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 "جائزة اإلبداع العراقية" لعام 2016 توزع على الفائزين
وسط أخطاء وهفوات وتحفظات رصدها البعض ...

يف   2016 لعام  العراقي  االبداع  جوائز  عن  بغداد  يف  اعلنت 
حفل اقيم يف امل�رسح الوطني بح�سور وزير الثقافة وال�سياحة 
واالثار فرياد راندوزي ، فيما كانت هنالك حتفظات من البع�ض 
معرفية،  حقول  ت�سعة  اإىل  اجلائزة  تو�سيع  مثقفون  عّد  بينما 
خطوة مهمة لتعزيز مكانة املثقف العراقي واالرتقاء مبنجزه 
الثقايف  لالبداع  جوائزها  الثقافة  وزارة  وزعت   . االإبداعي 
ت�سعة  �سملت  والتي   2016 لعام  الثانية  بن�سختها  ال�سنوي 
والتمثيل،  ال�سينمائي،  واالإخراج  وال�سعر،  ال�رسد،  هي:  فروعًا 
و  احل�سارة  وتاريخ  والرتجمة،  والنحت،  املو�سيقي،  والتاأليف 
املثيولوجيا العراقية، والت�سوير الفوتوغرايف، با�رساف اع�ساء 
اللجنة العليا للجائزة املكونة من وزير الثقافة رئي�سا والفنان 
نادية  والدكتورة  ال�سحن  �سالح  والدكتور  احلميد  عبد  �سامي 
وال�ساعر  حممد  بال�سم  والدكتور  املعموري  وناجح  العزاوي 
الراوي.  حامد  الدكتور  اللجنة  ومقرر  فليح  ن�سري  واملرتجم 
دقيقة  بالوقوف  العراقي  االبداع  جائزة  توزيع  حفل  وانطلق 
�سمت على ارواح �سهداء العراق ومن ثم مت عر�ض فيلم وثائقي 
عن اجلائزة ومراحل تاأ�سي�سها منذ عام 2015 ، ثم القيت كلمة 
اللجنة  ع�سو  قبل  من  العراقي  االبداع  جلائزة  العليا  اللجنة 
الفنان الكبري �سامي عبد احلميد نيابة عن رئي�ض اللجنة وزير 
:مامييز  كلمته  احلميد يف  عبد  �سامي  الدكتور  وقال   ، الثقافة 
ب�رسورة  الوزير  ال�سيد  توجيه  هي  الثانية  الدورة  هذه  جائزة 
ت�رسيع النظام الداخلي لعمل اللجنة العليا والتعليمات اخلا�سة 
قيمة  اجلائزة  مينح  مما  الدوله  �سوى  جمل�ض  اىل  ار�سلت  التي 
 ، املالية. وا�ساف  املادية  ا�سافة اىل قيمتها  معنوية ر�سمية 
الداخل  يف  العراقي  املثقف  منح  هو  اجلائزة  هذه  من  الهدف 
من  واعرتافا  االبداعي  نتاجه  البراز  جديدة  فر�سة  واخلارج 
خمتلف  يف  العراقي  للمثقف  الرث  بالعطاء  الثقافة  وزارة 
التخ�س�سات ورغم ال�سعوبات التي مير بها بلدنا العزيز بذلت 
اللجنة العليا جهودا كبرية ا�ستمرت عاما كامال يف اجتماعات 
اجل  من  الوزير  ال�سيد  برئا�سة  مفتوحة  ونقا�سات  مكثفة 
الو�سول اىل نتائج اف�سل واختارت اللجنه بدقة بالغة اع�ساء 
جلان التحكيم الفرعية التي عهد اليهم تقييم النتاج االبداعي 
للمتقدمني لنيل اجلائزة على وفق معايري معينة بدون تدخل 
باأي �سكل من اال�سكال من اع�ساء اللجنة العليا ،وهذا اليعني 
اطالقا ان املثقفني املتقدمني االخرين الذين تقدموا او الذين 
مل يتقدموا بطلباتهم مل يكونوا مبدعني او اقل ابداعا من الذين 
فازوا باجلوائز ولكن �رسوط التحكيم ومعايري التقييم هي التي 
حتكمت.   وت�سمن احلفل عدة فعاليات منها عزف مقطوعات 
مو�سيقية لعدد من االحلان والرتاث البغدادي والكردي ا�سفى 
على احلفل اجواء احتفالية ا�ستمتع بها احلا�رسون ، ف�سال عن 
افتتاح معر�ض �سور لكبار الفنانني العراقيني اقامه امل�سور 
الفنان علي عي�سى. الفائزون بجائزة االبداع العراقي بدورتها 
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حتفظات  ال�سنوية  االبداع  جائزة  نتائج  عن  االعالن  و�سهد   
كل  يكون  ان  ا�ستغربوا  الذين  املحافظات  ابناء  من  اهمها 
الدكتور  باال�ستاذ  ادى  ما  وهذا   ، بغداد  من  اجلوائز  ا�سحاب 
للبغداديني  جائزة  هي  هل   : يت�ساءل  ان  حبيب  ح�سني  حممد 

فقط ام للعراقيني جميعا ؟
اما املو�سيقار �سامي ن�سيم فقال :لو توخينا طرحًا مو�سوعيًا 
وتقومييًا جلائزة االأبداع العراقي عمومًا وكذلك بن�سختها لعام 
2016 بتجرد وحياد بجوانب معينة تنظيمية واأعالمية نخرج 
بح�سيلة من اأخطاء وهفوات بع�سه مق�سود واآخر غري مق�سود 
وناأمل  اأي جائزة  لعمل  بالكيفية  اإدراك  وقلة  فهم  �سوء  ب�سبب 
كتابة  اإعادة   ( �سيا�سة  ان  القادمة ومنها  اللجان  به  تاأخذ  اأن 
التاأريخ (اإلغاء تاأريخ اجلائزة كمنجز ثقايف قائم منذ منت�سف 
الت�سعينيات لوزارة الثقافة ومل ينقطع اىل مابعد 2003 وكل 
االأعوام التي تلته وهذا حقيقة اليختلف فيها متابع واالأعالن 
عن كونها لدورتني 2015 و 2016 جمايف للحقيقة والواقع 
قد ح�سل عليها املبدع العراقي بكافة املجاالت ومتفق عليه 
عليها  ح�سل  قد  اللجان  اأع�ساء  من  بع�ض  واأن   . اجلميع  من 
باأعوام �سابقة اأي اإنها لي�ست ظاهرة جديدة كما اأعلن عن ذلك .

وا�ساف ، غاب عن اللجنة العليا من هو متخ�س�ض باملو�سيقى 
اأ�سوة بالتخ�س�سات االأخرى ، كما ان اللجنة اخلا�سة الفرعية 
ال�رسقية   ( العربية  باملو�سيقى  عالقة  لها  لي�ست  باملو�سيقى 
تهمي�ض  وهذا  وقوالبها  الغربية  املو�سيقى  يف  ومتخ�س�سة   )
وا�سح ملو�سيقانا املحلية وقوالبها كون ذلك جمال له و�سع 
يف  وغريه  التلحني  عن  يختلف  املو�سيقي  والتاأليف  اآخر 

املو�سيقى العربية .
عمومًا  املقبلة  اجلائزة  ودورات  بن�سخ  ن�سهد  هل   ، وت�ساءل 
اأو  اأو مو�سيقى ت�سويرية  اأو حلن الأغنية  اف�سل فرقة  جماالت 
تاأليف بقوالب املو�سيقى العربية وكذلك اف�سل ن�ض م�رسحي 
التختزل  اأي  والزخرفة  واخلط  تلفزيوين  م�سل�سل  اأو  اإخراج  اأو 

بجزء من عمل جماعي فني .
ح�سلت  التي  باجلائزة  فاز  من  لكل  نبارك   ، بالقول  وختم 
�سخ�سيًا عليها مرتني يف عام 1997 عن املوؤلفات املو�سيقية 

لل�سباب وجائزة االأبداع عام 2009 .
اىل  باال�سافة  الربونز  ت�سمنت منحوتة من  اجلائزة  ان  يذكر 
معنويا  دعما  ميثل  ماليا  ومبلغا  للفائزين  تقديرية  وثيقة 

للفائزين وتقديرا ملجهودهم يف كافة املجاالت .

بغداد  ــ متابعة

في محراب اللون  ترجمة 
القلب المفّكرالبرجأول أوبريت غنائي في الموصلالختيارات حسين البلداوي

 33 لوحة  للت�سكيلي ح�سني البلداوي زينت جدران قاعة “كولبنكيان” ، لوحات عزفت 
ترانيم لونية خا�سة مزجت باأفكار نا�سجة، لت�سكل معر�سه الرابع الذي حمل عنوان ” 
ترانيم يف حمراب اللون”.النحات با�سم التكريتي خالل افتتاحه املعر�ض ا�سار اىل ان 
تلميذه البلداوي طاملا عرف با�سلوبه النا�سج، مازجا بني قدرته على انتقاء االفكار 
واختيار االلوان.  مو�سحا انه ، ا�ستطاع ان يفر�ض ا�سلوبه منذ بداية درا�سته االكادميية 
حتى اقامته للمعار�ض التي ما هي اال خطوات متالحقة للتعبريعما بداخله من طاقات 
ابداعية ا�ستطاع من خاللها ر�سم الفرحة يف قلوب املتلقني.  مل ين�ض البلداوي املراأة 
التفاوؤل  ولبعث  املتلقي  نظر  جلذب  عليها  فارتكز  للحياة،  اجلمايل  الرمز  باعتبارها 

واالح�سا�ض اجلميل.

ا�سخم  ت�سوير  مراحل  اخر  اكمال  من  العراقيني  املطربني   من   نخبة  جنح 
اوبريت وطني حتت نريان املعارك يف ال�ساحل االمين ملدينة املو�سل.

وقال خمرج االوبريت م�سطفى العبد اهلل ، " نحو 50 �سخ�ض بني م�سور وفني 
�ساهموا يف العمل على مدى ثالث ليايل متتالية برعاية مبا�رسة من قبل وزير 
الداخلية العراقي". وا�سار العبداهلل  اىل ان "بع�ض من عنا�رس فرقة الرد ال�رسيع 
وال�رسطة االحتادية والقوة اجلوية ا�سرتكت يف هذا العمل الكبري الذي يعد الفريد 
وجماميع  االمنية  القوات  بني  الدائرة  املعارك  �ساحة  من  التخاذه  نوعه  من 
داع�ض موقعا للت�سوير."  واو�سح ان اغلب امل�ساهد �سورت يف مناطق قريبة 

جدا من منطقة  الدوا�سة  واجل�رس الرابع يف ال�ساحل االمين للمدينة.    

ي�سدر قريًبا عن موؤ�س�سة بيت احلكمة للثقافة واالإعالم، رواية "الربج"، خالل 
والدول  ال�سني  بني  والن�رس  الرتجمة  تبادل  م�رسوع  �سمن  ظبي  اأبو  معر�ض 
عام  بال�سني  اأدبي  عمل  اأف�سل  جائزة  على  حا�سلة  "الربج"  العربية.رواية 
مودون  جائزة  على  احلا�سل  يون  ليوجني  ال�سهري  ال�سيني  لالأديب   ،1987
ترجمة:  ال�سني،  االأكرب يف  �سهرته  و�سبب  االأدبية  اإبداعاته  اأول  لالأدب، وهي 
الرتجمة  م�سابقة  يف  االأول  املركز  على  احلا�سلة  اللطيف  عبد  اأحمد  جناح 
من�سور  �سيني  اأدبي  عمل  اأول  احلكمة  بيت  بال�سني.وتقدم  الدولية  االأدبية 
باللغتني ال�سينية والعربية لتكون معيًنا ومنوذًجا لطلبة الرتجمة باجلامعات 

ا،  العربية، كما �ستن�رس يف ال�سني باللغتني اأي�سً

والناقد  لل�ساعر  نقدي  كتاب  موؤخًرا  �سدر  ميالنو،   - املتو�سط  من�سورات  عن   
تفّكر  ولكنها  تغّني،  الق�سيدة  املفّكر-  "القلب  بعنوان  كرمي،  فوزي  العراقي 
اأي�سًا". وجاء يف التعريف بالكتاب : اإن اأية مقارنة بني ن�سو�ض ال�سعر العاملي 
وال�سعر  و�سيني(  وهندي،  وروم��اين،  يوناين  �سعر  )من  املبكرة  مراحله  يف 
العربي اجلاهلي، واأية مقارنة بني ال�سعر العاملي يف مرحلة ازدهار احل�سارة 
�سيك�سف  املجايل  العربي  وال�سعر  اخليام(  وعمر  ورومي  )�سريازي،  االإ�سالمية 
عن الفارق بني امل�سعى العاملي اإىل الق�سيدة املفكرة وم�سعى الق�سيدة العربية 
اإىل املهارة، والنزعة البالغية والعناية بال�سكل. و�سيك�سف عن ا�ستحالة تاأثرها 

باإ�ساءة الطرف العاملي، حتى لو اطلعت عليه. 

إصداراتإصدارات»يله عاجل«ترانيم

قراءة في كتاب
من  كبري  قدر  على  بغداد"  "خاتون  رواية  تت�سمن 
بكل  التاريخ  عا�ست  ناب�سة  بروح  املمزوج  اخليال، 
على  اعتمدت  خا�ض  َطعم  ذات  رواية  تفا�سيله. 
بقدر  توؤرخ  وال  وثائقية،  لي�ست  ولكنها  الوثائق 
واالأحا�سي�ض  بالعواطف  املليء  ال�رساع  تر�سد  ما 
غريترود  ِم�ض  هي  اإ�سكالية  وامراأة  حية  الأُ�سطورة 
الرواية  وتعتمد  بغداد.  يف  وماتت  عا�ست  التي  بيل 
يف تقنّيتها على �سخ�سيات مهوو�سة بهذه املراأة التي 
�سنعت امللوك يف ال�رسق ووطدت عالقتها ال�سيا�سية 
بري�سي  ال�سري  اأمثال  وال�سيا�سيني  القادِة  كبار  مع 
كوِك�ْض وهرني دوب�ْض وامل�سرت جون فيلبي وت�رس�سل 
ولورن�ض الَعرب. وقد جنح املوؤلف، يف روايته ال�سادرة 
والتوزيع" يف  والطباعة  للن�رس  "�سطور  ن�رس  دار  عن 
ِة ال�رسد التاريخي الرتيب،  بغداد، يف اخلروِج عن �سكَّ
اال�ستعمارين  حول  َتدور  متقنة  َحبكة  لنا  وقدم 
بيل  ِم�ْض  ِة  �سخ�سيَّ عرَب  للِعراق  واالأمريكي  الربيطاين 
افُتِتنوا  اأُخرى  �سخ�سيات  و�ست  َبغداد"  "خاتوْن  يف 
بريانديللو  �سخ�سياُت  بحثْت  كما  عنها  وَبحثوا  بها 
وُنعمان  �سيناريو،  كاتُب  ُيون�ض  ُهم:  ُموؤلِّف  عن 
�سينما  يف  َعْر�ٍض  اآلِة  ُل  ُم�سغِّ وها�ِسم  �سيناريو،  كاتُب 
واأبو  اخلاتون  َمقربِة  حار�ُض  وُمن�سور  غرناطة، 
ُق االأُمَميُّ يف  �ُسقراط َفيل�سوُف َبغداد وفريناندو امُلحقِّ
ُل روايٍة يف  اأوَّ َبغداد دارُوا يف فلِكها.   احرتاِق َمكتبِة 
الِعراقيَّة والد�ستوِر  امَلملكِة  ُموؤ�س�سة  ُتكتُب عن  العامَل، 
مل  اإْذ  ة،  الوطنيَّ وامَلكتبة  الِعراقي  وامُلتحِف  الِعراقي 
ة وتاريخيَّة، ومل حتَظ  ُيكتْب عنها �سوى كتاباٍت نقديَّ
اأو فّني حوَلها عدا الفيلم  اأَدبي  �سابًقا بِروايٍة اأو عمٍل 
وارَنر  االأمْلاين  للُمخرج  حراء"  ال�سَّ "ملكُة  الهوليودي 
االعتباَر  تعيُد  رائدة  بغداد" رواية  "خاتوْن  هريزوغ. 
ة التي األَّفْت عن العراق 16 كتاًبا  لهذه ال�سخ�سيَّة الفذَّ
واأ�سبَحْت جزًءا ِمْن تاريِخ الِعراق امُلعا�رس، من خالِل 
وال�سرية، وكلَّ  والعاطفِة واخليال  التاريخ  امَلزِج بني 
ال�رسد  عنا�رس  فيها  تتجان�ض  واحدة  بوتقٍة  يف  ذلك 
مَبهارة  وامُلرا�سالت  وال�سيناريو  وال�سينما  وامَل�رسح 
�ساكر  الروائي  ا�ستطاع  نظريها.  قل  وجاذبية  وخفة 
بعيًدا عن كتب  املراأة  لنا ق�سة هذه  اأن يحكي  نوري 
التاريخ، الأنه ي�سوغ لها حياة اأخرى، واالأوجه اخلفّية 
الروائي،  اخليال  على  فيه  اعتمد  ذلك  وكل  منها، 
من  عام  مئة  ا  م�سعر�سً اأيقونتها،  نحت  يف  وجنح 
العراقي.  كما متكن من �سرب عواملها  حياة املجتمع 
من  وقلقها  املتقلبة،  النف�سية  وحاالتها  الداخلية، 
على  مملكتها  بتاأ�سي�ض  تفكر  وهي  بها،  املحيطني 
اأر�ض الرافدين، اأال وهي اململكة العراقية التي �ساعت 

من اأيدي خاتون بغداد. 

اقتباس 

الرائعون حقًا هم من ي�سعرون دئمًا بقيمة ما 
تقدمه مهما كان ب�سيطًا.

 �سك�سبري

 فيَم نخ�َسى الكلماْت
فٌّ من وروِد وهي اأحياًنا اأُكُ

بارداِت الِعْطِر مّرْت عْذبًة فوق خدوِد
وهي اأحياًنا كوؤو�ٌض من رحيٍق 

ُمْنِع�ِض
ر�َسَفْتها، ذاَت �سيٍف، �َسفٌة يف َعَط�ِض?

**
فيم نخ�سى الكلماْت?

اإّن منها كلماٍت هي اأجرا�ٌض خفّيْه
َرجُعها ُيعِلن من اأعمارنا املنفعالْت

فرتًة م�سحورَة الفجِر �سخّيْه
َقَطَرْت ح�ّسا وحبًّا وحياْة

فلماذا نحُن نخ�سى الكلماْت?
**

نحُن ُلْذنا بال�سكوِن
و�سمتنا، مل ن�ساأ اأن تك�سف ال�رسَّ 

فاُه ال�سِّ
وَح�ِسبنا اأّن يف االألفاظ غواًل ال نراُه

قابًعا ُتْخبُئُه االأحُرُف عن �َسْمع 
القروِن

نحُن كّبلنا احلروف الظامئْه
مل َنَدْعها تفر�ُض الليَل لنا

ِم�ْسنًدا يقُطُر مو�سيَقى وِعْطًرا وُمَنى
وكوؤو�ًسا دافئْه

**
فيم نخ�سى الكلماْت?

اإنها باُب َهًوى خلفّيٌة يْنُفُذ منها
َغُدنا امُلبَهُم فلرنفْع �ستاَر ال�سمِت 

عنها
اإنها نافذٌة �سوئّيٌة منها ُيِطّل

ما كتمناُه وغّلفناُه يف اأعماقنا
ِمن اأمانينا ومن اأ�سواقنا

فمتى يكت�سُف ال�سمُت اململُّ
اأّننا ُعْدنا ُنحّب الكلماْت?

**
وملاذا نحن نخ�َسى الكلماْت
ال�سديقاِت التي تاأتي اإلينا

من َمَدى اأعماقنا دافئَة االأحُرِف 
َثّرْه?

اإنها َتفجوؤنا، يف َغْفلٍة من �سفتينا
وتغّنينا فتنثاُل علينا األُف فكرْه
بة االآفاِق َن�رْسْه من حياٍة ِخ�سْ

َرَقَدْت فينا ومل َتْدِر احلياْة
وغًدا ُتْلقي بها بني يدينا

ال�سديقاُت احلري�ساُت علينا، 
الكلماْت

فلماذا ال نحّب الكلماْت?

نازك المالئكة

ثقافة 

نادي الشعر في االتحاد العام لألدباء يختتم مهرجان 
"جواهريون" دورته الثانية

أغنية حب للكلمات

 اختتم امللتقى الثاين لل�سعراء ال�سباب جواهريون 
ال�ساعر  ا�سم  حمل  الذي  امللتقى  ا�ستمر  والذي   ،
قبل  من  تنظيمه  ومت  جر�ض  االأمري  عبد  الراحل 
والكتاب  لالدباء  العام  االحتاد  يف  ال�سعر  نادي 
جل�سته  يف  االفتتاح  حفل  وبداأ  فقط.  ليومني 
املدين  ال�ساعرمنار  اأدارها  التي  االأوىل  ال�سعرية 
كبري  وبح�سور   ، بغداد  بفندق  دجلة  قاعة  يف 
القاها  بكلمة  والنقاد  وال�سعراء  املثقفني  من 
 : فيها  قال  املعموري  ناجح  االحتاد  رئي�ض 
املجل�ض  اع�ساء  من  العديد  لدى  خماوف  هناك 
الذين  االحتاد  يف  التنفيذي  واملكتب  املركزي 
اأن  االطالق  على  ال�سعر  كتابة  يتعاطون  ال 
ينحرفوا باجتاه ال�سعر واأنا اعتقد باأنها ح�سنات 
بال�سعر  اهتمامًا  االدباء  يبدي  اأن  و�سعادات 

والتفكري ب�سعرية ب�سوؤون احلياة.  وا�ساف ،  ان 
للعنا�رس  الوحيد  والوريث  اال�سطورة  هو  ال�سعر 
بح�سب  القدمية،  واحل�سارات  لها.  البنائية 
مقولة هيكل - ت�ستعني بال�سعر من اأجل حماية 
اإىل  كينونتها عند النرث"،  واأ�سار رئي�ض االحتاد 
جديدة  جتربة  ال�سباب  بال�سعراء  االحتفاء  اأن 
النظام  العراقية بعد �سقوط  الثقافية  يف احلركة 
وظيفة  اإىل  با�رسار  يتحول  ال�سعر  باأن  للتاأكيد 
املجاالت  من  العديد  يفتح  بو�سفه  متمركزة 
باجتاه احلياة واحلب كما اأن العناية بال�سعر هي 
من اأنواع الدفاع عن  احلياة.  واأكد املعموري يف 
كلمته ، اأن االحتاد �سياأخذ على عاتقه طبع كتب 
ال�سعراء  الذين مل ي�سدر لهم مطبوع من  االأدباء 
على  النقاد  وحتى  والروائيني  والق�سا�سني 
بهذا  و�سيكتفي  املجال،  هذا  يف  اخلا�سة  نفقته 

االأ�سدار لقبوله ع�سوا �سمن هيئته العامة".

ال�سعرية االأوىل  اأن منهاج امللتقى للجل�سة  يذكر 
الثقافية،  الفعاليات  من  العديد  ت�سمن  قد  كان 
منهاكلمة نادي ال�سعر، وعزف عود للفنان علي 
التي  الثانية  ال�سباحية  اجلل�سة  اأما  حافظ.  
منهاجها  و�سم  القري�سي   زيد  ال�ساعر  اأدارها 
 ، احلربي  ميثم  ال�ساعر  ادارها  نقدية  جل�سة 
اجلديدة  االأ�سوات  حول  مو�سوعاتها  ومتحورت 
االأمل  فرادي�ض   " العراقي  ال�سعري  امل�سهد  يف 

والينابيع  واالأ�سئلة " . 
اجلل�سة  عادل،  اآالء  ال�ساعرة  ادارت  وقد  كما 
زيد  ال�سعراء:  من  كل  فيها  قراأ  حيث  اخلتامية. 
بغداد  من  ال�رساي  وعدي   ، بغداد  من  القري�سي 
من  اأحمد  هناء   ، الب�رسة  من  ال�سامر  جربائيل   ،
كاظم  اأحمد  نينوى،  من  �سفان  �سعد   ، نينوى 
قار  ذي  من  هليل  ح�سني  الب�رسة،  من  خ�سري 
نور�ض   ، الب�رسة  من  يون�ض  العابدين  زين   ،
الب�رسة  من  ال�سياب  يفء   ، بغداد  من  اجلابري 
من  ذرب  علي   ، الديوانية  من  اأمني  م�سطفى   ،
بابل ، عمار ال�سلف من بابل ، ح�سني جميد من 
النجف ، علي اأ�سالن من بغداد ، فرقان كاظم من 
الديوانية ، علي اأجود جمبل من ذي قار ، واأخريا 

علي عبد الزهرة من  الديوانية. 
ال�سهادات  توزيع  اخلتامية  اجلل�سة  وتخلل 
امللتقى.  يف   امل�ساركني  ال�سعراء  بني  التقديرية 
يف  ال�سباب  لل�سعراء  )جواهريون(  ملتقى  ويعد 
دورته الثانية من التجارب التي حتتفي بال�سعراء 
ع�سوية  اإىل  منهم  الكثري  ينتم  مل  الذين  ال�سباب 

االحتاد العام لالأدباء والكتاب يف العراق .
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