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المقدمة
فً األول من آب  ٔ997انتقلت الى جوار ربها الفقٌدة د .حٌاة شرارة
أستاذة األدب الروسً فً جامعة بؽداد  /كلٌة اآلداب ( ومن ثم كلٌة
اللؽات ) فً حادث انتحار مؤساوي مع ابنتها الشابة مها ،والذي كان
صدمة شنٌعة لكل من عرؾ الفقٌدة او سمع عنها وقرأ لها وكذلك فً
األوساط األدبٌة والتدرٌسٌة وطبلبها ،وعلمت فً حٌنها عن الوفاة من
خبلل البلفتة التً علقها طبلبها فً واجهة مجمع الكلٌات فً باب
المعظم ،وأثارت تلك الحادثة الكثٌر من اللؽط والتساإالت ان كانت
انتحار فعبل أم هنالك ٌد خفٌة للنظام الحاكم فً ذلك ،وعلى كل حال
فالحصٌلة كانت ان النظام كان وراء االنتحار سواء بطرٌقة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة ،وبعد صدور رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " للفقٌدة وبمقدمة
رابعة بقلم السٌدة بلقٌس شرارة ،أشارت السٌدة بلقٌس فً تلك المقدمة
وكتاباتها البلحقة عن الفقٌدة ،ان الحادثة كانت انتحار وبدون أي
تفاصٌل حٌث كتبت فً الجزء األخٌر من تلك المقدمة "  . . .ولم تعد
ترى بصٌصا من النور أو األمل .أحست أنها أمام منعطؾ الهاوٌة
عندما فقدت الحٌاة مؽزاها وهدفها ،ولم ٌبق أمامها إال الهرب والتخلص
منها وإطفاء جذوتها .فقد وصلت الى الخطوة األخٌرة فً مفترق
الطرٌق الحاسم ،الفاصل بٌن الحٌاة والموت ،ووجدت راحة فً إنهاء
مسٌرة الحٌاة والتخلص منها  " .ومع هذا كانت بعض الكتابات التً
نشرت حول الفقٌدة وخصوصا بعد االحتبلل وسقوط النظام السابق تشٌر
الى إنها كانت عملٌة تصفٌة من قبل أجهزة النظام األمنٌة ،فالبعض
اعتبرها عملٌة إعدام وأدرج اسم الفقٌدة وزوجها الطبٌب محمد صالح
سمٌسم ضمن قوابم الشهداء الذٌن أعدمهم النظام واآلخر تساءل عن
الذي أشعل النار فً الفقٌدة وابنتٌها وهنالك من كتب عن استنشاقها لؽاز
سام .لذلك كان األجدر بالسٌدة بلقٌس أن تخوض فً بعض تفاصٌل
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الحادث وخصـــــوصا ان زٌنب االبنة الثانٌة للفقٌدة قد نجت من الحادث
وبالتؤكٌد لدٌها معلومات دقٌقة عن الحادث رؼم قسوتها .
وعلى كل حال فان تلك النهاٌة المؤساوٌة لٌست بالؽرٌبة فً أوساط
المبدعٌن والعلماء وؼٌرهم من ذوي النفوس البشرٌة السامٌة عند
تعرضهم لبلستبداد واقتناعهم بعدم قابلٌتهم تقدٌم شًء فً مجال
اختصاصهم ضمن الظروؾ المحٌطة بهم ،رؼم تناقض تلك النهاٌة مع
التشرٌعات السماوٌة .وٌبدوا ان الفقٌدة من خبلل دراستها وأبحاثها فً
األدب الروسً تؤثرت بالنهاٌة المفجعة للشاعر واألدٌب الروسً
ماٌاكوفسكً ( ٖ ٔ89ــ ٖٓ ) ٔ9الذي أطلق النار على قلبه وهو فً
رٌعان شبابه وعطاءه تاركا وصٌته التً جاء فٌها " الى الجمٌع ! أنا
أموت ،ال تتهموا أحدا ،ودعكم من األقاوٌل  " . . .فنقشت تلك النهاٌة
أثرها فً ذاكرة حٌاة كورقة قد تحتاجها ٌوما ما ،وفعبل لجؤت الى تلك
الورقة لتعلن ثورتها الصامتة وتنهً حٌاتها لتكون تلك النهاٌة صفعة
فً وجه الطاؼٌة المستبد .
تؤثرت كثٌرا عند قراءة تلك البلفتة المشبومة التً تعلن عن وفاة الفقٌدة،
وبعد االحتبلل قرأت رواٌتها " إذا األٌام أؼسقت " وتعاطفت مع أحداثها
ومعاناة الفقٌدة ،لذلك أخذت من عنوانها الزمة لً أكررها مع كل ضابقة
أمر بها وما أكثرها فً زمن االحتبلل البؽٌض وما رافقه من أحداث
وانحرافات ؼٌر متوقعة ،حتى أخذ أطفالً بسإالً عن معنى هذا القول
" إذا األٌام أؼسقت " فوضحته لهم وتكلمت عن الفقٌدة وزوجها وابنتٌها
وما حصل لهم على ٌد النظام السابق .
لم التقً بالفقٌدة وأنا من جٌل طبلبها بل كانت هً وزوجها المرحوم
محمد صالح سمٌسم أصدقاء ورفاق لوالدي المرحوم حسٌن سلطان،
وكان الطبٌب محمد سمٌسم طبٌب العابلة وأصدقاءها وأقاربها ٌقدم لهم
المشورة والمساعدة فً الحاالت المرضٌة سواء فً اختصاصه او ؼٌر
ذلك وخصوصا خبلل فترة عمله فً مستشفى الطوارئ فً بؽداد حٌث
كنت أحد مراجعٌه ،وفاءا لتلك الصـــــــداقة والنبل اإلنسانً الذي تحمله
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الفقٌدة وزوجها واإلهمال المقصود من المإسسات األكادٌمٌة التً عملت
فٌها وكذلك رفاقها فً فترة عملها الحزبً ،عملت على جمع ما أحصل
علٌه من كتابات ومقاالت عن الفقٌدة ودورها األدبً والسٌاسً على أمل
نشره كملحق فً احدي المجبلت األدبٌة أو على شكل كتاب مستقل
لٌكون مرجعا متواضعا للمهتمٌن وبالتؤكٌد انه ال ٌحوي إال جزء مما
كتب عن الفقٌدة ،ولكن هذا ما تمكنت علٌه ضمن ظروؾ االحتبلل
البؽٌض .
عذرا لكل من نشرت مساهمته فً كتابنا هذا دون الحصول على موافقته
وشفٌعً فً هذا االعتذار إننا نعمل فً نفس االتجاه أال وهو إنصاؾ
إنسانة مبدعة ظلمت فً حٌاتها وبعد مماتها ،وخصوصا كتابات السٌدة
بلقٌس شرارة حٌث لم أجد أروع من السٌرة التً كتبتها عن الفقٌدة
كمقدمة لرواٌتها " إذا األٌام أؼسقت " .لم ٌصل الى العراق إال نسخ
معدودة من تلك الرواٌة خبلل العهد المباد باإلضافة الى بعض النسخ
التً تسربت للقراء بسرٌة وحذر تام ضمن ما ٌسمى بثقافة االستنساخ
الشابعة فً شارع المتنبً ،ومع هذا ال تتوفر تلك الرواٌة اآلن فً
المكتبات وال ٌمكن الحصول علٌها بٌسر لذلك أدرجت مقدمتها الرابعة
كسٌرة للفقٌدة حٌاة شرارة وهً فً الحقٌقة تمثل موجزا سٌاسٌا وأدبٌا
لتارٌخ العراق الحدٌث .
ختاما أتمنى ان أكون وفقت فً إنصاؾ إنسانة ومناضلة ومبدعة
المجد والخلود للفقٌدة حٌاة شرارة
خالد حسٌن سلطان
آذار ٕٓٓ9
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سٌرة حٌاة الفقٌدة " حٌاة شرارة "
بقلم  :بلقٌس شرارة*
مدٌنة النجؾ ،مدٌنة ؼرٌبة ال تشبه مدن العالم .ربما ال ٌوجد على
شاكلتها إال مدٌنة (( بنارٌس )) فً الهند ،التً تعٌش وتحٌا من
األموات.
فالنجؾ مدٌنتان ،مدٌنة الموتى ومدٌنة األحٌاء ،وٌتبلشى الفاصل بٌنهما
أحٌانا ،وٌصبح متشابكا ومتبلحما .فمدٌنة الموتى ال تخلو من األحٌاء
القادمٌن من مدٌنة األحٌاء الستمرار طقوس الدفن .إذ تؤتً الٌها جنابز
الموتى من كل َحدَب وصوب فً العالم اإلسبلمً ،وتتعالى األصوات
التً ٌشوبها األلم واألسى على فقدان األقرباء واألعزاء ،وتضفً أشباح
الموتى علٌها جوا من الهلع المكبوت والسكٌنة القدرٌة.
ومدٌنة األحٌاء ال تخلو من جنابز الموتى التً تقام لها الشعابر فً جامع
االمام على لٌل نهار ،وتتقاطر الجنابز صفا صفا مرفوعة على أكتاؾ
األحٌاء فً صحن الجامع بانتظار إقامة الصبلة علٌها .فتماس األحٌاء
والموتى متواصل ،حٌث تمتزج صبلة الجنازة بؤصوات الصبٌة
وضجٌجهمٌ ،لعبون فً زاوٌة صحن الجامع الواسع ،وبؤحادٌث النسوة
المتلفعات بعباءاتهن حول سماور الشاي .والجامع هو المنفذ والمتنفس
الوحٌد للصبٌة والنساء الهاربات من عزلة الدار القاتمة وأزقة المدٌنة
الملتوٌة المظلمة التً ال ترى أشعة الشمس.
ومدٌنة األحٌاء ملتفة بهالة أسطورٌة ،فهً مطمح أنظار المسلمٌن من
الشٌعة ،تعج أروقة جوامعها التارٌخٌة بالطلبة القادمٌن من جنوب لبنان
وإٌران والهند النتهال العلوم العربٌة واإلسبلمٌةٌ ،ستمعون إلٌها على
شكل حلقات دراسٌة تحت إرشاد (( علمابها الدٌنٌٌن )) .
وبالرؼم من الجو الدٌنً المرادؾ لمدٌنة النجؾ  ،هنالك جو آخر
ازدهرت فٌه نهضة ثقافٌة واسعة ،إذ صدرت عدة صحؾ و مجبلت
كان لها دور مهم فً الدعوة لئلصـــــــــبلح االجتماعً ،كـ (( الهاتؾ
ٓٔ

)) و(( الحضارة )) و(( الؽري )) و(( البٌان )) ،وبرز فٌها كتاب
وشعراء أؼنوا تراث العراق األدبً مثل محمد مهدي الجواهري وعلً
الشرقً وجعفر الخلٌلً وسعد صالح ،ومن الجالٌة اللبنانٌة ظهر حسٌن
مروة ومحمد شرارة .
وفً هذا الجو الؽرٌب الذي ٌكتنؾ المدٌنة ولدت حٌاة عام ٖ٘ ٔ9فً
حً المدٌنة القدٌم .
مّرت والدتً بمعاناة شدٌدة ،عندما ولدت حٌاة بعد بنتٌن ،وجاء أهل
النجؾ لتعزٌة والدتً بوالدة بنت ثالثة .كان أهل النجؾ ٌـــــــعتبرونها
(( ثالثة األثافً )) كناٌة عن المصابب ،وانزعج والدي جدا من زٌارات
الناس وكبلمهم ،مما دعاه الى قضاء معظم وقته خارج الدار لتجنب
رإٌتهم .
كانت نظرة المجتمع التقلٌدٌة لؤلنثى عندما ولدت حٌاة ،نظرة ؼٌر
محترمة ،وؼٌر مساوٌة للذكر .ولم تفتؤ تلك المجتمعات تتدخل فً
األمور الخاصة والشخصٌة للفرد كؤن تدخلها حق مطلق من حقوقها.
فتوالت االقتراحات من كل جانب بتزوٌج والدي امرأة ثانٌة تلد له ولدا،
وحُ مّلت والدتً المسإولٌة عن والدة بنت ثالثة ولم تقع أٌة مسإولٌة على
األب ،للجهل المطبق بـ (( باٌولوجٌة اإلنجاب )) .
وكتب والدنا ،محمد شرارة ،مقالة فً (( الهاتؾ )) بعنوان (( سهٌل ام
خبلؾ آخر )) ٌدور حول هذا الموضوع ،وذكرت حٌاة رسالة لها عن
ذلك عام : ٔ979
(( ٌقول أن مرٌم اس ُتقبلت بالبرود ألنها بنت رؼم أنها أول طفل لدٌنا،
أما بلقٌس فلم تستقبل بالبرود رؼم أنها الثانٌة وكان األحرى ان ٌخلق
والدة طفلة ثانٌة مثل هذا الموقؾ .أما أنا فكنت هادبة صامتة فً طبعً
بعكس بلقٌس وكما لو كنت اعرؾ عدم الرؼبة بمجٌبً ،وكانوا ٌسمونً
( ثالثة األثافً ) )).
ترك والدي النجؾ بعد والدة حٌاة بعام ،والتــــــــــحق بثانوٌة الناصرٌة
كمدرس للؽة العربٌة ،وشعر (( أن الحٌاة الجدٌدة مضنٌة فً جانبها
ٔٔ

العملً والروحً ،تستنزؾ معظم وقته ،وشعر بالؽربة والنفور من
نظرة المعلمٌن السطحٌة ))ٔ.
سافرنا ذلك الصٌؾ الى لبنان .وقضٌنا عاما كامبل مع والدتً ،حٌث
ّ
ووزعت علب الحلوى ،وانهالت التهانً
ولدت ولدا ،فتعالت التؽارٌد
بالطفل الجدٌد على والدي من جمٌع أعضاء األسرتٌن ،آل الزٌن وآل
شرارة ،كؤن والدي هو المسإول الوحٌد عن مجًء هذا المولود،
واجتمع أعضاء أسرة شرارة نساء ورجاال ،قاضٌن سهرتهم فً البحث
عن إٌجاد أسم البق للمولود الجدٌد ،واستعانوا بالقوامٌس العربٌة ،وبعد
أسبوعٌن من البحث عن أسم ٌلٌق بمنزلة المولود الجدٌد ،اختلفوا فً
تسمٌته  :أحدهم ٌرٌد عدنان وآخر قحطان ،وسرت النشوة والفرح عندما
وافق الجمٌع على اقتراح جدي فً تسمٌته إبراهٌم ،وتخلص والدي
ووالدتً من التســــمٌة الشابنة التً لصقت بهما (( أبو البنات ،وأم
البنات )) .ما هو شعور وردود فعل البنات الصؽٌرات تجاه هذا االهتمام
بالمولود الجدٌد وباألخص الصؽٌرة حٌاة؟ إن أهمٌة الذكر وتعظٌمه
مشكلة اجتماعٌة ،جابهتها المجتمعات وآمنت بها منذ ظهور الزراعة،
فنشؤ تفضٌل الذكر على األنثى ألنه ٌإمن باستمرار اسم العابلة
واستٌراث األرض ،وال زالت األنثى تعانً من وطؤة هذا الوضع .
ولكن والدي كان ٌإمن بالمساواة التامة بٌن البنٌن والبنات ،ولم ٌدع
مجاال لسٌطرة عقول مإمنة بمفاهٌم قروسطٌة ،من التدخل فً توجٌه
أبنابه وبناته وتربٌتهم .
قبل عودتنا الى العراق بؤسابٌع ،أصٌبت حٌاة بمرض التٌفوبٌد،
واضطرت والدتً لتركها فً لبنان مع جدتً .
برزت أمامً عٌناها الواسعتان ،بنظرات مملوءة بالتوسل بوالدتها،
وكؤنها تقول  :ماما ال تتركٌنً وتذهـــبٌن بدونً .لم تكن تستطٌع التعبٌر
بالكبلم ،فلم تبلػ بعد العامٌن من العمر ،عزلت فً ؼرفة ال ٌقترب منها
أحد إال والدتً ،واآلن ستتركها فً هذه الؽرفة وحدها ،ظلت عٌناها
الواسعتان الؽابرتان من شدة المرض ،تبلحقنا ونحن نتجه نحو السٌارة .
ٕٔ

مر عامان ولم ٌتذكر أحد منا حٌاة ؼٌر والدتً ،التً كانت تؽرورق
عٌناها بالدموع عندما تتكلم عنها .وعندما عدنا الى لبنان ،لم تتعرؾ
حٌاة على العابلة ،ونسٌت حتى والدتها ،وعندما حاولت والدتً تقبٌلها
أسرعت وتمسكت برداء جدتً التً أصبحت لها األم واألب واألخت .
تؽٌرت مبلمح حٌاة عما تركناها منذ عامٌن ،ببرٌق عٌنٌها الواسعتٌن،
وشعرها الطوٌل الكستنابً اللون ،وحمرة الصحة التً كست وجنتٌها،
وكانت طلٌقة الكبلم باللهجة اللبنانٌة .
عادت معنا بعد ان قضٌنا الصٌؾ فً ربوع لبنان ،والتحقت بالروضة
بمدٌنة الحلة .لم تكن تحب الذهاب الى الروضة ،فقد رفضت الذهاب
إلٌها مرات عدٌدة .كانت تعٌد نفس الجملة  :األطفال ال ٌتكلمون اللهجة
التً تتكلمها ،وتصّر علٌهم أن ٌتكلموا لهجتها .
وأظهرت حٌاة موهبة أدبٌة منذ نعومة أظفارها ،وأحبت الشعر الحدٌث
وحفظته عن ظهر قلب ،وكان لوالدي أثر كبٌر فً ذلك .إذ كان ٌتلو
الشعر وٌترنم به ،وأصبح ذلك جزءا من حٌاتنا الٌومٌة ،ورسخ فً
ذاكرتنا ما كان ٌترنم به من قصابد .وباإلضافة الى هذا كانت أحادٌثه
االعتٌادٌة معنا باللؽة الفصحى مما أؼنى استٌعابنا للؽة العربٌة .
نشؤت حٌاة وترعرعت فً هذا الجو األدبً ،وأظهرت موهبة خاصة
عندما كانت تقارع والدي بحفظها دواوٌن شعر كاملة أثناء المساجلة
الشعرٌة التً كانت تشترك بها العابلة .
عندما انتقلنا الى بؽداد فً منتصؾ األربعٌنات ،أصبح بٌتنا منتدى
وملتقى لكثٌر من الشعراء واألدباء والمفكرٌن ،وكان ٌجمعهم فً تلك
اللقاءات حبهم لؤلدب والشعر ،بالرؼم من التباٌن واالخــتبلؾ فً آرابهم
السٌاسٌة .واتخذت تلك اللقاءات طابعا أسبوعٌا .
كانت حٌاة تجلس دابما فً زاوٌة من ؼرفة الضٌوؾ وبٌن ٌدٌها
الصؽٌرتٌن دفتر تسجّ ل فٌه ما تستمع الٌه فً تلك اللقاءات الشعرٌة من
قصابد جدٌدة ،ولم نكن ندري أن تلك اللقاءات كانت تمثل بداٌة (نشؤة
الشعر الحر) .كان الجدل ٌدور حول تجدٌد الشعر وجعله حرا ببل قافٌة.
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كان الشعراء ٌقرأون آخر ما نظموه من القصابد ،وكانت تلك اللقاءات
األسبوعٌة هً البذرة األولى فً توجٌه حٌاة أدبٌا وسٌاسٌا .
كان بدر شاكر السباب ولمٌعة عباس عمارة من المواظبٌن أسبوعٌا على
تلك اللقاءات .وشارك بتلك اللقاءات محمد مهدي الجواهري وحسٌن
مروة ونازك المبلبكة وأكرم الوتري وبلند الحٌدري ،ومحسن األمٌن.
كانت نازك تزورنا معظم الوقت بصحبة والدها صادق المبلبكة وأحٌانا
مع أخٌها نزار .
كنا نسكن حً سبع قصور ،وكانت دارنا مطلة على نهر دجلة ،تحٌطها
حدٌقة واسعة ،بؤشجار قدٌمة باسقة ،وكان المشً على شاطا دجلة
صٌفا من وسابل اللهو والمتعة ،فنذرع الشارع رواحا ومجٌبا ،بخطى
وبٌدة ،نستمع خبللها الى األحادٌث المتنوعة الشٌقة التً ال تقتصر على
األدب والشعر ،وإنما تشتمل على أحداث الساعة وما كان ٌدور فً البلد
من مشاكل اجتماعٌة وسٌاسٌة .
وقد أثر علٌنا نحن البنات بصورة خاصة كل من بدر ولمٌعة ونازك
أكثر من اآلخرٌن ،لمعرفتنا بهم عن قرب .
كان بدر ثابرا على األوضاع االجتماعٌة والسٌاسٌة ،وبالرؼم من انتمابه
الى عابلة مٌسورة ،قرر تركها عندما أصبح عضوا بالحزب الشٌوعً.
وتجلت تلك النزعة الثورٌة فً بعض القصابد التً نظمها فً تـلك
الفترة .
كان نحٌل الجسد ،أسمر اللون ،له أذنان كبٌرتان ،بارزتان أكثر عن
المؤلوؾ ،مع أنؾ كبٌر ،وعٌنٌن صؽٌرتٌن ،وشفتٌن بارزتٌن ،لنتوء فً
أسنانه .فلٌس هنالك أي شٌا جمٌل فً محٌاه .كان ذا حـــــــس مرهؾ،
ٌتنازعه القلق الدابمٌ ،حب وٌعشق كل ما هو جمٌل حوله .فالطبٌعة
الجمٌلة والمرأة الحسناء ،كان لهما دور كبٌر ،وقد عانى بدر من
اإلحباط المتواصل من المرأة .وكثٌرا ما كان ٌقع فً ؼرام امرأة حالما
بتعرّؾ علٌها ،ولكم نظم القصابد بمثل هاتٌك النساء ،وكم ذمهن بقصابد
أخرى عندما ال ٌجد استجابة منهن .وكان خجوال الى درجة مفرطة .
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إن معرفته وإلمامه الواسع باألدب العربً واالنكلٌزي ،مٌّزه عن شعراء
عصره ،الذٌن ال ٌملكون فً معظمهم هذه المعرفة ،لذا جاءت صوره
الشعرٌة منوّ عة وعمٌقة ،حٌة تنبض بالحٌاة .كان بدر مإمنا بخبلص
اإلنسانٌة المعّذبة ،وأثرت به تجربته السٌاسٌة والتزامه باالشتراكٌة،
لٌنتهً شاعرا متمردا ،حرّ التفكٌر ،لم ٌتقٌد بقصابده بالمفاهٌم السابدة فً
صٌاؼتها ،وأصبح من قادة التجدٌد فً الشعر الحدٌث فً العالم العربً .
كان ٌمٌل فً تلك الفترة الى الشاعرة لمٌعة عباس عمارة ،زمٌلته فً
دار المعلمٌن العالٌة .وقد نظم فٌها عددا من القصابد.
كان مفتونا بلمٌعة ومتٌما بحبها ،وما كان ٌقرإه من قصابد فً تلك
اللقاءات ،كان موجها لها ،وكانت هً تعرؾ كٌؾ تثٌر عواطفه حٌن
ترمقه بنظراتها الساحرة ،التً تخفً عشرات المعانً .كانت عبلقة بدر
بلمٌعة عبلقة حب مفضوحة ،بعٌدة عن التكتم .
اما لمٌعة فكانت تجمع ذكاء الروح وجمال الجسد .طوٌلة القامة ،نحٌفة،
ذات عٌنٌن جمٌلتٌن واسعتٌن سوداوٌن ،وشعر فاحم .وبالرؼم من أنها
كانت ترتدي دابما فستانا أسود اللون ،كانت تتؤلق نضارة وحٌوٌة
وشبابا .كانت نقٌض بدر ،فهً محدثة بارعة ،ذات نكتة الذعة .وعندما
كانت تلقً قصٌدة من قصابدها ،فإنها تتكلم لؽة الجسد ،فتتؽنج وتتماٌل
وتذوب مع الكلمات ومعانٌها التً تصدر من بٌن شفتٌها ،فٌرتفع صوتها
تارة وٌنخفض تارة أخرى ،فكانت تشرك كل حاسة من حواسها عند
اإللقاء .جمعت بشخصٌتها العذبة وأســـــــلوبها الجذاب فً قراءة الشعر
سحرا كان ٌخٌم على الحاضرٌن فً تلك اللقاءات .كانت قصابد لمٌعة
قصٌرة ورقٌقة فً مضمونها ،وكان الحب هو الموضوع الربٌسً لتلك
القصابد .
اما نازك فكانت تختلؾ تماما عن لمٌعة ،لم تكن جمٌلة أو جذابة كلمٌعة،
بل كانت قصٌرة القامة ،مملوءة الجسد ،بسٌطة المظهر ،قلٌلة الكبلم،
وإن تكلمت فبصوت هادئ ال ترفعه إال عندما تقرأ إحدى قصابدها .كان
الحزن ٌؽلب على محٌاها ،وكانت نظرتها للحٌاة نظرة مؤساوٌة،
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وانعكست تلك النظرة فً قصابدها .ولكنها كانت واسعة االطبلع،
مرهفة اإلحساس ،ذات ثقافة أدبٌة عمٌقة ،وهً تتقن اللؽة االنكلٌزٌة
والعربٌة والبلتٌنٌة والفرنسٌة .
حفظت حٌاة معظم شعر بدر ولمٌعة ونازك ،وكانت تترنم بقصابدهم
وهً لم تبلػ بعد سن الثانٌة عشرة .
باإلضافة الى اللقاءات الشعرٌة واألدبٌة ،ثمة لقاءات ٌإمها خلٌط آخر
من المثقفٌن والمفكرٌن الٌسارٌٌن ،كالشاعر كاظم السماوي وجاسم
الرجب وأساتذة من مدرسة شماس ودار المعلمٌن الرٌفٌة .
كان عام  ،ٔ9ٗ8عاما مضطربا ،مملوءا بالمآسً ،وقد شمل الؽلٌان
معظم البلدان العربٌة ،لخسارتهم فلسطٌن فً حربهم مع الٌهود .وكانت
تلك الخسارة بعد والدة دولة إسرابٌل ،بقرار من هٌبة األمم المتحدة،
بمثابة كارثة على العرب ،ولم ٌكن الفكر العربً متهٌبا لها ٌومذاك ،وما
زالت أصداإها سارٌة بعد خمسٌن عاما .
خرجت المظاهرات فً شوارع بؽداد ،تطالب بسقوط الصهٌونٌة،
وشملت جمٌع المدارس فً العاصمة ،بما فٌها المدارس المتوسطة
والثانوٌة ،ولكن لم ٌسمح للمدارس االبتدابٌة بالمشاركة فٌها ،وتؤلمت
حٌاة عندما عدنا من المظاهرة المنظمة من قبل الحكومة َنقصّ علٌها ما
حدث ،وتمنٌت لو سُمح لمدرستها االبتدابٌة بالمشاركة أٌضا .
كان ذلك العام ،عام  ،ٔ9ٗ8من األعوام الصاخبة التً مــرّ ت فً تارٌخ
العراق الحدٌث ،فقد وُ ّقعت ( معاهدة بورتسموث ) ،من قبل السلطة،
التً كان ربٌس وزرابها صالح جبر ،واعترضت األحزاب المعارضة
على تلك المعاهدة ،واعتبرتها جابرة ومجحفة بحق العراق ،وشجبتها .
انتقلت المقاومة لتلك المعاهدة الى الشارع .وبدأت المظاهرات التً
تخللتها الخطابات الحماسٌة والقصابد الملتهبة والهتافات الرنانة،
وتزاٌدت المقاومة ٌوما بعد ٌوم ،حتى أمرت الشرطة بفتح النار على
المتظاهرٌن ،فسقط خبللها عدد من القتلى قرب جسر ( مود ) عندما
كان المتظاهرون متجهٌن نحو السفارة البرٌطانٌة ،والتهب الوضع
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عندما علم أن من بٌن القتلى الذٌن سقطوا مضرجٌن بدمابهم جعفر
الجواهري ،شقٌق الشاعر المشهور محمد مهدي الجواهري ،فنظم فً
تؤبٌنه قصٌدته المشهورة التً ترددت كنشٌد شعبً على فم كل عراقً
ومن بٌنهم حٌاة ،ومطلعها :
بؤن جراح الضحاٌا ف ُم
أتعلم أم أنت ال تعلم
تراجعت السلطة عندبذ عن إبرام المعاهدة ،وسقطت حكومة صالح.
وهدأ الشارع ،وتحول الى الفتات ٌرفعها المشٌّعون للضحاٌا الذٌن
سقطوا برصاص السلطة .
وأطل عام  ،ٔ9ٗ9وصادفت الذكرى األولى للوثبة التً أسقطت معاهدة
( بورتسموث ) فؤعلنت األحكام العرفٌة ،وبدأت حملة اعتقاالت واسعة
فً العراق ،لم ٌشهد لهل مثٌبل منذ حركة رشٌد عالً الكٌبلنً .فحُلت
األحزاب وعطلت الصحؾ عن الصدور ،واعتقل عدد كبٌر من مفكري
وسٌاسً العراق ،وكان والدي وعمً مرتضى ممن شملهم االعتقال .
كنا نسكن فً حً الكرادة الشرقٌة ،فً دارنا المطلة على نهر دجلة.
عندما داهمت الشرطة دارنا لٌبل ،وفتشت جمٌع الؽرؾ ،ونثرت الكتب
وأوراق والدي ،التً ؼطت أرض الؽرفة ،وصودر عدد كبٌر من كتبه
وأوراقه ،وشملت المصادرة حتى الصور التً التقطت لنا ولرفٌقاتنا فً
المدرسة أثناء تشٌٌع الذٌن سقطوا خـــــــبلل المظاهرات .وانقلب عالمنا
المشرق رأسا على عقب .وانطفؤت جذوته وأصبح عالما مثقبل بالهموم،
ال ندري ما ٌحمل فً طٌاته من مفاجبات .
اختفى والدي وعمً مرتضى مع الكتب واألوراق التً صودرت،
واعتقبل فً معتقل (( أبو ؼرٌب )) .كان المعتقل ٌزخر بالمفكرٌن
الٌسارٌٌن ،من أمثال الشاعر بدر شاكر السٌاب والشاعر محمد مهدي
الجواهري ،مع رجال األحزاب المعارضة ورإسابها ،وطلبة الكلٌات .
حزنا على والدي وعمً ،وشعرنا بالفراغ الذي أحدثه اعتقالهما.
كانت والدتً تبعث لهما ٌومٌا الطعام بـ (( زنبٌل )) ــ وهً سلة
مصنوعة من خوص النخٌل ــ مؽطى بمندٌل أبٌض ،وٌعاد الزنبٌل
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بالمندٌل األبٌض الذي ٌؽطً مبلبس والدي وعمً لؽسلها ،كانت والدتً
تفتشها بحثا عن قصاصات الورق التً تعطٌنا نزرا ضبٌبل عن حالتهما.
وانطبعت حالة والدي وعمً فً ذاكرة حـــــــٌاة وأبرزتها فً رواٌتها
(( ومٌض برق بعٌد )) التً لم تنشر بعد :
(( حدثتنً عن فزعها عندما طرق الباب فً الساعة الثانٌة لٌبل ،وكان
الجمٌع ٌؽطون فً نوم عمٌق ،فاضطرت هً الى النهوض من سرٌرها
وفتحه ،متصورة أن أحد الجٌران قد وقع له مكروه ،وأتى ٌطلب
مساعدتهم .ؼٌر أنها فوجبت بشرطٌٌن ٌقفان أمامها وٌسؤلناها عن
أخــٌها [ أحمد ] طالبٌن منها ان تنادٌه .ارتبكت ولم تعرؾ ماذا تفعل،
وظلت جامدة فً مكانها تتطلع إلٌهما بذهول حتى طلبا منها بصوت عال
صارم أن تذهب وتستدعٌه .أبقت الباب مفتوحا ومشت وكؤنها ترى
كابوسا فً نومها .دخلت ؼرفة [ أحمد ] وأٌقظته بصوت مرتجؾ
وأخبرته بوجود الشرطٌٌن فً الخارجّ .
فز من فراشه فً الحال وبقفزة
واحدة أصبح عند خزانة المبلبس وأخذ ٌرتدي ثٌابه على عجل . . .
أٌقظت فً تلك األثناء جمٌع أفراد عابلتها ما عدا أمها التً استٌقظت من
تلقاء نفسها على أصوات الضوضاء والحركة ؼٌر االعتٌادٌة فٌما
حولها .تعالى عـــــوٌل أمه وأخواته وشهقاتهم ،وبان الوجوم على وجوه
أخوانه .بقٌت هند مع أبٌها رابطة الجؤش ،وخرجا معا الى الشارع،
ووقفا ٌراقبان [ أحمد ] وهو ٌسٌر وسط الشرطٌٌن ،اللذٌن وضعا قٌدا
حدٌدٌا فً ٌدٌه ،حتى توارى بعٌدا مع معتقٌلٌه وتحولوا الى أطٌاؾ تشق
سكٌنة اللٌل بوقع أصوات أحذٌتهم الثقٌلة .كانت تلك األصوات هً
الدلٌل الوحٌد على حقٌقة وجودهم بعدما تحولت هٌباتهم الداكنة الى جزء
من أثٌر ذلك اللٌل المظلم وتبلشوا فً جوفه تماما عندما انعطفوا الى
جهة الٌمٌن واختفوا من مجال الرإٌة ،خفتت أصوات أحذٌتهم واندمجت
فً همهمات اللٌل المبهمة .بقٌت هً وأبوها وحدهما فً الشارع ال
ٌصدقان ما حدث وٌتصوراه جزءا من ؼموض الظبلم وأسراره
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المحٌطة بهما ،ثم دخبل البٌت وأؼلقا الباب وعّبر وجههما عن ألم أخرس
عظٌم ))ٕ.
توقفت اللقاءات األدبٌة األسبوعٌة ،وذلك ألن عددا من الذٌن كانوا
ٌلتقون فً دارنا تعرضوا الى قسط من االضطهاد .فقد أسقطت السلطة
الجنسٌة العراقٌة عن حسٌن مروة وعابلته ،كانت تلك ضربة قوٌة
سددت لعابلتنا وشعرنا بالخسارة بإسقاط جنسٌة آل مروة ،وكؤن عضوا
مهما بُتر من جسد عابلتنا ،إذ كنا عابلة واحدة ،فإن ؼضبت العابلة على
أحد أبنابها ،كانت العابلة األخرى تحتضنه .
كان الشاعر محمد مهدي الجواهري ٌتردد على دارنا بعد أن أطلق
سراحه من المعتقل ،وزارنا ذات لٌلة ،قرأ لنا قصٌدة عن فتاة فرنسٌة
اسمها (( أنٌت )) كتبها على ورق لؾ السكابر الخفٌؾ عندما كان
معتقبل فً سجن أبو ؼرٌب .وللجواهري أسلوبه الخاص فً قراءة
الشعر ،كان ٌعٌد البٌت الواحد ببطء مرتٌن قبل أن ٌنتقل الى البٌت
الثانً ،وكانت حٌاة بدورها قد حفظت البٌت فتعٌده معه .وقد كتبت عن
نفســــها تقول (( كنت أحفظ القصابد التً تلقى فً الندوة بشؽؾ
وسرعة ،ولذلك استطعت أن أتذكر بعض أشعار السٌاب التً لم تنشر،
والقصابد التً ؼٌّر عناوٌنها أو الحــادثة والسنة التً نظمت بها ))ٖ.
أضطر والدي بعد أن خسر وظٌفته ،الى مشاركة أحد األصدقاء فً فتح
مخزن ،وكان نوع العمل شاقا على والدي وهو ؼٌر معتاد علٌه،
واستؽرق معظم وقته ،كان مرهقا جسدٌا وفكرٌاٌ ،خرج من الصباح
الباكر وال ٌعود قبل العاشرة لٌبل .تؽٌرت أحادٌثه عن األدب والسٌاسة
الى أحادٌث ؼرٌبة عنه تماما .كاكتشاؾ أسرار تروٌب اللبن ونجاح تلك
العملٌة التً تستؽرق طول اللٌل ،لٌعرؾ فً الصباح مدى نجاحها .بعد
عام من العمل المتواصل المضنً ترك المخزن ،وخسر حتى اإلكرامٌة
التً حصل علٌها بعد فصله من الوظٌفة .
ولم تقتصر المعاناة على والدي وإنما شملت جمٌع أعضاء األسرة بمن
فٌهم والدتً ،التً لم تكن مقتنعة وراضٌة عن اتجاه والدي السٌاسً .
ٔ9

كانت والدتً جمٌلة الوجه ،مربوعة القامة ،تمٌل الى البدانة ،بسٌطة فً
نظرتها لؤلمور ،متدٌنة ،تقوم بفروض الصبلة والصوم ،مستقٌمة
األخبلق ،مخلصة فً أداء واجباتها العابلٌة لدرجة إنكار الذات ،ربّت
جمٌع أوالدها على الصدق والتضحٌة وتحمل المسإولٌة منذ نعومة
أظافرها ،ظلت تتكلم اللهجة اللبنانٌة ،ولم تستطٌع تعلم اللهجة العراقٌة
طول حٌاتها .وبالرؼم من الفجوة الفكرٌة العمٌقة بٌن والدي ووالدتً منذ
زواجهما ومعارضتها للعمل السٌاسً الذي انخرط فٌه أبً ،فقد وجدت
نفسها مضطرة فً كثٌر من األحٌان لرهن مجوهراتها أو بٌع قطعة
أرض من األراضً التً تملكها فً لبنان ،لكً تستطٌع إعالة العابلة
بالطرٌقة التً تعهدها .
أما عمً (( مرتضى )) فقد اشتؽل محررا لٌبل فً احدى الصحؾ
المحلٌة ،لٌتمم دراسته فً كلٌة الحقوق صباحا .كان ال ٌعود قبل
منتصؾ اللٌل ،مرهقا منهكا من عمله المتعب ،ولم ٌعد ذلك العم المرح
الذي ٌقضً جزءا من وقته الثمٌن معنا بتوجٌهنا واإلشراؾ على تعلٌمنا
وقراءة القصص لنا .
عاد والدي الى التعلٌم فً المدارس الخاصة ،فكان ٌلقً المحاضرات فً
مدرسة (( شماس )) للجالٌة الٌهودٌة صباحا وكان له تؤثٌر كبٌر على
الطلبة ،واعتبر هو وحسٌن مروة من أهم الناطقٌن بمفاهٌم الٌسار فً
عالم األدب والثقافةٌ .صفه البروفسور ساسون قاببل :
(( كنا نحن الطبلب نتابع ما ٌنشر أستاذنا بكثٌر من الفخر واالعتزاز،
أما دروسه فكان كل واحد منها مؽامرة روحٌة بالنسبة لً وللعدٌد من
الطلبة من أصدقابً .كان األستاذ شرارة رجل أدب من أم رأسه الى
أخمص قدمٌه ،ولكن األدب عنده لم ٌكن مجرد كلمات جمٌلة انتخبتها
قرٌحة خبلقة .كان رؼم اهتمامه بالعناصر الفنٌة فً النصٌ ،إكد دابما
على ما ٌمثله األدب ،قدٌمه وحدٌثه ،من خلفٌة اجتماعٌة وصراع طبقً
وثورة على الحٌاة الذلٌلة ! على االستعمار واالستؽبلل والعبودٌة .كان
رؼم كل الظروؾ السٌاسٌة القاسٌة ،ال ٌفتؤ ٌتحدث عن الثورة واألدب
ٕٓ

الثوري ،فإذا نشر الجواهري رابعة جدٌدة من روابعه فسرعان ما كان
ٌقرإها األستاذ شرارة على طبلبه فً الساعات المخصصة لدراسة
األدب ))ٗ.
كذلك أخذ ٌدرّ س فً مدرسة (( الجعفرٌة )) مساء .وبالرؼم من العمل
المرهق وكثرة عدد ساعات التدرٌس ،والتصلٌح الذي استهلك معظم
أوقات راحته وإنتاجه الفكري ،فقد شعر بارتٌاح ،ألنه عاد الى جو
ٌعرفه .
هكذا مرّ ت سنوات طفولة حٌاة ،كانت تراقب عن كثب ما ح ّل بالعابلة
من جور وظلم ،وكٌؾ ُ
شتت األصدقاء والمعارؾ ،فانخرطت فً العمل
السٌاسً ،وهً ما زالت برٌعان الصبا ،مندفعة بعاطفة جارفة لمحاربة
التعسؾ والظلم ،ومتطلعة الى حرٌة اإلنسان وتحطٌم قٌوده .وبرز ذلك
واضحا فً رواٌتها (( ومٌض برق بعٌد )) التً جاء فٌها :
(( لو ٌستطٌع اإلنسان ان ٌحطم القٌود االجتماعٌة التً تلتؾ حوله
كالحبال الؽلٌظة لصار شخصا مؽاٌرا لما هو علٌه  . . .نحن ن ّتهم
وندان فً محكمة المجتمع دون ان نعطى فرصــــة لسماع رأٌنا والدفاع
عن أنفسنا ))٘.
كان الحزب الشٌوعً ٌمثل القاعدة التً دافعت عن الظلم االجتماعً،
وكان بحاجة آنذاك الى رفد من الشباب المتحمس المإمن بنظرٌته،
وكانت حٌاة خٌر مثال لهإالء .رُشحت ولم تبلػ السابعة عشرة من
العمر ،لحضور مإتمر السبلم الذي عقد فً براغ عام ٕ٘ ،ٔ9وسافرت
الى شٌكوسلوفاكٌا لحضوره .
بعد سفر حٌاة بفترة وجٌزة ،حدث ما ٌعرؾ بـ (( انتفاضة تشرٌن )) فً
ٖٕ تشرٌن الثانً ٕ٘ ٔ9التً طالبت بإلؽاء معاهدةٖٓ وتعدٌل قانون
االنتخابات .واشتعلت الشرارة األولى بسبب فصل أربعة طبلب من كلٌة
التجارة فً جامعة بؽداد ،وعندما رفضت هذه المطالب ،أقدموا على
التظاهر ونزلوا الى الشارع ،والتحقت بهم فبات أخرى من الشارع،
فجوبهوا بقسوة من قبل الشرطة ،وأعلنت األحكام العرفٌة ،وألقً القبض
ٕٔ

على عدد من الطلبة والمفكرٌن الٌسارٌٌن ،واختبؤ والدي فً مدٌنة
النجؾ ،عندما داهمت الشرطة الدار إللقاء القبض علٌه ،وبعد ان فتشت
وبعثرت أوراقه وكتبه ،لم ٌجدوا إال أخً إبراهٌم البالػ من العمر
الرابعة عشرة ،فؤخذ بدال عن والدي ،وأودع المعتقل لمدة أربعة اٌام،
ولم ٌطلق سراحه إال بعد زٌارة لـ (( بهجت العطٌة )) مدٌر األمن العام
آنذاك ،الذي كان له معرفة بوالدي ،ولكنه لم ٌكن راضٌا عن تفكٌره
وسلوكه السٌاسً .
حكم على والدي من قبل محكمة عـرفٌة لمدة عام ،النتمابه الى مـنظمة
(( أنصار السبلم )) وتوقٌعه برقٌة احتجاج ضد الشكٌكلً ،وعلى ما
نشره من مقاالت فً تلك الفترة .
قررت سلطة السجن نقل السجناء السٌاسٌٌن وإبعادهم عن بؽداد ،وعندما
رفض السجناء نقلهم الى سجن بعقوبة ،وعدم امتثالهم لؤلمر ،شنت إدارة
السجن علٌهم حملة واسعة ،وأطلقت الرصاص علٌهم ،فسقط على أثرها
ثمانٌة سجناء وجرح عدد كبٌر منهم .كان والدي من بٌن الجــرحى ،ولم
ٌسمحوا لنا بزٌارته إال بعد شهر ،وعندما زارته والدتً كان ال زال
مرتدٌا البجامة المضرجة بالدم الٌابس الذي تحول لونه الى احمر بنً،
لم ٌكن باستطاعة والدتً كبت عبراتها ،فاؼرورقت عٌناها بالدموع
ّ
وهز منظرها والدي ،فنظم فٌها قـــــصٌدة بعنوان
وسالت على وجهها،
( دموع  ) ! . .ومنها قوله :
دموع أم ظبلل من حنان
مطبلت من المقل الروانً
دموعك ٌا أمٌمة ؼـالٌات
فصونٌها مع األلم المـصان
وال تتنهدي ،فالسجن مهد
تهز به جبــــــــــابرة الزمان
ولو عرؾ الذٌن به لتاهت
مبانٌه على أســـمى المــبانً
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وتاه عـلى الكواكب كبرٌاء
بــما ضمت جوانح الحوانًٙ
فً منتصؾ آذار عام ٖ٘ ،ٔ9وبعد مظاهرات الطلبة ،داهمت الشرطة
دارنا ثانٌة ،مطالبة بإلقاء القبض على والدي ،فؤجابتهم والدتً أنه ما
زال عندكم فً السجن .فقد وضعت مــــدٌرٌة األمن (( التحقٌقات
الجنابٌة )) اسمه بقابمتها السوداء ،بالرؼم من ان نشاطه السٌاسً كان
مقتصرا على ما ٌنشره وٌكتبه من مقاالت .وفتشت الدار مرة أخرى .
بعد أن عادت حٌاة فً عام ٖ٘ ٔ9من براغ ،ولم تبلػ بعد الثامنة عشرة
من عمرها ،اختفت فً دار إحدى زمٌبلتها ،لمدة شهرٌن تقرٌبا ،وقد
أصبحت آنذاك ملتزمة كلٌا بمبادئ وتعلٌمات الحزب الشٌوعً .ولم تقم
بزٌارة عابلتها بعد إطبلق سراح والدها .
كان سبب هذا أن الحزب الشٌوعً اعتبر والدها من كتلة ال تناصرهم
فً موقفهم السٌاسً ،وذلك بعد االنشقاق الذي حدث داخل الســــجن بٌن
السجناء السٌاسٌٌن ،حٌث انقسموا الى كتلتٌن متضادتٌن .وشعر والدنا
بؤلم دفٌن من السلوك الذي لم ٌكن ٌتوقعه من الذٌن ٌعتقد بؤنهم حملة
راٌة الحرٌة والعدالة والدٌمقراطٌة ،إذ كان صـمٌمٌا فً نظرته نحو
مجتمع عادل حٌث ٌإمّن للفرد حرٌة الرأي .
وفً عام ٗ٘ ٔ9ترك والدنا العراق متوجها لئلقامة فً لبنان ،بعد أن
أؼلقت جمٌع أبواب المعٌشة أمامه ،وخاصة أبواب النشر ،باالضافة الى
أنه كان معرّ ضا إللقاء القبض علٌه فً أي هزة ٌتعرض لها البلد بعد أن
أدرج اسمه فً (( القابمة السوداء )) .
أكملت حٌاة الدراسة الثانوٌة وحصلت على شهادة البكالورٌا ،وأصبح
من الصعوبة علٌها دخول جامعة بؽداد ،لعدم حصولها على شهادة حسن
السلوك بسبب انتمابها السٌاسً ،مما دعاها الى ترك العراق والذهاب
الى سورٌا .
كان هذا السبلح ،سبلح شهادة حسن السلوكٌ ،شن فً محاربة الطلبة
ومنعهم من الحصول على شهادة فً الدراسات العلٌا أو العمل فً الدولة
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بعد تخرجهم من الكلٌة ،وقد أصدرت تلك التعلٌمات خصٌصا لمحاربة
الٌسارٌٌن والشٌوعٌٌن من الطلبة .لذا سافر عدد كبٌر من خرٌجً
المدارس الثانوٌة الى سورٌة ومصر .
وصلت حٌاة متؤخرة ،فقد بدأت الدراسة فً الجامعات السورٌة،
فخسرت سنة دراسٌة كاملة ،ثم قررت الذهاب الى مصر وااللتحاق
بجامعة القاهرة ،قسم اللؽة االنكلٌزٌة .
التقت حٌاة بعدد كبٌر من الطلبة فً مصر ،وتعرفت على من سٌكون
زوجها فً المستقبل (( محمد صالح سمٌسم )) الذي لم تكن التقته من
قبل على الرؼم من وجود عبلقة عابلٌة فً بؽداد .وقد هرب من العراق
كؽٌره لمبلحقة السلطة له فً العهد الملكً .
وقد اهتم واعتنى محمد بحٌاة بصورة خاصة.وتطور ذلك االهتمام الى
حب ،وصمم على خطبتها ،ولكن الظـروؾ لم تكن مبلبمة ،فؤجل إعبلن
الخطبة رسمٌا ،ولكن استمرت العبلقة بٌنهما حتى بعد عودتهما الى
بؽداد عام  ،ٔ9٘8بعد ثورة ٗٔ تموز .ولم ٌكن قرانهما حزبٌا ،كما كان
دارجا فً تــــلك الفترة ،وإنما كان عن حب بحت .وما جمعه بحٌاة لٌس
النشاط واالتجاه السٌاسً فقط ،وإنما حبه وإحساسه العمٌق باألدب
والشعر .وانتظر حٌاة لحٌن عودتها من موسكو عام  ،ٔ9ٙ8وتم
قرانهما عام ٓ ،ٔ97أي بعد انتظار دام ثبلثة عشر عاما .
كانت حٌاة فً تلك الفترة تقضً معظم وقتها بالمطالعة والدراسة فً
كلٌة الحقوق لهدوء أجوابها ،حٌث كان معظم الطلبة من الشباب ٌقومون
بزٌارة كلٌة اآلداب لكثرة عدد الطالبات فٌها ،وهو األسلوب الوحٌد
لبلختبلط بالجنس اآلخر .وعندما كانت فً القاهرة ،كان هنالك فصل تام
بٌن الطلبة بالنسبة النتمابهم السٌاسً ،فالطلبة الٌسارٌون والتقدمٌون ال
ٌختلطون أو ٌتكلمون مع الطلبة البعثٌٌن أو القومٌٌن ،أي هنالك عزل تام
بٌنهم .وقد انعكست تلك الحدٌة وعدم المرونة فً التعامل السٌاسً
بوضوح بعد ثورة . ٔ9٘8
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تطوعت حٌاة خبلل العدوان الثبلثً على مصر ،للتدرٌب على حمل
السبلح ،جاءت بعض المتطوعات فً الٌوم األول بكعوب عالٌة وتنانٌر
قصٌرة ،وكؤنهن ذاهبات لحضور حفلة رقص .لذا فإن الضابط المسإول
عن تدرٌبهن التزم الجد والصرامة معهن فً األٌام الثبلثة األولى ،ولكن
ؼٌّر سلوكه بعد ذلك ،وأخذ ٌبتسم وٌتساهل وٌضحك ،وكانت المتدربات
ٌخلقن جو معركة حقٌقً .
وفً عام  ،ٔ9٘7طلب من نوري عبد الرزاق ـ الذي كان طالبا ٌدرس
مع حٌاة فً جامعة القاهرة ـ أن ٌتكلم ساعة عن الشاعر العراقً محمد
مهدي الجواهري أمام عدسة التلفزٌون المصري ،فؤتصل بـ حٌاة،
ورتب معها منهجا شٌقا .فكان نوري ٌتكلم عن منجزات الجواهري،
وحٌاة بدورها تلقً شعرا من دواوٌن الجواهري .والقى المنهج نجاحا لم
ٌتوقعاه ،حتى أن الكاتب الكبٌر طه حسٌن ،طلب إعادة المنهج فً الٌوم
التالً7.
عادت حٌاة ووالدي الى العراق عام  ،ٔ9٘8بعد ثورة الرابــع عشر من
تموز ،مع الطلبة والمنفٌٌن الذٌن كانوا خارج العراق .واستبشر الناس
فً بداٌة الثورة ،ببداٌة صفحة جدٌدة فً تارٌخ العراق ،وانعقدت اآلمال
واألحبلم على عراق ٌسوده العدل وكل ما ترمز له كلمة الدٌمقراطٌة
من معان .هذا ما كان ٌرنو إلٌه والدي عندما نظم قصٌدته بوالدتً فً
سجن بعقوبة :
وراء الؽٌب خــٌط من شعاع
سٌبزغ ،ثم ٌؤخــــــذ بالتدانً
أكـــــــــــــــاد أراه شفافا نقٌا
على رؼم الؽمــــابم والدخان
وألمـــحه ـ وظل اللٌل ٌمــشً
على شفق الصباح االرجوانً
وألمــح عنده عــــــٌدا عظٌما
تطوؾ به المــــباهج والتهانً
ٕ٘

وتتؤلق الحـــــــــٌاة به وتؽدو
نعٌما ماله فً الدهـــــــر ثانً
وعندبذ ٌســـود األرض عدل
ترفؾ فٌه أجنـــــــــحة األمان
فبل سجن ،وال إرهـــاب فٌها
وال تخوٌؾ للشرؾ المــعان 8
ولكن فً صباح ذلك الٌوم الرابع عشر من تموز ،سٌطر العامة على
الشارع ،بتشجٌع من نابب الربٌس عبد السبلم عارؾ ،طالبا إلٌهم
التوجه نحو القصر الملكً ،فؤدى ذلك الى نهبه وتدمٌره ،وقتل من
بداخله وسحلهم فً شوارع بؽداد .
كانت بداٌة عنٌفة ورهٌبة ،وانتقاما بشعا ،وأصبحت شوارع مدٌنة بؽداد
كتلة بشرٌة واحدة ،تتماوج وتتدافع لرإٌة جثث عارٌة معلقة من
رإوسها تحت شمس تموز الحارقة .
ولم تمر إال بضعة أسابٌع حتى ظهر التصدع فً جدار الثورة ،بسبب
المنافسة والصراع على السلطة بٌن ربٌس الوزراء عبد الكرٌم قاسم
وناببه عبد السبلم عارؾ .واحتضن الدٌمقراطٌون والشٌوعٌون عبد
الكرٌم قاسم ،أما القومٌون والبعثٌون فاحتضنوا عبد السبلم عارؾ ،الذي
كان مُسندا من قبل جمال عبد الناصر .ولعب عبد الناصر دورا كبٌرا
فً إحداث هذا التصدع ،فقد كان ٌطمح فً ضم العراق الى الوحدة
القابمة بٌن سورٌا ومصر .وكان معارضا جدا لبلتحاد الفدرالً .وانقسم
المجتمع العراقً بٌن مإٌد للوحدة ومإٌد لبلتحاد الفدرالً .
كان عبد الكرٌم قاسم رجبل بسٌطا ومخلصا للعراق ،تعوزه الخبرة
والحنكة السٌاسٌة .ولكن عندما تقلد أمور الحكم طمح فً السلطة
المطلقة .أما عبد السبلم فكان رجبل طابفٌا ،متهورا ومحدود األفق.
وأصبحت خطاباته العدٌدة ،منها  (( :ال قــــــصور وال ثبلجات بعد
الٌوم )) ،مثارا للتهكم والسخرٌة بٌن الناس .ولم ٌكن عبد الكرٌم قاسم
ربٌس الوزراء آنذاك راضٌا عن سلوك ناببه عبد السبلم ،فاحتدم
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الصراع والتناحر بٌنهما للقبض على مقالٌد السلطة والتفرد بها ،وأهملت
فكرة تسلٌم مقالٌد الحكم للمدنٌٌن عن طرٌق إجراء انتخابات حرة .
وتفاقم الوضع سوءا عندما عٌّن عبد الكرٌم قاسم ،قرٌبه فاضل
المهداوي ،ربٌسا لمحكمة الشعب ،لمحاكمة جماعة (( العهد البابد ))،
فؤصبحت المحكمة ( سٌرك ) واتجهت الى مهاترات مع الربٌس عبد
الناصر ،ومنافسة شعرٌة وخطب حمـــــاسٌة رنانة بٌن ربٌس المحكمة
( المهداوي ) والحاضرٌن من الناس المإٌدٌن لكل ما ٌتفوه به.
وانتشرت الفوضى فً المحكمة إلى درجة أن المتحمسٌن من الحاضرٌن
رموا الحبال على المتـــــــــــهمٌن الواقفٌن داخل قفص االتهام ،مطالبٌن
بشنقهم ،وكؤن التارٌخ أعادنا الى عهد الثورة الفرنسٌة ،التً قاسى
سكانها من العنؾ والفوضى التً تجلت فً أحكامها االعتباطٌة منذ
مبتً عام .
كما أخذت ( المقاومة الشعبٌة ) التً أنشبت كمٌلٌشٌا ،تجوب شوارع
مدٌنة بؽداد عند ؼروب الشمس ،وتقوم بتفتٌش السٌارات والمارة من
الناس المشتبه بهم ،وفرض منع التجول بعد منتصؾ اللٌل ،الذي استمر
معظم عهد عبد الكرٌم قاسم .وتم إلقاء القبض على ( أعداء الثورة )
الذٌن أخذت تتزاٌد أعدادهم ٌوما بعد ٌوم ! فساد جو مشحون بالرعب
والخوؾ بٌن الناس ،وكانت المقاومة الشعبٌة تقتحم الدوابر الحكومٌة
حتى فً رابعة النهار إللقاء القبـــــض على الموظفٌن من ( أعداء
الثورة ) .هذا ما انحدرت الٌه الثورة من تدهور وفقدان المصداقٌة
والمبادئ التً جاءت من أجلها .
وصدرت فً بداٌة الثورة مراسٌم أدت الى تخرٌب المستوى العلمً
كإصدار ( مرسوم الزحؾ )ُ .
وطبق هذا المرسوم على الطلبة الذٌن لم
ٌنجحوا فً امتحان البكالورٌا لكً ٌمكنهم دخول الجامعة ببل امتحان.
فتساوى المجتهد والكسبلن ،وأدى ذلك الى تدهور علمً ،وتم بهذا
تسٌٌس مإسسات التعلٌم .
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ووصل االنشقاق والتؤزم فً الوضع ،الى قٌام الشواؾ بحركة انقبلبٌة
فاشلة أدت الى إلقاء القبض على المشتبه بهم ،وبدأت سلسلة من
االعتقاالت والتعذٌب واإلعدامات ،بعد محاكمتهم من قبل محكمة
المهداوي .واعتقل عبد السبلم وأودع السجن ،وحكم علٌه باإلعدام ،إال
ان عبد الكرٌم قاسم عفى عنه بعد فترة قصٌرة .
انتهز الحزب الشٌوعً ومإٌدوه هذه الفرصة ،فقاموا بتنظٌم ( قطار
السبلم ) لزٌارة الموصل كعمل تؤدٌبً لسكانها ،الذٌن تجرأوا وتآمروا
على الثورة ،فكان من جراء هذه ( الزٌارة الشعبٌة ) القتل والسحل
واإلعدامات الفورٌة ،وتكررت هذه األعمال فً مدٌنة كركوك أٌضا .
أدى هذا التؤٌٌد الذي حصل علٌه عبد الكرٌم قاسم من قبل الٌسار
والحزب الشٌوعً ،الى التؽلؽل فً معظم مراكز الدولة الحٌوٌة لفترة
قصٌرة ،ونشرت حوله هالة التؤلٌه ،وأصبح ( الزعٌم األوحد ) وشاهد
المنافقون من الناس صورته فً القمر عندما كان بدرا ،وصدق البسطاء
هذه الرواٌات .وأصبحت خطبه أكثر رتابة وطوال من خطب عبد
الناصر ،وشلَت المظاهرات الٌومٌة المتواصلة األعمال التجارٌة
والمدارس والجامعات عن العمل .
وتؽلؽل االنشقاق وطفت األحقاد بٌن صفوؾ المجتمع ،واختل التوازن
االجتماعً ،فشملت العبلقات العابلٌة بٌن الولد وأبٌه ،وعادى األصدقاء
بعضهم بعضا ،وؼاب المنطق السلٌم والوجدان فً األمور والحوار بٌن
الناس ،واختزلت تعقٌدات الحٌاة ومشاكلها بلونٌن األحمر واألخضر،
وأصبح اللون ٌرمز لبلنتماء السٌاسً ،فاللون األخضر ٌرمز للقومً
واللون األحمر للشٌوعً ،وشمل حتى األطفال الذٌن أخذوا ٌطالبون
أمهاتهم ارتداء اللون القومً أو الشٌوعً .وامتنع بعض الناس عن أكل
الطماطة ( البندورة ) للونها األحمر ،وعن ارتداء اللون األحمر ،كردود
فعل ؼٌر عقبلنٌة لمواجهة الشٌوعٌة .
عندما عادت حٌاة بعد ثورة الرابع عشر من القاهرة ،التحقت بكلٌة
اآلداب ،قسم اللؽة االنكلٌزٌة ،إلكمال تعلٌمها الجامعً ،ألقى الحزب
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الشٌوعً على عاتقها أعمال ومهمات حزبٌة كثٌرة ،كانت تنوء تحت
عببها الثقٌل أدت بها الى إهمال الدراسة والدوام الجدي فً الجامعة .إنها
كانت مسإولة عن تنظٌم المظاهرات والتوعٌة بٌن الناس ،وحضور
االجتماعات الحزبٌة المتواصلة .بعد بضعة أشهر من النشاط المتواصل
بدأ اإلعٌاء ٌإثر على صحتها ،من قلة النوم والعمل المتواصل .بل كان
علٌها القٌام بواجباتها حتى أثناء مرضها .كانت َتمر بصراع نفسً
عنٌؾ لم تبح به بل ظلت صامتة ،وشعرت أن األعمال التً كانت
ترتكب ؼٌر صحٌحة وال تتفق بما تإمن به .
بالرؼم من الفوضى واالعتداءات التً حصلت فً تلك الفترة ،فقد شهد
العراق درجة من الحرٌة فً إبداء اآلراء المختلفة ،فسمح بإصدار
صحؾ ومجبلت متعددة ،تمثل جمٌع الفبات السٌاسٌة ،من القومٌٌن
والبعثٌٌن والشٌوعٌٌن والدٌمقراطٌٌن .وكانت الصحافة المناوبة لسٌاسة
عبد الكرٌم قاسم ،تهاجمه بعنؾ مستمر ،كما كانت جرٌدة ( صوت
الشعب ) التً أصدرها الحزب الشٌوعً ،عنٌفة وجدٌة فً مهاجمة
أعداء الثورة ببل هوادة .
ولكن عندما مال عبد الكرٌم قاسم فً اتجاهه السٌاسً تدرٌجٌا نحو
الوسط والٌمٌن ،محاوال االبتعاد عن الٌسار والحزب الشٌوعً ،حتى أنه
أمر بإلقاء القبض على بعض قادته ،نشط فً تلك الفترة حزب البعث
الذي لم ٌكن له قاعدة شعبٌة قبل الثورة ،وأصبح قوة مهمة باالشتراك
مع القومٌٌن ،فاستؽلوا خوؾ الناس من انتشار الشٌوعٌة ،ولعبوا على
ذلك الوتر بنجاح .وزاد التردد على الجوامع وحضور خطبة الجمعة،
وقوي االتجاه الدٌنً السٌاسً ،محاولة لعزل الٌسارٌٌن والحزب
الشٌوعً وإضعافهم ،متهمٌن الشٌوعٌٌن بتدنٌس القرآن ،فخرجت
المظاهرات فً ( حً األعظمٌة ) مطالبٌن بقتل الكفرة ،وظهرت
المعركة بوضوح بٌن الطرفٌن فً االنتخابات النقابٌة التً سٌطر
القومٌون والبعثٌون علٌها تدرٌجٌا .
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ضعفت حكومة عبد الكرٌم قاسم الى درجة كبٌرة ،وأصبح اؼتٌال
المناصرٌن له والمدافعٌن عن سٌاسته من األحداث التً كانت تتكرر
ٌومٌا ،وأخٌرا حاولوا اؼتٌاله فً وضح النهار ،ورشق بالرصاص من
جمٌع الجهات ،ولكنه نجا من االؼتٌال بالصدفة .
وأنٌط بكتابة المقاالت فً جرٌدة ( صوت الشعب ) فً تلك الفترة
بالٌسارٌٌن من أمثال والدي ،مما أدى الى وضع أسمه فً ( قابمة
االؼتٌال ) التً تبناها المناوبون لـ عبد الكرٌم قاسم .
وفً نهاٌة عام ٓ ،ٔ9ٙحكم على والدي لمدة ثبلث أشــــهر بالسجن فً
سجن ( نقرة السلمان ) لكتابته هذه المرة مقاال طعن فٌه بصحة انتخابات
نقابة المعلمٌن .إذ لم ٌكن والدي راضٌا على التطرؾ واالعتداءات التً
أصبحت روتٌنا ٌومٌا .
ولذا عندما خرج من السجن ،قرر ترك العراق ،حٌث وجد أن عراق
الثورة وعراق نوري السعٌد ال ٌختلفان ،ولم تتحقق آماله فً أن ( ٌسود
األرض عدل ،وال رفرفت أجنحة األمان ) كما كان ٌحلم وٌتوق فً
تصوراته لثورة مثالٌة .
وبتردي الوضع العام ،قررت حٌاة الذهاب الى موسكو للدراسة ،ألنها
كانت مصممة على ترك الحزب الشٌوعً بعد ما خاب ضنها فً العمل
السٌاسً ،وكانت على اختبلؾ مع الشٌوعٌٌن ،ولم ٌكن بوسعها ترك
الحزب والبقاء فً العراق ،حٌث سٌتحول بعض أعضابه الى مهاجمتها
ونعتها بالخٌانة والجبن ،األمر الذي كانت تتجنبه .كانت فً صراع
نفسً متواصل ،فكان تقدٌمها طلب االلتحاق بالبعثة إلتمام دراستها
فرصة مناسبة للتخلص من هذا الجو واالبتعاد عنه ،وقد صوّ رت تلك
الخٌبة على لسان أحد أبطال رواٌتها ( ومٌض برق بعٌد ) :
( كان خالد متحمسا لكل ما هو مثالً ولكل ما ٌمكن أن ٌخفؾ من مآسً
الحٌاة والشر المتؽلؽل فً طواٌاها ،ولذلك انتمى الى حزب سري.
اكتشؾ تدرٌجٌا االختبلؾ الكبٌر بٌن ما ٌإمن به من أفكار وبٌن تطبٌقها
العملً .كانت طبٌعته حساسة وال تتحمل االزدواجٌة لذلك قرر
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االنسحاب ،وإذا برفاق األمس الذٌن ٌجمعهم اإلٌمان بقضٌة اإلنسان
ٌتحولون الى أبواق تنعته بالجــبن واألنانٌة وٌستهٌنون به وٌسخرون
منه ). 9
لم ٌّمر عام على محاولة اؼتٌال عبد الكرٌم قاسم ،حتى نجح البعثٌون
بالسٌطرة على مقالٌد الحكم ،فً  8شباط ،عام ٖ. ٔ9ٙ
كان انقبلبا دموٌا عنٌفا جدا ،وشمل التعذٌب والقتل شرابح مختلفة من
المجتمع ،وجثت ســــــحابة كالحة مظلمة فً سماء العراق ،لم تنقشع إال
بعد بضعة أشهر فؤلقً القبض على عدد كبٌر من الناس ،بمساعدة
المٌلٌشٌا الجدٌدة التً أطلق علٌها هذه المرة أسم ( الحرس القومً )،
وكانت مهمتها إلقاء القبض على الناس وإٌداعهم االعتقال ،واستجوابهم
بشتى طرق التعذٌب .وشمل ذلك كل من له صبؽة دٌمقراطٌة أو
ٌسارٌة ،وامتؤلت المعتقبلت بالمعتقلٌن حتى لم تعد تسعهم ،فحولت
بعض المبلعب الى معتقبلت ،كالنادي األولمبً .وعذب وقتل واختفى
عدد كبٌر من المثقفٌن والمفكرٌن ودفنوا بقبور جماعٌة ،ولم تسلم حتى
الجامعة ،فقد ألقً القبض على األساتذة والطلبة فً داخل حرم الجامعة.
كما فصل عدد كبٌر من الفبة الٌسارٌة من أعمالهم .
كان للوالٌات المتحدة دور مهم فً هذا االنقبلب ،وكانت من المخططٌن
فً إزالة حكم عبد الكرٌم قاسم ،ساندت بكل قواها حزب البعث ضده،
حتى تبجح ( لٌكلند ) أحد كبار موظفً السفارة األمرٌكٌة ،ــ حٌنما
أعلنت أسماء الوزارة ــ أن له علم بمعظم أسماء الوزارة ،ولم ٌخؾِ ذلك
آنذاك علً صالح السعدي ،وزٌر الداخلٌة ،قاببل فً كثٌر من المناسبات
( لقد جبنا بقطار أمرٌكً ) .
ومن الصدؾ ان حٌاة ووالدي كانا خارج العراق آنذاك ،حٌث سافرت
حٌاة عام ٔ ٔ9ٙلدراسة الدكتوراه فً جامعة موسكو ،وسافر والدي الى
الصٌن بنفس التارٌخ للتدرٌس فً جامعة بكٌن .ولكن لم ٌنج دارنا من
التفتٌش ،فبعد مرور أربعة أٌام على االنقبلب ،قرع باب دارنا ،وعندما
فتحت والدتً الباب فوجبت ( بالحرس القومً ) موجهٌن بنادقهم
ٖٔ

نحوها ،وأطلق أحدهم رصاصة من بندقٌته ثقبت السجادة المفروشة فً
ؼرفة الضٌوؾ .التصقت والدتً بجدار الؽرفة جامدة من الرعب
والفزع الذي انتابها ،وكان بٌنها وبٌن أصابتها بضع بوصات .
ظن أفراد الحرس القومً أنهم عثروا على وكر مهم ،وكان السإال
األول أٌن حٌاة ؟ أجابهم أخً إبراهٌم  :إنها خارج العراق منذ عامٌن،
والسإال الثانً عن والدي ،فؤجابهم نفس الجــــــواب ،إنه خارج العراق
أٌضا ،فلم ٌرتح ربٌسهم لهذه اإلجابة ،لذا قرروا أال ٌتركوا الدار صفر
الٌدٌن ،فؤخذوا أخً رهٌنة بدل والدي وحٌاة .وهذه هً المرة الثانٌة
التً ٌتعرض لها إبراهٌم لمثل هذه التجربة .
إن أخذ البدٌل لٌس ابتكارا جدٌدا فقد دخل القاموس العراقً بـ ( انتفاضة
تشرٌن ) عام ٕ٘ ٔ9فً العهد الملكً ،و َطبق على نطاق واسع من قبل
منفذي هذا االنقبلب الجدٌد .
بعد االنتهاء من التحقٌق ،وتفتٌش الدار وبعثرة الكتب واألوراق ونبش
صور العابلة واألصدقاء ،لم ٌجدوا شٌبا مهما ،وبعد تحقٌق دام ساعتٌن
علموا خبللها أن إبراهٌم كان طٌلة تلك الفترة الماضٌة طالبا فً انكلترا،
وشفعت له معرفته ببهاء شبٌب وأحمد النقٌب اللذٌن كانا من أقطاب
حزب البعث آنذاك ،وإعجابهم بكتابات عمً عبد اللطٌؾ شرارة
وخاصة كتاب ( روح العروبة ) ،فنجى إبراهٌم من إلقاء القبض علٌه
كبدٌل ،وأفلت من االعتقال .
استمر منع التجول لبضعة أٌام ،تم خبللها إلقاء القبض على مناهضً
االنقبلب .لم أستطع زٌارة والدتً إال بعد مرور أسبوع تقرٌبا ،وصلت
دارهم بعد ان قطعت عدة حواجز تفتٌش .كانت والدتً ال تزال تعانً
من حالة الرعب التً هٌمنت علٌها ،فلم تتجرأ على فتح باب الدار إال
بعد أن تؤكدت من صوتً .
وأخبرتنً بما حدث ،سؤلتها هل فُتشت الدار ،أجابت نعم ،ولكنهم لم
ٌعثروا على أي شٌا ٌهمهم ،فقد سبقتهم فً ذلك .قلت ماذا تقصدٌن،
أجابت لقد أحرقت جمٌع ما تحتوي علٌه المكتبة من كتب وأوراق عابدة
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لوالدي وحٌاة ،خوفا على إبراهٌم وجهاد .وهكذا فقدت العابلة الكثٌر من
الوثابق والنصوص الشعرٌة وؼٌرها .
مرّ ت لحظات من الصمت ،وأعادتنً األحداث الى عام ٔ9ٗ8
وٕ٘ ،ٔ9عندما كانت مصادرة الكتب واألوراق ذرٌعة تتخذها السلطة
فً مكافحة الفكر ،وهذه هً المرة الثالثة التً أصـــــــــبحت الكتب فٌها
ضحٌة ،وعانت التدمٌر والحرق .ولكن من سخرٌة األقدار أن والدتً
قامت بهذا العمل بدال من ( الحرس القومً ) .
بعد بضعة أشهر ،قام عبد السبلم عارؾ باالنقبلب على البعثٌٌن ،بعد أن
وجد ان السلطة ستفلت من ٌدٌه ،ولكن لم ٌطل عهده فقد قضً علٌه
بسقوط طابرة الهلٌوكوبتر التً كانت تقله الى بؽداد .واستلم مقالٌد الحكم
أخوه عبد الرحمن عارؾ ،الذي تمٌز عهده بالهدوء واالستقرار ،فقد
حاول تطبٌع الوضع فً العراق .
ظل البعثٌون فً االنتظار ،وأصبحوا أكبر قوة سٌاسٌة تهدد الحكم
لتؽلؽلهم بٌن إفراد الجٌش والشرطة .وعندما نجحوا فً االنقبلب مرة
ثانٌة فً تموز ،ؼٌروا سٌاستهم هذه المرة ،وحاولوا فتح صفحة جدٌدة،
فعفوا عن جمٌع الٌسارٌٌن والدٌمقراطٌٌن والشٌوعٌٌن وأعٌدوا الى
وظابفهم .
عادت حٌاة فً هذه األثناء الى بؽداد ثانٌة ،بعد ان حصلت على
الدكتوراه فً األدب الروسً ،من جامعة موسكو .قضت حٌاة ستة
أعوام فً موسكو ،وكانت بعثتها لخمسة أعوام ،فاحتاجت الى منحة
للسنة األخٌرة لتكمل كتابة أطروحتها عن ( تولستوي فنانا )  ،ولكنها لم
تحصل على المنحة المطلوبة من السلطات السوفٌتٌة العتبارها ؼٌر
متعاونة مع الحزبٌٌن الشٌوعٌٌن المسإولٌن عن الطلبة العراقٌٌن،
فاضطرت الى العمل فً الترجمة فً مإسسة ( تاس ) وباعت معظم
مبلبسها لكً تكمل تلك السنة وتحصل على شهادة الدكتوراه .
ابتعدت عن العمل السٌاسً عند عودتها الى بؽداد ،واتجهت نحو العمل
األدبً البحت .تم زواجها من الدكتور محمد صالح سمٌسم .
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لم ٌكن زواج حٌاة زواجا تقلٌدٌا ،بل ذهبت الى المحكمة مع شاهدٌن،
فؤجرت مراسٌم الزواج ،ولم تقم حٌاة عرسا أو حفلة زواج ،فقد
تجاوزت تلك الطقوس والشعابر التً ٌمارسها المجتمع .وأقامت مع
زوجها بدار أجرة ،مإثثة بؤثاث بســـــــــــٌط ،فً بادئ األمر ،واقل من
المستوى الذي عاشته فً دار والدها ،ولكنها كانت راضٌة مقتنعة بؤن ما
تقوم به هو الصحٌح .
كان لوفاة والدتً فً نهاٌة عام ٓ ،ٔ97اثر عمٌق علٌها ،بالرؼم من
أنها قضت فترة طوٌلة من حٌاتها بعٌدة عنها ،فقد شعرت حٌاة بما قامت
به والدتً تجاه أوالدها من تضحٌات طول حٌاتها ،بعد أن أصبحت هً
نفسها أم ،فؤحست بما تتطلبه األمومة من واجبات وإنكار للذات .
خبلل العقد األول من مجا البعثٌٌن للحكم ثانٌة ،وبالرؼم من البداٌة
الدموٌة فً عام  ،ٔ9ٙ9بتعلٌق المشانق فً ساحة التحرٌر ،لم تتعرض
السلطة إال للذٌن كانت تعتقد أنهم خطر علٌها .
وتدفقت أموال النفط على العراق بعد حرب ٖ ،ٔ97التً صرؾ
معظمها على مشارٌع التسلٌح لجعل العراق قوة حربٌة فً المنطقة ،وقد
نالت المشارٌع العمرانٌة والثقافٌة والصحٌة ،قسطا ضبٌبل تمركز
معظمها فً العاصمة بؽداد .تحسّن وضع الناس االقتصادي بزٌادة
رواتب الموظفٌن ،ونشطت الحركة التجارٌة بالرؼم من التؤمٌم الذي
شمل معظم مرافق الحٌاة الٌومٌة ،وبالرؼم من االنتظار الطوٌل للناس
للحصول على مإونتهم الٌومٌة ،حٌث كانت األحادٌث تدور حتى فً
الجامعات عن وصول البٌض والدجاج والبصل فً األسواق وكٌفٌة
الحصول علٌها .وظل الموظؾ مشؽوال دابما بإطعام عابلته بالرؼم من
أنها كانت فترة رخاء مالً ،وكان أساتذة الجامعة فً كثٌر من األحٌان
ٌنتهزون فرصة فراغ ساعة واحدة لٌهرعوا بدورهم للوقوؾ فً الصؾ
بانتظار ما ٌتكرم علٌهم البابع من مواد ؼذابٌة .وأصبح الحدٌث الربٌسً
بٌن الناس هو الطعام .وانقطع استٌراد الموز بعد تؤمٌم المواد الؽذابٌة،
لعدم القدرة على التسوٌق الجٌد ،فالموز عرضة للتلؾ بسرعة ،وٌحتاج
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الى المقدرة على التسوٌق السرٌع .وقد نشؤ جٌل فً العراق ــ شمل مها
وزٌنب بنتًْ حٌاة ــ ٌجهل طعم الموز .وأصبحت هدٌة الموز ال تثمّن،
عندما تجلب عن طرٌق الكوٌت أو لبنان .
كان نابب ربٌس الجمهورٌة صدام حسٌن فً تلك الفترة هو الربٌس
الحقٌقً ،بالرؼم من ان احمد حسن البكر هو ربٌس الجمهورٌة .واعتاد
النابب على التجول فً أنحاء العراق ،وتوزٌع الهداٌا على عامة الناس،
من الثبلجات الى التلفزٌونات ،وقد كسبهم بتلك الطرٌقة ،وصارت له
شعبٌة واسعة فً أنحاء الببلد .
ثم تم تهجٌر العراقٌٌن الذٌن سموا بـ ( التبعٌة ) ممن لم ٌكونوا ٌحملون
الجنسٌة العثمانٌة ،واعتبروا إٌرانٌٌن ،بالرؼم من ان عددا كبٌرا منهم
عرب ،ال ٌتكلمون اللؽة الفارسٌة .وقد رحّ لوا خارج الحدود العراقٌة بعد
مصادرة أموالهم .وكثٌرا ما قسمت العابلة الى شطرٌن ،فإن كانت
جنسٌة الزوجة عثمانٌة ،بقٌت مع أوالدها ،وسّفر الزوج .وشملت التبعٌة
شرٌحة واسعة من المجتمع ،لم تقتصر على فبة أو طبقة معٌنة ،وإنما
شملت الفرّ اش والمدٌر العام والمهندس والمسّاح والمحامً والطالب
وربة البٌت .
واتسعت الحلقة فً إلقاء القبض على الناس وسجنهم ،وزاد الضؽط على
ؼٌر البعثٌٌن فً إجبارهم على االنتماء الى الحزب ،وكان من ال ٌنتمً
ٌحرم من امتٌازات كثٌرة ٌتمتع بها الحزبً ،فخصصت البعثات
الدراسٌة والتخصص بالدراسات العلٌا فً الجامعات األجنبٌة للحزبٌٌن
فقط ،وحرم ؼٌر البعثً من التخصص خارج العراق إال على حسابه
الخاص ،أي العاببلت الموسرة فقط ،فؤصبحت البعثات وقفا على
الحزبٌٌن ،ولٌست على المتفوقٌن والموهوبٌن من أبناء البلد .
وطلب من حٌاة فً تلك الفترة االنتماء الى حزب البعث أو ترك
الجامعة ،إذ كانت أحد قرارات الحزب تقضً بجعل قطاع التعلٌم بعثٌا
بحتا ،وعندما رفضت حٌاة االنتماء الى حزب البعث ،لتركها العمل
السٌاسً منذ عام ٔ ،ٔ9ٙنقلت بؤمر إداري من كلٌة اآلداب ،بالرؼم من
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كونها بدرجة أستاذ ،الى وزارة الصناعة ،ومن ثم نقلتها وزارة الصناعة
الى مدٌنة الدٌوانٌة كمترجمة فً أحد المشارٌع الروســٌة .ولوال مواجهة
حٌاة للربٌس لما كان بإمكانها العودة الى الجامعة .
بعد عودة حٌاة الى العمل الجامعً ،لم ٌنج زوجها محمد من حملة
االعتقاالت التً اجتاحت العراق ،وألقً القبض علٌه ،بعد ان قضى
ٌومه فً إجراء خمس عملٌات جراحٌة كبٌرة ،وعندما رن جرس الباب
تسمر فً مكانه ،وبدت الدهشة على وجهه ،فمن عسى ٌدق الباب علٌهم
فً مثل تلك الساعة المتؤخرة بعد منتصؾ اللٌل ؟ لقد قضى نهاره فً
المستشفى من عملٌة الى أخرى ،لم ٌسمح له الوقت حتى فً تناول
ؼذابه .علم ان الدار محاطة برجال األمن فبل مفر له إال أن ٌفتح الباب
وتسلٌم نفسه كالشاة الذاهبة للمجزرة .استجمع قواه المنهكة بعد ٌوم
طوٌل قضاه فً المستشفى ،وتوجه نحو الباب وفتحه ،وشعر ( بخوؾ
ٌجمّد الروح وٌشل األوصال وٌمٌت الكلمات على الشفاه وٌبعث الفزع
فً العٌون ،وٌظل المرء مسمّرا فً مكانه فً تلك الزاوٌة الضٌقة التً
حصر فٌها ال ٌتحرك إال بإرادة ؼٌره ) ٔٓ.
سمع صوتا هادبا وقورا قاببل له  :دكتور تفضّل معنا لبلستفسار عن
بعض األسبلة ،ولن تتؤخر أكثر من ربع ساعة ،وتعود الى دارك
وعابلتك .كان هذا األسلوب هو المتبع والسابد فً إلقاء القبض على الفبة
المتعلمة والمثقفة من الناس ،بكل أدب ودماثة .وعندما حاول محمد جلب
أدوات الحبلقة وبعض المبلبس الداخلٌة ،أصروا على عدم الحاجة إلٌها.
فعاد ٌجر قدمٌه بثقل نحو السٌارة البٌضاء .
ظلت حٌاة صامتة ،شاخصة بنظرها نحو السٌارة التً ابتعدت تدرٌجٌا،
ولم تعد تسمع هدٌرها ،واختفت عن أنظارها ،كما اختفى من بها .عادت
الى ؼرفتها ،مخنوقة العبرات ،ولم ٌؽب شبح زوجها طول اللٌل عن
ناظرٌها ،وتملكها قلق ممزوج بعجز ؼرٌب ،ال تدري ما ٌخبا لها
الؽٌب .فمصٌر من ٌلقى علٌه القبض بهذا األسلوب مجهول عادة ،وهو
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بٌد جبلدٌن ال ٌرحمون ،وتبقى األسبلة على الشفاه ،دون جواب ،هل
سٌعود ومتى؟ ولٌس من جواب إال االنتظار وربما االنتظار الطوٌل .
ولكن لم تستسلم حٌاة للضعؾ ولم تعرؾ القنوط والٌؤس .
عندما جلس محمد فً السٌارة ،شدت عٌنٌه ( بعصبة ) من قماش أسود
اللون ،ودارت فً خاطره أفكار كانت تإرقه لمدة من الوقت ،عاشها
لٌبل ونهارا ،فً العٌادة والمستشفى .ولم ٌؽب عنه تهدٌدهم له باختطاؾ
عابلته .وتجسدت حقٌقة جدٌدة أمام عٌنٌه ،حقٌقة استخبلص االعترافات
منه بقوة التعذٌب .هل له القدرة الجسدٌة والمعنوٌة على الصمود،
ومقاومة التعذٌب النفسً الذي استوردت تقنٌاته مإخرا من معسكرات
التعذٌب فً ألمانٌا الشرقٌة .
رُفعت العصبة السوداء عن عٌنٌه ،فوجد نفسه فً زنزانة لوحده .قضى
فترة من العزلة التامة ال ٌعرؾ مصٌره ،وظل فً قلق وتساإل مستمر،
كان همه أال ٌنهار أمام المستجوب عندما اقتٌد الى ؼرفة ُسلّط علٌه فٌها
ضوء قوي ساطع ،وكلما أحنى رأسه وخزه أحد الحراس وأعاده الى
الٌقظة المُرة ،وحُرم من النوم ،وظل التحقٌق مستمرا معه لٌل نهار
لبضعة أٌام .وعندما لم ٌحصلوا على اعترافات منه ،وزالت القشرة
األولى من الجلد من فرط الحروق .
بعد شهر من تعذٌب متواصل ،شدت العصبة السوداء ثانٌة على عٌنٌه،
ودفع بسٌارة بٌن حارسٌن ،ال ٌدري الى أٌن ٌذهبون به ،ثم انزل من
السٌارة وهو ٌترنح من الوهن الذي أصابه ،وعندما رفع العصبة عن
عٌنٌه وجد نفسه قرب مستشفى الطوارئ ،المستشفى الذي ٌعمل فٌه.
هذه هً عادة الطرٌقة المتبعة فً إلقاء القبض واإلفراج عن المتهم ،إذ
ٌظل فً جهل مطبق عن سبب اعتقاله وإطبلق سراحه ،وبذلك ٌعٌش
المتهم حٌاة قلق وخوؾ حتى بعد إطبلق سراحه .
لزمت حٌاة الصمت معظم الوقت عندما كنتا أزورها ،وإن تكلمت،
فكانت تتكلم همسا ،خوفا من النسٌم أن ٌسمع حدٌثنا .كان من حسن
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حظها وجود والدي معها ،فقد ساعدها فً تلك الفترة الحرجة ،وكان
سندا لها على تحمل المعاناة التً مرت بها .
عاد محمد من المعتقل شخصا ٌختلؾ عما عهدناه ،شخصا محطما
تماما .فالمعانات النفسٌة والمرارة التً كابدها ،وتكاثر همومه التً
تراكم بعضها فوق بعض هٌمنت علٌه .والخوؾ الدابم على عابلته من
جهة ،ومبلحقة لجنة حزب البعث المحلٌة وتهدٌدها المتواصل له،
وإصرارها علٌه فً االنتماء لحزب البعث من جهة أخرى ،جعلته ٌشعر
بٌؤس مؤساوي عمٌق ،فلم ٌعد ٌرى أمامه إال عالما مظلما خالٌا من النور
ٌ ّقض مضجعه .تحت هذا الضؽط النفسً الهابل الذي عاشه وعاناه،
وفً هذا الجو المشبع بالفزع والرعب ،أصبحت قنٌنة الوٌسكً أنٌسه
وجلٌسهٌ ،دفن فٌها همومه ومعاناته من االهانات النفسٌة والتعذٌب
الجسدي ،بما ٌرتشؾ منها .
وانعكس ذلك على عبلقته بعابلته .واعتقدت حٌاة أنه كان ٌحاول
التخلص من مرارة الواقع والكوابٌس التً هٌمنت علٌه ،فلم تعد ابتسامة
مها أو ضحكات زٌنب تعنٌان له شٌبا .لقد ذاب الزمن السعٌد وتبلشت
األمنٌات العذبة أمام ناظرٌه .وانعكست تلك الحالة على الطفلة مها التً
أصبحت تختبا فً ؼرفتها عندما تحس بمجًء والدها .مرّ ت حٌاة بفترة
عصٌبة ،ال تدري كٌؾ تجابه هذا الواقع الجدٌد علٌها ،وكٌؾ تتؽلب
على هذه المشكلة التً قلبت حٌاتهم رأسا على عقب ،فانؽمست فً
الكتابة وقضاء وقتها بٌن الكلٌة ومكتبة الجامعة .
وما زاد الحالة تعقٌدا ،وفاة والدي المفاجا فً ٔٔ تموز ٌ /ولٌو
 ،ٔ979وهو الحدث الذي لم ٌكن أحد منا ٌتوقعه ،فقد أحدث فراؼا
كبٌرا فً حٌاتنا .كانت أحادٌثه المتنوعة الحلوة ،الشٌقة ،وقراءته للشعر،
تنسٌنا المتاعب التً كنا نمر بها ،أنا وحٌاة ،وبفقدانه ،لم نفقد فقط أبا
حنونا وإنما فقدنا صدٌقا عزٌزا ورفٌق فكر .وقد أبرز حسٌن مروة هذه
الصفة عندما كتب عنه بعد وفاته .
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( كان محمد شرارة محدثا بارعا وشابقا وممتعا  . . .مرهؾ الذاكرة
وحاضرها دابما  . . .فهً على أهبة االستجابة له لحـــظة ٌدعوها الى
فتح خزابنها الزاخرة بؤلوان المعارؾ والوثابق ومؤثور الشعر وذخابر
التراث .وهو ما أن ٌبدأ الحدٌث حتى تتدفق بكل ما ٌحتاج الٌه موضوع
الحدٌث من نصوص وشواهد ،مهما تكن طوال أو عسرا أو تعقدا )ٔٔ .
لقد عانى والدي الظلم واالضطهاد من قبل السلطات الحاكمة ،وأرؼمته
المحن على العٌش فً المنفى ،ولم ٌتحول حلمه الى حقٌقة .بخبلص
العراق من العنؾ والفوضى واألعاصٌر التً عصفت به بشراسة .
لم تكن حٌاة مرتاحة من دفنه فً مقبرة وادي السبلم فً النجؾ ،وبرز
ذلك بوضوح فً رسالتها المإرخة . ٔ979 / ٔٓ / ٔ9
( فً الحقٌقة ان والدي دفن فً مكان ال تهواه روحه فً وادي السبلم
الكبٌب المجدب .كان ٌجب دفنه على سفح ربوة أو جبل فوقها أشجار
خضراء تؽرد العصافٌر صباحا وتحوم والببلبل وٌبلعبها النسٌم .فهذا
ما ٌنسجم مع خٌاله وما ٌرٌح نفسه وٌشٌع فٌها الهدوء .ولكن حٌاته
المتعبة المشحونة بالهموم انتهت بقبر عابس .ال أدري لماذا أفكر مثل
هذا التفكٌر ،فعندما ٌصبح اإلنسان جثة ال ٌهم أٌن ٌقبر أو ٌدفن ،فهو ال
ٌحس وال ٌشعر بشٌا .ولكن عندما أفكر بزٌارته فً ذلك المكان
الحزٌن ٌنعصر قلبً ،وأتذكر جبال لبنان التً كان ٌمكن ان تكون مؤوى
مناسبا لرفاته .والدي ال ترتاح نفسه فً مثل هذا المكان الحزٌن . . .
إنها أوحش مقبرة رأٌتها فً حٌاتً ،إن منظرها تجسٌد لبشاعة الموت
وهوله ) .
وأحست حٌاة بحزن عمٌق وبمرارة ولوعة فقدانه ،فقد عاش فً دارها
بعد عودته من لبنان عام  ٔ97ٙلمدة ثبلثة أعوام تقرٌبا ،وتجلت تلك
اللوعة فً رسابلها الى شقٌقتها مرٌم .
( أتذكر األٌام التً قضٌتها مع والدي ،كنا نجلس فً الحدٌقة سوٌة
نتحدث فً شإون مختلفة أو نتمشى فً الشارع نذرعه ثمانً مرات
ذهابا وإٌابا .كل شًء ٌذكرنً به فً بٌتنا ،ما زال سرٌره فً المكتبة
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واآلخر على السطح ،أنظر الٌه كل ٌوم فً اللــــــــٌل عندما أؼلق حنفٌة
المبردة وأقول من كان ٌتصور أنه لن ٌقضً هذا الصٌؾ معنا ،وعندما
أنام ال تفارقنً صورته وأقواله وأحادٌثه .
لقد هزنً موت والدتً وآلمنً ولكن موت والدي ٌكاد ٌحطمنً .هنا
أسباب كثٌرة لمثل هذا الشعور الذي أعانٌه ،منها التقارب بٌننا فً السنة
األخٌرة خصوصا .لقد ؼمرنا بعواطؾ لم نعرفها منه طوال حٌاتنا
وعاش همومنا وحاول جهده التخفٌؾ عنها .
كل الزمن ٌخفؾ من قسوة األحداث مهما كانت فادحة والحٌاة
على ِ
الٌومٌة تجرفنا فً تٌارها المؤلوؾ وتعٌدنا تدرٌجٌا الى حٌاتنا المعتادة،
جاعلة إٌانا نفكر بالهموم الٌومٌة الصؽٌرة .
الذكرٌات عنه ال تنتهً .وعندما أقرأ مقاالته تذكرنً بكثٌر من أبٌات
الشعر التً ٌهواها والتً كان ٌرددها وأحٌانا أسمع صوته وأنا أقرأ
تعلٌقاته وضحكاته ) .
وقد أحست بالؽربة بٌن الناس ،بعد وفاة والدي ،ولٌس أوضح من ذلك
ما جاء فً رسالتها بتارٌخ ٔٔ : ٔ98ٓ / ٖ /
( ال زال قول المتنبً و ( خٌر جلٌس فً األنام كتاب ) صحٌحا وأردده
دابما ،بل أعمل به .الحٌاة االجتماعٌة عندنا ما زالت أرحب مما هً
عندكم ولو أن حلقاتها بدأت تضٌق لكثرة مشاؼل الناس وانؽمارهم فً
همومهم الخاصة وحٌاتهم الفردٌة .ومع ذلك ال أجد متعة بالحدٌث مع
الناس وال أحب الزٌارات واالختبلط لشعوري بنوع من الؽربة معهم.
فٌجب مجاملتهم فً أحادٌثهم التً تدور جلها حول األكل واألطفال
وقضاٌا البٌت وال تخرج عن هذا اإلطار الضٌق ،ومن هنا أتى تفكٌري
بترجمة ( تشٌخوؾ ) ألنه ٌصور هذه الحٌاة الٌومٌة المؤلوفة الباهتة
التً تطفا حتى القلوب المتوقدة وتبعث الرماد فٌها مع مرور الزمن.
وٌطلقون باألدب الروسً على هذه الفترة تسمٌة االهتمام بالقضاٌا
الصؽٌرة التً ابتلعت حٌاة الناس .
فانا اشعر بالؽربة الفكرٌة والروحٌة عن اآلخرٌن والعـــــــــــبلقات كلها
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سطحٌة عابرة مع الناس ،إنها أشبه بعبلقتً مع المارة الذٌن ال أعرفهم،
أما أعماق النفس فتحٌا بوحدة وعــزلة محتفظة بحرارتها وتوقها
وأمانٌها ) .
بدأت حٌاة فً تلك الفترة فً جمع ما كتبه والدي ،وقضت معظم وقتها
بٌن الكلٌة والمكتبة الوطنٌة ومكتبة الخاقانً ومكتبة الجامعة ،تفتش فً
أرشٌؾ الصحؾ التً ال فهارس لها ،قاضٌة ساعات طوٌلة من وقتها،
وفً كثٌر من األحٌان تجد مقاالت آلخرٌن من آل شرارة وال تجد شٌبا
لوالدي ،فٌنتهً التفتٌش بخٌبة األمل وضٌاع الوقت .ولكن بالرؼم من
ذلك فقد استمرت على جمع ما نشرته الصحؾ والمجبلت له من مقاالت
وقصابد خبلل خمسة عقود ،ثم سافرت الى لبنان أثناء الحرب األهلٌة
لجمع أعماله .
وذكرت فً رسالتها المإرخة : ٔ979 / ٔٓ / ٔ9
( فً الحقٌقة أن جمع مقاالته عملٌة ممتعة ومتعبة فً الوقت ذاته .متعبة
بسبب عدم وفرة أجهزة التصوٌر الجٌدة ،فكثٌرا ما ٌستؽرق مقاال من
صفحتٌن أكثر من ساعة فً تصحٌحه لكثرة البقع البٌضاء والكلمات
ؼٌر الواضحة .فؤحٌانا أصور الورق ثبلث مرات ألصلح العبارات
الممحٌة  . . .ومع ذلك أنا مصممة على إتمام جمٌع أعماله خبلل
السنة الحالٌة لكً أستطٌع طبعها فً أقصى حد .ومما ٌساعدنً فً
العمل عدم وجود عمل لدي فً الجامعة ولهذا فؤنا متفرؼة لجمع
المقاالت ،وفً الحقٌقة أن مثل هذا العمل ٌحتاج الى تفرغ تام .
إن مقاالت الوالد تعٌد ذكراه حٌة أمامً وتجدد المؤساة بكل أبعادها
فعندما أقرأ له ٌعلو صوته من بٌن السطور وأسمعه كما اعتدت فً
السابق وتؤخذنً الذكرٌات الى الماضً القرٌب وال أصدق أنه أصبح
ماض ال ؼٌر  . .الجرح عمٌق ولٌس من السهولة دمله والذكرٌات فً
بٌتنا كثٌرة من الصعب نسٌانها ،ولذلك تإلمنً قراءة مقاالته ،ولكن مع
ذلك سؤتفرغ لجمعها وتهٌبتها ضرورة ٌجب انجازها ) .
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قضت عامٌن بعمل متواصل إلنهاء هذه المهمة ،باإلضافة الى المشارٌع
الكثٌرة المختلفة التً حاولت تنفٌذها فً الكتابة والترجمة .ولم ٌدع لها
هذا االهتمام واالنؽمار بالعمل مجاال للعناٌة بالدار وعابلتها ،ولم ٌعد لها
االحتمال على متاعب األطفال ،وشعرت إنها ال تعطً طفلتٌها الوقت
الكافً ،لضٌق وقتها وكثرة مشاؼلها ومشارٌعها ،بل أهملت الدار تماما،
معتمدة على اآلخرٌن فً عناٌة ورعاٌة ابنتٌها .وشعرت إنها ( ال تكاد
ترتاح إال إذا مرضت ) و ( أن التربٌة تحتاج الى شٌا من الحزم
والنظام الدابم اللذٌن ال ٌمكن ضبط مها وزٌنب بدونهما ) ،وبدأت بهذه
المحاولة ولكنها ال تستمر علٌها و ( هنا نقطة الضعؾ التً تستؽبلنها.
التربٌة تحتاج الى أعصاب هادبة ومرونة وتوجٌهات منسقة ،على كل
بدأت تضطرنً الظروؾ الى تعلٌمهما على العمل والنظام وأخذنا تحققا
تقدما ال بؤس به فً هذا المجال ) .
وفً بداٌة شهر أٌلول عام ٓ ،ٔ98بدأت الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة فً
الحدود الجنوبٌة من العراق ،وأؼلقت الجامعات والمدارس ،وهٌمن القلق
والخوؾ على طفلتٌها وكتبت فً احدي رسابلها الى شقٌقتها مرٌم :
( ال أستطٌع ترك زٌنب ومها وحدهما اآلن فً البٌت خوفا من حدوث
ؼارات ،إن زٌنب تخاؾ كثٌرا وتتخشب وتصفر من الفزع ،إنها كما
تعهدٌها متعبة فً كل شٌا .أما مها فقد بكت فً الٌوم األول وأوضحت
لها أن ال داعً للخوؾ ولن ٌؤتوا قربنا وأصبحت األمور طبٌعٌة بالنسبة
لها .أما زٌنب فاعتادت اآلن ولكن إذا كانت أصوات المدافع المضادة
قرٌبة فإنها ترتبك وتجلس خابفة قربً وكانت أحٌانا تنام من شدة تعب
أعصابها ،وتقول نٌالها لندن ما بٌها حرب ) .
وكان صدور كتاب والدي ( المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب ) عن
المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ،شمعة أضاءت األجواء القاتمة التً
عاشتها ،وساورها شعور بالفرح واأللم ،فكتبت فً نهاٌة عام ٔ: ٔ98
( صدر كتاب المتنبً لوالدي ووصــــلتنا النسخة األولى  . . .اعترانً
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شعور من الفرح والحزن عندما رأٌته ،بل كدت ابكً ،أما محمد فقد
بكى فعبل .إن كتاب المتنبً بالذات ٌهزنً ألنه كان ٌنوي طبعه وبدأ
بجمعه ولكنه لم ٌره .لذلك تملكنً األلم لرإٌته وتمنٌت لو رآه هو اٌضا
 . . .لكن تجري الرٌاح بما ال تشتهً السفن .على أٌة حال المهم أن
الكتاب قد صدر ،وبهذا الشكل الجمٌل الذي ٌجذب النظر ،كان والدي
سٌفرح كثٌرا لو رآه بهذا الشـكل ،وقرٌبا سٌصدر كتابه الثانً كما
علمت )* .
أصبح محمد ٌقضً وقتا أطول فً المستشفى والعٌادة ،بعد إعبلن
الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ،فقد زادت الخفارات على األطباء ،وخلت
الحٌاة العابلٌة من الضحك والفرح الذي كانت تتمتع به ،وخٌم علٌه القلق
والتعب المتواصل ،فكتبت حٌاة عن ذلك  ( :محمد عنده خفارات كثٌرة
فً الطوارئ وهو متعب وقلق أكثر من السابق على كل حال أصبح
القلق حالة عامة بدل أن ٌكون جزبٌة أو نادرة ومع ذلك فنحن نحاول
االستمرار فً عملنا ) .
وما زاد األمور تعقٌدا وفاقم شعورها بالوحدة ،هو سفري بصحبة
زوجً رفعة الى الوالٌات المتحدة ،وخاصة ألنه لم تكن هنالك مدة
محددة لعودتنا الى العراق .فكتبت رسالة لشقٌقتها مرٌم بثت فٌها
أحاسٌسها ومعاناتها لفراق آخر .إذ كنت شقٌقة وصدٌقة لها جمعنا معا
التقارب الفكري .
( ستسافر بلقٌس وأبقى وحدي وال أدري لماذا أشعر بؤلم قوي لسفرها
هذه المرة ،ربما ألن الفترة طوٌلة ،ربما ألنه من الصعب أن أراها فً
الخارج وربما بسبب التقدم فً العمر وكثرة الهموم والقلق والمشاكل
التً تحٌط بنا كخٌوط العنكبوت ،على أٌة حال الزمن كفٌل بؤن ٌجعلنا
نعتاد على أي شٌا مهما عظم .
(*) صدر بعنوان (( نظرات فً تراثنا القومً ))عن المإسسة العربٌة
للدراسات والنشر ( بٌروت . ) ٔ98ٕ ،
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ذهبت أمس لوداع بلقٌس ورفعة وكان لدٌهما جمع ؼفٌر من األقارب
واألصدقاء ،كان الجمٌع مبتهجٌن فالوداع عبارة عن حفلة شرب وسمر
لهم وتؤدٌة واجبات اجتماعٌة ،أما أنا فكان األلم ٌعصر قلبً بشكل لم
أشعر به منذ وفاة والدي ) .
ُ
تركت العراق ،أصبحت كتابة الرسابل والتلفون واسطة االتصال
بعد أن
الوحٌدة بٌننا ،فكتبت لً  ( :هكذا شاءت الظروؾ أن نتحدث على
األوراق أو عبر أجهزة التلفون دون أن تكتحل أعٌننا برإٌة بعضنا
بعضا ) .
ولم تمضً إال ستة أسابٌع على سفري ،حتى علمت بوفاة محمد
المفاجا ،فقد أصٌب فً منتصؾ كانون األول عام ٕ ٔ98بجلطة فً
الدماغ ،وتوفى على أثرها بعد خمسة أٌام .
كان محمد مرهؾ الحس ،معجبا بعدد كبٌر من الشعراء والكتاب القدامى
والحدٌثٌن ،وكان دٌوان المتنبً ال ٌفارقه فً الشدابد والمحن ،فقد
شاركه وسادته حتى عندما أجرٌت له عملٌة فً مدٌنة ( شٌفٌلد ) فً
انكلترا ،ولم ٌفارقه أٌضا فً تلك الفترة العصٌبة من حٌاته بعد إطبلق
سراحه وانؽماره بإجراء العملٌات المتواصلة للجنود الجرحى المنقولٌن
من الجبهة .
كنت قلقة على حٌاة بعد وفاة محمد ،فقد أصبحت وحٌدة فً مجابهة
مشاكل الحٌاة الٌومٌة ،ومسإولة عن تربٌة طفلتٌها مها وزٌنب .ولٌس
هنالك من ٌواسٌها وٌشد على أزرها فً ساعات الوهن والتعب .إن
جمٌع أعضاء عابلتها خارج العراق .وقد أبرزت تلك الوحدة والفراغ
اللذٌن كانت تعانً منهما فً رواٌتها ( برٌق ومض بعٌد ) .
( أحسست بالفراغ والضٌاع بعد موته وأدركت عندبذ فقط معنى قول
أمً الرجل هو شمعة البٌت .لقد ساد فٌه الصمت والوحشة وبدت ؼرفه
معتمة رؼم دخول ضوء الشمس إلٌها كالمعتاد وبهتت حتى أثاثه كما لو
أنها عتقت فجؤة ،صرت أراه كبٌت مهجور ٕٔ).
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كما تجلت تلك الوحشة والفراغ فً رسابلها ،فكتبت بعد وفاته بشهر الى
شقٌقتها مرٌم :
( لقد تركت وفاة محمد فراؼا كبٌرا فً البٌت  . . .وكان موته مباؼتا
لنا ،ولكنها كانت مٌتة مرٌحة له ،فلم ٌشعر بشٌا ولم ٌخطر له الموت
على بال ،وانتهى فً لحظة ؼٌر متوقعة .كل حدث ٌبدأ جسٌما ثم ٌخؾ
مع مرور الزمن ،وال تترك لنا الحٌاة الٌومٌة وقتا للتفكٌر من الوقوؾ
طوٌبل عند المصٌبة التً تحل بنا  . . .وضعً لٌس سٌبا ،ولكنً
متعبة فً الحقٌقة ،متعبة من اآلثار الدفٌنة التً تركتها الصدمة فً
أعماق النفس .أخذنا نعتاد على الحٌاة لوحدنا ،فتٌار الحٌاة ٌجرؾ
اإلنسان شاء أم لم ٌشؤ ،وال بد للحٌاة أن تستمر وتواصل مجراها
المؤلوؾ .أن الموت ٌصدمنا ألٌام ،وحتى فً تلك الساعات المُرّ ة ٌجول
بفكر المرء تدبٌر األمور الٌومٌة وٌؤكل وٌشرب وٌنام وٌفكر فً مستقبله
وما سٌفعله ،هكذا خلق اإلنسان ولعله لم ٌستطٌع العٌش لو كان على
ؼٌر تلك الحال .
هكذا تجدٌنً مشؽولة بهذه األمور وتصفٌة ( تركات ) المتوفً كما
ٌسمونها الذي أصبح فعبل ماضٌا وتحول الى تارٌخ فً لحظات
معدودات ولم ٌبق منه سوى أوراق تحتوٌها االضبارات .أتذكر عندما
ولدت زٌنب وجلبتها الى والدي للمرة األولى نظر إلٌها وقال ( كٌؾ ٌبدأ
اإلنسان !) واآلن أقول أنا ( كٌؾ ٌنتهً اإلنسان !) وٌتدفق تٌار الحٌاة
فً سٌره المعتاد وكؤنه لم ٌكن موجودا .
لقد تحدثت عن الموت كثٌرا ،ألن الموت المفاجا ٌرفرؾ فً أجواء هذا
البٌت للمرة الثالثة ،كانت البداٌة مع الخادمة ( كرٌمة ) ثم أبً ثم محمد،
الموت المفاجا راحة كبٌرة للذي ٌموت وصدمة كبٌرة للباقٌن ،والحٌاة
دابما تضم المتناقضات وال ؼرابة أن تجتمع الراحة والصدمة معا ) .
أصبحت حٌاة تقضً وقت أطول مع ابنتٌها ،كؤنها أحست بؤن علٌها أن
تعوض عن ؼٌاب األب فً حٌاتهما .وكانت مهتمة بتربٌتهما ،فشكت فً
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احدي رسابلها عندما بلؽت مها الحــادٌة عشرة من العمر وزٌنب
التاسعة :
( أحاول تطوٌر اللؽة العربٌة واالنكلٌزٌة لدى مها وزٌنب والتطور
لدٌهما بطا  . . .ألن االندفاع الذاتً للمطالعة والتثقٌؾ شبه معدوم
لدٌهما ،ولوال اإللحاح لما قرأتا شٌبا .مها أكثر وعٌا من زٌنب وأحاول
افهماها دابما بؤهمٌة تطوٌر هواٌة من الهواٌات عند اإلنسان مع حثهما
الدابم على العمل ) .وشعرت بعد وفاة محمد أن الحٌاة الٌومٌة استنزفت
معظم وقتها وقلما أعطتها مجاال للخلو مع ذاتها وتؤملها والتفكٌر فً
مسٌرة العمر الذي قطعته .لذا قررت كتابة ذكرٌاتها :
( لدي مشارٌع كثٌرة فً الترجمة والكتابة .أحب أن أكتب ذكرٌاتً عن
األحداث التً مرت بنا ففٌها أشٌاء تستحق التسجٌل وأصبحت تارٌخا
من ذكرٌات الماضً ،ال بسبب مرور الزمن علٌها فقط وإنما من جراء
التؽٌرات الكبٌرة وفً القٌم والمفاهٌم التً نعٌشها ،بحٌث أصبحنا جٌبل
له مكوناته الخصوصٌة وٌشعرنا ذلك بقوة مرور الزمن وتضرم السنون
وأننا ( شخنا ) ولو أننً ال أحس ذلك فً قواي وتفكٌري وإنما أصبحنا
جٌبل له تفكٌره المتمٌز ونظرته الخاصة .وأشعر بؤننا أفضل من الجٌل
الحالً والناشا وٌذكرنً هذا الصراع بٌن اآلباء واألبناء فقد أصبحنا
من ( اآلباء ) الذٌن ال ٌرضون بتصرفات األبناء وتفكٌرهم وال ٌقرونها.
وهكذا نقلنا دوالب التارٌخ الى المكان الخلفً فً الحٌاة وأكاد ال أصدق
أن األعوام مرت بمثل تلك السرعة رؼم أنها ملٌبة باألحداث والحركة
وأن عجلة الزمن دارت دورتها .ولكن كل ذلك ال ٌشعرنً إال بالتزاٌد
العددي للسنٌن فً عمري ،أما تفكٌري فؤشعر بالقوة واالندفاع واإلقبال
الشدٌد على العمل .ال أدري ما الذي دفعنً لكتابة مثل هذه الخواطر،
لعلها الحٌاة الجارٌة فٌما حولً التً تسٌر بخطى حثٌثة سرٌعة وتتؽٌر
باستمرار بحٌث ال ٌستطٌع المرء إال أن ٌتؤملها أو ٌتطلع إلٌها وٌرى
أٌن موقعه فٌها .
ٗٙ

عندما أقرأ السٌاب ،وأحب قصابده األولى طبعا ،تتجسد أمامً أحداث
الماضً وأؼلق الدٌوان أحٌانا واستؽرق فً الذكرٌات ) .
وعندما كانت تشعر باإلعٌاء والتعب من الكتابة أو الترجمة ،فإنها كانت
تتوقؾ لفترة محدودة ،وتكثر عندبذ من المطالعة وقراءة الكتب ،إذ كانت
القراءة تساعدها على رإٌة النواقص فٌما تكتبه لتعمل على تبلفٌه.
فعندما أعادت قراءة كتب الكاتب الكبٌر طه حسٌن ،أدركت النظرة
األحادٌة التً نشؤت وتشربت بها .واكتشفت عمق كتابات العقاد،
وشعرت أن الحٌاة أكثر تعقٌدا ولها ظبلل متنوعة ،وال ٌمكن اختزالها
من خبلل منظارٌن ،األبٌض واألسود اللذٌن كانت ترى من خبللهما،
فذكرت فً رسالتها بتارٌخ ٘ٔ: ٔ98ٙ/8 /
( اآلن أقرأه برإٌا جدٌدة واستكشاؾ جدٌد ألبعاد تجربته الرابدة،
تعجبنً فٌه النظرة الشمولٌة الى أمور الحٌاة .لقد نشؤنا فً جو ٌنظر
نظرة أحادٌة الجانب الى األمور ،بٌنما األبٌض واألسود ال ٌشكبلن
قطبا الحٌاة المتنافرٌن ،فالحٌاة ونفسٌة اإلنسان وفكره ٌنطوي على بنٌة
تركٌبة متنافرة ومتجانسة تجمع مختلؾ األضداد .وأشعر أنه فاتنً
الكثٌر وضٌعت سنوات طوٌلة من عمري وأنا افهم هذه القضاٌا نظرٌا
ولكننً ال أفهمها عملٌا مما أثر على تطوري وأخره .على كل حال ثمة
مثل روسً ٌقول ( أن تدرك األمر متؤخرا أفضل من أن ال تـــدركه
ألبتة )  . .وأنا اآلن فً بداٌة الطرٌق ،ولكن من سار على الدرب
وصل وأعتقد أننً سؤصل ) .
كما كتبت عن العقاد :
( لم أكن أتوقع كتاباته على ذلك العمق والنظرة التحلٌلٌة النافذة والرإٌا
الشمولٌة لمختلؾ مظاهر الحٌاة ومشاكلها  . . .لقد كانت فكرتً
مؽلوطة عنه ألنها مستقاة من رأي والدي الذي كان ال ٌطٌقه ولكنه
أعمق من طه حسٌن والمازنً وؼٌره من أدباء جٌله ،وأنوي اآلن قراءة
بقٌة كتبه ) .
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طالت الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ،ونشر الموت أجنحته فً سماء العراق
وزادت األعبلم السوداء المنتشرة فوق سطوح الدور ،وتواصل الندب
والبكاء على الشباب الذٌن فقدوا فً الجبهة وكتبت لً :
( األلم والفجٌعة والمصابب ؼدت من طبٌعة الحٌاة ونحن ندور فً
دوامة عاصفة مثٌرة ٌشبه وضع لبنان ولكن من نوع آخر ،ولكن الهرب
منها لٌس الحل الذي ٌرٌحنً نفسٌا ،ربما ألن جذوري تمتد هنا ،فً هذه
األرض التً تؽلً وتفور وتمٌت وتهلك ولكنها ال تقتل األمل فً النفس،
وما دام األمل واألمانً موجودة والسعً لتحقٌقها موجودا ،أشعر أننً
بخٌر ) .
ابتلعت تلك الحرب أجٌاال من الشباب ،وأصبح الشعور السابد بٌن الطلبة
شعور بالبلمباالة ،والخوؾ من إرسالهم كطعام لعجلة الحرب ،فتعمد
بعضهم الرسوب وإعادة السنة لٌتمكنوا من قضاء مدة أطول فً الدراسة
تهربا من التجنٌد .
وشعرت حٌاة فً تلك الفترة بانعدام التجاوب بٌن األستاذ والطالب.
وتؤلمت من ذلك الوضع وشعرت أن التدرٌس أصبح أقرب الى إضاعة
الوقت فكتبت فً إحدى رسابلها :
( التجاوب بٌننا وبٌن الطبلب ضعٌؾ ،والرؼبة فً التعلم أضعؾ،
ولذلك ٌشــــعر المرء بعبث الجهود المبذولة والعلم أصبح بضاعة
خاسرة ) .
ولكنها عادت وأعطت هإالء الطلبة العذر عندما شاهدت ما عانوه بعد
عودتهم من معسكرات التدرٌب وقسوة الواقع الذي عاشوه .و( موت
روح الخٌال واألحبلم فً دواخلهم ومعها ماتت كل البداٌات الجمٌلة عن
اآلمال والطموح ،وتصدع الحاضر وأخذ ٌنهار أمام أعٌنهم وأنتشر
ؼبار انهٌاره على الماضً والمستقبل واختلطت األمور علٌهم )ٖٔ .
لم ٌقتصر التدرٌب على حمل السبلح فً العطلة الصٌفٌة على طلبة
الجامعات وإنما شمل المــــدارس الثانوٌة أٌضا ،وذكرت أن ابنتها ( مها
تتدرب على السبلح وأوشكت على االنتهاء منها ) .
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وكانت تلك الفترة بالرؼم من الحرب الطاحنة ،فترة خصب فً إنتاجها
األدبً فً التؤلٌؾ والترجمة .فكتبت عدة مقاالت عن الشعر والمسرح،
منها  ( :تؤمبلت فً الشعر الروسً ٔ ،) ٔ98و( ؼرٌب فً المدٌنة )
ومسرحٌة ( المفتش العام ) ٖ ٔ98و( تلك أٌام خلت (ٔ)  ،ٔ987وتلك
أٌام خلت(ٕ)  ،) ٔ988و( ٌسٌنٌن فً الربوع العربٌة . ) ٔ989
وفً الثمانٌنات نشطت فً الترجمة ،وذكرت فً احدى رسابلها :
( الترجمة تسٌر أٌضا على ما ٌرام ،والمهم فً أي عمل االستمرارٌة
وعدم االنقطاع مهما كان الوقت المخصص لذلك العمل قلٌبل فإنه ٌإتً
نتابج جٌدة بفضل المواظبة والدأب على العمل ) .
وذكرت فً رسابلها عن الرواٌات التً بدأت بترجمتها واألعمال
الشعرٌة للمإلفٌن الذٌن لم تترجم أعمالهم لصعوبتها ،فقد كان ذلك نوعا
من االمتحان والتحدي المستمر لقابلٌاتها وموهبتها األدبٌة ( .بدأت
بترجمة بوشكٌن .إننً ال أنوي ترجمة األعمال النثرٌة لكثرة ترجماتها،
أما األعمال الشعرٌة فلم ٌترجم منها سوى النزر القلٌل ألنه صعب
ترجمته .ولكننً عقدت العزم على المضً فً هذا العمل وقد أنجزت
جزءا ال بؤس فٌه حتى اآلن ) .
كما طبعت عددا من الكتب عن اللؽة الروسٌة ( دٌوان الشعر الروسً،
ٖ ،) ٔ98و( مذكرات صٌاد ،) ٔ98ٗ ،و( رودٌن ،لـ تورؼٌنٌؾ،
٘ ) ٔ98و( األفكار واألسلوب  ) ٔ98ٙو( مسرحٌات بوشكٌن،
 ) ٔ98ٙو( عش النببلء ،لـ تورؼٌنٌؾ. ) ٔ987 ،
كان فً نٌتها ترجمة جمٌع مإلفات الكاتب الروسً ( تورؼٌنٌؾ )،
وأكملت ترجمة رواٌتٌن وبدأت بترجمة رواٌة ( العشٌة ) ،لكنها عدلت
عن إكمال المشروع لعدم وجود ناشر وسوق رابج لمثل هذا النوع من
الكتب .
أصبحت رسابلها فً تلك الفترة ،مـــــــملوءة بالشكوى من ضٌق الوقت،
والسرعة التً تمر بها األٌام ،وانشؽالها بمتطلبات المعٌشة الٌومٌة
واإلشراؾ على تربٌة ابنتٌها ( ال أدري كٌؾ تجري األٌام والشهور
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سرٌعا حتى لكؤنها تطٌر  . . .منذ فترة وأنا أرٌد أن أكتب لك ولكن
مشاؼل الحٌاة الٌومٌة تلفنً فً دوامتها السرٌعة وهكذا تنقضً األٌام
متبلحقة بعضها تلو اآلخر بسرعة عجٌبة وتنطوي شهور ونحن ال
نشعر كٌؾ تصرمت رؼم أنها مثقلة بالعمل والمشاكل أحٌانا ) .
لم تنقطع الفعالٌات الثقافٌة والفنٌة بالرؼم من ندرتها فً العراق،
واستمرت وكؤن الحرب الطاحنة على الحدود ؼٌر موجودة ،وحاولت
حٌاة إٌجاد الوقت لحضور تلك الفعالٌات ،إذ كان ٌقام سنوٌا مهرجان
بابل الفنً الذي تحضره نحو ( )٘8فرقة أجنبٌة فً شهر أٌلول /سبتمبر
من كل عام باالضافة الى بعض الفعالٌات الثقافٌة التً تقوم بها بعض
المعاهد الثقافٌة األجنبٌة ( .نقضً وقتنا فً المطالعة والذهاب الى بعض
المسرحٌات والحفبلت الموسٌقٌة ومعظمها تعزؾ الموسٌقى الكبلسٌكٌة،
وقد أصبحت مها وزٌنب على اطبلع علٌها وأخذتا تشترٌان الكاسٌتات
لسماعها ،وٌؤتً أحٌانا عازفون أجانب من فرنسا أو اٌطالٌا أو اسبانٌا،
ونحن نذهب إلٌها جمٌعا  . . .وهما تفضبلن االطبلع على النشاطات
الثقافٌة والذهاب إلٌها على الزٌارات ) .
كانت تتحرى وتجمع معلومات موثقة وصحٌحة قبل البدء بكتابة بحث أو
مقالة ،وذلك أوضح فً رسابلها عن نازك المبلبكة وبدر شاكر السٌاب
عندما كتبت عنهما .
( عندي محاولة لكتابة ذكرٌاتً عن بعض األشخاص الذٌن كانت لنا
عبلقات بهم وبدأت بنازك المبلبكة وقد أوحتها لً صورتها المهدمة
التً شاهدتها بالتلفزٌون عندما حضرت فً العام الماضً الى مإتمر
اتحاد األدباء فً بؽداد  . . .لم تستطع الحضور هذه السنة الى المربد
بسبب مرضها وقد أصٌبت بشلل جزبً وٌصعب علٌها الكبلم ،فالكلمات
تخرج منها متقطعة بطٌبة ؼٌر واضحة كما أخبرنً أحد الذٌن قابلوها).
وعن بدر شاكر السٌاب :
أنا بحاجة ماسة الى أي شٌا ٌمكن أن تعرفوه أو تتذكروه عن األشٌاء
التً ذكرتها .فلم ٌكتب أحد الى اآلن عن صلته بنا  . . .وهذه فترة
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مجهولة من حٌاته وموضع تساإل الباحثٌن عنها وٌعتبرونها من
الحلقات المفقودة فً حٌاته .هل تذكرٌن أٌن نشر قصٌدته :
دمك المضاع وجسرك المنهار
والذكـــــــرٌات وهذه األخبار
أذكر أننا كنا فً دار الوزٌرٌة عندما صدرت ولكننً ال أذكر الجرٌدة .
وكذلك قصٌدته التً مطلعها :
لك أن تنام ولً أنا الســهر
أٌقر جنبً وهو ٌـــــــحتضر
فهاتان القصٌدتان لم تردان فً دٌوانه المنشور ،والثانٌة ناقصة وتحت
عنوان ؼٌر عنوانها فً ( أزهار ذابلة ) .
وعندما صدرت المقالة التً كتبتها عن ذكرٌاتها عن بدر ،فً مــــــجلة
( األقبلم ) فً نهاٌة عام  ( ٔ989القت صدى واسعا ألن مثل هذه
المعلومات تنشر ألول مرة ،وشجعت بعضهم على كتابة ذكرٌاتهم.
أخذت أجمع أحادٌث الذٌن نعرفهم فً تلك الفترة ) .
حاولت حٌاة خبلل عقد الثمانٌنات الحصول على جواز سفر ،لكً
ٌمكنها زٌارة األهل فً لبنان وإٌجاد منافذ أخرى للنشر ،ولكنها لم تفلح
بالحصول على موافقة على السفر .
فبالرؼم من أن الحرب لم تمس أهالً بؽداد فقد حُصرت فً جنوب
العراق ومناطق الحدود ،ولكن بعد مرور عامٌن على الحرب ،منع
العراقٌون من السفر ،وحرمت بذلك حٌاة من زٌارة أهلها فً لبنان
وانكلترا خبلل عقد الثمانٌنات .
ومنع السفر لٌس بالشا الجدٌد على العراق والعراقٌٌن ،فالسفر حلم من
األحبلم التً تداعب كل عراقً .وعند العراقً هو لــٌس حق من حقوق
اإلنسان ،وإنما منحه من السلطة .فالسفر الى خارج العراق سرّ مهم ،ال
ٌبوح به العراقً إال فً آخر لحظة من تركه البلد ألقرب مقربٌه ،خوفا
من عرقلته ومنعه من السفر ،خشٌة من حسد الناس له .
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ومشكلة السفر خارج البلد لها تارٌخ طوٌل ،فقد اتخذته السلطة فً العهد
الملكً سبلحا لمنع المفكرٌن ومناهضً الحكم من الذهاب الى خارج
الببلد ،وطبق منع السفر على الشٌوعٌٌن والٌسارٌٌن والدٌمقراطٌٌن ،ولم
ٌكن باستطاعتهم الحصول على جواز سفر إال بتقدٌم شهادة حسن
سلوك ،وهو ٌنطوي على التبرإ من عقٌدتهم .
وجاءت ثورة  ٔ9٘8على أساس إشاعة جو من الحرٌة والعدل ،وإزالة
مثل هذه القوانٌن التعسفٌة التً عانى منه الفرد العراقً ،ولكن الحالة لم
ّ
وسخرت نفس الطرق السابقة لمحاربة ( أعداء الثورة )
تتؽٌر،
واستمرت نفس السٌاسة ،ومنع من ٌسمون ( بالعهد البابد ) من السفر .
وفً انقبلب ٖ ٔ9ٙالقصٌر الذي لم ٌدم إال بضعة أشهر ،منع
الٌسارٌون والشٌوعٌون من السفر ،وفً عهد عبد السبلم وعبد الرحمن
عارؾ ،منع كذلك الٌسارٌون والبعثٌون من السفر ،وخبلل حرب
 ٔ9ٙ7منع الشعب العراقً بؤكمله من السفر ،كؤن سفر العراقٌٌن سبب
فً خسارة الحرب واقتصر السفر على أعضاء حزب البعث وأصحاب
األعمال خبلل عام ٕ ،ٔ97عند تؤمٌم شركات النفط .وال أدري ما
عبلقة التؤمٌم بالسفر أو الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ؟ إال ألنه سبلح لعزل
الشعب العراقً عزال تاما عن العالم .
واضح ذلك فً رسابل حٌاة المتعددة خبلل عقد الثمانٌنات عن صعوبة
الحصول على جواز سفر والسماح لها والبنتٌها بالسفر ،فكتبت فً
رسالة ،بعد وفاة زوجها بؤربعة أشهر تقرٌبا عام ٖ: ٔ98
( كنت أعلل النفس برإٌتكم فً الصٌؾ ،ولكن عندما ذهبت الٌوم الى
الكلٌة وقدمت طلب السفر رُفض ،ألن السفر ألسباب دراسٌة أصبح ؼٌر
ممكن أٌضا .على كل حال ربما ٌحصل تؽٌٌر فً هذا المــوضوع فهناك
شابعات كثٌرة بهذا الصدد ) .
وقد رفضت ثانٌة بعد عامٌن فكتبت رسالة ٘: ٔ98
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( كنت أتوقع أن أراك هذا الصٌؾ ،بعد أن أكملت معاملة السفر ،ولكن
تجري الرٌاح بما ال تشتهً السفن كما ٌقول المتنبً ،إذ كل شٌا ٌتؽٌر
فجؤة ) .
وفً عام  ٔ98ٙعدلت عن تقدٌم طلب السفر عندما وجدت أملها ضعٌفا
بالحصول على جواز سفر ،وهذه الحسرة والؽصة فً منع الفرد
العراقً من السفر تكررت ،فً عامً  ٔ987و : ٔ988
( كنت أتمنى أن أراك [أنا] ومها وزٌنب فً العطلة وكانتا تحسبا األٌام
الباقٌة ولكن جاء الرفض على ؼٌر ما توقعنا وقضٌنا ٌوما حزٌنا عند
استبلم الجواب .على أٌة حال ما بالٌد حٌلة ،وربما أحاول مرة أخرى
فً السنة القادمة ) .
وأخٌرا حصلت على جواز سفر بعد مرور عشرة أعوام من الرفض
المتواصل للطلبات التً قدمتها للحصول على موافقة بالسفر ،فكتبت فً
رسالتها المإرخة ٕٔ : ٔ99ٓ / ٕ /
( أخٌرا أصبح األمل فً المجًء إلٌكم حقٌقة ممكنة ،بعد أن سمح
للجمٌع السفر ،وبدأنا حالما سمعنا البٌان نحلم فً السفر الى بلدان العالم
القرٌبة منا .إن الحلم شٌا جمٌل ،فحٌاة اإلنسان تؽدو جافة صلدة ببل
حلم ،فتتحطم روحه وعقله .كانت فرحة شارك فٌها الجمٌع بحٌث كان
الناس فً الكلٌة ٌهنبون بعضهم بعضا ) .
وسافرت حٌاة الى لندن مع ابنتٌها لقضاء فصل الصٌؾ مع شقٌقتها
مرٌم ،ولكن لم تدم الفرحة طوٌبل فقد شابها القلق عند اندالع حرب
الخلٌج ،وقررت الرجوع الى العراق ،وعادت فً بداٌة العام الدراسً.
بعد حرب الخلٌج ،أثٌرت صعوبات السفر فً وجه العراقٌٌن فً داخل
وخارج البلد ،وامتنعت سفارات العالم من إعطاء فٌزا للعراقٌٌن خوفا
من اللجوء " ،فمـــــــــــــــعظم السفارات ال تعطً فٌزا ،واألردن ٌؽص
بالعراقٌٌن " ،كما ذكرت فً إحدى رسابلها .
وفً نهاٌة عام ٔ ،ٔ99ذكرت ألول مرة فً رسابلها عن المحّ َرم ،كانت
هذه مشكلة جدٌدة بالنسبة لحٌاة " ،ولكن السفر بالنسبة لمها وزٌنب ؼٌر
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ممكن بدون رجل قرٌب ،وال أدري ان كنا نستطٌع أن نتؽلب على هذه
المشكلة ".
فقد صدر مرسوم فً تلك الفترة بمنع الفتٌات والنساء دون سن الخامسة
واألربعٌن بالسفر ببل َمحْ َرم ،والحجة فً صدور مثل هذا المرسوم
الؽرٌب عن العراق ،أن سوء الوضع االقتصادي ،أدى ببؽض الفتٌات
الى التجارة بؤجسادهن فً الخارج .وبدل التحقٌق فً الموضوع من قبل
السلطة ،والنظر فً كل قضٌة على حدة وإٌجاد الحلول المناسبة ،فإن
أسهل الطرق وأقصرها بالطبع هو المنع .واآلن لٌس باستطاعة المرأة
العراقٌة السفر دون مرافقة أب أو عم أو أخ .
واعتبر عدد من الناس موضوع المحْ َرم " مهزلة " ،لكنه فً الحقٌقة هو
" مؤساة " فقد عٌنت السلطة نفسها حامٌة شرؾ بناتها ،ولم توافق حتى
على الخال لٌصاحب بنات أخته ،ألن العرؾ القبلً ال ٌعترؾ حتى
بالخال كحامً للشرؾ ،إنها أهانه وضعة ألبسط حق من حقوق المرأة
التً نصت علٌها حقوق اإلنسان .
بصدور مرسوم " المحْ َرم " منع عدد كبٌر من نساء العراق من السفر،
كما ارتفع رسم الخروج حتى وصل اآلن الى أربعمابة ألؾ دٌنار
عراقً ،وهو مبلػ ضخم بالنسبة للفرد العراقً ،عندما نعلم ان معدل
راتب الموظؾ ال ٌتجاوز الستة آالؾ دٌنار .
ومنع الضباط ومن لهم عبلقة بالجٌش من السفر بعد حرب الخلٌج
مباشرة ،ثم أضٌفت إلٌها قابمة بالوزراء والمدراء العامٌن .وفً السنة
التً تلتها ،منع األطباء والمهندسون وأساتذة الجامعة .وأصبحت القابمة
طوٌلة لدرجة شملت معظم العراقٌٌن ،ولم ٌبق إال العاجز والمتقاعد،
والنساء فوق سن الخامسة واألربعٌن .
عندما حصلت حٌاة قً صٌؾ ٕ ،ٔ99على جواز سفر ،قررت الذهاب
الى لبنان ،بعد أن أؼلقت أبواب النشر أمامها فً العراق ،وكان أول
بوادر الحصار عندما كتبت فً احدي رسابلها لً  " :وقد تبٌن أنه ال
ٌوافقون فً الحدود أحٌانا على إخراج أي كتاب أو مخطوطة للطبع،
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فذهبت الى الرقابة فً وزارة اإلعبلم وأخذت موافقة على إخراج هذه
الكتب ،ثم سقطت تؤشٌرة الخروج التً مدتها شهر واحتاج الى كتاب
رسمً جدٌد من الكلٌة ،فعملته وذهبت الى السفر وأخرجت تؤشٌرة
جدٌدة ،وهكذا وجدت نفسً فً دوامة من العمل بحٌث ال أستطٌع حتى
كتابة رسالة " .
ولم ٌكن باستطاعتها مصاحبة أبنتٌها بسبب المحْ َرم ،ولذا كتبت فً
صٌؾ ٕ: ٔ99
" هذه المرة األولى التً أترك بها زٌنب ومها بمفردهما منذ وفاة
والدهما ،وأظن بعد مرور الٌومٌن األولٌن سٌعتادان على فراؼً
وسٌتعلمان االعتماد على نفسٌهما فً إدارة شإون البٌت .إنها تجربة
جدٌدة لهما واإلنسان ٌتعلم من تجاربه وٌزداد قوة وعزٌمة " .
كانت تتوق فً تلك الزٌارة لرإٌة عمً عبد اللطٌؾ شرارة أثناء معاناته
من مرض السرطان ،لشعورها بالقرابة الفكرٌة ،ولكن توفى قبل
وصولها لبنان وكتبت قبل هذا :
" بودي أن أرى عمً عبد اللطٌؾ وربما ٌكون قد مات وأنا أكتب هذه
الرسالة ،فالسرطان مرض خبٌث فظٌع واألفضل لمن ٌمرض به أن
ٌموت بسرعة .وكنت أتوقع أن أتحدث معه بعد أن أخبرتنً مرٌم أنه
بصحة جٌدة ،ولكن كما ٌقول الشاعر  :وتقدرون فتسخر األقدار .
رؼم قلة اللقاء به فإننً أشعر أنه أقرب أعمامً إلًّ فكرٌا .كان طٌبا ،له
عالمه الذي خلقه لنفسه بعٌدا عن أحقاد الناس وركضهم وراء المال
وحسدهم ،كان أسمى من كل هذا وقد أعـــــطى كثٌرا للناس وأظنه ترك
أكثر من خمسٌن كتابا مإلفا عدا الترجمة " .
أصبح السفر بعد حرب الخلٌج ،بحد ذاته مشقة كبٌرة ،فهو متعب
ومضن بعد أن شمل الحصار الطٌران المدنً .ولكً ٌصل المسافر الى
عمان علٌه التوقؾ فً عدد من نقاط التفتٌش بٌن البلدٌن ،فٌضل المسافر
فً مدة ال تقل عن خمس عشرة ساعة ،وقد تستؽرق الرحلة فً بعض
األحٌان خمسا وعشرٌن ساعة ،إذ تعتمد على مزاج المسإولٌن فً نقاط
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الحدود .فؤن وصل المسافر فً فترة ؼذاء الموظؾ المسإول ،فعلٌه
االنتظار حتى االنتهاء من تناول طعامه ،وإن كان المسافر محظوظا
تفتش أمتعته سرٌعا ،ومن سوء حظ المسافر إذا وصل أثناء راحة
الموظفٌن ،فعلٌه االنتظار حتى انتهاء المدة التً تتراوح بٌن ساعة أو
بضع ساعات .أما إذا وصل بعد منتصؾ اللٌل ،فعلٌه االنتظار حتى
الصباح .
كما تعتمد معاملة المسافرٌن على مزاج شرطة الحدود ،وٌنعكس سوء
مزاج الشرطة بمعاملتهم السٌبة للمسافرٌن .ولٌس وضع هإالء الشرطة
أحسن من وضع الفرد العراقً ،فرواتبهم قلٌلة لدرجة ال تكفً إعالة
عوابلهم بضعة أٌام .وٌعوضون عن هذا النقص ،بالتشدٌد على
المسافرٌن المؽادرٌن لبؽداد والقادمٌن من عمان ،بمشاركتهم الهداٌا التً
ٌحملونها الى أحبابهم وأقاربهم .
حاولت حٌاة ثانٌة الحصول على موافقة للسفر فً عام ٖ ،ٔ99إال إنها
عدلت عن ذلك بعد ان سُرقت دراهم ،وظل الحدٌث عن السفر فً
رسابلها حلما بعٌد التحقٌق .
ذكرت فً رسالتها عن سرقة دراهم بعد أن فقد األمن فً معظم أحٌاء
بؽداد " ومن حسن الحظ ان السرّ اق لم ٌستطٌعوا فتح الباب ،فقد كسروا
شباك الهول ،وإال ألفرؼوا لنا البٌت كله لو استطاعوا فتح الباب،
فالحاجات الكبٌرة كاألخشاب والثبلجات بقٌت فً مكانها " .هذا
باالضافة الى المعاناة من العٌش بـــبل كهرباء ،والعودة الى القراءة على
ضوء الفانوس .فقد سرقت دور كثٌرة أثناء قصؾ بؽداد ،واستؽل
اللصوص ستار الظبلم للقٌام ألخذ ما باستطاعتهم نقله .
وتطورت الحالة من سٌا الى أسوأ بمرور الزمن ،وفُقد األمن تماما،
ولم ٌعد باستطاعة الفرد ترك داره دون حارس أو كلب ٌقوم بالحراسة،
وفً بعض األحٌان التجؤ اللصوص الى سرقة الكبلب أو تسمٌمها.
فٌضطر أحد أفراد العابلة القٌام بدور الحارس حتى عودة اآلخرٌن.
وأصبح السطو على الدور المتروكة أو المسكونة من كبار السن،
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وسرقة السٌارات ،حالة مستعصٌة ،وؼالبا ٌكون من الصعوبة إلقاء
القبض على الجانً الشتراكه مع بعض رجال األمن .فقد حُطمت بنٌة
المجتمع التحتٌة تماما ،ولم ٌبق عرؾ أو قٌم تحمً الفرد .
ولكن لم ٌكن حظ األموات أحسن من األحٌاء ،فلم تنج المقابر من
التخرٌب والتدمٌر والسرقة .وبدأت بعهد عبد الكرٌم قاسم ،عندما نقلت
مقبرة الٌهود فً منطقة ( شٌخ عمر ) الى منطقة أخرى ،وتم استمبلك
األرض بمبلػ زهٌد إلقامة مشروع برج للتلفزٌون .ولم تنج القبور فً
هذا العهد أٌضا ،فقد نقلت قبور عوابل بكاملها من مقبرة الؽزالً .
إضافة الى أنها لم تسلم من سرقة اللصوص .وظهر لدى المجتمع
العراقً لصوص متخصصون بسرقة األكفان والتوابٌت وبٌعها فً
األسواق بعد دفن الجثمان ،أو حتى قبل ذلك .ولم ٌنج حتى طابوق
القبور القدٌمة من السرقة .فاضطرت العوابل المتمكنة مالٌا أو الموسرة
بتعٌٌن حارس دابمً لحراسة قبورهم .
وكان لمقابر مدٌنتً كرببلء والنجؾ القسط األكبر من النهب والتدمٌر
بعد حرب الخلٌج ،وسارت ( البلدوزر ) بفتح شوارع واسعة بداخل
مقبرة وادي السبلم فً النجؾ ،للقضاء على الذٌن أخذوا منها ملجؤ بعد
حرب الخلٌج ،معلنٌن تمردهم على السلطة .وكان قبرا والدي ووالدتً
من بٌن القبور التً درست ولم ٌبق لهما أثر ،ولوحق محمد شرارة فً
حٌاته وأخذ قسطه من السجن والنفً والتشرٌد ،ولـــكنه ظل مخلصا لهذا
البلد الذي أحبه أكثر من مسقط رأسه ،ولم ٌدر انه سٌبلحق حتى فً
مماته وٌصبح قبره من الدوارس .
استمر االتصال بحٌاة من خبلل الرسابل والتلفون ،ولكن بعد مرور
عامٌن على حرب الخلٌج أصبحت المكالمات التلفونٌة لبلتصال بخارج
البلد أمرا صعبا بل مستحٌبل فً بعض األحٌان .كان بعضهم ٌقضً عدة
أٌام للحصول على مكالمة تلفونٌة .وكتبت لً :
(( حاولنا االتصال بك دون جدوى ،ألن الحصول على خطوط شبه
مستحٌل ،ونحن نضؽط على األرقام كلما جلسنا نتحدث فً الؽرفة
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ولكننا وصلنا أخٌرا الى درجة الٌؤس وعرفنا أنه من العبث المحاولة.
فً الحقٌقة أردنا أن نطمبنكم علٌنا نحن بخبر والقصؾ بعٌد عنا
ومعظمه فً أطراؾ بؽداد )) .
بدأت حٌاة فً بداٌة عقد التسعٌنات بتجربة جدٌدة .فؤلول مرة تحاول
كتابة القصة القصٌرة " ،أشعر أننً وجدت نفسً فً الكتابة ،ألننً
منؽمرة وملتذة بكتابة القصة .والعجٌب أن كتابتها تحتاج الى ثقافة
واطبلع واسع والى معرفة مفصلة بدقابق األمور والحٌاة واألحداث،
وعندما ٌصل عدد القصص الى عشرة سؤصدر المجموعة القصصٌة
األولى وقد اخترت لها عنوان ( همس األعماق ) .
كما بدأت فً نفس العام ،بجمع معلومات ومواد عن نازك المبلبكة بعد
ان قررت كتابة سٌرتها ،ولكنها القت صعوبة على ما ٌظهر ،فبل ٌزال
مجتمعنا التقلٌدي ؼٌر معتاد على الكتابة الصرٌحة ،بعد أن التقت
أخوات نازك كتبت :
(( ٌبدو إننً لن أستطٌع أن أكتب سٌرة حٌاة نازك ،ألن كثٌرا من
األمور حتى البسٌطة منها مثل مرضها الحالً ال تقبل أخواتها أن أتً
على ذكرها .ولهذا أفكر أن أكتب صفحات من حٌاتها بعد أن جمعت
مادة ال بؤس بها عنها )) .
وقبل صدور كتــــاب ( صفحات من سٌرة نازك ) نشرت فصبل منه فً
جرٌدة الجمهورٌة ،واعترضت عابلة المبلبكة علٌها :
(( جاء  . . .خال نازك ،بسبب إننً كتبت عن ( القراٌة ) عندهم
وقلت أن عمتهم أو خالتهم مرٌم تقرأ فٌها .فثار آل المبلبكة وآل كبة لهذه
األهانة ! فقد توافدوا علٌة ساخطٌن من نشر مثل هذا الخبر ألنها هً
التً تدٌر القراٌة وتشرؾ علٌها ،على كل حال كنت قد أطلعت أخوال
نازك على ما كتب وصححت هذه العبارة ؼٌر ان المقال كان موجودا
فً الجرٌدة ولم ٌطرأ علٌه تؽٌٌر .وأخبرته أننً صححت ذلك وسوؾ
تصدر بالكتاب بشكل صحٌح )) .
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كما ذكرت عن تلك الصعوبات فً مقدمة كتابها ( صفحات من سٌرة
نازك ) :
(( جمعت مادة ؼزٌرة خبلل تلك المدة ومع ذلك ظلت فترات من حٌاتها
شبه مجهولة لً وال سٌما فترة الستٌنات التً ال أملك حولها سوى
معلومات قلٌلة مبسترة ال تتفق مع طبٌعة الكتاب الذي أضعه عنها .وقد
واجهتنً مشكلة كبٌرة أخرى لم ألتفت ألٌها عندما شرعت فً عملً،
وهً حساسٌة وضع المرأة فً مجتمعنا وكثرة القٌود التً تثقل كاهلها.
إن تناول الحٌاة الخصوصٌة للمرأة أمر ال ٌتقبله الفرد وال المجتمع
عندنا .فما أكثر األمور العادٌة التً تعتبر عٌبا وٌنبؽً ان ال ٌؤتً المرء
على ذكرها .لقد تضخم حجمها أمام ناظري الى درجة خٌل ألً أن
وجودنا نفسه فً الدنٌا نوع من العٌب .صارت كلمة عٌب تدق رأسً
كالمطرقة وتكاد تؤتً على كل جهودي وتحطمها .عٌب أن تحب ،أن
تؽنً ،أن تمرض ،أن تطلّق ،أن تظهر عواطفها  . . .أن  . . .أن .
 . .ووجدت األصفاد االجتماعٌة ترن بكل ثقلها فً مسمعً وأنا أنقل
خطواتً بٌنها بحذر وخوؾ ،وضقت ذرعا بهذه الحال واعترتنً الحٌرة
والٌؤس الى درجة فكرت أن أصرؾ النظر عن كتابً نهابٌا وأتحرر من
احتمال الكتابة سهوا عما ٌعتبر عٌبا .ؼٌر ان المادة المجتمعة أمامً فً
أكثر من مــلؾ كانت تتطلع ألًّ بعتاب وتدعونً أن أواصــــــــــــــــــل
العمل .وكنت بدوري أحس باأللم وأدرك أننً إذا تركتها فسٌكون ذلك
الى األبد ،وسؤطوٌها الى ؼٌر رجعة وٌذهــــــــب كل شٌا أدراج
الرٌاح ))ٗٔ .
عندما صدر الكتاب ( صفحات من سٌرة نازك المبلبكة ) لم تسلم من
النقد ،فقد القى مدحا من بعضهم ونقدا من اآلخرٌن العتقادهم انها لم
توؾِ بحق نازك ،ولم تكتب عن دور الحب الذي كان له دور مهم فً
حٌاة نازك .كما لم تسلم من ؼضب آل المبلبكة وعدم ارتٌاحهم .
(( عندما كنت أترجم وأكتب مقاالت فً النقد لم أكن أدرك الهجوم الذي
ٌلقاه األدباء .ؼٌر أننً اآلن بدأت أحس بلسعاته .أخت نازك زعبلنة
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ألننً صورتها بشكل تابع لها ،وحاولت أن أفهمها أن الجمٌع فٌه توابع
ألنه ال ٌدور حولهم ،وإنما هو مكتوب عن نازك ولكن دون جدوى .
أما قصصً فقد القت نقدا مدمرا من النقاد ،ؼرضه أن أترك كتابة
القصص على ما أعتقد ،أما القراء فقد كانت القصتان اللتان نشرتا
موضع أعجاب الجمٌع ،وهذا وحده كاؾ ألننً أكتب للقراء ولٌس للنقاد
الذٌن لم أتخٌل أنهم ٌتحٌزون بهذا الشكل ،وٌضربون الحصار حول
الكاتب الى درجة خنقه .لو لم ٌكن بوسعً الذهاب الى لبنان لكنت فً
حالة ضٌق شدٌد ألن األبواب مقفلة فً وجهً )) .
بالرؼم من النقد البلذع الذي القته من بعض النقاد ،قررت أال تعود الى
الترجمة بل استمرت فً الكتابة :
(( فً الحقٌقة ال أنوي العودة الى الترجمة  . . .إننً أفضل الكتابة
وهً أكثر بقاء من الترجمة التً أعتبرها مرحلة فً حٌاتً مضت.
وربما أعود ألٌها من ٌدري! إن المقاالت التً نشرت من كتاب نازك فً
جرٌدة الجمهورٌة كان لها صدى كبٌرا فً جمهور القراء ،والحقٌقة أن
الناس لم ٌعتادوا على قراءة سٌرة كاتب من الكتاب بهذا الشكل التفصٌلً
والروابً ،أي أشبه بسرد القصة ،هذا النمط ما زال ٌفتقر إلٌه األدب
العربً ،فالسٌرة تكتب بشكل وقابع جافة وال ٌعرفون شكبل آخر )) .
شعرت فً السنوات األخٌرة بالتعب الذهنً السرٌع ،وشكت فً رسابلها
من هذه الظاهرة ،فكتبت فً صٌؾ ٖ: ٔ99
(( لدي مشارٌع كثٌرة للكتابة والمشكلة التً أعانٌها هً سرعة التعب
الذهنً ومع ذلك فإنها ال تعٌقنً عن العمل .فً الحقٌقة أن هنالك كتبا
كثٌرة أحتاج الى قراءتها ،ولكنً ال أجد الوقت الكافً ،إضافة الى أننً
سرٌعة التعب حتى فً قراءة الرواٌات وبطٌبة أٌضا ،ولكننً أستوعب
بشكل جٌد .إنه العمر الذي قطعت منه شوطا بعٌدا ولو أننً كنت سرٌعة
التعب فً الماضً أٌضا وأظن أن مرض التٌفوبٌد فً طفولتً قد أثر
علًّ  . . .الكتابة كالحرفة تحتاج الى القراءة الدابمٌة والعمل
المتواصل .أننً أطالع كثٌرا من كتب النقد األدبً والرواٌات والقصص
ٓٙ

وكتب التدرٌس واللؽة العربٌة وؼٌرها .وهناك كتب كثٌرة أحتاج الى
قراءتها ،فالمعرفة كالبحر مهما اؼترفت منها تبدو قلٌلة ،بدأت أقرأ
إمرسون ،وقد أعجبتنً آراءه واألسلوب السلس الشاعري الذي ٌكتب
فٌه ،بحٌث ٌحس المرء أحٌانا أنه ٌقرأ قصٌدة ولٌس فلسفة ،وفهمت سّر
إعجاب نازك به ،فهو أدٌب وشاعر وإدراكه وفهمه لتفاصٌل الحٌاة
اإلنسانٌة والطبٌعة وهللا ٌثٌر فكر اإلنسان وٌجعله ٌتؤمل )) .
فً تلك الفترة ،قصؾ العراق ثانٌة بعد حرب الخلٌج فً نهاٌة عام
ٕ ،ٔ99واعتبرته السلطات األمرٌكٌة قصفا تؤدٌبٌا ،وأختلط هدٌر
الطابرات بالرعد ،فكتبت حٌاة فً رسالتها لً :
(( نزل الٌوم مطر ؼزٌر ،وكثرت الشطوط فً الشوارع ،ولم ٌنقطع
حتى الفجر  . .عندما كان الرعد ٌقصؾ تذكرنا أٌام الحرب حٌث
القصؾ شبٌه بقصؾ الطابرات تماما .وكانت عندما تمطر وتقصؾ
تلتبس علٌنا فبل نعرؾ أنسمع هدٌر قصؾ الرعود أو الطابرات .وٌبدو
إن هذه الذكرى لن تزول أبدا من ذاكرتنا .
والقصؾ بعٌد عنا ومعظمه فً أطراؾ بؽداد ،ومع ذلك فنحن ال نخرج
إال الى الدوام من باب االحتٌاط ،ونؤخذ ما نـــــــــــــحتاج من السوق من
المحبلت التً قربنا  . . .الناس لن ٌعودوا ٌخافون كالسابق فسماع
صوت القصؾ وهدٌر الطابرات صار شٌبا اعتٌادٌا لكثٌر من الناس،
ولو أن الشعور بالقلق باق )) .
بعد أن وجدت أبواب النشر مؽلقة أمامها ،بدأت بتجربة جدٌدة ،واتجهت
الى كتابة الرواٌة ،بعدما كانت تكتب القصص القصٌرة ،لم تكن فً
بادئ األمر متؤكدة من هذه التجربة الجدٌدة ،فكتبت فً رسالتها تقول :
" أكتب اآلن قصة طوٌلة بدأتها منذ شهرٌن وال أدري متى سؤنتهً
منها ،ولست مستعجلة علٌها ،ألن نشرها ؼٌر ممكن مع ؼبلء الورق
وصعوبة الطبع فً العراق وخارجه .وجرت تؽٌرات فً اتحاد األدباء،
فقد جاءت هٌبة إدارٌة من الشباب وكذلك الصفحات الثقافٌة فً الجرابد
ٔٙ

ومجلة ( ألؾ باء ) ٌدٌرها الشباب ،وتوارى الكتاب الشٌوخ الى
الصفوؾ الخلفٌة .
ال زلت أكتب فً الرواٌة التً ال أدري كٌؾ ستكون ألنها هً التً
تقودنً بدل أن أقودها ،وربما أنتهً منها مع حلول الصٌؾ .إنها تجربة
جدٌدة وجمٌلة وممتعة وؼٌر مؤمونة النتٌجة ولكننً أجد متعة فً كتابتها
وصارت جزءا من حٌاتً " .
بدأت آثار الحصار االقتصادي تضؽط على أهل العراق ،وتشد بحبالها
على خناقهم ،واختفت من األسواق المواد الؽذابٌة الضرورٌة واألدوٌة،
وعاد العراق الى عهد التموٌن كما كانت الحالة أثناء الحرب العالمٌة
الثانٌة ،وفقدت مواد الترؾ ،وأصبحت علبة الشوكوالتة هدٌة مهمة
تستحق الحدٌث عنها ،فكتبت فً بداٌة عام ٗ: ٔ99
(( أما الشكوالتة فإنها تلذ العٌن والفم .إنها جمٌلة أنٌقة لذٌذة الطعم جمٌلة
األلوان .صار أكل الشوكوالتة من األمور الؽرٌبة فً حٌاتنا وتمثل نوعا
من التؽٌر الحلو والتجدٌد وتبعث الدهشة فً العٌون لمرآها ،وال سٌما
عندما تكون بهذا الشكل الفنً الرشٌق  . . .كان بودنا أن تكون حتى
األوراق شوكلٌتا ألننا نذوقه بالمناسبات فً هذه األٌام )) .
كما انقطعت بعض الخضروات ،وأصبح من الصعب الحصول علٌها
بسهولة (( ،المشكلة هذه السنة صعوبة الحصول على الخضرة بكل
أنواعها لقلة وجودها بالسوق .والظاهرة الؽرٌبة أٌضا أنها تتلؾ فً
الثبلجة اذا بقٌت ألسبوع أو أقل  . . .وأؼبش للحصول على المواد،
ومع ذلك لم نشم رابحة الطماطة ( البندورة ) منذ شهر تقرٌبا ،على كل
حال نحن ن ّدبر أمورنا بالبدابل ولكننا نصرؾ كثٌرا من الوقت فً هذا
الجو البلهب )) .
وكمساعدة ألساتذة الجامعة فقد خصص لهم شهرٌا مقدار من المإونة،
وال أفضل من وصؾ حٌاة لتلك الهبة فً رواٌة ( إذا األٌام أؼسقت )
فً إذالل المبدع والمثقؾ حتى فً أسلوب استبلم تلك الهبات الصؽٌرة
التً أنعمت بها الدولة علٌهم فً نهاٌة كل شهر " ٌقفون بطابور طوٌل،
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ٌنتظرون ساعة أو ما ٌزٌد عنها أحٌانا حتى ٌؤتً دورهم " وإن تؤخر
أحدهم ضاعت علٌه الهبة ،والهبة تعادل (٘) كٌلو ؼرامات من اللحم،
أما اآلن فقد تبلشت وأصبحت ال تشتري أكثر من كٌلو حمص .
(( ان إذالل الوقوؾ فً الطابور ،وما ٌفرض علٌنا من كتابة أشٌاء ال
نرتضٌها وتخالؾ أفكارنا ولكننا سنإدٌها مرؼمٌن مقابل ثمن الكٌلو
ؼرام من الحمص  . . .نقؾ على أبواب بؤفواه خرساء وأرواح خابفة
وعٌون منكسرة ،منتظرٌن تلك القطرات التً ال تروي وال تؽنً من
جوع )) ٔ٘.
فً عام ٗ ،ٔ99أكملت ابنتها مها دراستها الجامعٌة ،وحاولت التفتٌش
عن عمل ،فقدمت طلبا للتوظؾ فً وزارة النفط ،وقبلت بعد المقابلة
التً أجرٌت لها ،ولكنها رفضت من قبل الوزٌر ،ألنها ؼٌر منتمٌة
لحزب البعث وألن والدتها حٌاة شرارة .تؤلمت حٌاة من تلك المعاملة
وكتبت لً ردا على رسالتً  (( :إن العمل كما تقولٌن ضروري لمها،
فالبقاء فً البٌت لٌس من طبٌعتنا ،فنحن معتادون على العمل .ولكن
الظروؾ تبدلت كثٌرا ٌا بلقٌس ،وأنت بعٌدة عن البــــــــلد وال ٌمكنك أن
تكوّ نً صورة واضحة عنه مما تسمعٌنه من الناس .فالعمل ال ٌعود
بفابدة مادٌة وال علمٌة بالنسبة للوظٌفة التً ٌمكن أن تقوم بها  . . .لم
تعد الوظٌفة كما كانت فً السابق ،ونحن فً وضع صعب ولكنه لٌس
من صنع أٌدٌنا .وأنا أرٌد لمها وزٌنب أن تعتمدا على نفسٌهما ألنه ال
ٌوجد سند لهما ؼٌري ،ولكن الحٌاة ال تجري وفق رؼباتنا .قد تتبدل
األمور فً المستقبل وٌصبح العمل ممكنا ،واإلنسان ٌعٌش دابما باألمل،
ونحن نؤمل أن ٌتؽٌر الوضع بعد رفع الحصار وتعود الحٌاة الى مجراها
الطبٌعً )) .
واتجهت مها فً تلك الفترة بعد أن أؼلق باب العمل الحكومً أمامها
للقراءة ودراسة األدب واللؽة العربٌة بعد أن كان اتجاهها علمٌا،
وانؽمرت فً قراءة الكتب األدبٌة والنقدٌة ،ودراسة النحو فً محاولة
لكً تعد نفسها للعمل فً الصحافة .
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وشعرت حٌاة بنوع من الراحة ،لما لمها من حاسة أدبٌة مرهفة ،كانت
مـــسرورة من اتجاهها ،خاصة إنها بدأت تخطو خطى والدتها فً
الكتابة  (( :مها فرحة ألنها بدأت بكتابة القصة القصٌرة ،وقد كتبت
عال
قصتٌن حتى اآلن وتنوي البدء بالقصة الثالثة .والقصتان مستواهما ِ
وسوؾ تكون قصصٌة ممتازة لها مكانتها فً دنٌا األدب .فً الحقٌقة لقد
بدأت الكتابة بسرعة بالنسبة لقراءتها األدبٌة التً بدأتها قبل ستة أشهر
بشكل مركز ودراسً ،ولم أكن أتوقع أن تبدأ بالقصة وإنما بالمقالة ألنها
أسهل ! . . .
مها دقٌقة المبلحظة وتستطٌع أن تستخلص جوهر األشٌاء عندما تقرأ
كتابا ،ولها نظرة ثاقبة لؤلمور ،وقد زادتها كتابة القصة حماسة فً
تطور لؽتها العربٌة  . . .إننً مسرورة اٌضا ألنها اكتشفت موهبتها
األدبٌة وهً ما زالت شابة ،فقد كانت تظن ان اتجاهها علمً ،وكانت
تقرأ الكتب العلمٌة وحدها .وعندما بدأت تقرأ الكتب األدبٌة كنت
أستؽرب من حساسٌتها المرهفة فً اكتشاؾ جــوانب القوة والضعؾ فً
ُ
تساءلت لماذا ال تكتبٌن ما دامت لك هذه القدرة
الكتاب ،وذات مرة
األدبٌة التً تفوق كثٌر من النقاد ،وقد كان هذا التساإل بداٌة السٌر فً
الطرٌق األدبٌة )) .
أما زٌنب فوقع على عاتقها مهمة تختلؾ عن مهمة مها ،فعادت الى
جمع وتصنٌؾ كتب جدها ثانٌة بعد أن فُقدَت خمس كتب بسبب الحرٌق
الذي أصاب آنذاك دار النشر فً لبنان ،فكتبت فً نفس الرسالة :
(( زٌنب مخبوصة فً نقل مقاالت جدها ،وهً تقوم بتحقٌقها أٌضا،
فعندما ٌذكر أبٌات شعر ألحد الشعراء فإنها تعود الى دٌوانه ،ولذلك
تحوط بها دواوٌن الرصافً والمعرّ ي وعلً الشرقً وؼٌرهم .وترٌد أن
تضع هوامش وتذكر أسماء القصابد التً تركها أبً من ؼٌر إشارة،
ُ
وقررت أن أنزل أسمها مع اسمً على الكتب التً لم تصدر حتى اآلن،
ألنها تقوم بتحقٌقها وتدقٌقها ،وهً تعمل بهمة ونشاط فً كتب جدها
كعادتها عندما تقبل على عمل أو أي شًء )) .
ٗٙ

برؼم االنؽماس فً القراءة والكتابة ،فإن رتابة الحٌاة وضٌقها فً
بؽداد أخذت تإثر علٌها ،وشعرت بمٌكانٌكٌة الحٌاة التً أصبحت ال
طعم لها وال حبلوة ،وكتبت بردها على رسالتً التً وصفت فٌها
جمال الطبٌعة فً الخرٌؾ فً الوالٌات المتحدة :
(( نحن نتمتع بالطبٌعة بالتمشً على السطح العالً فً البٌت
ومراقبة الؽروب الذي ٌتخذ لوحات مدهشة بٌن لحظة وأخرى
عندما تكون بعض الؽٌوم فً السماء .وكنت أتمنى لو أعرؾ
التصوٌر ،ألمكن الخروج بصورة مدهشة لؽروب الشمس فً بؽداد
 . . .نحن عابشون ،نؤكل ونشرب وننام ونذهب الى العــمل ونقرأ
ونثرثر ،وبذلك نعرؾ أننا أحٌاء )) .
واستؽربت من أنها تقضً فترة المشً على سطح الدار ،فقد كان
المشً هواٌتها الٌومٌة ،التً تقوم بها بتروٌض الجسم والنفس .فقد
اضطرت الى ذلك ،بعد الحادث الذي ألم بزٌنب عــــند محاولتها
عبور الشارع فً
احدى الممرات المخصصة للعبور ،فبدل أن ٌقؾ سابق السٌارة،
استمر بسرعة محاوال إخافة زٌنب ،فسقطت فً الشارع متجنبة
السٌارة .أصبح هذا األسلوب أحد أسالٌب التحرش بالفتٌات
ومضاٌقتهن .أدت تلك الحادثة الى تجنب التجول أو المشً ،حتى
فً الشوارع القرٌبة المحٌطة بالدار .وحلت هذه المشكلة بالمشً
على سطح الدار .
وفً تلك الفترة بدأت آثار وجود ( الٌورانٌوم ؼٌر المخصب ) الذي
استعمل فً الصوارٌخ األمرٌكٌة فً حرب الخلٌج على العراق،
بالظهور فً المٌاه والتربة والخضروات واألزهار ،باإلضافة الى
وطؤة الحر وقسوة صٌؾ  ٔ99ٙفكتبت :
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(( قضٌنا صٌفا مزعجاٌ ،ختلؾ عن الصٌؾ الماضً .كانت
درجات الحرارة مرتفعة والعرق ٌسبح على أبداننا باستمرار ،تلوث
الجو من أثر المواد الكٌمٌاوٌة فً حرب الخلٌج .إضافة الى أنواع
الحساسٌة المزعجة التً بدأت تظهر عندنا مع تؽٌر الفصول ،وذلك
بسبب تلوث الجو على ما ٌظهر .فقد أخذت شجٌرات الورد (
الجوري ) تصفر أوراقها وتحترق فً الصٌؾ وكذلك بعض
األشجار وٌبدو أن الجو أخذ ٌإثر على المزروعات أٌضا ،فؤلول
مرة كانت الباقبلء الخضراء ٌظل قسم منها متخشبا ال ٌستوي مهما
ؼلً )) .
وزادت صعوبة الحٌاة بمرور الزمن ،وتفاقمت المشاكل الٌومٌة
والمعاشٌة ،باإلضافة الى المشاكل التً جابهتها حٌاة فً الجامعة،
فقد شعرت من إنها مراقبة فً حركاتها وسكناتها ،وكما ذكرت فً
رواٌتها ( إذا األٌام أؼسقت ) أصبح ( تدرٌب النفس على تحاشً
زالت اللسان وتعلم لؽة الصمت ) هو القاعدة ،وطلبت أال تبعث
الرسابل عن طرٌق عنوانها فً الجامعة ،بعد أن فتحت رسابلها
مرات عدٌدة من قبل مسإول أمن الكلٌة العتبارها من المشكوك
فً والبهم وألنها ؼٌر حزبٌة ،فكتبت (( :أنت تعرفٌن أن وضعً
مختلؾ عن اآلخرٌن ،وال ٌمكن مقارنتً باآلخرٌن)) .وكانت فً
بعض األحٌان ال تستلم رسابلً .
وأحست ان لٌس بإمكانها االستمرار على التدرٌس فً هذا الجو
الخانق ،الكالح ،والمضاٌقات المتواصلة ،التً تعرضت لها ،فقدمت
طلبا بإحالتها الى التقاعد ،وعندما رفض طلبها ،انقطعت عن
الذهاب الى الكلٌة ،واعتبرت مستقٌلة ،فحرمت من أتعابها وخسرت
خدمة ستة وعشرٌن عاما ،وذكرت فً احدي رسابلها فً عام
 (( ٔ99ٙكان وجودي فً الجامعة أوله مسك وخاتمته مسك )) .
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فكرت حٌاة فً أخر منفذ لها فً التخلص من هذا اإلحباط الذي
أحاط بها هو ترك العراق ،بعد اعتبارها مستقٌلة من الجامعة .كان
هذا آخر شًء خطر على بالها ،إذ كانت ضد الهجرة وترك بلدها.
فالعراقً بطبٌعته ال ٌحب الهجرة ،وٌفضل اإلقامة فً بلده مهما
قست الظروؾ علٌه ،ولكن ظاهرة الهجرة وترك البلد وإٌجاد لقمة
عٌش فً بلد ؼرٌب بعٌد عن وطنه ،أصبح القاعدة ،وأصبحت
أمنٌة كل عراقً ترك ما ٌسمى بالوطن .
قدمت حٌاة عندبذ عرٌضة موجهة الى ربٌس الجمهورٌة طالبة
السماح لها بالسفر ،والبنتٌها اللتٌن ال ٌسمح لهما بالسفر ببل مُحْ َرم،
وبعد أن قدمت العرٌضة الى الجهات المختصة ،طلب منها إعادة
كتابة العرٌضة بشكل ابتهال وتضرع للربٌس ولٌس كحق من
حقوقها ،فرفضت حٌاة تقدٌم مثل هذا الطلب الذي اعتبرته اهانة
لحقها وكرامتها ،كؤن كل حق من حقوق الفرد أصبح هبة أو
مكرمة ،وشعرت بعجز أمام سور شاهق ،طوقها وأحاطها من كل
صوب .
طوق هذا السور الفرد العراقً وجعله ٌشعر أنه ٌعٌش داخل سجن.
والسجن تحٌطه عادة جدران عالٌة بؤسبلك شابكة مكهربة منعا
للسجٌن من الهرب ،أما العراق فإن حدوده أسوار السجن الكبٌر،
بشرطته ورجال أمنه المسٌطرٌن على كل منفذ من منافذ الحٌاة
الٌومٌة للفرد العراقً .وال ؼرابة فً محاولة الفرد العراقً بكل
جهده اإلفبلت ولو من كوة صؽٌرة من خبلل السور الذي كبّل
حـــٌاته بقٌود ثقٌلة فً جمٌع
مجاالت الحٌاة الٌومٌة لٌرى بصٌصا من النور .فالسور ٌبلحق
الفرد أٌنما حلّ ،فً المدرسة والدابرة والسوق والشارع وحتى فً
عقر داره .
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دفع الشعب العراقً والفبة المثقفة والمتعلمة ثمنا باهظا خاصة منذ
حرب الخلٌج ،فالحصار االقتصادي طوّ ق تلك الفبة ونخر
أحشاءها ،وقد صورت حٌاة الجوع تصوٌرا دقٌقا فً مقدمة كتاب
(( المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب ))  (( :أصبح الجوع ماردا
قهارا وحوّ ل الببلد الى مسرح رعب وفزع ٌ . . .فؽر فاه وٌك ّ
شر
عن أنٌابه وٌعتصر بٌن فكٌه أرواح الناس )) ٔٙ.
كما ان الحصار الفكري خلق جوا مشحونا بالخوؾ والصمت،
فعزل تلك الفبة عزال تاما عما ٌحدث فً العالم ،فقد منع دخول
الكتب والمجبلت بؤنواعها وأشكالها ،العربٌة واألجنبٌة .وأصبح
الكتاب ،حٌنما ٌتوفر ٌتنقل من ٌد ألخرى ،وٌعاد استنساخه حتى
تصبح من الصعب قراءته .كما منعت الكاسٌتات ،وشرابط الفٌدٌو
وجمٌع ما ٌتعلق بقضاٌا الثقافة والفكر وأصبحت مختلؾ وسابل
اإلعبلم والثقافة محرمة على العراقً .وٌتعرض لعقوبة السجن
والؽرامة المالٌة من ٌــــنصب القطة ( ِدشْ ) فً سطح أو حدٌقة
داره .
والخوؾ جعل العراقً ال ٌبوح بؤتفه األمور وأبسطها ،كموعد
السفر الى خارج العراق ،وٌصمت عن الكبلم أمام أطفاله ،لببل
ٌكررون فً المدرسة ما سمعوه فً البٌت .وٌنبه أوالده وٌعلمهم
منذ نعومة أظافرهم على تقمّص شخصٌتٌن  :شخصٌة البٌت
وشخصٌة المدرسة ،ولذا أصبح ازدواج الشخصٌة جزءا من كٌان
الفرد العراقً .
فالرعب والفزع اللذان ٌحس بهما العراقً ،ال ٌمكن أن ٌشعر بهما
إال من عاش ومرّ بالتجربة ،وٌتساءل باستؽراب كثٌر من أصدقابنا
ومعارفنا فً لبنان عما حل بالعراق من ترد وانهٌار خبلل بضع
السنوات الماضٌة واللذٌن لم ٌعان منهما الفرد اللبنانً بالرؼم من
ٙ8

شراسة الحرب األهلٌة التً طالت خمسة عشر عــاما .إن الفرد
التشٌكً
الذي عاش تحت اإلرهاب السوفٌاتً ٌشعر وٌحس بما ٌحس به
العراقً من رعب وخوؾ ،وأفضل من صــــــــوّ ر هذه التجربة،
)) فً فلمه (( الحفلة والضٌوؾ ))،
المخرج التشٌكً ((
والحفلة هنا تحمل ازدواجٌة المعنى  :الحفلة أو الحزب .
بدأ الفلم باستعداد المدعوٌن بمبلبسهم الرسمٌة لحضور الحفلة،
وبعد التنزه والتجول بٌن البساتٌن والحدابق ،مبتهجٌن بتؽٌٌر رتابة
حٌاتهم ،ضاحكٌن ومازحٌن فٌما بٌنهم ،إذا بسٌارة سوداء قفز منها
عدد من الرجال ،ورسموا حولهم دابرة بالطباشٌر باللون األبٌض،
طوقتهم ،وأصبحوا محتجزٌن بها ،متصورٌن أن ال حق لهم
بالخروج منها ،فساد جو من الوجوم والحذر .وبعد فترة نجدهم فً
ولٌمة ٌقدمها لهم المسإول الحزبً ،أقٌمت على شرفهم فً حدٌقة
القصر الجمٌلة .وانؽمس المدعوون فً أكل ما قدم لهم من المآكل
الشهٌة اللذٌذة ،وألوان النبٌذ الفاخر واألحادٌث المتنوعة ،وفجؤة
تجرأ أحد الضٌوؾ على ترك الولٌمة ،فتبلشت المجامبلت واللٌاقة
التً خٌمت على أجواء الحفلة ،وانقلبت الولٌمة الى حفلة صٌد ،ال
ٌسمع الضٌوؾ إال نباح الكبلب وأصوات الدرك فً مطاردة الرجل
الذي ترك الحفل ،وبعد ساعة من مبلحقته ،انقضت علٌه الكبلب
ومزقته إربا إربا .
لزم جمٌع المدعوٌن الصمت ،وسٌطر علٌهم جو من الوجوم ،وزال
المرح وتبلشت الضحكات وجؾ المزاح ،وانقلب االستؽراب الى
شك والشك الى قلق ،واتشر الهلع والرعب ،وجمدوا فً كراسٌهم،
وشلت حركتهم .وشعر الجمٌع أنهم طرابد ،والدرك كالجوارح
الكاسرة حولهم .
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لقد نقش هذا الفلم فً ذاكرتً كالوشم ،فقد عشنا هذه التجربة،
تجربة الهلع والخوؾ ،التً ال ٌزال عدد كبٌر من العراقٌٌن ٌعانون
منها .
وكان لحٌاة القسط الكبٌر من معاناتها من هذه التجربة ،وكنت قلقة
علٌها فً تلك الفترة ،وشعرت بمعاناتها لوعة الفراق ومرارته،
والوحدة والعزلة التً ابتلعت كٌانها ،وكتبت لً تخفؾ القلق الذي
ساورنً :
(( ال أرٌد أن تقلقً علٌنا بسبب ظروفنا هذه ،فنحن نقضً أوقاتنا
بالقراءة ونجد فٌها متعة كبٌرة ،ونتمشى فً األماسً ونشاهد
ؼروب الشمس بٌن النخٌل فً السطح )) .واستمرت على الكتابة
التً كانت األنٌس الوحٌد لها تضًء العتمة التً تحٌاها .فذكرت ((
وأنا مرتاحة ألن موهبتً القصصٌة لم تذهب سدى ولو أننً
اكتشفتها فً وقت متؤخر )) ،وانؽمرت فً إنهاء رواٌتها األخٌرة
عن تجربتها فً الجامعة (( ،إذا األٌام أؼسقت )) .
كنت أعلم بداخل قراراتً أن جمع شملنا فً بؽداد أصبح حلما من
األحبلم ولن ٌتحول الى حقٌقة .ولكن كلما انصرم عام وحل عام
جدٌد ،كنا نتفاءل ونحّ نُ الى مستقبل آخر لعله ٌجمع شملنا .كنا نحلم
فً جمع شملنا فً مدٌنة بؽداد ،بتارٌخها العرٌق ،مدٌنة (( العلم
والمعرفة )) التً هٌمن إشعاعها الفكري على نصؾ المعمورة
لبضعة قرون .كانت مركز العلم الذابقة والموسٌقى والتهذٌب،
ٌإمها الناس من جمٌع أنحاء العالم لٌنهلوا المعرفة ،من فطاحل
علمابها وشعرابها وأدبابها .
ولكن اإلحباط المتواصل الذي جابهته حٌاة وعانت منه ،جعلها
تشعر أنها فً متاهة واسعة من الطرق المسدودة ،فؤبواب النشر
والعمل والسفر موصدة أمامها ،أحست بعجز ؼرٌب أمام هذه
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المحنة ،مما أدى بها الى القنوط والٌؤس بدل المجابهة والتحدي
اللذٌن كانا من سماتها .وشعرت أنها ترزخ تحت وطؤة عبء ثقٌل
ؼٌر قادرة على إزاحته عن كاهلها ،وهٌمنت الكآبة بظلمتها على
أجوابها تدرٌجٌا حتى شلت حركتها ،ولم تعد ترى بصٌصا من
النور أو األمل .أحست أنها أمام منعطؾ الهاوٌة عندما فقدت الحٌاة
مؽزاها وهدفها ،ولم ٌبق أمامها إال الهرب والتخلص منها وإطفاء
جذوتها .فقد وصلت الى الخطوة األخٌرة فً مفترق الطرٌق
الحاسم ،الفاصل بٌن الحٌاة والموت ،ووجدت راحة فً إنهاء
مسٌرة الحٌاة والتخلص منها .
وهكذا تبلشت أحبلمنا فً اللقاء بها فً بؽداد ،فً ٔ آب من عام
ٔ997
ذلك الٌوم الذي انطوى على مؤساة ،عندما تركت وراءها حٌاة
وابنتها مها مدٌنة بؽداد ،التً أحبتها وعشقتها كما أحبها والدها من
قبل وعشقها ،بنخٌلها الباسق وظلها المنتشر على أشجار البرتقال،
الذي تمؤل رابحته العبقة أجواء ضفاؾ دجلة .
تركت حٌاة خلفها مدٌنة ؼرٌبة عن التً عرفتها وأحبتها ،مدٌنة
تهٌمن علٌها رابحة المجاري كرابحة جثث الموتى فً شوارعها
وأحٌابها .فبل ٌستطٌع أهالٌها النوم من رابحة المجاري
العــــــــــــــاطلة عن العمل و(( البالوعات )) المملوءة فً الدور
لعدم قدرة الناس على تنظٌفها المستمر .
فً قٌظ بؽداد الحارق ،عندما ٌتصبب العرق وٌسٌل على وجوه
أهالٌها بانقطاع التٌار الكهربابً ٌومٌا ،تمتزج رابحة العرق
المتصبب برابحة النفاٌات التً تمؤل شوارع بؽدادٌ ،تؽذى علٌها
البعوض والذباب ،وٌشارك أطفال المدٌنة الحفاة بوجوههم الشاحبة،
الكبلب والقطط الساببة ،بنبش وتفتٌش النفاٌات .
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لقد أصبحت بؽداد فرٌسة جرٌحة بؤهلها األذالء المهانٌن حتى فً
الحصول على لقمة عٌش محترمة ،جثث متحركة ،ال أرادة لها،
فبؽداد تنزؾ ولم ٌبق منها إال جروح متقرحة .ولكن رؼم الجو
المشحون بالرعب والجوع ،ال زالت عٌون الناس ونظراتهم تخفً
تحتها معارضة صامتة ،وتحت ذلك القنوط والٌؤس ٌكمن بركان
خامد .
هكذا أطلت حٌاة على هذه الدنٌا فً مدٌنة النجؾ التارٌخٌة ،وهكذا
توارت وانطفؤ نورها وهً فً أوج إنتاجها الفكري ،فً مدٌنة
بؽداد ،مدٌنة السبلم .
بلقٌس شرارة
كنكستن /الوالٌات المتحدة
تشرٌن الثانً ٔ999 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
* تلك السٌرة كتبت كمقدمة لرواٌة " إذا األٌام أؼسقت "  /المإسسة
العربٌة للدراسات والنشر ،بٌروت  /الطبعة األولى ٕٓٓٓ /
ٔــ المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب ،المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ،بٌروت ٔ98ٔ ،ص ــ ٕٔ .
ٕــ ومٌض برق بعٌد ،رواٌة ؼٌر منشورة .
ٖــ ندوة الشعر فً بؽداد األربعٌنات ،حٌاة شرارة ،ملحق جرٌدة
النهار ،عدد  ٕٕ9تشرٌن الثانً ٔ997 ،ص ٘ ــ . 8
ٗــ المعلمان  :البروفٌسور ساسون سومٌخ ،من ذكرٌات بؽداد،
الجدٌد ،عدد ٔٔ ــ ٕٔ كانون األول ،المجلد ٖٗ. ٔ98٘ ،
٘ــ ومٌض برق بعٌد ،رواٌة ؼٌر منشورة .
ٙــ جرٌدة األهالً ،بؽداد. ٔ9٘ٗ ،
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7ــ نقبل عن نوري عبد الرزاق بعد وفاة حٌاة فً آب عام . ٔ997
8ــ جرٌدة األهالً ،بؽداد. ٔ9٘ٗ ،
9ــ ومٌض برق بعٌد ،رواٌة ؼٌر منشورة .
ٓٔــ إذا األٌام أؼسقت .
ٔٔــ محمد شرارة كاتبا وإنسانا ،د.حسٌن مروة ،وجوه ثقافٌة من
الجنوب ،دار ابن خلدون ،شباط  /فبراٌر ٔ ،ٔ98ص ــ . 8
ٕٔــ ومٌض برق بعٌد ،رواٌة ؼٌر منشورة .
ٖٔــ إذا األٌام أؼسقت .
ٗٔــ صفحات من سٌرة نازك المبلبكة ،دار رٌاض الرٌس،
ٗ ،ٔ99ص ــ . ٔ8
بٌروت،
٘ٔــ إذا األٌام أؼسقت .
ٔٙــ المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب ،المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ،بٌروت ٔ98ٔ ،ص ــ ٔٔ .
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س َقت " َفال َتنسوا " حٌاة شرارة "!
و" إذا األٌام أغ َ
بقلم  :محمود حمد *
أصْ َؽ ْ
ت ال َن َجؾِ المؤهول ِة بالشِ عْ ِر..
ت فاتِ َنة من حارا ِ
األول..
جر التارٌخ
َ
ِ
لصوت من َف ِ
أن َتح ِم َل َح َجرا ..
……..زاوٌة فً ٌَدِها..
جنابن بابل"..
ُروح "
َ
لص ِ
دون ُنقاط فً سور ِة
الحرؾِ القاب ِِم
َ
واألخرى َتنشِ ُر عِ طرا فً أروق ِة َ
ْ
إقرأ..
َه َت َف ْ
الصدَف ٌَّ ِة:
ت أقوام مِنْ َخلؾِ الصحرا ِء ال َمسكون ِة
باألحناش َ
ِ
هذي امرأة مِن َرفض..
ٌَس ُك ُنها ال ِجن األح َمرُ ..
زر ُع َش َررا فً أدم َِؽ ِة الس َ
ُلط ِة التِبنِ ٌَّ ِة..
َت َ
ض ْ
األورام ال َفحمٌ ِة..
ت َمحكم ُة
فـ " َق َ
ِ
أن ُت ْلقى َقسرا ..
ٌر ِة..
الح َ
فً جُب َ
سار ْ
ب..
ب ال َمو ِك ِ
ت قافلة َتنزؾُ َو َجعا فً در ِ
َ
ت "الكراد ِة" [ٔ]..
من َبواب ِة
عشتار لبٌو ِ
َ
َتحم ُل أحبلما ودموعا َؼضَّة..
دون شِ فاه..
بقاٌا كلمات فاحمة َ
سبع قصور" [ٕ]..
خوص ال َن ْخ ِل ال َم
ٌَطوٌها َنعش من
ِ
فجوع بـ" ِ
ِ
و َق َف ْ
الؽار ِق بالحمى ..
رش
ت راعشة عند
جدار ال َع ِ
ِ
ِ
صمّاء..
س سِ ر المرأ ِة ثاقبة فً أزمنة َ
قُد َ
َن َش َب ْ
ب ال َمكفوف ِة..
ت نار
خلؾ األبوا ِ
َ
عرؾُ من أ ْش َعلَها..
ال َ
أحدَ ٌَ ِ
إالّ الس َ
ُلط َة..
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َشب ْ
َّت " ِب ُ
الع َبثٌ ِة ..
فول
األصنام َ
نت شرار َة" كالعنقا ِء قُ َبٌ َل أ ُ ِ
ِ
الٌابس َتعوي ..
كانت أوثانُ القِش
ِ
ذو َتها..
َت ْخشى َج َ
الرسمٌ ِة..
َتعرؾُ إنَّ "حٌاة" َخصما أزلٌا لٌبا ِ
ب األزمن ِة َ
فض..
مع المُك َت َّظ ِة َ
بالر ِ
"شرارةُ" وهج فً أقبٌ ِة ال َق ِ
……………..
اللٌل "شرار َة"؟!
من ٌَجرإ أن ٌَخمِدَ فً هذا
ِ
إالّ أوحا ُل السُلط ِة..
ٌض حٌاة فٌنا..
" حٌاة " كا َنت َف َ
َت ِؽمُرُ نا..
م ُ
األول فً أقبٌ ِة ُ
الزه ِد ..
االستفهام
ِنذ
ِ
ِ
اآلفل بال ُؽر َب ِة..
الجس ِد
النار
المؤجوج ِة فً شرفا ِ
ت َ
َ
ِ
ِ
لرسٌس ِ
َ
ُ
ْ
َ
الحٌطان المؤسور ِة..
"حٌاة" ط َرقت ك َّل
ِ
ُت َنقبُ عن نفق ٌُ ْنجٌها مِنْ َن َه ِم اإلحباطِ ..
النار..
أزٌز
ِ
ِ ..
أحزان ال ُؽر َب ِة..
إلى
ِ
صاؼ ْ
ت َ
َ
اآلٌل لؤلبدٌ ِة..
الؽ َس ِق
" حٌاة "
عض فُتا ِ
ت حُ لُما مِنْ َب ِ
ِ
…َ ..ن َس َج ْ
بؤلوان َ
الخٌ َب ِة..
دان
ت أجنحة من ضوضا ِء
ِ
التؤرٌخ الم ُْز ِ
ِ
…َ ..ح َر َث ْ
اإلستفهام الشابكِ ..
ب
ت جُ َّل درو ِ
ِ
…َ ..ن َبذ ْ
تٌجان اإلؼوا ِء الباب ِِر..
ت
َ
…َ ..ت َر َع ْ
آخر َقطرة..
ت
كؤس َ
َ
الضٌ ِْم إلى ِ
لتكون بعٌدا عن آثام الس َ
ُلط ِة..
َ
ِ
لكِنْ ..
ت َ
الز َم ِن الفاسِ ِق..
َت َتع َقبُها األحقا ُد ال َمضمورةُ فً ذرّ ا ِ
م ُ
ُنذ والدتِها…
جا َن َب ْ
ُمر..
ت الباطِ َل مُل َت ِهبا فً ُكل َمحطا ِ
ت الع ِ
َت ِع َب ُ
ت..
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أل َق ْ
ْض حروؾ لَنْ ُت ْنسى..
الرحل ِة فً َنب ِ
ت آال َم ِ
ُ
ش َّد ْ
ور المُتؤ ِج ِج..
ت َخ َ
ُلوع المرأ ِة أقوا ُم ُكفوؾ قا ِحلَة َتد َف ُع َنحو ال َت ّن ِ
لؾ ض ِ
هاو ْ
النار..
َف َت َ
ت فً لُج ِ
وؾ َشواظ ٌ ُْإذٌها..
ضمَّتها عِ ندَ
"
ٌمٌن ال َقل ِ
ب النازؾِ َخ َ
زٌنب" َ
َ
ِ
و" َمها" َؼ َرستها َت َ
صمت ..
حت
األضبلع ِب َ
ِ
 ..كً َت َتماهى فٌها..
بار َ
" َحٌاة" ِول ْ
الط ْل ِع ..
ِدَت من ِ
بٌن ُؼ ِ
وح ّط ْ
ت َف َ
ب ال َبردي..
وق كتا ِ
َ
ض َع ْ
الع ْن َب ِر فً ال َنص الطٌنً..
ت َحبّا ِ
ت َ
َو َ
ْأل َق ْ
ت َولَها َتحْ َ
الٌانع..
األرز
جُذور
ت
ِ
ِ
ِ
أسْ َر ْ
دون َوداع لفٌافً َ
ب األبدي ..
الؽٌ ِ
ت َ
َفبل َتنسوها!
ٕٔٔٓٓ7/ٔ/
مبلحظة
" إذا األٌام أؼسقت "عنوان رواٌة لشهٌدة الفكر الحر الدكتورة حٌاة
شرارة .
حواشً
[ٔ] الكرادة
[ٕ] سبع قصور :منطقتٌن فً بؽداد أقامت فٌهما أسرة الشهٌدة حٌاة
شرارة  ،هذه األسرة التً أسهمت فً اضاءة ثقافة الحرٌة فً العراق،
على مدى عقود من الزمن وما تزال .
* محمود حمد  :شاعر عراقً مقٌم فً اإلمارات
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حٌاة شرارة سٌرة حافلة بالعطاء
اإلبداعً واإلنسانً ...
جمال كرٌم
توقؾ قلب األكادٌمٌة والمترجمة والباحثة والشاعرة حٌاة شرارة ،فً
آب عام  ،ٔ997ومهما قٌل فً أسباب رحٌلها ومفارقتها الحٌاة ،تظل
الراحلة كٌانا إنسانٌا ممٌزا سواء فً عطاءاتها اإلبداعٌة المتعددة فً
أكثر من حقل ومٌدان ،أو فً سلوكها الحٌاتً المعٌش ودماثة أخبلقها،
فقد تنوع إنتاجها الثر بٌن الكتابة السردٌة ،رواٌة وقصة ،وبحثا ومقالة
وترجمة ،وتحقٌقا ،فضبل عن كتابتها لدٌوانٌن شعرٌٌن ،وٌعود كل ذلك،
الى تنوع أدواتها الثقافٌة والمعرفٌة ،من كونها نشؤت فً بٌبة ثقافٌة
وفكرٌة وأدبٌة أسست الى حد كبٌر لقاعدتها المعرفٌة ،فقد كان والدها
محمد شرارة شاعرا وله صالون ثقافً وأدبً ٌرتاده جمهرة من األدباء
والمفكرٌن والشعراء العمودٌٌن أو التفعٌلٌٌن ،من أمثال  :الجواهري
ورابدي الحداثة الشعرٌة ،السٌاب والبٌاتًٌ ،نضاؾ الى ذلك سفرها الى
روسٌا الذي أؼنى كثٌرا من قدراتها الثقافٌة واإلبداعٌة من خبلل
قراءاتها الواعٌة والذكٌة اللماحة فً فنون السرد القصصً والروابً،
ممثلة بعمالقة األدب الروسً الكبلسٌكً سنٌنبذ ،مثل ودوستوفٌسكً،
.
وتشٌخوؾ ،وتولستوي ،وؼوركً وؼٌرهم كثٌر .
ومن آثارها البارزة والمهمة ،إنها حققت كتابٌن لوالدها هما  " :المتنبً
بٌن البطولة واالؼتراب " و " نظرات فً تراثنا القومً " ،ومن
إصداراتها فً الترجمة  :كتاب " فن الترجمة " وكتاب " تشٌخوؾ بٌن
القصة والمسرحٌة " ،ولها فً الشعر دٌوانان مخطوطان هما  " :قصابد
قدٌمة " و " شفق الفجر " ،ولها رواٌة بعنوان " إذا األٌام أؼسقت "
صدرت بعد وفاتها فً بٌروت ،ؼٌر أن كتابها االهم هو " صفحات من
حٌاة نازك المبلبكة " الصادر عن دار رٌاض الرٌس فً لندن عــــام
ٗ ،ٔ99وهو كتـــــــــــــــــــــاب سٌري عن حٌاة الرابدة نازك المبلبكة
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وقد بذلت الكاتبة جهدا كبٌرا فً تقصً أدق التفاصٌل المتعلقة بنشؤة
المبلبكة من الجانب االجتماعً والثقافً ،وذلك من خبلل المصادر
الموثقة واللقاءات الشخصٌة مع ذوي ومقربً وأصدقاء الشاعرة ،فهً
بهذا المنجز لم تعتمد فقط على ما وقع بٌن ٌدٌها من مدونات أو وثابق،
بل أضافت الى كل ذلك  -مثلما ذكرت  -زٌارات ولقاءات ومقاببلت
نقلتها بما عرؾ عنها من أمانة علمٌة وبحثٌة فضبل عن كتاب نازك "
لمحات من سٌرة حٌاتً وثقافتً " ،تقول الراحلة شرارة فً مقدمة
كتابها  :منذ أن سجلت ذكرٌاتً عن نازك المـــبلبكة فً مقال بعنوان "
تلك أٌام خلت " ظلت تخامر ذهنً فكرة الكتابة عن سٌرة حٌاتها بشكل
تفصٌلً بحٌث أستطٌع ان أعطً صورة شخصٌة حٌة لها تنبض
بالحركة .ؼٌر ان المشاؼل األدبٌة الٌومٌة وؼٌر األدبٌة جرفتنً فً
تٌارها ولم تفسح لً المجال لعمل فكري فً هذه الدراسة وأشرع فً
البحث عن السبل المإدٌة الى الحصول على مبات التفاصٌل الصؽٌرة
الٌومٌة التً البد منها لكل من ٌرٌد أن ٌكتب عن سٌرة حٌاة شاعر أو
.
كاتب .
وعن طبٌعة هذا العمل الذي أنجزته تضٌؾ شرارة  :كنت أدرك أنه
ٌنطوي على شًء من المؽامرة واكتشاؾ ما ٌسرنً وما ٌسوءنً ،ما
ٌشحذ عزٌمتً أو ما ٌثبطها .ؼٌر أننً لم أكن أمٌل الى التخلً عن هذه
الفكرة .كنت أعتقد أننً استطٌع أن انجح فً هذا العمل ،ألننً كنت
مطلعة منذ صؽري على حٌاة نازك المبلبكة وعابلتها والبٌت الذي
عاشت فٌه .فقد كانت الزٌارات بٌن عابلتٌنا مستمرة ،وكنت أصؽً
لنازك عندما تقرأ الشعر ،وأسعد عندما أسمعها تؽنً وتعزؾ على العود
فً آن واحد وأجلس صامتة مثل اآلخرٌن عندما تسمعنا الموسٌقى
الكبلسٌكٌة .كنت معجبة بشخصٌتها ،بهدوبها ،بتواضعها ،بشاعرٌتها ،
بتوجهها لنا ،باهتمام الناس بها ،كل ذلك كان حبٌبا الى نفسً .وارتسمت
لها فً ذهنً صورة شاعرٌة شفافة ظلــــت تبلزمنً حتى اآلن .ان هذه
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العبلقة االجتماعٌة ،كما تشٌر شرارة ،بٌن األسرتٌن فضبل عما تعٌشانه
من أجواء ثقافٌة وأدبٌة متقاربة ،جعلتها تلتقً وتصؽً بل تعجب
وتطري كل هذا اإلطراء بنازك ،ثم لٌكون ذلك من بعد محفزا قوٌا فً
إنتاج هذا الكتاب السٌري عنهاٌ ،قع الكتاب فً مٌبتً وأربع وعشرٌن
صفحة من القطع المتوسط  ،تؽطً حٌاة الشاعرة من مرحلة الطفولة
والصبا والنضوج و بداٌاتها األولى مع تجربتها الشعرٌة وبخاصة
صدور دٌوانٌها األولٌن من بعد ذلك ،وحتى رحلة دراستها األكادٌمٌة
فً جامعة " برنستون " األمٌركٌة وعودتها الى الوطن واالؼتراب ثانٌة
حٌن درست فً جامعة الكوٌت ،والعودة مرة أخرى ،ثم لتخطو نحو
عتبات السبعٌن من عمرها قبل أن تؽادر أرض العراق الى األبد .

الشكل الشعري الجدٌد
وفً فصل " سٌر الزمن والتضلع بالثقافة " تعرض شرارة الى
تحوالت ،اجتماعٌة واقتصادٌة هامة ،أما الفصل الذي خصصته شرارة
لدٌوانً نازك "عاشقة اللٌل " الذي كتبت مقدمته أخت الشاعرة احسان
المبلبكة والصادر ،ٔ9ٗ7و"شظاٌا ورماد " الصادر عام ،ٔ9ٗ9فقد
تابعت خبلله األحداث والهزات والنكبات التً وقعت وعصفت بالمنطقة
أعوامبذ  ،وكان لها كبٌر األثر على نفس نازك وقرٌحتها الشعرٌة
الفتٌة ،وتذكر أٌضا  ،تلقؾ القراء لدٌوانها األول وانقسامهم بٌن معجب
ومتعجب لما احتوى من تعبٌر عن الحزن والكآبة والشإم ،ثم لتشٌر بعد
ذلك الى والدة أول قصٌدة " تفعٌلة " ،للشاعرة وهً قصٌدة " الكولٌرا "
والتً اعتمدت على الشطر الشعري بدال من وحدة البٌت الشعري
المإلؾ من صدر البٌت وعجزه ،فحٌن انتشر وباء الكولٌرا فً مصر
وحصد مبات األرواح من الضحاٌا ،حاولت الشاعرة ان تعبر عن
حزنها الكبٌر فكتبت تلك القصٌدة وبشكل شعري جدٌد ،وفً ذلك تقول
شرارة  :وهكذا ولدت أول قصٌدة نظمتها فً الشعر الحر ،وهً قصٌدة
" الكولٌرا " التً كتبتها فً بحر ساعة .أثارها الشــكل الجدٌد الذي عبر
.
عن أحزانها وأخذت تردد :
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الموت  ،الموت  ،الموت
تشكو البشرٌة تشكو ما ٌرتكب الموت .

رحلة الدراسة وصٌف األحزان
وتتحدث شرارة فً فصل " الرحلة الدراسٌة األولى " عن أمنٌة المبلبكة
فً حصولها على الزمالة الدراسٌة التً أهلتها للقبول فً جــــــــــامعة
" برنستون " األمٌركٌة عام ٓ٘ ٔ9٘ٔ /ٔ9ومن ثم قبولها فً المرحلة
الدراسٌة الثانٌة ( ٗ٘ ) ٔ9٘ٙ -ٔ9والتً نالت خبللها درجة الماجستٌر
فً األدب المقارن من جامعة " وسكونسن /مادٌسون "  ،وعن بعض
تجربتها فً الدراسة تنقل الكاتبة هذا المقبوس من مخطوط " لمحات من
سٌرة حٌاتً وثقافتً " للمبلبكة  " :وقد أتٌحت لً فً هذه الفترة
الدراسة على أساطٌن النقد األدبً فً الوالٌات المتحدة مثل  :رٌتشرد
ببلكور ،وآلن داونر ،وآلنتٌت ،ودونالد ستاوفر ،ودٌلمور شوارتز وكلهم
أساتذة لهم مإلفات معروفة فً النقد األدبً كما عرفوا بؤبحاثهم فً
مجبلت الجامعات األمٌركٌة وسابر الصــحؾ األدبٌة ".
كما تتابع شرارة الحدث الجلل والذي هز كٌان نازك وأصابها بفجٌعة
كبرى ،أال وهو وفاة والدتها الشاعرة " أم نزار "  ،فً لندن صٌؾ عام
ٖ٘ ،ٔ9خاصة وإنها كانت مرافقتها فً رحلة البلعودة الى الوطن
بحٌاة ،التً كتبت عنها نازك قابلة  " :ثم عدت بالطابرة الى بؽداد وحٌدة
ال رفٌق لً إال الدموع بعد أن دفنت رفٌقة سفري الؽالٌة .واستقبلنً
أهلً ٌبكون فً المطار وكانوا فً جزع شدٌد علً من أن أصاب
بانهٌار عصبً .والواقع إننً احتملت العبء فً لندن كل االحتمال
.
وإنما بدا االنهٌار عندما وصلنا منزلنا ....الخ ".
وبعد فاجعة األم التً تركت فً نفس نازك عظٌم األلم والحزن ٌتوفى
جدها ألبٌها فً صٌؾ العام ذاته ؼٌر أنها ما لبثت أن عـــــادت لتمارس
حٌاتها االجتماعٌة والثقافٌة واألدبٌة ،فتقول شرارة فً صفحاتها عن
نازك عامبذ  :هكذا مر عام ٖ٘ ٔ9مثقبل باألحزان والفجٌعة من ٌد
الموت الؽادرة التً تخطؾ األحباء فً ؼفلة من األهل .ؼٌر ان الزمن
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كفٌل بإعادة الحٌاة الى طبٌعتها المؤلوفة  ،ودفع األلم الى أركان ؼابرة
ؼٌر مربٌة فً أعماق النفس ،وهكذا بدا كل فرد فً العابلة ٌواصل
عٌشه السابق وهمومه وطموحه .عادت نازك الى نشاطها األدبً،
واستهلت نتاجها الشعري بالحدث الذي هز حٌاتها وهو موت أمها فكتبت
( ثبلث مراث ألمً ) نظمتها فً آب  /أؼسطس ٖ٘ ٔ9لتتنفس به
.
لواعج روحها ..
وتتقصى شرارة بؤمانتها العلمٌة المعهودة ،الحٌاة االجتماعٌة والفكرٌة
واألدبٌة واألكادٌمٌة للشاعرة نازك بعد عودتها الى الوطن من رحلتها
الدراسٌة الثانٌة عام  ،ٔ9٘ٙحٌث تنتقل هً وزوجها الدكتور عبد
الهادي محبوبة الى البصرة ،لتدرس هناك فً قسم اللؽة العربٌة ،ثم
لتنتخب ربٌسة للقسم ذاته ،بعد عملها لسنوات تعود الى بؽداد عام
 ٔ9ٙ8ثم لتسافر بعد عام الى الكوٌت حٌث تدرس فً جامعتها لسنوات
طوال حتى إحالتها على التقاعد ،وخبلل الصفحات تتابع شرارة،
رحبلتها الى عواصم أخرى وتتطرق اٌضا الى مشاركاتها فً
المهرجانات األدبٌة التً كانت تدعى إلٌها ،وتذكر أن عام ٗ ٔ97كان
حافبل بالنسبة لنازك ،فقد نظمت قصابد كثٌرة وعقدت لقاءات مع أدباء
وفنانٌن ،كان منها لقاإها بالفنان الموسٌقار محمد عبد الوهاب ،فضبل
عن طبع دٌوانها " للصبلة والثورة " وطبع كتابها " التجزٌبٌة فً
الوطن العربً " ،كان كل ذلك فً فندق ببلدون  ،ثم لتحط رحال
أسفارها فً دمشق حٌث وجهت لها وزارة الثقافة واإلرشاد السورٌة
دعوة لقضاء ٌومٌن فً ضٌافتها ،وأقامت هناك األمسٌات األدبٌة التً
تخللتها قراءات شعرٌة لبعض من قصابدها المـــــــــشهورة ،تقول
شرارة " قالت  :سؤلقً قصٌدة حب ( وٌبقى لنا البحر ) فتعالى التصـفٌق
فً القاعة وارتسمت البهجة على الوجوه وطافت االبتسامات على
الشفاه .ابتسمت نازك بدورها اٌضا ،فقد أدركت ان الجمهور ٌهتم بالحب
والعواطؾ أكثر من اهتمامه بقضٌة فلسطٌن  . . .تلتها قصابد أخرى :
" الملكة والبستان " و" رحلة على أوتار العود " وهً من قصابدها
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الجمٌلة التً تحبها وتجمع فٌها بٌن الموسٌقى وهللا والقرآن . . .
كانت آخر قصٌدة لها " دكان القرابٌن الصؽٌرة " وفٌها تسٌر الشاعرة
فً جو من الحلم فً أحد األسواق الشرقٌة  . . .كانت تسال العابرٌن
عن مكان الدكان الذي تباع فٌه القرابٌن الصؽٌرة وأرشدوها الى دكان
اسمه مندلً ،وظلت تبحث عنه دون جدوى ولم تستطع أن تهتدي إلٌه
أبدا .وٌسافر حبٌبها دون أن تقدم القرآن الصؽٌر هدٌة له .فما إن نزلت
عن خشبة المسرح ومشت على السلم حتى تقدم منها الشاعر أحمد
سلٌمان األحمد ،ومد ٌده لها وقال تفضلً ،نظرت الى ما فً ٌده فرأت
قرآنا صؽٌرا ٌقدمه لها  . . .شكرته وقالت له  :ما أروع هذا ،لقد
.
عثرت على دكان مندلً أخٌرا ".
وتتابع شرارة فً الصفحات األخٌرة من كتابها تقدم العمر بالشاعرة
نازك المبلبكة وما له من تؤثٌرات سلبٌة على حالتها الصحٌة ،فضبل عن
ذلك تراكمات هموم الحٌاة الٌومٌة الخاصة منها أو العامة ،وأخذت فً
هذه الفترة تتوالى علٌها الدعوات لمإتمرات أدبٌة وثقافٌة لم تلب
أكثرها ،وتحقق نازك حلمها بعد سنوات طوال من الؽربة والتنقل
.
والترحال واألسفار ،حٌث تشتري لها بعد كل ذلك دارا فً بؽداد .
وتذكر شرارة أن جامعة البصرة منحت المبلبكة فً حزٌران عام
ٕ ،ٔ99شهادة الدكتوراه الفخرٌة تقدٌرا منها لمكانتها الشعرٌة ولعملها
فً جامعة البصرة لبضع سنوات عند بداٌة تؤسٌسها فً ستٌنٌات القرن
الماضً ،والمفارقة التً ال بد من ذكرها كما أرى ،أن الراحلة حٌاة
شرارة كانت قد انتهت من تؤلٌؾ كتابها هذا فً تموز من العام نفسه . .
تبقى مبلحظة مهمة والبد من سوقها ،هً ان كتاب " صـفحات من حٌاة
ٕ8
نازك المبلبكة " ٌعد مرجعا أمٌنا ومهما لٌس فً تتبع حٌاة الرابدة نازك
المبلبكة ،وإنما ٌعد أٌضا مرجعا مهما للكثٌر من األحداث االجتماعٌة
والسٌاسٌة والثقافٌة التً مرت على المجتمع العراقً طوال أكثر من
.
ستة عقود .
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لقد دونت الراحلة شرارة كل ذلك وفق رإٌة منهجٌة علمٌة عمٌقة
وواضحة .
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د .حٌاة شرارة فً  :نصوص مزدوجة فً السٌرة
والسٌرة الذاتٌة
نادٌة غازي
()0
على مدى حلقات متفرقة ومقاالت متباعدة زمنٌا نشرت د .حٌاة شرارة
نصوصا َ من نمط خاص ٌمكن نعتها بالنصوص ( الس ٌَرٌّة المزدوجة )،
تداخلت فٌها على نحو حمٌم وقابع مجتزأة من حٌاتها ومن عاشت معهم
وواكبتهم وعرفتهم عن كثب ،وقد شكل اهتمامها بهذا النمط من الكتابة
ومثابرتها علٌه حالة خاصة وملحوظة جدا ضمن توجّ هات األدب
النسويّ العراقًّ الحدٌث ،وان توزع جهدها فً هذا الجانب على أكثر
.
من كتاب ومقالة ،نذكر منها – على سبٌل التمثٌل ال الحصر :
.أ – صفحات من حٌاة نازك المبلبكة ،دار الرٌس ،بٌروت ٗ.ٔ99
ب – مقدمتها لكتاب والدها ( محمد شرارة ) الذي جمعته وحققته :
( المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب ) ،المإسسة العربٌة للدراسات
والنشر ،بٌروت ٔ.ٔ98
ج – ( تلك أٌام خلت ) ،ثبلث حلقات من ذكرٌاتها ،مجلة األقبلم :
.
 .ع ،ٔ987/7ع ٔ ،ٔ988 /ع .ٔ989 /9
د – ندوة الشعر فً بؽداد األربعٌنٌات ،ملحق جرٌدة النهار ،عدد ،ٕ99
تشرٌن الثانً  .)ٔ( ٔ997ومن المفارقة أن ال ٌمهلها الزمن – الذي
ظلت تخشى جبروته ومصاببه – الوقت الكافً إلتمـــــــــــام
.
(مشروعها  /حلمها) فً كتابة سٌرة ذاتٌة كاملة .
وٌفترض هذا الجنس من الكتابة اإلبداعٌة فً َمن ٌتصدى له توافر
نزعتٌن متبلحمتٌن لدٌه على مستوًٌْ الوعً و المعالجة أو المنظور
واألداء  :نزعة تارٌخٌة تإمن بؤنّ استرجاع الوقابع الوسٌلة المثلى
لتقٌٌدها وإنقاذها من الضٌاع والشتات والنــسٌان ،ونزعة إبداعٌة
تتحرّ ى جمالٌات اللؽة وطرابق السرد التً تنقل من خبللها تلك الوقابع .
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وقد تهٌّؤ لها هذا كما تهٌّؤت لها عوامل نجاح للتمٌّز فً هذا المجال من
الكتابة :فقد اختزنت حٌاتها الشخصٌة وواقع أسرتها خاصة عناصر
إثراء وفرت لها مادة ممتازة لبلستذكار ،بدءا من األسرة اللبنانٌّة األصل
التً سكنت العراق وأحبته وتجنسّت بجنسٌته ،ووالدتها فً ( النجؾ )،
والتجربة السٌاسٌة :انتماء واعتقاال ونفٌا ومطاردة بشخص والدها
وعمها ،ثم انخراطها المبكر هً نفسها فً صفوؾ الحزب الشٌوعً
العراقً وتولٌها أعباء ومسإولٌات التنظٌم والتحامها باألحداث السٌاسٌة
(( وهً ما زالت برٌعان الصّبا ،مندفعة بعاطفة جارفة لمحاربة التعسّؾ
والظلم ومتطلعة الى حرٌة اإلنسان وتحطٌم قٌوده )) حتى إنهـــــــــــا
(( رُ ّشحت ولم تبلػ السابعة عشرة من العمر لحضور مإتمر السبلم
.
الذي عقد فً براغ عام ٕ٘. )ٕ( )) ٔ9
وأتاح لها بٌت العابلة منذ نعومة أظفارها فرصة تارٌخٌة ثمٌنة للقاء
شعراء وكتاب ومثقفٌن وسٌاسٌٌن كانوا ٌتوافدون على دارهم فً مجالس
أدبٌة خاصة ( :السٌاب ،نازك المبلبكة ،بلند الحٌدري ،الجواهري،
لمٌعة عباس عمارة ،أكرم الوتري ،آل المبلبكة ،ناجً جواد الساعاتً،
عزٌز جعفر أبو التمن ،كاظم السماوي ،حسٌن مروة ،حسٌن مردان
...الخ ) (ٖ) ،كما وضعتها تجربة الدراسة فً مصر وجها لوجه أمام
أعبلم قرأت لهم فكان لقاإها المباشر بهم هناك وما تكوّ ن لدٌها من
انطباعات عنهم مادة لبعض تلك الذكرٌات ( :طه حسٌن ،رشاد رشدي،
.
سهٌر القلماويّ  .......الخ ) (ٗ ) .
ثم دراستها فً موسكو لمدة ست سنوات ،وقد ّ
عزز ذلك ثقافتها وهً
التً عُرفت بولع مبكر ونهم فً القراءة مع ما ا ّتصفت به شخصٌا من
دقة المراقبة والتؤمّل وحافظة ممتازة سهلت لذاكرتها اختزان المبلمح
واألحداث والوقابع مع نزعة توثٌقٌة لتقٌٌد النصوص واألخبار الى ح ّد
التنقٌر والتدقٌق والهوس أحٌانا ،كتبت عنها أختها بلقٌس (( :كانت حٌاة
تجلس دابما فً زاوٌة من ؼرفة الضٌوؾ وبٌن ٌدٌها الصـــؽٌرتٌن دفتر
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تسجّ ل فٌه ما تستمع إلٌه فً تلك اللقاءات الشعرٌة من قصابد جدٌدة.....
حفظت حٌاة معظم شعر بدر ولمٌعة ونازك وكانت تتر ّنم بقصابدهم
وهً لم تبلػ بعد سنّ الثانٌة عشرة )) (٘) ،وتصؾ هً نفسها هذه
المرحلة من تؤسٌسها الثقافً قابلة  :وأحصل أخٌرا على شهادة
االبتدابٌة ،ولم تكن الشهادة بح ّد ذاتها تهم ّنً ألبته ولم تكن الدراسة تروق
لً عموما ألنّ موادها أشبه بالقٌود التً تؽ ّل حٌوٌة فكري وأمانٌه
وتحصر المعرفة ضمن أطر وأسٌجة .......وإذا بً ال أقبل فقط على
قراءة تلك الكتب التً راودت ذهنً بل كنت أنكبّ علٌها انكبابا واعتكؾ
علٌها اعتكاؾ الناسك فً صومعته ..............تملإنً نشوة روحٌة
ؼامرة )) (.)ٙ
ثمة مإثرات أخرى أؼرتها بهذا الضرب الساحر من الكتابة اعنً
تحدٌدا كتاب ( األٌام ) لطه حسٌن الذي ّ
مثل محطة مهمة فً حٌاتها فقد
قرأته وانفعلت به كثٌرا بما فتح أمامها من عوالم إنسانٌة وحكاٌات ؼنٌة
متشابكة ،وبسحر لؽته العذبة ،وبتجسٌده عظمة اإلرادة اإلنسانٌة ولذلك
ظلت تذكره باحتفاء واضح  ( :وأقرأ ( األٌام ) وتنحفر صورته بخطوط
عمٌقة فً ذهنً أشبه بالصورة المنحوتة بمنقاش .......وٌمثل أمامً
شخص طه حسٌن فبل أرى فٌه مجرد أدٌب عظٌم بل أراه ماردا عمبلقا
ال ٌختلؾ فً قوته عن هرقل أو شمشون الجبار ) ( )7فهل عمق التؤثٌر
الذي وصفته بـ (الحفر) فً وعٌها وال وعٌها واالنطباع الضخم المتولد
من قراءة هذا الكتاب كانا وراء تسلل لفظة ( األٌام ) الى عنوانات
نصوصها السٌرٌّة ( تلك أٌام خلت ) و ( إذا األٌام أؼسقت ) ؟ ربّما.
*
*
*
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فٌما ٌتعلق بـ(البواعث) ال تكشؾ نصوصها هنا عن الباعث الحقٌقً
وراء مشروعها فً كتابة السٌرة والسٌرة الذاتٌة ،بل تكتفً بالتصرٌح
ّ
تستفز الذاكـــرة وتوجعها فً مواقؾ
بالمإثرات الخارجٌة المباشرة التً
8ٙ
8ٙ

معٌنة فتبدأ باالنثٌال والسرد ،مهما تنوعّت طبــــــٌعة هذه المستفزات :
( لقطة تلفزٌونٌة على وجه قدٌم منسًّ )  ( ،أؼنٌة حـــزٌنة توقظ
المواجع ) ( ،أطبلل مكان قدٌم )........الخ ،وٌتم اإلفصاح عن هذه
.
المإثرات عادة فً مداخل تلك النصوص .
ولكنّ الباعث الداخلً الحقٌقً الذي ٌش ّدها الى الكتابة السٌرٌّة – التً
تبلورت لدٌها اتجاها واضحا ملحا مع منتصؾ الثمانٌنٌات من القرن
العشرٌن حٌث االنتكاسات السٌاسٌة والموت الذي اختطؾ والدتها
ووالدها وزوجها لٌتركها فرٌسة الوحدة ،واألهم من هذا كله الموت
الجماعً ،فالوطن بكل تؤرٌخه وجبلله وأجٌاله ٌسقط صرٌعا فً محارق
الحروب – أقول ٌ :ظ ّل الباعث الداخلً مسكوتا عنه فً داخل
نصوصها ،وٌتم الكشؾ عنه خارجها وبخاصة فً رسابلها الشخصٌة اذ
تضع ٌدها على جمرة المشروع :فالزمن ٌسحق وٌفنً األشٌاء والقٌم
والناس والذاكرة ،تقاوم الفناء بإحٌاء الماضً السعٌد المجلل بالنجاحات
والمسرات .
تقول فً رسالة ألختها :
(( أحب أن أكتب ذكرٌاتً عن األحداث التً مرّت بنا ففٌها أشٌاء
ّ
تستحق التسجٌل وأصبحت تارٌخا من ذكرٌات الماضً ،ال بسبب مرور
الزمن علٌها فقط وإنما من جراء التؽٌرات الكبٌرة فً القٌم والمفاهٌم
التً نعٌشها بحٌث أصبحنا جٌبل له مكوّ ناته الخصوصٌة .......جٌبل له
تفكٌره المتمٌز ونظرته الخاصة وأشعر بؤننا أفضل من الجٌل الحالً
والناشىء )) (. )8
*
*
*
()9
المكان بتفصٌبلته وجؽرافٌته حاضر بقوة فً نصوصها السٌرٌّة ،وؼالبا
ما ٌكون عندها ردٌفا للحظة انبجاس الذكرى ،بضربٌْه  :المكان األلٌؾ
الدافىء وتمثله أمكنة الماضً السعٌد والسٌما ( بٌت العابلة ) ،والمــكان
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الؽرٌب الموحش وتمثله بشكل متكرّ ر أمكنة الحاضر بما تنوء به من
مظاهر الشٌخوخة والتشوٌه أو الزوال – وؼالبا ما تصؾ أمكنة
الماضً بؤنها ؼدت أثرا بعد عٌن – مّما ٌضاعؾ من إحساسها بالؽربة
واالؼتراب  (( :مررت بالثانوٌة المركزٌة للبنات التً تقع الٌوم فً
شارع الجمهورٌة ،اننً ال أكاد أصّدق أنها كانت دار المعلمات
سابقاٌ ........ؽشانً االستؽراب ..........كانت ذات باحة فسٌحة وبناء
واسع تختلؾ عمّا ٌحٌطها من دور ضٌّقة صؽٌرة ،وتختلؾ أٌضا وجوه
الطالبات وزٌهنّ عن اللواتً أراهنّ الٌوم على رصٌؾ الشارع
الواسع ........تلفنً كآبة مضنٌة وتعتصر نفسً لتؽٌّر وتب ّدل كل ما كان
حمٌما الًّ وأمسى تارٌخا ؼابرا لٌس اال ّ .........إنها لعبة السنٌن........
.
فؤنا أحمل على كتفً خمسٌن عاما بقضّها وقضٌضها )) (. )9
ولبن كانت الحٌاة لعبة ( زمان ) ولعبة ( مكان ) فانّ سرد الذاكرة هو
المصل المضاد أل ّنه ٌواجه اللعب العبثًّ بلعب عبثً مؽاٌر :باالٌهام
بإمكانٌة إٌقاؾ تدفق الحاضر وتجمٌد معطٌاته لصالح استعادة الماضً
حٌّا مرة ثانٌة بكل محموالته  :شخصٌات عزٌزة ( ؼالبا ما تكون رحلت
.
عن دنٌانا ) ،أحداث سعٌدة ،أمكنة محبّبة........الخ .
انّ استرجاع الذاكرة ال ٌستند الى عودة موضوعٌة حٌادٌّة للوقابع،
ولكنه ٌنطلق من لحظة انتقابٌة محفوفة عندها بمشاعر جٌاشة من
الؽبطة ،كانت تترجمها ـ ؼالبا ـ بعبارات وصفٌّة دالّة مصحوبة بطقوس
ورإى سحرٌة وأسطورٌة كقولها  (( :وطارت بً الذكرٌات كما ٌطٌر
بساط الرٌح الى دارنا .....فً سبع قصور فً الكرادة الشرقٌة )) (ٓٔ)
وتكرر هذا فً نص ثان (( :وطفت على وجهً ابتسامة عفوٌة فرحة
فقد حملنً بساط الزمن ورجع بً الى السنٌن الخوالً والى تلك المنازل
التً عفا علٌها الدهر وعبث بمبلمحها وؼٌر معالمها ......فاذا بً أعود
الى شارع أبً قبلم حٌث دار أسرة المبلبكة والى الرستمٌة حٌث سكنت
عابلتنا )) (ٔٔ) ،وفً نصّ آخر (( :وها أنا ذي أجدنً وقد عــــادت بً
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بً المخٌلة الى بداٌة الدرب الطوٌل وكؤنها طٌر من طٌور الحكاٌات
األسطورٌة أو دلٌل من أدالّبها الخرافٌٌن الذٌن ٌنهبون فٌافً الزمن
وٌتنقلون بخفة حتى ٌوصلون المرٌد الى مبتؽاه ،نعم ما أشبهها بهدهد
سلٌمان الذي حمل كتابا منه الى ملكة سبؤ وبالجنّ الذٌن أتوا بعرشها الى
.
قصره قبل أن تصل إلٌه )) (ٕٔ) .
انه بالضبط ما ٌحدث لها هنا فسحر الذاكرة ٌحقق المعجزة بإٌقاؾ فعل
الزمن الماحق واختراقه باجتبلب مشهد عزٌز مرّ أو وجه ألٌؾ مضى
.
أو مكان محبّب ُدرس .
*
*
*
()4
ومن المبلمح التً تمٌّزت بها نصوصها أ ّنها تنطلق من نقطة معٌنة
تنبثق عنها وتلتم عندها ثانٌة الخٌوط أعنً بذلك (بٌت العابلة) وفً
الذروة منه (األب) ولكنه هنا مختلؾ عن الشخصٌة التقلٌدٌة السلطوٌة
المعتادة لؤلب الشرقً ،لقد ذكرت مرارا ما ٌتحلى به من الدٌمقراطٌة
فً التعامل واألرٌحٌّة األخبلقٌة والفكرٌة فً طباعه وسلوكه مّما ٌلقً
ضوءا على تعلّقها الحمٌم به ،ولذلك فحضوره دابم ٌتخلل أؼلب
استذكاراتها  (( :فؤتذكر نفسً عندما كنت صبٌة ........أستمع بلهفة الى
نؽمات الشعر وهً تؤخذ علًّ ك ّل سبٌل وتترع روحً بجمالها......
وأسمع الشعر ملحّ نا ببعض التلحٌن فً إنشاد والدي له حٌن ٌكون جالسا
فً البٌت )) (ٖٔ) ،وحٌن استظهرت وهً ما زالت صؽٌرة أمام نازك
المبلبكة قصٌدة من دٌوان نزار قبانً ( طفولة نهد ) استؽربت األخٌرة
ذلك وسؤلتها عمّن سمح لها بقراءة القصٌدة فباؼتتها باإلجابة  :عمً ،ثم
عقبت على الحادثة بالقول (( :وفً الحقٌقة ال والدي وال عمً ـ الذي
ٌعٌش معنا ـ ٌإمنان بوجود محرمات فكرٌة وال ٌخطر لهما على بال أن
.
ٌمنعا أحدا م ّنا أن ٌقرأ ما ٌحلو له )) (ٗٔ) .
وتكشؾ أختها عن جوانب أخرى أعمق من الصــلة الروحٌة الوثٌقة بٌن
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حٌاة وأبٌها تمتد الى موقفه بعد والدتها إذ كانت البنت الثالثة بعد ابنتٌن
مّما أثار امتعاض اآلخرٌن الذٌن نعتوها بـ ( ثالثة األثافً ) إال والدها
الذي (( كان ٌإمن بالمساواة التامة بٌن البنٌن والبنات ولم ٌدع مجاال
ّ
التدخل فً توجٌه أبنابه
لسٌطرة عقول مإمنة بمفاهٌم قروسطٌة من
وبناته وتربٌتهم  ........نشؤت حٌاة وترعرعت فً هذا الجو األدبً
وأظهرت موهبة خاصة عندما كانت تقارع والدي بحفظها دواوٌن شعر
كاملة أثناء المساجلة الشعرٌة التً كانت تشترك بها العابلة )) (٘ٔ).
وتتطرؾ فً ذكرٌاتها الى دور والدها فً الجلسات األدبٌة والسٌاسٌة
التً كانت تعقد فً دارهم  (( :ان والدي محمد شرارة كان المضٌّؾ
والراعً والمشجع لتلك الندوة بشخصٌته القوٌة اللبقة البشوش وروحه
االجتماعٌة ونقداته األدبٌة الذكٌّة وحدٌثه الممتع وحفاوته بالوافدٌن وحبّه
.
للضٌافة )) (. )ٔٙ
وحٌن ٌستوقفها بٌت من قصٌدة السٌاب (ستار) فٌه إٌماءات لعبلقته
.
العاطفٌة بلمٌعة عباس عمارة :
( والباب توصده وراءك فً الظبلم ٌدا صدٌق( ال تترك الفرصة تمرّ
من ؼٌر تعلٌق  (( :كانت هاتان الٌدان ٌدي والدي الذي ٌرافقهما عادة
كما ٌصحب ؼٌرهم من الضــــــــٌوؾ الى باب الدار وٌودعهما ثم ٌؽلق
.
الباب )) (. )ٔ7
ولنصوصها قٌمة تارٌخٌة بما تنطوي علٌه من مبلحظات دقٌقة ألعبلم
اتصلت بهم ورصدت عاداتهم ومظاهر سلوكهم المختلفة وما خلفته
طبٌعة شخصٌاتهم من انطباعات تخلفها شخصٌاتهم لمن راقبهم عن
كثب ،تقول عن إنشاد السٌاب لشعره وقد استمعت إلٌه مرارا  (( :انّ
أعصاب ٌدٌه المشدودة والتقلصات واالنفعاالت فً عضبلت وجهه
وصوته توحً إلٌنا كلها أ ّنه ٌعٌش التوتر الفكريّ والعاطفًّ الذي تخلقه
القصٌدة وهً فً سبٌلها لترى النور وتظهر الى الوجود .......عندما
ٌقرأ القصٌدة ٌظهر كل ما هو جــــــــــــمٌل وقوي فٌها وٌذوب الصوت
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لضعٌؾ من األبٌات فً القوي منها وٌحوّ لها فً الختام الى سمفونٌّة
منسجمة األنؽام ال وجود لؤلبٌات النافرة أو الواهنة فٌها )) (. )ٔ8
وسجلت مبلحظات دقٌقة عن طقوس نازك أثناء االستماع للموسٌقى
الكبلسٌكٌة  (( :وهً تنصت إلٌها مستؽرقة فٌها ذاهلة عن نفسها وعمّا
حولها وقد امتزجت بها ك ّل مشاعرها وأحاسٌسها فهً أشبه بالعابد الذي
ٌندمج فً صبلته فتنسٌه نفسه وكل ما ٌحٌط به  ..........وكانت أحٌانا
تؽلق عٌنٌها لتستطٌع حواسها أن تعبّ المزٌد من تلك األلحان وتنؽمس
فٌها ،وما كان ٌجوز ألحد أن ٌتكلم أثناء ذلك )) (. )ٔ9
*
*
*
ولبن شهد مشروعها فً سنٌنها األخٌرة انعطافا نحو كتابة القصة
القصٌرة وبعض التجارب الروابٌة فإنها لم تتوقؾ فعلٌا عن شرود
الذاكرة فقد استلهمت فٌها اٌضا مجرٌات حٌاتها الشخصٌة والعابلٌة
(ٕٓ) ،وكؤنها وجدت فً عوالم القصة بدٌبل عن تلك االسترجاعات
المباشرة ،وان لم تؽادر فعلٌا منطقة الذاكرة لقد ظلت الذاكرة عندها
التعوٌذة التً تواجه بها القهر والحصار االقتصادي والفكريّ والسٌاس ًّ
والوحدة والحرمان التً أطبقت علٌها جمٌعها ،الى أن ُدبر بلٌل
مصرعها التراجٌدي الؽامض. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(ٔ) تنظر :مقدمة رواٌتها ( إذا األٌام أؼسقت ) ،المإسسة العربٌة
.
للدراسات والنشر ،طٔ ،بٌروت ٕٓٓٓ :ص ٗ. 77 – 7
(ٕ) م  .ن .ٕٔ :
(ٖ) تنظر :مجلة األقبلم .99 :ٔ989 ،9 :
.
(ٗ) ٌنظر :م .ن.9٘ :ٔ988 ،ٔ :
.
(٘) مقدمة ( إذا األٌام أؼسقت ) .ٔ٘ ،ٖٔ :
( )ٙتنظر :مجلة األقبلم . 9ٕ: ٔ988 ،ٔ :
ٔ9
ٔ9

( )7م .ن  :العدد نفسه .9ٕ :
.
( )8تنظر :مقدمة ( إذا األٌام أؼسقت ) . ٗ7
.
( )9مجلة األقبلم .ٙٔ :ٔ987 ،7 :
.
(ٓٔ) م .ن. 89 :ٔ989 ،ٔ :
.
(ٔٔ) م .ن.٘8 :ٔ987 ،7 :
.
(ٕٔ) م .ن.9ٔ :ٔ988 ،ٔ :
(ٖٔ) م .ن. ٘8 : ٔ987 ،7 :
.
(ٗٔ) م .ن :العدد نفسه.ٙٓ :
(٘ٔ) مقدمة ( إذا األٌام أؼسقت ) ٓٔ . ٕٔ :
.
( )ٔٙمجلة األقبلم .ٔٓٔ ،99،98 :ٔ989 ،9 :
.
( )ٔ7مقدمة ( إذا األٌام أؼسقت ). ٗٔ :
.
( )ٔ9( )ٔ8مجلة األقبلم .٘9 ،٘8 :ٔ989 ،7 :
(ٕٓ) نشرت بعض القصص فً حٌاتها وبعد رحٌلها ،وما زال قسم
منها مخطوطا ،تنظر  :مقدمة ( إذا األٌام أؼسقت ) . 7٘ ،ٕٙ ،ٙٓ :
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الغروب األخٌر على شفق المدٌنة*
( الى روح أستاذتً حٌاة شرارة )
فاروق سلوم
لم ٌتبق سوى األفق والخطوات
على سطح منزلنا..
ـ األصح على سطح منزلك األولً ـ هناك
..منزل فً أقاصً العراق..وان لم نكن فً األقاصً
..وان لم نكن ؼٌر منفٌٌن
من هلع  ..واعتزال
وذل ..من الفقر ..ذل العٌال ..
ولم ٌتبق كما تذكرٌن على السطح سوى خطوتٌن
فقد أؼلقوا كل أفق  ..وكل فضاء
وفٌما الرصاص وفٌما الشظاٌا
وقد أؼسقت  ..مرة اثر مرة
كل أٌامنا  ..وتؤملت أنت وقلت  :ابتكر قصة
ثم ؼادر فؤن النهاٌات ال تعتذر ألحد
ٌوم ال تعرؾ األم ابنتها والولد
الم ارو ذلك فً روح أٌامنا الماضٌات
وقد أؼسقت ٌا صدٌقً
كان وجهك ٌشحب  ..سٌدتً
أنت فً باحة الدار ووجهً ٌبصر شمس العراق
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تؽادر أفق الؽروب ..
وكنا نعد الحقابب  ..اي حقابب ،
كنا نعد لهاث النهاٌات
فٌما تؽٌب قلٌبل على األفق شمس ببلدي
وكان الرصاص كثٌفا .
الرصاص كثٌفا ..
والشمس تؽرب فٌما تمدٌن
كفك كٌما نصور آخر شمس تؽٌب..
ألنا سنهرب  (..قلنا سنرحل ) فً فجر ٌوم قرٌب
ونؤخذ آخر هذا الؽروب
وآخر قداّحة فً الحدٌقة
وآخر ظل على مدخل الدار
ألقته تلك الجهنمٌة التً لوحتها السنٌن
سنؤخذ آخرة المفردات..
وٌهتز بٌن ٌدٌك منظر ذاك الؽروب
تتكتك بٌن ٌدٌك مراٌا
وتهبط من برجها الشمس خوؾ الرصاص
لمن كل هذا الرصاص
لمن كل هذا الذي تسفحون على عتبة الدار
من نذر  ..وضحاٌا
كؤنك قبل تموتٌن كنت كتبت النهاٌات
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فً صورة االنهٌار..
فً صورة الموت
إذ أنبؤتنً به الكلمات الٌتٌمة..
هذه الصفحات التً تكتبٌن هً اآلن بٌن الٌدٌن
هً اآلن فً ملجؤ الهاربٌن
الى مدن الثلج ..تبكً وترمً تفاصٌلها للنهار
هً اآلن من كل كؾ تؽادر
كٌما تل ّقفها كؾ منكسر أو صدٌق
كؤن البساطة فً عروة الكلمات الملؽزة القول
كنت كتبت لنا ان نصور آخر هذا الؽروب
إذن سٌدة السنوات التً أؼسقت
هذه ألؾ صورة
وألؾ رصاصة
وألؾ بكاء
هذه صورة الطلقاء
وقد منحوا كل أبنابهم عنؾ هذا الببلء
هذه صورة الطلقاء
وهً فً صورة الشمس حٌن تؽٌب
وأبناإهم ٌنهبون النجوم على حافة اللٌل
حٌث تنام المدٌنة فً منزل النببلء
هم الطلقاء الذٌن ٌذوبون من هلع
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لو تبقى نبٌل على صهوة األفق
أو عند وجه المؽٌب
وها أنت تستعجلٌن الؽروب
لنرسم فً كامرات الرحٌل
الؽروب األخٌر
إلٌك إذن سٌدة السنوات التً أؼسقت
صورة الؽسق السومري
ولكننا لم نكن مثلما كنت
او مثلما اخترت  ..كٌؾ نموت
 ..تخٌر واحدنا أن ٌموت..
خبلل الحٌاة !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* فً القصٌدة استعارات من رواٌة الراحلة حٌاة شرارة ( إذا األٌام
أؼسقت ) والتً صدرت بعد ان وضعت حٌاة نهاٌة لحٌاتها هً وابنتها
جراء ما عانته تحت سلطة الموت .
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بمناسبة مرور عشر سنوات على انتحار الكاتبة وأستاذة
األدب الروسً فً كلٌة اللغات – جامعة بغداد الدكتورة حٌاة
شرارة وابنتها مها
بلقٌس شرارة من لندن :
مرّ عقد كان أول ٌوم من شهر آب عام ٌ ،ٔ997وما محرقا بحرارته
عندما ؼادرت حٌاة شرارة بؽداد إلى األبد ،كان ٌوما ّ
هز كٌاننا و قٌمنا،
وأحرقتنا شمس الفراق بحرارتها ،ولم تخلؾ إال الشهقة واللوعة فً
استٌعاب هول الخسارة .كانت خسارة انعكست ظبللها على محبٌها
وشملت حتى تبلمذتها ،فوضعوا الفتة حداد فً مدخل كلٌة اآلداب،
معبرٌن بها عن عمق الفقدان الذي سببه رحٌلها عنهم .لم نكن نعلم
برحٌل « حٌاة » عنا ذلك الٌوم حتى المساء ،عندما لفنا اللٌل بعتمته،
وجمعنا زوجً رفعة الجادرجً فً ؼرفة تطل على نهر التاٌمز فً
لندن ،وقال لنا موجها كبلمه لً ولشقٌقتً مرٌم وزوجها جٌم :
لقد جمعتكم هذا المساء ألخبركم بخبر مإلم جدا بالنسبة لً ولكم،
وتوقؾ لحظة عن الكبلم ،ساد صمت ؼرٌب ،آذان صاؼٌة ،عٌون
محدقة ،ما الذي سٌقوله لنا ! بلع رفعة لعابه ،ونحن باالنتظار !!
احتبست الكلمات بٌن شفتٌه ،شعرت بمعاناته ،أحسست أنه ٌحمل عببا
ثقٌبل ،ال ٌدري كٌؾ ٌتخلص منه !! طال الصمت ،ونحن ال زلنا آذانا
صامتة وعٌونا محدقة ،ثم أردؾ قاببل بجرأة  :توفٌت « حٌاة » هذا
الٌوم ،ساد الصمت ثانٌة وهٌمن الوجوم علٌنا ،انفلتت كلمتان من بٌن
شفتًّ  :سكتة قلبٌة ؟ لم ٌرد علًّ  ،توقؾ قلٌبل متنهدا بعمق ،ثم استرسل
فً إكمال جملته ،لقد أنهت حٌاتها!! كما أنهت ابنتها مها حٌاتها أٌضا !!
ولماذا و كؤن قنبلة حارقة سقطت بٌننا ،وانقلبت إلى صراخ من األسبلة
الحابرة ،كٌؾ ولِ َم انتحرتا ؟ صمت رفعة عن الكبلم ثانٌة ،شعرت
باالختناق ،و انهالت الدموع من عٌنً ،وأنا أصرخ لماذا ؟ بٌن الدمـوع
المتدفقة ،أجاب رفعة :ال ندري !! ثم رفع سماعة التلفون وفاجؤنً عندما
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قال ألخً إبراهٌم  :هذه بلقٌس تكلم معها ،تملكتنً الحٌرة ،ال أدري
ُ
سٌطرت على
كٌؾ أفاتحه بهذا الخبر المفجع ! انه بعٌد عنا فً بٌروت.
أعصابً ،وسمعت صوتً ٌردد  :ال ادري كٌؾ أخبرك ٌا إبراهٌم
بالفاجعة التً حلت بنا ...لقد فقدنا « حٌاة » !! ساد حاجز من الصمت
الرهٌب بٌننا ،لم ٌنبس بكلمة ،فؤضفت وكؤن صمته شجعنً على
االستمرار ،كما فقدنا ابنتها مها !! لم اسمع إال صدى كلماتهٌ ،ردد :
نكبة ،نكبة ،نكبة ! وانفجرت باكٌة بؤعلى صوتً ،نعم إنها نكبة حلت
بعابلتنا ،سحبت أختً مرٌم بسرعة خاطفة التلفون من ٌدي ،واستمرت
فً الكبلم و أنا أصرخ و أتساءل والدموع تنساب من عٌنً لِ َم مها ؟ ال
زالت مها ،زهرة فً عنفوان شبابها ،إنها روح الربٌع المتفتح ،وؼصن
ؼض أجتث قبل أوانه !! لِ َم احترقت وتبلشت بهذه السرعة ؟! لما
.
انطفؤت جذوة الحٌاة فجؤة ؟! أهذا مصٌر شابة فً مقتبل العمر؟ .
عوت رٌاح الجزع فً داخلً ،وتمطت األفكار السوداء بفحٌحها تلتهم
ما تبقى من مساحاته ،أسابل نفسً فً ذلك اللٌل الطوٌل وأرد علٌها  :ما
الذي حدث « لحٌاة » لتقدم على إنهاء حٌاتها ؟ ما الذي حدث لتلك
الروح المتطلعة إلى المستقبل ولِ َم تمزقت أحبلمها وتبلشت إلى األبد !!
مرّ طٌؾ من صور حملتها معً فً ؼربتً ،حدٌقة دارها التً كنا
نشرب الشاي بها تحت شجر التفاح وعرٌش العنب ،تطوقنا رابحة
األزهار ،وزقزقة العصافٌر عندما تؤوي فً المساء إلى حدٌقة الدار،
الدار التً خلت من أهلها ،وخٌم الصمت علٌها فً ذلك الٌوم ،وطؤطؤت
.
األشجار رإوسها وانحنت األوراد مودعة نعشٌهما .
مرّ عقد على تلك اللٌلة ،التً ظلت األسبلة تدور فً ذهنً حتى انببلج
الفجر ،أسابل نفسً لماذا ؟ ولِ َم ؟ وفً الصباح مسكت القلم محاولة
تخفٌؾ الجرح الذي أحدثته مؤساة وفاتها ،وكتبت تعزٌة عنها ،كانت هً
المرة األولى التً أكتب بها ،فقد كانت السبب فً أن تتفجر عواطفً
الملتهبة ولم أجد فً تخفٌفها إال بالكتابة .
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مرّ عقد انهارت خبلله استبدادٌة الحاكم المطلق فً العراق ،الذي كان
سببا فً جعل حٌاتها وحٌاة أهل العراق مسلسبل من الخوؾ والرعب،
الذي صورت بعض فصوله فً رواٌتها ( إذا األٌام أؼسقت ) .وبثت ما
فً أعماقها من وجع وجزع وخوؾ على صفحات الورق األبٌض،
.
فبرزت فصوال من الرعب الذي اجتاح العراق .
جلسنا بعد سنوات فً الؽرفة نفسها ،الؽرفة المطلة على نهر التاٌمز،
نشاهد من خبلل التلفاز ،الجماهٌر فً بؽداد وهً تضرب رأس تمثال
الطاؼٌة الذي شوه نفسٌة شعب بكامله ،بالترهٌب والحرمان والعنؾ
والقتل .لم نكن نتصور أننا سنشاهد فً ٌوم ما سقوط ذلك الطاؼٌة،
ونهاٌة حكمه ،تمنٌت أن تكون « حٌاة » بٌننا فً تلك اللحظة لتفرح كما
فرحنا .
و لكن ما أقصر تلك الفرحة ،التً لم تطل إال بضع ساعات ،حتى بدأت
بؽداد تنزؾ أمام أعٌننا ،وتستباح كما استباحها هوالكو منذ سبعة قرون
ونصؾ !! فكسرت ونهبت آثار متاحفها ودمر تراثها ،واندلعت ألسنة
النار فً مكتباتها وأحرقت وثابق الدوابر والمإسسات ،وكؤن التارٌخ
ٌعٌد نفسه عندما دمرت مكتبة دار الحكمة فً بؽداد منذ قرون !! .
لكن رؼم استباحة بؽداد ،ظل الناس مستبشرٌن ،فقد تخلصوا من
.
الكابوس الذي كان جاثما على صدورهم ،خانقا آمالهم وأحبلمهم .
وانطلقت فً العراق عشرات الصحؾ واألحزاب ،وانعقدت المإتمرات،
بؤنواعها و أشكالها ،وظهرت شخصٌات ووجوه جدٌدة على المسرح،
بعد انهٌار عرش صدام ،ولكن ظهرت أٌضا عروش جدٌدة بؤسماء
جدٌدة ،وانقلبت بعضها إلى إثارة النعرة الطابفٌة والعرقٌة وإالثنٌة
والعشابرٌة ،فاستبدلت الموجة الشمولٌة بموجة أصولٌة ،من خبلل
الفضابٌات واإلذاعات والصحؾ .لقد حسبنا أن الطابفٌة والعرقٌة
والعشابرٌة قد انمحت فً عراقنا الذي نشؤنا و ترعرعنا فٌه ! فلن
تعرؾ « حٌاة » عراق الٌوم ،فهو عراق بعٌد ،ؼرٌــــب عن أفـــكارها
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وتطلعاتها التً ناضلت من أجلها طٌلة حٌاتها .إذ أن العقلٌة التً تكمن
خلفها هً عقلٌة صدام حسٌن المتؤصلة فً استبصال اآلخر .فالتسوٌات
والتنازل ٌعنٌان الخسارة .وأصبح الدٌن سلعة ٌباع فً المزادٌ ،زاٌد
علٌه رجال ملٌشٌات ملثمة الوجوه ،انبعثت وتكاثرت واستشرت كما
ٌستشري السرطان فً الجسم العلٌلٌ .قتلون باسم الدٌن على الهوٌة كما
كان ٌقتل صدام حسٌن باسم البعث والقومٌة العربٌة .أصبح عراق الٌوم
نقطة جذب لجمٌع أفكار التطرؾ التً تتواجد بمسمٌات جدٌدة ،مدعمة
وممولة من قبل بعض الدول العربٌة واإلسبلمٌة .وأصبح القتل والذبح
.
والخطؾ على الهوٌة شًء طبٌعً فً العهد الجدٌد!!.
مرّ عقد والعراق ٌمر فً مآسً متواصلة ،فالعلم ٌحارب بقتل أساتذته
وأطباإه وطلبته وعلماإه وخبراإه .واستشرت هجرة العقول من العراق
وأصبحت آفة ال ٌمكن التؽلب علٌها ،تلتهم العقول والضمٌر .مرّ عقد
ؼلب علٌه الحزن فؤذاب الفرح ،عقد لفه دخان الرعب بجناحٌه ،والناس
حٌرى ٌتطلعون إلى السماء علها تشرق شمس األمان فً مدٌنتهم بؽداد .
ال أدري كٌؾ أختصر عقدا كامبل و« حٌاة » تحت حفنة من التراب فً
عتمة القبر الضارٌة .كنت أتمنى زٌارة قبرها بعد سقوط الحاكم الذي
كان سببا فً نهاٌتها المحزنة ،زٌارة مدٌنة بؽداد التً أحبتها ولم
تفارقـها !! مدٌنة بترت أوصالها وقطعت شراٌٌنها ،وهُجّ ر أهلها،
وأؼرقت فً شبلل من الدم !! داكن ،قاتم ،هو الواقع الذي ٌعٌشه الناس،
وال أدري متى ٌعود العراق إلى شاطا األمان!! فؤهل العراق ال زالوا
فً االنتظار...
الخمٌس ٕ آب ٕٓٓ7
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فرادة فً اإلبداع وتع ّدد فً النوع
نبٌل العطٌة
فً األول من آب من عام  ٔ997ؼادرت الحٌاة كاتبة عراقٌة قدٌرة،
وأستاذة جامعٌة بارزة ،تلك هً الدكتورة حٌاة شرارة ،ؼٌر ان مما
ٌإسؾ علٌه أنها فارقت الساحة الثقافٌة بطرٌقة ؼٌر تقلٌدٌة ،وبؤسلوب
مؤساوي هو االنتحار ..لقد كانت حٌاة فً سلوكها االجتماعً ،وتوجهها
الثقافً ،وإنتاجها العلمً ،ورإٌتها الحٌاتٌة ضد النزعة الظبلمٌة مإمنة
باإلنسان ،وحتمٌة انتصاره ،كما كانت مفعمة اإلحساس بالمستقبل
الزاهر ،ولكن الظروؾ وقساوة الطؽٌان ،وثقل الحصار ،كل ذلك
أضعؾ روح المقاومة لدٌها ،وهذا هو الذي كانٌ...متاز إنتاج حٌاة
بالتنوع ،فقد كتبت  :الرواٌة ،القصة ،الدراسة ،المقالة والترجمة ،كما
انها زاولت ( التحقٌق ) ونظمت الشعر ،ومع تعدد المناحً الثقافٌة،
واختبلؾ منابعها سعة فً الثراء ،وعمق فً الؽنى .وظنً فً تفسٌر
هذا ٌرجع الى نشؤتها األدبٌة ،فقد عاشت فً بٌبة ٌإمها الشاعر والقاص
على حد سواء ،وكان والدها المرحوم محمد شرارة نفسه شاعرا كبٌرا
أسمعها الكثٌر من شعره ،كما كان ذا مجلس أدبً عامر ٌحضره عمالقة
الشعر كالجواهري ،السٌاب والبٌاتً .فً هذه األجواء الزاخرة باألدب،
والشعر والثقافة ازدهرت شخصٌتها ونمت ،فؤحبت الشعر وحفظت
عٌونه ،وآمنت بالكتاب وسٌلة إبداعٌة ،وبالثقافة منهجا حٌاتٌا .كان ذلك
منذ نعومة األظفار ،وصؽر الجدابل ،وطراوة العقل ،وطفولة المخٌلة . .
وسمحت الحٌاة لحٌاة ان تسافر الى روسٌا ،بلد الرواٌة والقصة
القصٌرة ،بلد دستوفسكً ،بوشكن ،انطوان تشٌخوؾ ،تولستوي
وؼوركً ،والرعٌل األول من عمالقة الثقافة لدراسة األدب الروسً
عامة وتولستوي خاصة.
حٌاة والدراسات األدبٌة  :وحٌاة دارسة عمٌقة ،ودراستها قابمة على
التحلٌل والؽوص الجــــــــــــاد وراء الظواهر ،وفحص مفردات المنجز
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اإلبداعً بطرٌقة أخاذةٌ .تضح ذلك فً كتابها " تولستوي فنانا " فقد
درست هذا الكاتب الكبٌر بعناٌة تامة ،معبرة عن مقدرة فً االستقصاء،
وجمالٌة فً الطرح ،ونظٌر ذلك كتابها " األدب الروسً فً القرن
التاسع عشر " الذي ٌنطوي على دراسة حٌاة مجموعة من أعاظم
الك ّتاب الروس بشكل جذاب مع تحلٌبلت أدبٌة موضوعٌة لتلك
الشخصٌات .على أن اهتمامها باألدب الروسً لم ٌصرفها عن االلتفات
الى دراسة حٌاة شاعرة كبٌرة هً نازك المبلبكة .فكان كتابها "
صفحات من حٌاة نازك المبلبكة " الصادر ببٌروت سنة ٗ ٔ99دلٌبل
على ذلك !
حٌاة والرواٌــة  :وتؤتً رواٌتها " إذا األٌام أؼسقت " الصادرة بعد
وفاتها بمراجعة وتقدٌم شقٌقتها األدٌبة بلقٌس شرارة لتعبر عن معاناة
األستاذ الجامعً فً ظل النظام السابق ،والمواجهات الحادة التً اضطر
الى خوضها .وعلى الرؼم من " ترهل " هذه الرواٌة ،وإؼراقها بفٌض
من التفاصٌل ؼٌر الضرورٌة ،بمعنى انه كان باإلمكان االقتصاد فً
حجمها مع سبلمة المنهج ،ووضوح الرإٌة ،بٌد أن حٌاة لم تفعل ذلك
لحرصها الشدٌد على إدانة هذا النظام بؤوسع ما ٌمكن من الكلمات،
وأقوى ما تستطٌع ،مفضلة سٌادة النزعة الفوتوؼرافٌة مع اإلٌضاح
المبسط على وجازة األلفاظ ،وابهامٌة المحتوى !
حٌاة والترجمة  :وتعد حٌاة – دون مبالؽة – واحدة من احذق
المترجمٌن العراقٌٌن :سبلمة فً المنهج الترجمً ،ودقة فً نقل النص
مع إضفاء الطابع الحٌوي على النسٌج اللؽوي الجدٌد .وعكست اهتمامها
فً هذا المٌدان ترجمتها كتاب " فن الترجمة " لـ (ك سورٌنٌان) و(س.
فلورٌن) و(فل روسٌلً) الصادر ببؽداد سنة ٌ ٔ979تضمن هذا الكتاب
مجموعة من التجارب الؽنٌة فً حقل الترجمة التً ال ؼنى للقراء عنها،
وفً مقدمتها له أبانت عن مفهومها للترجمة بوصفها علما للتعارؾ،
والتقارب ،والتفاهم والتفاعل بٌن الشـــــــــعوب وثقافاتها ال " مجرد نقل
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أفكار ،بل هً بالدرجة األولى– عملٌة إبداعٌة " .وشبٌه بهذا ترجـــمتها
لـ " تشٌخوؾ بٌن القصة والمسرح " لمجموعة من الكتاب .صدر هذا
الكتاب ببٌروت سنة ٘ ،ٔ97ولؽة هذه الترجمة صافٌة ،وأسلوبها شابق.
حٌاة والمقالة  :وحٌاة مقالٌة ممتازة وأسلوبها فً " المقالة " دال على
ضبلعة وتمكن ،وجُ ّل ما كتبته متعلق برواٌات روسـٌة كرواٌة بوشكن
" ٌفؽٌنً انٌؽن " وتورؼنٌؾ " اآلباء والبنون " وؼوؼول " األرواح
المٌتة " ،الى جانب موضوعات أخرى ،من نحو مقالها عن المرأة بٌن
رواٌتً " زقاق المدق " و" النخلة والجٌران " و" ٌسنٌن من الربوع
العربٌة " وسواها فً المقاالت.
حٌاة والتحقٌق  :ولتوطد علم التحقٌق فً أدبنا العربً ،وتقدٌرا ووفاء
لعبقرٌة والدها فقد حققت كتابه " المتنبً بٌن البطولة واالؼتراب " كما
حققت كتابه " نــــظرات فً تراثنا القومً " .وقد بدت حٌاة فً كبل
العملٌن محققة مقتصدة فً اســــتخدام " الحواشً " فبل ترهل فً
الشرح ،وال إسراؾ فً التعلٌق .وبهذه الطرٌقة انتمت حٌاة الى المدرسة
الحدٌثة التً تعنى بتوثٌق النص ،وكشؾ ؼوامضه باٌجاز ودقة !
حٌاة والشعر  :لٌس ؼرٌبا ان تكتب حٌاة الشعر وقد تربت فً أحضان
بٌبة شعرٌة ،ورعاها شاعر كبٌر هو والدها محمد شرارة .لحٌاة دٌوانان
اثنان هما " قصابد قدٌمة " و" شفق الفجر " لم ٌُنشرا كما أعلمتنا
شقٌقتها بلقٌس .ان أدٌبة مرهفة الحس ،ؼنٌة بالمواهب البد ان تكتب
الشعر الجٌد المفعم بالموسٌقى ،والنؽم العذب ...وأخٌرا لقد خسرت
الساحة األدبٌة العراقٌة والعربٌة أدٌبة ناشطة وظفت قدراتها فً خدمة
الثقافة التقدمٌة وأدبها الحً ،وساهمت بفاعلٌة فً كشؾ إفبلس النظام
الدكتاتوري ،وفضح أسالٌبه ،وممارساته القمعٌة .وبذلك اصطفت الى
جانب كل األدباء الوطنٌٌن ممن جعلوا الكلمة النٌرة هدفهم األسمى .
الذكر الخالد لحٌاة شرارة !
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من أشعل النار فٌها
سمٌرة الوردي
بخضرة تلك الؽابات وجبالها وبالودٌان وضفاؾ النهرٌن حلمت خارجة
من بطون التارٌخ  ،حاملة أسفارها  .تجوب األرض شرقا وؼربا ال
تحدها حدود ،توق أن تفوز بالعلم ،وأن تتخرج بدرجة عالٌة تإهلها
لبلرتقاء بحٌاتها الى أقصى ما ترٌد ،تحقق حلمها بالرؼم من قسوة
الظروؾ التً أحاطت نشؤتها األولى ،عرفتها كما عرفت أخرٌات من
خبلل وقابع ٌروٌها أبً بفخر واعتزاز ،تنعكس عندي كؤسطورة
رومانسٌة ُتصٌػ حٌاتً ،كان معجبا بكثٌر من النساء اللواتً كسرن
قٌودهن لٌكن قدوة ومثاال ٌحتذى بهن فً بناء ثقافة ووعً مجتمعهن
كروزا لوكسمبرغ وجان داركٌ ،فتخر بنسابنا اللواتً ساهمن كالرجال
فً العمل السٌاسً والثقافًٌ ،ذكرهن أمامً وكؤنه ٌتمنى أن أكون
مثلهن ،كثٌرا من النسوة المناضبلت عرفتهن بوعً دون أن أراهن أو
قد أكون شاهدتهن فً محفل وظلت ذكراهن عالقة فً خٌالً على مر
السنٌن .كثٌرا ما تردد فً داخلً اسم حٌاة شرارة ،ال أدرك ما لذي
ٌربطنً بها ،أعرفها وال أعرفها حتى عثرت فً ٌوم من األٌام على
كتاب لها فً النقد مترجم عن الروسٌة ،وجهها ألٌؾ فً ناظري ،وكؤنً
أعرفها منذ زمن طوٌل ،وما إن قرأت سٌرتها حتى وجدت أن ما
ٌربطنً بها أشٌاء كثٌرة ،مرت سنون مثقبلت بالدم والجوع والؽضب
وسمعت خبرا لم أصدقه فً حٌنها ،األدٌبة الكبٌرة والتً نالت الدكتوراه
بجهودها وذكابها وتبوأت مكانة علمٌة راقٌة تنتحر حرقا وتحرق معها
ابنتٌها ،وٌشاء القدر أن تنجو إحدى البنتٌن .مر الخبر مرور الكرام وكل
عراقً مُحمّل بهمه .أدركت حٌنها أن حٌاة أُحْ رقت وابنتٌها ولم تنتحر
كما أراد الطؽاة إٌهام الناس .المنتحر شخص ضعٌؾ مرٌض نفسٌا أما
حٌاة فهً تلك المناضلة الجسور التً ال تحنٌها المحن وال تذلها
المصاعب ،ومرت السنون وإذا بً أجد كتابا لها تحت عنوان ( إذا
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األٌام أؼسقت ) كتاب جسدت فٌه حٌاة المؤساة الحقٌقٌة التً وقع الشعب
العراقً تحت وطؤتها والتً لم ٌدركها إخواننا العرب ،ألنهم لم ٌذوقوها
بالرؼم من رداءة حكامهم وقسوتهم ،جسدت فٌه ممارسات القمع الٌومٌة
التً مارسها النظام إلذالل الناس فً لقمتهم الٌومٌةَ .من من إخواننا
العرب أدرك ما عاناه العراقٌون بكل فباتهم من ذل ومهانة فً أدق
طوابٌر على المخابز التً قد
تفاصٌل حٌاتهم ابتداء من وقوفهم فجرا
َ
ٌظفرون منها بؤرؼفة معدودة وقد ٌرجعون خاببٌن ٌقضون ٌومهم بقدرة
قادر انتها َء بمسابهم المظلم البارد .
بٌن ٌدي الطبعة الثانٌة من الكتاب فً عام ٕٕٓٓ والمقدمة كتبت عام
 ٔ999أي قبل سقوط النظام بؤربعة أعوام وكان موتها فً ٔ آب عام
 ،ٔ997إشاعات كثٌرة روجت قبل انتحار حٌاة كقتل امرأة ألبنابها ألنها
لم تجد ما تطعمهم ،وبٌع امرأة ألبنابها كً ٌستطٌعوا مؤل بطونهم .من
عاش تلك الفترة ال ٌستؽرب من هذه اإلشاعات بل األدهى أصاب بعض
الناس القلق والخوؾ من أن ٌموتوا فبل ٌجد أهالٌهم ثمنا ألكفانهم .حتى
لو افترضنا جدال إنها انتحرت فهل ٌعقل أن تقتل ابنتٌها بتلك الطرٌقة
الجنونٌة التً ال مثٌل لها فً قسوتها وهً المثقفة الحالمة المترجمة
ألرق شعراء وأدباء األدب الروسً  ،لماذا تختار الحرق وهو األقسى
بٌن طرق االنتحار وال تختار الموت بالسم مثبل  ،وكٌؾ أحرقت ابنتٌها
وأحرقت نفسها لتنجو إحدى البنتٌن بعد ذلك  ،أسبلة كثار ال تجد جوابا ،
كل من وصل لسدة الحكم مجد قتبله واألصح شهداءه وأقٌمت مراكز
وهٌؤت ومحارٌب لهم وكؤنهم فً كون آخر ولٌس كل العراقٌٌن شهداء
بؤٌدي النظام وجبلوزته  ،فمن سٌمجد حٌاة شرارة وٌبنً محرابا لها .

٘ٓٔ

اسم الكتاب  :إذا األٌام أغسقت
المؤلفة  :حٌاة شرارة
إصدار :المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر

قراءة :معد فٌاض
لٌس بمقدور احد ان ٌتناول رواٌة الدكتورة حٌاة شرارة ( إذا األٌام
أؼسقت ) باعتبارها انجازا فنٌا وحسب فهً باالضافة الى ذلك تنطوي
على جانبٌن مهمٌن للؽاٌة ،األول باعتبارها وثٌقة تتحدث عن مرحلة
مهمة من التارٌخ العراقً المعاصر ،والثانً ان هذه الرواٌة هً األولى
بٌن األعمال اإلبداعٌة العراقٌة التً تعلن عن موقؾ واضح وصرٌح
لكل ما حدث وما ٌحدث ،بل وما سٌحدث فً العراق منذ ما قبل الحرب
العراقٌة ـ اإلٌرانٌة مرورا بحرب الخلٌج الثانٌة ومرحلة الحصار الذي
ال ٌزال ٌعٌشه العراقٌون ،لكن من المهم جدا أال ٌقع الناقد فً خطؤ
.
جسٌم وٌعد الرواٌة سٌرة ذاتٌة للمإلفة .
وعلٌنا ان نذكر قبل الدخول الى عالم الرواٌة والمقدمة التً كتبتها
شقٌقتها بلقٌس شرارة ان هذه الرواٌة صدرت بعد عامٌن من رحٌل
مإلفتها الدكتورة حٌاة شرارة التً انتحرت مع ابنتها الكبٌرة ،بٌنما تم
إنقاذ البنت الصؽرى .
وكان هذا الخبر وحده دلٌبل كافٌا ومعبرا عما ٌجري فً بؽداد وصورة
عن مدى الضؽوط النفسٌة التً ٌتعرض لها الناس هناك والمثقفون
الملتزمون خاصة التً دفعت بالدكتورة شرارة الى هذا الموقؾ ورحت
أتذكر هذه األكادٌمٌة الجادة التً كنا نسارع الخطى لحضور
.
محاضراتها القٌمة ٌوم كنا طلبة فً جامعة بؽداد .
بعد رحٌلها تمكنت شقٌقتها ،بلقٌس شرارة من إخراج مإلفاتها
المخطوطة وكانت رواٌة (إذا األٌام أؼسقت) واحدة منها ولتتمكن من
نشرها وهً بذلك قدمت جهدا نبٌبل للقارئ العربً ،تـقول شقٌقتها بلقٌس
فً التقدٌم للرواٌة « لقد مضى أكثر من عامٌن على فقداننا الشقٌقة حٌاة
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وابنتها مها ،وأصبح الجرح العمٌق على وشك االندمال ،وؼطته ؼشاوة
الزمن واألحداث برمادها .شعرت ان هذه الفجوة الزمنٌة جعلتنً قادرة
على قراءة رواٌتها ( إذا األٌام أؼسقت ) متجردة من أحداث الرواٌة .
ٌنقسم الكتاب الذي ضم الرواٌة الى قسمٌن األول المقدمة التً كتبتها
شقٌقتها بلقٌس شرارة والتً تمتد على ٗ ٙصفحة لم تقم او تتطرق
خبللها الى البناء الفنً للرواٌة ،بل تكمن أهمٌة هذه المقدمة فً السرد
التارٌخً الذي ٌعرفنا عن قرب على السٌرة الحٌاتٌة للمإلفة حٌاة شرارة
وعابلتها واألحداث التارٌخٌة والسٌاسٌة التً مرت بهذه العابلة التً
تتحدر أصولها من لبنان وهً عابلة سٌاسٌة أدبٌة معروفة فً مدٌنتً
النجؾ وبؽداد ،وتتناول ضمنا األوضاع االجتماعٌة والثقافٌة والسٌاسٌة
فً العراق كاشفة النقاب عن المجالس األدبٌة التً كانت تعقد فً دار
شرارة والتً كان بعض روادها بدر شاكر السٌاب ولمٌعة عباس عمارة
ونازك المبلبكة وؼٌرهم من رواد األدب العربً الحدٌث ورواد الفكر
السٌاسً الٌساري اٌضا وهذه المقدمة على أهمٌة ما تتناوله من أحداث
فإنها تكشؾ بالدرجة األولى عن التكوٌن الثقافً الذي نشؤت خبلله حٌاة
شرارة .
تتطرق المقدمة الى شًء من التفصٌل عن حٌاة المإلفة كجزء من
التعرٌؾ بها وبالظروؾ التً أحاطتها فهً تشٌر الى ابتعاد حٌاة شرارة
عن العمل السٌاسً منذ عودتها من موسكو الى بؽداد عام  ٔ9ٙ9بعد
ان حصلت على شهادة الدكتوراه حول (تولستوي فنانا) ومن ثم زواجها
من الدكتور محمد صالح سمٌسم الذي تعرض فً ما بعد لبلعتقال من
قبل أجهزة األمن فً العراق ثم نقل حٌاة شرارة من كلٌة اآلداب فً
جامعة بؽداد الى احدى دوابر وزارة الصناعة لتعمل كمترجمة فً مدٌنة
الدٌوانٌة بجنوب العراق لرفضها االنتساب لحزب البعث الحاكم ومن ثم
الرحٌل المفاجا لزوجها الذي ترك فراؼا كبٌرا فً حٌاتها وحٌاة ابنتٌها.
ان المقدمة التً سردتها بلقٌس شرارة تلقً الضوء على الظـروؾ التً
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كتبت خبللها الدكتورة حٌاة شرارة رواٌتها ) إذا األٌام أؼسقت ) ،كذلك
تجٌب عن األسبلة المبهمة التً دفعت بالكاتبة الى اختٌار االنتحار كحل
مناسب لكل اإلشكاالت التً عاشتها معزولة مع ابنتٌها عن اآلخرٌن
بسبب األوضاع الصعبة فمن بٌن الرسابل التً بعثت بها حٌاة من بؽداد
عام  ٔ988الى شقٌقتها بلقٌس التً كانت تقٌم مع زوجها رفعة
الجادرجً فً الوالٌات المتحدة ،تقول فٌها ،وبعد ان تم رفض أكثر من
طلب لها بالسفر الى خارج العراق « ،كنت أتمنى ان أراك ،أنا ،ومها
وزٌنب فً العطلة وكانتا تحسبان األٌام الباقٌة ،لكن جاء الرفض على
ؼٌر ما توقعنا وقضٌنا ٌوما حزٌنا عند استبلم الجواب » ،وفً رسالة
أخرى فً أواسط التسعٌنات ترسم وباختصار صورة واضحة عن
عزلتها وابنتٌها عن الحٌاة العامة فً بؽداد تقول « نحن نتمتع بالطبٌعة
.
بالتمشً على السطح العالً فً البٌت ومراقبة الؽروب ».
حوارات ذاتٌة عندما شعرت حٌاة شرارة بعبثٌة بقابها فً العمل
الجامعً حاولت الحصول على التقاعد وذلك عام  ٔ99ٙوكنوع من
ممارسة الضؽوط علٌها رفض طلبها لهذا انقطعت عن الذهاب الى
الجامعة واعتبرت مستقٌلة .هكذا تصؾ بلقٌس األشهر األخٌرة فً حٌاة
شقٌقتها التً كانت تبعد عنها آالؾ األمٌال فتقول  :قدمت حٌاة عندبذ
عرٌضة موجهة الى ربٌس الجمهورٌة طالبة السماح لها بالسفر
والبنتٌها اللتٌن ال ٌسمح لهما بالسفر ببل محرم وبعد ان قدمت العرٌضة
الى الجهات المختصة طلب منها إعادة كتابة العرٌضة بشكل ابتهال
وتضرع للربٌس ولٌس كحق من حقوقها ،فرفضت حٌاة تقدٌم مثل هذا
الطلب الذي اعتبرته اهانة لها ولحقها ولكرامتها ،كؤن كل حق من
حقوق الفرد أصبح هبة او مكرمة ،وشعرت بعجز أمام سور شاهق،
طوقها وأحاطها من كل صوب مشٌرة الى إنها ( حٌاة ) « أحست إنها
أمام منعطؾ الهاوٌة عندما فقدت الحٌاة مؽزاها وهدفها ،ولم ٌبق أمامها
إال الهرب والتخلص منها وإطفاء جذوتها » .
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ان رواٌة ( إذا األٌام أؼسقت ) لعلها هً األكثر أهمٌة التً ترسم صورة
واضحة عن العراق فً وضعه الراهن من ؼٌر ان تتحول الى عمل
توثٌقً وان كانت توثق لمجمل الفعالٌات الحٌاتٌة عامة وللحٌاة الجامعٌة
خاصة وتتعدى ذلك الستشراؾ المستقبل بوضوح .لقد صدرت وعلى
حد علمً رواٌتان اثر األحداث التً عاشها العراق بعد حرب الخلٌج
الثانٌة ،األولى للكاتبة ابتسام عبد هللا وبعنوان (مطر اسود) التً تناولت
فٌها ظروؾ العراق تحت مطرقة القصؾ المدفعً والصاروخً
مستعرضة وبؤسلوب ٌشبه التسجٌل الٌومً حٌاة الناس خبلل تلك
الظروؾ وافتقرت تلك الرواٌة للجرأة بسبب ان الكاتبة تعٌش داخل
العراق وهً تحت مطرقة النظام األمنً الشدٌد المفروض هناك مثلما
هو معروؾ الذي ٌمنع الكتابة بحرٌة عن األوضاع السابدة كما أرادت
الكاتبة ابتسام عبد هللا الحفاظ على العنصر الفنً والتركٌز على سرد
.
تفاصٌل حٌاة األبطال خبلل أٌام القصؾ .
أما الرواٌة الثانٌة فهً ( المسرات واألوجاع ) للكاتب فإاد التكرلً التً
جاءت فٌها ظروؾ الحرب العراقٌة ـ اإلٌرانٌة هامشٌة وؼٌر أساسٌة
عندما تطرق المإلؾ لحٌاة الشاب ؼسان الذي ٌلقى مصرعه فً
الحرب ،ؼٌر هذا كنا دابما نتساءل عن سبب عدم ظهور رواٌة تتناسب
.
وحجم األحداث الجسٌمة التً مرت وما زالت بالعراق.
وتؤتً رواٌة حٌاة شرارة ( إذا األٌام أؼسقت ) وبكل أحداثها لتجٌب عن
هذا التساإل من خبلل اختٌارها لشرٌحة مثقفة من المجتمع العراقً أال
وهً شرٌحة األكادٌمٌٌن من أساتذة جامعة بؽداد ومعاناتهم من عموم
اإلحداث بدءا بالخراب العلمً المنظم الذي فرضته أجهزة النظام سواء
عن طرٌق قبول الطلبة ؼٌر المستحقٌن للدراسة الجامعٌة سوى أنهم
منتسبون لؤلجهزة األمنٌة أو لتنظٌمات الحزب الحاكم ومن ثم التسٌب
بسبب مظاهرات التؤٌٌد التً تفرض على األساتذة والطلبة ترك مواقعهم
الدراسٌة والخروج الى الشوارع والمشاركة اإلجبارٌة فً معـــــسكرات
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التدرٌب الصٌفٌة القاسٌة التً تشبه الى حد كبٌر أجواء معسكرات
..
التعذٌب .
لقد تحركت المإلفة فً مساحة تعرفها جٌدا ،فً مٌدان اكتشفته بدقة
وبكل تفاصٌله واعنً المٌدان الجامعً فكانت جامعة بؽداد هً المحور
الموقعً لؤلحداث وبدقة كلٌة اآلداب العرٌقة وان كانت المإلفة ال
تسمٌها بوضوح ،بل تقودنا إلٌها من خبلل عدد من الدالبل واإلشارات
اإلٌحابٌة وهً بذلك تكون كمن اختار ساحة القتال التً تمكنها من
السٌطرة على مجرٌات األمور وأحداث الرواٌة من جهة والنقطة التً
تنطلق منها الى بقٌة االتجاهات سواء من خبلل الطلبة او الدخول الى
حٌاة األساتذة وتشعب عبلقاتهم سواء العابلٌة منها أو عبلقاتهم بالطلبة،
وبتعٌٌنها موقع األحداث الربٌسٌة فً الرواٌة تكون حٌاة شرارة قد
حددت بالضبط ما ترٌده ورسمت بدقة خطوط التقاطع واالتصال بٌن
الشخوص واألمكنة ،وبٌن الشخوص أنفسهم متخذة من االسترجـــاعات
( الفبلش باك ) كخلفٌة تتٌح لها التحرك وبصورة مطلقة فً المسافات
الزمنٌة الماضٌة .أن القارئ ألٌة رواٌة سوؾ ٌستطٌع ان ٌحدد ولو
بصورة نسبٌة شخصٌة المإلؾ المتوارٌة أو المعلنة داخل احد أبطال
رواٌته وإذا سلمنا بهذا المفهوم فإننا ٌمكننا القول ان حٌاة شرارة المإلفة
موجودة على مدى أحداث الرواٌة فً شخصٌة الدكتور نعمان ،وإذا ما
قارنا بٌن مواصفاته الشخصٌة فً الرواٌة و مواصفات الدكتورة حٌاة
شرارة فسنجد هناك الكثٌر من الصفات المتشابهة التً تربط بٌنهما مثل
الجدٌة األكادٌمٌة ،االنضباط فً مواعٌد المحاضرات ،الحرص العلمً،
االنجازات اإلبداعٌة والمإلفات التً وضعها الدكتور نعمان فً الرواٌة
وحٌاة شرارة فً الواقع ،الحـس اإلنسانً العالً فً النظر لؤلمور
الخاصة والعامة وتعاملهما مع األحداث العامة والخاصة ،إذ وضعت
المإلفة شخصٌة الدكتور نعمان لتقول من خبللها آراءها هً ولٌس آراء
شخص آخر أي إنها لم تتعامل مع هذه الشخصٌة بتجرد ولــــكن بانحٌاز
ٓٔٔ

تام ومع ذلك لم تظهر هذه الشخصٌة على إنها اٌجابٌة تماما وتحٌل
أسباب إخفاقاته للظروؾ العامة المحٌطة والمإثرة علٌه ولكن لٌس
بدرجة تؤثٌرها على اآلخرٌن الذٌن تنازل ؼالبٌتهم عن مبادبهم العلمٌة
واألخبلقٌة وانساقوا للظروؾ لتمشٌة حٌاتهم أو للوصول الى مواقع
ومناصب هم لٌسوا جدٌرٌن بها أمثال شخصٌتً العمٌد وربٌس القسم فً
الكلٌة .ففً حوار ذاتً ( مونولوج ) ٌنتقد خبلله نعمان تصرفاته
وخضوعه للخوؾ من السلطة ،والسلطة هنا تتمثل بشخصٌة العمٌد،
ٌستعرض صورته المنافقة فً الخروج فً مظاهرات التؤٌٌد للنظام وان
كان ؼالبا ما ٌتهرب من هذه المظاهرات ،سواء خلسة فً الشارع أو
ٌؽلق علٌه باب ؼرفته لٌوحً بعدم وجوده فً الكلٌة ،أو بإعطاء ربٌس
القسم درجة ال ٌستحقها فً التقٌٌم على بحث الترقٌة الجامعٌة أو حتى
بإعطاء الطلبة درجات نجاح ال ٌستحقونها بضؽط من العمادة ،أسوق
هذه األمثلة للتؤكٌد للمإلفة رؼم اتخاذها الدكتور نعمان كشخصٌة رواٌة
أو عاكسة آلرابها إال إنها لم تظهرها مثالٌة ،بل هً شخصٌة إنسانٌة
فٌها ما فً اي إنسان ومهما كان قوٌا من نقاط الضعؾ والخوؾ خاصة
فً وضع تكون للقوة ؼٌر المشروعة سٌطرتها مستخدمة التلوٌح بعصا
الطرد من الجامعة أو التشهٌر باألستاذ ابسط مظاهر الرد ضد من
.
ٌسمونهم ؼٌر متعاونٌن مع السلطة .
مكرمات النظام  :امتازت الرواٌة بجرأة طرح األحداث ومناقشتها
بصوت عال رؼم تكرار جملة « للحٌطان آذان » لمرات عدة فً
حوارات األساتذة مع بعضهم ،وال ادري أن كان لً الحق فً الذهاب
الستنتاج مفاده ان المإلفة عندما أقدمت على كتابة ( إذا األٌام أؼسقت )
كانت على ٌقٌن بؤنها لن تنشر داخل العراق وهً موجودة هناك ،أو أنها
كتبتها وتركت موضوع نشرها للظروؾ المقبلة واحد تلك الظروؾ هو
سفرها مع ابنتٌها واإلقامة خارج العراق ،وفً أسوأها النهاٌة التراجٌدٌة
التً انتهت إلٌها المإلفة وهً نهاٌة ال تتناســـب مع أفكار الدكتورة حٌاة
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شرارة خاصة لمن عرفها عن قرب إذ أحٌطت هذه النهاٌة بكثٌر من
الؽموض والشكوك حول ما إذا كانت الدكتورة حٌاة شرارة قد اختارت
هذا المصٌر المفجع أم أن هناك من دبر لها هذا المصٌر .ففً الرواٌة
ٌصر الدكتور نعمان على التقاعد من عمله الجامعً كحل لكل
اإلخفاقات الحٌاتٌة والنفسٌة التً تسببت فٌها األوضاع العامة وكرد
مباشر على الخراب والفساد الذي ٌلحق كل ٌوم بؤرقى المإسسات
التعلٌمٌة والثقافٌة أال وهً الجامعة ومثلما حدث مع المإلفة ٌلقً
الدكتور نعمان ذات النتٌجة وهً رفض طلبه بالحصول على التقاعد
لٌبقى تحت مطرقة النظام السابد رؼما عنه ولم نقرأ أي تلمٌح من بطل
الرواٌة ٌشٌر الى نٌته فً االنتحار أو بعدم تمسكه بالحٌاة بل على
العكس من هذا فإن الدكتور نعمان كان حرٌصا كل الحرص على
استمرار حٌاته سواء بسعادته البٌتٌة وعناٌته بحدٌقة البٌت وتمسكه
بمواعٌد الجمعٌة التعاونٌة التً كانت توفر بعض الحاجات الؽذابٌة
لمنتسبً الدولة رؼم ما ٌشعرون به من إذالل ،ومفردة الذل طالما تتردد
على لسان البطل ،عمٌد الكلٌة الذي ٌعامل األساتذة بذل ،ذل الوقوؾ فً
طوابٌر الجمعٌة التعاونٌة التً ٌتحكم ببوابتها فراش أو ساع ٌعمل فً
الكلٌة ،ذل الوقوؾ فً طابور الهبات المالٌة البسٌطة التً توزعها
الدولة لؤلدباء والكــتاب ،وهً ما أطلق علٌها عدي صدام حسٌن بلفظ الـ
( مكرمة ) التً توزع فً بناٌة اللجنة األولمبٌة قسرا ،إذ تنتظر
العقوبات كل من ال ٌذهب لتســلمها وٌتهم بالتمرد والتعالً ،ثم هناك ذل
المواصبلت ،وذل التجمهر إمام باب ؼرفة ضٌقة الختبار وزن األساتذة
ومن ٌزٌد وزنه عن حدود وضعتها الدولة ٌنقص من راتبه الشهري لمدة
.
عام وحتى ٌحٌن موعد االختبار المقبل .
لقد حاكت الدكتورة حٌاة شرارة عبلقات أبطال رواٌتها بعناٌة بالؽة
مثلما تحٌك امرأة صبورة سجادة قٌمة متحملة اآلالم واعنً آالمها
الروحٌة وأحزانها النبٌلة التً كانت تتفجر فً داخلها ورؼم محــــاولتها
ٕٔٔ
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التً وفقت بها إلظهار صور الخراب والفساد الحٌاتً فً العراق
الراهن لتكون الرواٌة عمبل توثٌقٌا فإن المإلفة لم تضح على اإلطبلق
بالجانب الفنً لبناء الرواٌة ولم تنحز للطرؾ التوثٌقً على حساب الفنً
كما لم تبالػ فً إظهار براعتها الفنٌة على حساب إخفاء الحقابق وهً
فً الوقت ذاته عبرت عن موقؾ عنٌد ونبٌل اٌضا إزاء ما ٌحدث فً
.
مجمل جوانب الحٌاة .
األحداث التً تناولتها رواٌة ( إذا األٌام أؼسقت ) تجسد أمام القارئ
العربً والعراقً خاصة ما ٌحدث للمثقؾ العراقً الٌوم وكم أتمنى أن
تتم ترجمتها للؽة االنجلٌزٌة لٌطلع القارئ الؽربً على هذه الصور
المؤساوٌة لحالة شعب بؤكمله من خبلل تناولها لحٌاة شرٌحة األساتذة
الجامعٌٌن وهً بذلك قدمت جهدا إبداعٌا وتوثٌقٌا تارٌخٌا عجزت
المنظومات السٌاسٌة العراقٌة فً الخارج عن نقله للعالم ،والرواٌة فً
هذا الجانب تقترب كثٌرا من رواٌة جورج اورول (عام ٗ )ٔ98وتعد
رواٌة وثٌقة تستفاد منها منظمات حقوق اإلنسان سواء العربٌة منها أو
العالمٌة ،وكم نتمنى لو اطلع الكتاب والمثقفون العرب على هذه الرواٌة
لٌتراجعوا عن قرارهم بعقد مإتمرهم المقبل فً أحضان النظام الحاكم
فً العراق ،فرواٌة الدكتورة حٌاة شرارة ومن ؼٌر ان تحملها مواقؾ أو
شعارات سٌاسٌة مباشرة هً عمل إبداعً ٌعكس صورة المبدع العراقً
فً ظل نظام القهر والتسلط وحرمان المبدع من حرٌة التعبٌر عن ابسط
مواقفه اإلنسانٌة ازاء ما ٌحدث له ،فهناك آالم تكاد تصرخ داخل
األبطال وبكاء بعضه معلن واآلخر ٌتفجر بصمت ،بكاء ٌقود لفاجعة
الموت وصورته التراجٌدٌة تماما مثل مصٌر المإلفة ذاتها.
الرواٌة :إذا األٌام أؼسقت  /المإلفة :حٌاة شرارة  /إصدار :المإسسة
العربٌة للدراسات والنشر  /تقع فً  ٖٔ7صفحة ذات القطع المتوسط .
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إذا األٌام أغسقت وإذا األحالم تبعثرت
تركً الحمد
« لقد أصبحت بؽداد فرٌسة جرٌحة بؤهلها األذالء المهانٌن حتى فً
الحصول على لقمة عٌش محترمة ،جثث متحركة ،ال إرادة لها ،فبؽداد
تنزؾ ولم ٌبق منها إال جروح متقرحة .ولكن رؼم الجو المشحون
بالرعب والجوع ،ال زالت عٌون الناس ونظراتهم تخفً تحتها معارضة
صامتة ،وتحت ذلك القنوط والٌؤس ٌكمن بركان خامد » ( من مقدمة
بلقٌس شرارة لرواٌة شقٌقتها حٌاة شرارة « إذا األٌام أؼسقت » ،ـ الذي
اخترناه عنوانا لهذه المقالة ـ المإسسة العربٌة للدراسات والنشر،
بٌروت ،ٕٕٓٓ ،ص ٖ .) 7مهما تحدثنا عن العراق ،وما حدث فً
العراق ومن العراق وعلى العراق ،فإنه ال ٌعكس الصورة الحقٌقٌة التً
آلت إلٌها حٌاة اإلنسان فً أرض السواد وما بٌن النهرٌن .نتحدث فً
تحلٌبلتنا عن أشٌاء كثٌرة ،وحول مفاهٌم كبٌرة ،وخطر هذا على ذاك،
وذاك على هذا ،وسٌنارٌوهات ما بعد هذا وذاك ،وننسى فً خضم ذلك
كله اإلنسان نفسه وكٌؾ فعلت به أٌام نحسبها نحن بدورة الفلك،
وٌحسبها العراقً بحسابات ال عبلقة لها بشمس أو قــمر .أنهٌت قراءة
« إذا األٌام أؼسقت » ،ومن قبلها « الؽبلمة » لــــــــــــعالٌة ممدوح،
و« المسرات واألوجاع » لفإاد التكرلً ،و« تل اللحم » لنجم والً،
فؤدركت إلى أي درك سفلً وصل اإلنسان فً العراق ،وأي مآل آلت
إلٌه الشخصٌة العراقٌة ،تلك الشخصٌة المتمردة والفخورة بذاتها .أقارن
بٌن البإس الذي تزخر به هذه الرواٌات ـ الشهادات ،وبٌن ذلك األمل
والحلم والكبرٌاء التً تحدث عنها فاضل العزاوي فً « الروح الحٌة :
جٌل الستٌنات فً العراق » ،أو نجٌب المانع فً « ذكرٌات عمر أكلته
الحروؾ » وؼٌرهما ،فؤكاد أشك أن المُتحدث عنه عراق واحد ،أو هو
.
ذات العراق .
ٗٔٔ

فً ؼابر أٌام ؼسقت ،كان بدر شاكر السٌاب ٌصرخ فً وجه الطؽاة فً
بؽداد قاببل « :الموت فً الشوارع ،والعقم فً المزارع ،وكل ما نحبه
ٌموت ،الماء قٌدوه فً البٌوت ،وألهث الجداول الجفاؾ...أهذه مدٌنتً ؟
جرٌحة القباب ،فٌها ٌهوذا أحمر الثٌابٌ ،سلط الكبلب ،على مهود
إخوتً الصؽار  ...والبٌوت ،تؤكل من لحومهم .وفً القرى تموت
عشتار عطشى ،لٌس فً جبٌنها زهر ،وفً ٌدٌها سلة ثمارها حجر،
ترجم كل زوجة به .وللنخٌل فً شطها عوٌل » ( من قصٌدة مدٌنة
السندباد ) .رحم هللا السٌاب ،فلو كان حٌا الٌوم ،لمات ألؾ مٌتة ومٌتة
قبل أن ٌموت ،فتلك األٌام الؽاسقة التً كان ٌصرخ فً وجهها متمردا
وثابرا ،هً أفضل ألؾ مرة من أٌام الٌوم ،بل وهل تجوز المقارنة ؟ .
والبإس هنا لٌس بإس البحث عن لقمة تسد الرمق ،وأن ٌصبح ذلك
هاجس الجمٌع ،فً ببلد لدٌها من األنهار اثنان ،ومن النفط منابع فً
الشمال والجنوب ،ومن األرض أسودها ،ومن السماء أمطرها .الكل فً
العراق ،إال فبة قلٌلة ؼلبت فبة كثٌرة ،من أستاذ الجامعة حتى أولبك
الذٌن ٌكنسون شوارع الرشٌد وأبً نواس والمتنبًٌ ،بحثون عن لقمة
تسكت صراخ المعدة ،منذ السحر وحتى الؽسق ،وكل ذلك ،مهما كان
قاسٌا ،لٌس فٌه شًء من البإس .البإس فً العراق أصبح بإس الروح
التً أصبحت دون روح ،والحٌاة التً أصبحت دون حٌاة .الخوؾ ٌلؾ
كل شًء بردابه ،ومبلك الموت ٌراقب األنفاس حتى ٌتؤكد من أن ال
نفس إال نفس الزعٌم ،وال خفقة قلب إال وهً تـــــــهتؾ باسم الزعٌم :
« تعاظم الخوؾ فً دواخلهم..لم ٌكن خوفهم ذلك الخوؾ الؽرٌزي الذي
ٌشعر به الحٌوان فً الؽابة..وإنما خوؾ ٌجمد الروح وٌشل األوصال
وٌمٌت الكلمات على الشفاه ،وٌبعث الفزع فً العٌون ،وٌظل المرء
مسمرا فً مكانه ،فً تلك الزاوٌة الضٌقة التً حصر فٌها وال ٌتحرك
منها إال بإرادة ؼٌره » « ،إن القلق والترقب ال ٌضعفان األعصاب
وحدها وإنما ٌبرٌان الروح وٌنهكانها وٌشوشان الذهنٌ ،»..قول الدكتور
.
نعمان ،بطل « إذا األٌام أؼسقت » .
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إنه الوضع الذي تصبح فٌه ذات الحٌاة مشكلة « ،فاإلنسان ٌتواجه مع
مشاكله فً الحٌاة ،عادة ،بما ٌملك من صبر وقابلٌة على المناورة ،أما
إذا صارت المشكلة هً الحٌاة نفسها ،فما نفع الصبر والمناورات ؟»،
وذلك كما ٌقول توفٌق بطل « المسرات واألوجاع » .إنه الخوؾ الذي
ٌنتفً عنده معنى أي شًء وكل شًء ،فٌصبح مجرد الحفاظ على
الحٌاة ،على بإسها ،هاجس الهواجس ،وؼاٌة كل ؼاٌة « :لقد استبدلت
الكبلم بصوت اعتٌادي بالوشوشة ،ألننً مسكون بالخوؾ ،ال فً عقلً
الواعً وحده وإنما فً كل حواسً وأوصالًٌ :داي ترتجفان إذا سمعت
صوتً العالً وركبتاي تخوران وعٌناي تزوؼان وأرنبة أنفً تهتز
وأنفاسً تلهث ورٌقً ٌجؾ والدماء تجمد فً عروقً ،وأصبح ظبل ال
نور فٌه لشكل آدمً ظاهرٌا ،بناء ورقٌا واهٌا ومهتزا » ( إذا األٌام
أؼسقت ،ص ٗ .) 8ربـــــــــــــما ٌكون كنعان مكٌة قد قال الكثٌر فً
« جمهورٌة الخوؾ » ،وربما قال ؼٌره أكثر عما ٌحدث فً ببلد
السٌاب والجواهري والرصافً والوردي ،وأرض المن والسلوى،
أرض الرشٌد والمؤمون ،ومدارس الكوفة والبصرة ،وأحبلم شهرزاد فً
مدٌنة السبلم ،ولكن كل ذلك ال ٌصؾ الحقٌقة الصافٌة كما تصفها رواٌة
شهادة ،تعكس هواجس النفس ،والخوؾ عندما ٌنخر العظام ،وبإس
الذات عندما تصبح عدوا لذاتها ومتلصصا على نفسها وجاسوسا على
تلك الخبلٌا القابعة فً األعماق .
ٌتحدثون عن الحصار ،وما فعل الحصار كثٌرا .وٌتحدثون عن تلك
األموال المهدرة ،والخٌرات المبعثرة التً أوصلت العراقً إلى ما هو
علٌه من بإس مادي وتشتت فً أصقاع األرض ،وهو الذي ال ٌرضى
فً العادة بؤرض الرشٌد بدٌبل  « :فالعراقً بطبٌعته ال ٌحب الهجرة،
وٌفضل اإلقامة فً بلده مهما قست الظروؾ علٌه ،ولكن ظاهرة الهجرة
وترك البلد وإٌجاد لقمة عٌش فً بلد ؼرٌب بـــــعٌد عن وطنه ،أصبحت
القاعدة ،وأصبحت أمنٌة كل عراقً ترك ما ٌسمى بالوطن » ( من
مقدمة بلقٌس شرارة ) .ولكن من قال ان الجوع هو البإس ؟ البإس هو
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انجراح الروح وتمزق الذات حٌن تضٌع الحرٌة ،وٌصبح العدل كلمة ال
معنى لها ،وتتحول الكرامة شعارا ٌرفرؾ فً األعالً ،ولكنها تداس
باألقدام على المزابل الموحشة ،حٌث ترتع الكبلب والفبران .الجوع مع
الكرامة والحرٌة والعدل ،عدل بذاته ،ولكن أن ٌكون الجوع وال شًء
آخر ،هنا تكمن المؤساة  « :كان الناس ٌعانون وٌتؤلمون وٌستجٌرون
باهلل تعالى لٌنصرهم وهم ٌرون أطواقا فوق أطواق تحٌط بهم  :الخوؾ،
المرض ،الجوع ،العوز .ولكن ال شًء ٌتؽٌر وتظل األفواه مكممة
والقلوب معذبة والنظرات مستاءة واألقدام تسٌر واألٌدي تواصل
العمل» (أؼسقت ،صٕ .)9ما ٌحدث فً العراق لٌس افتقاد اللقمة نتٌجة
حصار أو حروب ،ولكنه ضٌاع اإلنسان ذاته ،فالحٌوان وحده هو الذي
ٌقتله الجوع ،أما اإلنسان فبل ٌقتله إال ضٌاع الكرامة وافتقاد الذات فً
أوضاع ال ٌسمح للذات بؤن توجد فٌها .قد ٌموت اإلنسان جابعا ،ولكنه
ٌُقتل حٌن ٌُسلب منه أعز ما ٌملك ،تلك هً إنسانٌته ذاتها .وما اإلنسان
إال شًء من كرامة ،وشًء من كبرٌاء ،وشًء من حرٌة ،فإذا ضاع
شًء من ذلك ،ضاعت تلك الجـذوة التً جعلت من اإلنسان إنسانا ً.
.
وال تحسبن العراق ظاهرة طاربة فً أوضاع مثل أوضاعنا ،أو نتٌجة
ؼٌر خاضعة للمنطق الذي ٌُسٌّر أمورنا فً هذه البقعة التابهة من العالم،
ولكنه النهاٌة القصوى لما ٌمكن أن ٌإدي إلٌه ذاك المنطق وتلك الحالة.
فكل مصر من أمصارنا ،وكل صقع من أصقاعنا مرشح ألن ٌكون
عراقا آخر ،طالما بقً المنطق ذاته مسٌرا لؤلمور ،وطالما بقٌت الحال
هً الحال منذ أن قال فرعون ذو األوتاد  « :أنا ربكم األعلى » « .ما
علمت لكم من إله ؼٌري » ،وحتى رأى الناس صورة صدام حسٌن فً
وجه البدر المنٌر ،كما سبق أن رأوا صورة الزعٌم األوحد عبد الكرٌم
قاسم فً ذات البدر ذات ٌوم مضى ،مــــرورا بصٌحة عبد هللا بن محمد
بن علً قاببل  « :أنا السفاح المبٌر» .فطالما كان اإلنسان ال قٌمة له،
فكل شًء فً اإلمكان جابز .لم ٌكن فرعون هو المسإول وحده عن
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ربوبٌته وإلوهٌته ،ولم ٌكن السفاح مسإوال وحده عن دموٌته ،ولٌس
صدام هو المسإول األوحد عما آل إلٌه حال العراق .كلنا مسإولون
وبدرجة تكاد تكون مساوٌة لدرجة مسإولٌتهم ،فـــكما ٌقول عٌسى فً
« إذا األٌام أؼسقت » « ،فالسكوت هو القبول بالعبودٌة » ،ومن رضً
بالعبودٌة مصٌرا ،فبل ٌلومنَّ إال نفسه .مسإولون حٌن انسقنا مخدرٌن
وراء شعارات ال تسمن وال تؽنً من جوع .مسإولون حٌن صمتنا عن
كل جرٌمة ارتكبت ،وكل امتهان لكرامة اإلنسان ،باسم األمة وكبرٌاء
األمة ،وكانت األمة فً النهاٌة من الخاسرٌن .مسإولون حٌن اعتقدنا
جواز التضحٌة بالفرد على مذبح الجماعة ،فخسرنا الفرد والجماعة
أجمعٌن .مسإولون حٌن صدقنا بؽباء أن هنالك آلهة تمشً على
األرض ،فصفقنا لهذا ،وهتفنا لذاك ،وكانت النتٌجة أن أصبحنا جمٌعا
.
مذلٌن مهانٌن .
« لقد تجاوزت السبعٌن فماذا أنتظر ،كم سنة سؤعٌش حتى لو عمَّرت،
وماذا سٌتؽٌر؟ كل شًء ٌمضً نحو األسوأ ،فنحن نقؾ فوق أرض
مابلة تنحدر بنا دابما إلى األسفل » ( إذا األٌام أؼسقت ،ص ٕٕٗ ).
قمة اإلحباط والٌؤس فً كلمات الدكتور أكرم ،وهو الذي ُ
طرد من
الجامعة ألسباب سرٌة ال ٌعلمها إال من لدٌه علم بخفاٌا الصدور فً
العراق .تقارن ما ٌقوله الدكتور أكرم هنا ،بكل تلك األحبلم التً كانت
تمؤل الصدور ،فتشعر فعبل بمدى البإس الذي وصل إلٌه اإلنسان فً
العراقٌ .ؤس وصل إلى درجة مجرد االنتظار..انتظار شًء خارق
للعادة ٌعٌد شٌبا من الحٌاة لمن فقدوا الحٌاة فً القبور ،فما عاد
بالمستطاع فعل شًء ،والخوؾ ،بل هو الرعب ٌجثم على الصدور
وٌكتم األنفاس  « :وها أنا ذا اتبعهم برأس مطؤطا وانحشر بٌنهم
وأصبح جزءا من هذه الكتلة البشرٌة المتراصــــــــة التً تحمل صلبانها
وتسٌر فوق أرض ،ترابها من رماد ،رماد الحرابق المنظورة وؼٌر
المنظورة التً عاشوها وما زالوا ٌواصلون السٌر فوقها وعٌونهم إلى
األرض ،وأحٌانا ٌرفعونها إلى السماء فٌبدو فٌها التضرع واالبتهال
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والدعاء الصامت » ( إذا األٌام أؼسقت ،ص .) ٖٔ7وهكذا تنهً حٌاة
شرارة رواٌتها ،أو لنقل شهادتها ،على عراق لم ٌعد العراق ٌ :ؤس وأمل
فً انتظار ما ال ٌجًء  ..لعله ٌجًء.
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إذا األٌام أغسقت
رواٌة  :حٌاة شرارة
قراءة  :محمد األحمد
ما بٌن متن الرواٌة ومقدمتها م ّدا من العبٌر ،وجسرا من التوثٌق ،ونهجا
من التواصل .حٌث ما فات أن ًُ ٌذكر فً الرواٌة المكتوبة فً العراق
عن سوء حال اإلنسان العراقً ،قد ذكرت ُه المقدمة التً كتبت خارج
أسوار العراق .تلك الرواٌة الوثٌقة بطبعتها األولى صادرة عن المإسسة
العربٌة للدراسات والنشر ٕٓٓٓم ،فكتبت للرواٌة لها مقدمه ( بلقٌس
شرارة ) الشقٌقة المؽتربة فً مدٌنة ( كنكستن ) الوالٌات المتحدة،
وألحقتها بملحق تعرٌفً أدرج فٌه قابمة الكتب المإلفة ،والمقاالت
.
والكتب المترجمة المنشورة .
.كم هً بدٌعة سٌرة األدٌبة األستاذة ( د .حٌاة شرارة ) ،ولكن سٌرة
موتها هو الذي كان أكثر نببل ،ورقٌا ،واحتجاجا  ..ألنها رفضت الحٌاة،
الخالٌة من الكرامة ( ،فلٌس بالخبز ٌحٌا اإلنسان ) وراحت تدون
رواٌتها التً خٌر سٌرة بطولة ،ومسٌرة تحدي عظٌم ،ومكابد .كانت
الرواٌة تبرر أسباب ذلك االنتحار الذي تكتم ٌومها اإلعبلم ،محاوال أن
ٌجعل من ذلك االحتجاج البطولً أمرا ؼٌر ذي بال  ..تسرد أحداث
الرواٌة مشقة أستاذ جامعً فً عشرة فصول ..ما بٌن بٌته وفصله
الدراسً ،تحت نٌر االستؽبلل ،والثقل البلٌػ الذي حفر الظهر بنٌر أقسى
من السٌاط ،وسحق منه العظم  ..أٌام حصار جابر تقصد فٌه الحاكم
الدموي البشع ( الصادم ) أن ٌنال من كل شهادة علم هو لم ٌستطع أن
ٌنلها ( كونه لم ٌحصل حتى على اإلعدادٌة ) ..فما كانت شهادة األستاذ
الجامعً هً إحدى أهدافه لٌوجه إلٌه كل قسوته ،بؽٌة تفرٌؽها من
محتواها المنٌر فً المجتمع ،فقصدته فً اللقمة والهواء ،وقٌدته بحثالة
من األراذل تراقبه ،وراحت شرطته السرٌة تع ّد علٌه األنفاس .أٌنما
ٌذهب تطل علٌه ترٌد االطبلع حتى على أحـــــــبلمه التً بقٌت ؼاٌة ال
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تـدرك ،فباع أؼلى ما ٌملك ،حتى الكتب وتشرد وراء ألؾ نجمة شاردة
إلى وراء الشمس  ..بقً المثقؾ ٌقصده الراوي ممثبل بذاته  ..عندما
ألؾ الضٌاع الذي ٌلؾ بجٌله من األساتذة الجامعٌٌن الشرفاء ،بل شمل
حتى الطلبة بكل أطٌافها ،وبدد الحــرمات الجامعٌة ،إذ تخللت درس
العلم  ..سوسة الرشوة الفاسدة ،وصارت دٌدنا ٌقوض كل المثل التً
ٌحاول البطل الرواي المحافظة على عطرها الذكً فً كل خطوة،
متحدٌا كل ذلك الجبروت ،ومنطلقا  ..فً بحثه ودرسهٌ ،دون مسلة
االنهٌار ،وال ٌبالً بالمعاول التً ما أن ٌمر ٌوما حتى ٌجدها تحفر
قدامه ،وحوله ترٌد طمره  ( ..لم ٌنج منه أي مخلوق ،حتى أولبك الذٌن
كانوا أداته المباشرة فً القول والتنفٌذ ،فقد كانوا اشد ذعرا من ؼٌرهم
فؤلنهم ٌحٌون بالقرب منه ،وٌمارسونه صباح مساء ،وكانت آثاره الدبقة
تلتصق بثٌابهم ،وتعبر عنها مشٌتهم والتفاتاتهم المتجهمة القاسٌة البلمعة
بالشر والتهدٌد ،وهً أول ما ٌبلحظه المرء فٌهم -ص ٘-8الرواٌة )..
فتارة ٌؤتً فصل الطرٌق إلى الجامعة ،حافبل ،دقٌقا ،ومدونا لعبلمات
ذلك الزمن .وتارة أخرى محمبل بالجدٌة فً أروقة الجامعة ،وممراتها..
حٌث التدوٌن الدقٌق هو وجه النضال واحد ،فٌبقى فً كل زمان ومكان،
وهو ضد التعسؾ فً الرأي ،وقمع الرأي اآلخر بتجاهله ،أو بتسفٌهه،
أو تؤجلٌه إلى ؼٌر فاعلٌته  ..والمبادئ دابما هً المسٌرة النزٌهة البعٌدة
عن الوصولٌة نحو تحقٌق آمال الشعوب ،والنضال هو إزاحة الخوؾ
القدٌم المترسب الكامن استقرارا من جراء نهج همجً متواتر بالبشاعة
الخسٌسة ،والتكتم المرٌب  ...واإلزاحة تؤتً بالفعل الحقٌقً  ..بشكل
معادل للتخرٌب المـتعمد الذي نجح النظام ( البعثً ) المندحر والذي
حاول تحقٌقه بنجاح منقطع النظٌر على مدى ثلث قرن ،كالمعجزة؛
فتطلب من الرواٌة أن تكون بفعل متوازي ٌستند الى دٌمقراطٌة شجاعة
مارستها الكاتبة ( د .حٌاة شرارة ) تعادل تكمٌم األفواه ،وٌستند إلى بوح
حقٌقً من اجل عبور كـــــــــــــل ما سنه ذلك العهد ،بوضاعته الشرسة
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واإلزاحـــة مارستها الرواٌة  /الرواي بحٌوٌة بطلها المحوري ،حٌث
بقً ٌحلم ،وٌحلم بحرٌة ،بالتؽٌر ،وبتسنٌن الدستور الراسخ ،والثابت
الذي ال ٌستثنً أحدا ،وال ٌقٌم فرقا بٌن هذا ،وذاك  ..ال على أساس
عرقً ،أو اثنً  ..الك ّل متساوي كؤسنان المشط ..الك ّل مشموال فً الحق
الشرعً للمعتقد ،وصراحة الرأي .والسٌادة  ..الك ّل ٌعمل من اجل
العراق وإنسانه ابن أقدم الحضارات ..بالتؤشٌر نفورا من كل السلبٌات
المقٌتة  ..كمخلفات الحقبة التً استطالت كل ٌوم بإلؾ عام ،ومسخت
أقدس المفاهٌم فً الطموح نحو التحضر ،واالبتهاج ،ونحو االرتفاع عن
ما ٌقٌد العقل ،بؤبشع السبلسل خسة ومهانة  ..حٌث تواصلت حمبلت
خبٌثة فً طمره ،وفً نفٌه داخل مكانه  ..بكل همجٌة ،فحرم المواطن
العراقً من أٌة قابمة ٌكثر فٌها المسموح ،وكثر الكثٌر من قابمة
الممنوع ،مثبتة كحالة دابمة فً عدم االستقرار ( دستور مإقت
مزاجً ..بقًّ مإقتا إلى ٌوم ٌبعثونٌ ،قره الفرد الواحد ،لٌخدم ذات
الفرد القابد ) ،ولم ٌر العراقً أٌة البحة ٌجد فٌها حقه الطبٌعً فً
العٌش  ..اإلزاحة الروابٌة تعنً الفعل المعاكس للتمسٌخ الذي كان
متواصبل بؽسٌل الدماغ ،والفعل المعاكس؛ هو إعادة الثقة اإلدارٌة وفسح
المجال أمام الطاقات اإلبداعٌة فً تحقٌق الهوٌة العراقٌة الراسخة بؤنها
ابنة شرعٌة ألعرق الحضارات ،وإن ابن الرافدٌن كان منذ أول والدته
متواصبل بعطابه المتمدن رؼم ما فرض علٌه من ترٌٌّؾ ،وتزٌٌؾ فً
أنظمته اإلنسانٌة والتشرٌعٌة… وكما ٌذهب إلٌه الناقد الشهٌر فولفانػ
آٌزر ( العمل الفنً ،كل من القٌم ال ٌنضوي تحت البنٌة بل ٌشكل
جوهرها ،وكل المحاوالت التً قصدت إلى إخراج القٌم من األدب،
سوؾ تفشل الن القٌمة هً جوهر األدب .وال ٌمكن فصل الدراسة
األدبٌة عن النقد الذي هو عبارة عن حكم تقوٌمً ) .فكانت أزمة المثقؾ
شاخصة كون وجوه النظام السابق آنذاك ،اإلعبلمٌة خاصة ،هً التً
كانت أداته الفعلٌة فً التــــشوٌه ،وكانت أداة تظلٌل قد قلبت الحق إلى
باطل ،والباطل إلى حق وفق ما أرادوا لها  ..وان الوجوه المقٌتة تلك
ٕٕٔ

كانت أجٌرة ،وخالٌة الوفاض من أي إرادة ،وكانت أكثر إجراما من
النظام ،باألساس ،كونها واصلت الضؽط باسم الحزب الواحد مدة طوٌلة
لم تخدم اإلنسان العراقً بؤٌما خدمة ،أن لم نقل أنها خلفته كسٌرا
منهوكا ،ومقصٌا عن الحضارة ،والدٌمقراطٌة ،كما بددت ثروات الوطن
على ملذات خسٌسة … ( اقترنت باإلذالل المعٌب ،الذي خلق خوفا
ُ
سمعت به ،و كؤنما ظهرت فً طرٌقً فجؤة ودون أدنى
مرٌعا فًَّ حالما
توقع  ..أفعى كبٌرة وأخذت بحركة سرٌعة ،تكاد تكون خاطفة نحوي-
.
ص ٕٔ8الرواٌة ) ..
ودونت ( د .حٌاة شرارة ) ما كان ٌسحقها ،فً كل خطوة ،بكل ما
ٌتكرر من المشهد المتتابع العنٌؾ ،فاألستاذ الجامعً ( نعمان ) بطل
الرواٌة ،كان ٌنبؽً علٌه أن ٌكون بطبل قابدا ،ولٌس تابعا فالحرٌة
المنشودة هً عزٌمة تعنً إعادة زرع ما كان مجتثا بقصد التؽرٌب،
وضد الت ّدجٌن  ...فـ ( كانت مقاالته وكتبه معروفة بؤصالتها ،وتحلٌلها
الدقٌق لؤلحداث ،وتفسٌراتها الفطنة للتفاصٌل العادٌة وإعطاء دالالتها
الخفٌة ،مما جعلها تتسم بتناول جدٌد للموضوع خارج الفهم التقلٌدي
الدارج له ،ولهذا كان دوره متمٌزا فً الندوات ،والمإتمرات العلمٌة
التً تعقد داخل الببلد وخارجها والتً توجه له الدعوات دابما
لحـــــضورها  -ص ٖٔٔ -الرواٌة ) … كما دونت ( بلقٌس شرارة )
ما كان علٌها من إٌضاح  ..ظنا منها أن الرواٌة لم تكن تحمل كامل
هوٌتها الثقافٌة ،بل وكامل احتجاجها ..لقد ثبتت راوٌة ( إذا األٌام
أؼسقت ) ،بٌن قابمة رواٌات عراقٌة ؼٌر قابلة للنسٌان ،ووقفت النسخة
الوحٌدة ،بٌننا ،من طبعتها األولى ،التً وصلتنا إلى العراق ،وبٌن أٌام
جبروت الحاكم السقٌم ،كالتحدي الكبٌر ..فمثلها كان ٌومها ٌقٌم علٌه
النظام ألؾ جرٌمة وفق ما ٌخاؾ منه .
بعقوبة  /السبت ٖٔ أٌلول ٖٕٓٓ
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" إذا األٌام أغسقت "  :رواٌة هواء الخوف العراقً
بلقٌس شرارة تراجع رواٌة شقٌقتها الراحلة حٌاة شرارة :
نشؤت " حٌاة شرارة " فً جو أدبً سٌاسً ،وتشبعت فً األجواء
األدبٌة والسٌاسٌة منذ طفولتها ،فؽرست فٌها اللقاءات األدبٌة التً كانت
تقام فً دار والدنا ،حبها وتتبعها الى األدب والشعر والقصة والرواٌة
والنقد .فؤصبحت نهمة فً القراءة واستٌعاب ما كانت تقرأه .كما جعلتها
اللقاءات السٌاسٌة ،تدرك وتإمن منذ نعومة أظافرها ،أن هنالك ظلما
وإجحافا فً المجتمع من خبلل ما تعرض له والدنا ،من اعتقال وسجن،
انعكسا بدورهما على العابلة اٌضا .
أ ّدت هذه األحداث بها ،الى البحث عن أداة أو منظمة تجد فٌها المنهاج
المناسب الذي تتفاعل معه بإثارة شعورها باإلجحاؾ ،ووجدت فً
الحزب الشٌوعً تلك األداة المناسبة التً كانت تنشدها .فانتمت إلى
الحزب الشٌوعً فً السادسة عشرة من عمرها ،ووجدت فً الفكر
الشٌوعً الحلول التً كانت تتوق لها فً تؽٌٌر مستقبل الشعب ،وحل
مشاكله ،واالنتقال به إلى عالم آخر ٌسوده العدل واإلنصاؾ ،وهو انتقال
محّ تم كما ٌعتقد الحزب الشٌوعً .فهذا االنتشاء بالحٌاة الموعودة والحلم
بخبلص البشرٌة من البإس واإلذالل هً النظرة الخبلصٌة التً الذت
بها المنظمات التقدمٌة ،ألنها تعطً رإٌة إلى المستقبل وخبلصها من
الوضع الذي هً فٌه .وألنها منظمات واضحة فً منهجها وهدفها ،فهً
.
مرٌحة من الناحٌة النفسٌة ،وبها ضبط للذات وإعطاء هوٌة .
ٌظهر االلتزام فً المجتمع بؤشكال متعددة ،وكثٌرا ما ٌكون متضاربا
ضمن المجتمع الواحد .ألن نفسٌة اإلنسان مركبة ،تجمع أحٌانا تناقضا
بٌن االلتزام والتفرد وكرامة الذات .فهناك االلتزام الدٌنً والطابفً
.
والقبلً والسٌاسً .أما االلتزام السٌاسً فهو على نوعٌن :
ٔ -االلتزام السٌاسً الصـــــــــارم ،الذي ٌتمثل بحزب البعث أو الحزب
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الشٌوعً أو األحزاب األصولٌة األخرى .فبل ٌمكن للفرد فً هذا النوع
من االلتزام السٌاسً أو الدٌنً الصارم ،أن ٌخرج عن قرارات الحزب،
وٌتفرد عن اآلخرٌن ،وإنما ٌجب أن ٌكون من ضمن المنظومة الحزبٌة
وٌتنازل بذلك عن إرادته وحرٌته .وتصبح الذات خاضعة لنظام الحزب
.
وذلك واضح فً جمٌع المجتمعات الشمولٌة .
ٕ -أما االلتزام اآلخر فهو االلتزام السٌاسً العقبلنً ،الذي ٌتمثل
.
باألحزاب الدٌمقراطٌة ،كالحزب الوطنً الدٌمقراطً فً العراق .
وٌتصؾ االلتزام السٌاسً العقبلنً ،بؤنه ٌسمح للفرد بالتفرد ضمن
التضامن االجتماعً ،ولذا فانه ٌعتمد حرٌة المساءلة والتسوٌة .فكل
قضٌة معرضة إلى تسوٌة للتوصل إلى حلول لصالح الطرفٌن ،وهو
واضح فً أحزاب الدول الؽربٌة ،كما نشاهد ذلك فً حزب المحافظٌن
أو حزب العمال فً إنكلترا وأحزاب الدول الدٌمقراطٌة األخرى فً
أوروبا وأمٌركا ،ألنها مجتمعات مدنٌة تإمن بالتعددٌة وتعتمد على تفرد
.
الفرد وتضامنه فً المجتمع .
وعندما زار راجٌؾ ؼاندي ،ربٌس الوزراء األسبق فً الهند ،الوالٌات
المتحدة فً منتصؾ الثمانٌنات ،سبل عن عبلقته باالتحاد السوفٌاتً ،إذ
كان االتحاد السوفٌاتً ٌعتبر آنذاك رمزا للشر فً عهد الربٌس رٌؽن،
عندما أطلق علٌه اسم " دولة الشر " ،أجاب راجٌؾ ؼاندي  :ال ٌوجد
عندنا لونان فقط ،األبٌض واألحمر ،وإنما عندنا لون ثالث ،وهو اللون
.
الوردي .وٌعنً بذلك الحل الوسط والتسوٌات السٌاسٌة .
ٌفتقد االلتزام السٌاسً الصارم إلى الحل الوسط وال ٌقبل التعددٌة ،فحٌاة
الفرد خاضعة للقرارات الحزبٌة ،وال ٌمكنه الحٌاد عنها ،بل تبتلع
إٌدٌولوجٌة الحزب الفرد وٌصبح آلة مسخرة بتطبٌقه لتلك اإلٌدٌولوجٌة .
ْ
تعرضت له " حٌاة " عندما كانت عضوا فً الحزب الشٌوعً،
وهذا ما
فكانت ُتطبق كل ما ٌملٌه علٌها الحزب من أوامر .ولم تشعر فً ٌوم من
األٌام ،بالتناقض بٌن إرادتها وإرادة الحــزب إال بعد مرور أكثر من عقد
.
ونصؾ تقرٌبا ،بعد أن نضجت فكرٌا واعتزلت العمل السٌاسً .
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أثر هذا النوع من االلتزام السٌاسً الصارم فً موقفها نحو الحٌاة
والمجتمع فً سن مب ّكرة ،وفرضت على نفسها ،مستوى معٌنا ومقٌاسا
قاسٌا فً تعاملها مع الناس .ولم تستطع التخلص منه نهابٌا ،رؼم أنها
أدركت أن هنالك ظبلال أخرى وألوانا مختلفة فً الحٌاة ،ووجدت أن
الحٌاة أعقد من أن تختزل بلونٌن .كما أنها لم تنتقد رفاقها بالنضال،
بالرؼم من اختبلفها معهم ،بعد أن تركت العمل السٌاسً ،وذلك لؤلخبلق
الرفٌعة التً تحلت بها ،فالتزمت الصمت ،وتجنبت الضؽط الذي
تعرضت له من قبل أعضاء الحزب فً موسكو ،بؤسلوبها الهادئ،
وابتعدت عن إحداث المجابهة .وبذلك كانت نقٌض بعض الكتاب الذٌن
اختلفوا مع الحزب الشٌوعً ،فظهرت ردود فعل هإالء بصورة عنٌفة،
بعٌدة عن االتزان ،تمثلت فً المقاالت التً كتبوها فً الجرابد آنذاك،
.
منددٌن برفاقهم الحزبٌٌن ،وأصدقابهم التقدمٌٌن .
عندما عادت " حٌاة " من موسكو إلى بؽداد ،انخرطت فً سلك التعلٌم
الجامعً ،ولكن لم تمر إال بضعة أعوام حتى تم تسٌٌس التعلٌم العالً،
من قبل حزب البعث الذي سٌطر على جمٌع مرافق الدولة ،ونصّب
نفسه الممثل الشرعً للسلطة ،وتعرض أساتذة الجامعة ومنهم " حٌاة "
إلى ضؽوط شدٌدة وتهدٌد لمستقبلهم ،ووجدوا أنفسهم أمام خٌارٌن ال
ؼٌر ،إما ترك الجامعة أو االنتماء إلى حزب البعث .ونتٌجة لمثل هذا
الضؽط السٌاسً ،انتقل بعض الرفاق من االلتزام الشٌوعً إلى االلتزام
اآلخر ،وذلك عندما وجدوا أن التزامهم األول ٌتعارض مع مصلحتهم .
وتلونوا بكل األلوان الممكنة ،وأصبحوا جزءا من القطٌع الذي اخذ
ٌصفق وٌعزؾ لحن الحزب الواحد والرإٌة الشمولٌة ،كاألستاذ
"وجدي" فً رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " حٌث أصبح من مثقفً السلطة،
وتنازل بذلك عن وظٌفة المثقؾ المستقل والمقاوم لمجرى األحداث التً
تفرضها علٌه السلطة فً الكلٌة .ألن األستاذ الذي صـار عضوا فً
حزب البعث أصبح ٌتمتع براتب أعلى وامتٌازات كبٌرة ،وألقً على
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عاتقه الدور األمنً والبولٌسً الذي ٌإدٌه العمٌد أو ربٌس القسم فً
.
الكلٌة كما هو واضح فً رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " .
ولكن " حٌاة " لم تسمح لها كرامتها التً تمسكت بها كتمسك الشعرة
بؤهداب العٌن ،باالنتقال من التزام إلى التزام آخر ،ألن االلتزام عندها
هو مقٌاس أخبلقً ،وظلت مستقلة فً موقفها البعٌد عن تؤٌٌد السلطة
وعن المثقفٌن التابعٌن لها ،مقاومة لضروب التسلط فً جمٌع أشكاله،
والزمتها الكرامة كظلها ،حتى فً الظروؾ القاسٌة التً عانت منها . .
ومعروؾ أن الفبة المثقفة هً الفبة األولى التً تتعرض عادة للضؽط
السلطوي فً المجتمع الشمولً .وما ٌهم السلطة المستبدة هو إخضاع
ضمابر تلك الفبة أو تهدٌدها بمعٌشتها وشل تفكٌرها .وال تخاؾ السلطة
المستبدة على شرعٌتها أكثر من المثقؾ الحر المستقل التفكٌر الذي
.
ٌ ّكون خطرا علٌها ،والتارٌخ مملوء بالشواهد على ذلك .
لذا قاست " حٌاة " كثٌرا فً حٌاتها الجامعٌة ،عندما رفضت االنتماء
إلى حزب البعث ،مإكدة بحزم على موقفها المستقل والتفرد الذي ال
ٌتحمله الفكر التوحٌدي واألنظمة الشمولٌة ،مما أدى إلى تعرضها
لصعوبات ،وخلق مشاكل كثٌرة لها ،أثناء وجودها فً الجامعة .وعندما
تضاعؾ العنؾ واضطهاد الناس الذٌن ال ٌخضعون لفلسفة حزب البعث
فً تلك الفترة ،اتخذ قرار بالتخلص من جمٌع األساتذة الذٌن ال ٌنتمون
للحزب .كانت " حٌاة " على رأس القابمة ،عندما نقلت إلى مشروع
صناعً فً مدٌنة الدٌوانٌة .ولكن أعٌدت إلى الجامعة بعد فترة قصٌرة،
ألنهم لم ٌجدوا أستاذا ٌشؽل منصبها ،ولكنها تعرضت فً الوقت نفسه
إلى المراقبة الدابمة من قبل مكتب ضابط أمن الجامعة ،وأصبحت من
المشكوك فً والبهم ،بما فً ذلك فتح الرسابل التً كانت ًُ تبعث لها
من قبل عابلتها .وكانت ُتقرأ من قبل ضابط أمن الجــــامعة ،قبل أن
تقرأها " حٌاة " ،بالرؼم من أنها بدرجة أســـــتاذ .إذ لٌس هنالك قدسٌة
واحترام أعز ما ٌخص الفرد ،وهو قراءة مضمون الرسابل الخاصة به،
والتدخل بخصوصٌته ،بهذا الشكل المفضوح والنابً .وألن الفكر
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التوحٌدي ٌفترض تنظٌما اجتماعٌا موحّ دا وفكرا موحّ دا ،لذا ٌطلب
االلتزام الصارم ،والعمل على خضوع اآلخرٌن ألرادته .وٌتم بذلك
استؽبلل الفرد وسحق تفرده .فتفتٌش رسابل األساتذة هو جزء من
اإلجراءات لتوحٌد الفكر ،وٌعُتبر خطرا أي سلوك خارج عن تفكٌر
المنظومة الحزبٌة ،بل ٌعتبر جسم ؼرٌبٌ ،جب مراقبته واقتبلعه
والقضاء علٌه  .وبذلك تحولت المإسسات العلمٌة إلى مراكز أمنٌة
ضمن الجامعات وانتشر فٌها المخبرون بحجة حماٌة األمن الوطنً من
األعداء الذٌن ال ٌإمنون بفلسفة الحزب .
نجد ذلك واضحا فً رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " فً سلطة وسطوة
العمٌد التعسفٌة ،حٌث تنتقل هذه النزعة التسلطٌة إلى رإساء األقسام ،ثم
األساتذة والطبلب ،فهً سلطة تراتبٌة هرمٌة ،أو تدرج هرمً من
األوامر التً ال ٌجوز تخطٌها ،والخروج عنها فً الفكر الملتزم .
والهدؾ الربٌس فً الفكر الموحّ د والمجتمع الشمولً هو إسكات المثقؾ
المستقل ،وذلك واضح فً اإلرهاب وااللتجاء إلى العنؾ الذي وصل
إلى قمته فً جامعة الموصل ،حٌث أُفرد سجن خاص فً داخل حرم
الجامعة ،وؼرؾ للتحقٌق ،لمعاقبة وسجن الطلبة واألساتذة المشكوك فً
والبهم .وتعطٌنا " حٌاة " صورة واضحة عن ذلك الجو ،والرقابة الذاتٌة
الذي أصبح ٌحملها الفرد فً ساحة العمل ،والجامعة ،فً رواٌة " إذا
.
األٌام أؼسقت ” :
" نحن نقول اآلن نعم عندما ٌرفض ذهننا فكرة أو عمبل مقترحا علٌنا،
ونبتسم عندما تتجهم نفوسنا وترؼب بالعبوس ،وٌلوح علٌنا الهدوء
عندما ٌتملكنا الؽضب " (ص ٕ .)ٔ8إنه وصؾ للهٌمنة الفوقٌة والتسلط
واالستبداد وؼٌاب العدالة ،فً كبت مشاعر وأفكار المثقؾ وخضوعه
التام ،وسحق للفكر ،لٌصبح آلة مسٌّرة ،وظل للسلطة .
عرضت " حٌاة " عددا متنوعا من الشخصٌات واألبطال فً رواٌتها،
ٌبلػ عددهم نحو ست وعشرٌن شخصٌة .وكل واحد هو نسٌج من عدة
شخصٌات فً المجتمع الجامعً والعراقً .ولذا تإلؾ كل شخصٌة فً
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الرواٌة ،تركٌبا ومزٌجا لهذه الشخصٌات التً ال تمثل شخصٌة معٌنة
بالذات ،صوّ رتها الكاتبة من خبلل مبلحظتها الدقٌقة ،للواقع الذي
عاشته ،وأضافت إلٌه من تجربتها الشخصٌة ومبلحظتها للواقع .فالكاتب
ٌبدأ بصٌاؼة الكلمات والجمل وٌحبكها فً نسٌج متٌنّ ٌ .كون شخصٌاته
وٌش ّكل أبطاله كعجٌنه ،أثناء عملٌة االبتكارٌ ،دخل فً أعماق نفسٌتها،
فٌعرٌها تارة ،وٌلبسها من خٌاله ألوانا ،وظبلال مختلفة تارة أخرى،
.
فتظهر لنا شخصٌات حٌة نابضة بالحٌاة .
لذا فان رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " رواٌة واقعٌة ،أحداثها من صلب
الحٌاة الٌومٌة ،ولٌس هنالك تصعٌد روابً إلثارة مشاعر القارئ ،فهو
ٌعرؾ نهاٌة الرواٌة منذ الصفحات األولى .ولٌس هنالك مفاجآت مذهلة
أو أحداث عنٌفة متطرفة أو عقدة متؤزمة ،كما هً الحال فً القصص
البولٌسٌة مثبل ،ولكن هنالك سرد لؤلحداث من خبلل شخصٌات الرواٌة
التً ٌصل بعض أبطالها إلى لحظات التمزق واالنهٌار ،وذلك عندما
تتمزق المفاهٌم وتضٌع القٌم بعنؾ ؼٌر معقول ،من خبلل حادثة أو
.
عمل ٌكون السبب فً تقوٌضها .
استطاعت الكاتبة من خبلل مبلحظتها الدقٌقة ،أن تصور اإلذالل
واإلهانات الٌومٌة التً كان ٌتعرض لها أساتذة وموظفو الجامعة،
بإصؽابها ومشاركتها أحادٌثهم ،التً تدور عن كٌفٌة الحصول على
المواد الؽذابٌة ،والقلق الذي كان ٌساورهم عندما ٌعجزون عن سد رمق
عاببلتهم ،واضطرارهم لبٌع سٌاراتهم ،أو العمل كسابقً تاكسً فً
ساعات فراؼهم .وأضافت إلٌها من تجربتها عندما شعرت بحصار
السلطة لها وأؼلقت أبواب النشر أمامها .وهو أقسى أنواع الحصار على
الكاتب والمإلؾ .ولذا عندما سبل األستاذ " أكرم " أحــد أبطال الرواٌة،
.
إن كان ٌواصل الكتابة ؟ أجاب :
" ستدهش إذا قلت لك أنها أصبحت تشبه مٌاه المستنقع الراكد ! ماذا
تعنً الكتابة إذا أصبحت ببل ؼاٌة ! أعنً إذا كنت ال تستطٌع أن تنشر
ما تكتبه وتوصله إلى الناس ! ما قٌمتها إذا ظلت محفوظة فً أدراج
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مكتبك أوعلى الرؾ ؟ ..إن كل ما ٌمكن أن آمله هو أن تنشر نتاجً بعد
.
موتً ،إذا حالفها الحظ ! ” (ص ٕٕٖ) .
تسجل هذه الرواٌة األجواء المعتمة ،الخانقة ،نفسٌا وفكرٌا وسٌاسٌا
واقتصادٌا ،أجواء ؼٌر طبٌعٌة مّر بها العراق ،وال زال ٌعانً منها فً
المرحلة الراهنة ،خاصة الفبة المثقفة منها ،من المبدعٌن والمفكرٌن،
التً أول ما تطالها السلطة ،أن ٌكون هدفها الربٌس هو إسكات المثقؾ
فً كل المجاالت ،وٌشمل البلدان التً ترزح تحت أحكام دكتاتورٌة . .
لقد جسدت " حٌاة " براوٌتها حقٌقة األستاذ الذي كان رمزا إلى المعرفة
والعلم ،وأصبح ألعوبة بٌد النظام .فصورت الصراع النفسً الذي ٌعانً
منه ،عندما ٌشعر أن ال كٌان له ،من خبلل أحداث الرواٌة التً ٌتعرض
لها األساتذة من اإلهانة واإلذالل ،فً انتظار فتح باب الكلٌة لهم،
وإجبارهم على االشتراك بالمسٌرات ،والتصفٌق عند ذكر أسم ربٌس
الجمهورٌة فً اجتماع العمٌد ،وسوق األساتذة والطلبة لبلشتراك فً
الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة ،والتدخل فً رفع درجات طبلب القبول
الخاص(ٔ) .فٌشعر األستاذ بصؽر شؤنه ،أمام السلطة وضعفه وعدم
.
قدرته على أن ٌقؾ أمام هذا التٌار من اإلرهاب .
كما تطرقت الكاتبة فً رواٌتها ،إلى أحداث ربما ٌتصورها القارئ
البعٌد عن أحداث العراق ،من صنع الخٌال ال صلة لها بالواقع ،وكؤنها
تتحدث عن عالم ؼرٌب ،ال ٌمت إلى المجتمعات المدنٌة بصلة ،بل عالم
قابم بحد ذاته ،له قوانٌنه وتعالٌمه الخاصة به .إذ أصدرت السلطة،
مرسوما شمل المسإولٌن ،من الوزراء ورإساء الدوابر الحكومٌة
وأساتذة الجامعة ،فً تحدٌد وزنهم ،حسب مقاس أصـــــــــدرته السلطة،
بالنسبة لطول الفرد ووزنه ،وعلٌهم أال ٌتخطوا ذلك المقاس عندما ٌحٌن
الموعد السنوي لقٌاس الوزن .وعندبذ ٌقادون كما تقاد الخراؾ إلى
المسلخ .صوّ رت " حٌاة " القلق الذي ٌنتاب األساتذة ،وإحساسهم بالذل
فوق المٌزان ،والمعاناة النفسٌة التً تهٌمن علٌهم ،عندما ٌكتشفون أنهم
تخطوا الوزن المطلوب ،فٌشعرون أن سٌفا مسلطا على رقابهم ،سٌؾ
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اإلهانة واإلذالل ،بتخفٌض رواتبهم الشهرٌة ،ودرجتهم اإلدارٌة
والعلمٌة .ووصفت سٌكولوجٌة ذلك الفرد الذي اسُتلب حقه حتى فً
التصرؾ فً بدنه ،علٌه أن ٌنضوي تحت التعلٌمات ،التً ال تكتفً
بقولبة فكره ،وإنما قولبة حجم بدنه .وشعر بطل الرواٌة " نعمان "
عندما وجد أن وزنه أقل بنصؾ كٌلوؼرام ،وكؤن حمبل ثقٌبل حمله مدة
طوٌلة قد ألقً عن كاهله .ولكنه شعر أٌضا باالختناق والتصدع النفسً
بعد االنتهاء من الوزن ،فؤضطر إلى القفز من نافذة الؽرفة عندما
:
سمحت له الفرصة ،وعّبر عن شعوره فً الفقرة التالٌة :
ُ
شعرت أننً قفزت من فوق جدران سجن إلى الفضاء الواسع
"
واستعدت حرٌتً المفقودة ،ولم تعد لً عبلقة بتلك البناٌة التً بدت لً
مختلفة ،عما ٌجاورها من عمارات .توارى كل القلق والترقب فً
داخلً ،ولكننً لم أعد أنا نفسً ،فقد تصدع شًء فً أعماقً وانهار،
وجثمت أنقاضه على مشاعري وبهتت هوٌتً الشخصٌة واتخذت سمات
دخٌلة علٌها ،ال تنسجم مع صفاتها المؤلوفة .ألقٌت نظرة على المبنى قبل
مؽادرته ،كان عدد األساتذة قد ازداد فٌه وكانوا ٌقفون كاألسرى الذٌن ال
.
ٌعرفون متى ستنقضً محنتهم وٌقرر مصٌرهم " (ص ٕ. )ٔٙ
ٌعّرؾ علماء النفس ،أن الخوؾ ؼرٌزة تساعدنا على البقاء ،ونوع من
الحذر عند اإلنسان حٌنما ٌكون مصدر الخوؾ معروفا .فجمٌعنا نخاؾ
لدؼة األفعى ،نحاول أن نتجنبها ألننا نعلم مصدر الخوؾ .أما عندما
تنتشر " رابحة الخوؾ " بعمومٌتها كما وصفتها " حٌاة " ،ال ٌستطٌع
الفرد عندبذ ،فً االستمرار فً حٌاته الٌومٌة بصــــــــورة طبٌعٌة ،ألنه
ٌجهل مصدر الخوؾ ،فهو منتشر فً الهواء الذي ٌستنشقه ٌومٌا،
فٌصبح رعبا .والرعب ٌسٌطر عادة تدرٌجٌا على الفرد ،وتصبح الرقابة
الذاتٌة جزءا من كٌان الفرد فً ساحة العمل والجامعة وٌرافقه فً
مختلؾ مجاالت الوجود وٌسٌطر على نفسٌته حتى فً خلوة داره .هذا
ما عبّرت عنه " حٌاة " فً تصوٌرها للخوؾ عندما ٌنقلب إلى رعب :
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" أطل الخوؾ أمام ناظري فً البداٌة كبرق خاطؾ ٌسبً األبصار ثم
توارى .ؼٌر أنه لم ٌَؽِب نهابٌا ،بل ظل ٌظهر بٌن آونة وأخرى بدرجات
تختلؾ فً قوتها وارتفاعها وعمقها .كان ٌتخذ شكل دخان رمادي كثٌؾ
ٌلتؾ وٌتصاعد فً دوابر مربٌة ثم ٌنتشر عرضا وطوال ،وٌتسلل إلى
النفوس وٌنبت فً حناٌاها وٌرقد فٌها وٌترك على نحو مزمن آثاره
.
الرمادٌة الكبٌبة " (ص . )ٙ8
كما وصفت فً فقرة أخرى االختبلؾ بٌن الخوؾ الؽرٌزي والرعب :.:
" تعاظم الخوؾ فً داخلهم ،وازداد معه استسبلمهم للضؽط الذي
ٌتعرضون له .لم ٌكن خوفهم ذلك الخوؾ الؽرٌزي الذي ٌشعر به
الحٌوان فً الؽابة ،عندما ٌسمع خطى متلصصة تقترب منه ،أو رابحة
عدو تتسلل فً الهواء فٌلوذ بالفرار للحفاظ على حٌاته ،وإنما خوؾ
ٌجّ مد الروح وٌشل األوصال وٌمٌت الكلمات على الشفاه وٌبعث الفزع
فً العٌون وٌظل المرء مسّمرا فً مكانه فً تلك الزاوٌة التً حُ صر
.
فٌها وال ٌتحرك منها إال بإرادة ؼٌره " (ص ٔ. )8
إن الذل هو الخوؾ من المجهول ،عندما ال ٌوجد من هو معصوم وبعٌد
عن اإلهانة ،التً تعرض لها أمثال األستاذٌن " عبود وأكرم " فً
الرواٌة ،وذلك عندما تجرآ على الوقوؾ أمام الوضع المنحرؾ فً
الكلٌة ،الذي أصبح هو القاعدة ،إنها صورة الرعب المتجلٌة بؤقوى
معانٌها ،وتصوٌر لعجز اإلنسان المسلوب اإلرادة والحقوق .إذ أصبحت
ثقافة الخوؾ متؤصلة فً سٌكولوجٌة الفرد العراقً ،وشملت حتى رجال
السلطة والقادة أنفسهم ،فالكل ٌخاؾ من الكل .
لقد عبر كتاب ؼربٌون عن هذا الرعب الذي مارسته بعض السلطات فً
أوروبا الشرقٌة فً عقد الثبلثٌنات ،كالكاتب التشٌكً " كافكا " ،كما
عبر عنه ك ّتاب فً االتحاد السوفٌاتً كالكاتب الروسً" سولجٌنتسن "
فً عدد من رواٌاته .وعندما سبل الموسٌقار الروسً " جستاكوفٌج "
فً إحدى زٌاراته إلى الوالٌات المتحدة  :بؤي درجة تضع نفسك بالنسبة
لستالٌن ؟ أجاب :أنا بمنزلة الدودة .بٌنما أخذ التارٌخ ٌنسٌنا دور ستالٌن
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ّ
كمنظر سٌاسً ،ولكن بمرور الزمن أصبح الموسٌقار " جستاكوفٌج "
.
من أعظم ما أنتجته عبقرٌة القرن العشرٌن فً الموسٌقى .
لم تستطع أن تستمر " حٌاة " فً التدرٌس فً الجامعة بعد رفضها الدابم
االنتماء إلى حزب البعث ،وخسرت بذلك عملها فً الجامعة وأؼلقت
أبواب النشر أمامها ووجدت جمٌع أبواب العٌش موصدة أمامها .أحست
بؤنها محاصرة من جمٌع الجهات وأنها تعٌش فً سجن ،ولم تبق لها
حتى كوة مضٌبة تساعدها على االستمرار فً الحٌاة .ولكنها أنهت كتابة
رواٌة " إذا األٌام أؼسقت " قبل رحٌلها عن هذا العالم بؤربعة أشهر،
لتترك لنا وثٌقة أدبٌة صرٌحة عن تفرد الفرد وبٌان مشاعره ،ومجابهة
حقٌقٌة لسطوة السلطة على الفرد وسحقه ،وهً صراحة لم تزل نادرة
فً األدب العراقً .
بلقٌس شرارة  /لندن
________________
(ٔ)" طلبة القبول الخاص " هم الطلبة الؽاببون عن حضور
المحاضرات أثناء العام الدراسً ،وتنحصر مهمتهم بالمراقبة وكتابة
التقارٌر عن رفاقهم الطلبة ،وعلى أساتذة الجامعة إعطاإهم درجات
تخولهم النجاح فً نهاٌة العام .
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قالوا فً حٌاة شرارة
 . . .كان لً أصدقاء كثٌرون فً السجن ( سجن نقرة السلمان
٘٘ ،) ٔ9وفً مقدمتهم المرحوم محمد صالح سمٌسم الذي دخل السجن
وهو فً السنة األخٌرة من كلٌة الطب ،ثم صار طبٌبنا الثانً بعد
الدكتور حسٌن الوردي .
لكن الحس المرهؾ لمحمد صالح سمٌسم ،وحبه لؤلدب والفن ،مكنه من
أداء دور البطولة فً مسرحٌة ( المفتش العام ) لمإلفها الكاتب الروسً
الكبٌر ؼوؼول ،ومسرحٌة أخرى عن المقاومة فً الدنمارك لبلحتبلل
النازي  . .وؼٌرها من المسرحٌات ،ق ّدمت على مسرحنا السجنً
المتواضع .
أحببت محمد صالح سمٌسم كثٌرا كؤقرب أصدقابً .ولذلك فقد كنت
سعٌدا باستعادة ذكرٌات تلك الصداقة ،أٌام االنفراج النسبً فً أوضاعنا
السٌاسٌة فً أوساط السبعٌنات .
وكثٌرا ما كنا نتردد علٌه ،طلبا لمساعداته الطبٌة فً مستشفى الطوارئ
ببؽداد .كما اعتاد أن ٌشاركنا بعض احتفاالتنا فً المناسبات الوطنٌة فً
حدابق مقر اللجنة المركزٌة للحزب ،فً ساحة عقبة بن نافع ببؽداد .
تؤلمت كثٌرا لسماعً أخبار معاناته ،ووفاته فً كانون األول ٕ.ٔ98
وكذلك الموت المفجع لزوجته األستاذة واألدٌبة حٌاة شرارة وابنتهما
مها ،عام . ٔ997
باقر ابراهٌم الموسوي
( من مذكرات باقر ابراهٌم ص ٘ ٙــ ) ٙٙ
*
*
*
 . . .وتشاء الظروؾ مرة أخرى أن تكون أستاذتً الجامعٌة لتدرٌسً
اللؽة اإلنكلٌزٌة هً الرابعة الفقٌدة األستاذة الدكتورة حٌاة شرارة .نشؤت
بٌننا عبلقة ود من النوع الذي ال ٌتمكن المرء من تكراره مع كل البشر،
.
لذلك صدمت بشدة ٌوم فقدها ،والطرٌقة التً فقدناها بها .
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 . . .كانت بٌننا أحادٌث أدبٌة كثٌرة وذكرٌات مشتركة عن مجتمع
من األدباء نعرفهم كلٌنا  ،وكل من زاوٌتها الخاصة ،روت لً الكثٌر
عن السٌاب والبٌاتً ونازك ولمٌعة وعاتكة وعبد الرزاق عبد الواحد
،قالت  :كنت ألتقٌهم عندنا فً البٌت كثٌرا بحكم زمالتهم وصداقتهم
لعمً مرتضى شرارة فً دار المعلمٌن العالٌة .سؤلتها عن سبب الخبلؾ
الدابم بٌن لمٌعة وعمً أبو على ( الشاعر عبد الوهاب البٌاتً ) فقالت :
لمٌعة ترٌد تضمه الى جوقة الملتفٌن حولها وعمك العبلقات النسابٌة
لٌست على باله ،انظري بوجه زوجة عمك أم علً لتتؤكدي ،بمرور
الوقت تحول العناد بٌنهما الى خصام وصار كل واحد منهما ٌكٌل للثانً
من طرفه ،وفً الوقت الذي ٌبارٌها هو بالحقابق حٌن ٌقول عنها أكبر
منه عمرا ومتعددة العبلقات وهذا صحٌح ،تثور هً وتكٌل له تهما
وهمٌة ال أدري كٌؾ تخترعها ،ولكن هل تدرٌن ٌا مٌسون ؟ لم ٌوجه
أحدهما الكبلم لآلخر بشكل مباشر ،الناس هً التً كانت تنقل الكبلم
بٌنهما ،ولو لم ٌكن الوسط فاسدا لما وصلت الخصومة بٌنهما الى هذا
.
الحد .
ٌرحمك هللا برحمته الواسعة ٌا حٌاة شرارة .الٌوم أجدنً محتاجة لكتابة
كلمات قلتٌها لً قبل ثبلثٌن عاما .
د .مٌسون البٌاتً
(من مقال للكاتبة بعنوان  :رفقا بالحق والحقٌقة )
*
*
*
 . . .تذكرت الكاتبة الراحلة حٌاة شراره ورواٌاتها الرابعة " أذا األٌام
أؼسقت " والمــــــــــــقدمة المإثرة التً كتبتها عن ظروؾ د.حٌاة
والرواٌة أختها بلقٌس وبحكم كونً من المتابعٌن للوسط الثقافً والفنً
ولقراءتً أكثر من مقالة ودراسة أدبٌة للكاتبة الراحلة د.حٌاة شراره
تؤثرت جدا على المستوى الشخصً والفنً بالموت المؤساوي لهذه
المبدعة مع أفراد أسرتها وصمت المثقفٌن العراقٌٌن والعرب عن
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اضطهادها وموتها التً أرادت منه أن ٌكون رمز وعبلمة فً تحدي
النظام االستبدادي الشمولً .
نزار شهٌد الفدعم
( من مقال للكاتب بعنوان  :جدار بٌن ظلمتٌن من أدب السجون )
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آل شرارة
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ٌنتسب آل شرارة الى الشهٌد األول ومن قبٌلة اآلوس الهمدانٌة الٌمانٌة،
هاجروا من بنت جبٌل فً لبنان الى النجؾ فً القرن الثالث عشر
الهجري ورجعوا الى لبنان فً القرن الرابع عشر الهجري وكانوا من
األسر األدبٌة والعلمٌة فً النجؾ ،برز منهم المرحوم شٌخ مـــــــوسى
(  ٕٔٙ7ــ  ٖٔٓٙهـ ) كان عالما فاضبل وفقٌها أدٌبا له ( الدرة
المنظمة فً األصول ) ( ،رسالة فً تهذٌب النفس ) ( ،منظومة فً
الموارٌث ) .بن محمد امٌن المتوفً ( ٘ ٕٔ7هـ ) بن محمد حسٌن
المتوفً ( ٕٕ٘ٔ هـ ) بن علً شرارة الهمدانً ومنهم محمد المــتوفً
( ٖٖٓٔ هـ ) بن محمد امٌن شرارة وعلً المتوفً ( ٖٖٓٔ هـ ) بن
حسن المتوفً ( ٔ ٕٔ7هـ ) بن محمد حسٌن شرارة ومنهم محسن
المتوفً ( ٕٕٗٔ هـ ) بن محمد حسٌن شرارة ومحمد حسن بن عبد
المنعم بن محمد امٌن بن صادق بن موسى بن محمد بن علً شرارة
ومنهم الشاعر محمد(ٕ) ( ولد ٕٖٗٔ هـ ) بن علً بن موسى شرارة
ومحمد بن عبد الكرٌم المتوفً ( ٕٖٖٔ هـ ) بن موسى شرارة
والشاعر محسن (  ٖٔٔ8ــ ٘ ٖٔٙهـ ) بن عبد الكرٌم بن موسى
شرارة وؼٌرهم وهم كثٌرون ،وهذه األسرة كان لها مواقؾ جلٌلة فً
خدمة الدٌن والنجؾ ونالت احترام الناس ومحبتهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٔ) المصدر  /كتاب  :الدرر البهٌة فً أنساب عشابر النجؾ العربٌة
الجزء الثانً  /الطبعة األولى ٓٔ99
المإلؾ  :عباس محمد الزبٌدي الدجٌلً
(ٕ) والد الفقٌدة حٌاة شرارة
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