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رربية81ال!جلأت42!طتوءقل!أإع!موثات

ثةأ!لط!ك!لبلىلبغ!افهثبم

يلعبانالعالم1علىوانفتاحهالفرافيموقعهبسببللبناناتعح

الادبصعيدعلمىالعربيةالمنطقةفيبا!زاثوراالطويلتاريخهعبر

تصهددشيانني11ارضهرقعثبفيالصغيرالبلدهتهايزالوما.والففر

افيي/المتنوعفالافكارلاستفباثيابوابهيفتح.شعبهوديناميفيةمهباهبه

ولااثرهمالهماكانوحيويةبحرية،ارضهعلىكننتصارععليهتهه

خغقالصرابيهذانتعجفمنوفان.افعربيف1الشعوهاكفاحفييزال

نقاشلكلركيزةوالديمقراطيهالحريةمنكتخذ،وادبب"فكريةنهضة

وتعهقالمحليلونهاتغشياسساللثفاثلفالمتعدفالافاثفوءن،وهعلار

النهتاة،عدر،هنتااطبهجاهاتهذهتبفورتوفد.الغوهفااصالتفا

ادباءمنالاولرللر!وكان،خاصبنوعوالادبيةالفكريةالمجلاتهمط

الاجهااعلبالعوريالابتتبسيخفضلالجيلهتيامنوللتبوادانبفضف

العالمي.الفكراليهتوهشنمابافضلالمطعم

-؟فتهباثوتتهباعلىاهيهففلبناهيفيالادبينبالمجلاتظلتووو

جميعرغمكناض،تزالوما،والاصالةوالالفماحالحرية3ترا

كانتتببمابغي.علتدلفعدافهبفبفاتحيطافتيافصعبفالظرولى

الحامر،الوقتفيالفكريمة1م!لانن!اتواجهالتي،امبرىالصعوبة

مستقلة.حرةتبقىاناجلمنالصراعهي

وا"الق،!لطريقوعورةنكشفانسنطولالبحثهذاوفي

.لبناتبفيوادبهافهـتبيفمجلفغتفكعترضالتيوالصعوفهفغ6اتتعمبدف

الىىومهلا،باغلبي!ها،الها،لبنانفيالثقاكيةالمجلاتميزة

،بمجهلاا،اذنشيه.عبعيعاالعتبهبالىتتوباهبرثق،وس!دماللبنانمبن

صهبغاغفاتتبهيلهالكونتيجف،االهدفشمول!يفالبلإعغيفوميف

واحد.فلإفيوءتببيف،لبناس!يف

حادةازماهبالمجررتههاهفتهإنهي،المدفلياللببانهبالصعيدعلىاما

اةهزاليا،اتجاههاكانمهيما،لبنانيةمجلةايةانمنها،وماديامعنويا

اففيافيسهتسهدهفب!وافتقتصثبدهبفوهب.لفببافيتيصبباالغتستعبيعبلا

يغاهييعفلهيالدكومفوانصرالى،فغافبمهببفلقعواتبعرها"نصراف

.ففغمتببب

انفتاعاهميافيههدفاسباهيالعتببيفالثفاففعوالشعبولانصراف

تاهيهوالأثووراءيلفهابلداببعفهعما،سراغنتصاهعفىواعتع(دعلبناتغ

اوا!كمالياتء،اكرفامننوعاالفكواصبحوهكذا.لل!ياةالغرورية

37

يفيفف،فئفهيوممثباخهبهما،التعل!!عتبهبفصفف،الثقاطقفوفدت

العكريةالمجلاتقراءعدفان،ايةعاالتعليمنسبةانمنوبالرغم

الىحتىامقدانماوا،القراءعلىوقفارالوصعهداولشي،ضئيل

والضطبتههاافتعغيتبثمتبواثففاثا،المتهسةقفلأاًن.المغففهالففه

اةالقراالتفرغ،عنباغلبيتهم،امص!ابعرفي،الضماناتوانعدام

حب،ذلدالىاضفضافاذا.اليوميالقوتوراءسعبباوالكتابة

عالىالاولىلضتافاهيافففاثة،كانتالمرفوفإغظتافالمتاصتاالفبنافي

..المصطنعهالرفاصجةمذبح

وغلف،الفعباءعددفهبقففالاغتصادهاالسببذلسسهتيةضجوفد

ءلملاقةفداتاءورالىبضمهمانصرافرغمالمتفرغينالكتابع!ددفي

منهمفكان.وا،بداعاكاقامجا،تمنبعيدةو!كنها،بالفكر

فيما6تشكوالمجلاتوباتت.والموظفوالمحاميوالصحاهمه!الممرس

انصرافالنموةهذهفيساهموقد،)1(اللبنانيينالكتابندرةتشكو

ؤموانتسضسهعالداالاسبوفافاواليوهبفالسساففافىمنفهتالبعتا

الهـريم.العيشمنادنىحدالهم

الفكريةللمجلاتا!برالعدواهيالادبيةالصحافةهذهوكانت

!و؟،الموفموعاتوت!بسمط.المجالوضيق،السرعةتؤذيهاالتي

التفاهةوحتى،والسطحيةوالمسخالتشويهالىالمتطلباتهذهامته

عنالادبلقصرفهم،اثاباشجعتالسهولةهذهولكن)2!(غالبا)

عددعفى"الادالف"،سسوعةفعلىتعتمدمغلا،(الطويق")1(

،(هاالاد"،العربيكالافطارفيبادباءوتسغافالاشاجمتفطوضدا

.اوفياءقدامىاصدقاءعلى

-؟7الاولاافعد!"الادانت"متفففتيطفياشاسليماثبببتسب2(ل

وام!وكأفاسبوهبفومتالاتوص!فافاعففيالاعلاببوسائل-مماد"

الفغافهسائروفبم،وصاانغرااففنيبسساهللادفهآفتسعانهرسومف

!دف!والم!ت،والمم!طح،المبسط"لصحفيالتعبيرفبروح،ةالادب

بالس!فاليوسيالصفحاتئيمفر،والتنويهبوالافرافهوالظفافكللائارف

تعج،زاعية"ضابلتها،واهصياغةالمعنىتافةقصائد..اليوميهة

الؤج!اجةلمحيغارقة(...)و،!مصا(..)السوقيةبالالفاظ

كهههه!



طدياجمعوالىالنقدمتوىددهو!ادالىمما،الرصين"لجاد

.31(0والدارسينالنقلا

بالادب"الفقر"فكرةارتباط،الكتل!ندوةفيايضاويساهم

اليولمله،المدىعك،بالشبيبةدفعمما..الفنمسشرماتكاحد

البضنة.الملومالى،"خبزاطعملاالذي"الادبعن*نمرا!ءالى

نابمدالاخيرةالترةفياصيالينكتابايجادمشكلةاست!لتوقد

الدرلبعضبمساعدةلبنانليتصدكلالتيالفهـريةالمجسعددحر

لألمحلمةمجلاشاثفلتوطذا.حساببلاالتويضعلىالقالرةالعربية

كتابها.فيهاتخسركلأالتماديةمنافسةضمليةفي

لعثم7لصعيعم!مصد!يلأعيئواجهلاولتي!ي!ةلصعوبات-اهياللك

عر.المتفرغينالمتضصينالكتابعددضوقيلةالقراءععدفيقلةس

تعتيس!بل،كمتجاهلفف!.م!نهبافضلليسيالحكوميلألصعيدان

تاريفهعبر،تميزبلداليتنتىلالكانهاا/.الا!بيةالم!علىمنعل

الثالىلبنانوجهكان.للفرمشعلا-نرالومطكانبانه،الطويل

واحدةدائرةلبنانفيقليس.بهالل!ولةعلافةلا،وديةعسؤويىة

كلياتحتي،اللبنانيةالجامعةحتى.فالهيةمجلةايةفيمشتركة

منحاجةالرفيمعلى،المجلاتهذهمنمجموعةمكمبلاهات!حويلاالاداب

المكتباتلأمعظمفيمرموفافيهمركراتحتلالذيالوقتكلاليهاء،!بها

الحديث.العربهال!كرلتاريخاسماسيةكمراجع؟لعالمية

وامسا!ط!ايةاكدبي!ةللف!تقم3الل!بئلاليةاثحومةن8

كابرز،!تراببلدهنم!صبتوزيعهةتغكرو3ت!ئثجي!حةمشة

المدارسعلىثصاضفىبتوذيمهطولاخ،للبنلاالدكل!يةوص.من!ه

الملايالعصبسدجرثيالسا!تضلتولو)؟،.و*ندية3!!لبصفي

حجةكرا*ولصكت،القراءمنعدداكبرلدىالثقافةونثمرت

حيلا

لأ.والسطحية8لتب!دو

اللبنانعور-معالك!ف!اتداداجراهاتلؤيوفيةندوةعوونعليقا

لرميمبضهمفيدصاءسمررلخصاليومي!ةالصحفموريمنلإلة

منالساحقةفحرية..ذاقيمانقدااعتبارهيمكن،قيلالئياص

فولمدعلى)ادباليسوالألثقافيةالصضقفىيكنبونالذين

الى!!عبمئجلأ!فلةالاالصعافدة-تفسع!مكي(رلافيءفاخيي

ررى(رف!وان!وجيهاشاركما)مثقفمضانصافانهيموالي،"لصحافية

ىمحايلثقافة4فيمماتيعكللدرحمهالاخفار!تهلونافاخوريلىياقىح

والص!ف!ة*..همشياءاهيافاثانولجا،جانبا،للأسساتاصحاب

الكاتبخارجاو،*ديهـبتواجهال!يالثرو!لىتلكغررشروطاتغرفى

مميا،الشيقوالخيربالسرعةالصحافةترتبطحيث،الصحاذة

فيحدوداحياناوا،الاحباريةالصحافةحصردكلالصحفيالكاقبيحقر

اثنقفيناحصاو!لاء"انرضوانوجيهوررى.والسطحيقهالتبسيط

ذا.ايضافنانينائصاف!ننانينخلقوا(الثقافةالصفح!!نقاد)

مستوىمنصبملفنانيناسماءب!رزتمواداليلصحهـافة1لحاجة

والمستوىالنق!لأيالمسشوى!ياب.منهميكتيونالذينالمحرري!هن

."فاعلوتحيرمشو!الصحففيالثعاف!النشا!يعكسانالثعالي

نقادايجادمشكلةمثلا"الأداب"م!ةتعانيمشكلةاكبر31،

جملأوقليلونولراساتوابطت!عىمن،الشهريةماقىهايدرسون

الجدية.وع!مبالسرعةثراسلالهمتتميزلاالذينالنقلاهم

الم!الىيل!ثقافياناديايفتحانيريدقضاءكلان)،(

..عجرهسد!لشاهم"لثقافيه
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سلبيا،،للثقافةتمقثملبنانحكومةانعلى..تر!كلمليةلا،حياقي

وجوثوقابة!موهي.امرىعربيةحكومة؟يةبمدتقدم!لمميزة

الانتهما،القانونيثبتانالىبريئانولألفهـرالابانبمعنيمباشرة

ناوالنيالالهب!رجالمنالموظفينتمنعالتيالقيودننسيانثون

الرسمميهـة.مؤسسالهمموا!ةفيرشانتاجمينشروا

كلل!بن!ان،!عشيالتيالمجلاتهذهنوعيةعنالبنىيتساكلوقد

لألسلطة.دماتترشولا

فائاولذلك،وم!عنوياماديا،تامااستقورمستقلةمعننا"نها

العربية.البلادهوالحيويومجالما،خافقالمهـحليبراف!ا

لل!المه()ـ)الفنشعارتحتذاتهبحدالابالىيننطلعادبيبعني

خه!منوالأدبالفنطؤيمةاو،حزبيم!نصرمنيعبروب!س!

عامةقيجهاتيحملومضا+يجاءمستقل!حيأولع!لؤجمة

داعيةاو)7(و)الاجتماعيةالقوميةبالقضاياملذسينوفسكرلالب

لمه.فيدكلهمنللتحررر

تاريخيةءلاسباب،لبنكفيبصيةتصعرالتيالمجنههذ"

عليهاض!ودال!يةهذه،-ولهك!لتفدصيجطلى!عنالا-!ختطعمة

حشثالعربيالعالمالىوتس!هفرافينيةالحمود1تجتازحيئبثيب!

العالب!.كأ-بالعيرتصطدم

الت!عنيا،ديةااللابضم!ننا-تحق،لتي.اثمث!هذه!ولي

الهعرجميةاالبلادصء!مثم.ألاحقجابالىمنشئه!في!ظ!صةمصةمملثرض

!عم!-ولتغكبت!للاكتطقةرلتتريطىمنجمعدخهصلجزكض

صففونلرو!نء!اليض!.معمومةك9ا!ثيم!ترثريهةف!لن

!هقنيمأ-عصوفققرح!ءهااكجل!ح!ع-يسمحع!جم!لاس!ميون

سمةاد!اللأاما.الاستيرادكميةسلفا!ميح!طونبل!تشار

،-ارشييبتهافس!4او،!؟نث!اتهديدصةألملأص!ةمحلر!ء

اخر!و4مصاثرنه!ا!تص!فمامهة/(المحليةمطبوعاتهاتعزيز

الاسواد.منوجيزةفنرةبحعدج!معهمااو،اتلا!ااومستوص!لالهاكل

اسعاركشي،اقبنافيهغثدءا!يرةشص!تطفي.هلمجث!انثم-

عماطعلةسم!ر،هاددلآع!ئد،صتضلضعحيعس،الرجميةالممق!

حيع!!!لصمس!ةمنفهضعاصسبحلا!!هوغلاء..لبنالةفهص

و!ؤقه!ض!هط!قيللم!بالن!عبئفيىلرااثيى!ةخ

اللبنانيعةا!اتظل،الهاديةالصعوبةهذهمنبالرغم،ول!ئ

التهو!لحؤكةمسكواحطلارتغاعالمرجميةالاسواواقت!-فغرة.على

عطي.العثماهـدا!!هي؟لطابيا،مره!وعيامع!قيبههتتمقع

،نلكالر!ابةمنباننالا6وجمهافي!ظةالعرب!الاسوا!معظمان

مجاللاا!ي!نعمحمليهةفياذ.!قاعبغياب!مهاتعقصالتيمم!مة

التنفيذيةالسدفيانه!ا:احتناعاوالمنتهشةاوالواراوماب!منلأل

اوقبريره.منه!عودةم!الأقاكع3صفة-وال!مواصرمو؟بخيههكل

الفكعردلي،ظلبا،يمالىسالمنعانالامر!3ما،خرولعل

للحاضرتحديا،ذاقهبحديحملالفكرهظلان،الطليعيالتقدس

الادبم!اءناشد،وعبثا.الافضلنحووتعريضالليمستق!بلواستمثرلأفا

)م(1؟ديب.

ليفنية(ماركسية)ق!)ثبهـالو

الفي-العامهكوجه!!ما"عربيةلمراسبلبمو،(الابايإ"."

الاث!ترلر.يرحنوي!ى

."ثه(كم)مواقف



خفمظ،حتىاوالرفايةرفع،الادبمههالمؤتيصاتمدتلفكليالم!ون

التحعثمنعاو،حوديتار،الريام!بد!ته!االهـنداءاتهذهاًنيلا

)9"والمنروالخهنقالنضييقإمئمزيداالاالنتيجةع!نولم.ب!

نفيا&العامةتوجهاسافيقمفالمجلألتاهذهبعضانمنل!بادقم

الاشزاكمة.وا!نزعةالواحمةالقومح!ةالتطلعاتئاتالثرلىاهدالى

اللبيالف!يالتواصيلغيانفوالمهـنعالر!ابةفانهذاوع!

وهي،،بخاصيةركابةبلدملاندلك،للوحثةا*ساميالعاملهو

معلوصأكرو4!اسفلا.*خوالبلداكبتمنع،خاصةبجتيات

وقجي!ط،.ومشلولىمراقيلاضلقمع-فث!رولا-تق!م،الظصةادفابة

رجسورعال!يثه-!وةالربيالا!بمتتبعيلا!،3اليهفعبتكا

كتعبيراوللكبتفلكردةالمنافىبعضفيضوالفصلألرمزالى*ثب

ومله.مريتهومع!نفسهمعومراعهيمدص!ءفتبهيففاحتط!

عى"،ا!ات!غ"لأاوس(؟الملىثب!*ايكث!هد.-باللىسجصةالظاررة

+المج!.ل!قىةاكؤعمسارم!صميالرفم

قيجهانه،وجوهر.المفوبطيههـعةتتعلئ)التيا!اطرهفاذاء

لبنانأكلالا*بيةاهـتوضعهوما

جهة،منتدهقهااكاديةاًلممهـطلبك.!فلقمظزموممعفئابدااني

.والاخنتأراخرىجهـةمنعليهامسلطبللصاظد!6الر!بةوممي!ف

دفيهوص.

لحريةواالاسنتهصميلألاستصاراجلكاالنضالهاصمنحولةلك

اصهواتترفعت.اهذهقزالوماالل!بنانيةالفكريةالم!صغة

والمنفيي!نالمضطهدينراصوات!عليهاه!بجههةايمنالثودبىالاب

فاثدةزالتملفكل.تاريخه!كانذاك،السجونكلوالقابعيئ

والتحيأالاستوارعيه

الطويل.ا!مراعانهكه!ال!قد.تلهثاجملاتهؤهانالو؟!هع

اعداؤهاقثقما-وكانألعربيالناريخفراتا!عب!مها!هدضد

ا*دباءوكان.رجعيو!كرثظفياستممارمنالعربيةالامةتصراع!اء

نغسهاسحعراعيا*مةتشهداذواليوم.همومهاا!لةيقاسمون

فيصبلحالثقافةعلىالننناحرهذاينعكس،بيينهمليماالادباء!صثراع

.الموظ!نوادبا!ه،مه!ننهفرسل!ى

المبشيةاللبنانيهالمجلاتباتت6ادمامال!ئقافيالجوهذافى

الم!معالمنا!سةا"مة،هيفبلدعرفهاءمنلمجدي!ازهةتني

المج!لبمضبالنسبةالمنافسةهذهوغ!ض.آلمنظورةإغيرالموارددات

،فمواردهاوالبشريةالماديةالامكانياتكا!لملممستحيلةللبنانيها

،(الفقروة"المإتصفح!علىيعوفكاتبيك!ادوما،مصردة

يجهحداعليهيبلأغءالنننافي!قد.الغنيةا!نرتلكئنلقفهصتنى

..زمهنية+قصيرةطنرة!اوم!يناقصىالىاليمعار4!ىمنيتنقل

تطويعهمعلىبرلاالكتاباسننمالةاعلىالقالر،اكاثيالاغراءهدا

والشمهـراءالنقادا!ملمنممكنعدداكبروحشد،و!شذيبهيم

فكتابها.ضهداجزةنغسهاإلمستقلةاللبهنانجيةم!ثناترىوالقصاصين

ولارائهم2-دلىيعر!ونوكتاب!.مر!فموناو،اصمقاءاوقننطوعون

ورؤساء،للمنعبرمننهاالمجلةقعرضقدكلمةاي!ةص!ءررلدمون

صاحبههيقممهالذيالاتناجهذاضلبرفضامامهمخيارلاالتعرير

نآوفي،عربيبلدمناكهترفيمم!،(الالاب"!نعتلقد)9،

الكتابالحادنطروجهةلتبفما،محتتاليهـةعديتولشىر،وا!

.الاثبماءحريةا&الدسة-كلامبنانعن

اص!2

وضما!ثدة.برراة

جمؤمظرفى،الغنيةوالقنية*ضاجليالمنادسةاما

الدككةو،جورالولل!نىلارتفاعالمصمقلةالكافيةلبنانمج!عنه

بمدء4نخ!صة،وعصركةفووريةباتقهالمستلزماتهذهانمنبالوفم

...الاسواث!الانيقةالم!افر!

ه!ذ.بمد،سنستصوكي!،افنالمج!هذهمست!لما

عليطأسلطناهااننيالافواء

له،افتتاميةفيالمجلاتاحديلصرررئشيلأوردهمالننقل

هذهبهاتصطلعالتيالمسؤويى"منجوانبعلىضوءايلقيش

يتخلىانيمكناجراءايوجهقيتقف!سؤوليةوممه،اص

..فيععا

فيمعجزةاسته!مرار-المجلةان؟!لانمبا!غه*.ولا-لحس!به!

...الربيا!طنفي*!بيةلم!و3يعيشي--الإثبهافشأال!ي!*هه

)..،رهـناها..مالطولالمجزةء!عذهمصياتيدوكوناثفراءاصبعقد4

معطميتخرجيزالولامنهاتخرجم!لوسةاجملةلاناولانستمربرنحن

لانثانيا.وحركةنشاطاالادبيةحيلاشايثونالذينالمبديىيلال!ء

النصففيالمديثا،دبظورلصراسةرئيسيامرجعا(اصبحتا!لة

كثيرفيمكانهاتصلمجموعاتهالأاصبحيتوقد،القرنهؤامنالثاني

لمماجم،ولىوالموموعاتالادب!ةاواجعجيانب!الى،العاجميةاالكفباتمن

)01("النضاليبدولى!اتقومتزالىماولائلأ

رليسى-يوركعااخرىضيقةتكشفهاالبمةهكهاصشصلأرانعكل.

جمل:جمانفس!هالتحر-كل

ص،اما!ياراهوالعشرفاالثانيةمن.السشةالاولىالمددهوهلاء)

عمدواربعينمئتينزهاءاخملتاكمابيدياصه،اهامهواراني

ور!ةاتلمس،صفحاصءتقطيعفياشرعثم،لصاتفدافليه،سبقننه

فيه،الحبررات!ةواشم،فرا!االة!مقالاتهعناوينواطالمباصابعي

الصعداءاتنفس1وانا،الطاولةعلىارحته،قليبهمن!غتاذاحتى

انياننضبلأواالت!مندائماويعز!نيكان،الاعوامهذهوكلال...

وعولهاويهـنتظرشهلىكلاواخرب!ن!ثلادجلةقارىءاتمثلكنت

الواجهة،علىمملقةرآهافاذا،اليهايتردداناعتل!اصتنىاكت!بةالى

الشورهذاتصعرالايخشكانكانما،المس!داءوتنفسظبهخفق

)11(.وصإنبحبغرفننهفياليهاليخلونسخ!تها!لم

عاطفمياي،كلبياتانالسهـطورهذهكالباناثركنااذا

العضويالارتباطه!االركأ،،واحدآنفىولاديب،والنزعةالمنطلق

كعمل،المجلة!ؤجحالذيالح!الدافعوهذاوصاحبهاالمجلةبيين

وبهذا.ثؤو"هاكلعلىوالمشرفصاحبهاهوتحرورهافرئيس.فني

.وعطاءحياةوبعثخلقاعادةهيبل،تجم!مع4!لإالم!ةفلي!سهـت

لفنان1بذاتلارتباطهامستحيلاعنماالتفلييصبحذلكاجلمن

وحياكه.

همالادبية!بلاشااص!بان،لافىكدالظاسةهئهاورصهلقد

السهلمنطيسولذلك،النهايةحتىبهايرتبطون!ةاصحاب

صاحبهابحياةمرتبطةمبلا،(الاثاب"ان.الصعوباتامامتكبوصن1

.لأ791الاولالدلمد،"لاداب"ا،المثرشيسهيل11،1و1،)0



اطريق""و.لهانهيارايضلهاموتوكل،ومستقنلهوفنه

انناريخسجلالذينمناللينينيينادركسيينافرادهابعقيدةمرتبطة

قناعة"عربيةدراسات"و،"!يدتهمس!بيلفيامثالهماستتنمياد

والمواقفالأ(،فيهاالعاملإنلمىالانن!شاكيالوحلويالفكرفيراسخة

فيعستمرة،(الاديب"و،والبقاءللصوودصطورهامنذتنافل

الله.شفاهصاحب!مرضرغمالصدور

الصحاكةباتتظاهرة،البقاءعلىالامحرلأروذلكالصمودهدا

لمتطلباتتخضعوظ!كيةمهنةاخيرااصبحتلمحقد.عنه!بعيدةالادبية

...بأمروتغلق،بامرتصدو،واللكلايةالتجارة

من،اتوجهمنالىلااهاثريفلستلصماباتذ&لكلرقاما

المطاليةفيتس!ان!دهالأنم!جلانناتريدهماكلان.طلبهافي6بينى

معركةفىلتدخل،عهـنهايدها،العربيةالنلادفي،ا!رفابةترفعبان

ية،الفيفالمجلات.الحكمهوفيهاا!ارىءيكونالفرصمصكافئةشريفة

تشرعانيجب؟الرفيعلفنياوالمستوى،القوميةالتوج!تذات

الريح.النقدمجالامامهاويفسحابالابوالها

نورد،المجلاتهذهاصحابمعناقشناهااقشاحاتعمظولدينا

اهمها:هنا

المجلاتثعثمفيالمساهمةالىاللبنانيةالحكومةثعوة-اولا

ال!ريةروحمنبهتتمتع!المنطقةفيؤريداثوراتلعبالنياللبنانية

لقضيةتهزيزوالادبيةالثقافيةالمجلاتهذهاستمراراًن.4والديمقراط

المساعد!هدهتكونإنعلى.العربيالوفىفىوالانسانيةالحرية

"لفا-!عىفالوا

كسمقكلا،،كلأليف

والرممعالل،الرومطقيةالثرثرةعنبعيدا

الانثىبيححعاسيعة،السمانخمكادةتشارف،التقليدية

تاركةاثشعرعمالم،ح!ميمةلحظاتفيالفنانوموهبة

....بصماتها+لارلانسحاني1القلبجدارعلى

النهارجريدة-محفو!عصعام

كينسعرفهتطوذهمسيرةيةحكلهو،"حبلأ

دائما.نفسم!لتتجاوز

البلاعمجلة-الراسيجورخ

الحميمة،السمانغادةمرثياتالىنتلهفسنبقى

والمفيلة.الماضية

ا!ولسان-تميمظافر

المثقفين.اي،القراءعددوتضاعفكبيرامادياعمجزاكسداشتراكات

المجلاتلجميعتمنحوانمشروطةغيرتكونانينبغيالمساعيد"وهذه

اتجاهها.كاناياالوطنية؟لثقافية

الاقل،علىالتقدم!يةالعربيةالبلادفيالرقابةترفعان-ثانيا

وبتسي!لالسوقتتطلبهاالتيللكميةالحربالاستيراديسمحوان

.الماديالتويل

العربيةالولفيوالاعلاموالثقافةالتربيةوزاراتلثوة-ثان

مثروطةوغيرمتوازيةمساعم!الفكريةالمجلاتمساعدالىالتقم!ية

.الاتجاهقوم!ية،لبنانفيصصرتوان،المجلاتهذهباعتبار

ناشدت،مالكثرة،مجلاتناالجعللاالطوبائيةالمناشدظهذهان

.والصراعالالمطريقها،رسوليةكدعكوةالاببمهمةايمانا1اشدالا

الرسالة.تلكتتنصرانال!،ورقعلىحبراالمناثداتفسشطل

يتناعرانهوالثموةهذهمنلبنانفيالثقافيةالمإتتطلبهوما

؟لتمهبير.حريةعنالدفاع-واحدةفقضتهم.مقرهمكاناياالادباء

واكبتهمالى-يوديمالكلوتصديهمتضامنهميعلنواان؟فعذهمولذلك

ياعنهيسكتالايجبطلبالرقابةالغاءان.حريتل!مناففيد

وللانسان،العربيةللثقافةانتصارا.!سيويلأفريقياوعربيادلمب

وحريسة،القافيةالوحدهلفكرةوتعزيزاوكرافنهحريتهفيالعربي

.)حلا(للامةالخلاصوطريقللاثبالاولالمالراسهيالتيالننعبير

الاتية-المجلاتمراجعةعلىهذهدراستيفياعهتمت)*(

،"عربي!ةثراس(ت"،"الطريق"،"الاهـيبالم،"الاداب"

معظمها.تحررررؤساءمعبمقابلاتوقمت،"مواقف"

!لقلالافممعياقمحنلالتعبعرال!نمانفادهتكتقيلا

نايميكئبماالمتبشير!اوذبلىالجسدنوازعمع

الجنس!دح!بمادةنسميه

المصريا!مهنرضيد

المود!ط)الحياةاشياءاعمقبمكئالشعوكاناذا

تمبحةالكلاالسمانكادءفاناالتضحية،ا!ب،الالم

إ..صءكلتيلىشاهزةهي،والقاصة

العفاع-سهـلامهنهاد

ل!اسسم!الس!انظدهعنهك!الذك!لألحب

مغالع!ليةالمراةصكتبيهلمنفعلىوثردق،الحربة

جميعاهعنهنك!انالسمانغلا.ارادت،لنةانف

الانوار-ال!سينيهدى

وثست!يع،الاشياءاعمائالىدماغادهتذهب

تمتحضرانثستطيعكماسا!رةاو،غنائيةتكونان

!جراقبالحقيقة!عرحواًن،الالفوليالحببرقة

.واخلاص

رلوصالاوريان-صلليموييرينا

يهىهل!ثارمثمفسوراكه
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