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أن الكتاب الذي يستطيع أن جيمع حوله كتبا أخري ليجعل منها بعض  عائتتضه دبضد  هكذا كنت أعتقد دائما، 

كتبضضا كثضض     ضضدا   ،(املثقفضضون ) عنضضدما أضضرأا كتضضاب اضض   أنضضا ي أن يصضضبك كتضضاح  ضضاحق ا ضضتاقا،   ضضدا  ،
 كان ظهضو  بعهضها ظهضو ا رضر  ل مثضل كتضق أدضو  عبضد املتض ، خترج من شقوأها  تصطف أمامي عتي املائد ،

 إخل إخل... اجليش  احلركة الوطنية تغ  العامل، مصر جمتمع عسكري،
 

 حولضه ييمضا يهضبه  ،هلضذا  أضف م منتصضف املائضد  كتضاب اض    كان ظهو  بعهها حيضد  حلتنضاأ أ  حلتضداعي،
لبضو   املثقفضون  لسضيمون د بويضوا ،املثقفضون   ييما يهضبه الضدائر  الثاديضة كتضق املت ، الدائر  األ يل كتق أدو  عبد

أمضا يضيا الضدائر   لررضوي عاشضو ،يرج     اية ،لريعت السعيداجلرمية  مث ييما يهبه الدائر  الثالثة كتق  ودسون،
ا   يضا  ييت كون من حاية داختية هي جمموع   الا  نع هللا إبراهيم  حاية خا  يضة أشضبه اهضائش خهضراد منضدي

  ،بعد أتيل مل أعد أ ي املائد  كمائد جلائ   مؤمتر الر اية العربية، - أي  نع هللا -  ي دهعت من حادثة  يهه
بضضضت كتضضضاب اضضض    قيضضضل يتهضضضكتت كضضضل الضضضد ائر السضضضابقة،أ ضضضبات أ اهضضضا اضضض   ألقضضضي ييهضضضا اضضض   أنضضضا ي اجضضضر  الث

هضو  غ   ادأة م إخفاد ا م بطل   ته الر ائيضة، يام   الذي  غق  غبة  الكتق املذكو   عالأاا   شائج،
 هضو م للض  مثتضه مثضل  م م عيضون أا ئهضا،دفسه من يكهف عضن اد ضم بتفا ضيل أضاد   أن تر ضم حضر   اد ض

 ختفضضضي  للضضض  الصضضضراع الفكضضضري  السيا ضضضي بضضضت  ضضضا تر  كضضضامو،املثقفضضضون    الضضضص تصضضضو  م   ايتهضضضا ضضضيمون د بويضضضوا
 إلا كادت  يمون اعتمدا عتضي السضرد  غ  أن التفا يل  رت م حر   ادمست م عيون كل أا ئ، ادمست،

املثقفت  أ راعهم  ما حيضركهم مضن   لتصوير مواأف أف اليسا  م أثناد احلرب  ييما بعدها،الر ائي لتصوير موا
 إلا كادضت  ضيمون   بضرع ييضه، يضنن اض   أنضا ي اعتمضد أيهضا السضرد الر ائضي، مبادئ  أضيم أ  أطمضاع  طموحضاا،

ينن ا   مل يفقد تعاطفه مضع بطتضه  أد تعاطفت بهد  مع بطتيها الرئيست ييما كادت هي بطتة يهو   بينهما،
شيخوخة أدو  عبد املتض  ييهضا مضا  نا شعران ابه اجلا   له عتي الرغم من ادتقاداته العنيفة،حص إد حلظة  احد ،

 عائد   عقل    عقل منه ، غرائ  د ميكن مقا متها، ييها م الطفولة من رعف  د ،  مهاكسة  حق ا تئثا ،
تكضضف عضضن  ضضذب أيضضدينا لنهضضعها يضضو،  شضضيخوخة أدضضو  عبضضد املتضض  د ويتضضة بغضض  أبعضضة  بغضض  حضضذاد،مضضن حضضرب ط

إيل حضد أن تكتضق  مهض  مت مثتضه، أشضقياد مثتضه، هل  ضنكون  حيضدين مثتضه، أتوبنا خويا من شيخوختنا املقبتة،
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إيل حضد  ع لسضان  أأضل مضن  بضع  عضي،مقادت  م أهرام األ اتذ  إبراهيم انيع  يو ف القرعي  أ امة  ضرال بربض
د املتضض  إيل شضضضخا كضضل امتيضضضال  أدضضه يعمضضضل م  ضضايفة هاضضضت م أن تصضضو  دفسضضضها أن تضضذهق  أدضضضت أدضضو  عبضضض

 جتتضضضضس م ادتظضضضضا  مضضضضن  لن   ضضضضايفة ميتكهضضضضا   ضضضضل أمضضضضوا  مثضضضضل  ضضضضا ير ،  كأهنضضضضا  ضضضضايفة املعا رضضضضة ا رتمضضضضة،
ييتغنضد   تعضر  دفسض  ككاتضق   إلا يعضل يتضن يفيضد منهضا، يقرأهضا،مث هتديه كتبض  الضص تعتضم أدضه لضن  بدخول ،

هضذ  هضي حلظضة اهل ميضة الكضوي ألدضو    حلطبضع لضن جيضد، حص جيد  كنا يا غا م خريطة  ريدتضه، عتي   يهمت ،
بطضضل الهضضاية م  أدضضو  عبضضد املتضض  هضضو ال اضض   يكتضق مرثيضضة ل مادنضضا، مضضع العتضضم أن لكضضل لمضضان   الضضه، عبضد املتضض ،
اضضض   ينطقهضضضا  د  أمسضضضا هم الراندضضضة ختضضضرت،  ضضضفااا الكتضضضاب، نفضضضول،ييمضضضا ينتصضضضر عتيضضضه أ ضضضااب ال هضضضذ  املرثيضضضة،

 النبيضضل  ضضاحق التضضا ي، ا ضضرتم،  د يسضضتثإ إد طتعضضت الهضضايق، خا ضضة أهضضل الثقايضضة مضضنهم،  د يتهتضضه، يتتعضضثم،
 أبطضضا  كتضضاب  ودسضضون، إدضضه التنضضاأ الثضضا ، ودسضضون الضضذي ترلضضه طتعضضت،عندئضضذ دتضضذكر كتضضاب املثقفضضون لبضضو   

كتهضضم   ضضان  ضضاس    ضضو  مضضا كس  شضضيتي  برتضضت  إبسضضن  تولسضضتوي  رنجضضواي  برترادضضد   ضضل  ليتيضضان هيتمضضان،
عتيض   طتعضت د يضدايع عضنهم  قدمضة أ  ت يرتحنون بت اجلنون  القسو   التعناا  الهم  املهطرب  األكاليضق،

 كتهضم مضن اليسضا  ييمضا جيعتنضا  كأده حيتفضي بضه، ه يصدأه،كأد يكهف عن تو هاا  احق الكتاب  أغراره،
كضأن الكتضاب  إدضه يضديع البسضطاد إيل كراهيضة املثقفضت  احتقضا هم، يالكتاب مث   أيها مريضق، دسرتيق  ده ،

لضضود أن طتعضضت أعقبضضه  ن الكتضضاب يضض  مصضضادية،كضضان ميكضضن أن دفضضرت  أ   ضضالة تو ههضضا  هضضة معتومضضة خفيضضة،
أائمضضة عتضضي  الضضذي يعتمضضد عتضضي تقضضا ير صضضوين خصو ضضيت،  هضضو احلضضرب البضضا د  الثقاييضضة، بتوأمضضه، ب آخضضر،بكتضضا

 طتعضضت د يضضدايع عضضن   حنضضن عيضضا  عتيضضه، غضضرب،  الغضضرب الكتضضاب يهضضيع م الغضضرب، تتويضضا املثقفضضت  إدادضضتهم،
  هو مل يفعل لل  مع كتضق كادضت أكثضر   ا ضا،  اج، اجملتس األعتي لتثقاية يعيد طباعته بدعوي الر  راال ،

  ضضو  كثضض    ضضو  ختضضرج مضضن  كتضضاب اضض   أكثضضر بضضراد   شضضجاعة، أم أهنضضا الفعضضل العمضضد، هضضل هضضي مصضضادية  ديضضة،
كتهضف أدنضا دنضام مسضت مسضاد مثقوبضة  يضو، ين  ضقف لمادنضا  أ رضه، كأهنضا حهضراا تقضر  الكتاب  تطضل عتينضا،

يا ضتد اا   شضربت مضن دمنضا، النجوم الص دراهضا هضي دفسضها احلهضراا بعضد أن أررضت مضا أررضته، ،أ   مثقوبة
أ غمضضإ أن أمسضضع  أحضضس   أن تتمهضضا بكضضابو ، هضضك اضض   م أن يفضضتك   ايتضضه بعفويضضة،  أان ا  أ ضضبات هومضضا،
التاقيض   ة شضهدي عطيضة الهضايعي،يكتق كتابه اجلرمية  يسجل  أائع التاقي  مع أتت هلا   يعت السعيد  هو

يصضضضر الهضضضهود مضضضن لمضضضالد  م أثنضضضاد التاقيضضض ،  دمضضضتم، الضضضذي  ضضضينتهي ولضضض ام  ليضضضر الداختيضضضة بضضضديع تعضضضوي  مضضضايل،
م يضضؤاد املادسضضرتيل هكضضذا يهضضهد إبضضراهي شضضهدي عطيضضة املسضضجودت معضضه عتضضي إعضضالن عييضضدهم جلمضضا  عبضضد النا ضضر،

 إخل إخل... تيم   نع هللا إبراهيم أاد القص   إبراهيم عبد احل
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م من   أدضو   إن شهدي ألف كتاح أيم ييه د   لا  عبد النا ر تقييما ممتالا،: يقو  أاد الرياعي م شهادته
 شخصضية  ضينية أخضري  تسضي تضودج، عبد املت  حيكي ا   أده يعت   و ا  مد عتي  لضا  عبضد النا ضر  مضا 

 ضو   عبضد  يتكون د ما يضو، الضرأ ،  و   يمد عتي تعتو مقعد املكتق، شيو  أ   ن ت  ،  ا تكون كودفو 
بضضت أدضضو  عبضضد املتضض   عبضضد النا ضضر مرا ضضالا كهضضف عنهضضا  يتكضضون د مضضا م العينضضت، النا ضضر م اجلهضضة املقابتضضة،

م آخضر  مسضتبدان م طضرم معادلضة  احضد ،الأة بت الطاغية العظيم  الثو ي العظيم كأهنما إهنا هست ل الع ا  ،
الكتضضاب شضضكر  ا ضضق لص ضضتال  ضضنع هللا إبضضراهيم الر ائضضي الكبضض  عتضضي دعمضضه  مسضضاعدته  عضضدم عخضضر  م تقضضد  

ج الكتضضضاب يقضضضف خضضضا   التو يضضضه  النصضضضك  الهضضضكر يكهضضضف عضضضن األمثولضضضة الضضضص أ ضضضبات مضضضأثر  مضضضن مضضض ثر لمادنضضضا،
   يضضؤاد لكضضرل  عبضضد الغفضضا  مكضضا ي  عبضضد املضضنعم تتيمضضة  طضضا ، البهضضري أشضضخاأ آخضضر ن بيضضنهم يضضا  ، عبضضد القضضاد

مسضضا   أن تعورضضضنا عمضضا دفقضضضد   يقفضضضون عتضضي هيئضضضة  مضضول مسضضضا   أن مسمضضي أ  احنضضضا مضضن الت كضضضل،   ضضوي حضضاي ،
   اض هضا مضن أ ضل أن تنخضر اجلادضق انخضر مضن أ  احنضا،بسبق أن األغتبية الفا ضد  متضد ألسضنتها  أ ضناهنا  أظاير 

 هك م أن جيعتنا د دستعصي
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