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كان ..العن�صر الن�سائي وبكلمة �أدق( ..بطلة الفيلم
فهيم ��ة) �أي زوج ��ة �سعيد �أفن ��دي ،مل نكن مقتنعني
بواح ��دة ،وذات ي ��وم حدث ��ت مفاج� ��أة مل تكن يف
احل�سبان! فقد ت�س ّلم ��ت الر�سالة التالية�( :أ�ستاذي
الفا�ض ��ل املح�ت�رم ..حتي ��ة كرمي ��ة كله ��ا اح�ت�رام
وتقدير ..ق ��د يدفعك اال�ستغراب م ��ن و�صول هذه
الر�سال ��ة �إليك ،من �شخ�ص جمه ��ول ،ولكن بعد �أن
تقر�أه ��ا وتدر�سه ��ا جيد ًا ت ��رى كل �ش ��يء وا�ضحا
وماعلي ��ك �إال �أن جتي ��ب! لق ��د ق ��ر�أت يف جري ��دة
الأخب ��ار الغ ��راء ..يف �أح ��د �أعداده ��ا ،مو�ضوع� � ًا
يبحث ع ��ن عدم ا�شتغال الفت ��اة العراقية بالتمثيل
وبخا�ص ��ة امل�س ��رح ،وكنت موفق� � ًا كل التوفيق يف
تو�ضي ��ح و�ضعها االجتماعي والظ ��روف القا�سية
الت ��ي تكبّله ��ا بالقي ��ود الرجعي ��ة واملحافظ ��ة على
بع� ��ض التقالي ��د املوروثة البالية الت ��ي لو خرجت
عنه ��ا لعدت – م ��ع الأ�س ��ف� -ساقط ��ة!! واحلقيقة
�إنن ��ي قر�أت قول ��ك وا�ستوعبت ��ه فوجدت ��ه مطابق ًا
ل�شع ��وري الفيا� ��ض بحب ��ي للتمثي ��ل وبخا�ص ��ة
امل�سرحي ..لأنني اعتقد كما يعتقد كل مثقف�( ..أن
امل�س ��رح مدر�سة ال�شع ��ب الكربى) ..ف�أن ��ا �إن كنت
ق ��د �أبعد بين ��ي وبني املدر�س ��ة التي �أدر� ��س فيها،،
فبا�ستطاعت ��ي �أن �أدخ ��ل مدر�سة �أعظ ��م و�أكرب هي
امل�س ��رح ..وال�سيم ��ا �إن كان الق ��دوة فيها (يو�سف
الع ��اين) بال ��ذات ..تل ��ك ال�شخ�صي ��ة الت ��ي �أج ّله ��ا
واحرتمها بدرجة الحدود لها ..و�إن كنت ال �أعرفك
�شخ�صي� � ًا لأنني مل �أرك ..لكنني قد �سمعت عنك من
�إخوت ��ي ال�شيء الكثري الذي يليق ب�شاب له مكانته
القيّمة يف نفو�س املثقفني الواعدين ،ولعلك ت�س�أل
ماعالقة �شخ�صيت ��ي باملو�ضوع الذي تبحثني فيه،
ف�أق ��ول ..ل ��و مل تكن �أن ��ت يف الفرق ��ة امل�سرحية ملا
تقدم ��ت لالن�ضمام �إليها ..ولو مل �أعهد فيك ال�شرف
والأمان ��ة ويف فرقت ��ك الفن النزي ��ه ..ملا رغبت يف
اال�ش�ت�راك معك ��م لأ�ؤدي واجبي عل ��ى امل�سرح كما
�أديت ��ه يف ال�صفوف وعلى اللوحات ال�سود� ..إذ ًا..
�أن ��ا �أرغ ��ب يف االن�ضم ��ام وحت ��ت ل ��واء فرقتكم-
امل�س ��رح احلدي ��ث -التي احرتمها وامتن ��ى لها كل
خري وجن ��اح ..ولكن؟ ..هناك عقبات كثرية �أرجو
�إزاحة الغمو�ض عنه ��ا وتب�سيطها يل بالقدر الذي
ت�ستطيعونه ..هل هناك �شروط يف ما يتعلق ب�سن
املمثلة وجمالها� ،أي �أن تكون �شابة جميلة جد ًا وال
تتعدى مث ًال اخلام�س ��ة والع�شرين من العمر ..هل
يجب �أن تكون �آن�سة� ..أو ال فرق �إن كانت �آن�سة �أو
�سي ��دة ،هذان �س�ؤاالن مهمان ..ال �أدري طبع ًا ردّكم
عليهما ،ف�أنا يف ال�ساد�سة �أو ال�سابعة والع�شرين..
متو�سط ��ة اجلمال �أي �أنني ل�س ��ت يف درجة جمال
(�صوفي ��ا لورين) �أو (مارلني مون ��رو)� ..أنا اعتقد
�أن اجلم ��ال لي� ��س �ضروري� � ًا اىل ه ��ذا احل ��د يف
التمثي ��ل وبخا�صة امل�سرحي ..فاملهم هو �شخ�صية
املمث ��ل وتعبري وجه ��ه وحركاته الت ��ي تو�ضح لنا

�شع ��وره و�إح�سا�س ��ه بدقة وبال غمو� ��ض ..واملهم
عندي �أن �أكون انا (الأوىل) التي تتقدم لال�شرتاك
م ��ع �أخوانها يف تقدمي امل�سرحي ��ات ..ف�أكون بذلك
ق ��دوة لإخوات ��ي الفتي ��ات فتك ��ون هن ��اك ..ثاني ��ة
وثالثة ورابعة ..فه ��ي ت�ضحية مني لبلدي ولكنها
�ستع ��ود عليه باخل�ي�ر ..والثبت �أن امل ��ر�أة املثقفة
با�ستطاعته ��ا �أن تدخ ��ل كل مي ��دان دون خوف �أو
وجل مادام ��ت واثقة من كرامته ��ا وواثقة من نبل
الغاي ��ة التي تري ��د حتقيقها ..وهن ��اك عقبة �أخرى
هي �إر�ض ��اء ذوي الأمر واعتقد �أنك تعرف (�أحمد)
و�شقيق ��ه (حممد ن ��ادر) م ��ن دورة االحتياط ،فهل
با�ستطاعت ��ك �إقناعهم ��ا؟ .وعقب ��ة �أخ ��رى ه ��ي �أن
زوج ��ي حني �صارحته برغبت ��ي يف االنتقال معكم
هددين بالطالق! وحاولت بكل الطرق لكني ف�شلت
مع ��ه ..املهم �أن �أخط م�ستقبلي معك ��م �أو ًال ..وبعد
ذل ��ك فليغ�ض ��ب �أو ير�ضى ح�سبما �ش ��اء له هواه..
ث ��م فلنفر�ض �أنكم �أجبتم عل ��ى طلبي ووافقتم على
انتقايل معكم �أو ًال ومعناه �أنني �أ�سافر اىل بغداد..
وهناك كيف �أعي�ش؟ لأنني كما تعلم (مف�صولة) من
اخلدم ��ة التعليمي ��ة وال �أملك �شيئ ًا م ��ن املال الذي
يكفيني ،،ال�سيم ��ا و�أن و�ضع عائلتي املايل مرتبك
جد ًا الي�سمح ب�أن �أك ��ون عالة عليهم ..ف�أين �أ�سكن؟
وم ��ن �أين �أ�صرف لأعي�ش؟ هل ب�إمكانك �أن جتد يل
عم�ل ً�ا �أعي�ش منه؟ ف�إين �أن وجدت العمل يف بغداد
ه ��ان كل �ش ��يء وا�صبح �سه ًال ..هذه ه ��ي ر�سالتي
الت ��ي �أود الإجابة عنها بتف�صي ��ل ..لأنني �س�أ�سري
عل ��ى هدى �إجابتك ��م ..كم ��ا �أود الن�صيحة خال�صة
�إن كانت هناك ن�صيحة ت ��ود �إ�سداءها يل ..و�إنني
منتظ ��رة ر ّدك ��م ودمت ��م ..وفقت ��م اىل مافيه اخلري
وال�ص�ل�اح ..و�أرج ��و �أن تكون ه ��ذه الر�سالة �سر ًا
بين ��ي وبينك حتى يق�ضي الله �أم ��ر ًا كان مفعو ًال..
و�أرجو لك كل ف ��وز وانت�صار ..املخل�صة ..فخرية
عب ��د الكرمي اجلواب على العن ��وان التايل :رئي�س
التجني ��د ال�سي ��د ( ).....ومن ��ه اىل�( :أم كوث ��ر)
و�سوف ا�ستلمها فذلك �أ�ضمن يل؟)..
علي �أن ات�ص ��رف و�أر ّد
ه ��ذه كانت املفاج� ��أة وكان َّ
على الر�سالة ..زينب زوجة �سعيد �أفندي ب�صراحة
امت�ل��أت ب�أمل كبري و�أنا اق ��ر�أ الر�سالة ..فالإ�صرار
فيه ��ا واالمي ��ان احلار يجع ��ل م ��ن كل ال�صعوبات
الت ��ي �أ�ش ��ارت �إليه ��ا �أم ��ور ًا ميك ��ن التغل ��ب عليها
ب ��ل جتاوزها م ��ادام الأم ��ر الأول قناعته ��ا وثقتها
الكبرية بنف�سها ..ورحت �أزف الب�شرى ملن حويل
ال�سيم ��ا الفن ��ان العزيز �إبراهيم ج�ل�ال ..واملخرج
كام�ي�ران والأخ جعف ��ر ال�سع ��دي وعب ��د الك ��رمي
هادي احلميد ،مدير الإنتاج ..وبحثت عن �أخويها
والتقيت ب�أحم ��د ..فكان موقف ��ه �إيجابي ًا من حيث
املب ��د�أ ..فهما اي كال الأخوي ��ن من ال�شباب املتفتح
الواعي بطبيعة و�أهداف عملنا الفني كله وال�سيما
جتربتنا ال�سينمائية الأوىل ..لقد ظل احلل بيدها

– هكذا قال حممد نادر -الأخ الثاين فقد اليقبل
زوجه ��ا وقد يطلقه ��ا ..هذا �أمر يخ�ص ��ه هو ..قلت
لهما دع ��وا هذا الأم ��ر يل ف�أنا �س�أح ��اول ..وهي�أت
نف�س ��ي للإجابة عل ��ى ر�سالتها تف�صي�ل ً�ا وت�شجيع ًا
مع حتفظات الحتط من عزميته ��ا وقر�أت الر�سالة
عل ��ى �إبراهيم ج�ل�ال ف�س ّر بها كث�ي�ر ًا ..ويف اليوم
نف�س ��ه و�صلتني ر�سالة ثانية م ��ن� ..أم كوثر ..هذا
ن�صها( :وبع ��د ..فقد طال انتظ ��اري لت�س ّلم ر�سالة
من ��ك تخ�ب�رين فيم ��ا مت م ��ن �أم ��ري ..الأم ��ر الذي
يتعل ��ق با�شتغايل مع ��ك يف امل�س ��رح �أو ال�سينما..

فق ��د كان من الأح�س ��ن �أيها الأخ العزي ��ز �أن تبحث
الأمر �سريع� � ًا مع �إخوتي ..وال �أدري هل واجهتهم
�أم ال؟ ..وماذا قالوا لك ..ف�إن كان جوابهم الرف�ض،
فلي� ��س معن ��ى ه ��ذا �أن ت�سك ��ت عن �إخب ��اري كي ال
�أح ��زن� ..إنن ��ي م�ستع ��دة لتل ّق ��ي اجل ��واب ب�ص�ب�ر
وثب ��ات ،و�إذا كن ��ت مل ترهم حت ��ى الآن ..فكان من
الواجب �أن تخربين بذلك� ..أي �أنك يف كال الأمرين
كان يج ��ب �أن تكتب يل� ..أيه ��ا العزيز ..لقد �أ�سفت
�أ�شد الأ�سف لأنن ��ي ازعجتك يف ر�سالتي ال�سابقة،
وكان عل � ّ�ي �أن ال �أ�شكو �إليك �أمر ًا حمزن ًا ،و�إن كنت
يف ق ��رارة نف�س ��ي اعتقد �أن ��ك �أقرب م ��ن �صديق..
ولكن ��ك م�شغول ب�أمور كثرية ،كان الأجدر �أن افكر
بها و�أريحك من هذا اله ّم اجلديد..
فاال�ضط ��راب الذي ي�س ��ود حياتن ��ا العائلية ماهو
�إال جزء �ضئيل مما ي�س ��ود املجتمع العراقي القلق
امل�ضط ��رب ..وم�شكلتي هي م�شكلة املر�أة العراقية
يف ه ��ذا املجتمع احلافل بامل�ش ��اكل واملتناق�ضات،
ف�أرج ��و �أال تفكر بها ..لأن حل ق�ضية كهذه مرهون
بالزمن ..لكني �أرجو يا عزيزي �أن التن�سى البحث
عن (عمل) يل لأنني جادة يف طلبي و�سوف �أبحث
�أن ��ا ح�ي�ن �سف ��ري اىل بغ ��داد� ..إذ من امل�ؤم ��ل �أننا
�سنذه ��ب اىل هن ��اك يف اخلام� ��س �أو ال�ساد�س من
حزي ��ران (يونيو)� ..أخي العزيز ..لقد فرحت جد ًا
للخرب الذي ن�شرته جريدة (الأخبار) يف ما يخ�ص
�أم ��ر موافقة الداخلية على �سيناريو الفيلم ،و�إنني
امتنى �أن تكون بداية م�ستقبل باهر مفرو�ش بالورد
تط� ��ؤه قدم ��اك اىل الأبد ..وال ان�س ��ى �أيها العزيز،
ح�ي�ن حتدثت بذل ��ك اىل �صديقات ��ي املعلمات ..لقد
�أح�س�ست بزهو وفخر ،وال�سيما �أن الفيلم �سيدور
ح ��ول حياة (معلم) م�سك�ي�ن يف مدر�سة ابتدائية..
حت ��ى قال ��ت �إحداه ��ن� ..أراك فخورة ج ��د ًا ..ك�أنك
�أن ��ت الكاتب ��ة و�أنت املمثل ��ة ..فقل ��ت� ..إنني افخر
ويجب �أن تفخري ان ��ت �أي�ض ًا لوجود ان�سان يفكر
جدي� � ًا يف املعلم ويعمل على ب�س ��ط الطريق للأخذ
بي ��ده نحو حي ��اة �أف�ض ��ل .لقد ا�صبح ال ��كل ينتظر
(�سعي ��د �أفندي) بفارغ ال�صرب و�أ�ش ��د ما امتنى �أن
�أك ��ون معك لال�شرتاك يف ت�أدية �أي دور فيه ،ولكن
م ��ن يدري فقد يخيب الأم ��ل ..وارجو لك م�ستقب ًال
باهر ًا حاف�ل ً�ا بالفوز والنجاح ودمت يل) .وقررت
ار�س ��ال الر�سال ��ة �صباح اليوم الث ��اين ..ولكن يف
ذاك ال�صب ��اح حدثت مفاج�أة و�سمعت رنني الهاتف
فقلت� :ألو� !..سمعت ال�ص ��وت يقول�( ..أنا فخرية
�أم كوث ��ر� ..أن ��ا يف بغ ��داد)!! والتقين ��ا ..وح�ي�ن
ا�ستف�س ��رت منه ��ا ..كيف جئ ��ت وج ��واب الر�سالة
مازال عن ��دي مل �أر�سله �إليك وفيه كل التفا�صيل؟..
قال ��ت مبنته ��ى ال�شجاع ��ة والفخ ��ر�( ..شع ��رت �أن
العم ��ل معك ��م يف امل�س ��رح وال�سينم ��ا م�س�ؤولي ��ة
وطنية ..فجئت متحمل ��ة امل�س�ؤولية) ..وقلت لها:
وزوجك ..قد يطلقك! قالت :التخف� ..إنه يحبني..
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زيــــنــــب!..

مل تكن ش��جن ًا واجد ًا ،برغم أنها كانت واحدة! واحدة غادرت العراق لتعيش الغربة يف الغربة ،يف
أكرث من بلد لتس��تقر مع (لطيف) زوج ًا يف الس��ويد الجئة ،تحمل معها تاريخ حياة باس��لة ش��امخة يف
س��ياق الفن النضايل -إن جاز يل هذا التعبري ..قد يكون باإلمكان أن أصفها وحدها( ..ش��جن ًا) كبري ًا كان
ميكن أن يكتب مع من كتبت عنهم حني فارقونا ثم فارقوا الحياة..
لكنه��ا عندي وعندنا وعند الش��عب العراقي ،تظل حالة من حاالت النه��وض املؤطر بالفخر والريادة
الش��جاعة ..واالعت��زاز الذي عاش مع الن��اس عن قرب وبعد لتظ��ل يف البال والخاط��ر ويف القلوب
املخلصة للوفاء الدائم.
آخر مرة استمعت اىل صوتها كان عرب الهاتف من لندن! بعد أن أنهت عالجها هناك ..كانت تبيك ،فقد
ش��اهدت عىل شاش��ة التلفزيون يف اليوم نفسه (السادات) يوقع صك االستس�لام يف إرسائيل ..كام
وصفته ..قالت :ليتني كنت عمياء ..يك ال أرى هذا املش��هد ،س��ألتها وأنا أضحك مبارك ًا عىل س�لامتها..
متى تعودين إلينا؟ .قالت :نهاية هذا األسبوع ..أنا مشتاقة لكم وملرسحنا .يف اليوم الثاين نرشت خرب
س�لامة زينب ..وموعد عودتها ..زين��ب ..البدايات حني بدأنا التحضري إلنتاج فيلم (س��عيد أفندي) يف
أواس��ط الخمسينيات ،كنا نس��عى لتوفري كل متطلبات اإلنتاج بعناية وثقة ،وأن تكون العنارص العاملة
لكن أمر ًا واحد ًا كان علينا
مثقفة وواعية بطبيعة العمل ومسؤولياته ..وأوشكنا عىل توفري أهم مانريدَّ ..
الحصول عليه ليكون معنا وفق املواصفات املتصورة..

وهو رجل خمل�ص لوطن ��ه! ..و�ضحكت! ..زينب:
�آين �أمك يا�شاك ��ر يف اليوم نف�سه الذي التقينا فيه
�سلمته ��ا ن�سخة ال�سيناريو العائ ��د يل ،ففيه بع�ض
�شروح وتف�صيالت �سجلتها على �صفحاته ..وقلت
لها ..اقر�أي ��ه اليوم .قالت :متى نبد�أ العمل؟ .قلت:
غ ��د ًا ..قالت :متنيت لو بد�أن ��ا اليوم ..و�ضحكت..
زميالت ��ي ي�سمونن ��ي (فخري ��ة) امل�ستعجل ��ة عل ��ى
وزن عبا� ��س امل�ستعج ��ل! .وبد�أن ��ا العم ��ل الفعلي
بق ��راءة �سيناريو (�سعيد �أفن ��دي) باجتماع جميع
امل�شارك�ي�ن ..وقب ��ل الق ��راءة اتفقنا :املخ ��رج و�أنا
و�إبراهي ��م ج�ل�ال وجعف ��ر ال�سعدي وعب ��د الكرمي
ه ��ادي وه ��ي معن ��ا ،عل ��ى �أن يك ��ون اال�س ��م الفني
لفخري ��ة عبدالك ��رمي املل ّقبة ب� ��أم كوث ��ر( ..زينب)
و�صفقن ��ا له ��ا .و�أحم ��ر وجهه ��ا و�شكرتن ��ا ب� ��أدب
ج ��م .بد�أنا القراءة بع ��د �أن �شرحت له ��م ت�صوري
للفك ��رة والأحداث وال�شخ�صيات ..و�شرح كامران
ت�ص ��وره ..كن ��ت �أرقبها ب ��ل �أرق ��ب ردود �أفعالها..
وح�ي�ن بد�أت القراءة كانت متث ��ل ال تقر�أ ..ال�سيما
ح�ي�ن كانت تنادي بحنو ودعاب ��ة ..على �أوالدها..
لت�شعرن ��ا ب�أنها �أم حقيقية من دون �أي مالحظة من
�أحد.
كان بجانبي �إبراهيم ج�ل�ال ..يرقبها مثلي ويردد
بني ح�ي�ن و�آخر (يا�سالم)� ..ص ��ارت زينب واحدة
من �أ�س ��رة� ..سعيد �أفن ��دي واقع ًا عملي� � ًا وعالقات
ان�ساني ��ة وحمب ��ة �أحاط ��ت باجلمي ��ع ..زينب الأم
حق ًا والأخت والراعية حق� � ًا واملدللة عند اجلميع.
و�أكملن ��ا ت�صوي ��ر الفيل ��م مبعان ��اة �صعب ��ة لكنه ��ا
لذي ��ذة ..وعر� ��ض يف �أوائ ��ل �شه ��ر كان ��ون الأول
(دي�سم�ب�ر) م ��ن ع ��ام  ،1957ومل �أك ��ن ببغ ��داد بل
كن ��ت يف �أملانيا الدميقراطية ..عر�ض الفيلم بزهو
وكانت زين ��ب املت�ألقة فيه �إبداع� � ًا واقناع ًا و�صدق ًا
م�ؤث ��ر ًا ..و�س ��ارت الأي ��ام وال�شه ��ور وبيني وبني
ابراهي ��م جالل ،حديث �آخر لي�س ع ��ن ال�سينما بل
يف امل�سرح ..فم�سرحيت ��ي التي كتبتها يف ال�سر..
�آين �أم ��ك يا�شاك ��ر ..كان ��ت خمب� ��أة يف �صن ��دوق

(قا�ص ��ة) يف امل�ص ��رف اللبن ��اين برعاي ��ة املرحوم
جمي ��د العزاوي ،،ال �أحد يدري بها غريه� ..أم ًال يف
�أن ي�أتي يوم ميكن لنا �أن نقدمها فيه على امل�سرح،
فامل�سرحية وجه من وج ��وه امل�سرح ال�سيا�سي لأم
منا�ضل ��ة ا�ست�شه ��د ولده ��ا (�شاك ��ر) يف ال�سجن..
ولي� ��س �أمامنا �أنا امل�ؤل ��ف و�إبراهيم جالل املخرج
بطلة للم�سرحية غري"زينب»..
ودارت الأيام وابتعدت عن الوطن قرابة عام لأعود
بعد ثورة  14متوز (يوليو)  ..1958وكان امل�سرح
ينتظر هذا احلدث وكانت (�أم �شاكر) تنتظر �إطالق
�سراحها من (قا�صة) امل�صرف اللبناين لتجد مكانها
عل ��ى امل�س ��رح ،وت�ألق ��ت من خ�ل�ال زين ��ب و�أدائها
الف ��ذ ..و�أحمرت �أك ��ف امل�شاهدي ��ن �إعجاب ًا جلميع
م ��ن �ش ��ارك زين ��ب ..ناه ��دة و�سام ��ي وازادوهي
وعبد الواح ��د وها�شم الطبقجل ��ي وكامل ال�صفار
وب�إخراج مب ��دع لإبراهيم ج�ل�ال� ..أحمرت الأكف
وانهمرت الدموع لرت�ش يف القلوب بداية ر�صينة
مل�سرح ال�شع ��ب الأ�صيل ..وي�س ��رع الزمن وزينب
يف الطليع ��ة م ��ن م�سرحي ��ة لأخرى وعل ��ى �شا�شة
التلفزيون تت�أل ��ق مبحبة يف (ليطة) ويف ال�سينما
ت�ضي ��ف �أدوار ًا �أخرى بعد دورها يف �سعيد �أفندي
يف فيل ��م (�أب ��و هيل ��ة) ث ��م (احلار� ��س) ..وتتواىل
امل�سرحي ��ات :فواني�س ،النخل ��ة واجلريان ،متوز
يقرع الناقو�س ،ال�شريعة ،اخليط ،نفو�س ،اخلان،
اخلرابة ،وغريها م�سرحيات مرحة متفائلة حلوة
و�أخ ��رى �صعب ��ة املرا�س تنفي ��ذ ًا وبحث ًا ع ��ن �آفاق
�أرح ��ب و�أبع ��د ع ��ن ال�شائ ��ع واملتع ��ارف علي ��ه..
فتق ��ف زين ��ب م ��ع جمموع ��ة م ��ن ممث�ل�ات فرقتنا
امل�س ��رح الفن ��ي احلديث يف قمة م ��ن قمم م�سرحنا
(بيت برناردا البا) ب�إب ��داع م�ضاف من �سامي عبد
احلميد ..ومع قا�سم حممد ومع خمرجني يتمنون
�أن تك ��ون زينب واج ��دة من مبدع ��ات عرو�ضهم..
و ..و ..تغي ��ب زين ��ب زمن ًا وا�ستم ��ع ل�صوتها من
لندن – كما �أ�شرت يف البداية -وهي تبكي بعد �أن
�شاهدت ال�سادات يوقع �صك اال�ست�سالم -كما قالت

وانتظ ��رت وانتظرنا وانتظر م�سرحن ��ا عودتها..
لكنها مل تعد حتى كتابة هذه ال�سطور!
�شج ��ن متوا�ضع اكتبه بع ��د �سنوات يف حق زينب
الفنان ��ة ال�شاخم ��ة والإن�سان ��ة املنا�ضل ��ة ،فقد كان
�شجن� � ًا م�ؤج ًال مل ا�ستطع ن�شره يوم فارقت احلياة
بعي ��دة عنا ،قريبة من ��ا! كان ذاك الي ��وم ومازال..
ك�أن ��ه البارح ��ة ..يازين ��ب! .فيلم (احلار� ��س) �أعاد
احلدي ��ث عن زين ��ب بعد ال�شج ��ون الأربع ��ة التي
ن�شرته ��ا باعت ��زاز ع ��ن فنان ��ة ال�شع ��ب (زين ��ب)..
فوجئ ��ت بعر� ��ض (احلار�س) ع�ب�ر تلفزيون �شبكة
الإع�ل�ام العراقي ليل ��ة الثالثاء امل�ص ��ادف � 20أيار
(ماي ��و) فاحلار�س واح ��د من الأف�ل�ام ال�سينمائية
العراقية املمنوع عر�ضه ��ا ب�سبب م�شاركة فنان �أو
فنان ��ة من املعار�ضة �أو من (غ�ي�ر املرغوب فيهم)..
وزينب كانت واحدة م ��ن املمنوعات ..وهي بطلة
الفيل ��م وكذلك قا�سم حول ،ممث ًال يف الفيلم وكاتب
ق�صت ��ه ..الفيلم �أنت ��ج وعر�ض ع ��ام  ..1967كتب
ال�سيناري ��و واحل ��وار و�أخرجه خلي ��ل �شوقي عن
ق�صة لقا�سم حول كما �أ�شرت� ..شارك يف التمثيل..
زينب  -مكي الب ��دري -عبدالباقي الدوري -قا�سم
ح ��ول� -سليمة خ�ضري وكرمي ع ��واد -وقام ب�إدارة
الت�صوير نهاد علي .وفيلم (احلار�س) عالمة جادة
يف م�س ��ار ال�سينم ��ا العراقي ��ة وق ��د ح ��از اجلائزة
الف�ضي ��ة ملهرج ��ان قرط ��اج ال�سينمائ ��ي بتون� ��س.
وكان عر�ض ��ه التفاتة مهمة ك�س ��ر الطوق عن �أفالم
ومتثيلي ��ات وبرام ��ج كث�ي�رة ظلت -وم ��ا زالت –
فوق الرفوف ويف املخازن املظلمة.
حني راجعت (ال�شجون) التي ن�شرت يف جريدتنا
(الزم ��ان) ع ��ن زين ��ب ،وج ��دت �أن هن ��اك قفزة يف
علي �أن �أعود �إليها..
ت�سل�سل احلديث عنها ،ف ��كان ّ
و�أن يع ��ود احلدي ��ث عنه ��ا م ��ن جديد ي ��وم مل تعد
للع ��راق بع ��د �شفائه ��ا و�إكم ��ال عالجه ��ا يف لن ��دن
يف الأ�سب ��وع ال ��ذي قالت �إنه ��ا �ستعود في ��ه ..وال
الأ�سب ��وع الث ��اين وال ال�شه ��ر وال ال�سن ��ة! ..بقيت
�أتاب ��ع �أخبارها واتتبع تنقالته ��ا من بلد لبلد ومن

م ��كان مل ��كان يرافقه ��ا زوجه ��ا الطي ��ب (لطي ��ف)..
وتباعدت امل�سافات واقرتبت ..وتراكمت الأحداث
وتباينت ..و�ص ��ار امل�سرح من بني الأحداث املهمة
الت ��ي �شغلتن ��ا حتى العظ ��م ،فظروف الع ��راق منذ
الثمانيني ��ات وم ��ا قبله ��ا قلي�ل ً�ا ق ��د خلق ��ت ظروف ًا
ح ��ادة غ�ّي�رّ ت �سم ��ات الكثري م ��ن �ش� ��ؤون الثقافة
والف ��ن ،ب ��ل غ�ّي�رّ ت النا� ��س يف بع� ��ض مواقفه ��م
ليتغيرّ وج ��ه جمتمع ب�أكمله ..كن ��ا يف حدود الفن
وامل�س ��رح بالذات ن�صارع على عدة جبهات بع�ضها
معل ��ن والآخر يف ال�سر ك ��ي (نبقي) جوهر احلالة
عل ��ى نقائه ��ا م ��ن دون خل ��ل �أو انك�س ��ار ..فكان ما
كان م ��ن ت�سمي ��ات مل�س ��رح جت ��اري و�آخ ��ر ج ��اد..
و�صم ��د م ��ن �صم ��د ،ليك ��ون يف املوق ��ع احلقيق ��ي
والأ�صي ��ل الذي ن�ش�أنا فيه ..وكان ��ت (زينب) على
بعده ��ا ..منوذج ًا ملا كنا ..لن�أت ��ي بها مث ًال يحتذى
يف الري ��ادة الأ�صيل ��ة ..وت�أتين ��ا �أخبارها .و�أزعل
عليها �أحيان� � ًا! ..و�أبعث لها بر�سال ��ة من (قرطاج)
بتون� ��س بي ��د (�سع ��د الل ��ه ونو� ��س) �أدعوه ��ا ك ��ي
تظ ��ل يف امل�سرح وجه ًا وحرك ��ة عراقية مع �شباب
معه ��ا يف دم�شق ..وتبك ��ي! ..و�أبكي �أنا عن بعد..
وترك�ض �سن ��وات العمر وتنتقل مع زوجها لطيف
(اىل ال�سوي ��د) وي�أتيني خ�ب�ر مر�ضها ..ف�أبعث لها
بر�سال ��ة طويلة م�سلية متتل ��ئ بالنكات والطرائف
لكي �أجعلها تن�شرح وتفرح ..ولكي �أعيد وا�ستعيد
�ضحكتها املجلجلة التي �أحبها اجلميع ..وي�أتيني
خ�ب�ر فرحها الكب�ي�ر بالر�سال ��ة ..ومع ��ه اعتذارها
لع ��دم ا�ستطاعتها كتاب ��ة رد على الر�سال ��ة ..لكنها
ت�ؤكد رغبتها يف الع ��ودة اىل العراق ..ذات يوم!.
وننتظر كلنا ذاك اليوم لنقول لها :زينب مرحب ًا بك
بينن ��ا! ..لكنها مل تعد ..فقد فارقت احلياة وحلمها
�أن يكفنها تراب العراق ..هذا �شجن م�ضاف ملا كان
قد ن�شر ..والبد �أن نربطه ب�شجن –البدايات -فقد
بد�أت معن ��ا زينب �أول مرة ،حي ��ث كانت البدايات
الأوىل ل�شموخها فنانة و�إن�سانة منا�ضلة..

من كتاب �شخ�صيات وذكريات
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من زمن التوهج

غيرت
زين��ب فنانة مناضل��ة ّ
نظرة المجتمع للفنان

من زمن التوهج

�سماعه ��ا بها �سارعت للخ ��روج �إىل ال�شارع .وعلى
مقربة م ��ن �أحد مراك ��ز ال�شرطة اعتل ��ت عربة �أحد
باعة"ال�شلغم"واعتم ��رت قبع ��ة �أح ��د اجلن ��ود �أو
ال�شرط ��ة وراحت تهتف وته ��زج للثورة .فتجمعت
حوله ��ا الن�سوة وبد�أ التجمع يكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف
حت�شد �شعبي ق َّل مثيله.
ا�ضط ��رت بعد انق�ل�اب �شب ��اط � 1963إىل االختفاء
يف كرد�ستان مل� �دّة زادت عن ال�سنة حتى نهاية عام
 ،1964لكن مل تت ��م اعادتها اىل وظيفتها حتى عام
 .1968بع ��د ذل ��ك تعر�ض ��ت لكثري م ��ن امل�ضايقات
و�صل ��ت اىل منعه ��ا م ��ن الكتابة وحت ��ى من دخول
الإذاعة والتلفزيون؛ مما ا�ضطرها اىل �سلك دروب
املنايف نهاية ال�سبعينيات.

عواطف نعيم

ال�صمود يف الغربة

«ماما زين��ب» ..عقدان عل��ى الرحيل
وما زالت"فنانة الشعب" ُتحاكينا!
ع����ل����ي ال���ك���رم���ل���ي
ل ��ديّ عادة تكاد تك ��ون قد تط ّب َع ��ت فيِ َّ  ،ك ّل ُما �أحِ ُّ�س
ب� �ـ الك�آب ��ة �أه ��رب �إىل املا�ض ��ي! �إىل"م�سل�سالت ��ه،
م�سرحيّات ��ه� ،أَفالم ��ه ،و ُكتب ��هِ » .ه ��ذه امل� � ّرة هَ ِربتُ
�صوب"فنان ��ة ال�شعب"�أو"مام ��ا زين ��ب» ،فمن ��ذ
�أي ��ام لي�س ��ت بالقالئ ��ل و�أن ��ا �أعتك ��ف يف مطالع ��ة
م�سرحياتها� ،أفالمها وما ُكتب عنها.
الي ��وم ي�صدف ذك ��رى رحيل"مام ��ا زينب"الـ .20
�أم�س ��ت  20عام� � ًا من رحيله ��ا ع ّناَ .م� � َّر عقدان وما
زالت روحها حتاكينا بكل تفا�صيلها ،كما وما زلنا
نتذ ّكرها ونحنُّ لأيّامها ،نحنُّ لأيّامها؛ لأ ّنها �أ�صدق
ف ّنان ��ة وقب ��ل ذاك �أ�ص ��دق �إن�سانة ر�سم ��ت �صورة
�شعبه ��ا املنا�ض ��ل واملكافح لنيل احل ��ب ،وال�سالم،
واحل ّري ��ة ،ف�ضحّ ��ت بالكث�ي�ر والكث�ي�ر دومن ��ا �أن
ُت�ضحّ ي ب�شيء لنف�سها.

عني على ن�ش�أتها
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مل يك ��ن هن ��اك ت�أكي ��د ج ��ازم عل ��ى حم ��ل مولدها،
ف�أُخ ُت ِل � َ�ف يف ذل ��ك بني من يقول �إنه ��ا من ال�شطرة،
وم ��ن رجّ حها �إىل الكوت ،ومن �أخ ��ذ �إىل �أ ّنها بنت
احل ّل ��ة ،ه ��ذا غري ما �سمعت ��ه م�ؤخ ��ر ًا� ،أن زينب مل
تكن من الأماكن الت ��ي ذكرت ،زينب بغدادية! غري
�أن كل تلك االختالفات تتفق �أن عام  1931هو عام
والدتها.
ُو ِل� �دَت ب�إ�سم"فخري ��ة عب ��د الكرمي"وع ُِر َف ��ت
بـِ"زينب"�إ�سمه ��ا الفني .انتم ��ت للنا�س وهمومهم
م�س ��ت �شيوعية االنتماء،
منذ نعوم ��ة �أظفارها ،ف�أَ َ
ي�سار ّي ��ة اله ��وى ،تق ُدّميّة الفكر .حت ��ى �أنها ذهبت
ل�سج ��ن الك ��وت حي ��ث زارت"يو�س ��ف �سلم ��ان
يو�سف"م�ؤ�س� ��س احل ��زب ال�شيوع ��ي العراق ��ي

واملع ��روف ب�إ�سم ��ه احلركي"فهد» .فه ��د الذي قال
عنه ��ا حينما هتفت �ضد �أعداء ال�شعب العراقي":ال
ف�ض فوك يا �إبنة الرافدين».
در�ست اللغة العربية يف كلية الآداب بدار املعلمني
العالية (جامعة بغ ��داد حالي ًا) وتخرجت منها عام
 ،1952لتزاول عملها كتدري�سية يف غري ما مدر�سة
وغ�ي�ر ما حمافظة (كون احلكومة كانت تنقلها من
مدر�سة لأُخرى ب�سبّة مواقفها ال�سيا�سية النبيلة)،
هذا غري ف�صلها لأكرث من م ّرة.

بداية الرحلة الفن ّية

كانت البداية يف ن�صف اخلم�سينيات الثاين حينما
�سط ��ع جنمه ��ا لأول م� � ّرة يف �سماء الف ��ن العراقي
يف دور"فهيم ��ة"يف الفيل ��م ال�سينمائي"�سعي ��د
�أفندي"للمخرج"كام�ي�ران ح�سني"بعدم ��ا مت
اختياره ��ا م ��ن بني  10ممث�ل�ات تق ّدم ��ن لالختبار
لأداء ال ��دور .ومن ��ذ ذاك ابتدت امل�س�ي�رة احلافلة،
حي ��ث �أعقبت ��ه بالعدي ��د والعديد م ��ن امل�سرحيات
وكذلك الأفالم.
يف جعبته ��ا خزين ال يقدّر بثمن من الأعمال املهمّة
التي مار�ستها ،منها م�سرحيات"النخلة واجلريان،
اين �أم ��ك يا �شاك ��ر ،الأم ،مت ��وز يق ��رع الناقو�س،
اخلرابة ،نفو�س ،اخل ��ان ،دون جوان» ،بالإ�ضافة
اىل"�أه�ل� ًا باحلي ��اة ،ر�سال ��ة مفق ��ودة ،الب�ستوكة،
ال�شريع ��ة ،ثورة املوت ��ى� ،سواليف يا لي ��ل� ،شفاه
حزين ��ة ،وبغ ��داد الأزل بني اجل ��د والهزل"�أما عن
ال�سينم ��ا ،ف�إ�ضاف ��ة اىل"�سعي ��د �أفندي"م ّثل ��ت يف
فيلمني �آخري ��ن �أولهما"�أب ��و هيلة"باال�شرتاك هو
و�سلف ��ه م ��ع الفن ��ان الرائد"يو�س ��ف العاين"�أم ��ا

ثانيهم ��ا فه ��و فيلم"احلار�س"للمخرج"خلي ��ل
�شوقي"حي ��ث حاز عل ��ى جائزة"مهرج ��ان قرطاج
الذهبية».

«الأم"و"فنانة ال�شعب»

�أمّا عن"الأم"فكانت تعرف بني �أو�ساط امل�سرحيني
وقتئ ��ذ بـِ"مام ��ا زين ��ب"�أو"الأم»؛ ذل ��ك لأدواره ��ا
املعروف ��ة يف هذا ال�سياقَ ،ك� �ـ دور (الأم اخلبازة)
يف م�سرحي ��ة (النخل ��ة واجل�ي�ران) ،ودوره ��ا يف
م�سرحيت ��ي"الأم"و"�أين �أمك يا �شاكر» ،ف�ض ًال عن
دور (�أُم عب ��د) يف فيلم"احلار� ��س» .وه ��و يت�ص ��ل
�أي�ض� � ًا برعايتها للفنانني ال�شب ��اب بعد هجرة عدد
كب�ي�ر من امل�سرحيني العراقيني نهاية ال�سبعينيات
وبداية الثمانينيات.
�أ ّم ��ا يف م ��ا يخ�ص"فنان ��ة ال�شع ��ب» ،فيع ��ود ذل ��ك
�إىل م�سرحيته ��ا الأوىل"�إين �أم ��ك يا�شاكر"الت ��ي
دام عر�ضه ��ا دون توق ��ف لـ(�شه ��ر وثالثة �أيام) يف
العر�ض الأول لها ،ولِـ (ثالثة �أ�سابيع) يف العر�ض
الث ��اين له ��ا يف الع ��ام الت ��ايل ،وهذا الرق ��م يعترب
يف حينه ��ا �أط ��ول مدة عر� ��ض مل�سرحي ��ه تقدّم يف
العراق .الق ��ت امل�سرحية انبه ��ار ًا غري عادي حتى
على م�ستوى رجال امل�سرح �آنذاك.
تذكر"زينب"باعت ��زاز كي ��ف �أن قي ��ادة (ثورة 14
متوز) ق ��د �شاه ��دت امل�سرحية وج ��اءوا ليحيّوها
خل ��ف الكوالي� ��س ،وتذكر �أي�ض� � ًا �أن"�س�ل�ام عادل
وح�س�ي�ن �أب ��و العي�س"و�آخرين م ��ن قيادة احلزب
هنئوه ��ا على �أدائه ��ا يف امل�سرحية ،وت�صف بت�أثر
�أول لقاء به ��ا بـ"يحيى فائق"فتقول":جاءين و�أنا
خلف امل�س ��رح بعد العر� ��ض ،رجل �أ�شي ��ب ،وجثم

عل ��ى الأر�ض و�أخذ بيديه قدم ��ي ،و�أنا يف مالب�س
�أم �شاك ��ر ،فارتعبت وحاولت �أن ا�سحب قدمي� ،إال
�أن ��ه �أ�ص ��ر وقال يل �إن ��ه يفعل هذا تقدي ��ر ًا منه لأم
�شاكر التي هي رمز لكل �أم عراقية منا�ضلة».
ب ��رزت زينب ب�سرع ��ة الربق بعد ه ��ذا العمل ،كما
مل ت�ب�رز �أي ممثل ��ة م ��ن قبله ��ا� ،إذ �أحدث ��ت"اين
�أم ��ك يا�شاكر"�ضج ��ة �إعالمية كب�ي�رة يف ال�صحف
والإعالم ح ��ول امل�سرحية وحوله ��ا كممثلة ،حتى
�أن النا� ��س يف ال�ش ��ارع ومعارفه ��ا و�أ�صدقاءه ��ا
�أخ ��ذوا يلقبونه ��ا (ب�أم �شاك ��ر) و�أطل ��ق عليها بعد
�أدائها لهذا الدور لقب"فنانة ال�شعب».

�أول خمرجة عربية!

ت�ش�ي�ر بع� ��ض املراج ��ع �إىل �أن الرائ ��دة
امل�سرحية"زينب"الت ��ي كان ��ت م ��ن �أعمدة"فرق ��ة
امل�سرح الفني احلدي ��ث"يف العراق التي يرت�أ�سها
الفن ��ان والكات ��ب يو�س ��ف الع ��اين ،وم ��ن �أب ��رز
الفنان ��ات فيها اىل جانب زميلته ��ا الراحلة"ناهدة
الرم ��اح» .ه ��ي �أول خمرج ��ة عربي ��ة؛ �إذ كتب ��ت
م�سرحي ��ة بعن ��وان"زواج بالإك ��راه» ،و�أخرجتها
وم ّثلته ��ا م ��ع نخب ��ة م ��ن معلم ��ات وطالب ��ات
مدر�سة"الرمادي"للبنات عام  ،1953كما �أخرجت
فيما بعد م�سرحية"دون جوان"ملوليري.

ن�ضالها وعنف احلكومات

حياتها مملوءة بال�ضغوط وامل�ضايقات ال�سيا�سية
م ��ن عن ��ف اىل ف�ص ��ل و�سجن وم ��ا �شاب ��ه ،فهي قد
ُف�صل ��ت م ��ن عمله ��ا التدري�س ��ي ومل تت ��م �إعادته ��ا
�إال بع ��د ث ��ورة  .1958تل ��ك الث ��ورة الت ��ي ف ��ور

ع ��ام  1979غ ��ادرت الع ��راق لتعي� ��ش يف املن ��ايف
متنقل ��ة من بل ��د لآخرّ ،
فحط ��ت يف بلغاريا .ومنها
�ساف ��رت �إىل اليم ��ن ،وعمل ��ت يف وزارة الثقاف ��ة
اليمني ��ة ،ون�شط ��ت يف مي ��دان امل�سرح م ��ن جديد،
وب ��ادرت بت�أ�سي� ��س فرق ��ة م�سرحي ��ة ب�إ�سم"فرق ��ة
م�س ��رح ال�صداقة"ع ��ام  .1980وتول ��ت رئا�س ��ة
الفرق ��ة .ون�شط ��ت ه ��ذه الفرق ��ة وقدم ��ت باك ��ورة
�أعماله ��ا بـ»مغامرة ر�أ�س اململ ��وك جابر"وقدّم هذا
العم ��ل مبنا�سب ��ة يوم امل�س ��رح العاملي ع ��ام 1981
ليحظ ��ى ب�إعج ��اب املتتبع�ي�ن وبتقدي ��ر ا�ستثنائي
م ��ن قبل جلنة التحكيم بعيد ًا ع ��ن مناف�سة الأعمال
اليمنية.
ويف مطل ��ع الثمانيني ��ات ،انتقل ��ت الفنانة الراحلة
�إىل دم�ش ��ق لت�ضع جتربتها وخربتها حتت ت�صرف
فرق ��ة باب ��ل امل�سرحي ��ة التابع ��ة لرابط ��ة املثقف�ي�ن
الدميقراطي�ي�ن العراقي�ي�ن ،و�أدت دور البطولة يف
م�سرحية"ق�سم ��ة واحللم"ت�ألي ��ف فائ ��ز الزبي ��دي
و�إخ ��راج �سالم ال�صك ��ر .ف�ض ًال ع ��ن م�شاركتها يف
م�سرحية"اململك ��ة ال�سوداء"الت ��ي قدم ��ت يف ليبيا
مبهرجان النهر العظيم امل�سرحي.
يف مطل ��ع الت�سعيني ��ات ،غ ��ادرت زين ��ب دم�ش ��ق
متوجه ��ة �إىل ال�سوي ��د ،وم ��ن هن ��اك وا�صل ��ت
عطاءاتها امل�سرحية وكان لها دور كبري يف ّمل �شمل
الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن ،وقدمت �أعم ��ا ًال تليق ب�سمعة
الفن ��ان العراق ��ي ،وعبرّ ت ع ��ن معانات ��ه وعذاباته
داخل الوطن وخارجه.

توثيق مل�سريتها

زين ��ب الت ��ي رحل ��ت يف (� /13آب )1998 /يف
ال�سوي ��د بعيد ًا عن الوطن ال ��ذي حلمت �أن يكفنها،
كان ��ت مثقف ��ة م ��ن ط ��راز جي ��د� ،إذ كتب ��ت الق�ص ��ة
واملق ��االت ون�شرته ��ا يف �صح ��ف اخلم�سيني ��ات
ب�أ�سماء م�ستعارة ،م ��رة ب�إ�سم"زينب"ومرة �أخرى
ب�إ�سم"�سمرية الفقراء».
كل تل ��ك امل�س�ي�رة الزاخ ��رة بالعط ��اء الت ��ي �أ�ش ��اد
به ��ا الكث�ي�ر ،حت ��ى �أن وزي ��رة الثقاف ��ة ال�سوري ��ة
ال�سابقة"جناح العطار"يف (منت�صف الثمانينيات)
قالت عن زينب�":إنها ت�ستحق �أن تكون املوقع الذي
�أن ��ا فيه"كان البد م ��ن �أن تو ّثق م�سريتها ،ويف ذلك
ق ��ام املخرج"طارق ها�شم"يف عم ��ل فيلم ت�سجيلي
ع ��ن حياتها ،كما �أ ّل ��ف عنها"را�شد خلو�صي"مطلع
ه ��ذا الع ��ام كتاب� � ًا يبح ��ث يف حياته ��ا الإجتماعية
والفنية حمل عنوان"زينب ..فنانة ال�شعب».
لق ��د عززت"ماما زينب"كث�ي�ر ًا من ثقته ��ا بنف�سها،
وال�شع ��ور بالرفعة وال�شموخ وال�سمو التي الزمت
�شخ�صيته ��ا حت ��ى وفاته ��ا ،وظل ��ت وفيّة ملث ��ل (�أم
�شاكر) البطولية التي تقم�صتها يف حياتها العادية،
وه ��ي يف الواقع رغم ث ��راء تاريخها الفني احلافل
بالأعم ��ال امل�سرحي ��ة املهمة ،وتن ��وع ال�شخ�صيات
الت ��ي �أدته ��ا ط ��وال  45عام� � ًا يف امل�س ��رح� ،إال �إنها
بقي ��ت للنهاي ��ة معت ��زة ب�أدائه ��ا له ��ذه ال�شخ�صية،
ك�أنه ��ا مل ت�ؤد يف حياتها �س ��وى �شخ�صية"�آين �أمك
ي ��ا �شاكر"لرمبا ا�ستم ��دت يف �أواخ ��ر �أيامها وهي
ت�ص ��ارع ال�سرطان �سر القوة يف مواجهته من هذه
ال�شخ�صية الرتاجيدية.

فخري ��ة عبد الك ��رمي واملعروف ��ة با�سم"زين ��ب» ،ول ��دت يف مدينة
الك ��وت ع ��ام  1931و�س ��ط عائلة كب�ي�رة يعيلها موظ ��ف حكومي،
ا�ستحق ��ت زينب بجدارة لق ��ب فنانة ال�شعب بع ��د �شوطها الطويل
احلاف ��ل بالعطاء ،يف العراق وحتى بعد مغادرتها له� ،سطع جنمها
بعد ت�أديتها لدور"فهيمة"يف فيلم"�سعيد �أفندي"للمخرج كامريان
ح�سن ��ي ،وبعده ��ا يف م�سرحية «�آين �أمك يا �شاك ��ر» للفنان يو�سف
الع ��اين ،فكانت حدي ��ث ال�صحافة والو�سط�ي�ن الثقايف والفني يف
�أواخر ال�سبعينيات.
قدم ��ت �أول م�سرحي ��ة لفرق ��ة امل�س ��رح الفن ��ي احلدي ��ث «�آين �أم ��ك
يا�شاك ��ر» ،وقد دام عر�ضها من دون توقف �شهر ًا كام ًال وثالثة �أيام
يف العر� ��ض الأول له ��ا ،وثالثة �أ�سابي ��ع يف العر�ض الثاين لها يف
العام التايل ،وهذا الرقم يعد يف حينها �أطول مدة عر�ض مل�سرحية
تقدّم يف العراق.
عواط ��ف نعيم الت ��ي �ضيّفتها الدار للحديث ع ��ن زينب قالت «نحن
�إذ نحتف ��ي بزينب فنحن من خاللها نحتف ��ي بقامات عراقية كبرية
م�شت واثق ��ة وقوية ،وحا�ضرة وهنا ن�ستع�ي�ر من يو�سف العاين
جملت ��ه ال�شه�ي�رة وهو يخاطب فهيمة يف �سعي ��د �أفندي يف عودته
اىل البي ��ت ثم�ل ً�ا وه ��ي تعاتبه فيق ��ول «ا�صعدي عل ��ى �سلم الهوى
ف�أن ��ت الطبي ��ب و�أنت الدوا» ،بع ��د عر�ض الفيلم كان ��ت تلك املفردة
تردّد يف ال�شارع العراقي ،واعتقد �أنها اكرث اجلمل التي ا�ستعملها
الرجال للتغ ّزل بن�سائهم يف تلك الفرتة».
زين ��ب م ��ن عائل ��ة عراقي ��ة متن ��ورة كان لديه ��ا �أخ ميول ��ه �أممي ��ة
�شيوعي ��ة ،وكان فنان ًا و�سينمائي� � ًا وهو املخرج طارق عبد الكرمي،
وقد ت�أث ��رت به كثري ًا ،فكان ��ت منا�ضلة ،وتكتب ال�شع ��ر ،والق�صة،
و�أحيان� � ًا ب�أ�سم ��اء م�ستع ��ارة كان �أحده ��ا ا�سم زينب ،ل ��وال زينب
و�أمثاله ��ا من امل�ؤ�س�س ��ات والرائدات يف امل�س ��رح العراقي ،ما كان
لن ��ا �أن نك ��ون ،هم من جعل الآخر ينظ ��ر اىل الفنان العراقي نظرة
فيها احرتام وتبجيل وحمبة ،فالفن كان ي�ضم نخبة من املنا�ضلني

الأقوي ��اء� ،أ�صح ��اب املب ��ادئ والثوابت ،عندما كان ��ت تعمل مبهنة
التدري� ��س مل تتوافق �أفكارها مع ال�سلطة ،فتم نقلها من الكوت اىل
مدين ��ة العمارة ،ومن ثم اىل الرمادي وم ��ن ثم اىل ال�شطرة ،لكنها
مل تي�أ� ��س �أو ت�ست�سلم ،فلم يتحم ��ل امل�س�ؤولون قدرتها و�شجاعتها
و�إ�صرارها فتم ف�صلها بعد ذلك».
زين ��ب مل حت�ص ��ل على جائزة وه ��ي داخل الع ��راق ،لكنها ح�صلت
عليه ��ا يف ي ��وم امل�س ��رح العامل ��ي ع ��ن دوره ��ا يف م�سرحية"بي ��ت
برناردا البا» ،حيث كانت تلعب �شخ�صية برناردا ،ومل تفرحها ومل
تقبل بها لأنها جاءت مت�أخرة ح�سب ما ذكرت «نعيم».
ه ��ي �أم لكل زمالئها رقيق ��ة �شفافة ،لكنها يف مواقف احلزم والقوة
والن�ض ��ال كان ��ت �شر�سة ،مل تكن ام ��ر�أة اعتيادية وه ��ذا ما منحها
جم ��ا ًال �آخ ��ر ،ناهيك عن جم ��ال وجهها ،قدمت دوري ��ن متناق�ضني،
فف ��ي فيلم"احلار�س"تق� �دّم دور �أرمل ��ة جميل ��ة جريئ ��ة� ،أم ��ا يف
فيلم"�سعي ��د �أفندي"فهي املر�أة اخلجول ��ة الب�سيطة وكانت يف كال
الدورين مقنعة جد ًا».
�أ�س�س ��ت زينب فرقة م�سرحية يف دم�ش ��ق ب�إ�سم «بابل» وكانت �أول
�أعمالها م�سرحية"احل�صار"من ت�ألي ��ف عادل كاظم ،ويف منت�صف
ع ��ام � 1991ش ّكل ��ت فرقة"�سومر"امل�سرحية م ��ن الهواة واختريت
زين ��ب مديرة فني ��ة لها ..باك ��ورة �أعماله ��ا كانت يف ي ��وم امل�سرح
العامل ��ي يف م�سرحية «�ص ��ور �شعبي ��ة و�صورة"وهي م ��ن ت�أليفها
�ال متتالية ،ا�ضاف ��ة اىل ن�شاطاتها يف
وا�ستم ��ر العر� ��ض لثالث لي � ٍ
اليم ��ن ويف ال�سويد ،حي ��ث �أ�س�ست فرق� � ًا م�سرحية ق ّدم ��ت �أعما ًال
مهمة للم�سرح العراقي.
زينب تركت �أثر ًا كبري ًا يف الذاكرة اجلمعية ،فعلينا �أن نحيّي هذه
الرم ��وز يف مثل تل ��ك الأُ�صبوحات ،واملنتدي ��ات ،فهناك الكثري من
الفنان�ي�ن املوجودين بيننا اليوم وحمتاج�ي�ن لالهتمام ،وت�سليط
ال�ض ��وء عليهم ،حمتاجني مل ��ن يربت على كتفه ��م وي�شعرهم بقيمة
ما قدّموه للفن والوطن.
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من زمن التوهج

في ذك��رى (فنانة الش��عب)

هل يع��رف الجيل الجديد
من هي زيـنـب ؟

خالل عميل الصحفي  60عام ًا ،تعرفت عىل
العديد من الفنانني والفنانات لكن (فخرية
عبد الكري��م) التي متر الي��وم الذكرى 20
لوفاته��ا تبقى األعز .وفخري��ة عبد الكريم
هي الفنانة الكبرية (زينب) التي اس��تحقت
أن نطلق عليها لقب (فنانة الشعب).
يف مث��ل هذا الي��وم  13آب  ،1998توفيت
فنانة امل�سرح الكبرية"زينب"قبل  20عام ًا
مهاجرة يف السويد.

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

الراحلة زينب مع كاتب املقال
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يف الع ��ام  1957كن ��ت �أعم ��ل يف جري ��دة ال�شع ��ب
يف العهد امللك ��ي حمرر ًا وكاتب حتقيق ��ات ،منذ �أن
التحق ��ت باجلري ��دة خريف ع ��ام � 1956إ�ضافة اىل
حترير �صفحة املر�أة ،حيث كنت اكتب مقاالت تدعو
اىل حرية املر�أة ومنحه ��ا حقوقها با�سم ن�سائي هو
[�أحالم البدري].
يف �أح ��د مق ��االت �أحالم الب ��دري� ،أ�ش ��دتُّ ب�شجاعة
معلم ��ة يف احلل ��ة ،قر�أت �شك ��وى ن�شرناه ��ا للفنان
ال�صدي ��ق الراحل يو�سف العاين ،م ��ن قلة العن�صر
الن�سائ ��ي يف ف ��ن التمثيل ،م ��ا دعاه ��ا �إىل مكاتبته
مدفوع ��ة بحبه ��ا لهذا الف ��ن ومت اختياره ��ا لبطولة
فيلم"�سعي ��د �أفندي"م ��ن ب�ي�ن ع�ش ��ر ن�س ��اء تقدم ��ن
لالختبار.
بع ��د ن�ش ��ر املق ��ال ب�أي ��ام ،ج ��اءت اىل مكتب ��ي يف
اجلري ��دة امر�أة بعباءة �أهل اجلن ��وب ،قيل يل �إنها
تري ��د مقابلة �أحالم البدري ،و�إن ا�سمها فخرية عبد
الك ��رمي .جاءت"زينب"لت�شكر �أح�ل�ام البدري على
املق ��ال الذي كتبته م�شيد ًا ب�شجاعة املعلمة (فخرية)
متخطي ��ة كل القيود التي كان املجتمع يفر�ضها على
الن�ساء.
ومنذ ذل ��ك اللقاء توطدت �صداقتن ��ا �سنوات عديدة
اىل �أن هاج ��رت من العراق مرغم� � ًة ب�سبب ن�شاطها
ال�سيا�سي.
ول ��دت الفنانة فخرية عبد الكرمي (زينب) يف ق�ضاء
ال�شط ��رة عام  ،1931وعمل ��ت معلمة يف احللة قبل
�أن (تف�ص ��ل) قب ��ل ث ��ورة  14مت ��وز  1958ب�سب ��ب
ن�شاطها ال�سيا�سي.
وظ ّل ��ت زين ��ب ت�أتي م ��ن احللة ،ت�شك ��و يل همومها
وحتك ��ي يل عن تطلعاته ��ا يف جمال الف ��ن ،وكانت
تر�س ��ل يل ر�سائل معنونة اىل �أح�ل�ام البدري ،كما
يف ه ��ذه ال�ص ��ورة الت ��ي كتب ��ت عليه ��ا �إه ��داء"اىل
العزي ��زة �أح�ل�ام م ��ع اعجاب ��ي وتقديري"وق ��د
ت�أمل ��ت هي كث�ي�ر ًا لإهمالها يف حف ��ل العر�ض الأول
لفيلم"�سعي ��د �أفن ��دي"�إذ �أن خم ��رج الفيل ��م كامران
ح�سني ،قدّم زوجته الأجنبية عليها ومل يكن الفنان
يو�س ��ف العاين موجود ًا� ،إذ �أن ��ه ترك العراق بعيد ًا
عن مطاردات رجال الأمن.
وبع ��د فيلم"�سعي ��د �أفندي"قام ��ت ب ��دور البطول ��ة
يف م�سرحي ��ة"�آين �أم ��ك ي ��ا �شاكر"للفن ��ان الرائ ��د
يو�س ��ف الع ��اين ،فكان ��ت حدي ��ث ال�صحاف ��ة
والأو�س ��اط الفني ��ة والثقافي ��ة .وقب ��ل �أن تتج ��ه
للتمثي ��ل ،كانت لها حماوالت يف كتاب ��ة ال�شعر ،بل

ون�ش ��رت بع�ض ًا من تلك الأ�شع ��ار ب�أ�سماء م�ستعارة
منها"زينب"و»�سمرية الفقراء».
ان�ضم ��ت زين ��ب اىل فرق ��ة امل�س ��رح احلدي ��ث وهي
الفرق ��ة التي كانت ت�ضم خرية فن ��اين امل�سرح ،مثل
يو�س ��ف العاين و�إبراهيم ج�ل�ال وغريهما ،و�أ�سند
�إليه ��ا دور (�أم �شاك ��ر) يف م�سرحي ��ة (�آين �أم ��ك ي ��ا
�شاكر) ،وحتت �إ�شراف املخرج �إبراهيم جالل الذي
�أبدى �إعجاب ًا وحتم�س ًا لأدائها امل�سرحي.
وكن ��ت يف ذل ��ك الوق ��ت �أزور ب�ش ��كل دائ ��م الفرق ��ة
و�أ�شاهد متريناتها ،حتى �أنهم اعتربوين ع�ضو ًا فيها
دون �أن �أم ّث ��ل ،وكنت بالطبع �أح�ضر كل م�سرحيات
الفرقة وبخا�صة تلك التي كانت"زينب"مت ّثل فيها.
ويف �صي ��ف عام  1959ح�ض ��رت يف فيينا مهرجان
ال�شبيب ��ة العامل ��ي ال�ساب ��ع ال ��ذي �ش ��ارك في ��ه 18
�أل ��ف �ش ��اب و�شابة م ��ن  112دول ��ة بينه ��ا العراق،
وكانت"زينب"هن ��اك �أي�ض ًا ،وكن ��ا نلتقي يف معظم
الأي ��ام ومعن ��ا الفنان ��ة �آزادوهي ،ويف تل ��ك الأيام
عرف ��ت زينب عن ق ��رب وتعرفت على نب ��ل و�شهامة
تل ��ك الإن�سان ��ة العظيمة ،وق ��د التقط ��ت الكثري من
ال�صور يف �شوارع فيينا ومعاملها البديعة بكامرتي

المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ف��������ل�������اح ه������اش������م

م�����ح�����س�����ن ح���س���ي���ن
املتوا�ضعة جد ًا.
وعندما ترك ��ت العراق م�ضطرة كما قالت يل ،بقيت
اتابعه ��ا مبا�ش ��رة �أو ع ��ن طري ��ق الأ�صدق ��اء �سواء
عندم ��ا �أقامت يف الكوي ��ت �أو ًال ،ثم لن ��دن فبلغاريا
ث ��م عدن ،حي ��ث �أ�س�ست هناك فرق ��ة م�سرحية با�سم
(فرقة ال�صداقة).
يف ع ��ام  1981انتقل ��ت �إىل دم�شق ،حي ��ث �أ�س�ست
فرق ��ة (بابل) امل�سرحية .وترك ��ت ال�شام عام 1990
متوجه� � ًة �إىل بلغاري ��ا وم ��ن هن ��اك انتقل ��ت �إىل
ال�سويد ،حيث عا�شت حت ��ى رحيلها عام � 1998إثر
مر�ض ع�ضال.
بعد وفاتها كتبت مقا ًال ذكرت فيه �أن زينب"�شخ�صية
وطني ��ة ف ��ذة� ،أوقفت حياته ��ا وف ّنها خلدم ��ة ق�ضية
ال�شع ��ب والوطن من ��ذ �صباها وحت ��ى �آخر يوم من
حياتها املليئة بالعطاء ،على الرغم من كل امل�صاعب
التي جابهتها ،من ف�صل ،وت�شريد واختفاء و�سجن
واغرتاب عن الوطن».
يتذك ��ر ابن ��اء جيلن ��ا �أدوار زين ��ب يف م�سرحي ��ات
[النخل ��ة واجلريان] و[�آين �أمك ي ��ا �شاكر] و [متوز
يق ��رع الناقو�س ] و [اخلرابة] و[نفو�س] و [اخلان]

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

رفعة عبد الرزاق

و[دون ج ��وان] والعدي ��د من امل�سرحي ��ات الأخرى،
والت ��ي �أعطت فيها كل ما ت�ستطي ��ع ،م�ؤمنة بر�سالة
الفن ��ان امللت ��زم بق�ضاي ��ا �شعب ��ه ووطن ��ه وق�ضاي ��ا
الإن�سانية جمعاء.
ومل يقت�صر دور الفقيدة زينب على امل�سرح فقط ،بل
كان لها دور ري ��ادي يف ال�سينما منذ اخلم�سينيات،
حي ��ث �شارك ��ت ،وب� ��أدوار مهم ��ة يف فيل ��م [�سعي ��د
�أفن ��دي] و فيل ��م [�أب ��و هيلة ] باال�ش�ت�راك مع الفنان
الكب�ي�ر يو�سف العاين ،كما قامت بدور البطولة يف
فيلم [احلار�س] ال ��ذي �أخرجه الفنان خليل �شوقي،
وال ��ذي ن ��ال جائ ��زة مهرج ��ان قرط ��اج الذهبي ��ة.
وبالإ�ضافة �إىل ن�شاطها امل�سرحي وال�سينمائي ،فقد
كتبت العدي ��د من امل�سرحيات للإذاع ��ة والتلفزيون
كان منه ��ا [ليطة] و[الربح واحلب] و[حتقيق مع �أم
حميد بائعة الأحذية] والعديد غريها.
زينب كان لها دور ريادي يف خدمة ال�شعب و�سيظل
ا�سمها بارز ًا مع اللقب الذي ت�ستحقه بجدارة [فنانة
ال�شعب].

هذا املقال م�أخوذ من �صفحة الكاتب
يف الفي�سبوك

هل يع ��رف اجلي ��ل اجلدي ��د فنانة الع ��راق الأوىل
زينب؟ رمبا �سمع ��وا عنها .لكن زينب مل تكن ممن
ميططن ال�شفاه و يبالغن بامل�ساحيق على ال�شا�شة
من �أجل مزيد من الأنوثة.
كان ��ت جميل ��ة مبواقفه ��ا االن�ساني ��ة والوطني ��ة.
ورائ ��دة يف زم ��ن كان ي�صع ��ب عل ��ى فت ��اة ب�س ّنها
�أن تقتح ��م امل�سرح وال�سينما ومن ث ��م التلفزيون.
وكانت ابنة بارة ل�شعبها.
جمعن ��ي بها عم ��ل تلفزيوين م ��ن �شخ�صيتني فقط
يف ع ��ام  .1976عنوان ��ه( :و�صي ��ة �أم �سع ��د) ع ��ن
ق�صة لغ�سان كنفاين و�إخراج ح�سن ح�سني .دخلنا
في ��ه مهرجان فل�سطني الثاين الذي �أقيم يف بغداد.
فكان له تقدير مميز على الإخراج والتمثيل.
و يل معه ��ا ذكري ��ات كثرية ..زميل ��ة ورفيقة درب.
و�آخ ��ر �أيامن ��ا يف الع ��راق كنا مع� � ًا و معنا زوجها
لطي ��ف �صال ��خ م�شرف�ي�ن م�سرحي�ي�ن يف وزارة
الرتبي ��ة .والعي ��ون حتا�صرن ��ا وحت�ص ��ي علين ��ا
�أنفا�سنا.
ويف مرثيتي له ��ا التي قر�أته ��ا يف �أربعينيتها هنا
يف لن ��دن .ا�ستح�ض ��رت م�شاه ��د يف بيته ��ا .حيث
كن ��ت �أبي ��ت �أحيان ًا تفادي� � ًا لزوّ ار اللي ��ل يف بيتي.
وكانت ه ��ي الأخرى مراقبة ..فكنا ن�ضع م�سرحية
عل ��ى الطاولة لكي نتحجج ب� ��أن اجتماعنا من �أجل
مناق�شة عمل م�سرحي.
و كان رج ��ال الأم ��ن ي�أتون فج� ��أة .ويجل�سون بال
كالم �س ��وى التحدي ��ق يف الوجوه م ��ن �أجل �إثارة
الرع ��ب .ث ��م يخرج ��ون بع ��د �أن يربك ��وا الهواء..
ليعاودوا اقتحامهم يف ليلة �أخرى .من �أجواء تلك

الأيام اغرتف ��ت ع�صب الق�صيدة .ومل ��ا ت�سللت اىل
الكويت وب�صحبت ��ي امللحن الراحل كمال ال�سيد..
افتعل ��تُ برقي� � ًة ع ��ن ل�س ��ان �شقيق ��ة لطي ��ف �صالح
(زوح زين ��ب) تخربه فيها ب� ��أن والدته (مقيمة يف
الكوي ��ت) قد توفيت مو�صي� � ًة ب�أن ال تدفن من دون
ح�ض ��ور ولدها لطي ��ف .وق ��د �أدّت الربقي ��ة هدفها
وا�ستطعت �إخراج لطيف اىل الكويت.
وذات م�س ��اء ماط ��ر ،ط ��رق عل � َّ�ي لطي ��ف الب ��اب
ليخ�ب�رين ،ب� ��أنّ زين ��ب و�صل ��ت وتري ��د ر�ؤيت ��ي
وه ��ي يف ال�سي ��ارة .وكانت قد عان ��ت من �صعوبة
احل�ص ��ول على موافقة �سفر حتى حتججت بعالج
عينيه ��ا يف اخل ��ارج .خرج ��ت م�سرع� � ًا �إليه ��ا ومل
ت�ش� ��أ �أن تدخ ��ل �سكن ��ي لأن �صديق� � ًا ال تعرف ��ه كان
ي�شاطرين ال�سكن.
قال ��ت يل :يا فالح ..م ��ر ًة قر�أتْ يل ع ّراف� � ٌة غجري ٌة
ك ّف ��ي واخربتن ��ي ب�أنني �أم ��وت غريب ��ة .و�أظن �أن
حد�سه ��ا حتقق ،فه ��ذه الهجرة لن �أع ��ود منها اىل
العراق.
قلب ��تُ احلديث اىل طرفة م ��ن �أجل تخفيف املوقف
وتندرن ��ا على م ��ا �أ�صابنا و�سخرنا م ��ن �شعوذات
امل�شعوذي ��ن ..وتفاءلنا بالرج ��وع .ثم تكرر لقا�ؤنا
م ��رات يف الكويت قب ��ل �أن تهاجر هي ولطيف اىل
اليم ��ن ثم اىل �سوريا و لبن ��ان ..لي�ستقر بها املقام
يف ال�سوي ��د .ث ��م التقيته ��ا عن ��د زيارته ��ا لندن مع
لطيف بعد �أعوام طويلة.
لك ��ن نبوءة العرافة الغجري ��ة ..حتققت بعد ذلك..
ليواري ثلج ال�سويد فنانة منا�ضلة �ضحّ ت بحياتها
من �أجل وطن مل يوفر لها قرب ًا يف تربته الدافئة.

االخراج الفني :خالد خضير

طبعت بمطابع مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون

WWW. almadasupplements.com

7

زينب في الرمادي
ن���ام���ق ع���ب���د ذي���ب

يف مق ��ال جمي ��ل ن�ش ��ر يف»ال�صب ��اح
الثقايف"قب ��ل �أ�سابي ��ع حت ��ت عن ��وان
(الريادة الن�سائية يف الت�أليف امل�سرحي
بالع ��راق) حت ��دث فيه الكات ��ب عواد علي
ع ��ن رائدتني م ��ن رائدات الكتاب ��ة امل�سرحية
يف الع ��راق هم ��ا ال�شاع ��رة عاتك ��ة اخلزرج ��ي
والفنان ��ة زين ��ب ،ف�أما اخلزرج ��ي ،كما يق ��ول الكاتب،
فق ��د كتبت م�سرحي ��ة «جمنون ليلى» حني كان ��ت طالبة يف دار
املعلم�ي�ن العالي ��ة الع ��ام  ،1945وق ��ام ب�إخراجه ��ا بعد ذل ��ك املخرج
ال�سينمائ ��ي العراق ��ي كامل الع ��زاوي ،وعر�ضت الع ��ام  1947يف
بغ ��داد .و�أم ��ا الرائ ��دة الثاني ��ة م ��ن رائ ��دات الكتاب ��ة امل�سرحية،
فه ��ي الفنانة العراقي ��ة فخرية عبد الكرمي ،الت ��ي ا�شتهرت با�سم
(زين ��ب) ف�إنها كتب ��ت م�سرحية بعن ��وان (زواج بالإكراه) العام
 ،1953ولكن الالفت للنظر يف هذه املعلومة املهمة� ،أن الفنانة
زين ��ب مل تكتب هذه امل�سرحية �أو تخرجها يف العا�صمة بغداد
مث ًال ،بل �إنها كتبتها و�أخرجتها يف مدينة الرمادي ،حني كانت
تعمل مدر�سة هناك ،وقد ذك ��ر الكاتب ب�أنها �أخرجتها ومثلتها
م ��ع نخبة من معلم ��ات وطالب ��ات مدر�سة (الرم ��ادي) للبنات
الع ��ام  ،1953ولأن املق ��ال مل يذك ��ر ا�سم املدر�س ��ة بالكامل �أو
املرحلة الدرا�سي ��ة التي متثلها �إن كانت ابتدائية �أو متو�سطة
�أو ثانوية ،فلنا �أن ن�ستقرئ منه ومن معرفتنا بخريطة املدينة
الرتبوية ،ب�أن املدر�سة ه ��ي ثانوية الرمادي للبنات رمبا ،ذلك
�أن �إخ ��راج م�سرحي ��ة ومتثيلها ال يتم �إال من قب ��ل طالبات بعمر
مع�ي�ن ولي�س يف مدر�سة ابتدائية �أو متو�سط ��ة ،كذلك ف�إن ثانوية
الرمادي للبنات تعد م ��ن املدار�س العريقة يف مدينة الرمادي ،وهي ما
زال ��ت معروفة للآن ،يف متيزها ب�ي�ن مدار�س املحافظة ،ولنا �أن نتخيل
فق ��ط تل ��ك اللحظ ��ة احل�ضارية الفارق ��ة يف تاريخ املدين ��ة التي رمبا ال
يت�ص ��ور من ال يعرفها ب�أنها كان ��ت هي نف�سها م�سرح ًا لعر�ض م�سرحية
تخرجه ��ا رائدة م ��ن رائدات امل�س ��رح يف العراق يف ذل ��ك الزمن املبكر
الذي رمبا مل تعرف فيه الكثري من املدن العراقية �شيئ ًا عن فن امل�سرح،
كذل ��ك ولأن احلديث ع ��ن امل�سرح والريادة امل�سرحية ف�ل�ا ي�سعنا �إال �أن
نذك ��ر �أي�ض ًا عمل �إح ��دى رائدات امل�سرح العراق ��ي الكبريات يف مدينة
الرم ��ادي يف بداي ��ات �سبعينات الق ��رن املا�ضي ،وه ��ي الفنانة الكبرية
�آزادوه ��ي �صاموئي ��ل ،حيث عمل ��ت لعدة �سن ��وات يف دائ ��رة الن�شاط
املدر�س ��ي فيها خمرجة وممثلة لعدة م�سرحيات ما زالت ت�شع يف ذاكرة
مثقف ��ي املدينة ،له ��ذا ف�إنن ��ا ن�ستطيع �أن نع ��د مدينة الرم ��ادي من مدن
الع ��راق الرائدة يف تلقي الفن امل�سرحي ت�أليف ًا و�إخراج ًا ومتثي ًال ،وهي
عالمة م�ضيئة�...ألي�س كذلك؟.

