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D'après un document sonore authentique

- هناك بغري شك يف األيام الخطة التي عشتها أشياء وأشياء مل تقلها يف األيام التي كتبتها يا ترى نقدر ننصت إىل بعض 

هذه األشياء 

- هذا ........ جداً وأكرثه سيايس ورشحه يستغرق وقتاً ال يليق يب أن أختلسه من وقت املشاهدين ومن وقت 

التلفزيون وأهم ما ميكن أن أقول هو أن من األشياء الخطرية التي عشتها وسعدت بها فيام بيني وبني ضمريي وشقيت 

بها يف ظاهر األمر ما كان بيني وبني امللك فؤاد رحمه الله وامللك فاروق رحمه الله أيضاً من اختالف يف السياسة أنا 

أطالب بالدميقراطية والحرية وهام يريدان أن يكون األمر لهام وهكذا وكذلك ما كان بيني وبني الوفد املرصي يف أول 

األمر عندما كنت أكتب يف جريدة السياسة التي أصدرها يف الرسية وهذا أو هذان األمران الخصومة بيني وبني القرص 

وبيني وبني الوفد هذان األمران هام اللذان أثارا هذه الثورة الهائلة التي شغلت الناس عاماً كاماًل حينام صدر كتاب 

يف الشعر الجاهيل فالخصومة مل تكن دينية وال أدبية وإمنا كانت سياسية وشارك فيها األزهر باسم الدين ولكن شيخاً 

من شيوخه رحمه الله تربأ من أن يكون له دخل يف الخصومة ودعا عىل الذين حرضوه وحرضوا األزهر عىل هذه 

املشاغبة وهو القرص من جهة والوفد من جهة أخرى وكم تلقيت كتب التهديد بالقتل من أجل كتاب الشعر الجاهيل 

وكم تلقيت تهديدات من أجل أشياء أخرى ال مصدر لها إال هذه الخصومات السياسية 

- دكتور طه يف حياة كل عظيم مثل تأثر به ومفكر دله عىل قيمة األشياء ومعلم هيأ له الطريق هل أطمع أن أعرف 

جانباً منها

- أظن ال تطمعي يا سيديت ألين لست عظياًم

- هذا تواضع كبري

- لست عظياًم ومع ذلك فقد تأثرت بكثري من زعامء الثقافة القدمية اليونانية والالتينية ومن زعامء الثقافة األوربية 

ومن زعامء الثقافة العربية وكان أهم الذين تأثرت بهم من زعامء الثقافة العربية الجاحظ من جهة واملربد من جهة 

أخرى فقد كان أول ما قرأت يف األدب املأثور كتاب البيان والتبيني وكتاب الحيوان والرسائل للجاحظ وكتاب الكامل 

للمربد وهذا أثر يف تأثرياً أدبياً عظياًم إىل جانب الدروس األدبية التي كنت أسمعها يف األزهر من األستاذ الشيخ سيد 

عيل ............... والذي قرأ لنا ديوان الحامسة ورشحه لنا وقرأ لنا كتاب الكامل للمربد وأخذ يقرأ لنا كتاب األمايل أليب 

عيل القايل وكل هذا أثر يف حيايت األدبية تأثرياً شديداً 




