
ححح!!ه

اوو!!جلهأالأ!،!قي!رع!و!قى

،اة.ليطوسمنواتأىا،صونهيخووور-بظملون.طويا"مضذسعواتأوررباالمثقفونيخوضهاالخيالتعبيرحريةجمعركة

يذالأرورباءاردبااك،سعا،اؤتهرؤيوقفهالذيبالموقفالامامالىجديدةدفعةاللبندليينالكتاباتحادوفدمضحها

ا!زعرإاموقف!نىاحتجاجاالمحربللادباءالعامالاتحادمنثمالمؤتمرمنانسحبحين،الماضياذارفيلمونسىفيانعقد

.العرربالعالمفيالفثرحريةاضطهادقف-"من

حجه--فيكب-رأاحدشماص،المه!هـ.زمرمنوفدهعودذفورلبنانؤ-بنثرالذياللبنازحىناارر،باتحادبيانأثاروقد

رونالاحادلىيتوأخذعليهوالتعليقالبيانتحلحلعلىالعربيةال!مح!طمعظموتسابقت،أرورلييةوااللبنائيةألادببةالاوساط

."مقبل!اتح!طخورونسيتخذهوصاًق!لمهموحولالإتحادوفداعضاء

لميخيةتاربقيةكوالعرليبلفكرأحريا،معركةمنالجديدةالمرحلةوقائععنكاملاملفايليفيصتن!ران"الاداب"ويهم

الحديث.الادبصؤرخو:ديهايرجع

عءلاتصالان"و!فابشطوانهـلأون!ومر!قيصفةلاالعربيةاوؤودااانال!بفانيأوفداآعضاءاحاديث10

الامه!هاد"و!وعبالارةوابرج!اعننتخاىوبدلكلادا/،!فيالسهلمطتالخلافقصة

ولما.العمو!ات-ضبوز!لاعسؤوايةي!حملطلااونيأء،مابالكلاماًلا...

و!!اوعاررلمطهيمثللاالذيوصءباالوفدهوانلبنانيالوؤدكانيوماؤصادرعدث!افياللإنانية"الشللسان"صريدةنننرت

/جوم)الازسحابالااهامهيجدؤلمم،الحرياتهذهعنءراحةبكل:ا!تاليالحدوث(مارس)آذار8؟

كل-قاهـبمراارئآسةمنصتهآنأبعدخص!وصااو"مرمن(الماضميالسبتاللبتانبنكتاباملأتحادألعامالاكلءبئادريسسهيل'لدكأوش،روى

وس-فآلىمب!العرباكنابالأت!ادال*،مالامعينمنبت!ريضالكلامال!ربالكتابلانحاداررسعالمئرلمركلحدثالذي/الخلافحقيقة

ءووف(ادر،بمىسه"!لللدكضور!اللاوالكلام)كانادذيالسمباع!يءئهـ4ارور،5االوفودوبقيةللم!ؤنمر'لهلنفنبمالوةدبينتونسمدثنة!!

.والات!حادآاؤنهريرعىبأنآجبهواءنبذلكوتخلىوتعىطياديكتاتوريا.العرب-يئوال!اوآلادباءا(فكريناضطهادفصلةحولالههـبي!ةالدول

لاموتمر.الختامي!ةالجاسقىوريموقظيرس!!إهـانأ،إبنانيالووروكاناكنمرالىاللبنابي-يئلكتاباااحادوفدانادررشا-دكتورويقول

للادبا،العامالاتحادءنحابالانسانادريسالدتورويقول.عربيبلدايفيالفكريوالقمعطهادالا!موضوعاثارة!مةمعهصمل

الامينمنزلفيعقدارزيعألاجتطفيآلاثنينامسمساءتقررالعرب"للا-إدالطما،ميئادريىسلالد.تورمنميؤلفاالوفدوكان

أكتى،باالحادءنكذاكوانم!هحب"8نيناللتآلكتابلانحادالظمميتذال"سليمانهـطل"حاويخليل،ادونيس6سعد/أبواحمد

.سور!اكماباتحادمنالكتاببعضالعرب.ملفديوانطوانعاصي

اللمبنابسنالكتاباتخإدر!الةآنكطتلاادريسالدكتورويتابع

مسات!ءلأم!مىنم!مهءناستقال(انهالريسالدىوروير!فينالالذيضدوالاضطهاد.وادبيفكرياضطهادفضيةكلآئارة!ط

.ابرمربالادباءمهـجلةتحر!رهينةديوكعضوالعربالكتإبلاتحاد،اجحرينواومعركالمغربالهرب!يةالبلدانبعضفييئوالمفكرألادباءمن

فالاللبنانيينالكتاباتحادسيتخذهاألذيإالمقبلةاخلوةاوءنالىللمؤتمرالامتطصيةا!جلسةفيالدولوةلبناني1ا"لوفدعلىاملى

فيالاحرارالهربللادباءملتقىاىاسهلمثوالاآحادانادريسالدكتوركلفياانه-رحرقيعنبالدفاعالعربالادبئءبهيتعهدشرفطميثاق

مقدمة)ءيكور،((المسؤولةا*ربرءةاالكاهقىحدية"ثمارتحتلبنان.فيهالادباءحريةتحدآودقهءاوالف!رفيهيضطلاانيمكنعربيبلد

دانالبافيالقائمةمرتهـبالسلطاتغيرجديدعربيلا"لحاداةونوأاللبناننالوفدمفهومءنتدثانهادرءسالدكتورويستالرد

ادبي"ؤطله"كلىزننرء؟ققهعلىاللبئنب-ناتكتاباتحادواخذ.ا(العربيةاديبكلءنالدفاعفياتهربالكتاباتحادوواجبألته:ءبرلحرية

رفيم.فنيم!ستوىذاتا)ىبركياتبارسآلالل:انياوفداطالبذاكواذ.مضطهدفناناو

وءطلقالبى:آن!ببنالكهابازحادانعليادر،سىالدكتوروينتمدواضطهادمنشكوىهون،كصيثوالبحهـإنوممرالمغربحكوماتمنكل

3-!"وبرالت!ر!رمعركةفيالطليهبمصربدورقيالحقبآلايما!منالوو!!بكأنتا!ربيةالوفوداعضاء3!فىانمنوبالرغم.باءلالا!

والمقاومةأتقدمياوالفكرالءربيكأاقو"يةباوايمانها)تار/نجيةعبدالناصرلمالعربيةالوفودرؤس،ءؤإن،المشروعالموففهدالهوتقد-اللبناني

الف!طبة.بذدكا"المبضانبمالوفدوراى.اللبنانيالوفداقتراحاتعلىيوا!وا
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النهايةحتىماضون

82الاردطءميوالص،درعددهافي"المداء"جريدونشرت

!ي:التالىالمقالمارس"ذار

العربالا:ب،ءان!حاد"نالان!حاباللبن!ني!ينالكتابات!حادقرر

!ئحررةاهـ؟،عابهوقفآلالتزامصونسديالمنعقدمؤتمرهرفضبعدما

*ضه/رة"-ونإ-نل!الكشابوا(ألادد،ءوعط،بيالهرامما%!طلكلمةا

ب،اك!ن!-اا)ءأدوؤ!وكان.العربيةاالبلدانمنعددفيللاخطار

داال!سمؤف-رمن"ازشحابربصهـدبيبروتالىعادفداللبنافي"ئ

مطال:قىءنا!ؤ؟ةرآكلوؤفعلىاحتجاجاونمرفيالمنعقدالعربالادباء

ب،اكنى--االمحمادقر!كذلك.العربالادباءاضهطهادبادانةالوفد

الان!،دضو-نكما.العربالكتطنياتحادلتشكنلالعهلاللبنانيمين

اءرب.الادر،ءااداتحامنازمس!،ر"اس:ابفيهيتنوحبتانننهذ؟ءوق!فه

الا"ء!نادريرسس!-لبألدكأ-ور"آتمنداء))انصلتوهـد

الر،دمزتمرالىالازخدوة-!ورئيطاللجهأنيبنالكتابلالحاد8،مال

صطوةالازت-،ب.ا)ىادتالهيالظرو!احولمتوةءحةا!عربالادباء

ااوودأخذهت،أال*كيا/تخطهةانالىادريسالدكضورانهناروفد

اضط!-،دمنا!ا!راداؤ-"أىاؤهروة4بدوشمئزت!وفي41:ء،ئيا

اتمخىفىهاوكفكتتهكأقيءبخاانوالهربرء!ةآ!لمدانبعضمبمالادباء

يوألفكرحررةءصاتد!،خفيباسنمراراللم!،نييعنالكتابات!،د

والاضطهـ،د.للمضارقةلميخهـعرضونالذبنالادباءوعنالعربي/العالم

ءكأ)فميالوص*وخ!ذادأنهايثصرع-،ناهلبنانيالوفدورئيس

.كماالابئاببئالذضلآبانحادويهايههثلالىوآ،إؤ؟هراتضماعاتالاص

ررلىاهن!8ي!حوالكدرراتخدتا!ت،ل!ضطوةتتمة!االخطوةهدهاى

واأكة--،ب40ءالادمنكبيرعددمرفءصالاخبارارضنترتعند*صا

يرإبةتد8المهـ!ابلخوؤ!د،4،!اعمننقل!صرىاوصالمصر/

توكتاهت،اءدابراووتهولىانم!*وتبالامك!لآنيكنولم،المئة

مه،بمناهننما."حواأيفومع،وىو"ثقفالادبآءبتاقامائتبمإحركةا

وورعاىال!رء!ءنانطلاف!االنهدأبيرهذهلةبارالطلبءويضصة

حدتماآناًلا.تطلي!ةب!امهسدوروءإى،لمكر(1ير-!ةوصرالادباء

التدابيم.هذهميالتماديكان

*هـ،ا؟امامزيارلمبمظاأوهـدكذوقي.!تفمنانمنبدلاكاىهنامن

اله،أموك!الك!مةوحرربئآلادبئءاضط!ادلمطا!رمري!-قى4ادازإنتر

ة!!ما،ؤرةرءرزهـوريهـىكيءصبترحي!بالكل!ةقوبلتوفد.ل!ربيا

الوؤ-ودبعضانحضى.عالجروفيلمنوبالتهاني،لآالافرادير

هنتاق"مالا.اللبص،نيدالو!ىكامةضهتتهمابتأيريدوعدت

رسه-بئود2وكاعضاءازفههموجدواألعمليالصعيدعلىالموضوعطرح

هـرز3ثلى2عاىب!ررجةالاقدامسنطهـنهلابلدازصافيللدولةتابعة

.ءض،دؤ،عواالكله"بحرءقىالالتزآمي!فرضهآائتيال!خطوة

الوء"ععاىا!ثدلميى!تحفظاتنامنبالرغم:!سالىشالدكتوروقال

ا"بضانيبنفاتحاد،الموقفءرزاالوؤو!الاممكنىايكنلملبنارفي

لسهلمطة.بامر!بطغيو

يت!؟*نترؤءبه-ضاقيرص*هى"-،وصعا!نرصصاكأ،:واضاف

يعرر-با!ايؤياحررقياء-ندفاعب،9اكرباالادباءأنحادبموحبله

وان.،-واى،ا!كر/قى-تأورقىامنحداوفكريارهاباوؤهء!يهيظهر

إ-تجاقامن"افايرالاىاوصوعاهداءلاحقمةم!مةللملأتحاداله،مالامبن

هـكواىء":ا"ىي!تض!ء"ء-لآ.لم!:*اقبلوحسبصوخةاطلاقرر!

لموةالمسالوؤ،زءبهةلى:اىمن!اوولمحورلابالرؤ-ودأ؟لصالاتابرهـب!،

9*لاءتقلالبحوو!ءقحدادقاس!:ا"رباالادباءلاضطهـادبا!نسبة

مهج؟ني!اللهءبداللطيمف.باووههرللمنه،ر!-قىالمجيءعنرضهكتنانا

عهلمة.ءنمفصول،ا/هت،ا(غربمن،برادهوعباس،المغربفي

اقرارطلبنا،!التسلميه-،قتفتذاو6لذلك.معروفةمصرواخبار
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هـكا1و،المغربملكرا)ى،الساداتارئشىاالىترسلبرهـات

التدابهر.هذهبرؤفؤطالبالب!ررإصزتطات

اسهادإتافىلرلهسزوجيههارحالمهت-"ا!مرفىنهرار،!وبا)رغم

ء-نلاربروعا*،2*دةبا!م،مصرازكيرهدالشنةنص،لبرتح!-"إبدأ

هجو"--ادنكاءت:والمصريازووصدف،ن،إلادباءبءقالضلداببئ!

بصالهسالادراءلانحادلأ)ورامالا""-نف*ياآلاله-فومع."موعلى

إفالكلآاروقال،ضدزار9وانرمء9-ئكط*%دوره(ا-سباءيوسف)

فيه.ومبالغصهـس!جحفرمصرفي2الادباوضعءن

هم!هـفياوستلاهىا)ضداببرحذهانليكلىنان4روتصالب:،حهفئذ

ر?كاى4اداما!-"ناذن.ذزكيرههـكلأانهفئقال،الأأعاء؟رير!

صحيح.

خذلاللبنانياوؤدااففراًحدلحتثقدلت9الءفبماألجلولوؤي

.تهـبرلادهمدي؟لىءلطةاررباضا!!ر!:بالا!راجاكوفودراؤور،ء

الآدفنءخرقاتخنوها(فيا!اووءطهدألانافء!اليتالآاعكذلك

اًلعبرب.للادبر،ءلالمخادا،سطسبمانرءف"م"نعشرةوالر،در!العاشرة

اؤ!اءهتصاارادواتخآبالاقاعلاقادهن:اثرومسالدكأورواضاف

اءفىان!ولذلكا-داو!س؟-،هناكننمفقلت،إتاتبر،1عنهلرصوعبا

ا،وص-وعتدارسب*-داثمائبقىالجلس!"ؤىبنةص!وولآبكلهرووقفن!

اكوتإبححلاأرلىولميالبرانالم"ءجماضيردفكان.اللم!بنازياوفدامع

)ا:روؤوكولو،كطد!!انها.عام!!ع،!ناؤثسة!*-"فىيى-تالجلسةلار

هـاءدعامناكلءءرزههـبإءه،ايرتول*لادر)ممىإلو؟نوس)ذلكمنشبمء

ل-تاء،؟هفياب،ن،دلكمع،وتددتأ.الهربآلادب،ءا.!*ادفياول

لأا،عئهسب(كلاى-!ذلمهورز"*!و!اووو!.ؤورطءك!ا!ال!ى.لءشاور"

اله،ما،مببىنمنبتحويرف!وددكالمرز!لام0لي/-،ورحزث!آهـصى،-!كطانه

وفدفسااحتجأجواعكتإذند!نت8.!!اذلكءع.ال!ه:،ءفييوسمف

."وازسحاب

ا-زهسر41رؤفىا!تيملاث2اإلى95ا-:،رأطمس.اًخيتورأردء9ولمحالا

لاتحاداىفالش.لي-رو!ءى1،4:"،ذي4!،!اوآء،داررر*إكا،و-!تتيم!!ا

!ةوحرباكأ،بواالادباءلآصر!ءطخاء!؟1احتطر!يخطوالهسمي!عابع

لات!اد)اقواة.رنض"يلءإىرر*-*هلز!،كأجم!الم-فىاح!)!اويوالفلاز-ةا!كله

تتاهزادما!--فا+ء--ءقتهـفي2،?،لملاول،-ألى،إ(الهرلىاخت،با

."اكأثإ،ءا*اتأليءكأاسا-*اهةايصشحر)1ثه،ر

ادب!صةءصادةكللمهيض::ىن!س"نارل:-،زاكظنياأ،خادان؟وو،

والى.الا!ئرىالهبربه--كأة:ا+وانفىببر*ننرءطحيرس!8لابر"دةو؟!ب!ة

.احشوى،لدابجصرمح!لى!!دمالالحماد

صرإصةءحىالدز،عفي19"كا،بقى?ىماض-ولىانئا:فواكأط

ادهـبرجمما.ال!،لمؤيوالكاهةافكرا

القومي!ةا!كارءنطلهنإهالصد!دلم؟ويالات!،دزض،ظانواهـ!

أ-راثثطلي!يا"روسدوروهش،النقهـرو--ةاهكرةاو"ن،الحررية

سةاص"بزفيواض!عماسالال!"!،ربر"!رورةومن،أ-،رإجيآعبدالناصر

.الفلم!صلص:بةالمقاومةب!دونأ

يدنالتنهاء-نلأه-ام"ءة.،"ء-،ا)إ::لأذ!اوفداوكانهذا

اعفاءاًلوكاررصه؟عا.ثدوود.ا)،ربالادباءاتر،دم!ذزصفيهذاموقفه

اهـ-ديالاصله،هـادوادانةاءكاه"حربرب"عناقدفاعبووقفتمسك!!

.آ*رباالاوباءلهيرت!رضه

ؤ---ىا)ظإءبىهدااا"ء،زهـ"بئااكأ(باافر،دوفهـ3لافىوؤص!

مبية،والثاكمروراطيةاا،ودعه،"وؤكب،ءاني-ناللبنآلمثقف!اوساط-

ةالاءضافي"اربرما!"رتروض8-!آءىا2-ةآلم!وو!سو!؟تيرتورق4كوز

.ال!وا!ةااأ-رير،تسبب-لري،والهربية

...فصربت-،11ل!ذ

اذار31إتهبة،رالص،دركددهافي(،الاخبار))برربدةوننهست



:ا--"التاالكا!ة(مارس)

رر!،-بلدكتورابرلأررةاللبناز-.ن9ممناباانحاد9دوانسحب

اصرال!!--بهفىض9ربرء!ا)تأ!"ءالعربالادبر،ءمزتمرمنادريس

ؤ-كبالت!"جرحريهـنالدلأ،عرهودالالتزامرالمذ"8اك!4المشترهـكأ

مظا!رجميمبا:انةبطاقدانليئزيا)وهـ!و،ان...العربيال!الم1

وا!!،ءهنم!،ا!هـربريألاديربربئصروأة-ء-ق،.سشلو،اصطهاد

.وكان.الاخببرذارحا-ةأاليوبر،،؟ىءنففبداتخطرةممارسات

حراءزالتالادباءء-نا*هـ-!اا)إ:*،لمتياووراءأوكةطءعتض،هـنان

..ا،ؤآهر!يص53المشعتر

ر-ىادر!.،-لادكأوراالكا((الاخب،ت1)مجلة:وص،تلضارر"بةاهوبهـف

رسؤالالوفدورئت!ا!كء،د.،ن،بالكتلاتح!،داورامالأألامين-

حلط-وةاىاادتاءياوآلاسب!ابا-ظروفطبيعةحولاستيضاحي/

:!أ"-،بابالانس!

بردإد..!وولامفاخضاموؤفةء"!االلبنافيءنلتابااتحادمودف

الل-،تيالوؤسلدىكعثا)يةنزعةءنساتجاالموقفذلكوكنولم

فيابعهلىرالف!اضطهادءلىتدلواحداثوقائمعتمليهئنتوان!ا

اديبفه"لاوشاهـرارحادايككو5،لىاتقيمثلكلنالعربيةالبلدان1

ء-دثولاالطريمستلفتلااؤراديبشكليحدثكانذلكانعير..

ا*ءرىوولآااشقثرفيانلوائحتلكصدرتانبصداًما..آلعم-بئاالاثر

ألادباءمنمازةعنيقللامىابف4،لمرحةقراراتوفيهاممر

اسىانقا،ماوالتحويريرقياءمال!ءناصحاؤبم!نواوالفنانينوالشواء

اءإىءبهه-يكنلمؤإنهالادبىم6نمشافىممارسعنتبعدهمادارات

الهرر--كبماالوةنانرداءصمبعفيانهربونالمتقة)فلانالا*يفقا

..يرحلأثالذيهذاعلىصامتبن

حبرمسبؤروانهنالكشاعرااو!ن،كادإبغاوهناكاتباانص!يح

هـ-،نواذا.ؤطاصاوالابسعاداربالسحنالتعبيىركيحقهمن

.له،"-ر!،نفقدصوز4رؤعؤك!!صرقدذاكاوهذاالادباءانحاد

!*اء:"إءبركاماذواىرا!ذعماس!،عكم!ألموسفالاسظدآلغامالاعين

.الادباءناقلاءسوالظلمالفء!رفعكلباوالاحتجاجفي

باعداد!-،كلفواالتنالابرحاثإءدواقداعضائهمنثلاتةومان

دراد*-ةسهدابواصهـررظذالاسؤكنب.المؤتوراعمالفيللمشاركة

وكأتب"الهربركما،أموالهلبنانؤبألءدرتالعرجمااثرو-د))!ن

وكأب،"لبنانؤكبأف!راا))عندراستهعاصيمبالالدكنور

"فروضوكان.."لبناىفيالمسحعن))ثراستهملتقىانصاىالاستاذ

((والووايرةألقصة"هـنةدقاررجميوسفمحمدالدكنوريعدان

..ذلكعقا*ظةاحطرؤبتخلفلكنه"الحدإثةالعرب!ية

-،دءالاارىولاًلعربللادباءالدا"مالمكتبمقرراتمعوانضباطا

اوبداالوفدوكانانهف،دهمنشورينقبلتمرالم!الى؟ابحاله

نشاطاكانتالابركرلأث"رزهولكن..المحدداوءدفيعملهفسمإسياا

كانتفقد!ابحولكله:بأتتيآ،رر،لى.بئم!ه!كه.اما.للوفدانطر!

اتت*ه-الاللهوؤف((.كطاله!امآرلماؤكباحلأرياالارهإب"موصوعرط

متىرزتماًلذياللمقاءفيعضائهصصب!ءإىالانحادفيهشاركالذي1

المثقفسونؤيهوابرمعلعربيااأطقاؤيالناديويشهريسنمناكثر

أشدابيراعلىالاحتجاجءاىلبنطرفيآلمقءمونوالعرباللتازهصون

..كأقيهـ،منعنتراتبءقالعربي!ةممرجم!ور،بكأفيانخذتالتي1

باقرارفي،،وطالهتا،وتمرفيالوفسدكا،كأاكأءتاففىاذا

ال-با!ادرةبموءبهآلءربالادباءا"حادقيء!د"شرؤءميثاق"

ارهاباوالفكرقمع.!-ء،دفىو.يبلدايؤيمحاولةكلشجب

له--،ماالاور-نوزلةلبيمف،التهببرحويةعاىافنضيصبئاولادبئءا

ا(-ضا!هدايرلكوىلا.وحهىطقالمبةقتضبهاالتياءتالاجرابضئفيد

اللينانيالوؤدطالب،ورقعلمىحبرااله،بقمةأتوصيات1اكجميع

م2

اة*-!في،ا5،بآلارفيث،-هـمملهباهـاىنلالهالىبرف!،تبارسالى

...مهسو،اكغرب،بنلبصراوهي

!دثالاصهذهيةرلانإ"-ظهجلاالبىضاني!نا!صلأبآنحاداى

خفقب9رفي"اسواؤعاهـدهرؤر.وور!!4ا-بادوافكل،-،عن

وذرأ)خبححجذاكاوالمادهذفياوضنى-"اآلقطاعاتبعضاصوات

ءنءحاولةاجمومأ!بئا!فينف"سهوما..ؤقديرراكملءاىاضظترآتحتمل

ءمة،اأتقي.و.اتلأواؤءهدهمثلا-ىالتضآرةاصثهب-"االجر،تءسب

هـ-ئلبنادلمحي4فرضاأسطيرادالاررو،بزة!+لانزشضلإعلاازض-،

نمةفمهبلسيم،د!ةزطبص!،كله41!بربريامالطؤيآلارهاباوانآ!،ئر

ولحا--وفرصاقاومةواازنضألروخ!طاصطالكاتر"مطمشتركة

يقرها.اىالربربللثءجابرهلأ-ىلااستسلاورلمة

،الازداوابر""زكءلأززلأضا3رأاي(51،كأ))موؤحناكارذاكابرلءن

هـنا/توعهذاضدلتإنفيصولمخانرفعآنؤستول،بمكناواذا..

اذااكليتفشنتر!طورسهاكت،اصيضاوث-ننت!خلىفوؤطالارهاب

ء-،؟-ءةطفبمالمتمففيىناخوأت"عاىيؤضاخرأرهابعنصمتنى"

.اكأرىعربة

مىا،لبنانءناحدرتافيمعرضي،ولمابب،لىوبروردواذا

!تهعاىإضاان!ىؤلار:،ثكلوزبهونعضرنس!بيةحر!!ةنة-:ره

اخاربركباا)ة*خطاخضوعا4امكافيبماتسياساتتقلببسببقيالحرب

الع*ربب4يةالحرءسنسداؤع...معينةاحتءبكأ4سىورقيتفيذا

.اكأرعرجم!بلدكلوفيلبئنديا(-ؤولة

-،لامج-لهضانفبىآتبهلأاالضعجمبصحريةنعت!برلاونحسن

يبكبيرة.طربرنجيلمة،سمقوليةلظتحمءبلملاز*تبرهـ(م!ابقدرللنفاخر

..خأصقيبرصورة"افي-وىاللهالمثقفولىب!"يضطعاى

يبنال:ذااكظباداتطاخدبالذاتالاخهيرءالتةطةمنوانطلاقا

حرإةء-نال!ؤأعب!هـا،نجهدهمعظميكر!ىانفيعهدأذفسهءاى

باءحرير-!ة،فارغاعنته"ت،لاوادببومفكرمثففكللدىالتءبير

طت!،بواسالعربياثقفايسء!عوسيلةاحموإ-كأا!ذهنتدطونواذهـ،

وادشص،ا،مةقبادةؤي4وعهءفحفهقهبةءاث.إرهـقىيشاركان

ناؤينئرةسعادةزبسسواةننا،وشاؤلةطوإلمةاماهـ-،الطريق

اطرير--قاعاىآلاو)ىالخطوةوخطوذ-،قدكلءصاؤهـوضل!سان!ون

..لصحيعا

...ا)حربيعلنوناللبنانيونالكش،ب

ؤ-ي-ةبرالاؤكلبنيت!درا؟تك!"ءورن!خمونداي)،مجلةوشرت

ء-نحجابنادإ،!دوبتهااخذتهالذيالتاليالحدبترجمةبيروت

يومالصالر42رفمعددهـافيالمبناز-يمنااكتابالأتحادالعامالاميىن

.7391(ابر-ل)نيسسان2

*س!ططكه!"،8!كاأول3،3439!ح+!؟س!!ص!س!3لمم!!!ول!ك!53س!كا!أ

ول"!ع38*!!!!أهىأثه!،كحح!،ءاه!اص!،!ه33!!؟395!3لأثاهكه

!!كاخ!!!*؟!؟5!8!أمة**رر!4ءهـيص!!أطعم!؟هـولر(

أس!890!هكهس!!كهكاأول*؟ولص!!ممههمح!"ء!!لا!ألاثثا+،كملأ8أ!؟ساكا!صا!

كا!!!ح!!ثهـولصمحم"!!ماأ"ه،*،3!3؟،ص!3!ع"!8*ح!

كهص!،!ا/سكةأكا39مح!هء33!38!.كه؟ولع!!،ث!ا3*8ح!دأ3؟ش!كه!طما

لأ?!!!!أ؟ه!!3؟!"8ول8!ى!ص!ساصه"*ولهصء!س!*?هط

ءصه!م5س!"ه!!"ء*!ول*ه!ك!!محا!3غ*محر!*!*أص!لأه؟ص!س!43

،4!3لم!را!،.

*3.3طلاس!ز،"لهة*4!!كات!أ*هولولص!ساك!ص!3ءطم!كاس!ول!اول!ه!!ءول

لح!ىطإلاس!صا*،8اصك!ولهس!87!8ولس!كطمأع!3!39*!لأطول!!5

8*،صاإآس!!!لا*آأص!7؟س!ول9،ول!!مرأوو؟حول!"ث!!أ9

صأا!ك!عح!؟سكا*هأملا!س!!ص!كاع5كلا*كأاإ*ءط!طماهنلا

لا!!ث!*!؟ة3!*ههـ*كأس!شأ"هـ!س!*ممهـهم!!!طا!ظحدكاكل!حها



349-ولعكا!8كاثح!*4ول*لم!هلاأ3،،.!!.؟43أك!ل!!عأ3!ه

طعأح*سهامحظثه"40غس،عه!*5ح!،سسل،)3؟طكلاس!8ول؟،سع

؟!ح!ول،كمعص!،اكاكأوله)ول+ءإىهك!ءكلل!*ء4*ول5!أم3541*وو

"،كلولهـسأصظ،أولسول3ول؟ءعلحثغ4،؟5!ولك!كاحك!كسثع3سثءه-*عه

"كه!!ث!.

،،صح353حكاسحلأم!حكأحس!ولهص!*ء!ء3صح39حم،4هـة،.ك!*94ءلهة*

ح،ث!ه!س!داول4ممهءس!!*ثغلأ!حاءس!8!!!9س!هولم!حءهـساول!أس!كا!لا!طك!ءل!

!ولول!9كه43ول!!ثماول!؟ثأطمأءساهـكأ!33ول3ء؟س!س!*ص!يع!!عه!ولكا.

سع،-عل!3ثح3،،ثهمحع"كهصكث!سأاسثكاكل93ولع3.ءسث3حسثعس!،8كأصألماتصث*ا"4

،ه!م!ا!س!ول"!ماس!شاهملىولس!س!.عولشأص!كهكا!طأأ3؟95-،ولثي!ولك!*ه،

،ه3!محلهاهعءولهولحا!صسلصح9كر؟!حز،!صمكاح!ءول!طمططس!أسأسأزك!!3

س!!؟طءعم!أ*!أ!!ول،!ك!ءول،ص!3،!هـ!!ولك!كا!هكاص!كأ0مملأص!ا،4؟

وله+53س!ء!-3كه!ء*م95ص!3،ولس!كا!ع!،ن!لم!لأ!م!3هـطعاه**طع!

س!3،كلولك!ء53كم،،44!ث!04ءلأ9*4،ول!ول!أس!.4

"ولعظ+صحرزسأءاك49شثلمص!كا!3*3س!؟يحء*عهم!لمط؟ه

4ءأمم!!ءصا4هول3،،ول!كمس!3ط!اول3،!كام،ص!"ءكر*،*كل!ءول!ءثاهع

عو."اث!*معلمص"!عصكلع؟سسك*علاس!3+ء*ه3!ول،ول"ولح3سكطكو!"ث!

يهأ،*!عللء"!8930ط*9ععاأكاه!ع!54؟عحولتاهـ*سحععثصعطحة

س!،س!31ء3!4الهاكاسا،3!؟ملممأه!ل!ول!4ثل!ولهثلال*3ص!ثعكا!ح!!!

5ل!علموه?ولك!،!ولس!ث!سا3ءهـ!ول!ولءس!طما!38ءكعلأ*س!سأ!أ3*ه.،

أ+هـء؟33!س!ث!عوله:،،8كلش!نأ*لعلا،!همولول3!ث!سأء

ا!9وللا'3كمهكال4"سأ*ه9!*ول!ك!!مكر؟!ثا!أسك!3+له!3ث!س!تس!أ!!

هم!"لحوللأ!3!!!،ا،!3هـهأولثأ.33ك!لاهمص!33،،!؟زثل*5

مللأهث!ك!حكا!""ص!أس!ط،ص!ء!كم!ء3كهعهث!عءح!معه،!.ولص!ع

هـ33،سث،"،،2سثءصثونصح4.كاطم،س3،لاطأ!!لاثلاهةءعحشول"*

3ءس!؟!ولاه!*ه8ول،لا!ل!4**8كأسا4يع5!اس!م41ك!ول؟!ول!أ!*

!كأءكلآ-كم!أكا4!اع!5!ولول*3و33!4!كللوثطأ!!كاسا،ث!3414*!

م،ءطشسثسح3ءكا،،عس-3غأء!ولولعول*،4لها31!ولطعةسحطمأكز؟

!3ول*كك!!8،!!،!ولى،كاه!هولء؟!س!ولس!ء8ى!+كا!4*ء8ول!659!

س!كأ9!!طهقيولأول4ع!في*هـ3عه!*ية!م!!س!مه!كهول*45!ول

،"4-!!لأ،كلمء."!3ول،ءول!!ثحأ.أصل،ماءء*ة!ثاحلأ98+3غ4!ط؟

،3لا!!؟5كاك!وله!أم*س!،كا!س!!43!ء!*أمس!ام!9!ع!ص!+ءااثع*ه

؟5س!هح!ثح.ـ،ص!حلالماه!أهكأءص!،8ه،"4ول!حهز،9!ول!*أءك!ك!؟س!*س!

!3نك!ص!4أول"ثاك!،كاهكلعهع3*هءص!عمه،ث!رمحعكلك!ثللكلآكاساس!عص!سح!م

غثلا4!3!مس!!*كالهلاه9"ول!،كأ؟53كالهاهكاءلؤررءول!:ك!ه؟حث!س!

كرولهول*س!،ص!!كهول،هحطكا!أكوا؟*س!م!!9.كا!لةط!ولكاماىعه

**أس!!عك!،ول+!كا3؟؟3ألأ!أع!!ه+!ء:عه!3ثاهيل؟أولكلا3ء!لاه

،،ولء!يم43،)ش11س!خمء!كلص!33ىهلل،؟كاتاه!4لأ4!ص!ولأه"ط!9؟

3ولهكلآ4أ)اهول3ص!؟ا!ول!3مم!س!ص!ول*ولس!كلهع3!ثلهس!38*ز!أكا!

ص!س!عئه.ص!ىث!!3؟3!4!كلولاول0،كلآ4؟3!ول؟ههعكل3!!حا

!ثاص!ورءمملا!!غثح4!ي!؟ححعص!كا3هـكاه4*ول4ولءثم*4أوله*

سصل3!ث!5ثل4!صلول0،،كلا"!كاحه،ول؟!طثةكوءا!ول8!طول5ولكمكاس!

ك!هم!"،!،

.!*24نجكل3ص!،ه!!ول*ز،!ه"ولل9مكاتا،0ك!3!54!!9كلا

سظولع)س؟38س،!كا!ءأح،سأ!كث4!ولط4،حارزهولصظحدسةصكولك!غط

ول!س!؟?ن!حلاهع*ل!ص!ط؟محا!+ع!4ثح3ء4!8"34ء،!!لهلا؟أولس!ه،

كلههأ54،ولس!ط،!3ار!هك!ط!ا3ء،،33!كم8ول،!ك!.،

"3.كا!7زك!ول!ول،ءح!!ء،هط!ماس!كا!ك!مول!*!طساص!صع؟وله

ولسحءسسلس!،ـ،ول35صحكظ!وللمغ!لأهكرعظ3ه؟ء،3ء3أ!ليمغ*،هـسحأ!ي

هم44!!ص!!أم30ط*ص!لا3،!!!أولكو،؟هـط+5ول53ع!س!س!كا!4

،33،ء!!ك!4"ولس!!ول!ول،ل!!!س!ا!صاعهلمه!ص!مأ4هطسك!3ه

كا!،+،،!،أ!!!اول-!"!لا+80هص!?،38أ!ءمحاط،مم!ث!سأء

نأح!عث!!ءس!*ا!ا*!!أ،ص!ءء!ط!ه!أ!اص!"!مص!ك!3صألها؟لم5ل!-يلع؟4

كلحثا+!4ث!س!!*!أءكاص!طمفى8!سا34!حطصا25ولم!.ولي!!!لأ

!!.!34،!*،سأص!ول4!؟ول!ص!هث!؟+8!سك!ءص!!!ولص!!ءء-*عأ!س!

علولحطءهـ،!!لم!44!ء!علز-5ولهعأعول،*أول+كيءك!ح،لحل!حط

اكاكلاكهع!،!4اول8ولأطكا?ص!عهأ3،ا!!ك!ور*؟ك!38ساول+ث!هة-ميمحهـ3

!ح!،44ء!ء5ظكاحءطلعء*3كلا30أ54!*!ء،كهتكاز*+.

س!ولس!!ولالأول!كلثهي!!!لأعءفى3!ك!!!كا!لإ*عه!يلح*!صطرأكه

!!اص!4/أ،ثطولهس!كأص!كثاطول4!ولوللاول،"!4ك!36"لأ!وله)ولكاحوف!،-ا!

حمه*.*4سسلطص!أ13سصل4ثحلاول)ص*.ولزاإىأعل'ول9!1،!!ء،ل!،،س!!8أه

لللما/ول!أ،كلل!.

(،هـككأ*س!ولس!،هء،طس!ص!!هم!!ص!ولءص!أ،!م!ول!عأ؟5؟ن!4!ا!

كالاس!ذسالأكاللاكملحس!كلم!"لمأ9!!ولك!3!كا!!ولا!لأ4!،عس!*!وله

+**؟صما3!!ول،+!حلأ!ا،!طلا!3،ولل!ثكل!4ول5!هس!ص!5)،،!.ـ!أكا*!؟3

.4!ول،)!اكا!ص!،(وله3ء!لا،ك!!!كأك!حول?سكلأ8صكاععمك!8سأه*

*ءول:!ثاهص!صسلنكاثا9"ثل3لارزؤ!كم3!حلاكع!؟*كأث!"ييه"ءولعل

ه؟ع4ىه!عس!3*3،طس!ءكل3،ولء،)!ء،ص!ث!سأحول4ز،!3ء9!3

م43!حصهولهح!م!عر"!3ء+8"،*ول،س!*لوللمء53ولألأ!لأ.ولهمم!

سلأ،،سسل،؟فه؟كولول،سثسح3*يثهكا!593!ءء*كاي،)!!ول،"لووول؟!

صعط؟؟*عولأغكااا،للااهحاى؟لا0؟4أثاي333سأسولشكا*+-9حول

!!أث!حكاول،سا!!ل!محأ435!!*وللأول*ا-كم!س!ساث!*5ص!915

ث!3لع43لأوله3!ص!*ء3كث44ثح443!ءكاعوله33عولوللا*3ث!أس!ههـثمغ،1

ولىأ*هه!*صصللم3!أ!ولكمعس!م!3!4سأ5!احةأت8ءكمصغعص!83"4،كه!.

،ول،!ثا،4وللأحء*ثلول!!!3س!3م!!حلا!453،ل!+ءس!*!)ك!

ول083ا-نأص!3!!4،ولأءسأول"س!حساولا!!ءهفه،ىحما!،5،ثلع

*حسلاك!عء3*ءءس3سإ)ول!مط!ة،كلاطثظ؟حلملالحاثحهـال4،.

ثرحشممعول،هولا"*صحكرءولممظمحة5سأ*أصحء5ولعصحء!لآحمحي،ول،ثحا-

!ول8،)!ثرءكاله!ه99ول*ه3كرمأكا!ء!؟!!!!ل؟ءلهلا،كمأ*

4ءل!!ع*!ه53كاهـسص!س!سا!!4،!ء*!ولسامم!!م!مح!3؟كمكأ!ص!34*

"ول!43!لماسأصسلعلأأص!،ول)،لأهع؟3كالل!ع3س!ول،ط*+"ول!لل3هش.،

8ك!ثلمءلغ4،"ح*ءشصع3سك!حءحكت*أررس"لهيول)!ي3*

ك!س!!أ،ء،!!!!ك!م،!ر!ل!،ش،4أحولكدلآكهكا!)5،ولس!43،هول3؟،!ول

ولزكوءص!ص!*ص!3!"حكم"!ولمأ،ولهس!!ك!محي-كر!4ء!لاهس!س!"!!كأعهع

ءولس!34!أكا3!،+3ك!فى3!)ء!،؟أولزس!ول؟كا!!كهوله؟؟!!ءكارأ

ول!ءعكأه!3كر!4س!ءولس!*!3ك!ع!،19س!!!ص!03!لاص!فى*لا،طص!ك!هثا!،

3م3!!لهاال!ه؟عكاهـ!م3ح!ءثت5م!4سأثلعلثلل!ا!!ا3؟هكأ*س!3علكه

ولاولح3س!ىل،ث!ر؟ه*8طلىءلأول*ص!ثلم3معتأثل!وللأط*"ك!كاع،س!ح5؟

كا!ه3!!3،*هاول!كا!ولأ3!لاه!مه،+،د!4ل!اهحع*ه!م!ط!ك!

،،+ثلاعطم!!3+!ثة،!ء؟ول4!ثث*ولصحلس!وله!ث!س!كا!مل!

ص!ث!س!3!.8ءك!4،4!!مم!ل!مه!،ثلكلا!*س!ط!"!حكم!ك!9،،.*3!،8

،ءا*كو"ول"ءئسعأسيس33!،أسأءص!ك!3ء3لمن!ص!"مإك!لم!أكايع!كل3

س!!ول!33!4"*هكال!!ص!ثلساكم9ك!ءثلص!!عكا35سأ*طزك!هـ!مس!*!4

؟أ؟!ثر*؟ا،!عثاه!سح+س!3اطكادسسعصعء393،ع34ءلسمغ*صح!لظصظعصعأ

ول،حي!35سزلىصعلتص!سل.*ول!ول؟!+!ء3*مح!9ثاكاطىء!أ!ولول؟ص!

4،4!عه!ولح!أ!3،ولهكا!4!ثح!طعهص!طماص!ول*؟!ط!3أ!أوو!!اء4،وله

8ثم!سلهكأسأسك!للسصل3ءط9*كلاهـأص!سسلس!7ازمءس!،.

ث!8د)4ك!ءهس!ول4ث!!كاح!ءس!س!ث!،!*0ا!334كمم!طه!3طص!

ص!همم!طء3ا!ولىص!؟35!ص!س!سمايدء!؟ص!إص!؟ول،*39ءكأ8ولهك!كاي!ث!

صمصذ"+!كاولىأثولهمع-،لااع3سثحصيعءطسءأ!ء!عس!أ3).38أسلءأ5

ولعأدثألل4*!،*355،ط8عىل!ةكهصل)"صل53،حعغ،ءءث!أك!،سك

ك!33!3ءممرءولزك!ص!أس!4+،د5لعم!4دفى!ثلاس!ل*5كه،*ه

ص!،كلء"3:"لح5ح،359س!3؟س!ط8عءلاءول!،هءهعهم!ل!9)ط

عءأي!!8،ه*ء3عص!،ول4"*ه53اكا!!اء.ثز،ء3ءسا5"*ءثم!"ط!اء

،ط!تؤ؟هعط،س!أس9ععهع!ء33كهطس!!39!!،!أ!"3*عه
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ك!!ءلهةآ!35؟،س!ص!س!*س!عمم!،30.ح

(،؟،ولأولسما!ع!محأس!كلا!93ثاصا4ء!3س!حولأورا3!ططمه!ط

?ساس!س!ط!ص!كمثا،هن!ول!9أ؟*!اولص!ولكأ!3ص!م!ول؟"*ممة3م!مهلمح!

ك!5،ص!!ول4طء!ءكم5مءس!أ!!ءصاأث!ه9ك!"ث!ع،ء!لم3،!لأنسا5

س!كاءس!ول*حثط!هولهـح!9!هس!.ألاسكاةاءك!!ولصما؟3!اوله4ولمه-طعاش

كا4**53!ح،ولءولكامع!!س!ولءص!ه3*س!ص!ء!الا!*فى!

ك!مح!4*لا،55399؟كوط!!9؟!،س!ولم4،!ول349!3،ث!هصا5ولعزكا!

ص!ط،اص!!عمح!!س!384ه3!ولص!ث!5-!س!ولص!3.!عء،!!

س!ول"ي!،ص!؟4وللمم!ك!ص!3كهأ*ه)ول*ولسص؟ك!اهكأ!ه،9،،!!*

!ء140،ه،أك!م4صه3؟ول؟9ور!كر+*؟كاعول!ححا*3!ص!ممعزكو

341!كلآد!أ!!!9مل!،أأحالما83كمم394-.اهس!صاهكم!ولكمس!ط!ا!89

3حص!كلآكا!،ع!لكا!*!ث!؟ول،رزهءكاثأا!ص!!اه39لعد!4"!5*كل!

!ا-!ول4ثع!حلأحس!ح!!ول30كاعولاث!8ح3ءالأهغ!لمعكاأ!هيي9!كاأ!!ةكا

ول!!؟!!!؟ولس!لأكاة!!؟عس!93سدص!ءأ"

،شءىهول4،!ه!ك!حا3ول3؟ص!3ولكوص!ثلم!أول3لهاا؟،ء*ء

5!م!ول،صا!صعإس!?!!"ول+ولءلر2ثي!8ووكلا*رزصالأه*ءزآلا3-*ه

.ءس!*!ءسع؟

"!ثه"ا!كأ!!*كاثا*3!!!لأثهط")*ه!رأ!ء!

س!!سص3!ءأ،،03صآكمزس،إ؟،4?ولأس!ث!هص!(،،ول؟سصس!طههأ*"ول8ع

!3!ولأول!ه+)س!س!+ه*هث!م!3ء*ه4(!!-ءلا؟!"كمولمم!)

ول!ء33ءم5ولول4س!هول*ه؟ح!4ا!ول،كل5يم383ولص!؟ة!!ول*!ء-

ولك!آسس!ك!ولهعم93!؟!!ول*ءصل.م!4سصأول!لال!كا!ىسسص!هول4!!

!!طدي!زولاهـ4س!عاءصس08ولك!،آصأ5كلل!*ء!هول؟كلاصآ؟لها!.

(،!ث!ءكاتا)3محاث!!!كلآه!*4س!حم!ولكهغ!هع،س!*ه!*!له*ه

2!كاأ!!لهلاساولع3أثا9ك!كاعهص!ولوللأ*3ه!3إ4ح!ثمول،!39!ء*

ءا!ص!"3!ول"،ول!ز3ه3!يءه!33ه3'كاس!عم!"مةم!!؟س!كا!

ك!ء!ألها!!+*طح5،عز،ثما!5ذ*صأهمحء93ن!اعا!3*ه"،ع!

ه!!دولك!م!كاء،مكاصسصص!ا4ه*،.

3اص!س!*ا3ءظ؟4*!ولطم!حعهـث!،!!ى*ع!س!+ث!هىس!كا!

*ه)ولكأ53س!**ول!دلأ!39!!ص!ز!كلاءلأ"!،هول*!ع!لأ.ءلنى

ول3!4!!ف!،س!ءكالح!!!صيم*،4أ9،ملأع!لأءهـس!سأ5"!س!ء3!ع،

ثع39!ور!ع4!8*!"!طس!لأ!!كا"9!ءولصاءس!مم!ههءثعس!!!،!مللالاها،

ء4*3كااص!'ك!ء3ولس!س!0.ث!8ح!هس!س!!ه؟!ل!؟!-83ء3ك!ء!يع!ة

95ء5ءصاول*3،8؟5ح!ول!فهه53*!ثل5ك!أزآصص!؟3!*ءكهأسص"،صك!ءسصحا،

لا"ا3!!أ4ثح9ءساول"!،*ح"ء!؟!له89م*هـ!!!يم!!كثأء!كا؟همح!كعا

ص!!ءأس!!!!!أإىكاأ!،مولكأ!3كاس!طلع!؟ا88فىصا!ول3كا!ههم!!كا

كه9ءص!ص!ثدصا!،طس!س!هس!ممهأس!كاولص!ء؟!كه"ثاع.

ص!،+0!+ه3.*!!!ح!؟هـم!كاتأ3ك!!س!!ةكهيط!ص!لاييولد

حلاء!لملاهـ!كلاس!*؟5ممم!!!!أ1ول!طؤ3ح،ا!!3ك!كمأءص!،ل!اكهك!!م!اكاأ

ماول!3ولكا!3س3!،4كاث!5كا!ط،ك!ءاكمز"!هعل!س!ول3ه-فل!*"أ

ثل55ء؟!ول*ء،ك!3هط9؟ا41!*!ء*ءعاكهث!"ك!،همحا*ول،8ثاك!

+ولح!!؟،أمكالاك!!اس!4م!كاسا؟!ءث!محا!ك!3!ه!له!8!س!فاكالاكاولك!مز

!كالاأ3-5حمثاه!محاأ!9أ3،ث!!3!!+)ص!،ص!ك!محع!ص!!س!ء*ن!*

أ،ك!ءلم!!!صاط!!كا.ء!!4ول!054طكاله!ص!!عع!كلص!.ممهـ35هعكا!ءث!

أ78*ك!3ءصا*8لا!ل!**!س!+س!ك!3!*ل!لهلاكا33*!اأصا!3!وليغ!

!س!ولءكاءكل!ا4هس!زول،9!!*هص!8ول!ول9عولولص!34!طمأول!!ه)ك!!ه

،ع!ءأء"5!كا3؟ط!*"ك!*هكر4؟!!"!ءثهـكأهء3،.
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05"الادنج!حياتيؤكبمالحظةادق

نجها!9ميوالصا!رء!كث!اؤبهأ"البلاع"معلةوننئرت

الضالمعى:المقال

كل!تىرفيالا:،ليينالكه؟باتحاد4وقفاديااثننصؤطالموقف

انصرا،هرالمكولن4اذهـحابربه-دنمنصالذيواابيانمؤخراتونس

واتطراالاءجابالاراقهحاتماهـ،،واستفهامتهجبعلامات

الاخر.البعضلدىوالال!?،ءاللغطواثارا،أجمعضامنالترحي!ب

لاتحادال!امالاءبق،الريسسهيلالدكصوريهحلدثئا!لكيوف!يما

حادالكنابلا(سادقي")آلمساعدالعاموالاهـن6يينللتكااالكتاب

طوءلمة!عركةبدابةانهشكلا.الذي.الموضوعهذاءسن،الههـب

باييهصننلااذيأامالعاهذا..العربيةكأالثقافعالمهـ-عرفصن

.الهاما()دس!"سك!الوضعءنفصله،ش!ل

الاصصتادوببنبينكم-رىالذيما،ادر*إصدكتور:البلاغ

ا)سباهـك!؟يو!ف

،مههكألبنارفيوالادواءألمثقفينعلىاننعننقد:-ادريس.د

نااساسعلى.،برسصحاا!ثقفيىنوضعلسنهلبالذاتوضعهمتتجاور

زحف!تءنينى،مىارفم،بهانتمتهـعالتيئا!نسبالحربة

اهـ-ىتستظانيجب،الحريةهذهفيهتسصصالذيالجوعلى

ا)تب!ع!.حريةةكبماءربيمثقفكلحقء-3عللدقاء.!دودابهد

حريةقضجةكلوابر!ةفيوم!برراتهـ(لصالى-،!ا،ثكلون،للانظ!ةان

هذهبعضتتخرر!االنيوالذرائعالححبمانالواضحولهـن6التعبير

لا:نهيم،بررة4ابالحبمدائصاليستالفكرحريةمن!لحد،الانطمة

ص!قىالءصر"ساصلءن4ا*ربءاالا،ةتخوضعهـ-اال!كطبركةالمهحجسة

جب!"تكوهـن!تقتضابذات!أذعركةولكن،ومنئروعةنبيالة

الهنطلقاتأ،والاراءويتقلنربآلاخضلأؤ،تفببو،تدوب/،كلتماسكةداخالي-قى

.3-ئالمعرهدهؤيحاصسبش!ل3!ةالمث،ر)تمكن

م!نهاماقطاء-اتحرمتدابيرهـ6عربيبلدفيلتمخدوان

""ضما!تاالكأ،دبوا1-قىررويريازشاطهمءمارسةمون،اقق!ن

مئةمثقفيرقاربماءرفآنؤياشكولا،المعركةبسلامة،ضكدور

ادارية،وظائفالىكأاأكصاب-وظاتف!منا!مإتحواواءه(ل!منمصري

ء-نالنكرو!رؤط..ذالمثاىاوهـ-،الاذاعياال!نسا!رونرو:*بم!او

التيالفكرلحريةصسربهـو،ال!ريئومداوو!م"اتجاوواتهماختلاف

الادباءلاتحادالعامللامبن.ؤتللهضقفاًلاساسيالرألصهالهب

ىا*إناقيالمأسداةتتصورهل:آدسباعىاإوصصفالاستلدارمرب

.؟ذلكغير،هعلماذا؟.يركتمبههـانشرءنحرمادإبؤيهـايعيمثر

تطابلا.فاص:كه)إ(حولفانيستطيعآلاديباي!ولكلله:ليفقال

ينشر.ولا"ولفانالاديبمن

يوض-وعاللبنانيالوفدمبالىاثيرانا!مسباعيالاصصتاذوالستغرب

نا:لهفهـظمط،با(داتألمؤس-مرهدافيالالحاحبهداالتهجميرحرية

ائارةدالسابقة-!ةالادبالمؤتمراتجميعؤكأ،اللبنافيالوةد

تستطيحلملا،سصلدعامااميسناوباعتبارك،اتعبيراحريةموضوعدائما

:ؤ،ل.اهتما"اقئ!رأسفيدائماكانت4القضبهدهان!كران

قلت:.امرهميهمككثيريصآصسدقاءالمرةهذهلكانيربدوولصنن

لف!:قال.مضطهدهوصديقيواديبهمف!ركلان،ص!يحهذا

ور،كنا.تحركفلم،صتوايى"ةواتاربعسجنممنصوهـانلانجىسبق

العامالاميناتو،!ك!ن،قصرتقدكنتربمهـاانياعننرؤء:اجبت

انهسىقضيةتثراملمانا،المرموفىالممريوالكاتباًلعربالادباءلانحاد

بعدنضعا!ءلافامادا،مقصر،اثن،كلانا،بالذاتمسصور

كلماصسوتنانرفعانالعربالادباءاتحادهـنوكمسؤواينأدكافراالان

تريدتمشلم!يةالانهذهاليست:قال؟.؟اضطهاداورقصبكاتبتعرض

فترةلمحيسنت!التصنيات:اجبته؟2البطوالمقىبدورفي!اققومان



الاحرارلةداؤعالعربالادباءجميعبمعاونةازمكصانوارجو،معينة

ح!قةالااكمثببلإكأتكووانذلكوعحد،حريتنان3سةالنهاالى

حيعة.مسمتمرة

المطافط؟اخرفيالمعانمالاهـدبشءوؤ،طكانوما!

ممر،ءاىهجومااللبنساياوؤ-!اء!قفأعتبم"لىعلىاصراقد-.

رو!رلب"ت،اىالتشو؟هداءوقفف،قيهايشوهمرةاولطجمعاوهده

2ـء-ؤإ-زاو!ب!اباظ"وعزيزجودتوصالحالسباعي،وسف،ةلمقو

فرجاولررا؟المبورعبدوصلملاحمعفذنمحيبكذللمثانها،؟لدسهوؤني

ونحن.احرونوكثيروند.قلواملحجادطواحمدادريسووسف

ث!واصلأء9باقلام!!مب،رهـواارجمي!-!،لاولئكجمم!بممالهؤلاءنربر-!

التحربر.موك!ةفي

الهرباًلأدباءموتمر،يبهامررتمأئتيالادقهـةلفتاهيمام

وت-ونممى؟اماسعا

لابلكلم"اعاشانت!مرللهزالختاهبةالجملسةفيارإطدكأت-

ا،وتمرسرزقاستادزت،اللبناتيالوفدم!قفأهـؤجفكأاتتجاوز

سابؤةجل!ص"فيبهـابالسماحوعدنيقدهـانلنتيال!لهؤ2هدهصفولي

ءشه:بالبرفيكسحبنهولو؟ابالدهفلمةاصبض؟لكني،الوؤود!رولس!،

ؤلملبمنوعرءت.العاماالامبشمنبت!ريضذاكوكان!اكلامامق

اطابالاولالمساعداماماالامينبصفتياذي-الاجتماعقاء-كأ

فكبوقمثلت.اياهااعطافيرفضعلىالمؤتمررئيمسفاعر-الكلمة

احظةادفىكالترب!!بلىالمؤتههـ،فيلحظة21اد!أو!ك!،اللئؤةتلك

ىا:كلهاالعربيالابببةمأسات!ثالت-الطولا-قىالادبىكأحيا"لىفي

اللحظةتاكفيكأت،بسإ4انيرفيصومن،مممنتهيقولانمني!منع

توذ!ىفياًلهرب؟ءاًلادل!ؤتمر5ااىذهبئاادياالضحببىةلاديب1

ؤضحتالتىالمجلة!هإحبواضعبكل،واناكنت،4تالن!اؤع

اقولاىورئءم!وء!كنت،بحريةلببتكامواا&بر،بةاد!اءلكلصمرهـ"

اقبللن.يه:،ولم:بهادء!م)نلا..نف!بمفيوؤنهـتا!ء"عمبو!كامة

اذا،يض،انفسيفيوقات،طرقبلمناقبا"هـ3كماالارهاب

،وبرميعالقاهـقىتلكفياًلحاضرإن"ءالادجميمفانراي!عندنزات

كلهـ:االعريبةاًلارض(ارجاءفيالمنتمثرينوااعن!اًو!اشينالادباء

احتآسووسموف،صوتهخنولتو!،حاورضغلذياهرزاسبحتقلىون

نى**ت،لن:ا(ؤتمرقاء-ةوس!فيوصرخت.*"هء4قصلم!نمسي

و.هانال!الب:!!عاىا؟6عايي،صبمالى!،ا!"كا!"!افةطههىواق

انسحابنا.

موزمراتؤي،احبرمكاناكلفبىصوف،ينرؤعافء":!ولكنظ

دشمهـدهاءؤبمرات،لهاوالكضبؤ،ءاتالمجلاتصفحاتنتحدةحصءرببهب!ة

يحربهـ-4ىاعئبفاىنمهص؟ارهابلستطبعولأ،الاأوف!اههـأيطاو

.الاربهلىالمثرإفةلحقيقهةامعركتاهذهستك!ءر،؟فسد،-،او

ء4اعضءهـداراتامئاتيفود!ن!يهاالمقلا"هـبزاقيمنواثقىونؤحن5

.إا-*ومهـيهاالم!ؤتهواتفيولم!مب-ة21ايؤودا

،ءإمك!ورصلقبهو."ان!اعلئتمالذط،الهربالكتابر،5ماوم

سيهجح؟انهتعنفروىهل

بكثرةيف!اكجاح3-،نادا،انجاحامف!ومعلىيتوةفووا-

كانا!جاحذاااما،إنجحلنانهالقولام!نؤربهصا،اؤب.رااعضاء

انءهـى،لانجاحهجهدف،كلفسفرزلثرواقئاء!الفكعاعلمىمتوقفا

والشجاءصقواكف"?"،الجواةان!-،م!الادراءي!هـلانيظتضىذلك

ا-مسىتانهايبدوبيئما،هذه(لقاءاففيا:ه،سازتتإجوكل!ما

ذع،لى،ء6؟قصم!رلقاءالرسه"لآالمؤتهراًتتاك!يالاطلاكطعلىصرورية

كأ"صىلءكوا)!"اص-تقامصحهكأاتت!راءإمنالادبا!وللادبابردى

..إ،سلواتو

الادببةاؤتمراتاعنلب؟نصوتغياباربهتفدمن!ر"

رههكط""لبنازكبماوؤ!م!(كمحلوررهـ!،للبنانطسارةسيكو!

رأ"كم؟هوورهـا

اءرباالاد؟ءكلؤتمبىاتفيروذسوفولهـوهذاهل،فليكن-

فإك!حاضرا،ز،مصؤتهراي3ف،باط،،ضاصولإلى-روزوى؟تهإنيهمما

.الا-رىوتإ"دا-ء،ومجلا!،ا.سف،6لقا

فونلأ؟د!رؤ""

..الادبحرر-ةهـندءفا!،

راذ8؟إغبتآراص،دراعددطفي(أاغرربلآاا)ويرفىة5ئشرت

ني4ا:تاازوؤ!عص!وعا!بمبثالالدكأيربيقلمالتالمج!المقآل،قا!س9

بتونس.اًلوب!الادباء1مؤتمرال!

اجاشبممااألث!رمنالحنتريىتروالخماصعفمرالثامنبنفا

ا)ء(-؟:يلاإأربرإن4وا،اهـرباالارباءءا!اسؤقمر4اتونسفيازعقد

،ءولم*،ابادءصت!سكأ!8لعمص*(نوؤ!ودف!!اه!اشءركتوف!.للمقنهعرعشر

اتش!محسنر،تاأأتوثص!ىا-كاباتحادؤ!م!اخناصةدلمح!واشممنفضلا

اءربرب-ا-صةاالدولىبهخىءن!مراف!بهبضفطةوهـضشر؟.-قادبيلة

الل!نانب*--ناألكتاباتحادءنبوؤ!لبف،نوء4وكوفى.والاجشبيص!ة

والدكأ-ورؤلاؤخادال*،مآلام!يىادر.،سىسءهىلىالدكتورالس!ادةيضس

وو،ذاد،سمدا/.،احمد،!سءيىهـ،ىم!شاللدكتوو،آ،عا،صيهينئعال

.ير-ةارالادت!يئةااعضاءهـ!،ملتفيالى!انط!و،احشئا

اولا::هـ!ا؟ا-تورا!الءإ-،-اد"رترفي-.-بئء!ضوعاتثلائة

إ-يا+ااالسصضقي:لخدكاةؤيأزركل-،واءسةالمط-قى/دالادآلاتجا!"تإ-ص!

.اافيزصارصافوء%و:ب،طو

والتكنول!جياالادب:ثانبهبا

اصهيونج!.وا!ب4الا،برياءواج!-ةؤء،الادب:إلأثاثا

!-!ما!"-اافت،ن:جاتأمسهثلاث!لاىامث!رام!رجاروتوزع

اهرإقة.االتار)خبهارربر"ةالقهررا!ؤ-يواصرى،الطصمةتولس

بهـراسةعاءهيميشالالدكشورجنابئافيمنالابحاثةكطلفمارلث2

احصدوالاستاذ،لبنانفىلجاهاته؟او!طورهالادبى!النفدص2

انط-وار*تس،دلاسوا،احدبرمثااً)ـبربريالص*هرءشس!هـبربحتابو

.المهاءساكلبئان!المسرحهـنلبحثملنقى

و؟لاس-ضادس!اءهانيحالكلالدكه!رالش!-ركللم!ارجانؤبوشارك

11؟هـ-ا-ناالاءسمهئرنجبنؤبافصبئجديدؤءنبقصيد،-نالخشنفئاد

العاص!لأ.تو!سفي"اؤيمتما

خلافابا،!االقولىلمإمكطن:انيسونالإبقد*هاالتيمحاث4الاوءن

تتخاوللم،ا-؟برقةابنم!الادداؤتواتافيإءثثيزالولا،كا!لما

جاهاتالاابرارعاىزت3ترليل،عامةعربيهةراو!مناوصوعاتا

المسةلمجملخد"ةميانرر!-االىقى-5بال!وتق!ب!يمهااللبنافي-ةالادببة

وفد.سرح4واوالنتهءرألاد!جم!النقداتجاهاتوتناولت،"ابربي

ن4مهـرطسفييرنونتهـكوان،اصرىموضوعاتتتناولانمقرراكان

انوروا.ءالاوادونيس!حاكيخلإلا؟دكتورالضاءراً!والموقوالفمم!ص

ا"جمناشيالحضوربان،ايضطالقولويم!ن.دلكدونحالتطارئة

ومركزآللئإنيالنش!،"*ى3صءتفيكالط،الم!بر؟نوةيا،المؤتمرفي،

.،عهـرهالمها!هربيةاإ-قى.حروال!الادبةالحرءلآؤيالثقافيلبناى

ؤ-ء-ب---لؤجممفنءامةبصورةوالمهر!؟ناؤقمواهـناما

الاتبقى:الملاحطات1

اللذينالبالغب-نمظأتواالرعابةبحسنألتنويهيئبضي-ا

--4االتنوإءبكص-،.للملأتمراتوئسيينالكتاباتحادإوفرهم

كأو-كو"وكهاباثوو:-ا*ورر!بهحااحاطتارتي5-كأاؤ3ربالضيافة

.المجالاتجميمفيبنالمؤتمروفود

ءوزعةكا!تءربالالشعراءوفودبانالملاحكة1دجدر-؟

ا.كرسةتئرعموقد.الحديثوالشعرألتقليديهرالمفتياريعلى



القهمهبدةضيوح!ف!كاقالذيمصروفد!شعرافيالتقليدية

ؤ-ي،حودتوصالحراميواحمداباظةءزيزرال!موعلىالمربيهـة

ؤ،ثبتواوالعراقوسيريالبنانشعراءلحديثة1المدرلىةترعمحين

،ب-سهـفيورخاصةالمشرقؤيتزاللطوالابداعالتجديدحركةان

:انصبئ.واللهواهـورإينالعواقبين

ا(صربنقصطئدفيالاقليميةالروحإظةالمراق!يونلإحظ-3

لاحكلواكما،الانظاري!لفتبسدلبرودتصالحقصدة"وبخاص

بلغضهمامعتختلفءواف!ن!وألمصريببنا؟بحاثؤ!رظا!!اتحولا

والتجب!اريوليو23ثورةفغمل4ءصرفيالعربيةالفهريةلحركةا

ء-نلوؤوداابحاثاتس!مت.حببن.فيء:!اانبثقالذي1التقد!ء

الرصين.الت!قدميبالطابعقىالعريسالدولوسائروالمغربلخلي!جا

لوؤ-ودامن2!ماءاومؤازرةبتشجيعاللبناننالوفدحاول-؟

ؤ-ب!امالاسفيوحقهالعربيلاد!باحر،ةموصعوعاثارةربسكأ5111

اقسترحكصا،طهادالاف3الكبتيحش!ىانغيرمنوا!ئعفدالت!وج!

ير-!ؤ-عانالافتتساحكل!،ةفياللبنلنيهـينالكتابلاء!ادالعاملامينا

ا(،(ربالادباءلات!،دالعامةالامانةتازملثرفوليتةعلىالمؤقرون1

ا،دبحاءاهتقال!لىوا(لاحض!اجالاديبحريةصيانصةمحلىبالممل

-ودال!ورول!ما"ول!ن.ايىومال!ربببةالبلداىبغمصفيوا!طهادهم

بانظءسةهبالثرةالمرلمبالي!نن5اوالر!ميينالمسؤوببنمنومعثمهم

ءه-،،الاقتراحهداءلمىا(وافش!-قىثوناصالتقد،اقائيةاال!كم

اًاجك"لآاز:،ءي9اإؤتمرمونحابالافالىاللبنانيالوفىداعظءدؤغ

!ال:ح،منسيكل-!لاالوفصودبعضاعضاءممهوافسحبت.الختاميه

.والمغربوتونس

ناتقررقينسفيالابنافبئالكضاباتخادموؤفمعوازسجاما

نا"قرركما،الهربللادباءحام2االاتحادمنكذلكالاتحنادينسمحب

وهـنال!-ربالادهـاءلانحادالعامةالامانةمينالطماورء4يستؤثرل

الالتإنيىونلاعضاءاا-ضقالك!4،ا/أ!ربالادباءمجلة،حريرهيئة

اكأ-(بااتحاديسصانع!.دمثهقفيالعربالكتابا"حادمن

4ؤيصارالاحراراًاهربرللأدباءبيروتفيملتقىاقاضرالىاللبنانيينا

للهءإبا-حاد*طتألها!انوفيالعربيالاد/بحريةفيالب!ثالى

بلادهم.بسلطاتيرتبطونلاالذيصالعرب

لهذابرلهودها.جموماامئزرس!برسالابنانيينال!تابا-حادوان

اوهوببنواانىئيناًلناالادجماءمؤاهاتلئش!رال!نسهقدمكماالغرضر1

بس!ببنشرهالعربالكصابيستطيعلاماولنشر،الةربيةالبلادفي

بلادهم.فىلهيتوضونالنيالكبت

...انسحبنالماذا

اهـ-ىللبنانياالوفدءضو،سكمانميشالالدكتوروكب

بتاريح!.؟األعدد(،ا؟كسمتور"مجلةفيالتا!طالمقال،الم!تمر

3791(يلبرا)اننيس

وفدا،توزمساىاذهبئ،التوزسيهبئالكتاباتعادمنبدكوة

.العربللادباءلتاسعا4ؤتهرالحضور،اللبنانيينلكتابااتحاديمثل

ملتقى،انطوان،ل!هدابواحمد:السطدةمنمشكلاالوفدكانوقد

سيىم!انم!يشالالدكضور،عاصيميشالالدكتور،الخشن!ؤاد

.للالحادلعاما.اًلا!ناثريسلى!هيلاال!كنوروأ

وجوهعلىالابتساماتكانت،العاصمةتونسالىوصولناولدى

ات-صادوفرهلمألأزظرا،اؤتمرنجاجالىتسيروالمستقبلإشالقاث!ين

وحسنوالىنجاحثالظق!اجواءمنالوؤودلجميعالتونم!ي!نالكتاب

ا!رب!.الادبياله"عببدءلمىدورهءؤديهم!افكأاالضب

وخاصة،الاولىالجاضةمنذ،بالنمذريضشحنالجوبداواكن

كلمتهيرقي،اللبنانيالوفدباسماثريرس!لالدكتوروقف!ثئ!ما

هـصعاماعشرسنسحابةفيهااستصفيوقد.الافتتاعحفلةفي
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ثييضطههدونفيهاالعربوانر*راءالادباءثان،الههـبيةالحياة

بانقائلااضمافلم.والقمعالارهابالوانلشتىويخضعونحريت!

قصيراؤصرتالعربالادباءاتمراتمفىباننعترفدانناتقتصالامانة"

،اًل!ربللادباءازمامالات!حاداهدافمنهدفاهمتطبقؤبفادحا

يفأتعبيرواالح!إة.ؤ!بحقهوحمايةالاد؟برعايةعلىالعملوهو

."،الازس!انيةالعربيةلقوميةاالمثلنطاقي

اللبنانرهـ،الموفدممثلكلمةميجأءعندور،قتاماالجوادزاثم

الاتحاديتعهدانعلىينص"شرفميثا!)ءءإىبالتصديقالافتراح

عربيبلدايفيمحاولةكلشجبالىبالمبالرةالربللادباءالعام

الهسعهدالرفعالفروريةابخطواتاجيعتخادواالفكرحريةلقمع

.العوبب"الامةاؤطاركلفيواثمراءالادباءعن

الجوهذاالىألضطرقوقبل.اثتمرإافكباالقيامةقامتهناوءن

الل!:،ننالوؤ!ابهقامماالى"رة3الاتجدر،مداخلاتمناكشمفهمآمع

حول"ببحثعآصيميشالالدكتورتقدمفقد.تمرالم!"جلىاتاخلال

الملاكحابرزمع،صقديةاآالتباراتفيهعرص،(لبناىفيالادجمهالنقد

الضمر1)ءحولبحثاسعدابواحمدالاستادوقطم.فيهاالطليصة

تقدم?؟.كثيراجدلاائاربصثالاهميةمنكان"الحديثال!ربي

لوح!ةضص""لبنارفيالمسح"عنببحهـثملتقيانلواىالا-تاذ

له.!ما-ر!شءلعئدفاالمسرحيالواقعكاشاملة

،؟مموا!الاولىالجلسةفيقصجمدةالقيت:الشحرمهـرجاىوفي

بطاب-عمطبوعةالجلسةتلككاتتو،،.((لأءسعانهفقدر"الخالاب"

ة-بكلهدةللقصصؤقدمنا،جوهالبدلىاىآثرنافقد،مهلهليتقلب

غلىترجالهابهءر.مهـ"نةامةالىالانتنتهونحهيعاانتم)ء:منها

الئةل!.لامن4وثه.السنت!قطعتالاخرالبضوا.السنتهم

ف!د.احديصفدلاارارجو.جميعابا-مهملاتكلمالل!يلههنماوافي

الم!رج.كوريمارسفي"احرنجيااالشاعركا!الذيألزمنوانقضىءضى

."انئئر1بدويقومانأشاءرااعلىفيهاينبعيالتيظةاللحوحاءت

لفتتؤصيدةاذثممنا،!ادالاستادالقىالثانيةالجلسةوفي

الكثيريتخاولالشعري1!لمفرجانال!؟مالهـجوانالا.الحفورانتباه

اع!زوكان،شعراًجوازاسهبالذيآضقليديإاالكلا!بهالهذ؟نمن

ثورةواكد،وجودهأثبتالذيالحديثالشعر!هوتيحفتانامن

العر!ة.الادبببةالحياةفيالطليؤ!ا

وا!،لمبنانيالا!وفدعلىالضعغطحمالةابتدأت،كلهههذاب!د

ا-مربيةالس!فاراتوبعضآلتونسي!ينا،شوولينبعضح!ىفيهادوفر

علىحرصا6الحدهذا!دوؤدنايقفاننودوجىمها،؟ونسفي

المجاملىءعباراتمنهذاالىوما"الصفوحدة"ب4يسموما

حكامالىبرؤياتارسالباقتراحتقدمناعندماحصوصا،المألوفة

-اءالادبمنالمعهقلينعنبالافراجتطالبهموالبحرينوا!غوبئمصر

والمفهرين.

الشموطهـعنامافيالمضكماععلىمثابرينبقينا،هذابرغمانناالا

احسلمنأ-ضعبيرافيالعربيالاديبحريةعنالدفاعوهوالا،عليه

منلناتتكثعفبداتوقد.الواحدالعربيالمصعرمهركةثيالمشاركةا

منهـ-مالبعضوترددسلبيةمواقفالودودواعضاءرؤاساءبعضفبل

مواقفاخرينلدىكانتثم.ايضاتجنبنامنوثمة،بناالاتصمالفي

ويحسبيتبناهاالتيالاشتراقيعلىالهجوممهثلمن،صرفرجعهـية

منسلومن،العربيةالدولبعضوتطبيقاعقيدةبهياملتزما4ن!مى

م!نالعربيةالثقافةنطاقفيوحديثتقدميهوماكلعلىالهجوم

،الموتحىتتحاربانينبغيالتيا:دعمنانهبحجة.،ونثرشعر

نهجاتنهجانماللملىتمرقدصتالن!الابحاثمبرهعىبانالقولمثلومن

وتراثهاالامةوحياةيتناسبلاعرفهمفيوهدا،وماركسيااشتراكيا

الولأفدمندوبانحتى.وسفاسفهالقولترهاتمنهنالكمااخرالى1

البيىإنفبمالوارثة،(اشتراكية"كلمةعالىالدنيااقامالسعودي



برغم،حذفهـتانالىرفضهاعلىوثابر(عليهنوالأؤ!لمالذي)الهإم

بلدازهم.وؤودويمثلونحاضرينكانواازر،يئالانس!نراكيين

ءكليما""اعضائ!،وبعضالعريهالوفوددساءموقفكاداولكم

راحواتدما،هذاالختاميالبيانلتدارسانعقدتالنيالجلسةؤي

البعضابداهعماصفحاضاربين،الاخرتلولواحداءواقفهميبدلون

الاستمراروبوصوب6موقفئابصدق.نامةقناعةومنحماسةمنطم

الموقفصراحةعارضواقد،هنارايدوامئهمالذيرنوخاصة،فيه

المسمؤولينالىاوجهلمذي1االيانتوقيعلح!ندبروتفبمابهالمزمواالذي

منكهيرعددحريةاحتجازعلىاحتجاجا6العؤبيةمهـمرصمهوريةفي

هـىاكثريومذاكوقعهوقد،الاخيرة(الاونةفبموشعرائلأادبائها

وعربيا.لبناباديبااس!بعين

مواقف.مناليهزر!هوامافيا!تمريناكنرقيعنهئامعتذرورب

ملبصهاللبعضالمبرراتايجادفي،عذرنا،نحرهم،ءذره"؟ول*ن

السلاسل؟.بئسهتالسلاسلعلىالحرصاهو؟البهرامةهـونطلنا!بق

صغرىكازتانفرقولاسجدةحالكلفهـهي.الذهبمنكانتوان

.كبرىام

تقفهاالننياواقفهذهنبلباناقلآولالننوهمقب.ليمنوإءمس

ال!تاقيالمواقفداتهـ؟هيالصومالهربواورعراءالادباءاكثرية

امم!اءاع!والكرامةالارصاخسرانادنآه،هواىمنهيمهـاالىبالامة

من!ما.ايضعادةبالىالاملخسران،إفيوبا)لمننا

اتيالمرص!فيزالتمابرمتهاامبربيةاالقضبكةأ!فاةلورب

هـااثارةيتج!بواارحقا!افيا-عاعل!بنءداالكثبريئءلمىفيهـاير:مي

ههـهرقكةفيالحمم!،سيالتحوكلى:لءلميهم"ةءلورائلفييرورط!مقد

هـسقى.لاا

السكوتم!نان،الظولهذاقنلالقائلورءحئايرىالا،و)هـن

؟الكتهانطياكثرهوزرك،منهقليلجزء.اظ!"رهوانه-"اءقا

بقوله:اسباعيايوسفالس!دتعابهبىهماًصير:!رقد،وهنا

آ-"اقولوابرءككم"مراحةالقولالىنبادرول!نا."ءمثبلهدا"

ءالادبصيت،وتةءولم،حرإتهلمؤيعبربركطلف،عراواديب1صجممتى

ناهوالاسفافثلسضاالذينكن؟،الاح!ن!جاجبالدةإعاللبنافن

الادبيةاؤذمراتاتارءحؤبءرةلاول،فقطواحدعرببوولروؤ!يقف

مامعمئسجمالو"دهموقفاويهخد،الاكثريةرأيبرغم،الهر/بية

من3لفب/ا!ربي!شعباوحال،المسهؤولالادبرسالةع!تفرصه

اقناع!يؤثللانها،أضزلمورمنوفدلم!از-حبااقد،أصل.ا!اره

.غيرآنفااليهالمشار"المخرؤطميثافى"بكبأتربقىااوفوداطؤل!اء

التيالاكثريرلمةرآ!ءن!واؤمااننامنمننبقهينهذاب!وق!ضماك!ااننا

موقفنا،ءلمىءوافقتهاعنأعربرتعدماثقتهاومهـحضتناالصمتاصرت

لا،اخرار!،بمنلموق!عاليها/جرهقدمماحوفاانس!ل!!انهاالا

بتحمل".لهاؤبل

14اثرالذيرلىفهلمى،قطرهالىكلالمو-5روىولدوقد،الاناما

وماقدمتمانفسكل"ات!لم!س!همأنيحاسبواان،والتقيةالصمت

اتحاداتهـاء!الاليهتصاراىيمبعبممافيويىظروا6"اصرت

إوتهراؤياعازوهاساالا-رأل!كلءل!زراعرصةإظلوالايكي،الادبية

اا-ىبالوآوفن!،هدهبماذوازئ،.تونس!يالعربألملىدباءإا)تاسع

الدهؤاعفىجا.هئااىايقفوابانفامل،حرننهمصبمتكلماجافهم

لنبدثنهاباوال!،جويعابيص،المشننركالقاس!هيالتيالحريرةعن

"صيرمهبركةفي-ضبعيكمإم8ير!صانءربرياديباوشاعراييسصتطبممع

اءوبب.ا

وردودتعلإقات.2

ا-حادوفدموقفعلىفوالصحوالصحفيينالادباءمنكنه"بروللمق

وكانت)واصعنطاقعلىأنثرالذي.4وبماتونسفياللبئانيينالكتاب

ء-لى-نؤ7بر7ااولملموئهانكما،(ام!صابقاعددهافي،اورد"4ورالاداب

ءختل!ة.ددا73برا)بيارعاىعلقوا؟دهرآثوالىآعربي!ةاالوفوداعضاء

...التصث!لسقوط

دةصرب-همربهـاقدماال!نيالن،يى!ةالكلمةمحفوظءصامكنب/

الكتىصاباته،دب!،ى(28/373/الاربماءيومعدد)"الئهار"

نيين:لبنالا

الرهاور--كأمىجووء*!،اًلاتينمصي،ءاتخذلذياالقرار

صادقي،حبيب:وحضورادريم!سهيلالدكتوربيتفي،والغضب

،ءاص!شال"،حاويخلإل6!وريىاحمد،سعدآبواحمد

محير،ءلمتةىاىانطو،خايلاحووخل!بل،ادوبى،سليماىمتال

ا!-دي!لموؤورطوتأييداألحرياتعندفاعا،الشن2؟اثادوبعلبكي

-ا!للادبالتاسعاإؤتمرالى-بئاللبنانيالكتاباتحأدوفدبهجابه

وتى،4حوليهدث(م،العربيةالوؤودصميع،تونسفيالعرب

.خلافايتفاص!بلهحول

بقيةرفضءلمىاح!نجاجاا(ا!تهرمناتعباللبنافيالوفدوكان

الهربية.آبا!دانابعض!!اكضطهدينالادباءحريةقضيةاثارةالوفود

الطلميعة"اءلثلمظب!نسصاوى3ونهمنإح!افنارا!هيتهاقواراواتحد

.((افتلأ؟نا))برهيعوالىد/انارره،لى-بئالطلب!عةوممثاي،الههـبيةالادبية

سىقىوكل،كاماتؤيذألمكيوضحأنود،ر،الطرارتضمن

الاسه،سهياللهولا-ايضاوكشف.التقنيلكل.المرصلةهذه.فبالتمثبل

،لض،!ؤي"النسبيةاحربربئا"هذهاسننغلالفينلعبهانيىئاالذي

العربيلافكوالر!ءمببةعيرالس!-،سببةوعالادير!ممةللطليعةآوحيداافنئفمر

الازهب--اربه!ماءدح!،المقمب!المر-لمةسميقودالذي،الجدإف

.!أسوالب

اتحادينبين..الحرية

(18/373/عدد)"!ال-يإ".جريدذفيالنابلسيعلاءوكننب

افنالية:افىكلمة

"الفربالادباءا"حاد)ة،نإ(،نييزالمتأالكتابات!اد))ازسحب

الوفداقتراحرفضالرسمببئالهرب!يةالاؤطارومودمقعددالان

ا)عربمةألبلدانبعضفيالمضطهدينالادباءحريةقضيةاثارةاللبئاني

اللا!مةالحطواتباتخاذك!در8انس!،بهبع!اللبنانيينا!كتابواتحاد

للمسلطاتبالعمالة"الالت!مار4ـربالادباءلا.لحادبد-لاتحادمةلاقل

القوعاسلموبىعاالسلطاتل!س!!هومساعدتهالادباءقى!مدالحاكمة

."والارهـ"ب

والاتجاه،ارأات،؟يبنالكتماباتحاديتحدهالذيالموقفوهذا

الافس!جامكلإويسءم،والتقد/رالاعجاب!نحق،اليهويخجهالذي

واكجمنمعالدولةيسود.ألذيالحروالنظاماللبئانيالشعبطهـبه!كأمع

.لبنانمي

اقيبالعما"اً!عربالادر،ءاتحاد"أىاتوجهالتيالت،مةهلو!ن

والارهافيالدهحاسلوبعك!تهاومساعوكلهإهلأ"!،،الحاكمةللسلطات

لا*حاد،ملارمةقائمةحالةانهاام؟اطارئةاوالمستجرهلامور2منهي

مخظفوفيامالموع!كانوانه،و-أسههب*قيامهصداًلهربالادباء

؟إحراؤءاولاانكةاءولاتبد.بلولاتعىيررلملاالالى!وكه،المراحل

واللهوأففوجمراجعة،وتدابرتأملموضعنيكوبانجدوبرسؤال

بد،لات!ادلاقاء"والعملا"ولياؤ"لى،والحوادثللوؤ،نعاستعراصي

ؤكطانهقداذيالم!ؤ"هراهذالسبقلقد..اراهناالعربادباءلاتحاد

اتحاد"عقدهاالم!وتمراتءنل!دد،اللبئانىالوفد!4وانسحبتونس

صففاد!ا.8اوكان،"ضيفةلعوبيةاال!اصمفبم"العربا!!باء

وهـاق،الفكراربرابوعاىالمامةالحرياتعليصمبةواوض،عظرولى



اءهالوكانت،ايةالعاوقممهثرواتهبالغاوالكتابالادباءاًضطهاد

ايامهاواثأم،حالارهاأفظعؤ!،والة!رزيبوالخطفمممسجن2واالاعننقال

الءوبالادباءات!،دوؤودفي!اتجتمعارت!طالهواء*مسلطلتته"رسها

11،،برفلأواو!ارةءقىمنفبهالجريمايجريو،والامصإرالاكطاركلمن

اتورة،ا؟اأر.جلكأاخطبوبا،والنثروبارنتسعر،-لبوالتبالنسيب

بصدذلككلوإمت!ا،الحمطكمةالسلطاتوبينالادباءاتحادبين

والنفوسالاعصابتر-حالتيالسارةاخواتماالى،والمجاملاتالمغاذلات

ولااءشراض-صاترلا-اتانسحاب!لا،ا،!يونوتقر*بصاروتبهج

تنض-"يو،جعل"،،اسلط،تاتلك9تويواءييرض!فيماالا،احتجاجات

..وحبوراسرورا

يركنامءنايىومعميلاصارحتىالانانقلباوتبدلالذيفما

اشنواتفي8،لأةروكنلمماللسلطاتمهالأةوصارت،بالامسعميلا

ما؟الاثخاعىبتغهرام؟المواقعبتبدلفىلككانهل..لمالخاليات

اىايحتاجهذاكل..؟السيال!،تبتطورام؟اواصفاتباختلاف

.الغصببطنفىهوالذيديلبالى..التفكيرقبلومراجعةوتدبرتامل

..الاتجاهمجهول..المنطلئمج!ول..اهولميئامجهول

اللتاني-بئ"الكتاباتحاد"بموقفتعريرضالكلمةهدهفيليس

..واحتجاء،مرفضهماووانسحابهمموقفهمشأنمنللتقليلهيولا

ها2الصظربمرف،ببادرتهموالاشارةالتناءيستوج!بفعلوهمافكل

ن"-ينالولاقدرهمقينتقعىلاالطيبوال!ل،كانوءمامضى

..التجريحاوالنقدمكانته

وسهلا"الاهلا"حكومة

ا!س،ا!،ار)ال!رابواكر.رماعبدكبالع!نوانهداتحت

ا!تاببة:اكلمةا(92/373/

العربيال!المعلىتطلالجديدة،داتالم!انورالرئيسحكومة

السباعي.يوسفالثقافةوريروجههو،بريءمبتسممتفائلبوجه

لسياسيايتابعولهالدينيعرفه،والكبارالصغاريعرفهباعيالسىفويوس

ويث،هدوق4(اشواياتامنمحترمةكوصةله!"دواقييقراونهواًلذ/ن

.(شبنمائياياتهروايث،هدون)ستمائيا

الظهورءلىاصرارهانلمجولونأسباعيافيوسيعرةونوالذين

نفسهاظهارءاىاصرارهء!يقللا،بالمسم!لالواثقالمتفائلمظهر

وهـن.الكبارالروائييزممجنبالىج!بإيقفباونعربيكروائي

كشان،شخصيتهمن-ءالمضي-المبتسمالجانبهذاء!لىحرصه

ب!،رة"ساعةاخر"مجلةفىعيالاة49مقاليتوجالسمباعييوسف

."وسهلااهلاسوىاقولهاكلورلآابردلالاقيتككلصا":فيهيايقول

يور--فبامض،ءموقعة،اسبوعكلتتكررالعبارةهذهوكانت

.يبتسهموهواررباعييودسفصورةجانبهاوالى،السجماءي

الضاحك.الوجهحكومة،اذا

يسض-قىلا،فاانضا،وهو-ا-باعيايوسفحظسوءن5لكن

-والاتامالتفاؤلمنالسثواتهذهكلبعدالسيىءالحظهدا

ال!صسحارجلا)للثقافةوزيراعنانهالمسباعبميوسفحظسوءمن

الكضابلالحادءطولبيانصدرالذياليومفي(الصحيحالمكانفي

لهبهآتياالدوريركشصف(امس"النهار"بنشرهانؤدت)اللبنانببئ

صعلمنى،ايامق!بلتو.سىؤيالمنه"داًلعرباًلا!ا؟ءءؤتهرفيالسياءب

أرهاباوالفكرقهع"يستنكر-اللب!نانيالوفدبهتقدم-قرارتتي

القمعية"اخدابيرا"اخاءباوصطالب"حريا"!معلىاضضييقااوالادباء

والمثقفبصبوالكظالادبهءمنءروحقفيمصرفبىاتحدلظا!يه

ا!هـريءالبنانشبئاكنابااتحادبيانفيجاءلمأووفقا.البادذين

فان-مصرات!خدل!هلقراراستنكارايتضمننوعهمنبياراولوهو-

حين،يرض!كالضحوكوجههيعدولموتوعدوهددنرفزالس!باعي

اتخدتالضيالتدابرءبىررفع:ونيطالاللبنانيينوالكتابالادباءانعلم
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ولووشمحفو!ونجيبالحكيمتوؤ-بئامهثال،مصريينكأ،بضمد

إبنادابهـ(،واحهدحجارياءطياعبدواص.دالخوليولطفيعوض

والةكر.الرأيب!ريةأ:ونيطاولا.!م،ولص!وا!!وسهواهم

زو-4/،فيوالذي،السببالهنرمزالذير،)وزوبىوس،لملأا!لملأ

لاو."،س،!شهـد.لكتاباوراءللادقطهير!لكأصوسء1((ضزظا"!اى

الجديد.اراوزاظلؤيالإ"راءاتالغا!!ضوقعبالتفاؤلنبالغاننريد

...4تحيىالف

الهددابللاعامجلة9يا!عريسابراههمكتبحموانا)5هذاوتحت

اية:التااؤكلمة(7391يسان؟تاريح)65

ت!ية!الف..اللتإفبئالكمتابا"حاد

الصمت4فهكثبرزمنفي..مضيءءنترفموقفعلىت!ءبئالف

المخلصة.ا،صواتدرتو..اضواءؤواالنفاقفيهكثر،والجنور

...((لا)اوندرت.."نمم))ميهثيءكلصى،رزمن

الىالاذارحم!زرلاج،ا)هـواخيزمنوؤي،والانحدارالموترمنفي

وتها-لمة،ال!بتر-ةارواءاالىالايدي،جوتحض،الشجاءةالاصوات

انطلق.

اكتابااتحادمنالاء*واتهذهتآتياننتوقعكناما،وصراحة..

و"،يىلا"حهبئإضااير!-رفعارنتوقعكناما،!واحة،وايضا..

.دالات!4هذاالى

ازءادنااننهتمدكأ،،هذافيالمر!منندريوا-نا،!عتقدكنا

كأ4الملأ؟ظ-كنامان-نجبر!ممثلمثلهم-الموظفنمنهم،ت"4وجما

و!-ي..الخاصةمصااحهـملدى"وظفونالاقلفعلى،تحكه،مالتبر،1

/!متقد.كأ،كماكثصرة

***

وتجلو،الضهءرؤيهايصحو،ال-ياةفيمرةهيولكن..

كلم-كأبزص:ح.الجيوبص؟همناهم،البالراجةوتض-ي..الرؤيا

.الش!يكاتدفاترمنأئمن،والشرفالصدفى

الانتطروبعد..الغاضبافعؤاكمبهد،الحياةفبمرة8وهي

هـماكي،القيمكلىتجاهاوحيد،الواحدفيهايقفمرة.القميء

بةوللم!ؤلملامورا!ادقةالاالرؤفرة.شلابل،النفاقمجتمععليهيفرضها

...((لا"ويقولالمرءيقف

"للكثبلأ"-!ول

للطفيان"لا"يرفول

للنفا!"لا"يقول

والاديب،الاديب؟لاديرببينيفرق،الس.اةفي،واحدةولرة

عالمنافيهناكاًجل..المخبروالادإب،الموظفوالاديب.اللص

الاكثرير4؟همانهمقلمناارنكفرهل؟محبرورادباءايض،العربي

!"لا"ل2وؤبشجاعةوقف..اللبنانيينالكناباتحاد

للكنب"لا)،ؤ،ل

للطغيان"لا"وقال

.للنفاق"لا"وقال

***

وقف-ت-والانخدارالموتزمنفيدائماي!ددثكما-وء:ما

والنفاقأطغيانواالكذبجالأنبالى،"تونس"مؤتمرفياحثرية

.-فرقلا...اقضناعااومصلحةاوجهـبنااوخوفاس

الشجاعة،"لا"جانبالى،الض!ئيالةالاقليةوففص،وطبعا

مئاتتمنلمابقدر،الاقلي"هدهمثلكانتماهده"لا"!ن

ال!برء-،ر4إروافيالقابر*ينوالصادقينوا"خلصينالشجهانالادباء

العرببى.عالمناخريطةعلى،والسجون

لمثا!م؟مكان،واررحوناحرماناغيروهل



فيالوبالالباءمؤتمربحضورها"زينت"التياحعرإلأاما

وصرآ!تها؟الامةهذهضمير..حقاهيفلا،تونس

اتضمير!هذاففرصحهيحاهذاكانان

."،)ءلتقولطانالس!لوجهفيوقفهـتالنيللقلةتحيةوالف

.الاولميلادهومناسبة..اللبنانبنالكتابلا!لحاديحةوالف

طالاتلحادفوقفحول

زيسان6اجمعةايومآلصادرعددهافي"الانباء))جريدةوكنبت

التالية؟الكلمة

س!لالاستاداءاموامينهاللت(نيهنالكنناباتحادموقفلقي

واسعاوشمببوعنباعطفاتونسفيال!ربالادباءمؤؤمرفياالريس

التهبرلحريةالانتصارعلىاصرارمنالموقغدهراحمللمانطراً

..الهـهربيةالبلادفيوالراي

الرفسالىبرقهياتتوجيهظبقدالاجمنانبناقكتابا.ل!زر،كان

تتض"م!ر،آلمةربخار!"وورير،ا:حرينااميرواتى،ا!مهادات

فيوالمثقدبمبنالكناببحقالمتخذةالاجراءاتكاطةءنعبابو!ءرز،شدة

..ال!نلاثةالافطر

فنيدةعاىؤكدتكاالسلداتللرئيسالموجهةآلبرقيةانورغم

الرجوعالهصريالرئهسمناشدةو!ءفونآةءصررلمطركةال!رببقىممر

!-فظ..ينالمصراثقفهنواالكتطببح!اتخدتالتيالتد(بيرعن

علىتهـجمبانهوتصورهطيارديهقرطما،!2"!وء4هـاولاتأبررت

مصهـ.

بالافراجالمطا؟بةآالبحريرناميرالىالموج!البوؤيةقض!تو!د

هـؤزمر،هدمنايامقنياعتقلالذيحدادقاسمالوطن!التن!اءرء!

..لإ-ونض

عنبالكفمطالب!المغربالىالموجوةآلبرؤيةتض*منتومفلرو

.برادةء:،سالمفربيآلاد.رب"ة-،.لمقيفى

مؤوصةممهـعألةكاىإؤتهرامناللبنلنيالوفدانص!ت"بانورعم

الاوسا!اناًلا..بهـاووجهالهيالملأدإءقيراطيةاالتصرؤإتبس!ببعايه

الانحادمنبالافحابقراراتخطدالخ!منانهتع!قدوالوء*هتالعربية

الحفاطي!جبثمبف4وصدوبرمؤررسةلانه...اروربللك!نابالعام

.ارباستص/برهاوتطوءلميها

..الراهنالظرفؤجمط-الازصحادعلىغالباالرسيمالطانجعكانواذا

الروربيالوطنمسننوىعلىالديمقراصقىمهبركةصوف!ءوا!لمةفان

الامةلكتابحقيقبممثلاجةلمهوفيصورتهصحطحؤيسميساهمككل

..وادباء!،

..و..نيالبناافدلوا

حفينوالصكأابااتس؟دوفدءلفهولة.،ورابورشادوكنب

/،6/تاريح(3.العدد)"الامامالى"صجلةفيكلهقىالفلسطبهين

قوله:فيهـ،جاء(73

بئظراتناتجولوكنت،باءـتةالكلماتكانتالافتتاححفلؤي

واًنماالصحيحبالمفهـومم!سرحاليسوكلو:1ادياالمسرجاربر،ءؤب!

والدار..الصالة*،ؤةنربالا،ثلاثةطوابقذاتصميرةاوبرادارهو

..افرنسبيناايامبمصت

اعفساءبعضبكىولقد.ومؤثرةعاعأه"فلسطينكلهكأ!!اءت

والواضحةالحادةبكلمتهاث!ؤتمرفاجأ!قدالآبنانيالأوفداًما..الوؤود

بالحرير-ةفيطوضالب،أدرإهىرر،يلالقاهاوال*كبما..والجريئة

ارزقامصاثروقطعالاعتقالاتحيثم!رفي!وخاص..العبربيلل!اتب

يؤوالمف!بىإنالكتابحرقيعظآلمدفاعشرف!ءببثاققيوؤيموطالب..

العرجما.اً)وكلنارجاءكل

واعنندر،باشااباظهعؤإؤفقام6المصريالوفدرئيسدورجاء

رءفالسباءكبمايورر*طاررهـ-دأناحدهمالسببيزكلمتهالقاءعن

.الاضضباكبدأوهكرا.المصريالوفدرأيعنكلمته،قجميا

ا!قفتطورات

عنإتحدثوىااثباببعضسمعتصول:ا2الاولاليوممن!د

الاموربدفعثوري!رجخلالمنلممؤتمرالرجعيالطابعففضرورة

.محددة،اضحةو،فررعملبيةهباتجل

حدالىانرايناا.تاحيث،وفدمناكثورئشىرأيكاىوهذا

تشبثهاتهلمنوسوف،ثمصرفيالكناببحريةتطالبسوف!وفودستة

مه-ضة.بقرارات

اً!خميهي:هـ،ء

وكاىآلمزا!طمحمدلرأسها.(المتمغلبورصة9فيالجلسةكانت

اله"حة.وريرحالياوهو.الاولء*هـايىوممرلاهوشني-اانتخبفد

...ش!قسبل!لتربيةوزءراوكان

الريسسهيلالدكتورلكن.ا/لمضوصياتيقوآان(امطالمرا)حاول

السيدانالا.اللبناني-الوفدموقفلتوضيحالمجاللهيفسحانطلب

يتحدتواخذ41راليؤعضب،ادريسالدكتورلحط،رؤضا"زالي

الوفدان!مهروابالريسالدكتورفأع!،وارهاجم!م!فروبر،سلوببحدة

فهـي..خاصالالظبعفىوتبعه.جممااللبناآلوفدخرج...اللبناني

خلفءوترك.لبنانالىتونصطأوؤداغالر،اذار23التال!إجموما

اس!فسارء"2.محذيرةاسئلة

احماهىوابل،بآلترحاباللبنافيالوفدكلوق!فاستقبلكصف

؟الاءورأنلقلبىيهفثمالبداصكأفي

لكن.اللبنا؟جمطالموقفعلىللتأنيرالبنانيةاالسفادةتدخلتلقد

المبناتياسفيرااخ!بر-بالتفصبلذلكعر/فناوفد-اللبفانيالوفد

اللبناذية،ال!كومةيمثلولااللبنانيينا!كنناباتحادبهثلالوؤ!ان

ءوقفه.علىالاصرارس!واصلالاخرىاوفودابعكمىفهولذلك

ميثاقعلىاتتوقيعادريسسء!يملطلبالوفودرؤساءاجتماعفي

آسباعي.ايوسفوبينبيه"ومشاداتمناقشاتفحدثت.الشرؤء

اددءصس!يلتحدث،الساعةومهفساءتينالجلسةاشن!رت

الوقتمنتبقىما،ساعةحوا)كيجماءبالسوتحدث،ساعةحوايى

فيكانواآلذيئالادباءكل:السباعيقال.الوفوداراءخلالهطرحت

..صرتبةقطعاحدلا..دنقلاهلكاناخرهم..فيجواا!!ن

.ثىب!ءمن-كانيمن!احدولا،ةلمولىويأخفونبوتهمفيكلهـ3

.(مرةمناكثريوميماوجود!ينبتونكل!م!آلعلم)

مصر،فيالوفودرؤساءلأستضافةأسهتعدادهالسباعياعلنثم

!م،احوالءناهموسؤاانفسمهـما.كتابولمواج!،حقاؤة!تقصكبماكلجنة

الىبرقيةارسالفكرةواوقفت..اشهخاعىستةمنلجئةفشكلت

وار!نافينوالهمراءارتحابملاحقةعنبالكفط،لمهالساداتالوئيس

ناوجدواالوفوددؤساءانيقال..لبىانوفدآقتراحواًسقط..

الصورةتهؤالاؤلعلىاومقنعةشبهكانتالسباعييوسفزكلروجهة

..ممرلمجهاكتابامهاناة،نا-لاذهان!يكونتالتي

توجه،بلاوتهراكأهاءفيممرالىتذهبلماللحهةانالمهم

اهـىيتجهوحدهفلهملإنوفدرئيهىانواك!نطفنابلادهالىوفدكل

بيروتالىا(قاهرةمنكلباشرة4و!هتلتفييراضطرهمما..اكاهرة

.المطارمناًفي..

...يستمكرونؤلسطينيونكتاب

موقفيدبنبياناالفالسإنجبنوالص!رو*"بئالكتابمنعدداصدر

منلموقفه.تونسفيالهربالادباءم!تمرالفذمهطينيالوفدرئشى

ووقو!4مصرؤيواور،ؤصنالكهب!لاقيهالذيالاصهط!"دموءموع

:ابيانافيجاءوقدلأأرس!االانةلم!وؤودبجانب



والصحفيببىالكظبا:حى--إدؤبات؟هلإ-ناالاعف،ءذ!ن))

--ناللإضازالكضاباتحادلموقفاثم!لمقفأييدف،نعان،الفلص!نيين

ون-!،جقبمؤخراعفدالذيالتاسعآل!ربالادباء"اؤنهبرفيالمشرف

ور-!قى،511اطلاداؤيال!د-رحريرةموضوعلاثارةم!،ولض"ؤيوداك

يو!-مص!ؤيال!إط،تابركمت!اجمح!م-ةالقم!للنندا!روشجبه

ا)كأ،بوالادباءءن3-برعددبءقالاخرى4اًل!رببالمولمنغيرها

.نل!حفيباو

لاتر-ادالعامالامبممنودفهالذيالموقفعاىثرهنخنجكما

وؤدءلمىوالتهـويلالض!ممارسهةفيالسمبماءجمايو!فالعبربالادباء

فيلفكر،بئاالحرإ،تقهعموصوعطرحمن4وءضهاللتإنيالكتاباتححاد

ا!!!،!ررةواالار!ابءن!وائار!4اىبالاظفةه!ا.وعيرها"!ر

"صدركلمةاوفاظكلبمراقجمةالعرببةالمخابراتلهماصروالسصاح

.يرستالم!-توعن

افاراتاالتوسببئنلءالمسثوبضتدخلب!زمندبنونحن

افكريأوالارهابالكنتمنجوخلقؤيالعرببقياخابراتااجهزةوأ

علىوالض،ثيرللضغطجهببعاتدضتجاه"وخاص،المؤ-مرداخل

احبرياتوعاموض!عنالدفاعفبالمشرفثنزاللبئاكتابااتحادموقف

الديوقراطي!.

القمعلتدابواخرى"رةلفجب!ابئوة)ضعلنالمناسبةهدهونشهر

اصعفبنالكتابواوا،دباءابرزضسدالمصريةاسإطاتااتخذتهاانني

ارر"لمطاتاتخدتهاالهالاخرىال!نداب-رسالرنشجبكما،المصريين

المفكرإ--نب!قالاخرىءال.رباللصرلوسانروالبحرينالمغربفي

.الاحراروالمناضلينوالادباء

الكتاباتحادوؤدرئيسموقفنسشضكرقننا،4ثافيجهةومن

ى-4عفرضالذيالارهابلجىو(خضوء4الففمطينهينوالصحفيين

ي-نالاهوقفهاناسبقادذيالموقفبمعلمتاقضموقهاباتخاده"ءوتمرا

4ء!دةاا!دابيراتجاهبيروتفيالفلس!طينبنالكتابلاس!أدارطم

الممريين.حفيينوالصوالادباءالكتابضم

والصحفيهنالفلسطهخيبن.اكتابااتحاديقومانزطالبفانناوعليه

علىىتوذسؤيالادباءموتمرالسوفمهرئيسبصحاسبة!ا

المتخاثل.موقفه

ا-خذطافنيوالخ!اتا"واؤفاكافةالرسصصياالاعلانتبني-2

مهـمه.والتضامنالبئانييناالكتاباتحاد

الادو-صاءلاءةدال!امالاهـنبهقامالذيالم؟رلشجب-3

السباعي.فيوسالجرب

قييع:التوا

موسىشحادة،د!وؤكبوليد،البحشءشطنيدمئز،خوريس!مون

صادق،مند،!صهاف،هلالجميل،قورهلر؟،الهكريعناى

.مالعفجلال

ا)فلسمطينبينإكتابااتحادبيان

ا"بئ:التاا(كلمةالفلسطصممبببنوالصحفي!نالاثبهاءاتح!ادنشر

الفالسطينبنحافي!نوالصللكتسابالعامالاتسحادموففكاوآقد"

الىحاجةولا.عنهاواوره؟عالحرياتبقضيةيرضعلقمافيواص!ا

الكتاب4فضبن40موقةتحدصدف!السبا!كا!اتحاد.-!اتذيهـباى

محر.فبموالصحافهجن

ونس،فيامرباالادباءمرملأفيوفدنابموقفيتعلقمافياما

يراتي:مانوضحانزريدفاننا

ورطيوسالاستاذالةامالامينزائبرئيسووؤمذا،اهـ!لقد-ا

ووصودورؤس،عالريسس!يلالدكتورمعهتفف،كانانه،الصيب

يؤ،ا!طداتاالرثء!الىبرق!يىكأارسالتأيببدحولاحرىعربول

الاخيبرة.القرارات،مثملتالذبرصا(صريبحأحفيبنوالصالذنابشأن

معلىقاجضماعفيوفي*كوخ11بحثند2وفدنارئيسفوجى،-2

رأتابحربنوافيانوؤديء!امطكا،صااوفودااناأوفود،ءلر!س

.ةيرفهارررء-،لموضوع،داد،تبه

درؤ*ة،لارس،لاء!!!لاان:اىحين،وؤم،-،رز--رراى-2

ء"-مدوءيوؤسهـاجناىرفي-!اقمضرحهامثاالتنرؤءهيثاقي!ونان

آحضةالمؤ-هـوإولروءوا!،الختارويالبيارصه-!الحرياتق!ض!بة

فيها.والمهحاؤب"نالكض،باحوالعلىبرفوا!تهممرلزيارة

ارضوؤطميتاق،د"س!الاؤصراحهداعاىالوفودرؤسا،ووا؟ق

.اعرة!الذلكلبم:ةوشكلتالختاميابب"ناؤكبالمظضريم

ير-!*-عءوؤهـراان،تصرا)ؤالىوؤ!قصادهبرو:ت،زهلمموكنا

ؤجم!4ت1ادؤراراتيرتخداريمسقطب!علاالرسهبكأالىربر-سةالم!؟!كأ

.اة-هـ-لإهدامنموضوع

كأ4الازطتمثهلأىاارداًله!بالادإ؟ءاحادبانزء-!اننا153

وافق!تاذأ،ل!حصننيناوسنةكلهرمؤلمعقدعلىتةءمرؤحالياتهوان

.اثتهر.!-ن41استضادةعلىالعربهةاالدولمندولة

موسضؤ-،وازف.ء،لااحس!نالعرباصحافيينااتحادول."ر

ومعوهةىالهربب"أصء،ؤ،-قىواالادبيةالاتحاداتب!مىمعباتصالات

ن5ل3-بقيؤ،،دغازياطريظةءنا:حمثاابرلمناصحافينواايكتاب

ءا-زرء-بىوقا؟:-؟كو-؟.لى*رباالصهحاؤء-نواتحاداوررباالادباءتحادا

اكلارصاربم،ة،لما2وازهـ!إعالبم.،-،تإ-،قضايحدمموقفايلاتخاد

معا؟،ر?-،داصلروهل!-،ذلكبر*سنهـماذآ،الاز،دينهذين

.ا،"تاد.)ؤؤيفه،اء-ناءف،ءن!ورارعلىهـصر!،تأكص

:ا-وث!ذاجي

4:?ناةاء-طاا!-،ؤء-نواالكتاباءت،دايى-ن

..الفلس!ط-:بفدافاقفموء1ن

غ.،رب)891ا-رؤحديعددووس،في"الهدف"مجلةونشرت

:باالتاالمقال(7391زيساىأ(1

هامة،نقطةلهوصصحالادباءانحماد،اثز!رؤيروفىؤياصمثماان

والواضح،اورهـفانلبنانيبنلبت،باشحادءوففمنبكثيرابصدءـي

ثاكأث-بم،لبناركض،بات!.اد!رارمعهمالمؤتمر-صمنحييرااىذلك

اصوا""لم.:واوانإعإ،هذآموففهميسجإواأنيم!*طيعونلا

بالاد،؟فونان،الاةءط،،دم!ض!!برل،الاضطهادءـووهذا

!-5-(لص.ء-لآكامتمهفؤلعلمىقألرفروهوالسجنجدرا!خارج

الازسانة!حوانما،ءلآنةالم!..ا-!ناجموانبينبآخريتهلمق

.هـونلاانءاىوحىرصه".ا،ؤف"لافداا-لمنا"ونضا،العرجمبما

-!و!واىوا!ءصافاتلمقاء'تووفء-4كلواعيعدالادبب-فالمؤزمرات

ام،الطوفيإ:طفةاويتمورالضيالاحماثجوىبمسهمؤتمرايءوهـد

الوؤدوؤلأ!ةكا؟إت،رفه،لةءمليىةآلفراراتبروىارعلىوحرصا

،بالاحرىاو،ا!تهر41الىآ!نكلاصواتهـنروهيرةافي!با

وقفةاوبر!تولووم.د!نيمامبها،ضظدمةالعناصرالىالمتطلعبس

اءررهو!مخضلمف-"ولثعخكل،*-"رسهببةف!لردودالبنازياالوؤم

الببهباناوردهطوكله.والاتحاداتا(ؤتمرإ-نأضوعيم-ةنتيجةءبي!ي

ا!ا-طبصصيىاأ!محفيينوااكة،باا"حادموؤفاراءتساؤلمى،ض!4ما

م!عالادبر:بنآصر،نجا!اال!م!،ورتنامع،الاتحادبريان!ءحانئشر

!ؤا!لسط?ىااوف-داموقفبصمد،الخطيبولموهـفعقوثرناجي

ءا--ىوردا،الايضاحفيريرادة.نظرهماوجههـةوكذاك،ا(ؤتمر

:(واًلخطي!ب)علونتىالاستاذيناوضحاستفسعاراتنا

ابرررءهياواقعاكلنصرءهـ-واءرباللكتابالعام2لازت؟دأار-

اخاءاوبروبهـفىااءخىؤحهـلى،تجاوزهاتسهلمنلشىلذلك،العربي

.؟وا-اتحادوتشكبل،حلهاوالا-لحاد



يتجاوره،اتحادتشك!-لاو،دلكاعا.يةأدءأءيرص*باواقعا

ثورية!اكنتراتحصادتشك!-لاو

،وهـ!كوزوهاءتبنلص:،لاف-،؟!الا-حادحلذ!شطيعلالمازا

-صبالمبادرآالوقتنفىفي.ذاكآوا!نظامهدارع،يةفيايضا

الهربيى--كأ؟حاداتالا"نجدلملأنى،،ردصلاقحادانشاءالى

لذأ-ك(حقجذ!ةمأساةرووزه)فيإنا-ضتنصيا!اذآ،!ا!ي!يىضممن

هذاضمنا)نضالبضرورةالفلسطينييئألكتاباتحاد-ن!نثصلعر

،امامالىخطواتدةحها*لىمنفيهالدونالاعف،ءومعالاتحاد

و"ءالاتحادهذاخارجنفضلوايضا.د!اتهنجه"نوتزءىس،تطوره

اشهوب.القضالم!خدهقىزاتب!بالراتاللإتما-لالادبا?نكل

وما،اتال!بىإقض!ب!ةحولخلاؤطايهنآكفليس،ا!ابا!نمصبة

موؤفاشخاص.هـوولشىا.لاتحادموقفكانانما،موقفبمناتخد

الهـماداتاشقي-!ا-ضاثد)برقبةارس،لضرورةرأىأوؤ-!ارئجساى

نااكتفذلكوبهد.(مصرفياكاببشاناائظريعيدان

قص-بتارفشه-ر،آلبرقيةارلى،لا!قاففرروااتوفودرؤساء

الختامبىالبى،نتضميىنأنؤوجد.خمالرةفضهـبقىهي4ا:رففا

خاصةلجشئتيمنء!رر؟رةوار،*!مامرهعوآلشر!طقبصظ

اًنالةءنهـ،ك.ضرورياءرهوهناكآ!تآباحوالعلىلل!هرؤط

الافتراحءـزراالىنقوللالرى((.تميي!كبما"اقتراحهو،الاقتراحهذا

هـنانهرأ"ما،ا-برقي"مشروعسق!عن!ماولدطن،ثوريرقىاكأر

بتضمي-ناوفدارئيسفاجت!!د،كاءلمةجةالفضكأير،ععدمالاجدى

نسضظعلمادافليلبفسطنساهماناصلمن،الشرفءيتاقالبيان

وابىمحرينو.المغربممربالذاتيقصدالاقتراحوكاى،ا-كثرفىنوفوان

اللجنة.هذهمثلعلى(كثيرأ)فهوللاان؟!ا،تأكيهزامع

منالنضالمنافضلالاتحادوحدآداخلالىض،لاًنزرىنح-ن

ثوثالوسطواخرتقدمبماتحآدهناكس-كونددهـا.تكتلملاتخإل

ص"وبة.أكثرالحرياتاجلمناننضالرصجمحوهيا.ر-هي

اائ،،*خة،فيزوضحانوز-ود

برمواؤ."!مقجد،نول-ع،رورمجا،اخإدايطاتح،دناأر-اولأ

الفلىطيمنجكأ.الءحر!ربهةظمةدةمةفيرسه!-4

،ويرجبالفلسمصتجةالوءةءيةاتحركة"نحىزءاتحادناان-ثافيا

او؟جم!نتضخذ!ا.المواقفءسؤوا-قىانفلسطيت-بئاتطريرمصظهكأتحلثللااى

اامةوهده،سي!اسءهصقيهيالاتحادههـامههىةان-ثالخا

كانتسواءالحرياتقض،ياآبرل"نادض،لأسالىهبم،سيةالب

.الافراداوبآلا-ن!،داتاوالنت!حوباقيء!،،ب"متها

نقىولانقبل.(-ببوالخطءإوتط)الاست!اذاناوضء"ماهذا

،؟وردقيالموماتالمهبالىصؤءصحارصوداورداهءص!افيكاه:شا

يخهـوصلمواالذالهربالادباءبعضهـعمحاورفخلالىءنا!!ر--انء!

-بالتى4الاوسروتس!عنآعتدرؤ:االفلهـمه،ء"يانالوفس،بيروت

الوؤ-د:رئيمسوؤالالوؤ-ودر"!لص،ءعلىرؤ--ةبوافربيبوزء!ا

الة-ريرروب!د..المقانليىنالىوأرو"عداترالنص،دقنطلالبانئى،"

."الاوس!هقيلقبولمىصتهدإبئسضدطون

،الملتزململاديبالحقيقيالزرطلعيه!،!ثكلا41ولأؤ"ءهداان

يه!نلاالواضحاوقفاهذامثلي!نخ!ازرياار-ارىكما-واكن

ف؟اائ*-رباعادةالسادات((تناشد""برؤ-ا-س،لازاءءبرففان

اراءالموافقةمعلئ-،يقفان،فىمصروالمة*رىنالادباءاراءقراراته

ترضولاكصويت.لاهئاامسآلةأ..الدإ،زوراجمب!ة4بالحص-ايىمىما

المفروصاسإسهةءسألةلانها،الاصابرعءددء-داطللاقاتعتمللا

وفب،أحرياتامهالة!ط..العربوالمةكرولىا!كتابلمض!حمووان

م!عالاتتبىملاادطلةهذه.حياتنالشادقجق-كأاالمبرحلةهذه

جى،ء!نا،ن.الةرببئالمجماه!صريرعلىنالذياواضهحا"وؤفاتخاذ

الجواهيروؤوفنجاءايرض-،هنلومن،اللبنانيينالكت!ابآتح،دموقف
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الواضح.موففهـمجانبالى"ىةالهرب

اًغتيال-ازاءبرهـاضثلءملذاتهبحدهوبرقىةارور"الان

تلاث!بي"!،نت!دة9)بصبمةوهوالموقفهدآحتىول!ن،الحريات

الحرياتق!تا!الص!جمحمنهلثم.الرس!""لهلملافظتبسبب

.،؟الصحيحهوالعكسام،الانظ!قىتعيتىلكي

..االكورثتوؤ-دع!ىرد

ا!اننااالبان3!!ا-!ا-3رجمااالبنا،يصيئا!ت،باتحاداصلمر

الكويت:وفدرئيسننترهنبيطءلىردا

!آ-ااتكورتوفىدرنصسآلسقاداحمدالاستادردقوأنا

الاحدا،"اائهار))جريدة)توتسفيالهربروبئءالتاسعالمؤقهـر

الننهليقات)الايىقي:عليه.ولظ(ا73!فيسان

وفدا"ا.رس*مينحيروفدالكو،توفمداننعرفنكشنلم-ا

قبل؟ءن،وؤمهواور"ت:كاراش!:ااشديجطناؤ!لك،آلاناءر!

لسمثفااعدادهتماقذيا،لمنحدرؤكبيزلقلم)"4ازادتيؤهاما

-قد.كل!صاموفوضو!و"..العربيةمصر"بجه"وريرللتشه!ر

اصلامنطلقءوفه*-اؤ!البىناني!ينات!ناباتحادابيهانفياوضحنما

وخطناماضجنامنولنى،مالمعركةفيالطل!عيمعربمورآيماننى،من

يهكبرانالمبكىكي-ا؟ضامنا&سونثش.ذلكرؤكشدكلشااحاليا

ك!بلد!روكللمصرفيازونكرحريةعندفاهـ،اللبنانيالوفبدصوت

"مناؤ"-4"بالأحرىهـواليس((تت!رواو""دةمزا"اخر

ءسنا-!ربالادر،ءوابرء،دألعربالادباءيصمتان"خيانة"بل

؟والادبا!المف!!ىوقهعال!بيرحرير!اضطهاد

البساكةمنهيففاؤطآلاستازسدهايوىالف!المغال!ةهدهان

ف-يلأاقاهاالتي،تالكل!بكلرناتذ3يجيثب،لفكىروالاشنهانة

!اعدادماولونارتجالاألادبر،ء"اوتهشات

زصفهاىء!اثهـ.بز!دءجماونكن)افسقافآالهسءضاديقول-2

الى"ثعوظاننا(...مرةؤك!ردهمنكثرااوصه،*كها"المذكور"ب

اتجاجاكافة-قىالءر/ابلدانافيممرسة،راتؤ!كصإموالاعالاصراب

قى".!رال!ربصلم!ورءقىؤءالاشؤاكيا،تحادمنالادباءبر*ةطفصعاى

إوتممر.اؤ!بئاللمبخانيءنولدرتي!!كلمةوتحريف4تننوشوهدا

المجثاقهذاير:هربان((اشرفميثاق"افتراحهمعرضفكطفالفهو

كلش!-الى/:،دربانالعوبللادباءالعاميتعهـالات!،د))انعلى

الخطواتجميعواتاد،افكراحرجمهيهمع،عربيبلدأي!كرمهـحاولة

هراتالىولظا،الاتنكارلتسنديهـوابضجطوز،لقمءاهذانرفءيةالضرور

ا!ي!قع،ياأبلدنآسفاراتفبمااح،برئرودوالاعء!،مالاحتجاج

."..القهء

الوف!رفجريى4سصكءىىتدلانت-نبىنسر*هـة!"قارزكأ

وهو،بالذاتوورسفاراتءلمىباتتركيزكلتنايشوهجينالكويتي

.((صةالطاعند"عبلرةوبأسقاط،زذكرهلمما

تحنين،اولممحيصدثو،السقا"تلاستاد،يرددا!مؤسفهصا-3

بان!4موففناوصهوو!ح!-نالهربالادوإءلاتحادالصامالاميسنكلمة

لىنثنبهـانشايكلرفا-ونالميؤتو-راعضاءبر!ءكادهلقشد.((تمثيل"

نآتقوييساانف،حرثلائةهـدسبقلانى،،افنه!يىرحويةموصوع

،الهرباللبئنيءنأ(ثؤء*-شفاءفيشآركناحينبيروتفياثرناه

فيهىااسى،داتا-ىللرقيوبرؤصةاله،مللمرآيبيى"ىعليووقعنا

اصحلإيىسنواالاعدباءمنعددبرح!اكتخذةاخداب!رااتفاءدته!،"

ا!ممابقموؤفناو"ت،بر!يىنم!صجميىننكىونو!ذأ.إهبئالمصروالفنانبن

اصذيااؤتمرافيازلكنفهللموهـو.(النهار"الىسنتابر04الدي)

دهـووتفيالاول؟موقنشلكاق،الموضوعلأثارةالاصلحالمكاىهو

وتدجيلا!تمكنجلا

بهض!ءوىلإتالكووو-درئبم!ىيه-،قاى؟روسف،-،



مجالةمعع"اءلاهانهماالابه،فيالوفدموففانإمرياالو؟صداعفعإء

((.لمصرالمعادير"الصحفبؤ"صةمعالمصريالقطردخولهن"الادأب"

الذيالواقعم!ؤ3-!بانالعاملامينهياذناللبنانينا-كاباتحمادان

الكتاباتحادوقفمندبدا"الاداب"متعانوهو،عالج!،يراله

بالاد؟ءالمصريين،ل!قتاتتيالتهسفيةالمدابيرمنموقفهالمبنانيينا

هذه?عآن!ذآب!دال!م!قاف،ذالاتيعتت!الا.ذلكفبلوليس

؟با!ذاتوالار!ابا(*قيهءفيسي!اسةيدرجانصا،اهاسواو،اخذ"

ااتيقالان!خافهآلادباءاضط!ادءصنصمتانيجباكان

الم!صادرةوالمنعؤ!بما"ا!داب"مجلةطريحا!؟-ممعتء!جنننالاننتكلم

لاتحىصادالاستغلالالمجلةمنصاحبوليس.الع!دوقد،ممعروف

الاذمباقمناللبنازء-نالكتاباتحادءأعفط!ليس،ا-لمبنانيينالكتاب

ءنجف*وىبحيث(.."لتهيىةأفيموظفبنهمولبسوا)واورفاجة

"سع"المجالةتصميةءاهـ،إصحءصطهـ؟نو5،الاستغلالىهذالمظل

هـنالافلعاىاجي!الثلاثةحليهفيرد((،مرالمعادلم!الصحفب!صة

ورزركلشر-نصفحاتهاعلىوترءارعواازشاوالدبنالمبدهنممردباءا

لإن،لممربالعدآءيتهووونهاأ)ـزري!نهولاءحتم!افيهمو)-ر،عاما

و!،لحجودتاباظةعزلمز:الموكاشعراءبانهمنثم!-را?رفواثلانةمنهم

اصرروت،صداؤةاءهـلآ!واا،مأآ-،أكأدهؤلاءآ!كشون.راميحمدوا

مصر؟ؤك!/الملاي!اس!قطتالتيالثوفىة

فيطافتراحرؤضالمؤتمرفيألمبنانياالوفدرقيمساناما-5

الافطارجمبعاىاالسفرص!متهان!وط"الحقائقلتقصيلجهـنحة)ة

الافطارق!والمفرإنالادباءآوضاعلدوالسةالىمفإءدونالعربية

تمييه-ااًلافضراحهذاًاتترلاله،صحيحفهذا،"..اقح-قىالعرب

تدابيرؤ-هاارنعهـفمعي!مةافطارثلاثةصيالفكراضطهادلهقضية

الاقتراعهذاتقديملدىآتنبؤوقد.الادباءمنعددضدصريحة

،وهي"ثملاجوء)ءوروح"التمسويات"سيالسةفييدخلالذي

بنتجةتنبأنا،ألحزتقيةالثورةروحوتدلمئهاالاحداثتدينهاسياسة

،ورؤصاا!تب!ي!عي!ةا!اءصانبهتقومتحقيقكلنتجةوهي،الافتراح

تفومومتى،فوك!ه،اللجنةتتآلفممن:التفاصيلفيالدخول

منكتابءثمرات:جليةواض!صةقضعي!ةامامنا.كان.الخبم!متها

،ماعمال"نمنقولوناو،العملمنمصروفونوافنانيهاوصحفبدامصر

ومطتب،ابرصحففياتشرمنحالكلعلىوم!و!ون،ااتحريرية

وتناهـر،الفقريالارهابتحتواقعاىإقربأكتابمناف،ناو

)ءجميع"اىاتسأ؟-رلحن-ةتتالفكلماذا.م!ننقلاأبحبرينفي

"وقفؤ-كطالال!تهواًريتىجالذيالتميهيمبقصدآلا4/الهرب!سالبلداط

الاقل؟علىاطالتهاو،الارهاب

ءعرضرحديثهفيهامازفص-لملااحمدالساةءالاستاداغفل-6

لأج!فيا/تبنا.يالوفدواقتراحاتاقتراحهعلىالتصوبعىن

نارصةر4ارسيمنطلبالوف!درئ!!انوهو،الوفودرؤساء

الختإ"ىالبمانجلسةميالوؤدموقفعنالاعلانبحقلةحتفظ

صلسةمنالانسحابعنعدلولهذا،بذلكالرنيسفوعده،العام

2.اليهالبقا!بوامهن4نفممهآسقافاالاستادوك!اى،اوفودارؤساء

ال!لام،منويرهنعه،اتحقهذابصدمنا؟ؤتمررتيسيحرمهاناما

للياكة.خرقآنهعنففلملا6للوء!دنقضفدلك

ال:ضي!جةونتقبلديموقراطيينن!ونبانا،ؤتمررئيسطالبةواءا

رضحريضقادتهالتياهـيكناتورقياروحمعفتتناقض"رياصيةبروح"

اهـامالختاعيةالجلسةفيالاور"حعدمالىالعامالامينمن

عنهـصا4:-رثكوىهذهوكانت.العامالب!انلمناقشةلمؤتمرااءضاء

هـناوفودرؤساءامتناعاعتبرناانشاثم.الم!تمراعص*جميع

خاص!ة،،تحساسياوسياسب"لاعتبارات،الطراضطهادادانشة

يكفياًلا.(سيالاسأقانونهوخرقاالعربآلادباءاتحادلمهمةنقضا

؟الاتحادومناؤتمرامنلانسحمابناتبرءراهذا
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نايدركهـ،ن))الكو!توفداناررقاؤطضاذالاسيقول-7

ار-جماط!،تل،-ما-،ل!ءنا،متءإةللمزايداتسهيتعرطلؤتمراهدا

."..خاصة

هـ-ذهمنقصدهفيوةصح،جبنااقليدونانمنهنآمل،نا

ل-ت-ثشحا?ةيرحىملبانالانونطالبه"..الخاصتىالارتباطات"

الصدد.هذاؤيعاجهنردانمنا

إهـخاز.جنااالكتاباتحادهـن

آر-!دمم!ؤ

"الءامالاءبن

...رتألكوفدورئهسمغائطات

ز-ءرران6)"الربر،هـة))ربىةجرفيء،صهي!تن!الالدكأوروكتيب

الطأدي:المقال(7391

اىاالةربالكتلابوهـودهـناحدااراءتقادناؤكيي!نلم

ا)خابا"ضاد،طبهعلىالردالىةمبريرؤسصائهحاأوتوإممىمؤقمر

،وز*كر!مآلادبوكأحرء-!الد!ع-نبيأؤتمرب!ارفضبهداللننانيين

الحرالادإبواستروابة،العرباءللادبالعامالاتحاداهدافلاهم

بملحد،يرأديباييتراخىالايجبتقافيةقض!-4اقدلىتجىاه

فيسهه-الا،سببلم!كافيالاس!شهادوحىكاعهـنهاالدفاعجمهالقلم

تونس.كهؤمرعاممززمروفي،بالذاتالتار-ف!ةالمرحلهـةهذه

لمبدا-!نكرءن،ن،موضعهغهرفيكاناعتقادناانالا

وايجادتخاذلهلتبر،يراوفالعوابالصقائقا!ضاعليهيتعذرلاحريننه

يسشر.لاممالس!ت!اللازمةالتبن4ورف

رابرطةوؤدر!هشال!قافاحمدالاستاداناونودكنمالكم

لم!يئرلق،وزحنرمنجلايذيواثاعرالادءبوهو،/تالكوادباء

ى1ااةلم؟تاالاحىدميوالثقامه-لآ((ا!نهار"لصفحةكتبههـافي

ا!أه-ا،لهقباهااطاتمغافياوق!"الذيالهجوميالدفآعموؤف

ات!آدالكتاببي!،نفىءجاءهـايسثبتوالةملاءرالنقاشفينهجالى

..ءلهيهالاحتر،جمنبدلالهويحتناللننانيين

مثلاؤول"المهرو،ؤطالالمشادبيانفي!-اوؤءال-ب!المغال!ومن

هوءوقفالاديبحر!"فظقيطرحفياللبنانيبنالكتاباتحادموقفبأن

جاهلا...الغالوؤودسائرموقفعاى"مزايدة"وهو"مفتعل"

اس،سءقىفضب"هيوالادبال!كو-ر!صةقض-"انهكذامننجاهلااو

لنشاطاته،بالنسبةم!وهـررةؤضيةوهي،الاتحادالىبال!ئسبة

الاخادتكونماممذ"-ءناللبئالكتابومعظماعضائهمعظمولنشاظ

ال،ربيالمبادهذاوبالادبيمةالىتصاترت*قديتالفارقبلبل

،ابنانمناخهمإ/وصو!يهامختلففي4الحربانعنفضلا.ذاكاو

ونت!انغريبافلي!رواستمرارهبقائهومبرروجودهجوهروهي

لا،كلهالطلمالىولثنافيوادبائهكتابهرسالةهىالحربقىقضية

.فحسباًلعربللادباءمؤتمدالى

نصورهالسقافاحمدالاستاذبيانديالوارلةالمغالطاتومن

هـوتوضفبملأ!م؟9ءوللننانييناالادباءالآخاذالىالدافعبأن

همجماةوبمنعادريرسسهـيلالدكتورالوفدبرئشىيتعلقشخصيسبب

اىاباكسهبةالاموررورىبهوئني،مصرالىا!خولىامن"الاداب"

جمببعانظنهو/فيمعطمالوفودفييجري"-؟علىاللبنانيالوفهـد

ادريسسهيلالدكضور"دولة"فيموظفونهماللب!اغيالوفهـداعضاء

تلكمهمالحاطاروفي4باد*ا!تحركيستطيهصونولام!جلتهفياو

المجلة.وتلك"لدولةا"

الاسض،ذبالع!يخ!رافامكذلكهوالامرانجدلملاولنفرفي

،9ا!داب"مجلةمنعتاحلهمنالذيالسببعنيتسطءلانالسقاف

ا)!حوب-اتكبتبابمنلشىمنعهاانوهل؟مصرالىاآدخولامن

،هرب11والكتابالمثقغيصوجانبجانبهءنيستد،كيالذيالادبية



اننعسفكي،الءهـدصرهدامثل*نض?:واان،(!معامذهرء3منوهم

مجلىةأناحروءاتكل-امونيهرؤوهمالاستنكاراشدوبلم!وه

المصريةالسإسةعاىألعامخطهافيومحسوبة،هـتفلة"الآد،ب))

.يط"والناصر

بآىالسقافالاستادلفتضيم،نتفصةوالصللواؤعألامآفقىارتم

ءفط!،الاكتتاحجلسةفيا!لبناجبياثوؤدرتيسخطاب"نءيسريلا

أحننلالأفيواقوضىالشفبالى-س!ووئنهصاحبهيطهوب.،-ا

هـنكب!وعددبحقاكمخذةللا-راءاتاتكاراا(مرقيالس!،رات

يلزمشرطمص!ثاقالىدء-،كدادذب،نارحهنؤكبما"صألمصيلأالفناب

مضء--كأملاحفةعاىملبالعلالمحادهمالعامةوالهيئمةادهربالادباء

،ب!ميعوحدهامصرفيلا،الوبيةالبلدانمنبلدمملميا!كبوقي-ن

بالاعتصامآست!نكارهماظهاراىاالدعوةاخرهآوفيوالموس،ئلاكمىل

الافراجؤ!يا)!ادبلآالوساللتنجحلماذاالدولنلكءمفاراتةبما

.والكتابالادباءمنوالمضطهد!-نلأهلم!وتينءص

تلكقنلىالىالسقافألاستادينزلقالاف!لملأنودكنالكم

ل!مالحجةاللبنانيينالكتابالحادتعطيالتيوالمواففالمغالطات

فيها!حدأمءؤتمراتءنانسحابهموتدين.!ين!م!ممار!كثاكأر

ادثويةألظرو!ؤكا4:الابألغشىهم،!ثيهي!فىبرجتادفي،مالانفع

تظلاتومقر،رنوصياتوباصدار،ا!ومالعربةالامةتعنئهااككط

.الاطلاقعلىمنهاشي،ايتنفيذالىيص،رولا،ورقعاىحبرا

اه!دوءاجانبا،ل!صقافناذالاالتزمأ-ونودفالكم،ص،را

الكتاباتحادبيانعلىرده!يسيننزمهمااز"اعرطناتلدينوالالزان

البحثولحويل.والملآترةالانفعالدروبىا4ط-ضحرولم،اللبنانيين

وكأنهاهاكثيةمنافشةالىوالادبالفكر"كحر!مبدئيةفضبةكي

،والىاللبنانيينالكتابألحادأوفدبربمس.لتعلقننمخصءبةفضيى"

ااكاتبذهنىفيالاحقيفيوءصوداي!،لشىاخرىارتمباطات

ا!دولاووودسمائرووفض4الذيالتخاآلللمو!ذفأكبريريرةوتصورانه

الاديبيلتزمهااًنإهدن.دض-ةوانئرفقضبقىافدشمنالهربرلي!ة

والحدي!ث.المعاصرتاريدبامنالحوجةاظروفا!ذهؤخالعربي

موقفعنيردالمحعأ!بوسههكانؤلمهدالسقوءضادالاساله4ساءع

اكثرموقعومناتخدهالذيالمنطقبصيرمؤتههـبروذ!ى/اتىوف!ه

بلادهوفدوعلىعل!"املتاقيا"السياسى!عوانسهجامى،عراحة

9رضيقدالذيبالشكلعنهالدفاعآلىواضطروأالتزموهآلهـياوففا

.الاحوال"نبحالوطلم!ئ!هماحرارههبرضىلاو!م!"ات،سمنالسهزج

...نطموقف

ا)"مادتعددهافي((الصرقي))،جا"/تمرلىالعنوانهذاتحت

ا)كا(ية:الكلمة2/473/روم

الحر،،تؤصةمنمشرماموففاا!الت،كأيينادثتابالح"داتحد

.!ؤخراتونسؤكانهقدالديآلعربالادباء!نهمرؤجماالديموفواطم!ة

الامينادرسرسههلالدكتوريرئسهالذيللببآنناالوؤدوكان

سعد،ابوآحمد:الوؤدامحضاءومناللبضنهينكأ،بالانحادالعام

ولتسشىانطوان،عاصيور*إش،لالدكتور،سيمانميشالالدكتور

المؤتمر.فيالهرب!بةالبلادميالتعبيرحربربرةمص،لةا؟فارةدررقد

هـ)ىينصش"ثرفميثاق"علىا)صصد/قالأتمرامنآلوفدوطلب

محاولةكلشجبالىبالمبادرةالعرباللالىباء511،مالاتحاديتع!ىان

4ا!ضروريأخطواتاج!عوانخادالةلكرحرلميئلقمععوبئبلدايفي

القمع.هذالرمع

م-بئ"الرساءرببهبئاالوفود))منبر،لروصنحوبهالموففهذاو!كن

"حى-راموقفا))تتخذأنلابلاد!ا-لطاتبآسملتنطقجاءتاكجم!

ياتلتفالتيالمرحلة!دهؤب!ا)،ربيوا!كاتبالمتذقفدور?يئسجم

وتسجىنوتعننفلاضعبيرواالفكرحويةقمععلىالعربي"الازكلمةفيها

-رالتصحريةالاخرشنعننىءكما،آل"رباكظبواالادباءمنالهدرب

والتابرلآ.

ى3الاخيرةالاءراءات!سالةيلأرحانال&:،ننالوؤدطولوقد

.النوعه!ذامناقتراح

!!ماالاخيرة-لاجراءاتم!لةإطحاناللبنانحعاالوفدحاولوقد

بروية،لوارسألمصريي!نوالاد؟ءالمثقؤ،يئمنكبيراءدداضالتاكءمصر

السبا!ييوسفوأـكن..ا!تدابير!فىهبا!اءتطهـالبها--،داتالى

كوؤكيءوقد)..ذلكض!بفوةوثفالعربالادبر،ءلاتطآدالعامالامين

فيالنقاكةديهشظهروقت!يللثفامةوز-رااصبحبانالموف!بهذا

.(!فبلمنتضطهـ!لمكمامصر

صدالوفاستخلصشكما-لهربالادباءمكتمرفيحدثماان

نهائيا--نفسهكرشالهربللادباءالعامالاتحطدبان-9كد-اللبمناني

مرتنطينأعضاءهويجكل"...العربيةللطكو،،تنبعةرسميةمدشسة

الاديب،وجهؤ!ه!ز!!هعوويلانفسهمنيجعلهوبل،.بانسلطةحكما

..."وارهابهقمعهعلىيساعدها

بفلألالإحادمنالانسحآباللب!،نيينالتاباتحادقررلذلك

هيئانه.

تحعتيرقععربئمثتفكلضتةرر،هـقررأتالا!حاداز!زكما

يس!ىكما.الاساليببشتىعهبرالد!،عو-فوم،اهـلمطاتارهاب

كيلمضام"عربيمثقفلاي!مكنةماديةسآروةكلتآمينالىالاتحاد

كلزشرالاتص،دين!بنىكما،"وآتجاهانهاككارهبسمببمعاشهاورزقه

عربي.بلدايوكطهكلءوء!قيفهرباوادبيىةمادة

-نتر!طالننيا!نشرودورالمجلاتددىسبءمىانهألالحاداعلنكما

ناتنرءطة!كناالممماءمق،غفلاا،وةدبعضلنمشرالاتحاداءضاءعل!!ا

.سريشكلؤكه،ءالاسهذهمعرفةمنماأكدايكون

طتفى"4علإ!طلقادبيىمقنىعامكلصيفالالحادوس!ي!قبم

برءحنر*كاء*رولمحونتربوم!كرونادباءال"""دعى((ألا*رارالعربالادباء

هم.ليتضقلااسو

هـري!قي))شارنرتقناادصءفةكطالاولالتقىوسي!فام

ههركةفيمشمارعتهعاىالا.لحاداكدكهـا."المسئزولةالهوببقىالكلمة

يبدوالنيأ)االؤرةهدهدياا:نانيةاكأ3الصحا!خوضهاالنياتلحرةا

لفرصشواطئنآمنؤيهاتف،رببوالارهاالقمعسء،سةموحقىانفيها

..معروفةاستمسلا?بئحلول

***

نالتاالبنلدصءبئانلأء،فيالحادا.دخذهاا!تيوالموالمحفالمقرراتهذه

ت!بموهي،العرببكأوألتقدميةاديموقراكيةاالقوىكلونأبدعطف

الح!-هـوففه5ؤثوالتض،منبدوالطاتط!عمكلالاتحاداعطءعليها

صع!كلعل!اكاملأتضهلأ!8-ا!نا"الحرية))وتؤهـد..الم!تزو

وتصنبر...المهرراتتفهتفذسبيلفياللبنافيينالكتماباتحادمع

وا)ننعبيرالفكرحر-ةس-لي!ييرلفعصوتلتلمفتوحة))صفحا.لها

احاكمةاوا/طبفاتوالهانتصءبئاًلرجعي!ةالفوىكلمنالانتقمعاكى

النتإيةالقوىحو،بئبالتخصءص!تنالوالتي،والانهزاميةالاستسلامي4

وكبماايومادنتببفطواذني،الاستنسلامي4الحلولترفصرالتي"والوفي

اص،-وزبقىواللامبر/بخله"وطناترهنالتيالحاكمةالطبقاتوجه

،صحريررهعنعجزتانب!دالتنازلتلووبالتنازلبالاقسا!وتبيعه

اًاكا..ا!داخلاىارءه،صهاتصوبآلتحويررحرب!خوفي"نفبدلا

."والعطلوالمثقعينالطلاباىوا،الجماهير

الكتابأؤحادوقفة

/،ا/فيا)ضه،رملحق)الحاجانهـم!كاكنبموارالعهذاتحت

:التايىةالكامة(73



ن!احيرا.لوشفي،نفيال!:لالكتاباتحادو!،أ!تجميماالوقفة

ا&!-ربالادباءاتحادوكلناًنعربالادرآءمؤتهرمنانسحابها!لن

البلادبةضىؤياالتعبيرةحروفبتألادباءاضطهادعإىاحتجاجا

اخطائهءنالكثراللت،نييناوكتابلانحادتعفرآلوقفةهرزه،العربية

.الاعتباراليهونعيد

فئدكر،المشرفهـةالوففةبهذهالفرحةته*رهظنريدلا؟اخطاثاه

علىم1ا!ىنستولىلان،م!نلا،نريردلا.بها.مذ!رينفعلابما

هـ--ل-بلاولصةآتواتا!كواالاقحطدفيهغرقاتذيالصمت

مصر،في،أخر!،حسبحرياتمجلررمناالعربكالعالمشهـده

.ءوبرودايزاللااللمبناني!ينالكثنناتحادنالىنبهتة،انها"فضلا"

11يكتث!ةط)1امانحادنااىكيفالقولفينسصضرسلآىلرء!ولا

ءظامتحتحتبهدهاألااةحرببماروآلمفي!الاحراريئوالحوا-هكرمحنة

...تيحعط!وقمنوإجمفيهارر!،!افيسأأكلراؤووففالحريةهذه

ونع!م،اقثوبةهذهونعم،رشدهالىثابالالحأدانحسبنا

.!تاخرةولوه!هافض*ريقظهـةونعم،اروكيل1

العربب-ةالدولؤب/الاخرىالالحاداتوا،كانلب!،نعيرفمن

حم!ج!دوى!تهل!ءرفع،ال!مم!هبابرلم!وةمربوطة

نانريد،وليناجديدالات!دبيانميلمكنلموان،انهالا

ا!وؤودفيأ!رسةالمضبراتءضا!رعنكلامهالىخا!بشكلنلفت

تنضرهـحوأها.الذيوالذءرالهربية4الادبي

!ادباءعلىجواسيسادباء

ألادبراء؟اص!ابهعلىوجاسوسااديمباسان4الايكونانيحنكيف

ؤلميوال!سالوتفاء"وحؤارةالابداعاصالةبينيجمعانيشضظصعكيف

؟الظلام

الشديد.الاسفمع،يمكن

هـنواوفتفينوالثعراءالاو؟ءبعضأخلاقيالعامةءهـفتولو

ناقنلالكلامهذامثلآصدقكنتماوانأ.الذهوللكسصفهاقرب

وب!،إبدعي!نابهض-بلغهانيم!مامقداربتجارجمااعر!

خبثومنارولىؤينعداموالاخلاقفيانحلاظ،ن،ألمبدسنمشاهير

الحقيف4ءلىالمصالحوتغلإبورياءوتقلب؟عواطفوقاجرةودجل

الناسوكبماالظ!غاي!ت!!وكلا!حبةقناعتحتالظسبينوالانمساس

وءفويت!.براءتهمضغلالواس

عاهـ-مفيث،نهـمابلغءهـما،هو؟دةبلادضحهميجب!ؤلاءامثال

.اانفوذ

اوصىؤىوالبرا،ةالحب!،)ما!".الروحء،لموووالابداعان

ويجب.!بهالصفاءميزانباختلالنسميحالاوءجب.حنانومادرجات

بتجري!.الظلاملاهلنسمحالا

الاتحادمنتعليق

ا:انااللبنانيينالكناباءحاداصدرالسابقةالكلمةعلىوجوابا

/(8/)الحاجانسيقيردمع"اًلنهار)ءءلحقنشرهالذيالتالي

73)

4مح!ول)ءاًؤبالمنشورةاسبوعياتهؤبات!"ج!آسالاستادكتب"

الكثابا"حادو!ةهاالتيالوقفةيحيي(73!ايخهاناالاحد)

و"نالعربالادباءموتمرمنانسحابهاعإنحينوفسفياللبنانيين

الادبرداضطهادادانةعنالمؤزهراههـت،ععاىآحتجاجالعرباالادباءاتحاد

العربهقى.الصلادبعضؤباءهبرايةحروعجمت

الكتابلان!ادتعفر"با.!االوقفههده)نم!يالاسطدووصف

الاخطاع،لهذهوتمثيلا"الاعتهاراليهوتعيداخطللهمنالكميراللصنانيين

الماكأ!كأالسنواتضوالالاتمحادفيهمخرقىالذي"بالصمتاستشهد

-كتشفلم"وانه"حرياتمجاريرمنال!وبيالالمث!دهما!!ال

بم2

عظام.لخت!حتبعيم،الاالعربر!كالعالمفيوالاحراروالحريةآلفكرمحنة

...الخ"الحربةهذه

نخلواننودكنا،"حي!تهءإى((دامأت"ص،حبنشكرادونجن

ات!-بصنال!حمن،مترؤ"بالهااير،ء،دوققةوصفحين،كامه

هـنص"تحينمقصراكاناتحادناان!*لملأصدثفلئن...بالمغفر!

ب!فالمب؟رزاتمفلوأدا،العربيالعالمفىبؤ،هت"ءر؟،تمجارر"

ثخصا،هوكانو!ل؟ء،متناعقآنذاكصصمتوق،ذا،ارواح-

ات!!!ادمناكثر،الةهـبيةفةآلضحؤءبرالمنااوومءنمنبروررلم4

؟"احآزرا"هف-8صح،للتآنج!نااكتابا

اللبظفي.بئأكلتابات!،دأنتهزؤكدآننريد،حالايءلمى6اننا

والاض!ط!،دامبتواا!عمعبشربكث!يرةورنا-دباتفيصوتهرؤعقد

..والتةبيرالغكرلحرءقى

ا)ءكإالم*بربالادر،ءك!وتكلرأتحىمينيكيمشبمءثل!لصولهرؤء

.(،يمومحتى8!91عام4سب؟مند،ت84نتاونكلحضرها

ادار21-16ابرفا!رة)أال!ربللادبا،آلسادسألمؤنوففي

فيهاةقالكلمةالإبنانيا!ورورئضهـيالقى،(68!ا

العربي!ةالبلادمعظمفيالسلطاتاننمدككانحقة،منكانااًذا)ت

الاساسيالنترصهيالتي"لتعبربحريةا،مهـريتمضعاىدوطترولىكانت

اولنكناثرة!نةبانهمرلمعننرك!انواجبنالمحمن،احقيهكبمااللانتاج

ب!ضحيةو،موآا!ابمفكرحريةشدفاكأناضلواازذينوالادباءالمف!رون

-ة!مناننر-بولا.الحرقي.للكوكبماحفهـ3علىاحآلمحظ!ة1اجلمن

حريةتندداعاتننهديرم!-نالساحهؤ!يالجنديمنيط!اناديب

حريةعندؤاعايستشهدانمستعدانثس!"هويثندماذا،الوطن

الذيالارهابوجهف!وففناما؟نرااننانعضرفانويجب.الفكر

والسنتناحرياتناباعتقالتهددناحين!لأرناءزىالسلطاتتمارسهكانت

اننالمجودوكتبناصحفت،وتمةء،ضيهاا،1عبورمنافتهـمخاص:،وتمنع

،دناد!شونر،إئينهادنآننؤثرولنا،تهآ"صرقاوازظمتهااحه،ناننتقد

."...امامهمفضوحااتطريقآنتايرسآ*رىحتى

ادأنةكذاكفيهوا*ن،ذان!ي!انقداالكلامهذافيآنوواضح

وارهابها.قمنهآعلىللسلطات

قال(96!انب،ن،بعداد)اف!ربلملادباءال-،برعا،ؤتمروفي

:الافهـتتاخكل!فيزكياللبالوفدرتيسى

نلكثبهـءتوفرلاشووطهـابط!أبادبلكلالغنيالنضجان"

،ا!رأيعنألضعبيرحر-قي،ا!حرء"ورأسهااولهـا،الحديتنتاجنا

هذهبانهنازهكرلىآنويرجب.موضوعياامكانذاتيا،النقدوحرقي

عىلمموان،العربيهـةالبا!انمنكثرؤبمامضطهدةيزالماالحرية

الانت!،جفيالادبإءمنكث!ابزهدآلذيهوأكأفياقدرباتوفرها

."...وآلابداع

،(71!االاولكانون،د*ثق)الةوبللادباءافثامناث!ؤتووفي

اللبئ!بما:الوفدرئشة!ال

صرورةءلمىكل!،از-،بقةاإكلتصاتقي!-بخت"هـ.عنصتلهد"

معركةديبرسايهننهامألقهمنليتمكنالهربيللاديبالتعبيوحريةتوؤير

معظموفيم،طويلةفهرةم!مديشكوالعربيالادلمبألىوالحق.المصير

!وفرةعيرالحرقيهذهأنمن،كلهادي!هانقل31ان،ا،اعرببةابلدانا

،الارهابصورةمرةيت!خذ،عليهمصلتالميمفادائماهناكلان،له

بحجةتارةذالمثويركور...لرقابةاصورةوءرة،المحاكمةصورةومرة

برحجةحتىبل،الاخلاقصيانةبحهـجةوطدورا،الدينءنالدةاع

كثبهـاال!ءجهذهانؤىثنمنوما...اخرطوراا)ثوفىةصيازنم!

السلطةؤزعةحديح4افهآ)ىنزعةوراءهاتخفيوانلا،وهمي!ةنكونكلا

القائمةالسلظاتجهءذ!كفيويستوي.النكدللايوجهحيناجمالا

،حرياتمنؤ*4مالمى2،الذيلبنا!بلديسطةدأن"ناستثيولا

فيضقداناجظدهءليهملىااذاوارهابهكاتبسجنعناحيانايتورعلا



شبحتحتالهررك!اد*:ضايبقىز،كوعلي(...)السولرؤساءبه!ى

'اى،أجااواتصصىالاحيان!نكثيرب3ميؤثر،والق!عالارهاب

الموففهذا،ءطمةالادبيالموففعلىآلوضعهذاوينعكس...المداورة

بر،لف!ركلرتافنيألازماتاشدلعلهاالابداع9ءارمهآلانيعاننالذي

بعضمننف!ولالاديبنخليانقى،يدولسنا.قرننصفمنذالعربي

"-رساالادبءضخذرنالذيناولئكقلةفأنهم،"-ؤو!يةهذه

نادأفى"ع!:قىوكن،..فيهاحقهمءنيدآفعواوبئءك!مةليناضلوا

نءانتعببرءلمىيجرؤ-دكابئمةكانفلعن.الاقوى!السلاةسلطة

4ؤ-5برك،4التاحتفد*معلىصجرؤكتاباومجلةورلثرويجدرأ؟

.((!اقمعواالمحاكمةوريفلمدركهلماذا،والمنعالرؤ،بةلىءف

ضالبجمناللهاكتابادالضغيهارفعاتيأاالطمةالمؤت!راتبعض!هذه

.والارهاباكبتآوادازف!كراحريةنصرةركيءىو.4

تسناؤهـؤ،عمودفاحرىرويدةمض،لىباتؤيكذلكوقفو)كنه

الجمهـوريفيرئيسالىآرسلهااترالأحتجاجبرقيةمنهاندكر،الحرية

ف-صا!المرحومالشهيدباعتفالصدرالذيالحكمءلمىنبظنفبم

))الهد!إ(.ديكنبهجريءمقالبسبببالسهجنصكمفدكانالذيكنفاني

ءوؤفعاىءسطرهادالال!عاما!نزار،ا!سبنامنخروجهواثر

.هذاالاتحاد

الاجمنانياء،ماألأءنس!اطات.هـىتدخلالاتحادانكذلكونذكر

فاحبخم!از"*لياعلىلبئنالىاندخولصظرؤهـارلااخاءسسواتئلاثقبل

ق3وو(ا(بيوملفلسطنضبنحافييمنوالصالكتاباتحادعامامين)ءلمونط

اىاالدخولىحظرقرارلالغأءآلماض!يالعامفيتدخلكما،مسعهفي

.ايوبالنونذوآ(مرووط11اخرافيااكاتبعلىفي،ن

شجبفيالا%حادموؤفيذكراحاجااقمسيالاستاذانفيشكولا

هـقوعددا*،مآ4ا!ضثنض!اركةوفي((آلنهار"مطابع!لمىالاعضداء

.الاءتدا،زفقكاستنكارافا"تالتيالمسىرةفيالالمتداعض،ء

التهـرئلالةقبلضمالذيالمهـماللقاءفياخب!آالاتر،دولف،لىك

فىكمنالمقياهربوااللبنانيبنمنوؤناناومفكراارر،ناثمانينزهاء

عددبحقهممر!يآترفىتاقياالقمعب"آنتداببرعلىاحتجاجالبنان

لونه!وكماالادباءمؤتمرؤكه!ءوف!فهيكنوام.و؟ا(اصحافيينالادباءمن

.والت"-رالفكرحريةعنالمداؤعإوقفالذلكمتابعةالا

القوءءلمىالاحتجاجفيووافياكألأفي"كلهالصشا!هذايكونلافد

ا!كت-،بأءماداانهامفيهشكلاآلذياظل!امنوللأن،والقهر

الءبرنركاالعالمف،تهما"ء"لاصهتاجمي9غارفاكان"بانهاللبناني!ن

."...حر؟تمجازرمن

..دااألى.ومبعدت4نصآلااز!ستاعاهد،صاؤمد،كانماوايا

،اض،هويصمتالانفس"يهصاهدآلحاجاننصبمخاذالاسولعل

نصمت!يرعناولا

المبناني،نااكنناباازء،دعن

ادريسسهـ-ل

."امالهسا!مين

*،،

بالر؟حتونمسؤيا،"حادلوومةهمكملاأعترهوازن!،اردهوهذا

سهيلالدكتوربو،اسشننت،!القيالفقراتعنهاتتكشفألتيالنبيلة

ا-مبرازجمياعهرؤطواز.والحرشةالاحرارعنالدفاحؤقرات:يسادس

--قيالفرصأغت!نم،تهنه"،التيوبا(واففا)!قراتبهذهعلمعلىاكن

:4الاتبالسريعةالملاحظاتلاسجل

اؤ"هـراتافيآر*وقيعلى-الكلاممجرد-"الكلام"-اولا

.كنيرا"جديلابانهمهكأيقوادرإ-!الدسورانريبلاالادبية

سضواتوبههـخص!ىاخبرااتحادنااكتشفكه،،الادبيةفالمؤتمرات

بلد،الىبلدمن!ضنلةمتاحفهي،فيهاأءواصلىاالاثضاكمن

كلا،!مونقى،بفصاحتهمويسكرونبالفاظهمالخطباءفيهاينغرغر

،باتواهمولا،اهتمامايعيرهآحدلا،سوأهمدونبهممحصورا

،فيةالبابصصمهوزلك."اتبضطاحدااندصدسون،ضى،

الوفودارتبا!او،اًلنالىعندا،ؤلمراتهذهرصيدنفقدةاقهـولليس

المشتركين،صعظماشخاصاو،العوبيةالبلاددياهـلمطةباجهزةالادبية

ح!؟ثقهاحنستبثدما،تبةييأرتاشهبتوحيتعد!ءواشخاصه!

سذاجة.القراءاشدءضد

يمتشهدواكجمطاحرقيواالاحرارء!ند!عا!ؤكيشكلا-ثانيا

روحدتداتوكه،مقنعةعباراتهي،ردهبرادر*س(ندكتوربها

الوصف.بهذايسار:لدكتوراليحوليسه،فهيرةآلهاغيبر.نبلمة

مىذمسنمرةثبهحالة!ولميةلتم!ينمنذ-ميننيالهربرياماانعاان

ذه!با،-!رف!الجسديواحياتوجلادجمييارءمسبمألفكريالارهاب

آلحرية،ان.الاخردحلفيفومالاحيالمنجبهيلكلضحي!تهويذهب

وهل.العربيالطلمفيش!ءباكبرهي،حاصبنىلتعنيروحرية

هـندوا!،كلماتبضءونلكيلمحثاليهايرلمودوتمركيووانيكفي

مأسطنها؟حبلاصمتبالذناد9لونلاصىالحرية

!مي!لملايست.موشهوعفينقطهليسمتالحر*".دلالحر!قى

هيانها.سمعونيافي!حنانيست.!طتونركيبه!ادست.رلةروا

الهربي،4شاعمافيكحالها،الاهمالقضيةهيصبحوعضدما."الس!مفور

منلا؟اهويةالفدمازأآذ.خطابفينالطةنسملهاانذاكغضيرصعلا

يا؟!)نشرمنط،لى؟اللغوي؟لمجمعقخسىكأ؟والطكميةا!فصحىكلوضوع

يكونحنى،حويهافضيةمن،الاد!بالىب)،-قي،اهمقهـفية

عمبم؟بموف!ء،البدءمنذ،!وررنولاوجزفي،:لحهامتعليهماكلامه

وصظينة"ناكثررلمحتمللمعدواث.شاهداركاتب-ثالضا

تثبتالذيادريمميسهيلو.لدكتور.زورشاهداوحقشاهداما

،وعمرهعالمهءإىاتأهدبلأور،كفنان،مالفيماعاىصرصهروايت

عناللإنانيبشالكتابأ-،دانتخدفاطلمحب!لم!ههميانهؤمهرشكلاس

والارهـ-ابطغيانأوضدوالأحراراررر،يئ?باستورارانضهادة

وهو،.لبنانالمصمءحمللانحادمن!،ىزاءذيا-توىوبا،والاضطهاد

مهضمين-،-ء،نكنا!وانحص*،،محفناان4ميس!روضآلنهاية!بم

ا!له.

انهااضفتلكني،مشرفةكاأتا!خبير،اشهارةآانفلتوانا

تنكبتمالحريةاناصدقلا99،ز0نلا"،طاكرروازء.متاخرةكانت

نكبتهاثنرفلمنيينالليئالكحابالر؟دآنااصدق،لا.7391عامالا

نااصثقأنءلمي-م.وجبذاكص!!تأولافي.ترجسى"ؤتصلمحبمالا

لمهيشونكانواالاحراروانخبربأوفكانتنونسهؤنهومبلاصريةا

آل!ربي.الورالمفيوامراءملوكا

وو:-ل.اصماقكبئلأشخاص،ررر،ر،اؤى"صبااؤمنلأ-رابعا

ن،-هـ-زاذا.ادر/ميس!لا،!كةور!أكبئ:،ز.اللالكتابال!،د

ادنابقرغاك،رعلى/كاسب"آنت?ولةبمرلملا8!!اتمتآ-!الالنحاد

ومواؤف"هو،موجود!اًدريىسم-لالدكأورهـ،ن،التاريحلهذا

اريدالالد*مة*راحاتحاودأنودون.برمانذةكؤ:ل،ومجلتمه

اين،والحريةالاحوارعناليومالمداو*سوندطنأص-نةلهانطان

يوم،وصحفهـمامجللاتهمؤك!2ءكتبونكازطواوماذاكان-وامنومعكانوا

5791وررز،نتحهل،وكتاد"ا"لفت-رءأمجلةاء*صر؟،نحسناكأ

بالعمالة)تطمنامنبدءا،الفكريالاضطهـ،داآواعكل،آلامطاىا

انلإنانية؟الح!سودعبورمنوؤصائدت،كفنابر!عوانت!إءللاش!ه،ر

انكهناكهـاكل؟بالمغفرةاورنحنىلاغفرانا،ن-خامها

رؤيتكلان،فرحيبرفح،متالماكضت.ولقطصدتمن!يناألميفسرت

الواقسععلىال!حيحةفعلكررةلان،ألاصحأو.تأخرتللحقيقة

.لأخرت؟كنتهـ،انكاوا!منىانح!يمنيىر01تأخرت،إصىعا

و&نانوالاحرارللحريةحينداك!ءيمونكاناوقتاؤكمكسباي



.ررء،!للهوراللمىيرويير،حشا!ء-!!*حط*س!وءثمص*76ي!وال!رب

ءاىالمححسهرا-كلوزسفيرمو!فكص،)هـ!ر*؟،آءباكن-بولاز"

)فمائة-40االسفوات

***

ا؟---،دءىآم*رازالىوء،كأتنهم،ثسحصهء،،اقلأوبر،هـ،

"-ناك!تر.اهـربياأعلآاماؤياثرياتا(جازرمضحارء-نالا:رزالكتاب

ولا.ازفهـمههمالمحؤزرلايحا،4ةءطواكثط"،بر-.يئالمبانكنابانحار

!ك!نناوت!ررء!الاكإطا!مولا!احد:يوه!زا،دلك!ك!!يفضلى

ةتتهلةضن-ة2ارهـ-،ى،الاصرارت!!،عاتاوصوبهـم2إووصوب

وكضابازي،،واؤلمةيتييذكرلاالات!ادعامنامبى!ذا.01انفاس

كلواؤةي،كت!الي،أبليإجةفاراحد،ناىكابهـ!وانا،م!نوروف!

وربه،،ومنفورةكلوجودة،حالكل،ع"ىوو!،.!!ب!!رهـنا

-راتءثقهفىبيروما.للقلم1انو-،آوص!ةا((برهن!،برر))تكرن

.لعرباالادبى،ء

كت!رأ.ا!دملاالمنابرف،وةاناورير!م!سلا!ءخوراوليظهـ!

،اننكنتواذا."وففه!و!ألمهم.آوصوعاجوهر9ب(نمقصبرولا

اننت!فتنزآللاادبب"هجلةبرهلهكمهوم!تنترهصحي!فةفياكتب

از!اهـنوفملا،رواصا،اكتهرهااتعربيم!ا*،أقيأ،دبب-"المجلات

ش!-أنكإرد5فيهاا)ءهـووا:س،افي؟-رو**اوونمخت?لمةمجلة

ا"ءاسبة.االيوميه6لجربربفيا!لاه!هـ-،3،اهتماملأدضؤونمن

راًم،الاحتؤدرعاىهوالاأ-ما!اد-،شسو*ليتتورأ!اوليطكأد

هـبىء-!روؤيبل،.كأ"ب"،نببهـؤوزكونهنحترمفم!لوواننا

الرزابلا!ء،دءام8--نكاتماولاادرير-طك!ه،ليل،الاضدالمسيؤولية

.بالغفرانتون!هيئظنه،!نبمدحرؤةبئكلمت:-،زضحتلما،المبئلمببنا

4برازينغهاديا،مه!رناارأدرإب!ى!،جملا!كتوراسد3ويىةأ

،3ماوالمجميعل"مفتوح،((-"الهوبآزصحاحةقبالمئاب-راهمهـ!"

ضاصنةو،،اصددونيروهـ،نتفاقأصمقىحىن.كانان!زركان

زء!سوؤتن،اءةأزهـيااوا!ريزا-ء،لى-يا4أزء،،زر-،:باحدا

نفول،ليت،كأهـأنضنا،بروو،رر!زن،ءنأقض"،أوتجىىقي-ءهوق-،لمنحى

لاهـ--"زم!لمهليل،اد!راء3-صحطا-لألءنولاكسسهماصلمنلاذلك

حبرية.امحاىإحدوانفهو?وضاارزغعمه!ا

الثجاعقىوو-ةاإثس4فقوزء-ي!،أأرخرإ،اثاخيرااليطكأدو

له:زن!ول،ابرفاآلبومرربه4*هتيرآلاء،!هونص!،ؤونىؤب

2"لمك.زءمص!ىولن....لأخرتانكىستد!

لث،جاكطنسا

شحجاعموقف

ء-عا،.ت،دمهـقرراتءلحص(731؟-!)ارارةاجريىةونتنرت

النالي.التهلمهةت

وفدهان!حبء-!هـااتابنلفي!بناكتاباخآداوقعفهضجاعءوقف

1118مق؟وبرسفيانعتذىداتيا،الت،شعال!ر!ءلادباء"ضتمرمن

اثارةا،خرىال*هـبلآلادباءاانحهـاداترلأفتصءن،اكطالحآاذار25

الاقطارسجونفي(المطارد-نونالمعتقل-)اًلمضط!دينالادبر،ءقصية

العربهسة.

هـنايف"حابالانسلمن21س،محم!3افتصرر،عا4ء(ووةالات!،دحوتاب

ءضور-ةمنئهأعفناواؤ"?،بهيعاتهبكلا!ربللادباءالعلأمالاتحاد

.هـالسو.فيأحربأاالكتاباتحاد

لأالراهضارحاةأؤيوفرورتهليلاههيتمهالموقفهذاوبئخذ

*رربئصدصلميببفحه!لآا*رببكأاآلاؤطارب.ضف!بهـ-اتش!دالتي

اوكلياا،دببل،ؤءمسبالملتزملأ..الادب:لمىوتفء-قي-!اكامة

منالحملةوتلىكيبقالتف!هدافالكأى(!"اوا!عاباهـمنى)

هده؟ص-لاريهلصورآحد-كرلماحدصتاالمربيالادبفيمم

اليها.الحملة

فه!%ئروتهابلغتفررآكآبواا،دباءضدالءهاةكأنتواوا

نت،-دتقداخربامثلاخرىعوبيةاوطارأكصانمصرفي،ضة4و

ص.!نالسيفيوكذلك،هتقطعةمترأتوعلىمتتالنكأحملات

يعاملكاطك!ا،آلمغاملةاننواعلابشعحدادكأسمرالشاءتعرض

اءخمف،لذدكووافق،السوارعؤكبماصر*ارة،ء!الوومانيونالاسنع!

صإ-لفة.لمهعبدالهـعلبموالنتاعص،تحناءبالمعروفالفصةكاتب

الاستنت،!سإتدياللهبنا..-نالكتابأء،داموففاهفبةوتزداد

هـءل،(3-28الاربلعآءصحف)الار-ادرء-أنل-"-،جخلصانجها

ا!وفود!كيا-ز،يفافقىوحقبالهربدلادبر،ءابرء،مالالحادطبءلأصة

.مخابراتعناصر!،اءضابصص.لفموا&نيا؟شاركة

الساببم،ا"وففحدودتدالت:نابر-ناركأ،باتةدصلمجفولم

ايجابءةبخ!؟تهذاموو!هاست!كى،لرر9بل،الانس!-؟با"-لملان

سى"الاصراراتعربالادباءلملنقى)ا!ءفكلالضحضبصاهم!،

بهدفذلكو،تفأاءتهمواسبحررهممههـوفوروملأكرورادب،ءل!ا

."المسنفبلؤءالعربةلملأدباءبدتل5ء،د"قت،معلىإلعمل

جودتأ-ححامق،ضاذ

الي:ارالبياناللبناز-:بئالكظبانحادواصدر

مفالا)اشارتنيصان7بتاريخالقماهرية((المصور))مجلةنشرت

نقاهـاوصمض"برودتصالحالاستادكأجمه("النهار"جريدةا)"4

هـوق!،وعدالطنمامب4وهاجماللبنان!يينالكتابالحادفيهاتناول

ءومقالاديبحربةعندهدآؤحالذيفينس!ش/تمراىاالانر-،دوور

ا!هـهـء،مهال!ءاالافهـا"-؟تهدهودرر.علي!،ومؤامرةمموضد

.7391(ابر"ل)ني-،ن13.لاريخ((المصور"

لش!طالغرةدوان!،ماتمغآوضهـةتفسبراتالمقالينفيزردتكانتولما

هذهأصحابنفوسباوحالوفلطيحخهاؤ"،صع"وفضن،4تشويألاكلنها

م!س،داتجاوباثهبة-*رببفاالاوسا!ءنحقي!ؤ"واخفاءالا.!ا،صات

9--4تردتالذي4ؤ!فاآلواقعلجاوفياجلمن4ا-اثعوناما!ي

التةكيذبةللإئةااجتمعت!قد،ا!عيبوالمثف!سنالادبآءتوراتورث

خايلادكتوراال!،مالامبصننانببرلاس-ةاللنضج--نالكتابلال!،د

ياتي:مماوةررتالوفداعضاءسائروحضورحاوي

مو!!ابانالقاةلجودتصالحالاصتذ.لفسهلرثءب-اولا

ا-زرياالشاملببانن!افيدكرز-إههـ،وتكرار،مصرضدمومفهو

الهنشظبآتحادآن":ومفاده73-3-28تارءخالملأعلىاذ!ات-،5

الص،بفةخطواق4جميعا)توض!بحأنالحيعدعلىانى-دإحرصالبنانيبنا

واإغالمية"العربياأ"ءررحركةؤ!الاسهأمعإىترتكرانماواللاحقة

عبدا(ناصرالطاء*كو!نجزاتممربدورالايمانوعآى،ومساندتها

المحا-ةاء-ةالالعزاوآداز"،امنهيونيئواالاستعمارومحاربةاإتارإمحية

.!-بى!لىوارءكل،ءبئ!لميئاالننورةيبرروتا،العربببمةوالرجعي!ة

ن!طهـمازئ،ا-قوا."آعربطاوااللبنانيالادبيالانظجفيكلهذلك

ءحنتهاءنتحرجلكبمصر،الكببرىالشقبورةمعالافضناههـآ!ي

.ةفمهسا

م!وقفانالعامولارأي-ودتصالحدلالممتاذالظكبمدسثافي،

بكاملاوفداءوؤفكانازهصاإبنالمجمين11الكابلاتحادال!،مالامين

انماهدا،وقفهموانأتئةبهـ/-قىا"جمئةابتوصياتوالتزامهـااعضائه

بتصاعنه،اطلفةاثقتهصمءنبرهـاف!عمت!ضاهـ.نمتحديناتخذوه

هـنتحرركل""قدء؟هكبال!عبير4حر،علىحرص!ممنوبداؤء

باد"ناكثرؤيالبوماىالمهيه*؟نوا*!غبالاستبداديح!رهاا!

بالدفاعيلتزمو!التبمالقلمبصم!ئرورجى!ةممهموقهلسكط،ءربرب

سيتخذون!طمواقف.ومااتختوهماكلفيب!دهاويتوجهون،عنها

"المصوصا(ومجلةجوثتصالحعلىقضائيةدعوىاقامة-ثالثا

ءلمىكا؟بافترا!.نالمذكورةالمجلةفيالمنش!ورقينكلمتيهفيجاءلما



وبالتال-حيوالادبيةالشخصيقىورمعتهمقصودوتنتويهالعاما"-نه

.الاتحاد!إسمعة

اص!فيشطاا،قنطفآتبملف((آلمصوس"مجلةتزويرد-رابعا

بالطير-دفور)تاصهـاءمناللبنانيالوفدموقفتركهماقىافتضمن

بر!ارةءنوضنهرايةيحملوفدناوجعلتلبنآ!فيالفئاتجميع"ن

لآ.السابق!المراتجميعمناكثر

اللتانجبينالكتاباتحاد

تأيب-درسالائل.3

نأييدورسائل،تبروبال!،موامت""بئاللبظراكتابآاتهحادتلقى

الادبراءالعربمؤتمرفيالاتحادموقهـفعلىالهوبية1البلدانجهيعمن

توافيعآمنكا،والبرقه،تالرسائلهدهبهف!يليفييماوننشر6بتونس

..والارهابالانتقاماصحآبهاتجنيبعلىحرصا،بهض"

العراقمنبرقية

يقفهعملبماموزءطتونسفيتا-عاءلادباء"ؤتمرمنبكمانسط

واننعبيرالفذرحررصةواضطهآدالقمعتدابيرضدالاحراراكتابال3

الابداعبقىوقيمهالاديبحريطةعنالدفاعطر/بئفيرائدةوخطوة

بتقديرنئزيدالادبيةالرجعيةوحليفتهاآلسلطآتأرهابمنوحمايته

المستقبل.ؤيانعربللادباءبديلاتحاداقامةحهـومسماعيكمكبير

الشيخحسب،يوسفسعدي،البياتيلوه،نيعبدا:التوافيء

كريدي.موسى،المطيعيحميد،جعثر

بيروتمن4برقب

آلر؟ء"غاشيط2لحرواانكل!ةشرؤطءنتدفعب(درةاولموقفكم

أجندياا!ا"بصدادتالاسو

مصرمنرسالحان

ال!بهببأءظمإفكرونياتذرفاءاالاصدقاءمنمصرفيمنكل

الننبلهوقةكمعلىقلوبم!منيشكرونكموالجميعوالامهنانوالتقدير

هإريدونالذ،ن4وصفيالفكطروامانةالقلممس!ولبةبتعملالجدير

النالية.قضايائابكطلا!ثعر

التوقيع()

والكتابالادباءكافةمنأتهديراواالت!هبئاليكمانقلانيسه!ني

ةالكاهحر،ةعندؤاعماتوسفيالنبيلالمشرؤطلموففكما(صريهن

.رلفرطاو

كاهـات!-!و-قد+هـبالغعميقباعجابيتابعونهناالجهيماى

فيتقعلاالتيالمجلاتمنوغيرهه-اوالبلاعالادابفيالشجاعة

بصعوبة.الاايدينا

الىخاقنا2افبىقيداالنبيلهاكر.إمطقىاالوقف!ةهذهستظل

...واجلالحبمنمنسوص،قتدا-مالابد

لتوقيع(ا)

ريىركنبومنرسا!ة

ى-إرةوت!ئة،أل!اسعالادباءؤلمنمر5منلانس!،بكمحارةتهنئة

.عندماالعربللادباءالعامالاؤحادءناؤلمبنا..بئآلكتاباتحادلانسحاب

"بالانسمح8فاى"،للوراءارر.برهويرللسا*-،مالانجاهيكور

لذلك،،انسحابكم..للاهـ،م".لقدم))ل!والعامالانجاههذامن

لكم.الض!اننتقديميجبولهذانغسهالتةدمهو

باسيليفرانسوانيويورك
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الاردنمنةرسا!

...ادريسسهيللدكتورا

طيبة!تحية

"الاداب))ازا،رةامجانعك!من73!ا!"ءةنيسانعددقرأتامدا

.احءك!ونسوكرانعقدانذيالادباءمه-نرهرفيالبطوليبهوففكمفاءجبت

ؤ-كماالاحرارالادباءهـنالبنانيبيناالادباءواتحادانمدفاعكمفيك!

الصريرحةال-رصثةالروح"لمكؤثركموأكبر.عن"والتعبيرتفكيرهم

.والجمودالوجهيةمقاومةفي

ورورلكى!ا.؟فر!ءخضمتهوصالتيالادبيةالمعركةانشكلا

ذلككل-"فيدالمثمرالههرالىودعونكموالحمودارجهيةاعلى

بطواةلكمبءجلوهو،عربآالادبا-مثرتمرظريخفيتحولىنقطةيعد

احنجىاناءفاشكولا.و!آلعهسجلمنتاصعهصفحمةفي

،ءالقضءسلىملواله،ألادببكأالمهركةهذهبعدالمتحرر،صالادباء

ؤ-بانتصارايءدذلككل-(محلهاا!تجدلأيدواحلال،آلرجعيهعلى

الةكريةقىالحرعند!عكمان.المصيرمعركةمنالاولالنصف

اوطناحدودعنالعرإبي!ةالجيوشرد(كآعءنيقللاءنهطاوالتعنير

يز.المزأعربيا

ؤايهـ!يتحاىكله-،تءنبهنطقت!15وو-إهداكلوففكمفياؤيد3ما

المض،نيي-ناالكت!-،بحادواانتمآؤإطد3!وونلك.والصوابالحق

إ--ديبأوالاصدالحقكلمطقىاعلاءاجلمناتخذتموهالذيقراركمفي

فقكط-،ء.قدماسب"لمكمفيامضوا.طهدإطنالمضنآلمتحهـريالادباء

كم!مسطفشءالله

الانشاعه!عهبدالحهـ،بعمان

السودانمنرساله

..المحننرم(1ا!داب))مجلهتحريررئثىالاخالى

القوإطسلآلعربميةاالاقلمرمولكل،لكوتقدنرر،مباركةتحيات

وا(كراكلة،آتنرؤءالسبيلوك!ر،،اصطيحترقواككع،الصامسة

بي.اعلىاالانس!انوعزة

ا:جميهـاوؤدمصرالش!قطقي-ةطرءبمبمدلأتالمقالاتبعهـضقرأت

اً"ثادة-!لتعليقاتهمؤكبما4،ايكيالىالذثقت!واوركأتبيهابعضان

بوضازءةسدارزيالتا!عالهربالادباءكلئر"مرخلالمحدثتالتي

تلكءنفرأتما-اورراكولولا-اقسىبببنوملى،لشقيقةا

دد.ءجودتصالحالشاء-رظدالاسكتبووا!تيالكله-كأا،المقالات

الا!ضاذمجاراةبصددالانلستو.7391آبريل6يروملصادراا"صور

السنوية6المتكررإ،راتهرخلالمنهـةصلمبز4معرونهرفهالذيجودتصالح

)ض!قي(اهـودا!إظلان-يزالوماس4ههكانصيت،/إلمخرطدم

ى-علمالم!لمعتو'ضععتقهقيمعلىالمحافلطقيفيس!يليهايعتمطد

وضرو!"،لجزالكأامثل،البايى-كأهياكل!-،ءلمىاتيبسوا،تقديسها

الخ...وقافيةوزمعيلملأتوبحورواكل!ابوتركيبومجازبديعمن

علإ4درجافيااثلىيدالون،!اونعلىي!قعذلككلميالهتبان

بلبنانان!قداتذيالاولالادراءمر"ؤمنذآلعربيالعالمفيالفكرقادة

الكتاب!عض")1(بي!انفيجداواضءدزروبرهان،مرىله)بيتلمحي

وءقايي-ىالموفدةوؤ!ودهـ،))آلثعانىةالفقصأ00((النودسيين

"..اختيارها

رصمائهمنوبهض،برودتص،لعالكلاسيكيالشاء-ركانواذا

ص-ن،ىعبدال!محهدامثال"الاولؤ،روق،ةآلمفدىاولك"احهـدا)

احمرا-!الش!هاصه-واقد9"ليالىماحسنومعمود،رامياواحمد

بعضالكتابمنانبء87ص7391الرابعألعدد"الإداب)))1(

التونسيين.



حديرضةعهد،أيستالظاهرةهذه!،ر(1والكتسالادواءمت"تكربرربا""

.دفامظلتالض!الفءريةرجاقت198-5!عوايتعتبهـكأظا!رةان!،

مهربر،ىنذ!رزلناوما،ربيحة41ااوولار!-امختلففيل)عادةوفقا

ونا("ء---قىلرعالمىالأاجلسااؤ،مها)رزيا!خامساند(وريالشعر

باللاذ!-65!اااثآني.لنتر،-نديلآآلأبر-8؟م!،م!يوالهوالاداب

ر8النفأص-هـاكظام!ن!اجم،ديومي."!وبرال!ور.إ-!بجه،!ورإإس"

)2(:ول)-!لأرومماءبمصءبة-رالحى

لامع!لاثالحد"ررنمدعداذ-ى

*بلغتوامن-كمامصمهإ-دتواوحملىمن

تءالمببعا!صارسزلىول-معبق

ابىبربهفجمما!اتنه!ارابانقولم

ء"صرهصادءةأ"صو-!الذر.إضاتما!افي

مرإ:!ههـنعالدو،زءمرر:،

برحرهكأوضهـ-ناهـلملأحمنعفمما

ر؟وبر-"ص4ءبنرهالاأنرهـرعلى

فخ....سووهع!نعاصزوء-نجديرد

ا!.،ونوسسعداللمهالاحيقولكو-،سالمس،لةانوصحهيح

.المحدودةابعادهـلآخلالمنوبحثهاعزلهايمكنردةءور9،ت!س!س/-!من

خى!لالمنفلمشاكلصهـند،الأدبماءمن(!رد)ال"نده-جولفن

في.."المللمغومةاذكأوم"انىللازلاق!مصء!هطر،شمولها

المطروحةاررتةح!ودفياـ؟جباسعاىمجبريننجد،ناوافعنا

."!العدووفدما?د*قاورمبء-نتميزلأالانغامانسيمما

قميصتارز!!-رالتحريررئصبسعزيرزناياالانانتوها

امتدتاطولالاور:!ةهيو!آ،لامشاكلوصدإت(ليسوس)

..الخمروكرمالكص!لهلسمماؤبفىتقولسدالا"ومجلوء-لأ

..ول!ن

.؟ألاسودن5ء!الاببهـ-،"ميزععيل4،،ليلأىالب

لاال-موتا!:ة4ارساا،ثهبهااختنماناوداس؟رظكلهة

المتلونينربائيينوال!المر!دةلمول.كامآ"تعريةمنلمبىلماذ،يجدي

،خصوء.،الغليطةا(حرطحةاًكدام!!دموأطىءنطرهميرتعدىلااذينا

اجمب2اسصابروزبوكأوحيلاحظهذاالعربيئلنصالاحوالالمتتبعوان

سرطانيةكدماملمعطههمالوحإظواه-ر..-ةللغاإرةخطوظواهر

،فغتالعهدبهاوازمنغآرتحتىيضجاهلونطاكاسظلخبيثة

ولافعبةوواطبيع-صة..الادبصقىحياتاسه!اتءنسلوسةوئنها

عءبعبحداىامتطنفةملامىلع!آن!إفي:ك!وفكمه..لميه!،4غبلر

ومن..مهةاحرب!-،ؤ!ب!-،نعملاسرائبلدرجتاقيا،!اتالشه

شرعبةإكرسوحده((لزمنا"شهعارالاسراتييىةاثعاراتهذهابرر

اهـراالسمكوت"عآلايامبمرورالثرءجمةهذهيج!لاذ"!"لخ!،

ومعقتولا!وصنطقبامقبىولا

والادباءاذخبةمنا)!ثرلمحاءيواجهلثماناخرىمرةيظ؟نيودي

نف-الاحوالكانت(مهه-وصورمهارزفقب!،اوأففاهذهمثل

التوقف،أؤكاأحضئد"ضذرس،ر-ربولجوريرقولكص-القلم

هذهعندفاعالا..ال!ملاحي!هلانهذهوالحالةللى:ببورولا

وو--وألذندالشماعاولءىدفاعاوانهط،كذوبة4أالجائرةالملامح

..عليكوررلملأمى،..لوجودهالمبرر

يوسفالحاجالا4حسبطوماكأرا

6591تموزيتبسةالكوالةربيىآلرائدمجلة)2(

ونشوسسع!اللهالاستاذسالادبيا!واروا

اك!ر"رجان.

.نونسرهـنرسالة

واجب-!مابتونسلعرباألادباءمؤتمرمن!نسحابكمبحرارةاحييكم

ك:ياستعدادكمايضاواحيبم،برديلاتحادلاؤامةالتاليةخطوتكم

ت!تىءفوالدط،عالسللاتارهابتحتيفعءربيمثقفدلفصبكأ

آجيكط،ءضهآلقمعرؤععلىاررلمطاتتلكتح!ملاتياإ-بإالاسا

حري-لأ))شع،رقحتالهربللادباءسنويادبيمءلمتقى،قامةاستعدادكم

.((المسؤولةاحربيةاالكلمة

التوونصيهبئ:الكتابألحاد!نانسحابينصنضترواانوارجوكم

رعضكل-نلهـ-ااتعرضالتيتريةته11الءهكةاشتدآدازاء.

مقاطهت--ببسببالمدإرةوهيئتهالتوف!بناخنابآاتحاداعضاء

الى18منبتو،شت،قت!4اا:مربللملادباءالتاسعللمؤتصالموضوعية

اكتابا3فيلرفاجماعيموففءنجزءاتشكلوالتي،7391مارس25

نطرناوجهةحهلمنت،5صريحناقصكاءلببآندي!جسمالجدد

ناحيةن5وشعاراتوموداالعرببكأالادببءالمؤتمراتوواقعؤكرةفي

مته-ددةكس!وياتعلى،تالحريقضبقىعنالا!وةهدهتغافلوفي

..ثانيةناحيةهـن

،فىكماروبرءبئالا،ء،دببصآلهماهموسوءالاختلافتصاعدازاء"

..ألمجتمعاتحياةوءوالفكرالادبدوست!قديرحولاتجددالكتاب

علقةالمهوخاصقىالالصاسيأئرونهبنودببعضالالحاداخلالآزاء.

القوع.بباسالت،-روأإبةالت!حبررالفكرءتلآألمواففبمساندةمنها

اشعوبوسائراالاحراروالمثف!صانكت،بص!لمارسالتيوالاضطهاد

.الجد-هـ.وآلاستعماروالاستهمثرالامبر؟ليةضدالمكافحة

وخاربر"ا،داخلب؟الكتابلاتحادواقىا"دةضوةالمصالعزلةازاء"

اباعتبارهـ-ا)جماهبراىآانتقافيراذبراوزلديهالالنزاموفيصاب

..والفكرللادبالاساسيةافاءدةا

وال!كوللادبتمتلالعنامرآلمطصدالانحاداستقطابازا،.

..السافيوالتواضطالادبيةوالهوايةآلثقاؤكه!الترفيصونالا

في:واعضه؟را،وغيرهاالوافع"مللاهذهازاء

كأوال!رإ-كأالادبهللكتابةكي3لوالايهـيوبا(حضوندالاهتوامان-

.."للادب"لمةالبماالشميةهواهاواشكاوباتجاهها

اغوي!التارإحأكاتبادف4ي!وغانتاصكيءهلاليوما!كتابةان-

.روانصطوتف.!طرحفهيلذاك،الوقتنفسفيبه

نباحدلب!ةاالعلاققىءنجزءاإمشلمنتجءاملالدأنبان-

عووافالادببي!ناعنكما،والاجتماعي!ةالافضضأدب4وفاعدتهالادب

..عامةالجماهير

الر---،ةتسضجديلا.اواعبكأوالفكررنج!كأالادب!الاءمالار-

والمؤه-صراتانتكر/موحفلاتوالنواديالصالوناتءنوالكينونتكأ

..،(اًلكر،فالية)ء

والمهارلىة،النزءقياء!ةالاتكونلاالضقده-ةالمواقفان-

..ساقطةشوفينتةلا

اكهنوقي-"االمناخاتضددائمةتنطبميةمواص"-"أيوماالكتابةان-

وهي..الاستغلالمطاهروجميعالوبانيةكأالثقافوقوالبالمتعفنة

دب!اميكيةمتطورة.جديدةانسانيةوتطعاتقيمأجلانتمحاولةبالتوازي



راتبمشدنجدوءكبمنالى،س،ننطلقالتحرريالكاتبقوليةمطان-

النزبفالدموي،اوالجنونحدعلىاحياناي-4برقفالتغي!بربضرورة

باير-ةلطيمكنلاالملازمةالمبدئيةالصفةهذهبغيرو"س!ولبة

..الجماهجرعلىاضحولاعمليةتمارسانحال

الادبيةال!نابةحولويمرءـاالمبدفيكأالمقولاتلهذهمئياعتبارا

التوبن.الكتابات!،دمنانسحارياعلئوتحركاواخ!رافكرة

حياررياا!يبقونس

الخربيةالماربمنرسالة

"-والرابطالبلاغوىهاالمختلفكأ-كأالعربطالصحففيرأت9

اكتاباتحاد"وؤفعنالالمانية341،*للوجريدةضانالبيروتي

الموؤووطبهذامهئئاا/،دركمعلىاشدؤنواود.،ونسفياللبنانيين

ا)صادؤةاووهاجةالكلمةفرلسانيا،الشرفاءايها،الرالعا!ثمريف

)كمواذكر.دبجةمهشهءالعربدنيافبىغدتالتي4والحقي!ف

الساطةءوقفعلىاحتجاخهوبالالمأنيةبيانمشروعآلانلدفي،ان

موؤفا"فيهيقالمااقلالذيحفيبنوالصالادباءمنالقاهرةفي

؟وبلجالزةءدلىالحائز)بلهانيرضطانا-اعلىو!يرؤع،امظا

تربرمة:كموسارسل،الادباءكباركلئوغيرهمفريدواريش!(؟7له،م

."الاداب"فىليشثريصدرع:هـماالبان

علاونةءيسى.دالغربيةالمانيا

اكويتامنرساهـ"

الابنافيءبئالكض،بانحاداءضاءالاخوة

..طيبسظتحبلآ

ا)ضالصع!رأثافياتضمضموهالذيالاكتشهإوطهداعريى،يفىلم

ومدبمالبحضى.لآخركمهوا)مو/بصاوانه،توف!فى"العرب"للادباء

الهزيدةء41اقتمراتهذهكشف

!إؤكماآ"لولملي(،تاربر!كأولبقةبيالمكماتبرحالا/صةعلى

وء،وو.يهااثستمآلدك!أككقىتأ!ببسمهمةعاتقكمعلىتاخرواً

افلأرةلهـذهاالدعوةؤيمض،ص،!بمماأبفلو.الفصلحيزالىاخراجه

.بتبمةا*!ا"كأاطلأ-8ا"فبىهشاكتابتيفي6ثاللاالم!،نواءطائها

ضهـهـئءاليااصوتارؤع!-!صنلاانتماماادرككنتاقد

بمشةإور---"ح!".لتعاىةازلمةهيمفةمنالرسم!بة1،أ-سإتثمنل"ما

ا،جمطددةفرورةادرد3:تو،ء!"والفكريةب!ةالادروخاصةبوانبها

الانحطثظى:إط)((الخوارج"بينرو!ي1االلقاءءننوعررظيم

؟ءالفصص-وظمه-،لنتلروس،ال!دبرتآلعوبيءمرنافيوالانحلال

.افى"إرالواؤعهذاانقاضبينالباؤيةالقلإلة

.اصصرىمرةاوركما

الاسعدمح!ديتالكو

تقدمث!دابدار

لىلزف!-ييزلمجاجصرل

الجديد!روايته!ي
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يركىل!صينعلوا

"(فالرغب"و"العذارى"و"فالصوقميص"و"الاعرجالصبي"لف!ؤعواديوسففيقتويعد

الحديثة.العربيةالرواياتشوامخاحدىهى"بخاصةالرغيف"ورواية.لبنانفياروايةواالقصةرائد

الروايةهذءفييعودفانه،قرنوربعنيفقبلالاباءجيلالروايةتلكفىعواديوس!توفيقارخوكما

المصحيرية!ضاياهتجاهالعربيةوالبلدانلبنانفيالجيلملحمةانها:الابناءجيلليؤرخ"بيروتطواحين"

فيمكانيقبل،الحياةفيمكانياريد"..هوالجنسوالسياسةالعقيدةفي

".المجتمع

العاصمة"تواجهبهافاذا،الجامعيةلدراشتهمابيروت

ماضحيةامبطلةتكونفهل.والثوراتوالمبادىءالىنزلتالتىالقرويةالفتاةتميمةتصرخهكذا

لموألارواحوالاجسادوالاعراضوالزؤانالقمحطاحنة

لوحةةوترسم"بيزوتطواحين"فيالاحداثمع.شهيدة

التغيير.طريقفياثراواعمقهاالاحداثباخطرذصطرعالجديدعديدةشخصيلتمنواحدةتميمةان

الجيلمعاللىي.يتمخضوالعربىاللبنانيالمجتمع

لبنانياقرشا065النسخةثمنحديثاصدد
كيهم.؟هـ!.طمطجرءكحييميحي

ص!7


