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في شارع المتنبي

موسيقى السبت

) 1 ( 
    بداي����ة يج����ب اأن ن�س����ر اإىل اأن ه����ذه 
الدرا�سة معّدلة عن درا�سة �سبق لنا ن�سرها 
يف جملة )الأدي����ب العراقي( عام 2015، 
يف ظ����ل اكت�سافنا لن�سو�����ص ومعلومات 
جديدة وموؤثرة يف �سورة واقع الرواية 
الن�سوي����ة يف العراق. اإ�سافًة اإىل ذلك، ما 
زلت، ومع كل ما حتققه الرواية العراقية، 
و�سم����ن ذل����ك الرواي����ة الن�سوي����ة، حمّليًا 
وعربيًا، م����ن اإجنازات ومتيز، ن�سمع من 
ي�سكك بها، بل يقدم عنها ما ل يتوافق مع 
م����ا حتققه كمًا ونوع����ًا. اإن مثل هكذا ناقد 
اأو �سحف����ي ينطل����ق، براأي����ي م����ن عدائية 
غريب����ة لهذه الرواية، وم����ن جهل بها، اأمل 
يقول����وا )الإن�سان عدو م����ا يجهل(؟ فبعد 
كل الفو�س����ى والتعج����ل وكالم البع�����ص 
يف م����ا ل يع����رف، وكالم اآخ����ر يف م����ا ل 
معلومات دقيقة عنه، وبعد �سدور كتابنا 
-1919 العراقي����ة  الرواي����ة  )فهر�س����ت 

2014( ون�س����ري وغ����ري ملجموعة غر 
قليلة من الدرا�س����ات واملقالت التي تقدم 
�س����يء  عل����ى  اآراء،  ولي�س����ت  معلوم����ات، 
م����ن الدق����ة ع����ن ه����ذه الرواي����ة، و�سمنها 
الن�سوي����ة، يظهر اأحد النق����اد موؤخرًا على 
�سا�س����ة التلفزي����ون ليق����ول بثق����ة توح����ي 
للمتلق����ي باأن ما يقول����ه دقيق، اإن ما �سدر 
قب����ل 2003 )100( رواي����ة وم����ا بعده����ا 
)600(، بينم����ا الرقم����ان ال�سحيحان هما 
ما يق����ارب ال�����)700( رواية قب����ل 2003، 
واأكرث من )1000( رواية بعدها، ويقول 
ناقد اآخر وبقطٍع وثقة ُيح�سد عليها "لي�ص 
هناك رواية ن�سوية يف العراق". وهكذا، 
رًة  اإذن تاأت����ي ه����ذه املقال����ة الطويل����ة، مربَّ
بواقع م����ا نراه م����ن فو�س����ى وا�ست�سهال 
القول واأحيانًا اجلهل مبا يتكلم به بع�ص 

املتكلمني.
    لعل واحدة من ظواهر الكتابة العراقية 
ب�سكل عام، والروائية منها ب�سكل خا�ص، 
وحتدي����دًا يف العق����ود الثالث����ة الأخرة، 
ظاه����رة الكتاب����ة الن�سوي����ة، نعن����ي كتابة 
امل����راأة للرواية. فاإذا ما ب����داأت بوادر هذه 
الظاهرة منت�س����ف الثمانينيات و�سارت 
وا�سحة نوعًا م����ا منت�سف الت�سعينيات، 

فاإنه����ا تخّط����ت ح����دود اأن تك����ون عادي����ة 
نهاي����ة الت�سعيني����ات ويف الألفية الثالثة. 
وهن����ا يجب اأن نو�سح حقيقتني تفر�سان 
نف�سيهم����ا علين����ا ونح����ن نكتب م����ا ي�سبه 
الن�سوي����ة  الرواي����ة  لفهر�س����ت  ا�ستق����راًء 
العراقي����ة الذي اأحلقناه بكتابنا "فهر�ست 
 )1("2014-1919 العراقي����ة  الرواي����ة 
واأمتمن����اه لدين����ا اإىل الوق����ت احلا�س����ر. 
قد تب����دو هاتان احلقيقت����ان متناق�ستني، 
ولكن ما هما، يف احلقيقة، كذلك. اأُولهما 
هي اأننا حني نقول ظاهرة فاإمنا نعني اأن 
ح�سور امل����راأة العراقية كاتبًة يف الكتابة 
الروائي����ة هو اقتحام ق����وي يفر�ص نف�سه 
على الناق����د واملوؤرخ الأدبي، ورمبا حتى 
الدار�����ص الجتماع����ي والثق����ايف ودار�ص 
اجلن����در، وقب����ل ذلك عل����ى واق����ع الكتابة 
الروائي����ة عموم����ًا يف الع����راق. احلقيق����ة 
الثاني����ة ه����ي اأن الق����ول به����ذه الظاهرة ل 
يعن����ي اأن امل����راأة مل تكن حا�س����رة من قبل 
يف ه����ذا املج����ال، بل ه����ي حا�س����رة ومن 
عق����ود عدي����دة، ولكن����ه ح�س����ور م����ّر، من 
حي����ث عدد املن�س����ور والنوعي����ة والن�سج 
والق����وة والفاعلي����ة، مبا ي�سب����ه املراحل، 
كما �سنتعر�ص له هنا مدعومًا بالفهر�ست 

املعني. 

) 2 (
قد تكون املحاولة الن�سوية الأوىل لكتابة 
رواية اأو، ب�س����كل اأدق، ق�سة طويلة، هي 
)ليلة احلياة( حلورية ها�سم نوري، التي 
ن�سرته����ا ع����ام 1950 با�س����م م�ستع����ار هو 
)فتاة بغ����داد ح. ه. ح(، و�سمن جمموعة 
�سمت، اإ�سافة اإليه����ا، ق�ستني ق�سرتني) 
2(. واإذ ل يحقق هذا العمل على امل�ستوى 

الفن����ي الكث����ر، فاإن����ه يبقى ميتل����ك ف�سل 
املحاول����ة، م����ع اأنن����ا ل ميكن النظ����ر اإليه 
جتني�سي����ًا اإل بو�سف����ه ق�س����ة طويل����ة، اإذ 
هو يقع يف اأثن����ى ع�سر األف كلمة تقريبًا. 
ومن منطلق نقدي يجمع ما بني ال�سرامة 
من جهة واملرونة م����ن جهة اأخرى، نزعم 
اأن ه����ذه الق�سة الطويل����ة اإْن كان هناك ما 
يجمعه����ا مع الرواية، فاإنه طولها والقليل 
م����ن مقوم����ات الرواي����ة مقارن����ًة بغالبي����ة 

الق�س�����ص الطويل����ة العراقي����ة الأخ����رى. 
املحاولة الن�سوية التالي����ة لكتابة رواية، 
اأو ب�س����كل اأدق ق�س����ة طويلة، ه����ي )بريد 
الق����در(- 1951- للكاتب����ة نف�سه����ا، وهي 
بطولها املح����دود- يف ع�س����رة اآلف كلمة 
تقريب����ًا- ل تنتمي هي الأخ����رى اإىل الفن 
الروائ����ي ب����ل تق����رب من����ه ع����رب هام�����ص 
�سي����ق. ونحن حني نذكره����ا هنا فلالأمانة 
العلمي����ة اأوًل، وللثبي����ت التاريخي ثانيًا، 
ولتعزيزه����ا للمكانة التاأريخي����ة لكاتبتها 

بعد عملها الأول.
    اإىل جان����ب هذي����ن العمل����ني، ظه����رت، 
خالل تلك ال�سن����وات وال�سنوات التالية، 
حم����اولت ق�س�سي����ة طويلة اأخ����رى لعل 
غالبيته����ا تن����درج، اإىل ح����ّد كب����ر، حت����ت 
تو�سيفاتنا ال�سابقة لعمَلْي حورية ها�سم 
ن����وري، اإذ هي تفتقد جل املقومات الفنية 
املختلفة للف����ن الروائي. وحت����ى الطول، 
ال����ذي هو غالبًا م����ا يجذبنا اإليه����ا، فاإنه ل 
ي����كاد يتحق����ق اإل جزئي����ًا. ه����ذه الأعمال، 
الت����ي �سدرت بني حماول����ة حورية ها�سم 
نوري "ليل����ة احلياة" عام 1950 ورواية 
ق�س����رة ل�سم����رة املانع ه����ي "ال�سابقون 
 1972 ع����ام  ن�سرته����ا  والالحق����ون" 
و�سناأت����ي عليها يف فقرة قادمة، هي �سبع 
اأو ثم����اين حماولت. والأهم هن����ا اأننا ل 
جن����د ما ت�ستح����ق الإ�سارة اإليه����ا منها اإل 
"بري����د الق����در"- 1951- كونها حلورية 
ها�س����م ن����وري نف�سها، و"م����ن اجلاين"- 
ه����ي يف  الت����ي  1954- حلربي����ة حمم����د 
ق�سره����ا وا�سطرابها تبتعد عن اأن تدخل 
يف الري����ادة، و"نادي����ة"- 1957- لليل����ى 
عب����د الق����ادر، الت����ي ه����ي اأكرثه����ا اقرابًا 
من حتقي����ق �سيء فني يف م�س����ار الكتابة 
الروائي����ة العراقية ب�سكل ع����ام، والكتابة 
الروائي����ة الن�سوي����ة منها ب�س����كل خا�ص، 
وه����ي عل����ى اأية ح����ال يف ما ُيفر�����ص اأنه 
ج����زء اأول مل ي�س����در له ج����زٌء ث����اٍن. فهذا 
الرواي����ة  م����ن  بالتاأكي����د  يق����رب  العم����ل 
مقارن����ًة م����ع جمي����ع املح����اولت الروائية 
والق�س�سي����ة الطويلة الت����ي �سدرت قبله 
والعديد مم����ا �سدر بع����ده ب�سنوات. هذا 
الأم����ر �سجع بع�ص الدار�سني للتعبر عن 

بع�����ص احلما�سة لها، وعل����ى راأ�ص هوؤلء 
الدكت����ور عبد الإله اأحمد ال����ذي قال فيها: 
"ه����ي تبدو للقارئ، من����ذ الوهلة الأوىل 
الت����ي ياأخذ بقراءته����ا، عماًل روائي����ًا حقًا 
ُبن����ي على ه����ذا النه����ج )التقلي����دي( الذي 
ُبنيت علي����ه روايات الق����رن التا�سع ع�سر 
يف اأورب����ا")3 (، مع اأنن����ا ل نتفق اإل جزئيًا 

مع اأ�ستاذنا الراحل الكبر يف راأيه هذا.

) 3 (
انتق����اًل اإىل "ال�سابق����ون والالحق����ون")4( 
ل�سم����رة املانع التي �سب����ق ذكرها، نعتقد 
اأنه����ا جت����اوزت فني����ًا جمي����ع املح����اولت 
الروائية الن�سوية العراقية ال�سابقة، كما 
اأن ما اكت�سبته اأو حققته روائيًا، ومع كل 
م����ا افتقدت����ه يف هذا، ي����رّبر التعامل معها 
على اأنها رواية، ق�سرة اإن �سئنا، ويتيح 
لن����ا اأن نعّدها اأول عمل روائي فني تكتبه 
ام����راأة عراقي����ة. ولك����ن لي�����ص �سحيح����ًا، 
براأين����ا، م����ا ذه����ب اإلي����ه �سي����ار اجلمي����ل، 
ال����ذي يبدو وا�سحًا اأن����ه غريب نقديًا عن 
الرواية العراقية، واأكرث من ذلك العربية، 
م����ن اأن "�سم����رة م����ن اأب����رز الروائي����ات 
العربي����ات وه����ي اأول م����ن كت����ب الرواية 
الفني����ة العراقي����ة من����ذ اك����رث م����ن ثالثني 
�سن����ة".)5( فاإن اخلروج من دائرة الرواية 
الن�سوية اإىل الكتابة الروائية عمومًا يف 
العراق، كما فعل اجلميل وهو يحكم على 
الرواية، يحيلنا بالتاأكيد اإىل ما ن�ستغرب 
جهل الكاتب بها من اأعمال روائية �سبقت 
املان����ع ب�سن����وات واأهمه����ا، اإذا جتاوزن����ا 
بع�����ص اأعمال حممود اأحم����د ال�سيد وذي 
وعب����د احلق فا�س����ل وذي الن����ون اأيوب: 
زك����ي  لأني�����ص   -1959 "الخطب����وط"- 
ح�س����ن، و"الوجه الآخر"- 1960- لفوؤاد 
التك����ريل، و"ال�سج����ني"- 1961- لأني�ص 
زكي ح�سن، و"الأيام امل�سيئة"- 1961- 
امل�س����دود"-  و"الزق����اق  جاب����ر،  ل�ساك����ر 
الآخ����رون"-  مي����وت  و"كم����ا   -1965
1965- وكالهما ليا�سني ح�سني، والأهم 
م����ن هذه كلها تل����ك التي �س����ارت معرفتها 
م����ن بديهي����ات معلوم����ات ناق����د الرواي����ة 
العراقي����ة ودار�سها وه����ي: روايتا فرمان 

الت����ي   -1966 واجل����ران"-  "النخل����ة 
اأول  والدار�س����ني  النق����اد  باتف����اق  ُتع����د 
رواي����ة عراقي����ة متكاملة فني����ًا، و"خم�سة 
اأ�س����وات"- 1967، ورواي����ة عبد الرزاق 
وق����د   .1967 "الظامئ����ون"-  املطلب����ي 
ونح����ن  الثالث����ة،  الأعم����ال  ه����ذه  تل����ت 
نتكل����م ع����ن الرواي����ة العراقي����ة عموم����ًا ل 
الرواي����ة الن�سوي����ة، اأعم����ال اأخ����رى فنية 
�سدرت قبل رواي����ة املانع، اأهمها: "كانت 
ال�سماء زرق����اء"- 1970- لإ�سماعيل فهد 
اإ�سماعيل، و"اللعب����ة"- 1970- ليو�سف 
ال�سائ����غ، و"لي�����ص ثمة اأم����ل لكلكام�ص"- 
1971- خل�سر عبد الأمر، و"الأ�سجار 
والريح"- 1971- لعبد الرزاق املطلبي، 
النوا�����ص"-  اأب����ي  �س����ارع  يف  و"�سق����ة 
1972- لربه����ان اخلطي����ب، و"الو�سم"- 
1972- لعب����د الرحم����ن جمي����د الربيعي، 
و"القلع����ة اخلام�س����ة"- 1972- لفا�س����ل 
الع����زاوي. وعلى اأية ح����ال، ويف العودة 
اأن  ميك����ن  كان  الن�سوي����ة،  الرواي����ة  اإىل 
ي�س����ّح كالم الدكتور �سي����ار اجلميل على 
رواي����ة �سمرة املانع، لو اأنه ح�سر كالمه 
بالرواي����ة الن�سوي����ة فقط، وه����و ما نفعله 

هنا، كما �سنو�سح يف مقال قادم.
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د. جنم عبداهلل كاظم

زينب امل�شاط 

الرواية الن�سوية العربية في العراق2017-1950

الغن���اء هو اأ�س���ل املو�سيق���ى. اإذ كان ال�سوت الب�سري ه���و اأول الو�سائل التي 
مّكن���ت الإن�سان م���ن اإداء جمموع���ة من الأ�س���وات ميكن اأن تعت���رب مو�سيقى، 
بال�ساف���ة اىل ما ا�ستعمل من اأدوات لإ�س���دار اأ�سوات بالطرق اأو القرع وهي 
اأدوات اليق���اع البدائي���ة، مثل قرع خ�سب���ة جموفة بع�سا قوي���ة اأو بحجر. ثم 
ابتك���رت الأدوات املو�سيقية لحقًا لت�ساعد الإن�س���ان على الغناء حتى ا�ستقلت 
Instrume "ال�سرفة" اأو مو�سيق���ى الأدوات )-  ذذاته���ا لتظهر املو�سيقى

مقابل  يف  الأوروبية،  املو�سيقى  يف  عنه  التعبر  يجري  كما   )tal music
املو�سيق���ى الغنائي���ة )Vocal music( الت���ي ميك���ن اأن ت���وؤدى مب�ساحبة 
الأدوات املو�سيقي���ة اأو بدونها، اأي الغناء ال�س���رف. كان الغناء ب�سوت واحد 
)مونوف���وين( وه���و املمي���ز للغن���اء العرب���ي حتى الي���وم، حتى ظه���ور التعدد 
ال�سوت���ي يف املو�سيق���ى الأوروبي���ة )بوليفوني���ة( يف البداي���ة يف املو�سيقى 
البيزنطي���ة اليوناني���ة ب�س���كل ب�سي���ط. ظه���ر التع���دد ال�سوت���ي احلقيق���ي يف 

املو�سيقى الأوروبية لحقًا.
تق�سم الأ�سوات الغنائية ح�سب طبقاتها اإىل اأ�سوات اأ�سا�سية، هي ح�سب تنازل 
ح���ّدة الردد، الأ�سوات الن�سائية: ال�سوبرانو واملت�سو �سوبرانو )ال�سوبرانو 
الو�سيط( والآلتو. اأما الأ�س���وات الرجالية فهي التنور والباريتون والبا�ص. 
وهن���اك اأق�س���ام فرعي���ة لكل �س���وت من ه���ذا الأ�س���وات عمومًا ح�س���ب طبيعة 
ال�س���وت ولونه وقوته ، اإذ توجد معاير خمتلف���ة لتق�سيم ال�سوت اإىل اأق�سام 
فرعي���ة، مثاًل هناك �س���وت كولوراتورا )من كلمة الل���ون باليطالية( ميكن اأن 
ن�سف بها �سوت ال�سوبرانو اأو الآلتو، وتدل على مرونة عالية يف اأداء الن�ص 
الغنائ���ي، وتعت���رب امليت�سو�سوبران���و �سي�سيلي���ا بارتويل من اأ�سه���ر املغنيات 
كولورات���ورا املعا�س���رات. وهن���اك �سفة "الغنائ���ي"، ميك���ن اأن ن�ستعمل كلمة 
الطروب العربية، فيقال عن �سوت فالن اأو فالنة اأنه طروب، وهو �سوت دافئ 
ور�سي���ق وبّراق عادة. وتطلق �سفة الدرامي على بع�ص الأ�سوات التي متتلك 
قوة كب���رة، من فروعه �سوت التنور البط���ويل اأو الباريتون البطويل، وهي 

اأ�سوات ا�ستعملها فاغرن يف اأعماله املتاأخرة.
ا�ستعم���ل املوؤلفون كذلك الأطفال للغناء لعلو طبقتهم ال�سوتية يف ال�ستعا�سة 
ع���ن الأ�س���وات الن�سائية، لرمب���ا لعتبارات ديني���ة اأو اجتماعي���ة يف البداية. 
ارتباط���ًا بهذا �ساعت ع���ادة تدريب الفتيان على الغن���اء واإخ�ساء بع�سهم حتى 
ل يتغ���ر �سوتهم عند البلوغ، وا�ستمرت ه���ذه العادة حتى فرات متاأخرة من 
الق���رن الثام���ن ع�سر )امل���دى عدد 13 �سب���اط 2016، حلقة ع���ن فاريَنّلي وهو 
اأ�سهره���م(. عل���ى العم���وم كان هن���اك على م���دار القرون مغنون م���ن اجلن�سني 
مم���ن مكنهم �سوتهم م���ن اأداء طبقات �سوتية يتميز به���ا اجلن�ص الآخر، وهي 
طبقات كونرااآلتو )تقرب م���ن �سوت التنور الرجايل( و�سوت كونراتنور 
ويقاب���ل طبق���ة كونرااآلتو الن�سائي���ة، اأو حتى مت�سو�سوبران���و. كما ظهر يف 
العق���ود الأخرة عدد م���ن املغنني كونراتنور الذين ط���وروا تقنية خا�سة يف 
الغن���اء لأداء طبق���ة مرتفع���ة جدًا هي مزيج ب���ني ال�سوت عايل ال���ردد وتقنية 
الغن���اء امل�سم���اة "فال�َسّتو" التي تعن���ي باليطالية املزيف اأو ال���كاذب. فاأ�سبح 
م���ن ال�سهولة احل�سول على ت�سجيالت يكون فيها �س���وت املغني اأكرث ارتفاعًا 
يف طبقت���ه م���ن �س���وت املغنية، عل���ى وج���ه اخل�سو����ص اأثن���اء اأداء مو�سيقى 
ع�س���ر الب���اروك. من اأ�سهر هذه الت�سجيالت اآريا من اأح���د اأعمال هندل من قبل 

كونراآلتو هي ناتايل �ستوت�سمان وكونراتنور هو فيليب جارو�سكي.

ثائر �شالح

معر�ض ت�شكيلي 
ورغ���م هذه ال�سكينة التي غلبت على ال�سارع اإل انه 
�سهد �سباح يوم اأم�ص اأهم اجلل�سات واأغناها، فبني 
الن�سطة امليدانية الطبية والن�سانية والجتماعية، 
والتوعوية، ي�سهد ال�سارع ان�سطة ثقافية مهمة جدَا 

....
اأقام معر�سه الت�سكيلي الول على قاعة حممد غني 
حكم���ت، الفنان  الت�سكيل���ي عالء �سلم���ان �سدخان، 
ال�سخ�س���ي  ه���ذا معر�س���ي  "اإن  قائ���اًل  اأك���د  ال���ذي 
الول،وق���د �ساركت يف معار�ص متع���ددة �سابقًا اإل 

اين مل اقيم معر�سًا خا�سًا بي."
وذك���ر �سدخان" اأنا اأعمل �سمن العديد من املدار�ص 
املدر�س���ة  الفني���ة، وق���د قدم���ت يف ه���ذا املعر����ص 
الواقعي���ة، وم���ن هن���ا �ساأنطل���ق لت���داول املدار����ص 
الخرى يف معار�سي." وق���دم الفنان الت�سكيلي ما 

ُيقارب 20 لوحة خالل معر�سه.

ال�شينما والطفل
ع���ن �سينما الأطف���ال، قدم منت���دى �س���دى ال�سينما 
حما�س���رة خا�سة ع���ن �سينم���ا الطف���ال وبراجمها 
عل���ى قاعة األف ليلة وليلة، قدمها ال�سينمائي ال�ساب 
فوؤاد امل�سمم، وحا�سر فيه���ا الكادميي ال�سينمائي 
د. �سال���ح ال�سح���ن الذي �س���دد على اأهمي���ة الواقع 
ه���ذا  "اأن  ذاك���رًا  لالطف���ال،  بالن�سب���ة  ال�سينمائ���ي 
اجلان���ب يجب اأن تهت���م به الدول���ة وال�سرة فهو ل 

ُيعنى باإحداهما دون الخرى."
كما ذكر د.�سامل �سدهان قائاًل " اإن ا�سلوب الأطفال 
يف تقب���ل الربامج بداأ يختلف متام���ًا، اليوم �سار 
الطف���ل من�سلخًا عن براجمه الربيئ���ة والب�سيطة، 
وب���دا ُمطلعًا عل���ى برامج مثل ولي���ة بطيخ." كما 
اأ�سار �سدهان اإىل "اهمية دور املدر�سة يف توجيه 
وتوظي���ف اهتمامات التالميذ، يف اأوروبا ي�ستمر 
التلميذ يف �ساعات دوامه يف املدر�سة حتى امل�ساء 

وذل���ك لتوظيف كل طاقاته حتت ا�سراف ال�ساتذة 
ه���ذا ما نفتقر ل���ه الق�سية اليوم ه���ي ق�سيية دولة 
ولي�ص توجي���ه اأ�سري فح�سب فنح���ن نفتقر لدور 

عر�ص و�سالت �سينما تليق بالطفل وجتذبه."

قيامة بغداد
�سّي���ف امللتق���ى الثق���ايف يف �سارع املتنب���ي اي�سًا 
الروائي���ة عالي���ة طالب عل���ى قاعة الراح���ل جواد 
الروائي���ة  فيه���ا  وقع���ت  جل�س���ة  خ���الل  �سلي���م، 
جمموعتها الق�س�سية "حكايات الرمل" وروايتها 
قيام���ة بغ���داد، قدم���ت اجلل�س���ة الروائي���ة اينا�ص 
الب���دران التي حتدثت عن جان���ب من �سرة عالية 
طالب، ذاك���رًة اأنها الروائية التي ح���ددت اأوقاتها 

دون انتظار اأحد...
مل ت�س���اأ طالب احلديث عن نف�سه���ا طوياًل وتركت 
اآراء الُنقاد يتحدثون عن اإ�سداراتها التي وقعتها 
يف ختام اجلل�سة حي���ث ذكر الناقد ب�سر احلاجم 
"اأن تكون وطنيًا يف احلياة الواقعية غر اأن تكون 

وطنيًا على الورق، اأو يف ن�ص من ن�سو�سك التي 
تكتبه���ا، فالوطنية واقع���ًا هي اأن تت�ساج���ر اأو اأن 
يكون لديك هو�ص يف احلياة اأما يف الن�ص فيجب 

اأن ل ت�ستغل باحلما�ص التعبوي."
واأ�ساف احلاجم " عل���ى امل�ستوى العربي نعي�ص 
التعبوّيات ب�سكل وا�سج اأما على م�ستوى العراق 
فح���دث ول ح���رج، جميل���ة رواي���ة عالي���ة طال���ب 
الت���ي ب���داأت منذ اله���داء واملنت بعالق���ة وا�سحة 
مب�سم���ون الرواية وهذا الذي يج���ب اأن ننتبه له 
ب�س���كل كبر فف���ي الرواية التي ت�سه���د عالقة بني 
الع���داء واملنت �ستك���ون هنالك مكم���الت لذلك يف 

ن�ص الرواية الداخلي."

مركز املتنبي ال�شغري
�سه���د مركز املتنبي ال�سغ���ر حما�سرات م�ستمرة 
لالأطف���ال النازح���ني الذي���ن عج���زت املدار����ص عن 
احت�سانه���م، حي���ث فت���ح ه���ذا املركز ابواب���ه لهم 
حماوًل تق���دمي العون لهم وتوعيته���م وتدري�سهم 
مبا ه���و ا�سا�سي، وقدم املرك���ز حما�سرة توعوية 
ع���ن اهمية التغذي���ة للطفل ، ا�ساف���ة اىل فعاليات 

وان�سطة كالر�سم والق�س�ص والعمال اليدوية.
وع���ن تاريخ املدينة و�ساأنه���ا الب�سري والن�ساين 
قدم���ت قاع���ة ن���ازك املالئك���ة  حما�س���رة بعن���وان 
" النكب���ات الب�سري���ة والطبيعي���ة يف بغ���داد بني 
عام���ي 1534 – 1921" للدكت���ور كم���ال ر�سيد 
ال���ذي ا�س���ار بتاري���خ املدين���ة ونهجه���ا الن�ساين 

والب�سري.
كم���ا ت�سمن���ت باح���ة املرك���ز الثق���ايف البغ���دادي 
م�سابق���ات كث���رة، ومعار����ص فولكلوري���ة وفنية 
ومتاح���ف م�سغ���رة متنقل���ة ا�ساف���ة اىل معار�ص 

الكتب.

اأ�سوات الغناء

من احل�شور اإىل الظاهرة

الُطُرقات ُمنطفئة، 
ُيغلفها ال�شمت، واخلجل 

يتعثـر يف م�شريه نحو 
�شارع املتنبي، الذي 
ي�شهد قطعًا طوياًل 

ل�شبب جمهول مل يعرفه 
املاّرة، كما اأ�شهمت 

باإنطفاء بريقه الرياح 
التي تع�شف باملدينة 
�شباح يوم اجلمعة...

ابت�سام عبداللهلطفية الدليميعالية ممدوح�سمرية املانع


