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مكرسى،،يزالوما،حياتهقضى،نعيمةكمخائيلعالميعربيللتالي7

واللفكر.لللقلى-نلمجبا

"الشخروبلناسك"الادباءبهقاماللذي7المعنويالتكريموهكذا..

يرلخلدانالحيعاةفيهمهكليجعلاديببهيحسانيمكنتعوبضلاير

اللتنخروبوووف!شحعورتعادلسعادةهناكوررى.تزوللاآثاربرالادباءتكوبم

قبسنؤجمهالهيت!جلىالتياللبادرةكوننكوناقمدهاوشاءرهاهاوؤصاص-كللا

او2!لمودفيبرزوااللذيئادبا!همنرودبتكريماللشهرهذاللبناناحفل

وا!س!رحالليب!اليالتافؤيوند.استقوهتطعيمومناصالهمنعديهادخلابمافاغنوهاللعربيالادبعاللم

فيالتلفز!نيلعبهباتالل!ياللكبيراللدورعلىللندلللبحاجةلسنا-هؤلأءومعفم.مميزشخصيطابعفيوسكبوه،العالميةالآدابمن

ضئماغالباالتيالمتوسطةالاوساطفيخاصة،الليوميةصيتخطيفرضوااناسضطاعوااللذين،"المهجريةالمدرس"طليعةمنالادباء

الرئيمسيةاللغايةهوالتلفزدونيكونزياراتت!نبادلاومن!ازللهافيسصاتها.الالبدنيافيعإلمياانفسهم

جميعفيبل،وحمسبلبنانفيلا،بهاخمهوروللعبلغودور.منها،عالمياجبرانخليلجبرانيحتلهاالتيلللمكانةالمثقفونتنبهوللقد

للهاللرعايةدعامةيكبرواتخاذه،لتبنيهاللدولةدفع.حدا،ار!اللمافط،راهلبهيرتمتعانيجباللليمالتقديرازاءبالتقصيرفشعروا

هدافها.والمبادئهاوفقاجيلوتربيقىادبيتناولادبياسبوعلتنطيمالادباءمنعددفتنادى،واللفكرالارب

علىالدولةفيهتنمرفلااللذبمرالوحيدالبلدهو،لبنانوللعلاللصفحاتمعظمخصصتوللقد.واللتحليلبالدرسوشخصيتهجبران

اتئركة،تخصرالااللطبيعيهمهملمشرفينعرضةتتركهبل،اقلفزيونجبراناعناحاديثباذاعةالل!نانيةالاذاعةاهتمتكما،له،الادبية

اططاله.وافسدوو!4ذو!فاًخشم،ورخسرو-لومهرجانلذكراهاقيموللقد.الجمهورالى"تعددةزواياخلالمن،عرفته

دفدمهاالتيالتمثيلياتفيخاصبنوعاًلظاهرةهذءوتتجلىفعرفت،لهالمخصصاتحفبتظيمبشريبلديةواقمت،حافلخطابي

حركاتهافيسمجة،موضوعهافيسخي!فةت!يلبماتو!مااكر!زيونترجماتهاوعرضت،والانكليزيةبالعربيةكتبهاالتيجبرانمؤللفاتفيه

منكثرفيبذيئة،وترابطهاحوادثهاافتعالفيمضحكة،ود!رجهافيضعووادبهتناوللتالتياًلمتعدوةواللدراساتالمختلفة)اللغاتالى

التوب"ان!قى،بعضمهايستسيغقداللجمهـوران!رضناولو،الفا!ا!تا-يكونويكاد.منزلهواثدالنسخمميةحاجاتهمنكثرالمتحف

وتمرينهبلوقهالارتفاءيفترضوتثقيفهالجمهورقربيةاللهادفافيفيجرانانباللذكزواللجد-س.لاديبالمكرسللبئانفيالوحيد،المتحف

والواقع.فيهمستوىادلىحتىال!طلا،الرفببعاللفناستساغةعلىالتيالمعنويةالثروةجانبالىكلاع!بهوا!داتمن!درفماديةثروةيمتبر

التمنيلية،اللبرامجعلىالمشرفونيعصقدممامس؟وىارفع،ورا!جهاًن..لبنانواسمبشرياسمرفعت

عيربلدفيانناننسىالايجبثم،لمثقفينواالمتعلمينمناللكثيردفيهالراحلةالاديبةتلكبتكريمايرضا"زيادةمي"اصدقاءواهنتم

انمساوالتلفزيون،مرتفعاحدابلغتفيهالتعليمنسبةوان،امي!اضريحببناءفطاللبوا،اللربنانياتيالاديباترائداتمنكانتالتي

تتعدىوصورة،اصدبرىمدننافياواللعاصمةفيخاءربنوعيثصاهد،بهاخاصمتحفنشاءوباللكتبهامعرضوباقامة،منزلتهامعينسجم

لللقدرةمسخواي،مهزلهفاية،مجماورةبلادفيلتنئعاهدلبنانحدور.موضوبةاسةدرادبهابدراسةالاهتماممنمزيدعلىالنقادحثواكما

.؟لبنانفيالمسرحية،تعددتانبعد،اللحديثالادبتاريغفيالحقيقيمكانهاللهاتعيدعميقة

اذامث!قفااومتعلماالمسرحي!اتتلكمؤللفيبيننعجدنكادلاونحن"مي"ادب.منيهمهاللمالتيالسطحيةتالدرالط،ملاحظهوكما

يخلقانمتخصع!غيرأمييستطيعفكيف.منهمشاملمحمدالستثيننا،الليه-انصهتالنيوالمصير،بجبرانتربطهاكانتالتيالعلاقةسوى

اللجمهورعلىيضحكم!جايكنللمان؟معاوقتفيويمثلهموضولحاالتيالرئيسية"باللدوافع"الاهتمامدونمن"الوقائع"بذكرمكنفية

تمثيلياته،المقبولة،الوحيداللفنان،تناملان؟يضحكهانمنردلاالازمات"ضوءعلىميشخصيةبتحليلالاه!امودون،بينهماربطت

امروهذا.والمواض!يعت1اللذوابخنرارالفنيبالافلاسايرضاهومهد!فيالمتغلغلة،اللخاصةنظرتهاضوءوعلى،بهامرتاالتي"النفسية

وانتتجددان،اسبوعيا،تستطيعلاواحدةشخصيةلاق،طبيعي.الليشربينوللعلاقاتللحياة،اًدبها

-..والاملالوالتكزارللسرعة.ننصاعلافيلسوف،الريحانيامينذكعرىلتكريماسثورمايضلمعاواقيم

حملقددامما،شركتيهفي،الللبنانيالتلفزيونواجبلمنوانهفضلا،اللعروبةادباءكبارومن،المهجريالادباعلاماحدوهو،اللفريكة

الواهبانالىيتنبهان،بهاتضظلعاناللدوللةعلىكانمهمةعاتقهعلى-كللماحتفالالمناسنةللهذهفاقيم.عالميايحنلهاالتيالرفيعةامانةمن

يستوفياسوبفيموضوعاتسبفىانيجبالمسرحكتابةفيالادبيةعدةالتلفزيونخيصصكما،الريحاليادبعنالادباءمنعددفيه

،الأساةاوالكوميدياطابعيتخذكانسواء،والانسانيةالفنيةتتروطه.موضوعهتناوللتاصاديث

وتعينئىلشسبمتؤهلسساعامةثقافةمثقفةتمثيليةفرقمعيتعاقدوانبذلوااللذينالراحلينالادباءنكرمانبناالمفروضكاناذاوللكن

بها.المتخصصةالمسرحيةثقافتهااللىبالاضافة،جيدةمسرحيةقطكةللذكراهم،وتخليدابفضلهماتحرافا،الادبيتراثنالاغناءنفسهمفيماكل

كنبه7ماروائعالى،الاعوجاجلتقويمكبداية،مثلاالمشرفونلليعديملأعطا؟همزالماالذينالاحياءنكرمانايضااللضروريمنافلير

لنايعرضوااقوللححاولوا،المسرحفياللعالميونوالادباءاللعربالادباء؟الادبيتاريخنافيالرفيعمكانهمويبوئهمالادبشيا

الدبسىمنرفرقةمحمثلافيتعاؤدوا،/التمثيلياتتلكمنبعضااديبشخصفيالل!رةتلدتحققانكريمةبادرةكانتللقد
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اللطاللبفلا،بعيدحدالىيضعفالعلمياللبحثجوانهذامعنى،المتواصلالمرانفبم،انها،اثبتتواقيالتايلفيا(ت!خمحصة

نايستطيعالاستاذولا،صح!بحاعلميااعدادانفسهيعدائيسمتطيعلمميستسيغاللجمهورائمنواثقونونحن،المطلوبالمس!وىسنحقق

وموىبمستواهالارتفاعسثيلفيالح!يقيهاللعاميةمجهوداتهيواصلايضااللتلفؤريىنيساهمبدللك.المسرححبعلىويتعرفالنمثيليات+نلك

معا.الطلبة،مثقفونادباءفيهايتبارىمسرحيادبحركةخملقفيدعاللةور!اهمقى

..ثانويةمدوسةاللىاللجامعة.نحويلالىيؤديكانالنظامهذاانزبانيةبينلا،وحرافنهالتمثيلفنفيالتخصصعلىيقبلوثجاب

.الحدودابعدالىضعيفاللعلميتايرها...القيمةمحدودة...وتهرلججهل

بدخولاللطلبةمنكيرللعدديسمحكاناللذيالانتس!ابنظام:ثانيألمحاادبيةحمى

همعادةالمنتسببنان،ل،ممستعدةاللجامعةتكوناندونمعةا

اللسىالاضطراررأسهاوعلىخاصةظروففييعيشوناللذيناللطلابسنةكلتخلقهاادبيةحمىبروتفيالادبيةالاوساطتجتاح

معيحاولونهؤلاء-اللطلبةوللكئ،الاقتصاديةالمشكلةضغطتحتالعملمعظمان،النظريلفتومما.اللكتاباصدقاءلجمعيةالمرشحةالجوائز

..وا!تعليملاالعملبينيجمعواانذلكمما،الاديباتمن،اللعامللهذا"القصيرةالقصةجالزة)فياننبمارين

اللجامعة.بدخولسابالانتفظامللهايسمحاللعناصرهذهمثلتلعبفلا،ودقيقةشاقةاللجالزةمنحاليهاالوكولاللجنةمهمةيجعل

وتزداد،اللطلابعدديزداد،اللكبيراللمددهذالدخولونتيجة.للكتاباللفنيةاللقيمةحسابعلىالمت!ددةالدوافع

مستوىضعففيالزيادةهياللنتيجةوتكون...الاساتذةمسؤوللياتتستعيمنان،النزاهةمننصيبباكبراللجائزةتتمتءللكي،ونرى

.اللجامعاتوالموفوعيةاللتجردفامكانية،للبنانخارجمنبنقاداللكتاب(اصدقاءجمعية

السبيلهذافيممتاراايجابيااقتراحالويسالدكتوراقترحوقدواختصاصمختلفةنزعاتيدولبنانييننقادالىبالاضافة،اكبرلديهم

الظروفاصحاباللطلبةهؤلاءاليهالينتسبمسائيةجامعاتاقامةةهوالكديثالادبيللتطورومتتيعينالقنلهـذاممارسين،الموضوعهذافي

.نهاراالل!ملالىتضطرهمال!نيالخاصةفيالثقةوتحل"قيمة"لللجائزةبرضبحبذللك.اللعاللموفيللبناقفي

باللجامعةاللدراسةسنوات"نكونانايكضالويسالدقىورواًقترحاللشخصيةاللصلاتطغيانيوللدهاللذياللشكبدلا"نجارينانفوسى

يقابلهاانيمكنمالتعولمضسنواتاربعمنبدلأسنواتستطئيةالم!..اللبحتالفنيالتقديرعلىالمحليوالنفود،اللعقلألديةواللعلاقات

للئتائجملاكمةاللنتيجةتكولىوحتى،اللصرداسة.الليوميةفيخرىاللحانمصتا.م.ع

مناللجامميالاستاذظروف!عوضلويساللدكتورهاجم:ثاللثا--س:+--ص-7

من.يتمكنونبحيثالاساتذة"ر.ننلتبتعديلوطاللب،الماديةالناحية!ءأءشممصير!رجص
صصل!ءش!رص

ضمعفاللىهعوعمالعن"للبحثالالىندلبحضنذاللجامعي!عهمللكالمامليالعفئىاللجامعيالتعاليممفيثورة

مشاكلهموللعلاج،مادينقصمنبهيشعرونمالتعويض،اللجامعيعملهمالخاصالآدابلمراسل

عن-بالتدريساو،اللخارجيةاللكتببرنزجمةيقوموىفهم...الماديذ***

ذللكجانباللىوهم،الاصليةجامعاتهمغرمعاهدفي-الان!تدابطريق

وكل...واللصح!والتلفزيونالاداعةفيمتعددةمجهوداتيبذلونالمشكلسة"ابداتنسىلاانهاهيمصرفيلمحثورةاللعظمىالميزة

اللجامعي.لللاستاذالعلميالمستوىعلى!أئيرهلهذللكضخامةكانتفمهما،المعادكمنمعركةايفي!لشعب"الاجتماعية

كانتالمادية"المتسكة"انعوضاـويساللدكتوريقلهللمواللذيالثورةفانمتصددةكبرةاًلمماركهذءكانتومهماالسياسيةالمعأرك

عندماو؟لك،عندنااللجامعيينالاساتذةمنعددفيهاسقط"فجوة"،اللقائمهـةذيلفيتضعهاولا،الاجتماعيةالمن!مكلةعنابداعينهاتغمضلا

واستغلالبمجهوداتهمالاستعانةالىالاجنبيةالثقالمحيةالمؤسساتا.تيجهت.الليهاتعودثماللسياسيةمعاركهامنتنته!حتىظالرهاخلفتتركهاولا

.،الشكفوقدائماليمستالتيالثقافيةبصشروعاتهااللقيامفياسمائهمالمعساركهصذهعنفرغم،الاخيرةالسياسيةالمعاركقلبولمحي

العكسعلىبل...اللفريةوحياتناثقاف!نناخدمةفيدائماولليستالملبكألأخحوبلجديدن!قراراتتصدراًلثورةحكومةكانت،وانساعها

عنالاتص!لىلا-فرانينمؤلسسةمئل-المؤسساتهذهمعظمئن-اصدرثم.عامةملكيةاللى-،المؤلسماتالمصانعبعضفي-اللخاصة

اللفكرية.للحبباتناكيرفرلىفيهاخاصةاغراض.الجامعيالتعليمفيثورةتعتبراخرىهامةقراداتاللعالليالل!موزنر

هذهمعيتعاونوناللجامعييناسازذتنامنفعدد،ذللكومبم،الل!امعىالتعليمفياللهامةالثورةهذهعلىنعلقانهناويهمنا

فقطالماديةالمشكلةزاويةمنالموقفهذاالىنظرناوللو...اًاؤسسات.مختلفاخرحديثفلهااللطميمقراراتاها

الجامعبمالالستساذيعملانالمعقولمنفليس...معذورونانهملقلناازمةيعانياللجامعيالتعليمانطويلةسنواتمنذواضحاكانلقد

وقوتاللكافيقوتهيجدلاذللئابعدثم...نفسهويجي،الموتحت!ىاص!درالاخرةالتعديلاتتصدرانوقبل.عديدةلواحمنضخمة

.اولادهوفي،"اللجديدوالمجتمعاللجامعة)ةبعموانكتاباعوضاكويسالدكتور

..-عنيفاهجومااللتنسيقمكتبعوضلويساللدكتورهاجم:رابعايعانيهاالتيالاساسيةالمشاكلجميعلويسالدكتورعرضالكتابهذا

اللطبمشلاللعمليةاللكلياتبدخوللللطاللبيسمحالتنسيقفمكنبوموضوعيةبدقةالمشاكلهذهللويساللدكتودطعرضوقد.اللجامعيالتعليم

يوزعثم،الثانويةاللشهادةفيعالمجموععلىحصلاذاواللهندسةنظامضدنفدوثيقةاخطراللكتاباعتباريمكنبحيث،كاملةوصراحة

والآدابالحقوقمئلاللئظريةاللكلياتعلىاللضعيغةالمجمو!اتاصحاب.الاخيرةد/لاتالتعقبلاللجامعيالتعليم

يدخلانالىيؤديقدناحيةمنفهو،كيبرخطرالموقفهذاوفي:نقدءلويساللدكتورالليهاوجهلتيااللطواهربعضوهده

مستعداوليسالنظريةاللدذاساتالىيميللاهوبينمانظريةكببةطاللبهذاللويساللدكضوراعتبرفقد...الفصليننظامظاهرة:اولا

النظرية،اللهـلياتمسضوىاضعافالىبالتالييؤديالموقفوهذا.للهااللسئةمعظميقضيفاللطاللب،باللجامعةاللحدودابعدالىضاراالنظام

تعيس.سيءمصيرالىانفسهمباللطلبةيؤديكماالامتحاناتفي-اللئشاءفصولفييتركزاللذكيالعملموسموخاصة-

للدحولثابتمقيساسبوضععوضلويساللدكتورطاللبوقد...اللجامعيللاشن!ادبرالنسبةالمشكلةونفس،.للامتحاناتوالا!صتعداد

اللسمماحوعدم،معاالنظريةوالكلياتاللعلميةاللكلياتفي،اللجامعةمشاكلمنذللكوغير،الاجاباتتصحيحميالسنةمهـعظميقضي!هو

..الليهايميلولايريدهالاكليةالىطالببخول.الاداريةالامتحاناب

؟ي!



ثانوية.مدرسةمئهاوجعلتوشلتهـ،اضعفتها))الجامعةءناللهامكتابهفيعوضلويسالدكتورافكاربعضهذه

ومن.السلصمالمصحيحا.نكو)يهـ،ؤ،ستكملتابر،معكأامحادتاقدىعنكافيةءصورةيعطيلاإعالسرالتلخيصوهذا،"اللجدردوالمجتمع

ث-ورةالاخيرةالعالياللقليموزيرقرارا!/هـ*نجروااناللجاهعيجمنحق...دقيقةءلمميةبوثا؟قمدعمةا،فكارهدهمنؤكرةفكل،الكتابقيم،

اللعلماجلمناستغلالاحسناسهتغلاللهاطر)بئءنبهايحتفلمونعلم!بةنفسفي-يعطي!ئاعوضلويصادكتورالاؤكارالسررعالتخيصوللكن

اللشعب.ثقافةاجلومن..حالواؤصولاللكببريناذهانفيتدورالتيالافكارمنصورة-الوقت

منهايعانياللجامعيالمجتمعكانالت!يلللامراضصورةويعطينا،الجامعي

.ومرارةبعنف

لمجسضاثتإاللعاليا!تعليموزرصاعلنهاالتبالاخرةالتهديلاتجاءتوقد

كانتاليالامراضلهذهءللأجاوجاءت،تقريباالافكادل،ذءمستجيبة

ارعراًقئنويسىاؤ،ةثناحمع!ة.منهايشكونالجامثيونوكانمنها.نشكواللجامعة

.........اللعلميىقيالوسائلبكلاللجامعيةالتدريصهيئةتوسيعتقررؤقد

اللعرأقفثبيلادبميةاللحوكةوواقعع!دريناللعلموك!واجبهيؤدياناللجامعيللاستاذيمكنبحيث،الممكنة

***اللوضعمنبدلا،ف!لاؤيهم!ثرانيمكنهحتى...الطلبةمنمحدود

لندواتالالساسيالموضوع-العراقفي(الادبيالنتذماط)يكنللم!سساتعل-ىمحاضرتهيلقىالواحدالاستاذكانحيث...السابق

فلقد.ابدا،ا)ساعةولليد-الايامهدءاللصحفومقالات،الأإباءالا...وتلاميذءالاست،دبينعلميةصلةكلعلىيقضيمما،التلاميذ

،58!سنةتموزثورةبعيد،التحدءدوجهوعلى،لعشواتمنذاثير.قيمةوافلهاالحدوداضيقفي

اللعراق،لادباءملتقىتكونادبيةجمعيةتأسيسىفكرةللوجودظهرتعندعااء:صاءخفتوبذللكاهـراس!يينااللفصليننظابماللغاءتقرركذللك

فياللعربك!الادبنشرعلىتعمل،متسا"يةادبيةحياةنحووء:طلقااللسامواصبح،معاولذلمممذلللاستادبالنسبةالنصفالىالامتحانات

رجاله.بنشاطاللعاللموتعريف،ادراق،واللدراًورصةوالقراءةالبحثفرمةللط،للبتتيحكاملةوحدةاللدراًسي

الوضوع،هذاحولمقلاتنقرااو،احاديثالليومنسمعكناوان.وطلابهلعلمهالهفرغمنمزيداللاستاذونتيح

للتالسيسىتموزبعدبذلتالت!للجهودامتداد-رأينافي-فذللكوفترةصئاحيةفترة:لمحترتينعاىلمبالجامعةالعملجعلتقرركذلك

انقسامالىادى،النظروجهاتفيظلأف!مناعقبهاوما،اللجمعيةجامعتينالوافصعفيالواحدةاللجامعةيجعلالوضعوهذا،مسائية

ت!مهـ،ماكلوعلى،لواءمنهماللكل،متنافسينفريقينالىالادباءنسمجمهانيهكنلماحقيقيةفرصةويتيحباللجامعةاللطلابعددويضاعف

.(الادجمبماالركود)حول،معهنةللم6391عاماننقولانونستط!يع،اًللجامعيالتعليمديموقراطيةباسم

بعد،اللعراقيينوالكتابالمؤللفينجمعيةيخص،اليومواللحديثرجسدانعنعجزاللجامعيةللدداسمةصالحاواحداطاللبامصرفييشهد

فهناك.رمضانثورةالر،الوجودمن(اللعراقيينالادباءاتحاد)ازا(ة.اللجامعةفيمكانالنفسه

،اللعراقفيالادبيةالحركةركودفياللسبببانهااللجمعيةيتهممنسنةصدراللذياللهاملللقرارتكملةهوالموقفهذاانشكولا

فكيرقفمنوهناك،اللحركةمستوىللرفعتذكرجهوداتقدمللملانهاومضاعفةالتعلبممجانيةان.مجانااللجامعيالتعليمبجعل6191

.الانهامهذاامامعنهامدافعااللجمعيةصهفطالمشروعاتاخطرمنيعابراناللطلاباستيعابعلىاللجامعةامكانيات

السببعن-اخرىتفصيلاتيةبئالولوجقبل-نتسماءلىاننابيداللعريقةالشعبيةالمطاللباخطرومن...الثورةحققتهااقيالتقدمية

اللعام؟الجوام؟حقااللجمعيةاهي؟الركودهذافييكمناللذياللحقيقيسريعمطلباواملمجردتعدللمبأنهامصرفيالشعباحسالتكب

.ا؟..المناخام؟الدولةام.ملموسةواقعةحقيقةاصبحتبل...عاجل

ونحن،الترويمنا-ابتداء-يتطلبالسوالهذا!نوالجواب،كلرفعايضااللعاليالتعليموريراصد!هاالننياللقراراتومن

!!الادبيةاللحركةبهامرتالتيالادوادعنشيئا،بعد،نسردللمو!ذا...باللجامعةالتدريسهيئةمكا!تعلى"وضوعيةالل!ببود

صنفاهناكان،السي!اقمعرضفيفذكرولكئظ،!وزثورةررعدارمراقلاساتةا،ديةالمشكلةعلىلللقضاءواسعاالمجاليقتحباللطبعاراللص

وبخاص!ة-اللعاملللجوجعلمنوهناك،ذكرناكمابدلكالجميها؟!م.ودراساتهـملابحاثهماللكاملالتفرع.بستطيعونبحيث،اللجامعة

المسوول،اللدولةجعلفريقوهناك،بالركودصلة-اهـجماسي!هـنيرجانبعلسىثورةت!لالواقعفيكلهااللقراراتهذه

تنطيماتعلىالمشرفةلانها،الادبيةاللحركةيصيبماكلعنالاول.اللجامعيالتعليمفيالخطورة

نؤظ،والادابالتقافةنشرعلىالاولاللعاملولاشها،وادجما!اتالافرادمجسالاتكوروانالثقيلةفيودطمنتتخلصانللجامعةانللقد

فانذلكومع،ادجمطد!دكلعنالمسؤولكانت،هذاواجبهااهملتالانساببةادراساتمجالفي،العظيماللعلميللبحثوالسعارحبا

منمئهموكان،الادبيةواللحر!الادجمبماواللنتاجالمناخبينربطالبعض.التطبيقيةاللعلميةالدراساتومجالالنظرية

هل"-اللصيففصلفياللعراقمناخوصفانبعد-ذللكمؤيداقالضخمسامعملاتكونانالثورةظلفيللجامعةآنلقد

اللقراءةعلىالايامهذهفينعيشهاللذيالخانقالجوهذامثليساعدناا!يا!صودةاللعناصرلاالمم!طزةاللعناص!رنتفريخ

)1("والاذهانالعقولنتاجفياثرءوللهتأثيرهفللجو..كلا؟.والاشأجفيدور!،ولاالمهـج!معفيواجنهاتعرفلا...المهنةغرتعرفلا

فيوالادباءالجامعةال!اتذةبعضينهمكانحقااللطريفومن.ا!مربيالوطنفياوالعاللمفيحولهايدورماذا.تعرفولا...الحياة

نامتناسين(الادرصيباصنهاجاللعراقمناخعلاقة)اللرأي!زا!اوةاللشعيبةالثورةثمراتمنثمرةانشا؟فاكانافنيللجامعةآنللقد

عباقوةانجباللذي4نفم!ى!و،الصيفزر!هـفيا!زيا!انقا!جورائدة(نكونان9191!رةخىنابيوقاياممنذمصرفيالمستمرة

للمناخكانفلو.خاصةبصورةمنهواللشعر،اللقدمنرارمربيالادب.الثورةمجتمعفيوقائدة

المفكرونواللكتابالشعراءهؤلاء-اذا-استطاعول،بئرك!لاقهالالاتذةكظدمنويمرءحسينطهانجبتالتيللجامعةآنللقد

مؤللفلأيهم!ف!خثمومن،التأليفعئاصرتنجبان...اللجديداللجيلابناءمنامثالهمتنجبانواللعلماء

اللىآللتوبهبف،إلعراقفيالاديبةاللحر!واقععنوتلاوسيا!يىاتعبرهـنجمللاالمجتمعفيتغيبراحداثعلىةقادر

-.؟اللحال3هذ.مصرداخلفيوعمقبقوةالآنيحدثاناللذينالاقننصاديالتغي!

فانهاوباللطئميد...كلهاللدورهذاتؤديانلللجامعةآنلقد

629-اب(()اللمدد"المكتبة"مجلة:اللقزاذمهدي(1)التياللقيودمنتخلمستانبعدالدوربهذااليومتقومانتستطيع
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:يقول،الاتحادرئضس،اللجواهريسمعناكمااللقريب،الماضيالىنعودان-ثافياجوابااردناان-بناو-ري

ضررارخائهفيكانفربماخناقهممناللحبلواشددؤضيقاريدالتي"اللعراقبجمنالادباءاتحاد"جمعيةتأسببسظروففنسترجع

:ميقولالمعطاءةرسالله"ينمتمدالبيا.نيالوهابعبدكانكذللكاللعرىالادبلنشروهنطلقا،اللعرافىلادباءملثقىتفونانالامراوللها

(()"لللسمجائرمنافضجماجمهممنسنصنعاف"اتفنيارادواادبالممن(الاخرون)للهابي!ماولكن،العراوفي

وخيراته،،نعمهعلإالماسبغاللذياللحبيبالوطنمتناسين،لاجضبيبا

،والسبهـاب،والتهم،المهاتراتمننوعاللىالادبأ!مشطلوهكذا.للهااريدمادوئحال،الوفراللعطاءللهمواجزل

هداكلهإلممطلىلله!دتؤوع!كق!ليمعذكاذللقتلالامرلعدالذيوللفمثعب-الادبيالركودعنشافياجوابا،الالترةتلكاللىعودتنافيار

بكلالعهدذللكفياًلمسؤولونفآزرء،اللشيوعياًللحزبارادءكماالانحادواللكتاباثوللفينجمعيةوولمتهل":الملحاحالسؤالعنوجوابا،اليوم

برئيستجتمعالانحادوفودكانتف!ن!ما،والمعنويةالماديةالوسالل"؟الركودهذاابرارعلىفساعدت،رسالتهافيالعتاقيين

للتمشية،منه،المالنفسهالوقتفيتتسلمكمانت،ولىاللذي،الوزراءادبيةجمعيةاللىالملحةباللحاجةتموزثورةجمدالعرافىادباءشعر

.........-نرنطشيسالاوانآنفقد،الملكياللعهدضدغيابطولبعدشملهمتجمع

لهلام!اللسبعةمىئةمطمعهلسوعأخاماصةلدرلهب،"ناي!متلكومالاضمىص!ل!مولماور،الاتلحابعد،اللعربادباءمصالىالىالعرافيالاديباسمترفعمحترمةجمعية

.....،فلسطينفي،واللكلمة،ا!حريةمعاركفياًلمثمرؤطرءدوادائه

فانه،احاطتهالتبماللكاملةاللرفاهيةهذءبمثلالادباءاتحادكانولمافاتفق.والوحدة،اللخالدةسبلىوبور،اللعراقيةالشعبيةوالانتفاضات

مجلسةفاصدر:لهالرسومالمخططوفقنشاطهيتضاعفاناللبديهىمنداريفي7اجتماعاتعدةوعقدت،ابتداءذلكعلىالادباءمنعدد

المجموعاتوا!لمر،اللرديةبالللغةاللخماصوملحقها"العرافيالاديب"اللفكرة،حولوالمتنورةالرأيلتباللواثوافاللجواهريالشاءرين

قصص"و"مختارةؤصائد"و"الاتحادامالهكا"اتاليةالدورية،طيبة،هادفةارضهموتربةتراثهملمصينالمخاللعراقادباءنيةوكانت

لاعضاءوقصصيةشعريةمجموعاتوعدة"مختارةمقالات"و"مخ!ارةانراـىالاولالفريقانفمع،بكميرذللكعكسفكانتالاخريرننية؟ما

اللفكر""و"المثقف"مجلةاصدادعلىاثراق4الىاضافة،الأ.نحاد:الثانياللفريقرأى،واًلامةبالتراثوصلتهاالادبيةاللحركةهواًلمهم

الادبية.والاماسيالندواتواقامتهمخططوفقوتوجيههالادباءاتحادعلىار!يمنةوكيفية،اللحزبيالواقع

اللذين،اللعربيةلللقضيةالمخلصونالادباءو!ف،!4هذاازاءالاولىاللوهلةمنذبذللكادباوناشعرولقد.الموضوع،اللفسيوعىا!زب

فهم،اللحذرموقف،وامتهمبلادهماللقفيةالثإمبالاخلاص!لوبمتبضاو!اعةفياللفواعندما،اللجواهريم!الشاعربدارالاخيراجتماعهمفيوهم

بدفلا،باللخطرينذرشيوعيوننسا!،اللحكومةمن!وية!طندةاطم،الموضوع،اللطيباللفردققخذ،يئلفوهاللمالشبابمنكئيرةوجوها

مناعتقلعندما،حثماوكان،اللخطرلمجابهةفعليعملمناذااللىصلوابعدماانكشفتاللحقيقةوفى،نيةبحسن-دللكمع-

001يكونوان،اللجواهريالا!لحادرئيسلليكون،نقاشطولبعد،اتفاق

شرللشموغ!ةومنفي!!مهع!!صرخوف!عد،ان،هونهملاءللملايقص"لمخلمميينانعلىجديدبتوقيعبيانااصدارهمفيثم،الشواف،السكرنجر

........متناسين"خاللصصلاح"الجدريدالاسموكان!الالحادسكرتر،ماحبه
بالوسلاللاللشيوعيةيحاربالاحرهواالعراوشعبهب،اللعراوإلدة

ادباءموقفوكان،مساعداتهامنللقلل،تلكاللحكومةىلى!!ءاللقاريءاكمولا":نفسهاتوا!يقولذللكوعلى،ا!رعيا!كرقي

!لى-متكتليناجتممعواعنلىما،ذللكعنزميبراالرا!حالابراررر!رادالمرارة،والر!اءالمرارةمنصمزيجاللبيانهذااقراواناشعرتازر؟

مهزللةحولمذكرتهم0691-6-22فيواص!رواً-مودهماخثلو!يضماتحادفياللديمقراطيةقواعدابسطبهانت!كت-اللذيلللاسلوب
..هيرهممناحرصيكونواانفيهميفترضوالادباللفكررجالمننخيفي

لللادىشمثملهالانعترفواننا"ةاللصارةلهـدهختمت،"الثورة"
.......والسهسيقوللماوالرثاءتصرفاتهمفيالديمقراطيةاللسبلالتزامعلى

اتقعرعمذكر،لنشرثويغمرعطيمكركولمحعت،بالوممل"،دكاالل!صعرةمحوو!رض!دهشتيولكن..."و"..كهذا))تصرفعلىسمكتاناًلأنعادامر

.-....اعضاءمنعضوايكنللم(خاللصصلاجويعني)الرجللانباللفةكانت
وموقف،حمرةفينفسه(اًلادلاءاتحاد)فوحد،يريدو.اللطالتضامن...،.

.....سللمبللا،اللجواهريبيتفيالناحبونانتخبهاالتيالمؤسسهاللهيئة

،0691-6-23في"اللاد"برجريدةنشراللذيب!نهفكاق،حرجفي!ضوااتنسا!"تمدكيفالمرخينفائمةفيحتىواردااسمهيكن

.9591"اللجدي!الثقافة"مجلة(4!)2("...؟للهاسكرتيرااختيارهثمومنالمؤلسسةاللهيئة

محييال!دين،الرئراقعبدواللدكتور،اللزبيديعلياللدكنور:وهم(5)فكريمخططالى(اللعراقينالادباءاتحاد)جمعيةآللتوهكذا

معمودوالدكتور،جميلحا!والسيد،الدينعزيوهـمفوالدفنوروفاز،91ع9مايمسفي،المنطلقذللكمنانتخاباتهافجرت،رصب

روزنامهجمطمحمد،والهـمبدمحبوبةاللهادجمماعبد،واللدكتورالزهيريغناويا!ضع،فيلك،الالحاديساند،اللجواهريمهديمحمدبالرياسة

والل!يد،ادور!ياوبر-رعبدوا!ر،خمباكجعفرةور3وادر،جيمضىع!ايمنذلمللفهللمبما،اللعراق،بأللم،عاشهالذي،الرهيب

اللولي.خضروالسميد،امرطهعبدو،اللدكتور،العبوديجاسمافتركأ!المحبالرهيبةلبازرالجوتهيئةفيالانحادفشارك،علبه

فياقلامهموكتابهشعراوءوجند،اللعراقشعببحقالشعبوعيون

-.-ايةعلىوهم،(مريناور)و(الرجعيين)لسحقومقالاتهمقصائدهم

علىالاديبرسالةنفهمكناانوبعد.العراقفيشمعبنايشكونحات

القببوم!ثهجوماالاتحادادباءايديعلىأللفيناها،لللناسالدربتضيءشمعةانها
..:يقولوهوالعلومبحرصالحنسمعفعدنا،صريحاوتحريضاسافرا

كجدواببورسردإرصغمعبدمسبزوروامغامركلرأسمنبحبالهحقوقها.تزاعفيتفننشعب

ءحلةوكذلك،العرلمةالمطوعكاحدثاخروانتقللصيدطرح!ثاقرمنتمكنتاللحبالواذا
س..)3(حاضرللحلهدايتهلمحلالركغيهفيبغارفىبليتواذا

.الادابدارومنشوراتالميروتيةالاداب

0691-تمور-11فيبعداد"اللحرية"جريدة(2)

0".همر.*.ميمر.91ع9الثورةاقباس"ديوان(3)
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اللحكومة.منهتلفوما(الادباءارحاد)تناس!واا،ذاناالمذك!رةاصبحتوهكذا،نفسهعنعنالتعبببرلحاجزا،هزبلا

رولالي،رصبيمدثملهاكانوللو،استطاعتمااللجمعيةعملتلقدتأسيررةؤ!-عنهتمخضت(الادباءاتحاس)ضدموجهادبيبنشاط

علىتحصلانباستطاعتهاكانوللقد،الكتير!للشيءتقدمانلا*"لخنطعتطلإهمفيالداخليةوزارةالى)5(الادباءبعضفتقدم،ادبيةجمعية

عاشهـاالتكيالمحنةفيالمريرةاللعراقت!جربةعاشتانهالولا،الللارمالما)،جمعية"باسمالاسلامي-العربيبالههـاث.نعيادبيةجمعيةاجارة

وعدى.واضحاهادفامنهجاللهالانالمساومةرؤضتلقداللباهـ.هذا.691-1.-21فيفعلاواجيزت"اللعراقيينواللكتابالمؤللفين

فاجتمعت،الثسعبمعركةءنمنعزللةت!بقىانضميرهاتوترابىفقدذللك-ادباءفيهاوابرمع،سنواضعةبنايةفيابوابهااللجمعيةافتتحت

واياه!اواصدوت،الهادفةاللطيبةالنزعةذاتىالاخرباللجمعياتسنتهامحاضراتمنقدمتهماؤكان،الراييتبادلون،اللطيبةاللكلمة

تنو،مسا،قدمنهمااخروكان،والارهابضكيلبالتت!نددحاميةمذكرات"القوميالادبمضمون"و"الادبفي1،!خزام)عنكانمامنها،الاولى

بسببفاعتقل،6391رمضانللثورةمهداللذيارر"،وراللطلابيلىللاضرابعندمعا،عظيماالاعضاءفرحوكان."اللعربياللشعرفياللعروبة)و

ونائبه،اللدورياللعز.بزعبدالدكتوراللج!يةرئيسالمساندةهذءوعقيدتهم،اللجديدبكيانهم(الادباءاتحاد)معلمين،بعضهممعالتقوا

اعضائها.منوعددالدينمحييالرزاقعبداللدكأور،الامراولسيرهافياللجمعيةتتعثراناللبديهيمنكان.اضحةابي

،افي!المسؤولوناعلنهلمامصداقاوجهادهاالجمعيةعملكانلقداللعظيمواللدافع،الاولالمحرك،نعلمكماوهو،المال:ينقصهامافأهم

اللكتسابجمعيةانشئت":ؤيقال،اللدوريتور3لللدكلمةضمناعضائهاتبرع،فمالليتها،الليهتصقراللجمعيةوكانت،للنتذعاط

اللذينالمثقفينرسالةوللتحلوالاسلامياللعربياللفكررايةترفعوالمؤللفين،المساعدةمطاللبةاللحكومةالىيدهاتمدانرقضتانبعد،واتفخراكاتهم

..و"اللبنساءةاللحضارةركبفيامتهـمردوويفهمونتراثهميرعونالجمعيسةمضتوهكذا.المعهودةتذروطه(قاسم)عليهاي!ذننرطلئلا

وانوالآراًءالافكارةيمه.نلتقيكلركزاللجحمثيئانالاخوانا.لها.نذكروا"برشتعندماالمولمةالاخرىاللحال.نلكوعلى،الافتصابدةالحال5هذعلى

البنايةضيقدغمرحابهافيفسيحةوانهاويسربحريةظلاللهاتباينتهـلفان،يرقالىمالتسمع،اللجمعيةندواتفيجوابهااللحكومة

اللجمعيةان:اقوللن"...و"...والاسلاميةاللعربيةللاتجاهاتممآ،لاقتماالبكراًلجمعيةهذءلاقتوكم،لاغلاقهاسارعتيمسهاما

لمنجواضالاهـضمامومدىبنايتهامنيقربلمنبادالماليؤوضعها،برخ!بر.والاعضاءالادباءمنعدديذكرء

كمللهمماستثارةاقولهبل،لومااوعشباذللكاقوللا،مقرهايزور4اعقبه،6291نيسانفي"اللكتاب"الاولىمجلتهاعدداصدرتثم

)6("..والتضحيةاللجهودبعضللبذلللكمودعوة،لاصدرتهااللكافيالماللهاكانولو)-رمضانثورةقبل-ثلاثةاعداد

تشردمنتعاننالمؤللفينوجمعية،المباركدمضآنثورةوانفبمتالاخلاقيالمذهب":هياخرىومطذوعاتا،(شهركلبدايةفي-اذا

اللذيوالواؤء))..المال:الاولىمشكتهاومن،اعفائهابعضالزراعيالاقتصاد"و،الشماعصاللحللدكنور"الكريماللقراطفي

وخرج)7("المالالايحلهالامشكلاتتعانياللجمعيةانبهاصارحكمالعلوانالصاحبعبدوالدكمور،احمدصتاءللدكتور((ومشكلاته

صدورهم،علىاللشرفوساميحملونوهماللجمعيةاعضاءمنالمعتقلونمشكلات"و،الهلاليالرزاقوعبداللقيسيالمجيدعبدوالاستاذين

يطفحواللبشر،اعضاءهالتس!تقبلابوابهااخرىمرةالجمعيةوافت!نحتالدجيليحسنصاذوالاستالحافظنوريلللدكتور"الثانويالتعليم

م!،وكثيراحسئاللجمعيةحالتكونانفياملوكلهم،وجههاعلىمحمودشاكر:للاساتدة"الجريمة"و،الراويمسارعوالدكور

واللفلسفةوالادبالسياسةفيالع!يدةالندواتفعقدت.عليهكانت.الواعظا!دينونور،فتيانوفريد،العاني

بعدالجمعيةموسمؤشهد،الل!مةالمحافراتفيهاوا!قيت،والاجتماعللمكفيالبكراللجمعيةهذءجو!نذكرفانما،كلهذللكنذكروان!

الحركةبمستقبملاللكثيرودطوتفاءل.كيرينونشاطهـاحركةرمضانثورخ!ايباركوااناعضائهاعلىوحق،اللعراقعمرمناللحرجةاللظروف

هذاالشف!!لانبيد،اللجمعيةمستقبلخلالمنالعراقفيالادبيةوجمعهملاحتضانهمهيفسارعت،لهميدااحدايقدمللميوم،ا!مرعايتها

الللواءهذايعملاللذياللفريقوازطلق،اللبعضعندتنتملاومالىاستحمالجلىخدماتمنال!جمعيةهذهقدهتهمااروعوما.واحدمئقدىفبم

،بالثورةاللخاصالرابعاللعدونوقشعندممااللجمعسقىندواتاحدىفيمناللكببرالهمتهمفقد،الطيبةللكلمة1لادباءالمقبودالعهددللكفي

فلم،الثورةقبلعهدهـاعلىتزللمابانها،اللجمصكأالاعضاءبعضفاتهمقصائط!ميذشروناللجمعيةاعضاءو.كان،ذاكالوضعضدالثلألرنرتاجهم

علىيعوددائمةحركةفيالاعضاءءدعخاصادبيجوتهيئةتحاوليكنوللم.الماضيواللحكمياللشيوعيةتنديدوكلها،وفصصهمومقالاكهم

تلك،حادةمناقشةوكانت.واللعطاءباللخيرالعراقفيالادبيةالحركة:الاولىمعضلتهاكانتفقد،قدمتهاللذفيهذاغيرتقدمهمالللجمعية

عزواللدكتور،الدورياللدكتوراسرارهابعضءنكشف،؟قمت!ةالمهكتب،نفراالا،بوضعهاالاعضاءاغلبيةقنعفقدذللكوعاى،المال

واللبنايةالمالمشكلةتعانيراللتفما.الشوافلشاعرو.،اللدبن"دورههتؤدلغ-نظرهفي-لانها،التهمللهايكيلاللصحففيمقالات

والمطبعة.انحجتهموكانت.العراقفياللجاريةالاحداثخضمفيالمرجو

فصحت،الثولىةفيبدورهالتقومهالليةمنحةاللجمعيةوطلبتانهمبيد(الادباءاتحاد)اصدرهاكالتيملإوعات.تصدرلماللجمعي!ة

،الزيادةطاللبةبالمسؤوللينالجمعيةواتصلت،دينار(0..1)مقدار7

فاصغت،الثورةظروفالاداريةاللهيئةقدرتوللقد،المنحةكفايةلعدم

فينشر،انمرللسبنبماخرىلليإللىللقإلمإبمفعاعفةالمعألمملضفي(يعولليةاوعدللموماد،.الىالبعرينفي

-اللقيامعنعجؤتلانهااللجمعيةبحلمطاللبا،اللصحفبعضفيمالمقالات

ابانالاولكاناذ،الهـجمعيةتاريخفيالثانيالهجومفكهـان.بدورها"*دابدار"وكيب"لاداب"ته!ب

انفا.عنهتحدثناالذيقاسمعهد

الدكتوررئيسهانائببلساناًلمقالاتهذءعلىاللجمعيةواجابتسر

اللجمعيةاعضاءمنالالهامموجهكاناذا":فقالالدينمحييالرزاقعبد

فينسلكهالذيالطريقعلىيدلناانعليهفانحقاذللكيستنسعروهووالتوزيعللوكالاتاللعربيةالمثركة

يثبطهاويمنعهمناللجمعيةاعضاءبينولليس.يبتغيهماتحقيقسبيل

6391الثانيكانون"اللكتالب"ار!وري!ركتؤركسمةمن(6!المتذبىشارع

639الثانيكانون"اللكتاب"الددنعزيوسفلللدكتوركلمةمن(7)
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هههـههههههـهههـههههه*لاللمواذا.يتمناءاللذبم!شوىالم!الىبه.ررتفعادبياناجبايلل!ام

على!اعضازهامعليتعاودأالميهاا!ن!ساببهف!يجصراعضائهارونيمك،ن

.(63-8-21النصرجريدة)يبتغيهماتحقيق

كلوإةاتس!لآصو،الثورةلمتطلناتاللجمعيةمسعايرةعدم،الانهاماتبينمنكانولما
فيمطامحناتبلغلمنفسهاالثورةاًناعفدوانا))الدينمحجىقالى!قر.

نعيشه"اللذيالفكرمستوىفيلتكونبالمزربنطالبهاواننا،ا!صلاح

تفسه.العدد-

نعممهمدخأئملالاس!نأذالحركةعلىممصحضقنلالغيارى/بكون!اكعددمنانجداجميل
......وللكننا.العراقيينواللكتابالمؤلفينجمعيةووضء،اللعرأقذيا!دببة

الادبي.الوضععلىالغرةلهـذهطريقا،واللددةآ!-رويفيفيرى

حمعمهكانتهل؟التالليالس!؟ال،تقدممالى3مننسصضحلصهواللذى

***اهـزي(الادبيالركور)هذاعنحقامسؤوللةالعرا!ينوا!كشاب+لمؤإةببئ

-،3العدد)(المكتبة)مجلةكتبتنقد؟.ادبائنامنوودبهاحص

الش!صورمناسوأينرللمالماضيالشهران":.لقول(63!-زيران

.لقمنهاصلوأقيسيتحسنانهنعتقدولا،اللعراقفيالفكريا!نتاجفياولض!بة

؟..ك!ادماكان-1.وكتابناادبائناكباروكسلىخمولمننراءلمابالنسبةالمقادمةاللنتمهـور

البصلادبقية!نالفكرياللعراقدكبيتخلمفانخطيرة7بادرةوهذه

002أكابر-؟ت!اررانالثقافةعلىاللغيارىمنالمضلمصةالصفوةعلىيحتممصااللعربصة

003اغطسط-ص!."اللعراقفيالاربيةاللحركةبتننتعيطوذلكا(؟للمالوضعه!ا

متوففاللعراقفيالادبيةاللحركةتشميفاىهل:ء!خررارروالى

؟5.الارقشكاط-؟واصطدةمرةالسؤاللينولنأخذ؟.واللكتابالمؤللفببننننصاهـجمعيةعلى

.ء!ذرا!-داء-ءليستواللكمتسابالمؤلفينجمعيةان:تقدمماكلاللىأستنادالمحنقول

.شأنشانهل،رسميةغيرمنظمةلانها،هذاالادبياخمولاءنوركأمم!و

0053الريحمهبفي-6فيكانتلوفيادورهاننكرلاانناولو-العالل!فيا!دبيةالممظ!ات

125أ*وثان-7المشرفة-قلناكما-الدولةكانتولما،-عليه!بممااصسنو.ضع

بستقبلالاهتامبمكانالاهميمةمنلمحانه،والجمامحاتا!فرادفنفبملتعلى
0013والديجورالئورس58بتحقيقكفيلذللكلان،اللدولةجانبمن،البلمدفي!!دبصةاللحركة

003واشنظنومنموسكومنألعد-!أ!.واللتربويرةالاجنمماعيةومخططاتها،الاق!نصصاديةاضنم!كأا!ي"شروعا.نها

ه،العراقيفيالادبيةاللجمعماتبمساعدةالا-حالباية-ربمونلنوذرفى

05!اللبيادرس1.تأسيسثمومن،لللبعضالتفرغ،رمنح،لللاوباءاربيةجوائزورصد

2.-هلقاء-11العربيةاللجمهـوريةفياللحالهىكما،وائفكروآلثتقافةلو!د!داباًذاى4

يسارو،والفنوىواللعلوما!دابلرعايةاعلىمجلسوتأسيس،!ةالمتح

0015أجؤاء3شمون-12.اوضمرعورةذء،جهمويعرض،مادياا!إباء

006مرداد-13اللفكريةاللحركةتننتميطاناجد:نفولالثانيالسوالمنولللاجابة

فيما،والاندفاعاللحيويةمناللكثيرالشيءيصيبه،العراقفيوالادبية

003بطةأبو-14ونحن.عليههبمممااحسنواللكشابالموللفينجمعيةاوضاعكانتلو

يتارربأى،الانهيممااحسنبصورةاللجمعيةاوضاع"كوناننرجو

م..أدبهموتهصببانه:جيرانخليلجيران-ما"اللكتابا)مجلهممتطلبلتتلبيةالىويسارعوا،بعضهممعالاعضاء

035الغربال-16حقاوغريب...-الايماناضعفوذلك-المرصمبةباللصورةواخراجها

.يم!.درو!-17كاناذ،تأسيسهااباناثراقبونتوقعهماغيرعلىالاناللخلافنجدان

ي!-ون)مهدامثلشبئاوللكن،ضقائديااللخلافيكونان(اؤملأ)

002اكطط-18وانا.اخرشيءايمناقربلناباشتجمةلمحالتفا؟لكذللكا!مرداموما

وذللكا،عليه!!مامماخيراالمستمقبلفياللجمعيهوإضع*ونانلضهـجو
؟.ملمعاددر-91اللجمعيةمنممكلاتوحل،انقسهما!عضاءبينباذكنازرأ!يكونفى

003لدصودت-.2.ومعنوياماديالهاالدوللةومس!،ندة،باخلاص

الوحيدةاللجمعبةوعلاقة،اللعراقيفيالادبيالوضعلص1ندوهكذا

..دربعلى!م-21علىقلمهيضعانمقالايك!باورأوأيقدمبمنوحري،بهاللق!زمي

004ئلاح!برا!وم-22،وليتذكر،هذهاللجمعيةعن،خاصةوبصورة،/بمش!عندماضصرء

الوفاءفمن،اللظروفاحلكفي،العراقادباءجمعتالكأصنيالجمعيةانط

هـنبأسفلانقدهئاككانو!ن،وفضلهاحسئاتهاتتزركرواانللها

بيرواثداًر-صادرداو:الةاثة!راللحركةمصلحة،اخايمةاتكونعندما،المسضقيمالواضحبا!ساوبطرحه

..العراقفيكأا!دبي

اللسعيدابراهيمبغداد

إلأ7


