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!؟-9يسردا-لهصغيرإ

الممدالكا،!ب!صاساماقبا

-67ارياض-عصمت

3-ا.محمدأحمد-عطية

-573زهير-فلعلاا*

،-،ا.محمد-علوان

723الرحمنعبد-عمار

اء!
-57ااعدنان-عمامة

4-3سليمان-ا)ميسى

ع

-244عاطف-الغمري

ف

6-.5مصطفى-فاسي
-734.خليل.د-فاضل

-17ا.

-!73حسنالدكتور-البابفتح

-368دتجو-ينلدافخر

617-

2-37عليمحمد-حاتنر

7ءكنعان-تميم
-ا-3كنعان-على

7-اجبار.-ازلكوا

ل

صلا6سلياا-دلحو

.1-6

صهـ7شاكر-لعيحبي

.-7زوذر-لكما

؟-11

3-11ضارمدمد-مبارد

2-7عبدالمنعممجاهد-مجاهد

،-ا.

7-5حلاما-مستغانمي

!؟عايدة-ادريصىمطرجي

ا-.اوحيدة-المقدادي

اصهـازينب-منتصر

ا-3اخيري-منصور

صلاااليدو-منير

صل!!الغنيعبد-الملاح



ملايبا

محمد-الديننور

كرشل-يرنو

قوفار-شمها

الدهدمى

276-

3-أه

9ء6

11ء7
942-

01-65

الهـلا!ب

بنالحميدعبد-هدوقة

صالح-ارىهو
والتر-فمآنهو

الاعرج-نسينياو

هورز-نشىو

يوعلأ.ج-هبيو

الممدص

526-

3-05

صهـ33

،،-5

5ء3

562-

أنبلكاا

كاتب-ياسين

هادي-عليياسين

سالم-يفوت
توفيقد.-اليوزبكي

سعدي-رسف

كاملي-سفيو
محمد-سفيو

ا!عددمى

5ء
2-31
9-71
5-85
3-3
6-01

233-
733-

لالا--لعيضي!ت

ضراوه(مامالعربيةالنحررحركةتمزقبعداليومنقولفماذا،بالفعلى

فيالزاحفالرجعىالدوامامالرجعيةالصهيونيةالامبرياليةالهجمة

نا.بالعسيرلشىفالجوابذلكمع!أالعربيةوالثقافةالعربىالادب

الوطنيةجبهتهماصرينالمعلالعربيينوالفنللادبتكوناناليومالمطلوب

السياسيالنضالجبهةعلىالمطلوبهوكماتماما،الصامدةالتقدمية

العربي.الوطنمنمكانكلفي

العربي،النضالجبهاتمنجبهةالةعلىمكسبااصبحماان

قسوةبلغتمهمايلضانلايمكنوالفنيوالادبيوالايديولوجىالسياسي

لتقدممنطلقالىويتحولدومايستعادانيمكنبل.والنكسماتالهزائم

يتعرضلمدوماجاهزاوالطليعيةبالتقدميةالايمانكاناذا،جدلد

.والانتكاسللهزيمة

الابدالىكذلكيطلانيمكنلااليوموينتكهنيهزمانيمكنماان

تاكيد.بكلمتقدمةحربهةبلالوراءالىمتراجعةحركةالتاريخفليس

ماهوكلعلىنرتدوانوالهزيمةالنكسةفترةامكنمانقصرانوالمطلوب

والفن.الادبجبهةطليعتهاوفيالجبهاتجميععلىنضالنافيخائن!جعي

وطنيينكنااذاوفنانيئوادباءككتابمسؤرليتنادوماهيوهذه

وكفنانين-وكأدباءوككتابكمواطنينبأنفسنامؤمنين،حقالقدميين،حقا

.(28سآ7ص)نغسهالسابقالمصصر)13(
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أ4

حديثاصدر

لا!وأ!أ

إأ
هـلىقصصمجموعة

11
(الموبعه!؟هنععدا9.3ا

غم

الادابدارمنشورات
أ

عغمممم.-.مىعم.مي.مم.ممير.-*.سسسر.


