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.؟مضتالتيالسنهذهإلىاليوم

الأول:أساسيينقسمينالزمنيةالفترةهذهأقسيمأدطأستطيع!

العايمفي-""الآدابإنشاء-انشائهامنذعامآ602زهاويشمل

خاصاعددآأصدرتوقد.7591اللبنانيةالحربحتى،5391

لهذهتتويجبمثابةحقآكان،للمجلةالفضىاليوبيللمناسبة77العام

حريةبكل""الآدابرسالةمتابعةمنفيهاتمكناالتيالأولىالمرحلة

اللبنانيةالحربأدنفيشكفلاالثانيةالرحلةأما.وانطلاق

منبسبب"الآداب9مسيرةعلىالقويةبصماتهاتتركأناستطاعت

منكانوربما.وقرائهاكتابهامنكثيرعنللمجلةانقطاعشبه

تتوقفلمأنهامنبالرغممنتظمغيرأصبحصدورهاأدطذلكنتيجة

في""الآدابعلىالحربأثرتجلىماوأكبز.الصدورهذاعنقط

المادةلشحفصليشبهفيهاالمجلةظهورأصبحالتيالأخيرةالسنوات

،"الادابأنالأياممنيومفيأشعرلمأننيغير.الاتصالوانقطاع

شاوولبولكتبكمامطلوبآشيمآاحتجابهاوأصبحرسالتهافقدت

تبنيعدموراءهايكمنكانربما.المجلةعلىمسعورةحملةفي

علىرعاتهاأحدبولكانالتيالنثرقصيدةيسمىلماااالآداب

عماناشى"االآداباستمراربضرورةإحساسطلعلبل.الأقل

وكان،سياسيةانتكاساتمنيصيبهييزالوماالعربيالعالمأصاب

الأزماتهذهمواجهةفيالثقافيالدوروعيإلىادعىهذا

بأنهاالجلةتفخرالذيالقوميالصعيدعليسينماولاوالانتكاسات

تغئبهالذيالثقافيالشأنإنلواء..تحملتزالولاكانت

حياتناثاتفعيلهإلىنكونماأحوحالسياسيةالدكتاتوريات

تلعبهالذيدورهاللآداببأنمومنازلتهاهناومن،الاجتماعية

القائمالسياسيالشأنيخلفهاالتيالاحباطلإحاسيسالتصديفي

المريع.العربخبالتخاذلعلى

أعدادمنالكثيريشاهدلمالجديدالجيلأنمسحبقآسأفترض+

سأفترضكما.الافتتاحيالمجلةبيانيقرألمأنهوحتى"،الآداب

التيتحترقالتيصابعنالروايتكيقراًوالمكثيرينأنمسثقآ،

86

هذاافترض.المجلةاعترضتالتيالمشكلاتكلعنفيهاتتحدث

إنشاءفكرةعنلتحدثنا،الوراعإلىبالذاكرةالعودةلأسألك

منها؟االدفوما،لماذا"الآداب"

شموليةعلىالحرصبمعنىعربيةثقافيةمجلةإصدارفكرةإنص!

باريسفيوأناذهنيفياختمرتإنما،العربالقراءجميعإلىالتوجه

الفرنسية،العاصمةففي.الآدابفي""الدكتوراهأعدكنتحين

منبعدداحتكاكيهيالواقعة.غربيةوظاهرةعربيةبواقعةتأثرت

ولكنهمالعلياشهاداتهممثلييعدونكانواالذينالعربالمثقفين

الهمكانوقد.العربالشعبهمومنفسهالوقتفييعيشون

الاخيزامشعورعنناشئآ،9491العام،الفترةتلكفيالرئيسي

تأثرتأننيفيشكولا.4891عامفلسطينف!قدانأعقبالذي

"الأزمنةمجلةفيسارتريمثلهكانالذيالالتزامبأدبآنذاك

المقالاتمنكثيرآتنشرتزاللاكانتالتيالمجلةتلك"،الحديثة

كما.والفاشستيةللنازيةالفرنسيةالمقاومةبحربالمتعلقةوالدراسات

لادانةوالسلوكالكتابةفيمجهزآكانالفرنسيةالجلةهذهفريقأن

الشعبحقعنالدفاعأووالمطالبةالجزأئرفيالفرنسيالاستعمار

أتبنىجعلنيماالحقيقةفيوهذا.والحريةالاستقلالفيالجزائري

فقطليسللدفاعبدءذيبادئتجندالذيالوجوديالفكرآنذاك

"االآدابأعداديتابعومنوسواهما.وفيتنامكوباشعبعن

يكتبهكانماكلبترجمةالشديداهتنمامنابسهولةيلاحظ،الأولى

كانت.الجزائرقضيةعنالوجوديونسينماولاالفرنسيونالكتاب

منالفرنسيونيعيشهاكانالتيالأزمةتشبهفلسطينفيهزيمتنا

العربيةالهزيمةرفضعنللتعبير!"الآدابفتجنيد.النازيالاحتلال

أصلفيكانوالابداعبالقلممقاومتهاضرورةوعنفلسطينفي

التصاديهذالهاأتاجالذيوهوالآدابتبنتهالذيالالتزامأدب

الحريةعنيبحثونكانواالذينالعربالمثقفينجمهورمع

كانتوربما.الوجوديالفكرفيالأساسالقضيتانوهماوالمسوولية

مثقفكلإليهمدعوآكانبماإرهاصآاللاتينيالحيروايتيخاتمة

أمهتسألهالذيالروايةبطلفإن.الهزيمةعلرمحوعلىللعملعربي

يانبدأالآن"بل:يجيبهابني؟ياانتهيناهل،باريسمنعادوقد

الرسالة.هذهضميريفيأحملكنتالآدابأصدرتوحين.أأمي



العربيةالأحداثأوالحدثمتابعةالقارىءيستطيعأنصعبآولي!

.قرنربعطوالالمجلةصفحاتعلىالكبرىوالقوميةالسياسية

بسارترالتمملالوجوديالفكرقضيةتقولكماانمجلةتبنت+

لها،وزيارتهإسرائيلمنسارترموقفأنتعتقدألالكن.ورفاقه

شعبيةعلىأثرتوبالتاليعربيآموقفهأضعفتقداليهوديةالمسألةكتابهكما

الجلة؟

يعودالذيهولسارتراليهوديةالمسألةكتابإصدارليس!

ولكن،الأولىبالدرجةنطري،فهوكتاببالخيبةالعربيالمثقفعلى

ثممصرزارحين6791عامموقفهكبيرةخيبةسببالذي

لمقابلةالخوليلطفيمنبدعوةالقاهرةإلىسافرتوقد.إسرائيل

دوبوفواروسيمونسارتريرافقكانالذيلانزمانكلودولكنسارتر،

أجتمعأندونللحيلولةوسعهفيماكلبذلالرحلةهذهفي

الكاتبعلىالصهيونيةتأثيرأن،ذلكمناستنتجتوقدبسارتر.

الذيلانزمانكلودوهورموزهالأحدالرضوخحدإلىبلغالفرنسي

سارترزارأنوبعد."الحديثة"الأزمنةتحريررئاسةفيآنذاككان

بيانأصدرت،العربمواجهةفيلهاتأييدءوأعلنإسرائيل

وأعرجآثارهلترجمةندميعنفيهاأعبرلهرسالةوكتبتاستنكار

الشعوبحريةعندفاعآبموقفهالإعجابفيمخدوعأكنتبأني

فإنسارتر،منموقفيليدينالحقيقةفيذلككانوما.المضطهدة

نأوالواقعشيء.يخايمسنيولابهخاصشأنوتذبذبهانقلابه

واحترامجميعآالعربالمثقفيناحترامفقدقدالموففبهذاسارتر

الفلسطيني.الشعبمعالمتعاطفينالغربيينالثقفينمنواسعقطاع

بشيء.تتأثرأندونالقوميالفكرمنبر")الآداببقيتوبالطبع

فمنهم"؟الآداب9بكتاب،الأولىالأعدادفي،اتصلتكيف+

!،)الآدابساهمتوفدمغمورأ،كانمنومنهممعروفأ،كانمن

حقيقةانها.لا.امهذاشئنا.منهمالكثيريناطلاقفي،حقيقة

تاريخية؟

باريس.فيبعدوأناالعرببالأدباءالاتصالبدأتأنيأذكر!

وكتبتالقصصيةالمجموعاتمنعددأذلكقبلاصدرتقدوكنت

ذلكمنحققتوقد.(،الأديبمجلةفيسيماولانقديةدراسات

وسيدمندورمحمداطأمماالعربالكتابمنبعددالاتصالاتبعض

عنالأخيرانهذانكتبوقدمصر،فيالمعداويوانورقطب

فيالعريضبإبراهيماتصلتوكذلك.الأولىالقصصيةمجموعاتي

الخ....سوريافيالعجيليالسلاموعبدالشايبوفؤادالبحرين

أدبيةمجلةإصدارفينيتيعنأبلغهمهؤلاءجميعإلىكتبتوقد

الذيهوللمجلةنحططآكتبت،للتسجيعمنهملقيتوإذ.ملتزمة

كلاأيضأعليهااطلعتقدوكنت.الأولادعددافتتاحيةفياًثبئه

عبودومارونخوريورئيفالعلايلياللهوغبدنعيمةميخائيلمن

اعمدةمنأعمدةذلكبعدأصبحواممنوسواهمالدينتقيوسعيد

هذهبفضلالعروبةأدباءمنكبيرآعددآاستكتبتوقد.،!الآداب

يواجههاالتيالماديةالصاعببعضواجهتقدكنتوإنالعلاقات

مرموقآ.أديبأيستكتبحينالتحريررئيس

بمقابل؟أممجانيآالاستكتابكانوهل+

مفلسآ.كنتباريسمنعودتيبعدالآدابأصدرتحين!

إصدارها،فيللمشاركةللملايينالعلمبداراستعنتذلكأجلمن

فكنت،للاستكتابصغيرةمبالغحددتالدار-أيولكنهاس

الامتاعسبيلعلىهناواذكر.احسنهيبالتيالأمرتدبرأحاول

مقالاته،ببعضالمجلةيوافيأنمندورمحمدالدكتورمنطلبتأنني

مافيهااقولرسالةلهكتبت،الأولىمقالاتهليارسلانوبعد

التعويضهذامنيتقبلانوارجومقالتكعلىاسكرك:معناه

)ربما.مصريةجنيهات3يتعدىلاأذكركماوكان،عنها"إالرمزي

يوافينيمندورواستمرإ(5391عامبهبأسلامبلغاًهذاكان

التعويضذلكمثلبإرسالعليهوأردالمجاملةسبيلعليبمقالاته

فقصدت،القاهرةزرتأنحدثثم.مقالكلعلىالرمزي

أنكصحيحهل9:بجديةسألنياستقبلنيأنوبعدمنزلهفيمندور

؟".السوربونمنالدكتوراءشهادةعلىحزت

ياذلكيخاتشكوهل9مندهشآفسألته،السؤالاستغربت

مأخذء،الغضبمنيواخذ.أشكأ،!نعماًجابنيأ؟دكتور

بأنكأسك!:قائلأواجلسنييديمنشدنيولكنه،بالنوضفهممت

المذاهبتاريخمتابعةفيفادحآتقصيرآقصرتلأنكالدكتوراهنلت

تعرفولمالأدبفيالرمزيللذهبعندتوقفتقدأنكإذ،الأدبية

والذهبالواقعيكالمذهب،بعدهجاءتأخرىمذاهبهناكأن

عنكنايةأودليلأبإبهامهسبابتهمندورفركوهنا."...المادي

،للآدابيكتبمندوروظل،ضاحكآانفجرتأنوكان.الفلوس

كماالرمزيالتعويضقيمةقدر)علىفشيئآشيئآتقصركانتمقالاتهولكن

.معتذرآ(بعدفينماليكتب

أطلقتهمالذين،والكتابالأدباءبعضلناتسميأنلكهلع

"؟الآداب،

والنقادوالشعراءالكتابمنكبيرآعددآأن"االآدابتفخر!

صلاخومخهمصدور!أ،قبلمعروفينيكونواولمصفحاتهاعلىنشأوا

يوسفوسعديدنقلوأملحجازيالمعطيعبدوأحمدالصبورعبد

بعضإلىبالاضافة،حاويوخليلخشبةوساميالنقاشورجاء

بدأواقدكانواوإن""الآدابفينشروامنذأسنماؤهمذاعتالذين

ومحمودالثايبوفؤادوطوقانوالملائكةوالسيابالبياتيومنهم،قبلها

الصفحاتعلىاليوميعمرفونالذينومعطم.وسواهمالمسعدي

مجلتنا.سطوربينولدواإنماالثقافية

العديد،الفترةتلكفي،هناككان""الآدابأصدرتحين+

"كالأديب"،العربيةالثقافةفيوالفاعلةالحاضرةالمجلاتمن

ألم.الكثيروغيرها،المصريتين!و"المقافة!الرسالةو"!العرفانو"



كنتهل؟كهذهمجلاتبين"الناشئة"المجلةهذه""تضيعأنتخثىتكن

المنافسة؟منواثقآ

القوميبالوعيإيمانهاإلىيعود""الآدابنجاحسرأنيبدو!

ذاتالصدفومن.اهتمامكبيرتوليهآنذاكالمجلاتتكنلمالذي

منقليلةأشهربعد""الادابتصدرأن،السياقهذافيالمغزى

أعقابفيبينهماالقوميةالأهدافوتقاربالناصر،عبدثورةقيام

مجلةعلىمثلأتتفوق""الآدابجعلماوهذا.الفلسطينيةالهزيمة

لاكانتولكنهاالمقالاتمنكثيرآشخصيآفيهاكتبتالتي""الأديب

بسيطة.عنايةإلاوالقوميالسياسيالثأنتولى

استقطبتالتي"شعر"،مجلةصدرت،الخمسيناتأواخرفي+

عنتحدثناأنلكهل.الثقافيةالساحةفيحضورآبدورها،

،العقائديالخلافوخاصةالمجلتينبيندلرالذيالفكريالسجال

القوميةقضيةتطرح""الآدابكانت:بمعنىالتعبير.لناجازإذا

إلىينتمونكانوا"شعر"أصدرواالذينغالبيةأنحينفيالعربية

المجلتينصراععنناهيك،الاجتنماعيةالسوريةالقوميةالعقيدة

الشعرية؟الحداثةتيارتمثلانكانتابأنهما

هذهادعاءوادشعر"""الآداببينالحصومةمنطلقكانربما!

نأبذلكارادتوقد.العربيالشعرفيالحداثةتيارتمثلانهاالأخيرة

لمسيرةأرخواوالذين.بالذاتاليدانهذافي""الآدابدورتنكر

نأأثبتوا،الجيوسيالخضراءسلمىومنهم،الحديثالشعريالتيار

القصيدةامامواسعآالمجالفتحتالأولىاًعدادهامنذا"الآداب

العموديةللقصيدةتطويرآالتفعيلةعلىالقائمةالحرةأوالحديثة

سنوات4بعدأي5691عامإلاتصدرفلم))شعر"أماا!يىية

المجلتينبينالأسالصيدالخلافولكن."!الآدابصدورعلىتقريبأ

السورية.والقوميةالعربيةالقوميةبينايديولوجيخلافعلىذائم

"أنالسوريينالقوميينبإعلانأوجهبلغقدالصراعهذاوكان

يوسفبقيادة"شعر"أنذلكإلىأضفنافإذا."أفلستقدالعروبة

الينبوعمنالاستقاءإلىتدعوكانتوسواهماالحاجوأنسيالخال

المذهبينبينيباعدكانالذيأنأدركناالعربيالتراثدونالغربي

الشعرفيالتجديدلواعتحمل""الآدابكانت.وعميقجذريهو

حينفي،التراثيةبالثقافةأساسيآربطأتربطهولكنهاوالنقدوالقصة

الصفرنقطةمنوالانطلاقالتراثنبذإلىتدعو"شعر"كانت

كانتالتيالمجلاتبعضعلاقةبعدمافيئبتوقد.الغربية

مرتبطبعضهاأجنبيةبموسساتوأحوار"كشعرانذانبتصسدر

أيضآهناومن.السياقهذافيمعروفة"حوار"وقصة؟بالاستخبارات

الحديث.الشعرموضوعلاالخلافنشأ

دورأي"؟)(الآدابمستقبلإدريسسهيلد.يرىكيف+

المقبلة؟المرحلةفيلهاسيكون

للآدابنخططأنمنبدلااللبنانيةالحربانتهتأنبعد!

علىشيءكلقبليقومالتخطيطهذاأنوأعتقدالتاليةمرحلتهافي

علىفعلأأخعثىوأنا.العميقينالجادينوالابداعللانتاجالاعتباررد

ا!الكتابةعلىتطغىالتيوالاستهانةالاستخفافموجةمنإنتاجنا

الأدبيالابداعفيالحقيقيةالمعاناةغيابمننشكوإنناالأخير.العقد

نألأخفيولست.السبعيناتوحتىالستيناتفينعيشهاكناالتي

كانوألأنظمةالسلطاتلمقتضياتوتطويعهاالجادةالأقلامشراع

الأقلامهذهيغرياصبحإذالابداعفيالانحسارهذاأصلفي

إماالمرتبطةالأدبيةالصحافةحاجاتلتلبيةوالسرعةبالسهولة

رفعةهمومهامنليسخاصةبمؤسساتأووالاعلامالثقافةبوزارات

الأدبي.الشأن

،وجهدهعملهمنيفيدأنالأدبمنتجحقمنأنصحيح

المجلاتفيمنهبدلاالذيالتأطيرإلىالجهدهذالخضاعولكن

لاعادةفمشروعنا.الإبداعبمستوىالاضرارإلىينتهي!"الرسمية

إلىتتوجهبلللفضائحتسعىلاالتيالجادةللثقافةالاعتبار

يقودأننأملالذىهوالثقافيبالابداعوالوعيالاحساستعميق

الذيالأخيرالعددلهذاكانوربما.الجديدة!"الآدابفيخطانا

الذيالجادالتوجهلهذانموذجا"أالآدابمنالأسبوعهذاصدر

فياليومعليهمانعثرلاوجديةالكتابةفيبمعاناةفيهالقارىيشعر

وجهفينصمدأناستطعناوإذا.الأدبيةالمجلاتفيينشرمماكثير

طريقعنلصرفهاالأقلامتغرقأنتحاولالتيالماديةالإغراءات

""الآدابلمجلةالطليعيالدوربذلكنتابعفإنناوالحريةالصراحة

فيهاالتنافسانالطرفانيبدوالتيهذهمثلبصعوبةمسبقأإيماننامع

.الاطلاقعلىمتكافئينغير

علىأصلأالمعتمدةالمحدودةبميزانيتهاتستطيعلا،"الآدابإن

ميزانياتلهارصدتالتيالمجلاتتنافسأنأالآداب!دارميزانية

الآنلمجلتناهئمواكبر.والحنسارةالربححسابتحسبلا،ضخمة

تجنيبهاعلىتعملوأنالمبدعةالأقلاموالرصانةبالجديةتستردأنهو

ترسيم"9والسلطويةالتوجهاتلصالحالحريةعنالتخلينزعة

.المعاصرةال!هـبيةالثقافة

فكرةفيهاراودتكوقد،الوراعإلىسنةاربعينتعيانلكقدرلو+

التجربة؟ستعيدهل،أدبيةمجلةإصدار

بالتحديالولعشديدلأنني،التجربةإعادةفيلحظةأترددلن!

.تعاشبأنجديرةليستمنهماتخلوالتيالحياةأنوأعتقد.والمغامرة

الحوار:اجرى

حبشاسكندر



للقوميةالصبيطةتل!

إدريس؟سهيلعمريكونكمإذن.الأربعينعامهافيأالآداب"

التيالسنواتبعدد""الآدابصاحبلأذكرالسؤالهذاأطرحلا

يبدولابحيثوالعطاعبالحيويةالطافحالرجللهذالأشهدبلغها،يل

تزيدولاعمرهمنتنقصالسنينكأن.الأربعينتجاوزنفسههوأنه

.عامبعدعامآنفسهاتجددتنيلاطفولةمنيغرفكأنهأو.عليه

الشكل،فيكثيرآإليهايضفلمالتيالقامة.بذلكتشيملامحهحتى

الوجهبراءة.برمتهتاريخآتطاولجعلهاماالمعنىمنأعطاهاولكنه

لمالتيوالهمة،المقامرفعةمنهاتنقصاالتيالدماثة.والابتسامة

والعثرأت.الهزائمعزيمتهامنتنل

شيخآ"ولدت:"السفير"لجريدةمروةحسينصرحيومذات

فياددةأطالسإدريسسهيليثبهالنسولهذاطفلأ".وأموت

نصوصيلقنمعمماشيخآليكونالمحافظوالدههيأهالذيسعمره

الغميق"،"الخندقأبناءمنالمعرفةلطالبيالكتابواياتالفنسه

يحفروراحاخر،مكانإلىبالنصوذهببالعنمامةذرعآضاقلكنه

والكيانوالطائفةالحيئعمقهفييتجاوزاخرخندقآولجيلهلنفسه

كاملة.أمةوجدانليجسد

عايممناليومذلكفياللاثينيالحيلصاحبيمكنكان

دكاناأوتجاريةشركةالعمر،مقتبلفيوهو،يؤسسأن5291

كان.سنهمثلفيالكميرونيفعلكماوالعوز،الفنسرغائلةيكفيه

مؤذنآأومطربآيكونأن،الرخيمالصوتصاحبوهو،لهيمكن

""الآدابمئذنةارتقىلكنه.الكثيرةبيروتماذنإحدىفوق

تلكصيحتهوكانت".الثقافةعلى"خيئ:الجميلبصوتهوصاح

فنسراءمنالأقلامحملةكلالقوميةالصبيحةتلكفيتجمعلأنكافية

والماع.الماعبينالمثتتينالعرب

منإدريسسهيلبنىثور،جلدمنقرطاجة"إليسار"بنتوكما

القرىبينالتناثرةالعربيةالروحقرطاجةالمتواضع""الآدابورق

.الفقيرةوالبيوتوالمدن

إبراهيمجبراإلىمحفوظنجيبمن.""الادابإلىالجميعوجاء

الصبور،عبدصلاحإلىالسيابشاكروبدرقبانينزارومن.جبرا

منيطعمهممنبرآالزمنذلكفييجدوالمممنغيرهموالعشرات

التيالوراثةأجيالذلكبعدوتبعتهم.خوفمنويسمكنهمجوع

عنوبحثهابالمستقبلإيمانهاوتوحدواتجاهاتها،مشاربهاتعددت

أعماقها.فيالأمةروحتختزنهاالتيالحيةالطاقة

وصدرصدرهايضقولم،للجميع""الآدابصدراتسع

الخلفاءوكتبةالموهبةوعديميالطفيليينسوىبأحدصاحبها

والسلاطين.

حاملة"شعر"مجلةتظهرأنالسجاليستقيملكيبدلاوكان

كلكانت.والواقعللثقافةنحتلفةورؤيةأخرىنكهةصفحاتهافوق

لعافيةتشهدانكانتامعآوكلتاهما.تنفيهاولاللأخرىتشهدمنهما

مكانمنتطلوكأنها،السنينهذهكلوبعد،اليومتبدوعربية

والأحلامالخطىتبددتأنبعد،سرابهسوىمنهيبقلمساخر

لمالعربيةالعقلية"السيدا!منمرحلةفي،والخوفالهزائموسادت

.قرونمنذمثيلألهانعرف

من.الامتثالإلىالتنوعثنسافةمنعليهانحسدبسرعةوانتقلنا

الذيالثنسافي""افئمإلىالسجالتعدديةومن،النفطإلىالحرية

زمنهوالحاليالعرببالزمنكأن.وينفيهويميتهالآخريخرسن

الواقعالارهاهـمنننسلفيالسلطةنجحتفقد.بامتيازالإرهاب

النص.إلى

قتلهماسوى؟المعنىبوردةفعلناماذا؟الشكلبذهبصنعناماذا

سدةفوقمنضحاياهيتأملالذيالأكبر،القاتلمنمرأىعليمعآ

ترددالحسرةمنوذسيانآالحاجلان!دستاركينالجديد،العالميالنطام

نهاية.لاماإلىالمرسؤاله

عليلاستشهادناأماللآداب"الشهادةمنسامفيأناهل،لكن

كسرتهاالتيوأقلامنااسفصوفةبأعمارنامضرجينالعصرقارعة

نأنقبللنوالفهر،اللهيبصحراءيخاونحنأننا،على.؟الهزائم

بل،كنفانيغسانابطالفعلكماوالحناجر،الأنماسمكتومينموت

بأصواتناالعالماذننصمأو،ينفتحانإلىالخزانابوابسندق

المؤمنينمعنرددلن.الأخرىبدايتناالنهايةولتكن.التعالية

إدريسسهيلمعسنرددبل!التجاربفيتوقعنالا"ربناالصاغرين

الطريق.وطالالزادقلولوالتجربةعننكفلناننا

بزيعشوقي

والرواالم!"سةاإداب،،"ا

الأدبيةالحركةتاريخبحجمدورها.جميعآلنامدرسة""الآداب

مجلة؟تحريررئيسمنأكثزهو،إدريسوسهيل.والعربيةاللبنانية

والمبدعين.الكتابلجميعوصديق،وكاتب،مبدعإنه

تبقىأنفيوأملناحبنا،كل،الأربعينعيدهافي،للآداب

والحرية.للديمقراطيةوهجآ

خوريالياس



ابكين،لأل"بدلا!ا"بلكت

صذل!!وأفا

تحتضنوهيالآدابمجلةعلىسنةأربعونعمرنا،عمرها

أوائلفيذلككان.فيهاكانتبدايتي.وانكساراتناأفراحنا،أغانينا

لماذا.بدايتهفيشيءكلبأنأشعركنتيومها،7591العام

أنا،خضتهالذيالسباقأمرماذاك؟شعوريمنالآل!أضحك

فيها.بدايتيمنذ،"الآدابو"

لطريقناقدرلماذا.استطعناماقاومناولكنامعآ،الحربشردتند

؟والمخاوفالصعوباتمنيحتمللابمامحفوفةتكونأن

لها،فتحيتي.كذلكوأنا،الأربعينعامها"ادالآداببيلغتإذن

إشراقآ.أكثرمستقبلاضايكتبأنعسى

الدينفخرجودت

للافيءنيومنيسددلم!

إلىيضافمحايدآرقمالتشكل،صدرتيوم،""الآدابىتصدرلم

لتكون،صدرتإذ،صدرتبل،المتداولةالعربيةالمجلاتعدد

إلىترميقوميةثقافيةرسالةعنجديد،ببيان،ينطقملتزمآمنبرآ

اثنتين:غايتين

نحوعلىتغييرهإلىوالدعوة،وشمولبعمقالعربيالواقعوعي

.جذري

فيتعبيرهابحسب4ألحتماأكثر،""الآدابألحتهنسامن

أولهما:صريحيناتجاهينعلي،الثانيةسنتهامنالأولالعددافتتاحية

والاتجاه،العربيةالأمةتحتهترزحالذيالاستعما!محاربسةوأهمهما

هذاإليهيحتاجالذيالأدبالعربيالجمتمعالستيحساءالآخر

المجتمع.

ثم""الآدابولادةعليهاانطوتالتيالرسالةمضمونهوذلك

...هذاالناسيومإلىوأستمرتبهانهضت

الالتزامإلىالحاجةفإنالولادةتلكعلىأربعونانقضتماوإذا

يسبقلمكما،اليوم،تعاظمتقدلها،نفسهانذرتالتي،بالرسالة

فيبعيدآيذهبالأميركيفالقهر...المعاصرأمتناتاريخفيمثيللها

ومنجهةمنهذا.الطاغيةلارادتهإخضاعهاوفيالأمةهذهإذلال

إلىحاجةيكونماأشد،اجوما،العربيالمجتمعيبدومقابلةجهة

بدورتقومأنالمسوولةالحرةالكلمةيسعحيثشاملةتأسيسإعادة

تاريخي.

تتصدىأن""الآدابعلىيتعينالذيالجديدالتحديهوذلك

ومنغنيةخبرةمنبهتتمتعلاذلكعلىقادرةوهي،بشجاعةله

مضى،يومأيمنأكز،اليوممطالبة""الآدابف.رسوليتوجه

بزيتالعربيالثقافيالوعيإضاءةعليالدؤوبالمنهجيبالعمل

فكرهاوفيالعربيةالأمةروحفيالمقاومةجبهاتتعزيزوعليجديد،

بالسحقيهددمماإنسانيتنااستنقاذإلىأمامناسبيلفلا.والإرادة

العامةإرادتناواستنهاضالتاريخيوعيناباستعادةإلاوالفناع

.الذاتشوائبعلىوانتصارنا

وفيكبيربأمل""الآدابإلى،اليوم،نتطلعالموقعهذامن

البالوفيوالفتوحاتبالخمائرمترعاتلهاصفحاتتتوهحالذاكرة

...المنهارالعربيالزمنوجهفيصامدةتقفوهيرسمهاينبض

الشجرةأيتهاوالابداعوالواجهةالخصبسنواتمنمزيدفإلى

المستقبل.ووعودالشباببنضارةالمتدفقةالأربعينية

اذنحبيب

ح!ضقفيم(،بداا!لأ،

الج!يداصتنتمافهعلا

منالخارجةالعربيةقراعةنتعئمبدأناحين،الأولكتابناكانت

المقابر.عتمة

حينآ،بالعدوى،الولاداتتكاثرتبعذها.ظلامشبهكانقبلها

من!شعر"وبينبينهاكانماكانحتى4آخرحينآالمنافسةوبروح

.والأقلامالنفوسمساحاتعا!تسابق

فيالجديدعنالبحثمناًنطلقتقد""الآدابكانتهـاذا

اللغوية)ثروتنا"شكلتالتيالمضيئةالنماذجوقدمت،الأصالةسياق

إلىالتفاتدونالابداعيالهمهذاعلىدائماحافظتفإنها،والفنية

سوىوماوالتجاوزوالتخطيبالتفجيرقالتالتيا"الثوريةالمحاولات

آثارهاليومنلمسمالتخريبسلمااتخذتمصطلحاتمنذلك

والفن.اللغةعلىالمدمرة

بعضهم.والغايةالخلفيةعربيةاًنهاالمركزيةاالآداب9فضيلة

فهمعنناتجوهذا،ضيقةكلاسيكيةحدودعندجمودأذلكاعتبر

مفترضة،!"عالميةإلىفالتواقون.أدبكلفيالقوميةللخصوصيةمشؤه

التسثبكانوإلاالخصوصيةعبرإلاعالميةلاأنيتجاهلونأويجهلون

وجوههاأكثرفياليومحالناهيكمازمانأومكانإلىينتميلاالذي

الكتابية.



حركةقياسفيمرجعية!"الآدابنعتبرالقوميةالخصوصيةبهذه

قدفهي.العربيوالعالملبنانفيالابداعيوالمقافيوالنموالتطور

تتكى،ولم،الطبيعيةبجذورهالمرتبطاالجيد"ذثرمبدأكرست

ثقافيةغيرلغاياتتجسيدآوالتغريبالترجماتعلىكسواها،

.الأحيانمنكثيرفيايديولوجيةولارتهانات

لاأدبيةمجلةأيدورقيمةفيالفصلالكلمةإن،حالأيعل

مرتبطةنصوصهاقراءةخلالمنإلاموضوعيآ،،تقالأنيمكن

ليس،كهذهعجالةفييكتبأنيمكنوما.الثقافيوبالواقعبالزمان

الجلةهذهبموقععفويإحساسمننابعشخصيموقفمنأكثز

وأبشكلمنتميآنفسياعتبرهنا،من.والقناعاتوالذاكرةالنفسفي

ثقافيةآفاقمنوكونترؤىمنغرستمافيا"الادابإلىباخر

العربيةللغةعنديعصبيةإلىراجعآذلكيكونوقد.واسعة

اكتثافعلىحرضتنيقد""الادابكونوإلى،قوميلغةباعتبارها

"."الآدابونشرتهاللغةهذءأنتجتهمماالأصالةسياقفيالجديد

فنجدالأجنبيالأدبنقرأالأمر.منحيرةفيكناالستيناتفي

ماعلىالجوابكانت""الآدابوحدهامزؤر.بحبرنكتبأننا

أما.مستمرآيزاللاواسعآحوارآفجرتإشعر"مجلة.عنهنبحث

فيإليهالحاجةبأمسكناللنصاستقرارآكرستفقد"،الآدابمجلة

الطريق.اكتشافإلىسعينا

؟؟شعر!و9""الآداببيندائمانربطلماذا

بينهماالمقارنةإلانستطيعلاتحريضيتانثقافيتانحالتانلأنهما

فييحفرأنرفضالمثقفينمنجيلنحن.إحداهماإلىوالانتماع

ببلوغتشبثناهنامن.سيالعيجوهرءفيهوالثقافيتشكيلنا.الفراغ

كتابنا""الآدابيجعلماهذاأليس.الأعماقمنأنطلاقآالآفاق

؟الأول

!!تلكأيامناتستعادلو:نقولسنةاربعينبعد

والافلاس،المتشاوفةوالغوغائية،المدعيةالفوضىظلفي

عنالبحثفيهكانزمنيستعادلو:نقول،لبةالغلوالأميةالمتجبر،

.زمردةعنكالبحثمفردة

المقابر.عتمةمنالخارجةالعربيةقراءةتعلمنا"الآداب9على

البكربدمهاالمضرجةالمغتصبةوهياليومالعربيةنتعلممنفعلي

؟.الكافرةبالأيديوالملوثة

مطرغسان

ماونقمباباب""الد

..ابكيناإابكر

التاثيرعنتحدثأنهالناصرعبدجمالالعربيالزعيمعنيروى

فكرهيخا،الروحامحودةالحكيمتوفيقلروايةالعميقوالثوريالوطني

الأدبيمارسهكذا:قالوأنه،شبابهأيامالوطنيوتوجههوسلوكه

السياسيةالأحداثفيوالفاعلالمباشر،غير،تأثيرهالعظيم

الكافحين.وعيفيالتأثيربطريق..الاجتنماعيةوالتغييرات

مجلةدورإلىنرى،الطريقهذاوعبر،السيادقهذافي...

المجلةفهذه..العربيالعالمفيجديدثقايخاوعيبلورةيخا"الآداب9

يتجددأنلهنحعثالذيالخصبمنيعامأأربعينوخلال-العريقة

في،المدىوشاسععميقأ،جدأكبيرآإسهامأقدمت-باستمرار

في،وتنويعهالأدبهذاإغناعفيالجديد،العربيالأدبنهوض

،تحرريعربيقوميوطنيأفتيباتجاءودفعهالعربيالأدبتغيير

فاعاط.

مطامحهوبلورة-إذن-العربيالأدببتغييرالاسهامطريقفعبر

"،الاداب"قدمت..والقوميةالتحرريةتوجهاتهوتجذيرالتجذدية

الوطنفيوجديدعامئقافيوعيبلورةفيالكبيرإسهامها،وتقدم

العربي.

ثة!ية8

آلاف:أي...(.الدسمالكبير،القطع)ومنمجلدأأربعون

..الفكريةوالطروحات..الأدبيةوالأنواع..والأعمال..الأسنماء

الأدبيةالتياراتمنالعديدوالعديد..والأبحاثوالدراسات

والعديد..""الآدابصفحاتعبرالنوررأت-الجديدةالشعرية

والقصةالشعرعالمفينجومأصارتالتيالأسماءمنالعديد

صفحاتفي،بدايةأضواؤها،تفتحتوالنقد،والدراسة

والسياسيةوالفكريةوالفنيةالأدبيةالمعاركوعشرات.(.)الآداب

على،إدريسسهيلأتاحهاالتيالحريةبكل،خيضتأيضأ،

مختلفوفيفعلأ،والمدافعةفعلأ،الديموقراطيةالمجلةهذهصفحات

.والأوطانالكتابوحرياتالفكرحريةعن،المراحل

!ية88

العربيالنهوضبداياتمعصدرت"الأداباأنصدفةوليس

التغييريةالتحرريةوالتوجهاتيوليو،ثورةوصعود،الحديثالقومي

الوطنيةالحركاتتصاعدومعالنلصر،عبدجمالقادهاالتي

العربيةالثقافيةالحركةوازدهار،كلهالعربيالوطنفيالجماهيرية

والنقدوالمسرجوالقصةالشعرفيالجديدتياراتوانتصار

الأساسيةالثقافيةالمراكزأهمأحد!االآدابفكانت...والدراسة

وصبر،،بجدارةفيهاوالفاعلة،التغيراتهذهلنتاجاتالحاملة

وعناد.،نفسوطول

الوطنيالتحررحركةفيوالتراجعاتالنكساتكانتوإذا

منوغيىها")الآدابفاعليةمدىفيسلبيأتأثيرأمارستالعربية

فإن..هذهالأخيرةالرمادسنواتخلال،الفكريةالثقافيةالمجلات



غيرها-مع-وهينفسها،ستجدد"الآداب9بأنالثقةكللدينا

تياربوجه-ومعاندةعنيدة-وتقفنفسها،تجددبأنملزمة

الانحدار.

إدريس.سهيلالصديقأيهابالانتظار،ونحن

،خبرةواعمقنضوجآ،اًكثر.جدكد.شباب:الأربعينفبعد

.!واعية،اقتحاميةبجرأةأيضصا،يتميز،أنبدفلا

ددصروبمحصم

والأورأقالميابررأنيةألاربعيةصبا!

مجلةفيالدينشمسصمليمحمدالساعرنثر

التاليالقال715(العدد)رقم"العربي"اليكفاح

من،وتتفرعتتوالدمازالت،ثقافةفرصلدةإنها.أئمالآدابمجلة

مجلةفإنأجيالها،تربيالتيوكالأم.اليومحتىعامأأربعين

35عامفجرمنبدءآ،الأدبيةالأجيالمنأربعةرثت""الآداب

،إذن""الآدابمجلة.29عتباتإلىوصولألها(،صدور)أول

الدكتورالصديقموسسهابعمراللهاطال.وأحفاد.اولاد،لهامجلة

روحآ،الشبابريعانفيمازالأنهعلىهذاادري!،سهيل

وفيفيهايصخ"للآداب"،الأربعينبصباحالاحتفالومع.وهمة

طفلةبعينيليليتزل"لم:بليلىقيسقاذهماموسسها،

اصبعا".إلاأمسعنتزدلم

وقد.أيضآومديدجديدعمراد)ءالآدابليكن:أيضآونقول

العشرنهايةفيالصادرالعددوهو،القديمةأعدادهامنعددآأخذث

العاشرةالسنةتموز/يوليو-،السابع)العددلعمرهاالأولىسنوات

للأخيرالعددأيضآوأخذت.أغوارهوسبرثفيهوتأملث6291(

،شباط،الثانيكانون3و2أو)الأعدادوهوإصداراتها،من

وهوواحد(،عددفي/مجموعة2991مارسفياير،آذار/يناير،

وسبرثأيضآ،فيهوتأملت،للمجلةالأربعينبثرىيحملالذي

تتغير.لمواشياء،المجلةفيتغيرتقداسياءأنفوجدت،اغواره

حيثمن29،إصدارغلافعنيختلف62إصدارفغلاف

26غلاف.العددمادةعنالاعلانوتوزيع،والاخراج،اللون

اسواحدهما،هلالينسكلعلىهندسيينبشكلينمشطوبأحمر،

في،عموديتوزيعالعددلموادالهندسدصوالتوزيع.أبيضوالآخر

عليه.هندسيشكل!يئمةوليسأخضر،29عددلونأنحين

اجمل62،عددإخراجانولاحظت...فأفقيالموادفهرساما

29.عددإخراحمن

وهو29،عددصفحاتعددعينههو62عددصفحاتعدد

بينفرقآولكنالعدد.بهذاألزمالملازمعددلعل.صفحة08

عددتوحيدمنالرغمعلى،إليهالانتباهمنبدلاالعددين

واحدعددصفحاتهي62لعددصفحةثمانينفإن.الصفحات

هي29لعددصفحةثمانينأنحينفي62(،/تموز/يوليو)السابع

فبراير،اذار/يناير،،شباط،العاني)كانونأشهرثلاثةصفحات

الفكر"،بثوونتعنىشهرية"مجلةهيالمجلةأنوحيث(.مارس

لإصداراتهاالشهريةالمادةأنذلكفمعنىشعارها،فيوردكما

تقريبآ.الثلثإلىتقلصت

نثاطومجال،إبداعيةكحيوية،المجلةهذهإن،الحقيقةفي

كما،الأذىمنالكثيراللبنانيةالأهليةالحرببهاألحقت،ثقافي

صدورهابانتظامالحربأصابتهالقد.المجلاتمنبسواهاألحقت

الأولىفضيلتها.الابداعيةمادتهابعضفياصابتهامثلنما،جهةمن

قبلها،كثيرةمجلاتماتت.الطريقعلىتمتولمحيةاستمرتأنها

فيأبديآصمتآ"سعر"مجلةقبلهاصمتتلقد.حروببلا

مجلة.""الأديبومجلة"حوار"،مجلةسكتتكذلك.الستينات

حتى،استمرتلديها،الحياةوإرادةصاحبها،،بعزيمةالآداب"9

على،تصوريفيستجددها،التيهيبالذاتالارادةوهذه،اليوم

هذه-")الآدابمجلةمعهاستدخلالتيالكبيرةالمنافساتمنالرغم

وإغراءات(،سلطويأو)نفطيقويبتمويلالزودةالنافسات

علي،حقهممن)وهذاالماللرائحةنفوسهمنهفالذين،للكتاب

هنا(.فيهاللتفصيلمجاللاحدودفيإنما،حالكل

ضعفنقطةالبعضيطنهما)وهو""الآدابمجلةدفعصقوة

فيلسلطةولاالسياسةفيلسلطةلامرتهنةوغيرحرةأنهاهيفيها(.

المحابررائحةمجذهربما.بالنفطتفخلاادريسسهيلثياب.المال

والثقافةالابداعحريةإن.أيضآنحنمجدناهوهذا.والأوراق

.أخرىمتعةتضاهيهالامتعةهيإنما.أيضآومكلفة،عزيزةحرية

نانجد29.و62بانفآإليهماالشارالعددينمقارنةنستأنف

فيهاالابداعلحسابفارقآيأتلمالمجلةعمرمنعامأثلاثينفارق

فينكسةنلمسذلكفيلعلنابل،هيمسؤوليتهامنليس)وذلك

الصوفي"مذكراتقصيدةأنمثلأ،سنجد،(.المجلةفيلاالابداع

الجديد،العددقصائدتضاهيهالا،القديمالعددفيا-لافي!بثر

وموحيةباطنيةعينها.الأخيرةالصبورعبدقصائدتضاهيهالاوربما

الحافي.بمثرمذكراتهي،الجاذبيةوشديدةجدآ

الصبورعبدعمارةفي،هي،يمسلاالذيالشعرمنجزء

لوتمنيتإننيحتىجدآآسر.شفافثتهلشذة،يمسلا،البلورية

فيحقيقة."تظللصلاحأناأعطيهاثم،ليالقصيدةهذهكانت

بهايبحرلماصنصلبحارجفت/ولووتضنيه،توجعهالقلب

لانلقاهماانملأخ/وذلكمياههافوقالظنقلاعينشرخاطر/ولم

ضيفيياأدعوكأنيرضيكوهللمنلقاهلانبغيهومالمنبغيه



"العذابهذاوهبتناأنتأدته؟/تعالىجيفةسوىتلقى/فلالمائدتي

اللهتعالى...برءلمولاموبوعالكونهذاالله/تعالىالآلاموهذه

؟.الموتأينالموتأينالموتشيء/فأينيصلحهلاالكونهذا

محمد.حالهعلىمازالالعيسىسلينمان"طريق"،عينهالعددفي

لوركا(،غارسيا)اغتيالغرناطةفيجريمةعنيكتبمطرعفيفي

"الذات"خمرة.طيبقمر،البابفتحلحسنالأخضر"و"القمر

.التسعيناتفينشوتهاستؤتي،معتقة62خمرة،الخشنلفؤاد

يشكا!،نلاحظكماالعدد."للحب"أغنيةلهكانتطاقةوشاذلى

62(.عامفيصادرانهننسالاحقيقيةشعريةنبضة

نجد؟فماذا،الأبحاثإلىنلتفت

للدكتوربحثآتضمالعدد،هذافيأنها،الأبحاثفيالطريف

29عددأنكماعبود"(،مارونعندومصادرها)"الثوريةسعدعلي

الخبزمملكةفيحربجوزيف)"آفاقعينهسعدللدكتوربحثآيضم

أيضآنجد.هناككانعماانفعاليةأكزهناسعدعليوالورد"(.

26عددففي.الراهبهانيإنه.العددينفييتكررآخرالسما

قصةله29عددوفي"،للتمثيلصالةفي"مقعدانقصةلهكانت

لهانيواحدحرفإضافةهوالعددينفيتغيرما."الدقائقاتحك"

أما.لقبمنعاريآهكذااسمهكانالقديمالعددففي.الراهب

اسميقترنأنضدشخصيآوأنا)د(.حرفاسمهسبقفقداليوم

هانيإبداعإلىشينآتضيفلنإن)د(.حالهبغيرالمبدع

الراهب.

،شرارةاللطيفعبد:أسماءذكرنا،منإلى،القديمالعددفي

محعيهلسا،غالب،ميسراورخان،الشفقيمحمدحيدر،محمد

عبدبدور،علي،صفديمطاع،الجبوريسلمان،صبحيالدين

.آدمعادلمورافيا،ألبرتوالآمير،ديزي،حسنالفتاح

سهيلالدكتور:التاليةالأسماءفيهفنجدالجديدالعددأما

يمنىالدكتورة،سعدعليالدكتور،سويدانساميالدكتور،ادريس

عبدفاتح،النابلسيشاكرالدكتور،ادريسسماحالدكتورالعيد،

محمد،حربلجوزفهيوالقصائد.الجناببكاظمقيس،السلام

اًما.الرفايعةباسل،العلاقجعفرعليالدكتور،الدينشمسعلي

الرفاعي،طالب،الراهبهانيالدكتورمنفلكلالقصص

شامي.برقوقجانسيت

منكثيرعنغابأنبعدالجديد،للعددعادطيبتقليد

القراءةبابوهو:االآداًبأمميزاتمنوكان،السابقةالأعداد

فيمارسه.اللاحقالعددفي،سابقعددكللموادالمتعددةالنقدية

.سويدانساميالدكتورالجديدالعدد

العصر.بثقافةمأخوذة62عددفيالثقافيةالإعلاناتاننلاحظ

ادريس/سهيلرواية/تحترقالتيالأخ!هـ"أصابعناالغلافعلينقرأ

سارترقصصعنإعلاناتالداخلفيالشهر".هذاتصدر

مطرجيعايدةوالسيدةادرير،د.نقلها)وقدكامووقصص

والإبداعالجهدفياسمهامقزنآهنا،أيضآ،لهاوالتحية..ادريس

شعراءدواوينبأسماعلائحةأيضآنقرأ."(االآدابصاحبباسم

.السمانلعادةكتابعنوإعلانآ،الآدابدارعنالصادرةالحداثة

الرهـجمةوبين،الشعريةوالحداثةالوجوديةبينهكذا،هكذا

هي،والثقافيةالأدبيةمجلاتناأهممنمجلةتتحرككانت،والأصالة

تاريخ،الأربع!تعامهابدخولها،دخلتالتي"،"الآدابمجلة

أبوابه.أوسعمن،الحديثالعربيالأدب

أبالآهغدم

تقذيمكانتتربيتهلأنرتجا،المسراتقليلعربيجيلمنأنا

أعيادآكانتفحياتنا،الذاتيةوالشجونالثوونعلىالعافةالقضايا

عيدالجلاء،عيد:الوسطفيرمادئةمنطقةولا،نكساتاو

وأخلالمنأوقبلمر،ثئم..الثورةعيد،الوحدةعيدالشهداء،

فإذا..الناصرعبدرحيل6791،نكسة،الانفصالنكسةبعد،من

خاضةونكساتأعيادآنضيفأنأمكننا،التفصيلفيدخلنا

صدورموعد،جدالبلاالأعياد،هذهطليعةفيوكان،بالمثقفين

،الحالوبطبيعة،بيروتمنشهركلمطلعمع"الاداب"مجفة

من""الآدابمنععليالرقابةإقدامفيتتجلىالنكساتكانت

..البلددخول

أدأو،الكلامه!ذاتفهمألأسثآ،الأصغرالأجيالحقمن

سهيلالدكتورلأستاذناطيبةمجاملة،الحالاتأحسنفيتعتبره

بعيرها،طريقتهعلى،احتفلالذي""الآدابصاحبإدرير

الأصغرالأجيالىهذهعلىأتمنئولكثني،فترةمنذالأربعينالسنوي

يقفزأنمعنىلتدركالمجاز،سبيلعلىجيلناتتقفصأنسئآ،

المجفةتلكليختطف،مكتبةأؤلإلىالعمرمطلعفيشاب

يتصذرهاقائمةالأؤلالخارجيالغلافعلىمطالعآ،المستطيلة

السلاموعبدالعراقيالستابشاكروبدراللبنانيحاويخليل

الفلسطينيعثاسوإحسانالمصريمندورومحمدالسوريالعجيلي

شكريومحمدالجزائريوطاروالطاهرالسودانيالرحمنعبدوجيلي

اليمانيالمقالحالعزيزوعبدالسعوديالقرلثياللهعبدوحسنالمغربي

كانتفهل..وغيرهموغيرهموغيرهمالتونيصمودالدينونور

؟.تكونأنللجامعةينبغيكماعربئةجامعةأمأدبثةمجفةتلك

هناككانبل،عشوائيةجمععمليةالأسماعهذهحشديكنولم

ممسوكقانونوهو،للمجفةالعامالايقاعيضبطداخليقانون

لأجيالمضاعفآثقافيآفنيآفرحآ،القطافعندتوفر،صارمةبثروط

..الآدابهذهمناخفيوتترعرعتترب

المستوىوقياس،المستوىهو،أحسبكما،الشروطهذهاؤل

كانالآدابلقانونالثانيالشرطلأن،ذاتهبحذمشكلةالفئي



وأعداءغربةجديدلكلكانوثماالتجديد.تيارإلىالانحياز

الاعترافعلىالاجماعفإن،التكوينطورفيلاتنرالومقاييس

مستحيلأ،يكنولمصعبآكانذاكأوالنمقلهذاالفنيبالمستوى

شرطآوقرائها،كتابهامنالمؤلف""الآدابناديعلىأملىماوهو

ماوهو،المخالفللرأيالصدروائساعالحوار،هوضروريآ،ثالثآ

المجفةتكففحيث"الآدابمنالماضيالعدد"قرأتبابعنهنجم

والقصائدالمقالاتلقراءةبالنقد،المعنئينأوالنفادمنثلاثة

نأنمقكلصاحبحقومنعدد،اخرفيالمنشورةوالقصص

علىبدورهيرذأنهذاحقومنالناقد،على،لاحقعددفييرذ،

الاختياراتإلىلبسدونمنحازثقافيمناخفييتئمكئهوهذاالرذ،

وأخلافاتمنتضاعيفهافيماعلى،العربيةالتحررلحركةالعافة

هذهإنالقولويمكن.الحوار.مائدةعلىمطروحةإشكالات

عربيينجيلينوعيتشكيلفيأسهمتسعنيفوبعضهاسالحوارات

علىشخصية(خصومات)وأحيانآصداقاتوأنشأت،الأقلعلى

كفه.العرببالوطنامتداد

،مرةلأؤل،اسميرأيتعامآ،ثلاثينقبلالشهر،هذامثلفي

منلدفيكان"."الآدابلجفةالأؤلالخارجيالغلافعليمطبوعآ

وأونسيتهاقصيدةأرسلتقدوكنتعامآ،عشرخمسةالعمر

تلكالمجلأتمجفةفمراسلة،بالنسياننفسياًقنعأنحاولت

إحساسيمنوزادغريبآ،تطاولأيعذكنتالذيالفتىإلىبالنسبة

فيهاكنتالتيحمصمدينةفيمعروفآشاعرآأنالتطاولبذلك

بريدفيفنعثرنها"الآداب"إلىقصيدةارسلأنلهسبق،أعيش

وإخلاصببسالةتخوض""الآدابأنآنذاكلأدركأكنولم،القراء

قلبيكاداسميرأيتحينفإئنيولهذا،الحديثالشعرمعركة

صلاحالمرحوماسمللىبل،اسميللىلاطويلأ،وحذقت،يقف

بعدفيما،اكتسبتقصيدةالعددذلكفيلهكانالذيالصبورعبد

وتساءلتإ،خصيببنعجيبالملك"مذكراتهي،كبيرةشهرة

"لاالذيهذا،"الآدابصاحبشخصيةعننفسيوبينبيني

اسمجوارإلىعشرةالخامسةفيفتىاسميضعأنعن"يتوؤع

على.فأكز.أكزوأتعرفأكبرأنعليوكان.الصبور.عبدصلاج

وأشابساعراسم،مرةوغيرذلكبعد،وضعتالتيالمجفةهذه

ذلكفييحكمهالامشهورقاصقأوكبيرساعراسمقبلشابقاصق

..حذإبعدإلىالفرصوإعطاءالاقتناعلأل

بدايةمع،العربيالتحررحركةلصعودالبيانيالخطوانكسر

هذهالتحررحركةمنجزءموضوعيآ،"،"الآدابولأنالسبعينات

فقد،سياسيةجهةمنواحدآقرشآعامأ"ربعينعبرتتلقلموإن

إدريسوعايدةسهيلالحاربينعلىوكانالانكسار،بحالةتأترت

ولو(("الآدابإصدارويواصلااللبنانيةالحربظروفيتحذياأن

لهماإنسانئآامتدادآالمجفةهذهأصبحتفقد..متقطعبشكل

إحدىفيلقرائهسهيلالدكتوربوجأنسلاأن!وإنوللقراء.
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خرجتلحادثكريماتهإحدىتعرضتعندما""الآدابافتتاحيات

الله.بحمدسليمةمنه

عاودنيولقد،مجفةلاأسرةهذهبأنشعرتأفئي-اذكرسيومها

للآدابافتتاحية،وجيزةمذةمنذقرأتعندما،ثانيةالشعورهذا

الفتيانواكتهلالطفلكبرلقداللهيا،إدريسسماجالدكتوربقلم

.جديدةبخبراتولكنفتؤتنابحماسةيكتبالأمسطفلذاهووها

ختامفي""الآدابلصاحبأقرأوأناعينيمندمعةطفرت

""الآدابإصدارفيالاستمرارعلىنفسي"عاهدت!الأخيرةافتتاحيته

..الحياةقيدعلىدمتما

قيدعلىدمتماللآدابوفيآأظلأن"وأعاهدك:أقولوله

.."الحياة

.عيد.الاداببل..؟الادابعيد

مرأحمذ

دلتونسيةا"الصدىيدةجر)عن

(29-ع-9يخبتار

قئانينزارلمنشوراتالحصريالموزع

بيروتساب8الآو18


