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ميث��ل م���رح ال�شارع يف الك��وت نافذة م��ن نوافذ 
الإب��داع امل�رح��ي وبواب��ة لنق��د وتق��ومي الواق��ع 
الرقي��ب،  مق���ص  ع��ن  بعي��داً  مظاه��ره  مبختل��ف 
واأ�شح��ت ه��ذه التجربة حتظ��ى بقب��ول العديد من 

املواطنني وحتاكي همومهم.
يف �ش��ارع ال�شف��اف الواقع قبالة نه��ر دجلة و�شط 
مدين��ة الك��وت )180 كل��م( �شم��ايل بغ��داد؛ حي��ث 
تنت���ر الأ�شواق واملقاهي، ومتتزج الألوان باإيقاع 
املت�شوق��ني، ي�ش��ل الفنان��ان امل�رحي��ان "حممد 
الم��ارة" و"جالل ال�شاطي" ع���ر كل يوم جمعة، 
لتهيئ��ة مكان العر�ص وترتي��ب م�شتلزمات جناحه 
واإجراء تدريب��ات م�شبقة، ن�ش��اط اأ�شبوعي ميار�شه 
الإم��ارة وال�شاط��ي وي�شب��ق عر�ش��ًا م�رحيًا و�شط 

ال�شارع.
ت��زداد  الذي��ن  املتلق��ني  قل��وب  يالم���ص  العر���ص 

اأعداده��م ب�ش��كل تدريج��ي، وي�شفي عليه��م روحًا 
جدي��دة، مواه��ب م�رحي��ة �شابة مالذه��ا ال�شارع 
الذي يج�شد �ش��كاًل جديداً من الأ�شكال الفنية، اأو ما 

ي�شطلح عليه ب�م�رح ال�شارع.
يف كل اأ�شبوع تعر���ص الفرق امل�رحية يف الكوت 
فكرة مل�رحي��ة م�شتوحاة م��ن الواقع وامل�رحية  
الت��ي حتمل عنوان "اأمني��ات ل تاأتي" كان بطالها 
�شابان هما علي وحممود، ت�شري احداث الدراما اإىل 
اأنهم��ا خريجا كلية القان��ون بجامعة وا�شط، وهما 

�شديقان لبع�شهما البع�ص منذ خم�شة اأعوام.
عل��ي �شاب مت�شائم يع��اين من تده��ور نف�شي كبري 
ب�شب��ب عدم متكنه م��ن احل�شول عل��ى فر�شة عمل 
مالئم��ة، واآمال��ه باحل�شول على وظيف��ة حكومية 
تنح���ر كلما تقدم ب��ه العمر، لك��ن ق�شته تختلف 
كثرياً ع��ن زميله حمم��ود الذي ت��زوج بعد تخرجه 

م��ن اجلامع��ة م��ن فت��اة ت�شغ��ره ب�شنت��ني، وعنينّ 
مديراً ملكتب والدها ال��ذي ي�شغل من�شبًا رفيعًا يف 

احلكومة.
حي��اة عل��ي تنته��ي غرق��ًا يف البح��ر، بعدم��ا قرر 
الهج��رة ب�شكل غ��ري �رعي خ��ارج الوط��ن للبحث 
عن واق��ع معي�ش��ي اأف�شل، ح��وار امل�رحي��ة ج�شد 
ب�ش��كل كبري ق��راءة لواقع عراقي مري��ر، وما يحدث 
فيه من اأزمات �شيا�شية واجتماعية ونف�شية نتيجة 
ملا ا�شماه كاتب ال�شيناريو "خمرجات املحا�ش�شة 

ال�شيا�شية املقيتة".
جتربة م���رح ال�شارع واحدة م��ن التجارب الفنية 
اجلدي��دة ذات الطابع ال�شعبي، ب��داأت تلقي بظاللها 
يف الواق��ع العراق��ي، عرو���ص م�رح ال�ش��ارع من 
الفعالي��ات املنوع��ة الت��ي ي�شهدها �ش��ارع املدينة 
الثق��ايف كل يوم جمع��ة، ويتفاعل معه��ا اجلمهور 
ال��ذي يتحم��ل م�شاهدة تل��ك العرو�ص وه��و واقف 
على قدميه، عرو�ص ي�شعى من خاللها امل�رحيون 

اإىل نقد ظواهر اجتماعية و�شيا�شية.
ويطم��ح بع�ص امل�رحي��ني الوا�شطيني مبا ميلكوه 
م��ن ن�شو�ص م�رحية لها الق��درة على التاأثري يف 
املتلق��ي، اإىل "اإبراز املعان��اة العامة، ونقد وتقومي 
بع�ص الظواه��ر الجتماعية وال�شيا�شية التي يعاين 
منه��ا العراقي��ون"، كم��ا يق��ول الفن��ان امل�رحي 

ال�شاب حممد الإمارة.
الإم��ارة الذي ي�شعى وزمالوؤه ع��ر عرو�ص م�رح 
ال�ش��ارع، للو�ش��ول اإىل خمتل��ف �رائ��ح املجتمع، 
يقول اإنَّ عرو�ص م�رح ال�شارع باتت حتظى بقبول 
وارتي��اح عام��ة النا���ص، ل�شينّما وهي تنق��د ب�شكل 
جريء بع���ص الظواهر والإخفاقات احلكومية التي 

لها م�شا�ص مبا�ر بحياة العراقيني".
وعن طبيعة املو�شوعات الت��ي ميكن اأن تت�شمنها 
ن�شو���ص م�رح ال�شارع يف الكوت يقول "كل �شيء 
خا�ش��ع للنقد والتقومي، ب��دءاً م��ن الأداء احلكومي 
ولي�ص انتهاء ببع�ص قرارات جمل�ص النواب املثرية 

للجدل، ف�شاًل عن بع�ص الظواهر املجتمعية".
وبينم��ا ين�شغ��ل الإمارة بق��راءة بع���ص الن�شو�ص 
امل�رحي��ة ي�شي��ف قائ��اًل "العرو���ص املقدمة يف 
ال�شارع ل تخلو من وجود م�شاحة عري�شة من الفن 
والإب��داع، خا�ش��ة واأن التفاع��ل املبا���ر من قبل 

اجلمهور، ي�شمح بتقييم فوري للعر�ص".
وم��ن دون اإع��الن ول دعاي��ة م�شبق��ة، يب��داأ كادر 
اأ�شبوعي��ًا بعر���ص م�رحيات��ه املختلف��ة،  العم��ل 
عر���ص امل�رحي��ات ه��و جزء م��ن برام��ج ثقافية 
متنوع��ة يتبناه��ا م��ا ب��ات م��ا يع��رف يف الكوت 
ب��"�ش��ارع دجلة الثق��ايف" الذي حر���ص نخبة من 
مثقفي املحافظة على افتتاحه موؤخراً، بيع الكتب، 
م�رحي��ة،  عرو���ص  و�شعري��ة،  نقا�شي��ة  جل�ش��ات 
جمموع��ة منوع��ة م��ن الرام��ج الثقافي��ة ي�شهدها 

�ش��ارع الثقافة ب�ش��كل اأ�شبوع��ي. وحتر�ص خمتلف 
الفئ��ات العمري��ة يف مدين��ة الكوت عل��ى احل�شور 
والتفاع��ل ب�ش��كل دوري م��ع العرو���ص امل�رحية، 
ومن دون اأية مقدمات يجد مرتادو ال�شارع اأنف�شهم 
م�شدودي��ن لتل��ك العرو�ص، فيما يبق��ى الدور الذي 
يلعب��ه اأع�شاء م�رح ال�شارع كب��رياً، خ�شو�شًا مع 
اإميان املتلقني باإخال�ص و�شالمة نوايا امل�رحيني 
الذي��ن يقفون خل��ف هذا النوع من الف��ن. وتتناوب 
عل��ى تق��دمي العرو���ص امل�رحي��ة الت��ي تخت��زل 
معان��اة جي��ل بالكام��ل، ف��رق م�رحي��ة متنوعة، 
تعال��ج جميعها مو�شوع��ات اجتماعي��ة و�شيا�شية 
واقت�شادية، كالبطال��ة، واأهمية امل�شاركة ال�شعبية 
يف النتخاب��ات، وظواه��ر ما اأنتجت��ه املحا�ش�شة 
الطائفية التي بنيت عليها احلكومات التي تعاقبت 

على حكم العراق، اإىل غري ذلك من املو�شوعات.

 وعل��ى الرغم م��ن ب�شاط��ة م�شتلزمات جن��اح مثل 
ه��ذه العرو�ص، يتطلع القائمون عليها اإىل اأن ت�شهد 
يف امل�شتقب��ل جناحًا كبرياً وتفاع��اًل هائاًل، كونها 

ت�شهم بنقل معاناة اجلمهور ومعاجلة �شلبياته.
الوع��ي  زي��ادة  امل���رح ودوره يف  اأهمي��ة  وع��ن 
ال�شعب��ي يعتق��د الفن��ان امل�رحي ج��الل ال�شاطي 
��ه "ر�شال��ة اإن�شانية وتوعوي��ة مهمتها الو�شول  باأنَّ
اإىل اجلمه��ور مبختلف الطرق، ولعل م�رح ال�شارع 

اأقرب هذه الطرق".
 ال�شاط��ي ال��ذي ع��رف عن��ه نق��ده ال��الذع ل��الأداء 
احلكوم��ي يق��ول ان امل�رح هو م��ن اأف�شل الفنون 
الت��ي تنتقد وتقوم ما نعانيه من م�شكالت الق�شاء 
الظواه��ر  الع��ام وغ��ري ذل��ك م��ن  امل��ال  و�رق��ة 
الجتماعية وال�شيا�شية التي تختزل معاناة النا�ص 
وله��ا م�شا�ص مبا���ر بحياتهم". وم���رح ال�شارع 

اأو م��ا ي�شم��ى الرجتايل، ه��و اأداء م�رحي يعر�ص 
يف الأماك��ن العام��ة املطل��ة عل��ى اله��واء الطل��ق 
دون حتدي��د جمه��ور مع��ني، حيث ميك��ن اأن تكون 
يف مراك��ز الت�ش��وق، مواق��ف ال�شي��ارات، الأماك��ن 

الرتفيهية كاحلدائق، وزوايا ال�شارع.
م��ن جهت��ه يعتقد اأ�شت��اذ النقد امل�رح��ي بجامعة 
وا�ش��ط الدكت��ور ه��ادي عبا���ص ح�ش��ون اأنَّ اأهم ما 
يف ه��ذا الن��وع م��ن الفن هو"الغ��اء امل�شاف��ة التي 
تف�ش��ل اجلمه��ور ع��ن كادر العم��ل، لي��رتك هو يف 
خلق اأح��داث امل�رحية وتفاعالته��ا". اأ�شتاذ النقد 
امل�رح��ي يقول اإن م�رح ال�ش��ارع ميكن اأن يكون 
منا�شبة ل�شقل مواهب امل�رحيني وتعلمهم كيفية 
ا�شتقط��اب اجلمه��ور وتفاعل��ه م��ع م��ا يط��رح يف 
م���رح ال�شارع م��ن م�شام��ني خمتلفة، مبين��ًا اأنَّ 
"م�رح ال�شارع فيه م�شاحة كبرية من احلريات".

في الكوت.. مسرح الشارع بوابة شعبية تحاكي هموم الواقع
الجورنال – متابعة 

نشالون خفيفوا الحركة يعززون ظاهرة "فوهات الموت" في بغداد 
ومحافظات أخرى

المنجز األدبي النسوي ..صوت مقموع يبحث عن حضور وانتشار 

 وقالت مدير الإعالم بالأمانة حكيم عيد الزهرة 
وبجهودها  تعمل  بغداد  "اأمانة  اإن  بيان،  يف 
الذي يح�شل يف  النق�ص  و�شد  تهيئة  الذاتية يف 
اأغطية املنهولت، غري اأن بع�ص �شعاف النفو�ص 
�شبكات  فوهات  اأغطية  ب�رقة  يقومون  الذين 
اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  والأم��ط��ار  ال�شحي،  ال�رف 
عن  ف�شاًل  املياه  طفح  وحدوث  اخلطوط  اإن�شداد 
تعر�ص حياة املدنيني ل�شيما الأطفال اإىل خطر 

ال�شقوط فيها".
تدعو  بغداد  "اأمانة  اأن  الزهرة،  عبد  واأ�شاف 
الأخرى  الأمنية  واجلهات  بغداد  عمليات  قيادة 
�شعاف  واإعتقال  ردع  يف  معها  التعاون  اإىل 
منهولت  اأغطية  ب�رقة  يقومون  الذين  النفو�ص 
اإىل  م�شريا  والأمطار،  ال�شحي  ال�رف  �شبكات 
�شتقوم  القانونية  الدائرة  وعر  بغداد  اأمانة  اأن 
يف  ظهروا  الذين  �شد  ق�شائية  دعوى  بتحريك 
املراقبة  كامريات  من  امل�شجلة  الفديو  مقاطع 
وهم يقومون ب�رقة اأغطية املنهولت لعتقالهم 

وتقدميهم اإىل الق�شاء لنيل جزائهم العادل".
�رقة اأكرث من 50 غطاء يف دياىل

ويف اأحياء تابعة ملحافظة دياىل �شمايل بغداد، 
اإ�شبوعني،  غ�شون  يف  غطاء   50 من  اأكرث  �رق 
بح�شب دائرة جماري غرب بعقوبة، التي اأطلقت 

بدورها حملة لوقف ال�رقة. 
وقال مدير جماري غرب بعقوبة وليد الزهريي، 
اإن "اكرث من 50 من اأغطية املنهولت للمجاري 
املفرق-  )املعلمني-  بعقوبة،  غرب  احياء  يف 
الكاطون( �رقت يف غ�شون ا�شبوعني ما دفعنا 
اإىل اإطالق حملة وا�شعة ملعاجلة الو�شع لتفادي 
وقوع حوادث مميتة خا�شة وان وجود منهولت 

بدون اأغطية م�شدر خطر على الأهايل".
موؤخرا  نظمت  بعقوبة  جم��اري  ك��وادر  وكانت 
اأغطية  �رقة  ملف  ملعاجلة  وا�شعة  حمالت 
كبري  ب�شكل  م��وؤخ��را  تفاقمها  بعد  املنهولت 
حت�شبا من وقوع اأي حوادث كما ح�شل يف بغداد 

والب�رة.
اأبرز احلوادث

امل��وت، هو  اإىل  اأدت  التي  احل��وادث  اأب��رز  وم��ن 
ماي�ص  اآي��ار/  يف  الديوانية،  مدينة  يف  ماحدث 
املا�شي، حيث لقي �شابط برتبة عقيد م�رعه 
اإنقاذ طفلني �شقطا  يف املجاري جراء حماولته 
م��ن خ���الل اإح����دى ف��وه��ات جم���اري ال�����رف 
احلادثة  اإثر  وعلى  بعد،  فيما  وتوفيا  ال�شحي، 
ب�شبب  املجاري  مدير  املحافظة  جمل�ص  اأق��ال 

الإهمال.

تويف  ال��ع��راق  ج��ن��وب  الب�رة  حمافظة  ويف 
اإثر نزولهم مل�شاعدة طفل تويف  اأ�شخا�ص  ثالثة 
اأي�شًا اثر �شقوطُه يف "منهولة جماري" مبنطقة 
معظم  �رقة  وال�شبب  الب�رة،  و�شط  املوفقية 

اأغطية فوهات املجاري. 
ويف حادث منف�شل تويف اإثنان من عمال دائرة 
اإختناقهما  اإث��ر  الب�رة،  يف  ق�ر  اأم  جم��اري 
ال�رف  �شبكات  اإح��دى  داخ��ل  عملهما،  خ��الل 
ال�شحي، ووقع احلادث عندما قام اأحد العاملني 
يف  ال�شحي  ال�رف  �شبكة  اإىل  دخوله  واأثناء 
والإغماء  الختناق  اإىل  تعر�ص  الناحية،  مركز 
تعر�شه  اإىل  اأدى  م��ا  اإن��ق��اذه،  زميله  وح���اول 

ا ووفاتهما باحلال. لالإغماء اأي�شً
ب�شهر  ب��غ��داد  يف  وق��ع��ت  �شهرية  ح��ادث��ة  ويف 
�شباط/ فراير عام 2016، تويف �شابني وطفل 
�شليخ  مبنطقة  املجاري  بفتحات  �شقوطهم  اإثر 
احلادث  اإثر  على  فيما  العا�شمة،  �رقي  �شمال 
الأعظمية ومعاونه  "�شحب يد" مدير عام بلدية 

من العمل يف اإدارة املجاري.
وبغ�ص  "الأمانة  اأن  حينها  يف  الأمانة  وقالت 
اأن  ترى  احلادث  هذا  ح�شول  اأ�شباب  عن  النظر 
هناك تق�شرياً من قبل بع�ص املعنيني يف الدائرة 
الوقائية  الإج����راءات  اإتخاذهم  لعدم  البلدية 

املنا�شبة".
يرى  بغداد  العا�شمة  �شوارع  يف  يتجول  ومن 
ال�رف  جماري  فوهات  من  الكثري  عينه،  باأم 
الرئي�شية  ال�شوارع  يف  اأغطية،  ب��دون  ال�شحي 
اأمانة بغداد  الأحياء والأزقة، وكلما قامت  ويف 
حني،  بعد  �رقاتها  تتم  جديدا  اأغطية  بو�شع 
ومل ت�شلم اإل الأغطية القريبة من نقاط التفتي�ص 
الع�شكرية اأو مراكز واأق�شام ال�رطة، ويف الأحياء 

ال�شعبية املكتظة يف ال�شكان.

�شكل املنجز الن�شوي يف العراق ملمحا من املالمح 
الدبية العربية على مدى العقود املن�رمة.

وجنحت الكاتبة العراقية يف و�شع ب�شمتها على 
الكتب  ع�رات  فاأ�شدرت  العراقي  الدب  خارطة 
يف  و�شاركت  الدبية  اجلوائز  من  العديد  ونالت 
لتعك�ص  وعاملية  وعربية  حملية  مهرجانات 
�شورة املراأة العراقية املثقفة على الرغم من كل 
مامرت فيه من ظروف ع�شيبة اأ�شهمت يف ن�شج 
 ، الكاتبات  من  غريها  على  وتفوقها  نتاجاتها 
الن�شطة  متابعة  على  العراقية  الكاتبة  داأبت  كما 
وجميع  املتنبي  �شارع  بها  يحفل  التي  الثقافية 
حظيت  وباملقابل  الثقافية  واملراكز  املوؤ�ش�شات 
ب��الأدب  واملهتمني  ال��ق��راء  مبتابعة  نتاجاتها 

عموما وبالأدب الن�شوي خ�شو�شا ..
�شعوبة الت�شويق 

هناوي  نادية  الدكتورة  والناقدة  الكاتبة  ترى 
�شعدون ان الكاتبات العراقيات جنحن يف تاأ�شي�ص 
اأ�ش�شه وخوا�شه فمن حربية حممد  اأدب ن�شوي له 
التي كتبت اول ق�شة ق�شرية بعنوان ) من اجلاين( 
يف عام 1954 ، مرورا بليلى عبد القادر �شاحبة 
الربيعي  وم��ائ��دة   1957 ع��ام  )ن��ادي��ة(  رواي���ة 
وروايتها  املانع  و�شمرية  احلب(  )جنة  وروايتها 
مثلت  1972التي  عام  والالحقون(  ال�شابقون   (
ثم  الن�شوية  ال��رواي��ة  يف  الفنية  ال��ري��ادة  بداية 
القا�شات  اىل  و�شول  �شر  و�شبيحة  الهدى  بنت 
الثمانينيات الالئي ار�شني الهوية الدبية الن�شوية 
الن�شاء  ع��امل   ( برواياتها  الدليمي  لطفية  مثل 
الوحيدات( و)من يرث الفردو�ص( و)بذور النار( و) 
العامل  برواياتها)  ومي�شلون هادي  �شيدات زحل( 
العيون  و)  الر���ص(  مواقيت  و)  واح��د(  ناق�شا 
ال�شود( و)نبوءة فرعون( وعالية ممدوح يف رواية) 

حمبوبات( وابت�شام عبد اهلل يف رواية )الآخر يف 
وارادة  ح�شني  وهدية  اخل�شريي  وبتول  امل��راآة( 
الت�شعينيات  ، والقا�شات  اجلبوري وعالية طالب 
وقا�شات مابعد التغيري من امثال انعام كجه جي 

وهيفاء زنكنه وفاتن اجلابري وغريهن ".
باجتاه  الروائيات  تلكم  روؤى  "توحدت  وا�شافت 
وطرحت   ، ال��ب��وح  نحو  والق��ب��ال  القمع  رف�ص 
خمتلفة  اجتماعية  ق�شايا  الن�شوية  ال��رواي��ة 
كق�شية الهوية وت�شظيها والعنف واآثاره واحلرب 
الن�شائي  اخلطاب  ق�شايا  من  وغريها  واحل�شار 
:ماكتب  ان  اىل  م�شرية   " ال�شتعماري  مابعد 
نقدية  وبق�شدية  قليال  كان  الرث  املنجز  هذا  عن 
التي  الأدبية  امل�شاحة  مع  يتنا�شب  ومل  خال�شة 
ي�شغلها عراقيا وعربيا، فهو قليل ن�شبيا بالقيا�ص 
املرموقني  العراقيني  الدب���اء  ع��ن  ماكتب  اىل 
اأمرا حمتما الهتمام بهذا املنجز  ...من هنا بات 
ت�شجيع  عن  ف�شال  الكاتبات  الديبات  دعم  عر 
ل�شيما  حية  لغات  اىل  الن�شوي  ل��الأدب  الرتجمة 
الوعي  من  ن��وع  ليجاد  والفرن�شية  الجنليزية 

بالذات وحتقيقا للتوا�شل املعريف .
ان  ط��ال��ب  عالية  ال��روائ��ي��ة  ت��رى   ، جهتها  م��ن 
تتحمل  اأن  يتطلب  الثقايف  بالواقع  "الرتقاء 
يف  م�شوؤوليتها  والثقافية  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
و�شع اخلطط والهتمام باجلوانب الثقافية للمراأة 
املجتمع  منظمات  دع��م  ���رورة  على  موؤكدة   ،
وان  خا�شة  الثقايف  بال�شاأن  املعنية  امل��دين 
القيود والعراف  املراة املثقفة لتزال تعاين من 
املجتمعية التي حتد من انت�شار منجزها البداعي 
الذي  الوا�شع  الثقايف  النفتاح  من  الرغم  على 

�شهدته منذ عام 2003 يف �شتى املجالت ..".
ان  ممتاز  جمانة  ال�شابة  الكاتبة  توؤكد  بينما 
"عملية ت�شويق املنجز الدبي باتت اكرث �شعوبة 
جدا  كبرية  ا�شبحت  وال�شوق  مفتوح  الف�شاء  لأن 

�شعبا  بات  فالتحدي  لهذا  للجميع  متاحة  وهي 
بالداء  والتميز  اخل�شو�شية  ان  اىل  م�شرية  جدا 
ب�شكل  لنف�شه  ت�شويقه  للكاتب  ت�شمن  من  هي 
املن�شة  وتلك  القناع  امكانية  عن  ف�شال  جيد 
التي تتيحها مواقع التوا�شل الجتماعي كو�شيلة 

للت�شويق  يف دور الن�ر". 
اىل  اخلا�شة  واملكتبات  الن�ر  دور  انت�شار  واأدى 
املن�شورة وبالتايل  الأدبية  النتاجات  ن�شبة  تزايد 
متكنت املراأة العراقية الكاتبة من مناف�شة الكاتب 
نتاجاتها  اقتناء  على  القبال  فمامدى  العراقي 

وقراءتها ؟.
مكتبة  و���ش��اح��ب  "نا�ر  القي�شي  اأك���رم  ي��رى 
�شهدت  الخ���رية  "الفرتة  ان  )م��ي��زوب��وت��وم��ي��ا( 
والكاتبة  الديبة  العراقية  للمراة  ملحوظا  ن�شاطا 
 ، والرواية  والدرا�شات  والق�شة  ال�شعر  جمال  يف 
فهناك ن�شاط ن�شوي كبري ومهم ومبيعاته ممتازة 
وا�شماء  ح�شن  بلقي�ص  امثال  من  ن�شوية  لأ�شماء 
ميخائيل  دنيا  وال�شاعرة  ابراهيم  ووداد  ح�شن 
ال�شيباين وزينب الربيعي وميالد الربيعي  و�شمية 
ور�شمية حميب�ص ف�شال عن كتاب ) العراق مابني 
،ي�شاف  بورتر  اأمل  للكاتبة  العامليتني(  احلربني 
نتاجات  م��ن  املكتبات  يف  م��اي��وج��د  ذل��ك  اىل 
امثال لطفية  العراقيات املعروفات من  الكاتبات 
الدليمي ومي�شلون هادي وبتول اخل�شريي وهدية 
اأور  دار  مدير  خماط  �شالم  النا�ر  اأما   ." ح�شني 
للطباعة والن�ر فيوؤكد ان للمراأة ن�شيبا كبريا من 
الكتب  من  الع�رات  اأ�شدرت  فقد  الدار  مطبوعات 
عن  ف�شال  العراقيات  للكاتبات  والدبية  العلمية 

ن�ر نتاجات اأدبية لديبات عربيات اأي�شا ..
الدب  ان  الن�شري  يا�شني  الناقد  يرى   ، من جهته 
التي ت�شادر  الن�شوي يظهر غالبا يف املجتمعات 
مقموع  ك�شوت  فيرز   ، وحريتها  امل��راأة  حقوق 
يطالب باأب�شط حقوقه وهو ان يعلن راأيه دون اأي 
، لكنه على م�شتوى الفنية جند ان  اأحد  رقيب من 
الرجال  �رد  لميتلكها  تعبريية  خ�شو�شية  له 
تتحد  التي  تلك   ، النثوية  نغمته  له  ان  منها   ،
ومنها  وهويتها  وحاجاتها  املراأة  بخ�شو�شيات 
يف  الرجال  �رد  نغمة  من  اأه��داأ  دائما  نغمته  ان 
الق�شايا ال�شيا�شية والجتماعية والفكرية ، ومنها 
جن�شيا  مقموع  فهو  عال  ب�شوت  حتدثت  وان  انه 
واجتماعيا خا�شة يف جمتمعات مثل جمتمعاتنا 
 ، والدين  والتقاليد  العرف  يوؤطرها  يوؤطرها  التي 
فيها  تقمع  التي  املجتمعات  يف  امل��راأة  ان  كما 
امل�شريية  الق�شايا  يف  وا�شحا  �شوتا  لمتلك 
والثقافية  والقت�شادية  كال�شيا�شية  الكبرية 
داخلها  ومن  داخلها  عن  دائما  حديثها  ويكون 
نغمة  تغلب  اذ  ذات��ي  غري  �شوتها  ماجند  ون��ادرا 
الأنا على �شياق حديثها وتوؤ�ش�ص لنف�شها قناعات 
الثانية بعد  ..وهكذا ياتي �شوتها بالدرجة  ثابتة 
�شوت املوؤلف حني يتبناها كاتب ما يف ن�ص اأو 

مو�شوع".

بغداد - عادل فاخر 

 الجورنال -  متابعة 

توسعت ظاهرة سرقة أغطية 

مجاري الصرف الصحي في 

بغداد ومحافظات أخرى،  األمر 

الذي يشكل تهديداً قد يؤل الى 

موت مستخدمي الطرق العامة 

ومصدراً للقلق.  

كل ما وضعت دوائر البلدية 

غطاء تمت سرقته من قبل 

أشخاص امتهنوا نشلها بغية 

بيعها أو صهرها مجددا، وفيما 

أعلنت أمانة بغداد، عزمها 

مقاضاة أشخاص ظهروا في 

مقاطع فيديو وهم يسرقون 

أغطية شبكات الصرف الصحي 

في العاصمة، أشارت إلى أن تلك 

األفعال تؤدي إلى تعريض حياة 

المدنيين إلى الخطر وإنسداد 

الخطوط وطفح المياه.
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