
صمائحل1أث!نبنمكرئ.رر

!صفإ"اهجلأت!الأ*بيةأت!أم!أأقبم!ش!لأت

يت!ركانينبئي،م!ه!ؤ!الادبيةالمجلاتمشكلةفىنفكرحين

علىالمشكلةلرؤيةد-تسع،المحليةالبيئة"ناعمنطا!فيلمغكيرنا

يمكنماانفيشكهنفلش.العالميا!نطا!وهو،الاوسعالنطقي

لهيالادبيةاالمجلاتعلىينسمحبانماالادبيةالمجونازمةنسمميهاق

بخاصة.العالمهذااقطارمنقطركلوفي،بعامةالعالم

ترجعبل،اليومول!يدةؤيستالطتمقيالادبيةالمإتوازمة

فياممنذحدةازدادتانهاا(نلا!ولكن.قوننصفمنيقربماالى

المجلاتتحريبص!لىآلانااولسنا.اعقابطوؤدىالثا؟يةالعايىةالحرب

الضبةه!هفيالاخيرةانفا!هال!تالتيوالادبيالف!ريالطارعذات

الحقيقةهذهولكن.ايدينامتناولغمروفيامرفهذا،الزمنمن

اؤطمل.منش!!الىتلفتنانفسها

هسذااعنء،المجلةفكرةتزالماهل:نتساءلانبناخليق

وظيفتهالاداءالمناسبةالصورةتمثل،للمجلةالمعروفالاعلاميالثسكل

فيالرآهنعصرنايزالماهل:آولىجهةومن؟الراهنعصرنافي

اكالوفةأالقديمةبصورتهياالمجلةالىحاجة

ووسانلهاالانسافيةالحضارةاطرانادساولمذااليويدشمنا

العالميةالصس:فةعمروهي-الاخيرةلسنةالثلالمائةخلكلميظورتةد

ايقاعهفيبطيئاالتطورهذاكانلقد.كبيراتطورا-عامةبصفة

بشكل!تزايداخذثم،القرنهذامنالعشرينياتحتىملموسبشكل

هذهوبعد.الثانيةالعا!ةالحربفغ،محتىالوقتذلكمنذملحوظ

حلهتالتطورهذاخلالوفي.مذهلاطفوراالمعدلهذاطفرال!رب

آخرىوهـانلواستدثت،قمديمةوساللمحلجديدةحضاريةوسائل

وتشحلتالتف!ر،طرزلذلكنتيجةوقفيرت،اكاكيحياةبهااكتظت

كانتلمامغاكلنحوعلىالتطورهذابفملومتويات!الناسىحساسيات

ضي.لمياا!عليه

ماهي-بصحتهاتسلمصميعااننااعتقداؤت!-(لحقيقةهذه

العضاركياالتة-روبنوالف!ريةالادبيةالمجلاتازمةبيننربطتجطنا

حيت،فاؤثانيالعالميةالحربمنذالعالماصابالذيالايهاعالمذهل

ألاذمة.هذهح!هازداوت

المسمعرةالحربهذهانالىيرجعسرا-!ثي-ذلكوتفسير

تثي!دهالى،(الكلمة"تسعىكانتماكلاحبطتقدواسعنطائعلى

وان-فبلمن!لاحباطهذامرارةذاق!تانبمد،الافهانيةالقيممن
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فيتغيرتوكما.الاوليالعاريئالحرببقيام-اضيقنطاقعلىكان

الثياء1تغيرتالاولىالعالميةاجربابعدكثيرةاشياءوالفنالابحقل

-السؤالنعي!ونحن-المجلةتزالمافهل.الثانيةالحرببعداكر

ا)راهن؟الععرناملاثمةاداةالتقليديةووظيفتهاوطبيغنيبشكلها

الادبيةالمجلاتمن!راانذمنناس9والسؤالىهظنىونحن

فياوالعربيعالمينافيسواء-الحربهذهيعدنشاثدوالفترية

لنفسهاالتمسسىقدالصيه!هوان،جديدظنشأة-آجمعاالعالم

الحديثة.،التكنيك)احرفيةاوسائلبعضمنمستغطة،جديدامظهوا

منه!ناكلساذ،مطروحاالسواليظلكلههذامنالرغمفعلى

هذهفيتفاوتتوانازمةتعانيلااخلامهاعلىالمجلاتهذهانيدممي

.وكثرةقلةالمعاناة

عندفاع"كتابهفيديهاميلبروربمالةهـفسيالكاتبقاللقد

الاطارفيالادبيةالم!واقععنحديثهصدرفيوهو،،"الاثب

الحديتالعالميلاحكلنمنبعضعنيغيبلن":الحديثالصفماري

يعدلموآنه،التطورسبيلفيريببلاالعالمانيستنتجواان

لكانتذلكتملوانهاعتقدزلتماولكني.خننفيانالاللمج!

الزمانهالىيوحالعقليالنشاطمننوعالمثلفا!دظ،كارنة!ييه

المستمرةالروحجهودمنلههناك.؟لمضطربالعمرهذا!يكونما

يستطيعلاما،النشطةواللراسة،الخلقالدائموالتفكص،النشاط

،بطىءضخمفالكتاب،الادبيةالمجلاتاحدبفضلالايظهران

والكتبوالرفيلآلحواثثلمعالجةمجالوهناك،عابرةموجزةوالجريدة

وللفكر،اليقظللروح.!الطبالوسولهيالتيالمجلةيتطلب،ونقدها

الوثتفيادبيةممةفاختفاء.رلى،لفهعنقيغلىانيرردلاالذي

".اذاعت"وسائكوفينشاطهكل41هددالتفكيرعلىكارثةيعدالحاضر

حقبةثونفملحوظب!يةالا!اثعلاتباختفاءاننالكارثةاخطران

هذهعنئولالم!هوظورمنالعالماصابماوان،بالقصيرةايست

العا،في.اقستوىعلىشكبلاصعهيحوهذا.وقتهياذاالكارلة

متعا"اديهاميلظلالكارثةوتوقعالتطورهذامناوغمعلىولكن

المجاةاىاالحاجةيجعلاضطرابمنالعالم؟صابماانفيباغنقاده

ابدد،المبدموالفكر،اروحيةفال!هوم.اسىوالفكريةالادبية

هـنلاستيعابهاً!ملمجالايجدلاذلككل-ضلاحقة41والمرا"هات

آلذيسؤا)ناعنبلايجاباجابفديكونبقاوديهاميل.المجلة

ثياهميةحج!4لان،وبينهبخناالزمنبفارئعبرةولا.اليومنطرحه



.والتطورالتئير!املالاع!بارفياخذتقديفرورتواالمجلة

والنوايالأالتماقلبروحالجوابهذاثنايافينحساذونص

لمانه"فنقولاكواياسعياومتشاتمينبلمواننريردلاالطيبة

نفلواننودلانفسهالوؤتكيولكنأ،"تختفيانالاللمجلاتيعد

المجلاتلاتهمدالعالميةدقي4ألأقتصالازمةفيهنرىوؤتفيافنفاؤلفىم

نشرت)كذلكالعالهيةالصحفكبرياتبل،خطوالفكريةالادبية

نقلا26/11/7491فيالصادرعدوهافيالبيروقيكأ"رلن!،64))صحيفة

ئمةانفيهتقررمقالا،(تريبيونالدهيمخرأ،س!ونالا"صح!!فةءت

.سنواتخ!غضونفيابوابهااففلتصوي!رأؤءيوميةصصحصفة74

وفي.م!افىبش!كلالصلحورعنتتوؤففانهأالب!جيكيةالمص!فاما

والازمةالتضخملش!هـبحتأئبرات/لألووحا،ابدأتالغربيةاثانيى،

الالمأبة-الصحفكبرىوهي-((فيلتدي)،فصححيفة،الاقتصادي!

وا!صحف.السنةهذهفماركملإون24يبلأغءجزاتواحهربما

ءلجزاصحفهـاك!تعالىانوينمظر،اكضخممنتصلأءدلك7الايطاليه

.(..دولارمليون917و6اي،ليرملإ،-013ش"8قيت!جاوزجماعايا

دون،حيووحةمرورةوالفهـريةالادبيةا؟جلةباىن!لمماذن-عونا

.الخارجوءطالداخلمن!مدههـاالتيالاخطا!!ن%اعيصنغضان

كيبقالهاالىنطمئنانهذامتىفيمفرورةانهيانقولوصن

نكهونانلهانريداننافالحق،فيهاذابةبقوةا!نغيرال!لم!ذا

الروحيةالانسفىمطالبتلبيةعلىتقوىوحن!ى،قبقىصش،!رورة

نتعرترتسلىاىونحاول،فيهانفهـرهذااجلمنودحن.اثجسروة

لاستمهرارها.الموضويكأوالشرو!،ئهاتبق!الملائمافىأخ

ح!الا!بهذاجديرة!الفكريةالادبرءيئالمجالةت!صبحة!هننى

رجب9*قيميةآالمهـجلة":يقولفنجدهاخرىمرةديهاميلاىانعود

واجبهامناذ،هامهامورمنالعالمفم!صحدثمالكلاقرات!هلان

اعمالعلىتحكموان،ثالكوادتذكروالط،الكضباعلىتعا!ان

بانجديرةالالسمهذاتستصقىا)*لميوالهجلة.اخلاغهمو"ظهرالرجال

الروحتهصاىعوؤالرةجديطةقاليف-سبقماءلى!دلاوة!-!م

فيهترنسمصغيرا4،عاتكونانيجبآذ،ا&وميةمغامرتهافيالخالمة

".الحه!يقيةواهميتهاعظ!اللأوجة4تبهوتغ!لالعالمعناعر

،ةمنجزا!طالانساننالفكرحركةوبلملأحقكرصدانهاهذاوخلاصة

ممنعطفاته،بالنسصبةالمغزىذاتالاحداثوت!بوز6اصحابهشخوصيو!كط

الجديد،الخلاقيةالطا!تم!سماتتسشمعب-نفسهالوةت3!ا-وانها

.المتجد!ةالرو*يةمغامراقطفي!

له!ومحقيقياسجلاالادب.؟اوالفكريةا،جمةتصبحالم!ىوب!ذا

بنفستبرفىان!مكنلابطركة،المصرعلىوشاهدا،اهـوحيةاالانسان

اليومية.الصحافة!او41!لفة-،الكهبفيا!قدر

يهمدانيوكنالذيالرثسطالمنمرعلىايديركأاتضعالحقيقةهذه

وفلسفةماد،هابهواعني،داخلهياءن-بقاءههـاثمومن-اثجلةكضان

تررحوها.

للهمومتحريرهاؤلهسفةوو!مادتهافيفض!بلاالتيفالمجلة

الحاجاتهذهفهمتصىءالتياو،ا!يةوالفريةالروحيةوا!الب

لهايعدلمقضايااووهميةمشكلاتا)ىتنحرف!اوف!نحرف،الملحة

يجريمادونتنغلقالىوالمجلة،الناسهموممنرصدالواقع!4

لاالتيوالمجلة،رفضهاولمجاهلهآوبهلالجهلسهواء،ا!اهااؤى

شانها،هذاالتيالمجلة-الجديدةوال!وؤ،طمغاصراتصمموهاتفتح

.بالافولنجمهاوووفن،داخلهامنمهدرةتصبح

شغاضاعربيتيناصبكينمجلتين،بآث!هذاعلىمثالاولافرب
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الرسالة""مجلةهما،ألقرنهذامنالثانيالربعمنكبيراشطرا

وان)5291سنةبنهايةانتهتاانهصافالحقيقة.إأالتقافة"ومجلة

النهايةهذهوكانت،(سنواتببضعذلكؤبلب!آتفدئهايتهماكانت

ممادةصارتحين،الداخلمنلتحلتههماكبيهيةنتيجهالحقميقةفي

ناعنبعيه،التحريرهذآلفلس!فةالموجهةوالعقليه،تحرروهما

السببهوهذا.اننجملاةوال!*ريه"انروصللوطالبتسجيب

ووكانصحان-اخرسببواي،4!جلتيناصياةانهىالذيالحقيقي

.ئانويهوانوا-احرسببا

الوا!هة.هذهبر،اية-ال!قيقةهدهلتطكيد-لنفسيولاسمح

مرحلةوعاصرت،4891عاممنذا)ثما!ةمجلةات.هـفيكنتفقد

وتحمس،5291سنةنهايةقربشحمست،ت"بهـدلمن!تده!ورها

وعبدخورشيدوفاروقاثصبورعبدصلأعمنهم،2-ىاوربعضمه!

النهائي،س!و!اقبلالمجلةلتدارك،زكيكو،لواحمدظ!أشنالر!6

المرحومراسهاعلىو!ن،والنشرفنرجمةوأليفالظلميرن!وا!هنا

كالتمايبقدر.ا!لمةتحريرامرلنايضركوابان،اميناحمدالدكأور

ثكل!صكبيراتغييرااحدئنافمحآلواكالمحطودةالمادقيظرو!ه،

ماد!فيظ!ماهذاًمنالاهمولكن..خرابرهاا!سولطوفي81تجاله

منيوزعفصارتجص!داقراءايىها*رزب،برديدنفرمنحر-رها

لبءشيوخمنواحداوهن.توزعثانتمأافعا!للازنه؟كلنمىخ

دوكب،ا!قالاتاحدىقراءتهالرضاىحليقيةب!مىاصليبالتال!ي!

الا-متطوعينلهملهذافيوكنا-لتنح!يتناسصبيلاتجدولم،راسه

ي!وربما،المعجلةهذهحياةفيحعأاغربوكان.المجلةتغلقان

،،،مهتازا"عمدامنهاالاخيرالعدداصدرنامجلةاخرى،ان!اايحياة

اصننجا،هاواعلناالمجلة!"ربناانذياذ!ددنفسهالو!ففيوهو

.بعده

لكي-نماماثخصيةيستوهي-الوافعةهذهاذكروانا

التدمكلعاملوالادبيةالعكريةأجلةاتواجههمااخطرمناناوكد

.ل!فقدانها،بحريرهاوفلسفةمادتهالتحلفنتيجه،ا،داخل!الذاتي

ديهاهـل.ح!دهاكما"ال!فيقيةاثهـجله"صفةعهس!ذ

مناكثردآمانقطاعوبعد،الاذهانعنالحقيقةهذهولغياب

وا،ممرفياثقاؤةاورارةفيالثقا!يةالادارةاعمادت،سمواتغر

واعادتالوجود،الىالمجالتينههـاتين،ا!نتقا!؟"المجلاتبادارةسميما

ومحمد(القديمةالرسالةصاحب)او-اتحسناحودالمرحومهـينمعهما

كا!وقد.(ا!ثقافةمجلةتحريررأسكااخو)،حديدابوفرب

العودةهذهانعل!!االقاذمونحسبهاذ،المحلولةهذهتخمفقانطبيعيا

صدرتا،المنطلقهذاومن.بماضيهالم!جدالمجلبنحاضرستربظ

هوأالجديد!أالرهـالةمنالاولالععدرقمجهلالزياتانحمتى

وبه!ا.لقديمةارساننتهمناص!وهقدكانعددلاخرا!تاليالرقم

فيسالت!برشرهداوفلسفةتحربرهمامادةحي!ثمنسالمجلتاناخفقت

مىفيوينهمايسيمرتفاوتعلى،الجدييا،رحلةمطالبزلمجياان

اكلقتا.و،يلاخيفاقاهذا

كأوالأدبالف!ريةالمجلةشآنفيالعامةالحقييقةانلنايتضحوهكذا

تواجههماشآنويكأالخاصالحقيقة-جزئيا-لناتفسرانيمكن

ازمة.منمصرفيا،دبيةالمجلات

ونهائياكليةتردلامصرفيالمجلاتهذهازمةلأن"جزئيا"وؤقول

اسبابلهابل،فحسبو!سفهمادتهحيثمنالتيحر-كلم!؟لةالى

وشيكا.لهانوضسوؤط،النطافىهذاخارجامرى

الىفهشيرالقريبالتاريخيالواقعخلالمنا!صورةاالانونكمل



والثفافةالرسالةاختفاءاعقابفيالبيروقيلآ"الاداب"مجلةقاليام

وبوعي،الاولىاًفلحطةمنذألمجلةهذهاسفطاعتةقد،الفديمتين

الفكريةالطالااتكلتستوعبان،التطورلطبيعةوادراك،متفتيح

العربيالوطنفيالخممصي!ياتبدايةفيكان!تالتي،الجديدةوالادبية

ومغامرالهامبدعاتهايستوعبالذيالحيالمفرت!فتقد،بخاصةمصروف!

الاعدادحررتافتيالمجموعةالطقاتهذهضمنوكان.الروحية

فيالطالعةالجديدوراوالاصوات،القديمةالعثقافهـةمجلهمنالاخيرة

الوهابوعبدالسيابشاكروبدسللانكةانازكاصوات،آنذاكا!افى

ولمحي.وغمروهمال!نيوعليفرمانطعمةوغائبجوادوكاظمالبياتي

ناعلىحرصتالطاقاتهذه،(الاداب"ف!ا-توعبتاكيالوقت

جميعا-والمبدعآلقارىء-المحربيالمثقفمن!!طلالفيالنا-فةتكود!

وادبلآفكريئتياراتمنفيهيتجاوب!مأالعالمفلأيجريماعلى

وصارت،الممنويوبرودها(،اًلاداب)ءحققتاًرنحوهذلوعلى.جديلأكأ

الحقيقي.بالمعنىم!جلهستحريرههـاواسلوبمادهاحيثمن-

نفسها،الحغيقةتتابهدألحقيقهوج!بينالمفارنةا!صورةهذهومن

اذامهـاتحمدانبعامةانحرر!ودلسفةالمجلةديالمالقنوعيةانوهي

فهـيليتهيافعأمدىتحمعان،هيابطخطاوصاعدخطفيتسميركانت

وا،رسالتهااداءفيالاستمرارعلىاقدرتهاومدى،الث!فا!ببة،ةال!ب

س4اكبعضانوكما.الم!تثموالنخلفوالتراجعللترللترضهامدى

ميتايوتدا!،يولدأنفبلحتىيموتوبعضهبم،الموت4كبليموتون

.المجلاتلبعضبالنسبة،الأمر!كذلك-احيانايفالىكما-

41جلاتبعضاختفاءتفسيركافيةىنتاذاالحقييقههذهانعلى

اخرعدداحتجأبلنفسيردائماتكفيلافانهامصرفيوائثفافميةالادبية

حيتمنمشتلاتأقياجهتكنلما!تيأالمجنبهذاوا!!ه،المجلاتمن

الملائمين.التحريرواسلوبالمادةةوعية

الكتابوهو،(،الثقافيالعملاهدافد"كتابفيققرأوق*ن

دلطباعةالعربياتكاتبدارعنمصرفيافتفافىقى!وزارةاصدرة"الذي

صدرتالتيالثقافيةالمجلاتعنالحديثبص!د،6891لسنةوالنننر

المجلاتاي-منهاكان..!":انناريخهذاؤبلنفسهاالوزارةعن

صدورهااسبابا!رخواحدك!ستنددونيحتجبويصكللمرما-لتتظفيقيا

الاصدارعلةمن"يستنننعانيمكنسند/ثونبل،احتجابهاواسباب

(501ص1،(.والتوقف

يهدجديثهمجلةقياملان،مصملهفيالكلامهذاعلىق3نواونحن

كارممة.-ديهايلقالكط-اخنكاءهاولان،اهميتهلهتاريخياحد؟

الاثاءمبرراتيحملالذيالسندتوافر.منبدلاالحالينكلاوفي

ومبرراته.الاغدل!ا-باباو،اهداكهو

نانستطيع-مج!لهلاالياكلاماهذابوجاه!ة.سعليمناكع!ونحن

مرحلةفيوآلثفا!ةالآاوسامجال!يلاغلا!ا!كام!يةالمبوراتتسنمتع

ملولكهنا.قليلممنذاالاستنتاجهذامنفرغناوقد.المه!كلفةاحيائهما

م!لةلاحتجابوء،-هامبررااوسببا-انيوموحهـتى-حينذاكزمرف

فيال!قافةوزارةانشاتها"التياجلةاوهي،اغلافهااو،(،الشعر"

نفسها،احقبةافياي،الثقافيةللمجلاتلعامةاالادارةعهدفط،مهس

الاؤبالءنلوحظفهـقد.تحريرها!يراشالقطالهـقادوعبدالدكتوروكان

حاء،تولبت،م!-وساكان!راغا-دتأنهاالمحلمةهذهءلمىالشديد

هـنبهيتصلوماالشعرمجال!!قذاكآالعربيالمثقفلدىومطالب

نااجلةاهذهووركةمتابعكلعلىا!لمنكانوقد.دراسات

التوز؟يم،هذاسوءرعم!!وزيعهارقموان،صعودفيكانتانهـايدرك

ازهايؤكدنسخهـةآلافثمافةبلغالذي(فلىلبمدلهسنعرضماوهو

اغلقتكذلكولكنها.الملائمالنحوعلىاداء/ر-التهاافاليماضيةكانت
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لوركاىالتي"اكجلة"مجلةباستثناء)الحقبةتلكمجلاتبقيةمع

كميا-احتجابهاسببيؤرخمسنددون(نسبياخاعياداريوضع

.الونرارةكتابيقول

فيقول،قبلحدثمنماعلىمستدركا-الورارةكتابو-مصى

قسمبها،كاملةادارةليوافردت،تنظي!هااعيد"انهالمجلاتعن

فيماوينسقيتايم،وهكذا،للاكلانوثال!ث،للت!ريرواخر،خراجا

كلجافبالىووفع.الوزارةخارجالثفافيالنشاطوبينبر؟خ!

العمل.لهيي!راداريوجهاذ.معهمسئولةتحريرهيئةقحر-سرئيس

بينهاالقارىءيضطربلاح!نىواضحتخصصاد!منلكلوضعكما

التالي:الوجهعلىالمجل!توصسرت،جميعا

التشكيلية.والفنونلادبيةالنقدهـضوتتخصص،المجلةمجلة-ا

الفي!يق!مهماملصخاتهاوتفتغ!،المعاصرالفكرمجلة-2

.والاقيتصادوالسياسةالفس!فةسجال

مجالانمهصالوبيالقوميالفيوتقمم6االكاتبمجنةس3

المختلفة.

يصدرسجل-فصبمالىتصلتوفد-العربيالكتابمجلةس4

.الكتابلنشاطشاملاحصراويقدم،شهورثلاثةكل

صالالقارىءحاجةلننسدوفلصر،..الشعبيةال!ونمجلة-5

الشعبي.الفنمجالفيالجاكةالابحاث

1ينط،امجلةالمسرحمجلةالىض!ت8!91عاممطلعومنذ-6

".الفنبتخممةفييءبنجاعتبشرتجربةوكانت

ع!نتصمركانت"التيوالثقافيهالادبيةالمجلاتهياذنهذه

يوزيعا-واضحهوكما-موزعةوكلكعأ،الستيناتاواخرفيالونرارة

الشعرمنه!اغابوانأ،اأضتلفةائث!فافيالاهمتماممجالاتعلىجيدا

والقصة.

فقد-حقييحيىالاستاذ!حويرها!شيروكان-المجلةمجلةاما

موضوعاتفيالمقالاتمناشتاتا؟ضموكانت،مننزمظفترياقالبااليتزمت

الادبحيللنقدمصة-لهااريدكما-نكونات1فيتن!ولم،مخشلفة

ضو.عنهابمناىفكا،تا)شابةالاصواتاما.الثكيليةوال!ون

افرد،الاصوات.ل!ها!ستمرةالضعغوطوتحت،الستينياتاواخر

القصةفيبخاصة،نتاجهمنشينابعض،مب"نشر،صينىعددلهم

لمقثتوقتجاءحننىكذلككلتوقدمنبوذ.عددوكلأده،القصيرة

الدكتورالىترريرهارئاسةفىسنلت،و-ولحامبرر-كادتاو!-فيه

تغيرذلكوعند.جديدز!حرير،جلسل!وشكل،القطعبدالقادر

.ماحوف(تطوراواكاكهالشكلحيثمنوتطورت،تحريرهااسلوب

ا!لقت.حتىاشهرعثرةمناح!رذ!و!اكلر-!ؤىتمغىلمول!ما

هـبرهـةبا!،ء)المجلاتسائرمعها-ضلقتبلوحدهاتنلق"انلاعلى

مجلةوكانت)الفنونمجلةحتى!خاصةظروفلهاكانتضداماتب

قد(اذءرفيممااعدادئلائةسوىمنهايصدرلم،للغايةقيمةفصلية

كذلك.م!ااغلقت

!نضصوركارثةيعدمجلةاختفاءانديطهـلقولة!تذكرونهود

اختةتانهابخاصة،جميطلاتالم!هذهاختفتدندماالكارثةحجم

كلوكانت،اليهاالحاجةامسفيالثنقا!؟لآال!ياةكيهكانتوإتفي

نحوعلىوالاثبالفكرحقلفيبهاالمنوطةوظيفننهاتوديمنهـاواً*دة

مهسؤيوا،دبر-كأالثقافيةالمحياةميا-ط!كانتوالاةها.ملائم

اعلمماحدودوفي.السبتياتومسشهلاستينياتااواخرفي

وذلك،يومبمديوما-وجدتاان-الهجلاتهذهمجهوعاتثمني!تصاعد



كلههذانضذكروحين.باقيةح!ية!مةمنفيلاتمثلاوتمثلهلما

الكارثة.فداحةامامناتبسم

6891سنةفيالنقا!"وزارةكتابفيوردمافتنذكركذلكونصد

مستنتدونويحتجبيظهركانانتنقاميةالمجلاتب!ضانملاحظةمن

صدرالذي-اننقدهذاانفنرى،واحتجابهاصدورهااسبابوورغ

المجلاتتلكاكلقتحينبهي!بهولمتبخرقدكان-نفسهاالوزاهـةعن

يبلفواًلمالمجلاتهذهتحرير!زساءانذ)ك.سنواتبثلاتذلثبمد

عنالتوقف1الىيدعوهم،سطريىاوسطرفىاداريبامرالا

امدارها.

كثيراادثفافيةالاوسا!هيالأجراعهذالمخيرانضبيعيا!نوفد

هذهباناولاالجواب!كان،و،ألامتطضاسخطباا،نتوبالتساولمن

بدأئلاصداراواصدارهايعادنكيبل،الابدا"ىلااغلفتالمجلات

ا!صبورعبدصلاحالشاعربصديقناني!ادنوا؟هدهولطكيد.منها

وصصت.والنشرللظليفالعامةالمؤك!سعهعنللىمرمجلةاصدار1

منهاالأولالعد!ونسخونفدت،خيراأنظسواستبشر،الشعرمجلة

والاصير.الاولالعددكانولكنه،حالامبئنراعدظفينوغد.ساعاتؤ!

مهدها.فيوتدتلقد.اختفتحتىتظهولمجلةاهذهكادتماوهكذا

تفسير،اومبررايللناسيقالمفلمأحتجبتاولماذاصموتولذااما

.يتساءلونحيرتهمفىوظلوا

كسمارةجسكلكانالمجلاتتلكصوراننانياالأجابةكانتثم

ن!صدرها.الهكاالثقاؤبيةالمؤسسةميزانيةط!لتثقلمادية

المجلاتتواءههمااخطركانتربمامشكلةعرالوكووطيمكنناوهنا

كيالثقافيةا!طلأتعلىبانرهامنوهين،بعامةألمالمافي"الثقافي

المالي.وضههمااوالمجلةنمويرمشكلةفيلكواعني،بخاصةمصر

واالرداالثماسةتدؤءان!ريبعهدالىالمالوفمنكانلقد

بكل،والم!ويةالماديةاعبائهاوتحمل،ادبيةمجطيةاصدارانىجم،عة

لم!العييكلهذاتحملانثبتولكن.تضحياتمنهذايست!نبعهما

ط!مطرانخليلانشأه!االضي"الحوائب)،فمجلة.!سورغرطويلة

هـناكثر-ادكرماحدودفي-تستمرلمالقرنهـزراواللفيءمصر

الشبابمنجطعةاصهرتهاالشي"68ايريجا"ومجلة.عامين

"الأثب،(مجلةاما.عاماتتملمحزيرانلمكسةبعدالقاهرةفيالمتحمس

اسننمرتهقد5691سمةفيالخوا!امينالالستاذا!حوماصموههـاالتي

ولهذااشظير.منقطعيكاناالرجل!واعرارعناد!تيحبهةسنواتعشر

امدالىالاوؤ،نهبعدحيةبهاتستمرانالاورا?نج!اعةبمؤتفقد

التيالثلاثالمجونهذهبينفمنذلكومع.شديدوب!نعثر!مير

مياديةم!نةعلىتحصلاليالوحبلحةهيالالبمجلةكانتذكرناها

لولاولكن،هزيثةمهونةحقاكانتلفد.ممرفيالثقا!ةوزارةمن

عنانحدثوان.صلمورهامناش!بعدلاحنجبتالصنيدالرجلداد

اوضماعهاعنمعوصاتلديفليس،البصرورفي(،الاديب"كمجلةمصة

سهيلورالدعة4صديؤيصكرهاالتي"باًلادا)ءمجلةعنولا،المالية

سناجه"نشر"داراىااستنادهارغمسانهااعنقدكنتوان،اد!شي

ماكالااننيوبي!،.الماليةالازماتلبعضمعازاتهامنالامريخللم

!ي؟جلاتا.ف!اءفيالافرادمغامراتءنمغامرةاخرءنمعلوماتاي

صديقنى4مؤخرااصدرهاالتي،الشرارةمجلةبماواعنبم،وادبية

.تبررو،!لثقري،كطلغاذلاستاا

ابىبالفبةاساورقيهـكلةيهثلالتمويرلا!الىهذامنواخيلص

ر(لاعلاناتاستعانةدونبيع!عائدمنخالصاربحااعني،اذحاضروقنننا

بالاعدلافاتالستعانةدونبيعهاعائدمنخالصاربرحااعني،الحافروقتنا
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مادية.خسارةتحققانالطبيه!بل،اشبهوماالهباتاو

اليلكسادهانتجةالخسارةهدهلكونانباافرورةولشي

نتيجةتفعلخسارة4هذهانبل،عاليهاال!"ساقبالوعدمالسوق

المرحمجلةاناعلموانا.عهـليهاالناسوا!بالا-هالانتمثمااي،للعهـس

وزيادةعليهاالاقبالتزايدمعفيهاا!ديةال!ارةتننزايدكانتالقاهرية

منها.ا!بوعةالاعداد

للمجلاتبافبةوالخسارةال!-قضيةالىبنايعودوهذا

فيارتنقافةساحةمنالسسبعينياتمطلع!كااحتجبتالتيالثمينة

المجلاتهذهبان-نسلمانمنلنابدولا!نسلماننا:فنقولالقاهرة

فتوقفولضنا.منهاالماديالصلدعنكثيرااوقليلاتز!دنفقا""ا4كانت

.امر؟نعندمنل

تشاركالمصريةاجلاتآانفيشكولا،بالنفقاتيتعلقأة-لالامر

الورقاسعارارتفاعمنالعالمؤطالصحافةبلالمجلاتكلمعاناةفي

ميالصحفمنبكشرانتهىادذي)فيرفاعذلد،ا)ولباعةونفحات

واوسعهافيهاالصحفاكبريههـدوالني،أ،حت!بانىا؟روبا

فادحة.ماليةبرخسارةانتشارا

فيترتفعالهلهابدلاكاىافنررررم!!اتأنهراالىاضف

المأدةجورةعلىحريصةالمجلةكانتاذا،4يأولأكيالماا!تضخممقابل

ارزاس.االىنقدمهـاانتريدالتي

.النفقاتنسبة/يرؤعانشانهمنوذاكوهذا

ال!نيالمجلاتلمحياكهقاتهذهحجممنيزيداخرلحنصراهمناكلثن

يينالادا!الموظفينامرتباتفيويتمثل،والاعلامازنقاف!وراراتتمدوها

الصادر،مصرفيالثقادةوزارةكتابؤلبلمنرايرضاوقد.والفنيين

مخ!تلفةافسامدات(،كاملةادارة"انشاءعنيحدثنا6891سنةفي

بكلخاصاداريجهافيافلاءوعن،الوزارةم!جلاتبنالةمللشسيق

وهـل.التحريررسسجانبالىللتم!يرهيعةوءن،حدكأعلىمجلة

المجلة.علىتحم!هبا!يةماومكادماتمرتباتالىيترجمهذا

41جلاتدلكايقافببأ!كايقالانهذا.كلبعدغريبا!كلنالا

مادقيخسارةالىتشهيسالعكسعلى-بر،نفقا!اتغطيلاالمها

!؟محققة

هذافيوالخسىارةاكسببمصىكعيتعلقازثانيالا،راما

.المجال

منيىسولنر،وتشترىتباع،السوقؤكطورلهعةحقاالمجلهان

مباشرا،مادياربحاتحق!ا!-والادبيةالف!ريةالمصةبخماصة-واجبها

بدضالمجلصةهدهمثلتحققهالذيفالكسب.بالافىؤياماحصاؤهو!كن

ا)كسبهذاعنيثتجماتقديرعنالاحصاءوسانلكلجزوسته،معنوي

كلت!ثمانال!ولةواجبمنكانثمومن.ماديةمكالسبمنالممنوي

يدريولا.فحمسباوالادبييةالفكريةالمج!لا،ؤيهاالثقافيةالمؤلسمات

اوطنافي،لةوالرسالثقافةمجلتيوراءمنمصركسبتكمالله1الا

منعليهاتحصلانكافتاالت3المعونةصمالةمنالرغمدلى،العربي

فيمااشتراكشكلؤء،انداكا،عارف!وزارة)اتعلإموااثتربيةوزارة

فيقتحملالطولةكانتواذا.عددكلمننسعخة006عنيزيدلا

موا!نلكلالخيزرغيفتوفير-لاءنكائلةاغمباعامكلميزانيهههـا

وراءمنءلي!"تعودالتيالصض.يةالخسارةتصحملاناحراهاكانفما

الثقافية.المجلاتتلك



فيمصرفيالبقا!يةالمج!تواجههااخيرةمشكلةالانوتبقى

منثتيراتعانيانطفالمؤكد.التوزيعمشكلةوهي،الاحوالااغلب

الكسبموضوععنالنظوبغض،وخارجياداخلياال!وزسع-وء

.والخسارة

الفإهرةمدينتيفيداخلياتوزيه!ايتركرالمجلاتهذهان

شركاتتفكيرعلىغلبلما(دريولست.اساسيةبصفةوالاسكذمدية

هـاحدوالىالعاصمتينهاتينفيالااتطلبلاالمجلاتهذهانالتوزيع

الغالب.والسويسوالممصورةوطنطاسعي!دكبو!،المدنكبرياتفي

باللواسةاترشدناولو.موضوعيةدراسةعنيئتحلمالتف!رهذاان

معبالعنعاونالقاهرةفيالامريكيةالجامعةا-رتهاالتيالتفصيلية

العرويةمصرجه!وريةفيوالك!بوالمجلاتالجرائدلتوزيع"اراك"

البعريالوجهوفي!رصيدفيانوذيمنسبةانكيفلالركنا

عتقد2فلس!تذلكومع.والقاهرةالاسكنرو!ةفيم!امعدلها!ياعلى

قرىكلصوريةكلالىتصلاليومالقاهرية،(الثقافة"مجلةان

كلالىتصلانهااعتقدلاهذامناكثربل.البحريوالوجهالصعيد

التجمهساتمواطنفيتوا؟واو،والاسكندويةاًلقاهرةحياءاكل!حي

المدن.منفير!ماعنفضلا،المديتتينفيوالطلابيةالثقاف!ية

لان،اثدمنهالمجلاتفمعاناةالخارجفيلالتوزيعبالنسبةاما

وا،اليهـافعيهيحتاجمكانكلالىتوصلهاانعنعاجزةالتوزيعشركة

فيادمايديباسلوب،"تكتفيبل،جديدةمواطنالىالطرقياتشق

يرمرهـؤ

.ئم

الست!ين.عشراتمنذعليلاثرج!لخحةو!قا،الخارجياننوزيع

ماتوضحالتيالغريربةالمفارقاتاحدىسالمئاسبةبهـفىه-واذكر

كانتالتوزيعشركةانالقط1القاثرع!بدالدكتولىمنعلمتففد.اريد

العراق،الىنسخةالفتصريرهاس2يركانالتيالشصرمجلةمنترسل

فيال!بريةالاقطارلكلنسخةواربعينمائةثم،الهوداناىاومثلها

الاقطاراهذهمنمطركلنصيبكانكمأثريولا.افريقياشمال

منىوتعانيعانتيالمبالتيزيعمشكلةانلنايؤكدهذاوكل

الحقائقلاستنباط،خاصةثراسمةالىتعتاجمصرفيكأالثقاةالمجلات

ناجح.عالمياساوبالىالطر!قتشبرالتيالموضوعية

***

والمشكلات!الصةوبىتنلمأنالع!لةهذه"ممياحاورنافقدوبعد

لمكم!اسواء،ب!اصةم!روفيبع"مةالثقافيةالمجهواجهالتي

منطريقهاةفيعثرةحجرتيثلالتياوداخلهامنالممجلةهدرالتي

تصتبعلىألمسحقبلاوفيالراهـنالوقتفييعيت"هلاولعل.الخاربم

خطانا.ويسدد،قبلمنؤيهاوقعئاالىكيالاخطإءمنكثمر

لاسما!الد!!

صة(سالمه("لثقافةا"محلة)

البحر.يتنشرث

جرحيومدخلالسماءبين

ينحنياف!قفيوأذهجه

ثا

لنلويصلي

يكسرنااو

تشبهذاارضهن!

ا!يهاناتيحين

هسبهذا

عنها.نن!بحببن

37

!آه

!رضاصغرما

!إسصوحااكبرضا

،51

ضلاشاكبركل*ا

ألجرح!اصغرما

حدييثاصدر


