
Thu. 9 Feb. 2017 issue no 283فضاءات ثقافية8
الخميس 9 شباط 2017 العدد 283

بعد ترسيخيه مالمح واضحة في ذاكرة المجتمع العراقي...

 جرس اإلنذار يدق حول مصير نصب الحرية
قليل منا يعرف تاريخ وتفا�صيل ومعامل ن�صب 
احلرية ومتى وكيف وملاذا مت بناءه  واىل اي 

�صيئ ت�صري الرموز التي ر�صمت عليه .
العراق  يف  الت�صكيلية  الفنون  دائرة  دقت  فيما 
الذي  احلرية،  ن�صب  م�صري  حول  االنذار  جر�س 
بعد  �صيما  ال  خمتلفة،  ا�رضار  اىل  يتعر�س 

ت�صاقط العديد من قطع بالطاته املرمرية.
النحات  الت�صكيلية  الفنون  دائرة  ا�صتذكرت   
العراقي جواد �صليم )1921 - 1961( ملنا�صبة 
وت�صمن  لرحيله،  واخلم�صني  ال�صاد�صة  الذكرى 
احلرية  ن�صب  انهيار  من  حتذيًرا  اال�صتذكار 
معر�س  افتتاح  عن  ف�صاًل  الراحل،  نفذه  الذي 
�صّم �صوًرا فوتوغرافية ج�صدت م�صريته الفنية، 
اإىل  باالإ�صافة  النحتية،  اأعماله  من  وبع�صًا 
تنظيم جل�صة ا�صتذكارية حوارية، وعر�س فيلم 
�صمن  الفنان  وم�صرية  حياة  ت�صمن  وثائقي 
ب�صارع  الثقافة  وزارة  مقر  يف  ع�صتار  قاعة 

حيفا.
الدكتور  للدائرة  العام  املدير  اأبدى  جانبه  من 
�صفيق املهدي اإ�صتياءه من املخاطبات العديدة 
للجهات املخت�صة بعدم تعاونها مع الدائرة يف 
�صيانة ن�صب احلرية، الذي بداأت اأكرث بالطاته 
تت�صاقط دون اأن تكرتث اأمانة بغداد لذلك، وقال 
املرمر  من  بالطات  اىل  بحاجة  الن�صب  "اإن 
 .. ايطاليا  من  الن�صب  مع  جلب  الذي  اال�صلي 
لعدم  ل�صيانته  اأجنبية  بل بحاجة اىل �رضكات 

وجود امكانية لدينا".
جاد  تعاون  هناك  يكون  اأن  املهدي  وطالب 
االإنهيار،  من  الن�صب  انقاذ  اأجل  من  و�صحيح 
�صليم  جواد  الفنان  "اإن  قال:  الراحل  وعن 
مرحلة  العراقي  الوعي  يدخل  اأن  اإ�صتطاع 
القدا�صة، هذه حقيقة رغم اأننا ال نوؤمن بتقدي�س 
جواد  اأجنزه  ما  اأن  غري  االجتاه،  بهذا  االأفراد 

�صليم جعله ي�صل اىل هذه املرحلة".
وا�صاف،جواد �صليم اجناز عراقي عربي عاملي، 
اأ�صتلهم  قدمية  عراقية  ح�صارة  وريث  هو 
ال�صومريات والبابليات، وا�صتلهم احل�س ال�صعبي 
يف  العراقي  ال�صارع  اأرث   .. ال�صعبي  واالإرث 
يف  جمال  الفتة  اأكرب  �صاحب  فهو  اأجنزه،  ما 
العامل )ن�صب احلرية(، ونحن يف دائرة الفنون 
تقام  عام  كل  الثقافة  وزارة  يف  الت�صكيلية 
واإجنازاته  للفنان  اال�صتذكارية  اجلل�صات  هذه 
الت�صكيلي  والفن  بالثقافة  املعنيني  وبح�صور 

العراقي.
ثمانية  متتلك  الفنون  دائرة  اإن  بالقول،  وختم 
.. ف�صاًل عن  الرتميم  �صليم دخلت  اأعمال جلواد 

واالأعمال   .. املتحفية  يف  املوجودة  االأعمال 
التي �رضقت، م�صيفًا نعمل بجد يف هذه الدائرة 
باالأ�صا�س  يعنينا  وما  �رضق  ما  كل  ال�صرتجاع 

ا�صرتجاع اأعمال الرواد الكبار. 
الوطني  املتحف  مدير  حذر  اخر،  جانب  من 
الدليمي  علي  والفنان  الكاتب  احلديث  للفن 
من التداعيات التي يتعر�س لها ن�صب احلرية، 
وقال، ال�رضر ا�صبح وا�صًحا للعيان من خالل 
ت�صاقط العديد من بالطات الالفتة التي ا�صبح 
جواد  بالراحل  وال  بالن�صب  الئق  غري  �صكلها 
تداعيات  اىل  بالتاأكيد  �صيوؤدي  وهذا  �صليم، 

خطرية قد تت�صبب يف انهيار الن�صب.
وا�صاف، على اجلهات امل�صوؤولة اأن تدرك حجم 
اخلطر، الن الن�صب اذا ترك بدون �صيانة عاجلة 
الرطوبة  ب�صبب  ال�رضيع  لالنهيار  �صيتعر�س 

والرياح واالمطار.

ونراجع  ن�صتذكر  ونحن  ا،  اي�صً قال  الدليمي 
ذكرى رحيل نحات عراقي كبري �صنع لنا هوية 
للفنان  ال�رضعي  الوريث  بل هو   .. حملية مهمة 
الرافديني القدمي .. واقول نحات فنان الأنه حمل 
لغة  مفهوم  يف  وال�صاملة  الرفيعة  املعاين  كل 

الفن االبداعي ملهنية وحرفية ثقافة النحت.
�صليم  جواد  عن  احلديث  نود  عندما  وا�صاف، 
 .. احلرية  ن�صب  اخلالد  عمله  الفور  على  نتذكر 
كذلك احلال عندما نتكلم عن عمل احلرية فاإننا 
النحات  هذا  وفن  حياة  عن  باحلديث  نبتدئ 
ومل  للوجود  اعتباطًا  ياأِتنا  مل  الذي  العمالق، 
اأنهما ثمرتان نا�صجتان من  .. بل  يظهر فجاأة 
عرب  البلد  هذا  ار�س  يف  �صاخمة  طيبة  �صجرة 
كل  اأوكلها  توؤتي   .. عميقة  ثقافية  ح�صارات 

حني.
وطالب الدليمي ب�رضورة ت�صكيل جلنة مل�رضوع 

اأعمال جواد �صليم، وكل ما كتب  جمع وتوثيق 
 .. ال�صياع  قبل   .. لغات  وبعدة  كتاب  يف  عنه 

اأغلب ار�صيفنا الفني اخلالد. "مثلما �صاع 
ابدى  فقد   ، عبا�س  الت�صكيلي �صالح  الناقد  اما 
ا�صفه لالهمال الذي يعاين منه الن�صب، وقال ، 
اإن هذا الن�صب ال يقدر بثمن، ويحظى مبجموعة 
االآن  اأنه  بيد  والتاريخية،  الفنية  القيم  من 
ادنى  دون  ولكن  واالنهيار  للت�صدع  يتعر�س 
من  وال  العا�صمة  امانة  قبل  من  ال  اهتمام 
القطع  بداأت  واجهته  ففي  الثقافة،  وزارة  قبل 
من  بحرية  قاعدته  ويف  بالت�صاقط  املرمرية 

املياه اجلوفية.
داهم  خلطر  يتعر�س  اأنه  ب�رضاحة  وا�صاف، 
ذات  احلكومية  اجلهات  على  وينبغي  وموؤكد، 
الن�صب  هذا  تهدد  التي  لالخطار  التنبه  ال�صلة 
العمالق، �صحيح ان هناك الكثري من الدرا�صات 

اللجان  من  الكثري  هناك  وكذلك  املقدمة 
الثقافة  وزارة  قبل  من  املت�صكلة  الهند�صية 
وامانة بغداد لهذا الغر�س ولكن لال�صف ال�صديد 
هذا  لرتميم  وعملي  علمي  اجراء  اي  يتخذ  مل 
كارهون  هم  من  هناك  باأن  واعتقد  الن�صب، 
اذا  يهمهم  وال  يوليو   14 ولثورة  الن�صب  لهذا 
انهار او تدمر، بل ي�صعدهم ذلك، ولي�س بعيًدا ان 
ي�صعوا حتته عبوات نا�صفة لتدمريه عن ق�صد، 
االرهاب  على  الفعل  هذا  مب�صوؤولية  و�صريمون 

حتًما.
ذاكرة  يف  الن�صب  مالمح  ر�صخت  لقد  وتابع، 
املجتمع العراقي والبغدادي على وجه التحديد، 
املجتمع،  ذاكرة  من  جزًءا  الن�صب  �صار  ذلك 
باأن  عرفنا  اذا  كاملني  جيلني  مدى  وعلى 
اجليل الواحد يعني 33 �صنة وفق ت�صنيف علم 

االجتماع.

بغداد_خاص

يرسم مالمح 
الحضارة العراقية

سينما
 الشعر

الثقافي يطلق
 مبادرة )شبابنا أملنا(

  ملف وثائقي 
يعود إلى العهد الملكي

مالمح  عن  االإبداعي  بفنها  للتعبري  ا�صعد  هدى  الت�صكيلية  الفنانة  �صعت 
االأزمنة، وقد  الطويل ويف خمتلف  امتداد تاريخها  العراقية على  احل�صارة 
جتلى ذلك وا�صحًا يف املعر�س ال�صخ�صي االأول الذي اأقامته وحمل عنوان 
رئي�س  وافتتحه   ،2017/2/5 �صباح  حوار  قاعة  و�صهدته  )اخ��ت��زاالت(، 
جمعية الت�صكيليني العراقيني قا�صم �صبتي بح�صور ثقايف وا�صع، ويتوا�صل 
اإقامة املعر�س يف قاعة حوار  اإن  اأ�صبوع.  وقالت الفنانة هدى ا�صعد  ملدة 
اجلوهر  عن  املعرب  امللتزم  الفن  �صوى  حتت�صن  ال  بكونها  املعروفة  وهي 
احلقيقي للفن الت�صكيلي العراقي املبدع ميثل قيمة كربى بالن�صبة يل، فيما 

جاءت اللوحات لتعرب عن ح�صارة وادي الرافدين باأ�صلوب احلداثة.

 � ال�صعر  »�صينما  كتاب  ميالنو،   � املتو�صط  من�صورات  عن  حديثًا  ي�صدر 
اجلزائري  ال�صينمائي  للناقد  ال�صينما”  يف  وال�صيميولوجيا  اللغة  جدلية 
يف  البحث  م�صافات  »ليخت�رض  الكتاب  هذا  جاء  ق��ادري«.  الكرمي  »عبد 
املرجع  مبثابة  �صيكون  حيث  للمتلّقي؛  وتقريبها  ال�صعر«،  »�صينما  مفهوم 
الذي ميكن العودة له، كلما دعت احلاجة لذلك، ومن جهة اأخرى« �صيكون 
جامعًا �صاماًل جلوانب »اللغة يف ال�صينما«، و�رضحًا م�صتفي�صًا لنظرية بري 
وتفتح  ال�صوؤال،  �صحراء  يف  التائهني،  تهدي  وبو�صلة،  بازوليني،  باولو 
�صهية الباحثني والنّقاد لتقدمي كتب وبحوث اأخرى، كما �صي�صمح للُمتلّقي/
القارئ العربي، باأّن يّطلع، على جوانب عدة يف مو�صوعة »�صينما ال�صعر«.

لتحفيز  اأملنا(  )�صبابنا  مبادرة  اال���رضف  النجف  يف  الثقايف  البيت  اأطلق 
العامة  تخ�ص�صاتها  خمتلف  يف  الب�رضية  التنمية  جم��ال  يف  ال�صباب 

،وا�صت�صاف عدة �صباب لطرح جتاربهم وم�صاريعهم املدنية واالإبداعية.
وقال مدير البيت الثقايف النجفي �صفاء مهدي ال�صلطاين "اإن املبادرة تعد 
من اأهم مبادراتنا التي نركز عليها بهمة ال�صباب وخربة ذوي االخت�صا�س 
وهي نتاج دورات متعددة اأف�صحت عن وجود طاقات �صبابية رائعة اأبدعت 
ميثل  الذي  املدين  واحلراك  القانونية  والتوعية  الب�رضية  التنمية  جمال  يف 
حجر االأ�صا�س الأعمار بلدنا احلبيب ولتكون لل�صباب ب�صمة مميزة يف احلياة 

املعرفية والثقافية واملدنية".

اأعادت دار الكتب والوثائق تنظيم )23203( ملف وثائقي يعود اإىل العهد 
اأبو احل�صن العاّلق وبجهود  امللكي، باإ�رضاف مديرها العام الدكتور عالء 
فريق عمل ق�صم االإعداد الفني الذي بداأ العمل بتاأهيل خزائن الوثائق يف 
خا�صة  �صناديق  با�صتخدام  الفائت،  العام  من  االأول  كانون  من  الرابع 
وفق  على  امللفات  ترتيب  التاأهيل  عملية  و�صملت  الوثائق،  حلفظ  معّدة 
من  الوثائق  على  احلفاظ  بهدف  وم�صادرها،  للملفات  العام  الت�صل�صل 
امللفات  من  اآخر  عدداً  لي�صمل  م�صتمر  العمل  اأّن  يذكر  وال�صياع.   التلف 
خا�صة بعد اأن اأ�صدر جمل�س النواب املوقر يف اأواخر �صنة 2016 قانون 

احلفاظ على الوثائق رقم )37( ل�صنة 2016.

23203البيتإصداراتاختزاالت

قراءة في كتاب

اأربع  حياة  عن  �صغريات  ن�صاء  رواية  حتكي  
فتيات ) ميغ�  جو� بيث � اآميي...مار�س ( عا�صوا 
ال�صمال  بني  اندلعت  التي  احلرب  زمن  يف 
وقد  االأمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  واجلنوب 
العناية  يف  لي�صاعد  اجلي�س  مع  والدهم  رحل 
باملر�صى واجلرحى. وقد كانت عائلة مار�س يف 
اأن والدهم فقد  اإال  املا�صي من العائالت الغنية 

اأمواله وهو يحاول م�صاعدة �صديق له.
مل  هذا  اأن  اال  املتقع  الفقر  من  العائلة  عانت 
مينعها من م�صاعدة الفقراء والتخلي عن متعهن 
وب�صبب  حمتاج.  �صخ�س  اأي  ا�صعاد  �صبيل  يف 
ال�صداقة  اأوا�رض  تتعمق  واخالقهن  قلبهن  طيبة 
املنزل  يف  وحفيده  العجوز  ال�صيد  وبني  بينهم 

املجاور.
متر العائلة ب�صل�صلة من املواقف املحزنه ولكنها 
باملقابل ال تخلو من الواقف ال�صعيدة واملفرحة 
لهذه  قراءته  عند  القارئ  م�صاعر  حترك  والتي 

الرواية.
الرواية  من  االأخرية  الف�صول  يف  العائلة  متر 
اإحدى  وفاة  وهي  العني  تدمع  مفجعة  بحادثه 
العائلة  اأن  اإال  اإ�صابتها باملر�س.  اثر  ال�صقيقات 
كانت  وان  حتى  ب�صرب  احلادثة  هذه  تواجه 

قلوبهن تتاأمل حزنا. 
اإال اأن االأحزان ال تدوم اإىل االأبد فكل واحده من 
كونت  و  احلياة  يف  طريقها  الثالثة  ال�صقيقات 
لها عائلتها ال�صغرية اخلا�صة وحققن اأحالمهن 

واأمانيهن.
واآمي( رواية  )اأو ميغ، جو، بيث  ن�صاء �صغريات 
-1832( األكوت  ماي  لويزا  االأمريكية  للموؤلفة 
1888(. كتبت املجموعة يف منزل االأ�رضة، دار 
فقد  ما�صات�صو�صت�س،  كونكورد،  يف  الب�صتان، 
وتتابع  1868و1869.  عام  جزاأين  يف  ن�رضت 
بيث  جو،  ميج،  �صقيقات  اأربع  حياة  الق�صة 
واآمي ومار�س، وهي مقتب�صة عن جتارب طفولة 

الكاتبة مع �صقيقاتها الثالث. 
الكتاب جناحًا جتاريًا  االأول من  �صادف اجلزء 
ونقديًا حا�صمًا، مما دعى األكوت اإىل كتابة اجلزء 
الثاين والذي القي اأي�صًا جناحًا كبرياً. ن�رض كال 
عام  يف  واحد  جملد  يف  االأوىل  للمرة  اجلزاأين 
باثنني  �صغريات  ن�صاء  األكوت  واتبعت   .1880
من االأخوات مار�س، رجال �صغار )1871( بنني 
كاأعمال  �صغريات  ن�صاء  عمل  مت   .)1886( جو 
مو�صيقية واوبرا و�صينما، وفيلم ر�صوم متحركة.

اقتباس 

هل تكره الب�رض؟
- ال اأكرههم، لكني اأ�صعر بتح�صن كبري عندما ال 

يكونون بقربي!
بوكوف�صكي

فراقكم مسمار في قلبي
فراقكم م�صمار يف قلبي
عذاب اأن اأحيا من دونك

و�صيكون عذابا اأن اأحيا نعم ..
يبقى اأملي الوحيد

معلقا بتلك املمحاة ال�صحرية
التي ا�صمها الزمن

والتي متحو عن القلب
كل الب�صمات والطعنات

كلها ؟
اذكر بحزن عميق

اأول مرة �صممتني اليك
وكنت ارجتف كل�س جائع
وكنا راكعني على االأر�س 

حني تعانقن
كما لو كنا ن�صلي

اجل ! كنا ن�صلي ...
اأذكر بحزن عميق

يوم �رضخت يف 
وجهي

كيف دخلت حياتي ؟
اآه اأيها الغريب !

كنت اأعرف منذ اللحظات 
االأوىل

انني عابرة �صبيل يف عمرك
وانني لن املك

اإال اخلروج من جناتك
حاملة يف فمي اإىل االأبد

طعم تفاحك وذكراه ...
اأذكر بحزن عميق

انني اأحببتك فوق طاقتك على 
الت�صديق

وحني تركتك
) اآه كيف ا�صتطعت اأن اتركك ! (

فرحت النك مل تدر قط
مدى حبي

والأنك بالتايل لن تتاأمل
ولن تعرف اأبدا اأي كوكب
ناب�س باحلب فارقت !..

فراقك م�صمار يف قلبي
وا�صمك نب�س �رضاييني

وذكراك نزيف الداخلي ال�رضي
وها اأنا اأفتقدك

واأذوق طعم دمعي املختل�س
يف الليل املالح الطويل

مل يعد الفراق خميفا
يوم �صار اللقاء موجعا هكذا 

...
واأي�صا اأتعذب

ملا فعلته ب
بعد اأن دفعتني اإىل اأن اأفعله 

بك
لقد مات االأمل

ولذا ت�صاوت االأ�صياء .
واللقاء والفراق

كالهما عذاب
و ) اأمران اأحالهما مر ( ...

غادة السمان

ثقافة 

خارج السياق 

تشكيل لجنة من المتخصصين لتطوير مهرجان المربد لمشروع ثقافي دائم

)1( 
اجدين وانا اكتب واأفكر باحثا عن عرّبة االأ�صياء 
واالحداث والبحث عن العرّبة قد يكون يف اأ�صا�صه 
واعي  اإنني  واأعتقد  والالمعنى  العدم  من  خوفا 
لتلك االحتمالية ول�صت قلقال منها فاأن كان كل 
واحلزن  وال�صحك  فالبكاء  العدم  يف  عبث  �صيء 
والبحث عن عرّبة ال تختلف ابدا يف كونها ت�صلية 

لق�صاء الوقت.
فاأنا مع  العرّب  البحث عن  هناك جانب مثري يف 

الوقت بداأت اأرى اأن يف كل �صيء عرّبة. 
هناك عرّب كثرية يف كالم االأطفال ولهوهم وعرّب 
البطة  قرار  وافعالهم وعرّب يف  الغرباء  يف كالم 
ان ت�صبح بعيدا عن النوار�س اأو تنام قريبة منهم 
او  ثعلب  حترك  ان  �صينعقون  اإنهم  تعرف  الأنها 

قطة.
كل �صيء يبدو وكاأنه حكيم ازيل حني تنظر اليه 

وتبحث عّما ت�صتطيع ان تتعّلمه منه.
كل كائن ي�صبح ُمعّلما وكل حجر يتدحرج ي�صبح 

عامل فيزياء يكتب امامنا قوانينها.
اليوم اأ�صبحت اأت�صور اإننا برف�صنا ل�صماع الطفل 
على  وبتكربنا  الن�صاء  من  وبانتقا�صنا  كمعّلم 
احليوان وبتعالينا على اأ�صا�س انتمائنا وبرغبتنا 
نغلق  التعّلم،  عن  توقف  الذي  امُلعّلم  ن�صبح  ان 
اذهاننا ل�صيل ال يتوقف من العرّب واحلكمة وكاأن 

جهلنا احلقيقي هو اأن نرى االخرين جهّلة.
)2(

اأحيانا تكون لدّي م�صاعر عدوانية جتاه ا�صخا�س 
قريبني اىل درجة اإنني يف اأيام اأعادي نف�صي.

تف�صريا منطقيا مل�صاعري  اأجد  ال�صاعات  تلك  يف 
حتى حني تكون �صدي.

نف�صي  وات�صايق من  ُمق�رض يف عمّلي  اإنني  اأجد 
ت�صاند  كثرية  امثلة  اأتذكر  ثم  باالإهمال  واأتهمها 
روؤيتي. اأحيانا تكون لدّي م�صاعر حمبة وحينها 
النا�س  قدمها  التي  اجلميلة  االأ�صياء  كافة  اأتذكر 

يّل واتذكر رق�س اغ�صان االأ�صجار وا�صمع خرير 
وعاء،  اإنني  ا�صعر  ثم  ال�صماء  بلون  وانبهر  املاء 
واملحبة  اجلمال  يغرف  اأن  االأ�صا�صي  هدفه 

ويقدمها اىل من حوله.
ومن  املنطق  من  يكفي  ما  هناك  اإن  يّل  يبدو 
والكون  العامل  لي�س فقط  لنكره  االأ�صباب واالأدلة 
ال�صكل  على  اأدلة  اأي�صا  وهناك  اأنف�صنا  لنكره  بل 

االخر.
الدين والعرفان  اإن  اأت�صور  اأ�صبحت  اأنا �صخ�صيا 
هو اإن متتلئ باملحبة واجلمال واأن ت�صعى جهدك 
عارف  واأنت  بالعطاء  �رضعة  باأق�صى  تفرغ  اأن 
يف  وي�صكبه  اجلمال  يغرف  الكون  هذا  رب  باأن 
كل وعاء جميل وفارغ. هناك اأي�صا العك�س وهو 
اإن متتلئ باحلقد والكراهية ورغبة ت�صيري العامل 
ووجهة  راأيك  واأثبات  االخرين  من  واالنتقام 
نظرك اأو دينك فتتمنى القوة لكن قوة العامل كله 
االن�صان باحلقد لن يكتفي  ال تكفي فحني ي�صعر 

حتى اإن دمّر نف�صه.

الثقافة طاهر نا�رض احلمود  اأعلن وكيل وزارة 
املخت�صني  من  جلنة  ت�صكيل  الوزارة  نية  عن 
ليكون  املقبل،  املربد  ملهرجان  لالإعداد 

م�رضوعًا ثقافيًا ومركزيًا دائمًا.
 وقال احلمود “نحن يف وزارة الثقافة عازمون 
على اأن نخطو خطواتنا العلمية االأوىل على هذا 
ت�صكيل جلنة من املخت�صني  الطريق من خالل 

من  الثقافية  املنا�صبات  وتنظيم  اإعداد  يف 
يف  وم�صوؤولني  وال�صعراء  واالأدباء  املثقفني 
املهرجان  هذا  تطوير  يف  للبحث  الوزارة 

واالإفادة منه اأكرث”. 
يف  احلا�صلة  االأخطاء  اإىل  احلمود  واأ�صار 
ال  اأخطاء  هي  وقال:  املهرجان،  واإعداد  تنظيم 
وهذه  احلجم  بهذا  اأي عمل  ميكن جتاوزها يف 
ال�صعة، فال ميكن اأن نتخطى ونتجاوز مثل هذه 
االأخطاء، معربًا عن اأمله يف اأن تكون الدورات 

القادمة من مهرجان املربد باأقل اأخطاء واأكرث 
غناء وفائدة.

املربد  مبهرجان  الثقافة  وزارة  وكيل  واأ�صاد    
ي�صبق  مل  قائاًل:  ع�رض  الثالثة  دورته  يف 
ملهرجان املربد اإن حظي بهذا العدد الكبري من 
والعرب  االأجانب  ال�صعراء  ومن  ال�صعر  متذوقي 
هذا  اإقامة  يقت�رض  ال  اأن  وناأمل  والعراقيني، 
توجيه  اأو  االحتفايل  اجلانب  على  املهرجان 

الدعوات بل يكون م�رضوعا ثقافيا دائما”.

علي سام

بغداد_متابعة


