سؤال
الكتابة
�شهد الوطن العربي منذ بداية القرن الع�شرين ظهور عدد من املجالت الأدبية التي ا�ستقطبت
�أقالم كبار ال ُك ّتاب واملبدعني ،ثم �أختفت ،كما ظهر يف بالدنا عدد منها ومل يختلف حظها عن
تلك املجالت .ويف هذا العدد تطرح «غيمان» �س�ؤال الكتابة عن العوامل التي �أدت �إىل ظهور
تلك املجالت واختفائها.

العوامل التي �أدت �إىل ظهور املجالت
الأبية واختفائها!
الأجواء ال�سيا�سية ...واخليبات االقت�صادية
باألفكار العلمية املتقدمة ،بل كانت
ال ريب في أن املجالت الثقافية
كل منهما تناقش أحدث النظريات
كان� � ��ت أكثر ع� � ��دداً ومس� � ��احة في
العلمية وأعظمها ج� � ��رأة يومذاك،
مطلع القرن العشرين ولغاية الربع
كنظري� � ��ة التط� � ��ور ل� � ��دارون مث ً
ال.
األخي� � ��ر منه؛ ليس في بلد معيaن
وفي مقتب� � ��ل الثالثينيات من القرن
م� � ��ن البل� � ��دان العربي� � ��ة ،وإن كانت
املاضي ظه� � ��رت في مص� � ��ر أيضاً
مصر أغناها بالفعل في هذا النوع
ثالث مجالت كان� � ��ت مناراً للثقافة
من املجالت ،ب� � ��ل في عموم الدول
األدبية ،هي" :الرسالة" ،و"الثقافة"،
العربية ،كلينان وس� � ��ورية والعراق
و"الرواي� � ��ة" .وكانت ه� � ��ذه املجالت
وغيرها.
خ�صباك
�شاكر
>
ميداناً لنش� � ��ر اإلبداع� � ��ات العربية
فمن� � ��ذ بداية القرن العش� � ��رين
عموماً ولي� � ��س اإلبداعات املصرية
برزت في مص� � ��ر مجلتان مهمتان
فحسب .ثم ظهرت في أوائل األربعينيات مجلة
جداً ،هما "املقتطف" و"الهالل" ،وكانتا حافلتني
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"األدي� � ��ب" اللبنانية واحتل� � ��ت مكانة مرموقة في
عالم األدب ،فقد أفسحت صدرها لنتاج الشباب،
الش� � ��عري والقصصي ،مبا يحمل من جتديد في
األس� � ��اليب واملفاهيم .وكانت حاضنة للعديد من
الشعراء الش� � ��باب الذين صاروا من كبار شعراء
العالم العربي .واحلقيق� � ��ة أن عقد األربعينيات
م� � ��ن القرن املاضي في لبن� � ��ان كان عقد ازدهار
الثقافة ،وقد ظهر العديد من املجالت الثقافية،
من أمثال "الطريق" و"شهرزاد" .ثم تواصل ظهور
أمثال هذه املجالت في عقد اخلمس� � ��ينيات ،من
أمثال "اآلداب" و"ش� � ��عر" .وكان� � ��ت هذه املجالت
تتميز بتبشيرها باألفكار واألساليب اجلديدة في
الشعر واألدب والثقافة عموماً ،والتي استقطبت
األقالم الشابة على نحو اخلصوص.
ه� � ��ذا هو حال املج� �ل��ات األدبي� � ��ة والثقافية
في بعض البلدان العربي� � ��ة .أما ما يخص بلدي
(الع� � ��راق) فأزعم أنه ش� � ��هد وضع � � �اً متفرداً في
ميدان املجالت والصحف الثقافية .فمنذ أوائل
الثالثيني� � ��ات من الق� � ��رن املاضي ،وه� � ��ي الفترة
الت� � ��ي نال العراق فيها اس� � ��تقالله م� � ��ن الهيمنة
البريطاني� � ��ة وصار عضواً في عصبة األمم ،كان
هناك تشجيع حكومي وشعبي للثقافة .والالفت
للنظ� � ��ر أن الرغبة في إص� � ��دار املجالت األدبية
والثقافية لم تكن مقتصرة على عاصمة البالد،
كما هو الشأن عادة ،بل كانت هناك منافسة من
امل� � ��دن اإلقليمية ،مثل املوصل والبصرة والنجف
واحللة والناصرية .وكان� � ��ت مدينة النجف على
نحو اخلص� � ��وص مدينة ثقافي� � ��ة مبعنى الكلمة،
وكانت تعج بالش� � ��عراء واألدب� � ��اء وعلماء الدين.
ففي ميدان األدب مث ً
ال ظهرت فيها منذ أواسط
الثالثيني� � ��ات مجلة احتلت الص� � ��دارة في ميدان
األدب ،هي مجلة "الهاتف" .وقد حملت "الهاتف"

راية القص� � ��ة عالياً ،وت ََخ ّرج على صفحاتها عدد
م� � ��ن القصصيني الرواد؛ وال عجب فمؤسس� � ��ها
(جعف� � ��ر اخلليلي) كان م� � ��ن القصصيني الرواد.
وأنا ش� � ��خصياً أدين بالكثير له� � ��ذه املجلة ،فقد
احتضنت إنتاجي املبكر منذ أواسط األربعينيات.
وال أدري إن كن� � ��ت مبالغ � � �اً أو متحيزاً لو قلت إن
العراق قد حظ� � ��ي منذ ثالثينيات القرن املاضي
بأكبر عدد من املجالت اإلقليمية ،مقارنة بالبالد
يتسن
العربية األخرى .لكن املجالت العراقية لم
ّ
لها الذيوع واالنتشار خارج العراق شأن املجالت
الثقافي� � ��ة املصرية واللبناني� � ��ة .وال أدري ما هو
السبب .ومما ال ش� � ��ك فيه أن ظهور هذا العدد
الكبير من املجالت الثقافية في العراق في تلك
الفت� � ��رة مؤش� � ��ر حقيقي إلى إقب� � ��ال الناس على
القراءة .وقد حظي الش� � ��عر بالنصيب األكبر من
اإلقبال .وهذا أمر ليس غريباً ،فقد كان العراق
دائماً وأخيراً الش� � ��عراء .ويكفي العراق فخراً أن
ينبع فيه شيخ شعراء العربية :أبو الطيب املتنبي،
وأن ينب� � ��غ فيه في الزم� � ��ن احلاضر :اجلواهري
والسياب ونازك والبياتي وسعدي يوسف.
وأعود إلى صلب السؤال املطروح" :ما العوامل
الت� � ��ي أدت إلى ظهور تلك املجالت واختفائها؟".
وابتدا ًء ال بد م� � ��ن القول إن أمثال تلك املجالت
الثقافية قد انحس� � ��ر ظلها منذ السبعينيات من
القرن املاضي في عموم البالد العربية ،والسيما
في العراق .وأستطيع التحدث عن هذه الظاهرة
في بلدي :العراق ،وال أدعي لنفسي حق التحدث
عن البلدان العربية األخرى؛ ولكن أحسب أنني
إذا حتدثت عن العراق فلن أكون بعيداً عن أجواء
الدول العربية األخرى.
وبإمكاني الق� � ��ول إن العامل األساس� � ��ي في
انحس� � ��ار اإلقبال على ق� � ��راءة املجالت الثقافية
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هو األجواء السياس� � ��ية التي طغ� � ��ت على البالد
منذ مطلع الس� � ��تينيات من القرن املاضي والتي
أثرت عل� � ��ى الطالب والش� � ��باب واملعلمني (وهم
غالبي� � ��ة الس� � ��كان املتعلمني) ،وش� � ��غلتهم عن أي
نش� � ��اط ثقافي محايد .وهذا التوجه السياس� � ��ي
من قبل الس� � ��لطة لم يعد يتي� � ��ح ألولئك الذين ال
يؤمنون بطروحات السلطة أن يصدروا مجالت
ثقافية مستقلة أو حتى إمكانية احلصول عليها.
وكان هذا التوجه السلطوي جتاه الثقافة قاصم
الظهر للمجالت الثقافية.
طبعاً هناك أسباب ثانوية أخرى النحسار نفوذ
املجالت الثقافية في زمننا احلاضر ،وتش� � ��ارك
البالد العربية كافة في هذه األسباب؛ فالضياع
الذي يعانيه الشباب ،واخليبة التي تتملكهم في
إمكانية حتسن األوضاع السياسية واالقتصادية
في بلدانهم ،قد صرفهم عن االهتمام بالثقافة.
ونحن نعلم أن معدل البطالة في بلداننا العربية،
وخصوص � � �اً بني الش� � ��باب ،مرتفع جداً ،قياس � � �اً
مبعدالت البطالة في ال� � ��دول املتقدمة ،فإذا لم
يكن يتيسر للشاب لقمة العيش ،فكيف ميكن أن
يفكر بالثقافة؟
وهناك عام� �ل��ان آخران أضعفا اإلقبال على
ق� � ��راءة املجالت والصحف الثقافي� � ��ة في العالم
أجمع ،وهم� � ��ا التلفزي� � ��ون ،ومؤخ� � ��راً االنترنت؛
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فالساعات التي بات ينفقها الفرد أمام التلفزيون
قد استهلكت الوقت الذي كان ينفقه في القراءة.
فإذا كان الفرد األمريك� � ��ي ينفق أمام التلفزيون
حوال� � ��ي ثماني س� � ��اعات يومياً ،حس� � ��ب إحصاء
إحدى املؤسس� � ��ات املتخصصة ،فكم ساعة ينفق
الفرد العربي ي� � ��ا ترى؟ وبالتالي ،كم يتبقى لديه
من ساعات ينفقها في قراءة املجالت الثقافية؟
أما ما يخص االنترنت -وأمره على أية حال
أهون من التلفزيون ،ألنه يشتمل على مواد ثقافية
قد تعوض عما هو موج� � ��ود في املجالت -فقد
أصبح املنافس األول للمجالت الثقافية ،بل بات
املهدد اخلطير لوجوده� � ��ا؛ ففي بلد متقدم مثل
الواليات املتحدة األمريكي� � ��ة انخفضت مبيعات
الصحف اليومي� � ��ة الكبرى واملج� �ل��ات الثقافية
انخفاضاً عظيماً ،مما اضطرها إلى االس� � ��تغناء
عن عدد كبير من العاملني فيها ،ولوال اعتياشها
عل� � ��ى اإلعالنات التجارية الضط� � ��ر الكثير منها
إلى االحتجاب.
وهكذا نرى أن احتجاب الكثير من املجالت
الثقافي� � ��ة في بلداننا أو توقفها عن الصدور بعد
أعداد قليلة أمر طبيعي ال يستدعي االستغراب.
وأعتقد أن الس� � ��نني القادمة ستش� � ��هد انحساراً
أعظم لها.

سؤال
الكتابة

اال�ستغناء عن احلافز
كثي� � ��راً ما أرى في حياة اإلنس� � ��ان
نوعه.
ا وصبياً وفتياً
جنيناً ووليداً وطف� �ل � ًاملش� � ��كلة -إذاً -ف� � ��ي عزوف
وشيخاً -أمثولة حلياة املجلة األدبية
املجل� � ��ة ع� � ��ن تص� � ��در اهتمامات
منذ تخلقها فك� � ��رة ،ووجودها حقيق ًة
الكتاب والقراء .وتراجع أولويتها
في تلك األعداد الصفرية التي تسبق
في برنامج القراءة والتثقف يعود
انطالقتها ،حتى استوائها ورسوخها
ألس� � ��باب أخرى ،جتعلنا غالباً -
ثم ذبولها وموتها.
كما هو ش� � ��أننا العربي املعاصر-
وكما ترتبط قوة الوليد ومواجهته
نتغنى مباضي مجالتنا ونتساءل
مث ً
احلياة مب� � ��ا يتلقاه جنين � � �اً من رعاية
ال :أين لنا مبجلة كـ«الرسالة»
ٍ
ظروف
وعناي� � ��ة ،ومبا يحيط ب� � ��ه من
جتم� � ��ع ال ُكتّاب والق� � ��راء العرب
> حامت ال�صكر
�باب حياة ،يكون للمجلة األدبية
في أقطارهم املش� � ��تتة؟ وأين لنا
وأس� � � ِ
هذا الوجود الغني واملليء واحليوي ،ما يكسبها
مبجلة واضحة الهدف واألثر كـ«اآلداب» ،وطليعة
الدميومة ،ويضمن لها األثر في سياقها.
في التجدي� � ��د واحلداثة كـ«األق� �ل��ام» ،ومحيطة
وم� � ��ن خالل جتربة العمل ،وقبل ذلك القراءة
باألدب الغربي كـ«اآلداب األجنبية»؟ بل نتس� � ��اءل
والكتاب� � ��ة ،في املجالت الثقافي� � ��ة عامة واألدبية
حتى عن تلك املجالت التي لم تتوقف باملوت أو
خاصة ،وج� � ��دت أن التخطيط اجليد املس� � ��بق،
تتجمد بتعثر اإلصدار وتذبذب املستوى ،وجدوى
والرؤية التي تربط املطبوع باحمليط ،هما اللذان
حضورها اإلسمي دون أثر.
يكسبان املجلة حضورها وأثرها وفاعليتها.
ال ش� � ��ك أن العاملني على إص� � ��دار املطبوع،
لقد دأَبنا -شأن عاداتنا العربية في السياسة
الس� � ��يما الرس� � ��مي املدعوم من الدول والهيئات
واملجتمع -أن نعلل ضعف الدور الثقافي للمجالت
الثقافية املكرس� � ��ة ،يتس� � ��رب إلى نفوس بعضهم
اليوم مبا هو خارجها ،وكأنها ال تعاني مشكالت
كس� � ��ل وراحة مبعثهما ضمان املوقع ،واالستغناء
جوهري� � ��ة تتعل� � ��ق بهويته� � ��ا وأدائه� � ��ا وخططها،
ع� � ��ن احلاف� � ��ز ،فال جتد دأب � � �اً أو حرص � � �اً على
وصلتها بالك ّت� � ��اب والقراء ،وقب� � ��ل ذلك بقضايا
التطوير .فاملجلة ال تعدو أن تكون جتميعاً لنص
عصرها وش� � ��ؤونه القائمة .فرحنا -مث ً
ال -نلقي
من هنا وآخر من هناك ،جتتمع ليصدر بها عدد
أس� � ��باب انتكاس املطبوع على مزاحمة الوسائل
ال يضي� � ��ف إ َّال رقماً لسلس� � ��لة اإلصدار ،الذي ال
والوس� � ��ائط املجاورة له ،كالتلفزيون واإلنترنت.
يح� � ��رص على انتظامه القيم� � ��ون على املجالت،
وهذا ما تدحضه الوقائع؛ فالغرب الذي سبقنا
وال يربطهم بقارئهم موعد محدد ،كما كان شأن
إلى تل� � ��ك الهب� � ��ة التكنولوجية وجنون الش� � ��بكة
املجالت الثقافية ش� � ��هرية اإلصدار والتي تصل
العنكبوتية وح ّماها لم تختف مجالته العريقة أو
إلى أيدي قرائها في موعد ثابت ،متحدية ظروف
مالحقه الثقافية الهامة .كما أن صلتنا بالوسيط
اإلرسال والبريد والشحن والرقابة أيضا.
اإللكتروني املنافس للمطبوع الورقي لم يرق إلى
وغياب التخطيط علة أخرى في أزمة املجلة
الدرجة املخيفة واخلطي� � ��رة ،ال في كمه وال في
الثقافي� � ��ة خاص� � ��ة ،فال جتد مح� � ��اور أو ملفات
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مح� � ��ددة مس� � ��بقاً حت� � ��اول اس� � ��تيفاء القائم من
مش� � ��كالت الكتابة والثقافة ،ما يجعل املجلة في
قلب املشهد ،ال على هامشه أو في حواشيه.
ال ش� � ��ك أننا كنا نعمل ف� � ��ي حترير املجالت
الثقافية ف� � ��ي عصورها الذهبية ،حيث التواصل
العرب� � ��ي ممك� � ��ن ،واملراس� � ��لني منتش� � ��رون ف� � ��ي
العواصم ،والكتاب يتس� � ��ابقون إلى االس� � ��تجابة
لالستكتاب والكتابة واملساهمة .وكانت األحداث
كلها حاضرة في صلب مواد املجلة .وفض ً
ال عن
ذل� � ��ك كان للمج� �ل��ات -ومازلنا ف� � ��ي حيز الفعل
املاضي! -دور أخالقي ،فهي تقدم ما ينمي لدى
الكاتب والقارئ اإلحساس بالواجب األخالقي،
وقي� � ��م احل� � ��وار البن� � ��اء واملب� � ��ادئ الس� � ��ليمة في
التعامل الثقافي ،بال تش � � �نُّج أو مهاترة أو تزوير
وتدلي� � ��س ...وكان� � ��ت املج� �ل��ات العربية تتخطى
الق ُْطرية الضيقة ،وتنجز حصتها في املش� � ��روع
الثقافي الواحد ،وجتلي جانبه اإلنس� � ��اني أيضاً،
عبر توثيق الصلة بالثقافة اإلنسانية.
وعل� � ��ى الصعيد النظري ،كانت املجالت التي
عملت في حتريرها لس� � ��نوات ال تكرس هويتها
األدبية مبعزل عن الفنون األخرى .ففي “األقالم”
مث ً
ال ،والتي كان عنوانها اجلانبي يقدمها للقارئ
كمجلة ل� �ل��أدب احلديث ،لم نك� � ��ن نغفل الفنون
األخرى ،كاملسرح والتشكيل والسينما واملوسيقى
واآلثار ،وحتى النش� � ��اط األكادميي والرس� � ��ائل
اجلامعي� � ��ة ،ونحاول -ح� �ي��ن نختم الع� � ��ام دائماً
بعدد خاص وضخم -أن نستوفي تلك اجلوانب،
ونصدر العدد مكرس � � �اً لواح� � ��د من تلك الفنون،
بجانب الزوايا الش� � ��هرية التي ترصد النش� � ��اط
في تلك احلقول وتنق� � ��ده وتعرضه .كما كنا في
احلوار واللق� � ��اءات نس� � ��توفي املبدعني في تلك
الفنون املختلفة ،فض ً
ال عن االستيفاء اجلغرافي
العربي .فملفات “األقالم” قدمت للقارئ وألول
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مرة املش� � ��هد التحديثي للقصيدة في السعودية
منتصف الثمانينيات ،وع ّرفت بالتيارات اجلديدة
للشعر في املغرب ،وكذلك العدد اخلاص باألدب
اليمني واألس� � ��ماء الفاعلة في حتديثه ،وما تاله
من أعداد أو س� � ��بقه ،حول األدب في فلس� � ��طني
وس� � ��واها من األقطار العربي� � ��ة ،وكذلك األعداد
ملح ٍة ،كأدب املرأة
النوعية املخصصة لقضاي� � ��ا َّ
وقصيدة النثر والقصة القصيرة جداً والس� � ��يرة
الذاتية وسواها .وأعتقد أن مثل هذه التجارب
ممكنة اليوم ،رغم الصعوبات اللوجستية وضعف
التواص� � ��ل ،أو كثرة املوانع واحمل� � ��ددات؛ لكن بنا
حاجة إلرساء الطابع احلضاري للمجلة الثقافية،
وانتظام صدورها ،وشمول موضوعاتها جلوانب
الثقافة املختلفة ،واعتماد املعايير الس� � ��ليمة في
النش� � ��ر ،دون مجام� �ل��ات أو حتيزات عاطفية أو
متعاطفة لغرض أو مقصد أو معتقد.
وال أجد سبباً يبرر الضعف في املطبوع ،لغ ًة
وإخراجاً ،فهما ش� � ��يئان مكم� �ل��ان لهوية املجلة،
الت� � ��ي يجب أن تكون واضحة في فكر مصدريها
والعامل� �ي��ن فيها قبل ال� � ��والدة واإلصدار ،وذلك
يجعل هدفها واضحاً من بع� � ��د لكتَّابها وقرائها
معاً ،ويضمن أثرها في مجالها ،ويهبها أس� � ��باب
الدميومة ،ومينع عنها اجلفاف والذبول.
لقد كن� � ��ا نعم� � ��ل فريق � � �اً واحداً يلت � � � ّم حول
املجلة كمش� � ��روع ثقافي ،له هدف واستراتيجية
وإج� � ��راءات ومبادئ ،تترس� � ��خ حت� � ��ى عند تغير
احملررين؛ ألن فلس� � ��فة املطب� � ��وع وهويته كفيالن
بضمان اس� � ��تمراره وتطويره وبقائه في الذاكرة،
حتى إن حالت أس� � ��باب خارجية دون اس� � ��تمرار
وصوله لألي� � ��دي التي ألفت تل ّقي� � ��ه في موعده،
فما ينجز خالصاً للثقافة يبقى دون شفاعات أو
إكراهات وادعاءات.

سؤال
الكتابة

االنرتنت والف�ضائيات وحجب الدعم املادي
ما معنى إصدار مجلة أدبية في
للشاعر حلمي سالم.
وقتنا الراهن؟ حيث ّ
تلف الش� � ��بكة
قام� � ��ت مجل� � ��ة "الكلم� � ��ة" ،التي
العنكبوتية ،بخيوطها اإللكترونية،
يصدره� � ��ا عل� � ��ى االنترن� � ��ت الناقد
أط� � ��راف املعمورة ،وتبش� � ��ر بثقافة
املص� � ��ري الدكتور صب� � ��ري حافظ،
عوملي� � ��ة كوني� � ��ة تطم� � ��س الهويات
بنش� � ��ر ه� � ��ذه القصي� � ��دة ،محطمة
واللغ� � ��ات والعالم� � ��ات الفارقة بني
بذل� � ��ك س� � ��لطة الرقي� � ��ب وحقه في
الثقاف� � ��ات ،أو لن ُق ْل :ته� � ��دد بنهاية
مصادرة وعينا ووصايته على الفكر
التن� � ��وع الثقاف� � ��ي ،بالطريقة ذاتها
واإلبداع.
التي ادع� � ��ت فيها نهاي� � ��ة التاريخ.
إن حرية التعبير هي أجمل إجناز
ورمب�� ��ا جن�� ��د ف�� ��ي ه�� ��ذا الكالم > ه�شام علي بن علي
يتحق� � ��ق مع ه� � ��ذه الثقافة احملمولة
تصريحاً هامساً بأهمية وضرورة
على شبكة االنترنت .هناك صفات
وج� � ��ود مج� �ل��ات ثقافية وأدبية ف� � ��ي كل بلد من
إيجابية أخرى كثيرة ،لس� � ��نا بص� � ��دد ذكرها في
بلدان العالم ،تعبر عن آداب وثقافات ش� � ��عوبها،
هذا املقال؛ لك� � ��ن العودة إلى الس� � ��ؤال املطروح
وتترجم آداب العالم وثقافاته .أما إذا اختفت مثل
في البداي� � ��ة :هل تغني الثقاف� � ��ة االفتراضية أو
هذه املجالت الوطنية ،فإننا سنواجه ذلك اليوم
الشبكية عن الكتاب واملجلة بصورتها التقليدية
الذي يق� � ��رؤ فيه أدباء العالم ،العالم الثالث على
الورقي� � ��ة؟ بديه� � ��ي أن الس� � ��ؤال ال يحتمل إحدى
نحو خاص ،مجالت معينة مثل "نيويورك ريفيو
اإلجابت� �ي��ن ،أي :اإليج� � ��اب أو الس� � ��لب ،بقدر ما
بوك" ،أو "لوموند ديبلو ماتيك" ،أو "كرونيكل" ،أو
يفتح أفقاً للتأمل والتفكير في مستقبل املجالت
غيرها من املجالت األدبية الثقافية التي تصدر
الثقافية .وهو ما يعيدنا إلى القضية األساسية
في أمريكا وأوروبا وتس� � ��تطيع املنافسة والبقاء،
عن احلاجة إلى املجلة الثقافية أو األدبية.
في ظل حتديات الكت� � ��اب اإللكتروني واملجالت
إن تتب� � ��ع تاريخ املج� �ل��ات الثقافي� � ��ة العربية
احململة على ش� � ��بكة االنترن� � ��ت .وال بد هنا من
الب� � ��ارزة ،مث� � ��ل" :املقتطف"" ،اله� �ل��ال"" ،الكاتب
اإلش� � ��ارة إلى امليزات التي حتملها هذه املجالت
املصري"" ،أبوللو"" ،الرسالة"" ،اآلداب" وغيرها،
أو هذا الش� � ��كل من الكتابة والنش� � ��ر اجلديدين،
يبني لنا ارتباط هذه املجالت مبش� � ��اريع ثقافية
اللذين يفرضان علينا حتديات عنيفة ،ويفتحان
وتاريخي� � ��ة ،وباجتاهات وتيارات ثقافية وفكرية،
أمامن� � ��ا آفاق � � �اً جديدة حلرية التعبي� � ��ر .فاملجلة
ولقد لعبت دوراً فكرياً وثقافياً ،كما أنها أسهمت
املنش� � ��ورة على الش� � ��بكة العنكبوتية حتررنا من
بوالدة وع� � ��ي ثقافي وسياس� � ��ي نهضوي ،قومي
س� � ��لطة الرقيب ومصادرته لألف� � ��كار واإلبداع.
وحداثي.
وأذك� � ��ر على س� � ��بيل املث� � ��ال ما جرى ف� � ��ي العام
فمجالت مث� � ��ل "الهالل" و"املقتطف" و"املنار"
املاضي مع مجلة "إبداع" في مصر ،التي تعرضت
ارتبطت بالنهضة الفكري� � ��ة واألدبية .وارتبطت
للمصادرة والتوقيف بسبب قصيدة "ليلى مراد"
مجلة "أبوللو" بالرومانسية العربية .بينما فتحت
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سؤال
الكتابة
مجلة "حوار" أفقاً للحداثة الشعرية .واستطاعت
مجلة "الرس� � ��الة" أن توجه رس� � ��الة حوار لألدباء
العرب في كل األقطار ،وقد شارك في مناقشاتها
وقضاياها عدد من األدباء اليمنيني.
أتوقف قلي ً
ال عند مجلة "اآلداب" التي تصدر
س حتريرها
ع� � ��ن دار اآلداب ف� � ��ي بي� � ��روت ،و َرأَ َ
األديب س� � ��هيل إدريس .هذه املجلة حتتل مكانة
متمي� � ��زة في الثقاف� � ��ة العربي� � ��ة املعاصرة؛ ليس
بس� � ��بب اس� � ��تمرارها ألكثر من نص� � ��ف قرن من
الزمان ،بل الرتباطها باملشروع القومي التحرري
العرب� � ��ي ،ولتعبيرها الفك� � ��ري واألدبي عن هذا
املش� � ��روع .إن مجل� � ��ة "اآلداب" ،ف� � ��ي مس� � ��يرتها
من� � ��ذ  ،1953ارتبطت بحرك� � ��ة القومية العربية
املناهض� � ��ة لالس� � ��تعمار والصهيوني� � ��ة ،وأبرزت
فك� � ��ر القومي� � ��ة العربي� � ��ة وأدبها ،كم� � ��ا ظهر في
صفحاتها كل التيارات األدبية العربية واملواقف
األدبية وحت� � ��والت القصي� � ��دة العربية احلديثة.
وميك� � ��ن القول إن مجل� � ��ة "اآلداب" مثلت مختبراً
لإلبداع العرب� � ��ي وللتعبير احلر .ونس� � ��تطيع أن
نتعرف على االجتاهات األدبية وأطوار صعودها
وس� � ��قوطها من خالل مجلة "اآلداب" .فاالجتاه
الوج� � ��ودي مث ً
ال ظه� � ��رت تأثيرات� � ��ه العربية على
صفحات مجلة "اآلداب" ،وقرأنا نقد الفلس� � ��فة
الوجودي� � ��ة وأدبها في املجلة نفس� � ��ها ،وذلك في
أعق� � ��اب هزمية يوني� � ��و  .1967وهكذا األمر مع
التيارين املاركس� � ��ي والبنيوي ،وم� � ��ا بعدهما من
اجتاهات وتيارات ،ش� � ��اهدنا حضورها وغيابها
عل� � ��ى صفحات ه� � ��ذه املجلة .ولي� � ��س غريباً أن
تكون مجلة "اآلداب" أول املنابر الثقافية العربية
التي يطالها اإلرهاب الفكري املتزامن مع عودة
االس� � ��تعمار واإلمبريالية إل� � ��ى املنطقة العربية.
وقضي� � ��ة صاح� � ��ب دار املدى م� � ��ع رئيس حترير
"اآلداب" ال ت� � ��زال حاض� � ��رة ف� � ��ي األذهان .ففي
زمن انهيار القومية العربية وحركتها التحررية،
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ال بد م� � ��ن تصفية الوعي القوم� � ��ي العربي وكل
الوس� � ��ائل التعبيرية املرتبطة بهذا التيار .هكذا
جند أنفسنا وجهاً لوجه ،مرة ثانية ،أمام السؤال
اإلش� � ��كالي ع� � ��ن أهمي� � ��ة املج� �ل��ات األدبية في
وقتنا الراهن .ما ج� � ��رى ويجري ملجلة "اآلداب"
ومحاوالت إيقافها ،يؤكد أهمية وضرورة وجود
مجالت ثقافية وأدبية تعبر عن هويتنا الثقافية،
وتعلن حضورن� � ��ا التاريخي السياس� � ��ي في هذا
العالم الذي حتاول في� � ��ه القوى الكبرى الهيمنة
على شعوبه وثقافاته.
ينبغي أن أش� � ��ير أيضاً إلى التجربة الفريدة
س حتريرها
ملجل� � ��ة "الطليعة" املصرية ،الت� � ��ي َرأَ َ
لطف� � ��ي اخلولي ،وكان� � ��ت تصدر عن مؤسس� � ��ة
"األهرام" .لقد اس� � ��تطاعت هذه املجلة أن جتمع
عل� � ��ى صفحاتها ع� � ��دداً من املفكري� � ��ن واملثقفني
املاركسيني املصريني ،وأتاحت لهم مناخاً للتعبير
احلر والفكر الناقد .وال ننسى الدور الهام الذي
لعبته هذه املجلة في أعقاب نكس� � ��ة  ،1967وفي
التأسيس لفكر نقدي جديد ،يتجاوز األزمة وال
يكتفي بالوقوف أمام أط� �ل��ال الهزمية .وجتربة
مجل� � ��ة "الطليع� � ��ة" تكش� � ��ف لن� � ��ا م� � ��ا كان خلف
إصدارها من مش� � ��روع وطني ،ثقافي وسياسي،
يدف� � ��ع بجميع القوى والقي� � ��ادات الوطنية للعمل
واإلبداع .وه� � ��ذه صفة مهمة ينبغي احتس� � ��ابها
لألستاذ محمد حسنني هيكل ،الذي كان يرأس
مؤسسة "األهرام" في ذلك احلني.
أرج� � ��ع للحديث عن املجالت اليمنية ،خاصة
وأنن� � ��ا نحتف� � ��ي مبجل� � ��ة "غيمان" ،الت� � ��ي جتاهد
وجتتهد إلعالن حضورها وس� � ��ط غي� � ��وم مل َّبدة
تعان� � ��ي فيها املش� � ��روعات الثقافية من صعوبات
متعددة ،ابت� � ��دا ًء من قلة املال إل� � ��ى اختفاء روح
املش� � ��اركة في أوس� � ��اط املثقفني ،إل� � ��ى حتديات
وتقنيات الصورة واالنترن� � ��ت والفضائيات التي
تدفع املجلة الورقية إلى االختفاء.

سؤال
الكتابة

لعبت املجالت الثقافي� � ��ة واألدبية دوراً مهماً
في احلياة الثقافية واإلبداعية في بالدنا .أشير
إل� � ��ى الدور الرائد ملجل� � ��ة "احلكمة" في طوريها:
األول :التنوي� � ��ري عل� � ��ى يد الوري� � ��ث وجماعته،
والط� � ��ور الثاني :الوحدوي على يد عمر اجلاوي
ورفاقه .ولن أحتدث كثيراً عن مجلة "احلكمة"،
فق� � ��د تناوله� � ��ا كثي� � ��رون ،وأنا منهم ،بالدراس� � ��ة
والبحث.
أتوجه إلى مجلة غابت عن ذاكرتنا الثقافية،
وكانت حتمل ،في طيات حجمها البسيط ،رسالة
فكري� � ��ة تنويرية واعية .إنها مجلة "املس� � ��تقبل"،
أس حتريرها فعلياً وفكرياً األس� � ��تاذ عبد
التي َر َ
الله باذيب ،بينما حمل غالفها اس� � ��ماً عريضاً:
باس� � ��نيد ،املدي� � ��ر املس� � ��ؤول .وقد ص� � ��درت في
األربعينيات من القرن املاضي.
حملت مجلة "املس� � ��تقبل" فكراً جديداً يتجه
نحو املس� � ��تقبل .وش� � ��ارك في موضوعاتها نخبة
من املثقف� �ي��ن واألدباء اليمنيني .وفي هذه املجلة
ظهرت البذور األولى للفكر املاركسي في اليمن.
ومن أوس� � ��اط محرريها ظه� � ��رت اخللفية األولى
املؤسسة الحتاد القوى الشعبية.
من امله� � ��م أن أش� � ��ير إلى مجلت� � ��ي" :الثقافة
اجلديدة" ،و"اليمن اجلديد" ،وقد صدرتا تباعاً
في بداية الس� � ��بعينيات م� � ��ن القرن املاضي ،عن
وزارتي الثقافة واإلعالم في الشطرين .لنالحظ
كلمة "جديد" التي حلقت باسمي املجلتني ،وكان
"اجلدي� � ��د" يعبر ع� � ��ن االجتاه الثقافي الس� � ��ائد
في الس� � ��بعينيات ،والذي حمل طابعاً ماركس� � ��ياً
ف� � ��ي الثقافة العربية بش� � ��كل ع� � ��ام .كما نالحظ
أن الس� � ��لطتني في الش� � ��طرين كانتا تتس� � ��ابقان
الحتالل الفضاء الثقافي الواحد ،واس� � ��تقطاب

املثقف� �ي��ن واملبدعني إلى ص� � ��ف كل منهما .وقد
ع ّبرت املجلت� � ��ان عن هذا االجت� � ��اه اجلديد في
الثقافة واألدب ،واس� � ��تطاع املثقف� � ��ون اليمنيون
تكوي� � ��ن اس� � ��تراتيجية واحدة الحت� �ل��ال الفضاء
الثقافي ،دون أي استجابة الستقطاب السلطة،
في الشطرين ،ومتكنوا من إعالن االنتماء لليمن
الواحد وثقافته الواحدة.
وبع� � ��د حتقي� � ��ق الوحدة ف� � ��ي ماي� � ��و ،1990
حرصت وزارة الثقافة على اس� � ��تئناف املش� � ��روع
الثقافي الوحدوي الذي حملته املجلتان .ولذلك
استمرت املجلتان في الصدور ألكثر من عامني.
وبع� � ��د أن اش� � ��تدت األزم� � ��ة املالية ف� � ��ي أعقاب
عودة املغترب� �ي��ن من اململكة العربية الس� � ��عودية
ودول اخلليج العربي� � ��ة ،كانت وزارة الثقافة أكثر
الوزارات نصيباً من سياسات تخفيض املوازنة،
وهو ما انعكس عل� � ��ى املجلتني الثقافيتني ،فكان
قرار دمجهما في مجلة واحدة :مجلة "الثقافة"،
وق� � ��د عانت املجل� � ��ة من ه� � ��ذا املي� � ��راث ،حيث
اعتبره� � ��ا كثير من املثقفني مس� � ��ؤولة عن توقف
املجلتني السابقتني ،وبالتالي مسؤولة عن حجب
جزء من ذاكرتهم الثقافي� � ��ة املرتبطة باملجلتني.
وهذه مشكلة ال نزال نعيش آثارها إلى اليوم في
مجلة "الثقافة" .ولعلها مناسبة للحديث عن هذه
املش� � ��كلة ،أو تقدمي مقاربة أولي� � ��ة لبحثها؛ ألنها
تتعلق مبستقبل الثقافة في اليمن ،وباحلاجة إلى
االنتماء للمس� � ��تقبل ،بدالً من التمترس بحصون
املاضي ،مهما كانت قيمة ذكراها في نفوس� � ��نا.
التأس� � ��يس لثقافة املستقبل وإبداع املستقبل هو
الرهان والتح� � ��دي ،وهذا ما نح� � ��اول عمله في
مجلة "الثقافة".
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تعقيدات ...و�شاهد مر�ض وانك�سار �أمة
تعتب� � ��ر املجلة صحيف� � ��ة عامة أو
توج� � ��ه قومي ع� � ��ام لتوكيد الذات
متخصص� � ��ة في ف� � ��ن م� � ��ن الفنون،
واكتش� � ��اف والتواصل مع اآلخر.
تتك� � ��ون من عدة صفح� � ��ات ،تصدر
فهي كتاب وبحوث علمية وصحافة
دوري � � �اً بص� � ��ورة منتظم� � ��ة ،وحتتوي
في آن .فاملجلة تعبير مكثف صادق
على موضوع� � ��ات متنوعة ومتعددة:
وأمني عن عافي� � ��ة وصحة أمة أو
مقاالت ،أش� � ��عار ،قص� � ��ص ...إلخ،
شعب .وبالقدر نفسه هي شاهد
وقد تغط� � ��ي قضايا راهن� � ��ة ،وتهتم
مرض وانكسار األمة أو الشعب.
بالقضايا :االقتصادية ،االجتماعية،
في القرن املاضي ،واألمة العربية
األدبية ،والثقافية .وغالباً ما تكون
وشعوبها تتطلع للنهوض والتجديد
> عبد الباري طاهر
الثقافة واألدب ميزتها األساس.
وانتصار اإلرادة وامتالك ناصية
وقد ش� � ��هد الوطن العربي ظه� � ��ور املجالت
العلم والتقدم والس� � ��يادة والتحرر ،صدرت في
الفكرية منذ الق� � ��رن املاضي .وقد ارتبط تاريخ
مصر" :املقطم" و"الرس� � ��الة" و"الكاتب" و"تراث
املجلة بتاريخ الصحافة .والعلل واألمراض التي
اإلنس� � ��انية" ،و"الفلكلور" ،و"اله� �ل��ال" ،و"الفجر
تصيب الصحاف� � ��ة تطال املج� �ل��ات؛ فاملجالت
اجلدي� � ��د" ,وفيما بع� � ��د" :الطليع� � ��ة" و"الكاتب"
كالصحافة ،أو باألحرى ه� � ��ي نوع من أنواعها،
و"دراسات اشتراكية" و"الفكر املعاصر".
ينهض بنهوضها وينتكس بانتكاس� � ��تها؛ مع العلم
أم� � ��ا ف� � ��ي لبنان فق� � ��د ص� � ��درت" :الطريق"،
بأن للمجلة وظائف أكثر عمقاً وأقوى أثراً وبعداً؛
و"اآلداب" ،و"األدي� � ��ب" ،و"دراس� � ��ات عربي� � ��ة".
فاملجلة لها خصائص عديدة ومتنوعة ،فهي من
وص� � ��درت في العراق" :أق� �ل��ام" و"آفاق عربية"،
ناحية احلرية واملناخ الدميقراطي العام تتشارك
و"الطليعة األدبية" ،و"الثقافة اجلديدة".
مع الصحاف� � ��ة ،ومن الناحي� � ��ة العلمية وازدهار
وفي الكويت" :العرب� � ��ي" و"اآلداب األجنبية"
املعرف� � ��ة ال تختلف عن الكتاب والبحث العلمي.
و"عالم الفكر" ،و"الكلمة" في البحرين ،و"نزوى"
هاتان امليزتان تفرضان تعقيدات عديدة وكبيرة
و"التس� � ��امح" في عمان ،واألخي� � ��رة صادرة عن
عل� � ��ى املجل� � ��ة؛ فهي بحاج� � ��ة إلى حري� � ��ة ومناخ
وزارة الثقافة العمانية.
الصحافة ،وبالقدر نفس� � ��ه بحاجة إلى إمكانات
ظهور املجالت الثقافية واألدبية ارتبط أشد
وق� � ��درات علمية ومعرفية وإبداعية ومادية أكبر
االرتب� � ��اط بالنهوض العربي .وفي حمى النضال
ال تتوفر للصحافة اليومية.
من أج� � ��ل التحرر ونيل االس� � ��تقالل ،كان ظهور
تزده� � ��ر املجل� � ��ة ف� � ��ي مناخ� � ��ات احلري� � ��ة
املجالت تعبيراً عن وع� � ��ي بالذات ،ونبش كنوز
والدميقراطية ،واحترام املعرفة والعلم ،ووجود
الذاكرة اجلمعي� � ��ة ملواجهة حتديات" :نكون أوال
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نكون".
كان� � ��ت املجالت أداة ووس� � ��يلة؛ أداة لدعوات
التغيي� � ��ر والتحديث واخلروج من كهوف اجلمود
والتقليد ،ووسيلة إلبراز الكنوز الدفينة وللتواصل
مع احلياة والعصر.
ولعب� � ��ت ه� � ��ذه املج� �ل��ات دوراً ف� � ��ي اإلحياء
والتجدي� � ��د ،وتق� � ��دمي رؤى وق� � ��راءات مغاي� � ��رة
ومختلفة ،فكانت القابلة التي احتضنت اجلديد،
والبيئة املالئمة للتنشئة واإلنارة.
فمن رحم "احلكمة اليمانية" وفي أحضانها
ولدت أول قصة قصيرة ف� � ��ي املتوكلية اليمنية:
"مملكة املوتى" كتسمية سلفاتور أبونتي .وولدت
أيضاً أولى القراءات اإلس� �ل��امية املستنيرة عند
رئيس حتري� � ��ر املجلة :أحمد ب� � ��ن عبد الوهاب
الوريث ،واملفتي باسالمة.
وكان� � ��ت أول حق� � ��ل لزراعة ش� � ��تالت النقد
األدبي احلديث -ذي البع� � ��د االجتماعي -عند
عبد الله الع� � ��زب .قدمت املجلة البديل األدبي،
والبدي� � ��ل السياس� � ��ي ،واألفق املفت� � ��وح للتغيير.
فكانت إرهاصاً وتبشيراً ووعداً آتياً.
صدرت املجلة في الفترة  ،1941 1938-ولم
متض إال بضعة أعوام حتى تفجرت ثورة 1948
الدس� � ��تورية ،لتطرح مطالب األحرار وميثاقهم
املقدس املنتزع من االجتاه الفكري والسياس� � ��ي
الذي اختطته املجلة الرائدة.
وكان أغل� � ��ب محرريها وقرائه� � ��ا من أنصار
الث� � ��ورة الدس� � ��تورية ووقوده� � ��ا :محي� � ��ي الدين
العنس� � ��ي ،إبراهيم احلضراني ،أحمد املروني،
أحمد املعلمي ،احل� � ��ورش ،البراق ،وعلي ناصر
العنسي .وكلهم من كتاب املجلة ومحرريها .وقد
اعتُقل اجلميع بعد فش� � ��ل الثورة ،وأُعدم العديد
ْ

منهم من دون محاكمة وال سؤال.
وفي اجلنوب كانت "املستقبل" بداية الغيث.
ومن� � ��ذ األعداد األول� � ��ى طرحت املجلة أس� � ��ئلة
العصر احلقيقية :أدباً وفكراً وثقافة ،فقد تبنت
اجلديد على صعيد اإلبداع في القصة والشعر
واملسرح والنقد األدبي واملواجهة مع االجتاهات
التقليدية .وكان املفكر الكبير عبدالله عبدالرزاق
باذي� � ��ب ،واألدي� � ��ب القاص املبدع عل� � ��ي باذيب،
وعبدالل� � ��ه فاضل فارع ،ولطفي جعفر أمان ،من
أهم كتابها ومحرريها.
اختط� � ��ت املجل� � ��ة نهج � � �اً تقدمي � � �اً وحداثياً.
وتصدت بش� � ��جاعة نادرة لالجتاهات التقليدية
والسلفية .وكان عبدالله باذيب الدينامو احملرك،
فكان يكتب ويحرر العديد من مواضيعها بأسماء
مستعارة.
وكان� � ��ت املجلة منبراً للفك� � ��ر العلمي ،ومنارة
للحداثة والتجديد .وقد تركت آثاراً عميقة في
احلياة الفكرية واألدبية والسياس� � ��ية ،وال تزال
أفقاً مفتوحاً حتى اليوم .وقد واصلت "الطليعة"
النهج ولكن بأفق سياسي أكبر.
في مطلع السبعينيات ،وبعد أن سكتت مدافع
احلرب وانتصرت الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر،
شهدت الس� � ��احة نهوضاً عاماً انعكس في تفتح
احلريات واالهتم� � ��ام باملعرفة والعلم واحلداثة.
فصدرت في فترات متقاربة" :احلكمة" الناطقة
باس� � ��م احتاد األدباء والكتاب ،و"اليمن اجلديد"
الصادرة عن وزارة اإلعالم في صنعاء ،و"الثقافة
اجلديدة" ف� � ��ي اجلنوب ،و"الت� � ��راث" عن مركز
الدراس� � ��ات في عدن ،و"قضاي� � ��ا العصر" .كما
أصدر األستاذ محمد عبداجلبار مجلة "الكلمة"
ف� � ��ي احلديدة .وصدرت "اجلي� � ��ش" و"الغد" في
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صنعاء ،و"الرسالة" في تعز...
وفي التس� � ��عينيات ملعت مجلة "أصوات" في
سماء احلياة األدبية واإلبداعية في اليمن .كانت
ه� � ��ذه املجلة احلائزة من أكث� � ��ر املجالت اليمنية
احتفا ًء واهتماماً باإلبداع .وحققت مكانة مينية
وعربية مرموقة .وكتب أدباء ومفكرون ومبدعون
كبار أمثال الدكتور كمال أديب والشاعر الكبير
أدونيس ،وحامت الصكر ،والعالق .وكانت إحدى
أه� � ��م األصوات روع� � ��ة وإبداعاً وكان أس� � ��تاذنا
اجللي� � ��ل الدكتور عبدالعزيز املقالح هو الضمير
الفاع� � ��ل واحلي ف� � ��ي إبداعها .كان� � ��ت املجالت
تعبيراً ع� � ��ن انتص� � ��ار اإلرادة الوطنية في دحر
الرجعية واالس� � ��تعمار .وهم� � ��ا (انتصار اإلرادة
الوطنية ،ودحر الرجعية واالس� � ��تعمار) الهدفان
العظيم� � ��ان ،أو إن ش� � ��ئنا الدقة فهم� � ��ا "الهدف
العظيم"؛ فهما مث ً
ال زمان تالزم اجلسد والروح،
وقد ربطت بينهما نضاالت الطبقة العمالية في
ع� � ��دن ورابطة الطالب ف� � ��ي القاهرة واألحزاب
احلديثة :البعث والقوميني العرب واملاركسيني،
ورفع احتاد الش� � ��عب الدميقراطي ش� � ��عار" :من
أج� � ��ل مي� � ��ن دميقراطي موحد" منذ التأس� � ��يس
.1961
فه� � ��ذه املجالت ثم� � ��رة من ثم� � ��ار الثورة في
مدها وازدهار احلي� � ��اة االقتصادية االجتماعية
والثقافية في الش� � ��طرين .وم� � ��ا إن بدأ الصراع
يحت� � ��دم داخل بلدان الث� � ��ورات القومية ،في ظل
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غياب احلريات العام� � ��ة والدميقراطية ،وتزايد
التضيي� � ��ق على احلري� � ��ات الصحفية في مصر
والعراق وسورية واليمن؛ حتى بدأ االنكسار في
احلياة بشكل عام ،لينعكس سلباً على احلريات
الصحفي� � ��ة ،وتصاب املجالت ف� � ��ي مقتل .ففي
مص� � ��ر تراجعت "الكاتب" ث� � ��م أوقفت ،وحتولت
"الطليع� � ��ة" إلى مجلة علمية ثم أوقفت ،وتوقفت
"دراسات اشتراكية" .كما أصيبت مجالت أخرى
بالضمور أو ماتت بالس� � ��كتة القلبية .وتراجعت
"املعرفة" في س� � ��ورية ،و"األقالم" و"آفاق عربية"
في العراق.
أما ف� � ��ي اليمن فم� � ��ع احت� � ��دام الصراع بني
الش� � ��طرين ،وداخل كل ش� � ��طر على حدة ،فقد
غطى صراع اإلخوة األعداء ،أو باألحرى ساعد
على قمع التطور السياسي والفكري واإلبداعي.
ومهد إخراج زبانية التحرمي والتكفير والتخوين
من أجداثهم .ولعبت املدرس� � ��ة واملعهد واملسجد
واخلط� � ��اب الرس� � ��مي دور البطولة في حمالت
التجرمي والتفسيق والتكفيرُ .ك ِّف َر ْت هيئة حترير
ال ش� � ��ام ً
"اليم� � ��ن اجلديد" كام ً
ال ،و ُك ِّف َر الدكتور
عبدالعزيز املقال� � ��ح والرازحي والعودي ورضية
إحسان الله وأمة العليم السوسوة ورؤوفة حسن.
وشجعت الدولة املوجة السلفية ،لتنتهي إلى وأد
احلري� � ��ات واغتيال املجالت وإهالة التراب على
دعوات احلرية والتجديد واإلبداع.
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�س�ؤال النقد� ...س�ؤال احلرية
الثقافي� � ��ة اإلبداعي� � ��ة املفتوح� � ��ة -
إن من أهم خصائص وسمات
املجل� � ��ة الثقافي� � ��ة ،أن تكون نصاً
كذلك -أنها تتوجه إلى عموم القراء
ثقافي � � �اً فكرياً إبداعي � � �اً مفتوحاً
املهتمني واملشتغلني باحلقل الثقافي
واإلبداعي ،مبختلف مشاربهم الفكرية
نسبياً على ما حوله من واقع ثقافي
والثقافي� � ��ة واإلبداعي� � ��ة ،ومبختلف
(داخلي ،وخارجي) ،وقادرة على
والءاته� � ��م السياس� � ��ية ،وانحداراتهم
التقاط اله� � ��م الثقافي اإلبداعي
االجتماعي� � ��ة والطبقي� � ��ة؛ ال متيي� � ��ز
األساس� � ��ي في متثالته وجتلياته
لديه� � ��ا في رس� � ��التها القرائية .وهي
املختلفة .فاملجل� � ��ة الثقافية تعني
تختلف عن املجلة العلمية األكادميية
مش� � ��روعاً ثقافياً إبداعياً ،وتعني
حيدر
أحمد
�
قادري
>
املتخصص� � ��ة (احمل َّكم� � ��ة) .فاملجل� � ��ة
تركيزاً عميقاً على فكرة س� � ��ؤال
الثقافية مفتوحة جلميع القراء يبدو
احلرية ،كمدخل لسؤال الكتابة،
أن هناك نقصاً إلى مثقفني متمايزين ،متغايرين.
وتعن� � ��ي دفاع � � �اً عن قضاي� � ��ا اإلنس� � ��ان الكبرى،
هكذا يجب أن تكون ،وعلى ذلك تتحدد رسالتها
ورافع� � ��ة لإلبداع واالس� � ��تنارة العقلية واحلداثة.
الثقافية للقارئ دون متييز .وعلى املجلة الثقافية
فاملجلة الثقافية إذا لم تكن منبراً حلرية الفكر،
اإلبداعي� � ��ة أن ت� � ��درك بوعي عمي� � ��ق اجتاهات
وإذا لم تؤس� � ��س ذاتها ووجودها على قضية نقد
الواق� � ��ع الثقافي ،فإنها ال تع� � ��دو أن تكون تنويعاً
الوعي الثقاف� � ��ي ومكوناته في الواقع ،وحاجاته.
ومن ميزات املجل� � ��ة الثقافية الناجعة ،كما تؤكد
بسيطاً على األصل الثقافي املتعفن السائد ،ولن
التجربة التاريخية للمجالت في املنطقة العربية
يبقى منها كمجلة س� � ��وى العنوان ،وأسماء هيئة
كلها ،وفي اليم� � ��ن خصوصاً ،وجود إدارة ثقافية
التحرير ،مهما عال شأنهم.
ومن هنا يأتي القول" :إن املجلة تشكل مؤشراً
ناجح� � ��ة (رئيس وهيئة حتري� � ��ر) ،مدركة للواقع
الثقافي وتعقيداته ومكونات� � ��ه واحتياجاته ،وأ َّال
متحركاً ف� � ��ي اخلط البياني لثقافة كل ش� � ��عب،
تنحصر في بُ ْعد واحد من أبعاد اإلنتاج الثقافي
وهي ،في والدتها واستمرارها ،حتقق طموحات
اإلبداعي .ودائماً من املهم أن حتتل هيئة حترير
ال ُك َّت� � ��اب وال ُق َّراء ،ف� � ��ي تطوير حياته� � ��م ،وتعبر
املجلة (خاصة رئاستها) مكانة رفيعة ،ليس في
عن خصوصية هذه احلي� � ��اة ونبضها وخياراتها
الوس� � ��ط الثقافي واإلبداعي ،ب� � ��ل وفي املجتمع
وقدراتها على التواصل م� � ��ع تراثها وحاضرها،
(خاص� � ��ة املج� �ل��ات الثقافي� � ��ة الرس� � ��مية) ،وأن
ومع ثقافات كل الشعوب األخرى في العالم"(.)1
تكون من األس� � ��ماء الثقافية املشتغلة في احلقل
وهذه حقيقة ما جسدته ومثلته املجالت الثقافية
الثقافي واإلبداعي ،ال يأتي بها قرار سياس� � ��ي،
اليمنية طيلة احلقبة .1990-1970
كما تعودنا في بعض املراحل الس� � ��ابقة .واألهم
إن م� � ��ن أه� � ��م خصائ� � ��ص وس� � ��مات املجل� � ��ة
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كمجل� � ��ة ثقافية؛ وبذلك تكون قادرة على احترام
قارئها (متلقيها) ،وقادرة على التجديد والتغيير
ملعن� � ��ى وجودها كمجلة ثقافي� � ��ة؛ على أال تنقطع
صلتها بقرائها ،الذين من املهم اتس� � ��اع رقعتهم
وزيادة عددهم باستمرار ،من خالل عالقة املجلة
بس� � ��وق توزيعها (املكتبة ،الكش� � ��ك) في الداخل
واخلارج .وال أستطيع هنا إ َّال توجيه حتية ملجلة
"أدب ونقد" املصرية لدوام واستمرار إصدارها
بانتظام ألكثر من عقدي� � ��ن ونصف ،وبإمكانيات
مادي� � ��ة مح� � ��دودة جداً ،ف� � ��ي وق� � ��ت تتوقف فيه
مجالت رس� � ��مية ثقافية كب� � ��رى ،في مصر وفي
أقطار عربية أخرى ،ألسباب مختلفة .وكل املنى
ملجلة "ن� � ��زوى" العمانية ،احلكومية ،وهي إضافة
ثقافي� � ��ة ونقدية وإبداعي� � ��ة حقيقية ملعنى املجلة
الثقافية العربية ،متكنت خالل فترة قصيرة من
ترس� � ��يخ اسمها الثقافي العربي ،ومن استقطاب
أسماء ثقافية عربية كبيرة ،وكذا تقدمي مواهب
إبداعية شابة من مختلف أقطار الوطن العربي.
وكل التحية والتقدير ملجل� � ��ة "العربي" الكويتية،
لدورها الثقافي التنويري ،والستمرار إصدارها
دون انقطاع طيل� � ��ة نيف ونصف قرن من الزمن
الثقاف� � ��ي اإلبداعي املتواص� � ��ل .وما يزال احلكم
عل� � ��ى مجلة "غيم� � ��ان" اليمنية مبك� � ��راً في ضوء
م� � ��ا قد تواجهه من حتدي� � ��ات مختلفة في طريق
إصداره� � ��ا .وله� � ��ا التحية كذلك على اس� � ��تمرار
إصدارها ألع� � ��داد ثمانية منتظم� � ��ة حتى اآلن.
وللدكتور عب� � ��د العزيز املقال� � ��ح كل التحية لهذا
الوفاء للثقاف� � ��ة واإلبداع ،وك� � ��ذا األصدقاء في
املجل� � ��ة عل� � ��ى مواصلة دأبهم ف� � ��ي إحتافنا بهذه
املالحق واالستطالعات الثقافية البديعة والهامة
صل� � ��ب املهام اإلبداعية املباش� � ��رة
الداخل� � ��ة في ُ
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للمجلة ،في متابعة اله ّم الثقافي في مس� � ��توياته
املختلفة .لقد علمتني جتربة وخبرة االش� � ��تغال
ف� � ��ي إدارة املجلة الثقافية "اليمن اجلديد" لفترة
قصي� � ��رة ،ومجل� � ��ة "الثقافة" ،ومجلة "دراس� � ��ات
ميني� � ��ة" ،واألخيرة مجلة علمية أكادميية مح ّكمة
لم تقصر االهتم� � ��ام والتركيز على اله ِّم الثقافي
اإلبداعي النق� � ��دي الرصني بهذا القدر أو ذاك؛
علمتني خبرة العمل في تلك املجالت جميعاً أ َّال
قراءة خارج شرط حضور املجلة والكتاب ،بصفة
دائمة ودورية في يد الق� � ��ارئ .فالنص املوضوع
للق� � ��راءة على صفح� � ��ات املجل� � ��ة أو الكتاب ،هو
النص الوحيد القاب� � ��ل للبحث والنقد واإلضافة
والتعديل والتصحيح واحلذف ،من قبل القارئ/
املتلق� � ��ي .وهو النص الذي نعود إليه باس� � ��تمرار
لنرى من خالل� � ��ه ،صورتنا ورأس م� � ��ال ذاكرتنا
الثقافي� � ��ة التاريخية .واملجلة هي النص الثقافي
والفكري واإلبداعي الذي ال نكتشفه إال من خالل
القراءة أوالً ،ومن خالل الرسالة والدور الثقافي
اإلصالحي التنويري ثانياً .وحني يصبح الكتاب
نادراً وغير متيس� � ��ر ،واملجلة الثقافية متوقفة أو
متعثرة ألس� � ��باب ذاتية أو سياس� � ��ية أو مالية أو
خاصة ،أو ليس لها دور ثقافي حقيقي في واقع
حياة املجتمع والناس ،فإن صلتها بالقارئ -حتى
في حال اس� � ��تمرار إصدارها -تغ� � ��دو ضعيفة،
تفتقر إلى الدور وإلى صلة الوصل والود واحلب
بينها وبني الق� � ��ارئ .وكم نحن بحاجة إلى مجلة
ثقافي� � ��ة إبداعية ذات رس� � ��الة ومعنى في حياتنا
الثقافي� � ��ة ،مجلة دائمة احلضور والفعل والتأثير
في مجرى الفكرة ،وفي صيرورة اإلبداع!
إن نخبة الطبقة الوسطى (الثقافية) تاريخياً،
هم من أعطوا للمجلة الثقافية معناها واس� � ��مها
ومكانته� � ��ا ،ومثلوا ضميره� � ��ا الثقافي والوطني.
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وهم عملياً م� � ��ن كانوا يديرون املجل� � ��ة الثقافية
الرس� � ��مية واألهلية ،في اليمن وفي بعض أقطار
الوطن العربي .وهم ف� � ��ي مجموعهم ،على تنوع
وتعدد مش� � ��اربهم الفكرية والثقافية واإلبداعية،
وفي انحداراتهم االجتماعي� � ��ة الطبقية ،هيئات
حتريرها ومستش� � ��اروها وكتابه� � ��ا؛ لذلك جاءت
املجل� � ��ة الثقافي� � ��ة اليمنية وحتديداً ف� � ��ي الفترة
 ،1990-1970مستوعبة صورة الوطن الثقافية،
عاكس� � ��ة روحيت� � ��ه الداخلية ،ومجس� � ��دة همومه
وتطلعات� � ��ه ،وحمل� � ��ت بذلك اس� � ��م ومعنى املجلة
الثقافي� � ��ة اجلدي� � ��دة ،رمز احلداث� � ��ة واإلصالح
الثقاف� � ��ي والتنوي� � ��ر الفك� � ��ري والسياس� � ��ي .فما
أح� � ��وج املنطق� � ��ة العربي� � ��ة الي� � ��وم إل� � ��ى املجل� � ��ة
الثقافي� � ��ة اإلبداعي� � ��ة ،الت� � ��ي تعك� � ��س خيب� � ��ات
اللحظة وانكس� � ��اراتها ،وكذا تطلعاتنا املستقبلية
والتاريخية ،في هذه املواجهة املعرفية والفكرية
والثقافية الش� � ��املة مع املش� � ��روع االس� � ��تعماري
العوملي اجلديد – القدمي .ولن يكون ذلك ممكناً
إال من خالل مشروع ثقافي استراتيجي عظيم،
تقف خلفه إرادة سياس� � ��ية وطني� � ��ة وقومية تعي
ماذا تري� � ��د .إن املجلة الثقافي� � ��ة والكتاب ،هما
م� � ��ن أدوات وآليات املواجهة الش� � ��املة حملاوالت
إخراجنا من العصر والتاريخ.
فاملجل� � ��ة الثقافي� � ��ة في صورتها التنافس� � ��ية
اجلدي� � ��دة مع املجلة الثقافي� � ��ة االلكترونية ،ومع
ما تفرزه ثورة وتقنية املعلومات واالتصاالت من
قدرات وإمكانيات مفتوحة ،هي الفضاء اجلديد
لصورة املجلة الثقافية املنش� � ��ودة ،التي ال تتخلى

ع� � ��ن دورها الرس� � ��الي ،اإلصالح� � ��ي ،التنويري،
واإلبداع� � ��ي ،وال تتجاهل االس� � ��تفادة املثلى من
تقني� � ��ة ث� � ��ورة املعلومات ف� � ��ي إيصال رس� � ��التها
وتفاعلها مع ما يجري م� � ��ن تعددية ثقافية ومن
حتديات ثقافية تنافس� � ��ية؛ املهم فسحة حقيقية
م� � ��ن احلري� � ��ة والدميقراطية ،ودع� � ��م ال محدود
للنهض� � ��ة الثقافي� � ��ة املرج� � ��وة في ص� � ��ورة املجلة
الثقافي� � ��ة ،وإصرار ال يلني عل� � ��ى ضرورة حتول
الثقافة إلى مش� � ��روع اس� � ��تراتيجي كبير في كل
املنطق� � ��ة العربية .وحينها ميكن أن يتبلور مفهوم
جديد ملعنى املجلة الثقافية.
أن تك� � ��ون عضواً ف� � ��ي هيئة حتري� � ��ر مجلة
ثقافية ،فكرية ،أدبية ،وإبداعية ،يعني مسؤولية
عظيم� � ��ة ...أخالقي� � ��ة وثقافية ،قب� � ��ل أن تكون
مسؤولية سياس� � ��ية وإدارية .وهنا تكمن القيمة
الكبي� � ��رة التي تعلمناها من اخلب� � ��رة الذاتية في
االش� � ��تغال باإلدارة الثقافية للمجلة ،حيث يأتي
الشرط السياسي في آخر اهتماماتنا املباشرة؛
وخي� � ��ر لنا جميع � � �اً أ ّال يأتي ذلك الش� � ��رط أبداً،
فهو ش� � ��رط تعويق وكبح ،ال شرط مناء وتطوير
وإبداع.
إن س� � ��ؤال الكتابة ،س� � ��ؤال املجل� � ��ة الثقافية
اإلبداعية ،يس� � ��تدعي بالضرورة س� � ��ؤال النقد،
س� � ��ؤال احلري� � ��ة .إن ضرورة املعرفة تس� � ��تدعي
س� � ��ؤالي :النقد ،واحلرية ،وبدونهما تفرغ املجلة
الثقافي� � ��ة من معن� � ��ى وجودها ودورها كرس� � ��الة
ومشروع ثقافي نهضوي لإلصالح والتغيير.

()1بندرعبداحلميد":اجلذوراحليةلألشجاراملقطوعة-اجملالتالثقافيةقصيرةالعمر،ودورهاالذيلميكتمل"(منقولةعناالنترنت).
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بني م�ساحة احلرية ...والدعم املادي وامل�ستقل
مث� � ��االً) ،وذلك بفتح الباب واس� � ��عاً
هل ميكنن� � ��ا قراءة أم� � ��ر ظهور
أمام األس� � ��ئلة الكب� � ��رى التي تقول
واختف� � ��اء املج� �ل��ات الثقافي� � ��ة في
أو تضع أصابعها على إش� � ��كاليات
الوطن العربي مبعزل عن التقلبات
الدميقراطي� � ��ة والكب� � ��ت الفك� � ��ري
الدائمة وحالة الالستقرار املتوفرة
والقمع واالس� � ��تبداد ف� � ��ي املنطقة
بكثرة ،والتي حتكم احلركة في هذا
العربي� � ��ة .وكل ذلك عن طريق فتح
الوطن الكبي� � ��ر؟ هل ميكن ،واحلال
صفحاته� � ��ا ملس� � ��اهمات ناضج� � ��ة
هذه ،لهذه املج� �ل��ات الثقافية بعد
وواعي� � ��ة لفداحة احلال� � ��ة القائمة
إصداره� � ��ا ،البقاء بعي� � ��دة عن تلك
على كافة مستوياتها .لكن ال يخلو
التأثيرات واملناخ العام الذي كان -
> جمال جربان
وما يزال -يسود احلالة ،اقتصادياً
األمر م� � ��ن منغص� � ��ات ومضايقات
قد تهب ب� �ي��ن الفينة واألخرى على
وثقافياً واجتماعياً وسياسياً؟
طاق� � ��م حترير هذه املجلة ،وعلى رأس� � ��هم رئيس
بداي � � � ًة ميكنن� � ��ا ،ونح� � ��ن نخوض ف� � ��ي بحر
حتريرها الشاعر سيف الرحبي ،على الرغم من
تس� � ��اؤالت تقول بحال وأحوال املجالت الثقافية
كل ذل� � ��ك االحتراز ال� � ��ذي يبديه حيال اخلطوط
في العالم العربي ،تقس� � ��يم حديثنا بحيث يأخذ
احلمراء .وتأتي تلك املنغصات عبر خاليا تقف
لها مس� � ��ارين :أولهما :مس� � ��ار املجالت الثقافية
وراء الصف الرس� � ��مي احلاكم ساهرة على بقاء
العربية الرس� � ��مية ،أو املدعومة بش� � ��كل أو بآخر
حال� � ��ة الرخاء على حالها؛ فلماذا إثارة األس� � ��ئلة
من قبل جهات رسمية .وثانيهما :مسار املجالت
طاملا والفرد ال يود أكثر مما في يديه!؟
الثقافية املبنية على جهود مؤسس� � ��ات أهلية أو
وينطب� � ��ق ه� � ��ذا التن� � ��اول -وإن بدرجة أقل-
شخصية.
عل� � ��ى مثال آخر ،ه� � ��و مجلة "العرب� � ��ي" الكويتية
أوالً :عند التطرق لنتاج الكيانات الرس� � ��مية
احلكومي� � ��ة ،والتي تع� � ��رف منذ بدايته� � ��ا نوعية
من مجالت ثقافية س� � ��نجد أننا نقف أمام أمثلة
املادة الثقافية التي يتوجب تقدميها لقارئ ممتد
ومناذج تتفاوت في جودته� � ��ا ومتانة املقدم على
من اخلليج إلى احملي� � ��ط ينتظرها بتلهف بداية
صفحاتها .ويعتمد ذلك على مدى توفر املساحة
كل ش� � ��هر .فاملالحظ أن "العربي" حرصت على
الالزمة من حرية الفك� � ��ر والكتابة ،بزيادة كانت
تق� � ��دمي مادة ثقافية س� � ��هلة تالم� � ��س اهتمامات
أم بنقص� � ��ان .عل� � ��ى أن جميعها يق� � ��ع في دائرة
القارئ البس� � ��يط واملتوس� � ��ط ،وإن كان ذلك عبر
واح� � ��دة ال ميكن اخل� � ��روج منه� � ��ا ،والتي تذهب
كتاب� � ��ات كبار الكتَّاب الع� � ��رب .فال نحتاج جلهد
حلدود املس� � ��اس بالسلطة السياسية العليا .وإن
كبير كيما نضع أصابعنا على تلك املادة الثقافية
كان بعضها اس� � ��تطاع إيج� � ��اد مخارج له من هذه
مس� � ��احتها وحدودها ومدارها الذي ال ينبغي له
الوضعية املفروضة عليه (مجلة "نزوى" العمانية
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الذهاب ألبعد منه.
وفي مقلب آخر ظهرت في السنوات األخيرة
نوعية من املج� �ل��ات الثقافية املدعومة بش� � ��كل
سخي ومسرف ،يظهر في نوعية الورق واأللوان
التي ال تتناسب مع طبيعة املجلة الثقافية :مجلة
بحلَّ ٍة هي أشبه
"دبي" الثقافية مثاالً؛ حيث تخرج ُ
أو لنقل تطابق مجالت نس� � ��ائية مثل" :سيدتي"،
"زه� � ��رة اخلليج" ،و"الصدى" .وتتش� � ��ابه كل هذه
املج� �ل��ات في احتوائها إعالن� � ��ات ذات مضمون
واحد :اس� � ��تهالكي وترفيه� � ��ي بالدرجة األولى.
والفارق أنها تعتمد صفحاتها على أسماء ثقافية
عربي� � ��ة كبيرة ولها صداها؛ لكن يبقى الس� � ��قف
أخفض من الالزم.
وعلى العموم ال خش� � ��ية من توقف مثل هكذا
مجالت ،طاملا واس� � ��تمرت على حالها ،محافظة
على احترام خطوطها احلمراء ،وطاملا اس� � ��تمر
الدعم املادي املقدم بسخاء وبذخ.
وما دمنا في خض� � ��م تطرقنا حلال املجالت
الثقافية العربية املدعومة مادياً من قبل الكيانات
الرس� � ��مية ،ال ميكننا القف� � ��ز على حالة املجالت
الثقافية املصرية ،والتي على صالبتها وتاريخها
املديد إ ّال أنها محكومة -وإن بدرجة أقل -بتلك
اخلطوط احلمراء املوضوعة كدليل إرشادي أو
كخطة عمل ،هذا إضافة لعدم ثبات الدعم املادي
الرس� � ��مي لها ،والذي لطاملا أدى لتخلف صدور
بعضها أو لتعثره النهائي .واألمثلة عديدة ،ومنها
مجالت" :فصول"" ،إب� � ��داع" ،و"القاهرة" .كما ال
ننس� � ��ى حاالت املالحقات القضائية التي كانت
وم� � ��ا تزال تُرفع ف� � ��ي وجه ه� � ��ذه املجالت ،عبر
قضايا حس� � ��بة يتوالها رجال دين وهواة شهرة،

مثال ما جرى ملجلة "إبداع" إثر نش� � ��رها قصيدة
"شرفة ليلى مراد" للشاعر حلمي سالم.
أما املسار الثاني فيتلخص في جملة مجالت
ثقافية عربية ظهرت مبجهودات فردية أو جمعية
بعيدة ع� � ��ن الدعم الرس� � ��مي ،وهي مجالت في
مجملها سعت للبحث في األسئلة الكبرى دومنا
وض� � ��ع اعتبار ألي� � ��ة حواجز أمام حري� � ��ة الكتابة
والفكر ،فقدم� � ��ت للقارئ م� � ��ادة ثقافية رصينة
وممتعة فتحت بصيرته على أسئلة ودالئل تقول
مباهية وحقيقة احلالة القائمة سياسياً وفكرياً
واجتماعياً .ولهذا ظل احمليط املتاح أمامها في
البلدان العربية محدوداً أو محكوماً بعوامل كثيرة.
وم� � ��ن أبرز هذه املجالت الت� � ��ي طرحتني ،بصفة
شخصية ،أمام أس� � ��س ومرتكزات أدت لوضعي
عل� � ��ى تواضع مدارك� � ��ي -في بداي� � ��ة الطريق،مجالت" :الناقد"" ،أبواب"" ،الكرمل"" ،مواقف"،
و"س� � ��طور" .ولألسف فقد توقف صدور كل هذه
املجالت باس� � ��تثناء "س� � ��طور" التي بات توزيعها
محدوداً ومحاصراً.
وختاماً :ميكن اختصار القول بش� � ��أن ظهور
واختفاء املجالت الثقافي� � ��ة العربية في نقطتني
محدودتني :أوالهم� � ��ا :الدعم املادي ،وثانيتهما:
ش� � ��رط اس� � ��تقاللية هذه املجالت ومنحها املدى
املفتوح الذي مي ِّكنُها من تقدمي رسالتها وواجبها
على أكم� � ��ل وجه .وهم� � ��ا نقطت� � ��ان ال ميكن أن
تتوافرا وحال الب� �ل��اد العربية على ما هو عليه،
حيث تغيب أو تُغّيب األسئلة الكبرى أمام تفاهة
السلطة التي حتكم وتسيطر على كل شيء ،من
احمليط إلى اخلليج.
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