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صدر العدد األول من مجلة الرسالة بتاریخ 15 ینایر سنة 1933 وتوقفت في 
23 فبرایر 1953 بعد ان صدر منھا 1025 عددا، وقد أسس المجلة ورأس 
تحریرھا األدیب الكبیر أحمد حسن الزیات وكانت ملتقى جمیع المثقفین المصریین والعرب في تلك الفترة 
فكتب فیھا طھ حسین، العقاد، أحمد أمین، محمود تیمور، إبراھیم المازني، زكي نجیب، بنت الشاطْى، سھیر 
العشماوي، نجیب محفوظ وغیرھم من مصر. ومن العراق جمیل صدقي الزھاوي، محمد رضا الشیبیبي، 
واألب أنستاس ماري الكرملي. من سوریا ساطع الحصري میشیل عفلق، عمر أبو ریشیة، نزار قباني. من 
لبنان میخائیل نعیمة، سھیل إدریس، حسین مروة. ومن فلسطین اسعاف النشاسیب وفدوى طوقان. ومن 
السعودیة ابراھیم الغاللي وحسن عبد هللا الفرش ومن البحرین إبراھیم العریض ومن الجزائر محمد بشیر 
اإلبراھیمي، ومن السودان معاویة نور والتیماني یوسف بشیر ومحي الدین صابر ومن المھجر إلیا أبو 
ماضي وشفیق وفوزي المعلوف ومن الكتاب األجانب والمستشرقین جب وبروكلمان، ونیللینو، وجرمانوس. 
وما ھذه إال بعض األسماء التي ساھمت في ھذه المجلة التي إستطاعت أن تجمع كافة أطیاف المثقفین الكبار 
على مائدة واحدة یكتبون ویتحاورون یتباحثون حول األدب والشعر والروایة والتاریخ والجغرافیا والفن 

والسیاسة والعلم أیضا. 

یقول أحمد حسن الزیات في إفتتاحیة ھذا العدد األول .. إن غایة (الرسالة) أن تقاوم طغیان السیاسة بصقل 
الطبع، وبھرج األدب بتثقیف الذوق، وحیرة األمة بتوضیح الطریق. 

أما مبدأ الرسالة فربط القدیم بالحدیث تضع األساس لمن ھار بناؤه على الرمل، وتقیم الدرج لمن استحال رقیھ 
بالطفور! وبوصلھا الشرق بالغرب تساعد على ایجاد الحلقة المفقودة التي تجمع بین الثقلفة العربیة اإلسالمیة 

العمیقة، وبین الثقافة األوروبیة العلمیة الدقیقة. 

والحقیقة أن (الرسالة) نجحت إلى حد كبیر في تحقیق أھدافھا التي سعت إلى تحقیقھا ونظرة خاطفة على مواد 
ھذا العدد تؤكد ذلك. 

 أحمد أمین یكتب عن أھمیة تواصل الثقافات، ومحمد عوض محمد یكتب عن دور مصر الحضاري، والعالم 
الكبیر مصطفى مشرفة یكتب عن اللغة العربیة كأداة علمیة، والزیات عن أثر الثقافة العربیة في العلم والعالم، 



كما یترجم ھو نفسھ قصائد من األدب الفرنسي للشاعرین المارتین وألفرید دي فیني، وطھ حسین یكتب عن 
الشاعر الفرنسي بول فالیري ویكتب أیضا فصال من كتابھ الشھیر (على ھامش السیرة) عن حفر بئر زمزم. 
ویكتب الدكتور أحمد زكي – الذي أسس ورأس مجلة العربي الكویتیة لسنوات طویلة – عن النوم والیقظة، 
كما نجد في مجال القصة الشیخ عفا هللا لمحمود تیمور، و في قسم المسرح نقد لمسرحیة (بنات الیوم) التي 

قدمھا الفنان الكبیر یوسف وھبي على مسرح رمسیس أشھر مسارح القاھرة في ذلك الزمان. 

ومن المواد الطریفة في ھذا العدد ما كتبھ الناقد الكبیر محمد مندور – عندما كان طالبا في بعثتھ الدراسیة في 
فرنسا – عن ( الجمال والحب ) ھل یشترط الجمال في المرأة إلثارة الحب؟ آراء طائفة من أعالم النساء 
والرجال، وأیضا قصیدة للشاعر العراقي الكبیر – أو كما جاء في تقدیم المجلة – الشاعر الفیلسوف جمیل 
صدقي الزھاوي بعنوان ( تباشیر اإلنقالب ) وھي القصیدة التي أنشدھا الشاعر في الحفل الذي أقیم للمؤتمر 
النسائي العربي في نادي لوره خضوري فى بغداد، والقصیدة طویلة أكثر من ستین بیتاً. نقتطف منھا ھذه 

األبیات: 

من بعد ما انتظرت حقابا ثارت فمزقت الحجابا 

 عربیة عرفت أخــــیراً كــیـف تنــبذ ما أرابا 

كان الحجاب یســـومھا خسفاً ویرھقــھا عــذابا 

ان األلـــــــى قد أذنبوا ھم صــیروه لھا عــقابا 

وسیطلب التــــاریخ من ناس لھا ظلموا حــسابا 

سألت لھا حــــــــــریة تغني فما لقیت جــــوابا 

حتى إذا ما أستیأســــت خرقت بأیدیھا الــــنقابا 

فرأت أمام ســــــفورھا للمـــــــجد أفنیة رحابا 

ذھــــــبت كزوبعة لھا صخب فأحمدت الذھابا 

 -----------------------

أحســـنت یا ابنة یعرب صنعا وأتبعت الصــوابا 

فلقد كفاك غضــــــــاضة ذاك الشقاء بما أصـــابا 

لیس الجمود سوى خنو ع قد یجر لك التبــــــابا 

 ------------------------

ما عاش شعب نصـــفھ قد شل من داء أصـــابا 



الحــــق یزھق باطال قد زین والصدق الكــذابا 

ما كان خدرك غیر سجن مظلم یولـــــي اكتئابا 

قولي اذا أخــــطأت أخطأ، أو أصبت لقد أصابا 

ولم ترق ھذه القصیدة لرئیس التحریر ولكنھ نشرھا حتى ال یغضب الشاعر الكبیر . وكتب فى تقدیمھ للقصیدة 
یعاتبھ برفق ألنھ إختار ھذه القصیدة التى تحض النساء العربیات على الثورة على الرجال .وال بد أن نالحظ 

أن ھذا العدد صدر فى ثالثینیات القرن الماضى. 

و أحسب أننا سنعود مرة أخرى 

!
مدیر المكتبة 

زكریا أحمد عید  

المستشار الثقافي والتربوي 

!


