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من زينب اىل يو�سف العاين:
املهم عندي ان اكون )االوىل(..

ه����ي؟ وك���ي���ف دخلت  م���ن  زي����ن����ب.. 
كان  البداية  امل�سرح؟..  ثم  ال�سينما 
وكان   )1957( اف��ن��دي  �سعيد  فيلم 
الفنان يو�سف العاين يكتب عن ازمة 
ال�سينما  ويف  امل�����س��رح  يف  املمثلة 
املثقفة  الفتاة  امل��ط��ل��وب��ة..  واملمثلة 
ولي�س املمثالت الالتي دخلن االفالم 
العراقية بال كفاءات وال ر�سيد ثقايف 

اال ماندر..
قراأت �سيدة مثقفة من جنوب  وحني 
العاين..  اال���س��ت��اذ  ماكتبه  ال��ع��راق 
لها  لتكون مدخال  اليه  بر�سالة  بعثت 
يف ميدان ال�سينما اوال.. ثم امل�سرح 
 1959 ي��ا���س��اك��ر-  ام��ك  اين   – ثانيا 
ريادة  لتحمل  وتاألقت  ابدعت  حيث 
الفنني ال�سينمائي وامل�سرحي وتكون 

امنوذجا يحتذى ثم فارقت احلياة..
ل�سيدة  االوىل  ال��ر���س��ال��ة  ون��ن�����س��ر 
فخرية  االوىل..  وامل�سرح  ال�سينما 

عبدالكرمي- زينب-.
– حتية  امل��ح��رم  الفا�سل  ا���س��ت��اذي 

كرمية كلها احرام وتقدير.
قد يدفعك اال�ستغراب من و�سول هذه 
جمهول،  �سخ�س  من  اليك،  الر�سالة 
ولكن بعد ان تقراأها وتدر�سها جيدا 
اال  وماعليك  وا�سحا  �سيء  كل  ترى 

ان جتيب.
الغراء  االخبار  قراأت يف جريدة  لقد 
يبحث  مو�سوعا  اع��داده��ا  اح��د  يف 
العراقية  ال��ف��ت��اة  ا���س��ت��غ��ال  ع���دم  ع��ن 
وكنت  امل�سرح،  وخا�سة  بالتمثيل، 
تو�سيح  يف  ال��ت��وف��ي��ق  ك���ل  م��وف��ق��ا 
و���س��ع��ه��ا االج��ت��م��اع��ي وال���ظ���روف 
بالقيود..  تكبلها  ال��ت��ي  ال��ق��ا���س��ي��ة 

بع�س  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  كالرجعية 
التقاليد البالية التي لو خرجنا عنها 

لعدت – مع اال�سف- �ساقطة.
واحل���ق���ي���ق���ة ان����ن����ي ق��������راأت ق��ول��ك 
مطابقا  ف���وج���دت���ه  وا���س��ت��وع��ب��ت��ه 
للتمثيل  بحبي  الفيا�س  ل�سعوري 
وخا�سة امل�سرحي.. النني اعتقد كما 
يعتقد كل مثقف.. ان امل�سرح مدر�سة 

ال�سعب الكربى.
وبني  بيني  اب��ع��د  ق��د  ك��ن��ت  اذا  ف��ان��ا 
ان  فباإ�ستطاعتي  كمدر�سة  املدر�سة 
ادخل مدر�سة اعظم واكرب هي امل�سرح 
وال�سيما اذا كان القدوة فيها يو�سف 
العاين، بالذات.. تلك ال�سخ�سية التي 
اجلها واحرمها بدرجة الحدود لها.. 
وان كنت ال اعرفك �سخ�سيا الين مل 
ارك، ولكني �سمعت عنك من اخوتي 
له  ب�ساب  يليق  ال��ذي  الكثري  ال�سيء 

املثقفني  نفو�س  يف  القيمة  مكانته 
عالقة  وما  ت�ساأل..  ولعلك  الواعني، 
تبحثني  الذي  باملو�سوع  �سخ�سيتي 
فيه؟ فاقول لو مل تكن انت يف الفرقة 
امل�سرحية ملا تقدمت لالن�سمام اليها.. 
واالمانة  ال�سرف  فيك  اعهد  مل  ول��و 
رغبت  مل��ا  ال��ن��زي��ه  ال��ف��ن  فرقتك  ويف 
واجبي  الأوؤدي  معكم  اال���س��راك  يف 
ال�سفوف  اديته يف  امل�سرح كما  على 
ارغب  ان��ا  ال�����س��ود،  ال��ل��وح��ات  وعلى 
 – فرقتكم  ل��واء  حتت  االن�سمام  يف 
احرمها  ال��ت��ي  احل���دي���ث-  امل�����س��رح 
لها كل فوز وجن��اح.. ولكن  وامتنى 
ه��ن��اك ع��ق��ب��ات ك��ث��رية ارج���و ازاح���ة 
الغمو�س عنها وتب�سيطها يل بالقدر 

الذي ت�ستطيعونه.
ب�سن  يتعلق  فيما  �سروط  هناك  هل 
تكون  ان  اي  وج��م��ال��ه��ا،  امل��م��ث��ل��ة 

مثال..  والتتعدى  ج��دا  جميلة  �سابة 
اخلام�سة والع�سرين من العمر.

اآن�سة.. اوال فرق  هل يجب ان تكون 
يف ان تكون اآن�سة ام �سيدة.؟

هذان �سوؤاالن مهمان،، ال ادري طبعا 
ال�ساد�سة  يف  ف��ان��ا  عليهما..  ردك���م 
متو�سطة  والع�سرين،  ال�سابعة  او 
اجلمال اي انني ل�ست بدرجة جمال 
مونرو،،  مارلني  او  لورين  �سوفيا 
وانا اعتقد ان اجلمال لي�س �سروريا 
وخا�سة  التمثيل  يف  احل��د  ه��ذا  اىل 
�سخ�سية  ه���و  ف��امل��ه��م  امل�����س��رح��ي.. 
امل��م��ث��ل وت��ع��اب��ريه وح��رك��ات��ه التي 
بدقة  واح�سا�سه  �سعوره  لنا  تو�سح 
اكون  ان  عندي  واملهم  غمو�س  وبال 
لال�سراك مع  تتقدم  التي  االوىل  انا 
اخوانها يف تقدمي امل�سرحيات فاكون 
فتكون  الفتيات  قدوة الخواتي  بذلك 

�سيدة ال�سينما وامل�سرح االأوىل يف العراق  
يف ذكرى زينب 

ت�ستحق الفنانة العراقية الكبرية زينب الكثري من الكتابات والدرا�سات عن �سخ�سيتها الفذة الرائدة يف عامل ال�سينما 
وامل�سرح يف العراق. كانت فخرية عبدالكرمي وهذا هو ا�سمها معلمة مدر�سة يف احللة مف�سولة من وظيفتها عندما 
قراأت مقاالت للفنان الكبري يو�سف العاين حول �سحة العن�سر الن�سوي يف امل�سرح ويف ال�سينما التي كان العاين قد 

بداأ اال�ستعداد ليقدم فيلم �سعيد افندي.وكانت من ال�سجاعة يف ذلك الوقت )قبل 46 عاما( لتعلن عن ا�ستعدادها لتكون 
االوىل.. ويف املقدمة واجتياز كل العقبات من املجتمع والعائلة لتلبية نداء الفن.

وهكذا كان..
وهكذا كانت زينب رحمها الله

زينب.. من هي؟ وكيف دخلت ال�سينما ثم امل�سرح؟.. البداية كان 
فيلم �سعيد افندي )1957( وكان الفنان يو�سف العاين يكتب عن 

ازمة املمثلة يف امل�سرح ويف ال�سينما واملمثلة املطلوبة.. الفتاة 
املثقفة ولي�س املمثالت الالتي دخلن االفالم العراقية بال كفاءات 

وال ر�سيد ثقايف اال ماندر..



3

العدد )1653( 
السنة السابعة 
الخميس )12( 

تشرين الثاني2009
فهي  وراب��ع��ة..  وثالثة  ثانية  ه��ن��اك 
�ستعود  ولكنها  لبالدي  مني  ت�سحية 
عليه باخلري والثبت ان املراأة املثقفة 
با�ستطاعتها ان تدخل كل ميدان دون 
خ��وف او وج��ل م��ادام��ت واث��ق��ة من 
التي  الغاية  نبل  من  كرامتها وواثقة 

تود حتقيقها..
وهناك عقبة اخرى هي ار�ساء ذوي 
ان���ت تعرف..  ان���ك  االأم�����ر، واع��ت��ق��د 
فهل  االحتياط  دورة  من  و�سقيقه.. 

با�ستطاعتك اقناعهما؟.
وع��ق��ب��ة اخ���رى ه��ي ان زوج���ي حني 
�سارحته برغبتي يف اال�ستغال معكم 
هددين بالطالق وحاولت بكل الطرق 

لكنها ف�سلت معه.
اوال..  معكم  م�ستقبلي  اخط  ان  املهم 
وبعد ذلك فليغ�سب او ير�سى ح�سيما 
�ساء له هواه، ثم فلنفر�س انكم اجبتم 
ا�ستغايل  على  ووافقتم  طلبي  على 

معكم اوال..
بغداد..  اىل  ا���س��اف��ر  ان��ن��ي  وم��ع��ن��اه 
وه���ن���اك ك��ي��ف اأع���ي�������س؟ الن��ن��ي كما 
اخلدمة  من  �سيا�سيا  مف�سولة  تعلم، 
املال  من  �سيئا  املك  وال  التعليمية، 
نف�سي،  على  اأنفق  ان  ا�ستطيع  الذي 
ث��م ان و���س��ع ع��ائ��ل��ت��ي م��رت��ب��ك جدا 
والي�سمح يل باأن اكون عالة عليهم.. 
ف���اي���ن ا����س���ك���ن؟ وم����ن اي����ن ا���س��رف 

العي�س؟.
اعي�س  عمال  يل  جتد  ان  بامكانك  هل 
منه؟ فاين ان وجدت العمل يف بغداد 

هان كل �سيء وا�سبح �سهال..
االجابة  اود  التي  ر�سالتي  هي  ه��ذه 
على  �سا�سري  النني  بتف�سيل  عليها 
الن�سيحة  اود  كما  اجابتكم..  ه��دي 
تود  ن�سيحة  هناك  كانت  ان  خال�سة 
ردكم  منتظرة  وانني  يل..  ا�سداءها 
اخلري  مافيه  اىل  ووفقتم  ودم��ت��م.. 

وال�سالح لالمة واليك.
�سرا  الر�سالة  ه��ذه  تكون  ان  ارج��و 
امرا  الله  يق�سي  حتى  وبينك  بيني 
ك���ان م��ف��ع��وال.. وارج����و ل��ك ك��ل فوز 

وانت�سار.. 
املخل�سة: فخرية عبدالكرمي

اجلواب على العنوان التايل:
ومنه  ال�����س��ي��د....  التجنيد  رئ��ي�����س 
فذلك  ا�ستلمها  و�سوف  كوثر  ام  اىل 

ا�سمن يل.

زينب يف قف�ص برناردا األبا
العام هو 1974 املكان م�سرح بغداد، 
تقودهن  متمردات  �سابات  احل�سور 
وت�سوطهن  بال�سواد  تت�سح  �سيدة 
بع�سا اخلوف، من هذا املكان العتيق 
احدى  م��ن  اك��ر  اجتمعت  احل��م��ي��م، 
وطالبة  رائ���دة  م��اب��ني  ممثلة  ع�سرة 

م�����س��رح جت��م��ع��ن داخ�����ل ق��ف�����س من 
احلديد تو�سط �سالة م�سرح بغداد.

الفنان  ال��ق��ف�����س  ه���ذا  يف  ح��ب�����س��ه��ن 
ليقدمن  عبداحلميد،  �سامي  الكبري 
البحث  يف  امل��ت��م��ردة  ل��ورك��ا  اغ��ن��ي��ة 
ع��ن احل��ري��ة واالن��ع��ت��اق م��ن كابو�س 
جمللة  بينهن  ه��ي  ووق��ف��ت  ال��ق��ه��ر، 
ترفع  ب��ال��ك��ربي��اء،  �ساخمة  بال�سواد 
من  لها  الب��د  ك��ان  التي  ال�سلطة  ع�سا 
بناتها  �سغرى  ي��دي  على  تك�سر  ان 
املتمردات )اديال( وقفت زينب حتيط 
امل�سرح  ف��ن��ان��ات  م��ن  ب��ه��ا جم��م��وع��ة 
منها  يتعلمن  ال�����س��اب��ات،  ال��ع��راق��ي 
ويتناف�سن معها يف جتربة م�سرحية 
متتطي �سهوة احلداثة، مل تكن زينب 
داخل ذلك القف�س اال �سورة للق�سوة 
واال����س���ت���ب���داد، ي��ه��در ���س��وت��ه��ا ام���را 
مذعورات  املتمردات  بناتها  فتتوزع 
او  القف�س  م��ن  ب��ه��ذا اجل��ان��ب  ي��ل��ذن 
ع�ساها  ���س��رب��ات  ع���ن  ب��ع��ي��دا  ذاك 
متوثبات  حولها  وي���درن  امل��ت��وع��دة، 
متنف�سا  يجدن  لكي  الفر�سة  ينتهزن 
التف  حلم  وراء  الالهثة  الرواح��ه��ن 

بكائن جميل ا�سمه الرجل.
منطقة  تغادر  حني  كانت  زينب  لكن 
الرقيقة  حقيقتها  اىل  تعود  التمثيل 
املمتلئة تعاطفا وحنوا فتالطف هذه 
ان  والتن�سى  لتلك  املالحظة  وتبدي 
قبل  تتاأمل  راأتها  من  �سحة  عن  ت�ساأل 
ليلة، وتبارك جهود اجلميع.. �ساحذة 
رانية  حولها،  فيمن  احلما�سة  روح 
وتنتظر  له،  الحدود  بع�سق  للم�سرح 
الغد فهو حافل باجلديد، الغد �سم�س 
ت�سرق وجمهور يتجدد واداء ين�سج 
م���ن خ����الل االك��ت�����س��اف وم����ن ف���ورة 
امل�سرح  ���س��اب��ات  مت��ت��ل��ئ  حما�ستها 
م�سرحي  لعر�س  وان��دف��اع��ا  حما�سا 
ي��رق��ى ب��امل��ح��ب��ة وي��ت��وه��ج ب��ال��روح 
يكاد  حتى  امل�سرح  خ�سبة  فت�سيء 
قف�س احلديد ان يتجمر احمرارا من 
�سخونة م�ساعرهن، ومن الو�سط بني 
عراقية  نخلة  تزهو  الفنانات  ه��وؤالء 

ا�سمها زينب.
هذا املو�سوع اعده الزميل 
ال�سحفي حم�سن ح�سني 
الذي اجرى اول حوار 
لزينب ن�سر يف جريدة 
ال�سعب عام 1957

زينب كانت حني تغادر 
منطقة التمثيل تعود اىل 
حقيقتها الرقيقة املمتلئة 
تعاطفا وحنوا فتالطف 
هذه وتبدي املالحظة 
لتلك والتن�سى ان ت�ساأل 
عن �سحة من راأتها تتاأمل 
قبل ليلة، وتبارك جهود 
اجلميع.. 

هناك عقبة اخرى 
هي ار�ساء ذوي االأمر، 

واعتقد انك انت تعرف 
اأحمد.. و�سقيقه حممد 

نادر.. من دورة االحتياط 
فهل با�ستطاعتك 

اقناعهما؟.
وعقبة اخرى هي ان 
زوجي حني �سارحته 
برغبتي يف اال�ستغال 

معكم هددين بالطالق 
وحاولت بكل الطرق لكنها 

ف�سلت معه.

الكبرية  الفنانة  على  الفنية  االلقاب  من  العديد  اطلقت 
)�سيدة  لقب  هو  واف�سلها  اهمها  لكن  )زينب(  الراحلة 

ال�سينما وامل�سرح يف العراق( 
زينب ممثلة كبرية ومثقفة رائعة دخلت اىل الفن بتحد 
كبري خا�سمت من اجلها اهلها ومعارفها وابناء حملتها 

لكنها ربحت الفن وعامله االأثري. 
اثر  ع��ام 1957 على  ال��ف��ن  دخ��ول��ه��ا اىل  ت��اري��خ  ي��ع��ود 
العاين(  )يو�سف  الكبري  الفنان  كتبه  ملو�سوع  قراءتها 
املمثلة يف  ازم���ة  ع��ن  فيه  االخ��ب��ار حت��دث  يف ج��ري��دة 
امل�سرح العراقي فاثار فيها اخلرب ق�سية العمل كممثلة 
وهي التي تختزن اح�سا�سًا كبريًا بانها ممثلة يف داخلها 
داخلها.. فجاءت  االبداع يف  يفجر عن�سر  وتنتظر من 
فني  مل�سوار  بداية  عن  لها  لتعلن  العاين  الفنان  ر�سالة 
طويل تكلل باجلهد والتعب والدموع والغربة واملوت 

خارج الوطن. 
وهي  الكرمي(  عبد  )فخرية  هو  لزينب  احلقيقي  اال�سم 
ال�سباب  وظيفتها  من  مف�سولة  احللة  مدينة  من  معلمة 
�سيا�سية وتقدمت اىل الفن كممثلة رغم انها مل تتخرج 
الفني  واالح�سا�س  املوهبة  متتلك  لكنها  فنية  كلية  يف 
بالفطرة.. فكتبت للفنان العاين ر�سالة �سخ�سية تعلمه 
�سلة  ال  ان��ه  رغ��م  كممثلة  للعمل  ا�ستعدادها  ع��ن  فيها 
العاين  مقال  على  اجابة  جاءت  ر�سالتها  امنا  بينهما.. 
الذي ي�سكو فيه عدم وجود ممثلة ال �سيما انه كان ي�ستعد 
لفيلم )�سعيد افندي( الذي اخرجه كامريان ح�سني عام 

1957 وهو من اهم افالم ال�سينما العراقية. 
العاين  ليو�سف  ر�سالتها  يف  كتبت  فخرية  اأو  زينب 

تقول: 
النها  الفن  ع��ن  ر�سالته  ق���راأت  عندما  ج��دًا  فرحت  انها 
اذا  وت��ق��ول  ال��ك��ربى..  ال�سعب  مدر�سة  امل�سرح  تعترب 
ال�سلطة ابعدتني من املدر�سة فانا �سادخل مدر�سة اعظم 

واكرب هي امل�سرح. 
امل�سرح  فرقة  يف  للعمل  ا�ستعداد  على  انها  وا�سافت.. 
ت�سم  انها  ويكفيها  نا�سجة  فرقة  النها  احلديث  الفني 
من  زينب  وا�ستو�سحت  العاين  يو�سف  الكبري  الفنان 
الر�سالة عن امور جتهلها مثل هل ان هناك  العاين يف 
تكون  ان  يجب  وه��ل  وجمالها؟  املمثلة  ل�سن  �سروطًا 

اآن�سة اأم �سيدة؟ 
وت�سف موا�سفاتها بانها �سيدة متزوجة بعمر 27 عامًا 
متو�سطة اجلمال ومتنت ان تكون املمثلة االوىل التي 
تقدمي  يف  الرجال  اخوانها  مل�ساركة  الفرقة  اىل  تتقدم 

م�سرحيات لتكون قدوة الخواتها الفتيات. 

وتقول اي�سًا ان وجودي معكم �سيكون ت�سحية لبالدي 
على  ق��ادرة  املثقفة  العراقية  امل��راأة  ان  للجميع  والثبت 
الدخول يف كل ميدان من دون خوف اأو وجل ما دامت 

واثقة من خطواتها وت�سون كرامتها. 
كذلك ت�سارح زينب الفنان العاين بانها اطلعت زوجها 
اذا ا�سبحت  لها �ساطلقك  التمثيل فقال  على رغبتها يف 
ممثلة لكنها حتدته كما قالت )املهم ان احفظ م�ستقبلي 
معكم اواًل وبعد ذلك فليغ�سب اأو ير�سى ح�سبما �ساء له 
هواه( ومن يومها حتولت فخرية عبد الكرمي اىل الفنانة 
امل�سرح  يف  وقدمت  ال�سهرة  قطار  يف  وانطلقت  زينب 
اعمااًل كثرية جدًا مع فرقة امل�سرح الفني احلديث منها 
النخلة واجلريان وال�سريعة ونفو�س واخلان والقربان 
)فهيمة(  ب��دور  اف��ن��دي  �سعيد  ال�سينما  يف  قدمت  كما 
زوجة �سعيد افندي الذي مثل �سخ�سيته الفنان القدير 
العراقية  االف��الم  اه��م  من  يعترب  ال��ذي  العاين  يو�سف 
فيلم اخر مهم  وان�سجها فكريًا وفنيًا كما مثلت بطولة 
جانب  اىل  )احل��ار���س(  فيلم  هو  العراقية  ال�سينما  يف 
زينب  اختارتها  التي  الغربة  ويف  البدري  مكي  الفنان 
 1979 عام  بداية  يف  ال�سابق  النظام  مع  معاناتها  بعد 
والتلفزيون  االذاع��ة  دخ��ول  من  مبنعها  النظام  ق��ام  اذ 
وايقاف م�سل�سالتها التي كتبتها لالذاعة مثل )ال�ساقية 
املهجورة( و)امل والريح( و)مافات القطار( و)يف مهب 

الريح(. 
يف الغربة بداأت من الكويت ثم لندن وبلغاريا واليمن 
ودم�سق وا�ستقرت مع زوجها لطيف يف ال�سويد وماتت 
هناك. وخالل وجودها يف الغربة عملت الفنانة الراحلة 
زينب يف الكثري من االعمال التي متجد العراق وتدين 
الطغاة والدكتاتورية.. ففي عدن ا�س�ست فرقة ال�سداقة 
وتولت رئا�ستها وقدمت اعمااًل عديدة مع خريجي معاهد 
واكادميية الفنون يف عدن منها )مغامرة راأ�س اململوك 
لطيف  الله ونو�س واخراج زوجها  �سعد  تاأليف  جابر( 
ال�سكر  �سالم  اخ��راج  غوركي  ملك�سيم  )االم(  ورواي���ة 
فرقة  �سكلت  دم�سق  ويف  التعذيب..  غرف  م�سرحية  ثم 
العراقي..  ال�سعب  �سوت  الذاعة  اعمالها  وقدمت  بابل 
ويف ال�سويد مقرها االخري �سكلت فرقة �سومر وقدمت 
م�سرحية )�سور �سعبية و�سورة(  التي �سبق ان قدمتها 
)اجل���وع(  وم�سرحية  احل��دي��ث  ال��ف��ن  م�سرح  ف��رق��ة  م��ع 
)قارب يف  اذكر هلك( وم�سرحية  )يا غريب  وم�سرحية 
غابة( يف عام 1994 عرفت ان مر�س ال�سرطان ي�سري 
يف ج�سمها لكنها واجهته ب�سجاعة كما واجهت النظام 
حيث   1998 اآب   13 ي��وم  اىل  تقاومه  وظلت  ال�سابق 
وافتها املنية… وجرى لها ت�سييع مهيب من العراقيني 
ولفت  واحبائها  ا�سدقائها  من  وال�سويدين  وال��ع��رب 
على  وكتبوا   1958 مت��وز   14 لثورة  العراقي  بالعلم 
ف�سيعرفك  النا�س..  كل  عنك..  النا�س  )�سنحدث  نع�سها 
كل العراق بكل اطيافه وطبقاته.. �سيبقى رمزًا للم�سرح 
قلوب  يف  وحية  وارف��ة  �سجرة  وفنك  احل��ر..  ال��ه��ادف 

العراقيني(.

زينب..فنانة من زمن جميل
حممد قحطان 
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ا�ستمعت اىل �سوتها كان عرب  اآخر مرة 
الهاتف من لندن!

بعد ان انهت عالجها هناك.. كانت تبكي، 
التلفزيون  ���س��ا���س��ة  ع��ل��ى  ���س��اه��دت  ف��ق��د 
�سك  يوقع  )ال�سادات(  نف�سه  اليوم  يف 
اال�ست�سالم يف ا�سرائيل.. كما و�سفته..

قالت: ليتني كنت عمياء.. كي ال ارى هذا 
امل�سهد، �سالتها وانا ا�سحك مباركا على 

�سالمتها..
متى تعودين الينا؟.

م�ستاقة  انا  اال�سبوع..  هذا  نهاية  قالت: 
لكم ومل�سرحنا.

ن�����س��رت خ��رب �سالمة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف 
زينب.. وموعد عودتها.. 

زينب.. البدايات
حني بداأنا التح�سري النتاج فيلم )�سعيد 
كنا  اخلم�سينيات،  اوا�سط  يف  افندي(  
االنتاج  متطلبات  ك��ل  ل��ت��وف��ري  ن�سعى 
العنا�سر  ت��ك��ون  وان  وث���ق���ة،  ب��ع��ن��اي��ة 
العمل  بطبيعة  وواع��ي��ة  مثقفة  العاملة 
توفري  على  واو�سكنا  وم�سوؤولياته.. 
اه���م م��ان��ري��د.. ل��ك��ن ام����را واح����دا كان 
وفق  معنا  ليكون  عليه  احل�سول  علينا 
العن�سر  كان..  املت�سورة..  املوا�سفات 
الفيلم  )بطلة  ادق..  وبكلمة  الن�سائي 
نكن  مل  افندي  �سعيد  زوج��ة  اي  فهيمة( 
حدثت  ي���وم  وذات  ب���واح���دة،  مقتنعني 
مفاجاأة مل تكن يف احل�سبان! فقد ت�سلمت 

الر�سالة التالية:
)ا�ستاذي الفا�سل املحرم.. حتية كرمية 

كلها احرام وتقدير(
هذه  و�سول  من  اال�ستغراب  يدفعك  قد 
الر�سالة اليك، من �سخ�س جمهول، ولكن 
كل  ترى  جيدا  وتدر�سها  تقراأها  ان  بعد 

�سيء وا�سحا وماعليك اال ان جتيب!
الغراء..  االخبار  جريدة  يف  ق��راأت  لقد 
يبحث عن  اع��داده��ا، مو�سوعا  اح��د  يف 
بالتمثيل  العراقية  الفتاة  ا�ستغال  ع��دم 
وخ��ا���س��ة امل�����س��رح، وك��ن��ت م��وف��ق��ا كل 
التوفيق يف تو�سيح و�سعها االجتماعي 

بالقيود  تكبلها  التي  القا�سية  والظروف 
التقاليد  الرجعية واملحافظة على بع�س 
عنها  خرجت  لو  التي  البالية  امل��وروث��ة 

لعدت – مع اال�سف- �ساقطة!!
قراأت قولك وا�ستوعبته  انني  واحلقيقة 
الفيا�س  ل�����س��ع��وري  م��ط��اب��ق��ا  ف��وج��دت��ه 
امل�سرحي..  وخ��ا���س��ة  للتمثيل  بحبي 
)ان  مثقف..  كل  يعتقد  كما  اعتقد  النني 

امل�سرح مدر�سة ال�سعب الكربى(..
فاأنا ان كنت قد ابعد بيني وبني املدر�سة 
ان  فبا�ستطاعتي  ف��ي��ه��ا،،  ادر�����س  ال��ت��ي 
ادخل مدر�سة اعظم واكرب هي امل�سرح.. 
)يو�سف  فيها  ال��ق��دوة  ك��ان  ان  وال�سيما 
التي  ال�سخ�سية  تلك  ب��ال��ذات..  العاين( 
لها..  الح��دود  بدرجة  واحرمها  اجلها 
مل  النني  �سخ�سيا  اع��رف��ك  ال  كنت  وان 
ارك.. لكنني قد �سمعت عنك من اخوتي 
ال�سيء الكثري الذي يليق ب�ساب له مكانته 
الواعدين  املثقفني  نفو�س  يف  القيمة 
�سخ�سيتي  م���اع���الق���ة  ت�������س���األ  ول��ع��ل��ك 
فاأقول..  فيه  تبحثني  ال��ذي  باملو�سوع 
ملا  امل�سرحية  الفرقة  يف  انت  تكن  مل  لو 
اعهد  مل  ول��و  اليها..  لالن�سمام  تقدمت 
الفن  فرقتك  ويف  واالمانة  ال�سرف  فيك 
معكم  اال���س��راك  يف  رغبت  ملا  النزيه.. 
اديته  كما  امل�سرح  على  واجبي  الوؤدي 
ال�سود..  اللوحات  وعلى  ال�سفوف  يف 
وحتت  االن�����س��م��ام  يف  ارغ���ب  ان��ا  اذا.. 
التي  احل��دي��ث-  امل�سرح  فرقتكم-  ل��واء 
وجناح..  خري  كل  لها  وامتنى  احرمها 
ولكن؟.. هناك عقبات كثرية ارجو ازاحة 
بالقدر  يل  وتب�سيطها  عنها  الغمو�س 

الذي ت�ستطيعونه..
ب�سن  يتعلق  م��ا  يف  ���س��روط  ه��ن��اك  ه��ل 
�سابة  ت��ك��ون  ان  اي  وج��م��ال��ه��ا،  املمثلة 
اخلام�سة  مثال  تتعدى  وال  ج��دا  جميلة 

والع�سرين من العمر..
فرق  اوال  ان�����س��ة..  ت��ك��ون  ان  يجب  ه��ل 
�سوؤاالن  ه��ذان  �سيدة  او  ان�سة  كانت  ان 
مهمان.. ال ادري طبعا ردكم عليهما، فانا 
والع�سرين..  ال�سابعة  او  ال�ساد�سة  يف 

يف  ل�ست  ان��ن��ي  اي  اجل��م��ال  متو�سطة 
درجة جمال )�سوفيا لورين( او )مارلني 

مونرو(..
�سروريا  لي�س  اجل��م��ال  ان  اع��ت��ق��د  ان���ا 
وخا�سة  ال��ت��م��ث��ي��ل  يف  احل���د  ه���ذا  اىل 
املمثل  �سخ�سية  هو  فاملهم  امل�سرحي.. 
وتعبري وجهه وحركاته التي تو�سح لنا 

�سعوره واح�سا�سه بدقة وبال غمو�س..
)االوىل(  ان���ا  اك����ون  ان  ع��ن��دي  وامل��ه��م 
يف  اخوانها  مع  لال�سراك  تتقدم  التي 
قدوة  بذلك  فاأكون  امل�سرحيات..  تقدمي 
ثانية  هناك..  فتكون  الفتيات  الخواتي 
مني  ت�سحية  ف��ه��ي  وراب���ع���ة..  وث��ال��ث��ة 
باخلري..  عليه  �ستعود  ولكنها  لبلدي 
با�ستطاعتها  املثقفة  امل���راأة  ان  والث��ب��ت 
ان تدخل كل ميدان دون خوف او وجل 
من  وواثقة  كرامتها  من  واثقة  مادامت 

نبل الغاية التي تريد حتقيقها..
وه��ن��اك عقبة اخ���رى ه��ي ار���س��اء ذوي 
االمر واعتقد انك تعرف )احمد( و�سقيقه 
فهل  االحتياط  دورة  م��ن  ن���ادر(  )حممد 

با�ستطاعتك اقناعهما؟.
ان زوج�����ي حني  ه���ي  اخ�����رى  وع��ق��ب��ة 
معكم  االن��ت��ق��ال  يف  برغبتي  �سارحته 
بكل  ب����ال����ط����الق! وح�����اول�����ت  ه�������ددين 
ال���ط���رق ل��ك��ن��ي ف�����س��ل��ت م���ع���ه.. امل��ه��م ان 
ذلك  وبعد  اوال..  معكم  م�ستقبلي  اخ��ط 
له  ���س��اء  ح�سبما  ي��ر���س��ى  او  فليغ�سب 
على  اجبتم  انكم  فلنفر�س  ث��م  ه���واه.. 
اوال  معكم  انتقايل  على  ووافقتم  طلبي 
ومعناه انني ا�سافر اىل بغداد.. وهناك 
كيف اأعي�س؟ النني كما تعلم )مف�سولة( 
من اخلدمة التعليمية وال املك �سيئا من 
و�سع  وان  �سيما  يكفيني،،  ال��ذي  امل��ال 
ان  الي�سمح  ج��دا  مرتبك  امل��ايل  عائلتي 
اكون عالة عليهم.. فاأين ا�سكن؟ ومن اين 
ا�سرف العي�س؟ هل بامكانك ان جتد يل 
عمال اعي�س منه؟ فاين ان وجدت العمل 

يف بغداد هان كل �سيء وا�سبح �سهال..
هذه هي ر�سالتي التي اود االجابة عنها 
هدى  ع��ل��ى  ���س��اأ���س��ري  الن��ن��ي  بتف�سيل.. 
اجابتكم.. كما اود الن�سيحة خال�سة ان 
كانت هناك ن�سيحة تود ا�سداءها يل.. 
وفقتم  ودم��ت��م..  ردك��م  منتظرة  وان��ن��ي 
وارجو  وال�����س��الح..  اخل��ري  مافيه  اىل 
ان تكون هذه الر�سالة �سرا بيني وبينك 
مفعوال..  ك��ان  ام���را  ال��ل��ه  يق�سي  حتى 

وارجو لك كل فوز وانت�سار..
املخل�سة.. فخرية عبدالكرمي

رئي�س  ال��ت��ايل:  العنوان  على  اجل��واب 
)ام   : اىل  ومنه   ).....( ال�سيد  التجنيد 
ا�سمن  فذلك  ا�ستلمها  و���س��وف  ك��وث��ر( 

زينب..! 

مل تكن �سجنا واجدا، برغم انها كانت واحدة! واحدة غادرت العراق لتعي�ش الغربة 
يف الغربة، يف اكرث من بلد لت�ستقر مع )لطيف( زوجا يف ال�سويد الجئة، حتمل 
معها تاريخ حياة با�سلة �ساخمة يف �سياق الفن الن�سايل- ان جاز يل هذا التعبري..
قد يكون باالمكان ان ا�سفها وحدها.. )�سجنا( كبريا كان ميكن ان يكتب مع من 

كتبت عنهم حني فارقونا ثم فارقوا احلياة..
املوؤطر  النهو�ش  العراقي تظل حالة من حاالت  ال�سعب  لكنها عندي وعندنا وعند 
بالفخر والريادة ال�سجاعة.. واالعتزاز الذي عا�ش مع النا�ش عن قرب وبعد لتظل 

يف البال واخلاطر ويف القلوب املخل�سة للوفاء الدائم.

انا اعتقد ان اجلمال لي�س �سروريا اىل هذا احلد يف التمثيل 
وخا�سة امل�سرحي.. فاملهم هو �سخ�سية املمثل وتعبري وجهه 

وحركاته التي تو�سح لنا �سعوره واح�سا�سه بدقة وبال 
غمو�س.. واملهم عندي ان اكون انا )االوىل( التي تتقدم 

لال�سرتاك مع اخوانها يف تقدمي امل�سرحيات.. فاأكون بذلك 
قدوة الخواتي الفتيات فتكون هناك.. ثانية وثالثة 
ورابعة.. فهي ت�سحية مني لبلدي ولكنها �ستعود عليه 

باخلري.. 

يو�سف العاين
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يل؟..
هذه كانت املفاجاأة وكان علي ان ات�سرف 

وارد على الر�سالة..

زينب زوجة �سعيد افندي
اقراأ  وان��ا  كبري  باأمل  ام��ت��الأت  ب�سراحة 
ال��ر���س��ال��ة.. ف��اال���س��رار ف��ي��ه��ا واالمي����ان 
التي  ال�سعوبات  ك��ل  م��ن  يجعل  احل���ار 
عليها  التغلب  ميكن  ام��ورا  اليها  ا�سارت 
قناعتها  االول  االم��ر  م��ادام  جتاوزها  بل 

وثقتها الكبرية بنف�سها..
ح���ويل  مل����ن  ال���ب�������س���رى  ازف  ورح�������ت 
اب��راه��ي��م ج��الل..  ال��ع��زي��ز  ال��ف��ن��ان  �سيما 
ال�سعدي  جعفر  واالخ  كامريان  واملخرج 
مدير  احل���م���ي���د  ه������ادي  وع���ب���دال���ك���رمي 

االنتاج..
باأحمد..  والتقيت  اخويها  عن  وبحثت 
املبداأ..  حيث  م��ن  ايجابيا  موقفه  فكان 
فهما اي كال االخوين من ال�سباب املتفتح 
الواعي بطبيعة واهداف عملنا الفني كله 
االوىل..  ال�سينمائية  جتربتنا  وال�سيما 
ق��ال حممد  – هكذا  بيدها  احل��ل  لقد ظل 
نادر- االخ الثاين فقد اليقبل زوجها وقد 

يطلقها.. هذا امر يخ�سه هو..
ق��ل��ت ل��ه��م��ا دع�����وا ه����ذا االم�����ر يل ف��اأن��ا 
على  لالجابة  نف�سي  وهياأت  �ساأحاول.. 
ر�سالتها تف�سيال وت�سجيعا مع حتفظات 
الحتط من عزميتها وقراأت الر�سالة على 

ابراهيم جالل ف�سر بها كثريا..
ثانية  ر�سالة  و�سلتني  نف�سه  اليوم  ويف 

من.. ام كوثر.. هذا ن�سها:
ر�سالة  لت�سلم  انتظاري  طال  فقد  )وبعد 
االمر  ام��ري..  من  مت  فيما  تخربين  منك 
امل�سرح  يف  معك  با�ستغايل  يتعلق  ال��ذي 
ايها  االح�سن  من  كان  فقد  ال�سينما..  او 
مع  �سريعا  االم��ر  تبحث  ان  العزيز  االخ 
اخوتي.. وال ادري هل واجهتهم ام ال؟.. 
وماذا قالوا لك.. فان كان جوابهم الرف�س 
اخباري  ت�سكت عن  ان  هذا  معنى  فلي�س 
لتلقي  م�����س��ت��ع��دة  ان��ن��ي  اح�����زن..  ك��ي ال 
اجلواب ب�سرب وثبات واذا كنت مل ترهم 
حتى االن.. فكان من الواجب ان تخربين 
بذلك.. اي انك يف كال االمرين كان يجب 

ان تكتب يل..
اال�سف  ا���س��د  ا�سفت  لقد  ال��ع��زي��ز..  اي��ه��ا 
ال�سابقة  ر���س��ال��ت��ي  يف  ازع��ج��ت��ك  الن��ن��ي 
حمزنا  ام��را  اليك  الا�سكو  ان  علي  وك��ان 
انك  اعتقد  نف�سي  ق���رارة  يف  كنت  وان 
اقرب من �سديق.. ولكنك م�سغول بامور 
واريحك  بها  افكر  ان  االج��در  كان  كثرية 
فاال�سطراب  اجل���دي���د..  ال��ه��م  ه���ذا  م��ن 
اال  ماهو  العائلية  حياتنا  ي�سود  ال��ذي 
العراقي  املجتمع  ي�سود  جزء �سئيل مما 
القلق امل�سطرب.. وم�سكلتي هي م�سكلة 
احلافل  املجتمع  هذا  يف  العراقية  امل��راأة 
تفكر  اال  فارجو  واملتناق�سات  بامل�ساكل 
مرهون  ك���ه���ذه  ق�����س��ي��ة  ح���ل  الن  ب���ه���ا.. 
ب��ال��زم��ن.. ل��ك��ن��ي ارج����و ي��ا ع��زي��زي ان 
التن�سى البحث عن )عمل( يل النني جادة 
يف طلبي و�سوف ابحث انا حني �سفري 
�سنذهب  اننا  املوؤمل  من  اذ  بغداد..  اىل 
من  ال�ساد�س  او  اخلام�س  يف  هناك  اىل 

حزيران )يونيو(..
اخي العزيز.. لقد فرحت جدا للخرب الذي 
ن�سرته جريدة )االخبار( فيما يخ�س امر 
الفيلم  �سيناريو  على  الداخلية  موافقة 
م�ستقبل  بداية  تكون  ان  امتنى  وانني 
ت��ط��وؤه قدماك  ب���ال���ورد  م��ف��رو���س  ب��اه��ر 
حني  العزيز  ايها  ان�سى  وال  االب��د..  اىل 
حتدثت بذلك اىل �سديقاتي املعلمات..لقد 
اح�س�ست بزهو وفخر وال�سيما ان الفيلم 
يف  م�سكني  )معلم(  حياة  ح��ول  �سيدور 
احداهن..  قالت  حتى  ابتدائية..  مدر�سة 

الكاتبة  ان��ت  ك��اأن��ك  ج���دا..  ف��خ��ورة  اراك 
وانت املمثلة.. فقلت.. انني افخر ويجب 
ان تفخري انت اي�سا لوجود ان�سان يفكر 
جديا يف املعلم ويعمل على ب�سط الطريق 

لالخذ بيده نحو حياة اف�سل.
افندي(  )�سعيد  ينتظر  الكل  ا�سبح  لقد 
اكون  ان  امتنى  ما  وا�سد  ال�سرب  بفارغ 
فيه  دور  اي  ت��اأدي��ة  يف  ل��ال���س��راك  معك 

ولكن من يدري فقد يخيب االمل..
بالفوز  حافال  باهرا  م�ستقبال  لك  وارجو 

والنجاح ودمت يل!
اليوم  �سباح  الر�سالة  ار���س��ال  وق���ررت 
حدثت  ال�سباح  ذاك  يف  ولكن  ال��ث��اين.. 
فقلت:  ال��ه��ات��ف  رن��ني  و�سمعت  م��ف��اج��اأة 
)ان��ا  ي���ق���ول..  ال�����س��وت  �سمعت  ال�����و..! 

فخرية ام كوثر.. انا يف بغداد(!!
والتقينا.. وحني ا�ستف�سرت منها.. كيف 
مل  عندي  م��ازال  الر�سالة  وج��واب  جئت 

ار�سله اليك وفيه كل التفا�سيل؟..
قالت مبنتهى ال�سجاعة والفخر.. )�سعرت 
وال�سينما  امل�سرح  يف  معكم  العمل  ان 
متحملة  ف��ج��ئ��ت  وط��ن��ي��ة..  م�����س��وؤول��ي��ة 

امل�سوؤولية(..
وقلت لها: وزوجك.. قد يطلقك!

انه يحبني.. وهو رجل  قالت: التخف.. 
خمل�س لوطنه!.. و�سحكت!..

زينب: اين امك يا�ساكر
يف اليوم نف�سه الذي التقينا فيه �سلمتها 
ففيه  يل،  ال��ع��ائ��د  ال�����س��ي��ن��اري��و  ن�����س��خ��ة 
على  �سجلتها  وتف�سيالت  �سروح  بع�س 

�سفحاته.. وقلت لها.. اقرئيه اليوم.
قالت: متى نبداأ العمل؟.

قلت: غدا..
قالت: متنيت لو بداأنا اليوم.. و�سحكت.. 
امل�ستعجلة  )فخرية(  ي�سمونني  زميالتي 

على وزن عبا�س امل�ستعجل!.
�سيناريو  بقراءة  الفعلي  العمل  وب��داأن��ا 
جميع  ب���اج���ت���م���اع  اف�����ن�����دي(  )����س���ع���ي���د 
امل�ساركني.. وقبل القراءة اتفقنا: املخرج 
ال�سعدي  وجعفر  ج��الل  وابراهيم  وان��ا 
ان  على  معنا  وه��ي  ه��ادي  الكرمي  وعبد 
عبدالكرمي  لفخرية  الفني  اال�سم  يكون 
لها.  و�سفقنا  )زينب(  كوثر..  باأم  امللقبة 

واحمر وجهها و�سكرتنا باأدب جم.
بداأنا القراءة بعد ان �سرحت لهم ت�سوري 
للفكرة واالحداث وال�سخ�سيات.. و�سرح 
ارقب  بل  ارقبها  كنت  ت�سوره..  كامران 
ردود افعالها.. وحني بداأت القراءة كانت 
تنادي  كانت  تقراأ.. ال�سيما حني  متثل ال 
لت�سعرنا  بحنو ودعابة.. على اوالده��ا.. 
باأنها ام حقيقية من دون اي مالحظة من 

احد.
كان بجانبي ابراهيم جالل.. يرقبها مثلي 

ويردد بني حني واآخر )يا�سالم(..
�سعيد  ا�سرة..  من  واح��دة  زينب  �سارت 

ان�سانية  وع��الق��ات  عمليا  واق��ع��ا  اف��ن��دي 
االم  زي��ن��ب  باجلميع..  اح��اط��ت  وحم��ب��ة 
عند  واملدللة  والراعية حقا  حقا واالخت 

اجلميع.
�سعبة  مبعاناة  الفيلم  ت�سوير  واكملنا 

�سهر  اوائ���ل  ل��ذي��ذة.. وع��ر���س يف  لكنها 
 1957 ع��ام  من  )دي�سمرب(  االول  كانون 
املانيا  يف  ك��ن��ت  ب���ل  ب��ب��غ��داد  اك����ن  ومل 

الدميقراطية.. 
عر�س الفيلم بزهو وكانت زينب املتاألقة 

فيه ابداعا واقناعا و�سدقا موثرا..
وبني  وبيني  وال�سهور  االي���ام  و���س��ارت 
اب��راه��ي��م ج���الل ح��دي��ث اآخ����ر ل��ي�����س عن 
فم�سرحيتي  امل�����س��رح..  يف  ب��ل  ال�سينما 
التي كتبتها يف ال�سر.. اين امك يا�ساكر.. 
)ق��ا���س��ة( يف  ك��ان��ت خم��ب��اأة يف �سندوق 
اللبناين برعاية املرحوم جميد  امل�سرف 
العزاوي،، ال احد يدري بها غريه.. امال 
يف ان ياأتي يوم ميكن لنا ان نقدمها فيه 
فامل�سرحية وجه من وجوه  امل�سرح  على 
ا�ست�سهد  منا�سلة  الم  ال�سيا�سي  امل�سرح 
ولي�س  ال�����س��ج��ن..  يف  )���س��اك��ر(  ول��ده��ا 
امامنا انا املوؤلف وابراهيم جالل املخرج 

بطلة للم�سرحية غري زينب..
ودارت االيام وابتعدت عن الوطن قرابة 
)يوليو(  متوز   14 ثورة  بعد  العود  عام 
هذا  ي��ن��ت��ظ��ر  امل�����س��رح  وك�����ان   ..1958
اطالق  تنتظر  �ساكر(  )ام  وكانت  احلدث 
اللبناين  امل�سرف  )قا�سة(  من  �سراحها 
من  وت��األ��ق��ت  امل�سرح  على  مكانها  لتحد 
ال��ف��ذ.. واحمرت  خ���الل زي��ن��ب وادائ���ه���ا 
اك���ف امل�����س��اه��دي��ن اع��ج��اب��ا جل��م��ي��ع من 
�سارك زينب.. ناهدة و�سامي وازادوهي 
وكامل  الطبقجلي  وها�سم  وعبدالواحد 
ال�سفار وباخراج مبدع البراهيم جالل.. 
لر�س  الدموع  وانهمرت  االكف  احمرت 
ال�سعب  القلوب بداية ر�سينة مل�سرح  يف 

اال�سيل..
من  الطليعة  يف  وزينب  الزمن  وي�سرع 
م�سرحية الخرى وعلى �سا�سة التلفزيون 
ال�سينما  ويف  )ليطة(  يف  مبحبة  تتاألق 
ت�سيف ادوارا اخرى بعد دورها يف �سعيد 
احلار�س..  ثم  هيلة  ابو  فيلم  يف  افندي 
النخلة  فواني�س،  امل�سرحيات:  وتتواىل 
واجل�������ريان، مت����وز ي���ق���رع ال��ن��اق��و���س، 
ال�����س��ري��ع��ة، اخل���ي���ط، ن��ف��و���س ، اخل���ان، 
اخل���راب���ة، وغ��ريه��ا م�����س��رح��ي��ات مرحة 
املرا�س  �سعبة  واخ���رى  ح��ل��وة  متفائلة 
تنفيذا وبحثا عن اآفاق ارحب وابعد عن 
زينب  فتقف  عليه..  واملتعارف  ال�سائع 
مع  جمموعة من ممثالت فرقتنا امل�سرح 
الفني احلديث يف قمة من قمم م�سرحنا 
من  م�ساف  ب��اب��داع  البا(  ب��رن��اردا  )بيت 
حممد  قا�سم  وم��ع  عبداحلميد..  �سامي 
زينب  تكون  ان  يتمنون  خمرجني  وم��ع 
و..  و..  مبدعات عرو�سهم..  من  واجدة 
من  ل�سوتها  وا�ستمع  زمنا  زينب  تغيب 
ال��ب��داي��ة- وهي  – كما ا���س��رت يف  ل��ن��دن 
يوقع  ال�����س��ادات  �ساهدت  ان  بعد  تبكي 
وانتظرت  قالت  كما  اال�ست�سالم-  �سك 
عودتها..  م�سرحنا  وانتظر  وانتظرنا 

لكنها مل تعد حتى كتابة هذه ال�سطور!
يف  �سنوات  بعد  اكتبه  متوا�سع  �سجن 
واالن�سانة  ال�ساخمة  الفنانة  زينب  حق 
ك���ان �سجنا م��وؤج��ال مل  ف��ق��د  امل��ن��ا���س��ل��ة،، 
بعيدة  احلياة  فارقت  يوم  ن�سره  ا�ستطع 
عنا، قريبة منا! كان ذاك اليوم ومازال.. 

كاأنه البارحة.. يازينب!.

فيلم احلار�س اعاد احلديث عن زينب
ن�سرتها  ال��ت��ي  االرب���ع���ة  ال�����س��ج��ون  ب��ع��د 
)زي��ن��ب(..  ال�سعب  فنانة  ع��ن  ب��اع��ت��زاز 
فوجئت بعر�س )احلار�س( عرب تلفزيون 
الثالثاء  ليلة  ال��ع��راق��ي  االع����الم  �سبكة 
فاحلار�س  )م��اي��و(  اي���ار   20 امل�����س��ادف 
العراقية  ال�سينمائية  االف��الم  من  واح��د 
فنان  م�ساركة  ب�سبب  عر�سها  املمنوع 
)غري  م���ن  او  امل��ع��ار���س��ة  م���ن  ف��ن��ان��ة  او 
واحدة  كانت  وزينب  فيهم(..  امل��رغ��وب 

من املمنوعات.. وهي بطلة الفيلم وكذلك 
ال��ف��ي��ل��م وكاتب  ح���ول مم��ث��ال يف  ق��ا���س��م 
ق�سته.. الفيلم انتج وعر�س عام 1967.. 
كتب ال�سيناريو واحلوار واخرجه خليل 
�سوقي عن ق�سة لقا�سم حول كما ا�سرت.. 
– مكي  زي��ن��ب  ال��ت��م��ث��ي��ل..  ����س���ارك يف 
قا�سم  ال����دوري-  البدري—عبدالباقي 
حول- �سليمة خ�سري وكرمي عواد- وقام 

بادارة الت�سوير نهاد علي.
م�سار  يف  ج��ادة  عالمة  احل��ار���س  وفيلم 
اجلائزة  ح���از  وق���د  ال��ع��راق��ي��ة  ال�سينما 
ال�سينمائي  ق��رط��اج  مل��ه��رج��ان  الف�سية 

بتون�س.
الطوق  ك�سر  مهمة  التفاتة  عر�سه  وك��ان 
ع��ن اف���الم ومت��ث��ي��ل��ي��ات وب��رام��ج كثرية 
ظلت- وم��ا زال��ت – ف��وق ال��رف��وف ويف 

املخازن املظلمة.
ح��ني راج��ع��ت )ال�����س��ج��ون( ال��ت��ي ن�سرت 
وجدت  زينب  عن  )الزمان(  جريدتنا  يف 
ان هناك قفزة يف ت�سل�سل احلديث عنها، 
يعود  وان  ال��ي��ه��ا..  اع���ود  ان  علي  ف��ك��ان 
احل���دي���ث ع��ن��ه��ا م���ن ج��دي��د ي���وم مل تعد 
يف  عالجها  واكمال  �سفائها  بعد  للعراق 
لندن يف اال�سبوع الذي قالت انها �ستعود 
فيه.. وال اال�سبوع الثاين وال ال�سهر وال 

ال�سنة!..
بقيت اتابع اخبارها واتتبع تنقالتها من 
لبلد ومن مكان ملكان يرافقها زوجها  بلد 

الطيب )لطيف(..
وتباعدت امل�سافات واقربت.. وتراكمت 
من  امل�سرح  و�سار  وتباينت..  االح��داث 
حتى  �سغلتنا  التي  املهمة  االح���داث  بني 
العظم، فظروف العراق منذ الثمانينيات 
حادة  ظ��روف��ا  خلقت  ق��د  قليال  قبلها  وم��ا 
الثقافة  �سوؤون  من  الكثري  �سمات  غريت 
ال��ن��ا���س يف بع�س  غ����ريت  ب���ل  وال���ف���ن، 

مواقفهم ليتغري وجه جمتمع باأكمله..
بالذات  وامل�����س��رح  ال��ف��ن  ح���دود  ك��ن��ا يف 
معلن  بع�سها  جبهات  ع��دة  على  ن�سارع 
ال�����س��ر ك��ي )ن��ب��ق��ي( جوهر  واالخ����ر يف 
احل��ال��ة ع��ل��ى ن��ق��ائ��ه��ا م��ن دون خ��ل��ل او 
انك�سار.. فكان ما كان من ت�سميات مل�سرح 
جت��اري واآخ��ر ج��اد.. و�سمد من �سمد،، 
واال�سيل  احلقيقي  امل��وق��ع  يف  ل��ي��ك��ون 
على  )زينب(  وكانت  فيه..  ن�ساأنا  ال��ذي 
لناأتي بها مثال  بعدها.. منوذجا ملا كنا.. 

يحتذى يف الريادة اال�سيلة..
وتاأتينا اخبارها. وازعل عليها احيانا!.. 
وابعث لها بر�سالة من )قرطاج( بتون�س 
ب��ي��د )���س��ع��د ال��ل��ه ون���و����س( ادع���وه���ا كي 
عراقية  وحركة  وجها  امل�سرح  يف  تظل 
وتبكي!..  دم�سق..  يف  معها  �سباب  مع 

وابكي انا عن بعد..
وت��رك�����س ���س��ن��وات ال��ع��م��ر وت��ن��ت��ق��ل مع 
وياأتيني  ال�سويد(  )اىل  لطيف  زوج��ه��ا 
لها بر�سالة طويلة  فاأبعث  خرب مر�سها.. 
لكي  والطرائف  بالنكات  متتلئ  م�سلية 
اعيد  ول��ك��ي  وت���ف���رح..  تن�سرح  اجعلها 
التي  امل��ج��ل��ج��ل��ة  ���س��ح��ك��ت��ه��ا  وا���س��ت��ع��ي��د 
فرحها  خ��رب  وياأتيني  اجلميع..  احبها 
لعدم  اعتذارها  ومعه  بالر�سالة..  الكبري 
ا�ستطاعتها كتابة رد على الر�سالة.. لكنها 
العراق..  اىل  ال��ع��ودة  يف  رغبتها  توؤكد 

ذات يوم!.
وننتظر كلنا ذاك اليوم لنقول لها:

زينب مرحبا بك بيننا!..
لكنها مل تعد.. فقد فارقت احلياة وحلمها 

ان يكفنها تراب العراق..
هذا �سجن م�ساف ملا كان قد ن�سر.. والبد 
–البدايات- فقد بداأت  ان نربطه ب�سجن 
معنا زينب اول مرة حيث كانت البدايات 
وان�سانة  ف��ن��ان��ة  ل�����س��م��وخ��ه��ا  االوىل 

منا�سلة..

�سارت زينب واحدة من 
ا�سرة.. �سعيد افندي 
واقعا عمليا وعالقات 

ان�سانية وحمبة احاطت 
باجلميع.. زينب االم 

حقا واالخت والراعية 
حقا واملدللة عند 

اجلميع.
واكملنا ت�سوير الفيلم 

مبعاناة �سعبة لكنها 
لذيذة.. وعر�س يف 

اوائل �سهر كانون االول 
)دي�سمرب( من عام 1957 
ومل اكن ببغداد بل كنت 
يف املانيا الدميقراطية.. 
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حتية رفاقية.. وبعد،
ابا النبل ما تعني بحجزي رهينة؟.

بزنزانة.. وحدي.. بال ا�سم ، والرقم
اموت بها حينا الحيا هنيهة

ومن ثم ا�سجي النف�س يف نومة غم
فال االكل يعنيني وال الفر�س جيدا

ولكن مبا هو قد يرقى لفكري ومن همي
على م�سرح حر �سريف ي�سمني

مع �سحبة يف البعد يف الفكر والدم
لنحكي ما يف القلب من جور غادر

متادى بطغيان و�سر الظامل
هناك حياتي ال اريد بديلها

خذوين اليها ذلكم هو م�سمني
ويف القلب ايات من ال�سكر تنطوي

لكم على حب قلب خمل�س مرتمن
يفي�س هناء كل �سبح وليلة
الحيائكم روحا بعظم مرمم

يعي�س على االبداع جوهر عمره
واال فقد يحيا بح�سن مه�سم

لكم وللتاريخ وقفة �ساهد
يحيط بعلم كل غاد وقادم

ر�سالة �سعرية 

مع وافر االعتزاز
زينب

1989/11/5

هذه الر�سالة وجهتها الفنانة الراحلة اىل اال�ستاذ فخري كرمي ملا كان بني االثنني من روابط �سداقة ون�سال يف �سبيل 
احلرية لل�سعب العراقي.. نن�سرها باعتبارها وثيقة تك�سف عن موهبة اخرى كانت تتمتع بها الفنانة الراحلة وهي ال�سعر.
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الروحي  العناء  خ�سم  يف  وان��ا  البداية  *يف 
الفطرية  نزعاتي  وتقلب  النف�سي  وال�ستات 
اجتهت  والرواية،  والق�سة  ال�سعر  كتابة  بني 
امل�سرح  نحو  وا�سحة  بروؤية  ولكن  مدفوعة 
هذا العامل ال�ساخب، الفوار املتدفق بالعطاء، 
اخل�سبة  ع����امل  الت��ن��ت��ه��ي،،  ال��ت��ي  واحل���ي���اة 
ذراتها  اىل  بعمق  �سدتني  ال��ت��ي  امل�سحورة 
بها..  ل�سيقة  منها..  ج��زءا  الك��ون  املتما�سكة 
مع  متناغما  ان�سجاما  ي�سكل  املكان  ه��ذا  الن 

انفا�سي القول كلمتي ال�سادقة.
*م��ن��ذ ع��ام 1979 غ���ادرت وط��ن��ي ه��ارب��ة من 
املنايف  دروب  اىل  الفكري  اال�سطهاد  لظى 
الوعرة التنقل من منفى اىل اخر، مل يتعبني 
هذا امل�سري، لقد اخرته بنف�سي، وكل يحمل 
�سليبه وكما قال �سك�سبري يف هاملت، كن او 

التكن.. تلك هي الق�سية.
ال�سعب  اب��ن��ة  زي��ن��ب  ان�����ا..  ك��م��ا  ف���الأك���ن  اذا 
يف  م�سيئة  ب��ح��روف  ا�سمه  تر�سم  ال��ع��راق��ي 
دامت  م��ا  اعماقها  يف  ت�سع  تظل  وج��دان��ه��ا، 

باأن  اوؤم��ن  ومازلت  الهواء!..*كنت  تتنف�س 
اول  فمنذ  للنا�س،  حقيقية  مدر�سة  امل�سرح 

وانا  يا�ساكر(  ام��ك  )اين  يل  م�سرحي  عمل 
جميل  نغم  داخلي  ويف  العطاء،  يف  م�ستمرة 

ا�سمه العراق فهو هاج�سي ومازال يف غربتي 
وت�سردي ومنفاي.

وه����ذا م���ا ج��ع��ل��ه��ا ت��رف�����س ال��ع��دي��د من 
التتنا�سب  التي  امل�سرحية  ال�سخ�سيات 
وفعاليتها  وق��وت��ه��ا  �سخ�سيتها  م���ع 
ورطتها  ك��ان��ت  م��ا  وك��ث��ريا  االجتماعية 

يف�سر ك���������ب���������رية  ع���ن���دم���ا 

كما  ويقولونها  ادواره����ا  امل�����س��اه��دون 
يرغبون هم بذلك فيعيدون ترتيب الق�سة 
يف  يروه  ان  مايريدون  ح�سب  واملعنى 
الن  االجتماعي  زينب  ومن���وذج  زينب 
بالنموذج  اهتمت  االخ���رى  ه��ي  زي��ن��ب 
خالله  من  وت�سلط  تقدمه  الذي  ال�سعبي 
ال���واق���ع، وك��ث��ريا ماكنت  م��وق��ف��ه��ا ع��ن 
تخرج  ان  حت��اول  عندما  �سعوبة  جت��د 
الدور  تالعيب  يف  وت��دخ��ل  النمط  ع��ن 
عندما  يحدث  بالذات  وه��ذا  وظ��روف��ه، 
من  ب��ال��رغ��م  �سلبية  �سخ�سية  مت��ث��ل 
اجلمهور،  عند  الفني  ال��وع��ي  تطور 
غمو�س  وم��ع��ه  ي��خ��رج  البع�س  ك��ان 
حتى  ت�سل  وتاأويل  تف�سري  وحماولة 
ومفهومه  العر�س  بني  التناق�س  درجة 
احلالة  ه��ذه  كانت  االحيان  بع�س  ويف 
تثري  الن��ه��ا  للعر�س  حت�سب  اي��ج��اب��ي��ة 
ي�ستمر  اجلدل والنقا�س واحل��وار، وقد 
يف  ال�سحف  تخرج  حتى  طويال  ه��ذا 
االيام الالحقة بعد العر�س 
النقاد  يح�سم  لكي 
هذا  م���ن  ب��ع�����س��ا 
عندما  اجل������دل 
ي�����������س�����ل�����ط�����ون 
على  ال���������س����وء 
خ�������ل�������ف�������ي�������ات 
االح�����������������������داث 
ال�������س���خ�������س���ي���ة 

مرافقها  بع�س  تو�سيح  على  ويعملون 
مما كان ي�سطرها يف بع�س االحيان اىل 
ان تعد مقابلة ت�سرح فيها ما�سوف متثله 
لكي يتهياأ اجلمهور لذلك او حت�سم هذا 
او مقالة �سحفية لكي  ن��دوة  اجل��دل يف 
به  تعرب  ان  ماتريد  على  ال�سوء  ت�سلط 

من خالل �سخ�سيتها.
ادوارها  لبع�س  زينب  الفنانة  قراءة  ان 
او  تهوى  كما  ادوارها  لتمثيل  وحمبتها 
كما يجب ان يكون ب�سبب تاأثري املخرج 
جمهورها  م��ع  تقاطعات  يف  تقع  كانت 
تعمل  ممثلة  فنانة  تكون  ب��ان  ورغبتها 
االيجابي  او  ال�سلبي  دوره��ا  خ��الل  من 
يف الفيلم او امل�سرحية واعتقد ان اكر 
تدور  ك��ان��ت  ال�سعبية  النقا�سات  ه��ذه 
وفيلم  ح��م��ار  ع��ق��دة  دوره�����ا يف  ح���ول 
احلار�س اما يف م�سرحية بيت برنارده 
معها  يتعاطف  البع�س  ك��ان  فقد  ال��ب��ا، 
ول��ي�����س ���س��ده��ا وك��ان��ت ال��ق�����س��وة التي 
حلت على الفتيات وكاأنها قوة من ارادة 
كانت  ال�سخ�سية،  ارادة  ع��ن  خ��ارج��ة 
اجلماهري تتعاطف مع النماذج ال�سعبية 
او  يا�ساكر  ام��ك  ان��ا  مثل  قدمتها  ال��ت��ي 
واجل���ريان  النخلة  م�سرحية  يف  حتى 
و�سخ�سية  وموقفا  فكرا  تاألقت  حيث 
على  املغلوبة  امل�ستلبة  ال�سخ�سية  مع 
امرها، والتي تكافح لكي تعي�س وتعمل 
اكر  االدوار  ه���ذه  ك��ان��ت  وت��ن��ت�����س��ر، 

الب�ساطة  حيث  وادائها،  قلبها  اىل  قربا 
والعفوية والتجربة احلياتية ت�سب يف 
معني الدور والعر�س، كانت تعتقد انها 
وحياتها  امرها  على  ومغلوبة  م�ستلبة 
لكن هذه احلياة يجب ان تعا�س وتعا�س 
الكثري  حتملت  ل��ه��ذا  وك��ربي��اء  ب��ك��رام��ة 
و���س��ربت ع��ل��ى ال��ك��ث��ري ال��ك��ث��ري وبقيت 
واهميته  احلياة  يف  دوره��ا  اىل  راعية 

يف حتقيق توازن.
الطراز  من  تراجيدية  كبطلة  ماتت  لقد 
االول، جماهدة يف امل�سرح ويف احلياة 
كانت  بل  والكبوات  النكبات  تهزها  مل 
ترى فيها �سببا ومربرا للوجود والكفاح 

واال�ستمرار.
حتقق  قد  هو  وها  املوت  لها  ارادوا  لقد 
ول��ك��ن��ه الي��ع��ل��م��ون ك��م ك���ان ه���ذا امل��وت 
البطويل لكي تعي�س اجيال واجيال من 
لقد  وفخر،  اعتزاز  بكل  تذكرها  املثقفني 
قالت يل يوما وامام جمهور امل�ساهدين 
ترنيمة  م�����س��رح��ي��ت��ن��ا  ع��ر���س��ن��ا  ع��ن��دم��ا 
ال��ك��ر���س��ي ال���ه���زاز، ان م��ات��ق��دم��ون��ه هو 
حياتي، هذا انا، ان اجل�سد ميوت ولكن 
االبداع الميوت واخلال�س كل اخلال�س 
وا�سواتنا  ب��اج�����س��ادن��ا  جن���ود  ان  ه��و 
كان  موتها  ان  للحياة  ترانيم  وافكارنا 

الرنيمة االخرية.
هذه الكلمة القيت يف 
اربعينية الراحلة عام 1998

�سخ�سية تراجيدية يف امل�سرح واحلياة  
عوين كرومي

من اأحاديث )زينب( لل�سحافة

ان قراءة الفنانة زينب لبع�س ادوارها وحمبتها لتمثيل ادوارها كما تهوى او 
كما يجب ان يكون ب�سبب تاأثري املخرج كانت تقع يف تقاطعات مع جمهورها 

ورغبتها بان تكون فنانة ممثلة تعمل من خالل دورها ال�سلبي او االيجابي يف 
الفيلم او امل�سرحية واعتقد ان اكرث هذه النقا�سات ال�سعبية كانت تدور حول 
دورها يف عقدة حمار وفيلم احلار�س اما يف م�سرحية بيت برنارده البا، فقد 

كان البع�س يتعاطف معها ولي�س �سدها.

نادرا مايرتبط ا�سم 
الفنان وعمله مبوقفه 
ال�سيا�سي واالجتماعي 
مثلما ارتبط بالفنانة 
زينب حيث بداأت اعمالها 
الفنية تاأخذ حتليالتها 
وتف�سرياتها ا�ستنادا 
اىل موقفها الفكري 
وا�سبح املوقف الفكري 
يف�سر اي �سخ�سية من 
ال�سخ�سيات التي متثلها 
مما جعلها تقف يف 
حمطة �سعبة ومعقدة 
عندما متثل �سخ�سية 

�سلبية او �سخ�سية يف 
موقف متذبذب

منذ عام 1979 غادرت وطني هاربة من لظى 
اال�سطهاد الفكري اىل دروب املنايف الوعرة 
التنقل من منفى اىل اخر، مل يتعبني هذا 

امل�سري، لقد اخرتته بنف�سي، وكل يحمل �سليبه 
وكما قال �سك�سبري يف هاملت، كن او التكن.. 

تلك هي الق�سية.
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وع��ل��ى ج��ب��ني ك��ل ح��ب��ي��ب��ة، وف���ت���اة، هذه 
جديدة،  ارادة  بع�س  او  م��زن��ة  االي����ام، 
ان  �سحيح  ب��داأن..  الالتي  من  اكت�سبتها 
البدايات اال�سعب هي املجد الذي يربى 
يف داخل الزمن، ويحد تاريخ ال�سخ�سية 

وبناء هرمها..
لل�سبايا،  قافلة  يعدن  مل  ال��وط��ن،  ن�ساء 
جذوة  ال��ق��ل��ب،  يف  يحملن  ال��ي��وم  ان��ه��ن 
اعتى ويحملن جمرا، و�سمو�سا ومناديل 

حب..
بقيود  مكبالت  ي��ع��دن  مل  ال��وط��ن  ن�ساء 
اليوم،  انهن  القيود،  وحجب  احلجاب، 
والكلمات  واالب����ن����اء  اخل��ب��ز  ي�����س��ن��ع��ن 
االرح��ب ���س��درا.. واذا ك��ان ه��ذا امل�سرح 
م�سرحا  احل��ي��اة،  اخل�����س��ب:  االن�����س��اين 
فيه،  تتكون  دائ��م��ا،  الطلق  ال��ه��واء  يف 
ك��ائ��ن��ات، واجن�������ازات، االم،  وت��ت��خ��ل��ق 
واآمال.. فالأن احلياة اعطت، وهي تاأخذ 
واحلقول،  ال�سوارع،  هذه  وعلى  الكثري 
اخل�سبة  هذه  العمل  ومرافق  واملدار�س، 
م�سرح  ا�سمها  التي  العارية  العري�سة، 
الوطن،  ف��ت��اة  ال��ي��وم  ت��ت��ح��رك  احل���ي���اة، 
ال�سبايا، فالأن  العراق، وتتحرك  وامراأة 
ب���داأن،،  ال��ل��وات��ي  رائ��ع��ا خا�سته  ع��ن��ادا 
بع�س  بها،  غنية، حققن  والن ممار�سات 

افعالهن.. يف احلياة.
كانت مناذج املمار�سة يف الفن: امل�سرح، 
يف البدء، ثم ال�سينما، ثم الغناء النظيف، 
اال�سعب،  املمار�سات  هي  و..  والر�سم 
وبالذات يف جمال الفن امل�سرحي، اذ كان 
العمل يف امل�سرح ي�سكل �سبة كبرية، كما 

تخلع امراأة حجابها يف عرف البع�س!!
ك����ان ي�سكل  ال�����ذي  ال��ب��ع�����س  ل��ك��ن ه����ذا 
االغلبية تغريت نظرته للحياة، والذي مل 
تتغري نظرته، جتاوزته احلياة، من هنا، 
وانطفاأ  اجلريئة،  املمار�سات  انت�سرت 
�سخط  املتخلف،  الع�سائري  ال�سخط  ذلك 
والعقليات  ب��ال��ث��اأر  واالخ����ذ  اخل��ن��اج��ر، 

القبلية.
امل  وم�سافة  زم��ن  ك��ل��ه،  ل��ه��ذا  ك��ان  واذا 
ومعاناة، فان النتائج التي تبواأت الزمن 
تكرمي  وظ��اه��رات  معافاة  كانت  اجلديد 

حقيقي لكل تلك الت�سحيات.
احتفاالت  يف  العاملي،  امل�سرح  يوم  ويف 
كرمت  القومي،  امل�سرح  وبقاعة  مهيبة، 
العديد  للم�سرح  العراقي  واملركز  الدولة 
فائق،  يحيى  ال�سبلي،  حقي  ال��رواد:  من 
فوزي حم�سن االمني، عناية الله اخليايل 

واملرحوم عبدالله العزاوي.
بال�سيدة  خ��ا���س  تكرميي  ق���رار  و���س��در 
العالية  بجهاديتها  عرفت  التي  زي��ن��ب، 

وت�سحياتها واخال�سها لفنها و�سعبها.
الوحيدة  ل��ل��م��راأة  ال��ت��ك��رمي  ق���رار  والن 
يكت�سب  ف��اإن��ه  العاملي  امل�سرح  ي��وم  ه��و 
املبادرة  هذه  تابعنا  فاننا  خا�سا،  طعما 
القيمة، وبداأنا خيوط اال�ساءة عن هذه 

ال�سخ�سية، منذ خطواتها االوىل..
البدايات:

يف البدء – تقول زينب- كان فيلم �سعيد 
افندي اول خطواتي الفنية، فقد قراأت يف 
احدى ال�سحف اليومية طلبا عن وجوه 
جديدة فار�سلت اجلواب مع �سورة يل، 
واجري يل اختبار ب�سيطرتي يف القراءة 
واحلركة، ووقع علي اختيار امل�سوؤولني 

عن الفيلم.
ال��ط��ري��ق احلقيقي يف  ب��داي��ة  ه���ذا  ك���ان 

م�سرية زينب الفنية، هكذا اكدت.
واردفت والذي �ساعدين على امل�سي يف 
ه��ذا ال���درب ال�ساق م��ا وج��دت��ه م��ن ر�سا 
يتميزون  ال��ذي��ن  ا�سرتي  اف���راد  وق��ب��ول 
عن  وبعيدهم،  قريبهم  ببعدهم  جميعا 

كل ماله عالقة بالفن.. وجئت الدخل يف 
حياتهم �سربا جديدا من �سروب الن�سال 
اف����راد عائلتي  ل��ق��د خ��ا���س  االج��ت��م��اع��ي 
من  الكثري  والق���وا  م��را  �سيا�سيا  ن�ساال 
ا�سارع  منهم  ال�سعوبات، وكنت واحدة 
م��اي�����س��ارع��ون وه���ذا ال�����س��راع يف درب 
�سخ�سيتي  يل  خلق  واملجتمع  ال�سيا�سة 
الفنية واالجتماعية و�سكل حويل مناخا 
�ساعدين على جتاوز كل مايعر�س دربي 

من م�ساق و�سعوبات.
الف�سل االول:

تقول ال�سيدة زينب:
تكوين  يف  واالخ������ري  االول  ال��ف�����س��ل 
�سخ�سيتي الفنية يعود للحركة الوطنية 
وانا  العادل  تيارها  التي جرفني  الدائبة 
�سبية، مما جعلني احتمل املزيد واملزيد 
معاناتي  ازاء  وال�����س��رب  امل��واج��ه��ة  م��ن 
بوجه جمتمع تر�سبت التقاليد يف اعماقه 

الفكرية والنف�سية.
والو�سع االن؟.

طبيعي  �سيء  وه��ذا  تغري  االن  -الو�سع 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  فالتناق�سات 
والفكرية ومقارعة االحداث يف قلب هذا 
املجتمع الكبري غريت الكثري من �سلوكيته 
وهذبت نظرته التقليدية لالمور، و�سفتها 

من مر�س اجلمود والتحجر..
تطور  لكل  اه��ال  املجتمع  ه��ذا  جعل  مما 
جمافاة  م��ن  اقا�سيه  كنت  فما  وجت��دي��د، 
ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���س ق��ب��ال، حت���ول بفعل 
ال��ت��ط��ور احل�����س��اري ال��ن��اجت ع��ن وعي 
يف  العراقي  الفرد  ذهن  به  متيز  حقيقي 
يل  جعل  مما  االخ��رية  الع�سر  ال�سنوات 
ولكل الفنانني يف هذا البلد، مكانة حتمل 

التقدير واالحرام والتثمني،، وانا اعتز 
يف  االن�����س��ان  انت�سار  ميثل  الن��ه  ب��ه��ذا، 

بلدي على كل مظاهر التخلف..
الرحلة:

مل تقف جم��االت ومم��ار���س��ات زينب يف 
جم���ال ف��ن��ي واح����د، ف��ق��د ت��ن��وع��ت ولكن 
العالقة بني ال�سنيما وامل�سرح والتلفزيون 
واالذاعة، ي�سب يف نهر واحد وعن هذه 

العالقة �ساألنا ال�سيدة زينب فقالت:
خرباتي  اىل  ا�سيف  كنت  جم��ال  كل  يف 
الفنان  وعلى  ج��دي��دة،،  خ��ربة  ال�سابقة 
ان اليوقف جمهوده عند حد، بل ي�سخر 
طاقاته يف كل جمال ميكن ان يكون فيه 

ذا نفع..
*ويف ال�سينما؟.

النتاجات،  باقل  �ساهمت  ال�سينما  -يف 
من  العراقية  ال�سينما  تعانيه  مل��ا  نظرا 
تعر �سببه يعود اىل الكثري من العوامل 
عندنا..  ال�سينما  لتوؤخر  ت�سافرت  التي 
ات�سمت  اف����الم  ظ��ه��رت  ف��ق��د  ه����ذا  وم����ع 
باجلودة و�ساركت يف بع�سها مثل �سعيد 
افندي وابو هيله وبعدها احلار�س الذي 
فاز باجلائزة الثانية يف مهرجان قرطاج 
بتون�س، بعد ان حجبت اجلائزة االوىل 
الذهبية عن جميع االفالم امل�ساركة ولقد 
عك�سه  ملا  النقاد  اعجاب  الفيلم  ه��ذا  ن��ال 
ب�سطاء  من واقعية طريفة حمببة حلياة 
النا�س، وعلى راأ�سهم احلار�س وحبيبته 

االرملة التي قمت بتمثيل دورها.
*واالن؟.

-يف امل�����س��رح.. وه���و ال��رك��ن امل��ه��م يف 
اغلب  يف  ���س��ارك��ت  فقد  الفنية،  حياتي 
احلديث..  الفني  امل�����س��رح  ف��رق��ة  اع��م��ال 

به  قمت  عمل  واب��رز  طبعا،  فرقتي  وهي 
هو اول عمل يل )ام �ساكر( يف م�سرحية: 
عمل  اول  كانت  لقد  يا�ساكر،،  ام��ك  اين 
العمل  ه���ذا  ن���ال  ح��ق��ي��ق��ي يل  م�����س��رح��ي 

النجاح واالقبال ال�سديد من اجلمهور..
*واالعمال االخرى؟.

-العمل الثاين )ر�سالة مفقودة( وهي من 
االدب الروماين، وتلته اعمال كثرية منها 
يقرع  و)متوز  لت�سيخوف  فانيا(  )اخلال 
الناقو�س( لعادل كاظم و)�سورة جديدة( 
و)اخليط(  واخل��راب��ة  ال��ع��اين  ليو�سف 
و)الب�ستوكة(..  واجل���ريان(  و)النخلة 
واخريا )ال�سريعة( وانا �سمري املتكلم.. 
اخر  وه��ي  عربيا..  هاملت  ث��م  ونفو�س 

االعمال امل�سرحية التي مثلت فيها.
���س��ارك��ت يف  ع���ام 66- 67  ذل���ك  وق��ب��ل 
ل���ع���ادل كاظم  م�����س��رح��ي��ة ع���ق���دة ح���م���ار 
وفواني�س لطه �سامل.. وكانتا من اخراج 

الفنان الكبري ابراهيم جالل.
لنور  الينبوع  م�سرحية  يف  �ساركت  ثم 
فرقة  م��ع  ���س��رف  ف��ار���س، ك�سيفة  ال��دي��ن 

م�سرح اليوم.
امل�سرحيات  ه���ذه  يف  ادوارك  *تتميز 
االم��وم��ة  غ��ل��ب ط��اب��ع  ب��اخ��ت��الف��ه��ا وان 
البناء  داخ��ل  امل��راأة،  ولكن  بع�سها،  على 
امل�سرحيات،  هذه  يف  والطبقي  النف�سي 

حوار 
رحلة التعب والت�سحيات على امل�سرح 

من )اأم �ساكر( اىل �سليمة )اخلبازة( عرب اأمنوذج املراأة العراقية

مع الفنانة زينب

الف�سل االول واالخري يف تكوين �سخ�سيتي الفنية يعود للحركة الوطنية الدائبة التي 
جرفني تيارها العادل وانا �سبية، مما جعلني احتمل املزيد واملزيد من املواجهة وال�سرب 

ازاء معاناتي بوجه جمتمع تر�سبت التقاليد يف اعماقه الفكرية والنف�سية.



9

العدد )1653( 
السنة السابعة 
الخميس )12( 

تشرين الثاني2009

يحمل غناه اخلا�س، وايقاعاته املتنوعة، 
االم  دور  متثيل  حالة  او  ظاهرة  ان  مع 
التي  االعمال  يف  والغالبة  الطاغية  هي 
�ساركت بها.. حدثينا عن هذا التنوع يف 

االدوار وطبيعة املراأة التي مثلت.
-تتميز- كما قلت- �سخ�سيتي الفنية يف 
بع�سها  عن  باختالفها  امل�سرحيات  ه��ذه 
مثال  ���س��اك��ر(  )ام  ف���ان  م��ل��ح��وظ  ب�سكل 
الت�سبه باأية حال من االحوال وال تلتقي 
هيلني  �سخ�سية  مع  واح��د  بخيط  حتى 
فانيا(..و�سخ�سية  )اخلال  م�سرحية  يف 
العاين  ليو�سف  اخلرابة  يف  )الواحدة( 
)�سليمة  �سخ�سية  ع��ن  مت��ام��ا  تختلف 
اخل����ب����ازة( يف )ال��ن��خ��ل��ة واجل������ريان( 
وال  )الب�ستوكة(  يف  )ترفه(  و�سخ�سية 
يف  ف��الن��ه(  )ام  �سخ�سية  مطلقا  ت�سابه 
)اخليط(.. وحتى �سخ�سية الدكتورة يف 
)عقدة حمار( الت�سابه زوجة البيك،، يف 
العاين  �سريعة  يف  فا�سل  وام  فواني�س 
ل�سك�سبري..  هاملت  ام  عن  كليا  تختلف 
االدوار،  خم��ت��ل��ف  ادي����ت  ل��ق��د  وه���ك���ذا.. 
حقه،  دور  ل��ك��ل  اع���ط���ي  ان  وح���اول���ت 
ونظرتي  اخلا�سة  مبطالعاتي  م�ستعينة 
ن�سائح  على  وم�ستندة  لال�سياء  املادية 

وتوجيهات املخرجني.
االم..

عليه  يغلب  مثلت  مما  الكثري  ان  �سحيح 
وخا�سة  زي��ن��ب-  قالت  االم��وم��ة-  طابع 
فاول  امل�����س��رح  ام���ا يف  ال��ت��ل��ف��زي��ون،  يف 
وادوار  �ساكر(  )ام  هي  دوره��ا  مثلت  ام 
االمومة هذه تختلف من واحدة الخرى 
كاأم  الت��ه��اب  التي  ال�سجاعة  االم  فمنها 
يف  )ارك���ال(  و  ال��ع��اين،  ليو�سف  �ساكر، 
)متوز يقرع الناقو�س( و)ام حممود( يف 

ال�سمري املتكلم..
ال�سعب  بحق  ام��ن  لن�ساء  رائعة  من��اذج 
وال��وط��ن ووه��ن ف��ل��ذات اك��ب��اده��ن فداء 
�ساكر متتاز ب�سدق  فام  الغالية،  لالر�س 
عمالء  بظلم  وال�سعور  الوطني  الوعي 
الت�سحية  ذاتها  اال�ستعمار، وت�ستقر يف 
عن  النهاية  يف  الت��ك��ف  وه��ي  وال���ف���داء، 
للثورة  وحتري�سها  اجلماهري  مطالبة 

العارمة بقولها:
�سعودي ال�سبع ما تنطفي ناره

يالله يا�سعب دا ناخذ بثاره
الت�سحية  وتعني  الفداء  ي�سرخ  ومثلها 
على  ث���ائ���ر  م���ع���رب���د  ق���ل���ب  يف  ج����ب����ارة 
االمربيالية  ب�سقوط  هاتف  امل�سطهدين 
حممود(  )ام  قلب  يف  ال�سهاينة  وط��رد 

البا�سلة التي تظل ت�سرخ:
فو�سية الدم ت�ستغيب بان تقاوم

ان تقاوم
ان تقاوم

وحدها  ام  تقف  االم��ه��ات  ه���وؤالء  وب��ني 
والعظمة  ال��ك��ل��ي  ب����اجل����ربوت  ت��ت��م��ي��ز 
يف  الثورية  ال�سفات  كل  جتمع  الباهرة 
�سالبتهن  كل  وجتمع  الثائرات،  امهاتي 
كل  جت��م��ع  و���س��م��وده��ن،  وت�سحيتهن 
ابناء  تلف  هي  ال�سامدة  وقفتها  يف  ذلك 
)الينبوع(  ام  انها  �ساعديها،  بني  املدينة 
االم  ه���ذه  ف��ار���س،  ال��دي��ن  ن��و  م�سرحية 
و�سالبتها  ار�سنا  ق�سة  حتكي  وحدها 
جترعته  وم���ا  وم��ع��ان��ات��ه��ا  و���س��م��وده��ا 
كل  هي  الرجعي  اال�سطهاد  كوؤو�س  من 
ار�س  ال�سعب،  ام  انها  حياتها  م��راح��ل 

ال�سعب.
ابنائي يف كل مكان 

ملوا �سفوفكم
وحدوا الهمم

فال�سعادة يف امل�سري
هذا ال�سراخ املدوي ابتداء من ام �ساكر 
ك���ان �سراخا  ال��ي��ن��ب��وع،  ب���ام  وان��ت��ه��اء 
اكن  مل  فانني  و���س��ادق��ا،  واع��ي��ا  حقيقيا 
المثله، وامنا هو نداء حي من م�ساعري 
املفكر  ال��واع��ي  واف��ك��اري، وه��ذا اخليط 
باحكام  ي�����س��دين  ال�سخو�س  ه���ذه  ع��ن��د 
رغم  اع��م��اق��ي،  يف  تعي�س  فتبقى  اليها، 

الزمن..
لوجدتها  ال�سخ�سيات  هذه  الحظت  ولو 
مثلتها،  اخرى  امومة  ادوار  عن  تختلف 
املنهارة  ام هاملت  فام �ساكر تختلف عن 
وال  و�سعها،  حقيقة  مطلقا  التعي  والتي 
ت��ع��رف درب���ا غ��ري ال��رك��ون اىل احل���زن، 
وكذلك بقية االمهات، فام ال�سمري املتكلم 
)�سورة  يف  االم  عن  تختلفان  و)ارك��ال( 
جديدة( و)�سليمة اخلبازة( – ام ح�سني، 
و)ام فا�سل( يف �سريعة العاين، منوذج 
اخ���ر ح���ي وع����ذب م���ن من����اذج االم��وم��ة 

امل�سحوقة يف هذا املجتمع..
وانا اتنقل بني هذه االم املتوثبة ال�سامدة 

بوجه املحن وامل�ستعدة لكل �سيء..
كيف تفكر )زينب( وكيف متثل �سخ�سية 

االم؟
املغلوب  ال�سامتة،  اخلائفة  االم  وتلك 
ع��ل��ى ام��ره��ا، واح����اول ان اع��ط��ي لهذه 
التمثيل..  يف  ق��درت��ي  ك��ل  م��ع��ا،  ول��ت��ل��ك 
مناذج  جمتمعي  ويف  �سعبي  حياة  ويف 
من  ا�ستفيد  وانا  جبانة  واخرى  �سجاعة 

التجربة هنا العك�سها هناك.
االمومة  ادوار  فاغلب  التلفزيون  يف  اما 
�سادقات  امل��الم��ح  �سعبيات  ن�ساء  متثل 
بكل  اليومية  احلياة  ي�سارعن  ب�سيطات 
موؤمنات  وت���رح���اب،  بب�ساطة  م��اف��ي��ه��ا، 

بالقدر والر�سوخ للواقع.
اال�ستيعاب:

مثلت  ال�سينما  يف  زينب،  ال�سيدة  �ساألنا 
فيلم )�سعيد افندي( هل ت�ستوعب ال�سينما 
اهتمامك اكر من امل�سرح، ام العك�س، ما 
بني  وتقديرك،  جتربتك  ح�سب  الفوارق 
اداء ال�سخ�سية على امل�سرح، وبينها يف 

ال�سينما؟.
اجابت ال�سيدة زينب:

-امل�����س��رح ه��و م��ي��داين امل��ف�����س��ل.. ففيه 
ب�سكلها  الفنية  �سخ�سيتي  ومتت  ولدت  
فهي  ال�سينما  ام��ا  احل���ايل..  احلقيقي، 

الكرى،  كاأطياف  بخاطري  متر  ملحالت 
امل���درب يف  امل��ج��ال الع��م��ق  ومل تتح يل 
الو�سول اليها، لقلة االعمال ال�سينمائية 

يف العراق..
لهو  امل�سرح  على  ال��وق��وف  ان  وال��واق��ع 
الكامريا،  امام  الف مرة من وقفة  اف�سل 
باالنفعال  ت��ع��ج  ك��ام��ل��ة  ح���ي���اة  ف��ه��ن��اك 
ال�سينما  ويف  امل��ت��ك��ام��ل،  امل��ت��وا���س��ل، 
وتثبيت  ال��ع��واط��ف  تقطيع  غ��ري  الجت��د 
االنفعاالت.. ويف راأيي ان ممثل امل�سرح 
ال�سينما،  ع��ل��ى  م�سرحه  دائ��م��ا  يف�سل 
باجلمهور  احل��ي��ة  عالقته  م��ن  م�ستمدا 
بالوقود  تغذيه  ن��ور  خ��ي��وط  امل�����س��اه��د، 
الداخلي ليبدع اكر ويجيد اداء ادواره 

ب�سكل اف�سل.
املحيط- احلياة:

وعن حميطها الذي ن�ساأت فيه وحياتها، 
عبدالكرمي  فخرية  ال�سيدة  لنا  حتدثت 

)زينب( قائلة:
عندما  احلقيقية،  باحلياة  اح�سا�سي  بداأ 
ايام  االبتدائية  املدر�سة  يف  طفلة  كنت 
احلرب العاملية الثانية،، كنت ارى قنابل 
يف  والياب�س  االخ�سر  حت��رق  االنكليز 
مدينة النا�سرية، من مع�سكرات اجلي�س 
ارى  ك��ن��ت  امل��دي��ن��ة،  ال�����س��وارع يف  اىل 
التهديد  ن��ريان  من  تهرب  النا�س  جموع 
الريف  واىل  احلقول  اىل  والتخريب.. 

هربا من الق�سف.
رف�س  نهرب  مل  املدينة  يف  بقينا  ولكننا 
مايكون،،  ليكن  ق��ائ��ال:  ال��ه��رب  وال����دي 
وقتها �ساهدت ماذا تفعل املجاعة وكيف 
اجلميلة  ابنته  ليبيع  الفالحني  احد  جاء 
ماأ�ساة احلرب  �ساهدت  دينارين!!  مقابل 
بيتي،  يف  حقيقيا  تق�سفا  ع�ستها  كلها، 
وال�سعري  ال���دخ���ن  خ��ب��ز  اك���ل���ت  ح��ي��ث 
امل�سحوقة مع  التمر  نواة  والذرة وحتى 

الدقيق..
وعندما  ان�سانيتي،  تيقظت  هنا  وم��ن 
لفني تيار احلركة الوطنية وانا يف �سن 
من  ع�سرة  ال�سابعة  )يف  العذري  احللم 
يف  ا�سري  ان  علي  غريبا  يكن  مل  عمري( 
خ�سم التيار الوطني الغا�سب، فقد ع�ست 
ف�سول ماأ�ساة مرة، منذ طفولتي، وذقت 
طعم اجلوع واحلرمان، وراأيت �سنوف 

العدوان على ابناء �سعبي.
وعندما اكملت درا�ستي الثانوية ودخلت 

يف  اع�س  مل  فيها،  وتخرجت  اجلامعة 
ثم  درا���س��ي��ت��ني  �سنتني  ���س��وى  الوظيفة 
له  ماتعر�ست  جم��م��وع  وك���ان  ف�سلت، 
ع�سر  احد  حوايل  ال�سيا�سي  الف�سل  من 
امدتني  ال��وط��ن��ي��ة  احل���رك���ة  ان  ع���ام���ا! 
وعلمتني  ان�سا،  حلياة  احلقيقي  بالفعل 

كيف احقق ان�سان.
الكلمات:

اللغة  )وم��در���س��ة  زي��ن��ب  الفنانة  �ساألنا 
التاأليف،  يف  ممار�ستها  ع��ن  العربية( 

ق�سة ، ومتثيلية، ورواية، اجابت:
الق�سة  يف  اوال  ال��ك��ت��اب��ة  -م���ار����س���ت 
ال�سحف  يف  ون�����س��رت��ه��ا  ال���ق�������س���رية، 
جمعها  ا�ستطع  ومل  الوطنية،  واملجالت 
كتابة  م���ار����س���ت  وب���ع���ده���ا  ك��ت��ي��ب،  يف 
الكثري  كتبت  ولقد  االذاع��ي��ة،  التمثيلية 

منها ومازلت م�ستمرة على الكتابة..
وللتلفزيون كتبت اربع متثيليات:

تلفزيون  يف  �سجلت  ال��ق��ط��ار،  ف���ات  م��ا 
ت�سحية  و  لل�سوجر،،  وك��ل  ال��ك��وي��ت، 
وجدار، �سجلتا يف تلفزيون بغداد.. وانا 

ب�سدد تقدمي املجنونة..
ال�ساقية  بعنوان  طويلة  ق�سة  وع��ن��دي 
ا�ستطع  ومل   58 عام  كتبتها  املهجورة.. 

ن�سرها حلد االن ل�سعوبات مالية!
اكر  التمثيلية  بكتابة  تعلقي  ازداد  لقد 
اىل  ذلك  مرد  ولعل  الق�سرية  الق�سة  من 

معاي�ستي امل�ستمرة للم�سرح والتمثيل.
التفا�سيل:

اذا كانت )ام �ساكر( تتمتع بحبك العميق 
اجلريئة  )خ��ط��وات��ك(  اول  النها  اخل��ال��د 
تفجري  واول  امل�����س��رح،  ع��ل��ى  ال��ث��اب��ت��ة 
باالنفعال  املتدفقة  اعماقك  من  )تطلقيه( 
ال���غ���ا����س���ب ����س���د ال���ظ���ل���م واال����س���ط���ه���اد 
الينبوع  ام  ك��ان��ت  واذا  وال��ع��ب��ودي��ة.. 
والتاأثرات:  العواطف  لنف�س  اغناء  هي 
فالنهما تقفان عندك ومن نف�سك يف ابدع 
مكان،، والنهما اول واخر عمل، المهاتك 

الوطنيات.
امهاتك  ك��ل  حت��ب��ني  ك��ن��ت  واذا  ح�����س��ن��ا، 
وان��ت جزء  منك  ج��زء  االخ��ري��ات النهن 
مع  خا�س  ب�سكل  تتعاطفني  فانت  منهن، 
ل�سعفها  اخل��ب��ازة،  �سليمة  ح�سني-  ام 
امل�سحوقة  و�سخ�سيتها  وا�ست�سالمها 

كاأغلب امهاتنا.
حول  معك  ح��وار  اق��ام��ة  اعيد  هنا  انني 

والنخلة  اخل���ب���ازة،  �سليمة  �سخ�سية 
اوال،  ل�سببني،  ب���ال���ذات..  واجل�����ريان، 
النخلة  باعداد  فكرت  جهة  من  اك��ر  الن 
ان  نريد  لل�سينما وثانيا الننا  واجلريان 
منوذج  عن  وث��رة  غنية،  تفا�سيل  نعطي 
منظورك  وع����رب  من���اذج���ك  م���ن  واح�����د 
�سورة  الذهن  يف  تكتمل  كيما  كممثلة، 
 – تفكريك.. وكيما يكون طرح النموذج 

تف�سيال، يغني حوارنا هذا:
اجلور املرتاكم:

طعمة  غائب  اياه  منحك  الذي  البعد  *ما 
ف���رم���ان يف )ال��ن��خ��ل��ة واجل������ريان( عرب 

�سخ�سية �سليمة اخلبازة، ام ح�سني..
جديدة  �سخ�سية  اخل��ب��ازة  �سليمة  -ان 
انها  امل�سرح،  على  اوؤدي��ه��ا  يل،  بالن�سبة 
ك�سخ�سية  لكنها  اوؤدي��ه��ا  لكوين  جديدة 
كل  يف  وم��وج��ودة  ا�سيلة  فهي  عراقية 
�سارع  وك��ل  منعطف  ك��ل  يف  الن  م��ك��ان، 
من  ك��م  لكن  خ��ب��ازة..  توجد  حملة  وك��ل 
وكيف  بوجودها،  وي�سعر  يح�س  النا�س 
خا�سة  تعي�س،  كيف  بل  نهارها،  تق�سي 
هذه  ���س��ل��ي��م��ة،  ���س��اك��ل��ة  ع��ل��ى  ك��ان��ت  اذا 
ب�سيء  تتمتع  م��ازال��ت  التي  االن�سانية 
من ال�سباب، وبحاجة للكثري من اال�سياء 
تكدح  الوقت  وبنف�س  فراغها  ت�سد  التي 
بنظري،  اخلبازة  ف�سليمة  تعي�س..  لكي 
متثل املراأة العراقية امل�سكينة واملظلومة، 
�سورة  تعطي  ف�سليمة  ثانية  جهة  وم��ن 
االح�سا�س الداخلي امل�ستمر واملت�ساعد، 
واملت�سارع دائما، مع نف�سها ومع النا�س 
املحيطني بها، الن �سليمة تريد ان تعي�س 
كون  ب�سبب  الت�ستطيع  لكنها  ك��ام��راأة 
وبنظرته  ب��ت��ق��ال��ي��ده  ال��ق��ا���س��ي  املجتمع 
وت�سرفاتها  امل��راأة  �سلوك  على  اجلائرة 
ونراها،  م�سطفى  حياتها  يف  فيدخل 
�سيئا  تبدي  امل�سرحية،  تتابع ف�سول  مع 
فهي  عراقية-  ام���راأة  –كاأي  التهيب  من 
ت�ست�سعب دخول �سخ�س – كم�سطفى- 

اىل بيتها، وهي ارملة مازالت �سابة.
مب�سطفى  ث��ق��ت��ه��ا  ت�����س��ع  االي�����ام  وم���ع 
حقيقة  ت���ع���رف  ان  دون  وت���ت���زوج���ه  
ف�سخ�سية  اذن  ي��ج��ب،  ك��م��ا  م�سطفى 
الكاتب  ب��ع��ده��ا  و���س��ع  ك��م��ا  ���س��ل��ي��م��ة، 
اجل����ور  ف��ي��ه��ا  ارى  ف����رم����ان،  غ���ائ���ب 
امل���وج���ود وامل���راك���م م���ع ال���زم���ن على 
اح�سه  مازلت  وانني  العراقية..  امل��راأة 
 30 م��ن  اك��ر  م�سي  م��ع  جمتمعنا،  يف 
نف�س  زالت  فما  االربعينيات  على  �سنة 
وال�سلوكيات  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق�����س��وة 
الرجل  ون��ظ��رة  للتقاليد  واخل�����س��وع 
قطاع  يف  �سائدة  امل����راأة،  يف  وحتكمه 
مازالت  كلها  وهذه  املجتمع..  من  كبري 
موجودة مع انها حمدودة وب�سكل اخف 

يف املدينة.. 
اجرى احلوار: حممد 
اجلزائري 
جملة ال�سينما وامل�سرح / اذار 

كانت مناذج املمار�سة يف الفن: امل�سرح، يف البدء، ثم ال�سينما، ثم الغناء النظيف، والر�سم 
و.. هي املمار�سات اال�سعب، وبالذات يف جمال الفن امل�سرحي، اذ كان العمل يف امل�سرح 

ي�سكل �سبة كبرية، كما تخلع امراأة حجابها يف عرف البع�س!!

ن�ساء الوطن يحملن وعي املقاتل، يتكاثرن كما تتكاثر االأجيال.. 
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اخلم�سينيات  ف��رة  ع��ا���س  ع��راق��ي��ا  ت�����س��األ  ح��ني 
من  القرن  ه��ذا  من  وال�سبعينيات  وال�ستينيات 
�سيجيب:  �سعبية،  اكر  العراقيات  املمثالت  من 
ثالث، زينب وناهدة الرماح ووداد �سامل.. اقرن 
ا�سم زينب وتاريخها االبداعي والن�سايل بفرقة 
الفني احلديث  امل�سرح  فرقة  ثم  امل�سرح احلديث 
كما اقرن تاريخها ال�سيا�سي باحلزب ال�سيوعي 
عراقية  ظلت  لكنها  اخلم�سينيات،  منذ  العراقي 
ثم  اوال  وط��ن��ه��ا  االح��ا���س��ي�����س،  ا�سيلة  امل��ن��ب��ت، 

�سخ�سها.
مدر�سة  اداب،  بكلوريو�س  عبدالكرمي(  )فخرية 
اللغة  تدر�س  للبنات،  بغداد  ثانويات  احدى  يف 
العربية مل ترزق بطفل من زيجتني جراء اعتقالها 
ال�سيا�سي و�سحب يدها من الوظيفة عام 1963 
وهي  )تاأميم(  ام  ينادونها  حني  ت�سعد  ولكنها 
او  و)زي��ن��ب(  كنفها،  يف  ربتها  التي  اختها  بنت 
العراقي  ال�سينمائي  املخرج  اخت  هي  )فخرية( 
من  وت��زوج��ت  ال�سقيقة،  غري  عبدالكرمي  ط��ارق 
عام  �سالح  لطيف  امل�سرحي  الب�سري  ال��ف��ن��ان 

1968، وظال معا حتى فارقت احلياة.
 1957 ع��ام  االب��داع��ي  الفني  م�����س��واره��ا  ب���داأت 
بتمثيل دور زوجة �سعيد افندي يف الفيلم الذي 
اعجاب  فيه  حازت  وال��ذي  نف�سه..  اال�سم  يحمل 
الذي  ال��ع��اين  يو�سف  ا���س��ت��اذه��ا  م��ع  اجل��م��اه��ري 
دعاها يف العام نف�سه اىل االنتماء لفرقة امل�سرح 
احلديث وهو العام نف�سه الذي �سحبت فيه اجازة 
امللكي  العهد  الداخلية يف  قبل وزارة  الفرقة من 
اجيزت  العمل  عن  الفرقة  توقف  من  �سنة  وبعد 
م���رة اخ���رى يف ال��ع��ه��د اجل��م��ه��وري ل��ت��ق��دم اهم 
م�سرحية يف ذلك الوقت فكانت اين امك يا�ساكر 
جالل  ابراهيم  واخ���راج  العاين  يو�سف  تاأليف 
ا�ستهرت  الذي  �ساكر  ام  بدور  زينب  وا�سطلعت 
�ساكر  ام  با�سم  تدعى  وظلت  وا�سعة  �سهرة  به 
امل�سرح  يف  بعدها  تعمل  وظلت  طويلة..  لفرة 
الدرامية  االعمال  يف  فا�سركت  التلفزيون  ويف 
مفقودة  ر�سالة   ،1960 باحلياة  اه��ال  التالية، 
1960، اخلال فاينا، 1961، ليطة، 1962، حياة 
جديدة 1962، ويف عام 1963، الغيت اجازات 
و�سحبت  زينب  واعتقلت  كافة  امل�سرحية  الفرق 
يدها من الوظيفة حتى عام 1964 وبعد �سدور 
قانون الفرق امل�سرحية مرة اخرى عام 1965 مل 
التي قدمت على  الفرقة  ت�سرك زينب يف اعمال 
منفاه  من  العاين  يو�سف  ع��ودة  بعد  اال  امل�سرح 
م�سرحية  يف  لت�سرك   ،1967 ع��ام  ب��ريوت  يف 
)���س��ورة ج��دي��دة( م��ن ت��األ��ي��ف��ه واخ����راج �سامي 
عبداحلميد عام 1968 ويف العام نف�سه ا�سركت 
يف اداء دور )اركيال( يف م�سرحية )متوز يقرع 
ال��ن��اق��و���س( ت��األ��ي��ف ع���ادل ك��اظ��م اخ���راج �سامي 
م�سرحية  يف  �سليمة  دور  ومثلت  عبداحلميد، 
فرمان  طعمة  غائب  رواي��ة  واجل���ريان(  )النخلة 
 1970 ع��ام  ويف  حممد،  قا�سم  واخ���راج  اع���داد 
تاأليف  )اخل���راب���ة(  م�سرحية  يف  دورا  مثلت 
يو�سف العاين ويف عام 1971 ا�سركت معها يف 
متثيل م�سرحية انظر اىل املا�سي بغ�سب جلون 
حني  يف  بورتر(  )جيمي  دور  ومثلت  اوزب��ورن 
ا�سركت  نف�سه  العام  ويف  )هيلني(  زينب  مثلت 
ليو�سف  ال�سريعة  مب�سرحية  فا�سل  ام  ب���دور 
مع  �ساهمت  كما  حممد،  قا�سم  واخ���راج  العاين 
قا�سم حممد يف م�سرحية انا �سمري املتكلم الذي 
عر�ست يف مهرجان دم�سق امل�سرحي عام 1972، 
متارين  تنتظرها  كانت  بغداد  اىل  عودتها  وعند 
)م�سرحية نفو�س( التي اقتب�سها قا�سم حممد عن 

م�سرحية )الربجوازيون( ملك�سيم غوركي.
يف  ه��ام��ل��ت(  )ام  دور  م��ث��ل��ت   1973 ع���ام  يف 
�سامي  واخ���راج  اع��داد  عربيا  هاملت  م�سرحية 

)لينا(  دور  مثلت   1974 ع��ام  ويف  عبداحلميد، 
افتحوا  عاد  جيفارا  القي�سي  جليل  م�سرحية  يف 

االبواب،، اخراج �سامي عبداحلميد..
بعد ذلك انتخبت �سمن القائمة التقدمية للجبهة 
لنقابة  امل��رك��زي  املجل�س  يف  ع�سوا  الوطنية 
الفنانني العراقيني وكانت ن�سطة اي�سا يف عملها 
فيها  االجتماعية  اللجنة  تراأ�ست  حيث  النقابي 
الفنانني  من  كبرية  جمموعة  مع  العراق  غ��ادرت 
املنتمني للحزب ال�سيوعي العراقي بعدما �سعروا 
مرة  احل��زب  اع�ساء  تالحق  ب��داأت  ال�سلطة  ب��ان 
بوتقة  يف  و�سهرهم  تدجينهم  لغر�س  اخ���رى 
�سوريا  اىل  )زينب(  ن�ساط  امتد  ال�سلطة،  حزب 
امل�سرحية  بابل  فرقة  ت�سكيل  يف  �ساهمت  حيث 
امل�سرحيات  م��ع��ظ��م  يف  وا���س��رك��ت  ال��ع��راق��ي��ة 
لطيف  زوجها  مع  الوليدة  الفرقة  انتجتها  التي 
لعادل  )احل�سار(  م�سرحية  اخ��رج  ال��ذي  �سالح 
�سنوات  خ���الل  وا���س��رك��ت   ،1984 ع���ام  ك��اظ��م 
الثقافية  امل��وؤمت��رات  م��ن  ع��دد  يف  الثمانينيات 
وكانت  ال�سيا�سي  العمل  تركها  بعد  والفنية 
زوجها  مع  الجئة  ال�سويد  يف  االخ��رية  اقامتها 
يذكر ان الفنانة الكبرية زينب ا�سركت يف عدد 
كبري من االعمال ال�سينمائية والتلفزيونية املهمة 
مثل )�سعيد افندي( و)احلار�س( مع قا�سم حول 
خليل  اال�ستاذ  اخ��راج  من  وه��و  ال��ب��دري  ومكي 
ح�سل  وال��ذي  هولندا،  يف  حاليا  املقيم  �سوقي 
عام  قرطاج  مهرجان  يف  الف�سية  اجلائزة  على 
عراقي،  لفيلم  دول��ي��ة  ج��ائ��زة  اول  وه��ي   1968
القطار(  )م�سافات  التلفزيونية  التمثيلية  وكتبت 
التي كانت تدعو اىل الوحدة الوطنية فيها ولها 
يف  والع��ج��ب  اي�سا،  ال�سحافة  يف  م�ساهمات 
هذا  دخلن  الالتي  القالئل  الفنانات  من  فهي  ذلك 
املعرك، ويف هذا الوداع املبت�سر لفنانة العراق 
الرائدة امل�سرحية التي حازت العديد من جوائز 
املركز العراقي للم�سرح البد لنا من ان نذكر باأن 
ا�سمها يزين �سفحة العراق يف املو�سوعة العاملية 
للم�سرح  العاملي  املعهد  ا�سدرها  التي  للم�سرح 
عدد  �سمن  لليون�سكو  التابع  باري�س  يف   ITI
من الفنانني العراقيني والف�سل يعود اىل الفنان 
الكبري يو�سف العاين الويف لزمالئه وا�سدقائه 

قدر ما ا�ستطاع.
كلمة القيت يف اربعينية الفنانة 
عام 1998

الئحة من االجنازات يف خارطة املنفى

زينب يف ال�سويد

�سامي ال�سراج 

يف عام 1973 مثلت دور )ام 
هاملت( يف م�سرحية هاملت 
عربيا اعداد واخراج �سامي 
عبداحلميد، ويف عام 1974 

مثلت دور )لينا( يف م�سرحية 
جليل القي�سي جيفارا عاد 
افتحوا االبواب،، اخراج 

�سامي عبداحلميد..
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ان  العراقية  امل��راأة  على  متغريا  مما جعل 
تقتحم جمال امل�سرح وال�سينما خ�سية ان 
يختلط ا�سمها مبا هو غري الئق يف احلياة 

االجتماعية العراقية
العراقية  امل�سرحية  ال��ف��رق  كانت  ول��ذل��ك 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى تقدمي  ب��داي��ت��ه��ا  اجل����ادة يف 
العن�سر  م���ن  ت��خ��ل��و  ال��ت��ي  امل�����س��رح��ي��ات 
الن�سائي وهي قليلة وحمدودة كما عملت 
ويعتمد  ال�سعبية  امل�سرحيات  تقدمي  على 
الكاتب يف كتابة م�سرحيته على �سخ�سية 
ن�سائية واحدة، وقد ا�سطر بع�س املمثلني 
الرجال اىل ان يلعبوا دور املراأة ال�سعبية 
وبرز منهم عبداجلبار عبا�س الذي ا�ستهر 
فرة  تالزمه  وبقيت  علي،  ام  ب�سخ�سية 
لعب  كما  والتلفزيون  امل�سرح  يف  طويلة 
احلاج ناجي الراوي رئي�س فرقة الزبانية 
وا�ستاذ املاكياج يف معهد الفنون اجلميلة 
امل�سرح  يف  الن�سائية  االدوار  بع�س  لعب 

وكذلك يف االذاعة.
يف مثل هذه االجواء االجتماعية ال�سعبة 
عبدالكرمي(  )فخرية  املثقفة  الفتاة  ظهرت 
لي�س  زينب،  ا�سم  لنف�سها  اخ��ت��ارت  التي 
ظهرت  امن��ا  ج���دارة  اثبتت  كممثلة  فقط 
الو�سط  ومن  االدب��ي  الثقايف  الو�سط  من 
ك���ان ظهورها  ل��ق��د  االك���ادمي���ي اجل��ام��ع��ي 
ومن  ال��ب��داي��ة  يف  امل��در���س��ي  امل�سرح  على 
ملجتمع  التحدي  مبثابة  ال�سينما  يف  ث��م 
ا�ستطاعت ان جتربه على ان يغري ب�سره 
املجتمع  ك���ان  ال�����س��ح��ي��ح  االجت�����اه  ن��ح��و 
بحاجة اىل مثل هذه اليقظة التي يحققها 
عادة لي�س احلزب او الثورة امل�سلحة امنا 
املوقف ال�سجاع للمثقف ولقد �ساألتها يوما 
احلار�س  فيلم  يف  امل�سرك  عملنا  اث��ن��اء 
الفني  للعمل  ا�سما  تغيري  ك��ان  اذا  ما  يف 
لكي  اجتماعية  ال�سباب  كان  زينب  با�سم 
تختفي فخرية وراء زينب فاجابت بالنفي 
قائلة انني اظهر امام اجلمهور ب�سخ�سي 

الكامل، فما خويف من ظهور اال�سم.
ان اخ��ت��ي��اري ال���س��م زي��ن��ب الن��ن��ي وجدت 
جميال،  مو�سيقيا  رنينا  اال���س��م  ه��ذا  يف 
اح�س�ست انه ي�سلح مل�سريتي الفنية اكر 

من ا�سم فخرية.
امل�سرحي  الثقايف  الباب  زينب  فتحت  لقد 
ثم ال�سينمائي امام املراأة العراقية لتدخله 
بثقة بعد ان حظيت زينب باالحرام حيث 
العراقي والعائلة املحافظة  ادرك املجتمع 
وهادفا،  ج��ادا  م�سرحا  هناك  ان  العراقية 

هو غري م�سرح الت�سلية يف امللهى الليلي.
ولكن  املدر�سي،  امل�سرح  مع  البداية  كانت 
االول  ال��دور  متثيلها  يف  كان  زينب  تاألق 
فيلم  اول  وه��و  اف��ن��دي(  )�سعيد  فيلم  يف 
ع��راق��ي مت��ي��ز ب���االجت���اه ال��واق��ع��ي حيث 
در�س  الذي  ح�سني  كامريان  خمرجه  كان 

االمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ال�سينما 
التي  االيطالية  الواقعية  باملدر�سة  متاأثرا 
كانت �سائدة وموؤثرة بعد احلرب العاملية 

الثانية.
الفيلم  ممثلي  يحب  ال��ع��راق  جمهور  ك��ان 
اجت��اه  يف  ي��ق��ف��ون  كممثلني  وي�سنفهم 
الي�سار ال�سيا�سي، و�سار اجلمهور يف�سر 
انها ذات مدلوالت  الب�سيطة على  الكلمات 
�سيا�سية تتعلق مبقارعة اال�ستعمار فمثال 
)يو�سف  اف��ن��دي  �سعيد  يختلف  ع��ن��دم��ا 
ال�سعدي  جعفر  اال���س��ك��ايف  م��ع  ال��ع��اين( 
ويعود �سعيد افندي ثمال من احلانة ومير 
قائال  فيحدثه  املغلق  اال�سكايف  دكان  على 
)علوي�س خمتلفني احنه اخوة تكلي �سالم 

عليكم واكلك عليكم ال�سالم(..
كانت �سالة ال�سينما ت�سج بالت�سفيق على 
ال�سالم  نحو  دع���وة  ه��و  احل���وار  ه��ذا  ان 

العاملي.
�سخ�سية  ال��ف��ي��ل��م  ه���ذا  يف  زي��ن��ب  م��ث��ل��ت 
ل��ك��ل م���ن �ساهد  ���س��ع��ب��ي��ة، ك��ان��ت حم��ب��ب��ة 
للنه�سة  بداية  اعترب  ال��ذي  افندي  �سعيد 
جميال  فيلما  كان  العراق،  يف  ال�سينمائية 
ولي�س  واالن�ساين  االجتماعي  مب�سمونه 
�سيا�سية  م��ع��ان  م��ن  اجل��م��ه��ور  حمله  مب��ا 
كان  ال���ذي  الفيلم  ه���ذا  يف  زي��ن��ب  ت��األ��ق��ت 

العراقية  ل��ل��م��راأة  ال�����س��ح��ي��ح��ة  ال��ب��داي��ة 
ال�سحيحة. زينب منوذجه.

بعد عامني من عر�س فيلم )�سعيد افندي( 
الذي عر�س عام 1956 ح�سلت الثورة يف 
العراق يف 14 متوز 1958 والتي فتحت 
ولو لفرة حمدودة افاقا للم�سرح العراقي 
برزت فيه زينب يف اول م�سرحية وطنية 
احلكم  ايام  العراقية  االم  ملعاناة  تتعر�س 
يا�ساكر  ام��ك  اين  م�سرحية  وه��ي  امللكي 
حيث لعبت دورا م�سرحيا موؤثرا هو دور 
حتت  ال�سجن  يف  مي��وت  ال��ذي  �ساكر  ام 

التعذيب.
والعاملية  ال�سعبية  امل�سرحيات  وب���داأت 
تتاألق  ال��ع��راق��ي��ة،  امل�����س��ارح  على  ت��ت��واىل 
عادية  غ��ري  ج����دارة  وت��ث��ب��ت  زي��ن��ب  فيها 
ب�سيطة ومركبة  الداء �سخ�سيات متنوعة 
م�سرحيا من ام �ساكر ليو�سف العاين اىل 
اخلال فانيا لت�سيخوف ويف كل مرة تتاألق 
امل�سرح  �سماء  يف  ا�سمها  ويرتفع  زينب 
التلفزيون  يف  كثريا  مثلت  كما  العراقي 
م�سرحيات عاملية وعراقية �سعبية وكانت 

دائما متاألقة ومبدعة.
اال�سدقاء  ب��ع�����س  م��ع  ق��م��ت   1964 ع���ام 
عليها  اطلقت  �سينمائية  �سركة  بتكوين 
ا�سم موؤ�س�سة افالم اليوم، وقد كتبت ق�سة 

املخرج  اىل  وا�سندنا  )احلار�س(  عنوانها 
اخراج  مهمة  �سوقي  خليل  التلفزيوين 
زينب  اىل  البطولة  دور  وا���س��ن��د  الفيلم 
لتقوم باداء �سخ�سية �سعبية هي �سخ�سية 

االرملة ام عبد..
خالل عملنا يف فيلم احلار�س وحيث مثلت 
اتعرف  ب��داأت  الفيلم  يف  الر�سام  دور  ان��ا 
على زينب عن قرب كنت قد در�ست التمثيل 
مدر�سة  وف��ق  اجلميلة  الفنون  معهد  يف 
وكنت  بتفوق  وتخرجت  �ستان�سالف�سكي، 
ادرك متاما معنى التمثيل احلقيقي القائم 
علميا  وتقم�سها  ال�سخ�سية  درا�سة  على 
وفق  التمثيل  در���س��ت  ق��د  تكن  مل  وزي��ن��ب 
هذه اال�س�س العلمية لكنها وبجدارة عالية 
درا�سة  ال�سخ�سية  بدرا�سة  تقوم  كانت 
بالكامريا  عالقتها  وكانت  وعلمية  وافية 
وهي  وتلقائية  واعية  عالقة  ال�سينمائية 
�سوى  احلار�س  قبل  ال�سينما  يف  متثل  مل 
فيلم واحد هو )�سعيد افندي( ذلك يجعلنا 
بقدرة  االع��ج��اب  ن��ظ��رة  زي��ن��ب  اىل  ننظر 
امل�ستحيل  خلق  على  العراقية  ال�سخ�سية 
ذلك  تكون  ان  على  ب��ال��ذات  زينب  وق��درة 
كبرية  مكانة  زينب  احتلت  لقد  النموذج 
اطلق  حتى  العراقي  ال�سعب  وج��دان  يف 
العراقي  ال�����س��ع��ب  ف��ن��ان��ة  ال��ن��ا���س  عليها 

دومنا قرار من اي برملان وطني، او رمبا 
اجنزنا  وعندما  الربملان  هذا  مثل  لغياب 
لعر�س  اخل��ي��ام  �سينما  واخ��رن��ا  الفيلم، 
ان  االفتتاح  ليلة  من  متخوفا  كنت  الفيلم 
التكون ال�سالة ممتلئة مبا يحقق طموحي 
منا  طلب  عندما  الفيلم  انتاج  يف  وحلمي 
احل�سور كنت وزينب يف مقر موؤ�س�ستنا 
معتقدين  ال�سيارة  و�سعدنا  اليوم  اف��الم 
ان باأمكاننا النزول عند باب �سالة �سينما 
اخليام، فاذا بال�سارع الذي يو�سل �سارع 
حمت�سد  اجل��م��ه��وري��ة  ب�����س��ارع  ال��ر���س��ي��د 
بالنا�س وتعذر علينا الو�سول حتى م�سيا 
اىل  ال�سرطة  حدا  مما  ال�سالة  مدخل  اىل 
ا�ستطعنا  حتى  بالعنف  �سغري  ممر  فتح 
ا�سم  ك��ان  ال�سينما  �سالة  اىل  ال��و���س��ول 
الذي  احل�سد  هذا  ملثل  كافيا  وحده  زينب 
يعرب عن تلك املكانة يف نفو�س العراقيني.
الكبرية  الفنانة  حياة  يف  املهم  ال�����س��وؤال 
املتاألقة  املبدعة  تلك  وهي  زينب  الراحلة 
جمرد  وا�سبحت  ال��ف��ن،  ع��امل  م��ن  ا�سمها 

تاريخ وذكرى.
التلفزيون  حم��ط��ات  ك���ل  ع��ر���س��ت  مل����اذا 
العربية  وال�سحف  العربية  والف�سائيات 
عن االهتمام بزينب منذ ان غادرت العراق 
ت��اري��خ رح��ي��ل��ه��ا اىل  ع���ام 1978 وح��ت��ى 

ال�سويد يوم 13 )اغ�سط�س( 1998..
بو�سائل  وكبرية  مبدعة  كانت  زينب  ان 
نفحة طيب يف  بدونها وكانت  او  االعالم 
الكثري  الكثري  اعطت  العراقيني  وج��دان 
للثقافة العراقية، وعانت كثريا ب�سبب ذلك 

العطاء.
بها  الن�سغلت  ع��راق��ي��ة  زي��ن��ب  تكن  مل  ل��و 
لكن  رحيلها،  وبعد  قبل  االع���الم  و�سائل 

حظها العاثر اجلميل انها عراقية.
كل تلك امل�سل�سالت التلفزيونية التاريخية 
مل  العربية  الف�سائيات  بها  تزدحم  التي 
كبرية  ملمثلة  �سغري  دور  حتى  فيها  يكن 

مثل زينب..
النها عراقية:

التي  ر�سائلها  بني  من  مقطعني  هنا  ان�سر 
كتبتها يل:

فلم  الزمن  ادري كيف ات�سرب يف هذا  -ال 
�سعت  التي  الطويلة  ال�سنني  بهذه  ا�سعر 
خاللها يف �سباب احلياة وغيوم االوجاع 
به  ياأتي  ما  وانتظر  والبعيد،  القريب  من 

الزمن القادم. 
زينب 1994/1/15

-ال ب��د م��ن ان اخ���ربك ان��ن��ي اع���اين من 
مر�س يف االمعاء، حتى االن مل ي�سخ�سه 
االطباء كم اخ�سى ان يكون هذا، الطريق 
كتابة  من  بعد  اف��رغ  مل  وان��ا  النهاية.  اىل 

مذكراتي.
زينب 1997/1/16..

قا�سم حول

خ�سيت ان يكون هذا الطريق اىل النهاية ومل تفرغ بعد من كتابة مذكراتها

زينب.. ملاذا ان�سغلت عنها و�سائل االعالم؟

مل يكن الو�سع االجتماعي والثقايف يف العراق ي�سمح بان تلعب املراأة العراقية دورها يف امل�سرح وال�سينما لذلك 
عندما ن�ساأت ال�سينما العراقية يف بداية االربعينيات يف افالم م�سرتكة مع م�سر فقد ا�ستعني باملطربات لكي يلعنب 
ادوارا درامية يف ال�سينما وكان امل�سرح يف بدايته هو مكان للت�سلية يف املالهي الليلية وبع�ش من�سات دور ال�سينما 

وكانت الن�ساء اللواتي يلعنب ادوارا يف تلك امل�سارح ميثلن يف تلك امل�سارح الليلية التي اعطت �سمة للم�سرح غري 
مقبولة لدى املجتمع العراقي
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 وكان هذا االتفاق الفني والودي بيننا 
يف دم�سق وتكرر بال�سويد عرب الهاتف 
وخ���الل زيارته���ا لندن، ب���ل حتى اآخر 
حدي���ث بين���ي وبينها قب���ل ا�سهر حني 
حت�سن���ت �سحته���ا ن�سبي���ا ووعدتني 
بزي���ارة طويلة ه���ذا ال�سيف يف لندن 
اذا.. اذا �سم���ح له���ا االطب���اء لك���ن هذا 
الزم���ن الع���اق واملر����س اخلبيث حاال 
دون ان نحق���ق ذلك ورحل���ت ام تاأميم 

حتى بدون كلمة وداع!
يف  امل�س���يء  اال�س���م  ه���ذا  زينب���ي 
�سم���اء الع���راق، املحا�سر ب���كل انواع 
احل�س���ار يف الداخ���ل واخل���ارج، تلك 
الطاق���ة االبداعي���ة املتفج���رة باأل���وان 
قو�س ق���زح بعد مطر ن���دي، يعرفه كل 
العراقي���ني ممن �ساه���دوا م�سرحياتها 
التلفزيوني���ة  ومتثيلياته���ا  وافالمه���ا 
ويف م�س���ريات الن�س���ال احلا�س���دة.. 
وهي مثلها مث���ل كل فناناتنا الرائدات 
)ناهدة الرماح( ازادوهي �ساموئيل، 
وداد �س���امل وغريه���ن، مل تف���رد له���ن 
�سحفن���ا وجمالتن���ا يوم���ا، م�ساحات 
اال  ابداعه���ن،  للحدي���ث عنه���ن وع���ن 
القلي���ل القليل ج���دا!! مل يظهرن يوما 
عل���ى غالف جمل���ة فنية، عل���ى العك�س 
من الفنان���ات العربيات فكل ال�سلطات 

املتعاقبة مل تن�سفهن ابدا.
حني غادرت زينب الوطن مع اخريات 
وقلوبه���ن  �سلوعه���ن  يف  حملن���ه 
وحدق���ات االعني اجلمي���الت.. وكانت 
ام تاأميم ان�س���ط اجلميع يف توا�سلها 
ترك���ت  انه���ا  خا�س���ة،  امل�س���رح  م���ع 
ب�سماته���ا يف كل منف���ى، مثلم���ا تركت 
ب�سماته���ا االبداعي���ة يف عراق اخلري 
انه���ا  ورائ���ع  والكربي���اء..  واملحب���ة 
وغريها مل يرك���ن ب�سماتهن يف زمن 

املذلة واجلوع..
يف ع���دن ا�س�ست فرقة م�سرحية )فرقة 
ال�سداق���ة( م���ع جمموعة م���ن ال�سباب 
امل�سرح���ي وقدم���وا عرو�س���ا عربي���ة 
وعاملية منها �سمو�س االر�س معدة عن 
ثورة الزجن ملعني ب�سي�سو وم�سرحية 
االم لربي�ست وراأ����س اململوك جابر.. 

ل�سعد الله ونو�س..
يف دم�س���ق �ساهمت وبهم���ة عالية يف 
ت�سكي���ل فرقة )م�سرح باب���ل العراقية( 
ومن���ذر حلم���ي  اال�س���دي  ج���واد  م���ع 
وعل���ي ف���وزي ولطيف �سال���ح و�سالم 

ال�سكر وغريهم من ال�سباب امل�سرحي 
وقدم���وا العديد م���ن امل�سرحيات منها 
)احل�سار- لعادل كاظ���م( ثورة املوى 
– ارين �سو.. )�سمعة واحللم- معدة 
ع���ن رواي���ة فائ���ز الزبي���دي- الذاكرة 
والغ�س���ب(.. ثم التحقت معهم الفنانة 
روناك �سوقي حيث قدمت اول اعمالها 
وح�س���ة وق�س����س اخرى- مع���دة عن 
اخ���رى  وم�سرحي���ات  ت�سيخ���وف،، 
�سارك���ت جميعها يف مهرج���ان دم�سق 
امل�سرحي ومهرجان م�سرحي يف ليبيا 
)م�سرحي���ة – اململكة ال�سوداء- ملحمد 
خ�سري( وحققت الفرقة جناحات فنية 

و�سعبية ا�ساد بها النقاد العرب.
زين���ب  عمل���ت  ال�سوي���د  يف  واخ���ريا 
عل���ى تاأ�سي����س فرقة م�سرحي���ة �سومر 
العراقي���ة.. قدم���ت اول اعمالها �سور 
زين���ب  تاألي���ف  و�س���ورة-  �سعبي���ة 
�سال���ح..  لطي���ف  الفن���ان  واخ���راج 

وم�سرحيات اخرى..
وهكذا.. يف كل منف���ى فرقة م�سرحية 
عمودها الفقري زينب.. وتبقى ا�سئلة 
جارح���ة ب���ال امل ه���ل نعو����س زينب 

كال..
مل���اذا دفن���ت- زين���ب ابنة الع���راق يف 
ال�سوي���د ولي����س يف وطنه���ا الع���راق 
احلبيب مث���ل كل املبدع���ني العراقيني 
يف املن���ايف: ال�سي���اب، غائ���ب طعم���ة 

فرم���ان، بلند احلي���دري، اجلواهري، 
والربيع���ي �سريف وغريه���م من ابناء 

العراق؟
م���ن يعزين���ا او يعزي���ه نح���ن يف زمن 

املنايف املوح�سة؟ تلك هي العلة؟.
وهل نقول لزينب وداعا.. كال.. �سالما 

يا ام تاأميم.. �سالما..
القيت يف اربعينية الراحلة 
عام1998

انتهى ال�سيف وماجاءت اىل لندن
ع����ل����ي ف������وزي

مل يدر يف خلدي حلظة 
واحدة انني �ساكتب 

عن فنانة �سعبنا املبدعة 
)زينب( كما�ش بعد 

رحيلها اىل العامل االخر، 
امل�سيء فقد اتفقت معها 
على عمل �سينمائي مهم 
يف حياتها، نوثقه عرب 

حديثها ال�سرح وال�سريح 
جدا عن الفن وامل�سرح 

خا�سة، وحياتها الن�سالية 
وعالقتها بابناء الوطن 
واملنايف ومنذ بداياتها 

وحتى م�ستقرها االخري 
)املوؤقت( يف ال�سويد.. 

وان ندعم حديثها بوقائع 
اي�سا من وثائق عن كل 

فرتة �سيا�سية ومن لقطات 
الفالمها وم�سرحياتها 

التي ابدعت فيها ومازال 
�سعبنا يتذكرها بكل 

التفا�سيل من )ام �ساكر( 
و)�سعيد افندي واحلار�ش( 
واخلال فانيا واهال باحلياة 

و�سليمة اخلبازة، والقربان 
وحتى اخر عمل يف 

بغداد برناردا البا للوركا.

يف ال�سويد عملت زينب على تاأ�سي�س فرقة م�سرحية 
�سومر العراقية.. قدمت اول اعمالها �سور �سعبية 

و�سورة- تاأليف زينب واخراج الفنان لطيف �سالح.. 
وم�سرحيات اخرى..

وهكذا.. يف كل منفى فرقة م�سرحية عمودها 
الفقري زينب.. وتبقى ا�سئلة جارحة بال امل هل 

نعو�س زينب كال..

زينب على فرا�س املوت واىل جانبها زوجها لطيف �سالح
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اثن���اء زيارتي لل�سويد، كنت ا�سعى  مبا�سرة لزيارة 
ال�سديقة والفنانة زينب، راأ�سي م�سحون بخياالت 
املر�س وما تركه عليها من اثار حتى انني اح�س�ست 
انها وبعد �سراع امتد لفرة طويلة يف حالة التقدر 
معه���ا على احلركة او ان املر�س ترك اثاره القا�سية 
م���ن  عليه���ا فهده���ا، واذا به���ا ت�ستقبلن���ي بفي����س 
ال�سداق���ة، وابت�سامته���ا و�سحكته���ا امل�سرقة وكان 
الزم���ن مل ي�سق اخدود الغربة بكل ب�ساعتها، ن�سيت 
�ساعتها املر�س املتمكن منها بل كانت هي بحيويتها 
ومعنوياته���ا العالي���ة كان م�سرط االطب���اء مل يعمل 

يف ج�سده���ا ان�ستن���ي الزمن املح���روق بيننا وبني 
اي���ام امل�سرح وال�سينما والتلفزي���ون، ايام ال�سعادة 
والتوج����س من املجهول، وداعتك ابو مي وال �سادة 
راأ����س للمر�س، اع���رف ايتها العزي���زة ام تاأميم انك 
االق���وى، اق���وى م���ن كل امل�ساعب الت���ي اخذت من 
االخري���ن ما اخذت، وبقيت كال�سجرة التي تاأبى اال 
ان متوت واقفة، تع�سا للزمن الذي ياأخذ واليعطي، 
ولك���ن النا�س مل تن����س ولن تن�س���ى الفنانة الكبرية 

زينب، االن�سانة املنا�سلة من اجل الكلمة اخلرية.
منذ عام 1958 ع�سنا حياة متداخلة، الفن وال�سداقة 

متزامنة مع معاناتنا اليومية امل�سركة املن�سبة يف 
هم���وم م�سرحنا واخل���روج به من مديات���ه ال�سيقة 
نحو اآفاق تر�سم للم�سرح العراقي هوية ا�سيلة، مل 
نكن ننفرد بهذا اله���م امنا كان هم الفنانني املبدعني 
اجم���ع مل تك���ن اللقمة والعوز هم زين���ب، امنا همها 
ك���در عاب���ر يختف���ي بفرح���ة الوق���وف عل���ى خ�سبة 

امل�سرح او امام كامريا ال�سينما او التلفزيون.
وتدقيقه���ا  زين���ب  الفنان���ة  حي���اة  يف  البح���ث  ان 
ي�ستوجب���ان اكر م���ن هذه الوقف���ة وال�سطور، انها 
حياة متفاعلة اجتماعي���ا و�سيا�سيا وفكريا، عرفتها 

�سلبة، تقف امام كل مايواجهها من �سعاب �ساخمة 
ويف حاالت غ�سبها او انفعالها �سرعان ماتعود اىل 

�سفائها فت�سرق ابت�سامتها مبحبة.
اقت�سمن���ا اللقم���ة يف فيلم )احلار����س( وتناغمنا يف 
النخل���ة واجل���ريان، و�سليم���ة اخلب���ازة وم�سطفى 
ال���دالل،، وكذلك ال�سخ�سيات االخرى مل تكن غريبة 
عن���ا، كنا حت���ى يف فرات ا�سراحتن���ا يف العمل ال 
ننفك نناق�س هموم مناذج جمتمعنا الذي منثله على 
امل�سرح وم�سبباتها اعجبت بها كفنانة كبرية، وقلب 
كب���ري، وكاإن�سانة وقفت امام ال�سع���اب بكل �سموخ 

احب اال�سجار التي متوت واقفة

واملنا�سل���ة  العراق���ي  ال�سع���ب  فنان���ة 
الكبرية زينب تل���ك ال�سخ�سية الوطنية 
الفذة التي اأوقفت حياتها ، وفنها خلدمة 
ق�سي���ة ال�سع���ب والوط���ن من���ذ �سباها 
وحت���ى اآخ���ر ي���وم م���ن حياته���ا املليئة 
بالعطاء ،عل���ى الرغم م���ن كل امل�ساعب 
والظ���روف القا�سية الت���ي جابهتها، من 
ف�س���ل وت�سريد واختف���اء واغراب عن 
الوط���ن، واأخ���ريا ذلك املر����س اخلبيث 
الذي خطفها منا بعد اأ�سهر عديدة كانت 
ت�سارع خاللها املر����س دون اأن يقعدها 

عن موا�سلة الن�سال يومًا واحدًا. 
من من���ا ال يتذك���ر زين���ب واأدوارها يف 
و]   ] واجل���ريان  ]النخل���ة  م�سرحي���ات 
اأين اأم���ك ي���ا �ساك���ر [ و ] مت���وز يق���رع 
الناقو����س [ و ]اخلراب���ة[ و] نفو�س [ و 
] اخل���ان [ و]دون ج���وان [ والعديد من 
امل�سرحيات االأخرى، والتي اأعطت فيها 
كل م���ا ت�ستطيع، موؤمن���ة بر�سالة الفنان 

امللت���زم بق�سايا �سعب���ه ووطنه وق�سايا 
االإن�سانية جمعاء .

ومل يقت�س���ر دور الفقي���دة زين���ب عل���ى 
امل�س���رح فق���ط ،ب���ل كان له���ا دور ريادي 
يف ال�سينم���ا من���ذ اخلم�سيني���ات، حيث 
�سارك���ت باأدوار مهم���ة يف اأفالم ] �سعيد 
اأفن���دي [ و] اأب���و هيل���ة [ باال�سراك مع 
الفنان الكبري يو�سف العاين ،كما قامت 
بدور البطولة يف فلم ] احلار�س [ الذي 
اأخرجه الفنان خليل �سوقي، والذي نال 

جائزة مهرجان قرطاج الذهبية .
امل�سرح���ي  اإنتاجه���ا  اىل  وباالإ�ساف���ة 
وال�سينمائ���ي، فق���د كتب���ت العدي���د م���ن 
امل�سرحي���ات لالإذاع���ة والتلفزي���ون كان 
منه���ا ] ليط���ه [ و] الرب���ح واحل���ب [ و] 
حتقي���ق م���ع اأم حمي���د بائع���ة االأحذية [ 

والعديد غريها .
عل���ى  زين���ب  الفقي���دة  دور  يقت�س���ر  مل 
اجلان���ب الفني يف حياتها ،ب���ل كان لها 

جانب مه���م اآخر ن���ذرت نف�سها له طوال 
حياته���ا، ذل���ك ه���و الن�س���ال ال�سيا�س���ي 
م���ع اأبناء �سعبه���ا يف مقارع���ة الطغيان 
طريقه���ا  وج���دت  وق���د  واال�ستب���داد، 
ال�سيوع���ي  احل���زب  اىل  االنتم���اء  يف 
ال���ذي كان يف طليع���ة الق���وى الوطنية 
املنا�سلة م���ن اأجل حري���ة الوطن، ومن 
اأج���ل الدميقراطي���ة واحلي���اة الكرمي���ة 
لل�سع���ب، وا�ستم���رت يف ن�ساله���ا ه���ذا 
حتى اآخر يوم من حياتها، وكانت مثال 
املنا�سلة امللتزم���ة، �ساركت بكل اندفاع 
وج���راأة يف كل ج���والت ال�سع���ب، بدءًا 
م���ن وثب���ة كانون الث���اين املجي���دة عام 
1948 ، فوثب���ة ت�سري���ن املجي���دة ع���ام 
1952 ،وانتفا�س���ة ع���ام 1956 ،اأب���ان 
الع���دوان الثالثي على م�س���ر ال�سقيقة، 
وتوج���ت ن�ساله���ا يف ث���ورة 14 مت���وز 
1958، حيث كانت يف مقدمة اجلماهري 
ال�سعبية الت���ي اندفعت يف �سبيحة ذلك 

اليوم لدعم الثورة الوليدة . 
وعندما وق���ع انقالب 8 �سب���اط اال�سود 
ع���ام 1963 ،اندفع���ت الفقيدة زينب مع 
االأل���وف م���ن جماهري ال�سع���ب العراقي 
يف ت�سديه���ا لالنقالبي���ني، ويف النهاية 
ا�سط���رت الفقي���دة زين���ب اىل مغ���ادرة 
العراق اإثر احلمل���ة الفا�سية التي �سنها 
البعثي���ون �س���د الوطني���ني املناه�س���ني 
للحك���م الدكتات���وري الفا�س���ي، فق�س���ت 
ف���رات طويلة م���ن حياته���ا يف املنايف 
ب���دءًا باليمن ثم �سوري���ا واأخريًا ا�ستقر 
به���ا املط���اف يف ال�سوي���د حت���ى وافاها 
االأج���ل. ولق���د ا�ستم���ر عطاوؤه���ا الفني 
يف بل���دان الغرب���ة ،وماآثرها اجلمة يف 
امليدانني الوطني والفني حيث �ساهمت 
يف ت�سكي���ل ]فرق���ة ال�سداق���ة يف ع���دن 
[ و ] فرق���ة باب���ل يف �سوري���ا [ و] فرق���ة 
�سومر يف ال�سويد [ بالتعاون مع �سريك 
حياته���ا املخ���رج الرائع ] لطي���ف �سالح 

[ ورفاقه���ا الفنان���ني املبدع���ني ]�س���الح 
ال�سك���ر [ و ] �سالم ال�سك���ر [ و] ريا�س 
حممد و] �سباح مندالوي [ و] ا�سماعيل 
خلي���ل [ و ] اأن���وار البيات���ي [ و ] روناك 
�سوقي [ و] �سه���ام ح�سني [ ، وقد قدمت 
ه���ذه املجموع���ة الكب���رية م���ن الفنانني 
 [ منه���ا  كان  مهم���ة  اأعم���اال  والفنان���ات 
م�سرحية احل�سار [ و ] ثورة املوتى[و] 
الق�سمة واحلل���م [ و ] اململكة ال�سوداء [ 
و] راأ����س اململ���وك جاب���ر [ و ]االأم [ و ] 
�سالفة اأم مط�سر [ و ] خما�سية احلوذي 
� الوح�س���ة [ ويطول احلدي���ث عن �سرد 
ماآثره���ا ، مم���ا ال يت�س���ع املج���ال ل�سرده 

بهذه العجالة .
املج���د واخللود لفقيدة ال�سعب والوطن 
زينب ، و�ستبقى ذك���رىاأم تاأميم خالدة 
ال تغي���ب ع���ن اأذه���ان رفاقه���ا وحمبيها 
الذي���ن يتذك���رون على ال���دوام ما قدمته 

من ماآثر ال ميكن ن�سيانها . 

يف ذكرى رحيل فنانة ال�سعب العراقي زينب
حامد احلمداين 

خليل �سوقي

يف لقطة من فيلم �سعيد افندي
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 ه���ذه اجلمل���ة قاله���ا الكات���ب العظي���م 
ت�سيخ���وف يف م�سرحي���ة » ال�سقيق���ات 
الث���الث » وكاأن���ه كان يتنب���اأ بامل�ستقب���ل 
ويخ���اف االأي���ام التي قد تعب���ث بذاكرة 
النا�س فال يع���ودون يتذكرون مبدعيهم 

و�سانعي تراثهم ..
فهل يذكر العراقيون الفنانة زينب ؟؟ 

عرفته���ا   .. معط���اءة  م�سرحي���ة  فنان���ة 
م�س���ارح بغ���داد واملحافظ���ات ، ممثل���ة 
ملتزم���ة ن���ذرت فنه���ا م���ن اج���ل م�سرح 
عراقي تقدمي هادف يرفع من م�ستوى 
ال���ذوق الفني الع���ام .. منا�سلة تقدمية 
�سجاع���ة اأوقفت حياته���ا وفنها من اأجل 

ق�سية �سعبها ووطنها..
فه���ل بقى اأحد م���ن جي���ل اخلم�سينيات 
وال�ستيني���ات ال���ذي �سح���ق حتت رحى 
التعذيب واالإره���اب واملقابر اجلماعية 
يتذك���ر �سرختها وهي تق���ول » اأنة اأمك 

يا �ساكر »!!! 
ال�سبعيني���ات  جي���ل  يع���رف  وه���ل 

احل�س���ار  جي���ل   .. والثمانيني���ات 
واحل���روب والقم���ع م���ن ه���ي » �سليمة 
اخلبازة » يف النخلة واجلريان لرائعة 
غائ���ب طعم���ة فرم���ان .. فاأي���ن له���م ذلك 
و�سلطة املوت واخل���وف حرفت تاريخ 
الع���راق وطم�س���ت كل م���ا ه���و تقدم���ي 

ووطني ... 

من زينب ؟؟
ام���راأة مت�سلح���ة بالطيب���ة والب�ساطة ، 
ذات قي���م ومب���ادئ.. منا�سل���ة اإميانه���ا 
ثابت بق�سايا �سعبنا االأ�سا�سية .. فنانة 

ذات موهبة اإبداعية رفيعة .. 
ول���دت فنان���ة ال�سع���ب زين���ب » فخرية 
عب���د الك���رمي » يف بغ���داد ب���ني اأح�سان 
عائل���ة وطني���ة معروف���ة يف مقارعته���ا 
للظلم والتع�سف واال�ستعمار واالإقطاع 
للزراع���ة  مدي���را  يعم���ل  كان والده���ا   ،
اإىل  وعائلت���ه  انتق���ل  ذل���ك  وبحك���م   ،
العدي���د من املحافظ���ات العراقية ومنها 

حمافظ���ة النا�سري���ة » ذي ق���ار » حي���ث 
ن�س���اأت وترعرعت هن���اك.. ث���م انتقلت 
اإىل حمافظ���ة الكوت » وا�س���ط » لتكمل 
فيها املرحلة املتو�سط���ة.. ثم عادت اإىل 
بغ���داد وهناك تابعة درا�ستها االإعدادية 
ثم دخلت دار املعلمني العالية وتخرجت 

فيها ..
يف عام 1948 دخلت املعرك ال�سيا�سي 
، ف���كان لها دور بارز ومتميز يف الكفاح 
معاه���دة  �س���د  �سعبن���ا  خا�س���ه  ال���ذي 
ج���رب  �سال���ح  وحكوم���ة  بورت�سم���وث 
اأبان وثب���ة كانون املجيدة ، حيث كانت 
زين���ب يف مقدمة التظاه���رات الطالبية 
الت���ي اجتاحت بغ���داد اآن���ذاك.. انتمت 
اإىل احل���زب ال�سيوع���ي ع���ام 1950 .. 
و�ساهمت ب�س���كل فع���ال يف املظاهرات 
التي اجتاحت بغداد يف ت�سرين الثاين 
ع���ام 1952 وم���ا رافقه���ا م���ن املع���ارك 
الت���ي خا�سه���ا �سعبن���ا �س���د  الدموي���ة 

حكوماته الرجعية ..

 كان عام 1952حاف���ال باالإحداث املهمة 
يف حياته���ا ، حي���ث عين���ت مدر�س���ة يف 
ثانوي���ة الكوت للبنات وب�سبب ن�ساطها 
م���ن  الكث���ري  اإىل  تعر�س���ت  ال�سيا�س���ي 
امل�سايق���ات حي���ث انتقل���ت للعم���ل يف 
العدي���د من حمافظات الع���راق .. قدمت 
تاأليفه���ا   « باالإك���راه  » زواج  م�سرحي���ة 
واإخراجه���ا وق���د مثلته���ا م���ع نخبة من 
الرم���ادي  معلم���ات وطالب���ات مدر�س���ة 
للطالب���ات  ريعه���ا  وخ�س����س  للبن���ات 
الفق���ريات وقد اأث���ارت امل�سرحية �سجة 
كب���رية و تعر�ست ب�سببها زينب للقذف 
والت�سه���ري .. ف�سلت م���ن الوظيفة عام 
1954 ب�س���ب ن�ساطه���ا ال�سيا�س���ي اأبان 
الهجم���ة ال�سر�سة على احلركة الوطنية 
.. اخت���ريت  ع���ام 1956 من ب���ني ع�سر 
ممثالت لتاأدية دور » فهيمة » مع الفنان 
يو�س���ف العاين ومن خ���الل دورها هذا 
ب���رزت كممثل���ة موهوبة ويعت���رب فيلم 
» �سعي���د اأفن���دي » اأول عمل ج���اد قدمته 

لل�سينما العراقية .. 
عن���د قيام ثورة 14 مت���وز املجيدة �سنة 
وظيفته���ا  اإىل  زين���ب  اأعي���دت   1958
كمدر�سة ثانوي���ة . كان لها دور م�سهود 
يف الدف���اع ع���ن الث���ورة ، حي���ث ق���ادت 
التظاهرات اجلماهريي���ة التي انطلقت 
م�ساندة للثورة .. يقول زوجها املخرج 
لطي���ف �سال���ح » عندم���ا �سمع���ت زينب 
البي���ان االأول لثورة مت���وز خرجت من 
بيتها » يف احللة« وهي تزغرد وت�سرخ 
النا����س  اأث���ار  مم���ا  الث���ورة  انت�س���رت 
فتجمع���وا حوله���ا وهي ما ت���زال تهتف 
للث���ورة وت���ربع اأحد الباع���ة املتجولني 
زين���ب وه���ي  عليه���ا  لت�سع���د  بعربت���ه 
تزغ���رد وتهتف فرح���ا بانت�سار ال�سعب 

واجلي�س».. 
التحق���ت الفنانة زين���ب بفرقة » امل�سرح 
احلدي���ث » �سن���ة 1959 ، حي���ث قدم���ت 
يف  �ساك���ر  اأم  وه���و  اأدواره���ا  اأول 
م�سرحي���ة » ان���ه اأمك ي���ا �ساك���ر » .. مع 

زينب .. رائدة امل�سرح العراقي 
هل النا�ص الذين ياأتون بعد مئة عام .. يذكروننا اأو ين�سوننا ؟

)بر�ست(
د. جمانة القروي

�سورة الحد االعمال الفنية لزينب
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الفن���ان يو�س���ف الع���اين .. ث���م توال���ت 
والتلفزيوني���ة  امل�سرحي���ة  اأعماله���ا 
وال�سينمائي���ة واالإذاعي���ة .. اإىل جانب 
موهبته���ا الفني���ة ، كانت تكت���ب الق�سة 
الق�س���رية وكذلك التمثيلي���ات االإذاعية 
، كان ي�سم���ع له���ا كل اأ�سب���وع متثيلي���ة 
اإذاعي���ة من تاأليفه���ا .. ا�ستمرت الفنانة 
زين���ب يف عطائه���ا الفن���ي اإىل اأن وق���ع 
انق���الب 8 �سب���اط ع���ام 1963 امل�سوؤوم 
، فخرج���ت لت���وؤدي واجبها الوطني يف 
الدف���اع عن ثورة 14 مت���وز املجيدة مع 
جماه���ري ال�سعب م���ن اجل بق���اء �سعلة 
الث���ورة وهاج���ة ، اإال اأن اأع���داء ال�سعب 
القتل���ة كان���وا ق���د �سمموا واع���دوا كل 
�س���ئ من اجل واأد الث���ورة .. فا�سطرت 
لله���روب اإىل كرد�ست���ان واملكوث هناك 
حوايل ال�سنة ون�س���ف ال�سنة ، اإال اأنها 
ع���ادت اإىل بغ���داد ع���ام 1965 ملمار�سة 
ن�ساطها يف املنظمات الن�سائية وعملت 
كمدر�سة يف مدر�سة النجاح االأهلية .. 

اأ�س���وة  وظيفته���ا  اإىل  زين���ب  اأعي���دت 
ع���ام  ال�سيا�سي���ني  املف�سول���ني  بباق���ي 
1968 حي���ث عين���ت يف مدر�سة ثانوية 
املن�سور ثم اأ�سبح���ت فيما بعد م�سرفة 
تربوي���ة .. يف نف����س الع���ام مثل���ت م���ع 
الفن���ان خليل �سوقي فيل���م » احلار�س » 
الذي ح���از اجلائ���زة الف�سي���ة ملهرجان 

قرطاج ال�سينمائي يف تون�س ..
الفن���ي  زين���ب  الفنان���ة  عط���اء  اأزده���ر 
يف ال�سن���وات التالي���ة م���ن خ���الل فرقة 
فمثل���ت   « احلدي���ث  الفن���ي  امل�س���رح   «
اأدوارا ج���ادة وهادف���ة يف م�سرحي���ات 
» مت���وز يق���رع الناقو����س » و » اخلرابة 
» و » اخل���ان » و » بي���ت ب���ر ن���ادا األب���ا » 
التي ح���ازت فيها جائ���زة اأح�سن ممثلة 
يف الع���راق اأم���ا دوره���ا يف م�سرحية » 
النخل���ة واجلريان »فق���د كان نقلة مهمة 
يف حياته���ا الفني���ة ، فمن من���ا ال يذكر » 

�سليمة اخلبازة »؟؟ 
مل يقت�س���ر عطاوؤها الفني على ال�سينما 
وامل�س���رح ، ب���ل قدم���ت اأعم���اال كث���رية 
لالإذاع���ة والتلفزي���ون وم���ن اأه���م تل���ك 
االأعم���ال » الرب���ح واحل���ب » ، » بائ���ع 
االأحذي���ة » وقد نال���ت عن هذين العملني 
اجلائ���زة االأوىل يف مهرج���ان اخللي���ج 

التلفزيوين ..
اقرنت الفنانة زينب باملخرج والفنان 
لطي���ف �سالح ع���ام 1970 ليكون رفيق 
م�سواره���ا الفني وال�سيا�س���ي .. عملت 
يف نقاب���ة الفنانني ويف احت���اد االأدباء 
ورابطة املراأة العراقية منذ تاأ�سي�سها .

بعد الهجم���ة البعثية ال�سر�س���ة �سد كل  
الق���وى التقدمي���ة والدميقراطي���ة ع���ام 
1978 يق���ول الفن���ان لطي���ف �سال���ح » 
كانت فرة رهيبة ومظلمة ، مظلمة جدا 
، فقد قط���ع التيار الكهربائي عن م�سرح 
بغ���داد اأثن���اء عر����س م�سرحي���ة » بي���ت 
برن���ا ردا األب���ا« فا�سطررن���ا اإىل اإ�سعال 
ال�سم���وع والفواني����س .. واال�ستعان���ة 
مبمث���الت اأخري���ات م���ن خ���ارج الفرقة 
الإكمال العر�س حيث ا�سطرت ممثالت 
امل�سرحية ترك العراق .. ورغم ذلك كان 
اجلمهور ي�سفق بح���رارة يف نهاية كل 
عر����س ، اإىل اأن منعت امل�سرحية نهائيا 
» ث���م منع���ت الفنان���ة زينب م���ن دخول 
حت���ى  ومنع���ت  والتلفزي���ون  االإذاع���ة 
كتاباتها فا�سط���رت ملغادرة العراق عام 

 ...1979
زينب واملنايف ..

اأ�سع���ب �سئ عل���ى الفنان امللت���زم الذي 
يحرم فنه وخ�سب���ة امل�سرح التي يقف 
عليه���ا .. ه���و االبتع���اد عنه���ا.. يح����س 
وكاأنه انتهى ، ي�سعر بفراغ يف اأعماقه ، 

هناك �سئ م���ا ينق�سه.. لذلك مل يكن من 
ال�سهل على فنانة ال�سعب ترك وطنها .. 
كانت ت���ذرف الدمع احل���ار عندما كانت 
تفكر بذل���ك .. لكنه���ا يف النهاية اأذعنت 
ل�س���وت الغربة واالغ���راب .. من اجل 

احلفاظ على ا�سمها و�سرفها وفنها...
ع�سقه���ا للم�س���رح جعله���ا ت�س���كل فرق���ة 
م�سرحية يف كل املنايف التي عا�ست بها 
.. جعله���ا متث���ل مع هواة وه���ي املمثلة 
الوحي���د  التاري���خ احلافل..همه���ا  ذات 
تن�سئ���ة جي���ل جدي���د ينه����س بامل�سرح 
م���ن بعدها .. ذلل���ت كل تلك العقبات من 
اجل اأن يكون هناك م�سرح هادف يقرب 
النا�س من وطنهم ويحميهم من وح�سة 

الغربة ...
لق���د مرت زينب يف العديد من املحطات 
بعد مغادرتها العراق اأوائل �سهر كانون 
الث���اين 1979.. فما اأن تفت���ح حقائبها 
يف اأي دول���ة حت���ى حتزمه���ا م���ن جديد 
لرح���ل اإىل بل���د اآخ���ر.. الكوي���ت كانت 
اأوىل تل���ك املحط���ات ث���م لن���دن لتمك���ث 
هن���اك 60 يوما .. �ساف���رت اإىل بلغاريا 
لتبق���ى فيها ثالث���ة ا�سه���ر .. ويف نهاية 
�سهر متوز م���ن العام نف�سه �سافرت اإىل 
عدن ، حيث عينت هناك م�ست�سارة فنية 
يف وزارة الربية وم�سرفة على اإجازة 

التمثيليات التلفزيونية ... 
يف ع���دن اأ�س�ست فرق���ة م�سرحية با�سم 
رئا�سته���ا  تول���ت   « ال�سداق���ة  فرق���ة   «
وق���د ا�ستف���ادت م���ن طاق���ات خريج���ي 
اجلميل���ة  الفن���ون  واأكادميي���ة  معه���د 
مم���ن ا�سطرتهم ظ���روف الع���راق اإىل 
مغادرت���ه .. وكان اأول عم���ل م�سرح���ي 
مثلت���ه الفرقة بعد تاأ�سي�سه���ا » مغامرة 
را����س اململ���وك جاب���ر » تاألي���ف �سع���د 
الل���ه ونو����س واإخ���راج لطي���ف �سالح 
وعر�س���ت عل���ى امل�س���رح الوطن���ي يف 
ع���دن ، وم�سارح اأخ���رى ويف حمافظة 
اأب���ني وكذل���ك يف مع�سك���رات اجلي����س 
اليمن���ي .. ث���م قدم���ت الفرق���ة رواية » 
اأالم » ملك�سي���م غ���ور كي والت���ي كان قد 
م�سرحه���ا بر يخت وا�سرك فيها اأي�سا 
عدد كبري م���ن املمثلني واأخرجها �سالم 
ال�سك���ر.. كما قدمت الفرق���ة م�سرحية 
» غ���رف التعذي���ب » م���ن اخ���راج �سالم 

ال�سكر اأي�سا ..
ن�سط���ت زين���ب يف جم���ال ال�سحافة ، 
كانت تكتب ال�سع���ر والق�سة الق�سرية 
والعديد من املق���االت التي ن�سرتها يف 

جريدة 14 اأكتوبر .. 
منت�س���ف ع���ام 1981 حمل���ت حقائبها 
م���رة اأخ���رى لتك���ون دم�س���ق حمطتها 
اجلديدة والتي كان���ت حافلة باإبداعها 
 .. الثقاف���ة  وزارة  يف  عين���ت  اإذ   ..
امل�سرحي���ة   « باب���ل   « فرق���ة  واأ�س�س���ت 
الت���ي كانت ت�س���م  جمموعة كبرية من 
املمثلني .. كانت اأول اأعمالها م�سرحية 
» احل�س���ار » م���ن تاألي���ف ع���ادل كاظم ، 
واإخ���راج لطي���ف �سال���ح والت���ي القت 
جناح���ا كبريا.. ث���م م�سرحي���ة » ثورة 
املوت���ى » من اإخراج �سع���د ال�سامرائي 
.. وتوال���ت االأعمال فقدم���ت م�سرحية 
» وح�س���ة وق�س�س اأخرى » من اإخراج 
رون���اك �سوقي وقد عر����س هذا العمل 
حي���ث  ال���دويل  دم�س���ق  مهرج���ان  يف 
اعتربت فرق���ة بابل ممثل���ة العراق يف 
املهرجان وذلك لغي���اب الفرقة القومية 
عن���ه .. كم���ا قدم���ت م�سرحي���ة » ق�سمة 
واحلل���م »من اإخ���راج �س���الم ال�سكر .. 
كان ال يف���وت زين���ب االحتف���ال بي���وم 
امل�س���رح العامل���ي كل ع���ام فق���د كان���ت 
حري�سة عل���ى تقدمي عر����س م�سرحي 
به���ذه املنا�سب���ة .. خ���الل وجودها يف 

دم�س���ق قامت بتاأليف ومتثيل التمثيلية 
االإذاعية اليومية الإذاعة �سوت ال�سعب 

العراقي 
تركت ال�س���ام �سن���ة 1990متوجهة اإىل 
بلغاريا لاللتحاق بزوجها بعد ح�سوله 
عل���ى بعث���ة الإكم���ال درا�س���ة الدكتوراه 
اال�ستثنائي���ة  االأو�س���اع  وب�سب���ب   ..
الت���ي كانت متر بها ال���دول اال�سراكية 
مل متك���ث زين���ب �س���وى ب�سع���ة ا�سه���ر 

هناك..
حمل���ت حقائبه���ا ه���ذه امل���رة اإىل ب���الد 
»عا�سم���ة  �ستوكه���ومل   « اإىل  ال�سقي���ع 
ال�سويد يف 22 متوز 1990 ، وانتقلت 
اإىل مدن اأخرى لي�ستقر بها املقام اأخريا 
يف مدين���ة » يتب���وري » .. كان اأول �سئ 
فكرت به الفنان���ة زينب هو اإن�ساء فرقة 

م�سرحية ..
 منت�س���ف ع���ام 1991 �سكل���ت فرق���ة » 
�سومر » امل�سرحية من الهواة واختريت 
زين���ب مديرا فنيا له���ا .. باكورة اعمال 

فرقة �سو مر كان يف يوم امل�سرح العاملي 
» �س���ور �سعبي���ة و�سورة » م���ن تاأليفها 
وا�ستم���ر العر�س لثالث لي���ال متتالية ، 
كما قدمت الفرقة م�سهدا من م�سرحية » 
مغام���رة را�س اململوك جابر » بعنوان » 
اجلوع » .. ثم عر�ست �سو مر م�سرحية 
» اأنة اأمك يا �ساك���ر » وم�سرحية » قارب 
يف غاب���ة » .. ث���م م�سرحي���ة » ي���ا غريب 

اذكر هلك »..
اأهم االأعمال امل�سرحية للفنانة زينب

اأن���ة اأم���ك ي �ساك���ر / ر�سال���ة مفق���ودة 
/ اخل���ال فاني���ا / اخل���ان/ ال�سريع���ة / 
مت���وز يقرع الناقو����س / ق�سمة واحللم 
 / واجل���ريان  النخل���ة   / احل�س���ار   /
وج���رار  ومعي���ط  �سعي���ط   / اخلراب���ة 
اخلي���ط / الينبوع / وح�س���ة وق�س�س 
اأخ���رى / اأالم / مغام���رة را�س اململوك 
جاب���ر / بغداد االأزل بني اجلدل والهزل 
/ �سوالي���ف ي���ا لي���ل / �س���ور �سعبي���ة 
و�س���ورة / فواني�س / �سف���اه حزينة / 

ثورة املوت���ى / اململكة ال�سوداء / �ستة 
دراهم / بيت برنا ردا األبا / دون جوان 
/ نفو����س / �س���ور جدي���دة / هامل���ت 

عربيا / اأنا �سمري املتكلم.

اأهم اأعمالها  يف املنايف .. 
» اأالم » التي قدمت يف عدن .. 

» وح�س���ة وق�س����س اأخ���رى » » ق�سم���ة 
واحللم« يف دم�سق .. 

» �س���ور �سعبي���ة و�س���ورة » يف املنف���ى 
االأخري« ال�سويد .. 

زينب .. جرد ح�ساب اآخر ..
ع�سرات االأعمال الفنية والتلفزيونية .. 
مئ���ات االأعمال االإذاعي���ة تاأليفا ومتثيال 

..
.. #  االأفالم 

�سعيد اأفندي / اأبو هيلة / احلار�س 
.. #   اجلوائز 

اف�سل ممثل���ة عن دورها يف م�سرحية » 
بيت برنا رندا األبا »

بائ���ع  يف  دوره���ا  ع���ن  ممثل���ة  اأف�س���ل 
االأحذية » جائزة التلفزيون اخلليجي » 
جائزة مهرجان قرطاج ال�سينمائي لفلم 

احلار�س 
م�سل�سالت تاأليفًا..

ال�ساقية املهجورة 
اأمل والريح 

يف مهب الريح
م���ا ف���ات القط���ار » �سجل���ت للتلفزي���ون 

الكويتي » ..
نح���و  �ساخ�س���ة  وعيونه���ا  رحل���ت 

العراق..
مل يك���ن امل���وت بح���د ذات���ه يخيفه���ا اأو 
يرعبها لكن لوعة فراق االأحبة والوطن 
.. اأن يحتويها ثرى العراق املروي مباء 
دجل���ة والفرات .. هذا ما كان يخيفها .. 
كان���ت دائما تردد مل���اذا ؟؟ .. وعلى ماذا 

نخاف  بعد فقدنا وطننا ..
كانت �سحته���ا جيدة ال ت�سك���و �سيئا .. 
متفائلة دائما ون�سيطة .. حمبة للحياة 
..اإال اأن هاج�س���ا غريبا الزمها منذ زمن 
بعي���د و�س���كًا كان يراوده���ا با�ستم���رار 
، باأنه���ا �ستك���ون �سحي���ة ذل���ك املر����س 

اخلبيث ..
يف  بوه���ن  �سع���رت   1994 ع���ام  يف 
�ساقيه���ا، راجعت على اأث���ر ذلك االأطباء 
مل   .. املفا�س���ل  عل���ى  رك���زوا  الذي���ن   ،
يكت�سف���وا املر����س اإال بع���د اأن ا�ستفحل 
وبامل�سادف���ة رغ���م اأنه���ا كان���ت تخ�سع 
 .. االأ�سبوعي���ة   املختربي���ة  للتحالي���ل 
عندما علمت بحقيق���ة مر�سها مل تخنها 
�سجاعتها يف مواجهة م�سريها .. كانت 
ت�سحك ومتزح مع زوارها، مبعنويات 
عالي���ة ج���دا وحتمل���ت ب�س���رب و�سمت 
اآب  ي���وم 13  اآالمه���ا .. حت���ى رحيله���ا 
1998 .. حي���ث خرجت لوداعها جموع 
غفرية من العراقي���ات والعراقيني على 
اأديانهم وميولهم واجتاهاتهم  اختالف 
ال�سخ�سي���ات  لع�س���رات  باالإ�ساف���ة    ،
والوجوه ال�سيا�سية والثقافية والفنية 
م���ن خمتلف اأنحاء الع���امل .. يف موكب 

مهيب مل ت�سهد ال�سويد مثله من قبل .
حيث تقدمت املوك���ب دراجتان ناريتان 
ل�سرك���ة امل���رور و�سي���ارة خا�س���ة فيه���ا 
نع����س الفقي���دة ملفوفًا بعل���م عراق 14 
مت���وز ومك�سوًا باأكالي���ل الزهور .. كما 
األقيت يف املقربة كلم���ات موؤثرة لوداع 

فنانة ال�سعب زينب ..
النا����س  كل   .. عن���ك  النا����س  �سنح���دث 
.. ف�سيعرف���ك كل الع���راق ب���كل اأطياف���ه 
رم���زًا  ا�سم���ك  �سيبق���ى   .. وطبقات���ه 
للم�س���رح الهادف احل���ر .. وفنك �سجرة 

وارفة حية يف قلوب العراقيني ...

اأزدهر عطاء الفنانة زينب الفني يف ال�سنوات التالية من 
خالل فرقة » امل�سرح الفني احلديث » فمثلت اأدوارا جادة 
وهادفة يف م�سرحيات » متوز يقرع الناقو�س » و » اخلرابة 
» و » اخلان » و » بيت بر نادا األبا » التي حازت فيها جائزة 
اأح�سن ممثلة يف العراق اأما دورها يف م�سرحية » النخلة 

واجلريان »فقد كان نقلة مهمة يف حياتها الفنية ، فمن منا 
ال يذكر » �سليمة اخلبازة »؟؟ 

تركت ال�سام �سنة 1990متوجهة اإىل بلغاريا لاللتحاق 
بزوجها بعد ح�سوله على بعثة الإكمال درا�سة الدكتوراه 
.. وب�سبب االأو�ساع اال�ستثنائية التي كانت متر بها الدول 

اال�سرتاكية مل متكث زينب �سوى ب�سعة ا�سهر هناك..
حملت حقائبها هذه املرة اإىل بالد ال�سقيع اإىل » �ستوكهومل 

»عا�سمة ال�سويد يف 22 متوز 1990 ، وانتقلت اإىل مدن 
اأخرى لي�ستقر بها املقام اأخريا يف مدينة " يتبوري " 



م��ل��ح��ق أس��ب��وع��ي ي��ص��در ع���ن م��ؤس��س��ة 
ال���م���دى ل���إع���ام وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
فخري كريم

اال�سراف اللغوي : يون�ص اخلطيب الت�سميم : ن�سري �سليمالتحرير : علي ح�سني

فنانة ال�سعب

املحرر

مل تك���ن زينب جمرد ممثل���ة م�سرحية عراقية، ب���ل متيزت بكونها 
�سخ�سي���ة ثقافي���ة �ساهم���ت م���ع ابناء جيله���ا بو�س���ع امل�سرح يف 
حم���اة ال�ساح���ة الثقافية، وهي من اوائل الن�س���اء اللواتي اجتزن 
ال���ذي كان يح���رم عل���ى  ال�س���ارم  بج���راأة احلاج���ز االجتماع���ي 
امل���راأة الدخ���ول اىل ع���امل التمثي���ل يف منت�س���ف اخلم�سيني���ات، 
ب���ل ان املجتم���ع كان ينظ���ر بعني دنيا للم���راأة املمثل���ة، لكن زينب 
او )فخري���ة عبدالك���رمي( انتقل���ت من مهن���ة التدري����س اىل خ�سبة 
امل�س���رح ب���روح م�سحية ومتفاني���ة، ولتق���وم ببطولة اب���رز فيلم 
�سينمائ���ي عراقي���ة )�سعيد افندي( مع يو�س���ف العاين، اىل جانب 
اعماله���ا امل�سرحية يف فرقة م�س���رح بغداد والتي لعبت فيها ادوار 
امل���راأة ال�سعبي���ة واالر�ستقراطي���ة من غ���ري ان تبتعد ع���ن امل�سرح 
التجريب���ي فكان���ت م�سرحية اين امك يا�ساكر، باك���ورة فتوحاتها 
امل�سرحي���ة، وا�ستهرت بدور �سليمة اخلب���ازة، يف م�سرحية غائب 
طعم���ة فرمان )النخلة واجل���ريان( حتى ان اجلمه���ور كان يلقبها 
ب�)�سليمة اخلبازة( لتقم�سها هذا الدور بامتياز وكانت يف اواخر 
اعمالها على م�سرح بغداد دورها يف م�سرحية لوركا بيت برناردا 
الب���ا، وبني ه���ذه االعمال هناك الع�س���رات م���ن االدوار امل�سرحية 
والتلفزيونية وال�سينمائي���ة، وخا�سة دورها يف فيلم )احلار�س( 

مع قا�سم حول.
زينب كانت ممن ا�سفت �سورة اكر ا�سراقا وو�سوحا عن املمثلة 
وع���ن فن التمثي���ل يف العراق ذل���ك ان قيام مدر�س���ة ثانوية بنات 
بالتمثيل فوق خ�سبة امل�سرح او امام كامريا ال�سينما والتلفزيون 

كان يعد حدثا اجتماعيا اىل جانب كونه حدثا فنيا.
ع���ام 1998 حمل لنا نباأ وف���اة هذه الفنانة الكب���رية يف العا�سمة 

ال�سويدية حيث كانت تقيم بعد ان غادرت بغداد عام 1979. 
ملح���ق عراقي���ون يحتف���ي بالفنانة الراحل���ة زينب فنان���ة ال�سعب 
العراق���ي الت���ي حمل���ت هموم���ه وناظل���ت يف �سبي���ل ع���راق ح���ر 

ودميقراطي.


