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 السيد صنع اهللا إبراهيم احملترم
 السيدات والسادة احملترمون

 
وهي متنح هذا العام لصنع اهللا إبراهيم؛       : للمرة السادسة يف برلني   " جائزة ابن رشد للفكر احلر    "م تمنح   اليو

أي لواحد من أهم الكتاب العرب، لكاتب دعا طوال حياته، سواء يف أعماله األدبية أم عـرب سـلوكه،                   
لقد اختري من   . ة يف العامل العريب   جبرأة وبال تنازالت، إىل صدق ال هوادة فيه، وإىل حرية الرأي والدميقراطي           

قبل هيئة حتكيم مستقلة مؤلفة من مخسة مثقفني وعلماء أدب معروفني ينتمون إىل أقطار عربية خمتلفـة،                 
وإنه لشرف يل ومدعاة لسرور خاص أن يسمح يل بأن أهنئـك، يـا              . 2004ليكون حامل اجلائزة لعام     

 .  لكأستاذ صنع اهللا إبراهيم، وأن أعبر عن تقديري
ومع أن الكلمة التكرميية جيب أن تتمحور حول  الفائز باجلائزة، فإا دائماً تتأثر إىل هـذا احلـد أو ذاك                   

حلسن احلظ كنت قد    : لذا امسحوا يل يف البداية ببعض اجلمل املتعلقة يب شخصياً         . برؤية مقدم تلك الكلمة   
انينيات هنا يف برلني ضـمن نشـاطات أدبيـة،         تعرفت عليك، يا أستاذ صنع اهللا إبراهيم، يف أواخر الثم         

مصـر  (ويف إطار حبثي العلمي األديب زرتك بعدئذ عدة مرات يف           . انطالقاً من االهتمام بأعمالك األدبية    
بالقاهرة، وأجريت معك مقابالت، حيث أجبت عن أسئليت بصرب واهتمام، كما اصطحبتين إىل             ) اجلديدة

 . إين أشكرك على كلّ تلك اللقاءات.  أساتذة جامعة القاهرةحلقة حبث وعرفتين إىل أصدقاء لك من
وبذا يتضح، ملاذا أركّز اهتمامي على األعمال األدبية للمؤلف، وهي أعمال وثيقة التشابك مع سريته من                

 عبر صنع اهللا إبراهيم بنفسه عن هدفه        1981ففي عام   . جهة، ومع تاريخ مصر السياسي  من جهة أخرى        
إال أن أكرب خطـأ ميكـن أن        ". الوحدة بني الرواية والواقع واملؤلف    "قائالً إنه يسعى  إىل      اجلمايل األديب   

يرتكبه القارئ هو أن يساوي من دون متحيص بني الشخصيات والتفاصيل املوصوفة يف الروايات وبـني                



 املؤلف،  املؤلّف وظروف حياته، ولكن نادراً ما توجد توازيات كثرية بني الشخصيات األدبية وبني سرية             
ونادراً ما يتكّون لدى القارئ ذه الشدة االنطباع بأنه يطلع على أمور أصلية حول املؤلـف وعصـره،                  

إا تطرح مشكالت مراحل وظواهر حامسة يف تطور اتمـع          . مثلما حيدث يف روايات صنع اهللا إبراهيم      
طات منفـردة يف حيـاة املؤلـف        لذلك دعونا نلقي معاً نظرة على حم      . املصري منذ الستينيات إىل اليوم    

 .وبالده
 

متثل سرية صنع اهللا إبراهيم بصورة منوذجية إىل حد ما، حياة عدد كبري من املثقفني العرب الذين ينتمـون     
 جيل ما بعد جنيب حمفوظ      –، كما كان يسمى آنذاك الكتاب الصاعدون        "جيل الستينيات "إىل ما يدعى    

يكتبون وينشرون، وقد سيسوا مجيعاً بشدة من خـالل تنشـئتهم يف   فقد بدؤوا يف أعوام الستينيات      . -
، أي يف زمن كانت فيه مصر مستقلة مـن الناحيـة            1937ولد صنع اهللا إبراهيم يف القاهرة سنة        . شبام

لقد عـايش   . النظرية، ولكن القوات الربيطانية ظلت حتتل منطقة قناة السويس طوال عشرين سنة أخرى            
  مرحلة النهضة اليت أعقبت االستعمار وآمـال الدميقراطيـة والعدالـة       -أبناء جيله وككثري من   –كشاب 

 إسقاط النظام امللكي عرب انقـالب الضـباط         1952االجتماعية اليت علقت على االستقالل، وعايش عام        
 استيالء مجال عبد الناصر على احلكم،       1954، وعايش سنة    )ثورة يوليو (األحرار، املعروف يف مصر بـ      

يف تلك السنوات بدأ صـنع اهللا إبـراهيم         . ا فتح الباب لتحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة       مم
لقد كانت تلك السـنوات سـنوات       . دراسة احلقوق، ولكنه ما لبث أن انصرف إىل الصحافة والسياسة         

. نقـد إليهـا   ، ولكن احلكومة كانت ال تسمح بتوجيه أي         "االشتراكية العربية "القومية العربية وسياسة    
وبسبب عضويته يف حزب شيوعي منشق سجن صنع اهللا إبراهيم عدة مرات لفترة قصرية، إىل أن سجن                 

، وذلك يف سياق محلة شنها مجال عبد الناصـر ضـد   1964 إىل 1959مخس سنوات ونصف السنة، من   
يم وبني الكتـاب كمـال      وإىل فترة االعتقال هذه ترجع الصداقة اليت نشأت بني صنع اهللا إبراه           . اليسار

القلش ورؤوف مسعد وعبد احلكيم قاسم، وكذلك مع الصديق شهدي عطية الشافعي الذي مات حتت               
 .التعذيب

عام ) مينا(وبعد تسرحيه من السجن اشتغل صنع اهللا إبراهيم يف البداية صحفياً لدى وكالة األنباء املصرية 
التابعة جلمهورية أملانيا الدميقراطية سابقاً من ) ن.د.أ(انية  ويف برلني الشرقية لدى وكالة األنباء األمل،1967
وتلت ذلك إقامة يف موسكو ملدة ثالث سنوات، اشتغل خالهلا على فن الفيلم، وذلك . 1971 إىل 1968

وبعد عودته عام . ضمن دراسة علم التصوير السينمائي، ليحزم أمره بوضوح لصاحل الكلمة املكتوبة
 1975 يف عهد السادات، عمل صنع اهللا إبراهيم لدى دار نشر، قبل أن يتخذ يف عام  إىل القاهرة1974

 .قراره بأن ينذر نفسه للكتابة بصفته كاتباً حراً
نشر صنع اهللا إبراهيم حىت اليوم مثاين روايات هامة، وقصصاً قصرية، والعديد من الروايات البيئية املوجهة                



ويف مقالتـه الذكيـة     . املعرفة، وعدة رسومات قصصية ملتزمـة     إىل الشبيبة كشكل من أشكال توصيل       
برهن صنع اهللا إبـراهيم بطريقـة       ) 1999" (القاهرة من احلافة إىل احلافة    "املنشورة ضمن الكتاب املصور     

أخرى على قدراته كمحلل مستفز وثاقب النظر لألوضاع السياسية واالجتماعية، مثالً عندما أثبـت أن               
يف احلقيقة من يرتدي احلجاب، وأنه غري قادر على أن يتكيف مـع خسـارة موقعـه                 الرجل العريب هو    

إن هذا الكتاب، الذي يربط فيه صنع اهللا إبراهيم طوبوغرافيته          . املهيمن، ومع التحول االجتماعي السريع    
 .الشخصية باجلوانب العامة لتاريخ املدينة، هو إعالن حب مرير ملدينته القاهرة

 
م اليت قضاها يف السجن، وهو يف الثانية والعشرين إىل السابعة والعشـرين مـن العمـر،                 ومع أنّ األعوا  

ومارافقها من تعذيب وأشغال شاقة، قد شكّلت جتربة تراوماتية بالنسبة إليه، فإن صنع اهللا إبراهيم جنح يف                 
سجن اآلخـرين،   من نزالء ال  ": "جامعته"أن ينظر إىل ذلك الزمن نظرة إجيابية، وقد وصفه ذات مرة بـ             

كالكاتب املصري املعروف حممود أمني العامل، ورفقاء آخرين، تعلمت املعىن احلقيقي للعدالـة والتقـدم               
" تلك الرائحة "إن روايته األوىل    . ويف املعتقل اختذ صنع اهللا إبراهيم قراراً بأن يصبح كاتباً         ". وحب بالدي 
أليام األوىل اليت أعقبته، قد وضعت معايري مل أعمال         ، واليت تعاجل جتربة االعتقال وا     1966الصادرة عام   

 :لذا نود أن نتوقف قليالً عندها. صنع اهللا إبراهيم الالحقة
يف هذه الرواية يسرح كاتب ال يذكر امسه من السجن يف القاهرة، بعد أن اعتقل عدة سـنوات بسـبب                    

قامة قابل للمراقبة، يضطر هـذا السـجني ألن    ونظراً  لعدم وجود مكان إ     . التزامه اليساري على ما يبدو    
. يقضي يف الزنزانة ليلة أخرى، وفيما بعد خيضع للتفتيش كلّ مساء من قبل شرطي، ولالعتقال املرتيل ليالً                

، ويف الوقت الالحق يقوم الكاتـب     )مصر اجلديدة (ويف اليوم التايل تأخذه أخته إىل غرفة استأجرا له يف           
ل أصدقاء وصديقات سابقني، وأقارب، ورفاقاً سياسيني، وزمالء عمل، وحيـاول أن            اراً بزيارة واستقبا  

إال أن كل حماوالت االنطالق من عالقاتـه السـابقة يف احلـب             . يكتب، ويدخن، ويسرح مع أفكاره    
والصداقة، أو يف العمل، تفشل بسبب حالة االغتراب والعزلة اليت يعيشها، ولكن أيضاً بسـبب موقفـه                 

فبعد أن كافح من أجل مثله السياسية العليا، وتعرض لالعتقال والتعـذيب            . الرافض من اتمع  االنتقادي  
إنـه يالحـظ    . وموت أحد األصدقاء، يواجه اآلن بالقمع والفساد والكذب والالمباالة والتقاليد املعيقة          

السـتهالكية مـن جهـة    التناقض بني دعاية االشتراكية العربية الناصرية من جهة وبني الفساد والعقلية ا       
، يتعلق مبياه ااري اليت تتدفق من   "هذه الرائحة الكريهة  "، واألفضل   "تلك الرائحة "فعنوان الرواية   . أخرى

وهذا ما حياول بطل الرواية أن يتصدى له،        . ااري املهترئة، متاماً كما يتعلق بالتفسخ األخالقي للمجتمع       
إال أنه يعاين من فقـدان اللغـة   . خالقية، وعرب إميانه بقيم حمددةمن خالل سعيه إىل الطهارة اجلسدية واأل    

 .ومن أزمة إبداع يتراسالن مع عجز اتمع عن التواصل احلقيقي ومع ضياع املعىن يف الواقع
             وللتعبري عن أزمة اهلوية واالغتراب لدى الشخصية الرئيسية تستخدم الرواية مستويني خمتلفني من القص :



األنا، وهو بطل الرواية، طوال عشرة أيـام، عـن أفعالـه           –اقع اخلارجي خيربنا الراوي     فعلى مستوى الو  
إال . وأقواله ومالحظاته اليومية التافهة، بصورة تبدو حمايدة وخالية من العاطفة، وغالباً بال تعليق أو تقييم              

ت يف احلب والزواج    أنه تولَج يف هذا املستوى السردي ذكريات عن االعتقال واملاضي والطفولة، وتأمال           
إنّ هذا املستوى الثاين يقدم جانباً من وعي البطل، أال وهي آماله ومثلـه              . وما إىل ذلك  ... وأسباب األمل 

 . العليا، اليت مل يزل يتماهى معها، ولكنه ال يستطيع أو ال يريد أن يصرح ا
فكما يراقـب   . بصورة جذرية مستفزة  ويف هذه الرواية يتم التطرق إىل كلّ احملرمات اجلنسية والسياسية           

يف السجن االستغالل والعنف واملثلية اجلنسية، فإنه يتم فيما بعد التطرق إىل             البطل يف مشهد اليوم األول    
وللمرة األوىل يصبح سلب احلرية والتعذيب موضـوعاً        . البغاء والعنة، والعادة السرية، واحلب السحاقّي     

الصـادرة سـنة    " شرف" إبراهيم إليه يف أعمال أخرى وال سيما يف روايته           وهذا ما عاد صنع اهللا    (أدبياً  
يقول املؤلّف  . إنه يريد أن يعبر عن احلقيقة كلها، بكل أطيافها، بدالً من التمجيد الدعائي للواقع             ). 1997

 قبيـل   أال يتطلب األمر قليالً من القبح للتعبريعن القبح املتمثل يف سلوك فزيولوجي من            : "ذا اخلصوص 
ضرب شخص أعزل حىت املوت ووضع منفاخ يف شرجه، وسلك كهربائي يف فتحته التناسـلية؟ وكـل                 
ذلك ألنه عبرعن رأي خمالف أو دافع عن حريته أو هويته الوطنية؟ وملاذا يتعني علينا عنـدما نكتـب أال                 

الصرف امللوثـة تغطـي     نتحدث إال عن مجال الزهور وروعة عبقها ، بينما اخلراء  ميأل الشوارع ومياه               
 1966وبذلك استبقت هذه الرواية الصادرة سنة      " األرض، واجلميع يشمون الرائحة النتنة ويتشكون منها؟      

مرحلة التحليل والنقد الذايت اجلذريني، اللذين سيكون على العامل العريب أن يشهدمها على أوسع نطـاق،                
 .  مع إسرائيل1967اسية يف حرب حزيران نتيجة الصدمة اليت أحدثتها اهلزمية العسكرية والسي

وانسجاماً مع السعي إىل األصلية واحلقيقة فإن اللغة أيضاً تتجرد يف هذه الرواية من كلّ املكونات الـيت                  
. تزين الواقع وتزوره، فتتم عملية تنظيف من خالل تقشف جذري واقتضاب ودقة مطلقة يف األسـلوب               

تعلق بالواقع اخلارجي يف مجل قصرية جداً، كثرياً ما ال حتوي سـوى             ويتجلّى ذلك على مستوى القص امل     
. أفعال وأمساء مصدر، ولكنها تستغين بصورة شبه كاملة عن الصفات واازات واألشـكال البالغيـة              

وباملقابـل فـإن    . وبذلك ينشأ أسلوب مقطّع رتيب يعبر عن عالقة االغتراب القائمة بني البطل واتمع            
ري على مستوى املخيلة، الذي يطلعنا على تفكري الشخصية الرئيسية وشعورها، شديدة التنوع             طريقة التعب 

 . من حيث بنية اجلملة، وتستخدم فيها كل األشكال البالغية املمكنة
فقد كـان   . كانت اجلداالت حول التزام األديب قد جتاوزت ذروا       " تلك الرائحة "عندما صدرت رواية    
العربية، اليت روج هلا عموماً،مذهباً أدبيـاً واسـع         " الواقعية االشتراكية "ة، والسيما   مذهب الواقعية األدبي  

. االنتشار، ولكن األدباء الشباب من جيل الستينيات شعروا بأن يف إميانه بالتقدم ويف أسلوبه نفاقاً ومجوداً               
، وأدخلت اسـتراتيجيات قـص   قد قطعت عالقتها بالتقاليد األدبية السائدة    " تلك الرائحة "ومبا أنّ رواية    

جتديدية تضع القارئ يف مواجهة نظرة جديدة صادقة إىل الواقع، وأمام تصور مجايل جديد، فقد عـدت                 



وهكذا اكتسبت هذه الرواية الصغرية الشديدة االستفزاز أمهية مركزيـة يف تـاريخ             . تلك الرواية طليعية  
 .عربية" حداثة أدبية"ق من الواقعية األدبية إىل لقد غدت نصاً معيارياً لتحول النس: األدب العريب

فقد كان ال بد من أن تنقضي عشـرون  : ومن ناحية تاريخ النشر أيضاً شكلت هذه الرواية قضية سياسية    
 اتخـذ تصـوير     1966ففي عام   .  بنشرها بالعربية دون اختصار أو حذف      1986سنة قبل أن يسمح سنة      

 ملؤلّف ما زال غري معروف، بغية احليلولة دون حدوث نقـاش حـول              األمور اجلنسية ذريعة ملنع كتاب    
 صدرت يف القاهرة وبـريوت  1971 و   1969ويف عامي   . االعتقال والتعذيب، كما يرى صنع اهللا إبراهيم      

صيغتان ملطّفتان بشدة، ولكن الكتاب يف شكله احلقيقي كان يتداول سراً كنسخة مصورة، وقد نشرت               
. أنه أصبح يف أوائل السبعينيات جزءاً من منهاج امتحان املاجستري يف األدب العـريب             مراجعات له، حىت    

 مترمجاً إىل اإلنكليزية، وقد قامت الباحثة ماريـا سـتاغ           1971ومل ينشر الكتاب بنصه الكامل إالّ سنة        
، " حرية التعبري  حدود: "بتوثيق هذه القضية وغريها من قضايا الرقابة وسلب احلرية يف دراسة هامة بعنوان            

 .1993الصادرة باإلنكليزية سنة 
ويف روايات صنع اهللا إبراهيم األخرى كثرياً ما تطالعنا شخصية املثقف االنتقادي، الذي يراقب األوضاع               
والعالقات االجتماعية والسياسية وكذلك النفسية، ويتفكّر فيها، مبنأى انتقادي واندهاش واسـتغراب،            

ع والعالقات بصورة سلبية؛ إنّ على القارئ أن يكون باستمرار مستعداً لتقبل            وتنعكس عليه تلك األوضا   
، على  1974املنشورة سنة   " جنمة أغسطس "فرواية  . تقنيات تأليف جتديدية متميزة ومركبة إىل أقصى حد       

ؤلف سبيل املثال، بأقسامها الثالثة املختلفة من حيث الصوغ، حتاكي بنية سد أسوان العايل، الذي كان امل               
 برفقـة اثـنني مـن       1965، بعد أن زاره سنة      "إنسان السد العايل  "قد كتب حوله حتقيقاً صحفياً بعنوان       

وتتحدث هذه الرواية عن التنـاقض بـني        . 1967أصدقاء زمن السجن، وقد نشر ذلك الريبورتاج سنة         
 مكان البناء، وتربز أوجـه  صورة بناء السد املرسومة يف وسائل اإلعالم وبني الواقع القمعي الال إنساين يف  

فقد شـيد   ". أبو مسبل "التطابق بني مجال عبد الناصر وبني امللك الفرعوين رمسيس الثاين، الذي بىن معبد              
وعالوة على ذلك تورد الرواية، يف إضاءات إىل        . كلّ منهما لنفسه نصباً تذكارياً عرب أعمال بناء ضخمة        

السرية الذاتية، عن إقامة يف السجن، وعن صـديق يـذكر           اخللف، ذكريات أكثر تفصيالً تتصف بطابع       
ويف القسـم  . اجنيلو باالسم، أال وهو شهدي عطية الشافعي، كما تورد مقتطفات من كتاب حول ميكل

األوسط من الرواية، الذي يتراسل مع اجلزء األساسي من السد، يتم تكثيف كل مستويات املعىن، حيث                
 . عضها بعضاً دون متييزتتشابك كل أنواع النصوص مع ب

، وهي هجاء سـاخر لسياسـة       1981الصادرة سنة   " اللجنة"ومن أشهر روايات صنع اهللا إبراهيم رواية        
ــادات    ــد الســــ ــت يف عهــــ ــيت انتهجــــ ــاح الــــ االنفتــــ

 للبضائع واالستثمارات الغربية، وأدت بسرعة إىل       1974، وفتحت مصر اعتباراً من عام       ) 1970-1981(
ويف هـذه   .  عليا، ولكن إىل إفقار أقسام كبرية من الطبقة الوسطى والشرائح الـدنيا            اغتناء طبقة صغرية  



الرواية يقف مثقف يساري أمام حمكمة عبثية كافكاوية، حيث يتعرض المتحان على ثالثـة مراحـل،                
كوال، واآلثـار السـلبية     -يوضح من خالهلا دور الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات، كشركة كوكا         

ومن باب التـهكم جتعـل      . السادات االقتصادية، كالفساد واالستغالل، وتزايد النفوذ األمريكي      لسياسة  
إالّ أنّ هذه النهاية تدعو القارئ ألن يفضح تلك         . الرواية القاص يلتهم نفسه يف النهاية بدالً من أن يتمرد         

الناجحة جداً،  " ذات"ية  وتصاعد استخدام التهكم والفكاهة السوداء يف روا      . العالقات وأن يقف ضدها   
، وهي رواية تصور حياة امرأة من الطبقة الوسطى املصرية خالل حكم الرؤسـاء              1992اليت صدرت عام    

عبد الناصر، والسادات، ومبارك، وما رافقها من تدهور للظروف املعيشية، واحنـالل لألخـالق          : الثالثة
 أعماله الروائية األخرى، جلأ صنع اهللا إبـراهيم   ويف هذه الرواية، كما يف    . العامة، وصعود للتعصب الديين   
 قصاصات من صحف ونصوص علمية، وحوهلـا        -أحياناً بكثافة شديدة  –إىل التناص، وذلك بأن ركّب      

وبذلك يواجه القارئ باألوضاع    . إىل كوالجات تكمل القصة من ناحية، وتسخر منها من ناحية أخرى          
ة املعاصرة، ويدعى على مستوى رفيع من التأمل إىل حماورا واختاذ           العبثية، وبالتيارات والنقاشات الفكري   

 . موقف منها
وكثرياً ما ام الكاتب صنع اهللا إبراهيم املسؤولني السياسيني العرب بأم يقبلون السياسـة األمريكيـة                

، "مريكانليأ"فهو يف أحدث رواياته     . وينفذوا يف بلدام، دون أن يراعوا مصاحل شعوم بصورة كافية         
، يعاجل جوانب مـن التـارخيني       "أمريكي"، واليت يشكل عنواا صياغة جديدة تعين        2003الصادرة سنة   

. األمريكي واملصري، انطالقاً من النظرة االنتقادية ألستاذ مصري للتاريخ املقارن يعمل يف معهد أمريكي             
ديث يف قسم الشرق األوسـط جبامعـة         أستاذاً زائراً لألدب العريب احل     1998كان صنع اهللا نفسه سنة      (

، "عثمانلي"العثمانية  -قد صيغت على منط الكلمة التركية     " أمريكانلي"ونظراً ألنّ   ). بريكلي يف كاليفورنيا  
أي عثماين، فإن الرواية تتوصل إىل أن هناك تطابقاً بني السيطرة العثمانية السابقة وبني التأثري األمريكـي                 

، أي  "أمري كان يل  : "اسة املصريني، علماً بأنّ عنوان الرواية ميكن أن يقرأ أيضاً         املعاصر يف االقتصاد والسي   
 . كنت ذات يوم سيد نفسي

" بـريوت بـريوت   "وبصفته مؤرخاً لزمانه صور صنع اهللا إبراهيم أيضاً احلرب األهلية اللبنانية يف روايته              
 الثورة املخمـدة الـيت نشـبت يف    2000الصادرة عام " وردة"، كما عاجل يف روايته    1984الصادرة سنة   

 . سلطنة عمان يف بداية السبعينيات
 

فقد استغىن عـن أي وظيفـة يف مؤسسـات    . سعى صنع اهللا إبراهيم دائماً لتحقيق وحدة القول والفعل      
         وعوضاً عن ذلك حصـل علـى دخلـه         . الدولة، وذلك من أجل أن حيافظ على استقالله ككاتب حر

فقد ترجم  : يوهات سينمائية وتلفزيونية، وروايات بيئية للشبيبة، ومن الترمجات       األساسي من كتابة سينار   
لغونتر دي بروين إىل العربية، باإلضـافة إىل        " محار بوريدان "جليمس دروت، ورواية    " العدو"مثالً رواية   



 ". التجربة األنثوية"جمموعة من النصوص النثرية ملؤلفني غربيني خمتلفني، صدرت بعنوان 
ومع أنه قد حصل على العديد      . مل يسمح صنع اهللا إبراهيم للجهاز الثقايف احلكومي بأن يستوعبه         كذلك  

، وجائزة  1992كجائزة غالب هلسا اليت منحته إياها رابطة الكتاب األردنيني سنة           –من اجلوائز التقديرية    
ن يرفض دعوات وجـوائز،      فقد مسح لنفسه بأ    -سلطان العويس املعتربة اليت متنحها دولة اإلمارات العربية       

جائزة جنيـب   "، عندما رفض    1998إذا وجد فيها أدىن شبهة بأا توظَّف لغرض سياسي، مثلما فعل سنة             
، عندما رفض اجلائزة التقديريـة ذات       2003اليت متنحها اجلامعة األمريكية يف القاهرة، أو يف عام          " حمفوظ

فاحلكومة املصـرية، حسـب     . فة املصرية ألفضل رواية عربية    القيمة املالية العالية، اليت متنحها وزارة الثقا      
قوله، تفتقر إىل املصداقية اليت ختوهلا منح جائزة كهذه، وذلك نظراً ألن تلك احلكومـة تتغاضـى عـن                   
مساعي السيطرة األمريكية على املنطقة، وعن احتالل العراق، وعن االحتالل اإلسرائيلي وما ميارسـه يف               

 .  الفلسطيين من تدمري، وعن الفساد وتدين مستوى املعيشة يف مصرمناطق احلكم الذايت
وعلى الرغم من كلّ ما حلق به من أذى، وما ووجه به من عداء، ظلّ صنع اهللا إبراهيم طوال حياته وفياً                      

إنّ . ملثله األعلى، أال وهو البحث عن احلقيقة، وبقي منوراً ومنذراً ال يكلّ، وضمري األمة الذي ال يهـاب   
الفكر "أو  " الغريب"هذا البحث اجلسور عن احلقيقة واملعرفة، وميزة أنه ال يعرف اخلوف من التعامل مع               

فجائزة ابن رشد متنح اليوم لرجل وقف عرب        . وحماورته، مها ما يربط صنع اهللا إبراهيم بابن رشد        " الغريب
إن اسـم   . ك حقوق اإلنسـان   كتابته وتصرفه ضد كلّ أنواع الوصاية والكذب والتعسف والعنف وانتها         

 . صنع اهللا إبراهيم يرمز إىل حرية الفكر وكرامة اإلنسان
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