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اتحادنظم،ديس!مبر-الاولكانون)الشهوهذامنالثاني!

وافرهياآسيالكتابالدالمالمكتبباشراف،اللبنانيينالكتاب

الصينموة"،لبنان!والانماءللب!وثالتربروي"!كزمعوبالشاون

منالساسرخىاستمرتالتي"واسياافريقيافيواإثقافيةالادبية

.الاولكانون

الثلافكأالموضسعاتطويلةلمسات2اىيمفيأإبلحوةعالجتو!د

التالية:

!حمحركةالاسيويةالافويق!ي!ةوالثقافيةالادبيةالمجلاتدورسا

الاءض!اعي.ق!موالتالوضاتحرر

حركةؤيالاسيو،ةالافريقيةوالثقافيةالادبيةالمجتردور-2

الفني.الابداع

وسبلوالثقاف!يةالادبيةالمجلاتتواجهطالهد!الص!بات-3

ئذليلها.

الذياللبنانيةالج!وريةرلمث!ىبرءايةالافنتاححفلةوكانت

الظقي:اك!ةاوالقىالونراءرئيسدول"مثله

لأالدارةوئيىأةدثإ!لمة

6ناالاخوي!ا

ناالل!نناز!يةالجهوريةرديسباسممؤ)سكمافتتعوانا!يتطيب

ءقمعسةرسالةحملةوانتمربوعهفيباستضعافتكملبناناعتزازعناعرب

ق!م.عنق!مانخبص"وتنافل!بفخررايتهاوحوللبنانلها7تجندطالما

هذا،ا؟يحمضاتراثمنكطلبما،امةكل،الامةفيمةان

بدونكم.بهتعريفلاالذيالتواث

تراثكلعلىا!فيمونانتملانكملرسا!تكمتقديرنايزدادفنامن

*هاوحمقدءليهاالحضارلمقىاً،لوانواضفاءثقافةكلتجديدعلىوالعاملون

لاازطلاقمصدوالمعرفةولطلابتنقيبهمفيلهممرجعالتكونللباحثين

الصحيح.السبيلم!هايخطئون

ومناخر،تراثكلمعبتفاعلهييفنىاف!راثانا!تعريفعنوغني

نوتقد!-3تدناماالامموتعطونوذملونتجددونسواكمالمهاملهده

للانسانيسةءملإةوممار!ممةتحه؟قانه.الاخرىالاممعندماثعوبكم

ايض"ولمفهمالخ!برةالخبراتبتباثلالمعرفةبناءعلىتقومارمم!الشاملة

لانهاالحافدةالخصومةتعرفلاالتيالحضاراتبينالحيالتفاعلعلى

وانسلالية.وعقلاعلمابهايذنىلهفهي*!يدهامنسواءلكل

وات"تهميمبدون،مثرب!ون،بهريفب!ونهذاكليت!وكيف

الرسل.افضلالمهاملهذه
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فيماوالنننسيقالتفاهمبمرورةكمت!س!سوىاليوماجتماعكمما

بمادهاونتتمكنواوحتىواحدمعينفيكلهاجهودكمتنمسباحتىبتكم

وكلبرهاكأونثقامةكلفوالدوتعىماالعثارت!جنبكلنبينكمفيما

عليها.تقصنوجمالوتراثحضارة

مسعاكم.3ءاإتوفيقلكماتمنىانمؤتمركمافتتحواناليويطيب

الحضارةرأسهاوعلىاتالحفدفيهتمتلاؤىبلدهيبكمفاهلا

الاصيسلالعربيترائهعلىابداوهوالثقاؤ(تفيهفمتنتصارعالعربية

-جمدتمااذالهاق!يولألاحينتتاجةكالحضار.اليهويضيفممنهياخذ

.والسلام

ادولم*!اس!يلز"وراثلىاك!ة

ا!ييناللبالهكتابافضدعامامينالديسسي:لالدكنو!والقى

التالية:اكلمةاللندوةرةيسصا!انتخبالزري

الوزراءرئيسث!لةالجمهوريةرنشىفخامةممثلسصيدي

الاسيويينالادريقيينللكابالعامالامينالسيد

هداءلاصاثهاا

الندوةهسذهارضهدوفىتعقدانللبنانتتاحثمينةفرصةانها

وافريقيا.اسيافيوادثقا!يةالادبيةللم!رتا،عا"-كأ

هذهكطيراسال!فاز3مرمساح!نهفيالصفيرالوطنهذاانذلك

طوالىنوقد،ال!ف!اريوالتفاعلا)نثقافيللنشاطالعالممنالمنطقة

هماارلذتنوالابداعتالاثعاعبؤرة،اليومحتىيزالولا،تارريخه

والادبيةالفكريةللاناروملتقى،التنوعفيوالغنىالحوارحصيلة

ر1ا،نساىاست،لتجدالعرجمطاوطناانركاناروههمنخاصةتر!ه

.مكانكلفيوالذيوء

الاجمرزالمط!تهي!،تصدراننيوالادبيةالثقافية41ج!ولعل

فاىص،وصصبامنبعالبنان!!لهيجدالذيالثقافيالننجمعلهذا

لبنانية،لت؟ن!يتص!والتيالصحفظلاقيانغوبايكونليكاد

!-والمجلاتاإصحف!كات!لىلاواقبالارواجا،عربيةامكانتالطابع

الاصالية.مواطنهما

"!تتمفسالذيالنسب!يهالحريةمناحهواءتقادافيذلكومرد

عاستهماوصراعنضالدتيجةهوالذيافىاخهذا،وا،فكارالاقلام

كلهااكثر،العرب؟لمثقفينوسائرالمناضلينالمثق!نمنعدةاج!ال

الرستورية.والنصوصالقوانجنمنومنحةهبةهو

الثقافةته،نيهاالتيالازمةبان،السادةايها،المؤمنينمنونحن

كانوان،وديم!راطيةحريةازمةالاولىبالدهـجةهياوطاقنافي



نزعةايةالحر/كأتعبيومننمممننبعدانناافةورعلىنوص!انا!نايمبعي

لالبرالية.نزعةير4االديوقراًطيةتعبركلنونشصمحد،للامسئوأية

فانها،والثعقاؤيةالادبيةا،بخلاتموضوعهذهؤدوتناابمتعآاوص!ن

،طىوالاهـضمامالمنايةمننصيبهز:لؤلمماموضومحالحقيقم!ة!!هاتعالج

اقتحضر.المجتمعبناءفيخطورته

البنيةت!قيقكيالادواراهممنوالاتجيةأ)م!ؤقيءلجذقى41دوران

هيكهـةالمجللهـلرلى،ا!بنرحل*م!ي!ساص4ؤسفعصو،الأجتما!ة

ث،كأصذومنها،لملمجيمو!ضها،يوكفب!صا،لالكتماباوحم!هـ؟"يالمد"ل

لكمريفالفضلىوسيعل!فهى.وأ"!تففينالمغراءا-صاىاطريقه

واافنيةالادبيةالذائقةلتكوينالاساس!يهالعد!وهي،والئغدوالت!قيميم

المحءةعالىالاولىبالدرج!ةهتوقفالكظصابافتص،رو.طنمم!والح

ءظء.ءصالوناكتابايكسب!!أقراءامنتابتاجه!ورا،!الكوقاكء

وتبلورألابداعاتوتبرءمااوا!باتقدمالقيهياتتقمالأجةاديخلهوهذه

،بالاحداثالصقص!لأورصأمواعجدباذشظام،اتمصاثم.ا)خ!قنزعات

اراءهـنللنمعبصالمسؤولةالاقلاماستمفارعلىباك،اعي!واقدر

اوع-،-!الخلقو!هلهةانجحبذلكوهي.الاحداث!ذهفبماكنابا

الصما)مع.واضن41أرولقالاولااشر!مواؤفيخماعبمالاص

به.مستهآنوفىرها،!و!المجلةحقكان6كلهذثومع

تمنع،شعواء!صربا"حار؟ةوالنلدانالاحوالمنكتيرء!ه!هيبل

اهـىي!ؤديقصدماوالارهابالضفظمنوتهافي،وويضطهدوتصادر

المجتصع.حياةؤي2نير!اتاوص(عومونهاحتببهاا

المؤ"رونالسالةاي!ا

اكحصررفتىوالثقافيةالادبةالمجلاتدورءونتعالحصناوكم

،والارداعافخذقحركةفيودورها،الاجماعىوالظهدمالوطةظ

انمط،حلولاالصعوباتلهذهوتلتمسوىتواجهـهاائتيوالصعوبات

ولكننا.بالدانكممنبلدكلفيالوضنيةللمثقاؤس!ةكبيراعوناتقممون

افتاريخيادوركماوااسوولينالساطاتامامتنتاب!اانؤيالمثقةكبيرو

المجلاتهـدهرامداةكعهلبدلونانذيا-!هداباحتراملتلزموهـا

وتشجيعوالاجتواعيالثفاؤ!الوعيخلقؤ!ه!إئبيالةارسالتكموتحوولمها

الادبيةالاثارعبرالم!!معتطورعنالوثاتقاصلقوتيسىيرا)وامب

لثمقاؤيساولنساو

صفدبمولا،طروحة4اااوضوعاتوورهالسهنان!4!ي)نوامحلنا

!ننفمص4يرما!*مىاواحدكلن!لبل،والضوصجماتراحاتالاؤة

عالىواحدحويلاءلمنويرمماوح!صليصان4ومجأتبلدهالىي!كود

فصءجمورملزمقراراىاالتوصي"تاوالالا"راص!كلكأهءشالادل

خوفمادونوطريقهأأتهارساتتادعانقتمصتطيعمجلنهلوضع.!حسحين

.الاح!جا!من

كثيرانطننلجمنانؤ!هنات!صاتا،الاصدفأءا!،،كنمكمولا

وللاشنا،لاسض!رارهـ"الوسائلولآمء!نمجلال!نااصدارفيالمصاعبمن

قناعبانبدأاناسنطمناولع!!،ا&مممبيلهذافينضالض!اسنواصل

وا!نمفوابنوالادبيةائثغافيةمجلا!ادور-أكأبر،"ه،كأ،"نرااوروواين

!ة،لا)!يااندوةهـذهلاؤ،مةافي،نيينالزء،باؤحادمساعدةعلى

الساهـقىالوزراءرشسدولةوقرربرءايتهاقيهوتالجهرأيس!ام!

و"د!ت،افنتاحهاعاىالحاليآلمرئيسيلهفىوواؤق،لهـ(اثعونة)مد!م

؟-لآالتربورارةالىالخارءيةورارةمن،إتم!اردعديدةائردثاأ!

ناونود.والهرريةا)إجنانيةالجام!"ي!ناىا،ال!اء!ةورارةالك!

ضا4ؤ!دمالذيوالا!مسأءللبحوث11!هـرويز13،يحي:-(بر،لثناءفخص

اكتادطواتح(دالموحدالفلمصكليىكطالاعلامزشنعكلكمصا.كثيرةم!ونات

تمه*لىالضك!1،ناصرا.عوبرها!ؤراعةيةولانونا!لسعطتءت8اوالصحفببن

ندوتنا.لا.جعاح

فيطهيةواقطامة،اءعالكلفيلكمويوفيقاالاءررؤاءايهابكممرحبا

.والسلامبلدنا
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ح!ادودرع!ئتورافدءلف"

والانماءلليحوتاكهـبويالمرمثزرتشىحداد،وديعالدكنوروالقى

التاليية:الكلمة

الفهـراـ3عافى!اوص-ودبلاوصلأ3مرليصبعيئكرهطيظلمأفجهل

درجهاللامبالاة!ىأدو!!ليصبدحنقننعفمابمورهالظلم،والمعرسؤوالوعي

التيواسنرارهاأثعرووعوقىضحيةهولو!اوللانوالهؤكلاحكلهة

عجانببخهوتحيلهمنوالعإلبيطديالى4حواو4غرابهمنادعريبلكلرع

واول.!الجهلاك!كر-عوداش!مننعيالو!طاولثيصهبحصبيس!س

اوتة!اصبحتاله!الكلمه-بارزاتالكلمةواغربهاأثعر!سهطض!

اصحتالهاحنىو!عهـالأورووومثدرت!،بقي.تلأ!الاستحقزر-ممةأىا

غرابتهاالمالوهـلتستع!وس!4عنه!،يروعباعثعاملأيىلحماج

امغانيهنلخبرةتع!!ا!المكنالهالتروةكونها!يوع!ب!أ

وللعفيهد*التواصلىمقدرةولل!هنىاننجسيدتكلورلعكرالصراكم

والامنناع.ا،!اعوم!جالوالتلمالعلمميزةوللانسانالأفنشارسب!ل

كهوةالوا!صتقف-سهمااحلمةتستع؟ادءوفدعنالرجعبهـدا

وا!فتاحبموضوعيةل!قبلعندماوالانجرافالهريأنمنءحررة

اقظلمحهوالوعي.الىيقنفدمج!م!فيمستبدةغأشمةوكقوة-ولقاكه

المهـضيالاطارتتخطىاهميةبالكلمسةمتعاملكليكتمسبهنامن

كسبه!ناومنبتش!ياتهألقوميوالمجالبهـاكملمهالانسانيا؟جاللتشمل

لكتم!بهناومن،المماديةوالمعلإ،تالهرر.شص،فعا!يةالقابتص.ع

ل!سبهناومن،وفوألبهالمعنىبنيجمعمعنىاتباونالن!وةهده

اىاار!واعادة!مامنالموفةت!ريركيانسا؟يادوراالتربية

الانساني.-!كلوكع!

لاهحوثالىنربويالمركزتعاونكانجمي!هاالمنطلتاتهذهمئ

الادبيةالمجنت(ندوةتنطيمفيادلت،نيينالكتاباتعخآدمعوالانماء

!ذهفارجوبهيانوالعاماءووساللهاالكلهسةتعز/زبهد!ةوالثقاء،

اللبنافيفيالفتابواتحادوافرير!يااسياتتاباوكظ!صةاكجاحةاف!و

ا،كامة.ضيبااكراماولضميوفصأوش-بئالتى

الملسمباعييولمهفالأسه"(ذلآ5'لم

ييىنالأسيوتدكتابال!3الامينالسهبئعييوسفالاستاذوألقى

النالبصة:الكالمةألأي!رييىءن

،ءالاعزالفىملاءاوصدكاءلاا،1يرأ

ا!كنابالدا؟م!المك!عبوباسم6ج!ماباسم!القدمانقىا"ممروا

"الث!قاللبنانيللشعبالعميقبالاثص!كر،الاسه!يويينالأفرير!*ن

كما،ا)وزراءرئشىوللم!ء6اللبنانيةالجمهوريةرئشيوللسيد

ازملاءالاخو!واولكل،الالبنانيينالكتابلاتحادوالتقديربا!شكراتقالم

لى-لفيوالهد-روال!".بآلمبادرةاس!االذين،ومثق!ئك!ابمن

ل،ا.اقن!احال!بابللتوفيربءليوفي،بيروتفين!*طعقمد

البادوكا6و!لمظها،لغءخاهااننيلاءفاوةالميقنن!ا4امت.ناءركما

.لبنهانلىالمف؟اكر!!ا

هنا-عق!ضاحين6اعوامسبفهمناكثرالىالذكرياتر!نهود

ادياالمؤقمروهو.واسيااؤريقياكنابمؤتمراتثالثا-بيروتؤكي

الاؤريقهينابال!حرك!ةوانطلافيتطورفيالزاولمقيحجرنعتوه

اصصدارتقرروفيه.-ركت،ميثاقتقررالمؤرمرهدآؤفي.الاسيوييئ

حركتنا.اهدافعنلمتعبرالاسيويالافريقيللادب"اون!ى"،مجذة

ؤكانت.كلظححسصةا"دب!!ةندواتعقءمبدآؤقررايضااؤتمراهذاوؤي

اتكيلم.ويالال!الافريرقياثمرعنالمأصياله"مفيندوا؟ثصااولى

واد!وم.السوفيتيةارممنص(صموريةعاصمة(،يريفان"فيانعقدت

طوربالتبصلروتفيهنساذدواتذاثانينعقمداذباسنبرسمعادةكحس

الكناباتطدوبينالاسيويرلينالافريقيينللتبالدائمالمكتببين



.بيروتفيوالبحوثللانوساءاقىبويالمركزمعوبالكلمعاونالبض؟إ.ينا

لأفياءالزملاءاوصدف!آء،ايهاأ

مند-تشغلنيتزالولاثغلتنرط-التيالهامةالقضايامنكان

بينادثقافجالعملمشكله،والاتب'لتت!فافةحقلؤطاع!لب!أت

والصظبق.لتصورابين،والتنلإفا!عر

منت!ير،،وا+تقاشةبالادسالطويلاتغاليبحكمأجاتيحولقد

نا،الثقافجالعملتدكلماإنيالا*هزةبعضعلىومئنرفهـا،للثقافة

ل!اراءعلىاتعر!وأن31ننقلهتلىكابعسمادعلىض!ا!ف

بها.الم!يةالاطراف

ناي!تصورون،والفنالأدبويبدكلون،الثكافهـةينمتجونفالذين

والتفاهيةالأدبيةالمجلاتمف!ممن!وفي-والنوصيلالننئراج!ةعلى

بدهـونماوتوصيل،يكتبونماونشربطبعفوراتقومإن-بالطبع

لارمومضويروحيغذا،وايفنوا!ثقافة)الابانمعتقدين،للناس

افهعففكولا.ال!ياةوفروراتم!الماديالفذاءتزومالنن!عبأ!مماهير

!ونأفتيهج،والفنوالأدبفالثفامة.الحق-دلوواميهـءقون

رس!،ولحياةاظورالتءوهي.ذودهوتصئ،وصيبها!اطنعقل

االستقبل.افاق

ئرالاجهزة4وس،اأضث!راجهزةمنوغكلهاوالثقاميمةالادبيةوالم!لات

ا،رأيةاو،المسموعةاو،المطبوعةاكل!ثةاتوصلعلىت!ملالتي

خش!ة.واءضباراتك!انينتح!لاا،الأجما!يرا!أ

!لمدالذيالطضاريارطورمم-الاجهزةهذهكلآصنعتكقد

فطوتراعى،عالميةا!يبا-اعليعملهـاؤك!.لفوممؤسممهـات-عهسنا

اريسدولأ.والخسمارةالربحوقوانين،المشروعاتصبيعةلقديراتها

الدولتعاونهالاالشتلكخاصة-الاجهـزةه!هان،اكولان

ناشكفلا.الأسلوبهسذااتباعفيحقفيرعلى-علي!لأوتشرف

مالهايوفر،ناجحكمشروعألثقاالي؟ل!هلتطرسىانحقههامن

؟.الاستصارلهايضمن

لمعموار،يهلآالرقالنثقافمةالاعماد-جميالىالدولةعلىولكن

والمعنوبئالهاديةوالعنايرلمةالرعايةمن)!اتبدلوان،الرادةالامحمال

فاعليتها.يضمنما

أكولااواًلناميةالطولتدوخاصه.اثكلةتجيء..هنامن

الوضنط.ازرحررواالقو?انصالبمقضاياالمشغولة

الأسبقي!ة،المهمةالاش!اءلجعضتجعا!،واتباراتظروفؤهناك

هامة.كانتو)والاخرىالاشيا،بعضعلى

أ(جلاتالأدبعيةمس!ئو&!اتصوروأنا،الامرهذاليتجسصدولقد

افريقحاق!يلادظءم!محصولاعقيتازةءادحلةفي،والثقافية

البنساءدةاء4مرح!فنحووانطلاتيها،ا!صفلا!الاعلى،واب،

ة!لأقء!ادبملىمطالبوناؤ-اتضكفلا.ماعيوالابا:يالاقتص

!اكالانهصاراتكانتؤفد.حياتنامنالجد-دةالموحلةتلكمعدصلاءم

الم!مض!قبلاقا!ا!سمجييورااء:كير،الو!طالهءاررب!صيئانتوت

سص"حاتالى،الماحةالعاجلهال!ه!احاعباءمنر!اعبوراكان.الرحب

.والر-اءالامل/تراياءليساترفرلىالتني6،ءوالتالعمل

المرحاكأ-هذهد!-ومهامناواجبا*ضامقدمةفبمانهشكولا

احمتمسلاي!اجهة،ا)فكلي،وال!شد:ويةالمهالتعبعةمواصلة

ت،دتالمه9ص،الاوربريا!النفودوءوكأة،الجديدالاستعماريلللتمتل

،أ"واءاعلىكأيزهادالاق.واهـهاسي!ةاوالاجتمابةاوالثقافي!ة

!-ةاح!ارااءجادف،لابرازالثقاؤ-ةالوساءلكل!يهـ!اونستنل

ناعلكأثالدلحنمء-!،والسباافريرلملإسافيالمصورمرعلىوالنفالية

العريق.تاريخناعبرمستمرةمعاركنا

العلافلأالمضو-4نؤهـدان،واجبئمنانهاعتقداجالاهذاوفط

..ووم..ثلالةاطرافبين

والادبرحم!اءالمفكرونوهم.والفنوالادبا"نئقافةمسننجو:اولا

لجإشعايذنلإ،،اأفيتال!ولفياصحابحممهؤلاءانتكولا.والفنانون

فهم.ومعاو،اهماعماوعم،بهموا،هتمام

تتلفىا!كعهالجما!روكاي.ال،كلءصذافيال!قاك!!اب:لانيا

الفمي.ولث!!زااالعطاءهذا

المدب!يةاكلجلاتمقدء"!اوؤكط،لضوصيىوااولن!رأاص؟رةةثالثا

!يالوب""!اوا،العثاءصاحبةلي!م!الأج!زةوكورهـه.والثقا!ية

صاصيةالجماءجرا!اوتوصيهله،ونشره،يتهورول،ءال!!ئهذالنندمم!يم

ب!صاته.والات*ضاعرىالازضتعفيال!ق

،سب،عدال!ثلائهـشالاطرا!حهـذهبيناقىلاحمه!ادتد!انثثولا

اليلرسالهاوهء،والانساريةوالفوميةالوطنيةالرسمالةاداءعرو

،الوضء،والامنات!"ةتحقيقفيلتس!متهحقي!ااىاجميعانسعى

مجنو!ع،والأ-!اناأحخممجمع،وا!محدليةالكقمجتمعيخنحققحتى

.والسلاموالقرامةالازدهار

نؤديع!-نو!ااؤءكيالمشفةمنبخففايضاال!لاحمه!اان

سكعابلمو-حيوي،كر!على-ا،همسه!الذه.انتفاديالعملمهم!

هـء4آت-هـحيويلا؟م؟!نسبهالتر!يعهاوانصر!-مننوعأظا!ه!

رتيبوم!ونآفي!.اريالاثتصاالبن،!استكطلوتنسيدملام.*4ي!عابلادنا

مرتبه،ديالمهمةنهـته!يذممهمناعيلااأفيئهندويلبالحسبةالاه!لآ

د-بمامنو!هأ-لتمفيدةعمل!ول!مبع،الاحطرا:ه!ملتلكتالية

حقورة.وأ!قتو،حيويهدألاسألم!لأمءشى،ؤثرلا،تمويلمنبهيسمح

قمجثا!ح!رالمهـح!ءك!يرووالوضنيالاساللارعنا!د-اعنتا!مثل

الكادحة.

إتسلوآن.ا!ب!تاهذهعلىكلنتغلب؟ن،الحقي!قيةمهءتناان

.الثذذاوجالح!للتدعيما،خلاكهوا!ادراتوالوكتالج!رركل

ا!تغلباىايؤدي،ومهري!لاا"شكلاتهذهدرالسةانيق!باطاوفي

ناو؟سيااف!كا:ريركيالواعصةالقحياداتوعلى.وتددييدهاعذها

تسننهدنو،عهنمه!لحفيواكج!سالةريتىالوكأك!النضالروحتستثمر

واسي!ااوريووجماعمتاهـطالكبرىوالروحهيئالفكريةاليفكةهدهمن

وأفمنفيد،االمصمور،جمن،وائعملانفكربحمنالمكجوةتزيلحتى

.التقا-اله!ملمجللفط

اأ-فبصرعم!مح!"برمج!حوثيف"انص،لايص!لمد،انهلثكولا

امارلين!!ا!ت!ا!،-،ايثاماندور7:.!قي"وشعوبر:تلصصلألحالاجتماعي

شضافرر5يجبال*ا!ثقا!صةهدهوا!هـاافرر!!الهظيم!ين

اكلدى.3ا!بنتربناء!يستا!لك!يألم!اءسةوصثةالراثاصالةفم!ا

ية،الثقاظيةالاحىاته.يئاتساكما!يجبالني..القوميةثرواةنا

..%،عمصعورالمسمرقم!ء!حبل4اامالةو-حقجق،ب!والأنطألأق،بنائ!اؤء

.واررلاماحرءقىوالآوالعداالرخا،مستقبل

وحققت،4ءرب!ةااصلمىزههـع،ركءور:،.ص؟ضتلتد

صامةيمفي،جمودبلةلصوابربئسلعنه،اتحهارالا!ؤوىعلمىهـائ!زوانتصارات

!ربيةآالنتهوبحمق!ت!يث،الاوى"!الشرق!ىواخ!واوافريقبصا

اراصيياتحو-واجرومنالثصهـيوفيبرارالهد!هـ/د31،-وبرانتصار

.4ارضعكم!يوهتقريرفيالفلس!!الشعبحقواستعادة

نابد،ا:*"صرةالنتجاربكلعلىالمفتوحةا،ميلىةئقافت!صاانه

لنا!أ!ياالاسيويبا،ءكأ.:!يمالا.مسارب،ءمواصلةفيدورهطتؤدي

8"عيالاجمىازتقطمؤءيساهطمحتى"حرقيتح!؟!ا"لم!نويناضل

.يرسةالبشرارةالرفثراءاوفي

،،االاصلزملاءاو،!!!(ءايهاأ

-وو"نجاا:!وةاموضوولتته،ثلاودلا،الموجرةالكلمةهدهفي

،فياكلد؟ةالمشماركيناأزملاءمنالمقدمةتوالدرا-4ا)بحوثانهـ*أ

موة-وعاتتثريسوف!،4اجتماعاتخلراستدوراالتيا(:افشاتوان



والتحليل.بالتفصيل،ونصمقها،الندوة

فيوالادبيةفيةالثقالمجلاتحولندوتناانمنثقةعلىانني

ونمهونفوجطريقعلىجديم!خطوةتشكلسوفواسياافريقيا

الروابطونعميتى،عامةبصفةالافريقيوادبنا،خأصة!تا

شعوبرناجماهيرمبرةوبينلأدبوهذاال!ركهـةهذهبينالحتمية

مثلهابلور3علىوالعمل،قيمتهاعلىوالحفاظ،اماني!!اتحقيقنحو

طاؤ!اتهاواطلاق،الانس(نيةوالكرامةلسصلامواوالعدالةالحريةفي

للحضارةوالمضيالمشرقالمستقنلبناءنحووالمبدعكأالملاف!ة

الافه(فية.

الاؤا!)9ص!إوواوا(فع

للندوةالاولىالجلسةعقدتالاولكانون3فيالئلائاءصباح

الوفودفيطنزلتانذيبوريفاجهندقف!يالكبرىارقاعةمقرهاوكان)

وقائعها:يلىوو،ما،اللبنانيينالكتاباتاتحاعلىضيفة

الجلسةرئيسعنمؤؤتاألوبوا،بالاعضاءارحب-ادرأيس.د

دور:وموضوعها،الاولىالجلسةادارةفايولىالمت!فيب(اللسطينة

.والسلامالحريةاجلمنالوفنيالتحررفيوالثقافيةبيةالاالمج!

خوركعنالياس:ممنكللجلسةاهذههمييتكلماناومفروض

،العراق!ي"الجديدغالثقافة"عنالياسريوشمران،لبنان

ةجمهور،عن)ان!خوليولطفي(السوفيينيالاتيحادعن)وسوفرونوف

تتجاوزلامدةفيبحشهبتل!مى!!لمتلفليت!مل(العرب"مصر

.)1،الاعضاءعلىموزع!ةالكامليةالنصوصانباعتبار،دؤانقعثر

الثقافيةالمجلاتتجربةآنفلاحهظ،سريلانكامندوبتكلمثم

تحاربكيفوتبينالامبرياليشةاستراتيجيةكبيوحدالىتوةءح

الثقافيةالمنظماتبعضتبعسدانتحاولههي.الوضنيةالننحريرحركات

اخرىاتجاهاتتتجهانالمنظماتهذهعلي،لذا.ال!نحريرصركاتعن

تحقيصقازاءالتحرد!رحركهاتان.التقدمميةالاتمجاهاتوتتبنى

تتذرانيجب،ومحصواهللنشربالنسبهخهـاصة،والتق!دمالاستقلال

اءهـالاالثقافي!ة41سجلاتتنمثر،سريلانكاو!مط.المثقؤ؟نالفنانيناء.،ل

ي9-جاربونخوض.الرجهيةقبضشةمنانفس!ناحررنالقد.كتيرة

،يخرمنيخلصناعما،الابداححقلفيابتجاربمن!اوة،الثقافيالمجال

ا)-صيالامبرياليةوتكتكاتالمتحدةالولايأتبهونقصد،الاستصه،-

نقومانوعليئ.متخلفابقائهعلىي!ملم!اآ)ىبلدناتحرانتحاول

:لدتوضي!اتاببعض

النور،حيزالىالامميةالخبراتواخراج6ا!ءرير!إوكاتتاكيد

يجبتاريغيةمهام،وهيالجماه!يروعيةو،والدكلاية،ا!نشروجوب

.الننضحياتكانتهـ؟!ما،بهاالقيام

مندءبالىووجه،رينالمو-9فحي!ا:ال!فغالمندوباوت!ون

الظلي:العمهؤالاخورياياى!4البنان

المكان-ذاك،بالتقليديةالمسماة،لالثقافةنعطيهالذيالمكانهوما

كأفبا،التقليديتدءيه!منبدلاكأنواذا؟.لي!ةالامحرياسرةننهالنن

اسهواقيجيةنجدكيف:العراقلم!ندوبالثانياسؤالاواو*)4؟وسيلة

حدت4لاتهرضوقدأالثقافيالكفاح!ا،ئناركةمنالجماهيرتمكن

.وكلادجمماالاقتصالعنصرعلىوقفالا!نو!اء!أالعهصرلصالاؤضصادعن

التقريرفيالجد-دالانسانعنحديثو"خاك.بالاخرمرتبظمنهما

حديثوهناك؟اكطالحاعالمنافيالانسانهذأه!وؤما:الفلسطب!

تعريفايجادمناذنبدلا.مصرتقرورفيا،ثقفالانسدانء-ن

ا!حلا.اناو"دكأتا!شالاسئلة"ءهوء!اففينلك.مناسب

كبيراسؤالايطرحالموجهالعتساؤلاناعتقد:الخوريالياس

مناخرم!(نف،الدراساتهذهنصوصالقارىءي!جد)1،

لمد.الههذا
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الثقاف!ةفينبحثحين،التاريخيالمستوىعلى،فقطاردت:منى

الحديثالعربيالمثقف.وصفيةاقنراضليةفينسقطالا،الحديثة1

رفاعهةذلكمثال،للكلمةالعامبالمعنىتقليديكمثقفاهـاسابدا

بنهضةأ،مالتيكيفي!ةاساسعلىالمثلةت!حهنأ.الطهطاوي

قامتانبعد،الاصلاحفلكانتبأنهاالتوزقمرحلةوفسرت

الانحطاطهداالنتيجةوكانت.الاجتماعيةالهيكليةبتفتيتالامبريالية

.فالفكرحديثوفهـرتقليديفكرلشتارألية.الهربيالفهـرفي

تحاولبينما،رج!شكلفيالاقدههلابطريقهةيستغلمئلاالدفيء

منه.ال!روسوتستخلصتصرس"انالتقممية

مرمرتالمقل!ةاساتالإ:اوءمنمندوب،الجاويءمر

وملكما،واقترح.الجديدالمرحلةحتىالمجلاتدورعلىالكرام

من،الداخلمنالمج!هذهحركةتلرسان،الخوريا)ياس

ناوالاحظ،بميثاقتحريرهارؤهـاءيرت!بطانامهرجكذلك،داخلها

المراحلاعتبارهافيتاخذولممتح!عصةتكنلمالمقدمةلطراسان!ا

اتاريخية.ا

خريطةتقدمانعليهاالندوةرناسةاناعتقد:الخوا!لطفي

.اًعتقدمنظمةلمناقشةمفتاحكونبحيث،الابحاتفيالاختلافلاوجه

عملية،النلوةهتهان.عليهنقفالذيالواقعكلعميقان!فراننا

قى3حرفيبدورونقوم،محددةمشاكلنواجهفنسن.اكاديمببةلا

ازمنامنكملديناتكاملانبعد،يمكنكيف.العالميالتحرر

نشاتانوبهء،عام!اعشرونعمرهوافريقي!اابصافيوالتجارب

لوفهمشتركةالسةدتتنظما!يمكنيرف،اخرىو!قطقيمجلات

حركمةن.ملموسامعمداالخبراتتباررإك!ونبحيت،آجلاتا

عامااغتمريناوخلال.الكفاحفيمعزولةليستالوطنيالتحرر

وحركيةالوكل!الهحررحركةبيمنالت،لفمننوعحدث،الماضية

"قمم،وحدث.بالذاتآلسوفييتيالا-!حادفيما،الاشتراكيةالقوى

والعالمالاشتراكياله،ا!بينالتمحالفانوبما.انعكاساتوحدورف

نسحكيفية:اؤنئىانيرجب،عضويايكونانيجبالوطنيالتحرري

.بارراتاسو!-5!اوالاتحلاالثالثالمالمبينممتةعلاقةازوى

،جداهامةخطباسمعنالقد،اسئلةثلأنةعنمنها:سو!رونو!

مجلاتالسوفييتيالالحادفيتصدر.هئا4مثلةااصت،تجربةتعكس

هتاواص:ع.المحليةباللغاتاو،فقظبالروسيةكن،كثيرة

،ا!ومامامنامطروحالاهدافواحد.عندناؤانوناالحياةاكههـمن

ي!سيقال.اًلتاريخياللقاءهدامثلفيمرةلاولنلتقيات(4خاص

فيممرةلاولا!لقاءهذايجري.ثاريغياكاناللقاءهذاانمايوم

ال!وةا!حابلاشكربيروتفيوجوديفرصةوانتهز.الوا!ع

نعيشنحن.ءكانكلفيمبالر"همايشاولقد،اللبنافيفياصدقاءنا

اتيحدثولن.مضقلفةمستوياتذاتمخننلفةاجتماعي!ةظروف!ي

استوىارفعومشكلة.الايجابيةحوتمجريالعمليةانبيد،نظريا

بمةءجلةتجروتدفا.تبقىو!و!،لتزاوما،كانتلاثمبلثقا-ئ!ا

افريتي.وأاس!اوشصاءثنابيرلمتقي،المجلةهقهفي.مثلا"لوتى"

لتبادلالو!ائلونجد،نتعارلىاننستطيع،هنا،انناؤاءتقصد

الحجحم.صتيوةمجلةمحررانها.اعمالنماوطبع،مجلاؤتا

.وتطبعمجلتت!احجماالمجلاتلاصغر)1(محرراضخمانن:عنيويقولون

مثلا.والفيتناكل-ونالمغول!هم،وافويقيااسيالكنابكفرةا?الا

ناواعتقد.والبهجةالس!عادةالاقراننياالىنصمللاانناواعتقد

توطيمداهـىالسبلنجدسيجعلنااللقاءهذافيت4ا،ناؤثسهر

اث!عبتجربةهوبل.واحدكاتبتجربةليسبفالا.بيظالصلات

نااهـى!ا7-ةالاشامنبدلا-"التحرير"منملاحظة)1(

لجسم.اضخمسوفىهـوأولىالسيد



حعلاهىنتحد!ات!نيالمتياث!النفرلأ!،لل!ل!.وحركتهكله

الإنهكه.الثبص!يبم

اكسا.مبلانناصدتتمحاواررلننولتورالطريقوفحد-

الىوالوصول،للتعاونسنلايصدمر!ةلينفكرانوعلي!نا

مل!بةهمحمدةنتا!ر

،ليتاءاتملىاللبنانيينالكتاباتحادباسما!مهـركم-ةامدش.د

!عمرةلا،ليأل!فصضوعها.مامةلحان!نعتفدالفالفوةهف

.3بالطتلبهظوفى،به!متمونوالمثقمفون+جميماالاي!ر-.مظ

لموافا.اللبنانيوالكليفزيونالاذاعةف!عنهآ-كلاآياءولمصوفر

الجلسة.ارفعفاني،القغيو!ميتمحهكبتى

ولذلك،المنامفماتمامشمرالانخىنحن:إلخوليلطتي-

الجلسة.فيالاستمراراظلب

الكلاأ.عريدامط"-لر،جئالحالمةرفعفررت:ال!يس.د-

انولهكن.عاماءمالنسمعقتلم:الؤليلطنى-

الاللأارر!،منبسن!جالديما.جاولاجتملثااجتملثناع!بح

ولنركيف.وا!يقيااسيافيالوسنيالتحررحركةمواجهةعينطعق

لمانا.مئلا،(لوتسةافضيةسوفرونوفاًثار.ا!ل!تفلم!

،الان،هامموضوعوهذا.لبنانفيهـلأهناا،لوتسةالج!رتعر!

المختلفةا+بىهاتمثلا"لوتسةاكعكيان،عليهـنهـااجننممئاانبع!

مختلفينكتاباعمالىنشعدهتعتمدوالا،وافريقيااسياصه

المصبينللحوارمنبرا"لوتس"ممنهتاثاماونرى،ت!طثون

منتكمةعقةتىمانيمكن،ءلاوبالتالي.لالااموارلقيااليافي

هكيفأممكنا،هذاكانواذا.وا!ريقيااسياوم!!لوتمسةةبين

المشئركالاأاقضا!احولى*ل!اتصبحك!ف

وتوفمتطي!،،لوت!ي"ميالعربب!ةالطبعة:السباعيءسف-

افنالخطا.بالثقاكلةللمهتمييمنهانسضاندسيىونعن.ممرفي

ثكمنىوالمشقلة.مموفيمنتشرة!لوتس.الخوليلطفيخطاهو

المصيطللوتسبمفناعتاما.ويلانجل!يةالفرنسيةالنسختورى

عنكحرهـمس!لرمجص!ناله.عحيبهة!مديةانهافاعتقدالانمن

علىولحمرفى6لهعمر-يصطووكل.شهوبرستةكلىيحننمع،(لوتس"

ررعمةبمملالهمثلهئاحدتكلف!،اجبماع!فىكل.مالتعولرمعلسي

بثلاثا!حلةشثدوات.عفمالقرروتقدلم،القطاعاتمنلقطاع

كمارمنكاجماك!راحدهنهماوممسزل.الس!يالعمليةليصيلغالنظ

فعع!ن.والطباعةالترءمةفىوالمشكلة.واف!بق!اآسماحمبد

وافا.الياعةمث!مكلةتاتيث!،الت!ي!ونمم!،النمموصناخلى

بربصاعركلعناسبةوكلوفتكلفيالد!قراطةاك!اب!ااشكر

!نظيمفياسصما*وهينهالة.والانحليريهالفرنسعيةال!نسخشئطياعة

وثد.فنأضرةالاعدادضلال!تصعرقزةهئاككانتوقد.الترئع

لاهمناهـ!ل!.و؟فريقيبااسيابلادمنكثيرفيالمندوبونساممشا

منطقمه.مرحرانشمان!انن!صحمم.للكشا-الحلااتفحلأيرحد

ي!معلقمافىواطي.الكبابات!حم!فيلعاون،مثلا،اليابان

نامثمثذكصف!-ولسوفب.والا-ادساتالدولاجمطيهص!ث،اليؤلي

لل!،انتقاداامتال!اكركدالربسسه!.ود؟خارقيمجصدم!ا

مئفءكهنسقفيهءوثماثما

همنئلم!د!النثوةهد.افامةفرصةلنخعنم:!رشي.د

اًلمش!لة.واردةشكوىالضليذكرهطالتيالشمكوى؟ن.(،لوتس*

التوزى-س!+.اقع!دائمةئركركنا.التوزيعهيايضاا!مة

اكبرمعليتفقلبنالاادا!يإ،لوتس"مسئولهيتولى9نواقرحنا

ثت!اولانيجب.الانهذاوليتم.العربيالعالمفيتوزيعثركة

بالرغم.كثيرةج!ودفيهاوا!ة.جميعااقراءبي!ن(،!تس"

عنهاولن!ج،"كلوتس،جلسةولنضمع!.3اكموزسوءماخذمن

والطعوالمتوزيع.التحروولتحسينحاسمةبقرارات
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اصدار!ملية.دودانتيكيينكونالاعلينا:فانامندوب-

عمرمئد!ب-افراحاتمغخ!اندلزو.عنيكيهة!ملالةا"ءالئ

لنايرنانوعينا.أوضح!التىا!تغهرات؟!امماعكل،م!حددبشى

..اللنايةمفمدا؟لكبيةولسو.الصددهذالىايجابيفكلرد

الدحماتمسميالةنحعدانالضاطين!بالترجمكنهتمانمثلاعلينا

ئمذ..

اقتعاوافي،كيمرراالمنامثماتيرفيعتلقد:خوديالياسس

الد!هذالم.عاماالنمامثيولمبئ،هيكمابالبصكطحفرها

.النقاشمنفليلاتسشالبصىه!ءأالنقاشكل

ي!.النبكلة!ا!.اسدبمئ:"لبظناحيىء!رءة-

حثمن.كذلك!ا،تريغدنفرقيالندوة!أانسيركةنوفه

محونامها-لنليفيبدو،نتلأدجهاجدوىعناما.موضوعها

اسيا.كتا*نحن،منا؟&يخ!صومه!.الورلاسلوءتراكةلك

النش!واست!ميضىوضتهفيءالابيقراةيمكشلا.لمافدبقيا

الاسوبصهذالتفيي!وسيلةالموضوءهنايكونانوارص.شها

وفتفىالهالما!الىالابحاى!يسلانيجب.اللاضةالندد8ت

فيكاالمنهوبيعئعليوكل!صاالابحا!لترجمةيكنى،للندوةسابق

فىصةيتحلا،السرىالارتبمالنحووهذا.اجتماعهمفبلبلاثعم

والىلسسالالإتمربييزمنياالاصلانضعانوافهرح.للمنامثعه-

ضيقيه.جموىكوننعواتماشتنديبوالا.الابحال!

ضرت.،(لوكس"الىعوثة:،لينانهاصاثتيحبيب-

الامروسيظل.(،لوتس"مشكلةفيهاتثاركانتحيرةإجتماعك

ثورصةعلعررنسجلزلناوما.لهاحاسمحلايجهلا!تىكألك

الالبيالثقافيالابطحتمثيلعنالجلةفعسر:ضيرةرليسيةعيهوفي

التيل!ثبيةالمساهم!ترجمةفي-الامانةعم.وافريقياايسافي

مقعوراعليفىالماالليالمطةلوزيمسوء.،"لوك!ي"مصةثنشرهما

الم!بتق!ليلحهـمةم!حزهت!رروا!ط.!ل!!هولقه

جفوفي.و!لهاثهلوشا"لمف!ة

ل!،وكر.لعناليه4الطلا4لدليستمهظمنا:ممينيامنعوب-

لامثلاكينياض.بهاتقومالتيالألشطةطىالسب!نستطع،

مادية.مشحلالنالثرينو!ا.الكاملبالاع!نؤمانفستطغ

س!لان!!مكن.للامبركاتالمحبييبنالننهثرينالأنجدلا،و؟حيانا

كما.منهانعانيالي؟لمشع!تبعضعليالقصاءملى9!بالحاد

ولا.الافرواسيويعاثمافياع-المجلة(،،،ـلوتستكولاانيمكن

دوساءانالىونحيلى.اكلميضعثلعلىئتفمب!نيجبانم!لأشك

ناعليهم*سيوصة-؟لافر!ةمختلذ،-البلادفيالمجلاتلحر!

احيرنعرفهكا."لوكس"كعرره!يئةعلىويتعرفوا،يتع!فوا

المملومن.فيكاكلئقعيضلا.ا!ملبالنسيةعليناالغي

موقوعاتها!اوال!بكلشك!عرأ!يا!نقعىكعةافه،،"ء&تسوعك

-اكميالملاىمععععلأبميير!"لب!-بهفيفى!درفحبن.ومواثعط

كت!ع!روص!بثرلمومي4.3!اهيارخمتض!دلنواح!بلدفيتوجد

العالمفىبصش!لاسونصةذلكيكىلهان،علي3و؟لمعرياتالفبرإت

.اـيمييو!الالىي

!الجةالفدبلسةمنحرة!مصاناقرء:الدش.دس

ثنريةحلوللى4داـلوصوالمت!دمهثد!-ء(،&!ر"ص!!و3

!!ئ!نعس.

!ديثناالىمدخلاس!كون(،لوتس،منيثثهات:اليمنمند!ب

،ومشا!ها،وظروفلاالمجلهمنكريروضعافنيص.الم!با!عن

.الشمأنبهلهعمليةافتراصوصعمنالن!وةتتمكنحتى

الثانيةالجلسة!قدانعلىالاولىالجلسةاثدشىالدكتورورفع

.الندوةموفموعاتمنالثانيالموصوء!الجةنفسهاليومضربعد



االثلأمةأكطممدمة،ثائع

الثلائاءيوممساءمنوالربعالظمسةالساعةكلال!سةبدات

الفيلىبينمندوببي!نياليونيدلاسالسيدبرئاسة،91،يا-ا2س3

وتحمث،(لبناناعاصيميشالالدكورهوالمتحدثيناولكان

الفنىالخلقممهولهكرهادبنانميوالئفافيةالادبيةالمجقعن

.،العددهنافيبحثهانظر).الثقا!!ةالحياةفي،اثرها

المصتعن،لالتاسيريكيتافا)جوكاساناالسيدبععزلكوتيعث

عليورثر،بلارهميالثطفىالمناخوعنوالفنيةوالثقاميةالا!بية

ألوجهذشويهالامبرياليهتننلهاالنيالمحاولاتمواجهةاهمية

عام.بوجهواسياافريقيابلدانو!،خاصةيصفةبلادهفيالث!قادي

ثفاكةيمسوداللىيالتفسالأتجاهعمنال!حديثاليدلكبمداشفلئم

.الانبلاده

نالوورنليوجبامجلههتحرررنيسبالوزدينالسيدتلاهثم

فيمقانهانظر).السوف!ينيالالحأدكتاباتحادمجلسوسكرتير

.(العدهنا

(الذيممر)عبدالصبورعلاحال!بدهوالرابعالمتحدثوكان

.(العمدهذاكلمقالهانظر)مصرفيالثقافيةالمجشمشكلةشاول

فعرفي!السوفييتيالاتحادتيوموهـ)الؤ-نرتح!ثذلكوبعد

فىمنالتيالمياثد!عنوتحدطالسوكستيالاتطدفيالمجلاتلتاريخ

الامممة.وهيافننميوعيةبها

التي"لوتس"بمجلةفاشاد،منغوليا)تارفا.دالسيدوتلاه

عرفتابالادباءكما،منغولياوادباءبفنانيوا!يتياسياشعوبعرفت

الاسررشن.الافريقيين

الالبيةالمجللاتبيئالخبراتتباللحديثهنييةفيوافزح

.تقليدايصمحانيجباللقاءهذاانومال،والثقافية

3!وزبالامكانكانانهفقالالجاويعمراليمنمنموبنح!ثىثم

التكليفلكن،لدراستهاكافبوفتلث!وةةفبلوالكراساتالابحاث

وفتكيالابحاثهذهتقديمالىاضطرنامما،متاخراجاءقمد

ذلكانفيصربخيرتنعرالمطنانمنهاملاحظاتععهوابدى.متاخر

جوانبهمناكانكذلكوذكرتحريركرؤساءممارستنا!يظهرلا

والابويةالافر!يةالمصتتستطعلموالمضمونبالشكلكتعلقسليية

ضمجتمعاتنا.واسعنطا!عليوتو!بعهاالمإتهذهنشرمثلتلافيها

ائرتو.هذافيالسلبياتلهذهالحلولاسعادفرررةعروكد

سكلمانفق!(لبناناصادىحبيبالسيدذلكبعدوتعث

عدضاكانتابحاكللانا!ضوءجوهرهامش!هظلو؟المشاركين

هذهثورحولالمناقشاتت!وراننتمنيولناافجلآ!لتاركأمستفيضا

الفني.الخلقلمشكلاتبئلنسبةالمج!

مشك!انمنكيرةشكاويهنثهانفيثلاالجلمسةرلشيوعالق

الابحاءكلنؤالمانناوبما.البحو!تتناولهالمالفنيالخلتى

فراءكي.بدالمنقشةهلىءالهنعو!انا!فا،ش

مندوبفايد!كينياةوانجالاكريسالبدايضماكلحس!كما

فيالم!نودورالفنيالخلقمشك!بحثضرورةعلىوركزلبنان

المشكلق.ههـذهحل

سريلانكامندوبذميليانفائلا(اليمن)الشيبانيالسيدوتكلم

انالسلطاتاضيفواننيالأستعماريمارسهوالاضطهادالذياكبتاذكر

الشعبتفنحلونت!لالعربيالخليعفيالجديدوالاستعمارالرجعية

الفنيةالابداعاتتفوقاثممعاجهزةانوذكر.والثقافةالعلومعلي

اتكفاءاتوتشردالاجتماعيوالتقدمالتطورعمليةلمقعوالمجهوثات

و!هـصوالديمقر"طيةالاجتماعيةبالتصي!تناديالتيالثقافية

.السجون
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جمييعاانناارىانني:قائلا،غانا)مورلياداتيا!دولحد!

هقهالاجنماعاتفتل،فيننسمىدائمااتنالدرء4فيالسياسةمنفمسون

اكثرالسياسةعلىونركزالأسطسيالموفع،و؟مريفياءسيالكتاب

الأي!بانهارىافني.الفنيالفلقومشكشالأبعلينركزمما

الجميلة،بالكلمةلهمنعيانعليناولتنثماراتمجردلشعوباتف!م

حياتنا.واالع-بالدممايةلا-والتنمعربالفسناي

النقدنمارسجميعا؟نناقانلا(مصر)الخوليلطفيالسيدوعقب

لديناانوإلواالع.بجديةالمشكلةندسسلملانناوفىلكالذالي

نالاتجابهناالتيالمشكلاتعنبمصرءحةنتحثاناودوكنتمشكلة

مرحاءنكونوأن،السلبياتوف!تجاهطمح!الأيجابياتنستعرض

مجآلفيتقابخآالتيالصعوباتتذتيلحولالخبراتلنتنادل

الفني.الخلق

توصيلفيحتميةمشكلاتهناك:يقولال!غوليفطفيواش!نطرد

نانعز!انيجبأعليهانتغلبالكي!للجماه!يرالتممميةانتقاكه

ولشالجماهيرلىا-!برصدىوتلفىاكرمقروءةاتعربيهاننقامة

فيننجحلملماذاانفسناتلانيجب،الاستعضربسببحقطذلك

المجدةتعرضانيضبالقضيةهيهذه؟العريضهآدجماهيرجهـنب

مفنلففيالنيالخلقمشاكلعلىيتغلبانالاديباستطاعكي!

العريضةالقاعدةالىالثقافةنوصلوكيفالاجتماعيةإدظروفط

مثلالانسانيةللقضاياتتصدىانهيا،جلةمهيمةان،للجماهور

المثقفغربةعنمختلفةفهيالاشتراكيالمجتمعديالمثال!غربةفضية

عنبمراحةنتحم!انويجبالأودوبيةاوالرأسماليةالثولفي

لالهاصحيةالقربةهدهانواعتقد،!علاموجوديلانهاالمواكفهذه

الفني.الخلقالى!ؤديالذيالمراعتفلق

فركز،(الهندمن!وبأباث!يفاندررديبنمواناتالسيدوتكلم

فصلهما.يمكنولاوثيقاارتبامامرتبطانوالسياسةالتقافهـةانعلى

يحاربا.انيجبالاستعما!يةوألثقافةملاستعمارلذا

:فقال(لبعانمندوب)مروةحسينالسيدذلكبمدوتحدث

بازمةيمرالاسيويالأكريقيالادبانوهيالمشمكلةنحددانعلينا

المستوىعلىوهناك.بالمضمونالشكلعلاقمة!اتتجلىفنيابداع

فياشكالجموديقابلهالفنيةالاشكالجميعف!الشكلفيثورةالعالمي

وواقعمضمونانبما،لكن.ا!نامهـمةالبلادفيدفني4الابداع

يتفلبنايستطعلمعامةوالفنألابفانتضرفدالشعوبهذه

نااىلاوانا.بالمضمونوربطهالشكل+كبفيوهيالمشكلةهذهعلى

ندوةتعقدبانمروةالسيدكالبكما.الثقافةعمنالسياسةنفصل

الافريقسللاببا!نسبةالحيويةالظاهرةهذءلمناقشة/متخمصة

.الاسيوي

الابحساثعنتكم(لبناناخوريالياسالسيدكح!د!وحين

فالادب'الاهـبفيالسياسمةعننعبركيف:السقالطرحثم"لمقممة

نمربةيعانيوالمثقضانعكاس!يااوظوريعاليس!وعلميةمعادلةيىس

بينالتخلخلبسببوذلكالفكريالتزامهرفممجتهعهفيشديده

.الاستممارظقهالذيالتخلخلوهوالطبقات

مرةخرجناانناقآئلا،مصر)اسماعيلبزالدينالدكتوروعقب

وموضوعاتبالسياسةالادبعلاقةالىوتجاوزناهالموصوعمنثانعة

هيماثانيةمرةاحددفانني،لذا.الماضيفيبح!ثاقتلتاخرى

نحلهاأوكيفالادبيةالمجروفيالفنياعالابيقابلهاالتيالمشكلات

فيالمتصورالمنشودوثورهاالابداععمليةفيالمم!ثورهووم!ا

احتضمانفيوثورهاالمجلةنوعيةهوالقضيةلبانأالابداع

الجل!ماتفيمناقشاقناحولهتدورأناودماهذا.الابداعوانعاش

القالعة.

غلابعبدالكريمالسبدمنبرقيةرئيسهاقراالصسةختاموفي

ويت!ى،الندوةبافعقادفيهايهنئهالرشسهيلالدكتورالسيدالى

اهدا!ا.تحقيق!يالنجاحلها



إلهن!الههمط'،لبكس!مه'+!عو

،الاولكانون4فيالاربعاءصباحلئندوةالأفتةالجلسةعقت

بالبيانليدل!يمستهلهاليالكلامأ(درب!سهـروكوراد2اطلبوفد

التالي:

لا،مااليهاالاسنماعيهمكمبكلمةالادلاءاود:الريسسهيل.د

مممرحيةلمننطهمةذههنواعنمما،منفمعددو!هده-رىبض!ثخاصة

انننرطةو!لثخ!.حوريجلالىميونفهاصتبلحثوةسجعانالر!ؤ"

اثهارمما.السلطهمنبأمرايعا!اوطلنوا،لمسرحية1بدءبعد

احتجاجكمائاروربرما.وال!افرين،والممتلين،المول!"حنجاج

،ب!ا/تأد!نموةهذهورلاسالية،اللبنالييناالكطبانحادوباس".ايضا

رشيدالوزرأهرئيسثوفةليوم1صبامحأثابت،بالامرأمالا!ل!امي

المسرةو!ي.حصلماعنىاحتجاجناا!ي!ودعلت،مر؟ينالصلح

المسرحي!ةمؤل!انوعالمتكلع!-اعةلصفمند!مابلته،شافيةا

منمسبعةرخصةضدبضرورةعلىينعىالديبالطن!ونيتاليدلم

لهالمسويالسلطهوان،فبنكيمسرص.جهأي،ءرضيآلأعلامورأره

امسليلةالانونطبق،وبادصدده.الصلون.ل!قالىاصطرت

اقاندديولسنا،المسرص!ةب!علىاسابيعتلدسلةمروربعد،؟ا!دءت

الحومةرنيساديط!بوؤد..ممصوداشيذامأصدد!سةمجردكانت

بطلييرسمي،ررمدم،اللنابأت!ادديعصووهوبالمؤدفاتصلان

وحاولت.الدلةمنابداءالمسحيةعرضيسنال!بآنووعد

هذابانتفروافا،الانحنىاجههلمانعني،؟لمهـؤلفالالص(لى

باجراءتتعلق،الأورعداانظاهرأوجههاءالا،اذنالمسآلةةالاتصال

!بقامراخذلةمتاننوضسعاننود،ة!ن.-سفعل!لولي

رقاب!ةعندقكللشى.للنقاشنم!تيرا!بلهمسطأسةاالسرحسةبعرفر

المطبوعات(1صةالضالأءلاموساتلاوالكنباو،الص!ف!علىمس!فة

بافنسيصةالمسبقاترص.ض!هدايطلباننفهملا،لدا.الاخرى

.الموف!وعبهذاكافاصلاععلىزرق!3بانناونعضرف.للوسرح

المسبق!ةللمصرحيات.الترخيصاتهذه)!غاءبئرالميطالبةا)يوممةفاوسنبدا

نامنصنا-ميعااليهذهبناما،ذلك!ناسنفإ*!ا،ونزكد

وانما،الدسماتيركيعليهاينصولاالفوانبنمنته!لاقى4ا!حر

"مار-تنا،/ةواصل.ا،تواصلةوالممارسةالمستمربا!نضالتصوخذهي

هميواصلواانونرجوهم!ناالموجوديناخواننامنوفيطلب،لهذا

التعبير،حريةاجلمنواكضال،والديمقرا!لةالحريةاطابايعسا

.ا،ستوياتمن!توىايعلى

المسرحيهة،عرضبدءحغرواالذيناحدكنت:الخوييلطلأ"

رصوالقضية.النموة!ذهالعامةا)"كرتاريةمندعوةعلىبناء

واشكدر.بهاالاستذفافيجبولا،ا!كوةهذهاعمالمنيتجزألا

وشاهدنا،ذهبنا.المسرحيةعنازدفاعفيادريسا-!لاد.جهود

وتطردفاالمسرعتقتحمالبولشيءنبكت!يبةواذا.2و؟واالمشهد

د.ور*للصث،الافتتاححفلفياناًذ"هـر.الخارجاىاجميط

حتىامسنشاركهوكنا.لبنانبهاينمنعالى!ااتم!ب!يةاكأالحربعن

البوليساقتحماانعربيبلدفيحدتانهاعننف*ولا.المقولةهذه

السباعييوسفهـإنولو.المتفرجينوطردالستاروا!فلمسرحا

فميالثقافةوزارةبانلهاشهدلاني.وجهيفىلابتسم،هنا

ال!إد!.والفنازينالادباءمواجهةهيابداالبويىسيتستخمملممصر

.بقانونمتملقالموصوعانفيواثك.جميعاقضيتناالذكرالالف

ومسعومن2291الىيرجعقانونالرقابةفانونانعلمتفلقد

يقدمانالمسرحيةكاتبهعلىانا،!انونهذايقول.العثمانيالاستعمار

،غيرموجود.،!الواقعاًلقانون.بعرض!اوالاعيانكطلبابيروتواليالى

العالميخصوالموضوع.لامسر!لعرضبطلباحدتق!مانولميحطث

الماركسي.الفهرالىاوقالفتتنتميالننيالمذكورة،المسرحيةككلالعربي

ماالوطنيالمأركسيالتيارالوبيةبلادناتقبلهل:هيوالقضيية

مناساسيجزءلانه،الموضوعهذامنالندوةتتهربانيجبولاألا

؟ه

علىاحشجاجناالنموةولتسجل.الثالثعالمنا!يالحريةقنمية

.وشيابالبولشالمسرحمنطوثنها

هذامناقشةنتابعانمنمايماينجدلا:الرشياسول.د

ال!صم!،،ه!ذا!ياللياقاتمنحاجزا.فضعاننريدلا.حاليآ"لموضموع

ثانيةفيهاتكلمانتياسم!ا.مفتوحا!يهالبابيظلانواكرح

النقاشاردنا،هناالقغميةهذهعرضف!فيناحين.باختصار

محمانفن!و.المعقولةالديودفينبقىانفرجو،لكن.واًلتوضيح

نقطةاوضحنالقسد.الينايسيءش!ث!وههـو،بالامسحدث

المهـقارن!،ت،بعضعلىتعليقا،الحو!يلطفيلصديقيواقول.فانونية

ما.مسرحيةالشرطةرجاليمنعاناخربلد!ييعدلا!دانه

حاجةفلا،اصلاتمنععرضهاالسلطةتريدلاالتيالمسرح!يةلانذلك

ا،!ذلكعندالبولشرجالالى

لاعض!اءالبولشىقصفيع!لاالاحتعاجمنبدلا:الخوليلطض

المسرح.فيالندرة

المجلاتتقابلالتيلصعوباتاعنيتحدثمنكل:الجلسةرليس

يجب،تذليلهاالىوالسبيلوافريقيااسيافيوالثقافيةالادبية

يهمناوهذا.والثقافيالادبيوالتعبيرالرايحريةعنيتحمثان

ايضا.غنهاكل

ولقد.الاحتجاجفيالخوىلطفيإقتراحتنبنى:امريس.د

علىالتعدادونحن،الوزارةرنيسالىشفهيةبصورةفعلافدمنهـاه

كتابة.نقدمهان

تلخيصاالتيليوفؤاداثريسمطرجيعايدةمنكلف!مثم

.(ال!مدهذاديالقاريءيجدهما)لبعهما

يبلاديالاستمماريةالدوائركانتة(لانكاسيري)جونسشافيتانا

الصعاف!ةنواجهنافعليناالانامها،سلهاالمناهضةالموادنمثدتمنع

تضطمر.البناءةالمحياولاتمنت!نالانتحاولالتي(لراسمادحة

الورقتوف!رلعدمصفحاقاعلدتغفيضالىاحياناالرائدةالصحف

عسىنعملانوعلينانشاطهاوقفاوالتوقفالىتضطرماوكثيرا

والعلميةالادبيةالموضوعاتمنمناتهمناك.الطباعةتكاليفتخفيض

.للاتحادالخلاقمةالاعمالنقدمانعلي!اويجبللشرمجالاصدلا

."ا/لإشتراك!ةللديواالسوفيتي

وبلاك،اوبوهيمجلاتل!ظهرت:(غانا)مورتياثالي

اورفيوسبد4وكانت.اوبزر!وليجون(يانيجير5!تطبع)اوووس

التطيملضعفنظراالشعيبجانبمنالتاير"دتنمية!؟مشكلةكلاجه

وقد.يلافريقيينالكتابمنم!موعةعليهايشرفوكانع!ندنا

هـتكانواا!ابعاصحابلانوالطبعالنشرفيصع!لةالمجلةواجهت

اما.تساندصماانتودمنظمة!اككنولمالمتهلممينانصاف

الحكومات!تاييهداتلقفلمحرتعبيرمجلةوهياوبزرفرليجون

تصدروام!لمبرايىلأاكرانهاائبتتيةالهمسيالحكومةانولوالمتتالمية

للنشر.موادوعنناشرعننب!ثزلناماونعنالمأضييونيومنذ

اكنوبرثورةاحدثت:(السوفييتيالا.لحاد)حالوفعليم!انور

اي!*اوءقاغيرمماكبيرةمدارسو!ت!تئق!اميةثورهالاشتراكية

يمالكاهزاصالشعبولكنالثوريالادبطهورالىوادىيةالفي

عن..2فيههـا"لمشترفيعددو-نريدالمختلفيةالمجلاتمنالعديدالموم

الاماللغةمننترجمكيف:تواجهناالتيالمشاكلومن.مششركالف

بهدالاسيويالافريقيالادب!منالكميرنترجملاننامبالثرةا،صلية

السوفيتية.اللمةلألىترجمتهتتمان

اسبوعيةمجلةقجربةعن،ليبيااالفقيهابراه!يماحمدوتح!

.،ادم!ددهذامناخرهـمكانكلمتهنص)ليبيافيال!سة

سليمانمثالالدكتورقنحم!،ثاللابطالعامةالمناقشةوفتحت

بقضايامنشفلةكانتالانحتي(لقيتالتيالابحاىان:قائلاألبنانا

المشكلاتهذهواهم،الاساسيةالمشك!الىالتطرقمونشكلية



بلاثارةاما.البلادللكليالقلأمةالافطمةطبيمةعنناتجةازمات

نا(رىفاني(،سحعانالرفيقفىمسرحيةلعرضبئلنسبةحد!ماالى

فضيةلانمعيناموففاالندرةت!غلىانواود،لمبنانقىمستالحرية

العولي.لطفيالاستاد.وا؟يهدثتجز،لاالحري!ة

الموجهةالبرقيةنصعليكمافداانلياسحموا:ا!رييسهيلهـ.

بشانها:لا!ذ.فرارالمسؤولينالى

خت!لاالاسيويينالافريقييناحلأفيلاتعادالعام!الاملاسةان"

المجلاتنموةاعضاءررقوفيمام!المعتيةاللبئافية"لسل!تل!ى

الكتاباضادلثاهمالذينوالاسيويةالافىيقيةواليصيةالاكبية

مؤلفامنبافتراح"ممعجعانالرميقي!مرخي!ةفضنورالث!بنغين

ا!تنرجين.واخرجتا!مرحيةالام!.ومنمترجلامندخلقوةعكععا

البلد3اننشته!التيالويهدوحمعيتنحهبل!التص!يهى"!-هل!

بها.يتمتعا!ميف

اكيويين!كفقيينامن!هيبمممرقي

السباضروسف

اللبنثيينالكيل!اق!وهي!سكركير

ادديمرمسور.د

تالاثب!اننم!انبمكن":(ف!هانم!م!4ل!خ!أصلاىمع!د

الداخلية؟مور.فينت!خلولاالمضيفالبلدتح!ترمانويجبالسيالسة

علىالمناتشةالأحرعرفيجبالموعىخاننافضك!منب!لاكانو!

-موضوميم.اساس

ك!ذا.الض!رةبتءالمنلاشةعكوناناقوفعلم:اللجنةرييس

الفليدة'ال!صان!م

هركسقهدتىء46رران!من!عةك!ت!بتءالنعوة:الؤليلينى

المافرينللاكفامح!ستفف!يةمينتصبجمنلمطولك!هئعلههما

مناكنزلينافصنصههل'سيمرولهتناوايئانانصمبمففافي

ا&!ءأهفاالادمهتأرلهالذكئءكانيااللينانون

ندونحه-اصعئ!ق!ء!يالنهدفىةلاعفطم!نييبا:"صصهسمل.د

،الإنمبهي.ممر"2،!هءك!بإه!فةالصمهف!وضه

لمنت!بغة!ثكللوارقتيصثنتطرلكلنجيا:!لجنةلىثيس

اللينقييصراحع!اتط،!ابفك!الةوردبلاخ!،،ىركاثعدرممهفي

مبا!اى-ا!ة.ممحملى-لاكلماىكلالاناحتججبرفيمةكلسلان

دالماونشله-ضناهماالاننعللا،هناالالبنفييئالكتاي!وحمنعت

لق!.منظو؟لتعيعررالف!ص!ةيمس-حرمةك!ماعليبالاحتجا!

ن!فت:ائان!لتحيولكثئا،صر"محا!الضياقةاتيمنكمشاء

ولصنامالحمةف!دال!يةفثمبن-مع،الابمهدةممالحررسهؤ

اممرثمةكانافاوحلنابانبنامن+الاح!تجبمبرقيي!نتبنى"نناا!رر

.النثوةهندلاضاء!ج

مع-قفف*شهليناتشر،فيجمخلالخيهغطرلؤلى:للهبن

الحكومة-نض؟ف!فلموفح!مصييصلى!ل!-!فثبىاللهافووا!عاب

-ند"فرونحون.حيثلماالمبتشايهاليىلعه!ؤ4ر!ميلانه7اللبنفيه

للنر.الاهتهانهللأضلاونعيزرلينان!كم!نبر!ريبملورعن

علول!"م!ىسهوءحمهالليلمىاناارز:الثموقلأىعبلالرحوو

لن!بم!،الؤصةهقدننضاف!بل،عثهنمممك!*ييحهه!ن!وةعمه

ضيتمحهالقغممةلام!ه!،-*!يقوواا!ل!!حويةفمانانر

!ح!ة-القممخر!.الاكبعها!ع

"لاع!صات4جيرءلأ*ي-كليرادالى-،ضلىلر!ر:!حدرئ!ه

.ح!83لوال!ه*امترفىصععوا35بتاييد"لقراراتخاذتم

وعمرم!صابمهمن

6*؟ب!دنموةالجدسةنش!9،الاولهكلالهون4الاربعاء!صبعد

ملتي*ساسيةالصعوب!افيال!مثسيرا،لبناناحوريالياسلمكلم

المحاصوشذكرها!دتيوالمهتيةالعحعسةالصعو؟تلعستالم!تواجهه!
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المشكلةانبل،اهميتهارفم،وحبروتوزىوطباعةودكمن

تسعيالىالتيوالرجعيةالبرجوافييةالعحمةالانظمةفيتبرذالاساصمية

ظاهرتينالىاشارثم.اتجاهلايهاعلىوالسيطرة؟لمجلاتهذ.احتضان

تمويلهيالاولى،المطلاتقواج!لاالتيالصعوباتاهممناعتبرهما

مثلاوفرب.والمنعالرفابةوالثانية،المإتلبعضالثولبمض

"الواففما،مجلة،والصدلارعناوففتالضالمعرشة"الكالب"!يطة

عربي.بلدمناكر-فىكمنعالتى

المعرية،للثقافةوزيرابصفته،السباسيوسفالاستاذورد

،وانكعلاتهاتصدروانط،تتوقفولم،تمنعلم،،املالبي!مجلةبان

فدممالحعباساحمدتحريرهارليسانفيكامنةالقضيةكل

)1(.عبثلالصبورملاحم!فهفعين،استنالته

استضافتلماذايفم!رانالخوليلطنىمنخوريالياس!بوحنا

وزيرانالخوليلطنىفقال."املالب"مجله،(الصيعة)،مجلة

،وانما،(الكاتب"تحرسومجلسرئشي،بالمعل،يقللغلع!فة.5

هيئةعسؤوليةحولقامتلظفاتنتيجةادحرير.رثيساستقال

قيالمجلة.اراءمنينشرمايخالفرايالثقافةلوزيروكدالتوهـ.

حولاعلنتلمليالاسباباناعتبا!ساهو،اا!ليعة)ةموقفوكان

علىالركم،استضافتهاقىر!وثالتالي،مقنعةغير،(اكلافب"توفنن

النرمة.اثنابعاضت!من

البيد،(املالب"مجلةصرسكلرئشي،عبدالصبورصلاحوفاعه

خروجهافييتجسد،اداريا!فهكان،(الكلابلأءحولان-!

مونالاداديةلبجعديصعاءو!مه!،الثورةمواليقمفديمعن

لمالجديكهالهينة(نعبدلألصبوروفال.اهاف!ةوزيركمششيراث!

ا!لية.لمقا+كتصقي

وائمااداريايكنلما!لا!انبتثي!هرد-اصثيلعفيمن

ناوفل.وفكربةوقلسفيةسياسيةنغروجحهفيخلأكان

تو.وجهةلهةتكونانالعكلا"!ط+وزالىكا

إديساروجودالىمشيرا،"صحيلأكاعرةلأيانهذ!ووصف

ء.البثهمنذممرفياليمممئ

الوفراناعتقد:قانلاعبدالصبورصلاح!ال!يتهاوجهع

هومابقصركداهـ؟فيسم!.الرهميشهكلكلاالسبصيولسف

-ايديولوجي.خلافة

م!ةفوضوعانقالالمتافسةفىاث!زفويعبدالرحهنوككخل

ينبني.مماجماءحمبراف"اصب)ة

مهناخيرانوعدالكلالضورعلىبيانوذعهذه-الاننا"،س"

."اماتب"م!ة

.؟سمغسةفيعدما!يعةثار

،،إلموكسبم!هي!ث"!ممن

ا!صوافيفل!ميميفة
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