
كبريا  اإع��ام��ي��ا  ان��ف��ت��اح��ا   2003 ب��ع��د  ال���ع���راق  �شهد 
العامات  الن�شاء  ع��دد  واإرت��ف��ع  كافة،  وبالتخ�ش�شات 
ظهور  بعد  ال�شيما  للنظر،  الفت  ب�شكل  االع��ام  جمال  يف 
القطاع االعامي اخلا�ص وب�شكل كبري، حيث جتاوز عدد 
، يوازيها  100 موؤ�ش�شة  ال  الف�شائيات والقنوات املحلية 
ان  ادى  وهذا   ، وامل�شموعة  املقروءة  ال�شحافة  العدد  يف 
ت�شبح و�شائل االعام يف العراق جزًء ال يتجزاأ من احلياة 
العامة واخلا�شة للمجتمع واالفراد، يرافق كل هذا التطور 
التقني لو�شائل االعام واملعلوماتية خ�شو�شا ال�شحافة 
مهما  موقعا  واحتالها  التوا�شل(  مواقع   ( االجتماعية 

وموؤثرا يف احلياة اليومية. 
املراأة  ،اثبتت  االقت�شادية  وحتى  االمنية  الظروف  رغم 
االإذاع��ي  التقدمي  يف  جدارتها  االإع��ام  قطاع  يف  العاملة 
االف�شل،  لتقدمي  و�شعيها  ال�شحفي  والتحرير  والتلفزيوين 
وظهرت ا�شماء عدة من ال�شحفيات توزعن على تخ�ش�شات 
خمتلفة ، اال ان معايري التعيني والتقدمي ومنح الفر�ص مل 
تخ�شع ل�شوابط حقيقية ومهنية وعادلة، مما ادى لوجود 
كم هائل من العاملني يف هذا املجال ال يرتقون للم�شتوى 
املطلوب م�شكا عائقا حقيقيا امام االف�شل ، ولعل انت�شار 
وغياب  واملحا�ش�شة،  والفئوية  احلزبية  املوؤ�ش�شات 
االعامي،  امل�شهد  عموم  على  اثر  امل�شتقلة  املوؤ�ش�شات 
ما  فتواجدها  االعامية؛   امل��راأة  على  �شلبا  انعك�ص  وهذا 
تقدمها  التي حتد من  العقبات  ب�شل�شلة من  يزال م�رشوطا 
يف جمال العمل ، ومع اإن الد�شتور ن�ص يف املادة 14 ان 
العراقيني مت�شاوون بغ�ص النظر عن الدين واجلن�ص الخ... 
تكن  فلم  امل�شاواة،  من  ا�شتحقاقها  تنل  مل  امل��راأة  ان  اال 
واملن�شوبية، وهيمنة  واملح�شوبية  املحا�ش�شة  بعيدة عن 

القوى املتنفذة املنا�شب واملواقع احلكومية .
ال  الفعلي  القرار  مراكز  يف  االعامية  املراأة  تواجد  ن�شبة 
متثلها  التي  احلقيقية  ال�شورة  تعك�ص  وال  متوا�شعة  تزال 
يف هذا القطاع ، حيث مل تزل غائبة عن امل�شاركة الفعلية 
على  االإ����رشاف  ويف  االعامية  املوؤ�ش�شات  رئا�شة  يف 
ورمبا  االفتتاحي،  العمود  عن  وغائبة  ال�شيا�شية،  الربامج 
اقت�رش ح�شورها على كتابة ما يخ�ص �شاأن املراأة ، وتعي 
من  وتتهرب  احلقيقة  هذه  االإعامية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
ذكرها، وميكن اال�شت�شهاد بغياب متثيل املراأة يف جمل�ص 
واالت�شاالت  االعام  وهياأة  العراقي  االعام  �شبكة  امناء 
االعاميات  منتدى  عمل  ال�شدد  وبهذا   ، الثقافة  ووزارة 
العراقيات  الن�شاء  �شبكة  وم��وؤازرة  ومب�شاعدة  العراقيات  
العراقي  االعام  �شبكة  قانون  ت�شمني  لغر�ص   ، بال�شغط 
موؤخرا  القانون  اقر  وقد  الثلث،  عن  تقل  ال  بن�شبة  الكوتا 

مت�شمنا ذلك.
االعامية  امل���راأة  واق��ع  ح��ول  ميدانية  درا���ش��ة  اظ��ه��رت 
ا�شا�ص  على  التمييز  ان  االخت�شا�ص..   ذوي  وبا�رشاف 

االن�����ش��اف  وع���دم  واملحا�ش�شة  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع 
ال�شحفيات  الن�شاء  من   67% �شوتت  حيث   ، وامل�شاواة 
امل�شوؤولية  مواقع  لت�شنم  الفر�ص  يف  تكافئ  وجود  بعدم 
يف  امل�شاركة  و�شعف  واالع��ام��ي��ني  االع��ام��ي��ات  ب��ني 
كافية  فر�شة  منحها  وعدم  والدولية  املحلية  املوؤمترات 
للتدريب والتطوير ، كما ان %46 منهن مل يح�شلن على 
مكافاأة مادية او كتاب �شكر بالرغم من تقدميهن ال عمال 
مميزة و تعمد بع�ص و�شائل االعام عك�ص ال�شورة النمطية 
يف  املكتوبة  املوا�شيع  او  براجمها  خ��ال  من  للمراأة 

ال�شحف وتغييب دورها القيادي الذي البد ان تطلع به  .
  ا�رشت الدرا�شة ان %1 مديرة و%9 رئي�شة ق�شم 90% 
 ، عملها  على  عام  ع�رشين  من  اكرث  انق�شاء  رغم  موظفة 
ادارة  �شحفية  ام��راأة  اي  االن  لغاية  تتبوء  مل  ولاأ�شف 
موؤ�ش�شة اعامية حكومية وغري حكومية ، ورغم ان قانون 
الكوتا يف  اقر موؤخرا ت�شمن  الذي  العراقي  �شبكة االعام 
جمل�ص االمناء  بن�شبة  ال تقل عن الثلث اال ان احلكومة مل 

تلتزم بذلك ، وقامت بتعيني اثنان من جمل�ص امناء ال�شبكة 
التي  والقانونية  الد�شتورية  ال�شياقات  وامراأة خارج  رجل 
املحا�ش�شة،  عن  بعيدا  والتناف�ص  الرت�شيح  الية  تتوجب 
والت�شويت عليهم داخل جمل�ص النواب، وجاء القرار لي�شلب 
المراأتني  هي  ال�شاغرة  االماكن  من  بالرغم  امل��راأة  مقعد 
ولي�ص واحدة ح�شب الكوتا .  من امل�شاكل وال�شعوبات التي 
تواجه الن�شاء ال�شحفيات هي ق�شية امل�شايقات والتحر�ص 
وقد �شكت كثري من ال�شحفيات تعر�شهن اىل امل�شايقات 
التي  اال�شتبانة  خال  من  وا�شح  ب�شكل  ذلك  وانعك�ص   ،
اللفظي وغالبا  للتحر�ص  %68 منهن تعر�شن  ان  اظهرت 
 40% ما تكون امل�شايقات اللفظية يف ال�شارع ، وعزت  
ال�شمعة  العمل خوفا من ت�شويه  منهن �شبب اال�شتمرار يف 

و 24 % ب�شبب احلاجة املادية و %36 الأ�شباب اخرى.
االإباغ عنها  يتم  التحر�ص وامل�شايقات مل  معظم حاالت 
النظرة  ظّل  يف  فيه  نعي�ص  ال��ذي  املجتمع  لطبيعة  نظراً 
يف  امل��راأة  عمل  عن  امل�شبقة  واالأفكار  ال�شائدة  الذكورية 

االإعام . كما ان قانون العقوبات العراقي يفتقر اىل مادة 
قانونية �شارمة تعاقب على التحر�ص اجلن�شي باملراأة يف 
العمل او ب�شبب العمل اال ان هناك مادة قانونية ما زالت 
تغرمي  اىل  ت�شري  التي   402 املادة  وهي  املفعول   �شارية 
يعد  وه��ذا  ���رشاح��ه،  الإط��اق  فقط  دي��ن��ارا   75 املتحر�ص 
تتعر�ص  اىل كل ما ذكرناه   ا�شافة  القوانني،  ق�شوراً يف 
مبواقع  مرتبط  العنف  م��ن  ن��وع   اىل  ال�شحفية  امل���راأة 
طريق  عن  والت�شهري  والفي�شبوك  االجتماعي  التوا�شل 
ومقاطع  و�شور  وهمية  �شفحات  عمل  او  االخبار  فربكة 

فيديو غري حقيقية .
النمطية  ال�شورة  تغيري  على  العمل  ال�����رشوري  من  ل��ذا 
والعمل على و�شع  االعام  و�شائل  املراأة يف  ال�شائدة عن 
مكانة  من  وتعزز  النظرة  تلك  تغري  اعامية  ا�شرتاتيجية 
تعزز  وتقارير  برامج  انتاج  خال  املجتمع من  املراأة يف 
من مكانة املراأة وتظهر منجزاتها ودورها وا�شتحقاقتها 

الد�شتورية .

ودرا�شة  اهتمام  مو�شع  العراقية  االهوار  مازالت 
كبرية من املعنيني ببيئتها وم�شتقبلها، ال�شيما بعد 

قرار اليون�شكو باعتبارها
االهوار  والهمية  العاملي.  الرتاثي  املوروث  �شمن 
بواقعها  للنهو�ص  وطنيا  جهودا  تتوافر  ان  يجي 

وادامتها. لذا 
احلكمة  بيت  يف  االجتماعية  الدرا�شات  ق�شم  عقد 
بالتعاون مع ق�شم االجتماع –كلية االآداب-جامعة 
يف  املو�شومة)االأهوار  العلمية  الندوة  قار  ذي 
قاعة  على  واال�شتدامة(وذلك  التدهور  العراق....بني 

رئا�شة جامعة ذي قار .
ح�رش الندوة ال�شيد حمافظ ذي قار ونائبه وال�شيدان 
واالإدارية  العلمية  لل�شوؤون  اجلامعة  رئي�ص  معاونا 
وبح�شور  واالأكادمييني  الكليات  عمداء  من  وعدد 

اإعامي ونخبوي متميز.
ذي  حمافظ  ال�شيد  بكلمة  الندوة  وقائع  ابتداأت 
بال�شادة  رحب  حيث  النا�رشي،  يحيى  ال�شيد  قار 
احل�شور وا�شتعر�ص يف كلمته تاريخ حمافظة ذي 
ذكره  ما  ح�شب  االأر�ص  اأهل  م�شقط  بو�شفها  قار 
احل�شارات  اأوىل  و�شيدت  بنيت  فيها  املوؤرخون، 

ومنها تعلم العامل احلروف والكتابة.
تا ذلك كلمة ال�شيد رئي�ص جامعة ذي قار ا.د.ريا�ص 
جرب �شنته األقاها بالنيابة عنه ال�شيد م�شاعد رئي�ص 
نيازي  الكرمي  ا.م.د.عبد  العلمية  لل�شوؤون  اجلامعة 
حتدث يف كلمته عن دور جامعة ذي قار رغم حداثة 
ن�شاأتها يف احت�شان ورعاية الن�شاطات العلمية يف 
خمتلف االخت�شا�شات ومبا يخدم الفرد واملجتمع  
بعد ذلك األقت ا.م.د.خديجة ح�شن كلمة بيت احلكمة 
واأ�شباب  الندوة  مو�شوع  اأهمية  فيها  تناولت  وقد 
اأن هذه  انعقادها يف حمافظة ذي قار موؤكدة على 
ناجعة  و�شائل  الإيجاد  علمية  ر�شالة  هي  الندوة 
االأهوار  ا�شتدامة  جمال  يف  العلمية  البحوث  لو�شع 
ج�شور  مد  وان  التدهور  من  عليها  واملحافظة 
من  اأ�شا�شي  جزء  هو  املعنية  االأطراف  مع  التعاون 
عمل بيت احلكمة من اجل االرتقاء بالبحث العلمي 
واإي�شاله اإىل اجلهات ذات العاقة متهيداً العتماده 

ب�شكل ر�شمي والعمل على تنفيذه من خال اخلطط 
املو�شوعة الإدارة ملف االأهوار .

للندوة  االأوىل  العلمية  اجلل�شة  وقائع  ابتداأت   
والطبيعي(برئا�شة  االأول)البيئي  حمورها  �شمن 
ا.م.د.هيثم �شامل عبا�ص من جامعة ذي قار ومقررية 

الباحث عاء عكاب من بيت احلكمة 
نعمة  د.فعال  ل��  االأوىل  العلمية  الورقة  ونوق�شت 
املالكي املو�شومة)االأهوار يف العراق...نظرة عامة( 
والتي حاول من خالها اإلقاء نظرة عن بيئة االأهوار 
وم�شاحتها  مواقعها  حتديد  خال  من  الطبيعية 
اإىل  الباحث  اأهميتها كما تطرق  وم�شمياتها وبيان 
اإىل  و�شنفها  الطبيعية  االأهوار  بيئة  تدهور  اأ�شباب 
من  االهتمام  انعدام  يف  داخلية(واملتمثلة  )عوامل 
قبل جميع احلكومات والوزارات املعنية منذ ت�شكيل 
من  االأهوار  بحماية  احلديثة  العراقية  احلكومة 
والعمل  املختلفة  البيئية  واملخالفات  التجاوزات 
لها  والتدمري  االإ�شاءة  ا�شتمرت  بل  تطويرها  على 
واملخلفات  امللوثات  و�رشف  التجفيف  خال  من 

ال�شناعية مع مياه االأنهار .
اأما اأبرز التحديات التي تواجه االأهوار فقد �شنفها 
الباحث اإىل �شحة املياه واجلفاف، غياب اتفاقيات 
تقا�شم املياه مع الدول املجاورة، النوعية املرتدية 
امللوثات  نتيجة  والفرات  دجلة  نهري  يف  للمياه 
ال�شناعية وال�رشف ال�شحي، ت�رشب املياه املاحلة 
الفعالة  ال�شيا�شات  وانعدام  العربي  اخلليج  من  لها 
من احلكومة املركزية واحلكومات املحلية وغياب 
عليها  واحلفاظ  االأهوار  الإدامة  بينهما  التن�شيق 

وتطويرها والنهو�ص بها.
اأما الورقة الثانية يف هذه اجلل�شة كانت ا.م.د. كاظم 
عبد االأمري حم�شن الزيدي واملو�شومة )اأهوار جنوب 

العراق بني اال�شتدامة والتحديات(.
اكرب  متثل  العراقية  االأهوار  اأن  فيها  الباحث  اأكد 
(من   wet land(الرطبة لاأرا�شي  بيئي  نظام 
تتاألف  فهي  اآ�شيا  وغربي  االأو�شط  ال�رشق  يف  نوعه 
م�شتنقعية  واأرا�شي  بحريات  من  جمموعة  من 
حو�ص  من  االأدنى  اجلزء  يف   ، بع�شها  مع  مت�شلة 
اأكرث  م�شاحة  على  تاريخيا  ،امتدت  والفرات  دجلة 

من 20000كم2 من العراق واإيران.

وا�شتطرد قائا اإن االأهوار يف جنوب العراق متتلك 
ولها  �شنة   5000 من  الأكرث  ميتد  طويا  تاريخا 

اأهمية بيئية بالغة كونها:-
بني  ما  املهاجرة  الطيور  لعبور  طريق  ت�شكل   1-

القارات
�شيد  مناطق  ال�شتمرارية  �شاند  م�شتودع    2-    
اأ�شماك املياه العذبة حيث ت�شكل مفاق�ص وح�شانة 
مثالية الأنواع االأ�شماك العذبة وحتى البحرية مثل 

البياح والروبيانات .
املهددة  احليوانات  اأنواع  بحماية  تقوم   4-   

باالنقرا�ص بتوفري التغذية وامللجاأ والتكاثر لها.
.

كانت  وقد  له  مثيل  ال  اإن�شانيا  تراثا  ت�شكل   6-  
�شنة   5000 منذ  االأ�شليني  لل�شكان  موطنا 

)ال�شومريني .اأور. اريدو.جل�ص.( 
 -7 ت�شهم االأهوار بالتخل�ص من امللوثات املائية 
احلياة  بدورات  ومتثيلها  تر�شيبها  خال  من 
الطبيعية للمغذيات والكائنات النباتية واحليوانية 

بال�شبكة الغذائية.
فيها  البرتولية  االحتياطات  وجود  اأدى   8-   
حتديات  اأمام  و�شعها  اإىل  الع�شكرية  والنزاعات 
مواردها  وا�شتغال  البيئي  نظامها  الإدامة  كربى 

للنمو والتطور.
املقرتحات  من  مبجموعة  الندوة  خرجت  وقد 

والتو�شيات ندرج فيما يلي اأهمها :-
البناء والت�شييد داخل االأهوار  -1    االلتزام بعدم 
واالإ�شمنت  واجل�ص  الطابوق  مبواد  مباين  الأية 
مباين  من  ي�شتلزم  ما  وبناء  واخل�شب  واحلديد 
فقط  والربدي واجلوالن  الق�شب  االأهوار من  بجوار 
كمحمية  عليها  املحافظة  يف  االإ�شتمرار  اأجل  من 

طبيعية .
-2    فر�ص غرامات مببالغ كبرية على االأ�شخا�ص 
االأهوار  اأي خملفات يف مياه  الذين يقومون برمي 
واالأو�شاخ  الغازية  وامل�رشوبات  املياه  كقناين 
...الخ ، للحد من هذه العادات ال�شلبية يف املجتمع 

عن طريق ت�رشيع قانون منا�شب لذلك .
ا�شتخدام  التلوث ومن  -3 حماية بيئة االأهوار من 
وال�شعق  ال�شموم  با�شتخدام  اجلائر  ال�شيد  اأ�شاليب 

الكهربائي للطيور واالأ�شماك .
كمر�شد  عملهم  عن  ف�شًا  ال�شائحني  حماية   -

�شياحي يف ذات الوقت .
ببيئة  املعنية  العراقية  اجلامعات  على      4-
اأن  قار  وذي  ومي�شان  الب�رشة  �شيما  ال  االأهوار 
ي�شتهدف  االأهوار  ببيئة  خا�شًا  ق�شمًا  توؤ�ش�ص 
حتفظ  ومعلومات  ومهارات  ملعارف  التاأ�شي�ص 

وت�شون هذه البيئة .
االأهوار  يف  العلمي  البحث  عملية  ت�شجيع      5-
، ال �شيما الدرا�شات االجتماعية واالنرثوبولوجية 
اإليها  تفتقر  والتي  واالقت�شادية  والدميوغرافية 

بيئة االأهوار يف العراق ب�شورة وا�شحة جداً .
اأ�شكال  كل  عن  االأهوار  اإدارة  ملف  اإبعاد      7-
معيار  واإعتماد  والع�شائرية  احلزبية  املحا�ش�شة 

الكفاءة والنزاهة كاأ�شا�ص الإدارته .
ومعاهدة  اليون�شكو  قرار  من  اال�شتفادة      8-
واإيران  و�شوريا  تركيا  على  لل�شغط  رام�شار 

للمواطنني  اخلري  فيه  ي�شب  عمل  اي  من  ياأ�شنا  ان  بعد 
وبيع  الر�شيد من كرثة جتاوزات  بلدية  نطاق عمل  �شمن 
ار�شفه يف ارقى مناطقها وانت�شار وحرق االزبال وغريها 
من  العليا  ال�شهادات  حملة  نقل  مو�شوع  ظهر  االمور  من 
يف  غاية  ملو�شوع  ا�شافة  القرار  على  واجبارهم  البلدية 
كفلها  التي  املوظف  حقوق  على  جتاوز  وفيه  ال�شخرية 
له الد�شتور العراقي كل من يقدم اجازة ينقل من االمانة 
ال�شيد  ميار�شها  االمور  هذه  املالية  اىل  وارجاعه  نهائيا 
...�شتنا  جنابكم  من  �شادر  االمر  هذا  بان  وكالة  املدير 
املوظف  رعيته  عن  م�شوؤول  وكلكم  راع  كلكم  الفا�شله 
عنقك  يف  امانة  البغدادي  واملواطن  عنقك  يف  امانة 
بنطاق عمله  االهتمام  به  االجدر  امانة يف عنقك  وبغداد 
اللقاءات  وترك  عنها  امل�شوؤول  اجلغرافية  الرقعة  وخدمة 
بجهات خمتلفة الن البلدية لي�شت مقهى ولي�شت ملك الحد 
له  كفلته  التي  والر�شانة  احل�شانة  له  العراقي  واملوظف 
مبدير  واالجدر  حقوق  له  واجبات  عليه  مثلما  االنظمة 
البلدية ان ي�شاأل مدراء اق�شامه اين انتاجكم وماذا قدمتم 
وو�شع ال�شخ�ص املنا�شب يف املكان املنا�شب ال ان يهتموا 

بكم عقار ا�شرتوا خال هذا العام وذكر ان نفعت الذكرى.

اىل د حيدر العبادي.. ال�شام عليكم ورحمة معطرة بعطر 
نا�شدناك  لو  اترانا   ..... وبركاته  اهلل  ورحمة  ال�شهداء  �شيد 
و�شكونا  احباب ح�شني ن�رشتنا  بك  ا�شتن�رش  ولو  جميبنا 
فو�شناك  ..يامن  انت جميبنا  ..اوهل  امرنا  واليك  اهلل  اىل 
رئي�ص  ..�شيدي  مالنا  واأئتمناك  �شوؤوننا  وت�شيري  امرنا 
وزراء عراقنا .. نحن ابناءك ورعيتك وامانتك التي اق�شمت 
الت�شجيل  مراكز  موظفي  من  لفيف  ..نحن  �شونها  على 
عام  منذ  عقود  ب�شفت  نعمل  االنتخابات  مفو�شية  يف 
2008و2009 ولغاية االن بدون تثبيت و�شيادتكم اعلم 
بامرنا وبالقانون املجحف الذي وقع علينا ننا�شدكم ب�شم 
احلاكم  علي  وباأ�شم   الرحمه  نبي  حممد  نبيه  وب�شم  اهلل 
عدله  وبلغ  واليهودي  الن�رشاين  حتى  اطعم  الذي  العادل 
وبا�شم  امل�شموم  احل�شن  با�شم  ننا�شدكم  الوا�شفني  حد 
الطاهرة  ال�شديقة  وبا�شم  املظلوم  العط�شان  احل�شني 
فو  عنا  ال�شيم  ورفعت  �شاعدتنا  ما  ..اال  الزهراء  فاطمة 
مظلومني  ..ونحن  وامهات  ون�شاء  واطفال  عوائل  لنا  اهلل 
منا  تك�شب  وال  واملوفقية  بال�شداد  لك  الدعاء  منا  وك�شب 
الدعاء هلل بظلمنا ..ال�شيد رئي�ص الوزراء ننا�شدكم بتثبيتنا 
على ماك املفو�شية. هذا وافو�ص امري وامر من معي اىل 
اهلل واليكم واهلل ولينا ووليكم وهو ويل كل خري..وا�شالكم 
بعد اهلل العون وامل�شاعدة والعدل واالن�شاف ..جعلكم اهلل 
عليكم  ..وال�شام  ربه  لقاء  يوم  العادلني  املن�شفني  من 

ورحمة اهلل وبركاته.

العراق  ال�شعر يف  �شاعرة عراقية حمدثة. تعد حمطة مهمة من حمطات 
�شائغ  عمها  حيث  بغداد  يف  وم�شهورة  عريقة  لعائلة  ال�شاعرة  ولدت 
العائلة �شابئية مندائية  الف�شة املعروف زهرون عمارة وكانت ديانة 
القدمية  املنطقة  لب  تقع يف  منطقة  الكرميات وهي  منطقة  عراقية يف 
على  الربيطانية  وال�شفارة  االح��رار  ج�رش  بني  واملح�شورة  بغداد.  من 
عمارة  لقبها  1929م.وجاء  �شنة  الكرخ  جانب  يف  دجلة  نهر  �شفة 
بغداد،  العامة يف  الثانوية  اأخذت  والدها.  ولد  العمارة حيث  مدينة  من 
وح�شلت على اإجازة دار املعلمني العالية �شنة 1950م، وعينت مدر�شة 
1955.وهي  �شنة  العالية  املعلمني  دار  يف  تخرجت  املعلمات.  دار  يف 
ابنة خالة ال�شاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد والتي كتب عنها يف 
مذكراته الكثري حيث كانت ذات �شخ�شية قوية ونف�ص اأبية. من ق�شائدها 
املعروفة ق�شيدة اأنا عراقية مبطلعها ال حيث كتبت هذه الق�شيدة عندما 
حاول اأحد ال�شعراء مغازلتها يف مهرجان املربد ال�شعري يف العراق حيث 
انِت جمع من  ال...اأترق�شني.... ال..ما  اأت�رشبني...  ال...  اأتدخنني..  لها  قال 
اأغلب ايام غربتها يف الواليات املتحدة  انا عراقية عا�شت  ال� ال فقالت 
االإداري��ة  الهياأة  ع�شو  كانت  �شدام   زمن  يف  العراق  من  هجرتها  بعد 
ع�شو  كذلك   .]1963 –  1975  [ بغداد  يف  العراقيني  االأدب��اء  الحتاد 
املمثل  نائب  اأي�شا  وهي  بغداد.  يف  ال�رشياين  للمجمع  االإداري��ة  الهياأة 
اليون�شكو يف باري�ص )1975-1973(. مدير  الدائم للعراق يف منظمة 
الثقافة والفنون / اجلامعة التكنولوجية / بغداد ويف عام 1974 منحت 
درجة فار�ص من دولة لبنان. بداأت ال�شاعرة كتابة ال�شعر يف وقت مبكر 
من حياتها منذ اأن كانت يف الثانية ع�رشة، وكانت تر�شل ق�شائدها اإىل 
ال�شاعر املهجري ايليا اأبو ما�شي الذي كان �شديقًا لوالدها، ون�رشت لها 
جملة ال�شمري اأول ق�شيدة وهي يف الرابعة ع�رش من عمرها وقد عززها 
ايليا اأبو ما�شي بنقد وتعليق مع احتالها ال�شفحة االأوىل من املجلة اإذ 
�شعرية مقبل  اية نه�شة  االطفال فعلى  العراق مثل هوؤالء  )ان يف  قال: 
العراق..( در�شت يف دار املعلمني العالية – كلية االآداب – وقد �شادف 
ال�شياب  املعهد،  ذلك  يف  ال�شنوات  تلك  يف  ال�شعراء  من  عدد  اجتمع  اأن 
التناف�ص  وكان  وغريهم،  الواحد  عبد  الرزاق  وعبد  والعي�شى  والبياتي 
كرمتها  حني  احل��ر.  ال�شعر  والدة  عنه  ومتخ�ص  �شديداً،  بينهم  الفني 
احلكومة اللبنانية بو�شام االإرز تقديراً ملكانتها االأدبية مل تت�شلم الو�شام 
اأي �شدر احط الو�شام  )الن احلرب االهلية قائمة( وكتبت تقول:- على 
ولبنان جرح بقلبي ينام كتبت ال�شعر الف�شيح فاأجادت فيه كما كتبت 
ال�شعر العامي واأجادته كذلك، اأحبت ال�شاعرة لغتها العربية وتخ�ش�شت 
بها ومار�شت تدري�شها فتع�شبت لها اأكرث دون اأن تنكر لهجتها الدارجة 
فوجدت نف�شها يف االأثنني معًا. اإن مليعة ترى يف اللغة العربية الف�شيحة 
و�شيلتها للتوا�شل مع االآخرين االأو�شع، لكنها جتد يف لهجتها العراقية 
العامية ما يقربها من جمهورها املحلي الذي ا�شتعذب ق�شائدها فتحول 

بع�شها اإىل اأغنيات يرددها النا�ص.
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 ا�ستقطب���ت الت�سفي���ق احل���ار وعلق���ت ف�ساتينها عل���ى الأوراق 
اخل�سراء املُزينة للغ�سن احلامل ، تغار منها الخريات وتتمنى 
نف���ي عطره���ا اإىل رقع���ة الالوجود ، فه���ي ع�سيقة اأنظ���ار الب�سر 
، ُتبع���د املتح���ول واملتغ���ر لتظه���ر وحده���ا لمع���ة يف �سفوف 
القرين���ات ا�سم���ًا ، وق���د و�سع���ت حد فا�س���ل كي ل ي�س���رق اأحد 
التوهج اخل���ادع وان تطورت اأ�سكال الالفتات ال�سوئية ... فما 
تقدم هو نبذة عن زهرة حمراء ُرميت بع�سوائية اإىل اأر�ض مبلله 
لتفق���د ف�ساتينها املعدة ل�سه���رات الليايل الطويلة بعد اأن غادرت 
ي���د فتاة ت�ساجرت مع �ساب يف ليلة ممطرة ، �سقطت مكبلة دون 
�سدي���ق ، دون مناف�ض ، فمن ناف�سها بقي يف الغ�سن ... ُتوجت 
ملك���ة للزهور بعد اأن تبارت اآنذاك بتغير ف�ستانها من وقت اإىل 
دم���ت مب�سكها من قب���ل م�ستط���رق لياأخذها عنوًة  اآخ���ر لكنها �سُ
اىل م�س���ر جمهول من غر انحناء وقبلة عل���ى اليد ، ت�سايقت 
امللكة من يده التي حوطتها دون رفق وعناية وانظارها متجهة 
�س���وب اللوات���ي ُك���ن اأقل جم���ال منه���ا ، اذن �سريب���ة قطفها هو 
ُح�سنه���ا ... وهي يف �سدمة احلالة �سمعت �سوت الربق ليتبعه 
بث���واين ت�ساق���ط قطرات املط���ر متكونة بذلك عالق���ة طردية مع 
القاطف بت�سارع خطواته عند زيادة �سرعة زخات املطر وُيبطئ 
منه���ا ببطئ �سرعتها ، بعد دقائق م���ن امل�سي توقف متاأمال نهاية 
الزق���اق حتى ظهور ج�سم قد اأقبل نحوه ، مل متيز الزهرة هوية 
الق���ادم لظالم اللي���ل الدام�ض وبعد ث���واٍن من تزاح���م التكهنات 
و�سل���ت فتاة ك�سى راأ�سها غ�سب ال���ربق مع حركة حاجبني تدل 
عل���ى عدم الرتياح ، فب���ادر ال�ساب بحركة خجول���ة وقدم امللكة 
اإىل ه���ذه الفت���اة الت���ي بادلته بانهي���ال اأمطار الأع���ني بعد م�سك 
الهدي���ة احلم���راء لرتميه���ا اىل عن���وان غ���ر م�سج���ل يف حدود 
الأقاليم ، فها هي الزهرة تتاأ�سى ملا جرى ، فمن ملكة اإىل م�سردة 
دون م���اأوى ، ط���ارت من ي���د الفتاة لُتحل���ق يف ارتفاع منخف�ض 
ث���م لزم���ت الأر�ض فرا�س���ًا بني مي���اه الأمطار الت���ي جردتها من 
قي���ود التحرر ب�سبب حركة الإطارات والقدام ال�سريعة الناوية 
الو�سول اىل قواعد اجلف���اف ، ح�سٌد غ�سني اأدى اىل قطفها ثم 
خ���الف وتهوٌر اأُن�سي انتهى برميه���ا ار�سًا ... رقدت دون حراك 
ب�سب���ب ثقل املياه التي انهكت اكتافها ، هنا �ساهدت اأقدام املارة 
وه���ي حموطة باأحذي���ة اأنيقة لك���ن مل يتوقف �سطحي���ي الناقة 
لن�سرته���ا ب���ل كاد بع�سه���م ده�سه���ا ، غرقت مب���زج الهطول بعد 
لق���اء دموعها بقط���رات املطر لرتى اق���دام حافية نحيف���ة اأقبلت 
نحوه���ا واإذا بطف���ل �سغر يرت���دي مالب�ض ب�سيط���ة يكاد يبكي 
من �سدة الربد لكنه توقف وانحنى لها بربتوكول البالط امللكي 
ث���م م�سكها برف���ق وازاح ما اثقلها مبندي���ل ابي�ض وو�سعها يف 
جي���ب قمي�سه املمزق لتعي�ض الزهرة امل�س���ردة الدفء من جديد 
... رم���ى الطفل ناظريه نح���و مكان حفل به تفكره ليعدوا نحو 
�سجرة قريبة واخذ مي�سك بجوانبها لي�سرع بالت�سلق اإىل اأعايل 
ممكن���ة الو�س���ول ، وبعد ني���ل مبتغاه اأخرج م���ن جيبه �ساحبة 
اجلالل���ة بكل رفق وقبلها وقال له���ا ب�سوت هادئ انه مو�سعك ، 

فال يغرك اأناقة املظهر لإنها ل ترقى اإىل اأناقة النف�ض .
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