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الشهيدة بنت الهدى ..
أشهر مفقودة عراقية

من زمن التوهج

نزيهة الدليمي واألحالم المغدورة
عا�شت نزيه ��ة الدليم ��ي ،دون ارادة منها،
مرحلة حتوالت ك�ب�رى ،جمعت تناق�ضات
ع�ص ��ر ملتب�س ،مكفوف ،متم ��رد ،تداخلت
في ��ه الآمال واخليبات ،وب ��دا احيانا وهو
يف �صعوده،كم ��ا ل ��و انه ع�ص ��ر ت�صفيات
وانتقام!
م ��ا ان ّ
هل ،طاوي ًا قرن ال�شك واالكت�شافات
والأف ��كار العظيم ��ة ،الق ��رن التا�سع ع�شر،
حتى تناثرت �سنواته �صعود ًا وانحدار ًا.
كالغلي ��ان كان ينف ��ث �أعا�صري ته ��د اليقني
يف الفك ��ر ،والعرو� ��ش يف ال�سيا�س ��ة
واالخرتاع ��ات يف العلم ،ويف كل اجلهات
كان ��ت الأنفا� ��س تتقطع وه ��ي تالحق غري
امل�أل ��وف .و�إذا �أغرق الق ��رن اجلديد نف�سه
يف مواجه ��ات وحروب وث ��ورات ،ان�سلخ
الع ��امل ،وتف�ص ��د �إىل عامل�ي�ن متناق�ض�ي�ن،
بينهم ��ا امل�ساف ��ة الت ��ي تف�صل ب�ي�ن اليقني
وال�شك ،والأمل واخليبة.
عامل يب�شر و�آخر يتوع ��د .ب�شر ينت�شرون
مث ��ل نعي ��م يف كل الأ�صق ��اع ،يتن�سم ��ون
ف�ض ��اء جن ��ة موع ��ودة عل ��ى االر� ��ض.
تقابلهم ارتال �شبحية ي�ستجمعون القوى
ويتوع ��دون باحلري ��ق ،كان ��ت �سنه والدة
نزيه ��ة الدليم ��ي عل ��ى خ ��ط التما� ��س بني
الوع ��د والتوعد ،بني ال�ش ��ك واليقني ،بني
الأمل واخليبة.
فلم يكن قد م�ضى وقت طويل على انت�صار
ثورة اكتوبر اال�شرتاكية العظمى ،فاحلرب
االهلي ��ة التي ا�ستهدفتها واحل�صار حولها
من كل �صوب واال�ستنزاف بداخلها ،كانت
كلها قد وهنت وتراخت �أطرافها وبدت كما
لو انها يف حالة ا�ست�سالم.
لك ��ن �شب ��ح املجاع ��ة والأزم ��ات والن ��ذر
ال�سوداء كانت حت ��وم حول العامل ،تقارع
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اليقني بال�شك ،وتثري هواج�س و�أمنيات.
وم ��ن ف�ض�ل�ات احلرائ ��ق ورماده ��ا ،ويف
زاوي ��ة م ��ن اقبي ��ة الب�ي�رة يف بافاري ��ا
االملاني ��ة ،ظهر رجل يز�أر ويزجمر ويتهدد
الع ��امل ح�ي�ن مي�س ��ك بخناق ��ه وي�شعل فيه
ن�ي�ران اجلحي ��م .يف وق ��ت م ��ا م ��ن ع ��ام
 1923عام والدة نزيه ��ة الدليمي الفا�صل
ب�ي�ن عامل�ي�ن ،كان «عق�ل�اء» تل ��ك املرحل ��ة
ي�ستهزئ ��ون وي�سخ ��رون م ��ن �ص ��ورة
جمنون يعربد وهو يحمل �صليب ًا معقوف ًا،
يقدم م�شهد ًا كوميدي� � ًا عرفوا من �صحفهم
املحلي ��ة ان ا�سم ��ه هتلر اخت ��ار حانة برية
يف بافاري ��ا ليخط ��ب فيه ��ا ويه ��دد الع ��امل
منه ��ا .وكان ان حتقق ��ت نبوءت ��ه بع ��د
�سن ��وات وجر العامل اىل اب�شع جرمية يف
الت�أري ��خ احلديث ،حيث �ضاع ��ت �سخرية
«العق�ل�اء» يف �أتون مكابداتهم ،واوهامهم
و�سذاج ��ة ت�صوراته ��م! يوم ��ذاك مل تنتبه
نزيه ��ة دون �ش ��ك لأنه ��ا كان ��ت ت�سب ��ح يف
ف�ضاء الله تنتظر االنبثاق املبهر� ،إن زئري
حانة البرية وعرب ��دة �صاحبها �سرعان ما
�سيل ��وع حياة �شعبه ��ا كما �ستعي� ��ش تالي ًا
م�آ�سيها كما �ش ��اء لها احلظ ،اذ مل تكن هي
حتى بع ��د ان كربت وح ��ان حراكها قادرة
عل ��ى ان تت�صور وطنه ��ا نف�سه وقد �أ�صبح
�أ�سري ًا �شبيه ًا ب ��ذاك املعتوه متفرد ًا خمت ًال
مثل هتلر طلع عليه من قمامة �أزقة الت�شرد
وحثاالت اجلرمية.
قد تكون الدكتورة عق ��دت مقاربة م�ضنية
بني عام والدتها يف  29ـ  10ـ  1923وعام
بداي ��ة ان�س�ل�اخ الوطن من الع ��راق يف 8
�شباط !1963

األمل والبشارة

�شه ��د ع ��ام  1923كم ��ا عل ��ق يف ذاكرته ��ا

م ��ن ح ��وادث التاري ��خ� ،صع ��ود االم ��ل
والب�شارة ،بتقدم ان�ساين يف ال�شرق نحو
م�ش ��ارف عدالة ال ت�ضني من انهكهم الكدح
والعط ��اء ،تقيه ��م م ��ن ع�س ��ف اال�ستغالل
وعن ��ت العبودية الطبقية ،وتفتح لهم كوة
م�ضيئة يف م�سرية الب�شرية نحو االنعتاق
واحلرية وامل�ساواة.
كان ذلك االمل يتدفق بقوة املثل والإلهام،
م ��ن رو�سي ��ا الت ��ي ك�س ��ر م�ستعبدوه ��ا
امل�ست�ضعف ��ون ،رتاب ��ة ا�صطف ��اف بن ��ي
الب�ش ��ر يف ثنائية منتج القيم ��ة و�سارقها،
وخراف ��ة ابدية العالقة بينهم ��ا باعتبارها
نهاية التاريخ.
وامل�صادفة ال�سعيدة ،التي كان لها ان ت�سم
والدة نزيه ��ة اي�ض ًا ،وي�س ��ري يف عروقها
وي�ل�ازم حياته ��ا وه ��ي تتفت ��ح وتن�ض ��ج،
انبث ��اق ب ��وادر الأم ��ل ،يف موطنه ��ا،
ك�ص ��دى للأمل الآت ��ي من ال�ش ��رق البعيد،
او ك�إرها�ص ��ات لتملم�ل�ات وجدت طريقها
اىل ره ��ط م ��ن املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن ،وهم
يتابع ��ون ب�شغ ��ف وقل ��ق ،مالم ��ح دولتهم
الوليدة ،والأجنبي وهو يتمدد يف كنفها،
ويق ��دم نف�سه ،كفاعل خ�ي�ر وواهب نعمة،
ي�ستك�ش ��ف بواط ��ن الأر�ض ليتدف ��ق منها
الذه ��ب الأ�سود ،يبني ال�س ��كك احلديدية،
وير�سي بنيان �صناعات ومعامل وموانئ
وجت ��ارة .لكن هذا الأجنب ��ي اذ يفعل ذلك،
كان يتب ��دى له� ��ؤالء املغامري ��ن يف دروب
الفك ��ر واحلري ��ة ،جم ��رد ق ّي ��م مت�سل ��ط
م�ستغ ��ل ،وتت�ضح لهم مع ��امل دولتهم التي
تكون ��ت عل ��ى خ�ل�اف �إرادة �أهله ��ا ،وق ��د
ا�صبح ��ت من ��ذ والدته ��ا ا�س�ي�رة ا�ستعباد
جديد.
كانت نوى احل ��ركات والرواد االوائل
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للوطني ��ة العراقي ��ة يف ط ��ور التكوي ��ن:
ـ جماع ��ة ال�صحيف ��ة وم�ؤمت ��ر كرب�ل�اء
واحللقات املارك�سية والتجمعات النقابية،
و�إرها�صات املنظمات املدنية.
ويف ذل ��ك الع ��ام ،او م ��ا تاله م ��ن �أعوام،
خرج ��ت �أنب ��ل ن�سائن ��ا و�أجر�أهن يف حتد
متف ��وق على اجله ��ل والتخل ��ف ،كا�شفات
ع ��ن �إ�شراقة وجوههن التي مل يخلقها الله
اال لتتوحد مع النور وال�ضياء.
لق ��د اخت ��زل الع ��امل يف ع ��ام والدته ��ا،
والأع ��وام التالي ��ة ،الزم ��ن وامل�ساف ��ات،
واخ�ت�رق ميادين يف �سائ ��ر العلوم ،ويف
خالي ��ا الدم ��اغ الب�ش ��ري ،ويف �أعم ��اق
النفو�س .ور�أى النا�س معجزات االبتكار
واخلل ��ق االن�ساين ،وهي تطري ،وتخرتق
الأثري.
وعا�ش النا� ��س زمن الطائ ��رة ،والتلفون،
والراديو ،وال�سينما ،وا�ستك�شاف ا�سرار
النجوم ال�سحيقة البع ��د ،واعماق البحار
واملحيط ��ات والغاب ��ات ،وانح�س ��رت
خماوفهم من الأوبئة التي فتكت بهم طيلة
قرون.
يف �سن ��وات تكون نزيهة وهي حتبو ،كان
العراق يزدهر ويزه ��و بعظمائه� ..شعراء
�أف ��ذاذ ،الر�ص ��ايف والزه ��اوي وال�ص ��ايف
واجلواهري ،ورهط ال عد له من املبدعني،
كتاب ًا وفنانني وقادة ر�أي.
كان الع ��راق يومها �أ�س ��رة واحدة ،و�إرادة
تخت ��زل هم ��وم العراقي�ي�ن ،دون متيي ��ز
بني طائف ��ة وعرق ودي ��ن وقومية وعقائد
و�أطي ��اف وجت�س ��د تطلعاته ��م ،وتعرب عن
ج�سارتهم يف املطالبة باحلقوق والأماين
امل�ؤجلة.
لك ��ن

ع ��ام  1923,مل يرهق ذاك ��رة نزيهة ،او مل
يك ��ن ذلك ممكن� � ًا لأنها مل تك ��ن بعد قد ر�أت
الن ��ور ...مبا حمل من ن ��ذر �سوداء لعاملنا
املتخيل.
وتوالت ،م�شاهد التطور والنمو والرخاء
وه ��ي ترتاف ��ق م ��ع االنهي ��ار االقت�صادي
ونه ��ب امل�ستعم ��رات ،واالنح ��دار نح ��و
هاوية احلرب.

جيل األمل والخيبات

ويف رح ��م التناق� ��ض ال ��ذي كان يتفج ��ر،
اكتمل ��ت قامة نزيه ��ة الدليم ��ي ،وح�سمت
خياره ��ا ،وتالقت مع تبا�ش�ي�ر االمل الذي
كان ي ��زداد �إ�شعاع ��ه ،وي�سط ��ع يف �سم ��اء
الع ��امل ،كبدي ��ل ع ��ن الظل ��م التاريخ ��ي،
واال�ستغالل والقهر ،والعبودية ،والتمييز
بني ال�شعوب والطبقات والأعراق والأديان
والأل ��وان واملذاه ��ب والع ��وامل ،ع ��امل
الفق ��راء وامل�ستغل�ي�ن ومنهوبي الرثوات،
وعامل الت�سيد املطلق للآخر امل�ستغل ،عامل
ال�شعوب ،وعامل امل�ستعبدين ،عامل احلكام
وعامل املحكومني.
كان ��ت الب�شري ��ة تغ ��ذ �سريه ��ا ،ويف حمى
العم ��ل لتحوي ��ل الأم ��ل �إىل حي ��اة معي�شة
ال يتهددها النكو� ��ص او االنهيار ،بات كل
واح ��د منا �أ�س�ي�ر �أوهام ��ه املركبة .مل نكن
يومذاك نحن جي ��ل الأمل واخليبات منيز
بني ت ��وق االن�سان اىل احلرية وال�سعادة،
باعتباره حقيقة مطلقة ،والطابع الن�سبي
حلركة التقدم نحو االنعتاق الكامل من كل
عبودي ��ة ،فردية كانت ام جمتمعية طبقية.
لق ��د ا�صبح ��ت ه ��ذه «احلقيق ��ة املطلق ��ة»
يف وعين ��ا املنغل ��ق ،وهم ًا يلغ ��ي �إرادتنا،
وينفي ال�شك واجلدل يف فكرنا ،وي�أ�سرنا

أخوة ومصالح مشتركة

لقد �شه ��دت الأربعيني ��ات واخلم�سينيات،
نه�ض ��ة متوهجة ،على كل �صعيد .فاحلركة
الوطني ��ة تكامل ��ت بروافده ��ا ،القومي ��ة
العربية ،والكردية ،والدميوقراطية:
احل ��زب الوطن ��ي الدميوقراط ��ي،
واال�ستقالل ،والتح ��رر الوطني ،واحلزب
ال�شيوع ��ي ،واحل ��زب الدميوقراط ��ي
الكرد�ست ��اين ،وح ��زب البع ��ث العرب ��ي
اال�شرتاك ��ي .و�سرع ��ان م ��ا انخرط ��ت
كله ��ا يف جبه ��ة االحت ��اد الوطن ��ي ،الأداة
ال�سيا�سي ��ة ال�شعبي ��ة الت ��ي مه ��دت لنجاح
ث ��ورة  14مت ��وز  1958,الت ��ي قادته ��ا
حرك ��ة ال�ضب ��اط الأح ��رار .وعل ��ى جبه ��ة
العل ��م والف ��ن والثقاف ��ة ،تفتح ��ت تيارات
ومدار� ��س ،وجماع ��ات ،فانطلقت احلداثة
ال�شعرية ،واغتنت احلركة الت�شكيلية بقيم
لوني ��ة وخط ��وط جتديدية ،ابتك ��ر الرواد
الكب ��ار لها طرائ ��ق و�أ�سالي ��ب ،ارتقت بها

الثورة المغدورة

ومعه ��ا ب ��د�أ ال�صع ��ود ليمتح ��ن الأم ��ل ثم
ليتال�شى ،مثل �سراب...
فقد كت ��ب على الثورة الت ��ي ج�سدت الأمل
واليق�ي�ن وكادت تبل ��غ ذراه ��ا �أن ت�ستدي ��ر
لت�أكل �أبناءها ،ولتنهك قواها ثم لتهم�شها،
لكي تدفن يف نهاية املطاف يف حلظة غدر،
حت ��ت �أعقاب منتهك ��ي �شرف الع ��راق عام
1963.
ث ��م ترتق ��ي اجلرمي ��ة املنظم ��ة لت�ست ��ويل
عل ��ى ال�سلط ��ة وتتوحّ د معه ��ا ،وت�صفي ما
تبق ��ى من زم ��ن االنفتاح عل ��ى الأمل ،زمن
الرومان�سية الثورية!
كان الأم ��ل يتدف ��ق مث ��ل �ضي ��اء الفج ��ر،
يب�شرنا باجلنة عل ��ى الأر�ض .ويف دروب
الت�ألق الب�شري هذا ،كان النا�س ال يهابون
الت�ضحي ��ة ،واملوت البطويل ،ال االنتحار.
وكان ��ت تقالي ��د الت�آخ ��ي والتعا�ض ��د
والوحدة .تتج ��ذر يف وعي ال�شعوب عرب
الق ��ارات ،ف�ل�ا ي�سق ��ط �شهي ��د يف �أقا�ص ��ي
الأر� ��ض �إال وتتداعى اجلم ��وع يف ا�صغر
جزي ��رة ،او ريف او حا�ض ��رة على امتداد
الع ��امل لن�صرته حتى يف الع ��راق املمتحن
بوالئ ��ه للإن�س ��ان ،ويف كل ه ��ذه اال�صقاع
كانت ترتفع �شارة ال�شهيد ويجري التنديد
بقتلت ��ه و�إ�سقاطهم لإع�ل�اء �شارته .مل يكن
اح ��د من جي ��ل االم ��ل ،جي ��ل الرومان�سية
الثوري ��ة ذاك ،يع ��رف ،وه ��و يرفع �صورة
ذل ��ك ال�شهي ��د (املجه ��ول) الآت ��ي م ��ن ابعد
نقط ��ة جمهول ��ة عل ��ى خارطة الع ��امل ،لون
ب�شرت ��ه او جن�س ��ه او دين ��ه او حزب ��ه...
كان يكف ��ي ان ��ه �شهيد دافع ع ��ن جمد بالده
وكرامة �شعبه!
كانت �أقد�س كلم ��ات ذاك العهد اجلميل ،ما
كان يرم ��ز اىل مع ��اين ال�سل ��م والت�ضامن
والإخ ��اء ،وح ��ق التح ��رر وال�سي ��ادة
واالنعتاق من كل ا�شكال الظلم واال�ستغالل
والتمييز .ويف بالد الرافدين كان التوحد
يف بوتقة الأمل ،ير� ��ص �صفوف اجلميع.
كان القوم ��ي والبعث ��ي والوطن ��ي ورجل

لقد شهدت األربعينيات
والخمسينيات ،نهضة
متوهجة ،على كل صعيد.
فالحركة الوطنية تكاملت
بروافدها ،القومية العربية،
والكردية ،والديموقراطية:
الحزب الوطني
الديموقراطي ،واالستقالل،
والتحرر الوطني ،والحزب
الشيوعي ،والحزب
الديموقراطي الكردستاني
الدي ��ن والداعي ��ة لل�سل ��م ي�سج ��ن بتهم ��ة
ال�شيوعية والأفكار الهدامة.
ويف من ��ايف الوطني�ي�ن ،كان ال�س ��كان
يحت�ضنون املنفيني ،ال يعرفون او ي�س�ألون
ع ��ن اديانه ��م او قومياته ��م او مذاهبهم او
انتماءاتهم او عقائدهم ،ان جمرد التعرف
عل ��ى هويته ��م ك�سجن ��اء ر�أي �سيا�سي�ي�ن،
كاف لأق�صى عطاء وحماية ورعاية.
ٍ
هكذا كان �أهلنا يف لواء الرمادي ،يف هيت
وعن ��ه وراوة ،ويف اجلن ��وب والو�س ��ط،
ويف ال�سج ��ون واملعتق�ل�ات ،حي ��ث كانت
«املواطنة العراقي ��ة» هوية الكل وهواهم.
يف زم ��ن الرومان�سي ��ة الثوري ��ة ذاك ،كان
التداف ��ع بني اجلموع ،لت�ص ��در املظاهرات
واملواك ��ب واالعت�صامات �سبي�ل ً�ا للبطولة
والوطني ��ة والإيثار وال�شه ��ادة و�إخال�ص ًا
لل ��ذات وللهوي ��ة ووقاي ��ة للآخري ��ن م ��ن
الر�صا�ص!
يف حلظ ��ة غ ��در تاريخ ��ي مريب ،ب ��د�أ ذلك
الزم ��ن ،ين�س ��ل ويخف ��ت لهيب ��ه� ،شيئ� � ًا
ف�شيئ ًا ..ثم لينطفئ.
لكنه ،وي ��ا للعيب ،مل ينطفئ بفعل ال�صدفة
املح�ضة ،بل كان يف �أ�سا�س انطفائه خراب
الوعي!

استحالة النكوص

كان �صعب� � ًا عل ��ى نزيه ��ة الدليم ��ي ،وه ��ي
ت�ش ��رف عل ��ى الثمانين ��ات� ،أن تتحم ��ل
نكو�ص� � ًا ،او اعرتاف� � ًا بانطف ��اء

المناضلة

لق ��د اجت ��ازت نزيه ��ة كل مراح ��ل احلري ��ة
الت ��ي كان ��ت هاج�سها منذ ريع ��ان �صباها.
فاندفع ��ت مثل ربي ��ع احلي ��اة يف دروبها،
منا�ضل ��ة كر�س ��ت ع�شقه ��ا ملث ��ل احلري ��ة
والعدالة وامل�ساواة.
ويف دربه ��ا ال�ش ��اق واملتقط ��ع بحواج ��ز
الكراهي ��ة ،كراهي ��ة �أنظم ��ة اال�ستب ��داد
و ا لتخل ��ف

المقاربات المضيئة

كما نحن ،مل تت�شرب ذاكرة نزيهة الدليمي
�سوى اللحظ ��ات واملقاربات امل�ضيئة التي
اقرتن ��ت ب�سن ��ة والدته ��ا وم ��ا تاله ��ا م ��ن
�سنوات وعقود.
ورمب ��ا يكم ��ن يف ه ��ذا� ،س ��ر ن�شوته ��ا،
وا�ستع�صائها على فق ��دان الثقة ،و�سريان
الأم ��ل يف روحه ��ا ،حتى �أنه ��ا خ�شعت يف
حلظ ��ة ف ��رادة م�ضيئ ��ة يف �ص�ل�اة مناجاة
ملثله ��ا العلي ��ا! مل تك ��ن ه ��ي وحده ��ا ،كلية
اليق�ي�ن مب ��ا اعتنق ��ت ،فقد كان ه ��ذا �سوية
جمايليه ��ا مم ��ن تفتح ��وا عل ��ى الأمل دون
�أن يتقبلوا ب�أي �شكل كان تدني�سه ب�شكوك
رثة ،ال ت�صمد �أمام الإميان املطلق.
وغ ��اب عنها وعنا ،نحن جي ��ل التوهج� ،أن
هذا التمن ��ع ،والإطالق ،وراح ��ة البال ،ما
هي �إال �أ�سا�س اخلطيئ ��ة التي بددت الأمل
نف�سه ،ولو �إىل حني!
هل كان �ضياعنا يكمن يف حلظة اندفاعتنا
الأوىل غ�ي�ر الواعي ��ة� ،إىل العامل احل�سي،
ع ��امل ال ��روح واجل�س ��د واالفرتا�ض ��ات
ال�سعيدة حيث تتلقفن ��ا يد «الداية» التي ال
تب�شب� ��ش يف �آذاننا بغري كلم ��ات االحتفاء
والتمنيات؟
وم ��ا الذي يف و�سعه ��ا �أن تفع ��ل غري ذلك،
ويف نف�سه ��ا ال تع ��ي ،ونح ��ن ننف�ص ��ل عن
م�شيمتن ��ا� ،س ��ر التناق� ��ض املح�ي�ر ال ��ذي
يظ ��ل م�ضم ��ر ًا يف �أعماقن ��ا البعي ��دة ،بني
�صرخة الوالدة ،وفرحة االبتداء الإن�ساين
الغام�ض!
نزيه ��ة الدليم ��ي ع ��ادت اىل الوط ��ن ،وهو
يغ ��رق ،وت�ستب ��اح كراماته ويتي ��ه �أبنا�ؤه
غرب ��اء بال �أوط ��ان ،يهيم ��ون يف كل مكان
م�شردي ��ن ،كتب عليهم احلرم ��ان والب�ؤ�س
يف زمن يعيث فيه الف�ساد وي�ست�شري ،يف
كل م�سامة من ج�سد دولتنا.
منزو غريب
تع ��ود نزيهة الدليمي �إىل حلد ٍ
بعد ان ظل ��ت تتمنى حتى �آخ ��ر حلظة ،ان
تكحل عينيها مبر�أى وطنها امل�ستباح.
لع ��ل يف غفوته ��ا ،وق ��د ع ��ادت را�ضي ��ة
مر�ضي ��ة ،راحة بال له ��ا ،مت�ضي يف �سرب
الأبدية ،دون �أن ترى الكالب تنه�ش حلمنا
وتهر�س عظامن ��ا وتعلق دم خرية �أبنائنا،
وتل ��ف �أ�شالءنا مب ��زق و�أ�سم ��ال الطائفية
الرثة ...يا للعار!...
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يف وحداني ��ة مغلق ��ة على ما نح ��ن فيه من
اغ�ت�راب عما يدور حولنا ،وم ��ا ينبغي �أن
نكون عليه من دراية وحراك.
كل ع ��امل الأم ��ل ،ال ��ذي يب�شرن ��ا باجلن ��ة
عل ��ى الأر�ض ،وي�صب ��ح «العام ��ل احلا�سم
يف تط ��ور الب�شري ��ة» يت� ��أكل م ��ن الداخل،
ويته ��اوى بنيان ��ه بفعل الإمي ��ان ال�ساذج،
واالغ�ت�راب ع ��ن احلي ��اة ،وبفع ��ل الرتهل
يف الفك ��ر واملمار�س ��ة ،والعجز ع ��ن ر�ؤية
اجلدي ��د املتناق� ��ض يف جوه ��ره ،مث ��ل كل
اال�شي ��اء واملكونات ،مث ��ل الطبيعة نف�سها
التي تتجدد بفعل تناق�ضاتها.
ومل تك ��ن �أوهامن ��ا جمرد �أ�ضغ ��اث �أحالم،
او حل ��م ليل ��ة �صي ��ف .فمعج ��زات اخلل ��ق
واالبتكار يف ذاك الع�صر خرقت كل ما هو
م�أل ��وف ومقد�س �سطحي ،فها هو االن�سان
يط ��وف يف م�س ��ار وهم ��ي «ح ��ول الك ��رة
االر�ضية» وها هي �آ�سيا وافريقيا و�أمريكا
الالتينية تتحرر وها هي الرثوات ترتاكم
يف عامل الأغنياء لت�صبح الأ�صفار متاهات
ع�صية على الفهم ،وها هي املجاعة والفقر
والأوبئ ��ة والأمرا� ��ض الفتاك ��ة تنت�شر يف
م�ساح ��ات �شا�سع ��ة يف افريقي ��ا و�ضي ��اع
�أخرى يف العامل.
وتندل ��ق االخرتاع ��ات مث ��ل ال�ش�ل�االت...
احلا�س ��وب واوتو�س�ت�رادات املعرف ��ة
واالت�ص ��االت تزده ��ر م ��ع ات�س ��اع رقع ��ة
الأوزون وتف�شي اجله ��ل والأمية وازدياد
البطالة و�إبادة ثروات الطبيعة.
وعل ��ى امت ��داد العق ��ود ال�ست ��ة م ��ن القرن
الع�شري ��ن ،تتالت املعج ��زات واملنجزات،
وا�ستمر نهو�ض الب�شرية ،وتعددت مرافئ
الأم ��ل ،لتج ��دد �أحالمن ��ا بع ��امل ال ينح ��در
وال ين�سل ��خ ع ��ن القيم التي �أخ ��ذت ت�سمو
باالن�سان ،خال ��ق القيم كلها ،ع ��امل تت�سيد
في ��ه ال�شعوب ،وحت ��دد م�صائرها ب�إرادتها
احلرة.
يومها كان العراق يغ ّذ ال�سري ،ويندفع غري
مبال بالت�ضحيات ،متح�صن ًا بوحدة ارادة
ال�شع ��ب وبالع ��زم عل ��ى تق ��دمي منوذج ��ه
اخلا�ص للتحرر والتطور.

وحررتها م ��ن التجريب والتقليد ،وعمقت
�أ�صالته ��ا ،و�ش ��ددت مالم ��ح عراقيته ��ا
بخط ��وط وتعوي ��ذات ال�ت�راث و�أل ��وان
دالالت احلا�ضر.
و�شق ��ت ال�سينما مع «�سعي ��د افندي» رحلة
م�شاه ��دة ال ��ذات املتوثب ��ة �إىل اجلدي ��د،
وهك ��ذا �أ�ض ��اءت الأن ��وار ،امل�س ��ارح.
واحت�ش ��دت اجلامع ��ات ،الت ��ي �ضم ��ت
جي ��ل ال�شب ��اب املندفع نحو العل ��م والعمل
الوطني ،ب�أبرز املربني املتنورين التواقني
�إىل حت�ص�ي�ن رج ��االت امل�ستقب ��ل باملعرفة
العلمية ،والثقافة الوطنية التقدمية.
ويف امل�صانع واملوانئ واملرافئ واحلقول،
نه� ��ض العم ��ال والفالح ��ون جتمعه ��م
الأخوة ،وامل�صالح امل�شرتكة ،فالفالح �أخو
الفالح ،وحليفهم العام ��ل واملثقف «وردة»
على �صدوره ��م! والتحمت �صفوف ه�ؤالء
جميع ًا م ��ع اجلي�ش لت�صنع مع� � ًا ثورة 14
متوز  1958.ومع ه ��ذه الثورة بد�أ �شوط
دموي ،ظل ينزف حتى اليوم.

االمل ،ولو اىل حني .كان م�ستحيال عليها،
وهي ت�سرتجع �شريط ذكرياتها ،ومراحل
تكونه ��ا ون�ضوجه ��ا وانتمائه ��ا ،وحت ��ول
قناعاتها وما اعرتاها من ترددات و�شكوك
�إىل �إمي ��ان مطل ��ق ،ان تنكف ��ئ او ان تقبل
بالهزمي ��ة وان بدت م�ؤقت ��ة ،او بالرتاجع
باملعايري التاريخية اخلادعة.
يف مثل عمرها وقد �أنهكتها الغربة ،بعد �أن
نال منها تعب ال�صراع وتقلبات احلياة ،مل
تلتفت �إىل املا�ض ��ي �إال لت�سري عن نف�سها،
وت�ستن�سخ منها كل ما هو م�ضيء ،جميل،
واع ��د ،يتح ��رك كم ��ا ل ��و كان حي ��اة راهنة
متدفق ��ة باحلــيوية والوع ��د ،ومل يكن من
�سوّ يته ��ا �أن تلط ��خ �أي �صفحـ ��ة فيه ��ا ،كما
يفع ��ل اله ��واة ،الذي ��ن و�ضعته ��م ال�صدفـة
على طريق هواها.
كي ��ف كان لها ان متعن الفك ��ر ،وقد جففت
ال�شيخوخ ��ة والإح�سا� ��س بالنهاي ��ة ،وم ��ا
تبقى م ��ن بريق الأمل ،يف �أ�سباب اخلراب
ال ��ذي ح � ّ�ل يف الع ��راق ،وال�ضي ��اع ال ��ذي
يعي�ش فيه العامل من حولها؟
�أي عبء ثقيل مرهق كان عليها �أن تتحمله،
وه ��ي ت ��رى مظاه ��ر االنهي ��ار ترتاك ��م،
و�شظاي ��ا الي�أ� ��س تتناث ��ر مث ��ل الطاعون،
ت�صيب م ��ن كانت ترى فيهم ،مرافئ ،يغفو
املتعب ��ون خائ ��ري الق ��وى عن ��د �ضفافه ��ا
لي�سرتجع ��وا قواهم ث ��م لينه�ضوا بعد ذلك
من الرماد كالعنقاء!
يف تل ��ك اللحظات ،التي يختلط فيها خيط
الي�أ� ��س بالأم ��ل� ،أكرمته ��ا الدني ��ا بانطفاء
ذاكرته ��ا! �ص ��ارت تتح�س� ��س الأ�شي ��اء
واحل ��ركات والنا� ��س بعينيه ��ا وبعاطفتها
اجليا�ش ��ة .لق ��د فقدت ذاكرته ��ا ...ون�سيت
م ��رة واحدة و�إىل الأبد ما ي�شي باخلراب،
ورمب ��ا تنا�ست هي عن عم ��د الف�سحة التي
تف�صله ��ا ع ��ن كل م ��ا ه ��و �ساب ��ق للحظتها
الراهن ��ة ،لتظ ��ل �صافي ��ة الإح�سا� ��س يف
�أعماقه ��ا ،مثل م ��ن ينكر م ��وت مع�شوقته،
ويظل ي�صلي يف حمرابها!
هك ��ذا تخط ��ت نزيه ��ة الدليم ��ي ،حمن ��ة
الإح�سا� ��س باالنك�س ��ار والف�ش ��ل وتبع�ث�ر
االم ��ل ،ولوع ��ة التن�ص ��ت م ��ن بعي ��د على
ن ��داءات اال�ستغاثة م ��ن �سباي ��ا الوح�شية
التي داهمت وطنه ��ا ،ودعاءات امل�ستباحة
دما�ؤه ��م على ايدي املجدف�ي�ن بالقيم ،وهم
يقذفون بع�ضه ��م بع�ض ًا بالكت ��ب املقد�سة،
ويرتا�شقون بالآي ��ات الكرمية ،ويحرفون
معانيه ��ا ،لتمنحهم حق القتل على الهوية،
وتهج�ي�ر النا�س م ��ن مرابعه ��م ،والتفريق
بينهم ،طوائف ومذاهب و�أعراق ًا وع�شائر
وم�شارب.

املتعاقب ��ة ،التقطت ق�ضية امل ��ر�أة ،ق�ضيتها
ه ��ي ككينون ��ة م�أ�س ��ورة ،وحولته ��ا م ��ع
جمايليه ��ا �إىل حرك ��ة ظل ��ت تك ��ر وتلتحم
م ��ع كل الق ��وى احلية يف املجتم ��ع لتنتزع
باملعاناة والت�ضحي ��ات الواعية ،حقها يف
ان تكون حرة الإرادة ،مت�ساوية احلقوق،
�إح ��دى �ضفت ��ي املجتم ��ع ب�ل�ا �أي قي ��د او
متييز.
غ ��دت الدليم ��ي وه ��ي يف ريع ��ان ال�شباب
م�ضمخ ��ة بع ��ز الن�ض ��ال ،وه ��ي �شيوعي ��ة
يقينية الهوى ،اجتازت حمن احلياة ،رمز ًا
للمر�أة وه ��ي تتحدى ،لتتحرر وتت�ساوى،
وا�صبح ��ت يف حلظ ��ة �أم ��ل ،اول وزي ��رة
عراقي ��ة وعربية حتولت من ف ��رد حر� ،إىل
ظاهرة لتجلي الإرادة اجل�سورة.
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الشهيدة بنت الهدى  ..أشهر مفقودة عراقية

صبيحة الشيخ داود ..رائدة النهضة النسوية في العراق

د .صاحب الحكيم
�أخت ال�شهيد ال�سي ��د حممد باقر ال�صدر،
وكان ��ت ت�سك ��ن مع ��ه يف بي ��ت متوا�ضع
لي�س ملك ًا له ��م يقع يف حملة العمارة يف
مدينة النجف الأ�شرف ،وهي حملة ت�ضم
�أكرث بيوت العلماء ...
و لدت يف الكاظمية عام 1938
وتلقب بـ (بنت الهدى)
م�ؤلفة وكاتبة و�شاعرة وباحثة ومف�سرة
القر�آن،
وكان ��ت ت�ش ��رف عل ��ى مدار� ��س الإم ��ام
اجلواد يف الكاظمية والنجف الأ�شرف.
اعتقل ��ت بعد يوم واحد فق ��ط من اعتقال
�أخيها االعتق ��ال الأخري (حيث اعتقل يف
ال�ساع ��ة الثالثة من بعد ظهر يوم ال�سبت
 19جم ��ادي الأول � 5 ،إبري ��ل ني�س ��ان
 )1980واعتقل ��ت يف نف� ��س الوق ��ت من
يوم الأحد  6ني�سان  1980وذلك من قبل
مدي ��ر �أمن النجف الأ�ش ��رف املدعو (�أبو
�سعد) ومعه ج�ل�اوزة الأمن منهم املدعو
(�أب ��و �شيماء) معاون ��ه  ،واملدعو يون�س
ال�شمري وهو معلم �صبيان �أ�صبح مديرا
للتعلي ��م (وقد قتل باالنتفا�ض ��ة ال�شعبية
يف �شعبان �آذار .)1991
وج ��اء اعتقالهم ��ا بعد �أن بقي ��ا يف البيت
حت ��ت الإقام ��ة اجلربي ��ة ملدة تق ��رب من
( )10ع�شرة �أ�شهر انتهت بيوم اعتقالهما،
وال يعرف بال�ضبط متى بد�أ احتجازهما
يف البيت والذي تعر�ضا فيه �إىل اجلوع
والعط�ش  ،والإرهاب امل�ستمر .
و�أحتج ��زت �أمهم ��ا بن ��ت ال�شي ��خ عب ��د
احل�س�ي�ن �آل يا�س�ي�ن ،وه ��ي م ��ن العائلة
املعروف ��ة يف مدينة الكاظمية ،والأم هي
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�أخ ��ت املرح ��وم ال�شي ��خ حممد ر�ض ��ا �آل
يا�سني العامل املعروف،
واحتج ��زت� ،أم جعف ��ر ،زوج ��ة ال�شهي ��د
حمم ��د باق ��ر ال�ص ��در ،وه ��ي بن ��ت �صدر
الدين ال�ص ��در ،و�أمها �صفية بنت ال�شيخ
ح�س�ي�ن القم ��ي م ��ن العلم ��اء ،واحتج ��ز
جعف ��ر حممد باق ��ر ب ��ن ال�شهي ��د ال�صدر
معهم كذلك.
وبع ��د اعتقالها يف  6ني�سان ،كان �أخوها
يف تلك اللحظة مقي ��دا يف مديرية الأمن
العامة ببغداد..
نقل ��ت ف ��ورا �إىل بغ ��داد حت ��ت حرا�س ��ة
م�ش ��ددة ،ومن ذل ��ك اليوم ال يع ��رف �أحد
معرفة حقيقية عن م�صريها،
�أما �أخوها فق ��د �أعيدت جثته �إىل النجف
يف اليوم التايل.
وتق ��ول خال ��دة عب ��د القه ��ار "�أمينة �سر
مكتب �صدام التكريت ��ي اخلا�ص"؟؟ ب�أن
الأخ الأكرب ل�صدام (الذي مل تذكر ا�سمه)
جاء ببنت الهدى �إىل الق�صر اجلمهوري
ب�صحبة �شخ� ��ص ا�سمه (عزي ��ز) ف�إنهال
عليها بال�ضرب املربح ..
وكان ��ت الدم ��اء ت�سي ��ل م ��ن ر�أ�سه ��ا
ووجهها،ثم �أقتيدت �إىل غرفة ال�سكرتري
الأول حي ��ث �ضرب ��ت وعذب ��ت ،وق ��د
�سمعته ��ا تتل ��و الآية ال�شريف ��ة "ما يفتح
الله للنا�س من رحمة فال مم�سك لها ".
ث ��م دخ ��ل �ص ��دام عليه ��ا فقام ��ت بتالوة
�آي ��ة �أخرى من القر�آن الك ��رمي ،مما �أثار
�سخطه ب�شدة حيث قام بنف�سه ف�ضربها..
كما تقول.
وتق ��ول الكاتب ��ة " ث ��م �أوع ��ز �ص ��دام

التكريتي �إىل نائبه ع ��زت الدوري بقتل
املفك ��رة الإ�سالمي ��ة بنت اله ��دى فخرت
هي الأخرى �صريعة " ..
وي�ؤكد �شاهد عيان �آخر �ساهم يف عملية
الدف ��ن على �أن �آث ��ار التعذيب واحلروق
كان ��ت بادي ��ة على ج�س ��د ال�سي ��د ال�صدر
و�شع ��ره وحليت ��ه ،وكذل ��ك احل ��ال م ��ع
�شقيقت ��ه التي �أحرق �شع ��ر ر�أ�سها ب�شكل
كامل،
وظه ��رت بق ��ع احل ��روق واجلراح ��ات
العميقة يف ج�سدها.
وح ��ول ه ��ذا املو�ض ��وع احل�سا�س هناك
روايتان:
الأوىل تق ��ول ب� ��أن ال�شقيق�ي�ن دفنا معا،
وال ��ذي ق ��ام بدفنهم ��ا حت ��ت �إ�ش ��راف
ال�سلط ��ة ،ه ��و دفان جنفي مع ��روف ،ثم
قام ��ت ال�سلط ��ات ب�إخ ��راج جثمانيهم ��ا ـ
�س ��ر ًا ـ ودفنهم ��ا يف م ��كان �آخ ��ر جمهول
متام ًا..
الثاني ��ة �أن جثمان �آمن ��ة ال�صدر مل ي�ؤت
ب ��ه �إىل النج ��ف ،ومل يدف ��ن م ��ع جثمان
�أخيها ،وال يعلم م�صريه..
�أقول:
ومن هن ��ا يظهر االخت�ل�اف يف الأخبار،
وعدم وجود دليل قطعي،
�أو �شاه ��د �أو �أك�ث�ر عل ��ى �أن �آمنة ال�صدر
قد �أعدمت.
ولكن �إعالم املعار�ضة العراقية وخا�صة
الإع�ل�ام الإ�سالمي منه ي�ؤكد ويف جميع
م�ستويات ��ه وقنواته عندم ��ا يتحدث عن
املحن ��ة فيق ��ول �أن �آمن ��ة ق ��د �أعدمت،

ويق ��رن ا�ست�شهاده ��ا با�ست�شه ��اد �أخيها
ال�سي ��د حمم ��د باق ��ر ال�ص ��در وك�أن ��ه من
امل�سلمات ؟
وتق ��ول ال�سي ��دة �أم فرق ��ان يف كتابه ��ا
(بطل ��ة النج ��ف ال�شهي ��دة العامل ��ة بن ��ت
الهدى) حول �إعدامها:
" ....ولك ��ن نقل ��ت يل �إح ��دى الن�س ��اء
قائل ��ة �إن م�ساع ��د مدي ��ر الأم ��ن (�أب ��و
�شيماء) �صديق �إخوتي..
وبع ��د ا�ست�شهاد املرج ��ع ال�شهيد ال�صدر
و�شقيقت ��ه الفا�ضل ��ة ..ج ��اء لزيارتن ��ا،
وبع ��د حديث جرى كنت �أ�سمع ما يدور،
وو�ص ��ل احلدي ��ث �إىل ال�سي ��د ال�ص ��در
و�أخته..
 �س�أله �أخي قائ�ل�ا ملاذا قتلتم هذه املر�أةما ذنبها؟
 �أجاب �أبو �شيماء قائ ًال :نحن مل نقتلهاولكنن ��ا �أر�سلناها �إىل بغ ��داد وهم الذين
قتلوها..
 ولك ��ن �أخربك ��م �إين �أ�سم ��ع عنك ��م �أنفاطم ��ة الزه ��راء بنت النب ��ي ولها مكانة
يف نفو� ��س امل�سلم�ي�ن وهيب ��ة يف قلوب
ال�صحاب ��ة وكذل ��ك زينب �أخ ��ت احل�سني
(ع)..
�إال �إين حينم ��ا جاءوا بجثم ��ان العلوية
�أخذين الف�ضول لأرى وجهها..
وم ��ا �أن فتح ��ت القن ��اع حت ��ى �سرت يف
ج�سمي ق�شعريرة  ،ووقف �شعر ج�سدي
هيب ��ة ورهبة مم ��ا جعلني �أعي ��د القناع
على ذل ��ك الوجه الذي �شع ن ��ورا قتل به
ف�ضويل و�شل يداي..

�أح�س�س ��ت حينه ��ا �أنه ��ا والل ��ه فاطمة �أو
زينب..
كتبت الآن�سة �آمنة ال�صدر يف الع�شرينات
م ��ن عمره ��ا يف جملة الأ�ض ��واء (والتي
كن ��ت حم ��ررا متطوع ��ا وم�س� ��ؤوال ع ��ن
ال�صفح ��ة الطالبية فيه ��ا وكان �صاحبها
ال�صدي ��ق املفق ��ود يف زنزان ��ات البع ��ث
العراق ��ي ال�شي ��خ كاظ ��م احللف ��ي) ع ��ام
. 1959
ومن م�ؤلفاتها� :أمر�أتان ورجل ،الباحثة
ع ��ن احلقيق ��ة ،الف�ضيل ��ة تنت�ص ��ر وق ��د
ترجمت ه ��ذه الكت ��ب الث�ل�اث �إىل اللغة
االنكليزية من قبل ال�سيدة ن � .سلطان .
وله ��ا كذل ��ك كت ��ب  :اخلال ��ة ال�ضائع ��ة،
و�ص ��راع م ��ن واق ��ع احلي ��اة ،وكلم ��ة
ودع ��وة ،ولقاء يف امل�ست�شف ��ى ،وليتني
كنت �أعلم ،ومذكرات احلج،
كم ��ا �أن لها م ��ن الكتب املخطوط ��ة� :أيام
املحنة
و�شرعت بتف�سري القر�آن الكرمي ،لكنها مل
تكمله ،حيث اعتقلت وفقدت بعد ذلك.
لق ��د طبع كت ��اب (الباحثة ع ��ن احلقيقة)
وهي حتت احلج ��ز الإجباري يف البيت
م ��ع �أخيه ��ا وعائلت ��ه ،حي ��ث طلب ��ت من
ال�سي ��دة �أم فرق ��ان �أن جتلب لها الن�سخة
املطبوع ��ة للإطالع علي ��ه  ،حيث مل تكن
قد ر�أتها مطبوعا قبل هذا ب�سبب احلجز
(�أم فرقان بطلة كربالء)
د�.صاحب احلكيم
مقرر حقوق الإن�سان يف العراق
ع�ض ��و جمل� ��س حق ��وق الإن�س ��ان الأمم
املتحدة جنيف

مير بصري
اذا ذك ��رت النه�ش ��ة الن�سائي ��ة يف
العراق ف�ل�ا ريب انها تق�ت�رن با�سم
االديبة احلقوقي ��ة �صبيحة ال�شيخ
احم ��د ال ��داود رائ ��دة الدرا�س ��ة
الن�سوي ��ة العالي ��ة وم�ؤلف ��ة كت ��اب
«اول الطريق».
ول ��دت �صبيح ��ة ابنة احم ��د ال�شيخ
داود (ال ��ذي ا�صبح فيم ��ا بعد وزير
االوق ��اف) يف بغ ��داد �سن ��ة .1912
واقي ��م يف بغ ��داد يف �شباط 1922
املهرج ��ان االدب ��ي املع ��روف با�سم
�س ��وق ع ��كاظ ،فدعي ��ت وه ��ي فتاة
�صغ�ي�رة اىل متثي ��ل دور ال�شاع ��رة
اخلن�س ��اء ،فاعتل ��ت ظه ��ر جم ��ل
والقت ق�صيدة .قال امني الريحاين
يف كتاب ��ه «مل ��وك الع ��رب» (اجلزء
الثاين)« :اقام جماعة املعهد العلمي
�سوق عكاظ يف عا�صمة العبا�سيني،
وكان ��ت اول حفلة باهرة فريدة بعد
التتوي ��ج ،ح�ضره ��ا جالل ��ة املل ��ك
في�ص ��ل ،فجل� ��س يف ف�سط ��اط ب�ي�ن
النخيل ي�سم ��ع ال�شع ��راء ين�شدون
واخلطباء يخطبون .وكان ق�س بن
�ساع ��دة يف مقدمة اخلطب ��اء ميثله
اح ��د ال�صبي ��ان االذكي ��اء ،وكان ��ت
اخلن�ساء يف طليع ��ة ال�شعراء تتلو
ق�صيدتها احدى االوان�س امل�سلمات
�سافرة �صافنة.»..
وتخرج ��ت �صبيح ��ة ال�شي ��خ داود
يف دار املعلم ��ات االبتدائية فعينت
معلم ��ة يف املدار� ��س الر�سمي ��ة يف

ساهمت في النهضة النسائية فاشتركت في المؤتمر النسائي االول الذي عقد ببغداد في
تشرين االول  1932واختيرت سكرتيرة له والقت محاضرة عن حقوق المرأة المسلمة.
واشتركت بعد ذلك في المؤتمر النسائي العربي في بغداد (اذا  ،)1952وكانت لها جهود
مذكورة في الجمعيات الخيرية كالهالل االحمر وحماية االطفال الخ.
ايل ��ول  .1927ثم انتم ��ت اىل كلية
احلق ��وق �سن ��ة  ،1936فكانت اول
فت ��اة وط� ��أت اقدامه ��ا ه ��ذا املعهد.
ومل ��ا تخرج ��ت بع ��د ارب ��ع �سنوات
عين ��ت مفت�ش ��ة يف وزارة املع ��ارف
(ايل ��ول  )1940فمدر�س ��ة ب ��دار
املعلمات االبتدائي ��ة (�أيار .)1950
ونقلت �سنة  1956ع�ضوا مبحكمة
االحداث ،فظل ��ت فيها حتى اعتزلت
اخلدم ��ة يف كان ��ون الث ��اين �سن ��ة
 ،1970وان�صرف ��ت اىل ممار�س ��ة
املحام ��اة والفت كتاب «جتربتي يف
ق�ضاء االحداث».
�ساهم ��ت يف النه�ض ��ة الن�سائي ��ة
فا�شرتك ��ت يف امل�ؤمت ��ر الن�سائ ��ي
االول ال ��ذي عقد ببغداد يف ت�شرين
االول  1932واخت�ي�رت �سكرت�ي�رة

ل ��ه والق ��ت حما�ض ��رة ع ��ن حق ��وق
امل ��ر�أة امل�سلم ��ة .وا�شرتك ��ت بع ��د
ذل ��ك يف امل�ؤمت ��ر الن�سائ ��ي العربي
يف بغ ��داد (اذا  ،)1952وكان ��ت
له ��ا جه ��ود مذك ��ورة يف اجلمعيات
اخلريي ��ة كالهالل االحم ��ر وحماية
االطفال الخ.
وو�ضع ��ت كتابه ��ا «اول الطري ��ق»
اىل النه�ض ��ة الن�سوي ��ة يف الع ��راق
( ، )1958كت ��ب مقدمت ��ه من�ي�ر
القا�ض ��ي ،فق ��ال« :وكان ��ت م�ؤلف ��ة
الكتاب ��ة اال�ست ��اذة �صبيح ��ة ال�شيخ
داود ،ع�ض ��و حمكمة االحداث ،اول
فت ��اة دخلت كلي ��ة يف العراق ،وهي
كلية احلقوق ،با�ستثناء فتاة اخرى
دخلت كلية الطب ،وكنت انذاك عميد
كلي ��ة احلق ��وق .وق ��د وجدت

فيها الن�شاط واالن�صراف التام اىل
الدرا�س ��ة والتتب ��ع  ،فتو�سمت فيها
كل اخل�ي�ر ،وحد�ست انه ��ا �ستكون
القدوة ال�صاحلة الخواتها الفتيات
العراقيات .وقد �صدق حد�سي ،كما
انها قررت ان تقوم بخدمات �صاحلة
يف املجتم ��ع الن�س ��وي يف العراق،
وانه ��ا �ستن�ش ��ر م�ؤلف ��ات وابحاث ��ا
علمي ��ة .فكان ما ح ��زرت ،فقد كتبت
ابحاثا يف موا�ضيح خمتلفة ن�شرت
يف املج�ل�ات واجلرائ ��د ،وكان �آخر
م ��ا وقف ��ت علي ��ه م ��ن ثم ��ار اعمالها
كتابها «اول الطريق»...
وق ��د دفعني اىل كتابة ه ��ذه املقدمة
قي ��ام ال�صل ��ة الوثيق ��ة بينن ��ا� ،صلة
ا�ست ��اذ خمل� ��ص مع تلمي ��ذة جنيبة
وفي ��ة .فقد

ق�ضي ��ت يف تدري�سه ��ا م ��ع زمالئها
ارب ��ع �سن ��وات يف كلي ��ة احلق ��وق،
وه ��ي الفت ��اة الوحي ��دة ب�ي�ن نح ��و
الف طال ��ب يحرتمونها وحترتمهم
ويق ��درون ن�شاطها و�سعيها ،وتقدر
ادبهم وح�سن �سريم معها على وجه
امل�ساواة واحلرمة املتبادلة.»..
توفيت �صبيحة ال�شيخ داود ببغداد
يف  11ت�شرين الثاين .1975
كان ��ت �صبيح ��ة ال�شي ��خ داود ابن ��ة
رج ��ل دي ��ن مثق ��ف ع�ص ��ري النزعة
ات ��اح له ��ا الدر� ��س واالنخ ��راط يف
�سلك التعليم والق�ض ��اء .فاذا ذكرت
باحث ��ة البادي ��ة ومي زي ��ادة وهدى
�شع ��راوي يف م�صر فال ب ��د من ذكر
قرينتهن �صبيحة يف العراق.
كان له ��ا �صال ��ون ادب ��ي يعق ��د كل
ا�سبوع يف داره ��ا املطلة على دجلة
فيح�ضره رجال الف�ضل وال�صحافة
واالدب وال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي.
وق ��د زارت االقطار العربي ��ة مرارا
وات�صلت برائدات النه�ضة الن�سوية
فيها .قال جعفر اخلليلي ان �صبيحة
مت�أنق ��ة يف لبا�سه ��ا� ،صريح ��ة يف
قوله ��ا ،ي ��كاد ل�سانها ينط ��ق بكل ما
يف �صدرها� ،صبيح ��ة الوجه حلوة
ال�شمائ ��ل بعيدة عن التكلف اىل حد
معقول.

عن كتاب اعالم االدب في
العراق الحديث الجزء الثاني
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من زمن التوهج

في (اذا االيام اغسقت) ..
حياة شرارة  ..صورة الواقع والحياة الروائية
االلتزام ..سياسيًا واجتماعيًا
ن�ش� ��أت «حي ��اة �ش ��رارة» يف ج ��و �أدب ��ي
�سيا�س ��ي ،و ت�ش ��بعت يف الأج ��واء الأدبية
و ال�سيا�س ��ية من ��ذ طفولتها ،فغر�س ��ت فيها
اللق ��اءات الأدبي ��ة التي كانت تق ��ام يف دار
والدناَ ،حبها و تتبعها �إىل الأدب و ال�ش ��عر
و الق�ص ��ة و الرواي ��ة و النق ��د .ف�أ�صبح ��ت
نهم ��ة يف الق ��راءة و ا�ستيع ��اب م ��ا كان ��ت
تقر�أه.
كما جعلته ��ا اللق ��اءات ال�سيا�سية ،تدرك و
ت�ؤم ��ن منذ نعومة �أظفارها� ،أن هنالك ظلم ًا
و �إجحاف� � ًا يف املجتمع من خالل ما تعر�ض
ل ��ه والدن ��ا ،من اعتق ��ال و �سج ��ن ،انعك�سا
بدورهم ��ا عل ��ى العائل ��ة �أي�ض� � ًا� .أدّت ه ��ذه
الأحداث بها� ،إىل البحث عن �أداة �أو منظمة
جتد فيها املنهاج املنا�سب الذي تتفاعل معه
ب�إث ��ارة �شعوره ��ا بالإجح ��اف ،و وج ��دت
يف احل ��زب ال�شيوعي تل ��ك الأداة املنا�سبة
الت ��ي كان ��ت تن�شدها .فانتم ��ت �إىل احلزب
ال�شيوع ��ي يف ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها،
و وج ��دت يف الفك ��ر ال�شيوع ��ي احلل ��ول
الت ��ي كان ��ت تتوق له ��ا يف تغي�ي�ر م�ستقبل
ال�شع ��ب ،وحل م�شاكل ��ه ،و االنتقال به �إىل
عامل �آخر ي�سوده العدل و الإن�صاف ،و هو
انتقال حمّ تم كما يعتقد احلزب ال�شيوعي.
فه ��ذا االنت�شاء باحلياة املوع ��ودة و احللم
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بخال� ��ص الب�شري ��ة م ��ن الب�ؤ� ��س و الإذالل
ه ��ي النظ ��رة اخلال�صي ��ة الت ��ي الذت به ��ا
املنظمات التقدمي ��ة ،لأنها تعطي ر�ؤية �إىل
امل�ستقب ��ل و خال�صها من الو�ضع الذي هي
فيه .و لأنه ��ا منظمات وا�ضحة يف منهجها
و هدفها ،فهي مريحة من الناحية النف�سية،
و بها �ضبط للذات و �إعطاء هوية.
يظه ��ر االلت ��زام يف املجتم ��ع ب�أ�ش ��كال
متعددة ،و كث�ي�ر ًا ما يكون مت�ضارب ًا �ضمن
املجتم ��ع الواح ��د .لأن نف�سي ��ة الإن�س ��ان
مركبة ،جتمع �أحيان� � ًا تناق�ض ًا بني االلتزام
و التف ��رد وكرام ��ة ال ��ذات .فهن ��اك االلتزام
الدين ��ي و الطائفي و القبل ��ي و ال�سيا�سي.
�أم ��ا االلت ��زام ال�سيا�سي فهو عل ��ى نوعني:
 - 1االلت ��زام ال�سيا�س ��ي ال�ص ��ارم ،ال ��ذي
يتمثل بحزب البع ��ث �أو احلزب ال�شيوعي
�أو الأح ��زاب الأ�صولي ��ة الأخ ��رى .ف�ل�ا
ميك ��ن للف ��رد يف ه ��ذا الن ��وع م ��ن االلتزام
ال�سيا�س ��ي �أو الدين ��ي ال�ص ��ارم� ،أن يخرج
عن قرارات احلزب ،و يتفرد عن الآخرين،
و �إمنا يجب �أن يك ��ون من �ضمن املنظومة
احلزبي ��ة و يتن ��ازل بذل ��ك ع ��ن �إرادت ��ه و
حريت ��ه .و ت�صب ��ح ال ��ذات خا�ضع ��ة لنظام
احلزب و ذلك وا�ضح يف جميع املجتمعات
ال�شمولي ��ة� – 2 .أم ��ا االلت ��زام الآخ ��ر فهو
االلت ��زام ال�سيا�سي العق�ل�اين ،الذي يتمثل

بالأح ��زاب الدميقراطية ،كاحلزب الوطني
الدميقراطي يف العراق .و يت�صف االلتزام
ال�سيا�س ��ي العقالين ،يف �أن ��ه ي�سمح للفرد
بالتفرد �ضم ��ن الت�ضامن االجتماعي ،و لذا
فانه يعتمد حرية امل�ساءلة و الت�سوية .فكل
ق�ضي ��ة معر�ض ��ة �إىل ت�سوي ��ة للتو�صل �إىل
حل ��ول ل�صالح الطرف�ي�ن ،و هو وا�ضح يف
�أح ��زاب الدول الغربية ،كما ن�شاهد ذلك يف
حزب املحافظني �أو حزب العمال يف �إنكلرتا
و �أحزاب ال ��دول الدميقراطية الأخرى يف
�أورب ��ا و �أمري ��كا ،لأنه ��ا جمتمع ��ات مدنية
ت�ؤم ��ن بالتعددية و تعتم ��د على تفرد الفرد
و ت�ضامنه يف املجتمع.
اللون الوردي لراجيف غاندي
و عندم ��ا زار راجي ��ف غان ��دي ،رئي� ��س
ال ��وزراء الأ�سب ��ق يف الهن ��د ،الوالي ��ات
املتح ��دة يف منت�ص ��ف الثمانيني ��ات�ُ ِ ،سئل
ع ��ن عالقت ��ه باالحت ��اد ال�سوفيت ��ي� ،إذ كان
االحتاد ال�سوفيتي يعترب �آنذاك رمز ًا لل�شر
يف عه ��د الرئي�س ريغن ،عندم ��ا �أطلق عليه
ا�س ��م « دولة ال�شر »� ،أجاب راجيف غاندي:
ال يوج ��د عندن ��ا لون ��ان فق ��ط ،الأبي� ��ض و
الأحم ��ر ،و �إمن ��ا عندن ��ا لون ثال ��ث ،و هو
اللون الوردي .و يعني بذلك احلل الو�سط
و الت�سوي ��ات ال�سيا�سي ��ة .يفتق ��د االلتزام
ال�سيا�س ��ي ال�ص ��ارم �إىل احل ��ل الو�سط

و ال يقب ��ل التعددية ،فحي ��اة الفرد خا�ضعة
للقرارات احلزبية ،و ال ميكنه احلياد عنها،
ب ��ل تبتلع �أيدلوجية احلزب الفرد و ي�صبح
�آل ��ة م�سخ ��رة بتطبيق ��ه لتل ��ك الأيدلوجية.
و ه ��ذا ما تعر�ض ��تْ له«حي ��اة» عندما كانت
ع�ضو ًا يف احلزب ال�شيوعي ،فكانت ُتطبق
كل م ��ا ميليه عليها احل ��زب من �أوامر .و مل
ت�شع ��ر يف ي ��وم من الأي ��ام ،بالتناق�ض بني
�إرادته ��ا و �إرادة احلزب �إال بعد مرور �أكرث
من عق ��د و ن�صف تقريب ًا ،بع ��د �أن ن�ضجت
فكري ًا و اعتزلت العمل ال�سيا�سي.

من موسكو الى بغداد

عندما عادت «حياة» من مو�سكو �إىل بغداد،
انخرطت يف �سلك التعليم اجلامعي ،و لكن
مل مت ��ر �إال ب�ضعة �أعوام حت ��ى مت ت�سيي�س
التعلي ��م الع ��ايل ،م ��ن قب ��ل ح ��زب البع ��ث
ال ��ذي �سيطر على جميع مراف ��ق الدولة ،و
ن�ص ��ب نف�سه املمث ��ل ال�شرع ��ي لل�سلطة ،و
ّ
تعر� ��ض �أ�سات ��ذة اجلامعة و منه ��م «حياة»
�إىل �ضغ ��وط �شدي ��دة و تهدي ��د مل�ستقبلهم،
و وجدوا �أنف�سهم �أمام خيارين ال غري� ،أما
ترك اجلامعة �أو االنتماء �إىل حزب البعث.
و نتيجة ملثل هذا ال�ضغط ال�سيا�سي ،انتقل
بع� ��ض الرفاق م ��ن االلت ��زام ال�شيوعي �إىل
االلت ��زام

بلقيس شرارة
الآخ ��ر ،و ذل ��ك عندما وج ��دوا �أن التزامهم
الأول يتعار� ��ض مع م�صلحته ��م .و تلونوا
ب ��كل الأل ��وان املمكن ��ة ،و �أ�صبح ��وا جزءا
م ��ن القطي ��ع ال ��ذي اخ ��ذ ي�صف ��ق و يعزف
حلن احلزب الواح ��د و الر�ؤية ال�شمولية،
كالأ�ست ��اذ «وج ��دي» يف رواي ��ة « �إذا الأيام
�أغ�سقت» حيث �أ�صب ��ح من مثقفي ال�سلطة،
و تنازل بذل ��ك عن وظيفة املثق ��ف امل�ستقل
و املق ��اوم ملج ��رى الأحداث الت ��ي تفر�ضها
عليه ال�سلط ��ة يف الكلية .لأن الأ�ستاذ الذي
�ص ��ار ع�ضو ًا يف حزب البعث �أ�صبح يتمتع
برات ��ب �أعل ��ى و امتي ��ازات كب�ي�رة ،و�ألقي
عل ��ى عاتق ��ه ال ��دور الأمن ��ي و البولي�س ��ي
ال ��ذي ي�ؤديه العمي ��د �أو رئي� ��س الق�سم يف
الكلية كما هو وا�ضح يف رواية « �إذا الأيام
�أغ�سقت».
و لك ��ن «حي ��اة» مل ت�سمح له ��ا كرامتها التي
مت�سك ��ت به ��ا كتم�س ��ك ال�شع ��رة ب�أه ��داب
العني ،باالنتقال من التزام �إىل التزام �آخر،
لأن االلت ��زام عندها هو مقيا�س �أخالقي ،و
ظل ��ت م�ستقلة يف موقفه ��ا البعيد عن ت�أييد
ال�سلطة و عن املثقفني التابعني لها ،مقاومة
ل�ض ��روب الت�سل ��ط يف جمي ��ع �أ�شكال ��ه ،و
الزمتها الكرام ��ة كظلها ،حتى يف الظروف
القا�سي ��ة الت ��ي عنه ��ا .و مع ��روف �إن الفئة
املثقفة هي الفئة الأوىل التي تتعر�ض عادة

الصورة الروائية

جن ��د ذل ��ك وا�ضح� � ًا يف رواي ��ة « �إذا الأيام
�أغ�سق ��ت» يف �سلط ��ة و �سط ��وة العمي ��د
التع�سفي ��ة ،حي ��ث تنتق ��ل ه ��ذه النزع ��ة
الت�سلطي ��ة �إىل ر�ؤ�س ��اء الأق�س ��ام ،ث ��م
الأ�سات ��ذة و الطالب ،فه ��ي �سلطة تراتيبية
هرمي ��ة� ،أو تدرج هرمي م ��ن الأوامر التي
ال يج ��وز تخطيه ��ا ،و اخل ��روج عنه ��ا يف
الفك ��ر امللتزم .و اله ��دف الرئي�س يف الفكر
املوحّ ��د و املجتم ��ع ال�شمويل ه ��و �إ�سكات
املثقف امل�ستقل ،و ذلك وا�ضح يف الإرهاب

على الرواية

عر�ض ��ت «حي ��اة» ع ��دد ًا متنوع� � ًا م ��ن
ال�شخ�صي ��ات و الأبط ��ال يف روايته ��ا،
ي�ت�راوح عدده ��م عل ��ى �س ��ت و ع�شري ��ن
�شخ�صي ��ة .و كل واح ��د ه ��و ن�سي ��ج م ��ن
ع ��دة �شخ�صي ��ات يف املجتم ��ع اجلامعي و
العراق ��ي .و ل ��ذا ت�ؤل ��ف كل �شخ�صي ��ة يف
الرواية ،تركيب ًا و مزيج ًا لهذه ال�شخ�صيات
الت ��ي ال متث ��ل �شخ�صي ��ة معين ��ة بال ��ذات،
�صوّ رته ��ا الكاتب ��ة م ��ن خ�ل�ال مالحظته ��ا
الدقيق ��ة ،للواق ��ع الذي عا�شت ��ه ،و �أ�ضافت
�إلي ��ه من جتربته ��ا ال�شخ�صية و مالحظتها
للواق ��ع .فالكاتب يب ��د�أ ب�صياغة الكلمات و
اجلم ��ل و يحبكه ��ا يف ن�سيج مت�ي�ن .ي ّكون
�شخ�صيات ��ه و ي�ش ّكل �أبطاله كعجينه� ،أثناء
عملية االبتكار ،يدخل يف �أعماق نف�سيتها،
فيعريها تارة ،و يلب�سه ��ا من خياله �ألوانا،
و ظ�ل�ا ًال خمتلف ��ة ت ��ارة �أخ ��رى ،فتظهر لنا
�شخ�صيات حي ��ة ناب�ضة باحلي ��اة .لذا فان
رواي ��ة « �إذا الأيام �أغ�سقت» رواية واقعية،
�أحداثه ��ا م ��ن �صل ��ب احلي ��اة اليومي ��ة ،و
لي�س هنالك ت�صعي ��د روائي لأثاره م�شاعر
الق ��ارئ ،و �إمن ��ا يع ��رف الق ��ارئ نهاي ��ة
الرواي ��ة من ��ذ ال�صفح ��ات الأوىل .و لي� ��س
هنال ��ك مفاج� ��آت مذهل ��ة �أو �أح ��داث عنيفة
متطرف ��ة �أو عق ��دة مت�أزمة ،كم ��ا هي احلال
يف الق�ص�ص البولي�سية مث ًال ،و لكن هنالك
�سرد للأحداث من خالل �شخ�صيات الرواية
الت ��ي ي�ص ��ل بع� ��ض �أبطاله ��ا �إىل حلظ ��ات
التم ��زق و االنهي ��ار ،و ذل ��ك عندم ��ا تتمزق
املفاهي ��م و ت�ضيع القيم بعنف غري معقول،
من خالل حادث ��ة �أو عمل يكون ال�سبب يف
تقوي�ضه ��ا .ا�ستطاع ��ت الكاتب ��ة م ��ن خالل
مالحظته ��ا الدقيق ��ة� ،أن ت�ص ��ور الإذالل و
الإهان ��ات اليومي ��ة الت ��ي كان يتعر�ض لها
�أ�سات ��ذة و موظف ��و اجلامع ��ة ،ب�إ�صغائه ��ا
و م�شاركته ��ا �أحاديثه ��م ،الت ��ي ت ��دور ع ��ن
كيفي ��ة احل�ص ��ول عل ��ى امل ��واد الغذائية ،و
القلق الذي كان ي�ساورهم عندما يعجزون
ع ��ن �س ��د رم ��ق عائالته ��م ،و ا�ضطراره ��م
لبي ��ع �سياراتهم� ،أو العم ��ل ك�سواق تك�سي
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ج�سدت «حي ��اة» براويتها حقيق ��ة الأ�ستاذ
ال ��ذي كان رم ��ز ًا �إىل املعرف ��ة و العل ��م ،و

عرضت «حياة» عددًا متنوعًا
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لل�ضغ ��ط ال�سلطوي يف املجتمع ال�شمويل.
و م ��ا يه ��م ال�سلط ��ة امل�ستبدة ه ��و �إخ�ضاع
�ضمائر تل ��ك الفئة �أو تهديدها مبعي�شتها و
�شل تفكريها .و ال تخاف ال�سلطة امل�ستبدة
عل ��ى �شرعيته ��ا �أك�ث�ر م ��ن املثق ��ف احل ��ر
امل�ستقل التفكري الذي ي ّك ��ون خطر ًا عليها،
و التاريخ مملوء بال�شواهد على ذلك.
احلزب ال�شمويل واحلياة اجلامعية
ل ��ذا قا�س ��ت «حي ��اة» كث�ي�ر ًا يف حياته ��ا
اجلامعي ��ة ،عندم ��ا رف�ض ��ت االنتم ��اء �إىل
حزب البعث ،م�ؤكدة بحزم موقفها امل�ستقل
و التفرد ال ��ذي ال يتحمله الفكر التوحيدي
و الأنظمة ال�شمولية ،مما �أدى �إىل تعر�ضها
�إىل �صعوب ��ات ،و خلق م�ش ��اكل كثرية لها،
�أثن ��اء وجوده ��ا يف اجلامع ��ة .و عندم ��ا
ت�ضاعف العنف و ا�ضطهاد النا�س الذين ال
يخ�ضع ��ون �إىل فل�سفة حزب البعث يف تلك
الف�ت�رة� ،أتخذ ق ��رار بالتخل� ��ص من جميع
الأ�سات ��ذة الذين ال ينتم ��ون للحزب .كانت
«حي ��اة» عل ��ى ر�أ� ��س القائمة ،عندم ��ا نقلت
�إىل م�شروع �صناعي يف مدينة الديوانية.
و لك ��ن �أعي ��دت �إىل اجلامع ��ة بع ��د ف�ت�رة
ق�ص�ي�رة ،حي ��ث مل يج ��دوا �أ�ست ��اذا ي�شغل
من�صبها ،و لكنها تعر�ضت يف الوقت نف�سه
�إىل املراقبة الدائم ��ة من قبل مكتب �ضابط
�أم ��ن اجلامع ��ة ،و �أ�صبح ��ت م ��ن امل�شكوك
يف والئه ��م ،مب ��ا يف ذل ��ك فت ��ح الر�سائ ��ل
الت ��ي كان ��ت ُتبعث له ��ا من قب ��ل عائلتها .و
كان ��ت ُتقر�أ م ��ن قبل �ضابط �أم ��ن اجلامعة،
قب ��ل �أن تقر�أه ��ا «حي ��اة» ،بالرغم م ��ن �أنها
بدرج ��ة �أ�ست ��اذ� .إذ لي� ��س هنال ��ك قد�سية و
اح�ت�رام �أعز ما يخ�ص الف ��رد ،و هو قراءة
م�ضم ��ون الر�سائل اخلا�ص ��ة به ،و التدخل
بخ�صو�صيت ��ه ،به ��ذا ال�ش ��كل املف�ض ��وح و
الناب ��ي .و لأن الفك ��ر ال�شم ��ويل يفرت� ��ض
تنظيم� � ًا اجتماعي ًا موحّ د ًا و فك ��ر ًا موحّ د ًا،
ل ��ذا يطلب االلتزام ال�ص ��ارم ،و العمل على
خ�ض ��وع الآخري ��ن لأرادت ��ه .و يت ��م بذل ��ك
ا�ستغ�ل�ال الف ��رد و �سحق تف ��رده .فتفتي�ش
ر�سائ ��ل الأ�ساتذة هو جزء م ��ن الإجراءات
لتوحيد الفك ��ر ،و يعُترب خط ��ر ًا �أي �سلوك
خارج ع ��ن تفك�ي�ر املنظوم ��ة احلزبية ،بل
يعت�ب�ر ج�سم ��ا غريب ��ا ،يج ��ب مراقبت ��ه و
اقتالع ��ه و الق�ض ��اء عليه .وبذل ��ك حتولت
امل�ؤ�س�سات العلمية �إىل مراكز �أمنية �ضمن
اجلامعات و انت�ش ��ر فيها املخربون بحجة
حماية الأمن الوطني م ��ن الأعداء الذين ال
ي�ؤمنون بفل�سفة احلزب.

و االلتج ��اء �إىل العن ��ف ال ��ذي و�ص ��ل �إىل
قمت ��ه يف جامع ��ة املو�ص ��ل ،حي ��ث �أُف ��رد
�سج ��ن خا� ��ص يف داخل ح ��رم اجلامعة ،و
غ ��رف للتحقيق ،ملعاقب ��ة و �سجن الطلبة و
الأ�سات ��ذة امل�شكوك يف والئه ��م .و تعطينا
«حي ��اة» �صورة وا�ضحة ع ��ن ذلك اجلو ،و
الرقاب ��ة الذاتية ال ��ذي �أ�صبح يحملها الفرد
يف �ساح ��ة العم ��ل ،و اجلامعة ،يف رواية «
�إذا الأيام �أغ�سق ��ت» « :نحن نقول الآن نعم
عندم ��ا يرف�ض ذهننا فكرة �أو عم ًال مقرتح ًا
علين ��ا ،و نبت�س ��م عندما تتجه ��م نفو�سنا و
ترغ ��ب بالعبو� ��س ،و يل ��وح علين ��ا الهدوء
عندم ��ا يتملكن ��ا الغ�ض ��ب» (� ��ص .)182
�إن ��ه و�صف للهيمن ��ة الفوقي ��ة و الت�سلط و
اال�ستبداد و غياب العدالة ،يف كبت م�شاعر
و �أفكار املثق ��ف و خ�ضوعه التام ،و �سحق
للفكر ،لي�صبح �آلة م�سرية ،وظ ًال لل�سلطة.
�إيقاعات احلياة اليومية

يف �ساع ��ات فراغه ��م .و �أ�ضاف ��ت �إليه ��ا من
جتربتها عندما �شعرت بح�صار ال�سلطة لها
و �أغلقت �أبواب الن�شر �أمامها .و هو �أق�سى
�أن ��واع احل�ص ��ار عل ��ى الكات ��ب و امل�ؤلف.
و ل ��ذا عندم ��ا ِ ُ�سئ ��ل الأ�ست ��اذ «�أك ��رم» �أحد
�أبط ��ال الرواي ��ة� ،إن كان يوا�ص ��ل الكتابة؟
«�ستده� ��ش �إذا قلت لك �إنه ��ا �أ�صبحت ت�شبه
مي ��اه امل�ستنقع الراكد! م ��اذا تعني الكتابة
�إذا �أ�صبح ��ت بال غاية! �أعني �إذا مل ت�ستطع
�أن تن�شر ما تكتبه و تو�صله �إىل النا�س! ما
قيمته ��ا �إذا ظلت حمفوظة يف �أدراج مكتبك
�أو عل ��ى ال ��رف؟� ..إن كل ما ميك ��ن �أن �آمله
ه ��و �أن تن�شر نتاجي بعد موتي� ،إذا حالفها
احلظ! » (� ��ص  .)322ت�سجل هذه الرواية
الأجواء املعتمة ،اخلانق ��ة ،نف�سي ًا و فكري ًا
و �سيا�سي� � ًا و اقت�صادي� � ًا� ،أج ��واء غ�ي�ر
طبيعية مّر بها العراق ،وال زال يعاين منها
يف املرحل ��ة الراهنة ،خا�ص ��ة الفئة املثقفة
منه ��ا ،من املبدع�ي�ن و املفكري ��ن ،التي �أول
ما تطالها ال�سلطة� ،أن يكون هدفها الرئي�س
ه ��و �إ�س ��كات املثق ��ف يف جمي ��ع املجاالت،
و ي�شم ��ل البل ��دان الت ��ي حت ��ت حكوم ��ات
دكتاتورية.

�أ�صب ��ح �ألعوب ��ة بي ��د النظ ��ام .ف�ص ��ورت
ال�صراع النف�سي الذي يعانيه ،عندما ي�شعر
�أن ال كي ��ان له ،م ��ن خالل �أح ��داث الرواية
الت ��ي يتعر� ��ض له ��ا الأ�ساتذة م ��ن الإهانة
والإذالل ،يف انتظ ��ار فتح ب ��اب الكلية لهم،
و �إجباره ��م على اال�ش�ت�راك بامل�سريات ،و
الت�صفي ��ق عند ذكر �أ�سم رئي�س اجلمهورية
يف اجتم ��اع العمي ��د ،و �س ��وق الأ�ساتذة و
الطلب ��ة يف اال�شرتاك يف احل ��رب العراقية
الإيرانية ،و التدخل يف رفع درجات طالب
القب ��ول اخلا� ��ص .في�شعر الأ�ست ��اذ ب�صغر
�ش�أنه� ،أم ��ام ال�سلطة و �ضعفه و عدم قدرته
على �أن يق ��ف �أمام هذا التيار من الإرهاب.
كم ��ا تطرق ��ت الكاتب ��ة يف روايته ��ا� ،إىل
�أحداث رمبا يت�صوره ��ا القارئ البعيد عن
�أحداث العراق ،من �صنع اخليال ال �صلة لها
بالواق ��ع ،و ك�أنها تتح ��دث عن عامل غريب،
ال مي ��ت �إىل املجتمع ��ات املدني ��ة ب�صلة ،بل
عامل قائم بحد ذاته ،ل ��ه قوانينه و تعاليمه
اخلا�ص ��ة به� .إذ �أ�صدرت ال�سلطة ،مر�سوم ًا
�شمل ��ت امل�س�ؤولني ،من ال ��وزراء و ر�ؤ�ساء
الدوائ ��ر احلكومي ��ة و �أ�سات ��ذة اجلامع ��ة،
يف حتدي ��د وزنهم ،ح�س ��ب مقا�س �أ�صدرته
ال�سلط ��ة ،بالن�سب ��ة لط ��ول و وزن الفرد ،و
عليهم �أال يتخطوا ذلك املقا�س عندما يحني
موع ��د ال ��وزن ال�سنوي .و عندئ ��ذ يقادون
كم ��ا تق ��اد اخل ��راف �إىل امل�سل ��خ� .صوّ رت
«حي ��اة» القلق ال ��ذي ينت ��اب الأ�ساتذة قبل
ال ��وزن ،و �إح�سا�سهم بالذل فوق امليزان ،و
املعاناة النف�سية التي تهيمن عليهم ،عندما
يكت�شف ��ون �أنه ��م تخطوا ال ��وزن املطلوب،
في�شع ��رون �أن �سيف� � ًا م�سلط ًا عل ��ى رقابهم،
�سيف الإهانة والإذالل ،بتخفي�ض رواتبهم
ال�شهري ��ة ،و درجتهم الإداري ��ة و العلمية.
و و�صف ��ت �سيكولوجي ��ة ذل ��ك الف ��رد الذي
ا�سُ تل ��ب حقه حتى يف الت�ص ��رف يف بدنه،
علي ��ه �أن ين�ض ��وي حتت التعليم ��ات ،التي
ال تكتف ��ي بقولبة فك ��ره ،و�إمنا قولبة حجم
بدن ��ه .و �شعر بطل الرواية «نعمان» عندما
وج ��د �أن وزن ��ه �أق ��ل بن�صف كيل ��و غرام :
وك�أن حم ًال ثقي ًال حمله مدة طويلة قد �ألقي
ع ��ن كاهله .و لكنه �شعر �أي�ض ًا باالختناق و
الت�ص ��دع النف�سي بع ��د االنتهاء من الوزن،
فا�ضط ��ر �إىل القفز من ناف ��ذة الغرفة عندما
�سمح ��ت ل ��ه الفر�ص ��ة ،و عّرب ع ��ن �شعوره
يف الفق ��رة التالية�« :شعرتُ �أنني قفزت من
فوق ج ��دران �سج ��ن �إىل الف�ض ��اء الوا�سع
و ا�ستع ��دت حريتي املفق ��ودة ،و مل تعد يل
عالق ��ة بتلك البناية الت ��ي بدت يل خمتلفة،
عم ��ا يجاوره ��ا م ��ن عم ��ارات .ت ��وارى كل
القل ��ق و الرتق ��ب يف داخل ��ي ،و لكنن ��ي
مل �أع ��د �أن ��ا نف�س ��ي ،فق ��د ت�ص ��دع �شيء يف
�أعماق ��ي و انه ��ار ،و جثم ��ت �أنقا�ض ��ه على
م�شاع ��ري و بهت ��ت هويت ��ي ال�شخ�صي ��ة و
اتخذت �سم ��ات دخيلة عليها ،ال تن�سجم مع
�صفاته ��ا امل�ألوفة� .ألقي ��ت نظرة على املبنى
قب ��ل مغادرته ،كان عدد الأ�سات ��ذة قد �أزدا َد
في ��ه و كان ��وا يقف ��ون كالأ�س ��رى الذي ��ن ال
يعرف ��ون مت ��ى �ستنق�ضي حمنته ��م و يقرر

م�صريهم»(�ص .)162
ي ّع ��رف علم ��اء ال�سيكولوج ��ي� ،أن اخلوف
غري ��زة ت�ساعدن ��ا عل ��ى البق ��اء ،و نوع من
احل ��ذر عن ��د الإن�سان حينما يك ��ون م�صدر
اخل ��وف معروف� � ًا .فجميعن ��ا نخ ��اف لدغة
الأفع ��ى ،نح ��اول �أن نتجنبه ��ا لأنن ��ا نعل ��م
م�صدر اخلوف� .أم ��ا عندما تنت�شر «رائحة
اخلوف» بعموميته ��ا كما و�صفتها «حياة»،
ال ي�ستطع الف ��رد عندئذ ،يف اال�ستمرار يف
حياته اليومية ب�صورة طبيعية ،لأنه يجهل
م�ص ��در اخل ��وف ،فه ��و منت�ش ��ر يف الهواء
الذي ي�ستن�شقه يومي ًا ،عندئذ ي�صبح رعب ًا.
و الرعب ي�سيطر عادة تدريجي ًا على الفرد،
و ت�صب ��ح الرقاب ��ة الذاتية ج ��زء ًا من كيان
الفرد يف �ساحة العمل و اجلامعة و يرافقه
يف خمتل ��ف جم ��االت الوج ��ود و ي�سيط ��ر
عل ��ى نف�سيته حتى يف خل ��وة داره .هذا ما
ع�ّب�رّ ت عنه «حي ��اة» يف ت�صويرها للخوف
عندما ينقلب �إىل رعب� « :أطل اخلوف �أمام
ناظ ��ري يف البداي ��ة كربق خاط ��ف ي�سبي
الأب�صار ثم توارى .غري �أنه مل يَغِ ب نهائي ًا،
بل ظ ��ل يظهر بني �آون ��ة و �أخرى بدرجات
تختلف يف قوتها و ارتفاعها و عمقها .كان
يتخ ��ذ �ش ��كل دخان رم ��ادي كثي ��ف يلتف و
يت�صاع ��د يف دوائر مرئية ثم ينت�شر عر�ض ًا
و طو ًال ،و يت�سلل �إىل النفو�س و ينبت يف
حناياه ��ا و يرق ��د فيه ��ا و ي�ت�رك على نحو
مزم ��ن �آثا َره الرمادي ��ة الكابية» (�ص .)68
كم ��ا و�صفت يف فقرة �أخرى االختالف بني
اخل ��وف الغري ��زي و الرع ��ب .وعرب كتاب
غربي ��ون ع ��ن ه ��ذا الرع ��ب ال ��ذي مار�سته
بع� ��ض ال�سلط ��ات يف �أورب ��ا الغربي ��ة يف
عقد الثالثينيات ،كالكاتب �أل�شيكي«كافكا»،
كم ��ا عرب عنه ك ّتاب يف االحت ��اد ال�سوفيتي
كالكات ��ب الرو�سي«�صوجلينت�سن» يف عدد
م ��ن روايات ��ه .و عندم ��ا �سئ ��ل املو�سيق ��ار
الرو�سي «ج�ستاكوفيج» يف �إحدى زياراته
�إىل الوالي ��ات املتح ��دة :ب�أي درج ��ة ت�ضع
نف�س ��ك بالن�سب ��ة ل�ستال�ي�ن ؟ �أج ��اب� :أن ��ا
مبنزلة الدودة .بينما �أخذ التاريخ ين�سينا
دور �ستالني ّ
كمنظر �سيا�سي ،و لكن مبرور
الزمن �أ�صبح املو�سيقار «ج�ستاكوفيج» من
�أعظم م ��ا �أنتجته عبقرية الق ��رن الع�شرين
يف املو�سيقى.
مل ت�ستط ��ع �أن ت�ستمر «حياة» يف التدري�س
يف اجلامع ��ة بع ��د رف�ضه ��ا ب�إ�ص ��رار دائ ��م
االنتماء �إىل ح ��زب البعث ،و خ�سرت بذلك
عملها يف اجلامع ��ة و �أغلقت �أبواب الن�شر
�أمامه ��ا و وج ��دت جمي ��ع �أب ��واب العي� ��ش
مو�ص ��دة �أمامه ��ا� .أح�ست ب�أنه ��ا حما�صرة
من جميع اجلهات و �أنها تعي�ش يف �سجن،
و مل تبق له ��ا حتى كوة م�ضيئ ��ة ت�ساعدها
عل ��ى اال�ستمرار يف احلي ��اة .و لكنها �أنهت
كتاب ��ة رواي ��ة «�إذا الأي ��ام �أغ�سق ��ت» قب ��ل
رحيلها عن هذا العامل ب�أربعة �أ�شهر ،لترتك
لن ��ا وثيقة �أدبية �صريح ��ة عن تفرد الفرد و
بيان م�شاع ��ره ،و جمابهة حقيقية ل�سطوة
ال�سلطة على الفرد و �سحقه ،و هي �صراحة
مل تزل نادرة يف الأدب العراقي.
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ب ��د�أت احلرك ��ة الن�سوي ��ة العراقي ��ة
الن�ش ��اط االجتماع ��ي العلن ��ي من خالل
جمموع ��ة م ��ن الن�س ��اء املتعلم ��ات م ��ن
الطبق ��ة الأر�ستقراطي ��ة يف ت�أ�سي� ��س
�أول ن ��اد ن�سوي �أطلق علي ��ه �أ�سم (نادي
النه�ض ��ة الن�سائي ��ة) ع ��ام  ،1923ومن
�ضمنهن ال�سيدة نعم ��ة �سلطان حمودة،
ال�سي ��دة �أ�سم ��اء الزه ��اوي ،والآن�س ��ة
ح�سيبة جعفر ،والآن�سة بولينا ح�سون،
وعقي�ل�ات عب ��د الرحم ��ن احلي ��دري،
ونوري ال�سعيد ،وجعفر الع�سكري .
�ساهمت املر�أة يف املجال ال�صحفي عند
ظه ��ور اول جمل ��ة ن�سائي ��ة ( ليلى ) عام
 1923وكانت رئي�س ��ة حتريرها بولينا
ح�سون التي طالبت مبنح املر�أة حقوقها
ال�سيا�سي ��ة وب ��د�أ ت�أ�سي� ��س املنظم ��ات
الن�سائي ��ة اخلريية مثل اله�ل�ال االحمر
وجمعية حماية االطفال وجمعية بيوت
الأمة وجمعية البيت العربي .
كان ��ت اول طبيب ��ة عراقي ��ة عينته ��ا
وزارة ال�صحة ،ارمني ��ة ،هي الدكتورة
�آنا�ستيان ،وهي اول فتاة عراقية دخلت
كلي ��ة الطب يف بغ ��داد وتخرج ��ت فيها
�سنة . 1939
الدكت ��ورة �سانحة �أمني زك ��ي اول فتاة
م�سلم ��ة تدخ ��ل كلي ��ة الطب ول ��دت عام
 1920وتعترب واحدة من بناة ح�ضارة
العراق .
الدكت ��ورة �سلوى عبد الل ��ه م�سلم وهي
اول طبيب ��ة �صابئي ��ة مندائية تخرجت
ع ��ام  1956وكان ��ت مث ��ال االخ�ل�اق
والطيب ��ة املندائية ومتي ��زت بخدماتها
االن�ساني ��ة يف جم ��ال الط ��ب الع ��ام
والن�سائية والوالدة .
يف مطل ��ع الأربعيني ��ات دخل ��ت امل ��ر�أة
احلي ��اة ال�سيا�سي ��ة بت�أ�سي� ��س اللجن ��ة
الن�سائي ��ة ملكافح ��ة الفا�شي ��ة وكان ��ت
ت�ض ��م ب�ي�ن �صفوفه ��ا الطبق ��ة الواعي ��ة
م ��ن املثقف ��ات ومت ا�ستب ��دال ا�س ��م هذه
اجلمعي ��ة �إىل ا�س ��م الرابط ��ة الن�سائية
وا�ص ��درت يف عام  1947جمل ��ة با�سم
«حتري ��ر امل ��ر�أة» اال انه ��ا اغلق ��ت بع ��د
�صدور عددين منها فقط. .
�أول م ��ن تخرج ��ت يف كلي ��ة احلق ��وق
�صبيحة ال�شيخ داود عام  1941ولعبت
دورا ريادي ��ا اجتماعي ��ا يف النه�ض ��ة
الن�سوي ��ة العراقي ��ة ؛ فق ��د �شارك ��ت يف
خمتل ��ف اجلمعي ��ات اخلريي ��ة كالهالل
االحم ��ر واالم والطف ��ل واالحت ��اد
الن�سائ ��ي ؛ و�ساهم ��ت يف كث�ي�ر م ��ن
امل�ؤمترات الن�سوي ��ة واالن�سانية داخل
العراق وخارجه ؛ فكان ��ت �صوتا امينا
دلل عل ��ى رفعة امل ��ر�أة وتقدمها و�صدق
كفاحه ��ا من اجل امل�س ��اواة يف احلقوق
والواجبات .
ع ��ام  1945ت�أ�س�س ��ت جمعي ��ة امل ��ر�أة
العراقي ��ة املناه�ضة للفا�شي ��ة والنازية
برئا�س ��ة عفيف ��ة ر�ؤوف ،وع�ضوي ��ة كل
م ��ن نزيه ��ة الدليم ��ي وروز خ ��دوري
وفكتوري ��ا نعم ��ان وعفيف ��ة الب�ست ��اين

و�أمين ��ة الرح ��ال و�سعدي ��ة الرح ��ال
ونظيمة وهبي .
رب املحامية �أمينة الرحال �أول �إمر�أة
تعْت ُ
متار� ��س مهنة املحاماة يف العراق حيث
انه ��ا تخرج ��ت يف كلية احلق ��وق (كلية
القانون) �سنة  1943وعملت يف مكتب
املحامي عبدالرحم ��ن خ�ضر ويقال انها
كان ��ت �أول �إم ��ر�أة يف الع ��راق تت ��وىل
قيادة �سيارة .
املحامي ��ة الثاني ��ة يف الع ��راق فه ��ي
املحامي ��ة �أديبة طه ال�شبل ��ي التي قبلت
يف كلي ��ة احلق ��وق �سن ��ة  1949وبع ��د
التخ ��رج عمل ��ت يف املحام ��اة وفتح ��ت
مكتب� � ًا خا�ص ًا لها يف عمارة اخلالين يف

�شارع الر�شيد ببغداد .
�ساهم ��ت امل ��ر�أة العراقي ��ة ب ��دور فاع ��ل
وممي ��ز يف وثب ��ة كان ��ون الث ��اين ع ��ام
 1948ال�سق ��اط معاه ��دة بورت�سم ��وث
وال نن�س ��ى (عدوي ��ة الفلك ��ي) حينم ��ا
تقدمت املتظاهرين ،حاملة علم العراق،
وق ��د تعر�ض ��ت الن�س ��اء لالعتق ��ال كم ��ا
�ساهم ��ت الن�س ��اء يف انتفا�ض ��ة اكتوبر
ع ��ام  1952وبلغ ع ��دد املعتقالت جراء
ذلك  150امر�أة .
وبتاري ��خ  1952 /3 /10ت�أ�س�ست �أول
منظم ��ة دميقراطي ��ة جماهريي ��ة با�س ��م
رابط ��ة الدف ��اع ع ��ن حقوق امل ��ر�أة ومن
اب ��رز م�ؤ�س�ساته ��ا  :الدكت ��ورة نزيه ��ة

الدليم ��ي  ،الدكت ��ورة روز خ ��دوري ،
�ساف ��رة جمي ��ل حاف ��ظ  ،خ ��امن زهدي ،
�سامل ��ة الفخ ��ري  ،زكي ��ة �شاك ��ر  ،زكي ��ة
خريي وانا مبجل بابان .
عين ��ت د .نزيه ��ة الدليم ��ي �أول وزي ��رة
عام  1959وتعترب �أول وزيرة بالوطن
العرب ��ي وه ��ي الوزي ��رة الت ��ي اثبت ��ت
امل�ساواة بني االنثى والذكر قانون ًا .
احت�شد جمهور غفري يف ملعب الك�شافة،
من ّ
ع�شاق فريق ال�شرطة و�أن�صار نادي
اجلي� ��ش .كان ذل ��ك ع�ص ��ر اجلمع ��ة يف
الراب ��ع والع�شري ��ن من ت�شري ��ن الثاين
(نوفم�ب�ر) وخالل ��ه ج ��رت اول مب ��ارة
ن�سوية مك�شوفة بك ��رة القدم بني فريق

عبد الكناني

كل ّيت ��ي الرتبية الريا�ضي ��ة وفريق ك ّلية
العلوم .
القا�ضية ال�سي ��دة زكية ا�سماعيل حقي،
اول قا�ضية يف الع ��راق ورئي�سة احتاد
ن�ساء كرد�ستان حتى عام .1975
وال ين�س ��ى التاري ��خ بط�ل�ات الريا�ض ��ة
�سلمى اجلبوري واميان �صبيح واميان
الرفيع ��ي وبا�سم ��ة بهن ��ام والع ��داءة
العراقية �إميان عبد الأمري يف م�سابقات
رك�ض ال� �ـ 100مرت حواجز ،يف 14,41
ثانية.
و دور كل م ��ن زكي ��ة العبايج ��ي و�ساملة
اخلف ��اف وفائزة النج ��ار و�سهيلة كامل
�شبيب ونهى النج ��ار يف ت�أ�سي�س نادي
الفتاة العراق ��ي يف اخلم�سينيات وكان
للهيئ ��ة االداري ��ة والالعب ��ات دور كبري
يف رف ��د احلرك ��ة الريا�ضي ��ة وتطورها
ويف جم ��ع التربع ��ات بع ��د ح ��رب
 1967واي�صاله ��ا اىل املخيم ��ات يف
االردن و�سوري ��ا وزي ��ارة اجلرحى يف
امل�ست�شفيات وتوزيع الهدايا عليهم .
ويف جمال الر�سم برز ا�سم نزيهة �سليم
 ,اكمل ��ت درا�سته ��ا بالر�سم ع ��ام 1947
وتخرج ��ت يف معه ��د الفن ��ون اجلميلة
وكان ي�شار لر�سومه ��ا وقابليتها الفنية
العالي ��ة وه ��ي �شقيق ��ة الفن ��ان الراح ��ل
جواد �سليم .
ال�شاعرة ن ��ازك املالئكة ولدت يف بغداد
علم و�أدب
عام  . 1923ون�ش�أت يف بيت ٍ
 ،يف رعاي ��ة �أمه ��ا ال�شاع ��رة �سلمى عبد
ال ��رزاق �أم نزار املالئك ��ة و�أبيها الأديب
الباح ��ث �ص ��ادق املالئك ��ة وتخرج ��ت
فيها ع ��ام  1944بدرج ��ة امتياز من دار
املعلمني العالية،
ث ��م توجه ��ت �إىل الوالي ��ات املتح ��دة
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أوائل العراقيات..
أول طبيبة عراقية تتخرج عام ..1939
وحكاية جمعية تحرير المراة

الأمريكي ��ة لال�ست ��زادة من مع�ي�ن اللغة
االنكليزي ��ة و�آدابه ��ا ع ��ام  1950جتيد
م ��ن اللغ ��ات الإجنليزي ��ة والفرن�سي ��ة
والأملاني ��ة والالتيني ��ة  ،بالإ�ضاف ��ة �إىل
اللغة العربية ،
وحتم ��ل �شه ��ادة اللي�سان� ��س باللغ ��ة
العربي ��ة م ��ن كلي ��ة الرتبي ��ة ببغ ��داد ،
واملاج�ست�ي�ر يف الأدب املق ��ارن م ��ن
جامعة و�سكون�سن يف �أمريكا .
ال�شاع ��رة رب ��اب الكاظم ��ي ول ��دت يف
القاهرة وهي ابنة ال�شاعر عبد املح�سن
الكاظم ��ي  .بد�أت ت�شع ��ر يف �سن مبكرة
كانت تكتب ع ��ن الوطنية وحب الوطن
.
ابته ��اج عط ��ا ام�ي�ن ول ��دت يف بغ ��داد
 1927لقب ��ت ب " بلبلة العراق الفريدة
"  1943التحقت باجلامعة يف القاهرة
ث ��م ح�صل ��ت عل ��ى لي�سان� ��س اداب ث ��م
ماج�ست�ي�ر" �شع ��ر الع ��راق  "1957دْو
خيال خ�صب يف االدب وال�شعر .
يف ميدان ال�شعر املنظوم برزت (�سافرة
جميل حافظ) �شاعرة هادئة لها �ضربات
ايقاعية يف جل ق�صائدها ،وجيدها ذلك
الذي كانت تقوله يف املنا�سبات .
ال�شاعرة اجلريئة واال�ستاذة الدكتورة
(عاتك ��ة وهبي اخلزرج ��ي) التي ولدت
يف بغ ��داد  ،1924وتخرج ��ت يف دار
املعلمني العالية �سنة  ،1945ثم ح�صلت
عل ��ى الدكت ��وراه م ��ن ال�سورب ��ون يف
باري� ��س ،وقد ا�ص ��درت ثالث ��ة دواوين
�شع ��ر هي(انفا� ��س ال�سح ��ر ،1963 -
القاه ��رة) و (لأالء القم ��ر ، 1965 -
القاه ��رة ) و( ان ��واف الزه ��ر 1975 -
الكويت) ،كما ا�صدرت م�سرحية �شعرية
بعنوان جمنون ليلى نهجت يف كتاباتها
نهج امري ال�شعراء احمد �شوقي ويتميز
�شعرها باللون الق�ص�صي.
مليعة عبا�س عمارة ولدت عام  1929فى
بغداد تخرجت ف ��ى دار املعلمني العالية
ع ��ام  . 1950عمل ��ت مدر�س ��ة ف ��ى دار
املعلمات الأولي ��ة  ،وفى ثانويات بغداد
�إىل �أن تقاعدت فى ال�سبعينيات للتفرغ
حلياته ��ا الأدبي ��ة وال�شعري ��ة .ا�شتغلت
ف ��ى �أوا�س ��ط ال�سبعيني ��ات ف ��ى منظمة
اليون�سك ��و  .ن�شرت الكثري من نتاجها ،
منذ كانت طالبة فى دار املعلمني العالية
فى �أكرث م ��ن �صحيفة وجملة عربية من
دواوينه ��ا ال�شعري ��ة الزاوي ��ة اخلالي ��ة
. 1960
ال�شاع ��رة العراقي ��ة مقبول ��ة احلل ��ي
ول ��دت  1929وانتظم ��ت يف كلية امللكة
عالية ببغ ��داد تخرجت فيها �سنة 1953
مي�ل�ادي ثم عينت مدر�س ��ة للغة العربية
يف دي ��اىل يف متو�سط ��ة املقدادي ��ة مدة
ث�ل�اث �سنني و ع ��ادت بعده ��ا للتدري�س
يف بغ ��داد يف ثانوي ��ة احلريري للبنات
و بقي ��ت مدر�سة فيها حت ��ى وفاتها عام
 1979وديوانه ��ا احل ��ب الكب�ي�ر ال ��ذي
ا�ش ��ار الي ��ه بع� ��ض الباحث�ي�ن ق ��د كان
املتوق ��ع ان يطب ��ع اال ان ه ��ذا مل يحدث
ولقد اح�س ��ن الدكتور احمد حميد كرمي
�صنعا يف جمعه ما ا�ستطاع من �شعرها
املن�ش ��ور يف تل ��ك ال�صح ��ف واملج�ل�ات
وذل ��ك يف عمله دي ��وان مقبول ��ة احللي
‘درا�سة وجمع وحتقيق ‘يف جملة كلية
العلوم اال�سالمية –جامعة بغداد .
�صروف العبي ��دي التي اكملت درا�ستها
يف دار املعلم�ي�ن االبتدائي ��ة ولدت �سنة
 ،1937له ��ا ديوان �شع ��ر ا�صدرته �سنة
.1955
�أم�ي�رة ن ��ور الدي ��ن ولدت �سن ��ة 1925
والتحقت بجامعة القاهرة �سنة ،1943
ونال ��ت �شه ��ادة املاج�ست�ي�ر �سنة 1957

عن ر�سالتها املو�سومة (ال�شعر ال�شعبي
العراقي يف العراق االو�سط)
ـ برز يف ف�ت�رة اخلم�سينيات يف بغداد،
ا�سم االختني( فطينة النائب) (�شاعرة )
و(ماه ��رة النائب) (قا�ص ��ة ) ولها اخت
ثالث ��ة ا�سمه ��ا (�سامي ��ة النائ ��ب) كان ��ت
تنظم الزجل وال�شعر العامي .
وق ��د �شبهه ��ن اال�ست ��اذ الدكت ��ور �صفاء
خلو�ص ��ي يف مق ��ال كتب ��ه يف جمل ��ة
العربي �سنة  1960بالثالوث االنكليزي
 برونت ��ي � Bronteشارل ��وت و�آنواميل ��ي .كانت ماهرة تتخ ��ذ لها �شهرة
(النق�شبن ��دي) متي ��زا له ��ا ع ��ن �شه ��رة
النائب.
برزت (امال االوقاتي) يف ترجمة ق�صة
(مرحبا ايه ��ا احلزن) ت�ألي ��ف (فران�سو
�ساغان) من الفرن�سية اىل العربية.
انتقلت القا�صة (ديزي االمري) بابداعها
الق�ص�ص ��ي ومواهبه ��ا الكتابي ��ة يف
الق�صة والرواي ��ة اىل االجواء العربية
ي ��وم اخت ��ارت ب�ي�روت �سكن ��ا وموطنا
ثانيا لها.
ام ��ا (مديح ��ة بح ��ري) فقد كان ��ت كاتبة
م ��ن الط ��راز االول �سكن ��ت باري� ��س يف
منت�صف االربعينيات وكانت من �أوائل
ال�سي ��دات العراقي ��ات اللوات ��ي عمل ��ن
عل ��ى ال�ساح ��ة االوربية حي ��ث افتتحت
و�أدارت حم�ل�ات للكواف�ي�ر ،كم ��ا كانت
دائم ��ة االت�ص ��ال باملج�ل�ات الن�سوي ��ة
واملنتدي ��ات الثقافي ��ة ،وم ��ن مقاالته ��ا
املبكرة يف جريدة امليثاق مقا ًال بعنوان
(يف �سبي ��ل الوط ��ن علموا �أبن ��اء الأمة
الت�ضحي ��ة) ال�ص ��ادرة يف الأول م ��ن
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كانون الثاين �سن ��ة ..1935كما ن�شرت
يف املو�ض ��وع نف�سه مبنا�سبة ا�ست�شهاد
الطياري ��ن العراقي�ي�ن اخلم�س ��ة كل من
الآن�س ��ة (حليم ��ة ر�ؤوف) والآن�س ��ة
(رزينة الزهاوي)..
ب ��رزت القا�ص ��ة (نزه ��ة غ ��امن) ح�ي�ن

�أ�ص ��درت �أول جمموع ��ة ق�ص�ص لها يف
الع ��راق بعن ��وان (امل ��ر�أة املجهولة) يف
بغداد �سنة .. 1934
كما ن�شرت يف ال�صحف مقاالت متنوعة
كل م ��ن (حمي ��دة احلبي ��ب) �سنة 1940
و(افتخ ��ار الو�سوا�س ��ي) �سن ��ة 1947

و(حربية حممد) �سنة .1953
خريي ��ة املن�ص ��ور  -امل ��ر�أة العراقي ��ة
الوحي ��دة التي وجلت مي ��دان االخراج
ال�سينمائ ��ي وبرع ��ت في ��ه وقدم ��ت
فيلم�ي�ن روائي�ي�ن طويل�ي�ن وع�ش ��رات
االفالم الق�ص�ي�رة ا�ضافة �إىل م�سل�سلني
تلفزيونيني .
ويف جم ��ال الأع�ل�ام برز ا�س ��م فكتوريا
نعم ��ان يف ع ��ام  1941دخل ��ت كلي ��ة
احلق ��وق وكان ��ت م ��ع زميلتيه ��ا �سمية
الزهاوي ونزيهة فرج الطالبات الثالث
الوحيدات يف الدفعة من جمموع مئتي
طال ��ب .وح ��دث ان ا�ستم ��ع اليه ��ا مدير
اذاع ��ة بغ ��داد ،ح�س�ي�ن الرح ��ال ،تلق ��ي
كلمة يف حف ��ل بالكلية ،ف�أعجب بالقائها
ودعاها للعم ��ل يف ق�سم االخبار .وبهذا
ا�صبحت اول مذيعة عراقية عام ،1943
و�ص ��ل �صوته ��ا اىل امل�ستمع�ي�ن مرتني
كل ي ��وم ،يف ن�شرت ��ي الرابع ��ة ع�ص ��را
والثامنة م�ساء.
م ��ن املربي ��ات الفا�ض�ل�ات يف جم ��ال
التعليم واخلدمة العامة ،برزت (رفيعة
اخلطي ��ب) و(�سليم ��ة زيت ��ون) وام ��ت
�سعي ��د وافتخ ��ار الو�سوا�س ��ي و�سع ��اد
االوقات ��ي وغني ��ة الكاط ��ع و�ص ��دوف
الكاظمي وراجحة الدوري .
وا�سماء اخرى كثرية حفرت على تراب
الوط ��ن ذكري ��ات جميل ��ة ال تن�س ��ى يف
املج ��االت العلمي ��ة والثقافي ��ة واالدبية
والرتبوي ��ة وال�سيا�سي ��ة ط ��وال ه ��ذه
ال�سنني واليوم ا�صبحت ت�صفق وتقول
نع ��م مل ��ا ميلى عليه ��ا او تبتع ��د منزوية
يف البي ��ت او تقف على ا�س ��وار الوطن
ودموعها ت�سيل .
هذه امل ��ر�أه التي تربي االجيال وت�صنع
الق ��اده متى يعود ا�سمه ��ا المعا يرفرف
عاليا بعيدا ع ��ن كل ا�شكال العنف الذي
تتعر�ض له لتهمي� ��ش دورها او ح�صره
باالجناب او بالغاء الفكر ,
لن تعود اال بعد ان يتم احداث تغيريات
جمتمعي ��ة مهم ��ة ت�ؤم ��ن ب ��دور امل ��ر�أة
بامل�شاركة وامل�ساواة والعدالة والق�ضاء
عل ��ى كل الأ�ساليب التي تقيدها وتعامل
ك�أن�سانة لها احلق يف احلياة ,
لتع ��ود رمزا للوط ��ن وعنوان ��ا لكرامته
ومربية الابنائه
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عمارة (زها حديد) ..واقعية الفضاء االفتراضي
د.خالد السلطاني
ثم ��ة �شع ��ور خا� ��ص وا�ستثنائ ��ي ،ينت ��اب
امل ��رء ،عندما يج ��ول يف ف�ض ��اءات واقعية،
�سب ��ق وان تع ��رف عليه ��ا افرتا�ض ��ا ً ع�ب�ر
خمطط ��ات معماري ��ة م�شغول ��ة ه ��ي اي�ض ��ا
ب�ش ��كل ا�ستثنائ ��ي .وهذا ما يح� ��س به زائر
التو�سع ��ة اجلدي ��دة ملتح ��ف " اودغوبغو "
 ،Ordrupgaardالواق ��ع يف �شم ��ال
�ضواحي العا�صمة الدامنركية – كوبنهاغن،
وامل�صمم م ��ن قبل املعمارية العراقية اال�صل
ذات ال�شهرة العاملية:
" زه ��ا حدي ��د " .وقد ج ��رت مرا�سيم حفل
انتهاء بناء التو�سعة وتد�شني افتتاحها يوم
� 30آب (اغ�سط� ��س)  ،2005بح�ض ��ور ملك ��ة
الدامن ��رك " مارغيته الثاني ��ة " ،ومب�شاركة
املعمارية امل�شهورة نف�سها.
ومعل ��وم ،ان " زه ��ا حدي ��د " يف
جمي ��ع م�شاريعه ��ا تت ��ك�أ يف مقارباته ��ا
الت�صميمي ��ة عل ��ى ا�سرتاتيجي ��ة "
التفكي ��ك  ،" Deconstructionتل ��ك
اال�سرتاتيجي ��ة التى تدرك الف�ض ��اء امل�صمم
و " غط ��اءه " مع ��ا ً  ،كقيم ��ة ت�صميمي ��ة
مميزة،تف�ض ��ي اىل ت�شكي ��ل هيئات معمارية
غ�ي�ر عادي ��ة " تتلب�سه ��ا " حرك ��ة م ��وارة،
حتي ��ل تل ��ك الهيئ ��ات اىل حم� ��ض كت ��ل،
تندم ��ج فيها وظائ ��ف مف ��ردات االن�شاء فيما
بينها ،وتتال�ش ��ي خ�صو�صيته ��ا ،ويت�أ�س�س
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ه ��ذا االدراك عل ��ى قاع ��دة التف�س�ي�ر الذاتي
والت�أوي ��ل ال�شخ�ص ��ي ملجم ��ل الربنام ��ج
الت�صميم ��ي للمن�ش� ��أ امل�صم ��م ،م ��ع االهتمام
بخ�صو�صية امل ��كان ،ومن ثم ترجمة كل ذلك
اىل ر�سوم ��ات تخطيطي ��ة تق ��ود الحق ��ا اىل
ت�شكيل مناذج ت�صميم ��ة عديدة .ومن خالل
اال�شتغال على ه ��ذا اال�سلوب ،فانها جنحت
يف دم ��ج متطلب ��ات برنام ��ج " التو�سع ��ة "
املت�شع ��ب نوعا ما ،للخ ��روج بهيئة معمارية
ن ��ادرة حافلة بح�ضور ا�سل ��وب " ان�سياب "
الف�ض ��اءات ب�ص ��ورة مع�ب�رة وجريئة .ويف
النتيج ��ة فنحن ام ��ام بالغة متقن ��ة ل�صياغة
معمارية المعة "،لي�س فقط جلهة االح�سا�س
به ��ا لذاته ��ا ،وامن ��ا اي�ض ��ا جله ��ة ارتق ��اء
باالمكانات غري العادي ��ة ،املرتبطة با�سلوب
عر�ض اعم ��ال املتحف الفنية".؛ وفقا لتقييم
احد النقاد املعمارين الدامنركيني.
 ...عندما اخربين املعم ��ار العراقي الراحل
" عبد الله اح�سان كامل " يف الن�صف االول
من عقد الثمانينات ،بانه اطلع م�ؤخرا ،على
خمطط ��ات م�شاري ��ع " زها حدي ��د "،املـُعارة
الي ��ه من قبل والده ��ا ،ال�شخ�صية ال�سيا�سية
العراقي ��ة املرموق ��ة " حمم ��د حدي ��د " ،،كان
ذل ��ك اول " معرف ��ة " يل بعم ��ارة " زه ��ا"،
وا�سمها ،الت ��ى �ست�ضحى الحقا و�سريعا من
ابرز رم ��وز العمارة العاملي ��ة .كان االنطباع

االويل الذي خرج به احد م�ؤ�س�سي العمارة
العراقي ��ة احلديث ��ة اال�سا�سيني ،ب ��ان ر�سوم
خمططاتها ال ميكن ادراكها ب�سهولة ...ويف
علي كلماته كال�صاعقة! .اذ كيف
حينها نزلت ّ
ميكن ملعم ��ار متمر� ��س ،وا�ست ��اذ قدير كعبد
الله اح�س ��ان كامل ،عايل الثقاف ��ة وخريج "
هارفرد " امل�شهورة ،ان يجد م�شقة يف قراءة
خمطط ��ات معمارية؟؛ وماه ��ي طبيعية تلك
الر�س ��وم التى يتعذر " فك " �شفرتها؟ .ورغم
اح�سا�سن ��ا بانن ��ا كن ��ا يف الع ��راق ،وقتذاك،
وب�سب ��ب �سيط ��رة النظ ��ام الديكتات ��وري
التوتاليت ��اري ،معزولني متاما ،عن ما يدور
يف " الور�ش ��ة " املعمارية العاملية املجاورة،
من �شي ��وع مفاهيم وحتقي ��ق منجزات ،ذلك
الن اجل ��و املهن ��ي والعلم ��ي كان " مرتع ��ا "
بجدب ثقايف عميق ،يزيده تر�سيخا ً� ،سلوك
" االباء " اجلدد الغارقني يف اميتهم ،واالتني
من قيعان االرياف الرثة ،واملتبو�ؤيني العلى
املنا�ص ��ب القيادية يف الدولة العراقية؛ رغم
ذلك االح�سا�س بالعزلة ،فقد كان ع�صيا ً علي ّ
" ه�ضم " قبول حادثة " عدم القدرة " يف فك
طال�سم املخططات اياها .االمر الذي �شوقني
كثريا لالطالع على تلك املخططات،وامتحان
قدرتي يف " قراءة " ر�سوم ال ميكن ب�سهولة
قراءته ��ا ،وهو م ��ا وفره زميل ��ي الراحل يل
�سريعا.

واذك ��ر ب ��ان ق�سم ��ا م ��ن املخطط ��ات كان ��ت
خا�ص ��ة مب�سابق ��ة " ن ��ادي على قم ��ة جبل "
يف هونك كون ��غ ( ،)83-1982والتى اعلن
م�ؤخ ��را يف حينه ��ا ،ف ��وز امل�صمم ��ة فيه ��ا.
كان ��ت املخطط ��ات فع�ل�ا مر�سوم ��ة با�سلوب
غ�ي�ر تقليدي ،ا�سل ��وب تتداخل فيه ��ا ر�سوم
املخطط ��ات االفقي ��ة للطواب ��ق املتع ��ددة مع
مقاطعه ��ا ومناظريه ��ا؛ ويت ��م فيه ��ا عر� ��ض
ا�سلوب معاجلات الواجهات املختلفة بنظرة
واحدة ،وكل ذلك م�شغول على خلفية ر�سوم
" كنت ��ورات " ت�ضاري�س املوق ��ع ،امل�ؤ�شرة
بخطوط متعرجة ،داخلة وخارجة!.
مل يك ��ن ا�سل ��وب ر�س ��م املخطط ��ات لوحده
ام ��را غريب ��ا ،اذ بدت العم ��ارة ذاتها اجنازا
فريدا وا�ستثنائيا ،اجنازا يطمح الن يكون
مت�ساوق ��ا م ��ع طبيع ��ة متغ�ي�رات فل�سفي ��ة
ومهنية ط ��ر�أت على امل�شهد االب�ستمولوجي
املعا�ص ��ر .واذ تت ��واىل نتاج ��ات زها حديد
الحق ��ا ،م ��ع نت ��اج معماري�ي�ن �آخري ��ن ،فان
مرحلة جدي ��دة لعمارة غ�ي�ر م�سبوقة بد�أت
ارها�صاتها تظهر معلنة بو�ضوح عن تالم�س
الفعالي ��ة املعمارية لتخ ��وم ابداعية ،مل تكن
مفرداته ��ا متداولة ا�صال وال معروفة م�سبقا
ل ��دى امل�صمميني .وه ��ا ان ��ا االن ،اقف يف"
جلة " احليز الواقعي لت�صميم نادر التنفيذ،
م ��ن تل ��ك

امل�شاري ��ع العديدة التى عكف ��ت" زها " على
ت�صاميمه ��ا يف الف�ت�رة االخ�ي�رة ،وبات ��ت
اغلبه ��ا ر�سوما ورقي ��ة غام�ض ��ة وملتب�سة،
مل يك ��ن م ��ن ال�سهل " قراءته ��ا " ،ناهيك عن
حماول ��ة تنفيذها .اق ��ف ،اذن ،يف منت�صف
ف�ض ��اء متح ��ف " اودغوبغ ��و "؛ م�ستذك ��را
ً اح�سا�س ��ي االويل ،ذل ��ك االح�سا� ��س ال ��ذي
�شابت ��ه الده�ش ��ة ،عندما اطلع ��ت الول مرة،
عل ��ى ا�سل ��وب خمططاته ��ا يف الثمانينات،
وا�ستمرت متابعتي ،الحقا ،لن�شاطها املهني
ع�ب�ر مق ��االت نقدية �سعيت م ��ن وراءها اىل
ا�ض ��اءة منجزها املعم ��اري ،مقدما اياه اىل
الق ��ارئ العرب ��ي ،كا�س ��را ،يف الوقت عينه،
حاج ��ز ال�صمت الذي لف ّ نتاجها يف ادبيات
النقد املعماري العربي.
ورغ ��م ف ��رادة احل ��دث الت�صميم ��ي املاث ��ل
امام ��ي ،واهميت ��ه يف امل�س ��ار التط ��وري
للعم ��ارة املعا�ص ��رة ،ورغم اين ب � ُ�ت �شاهدا
وم�ستخدم ��ا يف �آن ،لتل ��ك العم ��ارة املث�ي�رة
لنقا�ش ��ات �صاخب ��ة؛ فق ��د وددت ان ا�ستثمر
وجودي الفعلي ،غري االفرتا�ضي ،يف ف�ضاء
املتحف الواقعي ،الختبار �صدقية اطروحة
عم ��ارة التفكيك ،التى تعترب " زها " واحدة
م ��ن ممثليه ��ا اال�سا�س�ي�ن ،بق ��راءة " ن�ص "
عمارته ��ا با�سلوب�ي�ن ،احدهم ��ا يق ��ف بعيدا
ع ��ن االنقي ��اد لتبع ��ات �ضغ ��وط الت�صورات

بعن ��وان " مت�ش ��ردا يف باري� ��س ولن ��دن"!.
مل ا�ش� ��أ ان اخ�ب�ره ب ��ان �صاح ��ب الت�صميم،
رمبا يكون احد مواطني ��ه ،وتركته يتحدث
م ��ع زميله الدامنركي ،ال ��ذي اف�صح االخري
�صراح ��ة ً ع ��ن ع ��دم " �سعادت ��ه " للعم ��ل مع
هكذا احياز!.
بي ��د ان اجن ��از الت�صمي ��م احلقيق ��ي م ��ا فت�أ
يكمن يف نوعية اختيار املعاجلات الكتلوية
اخلارجي ��ة لتو�سع ��ة املتح ��ف ،وحتدي ��د
ا�شكاله ��ا امللتوية االن�سابية ومتو�ضعها يف
املوقع املختار .ورمبا كان حتقيق �صياغات
كتلوية خارجية ن ��ادرة يف لغتها املعمارية،
ه ��و الباعث الرئي�س خللق مث ��ل الف�ضاءات
الداخلي ��ة الت ��ى ر�أيناه ��ا �سابق ��ا واملت�سم ��ة
عل ��ى قدر كب�ي�ر م ��ن الالنظل ��م والت�شوي�ش
الهيئاتي.
ال ت ��ود تكوين ��ات كت ��ل تو�سع ��ة املتح ��ف،
املرئي ��ة بو�ض ��وح عل ��ى خلفي ��ة امل�شه ��د
احلدائق ��ي املحي ��ط به ��ا ،ان تنق ��اد الي ��ة
مرجعي ��ة " فورماتوية " �سابق ��ة ،ذلك النها
تت ��وق لت�أ�سي� ��س ذائق ��ة جمالي ��ة جدي ��دة،
ذائق ��ة معتمدة يف خ�صائ�صه ��ا على قطيعة
معرفي ��ة تام ��ة ،مل ��ا كان يع ��رف بجمالي ��ات
احلداث ��ة .وم ��ع ان القطيع ��ة قائم ��ة بني ما
كان م�ألوف ��ا و�شائع ��ا ،وما ه ��و مرئي؛ فان
الذاك ��رة الب�صري ��ة م ��ا انفك ��ت تعم ��ل على
جتميع متاث�ل�ات ت�صميمي ��ة ،غايتها تبيان
اهمي ��ة احل ��دث املرئ ��ي ،واملقارن ��ة فيم ��ا
بينهما ،بحيث تكون عم ��ارة التو�سعة احد
طرفيه ��ا ،واالخر مثال م�ستق ��ى من احداث
معماري ��ة بالغ ��ة االهمي ��ة ،ان كان جله ��ة
منا�سبة ظهورها ،ام جلهة لغتها الت�صميمة
ذات النف� ��س اال�ستثنائ ��ي احلافل بالفرادة.
ويف ه ��ذا املج ��الُ ،ت�ستح�ض ��ر عم ��ارة "
اجلن ��اح االمل ��اين " يف معر� ��ض بر�شلون ��ة
ال ��دويل ( ،)1929وامل�صمم من قبل املعمار
" لودفي ��ك مي� ��س فان دي� � ّر رو "،

لت�ش ��كل متاث�ل�ا ابداعيا مع عم ��ارة تو�سعة
متح ��ف " اودغوبغو " .ف ��كال املبنيني ،على
تباين منطلقاتهم ��ا الت�صميمي ��ة ،يج�سدان
جت�سي ��دا بليغ ��ا ً المنوذج�ي�ن متقني�ي�ن
ملقاربات معمارية ،مافتئت لغتها التكوينية
تث�ي�ر ج ��دال ونقا�شا ً وا�سع�ي�ن يف اخلطاب
املعم ��اري احلديث؛ لكنهم ��ا كالهما يعلنان
بو�ضوح قطيع ��ة كاملة مع ذائقة فنية �سبق
وان كانت ،قبل ظهورهما ،ذات ت�أثري ونفوذ
كبريي ��ن يف املمار�س ��ة املهني ��ة املعماري ��ة.
والفرق الب�سيط بينهما يكمن يف ان عمارة
" اجلن ��اح " مل يلحظ " ظهورها " يومئ ٍذ
احد م ��ن النقاد املعمارين املعروفني ،كما مل
يتعاط ��ف معها جمه ��ور املعر�ض العري�ض؛
يف ح�ي�ن حتظ ��ى عم ��ارة " التو�سعة " على
قب ��ول ايجاب ��ي م ��ن النق ��اد وعل ��ى جمهور
متعاطف ،ومبهور كثريا بهيئات كتلها غري
العادية ،ه ��ذا عدا من ان عم ��ارة التو�سعة،
وبف�ض ��ل امليدي ��ا املعا�صرة قد ح ��ازت على
�شهرة وا�سعة يف او�ساط دامنركية عديدة،
حت ��ى قبل ان يزور البع�ض موقعها ميدانيا
ً.
ان اقت�ص ��ار ادراك عم ��ارة تو�سعة متحف "
اودغوبغ ��و " ،وفهمها يف �ض ��وء جمموعة
من قي ��م م�ألوفة ومب ��ادئ معروف ��ة تن�ساب
م ��ن نبع مرجعية جمالي ��ة حمددة ،ال ميكنه
لوحده ان يعت�ب�ر امرا وافيا ً ومو�ضوعيا؛
االم ��ر ال ��ذي ي�ستدع ��ي اال�ستعان ��ة ،ه ��ذه
امل ��رة با�شرتاطات اال�سل ��وب الثاين لقراءة
منجز العمارة املبن ��ي؛ ذلك الن ما نراه هو
ممار�سة تطبيقية فري ��دة تطمح الن تعك�س
مفاهي ��م فل�سفي ��ة متمي ��زة ومعا�ص ��رة يف
�آن .وهو م ��ا يربرالزامي ��ة وجوب ح�ضور
اجلان ��ب الفكري جنب ��ا اىل جن ��ب تراكيب
العم ��ارة املرئي ��ة ،حتى ي�ستقي ��م ادراك تلك
العمارة وفهم بواعث ا�شكالها .مبعنى �آخر،
ت�ستحث فعالية

من زمن التوهج
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امل�سبق ��ة ،والت�سليم ب�صوابي ��ة مناهج النقد
احلدي ��ث املف�سرة (وامل�ب�ررة ..اي�ضا ً) لتلك
العم ��ارة؛ واال�سل ��وب الث ��اين اال�ستعان ��ة
باطروح ��ة التفكيك ،وما تف ��رزه من مفاهيم
غ�ي�ر م�سبوق ��ة ،ت�ؤ�س� ��س لعم ��ارة خمالف ��ة:
عم ��ارة م ��ا بع ��د احلداث ��ة .بكلم ��ات �آخرى،
ن�شدتُ تعقب عمل عواقب الفكر الت�صميمي
ال ��ذي تظه ��ره ر�سوم ��ات تخطيطي ��ة ذات
نف�س ت�شكيلي ملتب� ��س ،كانت دوما تتجنب
االلتزام مبعايري القراءة املب�سطة.
علي قبل ال�شروع بر�صد الت�أثريات
ويتعني ّ
احل�س ّي ��ة الت ��ى تولده ��ا عم ��ارة املبن ��ى ،ان
ا ّذك� � ّر مب�س ��ار الت�صمي ��م ومتطابات ��ه .فف ��ي
مار�س من عام  ،2001نظمت وزارة الثقافة
الدامنركية مب ��اراة معمارية مغلقة لتو�سعة
" متح ��ف اودغوبغ ��و " .وق ��درت م�ساحة
التو�سع ��ة ب� �ـ  1.150م�ت�را مربع ��ا ال�ضافة
قاعات عر�ض جديدة ،منها  254مرتا مربعا
خم�ص�صة اىل املعار�ض اخلا�صة ،ومثلها من
االمتار لعر�ض املقتنيات الدائمية للمتحف،
كم ��ا توخ ��ت التو�سع ��ة ت�أم�ي�ن ت�سهي�ل�ات
ا�ضافي ��ة اىل اجلمهور وت�أمني ف�ضاءات اىل
بهواملتح ��ف ،باال�ضاف ��ة اىل ت�أمني  220م2
خم�ص�ص ��ة اىل ف�ضاءات مقهى مع خداماته،
و قاعة متعددة االغرا�ض.
دُعيت �سبع ��ة مكاتب ا�ست�شاري ��ة للم�شاركة
يف امل�سابق ��ة املعماري ��ة ،منه ��ا ثالثة مكاتب
دامنركي ��ة (ب�ضمنه ��م مكتب هنين ��غ الر�سن
– معم ��ار الدامن ��رك االول ،وم�صمم مبنى
وزارة اخلارجي ��ة يف الريا� ��ض بال�سعودية
 ،)84-1981ومكت ��ب " زه ��ا حدي ��د
معماري ��ون" من لندن ،ومكات ��ب من فرن�سا
وهولن ��دا واملانيا .ومنحت جلن ��ة التحكيم
باالجم ��اع ،يف  28ايل ��ول  2001مق�ت�رح "
زه ��ا " املرتب ��ة االوىل " واعتربت ��ه اح�س ��ن
تق ��دمي �ضمن التقدمي ��ات ال�سبعة ،واو�صت
بتنفيذه على ان يراعي الت�صميم مقرتحات
اللجن ��ة ،فيم ��ا يخ� ��ص النواح ��ي الوظيفية
والتقني ��ة .ويف  6ت�شرين االول  ،2003مت
و�ضع حج ��ر اال�سا� ��س للمبن ��ى ايذانا ببدء
عملي ��ات الت�شيي ��د ،الت ��ى اكـتمل ��ت بافتتاح
تو�سع ��ة املتح ��ف يف � 30آب < اغ�سط�س >
 ،2005كما ا�شري �سابقا ً.
ال ي�شع ��ر املرء وهو داخ ��ل " حيز " تو�سعة
املتحف اجلديدة ب ��ان الف�ضاء الذي يحيطه
هو ف�ضاء م�ألوف وعادي؛ وفقا ال�شرتاطات
مفاهي ��م اال�سل ��وب االول ،ال ��ذي حددن ��ا
خ�صائ�صه توا .ومرد هذا ال�شعور " الغريب
" يع ��ود اىل ا�سل ��وب و�ضعي ��ة العنا�ص ��ر
الرتكيبية وا�شكالها التى تغلف ذلك الف�ضاء
وحت ��دده .فلي�س ثمة " ال ��واح " جدران يف
كل التو�سع ��ة تنه� ��ض با�ستقام ��ة .وماع ��دا
ا�ستواء ار�ضية ف�ضاء قاعات العر�ض (التى
ي�صل الزائر اىل اق�سامها،اي�ضا ،عربمراقي
بارتف ��اع خفي ��ف) ،ف ��ان عنا�صرالتو�سع ��ة
االن�شائية ،ب�ضمنها �سطوح ال�سقوف املائلة،
تخلو متاما من حالة ا�ستخدام زوايا قائمة،
تعب�ي�را ع ��ن تغا�ض ��ي امل�صمم ��ة وانكاره ��ا
" لول ��ع " االخري ��ن يف انتقاءه ��م و <..
اكتفاءه ��م > بزاوية واح ��دة ووحيدة ،هي

زاوية  90درج ��ة ،من مقيا�س جمموع 360
زاوية �آخرى تعرفه ��ا الهند�سة االقليدي�سية
امل�ألوف ��ة ،كمـا ت�صرح بذل ��ك امل�صمـمة جهارا
ومرارا.
تخلق طبيعة الف�ضاء امل�صمم اح�سا�سا حافال
بالت�شوي� ��ش واالرباك ل ��دى املتلقي ،مقارنة
م ��ع ت�صورات ��ه امل�سبقة عن طبيع ��ة حجوم
االحياز املعتادة .فال يعرف على وجه الدقة
حدود وابعاد الف�ضاء الذي يتحرك فيه؛ كما
ينت ��ج عن متاث ��ل �سماكة اجل ��دران احلاملة
م ��ع ثخان ��ة القواط ��ع الفا�صلة،الت ��ى تقطع
الف�ض ��اء ب�ش ��كل اعتباط ��ي ومفاج ��ئ ،ينتج
فق ��دان امكانية التوجي ��ة او الداللة يف تلك
االحياز،االم ��ر الذي يف�ض ��ي اىل االح�سا�س
باملتاه ��ة ،رغ ��م �صغ ��ر تل ��ك الف�ض ��اءات
وتوا�ضع ابعادها .كم ��ا يرتك املمر الطويل
نوع ��ا م ��ا ،الراب ��ط ب�ي�ن به ��و التو�سع ��ة
اجلديد وف�ضاءات املقه ��ى والقاعة املتعددة
االغرا� ��ض (والتى �ستدع ��ى االن " قاعة زها
حديد " ،اكراما للمعمارية املعروفة) ،يرتك
اح�سا�س ��ا مربكا جلهة عدم تيقن الزائر فيما
اذا كان اليزال ي�سري داخل احليز امل�صمم ام
خارج ��ه ،ب�سب ��ب نوعية الق ��رار الت�صميمي
اجل ��رئ ال ��ذي يجع ��ل جان ��ب املم ��ر باكمله
م ��ن االعلى وحتى اال�سف ��ل مزججا و�شفافا
مكتن ��زا با�ش ��كال القواط ��ع ذات اخلط ��وط
املائلة.
ال متن ��ح امل�صمم ��ة زائ ��ر املتح ��ف خي ��ارات
عديدة جله ��ة تهيئته نف�سيا ً ومكانيا ً حلدث
العب ��ور م ��ن املبن ��ى اجلدي ��د اىل الق ��دمي.
فاالت�ص ��ال بينهم ��ا يت ��م بغت ��ة ً � :سريع ��ا
ومفاجئ ��ا ً؛ ال ي�ت�رك للزائ ��ر فر�ص ��ة الت�أقلم
مع تغاير اجواء ف�ضاءات نوعية العمارتني
املتناق�ضتني واملتجاورتني .ويذكر �صدفوية
ا�سلوب تالقي اجلديد م ��ع القدمي يف مبنى
متح ��ف " اودغوبغ ��و " بالت�ص ��اق خرطوم
امل�سافرين الناقل مع طائرة جاثمة .ويتعزز
ح�ضور هذا ال�شعور من خالل قرار امل�صممة
مد ّ كتلة جانبية من " ج�سم " املبنى اجلديد
نح ��و الق ��دمي ،وتعليقه ��ا بتفريغ م ��ا حولها
م ��ن بن ��اء ،وحتى حف ��ر ا�سفل ذل ��ك االمتداد
الكتل ��وي ،والذي توظف ��ه امل�صممة كمدخل
خدم ��ي وخا�ص لق�سم اخلدم ��ات الواقع يف
طابق الت�سوية.
ويظ ��ل ،يف ر�أي ،اجله ��د املب ��ذول يف
ت�صمي ��م ق�س ��م اخلدم ��ات جه ��دا متوا�ضعا،
وال�سيم ��ا م ��ا يخ� ��ص ف�ض ��اءات خدم ��ات
املقه ��ى كاملطب ��خ وملحقاته ،الت ��ى مل يعرها
الت�صمي ��م اهتمام ��ا زائدا ،فج ��اءت حلولها
غري مكتملة ،وف�ضاءته ��ا �ضيقة وحم�شورة
ومت�سم ��ة بع ��دم الكف ��اءة الوظيفي ��ة .وال
ادري ،ملاذا ذك ّرتني " حرية " عامل املطبخ،
ذي املالم ��ح �شرق او�سطي ��ة الذي قابلته يف
اال�سف ��ل ،عن ��د املطب ��خ ،اثناء جت ��وايل يف
املبن ��ى ،وا�ستغراب ��ه لدواف ��ع ت�صمي ��م مثل
هذه االحياز غ�ي�ر املريحة واملجحفة بحقه،
ذكرتني " بعذابات " احياز غا�سل ال�صحون
بط ��ل رواي ��ة < Down and Out in
 > Paris and Londonل� �ـ " جورج
اوري ��ل " ،الت ��ى ترجمه ��ا �سع ��دي يو�س ��ف

ادراك عم ��ارة التو�سعة اىل االهتمام حلالة
احل�ض ��ور ،احل�ض ��ور املادي للمبن ��ى ،،كما
تتطلب تل ��ك الفعالية االنتب ��اه اىل الغياب،
املعرب عنه مبفاهيم وقيم فكرية .وبهذا فان
" زها " حتيلنا اىل التنا�ص " الدريداوي "
(ن�سبة اىل جاك دريدا -فيل�سوف التفكيك)،
فن�صه ��ا املعم ��اري املرئ ��ي ال يقت�ص ��ر عل ��ى
املالحظ احلا�ضر ،وامنا يكتمل با�شرتاطات
جمالية وفل�سفية غائبة.
من جانب �آخر ،ت�سعى امل�صممة اىل حتميل
مبناها نوعا من القطيعة التمايزية ،قطيعة
بني م�ضم ��ون املبنى كمتح ��ف ،وبني �شكله
كهيئة عاك�سة لذلك امل�ضمون.
اي ان ثم ��ة ن ��زوع للف�ص ��ل ب�ي�ن ال ��دال
واملدل ��ول ،او ما ا�صطلح عل ��ى ت�سميته من
قبل واحد م ��ن ا�شهراملعماري�ي�ن املنظريني
لظاهرة العم ��ارة التفكيكية " بيرت ايزمنان
 " Peter Eisenmanب� �ـ " االزاح ��ة
" Displacement؛ وه ��و مفه ��وم
يتطل ��ع نحو نظ ��ام يكفل " خل ��ع " الناجت "
املعماري م ��ن مو�ضعه  .Dislocateلكن
الو�ص ��ول اىل تل ��ك احلال ��ة " التفكيكي ��ة "،
مره ��ون بف�صل اال�شي ��اء ،وع ��دم التعاطي
معه ��ا كمقابالت ثنائية ،كاملعنى والوظيفة،
واملعنى واالن�شاء ،واملعنى وال�شكل .ويتم
ذلك ،كم ��ا يقرتح علينا " بي�ت�ر ايزينمان "،
منظوم ��ة فكرية ت�سه ��ل ح ��دوث االنقطاع،
م ��ن خ�ل�ال م ��ا ي�سم ��ى باع ��ادة التفك�ي�ر
 ،Rethinkingاو توظي ��ف الق ��راءة
اخلاطئ ��ة Misreading؛ عندها ميكن
للعم ��ارة ان تزي ��ح معن ��ى الوظيفي ��ة م ��ن
هدفها ،او املعن ��ى اجلمايل ،اوحتى مفهوم
االحت ��واء املال�ص ��ق دوم ��ا لها .وله ��ذا فان
امل�صمم ��ة غ�ي�ر معني ��ة هن ��ا يف التو�سع ��ة،
با�ستع ��ادة " امي ��ج " م�أل ��وف للمتح ��ف
وتقدمي ��ه للمتلق ��ي .وطبق ��ا لتل ��ك ال ��ر�ؤى،
ف ��ان مفهوما خا�صا �سيط ��ال معنى ال�صدفة
 ،Chanceا�سقاطات ��ه التطبيقي ��ة يف
العمل املعم ��اري تقت�ضي ح�ض ��ور نوع من
الهند�سي ��ة االخ ��رى ،هند�سي ��ة تقبل وجود
االنحرف ��ات او الت�شوه ��ات يف املنج ��ز
املعم ��اري ،وهو م ��ا جنده جم�س ��دا ،ب�شكل
وا�ض ��ح ،يف ق ��رارات " زه ��ا " الت�صميم ��ة،
امل�شكل ��ة للهيئ ��ة العام ��ة ملبن ��ى تو�سع ��ة
املتحف.
ويف االخ�ي�ر ،ف ��ان مان�شاه ��ده يف تو�سعة
متح ��ف " اودغوبغ ��و " م ��ن عم ��ارة ذات
ا�ش ��كال خا�ص ��ة غ�ي�ر عادي ��ة ،ورمب ��ا غ�ي�ر
مفهومة ،ما هو اال مترين ت�صميمي مثابر،
يت ��وق لت�أ�سي� ��س م�صفوف ��ة قي ��م معماري ��ة
معين ��ة ،لي� ��س له ��ا اي ��ة عالق ��ة باملنظوم ��ة
الفكري ��ة الت ��ى اعتدنا عليها ع�ب�ر قرون من
الن�شاط املعماري والفكري .كما ان الوجود
الواقع ��ي للمرء داخل املبن ��ى او خارجه ،ال
يعنى �شيئا كثريا جلهة فهم العمارة املرئية،
م ��ا مل يراف ��ق ذلك الوج ��ود امت�ل�اك �شحنة
معرفي ��ة طازجة م ��ن االف ��كار احلداثية،او
باالحرى مابع ��د حداثية ،ت�سهم يف ا�ضـاءة
الن�ص املعماري " املقروء " حي ّزيا وكتلويا
ً ..وجمـاليا ً ب�صورة وا�ضحة ومتكاملة.
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نزيهة سليم كما عرفتها
�أربع ��ة اوالد وبن ��ت واح ��دة ؛ جميعه ��م
يت�شابهون يف ال�سحنة فال تكاد تفرق واحدا
ع ��ن الآخر يف املظهر اخلارج ��ي ؛ �شعورهم
�س ��وداء جمع ��دة ملتف ��ة عل ��ى بع�ضه ��ا ك�أنها
حزمة مت�شابك ��ة ؛ وجباهه ��م عالية الو�سط
منب�سط ��ة عل ��ى اجلانب�ي�ن ؛ ام ��ا �أنوفـــه ��م
ف�ضخامتها م�شهود لها ؛ بل هي ن�سخة طبق
اال�ص ��ل مم ��ا كان يتباهى به والده ��م بقوله
( �ش ��م �أالن ��وف ) � .أم ��ا ا�صواته ��م املتهدج ��ة
املتلعثم ��ة احيان ��ا و ال�ضاحك ��ة كث�ي�را فهي
متنح امل�صغني رقة وتقربا .
كان بي ��ت الفن ��ان احلاج (حمم ��د �سليم علي
املو�صلي) ؛ يع ��ج باحلركة ؛ ملا عرف به رب
اال�س ��رة من كرم واريحية ؛  ..حدثني �سعاد
الر�سام وامل�صمم البارع عن ا�سرته مرة فقال
 ( :الي ��كاد املرء يدخل بيتنا القدمي اال ويرى
بع� ��ض الفنانني من زمالء الوالد يف اجلي�ش
؛ كمحم ��د �صالح زكي وعا�ص ��م عبد احلافظ
وعب ��د الق ��ادر ر�س ��ام ؛ او حت ��ى م ��ن اجليل
الت ��ايل لهم كفتح ��ي �صف ��وت ونا�صر عوين
 ,ب ��ل ولوالدي عالق ��ات متين ��ة ببع�ض كبار
قراء الرتاتي ��ل الدينية و املقامات العراقية؛
ولطاملا رحبنا بهم يف بيتنا ) .
فتح ��ت نزيه ��ة عينيه ��ا عل ��ى دني ��ا زاخ ��رة
باحليوي ��ة والتعاط ��ف اال�س ��ري وامل�ؤط ��رة
بال ��وان م ��ن الع�ش ��ق احلقيق ��ي للفن ��ون ؛
وحينم ��ا اخت ��ارت اال�س ��رة بيت ��ا حديثا يف
حمل ��ة الوزيري ��ة عا�ش ��ت نزيه ��ة وا�شقا�ؤها
ب ��ذات العمق من املحب ��ة والتوا�صل والألفة
 .يف بداي ��ة االربعين ��ات ؛ ا�صبح ذلك البيت
�أك�ث�ر تط ��ورا م ��ع �صي ��غ احلي ��اة الع�صرية
؛ حي ��ث ح ��ل الرادي ��و اخل�شب ��ي م ��ن نوع (
وي�ستنجهاو� ��س )على اال�سرة كغيث ربيعي
منع� ��ش ؛ وا�ضاف ��ة اىل ذل ��ك ؛ فق ��د افا� ��ض
ج ��واد على ا�سرته هو اي�ض ��ا من ينابيع فنه
حينم ��ا راح يعزف على اجليت ��ار احلانا من
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ت�أليف فنانني عامليني وبخا�صة ما حفظه من
مو�سيق ��ا ( الفلمنك ��و) امل�شه ��ورة يف جنوب
ا�سبانيا.
يف ع ��ام � 1947أكمل ��ت نزيه ��ة درا�ستها يف
الر�س ��م وتخرجت يف معهد الفنون اجلميلة
؛ واتي ��ح له ��ا ان تغ ��ادر اىل فرن�س ��ا الكمال
تعليمه ��ا �ش�أنها �ش�أن بع� ��ض الذين �سبقوها
؛ كفائ ��ق ح�سن ؛ وج ��واد �سلي ��م او كالذين
زاملوه ��ا يف تلك الفرتة مثل جميل حمودي
وحميد املح ��ل وا�سماعيل ال�شيخلي  ...الخ
؛ وبع ��د درا�سة جادة وجناح متفوق يف فن
الر�سم ؛ عادت اىل بغداد عام  1951لتندمج
يف التدري� ��س ؛ ولتتع ��رف ب�ش ��كل مبا�ش ��ر
على ن�شاط ��ات التجمعات الفنية ؛ ك�أ�صدقاء
الفن ؛ وال ��رواد ؛ واالنطباعيني ؛ و جماعة
بغ ��داد للفن احلديث ؛ فتج ��د نف�سها االقرب
فنيا وتراثيا اىل التجم ��ع االخري الذي كان
يق ��وده �شقيقها املثقف املب ��دع جواد �سليم ؛
ف�شارك ��ت بكل طاقاتها يف خمتلف املعار�ض
الت ��ي اقامتها تلك املجموعة الفعالة الن�شطة
.
اما عل ��ى ال�صعيد اال�سري فق ��د كانت قريبة
ج ��دا من جميع ا�شقائها يف حياتهم العائلية
واالجتماعي ��ة ؛ وم ��ن مناذجه ه ��ذه اللمحة
اخلا�صة التي مل�ستها �شخ�صيا  :ـ
يف جل�س ��ة فني ��ة �أدبي ��ة م ��ن ع ��ام 1953
اهداين جواد �سليم لوحة تخطيطية فريدة
بعنوان ( الرحيل عن الوطن) لت�أخذ مكانها
على غ�ل�اف جملتي ( اال�سب ��وع ) ( )1حيث
خ�ص�ص العدد ملحنة الالجئني الفل�سطينيني
؛ وهو م ��ا تربعن ��ا بريعه لرابط ��ة املنا�ضل
اجلري ��ح يف فل�سط�ي�ن ( )2؛ ويف ذات
الفرتة ؛ نال ج ��واد اجلائزة االوىل عربيا ؛
وال�ساد�س ��ة عامليا ؛ وذلك ع ��ن عمله النحتي
امل�شه ��ور ( ال�سج�ي�ن ال�سيا�س ��ي ) من خالل
امل�سابق ��ة الدولي ��ة الت ��ي اقيم ��ت يف ( تيت

كل ��ري ) يف لن ��دن ؛ فوجدته ��ا فر�صة ثمينة
لكي اف ��رد ل ��ه يف ذات العدد ن�ص ��ف �صفحة
عليها �صورة ذلك االجناز مع تفا�صيل كافية
ع ��ن امل�سابقة ونتائجه ��ا امل�شرف ��ة للعراق .
وازاء ه ��ذا دعان ��ا ج ��واد اىل بيت ��ه لق�ض ��اء
�سهرة كرمية بتلك املنا�سبة ؛ وما كدنا ن�أخذ
اماكننا ؛ حتى دخل ��ت نزيهة وقد بان عليها
التع ��ب واالرهاق من ج ��راء اجنازها لوحة
للمعر� ��ض الق ��ادم ؛ وان ه ��ي اال حلظ ��ات
حت ��ى حتول ��ت نزيه ��ة اىل �شخ�صي ��ة مرحة
لطيف ��ة النكت ��ة ن�شطة احلرك ��ة ؛ بل وتولت
اي�ضا مهم ��ات ال�ضياف ��ة اال�سا�سية لوحدها
لك ��ي تف�س ��ح املجال لزوج ��ة اخيه ��ا الفنانة
لورن ��ا لتعزف على الكم ��ان م�شاركة زوجها
جواديف عزفه على اجليتار .
و�أك�ث�ر من ذلك ه ��و ما الحظت ��ه الحقا اثناء
ت ��رددي وزوجت ��ي امل�ستمر عل ��ى بيت نزار
يف املن�ص ��ور فقد كنا قريب�ي�ن ب�صداقتنا مع
ا�سرت ��ه حي ��ث وجدته ��ا ـ والك�ث�ر م ��ن مرة ـ
مندفعة و�سباقة بحنان متميز يف م�شاركتها
باعي ��اد مي�ل�اد �شقيقها ن ��زار ؛ او زوجــــــــته
( جنهل ��د ) او اوالده ( ر�ش ��اد و�سلي ��م وريا
ورب ��ا )  .وما ر�سائله ��ا املتبادلة مع ا�شقائها
؛ �أال �ص ��ورة حقيقي ��ة ع ��ن م ��دى ا�صال ��ة و
تالزم هذه اال�س ��رة النموذجية يف عالقاتها
احلميمي ��ة يف ال�س ��راء وال�ض ��راء وع�ب�ر
خمتلف املنا�سبات ()3
ان ارتباطها املتني با�شقائها الذي ا�شرنا اليه
؛ اليعن ��ي بتاتا عدم ا�ستقاللي ��ة �شخ�صيتها
يف اتخاذ الق ��رارت اخلا�صة مبواقفها (كما
تب ��ادر للبع� ��ض )؛ واحل ��ادث ال ��ذي �أروي
واقعت ��ه هنا مثال واقعي على متانة قناعتها
ومبعزل عن اي ت�أثري جانبي �آخر  :ـ
تق ��رر عق ��د اجتم ��اع لبع� ��ض الفنان�ي�ن
الت�شكيلي�ي�ن يف دار الراح ��ل الفن ��ان خال ��د
اجل ��ادر ي ��وم  1955/ 1/ 17لغر� ��ض

خالص عزمي
االتف ��اق عل ��ى ت�أ�سي� ��س ( جمعي ��ة الفنان�ي�ن
العراقي�ي�ن ) وق ��د لب ��ى ح�ضور ه ��ذا اللقاء
الت�أريخ ��ي ع ��دد م ��ن اب ��رز الوج ��وه الفنية
وكان عدده ��م ( )16ف ��ردا ؛ كان م ��ن بينه ��م
ث�ل�اث �سي ��دات ه ��ن ؛ نزيهة �سلي ��م و زوجة
حمم ��ود �ص�ب�ري ؛و عالي ��ة الق ��ره غ ��ويل ؛
وبعد نقا�ش وتداول وافق ااملجتمعون على
التق ��دم اىل ال ��وزارة للموافقة عل ��ى اجازة
اجلمعي ��ة  . .وكان امللف ��ت للنظر هو توقيع
نزيهة �سلي ��م على املح�ضر لقناعتها مبا جاء
فيه ومن دون الرجوع اىل ا�شقائها الفنانني
( �سع ��اد ؛ جواد ؛ نزار ) كما توقع الآخرون
()4
لق ��د كان ��ت نزيه ��ة �سلي ��م �شدي ��دة االلت ��زام
بامل�شاركة يف خمتلف معار�ض الر�سم داخل
الع ��راق او خارج ��ه وم ��ع انها ق�ض ��ت زمنا
طويال يف اوربا ؛ اال انها بقيت نبعا �صافيا
م ��ن ينابيع العراق يف الفك ��رة ؛ واال�سلوب
؛ والل ��ون ؛ فل ��و نظ ��رت اىل لوحاته ��ا التي
امت�ل��أ بها بيته ��ا يف الوزيري ��ة وفا�ض على
مئ ��ات املعار� ��ض ؛ لوجدتها متف ��ردة الي�س
يف اختياره ��ا للم ��ر�أة العراقية يف لوحاتها
وح�سب ؛ بل ويف خمتلف موا�ضيع الطبيعة
او املحالت البغدادية او احلياة اال�سرية او
امل ��وروث ال�شعب ��ي حيث ا�ضف ��ت على كثري
من لوحاته ��ا الوانا زاهية براق ��ة نابعة من
ذاته ��ا وخزينه ��ا املرتاك ��م ؛ وان براعته ��ا
يف كل ه ��ذه االوج ��ه ي�ضاف اليه ��ا اجادتها
امل�شه ��ورة يف ر�سم لوح ��ات (البورتريت )
 .ومنه ��ا تلك اللوحة الفري ��دة التي ر�سمتها
لزوجتي ع ��ام  1992وو�شحتها بتوقيعها..
والت ��ي ما زلنا نحتفظ به ��ا فخـــرا واعتزازا
يف �صدر غرفة اجللو�س.
كان �آخ ��ر لقاء يل مع نزيهة �سليم وانا اودع
الوط ��ن ؛ يف ذات البيت من ح ��ي الوزيرية
؛ . .

وال ��ذي التقينا به كثرياكم ��ا �أ�سلفت ؛ كانت
ه ��ذه الزي ��ارة ( الوداعي ��ة ) م ��ع �صديق ��ي
االقت�ص ��ادي الآكادمي ��ي الدكت ��ور ط ��ارق
الع ��زاوي وال ��ذي كان ��ت ا�سرته ه ��و الآخر
جم ��اورة لآل �سلي ��م يف ذات احلي ؛ ما كدنا
ندخل البيت الغارق باللوحات املنجزة وتلك
التي اجل ��ت موعدها مع الفر�ش ��اة اىل زمن
جمهول ؛ حتى التقيناها (مع �شقيقها الفنان
الكب�ي�ر �سع ��اد �سليم )؛ وه ��ي الت�ستطيع ان
تتحرك اال ب�صعوب ��ة بالغة من كرثما عانت
م ��ن او�ص ��اب وامرا� ��ض وحم ��ن ؛ يف تل ��ك
اللحظ ��ة امل�ؤملة وانا انظر اليها وهي مهدمة
متداعي ��ة  :م ��رت على الذاك ��رة �صورتها مع
�ست م ��ن زميالتها (فرا�ش ��ات اخلم�سينات)
وه ��ن مبالب�سهن الع�صري ��ة امللونة الزاهية
لت�أدية دورهن كت�شريف ��ات يف حفلة البولو
التي اقيمت برعاية املل ��ك في�صل الثاين يف
بداية عام 1957والتي خ�ص�ص ريعها لدعم
جمعية الفنانني العراقيني .
وقبل ايام ؛ ودعتنا الفنانة الكبرية الرائدة
نزيهة �سليم ؛ بعد ان تركت �أورادها الزيتية
امللون ��ة وهي تن�ث�ر �شذاها عل ��ى النادر مما
تبقى من لوحاتها الالئذة بالطبيعة اخلالبة
؛ والهارب ��ة اىل ع ��وامل احلري ��ة ..بعيدا ...
بعيدا ...عن وحو�ش غابة النهب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1ـ� �ـ جمل ��ة اال�سب ��وع العراقي ��ة ـ
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ـ بغداد
( )2خال�ص عزم ��ي ـ �صدى ال�سنني ؛ رابطة
املنا�ضل اجلريح ـ احلوار املتمــــدن
العدد ( )274بتاريخ 2005 / 8 / 2
( )3خال� ��ص عزم ��ي ـ ن ��زار �سلي ��م ر�سام ��ا ـ
مطبوعات وزارة الثقافة واالعالم ـ 1988
( )4ـ موق ��ع جمعي ��ة الفنان�ي�ن الت�شكيلي�ي�ن
العراقيني ؛ حكاية الت�أ�سي�س

البياتي يتحدث عن نازك :
افكارها ثابتة  ..والتقبل المناقشة
تك�ب�رين ن ��ازك املالئكة بث�ل�اث او اربع
�سن ��وات حيث تخرجت يف دار املعلمني
العالي ��ة اي�ضا قبل دخ ��ويل اليها بثالث
او ارب ��ع �سن ��وات لكنه ��ا يف انتمائه ��ا
تنتمي اىل بغداد اذ انها من عائلة دينية
ادبي ��ة معظ ��م افراده ��ا يكتب ��ون ال�شعر
فوالده ��ا �ص ��ادق املالئكة (رحم ��ه الله)
كان ا�ست ��اذي يف االعدادية املركزية �أي
قبل دخويل ل ��دار املعلمني العالية وكان
يكتب ال�شعر ويع�شقه وهو الذي حببني
يف كتاب االغاين البي فرج اال�صفهاين
اذ كان يق ��ر�أ لن ��ا ف�صو ًال كث�ي�رة من هذا
الكتاب .
يف مثل هذا اجل ��و عا�شت نازك املالئكة
�ضم ��ن ا�س ��رة حمافظ ��ة مهتم ��ه بال�شعر
واالدب واذك ��ر انه بع ��د �سنوات طويلة
 .وعندم ��ا كن ��ت ذات م ��رة يف الكوي ��ت
بدع ��وة م ��ن رابط ��ة االدب ��اء الكويتيني
حتدث ��ت عنها يف الن ��دوة الت ��ي اقيمت
يل ففرح ��ت فرح ��ا �شدي ��دا ودعتني اىل
بيتها هي وزوجها الدكتور عبد الهادي
حمبوبة،
لبيت الدع ��وة وكان اغلب املدعوين من
اال�سات ��ذة العراقيني يف جامعة الكويت
وفوجئ ��ت بانه ��ا ج ��اءت و�سلم ��ت علي
وعليه ��م ث ��م اختف ��ت ومل تظه ��ر ثاني ��ة
عل ��ى الرغم م ��ن انه ��ا �صاحب ��ة الدعوة
يح�ضرين ه ��ذا املثال العط ��ي فكرة عن
اجلان ��ب املحاف ��ظ يف �شخ�صيته ��ا .هي
قارئ ��ة جي ��دة اال ان قراءتها كم ��ا اعتقد
مثالي ��ة وافكاره ��ا مثالية كذل ��ك يقرتب
بع�ضه ��ا م ��ن ال�سذاج ��ة وه ��ذا لي� ��س له

عالق ��ة مبوهبتها اذا ع ��دت اىل الر�سالة
الت ��ي ار�سلته ��ا يل واملن�شورة يف كتاب
(فتوحات البياتي) وقر�أتها �ست�شعر مبا
اقول فمثال وجه ��ة نظرها يف ال�صوفية
تنح�ص ��ر يف مفهومها الدين ��ي والترى
اي ��ة عالق ��ة لل�صوفي ��ة يف االجتاه ��ات
الفل�سفي ��ة االخ ��رى ب ��ل كان ��ت تنده�ش
وت�ستغرب كيف ميك ��ن ل�شاعر مثلي ان
يجم ��ع ب�ي�ن الي�ساري ��ة وال�صوفي ��ة يف
ان واح ��د علم� � ًا ب ��ان ال�صوفي�ي�ن كانوا
يدافعون ع ��ن روح االمة وهذا ما يظهر
يف �شع ��ر ج�ل�ال الدي ��ن الروم ��ي اذ ان
اغل ��ب امل�ؤرخ�ي�ن يعتقدون ب ��ان ا�شعار
جالل الدين الرومي ال�صوفية هي التي
اججت روح املقاومة لدى النا�س الذين
�صدوا املغوليني وال�صليبيني.
تعرفت اىل ن ��ازك يف دار املعلمني حيث
قمن ��ا انا وبع�ض اال�صدق ��اء بزيارة اىل
ا�سرتها واذكر اننا اختلفنا حني ذاك يف
كثري من االم ��ور وكما قلت فان افكارها
ثابتة ال تتحول وال تقبل املناق�شة ابد ًا.
و�أتذك ��ر انن ��ا تكلمن ��ا ح ��ول العرو� ��ض
وااليق ��اع يف الق�صيدة احلديثة ومل�ست
انها حتا�سب الق�صيدة احلديثة املكونة
من التفعيالت وحما�سبة الناقد للق�صيدة
العمودي ��ة فتتكلم عن نق�صان حركة هنا
او هن ��اك وتعتقد بانه اليوجد ايقاع يف
ال�شعر العربي امنا هناك اوزان اخلليل
ومن يخرج عليها يك ��ون كمن خرج عن
ال�شعر.
لقد تناولت هذه الناحية يف كتابها (عن
ق�ضاي ��ا ال�شعر) كم ��ا يتناولها عرو�ضي

متزم ��ت ج ��د ًا ومل تفرق ب�ي�ن التفعيلية
او ال ��وزن اخلليل ��ي وب�ي�ن االيق ��اع يف
الق�صي ��دة احلديث ��ة هن ��اك ايقاع ��ات
خط�ي�رة موج ��ودة يف �شع ��ر ال�سي ��اب
وكذل ��ك يف �شع ��ر �ص�ل�اح عب ��د ال�صبور
ويف �شعري..ولكنها اعتربت ذلك خارج
ال�سياق وخارج الوزن اخلليلي وتكلمت
يف مكان اخر وكذلك يف �شعر ابي متام
وفحول ال�شعراء هناك اجازات �أي انهم
اجازوا ذلك النف�سهم م�ضطرين من اجل
جالل املعنى او جم ��ال ال�صورة واعني
بذل ��ك ج ��واز ا�ستب ��دال هم ��زة القط ��ع
بهمزة الو�صل.
مااري ��د قول ��ه :انها كانت مت�ش ��ددة جد ًا
يف ارائه ��ا حتى ان كتابها قوبل بتحفظ
�شدي ��د من قب ��ل املعنيني بال�شع ��ر بينما
هلل له املحافظ ��ون جد ًا وهذه عالمة مل
تكن يف �صاحلها.
ابديت اهتمام ًا كبري ًا يف �شعرها اكرث من
اهتمام ��ي ب�شعر ال�سي ��اب ذلك الن لغتها
�صافي ��ة وكان ��ت ق�صيدته ��ا رومان�سي ��ة
ولي�ست كرومان�سي ��ة ال�شعراء االنكليز
الرجال مث ��ل بايرون بالقريبة اىل �شعر
ال�شاع ��رات الرومان�سي ��ات القدمي ��ات
و�شعر امل ��ر�أة الربيطاني ��ة الرومان�سي
يختل ��ف ع ��ن �شع ��ر الرج ��ل فه ��و يهت ��م
بالق�ضايا ال�صغرية وبال�ش�ؤون الذاتية
بينم ��ا جت ��د جمتم ��ع البي ��ت واملجتمع
اال�س ��ري وال ��ذات وامل ��ر�آة وال�ص ��وف
واالب ��رة وكل �ش�ؤون املر�أة جمتمعة يف
�شعر املر�أة الرومان�سية.
لق ��د اعجبتن ��ي ه ��ذه اللغ ��ة

امل�صقولة التي ه ��ي حديثة فع ًُال بعك�س
لغة ال�سياب مث ًال الذي كان يف الق�صيدة
التي يتمرد فيها على العامود يكتب بلغة
كال�سيكي ��ة كلغة اب ��ي متام عل ��ى �سبيل
املثال �أي مل تتبلور لديه لغة خا�صة كان
لن ��ازك يف بدايتها لغة خا�صة متام ًا لكن
كنت احيان� � ًا عندما اقر�أ ه ��ذه الق�صيدة
او تلك اقول:
و كتبت هذه الق�صيدة بال�شكل العامودي
ملا فقدت �شيئ ًا ات�ساءل مل الت�شديد؟
عندم ��ا اق ��ر�أ بع� ��ض �شعره ��ا ولي�س كل
�شعره ��ا طبع� � ًا �أي ان ��ه كان ميك ��ن ان
تكت ��ب ه ��ذا ال�شع ��ر بطريق ��ة عامودي ��ة
وفع�ل ً�ا كان ��ت هن ��اك ق�صائ ��د تتن ��اول
�ش�ؤونه ��ا الذاتي ��ة بال�ش ��كل العام ��ودي
ان ��ا اف�ضله ��ا عل ��ى الق�صائ ��د االخ ��رى
الت ��ي مل تلت ��زم فيه ��ا بع ��دد التفعي�ل�ات
العرو�ضي ��ة يعن ��ي هي مدر�س ��ة خا�صة
كم ��ا اعتق ��د انه ��ا تختل ��ف ع ��ن مدر�س ��ة
ال�شع ��راء الرومان�سي�ي�ن الرج ��ال كعلي
حممود ط ��ه و ابراهيم ناجي وتختلف
عن ف ��دوى طوقان اختالف� � ًا كبري ًا اذ ان
ف�ض ��اء فدوى طوقان اكرب واالفاق التي
عربت عنه ��ا او�سع ,ف ��دوى خرجت من
ال ��ذات وع�ب�رت ع ��ن ق�ضاي ًا كث�ي�رة �أي
اقرتبت بامكانياتها ال�شعرية من ال�شعر
الذي الميكن ان ن�صنفه اىل �شعر رجال
ون�س ��اء بينم ��ا نازك بقيت تكت ��ب �شعر ًا
اق ��رب اىل طبيع ��ة الن�ساء وه ��ذه ميزة
له ��ا ولي�ست عيب ًا فيها وهو �شيء جميل
ونحن بحاجة اىل مثل هذا ال�شعر.
ا �ستم ��ر ت

ن ��ازك يف الكتاب ��ة اال ان ماج ��رى
يف الع ��راق ويف الع ��امل العرب ��ي م ��ن
انقالبات وث ��ورات ا�ضع ��ف �صوتها ثم
ب ��د�أ يختف ��ي �شيئ� � ًا ف�شي� � ًا  ..لق ��د كانت
ن ��ازك يف بداياته ��ا عظيم ��ة حتى مطلع
ال�سبيعينيات ولكنها مل توا�صل الرحلة
وانقطعت عن الكتاب ��ة ال�شعرية وبد�أت
تكت ��ب يف ق�ضاي ��ا �سيا�سي ��ة فق ��د �صدر
له ��ا كتاب ال اتذك ��ر عنوانه بال�ضبط عن
التجزئ ��ة يف الوط ��ن العرب ��ي او �شيء
من هذا القبيل �أي انها �صرفت اهتمامها
ع ��ن ال�شع ��ر وب ��د�أت تنت ��ج وتكتب عن
القومي ��ة وما�شاب ��ه ولك ��ن تناولت ذلك
اي�ض� � ًا ب�ش ��كل تقليدي كال�سيك ��ي مثلما
حتدث بع�ض القوميني يف االربعينيات
(نف� ��س ال�شع ��ارات ال�ساذج ��ة ) وعل ��ى
الرغ ��م من فهمها العمي ��ق اال انها اكتفت
بالقلي ��ل او باالح ��رى مل تك ��ن لديه ��ا
مغام ��رة وجودي ��ة لغوي ��ة ب ��ل اكتف ��ت
بحافة اال�شياء حاف ��ة التجديد واجادت
اج ��ادة كبرية حقيقية يف هذا املجال انا
اعتربه ��ا �شاعرة كبرية ب ��ل اهم �شاعرة
عربية يف بداياته ��ا ,دواوينها االوىل (
االول والثاين وحت ��ى الثالث ) من اهم
دواوي ��ن ال�شعر العربي ول ��و ا�ستمرت
بالتط ��ور ويف ارتي ��اد اف ��اق جدي ��دة
لبلغ ��ت �ش�أن� � ًا كب�ي�ر ًا للم ��رة االوىل يف
تاريخ ال�شع ��ر العربي ولكن مع اال�سف
كما ذكرت انها مل توا�صل الرحلة.

نشر هذا المقال في مجلة الف باء
عام 1977
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من زمن التوهج

وطريقته ��ا يف االداء وحفالته ��ا كانت
ا�سبوعي ��ة وتت�ضم ��ن يف كل حفل ��ة
(و�صلت�ي�ن) بحدود �ساعة ل ��كل و�صلة
غنائي ��ة ويف بداياته ��ا االوىل كان ��ت
فرقته ��ا تتك ��ون م ��ن عنا�ص ��ر فني ��ة ثم
تركوه ��ا و�ساف ��روا فب ��د�أت بالتعاون
م ��ع جمموعة من املو�سيقي�ي�ن ابرزهم
(�س ��امل ح�س�ي�ن) و(خ�ض�ي�ر ال�شبل ��ي)
و(جم ��ال �س ��ري) عل ��ى �آل ��ة القان ��ون
و(كرمي ب ��در) و(كريكور بر�صوميان)
و(جوزي ��ف حن ��ا) و(جمي ��ل ب�ش�ي�ر)
عل ��ى الكم ��ان و(خ�ض ��ر �إليا� ��س) على
الناي وعلى العود كان الفنانان (منري
ب�ش�ي�ر) و(روح ��ي اخلما� ��ش) كما كان
الفن ��ان (ح�س�ي�ن عبدالل ��ه) ي�شارك يف
حفالتها ك�ضابط �إيقاع.

العدد ()2389
السنة التاسعة
الخميس ()9
شباط 2012

ما اليعرفه الناس عن عفيفة
إسكندر

ما اليعرفه الناس عن عفيفة إسكندر
ح�ي�ن اخرتت الفنان ��ة القديرة (عفيفة
�إ�سكندر) لتكن مو�ضوعة كتابي االول
(عفيفة ..حياتها وا�سرارها الفنية) مل
اك ��ن على خط�أ بل كان اختي ��ار ًا دقيق ًا
ج ��د ًا مل ��ا له ��ا م ��ن اهمي ��ة واجن ��ازات
كب�ي�رة يف حف ��ل الغن ��اء العراق ��ي
بالرغم من �إهم ��ال النظام ال�سابق لها
وتعم ��ده يف جتاهلها مما حدا بها اىل
االعت ��كاف يف منزله ��ا واعت ��زال الفن
ومقاطعة �إالعالم!
واتذك ��ر ي ��وم ب ��د�أت يف كتاب ��ة ملف
عنه ��ا يف جمل ��ة �أل ��ف ب ��اء ا�ستغ ��رق
ن�شره بحدود ثالثة �أ�شهر او  11عدد ًا
ا�سبوعي ًا من املجلة يومها قال يل احد
رجال االمن ممن ي�شرف على االعالم
ملاذا اخرتت هذه الفنانة؟ �أال تعرف ب�أن
احلكومة التودها؟ ف�ضحكت وقلت له
�إنها فنانة عظيمة ولديها من الفن مامل
جتده لدى غريها واختياري كان فني ًا
بحت ًا ولي�س له عالق ��ة بال�سيا�سة وقد
عرفت يف ما بعد ان كالمه كان تهديد ًا
او حماولة لوقف ن�ش ��ر امللف من قبل

النظام ال�سابق!!
عفيفة ا�سكندر �صوت مغرد وجميل..
وهي قلب اجلم ��ال الناب�ض� ..أودعت
يد الق ��در فيها او�صاف� � ًا بدنية وخال ًال
نف�سي ��ه ..فه ��ي الت�ستطي ��ع ان تخفي
حما�سنها بل تب ��دت وجتلت يف �أكمل
جمال يف نظر ع�شاق اجلمال ..جمال
�ساح ��ر م ��ن �صن ��ع اخل�ل�اق الم�صنع
احلالق ..عفيف ��ة مطربة كبرية قدمت
لال�سم ��اع وللجماه�ي�ر الت ��ي احبته ��ا
وللغن ��اء العراق ��ي اروع االغ ��اين
واجم ��ل الق�صائ ��د ..وه ��ي ناحي ��ة
متيزها ع ��ن بقية املطرب ��ات ..اذ انها
قدم ��ت اك�ث�ر م ��ن خم�س�ي�ن ق�صي ��دة
مغناة ..والق�صيدة من ا�صعب انواع
الغناء.
وال ��ذي عا�ص ��ر ف�ت�رة ت�ألقه ��ا وعا�ش
�سم ��اع حالوة �صوتها ع�ب�ر م�سريتها
الطويل ��ة يع ��رف الكث�ي�ر ع ��ن فنه ��ا
و�سريته ��ا ودوره ��ا الفن ��ي يف حي ��اة
العراقيني ،وعفيفة ا�سكندر لون فريد
يف الغن ��اء الي�ضاهي ��ه او يقرتب منه

اي لون �آخر من �ألوان الغناء العربي،
وه ��و اي�ض ًا لون حمري ف�ل�ا تدري هل
هو مونولوج او غناء خفيف او غناء
عاطفي ..او هو كل ذلك مع ًا!
ام ��ا �صوته ��ا وادا�ؤه ��ا في�ستق�ل�ان
مبوا�صف ��ات ممي ��زة وخ�صائ� ��ص
متفردة ويبتعدان ابتعاد ًا غري م�ألوف
ع ��ن �ص ��وت واداء اي ��ة مغني ��ة يف
الو�سط الغنائي العربي.
من �أين ا�ستقت �شخ�صيتها الغنائية؟
�أما م ��ن اين ا�ستقط ��ت املطربة عفيفة
ا�سكندر �شخ�صيتها الغنائية امل�ستقلة،
ف�إنه �س� ��ؤال �صعب الميك ��ن الرد عليه
ب�سهول ��ة اال اذا عدن ��ا اىل املوهب ��ة
لنع ��زو اليها قدرتهاعل ��ى تكوين هذه
ال�شخ�صي ��ة ال�صوتي ��ة الفريدة ،والن
عفيف ��ة ا�سكن ��در غن ��ت ال�شع ��ر ف ��ان
الكلمة عنده ��ا تخرج �صافي ��ة بلفظها
وف�صاحته ��ا ومو�سيقيته ��ا وه ��ي يف
كل ماغن ��ت �شعر ًا او زج�ل ً�ا اقرب اىل
االكتمال اللفظي واالح�سا�س بالكلمة
وح�س ��ن االختي ��ار ال ��ذي تب ��دو في ��ه

ملكتها على ا�شده ��ا يف رهافة احل�س
ورق ��ة ال�شعور ،وه ��ي مل تكن حت�سن
اختي ��ار ال�شع ��ر او الزج ��ل ح�سب بل
كان ��ت فطنته ��ا ودرايته ��ا وتذوقه ��ا
املو�سيقي متتد اىل اللحن كذلك.
واملطرب ��ة (عفيف ��ة ا�سكن ��در) تخت ��ار
�أحل ��ان اغانيه ��ا بدق ��ة �شدي ��دة وق ��د
رف�ض ��ت كث�ي�ر ًا م ��ن االحل ��ان حت ��ى
م ��ن اولئ ��ك الذي ��ن كان ��وا يقفون يف
ال�ص ��دارة (م ��ن ملحن ��ي القط ��ر) ومل
تقب ��ل حلن ًا قط من اي ملحن مهما عال
ق ��دره �إال اذا كان من�سجم ًا مع �صوتها
ولك�أن ��ه ق ��د قي� ��س علي ��ه ..وعل ��ى اثر
موقفه ��ا هذا م ��ن االحلان ..ق ��ال عنها
العدي ��د م ��ن امللحن�ي�ن وامل�ؤلف�ي�ن ان
ا�صعب مغني ��ة هي عفيف ��ة ا�سكندر..
وه ��ي �صعبة فع�ل ً�ا النها كان ��ت تدقق
يف االختي ��ار والتغني اي حلن او اي
كالم.

البداية من أربيل

ظه ��رت الول م ��رة عل ��ى امل�س ��رح يف

قحطان جاسم جواد
ملهى �صغري مبدينة اربيل يف اوا�سط
الثالثين ��ات ..وكان ��وا ي�سمونه ��ا يف
تل ��ك الف�ت�رة بـ(جابوكل ��ي) وتعن ��ي
امل�سد�س ال�سريع الطلقات النها تغني
ب�سرع ��ة ب�سب ��ب �صغ ��ر �سنه ��ا وع ��دم
ن�ض ��وج �صوته ��ا اال ان الأم ��ر تغ�ي�ر
الحق ًا بعد ان ا�صبح ��ت لديها اخلربة
وكذلك التزامه ��ا من قبل جمموعة من
خ�ي�رة رواد التلحني يف العراق حيث
قدم ��ت العديد من االغني ��ات اجلميلة
التي ت�شكل االن ث ��روة كبرية لرتاثنا
الغنائ ��ي ،وابرز من تعاملت معهم من
امللحن�ي�ن الفنان (�سمري بغ ��دادي) او
وديع خوندة ور�ضا علي وناظم نعيم
وكرمي ب ��در واحمد اخللي ��ل وعبا�س
جميل ويا�سني الراوي وخزعل مهدي
و�سواهم.

فرقتها الموسيقية

وحت ��ى فرقته ��ا املو�سيقي ��ة الت ��ي
ت�صاحبه ��ا يف الغن ��اء تختاره ��ا بدقة
وعناي ��ة ك ��ي تتنا�س ��ب م ��ع �صوته ��ا

وع ��ن احل ��وادث واملواق ��ف الت ��ي
اليعرفه ��ا الكث�ي�ر م ��ن النا� ��س ع ��ن
املطرب ��ة عفيف ��ة ا�سكندر نق ��ول ان لها
ذكرى م ��ع مو�سيقار االجي ��ال (حممد
عبدالوه ��اب) ال اظ ��ن انه ��ا �ستن�ساها
اب ��د ًا فق ��د مثل ��ت مع ��ه يف فيل ��م (ي ��وم
�سعي ��د) اخ ��راج (حممد ك ��رمي) وحلن
له ��ا اغنية غنته ��ا يف الفيلم عام 1940
لكن عن ��د عر�ض الفيلم مل تقدم االغنية
الن املخ ��رج ا�ضط ��ر اىل حذفه ��ا م ��ع
م�شاهد اخرى بع ��د اكت�شافه ان الفيلم
قد جت ��اوز ال�ساعتني وهو وقت طويل
وميله م�شاهد وال�سينما ..ومن االمور
االخ ��رى التي اتذكرها ه ��و لقا�ؤها مع
املو�سيق ��ار (فريد االطر� ��ش) واالتفاق
بينهم ��ا للتمثيل والغن ��اء معه يف احد
االف�ل�ام ال�سينمائية ..وكادت املحاولة
تنج ��ح ل ��وال مغادرته ��ا (�أي عفيف ��ة)
للقاه ��رة عل ��ى عج ��ل ب�سب ��ب التزامها
بعقد مع احد املالهي البغدادية.
ام ��ا الفيل ��م امل�ص ��ري الوحي ��د ال ��ذي
ظهرت فيه فهو فيلم (القاهرة ..بغداد)
وهو انتاج م�ش�ت�رك (عراقي م�صري)
وق ��د كانت عفيفة طيب ��ة القلب وحتمل
نف�س� � ًا زكية وتق ��دم امل�ساع ��دة لكل من
يطلبها ..لذل ��ك تعاطفت مع العديد من
اال�س ��ر التي جار عليه ��ا الزمن ..حيث
قام ��ت بتخ�صي� ��ص مرتب ��ات �شهري ��ة
منتظم ��ة له ��ذه العوائ ��ل لتمكنه ��ا م ��ن
العي�ش بكرامة.

قالوا عن عفيفة اسكندر

(ا�ستطاع ��ت عفيف ��ة بف�ض ��ل نباهته ��ا
ان متي ��ز بني الغث وال�سم�ي�ن ،وكانت
تخت ��ار ال ��ذي ي ��روق له ��ا م ��ن ال�شع ��ر
ال�شعب ��ي ،ومل ��ا �شعرت ان ه ��ذا ال�شعر
مل يعد يفي مبرامه ��ا ركنت اىل ال�شعر
الف�صي ��ح ف�أتخ ��ذت �شع ��ر البهاء زهري
رائد ًا لها وراحت تغني له فكان ن�صيبها
الفوز والنجاح .وم ��ن طبيعتها الفنية
انه ��ا خلق ��ت مغني ��ة ،وانه ��ا كال�شمعة

حت�ت�رق لت�ضيء للنا� ��س و�آنية متتلئ
ليغرتف ا�صدقا�ؤها من خريها وزهرة
تتفت ��ح لينتع�ش م ��ن حوله ��ا ب�أريجها
ومن طبيعتها اي�ض� � ًا انها خلقت لتفني
حياته ��ا الج ��ل حي ��اة غريه ��ا وت�شقى
لتوف ��ر ال�سع ��ادة الحبابه ��ا عبدالكرمي
العالف من كتاب –قيان بغداد.)-
يقول ��ون ان يف حي ��اة كل رج ��ل مهم ��ا
كان ��ت منزلته وعقليت ��ه فراغ ًا المتل�ؤه
اال ام ��ر�أة من ��ت ون�ش� ��أت يف خيال ��ه
واحبه ��ا عقل ��ه الباط ��ن ،وق ��د متر يف
حياته االعتيادية ع�ش ��رات من الن�ساء
م ��ن دون ان مي�ل��أ ذل ��ك الف ��راغ ،ف ��اذا
ج ��اءت امل ��ر�أة املف�ضلة الت ��ي اختارها
العقل الباطن امتلأ الفراغ فج�أة ف�شعر
الرجل بطم�أنينة من يعرث على املاء يف
ال�صحراء.
ولق ��د ظ ��ل ه ��ذا الف ��راغ طوي�ل ً�ا يف
حيات ��ي على ما ازدحم فيه ��ا من �ألوان
والي�أ� ��س والق ��رب والبع ��د واالت�صال
واالنف�صال.
ويف القل ��ب كما يقولون اي�ض� � ًا �سبعة
اوت ��ار ولكنها التهتز دفع ��ة واحدة اال
عندما يجد القل ��ب تلك االنامل الرقيقة
الت ��ي ت�ضم ه ��ذه االوت ��ار للحظات او
ل�ساعات او اليام.
وقد م�ست (عفيفة) ه ��ذه االوتار دفعة
واح ��دة ذات م ��رة ف ��رن يف القلب ذلك
ال�صدى املتنا�سق ،احلبيب اىل النف�س
ورف الطائ ��ر احلبي� ��س من ��ذ �سن�ي�ن
طويل ��ة ح ��ول الف ��راغ الكبري ف ��اذا بي
امام ام ��ر�أة من نوع اخر مل اكن اعرفه
م ��ن قبل ..ام ��ر�أة جدي ��دة بالن�سبة ملن
عرف ��ت وقدمي ��ة بالن�سب ��ة اىل اله ��وى
الذي كان يعتمل يف �صدري نحو املر�أة
املجهولة او نحو م ��ن ميلأ ذلك الفراغ
الكبري الذي الميل�ؤه �سوى املر�أة التي
ع�شقها العقل الباط ��ن وت�صورها على
هواه.
وي ��وم جئ ��ت م ��ن كرك ��وك اىل بغ ��داد
باجازة ق�صرية مل يكن يف ذهني �شيء
ع ��ن عفيفة فلم تكن غري ام ��ر�أة �أوغري
فت ��اة مت�شي عل ��ى نغمات الق ��در الذي
لي� ��س لها ولي� ��س لنا �ش� ��أن يف التحكم
باهوائ ��ه ..ومل اك ��ن ان ��ا اي�ض� � ًا غ�ي�ر
�ش ��اب متحم� ��س للح ��ب وللحي ��اة بكل
مافيه ��ا م ��ن مباهج واف ��راح وغ�ص�ص
واالم و�ضاقت بي بغداد بيومني اثنني
فك ��دت اعود ادراجي اىل كركوك حيث
اغرق ب�ي�ن الكت ��ب وريا�ض ��ة ال�صعود
اىل الت�ل�ال ،ولك ��ن الق ��در ام�س ��ك ب ��ي
فج�أة ليملأ الفراغ الكبري الذي مل تكن
قد ملأته ام ��ر�أة من قبل وقادت خطاي
ب�شيء من التع�س ��ف املبهم نحو امللهى
ال ��ذي كانت تعم ��ل عفيفة في ��ه فالفيت
نف�س ��ي بع ��د ح�ي�ن ام ��ام حال ��ة نف�سية
غريبة ،فقد ان�سلخت من عمري اعوام
من التجربة يف �ساعتني ال اكرث.
كان ��ت عفيف ��ة يومئ ��ذ هادئ ��ة وناعم ��ة
وخائفة ..كانت ا�شب ��ه باالرنب الربي

(استطاعت عفيفة بفضل
نباهتها ان تميز بين الغث
والسمين ،وكانت تختار الذي
يروق لها من الشعر الشعبي،
ولما شعرت ان هذا الشعر
لم يعد يفي بمرامها ركنت
الى الشعر الفصيح فأتخذت
شعر البهاء زهير رائدًا
لها وراحت تغني له فكان
نصيبها الفوز والنجاح .ومن
طبيعتها الفنية انها خلقت
مغنية
النظي ��ف ج ��يء ب ��ه اىل قف� ��ص غ�ي�ر
م�أل ��وف ،كانت حت ��اول ان تبت�سم وان
تك ��ون طبيعي ��ة يف حياته ��ا اجلدي ��دة
ومل يك ��ن هين� � ًا عليه ��ا فق ��د كان ��ت يف
اخ ��ر ادوار املراهقة �سهل ��ة للكثري من
املطامع واملخاوف مع ًا.
وكان له ��ا ي ��وم �صعدت لتغن ��ي �صوت
عذب �صاف يقطع ��ه اخلوف ويلجلجه
التهي ��ب ..وال ادري ك ��م كان ق ��د م�ضى
عل ��ى اول ارتقائه ��ا خ�شب ��ة امل�س ��رح
الغنائ ��ي وال التاري ��خ ال ��ذي م ��ر على
دخوله ��ا ذلك الو�س ��ط اجلديد بالن�سبة
حلياته ��ا املا�ضي ��ة تل ��ك احلي ��اة الت ��ي
متتلئ دائم� � ًا بكريات الطفولة و�أماين
امل�ستقبل ال ��ذي كثري ًا ما مي�ل��أ النف�س
باخليبة ح�ي�ن يطي�ش حلم الزمان قلت
ل�صدي ��ق كان مع ��ي يومئ ��ذ� :سيك ��ون
له ��ذه الفت ��اة ال�ضئيل ��ة ذات العين�ي�ن
الرنج�سيت�ي�ن �ش� ��أن يف حي ��اة بع� ��ض
النا�س.
قال :ويف حياتك ان ��ت؟ قلت وانا اكتم
�أمل ��ي :ال �أدري ..عل ��ى انها �ستدخل يف
اكرث من حي ��اة غالي ��ة وت�ستحوذ على
اكرث من قلب كبري.

اول مطربة تغني القصيدة

واملطرب ��ة عفيفة تعت�ب�ر نتيجة لكرثة
مطالعاته ��ا لل�شعر ،اول مطربة عراقية
غنت ال�شعر وقدمت مايقارب ()60

ق�صي ��دة ومل تع ��رف مطرب ��ة عراقي ��ة
اخ ��رى غن ��ت ه ��ذا الع ��دد الكب�ي�ر م ��ن
الق�صائ ��د ..ال�سيما وان غناء الق�صيدة
يف الغناء العراقي يكاد يكون حمدود ًا
جد ًا ..وقد غنت ال�ساطني ال�شعراء مثل
(�سن ��اء امللك) و(البهاء زهري) وب�شارة
اخلوري وال�شيخ علي ال�شرقي وطبقة
ال�شعراء املحدثني.
وح�س ��ب معلومات ��ي ف� ��إن اول اغني ��ة
�سجلتها للإذاعة عام  1937هي (برهم
يابره ��وم ياب ��و اجلديل ��ة عذبت حايل
واي ��دك طويلة) ث ��م اعقبته ��ا باغنيتها
الثاني ��ة (زنوب ��ة) بعده ��ا اجته ��ت يف
الغن ��اء اىل قطب ��ي التلح�ي�ن العراق ��ي
(�صال ��ح الكويت ��ي وداود الكويت ��ي)
وا�شته ��رت ب�سرع ��ة ب�سب ��ب ر�صان ��ة
�صوته ��ا وعذوبت ��ه ووقف ��ت ب�سرع ��ة
مب�ص ��اف ا�شه ��ر مطربات ذل ��ك الع�صر
كزكية ج ��ورج و�سليمة مراد و�سلطانة
يو�س ��ف و�صديق ��ة املالي ��ة وزه ��ور
ح�سني.
وقد �سافرت الفنانة عفيفة ا�سكندر اىل
خارج العراق كثري ًا واحيت الع�شرات
م ��ن احلف�ل�ات الغنائي ��ة يف امري ��كا
واوروب ��ا وم�ص ��ر ولبن ��ان و�سوري ��ا
واالردن ..ولك�ث�رة حفالته ��ا وحالوة
�صوتها وعذوبته فقد لقبتها ال�صحافة
العربي ��ة (كالكواك ��ب واالثن�ي�ن)
واملج�ل�ات اللبناني ��ة (مبطربة العراق
االوىل).

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

فخري كريم
نائب رئيس التحرير
عدنان حسين

تقييم صوت عفيفة موسيقيًا

عفيف ��ة ت�ست�شري ف�ضول الذاكرة الفنية
ال�ص ��ول الغن ��اء دون ان تزوده ��ا ب�أي
تف�س�ي�ر نف�س ��ي ومع ��ريف ..فف ��ي هذا
املحيط الفني يجول املغني وتتفح�ص
االذواق لذل ��ك بقي ��ت طريق ��ة (عفيفة)
يف الغن ��اء حتمل نزوع ًا نح ��و التعلق
ال�شديد او الرف�ض ال�شديد ..اذ انتقلت
حنجرته ��ا الفني ��ة بني الغن ��اء البدوي
والغن ��اء احل�ض ��ري باقت ��دار ومتك ��ن
عجيب�ي�ن ..وبكثري من دواعي االن�شاد
احلر غري املقيد..
وعفيفة ت�ستح�ضر قواها ال�صوتية يف
ابراز اال�سلوبية التي طبعت غناءها..
فه ��ي متتل ��ك ح�ض ��ور ًا م ��ع تنوع ��ات
حمدودة ..وتقيد �صوتها ب�إعداد �صارم
ب ��ل تغن ��ي بلهج ��ة عراقي ��ة م�صحوبة
باحتياط ��ات حجازي ��ة وخليجية تارة
اخ ��رى مع ا�شه ��ار الت�أث�ي�رات البارزة
يف الغناء امل�صري..
و�سر �صوتها ينبىء عن دخول انت�صار
يف جم ��ال الغن ��اء ..وفنه ��ا االدائ ��ي
توفر عل ��ى خا�صيت�ي�ن ا�سا�سيتني هما
العبور اىل اال�سم ��اع واال�ستيطان يف
الذاك ��رة ..وهذا بحد ذاته يعك�س ت�ألق ًا
للغن ��اء الريفي ..وه ��و ت�ألق ي�أتي على
اي ��ة ح ��ال م ��ن كون ��ه ينحدر م ��ن نوع
بيئوي عراقي حميمي.

مدير التحرير :علي حسين
االخراج الفني :نصير سليم
التصحيح اللغوي :نوري صباح
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زكي ��ة الزيدي ( العمة زكي ��ة كما كانت حتب ان
يناديه ��ا اجلميع ) �شاهدت �صورتها وهي تقدم
نف�سها مر�شحة لقائم ��ة احتاد ال�شعب ..خربان
يحمالن م ��ن املفارقات والأ�س ��ى بقدر ماحملت
حياة هذه املر�أة..
حي ��اة كان ��ت تتج ��اذب ب�ي�ن الق ��وة املتناهي ��ة
ام ��ام ال�صع ��اب ويف مواجه ��ة اعت ��ى الأنظمة
الدكتاتورية والرقة حني ياخذك احلديث معها
فك�أن ��ك جتل� ��س يف ح�ض ��رة عجوز م ��ن عجائز
الري ��ف بب�ساط ��ة مفرداته ��ا وبال�سخري ��ة املرة
الت ��ي تختف ��ي حتت الكلم ��ات هكذا كن ��ت �أرى
العم ��ة زكية وانا �أخطو �أوىل خطواتي باجتاه
م�سرح بغداد اللتقي ببع�ض الأ�صدقاء او الكمل
حوار ًا انقطع مع (اخلال) خليل �شوقي،
ً
..يف ذل ��ك امل ��كان الذي ا�صبح الي ��وم جزءا من
ما� ��ض جمي ��ل التقي ��ت امل ��رة الأوىل م ��ع العمة
زكية امر�أة التوحي مالحمه ��ا وحركاتها بانها
ممثلة وانها بعد دقائق �ست�صعد خ�شبة امل�سرح
لتتقم� ��ص �شخ�صي ��ة م ��ن �شخ�صي ��ات يو�س ��ف
الع ��اين اوغائ ��ب طعمة فرم ��ان  ،يف احلالتني
مع زكي ��ة الإن�سانة وزكية املمثل ��ة جند �أنف�سنا
يف ح�ض ��رة ام ��ر�أة اخت�صرت حياته ��ا بكلمتني
ال�شجاعة والب�ساطة.
***
امل ��رة الأخرية الت ��ي �شاهدت فيه ��ا العمة زكية
عرب �صور �أر�سلتها �إحدى الزميالت من ال�سويد
�شاهدته ��ا ت�س�ي�ر يف �ش ��وارع مل تالفها غريبة
ومغرتبة وهي تفت�ش عن جمتمع دافئ ومكان
�ألي ��ف وزمن �سوي يعرتف بالإن�سان وال�ضحك
وحري ��ة الل�س ��ان و�شق ��اوة الأ�صح ��اب وت ��رف
الأم�سي ��ات ..يف �سنواته ��ا الأخ�ي�رة ت�سكع ��ت
العم ��ة زكية يف �شوارع الغربة ومل تكن تعرف
ال هي وال نحن حمبوها ان النهاية �ستكون يف
�سطور قليل ��ة اختتمت بها حياة ام ��ر�أة وفنانة
رف�ض ��ت اال�ست�س�ل�ام وغرد ت خ ��ارج ال�سرب..
يف ال�ص ��ور على الفي�س بوك وانا اطيل النظر
ملالمح وجهها املحبب اىل النف�س اقرا فيه رحلة
التع ��ب واملواجه ��ة ممتزجة ب�أف ��راح وم�سرات
املا�ض ��ي ..تعب يف العين�ي�ن وابت�سامة يختلط
فيه ��ا احل ��زن وال�ش ��رود وب�ساط ��ة ترتفع على
الت�صن ��ع ف�أغم� ��ض عيني وان ��ا �أتخيل �صوتها
ممتزج ��ا بعبارات ريفي ��ة عذبة( :عم ��ه ال�صرب
حل ��و  ،الت�أي�س ��ون ) .ل ��ك�أن الفنان ��ة الكبرية قد
اكتف ��ت بالأحالم وتخففت م ��ن عقد املثقفني..

علي حسين
تق ��ول كلمته ��ا بحكم ��ة وال تك�ت�رث بزوبع ��ة
الإح ��كام ..تنظر العمة زكي ��ه اىل العامل الذي
يحم ��ل ب ��رودة املنط ��ق وح ��رارة القل ��ب ..بني
احل ��زن على حلم ته ��اوى واالحتجاج ال�صارخ
عل ��ى مايك�س ��ر احللم..فكانت ت�ص ��ر دوما على
ان تك ��ون يف املوق ��ف ال�ص ��ح وان تق ��ول م ��ا
ت�ؤم ��ن ب ��ه وان متث ��ل �صحيح ��ا وان تك ��ون
�ص ��ورة لفنان ��ة ال�شعب ومر�آة العق ��ل والإرادة
تداف ��ع عن املب ��ادئ النقي ��ة يف معرك ��ة احلرية
دون ان تك�ت�رث حل�ساب ��ات الربح واخل�سارة.
مت ��زج ب�ي�ن احلل ��م واحلي ��اة ..تك ��ون احلياة
م�ص ��در الهامها ويكون احلل ��م �صوت امل�ستقبل
الواع ��د .يف �أيامه ��ا الأخ�ي�رة حمل ��ت زكي ��ة
خليف ��ة �سنواته ��ا الت ��ي تعدت الثمان�ي�ن بعيدا
يف املنايف ترجت ��ف اليد وتظ ��ل الذاكرة �شابة
جت ��ول يف �ش ��وارع بغ ��داد ت�صط ��اد حكاي ��ات
العراقي�ي�ن يف الأربعيني ��ات و�أحالمه ��م يف
اخلم�سينيات وقلقهم يف ال�ستينيات و�ضياعهم
يف ال�سبعيني ��ات وب�ؤ�سه ��م يف الثمانيني ��ات
وت�شرده ��م يف الت�سعيني ��ات ون�ش ��م رائح ��ة
اجلن ��وب كلما طلعت علينا العمة زكية بقامتها
الفارعة من على �شا�شة التلفزيون ون�شم عبقها
حني تع�ت�رف ل�صاح ��ب الباي�سكلجبي (عيني
�صاحب احلكومة بعد ماتت�أمن  ..حكومة خرط
) ونح� ��س نب�ضه ��ا يف مالم ��ح زوج ��ة الفرا�ش
امل�سحوق ��ة التي وج ��دت يف عم ��ل زوجها عند
احلكومة امتياز تتباهى به امام ن�ساء املحلة ..
يف الوقت الذي كانت فيه زكية خليفة الإن�سانة
يف خ�ص ��ام مع معظم احلكومات لأنها اكت�شفت
من ��ذ البداية عك�س رازقي ��ة زوجة الفرا�ش بان
احلكومات جميعها ( خرط يف خرط).
تنتم ��ي زكي ��ة خليف ��ة اىل طائف ��ة م ��ن املمثلني
الأثريي ��ن عل ��ى قلب امل�شاه ��د ..ممثل ��ة تتمتع
بعبقري ��ة لها طعم خا�ص �سرع ��ان ما ترتك اثرا
يف النف�س ..حني ت�شاهدها ت�شعر وك�أنك قر�أت
كتاب ��ا ممتعا ..فعند ه ��ذه الفنانة قدرة عجيبة
على ت�شرب الثقافة واحلياة الكامنة خلف هذه
الثقافة..فعندما تقف العمة على خ�شبة امل�سرح
يكون عقله ��ا وقلبها و�أع�صابها جزء ًا من الأداء
فتعط ��ي كل ماعنده ��ا يف الربوف ��ة والعر� ��ض
امل�سرح ��ي فرتاها عندما تبكي على امل�سرح هي
الت ��ي تبكي وعندم ��ا ت�ضحك هي التي ت�ضحك
وعندما تبدع ال�شخ�صية مل تكن تتوارى خلفها
و�إمنا تق ��ف بالند منها ..كت ��ب �ستان�سالف�سكي
م ��رة ان عل ��ى املمث ��ل ان يكون خمرج ��ا لدوره
وه ��و مل يق�صد بالطب ��ع ان ي�ض ��ع املمثل مكان

املخرج بل اراد التحدث عن �أهمية املبادرة عند
املمثل وع ��ن ر�ؤيت ��ه الوا�سعة ودرج ��ة مهارته
وهكذا كانت زكيه خليفة املمثلة ذكية يف معظم
�أدواره ��ا  ،ذكية تعرف ماذا تفعل و�إنها المتثل
ال ��دور وح�س ��ب بل تق ��وم بتف�س�ي�ره والتعبري
عن وجهة نظره ��ا جتاه الأ�شي ��اء وال�شخ�صية
الت ��ي ت�ؤديه ��ا وميكن ��ك م�شاهدته ��ا منف ��ردة
لوحده ��ا فت�ستمت ��ع وك�أن ��ك ت�شاه ��د م�سرحية
بطلته ��ا ممثل ��ة واح ��دة ولك ��ن بنف� ��س الوق ��ت
تراها تخ�ضع بحكم ��ة وهدوء للعمل امل�سرحي
الكلي..يف امل�سرح والتلفزيون تت�صرف العمة
زكية وك�أنها �شخ�صي ��ة من �شخ�صيات املا�ضي
،خارجة من ح�ضن الأحالم بفوطة بغدادية او
ع�صاب ��ة جنوبية وابت�سامة حمببة �إىل النف�س
فتخطف قلوب و�إب�صار املتفرجني.
***
تدور اح ��داث م�سرحية النخل ��ة واجلريان يف
�إحي ��اء بغداد الفقرية وزمنه ��ا هو زمن احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة وزم ��ن االحت�ل�ال االنكلي ��زي
للع ��راق يف ه ��ذا الزم ��ن الذي يع�ص ��ف بالعامل
ويبن ��ي مالم ��ح ع ��امل جدي ��د تق ��ف �شخ�صيات
النخل ��ة واجل�ي�ران عل ��ى م�س ��رح قاع ��ة اخللد
ببغ ��داد ع ��ام  1969مك�سورة ت ��دور يف حركة
عاجزة ..تتلم�س الأ�شياء والتدرك حركتها..
هن ��اك ن�شاه ��د زوج ��ة رزوقي الفرا� ��ش (العمة
زكي ��ة) حتاول ان تف ��رج عن �إحزانه ��ا الدائمة
بالتبج ��ح بحي ��اة الع ��ز الت ��ي يعي�شه ��ا ال�سي ��د
املدي ��ر الل ��ة ي�سلم ��ه وباخلدمات الت ��ي تقدمها
احلكومة اللة ي�سلمه ��ا لزوجها رزوقي ،تعي�ش
م ��ن تراك ��م االمل ول�سع ��ة الفق ��ر لكنه ��ا تكاب ��ر
فمادام ��ت احلكومة �سامل ��ه فان حياته ��ا �ستظل
�ساملة اي�ضا ..خملوقة جديرة بالرثاء حمكومة
ببيئ ��ة تتح ��رك على م�س ��رح الفق ��ر الكلي وهي
تك�ش ��ف ع ��ن فقر يف اجل�س ��د والفك ��ر والروح
حني تق ��ول ( املدير الله ي�سلم ��ه ميكدر ي�سوي
�أي �ش ��ي اال يكلل ��ه لرزق ��ي� ..أي عيني ارزوقي
احجايت ��ه ما�شي ��ه مي املدير الل ��ة اي�سلمه ) وقد
ذك ��رت يل العمة زكي ��ة وانا اجاذبه ��ا احلديث
يف اح ��دى زوايا م�سرح بغ ��داد انها حني وقع
عليها االختيار لتمثيل هذه ال�شخ�صية كانت قد
قر�أت رواي ��ة غائب طعمة فرمان وتعرف غائب
�شخ�صي ��ا ولكنه ��ا �أثن ��اء التدريب ��ات راجع ��ت
ال�شخ�صي ��ة من جديد حماول ��ة ا�ستيعاب �شرح
الروائ ��ي لتفا�صيل ال�شخ�صية م ��ن اجل �إيجاد
ت ��وازن ب�ي�ن ال�شخ�صية يف الرواي ��ة وااليجاء

من زمن التوهج

التمثيلي على امل�سرح
***
يف مدين ��ة هالمي ��ة مث ��ل
كل م ��دن الغرب ��ة..ويف
غروب الي�شبه غروب بغداد..
ويف حلظ ��ة تتداعى فيها الأمكنة
والأزمنة �أنهت العمة زكية �أغنيتها
احلزين ��ة ال�شبيه ��ة ب�أغني ��ة �ألتم وهي
تلق ��ي النظرة الأخ�ي�رة اىل عامل �شر�س
كل ��ه ق�س ��وة و�أوج ��اع ..مت�سائل ��ة �أي ��ن
الوطن�..أي ��ن املنفى..واالهم �أين الذين
يتذك ��رون ان هن ��اك فنان ��ة ا�سمه ��ا زكية
خليفة �أ�ص ��رت حتى اللحظ ��ة الأخرية �إن
ت�ش ��ارك �شعبه ��ا االم ��ه وافراح ��ة فق ��ررت ان
تدخ ��ل االنتخابات حتت قائم ��ة احتاد ال�شعب
خماطب ��ة مواطنيها الذين لن ين�سوها حتما:
(ا�سم ��ي زكي ��ة خليف ��ة حمم ��د الزي ��دي،
مر�شح ��ة قائم ��ة "احتاد ال�شع ��ب" التي
ت�ض ��م جمموعة كبرية م ��ن املنا�ضلني
من �شيوعيني ودميقراطيني ي�ساريني
ووطنيني ،و�شخ�صيات من كل الطوائف
والأديان يف جمتمعنا العراقي.
وم ��ن خ�ل�ال م�سريت ��ي الن�ضالي ��ة الت ��ي
ا�ستغرق ��ت  60عام ��ا نذرته ��ا بالكامل
من اجل خدمة �شعبي ووطني ،ومل
يثن عزميتي الإرهاب والتعذيب
وال�سجن والت�شريد.
كن ��ت اعت�ب�ر ما يق ��ع علي من
حيف هو �ش ��رف عظيم نذرت
نف�سي له ،من اجل حترير بالدي
م ��ن اال�ستعمار والتبعي ��ة واحلكم
الإقطاعي الرجعي.
لقد عملت بجد ،مع غريي من املنا�ضالت
العراقي ��ات البا�س�ل�ات ،خلال� ��ص ن�صف
املجتم ��ع ،واعن ��ي امل ��ر�أة العراقي ��ة ،من
القيود املكبل ��ة بها ،والت ��ي حرمت طوال
عق ��ود م ��ن ال�سن�ي�ن م ��ن �أب�س ��ط حقوقه ��ا
الطبيعي ��ة ،وهم� ��ش دورها ،حتى
على م�ست ��وى العائلة .وا�صلت
الن�ض ��ال ومل ي�س ��اورين
الي�أ� ��س او فق ��دان الأم ��ل
بحتمي ��ة انت�ص ��ار �إرادة
�شعب ��ي ونهو�ض ��ه) ،كان ��ت
هذه �آخر كلمات العمة زكية.
فانتخبوه ��ا م ��ن اج ��ل عراق
�أجمل واب�سط وازهى.

