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شاعرات عراقيات.. بين الحزن والوحدة

على  ت�ستعر  ال�ساعر  حياة  يف  جذوة  ال�سعر 
باإبداعها  الوافرة  بيئته  ونتاج  الدوام 
وطبيعتها واأن ال�سعر ماأخوذ من كلمة ال�سعور 
اي االح�سا�ض وعادة يحاول ال�سعر زرع بع�ض 
اأو امل�ساعر يف املتلقي واأن للبيئة  االحا�سي�ض 
على  مثال  وخري  وال�سعراء  ال�سعر  على  تاأثري 
ذلك بع�ض ال�ساعرات العراقيات اللواتي حققن 
عانت  حيث  االأدب  جمال  يف  كبرية  �سهرة 
هوؤالء ال�ساعرات من الوحدة واحلزن يف اأغلب 
باأ�سماء  تكتب  ق�سائدهن  وكانت  ق�سائدهن 

م�ستعارة ومن هوؤالء ال�ساعرات
*فطينة النائب

الوهاب  عبد  ح�سني  فطينة  ال�ساعرة  ولدت   
فيها  ببغداد وتوفيت  الف�سل  النائب يف حملة 
االبتدائية  باملدر�سة  املبكر  تعليمها  تلقت 
اخلروج  عن  املحافظة  عائلتها  منعتها  ثم 
جدها  لكن  التعليم  ابواب  اأمامها  فاأنغلقت 
درا�ستها  اأكملت  املدر�سة  اإىل  ثانية  اأعادها 
وتخرجت  املعلمات  بدار  والتحقت  الثانوية 

منها عام 1937.
ثم وا�سلت درا�ستها يف كلية امللكة عالية يف 
يف  مدر�سة  عملت  حيث  االنكليزية  اللغة  ق�سم 
التعليم  �سلك  يف  وتدرجت  الثانوية  املدار�ض 
حتى و�سلت اإىل درجة مفت�سة بوزارة املعارف 
ال�سحف  يف  ن�رشت  ق�سائد  لها   .1952 عام 
اذيعت يف بع�ض  العراقية وق�سائد  واملجالت 
خمطوطة  اأعمال  عن  ف�سال  العربية  االذاعات 
 ) الروح  ولهيب  القيود  )رنني  ديوان  منها 
وغريها الكثري كانت تكتب باإ�سم م�ستعار وهو 
والتقاليد  للعادات  نظرا   ) العبيدية  �سدوف   (
بينها  فتجعل  بها  تتم�سك  التي  االجتماعية 
تلك  خ�سم  ويف  منيعا  �سدا  املجتمع  وبني 
التقاليد املوروثة كانت ال�ساعرة تعي�ض وقلبها 
فهي  وانفعاالتها  بعواطفها  ي�سطدم  الطموح 
عن  معربة  العديدة  اغرا�سه  يف  ال�سعر  تكتب 
عواطفها وكانت اغلب ق�سائدها ت�سكو وتعاين 
م�ساعرها  تكتم  كانت  انها  حيث  الوحدة  من 
جتاه الرجال ب�سبب الظروف االجتماعية التي 
فر�سها املجتمع عليها وانها كانت تعاين من 
العذاب واحلرمان واللوعة يف احلب الذي كانت 

تفتقده

*مقبولة احللي
الربيعي  عبداهلل  جنم  مقبولة  ال�ساعرة  ولدت   
يف مدينة احللة 1929 واتخذت من احللة لقبا 
اأكملت  العلم  عائلة كرمية حتب  ولدت يف  لها 
بكلية  والتحقت  بغداد  يف  الثانوية  درا�ستها 
امللكة عالية لدرا�سة اللغة العربية حيث عينت 
مدر�سة يف ق�ساء املقدادية بدياىل وثم نقلت 
يف  مدر�سة  عملت  حيث  بغداد  اإىل  ال�ساعرة 
ثانوية احلريري للبنات كتبت ن�سو�سا �سعرية 
عذبة فكانت تقول اأكتب ال�سعر لنف�سي اوال ثم 
ملن يحييه من القراء كانت من اأبدع ال�ساعرات 
املحافظات وانها �ساعرة ذات ديباجة م�رشقة 
واأ�سلوب نا�سع وجميل تن�رش ق�سائدها باأ�سم 
ابوها  منها  طلب  ثم   ) )عفراء  وهو  م�ستعار 
ون�رشت  النقاد  وتواجه  باأ�سمها  ت�رشح  اأن 
ال�سحف  معظم  يف  كثرية  ق�سائد  ال�ساعرة 
االأهايل  و�سوت  كاليق�سة  العربية  واملجالت 
والر�سالة  العرفان  جملتي  عن  ف�سال  واحلياة 
اللبنانيتني اما ديوانها احلب الكبري الذي اأ�سار 
اأن يطبع  الباحثني كان املفرو�ض  اإليه بع�ض 
اإال اأن هذا مل يحدث الأ�سباب ولقد اح�سن الدكتور 
اأحمد حميد كرمي �سنعا يف جمعه وما ا�ستطاع 

من �سعرها املن�سور يف تلك ال�سحف وذلك يف 
عمله ديوان مقبولة احللي درا�سة وحتقيق يف 
جملة العلوم اال�سالمية جامعة بغداد ونالحظ 
ت�سكو  كانت  ال�ساعرة  اأن  ق�سائدها  خالل  من 
من الوحدة وهجران احلبيب وت�سكو من الزمن 
الذي خيب رجاءها واملها ومل يحقق امانيها 

توفيت ال�ساعرة عام 1979.
* حياة جا�سم

حممد  جا�سم  حياة  وال�ساعرة  الكاتبة  ولدت   
االآداب  كلية  من  وتخرجت  بغداد  يف   1936
ونالت  املاج�ستري  وا�سلت  ثم  بغداد  جامعة 
الطاقات  من  وهي   1979 �سنة  �سهادتها 
وابدعت  ال�سعري  الفن  التي برعت يف  ال�سعرية 
م�ستعار  باأ�سم  ق�سائدها  ن�رشت  حيث  فيه 
 ) البي�ساء  )الزهرة  وهو  لها  رمزا  واتخذته 
حيث ن�رشت لها ق�سائد يف كثري من ال�سحف 
واالأديب  العراقية  االأقالم  مثل  واملجالت 
الع�رشين  من  اأكرث  ن�رشت  ذلك  واإىل  اللبنانية 
عربية  ومن�سورات  دوريات  يف  وترجمة  بحث 
خمتلفة ونالحظ من ق�سائدها انها كانت ت�سكو 
وال�سمت  والياأ�ض  الكاآبة  وحالة  الوحدة  من 
الذي رافقها وكاأنها فقدت االأمل لدرجة تتمنى 

من  ال�ساعرة  و�سلت  فقد  يرافقها  �سديق  ظل 
خالل ق�سائدها اإىل حالة متعبة من احلرمان

* اآمال الزهاوي
 ولدت ال�ساعرة امال عبد القادر الزهاوي عام 
االآداب  كلية  من  وتخرجت  بغداد  يف   1946
ال�سعري  نتاجها  ن�رشت  العربية  اللغة  ق�سم 
خمتلف  يف  وق�س�سها  االأدبية  ومقاالتها 
الفدائي   ( دواووين  عدة  لها  العربية  املجالت 
ويرجع  الكثري  ( وغريها  والتداعيات  والوح�ض 
العريقة  الزهاوي  عائلة  اإىل  ال�ساعرة  ن�سب 
�رشكة  بان�ساء  قامت  حيث  باالأدب  املعروفة 
ع�ستار  �رشكة  باأ�سم  للن�رش  دار  تظم  للطباعة 
للطباعة والن�رش والتوزيع حيث �ساهمت بطبع 
واالأدباء  لل�سعراء  االأدبية  االعمال  من  العديد 
ال�سباب والوقوف اإىل جانبهم يف بدايتهم اأغلب 
تفتقر  كانت  حيث  الغزل  عن  بعيدة  ق�سائدها 

اإىل احلب توفيت يف عام 2014
واأننا نوؤمن باأنه لن ي�ستعيد الزمن الذي تطرق 
املختلفة  باأنواعه  االأدب  اأبواب  املراأة  فيه 
وتتخذ منها و�سيلة تب�سط عن طريقها ما يحيط 
اإىل احلرمان  بها  توؤدي  بها ظروف وم�سكالت 

والوحدة.

بغداد_ سارة خضير

والفن معًا في معرض تشكيلي بوزارة الثقافةالثقافية تسعى إلدراج )بيوت القصب( على الئحة التراث العالمينمرود قبور الملكاتالثقافي في كركوك يغني لالنتصارات
ابتهاجا بانت�سارات قواتنا امل�سلحة وال�رشطة االحتادية واحل�سد 
البيت  اقام  يانينوى(،  )قادمون  والبي�سمركة يف عمليات  ال�سعبي 
ا�سكندر  رعد  بح�سور  فنيا،  ثقافيا  مهرجانا  كركوك  يف  الثقايف 
االحت��ادات  من  العديد  وروؤ���س��اء  كركوك  حمافظة  جمل�ض  ع�سو 

والنقابات الثقافية والفنية.
التي  ا�سكندر،  رعد  املحافظة  جمل�ض  ع�سو  بكلمة  املهرجان  وبداأ 
داع�ض  ملحاوالت  لت�سديهم  كركوك  مكونات  بكل  فيها  اأ�ساد 
البيت  جهود  وبارك  الوطني  ال�سف  وحدة  متزيق  يف  االإرهابية 

الثقايف على تنظيم هذا املهرجان.

مبنا�سبة حترير مدينة منرود االأثرية من براثن داع�ض االإرهابية اأطلقت الهيئة 
اأجنزته  الذي  امللكات(  قبور  )منرود  املو�سوم  الكتاب  والرتاث  لالآثار  العامة 
وكيل  ال�سيد  و�رشح   . �سيكاغو  جلامعة  ال�رشقي  املعهد  مع  بالتعاون  الهيئة 
الوزارة ل�سوؤون ال�سياحة واالآثار قي�ض ح�سني ر�سيد بان هذا الكتاب املهم يحكي 
ق�سة اكت�ساف قبور امللكات االأ�سوريات يف مدينة منرود عام 1988_1989 
اأن  ر�سيد  واأ�ساف  بها.  نفتخر  التي  االثارية  االجنازات  اأهم  احد  كان  والذي 
هذا الكتاب من تاأليف االثاري مزاحم حممود ح�سني وقام بالرتجمة واالإعداد 
جورج  دوين  والت�سوير  جب�سون  مكواير  واملراجعة  والتحرير  الطويل  مارك 

والر�سم لوؤي حممد ح�سني.

املادي  غري  الثقايف  الرتاث  جمال  يف  املتخ�س�ض  العمل  فريق  موؤخرا،  زار، 
التابع لدائرة العالقات الثقافية العامة يف وزارة الثقافة برئا�سة اإميان عبد 
الوهاب ق�ساء اجلباي�ض مبحافظة ذي قار لالإطالع عن كثب على طريقة عمل 
وبناء بيوت الق�سب من اجل تدوينها ب�سكل مف�سل من بيئتها التي تتخ�س�ض 
فيها. وتاأتي زيارة الفريق التخ�س�سي يف اإطار جهود وزارة الثقافة الإكمال 
بالفنون  املرتبطة  واملمار�سات  واالأع��راف  والتقاليد  الطقو�ض  كافة  توثيق 
احلرفية التقليدية لبناء امل�سيف )بيت الق�سب( يف اهوار اجلباي�ض، واإر�سال 
ملف تر�سيح هذا العن�رش املهم )امل�سيف( اإىل منظمة اليون�سكو بهدف ت�سجيله 

على القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي. 

املعر�ض  عالوي  رعد  االأ�ستاذ  االإداري��ة  ال�سوؤون  دائرة  عام  مدير  اأفتتح 
الت�سكيلية  الفنون  دائ��رة  اأقامته  ال��ذي  املعا�رش  العراقي  للفن  ال�سنوي 
)الن�رش  عنوان  االإبداعية حتت  املدن  �سبكة  بغداد �سمن  اختيار  مبنا�سبة 
النحت،  الر�سم،  جماالت  يف  اأعماال  و�سم  الكربياء(،  عراق  يف  معًا  والفن 

ال�سرياميك على قاعة مركز الوزارة.
وقال مدير عام دائرة ال�سوؤون االإدارية رعد عالوي "نحن �سعداء بافتتاح 
معر�ض الفن العراقي املعا�رش ملجموعة من الفنانني العراقيني املبدعني 
الذين ا�ستطاعوا من خالل اأعمالهم الفنية تاأكيد مدى تطور الفن العراقي 

يف جماالت الت�سكيل والنحت وال�سرياميك". 

النصرالعالقاتاصداراتالبيت

قراءة في كتاب

من خالل اأحداث رواية ) عازف الغيوم ( للروائي 
حيث  دائري  �رشد  اأمام  باأننا  نالحظ  بدر  علي 
ن�سق  �سمن  اال�ستعادي  املتخيل  تقنية  ي�ستثمر 
الدالة  الفقدان  بنية  جتاوبات  ي�ساعف  وعي 
مالم�سة  اأكرث  و  ثرية  وداللية  بنائية  بوظائف 

مب�سار املعنى الق�سدي . 
على  اليوتوبية  رحلته  غ�سون  يف  نبيل  تعرف 
اإياها  و  فاين وعا�ض  البلجيكية  الفتاة  �سخ�سية 
هي  التي  �سقتها  يف  احلب  من  مرعبة  �ساعات 
لالأ�سف  ،ولكن  املهاجرين  حي  حدود  خارج 
ال�سديد نقول مل تتحقق لنبيل فكرته حول جمع 
عك�سيا  االأمر  اأ�سحى  بل  الفا�سلة  مدينته  اأجزاء 
متاما : ) كان عليه اأن يخرج عددا كبريا من النا�ض 
و  �رشبه  الذي  الرتكي  هذا  اأولهم  و  قائمته  من 
نبيل  ي�سطفي  يوم  كل   / املو�سيقية  اآلته  حطم 
يختارهم   .. متفرقة  جماميع  النا�ض  عامة  من 
مو�سيقيني  من  و  الريا�سية  االأج�سام  ذوي  من 
و فنانني و حرفيني و فال�سفة و ن�ساء جميالت 
اخليالية  املحاوالت  هذه  كانت  العموم  على   /
 .. النا�ض  فهم   .. النا�ض  معرفة  على  مترين  هي 
التعرف على اللغة / كان هنالك نوع من البحث 
يف الكتب القليلة التي يتمكن من احل�سول عليها 
وقراءتها .. ومن ق�سا�سات فاين الغام�سة التي 
تكتبها مثل يوميات من حياتها .. ( هكذا تتواىل 
�سور حماولة ان�ساء مدينة نبيل الفا�سلة و�سوال 
اىل حالة البحث عن مقومات و �رشائط بناء تلك 
املدينة اىل ذروة واقعية ناق�سة مفقودة متاما 
؟ مل  )ماذا ي�سنع   : اأخريا  بذلك  اأقر  واأنه  خا�سة 
يتمكن بعد من �رشاء اآلة ت�سيللو ليوا�سل عمله يف 
املو�سيقى .. البد من اأخرتاع �سيء اآخر .. ال ميكن 
اأ�سبح  ف�سيئا  �سيئا  بل   .. فا�سلة  مدينة  اإيجاد 
الفارابي  كان  التي  الفا�سلة  املدينة  اأن  يدرك 
( و ميثل نهاية  يتكلم عنها هي من املتخيالت 
رواية عازف الغيوم  هو بعزوف بطلها عن حلمه 
يف ان�ساء مدينته الفا�سلة وذلك ب�سبب عدم توفر 
حافزية ذلك املجتمع لتلك املدينة اخليالية يف 
زمن مو�سوعة خراب االأرواح و ف�ساد االأماكن و 
العقول . لذا تنتهي الرواية ب�سواهد منطية باردة 
لها  تتلم�ض  راحت  التي  ال�سخ�سية  حياة  خلف 
احلياة يف زوايا الوجود التقليدية و املركونة يف 
قاع اأحالم قاع قلبه ببقايا خرافة اأحالم مدينته 
منوذجها  عذرية  يف  تغت�سب  هي  و  الفا�سلة 

الهارموين املميت .

اقتباس 

ككل،  توؤخذ  اأن  يجب  تتجزاأ،  ال  احلياة  اإّن 
اأّننا  هناك  ما  كل  �سيء،  ال  اأو  الكل  فاإما 
ال منلك الوقت الكايف لكل �سيء، هذه هي 

املاأ�ساة.
�سيمون دي بوفوار

إخبريني دائمًا
اإخربيني دائمًا ، اأن كل 

�سيء على مايرام ...
حتى لو عدُت لِك بذراع 
واحدة ون�سيت االخرى 

تكتب عن رجل يدفن طفلته 
..

اخربيني انها مل متت واأن 
الرجل كان يحفر بركة يف 

الق�سيدة ..
ثم اإخرجي من �سفتيِك 

�سمكتني اأو ثالثة وارميها 
هناك

وا�ستخدمي ذراعي التي 
تكتب لن�سطاد ولو كلمة 

: للرجل الذي جاءنا 
�سيفًا من املجاز

اخربيني ان 

كل �سيء على مايرام ..
حتى لو �رشت اأعمى 

وتعرثت بجثة الطفلة يف 
ال�سالة

�سيحي من املطبخ : لقد 
ن�سيت اأن اخربك اننا غرينا 

مكان الطاولة
اأعرف انِك ملا تكذبني 

يف�سحِك وجهِك
لكن هذا ال يهم ، اإكذبي حبًا 

باهلل : فاأنا اعمى االن
وعندما اأ�ستغرب ملم�ض 

دمها على وجهي ، اإخربيني 
اين اأنا الذي نزفت كثرياً

واأنني اأحتاج اأن تخيطي يل 
اجلرح

هكذا �ساأحت�س�ض الندبة واأنا 

حاقد على الطاولة ولي�ض 
على البالد

اإخربيني دائمًا اأنني لن 
اأموت ب�سبب هذا اجلرح

اإخرتعي اأي ق�سة 
و�ساأ�سدقِك

قويل : اأن املالئكة هالهم 
جمالِك فكتبوا وهم خمدرين 
يف خانة عمري : اأنه طويل 

جداً
وكانوا يق�سدون �سعرِك

حتى لو �رشت كئيبًا الأنني 
ال اأملك الكثري من احلزن 

اجليد لالأيام القادمة
اإخربيني اأنِك �سيدة مدبرة 
واأننا �سنعرب هذه االزمات

ميثم راضي

ثقافة 

قواعد الرواية 

لقواعد ما لكتابة  �سوؤايل هو: هل نحتاج  كان 
االآن  -تنتع�ض  الرواية  كتابة  ان  الرواية؟،اأم 
نقدية  درا�سة  اإىل  يحتاج  ب�سكل  العراق  يف 
قواعد  اإىل  حتتاج  ومعرفية-ال  �سو�سيولوجية 
تخ�ض نوعيتها و�سنفها وتوجهها واأ�سلوبها؟ 
كان هذا ال�سوؤال مدار بحث عميق يف الدرا�سات 
التي نقراأها عن الرواية العاملية، �سواء اأكانت 
تاأريخية، اأم نف�سية، اأم اجتماعية، اأم �سخ�سية، 
ة  اأم �سريية، اأم مكانية، وفيما اإذا كانت تقليديَّ
البناء، اأم جتريبّية، قدمية االأ�سلوب اأم حديثة، 
اجتماعية التوجهات اأم فردية حم�سورة بفئة 
اأو جماعة.ال �سك، �سن�ساب بالدوران اإذا عددنا 
عليها.  واال�ستغال  وميادينها  الرواية  �سنوف 
العامة  القواعد  وا�سح يف  فهم  البّد من  ولكن 
عندما نكتب رواية ما. فالقواعد ومنذ اأن و�سع 
ديكارت املنهج لفهم اأي �سيء، اأ�سبحت االأ�س�ض 
االإبداعية،  للكتابة  عاملية  �رشوطا  املنهجية  
�ساأنها �ساأن اأية �سناعة من �سبط موادها، كما 
ه  اأنَّ يقول نقادنا العرب االأوائل عن االأدب من 
لبنائها  القواعدية   الن�سب  اإنَّ معرفة  �سناعة، 
كيان  لبناء  وتخطيط  منهجية،  حقيقة  هي 
اأو الن�ض منبنًيا  �سيتكلم، حيث ت�سبح الرواية 
الرواية  جن�ض  على  التعّرف  ميكن  اأ�س�ض  على 

التي  التجريبية،  الرواية  وحتى  منها. 
ا�ست�سهل  ما  مثل  �سهلة  تبدو 

ال  النرث،  ق�سيدة  البع�ض 
فهم  قواعد  دون  تبنى 
املنهجية،  الفو�سى 
الرواية  تكن  مل  اإن 

ت�سع  اأن  لي�ست  فالرواية  اأ�سعب.  التجريبية 
لت�سبح  اأناك،  وتتلب�سهما  و�سخ�سية  حدثا 
اأنت يف كل تفا�سيلها، ثم ت�سعى اإىل اإ�سافات 
ومن  �سيئا  املحورية،  الفكرة  هوام�ض  من 
اأ�سياء، واإ�سافة  تو�سعة يف بيت الن�ض وغرفه 
بفعل  دخلت  اأو  حديًثا  تزوجت  قد  �سخ�سيات 
يفر�سه  كما  ال�سدف  بفعل  اأو  والقرابة  العمل 
ورواية  لرواية،  الناجت  لي�سبح  احلدث،  م�سار 
اأو  ال�سمائر  متعددة  �رشدية  وباأ�س�ض  بف�سول 
يحتاج يف حالة  فاالأمر ال  االأ�سوات،  متعددة 

ال�سياق  يف  القواعد.  اإىل  املت�رشعني  الكتاب 
املتميزة،  العراقية  الرواية  قامت  ذاته، 
وتقوم على فهم جيد باأ�سول الّلعبة الفنّية، 
ذكر  مناذجها-دون  اأف�سل  يف  بدت  حيث 
خ�سية  اجليدين  كتابها  واأ�سماء  الروايات 

الرواية  اإنَّ  اأحد-اأقول  ن�سيان  من 
متتلك  العراقية 

فنّية  اأر�سية 
على  قائمة 
نوعها  قواعد 
بدقة. وهذه ميزة 

تربز  جعلتها 
الروايات  بني 

والثمانينيات  ال�سبعينيات  ويف  العربية، 
ها  الأنَّ ا،  اأي�سً متميزة  العراقية  الق�سيدة  كانت 
كانت  جوارها  واإىل  والقواعد،  الفن  من�سبطة 
التي  العراقية  وامل�رشحية  الق�سرية  الق�سة 
املهرجانات  يف  للعراق  ثقافية  روؤية  اأ�س�ست 
القواعد  ان معرفة  نقول  االأكادميية.  والدرا�سة 
االإنتاج  دفع  بل  جهد،  من  ا  انتقا�سً لي�ست 
عاملية  رواية  لنا  تكون  اأن  باجتاه  الروائي 
على اأر�ض �سهدت وت�سهد خلقا واإنتاجا للكثري 
من ثقافات العامل وموؤ�س�ساته االأنرثويولوجية 
واملثيولوجية، 

واالأ�سطورية.

بغداد_ياسين النصير

هذه املراأة التي تربي الأجيال 
وت�صنع القادة متى يعود 
ا�صمها لمعا يرفرف عاليا 

بعيدا عن كل اأ�صكال العنف 
الذي تتعر�ش له لتهمي�ش 

دورها او ح�صره بالجناب او 
باإلغاء الفكر 

لن تعود ال بعد اأن يتم احداث 
تغيريات جمتمعية هامة 

توؤمن بدور املراأة يف امل�صاركة 
وامل�صاواة والعدالة والق�صاء 

على كل الأ�صاليب التي تقيدها 
وتعامل كاأن�صانة لها احلق يف 

احلياة.


