
تضت
--عىحى-
!ختخس

!فهل!سطناببالفالخممعاواا

"الإخبارحديفة"صحفبيروتفيالحركةهذءبدأت

وكان.0187و1858بين"الجنان"و"البشير"ولمحبما+ء!ت

رو-نابتدأءالرواياتاوالقصصتنشرالتيالمجلاتبين

"ألاخبار"و"قاشتسامصباح"و"الهلال"8821عام

."لضياءا"و"قلمنترا"والادببةف!تناصحا

أللبنازيينالمهاجرين!ناخرفريقاجتازوقد***
أدبيةجمعياتقامتوهئاك،اميركاليستوطنالاوقيالوس1بالتىالمهمةاليوملبنانفيالادبب"الصحافةتتابع

البدعين.اللبناليينالادباءنتاجحملت!ختلمفةوصحفحين،ورنمنادسمز،اعررقياإ:،ثةأؤحرورحروأظ

ءالادبالصحافةماضىألىسريعة.ظرةهذءءلصىالحديثطالادبصرحبناءفيكبيراهاملالىاسهمت

اهم!.ذلكدونفلجمس،اليومواقعهلاما.اللجنانية،كلهاالعربب!ةالاقطارفيانتئروأوادباءصحفيينديا

مااول،تهصىلبنانفيالمعاصرةالادبيةالحركةانمنهاماجزءاكانتكبيرةأدبيةنهضةبذوراليهاحاملين

دورجانبالى،بلادبالمتخصصةالصححفعلى،تنضن.برمتهاالعربيةالنهضة

لاء-!"جميعاهذوتتعاون.الثقافيةوالانديةالنشرمصرفي(وألسورية)اللننانيةالجاليةكانتلقد

المعاصر.العربيالادبيالنشاطفيواهميتهمركزءللبنانثير1إثل!ثمن،الماضيالقرناواخرفيكبيرشأنذأت

لل!سحاف-"بهاالاعترافينبغيالتيالاولىالمزيةولعل!ضمدانتانهاذلك.والثقافيةألفكريةالحياةمبمىءلي

والصمودالاستمرارءلىالكبيرةطاقتهاهيع!رناالادبية!لةدورل!تالمخمتركةالثقافةذويالكتابورنطيبةؤف

تحتجبا)ممذيالوقتففى.تحملهاالتيبالمهمةوالايمانزأثيرواءظم.وكغربيةالعربيةالثقافتينبينالوصل

لاسباب،المجاورةالاقطارويالعريبهالصحفمنكثيرو!هكانتسيااسية،الصحفننشرعنلحمعدركانالكتابهؤلاء

فيالادبيةالصحفتبدو،وفنيةواقتصاديةسياسيةار!كص!لىمصشادينكانواولما.الترجماتصوزنت،لدبيةام

عربى،قطركلفيومنتمثرة،بقوةسائرةوهىلبنلنخير!ررواانعرفوافقد،الاجنبيةوالثقافةالاوروبي

فىذاتهاءلىوتتفوقرسفسمهماتبزانابداتحاولوهي.واوهـءا!ةلمالادبخدمةفيويض!وهامعلوماتهممنأفادة

واخراجها.لتحريرهامتصلوتحسينمستمرتطورعإدواحتى،مثلامصريهبلكوالممنهمعدداأنوالوأؤع

السىهىالادبيةالشهريةالمجلاتانلمحيرلبولاو!نهمفييصدرونهاكانواومجلاتصحفاصدأرالى

النشاطوليةهـصالاضطلاعفيالاو!رالق!ط-تتحملكانتالتيانشهيرة"المقتطف"مجلةدلكمن.يىالاص

مختلف!ىبل،وحدهلبنانفيلا،وألادبىالفكرييعقوبباشراف1876عاممنابتدأءبيروتفيتصدر

!رلةمجلاتعدةهناكانمنوبالرغم.العربيةالاقطار.1886عامالقاهرةالىنقلاهااللذيننمرويوسفصروف

الا!والعليهاوتنفق،المجاورةألاقمطارفيتصدركبيرة"الضياء"و"المنار"الكبرىالمصريةالمجلاتوكذلك

تظلزقيالفيالجلاتفان،الاخرأجآنقوتخرج،الكثيرة"المقطم"و"ألاهرام"الكبرىوالصحف"الهلال"و

الح!الاقبالورنوتجد،العربىالقاريءعندالطليعةفمعللسبنانيوني!حررهاوكانالسسهاانما"العمران"و

اؤ-رأدزرريرهاعلىيقوصونالذينانمنبالرغم،الك!رهـنالشهيرةالاسماءبعضىنذكرانويكفي.وسوريون

ذلك.والوزاراتالحكوماتتىاكةماالوسائلمنيملكونلاوبشارةحدأد-ون!جيباسحاقواديمبماقاشسليممثل

سةالمرايخصفيمااإحساسيةلشديدالعرجم!أ،!اريءاناهميةلندركوسواهمعبدهوطانيوسزيدانوجرجيتقلا

بابرهـءتعة،صيةزواىعنبعيدةيريدهافهو.الادبيةحقلفياللجنانيونالمهـاجرونلعبهالذيالفكريالدور

.والادإبللادبالاولىالضمانةهيالتياإخوبةمننسطهؤلاءعادوحين.الادبر"الصحاؤ4سيماولا،الصحافة

الاديبةالمجلاتؤائي،خاصةب!ورة،الميزةهذه!حم!رو!والعثماليالدستور؟لراماثرعلى،بلادهمألىالمهاجرون

،الادبمتطلباتلجميعصدرهاتقسحاإتىالافينج!فف،ليودعهمالمن!اوطيلطفبمبمصطفىكتب،8.!اعام

ارأئهم.عنالتعبيرفىالحريةمنقدراكبركتا!"،ومنحمصرغادروألقعهد""النظرات"كتابهضسمهحديثمن

فان،ادبيةاسبوعية.مجلةبخانبخقصكانواذا،أبوألادبالعلوممزدهرةحديقةالىالبلدهذالواوحىأنبعد

صفحةتخصصوالالجوسةاليومسةهـاصحفاصدارفمنفيرفيعةدرلأوساالمصرييناعطواانوبعد

نامنبالرغم،الادباءبعضعليهافينقرادبيةالصجوعية"...الصحف

فيه،المرغوبالمستوىعلىدائمالشىالاشرافهذافقد،للادبءلهامكرسةلذ!حفترلكتكنلمولئن

للحمليخلقوالمصنالاحيانمنكثيرؤبيضولاها؟"باتجارالادباءنتاجلنشرمحصصةمنهاكثيرةصفحاتكازت

الصحفاصحابالىيوجهانيمكنمأخذوهذا.الادبىحكليةفيهانجدالاالن،درمنوكان.والمترجمالمو!وع

علىؤ؟قللمنشساختيارهمفيدائمايضعونلاالذينوقد.مترجمةاوموصوعة،ادبيةدرالسةاوقصةاو
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اهميةالىواشارالثقافيةوالثورةالكتابتقدمبينالوثيقة.الادبيوالضميراوالاخلاصشالكفاءةمبداالادبيةالصفح!ت

الفكريالتكوينوفيالبناءعمايةفيفعالةكوسيلةاالكتابوالفصليةالشهريةالمجلاتفان،امرمنيكنومهما

تلتقيمتكاماةخلسلقعمليةالكتابانوقال،للمجتمعاضفاعفيجميصاتسهمالاسبوعيةالإدبيةوالصفحهات

وان،بينهافيماالتناسقتوفيريجب!شتركةجهودعندهاهذا،لبنانفيالادبيةالحياةعلىالنشاهـوالحيويةمظهر

وضعه،اوتأليفهبمجردالواقعفيكتابايصبحلاالكتابالرئيسيةالمراكز!ن!ركزااليومبيروتيجعلالذيالمظهر

اجل!ن.القاريءيدالىيصلانبمكانالاهميةمنبل.العرجم!العالىفيالادبيةللحركة

حولالمناقشاتتدورأنالكئاباسبوعلجنةرأتذلك.--

الثقافيةالثورةفيالكتمابدورهياربعةموضوعات!!ىءاالمج!وصثحىلشرسيم-

لا.والتوزيعوالننتروالطباعة--

ح!لاآلاستامذتحدلمداثفيةلدبهتوتحدمهدالثولكرجم!الكتابوالعردياااًمئابهوض

وحسدث،العربىلمبالكتابوعلاقتهاالطباعةعنشصوقي**ع!

عبدالاستاذوتحدث،حمىيالشعنالمعلممحمدالاستاذفياقمم،القويهمارشادوالاالثقافةوزارةباشراف

.الكتابتوزيععنالوكيلالواحدبالمادبسيموتوالماضباكتوبر26و91بينالقاهرة

لدراشةتهرالمؤمسض!جانعدةنتكلمتثرالاوءلىفيالنتتردورفيهاشتركت"العربيالكتاباسبوع1)

ودارت،التاليةالايامفيواجتمعت،الكتابورشكلاتلبنانفيمالناشرينواتحادالمتحدةالعربيهالجمهورية

يلي!ماعلىالنشرلجنةموضوعات.والاردنواليمنالعراققيالنشردوروبعضى

ألقدمالعربيالتحراثوتصنيفحصر-االقادرعبداذدكتوروالارشادالثقافةوزيرذكرو!سد

الحديثالعربياكتابمنالارراجو!ف!صر-2دليلادالاسبوعهذااقامةانالافتتاحكلمةفيحاتم

وتحديداالكتابصناعةاقتصادياتدراسة-3الثورةمنيتجزالاجزءالئقافيةالثورةانعلىحي

والنانترالطباعسةوخطماتالعناصرلنسبرقر!بهـباطارالاسبوعهذأانوقال"الاجتماعيةوالثورةالسياسية

.والموزعمادت4الكتابمنمتخذاالاولىللمرةيقامالذيالثقافي

القراءاهتمامواجتذابالقراءقاعدةتوسيع-،الثقافةاشتراكيةطريقفيالهامةالمعالممنالاساسية

.اربسردسارتانبعد،باكملهالشعبلتشملقاعدتهاوتوسيع

الثقهافة.فيوالراسيالافقىالتوسع-5الاقطا!علىالقضاءطريتيفيمدىابعدالىالثقافيةالثورة

العربيةالبلادفيالناشرينبينالصلاتتوثيق-6الثقافهمتعلجميعقليلةفئةاحتكاروعلىالثقافي

..للرئيس"الثورءفلسفة"كتابصدوووكانبةوالمعرفة

يحينحىالقرتلمعاملا!اتحالمعلومالنالمحالنعريىطرجمإلشاتباالانه..الثقافيةللثورةبالنسبةالمدءاشاوةمراننلعبد

.القراءحه،هيرمنالكتاباحتماعياتدراسة-7الايجاجم!دورهليؤدىعقالهمنألكتابأاطلاقالىدعوةكان

.".الجديدةلحياتناالثقافيسقالاسلءارسلفي

بالكتابتتعلقانحقيقتينالىالوزيرواشار

ناشرين.منبالكتابالمشتغلينحميميحملهاكمسوولجة
!مسو!لهلس!ل!باد!عءارءا!ئلالثقا!ةقاعدةتولسيع!اناولاهما":وقراءومؤدفين

الممتعةالمفيدةالقراءةحةواتلالكتابلشعبيةوالتمكين

:سبواوصي!إبر!!وض!النزولاوالثقافةامتهلنذلكيعنيلا،الشعبلملاي!بن
منمزيدالىدافعالواقجعفيانهبل،1الكتاببمستوى

.؟هـذهتقتضيهماالتيالمسؤوليةوتقديروالاجادةالاتقان

؟!..::..:..::.:::...الثقاميهثورتنلارهىالثائيهوالحقيقه...الكبرىالامائة

؟!"غننمنل...........:::.::نب.:::::.:::..:.وليسص،الفكرىالارها!اوالفكريهللمراهمهمكارفمهسا ..:.:.:ا.:::.ه...::.ليس،الحطببرالجلدوالمهمهالواصحهالاهداوطدا!

..-بهاتنبصشالتىالثورر"بالقيمالمتاجرةاوللعبثمجالفيها

:.م-حريهمعذلكيتعلرضولا..الحدلد!جتمعنافىالثقافة

.ء..-...:::....::....-لسملامةصرورةئعتبرهاوالتيالميثاقكفلهاالتيالبناءالنقد

.....ننبشئلئغبنننبنتنن.نل..::.ق!اهـ-ديالفكريالخطعنذلكبعدالوزيروتحدث
.:......:".:..".الثعا!لنائنا

الكتا!فييامسانهفقال،العربيةالجمهوريةتنتهجه

....:..:.4وتوزيعسالكتابلمجانشس!ةسياسودىوموصوعلشكلا

.بب-ء3-.؟-وفىيةالتشكيلالفنونفييلمسكما،للقراءواتاحته

..!7!-.3ني!:ليقم!وكبلبكرابويحير،الاستاذافتتحالثاف!الحوومى .نوالملمري!المسرح
المشرموضوع!شب

ك!قيي!الما!الصلالثمقعنفتحدث،لالحزيرةالعرضلارضالحلاءلسراى العربىالكمابمولمرلاعملوالارسادالمعامهوراره
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كانلماولكن،الترجمةحقوقموضوعاثيروقد.الناشر:يليماعلىالتوزءلجنةلاموضوعاتودارت

بشأنبرناتفاقياتعلىموقعغيراللعربيةالدولبعض.الكتبعنوالاعلامالاعلان-ا

حاسم.قرارالىفيهايصللمالمؤتمرفان،انحقوقهذء.خارجيةواخربدداخليةتوزيجمشبكةالممثعاء-2

العامة.المكتباتدعم-3

***.التوزيعاقتصادياتبحث4
والتصدير.الاستيرادت!سهيلات-5

ثحكيممسرحواهمها:الموضوعاتمنعدداالطباعةلجنةوناقشت

اركاص"الاداله"لمراسل-ا!تفهللمستوياتعلىالطباعةلعمالالفنيالتدريب

الطباعةفنونفبىالمتخصصينالفنبلجنمنجيلواعدأد

ممرحاللحكيم.انشاءحولواسعةمناقشةثارتالماضياللشهرفيلها.والالإتالخاماتوتوفيرالطباعةمهمةتنظيموضرورة

علاللحكيم.توفيقه!رحباسممسرحانشاءالثقافةوزارةقررتفقدختلفةتوصياتضعوالىالموتمرلجان.انتهت.وقد

بدورتقوم"جديدةمسرحيةفرقة"المسرحللهدايكونانأساصلتكوينتوططعرجممابلدكلفيللناشرينأتحادتكويناهمها

ونشروتنشيطهابلادنافيالمسرحيةاللحركةتطويرفيجاداًيجابيسسرتحفيضعلىوالعملالعربلاناشرينعامأتحاد

فيالجمهورمنممكنةمساحةاكبرعلىالسلمةباللطرقالمسرحيالوعيعلمسمسحواعدادالثقافةلاشتراكيةتحقيقاالورق

اللعامدةالفرفىعادةللهاتخضعالتيالوقتيةددظروفخاضعةغر،مصر.العربيةللمكتبة

فياللفرقةهذهتتخصصانعلى..فيرهأوالربح!لىالسوقيفيوالنهوضالنشرعمليةتنظيمالتوصياتتضمنتكما

عامدعدى،صورةأحسنفيفقطاؤفةالمصريةالمسرحياتتقديمالتراءقاعدةتوسيععلىوالعملمستوياتهاارفعالىبها

ومخرجينمؤللفينالمشتغدبالمسرحبينايضا،المسرحيالو!ب!نشربانتاجبالتعريفوالعنايةميولهمدراسةمناشاسىعلى

عميقهدنحوانفسهملتطويردهماللفرصةوباناحة"وفنييئوممثدينالدور!ةالنشراتطريقعنالعربيةالبلادفيالكتاب

ادتاللية:اللطروخلازوذللك.جاد!كتباتودعموالخارجالداعخ!فيكاالكتبمعارضواقامة

وتنظيمجديدةمكتباتانشناءفيوالتوسعالموجودةالبيع

ومخشسسلفالمسرحيةالف!نونعنمحاضراتوالقاءندواتعقد*فسالعرجم!الكناببتوزيعالمعنيةالاطرافجمنالتعاون

بعير.أوقريبمنبهايتصلوعما،فروعهاوالعنا!"ا!باسةلعمالالفنيبالتدريبوالاهتمامالخارج

تنهرلللمسرح(دوريةغيرأونشراتكنيبات)دراساتاصدار*الغياراتقطعلمووالخاماتالحديثةالطباعةالاتبتوفير

بصورةوتتابع،حولهاابحكمعوالاجنييةالمصريةالمسرحيةالنصوصوتكوينالعربيةالطباعةحروفتشميربطريقةوالاخذ

.الخارجوفياللعربيةالجمهوريةفيالمسرحيالنشاطعليةالعامةالمكتباتودعمالعربيالكتابلاسبوعدائممكتب

الجزائر.في

المهتميئ-ومنتسبينعامدينكأعضاء-يفممدلمسمرجنادانشاء*مبلغتخصيصوالارشادالثقافةوزارةوكيل9)علن

وأالممثلينأوالمخرجينأوالمسرجكتابهنسواءالمسرحيةباللفنونفىالعربللناشرينتقدمهللجوائزجنيهالافثلاثة

هذاويشادكأفرادءاللجمهور،منالمثقفيناوالموسيقيينأوالرسامينهذاانباعتبار،6491لعامالعربىالكتاباسبوع

المسرحيةلللديكوراًتالمعارضواقامةوالمحاضراتاللنواتفيالناديللكتبالجوائزهذءوستمنح،عامكلسيقامالاسبوع

المسرحياتلمختلحفالمسرحيالاعدادموسيقىلسماعقاعةواعدادموضوعاتفيآلانمنعامخلالالعربيةياللغةتنشرالتي

المعاصر.اللعربيدلشعروقراءات،اللفرقةمعاًلمقدمةوقدهذا.والفنونالعلوموتبسيطالعربيةالاشتراكية

عليه.الاقباللشدةثانيااسبوعاالكتابمهرجانمدد

بهايدتحقالمسرحيةددثقافةأكاديمية"نواةادئاديبهداوتدحقموضوعالتوزيعلجنةفيالموتمربحثهمااهمولعل

بالتدريسويقومالم!رحية7باللثقافةالتزودفيالراغبوناللجامعاتخريجومااسوافان.العربيةالبلادفيللتوزيعقويجهازانشاء

اللخارج".منزائرونواسالذةاللجامعاتمنمتخصصونأسلالنهفيهاعنمسوولمركزانعدامءوالقاريالناشرمنهيشكو

ولجشعللفوضىكامتروالامرهذااصبحبحيث،التوزيع

المثروعيتفيروللم"الاولىبصورةاللحهيممرخمثروعهوهذاخرجتولئن.للناشرينمعاملتهاوسوءالتوزيعشركات

مؤللفة،مصريةمسرحياتتقديمعلىاقننصارءهوواحدجانبفيالاأكبصالجهازفسيقدم،التنفيذحيزالىألتوصيةهذء

المهـرجالمحلي.جانبالىعاببةمصرحياتايضاورماناخيراضررفقدجميعابهنحسىالذيالقائمالفراغولسيمهلأأللكتابخدمة

تصورالبعضأن"الحكيمم!رح"اثارهاالليالمثكةربوىن.الجماركمنكلفيالمعوقةوالقيودالاجراءاتوسصيتحاشى

المسرحيقهالفنونمؤلسسةعلىلللقضاءالساساقامانماالمسرجهذاانالناثريناللىوالحماسالططنينةوسيعيد،والجوازات

مسرعوانخاصة،المؤسسةهذءابتلاععدىالتلفزيونمسوحوماعدة،اًلخارجفيتوزيعهافيتولىكتبهماليهسيقدمونالذين

!صورةمباشرة-يركنللمالتالؤيون-انلمسرحتابعايكوزاسولىاللحثيماثمانللهمويحصلالضروريةالعاملاتبنفسهويلاحق

....لا*.........ةعم.معلومةعمولةنقاءالكتبهذء

كلاحعيارالمسموىيراعيلايالهممهماللملريوىومسرج.مباسرعير،الكت!.اسعارذلكالىلالاضافةالمؤتمرلحثوقد
المسرحياتقبلجماهيرياالناجحةالمسرحياتالىيميلوانه،حيلاله..

المسرحاناتلفزيونمسرجعلىالمشرفيننظرووجهة،فنيامعرجحة،تكلفتهاضعافثلاثةمنباكثرالكتابيباعبالافاوصى

اللىيتجهانيجب.شيءكلوقبلأولااللجمهـوريخؤمأن!جبعلىوتسهيلاالناشرينلطمعحداهذافيانشكولا

النجاحمنموجةحقققدالتلفزيونمسرحانوالحقيقةاًللجمهور.كما.المستطماعاوالمعضلبالس!عر.الكتابلاقتناءالقاريء

يزيدونلاالمسرجيدحاونالذيئكانانفبعدالنظرتلفتاللجماهيريفعبر،والناشرينالولمجقحقوقموضسوع،بحث!الموتمران

المسرحيدخلناللذينعدداصبحسنواتثلاثمنذالافبضعةعلىخمسةالتأليفلحقوقالادفماالحديكونانفيرغبتهعن

اللقفزةوهذه.مواطنمليونن!فأبم!اللفخمسملالةمنيقتربالافييستغلهانمنلللمؤلفحمايةهذاوفي،بالمئةعشر
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وكانوالفني،السيالعيوعيهثضج9191عامالوطنيةثورتهاوفيمعاالعربيةالمسرحيةالحيل!ميدانفيلوعهامن*ؤلىتعتبرالجماهيرية

فر!ثعليهماعلىيتمردانالخصبةالطيمةهذهمنصنعلرجلطبيعيا.الليومالىنمباتهامنذ

ويموداللعالليةاللقضاءمنصةفيهجرمستقرمضمونوعملرضيةحياةمنيريدالتلفزيوناناللحكيممسرحفكرةيعارضوناللذينويقول

عئيكشفمجتمعنافيديوجينكمصباحةنهحاملاالاصيلةمنابعهالىفيجمعاللفني،المستوىجانبايضاللديهيكمملانالمسرحهذابانشاء

."وآمالهوآلامهالانسانجوهراللحكيممسرججعلوقداللفني.والنجاحالجماهيريابنجاحبينبذلك

وللطفي.الحكيممسرححولالخوليللطفيالاستاذكتبهماهذاموسشةممونوبذللك."اللفنفيوالانفعالارفعنحو"هوشعاره

كماسوهو...دعاتهاولومنالمشروعهذاانصاراكبرمناللخوبرتألليفاالرفيعالمسرحأجلمنتقومبانهااشتهرتالتي-المسرح

فانوللذلكالمسمرح.ادارةمجلسفيعضو-ذللكالىالاشارةسبقت.منهاجدوىلا-وترجمة

.بوضوحعنهاويعبراللرديههلللفكرةوافياشرحايقدممقالهجريدةالىبهأدلىبحديثكلههذاعلىحاتمالدكتورردوقد

هذاخلالىايالجديدالموسمفيعملهاللحيممسرحيبدأوسوف،الحكيممسرحباقامةالمسرحمؤسسةاللغاءينويم!أنهفنفىاللجمهورية

الراـياسقطاعانبعدطبيعياميلاداارر-رحهذايوللدوسوف.اللشهرالنشاطزيادةالىتهدفمستقلةفكرةهوانمااللحكيممسرحأنواكد

اتضحانبعدخاصةعنهاويدافع،فكرتهوراًءيختلانالادبياللعامادارةمجلسعضواللخوليللطفيالاستاذكتبوقد.وتنوعهالمسرحي

المممرح،مؤسسةيبتلعانهيريدعدوانيامسرحاولليسطبيعيمسرحانه:فيهيقولاللحكيممسرحعنمقالااللحكيمتوفيقصرح

وحمايتهاللعربيالمسرحاحياءفيممتازاراًدولعبتالتيالمؤسسةوهيمسرحهووخطيرهامفنيحادثالليوممجتمعنافييتحقق"

عنه.والدفاعناضجةثمرةياتيأنهمناللعملهذاوخطورةاهميةوتنبع،الحكيم

لنبلادنافيالمختلفةالمساريمبيناللطبيعياًلتنافسانوالحقيقةحقلنافيالميثاقلمبادىءواعيةترجمةنطاقفيوعميقحرلتفاكل

اللوطنللهايعرفللممسرحيةنهضةخلقهينافعةثمرةالالهتكونان.الثقافةوزارةوبينالجادينواللفنانينالمثقفينجمهوربينالفني

الجديد.الموسمهذافيننتظرهماهووهذا،قبلمنمثيلااللعربياللحركةلخدمةاللطاقالأتجميعأمامبرحابةينفتحاللذياللجديداللبابهذا

واجتماعيافنيا،نشاطهاومجلاتعناصرهابكلوظويرهاالمسرحية

!حماهـااللفنانوفيقوالمفكر3حااللقاثرعيدالدكتورعليهيستحقبناءعملهو

-صالتقديرعميقاللجديداللفنيةالميثاقيةالتفاعلحركةفاتحي،اللحكيم

."التجاوبوحرارة

..اللعرافياللكنلإامشكللأت:الخوليللطفيالاستاذيقولثم

العخاص"!لمحاب"لمراسليقصصلابأنموضوعيامطاللباللجديداللفنيالكيانهذاان"

***كلوقبلاولاعليه.وانماجديدةمسرحيةفرقةانشاءمجردعلىنشاطه

ث!فيومدرسةفنيمنبروبناءواللفنالينللكنابفنيبتجميعاللقيامشيء

الصح!،صفحاتعلىالعرافياللكتابمشكللاتالاونةهذهفيتثاربينالمثمرلللقاءومركرالمسرحيلتراثناخاصومتحف،عمليتدريب

نظرا،الاربيةوامسياصلهااللعراقييئواللكتابالمؤللفينجمعيةنعواتوفي.للالنخضبومصبأصيلكمنبعوجمهورها"المسرحظلةلم.ؤ

التبمالمش!تهذهاسبابعن،آرائهمفيالكتاباختلفوقد.لاهميتهااللذي"اللعاليالسد)يكونانيجباللكيانهذاازوموجزةبعبارة

التيالمقترحاتتعددتكما،اللسنينعشراتمنذالعرافياللكتابيواجههااللفنيةحيالنافياللجادينالمسرحيينواللفنانيئالكتابجميعيبنيه

امرانهبيد،طويلاجدلايثرالموفموعهذامعاللجةانحقا.قدمتمعبالتعاونوذللكالفنيةروافدكاواغناءوتنظيمبلورةبهد!ط،اللجديدة

وفكرءوجدانهيحر!اللذياللعراقيالاديبمشكةانها.جداضروريم!لاحدملكالليسفهوهناومن.المسرحيةوالاجهزةواللفرقاللهيئاتكل

استقبلفقدولذللك.غذاءولفكرهم،نوراًطريقهمفيللناسلليقد!التعاوثياللنتاجهو...وجمهورهملللفنانينعامملكهووانما

الادبية!اللحياةبمسننقبلمتفائلينالمناقشاتهذه،اللعرافىادباءمنعدد"فيكهنوتاوكهانة"كلضدفهووللهذا،اللبناءةاللجماعيةللجهودهم

واللكم!المؤلفينجمعيةوشعرت.تراثهمعلىغيارىهناكدامما.خاصةوالمسرحيةعامةاللفنيةحياتنا

الادباءمنالمعنيينالىاللدعوةلوجيهفقررت،بذللكاللعراقيينالمثقفونيتفاعلأندونالكيانهذابناءيتحققانممكنايكئولم

فبمالموضعمناقشسةفعلاتموقد،المشكلةلمناقشةالثقافةوزارةمعوواعياعميقاتفأعلااللعربالميثاقيينمنوالفنانون

مفصلةمذكرةاللجمعيةترفعانالمعتملمنانهكما،متتاليتيئندوتين-:حاتمالدكتورتعبيرحدعلى-يمارسالميثا!لمبادىءتنفيذيكجهاز

العاجل.القريبفي"اللعرافياللكتابمش!ة"حولالمسؤوللينالىلتطويراللازمةالام!الياتوتوفيراللصحيةاللظرولىخلقمسؤوللية

لبنانمناليهتردالتيللمؤللفاتدائجةسوق،اللعراقانلامراءالسواء.علىوكيفاكماالانسانيةاللقوميةفنونناوحماية

النشردوراصحاباعنرا!بحسب-،خاصةبصورة،وسورياومصر...المهندساللحكيملوفيقباسماللكيانهذايولدأنطبيعياوكان

حكومةايةيمسكتاباتنشرلاالدورهذهبعض3انحتى.-اللعربيةوالتمييزللدورهالتقديرلمجردلااللعربيةالمصريةللروحالاصيلاللفني

منكمراانإ.إماديةخسارةاللكنابفيصيب،منعهخشية،اللعراقفيالمهندس"هذاالتزامعناعلافاوانمافحمسبنفسهاللعملخصوبةللجدية

اللعرالىيكنللمللم:انفسهميسألوالم،الظاهرةهذهيتاملونالذينخدمةفياللكيانهذاخلالمنخبراًتهحصيلةعمليايوظفبأناللعني"

وللبناذ!.،المتحدةاللعربيةاللجمهوريةفياللحالهيكما،لللكتبمصدرافمنذ.وفنيعلميأساسعلىومخططامنتظمالوظيفاالمسرحيةاللحركة

بيد.السيبهوبانه،اللعرافيالاديبعلىباللائمةينحونماوغاللباعنمسرج!باللقاهرةالاوبرابدار0391عاممنمساءذاتالستارارتفع

الادباءمنكثيريجحمللم:اضسهميس!لوئلا،ذللكيقولونعنساانهموكحركةكأدباللحديثالعربيالمصريالمسرحولد"اللكهفاهل)

.أمكنباتهمفي،كسيرة،مخطوطةيتركونهاهمبينما،مؤللفلالهمطبععنمعا.فنيةمسرحية

مستوىفييكونلان،العرافيالكتابتعو!عديد،مشكلأت.انشكلاالروج""عودةلنانسجتالتياللفنيةاًلطاقةانهمصادفة!كلنوللم

مسنيمنعناولا.وللبنان،اللعربيةالجمهوريةفييطبعالليكيالكمابذاتهي7؟91عاموالتعبيروالمنهجالمضمونواقعيةروايةاول...

للما!راوفيالاثبيةاللحركةان:اللبعفىقولاًلمشكلات!هدءدراسةمستخدمةاللكهـفاهلسرحيةواجواءشخصياترسمتاللتياللطاقة

المؤللفوضعلان.وسوريةوللبنانمصرفياللحركةمصافالىترتفعاللذياللحكيمتوفيقفيتجسدتقداللطاقةهذهفانوالرمزالاسطورة

هو،هوكان،المؤلمةحالهعلى،الليومنشاهد.اللذياللعراوتيواللكلالبوطنهدروبفياللفنانوصعلكةالانسانحياة-وعرضاعمقا-عاش

والكاظمي،والرصافيالزهاوبعهدفينشطةالادبيةاللحركةكأنتعنرماوالمعثدةاللبسيطةحياتهافيباللجماهيراحتكاكهخلالومن.بأريسوفي
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مرحلةعرضبحجةالتافهبالنتاجالاسوا!أغرقواالذينفقطالشبابفيلان،اًلادبيالمس!وىغواخرىاًسبابوجودمنبدفلا.ويخرهم

بنتاجهمعرفوااللذيناللكبارأدبلانا(ما.بهمخاصةفترةفينتاجهممنبينما،اللكعرالشيءوالاعجابالتقديرمنلاقواادباء،الليومالعراق

أحسأدبائنابعضانبل،ذللكالىيلجأونأظنهمفلا،الجعدوادبهم.قرائهمبينالواصلايحبلفقطع،مؤللفاتهمعلىالستائراسدللت

الن!شردورفتلقفته،العراقفيكتابهطبعهعندتجابههالتيباللصعوبات:فنقولالمشك!لآاولالنحدد

فينفوسطيمةمنزلةيحتلونالليوموهم،نتاجهلهوشرت،اللبنانية"؟؟العرافيالنتاجمشكلةأم،اللعرافيالناشرمشكلةأهي"

والتوزيع،الطباعةحسنيهمهمنهمعدداأعرفوأنا.اللعرباللقراء"؟اللعراقفياللطباعةمشكلةاهي"

نابيد.اللطبعمصروفاتالا،الربح-يهمهولا،وخارجهاللعراقداخل"؟التوزيعمشكلةأهي"

رأيهفندون،المعالجةهذهنكنبونحنيهمناهذااللعرافياللناشررأي"..؟الحكوميةالمالليةالمساعداتاو"

نفسه:العددفييقول.اللعراقخارجوزعاذافيماالعرافياللكتابفي"؟اللعرافيالمؤللفءناللعربالقراءصدوداو"

اللعربية.الاسواقفيعربيكتابايمواجهـةبمامكانهايس-ا""؟للبلدناصعكوجهاللعرافيلملكتاباللدو،لةاهمالاو"

المعطىاللخصمقلة-3-سعرءغلاء-2.والمضموناللشكلحيثمن:عئهاوزتحدثفقرةكلنأخذانويهمنا

العراقيةامتبمنالاغلبفيواخراجهوطبعهمواضيعهتفاهة-؟-عنالمسؤولانه:قائلاتهامامامفهو،اللعراقيالنانمراما.

."والربحاللبيعواستعجالهالماديالمؤللففقر-5-هذا،المهمللعملهتؤهله،عالليةكتبيةبثقافةيتمتعلاانسانلانه.المشكلة

عنتبحث،قلقةاللعراقيالناشر(نفس)بأن،ذللكمنخل!ياللتناج.حسابعلىىنولوحتى،شيعكلقبلالربحو!مهامر؟وانه

أصابلمانظرا،اللعراقيبالمولفيئقيعدللمالنالثران!ا،أولاالررجتدفعتطوراتمناللعرافىفييحدثبما،الاتهامهذالااصحابويستشهد

منلللنشرمتعطشللشباب،الايامهدهيصدراللذيافظجمنارور!لىاللجمهورانللعلمهم،رديئةطباعة،الكتببعضطبعالىالناشرينببعض

السوفى.في!ادفيالسببف!!.بهاظهرتالليتياللعلةكانتمهمالابتياعهامسمتعد

فكرهنتاجلتقديمالبتةمستمحدفيلاله،نتاجهطبععنالموللفعزوف

عمايقللنحديثنافان،اللعراقفيالطباعةمشكلةالىجئناولو"وورق،رديذةبطباعةلللقراءاللهـتابيقدم،المال:يهمه،تاجرالى

العذابالوانيعانونااللعراقيونالكتابيزالفما.قليلقبلقلناه.كيرةمطبعية.اغلا!منيصحبهامامع،دديء

،اللغلاء:اللذهنالىيتبادرمافأول.وعماللها،المطبعةصاحبمنعلىقدريحوي،اًللعرافيالناشرضدالموجهالاتهامان-هذاشكلا

اللىالكافيالم!اليملكلااللذيالمؤ!ففيضطر،والورق،اللطباعةغلاءفيالناشرينبعضاببهيلجأمااعمننابأمرأيناونحئ،الصحةمن

اللعادبم!،الورقبشراءالايكونلنوذللك،التكالليفبأقلكتابهطبعليسالالهامهذاوللكن.اللبلدهذاعلىمرتالتيالسياسيةادثاللحو

فيفنلاحيث،اللحديتالطباعيالتطورعنخمرةالمطالمطب!واس!عمالالعراقىالمؤللفالىاتهامهيوجهئفسهالعرافيفالنأشر،والانجرالاول

فييومه!اءالىمضطرانفسهالمؤللففيجد.بهعنايةولا،اللطبعجملمبما،المالعلىاللحصولفي4وسرت،الئتاجبتفاهةاياءقهما

اغلاطاالفى،كتابهمنفرغاذاحى،اللطبعبروفاتيصححاًلمطيعةوكاص.و!تىييه!ضوول،الألوا!منا*اب!ووبانءلىالموزع

بعكس،اللطبعبروفاقتصححلابغدادفيومطابعفا-!كنيرةطباعيةنحنبمد!!أل!التىالمثكلةحولاسستمفتاء)1("المكهبة"مجطةاجرتللقد

أناساًلمهمةللهذءيتفرطحيث،وبيروتاللقاهرةفيالنشردورفيمابا؟!م،اللعراقيينالمكتباتأصحاباثوافخالداللشاعر7فاتهم

.-الجامعيةاللشهادةيحملمنمنهم،كفاءةذوز.!احب)الرجبمحمدقاسماللكتبييقولىبينما،الربجيستعجلون

عنه،يعرضاللقاريءفان،الاسواقيالىاللك"،بيصكروعندمارزللكا"بزجماتاءعحابىيترعوناللذإرزان:ردء*عرض!في(المثنىمكتبة

اللكتابيبتاعمنجداوقليل،الصوررةهذهعلىاللطباعيةحالهيرجداذؤسالمكتب!صاحبقبلالربحالىيهدفالغرافيالمؤلف"أننسوا

القراءمناقبالايجدلااللعرافياللكتابفأنهذاوعلى.لمحدنموللفهلانوالور!،الرخيصةالمطبعةعناللبحثفييبدأكتابهتألليفينهيعئدما

علىالوقوفعلىيقوىلاثمومن،اللنريعاللفشلفيصيبه،اللعراقيينفيكنابهتوزيععاىاًسثوعيمرلاثم،الرخيهمةواللعمولة،الرخيص

انيتخطىاستطاعلوفيما-اللعربيةالبلادق1اسوالىصدراذا،قدميهالىهذافيضطرالشمغوطام!،ءالموزمحاسبةالىيباد!كأىالاسوا!

قليل-بعدالليهاسنأتيكمااللكتبتصديرعلىالمفروضةاللقيود)2(0اللكتاب"لمؤللفالنشخمنباعهماثمنودفعالاسواالطمناللكتابجمع

مكتملة.أنيقةطباعةطبعقد،اللعرافيا*ظبابان،حبلاللمنالو.بمضيخصفيماالصوابمندرجةعلىالرجبقاسمحيانشكولا

."؟ومشكتهالتوزيع"تقدمهسيعرقلفهل.6291حزيران-الئالثةاللسنة-2العدد11(

عماتختلفلا،حديثةطباعةطبعتالمؤللفاتمنعدداهناكان-؟691-3العدد!المكتبة!)2(

أناقةأمامتقفالتوزيعوركلةوللكن،وا)قاهرةبيروبئمناللينايألي3ور5ههههكا!ور-هه-هـ3

الكتابيوزعاللذي،اللعرافيالوزعمشكلةالىفاضافة.واتقانهاللطبع،م-

باللنتاجاهتمامعدممن،منهالمؤللفيرلاقيهوما-ؤللعرلدق!وتفضمئله!!ا!*!!ما.ءم!م3
عراقيلهناكفان،عليهالشقيقالعربي.-.م

ممالنسنوف!:!ةراا
توزيعفيمافمع.اللعربيةالاسواقفيللتوزيعهكتابناامام...

لانه،بخاصةالمناشربالنسبة-مغامرةمناللخارجفياللعرافيالنتاج*

دعضهنارفان-دحدقراءيكس!لمالخإرجفياللتوزيعحديثش!اججئا!خاصلم/،-،*3رك!!سط
لل!قاكللاثت..ممتزمعةفك
الىسنواتتاريخهايرجع،السابقةاللحكوماتعنورثناهايالتالتقالليد1!2رطرهـسرب05ءسنبهمياه

،(الرقابةقسم)الارشادوزادةموافقةعالوفيياخذان:منها،عديدةنصديطاإ1هـحر..041؟لورئطتليقونارط

مديريةموافقة،وأحيرا.التجارةووزارة،اللعراقيةاللجماركوموافقة-،،5105ء05.،-دمما!(ر،!ح!17بط

ذكرالىبحاجةولست.اللعراقيالمركزىاللبنكفياللخارجبما!ويل"9لأ69:صىخسرو*!ص(لفافى.،طشل،!كىبرص !ص!لالرسهـالكللوكرعخاكف
.معروففدللك،طويلةمدةالمعاملةير؟خراللذي،الرسعي"الروتين"ء.

اللدحلأهايلمربهزضقالللبنكور!ببمدفاذخرجتزناوخاصةاللقيولممسبةق!ملآنالممصدديحددممهـكلا!جغ!!لم!لممبر3أا؟:!ما؟؟ه4اكا!ةغيئي!ء؟ا

أخرىجانبيةعراقيلهناك،-تصدير.دونفيحولالكتابعلىنفسه

لا8



اللذيالكتابمنكبيرةكمي!للشراءمس!عدوناللقوميوالارشادالثقافةوهذا،المصدراللقتل!علىاللبريديفرضهاالتيالباهظةالتكالليف:مثل

انسمروفاتالىمقدماوالمؤلفالناثر!"!!أمه!،نشرهعلىالوزارةتشرف!تخفيضاناللبيانعنوغني.المغحدة،وريةاللجماولبنانفيتجدهلاما

المك!نبات.علىتوزيعهفيالثانيهالرحلةوتبدأ،أولاسدتقداللطبعاللنشردورونمئعاطتقدمهعلىكبيرةبدرجةيساعد،الكنابنقلاجور

المهم،والثقافيالاءلامياللجهارذلك،العراحيةالارشادووراًرة.طبعهفي

معالكمتابافاقدابالامكانكان؟.المعرافيابىالللأ!كلةاراءع!تماداطب!4قني،اللعرافىا،ؤللفيتالقاها،اتىاًلمساعداتلمماهيةءنأما!

الاخرك!اللعربيمةارولابرورضفيالحاله!-!،نتاجهمللشرا!عرافينم!-اولةأولاللى،اوراءااللىالعودةلمور"ضيناذللكفان،وبعدء،كتابه

تصريحاتفياملالنافان،الانأما،رجدثلمهذاءننتميئاولللأن..نحدهـا،المكابمسنوىورفع،بيدهوالاخذ،اللعرافيالمؤلل!لتشجيع

.الشأنه!ا!ي،المسووللين!حقفكان،2591سهفي"ال!رافياًلعلميالمعهد"لللوجودظهر

كانفقد-الاخيرنظامهتعدبرليقبل-7اللعراءياللعلميالمجمعامااشمراره،دونحاللت،وءيرهاالماللية،الصعوباتانبيدلىلادباء،متندى

يشاطللموان،!ذاكتابنشرواخماء!االط،!نينلاشهخاء!"توىا!راقي"اللعلميالمعهد"وبموت.2791سنةفيالاخيرةانفاسهفلفظ

وايلغوي.اللعاميووعهمبنابيدءثقاديجمط3عاجهارانهمع،لمجشروءلم،-!!رغ!ورطمبلمفا.!91سصةالىالمعارؤءوزارةميؤانيةفينجدللم

.فقط!.لللجامعةيسيةالل!هـرال!يئةنط،ق!؟ؤهساوراو!،دخد"دجامم!ةأمامقدارءؤخ!سصتمبلغا(191لمتة?!انيةجاءتح!نى،العرافياللكتماب

للطبعمساعداتهالعرافىالاديبمفهايرشلقىافتيالرواود!بهفهؤلمياط(،بعدسنذكرهاالهنيببفواللطالنشرتعضيداللجنةراًدينل(.43)

ا!عرافيلللكلقابورخاءصيرمصدر؟3،صسبالامكانكانولقد،مؤللفافهوفيسئة،دينار(003)مقدارءمبلغا5،91لسةميرانيةفيبلغحش

ابلد،ابسمعةمرلبطة،عمقدرا!ةألسلة؟اؤولوندرصطلوؤ-ماشةميزانيةفيدينار).00.1(اصبجحتى.دينار.7().0بلغآ9ع7

اتنقاف!بة.ومكانننه.)1(الليوماللىيزالىوما،آ619

الماللية،صاعداتالمصكرفةيرزرلهقى9!للعرا9(لمؤللفان،جد!لالىلمئالو!ومن"اوهـءأر!وزارةفيأللبفوالتاللئنترتعضبدللجنة"جاءت

دلللتقداللطباءقىمش!كلاتىدمةوان،بهول*!قيرعاربئنرتةالدثلةواتاوشراء،زتاجهللطبعأفياللصلللمؤللفالمالليةاعداتالمصمنجمبادئها

؟سيسحدثاللذيؤما،يةال!ربا،لىواق!ثي-وريعهمنوتمكنا،لدا"لاوهـلا!"ةء،والمددى-يةاللطمة"باتالمكعلىو"ور.لعهاا،!وعة؟ا؟لفات

اللعرافياللك*ابازد!ارانا!قالىدء:،د؟مااولانشكلالانمبادئها،ضوءعلىمهمتهااداءفىالللجضةهذهتمضللم،الشديد

ثقافيهـةسمعقىلللعراقلسي!جلب،العرببفئوأفئالالىؤيوفيؤومه،ونقدمهتيىطراًتوالى،الثممخصعممةفالمعرفة.فشاهاضمندخلتعديدةاسبابا

قلوزيعهانكما،السابقةوالعال!".،!!-*ةمكاتهفب،1يمص-هـب،عالليئيمء2و)ا!هةاللكهبمنكنيرعددمساعدةدوناتحا،الس!ياسية

حيساتنافيمهماا!ءسادياواًؤتا!ة.!كون،عايهواء"هادناورءايرخهاللحي!اةوصمش!قبلىللا:لراللةكوقياللحوكةمأاللكثيريتجاهلاىحقاعربب

اللجمهوريةالللبنافية،منولنا.لماما،والنفطا!"ةر3تجارةالا!*!اد!قى،هـذامنف3مواو،االاي!سيةاثوللفبايولاهـضامهمبقدرفيهالادبيه

يت!بادرحأاللؤأفء(ؤينومع.وررعهاوالما!:بنشويخ!ظقحما!لخبهبر-ا!-ء"اد؟صةلاسباب-الماللببةوراوةاتءكما،(المسؤوفيمن،وذاد

التتماجالعراقي؟ا!مربيالقاوكطءسببةقيل!ل:ا)ةاليال!ؤالاللت!الى"،العامةالمصلحةضياتلمظنصا"لللمؤللفينالمسأعداتب!قليلتو!ز،انت

اءتقادء?،والللبنانى،ارروريالم!عريالنننا!اءحاهـء،ىاز"شصكلادربئر.)0..7(قدرء!لغااللجئةللهذهخصصتالميزانيةانمع

ماا"لم،باللقراءةاللج!يرهوحقيقةالتةالبلدأتهذهءنبم!كأملانكلمقكمجةتبتاع(المعارفوزارة)كانتفقد،اللكتبشراًءاما

فانه-حافلثقاجم!.لمأريحمناللبلدذا!3مامع-ال!راقءنيصدرةاذاقممزانيقلإلمة،الشراءنم!كأوكانت.عليهموافهتهابحدي!هسددءغاب

الاسواقفياللعرافياللك.ابعمرللحداثةنظرا،?خفظاازاءهسيمونازداد!!،اًللعآيرةلى،ذءارادفي036م!ارءمبلغاصصصت3691ر!:ة

تلكاللحقيقة،وجلاء،اللعقباتكلب"ذلليلكفيلالرمنانبيد.العربببةدينحار..25الىا؟!اسنةم!زانيسةفيالمباغ

ولغته.،وطبعه،بأصلهءرجم!،اللعرافي؟لمؤللفان:انقائلةا(ءفيقةءؤتوريعهافبدلا،اًلمثشاةاكضب/اما.ديئار.0.3الليوماصبحاناللى

منالعربيالفكراخذمنضير!ضلا،"عربي!كر)اءواذمافكرهوانا!شسارج،فياثقافي!ةالملحقياتفيوعرضها،العامةالكتباتعلى

فيما،المفتعلةاللحدودالبتةاه!يةولا،الللبنانياوالمصرياواللعرافيولئن!إ.-وارر!لليماتر!ة-او!ارلىوزارةهـخمزن(سخسة)أسحت

نحكم.!وىرر،-ضظلبلابحيث،بمكاناللسهوللةمناًللكتبشراًءمسالةكانش،

الظني:ا!مال؟الونسأل5مناختصاصالايامهذهاصحتفقد،المخمصةالوزارةالىصبتقديم

اللجمتيةا!ب."؟الليوماللعراؤك!الل!(بأحالعنؤولالمسرون"فىتعق!منمديلانياللهذاماجداومعلوم.حكوميةدائرةءنأكمر

واللكتابالمؤللفببنجم!قىبرهاونصني-أللعراقفياوحيدةاالادبرية.الرسمياللروتين

لانها،مسؤولةنرا!افلا،اللج!عيةأما.؟اـررولل!ةا...آم-اقيينالمت

عقسد:عك"فقدرماوكل،الاخربرنا!زامحزهامناسياه!ا-قيهـهظيثةاللبائد،(قاسم)عهدفيالامثلةبعصتحدثالاحقايةءالليمومن

......لمداللورارةالىيئكدمكاىموللفمناكثراراد.اليهاالاشارةمنمفرلا

مفنوحتنلمعثندوتمنووللا،عقدتقدوووى.المذ؟رات1!ونهقدوات.ا
.......أحدولعد،ا(*تابمنكميةبمثواءتشجبعهيرجو،بطلبءمةالمخت

حولالحكوهـ"اللجهاتالىمطولةمدكرةرفعبرسبلىهمبتم،اثثالةاب!ن،ار!للبصأحبيجأب،الم-وولهللجخةاجتماعاتوبعد،ورد

الادلة،واللحيا"،اللعرافيا!كشاىقضةنرىو،نا،المشبمادولىكأهذء.هـرزكرهااخرىوحادثةإ.إاللكتابءننسمعئلاثشواءقررتالورارة

.......ظلاللذيكتابهمنكميةللشراعبطلبتقدمانه:مفادهااًلمؤللفينأحد

دطع!عع!ةوذلل!سيم،اعدالا!قكرلاالل!وهتمام!انقابانهكتا،لطز،ووخيهـامهاوفنىا"!لمحى"ثطمأنعلاوركن،بالاعقداواجبباش!وبرور!،جداطوبلةمدةفيهيعمل

.............راءماطة،ولي*ا،كذا،الووارةيز-4ور3الى!ضيمحهبارأتاكلنف-لمخكأءا!ولورت

مكلى?اههلمعاتءردتسماعدثسأف!ا،يعطا!لنأل!لفركةزازلووكل!ر*س)"ت،قلمعلىنلهرنجص!كيفترى.ا!خت!صها!مرارهقبلكلنأ!واقياثولف"يج!

..ا؟ذ!ككلبعد،نهارللبلاركأأ!يففيامملا
والثقاف!ممهالاجتماعيالمجالفياللد،لىقىؤبر،بهالل!يباورمملاتلم،؟رين

والافتصادية،،وارء!بوبةشطبمبةالاجالمشكلاتائعلمصا3)و.إقتهصاديوافبى4؟لفول!اايظقاهاارتيالمساعداتعنالاحي!ا!بعضئسمع

اهـ؟دفين.....!.ء..:.-،اباعجابمابدللكدنعجب،اللحكومةمنالمتحدةاللعربي!ةاللجمهورقي

ا)كتابممسارددهاوأدروعكاوولمميهعالحلولالمسصزومةلمبئلهـلمايحبههاكىلم!ثكومةديورارةفيصؤوربهطالم!الااد.اللرائعالىلمغ!هـادنالم!راحننراممنبلغلما

أعدنالوؤيما،الالمحتصاثربئاننتميةخططتئفيذعلىيمساءد،العرافيالورلىالرزاقعبدألاستاذعلىالارقامهذد؟!ابةفم!أاعتمدنا)1(

المتقدمةاللدولةاناللبيان!عنوغني.بهاالثقافيةالحركهعلادةلللاذهانا-63!ا-.6المج!دجريكدة(،أزمةفيالهعراقيالكتابهل":مقللهؤء!
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اللجمهودية-ودوننا.كتابلاحسنوتق!مجوائز،ومرلف!لهم،بكمابهاعني

الماديكلالمعنوية،والمساعدات،للتأليفالتفرخا"لفينتمنحالتي،اللعربية

لمعضلاثهم،ادراكاواعمقهمالشعببأفراداندماجاالناسالاديبأشدلان

!زلىرا!تارااللذىالسلعيموقفهافيالنظراعادةمسروللية،هناالدولةامامان

ارولف.للاديبالمثديرهذاكلسببيكمنذللكوفي

?-اًلكتاباممواجبهاتعبىانوعليها،السابقةاللحكمأنظمةعنوركنا.

!ل!ثاربضواسر.يراممااحسمنعلىبدورهمهؤلاءليقوم

3157.بص-عمرللمجامنجايةسبيروتالعملعليناقان،مشكةالعراقياهمابمسالةنمتبردمناوما.

34ع57؟111893653صا!ترايالمؤضوعش!غللقد؟.اللحلولهيماونتساءل.لهااللحلوللأيجاد

الليوم(والتعليم)التربيةالمعارلىوزارة"بقيامنلاىمنفمنهم.*دلاء

حكوميةنشرداربتاسيسالعلميوالمجمعوالجامعةالارشادوزادةمع

معبالاشتراكورت!ورانهافيصلرقايلة*نتشاراليومالعراقيةقالثعب،اللعراقيينالمؤللفينكتبلطبعكبيرة

:سغطدفيالنهغيمةمقتةلوؤيمفي!يةنشرررسسةكدخل"،ءما،*خرىاًدعربية*قطادفي
...اقليميسيبقىاللعرافيالتاليففانانيقاطبعاالمطبوعةالعراقيةا،لفاء

)1،"*نتشارضيق،التوزيع

ااً!ربجزيرةاكتتن!اف-اًلعراكي،اللكنابمش!تلمنعشةمؤثمرعقدالى)2(دعامنوهناد

التربيةووزارة،اًللعراثيينواللكتابارولفينجمعيةعنممثلونيحضرء

والعلمالمغامرةمنقرونخمنمه،المعلمينونقابة،العراًقيالعلميوالمجمع،*رشادووزارة،والتعليم

دردنحاكلينقا!ف.العراقيين*قتصاديينوجمعية،بغدادوجامعة

ء........:أممهايليفيمانذكرللمشكةحاولا-ر(ينافي-هنلاان

قلعجيقدويتعريباللعرأتجةالنشردوربينمباددةعبليةباجراءاللودةقيام-ا

ماكعاثلبكمية،اللعراقيةاحعبكصديرعلىبموجثهايتفئ.وطعربية

التهلإسةاللحلوللايجاداولىكصوة.العربيةالبلدانمناليهايرد

.-الهلاليالر،ورعبد*ستاذبذ!اقترحكما-لللمشكلة

والفلمممفةعلىعدىءخذ،والتوزيعدهنشررسميةدادكأسيسعنىالتاكيد-2

العربيةالبلادفيولوزيعهحديثةطباعةالعرافياحعاباطبععأتقها

مغئعةحوادمحمدتمافيالعرور.لىواسعاًدبيلنشأ!منطلقافتكون،بعتظم

.،وادبيةمنوعكلثافيةسلسملاتبأصدارالارشادوزارةثومان-3

لهههاللبحوثكتابةعلى*خرينوالادباءائجا!ةاساتذةمعوتتعاقد

والقصة،والعلمية*دبيهالفروعمختلففي2للبحثهذ.؟وتشمل

اًلعفأئدفىدراسأت.والشعر،والمسرحية،والرواية،اللقصيرة
!.،العراقياللكعادازاءبواجبهاالثقاقيةالملحفياتثومان-4

وان،العراقيينواصع!العرافيبالكتابا*خرىالبلدانادباءفتعرلى

الصهيونية-الشيوعية-الاشتراكية-إراسماليةاالدو*واجبعنيقللاالثقالمحيةاهحقيةواجبان.لهمعارضعيم

اللتنعيعالىاحمدتهاليفواجبانهااولىومن،لبلدمااللثقا!يةالسفارةفهي.حدوثطداخل

م..الادبية،الجمعياتالىوكتابهالعرابرا،لفمنالكافيةالمعلوماء-لعديرم

بصمورةالعراقىوالنتاج،عامةبصورةاللمربيبالئتاجيعنونوالذين

خاصة.

!.ا.،فيا"لفاتكبيراتساهلا"الرقابة"*رشادوزارةتبدياًنس5
ءلودولسل.؟لرقلبةمناحعببعضواستثناء،الليهاتردالتي

الخادجيالتحويلمديريةموافقةكاخذالتصديرقيوداللغاء-6

الزوراءبغطدتاري!خفيفيلماالتجاربمووزارة،الجماركومدروية،اللعراكيالمركزيالبنكقي

الكركوك!رسولمحمدالشيخلعفتل!فه.مبرربلاالتصديريؤخرروتينمنذللث

اجورتخفيضعلىوالتلفونوالبر!اللبريدمصلحة!ملان-7

نورسكاظمموسىالتركيةعننقله-اثطورةالبلداثفياللحلاهيكما-اللعراقيةاوولفاتنقل

تعئىا"العراقيامعباصدقاءجمعية"باسمجمعيةانشاء-8

..بهوالتعريفعنهؤالدفاءالعراقياحعاببشؤون

..راي.من!ريت!ب،العراكياحم!قضيةعرضفان،واخيرا

لعصورعبرالديملوماسيهرامتماالمشهـد!حولبرايه*دلاءفيمسرودالعرافي*ديبان.وأـرى

!.اللعراوفيالادبيةالحيأةبمسشقبلصلةوذات،تهكل،

نيكلسمونهادوللدناليف!اللمسعيدابراهيمبغداد7

.ا!26انوحز،المكثمبة".محىخلدصف!اءليدك!سورا11)

لم7.)اللبهـلد(جريدة:ردبفصسبيح)2(
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