقال أنه يتعني على املرء     "-

 .."احلقيقة اجلوهرية

 "..احلقيقة االجتماعية هي أشد احلقائق سطحية-



الكاتب جيب أن يبتعد عن الواقع      :"الفرنسية قائلة   " الرواية اجلديدة "وانضمت إليه ناتايل ساروت، إحدى رموز       

 ".املرئي ، املعروف ، واملدروس ، جيب أن يركز على العامل الداخلي الغريب عنه

* 

أنكر أعمالـه  "  أورجانون املسرح الصغري"نقلت أيضا عن الناقد اإلجنليزي دونالد جراي  أن  برخيت يف كتاب      

ومل يتمكن املؤلف مـن     ... غري الفنية األوىل واعتربها  تعليمية سياسية، وأن املسرح جيب أن يكون جماله املتعة الفنية ال              

 حاجة إىل مسرح يستغل األفكار وينتجها حىت تلعب هـي دورا يف             حنن يف :" إخفاء بقية املقطع الذي قال فيه برخيت        

 ".  تغيريالعامل

* 

وجاء هذا احلديث يف معرض تعليقـه       . سجلت أيضا حديث هيمنجواي عن قيمة الصدق يف التعبري عن الواقع          

هذا الكتـاب مث  يف  وبالفعل فإنه وصف  بكل دقة ما صادفه يف رحلته األفريقية  يف  ". جناد أفريقيا اخلضر  "علي كتاب   

لكين مل ألبث أن تبينت أن  أفريقيا         ". حياة فرنسيس مكومربالقصرية السعيدة   "، و "ثلوج كليمنجارو "قصتني بارعتني مها    

يف هذه الكتابات مل تكن  سوي جمال لصيد احليوان والنساء ال يظهر فيها أهلها األصليون إال عندما يقدمون كأس اجلن      

 . األبيض" الصاهيب"إيل 

 . كان هيمنجواي صادقا ألنه عرب بصدق عما رآه! أجل 

 .عما متكن من رؤيته

* 

االلتـزام  : "، قال فيـه   1964وقبل مغادرة السجن بشهور قليلة سجلت تصرحيا لنجيب حمفوظ  يف فرباير             

 ".األساسي الوحيد يف الفن هو الصدق

صدق  يف كل أعماله اإلبداعيـة ومواقفـه         وإىل اآلن ال يوجد عندي شك يف أن الكاتب العظيم حافظ على ال            

 .االجتماعية

 لكن أي نوع من الصدق؟ 

* 

كانت أجهـزة الدولـة     .من الطبيعي أن تلقي كل هذه املدونات بظلها علي أول عمل يل بعد مغادرة السجن              

جح يف القضـاء    لكن هذه املعزوفة مل تن    ". اختيار ما هو جوهري من جتليات الواقع      "الوطنية تعزف معزوفة االلتزام أي      

جليمس جويس ، يقول " صورة الفنان يف شبابه"علي شكوكي  فصدرت أول رواية يل بكلمة لستيفن ديداليوس ، بطل    

 .." ولسوف أعرب عن نفسي كما أنا..أنا نتاج هذا اجلنس وهذه البالد وهذه احلياة:فيها 

فبالرغم من كل .  به دعاية ضخمة مشروعةالذي أحاطت" السد العايل"محلين هذا العزم بعد ذلك إيل موقع بناء 

وجاءت االنطباعات  األوليـة عـن       .   يف غمار ضة  عارمة يف كل ااالت        - بقيادة عبد الناصر   -شئ كانت مصر  

 . مث بدأت أعمل علي مهل يف صياغة رؤية متبصرة أكثر عمقا. املشروع العظيم  يف إطار القالب الدعائي السائد



* 

جهاضه بواسطة  اجليش اإلسرائيلي سنة      وجرت أول حماولة إل   . العامل العريب مسموحا به   مل يكن حتديث مصر و    

 من نتائجه الطبيعية واستقر أنور السادات يف حجر كارتر كما صرح            1973مث  مت جتريد  انتصار أكتوبر      . 1967

ت يف جيوب أصحاب الـنفط      وتكدست الدوالرا .  ووصل بنك تشيز مااتن إيل القاهرة ليدير املرحلة القادمة        .األخري

والتقط املثقفون  .  وبدال من أن يستخدموها يف إحداث ضة شاملة بددوا بعضها وعهدوا بالباقي إىل املعتدين أنفسهم              

 .صار اإلزدهار الفردي هو االلتزام الوحيد. من كتاب وفنانني وأساتذة جامعات ومهنيني الفتات

وردد املنظرون أن  ما تبقـي مـن         . حتمي صاحبها من املزالق      وترعرت كتابات الغموض والتأمل الصويف اليت     

دفاعـه عـن    ومن كيبلنج  أشـعاره ال . و كتاباته التعليمية" اجلثة احلية "ال مسرحية   " احلرب والسالم   " تولستوي هو 

علي منت  طائرة ال ذهابه إيل فيتنام " عناقيد الغضب"وأن ما سيتبقي من شتاينبك هو . االستعمار الربيطاين واإلمرباطورية

ومن العقاد ما كتبه قبل أن تتوطد عالقاته بالسفارتني الربيطانية واألمريكية ويصبح  حصنا لكـل                .   اجليش األمريكي 

ومن جنيب حمفوظ رواياته الرائعة اليت صورت الشخصية املصرية واحتلـت يف            . األفكار الرجعية يف الثقافة قبل السياسة     

 .حتلته األهرامات يف الفضاء التارخيي واألثري، ال تصرحياته احملايدة ومقاالته اإلنشائيةالفضاء األديب املكان الذي ا

* 

يا عمال  : "وهتف ممثلو الرأمسالية العاملية يف دافوس     . اكتمل املشهد باختفاء االحتاد السوفيييت و توابعه االشتراكية       

وانربت . وهلا احلكومات العربية واألجهزة االستخبارية    وتلقفت اإلعالن صحف عربية مت    ". العامل  احتدوا اآلن يف خدمتنا     

وبرز على الساحة حاملو احلقائب اجلاهزة مـن الكتـاب          . الذي عفا عليه الزمن   "  االلتزام"األقالم  تسخرمن حديث     

املسافرين  إيل مؤمترات ومهرجانات تنظمها مراكز حبوث غامضة أو حكومية ليتحدثوا  يف  عبارات فضفاضة تلقـى                   

. وصار بعضهم وزراء أو أشباه وزراء فدافعوا عما أمسوه  باالنفصال الضروري للسياسي عن الثقايف              . بول من الكافة  الق

ووزعت اجلوائز ذات اليمني وذات اليسار حىت تساءل أمحد عبد املعطي حجازى بعد حصوله على جائزة الدولة عـام                   

سي أو تركت مكاين آلخذ مكان العقاد ، هل شخت          هل تغريت البالد أم أنا الذي تغريت؟ هل خنت نف          :"1998

 " وصرت لينا مرنا ، هل تواءمت مع املمكن وذهبت أقابلهم يف منتصف الطريق؟

* 

متت . خالل ذلك ترعرعت النخب العميلة الفاسدة اليت أسلمت ثروات الشعب إىل الشركات العمالقة األجنبية             

فهم والفالحني من أراضيهم  وبت املدخرات القليلـة للبسـطاء   تصفية الصناعة الوطنية وجرى طرد العمال من وظائ     

كما . وحرموا من العالج الصحي والتعليم ااين ومن املياه والكهرباء اللتني ارتفعت أسعارمها بعد اهليكلة واخلصخصة              

  وفرنسية وأملانيةحرموا من سوق العمل الذي إحتله أبناء الصفوة من خرجيي اجلامعة األمريكية وجامعات جديدة كندية      

تفشى الفساد يف كل جمال وجرت       .  وجرى تأهيل اجلميع للعمل يف ترويج وبيع املنتجات األجنبية        . بل ورومانية أيضا  

مت كل ذلك يف ظل أحكام عرفية وحكـم مسـتبد مؤبـد يستسـلم                . عملية منظمة لتخريب  البناء القيمي للمواطن      

مي  الرئيس املصري  املقاومة  يف فلسطني والعراق بالعنف  وجتمـع  إدارتـه                  فيس.  لإلمالءات األمريكية واإلسرائيلية  

 .املعلومات عن  املقاومني مث تقدمها  لقاتليهم

وبينما يباد الشعب الفلسطيين  على رؤوس األشهاد، وتضع اإلمرباطورية األمريكية يدها علي بترول العـراق                 



 اإلسالم غوال يستخدمه  رأمساليو أوروبا يف التغطية  على استغالهلم            وتستعد  للسيطرة علي  بترول إيران،  ويصنع من         

" بينما كل هذا جيـري يتحـدث املثقفـون        . .. ملواطنيهم ، وتوضع  القوانني الفاشية  باسم حماربة  العداء  للسامية            

ستخدمت اجلزرة فتوافد   وبعد العصا ا  . عن احلكمة والسالم والتسامح واحلوار وحب اآلخر والتجديد الديين        " الليرباليون

وعهد أمحد فؤاد جنم  إيل أحد جنوم النخبة         .  امللتزمون على مراكز التمويل األجنيب ، وتألقوا على الشاشات الفضائية           

ومل جيد املغلوبون على أمرهم من ملجأ ". احلرة"العميلة ، بتنظيم عيد ميالده السبعني مث ظهرعلى شاشة القناة األمريكية        

 . وا بأكثر األفكار رجعية يف تراثهم الغين، فانسحبوا تاركني  امليدان ألعدائهم املنتصرينإال أن يتحصن

 . لكن االنتصار مل يدم طويال

* 

فمنذ قرابة العامني وقف ساراماجو  يف  مدينة رام اهللا احملاصرة يدين االحتالل  الصهيوين ويدافع عن حقـوق                    

ويف مطلع  . ب إيل بغداد احملتلة مع من هرعوا إليها من أقرانه املرتبكنيمث رفض سعدي يوسف الذها.  الشعب الفلسطيين

 هذا العام  ويف افتتاح املنرب االجتماعي  العاملي يف بومبـاي، قالـت الكاتبـة اهلنديـة الشـابة  أرونـدهايت روي                       

Arundhati roy: 

لديها سوق من أي حجم، وبينة أساسية     اليت     أصبح على  البالد الفقرية ذات األمهية السياسية اجلغرافية أو         "... 

 أصـبح عليهـا أن      -ميكن خصخصتها أو ثروات طبيعية ذات قيمة من البترول والذهب واملاس والكوبالت والفحم              

 "...تستجيب  لألوامر أو تصبح أهدافا عسكرية

دوريـات  حنن نعلم أن مدننا سوف تدمرها الصواريخ ، وقرانا ستسيج باألسالك الشائكة، و            : "ومضت تقول 

لكن طاملا ظلت  أسواقنا مفتوحة وظلت  احتكارات مثل انرون و بيكتيل              (...) اجلنود األمريكيني ستسري يف شوارعنا      

ميكنهم بال خـوف أن ميوهـوا       - وبعضهم منتخبون دميوقراطيا     -وهاليبورن وأندرسون  مطلقة اليدين ، فإن زعماءنا       

 ".أما  االحتجاج ضد هم فيوصم  بأنه إرهاب....شيةالفروق بني الدميوقراطية وحكم األغلبية والفا

ملاذا متنع احلواجز اجلمركية البالد اليت      :....،اجلميلة مثل صاحبتها  " إله األشياء الصغرية  "وتساءلت مؤلفة رواية    

أكثر من مليار البالد الغنية اليت تنفق  تنتج الكاكاو مثل ساحل العاج و غانا  من  تصنيعه وحتويله إيل شكوالتة؟ ملاذا جند

ملاذا تدفع املسـتعمرات  ..  دوالر يوميا علي دعم مز ارعيها، تطالب  البالد الفقرية مثل اهلند بإلغاء كل دعم لزراعتها؟       

 لألنظمة االستعمارية اليت بتها طوال أكثر من نصف قرن؟  مليار دوالر سنويا283القدمية  

 ".جيب أن نعترب أنفسنا يف حالة حرب: "كلمتها كما ختمت الروائية اهلندية اجلميلة -هلذا كله 

 .نوع من الصدق-أيضا-إنه 
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