
اأعلنت وزارة الثقافة اأ�شماء ال�شاعرات العراقيات الالئي 
اأ�شندت اإليهن جائزة نازك املالئكة لل�شعر الن�شوي يف 

دورتها الأخرية للعام 2009 بح�شور ح�شد من املثقفني 
واملهتمني.

وق���د فازت ال�ضاعرات �ضليمة �ضلط���ان نور و د.ناه�ضة 
�ضت���ار ود.�ضه���ام ال�ضج���ري ود.عه���ود عب���د الواح���د 

ور�ضمية حميب�س زاير وعلياء املالكي.
واأقي���م به���ذه املنا�ضب���ة حف���ل توزي���ع اجلوائ���ز عل���ى 

الفائ���زات وق���ال طاه���ر احلم���ود وكي���ل وزارة الثقافة  
يف كلمت���ه نب���ارك  للفائ���زات فوزه���ن"ال لتقدمهن على 
نظراته���ن فح�ضب بل الأنه���ن يكتنب ال�ضعر ف���اأن كتابة 
ال�ضع���ر يف زم���ن التح���دي �ضناعة للحي���اة ومن يكتب 
ال�ضع���ر به���ذا الزمن ه���و الفائ���ز ولي�س اأق���وى �ضالحا 
من ال�ضع���ر يف مواجهة اأع���داء احلياة وم���ن ي�ضرقون 
الب�ضم���ة م���ن ال�ضف���ا". واأ�ض���اف احلم���ود "ال نن�ض���ى 
�ضاحب���ة ه���ذه اجلائزة الرائ���دة املبدعة ن���ازك املالئكة 
الت���ي مل تكن لتلج مغامرة التجدي���د يف ال�ضعر العربي 
لوال اإحاطتها بتجربة ال�ضع���ر العربي ب�ضكله التقليدي 

رموزا وتاريخا ومدار�س واإغرا�ضا". 
وت�ضم���ن احلف���ل كلم���ات و�ضه���ادات لعدد م���ن املثقفني 
واملثقف���ات ت�ضيد ب���روح ال�ضعر واأ�ضالت���ه التي يحاول 
العراق دميومتها على الرغم من الظروف القا�ضية التي 
حتي���ط به، كما ت�ضمن احلفل عر�س فيلم �ضينمائي عن 
ال�ضاعرة نازك املالئك���ة ا�ضتعر�س حياتها ولقاءات مع 

عدد من املهتمني حول جتربتها الريادية.

�ضدر حديثًا يف مدينة اأربيل ، العدد رقم )153( 
�ضهرية  ثقافية  جملة  وهي  " رامان".  جملة  من 
احلركة  براهنية  وُتعنى  الُكردية  باللغة  ت�ضدر 
حيث   . ال��ع��راق   ُك��رد���ض��ت��ان  اإقليم  يف  الثقافية 
الدرا�ضات  م��ن  بالعديد  ح��اف��اًل  ال��ع��دد  ه��ذا  ج��اء 
 / / ن�ضو�س  ففي حمور   . االأدبية  والن�ضو�س 
ُنطالع ق�ضيدة بعنوان " كوكتيل "  لل�ضاعر ها�ضم 
�ضراج ، وق�ضيدة " اأنَت يف ُكل االأمكنة " لل�ضاعر 
كرمي د�ضتي ، ونقراأ ق�ضيدة عنونت ب��" االأ�ضعة " 
لل�ضاعر �ضباح رجندر ، كما نقراأ ق�ضيدة بعنوان 
" املطرق�ة " لل�ضاعر عرفان اآميدا. ونقراأ ُمقتطفات 
الفار�ضية  ع��ن  ترجمها   ، اخل��ي��ام  رب��اع��ي��ات  م��ن 

ال�ضاعر " جالل زنكابادي " . ونقراأ اأي�ضًا ق�ضة 
جاءت حتت عنوان " ليل احلياة  " للقا�ضة �ضارا 
وي�س  كاكه  حكيم  للقا�س  ونقراأ   ، زاده  �ضادق 
ق�ضة  املجلة   ن�ضرت  كما   .  " املعكو�س   " ق�ضة 
ق�ضرة للقا�س " �ضالح الدين بولوت " تعونت 
ب�" اخلادم " . ون�ضرت املجلة حوارًا مع االأديب 
يف  وفعلِه  النقد   دور  عن   ) ب��وور  علي  ر�ضا   (
االأدب . و�ضمن حمور / درا�ضات نقدية / نطالع 
منوذج   ... ُم�ضطفى  اإح�ضان   " بعنوان  درا�ضة 
 . ر�ضيد  �ضابر  بقلم   " اجلديدة  الُكردية  للق�ضة 
جنون  ع�ضر   ( بعنوان  درا�ضة  املجلة  ون�ضرت 
اللُغة ... قراءة يف ِنتاج ال�ضاعر يون�س ر�ضائي 
( بقلم " حممد رحيمان "  . وكتب عمر حممدي ، 
درا�ضة بعنوان ) بنائية الق�ضة الُكردية ( . ومن 
ُنطالع   ، املجلة  ن�ضرتها  التي  االإخرى  املوا�ضيع 
 ) الطالب  وُحلم  العلوم  ُمدر�س   ( بعنوان  مقالة 
بقلم عارف خزندار . وكتب د. حميد عزيز ، مقالة 
بعنوان ) وليم اأوكامي ، ُمثل الطريقة النومينا 
ليزمية ( . ونقراأ مقااًل بعنوان ) يف �ضايكلوجية 

ونطالع   . ن���وري  حممد  �ضعيد  بقلم   ) الكتابة 
بقلم   ) حبيبه  وعيون  نايل   ( ب�  تعنونت  درا�ضة 
 ( اأحمد جاك. ون�ضرت املجلة مو�ضوعًا بعنوان 
هوزي كلهور يف التاأريخ ( بقلم عبا�س �ضليمان 
تاريخ   ( " اأحمد  " وري��ا  كتب  فيما   ، اإ�ضماعيل 
الله  عبد  اأما   .  ) كويه  منطقة  اأغ��اين ومو�ضيقى 
حممود زنكنه فكانت لُه قراءة يف ِكتاب ) تعليم 
االأطفال احُلرية واال�ضتقاللية ( ملوؤلفِه " د. نيل 
درا�ضة  م�ضطفى  ب��اه��وز  وكتب   .  " اأوي�����ض��ن 
 . " العطر"(  رواي���ة  يف  )ال��روح��ي��ة  بعنوان 
) باوهاو�س  ونقراأ مقااًل تعريفيًا مب�ضطلح 
عمر  اأحمد  حم�ضن  د.  بقلم   )Bauhaus
. وُتختتم املجلة مبقالة لزانا خليل جاءت 
" رام���ان ، ���ض��ورة ُم�ضرقة  حت��ت ع��ن��وان 
اأن  ُيذكر    . " الُكردية  الثقافية  لل�ضحافة 
 ( م��ن  تتاألف  رام���ان  جملة  حترير  ه��ي��اأة 
�ضوكت �ضيخ يزدين _�ضاحبًا لالمتياز 

/ اآزاد عبد الواحد _رئي�ضًا للتحرير /�ضركوت 
ويل _مديرًا فنيًا(.

لو اأَّن��ا نع��رُف اأنف�سنا ونغ��ادر هذا 
ال�سْقَع

املتقّيء نفطًا.
لي�س طري��ق النف�ْس. فاأي��ن اأ�سرُي 

اأنا ؟
تتباطاأُ كل الأرجل ، كل العربات 

واأنا اأبحث عن فجر حياة 
كنت اظنه يف ال�ساحه .

)رجل ي�سحك ..(

ل ُيحَتَم��ُل العامُل .   ، حيث م�سيت 
وجوٌه ياب�سٌة

حيُث م�سيُت بنادُق . حيث م�سيُت 
ثياٌب ماحلٌة

واأكّف من خ�سب من�سّققٌة وروؤو�س
ها وتوؤجَلها الأقداْر تتفّح�سُ

تلك غيوم تقلُب باطَنها ،
ت�سَودُّ    وترجُمني رعداً .

مل اأفع��ل �سيئًا. اأَم�س��ي �ساعات واأنا 
مازالت 

حويل الأ�سواْر 
هل بغداد مدينة ؟

ك��م ع��دد الأحي��اء    وك��م ع��دد 
الأمواْت ؟

يطارده��م  الَعِجل��ن  اأولء  ه��ل 
حَر�ٌس ؟

يف كل زقاٍق  وجٌه خمتبيٌء
ويع�سِع�ُس فوق الأبواْب

عفٌن و خرائُط غام�سٌة من اأ�َسناْت 
.

لي���س امامي غ��ري ال�س��ارع ، لكني 
خرجت الآَن 

واين بن النا�س العربات الأفراْن
وكاأين راأي��ُت رفاق��ًا �ساع��وا من��ذ 

زمان ،
مروا يف الظلمة ، ما رغبوا  بكالْم 

عربوا ل اأدري لأي مكاَنْ .

دجل��ُة يلت��فُّ عل��ى ه��ذي الر�س 
ال�سائخة

املاأكولة باجلدري .
كم تنترث الطلقاُت هنا فارغًة ؟

تلَمُع تلمُع حلوى املوْت !

الول��د  ه��ذا   ! املال��ح  الق���سُّ  ه��ذا 
الأعرُج ينظر من بعٍد ،

ه��ذا امل�ستنق��ع م��دَّ باأذرع��ه نح��و 
النهْر 

ه��ذي ال�سج��ار ا�س��وّدْت وال�سم�س 
متدُّ يداً

ُتنِزُل روب��ًا ن�سوّيًا اأحم��َر من فوق 

البيْت .

رجل اأعمى يعزف نايًا. ي�ستجدي. 
ال�ساحة فارغٌة .

اأ�سمع �سوت املا�س��ي من بن ثقوب 
الق�سب املقطوْع ،

وبكاًء من بن الأحجار .
هو ي�سبه �سوت��ي : هل اأقلب هذي 

الأحجار ؟
لكني يف ال�سارع مقفلٌة �سفتاي .

وملاذا اخلوف ؟
اأنا ل ارجو �سيئًا اإّل اأن اأم�سي ، 

اتنّف�ُس ، اآكُل حن اأجوُع والب�س
اخلع بنطايل...  تلك حياة .

يوم راأيْت
جم��اًل يف �سح��راء ، �سرب��ُت كثرياً 

حتى منت 
مل اأقراأ ، مل اأكتْب وكرهت ال�سعاْر 

.

دجل��ُة غ��رّيَ لوَن��ُه . �س��ار رمادّيًا ، 
�ساَر

بطيئًا ، �سار يجر حمولَتُه وي�سرْي 
.

م��ن  �ساع��اٍت  ُيغ��ِرق  �سي��خ  �سي��اد 
عمِرِه

كي تطفو �سمكه .
ياأمل رّبًا مينُحُه فَرحًا

 
اأن��ا ل اآم��ل يف �س��يء ، ل خي��ط يف 

جِة ال�سّ
قد يعلق يف �سنارته �سيّء.

اأ�سعر باخلزي ، تركُت ال�سيْد
لل�سياديَن

راأيُتن��ي اأ�سغ��ل �سمت��ي يف كلم��ات 
متقاطعٍة.

هذي بّوابُة م�ست�سفى .
 . نتائَجه��م  ي��درون  ل  ع�س��رات 

والعامُل يحكُمه املوْت
والرحمُة قد تلمع وم�سُتها ،
قد يلقُفها اأحٌد اأو يخ�سرها .

يف النقا���س وج��دُت كتاب��ًا . بعد 
النقا�س

حّياين رجٌل يعرفني .
انتظ��ر   ، ال�س��ارع  عب��ور  قب��ل 

الأخ�سَر ، تلك ال�سيارة !
اأملُحها . اأخَفْت وجهًا عني 

تت�ساغل يف اأزرار بلوزٍتها .

زمن احلب م�سى.
تتذكّر ل تتذكُر ، ل فرٌق .

وجَدْت يف زمن القْحِط موؤونَتها .
كانت ق�س�سًا  كي ُتن�سى .

مازال��ت تت�ساغ��ل يف ازرار بلوزتها 
..

..يف ذلك امل���كان الذي ا�ضبح اليوم 
ج���زءًا من ما�س جميل التقيت املرة 
االأوىل مع العمة زكية امراأة التوحي 
مالحمه���ا وحركاته���ا بانه���ا مثل���ة 
وانه���ا بع���د دقائق �ضت�ضع���د خ�ضبة 
م���ن  �ضخ�ضي���ة  لتتقم����س  امل�ض���رح 
�ضخ�ضيات يو�ضف العاين  اوغائب 
طعمة فرمان ، يف احلالتني مع زكية 
االإن�ضانة وزكية املمثلة جند اأنف�ضنا 
يف ح�ضرة امراأة اخت�ضرت حياتها 

بكلمتني ال�ضجاعة والب�ضاطة.
***

امل���رة االأخ���رة التي �ضاه���دت فيها 
العم���ة زكي���ة ع���ر �ض���ور اأر�ضلته���ا 
ال�ضوي���د  م���ن  الزمي���الت  اإح���دى 
مل  �ض���وارع  يف  ت�ض���ر  �ضاهدته���ا  

وه���ي   ومغرتب���ة   غريب���ة  تالفه���ا  
تفت����س ع���ن جمتم���ع داف���ئ ومكان 
األيف وزمن �ضوي يعرتف باالإن�ضان 
وال�ضحك وحري���ة الل�ضان و�ضقاوة 
االأ�ضح���اب وت���رف االأم�ضيات.. يف 
�ضنواته���ا االأخ���رة ت�ضكع���ت العمة 
زكي���ة يف  �ض���وارع الغربة ومل تكن 
تع���رف  ال ه���ي  وال نح���ن حمبوها  
ان النهاية �ضتكون يف �ضطور قليلة 
اختتم���ت به���ا حي���اة ام���راأة وفنانة  
رف�ضت اال�ضت�ض���الم وغرد ت خارج 
ال�ض���رب..  يف ال�ض���ور على الفي�س 
ب���وك   وان���ا اطي���ل النظ���ر ملالم���ح 
وجهه���ا املحبب اىل النف�س اقرا فيه 
رحل���ة التع���ب واملواجه���ة متزجة 
باأف���راح وم�ض���رات املا�ض���ي.. تعب 
يف العين���ني وابت�ضامة يختلط فيها 

احلزن وال�ض���رود وب�ضاط���ة ترتفع 
عل���ى الت�ضنع فاأغم����س  عيني وانا 
اأتخي���ل  �ضوتها متزج���ا بعبارات 
ريفي���ة عذب���ة: )عمه ال�ض���ر حلو ، 
التاأي�ض���ون (. ل���كاأن الفنانة الكبرة 
ق���د اكتف���ت  باالأح���الم وتخففت من  
عقد املثقف���ني.. تقول كلمتها بحكمة 
وال تكرتث  بزوبعة االإحكام.. تنظر  
العمة زكي���ه  اىل العامل الذي يحمل 
برودة املنطق وحرارة القلب.. بني 
احلزن على حلم تهاوى واالحتجاج 
احلل���م.. مايك�ض���ر  عل���ى  ال�ض���ارخ 
فكانت ت�ضر دوما  على ان تكون يف 
املوق���ف ال�ضح  وان تقول  ما توؤمن 
ب���ه  وان متث���ل  �ضحيحا وان تكون 
�ض���ورة لفنانة ال�ضعب ومراآة العقل 
واالإرادة تداف���ع عن املب���ادئ النقية 

يف معرك���ة احلري���ة دون ان تكرتث 
حل�ضابات  الربح واخل�ضارة.متزج  
بني احلل���م واحلياة.. تكون احلياة 
م�ضدر الهامها ويكون احللم �ضوت 
امل�ضتقبل الواعد. يف اأيامها االأخرة 
حمل���ت زكية خليف���ة  �ضنواتها التي 
تع���دت الثمان���ني بعي���دا يف املنايف 
ترجت���ف اليد وتظل الذاك���رة �ضابة 
جت���ول يف �ض���وارع بغ���داد ت�ضطاد 
حكايات العراقيني يف االأربعينيات 
اخلم�ضيني���ات  يف  واأحالمه���م 
وقلقه���م يف ال�ضتيني���ات و�ضياعهم 
يف  وبوؤ�ضه���م  ال�ضبعيني���ات  يف 
يف  وت�ضرده���م  الثمانيني���ات 
الت�ضعينيات ون�ضم رائحة اجلنوب  
كلما طلعت علينا العمة زكية بقامتها 
الفارعة من عل���ى �ضا�ضة التلفزيون 
ون�ضم عبقها حني  تعرتف ل�ضاحب 
�ضاح���ب  )عين���ي  الباي�ضكلجب���ي  
احلكومة بع���د ماتتاأم���ن .. حكومة 
خ���رط ( ونح�س نب�ضه���ا يف مالمح 
الت���ي  زوج���ة الفرا����س امل�ضحوق���ة 
عن���د  زوجه���ا  عم���ل  يف  وج���دت 
احلكوم���ة امتي���از تتباهى ب���ه امام 
ن�ض���اء املحل���ة  .. يف الوق���ت ال���ذي 
كانت فيه زكي���ة خليفة االإن�ضانة يف 
خ�ض���ام مع معظ���م احلكومات الأنها 
اكت�ضف���ت  منذ البداية عك�س رازقية 
زوج���ة  الفرا����س ب���ان احلكوم���ات 

جميعها ) خرط يف خرط(.
تنتم���ي زكي���ة خليف���ة  اىل طائف���ة 
م���ن املمثل���ني االأثري���ن عل���ى قل���ب 
امل�ضاه���د.. مثلة  تتمت���ع  بعبقرية 
له���ا طع���م خا����س �ضرعان م���ا ترتك 
اث���را يف النف����س.. ح���ني ت�ضاهدها 
ت�ضع���ر وكاأنك قراأت كتاب���ا متعا.. 
فعند هذه  الفنانة قدرة عجيبة على 
ت�ض���رب الثقاف���ة واحلي���اة الكامن���ة 
خل���ف ه���ذه الثقافة..فعندم���ا تق���ف 

العم���ة  عل���ى خ�ضبة امل�ض���رح يكون 
ج���زءًا  واأع�ضابه���ا  وقلبه���ا  عقله���ا 
م���ن االأداء فتعط���ي كل ماعندها يف 
الروفة والعر�س امل�ضرحي فرتاها 
عندما تبكي عل���ى امل�ضرح هي التي  
تبك���ي  وعندم���ا ت�ضح���ك ه���ي التي 
ت�ضح���ك وعندم���ا تب���دع ال�ضخ�ضية 
مل تك���ن تت���وارى  خلفها واإمنا تقف 
بالن���د منها.. كت���ب �ضتان�ضالف�ضكي 
مرة ان على املمثل ان يكون خمرجا 
ل���دوره وه���و مل يق�ض���د بالطبع ان 
ي�ض���ع املمثل مكان املخ���رج بل اراد 
التح���دث ع���ن اأهمي���ة املب���ادرة عند 
املمثل وعن روؤيته الوا�ضعة ودرجة 
مهارت���ه وهك���ذا كانت زكي���ه خليفة 
املمثل���ة ذكي���ة  يف معظ���م اأدوارها ، 
ذكية  تعرف ماذا تفعل واإنها المتثل  
ال���دور وح�ضب بل تق���وم بتف�ضره 
والتعب���ر ع���ن وجه���ة نظرها جتاه 
االأ�ضي���اء وال�ضخ�ضي���ة التي توؤديها  
وميكنك م�ضاهدتها منفردة لوحدها 
فت�ضتمت���ع وكاأنك ت�ضاه���د م�ضرحية 
بطلته���ا مثلة واح���دة ولكن بنف�س 
بحكم���ة  تخ�ض���ع  تراه���ا  الوق���ت 
وه���دوء للعم���ل امل�ضرح���ي الكلي..

يف امل�ض���رح والتلفزي���ون تت�ضرف 
العم���ة زكي���ة وكاأنه���ا �ضخ�ضية من  
�ضخ�ضي���ات املا�ض���ي ،خارج���ة م���ن 
ح�ضن االأح���الم بفوطة  بغدادية او 
ع�ضاب���ة  جنوبية وابت�ضامة حمببة 
اإىل النف�س فتخطف قلوب واإب�ضار 

املتفرجني.
 ***

ت���دور اح���داث م�ضرحي���ة النخل���ة 
واجلران يف اإحياء بغداد الفقرة 
وزمنه���ا ه���و زمن احل���رب العاملية 
الثانية وزم���ن االحتالل االنكليزي 
للعراق يف هذا الزمن الذي يع�ضف 
بالع���امل ويبني مالمح ع���امل جديد 
تقف �ضخ�ضيات النخلة واجلران 
على م�ضرح قاعة اخللد ببغداد عام 
1969 مك�ض���ورة ت���دور يف حرك���ة 
عاجزة.. تتلم�س االأ�ضياء والتدرك 

حركتها.. 
هناك ن�ضاهد زوجة رزوقي الفرا�س 
)العمة زكي���ة( حتاول ان تفرج عن 
اإحزانه���ا  الدائم���ة بالتبجح بحياة 
العز التي يعي�ضها ال�ضيد املدير اللة 
ي�ضلم���ه وباخلدم���ات الت���ي تقدمها 
لزوجه���ا  ي�ضلمه���ا  الل���ة  احلكوم���ة 
رزوق���ي، تعي����س م���ن تراك���م االمل 
ول�ضع���ة الفقر لكنها تكابر فمادامت 
احلكوم���ة �ضامله فان حياتها �ضتظل 
جدي���رة  خملوق���ة  اي�ض���ا..  �ضامل���ة 
بالرث���اء حمكوم���ة ببيئ���ة تتح���رك 
عل���ى م�ض���رح الفق���ر الكل���ي وه���ي  
تك�ض���ف  عن فقر يف اجل�ضد والفكر 
وال���روح حني تق���ول  ) املدي���ر الله 
ي�ضلم���ه ميكدر ي�ض���وي اأي �ضي اال 
يكلل���ه لرزقي.. اأي عين���ي ارزوقي 

احجايت���ه ما�ضي���ه مي املدي���ر الل���ة 
اي�ضلم���ه ( وق���د ذك���رت  يل العم���ة 
زكي���ة وان���ا اجاذبه���ا احلدي���ث يف 
اح���دى زواي���ا م�ض���رح بغ���داد  انها 
ح���ني وق���ع عليها االختي���ار لتمثيل 
ه���ذه ال�ضخ�ضي���ة كان���ت ق���د قراأت 
رواية غائ���ب طعمة فرمان وتعرف 
اأثن���اء  ولكنه���ا  �ضخ�ضي���ا   غائ���ب 
ال�ضخ�ضي���ة  راجع���ت  التدريب���ات 
من جديد حماول���ة ا�ضتيعاب �ضرح 
الروائي لتفا�ضي���ل ال�ضخ�ضية من 
اجل اإيجاد ت���وازن بني ال�ضخ�ضية 
التمثيل���ي  الرواي���ة وااليج���اء  يف 

على امل�ضرح
 ***

يف مدين���ة هالمي���ة مث���ل كل م���دن 
الي�ضب���ه  غ���روب  الغرب���ة..ويف 
غروب بغداد..ويف حلظة تتداعى 
فيها االأمكن���ة واالأزمنة اأنهت العمة 
زكي���ة  اأغنيته���ا احلزين���ة ال�ضبيهة 
باأغني���ة األت���م وه���ي تلق���ي النظرة 
كل���ه  �ضر����س  ع���امل  اىل  االأخ���رة  
ق�ض���وة واأوج���اع.. مت�ضائل���ة  اأين 
الوطن..اأي���ن املنفى..وااله���م اأين 
الذي���ن يتذك���رون ان هن���اك فنان���ة 
ا�ضمه���ا زكي���ة خليف���ة  اأ�ضرت حتى 
اللحظة االأخرة اإن ت�ضارك �ضعبها 
االم���ه وافراح���ة فق���ررت ان تدخل 
االنتخاب���ات حت���ت قائم���ة احت���اد 
ال�ضع���ب خماطب���ة مواطنيها الذين 
ل���ن ين�ضوه���ا حتما: )ا�ضم���ي زكية 
خليف���ة حمم���د الزي���دي، مر�ضح���ة 
قائمة "احتاد ال�ضع���ب" التي ت�ضم 
جمموعة كبرة م���ن املنا�ضلني من 
�ضيوعي���ني ودميقراطيني ي�ضاريني 
كل  م���ن  و�ضخ�ضي���ات  ووطني���ني، 
الطوائ���ف واالأدي���ان يف جمتمعنا 

العراقي.
ومن خالل م�ضرتي الن�ضالية التي 
ا�ضتغرقت 60 عاما نذرتها بالكامل 
من اجل خدمة �ضعبي ووطني، ومل 
يث���ن عزميتي االإره���اب والتعذيب 
وال�ضجن والت�ضريد. كنت اعتر ما 
يقع علي من حيف هو �ضرف عظيم 
ن���ذرت نف�ض���ي له، م���ن اجل حترير 
ب���الدي م���ن اال�ضتعم���ار والتبعي���ة 
الرجع���ي.  االإقطاع���ي  واحلك���م 
لق���د عمل���ت بج���د، م���ع غ���ري من 
املنا�ض���الت العراقي���ات البا�ضالت، 
خلال�س ن�ض���ف املجتم���ع، واعني 
املراأة العراقية، م���ن القيود املكبلة 
به���ا، والت���ي حرم���ت ط���وال عقود 
م���ن ال�ضن���ني م���ن اأب�ض���ط حقوقه���ا 
الطبيعي���ة، وهم����س دوره���ا، حتى 
عل���ى م�ضت���وى العائل���ة. وا�ضل���ت 
الن�ض���ال ومل ي�ض���اورين الياأ�س او 
فقدان االأمل بحتمية انت�ضار اإرادة 
�ضعبي ونهو�ض���ه(، كانت هذه اآخر 
كلمات العمة زكية. فانتخبوها من 
اجل عراق اأجمل واب�ضط وازهى.
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ت�ضبع االأدب العراقي مبوروث املجتمعات 
االأبوي���ة، وا�ضتبك���ت يف ن�ضو�ض���ه جذور 
املقت���ول يف  املل���ك  املقت���ول بج���ذور  االأب 
التحق���ت  الع�ضري���ن.  الق���رن  منت�ض���ف 
االجتماعي���ة  وامل�ض���اواة  احلري���ة  اأجي���ال 
والتقدم باأجي���ال االآباء املقتولني، واأ�ضبح 
هاج�ضه���ا مالحقة الطب���اع ال�ضر�ضة حلكام 
اجلمهوري���ات ال�ضابقة والت�ضهر برذائلهم 
بداي���ات  وقل���دت  وتع�ضبه���م،  واإ�ضرافه���م 
الن�ضو����س  ال�ضيا�ضي���ة ومتثي���ل  الدرام���ا 
ال�ضيزوفريني���ة الت���ي جمع���ت ج���ان ب���ول 
م�ضح���ة  يف  �ض���اد  دي  واملركي���ز  م���ارا 
)�ضارنت���ون( باإ�ضراف االأملاين بيرت فاي�س. 
ا�ضتفح���ل انف�ضامنا االرت���دادي، وهو�ضنا 
اال�ضتعرا�ضي، فيما حق���ق بع�ضنا االإفالت 
م���ن م�ض���رح الع���زل والق�ض���وة، وم�ضح���ة 
التوائم املتال�ضقة، اإىل غر رجعة. تتواىل 
عرو����س االأم����س باإخ���راج �ض���يء، وب���ات 
خميف���ًا اأن ينه���ار امل�ض���رح عل���ى روؤو�ضن���ا 

املخرج���ون  ويختف���ي  املاأ�ض���اة،  وتتك���رر 
االأذكي���اء.ال اعرتا����س ل���دي )اأو لدى جليل 
القي�ض���ي( عل���ى ه���ذه العرو����س الدرامي���ة 
لتعرية ال���ذات، وا�ضتهالك مب���ادئ التنوير 
واالإخ���اء وامل�ض���اواة يف تقلي���د البداي���ات 
القاتلة لدراما االأجي���ال. اأنح�ضُر اليوم بني 
اجلمه���ور املحا�ض���ر بالرع���ب واالنتق���ام، 
واأنتظ���ر طوي���اًل دخول امل�ض���رح مع طابور 
�ضاخب ال تزيده حريته اإال تبديدًا ملوروثه 
االأب���وي، بينما يط���ل راأ�س جلي���ل القي�ضي 
م���ن وراء ال�ضت���ارة م�ضتعر�ض���ًا الوج���وه 
الغا�ضبة يف الطابور، حتاول �ضق طريقها 
و�ضط الزوابع والهجمات االنتحارية نحو 
املرتف���ع ال���ذي تخفق عل���ى قمت���ه الرايات، 
االأربع���ة  املغن���ني  باأغني���ة  تتغن���ى  وه���ي 
يف م�ضرحي���ة فاي����س: "م���ارا م���اذا ح���دث 
لثورتنا/ مارا ال نريد االنتظار حتى الغد/ 
مارا م���ا زلنا فقراء/ اليوم نريد التغيرات 
تعل���ن  امل�ض���رح  املوعودة".ميكروفون���ات 

ع���ن انف���راج قريب، وفج���اأة يطي���ح معول 
جب���ار باإحدى الرايات، ويهت���ز امل�ضرح من 
قاع���ه، وتتمزق ال�ضت���ارة. ين�ضح���ب جليل 
القي�ضي م�ضرع���ًا، مقلدًا �ضوت دي �ضاد يف 
املقطع احلادي ع�ضر م���ن الف�ضل االأول من 
م�ضرحية فاي����س: "اأنظر اإليهم مارا/هوؤالء 
الذي���ن امتلك���وا يومًا كل ث���روات االأر�س/ 
كي���ف يحولون هزميتهم اإىل انت�ضار/ االآن 
وق���د فقدوا كل متعهم/ تنقذهم املق�ضلة من 
امللل النهائ���ي/ ي�ضعدون وه���م يف منتهى 
كان���وا  ل���و  كم���ا  املق�ضل���ة/  اإىل  ال�ضع���ادة 
ي�ضع���دون اإىل العر����س/ األي�س ه���ذا ذروة 
الف�ضاد؟"كانت هذه واحدة من احلواريات 
التي ا�ضتوىل عليها جلي���ل القي�ضي بعد اأن 
اأزاح دي �ضاد واحت���ل موقعه يف االإ�ضراف 
على فرقة التمثيل يف م�ضحة �ضارنتون )اأو 
اأي م�ضح���ة عراقي���ة، اأو �ضجن ك�ضجن اأبي 
غريب، بعد اأن يغر جليل ديكور احلوارية 
تبع���ًا لذلك وي�ضتدعى مثل���ني يوؤدون هذه 

املهمة التمثيلية، لكنه ي�ضتبقى مو�ضوعات 
احلواري���ات االأ�ضلية يف ن����س بيرت فاي�س 
حول امل���وت واحلياة والوط���ن واالأكاذيب 
ال�ضائعة ب�ض���اأن العدالة وخداع اجلماهر، 
كذل���ك خطاب م���ارا الطويل اأم���ام اجلمعية 
الوطنية قبل اغتياله طعنًا بيد امراأة خمتلة 
اآمن���ت بت�ضحية ج���ان دارك، وهن���ا ميكننا 
ا�ضتب���دال البندقي���ة بخنجر امل���راأة امل�ضماة 
ك���وردي لتنفيذ اغتيال م���ارا امل�ضطجع يف 
حو�س ا�ضتحم���ام ب�ضبب مر�س جلدي، اأو 
املع���زول يف زنزان���ة �ضيقة ب�ضب���ب هو�ضه 
ع���ن  احلال���ني  يف  غن���ى  وال  الرادي���كايل. 
دور املغن���ني االأربعة الذي���ن �ضين�ضدون يف 
نهاية العر����س مع املو�ضيقى: "�ضدقنا اأنها 
متثيلي���ة/ ن�ضاهدها مبع���دة مرتبكة/ نقف 

اأمامها مذهولني/ وتباركنا الق�ض�س". 
   يقول بيرت فاي�س اأنه بنى م�ضرحية )مارا/
�ض���اد( على اأ�ضا�س خطب���ة كان املركيز دي 
�ض���اد قد األقاها يف تاأب���ني راديكايل الثورة 

الفرن�ضي���ة مارا، م���ن دون اأن تك���ون هناك 
عالقة فعلية تربط الرجلني غر جنوحهما 
الث���وري �ضد امللكية والنظام الرجوازي، 
لكن دي �ض���اد اخلارج من البا�ضتيل جتاوز 
احلدود فُحجر عليه اأربعة ع�ضر عاما ًحتى 
وفاته ع���ام 1814 يف م�ضت�ضفى �ضارنتون 
لالأمرا����س العقلي���ة، و�ضنحت ل���ه الفر�ضة 
هن���اك كي يخرج م�ضرحي���ات عديدة  وكان 
ي�ض���رتك اأحيان���ًا يف التمثي���ل م���ع مر�ضى 
م���ن  �ضليم���ًا  بع�ضه���م  وكان  امل�ضت�ضف���ى، 
الناحي���ة العقلي���ة لكن���ه ُزج يف امل�ضت�ضفى 
ملواقف���ه ال�ضيا�ضي���ة اأو لف�ض���اده االأخالقي. 
ولق���د تخي���ل فاي����س لق���اء مكنًا ب���ني �ضاد 
وم���ارا لت�ضابه م���وت االثن���ني، وجلمعهما 
بني الث���ورة واجلنون. اإال اأن اتفاقهما هذا 
كان ي�ضط���دم بحوارهم���ا ح���ول الطبيع���ة 
الب�ضري���ة وا�ضتالبها حرية الفرد. كان مارا 
يهت���ف "اأن���ا الث���ورة"، فيم���ا يعار�ضه �ضاد 
قائاًل "م���ارا اإن ال�ضجون الذاتية اأب�ضع من 

اأك���ر الزنزان���ات �ضالبة/ وطامل���ا مل ُتفتح 
بعد هذه ال�ضجون، فاإن كل ثوراتكم جمرد 
�ضجن للثورة، التي ي�ضحقها زمالء ال�ضجن 
املرت�ض���ون". وينهي الكور����س خ�ضامهما 
مبث���ل هذا التعليق "ما يحدث مرة ال ميكن 
تغيره حتى لو اأردنا جميعًا غر ذلك/ كل 
�ض���يء معّد �ضلفًا، وما حدث �ضيحدث ببطء 
�ضديد م�ضو�س، ك�ضورة ُت�ضرتجع يف راأ�س 
جمنون".مل يتمكن دي �ضاد من كبح غ�ضب 
مر�ض���ى �ضارنتون وجنونهم اال�ضطهادي، 
فح���دد دوره االإخراجي باملراقبة ال�ضاخرة 
لتمثيله���م، وتعّر�س ب�ضبب ذلك للجلد. وملا 
اأراد جليل القي�ضي اأن يتحدى طبيعة املوت 
)امل���وت جمرد وهم، اأ�ضربه بنف�س ال�ضالح 
الذي ي�ضتخدمه(، ملّا كرر جليل خطاأ املركيز 
وق���ع يف الف���خ ال���ذي ن�ضبت���ه اجلماهر. 
كانت هذه تطالبه باعتالء م�ضرح االأحداث 
و�ض���د الف���راغ املتعاظ���م بع�ض���اب االأجيال 
وانقالبه���ا على طبيعتها االأ�ضلية ومبادئها 

التجاوزية. وكانت حقيقة امل�ضرح اجلديد 
امت���دادًا لتلك امل�ضاح���ة التي ب�ضطها اجليل 
االأقدم م���ن �ضكان ال�ضج���ون واملحاجر يف 
طرف �ضاحة )الفردو�س( ال�ضتذكار وجوه 
ومطبوع���ات  خمت���ارة،  واأدوار  غارب���ة، 
ذاوي���ة. انه���ار ال�ضج���ن، وات�ض���ع امل�ضرح، 
وحتول���ت العرو����س اإىل درام���ا تت�ض���ادم 
حواراته���ا، حت���ى يتدخل الكور����س اأخرًا 
في���وؤدي اأغني���ات �ضاخ���رة. مل اأك���ن بعي���دًا 
عن �ضج���ة هذا امل�ض���رح، فقد كن���ت ل�ضيقًا 
ب�ضتارته. وما كن���ت الأ�ضرك جليل القي�ضي 
اأين  ل���و  االفرتا�ضي���ة،  الدرام���ا  ه���ذه  يف 
تغافل���ت ع���ن ر�ضال���ة اإلكرتوني���ة غام�ض���ة 
ج���اءت م���ن �ض���دمي ال�ضبكة: "ي���ا �ضديقي، 
بالن�ضب���ة يل ول���ك، ال توج���د اإال النهاي���ات 
الق�ض���وى". كان���ت ه���ذه عب���ارة املركي���ز 
خماطب���ًا به���ا م���ارا. لكنن���ي ح�ضبته���ا م���ن 
عب���ارات جلي���ل القي�ضي الت���ي يخاطب بها 

اأ�ضدقاءه من نهايته الق�ضوى. 

حممد خ�سري

م������را/������س������د ب������إخ�����راج ج���ل���ي���ل ال��ق��ي�����س��ي
خارج العا�سمة

يا�سن طه حافظ

ب�سار عليوي

علي ح�سن

ال��ع��م��ة زك���ي���ة ت��ن������س��دك��م: ان��ت��خ��ب��وين

يف الوقت الذي قرات فيه  خرب رحيل املنا�سلة زكية الزيدي 
) العمة زكية كما كانت حتب ان يناديها اجلميع ( �ساهدت 
�سورتها وهي تقدم نف�سها مر�سحة لقائمة احتاد ال�سعب.. 

خربان يحمالن من املفارقات والأ�سى بقدر ماحملت حياة هذه 
املراأة.. حياة  كانت تتجاذب بن القوة املتناهية امام ال�سعاب 

ويف مواجهة اعتى الأنظمة الدكتاتورية والرقة حن ياخذك 
احلديث معها فكاأنك جتل�س يف ح�سرة عجوز من عجائز الريف 
بب�ساطة مفرداتها وبال�سخرية املرة التي تختفي حتت الكلمات  

هكذا كنت اأرى العمة زكية وانا اأخطو اأوىل خطواتي باجتاه 
م�سرح بغداد للتقي ببع�س الأ�سدقاء او لكمل حواراً انقطع 

مع )اخلال( خليل �سوقي،

غ�ي�وم م�ت�ف�رق��ة

ت�وزي��ع ج��ئ��زة ن���زك ال�م�الئ�ك��ةبن�ئية الق�سة الُكردية ف�ي العدد اجلديد من جملة "رام�ن"
ع�ل��ى ال��س���ع��رات ال�ف��ئ��زات
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