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ه���ي �لر�ئ���ده يف �لط���ب و�أول طالب���ه م�سلم���ه يف 
�لكلي���ه �لطبي���ه, ن�س���اأت يف عائله �سم���ت �ال�سول 
�لعربيه ,�لكرديه و�لرتكمانيه ولكنها بقيت عر�قيه 
يف �ل�سميم. وبعد تاأ�سي�س �حلكومه �لعر�قيه يف 
�سن���ة 1920 حدثت تغ���ر�ت ومفاهيم جديده عند 
�ملجتم���ع �لعر�قي حيث كان له���ا �ل�سبق يف �لتعلم 
و�لطموح بتحقيق �حلري���ه �ل�سخ�سيه و�مل�ساو�ة 

بني �لرجل و�ملر�أه.
ويعت���ر كتابه���ا مذك���ر�ت طبيب���ه عر�قي���ه �سف���ر� 
تاريخي���ا �سردت في���ه �لكثر من �الح���د�ث �ملحليه 
و�لعامليه, و�أخبار �ل�سخ�سي���ات �أنذ�ك �أ�سافة �ىل 
تفا�سي���ل ع���ن عائلتها �لطبيه و�لت���ي �سملت �أختها 
�لدكت���وره ملعان �أمني زك���ي وزوجها �ال�ستاذ �سامل 
�لدملوج���ي و�أبنته���ا �لدكت���وره �سري���ن �أح�س���ان 

رفعت.
لقد �أمنت باحلريه �ل�سخ�سيه و�لتعلم حيث دخلت 
�ملدر�سه وعمره���ا �أربعة �سن���و�ت ولب�ست �لعبايه 
وه���ي يف �لثالث���ه ع�س���ر و�أكملت �لدر��س���ه �لطبيه 
وق���د حتررت من �حلج���اب, ويف خ���ال م�سرتها 

�حل���و�دث  م���ن  �لكث���ر  عا�س���رت 
�جل�سيمه �لتي مرت بها �لباد و�لعامل 

و�ألتقت م���ع �لكثر م���ن �ل�سخ�سيات �ملحليه 
و�لدولي���ه وز�رت �لعدي���د م���ن �لبل���د�ن ولكن بقي 

حبها وحنينها �ىل �لوطن �الم �لعر�ق �لعظيم.
ول���دت يف �سن���ة 1920 يف مدين���ة بغ���د�د و�أ�سمها 
�لكام���ل �سانحه بلقي����س, من عائل���ه عر�قيه �سمت 
جميع �الع���ر�ق �لعربي���ه و�لكردي���ه و�لرتكمانيه, 
ت���زوج جدها علي حممد �أغا وه���و من قبيلة دزئي 
�لكرديه و�ل���ذي كان �سابطا يف �جلي�س �لعثماين 
وي�سك���ن منطق���ة �لف�سل �لعريقه, م���ن �أبنة �حلاج 
حبي���ب �لع���زي ذو �ال�س���ول �لعربي���ه و�مل�سم���اة 
ب�سم���ي ع���امل وذل���ك يف �سنة 1884 حي���ث �أجنبت 
ل���ه �أرب���ع �أوالد وبنت و�ح���ده وكان و�لدها حممد 
�أم���ني �الخ �الكر بينهم, ولك���ن �لعائله رزئت بفقد 
كلتا �أبويهم بوباء �لكولر� �أنذ�ك و�أ�سبح و�لدها 

�ملعيل �لرئي�سي للعائله.
تخ���رج و�لدها بع���د �أن �أكم���ل در��ست���ه �لع�سكريه 
يف بغ���د�د و�أ�ستانب���ول برتبة �ساب���ط يف �جلي�س 

�لعثماين, وت���زوج الول مره من �أبنة 
خالت���ه يف 1907 ولكنه���ا �سرع���ان ما 
توفيت يف وب���اء �لتيفوئيد يف مدينة 
كرك���وك, ولذل���ك ت���زوج م���ره ثانيه من 
فوزيه خ���ان )و�لدة �لدكت���وره �سانحه �أمني زكي( 
ذو �ال�سول �لرتكماني���ه وكان عمرها �أنذ�ك �سبعة 

ع�سره عاما.
وبع���د تاأ�سي����س �حلكومه �لعر�قي���ه �أ�سبح و�لدها 
�سابط يف �جلي����س �لعر�قي ثم موظف يف وز�رة 

�ملعارف و�أخر� نائبا عن لو�ء بغد
وبع���د تاأ�سي����س �حلكومه �لعر�قي���ه �أ�سبح و�لدها 
�سابط يف �جلي����س �لعر�قي ثم موظف يف وز�رة 
�ملع���ارف و�أخ���ر� نائب���ا عن ل���و�ء بغ���د�د وبعدها 

�أحيل على �لتقاعد يف �سنة 1935.
دخلت �ملدر�سه �البتد�ئيه يف �سنة 1924 وهي يف 
�لر�بع���ه من عمرها يف مدين���ة �ملو�سل حيث كانت 
�أح���د�ث �أن�سمامها �ىل تركي���ا الز�لت قائمه, وعند 
زي���ارة �ال�ستاذ �ساط���ع �حل�س���ري للمدر�سه قامت 
جمموع���ه من �الطفال بق���ر�ءة ن�سيد وطني يتغنى 

بعر�قة مدينة �ملو�سل ؛
ل�ست يامو�سل �أال د�ر عز وكر�مه

 �أنت فردو�س �لعر�ق حبذ� فيك �القامه 
�نت بدر هو �سم�س �أنت تاج هو هامه

�أهدت زك���ي موؤلفه���ا �إىل �أحفاده���ا �خلم�سة �لذين 
هاجرو� م���ع �آبائهم ودر�سو� يف �خل���ارج. وقالت 

�إنهم ي�ساألونها"عن �لعر�ق يف �لقرن �لع�سرين.   
طبيب���ة  كتابها"ذكري���ات  جان���ب  �إىل  �أّلف���ت 
يف  هو"�ملخدر�ت-بح���ث  �آخ���ر  عر�قية"كتاب���ًا 
�الإدمان وط���رق �لعاج"عندما كان���ت رئي�سة ق�سم 
�لفارمالوجي بالوكال���ة يف �لكلية �لطبية بجامعة 
بغ���د�د ع���ام 1965. وه���و يتناول جو�ن���ب عديدة 
و�جتماعي���ة,  و�سحي���ة  ونف�سي���ة  ف�سيولوجي���ة 
يتن���اول  �لطبية"�ل���ذي  �لعقاق���ر  وكتاب"بح���ث 
عر�س���ًا فني���ًا للعملي���ات �لت���ي يح�سل فيه���ا تاأثر 
�لعقاق���ر على خاي���ا �جل�سم و�لعملي���ات �لدقيقة 
�لتي ت���وؤدي �إىل �سفاء �ملري�س وهو �سمن �سل�سلة 

�أبحاث تهدف �إىل تثقيف �أبناء �جليل.
رحلت يف �و�ئل �سهر ني�سان من عام 2017 .

�أم����ني  �سانح����ة  مو�س����ل  ب����ني  فم����ا 
زك����ي ومو�س����ل د�ع�س دهر �سحيق, فب����ني �إ�سر�ر 
ذلك �جليل عل����ى عر�قية �ملو�س����ل وخر�بها �ليوم 

حتطمت �لعز�ئم وخابت �الأحام.
معن����ى �أن تتخ����رج طبيبت����ان �سقيقت����ان, �سانح����ة 
وملع����ان, ِمن بيت و�ح����د, ويف �أربعيني����ات �لقرن 
من كان ينطل����ق �إىل �الأمام, و�أن  �لع�سري����ن, �أن �لزَّ
بدن �لِعر�ق �أخذ باملعافاة. مل تكتِف �سانحة بالطب 
وِعل����م �الأدوي����ة, �إمنا كانت ق�سيته����ا �نت�سال بنات 
امية,  جن�سه����ا مما هنَّ فيه ِمن بقاي����ا �لع�سور �لظَّ
فدخلت جمعيات وبادرت مب����ادر�ت تنويرية, با 
حاج����ة لانتظ����ام يف �أح����ز�ب �سيا�سي����ة. مل تفق����د 
�سانحة, ب����ني �رتد�ئها �لعب����اءة وخلعها, �لتز�مها 
�الجتماعي, ومل حتق����ق للمتزمتني �آنذ�ك غايتهم, 

ائن �لوحيد للمر�أة. لتاأكيد �أن �حلجاب هو �ل�سَّ
دخل����ت كلية �لّط����ب, حمققة رغبة و�لده����ا, لتكون 
�أول طالب����ة م�سلمة فيها, وتلك حلظة فا�سلة, لي�س 
يف حياته����ا �إمن����ا يف حي����اة �لعر�قي����ات �مل�سلمات 
جميع����ًا, �أن تك����ون فت����اة, وبهذ� �جلم����ال و�لكمال 
قة و�لعف����ة, بني �ل�ّسبان, يف زمن لي�س للفتاة  و�لرِّ
����ا �أن ن�سف �إقد�مها  �إال �ل����د�ر و�سرت زوجها لها. لنَّ

�س����ود�ء حت����دت  فت����اة  �أول  و��سطر�به����ا كحال����ة 
هيب����ة, ودخل����ت �جلامعة  �لتفرق����ة �لعن�سري����ة �لرَّ
����ا كان ه����ذ� �الإح�سا�����س يف  �أ�س����وة بالبي�����س, ربَّ
د�خلها, لكن مل يكن �سب����اب �لعر�ق �آنذ�ك بهمجية 
�لتفرقة �لعن�سرية �الأمريكية, غر �أن هيبة �لفتاة 
من جمتمع �لذُّكور, ووفق ثقافة �لقرون �خلو�يل, 
ق����د ي�س����اوى بني �سع����ور �سانحة و�سع����ور دورثي 
كاونت�س, فف�سل �ل�سجاعة يف �الإقد�م و�القتحام, 
على ح����د عبارة ُن�سي����ب �الأكر)ت108ه�(:"ولكْن 
����ج يل �لُبكا/ُبكاه����ا فقل����ُت �لف�سُل  بك����ت قبل����ي فهيَّ
ِم«)�جلاح����ظ, كتاب �حلي����و�ن(. هذ�, وكان  للمتقدِّ

من ي�سر ل�سالح �سانحة �لعر�ق. �لزَّ
ِعر�قي����ات,  تتوج����ه  عندم����ا  �لفاجع����ة  حج����م  ك����م 
�الأح����ز�ب  توجه����ات  وف����ق   ,)2003( بع����د  م����ا 
يني����ة يف �حتجاجه����نَّ عل����ى قانون"�الأح����و�ل  �لدِّ
تل����ك  فعلت����ه  م����ا  وينق�س����نَّ  خ�سي����ة)1959(,  �ل�سَّ
�س����اء, وتك����ون  �لطبيب����ة وزمياته����ا ِم����ن �أج����ل �لنِّ
�ملفارق����ة �أك����ر فجيع����ة عندما ته����ب نائب����ة برملان 
تع����دد  بت�سري����ع  وج����ل,  ب����ا  وتطال����ب,  عر�قي����ة 
وج����ات, ومن����ح �ملتزوج����ني حو�ف����ز  لت�سج����ع  �لزَّ
�سا�س����ة  عل����ى  �مل����ر�أة  تخ����رج وزي����ر  �أن  �خليب����ة, 
�لتلفزيون وتن�سح بطاعة �لزوج, و�أنها ال تخرج 
م����ن �ل����د�ر �إىل �ل����دو�م �لر�سم����ي, وه����ي وزي����رة, 
�إال ب����اإذن زوجه����ا, فهذ� �حلق �ل�سرع����ي عليها, وال 
ندري باذ� �ستجيب �لوزيرة �إذ� �ُسئلت: وماذ� لو 
تعر�ست �لباد لط����ارئ, وحتم عقد جل�سة ملجل�س 
�ل����وزر�ء, ورف�س زوجك �خل����روج؟! كلما حتدث 
نائبة من نائبات جمل�س �لنو�ب, ومنهنَّ �لنو�ئب 
ال �لنائب����ات, ُتفق����د وج����وه و�أرو�ح كوجه وروح 

�سانحة �أمني زكي.

ال ندري, هل �لعيب يف �لنَّا�س �أم يف �الأزمنة؟! �أن 
تنطلق �مل����ر�أة �لعر�قية, لتك����ون �أول طبيبة و�أول 
وزي����رة و�أول قا�سي����ة و�أول حمامية, يف جمتمع 
كان �لتخلف يكاد يطبق عليه, بينما تهبط مطالبات 
ن�س����اء �لرملان �إىل م�ستوى �إلغاء قانون"�الأحو�ل 
خ�سي����ة«, و�س����رف حو�ف����ز للمتزوجني باأكر  �ل�سَّ
من بريء, و�مل�سكلة يف �لنَّا�س,  ِمن �مر�أة؟ هل �لزَّ
من؟ ُين�سب لاإمام  لك����ن َمن ُي�سكل وُيحدد طابع �لزَّ
افعي)ت204ه�(:"ُنعيب زماننا و�لَعيُب فيَّنا/ �ل�سَّ

مان بغر  وما لزماننا عي����ُب �سو�نا/ونهجو ذ� �لزَّ
يو�ن(. مان لنَّا هجانا«)�لدِّ َذنٍب/ولو نطق �لزَّ

ن�س����اأت �لطبيبت����ان �سانح����ة وملع����ان �أم����ني زك����ي, 
����ور ِمن دياجر  ها �لنُّ يف �أ�س����رة متن����ورة, نظ����ر ربَّ
�ل�سيطرة �لعثماني����ة؛ لي�سمح لبناته يف �لدر��سة, 
ويدفعهما ليكونا طبيبتان, وِمن �لطفولة يح�سر� 
و�أن  �الأي����ام,  تل����ك  مو��سف����ات  ح�س����ب  �مل�س����رح, 
يتغربا للدر��سة, ليب����د�أ �لتَّحرر من بر�ثن �ملا�سي 
تدريجيًا, وتت�سكل عائلة مهابة بُرقّيها وحت�سرها, 
م����ن بنني وبنات, خدم �أفر�ده����ا �لِعر�ق, ومل تخل 
ِمن �لتاأثر باأفكار �لي�سار, فكان �آنذ�ك فكرً� طموحًا 

يف �ل�ساحة �لعر�قية.
قيق خلوق �أمني زكي, م����ا �أن يخرج ِمن  ف����كان �ل�سَّ
اب �لو�سي����م �ملهيب  �سج����ن ليدخل �آخ����ر, ذل����ك �ل�سَّ
�لقامة, ن����اأت به �الأي����ام وب�سقتي����ه ليكونو� خارج 
�لع����ر�ق, حظي����ت بلقائه �أكر ِمن م����رة, ولكن بعد 
�أن خفتت �لثَّورة يف جو�رحه, حماواًل ما فاته ِمن 
�الإطاع على �أدب وفكر �الأولني, فكان يحدثني عن 
�ملعتزل����ة, حام����ًا ما �أكتبه, يف و�س����ط �لت�سعينات 
يف جريدة"�حلي����اة«, لناق�سن����ي ب����ه, وق����د �سمعُت 
من����ه: �أن �الأي����ام م�ست, ومل ي�سعف����ه لاإطاع على 

�ث. كان ��سمًا عل����ى م�سمى  هذ� �ل����ركام ِم����ن �ل����رتُّ
خلوق����ًا, �أم����ا �ل�سقيق����ة ملع����ان �أمني زك����ي وزوجها 
�لطبيب �ملتمر�س و�ب����ن �لطبيب �سامل �لدملوجي 
فاأُبع����د� كطبيبني و�أ�ستاذين ِم����ن مدينة �لطب, يف 
�حلملة �س����د �أبرز �الأطب����اء �لعر�قيني)19 ت�سرين 
����اين 1979( �آن����ذ�ك, بع����د تنحي �أحم����د ح�سن  �لثَّ
�لبكر)ت1982(, وتويل �س����د�م ح�سني �لرئا�سة, 
ب)�نظر: فرحان  و�لتي ُعرفت بجزرة مدينة �لطِّ

باقر, حكيم �حُلكام من قا�سم �إىل �سد�م(. 
عا�س����ت �سانح����ة بلقي�����س )وه����ذ� ��سمه����ا �ملركب( 
�سبعة وت�سعني عامًا, لك����ن ما قدمته ل�سحة �أبد�ن 
بيبة  �لعر�قي����ني ُيعادل مئ����ات �ل�سنني, فكان����ت �لطَّ
و�الأ�ست����اذة يف كلي����ة �لّط����ب, ي����وم كان����ت �سه����ادة 
كلية طب بغ����د�د ثقة جامعات �لع����امل. در�ست علم 
�الأدوي����ة, وك����م ِم����ن طبيب تعل����م وب����رز ِمن حتت 

يدها. 
�أك����دت �سانح����ة بعلمه����ا وح�سورها, م����ع زميات 
ع�سره����ا, �أن �لعر�قي����ة كامل����ة �لعق����ل, وق����د فعلت 
كتاب����ة  ع����ن  يخوخ����ة,  �ل�سَّ تقعده����ا  ومل  ح�سن����ًا, 
مذكر�تها"مذك����ر�ت طبيب����ة«, فه����ي �ساه����دة عل����ى 
ع�سر مثمٍر بن�سائه ورجاله. ليتني عرفت ب�سعور 
�لطبيب����ة �سانحة وه����ي ت�ساهد خيب����ات برملانيات 
ه����ذ� �لزم����ان, �للو�ت����ي مل يل����دنَّ بعد, ي����وم كانت 
 . مان خذلهنَّ ب, و�لعذر �أن �لزَّ �أ�ستاذة يف كلية �لطَّ
مل يخط����اأ �ملتنبي)�غتيل354ه�����(, يف حال����ة جيل 
�سانحة وملعان ِم����ن �لعر�قيات, قيا�س����ًا ِمن بخيبة 
رجال تولو� �أم����ر �لِعر�ق, و�أخذو� يهدون ما بنته 
�سانحة وجيلها, حني قال:"ول����ْو كاَن �لّن�ساُء كَمْن 
يو�ن/  َل����ِت �لّن�س����اُء عل����ى �لّرجاِل«)�لدِّ َفَقْدنا/لُف�سّ

نعد �مل�سرفية و�لعو�يل(.

سانحه أمين زكي.. سيرة وضاءة 
وريادة متميزة 

سانحة أمين زكي..

ساء كمن فقدنا"! "ولو كان النِّ

ع��راق��ي��ون   / اع������داد 

�����ون  رش������ي������د ال�����خ�����يُّ

بيبة واملثقفة  عارصت الطَّ

املوصلية سانحة أمني زيك)1920-

ولة العراقية  2017( عهود الدَّ

الحديثة كافة؛ ولدت بوالدتها 

وشبت بفتوتها، وساهمت 

ببعث روح املدنية يف نسائها، 

وعاشت لتشهد احتضارها. نقول 

احتضارها، فاملوصل، حيث 

رات سانحة النُّور، مل تبق منها 

بقية يعتىش بها، وبغداد التي 

تعلمت يف ثانويتها وكلية الطب 

ب، أطالل خاوية، كلُّ  وَعلمت الطَّ

الق  جامعة تريد االنفصال والطَّ

ِمنها، وكأنها اغتصب الجميع. 

وائف الّسيوف، ضد  جردت الطَّ

بال موجهة إىل  بعضها بعضًا، والنِّ

دور. الصُّ
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زاي�������ر م����ح����م����د  د 

�أخرتني �الأخ���ت �لعزيزة �لزميل���ة جناء �لفلكي  
يف �سهر دي�سم���ر عام 2016 �أن �لدكتورة �سانحة 
�أم���ني زك���ي يف �سحة وخ���ر, ت�سك���ن يف �إنَكلرته 
وه���ي على �إت�س���ال د�ئم معه���ا. �إ�ستب�س���رت خر� 
ورجوته���ا �أن ت�ساألها �إذ� كان م���ن �ملمكن �أن �أت�سل 
معها بالريد �الألكرتوين؟ متت �ملو�فقة مع �ل�سكر 

وبد�أت �ملر��سلة معها.

10 دي�سمر 2016 : 
عزيزي �لدكتور حممد    

ر�سالت���ك بعثت يف نف�سي �ل�س���رور و�أنا يف باأدي 
�جلدي���دة من���ذ �أك���ر م���ن �أربع���ني عام���ا, يف مثل 
عم���ري ه���ذ� �أرى �أنني فق���دت �لكثر م���ن �الأقارب 
و�ل�سديقات و�الأ�سدقاء ممن يحاربوين يف �ل�سن 
�أي �أك���ر مني �أو �أ�سغ���ر ب�سنو�ت قليلة قد غادرو� 
�حلي���اة و�لقليل �لقليل منه���م يف دور �ل�سيخوخة 
مثلي. �أن���ا �الأن قعيدة �لد�ر, الأ �أذهب �إىل �أي حمل 
ويف �لبيت �أ�ستعمل عكازة �أثناء �مل�سي وخطو�تي 
بطيئ���ة, �أ�سك���ن يف مدين���ة �سمال لن���دن الإن �إبنتي 
�سري���ن ت�ستغل فيه���ا وهي دكت���ورة تخرجت من 
بغ���د�د وتزوجت هن���اك ثم هاج���رو� �إىل بريطانيا 
من���ذ �أكر من ع�سري���ن عاما, زوجه���ا عر�قي وهو 

�إب���ن �لدكتور كاظم �س���ر, و��سمه جو�د �سر وهو 
دكتور ج���ر�ح يف �لعظام. �إنه���م ي�سكنون يف بيت 
و�أن���ا �أ�سك���ن قربهم يف �سقة تطل عل���ى نهر عر�سه 
�أق���ل من عر����س نهر دي���اىل بقلي���ل, ولك���ن �لنا�س 
ي�ستعملون �لنهر د�ئما بالقو�رب �أو �سفن �سغرة 
�سريع���ة ويتب���ارون يف �ل�سب���اق. �ألطبيعة جميلة 
ج���د� ح���ول �لنهر �ل���ذي يح���وي �الأ�سح���ار �لعالية 
على �سفتيه و�أنو�ع �لطيور فوق �سطحه و�أجملها 
�أالأوز �لعر�ق���ي �أي �سو�ن يف �الإنكليزية و�ملمنوع 
�سيدها �إطاأقا الإنها كما يقولون �ل�سو�ن كلهم ُملك 
�مللك���ة ولي�س الإح���د �أن ي�سيده���م �أبد�.�أن���ا �أر�قب 
�لنه���ر وطي���وره و�أ�سج���اره م���ن �ل�سب���اك �لكبر. 
�أقر�أ �جلر�ئد وعن���دي �ألتلفون و�لر�ديو و�الإيباد, 
وزيارة �إبنتي و�أحفادي �خلم�سة, و�الأن �أ�سبحت 
لي����س جدة فقط الإن حلفيدي جعفر �إبن �إ�سمه لوي 
وحلفيدتي طفل���ة �إ�سمها ليلى وطفل �إ�سمه �إح�سان 
عمره ب�سعة �أ�سهر. طلب���ت مني �لعنو�ن �لريدي 
)�أدن���اه( و��سم �ل�سارع وكاأنه �إ�سم �ملاين, يظهر �أن 
�سخ�س���ا به���ذ� �الإ�سم �سكن به الإول م���رة. لقاء �أهل 
�لبلد ولو على �ل�سا�سة ي�سعدين جد� عائلتك لطيفة 

جد� ولهم حتياتي و�سنة �سعيدة  
�سانحة �أمني زكي 

عزيزي د. حممد ز�ير 
و�سلتني �لكتب هذ� �ليوم. يظهر �أن كتاب حياتي 
يف �لع���ر�ق لطي���ف جد�, لق���د قر�أت �لف�س���ل �الأول 
و�سوف �أر�س���ل تعليقاتي حينما �أقر�أ �لكتاب. كنت 
يف �ملا�س���ي �أق���ر�أ ب�سرع���ة جيدة ج���د�, خا�سة يف 
�للغ���ة �لعربية,  وكانت و�لدت���ي �لتي تقر�أ كل يوم 
قب���ل �أن تنام و�أختي ملعان الأ ي�سدقون �سرعتي يف 
�لقر�ءة, يعت���ي �أن كتابك �أكمله خاأل يومني فقط. 
�أم���ا �الأن ف���اإن �لقر�ئ���ة �أ�سبح���ت �أبط���اأ بكث���ر عن 
�ملا�س���ي وذل���ك بتاأثر �لعمر و�زدي���اد �ل�سغط يف 
�لع���ني ولذل���ك �ستك���ون تعليقاتي ح�س���ب قر�ئتي. 
�أود �أن �أخ���رك باأنن���ي منذ زمن بعي���د علمانية �أي 
�أنن���ي �أتكلم عن �الأديان مثلم���ا �أ�سعر مع �إحرت�مي 
لكل �الأديان �ل�سماوي���ة , لكني الأ �أقول �أنا متدينة. 
�أنا الأ �أ�سوم والأ �أ�سلي. يوم و�حد �سمته يف زمن 
�لطفول���ة فقط. كان���ت و�لدتي متنعنا م���ن �ل�سيام 
�أي���ام �ملدر�س���ة. �أرج���و �أن الأ ت�ست���اء �إن عًلقت على 

بع�س كاأمك.
�ل�سفح���ات �الأوىل �لت���ي قر�أتها يف �أي���ام طفولتك 
كان���ت لطيفة وم�سحكة جد�. �أنا زرت معظم �ألوية 
�لع���ر�ق كل �ل�سم���ال و�إىل �لب�س���رة وزرت كرباأء 
و�لنج���ف لكنن���ي مل �أذه���ب �إىل �لعم���ارة و�ملنتفك 
و�لنا�سرية لذل���ك تعجبت من روؤية بيوت �لعمارة 
به���ذ� �ل�س���كل �للطيف. �أظ���ن �أالأمر �أنه���ا ُبنيت قبل 
�سنو�ت ق�س���رة بالن�سبة للم���دن �أالأخرى من ِقبل 
با�س���ا تركي. بعد ذل���ك �ساأقر�أ �لكت���اب �لطبي. منذ 
�سن���و�ت الأ �أقر�أ عن �لط���ب �إالأ �لقليل. �أ�سعر باأنني 
�أ�سبح���ت بعي���دة عن �لطب �حلديث. كن���ت �أود �أن 
�أ�ساأل���ك �إن كن���ت ق���ر�أت كتاب���ي عن �لع���ر�ق, وهل 
�سمعتني يف �لتلفزي���ون الإن يف �لتلفزيون �إ�سمي 
�إذ� كن���ت على ك���وكل باللغة �لعربي���ة �سانحة �أمني 
زكي فقط الإن توجد �أماك���ن �أخرى. عندما حت�سل 
على �الإ�س���م �إطلب �سرة �سانحة �أم���ني زكي. كلمة 
�س���رة جتعل���ك جت���د خم�سة �أرق���ام م���ن و�حد �إىل 
خم�س���ة وجتد فيه���ا �ملتغر�ت يف حيات���ي. �أرجو 
�أن تخ���رين عما قر�أته �أو �سمعت���ه يف �لتلفزيون. 
�إ�سمي يف �لتلفزيون كما ذك���رت, �أما �سانحة �أمني 
زك���ي ب���ك فذل���ك ح���ول �سديقت���ي �لر�حل���ة �إ�سمها 
�سانح���ة و�أمني زكي و�لدها كان �أبو �سانحة وزير� 
يف معظ���م �لوز�ر�ت �أيام �لعه���د �مللكي وهو لي�س 
وزي���ر فق���ط بل ع���امل يف تاريخ �الأك���ر�د وهو �أًلف 
لهم قامو�سا للم���رة �الأوىل يف تاريخهم وهو رجل 
فا�س���ل يعرف و�لدي جيد� و�أتذكره متاما. كنا يف 
�ملدر�س���ة �أنا و�سانحة م���ن �الإبتد�ئية �أىل �لثانوية 
وكان���ت �سانح���ة �الأخ���رى �سق���ر�ء �ل�سع���ر جميلة 
وعل���ى درجات عالية من �لتهذيب و�لرتبية �لعالية 

رحمها �لله. 15 دي�سمر 2016

خل���وق �أم���ني زك���ي هو �أخ���ي, �أن���ا �لك���رى بينهم 
وبع���دي ملعان �أ�سغر من���ي ب�سنتني وبعدها خلوق 
�لذي ي�سغ���رين باأربعة �سنو�ت. خلوق تخرج من 

◄

في رسائلها الى الدكتور محمد زاير

تكشف  زكي  امين  سانحة  الدكتورة 
عن صفحات مطوية من سيرتها

أول طالبة مسلمة يف الكلية 

الطبية يف بغداد, من عائلة 

ضمت أألصول العربية والكردية 

والرتكامنية ولكنها بقيت عراقية 

أصيلة فكانت أروع منوذجا 

للفسيفساء العراقي األصيل 

الخالد

ُولدت سانحة بلقيس أمني زيك 

يف بغداد سنة 1920. جدها عيل 

محمد أغا من قبيلة دزيئ الكردية, 

كان ضابطا يف الجيش العثامين, 

سكن يف محلة الفضل يف بغداد. 

تزوج من إبنة الحاج حبيب العزي 

ذو أألصول العربية سنة 1884 

فأنجبت له أربعة أوالد وبنت 

واحدة, كان والدها محمد أمني 

أألخ أألكرب بينهم الذي ُولد 

عام؟؟ لكن العائلة ُرزئت بفقد 

الجد والجدة بوباء الكولريا 

فأصبح والدها املعيل الرئييس 

للعائلة. وقد قيل وُنرش الكثري عن 

سريتها الذاتية. بع���د �أن جت���اوزت �ل�سبع���ني, جل�س���ت �لدكت���ورة 
�سانح���ة �أم���ني زك���ي �أم���ام �لكومبيوت���ر الأول مرة 
لك���ي تكت���ب مذكر�ته���ا. وق���د �أنه���ت �ملهم���ة, وهي 
على عتب���ة �لت�سعني. و�س���درت �ملذكر�ت يف 800 
�سفح���ة, ث���م ترجم���ت �إىل �الإجنليزي���ة. تكتب يف 
�ملقدم���ة �أن �سديًقا من عم���ر �أبنائه���ا �أهد�ها كتيًبا 
ح���ول ��ستخ���د�م �حلا�س���وب. ف�سحك���ت و�ساألته: 
»ه���ل �ساأتعل���م مع ط���اب ريا����س �الأطف���ال؟«. هل 
تعرف���ون �سيد�ت ت�سعينيات عربي���ات كثر�ت من 
هذه �خلام���ة �لر�قية �لقادرة عل���ى �لتعلم من �ملهد 

�إىل �للحد؟
كتابه���ا لي�س تاأريًخا لها ولاإجناز�ت �لكبرة �لتي 
حققته���ا, فح�سب, بل ملوطنها, وباالأخ�س ملجتمعه 

ولن�سائ���ه. فه���ي قد ول���دت عام 1920, ي���وم كانت 
بغ���د�د, ح�سب قولها, نائم���ة يف �أح�سان �لع�سور 
�ملظلمة, و�ملر�أة حبي�سة د�رها. وبعد ميادها ب�سنة 
و�حدة ُتّوج في�س���ل �الأول ملًكا على �لعر�ق. وهو 
�لعهد �لذي ت�سفه بقوله���ا: »بد�ية جديدة ع�سرية 
ا �أمام  ومبارك���ة �نفتحت �أمام �لبلد كله, وخ�سو�سً
�لن�س���اء. فقد �نت�سر تعليم �لبن���ات وحتولت �ملر�أة 
من �سخ�س طفيلي عاجز �إىل �سيدة متعلمة تك�سب 

رزقها بنف�سها كما يفعل �لرجال«.
تتوق���ف عن���د معلماته���ا �للو�ت���ي »كن عل���ى درجة 
كب���رة من �الأناقة �لع�سرية يف �ملاب�س و�العتناء 
بال�سع���ر و�أ�سل���وب �لكام �ملهذب"لتق���ول �إنهن كن 
يتقا�سني �أجوًر� مت�ساوية مع �لرجال. و�مل�ساو�ة 

بني �جلن�سني يف �الأجور �أمر مل يتحقق يف بلد مثل 
فرن�سا حتى �ليوم. وم���ن �أولئك �ملعلمات �سبيحة 
�ل�سي���خ د�ود, �أول طالب���ة تدخ���ل كلي���ة �حلق���وق. 
وبعد ذل���ك �أول قا�سية يف �لع���ر�ق. و�إذ� كانت كل 
�سفح���ات �لكت���اب �سهية مثل خبز ب���اب �الأغا, حار 
���ب, فاإن مقطًعا و�حًد� ميكن �أن يعطي فكرة  وُمق�سّ
عن �لزمن �لذي عا�سته �ملوؤلفة يف �سباها, وكم هو 

خمتلف عن �لزمن �حلايل.
تكتب ع���ن منا�سب���ة �سهدتها, ع���ام 1930: »دخلت 
�ل�ست �سبيح���ة �إىل �ل�سف, وقالت �إن فرقة فاطمة 
�ستك���ون  �لرو�ي���ة  و�إن  بغ���د�د,  و�سل���ت  ر�س���دي 
)م�س���رع كليوبات���ر�(. وهي م�سرحي���ة �سعرية من 
تاألي���ف �أمر �ل�سعر�ء �أحم���د �سوقي. وكان ال يز�ل 

حًيا يومها. ��سرتيت بطاقات �حلفلة �لنهارية �لتي 
تق���ام بعد �لظه���ر لل�سي���د�ت, وذهبنا م���ع �لو�لدة, 
وفهم���ت معظم ما د�ر من حديث بني �ملمثلني. بدت 
فاطم���ة ر�س���دي, ملكة جميل���ة جًد�. ترت���دي �لتاج 
و�جلو�ه���ر. تاأم���ر فتط���اع. وب�س���ارة و�كيم بدور 
�لقي�س���ر �أنطونيو وروعة �سخ�سيت���ه �لع�سكرية. 
و�لرومان بخوذه���م �ملعدني���ة و�سيوفهم �لامعة. 
يقابلهم �مل�سريون باب�سه���م �لفرعونية و�آلهتهم 
�لغريبة. و�ملوؤ�مر�ت حتاك حول �مللكة و�لقي�سر. 
و�ملغن���ي يغني �سع���ًر�: �أن���ا �أنطوني���و و�أنطونيو 
�أنا.. م���ا لروحينا عن �حلب غن���ى. وع�سق �لنا�س 
ه���ذه �الأغنية, و�أ�سبحنا ن�سمعه���ا يف كل مرة منّر 
قرب �أح���د �ملقاهي يف �لبلد. ومل���ا ماتت كليوباتر� 
بك���ت  �أ�سابعه���ا,  ب���ني  تتل���وى  حقيقي���ة  باأفع���ى 
�حلا�سر�ت ملوتها. وقد ��سرتك يف �لتمثيلية حقي 
�ل�سبلي, وكان فناًنا عر�قًيا �ساًبا يدر�س يف م�سر, 
ق���ام ب���دور �أوكتافيو����س. وق���ام عزيز عي���د بدور 
رئي����س �لكهن���ة. وهو ممث���ل قدير لكن���ه كان كبر 
�ل�سن, ق�سر �لقام���ة, �أ�سلع �لر�أ�س, ويف كل مرة 
يظه���ر على �مل�س���رح ت�سري بني �لن�س���اء �ملفرجات 
همهم���ة �أ�سف م�سموعة لكون���ه زوج فاطمة ر�سدي 

�جلميلة, ويقلن: حيف هذ� رجلها«.
نكت�س���ف �أن �ملوؤلفة كان���ت ذ�ت �أف���كار ي�سارية يف 
�سبابه���ا, رغم �أنه���ا �سليلة �أ�سرة مرفه���ة مقربة من 
�لعائل���ة �ملالك���ة. وتنقل, يف ه���ذ� �ل�س���دد, حو�ًر� 
جرى يف جل�سة عائلية بينها وبني رئي�س �لوزر�ء 
ن���وري �ل�سعيد. كان يتحدث ع���ن �مل�ساريع �ملقررة 
لل���ري و�لتعليم و�ل�سح���ة. فاعرت�ست على كامه, 
�ملطلوب���ة.  بال�سرع���ة  ينم���و  ال  �لبل���د  �إن  وقال���ت 
و��ست���د يف كامه ورد عليه���ا: »�نظري �إىل نف�سك, 
ه���ل كنت جتل�س���ني وتناق�سني �لرج���ال �لكبار قبل 
ع�سرين عاًم���ا؟ �أي �مر�أة 
كانت تفه���م يف �ل�سيا�سة 
وغره���ا يف ذلك �لوقت؟ 
بغد�د كان���ت قرية كبرة 
مد�ر����س  فيه���ا  لي����س 
بنات  وال  وم�ست�سفي���ات 
يجادل���ن �لكب���ار«. ورغم 
ف���اإن  �ملو�جه���ة,  ه���ذه 
�ملوؤلف���ة ال تخف���ي �إعجابه���ا ب�سخ�سي���ة »�لبا�س���ا« 

وبالعهد �لذي كان يتوىل �ملقاليد فيه.
�مل���ر�أة  ه���ذه  زك���ي,  �أم���ني  �سانح���ة  كت���اب  �أق���ر�أ 
�ال�ستثنائي���ة, و�أت�س���اءل: »مل���اذ� يح���ّن كث���ر م���ن 
�لعر�قيني �إىل زم���ن �مللكية؟«. �إنها تهدي مذكر�تها 
�إىل �أحفاده���ا �خلم�س���ة �لذين هاجرو� م���ع �آبائهم 
ودر�س���و� يف �خل���ارج. وتق���ول �إنه���م ي�ساألونه���ا 
»ع���ن �لعر�ق يف �لق���رن �لع�سرين. وعن 14 يوليو 
)مت���وز(, ح���ني حت���ول �لعر�ق م���ن �حلك���م �مللكي 
�إىل �جلمه���وري خ���ال دقائ���ق قليل���ة, بو��سط���ة 
�لبي���ان �الأول يف �لر�ديو م���ن قبل �سابط, ومعظم 
�لنا�س يغطون يف نومهم. وقد �أعقب ذلك �النقاب 
خم�س���ة �نقابات ع�سكرية. ماذ� �أقول الأحفادي �إذ� 
رغب���و� يف �لع���ودة �إىل �لع���ر�ق؟ ه���ل �أ�ساألهم �أين 
ترغب���ون �ل�سك���ن, يف �سيع�ست���ان �أم �سني�ستان �أم 

كرد�ستان؟«.
عن ال�سرق الأو�سط

الدكتورة سانحة
إن������ع������ام ك����ج����ه ج��ي
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�لر�سمي���ة. كان �أول م���ن �أدخل �لع���ر�ق يف ع�سبة 
�الأمم قب���ل جمي���ع �ل���دول �لعربي���ة. �إ�ستقبل���ه ملك 
بريطاني���ا �إمر�ط���ور �لهن���د و�سائ���ر �مل�ستعمر�ت 
وه���و �إ�س���م ج���ورج �خلام����س �لر�سم���ي وكان يف 
ذل���ك �لوقت �أعظ���م �ملل���وك و�لروؤ�س���اء يف �لعامل. 
ر�أيت���ه يف �ل�سينما �لتي كان���ت �لوحيدة �لتي نرى 
فيه���ا �ل�سور, وكان عمري ح���و�يل �إثنا ع�سر �سنة 
و�سع���رت وكاأن لق���ب ج���ورج �خلام����س يج���ب �أن 
يكون لفي�سل. كانت �أنا�سيدنا معظمها للملك �لذي 
ق���ال عنه �مله���د�وي يف حمكمت���ة �لهزيل���ة: في�سل 
باين جمد �لع���ر�ق و�رتد ميدح �لزعيم �الأوحد مع 
ت�سفي���ق �مل�ساهدين. مات في�سل و�أن���ا يف �لثالثة 
ع�س���ر من �لعم���ر. كنت �أظنه �سيعي����س معنا د�ئما. 
يف هذ� �حلني و�ن���ا �أًتبع �خبار �لعر�ق من �ملهجر 
�أق���ول باأنه �أهم و�أعظم �سخ�س با فعل للعر�ق يف 
زمانه ولن جند من يقاربه بعد وفاته وهو مل يبلغ 
�خلم�سني �سنة. كنت �أمتنى لو عا�س ع�سرين �سنة 

�أخرى. 27 دي�سمر 2016

نوري ال�سعيد
يف �أي���ام �ل�سب���ا و�ل�سباب �لباكر كن���ا نكره �لبا�سا 
ن���وري �ل�سعي���د باعتب���اره م���ن جماع���ة �الإنكليز. 
ب�س���ورة خا�سة ��ستد ذل���ك �ثناء �حل���رب �لعاملية 
�لثاني���ة ومل نذكر بان���ه كان �ل�سيا�سي �لكبر �لذي 
كان ز�ه���د� يف جم���ع �مل���ال �أو �الأر��س���ي وبق���ى 
يعي����س يف بيت���ه يف �لوزيري���ة على قطع���ة �ر�س 
�أهد�ه���ا �ملل���ك غ���ازي �إىل جماعة م���ن �ل�سا�سة من 
دون مقاب���ل. وكان �إبن���ه �لوحي���د ي�سك���ن يف بيت 
�سغ���ر يف نف�س حديقة �الأب عندما تزوج من فتاة 
م�سرية. وبعدها ب���اع �لبا�ساهذ� �لبيت و��ستاأجر 
�سق���ة ومع���ه زوجته �أم �سب���اح و�سب���اح وزوجته 
�مل�سري���ة, وبقى يف �ل�سقة �إىل �أن بنى بيتا جديد� 
يف �خلم�سيني���ات م���ن �لق���رن �ملا�س���ي, وكان ذلك 
ه���و كل ماميلك. �أما عاأقته م���ع �الإنكليز فقد كانت 
معروفة عند �لنا�س كلها الإنه قال �ن �لعر�ق يحتاج 
�إىل دول���ة قوية حلمايته و��ستغ���ل مع �مللك في�سل 
�الأول وغازي وفي�سل �لث���اين ومل ي�ساأ ُيغًر ذلك. 
�ل�سب���اب عندن���ا و�الأحز�ب �ل�سيا�سي���ة كانت �سده 
متاما من �الأحز�ب �لي�سارية �إىل �الأحز�ب �لقومية 
كانت �س���ده. و�لنا����س بالرغم من وج���ود جمل�س 
�الإعم���ار وزي���ادة �لرو�ت���ب ب���ني �ملوظف���ني بقيت 
تلعن���ه وتلع���ن حلف بغ���د�د. �سخ�سيا تغ���رت �أنا 
بعد م���ا ر�أيت ماحل بالقاهرة يف زمن عبد �لنا�سر 
فب���د�أت �أتغر جت���اه �لبا�سا و�أُق���در �أعماله و�أرجو 
�ن يف نف�س���ي �ن نبق���ى جميع���ا يف بلد ي�سر نحو 
�لتقدم ب�سرعة لكن���ي كنت �أحذر من �لكام هذ� مع 
جميع �الأهل و�الأ�سدق���اء الإنهم كانو�يقد�سون بيد 
�لنا�س���ر. �ل�سخ�س �ل���ذي �ساركني �سع���وري كان 
زوجي وكان �لوحيد �لذي يناق�س �الأ�سدقاء ب�سدة 
و�أن���ا �أطلب منه يكون ح���ذر� و�أن ي�سكت كما كنت 
�أفعل. �أري �ن �حلدي���ث عما ح�سل للعر�ق الأ يز�ل 
يوؤملني ب�س���دة حتى بعد �ست���ني عاما....ويا�أ�سفي 

على �لعر�ق.
ث���م �أردف���ت و�أ�ساف���ت بنف�س �لي���وم وقالت: يجب 
�أن �أ�سي���ف بع����س �حلقائ���ق ع���ن �ملو�س���وع. كان 
�لبا�س���ا ز�ه���د� يف �أم���و�ل �لغ���ر لكن���ه كان يح���ب 
�ل�سلطة جد� و�أظنه كان يتمنى �أن يبقى يف �حلكم 
د�ئما م���ع �إخاأ�سه �لتام للملك في�س���ل �أالأول, لكن 
ت�س���رف �ملل���ك غ���ازي �ل���ذي تباع���د عنه ث���م مقتل 
جعف���ر �لع�سك���ري �سديق ن���وري �ل�سعيد و�سهره 
يف �إنق���اأب بك���ر �سدق���ي جعل���ه يكره غ���ازي. وملا 
ُتويف غازي �إختار �لبا�سا �سخ�س �أخر من �لعائلة 
�ملالك���ة وبق���ى مع���ه �إىل �الأخ���ر. �أم���ا يف طريق���ة 
حكم���ه كان الأ ي���و�ل عل���ى �جل���و �لعثم���اين �ل���ذي 
ترب���ى عليه. لك���ن �لو�س���ع �ل�سيا�س���ي يف �لعر�ق 
كان دميوقر�طي���ا و�جلر�ئد و�الأ�سع���ار �ملوجودة 
كانت ت�س���رح بالكثر من رغب���ات �ل�سعب. �أي �أنه 
دكتات���وري يف تفكره لك���ن �لو�س���ع مل ُي�ساعده. 
كان �لرج���ال �لذي���ن ترب���و� تربي���ة عثماني���ة ه���ذ� 

تفكره���م. �أما �الأخرون فهم يذك���رون �لدمقر�طية 
م���ن دون �أن يعرفو� ماهي, الإنهم مل ميرو� بها لكي 
يعرفوه���ا. كان كامل �جلادرجي وجريدته وحزبه 
دميقر�طي���ا. يف �حلقيق���ة كان لقب���ه كام���ل بك عند 
�أع�ساء حزب���ه وحر�س على لق���ب �ساحب �ملعايل 
الإن���ه �أ�سب���ح وزي���ر� لف���رتة �سهرين يف زم���ن بكر 
�سدقي. ولو كانت ل���ه �ل�سلطة �لتامة حلرم كل من 
له �أر�ء �أخرى. لذلك هذه كانت �لنخبة يف �لعر�ق. 
�ألبا�س���ا حكم �أكر من �جلميع, لذلك يجب �أن ُيحكم 
عل���ى �أعمالهم يف �لباأد. من هو �لذي رفع من �ساأن 

�لبل���د يف د�خ���ل �لعر�ق �أو يف �خل���ارج؟ لقد ر�أينا 
يف �جلمهوري���ات روؤ�ساء لهم ع�سر�ت من �الأ�سماء 
و�لنع���وت �لعالية ثم و�سفهم بعد موتهم بالتحقر 
و�الإزدر�ء. الأ يوح���د �سخ����س كب���ر ج���د� ولكن���ه 
مقد����س. كله���م ميلك���ون �لقابلي���ات �لكب���رة ولهم 
بع����س �الأخطاء �أو بع����س �لت�سرفات �ل�سيئة. يف 
�ملا�س���ي كل زعيم يف روم���ا ي�سبح �إالأه بعد موته. 
ويف �ل�س���رق �لق���دمي كل �سخ����س متدي���ن وع���امل 
ي�سبح نب���ي �لقدي����س. �أ�سماء �لقدي�س���ني م�سجلة 

عند �لبابا عر �لقرون. 28 دي�سمر 2016 

الغناء العراقي
ناظ���م �لغز�يل وغناوؤه من �أح�سن ما�أود يف �لغناء 
�لعر�قي. كنت �أ�سمعه يف حفاأت عائلية بني جماعة 
من �أ�سدقائنا يف بغد�د وكانت معه زوجته �سليمة 
با�س���ا �أو مر�د وكنا نتكل���م معهما. فجاأة بد� يعرف 
�أنن���ي �أحفظ �لق�سائد �ل�سعرية �لتي يغتيها و�أنني 
�أ�ستم���ع �إىل غناوؤه و�سليمة م���ن دون �أن �أتكلم مع 
�الأخري���ن. بد� يغني قطعة حاملا ير�ين وهي قطعة 
�سمعته���ا منه فق���ط ياحلو يا�أ�سمر غن���ى بك �ل�سمر 
�إىل درج���ة حدثت يف �إحدى �للي���ايل عندما دخلت 
�أنا وزوجي �إىل �حلفلة وكانت �الأغاين يف بد�يتها 
فلما ر�أين �أ�سكت �ملو�سيقى وطلب منهم �أن يعزفو� 
غناء ياحلو يا�أ�سمر. قال له �أحدهم مل �أبدلت �لغناء 
فاأج���اب ناظ���م �أنها �أح�س���ن �سميعة للغن���اء, يق�سد 
�إهتمام���ي �لكب���ر بالغن���اء. ونف����س �ل�سي���ئ حول 
�سليمة با�سا �لتي كانت �أح�سن مغنية عر�قية. كان 

ناظم مهذب موؤدب يحرتم نف�سه ويحرتم �الأخرين. 
يف �أحد �الأيام �ساألتني �سديقة �إنكليزية يف �حلفلة 
ع���ن �لفرق ب���ني ناظم �لغز�يل ويو�س���ف عمر �لذي 
�أطرب لغنائه �أي�سا. كان ناظم ي�ستمع �إلينا فاأجاب 

 !!Education :بفخر باللغة �الإنكليزية
يام���د�م �أديوكي�س���ن. كان ناظ���م �سدي���د �لفخر با 
�أجن���زه من   �لعلوم م���ن �لثانوية �لتي تخرج منها 
ودخل كلية �لتمثي���ل وعميدها حقي �ل�سبلي. هذه 
�أالأغ���اين تعلمته���ا بعد �أن تخرجت م���ن كلية �لطب 
وتزوجت من رجل يحب �ملو�سيقى �لعربية ب�سدة 
ولكنه يحب �ملو�سيقى �لعر�قية.و�الأن �أفتح �أغاين 
ناظم و�سليمة ويو�سف عمر وعفيفة ��سكندر �لتي 
نعرفه���ا مثله���م. يز�س���ف عم���ر مل �أر�ه �أب���د� �إالأ يف 
�لتلفزي���ون. �أنا �أحب �الأغ���اين �لغربية منذ �لقدم, 
وكن���ا �أنا وملعان �أختي و�أن���ا يف �سن �ل�سابعة فقط 
نرق����س عل���ى �لد�ن���وب �الأزرق �لت���ي كانت تعزف 
عل���ى �لبيانو �إختي �لكرى وه���ي �إبنة و�لدي من 
زوجت���ه �الأوىل �لت���ي توفي���ت. كان له���ا بيانو منذ 
�لع�سرينيات من �لق���رن �ملا�سي. و�إىل �الأن �أحفظ 
�أغ���اين �لكري�سم����س باللغ���ة �الإنكليزي���ة ويف���وق 
عددها عل���ى �إثنا ع�س���ر �أغنية من �أجم���ل مايكون. 
ويف �سه���ر كر�سم����س يف بيتي وح���دي كنت �أغني 
مع جماع���ة �لتلفزيون كل �الأغ���اين ب�سوت خافت 
جد�... �سوت �ل�سيخوخة.7 كانون �لثاين 2017

يون�س بحري:
�أر�سل���ت �إليه���ا �إميي���ل يحت���وي على �أغني���ة يرديل 
ي���رديل �سمره قتلتين���ي )فلكلور عر�ق���ي( فاأجابت 

بنف�س �ليوم. 
مل �أمتكن من فتح يرديل والأ �أعرف �ل�سبب, �سوف 
�أكت���ب ع���ن يون�س بح���ري, ه���ذ� �ل�سحف���ي كانت 
لدي���ه جري���دة يف بغ���د�د. وعندما ُقت���ل �مللك غازي 
�إنتق���ل ه���و ر�أ�س���ا �إىل برل���ني حيث كان���ت عا�سمة 
لهتل���ر, و�أخ���ذ يذيع �أخب���ار� عن مقت���ل �مللك يوميا 
وكان �لنا����س ت�سمعه م���ن مر�ك����س �إىل بغد�د �إىل 
�جلزيرة �لعربية. بعد وقت ق�سر �إندلعت �حلرب 
�لعاملية �لثانية و�إذ� بيون�س بحري ينفجر ب�سباب 
و�ستائ���م على عبد �الإله وعلى �أمر �الأردن عبد �لله 
وعلى نوري �ل�سعيد وغرهم يوميا لعدة �سنو�ت 
�حلرب. وكان �لنا�س �أي �لعرب ي�ستمعون �إليه كل 
م�س���اء. خ�سرت �أملانيا �حل���رب ويون�س يرغب يف 
�لرج���وع �إىل بغد�د. كن���ا يف لن���دن و�ملقدم ح�سن 
م�سطف���ى كان �مللحق �لع�سكري �ل���ذي �أخرنا عن 
ه���ذه �لق�سية. �أالأمر عبد �الإله دخ���ل �إىل �ل�سفارة 
�لعر�قي���ة يون�س بح���ري تو�س���ل �إىل �ملقدم ح�سن 
باأن���ه يرغ���ب �أن يعف���و عن���ه �لو�سي. ذه���ب �ملقدم 
�إىل �لو�س���ي وقال له ذل���ك. �ألو�سي رف�س مقابلته 
�أوالأ ث���م بعد تو�س���ل كبر دخل يون����س عليه وهو 
ُيًقب���ل �أياديه ويبكي �أمامه. عبد �الإله خجل من ذلك 
و�أعطاه حق �لرجوع �إىل بغد�د. خرج �لو�سي من 
�ل�سفارة و�إذ� يون�س ي�سحك مع �ملقدم ح�سن �لذي 
�ساأل���ه قب���ل دقيقة كنت يف عز �لب���كاء �أمام �لو�سي 
و�الأن ت�سح���ك فاأجاب���ه يون����س �ساح���كا الأ تخاف 
هذه دموع �لتما�سيح. وعاد �إىل بغد�د و�سار يذيع 
باالإذ�ع���ة. �إنقلب �جلو من ِقب���ل �لنا�س �سده. بعد 
ث���ورة كرمي قا�س���م �إُعتقل م���ع وزر�ء �لعهد �مللكي. 
�أخ���رين �ل�سيد توفيق �ل�سوي���دي عندماخرج من 
�ل�سج���ن ب���اأن يون�س بح���ري يف �ل�سجن كان يقف 
قرب �لباب وقت �لغ���د�ء وعندما يجلب له �ل�سائق 
طع���ام �لغد�ء كان يقول للحار�س هذ� �إىل �أبو لوي 
في���رز يون�س من مكانه ويقول �أن���ا �أبو لوي, الإن 
�إبن���ه كان لوي. بع���د �أيام تعج���ب �ل�سويدي لعدم 
و�س���ول �الأكل, ثم عرف �جلميع �حلقيقة. لذلك كل 
مايقول عن نف�سه يون�س بحري من �أعماله �لغريبة 
قد تك���ون حياأ مل حتدث �أبد�. �إ�ستاأن�ست بالتذكر 
بيون����س بح���ري و�أكاذيب���ه. �أع���رف �أن ل���ه زوجة 

و�حدة وولد �إ�سمه لوي. 17.  �سباط 2017 .
)خمتارات من بحث طويل
 للدكتور حممد زاير(

◄◄
كلي���ة �حلقوق, ق�سى يف �ل�سج���ن �سنتان الإنه كان 
ي�ساري���ا يف تفكره وينتمي �إىل حزب مل يخرين 
عن���ه الإنني كنت �أعتق���د بالدمقر�طية ومل يعجبني 
�أبد� ماكان يدور يف �الإحت���اد �ل�سوفيتي و�ستالني 
�أو �ل�س���ني �ل�سعبي���ة. كن���ت والأ �أز�ل �أحب �حلرية 
و�مل�ساو�ة و�ل���روح �الأخوية نحو �جلميع. و�أقدر 
عم���ل �ل�سخ����س بقدرته عل���ى عمل���ه وكل �سعوري 
�أنذ�ك و�أىل �الأن هو �إعجابي بالدمقر�طية �لغربية 
م���ن حي���ث �حلري���ة و�مل�س���او�ة �لتام���ة و�لقو�نني 
�لع�سري���ة ومكان���ة �مل���ر�أة يف هذه �لب���اأد. خلوق 
ت���ويف قبل ع�سرين عاما يف لندن حيث كان يعي�س 
م���ع زوجته و�أوالأده وبقيت يف بيتهم  ملدة ��سبوع 
�أثن���اء �لتعزية �لتي كانت للرج���ال و�لن�ساء. ملعان 
توفي���ت قبل �ست���ة ع�سر عام���ا يف �أب���و ظبي حيث 
كانت ت�ستغ���ل مع زوجها �س���امل �لدملوجي. ُدفنت 
هن���اك ومل �أمتك���ن �ل�سفر �أن���ذ�ك الإن �لدف���ن عندنا 
يج���ري ب�سرع���ة ولي����س مث���ل �الأوربي���ني �لذي���ن 
ينتظرون �أياما طو�ل قبل �لدفن, وقد ترك زوجها 
�س���امل مدينة �أب���و ظبي بع���د وفاته���ا ودفنها هناك 
وعا����س يف لندن وتويف بعد �سنتني. خلوق تويف 
بر�س �لقلب وملعان يف �سرطان �لثدي و�سامل يف 
�سرطان �لرئه و�أن���ا �أكرهم �سنا ولكن �الأعمار بيد 
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مي�س���ون �لدملوجي ه���ي بنت �أخت���ي ملعان زوجة 
�سامل �لدملوج���ي. وهي نائبة �لرئي�سة يف جمل�س 
�لن���و�ب ع���ن ل���و�ء �ملو�س���ل, �إنها غ���ر متزوجة, 
�لدملوجي هو لق���ب عائلتهم. �سوف �أر�سل �لكتاب 
�إليك���م �أم���ا �إذ� و�سل خاأل �أيام ق�س���رة �أو طويلة 
يتوق���ف عل���ى �إبنت���ي �سري���ن الإنني قعي���دة �لد�ر 
و�إبنتي تقوم با �أطلب. �ل�ساعر �جلو�هري �ساعر 
ع�سري يختل���ف عن �سعر�ء �ملا�س���ي , يف �لعر�ق 
يف �لق���رن �لع�سرين مل ُيًتهم �أي م���ن �ل�سعر�ء باأنه 
يتب���دل ح�سب �لظ���روف. �ألكل �س���ارو� يف �سبل مل 
تتغر مثاأ �لزهاوي و�ل�سبيبي و�لر�سايف وكذلك 
نازك �ملاأئكة ومليعة عبا�س عمارة. مل ي�سفهم �أحد� 
بالنف���اق و�لتغ���ر مث���ل �جلو�ه���ري. �أجلو�هري 
ك�ساع���ر يتف���وق عل���ى كله���م وه���ذ� ماقال���ه �سعر�ء 

كبار �أمث���ال �أحمد �سوقي و�ل�سبيب���ي و�لر�سايف. 
�جلو�ه���ري هو �ساعر ف���ذ يف ق�سائده لكنه متلون 

متقلب يف تفكره رحمه �لله.
16 دي�سمر 2016

 زواج اخت امللك غازي
كن���ت ق���د �أر�سل���ت �إليه���ا �إميي���ل ي���وم 16 دي�سمر 
2016 حتت عنو�ن �خلر�ف���ة �لتي حتققت بزو�ج 
�إب���ن �خلياط���ة �لطيار عب���د �جلبار من بن���ت �مللك 

في�سل �الأول و�أخت �مللك غازي �الأمرة ر�جحة 
 فاأجابت يوم 17 دي�سمر 2016:

هذه ق�سة حقيقية متاما ولها �لكثر من �الأ�سباب. 
�لثاأث���ة ول���دو� يف  غ���ازي و�سقيقات���ه   �أملل���ك  �إن 
�ل�سري���ف  الإن  �إ�ستامب���ول  يف  وترب���و�  �حلج���از 
في�س���ل كان نائبا يف �ملجل����س. بعد �سنو�ت عندما 
�أ�سب���ح مل���كا للع���ر�ق طل���ب تدري�سه���م يف �لق�سر 
و�أخذت بع�س �لطالبات يلعنب مع �الأمر�ت �ألعابا 
ريا�سي���ة مث���ل �لفليب���ول و�لبا�سكت ب���ول. �أالأمر 
غ���ازي �أنذ�ك كان يف ف���رتة �ملر�هق���ة و�ساهد �إبنة 
يا�سني با�سا �ل�سغ���رى نعمت فتعلق بها. �أما �أخته 
�لك���رى �أالأمرة عزة فاإنها تعلق���ت ب�ساب يوناين 
ي�ستغل عندهم مع �ملل���ك. تويف في�سل وغازي يف 
�سن �لع�سرين فقط, �أر�د �لزو�ج من نعمت, �إ�ستاء 
ن���وري �ل�سعيد م���ن ذلك وطل���ب من �ملل���ك علي �أن 
ُيزًوج �إبنته �إىل غازي وقد مت ذلك وتزوج �أالأمرة 
عالي���ة. �أالأمرة عزة ومعها �أخته���ا ر�جحه �سافرن 
�إىل قر�س كعطل���ة يف �ل�سيف. هناك جاء �ل�ساب 
�ليون���اين �إليه���م وتزوج م���ن �أالأمرة ع���زة بدون 
عل���م �أهلها. بعد مدة ق�س���رة �إختلفو� ومل ت�ستطع 
�لرجوع �إىل بغد�د فذهبت �إىل عمها �أالأمر عبد �لله 
يف �أالأردن بعد �أن �أعلنت له توبتها عن هذ� �لزو�ج 
�لفا�س���ل. لذلك عندما و�فق���ت �الأمرة ر�جحة على 
�ل���زو�ج من عبد �جلبار حممود �إ�سطر �مللك غازي 
�أن يو�ف���ق. �أالأم���ر زيد �أخ���و في�س���ل �الأول و�فق 
عل���ى زو�ج �أخته �أالأمرة �س���ارة بال�سيد عطا �أمني 
�ملوظ���ف يف وز�رة �خلارجي���ة. �أالأم���ر عب���د �الإله 
�إبن �ملل���ك علي وهو يف �سن غازي �إ�ستاء جد� وقد 

ق���رر باأن �أخت���ه عالية زوجة �إبن عمه���ا �مللك غازي 
تزوج���ت يف �لعائل���ة نف�سه���ا لذل���ك و�ف���ق على �أن 
تت���زوج �أخت���ه �أالأمرة بديعة م���ن �ل�سريف ح�سني 
وه���و م���ن �أبناء �لع���م معه���م. و�أ�سغره���م �أالأمرة 
جليلة �أن تتزوج من �ل�سريف حازم كذلك من �أبناء 
�الأعم���ام و�مللك في�س���ل �لثاين ت���زوج م�سرية من 

عائلة حممد علي با�سا وقريبة �مللك فاروق. 
يج���ب �أن �أذك���ر �أن �سري���ن يف �سغ���ل �ساغ���ل يف 
كري�سم����س, وزوجه���ا و�أوالأده���ا كله���م م���ن يبعث 
ويتلق���ى كارتات كري�سم�س و�ل���كل يزين �جلدر�ن 
بال���ورود و�الأ�سرط���ه. �أظ���ن �أن �لكت���اب �سي�سل���ك 
بع���د كري�سم�س. �أعطيته لها ومع���ه عنو�نك. ق�سة 
�الأ�ست���اذ �ل���ذي �أكله �الأ�س���د مل �أ�سمع به���ا من قبل, 
�سمعتها منك وظننت �أن �لق�سة للمز�ح لذلك �سوف 
�أحاول �أن �أعرف حقيقة �الأمر. د. �سهيل حلمي هو 
�إبن معلمتي يف �لق���ر�أن ودر�س �لدين يف �ملدر�سة 
�ملركزي���ة, و�أن���ا �أتذك���ر �سهيل و�أخته م���ع و�لدتهم 
�ل�س���ت باك���رة عندما كانو� يف �لرو�س���ة و�أنا كنت 
تلمي���ذة يف �ملدر�سة وكنا نخاف م���ن �ل�ست باكرة 
الإنها كانت �أكر م���ن �ملعلمات عمر� وكانت �سديدة 
معنا وقد توفيت بعد مر�س �سريع و�أنا يف �ل�سف 
�لثاين متو�سط. جمي���ع معلماتنا من لبنان وكلهن 
�ساب���ات م�سيحي���ات. �إ�سط���رت �ملدي���رة �أن تطلب 
معلمة م�سلمة لدر�س �لدين و�نتخبت معلمة �سابة 
عر�قي���ة تدر����س يف �لق�سم �الإبتد�ئ���ي يف �ملدر�سة 
لتدري�سه���ا در����س �لدي���ن وكان���ت �ل�س���ت �سبيحة 
�ل�سي���خ د�ود. �أملدر�سة �ملركزي���ة كانت كبرة وبها 
�أق�س���ام �لرو�س���ة ومعلماته���ا و�الإبتد�ئي���ة بجناح 
�أخر ومعلماتها و�ملتو�سط���ة ومعلماتها وبها ق�سم 
د�خل���ي جميل ج���د� لطالبات من خ���ارج بغد�د �أي 
من بنات �لب�س���رة, �ل�سليماني���ة و�ملو�سل. �ل�ست 
�سبيح���ة جعلت در����س �لدين در�س���ا �إجتماعيا يف 
�لنقا����س و�لكاأم بينما كانت �ل�س���ت باكرة �سديدة 
وتطلب �لكاأم من و�حدة فقط. �أل�ست �سبيحة بعد 
�سنو�ت قليلة در�ست يف �ملنهج �لثانوي وتخرجت 
ودخلت كلية �حلقوق للمرة �أالأوىل وكانت �لطالبة 
�لوحي���دة يف �لكلي���ة. يف �لعام �لث���اين بعد دخول 

�سبيح���ة �إلتحقت طالب���ات يف كلي���ة �حلقوق. يف 
�الإبتد�ئي���ة مع �ل�س���ت باكرة يف در����س �لقر�أن كنا 
نلب����س �لنمارب���ري عل���ى روؤ�سن���ا �أثن���اء �لدر����س 
وبع���د ذلك ن�سعه مع �لكت���ب ونحافظ على نظافته 
باالإ�سب���وع  �ساع���ة و�ح���دة  �لق���ادم.  �لدر����س  �إىل 
لق���ر�ءة �لقر�أن فقط و�ساعة و�ح���دة لدر�س �لدين. 
يف �ملتو�سط���ة �ساعة و�حدة فق���ط باالإ�سبوع وهنا 
الأ نلب����س �لنمارب���ري �الأبي����س والأ يوج���د در�س 

�لقر�أن فقط �الإبتد�ئية.  
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ذكرت �أن و�لدت���ي مل تكن ُمدًر�سة �أبد� تزوجت يف 
�ل�سابعة ع�س���ر و�أ�سبحت �أم �سانحة وهي يف �سن 
�لثامنة ع�سر. و�لدتي تعلمت يف �ملدر�سة �لوحيدة 
يف �ملو�سل وكان و�لدها �ملدعي �لعام يف �ملحكمة 
وتنًقل يف وظيفته ب���ني بغد�د و�ملو�سل و�لعمارة 
و�أظن يف كرباأء يف �أيام �لدولة �لعثمانية. تويف 
�أي���ام �حلرب �الأوىل. كانت و�لدتي كثرة �ملطالعة 
الأتن���ام قبل �ن تق���ر�أ �أبد� وقد �سجعه���ا و�لدي الإنه 
كان ميتلك مكتبة يف �لبيت ت�سم �لكثر من �لكتب. 
و�لدت���ي وه���ي �ساب���ة متزوج���ة ق���ر�أت كل تاريخ 
�لتمدن �الإ�ساأمي جلرجي زيد�ن وجميع �لق�س�س 
�لتاريخية عنه من زم���ن �لنبوة �إىل �لعبا�سة �أخت 
�لر�سي���د �ىل �ململ���وك �لهارب. هي حت���ب �لتاريخ 
وتعرف تاريخ فرن�سا بال�سبط الإنها قر�أت ق�س�س 
باردليان و�مللكة فو�ستا وع�ساق فيني�سيا وغرها, 
وكن���ت �أ�ساألها عن بع����س �لتفا�سي���ل. كان و�لدي 
يقتن���ي �لكت���ب �لعربي���ة و�لرتكي���ة و�لفرن�سية له 
وي�سرتي �لكتب �الأخ���رى لو�لدتي. كانت تقر�أ كل 
ليلة قبل �ملنام, وهذه لي�ست مبالغة الإنها �حلقيقة. 
يف �س���ن �لثامن���ة و�لع�سري���ن كان له���ا �ست���ة �أوالأد 
�أكرهم �أنا يف �حلادية ع�سرمن عمري. بقيت قوية 
�أنيق���ة �إىل ماقبل �الأخر حيث �سعفت وتوفيت يف 
�سن �لثمان���ني. و�لدتي على ما�أتذك���ر �أ�سغر عمر� 
م���ن �ل�ست باكرة �لتي تزوج���ت من �ملمكن يف �سن 
�لثاأث���ني ح�سبم���ا �أتذك���ر و�أوالأده���ا عندم���ا كانو� 
�سغار�. �أنا �أتكلم ع���ن �أنا�س توفاهم �لله منذ زمن 

بعيد جد�. �إنني �أكر من و�لدي وو�لدتي �الأن. 
بني في�سل �الول و�جلو�هري

�أر�سل���ت �إليه���ا �إميي���ل �ل�ساع���ر و�ملل���ك فح���و�ه �أن 
�ل�ساع���ر �جلو�ه���ري كان مدي���ر� للدي���و�ن �مللك���ي 
رج���اأ  �ساه���د  �أالأول,  في�س���ل  للمل���ك  و�سكرت���ر� 
عج���وز� و�إم���ر�أة م�سن���ة و�قفان يف ب���اب �لديو�ن 
وبيدهم���ا ورقة �إ�سرتح���ام و�ل�سرطي مينعهما من 
�لدخول. �إ�ستف�سر �جلو�هري فقال �لرجل �مل�سن: 
�أنا �إ�سمي �سلتاغ فاأح من �لها�سمية وهذه زوجتي 
�س���ار �إلنه ��سب���وع ن�سرتحم �ملل���ك و�ل�سرطي هذ� 
مينعن���ه. م�سكلتن���ه ولدنه �لوحي���د كاطع حمجوز 
باالأمن يقول���ون �سيا�سي �سد �ملل���ك. ولدنا معيلنا 
�لوحي���د خلاط���ر �لل���ه �ساعدنه. �أجلو�ه���ري �أخر 
�مللك بذل���ك فاأمر باإطاق �سر�حه. عًقب �جلو�هري 
قائ���اأ: موالأي ن�ستف�سر من �الأم���ن؟ �أجاب �مللك: الأ 
الإن���ه �إذ� َكاط���ع �إبن �سلت���اغ يقدر �إي�سق���ط �مللك فاأ 

خر بهذ� �مللك.
 هذ� �جل���و�ب هو ماميكن �أن يقول���ه في�سل �الأول 
م���ع �لرحمة �لو��سعة. ه���ذ� هو �مللك �ل���ذي ن�ساأت 
وتربي���ت يف �أيام���ه,  �أل�سريف في�سل بن �حل�سني, 
ويت�س���ل ن�سب���ه �إىل �الأم���ام �حل�سن. ترب���ى تربية 
عربي���ة وبعده���ا تربي���ة عثماني���ة يف ��ستامب���ول 
حي���ث عا����س �سن���و�ت عدي���دة. وبالرغ���م م���ن تلك 
�لرتبي���ة �لقدمي���ة ب���د�أ حكم���ه يف �لع���ر�ق �جلديد 
ب�س���كل ع�س���ري الأ ُي�سدق. ق���ال �إن �لدي���ن لله لكن 
كل عر�قي ه���و مت�ساوي مع �الأخ���ر متاما ب�سرف 
�لنظ���ر عن �الإختاأف بالدين و�لقومية, �لكل حتت 
قانون و�حد. كان ز�هد� يف مظاهر �لرتف و�الأبهة 
�س���و�ء كانت يف �أثاث بيت���ه �لب�سيط �أو يف �الأمور 
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يف هذ� �للقاء نتحدث �ىل �لدكتورة �سانحة 
�م����ني زك����ي وه����ي و�ح����دة م����ن �ل�سي����د�ت 
�ملثقف����ات ب�س����كل موجز عن تاري����خ �لنه�سة 

�لن�سوية يف بلدنا. 
ب����د�ت �لنه�سة �لن�سائي����ة �حلديثة  • مت����ى 

عندنا وكيف؟.
- �طل �لقرن �لع�سرون على �لعر�ق واليز�ل 
ه����ذ� �لبل����د يعي�����س يف �لق����رون �لو�سط����ى 
بالن�سب����ة للبل����د�ن �الخرى فق����د كان متخلفا 
حتى بالن�سبة للبلد�ن �لعربية �الخرى مثل 
م�س����ر �لتي �سبقتن����ا بائة ع����ام تقريبا.. �ذ 
�حتكت باملدينة �الوربية منذ بعثة نابليون 
�لع�سكري����ة وبعده����ا مبا�س����رة ب����د�ت نه�سة 
عهد �خلدي����وي حممد علي. �سوريا )وكانت 
ت�سم����ل م����ا نعن����ي �لي����وم ب�سوري����ا ولبن����ان 
وفل�سطني( وكانت لديها �جلامعة �المريكية 
�ي�س����ا  �لفرن�سي����ة  و�جلامع����ة  ب����روت  يف 
ومل تب����د� ري����اح �لتغير وال�ق����ول عو��سف 
�لتغي����ر يف �لع����ر�ق حت����ى �سن����ة 1908 �أي 
بع����د �النق����اب �لعثماين.ال�ق����ول عو��سف 
�لتغ����ر�ت الن �لتغير�ت �س����ارت يف بادنا 
ب�سورة تدريجي����ة وبطيئة �ذ فتح �النقاب 
�لعثم����اين نافذة على �لغ����رب ودخل من تلك 

�لنافذة هو�ء جديد �خذ تياره يبدل �الجو�ء 
�لتي ركدت يف �لباد ملدة قرون طويلة 

م����ن هذه �لناف����ذة دخلت �حل�س����ارة �لغربية 
فبه����رت  �ل�ساطع����ة  با�سو�ئه����ا  �حلديث����ة 

�الب�سار وكان ذلك بد�ية عهد جديد.
�لتغر�ت؟. هذه  �لنا�س  تقبل  • وكيف 

- قل����ة قليل����ة م����ن �لرج����ال هلل����ت ورحب����ت 

بالنه�سةوتبنت ق�سية �ملر�ة و�خذت بيدها 
كما �خ����ذ �لو�لد�ن بي����د طفليهما �ل�سغرين 
ولكن �الكري����ة �ل�ساحقة من �لرجال نظرت 
بع����ني �ل�سك و�لريب����ة �ىل �ملدين����ة �جلديدة 
وكره����ت �ن تع����رتف بتفوقه����ا �و �ن تغير 
جم����رى حياته����ا ولي�����س ذل����ك بغري����ب الن 
�ملجتمع����ات تك����ره �العرت�ف بتف����وق �لغر 

وتكره �كر من ذل����ك �العرت�ف بكونها على 
�خلط����ا ويك����ون �الخ����رون عل����ى �ل�سو�ب. 
ومل ت����درك �ملر�أة يف �لبد�ي����ة مغزى �لتطور 
جلهلها �لفظيع ولكنها بعد �ن تعلمت �سرعان 
ما تنبهت وتطورت ون�سجت و�خذت زمام 
�المور بيده����ا و�سارت من جناح �ىل جناح 

رفيقة للرجل ون�سرة خمل�سة. 
�لبد�ية؟. يف  �لتغير  بد�  طريق  �أي  • عن 

- �لعل����م ه����و ��سا�����س �لتط����ور و�لتغير بد� 
منذ �ن�ساء �ملد�ر�س لتعليم �لبنات.. وتعليم 
�لبنات كان مقت�سر� على �لكتاتيب و�ملايل 
وحتى �ملا كان يرتدد �لكثر من �لرجال يف 
�ر�س����ال بناتهم �ليها. ومل تكن تلك �لكتاتيب 
�ال حم����ات ق����ذرة رطبة تديرها م����ا جاهلة 
�مي����ة كل ميزتها �نها حتف����ظ �لقر�ن �لكرمي 

كالببغاء دون �ن تفقه معانيه �لعميقة. 
- و�أن����ا �رى م����ن �ملنا�س����ب �ن �ذك����ر ق�س����ة 
طريفة جاءت يف )معج����م �لعر�ق( لتعريف 
�لق����ر�ء با كان علي����ه �لو�سع �ن����ذ�ك ب�سان 

�ملر�ة وتعليمها. 
وق����د قر�ت ه����ذه �لق�سة يف كت����اب �ال�ساتذة 
�سبيح����ة �ل�سي����خ د�ود.. و�لق�س����ة تق����ول.. 
�سن����ة 1900  با�س����ا  نام����ق  �ل����و�يل  �رت����اى 

�ن�س����اء �ول مدر�سة للبنات يف �لعر�ق ويف 
بغ����د�د با�سم )�ن����اث ر�سدية مكتب����ي( وقرر 
�ل����و�يل �ن يعر�����س عل����ى )جمل�����س معارف 
والية بغ����د�د( ه����ذ� �ملو�سوع فلم����ا جمعهم 
وعر�����س عليهم ما قرره فو�ف����ق �جلميع �ال 
�نه����م �خذو� يتباحثون يف �مر �لبناية �لتي 
ت�سل����ح �ن تكون مقر� ملدر�����س �لبنات فطال 
جدله����م وتعددت �سروطه����م يف تلك �لد�ر �ذ 

كان ر�يهم �ن تت�سف بال�سفات �لتالية :- 
�ن التك����ون �حدى �لدور �ملج����اورة م�سرفة 

عليها 
2- �ن التكون �سبابيكها مطلة على �ل�سارع 
له����ا  �ملج����اورة  �ل����دور  يف  اليك����ون  �ن   -3
��سج����ارً� عالي����ة و�لغاي����ة لك����ي التتعر�����س 
�لفتيات �ثن����اء فر�س �ال�سرت�ح����ة ال�سر�ف 
�حد �ملجاورين وكان �ل�ساعر جميل �سدقي 
�لزه����اوي �سامتا وهو �حد �ع�ساء �ملجل�س 
�ذ� �سك����ت  �لبل����دي واليب����دي ر�ي����ا. حت����ى 
�جلمي����ع دون �لتو�س����ل �ىل نتيج����ة تكل����م 

قائا: 
بينه����ا  �لت����ي  و�الو�س����اف  �ل�س����روط  �ن 
ح�سر�ت �ل�س����ادة �الماجد التنطبق �ال على 
بناية و�حدة مل �ر �ليق منها مدر�سة بنات. 

قال �لو�يل : هات يا ��ستاذ..!
�ج����اب �لزه����اوي : �ن �لبناي����ة ه����ي حو�س 
منارة �سوق �لغزل �نه �على مكان يف بغد�د 
و�لفتي����ات ي�سع����دن عل����ى �سامل����ه دون �ن 
ير�هن �ح����د ولي�س له �سبابيك ثم �ذ� تعلمن 

الي�سمع لهن �سوت. 
رف�س دعوة �مل�س بيل 

م����ا هي ردود �لفعل لدى �بن����اء �ل�سعب �ز�ء 
هذه �لتطور�ت �لتاريخية �ملا�سية؟.

- مل تاق �ملد�ر�����س �لتي �فتتحت يف �لعهد 
�لعثم����اين �و مدر�س����ة �ل�سي����د زه����رة خ�سر 
ماالقت����ه دعوة �مل�����س بيل م����ن �ملقاومة لدى 
بع�����س �فر�د �ل�سعب �ذ �عترت �لدعوة �ىل 
فت����ح مد�ر�����س تديره����ا مدر�س����ات �جنبيات 
�ل�س����وي.  �لطري����ق  ع����ن  بالفت����اة  خروج����ا 
و�نحر�ف����ا عن �لع����اد�ت و�لتقالي����د �ل�سائدة 
وذل����ك ب�سب����ب �س����دور �لدع����وة �ىل �فتتاح 
�ملد�ر�����س من قبل �سي����دة �جنبية الن �لنا�س 
كانو� ينظ����رون �ىل تلك �لدعوة بعني �ل�سك 
و�لريب����ة ول����كل دع����وة ت�سدر م����ن حكومة 
�الحتال فتعر�ست �ملدر�سة �ىل عا�سفة من 
�النتق����اد�ت و�سل����ت �ىل �ل�ستائ����م بل حتى 
�لرجم باحلج����ارة �ىل �ملدر�سة مما ��سطر 
�ل�سلطات �ىل �تخ����اذ �الحتياطات �لازمة 
ل�سامة �لطالب����ات و�ملدر�سات و�ملعلمات. 

وذلك بو�سع حر��س من رجال �ل�سرطة. 
تطور�ت جديدة بعد �الحتال. 

• وماذ� حدث بعد �الحتال وقيام حكم 
وطني 

- لق����د فتح����ت مد�ر�����س �خ����رى م����ن قبل 

�سن����ة  ويف  �لعر�قي����ة..  �ملع����ارف  وز�رة 
1924 كان����ت هناك �رب����ع مد�ر�س )�ملركزية 
�ملركزي����ة  و�سعب����ة  و�لبارودي����ة  للبن����ات( 
�فتتح����ت   1928 �سن����ة  ويف  و�حليدري����ة. 
�ول مدر�سة ثانوي����ة للبنات يف بغد�د وهي 
ثانوي����ة �ملركزي����ة ويف �سن����ة 1933 تقدمت 
�ول فت����اة للدر��س����ة �لعالي����ة يف كلية �لطب 
هي مل����ك غنام. �بن����ة �ملرح����وم رزوق غنام 
وكانت قد تخرجت من بروت وقد و�جهت 
معار�سة ��سطرت معها و�لدها �ىل �لذهاب 
�ىل �لب����اط ملقابلة �ملل����ك في�سل �الول �لذي 

��ستمع �ليه ثم �مر بقبول �لطالبة. 
�حلق����وق  كلي����ة  دخل����ت   1936 �سن����ة  ويف 
�ول طالب����ة هي �ال�ست����اذة �سبيح����ة �ل�سيخ 
د�ود ويف �سن����ة 1937 قبل����ت �ول دفعة من 
�لطالب����ات يف كلي����ة د�ر �ملعلم����ني �لعالية ثم 
�خ����ذت �لطالبات بتق����دمي �لطلبات 

�الخ����رى  و�ملعاه����د  �لكلي����ات  يف  للقب����ول 
ويف �لوق����ت نف�س����ه �جتهت بع�����س �لفتيات 
�ىل �لدر��س����ة خارج �لع����ر�ق وح�سلن على 
�لبعث����ات �حلكومي����ة يف خمتل����ف �لف����روع 
و�لقاه����رة  ب����روت  معاه����د  �لدر��سي����ة يف 

و�وروبا و�مريكا.
بد�ية �ل�سفور وق�س �ل�سعر 

• و�سفور �ملر�ة.. هل كانت هناك معار�سة 
�سديدة له؟.

- كانت عادة حجاب �ملر�ة �سائدة يف �لعر�ق 
كم����ا يف �سائر �القط����ار �لعربية و�ال�سامية 
حت����ى نهاي����ة �حل����رب �لعاملي����ة �الوىل ومع 
تطور حركة �لتعليم و�لثقافة بد�ت �لدعوة 
�ىل �ل�سفور وكان �لف�سل يف ذلك يعود �ىل 
حرك����ة ب�سيط����ة ب����د�ت يف �ح����دى �ملد�ر�س 
�البتد�ئي����ة للبنات يف �سنة 1924 يف بغد�د 
و�ثارت �حلركة �ملديرة �ل�سيدة معزز بوتو 
باال�س����رت�ك  للطالب����ات  �ملدي����رة  �سمح����ت 
باالحتفاالت �لتي ج����رت ال�ستقبال �مللك 
غ����ازي ويل �لعه����د �نذ�ك وه����ن �سافر�ت 
يف زي �لك�سافة تتقدمهن طالبتان بالعلم 
�لعر�ق����ي و�هت����زت �الو�س����اط �لرجعي����ة 
باب�س����ع  وو�سفوه����ا  باملدي����رة  ون����ددت 
�الو�ساف ولك����ن �فر�دً� قائ����ل من نا�سر 

�ل�سيدة �ملديرة.
��سماء بع�س منا�سري �ملر�ة 

• وم����ن هم �لرجال �لذين نا�سرو� ق�سية 
�ملر�ة �لعر�قية؟.

- قل����ة قليلة م����ن مثقفي �لرج����ال وقفت �ىل 
جان����ب �مل����ر�ة ونا�س����رت ق�سيته����ا ولكنه����ا 
قل����ة وقف����ت �ىل جانب �حلق �س����د �لرجعية 
ويج����ب عل����ى ن�ساء �جلي����ل �جلدي����د معرفة 
��سماء �ولئك �لرجال �لكرماء �لذين و�سعو� 
�قامهم ومو�هبهم يف خدمة ق�سية �ملر�ة. 

- وم����ن �ل�سعر�ء �ل�ساعر معروف �لر�سايف 

�لقى ق�سائد عديد يف ندو�ت عامة ون�سرها 
يف �ل�سح����ف �ملحلي����ة طالب ب�سف����ور �ملر�ة 
وهاج����م �لتقالي����د �لبالي����ة ودع����ا �ىل تعليم 

�لفتاة بق�سائد جندها يف ديو�نه. 
- وكذل����ك �ل�ساع����ر �لزه����اوي ب����د�أ حركت����ه 
باملطالب����ة بحق����وق �مل����ر�ة منذ �سن����ة 1910 
وكان ين�سرها يف �جلر�ئد �مل�سرية و��ستمر 
يف دعوت����ه �ىل وفات����ه �سن����ة 1936 وم����ن 
�ل�سع����ر�ء �ملعا�سرين �لذي����ن نا�سرو� �ملر�ة 
�ل�سي����د ب�سيم �لذويب فق����د ن�سر �سنة 1926 
وكان طالب����ا يف �لكلي����ة �لع�سكري����ة ق�سيدة 
�سد �حلج����اب يف جري����دة �ل�سحيف����ة �لتي 
كان ي�سدره����ا �الأ�ستاذ ح�س����ني �لرحال وقد 

�ثارت �لق�سيدة �سجة كبرة يف وقتها.
- وم����ن �لكت����اب �لدكتور �سام����ي �سوكت �ذ 
كت����ب حتت قن����اع ��س����م فتاة غ�س����ان مقاالته 
�جلريئ����ة نا�س����ر فيه����ا ق�سي����ة �مل����ر�ة كم����ا 
نا�سره����ا �ل�سحفي �ملرح����وم روفائيل بطي 
�ساحب جريدة �لباد و�ملربي �لكبر �ساطع 
�حل�س����ري �ل����ذي تدين ل����ه �مل����ر�ة �لعر�قية 
بالكثر. النه ��سر على فتح �ملد�ر�س للبنات 

ودور للمعلمات. 
- ن�ساء ينا�سرن ق�سية �ملر�ة.

- و�لو�ق����ع كان �ل����دور �الول يف منا�س����رة 
�مل����ر�ة للرج����ل هو �ساح����ب �لف�س����ل عليهن 
يف جمي����ع ما حققت����ه عر م�س����رة نه�ستها 
�حلديث����ة وبالن�سبة للن�س����اء �للو�تي حملن 
عبء �لق�سي����ة يف دور مبكر �ل�سيدة بولينا 
ح�س����ون �ول �سحفي����ة وق����د ��س����درت �سنة 
1923 �لع����دد �الول م����ن جمل����ة ليل����ى ويف 
�سن����ة 1936 ��سدرت جملة �مل����ر�ة �حلديثة 
وكان����ت �ل�سي����دة حمدية �العرج����ي �ساحبة 

�متيازها. 

جملة العاملون يف النفط 1965

لقاء مع الدكتورة سانحة امين زكي:

المرأة  قص  كان 
لشعرها جريمة!

     الدكتورة سانحة امني زيك من مواليد بغداد.. تخرجت من الثانوية 

املركزية للبنات 

مسلمة  عراقية  فتاة  كاول  بغداد  يف  الطبية  الكلية  دخلت 

..1944 عام  الطب  كلية  يف  1943..تعينت  سنة  عام  وتخرجت 

درست الطب يف لندن يف الخمسينيات..تعد واحدة من رائدات 

ونرشته   1965 عام  معها  اجري  الحوار  هذا  العراق..  يف  الطب 

مجلة العاملون يف النفط...

لها  تتح  ومل  الرجل..  مع  جنب  اىل  جنبا  اليوم  تقف  العراقية  الفتاة 

فرص التعليم والعمل والحرية فقط، بل تجاوزت ذلك اىل مجاراة 

مثال  باريس  يف  تعرض  التي  االزياء  فاحدث  املختلفة.  التقليعات 

ميكن ان نراها يف بغداد بعد اسبوع. ومواد التجميل الجديدة التي 

تنتج يف البلدان االخرى ميكن ان نراها موجودة خالل الشهر نفسه 

النهضة  اليوم تجهل كيف بدات  العراقية  الفتاة  يف عاصمتنا ولكن 

النسوية عندنا وابعاد التضحيات التي قدمت من الرجال والنساء عىل 

حد سواء من اجل ازاحة الحجاب عىل سبيل املثال 

ومن اجل نيل حقوق املراة بشكل عام.
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املدر�سة املركزية للبنات
�سعرت بالزهو يوم ��سطحبتني و�لدتي يف بد�ية 
�ل�سنة �لدر��سية و�نا يف �سن �لعا�سرة للذهاب �ىل 
�ملدر�س���ة �جلديدة �لت���ي كنت �نتظر �لذه���اب �ليها 
ب�س���وق كبر �ي )�ملدر�س���ة �ملركزي���ة( �لكبرة!... 
ومعن���ا �ختي )ملع���ان( يف �لثامنة م���ن عمرها ويف 
�ل�س���ف �لثاين, و)عادل���ة( وعمرها �ربع �س���نو�ت 

لكي تت�سجل يف �لرو�سة.
دخلن���ا �ملدر�سة ور�أت و�لدت���ي �ل�ست )عفت( وهي 
�آن�سة تركي���ة ومعلمة �لر�س���م يف �ملدر�سة, و)خالة 
�ل�سي���د جن���دة فتح���ي �سف���وة( و�لو�ل���دة تعرفه���ا 

جيد�.
�ل�س���ف  ك���وين يف  م���ن  )عف���ت(  �ل�س���ت  تعجب���ت 
�خلام����س ويف �س���ن �لعا�س���رة ثم ب���د�أت ت�ساعدين 
�ل�س���ف  ب���ان  وذك���رت  ب�سرع���ة  لت�سجيلن���ا  �م���ي 
�خلام����س يحوي على ثاث �سعب, تعجبت من كر 

هذ� �ل�سف!.. ت�سجلت يف �سعبة )باء(.
بعده���ا �خذتن���ا �ل�س���ت )عف���ت( لكي ن���رى �ملدر�سة 
وبد�أن���ا نتجول يف �ل�ساحة �لكبرة و�نا �كاد �طر 
فرح���ا ب���ا �رى!.. ولق���د ر�أي���ت ��سي���اء كثرة يف 

�ملدر�سة خال �اليام �الوىل.
�ساح���ة و��سعة كبرة جد� ت�سم ثاث �بنية كبرة, 
بناي���ة كب���رة عل���ى �ل�س���ارع ذ�ت طابق���ني كبرين 
لل�سف���وف  �الول  �لطاب���ق  �البتد�ئي���ة,  للدر��س���ة 
�لثاث���ة �الوىل, و�لطاب���ق �لث���اين لل�س���ف �لر�بع 
و�خلام�س و�ل�ساد�س وفيها �سرفة كبرة تطل على 
�ساحة �ملدر�سة و�لبنايات �الخرى فيها, ويف غرفة 
�سغ���رة يف �لطابق �الول يوجد حم���ل )للفر��سة( 
�لتي تبيع �لكعك و�حللويات للطالبات.. كان �ملكان 

�سديد �الهمية عند �لطالبات!..
�لبناي���ة �لكب���رة �لثانية مبنية يف و�س���ط �ل�ساحة 
وهي من طابقني �ثنني, يف �لطابق �الول, )رو�سة 
�طف���ال( ب�سفوفه���ا �لثاث���ة ح�س���ب عم���ر �الطف���ال 
)�ل�س���ف �الحم���ر( لاطف���ال يف �س���ن �لر�بع���ة من 
�لعمر ويلب�سون �سد�رى حمر�ء �للون, ثم )�ل�سف 
�الخ�سر( ب�سد�رى خ�سر�ء �للون لاطفال يف �سن 
�خلام�سة, و)�ل�س���ف �الزرق( الطفال �ل�ساد�سة من 
�لعم���ر ويرتدون �سد�رى بلون �زرق, ويف �لبناية 

باب خا�س الطفال �لرو�سة.
يوج���د  �لبناي���ة  ه���ذه  يف  �لث���اين  �لطاب���ق  ويف 
�ل�سف���وف �لثاث���ة لطالب���ات د�ر �ملعلم���ات وكذلك 
غرف���ة �الد�رة, وغرف���ة للمعلمات كم���ا توجد غرفة 
�جتماع وفيها م�سرح ب�سيط وغرفة �خرى حتتوي 
�دو�ت ريا�سي���ة مث���ل �الع���ام و�لرم���اح وح�سان 

�لقفز و�خلطوط �خل�سبية �ملتو�زية وغرها.
ويف هذه �لبناي���ة �ي�سا �لباب �لكبرة يف �ملدر�سة 
بدرج عال حي���ث تقف �ملدي���رة و�ملعلمات يف وقت 
�ال�سطف���اف �ل�سباحي, وت�سط���ف �ل�سفوف على 
ثاث���ة جه���ات و�كرية �ل�سف���وف له���ا �سعبتني �و 

ثاثة.
�ما �لبناية �ي�سا �لباب �لكبر يف �ملدر�سة بدرج عال 
حيث تقف �ملدي���رة و�ملعلمات يف وقت �ال�سطفاف 
�ل�سباح���ي, وت�سطف �ل�سف���وف على ثاثة جهات 

و�كرية �ل�سفوف لها �سعبتني �و ثاثة.
�م���ا �لبناية �لثالث���ة, فقد كان���ت يف �جلهة �لي�سرى 
خل���ف �لبناي���ة �لو�سط���ى ويف م�ست���وى �عمق من 
�لبناي���ات �الخ���رى ونهب���ط �ليه���ا بو��سط���ة درج 
كب���ر مفتوح من �لرخ���ام �البي����س بارتفاع ع�سرة 

درجات لك���ي ن�سل �ىل �ل�ساح���ة حيث نرى 
بناية على �سكل ح���رف )�اليل( �النكليزي ذ�ت 

�لطابقني, هذ� ه���و �لق�سم �لد�خلي ل�سكنى طالبات 
د�ر �ملعلمات من خارج بغد�د.

كان���ت �البنية كلها جميل���ة, ولكن �لق�س���م �لد�خلي 
كان �بد�ع و�أنظر.

يف �لطاب���ق �الول يف �لق�سم �لد�خلي, غرفة مكتب 
مديرة �لد�خلي وجنبها غرفة نومها و�ملديرة كانت 
�سي���دة لبنانية ��سمه���ا )لولو �سوم���ط( بنت )�ميل 
�سوم���ط( ث���م غرف���ة كب���رة للطالب���ات فيه���ا بيانو 
وبع�س �لكتب و�ملج���ات وغرفة كبرة لاكل فيها 
ب���اب ينفت���ح على مطبخ كب���ر جد� في���ه �لكثر من 
�لرفوف �خل�سبي���ة و�لدو�ليب� وبقرب �ملطبخ غرفة 

للطباخة �ل�سورية.
�م���ا �لطاب���ق �لثاين فهو حمل غرف ن���وم �لطالبات 

ودو�ليبهن و�حلمامات.
وقد ��سرتع���ى �عجابي وجود �ع�سا�س كبرة فوق 
�سط���ح �لبناية �لو�سطى وكلها �ع�سا�س طر �للقلق 
ح���و�يل ثاثة �و �ربع���ة �ع�سا�س كب���رة, ويف كل 
ع����س �ثن���ان م���ن �للقال���ق وحت���ى من���ارة �جلام���ع 
�لقري���ب م���ن �ملدر�سة وهو )جام���ع �خلاتون( عليه 

ب�سع���ة �ع�سا����س �خ���رى 
م���ن �للقال���ق, وهي تطلق 
عالية  ��سو�ت���ا  باقرها 
��سو�ت  ت�سب���ه  متتابع���ة 
�سفاق���ات خ�سبي���ة تلعب يف �له���و�ء, وي�ستمر ذلك 
لفرتة طويلة, كنا نحب هذ� �لطر ون�سميه )�حلاج 
لقل���ق!( �حيان���ا و�ملدر�س���ة كله���ا �ساكت���ة يف �ثناء 
�لدرو�س ال ن�سمع �ي �سوت �سوى ��سو�ت �للقالق 
�لكثرة كانها فرقة مو�سيقية ر�ق�سة ذ�ت �سفاقات 

تلعب يف �لهو�ء!..
ويف وقت �ال�سطفاف �سباحا يدق �جلر�س وتقف 
كل طالب���ة م���ع �سفه���ا كل �ثنت���ني مع���ا, �ل�سف���وف 
�البتد�ئية م���ن �ل�سف �الول �ىل �ل�س���ف �ل�ساد�س 
تق���ف �م���ام ب���اب �لبناي���ة �لكب���رة و�سف���وف د�ر 
�ملدي���رة  عل���ى �جلانب���ني وتق���ف  يقف���ن  �ملعلم���ات 
باللغ���ة  معن���ا  وتتكل���م  �المريكي���ة  )�مل�سزك���ر( 
�النكليزي���ة ال نفه���م كامه���ا ولك���ن �ل�سك���وت كان 
�سائ���د� الن معاون���ة �ملديرة �ل�ست )�ل����س قندلفت( 
كانت ترتج���م ما تقوله �ملدي���رة �ىل �للغة �لعربية. 
وبعد �نته���اء كام �ملديرة, ال نن�س���د ن�سيد� كما يف 
�ملدر�س���ة �لبارودي���ة, �من���ا ت�سع �ح���دى �ملعلمات 
��سطو�ن���ة مو�سيقي���ة بلحن مر�س غرب���ي ع�سكري 

جميل, ويبد�أ كل �سف ي�سر �ىل قاعته.
�سرت مع �سفي و�سعدنا �لدرج �ىل �لطابق �لثاين 
يف �لبناي���ة �ملبني���ة عل���ى �لطري���ق دون �ن ن���رى 
�لطري���ق الن �ل�سبابي���ك مفتوح���ة كلها عل���ى �ساحة 
�ملدر�س���ة فق���ط و�مل�سي���ة �ىل �ل�سف طويل���ة ولذلك 
تقف طالبات مر�قبات يف حمات معينة ملنع �لكام 
�ثن���اء �لدخول �ل�سف, و�ال تكت���ب �ملر�قبة ��سمها, 
لذل���ك كانت �ل�سف���وف مت�سي بكل ه���دوء و�سكون 

�ىل �ل�سف.
كان���ت �ملدي���رة �مريكية م���ن ��سل �سوي���دي �سقر�ء 
ذ�ت عيون زرقاء وكنا نظنها )�سيدة عجوز( ولكنا 
كان���ت ن�سيط���ة جد� و�حيان���ا �ثن���اء �لفر�س عندما 
جت���د �الور�ق �لقدمي���ة مرمي���ة عل���ى �الر�س كانت 
تنحن���ي وتل���م �الور�ق بيده���ا وترميه���ا ب�سندوق 
�لقمام���ة دون �ن تن���ادي �لفر��س���ات لرفعه���ا وكن���ا 
نح���ن �لطالبات نخجل من ذلك ون�سرع معها نلتقط 

�الور�ق م���ن �الر�س ونرميه���ا يف �ملزبلة(. غادرت 
�مل�سز كر �ىل �لعر�ق �سنة 1931 وعادت �ليها بعد 
ثاثني عاما للزيارة �ي يف �سنة 1960 لذلك مل تكن 

كبرة �ل�سن كما كنا نعتقد!..
يف �ل�س���ف كان عدد �لبن���ات �مل�سيحي���ات و�ليهود 
�ك���ر من ربع �لع���دد وكان �لتفاه���م و�ل�سد�قة بني 
�جلمي���ع �سه���ا وطبيعي���ا و�لف���رق �لوحي���د بينهم 
وب���ني �مل�سلم���ات هو �حلج���اب يف �ل�س���ارع. كانت 
�مل�سيحي���ات و�ليهوديات �ساف���ر�ت يرتدين �لقبعة 
)�لرنيط���ة( يف �لطريق �ما �مل�سلمات فهن يرتدين 
�لعب���اءة منذ �سن �حلادية �و �لثانية ع�سر ثم يعقب 

ذلك حجاب �لوجه )�لبو�سي( بعد �سنة �و �سنتني.
يف �سن �لعا�س���رة مل �كن �لب�س �لعباءة وكنت �ظن 
�ل�سنت���ني مدة طويلة جد� لكي �فكر بالعباءة وكنت 
�ك���ره �حلجاب م���ن تاأثر بي���ت خالت���ي و�فكارهم 

�لع�سرية!..
يف �ل�س���ف ر�أي���ت طالب���ة و�حدة يزي���د عمرها عن 
�سن���ي �سن���ة و�ح���دة فق���ط, و��سبح���ت �سديقت���ي 

�لوحيدة.
كان ��سمه���ا )بلقي�س عمر در�ز( �بوها موظف كبر 
يف مديرية �ل�س���كك وذكرت �ن ��سله �فغاين و�مها 
عر�قية م���ن ��سل ترك���ي, وكان لبلقي�س �خ �سغر 
يف �لرو�س���ة معن���ا ��سم���ه )جاوي���د( ك���ر و��سبح 
طيار� مدنيا معروفا يف �خلطوط �جلوية �لعر�قية 

فيما بعد.
وكان���ت هناك �ربعة طالبات كنت �جدهن �قرب �ىل 
�لطالب���ات �الخريات الن �عماره���ن يف �سن �لثالثة 
ع�سر, ولكنهم مل يجتمعن معنا )�نا وبلقي�س( الننا 

كنا من �ل�سغار!.. �ما �الربعة فقد كن:
�ديب���ة �بر�هي���م رفعت, وق���د ��سبحت مدي���رة د�ر 
�ملعلم���ات يف �مل�ستقب���ل, بع���د �ن تخرج���ت من د�ر 
�ملعلم���ات �لعالي���ة, وق���د كان���ت ذكية ج���د� حا�سرة 

�لذهت وت�سلح �ن تكون �ملر�قبة يف �ل�سف.
)بت���ول جعفر �ملائكة( وكانت طويل �لقامة تدر�س 
درو�سها بانتظام وحت�س���ل على �لدر�جات �لعالية 
وق���د تخرجت م���ن �لدر��سة ودر�س���ت يف �جلامعة 
�المريكي���ة يف ب���روت و��سبح���ت مدي���رة الحدى 

�ملتو�سطات.
)�ساجدة �لكبي�س���ي( وكانت جميلة وذلت �سخ�سية 
قوي���ة ولكنه���ا ال متي���ل �ىل �الفكار �حلديث���ة, وقد 
تخرج���ت م���ن د�ر �ملعلم���ات يف بغ���د�د و��سبحت 
معلم���ة يف �ملدر�س���ة �ملركزية �البتد�ئي���ة ثم تركت 

�لعمل بعد زو�جها.
)بور�ن �حد مريود( ذكي���ة م�سرقة �لوجه مل تكمل 
در��سته���ا ب���ل تزوج���ت يف بغ���د�د وه���ي �سوري���ة 
�ال�سل �تت مع �هلها �ىل بغد�د بعد �ن مات و�لدها 
)�حم���د مريود( يف بد�ية �سن���و�ت �لع�سرين وهو 
يقات���ل �لفرن�سي���ني يف �ل�س���ام فدع���ى �لعائلة �مللك 
في�سل �الول و��سكن �الم و�الوالد يف بغد�د وكان 
معنا يف �ملدر�سة �خو )ب���ور�ن( �ال�سغر )ح�سان( 
يف �لرو�س���ة و�لذي ��سبح وزي���ر� )بعد �سنو�ت( 

يف �سوريا.
وكانت )بور�ن( تردد بيت �ل�ساعر �سوقي:

�سام من �سبا بردى �رق
    ودمع ال يكفكف يا دم�سق

ومعذرة �لر�عة و�لقو�يف  
              جال �لرزء عن و�سف يدق

دم �لثو�ر تعرفه فرن�سا

وتعلم �نه نور وحق!..  
�م���ا �لطالب���ات �الخري���ات, و�ع���رف منه���ن طالبة 
تكرين ب�سبع���ة �عو�م, فقد كن �لكثر� يف �ل�سف 
و�لطالب���ات حل�س���ن �حلظ, ك���ن يعاملنن���ي كما لو 
كن���ت �ختهن �ل�سغ���رى. مل �در �نه خ���ال �سنو�ت 
ثاث �سوف �حلق بهن يف �لطول و��ستوي معن.

الكلية الطبية امللكية
يف منت�سف �سهر ت�سري���ن �الول ذهبت مع و�لدي 
�ىل كلي���ة �لطب, ودخلنا �ىل غرفة �لعميد �لدكتور 
)�حمد قدري( رحب بنا وقال يل بانني تاأخرت عن 
�ل���دو�م ��سبوعني و�بت�سم وقال: عليك �ن تدر�سي 

وتدر�سي!..
طل���ب مني و�ل���دي �ن �بق���ي �لعباءة عل���ى ر�أ�سي, 
ولك���ن �لعمي���د قال �ن ذل���ك م�ستحي���ل يف �لدر��سة 

�لطبية, �سكت و�لدي ومل يقل �سيئًا.
كنت �لب�س ثوبا باكمام طويل وعايل �لعنق متاما 
كم���ا طلب مني �لعميد يف �ثن���اء �ملقابلة يف �ل�سهر 
�ملا�س���ي.. وبعده���ا طل���ب �لعميد م���ن �لفر��س �ن 
يو�سلن���ي �ىل قاعة �ملحا�سرة رق���م )1( حيث كان 

�ل�سف �الول.
كان �ل�س���ف ينتظ���ر و�س���ول �ال�ست���اذ و�ل���كل يف 
�ماكنه���م. �لقاعة مدرج���ة وبها مدرج���ني و�ل�سف 
�خللف���ي يكاد يق���ارب �ل�سقف.. �عجبن���ي ذلك. الن 
�سف���وف �ملد�ر����س مل يك���ن فيه���ا مدرج���ات ر�أي���ت 
جماع���ة �لبن���ات يجل�س���ن يف �ل�س���ف �الول, كان 
عددهن خم�سة فتي���ات  جل�ست معهن ور�أيت �نني 
�عرفه���ن جميع���ا ما عد� و�ح���دة مل �ره���ا من قبل, 
وكان���ت �كره���ن عمرً�. �ثنت���ني م���ن �لطالبات كن 
معي يف �سف و�حد وه���م من �لفرع �الدبي, يبدو 
�نهم �دخل���و� �لبنات يف �لكلية ب�سهولة للت�سجيع. 
�ثنت���ني �خريتني م���ن �ل�سف �لعلمي �ل���ذي �سبقنا 
ومل يدخل���ن كلي���ة �لطب �ال ه���ذه �ل�سن���ة و�لبنات 
�الربع���ة كله���ن من �ليه���ود, �ما �خلام�س���ة �لتي مل 
�ره���ا م���ن قبل كان���ت )درزي���ة( من لبن���ان �تت �ىل 
�لع���ر�ق كمعلم���ة للبنات, ث���م تزوجت م���ن �سابط 
طي���ار يف �لقوة �جلوية �لعر�قي���ة وهو من مدينة 

�ملو�سل ثم طلبت �لدخول �ىل كلية �لطب.
بع���د دقائق قلي���ل دخل �س���اب باب����س �نيقة جد� 
يحم���ل دفرت� كبر� وكان هذ� ه���و �ل�سكرتر �لذي 

يق���وم بر�قب���ة دو�م ط���اب �ل�س���ف �الول, وكان 
لبناين �ال�سل ي�سكن �لعر�ق ��سمه )�لبر عباجي( 
ن���ادى عباج���ي �وال ��سم���اء �لط���اب, باالح���رف 
�لهجائي���ة وكان ي�ستعم���ل ��س���م �لعائل���ة فقط دون 
�ال�س���م �الول, ويف �لنهاي���ة ن���ادى ��سم���اء �لبنات 
كذل���ك با�سم �لعائل���ة ولكنه كان ي�س���ع لقب )م�س( 
كم���ا يف �للغ���ة �النكليزية. كان ��سم���ي )م�س �مني 

زكي(.
�ساهدت �سبورة �سود�ء �جنبية معلقة على �حلائط 
ب�س����ورة م�ستوي����ة ويحيطه����ا �ط����ار خ�سب����ي بن����ي 
�لل����ون من ن����وع جيد مث����ل �خ�ساب �الث����اث �جليد, 
و�ل�سب����ورة مق�سم����ة �ىل ق�سم����ني يربطهم����ا حب����ل 
�ذ� ��سع����دت �حدهم����ا باجت����اه �ل�سق����ف, تنخف�����س 
�الخرى باجتاه �الر�س, ويتمكن �ال�ستاذ �ن يكتب 
�لكتاب����ة �الوىل.  �لكث����ر دون �حلاج����ة �ىل حم����و 
كذل����ك ر�أيت �مام مقاعد �ل�س����ف �الول حيث جنل�س 
و�ل�سب����ورة )فرف����وري( بي�س����اء �لل����ون مثبتة على 
عتل����ة معدنية باالر�����س وهذه �لطاول����ة ال ت�ستعمل 
�ال يف �مل�ست�سفي����ات وعل����ى مي����ني �ال�ست����اذ يوج����د 
هي����كل عظمي كامل معل����ق يف قف�س زجاجي و�مام 
�ال�ست����اذ من�سة ترتف����ع وتنخف�����س وبجنبها جهاز 
في����ه عد�سة مك����رة يف �ال�سف����ل مل �ر مثلها من قبل, 
ثم ر�أيتها ت�ستغل وه����ي عد�سة تعك�س على �حلائط 
�س����ورة وخر�ئط مكرة م����ن �لكتب �و م����ن مقاطع 
�مليكرو�سكوب �لزجاجية �س����ود�ء تغطي �ل�سبابيك 

�ثناء ت�سغيل هذه �لعد�سة لتو�سيح �ل�سور.
)عل����م  يف  ليحا�س����ر  �النكلي����زي  �ال�ست����اذ  دخ����ل 
�ملعط����ف  �و  )�لعب����اءة(  يرت����دي  وكان  �لفيزي����اء(, 
�ال�سود �لذي يرتديه ��ساتذة �جلامعات �النكليزية, 
كان �سن����ة ح����و�يل �الربع����ني عام����ا, �ني����ق �لهيئ����ة 
ووجه����ه مييل �ىل �جلمود و�لكري����اء, تكلم بلهجة 
�نكليزية و��سحة عن در�س �مليكانيك يف )�لفيزياء( 

دون �سام �و كام.
كان عل����م �لفيزي����اء �بع����د �لعل����وم عن����دي للدر��سة, 
النني در�سته يف �ل�سف �لثالث �ملتو�سط وب�سورة 
ب�سيطة جد�, و�نا على �لرغم من معلوماتي �جليدة 
يف �للغ����ة �النكليزي����ة �جد نف�سي جاهل����ة لي�س لعلم 
�لفيزي����اء نف�سه فق����ط, بل كنت ال �ع����رف ماذ� تعني 

كلماته لغويا!...
قلت لنف�سي:

- كان يج����ب �ن �در�����س ه����ذه �لدرو�����س يف �لعطلة 
�ل�سيفي����ة بدال م����ن �لذهاب �ىل كرك����وك!.. �مل يفكر 
و�لدي بهذه �ل�سعوبة. كي����ف يجتمع �لفرع �الدبي 

�لذي در�ست فيه يف �لثانوية وكلية �لطب؟
لق����د �تي����ت متاأخ����رة ��سبوع����ني و�لط����اب كان����و قد 
تعلم����و� عن �لدرو�س و�ال�ساتذة لذلك �سعرت باأنني 
دخلت �ملكان غريبة, ومثلي مثل �لطالبتني معي من 

�لفرع �الدبي يف �لثانوية كما ذكرت.
حل�س����ن �حل����ظ, كان����ت هن����اك طالبة معن����ا تخرجت 
قبل����ي ب�سنة وهي م����ن �لفرع �لعلم����ي وكنت �عرفها 
قلي����ا يف �ملدر�س����ة, وق����د �ظه����رت يل منته����ى �لود 
و�حلب����ة منذ حلظ����ة و�س����ويل �ىل �لكلي����ة و��سمها 
)لطيف����ة حيي����م الوي( وهي ذكي����ة, متفتحة ميلوؤها 
ح�س����ن �لفه����م و�لتقدير لام����ور, لذلك ب����د�أت ��سعر 
معه����ا باالطمئن����ان وتخل�ست من �ل�سع����ور بالغربة 

�لذي �سعرت به يف �لبد�ية.
كان لن����ا ثاث����ة ��سات����ذة �نكلي����ز, كله����م عل����ى �مت ما 
يك����ون من �لعل����م و�لتهذي����ب, كان علين����ا �ن ندر�س 
�ربع����ة مو��سي����ع يف �ل�سف �الول وه����ي )�لفيزياء 
و�لكيمياء و�لبيولوجي )علم �حلياة( و�لت�سريح(, 
ومل �حب �ي منها ما عد� �لبيوجلي �لذي در�سته يف 

�لثانوية وكنت �جد در�س �لفيزياء فظيعا!..
كانت �ساع����ات �لدرو�س طويل منذ �لتا�سعة �سباحا 
�ىل �لر�بع����ة بعد �لظه����ر. من �ل�ساع����ة �لتا�سعة �ىل 
�لعا�سرى در�س نظري يعقبه در�س نظري �خر ومن 
�ل�ساع����ة �حلادية ع�سر �ىل �لو�حدة در�س عملي يف 
�ملخت����ر, يعقب ذل����ك �ساعة و�حدة للغ����د�ء  وبعدها 
در�س عملي �خ����ر ملدى �ساعتني �ىل �ل�ساعة �لر�بعة 
بع����د �لظه����ر. ون�س����ل �لبي����ت يف ح����و�يل �خلام�سة 
م�ساء. بعد ذلك يجب �ن ندر�س يف �لبيت ما �سمعنا 

من حما�سر�ت �لنهار.
غريب����ة  كله����ا  كان����ت  �لدرو�����س  �ن  و�ق����ول  �عي����د 
عل����ي. �للغ����ة �النكليزي����ة �لعلمية, وعل����وم �لفيزياء 
و�لكيمي����اء وعلم �حلي����اة )�لبيوجل����ي( وباالخ�س 

در�س �لت�سريح.
دخلت قاعة �لت�سريح و�نا مع �لطالبات ور�أيت جثة 
عارية ممدة على �لطاولة من �لفخار �البي�س �لطبي 
وكانت جثة رج����ل. و�لت�سريح لطاب �ل�سف �الول 
ه����و لل�ساق ول����ذر�ع �ملي����ت. ونحن بد�أن����ا بت�سريح 
�ل����ذر�ع �وال. كن����ا �ست����ة طالبات كل ثاث����ة يف جهة 

م����ن جثة �ملي����ت ومعنا طالب و�ح����د يف كل جهة من 
�جلث����ة, و�لق�سم �لباقي �الول عندما نكون نحن يف 
خمت����ر �لكيمياء �و �لبيوجلي وه����ذ� كان �لرتتيب 
على كل جثة يف �لقاعة. ويف كل مرة ب�ستغل ن�سف 
ط����اب �ل�سف �الول مع ن�سف طاب �ل�سف �لثاين 

ثم نتبادل يف �ليوم �لتايل.
ر�أيت �لطالبات ي�سرحن ذر�ع �مليت باهتمام وبدون 
خ����وف النهن تعودن ذلك. خف����ت �ن �مل�س �جلثة يف 
�لبد�ية, ولكن ملا مل�ستها وجدتها باردة جد� مت�سلبة 
ال عاق����ة ل����ه بلم�����س �لب�س����ر. �سعرت وكاأنن����ي �مل�س 

متثاال!.. ز�ل مني �خلوف ر�أ�سًا.
�ن �مل����اء يف �حلو�����س �ل����ذي ي�سع����ون في����ه �جلثث 
حلفظه����ا تو�س����ع فيه م����و�د كيمياوي����ة �لتي حتفظ 
�جلث����ة من �لتعفن, فتت�سلب وتبق����ى باردة برودة 
�مل����اء �ل����ذي يحفظه����ا.. وق����د �حزنتني روؤي����ة �مليت 
وكون����ه فق����ر ال �هل ل����ه ولي�����س هناك م����ن يدفنه!. 
ولك����ن, تلك ه����ي �لطريقة لدر��س����ة �لت�سريح يف كل 

كليات �لطب يف �لعامل!.
يف �لبي����ت �ساألتني �مي وهي مت����زح �ن كنت �قوى 
عل����ى �كل �للحم بعد روؤيت����ي �جلثث! كان جو�بي ال 
عاقة بني �المرين.. �ن �جلثث هي ��سبه )بتماثيل( 

منها �ىل �جل�سم �لب�سري �حلي.
كانت ق�سية ت�سريح �جلثث هي �هم ما ي�ساألني عنه 
�لكب����ار و�ل�سغ����ار و�ال�سدقاء وقد ملل����ت من �عادة 
�ل����كام عليه����م �ىل درجة كنت �ول م����ا �رى �سخ�س 

�عرفه �قول:
-��ساأل����و� ما �سئتم ع����ن �لكلية ما عد� ق�سية �جلثث! 
ال �ريد �لكام عنها.. كان ��ستاذ �لت�سريح بريطانيا 
م����ن ��سكتلن����د�, وي�ستغ����ل مع����ه �لدكت����ور )بيث����ون 
ر�س����ام( وهو م����ن �ملو�س����ل, و�لدكت����ور )عبد�لقادر 
�سرى( وهو من �سوريا وكان �لطاب ي�سمونه )�بو 
�س����و�رب( ب�سبب �سو�رب����ه �لكثيفة �لتي يرفعها �ىل 

�على كما كان ي�سنع �التر�ك �لعثمانيون.
بع����د �سنو�ت قليلة تزوج �ملازم )ر�ساد �سليم( وهو 
�الخ �الكر للفنان )ج����و�د �سليم( �ىل �بنه �لدكتور 

عبد �لقادر �سرى.
�ن علم �لت�سريح ي�ستغرق �سنتني �ثنني, يف �ل�سف 
�الول ن�س����رح �ل����ذر�ع و�ل�ساق ويف �ل�سن����ة �لثانية 
نكم����ل ت�سريح �جلوف �لبطن����ي و�جلوف �ل�سدري 

و�لدماغ.
يف در�����س �لبيولوج����ي )علم �حلي����اة(, ندر�س )علم 
�حلي����و�ن( ملدة �ستة ��سهر و)علم �لنبات( ملدة ثاثة 
��سه����ر وكان در�����س عل����م �حليو�ن من �ل����ذ �لدرو�س 
ل����دي النن����ي كنت �فه����م �ملو�سوع خا�س����ة �لدرو�س 
ودي����د�ن  و�ل�سمك����ة  �ل�سف����دع  بت�سري����ح  �لعلمي����ة, 

�المعاء وغرها.
كان �ال�ستاذ )بوزويل( �ل�ساب �النكليزي من �ح�سن 
�ال�سات����ذة يف �حلا�سر�ت, وكان يعي�س مع عرو�سه 
�جلدي����دة قرب كلي����ة �لط����ب يف )�لعيو��سية(. وقد 
�جنب����ا ولدين يف بغد�د �ثناء �قامتهما وقد بقى يف 
بغد�د �سنو�ت  طويلة وتركها بعد ثورة �جلي�س يف 

.1958
�م����ا درو�س �لكيمياء و�لفيزي����اء فانها كانت �حلرة 
�لك����رى بالن�سب����ة يل. حت�سن����ت قلي����ا يف درو�����س 
�لكيمي����اء �لعملي����ة و�سرت �تابع م����ا يطلبه �ال�ستاذ 

منا.
ب�سبب �لدرو�س �لعملية يف �لكيمياء ��سبح لطاب 
�ل�س����ف �الول �لق�سم �لعلوي من �ل�سدرية �لبي�ساء 
�لت����ي نرتديها مغطاة بثق����وب �سغرة كثرة ملونة 
ب�سب����ب �مل����و�د �لكيمياوي  �لتي ت�سق����ط علينا �ثناء 
در�س �لكيمياء �لعلملي وذلك يحدث جلميع �لطاب, 
ولكن تكون لدينا �سدرية �ساملية من �لثقوب �ال يف 

�ل�سف �لثاين.
�ما �لدرو�س �لنظرية خا�سة يف در�س �لفيزياء كنت 
�جده����ا كابو�س����ا �لقي علي, يف نهاي����ة �ل�سهر �الول 
م����ن �ل����دو�م يف �لكلية وق����ع �ول �نق����اب ع�سكري, 
وب�سورة فجائية حتت ��سم �لفريق )بكر �سدقي(.

عن مذكراتها املطبوعة �سنة 2005

من مذكرات الدكتورة سانحة امين زكي
مـــن أيــام الدراســــة
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رح����ي����م اح����م����د ق�����ادر

�سانحة بلقي�س )��سم مركب( و�إبنة )حممد �أمني( 
م����ن مو�ليد بغد�د عام 1920.�سقيقتها �لدكتورة  
ملعان �مني زك����ي.. �أول طالب����ة يف �لكلية �لطبية 
�مللف����ت للنظ����ر �ن عائلته����ا �سمت ��س����واًل عربية 
كردي����ة تركماني����ة و�ل����كل )عر�قي����ون(. لها كتاب 
مذك����ر�ت طبيب����ة عر�قي����ة يوؤرخ الأح����د�ث حملية 
ويع����ّرف ب�سخ�سيات كثرة. كانت �سجاعة الأنها 
�مل����ر�أة �لوحيدة يف �لطبية �آن����ذ�ك:. و�لدها كان 
�سابط����ًا يف �جلي�س �لعثماين ي����وم كان �لعر�ق 
�المر�طوري����ة  م����ن  ج����زءً�  �لث����اث  بواليات����ه 
�لعثماني����ة �لت����ي م����ا ز�ل����ت تلق����ي بظاله����ا على 
�لكثرمن مفا�سل حياتن����ا رغم زو�ل ذلك �لعهد. 
خريج����ة جامع����ة بغد�د ع����ام 1943 ح�سلت على 
ماج�ست����ر م����ن لن����دن 1965 ذكر �لكات����ب )خالد 
م����ن  �سانح����ة مزي����ج  �لدكت����ورة  �ن  �لق�سطين����ي 
)�أجنا�����س( �ل�سع����ب �لعر�قي. جمع����ت �لقوميات 
و�لطو�ئ����ف. يف ذل����ك �لزمان كانت متث����ل �ملر�أة 
�لعر�قي����ة يف تطلعه����ا للحد�ث����ة و�لتط����ور رغ����م 
�لقي����ود �ملفرو�س����ة على �مل����ر�أة. رغ����م �نها كانت 

تذهب للكلية )بالعباءة(.

طبيبة بارعة
 �سقيقته����ا �ي�سًا بارعة مثلها طبيبة �أطفال )ملعان 
�مني زك����ي( زوجه����ا �لدكتور �س����امل �لدملوجي, 
�بنتها �لنائب����ة يف �لرملان )مي�سون �لدملوجي( 
�ل����كل جمعته����م هوي����ة )�لع����ر�ق( ك����ي ال نن�س����ى 
�مل����ر�أة �لعر�قي����ة لدين����ا م����ن �لقدي����ر�ت �لقا�سية 
�سبيح����ة �ل�سي����خ د�ود.كذل����ك �ول وزي����رة عل����ى 
نزيه����ة  �لدكت����ورة  �لعرب����ي  �لوط����ن  م�ست����وى 
ج����ودت �لدليمي,لدين����ا �ملعماري����ة �لعاملي����ة زها 
حدي����د بن����ت �لوزي����ر حمم����د حدي����د. باال�ساف����ة 
�ىل كت����اب مذك����ر�ت طبيب����ة عر�قية له����ا موؤلفات 
�سم����ن �خت�سا�سها كتاب عن �ملخ����در�ت وكتاب 
ع����ن �لعقاق����ر.�ن �لن�س����اء �ملذك����ور�ت يف ه����ذ� 
�ملق����ال كافحن كثرً� الثب����ات دور �ملر�أة �لعر�قية 
وكفاءتها ومكانته����ا يف �ملجتمع �لعر�قي. ميكن 
ع����د �لن�س����اء �ملذكور�ت ر�ئ����د�ت حرك����ة �لنه�سة 

و�لتنوي����ر �لعر�قي����ة �حلديثة, ذل����ك �لزمان �لذي 
كان يح����رم فيه خروج �مل����ر�أة لل�سارع. يف حينها 
�ملرح����وم جميل �سدقي �لزه����اوي نادى بتحرير 
�ساح����ب  فه����و  �ملتو�رث����ة  �لتقالي����د  م����ن  �مل����ر�أة 
�لق�سي����دة ��سف����ري يا �أبن����ة فه����ر   فاحلجاب د�ء 
وخي����م مل يرحم����ه �ملجتم����ع �آنذ�ك و�ته����م بالكفر 
و�لزندق����ة وكاف����ة �الو�س����اف �ل�سيئ����ة. �مت����ازت 
�لدكتورة �سانح����ة بذ�كرة قوية وحب للح�سارة 
و�لتط����ور و�هتم����ام باللغ����ة و�ل�سع����ر و�لتاريخ 
م����ن جميل ماتقول �لدكت����ورة �سانحة �ن ��ستام 
�ملرح����وم في�سل �الول عر�س �لع����ر�ق كان بد�ية 
جدي����دة ع�سرّي����ة ومبارك����ة للن�ساء ب����د�أ �نت�سار 
�لتعلي����م وحتول����ت �مل����ر�أة من طفيل����ي عاجز �ىل 
�سي����دة متعلمة تك�س����ب رزقها بنف�سه����ا كالرجال. 
وتذك����ر �ن بد�يات �لنه�س����ة �لن�سوية يف �لعر�ق 
وب����دء �مل�س����او�ة ب����ني �جلن�س����ني كان قريب����ًا من 
�لب����د�ن �الوربي����ة, يف مذكر�ته����ا تت����اأمل بر�رة 
�سوق����ًا �ىل �لع����ر�ق وتعت����ر ف����رتة �مللكي����ة قم����ة 

�أزدهار �لعر�ق بد�أ �خلر�ب منذ �لبيان �الول يف 
14 متوز 1958 و�عقبتها �النقابات �لع�سكرية 
تقول ماذ� �أق����ول الأحفادي �ذ� رغبو� للعودة �ىل 
�لعر�ق. �أين ت�سكنون يف �سيعتنا, �م �سيع�ستان, 
�أم كرد�ستان؟. تقول �لدكتورة �سانحة يف �سوؤ�ل 
ع����ن �لرجال �لذي����ن له����م دور يف نه�س����ة �لن�ساء 
وعل����ى �لتاري����خ �ن يذكره����م ملو�قفه����م �ل�سجاعة 
مع����روف  و�ل�سف����ور(  )�حلج����اب  مو�س����وع  يف 
�لر�س����ايف, �لزه����اوي, �لدكتور �سام����ي �سوكت, 
�ل�سحف����ي روفائي����ل بط����ي, �ساط����ع �حل�س����ري, 
�ملدر�س����ي  �لكت����اب  �ساط����ع �ساح����ب  خ�سو�س����ًا 
�لقر�ءة �خللدوني����ة و��سر�ره على فتح مد�ر�س 
لتعلي����م �لبن����ات. لن����ا �حل����ق �ن نفتخ����ر بطبيب����ة 
عر�قي����ة حي����ث كانت ع�س����وة م�سارك����ة يف لندن 
ب�ست�سف����ى غر�ي����ن بارنت,عمل����ت يف م�ست�سفى 

�مللك فهد يف جدة – �ل�سعودية
يف �لع����ر�ق عملت يف �جلمعي����ة �لطبية �لعر�قية 
جمعي����ة �له����ال �الحمر جمعي����ة �عم����ار �ل�سمال 

يف كرد�ست����ان, �مللفت للنظ����ر مل تكتف �لدكتورة 
�سانح����ة باإخت�سا�سه����ا �لط����ب و�لفارماكوجل����ي 
فق����ط بل �أخذت عل����ى عاتقها �نت�س����ال �لن�ساء من 
ع�س����ور �لظ����ام �ىل ع�س����ور �لتنوي����ر من خال 
�جلمعي����ات و�ملنا�سبات �لتي تتح����دث بها. و�نا 
�كت����ب عنها �ق����ول لنف�سي م����ا �روع �لعهد �مللكي 
�لذي �نتج لن����ا هذه �لطبيبة �لقدي����رة و�لقا�سية 
�سبيحة و�لوزيرة نزيه����ة وحتى بع�س �ل�سنني 
من بع����د 14/متوز/1958 كان����ت لدينا ُمبدعات 
مث����ل ناهدة �لرماح, زين����ب )فخرية عبد �لكرمي( 
يف �لف����ن.. ن����ازك �ملائكة يف �ل�سع����ر, �لدكتورة 
�سانح����ة �أمني زكي �ملولودة يف بغد�د عام 1920 
حل����ني وفاته����ا يف 2017/4/5 مل تن�����س بغد�د- 
وكان����ت حتدث كل زو�رها عن بغد�د يف ع�سرها 
�لذهبي �لت����ي كانت مزدهرة. وميكن لهذ� �جليل 
�ن يع����ود لاف����ام �لتي نح�سل عليه����ا عن طريق 
�النرتن����ت لن�ساهد بغد�د ونظامها يف �ل�سو�رع, 
نظاف����ة �ملدينة �لطم����وح للو�س����ول �ىل م�ستوى 
�لعو��س����م �لك����رى. كل مبدعين����ا يتحدثون عن 
بلده����م �لع����ر�ق وعا�سمت����ه بغد�د ب����امل ومر�رة 

للذي يجري بها.

الكلية الطبية
و�لكلي����ة  �لع����ر�ق  مبدع����ات  �ح����دى  �سانح����ة 
�لطبي����ة �لعر�قية �لز�خرة باال�سم����اء على �سبيل 
�ملثال,�سع����د �لوت����ري, ولي����د �سوك����ت �خلي����ال, 
فرح����ان باق����ر, جاك عب����ودي �ساب����ي, د�ود كباية 
)يه����ود عر�قي����ون). مك����ي �لو�عظ, ط����ال ناجي 
�سوكت, �آل �لبحر�ين حممود -زهر – �ح�سان, 
كم����ال �ل�سامر�ئ����ي. به����ذه �ملنا�سب����ة �أذك����ر �لذين 
ق�سم����و� ق�س����م �لتخرج من �لكلي����ة �لطبية خلدمة 
�الن�س����ان �ملري�����س ولي�س �ملتاج����رة به من خال 
مافي����ات �س����ركات �الدوية وغره����ا, حيث تكلف 
مر�جع����ة �ملري�����س �ىل �الطب����اء مبال����غ باهظ����ة, 
�لكث����ر ال يقدر عل����ى حتملها. رحم �لل����ه �سانحة 
وغرها مم����ن خدمو� بلدهم مر�س����اة لله ولي�س 

للمال.

الطبيبة سانحة أمين زكي 
كفاءة عراقية نادرة

وال  تعد  ال  حسنات  لالنرتنت 

تحىص هذا راي شخيص مع علمي 

ان هنالك الكثري ال يوافقني الرأي 

عن  أبحث  كنت  من حسناته  هذا. 

شيخ الجراحني العراقيني الدكتور 

خالد ناجي بسبب نقاش بيني وبني 

أحد االصدقاء. وإذا يب اقرأ وفاة 

محمد  بلقيس  سانحة  الدكتورة 

الفارما  مادة  استاذة  زيك  امني 

كلية  يف  االدوية  وعلم  كولجي 

الطب يوم كانت كلية طب بغداد 

ال تضارع و يدنو احد منها بدون 

االوسط  الرشق  يف  حتى  مبالغة 

سندرسن  الدكتور  أسسها  والتي 

طبيب العائلة املالكة 

من أوائل العراقيات
 اللواتي درسن الطب
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�سانح���ة �م���ني زك���ي م���ن �أول �لعر�قي���ات �للو�تي 
در�سن �لطب وكتابها �لغزير )850 �سفحة( يعطي 
�لقارئ �سور� ظريفة ومفيدة عن بد�ية كلية �لطب 
يف �لعر�ق, ومنها مثا كيف وقفت �سمن 6 طالبات 

حول جثة رجل و�ل�سروع بت�سريحها.
متث���ل �سانح���ة �ل�سخ�سي���ة �لعر�قي���ة, فه���ي مث���ل 
�ل�سع���ب �لعر�ق���ي مزيج �ثني غريب م���ن �ال�سول 
�لعربية و�لكردي���ة و�لرتكمانية و�لفار�سية, ولكن 
كل هذه �لطو�ئف و�لقوميات ذ�بت يف �سخ�سيتها 
�ملتكامل���ة بعي���د� عن �حلز�ز�ت �لت���ي �خذت متزق 
�سعبه���ا �الآن. وه���ي كاإم���ر�أة نر�ه���ا �ي�س���ا متث���ل 
�مل���ر�أة �لعر�قي���ة يف حتديها وتطلعه���ا �ىل �لتحرر 
و�حلد�ث���ة و�لع�سرن���ة. ت�س���ف �عرت��سه���ا �ملبكر 

و�متعا�سها من لب�س �حلجاب مثا.
�جتماعي���ة  عر�قية"مو�سوع���ة  طبيب���ة  »ذكري���ات 
و�سيا�سي���ة وتاريخية. نر�ه���ا تعطينا و�سفا دقيقا 
وظريف���ا للبي���وت �لتقليدي���ة و�لع���اد�ت �لعر�قي���ة 
وو�سائط �ل�سف���ر و�لنقل ومد�ر�س �لبنات يف �أول 
ن�سوئه���ا. وتغني كل ما تق���ول باال�سعار و�الغاين 
�ل�سعبي���ة �لطريف���ة. وال يفوته���ا �س���يء مما يحمل 
روح �ل�سخرية و�لطر�فة و�لداللة �لعميقة. فعندما 
ت�ست�سه���د باالنا�سي���د �ملدر�سي���ة ال يفوته���ا ذكر ما 

كانو� ين�سدونه عند �ال�سطفاف:
�إن �أمي مل تلدين ل�سوى �حلرب �لطعان يا �سبحان 
�لل���ه ما �أ�س���دق ما �أن�س���دوه! هناك م���ن يوؤمن باأن 
�ل���ذكاء ما ه���و �ال قوة ذ�كرة. هك���ذ� �عتقد �ل�ساعر 

�الجنليزي �سلي. و�لتفا�سيل �لدقيقة �لتي يوردها 
�لكت���اب موؤ�سر عل���ى ذ�كرة عجيبة وق���د جتاوزت 
�لطبيبة �الديبة �لثمانني من عمرها لتقول لنا بانها 
يف �ي���ام �ملدر�سة حفظت م�سرحية �سوقي »م�سرع 
كليوباطرة"بكاملها. ول���ن �عجب يوما �ذ� �لتقيت 
بها �ن تتل���و علي ما حفظته. كان���ت �لتفاتة موفقة 

منها �ن �سمت كتابها هذ� »ذكريات«.
�ذ� كانت هذه �لذكري���ات ممتعة لاديب فهي �ي�سا 
مفي���دة للم���وؤرخ و�ل�سيا�س���ي. فه���ي ت���روي مث���ا 
كي���ف �ن �لعر�قيني �نف�سه���م �ن�سقو� بني من �آمنو� 
بعر�قية كرد�ست���ان و�ملو�سل ومن ر�أو� �ن �ملنطق 
يق�س���ي ب�سمه���ا �ىل تركي���ا. ت�س���ر يف منا�سب���ة 
�أخ���رى �ىل يا�س���ني �لها�سم���ي وو�سف���ه بب�سمارك 
�لع���رب. ثم تق���ف لتدغ���دغ م�ساعر �لق���ارئ بقولها 
�ن ب�سم���ارك حقق توحيد �ملاني���ا, فما �لذي وحده 
يا�سني �لها�سمي؟ تعرج على مقتل جعفر �لع�سكري 
فتتذك���ر ما قاله و�لدها عندئ���ذ, »�نتظرو�.. �سوف 

يقتل �ل�سباط بع�سهم بع�سا تباعا«.
�أث���ار �لكت���اب �سجوين, و�ن���ا �ق���ر�أ تبا�سر حترر 
و�لثاثين���ات  �لع�سرين���ات  يف  �لعر�قي���ة  �مل���ر�أة 

و�قارن ذلك باأحو�لها �الآن.
ت���روي كي���ف �ن وز�رة �ملعارف ��ست���وردت معلمة 
من �لرنويج لتعلم �لطالب���ات كرة �ل�سلة و�لطائرة 
و�ألع���اب �ملي���د�ن و�لتماري���ن �ل�سويدي���ة. وعندما 
قبل���ت تلميذة يف كلية �لط���ب كان �أول در�س تلقته 
من �لعميد هو �ن عليها �الآن كتلميذة طب �ن ترتك 
�لعب���اءة. �أطرف من كل ذلك ��سندو� تدري�س �لدين 
يف ثانوي���ة �لبن���ات ل�سبيح���ة �ل�سي���خ د�ود �لت���ي 
عرف���ت ب���ني �لنا����س بامل���ر�أة �مل�سرتجل���ة, فكر�ست 
�سبيح���ة درو�سها لتلق���ني طالباتها حق���وق �ملر�أة, 
وم�ساو�ته���ا وم���ا حتملته �مل���ر�أة �مل�سلم���ة من ظلم 

وعبودية با�سم �لدين.
رغم كل ميول �سانحة لاأدب, فاإنها عرت بتو��سع 
)و�لتو��س���ع �سم���ة �لعلماء( عن عجزه���ا �لتام من 
�الحاط���ة بقو�عد �لنحو �لعرب���ي, تقول هذ� �سيء 
مل ��ستط���ع ��ستيعابه. �أفا يجوز يل �ن �عتر ذلك 

�ي�سا جزء� من ذكاء هذه �ملر�أة؟
عن �ل�سرق �الو�سط

انني دامئا استمتع مبا يكتبه العامل خارج ميدانه العلمي. وهنا يف مذكرات 

عراقية"وجدت  طبيبة  »ذكريات  بعنوان  زيك،  امني  سانحة  الدكتورة 

املتعة متعتني. فعىل خالف معظم االطباء، ابتدأت الدكتورة الفاضلة 

مسريتها املهنية كطبيبة من منطلق اديب، فهي تخرجت من الفرع االديب 

يف املدرسة وتعلقت بفنون االدب ومتنت ان تواصل هذه املسرية لوال 

تدخل والدها الذي آمن بأن الطب هو، املهنة املناسبة للمرأة فحملها 

عىل دخول كلية الطب. وهو يشء غريب من فتاة جبلت عىل التحدي، 

هذا  وكان  للوالدين.  االحرتام  واجب  أمام  تهاوت  هذه  غريزتها  ولكن 

لحسن الحظ بالنسبة ملذكراتها التي اخذت طابعا ادبيا ممتعا، هو بدون 

شك انعكاس لبدايتها واهتامماتها األدبية.

خ����ال����د ال��ق��ش��ط��ي��ن��ي 
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أح�������م�������د م�����ح�����روس

وكان  ن�سائ���ي  ن���اد  �أول  �أ�س����س   1923 ع���ام 
��سمه"ن���ادي �لنه�س���ة �لن�سائي���ة", كان من �أفر�ده 
و�الآن�سة"بولين���ا  �لزه���اوي",  �ل�سيدة"�أ�سم���اء 
حم���ودة",  �سلط���ان  �ل�سيدة"نعم���ة  ح�س���ون", 
و�الآن�سة"ح�سيب���ة جعف���ر", وزوج���ات �سخ�سيات 
�لرحم���ن  وعب���د  �ل�سعي���د,  مثل"ن���وري  معروف���ة 

�حليدري, وجعفر �لع�سكري
ظه���رت يف ذل���ك �لوق���ت مطالب���ات باإعط���اء �ملر�أة 
حقوقها �ل�سيا�سية, كما ظهرت �ملنظمات �لن�سائية 
�خلري���ة مثل"جمعية حماي���ة �الأطفال"و"جمعية 
�لبيت �لعربي"و"�لهال �الأحمر"و"جمعية بيوت 

�الأمة".
�ول فتاة م�سلمة تلتحق بالطب..

كان���ت �لدكتورة"�آنا�ستي���ان"�أول طبيب���ة عر�قي���ة 
عينته���ا وز�رة �ل�سح���ة, كان���ت �أرميني���ة �الأ�س���ل, 
�لط���ب  بكلي���ة  تلتح���ق  عر�قي���ة  فت���اة  �أول  وه���ي 
يف بغ���د�د حي���ث تخرج���ت منه���ا ع���ام 1939, �أما 
�لدكتورة"�سانح���ة �أم���ني زك���ي", كان���ت �أول فتاة 

م�سلمة تلتحق بكلية �لطب.
ول���دت �سانح���ة �أمني زك���ي يف �سن���ة 1920 د�خل 
بغ���د�د, وهي تنح���در من �أ�س���ول عربي���ة وكردية 
وتركماني���ة, تزوج جدها"علي حمم���د �أغا", وهو 
م���ن قبيلة دزئ���ي �لكردي���ة و�ل���ذي كان �سابطًا يف 
�جلي�س �لعثماين وي�سكن منطقة �لف�سل �لعريقة, 
من �بنة �حلاج"حبيب �لعزي"ذو �الأ�سول �لعربية 
وذل���ك يف �سنة 1884 حيث �أجنب���ت له �أربع �أوالد 
وبن���ت و�ح���دة, وكان و�لده���ا حمم���د �أم���ني �الأخ 
�الأك���ر بينهم, ولكن �لولد�ن مات���ا بوباء �لكولر� 
�آن���ذ�ك و�أ�سب���ح و�لدها �ملعي���ل �لرئي����س للعائلة, 
تخ���رج و�لدها بع���د �أن �أكم���ل در��ست���ه �لع�سكرية 
يف بغ���د�د و��سطنب���ول برتبة �ساب���ط يف �جلي�س 
�لعثم���اين, وت���زوج م���ن �بن���ة خالت���ه يف 1907 
�لتي توفي���ت �سريع���ًا يف وب���اء �لتيفوئيد بدينة 
كرك���وك, وتزوج مرة ثانية م���ن فوزية خان و�لدة 

�لدكت���ورة �سانحة, وكان���ت ذ�ت �أ�سول تركمانية, 
وكان عمره���ا �سبع���ة ع�س���رة عامًا, وبع���د تاأ�سي�س 
�حلكوم���ة �لعر�قي���ة �أ�سب���ح و�لده���ا �ساب���ط يف 
�جلي����س �لعر�قي, ثم موظ���ف يف وز�رة �ملعارف, 
و�أخ���رً� نائبًا ع���ن لو�ء بغد�د وبعده���ا �أحيل على 

�لتقاعد يف �سنة 1935.
دخل���ت �سانحة �ملدر�سة �البتد�ئي���ة يف عام 1924 
وه���ي يف عمر �لر�بعة د�خل مدينة �ملو�سل, حيث 
كانت �أح���د�ث �ن�سمامها �إىل تركي���ا الز�لت قائمة, 
وبعد �سنتني يف عمر �ل�ساد�سة �نتقلت �سانحة �إىل 
بغد�د م���ع عائلتها, و�سكنت منطق���ة �لف�سل, حيث 
�إلتحقت باملدر�سة �لبارودية, وكانت جتيد �لقر�ءة 

�خللدوني���ة و�أرقام �حل�س���اب, بالرغم م���ن حد�ثة 
عمرها, ثم �إلتحق���ت باجلامعة يف كلية �لطب بناء 
عل���ى رغبة و�لدها, رغ���م ما كانت تري���د مل�ستقبلها 
�سخ�سي���ًا �أن ت�سبح كاتبة لكنه���ا ��ستجابت لرغبة 

و�لدها.
معاون �سحي بالزي �لديني!

تذكر �سانحة زكي يف معر�س كتابها"مذكر�ت طبيبة 
عر�قية", �أن ق�سم �الآ�سعة كان �أول حمطة للتدريب 
وذلك م���ع �الأ�ستاذ"نورمان"�لريطاين وي�ساعده 
كل م���ن �لدكتور"�أح�س���ان �لقيماقجي"و"�سلم���ان 
دروي�س"ويعاونه���م موظف �سحي"�ل�سيد ح�سن, 
وه���و يرتدي �لزي �لديني وت�سمل �جلبه �ل�سود�ء 

وعل���ى ر�أ�س���ه �لطربو����س �الأحم���ر ذ�ت �لعمام���ة 
�خل�س���ر�ء, وبالرغ���م من ماب�س���ه �ل�سعبية ولكنه 
كان يتكل���م �النكليزي���ة بطاقة و�أحيان���ًا ي�ستخدم 
�مل�سطلح���ات �لاتيني���ة وي�سرح للط���اب لوحات 
�الآ�سع���ة وت�سخي����س �ملر����س, لق���د كان �الأ�ست���اذ 
نورم���ان فخ���ورً� بعمل �ل�سيد ح�س���ن دون �أن يهتم 

بظهره �خلارجي".
وحتكي ع���ن �أول ر�ت���ب تقا�سته,"حيث يف نهاية 
�ل�سه���ر �الأول م���ن �ل�سن���ة �ملنتهية ت�سلم���ت والأول 
م���رة مرتبًا ق���دره ع�س���رة دنانر". وبع���د عودتها 
للبي���ت �سلمت �لر�ت���ب لو�لدها �حرت�م���ًا وتقديرً� 
ل���ه ولكن���ه رّد �ملبل���غ �إليه���ا قائًا"�أنها لك ي���ا �أبنتي 
ت�سرفيها كما ت�سائني". قامت بعدها ب�سر�ء هد�يا 

منا�سبة الأفر�د عائلتها.
بعدها �نتقل���ت �إىل م�ست�سف���ى �لعزل"�لكر�مة"يف 
�لكرخ و�لتي يديرها �لدكتور"توفيق ر�سدي"وكان 
دو�مها �ثناءفرتة �ل�سباح ثم تعود مع زمائها �إىل 
�مل�ست�سف���ى �مللك���ي حل�س���ور �لدرو����س �ل�سريرية 

و�ملحا�سر�ت
"�لن�سائي���ة  "�سانح���ة" بعده���ا �إىل ف���رع  �نتقل���ت 
و�لتولي���د" حتت �أ�س���ر�ف �الأ�ست���اذ "كروك�سانك" 
�لكن���دي �جلن�سية وي�ساعده كل من �لدكتور"كمال 
�أن���ور  �ل�سي���خ,  م���ر�د  ف���وؤ�د  �ل�سامر�ئ���ي, 
�لقيماقجي"و�لدكت���ورة "�أن���ا �ستيان", وقد ذكرت 
ب���اأن ثاثة من �ملو�ليد قد �سم���ي با�سمها و�أن كلمة 
دكت���ورة كان���ت غريبة عل���ى ل�سان �الأمه���ات, كذلك 
ح�س���رت �لعديد من �لعملي���ات �لكرى و�ل�سغرى 
وكانت مادة"�ل�سلفوناميد"ت�ستعمل كمادة معقمة 
لالتهاب���ات نظرً� لعدم وج���ود �مل�ساد�ت �حليوية 

�آنذ�ك.

ا�ستاذة الفارماكولوجي..
تخرج���ت يف كلي���ة �لط���ب يف بغد�د ع���ام  1943, 
مادة"�لفارماكولوجي"وعل���م  �أ�ست���اذة  لت�سب���ح 

�الأدوي���ة يف كلية طب بغد�د, وح�سلت على �سهادة 
�ملاج�ست���ر م���ن جامع���ة لن���دن ع���ام 1965, كم���ا 
��سبحت �سقيقتها �لدكت���ورة �الأ�ستاذة"ملعان �أمني 
زكي"�خ�سائية ط���ب �الأطفال يف جامعة لندن منذ 

عام 1949.
رغ���م م�س���رة حي���اة"د. �سانحة"كطبيب���ة متفوقة 
يف عمله���ا, �إال �أنه���ا كان���ت كاتب���ة متمي���زة �أي�س���ًا, 
طبيب���ة  بعنو�ن:"مذك���ر�ت  كت���اب  �أ�س���درت  فق���د 
عر�قية"جتاوز يف �سفحاته 800 �سفحة, تناولت 

فيها مذكر�تها �أثناء عملها كطبيبة.
ويعت���ر كتاب"مذك���ر�ت طبيبة عر�قي���ة", م�سدر 
تاريخ���ي هام �س���ردت فيه �لدكت���ورة �سانحة كثر 
م���ن �الأح���د�ث �ملحلي���ة و�لعاملي���ة, كم���ا حك���ت عن 
عائلته���ا و�لت���ي تخ�س����س �أف���ر�د منه���ا يف فروع 
�لطب,"�أختها �لدكتورة ملع���ان �أمني زكي وزوجها 
�الأ�ستاذ �سامل �لدملوجي و�أبنتها �لدكتورة �سرين 

�أح�سان رفعت".
�ب���ن  م���ن  تزوج���ت   1944 �سن���ة  نهاي���ة  ويف 
خالها"�أح�س���ان رفعت", و�لذي كان يعمل مهند�س 
يف �سرك���ة نف���ط �لع���ر�ق, وه���و خري���ج جامع���ة 

كاليفورنيا يف �لواليات �ملتحدة �المركية.
وبع���د ذل���ك ��سرتك���ت يف �لوف���د �لعر�ق���ي الحتاد 
�لن�ساء �لع���رب و�لذي �نعق���د يف �لقاهرة, وتاألف 
م���ن �ست���ة ع�س���و�ت ميثل���ن �جلمعي���ات �لن�سائية 
�لعر�قي���ة, وبع���د �نته���اء �حل���رب �لعاملي���ة �لثانية 
1946, ق���ام �ملجل�س �لثقايف �لريط���اين باإر�سال 
بعث���ات م���ن �الأطب���اء �لعر�قي���ني, �سمل���ت كل م���ن 
عب���د  �حلي���ايل,  �إبر�هي���م  �س���ر,  �لدكتور"كاظ���م 

�جلبار �لعماري".
غ���ادرت �لع���ر�ق يف 1946 برفق���ة زوجه���ا و�لذي 
ويف  �لوق���ت,  نف����س  يف  در��سي���ة  �إج���ازة  من���ح 
بزميله���ا  �ألتق���ت  �لقاه���رة  يف  له���ا  حمط���ة  �أول 
�لدكتور"حمم���ود �جلليل���ي", وكان يتدرب هناك 
يف �أح���دى �مل�ست�سفي���ات ق�سم ع���اج �لبلهار�سيا, 
وبع���د م�ساهدته���ا عملي���ة نق���ل �ل���دم �ملبا�سر بني 
�سخ�س �سلي���م, و�أحد �ملر�سى وه���م متجاورين 
عل���ى �الأ�س���رة, �أخ���رت �لدكت���ور �جلليل���ي باأن 

طريقة نقل �لدم يف بغد�د هي �أكر حد�ثة.
وق���د �نتابت �لدكتورة �سانح���ة م�ساعر متباينة 
عند و�سولها لندن, بني �لده�سة و�لفرح و�لكره 
�لدفني ملا متثل���ه �المر�طورية �لريطانية من 
�إ�ستعم���ار و�إ�ستغال للع���رب, وعند مر�جعتهم 

�ملفو�سية �لعر�قية ح�سلو� على بطاقات �لتموين 
للماب����س و�الأحذي���ة و�الأكل حاله���م كبقي���ة �أفر�د 

�ل�سعب �لريطاين.
وخال ه���ذه �لف���رتة كان �الأ�ستاذ"�ستي�سي"يقوم 
باإج���ازة يف لن���دن, حي���ث �ساعده���ا يف �حل�سول 
عل���ى قبوله���ا يف م�ست�سفى"همر�سميث"�مل�سهورة 
للتدري���ب و�لدر��س���ة,"وكان �لدو�م يب���د�أ �سباحًا 
�أح�س���ن  قب���ل  م���ن  �لنظري���ة  �ملحا�س���ر�ت  باإلق���اء 
�الأ�سات���ذة وخا�س���ة �لز�ئري���ن منه���م م���ن خمتلف 
�الخت�سا�سات, ثم �لدورة �ل�سريرية على �ملر�سى 
ع���ن  �سمع���ت  تو�جده���ا  و�أثن���اء  �لرده���ات",  يف 

بد�يات"جهاز غ�سل �لكلية وق�سطرة �لقلب".
�ألتق���ت بالعدي���د م���ن �الأطب���اء �لعر�قي���ني يف لندن 
من �جليل �جلديد �أمث���ال �لدكتور"غامن عقر�وي, 
و�س���امل �حلي���دري, و�آمن���ة �س���ري", باالإ�ساف���ة 
�إىل �لقد�م���ى مث���ل �لدكتور"مه���دي ف���وزي, �أحمد 
�لقيماقجي"وال�سيم���ا  �أك���رم  �لقي�س���ي,  ع���زت 
�لدكتور"�إبر�هي���م  �س���ر",  �لدكتور"كاظ���م 
�أ�سعد"و�لدكتور"عبد �جلب���ار �لعماري"و"�سامي 

حنا خياط"وزوجته"روز �للو�س".

جتارب على دواء لداء"الربو"..
و�فقت"جلن���ة  �لتالي���ة 1948/1947  �ل�سن���ة  يف 
ف���رع �لفارماكولوج���ي"يف كلي���ة �لط���ب �لتابع���ة 
وحت���ت  تدريبه���ا  مل�ست�سفى"ميدل�سك�س"عل���ى 
�أ�س���ر�ف �أ�ست���اذ عل���م �لعقاق���ر و�لت���د�وي, حيث 
قام���ت مع زمائها باإجر�ء جتارب على �حليو�نات 

وال�سيم���ا �لقط���ط للبحث عن ع���اج جديد 
لد�ء"�لربو".

ح�س���رت   1947 متوز/يولي���و  �سه���ر  وخ���ال 
�الجتماع �ل���دويل, ممثًا عن �لع���ر�ق و�لذي �أقيم 
يف مدين���ة زوري���خ �ل�سوي�سري���ة, ح���ول �الأم���ور 
�ل�سحي���ة و�الهتم���ام باملدن �جلدي���دة بعد �حلرب 
�لعاملي���ة, وبعد عودتها �إىل لن���دن �ألتقت مع �أختها 
�لدكتورة"ملعان �أمني زكي"و�لتي كانت تتدرب يف 
م�ست�سفى"كري���ت �أورموند �سرتي���ت", وهي �أكر 

م�ست�سفى تعليمي لاأطفال يف بريطانيا.
وبع���د ح���و�يل �سنت���ني م���ن �لتدري���ب و�لدر��س���ة 
رفع���ت  �أح�س���ان  زوجه���ا  م���ع  ع���ادت  لن���دن,  يف 
�الأدوي���ة  بق�س���م   1949 يف  لتلتح���ق  بغ���د�د,  �إىل 
و�لعقاق���ر يف �لكلي���ة �لطبية, وبا�س���رت تدري�س 
�ل�سيدل���ة,  كلي���ات  مادة"�لفارماكولوج���ي"يف 
�لبن���ات,  كلي���ة  �الأ�سن���ان يف  و�لتمري����س وط���ب 
باالإ�ساف���ة �إىل �لتدري����س �ل�سري���ري لطلبة �ل�سف 

�لثالث يف �لكلية �لطبية.
وقد �أوفدت يف �سن���ة 1951 �إىل �لواليات �ملتحدة 
�الأمركي���ة لاط���اع عل���ى �أح���دث �ملر�ك���ز �لطبية 
و�أخ���ر �لتط���ور�ت �لطبي���ة هناك, وقام���ت بزيارة 
جامع���ة هو�رد ومايو كلين���ك وجامعة يوتا و�سان 

فرن�سي�سكو, وبعد �أربعة �أ�سهر عادت �إىل بغد�د.
خ���ال تلك �ملرحلة �فتتحت عي���ادة طبية يف �سارع 
�إىل  �نتقل���ت  ث���م  ق���رب جام���ع مرج���ان,  �لر�سي���د 
منطق���ة ر�أ����س �لقري���ة, ويف ف���رتة �خلم�سيني���ات 
�سن���ة  ويف  �لتدري�سي���ة,  �ملر�ك���ز  يف  تدرج���ت 

1960 ح���ازت عل���ى لق���ب �الأ�ستاذي���ة 
يف �لكلي���ة �لطبي���ة, ويف نف����س �لوق���ت �أ�سبح���ت 
رئي�س���ة ق�س���م �لفارماكولوج���ي يف �لكلي���ة, ويف 
ف���رتة رئا�سته���ا ن�سرت عدد م���ن �لبح���وث �لطبية 
�الأمر�����س  هي:"ع���اج  كت���ب  ث���اث  و�أ�س���درت 
�ملخ���در�ت"1966,  بالعقاقر"1965,“�إدم���ان 

و"م�ساد�ت �مليكروبات"1966
غ���ادرت �لع���ر�ق �إىل بريطاني���ا يف �سن���ة 1972, 
وعمل���ت م���ع �لدكتور"ملرن����س"يف حق���ل �نف�سام 
م�ست�سفى"فري���ن  يف  وعين���ت  �ل�سخ�سي���ة, 
مارينت"م���ع �الأ�ستاذ"يورك�س���ن", و��ستمرت يف 

�لعمل حتى �سنة 1980.
يف �سن���ة 1984 �نتقل���ت �إىل �ململك���ة �ل�سعودي���ة, 
يف"�الأمر�����س  �أخ�سائي���ة  تعيينه���ا  مت  حي���ث 
�لنف�سية"ب�ست�سف���ى �ملل���ك فهد يف ج���دة, وتركت 

�لعمل يف 1990 عند حدوث �أزمة �لكويت.
كان���ت �لدكتورة �سانحة طبيبة متفتحة فكريًا, ومل 
يقت�س���ر ن�ساطها على �لطب فقط, لقد كانت ع�سوً� 
يف �لعديد من �جلمعيات �لعر�قية, مثل:"�جلمعية 
�لطبية �لعر�قية","�لهال �الأحمر","جمعية رمزي 
لاأطف���ال �ملعاقني","جمعي���ة �لكت���اب و�ملوؤلفني", 
و"جمعية �لفارماكولوج���ي �لريطانية". وجدير 
بالذك���ر �أن كل تل���ك �ملعلومات ع���ن حياتها م�ستقاة 
م���ن مذكر�تها, �لت���ي �أ�سدرته���ا د�ر �حلكمة بلندن 

بعنو�ن"ذكريات طبيبة عر�قية".
عن احلوار املتمدن

رحلت في هدوء..
"سانحة أمين زكي" 
أول طبيبة عراقية 
في زمن النهضة
رحلت عن عاملنا الطبيبة"س��انحة أمني زيك"، بعدما تجاوزت عمر التسعني، 

وعارصت عهد ازدهرت فيه جهود النساء وقدراتهن. 

كان لتأس��يس الحكومة العراقية يف س��نة 1920 عميق األثر عىل تقدم الحياة 

يف العراق، حيث أدخلت مفاهيم جديدة تسعى لنهوض املجتمع وتطويره، 

حينام فتح املجال للنساء واسعًا ملشاركة الرجال يف بناء املجتمع الجديد.

حدث��ت نهضة يف املجتم��ع العراقي، كان من نتيجتها ظهور حركة نس��وية، 

رغ��م أنها ارتبط��ت يف ظهورها بالطبقة االرس��تقراطية، إال أنها تعد تاريخًا 

يجب الفخر به، حيث ظهرت مناذج من النس��اء الاليت تولني العمل يف مهن 

كانت محظ��ورة عليهن، وكان دخولهن مجال العم��ل يف ذلك الوقت مبثابة 

انتصار وتحقق لهن.



بع����س �ملدن ال تت�سكل يف �خلاط���ر �إال ب�سورة 
�م���ر�أة )بالن�سب���ة للرج���ل طبعا(..حت���ى �إن بد� 
بع�سه���ا عنيف���ا ب���ا تفر�س���ه �أح���د�ث �لتاري���خ 
عليه..لكان �مل���دن كلهن �إن���اث... و�لقرى طبعا 

فحولة م�ستهرتة!
وبغ���د�د �لت���ي ��سمعه���ا وال �أر�ه���ا من���ذ عامني 
)فليهن���ا موقدو �لن���ر�ن �لطائفي���ة!(كل ذكرى 
لها ر��سخة يف ب���ايل ال تعدو� عن �إناث خفر�ت 
�سي���د�ت عل���ى �لقلوب...�أو�ن����س وعو�ن����س..
و�لعجي���ب �إنه���ن جمي���ات حت���ى ول���و �فتقدن 

مل�سحة �ملقبولية �ل�سكلية..
�ملوؤ�سف كثر� �إن بغد�د هذه �الأنثوية �لفيا�سة 
�جلليل���ة مل تقر� بع���ني �أنثى..الأجل �الإن�ساف..

�أو �س���دق �لتعب���ر عل���ى �الأقل...ف���كل مد�حي 
�سمائلها من �لرجال!

�تام���ل يف رو�ة �حلكاي���ة �لبغد�دي���ة �ملبت�سم���ة 
دوما و�لطيعة �لودودة �سور� :

علي �لوردي.. و�عرت�فات �لن�سيج �الجتماعي.. 
عجائب �لتعقيد وغر�بة �الأطو�ر و�الأدو�ر..

عبا����س بغد�دي...وخط���ط �الأح���ام و�ملدين���ة 
�ل�سل�سة..

ج���ال �حلنفي...وروؤي���ة �ل���رب �ل���ذي ال يكره 
�ساال من عباده..

عبد �لرحم���ن �لتكريتي..و�الأمث���ال �ملهونة من 
ع�سبية �حلياة..

يو�سف �لعاين..�لفلوجي �الأ�سل �الأكر بغددة 
حتى من بغد�دي عريق مثل نوري �ل�سعيد مثا 

,وح�سور �لنكتة �لبغد�دية..
ولكن مل���اذ� يح�سب بهاء ورون���ق و�أناقة بغد�د 

لفحولها وهي �سيدة �الإناث با منازع؟
هذ� �سوؤ�ل لطمت فيه نف�سي و�إنا �أهيم مع حو�ر 
تلفزي���وين ه���و من �أمت���ع ما جتود ب���ه ف�سائية 

عر�قية يف زمن �لندب و�لعز�ء�ت.

�للق���اء �ال�ستثنائي �لذي بثت���ه ووعدت باإكماله 
�لقناة مع �ل�سيدة �ملبجلة �سانحة �أمني زكي هو 
حلم م�ستع���اد من �أحام بغ���د�د �ل�سبية بعد �أن 

كبلها بالعنو�سة طارئون..
م���ا تغرد ب���ه �ل�سيدة �حليوي���ة �ل�سفيفة �سانحة 
�أمني زكي هو �أ�سبه بتغريد بلبل يف �سباح ندي 
م���ن �سباح���ات بغد�د �أي���ام �سبا بغ���د�د ودلعها 

وداللها �ملكابر �الأنثوي..
ذ�ك���رة م���ن ورد �أجل���وري �لغايف بك�س���ل على 
��سيج���ة �ملن���ازل �لبغد�دية �لو�دع���ة حني كانت 

�لود�عة كلمة لل�سر بني باب وباب..
�أن حتك���ى بغ���د�د بع���ني و�ح���دة م���ن �سانعات 
نهو�سه���ا يف هذ� �لزمن �ملع���ادي للن�ساء تذكرة 

حلوة..ومرة �أي�سا!
ففي �حلني �لذي كان���ت فيه ن�ساء دول جماورة 
ير�سف���ن حت���ت وط���اأة نظ���ام �لنخا�س���ة كان���ت 
�سانحة �أمني زكي يف �أو�ئل �لثاثينيات ت�سدر 

ن�سرة عن �ملر�أة وحقوقها!
وكانت �أمينة �لرح���ال ع�سوه موؤ�س�سة يف �أول 

بناء �سيا�سي ي�ساري..
وتلتها �سبيحة �ل�سيخ علي 

ونزيهة �لدليمي 
وناهده �لرماح 

ونزيهة �سليم 
و..

لن تكفي �ل�سطور �إن عددنا..
�ملبه���ج يف كل �حلكاي���ة..�أن هن���اك كتاب���ا بقلم 
�سانح���ة �أم���ني زك���ي ع���ن تل���ك �حلياة..حي���اة 

�لر�ئد�ت �لعر�قيات يف م�سار �لتمدن..
�سانح���ة �أم���ني زك���ي و�حدة م���ن بن���اة ح�سارة 
�لعر�ق..وه���ي �أوىل بالذك���رى م���ن بع�س دمى 
�ل�سيا�س���ة م���ن �لرج���ال �لذين رمته���م �لظروف 

عالة على كتب تاريخنا..

اب����راه����ي����م ال���ب���ه���رزي

سانحة امين زكي....وبغداد ان روت


