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النقد األدبي.. بين المجامالت و التقويم البناء

املنطوق  اأو  املكتوب  التعبري  هو  النقد 
�سلبيات  عن  ناقدا  ي�سمى  متخ�س�ص  من 
قرارات  اأو  اإبداعات  اأو  اأفعال  واإيجابيات 
يف  الب�رش  من  جمموعة  اأو  الإن�سان  يتخذها 

خمتلف املجالت من وجهة نظر الناقد
جند  والم�ص  احلا�رش  نقد  بني  ما  ولكن 
ت�سيطر  التي  الغام�سة  املفاهيم  من  الكثري 
واملح�سوبية  ال�سخ�سية  العالقات  عليها 
وال�رشوط  القواعد  من  الكثري  والغاء 
ال�سا�سية التي كان قائما عليها فان النظر 
بنظر  يوؤخذ  اأ�سبح  الدبية  املادة  قيمة  يف 
على  ولي�ص  �ساحبها  ا�سا�ص  على  العتبار 
ا�سا�ص حمتواها وهذا هو الذي او�سلنا على 

ما نحن عليه اليوم.
ل  الرملي:  حم�سن  الروائي  و  الكاتب  يقول 
نعرف  اأو  اأن ن�سف  اأي حد ميكننا  اإىل  اأعلم 
)الدقة( بدقة.. لأن العملية بغالبيتها قائمة 
على ال�ستغال يف ميدان ابداعي فني ولي�ص 
علمي �رشف، لذا تتدخل فيها عوامل كثرية 
الذائقة مثاًل، عدا ذلك  اأحيانًا منها  وظرفية 
م�ستقال  كتابيا  جن�سا  اأ�سبح  قد  النقد  فاإن 
بذاته وعليه فهو الذي يتحمل تبعات طرحه 
واأحكامه، ولن يوؤثر على العمل املنقود لأنه 

اأ�ساًل منتهي بذاته قبل ممار�سة النقد عليه.
يبقى بعد ذلك، اأنا بالتاأكيد ل اأتفق مع النقد 
وجادا  وواعيا  مو�سوعيا  يكون  ل  الذي 
ال�رشوري  من  اأنه  واأرى  ممار�سته،  يف 
لأن  وال�ست�سهال،  وال�سخ�سنة  الظلم  جتنب 
لإ�ساءة  جدا  �رشوري  والبناء  اجليد  النقد 
حتريك  يف  الفاعلة  وامل�ساهمة  الن�سو�ص 

ومنو احلركة الأدبية والثقافية عموما
اما القا�ص وال�سحفي عبد ال�ستار البي�ساين 
)مغادرة  ن�سميه  ما  و�سع  ميكن   " يوؤكد 
مق�سود  غري  الأول  عناوين،  حتت  الدقة( 
وميثل  الناقد  ادوات  �سعف  عن  يعرب  وهذا 
م�ستواه وبالتايل ينظر اليه من هذه الزاوية 

ورمبا ل يعتد به كثريا
ان  اي  املق�سود،  فهو  ؛  الثاين  العنوان  و 
الناقد يغادر دقته ملواقف م�سبقة قد تكون 
وهنا  �سخ�سية،  ورمبا  فكرية،  او  �سيا�سية 
املتلقي  خيانة  )خيانة(،  ا�سميه  ان  ميكنني 
الناقد  من  ينتظر  والذي  ت�سليله  خالل  من 
املبدع   وخيانة  الن�ص،  افق  له  ي�سيء  ان 
من خالل عدم ان�سافه، ويف كلتا احلالتني 
هي تاأكل من جرف الناقد ولي�ص من مكانة 

املبدع.
يف حني يرى العالمي علي ح�سن ان "النقد 
املناهج  تنظمه  ثقافيا  وجمال   ، علما  بات 
ي�ستدعي  التو�سيف  وهذا  والنظريات، 

توظيف  يف  والدقة  واملهنية،  املو�سوعية 
املنهج، وبتعدد القراءات النقدية تتعدد معها 

ال�ستغالت واملقاربات..
مفهوم الدقة يعني مدى القدرة على حيازة 
الوعي  الناقد  وامتالك  والنظرية،  املنهج 
يف  للحفر  الوا�سحة  والروؤية  واملهارة 
بنيات الن�ص املقروء للك�سف عن م�ستوياته 
ر�سالته  وطبيعة   ، ودللته  و�سفراته، 

الثقافية واجلمالية..
علميا  تو�سيفا  النقد  مفهوم  يتطلب  لذا 
الن�ص، عرب  التعاطي مع  للناقد، وجدية يف 
اأ�ساليب فنية، و�سمن مرجعيات علمية على 
م�ستوى  وعلى  واملنهج،  النظرية  م�ستوى 
دقيق  ب�سكل  املرجعيات  هذه  توظيف 
لتكون الأحكام وا�سحة ودقيقة وعلمية يف 

مواجهة الن�ص.
�سعد  الكاتب  يرى  اخرى  ناحية  ومن 
اإىل  يتبادر  الذي  الأول  املاأخذ  لعل   " �سعيد 
هو  العراق،  يف  بالنقد  نفكر  حني  الذهن 
عراقي  نقد  هناك  اأن  نقول  اأن  ميكن  ل  اأننا 
باحتياج  اأدبي  كو�سط  ابتلينا  لأننا  خال�ص 
الرتجمة  اإىل  ي�سمون كذلك!،   اأو من  نقادنا، 
من  يتناقلونها  التي  م�سطلحاتهم  لتكوين 
الرتجمات  تعدد  ب�سبب  كاملة  دراية  دون 
فهم  يف  ثغرات  يولد  مما  وهذا  واختالفها 
يف  العواقب  اوخم  له  �ستكون  املتلقي 

النهاية!.
نقاد  ا�ساتذة  العراق  يف  لدينا  اأن  �سك  ل 
اعظم  الكادميية  درا�ساتهم  من  ا�ستفادوا 
ال�ستفادة ليقدموا لنا مناذجا يف النقد يتيح 

معدودون،  هوؤلء  ولكن  بها،  نفخر  اأن  لنا 
واأنا ل ا�سك اأبدا باأن نقادا اآخرين �سيظهرون 
ب�سبب  النقدية  املناهج  يفهمون  م�ستقبال 
مواهبهم ال�سخ�سية اأو درا�ساتهم الأكادميية 
ليقدموا لنا ما يقيم باأودنا يف هذا املجال 
اأمل  ل  باأن  جيدا  نعرف  لأننا  جدا  املهم 
ولكن  حقيقي،  نقد  بال  العراق  يف  للرواية 
يف  ال�رشد  حال  بان  نقول  اأن  اإل  ميكننا  ل 
العراق حاليًا ل ي�رش وذلك لتهافت املدعني 
النقدية  املنافع  على  وتزاحمهم  عليه 
واملعنوية التي يظنون اأنهم �سيحققونها من 
املهم  الو�سط  اأنف�سهم على هذا  خالل فر�ص 
�سيزيدون  اأنهم  هو  �سيفعلونه  ما  وكل  جدا 

طني الرواية يف العراق بلة!.
وغريبة  عجيبة  مناذج  بايل  ويف  هذا  اأقول 

لي�سوا  وهم  نقاد  اأنهم  يدعون  ا�سخا�ص  من 
لنا  يقدم  الذي  فهناك  تاأكيد،  بكل  كذلك 
نقد،  اأنه  ا�سا�ص  على  للن�ص  �سخ�سية  قراءة 
اإىل  يقول  ما  كل  تعقيد  على  يحر�ص  واآخر 
اإىل  ال�سهلة يحولها  العبارة  اأنه حتى  درجة 
بالنقد  اخت�ص  وثالث  مفهومة،  غري  طال�سم 
نقده  بتقدمي  اخت�ص  انه  اي  )الن�سائي( 
)الإيجابي( للكاتبات من الن�ساء بغ�ص النظر 
عن مدى تهافت تلك الن�سو�ص اأو بعدها عن 
الغالبة  ال�سمة  اأن  اخريا  و  الأدبية،  املعايري 
يف املقالت التي ت�سمى بالنقدية لدينا هي 
�سالح  لرفع  اأو  املنافع  لتحقيق  املجامالت 
النقد كو�سيلة لت�سفية احل�سابات ال�سخ�سية 

وهو ما يبعد كثريا عن اغرا�ص النقد..
اما الدكتور حممد ر�سا مبارك: النقد الدبي 
تعقيدا  رمبا  الثقافية  الق�سايا  اكرث  من 
معرفته  يف  احيانا  يتقرب  فهو  وات�ساعا 
اخلا�سة  و معرفته  الفيل�سوف يف عمره  من 

وكذلك ب�سمولية علمه.
النقاد يف عادتهم يقرون النتاج الدبي من 
النتاج الدبي اكرث من  ق�سة و رواية ولكن 
الناقد  ي�ستطع  ل  امل�ساحة  يف  النقاد  جهد 
او  الق�س�سي  او  ال�سعري  النتاج  كل  متابعة 
او  ال�سعراء  من  اقل  النقاد  عادة  امل�رشحي 
ال�ساعر  بني  م�سكلة  هناك  وبهذا  القا�سني 
نحن  ملاذا  يقولون  هم  والناقد  والقا�ص 
لنا  يقيم  احد  ول  لنا  يقراأ  احد  ول  نكتب 
الدبي  النتاج  تقيم  هذا  مع  لكن  نتاجنا 
يقراأ  عندما  الناقد  هل  كثرية  ا�سكالت  فيه 
من�سفا   يكون  الق�سيدة  او  الق�سرية  الق�سة 
لل�ساعر او القا�ص ففي النقد ي�ستعمل اجلانب 
التذوقي وذلك لأنه فن اكرث من كونه علما 
فالناقد يتذوق الق�سة او الق�سيدة ثم ينقدها 
ا�سال  ينقدها  ل  خميلته  يف  تدخل  مل  فاذا 
تكون  ان  �سيء يجب  تكتب عن  عندما  لأنك 
حمبا لهذا ال�سي  ول �ستكون جمربا وعند ذلك 
يكون النقد جيدا فاملنطلق الول للناقد هو 
جودة النتاج  تنا�سب هذا النتاج الدبي مع 

ذوق الناقد.
اأرى ان يف  اما من ناحية املو�سوعية فاأنا 
املو�سوعية  من  درجة  هناك  دائما  النقد 
ال�ساعر او الديب ان ي�ستفيد من  فعلى على 
ل  وان  قليلة  بدرجات  كان  وان  حتى  ذلك 
او  النتاج  ل�سالح  بوق  وكاأنه  النقاد  يجعل 
هذا  لن  متوا�سل  مديح  بعملية  يقوم  كاأنه 
حملل  هو  الناقد  ثم  الن  النقد  يف  يوجد  ل 
وعندما يحلل لبد ان يظهر بع�ص الهنات او 

�سعف يف النتاج الدبي.

بغداد_فاطمة عدنان 

يترجمون لشعراءيزور معرض العتبة العسكرية المقدسةميدانية إلسعاف المواقع األثرية المحررة من داعش بنات حواء الثالثة
�سدر للكاتبة الرتكية األيف �سفق رواية بعنوان “ بنات حواء الثالثة”

تتحدث فيه عن تناق�سات ثالث �سديقات خمتلفات يف التفكري والتوجهات ولكن 
ميان،  ميان وعدم الإ مع هذا اأ�سبحن �سديقات بل اأخوات ، الكتاب هو رحلة نحو الإ

البحث، الن�ساء املختلفات والع�سق .
تاأخذنا األيف �سفق يف رحلة رابعة باأ�سلوبها ال�ساحر وطريقتها املتمكنة يف �رشد 
املختلفات  الن�ساء  البحث،  وعدمه،  ميان  الإ عامل  يف  جديدة  رحلة  نحو  الق�س�ص 
والع�سق حكاية بنات حواء الثالث حكاية معا�رشة تدور اأحداثها بني تركيا واأوروبا 
وبني املا�سي واحلا�رش .من املتوقع ان تكون هذه الرواية من اأكرث الروايات جدل 

وهي تناق�ص بحكايات اأبطالها املثرية ولن تن�سى ب�سهولة .

اإن  ر�سيد،  ح�سني  قي�ص  والآث��ار  ال�سياحة  ل�سوؤون  الثقافة  وزارة  وكيل  اأعلن 
وزارة الثقافة والهيئة العامة لالآثار والرتاث �سكلت فرقها امليدانية واأوفدتها 
ونينوى  النبار  و  الدين  �سالح  يف  داع�ص  من  املحررة  الأثرية  املواقع  اإىل 
األآث��اري  الكادر  "اإن  ر�سيد  وقال  اخل�سائر  وتقييم  الأ���رشار  توثيق  لغر�ص 
العراقي قد ا�ستلم توجيهات بعمل الإ�سعافات الأولية للمواقع املحررة وفق 
معايري و�سوابط اأعدتها هيئة الآثار ت�سمنت احد ع�رش فقرة و�سيتم اإجراء تلك 
الإ�سعافات بالتن�سيق مع القوات الأمنية واملجتمعات املحلية القريبة. ومن 
املوؤمل اأن ي�سارك الكادر العراقي قريبا كوادر اأجنبية اأعلنت رغبتها بالعمل 

�سوية من اجل تاأهيل واإعادة ترميم ما خربته ع�سابات داع�ص الإرهابية".

زار الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة وال�سياحة والثار الدكتور جابر 
اجلابري معر�ص العتبة الع�سكرية املقد�سة والذي اقيم على هام�ص 

الزيارة الربعينية لالأمام احل�سني عليه ال�سالم
والذي عر�ست فيه موجودات اأثرية للعتبة وعلى طريق الزوار بني 

مدينتي النجف ال�رشف وكربالء املقد�سة.
وتعد هذه املرة الوىل التي يتم فيها عر�ص موجودات اثرية على 
لتعريف  ال�سالم  عليه  احل�سني  المام  اربعينية  يف  ال��زوار  طريق 
يف  املقد�سة  العتبات  وت��راث  تاريخ  على  ال��دول  كل  ومن  ال��زوار 

العراق.

ل�سعراء« م�رشوعًا ثقافيًا تبادليًا ملعهد غوتة_  �سعراء يرتجمون   « ي�سكل 
ماك�ص مولر بافن يف مومباي بالهند يجمع بني �سعراء من اأملانيا، والهند، 
بع�سهم  ق�سائد  برتجمة  ليقوموا  وباك�ستان،  لنكا،  و�رشي  وبنغالدي�ص، 

البع�ص الآخر يف ور�ص  املواجهة املكثفة.
وقد ُترجمت، على امتداد امل�رشوع، وعمره �سنتان، 187 ق�سيدة يف 280 

ترجمة، كما اأنتج ذلك عدداً من الرتاكيب ال�سوتية، وال�سور، واملقالت..
اأ�سكال  يف  اأيام  ثالثة  مدى  على  حدثًا   60 حوايل  املهرجان  �سيت�سمن   
املفتوحة  واملايكروفونات  والور�ص،  والأداءات،  القراءات،  مثل  متنوعة 

وغريها. 

شعراءالجابريفرقاصدارات

قراءة في كتاب

الأعرج   لوا�سيني  اليا�سمني(  )طوق  رواية  حتكي 
وع�سقته  اأحبها  التي  مرمي  مع  الراوي  ُحب  ق�سة 
بعقد  معها  اللتزام  يرد  مل  ولكن  الهو�ص،  لدرجة 
يعرفه  اآخر  �سخ�ص  من  لتتزوج  فرتكته  زواج، 
اأ�سمه  الفيال  نف�ص  يف  معه  ي�سكن  وكان  حبيبها 
والبتعاد  ن�سيان حبيبها  ت�ستطع مرمي  �سالح، مل 
بها  بالرتباط  يفكر  مل  اأنه  من  الرغم  على  عنه 
ر�سميًا بعقد زواج، وي�سُوق لذلك العديد من احلجج 

والتربيرات غري املقنعة للقارئ. 
مكان  يف  ال�سابق  حبيبها  بزيارة  مرمي  تبداأ  ثم 
حيث  الدم�سقي  "�ساروجا"  �سوق  حي  يف  اإقامته 
عالقتها  معه  وت�ستاأنف  الرواية،  اأحداث  تدور 
بطفلة  �سفاحًا،  منه  وحتمل  املحرمة،  اجلن�سية 

طاملا حلمت بها، اأ�سمتها �سارة قبل اأن تلدها.
ع�ساب؛  عيد  ق�سة  فهي  الثانية  احُلب  ق�سة  اأما 
ال�ساب امل�سلم الذي قدم من اجلزائر لإكمال درا�سته 
الُعليا يف دم�سق، كحال الراوي نف�سه، ومرمي اأي�سًا 
�سيلفيا  اأحب  عيد  اجلزائريني.  الطلبة  من  وغريهم 
امل�سيحية، واأحبته وتقدم لطلب يدها، لكن والدها 

رف�ص تزويجها له ب�سبب اختالف الدين.
عبارة  ،والرواية  دم�سق  يف  الرواية  اأحداث  تدور 
التي  الأحداث  ت�سف  مذكرات  اأو  ر�سائل  عن 
ُم�سوقة، واأحيانًا مبهمة  وقعت لل�سخو�ص بطريقة 
فتنقطع  خيوطها،  تتبع  القارئ  على  ي�ستع�سي 

ان�سيابية الأحداث، وي�سعر بالت�سو�ص اأحيانًا. 
اخلطف  تقنية  الرواية  يف  الأعرج  وا�سيني  اعتمد 
الأخرية،  النقطة  من  الرواية  اأحداث  تبداأ  اإذ  خلفًا 
البطلة  مبوت  تنتهي  اأن  اإىل  الأحداث  تت�سل�سل  ثم 
�سارة، وقبلها  الأوىل  لطفلتها  اأثناء ولدتها  مرمي 
لفقده  �سيلفيا  حبيبته  وحزن  ع�ساب،  عيد  موت 
يف  بجمالية  متتاز  الرواية  به.  الدائم  وتفكريها 
لكن  تكلف.  بدون  جذاب  اأ�سلوبها  واللغة،  الو�سف 
للقارئ، يكاد  اأحيانًا يكتنفها تكرار ممل بالن�سبة 

يكون تكراراً حرفيًا للمفردات وال�سور.
ي�سف  اإذ   ، �سوفية  روحية  رمزية  الرواية  ولهذه 
�سوفية  بلغة  اليا�سمني  وطوق  بردى  نهر  الكاتب 
رمبا  اخلال�ص،  الروحي  احللم  عامل  من  ُم�ستمدة 
من�سي،  خمتف  عامل  حول  الأ�سئلة  من  عدداً  ليثري 
يتح�س�ص زهرات طوق اليا�سمني باحثًا عن اأجوبة 
لأ�سئلة طاملا �سغلت الإن�سان منذ الأزل مقتفيًا اأثر 
العبور،  بوابات  جمتازاً  بها،  مي�سك  عله  احلقيقة 
ممتطيًا الريح اأو البحر اإىل حيث ي�ستطيع املرء اأن 
ميوت بدون خوف. كما فعل عيد ع�ساب مقتفيًا اأثر 

�سيده حمي الدين ابن عربي.

اقتباس 

من ال�سحي بني احلني والآخر، اأن ت�سع 
عالمات ا�ستفهام على الأ�سياء التي كانت 

ثوابت على املدى الطويل.

برتراند_را�سل

خطـف انتباهة
الأ�سياء كلها ُم�سمرة يف 

انتباهة الفتى
الأ�سياء ل ُت�سمى، كاأن 

تكون مثاًل جزيرًة ل نهتدي 
اإليها

ول من اأ�سعة كونية تك�سفها
لكننا ننظر اىل ال�سماء بحثًا 

عن القوة الفورية لثريان 
بي�ص اأو مردة ماطرين

والأر�ص �سفحة كتابة، 
خ�رشاء.

املوج مي�سح ما كتبته 
الأيدي

خفُة يد، حم�ُص اجتاه 
ملا هو جواين
لُيدرك الفتى 

اأن ال�سواحل فارغة
وال�سجرة الوحيدة يف 

منت�سف الطريق، تكون 
عاريًة من الأوراق حلظة 

و�سوله.

كانت الفكرة اأن يركن 
اليها يف ُم�ت�نزل من 

الرغبات
وكانت الفكرة اأن يجل�ص 
من�ستًا اىل ال�سوت الذي 

ياأتي �سحبة الأفكار
والذي يكون اأحيانًا 

مو�سيقى ت�سويرية للتعب 
الذي هو عنوان ما يحدث

اأو موؤثرات �سوتية ملوجة 

مت�سح كفر�ساة، على 
الرمال.

مرًة اأخرى نطبق على 
التعطف باليدين.

هكذا اذاً متيل احلظوظ 
وتت�سابه حني تن�سهر 

اخلامُة التي هي ب�رش، يف 
انتباهة خاطفة.

يقولون: كاأن ال�سعادة، 
جزيرة متوحدة اأو غرفة 

لها حديقة هي بحر يف كل 
مرمى للنظر

والفتى ملا يزل يف احلديقة
ي�سمُر كل الأ�سياء التي، ل 

ا�سم لها.
غسان الخنيزي

ثقافة 

عقل حر و جيل مثقف.. مهرجان للعالقات الثقافية 
االرمنية الكردية في السليمانية

"كالويز"  مهرجان  من  الع�رشين  الدورة  انطلقت 
ال�سليمانية،  مبدينة  "تواري"  قاعة  يف  الثقايف، 
الذي كر�ص هذا العام للعالقات الثقافية الأرمنية 
"عقل حر.. جيل مثقف". – الكردية، حتت �سعار 

اإقليم  واألقى قوباد طالباين نائب رئي�ص حكومة 
اأهمية  على  خاللها  من  اأكد  كلمة  كرد�ستان، 
والثقافة،  الأدب  تطوير  يف  كالويز  مهرجان 
جلميع  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  دعم  موؤكداً 
يف  ت�ساهم  التي  والأدبية  الفكرية  املهرجان 
واأكد  كرد�ستان.  اإقليم  يف  والفكر  الأدب  تطوير 
بني  امل�ساكل  معاجلة  �رشورة  طالباين،  قوباد 
قبل  الكرد�ستانية  ال�سيا�سية  الأطراف  جميع 

معاجلة امل�ساكل مع احلكومة الحتادية.
مير  كرد�ستان  اإقليم  اإن  طالباين  قوباد  وقال 
باأو�ساع ح�سا�سة، وما يحدث اليوم يف كرد�ستان 
لكن  مفرح،  اأمر  والنتقاد  احلر  للراأي  طرح  من 
باجتاه  والنتقادات  املالحظات  تكون  اأن  يجب 
لنا  ويقول  قال  كما  تدمريه،  ولي�ص  البلد  بناء 
وطننا  نبني  بالنقد  دائمًا"  جالل  مام  الرئي�ص 

واإذا مل ن�سغ لالنتقاد فلن نتقدم اأبدا".
على  العام  امل�رشف  بختيار  مال  األقى  ذلك،  بعد 
اأهمية  اإىل  خاللها  اأ�سار  كلمة،  كالويز  مهرجان 
اإقليم كرد�ستان،  الأدب يف  املهرجان يف تطوير 
وا�سار " مع الأ�سف يف هذا العام نقيم مهرجاننا 
�سالح  الرتكية  ال�سلطات  خالله  تعتقل  وقت  يف 
ا�سم  اإطالق  واقرتح  ورفاقه،  دمريتا�ص  الدين 
حلزب  امل�سرتك  الرئي�ص  دمريتا�ص  الدين  �سالح 

ال�سعوب الدميقراطي على دورة هذا العام".
فيما اقرتح وزير الثقافة وال�سياحة والآثار فرياد 
يخ�س�ص  اأن  باملهرجان  كلمته  يف  رواندزي 
اإ�سكالية  حلل  دوراته،  اإحدى  كالويز  مهرجان 
يف  والكردية،  العربية  الثقافتني  بني  العالقة 

�سوء )تراجع اللغة العربية ومتعلميها(. 
اليوم  �سهد  وقد  اأيام،  اأربعة  ي�ستمر  املهرجان 
ارمني  فني  معر�ص  افتتاح  للمهرجان  الأول 
لليوم  ال�سباحية  اجلل�سة  تناولت  بينما  م�سرتك، 
ال�ساعر  با�سم  �سميت  التي  املهرجان،  من  الثاين 
الإبادة  مو�سوع  زوهراب،  كريكوري  الأرمني 
كر�ست  فيما  بالكرد،  و�سلتها  لالأرمن  اجلماعية 
 – الأرمنية  الثقافية  للعالقات  الثانية  اجلل�سة 

الكردية.
للن�سو�ص  للمهرجان  الثالث  اليوم  وخ�س�ص 
)م�سكلة  حمور  عن  العربية  والبحوث  الإيرانية 
اأما اجلل�سة  الذات يف مراآة الآخر(،  الهوية.. وعي 

امل�سائية فهي )ليلة كالويز ال�سعرية(.
امل�سوؤولني  من  عدد  املهرجان  ح�رش  و  هذا 
احلزبيني واحلكوميني وجمهور غفري من الأدباء 
نوزاد  رحب  اإذ  الأجانب،  وال�سيوف  والكتاب 
موؤكداً  باحل�سور،  كالويز  موؤ�س�سة  رئي�ص  احمد 
بالفكر  الهتمام  يف  كالويز  مهرجان  اأهمية 
اإن  رائع  لأمر  انه  وقال:  املتنور،  واجليل  احلر 
والأدبية  الثقافية  النخب  من  العدد  هذا  يجتمع 
املهرجان  ا�ست�ساف  وقد  كالويز.  مهرجان  يف 
يف  يحدث  كما  بغداد  ادباء  من  كبرية  جمموعة 

الدورات ال�سابقة.

بغداد_قحطان جاسم جواد


