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ابدومسالة،ابحالهمض!(،الاداب"منالماضيالعرس

فيوهي.والثقافيةالادبيةا،!سسالةهي(،مقغصصة"ات

البيانلهيواضحوذلك.تب!واوبتعماواشملاعم،جوهرها

المرحلة"عنكحهاللي،والثق!فيةالادبيةالم!لندوةالغتامي

ولالمشرينالقرنمنالاخروالربعمشار!علىونحنالرام!نةالتاريخية

وافريقيا.اسييالىوالمثقفينالالباءمنالمرحلةهذهتتطلبوعما

الادبيضالثقافية،بالمجلاتفىحقيقتها،،مختصةئناالمممطلةمنلم

و!ليم،،ثربيةهسالة-ثانيةمرة-ضمقتهافي،كانت!انميا

يا،ليوبالتا،ولاري*ا،و!ا!ثر،وطابع،ومقلف،وصحكوموحاكم

سبيللا،مشثسابكة،متداخلهصسأئلمجموعة،مباشرةغيربطريق

!س!ال!صة،التضيقعلىانها.الاخدىعنمنهاواحدةفصلال!

وحبها،المعرفةنعووتوجيهه،اًلافريقيسالابولىالطفل!ربية

متطلباته،وتلبيةحاجاكهتامينفيا!حكامواساليب،كمليمهوطرائق

وتطلعسات6/افىافيمهمتضيقفيومناهجهمالمحكومينواتجاهات

وكاليف!،كتاباتمممناليعهي!نهلونماكل!والكمابالمؤلفين

منالمربيغ،والقارئات،والقراء،والثالثرين،المطابعاصحابومواقف

.ودلكمرحلةا!رفىالمحكو!حنوأ،والحكام،والادبد،وادملمين

المطروحة.القضعهةهي

ثغراسملأت

المتخمص!النلأوةكلكابحاثسثغراتثسثمةانليبدالق!

الجانبيتناوللم.احاديثهافمخاضواالذينمناحدااناو،ها

ولا،العربيالعالمفيوالثقاقيةالادبيسةالم!نشوفيالتا!كخي

بحث"لموضعلفلأيتفردانينبفيكاناذ،وافريقعااسياقارتيفي

وا،مثلا"الجوائب"نشاتكيفتيروي،الاقلعلىواحد

ال!يوبدنيا!المووفةالثنواخوانها(،المقتطف))او"لجنانا،/

،"المثر!"و،("الهلال")وهسي،اقصاهاالىاً!اهامن

"الاديربا،الىيصلحتىيخيالتا.عرضهفيويمضي5.،(العرفان"و

علىضوعايلقيالنناريخهذامثللان..الخ"الطريقو""الادافيو"

،ثجاربمنبهتمروما،الحاليةالمج!تثعيشاللبىالوا!ع

.بلاءمنوكعان!يه

سالعربالحكاممساهمةعنيتحم!لماحداانالثاب!ةوالثفرة

المت!علي!مية،لأالاعمالكلسعامةوالادويقيينالاسيويينوالزعماء

ا!ئافةاكار؟في،والدريةالادبيةوالثعؤون،الثقافيةوالدواس!

الوبحكامبه!نالذيالوقتفى،نشوئهابصالخالصة*ثإيمة

الفدلا)بالمأمونمرورا،(الع!عاليلالملكالعشياسؤ1الجاهلعةمن

الوزارةوليااللذينحسينوطهالسيدلطفياحمدالى،الفيلسوف!

يرلوناثمر،لتانفيالصلحكقيالدينالاستاذثولةالى،ممركل

.الحالات،فيبعضورعايةعنايةمنلديهممااقصىوالفكرو*ب

السسالذينفسهغانديفيواههجمئلللن!ااسيافىإما

والمضيخالا!انيجمالالدينالسيدفي،ثم،،الفتاةالهئد1)صيفة

(،نكروما"فيلنماوكان."الوثقىالعروة"مجلةفيعبدء!حمد

اعماللىالححه.جنمساهمةعلى،اوضحافريقيمثل،غانا،عيم

لأ،لعامة.الحياةاليالقلمورسالة،لتلم1
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الئلو،كاكلك!الحدفيافتقادوهياثثالث!هةالت!-غوبهليت

!بلىلثم!وماالنسائيةالموروشءالضلهذافيالمر-ة!!ود

مصهذكرعلى؟تلماحما"نبحيث،التثفيفوميادين،التوعية

!تيحواءلأاو!!الرجادالسيدات)هو،لبنانكلمسا،مينرفا"

ممر.

ور!ة-الكلملادالص!والثقالهيةالادبيةالم!لأتكانتواذا

وهير،عمروقصر،هـءيئمن!عانيماكعاني-الا!يقيةوا!سيوية

الفتساه-انالىم!نلاجزهحمبدفيكصد،هذهمعانادهافان..ذلك

فيثشالكو،،-يقرالا،الممومعيىالقارلينفيوالمراة،العربية

الأ!..اهفمامهامنثشاقيليماو،،والثقافيةالادبيةالحياة

العالهكللتاذا8بهي!ورانيمكنولا6به!تدلاكنيالناثرالنزر

!المنوالمفىاصر

ث!لوتشا

"الادا*"منالماصىالعدد!!اليبدايةءاًلبدايةمنولنبلما

العاليفيالادبيتالمجلة"انيبيئحيث،الررسىسهيلللدكتور

م!هيملأكيقان3،الجناح،.عكسورةالشانم!لة،خامحعةالعربي

،"المحولةوظراتمنسواهااوالاعلاميوزارةالممثلة،السلطةضا

؟للمهل!؟مثيلا،4العكرعالم"او"العربي"مجلةانذلكوسنص

شانهملأروتفعانولا،تحلقاانيمكنهم!الا،الكويتكلثصدوان

عليوقصصانتن!انفمما6وحم!مقرائهماعلىاعنن!مدتاه!مااذا

فيفعىطمابقالى،الكويتيتينالمجكتينها!شفييقالومأالسواء،

مئضرايفيالدولةترعاهاالتيوالثقا!ةالادبي!ةالمج!من

الربشة.الافطار

وهي!ه،الم!عوفياليأ؟/ى!ذ!ايؤأصمحح!حهـوهومهحيح1هذ

كياما.الافعىالضسفىا!ارمنوعمد،الاشتراكيةال!بلدانمن

الثقافيةالمجلاتفان،لاسكمندينافميةوالباران،وانكلترا،فونسا

وجمصسات،واحزاب،منظماتعن،،و!م!هاكصلووالادبية

بري!طانيافي؟،انكاونتر"مثلم!لةلن!جدانا..وثقافيتعلمم!ة

المنثمة1)اليهاقدمموالتيوالمباد!*الافكارلخمصةووتكمثوالصاساتقوم

سسميهاالضط(،الحديثهإلازمنه"وراء،ولمنجدا؟الثقافدةلص!ةالعاكي!ة

وثسشمس،نمواو!زدادكنموهيئة،فرنسافيسارتربول-جان

"ومقررةمعينةمباث!*الى)هد!لا/!االاربعالعالمجهاتمنمؤديها

منالرفضهاو،يردمضيهامنير!عيها؟لحشةنثرءليو!ههر

مجملات،الاذحا"مننحوعلى،تمثسبها!جلاتوهذه.رر!ها

وبغلا!8،!ثمشىعن،تزالولاكصدركانتالتي"العلميةالمجامع"

شؤونها،ونز!ى،!رعاهاالشيوالهيئاتالمنظمات؟نبمعنى،والقاهوة

ركيكمااو،وتقلمهانهوهاعنالمسؤولةهيتظل،بانشارهاوكهتم

وتوقفسا.

الىالعثرينالقرنطلع!فىش!تالعربيةالبلدانانبقي

اتشلاعلص،الن!يرمنقطع،فرديااقبالا،منهالاخيرالربعمشارف

لمامشئيهامنلحاظثون،والشهريةالاسبوعيمة:؟لادبيةالمجق

الىطء،حسئ،*!مدالرسالة"فصةوليست.اليهتفضيانيمكن



ا!ربفيالمعاعرفيالعرباذهانعنبغريبةامينلاحمد"الثقافةو))

وسورياالعرافىفيالمماثلةالم!لاتحديثهووهو.معاوالمشرفى

عائمظلدى،بالتفصيلمبسوطهوكما،الوبيالمفربوا!ارولننان

،البصريداودوعبدالجنار،اسماعيلوعزالدين،اثريسمطرجي

منيستفادفماذا."الاداب"مننفسهالعدرفيالمياسريوشوان

والمواسات!التجاربهذه

،واحدةنتيعجةالىوتوى،واحد*فوةعنتفصحاؤالاأظن

نحوكلهاالوبيةبلادنافيتتجها،دبيةالصحافةانهي

يمتدثقاقيكأمجلةبعدننشالابحيث،"جماعيةاطرفيالانحصار،)

وعندذاك،."جماعةلسان"لكونحينالا،كويلاالعمربها

عنها،نعبميراداةاتخذتهاالتيالجماعةنشاطمننشاضهايصبع

توقفها.اوالجماعة1تلكبتفككمرتهناون!ا!ا

،اخرىزاويةمن،الموكفيواجهاثرشسهيلالدكتورولكن

الادبيهة،المجلاتتعانيهمااخطران"يوضححين،التتاحيتهفي

الفكركمعتحاولاتيالرقابةهو،خاصةبصورةمنهاوالعربية

اليالمجلاتهذهبديوةكلامهوينهي.(،العربيةد.اامنكثيرفي

من،والتض!كأالشجاعةمنبمزيدوصراعهانضالها"مواصلة

."الكاملةالفكريةحريتهااجل

النحث،منهاانطلقالتيالاساسيةالنقطةالى"اعود،هنا

فرو!ا.إبكوتشااجزائهاإوتداخلالمطروحةالقضسيةشمولوهي

والامية،السائدالجهلازاء،يزاللاالفكرانفيهاماواهم

فالاثرذيغير،الثقافعةالحياةء!المرأةوانعزال،المتفشية

الموضوعيةالظروفايجادمنافنبدفلا،الثالثالعالمبلدانفي

بانقاذذاكبعدالكفيلوهو،وانتشاره،وازدهاره،لنهوهالمؤاتية

،وسائروالرقابئ،والضف!،القمعمن،معاوالمحكو!صالداكمين

جلالةعلىوالتضحمةالشجاعةاناي،ال!!رةالعقولنوومنهيشكوما

لمهياذا،كتابهاولا،صاحبهاولا.المجلةتجدلانلا،قمرهما

وا-خاصةالنسائيةوالاوساط-الاوسا!جميعفييقرأهامنتجد

الجنسين!منالاصابععدريتجاونونلاقراؤهاكاناذا

والصمق"والمسؤولمةالجديةروحمنمزيداالمطلوبكان"واذا

العامالمطلبهوفيلكفان،ا،دبيةالمجلاتنهوةو!المشاريمن/الى

والربطالحلاهلوزمانالىمكانكل!،الواعونيرفعهالذي

برفعالايت!ققلامطلبولكنه.العامةالشؤونمنشأنكلفي

يله،فيسبالرافي!ةالادبيةالمجلاتكعملماوهذا4الف!يالمستوى

رافظ.ا،هالمجرد،حالكلعلي

آنمئالالثاالعالمفيا)ئةكهءبئاللثقافهلآالم!لتثكد

بكفرعرضالذيالغوليلطفيالاستاذبالحثالىنصلوهنا..

عنيهحثن2،قبلالثالثالعالم"!عنى"والوضوحالتفصيلمن

"التالية:الرليسميةالو!ائع"عرضهفيواعتمد،المجلات

كأ،الاستعماريالسيطرةمهمةالثالثالعالمبلدانمجموعةافهت-ا

!ننقلة.دولاواقامت

داثكفاحاتخوضانهـافيجميعا،البلدانهذهثضركس2

تواجهلانها،القوميةالسيادةتقي!بع!د،تهقيداواكثرقسوة

والقضا!الاؤئصاديالاستقلكلوتكقيقا!سىب!مي،الاستقلالتثبيتمهام

.المجا،تكافه!الختخلفمنر!بميراتعلى

والمخهلمطة،المتنوعةالا-ننما!ةبنكوينالهاالطدانهذهتتميز-3

للغاية.

،خطيراتحدياتواجهانها!،صميعاالبلدانهذهتشترك-4

والنكنولوجية.العلميةبا!ثورةاللحافىهو

الئ!-ولاتكواجهانهافيجميعاالبلدانهذهلشتركس5
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وبالاساليب،المولةجهافي!ريقوعن"اعلىمن"(لاجننماعية

طية.اقررولبا

غداةاعلنتالنال!ثالعالمثولمنكبيرةمصموعةهناكس6

الرسمية.سياستهاهو"الاشتراكمة)"بناءانالاستفلال

هيدان،تقريباالممضثاءبدون،كللاا!ثالثاءالمابلدان-7

الوطيسي.حاميسةايدولوجيةحرب

يسهت،(الرئيسيةالوقائع"هذهاىالىالاشارةمنب!لا

تفربثوماالاجط&يةوالنكرة،اجماليةنكلةخلالمنالا"ووئع"

فالعال!!،اليوميةالحياةحركةفييجريماحقيقةعنصفحا

الاستعماريةلمهمةا"اًنهاء)ءالى،الواقعمي،بعديتوصللحلثانثعا

اكيالاستعماريةالضغوطمنالكثيرتعانيالمستقلةثولهتزألولا

فيثتحققلمالقومي!ة.اًلسيادة.مبالمرةغيربرعهورةعليهأتمارس

واع!تدا"اتلتطاولاتعرضهتزاللاانهاأبل،الثاربهثالعالمبلدانكل

كجنموبالمناحيةهذهمن"متخلفة"ثولبهاتقوم،4صارف

مستقلة،"اقيمت"دولوهي.وفورموفىا،الرافيلو،افريريسا

اًنيصحمماشيئاتقيماىاستطاعهـتههافي،ولا"تقملم"وهي

لغيرها."تبعيتها"علىقائمنفسهوجورهالان،ادتقلالايسمى

فسالقوميةالسيادةعلىاعتداءأ،ا!واقعكييزاللاوو-وده،

الييقالوما.الاقصىوالشرفى،الاوسطوالثمرفى،كلهاافري!قميا

يقومممن،اللانينيةاميركافيغ!روهاهـنيقال،الثلاثالدولهذه

..ا)تب!صةعلىوجوثصهـا

اللحاقمواجهةفي،(لتحديا"كلمةاست!مالعلىاعتراصولي

ي!رضسهالذيالموقففيليساد،وافن!ولوجيدالعلميةبالثورة

!اكوانما،المجازيبألم!ىحتىتعدباثمكلماال!وليالاسهناذ

الى،ادتسائدهكارتوعقليات،افتصاديةواوضاع،شاريحيةظروف

تم!ل!كلاوامكاناتطاق!ات،للافرادكص(،للاممانثم.الوا!عهذا

الىرواداترسلانمثلافرنساتسضطعلمفاذا،فوقهاءنتقفزان

،الاموالالسبيلهذافيتنفقانلهاتضيعلا،وازنت!،لانبمالآمر

تحدياكنولويايشكلالقمراالىالص!ودانذلكوضفهل،اللازمة

ذلك؟وكيف؟!لالةهـنسبقي

وكسان،والنووير"الذريةال!ابلاليوملصنعال!دهيوها

انتصمعال!ندامكانفي،انباعواموفاتهقبلمرحكدنهروالباندات

انتكدس"هنتماء!،منولا،سياستهامنيىسولكن،الطريةلقنبلةا

تستعملها.انولا،الاله*لمسه

الثالث،العالمتعديالشعوبيشكللاالتقنيالتقممانالواقع

فيوتبتل.تحقيقهالىتنمر!حينتحقيقهمنعليهاايسرلمحليس

اليه.يحتاجماسبيله

هـنالاجتماعيةولاتا!ت!مواجهةاي،الخاهسةا)غقطةاء،

جهاتهامنيكتفووالفموضفان،البيرو!راطيةطر-يقوءن،اءلى

الىمعالجتها،سبيلمنيبقىولا،عنهاتنبثقالتيوالمسالة،الاربع

والتوعية،،بالتربيةالايتحققو،يجريلاالاجنئماعيالتعولانهي

بهايقوم،(عمليات"كلهاوهذه،الافكاروبث6ألان!طناو!وير

،الكبارتجاهالصغاربهايقومانيملكولا،الصغيرالكبهـ.نجاه

المسؤولين.قجاهوالقاعرون

للواؤع"انمارة"هووانما،للبيروقراطيمة"تبريرا"هذايىس

استضلكلتحاولالثالثلعالماثولكانتواذا،العمليةهطصاته5في

"الاصلاشأ"يسهوونهماكحقيقاواجفاعيتغييرلأجراءالبيرو!راطيه

وييتاحظروفمنيحين!مابحسب6اخدىوسيلةتجدلافلانهصا

يتطلعوناو،-فييرهعلىالمثقفونيعملماتفبرالى،امكاناتمنلها

-72ال!مفحةعلىاالنن!عمية-



1لادابهنالأضيإالعلدإ

س-16الصفيةعليلالنشورنابرع

41المحاولةلهذهبديلهنهاكفهل،تحييرهالي

ومقنع،ودفميقجلينحوعلى،الخوليالاستاذاوضعألقد

،"الاجتماعيالتطورطريقاختيارحول"وصراعلالهمالمثقفيينمواقف

نغسهامستوىللثقاأهانوهو،اسا-ااراهجانبايوضعلمانهبيد

الاهتمامعلىالمثقفونيجمعلماذاانهبمعنى،؟لعراعلوقفادنى

تكا.-ارلأ،جهودهممناحبرالقسمواي!لائهاالثقافيةبالشؤون

،وضاع!شتتاامرهمبغي،اثلثالعالم9يواحزابهماتجاهاتهم

!سواءالاميينووغموا،المثقفينفيرشانشانهمواصبح،اثرهم1

،اوالمثقل!نبينللصراعالوحيمهالعمليةالنفجةهيتلك

المرحلةفيالايديولوجيةالحربعنهاتسفرالتيالاخ!يرةاد!تيجةهي

يسعىهو،ذلكيعر،ءالاست!لطروا.الثالثالعالمتاهـلخمنالراهنة

ناالبانالىحاجةولا،صعيدكلعلى،الحربهذهتاجي!في

فياعتباره!عالذيهسو،مالطررايالى،النظرالبب*المثقف

،الاست!ماريونينشع!االتركاالنتيجة!نيسهوولا،الوالمحعهذا

خاصة.ا!ثالثاادالموفي،المستطاعؤلمو،حق!يقهادونويحول

وجهةاولا!ما:بناحيتينيخنميزالثالثالعالمانهيوالحقيقة

المشكلاتفيرمشكلالهانويرىويلمسيحسيزاللا!و،اهتماماته

يجدالسبيلولا،الثائيالعاداوالاللالعالممناييعانيهاالتي

.بمفردهحلهااىا

العالممجموعاتمنبلدانمجموعةاوبلدلكلانالثانيةوالميزة

،من3والتراوراءهالتاريخيجرهوما،وتاريخها،تراثها،الثالث

نظو،اعادةالىيحننابممعظمهااوكلهاوعادات،وتقاليد،عقلبما

،والس!ياور4.والثقافة،والاجت!واع،الا!صا!!:وقنيير

يكون!دورها!ن،دورمنالثقافيةالتقدميةللمإتكانواذا

،والتنور،التثقفالىالاهتو؟معرفءلى"التشديد"سوى

يلجاالتي،والخدع،والمناو!ات،الا!اليب"كشف"و،والا!لأع

،والحيلولةوحدتهعلىللقضاءوالخاربمالداخلفيالشعباعداءالي!

..،وكرامةوطدالة،حريةمناليهيت!عماوبيعنبينه

.ايجازفيرمنولكنايضاحه،الخوليالاستاذاحسنماوهذا

لانه،مفي!داسهابولكنه.،،البحثملحق)،فيوافحوالاسهاب

ال!ل.هذافيوالعاملونالمغتصونسنهايفيدووقائعارقامايقمم

ممكنثوركا5!لبيص!ث

عنبأحثا،حوريمماالياسالاستاذنفسهااوصوس!ويف1ول...

يريدهماوكل."مسضحيل"ثورمشيرابذلكا!قيام"مم!ن"لور

.،(ولادتهاوشروطالاساسيةالايديولوجيةالتياراتعنالبعت"

لم،،،المماريخيةسالتطوريةالنقا!"ب،بطثدكولالىمتوسلا

الذيالمبالثرالعسعكريالاحنلكل-ا:ث!،فيالنقاطهذهيستعرض

مليبونابرتميلةمعمملإسابد(والذي.،الراسماليةاودوبامارسته

التجاريةالممننمو-03مصرفيعليمعمدلحولةولادة-02مصر

اسلية.الحر!فربحسابعلىوثوم!هههـا

حموليجعلوالل!،انث!الطاهراتهذهوكاءجرىما!!بيد

73

اليهوالالمأح،كثيرولافليل!يخوريالاستارا!4يلمحلم،ورمكنا

بنفسه،هـواوضحكما"سريعتصنيفيبشكل"واو،بهالالماماو

مااجلىعلى"الحرريثالردو""ا!تقليديالرد"بيانمنيمكنه

اوروبا،مارستهالذياكباشرالعسكريالاحتلكللانوذلك.يكن

،"ومبادئهالدينقواعدعنالابتعادتجة"انهعلىالاولونفهمه

حاكمةاالسلطاتواستبداد،والمتارفالبذخالىالجدعنوالانصرا!

اوص،نابلإونحاربهمالذينالمماليكفيتمثلتسواء،انذاك

(،الاستبدادطبائع"فيوافعحجلئو!ذا.العثمانيينالولا؟

ظاهرة،مصرفيعليمح!مدثولةولادةكنولم.مثلا،للهـواكبي

لهاكانتمابنسبة،الداخليةعواملهالهاالان،كذلكمنعزلة

ظور!ى،التجاريةا!ننموشانهووهو.الخارءيةعواملها

.والاثيقصاديافيالديمذراـتاريخا

4مننكباتالمنطقةبهذهحلول"السائهـد1الفهم"هوذلككانومذ

في!عضهذايومناالىبونابرتحملةمنذ،واخ!لات،واضطرابمات

فقد(،للسطيناالاجنبيالاحتلكلوطةمنتعانيتزاللاالتيالمناحى

؟لي،الفهمذلكالعمبقيبمسالكهممؤيلونانفسهمالمستعمرونراح

تاريغياربطا،البلاده!ذهعلىحملالهممعهطربطواثرجة

غصيله.الىحاجةلامعروفهذا.ا!هلمببيمةابالحروب

التيالعقليهانوهي،*النابهذهبيانالىاعلاناريد

الحربنهايةتىوامتم!الماضيالقرنمطلعفي"وروباسادت

اكثر،الاجتماعيةاًلثاحيةمن،(علميةءأت!تلم،الثانيةالعالمية

بالقيم(حفملولا،ارصكانتولا،الشر!فيحالهاكانمما

قييخمثليزاللاالذيال!يمقيا)تخلفهووذلك.الموضوعية

مجادوميدان.كلفيوينامرونها،الصهيونيةيلونروالدينافكار

توعيةهواؤما،عليهم"مستحيلا"يبدوالذيالعربالمثقأ؟منأوثور

فيهتسوقهاالذيالضلكلمناوروبوانتزاع،يلاميركيةالجماهير

توعيسة،بساكلةبكلفهوالممكنالدوراما.الصهيونيةلألدممايات

الاوهساممنفيوووالمحكوبنالحكامواننزاع،العربيةاجماههرا

البلادالعربيةطولفبماميركاتغذيهاتزالولا،اوروبر!انشرتهاالتي

وعرضها.

فبلهوبسطهاسخوريالأشناذيثيرهاالتيالخطيرةوالقضية

صعيدعلىواصطراعها،الايديولوجباتتملدموسالخوليالاستاذ

الاصع.مننحيره،قمبلوا!ثقفينالثقافة

2،وحدهأالعربيةالادطارفيمنحصراالموقفهذااجدلاانيفير

فيولنا.بلدكلهـي،كله،(ال!رسم!ة"يكونيكادبل

ذلك.علىصارخانهثلانوايطادكافرنسا

هيوالصدق،الفكرحريةهيالقضيةهذهفيالكبرىوالعقد

غيرفالرة،ماجمالاالثالثالعالمفيالجموعلان،الحريةهذهممارسة

الامية،:!ومانفسه،للسببممايخنهعنؤفعلا،الفكر!همعلى

تعززها.والامية،الاميةنعززاك!السيطرةفيواوفبة

الطريط(9مجلظمنالاولالعثرعنحوريالاستاذغلها!يوهذا

،(،المثقفةالجماعة"واقع5!فامصايكونانيمك!نما،كليجلو

طبق!ة،ليمستالجماعةهذه:الثقا!يةالمجلاتواقعفيوبالتالي

فيالعامالتعليممستوى؟نخفاضاًلىيؤىالثقافيالتعاليوهم

المسلألليطرحون،مسمقلةومصالحاهدافللمثقفينليس،؟لمجتمع

.النزاعاطرا!تخدممغتلفةبطرائق

اهدا!ميوحيديمكنولكن،بلدكلفيالمثق!نحالهيتلك

التطيم،مستوىرفعهي،واحدةمصلحةحولواتفا!م،جميعا

41جهلا!يخممبعورهوه!صذا.مدىاوسهععلىالثقافةوتعميم

.وعماهيرل!"



ال!سوكميووالاتحلايلاثب!ه1!ى

عميقاايمانا"-يومن"كاتبهاان،المقالةهذهاقراوانا،شعرت

اهـديالمعنىعندكلهاتلتقيوعطه،وقلبه،فكرهوان،يقولبما

الارضية،كرتناعلىانسانكلنسعدكيف:"العبارةهذهعنهتفصح

نملاكيف.واعمقهاالافكاروياصفى،ال!لماتباجملنفمرهكيف

11،(.بالطيبةظبه

الافا!!يبقولم،الس!يلهذا،!يكانساناتجهفدثاموما

الذيالنورفان،هذهغايتهتحقيقدونتحولالتيالضسومسوى

يسير،وهو،ياخذو،حولهمنويشع،امامهينعكسسررركهيفمر

الق.الىاويصيم،العقباتوازالة،الظلامتبديدلى

"ليناسوفرونو!يتحدلى،انالعنوانخل!انتظر،منكنتانيبيد

مثل،السوفيلاليا+لحادصنعر!االتيالادبيةالمجرمن

محلها،حلتالتي"واراءاعمالو"سابق!ا"السوفياتيالادب))

موسا..وفيهـهاالاسبوعية"موسكوان!باء"و"والحياةالثقا!هو"

.نعر!لا

بدقةتسجلاجهزةالادبيةالمجروان"عامةبصورةبينلقد

منافضلواحدةالادبيةالمجلة"وان"..العميقة*رضطبقاتثحرك

."البلاد!ىادبيجووكلق،الكتابلاتحادالفعالةالوساءلل

المجلةحياة"عنشيئانولىلابقيناولدن،صحيحكلههذا

تزويدهايتموكيف،تعيشوكليف،السوفياتييلاتص8دلي"الاكلبية

تسجيل"جهاز)،الىيحولونهمااًلذينسالادبأءاي-البشريةبالهالة

وما."البلاسفيادبيجولدلق-فعالةوسيلةا!مل"وكجعلونها

،ونانثر!ا،ومحرريها،المجلاتهذهلمثل"التاريخيةالفلفيس)دهي

توكل!ييا.ماوالقلالمين

منتحصروا،السوفياتيهـةلوسيافيالمحدلنينالادباءبأندلد

،وغو!ول،و!ركي،وتشيخوف،تولستوياعطىالذيالصل

ويوثعونها،المجثتفييكمنونكانواوهؤلاء،وفيرهم،وتورغينيف

ههـنا،الناستسامع!قد!منهمالمحدثيناوضاعهيفما،فرائحهمنتاج

))ـقضية،وسابقا"باسترناكق!ضية"ثسبما،مكانكلوفي

دورهووماأ-وتكو"نا،هذانتنامىفكيف،مؤخرا"سولجنيتسين

واذا!حولهماالفعجةنشوءفيالسوفيالمةالاثبتا!لات

المهمسكأبينهامن،كبرىاهسهلهامهامعمرنا!للادبكان

اناتو)-!بنكما"الكلمةهذهمعا!يبأوسعألحضارية

المهمةاداءمنالادبتمنعالتياكثيرةاالعقباتفان،سوفرونوف

المت!ضرهو!ن،المعاعرةالحصارةهذهمنيتصالاجزءالحضارية

الحقيقيأ

علىالمت!رينوصفينطبقان،الاخيرالتحليلفي،يمكنلا

بارهعوانالقائصنعنفضلا،والاغنصابالعدوانرراز!ي!نالذين

كنفاني،غسانيفتالونرجالصفوالهممنيغرجحين،ويلأفتصاب

نوبرلجائزةالحائزينبعمديتباهونثم،كبوجيالمطرانويسجنون

ايهم!ينتمونممن،*ث!

اوروبافيالادبيةالمجلاتتو!لمالتيالحضاريةالمهمةهيتلك

بعمد4اثائهاالى

الديمؤاطيهة)لي!تنممإت

المتعدرةبانشطتها،انهافىالادبيةالصحالهةاهميةتكمن*

."والجماهيرالكلاببيينالرابطةسمم

الادبضة،الصحافةشانفييقالانيمكنماافضلهوهذا

يردالتيالبلادكلكفيهـبجريجرىماطىبولمح!يناطعن!اوقد
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لمالمءا"نحاءجميعفيوالادبأءالصحافيينا!معلىيومياذكرها

فيهالمربون،يفكرانقلجانبالىواشار،الحقلهذا!نشاطمن

وتشجي!ها،،الثانجةالمواهبرعاية!الادبيةالصحافهةمهمةهو

مسابق!تنظم،،وفنونل!با"الفشنامييةالاسبوعيةالمجلةا؟نذاكرا

المجلاتتنظم،العامنهايةوفي.والمقال،والشعر،القصةفي

والكتابطلمرموقون.المبتدئونالكتابويعارف،المؤلفينبينلقاءات

اصحاببهاياخذانيصحعمليةإدرةهذهكانتربما

،وتتبناهاالعربيةالبلدانمنلبنانوغرر،لبنان!أاًلثقاف!يةالمملات

حتىعرفتهممااوسعمدىعلى،البقافيةوالاندر"الجمعيات

الادبيةصحاكتنا!ليهاددجتا!تيالاسايىبغيروباسلوب،اليوم

الميإتالىعاصيميشالالدكتورالصديقاشاروقد،العربية

الحرببعد،الفنيالابداعحركةتنشطفيسهمت2"التياللبنانية

قواىالجوهلاولكن."الانتدابفترةوخيكل،الاولىالعالمشة

.القرنهذامنالخمسيناتبعسدكساداو

التجربةوهي،الحقل!هذا،فيتنامتجربةمننفيدانالمهم

ينبفيوالذين.،،الاداب)،منالع!هرافيهينبويعرضهاالتي

لاءالوفيالضمولفيالعاملونهمانما،منهايفيلواانلهم

الاخمص.،عليمنهمطسطينبقفيمةو؟لمعنيون،والقومية

يلادبيلإنتاجفيالم!تبور

انتظرهكنتم!ابعضعلى،باروزدين!رجيلعىاقع".ياها

ومن،الاصحعو،خطآبه،،عنوان))اومن،سوفرونوفخطابمن

الطمل،فى(،كيفية"بيانالىمنمرلى.محددبالوزدينموفرو

.،(!*دبي-لاظجفيالمجلاتكساهمكيف)،:هبم

الطريالقة"ن!ب!ميهانيصهحماالمقالىهذا!ليعرضوانه

ا+لي:النصوعلى،(،السوهياتية

02والشعر،النثرفيالاعمالاحسننشر-ا

والدوائرالقراءبينواسعنطاقعلىالمنشورالعملينا!ثسس2

الهمل.طبعفورالادبية

.كتابصورةفينها"دياالعمليصعر-3

ثلاهـ،ويقيمهاباروزدينيمرجييعرضهاكما،الطريقةولهذه

فوائد:

اقل.ز!يةفترةلي،جديداعملاللقاريءالمجلةتقدم-ا

عمله،بهاقوبلالتيالطريقةعلىالتعرلىمنالكاتبتمكنس2

انتاجه.فيالقوةمواضعمنويزيد،احلاءهفيص!

،وناكثريا)كتب.المطةقا!ثريمنمضاعفااجراالكا!بيستلم-3

مختصةدائرةمجلةكللدىيكونإاًن،بألفرورةيستلزمذلك

اللغاتعنالترجهإتودرس،للترجمةدائرةال!ايضاف،بالنقد

.الاخرى

الالرانقفيهذهمنتفيدانالادبيةلمجلاتنامتاحاكاناذاأدريلا

انالوافحومن.العربيةالاطرفيوتطبقها،الادبيالانتاجتشجيع

بلاكلهااو،العربريةالمجلاتمعظمتعوزاموالالىيلاتاجتطبقهسا

.استثضاء

يلاثبيولايلاعيلألبيةالمه!لألت

فىء6!هعر-المجلاتبهفامتعماعبدالصبورملاحالاستاذيتملأ!

مجالاتفيالجديمهبالقيموتبشر،الثقافيلتغيراتقودالتيوهي

الاصلاحيينرجالهاكباركتاباتنشرمنسوالفنوالادبالحياة

المجتمصات!تزدهرلاالكتابحياة"انمبينا،والثوريمن

الحديثاليوصلاذا،حتى(،الثقافيةالمجلةحياةب!ونالنامية



منتاثيرلهاكانوما،"ابولومجلة"يذكراننسي،لشعرعن

وففتص،تهامجلةثمةاناذكركما،الحقبةتدثشاعرياتفي

يطلولم"القيثارة"اللاذقيةفيتصدركانت،ايضاالشعرعلى

ابولو.شانشانها،العمربها

وكانها،عبدالصبورالاستاذقامعلىعفواوردتفقرةوهشاك

كأدبناابففي.ا.:)،قولهوهي،الجدلتحتمللابدهيعةحقيقمة

مستنجة،بالاحرىاوا،بلادنافيمستعدثةفنونااننجدالعرجمط

لمفنونوهي،والروايةالمسرحفنونمثل،طريقهاتشقانتحاول

،و،البساطةبرهذهلةالمثولمجست!"الوجم!صاتراييعرفهه

كلويلة.!مصلأسوىليستفهذه،الروايةيخصفيماسيما

"صونوكان،خالصاعربيايكونب"دفنةبروهرهفيوالقصص

نعثرمامدىعجيب":قالحين،الحقيقةهذهالىالمحقدشتاينبك

(،،،تقريباجميعهاالغربيةللقصصجثورعلىإ"ولياةليلمة؟لف"في

،والملكعنترةسيرةمثل،المعروفةالشعبيةالرواياتعنعداهذا

لمفنون"بأنهافالقول.هلالبنيوتنريبة،والز-و6سيف

يجوزلا،الواقعمنلرقعة،اغفال((ا!ربيترا"سايعرفها

اغفالها.

لاجمئاقيةاالادبيةالمجىاللاتلزو،

الأبلاع،ا!!ال!وؤب!

احمدئتمابيانفيينحصرعاصيميشالالدكأسورموضوع

صعيدعإىالادب!يةالحياةفيظئميرمن،الادبيةاللبنانيةلألصحافة

.الاب!اع

منإنبجامعالجةالىافطرولكنه،مؤرخايكونانيشألم

وهو-!بعداحديكنبمهلمتار!خوهو-،الادبيةالصحافةتاريخ

المجلاتفينثر!!ا،الابداعومعالم،ال!!مظاهرا،خلقيتتبع

الادبي!ة.

حقليف!لبنان(،مكانة"اطهارعلىحملاموضوعهحملهوهكذا

،ح!تىشكغيرمن،اولىمكانةوهي،العربيينوالابلألصخإفة

،على-!بطولكنه.مصرمقصتهاوفي،الاخرىالعوبيةالبلدانفي

تجاريابلدالبنانمنتجعلالتيالاسباببين،الانحاءمننحو

الىاللبنانييندفععلى"المسعفة"ال!امل،مرموفاواقننصاديا

هذهيكملثم..المعرفةميادينشتىفيالخلاورةالمبادراتقحقيق

الذيالصراعبملاحظةلبنمانفيوالاقتصادىالثقافيللوضعالصورة

كلضدالناميةالانتاجقوى،استمرارفيوت!موضه،دائماخاضته

والايديولوجمط.اولدي:*ينالعب،علىتطورهايع!يقما

الثقافيالوضعبيهنالترابطهذافييكمنلا؟لمسألةوجوهر

ع!نرسيماولا،بالذاتلبنانيخصفيما،الاقتصاجماوالوضع

و!ك!اس!كمنوانما،الانتاجعوامللا،الابداععواملتقصي

ومواف،جهةمنالعربيةاللبنافييناصالةهم!-تاريخياواضح

اواخرفي،تدمميرهاوم!إولةالاصالةاهذهمنالاجنبيةالسلطات

اللإنانجبسناتصالف!يثم،اخرىجهةمن،العثمانيةالعهود

.اكأيىةجهةمن،العالمفيوالادبوالفنالفكربتيارات

،،نعرضماصحةعلىدليلاكبرالمهاجرادبفيولنا

،فيمصرالىوحتى،الاميركتينالياللبنانيينمنهاجروافالذكن

،"التتريك"حملاتمنهرباالاوطنهميتركوالم،ا!اضيالقرن

فييطردوالقياس..عليهمتمارسكانتالتيالضغوطمنوتخلصا

حضىالاولىالكالميةالحربانتهتمنذ،بعدمنهاجرمنكلشان

حول،اخردليلا،عا!،الدكوريقررهفيما،لناانثم.اروم

مجالاتاولفي،العربيةاللغةبأحياءالاولاللبنانيين(،))ـ،هتمام

الفي؟والابداعالخلق
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التيقامتالمحاولاتاستهراضفيموفقاعاصيالدكنوركانولقد

جاءتالتيالمحاولاتاغفلولكنه،المجالهذافيالمجلاتبعضبها

الاتتمةوكانت،"المؤوفو)أ"المعرضاو"إ،البر!"ج!يلبعد

ووريثتوصا"الرحمة"،و"الانطلاق"و"ادسالةء)مجلهمثل

فيال!نجديد9ةمحاوعنتعبيرا،المجلاتهذهنثتفقد،"اصداء"

بالتجديد،وتيرمالادبعنانصرافمنلقيتلمأتوارتثم،والابداع

التاريخاليهايعودانبدلااوضاععن؟لمضاتعبيرااحتجابهافكان

موفقةبدابة"الندوة"هذهوكانت،لاحقةمرحاكأمطليد!سوو

مظاهرها.منومظهرا،لها

لادبيمنةا!طتتواجهـهاالننيا"!عس!ب!ثت

الصعوبأتعنتحدثناادريسطرجيعايردةالسيدههيوهذه

.لبنانفي-بعدتحتج!لمالتي-الادبكأالمجنتواجههاالتي

عامة،والثقاكتةااًلادبلأالمجلاتقصةالنكرليفؤادعلصناويرقص

،ويبنالاسيوية-الافريقيةللمجلاتاتحاداو"هيئة"انشاءويقرح

و!ههـضااصاعب،ال!زوهذافيليباتجربةالفقيهابراهيما*مد

و*وهالصعوبه،بعضفياخنلافمع،ااثريسالس!يدهعرضتهاالتي

اسطعيلعزالدلنالدكتورحديتهووكذلك.لتذليلهاومقنرحات

داوودالبمريلسارعههـاا،س!اذتن،وحديثمصر!!بمايجريوجوىعه-ا

ال!افى.فيويجريجرىعماالياسريوشمران

وتخللهاوما،ومعلوكل!اتوقائعمنلى!ابما،المقالاتهذهكل

ثكلة!ن،لشكيدعمحالالابماتوحي،واراءمقترحاتمن

النعاونعنندحةفلا"،العربيةالمجتمطتفبمشاكلوحدة"

تلكاوركلحللينم،الاخرىالمجتمعاتومع،اولامجتمعكلكاخل

لينفسهوالتعاون،هحددةواهداف،منهجيةبطريقة"الواحلأة"

...حلبدايةالحالاتهذهمثل

تذلببلالصطبإ،"لطرقتعرضستحينالرشالسيثهبينتلقد
شعورهـ-اعنناث؟ءوذلك،"اولاتتوص4"منالىتدريلا4!طا

داخلألقطاعاتمضتافبين،المجالاتهذهفي،التعاونبافتقاد

المجتمص-ساترسائرءملاللت"فياالمجتمعبين،ثماللبنافيالمجتمع

العربهـية.

داخلصلآ(،عنامر"مناسماعيلعزالدينالدثنوربينهماوكان

المجلة":والواقعيةالصحةفيغايية،داخلهامنالمجلةكيانتهدد

والمطالبللهيمومتحريرهافلسفةوفي،مادتهافيتستجيبلاالتي

الملحةالحاجاتهذهالهمتخطىءالتياو،الانيةوالفكريةالروحية

في!يهدلمقمضايااوو!ميةوركنالىتنجرفاوفتنحرف

يجريما!لانتنغلقالتيوالمجلة،الناسهموممنرصيدالواقع

ايتوالمجلة،ورؤضهلتجاكلـووااو،بهللجهـلسواء،العالمفي

!ذاالتيالمجلة-الجديده1والكسوفللمغامراتصدرهطتفتحلا

.،(بالافولنجمهاويؤفن،داخلهامنمهددةتصبحشانها

تعاون:الحلولتنفيذفيالبد!ويمكن،الموةفيخنضح،وهكذا

ثقافيةسمؤلسسةكليهددعنمركلواقصاء،والخارجالداخله!

المؤلسصاتبينمشضركوعمل،داخلهامن-وحععاالمجلةلا

امامنةالحقيقيةوالاسبابالعواملعرللقضاءواالساطات9الثقافد

الرقابة(استخداموراء

والثقافية.الادبيةالمج!لندوةالختاميالبيانخلاصةهيوتلك

أشيءعليهونرادانبعديمكنهـهل

،وشاركواا!نلوةهذهافامو2الذينعلىالثناءمنبدلا!نص

ويتوجه،نفمسهالعملمنينبث!ثناءوهو4ت!4وثراسابحاثها!ه

عامليه.ا!ىتلقائيا،

بيروت


