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    يحار الباحث والدارس والكاتب والقارئ،ويتعب في الحصول على مراجـع دراسـة            
الكتابات النسوية العراقية بشكل مبوب ومنتظم،وبغية تسهيل مهمة هؤالء،وخدمة لحركـة           

وعة عسى أن تفيد في اختصار الوقت والجهد حيثما تعلق          الثقافة رأيت أن أقدم هذه الموض     
،وكلمـا اقتـضى األمـر توثيقهـا        ..األمر بالكتابات النسوية،قصة ورواية ومقالة وشعراً     

  . وفهرستها 
   وال شك أن الكتب الببلوغرافية والفهارس والكشافات والمعـاجم وكـراس اإلحـصاء             

يل المرشـد فـي مختلـف فـروع         الثقافي ومطبوعات التوثيق والفهرسـة،وكتب الـدل      
المعرفة،والنشرات والكراريس والكتب السنوية وإصدارات المكتبة الوطنيـة فـي حقـل            

هذه كلها بال شك تـضم النتاجـات الثقافيـة          ..اإليداع القانوني،ومعاجم الكتّاب والمؤلفين،   
 ،ولكـن التخـصيص   ..واإلبداعية واألكاديمية للمرأة وكذلك الرجل في شتى حقول الثقافة        

والتخصص والحصر والتركيز على نتاجات المرأة بالذات سوف يسهم في سرعة التعريف 
ومن هنا كان هـذا     ..بهذه الكتابات وسرعة استيعابها ودراستها بمعزل عن كتابات الرجال        

العرض المتواضع الخاص بمصادر دراسات كتابات المرأة العراقية والموصلية ونتاجاتها          
  . عوناً للدارس والباحث والكاتبالثقافية،مؤمالً أن يكون 

أي مـا   :من مكتبتـي  -أ:  ومن المفيد أن أوضح أنني قسمت هذه الموضوعة إلى محاور         
  .يتوفر في مكتبتي الخاصة وما تضمه أوراقي ويتضمنه أرشيفي 

  مما ليس بمكتبتي الخاصة :في المكتبات-ب
  . هاوما تضمنه من معلومات عن كتابات المرأة وصحف:من كتب الصحافة-ج
  :من مكتبتي-أ

إصدار االتحاد النسائي /١٩٦١-١٩٢٠)االستقالل(كشاف موضوعات المرأة في جريدة -١
  ١٩٨٠-بغداد-العربي
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أمانـة الدراسـات    -االتحاد العام لنساء العـراق    /إعداد فائق فضولي  -المرأة ببلوغرافيا -٢
  ١٩٨٥بغداد -والبحوث

أعداد باسـم عبـد     /م٢٠٠٠-١٩٠٠ن  النتاج الثقافي النسائي العراقي في القرن العشري      -٣
  م٢٠٠١-بغداد–وزارة الثقافة -الحميد حمودي

ـ -تأليف عبد الجبار عبد الرحمن    ١٩٧٢-١٨٥٦فهرست المطبوعات العراقية    -٤ -٢جـ
  ١٩٧٩-وزارة الثقافة واإلعالم بغداد

  ١٩٧٦-بغداد-وزارة اإلعالم-١٩٧٥اإلحصاء الثقافي لعام -٥
مراجعة وتقديم عبـد    –ام محمد محمود    جمع عص -١٩٧٠-١٨٦١مطبوعات الموصل   -٦

  ١٩٧١الموصل -الحليم الالوند
  ١٩٨٠-بغداد–المكتبة الوطنية -الفهرس الوطني للمطبوعات العراقية-٧
-الموصـل -عبد الجبار محمـد جـرجيس     /دليل المكتبة العامة المركزية في الموصل     -٨

١٩٨٠  
  ١٩٧٦-الموصل/الدليل الببلوغرافي لمعرض الكتاب الموصلي -٩
  ١٩٨٣-معرض الكتاب الدولي الثاني-جامعة الموصل-١٠
بقلـم عميـد    /مخطوطة/١٩٦٨إسهامات المرأة الموصلية في الكتابة الصحفية لغاية        -١١

  م٢٠٠١/الصحافة الموصلية أحمد سامي الجلبي
بقلم معـن   )شعر،اجتماع،صحافه(المرأة العراقية من بداية الثالثينات لغاية الستينات        -١٢

  م٢٠٠٢الموصل /مقال مطبوع بالليزر/ياعبد القادر آل زكر
مقال مستل من مجلة    -ما لها وما عليها زهير احمد القيسي      :المرأة في القصة العراقية   -١٣

  . ١٩٧٧جانفي ٣٥العدد -التي تصدر عن نادي القصة في تونس)قصص(
أيلـول  -فـي لندن،اإلصـدار الرابـع     )الزمان(مجلد ثقافي يصدر عن جريدة      /أل باء -١٤

  ٥٢٠-٥٠صل خاص عن أدب المرأة ص ح موفيه ف٢٠٠٦
  دور الكتابة في الصالونات األدبية النسوية سعد الدين خضر-أ
  قاسم حسين صالح /المرأة في السرديات العربية الحديثة-ب
  نبيل سليمان/حرية المرأة واإلقامة والتنقل روائياً-جـ
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  للدكتور سيار الجميل)نسوة ورجال،ذكريات شاهد(فصول من كتاب-د
  ..!! إنعام كجه جي روائية،لتذهب ندبيات األدب النسائي٣٢٢ذلك ص   وك
الموقـف  (سعد الـدين خـضر مجلـة        /التضاد األنثوي الذكوري في القص النسوي     -١٥

  ٣٦م ص٢٠٠٤أيار /دمشق )األدبي
م ص  ٢٠٠٤تمـوز   ١٠٩العدد  )عمان(مجلة-سعد الدين خضر  /نازك المالئكة قاصة    -١٦
٥٦  
 في تموز   ٧٣العدد  )عمان(مجلة  -سعد الدين خضر  /لنسويتقنيات اإلثارة في القص ا    -١٧

  ٩م ص٢٠٠١
الـدكتورة وجـدان الـصائغ مجلـة        /النقد النـسوي بـين الواقـع واالستـشراف          -١٨

  ٢٥م ص٢٠٠٠ في حزيران ٢٤العدد -الشارقة)الرافد(
يفترض صدوره منذ عام    -سعد الدين خضر  )مقاربات في اإلبداع النسوي   :انثى النص (-١٩

  ضار العربية بالقاهرة عن دار الح٢٠٠٦
  cD  مطبوع على قرص-سعد الدين خضر)مساءالت نقدية:في بنية السرد النسوي(٢٠

  . وعلى الورق يصدر قريباً
المـرأة  (دراسـة فـي كتـاب       )كاتبات القصة فـي العـراق     (الدكتور عمر الطالب    -٢١

 ١٩٧٦-ىإصدار االتحاد العام لنساء العراق فرع نينـو       )عام المرأة الدولي  ١٩٧٥:والبناء
  ٥٣ص-٢٨ص
البدايات الصعبة مقـال سـعد الـدين خـضر مجلـة            :صحافة المرأة ..ثقافة المرأة   "-٢٢

  )مقال في حلقات(١٩٨٦حزيران،تموز،أيلول:بغداد في أعداد)المرأة(
  ١٩٧٨دليل مطبوعات مؤسسة دار الكتب بجامعة الموصل -٢٣
  لجبوري إعداد جميل ا/١٩٦٩–دليل ومطبوعات وزارة الثقافة واإلعالم -٢٤
  : في المكتبات-ب

كوركيس /١٩٦٩-١٨٠٠معجم المؤلفين العراقيين في القرنيين التاسع عشر والعشرين         -١
  ١٩٦٩-بغداد-عواد
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شـباط  -بغـداد -تـأليف سـعدون الـريس     /األدباء العراقيون المعاصرون وإنتـاجهم    -٢
  . بمناسبة انعقاد مؤتمر األدباء العرب الخامس/١٩٦٥

بمناسبة انعقاد مؤتمر األدباء العرب     /سيق عبد الرزاق الهاللي   جمع وتن /أدباء المؤتمر   -٣
  ١٩٦٥-بغداد-الخامس

  ١٩٤٠-بغداد-سليم طه التكريتي/أعالم األدب الحديث-٤
  ١٩٦٥-بغداد-األدب والغزو الفكري،نازك المالئكة-٥
  ١٩٧٢بغداد -وزارة اإلعالم-رجاء النقاش/أدباء معاصرون-٦
  ١٩٥٥-النجف-ن هادي طعمةسليما/شاعرات العراق المعاصرات-٧
  ١٩٧٣-بغداد-وزارة اإلعالم–عبد اإلله أحمد /فهرست القصة العراقية-٨
-مكتبـة المعـارف   -أنـور الجنـدي   /القصة العربية المعاصـرة   :أدب المرأة العربية  "-٩

  ١٩٦٤-القاهرة-بيروت،مكتبة األنجلو مصرية
-دار اآلداب -الـدكتور بثينـه شـعبان     )عام من الروايـة النـسائية العربيـة       ١٠٠(-١٠

  ١٩٩٩بيروت
  ١٩٧٥بيروت-دار الفارابي/الحركة في أدب المرأة عفيف فراج"-١١
-دار المفردات -الكاتببة السعودية سالمة الموشي   "الحريم الثقافي بين الثابت والتحول    "-١٢

  م٢٠٠٤-الرياض
فهرس عام للمقاالت التي كتبت عن المرأة العربيـة         "السيد والسيدة أليس شكري دياب    -١٣

مراجعة فوزي عبد الرزاق صدر عـن مكتبـة جامعـة           /١٩٧٨-١٨٨٨ مئة عام    خالل
  هارفرد

نيـسان  -العدد الخامس )وجهات نظر (مجلة" األدب النسائي هل هو ظاهرة استثنائية؟     "-١٤
  )ناقدة وكاتبة لبنانية معروفة(م بقلم ريتا عوض٢٠٠٠
تـشرين  ١٤بيـروت   )الحرية(مقال في مجلة    "األدب النسائي   :"عائدة مطرجي إدريس  -١٥

  ١٩٦٦األول 
مقـال فـي مجلـة      " أدب المـرأة والمجتمـع العربـي      : "عائدة مطرجي إدريـس   -١٦

  ١٩٦٩بيروت كانون أول )الطريق(



 

 

) ٩(
@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßIRRHO@ïãbrÛa@ÉîiŠ@QTRY@çO@Šbíc@RPPX@â@ @

  كوركيس عواد وعبد الحميد العلوجي /جمهرة المراجع البغدادية-١٧
  عبد الحميد العلوجي/العراقالنتاج النسوي في -١٨
  جميل الجبوري/دليل المطبوعات العراقية-١٩
  يوسف السالم /مطبوعات البصرة -٢٠
  من كتب الصحافة في مكتبتي-ج
  ٣ ط١ جـ١٩٧١لبنان-السيد عبد الرزاق الحسني صيدا"تاريخ الصحافة العراقية"-١
  ١٩٦١-بيروت-أديب مروة"/نشأتها وتطورها:الصحافة العربية"-٢
-٢ط-جامعـة بغـداد   -زاهده إبراهيم ١٩٧٨-١٨٦٩ليل الجرائد والمجالت العراقية     د-٣

  ١٩٨٢الكويت
-جامعة الموصـل  -الدكتور إبراهيم خليل العالف   "نشأة الصحافة العربية في الموصل    "-٤

١٩٨٢  
  م٢٠٠٦-احمد سامي الجلبي الموصل"صفحات مطوية من تاريخ الصحافة الموصلية"-٥
-وزارة اإلعالم -مع فصل خاص عن الصحافة النسوية     "قيةدراسات في الصحافة العرا   "-٦

  ١٩٧٢بغداد
  ١٩٧٢بغداد -وزارة اإلعالم"دليل الصحافة العراقية"-٧
  م٢٠٠٦الموصل -سعد الدين خضر"م٢٠٠٣صحف العراق بعد العاشر من نيسان "-٨

  وأود أن أنوه أنني أحتفظ بمكتبتي بعشرات الكتب عن الـصحافة تأليفـاً وترجمة،وقـد               
 هنا فقط ما له عالقة بكتابات المرأة وال شك أن القارئ الكريم يـدرك كـم تـضم      ذكرت

المكتبة العربية من مؤلفات نسوية ومن كتابات وكتب تبحث في نتاجات المـرأة ممـا ال                
.           مجال لحصره في مثل هذه العجالـة،ولكن حـسبي أننـي قـدمت مـا يفيـد ويخـدم                    

  ومن اهللا التوفيق   
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    تتميز المرأة الموصلية بالذكاء والجدية والعمل الحثيث وال غرو في ذلك فـان أرض              

من عاش سنة في الموصل وجد (الموصل ومناخها وبيئتها تؤثر في ساكنيها حتى فيل قديماً
  )فضل ذلك في عقله وجسمه

 واقعهـا وتكـون         والمرأة الموصلية تتصف بقوة اإلدارة،فإذا أرادت أن تتمرد علـى         
محاربة بيدها السيف وهي على ظهر حصانها يعدو بها مسافة ألف ميل لتحارب عـدوها               

فعلت ذلك وذهبت إلى الكوفة لتحارب الحجـاج        )غزالة الموصلية (فسوف تفعل،وهذه هي    
  . في زمن الخوارج

ـ                ه   وإذا أرادت أن تكون عالمة وفقيهة يشار إليها بالبنان فتنافس الرجل في عملـه وزي
ورجولته ويحضر مجلسها العلماء كان لها ذلك،فهذه هي أسـماء المـالح كانـت بهـذه                

  .عالمة وفقيهة ولها مجلس علماء:الصفة
   وإذا أرادت أن تكون لها شهرة في العالم كله تفاوض الحكومات والشركات على بنـاء               

أ لها ذلك   القصور والعمارات الشاهقة وتتغلب على مخططات الرجال في علم الهندسة تهي          
  ). زهاء حديد(وهي المهندسة

غيـر أن   .  هذه نماذج من المرأة الموصلية ال يوجد مثله في أي بلد آخر على اإلطـالق              
وللشعراء قصائد كثيرة   .المرأة هي المرأة في كل مكان من الناحية السيكولوجية والتكوينية         

عن المـرأة فهـو مـتهم       في المرأة وعواطفها وانفعاالتها ومن لم ينظم من الشعراء شيئاً           
  . بصحة عواطفه وناقص في إنسانيته

  ولكن المالحظ هو تقلب العواطف عند المرأة وقد يكون ذلك ألكثر من سبب أو يكـون                
وقد ذكرت هذا الشيء في إحدى قصائدي وهي أني قدمت لهن هدية غالية جداً         !بدون سبب 

  : فإنني
  نظمت من النجوم لهن عقراً 

  
  زلت الهالل من السماء               وأن
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  ليصبح مثل واسطة لعقٍد
  

               ويسطح كل نجم بالضياء 
  

  فأصغرن الهدية دون شكر
  

                وقلبن الشفاه على ازدراء
  

  أمثل هذا الشيء يهدي؟:وقلن
  

ــد   ــسة عن ــصوص بخ                ف
  !!الشراء

  
  لماذا لم تكن ذهباً وفضة

  
  بدو بأعناق النساء؟             كما ت

  
  فارجعت النجوم إلى مداها 

  
  أصابني كل البالء:             وقلت

  
  فإني أعمل المعروف دوماً 

  
               وألقى عنده شر الجزاء

  
  وتلك مصيبتي في كل حين

  
               كأن األمر من حكم القضاء 

  
فأرجعت النجـوم   .هب وفضة لقد رفضن هذه الهدية ألنها ال تحتوي على ذ         : نعم

  والهالل إلى مواقعهن وأنا أشكو مصيبتي وخيبتي معهن
  وفي المرأة سر،بل هو سحر غريب ال يشبهه سحر الطالسم والتمائم وسـحر النجـوم               

  والمجامر إنني أقول عنه أنه
  سحر بعينيها وال 

  
 سحر التمائم والمجامر          

  
  فيه الطالسم نافذات 

  
          كل ساحر قد تحدد     

  
             في نظرة تسبي النواظر  والطرف يحكي سره
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  فأقول مهالً إنما
  

قلبي رقيق قلب شاعر            
  

لقد جربت ذلك بنفسي فأنا المعروف عني إنني عنيد         .وهي عنيدة أكثر من الرجل    
  وأوصف بالعناد ولكن أين أنا منها؟ 

  إني عنيد على الشدائد إنما 
  

            رمت العذارى شدتي ومنيعي 
  

  فأصبنني بسهام لحظ فاتك
  

           ماردهن شجاعتي ونزوعي 
  

  وقلت لها معتباً 
  قدمت قلبي لك فربان الهوى 

  

           فجحدت في تقربي وصنيعي 
  

  وشريت نفسي في ابتغاء محبة 
  

           أرايت رخص بضاعتي ومبيعي؟ 
  

  يتيفخذلت في مناسكي وضح
  

           وجهلت معنى عبرتي وخشوعي 
  

  .  هكذا خلقها اهللا،وهللا في خلقه شؤون:وليس إالّ أن أقول
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  .. أحببتك 
  فكرهتني 

  متمرداً حين عرفتني
  إني أحبك 

  يا ناكراً لكل الوعود 
  عهد الوفاء

  بل هو الجفاء
  يا من تركتني لتعبث بهمي 

  ؟!اتصفعني 
  ألني أحبك 

  وحش أنت ال رجل 
  وحش أنت وجاهل 

  واآلن وداعاً بغير رجعة
  بكلمة أحبك 

@ @


