
�ضمن فعاليات مهرجان 
�ملر�أة )جتلياتهن( �ألقى 

�أربعة �ضعر�ء ق�ضائدهم 
وهم عارف �ل�ضاعدي 

ومرو�ن عادل، وعلياء 
�ملالكي و�ضمر قند 

�جلابري،وقد نالت 
�لقر�ءة �إعجاب �حل�ضور 
�لذي �كتظت به حد�ئق 

�لكلية، و�أبدى �ربعتهم 
�آر�ءهم حول �ملهرجان 

و�أهميته ننقلها هنا.

م�ضاركتي �إ�ضافة جميلة 
يل  تعني  و�أك��ادمي��ي��ًا  ���ش��اع��رً�  م�شاركتي 
�ل��ك��ث��ر ذل����ك ح���ن ت��ف��ت��ح ث��غ��رة �جل����د�ر 
لأك���ادمي���ي م��ن خ���ال م���ؤ���ش�����ش��ة )�مل���دى( 
م��ه��م��ة وكبرة  �أ���ش��ي��اء  ت��ع��ن��ي  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�جلامعة  �إن��غ��اق  بتح�ل  ت�شاهم  ورمب��ا 
�لريادي يف  �ل��دور  و�إع��ادة  �نفتاحها  �ىل 
�لبد�عية  �ل��ظ����ه��ر  ومتابعة  �ل��در����ش��ة 
�شاعرً�  يل  بالن�شبة  �مل�شاركة  و�لثقافية. 
يف  ود�ف��ئ��ة  جميلة  �عتربها  �إ�شافة  ه��ي 
كلية جمملها من �لبنات وهي كلية �لرتبية 
يف  وتتدفق  تنم�  فالق�شيدة  بنات،لذلك 

مثل هكذ� �أج��ء.
�ل�ضاعر/ عارف �ل�ضاعدي

�ضعيد بهذ� �لن�ضاط  
حا�شنة  م���ع���ل����م  ه�����  ك���م���ا  �جل���ام���ع���ة 
للنقا�شات  وم��ن��ب��ع  م�����ش��ب  ه��ي  للثقافة 

يخ�شني  �لآخ��ر  �لأم��ر  �أم��ر،  هذ�  �لثقافية 
ه��ذ� �جلمع  �أك���ن بن  �أن  وه���  �شخ�شيًا 
من �أرباب �لثقافة �لكادميية وهذ� �جلمع 
�جلميل ك�ننا يف كلية للبنات وتعرف �أن 
�ل�شعر د�م وحام ط��ل عمره �لط�يل ح�ل 
�ملر�أة و�جلمال حتى يف �أغر��شه �لأخرى 
ل  �أن  �متنى  �مل��ر�أة  عن  بعيدة  تبدو  �لتي 
نك�ن �شي�فًا ثقاًل على قل�ب �مل�شتمعن 
بهذ�  �شعيد  �أن��ا  �مل�شتمعات  وخ�ش��شًا 

قبل  من  و�لرعاية  �لتبني  وبهذ�  �لن�شاط 
)�ملدى(  م�ؤ�ش�شة  مثل  ر�شينة  م�ؤ�ش�شة 

ملثل هذ� �ملهرجان.
مرو�ن عادل حمزة

لنا �ضوت ي�ضمع
غ���ر  ل�����ن�����ا  ل����ي���������س  ج������دي������د  ع�����ه�����د  يف 
�جل������ه������ات  ك���������ل  يف  ن���������اأم���������ل  �أن 

�جلزء  ل��دور  عرفانًا  تلتفت  �ن  �مل�ش�ؤولة 
�جلميل يف حياة �لعر�ق تلك �حلياة �لتي 
وحتمل  �شرب  ل���ل  ب�شام  لتمر  كانت  ما 
و��شحًا  كان  �لتق�شر  لأن  �مل��ر�أة  وجه�د 
ي��ح��م��ل غر  �مل��ا���ش��ي��ة ل  �ل�����ش��ن����ت  يف 
�شكلية  مهرجانات  �ىل  تف�شي  �شعار�ت 
لنا  �أن  ك��ام��ر�أة  �أدرك��ت  �ل�قت  مع  ولكني 
ويعمل  وبه  له  يهتم  وكيانًا  ي�شمع  �ش�تًا 
و�مل�ظفة  و�لطالبة  �ل�شابة  للمر�أة  لأجله 

�حلياة  تنل حظها يف  و�لتي مل  و�لأرملة 
لها  ي��ق��دم  �ن  ي��ري��د  م��ن  لها  ك��ان  �لعلمية 
مهرجانًا حقيقيًا وينظم له بالعمل �لدوؤوب 
ويك�ن �شامًا كما حتتاجه دون �أن تنطقه 
�لي�م  �إذن  لأجله  للعمل  �ملجال  لها  ويتاح 
بالهتمام  رغبتي  يلبي  مهرجانًا  �ح�شر 
فه� يت�شمن �عماًل فنية ويدوية و�شعبية 
للف�ت�غر�ف  ومعر�شًا  للكتاب  ومعر�شًا 
وعر�شًا لأغان تخ�س �ملر�أة و�شعرً� جميًا 
�لعميق  �شكري  �أج��ل��ن��ا...  م��ن  للعاملن 
�لأر�س  ه��ذه  يف  �ش�تًا  لنا  ب��اأن  وفرحي 

ويف هذ� �لبلد �جلميل.
�ضمر قند 
�ضاعرة وقا�ضة/بغد�د

لهن عيدهن ولنا ق�ضائدنا  
رحاب  يف  باملر�أة  نحتفي  �ن  �جلميل  من 

يف  �مل�شتمر  وج�دها  بد�فع  �ملر�أة..وهذ� 
�ملر�أة  حق�ق  منظمات  مثل  �ملحافل  هذه 
وكما ن�شاهد �لآن يف كلية �لرتبية للبنات 
�حتفالتنا  يف  يك�ن  �أن  نرج�  �أننا  غر 
�ل��ت��ي رمب���ا و���ش��ل �ل��ي��ه��ا �مل���د �ل���ذك����ري � 
�ن  نرغب  فنحن  للمر�أة..  �ش�رة جمن�شة 
تق�دها  �لتي  باإن�شانيتها  باملر�أة  نحتفي 
�ىل وج�د �أكرب ومتكنها من �لتحليق يف 

عامل �أرحب..
قل�بنا  �أب����ب  فتح  من  لنا  بد  ل  ك�شعر�ء 
و�ن  تعبث  ل  �لتي  �ملهمة  �لطرقات  لتلك 
عبثت �شت�شاك�س �حامنا.. فاألف حتية لها 

يف عيدها ولنا يف ق�شائدها.. 
يحتفلن  وه��ن  �ل��ع��امل  ن�شاء  لكل  فمرحى 
�لرجل  لهذ�  �وًل  وهنيئًا  و�جلمال  بالرقة 
�لذي منحه �لله هذه �لزهرة كي تتفتح يف 

عامله.
علياء �ملالكي 
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وكان مل�ش���رحية )يف مدينت���ي( �إخ���ر�ج �أب���� ذر 
جا�ش���م وتاأليف ح�شن جا�ش���م من كلية �لفن�ن 
�جلميل���ة ن�ش���يب يف عرو����س �ملهرج���ان حيث 
�أدى ممثل� �مل�شرحية عر�شهم يف �له��ء �لطلق 
�أم���ام طلب���ة �جلامعة �لذي���ن �حتف����� بالعر�س 

وتفاعل����� مع���ه وعن �مل�ش���رحية يق����ل م�ؤلفها 
ح�ش���ن جا�ش���م: �أن فكرته���ا تتحدث ع���ن �مر�أة 
متزوجة من رجل يعاين من �ش���لل وعدم قدرته 
عل���ى �لنط���ق �أثر ح���ادث �ختطاف وه���ي تعمل 
مهند�ش���ة يتعر����س �بنه���ا للخط���ف ويت�عده���ا 

�خلاطف����ن باأنه���م لن يرتك����� ولدها ما مل 
ترتك عملها فرتف�س )ب�ش���مة يا�ش���ن( بطلة 
�لعمل �لر�ش����خ وتق���اوم �إىل �أن تنجح يف 
تخلي�س �بنها بنف�ش���ها وتقتل �خلاطف بعد 

�شر�ع يدور  بينهما.     

)فـي مدينتي( م�ضرحية فـي الف�ضاء الطلق

يف اليوم الثاين والأخري 
من املهرجان ا�ستطلعت 

)املدى( اآراء عدد من 
الطالبات يف الكلية والالتي 

اأبدين اعجابهن بهذا 
املهرجان ومتنني اأن تكون 

هناك  مهرجانات اأخرى.

يوم جميل 
مهرج���ان يق���در في���ه �ملجتم���ع �مل���ر�أة 
ويعزز من مكانتها ك�نها �إن�شانة ولها 
دور كب���ر يف �لنه�ش���ة �أنه فع���ًا ي�م 

جميل وخمتلف وي�شتحق �لعجاب.

دالل عبا�س

تكرمي للمر�أة
هذ� �ملهرجان تكرمي للم���ر�أة �لعر�قية 
�لتي عان���ت �لكثر وه���ي بحاجة �ىل 

تق���در  �لت���ي  �ملهرجان���ات  ه���ذه  مث���ل 
جه�دها.

طيبة حممود عبد

حافز للمر�أة
ه���ذ� �ملهرج���ان حاف���ز للم���ر�أة يف ظل 
هذه �لظروف �ل�ش���عبة �لت���ي مير بها 
�لعر�ق ب�ش����رة عامة و�ملر�أة خا�ش���ة 
وه���� يع���رب عن �ح���رت�م �ملجتم���ع لها 

ك�نها �لأم و�لأخت و�لزوجة.

�آالء عبد �لرز�ق

دعم لقدر�ت �ملر�أة
�أنه �هتمام ثقايف ر�ئع باملر�أة وخط�ة 
ر�ئعة لدع���م قدر�تها �لتي ل تقل حتمًا 
عن ق���در�ت �لرجل وم���ن خاله ميكن 
�لتعرف على �شخ�شية �ملر�أة �حلقيقية 

وفاعليتها يف �ملجتمع.
دنيا �أيوب

خطوة جيدة
ه���ذ� �ملهرج���ان �لثقايف خط����ة جيدة 
للت��ش���ع يف �مت���د�د �لثقافة و�لتعرف 

على �لثقافة �لعربية  ب�ش���كلها �ل���شع 
ع���ن طري���ق �إقامة خمتلف �لن�ش���اطات 
�لعلمي���ة و�لثقافية و�أمتنى �أن تتعرف 
من خالها ه���ذ� �ملهرجان على ثقافات 

�أخرى.

وديان هادي حمزة

دالالته كبرية
�أن ه���ذ� �ملهرج���ان ل���ه دللت كب���رة 
�لت���ي من���ر  �لي���ام  ه���ذه  خا�ش���ة يف 

به���ا وه���ي �ي���ام خما�ش���ات �شيا�ش���ية 
�ملهرج���ان  ه���ذ�  وح���اول  و�نتخابي���ة 
�أن  ي�ش���لط حزمة �ل�ش����ء على �لعتمة 
�لت���ي حت���اول �أن تل���ف ه���ذ� �ل�ج����د 
ونح���ن نرج� م���ن جميع �مل�ؤ�ش�ش���ات 
م�ؤ�ش�ش���ة  ح���ذو  حت���ذو  �أن  �لثقافي���ة 
)�ملدى( باإقامة �لحتفالت يف �ش���بيل 
تن�ي���ر �لعق�ل �لظامية �لتي ما ز�لت 
ت�ش���ت�عب وترن� �ىل �لأفق ب�ش���فافية 
م���ن �ج���ل م�ش���تقبل ي�ش���نع ويرتق���ي 
بثقاف���ة �لطال���ب ومن بعد ت�ش���ب هذه 
�لثقاف���ات �ىل �لن�ش���ان �لعر�قي �لذي 

عانى �لكثر م���ن �لتغييب و�لتهمي�س 
و�أق�ش���د بذلك �ملر�أة �لتي عانت �لكثر 

من �حلروب و�لفجيعة.

�ضبا عالء

مبادرة جميلة
مهرجان ي�ش���جع على �إظه���ار �مل��هب 
وللم���ر�أة بالذ�ت وه� مب���ادرة جميلة 
وممتع���ة ك�ن فقر�ت �ملهرجان من�عة 
وم�ش���لية �إ�ش���افة �ىل ك�نه���ا ثقافي���ة 

تغذي �لطالب باملعل�مات.
ب�ضرى �ضامي م�ضلم

مهرجان �ضنوي مميز 
�ملهرج���ان �لثقايف للم���ر�أة كان خط�ة  
جي���دة يف �لتحفي���ز عل���ى �ل�ش���تمر�ر 
يف �إقامة �لن���دو�ت �لثقافية و�لعلمية 
ون�ش���اط جي���د يف حرك���ة �مل�ؤمت���ر�ت 
�لت���ي تق���ام يف �جلامع���ات وه���� م���ن 

�ملهرجانات �ل�شن�ية  �ملتميزة.
مرح حممود

اآراء الــــطــالــبــــات فـي

بالت�ضفيق ــور  احلــ�ــض اأكـــف  يــلــهــبــون  ــران  ــاع ــض و� ــاعــرتــان  �ــض

�قيمت ور�شة فكرية ح�ل رو�ية )ن�شاء �لعتبات( 
فيها  وحت��دث��ت  م������ش��ى،  ل��ق��اء  د.  عليها  ����ش��رف��ت 
لقاء  د.  ل��ل��ب��ن��ات.  وق��ال��ت  �ل��رتب��ي��ة  كلية  ط��ال��ب��ات 
يف   2003 عام  يف  �لرتبية:  كلية  ��شتاذة  م��شى 
�لكاتبة  عنها  تعرب  �ن  �ر�دت  �لتي  �لرو�ية  حم�ر 
تنتج  �لتي  �مل�ؤملة  وظروفها  �حلروب  �شغط  وعن 

عنها �لك��رث. 
ت��ن��اول��ت �لرو�ية  ق��ال��ت:  �ق��ب��ال ���ش��ادق  �ل��ط��ال��ب��ة 
حياة �مر�أة عر�قية منذ �شباها وق�فا عند �حدى 
حل  م��اذ�  ت��رى  �لعر�قية  ..�مل���ر�أة  عمرها  حمطات 

بها؟ وكيف عا�شت؟ 
�لك��رث  �شفهت  ن�شاء  �لدنيا،  بها  تقلبت  وكيف 
��ش��قهن على �لدروب �مل�حلة و�لعتبات �لعتيقة 

ولد  �و  زوج  ذكرى  لإحياء  مرفاأ  باتت  �لتي 
�لخر..  �لعامل  �ىل  �لرحيل  على  �جرب 

�لن�شاء �لعر�قيات ن�شاء �عت�شرت 
�حلروب قل�بهن دون رحمة، 

يف �لرو�ية و�جهت �لبنت 
م�������ش���ر �م����ه����ا ب��رغ��م 

�خ�����ت�����اف �ل����زم����ن 
وت����ط�����ر �حل���ي���اة 
و�ختاف �مل�شت�ى 

�ملعي�شي..
ع���دن���ان �شهاد �م����������������������������������������������������������ا 

ن�شاءها  ح�شن  هدية  �أجل�شت  �لخرى  هي  فقالت 
على عتبات رو�يتها وهن يروين ق�ش�شهن �لاتي 

�لتي  �لظروف  �و  �شخ��شهن  �ختلفت  و�ن 
�حت�تها  �ل��ت��ي  �لم���اك���ن  �و  ب��ه��ن  حت��ي��ط 
و�لفر�ق  و�ل�شى  باحلزن  ت�حدت  ولكنها 
جر�ء  ��شابهن  �ل��ذي  �لعاطفي  �ل��ف��ر�غ  �و 

مل  �لتي  �لعبثية  �حل���روب  ب�شبب  ترملهن 
حترق �لم��ل و�لرجال فقط بل مزقت �لدفء 
و�مل�دة و�لر�أفة �لتي ربطت كل ن�شاء �لعتبات 

مع رجالهن..
و�خر� حتدثت مها فا�شل قائلة: )رو�ية 

متناول  يف  تقع  �ن  �متنى  جدً�  جميلة 
جميع �لطالبات من ق�شم �للغة �لعربية 

بينت �حلالة  لأنها  �لق�شام  بقية  �و 
�لعر�ق  عاناها  �لتي  �لجتماعية 

�لعر�قية  �مل��ر�أة  ق���ة  وبينت 
�ل�شعبة  �ل��ظ��روف  يف 

�لظروف  ه���ذه   ،
�ل������������ت������������ي 

ي�شتطيع  ل
�حد حتملها، من 
فقد�ن �خ �و زوج �و 
ترك �لبلد و�لهجرة �ىل 
بلد �خر �متنى من �جلميع �ن 

يقر�أ �لرو�ية. 

فـي لـــقــطـــاترواية )ن�ضاء العتبات( فـي مداخلة نقدية للطالبات 

* �حل�ضور يف �ليوم �لثاين للمهرجان كان كثيفًا، بعد �ن �أخذت �أ�ضد�ء �لفعاليات يف 
�ليوم �الأول بالتد�ول بني طالبات �جلامعة، وكان عدد �لو�قفني �أكرث من �جلال�ضني.

* بد�أ �ملهرجان �ضباح يوم �أم�س، بدبكة عربية وكردية من قبل طالبات �جلامعة 
على نحو عفوي �بتهاجًا باملنا�ضبة �لتي خلقت �جو�ء جديدة وجميلة يف �حلرم 

�جلامعي الول مرة.
* �لكثري من طالبات �جلامعة حملن موبايالتهن و�ضرن ي�ضورن فقر�ته 

�لفنية،لتبقى ذكرى توثق �لفرح و�البتهاج �لذي مالأ �أركان جامعة بغد�د.
* �ضهد معر�س �لكتب �لذي نظمته �ملدى يف �أروقة �جلامعة �ضمن فعاليات 

�ملهرجان، �قبااًل كبري�ً على �ل�ضر�ء و�الطالع على �لكتب �جلديدة.
�جلل�ضات �لنقدية و�حلو�رية �لتي نظمت، �ضهدت مد�خالت فاعلة 
لطالبات �جلامعة �ثبنت فيها مدى �طالعهن وثقافتهن �لتي نالت 

�إعجاب ��ضاتذتهن.
* ع�ضو�ت �لهيئة �لتح�ضريية للمهرجان من منت�ضبات و��ضتاذ�ت 

�جلامعة، كّن كنحالت ن�ضيطات يدرن بني �أروقة �ملهرجان 
وينظمن كل �ضيء.

* خالل فقرة توزيع �جلو�ئز وفق �أور�ق �ليان�ضيب �لتي 
وزعتها موؤ�ض�ضة �ملدى بني جمهور �حلا�ضرين كانت معظم 

�جلو�ئز من ن�ضيب �لطالبات �للو�تي فزن بها مرتني، 
�الأوىل لفوزهن و�لثانية الن �لهدية كانت عبارة عن 

كتب قيمة من مكتبة �ملدى، وقام بتوزيع �لهد�يا 
بني �لفائز�ت مديــر �د�رة �ملدى رعد حممد ح�ضن.

* يف �ليوم �الأول من �ملهرجان، قدمت طالبات 
معهد �لفنون �جلميلة للبنات،فعاليات غنائية 
باللغتني �لعربية و�لكردية، باأ�ضر�ف مديرة 
�ملعهد كرمية ها�ضم. ونالت هذه �لفعاليات 

��ضتح�ضان �جلمهور �لذي تفاعل معها 
بالت�ضفيق.


