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شعر

ّ
لمياء المقدم :الجوهر يسكن في التفاصيل
عناية جابر
ملياء ّ
املقدم ( )1971شاعرة تونسية
م ـق ـي ـم ــة ف ـ ــي اله ـ ـ ـ ــاي ف ـ ــي ه ــولـ ـن ــدا،
صـ ــدر ل ـهــا ديـ ـ ــوان ب ـع ـن ــوان «بـطـعــم
ال ـفــاك ـهــة ال ـش ـت ــوي ــة» (دار الـنـهـضــة
ـ  )2007وجـ ــديـ ــدهـ ــا ه ـ ـ ــذه ال ـس ـن ــة
ع ــن «دار آفـ ـ ــاق» امل ـص ــري ــة ب ـع ـنــوان
القصيدة ...انتهى هذا
«انتهت هذه
ّ
الحب» .درست املقدم األدب العربي
ف ــي جــام ـعــة «س ــوس ــة» ال ـتــون ـس ـيــة،
ومنها سافرت الى بلجيكا لدراسة
ُ
«الـفـنــدقــة» لكنها لــم تـكـمــل .انتقلت
ب ـع ــده ــا ال ـ ــى ه ــولـ ـن ــدا ح ـي ــث أن ـهــت
دبـلــومـهــا فــي الـتــرجـمــة مــن جامعة
«الي ـ ـ ــدن» ،ق ـبــل أن ت ـع ـمــل م ــع إذاع ــة
هــولـنــدا كصحافية ومـقــدمــة برامج
إذاعية .في «انتهت هذه القصيدة...
ان ـت ـه ــى هـ ــذا ال ـ ـحـ ــب» ،ت ــؤك ــد امل ـق ـ ّـدم
التطور الحتمي اآلخــذ بالشعر الى
مزيد من الهواء ،والحرية وانتعاش
الـقـصـيــدة م ــن مـخـلـفــات سـيـمـتــريــة،
في مساعي الشاعرة من أجل كتابة
ُ
تـشـبـهـهــا ف ــي ال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ومــن
أجـ ــل إعـ ـ ــاء ك ــل م ــا يـ ـب ــدو ُم ـه ـم ـشــا،
وب ـس ـي ـط ــا ،ت ـ ـفـ ـ ُ
ـرده ف ــي ق ـص ـيــدت ـهــا،
وت ــؤك ــد ج ــوه ــر وج ـ ـ ــوده كـ ـض ــرورة
لحركة الحياة ككل ،وإلث ــراء الشعر
ف ــي ن ـحــوه وال ـت ـفــاتــه إل ــى الـصـفــوف
ال ـخ ـل ـف ـيــة م ــن امل ـش ــاع ــر وال ـك ــائ ـن ــات
وامل ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـت ــي ُي ـه ـم ـل ـه ــا ال ـش ـعــر
األفكار.
لصالح
ّ
عــن عــاقــة امل ــق ــدم بــالـتـفــاصـيــل ،تــرى
ّ
أن مــا تـقــوم بــه يشبه «ال ـ ــزوم» على
ال ـت ـفــاص ـيــل ،وه ـ ــذا تـكـتـيــك تـعـلـمـتــهُ
ّ
ف ــي ال ـ ـغـ ــرب« :ألنـ ـن ــي ع ـن ــدم ــا اح ــت ــك
بـمــن الـت ـحـقــوا م ــؤخ ـرًا بــالـحـيــاة في
الـغــرب ،أالحــظ أنهم ال يملكون هذه
الخاصية .هــي ليست عملية واعية
في األس ــاس ،لكن يبدو أنها تتكون

ّ
مع الوقت .التفاصيل مهمة جدًا ألن
ُ
ّ
مجملها يصنع الكل أو كما تسمينه
األش ـي ــاء ال ـك ـب ـيــرة .الـتـفــاصـيــل تـتــرك
ّ
للتخيل ،وكلها ليس
مساحة أوســع
واحدًا ،ويختلف من شخص إلى آخر
بحسب صياغته وتركيبه للتفاصيل
ّ ّ
وتعامله ّمعها .دعيني أقول إن الكل
خ ــارج عــنــا ،لكن التفاصيل داخلية
ّ
أو ذاتية .وكل تفصيل هو بدوره كل
قــابــل للتفكيك إل ــى تـفــاصـيــل أخــرى
وه ـكــذا ال ــى مــا ال نـهــايــة ّ .ال أح ــب أن
أرى األشـيــاء الكبيرة .أفضل أن أرى
ت ـفــاص ـي ـل ـهــا األص ـ ـغـ ــر ألنـ ـه ــا ال ـب ـعــد
ّاألعمق .تستطيعني القول في النهاية
ّ
وأركبها كما
إنني ألعب بالتفاصيل
أش ـ ــاء ،ألخـ ــرج مـنـهــا شـيـئــا مختلفًا
في كل حني .وفي الغالب ،ال يهمني
ال ـش ـكــل الـ ـع ــام .أع ـت ـب ــره عــائ ـقــا أم ــام
ُ
يبلغه
املـخـيــال وحــاج ـزًا ال يـجــب أن
الشاعر».
عن تأثراتها ،ترى ّ
املقدم أنها تتأثر
بالجميع« :كل من اقــرأ له كبيرًا كان
أم صـ ـغـ ـيـ ـرًا ،م ــن ي ـك ـتــب جـ ـيـ ـدًا وم ــن
ّ
يـكـتــب أقـ ــل ج ـ ــودة .ن ـحــن ف ــي تـفــاعــل
مستمر مع ما نقرأ ونشاهد ونسمع.
كل شيء يؤثر فينا ونؤثر فيه .حتى
األعمال التي يعتبرها غيري سيئة،
وال تستحق القراءة ،أقرؤها أحيانًا
وب ـت ـمـ ّـعــن ك ـب ـيــر .ه ـن ــاك دائ ـم ــا شــيء
مــا يستحق أن ن ــراه ونـتـعــامــل معه
ب ـجــديــة ح ـتــى ف ــي أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه
اإلبــداعـيــةّ .
أي شــيء ينتجه اإلنسان
هــو إنـســانــي ،بـمــا فــي ذل ــك الـقـبــح أو
االبتذال».
ال تـعــرف املـ ّـقــدم كيف ّ
تقيم عالقتها
ب ــال ـش ـع ــر ،وال ح ـت ــى ب ـش ـع ــره ــا .هــي
ُ
ُ
ّإمـ ــا ت ـح ــب ال ـق ـص ـيــدة أو ال تـحـ ّـبـهــا،
حاستها هــي مــا تملي عليها ذلــك.
ت ــرى أن «الـقـصـيــدة الـحــديـثــة تقنية
أكثر من الــازم .هناك اهتمام مبالغ

فـيــه بــالـلـغــة وال ـص ـيــاغــة الـفـنـيــة إلــى
ّ
درجة أن كل القصائد تتشابه تقريبًا.
أح ـ ـ ـ ّـب الـ ـقـ ـص ــائ ــد الـ ـت ــي ت ـن ـه ـم ــر مــن

ترى القصيدة الحديثة
تقنية أكثر من الالزم

نفسية الشاعر ومن الوعيه ،أي التي
يــوظــف فـيـهــا حــواســه بـشـكــل فطري
ب ــدائ ــي .ق ـصــائــد ب ـ ّـري ــة رب ـم ــا مليئة
بــاألحــاس ـيــس امل ـت ـطــرفــة وامل ـتــداع ـيــة
بشكل مذهل».
امل ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـت ــي أمـ ـض ــت زمـ ـن ــا ال ب ــأس
ب ــه خ ـ ــارج وط ـن ـه ــا ،أض ــاف ــت الـغــربــة
إلــى قصيدتها ،ومنحتها النقيض

ونـقـيـضــه ،وش ـع ــورًا إنـســانـيــا عاليًا
يـ ـتـ ـج ــاوز فـ ـك ــرة الـ ــوطـ ــن ب ـم ـف ـهــومــه
ال ـض ـ ّـي ــق ،والـشــوفـيـنـيــة ال ـتــي تــراهــا
لـ ـ ــدى الـ ـكـ ـت ــاب والـ ـ ـش ـ ـع ـ ــراء« :أع ـي ــش
داخل خليط من الثقافات واألجناس
واالنتماءات التي ال حصر لها ،إلى
درجـ ـ ــة أنـ ـن ــي أتـ ـ ـس ـ ــاءل :ك ـي ــف يـمـكــن
لشخص أن يعتبر نفسه أفضل من
شخص آخــر بسبب ديـنــه أو جنسه
أو لونه أو انتمائه الجغرافي؟ هذا
جـنــون! فـكــرة األفضلية فـكــرة سيئة
وم ـ ــدم ـ ــرة .ال ـغ ــرب ــة أيـ ـض ــا مـنـحـتـنــي
الـ ـع ــزل ــة ،ف ــأن ــا أع ـت ـب ــر ن ـف ـس ــي وط ــن
نفسي ولغته».
عن أحــوال الشعراء في تونس والى
أين وصلوا ،تجيب« :الوصول موت.
عـ ـن ــدن ــا ت ـ ـجـ ــارب جـ ــديـ ــدة وج ـم ـي ـلــة
وأج ـمــل مــا فيها أنـهــا غـيــر مكتملة.
الشعر التونسي عانى من التهميش،
وهـنــاك مــا يشبه املــؤامــرة الحقيقية
عـلــى ال ـش ـعــراء ف ــي ت ــون ــس .كـثـيــرون
ً
يكتبون شـعـرًا جميال وه ــذه ليست
مجاملة للتونسيني وال أتـكـلــم هنا
م ــن ب ــاب ال ـت ـعــامــل ال ــوط ـن ــي .الـشـعــر
تـجــربــة إنـســانـيــة وال ــذي ــن يعتقدون
أنـ ـه ــم ي ـح ـت ـك ــرون ــه أو ي ـم ـل ـكــونــه أو
يـتــوارثــونــه دون غـيــرهــم ،هــم ضيقو
األفق لألسف».
ت ــرى امل ـق ـ ّـدم أن الـحــب م ـحـ ّـرض قــوي
ل ـك ـت ــاب ــة الـ ـشـ ـع ــر ،ألن ـ ــه ي ـت ـض ـمــن كــل
امل ـش ــاع ــر اإلن ـس ــان ـي ــة مـجـتـمـعــة بكل
تناقضاتها :الغضب ،الكره ،املعاناة،
ال ـ ـ ـلـ ـ ــذة ،األلـ ـ ـ ـ ــم ،ال ـ ـ ـشـ ـ ــوق ،الـ ـص ــدم ــة،
ّ
املحرض
الخيانة ،الصدق ،لكنه ليس
الوحيد« :االلتصاق بالنفس هو ما
ُي ّ
في النهاية على الكتابة .لو
حر
ض ّ
ّ
كتب كل منا عن نفسه ،عن تفاصيله
ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـسـ ـيـ ـط ــة وم ـ ـشـ ــاعـ ــره
الـصـغـيــرة ألثــري ـنــا الـشـعــر بـتـجــارب
إنسانية عميقة ومتفردة».

ّ
«اتجاه» :المصائر المتعثرة
مجلة

يزن الحاج
ع ـلــى ع ـكــس م ــا ُيـ ـش ــاع ب ـش ــأن «م ــوت
امل ـج ــات» وان ـت ـفــاء دورهـ ــا فــي عصر
م ــا ب ـعــد ال ـح ــداث ــة ،س ـيــاحــظ ال ـقــارئ
ّ
العربي تهافت هذه الفكرة بعد تأمل
بسيط .ترافق تدهور وضــع املجالت
(ال ـش ـه ــري ــة وال ـف ـص ـل ـي ــة) م ــع ان ـه ـيــار
االتحاد السوفياتي والسنوات التي
ّ
ت ـل ــت ذل ـ ــك .ب ـ ــدا األم ـ ــر ك ًـ ــأن امل ـج ــات
الـعــربـيــة كــانــت مــرتـبـطــة بــال ـضــرورة
باليسار ،ولذا بدأت مرحلة انهيارها
مع موت األب .مع ذلك ،القت املجالت
األخـ ـ ـ ــرى امل ـص ـي ــر ذات ـ ـ ــه رغ ـ ــم ت ـبــايــن
م ــواق ـف ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ـت ـي ــارات
ّ
اليسارية والقومية .وبمقدورنا تذكر
ع ــدد امل ـجــات قـبــل خـمـســة أع ـ ــوام ،أو
عامني ،أو عام واحــد ،ومقارنتها بما
لــدي ـنــا اآلن .ت ـك ــاد ال ـس ــاح ــة الـعــربـيــة
تخلو مــن املـجــات عــدا تـلــك املـكـ ّـرســة
ّ
ّ
حكومية
خليجية
املدعومة بميزانية
بــال ـضــرورة .مــع تـعــاظــم دور وســائــل
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي واملـ ـ ــواقـ ـ ــع
ّ
اإللكترونية ،بدا األمر كأن املجلة باتت
ذات دور نــافــل ،بخاصة بعد انتشار
التحليالت السياسية واالجتماعية
والثقافية والنقدية بحيث باتت مهنة
من ال مهنة له .يحتاج األمر إلى قليل
مــن الـتـفـكـيــر فـحـســب ،ل ـيــدرك ال ـقــارئ
ّ
تحليالت الصحافة اليومية التي
بأن
ّ
ُ
اعتقدنا بــأنـهــا ستنهي دور املجلة،
ستكون هــي ذاتـهــا السبب األبــرز في
وجوب عودة املجالت .في هذا العصر

بــالـ َتـحــديــد ال ب ـ ّـد م ــن وج ـب ــة ضخمة
ُ
ً
تـهــضــم عـلــى مـهــل ب ــدال مــن الــوجـبــات
السريعة املعتادة.
أول مــا يسترعي االنتباه فــي تصفح
ال ـعــدد  29مــن مجلة «ات ـج ــاه» (شـتــاء
وربيع  )2015هو التاريخ .هذه مجلة
كــانــت فـصـلـ ّـيــة وأص ـب ـحــت ت ـصــدر كل
ف ـص ـل ــن ،ت ـم ـه ـي ـدًا ربـ ـم ــا ل ــإغ ــاق أو
الصدور ّالسنوي في أفضل األحــوال،
ّ
بخاصة أنها تراهن على خط سياسي
وف ـك ــري ي ـعــانــي م ــن غـيـبــوبــة م ـنــذ ما
سنوات :الخط القومي
يزيد على عشر
ّ
االجتماعي الذي يتبنى أفكار أنطون
سعاده .ليست املجلة لسان حال جهة
سمتها
حزبية أو رسمية ،وهنا تكمن ّ
البارزة الثانية :هي مجلة «منشقني»
أو «مستقلني» عن املؤسسة الحزبية،
ُ
وهــذه نقطة تحسب للمجلة بال شك،
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن نـ ـق ــاط ال ـخ ــاف
الـتــي قــد يـجــدهــا ال ـقــارئ فــي املـقــاالت
وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات .تـ ـب ــدو «ات ـ ـج ـ ــاه» ،وف ــق
م ـح ـت ــوي ــات ال ـ ـعـ ــدد ،م ـث ــل الـ ــدوريـ ــات
ال ـقــوم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة األخ ـ ــرى الـتــي
صــدرت في السنوات املاضية قبل أن
تختفي تــدري ـجــا .تستند املـجـلــة إلــى
تـ ـن ـ ّـوع ك ـب ـيــر ف ــي م ــواض ـي ــع املـ ـق ــاالت،
مــن دون أن تنسى ت ــرك حـ ّـيــز معقول
ل ـل ـمــواض ـيــع ال ـح ــزب ـي ــة أو ال ـع ـق ـيــديــة
الخاصة.
س ـ ـن ـ ـجـ ــد ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدد مـ ـق ــال ــن
اح ـت ـفــائ ـيــن كـتـبـهـمــا ع ـف ـيــف عـثـمــان
وعلي حمية عن الفيلسوف ناصيف
نصار ،وق ــراءة جديدة لكتاب «صور

حـ ــاضـ ــرة ف ـي ـن ـي ـق ـيــا» ك ـت ـب ـت ـهــا س ــام
إبراهيم ،إلى جانب مقاالت ودراسات
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وأدب ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـ ـط ـ ــارق ش ـمــس
وأحـمــد عبده العجمي ونعيمة شكر
ول ـ ــؤي زي ـت ــون ــي (ب ــال ـع ــرب ـي ــة) وفــاتــن
امل ــر وع ـم ــاد زي ــن (بــال ـفــرن ـسـ ّـيــة) .لعل
أه ـ ــم م ـ ـ ــواد ال ـ ـعـ ــدد ك ــان ــت م ـح ــاض ــرة
ال ـبــاحــث الـتــونـســي ال ـطــاهــر بــن قـيــزة
ّ
«ت ـشــكــل ال ـح ــداث ــة :تــونــس ن ـمــوذجــا»،
ودراسـ ـ ـ ــة ال ـب ــاح ــث شـ ـح ــادة الـ ـغ ــاوي
«ف ـ ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
ّ
الظاهري
التعبيرية» .رغم االختالف ّ
بـ ــن مـ ـج ــال ــي الـ ــورق ـ ـتـ ــن ،إال أن ـه ـم ــا
تبحثان في النقاط ذاتها في العمق.
ّ
يميز بن قيزة بني الحداثة املفروضة
ّ
من فوق عبر إرادة سلطوية ،والحداثة
الصادرة من تحت من خالل املجتمع
املــدنــي وال ـن ـخــب االق ـت ـصــاديــة .يشير
إلـ ــى ّأن ال ـن ـمــط ال ـس ـل ـط ـ ّ
ـوي لـلـحــداثــة
ُيفضي بــالـضــرورة إلــى قطيعة حــادة
م ــع امل ــاض ــي ت ـس ـ ّـب ــب ص ــدم ــة نـفـسـ ّـيــة
«ي ـت ـك ـ ّـون ع ـلــى إث ــره ــا ح ــاج ــز نفسي
يـ ـعـ ـي ــق الـ ـتـ ـع ــام ــل ال ـ ـ ـهـ ـ ــادئ م ـ ــع ق ـيــم
ال ـح ــداث ــة امل ـق ـ ّـوض ــة ألك ـث ــر املـعـتـقــدات
ً
تغلغال فــي املـخـيــال الـجـمـعـ ّـي» ،فيما
ّ
يتسبب النمط املؤسساتي للحداثة
بـ «أزمــة فكرية خصبة النتائج حيث
تلعب املــؤسـســات املعرفية والعلمية
واالج ـت ـمــاع ـيــة دورهـ ــا ف ــي اسـتـيـعــاب
م ـظــاهــر ال ـ ِـج ـ ّـدة إلع ـ ــادة ب ـنــاء نفسها
ف ــي س ـي ــاق ال ـت ـقــال ـيــد ال ـن ـق ـ ّ
ـدي ــة ال ـتــي
ّ
ّ
تميز املجتمعات املفتوحة» .وبما أن
ّ
ّ
ال ـحــداثــة الـتــونـســيــة كــانــت «فــوقــيــة»،

بــوص ـف ـهــا م ـف ــروض ــة س ـيــاس ـيــا عـلــى
ّ
ّ
يد بورقيبة ،يؤكد بن قيزة أن عالقة
ال ـتــون ـس ـيــن ال ـي ــوم بــال ـحــداثــة عــاقــة
ّ
خارجية ،إذ لم تنجح في التغلغل في
أعماق السلوكيات والعقليات ،وبقيت
ً
ظاهرة تخص املثقفني.
يـحــاول شـحــادة ال ـغــاوي فــي دراسـتــه
ّ
الديمقراطية كما
التمييز بني معنى
درج وانـ ـتـ ـش ــر ،وب ـ ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة
التعبيرية الخاصة بأنطون سعاده
والـعـقـيــدة الـقــومـيــة االجـتـمــاعـ ّـيــة ،في
س ـي ــاق ال ـ ــرد ع ـلــى انـ ـتـ ـق ــادات اتـهـمــت
ع ـ ـق ـ ـيـ ــدة س ـ ـ ـعـ ـ ــاده بـ ـك ــونـ ـه ــا ع ـق ـي ــدة

ّ
السلطوي للحداثة
النمط
ُيفضي إلى قطيعة مع الماضي
(الطاهر بن قيزة)
دكـتــاتــوريــة .قــد يـبــدو نـقــاش الـغــاوي
ّ
في هــذه الــدراســة غريبًا ،لكن أهميته
ت ـن ـبــع ب ــال ــذات م ــن ك ــون ــه يـنـطـلــق من
ّ
االجتماعية
داخ ــل الـعـقـيــدة الـقــومـ ّـيــة
ب ـ ـكـ ــل م ـص ـط ـل ـح ــات ـه ــا وتـ ـع ــابـ ـي ــره ــا
ال ـخــاصــة .يـنـفــي ال ـغ ــاوي ه ــذه التهم
ب ــال ـط ـب ــع ،م ـس ـت ـع ـي ـدًا نـ ـق ــاش س ـع ــاده
ّ
بشأن الديمقراطية حــن أكــد سعاده
ّ
أن الفينيقيني سبقوا جميع الشعوب
ّ
والـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ــة إلـ ـ ــى تــأس ـيــس
الــديـمـقــراطـيــة ،ألنـهــم ّأس ـس ــوا امللكية
االن ـت ـخــاب ـيــة وج ـع ـلــوا امل ـل ــك منتخبًا
مـ ــدى ال ـح ـي ــاة (!) ث ــم ي ـتــابــع ال ـغ ــاوي

حديثه مستغربًا مــن ّ
متهميه الذين
يـ ـش ــاط ــرون خـ ـص ــوم ال ـ ـحـ ــزب رأي ـه ــم
ب ـشــأن دك ـتــاتـ ّ
ـوريــة ال ـحــزب املــزعــومــة،
ّ ّ
ل ـي ــؤك ــد أن سـلـطــة ال ــزع ـي ــم (س ـع ــاده)
امل ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــة ،وك ـ ـ ــون ـ ـ ــه وح ـ ـ ـ ـ ــده مـ ـص ــدر
الـسـلـطـتــن الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة،
ال تتعارضان مــع مـبــدأ الديمقراطية
«ألن ال ــزع ـي ــم ح ــائ ــز دائـ ـم ــا ع ـلــى ثقة
أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـحـ ــزب ج ـم ـي ـع ـه ــم وح ــائ ــز
ع ـل ــى رضـ ــاهـ ــم وق ـب ــول ـه ــم وإرادت ـ ـهـ ــم
بـكــامــل وعـيـهــم ،بــل عـلــى إيـمــانـهــم به
ق ــائ ـدًا وه ــادي ــا لــأمــة والـ ـن ــاس ،وه ــذا
اإلي ـم ــان وه ــذه اإلرادة وه ــذا الـقـبــول
والـ ــرضـ ــى وه ـ ــذه ال ـث ـق ــة هـ ــي امل ـع ـنــى
ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ال ـن ــاص ــع ل ـلــدي ـم ـقـ ّـراط ـيـ ّـة».
ّ
أهمية هــذا الخطاب ألنــه يمثل
تنبع
حرفيًا املوقف القومي االجتماعي من
مـســألــة الــدكـتــاتــوريــة والــديـمـقــراطـيــة،
وب ــذا يمكن ببساطة تفسير املــواقــف
ال ـح ــزب ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة واص ـط ـفــافــات ـهــا
اب ـتــداء مــن أواس ــط سبعينيات القرن
املاضي.
ب ــإم ـك ــان ـن ــا ت ـخ ـم ــن املـ ـصـ ـي ــر ال ـق ــات ــم
ل ـل ـم ـج ــات امل ـس ـت ـق ـل ــة اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ــى
مـ ـظ ــاه ــره ــا الـ ــواض ـ ـحـ ــة فـ ــي األعـ ـ ـ ــداد
األخ ـي ــرة؛ إذ نـجــد فــي حــالــة «ات ـجــاه»
ّ
ّ
بــأن جميع الكتاب املشاركني في هذا
ال ـع ــدد ه ــم م ــن «أص ــدق ــاء ال ـت ـحــريــر»،
ّ
ـأن املجلة ُتباع بجهود ّ
ذاتية حني
وبـ
َّ
ـوزع عـلــى املـكـتـبــات ،وب ــذا بوسعنا
تـ ـ
ّ ّ
توقع أن مصير املجلة مرتبط بمصير
أسرتها ،حيث تبدو كأنها آخــر حبل
نجاة في هذه األيام.

