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لعنة ك

مــعــهـــا ســوى جـــارهــا وصــديـــقــهــا
ـــــثــــقـف الـــــذي كــــان ـــــنــــصـف) ا (ا
ـــرح ـــتـــــــــــلك روح الــــدعـــابـــة وا
يـشــاكس فـيـهـا الـفـتـاة الـبـطـلـة الـتي
يطـلقون عـليـها كلـمة غـجرية وتـشعر
من خاللها بالـدونية من قبل اآلخرين
لـكن أمــام (صــديـقــهـا) كــانت تـشــعـر
شـعـوراً آخـر ألنـهـا وجـدت فـيه مالذاً

آمن. 
هـذه الـفـاجـعـة يـرسـمـهـا لـنـا الـكـاتب
فــوزي الــهــنــداوي من خالل تــراتــيل
ـــتــمــثل بـــاألنــشــودة الــتي الــســرد ا
خلصت تـاريخ أمة مـصغـرة لكـائنات
لـــيـس هــــمــــهـــا إيــــذاء اآلخــــرين ألن
الـطبـيـعـة ميـزتـهم لـهم باحلـركـة هـنا
وهنـاك بـحثـاً عن الـعـيش وكانت هي
ضحية أجدادهـا الذين عصوا تعاليم
الـرب فـطـردهم إلى الـعـراء لـيـهـيـمـوا

في البرية. 
هذا مـا ذكرته األساطيـر التي سردها
ـا) لـتدرك أن الـبـطل على الـبـطـلة (ر
لــعــنــة كــ هـي الــســبب في تــشــتت

الغجر.
هنا وهنـاك لتبقى هذه اللـعنة صليباً
يــحــمــله األبـنــاء لــيــهـيــمــوا في مـدن
الـعالم بـحثـاً عن وطن آمن ولكن دون
جدوى .. لقد كـان بطل الرواية يحمل
روحاً إنـسانـية فـياضـة جتاه الـبطـلة
ــا) الــتي لم تــشــعــر وهي بــقـربه (ر
بأي غـربـة بـرغم أن الـعالقـة بـيـنـهـما

أهي أنـشودة الـفـجـيـعـة أم تـرنـيـمة
ـوت مـسـبق وقـادم. مـوت وجـودي
يــحــمل لــعـنــة أبــديــة رسـمــهــا قـدر
أحـمق تمـثل بسفـر (إجباري) بـحثاً
عن وجــود آمن وذات تــرنـو حلــيـاة
جـمـيـلـة دون أي إشـارات مـبـهـمة ..
روايــة لـعــنـة كــ تـراجـيــديـا األلم
والقهر ولِمَ هذه الترنيمة تعزف في
مـحـراب الــصالة الـتي كـانت تـرسم
في ســمـاوات اإلله صــور مالئــكــيـة
تـارة وأخــرى كــحــمـائم بــيض. ولِمَ
هم مـن دون كـل الـــــــذوات البــــــد أن
يكونـوا دون ذوات. لِمَ فجأة يحاول
اآلخر قهر ذلك الـذات وإلغاء هويته
ـاذا يـتـخلـخل دون كل اإلنـسـانـيـة. 
ـلذات مالذهم أليـسوا كائـنات لها ا

حق الـعــيش في أنــشـودة كــ ثـمـة
بكاء أزلي لعوالم وشخوص وجدت
نـفـسهـا مـسـلوبـة الـوجود واإلرادة
فــــرقـت صــــور وجــــودهـم قــــمــــعت
ــــــــان في أحالمــــــــهـم .. مـــــــات اإل
دواخـلـهم ألن اجلـمـيع تـخـلى عـنهم
في وقت كــانـــوا بــحــاجــة إلــيــهم ..
عيـون ذئبـية تـرتدي أقـنعـة غامـضة
تـارة وأخـرى واضــحـة لـكن تـؤد كل
شيء وتمـحو ذكريـات جميلـة. تغير
ــكــان. تـــســتــوطن مــدنــاً خــارطــة ا
آلخرين بنوها أو وجدت منذ قيامة
( الــله في الـعـلـى أقـنـعـة (لــعـنـة كـ
حماقة األجداد التي شطبت تاريخاً
كــامالً جلـيل لـم يـعــرف مـكــانـاً آخـر
غـــيــر الـــذي وجـــد فــيـه فــكـــ هــو

الـوجـع الـدائم الـذي يـحـمـله األبـنـاء
صلـيبـاً يـدور فيه في مـدن بحـثاً عن

األمان. 
كــ هـــو شـــهــادة لـــوالدات عــدة لم
ـكـان الــذي يـعـيش فـيه تـعـرف من ا
ســـوى الــبــيت اآلمن واآلخــرون هم
من سـرّ فرحهم ألنـهم ينتـمون إليهم
بــكـل وجـودهـم لم يــشــعــروا حلــظـة
وت ونعيق غربة أبداً لكـن تغريدة ا
الــغــربـــان حــمـــلت في فــضـــاءاتــهم
غـيـومــاً سـوداء حتـمـل هـز الـشـر
ــة ـــؤ ــوجـــعـــة وا هـــذه الـــصـــور ا
يرسـمهـا لـنا الـكاتب الـروائي فوزي
الهـنداوي في فـجيـعة روايـته (لعـنة
) الـتـي رسم تـرنــيـمــتـهـا بــلـحن كـ
ــلـحـمــة اإلنـسـان الـذي لم إنـشـادي 
يـكن يـحـسب أن اآلخـر سـيـلـغـيه في
يـوم مـا. فأنـشـودة كـ هي أنـشودة
ـوت. والـسـفـر الـوالدة. واحلــيـاة وا
نــحـو اجملـهـول ألبـطـال قـدرهم أنـهم
ولـــدوا من أصـالب كـــتب عــــلـــيـــهـــا
الـشقاء وذلك من خالل لـعبة الـهوية

أو الالهوية.
يـقـول كـافـكـار وهـو يـعـبـر عـمـا كـان
يــعـيــشه من ســوداويــة ضـمـن عـالم
مـتوحش لم يـفـهـمه " خطـيـئتي أني
ولـدت في زمن عـاهر". أجل وهـذا ما
يـنـطـبق عـلى شـخـوص روايـة لـعـنة
كـــ أو الــشـــخـــصــيـــة األســاســـيــة
(الـبـطـلـة) الـتي لم جتـد من يـتـفـاعل

عالقـة صداقة لـكن بلحـظة األلم التي
رســمــهـا لــهم الــقــدر حــ تــعـرضت
البـطـلـة لتـهـديد من قـبل مـيـليـشـيات
وت مـتـطـرفـة رسـمت لـهم عـالمـات ا
عـــــــــــلـى حــــــــــائـط كـل دار فـي احلـي

الغجري. 
كـان والبـد لــهم أن يـرحــلـوا من هـذه
األمــــــاكـن الــــــتي أصــــــبــــــحـت حتت
ســــيـــطــــرتــــهم دون أن يــــعـــو أنــــهم
أصـــحـــاب هـــذه األرض لـــتـــنـــتـــهي
الـــروايــة بـــالــرحــيـل نــحـــو ســوريــا
مـرغـمـة وفي نـفـسـهـا بـكـاء لـلـمـكـان
الـذي ولدت فـيه. لقـد كان لـلبطل دور
مــهم في تـغـيـيـر شــيـئـاً من حـيـاتـهـا
ـنـافي خـلـقت لـهم ولـكن هـيـهـات فـا
والبـد أن يـهــاجـروا إلـيــهـا لـتــنـتـهي
بالـنـشـيـد األخـيـر تـشـيـر إلى الوداع

ببكاء موجع.
لقد استطاع الكاتب فوزي الهنداوي
أن يـؤرخ مــرحـلــة مـهـمــة من مـراحل
: حقبـة البعث العراق وعـبر حقـبتـ
ومـا قـبـلــهـا وحـقـبـة مـا بـعـد 2003
لـــيــــفـــضح الـــظـــلـم الـــذي وقع عـــلى
ـة وطمس مجـمـوعـات بـشـريـة مـسـا

هويتهم وإلغاء ثقافتهم. 
ـنـاضل األسـود لـقـد صـدق مـا قـاله ا
األمــريـكـي (مـارتـن لـوثــر كــنغ) الـذي
قـال: "عـلـيـنـا أن نتـعـلم كـيـف نعـيش
ســـويــــة كـــاألخـــوة أو نـــهــــلك مـــعـــاً

كاحلمقى".
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واجهة التعاسة ياسم خدومة: األدب هو أفضل ما  إختراعه 

التـجارب وتـوالى اخليـبات ويـصبح
لكل شيء معنـى ألننا صرنا ندرك أن
الوقت الـذي يذهب ال يعـود. تضيف:
ـوهــبـة اخـتـارتــني وأنـا صـقــلـتـهـا ا
وحــددت الــهـدف وهــو اخلــيط األول
في مـحـاولـة لـالقـتـراب من احلـقـيـقـة
والـــبـــحث عـــنـــهـــا من دون كـــذب أو
جتميل كما أن هناك بعض احلقائق
معلقة في صـمت وال حتتمل الكتمان
أو الـعـبوديـة فـهي تـقـتـحم طـريـقـها
فجـأة على نـحو بـعيد مـثيـر للـدهشة
وكل مـا نـحتـاجه هـو حـضـور الروح
وحـرف صادق ليتـوّج الصدق عـملية
تـــعــاضـــد ألــوان احلـــرّيــة والـــنــقــاء
فـاحلرف الـنابع من الـروح وحده من
ـعنى. إن أهم ما يجعـل اللغـة فتـنة ا
تـلـهـمـهـا عـلى الـكـتـابـة هي: الـوحـدة
جتــعــلك تــفــرغ من اآلخــرين وتــمـتأل
نسلخة بنفسك فتستعـيد حقيقتها ا
عـــنـــهـــا في خـــضم فـــوضى الـــواقع
ـوسـيـقى كـلـنـا عـبـيـد في مـعـبـدها ا
وحـــدهـــا األكـــثـــر حـــيـــويـــة بـــ كل
الفنون األكثر نـقاء تعطيك ما يتّسع
لكل شـيء جتنح أفكـارك وتأخذك في
رحــلـة تــصــاعـديــة كل مــا تــزخـر به

كـــانـت تـــرسـم وجـــوهًــــا وتـــكــــتب
أحــاديـثًــا في طــفــولــتــهـا وأدركت
فيـما بعد ال جنـاح دون جهد كثيف
وإرادة صـــلــــبــــة. تــــســـقـي أزهـــار
نــصـــوصــهــا من عــصــارة جتــربــة
حـيـاتـيـة ومـعـرفـيـة لـتـقـدم لـلـقار
أحـــرف فـي غـــايــــة الــــدهـــشــــة مع
ـسؤوليـة األدبية الـشعور الـتام با
وهي الـتـي تـقــول: احلـرف الــنـابع
من الـروح وحـده من يـجـعل الـلـغـة
ــعــنى. يــاســمــ خــدومـة فــتـنــة ا
مـدربة دوليـة حتفيـزية في التـنمية
الــــبـــشـــريـــة وتــــطـــويـــر الـــذات
متحصلة على شهادة في اللغة
واألدب الــــــــــــفــــــــــــرنــــــــــــسـي
واإلجنـلــيـزي وأيـضًـا عـلى
جــوائـز وطـنــيـة وأوسـمـة
دولـــيــة أدرج شـــعــرهــا
ضــمن ديــوان "روضـة
الــشــعــر" وقــصــتــ
اثـــــــنــــــ ضـــــــمن

"روضـة الـقـصـة"
لــالحتـــــــــــاد
ــــــــثـــــــــقف ا
الـــــــــــعــــــــــام

بـالــعـراق ألجــمل قـصــائـد وقـصص
كــذلك ضـمـن كـتــاب "أنــطـولــوجــيـا"
اخلــاص بــاألدب الــنــســوي لــســنــة

 ?2017وهي عضو في احتاد
. في رصـيـدها الـكُـتـاب الـتـونـسـيـ
مــجـــمــوعـــة قــصـــصــيـــة بــعـــنــوان
"مـوزايـيك" ـ ديوان شـعـري بـعـنوان
"مـا بـيــني وبـيـنـي" ـ ديـوان شـعـري
بـــالــلـــغـــة اإلجنــلـــيـــزيــة بـــعـــنــوان

( (Sparks and Delightsـ وفي
قـيـد الـطـبـاعـة مـجـمـوعـة قـصـصـية

ثانية وديوان شعر.
إلى نص احلوار ....

ولـدت حـوافـز الـكـتـابـة لـديـهـا مـنذ
ــوهـــبــة واألرضــيــة طــفــولــتـــهــا: ا
الئــمـة كــالـعــائـلـة والــتـعــلـيم هي ا
احلـوافز الـتي جـعلـتنـي أكتب مـنذ
صـغـري وبـحـريّــة كلّ األطـفـال كـنت
أرسم أحــاديــثًــا أســمــعــهــا وجــوه
تشدّني مـشاهد طبيـعية تسحرني
أحالم وخـيـال بـألـوان ريـشتـي كنتُ
أرسـم دون تـخــطــيط أو تــفــكــيـر أو
هـدف ألنني كـكلّ األطفال ال أدرك أن
الــوقت الــذي يـذهـب ال يـعــود. وفي
مرحلة النضوج تعلمت بأن الطرق
ـبـتغى غـالـبًـا تـكون الـوصـول إلى ا
وعرة لـكنها حـددت الهدف وسارت
عليه وتسهب في الشرح: بتقدّم
العـمر نـتعـلم أكثـر وندرك أن
الــطـريق لــيــست مـعــبـدة
بـــالــورود فـــتــتـــغــيــر
الـــرؤيــة جتــاه مــا
يـــــحــــيـط بـــــنــــا
بـسبب تـكاثف

الطـبيعـة من مناظر وفـصول ومناخ
ملهم بعض الشخصيات واألحداث
٠٠٠ فـاحلب والــكـراهـيــة والـغـضب
واجل والـشجـاعة كـلهـا متـفجّرات
تـعـشـقهـا الـكـتـابـة. عن مجـمـوعـتـها
الــشـــعــريــة بـــاإلجنــلــيـــزيــة تــقــول:
مـجـمـوعـتي الـشعـريـة بـاإلجنـلـيـزية
ـا كـانت حتـقــيـقًـا حلــلم مـراهــقـتي 
كــــنت مــــولــــعــــة بـــقــــراءة أشــــعـــار
األمـريــكـيــ والت ويـتــمـان وادغـار
أالن بو واإلجنـليـزي بـيرسي شـيلي
تـبدي رأيـهـا باخـتصـار عن األعـمال
ــشـتــركـة: اجملــمـوعــات الـشــعـريـة ا
شـتركـة جتعـلك على والقـصـصيـة ا
ـاذج جـديدة اطالع عـلى عـيـنـات و
ال أكــثــر تـــعــتــقــد إن كــتــابــهــا القى
إعـجــاب الـنـاس لألسـبــاب الـتـالـيـة:
كـتــاب "مـوزايــيك" نـال اســتـحــسـان
ا يتميز به وإعجاب القرّاء والنقاد 
ا يحمل في من مواضـيع مختلـفة و
بـاغـتة ثـنـايـاه عنـصـر التـشـويق وا
والـدهشـة كـمـا ال أنـكـر أن لـسـيـاسة
الـتـرويج الـنــاجـحـة أهـمـيـة في ذلك
تــأثـــرت بِـــهــؤالء الـــشـــعــراء: عـــمــر
اخليام محمود درويش أبو القاسم
الشابي شارل بود لير بول إيلوار
شــمـس الــدين مــحـــمــد حــافظ أبــو
الـقـاسم الـفـردوسي وغـيـرهم كـانت
لي مـعــهم وقـفـات مـطـولـة ومـعـمـقـة
تـكشف لنا عن الـلقاءات والـنقاشات
الـتي تدور بـينـهـا وب نـصوصـها:
غالبًا ما يـكون النص هو من ينسق
مــوعــده مـعـي وعـنــد الــلـقــاء يــكـون
الـــنــــقـــاش حـــول الـــشــــخـــصـــيـــات
واألحداث اخلـارجـيـة التي تـتـذبذب
بــــيــــنــــهـــا أفــــكــــار أشــــخــــاصــــهـــا
وأحـاسـيـسـهـا وأقـوالـهـا وأعـمـالـها
القاص يعرض أفكاره أما عن طريق
الـشـخصـيات أو عن طـريق األحداث
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الــــقـــصــــة في نــــظـــرنــــا تـــنــــبع من
الــشــخـــصــيــات فــهـي الــتي حتــدّد
ـسؤولـة عن قـيام مـجرى الـقـصّة وا
األحـداث ال أعـني بـهـذا أن األحداث
ال تـعني شـيئًـا بل ألنـنا ال نـستـطيع
فـهم الـشـخـصـيـات فـهـمًـا كـامـلًـا من
غــيـر األحــداث الــتي تــدور بـيــنــهـا.
وتــتــابع: نــتــنـاقـش أيـضًــا في رسم
الــنــهـايــة الــتي غــالــبًـا مــا أتــركــهـا
مـفتـوحـة وغيـر واضحـة حـتى أترك
الــقـار يــكـمـل تـفــاصـيــلـهــا حـسب
جتـربـته الـشـخصـيـة حتـى ال تتـقـيد
قـصـتي بـفـتـرة زمـنـية أو مـواقع من

الــتــاريخ كي يــضــمن لـهــا انــتــشـار
األثــر ألنه وحـسب رأي األدب الـذي
ـشاكل طـارئة ويـحاول أن يتـعرض 
يـضع لـهـا حـلولًـا أو نـهـاية سـعـيدة
يــتـعــرض دائـمًــا لإلهـمــال أو تـلـقى
عـلـيــهـا سـتــائـر الـنــسـيـان األدب ال
يـــعــيش وال يـــخــلــد إال إذا تـــضــمن
عناصـر فكريـة وفنيـة تتخـطى قيود
ـكـان. قـصـصـهـا واقـعـية الـزمـان وا
مـدعمـة بـاخلـيال وحتـرك شـخوص
قصصها بدهشة وإتقان من مخزون
إبداعي اكتسبها في حقول التجربة
عرفـة: قصصـي واقعيـة يسقـيها وا
ـــعـــيـــشـــة هي اخلـــيـــال احلـــيــاة ا
الـينـبـوع الذي يـسقـي اخليـال حتى
في القصص اخليالية اخليال نابع
من جتـربــة أو مــرتـبـط بـجــمــلـة من
الــتـجــارب واألشــخـاص والــظـروف
التي تـركت أثرًا في ذاكرة صـائغها
هو صورة نقيض التاريخ أو عكسه
ولهذا كان البد من إبـداعها باخمليلة
ثم بــــالـــكـــلــــمـــات من أجـل إخـــمـــاد
الـطــمـوحــات الـتي عــجـزت احلــيـاة
احلــقـيــقــيــة عن حتــقــيــقه اخلــيـال
يــتـصـل اتـصــالًـا وثــيـقــا بـواقــعـنـا
الــكــاتب بــإدراكه الــداخــلي يــحـاول
صـهـر هـذا الـواقع وإعـادة تـشـكـيـله
ــا يـــتــفق وأهــدافـه ومــدى فــهــمه
لـلحيـاة إن عمـليه اخللق تـتركز في
صــراع الـــكــاتـب بــ الـــواقع الــذي
يعـيش فـيه وب مـحاولـته العـنيـفة
في خلق صـوره صـادقه لـلـعالم إنه
يـــســـتـــعـــمـل خــيـــالـه إلعـــادة بـــنــاء
ـر بـها الـتـجـارب الـتـي تمـرّ بـه أو 
ولكنه في الوقت نفسه يظل مرتبطا
بــواقع احلــيـــاة. تــفــصـح الــقــاصــة
خــــدومــــة لــــنــــا عـن ســــبب إدخــــال
الـومضـات الشـعريـة إلى قـصصـها:
تــــتــــســــرب إلـى قــــصــــصي بــــعض
الـــومــضــات واألبـــيــات الــشـــعــريــة
القـليـلة ألكـمل بهـا جوانب الـصورة
وأبعث فيهـا احلياة وال أراه يتعدى
عــلى خــصــوصــيــة الــقــصــة تــلــفت
خدومة عنايـة القار وتشجعه على
الــــقــــراءة مـن خالل اآلتـي: تــــصـــاغ
الـقصـة عن طـريق الـكلـمـات وبعض
علـومات بخط سردي الـتفاصـيل وا
حــــيث يــــجــــعل الــــقــــار يــــعــــيش
األحــداث وتــبــقى قــوة اإلقـنــاع في
الـقصـة تضـييـقًا لـلمـسافـة الفـاصلة
بـ الـواقع والوهـم وذلك عن طريق
ـوضـوع وجـمـال األسـلــوب وعـمق ا
اللغـة التي تعـطي حتفـة فنيـة تلفت
األنـظـار وعـنـايـة الـقـار من جـمـيع

سـتويات وتشجـعه على القراءة ا
وتـزرع فـيـه حب الـكـتــاب ويـبـقى
األدب هــو أفـضـل مـا  اخــتـراعه
من أجل الوقـاية من الـتعـاسة لـها
رســـالـــة من الـــكـــتـــابـــة أال وهي:
رســالـتي هي أن أكــتب فــالـكــتـابـة
هي الـوعي الـكــبـيـر الـذي يـجـرّدك
مـن أمـــراض احلــــاجـــة والــــطـــمع
واحلـــقــد الـــكــتـــابــة تـــرفــعك إلى
مـــصـــاف اإلنـــســـان فــعـــلـى هــذه
األرض مـا يـسـتـحقّ الـكـتـابـة على
حــــد قـــول صـــديـــقي ال تـــعـــتـــرف
ــــصــــطـــــلح األدب الــــنــــســــوي:
مــــصــــطـــلـح األدب الــــنــــســـوي ال
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وال أرى فــرقًـــا في الـــتـــوظــيف أو
األســلـوب بــيـنه وبــ مـا يــكـتـبه
ـيـز أو الـرجـال حــتى يـجــعـلـنــا 
نـفـصل بيـنهـمـا هنـاك الـكثـير من
ن لهن أسماء كبيرة في النساء 
عــالم األدب بـــكل أجــنــاسه أســوة
رأة بأقـرانهن من الرجـال. تشبه ا
بــالـكَـوكب الــدُريٌّ والـرجل يـجـهل
ـــعــروف كل تـــفـــاصــيـــلــهـــا: من ا
ـرأة هي اجلزء ـتـفق علـيه أن ا وا
الـعـصـبي من اجملـمـوع اإلنـسـاني
والرجل هـو اجلـزء العـضـلي منه
ــرأة مــثل كَـــوكب الــدُريٌّ لم يــتم ا
اكــتــشـــافه كــامالً هـــنــاك أشــيــاء
كــثـيــره مـا زالت مــجـهــولـة فــيـهـا
ومــشـكــلـة الــرجـال بـذاك الــكـوكب
انـتـقـاء ما يـنـسـجم مـع مجـراتـهم
اخملـتـلـفة وتـرك مـا يخـتـلف مـعهم
وذاك األمــــر فـــيـه انــــتـــقــــاص من
احلـقـيـقــة الـكـامـلــة لـذاك الـكـوكب
حاضن الـصغير والكـبير اجلوائز
بـالــنـســبـة لـهــا: لم تـكـن اجلـوائـز
يـــومًــا هـــدفي لــكـــنــهـــا مــفـــرحــة
ومـشجـعـة ومحـفزة نـحـو األفضل
حــال الـثــقـافــة واألدب في تـونس:
رغـم الــــــــظــــــــروف األمــــــــنــــــــيـــــــة
واالقـــتــصــاديـــة الــصــعـــبــة الــتي
صـارت عــلـيــهـا حـالــة الـبـلــد مـنـذ
ســـنـــوات تـــبــقـى تــونـس زاخــرة
بدع لكن ما بالثقافة واألدب وا
يـــنـــقــصـــنـــا هـــو الــدعـم وتــخـــتم
الـــشــاعـــرة والــقـــاصــة يـــاســمــ
خـدومــة احلــوار بــالـقــول: شــكـرًا
عـــلى هـــذه الـــدعـــوة وشـــكـــًرا من
الـقـلب للـمحـاور واإلعالمي الرائع
األســتـاذ خــالــد ديــريك عــلـى هـذا
احلـــوار اجلــــمـــيل. أتـــمــــنى لـــكم

النجاح الدائم والتوفيق.
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ية والفنية واالدبية واالعالمية فضال عن حضور مثقفي العمارة).مبينا(لكن ؤتمر بنجاح بحضور عدد كبير من الشخصيات االكاد ؤتمر في ميسان واحلمد لله عقد ا اعقد ا
صري خالد يوسف وغيرهم  والسبب بعدم حـضورهم يعود لتأخير اصدار سمة الدخول اسفي الشديد بـعدم حضور شخصيات عربية معـروفة منهم الفنان لطفي بوشناق واخملـرج ا
ـؤتمر للـعراق(الفـيزة) من قـبل مديريـة االقامـة في بغـداد  مع العلم نـحن قطـعنـا لهم تذاكـر الطـائرة مرجع وارسـلت لهم ..ومـعامـلة االقامـة  ارسلـناها قـبل شهـر لالقامـة وقبل انعـقاد ا

شاركة).   لكن الوقت كان متأخرا ولم يحالفهم احلظ با وافقة ومنحهم فيزة  حصلت ا
لكة البحرين للمثقف الذين حال دون حضورهم بـسبب تأخر منح الفيزا لدخول العراق  وسيتم حتديد موعد ؤتمـرصدرت توصيات تضمنت:(انعقاد جلسة تكميلـية في  وفي ختام ا
ـهمة).فيمـا تخللت يـوم االفتتاح كلـمات وقصائد الحق النعـقاد اجللسـة التكميـلية واقرار يوم  27كانون االول من كل عام يـوما للمثـقف العربي يحـتفى بة من قبل جلنـة حتضيريـة سميت لهذه ا
شعرية كمـا قدم الفنان البصري جنم مشاري بعض االغاني العراقية واخلليجية .و تكر مقـدم برنامج (اطراف احلديث) على قناة (الشرقية) مجيد السامرائي. كما  في اليوم االخير من

ستديرة. ثقف الذين شاركوا في جلسات الطاولة ا ؤتمر تكر عدد من ا ا
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