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غرفة الكاتب

ابن المقفع المصري اختبر الحب والشهوة في نشيد األنشاد

إدوار الخراط :حياة من كتب

القاهرة ـــ محمد شعير
«ا ّحـ ـض ــر ف ـ ـ ـ ــورًا» .رس ــال ــة ت ـل ـغــراف ـيــة
تلقاها إدوار الخراط ( 1926ـ ـ )2015
من صديقه الكاتب املسرحي ألفريد
ف ـ ـ ــرج ،غـ ـ ّـيـ ــرت مـ ـج ــرى حـ ـي ــات ــه .ج ــاء
ال ـخ ــراط م ــن االس ـك ـنــدريــة ،منتصف
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات تـ ـق ــريـ ـب ــا ،لـيـلـتـحــق
م ــع صــدي ـقــه م ـتــرج ـمــا ف ــي ال ـس ـفــارة
الــرومــانـيــة ،ويسكنا ســويــا فــي شقة
مشتركة في الدقي لسنوات ،قبل ّأن
يتمكن ال ـخ ــراط مــن اسـتـئـجــار شقة
خـ ّ
ـاص ــة ب ــه ،بـمـبـلــغ تـسـعــة جنيهات
كاملة .أخيرًا سيجمع كتبه وأوراقــه
املـبـعـثــرة ب ــن بـيــت األس ـ ــرة ،والـشـقــة
امل ـش ـتــركــة ،وي ـت ــزوج بـعــد قـصــة حب
طــويـلــة 45« .ش ــارع أحـمــد حشمت -
الــزمــالــك» صــار عنوانًا لـلـخـ ّـراط منذ
ع ـ ــام  ،1958وص ـ ـ ــار أيـ ـض ــا م ـق ـص ـدًا
ملئات من املثقفني املصريني والعرب؛
خ ــاض ــوا ن ـقــاشــات صــاخ ـبــة ،ورب ـمــا
اس ـت ـعــاروا كـتـبــا مــن مكتبة ال ـخـ ّـراط
التي ّ
تراصت على جدران الشقة.
¶¶¶
ّ
تـقــع ال ـشــقــة ف ــي ال ـطــابــق ال ـثــانــي .لن
يستقبلنا الخراط بنفسه هذه املرة،
ك ـنــا بـصـحـبــة اب ـن ــه األكـ ـب ــر الـطـبـيــب
إي ـهــاب ال ـخ ــراط ،نـتـجـ ّـول فــي الـغــرف
مل ـشــاهــدة املـكـتـبــة .فــي غــرفــة املـكـتــب،
اح ـت ـف ــظ ال ـ ـخـ ــراط ب ـك ــل م ـخ ـطــوطــات
أع ـ ـمـ ــالـ ــه الـ ـقـ ـصـ ـصـ ـي ــة ،وال ـ ــروائـ ـ ـي ـ ــة،
وال ـن ـق ــدي ــة ،نـ ّـسـقـهــا ب ـع ـنــايــة .نـطــالــع
مـ ـس ــودات وبـ ــروفـ ــات ك ــل ع ـمــل عـلــى
ح ــدة ،ومـصــادرهــا س ــواء قصاصات
ال ـص ـحــف ال ـت ــي اس ـت ـع ــان ب ـهــا أث ـنــاء
ال ـك ـت ــاب ــة أو ح ـت ــى الـ ـل ــوح ــات ال ـتــي
ّ
طــالـعـهــا والـكـتــب ال ـتــي راج ـع ـهــا .كــل
شيء مؤرخ بدقة ّ
تبي مراحل العمل
ّ
وصوله
مجرد فكرة ،حتى
منذ كــان
ّ
إل ــى املـطـبـعــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ملفات
ب ـكــل م ــا ك ـتــب ع ــن ال ـع ـمــل م ــن أخ ـبــار
ص ـح ــاف ـي ــة أو دراس ـ ـ ـ ـ ــات نـ ـق ــدي ــة أو
حوارات أو شهادات شخصية.

يتذكر إيهاب ونحن نتجول في الشقة
بـعــض ذكــريــاتـهـمــا املـشـتــركــة ،أتــركــه
يـتـحــدث م ــن دون أن أقــاط ـعــه« :ك ــان
يبدأ يومه باملوسيقي الكالسيكية،
وي ـق ــرأ ب ـعــد ال ـظ ـه ـيــرة ح ـتــى الـثــانـيــة
صباحًا كل يــوم» ،ويضيف «كاتباه
املفضالن عبدالقادر املازني ،ويحيى
حقي ،كــان يــرى مغامراتهما لغوية،
ّ
وأن كالهما لم يحصل على حقه من
الـتـقــديــر ال ـكــافــي» .يخبرنا أن وال ــده
«كـ ــان ي ـقــرأ اإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة،
وعندما كنت أسأله عن معنى كلمة
م ـع ـي ـنــة ،ك ــان يـطـلــب م ـنــي أن أبـحــث
ف ــى ال ـق ــوام ـي ــس ،وع ـنــدمــا ال أجــدهــا
ك ــان ي ـقــول ل ــي م ـع ـنــاهــا .ك ــان يـعــرف
جـمـيــع ال ـك ـل ـمــات ال ـت ــي ال ت ــوج ــد في
القواميس» .في غرفة النوم ،احتفظ
الـ ـخ ــراط ب ـص ـن ــدوق آخ ـ ــر ،ل ــم يـعــرف
األبناء ما فيه ،إال بعد رحيل األبوين.

يولي الخراط «ألف ليلة وليلة»
عناية خاصة حيث تحتل طبعاتها
المتعددة ،ونصوصها المختلفة
رفوفًا كاملة في المكتبة
ص ـن ــدوق ي ـض ـ ّـم ال ــرس ــائ ــل الـغــرامـيــة
التي تبادلها ّ
الخراط مع زوجته أيام
الغرام ،كانت جميعها بالفرنسية.
¶¶¶
اح ـت ــاج األمـ ــر إل ــى زي ـ ــارات مـتـعــددة،
إذ ي ـص ـعــب اإلحـ ــاطـ ــة ال ـك ــام ـل ــة بـمــا
تضمه املكتبة ،فالكتب لدى الخراط
مثل الـحــب «مـتــاع خفيف وجــوهــري
ف ــي الـ ـحـ ـي ــاة» ك ـم ــا ي ـق ــول مـيـخــائـيــل
مناجيًا رامة في «رامة والتنني» .منذ
بــدايــاتــه ،كــان ال ـخــراط م ـنــذورًا للفن،
بدأ القراءة في سن صغيرة ،ولم تكن
مجرد قــراءة ،بل «كان شرهًا» حسب
وصفه« :نوع من الشره الذي ال يشبع
وال ـع ـطــش املـسـتـمــر الـ ــذي ال يــرتــوي

للقراءة ،كان في بيتنا سحارة كبيرة
تـحــت ال ـســريــر مـلـيـئــة بـمـجــات مثل
«الـصــرخــة» و«روز اليوسف» وكنت
أكتفي بمشاهدة صور الكاريكاتور.
فــي هــذه الـســن املـبـكــرة ،قــرأت «كليلة
ودم ـ ـنـ ــه» ،واألدب ال ـص ـغ ـيــر واألدب
الكبير ،وكتابًا مطبوعًا فــى بيروت
بعنوان «مختارات من األدب العربي
الـ ـق ــدي ــم» ،وك ـت ــاب ــا آخـ ــر ه ــو «األدب
والـ ــديـ ــن ع ـن ــد ق ــدم ــاء املـ ـص ــري ــن»....
وغـ ـي ــره ــا» .ف ــي س ــن الـ ـع ــاش ــرة ،ق ــرأ
ً
الخراط اإلنجيل كامال ،وكان تأثيره
عميقًا عليه« :مــا زلــت أذكــر بوضوح
شديد تأثري العميق باإلنجيل ،إلى
درجــة البكاء امللتاع أمــام استشهاد
املسيح ،وإلى درجة الرعب والكابوس
أم ــام سفر الــرؤيــا ،بــل أذك ــر بوضوح
تام أن أول خبرة لي بالجنس والحب
وبالشهوة الحسية ،كانت من قراءة
نشيد األنشاد في العهد القديم».
في تلك الفترة ،بدأ الخراط الترجمة،
وال تزال ترجمات الطفولة في أوراقه
الخاصة .كانت أول ترجمة له رواية
«هــانـســل وغــريـتــل» لــأخــويــن غــريــم،
ال ـت ــي تــرج ـم ـهــا ف ــي ال ـح ــادي ــة عـشــرة
م ــن ع ـم ــره ،ح ـيــث ك ــان ي ــوق ــع أوراقـ ــه
ح ـي ـن ـهــا ب ــاس ــم «إدوار قـ ـلـ ـت ــه» .إن ــه
االس ــم نفسه ال ــذي اسـتـخــدمــه أيضًا
في تحرير مجلة «املنار» التي كانت
تصدر سنويًا عن مدرسة العباسية
ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي م ـح ــرم ب ــك ال ـت ــي ك ــان
يدرس فيها الخراط .كتب الخراط في
أعداد أعوام  1938حتى  ،1940وكانت
م ـع ـظــم م ـق ــاالت ــه ع ــن ت ــاري ــخ مــديـنــة
ً
اإلسكندرية ،فنونها وآدابها ،فضال
عن موضوع آخر عن بشاعة الحروب
وأض ــراره ــا .كــانــت حـيــاة الـخــراط في
تـلــك الـفـتــرة «ح ـيــاة مــن ك ـتــب» ،حتى
ّ
أن زم ــاءه فــي املــدرســة أطلقوا عليه
تندرًا اسم «ابن املقفع».
¶¶¶
يـ ـحـ ـتـ ـف ــظ ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ّـراط ف ـ ـ ــى م ـك ـت ـب ـت ــه
ب ـم ــراس ــات ــه م ــن ال ـس ـج ــن .أكـ ـث ــر مــن

أرب ـع ــن رس ــال ــة بـعـثـهــا إل ــى وال ــدت ــه،
يحكي فيها أحواله ،وفي كل رسالة ال
يطلب شيئًا من األسرة سوى الكتب.
يكتب في واحدة من الرسائل« :الكتب:
م ـه ـمــة جـ ـ ـدًا وأرجـ ـ ـ ــو االهـ ـتـ ـم ــام بـهــا
خـصــوصــا :زجــاجــة حبر «واتــرمــان»
ل ـل ـق ـلــم الـ ـحـ ـب ــر ،ن ـص ــف دسـ ـت ــة أق ــام
رصاص ،نصف دستة كراسات (100
صـفـحــة) ،مجموعة كتب مــن املكتبة
ويمكن االسـتـعــانــة بــأحــد أصدقائي
الخ ـت ـي ــاره ــا ،وع ـل ــى األخـ ــص الـكـتــب
الـتــالـيــة أو غـيــرهــا حـســب ال ـظ ــروف:
دوستويفسكي («ذكــريــات مــن منزل
املوتى»« ،رسائل من تحت األرض»)،
غــوركــي« ،األن ـفــس املـيـتــة» لـغــوغــول،
تورغينيف» (يكتب العناوين الكتب
ب ــاإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة) .اهـ ـتـ ـم ــام ــه بـ ـ ــاألدب
ال ـ ــروس ـ ــي ي ـ ـبـ ــدو واضـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي تـلــك
الــرســائــل ،وتـحــديـدًا دوستويفسكي
الذي «ترك عندي آثارًا غائرة لدرجة
الهلوسة الحقيقية» كما يكتب في
رس ــائ ـل ــه .وقـ ــد اح ـت ـفــظ ال ـ ـخـ ـ ّـراط في
مـكـتـبـتــه بـبـعــض كـتــب تـلــك املــرحـلــة،
ال ـتــي ال يـ ــزال خـتــم الـسـجــن واضـحــا
على صفحاتها.
فـ ــى م ـك ـت ـب ـت ــه ،ن ـع ـث ــر عـ ـل ــى عـ ـش ــرات
الكراسات التي تبدو كأنها تدريبات
على اللغة .في الصفحة األولى لهذه
الـ ـك ــراس ــات ،يـكـتــب م ــا ي ـب ــدو ش ـعــارًا
دائ ـم ــا ل ــه« :ال ف ــن ج ـ ّـي ـدًا إال بصنعة
ج ـ ـيـ ــدة» ،وي ـك ـف ــي أن نـ ـق ــرأ ع ـنــاويــن
الصفحات في الكراسات :عن األلوان،
ساعات الليل والنهار ،درجات البكاء
ّ
العامية الصحيحة ،الريح
املختلفة،
والـ ــرعـ ــد والـ ـسـ ـح ــاب وامل ـ ـطـ ــر ،أنـ ــواع
األشجار والنباتات ،درجات السرور،
وال ـح ــب والــرح ـمــة والـ ـش ــوق ،مــراحــل
العمر ،التهوين والتقليل ...وغيرها
مــن مــوضــوعــات تـكـشــف ث ــراء الـلـغــة،
والفروقات بني لفظ وآخر.
¶¶¶
مـ ـ ــا يـ ـ ـب ـ ــدو ف ـ ــوض ـ ــى داخـ ـ ـ ـ ــل م ـك ـت ـبــة
ال ـ ـخـ ــراط ،ه ــو ال ـن ـظ ــام ن ـف ـســه ،حـيــث
يـخـضــع تــرتـيــب املـكـتـبـ ّـة الهـتـمــامــات
الخراط .في مدخل الشقة ،ركن كامل
لـ ـ ــأدب ال ـش ـع ـب ــي ال ي ـض ــم م ــا كـتـبــه
شعراء العامية املصرية فحسب ،أو
ما كتب من دراســات عن العامية ،بل
يتسع لكتب السحر والتنجيم مثل
«شمس املعارف الكبرى» أو «تذكرة
ال ـ ـعـ ــارفـ ــن» .داخـ ـ ــل حـ ـج ــرة امل ـك ـت ـبــة،
يضع الكتب التي يستخدمها دائمًا
أو ي ـع ــود إل ـي ـه ــا ب ــاس ـت ـم ــرار :األدب
الــروســي تحديدًا ،ترجماته العربية
واإلنكليزية ،أعمال طه حسني والعقاد
ويحيى حقي ،أرشيف كامل ملنظمة
التضامن األفروآسيوي ،إصداراتها،
ومـجـلـتـهــا «ل ــوت ــس» ،مـعــاجــم الـلـغــة،
«لـســان الـعــرب» وغـيــرهــا ،وقواميس
فرنسية وإنـكـلـيــزيــة ،وكـتــب املـســرح،
ً
والنقد ،فضال عن ركن خاص لألدب
اآلسيوي ،وآخر للياباني ،واإليراني.
بــاخـتـصــار شــديــد ،كــل أدبـ ــاء الـعــالــم
ف ــي م ـك ـت ـبــة ال ـ ـخـ ــراط وب ـل ـغ ــات ع ــدة.
ّ
مخصص
فــي الـغــرفــة األخـ ــرى ،قـســم
لـ ـ ـك ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي صـ ـ ـ ــدرت
ف ـ ــى الـ ـسـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات وال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات
ّ
والثمانينيات .تحتل الكتب التراثية
مكانها على الرفوف :كتب التصوف،
ابــن عــربــي والـحــاج والـنـفــري ،ولكن
«ألـ ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة» تـحـظــى بـعـنــايــة

خ ــاص ــة ل ــدى الـ ـخ ــراط .م ّـثـلـمــا خـ ّـص
بورخيس «الـلـيــالــي» ب ــرف كــامــل في
مـكـتـبـتــه ،كــذلــك فـعــل الـ ـخ ــراط ،حيث
تحتل «الليالي» بطبعاتها املتعددة،
ون ـص ــوص ـه ــا امل ـخ ـت ـل ـف ــة رفـ ــوفـ ــا فــي
املكتبة« .ألــف ليلة وليلة» هي كتاب
العجائب والسحر لديه« :انضجتني،
منذ فجر اليفاعة األولى ،وسحرتني
وامتزجت بحلمي ودمــي وكتابتي»
كما قال في شهادة له.
¶¶¶
هـنــاك مـئــات الـكـتــب امل ـه ــداة لـلـخــراط
وهـ ــي تـ ـب ــدأ ب ــأج ـي ــال س ــاب ـق ــة عـلـيــه،
ً
وص ــوال إلــى الـكـتــاب الـشـبــاب .وعلى
الــرغــم مــن أن أعـمــال نجيب محفوظ
ّ
ً
تحتل ركنًا كامال في مكتبته ،إال أننا
ال نـعـثــر إال عـلــى ك ـتــاب واح ــد أه ــداه
م ـح ـفــوظ ل ـل ـخ ــراط ،وهـ ــو املـجـمــوعــة
ال ـق ـص ـص ـيــة «دن ـ ـيـ ــا ال ـ ـلـ ــه» (،)1963
كتب إليه« :مــودة لشخصه وإعجابًا
بفنه» ،وقــد جــاء اإله ــداء تاليًا لنشر
ال ـ ـخـ ــراط دراس ـ ـتـ ــه ال ـش ـه ـي ــرة «ع ــال ــم
نجيب محفوظ» في مجلة «املجلة».
ويـ ـكـ ـت ــب ل ـ ــه ال ـ ـنـ ــاقـ ــد امل ـ ـغـ ــربـ ــي ع ـبــد
الفتاح كيليطو على كتابه «الغائب»
مـبــديــا «اإلع ـج ــاب وامل ـ ــودة» .تـعـ ّـددت
رســائــل كيليطو إل ــى الـ ـخ ـ ّـراط ،وفــي

كتب مهداة من عبد الفتاح
كيليطو وأدونيس وبسام حجار
وأحمد فؤاد نجم وأمل دنقل
وعباس بيضون وبهاء طاهر
واحـ ــدة مــن تـلــك الــرســائــل ،يـتـنـبــأ له
بحصوله على جائزة «نوبل»« :إنني
عـلــى يـقــن ،أن لــك مــوع ـدًا مــع جــائــزة
«ن ــوب ــل»» .وي ـك ـتــب أدونـ ـي ــس« :أخ ــي
إدوار :كــانــت األيـ ــام ال ـتــي أمضيتها
في القاهرة – في صحبتك املضيئة،
ف ــرح ــا ع ــام ــر ،ال أعـ ــرف ك ـيــف أفـصــح
عنه ،إنها أيام ينابيع ...أحييك معتزًا
ب ـص ــداق ـت ــك» .أم ــا ال ـشــاعــر الـلـبـنــانــي
الـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــل ب ـ ـس ـ ــام حـ ـ ـج ـ ــار ،ف ـي ـص ـف ــه
ب ــ«ال ـك ــات ــب بـلـغــة ال ـح ـي ــاة» ،ويـطـلــق
عليه عباس بيضون ب ـ «كبيرنا في
الشعر ومــا بعد الـشـعــر» .وبلهجته
ال ـس ــاخ ــرة ي ـك ـتــب م ـح ـمــد الـبـســاطــي
بمحبة« :لست وحدك الذي لديه واقع
مجنون ،لدينا نحن أيضًا .إنما على
طريقتنا .ليس مجنونًا تمامًا .نصف
مجنون يكفي ،واألرزاق على الله .مع
تـقــديــري ومـحـبـتــي» ،ويـصـفــه جمال
الغيطاني بـ«الفنان الكبير» ،ويكتب
عـبــد الـحـكـيــم ق ــاس ــم« :إل ـي ــك كلماتي
أضـ ـعـ ـه ــا –م ـ ـتـ ــواض ـ ـعـ ــا -إل ـ ـ ــى ج ـ ــوار
كلماتك جسرًا مشتاقًا إلى الحياة».
كثير من اإله ــداءات يمكن اعتبارها
ترموميتر لتطور العالقة اإلنسانية
ب ــن ال ـخ ــراط وب ـعــض ال ـك ـتــاب ،وهــو
مــا تكشف عـنــه – عـلــى سبيل املـثــال
 إهـ ـ ــداءات ال ــروائ ــي يـحـيــى الـطــاهــرعبد الله ،الذي يكتب على أول أعماله
«:ال ـ ـ ـ ــذي أنـ ـك ــرن ــي كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،وم ـ ــع ذل ــك
ّ
سأظل أحبه كثيرًا وأحترمه كثيرًا...
وسـيـبـقــى دوم ــا ملهمي لـلـفـعــل» ،ثم
«إلى رائد القصة القصيرة الجديدة»،
أو «النهر هــادئــا ،والنهار واضحًا»،

وأخيرًا «الصديق الذي أحبه كثيرًا».
ّ
الخراط أعماله
لم يكن يحيى يهدي
ً
فقط وإنما أعماال أخــرى ،مثل كتاب
«أغ ـن ـيــات أح ـمــد ع ــدوي ــة» ال ــذي كتب
عـلـيــه« :إل ــى ال ـفــاضــل إدوار ال ـخــراط
شريكي في تقدير فن أحمد عدوية»،
وقـ ــد قـ ــام الـ ـخ ــراط بـتـجـلـيــد ال ـك ـتــاب
ووضعه في مكتبته ضمن قسم الفن
واألدب ال ـش ـع ـبــي .أمـ ــا ال ـش ــاع ــر أمــل
دنقل ،فيهديه ديوانه «العهد اآلتي»:
«الفنان الكبير إدوارد الخراط :أحبه
بـ ـص ــدق وهـ ـ ــو ال يـ ـص ــدق وأص ــدق ــه
عـنــدمــا ي ـقــول أن ــه ي ـصــدق .احـتــرامــي
وتقديري».
ت ـم ـي ــزت ع ــاق ــة الـ ـص ــداق ــة ب ــن ب ـهــاء
طــاهــر وال ـخ ــراط بــالـثـبــات ،وخــاصــة
أن االث ـن ــن ع ـمــا س ــوي ــا ف ــي «إذاع ـ ــة
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـث ـق ــاف ــي» ف ــي ال ـق ــاه ــرة،
ح ـي ــث ك ـ ــان الـ ـ ـخ ـ ــراط ي ـت ــرج ــم وكـ ــان
بهاء يقوم بإخراج ترجمات الخراط
للمسرحيات الـشـهـيــرة .يكتب بهاء
عـلــى مـجـمــوعـتــه الـقـصـصـيــة األول ــى
«ال ـخ ـطــوبــة»« :إل ــى إدوار الـ ـخ ــراط...
صـ ــداقـ ــة ع ـم ــر ب ــاقـ ـي ــة» .وبـ ـع ــد أك ـثــر
مــن ثــاثــن عــامــا يـهــديــه كـتــابــه «فــي
مديح الرواية» بــاألداء نفسه تقريبًا:
«ف ـ ــي م ــدي ــح صـ ــداقـ ــة ع ـم ــر ب ــاق ـي ــة».
وي ـك ـت ــب إلـ ـي ــه رؤوف م ـس ـع ــد« :إل ــى
ال ـكــاتــب ال ـف ـنــان الـ ــذي لـ ــواله ألصـبــح
ل ـي ــل الـ ـق ــاه ــرة أكـ ـث ــر وح ـ ـشـ ــة ،تـحـيــة
إلــى حيطانه العالية ،مـحــاولــة مني
للتسلق إليها» .أما الشاعر والفنان
الـتـشـكـيـلــي أح ـم ــد م ــرس ــي ،فـيـصـفــه
بصديق العمر ويهديه كتابه «صور
مــن أل ـبــوم ن ـيــويــورك»« :ه ــذا الـكـتــاب
ان ـه ـم ــر عـ ـل ـ ّـي ك ــال ـس ـي ــل ب ـع ــد ق ـط ــرة.
وك ــان ــت ه ــذه ال ـق ـطــرة ه ــي الـقـصـيــدة
األول ــى «تـفـصـيــل ...إل ــى إدوار» التي
فـ ـ ّـجـ ــرت ط ــاق ــة مـ ـخـ ـب ــوءة وم ـك ـتــومــة
كانت تنتظر املفجر .ولـهــذا ال أحيد
عن الحقيقة ،إذا قلت إني مدين لك ال
بكتابة هذه القصائد ،لكن باستعادة
ص ــوت ــي ،الـ ـ ــذي ل ــم أف ـ ـقـ ــده ،ولـكـنـنــي
أراوغ ــه فــي انـتـظــار هــذه اللحظة من
ال ـع ـمــر» .ويـكـتــب مـحـمــد املـخــزنـجــي:
«إلــى رجــل أظـنــه ال يشيخ ،بــل يــزداد
عافية ،وحيوية مع السنني ،ونتعلم
م ـنــه» ،ويـصـفــه عـلــى صـفـحــات كتاب
ّ
آخــر بــاملــدرســة« :الـتــي طــاملــا تعلمنا
فيها ونتعلم :العناية ،وعزة النفس».
الـ ــروائـ ــي املـ ـص ــري ي ــوس ــف أبـ ــو ريــة
يكتب« :املبدع الكبير إدوار الخراط.
ً
أرج ــو أن أع ــي درس ــك ك ــام ــا :ال ــدأب،
وب ـ ــذل الـ ـع ــرق ،واإلي ـ ـمـ ــان بــال ـفــن في
أح ـل ــك األي ـ ـ ــام .ك ـمــا أرج ـ ــو أن أعـيــش
بقلب الطفل مثلك .قلب محب ،حيوي،
يفيض حـيــاة ،وح ـن ـوًا» .فيما يهديه
الشاعر والناقد محمد بدوي ديوانه
«ت ـل ــوي ـح ــه الـ ـنـ ـسـ ـي ــان»« :إلـ ـ ــى إدوار
الـ ـخ ــراط ل ـشــاعــري ـتــه ،لـحـســاسـيـتــه،
ليديه العليمتني ،وبصره الحديد».
شعر العامية املصرية يحظى بركن
ك ــام ــل ف ــي م ـك ـت ـبــة الـ ـ ـخ ـ ــراط ،وك ـث ـيــر
مــن ال ــدواوي ــن مـهــداة مــن أصحابها،
يكتب فؤاد حداد إلى الخراط« :تحية
إع ـ ــزاز وت ـقــديــر ي ــا بـسـمــة ف ــي محيا
الفن واألدب» ،ويكتب إليه األبنودي
واص ـفــا إي ــاه ب ـ «الـفـنــان والـصــديــق»،
أمــا أحمد فــؤاد نجم فيهديه ديوانه
األول «ص ــور مــن الـحـيــاة والـسـجــن»
بعبارة «مع تقديري».
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