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نية االرثوذكسية مبالبورن واعرتاف  الربملان السويدي قبَل املهرجاِن مبناسبة املهرجان األول للمرأة السر
ِء كنيسِتنا البَـَررة وأجداِد وُمعِلم م املسيحي اختذُت من بيومِني بتضحياِت أ ينا واستشهاِدهم إلميِا

نيَة وُشهداَء الَسفربلك  وكانت يل القصيدة النثرية وترمجها " َسيفو"املهرجان ُفرصًة ُألحيِّي املرأَة السر

نية امللفان الدكتور بشري الطوريل  .للسر
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  متهيد

و أمر طبيعي ألّن وهذا التباين ه لقد اختلفت اآلراء يف تعريف األدب وماهيته،
، وهو صياغة ة غري متناهيةحرّ  ةإنّه إنطالق. ال ميكن أن ُحيّد، وال ميكن تقييده األدب

فنّية لتجارب بشريّة، وتعبري عن احلياة، وعطاء الفكر املعّرب عن أساليب احلياة 
ة والعقائديّ وختتلف تعريفاته وفًقا للظروف اإلجتماعّية، والّسياسّية  .سلوب فّين مجيل

 .ظروف هذه املنظماتاليت تعمل على احلّد من ممارسته مبا يرضي 

ين خالل مراحله بظروف صعبة أثّرت على تطّوره  لقد مّر األدب السر
ؤه يف مرحلة كبت سواء أكان من منظمات سياسّية أو  واستمراريته عرب أجيال مّر أُد

ا طمس معاملونتيجة هلذ. عقائدية  حضارة إنسانّية، أو ه املمارسات اليت من شأ
ا على حضارات كان أساسها وهدفها الّسيطرة  عقائديّة، أو ثقافّية خوفًا من سيطر

ت مجّة يف نشر . العقائدية على كل معامل احلياة ء واملفكرون صعو وهلذا واجه األد
م الفلسفّية والفكريّة لتبقى ذخرًا ألجيال مل تولد بعد  . وتدوين نتاجا

اشتهرت النساء بكتابة الشعر اجلميل، ولكن حبكم العادات ومنذ القدم 
أة قدميًا مبا كانت تبدعه واليت وقفت حائًال دون جهر املـــــر  ،والتقاليد اليت ترّبت عليها

ا خرجت عن قَيم الشــــرف من شعر ّ ، لذلك احتفظت والفضيلة، فعند بوحها به كأ
لقليل جدًا من شعر املرأة،  املسيحيني الشعراء ذكر ميش عن  هيكالذاكرة 

الت الورقيةوليومنا جلزيرة العربية  "النصارى"  ببعض املواقع والصحف وا
ملناهج املدرسيةو  ،وغريها واإللكرتونية ذهان  أيضا  وترسيخ ثقافة احلقد واالقصاء، 

الم، وأ سسالمية حىت قبل اإلالطلبة بنكران ما قدمه املسيحيون للحضارة العربية واإل
 وزمالئي وكثريا من األجيال اليت سبقتنا واليت أتت بَعد ضحية الغنب وحجب احلقيقة

لتحديد ما!  سالم كانوا وثنينياإل وتعلمنا يقيًنا أن فطاحل األدب العريب قبل  و
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واملعلقات الفريدة اليت ُكِتَبت مباء الذهب وُعلَقت على جدار الكعبة  شعرخيص ال
م ، وحججهم "لعصر اجلاهلي"ا بفرتة ما أمسوه بعدم إعرتافهم هلذه النخبة 

لوثنيني،   واهية ال تدل إال على تعنٍت وتعصٍب ديين  وعدم قبول مسيحيون وليسوا 
  . األرض صاحباألصل و  وه الذي اآلخر 

دية الشام وغريها، ما ذكره  جلزيرة العربية و كيًدا على الوجود املسيحي  ابن و
وأيًضا  نقرأ ." ان النصرانية كانت يف ربيعَه، وغسان، وبعض قضاعة": الدينوريقتيببة 

د  راء وإ كيده على أنَّ من تنصر من أحياء العرب منهم طيء ومذحج و اليعقوين و
لتحديد ورقة  وسليح وتنوخ وكندة وغسان وخلم، وبنو امرىء القيس وتغلب  وذكر 

د يف مجلة القبائل العربية املتنصرة وتُـ .  بن نوفل بن أسد  من قوم قريش راء وإ َعْد 
عند ظهور اإلسالم، وأيًضا الكثري من متنصري العراق من بين وائل بقيوا على 

  .نصرانيتهم يف االسالم

، والشاعراتمن يتذرع برفضهم وأحيا تشكيكهم بنصرانية فطاحل الشعراء ف 
 ،قيس والنابغةلامرؤ ا ية جندها يف شعرهناك أفكار نصران: سالم قوهلم مبا معناهقبل اإل

م كانوا نصارى ألن شعرهم فيه  ويف شعر زهري وغريهم لكن ال نستطيع أن نقول إ
ستشهادهم بقصص نصرانية ال يدل حتما على تنصر الشاعر إلروح نصرانية، أو 

 ومن حياول التعتيم على نصرانية حامت الطائي وامرؤ القيس ! واعتناقه للدين املسيحي
، واجلهلة وما أكثرهم بعصر وخاصة من بداية وطرفة بن العبد وغريهم، هم املتطرفون

ت سياسية وصراعات طائفية ملا متر به املنطقة العربية من اجهاضا العقدين املاضيني،
، ومعاركا شرسة لرفض العلمانية وفرض جمتمع شعبوي متطرف دينيا ال يقبل ومذهبية

ورفض اجلذور من  هء املكون املسيحي ال بل اقتالعإقصاشراكة العيش وحتديًدا 
جماالت األدب  مبختلف مالفنته وأبنائه املتنوعة ماضيا وحاضًرا عرتاف بعطاءاتاإل
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ا، واملعرفة والطب والفلسفة وغريها ا ومن مشاهلا جلنو ، من شرق آىسيا لغر
عرتافاٍت  ن للحقيقة و واملنصف والعلماءالعامليون  ونهلم وليومنا عظماء املؤرخ يشهدو

ن يقول شعًرا وفيه إشاراٌت إىل معامل املسيحية  أفهل يُعَقل لوثٍين  .والتاريخ الصحيح
  :كقول امرؤ القيسلشعراء كثريين  كالصالة والرهبان والقناديل 

ا      مصابيُح رهباٍن تشب لقفال   //نظرت إليها والنجوم كأ

  ،"بقائمة الوثنية"هن اجوأدر  ومل تسلم األديبات والشاعرات من هذا االجحاف

ثري اللغة  ين قبل االسالم أود أن أذكر خمتصرًا عن  وللتأكيد على الوجود السر
تمع العريب يف اجلزيرة العربية نية يف تشكيل ا   :السر

ا تر انتشلقد  نية يف اجلزيرة العربية وجنو وعلى الساحل الغريب  ،اللغة السر
ت  اً نقوش املنطقةأكتشف الباحثون يف تلك مؤثّراً، وقد انتشارًا واسعًا و  للخليج وكتا

نية تعود  امية  الباحثون يف اللغات السّ  أّما .م. ىل القرن السادس قإوخمطوطات سر
قام  ،م.ففي القرن السادس ق .لتوثيق أحباثهم كان عليهم أن يدرسوا التاريخ القدمي

بينودس  بل نطالقاً إغزو اجلزيرة العربية بامللك  وكلمة " يثرب"فوصل اىل مدينة  ،من 
نية وتعين أيث رابو، أي هللا موجود" وأكثر أمساء املدن  ".يثرب هي كلمة سر

ن هم الذين كانوا حيكمو  نية، ألن السر  وأيًضا ن تلك املنطقةالسعودية هي أمساء سر
نية اليت تعين - مكة"  جزء ّال إا هي حىت اللغة العربية مو  "األرض املنخفضة" لسر

نية الكبرية طمس اللغات األخرى  واأراد غري أّن العرب .من اللغة اآلرامية السر
وبلدان اخلليج  كذلك أكثر املدن املوجودة يف اليمنو  .ةاحلقائق التارخييإلزالة وحماربتها 

نية    . األصلوالشام والعراق هي سر

ن يف تبعد هذه ال ثري السر ميكننا  ة،سكان اجلزيرة العربيغطية اللغوية وبيان 
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نية وكما . القول أّن انتشار املسيحية يف تلك املنطقة كان نتيجة وحداوية اللغة السر
نية على ا ثري السر نقرأ ما سالم، إلنقرأ يف شهادات املسلمني األوائل يف موضوع 

ا واحد :صاعد األندلسيقاله   وكانت هذه البالد واحدة، ملكها واحد، ولسا
ين، وهو اللسان القدمي    .سر

نية هي وعلى الّرغم من أّن   ، نرى بعًضا من العربصللغة األاللغة السر
نية وحماربتها بقوة تشويه وناولحي  هابتدريس ال يسمح و  ،احلقائق بطمس اللغة السر

 العروبينييف اجلامعات العربية خوفًا من وصول األحباث والدراسات اىل حقائق تزعج 
هر مدى خوفهم من حضارة قد تكشف يوماً ما عن احلقيقة اليت ُحياولون طمسها وُتظ

  .مبا لديهم من وسائل ماديّة وإعالمّية موّجهة

لت نفسه لتزوير احلقائق والتاريخ آومسؤوليتنا مجيعا ان نصحح لكل من 
ميش  جلزيرة العربيةو وتكرميهم  الشعراء النصارى قبل وبعد ظهور االسالم 

صوهلم و واالعرت  من املعلقات وغريها من وما تركوه لنا الشعر واألدب بكنوز اف 
وتعريف اجلميع بدور االنساين واحلضاري وتعرية من حياول حتريف احلقائق القصائد 

ضاءيت على مرحلة مهمة من التاريخ،  . وجتديفاأو جتريد من مسامهاتنا بطًال  وأرجو 
اء للبحث عن احلقيقة والتمحيص والتدقيق بكل ما ا للقر أن تكون هذه الدراسة دافعً 

خذ ما يقال حقيقة منزلةً أ الينشر وما نقرأه     .ن 

ين املزيد من  ت، لقد القى األدب النسوي السر إلضافة إىل تلك الصعو
بشكل  على املرأةالقيود بسبب التخّلف النسائي اليت فرضته الفتوحات اإلسالمّية 

نية جهت املرأة إىل جانب ما وا عام، من قيود فرضتها عليها التقاليد اإلجتماعّية السر
نّية يف العصور الغابرة   .والكنائسّية السر

نية أن تنفض عنها غبار التأخر ومع كل هذه التقييدات، ا ستطاعت املرأة السر
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وتنهض من جديد كنهضة الفينيق لتزهو يف جمال األدب، والطّب، والفن، واملوسيقى 
يف وقت والقياديّة دبّية بّوأت العديد من املراكز اإلجتماعّية، والسياسية واألفت ،روالنش

ولكّن  .الت ترزح حتت نري اإلستعباد العقائدي واإلجتماعيز ا م عامةكانت به املرأة 
ائديّة واإلجتماعّية قد أثّرت على املؤسسات األدبية املعنّية قالظروف السياسّية والع

مل تسجيل نتاجها ج األديب السّ حلفاظ على النتا  ين كي تتجاهل دور املرأة، و ر
األديب ليبقى ذخًرا وفخرًا لألجيال القادمة سواء أكان هذا اإلمهال عن قصٍد أو عن 

ين، و أَثّر جهٍل، فقد  مل يبَق لنا إّال القليل من سلبّيًا على دميومة األدب الّنسوي الّسر
حث الرجوع إليهاادر واملستندات اليت ميكن ألاملص من أجل حتديد الدور األديب  ّي 

نّية   .العصور عرب اليت لعبته املرأة الّسر

ومن املؤسف أّن العديد من الباحثني واملؤّرخني قّدموا الكثري من األحباث 
ن، وأّرخوا نتاجهم األديب والفكري  األدبية، والفكريّة والسياسّية لرجاالت الّسر

 ّ نّية يف جماالت احلياةوالّسياسي، غري أ ا الدور الذي قد ذه. م جتاهلوا دور املرأة الّسر
ن أو ُيضاهيه   .ُيساوي يف معظم جماالته دور املالفنة الّسر

، ونكتب فيقرأون، قّررت أن أُلقي القليل من : وانطالقًا من مبدأْ  كتبوا فقرأ
نّية سواء أكان  أوالفكر،  أويف جمال األدب،  الضوء على الدور اليت لعبته املرأة الّسر

مواد إثباتّية موثّقة لعّل هذه اخلطوة  الّسياسي، أو القيادّي بقدر ما توّفر لدّي من
ين، ونقطة إنطالق للراغبني  تكون احلجر األساس يف مدماك أدب الّنسوي الّسر

ين العريق   .والراغبات يف إظهار هذا األدب وأمهيته يف بناء صرح جمتمعنا الّسر

ين  ال إّال أن أذكر نبذة خمتصرة عن هوية الشعب السر وال بُّد يل يف هذا ا
الشرق منطقة يف اليت استوطنت واحدًا من الشعوب احملّلية القدمية الذي يُعترب 

ين ليس جمموعة من البشر الذين هاجروا من مناطق عديدة  .األوسط فالشعب السر



٩ 

 

رخيه يف هذه واستقروا يف منطقة الشرق األوسط، بل  هو شعب أصيل عاش طوال 
رخياً غنياً وراسخاً بني شعوب املنطقة. املناطق اجلغرافية   .وهلذا السبب هو ميتلك 

ن ومن الثوابت املوثّقة أّن  الذين أرسوا األسس الثقافية ملنطقة  هم أجداد السر
ة والدين الشرق األوسط من خالل االكتشافات اليت وصلوا إليها على صعيد السياس

رزاً يف ازدهار احلضارة العاملية   .والثقافة واالقتصاد والتقنية والعلم، والذين لعبوا دوراً 

ت  لرغم من كافّة الصعو وما نعرفه من التاريخ، فقد استطاعت هذه الثقافة، 
ا طوال ستة آالف عام، وأن ُحتافظ على  تها، أن ُحتافظ على لغتها اخلاّصة  اليت جا

ولقد أّسس . ا املتعّددة، وعلى حيويتها املستقرة يف نفس املناطق اجلغرافيةمكّو
رزًا على الساحة السياسية يف  ن، الذين لعبوا دورًا  الكيان السياسي األخري للسر

ت سياسية خمتلفة حّىت  قامت م .ق ٥٣٩الشرق األوسط والعامل حتت أمساء وكيا
  .م ٢٤٤حّىت عام ) أورفا احلالية(يف مدينة الرها مملكة ُتدعى مملكة أجبر، استمّرت 

ال ال ُبّد يل أن أذكر  نيات اللوايت كانت هلن ويف نطاق هذا ا النساء السر
ين يف املنطقة ومن بينهن را أدبية يف مراحل معّينة من التواجد السر   :آ

  

 )م٤٨٣ - توفت( الشاعرة ليلى العفيفة -١

يوان الشعر العريب القدمي هو شعر ليلى العفيفة بنت من أشهر شــــعر النساء يف د
وكانت آية يف . ُلَكْيز بن مرّة بن أسد من ربيعة بن نزار النصرانية وأصغر أوالد لِكْيز

ً وشاع ذكرها عند العرب حىت أقاصي اليمن رفضت . اجلمال وأكثر بنات عصرها أد
ا كانت حتب ابن عمها الشاعر الربّ  حيث   وهي تدين بدينه، تغلبمن  اقالكثريين أل

خطــــبها ابن أحد ملــــوك اليمن عمــرو بن دي . كان يتعلم تالوة االجنيل منذ صغره
لعفيــــــفة . صهبان ومل تعِص أمر أبيها وصــانت نفسـها عن البـراق تعففًا فُلقبت 
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ـــان مث مخدت احلرب وح. وكانت يف أثناء ذلك حروب أبلى فيها الرباق بالَء حسناً 
؛ فأراد أن ا وعن مجاهلا ابن كسرى ملك العجمموعد زواجها ولكن ســــمع عنه

، فبقيت هناك أســــرية ال قومها يف الطريق ونقلها إيل فارسخيطبــها لنفســه فكمن ل
ا لزواج منه إىل أن انتزعها الربّاق من يد غاصبيها واستحق أن يتزوج  توّيف . ترضى 

ربـــع سنوات عام  ٤٧٩البـــراق حنو عام   .م  ٤٨٣م وتوفّيت ليلى بعده 

 :مقتطفات من أعماهلـــــا

لرباق ) ١(ليت للرباق عيناً  :ومن أمجل قصائدها - ١ ا ) ٢(تستنجد  وإخو
ا  من حبر الرمل   :بيتاً قالت فيها ١٤عدد أبيا

ـــــــــــــــا فــــــــــــــرتى ـــــــــــــــرَّاِق عينــــــ   ليــــــــــــــَت للبِـــ
  يًال َويْـَلُكــــــــــــــــم ُكَلْيــــــــــــــــــــباً  ُعقـــــــــــــــــــــــ

َبت أْختُـــــــــــــــــــُكُم  ويلكـــــــــــــــــــــُم   عُــــــــــــــذِّ
 َيْكــــــــــِذُب األعَجــــــــــــــــُم مــــــــــا يـَْقـــــــــــــرُُبين
ــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــي َوافَعل ـــــــــــــــــــي َغّللونــ  قَيِّدونـــــ
ـــــــــــــــــــــــُكم ـــــــــــــــــــــــٌة بُغيَـتُـــــــ  فــــــــــــــــــــــأ كارَِهــــــــ
 أَتُدلّــــــــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــــــــنا فارســــــــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــــــُكم ُد خِســــــــــــــــــــــــــــَرت َصفقتُــ   إ

ـــــــــين ا ــــــــــاِص إّمـــــــــا تقطعـــــــــوا ب  ألعمــ
 فاصِطــــــــــــــــــــــباراً َوَعــــــــــــــــــــــــزاًء َحَســـــــــــــــــــناً 
ــــــــــــــِّروا ــــــــــــــاٍن فُـــــــــــــديُتم َمشـــــ  قُـــــــــــــل لَِعدنـــ
ِت يف أقطــــــــــــــارها  واعقـــــــــــــدوا الـــــــــــــرا

  مــــــــا أُقاســـــــــــــي ِمـــــــــن بــــــــــــــالٍء َوَعنـــــــــــــا  
ـــــــــــــكا ُجْنيـــــــــــــــــداً  لبُــــ ِ   ســـــــــــــــــاعدوين 

ـــــــــا ـــــــــكِر ُصــــــــْبحاً َوَمســ ـــــــــذاِب النُــــ   ِبَعــــ
 ومعـــــــي بعـــــــُض ِحســـــــــــــاساِت احلَيــــــــــا
 ُكـــــّل مـــــا ِشْئتـــــــــم َمجيـــــــــــعاً ِمـــــن بَــــــــال
ـــــــال ـــــــوِت ِعنــــــدي قــــــد حـــ ــــــُر املـــــ  َوَمري
ــــــــــــا ــــــــــــَل اخلنــــ ــــــــــــاَر  أهـــ   بـــــــــــين أمنـــــ

ـــــــى املنـــــــــــَظَر مـــــــن  بَــــــــــــرد العمـــــــى ِورَم
ــــــــــّرجا ــــــــــباب الــــ ــــــــــاَن أســـــ ـــــــــين عدنــــ  لَِب
ــــــــجى ــــــــٍر يُرتَــ ــــــــٍر بعـــــــَد ُضـــ  ُكـــــــلُّ َنصــــــ
ــــــــمَري الـــــــَوحى ــــــــاِم تشــــــ ـــــــين األعجـــــ  لَِب
 وِاشـــَهروا البـــيَض وســـريوا يف الُضـــحى
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  بَـــــــــــين تـَْغِلـــــــــــَب ســـــــــــريوا واِنصـــــــــــروا
ــــــــــاَر علـــــــــى أعقـــــــــاِبكم  َوِاحـــــــــِذروا العـ

 

ـــــــــــكم والَكــــــــــــــــــرى ـــــــــــة عنــ  َوذروا الغفلـــ
ـــــــــورىَوعليكـــــــــــــُم مــــــــا بقيتُـــــــــــــم يف ا  لـــــ

  

  

 :وقالت هذه األبيات يف مدح الرباق -  ٢

 أّم األغـــــــّر دعـــــــي مالمـــــــك وامسعـــــــي
ـــــــــــا ــــــــــــارس خيلن ــــــــــــّيد وفـ  بـــــــــــراق ســـــ
 وعمـــــــــاد هـــــــــذا احلـــــــــي يف مكروهـــــــــه

 

 قـــــــوًال يقينـــــــــــــاً لســــــــــــُت عنــــــــه مبعــــــــزلِ  
 وهـــــو املطـــــاعن يف مضـــــيق اجلحفـــــلِ 
ــــــــــــلِ  ــــــــــــوه كـــــــــــّل مؤمـــ ــــــــــــل يرجـــ  ومؤمـــــ

 

  

 :يضاً من الّشعر يف وداع الرباقوهلا أ - ٣

ـــــــــــع ـــــــــــيس براجـــ ــــــــــا زاداً فلـ ـــــــــــزود بن  تــــ
ــــــــوداع متتعـــــــا ــــــــراف الـــ طـ  وكفكـــــــف 
ـــرى  أال فـــاجزين صـــاعاً بصـــاٍع كمـــا ت

 

 إلينــــــــــا وصـــــال بعـــــد هـــــذا التقـــــــــاطعِ  
 جفونـــك مـــن فـــيض الـــدموع اهلوامـــع
ملــــــــدامع ـــــــــرة  ـــــــــوب عيــــــــين حسـ  تصـــ

 

  

قتله يف احلرب بقصيدة  أخو الرباق حني بلغها وترثي ابن عمها غرسان - ٤
 :قالت فيها

 قد كـان يب مـا َكفـى َمـن ُحـزِن َغرسـانِ 
ـــــِر ـــن بعـــدي وَمْعَشـــ  مـــا حـــاُل بَـــراَق ِم

ـــــــداً  ـــــراق ُجمَتِهــ َـــــــــ ــــــاَل دوين  ب ـــــد حــــــــ  قــــ
ـــُت كمـــــا ــ ـــــيب وُذْب ـــــوُق يف قل ـــ  ترِبَّـــــَع الَشـــ
ــــاً  ــٌل َكئي ــ ـــــاَن راحــــت وائ  عــــن ابــــِن َروحـــ

ــــزاِين   ــــــ ـــــي وأحـــــ ــــ ــــــد زاد يف مهّـــــ ـــ ــــ  واآلَن قـ
ـــــواين ــــ ــــــ ـــ ـــــامي وِإخــــ ــــ ــــــ ـــ ـــَديَّ وأعمــ ــــ ــــــ  ووالِــــ
ــــــاين لفـــ ــــيَس  ــــــْهٌد لـــ ــــب ُجــــ  ِمـــــــَن النوائـــ
ــــــريانِ  ـــــ ــــــِلي بن ـــ ــــــاُص ِإذا ُأْصــ ـــ  ذاَب الَرصــ

ــــــاٍل وأو  ـــ ـــ ــــــلَّ أَثقـ ـــــٍل ُكـــــ ــــــ ـــ ـــن حامــ ـــ  زانِ عـــــ
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لدمــــوِع وال   َعـــِني فَـــابكي وجـــودي 
ـــــَدٍ  ـــوىل احلَـــــيِّ َمـــــن أســــــ ــــراَق َمــ  فَـــــذِكُر بَـ

 

ـــــجانِ  شـــــــ ـــى  ــــ ــــــُب أن تُبلــ ــــــّل  قلـــــ ـــ  َمتَــ
ـــــكٍّ وإنســــــاينِ  ـــــال َشـ ــــى حيــــــايت بِـ ـــ  أنســــ

 

  

ن:جليلة  -٢  )م ٥٣٨ - توفت( من شعراء بين عد

خت جساس قاتل ًكليب بن ربيعة أ بن بكر بن وائـل، بنت مرة الشيباين جليلة
 . أخي مهلهل

 يف اجلاهلية هي اجلليلة بنت الشعر العريب قرضمن  لَ أن أوّ  أتّفق املؤّرخونلقد 
أيضا  أن املهلهل الزير سامل كما  .من أمجل نساء بكرهي و  ،مرة بن ذهل بن شيبان

لذكر. أول من هلهل الشعر العريبهو  قرضت أن اجلليلة هي أول من  واجلدير 
ا . من النساء الشعر ّ بل هي بنت عمه وزوجة أخيه ، عاصرت املهلهل قد واملعروف أ
 . مللقب بكليبوائل ا

وهي أيضًا أخت جساس بن  زوجة كليب الزير سامل،هي اجلليلة بنت مرة  إنّ 
، أي رققه ر سامل أول من هلهل الشعر العريبمرة قاتل كليب وابنة عم املهلهل الزي

  .وزوج ابنته ليلى هو عمرو بن كلثوم صاحب املعلقة

 ا، لكن أرادت خالتهاتزوجت وائل بن ربيعة امللقب بـكليب وهو أيضاً ابن عمه
 .تزوجيها من التبع اليماين) البسوس(

ا كل من.بعد أن وصفتها حبسن مجاهلا له  وسيم بن ربيعة ولكن وحبيلة قام 
، قُتل التبع اليماين.وإمرؤ القيس ،وجساس بن مرة أخوها مث إنضم إليهم الزير سامل

 .ةشخص اراد ان جيعل للـعرب مملكـحيث أن كليب أول 

 :ل كليبقصة مقت
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تزوج كليب بن ربيعه جليله بنت مرة احدى بنات ذهل بن شيبان البكريه وكان 
 "جساساً "هلا عشرة اخوة اصغرهم يدعى

قد و . ها وتتفجع على القاتل واملقتولاقصيدة جليلة بنت مرة ترثي زوجها وأخ
يف و . خوها جساس زوجها كليب بن ربيعهأقعت جليله بني شقي الرحي فلقد قتل و 

أي  -رّحلي اجلليلة : اجتمع عدد من النسوة قلن ألخت كليب" كليب"مأمت 
عن مأمتك، فإن قيامها فيه مشاتة وعار علينا عند العرب، فقالت هلا أخت   -طرديها أ

فخرجت  ،"القاتل –الواتر "اخرجي عن مأمتنا فأنت أخت واتِر  ! هذه: كليب
رحلة املعتدي، وفراق : ت كليبوملا رحلت جليلة قالت أخ جليلة وهي جتر أعطافها،

وكيف : ويل غًدا آلل مرة، من الكرة بعد الكرة، فبلغ قوهلا جليلة، فقالت! الشامت
تك سرتها   ! وترقُّب َوْترها ،تشمت احلُرَّة 

 :ت تقولدمث أنش

ــــــال ـــ ــــ ــ ــــــت ف ـــ ـــ ــــــوام ان ملـــ ــــــ ـــ ــــة األق ـــ ـــ ــــ    ابنـ
ــــــذي ــــــ ــــــ ــــت الـ ـــ ـــ ــــ ـــــ ــــت تبين ــــ ــــــ ـــــ ــــــاذا أن ـــ ـــ ــــ ـــ   ف
ــــــا ـــــاس فيــــ ــــل جســـــ ـــــدي فعــــــ ـــ ـــــل عنــ   جـــــ
ــــــه ـــ ــــــدي ب ــــى وجـــ ــــاس علـــــ ـــ ــــــل جســ   فعـــ

ــــو ب ــــــ ــــــوىلــ ـــ ـــــين ســـ ـــ ــــت عيــــ ــــــ ــــــني فقئــ ـــ   عـــ
ــــــه  ــــ ــــــ ــــدهر بــ ـــ ــــ ــــــ ـــــوض الـ ـــ ــــ ـــــــيال قــــــ ــــــ   قتـــــ

ـــــــتحدثته ــــــذي اســـــ ـــ ـــ ـــــت ال ــــــ ـــــدم البيـ ــــ   هـــ
ـــــورم ــــ ــــــ ــــــاين قـتـــ ــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــــبٍ ــــ ــــــ ـــن كثيـــ ـــ ــــ ــــــ   له مـ

ــــــد ـــ ـــوم قــ ــــ ــــن اليــــ ــــــ ــــــسائي دونكـ ــــ ــــــا نــ ــــــ   ي
ـــــىً  ــــ ــــــ ــــليب بلظـ ــــــ ــــتل كـــــــ ــــ ــــــ ــــــصين قـــ ــــــ   خـــــ

ـــــأيل  ـــ ــــ ـــــىت تســـ ــــــ ـــوم حــــ ـــ ــــ للـــــ ـــي  ــــ ــــــ   تعجلــ
ــــــذيل ــــ ـــومي واعـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوم فل ــــــ ــــــب اللـ ــــــ   يوجـ
ـــــي ــــ ـــــت أو تنجلـ ــــــا اجنلـــــ ـــ ــــريت عمـ ـــ   حســـ
ـــــي ــــ ـــــــدن أجلــــــ ــــــ ـــــري ومــ ــــــ ــــــم ظهــــ ــــــ   قاصـــ
ـــل ــــ ــــــ ــــــ ــــــأت مل أحفـــ ــــ ــــــ ـــــــا فانفقــــــ ــــــ ــــــ   أختهـــ
ـــل ــــ ـــــن عـــــ ــــــ ـــــــا مـ ـــــــيت مجيعـــــ ـــــ ـــــقف بي ــــــ   سـ
ــــــيت األول ــــــ ــــــ ــــــ ــــدم بيـ ـــ ــــ ــــــ ــــــ ـــــىن يهــ ــــــ ــــــ ــــــ   وانثــ
ـــل ــــ ــــــه املستأصـــــــ ــــــ ـــــمي بــ ــــــ ــــــة املنصـــ ــــــ   رميــ
ـــل ــــ ــــــ ـــــرزء معضــ ــــــ ــــــدهر بــــ ـــ ــــ ــــــصين الــ ــــ   خــــــ

ــــــتقب ـــ ــــ ــــــى مســ ــــــ ـــــي ولظـــ ــــ ـــــن ورائــــــ ــــــ   ليمـــــ
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ـــن ــــ ـــــه كمـــ ـــ ــ ـــي ليومي ــــ ـــن يبكـــ ــــ ــــــيس مـــ ـــ ــ   ل
ـــــأر ويف ــــــ ــــــ لثــ ـــــــمدرك  ــــــ ــــــ ـــــشتفي الـ ـــ ــــ ــــــ ــ   ي
ـــــاحتلبوا ــــ ــــــ ـــــــعي فــ ــــــ ــــان دمـــــ ــــ ــــــ ـــــــيته كــــ ــــــ   لـــــ

ـــــفـأنـ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــا قـاتـــــ ــــ ــــــ ــــــ ـــ ـــ ـــــمـقـت لةٌ ـ ــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   ولةٌ ــــــ
 

ــــــنجلي ــــــ ـــــيوم يـــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبكي لــــ ـــ ــــ ــــــما يـــــــ ــــــ   إنـــــــ
ـــل ــــ ــــــ ــــــكل املثكــــ ـــ ــــ ـــــأري ثــــ ــــــ ــــــي ثـــــــ ــــــ   دركـــــ
ـــل ــــ ــــــ ــــن أكحــ ــــــ ــــــي مــــــ ــــــ ــــنه دمــــ ــــ ــــــ   درراً مــ
ـــــي ــــ ــــــ ـــــنظر لـــــ ــــــ ــــــ ـــَله أن يـــ ـــ ــــ ــــــ ـــــعل الــــ ـــ ــــ ــــــ   ولـ

 

  

ا  ،عاشت جليلة احلرب ومل متت اال بعدها ومل حيفظ لنا التاريخ وقت وفا
  :ولكنه حفظ لنا أن هلا بنتا أمسها بديلة من زوجها كليب يقول املهلهل ؛ومكانه

  بديلــــــــــــــــة عــــــــــــــــن أبيهــــــــــــــــاتســــــــــــــــألين 
ـــــــــــــــــــواردات ـــــــــــــــــــى أين تركـــــــــــــــــــت ب   عل
ـــــــــب ـــــــــبش املقـــــــــابر عـــــــــن كلي ـــــــــو ن   فل

 

  ومـــــــا تـــــــدري بديلـــــــة عـــــــن ضـــــــمريي 
ــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــل العب   جبــــــــــــــــــــــريا يف دم مث
لـــــــــــــــــــــــذنب أي زيـــــــــــــــــــــــر   لـــــــــــــــــــــــيعلم 

 

 

نية اخلْرِنق  -٣   بنت بدر بن هفان بن مالك البكرية العد
  )م ٥٧٤توفيت حنو (

ة وهلا ديوان شعر كانت شاعرة مطبوع. وردة بن العبد من أمهخت طرفه أوهي 
من  "كالب"الذي قتل  .تزوجها بشر بن عمرو بن مرثد سيد بين أسد. صغري

ء من قتل معه من قومها. همتقبل ئه ور كما رثت أخاها . كان أكثر شعرها يف ر
  . "طرفة"

 :وهذا هو الرابط االلكرتوين لديوان الشاعرة
original.pdf-file:///C:/Users/Adibeh/Downloads/33bd1b801b3cf1b8eaf31d816bca2c95  

شرحه و  ايب عمرو بن العالء وقد كتب حوله ،ديوان اخلرنق بنت بدربن هفان
 بريوت  )١٩٩٠(" يسري عبد الغين عبد هللا "وعلق عليه وحققه
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َنا  أال التْـَفخَرْن أَسُد َعَليـْ
َنا  أال التْـَفخَرْن أَسُد َعَليـْ

 بَِيوم كان ِحيَنا يف الِكَتابِ 
 فقْد قطعْت رؤوٌس من قعنيٍ 

 ُت ُصُدوُر ِمن َشَرابِ َوَقْد نـََقعَ 
 وأْرَديـَْنا ابَن َحْسحاٍس فَأْضحى

بِ   جتوُل بشلوِه جنُس الذ
 أال من مبلٌغ بَن هندٍ 
 أال من مبلٌغ بَن هندٍ 

 وقد ال تـَْعَدُم اَحلْسَناُء ذاما
 كما أْخَرْجتَـَنا ِمْن أْرِض ِصْدقٍ 

َغتِبط ُمقاما
ُ
 َترى ِفيها مل

 َكَما قالْت فتاة ُ احلّي َلمَّا
ا جيشاً هلاما  أحسَّ جنا

 لواِلدها وأْرأْته بَِلْيل
 َقطًا وَلَقّل ما َتْسرِي َظالًَما
 أَلْسَت َترى الَقطا ُمَتوتراتٍ 
ما  َوَلْو تُرَِك القطا لَغَفا َو

 أال َذَهَب اَحلالَُّل يف الَقَفَراتِ 
 

 أال َذَهَب اَحلالَُّل يف الَقَفَراتِ 
 و من ميألُ اجلفناِت يف اجلحراتِ 
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 و من يرجُع الرمَح األصمَّ كعوبهُ 
  .عليِه دماُء القوِم كالشقراتِ 

  

نية الشهيدة -٤  :م٣٠٤ب القديسة فربونيا السر

سست الكنيسة على أساس التعاون واملساواة واالعتماد املتبادل بني  لقد 
العمل معا مبشاركة    هذه الكنيسة هي اليت تطالب اجلميع .األعضاء رجاال ونساء

وبدخول املرأة يف مجيع  .ت والكفاءات واألعباء خللق الرؤ اليت يريدها هللا لناالقدرا
تمع والكنيسة    ؟جماالت احلياة بدأت تتساءل عن دورها يف ا

خدمن الكنيسة األوىل أمثال بريسكال    يف رسائل بولس الرسول أمساء نساء
ان هلما الفضل الكبري يف للتا  وفييب الشماستني ، امللكة هيالنة واإلمرباطورة ثيودورة

القدمي أمثال  أمساء نساء كثر من العهد  ، يف طقوسنا ويف قصائد مار أفرامالكنيسة
سارة ورمي أخت موسى وامللكة استري وراعوث وحنة ام صموئل وابنة يفتاح وابيجايل 

ويوحنا األفسسي كتب عن سري  ،القاضية والنبية رسولة السالم وخلدة النبية ودبورة
ر يف،غريهن سري القديسني  وشهيدات يف   ديساتق حب الكنيسة  كل هذا أ

نيات يف كتبنا د بيضاء يف الكنيسة ويف  .وحب البحث عن نساء سر نساء هلن أ
  .نشر الكلمة وتثبيت اإلميان يف القلوب

ا الروحية و  االضافة حليا كانت حبر من   فهي ،استشهادها من أجل إميا
وإن مل يصلنا الكثري مما   .ها على قراءة االجنيل وتفسريه للمؤمناتاملعارف ومواظبت

 ائبة برونة رئيسة الدير فهو يدل على اسلو"ولكن ما نقلته لنا تومايس  ،كتبته
 :   ئهاوذكا تهاوحكم املنمقديب ألا

دخلت وأُ  ،خذت من مربيتهاتبدأ سرية القديسة فربونيا اجلليلة الذكر منذ أن أُ  
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عمتها كانت و . من عمرها هبات يف نصيبني وهي ال زالت يف السنة الثانيةدير الرا
قصارى جهدها يف تربيتها على الفضائل املسيحية السامية  تبذلبرونة رئيسة الدير 

ا كانت رائعة اجلمال ،لكي حتفظها من الضاللة فرضت على  ،وملا كربت. وال سيما أ
ا التجارب واهلواجس كانت تنهض وتلوذ وحينما تراوده. نفسها قيودًا نسكية صارمة

ا متيزت . تمكن من طرد تلك األفكار الشريرةلصالة والقراءة الروحية لكي ت كما أ
. ثقافتهاحبب العلم واملعرفة إىل درجة جعلت الرئيسة والراهبات يتعجنب من سعة 

املقدسة  يقصدن الدير لإلشرتاك يف الصالة والقراءة الطتالبات للعلم،انت النساء كو 
  .وتفسرها هلن من وراء احلاجز فربونيا اليت تتلوها

شاع خربها يف املدينة وأخذ الناس يتحدثون عن  ،ولكن رغم هذا اإلجراء 
وعندما وصل خرب اجتياح اجليش الروماين . اهلا ووداعتها وتقواها وتصّوفهاعلمها ومج

ملسيحيني وجعلهم يقدمون ال ئح لآلهلة الوثنية ملدينة نصيبني لغرض التنكيل  ذ
ت البقاء ولكن الراهبة الباسلة فربونيا أصرّ . هلروباضطر مجيع املسيحيني  ،الرومانية

ئبتها تومايس للخوض يف غمار اجلهاد والنضال من أجل اسم يسوع  مع برونة و
د حيث قالت  له ذايت لن  وقدمت ،لعمر املسيح الذي خطبت له" املسيح له ا

ذا القول برهنت الدرّة النصيبينية ذات   ،"هللا ئةشيكن متكان ولأغادر هذا امل و
 .العشرين ربيعًا من جتسيد أروع القيم واملثل اجلهادية من أجل الرسالة املسيحية

لفعل شهد ملعب نصيبني احلكم اجلائر حبق الراهبة الضعيفة والشابة اجلميلة  ،و
لتعذيبفربونيا النصيبينية حيث حُ   ،وهذه بعض األقوال النرية. اجلسدي كم عليها 

وية فربونيا الثائرة أمام احلاكم اجلالد  ا الطو ت املضيئة اليت تفوهت  واإلجا
ضي يف نصي "سيلينس" ني وهي موثوقة بالقبيح أثناء االستجواب يف وسط امللعب الر

ه النصوص الكاملة كما وردت يف . اليدين ويف عنقها طوق حديدي ثقيل وأد
ا شاهدة العيان   ،صدر املقتبس من قصة القديسة الشهيدة فربونياامل وكما ذكر
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 :تومايس  لتلك األحداث الرهيبة

دي البشر ..!أيها احلاكم -  وعرسا ال ،إن يل يف السماء خدرًا مل تصنعه أ
ومعه  ؛ومهرًا قوامه ملكوت السماء وعريسًا غري مائت وال يزول وال يتغري ،يزول

فال جتهد نفسك أيها احلاكم إذ لن حتصل مين على شيء ال . األبدسأتنعم إىل 
لوعيد  .  لوعد وال 

 ألنّ . ً فلو أنك عريتين متاماً من ثيايب ملا حسبت هذا هوا  ..!مسع أيها احلاكمإ 
ث واحد ئقة إىل التعري من الثياب . صانع الذكور واإل بل أ  ،حسبفوإين لست 

مل من أجلفأ  .نار والسيفمتهيئة أيضاً لعذاب ال مل يف سبيل ذاك الذي    .يأهالً أل

وألين وقعت  ،وجه رجل حىت اآلن يعلم هللا سيدي أين مل أرَ  ..!امسع أيها احلاكم
يها احلاكم اجلاهل وعدمي ولكن قل يل أ! ..دعيت وقحة بال حياء ،بني يديك
؟ أال لعاب األوملبية وهو متوشح بثيابههل من جماهد ينزل إىل حلبة األ :اإلحساس

ً يف ت والنار فأىن ؟ أمّ اجلهاد إىل أن يتغلب على منافسه يقف عار ا أ فأنتظر العذا
ا ينبغي يل أن أجابه العذاب وأ عارية إىل أن أمَ   ؟يل أن أصارع وأ البسة ثيايب

ديداتكأنتصر على الشري تك و   ؟ر أبيك وأحتقر عذا

تكمن اخلربة األوىل إين ال أُ  علمتلقد   ..!غلب وإين أحتقر عذا

، ألنك تصدين عن الذهاب إىل عريسي حك هللا أيها الشيخ اللعني الشريرقبّ 
 .فأسرع واخرجين من هذا اجلسد فها إن حبييب ينتظرين

ا إ وية فربونيا الباسلة صو مل عظيم وقالتوأخرياً رفعت الطو   :ىل السماء وصرخت 

  .ه من الشدة والظلم وأقبل نفسيما أ في رب إهلي انظر إيلّ أيها ال

 .مث سكتت وانتقلت روحها إىل السماء 
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ويف النهاية إن الدم الذكي والطاهر املراق على تراب ملعب نصيبني مل يذهب  
نية الباسلة على التنني الروماين الظامل فكان . ،هراءً  وهكذا انتصرت اجلوهرة السر

 يف إميان الكثري من الوثنيني استشهادها سببا

مزار القديسة فربونيا على أطراف مدينة القامشلي وكل سنة بيوم : مالحظة
ملزار هو حزيران كنا منشي للمزار وما زلت اتذكر ان عطر اور  ٢٥عيدها  اق الشجر 

 .رائحة الدم

يت على سرية األديبات ومن كان هلن بصمات فريدة على املسرية األدبية  واألن 
  :نطقة الشرق األوسط منذ قرنني ونيفعامليا وخاصة مب

  

  

  )١٩١٩- ١٨٤٨( مر مراش األديبة -٥

م آب عام  ّن زوجته  ١٨٤٨حينما علم السيد فضل هللا مرّاش يف يوم من أ
أجنبت أُنثى، مل حيزن، بل هّلل فرحًا للمولودة اجلديدة وكأنّه كان يعلم أّن طفلته 

ض أول صالون وصاحبة  ة يوما ما، فكانت مر مرّاش احللبّيةستكون رائدة فكر و
  .أديب يف الشرق العريب

ترزح ، حيث كانت سور يف مدينة حلب 1848 ولدت مر مراش يف عام
لعلم  والدها كان .حتت وطأة إحتالل جيد يف تعليم املرأة أمرًا منافيا لألخالق يهتم 

وعبد هللا من  وكان شقيقاها فرنسيس. تُنشرقد كتب يف مواضيع خمتلفة لكنها مل و 
  .أركان النهضة األدبية اليت حدثت يف سور

على يد شقيقها  درست اللغة العربيةو  ،على غرار أخويهامر قد سارت ل
وما أن اكتملت ثقافتها األدبية حىت أخذت  .للراهبات والفرنسية يف مدرسة ،فرنسيس



٢٠ 

 

تنتقد فيها عادات  "اجلنان"ويف جملة  "ن احلاللسا"يف جريدة نتاجها الفكري تنشر 
ألدب ُتشّددبنات عصرها و  لعلم والتحلي  ا. على التزين  مقال عنوانه  ،ومن مقاال

شكت فيه حال احنطاط الكتاب، وحّرضت على حتسني اإلنشاء وترقية  "جنون القلم"
   .املوضوعات والتفنن فيها

 ، ضتها، فانفتحت على احلضارة لتستطلع أحواهلا وأسافرت إىل أورو خبار 
الغربية، وتعّلمت فنون املوسيقى، وأتقنت العزف على البيانو وآلة القانون الوترية 
نواعها  الشرقّية، فأجادت كل منهما يف زمن كان اإلستبداد الفكري ُحيظّر الفنون 

ً  ،مث عادت إىل بلدها سور. وُحيّرمه ومل . أفضل وكان هدفها أن جتعل من سور مكا
ا وأفكارها يف الصحف  لتطبيق والسعي لنشر كتا لنظرية فقط، بل قامت  تكتفي 
الت كي تصل إىل اجلميع يف جمتمع حتكمه قوانني السلطان العثماين الذي مل  وا

صدار أي صحيفة أو كتاب نسائي ألّن ذلك خروج عن الدين،  وبدأت يسمح 
 .حقوقهناملطالبة مبمارسة التحدي وتدعوهن إىل  تبث بني فتيات عصرها روحأيضًا 

ا الشعري  وكانت هي الرائدة ، فكان كتا ن تنشر إمرأة كتا ن جتعل التاريخ يقبل 
مل خيرج شعر مر عن و  ،"بنت فكر"مجعت مر قصائدها يف ديوان أمسته  حيث

ناقد واألديب وقد وصف ال .ولكن كان أكثر عذوبة ورقة ،قواعد عصر تلك الفرتة
رقرقة الشمائل، عذبة ك شكانت مر مرا" :هالشاعرة بقول قسطاكي احلمصي

  ."املنطق، طيبة العشرة، متيل إىل املزاح

، ولكن هذا مل مينعها من افتتاح صالون أديب يف منزهلا، فكان أول  تزوجت مر
ا ": نية ويقول قسطاكي احلمصي .صالون أديب يف الشرق العريب مبفهومه احلديث ّ إ

سليلة بيت العلم، وشعلة الذكاء، والفهم، فصيحة اخلطاب، تسيب ذوي النهي 
لطافها، ويكاد يعصر الظرف من أعطافها، حتّن إىل األحلان والطرب، حنينها إىل 
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ألنغام، تضرب على القانون  الفضل واألدب، وكانت رخيمة الصوت، عليمة 
 ."فتنطقه إنطاقها األقالم

ا يف جو من النعم : يل بقولهسامي الكياأيضًا ها وصفوقد  عاشت مر حيا
ء والشعراء ورجال الفن ء  ،واألمل، عاشت مع األد وقرأت ما كتبه األد

ء العرب فتكونت لديها ثقافة جتمع بني القدمي واحلديث ،الفرنسيني يف و  .وأد
ا عانت من مرض العصاب اية الذي قضي ع الفرتة األخرية من حيا ا يف  لى حيا

  .عاماً  ٧١عن عمر يناهز  احلرب العاملية األوىل

 

١٩٤١- ١٨٨٦ دة  -٦ مي ز   

، أتقنت تسع ١٨٨٦لبنانية، ُولدت يف الناصرة عام  -أديبة وكاتبة فلسطينية 
العربية، والفرنسية واإلجنليزية واألملانية واإليطالية واألسبانية والالتينية : لغات هي

نية وال نيةواليو سر  

أ امرأة قضيت حيايت بني قلمي وأدوايت وكتيب، ودراسايت وقد : من أقواهلا
ليزم"انصرفت بكل تفكريي إىل املثل األعلى، وهذه احلياة  أي املثالية اليت " األيد
  .حييتها جعلتين أجهل ما يف هذا البشر من دسائس

سم مستعار  من االشعار  وهو جمموعة" ايزيس كوبيا"نشرت مي أول كتاب 
ا. للغة الفرنسية حثة البادية وكلمات وإرشادات، ظلمات : مث نشرت الحقا مؤلفا

وأشعة، سوانح فتاة، بني املد واجلزر، الصحائف والرسائل، وردة اليازجي، عائشة 
  .تيمور، احلب يف العذاب، رجوع املوجة، ابتسامات ودموع
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ى، وكانت إذا وضعت قصة جتعل وكانت مي متيل إىل فّين التصوير واملوسيق
ذكرى قدمية تثريها رؤية لون أو منظر من املناظر، أو حادثة من احلوادث، وقد يكون 

ا، فتدفعها هذه الذكرى ويستنفرها هذا اإلحياء إىل   إحياَء مبا تشعر به وتراه يف حيا
.كتابة القصة   

وتتهادى  لقد ظلت سنوات طويلة تغرس يف القلوب أمجل الشعر وأرفع النثر
ا يف دنيا األدب إىل أن عصفت املنية يف روحها وهي يف سن الكهولة  بروائعها ومؤلفا

م يف ١٩٤١املبكرة وذلك يف يوم األحد التاسع عشر من شهر تشرين األول سنة 
ً أدبياً خالداً  لقاهرة وترا درة ال تزال حمفوظة   املعادي مبصر، وتركت وراءها مكتبة 

 

١٩٦٥- ١٨٨٨ماري عجمي -٧  

  أديبة رائدة، ومناضلة حمرتمة

 شاعرة سورية ولدت يف دمشق وتوفيت فيها، 

ملدرسة  - عاشت يف سورية، ولبنان والعراق وفلسطني ومصر، والتحقت 
ملدرسة الروسية، مث درست التمريض يف اجلامعة األمريكية يف  اإليرلندية يف دمشق، مث 

ا ألسباب صحية )١٩٠٦(بريوت  مل تكمل دراستها فعادت إىل دمشق، غري أ  

.عملت معلمة يف مدارس سور لبنان مصر فلسطني والعراق  

:يف الصحافة  

سم  ، مث نقلت )١٩١٠(يف اإلسكندرية » العروس«أنشأت أول جملة نسائية 
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توقفت بسبب احلرب ). ١٩١٤(نشاطها إىل دمشق، واستمرت يف الصدور حىت 
١٩٢٦ -١٩١٨العاملية األوىل، وعاودت الصدور   

:يف احلقل األديب  

ديها، ومدرسة  أسست النادي األديب النسائي يف دمشق، ومجعية نور الفيحاء و
سست يف دمشق أوائل )١٩٢٠(لبنات الشهداء  ، وكانت عضو الرابطة األدبية اليت 

.العشرينيات  

:شعرها  

لوزن والقافية، وتناولت القضا اإلجتماعية والسي اسية التزمت يف شعرها 
 .والوطنية يف فرتة احلكم العثماين والفرنسي، ودافعت عن قضا املرأة

ا :مؤلفا  

:اإلنتاج الشعري  

رها الشعرية والنثرية : »دوحة الذكرى«هلا  • تقدمي  -جمموعة خمتارة تضم بعض آ
١٩٦٩دمشق  -مطابع وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  -عفيفة صعب   

 األعمال األخرى

دلية احلسناء«: لرواية بعنوان هلا تعريب محص  -مطبعة قسطنطني بين  -» ا
ت«، وترمجة عن اإلجنليزية لكتاب ١٩١٣ ١٩٢٧ -» أجمد الغا  

 اجلوائز
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جلائزة األوىل يف مسابقة درس الكتاب املقدس اإلرلندي  ، )١٩٠١(فازت 
ا  ا )١٩٤٦(جلائزة األوىل يف مسابقة إذاعة لندن » الفالح«وفازت قصيد ، كما أ

جلائزة األوىل يف العام التايل   .فازت 

بني جبامعة دمشق شارك فيه كثري من  أقام هلا احتاد اجلمعيات النسائية حفل 
ء وأديبات الشام  .أد

للوعة واحلزن واحلرمان مع أن من يتبع موضوع . إن قصائد الشاعرة تضج 
رق على إختالف اشكاهلا، تشيد احلب الذي يعترب كالنهر الذي تسري فيه مجيع الزوا

ملتاعب والعواصف الرتابيه ملستقبل أو بصوره القمر أو التمين . عاملا مليئا  حتلم 
يمن على خارطة الشعر، وهذا ما . ألمنيات شاخصه أو حالة الالمعقول اليت 

نتقاء  حلياة وجتيد  أجادت به الشاعرة، وهي رؤى جديد، ذات بنيه نصية تضج 
أديبة أمضت عمرها تدافع عن استقالل بلدها سور. بفنية وآنبهار الكلمات . 

  

 )م ١٩٥٧ -  ١٨٧٥(أم الصحافيات العربيات: هند نوفل -٨

 ١٨٩٢أول من أصدرت صحيفة عن املرأة عام 
م جملة  ١٨٩٢تشرين الثاين سنة  ٢٠صحفية من الساحل السوري أسست يف 

لة إىل سنة  ت هند تتحاشى يف جملتها الشؤون كان. م ١٨٩٤الفتاة واستمرت ا
السياسية والدينية وتعمل يف حقل واحد هو الدفاع عن املرأة وكتبت عن نساء قدوة 

 .تمع كامللكة مسرياميس وبلقيس ملكة سبأ ونساء من الفراعنة وغريهن

أمتت مرمي . هند نوفل نشأت يف جو منزيل مألوف حيث كان والداها كاتبني
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معرض احلسناء يف ترمجة "ري ذاتية لنساء الشرق والغرب، أمسته والدة هند قاموس س
، بينما عمل كل من والدها وعّمها يف الصحافة والرتمجة يف احلكومة "مشاهري النساء

املصرية، وانتهى املطاف بوالدها ليدير املكتب اخلاص مبجلة هند والذى ساعدته أيضاً 
 .فيه شقيقتها سارة

هند "على يد  ١٨٩٢الصحافة النسائية عام  ىف مدينة اإلسكندرية ولدت
جاءت هند إىل مصر ىف . صحفية تنتمى إىل أسرة شامية حمبة للعلم واملعرفة" نوفل

إلسكندرية حيث كانت حركة النشر والطباعة تشهد إزدهارا ىف  ١٩القرن  واستقرت 
 .تلك الفرتة

خصصة تتناول  ومبساعدة من والدها وعّمها، أصدرت جملة الفتاة، أول جملة مت
كل ما خيص شؤون املرأة، وكانت تلك التجربة أول أشكال الصحافة السورية يف 
مصر، حيث اعترب املؤرخون لتاريخ الصحافة أن هند نوفل هى أم الصحافيات 

لة دعت املرأة للكتابة ىف جملتها وأكدت عليهن أن . العربيات وىف العدد األول من ا
ن وختدش العفاف ينسني ما يعتربه البعض أن ال كتابة ىف الصحف تقلل من شأ

 .وحتط من قدرهن

القت هند نوفل كثري من املتاعب، ومل تيأس وكان أمامها خيايرين إلنقاذ املرأة 
ملرأة  ر االستعمار الغريب وذلك للنهوض  من الواقع املرتّدي، ومن التقاليد اجلامدة وأ

عتبارها القادرة علي الشرقية وتطورها، إّما عن طريق العودة ايل  قواعد اإلسالم 
للجوء اىل املشروع التغرييب الذي  ملرأة واالعرتاف حبقوقها مرة أخري او  النهوض 
رأى ضرورة حماكاة املرأة الشرقية للمرأة الغربية، فاختارت أن تقوم من خالل جملتها إىل 

ملرأة من خالل هذه األبواب اجلريئة اليت تناولت  عملية التنوير والتعليم والنهوض 
تمع املصري والعريب  .مواضيع جديدة على ا
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رخيية ادبية فكاهية، تبلغ  صفحة، وقد  ٤٠وكانت جملة الفتاة شهرية علمية 
وبعد عددها السادس توقفت عن .. القت جناحا كبريا، وصيتا بني أرجاء العامل العريب 

.. ، ّمث عاودت الصدور اإلصدار، وذلك بعد أن مت خطوبة مؤسستها هند نوفل
أي بعد عامني من إصدراها توقفت متاما النشغال هند نوفل  ١٨٩٤ولكن يف عام 
 .لزواج واألوالد

، اليت تصّر صاحبتها على اعتبارها جريدة، التزمت مبا "الفتاة"يبقى ان جملة 
ا  من تعّهدت به صاحبتها ورئيسة حتريرها يف افتتاحية العدد األول، فَخَلْت صفحا

 األمور السياسية واملشاحنات الدينية"

  ربّة العلم بل  ربّة الكرم        غّضي حلاظك عّما خطّه قلمي 

 تصّفحيه حبسن الوّد منعمة         هذي فتاتك بني العرب كالعلم

ا يف " الفتاة"ذين البيتني صّدرت هند نوفل العدد األول من جملتها  اليت أصدر
ت ١٨٩٢تشرين الثاين نوفمرب  ٢٠من  االسكندرية بدءاً  ا سلسلة الدور ، مفتتحة 

 .النسائية يف العامل العريب

عتبار ان الشعر كان موضة العصر، " زينب فواز"ولكن ابنة اجلنوب اللبناين  و
 :عّلقت على البيتني بثالثة ابيات قالت فيها

ا          حور املعاين املسفرات و   ال عجبجاءت لنا هند تزّف فتا

 ا            فلقد حوت من كل معىن منتخبــــــهــونــــــا وفنــنــاتــــه دّر فتّــ لل

 ما كان يبلغها الزمان ولو طلب  فليهنأ اجلنس اللطيف بنشأة       
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ذلك ان نسيب هند، سليم . هل كانت زينب مبالغة يف الشطر األخري؟ كال
اليت صدرت يف غرة " حديقة األخبار"الشام نوفل اسهم يف حترير اول صحيفة يف بالد 

، وكان ميكن ان يكون هو صاحب اجلريدة، اليت بدورها كان ميكن ان تصدر ١٨٥٨
، لو جتاوب معه َمْن ساعدوا الحقًا صهره خليل اخلوري ١٨٥٠يف مطلع العام 

ت . صاحب احلديقة ورئىس حتريرها ، فإن نتاج املرأة "الرجالية"وعلى ذكر الدور
ت العربية  وحىت ريخ صدور الدور امسها، كا غائبني عنها يف السنوات األوىل من 

ويعود الفضل . يف مصر وبالد الشام وحتديدًا يف القاهرة واالسكندرية وبريوت وحلب
ت، ويف طليعتهم صاحب  لسان "يف اخرتاق اجلدار الربليين اىل بعض اصحاب الدور

م على الكتابة والنشرالبريوتية خليل سركيس، الذي" احلال م وبنا . ن شجعوا زوجا
ومن املؤكد ان اسم نسيم نوفل حيتل رأس الئحة الصحافيني الذين لعبوا أدوارًا رئيسة 

ت النسائية، إذ لواله ملا متكنت ابنته هند من اصدار جملتها  .يف الدور

. ١٨٩٣شبه مغمور حىت شهر حزيران يونيو " الفتاة"ويف املناسبة، كان عرّاب 
هي الوحيدة اليت كتبها ابو هند وبّرر فيها " إعالن"لكن افتتاحية العدد السابع املعنونة 

لة ومبا أن التأخري حصل يف االسبوع اليت متت فيه خطبة هند، . خر توزيع ا
لة، فاختارت  فانطلقت بسرعة إشاعات تفيد ان العروس ُخّريت إما العريس أو ا

أعلنها نسيم نوفل، ان ابنته اختارت االثنني معاً، حني رّد على واحلقيقة اليت . األول
ت" بل انه ". ستصدر تباعًا واطرادًا يف غُــرّة كل شهر" الفتاة"ان ": "اصحاب الغا

فتاته ستصدر يف مطلع عامها الثاين مرتني يف الشهر حبجمها " فتاة"اضاف ان 
ا" احلايل" دة صفحا  .او تبقى شهرية، لكن بعد ز

طبعاً، كان فرح الكاتبات املتطوعات كبرياً، ليس خلطوبة هند، بل الستمرارية 
ن حقوق املرأة سجلت اخلطوة "الفتاة" ، ذلك ان صدور جملة نسائية يعطي األمل 
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بعد اشهر من صدورها، " الفتاة"يف حني ان توّقف ... األوىل يف رحلة األلف ميل 
لغة، لعل أسو  ت نسائية لفرتة الحقة قد يكون له نتائج سلبية  جيل صدور دور أها 

لذلك تضاعف إسهام األديبات، خصوصًا اللبنانيات واملقيمات يف مصر . غري قصرية
  ولبنان

  

  األخت كليمنص حلو -٩

يف االرشاد والتوجيه من اجلامعة الكاثوليكية االمريكية يف  M.Aحتمل ماجستري 
ن اجلامعة االمريكية يف بريوت واجازة واشنطن وماجستري أخرى يف األدب االنكليزي م

ضيات من معهد جامعي يف كليفلند اشرفت على مؤلفات وكتبت مقاالت . يف الر
م النسكية يف قنوبني هي أيضاً . يف مواضيع عدة اذكر منها الرتبية ودور املرأة واال

   .رئيسة عامة سابقة للراهبات االنطونيات

منذ اصطفاها الرب للرسالة الرهبانية . اتمتعددة املواهب واملزا والعطاء 
تلّمست خطاه، وانطلقت مبشرة بكلمته، حمافظة على خصوصية الفكر املسيحي 

  . مانة ودقة، غايتها خدمة االنسان يف استثمار طاقاته الدفينة

ثقافة رصينة يف الفلسفة ب وتبحرتاكادميية، دأبت على مراجعة الكتب،  *
ا  وملسناهاوالالهوت اكتسبتها من جامعات فرنسا، واالنرتوبولوجية والدين  يف كتا

دف الوصول اىل آفاق فكرية ودينية أرحب   .املنوعة 

جامعية متمرسة وحمرتفة تضفي على اعماهلا مسحًة انسانية خاصة، على  *
  .يديها تتلمذت اجيال فتدفق عطاؤها كنبع ال ينضب

، السخية العطاء، املثابرة على خدمة هي األم واألخت النموذج للمرأة اللبنانية *
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لرتاث املاروين والعودة اىل اجلذور فهي منذ مدة و هللا واالنسان ورفعة الوطن  االهتمام 
تسعى للمحافظة على معامله، واعادة الروح اليه، خربات نسٍك " طور وادي قنوبني"

  .وسياحة دينية للراغبني

مسى مع ا الرسولية  انيها وأبعد مراميها، كما على َدْور فاإلضاءة على مسري
مجعية الراهبات االنطونيات يف الرتبية والتعليم، والتنشئة على القيم االخالقية السامية، 

لنسبة  فعُل مقاومة فكرية، ثقافية، ووجودية، نتلّمس من خالهلا  لكل من يعرفهاهي 
  . الطريق اىل احلرية والسالم وآفاق التغيري الواعدة

  :منوذج من النتاج األديب لألخت كليمنص حلو :ملكّرسةاحلياة ا

". فإّن املكان مقّدس"أمام شعلة قديشا امللتهبة، " إخلع نعليك من رجليك"
ر قد نفاجأ يف قاديشا . والقّديسون ما زالوا ميألون الوادي حضورًا وعبقًا وهليب 

ريخ حّي حفر  ّال جند أّي أثر مكتوب، أو قّصة، أو جمموعة أعاجيب،) لبنان( بل 
يف الصخر، لوحات ورسوم تكاد تندثر، وصمت مدّو يف أعماق الوادي، وحضور 

فاملئات من الرهبان والراهبات والنّساك والناسكات سكنوا املغاور وكّل . غامر ورهبة
كّلهم مل . شقوق الصخور، وحّولوها مالجئ معّلقة على السفوح كأعمدة النّساك

يزالون أحياء يف رحاب الوادي العابق ببخور مآويهم وقرب النهر ميوتوا بل عربوا، وال 
م بل عن ذخائرهم . الذي ارتوى بدموعهم، تقول األسطورة فنحن ال نتكّلم عن رفا

ا تدعى عن حّق  ّ   ".وادي الذخائر"اليت ُزرعت يف وادي قاديشا، إ

ر قاديشا، ال  ١٦فامسها احملّبب ميتّد مدى  نابع من أقدام كيلومرتًا على ضفّيت 
ر  سم  قاديشا  . ، كما يف وحدٍة وطنّية مرجتاة"أبو علي"األرز واملنتهي يف طرابلس 

لفجوات الراصدة السماء يف رحاب صداها مسع الزّهاد . كّلها فوهة مغارة مرّصعة 
مثل إيليا على جبل حوريب، أو مثل افرام ومارون يف العراء، " صوت هللا صمًتا"
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ن املرتييت، وأنطونيوس الكبري، وتيودوريتس الق ورشي، ومسعان العامودي، ومارينا، ويو
وغريهم من ساللة القّديسني الذين جتّسدت فيهم كلمة هللا حياة فأصبحت قوً 

ر ".  أبت قل يل كلمة: "للتالميذ على هذه الكلمة، احلّية الفاعلة، بنيت األد
لروحّية املؤمنة، مؤثِرة االستشهاد على واملعابد والكنائس، والتأمت كّل اجلماعات ا

م ميا   "نكران الرّب والعبث 

  

 - ١٩٤٢(ماري رشو - ١٠

  . ماري رشو، كاتبة سورية

  . ، عضو منظمة اهلالل األمحر١٩٤٢ولدت يف الالذقية 

  . عضو احتاد الكتاب العرب

الت السورية   . نشرت قصصها األوىل يف الصحف وا

  اء دمشق، فازت جبائزة الرواية ألصدق

  .١٩٩٦وجائزة مهرجان األطفال يف القاهرة عام 

ا   :مؤلفا

  .١٩٨٩، قوس قزح، )قصص(وجه وأغنية  -

  .١٩٩١، احتاد الكتاب العرب،)قصص(قوانني رهن القناعات  -

  .١٩٩٣، دار احلصاد، )رواية(هرولة فوق صقيع توليدو  -

  .١٩٩٥، دار احلوار، )رواية(بني الزهور -عند التالل -
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  .١٩٩٨، دار األهايل، )رواية(احلب يف ساعة غضب  -

نية  - ملريا، )رواية(توليدو    .١٩٩٨، مكتبة 

  .٢٠٠٠، احتاد الكتاب العرب، )قصص(أمجل النساء  -

  .٢٠٠١، دار احلوار، )رواية(آخر حب -أول حب -

  .٢٠٠٢، وزارة الثقافة، )قصص(احلب أوًال  -

  .٢٠٠٢، احتاد الكتاب، )رواية(الدفلى  -

  .٢٠٠٤، مطبعة السعيد، )قصص أطفال (مايك الصغري  -

  .٢٠٠٤، دار احلوار، )رواية(الشبيهة  -

  .٢٠٠٥، احتاد الكتاب العرب، )قصص(أوراق حلم  -

  .٢٠٠٧، دار احلوار، )رواية(صور تالحقين  -

  .٢٠٠٨، دار الساقي، )رواية(طفلة الكولريا  -

  .٢٠١٠، العربية للعلوم، )رواية(حرائق امرأة  -

  

  )-١٩٧٩(– هبة هاين - ١١

ت ، ١٩٧٩ولدت الشاعرة هبة هاين يف بغداد عام  وهي اآلن مغرتبة يف الوال
وجبذورها كنخلة منت وهي سيدة عراقية مهاجرة، متأصلة بضمريها  ،املتحدة األمريكية

  .جبانب أبويها

 القصة والشعر تبكتلقد  . بكالوريوس يف االدب الفرنسي وتعمل صحافية حتمل
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 تنشروهي  ،تمعاسياسة و ال يفإىل جانب العمل الصحفي  سنة ١٥  ألكثر من
ا اخلاصة نتاجها األديب    .مبواقع خمتلفة ومنتد

لشعر لكنها  إملامهاالرغم من على و  ،القصةبكتابة ت مشوارها األديب أبدلقد 
ي الكتابة متنفس" :يف كل جماالت األدب، وقالت يف إحدى املناسباتأبدعت 
و حىت أم قصيدة أم قصة أمقال  ،مسك القلم وهو خيط ما يشاءأ ،الوحيد

، وأيضا من "يوميات عراقية"العراق والغربة  وأستلهم الشعر من .خربشات
أحيا يستفزين خرب صحايف لكتابة الشعر او و. املشاعر االنسانية اليت بداخلي

 ."ا عالقة طردية بني القلم واإلنسانإالقصة، 

ت املتحدة االمريكية عنوة وهذه بعضا من قصيدة هاجرت  " ألبوم وطن"للوال
  :٢٠٠٩مشاركتها يف جائزة مششا األدبية أثناء 

 ...  عذراً  عراق إذا أردت املوت فيك ألسرتيح
  .... وأ تركتك مرهقاً جريح

  جبين ومحاقيت... عذرا  عراق على خيانيت 
  وفيك والديت -عذراً ألين إشرتيت أرضاً يف املنفى 

  بال مثن عذراً ألين بعتك 
  حيكي غربة وطن... البوم صور ... وهربُت حاملًة معي 

  الصورة األوىل
  عندما نزلت من الطائرة كأين هبطت على كوكب أخر

ألضواء   ملئ 
  ... ولكن

  ال أحياء
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  الشاعر اجلريح لبلد جريح.. السياب ... وتذكرت على الفور 
  !!  ا السياب واقفاً ماداً يديه لدول اجلواروتذكرت بلدي الذي ميوت كم

  تذكرت على الفور السياب
  "الشمس أمجل من سواها يف بالدي حىت الظالم هناك أمجل"

هليل ردة والنسمة غري معطرة    فالشمس هنا 
 الصورة الثالثة

  يوم والديت قالوا إن جدي من بين تغلب 
  !!! فأصبت حبب العراق وفشل احلكماء يف عالجي

   ولدت يف الرصافة ولكن ال أحد عاد يصدق هذه احلكايهأ
نح ُسرِق   فالثور ا
ُِب بل    وأسد 

  ومتثال املنصور ُحطِّم
ملزاد العلين ومل يبقى يل أثر ري بيعت    !!!  وآ
  أيب عراقي أصيل وأمي عراقية أصيلة

ن الفجر مشتاك أطري ويّه اهلوى وأوصل على بالدي ويّه أذا: "وأخي يوم غىن قال 
  "شكد حلوة بغدادي

  جدي مات يف بغداد ويل قبور أخرى هناك
  "للبيع"قتلوا عراقييت وأعلنوا ارضي " املواطنون اجلدد"لكن 

  وحتايلوا على الطاولة املستديرة لقطع عالقيت بصديقيت
ا إرهابية" ين كافرة وقالوا يل    "قالوا هلا 

  لعراق وما وجعهكربت وأ عراقية الوجع إن كنتم تعرفون ما
  ان كنتم تعلمون عباءة سوداء ال تفارق جسدا حنيل
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  ان كنتم محلتم بني أيديكم طفال فقد ذراعه قبل ان يتعلم القراءة
  !!!ان كنتم رأيتم رجال عراقيا يبكي

  مات النخيل والكرماء... يف بلدي حيث ترعرعت 
  واعذروين  من كربمت بعيدا عن العراق 

لكولرياان كنتم ال تفهمون م   عىن ان ميوت التمر 
  وجتهلون كيف ميوت عزيز قوم ذل بعني مفتوحة

  دجلة أصبحت تسقي جثثا جمهولة 
رم فقد شرب يوما منها وارتوى   وفضلت السكوت عن ا
  الفرات التزم احلياد حيال القيل والقال وعناوين الصحف

  "بار، صراع بغداد فيدرالية البصرة، خارطة الشمال، إستقالل كركوك، إقليم األن" 
  

نية لديهن مشاركات يف مؤمت وهناك رات األدب بعض خرجيات قسم اللغة السر
ين ببحوث منهن  وكانت االوىل على الدورة الثانية من قسم اللغة ) أمل أدي(السر

نية عام  ليف  وشاركت الدكتور بشري الطوراين  ٢٠٠٩السر كتاب األدب يف 
ين للصف الثالث،  ليف كتب منهجية ) ارة يوسف زراشر (والسر وهي مشاركة يف 
ا تعمل يف امل نية ال نية، وسر وهي ) االنسة ماري جبو ( ديرية العامة للدراسة السر

يف بعض مؤمترات اللغة  حاصلة على ماجستري وتعمل يف كلية اللغات وقد شاركت
نية  من قسم اللغة والسيدة فاتن يعقوب وكانت االوىل على الدفعة االوىل. السر

نية وهي تدرس يف الكلية اليت فتحها مار ميلس يف اوسرتاليا  كذلك لديناو  ،السر
ن  نية والعربية ) سعاد اسطيفان البّنا(الكاتبة والشاعرة بنت السر لسر وهلا تكتب 

لشعر احلر وهي ذات صور شعرية مجيلة وهي أصال من العراق أيًضا  قصائد عديدة 
 .ويدوتسكن يف الس
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  التوصيات
لشرق على افتتاح كليات للدراسات  • العمل مع اجلامعات  العاملية وخاصة 

نية وتشجيع ت نيةعالسر  .لم اللغة السر
نية عرب التاريخ  • مهية اللغة السر العمل مع احلكومات العربية والغربية وتعريفها 

ا مفتاح لفك طالسم التاريخ؟  واألكثر ا
حتفيز أبناء امتنا وشعبنا على تعلم اللغة وان تكون لغة التعامل ببيوتنا   •

 الكنسية العامل الوحيد الستمرارية لغتناوموؤسساتنا وأال تكون الرتاتيل 
 .وانتشاهلا من اإلنقراض
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  :املصادر واملراجع
 
ريخ الصحافة العراقية، اجلزء االول عام  *   .١٩٣٥عبد الرزاق احلسين، 
  .كتاب شعراء النصرانية ما قبل اإلسالم  -األب لويس شيخو اليسوعي *  
 .١٩٥٨صبيحة الشيخ داود، أول الطريق اىل النهضة النسوية يف العراق، بغداد  * 
نية يف العراق فائق بطي، موسوعة ال. د*    .٢٠١٤ريخ وشخصيات، بغداد  -صحافة السر
ريخ الصحافة واالعالم يف العراق منذ العهد العثماين وحىت حرب اخلليج . د  * خالد حبيب الراوي، 

 .٢٠١٠، دمشق ١، ط)١٩٩٠-١٨١٠(الثانية، 
ن الذهيب، القاهرة *    .٢٠١٣فيليب دي طرازي، عصر السر
ض الس*   نية يف العراق، جملة أثرا احملامي ر ريخ الصحافة السر  ١٦دهوك، العدد ) الوطن(ندي، 

 .١٩٩٧لعام 
شكرية كوكز خضر السراج، التغطية الصحفية ملوضوعات املرأة يف الصحافة العراقية بعد . د*  

بغداد، العدد -، دراسة حتليلية يف عينة من صحف بغداد، جملة كلية اآلداب٢٠٠٣أحداث 
٩٣،٢٠١٠. 

نية، صحيفة صوت االخر، العدد *   يف  ٤٠٨شاكر جميد سيفو، قراءة عامة يف الصحافة السر
٢٤/١٠/٢٠١٢. 

نيـة، صحيفة الصباح) ١٦٥(حنان أويشا، *   ، )بغداد(عامـا عـلى ميـالد الصحافـة السر
٩/١١/٢٠١٤. 

مع العلمي العراقي *    .٢٠٠٥ -١٩٧٣، اعداد متفرقة للسنوات )بغداد(جملة ا
نية *    .٢٠٠٥-١٩٧٥، اعداد متفرقة لألعوام )بغداد(جملة جممع اللغة السر
ت الصحافة النسائية يف العراق، موقع *   ابراهيم خليل العالف، بولينا حسون وجملة ليلى وبدا

  .٤/١١/٢٠٠٩احلوار املتمدن، 
  .٢٠٣برصوم، اللؤلؤ املنثور، ص *  
تيست(يوحنا شابو *   ريخ ) ١٩٤٨-١٨٦٠) (جان  مستشرق فرنسّي، له مؤلّفات قّيمة يف 

نّية   .الشرق املسيحّي واآلداب السر
  .٦٩/١٩٦٩أحوال نصارى العراق يف العصر العباسي ع *  
  .١٢٠/١٩٧٤-١١٧نصارى العراق والفتح اإلسالمّي ع *  
  ١٩٧٦/ -١٤-١٣١دور النصارى يف احلضارة العربّية ع *  
 
 


