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ثقافة وناس

رحيل

(بعدسة
الكاتب
المصري
شريف عبد
المجيد)

ِّ
شيع أمس الكاتب
المصري من «مسجد
السيدة عائشة» (جنوب
القاهرة) إلى «مقابر
اإلمام الليثي» بحضور
وزير الثقافة حلمي
النمنم ،والوزير السابق
عماد أبو غازي ،وجمع
من المثقفين والفنانين
أبرزهم محمود حميدة،
وعمرو يوسف ،وكريم
عبد العزيز ،والتشكيلي
جميل شفيق ،ووليد
طاهر ،والكاتب سعيد
الكفراوي ،والشاعران
داوود ،وجمال
ابراهيم ً
بخيت ،فضال عن العديد
من النشطاء السياسيين
والمبدعين الشباب ممن
قدموا العزاء لزوجته
عصمت قنديل وابنته
الصحافية سارة ،ونجله
المخرج أحمد عالء الديب.
ومن المقرر إقامة العزاء
في «مسجد عمر مكرم»
في ميدان التحرير غدًا
األحد

عالء الديب أنهى طريقه إلى الفض ـ
القاهرة ــ سيد محمود
فــي نـهــايــة رواي ـت ــه األخ ـي ــرة الـبــديـعــة
«أي ـ ـ ــام ورديـ ـ ـ ــة» ( ،)2002ك ـت ــب ع ــاء
الديب نصًا موجزًا عن سيرته انتهى
ف ـي ــه إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول «ك ـ ــل مـ ــا أريـ ـ ـ ــده فــي
ً
النهاية أن أكــون رجــا صالحًا بجد،
ّ
وأن أش ـ ــن ح ــرب ــي ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ال
هوادة فيها ضد الكذب والنفاق أبشع
خصائص الطبقة الوسطى».
ي ـع ــرف ال ـع ــارف ــون بــال ـس ـيــرة ّاملـهـنـيــة
ل ـل ـك ــات ــب امل ـ ـصـ ــري الـ ــراحـ ــل أن ـ ـ ــه بـلــغ
م ــا ط ـلــب وودع الــدن ـيــا م ـحــاطــا بكل
عبارات التقدير التي نشرها املريدون
في وداعه الذي كان حارًا يليق بكاتب
ً
أع ـطــى م ـث ــاال ن ـ ــادرًا عـلــى االسـتـغـنــاء
بالكتابة والــرضــى .هــو رجــل تمنينا
لــو لــم نشيعه أب ـدًا ،فقد كــان ناصعًا،
سعينا اليه ولم يسع الى أحد ،رحبًا
كحكاية ال نهاية لها ومطمئنًا كأنه
نهر ،وراسـخــا كجبل ،وقلقًا كبركان،

وواضحًا كأنه اإليمان.
ّ
ولعل أكثر مــا يلفت النظر أنــه كاتب
حـظــي بتقدير جيله واألج ـي ــال التي
ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــده بـ ـفـ ـض ــل االسـ ـتـ ـق ــام ــة
األخ ــاقـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـيــز بـ ـه ــا .اعـتـبــر
م ـه ـم ـت ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــة اشـ ــاعـ ــة ال ـج ـم ــال
وال ـت ـب ـش ـيــر بـ ــه ،الـ ــى ج ــان ــب مـكــافـحــة
ص ــور ال ـك ــذب وال ـت ـض ـل ـيــل .رغ ــم هــذه
ّ
االستقامة ،اال أن حياته لم تخل من
صور العيش الفني املغامر والسعي
من دون كلل وراء االختالف .لذلك ظل
كاتبًا معاصرًا رغم انتمائه إلى جيل
الـسـتـيـنــات واس ـت ـمــد م ـعــاصــرتــه من
االعتراف الذي ناله من كتاب األجيال
األص ـ ـغـ ــر الـ ــذيـ ــن بـ ـش ــر ب ـم ــواه ـب ـه ــم،
ف ـت ـح ــول ــوا ج ـم ـي ـعــا إل ـ ــى رايـ ـ ـ ــات أم ــل
ترفرف في ظالله.
ولــد عــاء الــديــب عــام  1939مــع بداية
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وعـ ــرف
طريقه إلــى الحياة العامة عــام 1952
حــن كــانــت مصر على أعـتــاب «ثــورة

يــولـيــو» .اعـتـبــر خــروجــه الـيــومــي من
ضــاحـيــة امل ـع ــادي (ح ـيــث ول ــد وم ــات
فــي الـبـيــت نـفـســه) إل ــى وس ــط املدينة
رحلة الكتشاف العالم بنهم ال ينقطع
للمعرفة األدبية والفنية ،متأثرًا على
نحو واضح بشخصية األب الذي كان
يحمل اسمًا غريبًا هو حب الله بداللة

يمكن اعتبار رواياته وثيقة على
تراجع مصر وانكسارها عقب
النكسة وموت عبد الناصر
صوفية انعكست في ممارسات األب
الذي كان ديموقراطيًا لم يحرم أوالده
م ــن ه ــذا ال ـحــق ف ــي اك ـت ـشــاف ال ـعــالــم.
حق تزايد في قلب عالء االبن األصغر
بتشجيع من الشقيق األكبر بدر الديب
ال ــذي ك ــان كــاتـبــا طليعيًا وصحافيًا

م ــرم ــوق ــا واسـ ـ ــع املـ ـع ــرف ــة بــالـفـلـسـفــة
وآف ــاقـ ـه ــا .خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـجــام ـعــة،
اخ ـت ـبــر ال ـق ـلــق امل ـع ــرف ــي واإلحـ ـس ــاس
العميق بالخسارة وقسوة التحوالت.
رأى كما كتب «تقزيم الوطن وتحول
الجامعة إلــى مصنع رخيص إلنتاج
األفـ ـك ــار املـسـتـهـلـكــة» .ل ـكــن م ــن خــال
مـكـتـبــة ال ـجــام ـعــة وص ــداق ــات بــوفـيــه
كلية اآلداب ،تــأثــر بخلطة مــن أفـكــار
املــارك ـس ـيــة ال ــوج ــودي ــة ،ت ـضــع ألـبـيــر
كامو الى جوار أبطال بيكيت ويوجني
ي ــونـ ـسـ ـك ــو .لـ ـك ــن األثـ ـ ـ ــر األكـ ـ ـب ـ ــر بـقــي
لـتـشـيـخــوف وه ـم ـن ـغــواي ألن الـعـبــث
األوروبـ ـ ــي ك ــان ق ـش ــرة ،واالش ـتــراك ـيــة
ً
ص ـ ــارت ت ـم ـث ــاال رائـ ـع ــا م ـط ـعــونــا فــي
القلب ،ينزف دمًا طازجًا.
وب ـعــن ال ــرائ ــي ،أب ـصــر ت ـحــول ال ـثــورة
إلى نظام ،واملثقف اليساري من ثائر
الى موظف بيروقراطي ضمن أجهزة
الــدولــة األيــديــولــوجـيــة ،وتـ َـابــع تحول
األفكار إلى كليشيهات ،وهو ما وصفه

بتأميم كلمة ال ـثــورة بحيث لــم تعش
حرة كما ينبغي لها.
خــال سنوات الــدراســة ،راوح صاحب
«زه ــر الـلـيـمــون» ( )1987بــن الشغف
باألدب والفلسفة ودراسة القانون ،إلى
أن جاءته فرصة العمل في الصحافة
في مجلة «صباح الخير» التي التحق
ب ـهــا بـفـضــل ص ــداق ــة شـقـيـقــه ب ــدر مع
فـتـحــي غــانــم الـ ــذي ك ــان يـصـفــه دوم ــا
بساحر الرواية والشطرنج .وجد عالء
الــديــب نفسه يعمل الــى ج ــوار قامات
أدبـ ـي ــة وص ـح ــاف ـي ــة ف ـ ــذة ف ــي م ــدرس ــة
الهواء الطلق «التي كانت املصنع األول
ملواهب مصر األدبية والفنية» .هكذا،
جاور محيي اللباد ،وصبري موسى،
وعبد الله الـطــوخــي ،ولــويــس جريس
ورؤوف توفيق .ظــل يكتب تحقيقات
صحافية ذات طابع أدبــي ّ
ميز املجلة
ّ
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن دخــولــه
الصحافة جــاء عبر عــالــم مخصوص
يقدر الـفــن ،ويفهم األدب .فــي ظــل هذا

