
اربىآص
ومرنهتصشإصاً!لمحدشرسسروأا

.ومتشعبمتسعالموضوعهذافيا!لام
ةاث!،ةاروثمكلاتهي4،!فكلانفصهاالنئقافةهومجالهلارمتصع

العرجما.الوطنفبم

ت!تتدرجورانآدراإياالقضرونصءوفاينتطملانهومتشعب

.محددمبحثاومؤدرو؟ضوع

لاالبحتصذاانالقولا)ىنم!،رعانتلايحمسنذاكاجلمن

توء"د"ع،اوضوعااطراؤءببعضالماممجردقلمعجالةيكونانيعدو

.الفروعدونالاصيلعلى

النشرمش!ت-آ

الشئربمشكلاتونبدأ

الدثصإبمنا"طبوعكميةهزالىوركلةالمشكلاتووذهرآسقي

الواحد.

اصص-نفي،يتراوحالصومالعربيالكتابمنالمطبوعفمعدل

بحضغيردلكمنيرستثنىولا،نسصخهآلافثلاثةبينما،الحالات

والمعاجم.والجنسيةادتيةواالمدرسيةالكتب

تبئذاكةك!تفاوتعلى،الاولالمقامؤي،الاميةالىداكومرد

.ءيالشهب*فرالتبسطيحسنوهنا.واخرعربيفطر

رفموهو.ستمةمليونمئةمننحوايبلغالاحي!اءالعربعددان

فىالمواطنصنلاعدادلثمأملجردايمادي،يحتلانبهخليقضحم

هـرديبلغالتيالاممهيفقمءبة.جداءإليةمنزلةالمعموربلدان

يزيد.اومليون.ئةابنائها

،(مليونا975)الص.تجيةالامة؟الىواليعلىهيالامموهده

،(مليونا24؟)الروسصقىفالامة،(مليوناءههأالهندية!الامة

،(مليونا121)كأالاندوفيسيةالامة،(جملايمين502)الاميريهةالامةة

.*)ملاشين31.)اليا؟نيةفالامة(ناملء1149)ابى!دصت،نيةفالامة

المنز)-قي!ي،المواطنينتعدادص.تمن،تجيءالعربيةالامةاناي

...الارضاممبينالثامنة

بإغالاحياءا!عربعلأدفانثانيةناحيةومن.ناحيةمنهذا

ايطالصباسكانعرروص"ف،أمليوظ05)فرنساسكانعددضعف

،(مليونا55)بريطانياىهـكانعددضمف"نإ؟وقر،(ملهونا152

.لصدردـالاممالذيالديهموغراؤيال!،مكتهابمنمستمق!اةالارؤ،م*

.الملت!ررة

!"

(:شراصء

ؤضصح

.(مليونا95)الغربية*المانيا

الانفس.فيفلة،للهوالحمد،نشكولاانناكلههذاومحصل

يهبطالمعاصرينالعرببصنائةافيثمافي.بنبنسبةالاميةانتشارولكن

ملإونتحنرينا)ى،طبصانظهـيةنطروصهةكلن،العربي،بال*بجمهور

أثيوبيا.اورومانياسكانعددمنقريبا)ىايفارىء

على،نسببيا)صفيرا،الجمهـورهذااهتىماتتوزعاءتبرنافاذا

هـوالاميةمننوعاالواقعهذاالىوأضفنا،المعرفةموضوعاتمختلف

والجارو!إتالكلياتمتضرجيتجملالتيالاميةهذه-المثقفينامية

اعتبرن-،اذاافول-الجامعيةدة18الئنصنيلمهمبمدالمطالعةعنر:ءطعون

العربيالكتابمنالمطبوعمعولهبوطءنللعجبمجالبقلمكلههذا

ذكرنا.الذيالمستوىالىالواحد

أمةالعشرينالقرنمنالاخيرالثلثديصةىنزاللاانناوالحق

الاهـمفيفراءناوان.تقرألاامة،الحالاتاحسنومي،اكل.يئ

اسفومن.الجامعاتوطلابوالثانويةالاقيائيةالمدارسطلابالاغلب

اللغاتمناكثرأوواحدةيتقنونيكادونلاهؤلاءمنكبيرافطاعاان

الكتبمطالعةالىالعربيةالكتبمطالعةعنينصرمواحستىالاجنبية

القراءجمهورمنجببداجزءانفقدوبدلك،الفرفميةأوالانكليزية

فقدانالىدلكمردولعل.كسبناهاننااليناخيلحيثمن،ضالمفت

هـرجمااومؤلفاالكتاباكانسواء،المطبوعةالعربية؟لكلمةالتقة

لانمعذرهـ-الاج!بيالكتابعلىالتمثقيفالىالتحولينلهؤلاءولعل

ظنهم.بحسنيحت!ظونكيفيعرفوالمومترجهثرضا"ؤلفينا

الكت-،بمنالمطبوعكميةهزالارالقولالىحاجةفيولسنا

"ةنه،غلاءالىاتابروبا،انتاجهكلفةرفعالىءوديالواحدالعربي

رواجضفوااداالاالنشرفيوزهدهمالناشرينارباحتدنيوالى

هـ-لمىمفروضااومقرراجامعيااومدرسي!اكتابايكونكان-الكتاب

،الكتابعائداتفيةاضءحهزالالىئانيةناحيةمنيؤديكما-الطلاب

والترجمة.الطايففبمزهد!مالىوبرالض،لى

مكاف!ة،الفشرمشكلاتمن،الاولىالمشكلةلهذهعلاجوخير

يجهلواحدانسانالعربفييبقىلاحتىص،رمةجديةفيالامية

واني،المطالعةحبعلىالطالعالجيلوتنشئة،والكنابةالقراءة

سللمطالعةالتدريسساعاتمنساعتيناوساءقىبتخصبيصذاكنيكو

احسنفاتتوالادبللغةءد!لصاكنت.لومبنفسياتبعننهاطريقةوهي

مادالاتاليالطلابنزعةمنيخففنحوعلىالبرامجولتعديلسا)ختائج



صةالثقافعلىويؤكد،الاحياناكثرفي،فهميخمرمنالحفظعلى

المفيدمنو!ل.الاولالمحلفيالمطالعةحصلةهيالتيالصحيحة

مادةهيالرورميةالامشحاناتفيجديدةمادةادراجنقترحانهنا

.الحرةالمطالعةثمراتمنثمرةفيهااغوزايكونالعامةالثقافة

بضروبالمدرسيهالمكتباتتعزيزضرورةعلىالنصهنايفوتناولا

تكونصغيرةمكتباتالطلابمنالمتفوقينوباهداء،المثقفةاكتبا

مجلةمنالاخيرالعددفيقراتوقد.محترمةمنزليةلمكتباتنوى

المتفوقينهؤلاءاهداءعلىفترةمنذدرجتالكو/تحكومةان"اًلعربي)ء

ت!اجمنلفميروقبمابتزويدهاالمطافن!(يةفيتغريهمللكتبصزائن

اقطارؤيالتربيةوزاراتصهتأ-*اناء.نىص(لحيقلبدوهو،الفكر

كلها.اهروبةا

نا،المشكلةلهذهصزئيكحلارىانيابل،فحسبهذالبس

قرركأاوبلد"اومدينةكلفيهامةملأةبةباثساءالوزاراتهذهتعنى

منمزيداللمواطنينتتيحالتيالمتحولةالمكتباتيوبانشاء،عربية

وزارةكلنرصدواًن.؟أحديثإجالنتعلىوالاطلاعالقواءةامكانات

هـنيقللاعد!لئراءس!ويةاعتماداتامربيةاالتربيةوراراتمن

يتعودوبذلك،النشردورتصدرهجيدعربيكتمابكلمنالمئتين

ابالك!عائداتءتتعاظم!اكأأ!اضاعة8وتنتعش،المطالعةاعربيا

والمؤلفين.

وهى.الصحيحانقداغيابهياكمثرمشكلاتمنالثانيةالمشكلة

هـسذهمثلعلىمحنلماوقائمةتكنلمان!هابمعنى،مسشجد"طاهرة

الضادمعالذهبيعصرهيحياالنقدكانيوم،قرنثلثقبل،الحدة

ا(قالةكانتويوم،عبودومارونالريحافيوامي!ونحسينوطهوالمازيخط

.سلبل.وتخفضكاتباترفعانعلىقادرةالنقدية

تجريحااو،مجاملالظاتقريكونانيعدولاايوماعندناماكل

لمادةالمخلالتلخيصمنضربعلىمبنياتعريفمحرداو،متحاملا

الخفبفالاستشهادأو4لفهرت؟'حافالاستعراضاو،الكتاب

مقلمته.كاو!رات

الجيدالكتابعلىيدلهمنالمحدودقرائناجمهوريفتقدوهكذا

الكتبمنالامواجمتلاطمخضمفييتخبطالغرلسابحبااشبهفهو

،يومبعديوماًنقللماناسبوعبعداسؤعاالمطامعاليهها9تقذالتط

فى،يضطرونفهمالجمهورالىنتاجهم/قدممنا)ناشرونويفتقد

مستعارةباسماءمثوراتهمعنالمقالاتلكتبواانالى،الاحص،نمنكثير

منهاكلفيالتحريرهيئةلان.اًلثقاف!الادبيةالمجلاتفىلتلصرج

منهاكلروبزانيةلاناو،نتاجالاتقيييمملىقادرابصيراناقداتضملا

مناثرعنلادراسبوضع،معيناجر'قاء،ماناقدتكليفعنتعجز

تحت!مينوالس!الغثويس!ويالمقاييستصيعهن"ومن.افكريةا+ثار

تخصصحينفى...،)اخيراالمجلةالىوصلتالتيبالبم"باب

?هحاتامحضارياالعملفيالمسهمةادلدانفيوالمجلاتالصحف

الجمهورتهديموضوعيةبموازينوتقييمهاالفكرثمراتلدراسكأبكاملها

وقد.ووقته4اماالقارىءعليهاينفقبأنالجديرةالقصمةالكتبأىا

م!4اءعبححدا،ابلداناتلكفي،الناقد؟رأيالناسثقةبلغت

بابفيأو،جريدةمنالادبيةاصفحةافي،مابكهـتابالتنويهمجرد

بردارت!علىواية،الكتابلذلكمحربرشبه،مجلةمنالنقد

"حافتناتأخذحينالاعندناالنشرامريستقيمولن.الناسباهتمام

!لامالاتابرع41وتجندالصحيحالموصوعىبالنقدبالعنايةنفسها

افاسطالعانانهارناشرب""يقنفقطوعندئذ.ثقافةوأعمقها

مناررحابمرالكتابهذايمرلمالجيلحياةفبىالاثربعيدبكتاب

تقريبا.يومكلالبوميحددثهطماوهو،احدبهيرثعرانعير

اصالثة،االمشكلةالىبلمصاالنقدغيابعلىالمقتفبا)كلامهذا

.

لا'لعربي'لحطبلعاله.'حربه!سعع!'ص..------ع!

المثقفين-واميةالامينأميةمنبسبب-الحيويمجالهضيقيكفيه

جمهورالىوتقديمهتقييمهعلىالقادرةالمثقفةالاقلامغيابيكفيهولا

الادراجفيبهقىحهثارؤابةامنغليظبجداريصطممحتىالقراء

بعضؤكه!،لي،لاعداممحليهيحكموحبث،الرؤجمب-ا"يفئريثمااسابيع

النفس.ءشالدفاعفرصةلهتتاحانغيرمن،الاحوال

الثوريةبدعوىداكاوالعربىالبلىهدافيمنعكتابمنفكم

والاقالاكأءكىالمحافطةوبدعوى،حيناالرجعي!ةوبدعوى،صجمنا

يفهملما،رقيباًن4"قيداو،اخرىاجي،ناالقاؤمللنظامالتعرض

فياًلرقئرحتير-رددماوكثيرا.مراميهفهمأساءأومراميةحقيقة

الحمراءالعلامهوضعاىاالامراخرليعمدكتابعلىالحكماصدار

اذافي،قث.4لنالرقيبرؤور.،ءمناحدابانذلك.للعافيةايثاراعليه

.فابرازتجرأادا!صبهن!سهارقيباهدايفقدقدحينفي،منع

وان،الخاصةوضروراتهالخاصوضعهعربيبلدملاناعلمانا

اخلقايفسدماعلىينطويااعربريةا(طابععنتصدرالتيالكتببعض

فيدائمايكونالخطرولكن،الوطنيانضالاقضببةالىيسىءاو

ولمعل.شبهةلادنىاستخدامهفياوالسلاحءـذااستخدامفيالمغالاة

اتحادالىالكتبعلىالرقابةباهريعهدانالمشكلةلهذهعلاجافضل

الاصابةالىدنى3و،الانصافالىادعىؤذلكعربيبلدكلفيالكتاب

البلدانبعضانأعلمانسروريدواعيمنكانوقد.الحكمفي

الرائد".التجربةبهذهاقيامافيجد؟تفكرالعربيء

المثةفن،رامية،الا".ئناميةا*،رمنالعربياله؟،بسلمفاذا

النجاحاساببدلكلهوتمتالرقابةشؤونءنالممه،ؤواينبعصوامية

7!!ةهي،؟لذاتنجاحهءنناثئةمسمتحدثةآفةمنيسلملماها3

المشكلاتتلكأدهىولعلها،الرابعةالنشروركلةهيوتلك.التزوير

منآخرضربالىالمرةهذهومردها،ا)نفسءلمىمضطضةواشلمها

ان!فمسهم.ينتنرالضامه"هوالام!

لهاليرالدخلاءمنفمةاليومالنشرعالمفيانالامروتفصيل

فلا،والطباعةالنشردورعنالصادرةالكنبترصدانالاهم

الىتعمدحتىالرواجببعضحظيقدبعي!نهكتابابانتتسامحتكاد

ك!االسوقمنالاصيلةاطبعةاتظردشلألهةتجارية!عةفياصداره

.الجيدةالعملةالرديئةالعملةتطرد

الناء-حالكاتبكانفاذا.ءتعددةاشكالاتتخذالآفةوهذه

كاماتهاب!فىعلىواجرىمنهنسخةشراءالىالمزورعمدمتهـجما

مجردذاكصنيعهبئنالناسيوهمانفيهايحاولتعديلاتوفقراها

وأالاصليةالنسخةثمنفيصفواقالاسالىبهايدفعجديدةترجمة

هـلىادخىلقديماثرعنمحققهـةنسمخةالكتابكانواذا...اقل

المعنويالرخصبدمغةالكتاب-دمغغبيةتعد.للاتوالشرحالحواشي

.والمادي

لشىاترجماالكتابانبقولهاجابكصنعمافيناقشتهاذاخى

النس!رسةوان،الانسانيافنراثمنجزءواكنهلكشخصياملكا

الاسلاهـياوالعرببىالتراثكلنقطعةهيالمحققةالطبعةعنالممسوخة

سدنةمسموحيلبسرلماذاهذا-لاحدجرايكونانيجوزلاالذي

!لمىييسرانهمهكلانؤءزعملخدمتهاانفسهمالناذرينالثقاؤكأ

...عليهالشعبيةال!مةباضفاءاكتاباافضاءالناس

،الثقس-اتوالمحققءنالحقيقيينإبزبرجميناجهودتضيعوهكذا

الننسي"توكالس"بكتبتسميتهعلىاصصحبرماالاسوافىوتمتليء

اثرل!فىاكانوقد.تقريبااًكلفةبعرلشباعالعرباتعلىتحمل

واكاشرين،بالشحقيقالمحققبقو،بالرجمةالمترجمبنتزهيدفيبعببد

الاجرةالسنواتفيالكه،بصناعةبهااصيبتنكسةوتلك،بالننئر



قبل.منمثيللهسلمرفنلمثحوعلىالماضنية

كتابهؤلاءاسرا)قرصانيحلوعندمانيكوالاعكلمالبلاءولكن

افتاءاىارعونفض!4متوسطأوكبيبربرواجحظيتح!ءفكاوزألءمكلن

-اماقىالاصلطبتىلنخرج!!الاوؤسهتءطابرعاًلىويدف!ونها.مئهسخكأ

،حتار!وحتى،كأإبكتاحرصالتيالننتردارواسم،نفمى"اسيك

ا)كاملالتقليدطريقمنالجريرعقياخفاءالىءحاولة-في،ايه"،اطبما

إءهلمة.اأواطوابعمؤرريلأرشقةكلى

اللصهوصهـصه!المجتع!-صااخطراوورص،ناهؤلاءانوتدي

إجاتؤراو،رمحاجةررا4الممرؤعاىيقدمزرالعاديفاللم!!المادببن

4.دجن!وزمالصرامطعم،فىكصا،قرفوننعايقتروزنفطا!،هشء،ايمالضيق

غيى--دقى1اماموارد"نالمؤلةل!لاء.!كوىل!وؤ!الموامبن!قمن

آ.،ؤهما!ميشافلمافي،ئا%مالأ/نصبمطكايشت!سونهاو-كؤل!"-،م

داكعلىوالاءنالة.ال!ءيشعاكأر!ا.ونرصءةا"ز!لةالشركةهدهكببر

احكهبم!،اوؤيقو،!.ءنوطه،اء(نفاوطي؟:"باز-رشن!د3،كثيرة

ؤلحموسيريزوا)ىاخيراالامرب!أ!ووصل،اسصهوري9الرواي"!د

.،قالطرعلىلهيةشاله،يةواجبعربيةاخرىومواجعالم!بر!

تنئروعوة"عالىيص،ران،المش!كاكألهذهعلاجا،أراهواًاتي

برلتزواؤ!"يمتهروواض!حا.ؤحديدايرلتؤوا"فهوم4"ؤيحددخاصر

بلوحدها،زورلاطائلتهاتحتويئعالمقور،تافصىتستحقجريعة

فيالناثرينا.ؤحاداتتمعدوالى.س!واءحدعا!ونجائعهالمؤورالكتاب

افكنارءلمىالصطونفمم!4ل4تسولمنبكلايتنئصهيراىاالكلربيمةالبلاد

هـنوطرده،المكبحا)ممشكلهداعلىالاد!لآحقوؤ!مءلمىاوالاخر)ن

مكت:-فىبمصاصكلهقاطعهوالى-في!أعضواكانان-عض"!"نهـا

ث!لبرايالمزور،قمعقيماءلاوعؤوركتابايعايروجاويتنشعري

اًلتمامل.اشدن-،لمن

ف-يةحهبخهطةعاىحديثاال!وريةالا!لامورارةدرجتوفد

-ى1االكت!منثت!ةايةبدخولا)مممهاحبرمدم"فضسالبابمدا

ا)ثمرعي،الناثرمنرسعيةرفآتورةءرفقةكنلمماالسهورإقىالاراصهجم!

التي"ا)قرصةمصانع"عنصادرةبافهايقنمشبهفىحئهكلشبعصإدرة

،كدءالئشر!*كقبل!!دداتساء،الاح!وةا!ونةفيتث!ه(طهاانمع

.الاخطارباعظم،العرجمبماالعالمفي

.التراثواح!باءالترجمةفوصىءمشكلةاخهبرابقمت

رجمة.اةاعصرندعوهاطنسمظبءعصرفيا!بومن!ثساتا

نيالاسااإتراثروائعترجعةا)ىمحتاجونامصرا!ذافبماونحن

الترجهةحركةتنظمانمنبس.مخربياامراث11هذاكانثرقيا

الى-ىارعونيرم!شرين4الىنجدالاواو؟تا!ماسعلىقائملسهلموفقا

العاجل،بالربحعليهميهودبا!جديرانهيصتقدث!كتابكلترجمة

واطبمتانمهفت!صدراصء؟ناالواحدالكتابترصهكأالىويخسنابقون

وعلى،تعفيبريدةواصدةترجعىكأانحينءلمى،اكثراوءتماتنلاث

حتىلاحديخطرلمالتياكتبباحآفلةالعالميالتواثخزائنانحين

العربية.الىينقلهـ!انالان

ي!عصلحونيئالناتنربةة!اناموضىاهذهاسبابابرزمنولهل

ناغيرمناودلكوك!اصحمابهايستاذنواانغيرمنالكتبترجمةالى

تكونالبلميةانفيثكولا.بالتربرمةالترخب!ىبدلا!بهمايد!وا

3نرجه-4منباكثريفاحأثما!رصمةاح!ؤ،ثرنجتمتري-!نوامرادهى

الىويضحطر،الاسواقفيطبمتهؤتكهـد،4نفمميالكتابثرعيةعيو

ا(!بقاحتصاربههـالىمنداكيلجئهوفد،*القضالىاللجوء

ترخيص.اواذظغيرمنالمترجمةكتبهفصءعر

لهالةربيةالبلدانبعضانالداءهذااد!صشراءعلىيهـمماعدومما

بتلىثالتزما!خربعضطانصهـنؤى؟بررن؟:!افيةلانحتك!تلوم

مااسءمنإدةفرصة4ا)ثمرعيالتر-مةناثرءلىيضيمصعا،الا.لفاؤية

بعرببلدناثريبينمتكافثةغيرمنافس!كأننئ!وءالىوءؤدي،دممه

.

:ص-،ص..-جه

الانحتى"لمهزمامافىقيالمربريةالبلدارعلىنت!ىارحف،ومن

لء-يصهحوددئد،الاتفافهكأهدهتوقعالىرو،درانبرنتفاقية

.الىقابكا(ئلةتحتيقعءملابر!ا"رحصغيرترج!ة،لايهس

عصرايضااليومن!شفاف،ثانيةناجيةومن.ناحية"نهدا

الىيحتجلاالاحياءهذاكانوادا.والاسلاميالمربياإتراًثنيساء

اإغربيةدالاثار.كنظيمالىالاؤلعلىءحتاجفانهاحد"نصجمهط

نجدفانناداثوهع،بر!قذراتهالمؤلىاإما!بايلاؤطتعد؟ن!نترجديرة

بمض!اانحينفي،اءتنثامبآيا!(ثر)قمنيحظلمبمضها،

رغننثرقد،وامثالهإلبلاغةأونيبملمدالفروالمقدلاغانيى،:خر

.المالىاىقتللج!هـوأمضبمكأذلكوفي،ة

هـدهحدةمنالتخفبورط"،ىونتت"أنالنشردورامكاىوفي

وبدلكا!اءوركا:متزمأضيا،رلأ9+نت13المعلزتبادلطريقعنثكلذ

مار"9وتضنؤاواحداالاترمكررةظبلطتاصدارفيالتورطجمعب

ت!عداناقترحوانا.المظبهيم،تراتءننشرهالىيسبقلممابمثى

مختسفءفيالدنبانحاداتاش،المرد-"بالجامعةالثقافيئدائرة

وب*لمكنشرتاكيالتراثر؟خبجداولتنظيماىا،المربيةبلدان

ا؟شتغلوطبر،،ايمم!تي،ؤجملءئالنورترلموالتيبالئشرجدير!

.ال:قذريالمعلصوانبءناجانباهذا؟

أ)ةالصهـوىرمهنجته!االتيحكللاتالمنةابررر،-دلي/!،ربا،!اتلك

وهـسوابىحى-ثمنانئانيص-مالقييم(ىالكلاماىاا!نفكدقم..ءيا

مننلاثالىر،لالفار!زجتزىءالم!،ا!لض"صيئونظرا.الهوريعنبكلات

فيبالم!اجةواجدرهااحاحاااكثرهاانهاالينايخيلالمث!كلاتده

لة.العجانسه

التوزيرعمتنم!ت!؟

مشكلةوهي،المملةاحراجءلمىالمفروضكل"ا)قيودبمنئصكلةونبدأ

.استثناءبلاوالمورعهنالنانتريئجميعبنارهايكتوي"مية

لمكو!يالصزفيقىا)فيودفاما.وكليصزئي:نوعانالقيودهذه

.واحدةمرةتحالرهاىعيرمن"حديدمجردالمعلةاخراجتحددضي

مم.بئبعباخثهريةاوسنويةاجازةاًلموزعمنحطريقمنذلكيتمانما

ؤواتيىرمن!قالمهبمايفتانثمرظابىلملأد!لةمناخراجه41كق

المختلفلآ.مصادرهامنالكبثراءفيالمبلغهذااستخدامه)ستيراد

منتغنيلابحبثهزيلةتكونماغالبا"ا!وتا"هذهانذكرنا"؟ى

اطا!ا!"ايةفييؤدياربهخليقالضقيببدهذامثلاىادركناوع

جانببتفطيةالاكتفاءعلىاكراههوالى،المورعنشاطمنالحمدى

الحركةنصابوبذلك،الكتباىاالمحليةالسوقحاجةمنمئيل

كثراالمثقفوىوير،رم،النصفيالشللبمثلالعربيةالبلادفيضقافية

اليومي.عملهمفيعنهالهمغنيةلاالهنيالمراجعط

بلى-دمنالمعاةاحراجتحظرالتيتلكفهيالكلإلأالقيودواما

تفانن.كاملاتحظيراواك،نئريناكتابباالامرات!صلكلااآخرلى

نسه؟ط!علاولكنكالمربيةالاقطاربمضورءمنشوراتكتسوقاطصتظيع

ؤجمارعبتاداعيكوليس.الافطارتلكمنمبيعاتكحصيلةكراج

الصيسنةتلكءنللافادةوسيلةعنالبحثالاالتوزيعفي!ستمرار

يرتاحلاملتويرلمةرطرقاخراجهاالىالسمياو،نفسهالقطرحدوداخل

الحية.اضمائراذووليها

منورعكنةنسبةاؤلتوزيعالوصعلهذاالحتميةالنتيجةو*كلون

لشتىال؟خرضاو،الانثارمؤهلاتكللهالمهطةالحيدلكتاب

.اقانوناعليهايماقببطرقالهعلةاخراجالى،ظراءات

بصورة،القيودرنغعيرانركلةإهذهحلمنارىولست

عربيبلدايفيالموزعونيتعكنبحيمثالمملةاخراجعن،لنتثنائبة

عرببمبلدأيؤ!اصاثرةاالكنبمناليهيحتاجونماكلطلبن



هـ"مبيعا"لهمناتجعلىالحصولمنالناشرونيتمكنوبحيث،خر2

معيئاناشراانالمحاء"للسلطاتئبتاداتى.العروبةاقطارمختلف

ناحقهامنييئئذفعتالحروةهذهاستخدامالاءمعيناموزعااو

.داكبعدعليهالقانوناحكامتطبهقاىاثم،اولاانذارهالىالىتعمد

انها.التوزيعهشكلاتمناؤانيةاالمشكلةالىا!نوئتل

واحىدةرمؤسسةالعربيةالاقطاربعصفىالاسنبرادجصمشكلة

بد"،ديبادىء،نشيرانالانصافويرقنض-يخا.واحدةفوميةثركةاو

النشرقطاعشبينال!قةتنظيمعلىس!اعدتقدالتجربةهدهاىالى

الا!ف(نالناشرونيس!نطيعواح!ةبر"ةالهماملفحصرتواننوريع

مضطرين،عيرفهم،تجاههـ!المالمهةبالتزاما*،االوفاءعلىقطرتهاالى

القطرهداالى،س!قىكلمرةاووصلكلمرةا!طيراطالىبههـ،

الاجراءاتباتخاذلئتهديداومبيعاتهم4ةحصبلقبض،داكاكالعربى

لقبض!ا.القانونية

محاد/برهواحدة؟ومءةشركةاوؤلىمممة8بالاستيراداحمراىبيد

دلك.كلةالمفهـتهعلىللكلامب!اقدظاتءاالحستةهذه.ؤحجباتي

كادلاافثةوتمكينا،ا*تابالرريةتقييدا،اولا،احصرا،ؤير"ظ

ؤظ!رفيالثقافةمصائرفيات!خمءناًلواصدةاليداصابععاىتزيد

بهذاالآخذةالبلدائب.ضاىايصللمجليلاب3.نفكم.بكامله

وا،نافععيراًنهارتأىء"المصالمؤس!عةعنالم!ؤولانلمجردالنظام

شرابهكنلانهنف-ولولا...للرواجم!هلتببراث،ضروريفيبى

.4ع،قيمنهفجااو

كبيرقطاعويحرم،الكتابوجهفينهائياالباب.!مدوبذلك

مئهيفيدواانبهمخلإقاكانجديدؤكرياثرعلىالاطلاعمنالقراءمن

ال!.يتعرفواانلهم!درلو

بةالمت(تالمؤسكيالمسوولينانالنظامهذامحاذيرومن

ما،كتابمنالىتواًدهيمبعيالذيالعددتقريرفييتفردورماكثيرا

ذاك"صرفييتحكمونلكوبد،والطلبالعرضقانونعنالنطربصرف

وتمسوإقه.روابر"امكاناتمنوإحضفونالكتالط

المسؤولين"مزاج"يحكماتها!نظامهذامحاذيراصطرولعل

نشردوربمصائربل،بعينهاكنببمصائرلاالمعه-ةالمؤسسةعن

مندارعلى-لآخراولسبب-المسؤولونهؤلاءيفضبفقد.بكاملها

علىاهمالهاالىكاملااحجامامعهاابزعا"لاعنفيحجمونالئشردور

مركزفيكاىاذاوبخاصة-والمرء،الطديباوارمحقابسبيل

!!ويضفعءخرانلمى2قادر-المسؤولية

ولفد.العربىامالعافي،فريدةوربط،جديدةبةتربىانها

لاعليهاوكلا!".الافطاربعضهم!واخفقت،الاؤطاربعضفينجحت

الىنحتاجلا!ا-عنهاالمث!ثقةالمر!"ساتمنبئياكءشيحيستهدف

ا!الق.!ذهلاجت!ابلجهـداإةغاتب!لواز!اخاء!كأ-القول

-3-

الضوريع.شركاتفقدانوهيالاخيرةالمتفكلةبقبت

لتوزيعالمنخصصةالتهنركاتمنعدداالعرليبالعالمفيانصس!ء

توزيععلى،تكاداو،نتنصاطهازتمصرالشركاتهدهولكن،المطبوعات

حقلفيساالفةتجربةلبعضهاكانتوق!،الدوريةوالمجلاتا?حفا

الفنيمةمنمكت!"ابى،بهدااغلقتماسرعانواك!لا،ا!ض،بتوريع

.ر"لاياب

3

الىايومامضطرةنفسهاقجدالنشردورمنداركلانهئاومن

كثرداوبوكيلذلكعلىمستعيثة،الخاصةبوسلأللهاكتبهاتوزيع

اليييصللمالتيالعربيةالاقطاراكثروما؟.ذاكاوالعربيالقطرهذا

العجيب.الوضعهذامنبسببالبشردورمنكثيرنتاجبعد

بتوئريهالمتخصصةالشركاتقباماىاالحاجةامسفيانناوالواقع

القراءفيجميعيديالىيصلرحيثكلهالعرديالوطننطافىهلىالكتاب

الصحيثتصلكما،المحيطالىالشليحمن.القرىوجمعالمدن

قم،اذا،بهخلمقذلكانفينثىكخاولس.لسواًءسواءالمجلةاو

.الامامالىاثواطاوالتوزيعالئشرصلةيدفعائ

شركاتقيامالىالحاجةامسفيانئابل.فحسبهذاليس

فييتوافربعميث،عابرنطافىعلىالعربيالكنابقوريععلىقاررة

الاسلامببةالبلدانفيوبخاصة،مكانكلوفي،واسياوافريقيااميركا

سوقأولكنها،العروكماا(!كناباسواقمناساس!بةسوقاتعتبرالتي

مهملة.اومج!ولةالح!ةاهذهتىتزال

العالميالئطاقهذامثلعلىالعربريالكنابتوزيعانؤىريبولا

انهبل،فحسبواؤللإنالناشرفياوضاعت!ينالىيؤديان

وحديثها،قديمهاالعرببة،ا!ثقافةسثرالى-اهموهدا-يؤديل!وف

الدائسرةهموممنهماركونانيضبضيمطمحوهو،كلهاالد-!في

العربية.ادولاجامعةفيالاءلاميةالثقافية

تتصأونبأنيقضيباقتراح،المشكلةلهذهكحل،نتقدمانبقي

علش،العربياوطنااقطارمختلمففي،العربيةا)ئشردوركبريات

تستطيع،بماداركلفسيهتسهمضخمبراسمالعربيةتوزيعلثركةاثاء

الدناأرجاءالىالعربيالكتابايصالالامكانفييصبحوعئدئذ

فلاالسبلايسرمنالانتاجتادلىايضاالامكانفيويصبح،الواسعة

غيرهما،دوناللبنانيا*نابواالممريالكاب"لشقاصراالتسويقيعود

.فكممنكتاهأياءانموطننشركاورـلالات'جاث!قافيالعبربييختظمبل

القوميابطاقاعلى-مفموراظلكبيركتابمنوكم،مجهولاطلقيم

ليبيا،اوالعراقاولونسفيمولوداومط!بوعانهلمجرد-اعريضا

.لبناناومصرفيولشي،الصبديارمنغيرهااو

الاقتراحهذاالعرب!يةالبلادترالئاشريناتحاداتدرستلووحبذا

الذاساعرففهى،باخرىاوبطريقةتحقيقهعلىوعملتالمتواضع

تح!يقه.علىاو:8سواقدر،بخطوه

ال!معلبكيمنير

ثيين(اللبنلالكتاباثحاد)

حمسحيهسي!

!ضصهئالتم،!صمدمضحك!ركا

االقاومةلشاعرديواناحد!

ضال!ضزأل!

،ءأ!
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