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 حكاية ضياع واغتراب يكتبها شوقي كريم تحت خيمة الوطن 
حينما تكون التوابيت مالمٌح ألحالم وقحة..

كرمي  �شوقي  والروائي  الكاتب  يقدمه  ادبي  عمل  كل  يف 
ح�شن يثري جدال وا�شعا بدًء من عناوين اعماله وم�شمونها 
قدم   ) هتلية   ( االخرية  روايته  ,يف  نهاياتها  يف  وختاما 
من  حاول  مهمة  ق�شية  فيه  تناول  اخاذا  عمال  �شوقي 
مق�شودة  تورية  عرب  اليوم  و�شا�شة   حكام  ادانة  خاللها 
كانت  التوابيت   – الرواية  مبقدمة  قوله  يف  ,كما  وذكية 
مالمح الأحالم وقحة.. وجنونا لغرائب دنيا اقحمت نف�شها 
حازت  الرواية  هذه  واالمتهان.  الرتقب  من  فو�شى  يف 
االعجاب واقيمت لها غري جل�شة ادبية, منها جل�شة املركز 
الروائي  ,وقدمها  �شليم  جواد  قاعة  يف  البغدادي  الثقايف 
�شادق اجلمل , فتحدث  �شوقي عن روايته املثرية للجدل 
وقال القا�ص �شوقي كرمي :-اإن ما بني �شومر وبابل مثل ما 
بني النا�رصية واحللة, مبينا بالقول: اأنا تعمدت يف رواية 
باأغنية  وتنتهي  احللي  ل�شعدي  باأغنية  تبداأ  اإن  )الهتلية( 
العراقي  القاع  يف  تبحث  والرواية  ح�شن,  داخل  للفنان 
اأو  اخلال�شة  العربية  ال  العراقية  باللهجة  كتبتها  املهمل, 
الكثري من امل�شاكل, فاللهجة  الف�شيحة وهذا ما �شبب يل 
العراقية تعتمد يف ت�شكيلها على االآالف املفردات القدمية 
واالآ�شوريني  والبابليني  ال�شومريني  لغات  من  املنحدرة 
ال�شلمان  علوان  الناقد  اعقبه  ثم  ب�شلة.  للعربية   وال متت 
فقال:ـ اخلطاب ال�رصدي نتاج ادبي نتاج ذاتي يك�شف عن 
ت�شكيلها  ليعيد  واللحظة  احلكاية  من  ينطلق  جمايل  وعي 
 . وازمنته  ومكوناته  بوظائفه  متفرد  داخلي  منطق  عرب 

ت�شتعمل  التي  اللفظة   ) هتلي   ( مفردها  التي   ) هتلية  و) 
ال�شقي  عن  كناية  كونها  واالهانة  التحقري  الأغرا�ص 
 ( �شكل  الذي  الروائي  الن�ص  وادبيا,  اخالقيا  املنفلت 
انامل  ن�شجته  باأبداع  ثالثية جمتمعه  �رصوكية وخو�شية( 
يف  خو�شه  بعد  ح�شن  كرمي  �شوقي  والروائي  القا�ص 
حمطات الوجود املجتمعي وحركة �شخو�شه ,التي  تعالج 
حركة الوجود بكل مكوناته ,التي كان من مفا�شلها فئة 
الـ ) الهتلية ( التي �شكلت اجتماعيا جزء من فئات متفاوتة 
التي  وخو�شية(,  )�رصوكية  كـ  وعالقاتها  ت�رصفاتها  يف 
بع�شا  �شكلت  ب�رصية  مثيولوجية  يف  البحث  ميدان  هي 
من مهيمن ثقايف مكتنز بالوجود ال�شعبي اليومي . كونها 
تخو�ص يف حمطات جمتمعية بكل مكوناتها وجزئياتها 
مبمار�شتها  متفردة  ان�شانية  على  بنيتها  وتوؤ�ش�ص   ..
جديل  كرابط   املكان  على  تتكـاأ  انها  عن  ف�شال  اليومية, 
مليداين ال�رصد االفقي والعمودي  باأبعاده املكتظة بتنوعها 
فاعل   عن�رص  اعتباره  اىل  ا�شافة  واالجتماعي,  الثقايف 
تطوير  يف  ي�شهم  اذ  ال�رصد  مكونات  من  ا�شا�ص  ومكون 
خ�شائ�شها  وابرز  ال�شخ�شيات  معامل   وير�شم  االحداث 
النف�شية , مما يخرجه من حيزه اجلمودي اىل �شخ�شانيته 
حليزه  ال�شاغل  ال�رصدي  الفعل  يف  وامل�شاركة  املتحركة 
مع  وتفاعالته  وعالقاته  االن�شان  تاريخ  يحت�شن  الذي 
الطبيعة مما يخلق تعلق بينه وبني ال�شخ�شيات واالحداث, 
البعيدة  اخلربية  على  املعتمدة  بانعطافاتها  متيزت  بلغة 
عن املح�شنات واملجازات مع تركيز على احلبكة الروائية, 
للك�شف عن  الدارجة  العامية  اللهجة   ا�شتثمار  اإ�شافة اىل 

البيئة وانتماء ال�شخو�ص فالن�ص يتميز باإ�شاراته الروؤيوية 
امل�شتهلة من الواقع ابتداء من ا�شارة الروائي ) لي�شت رواية 
( يق�شد  من هذا ) ن�ص خيايل( بل احداثه �شجلت حلظتها 
خياالت املنتج )الروائي( من القاع  االجتماعي وال�شيا�شي 
الطائفية  ايام  ونزوحها  انتقاالتها  حتى  ومالحقتها 
املقيتة  و�شخو�شها التي ميزتها عالمات ) الهتلية ( وكان 
العنوان �شاهدا وعالمة �شيميائية دالة على املنت الن�شي .

روائي اأ�شيل وجريء
قال ال�شاعر والناقد د.فليح الركابي :ـ اأبطال رواية ) هتلية 
( �شخ�شيات حقيقية ومتخلية ممتدة يف املراحل ال�شابقة 
والالحقة حتكي �شرية الذين �شحوا من اجل العراق , ويف 
ال�شد هناك الذين نهبوا العراق واأهله , وا�شتباحوا حقوقهم 
كرمي  �شوقي   . االن  عليه  هو  ما  اىل  واو�شلوه   , واموالهم 
ح�شن روائي عراقي �شومري ا�شيل جريء يف الطرح, حني 
ميزج  الواقع مع الرتاث ليقدم لنا معاجلة �شافية , ال �شيما 
 ( واليوم   ) خو�شية   , �رصوكية   ( مثل  الروائية  اعماله  يف 
هتلية ( ذات البناء الروائي املمتع ,وهو يت�شل�شل يف عر�ص 
تبحث  حني  واقعية  اىل  ا�شطورية  من  العراقية  ال�شخ�شية 
املعا�رصة  فال�شخ�شية  وال�شلطان,  واجلاه  ال�شلطة  عن 
التي تبحث جاهدة عن املن�شب البد وان يكون فيها خلل 
على  والت�شلط   املن�شب  ب�شلطة  ت�شده  ان  حتاول  و�شعف 
,الذي  .  �شوقي كرمي يهتم كثريا بالعنوان  رقاب االخرين 
غالبا ما ياأتي نكرة مق�شودة , وخرب ملبتداأ حمذوف ,وهذا 
نف�ص  يف  ,وتاأثريا  وجاذبية  تعريفا  العنوان  زاد  التنكري 
املتلقي, الروائي اخذ اللفظة من املتداول اليومي املحكي 

القارئ حني  ,والعنوان عتبة ن�شية اوىل يطالعها  ح�شجة 
النظر اىل الكتاب اول مرة ,وهو املدخل او العتبة الن�شية 
االوىل اىل عوامل الرواية , والروائي يق�شد ذلك وهذه تورية 
بعيد  هو  بينما  الهتلية  القريب  باملعنى  املتلقي  توهم 
بعبارة)  واعقبها   , واحلكم  ال�شيا�شة  رجال  وهم  املعنى 
,وهذا  رواية  انها  يقينا  وليزيدنا  للتغريب   ) رواية  لي�شت 
االجراء يدفع القارئ غري املتخ�ش�ص ان يت�شفح هذا العمل 
ملعرفة من هم) هتلية ( ,الن الغرابة  يف ا�شتعمال املحكي 
اليومي جتذب الكثريين اىل االطالع والقراءة , ورمبا حب 
معرفة  اىل  املتخ�ش�ص  غري  حتى  القارئ  يدفع  الف�شول 

ا�رصار هذا العمل الفني.

 ت�شظي الزمن 
نالحظ ان الزمن عند �شوقي كرمي مت�شظ , وفيه ارتدادات 
مدينة  اىل  قناعا  اتخذها  التي  �شومر  من  تبداأ  رائعة 
نحن  ما  على  متميزة  اطاللة  لتكون  بغداد,  يف  الثورة 
االحداث  احت�شن  الذي  العراق  هم  الكبري  واملكان   , فيه 
الدموية  وال�رصاعات   , احلديث  الع�رص  يف  املاأ�شاوية 
وتركيبته  خ�شو�شيته  له  جديدا  واقعا  لنا  افرزت  التي 
االجتماعية الغريبة . اخريا ال�شخرية يف العنوان واالحداث 
 , وتفوقه  كرمي   �شوقي  جناح  و�رص  للمتلقي  جذب  عن�رص 
تفكري  ت�شيطر على  التي  االدبية  اعماله  تقدمي  ومتيزه يف 
جميع ال�رصائح االجتماعية, واجلراأة من موا�شفات الفنان 
, ورمبا ال يتحقق  الروائي ,واحالمه رمبا يتحقق بع�شها 

منها �شيء , فنحن يف عامل افرتا�شي , هو عامل الرواية . 

بغدادـ قحطان جاسم جواد

العميد قراءة عراقية في حضارة سومر الحرب في مهرجان طنجة الدولي امرأة في برلين
السمفونية الوطنية تجسد فاجعة 

ـ  برلني  يف  "امراأة  كتاب  ميالنو,  ـ  املتو�شط  من�شورات  عن  حديثًا  �شدر 
"مارتا  االأملانية  وال�شحفية  للكاتبة  حمتلة",  مدينة  يف  اأ�شابيع  ثمانية 
واحد  برلني  يف  امراأة  كتاب  خليل.ويعد  ميادة  العراقية  وترجمة  هيلر�ص" 
من الكتب االأ�شا�شية لفهم احلرب واحلياة, اإذ اإن هيلر�ص كتبت كتابًا اأدبيًا, 
ولدت  اأملانية  �شحفية  هيلر�ص  ومارتا  والت�شورات.  بال�شخ�شيات  ثريًا 
هو  االإ�شدار  هذا  اأن  يذكر   .1911 عام  مايو   /26 يف  اأملانيا  كريفيلد,  يف 
اأن  لها  و�شبق  خليل,  ميادة  العراقية  واملرتجمة  للكاتبة  الرابع  االإ�شدار 
�شدرت "الروائي ال�شاذج واحل�شا�ص.. اأورهان باموك", و "اأ�شوات.." ف�شال 

عن رواية بعنوان "ن�شكافيه مع ال�رصيف الر�شي".

الــدويل  طنجة  مهرجان  يف  ال�شويد  يف  احلديث  للفن  ال�شالم  فرقة  �شاركت 
اخلام�ص للم�رصح  باملغرب مب�رصحية اطفال احلرب.  وهي من اخراج وتاأليف 
الفنان جبار  ال�شاعر نعمة يو�شف وبطولة كل من  الفنان علي ري�شان وا�رصاف 
 , ال�شاعر ماجد مطرود   , �شامي مهاوي  الفنان   , الفنان �رصمد مكي   , اجلنابي 
ال�شاعر عدنان عادل , الفنان الت�شكيلي �شاهني اأحمد ,وامل�شمم املهند�ص �شّديق 
حممد ومو�شيقى الفنان خالد الربيعي.   امل�رصحية كما يقول ري�شان لي�شت يف 
نزهة فها هي تدخل عامها الثامن وباأهم املهرجانات الدولية للم�رصح مراك�ص , 
قرطاج , طنجة ,ايام الثقافة العراقية يف بروك�شل , انتويربن , هولندا , وعر�شًا 

خا�شًا باللغة الكردية يف العراق - ال�شليمانية لكن بثوب وم�شغل جديد

حتتفي )موؤ�ش�شة العميد الدويل للبحوث والدرا�شات( بالذكرى االأوىل لتاأ�شي�شها, 
والتي انطلق العمل بها منذ 2 ت�رصين االأول من العام 2015, لي�شتمر اإىل 30 
اأق�شامها,  غرفه  ت�شغل  بيت,  عن  عبارة  واملوؤ�ش�شة    .2023 العام  من  اأيلول 
الدكتور  تالميذ  من  عدد  ي�شغلها  التي  االأوىل  فالغرفة  مراحل,  من  لتتكون 
ويطلق  عليا,  درا�شات  طلبة  ومن  الباحثني  من  جمموعة  وهم  حنون,  نائل 
عليها غرفة البحث, ومهمتها مراجعة امل�شادر ومبختلف اللغات, للتنقيب عن 
املعلومة من اأجل تدوينها �شمن املو�شوعة بحلقتها االأوىل والتي اأطلق عليها 
ح�شب  املوؤ�ش�شة  لعمل  بياين  جدول  الغرفة  هذه  �شمت  كما  البلدان.  مو�شوعة 

الت�شل�شل الزمني للمو�شوعة مبختلف تخ�ش�شاتها.

قدمت الفرقة ال�شمفونية الوطنية العراقية عدد من االعمال املو�شيقية الفنية 
الرثائية بقيادة املاي�شرتو علي خ�شاف على خ�شبة امل�رصح الوطني . ت�شمنت 
االم�شية تقدمي اربعة اعمال فنية حتمل كل منها م�شمون وحكاية واقعية , مت 
تقدمي اول عمل والذي حمل عنوان ) الكرادة ( للموؤلف قي�ص حا�رص والذي ج�شد 
يف مقطوعته تفجريات الكرادة املوؤملة اما العمل الثاين كان للماي�شرتو علي 
خ�شاف والذي يحاكي ما تعانيه االم العراقية وال�رصيحة الن�شوية من خالل 
مقطوعته ) انني امراأة ( , بعدها مت تقدمي املقطوعة ال�شابعة لبتهوفن ,و اختتم 
الفنان �شليم �شامل احلفل بتقدم مقطوعة مو�شيقية حملت عنوان )طريق احلق ( 

والتي و�شفت امل�شريه احل�شينية ومعركة الطف بقالب �شمفوين .

الفرقةموسوعةأطفالاصدارات

قراءة في كتاب

تعي�ص فاطمة يف قرية ملحقة مبدينة �شغرية نائية 
املت�شددون  ي�شيطرعليها  ال�شحراء,  حافة  على 
تتحول  قوانينهم.  عليها  ويفر�شون  االإ�شالميون 
فتعمل  امل�شلحني  اإىلجانب  فاطمة  عائلة 
والدها  ميوت  اأن  بعد  خدمتهم.  على  اأمها  مع 
بعمليةانتحارية, تتزوج فاطمة من �شاب عاطل عن 
العمل فا�شل يف حياته ينتهي اإىلاالعتقاد باأنه ال 
اأية قيمة رمزية يف املجتمع  ميكنه احل�شول على 
من  فيها  يتحول  انتحارية,  عملية  خالل  من  اإال 
فا�شل اإىل بطل. بعد مقتله يقرر امل�شلحونتزويجها 
اأحد  اأوربا عن طريق  اإىل  اإىل عن�رص منهم, فتهرب 
اإىل  ت�شل  الطريق.  يف  يغت�شبها  الذي  املهربني 
اإىل  فاطمة  من  وتتحول  النقاب  فرتمي  بروك�شل, 
فاطمة  �شخ�شيتني,  يف  تعي�ص  اأنها  اإال  �شويف, 
تنظيف,و�شويف  �رصكة  مع  �شباحا  تعمل  التي 
البار  اىل  يوم  كل  تذهب  التي  االأوربية  الفتاة 
لتعود مع �شاب و�شيم اإىل�شقتها كنوع من االنتقام 
بعملية  قيامه  �شبب  اأن  اأخربها  الذي  زوجها  من 
يف  حورية  �شبعني  على  ح�شوله  هو  انتحارية 
ادريان  حب  يف  تقع  بامل�شادفة  انها  اال  اجلنة 
للطائرات  مهند�شًا  يعمل  ا�شكندنايف  �شاب  وهو 
يف بروك�شل. اإال اأنه �شاب غام�ص يخفي �شخ�شيته 
يف  ما  �شيئا  مرة  كل  �شويف  تكت�شف  احلقيقية, 
بامل�شادفة  تكت�شف  ثم  عنها.  اأخفاه  قد  حياته 
والده  عائلة  قتلت  م�شيحي.  لبناين  اأ�شل  من  اأنه 
جمموعة  بقتل  االأب  فينتقم  احلرب,  اأثناء  جميعها 
منه طفلة  تفلت  ولكن  الفل�شطينيني يف خميم,  من 
اإىل  الوالد  يهرب  ناظريه.  عن  تختفي  �شغرية 
وهو  طفال  وينجب  ليتزوج  هناك  ويعمل  الرنويج 
اإال  والعي�ص,  للعمل  ال�شويد  اإىل  ينتقل  ثم  اأدريان 
فيجن  يالحقه,  يظل  الناجية  الطفلة  هذه  �شبح  اأن 
كثريا,  اأدريان  على  الق�شة  هذه  ثوؤثر  ينتحر.  ثم 
فيلم  يف  بجرميته  اعرتف  قد  االأب  اأن  �شيما  وال 
الفيلم  يف  حكت  وقد  اأملانية,  خمرجة  مع  وثائقي 
الفتاة الناجية وهي االآن �شابة. فيذهب اأدريان اإىل 
يذكر  اأن  دون  من  الناجية  ال�شابة  ويتزوج  بريوت 
لها اأنه ابن الرجل الذي قتل عائلتها. يحملها معه 
اإىل ال�شويد, وتنجب له ابنة, اإال اأن الفتاة تعي�ص على 
اخلوف من �شبح الرجل الذي قتل عائلتها وتتخيل 
اأن �شياأتي لقتل ابنتها, فيهرب اأدريان اإىل بروك�شل 

وهناك يلتقي �شويف.

اقتباس 

املرء  ليكون  فر�شة  �شوى  احلرية  لي�شت 
اأف�شل.

 كامو

لو أنبأني العّراف
لو اأنباأين العّراف

اأنك يومًا �شتكوُن حبيبي
مل اأكُتْب غزاًل يف رجٍل

خر�شاء اأً�شّلي
لتظلَّ حبيبي

لو اأنباأين العراف
اأين �شاأالم�ص وجه القمٍر العايل

مل األعب بح�شى الغدران
ومل اأنظم من خرز اآمايل

لو اأنباأين العراف
اأن حبيبي

�شيكوُن اأمرياً فوق ح�شاٍن من 
ياقوت

�شدَّتني الدنيا بجدائلها ال�شقِر
مل اأحُلْم اأين �شاأموت

لو اأنباأين العّراف
اأن حبيبي يف الليِل الثلجيِّ

�شياأتيني بيديِه ال�شم�ْص
مل جتمد رئتاَي

ومل تكرُبْ يف عينيَّ هموم االأم�ص
لو اأنباأين العراف

اإين �شاأالقيك بهذا التيه
مل اأبِك ل�شيٍء يف الدينا

وجمعُت دموعي
كلُّ الدمٍع

ليوم قد تهجرين فيه 
)2(

يعلم اهلل اأنني اأتعذب
رهبة من م�شاعري اأترهب

ال تقل يل ) اأحب (
هذا بعينيك ا�شتهاء

ونزوة
�شوف تذهب .

ل�شت اأيوب ,
لن تطيق و�شايل

هو �شيء من اخلرافة اأقرب
اأن تراين وح�شية التوق للحب

وتبقى معي الرفيق املهذب
اأبعد ال�شعلتني - كفيك - عني

ال تالم�ص هذا الكيان املتعب
اأنا رهن الديرين

اأن�شاين احلرمان ج�شمي
ولذتي اأن اأ�شلب

لميعة عباس عمارة ـــ العراق 

ثقافة 

عاتكة الخزرجي... رحلة في عالم رائدة الشعر الكالسيكي في العراق

عندي؟  الذي  بع�ص  احلب  يف  عندكم  وهل 
اخلزرجي  عاتكة  ال�شاعرة  قالته  مبا  نبتداأ 
ت�شفو  عندما  الرائع  الغ�شق  عند  احلاملة   ,
املثقفة  العراق  ابنة  اإنها  �شخبها  من  احلياة 
بروائع  العربي  ال�شعر  رفدت  التي  واالأديبة 
من  االأجيال  �شنع  يف  املتمر�شة  اإنها  خالدة 
تفننت  التي  اجلامعية  االأ�شتاذة  و  املبدعني 
بال�شعر العربي وابدعت فيه. عاتكة اخلزرجي 
وغزل  البحرتي  رقة  بني  جمعت  �شاعرة 
الر�شي  ال�رصيف  االأحنف وتعفف  العبا�ص بن 
الر�شافة  اإبنة  فهي  الفار�ص  ابن  و�شوفية 
ال�شاعرة عاتكة  وربيبة دار املعلمات مل تكن 
بل  فقط  االأدب  �شعيد  على  مهمة  اخلزرجي 
كانت �شوتا �شعريا يتغنى ال�شعر فهي واحدة 
باعتبارها  الع�رصين  القرن  �شعراء  اأبرز  من 
الباحثني  اهتمام  ومثار  واأدبية  ثقافية  ثروة 
االأدب  ندوات  اأنظار  وحمط  واالأكادمييني 
واالأدباء ولدت ال�شاعرة يف بغداد �شنه 1924 
االعظمية  ثانوية  يف  التدري�ص  ومار�شت 
كلية  ودخلت  باري�ص  اإىل  ورحلت  للبنات 
على  فح�شلت   1950 ال�شوربون  يف  االآداب 
دكتورة  مبن�شب  عينت  وبعدها  الدكتوراه 
بق�شم اللغة العربية لكن طموحها مل يقف عند 
اأن  منذ  ال�شعر  نظم  على  عكفت  فقد  احلد  هذا 
منه  ون�رصت  عمرها  من  العا�رصة  يف  كانت 
العراقية  الرابعة ع�رصة يف ال�شحف  وهي يف 
ثم   ) ليلى  )جمنون  بعنوان  م�رصحية  وكتبت 
يطلع  من  اأن  العراقي  القلم  نادي  اإىل  انتمت 
تركيزها  يلم�ص  اخلزرجي  عاتكة  �شعر  على 
ما  هذا  والت�شوف  احلب  مو�شوعات  على 

الزيات  ح�شن  اأحمد  امل�رصي  االأديب  الحظه 
اعرتافاتها  ت�شجل  نراها  �شعرها  خالل  ومن 
االإلهية  الذات  يف  تاأمل  ق�شيدة  من  اأكرث  يف 
ق�شيدة  لها  فهي  اهلل  يف  الذوبان  من  ونوع 
اهلل  ع�شق  يف  تتاأمل  )لالإله(نراها  بعنوان 
من  الوجود  خلق  الذي  تقول"اهوى  حيث 
اهوى  ودم  حلم  من  �شواك  الذي  اهوى  العدم 

له  من  تعاىل  قالوا  بالقلم  وعلم  على  الذي 
امللكوت من براأ الن�شم "كانت عاتكة اخلزرجي 
حمافظة يف �شلوكها وت�رصفاتها فهي كانت 
تلب�ص العباءة وال تخلعها حتى بعد اأن �شافرت 
اإىل اخلارج و�شلت كذلك طوال حياتها لكنها 
متحررة وثورية يف �شعرها الذي تناولت فيه 
بجراأة  وتت�شم  واجتماعية  وطنية  مو�شوعات 
ع�شق  عن  طويل  واحلديث  ادبيتني  و�شجاعة 
الرجال  على  ولهفتها  املادي  ع�شقها  عاتكة 
واحلياة وع�شقها االإلهي لالإله والروح وال�شماء 
ا�شعارها  تاأمل  خالل  من  به  ا�شعر  ما  لكن 
وق�شائدها هو ان ال�شاعرة ت�شع يف خميلتها 
ان هناك رجال من اأجله تعاين وت�شهر وت�شكو 
وتتعذب من لوعة احلرمان والفراق حتاول اأن 
تر�شم يف ق�شائدها مدى ا�شتياقها وانتظارها 
للقاء ذلك واأنها تكتفي ب�شورة وهمية له يف 
التعبري  تريد  ال�شاعرة ما  تتنف�ص  قلبها حيث 
باهلل  اق�شمت  الذي  الرجل  لذلك  وال�شوق  عنه 
وفية  تبقى  باأن  عهدها  على  البقاء  على 
باأن  لالإ�شارة  والبد  لالأبد  وعا�شقة  وحمبة 
لغة ال�شاعرة ب�شيطة وق�شائدها وا�شحة لي�ص 
ال�شاعرة  اإن  واأخريا  تعقيد  او  غمو�ص  فيها 
حتى  حياتها  يف  عانت  اخلزرجي  عاتكة 
و�شلت اإىل هذا احلد من ال�شهرة فقد اأ�شبحت 
رائدة من رواد ال�شعر يف العراق واأن ما مرت 
به ال�شاعرة من جتارب وعالقات انعك�ص على 
�شعرها وذلك الأن لديها عقل حر وافكار حرة 
حيث توفيت ال�شاعرة يف التا�شع من ت�رصين 
االأول 1997عن عمر يناهز الرابعة وال�شبعني 
االأدب  من  اإرثا  خلفها  تاركة  رحلت  عاما 
�شكن  الذى  الوطن  وحب  احلب  ج�شد  وال�شعر 

روحها.

 إعداد ـ سارة خضير


