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ــــي  ــــان ــــع ــــــوســــــف ال ي

كان.. العن�سر الن�سائي وبكلمة اأدق.. )بطلة الفيلم 
فهيم���ة( اأي زوج���ة �سعيد اأفن���دي، مل نكن مقتنعني 
بواح���دة، وذات ي���وم حدث���ت مفاج���اأة مل تكن يف 
احل�سبان! فقد ت�سّلم���ت الر�سالة التالية: )اأ�ستاذي 
الفا�س���ل املح���رم.. حتي���ة كرمي���ة كله���ا اح���رام 
وتقدير.. ق���د يدفعك اال�ستغراب م���ن و�سول هذه 
الر�سال���ة اإليك، من �سخ�ص جمه���ول، ولكن بعد اأن 
تقراأه���ا وتدر�سه���ا جيدًا ت���رى كل �س���يء وا�سحا 
وماعلي���ك اإال اأن جتي���ب! لق���د ق���راأت يف جري���دة 
االأخب���ار الغ���راء.. يف اأح���د اأعداده���ا، مو�سوع���ًا 
يبحث ع���ن عدم ا�ستغال الفت���اة العراقية بالتمثيل 
وبخا�س���ة امل�س���رح، وكنت موفق���ًا كل التوفيق يف 
تو�سي���ح و�سعها االجتماعي والظ���روف القا�سية 
الت���ي تكّبله���ا بالقي���ود الرجعي���ة واملحافظ���ة على 
بع����ص التقالي���د املوروثة البالية الت���ي لو خرجت 
عنه���ا لعدت – م���ع االأ�س���ف- �ساقط���ة!! واحلقيقة 
اإنن���ي قراأت قول���ك وا�ستوعبت���ه فوجدت���ه مطابقًا 
وبخا�س���ة  للتمثي���ل  بحب���ي  الفيا����ص  ل�سع���وري 
امل�سرحي.. الأنني اعتقد كما يعتقد كل مثقف.. )اأن 
امل�س���رح مدر�سة ال�سع���ب الكربى(.. فاأن���ا اإن كنت 
ق���د اأبعد بين���ي وبني املدر�س���ة التي اأدر����ص فيها،، 
فبا�ستطاعت���ي اأن اأدخ���ل مدر�سة اأعظ���م واأكرب هي 
امل�س���رح.. وال�سيم���ا اإن كان الق���دوة فيها )يو�سف 
الع���اين( بال���ذات.. تل���ك ال�سخ�سي���ة الت���ي اأجّله���ا 
واحرمها بدرجة الحدود لها.. واإن كنت ال اأعرفك 
�سخ�سي���ًا الأنني مل اأرك.. لكنني قد �سمعت عنك من 
اإخوت���ي ال�سيء الكثري الذي يليق ب�ساب له مكانته 
القّيمة يف نفو�ص املثقفني الواعدين، ولعلك ت�ساأل 
ماعالقة �سخ�سيت���ي باملو�سوع الذي تبحثني فيه، 
فاأق���ول.. ل���و مل تكن اأن���ت يف الفرق���ة امل�سرحية ملا 
تقدم���ت لالن�سمام اإليها.. ولو مل اأعهد فيك ال�سرف 
واالأمان���ة ويف فرقت���ك الفن النزي���ه.. ملا رغبت يف 
اال�س���راك معك���م الأوؤدي واجبي عل���ى امل�سرح كما 
اأديت���ه يف ال�سفوف وعلى اللوحات ال�سود.. اإذًا.. 
اأن���ا اأرغ���ب يف االن�سم���ام وحت���ت ل���واء فرقتكم- 
امل�س���رح احلدي���ث- التي احرمها وامتن���ى لها كل 
خري وجن���اح.. ولكن؟.. هناك عقبات كثرية اأرجو 
اإزاحة الغمو�ص عنه���ا وتب�سيطها يل بالقدر الذي 
ت�ستطيعونه.. هل هناك �سروط يف ما يتعلق ب�سن 
املمثلة وجمالها، اأي اأن تكون �سابة جميلة جدًا وال 
تتعدى مثاًل اخلام�س���ة والع�سرين من العمر.. هل 
يجب اأن تكون اآن�سة.. اأو ال فرق اإن كانت اآن�سة اأو 
�سي���دة، هذان �سوؤاالن مهمان.. ال اأدري طبعًا رّدكم 
عليهما، فاأنا يف ال�ساد�سة اأو ال�سابعة والع�سرين.. 
متو�سط���ة اجلمال اأي اأنني ل�س���ت يف درجة جمال 
)�سوفي���ا لورين( اأو )مارلني مون���رو(.. اأنا اعتقد 
ه���ذا احل���د يف  لي����ص �سروري���ًا اىل  اأن اجلم���ال 
التمثي���ل وبخا�سة امل�سرحي.. فاملهم هو �سخ�سية 
املمث���ل وتعبري وجه���ه وحركاته الت���ي تو�سح لنا 

�سع���وره واإح�سا�س���ه بدقة وبال غمو����ص.. واملهم 
عندي اأن اأكون انا )االأوىل( التي تتقدم لال�سراك 
م���ع اأخوانها يف تقدمي امل�سرحي���ات.. فاأكون بذلك 
ق���دوة الإخوات���ي الفتي���ات فتك���ون هن���اك.. ثاني���ة 
وثالثة ورابعة.. فه���ي ت�سحية مني لبلدي ولكنها 
�ستع���ود عليه باخل���ري.. والثبت اأن امل���راأة املثقفة 
با�ستطاعته���ا اأن تدخ���ل كل مي���دان دون خوف اأو 
وجل مادام���ت واثقة من كرامته���ا وواثقة من نبل 
الغاي���ة التي تري���د حتقيقها.. وهن���اك عقبة اأخرى 
هي اإر�س���اء ذوي االأمر واعتقد اأنك تعرف )اأحمد( 
و�سقيق���ه )حممد ن���ادر( م���ن دورة االحتياط، فهل 
با�ستطاعت���ك اإقناعهم���ا؟. وعقب���ة اأخ���رى ه���ي اأن 
زوج���ي حني �سارحته برغبت���ي يف االنتقال معكم 
هددين بالطالق! وحاولت بكل الطرق لكني ف�سلت 
مع���ه.. املهم اأن اأخط م�ستقبلي معك���م اأواًل.. وبعد 
ذل���ك فليغ�س���ب اأو ير�سى ح�سبما �س���اء له هواه.. 
ث���م فلنفر�ص اأنكم اأجبتم عل���ى طلبي ووافقتم على 
انتقايل معكم اأواًل ومعناه اأنني اأ�سافر اىل بغداد.. 
وهناك كيف اأعي�ص؟ الأنني كما تعلم )مف�سولة( من 
اخلدم���ة التعليمي���ة وال اأملك �سيئًا م���ن املال الذي 
يكفيني،، ال�سيم���ا واأن و�سع عائلتي املايل مرتبك 
جدًا الي�سمح باأن اأك���ون عالة عليهم.. فاأين اأ�سكن؟ 
وم���ن اأين اأ�سرف الأعي�ص؟ هل باإمكانك اأن جتد يل 
عم���اًل اأعي�ص منه؟ فاإين اأن وجدت العمل يف بغداد 
ه���ان كل �س���يء وا�سبح �سهاًل.. هذه ه���ي ر�سالتي 
الت���ي اأود االإجابة عنها بتف�سي���ل.. الأنني �ساأ�سري 
عل���ى هدى اإجابتك���م.. كم���ا اأود الن�سيحة خال�سة 
اإن كانت هناك ن�سيحة ت���ود اإ�سداءها يل.. واإنني 
منتظ���رة رّدك���م ودمت���م.. وفقت���م اىل مافيه اخلري 
وال�س���الح.. واأرج���و اأن تكون ه���ذه الر�سالة �سرًا 
بين���ي وبينك حتى يق�سي الله اأم���رًا كان مفعواًل.. 
واأرجو لك كل ف���وز وانت�سار.. املخل�سة.. فخرية 
عب���د الكرمي اجلواب على العن���وان التايل: رئي�ص 
كوث���ر(  )اأم  اىل:  ومن���ه   ).....( ال�سي���د  التجني���د 

و�سوف ا�ستلمها فذلك اأ�سمن يل؟(.. 
ه���ذه كانت املفاج���اأة وكان عليَّ اأن ات�س���رف واأرّد 
على الر�سالة.. زينب زوجة �سعيد اأفندي ب�سراحة 
امت���الأت باأمل كبري واأنا اق���راأ الر�سالة.. فاالإ�سرار 
فيه���ا واالمي���ان احلار يجع���ل م���ن كل ال�سعوبات 
الت���ي اأ�س���ارت اإليه���ا اأم���ورًا ميك���ن التغل���ب عليها 
ب���ل جتاوزها م���ادام االأم���ر االأول قناعته���ا وثقتها 
الكبرية بنف�سها.. ورحت اأزف الب�سرى ملن حويل 
ال�سيم���ا الفن���ان العزيز اإبراهيم ج���الل.. واملخرج 
كام���ريان واالأخ جعف���ر ال�سع���دي وعب���د الك���رمي 
هادي احلميد، مدير االإنتاج.. وبحثت عن اأخويها 
والتقيت باأحم���د.. فكان موقف���ه اإيجابيًا من حيث 
املب���داأ.. فهما اي كال االأخوي���ن من ال�سباب املتفتح 
الواعي بطبيعة واأهداف عملنا الفني كله وال�سيما 
جتربتنا ال�سينمائية االأوىل.. لقد ظل احلل بيدها 

فقد اليقبل  الثاين  االأخ  نادر-  قال حممد  – هكذا 
زوجه���ا وقد يطلقه���ا.. هذا اأمر يخ�س���ه هو.. قلت 
لهما دع���وا هذا االأم���ر يل فاأنا �ساأح���اول.. وهياأت 
نف�س���ي لالإجابة عل���ى ر�سالتها تف�سي���اًل وت�سجيعًا 
مع حتفظات الحتط من عزميته���ا وقراأت الر�سالة 
عل���ى اإبراهيم ج���الل ف�سّر بها كث���ريًا.. ويف اليوم 
نف�س���ه و�سلتني ر�سالة ثانية م���ن.. اأم كوثر.. هذا 
ن�سها: )وبع���د.. فقد طال انتظ���اري لت�سّلم ر�سالة 
من���ك تخ���ربين فيم���ا مت م���ن اأم���ري.. االأم���ر الذي 
يتعل���ق با�ستغايل مع���ك يف امل�س���رح اأو ال�سينما.. 

فق���د كان من االأح�س���ن اأيها االأخ العزي���ز اأن تبحث 
االأمر �سريع���ًا مع اإخوتي.. وال اأدري هل واجهتهم 
اأم ال؟.. وماذا قالوا لك.. فاإن كان جوابهم الرف�ص، 
فلي����ص معن���ى ه���ذا اأن ت�سك���ت عن اإخب���اري كي ال 
اأح���زن.. اإنن���ي م�ستع���دة لتلّق���ي اجل���واب ب�س���رب 
وثب���ات، واإذا كن���ت مل ترهم حت���ى االآن.. فكان من 
الواجب اأن تخربين بذلك.. اأي اأنك يف كال االأمرين 
كان يج���ب اأن تكتب يل.. اأيه���ا العزيز.. لقد اأ�سفت 
اأ�سد االأ�سف الأنن���ي ازعجتك يف ر�سالتي ال�سابقة، 
وكان عل���ّي اأن ال اأ�سكو اإليك اأمرًا حمزنًا، واإن كنت 
يف ق���رارة نف�س���ي اعتقد اأن���ك اأقرب م���ن �سديق.. 
ولكن���ك م�سغول باأمور كثرية، كان االأجدر اأن افكر 

بها واأريحك من هذا الهّم اجلديد.. 
فاال�سط���راب الذي ي�س���ود حياتن���ا العائلية ماهو 
اإال جزء �سئيل مما ي�س���ود املجتمع العراقي القلق 
امل�سط���رب.. وم�سكلتي هي م�سكلة املراأة العراقية 
يف ه���ذا املجتمع احلافل بامل�س���اكل واملتناق�سات، 
فاأرج���و اأال تفكر بها.. الأن حل ق�سية كهذه مرهون 
بالزمن.. لكني اأرجو يا عزيزي اأن التن�سى البحث 
عن )عمل( يل الأنني جادة يف طلبي و�سوف اأبحث 
اأن���ا ح���ني �سف���ري اىل بغ���داد.. اإذ من املوؤم���ل اأننا 
�سنذه���ب اىل هن���اك يف اخلام����ص اأو ال�ساد�ص من 
حزي���ران )يونيو(.. اأخي العزيز.. لقد فرحت جدًا 
للخرب الذي ن�سرته جريدة )االأخبار( يف ما يخ�ص 
اأم���ر موافقة الداخلية على �سيناريو الفيلم، واإنني 
امتنى اأن تكون بداية م�ستقبل باهر مفرو�ص بالورد 
تط���وؤه قدم���اك اىل االأبد.. وال ان�س���ى اأيها العزيز، 
ح���ني حتدثت بذل���ك اىل �سديقات���ي املعلمات.. لقد 
اأح�س�ست بزهو وفخر، وال�سيما اأن الفيلم �سيدور 
ح���ول حياة )معلم( م�سك���ني يف مدر�سة ابتدائية.. 
حت���ى قال���ت اإحداه���ن.. اأراك فخورة ج���دًا.. كاأنك 
اأن���ت الكاتب���ة واأنت املمثل���ة.. فقل���ت.. اإنني افخر 
ويجب اأن تفخري ان���ت اأي�سًا لوجود ان�سان يفكر 
جدي���ًا يف املعلم ويعمل على ب�س���ط الطريق لالأخذ 
بي���ده نحو حي���اة اأف�س���ل. لقد ا�سبح ال���كل ينتظر 
)�سعي���د اأفندي( بفارغ ال�سرب واأ�س���د ما امتنى اأن 
اأك���ون معك لال�سراك يف تاأدية اأي دور فيه، ولكن 
م���ن يدري فقد يخيب االأم���ل.. وارجو لك م�ستقباًل 
باهرًا حاف���اًل بالفوز والنجاح ودمت يل(. وقررت 
ار�س���ال الر�سال���ة �سباح اليوم الث���اين.. ولكن يف 
ذاك ال�سب���اح حدثت مفاجاأة و�سمعت رنني الهاتف 
فقلت: األو..! �سمعت ال�س���وت يقول.. )اأنا فخرية 
اأن���ا يف بغ���داد(!! والتقين���ا.. وح���ني  اأم كوث���ر.. 
ا�ستف�س���رت منه���ا.. كيف جئ���ت وج���واب الر�سالة 
مازال عن���دي مل اأر�سله اإليك وفيه كل التفا�سيل؟.. 
قال���ت مبنته���ى ال�سجاع���ة والفخ���ر.. )�سع���رت اأن 
العم���ل معك���م يف امل�س���رح وال�سينم���ا م�سوؤولي���ة 
وطنية.. فجئت متحمل���ة امل�سوؤولية(.. وقلت لها: 
وزوجك.. قد يطلقك! قالت: التخف.. اإنه يحبني.. 

وهو رجل خمل�ص لوطن���ه!.. و�سحكت!.. زينب: 
اآين اأمك يا�ساك���ر يف اليوم نف�سه الذي التقينا فيه 
�سلمته���ا ن�سخة ال�سيناريو العائ���د يل، ففيه بع�ص 
�سروح وتف�سيالت �سجلتها على �سفحاته.. وقلت 
لها.. اقراأي���ه اليوم. قالت: متى نبداأ العمل؟. قلت: 
غ���دًا.. قالت: متنيت لو بداأن���ا اليوم.. و�سحكت.. 
زميالت���ي ي�سمونن���ي )فخري���ة( امل�ستعجل���ة عل���ى 
وزن عبا����ص امل�ستعج���ل!. وبداأن���ا العم���ل الفعلي 
بق���راءة �سيناريو )�سعيد اأفن���دي( باجتماع جميع 
امل�سارك���ني.. وقب���ل الق���راءة اتفقنا: املخ���رج واأنا 
واإبراهي���م ج���الل وجعف���ر ال�سعدي وعب���د الكرمي 
ه���ادي وه���ي معن���ا، عل���ى اأن يك���ون اال�س���م الفني 
لفخري���ة عبدالك���رمي امللّقبة ب���اأم كوث���ر.. )زينب( 
و�سفقن���ا له���ا. واأحم���ر وجهه���ا و�سكرتن���ا ب���اأدب 
ج���م. بداأنا القراءة بع���د اأن �سرحت له���م ت�سوري 
للفك���رة واالأحداث وال�سخ�سيات.. و�سرح كامران 
ت�س���وره.. كن���ت اأرقبها ب���ل اأرق���ب ردود اأفعالها.. 
وح���ني بداأت القراءة كانت متث���ل ال تقراأ.. ال�سيما 
ح���ني كانت تنادي بحنو ودعاب���ة.. على اأوالدها.. 
لت�سعرن���ا باأنها اأم حقيقية من دون اأي مالحظة من 

اأحد. 
كان بجانبي اإبراهيم ج���الل.. يرقبها مثلي ويردد 
بني ح���ني واآخر )يا�سالم(.. �س���ارت زينب واحدة 
من اأ�س���رة.. �سعيد اأفن���دي واقعًا عملي���ًا وعالقات 
ان�ساني���ة وحمب���ة اأحاط���ت باجلمي���ع.. زينب االأم 
حقًا واالأخت والراعية حق���ًا واملدللة عند اجلميع. 
واأكملن���ا ت�سوي���ر الفيل���م مبعان���اة �سعب���ة لكنه���ا 
لذي���ذة.. وعر����ص يف اأوائ���ل �سه���ر كان���ون االأول 
)دي�سم���رب( م���ن ع���ام 1957، ومل اأك���ن ببغ���داد بل 
كن���ت يف اأملانيا الدميقراطية.. عر�ص الفيلم بزهو 
وكانت زين���ب املتاألقة فيه اإبداع���ًا واقناعًا و�سدقًا 
موؤث���رًا.. و�س���ارت االأي���ام وال�سه���ور وبيني وبني 
ابراهي���م جالل، حديث اآخر لي�ص ع���ن ال�سينما بل 
يف امل�سرح.. فم�سرحيت���ي التي كتبتها يف ال�سر.. 
اآين اأم���ك يا�ساك���ر.. كان���ت خمب���اأة يف �سن���دوق 

)قا�س���ة( يف امل�س���رف اللبن���اين برعاي���ة املرحوم 
جمي���د العزاوي،، ال اأحد يدري بها غريه.. اأماًل يف 
اأن ياأتي يوم ميكن لنا اأن نقدمها فيه على امل�سرح، 
فامل�سرحية وجه من وج���وه امل�سرح ال�سيا�سي الأم 
منا�سل���ة ا�ست�سه���د ولده���ا )�ساك���ر( يف ال�سجن.. 
ولي����ص اأمامنا اأنا املوؤل���ف واإبراهيم جالل املخرج 

بطلة للم�سرحية غري"زينب«.. 
ودارت االأيام وابتعدت عن الوطن قرابة عام الأعود 
بعد ثورة 14 متوز )يوليو( 1958.. وكان امل�سرح 
ينتظر هذا احلدث وكانت )اأم �ساكر( تنتظر اإطالق 
�سراحها من )قا�سة( امل�سرف اللبناين لتجد مكانها 
عل���ى امل�س���رح، وتاألق���ت من خ���الل زين���ب واأدائها 
الف���ذ.. واأحمرت اأك���ف امل�ساهدي���ن اإعجابًا جلميع 
م���ن �س���ارك زين���ب.. ناه���دة و�سام���ي وازادوهي 
وعبد الواح���د وها�سم الطبقجل���ي وكامل ال�سفار 
وباإخراج مب���دع الإبراهيم ج���الل.. اأحمرت االأكف 
وانهمرت الدموع لر�ص يف القلوب بداية ر�سينة 
مل�سرح ال�سع���ب االأ�سيل.. وي�س���رع الزمن وزينب 
يف الطليع���ة م���ن م�سرحي���ة الأخرى وعل���ى �سا�سة 
التلفزيون تتاأل���ق مبحبة يف )ليطة( ويف ال�سينما 
ت�سي���ف اأدوارًا اأخرى بعد دورها يف �سعيد اأفندي 
يف فيل���م )اأب���و هيل���ة( ث���م )احلار����ص(.. وتتواىل 
امل�سرحي���ات: فواني�ص، النخل���ة واجلريان، متوز 
يقرع الناقو�ص، ال�سريعة، اخليط، نفو�ص، اخلان، 
اخلرابة، وغريها م�سرحيات مرحة متفائلة حلوة 
واأخ���رى �سعب���ة املرا�ص تنفي���ذًا وبحثًا ع���ن اآفاق 
اأرح���ب واأبع���د ع���ن ال�سائ���ع واملتع���ارف علي���ه.. 
فتق���ف زين���ب م���ع جمموع���ة م���ن ممث���الت فرقتنا 
امل�س���رح الفن���ي احلديث يف قمة م���ن قمم م�سرحنا 
)بيت برناردا البا( باإب���داع م�ساف من �سامي عبد 
احلميد.. ومع قا�سم حممد ومع خمرجني يتمنون 
اأن تك���ون زينب واج���دة من مبدع���ات عرو�سهم.. 
و.. و.. تغي���ب زين���ب زمنًا وا�ستم���ع ل�سوتها من 
لندن – كما اأ�سرت يف البداية- وهي تبكي بعد اأن 
�ساهدت ال�سادات يوقع �سك اال�ست�سالم- كما قالت 

وانتظ���رت وانتظرنا وانتظر م�سرحن���ا عودتها.. 
لكنها مل تعد حتى كتابة هذه ال�سطور! 

�سج���ن متوا�سع اكتبه بع���د �سنوات يف حق زينب 
الفنان���ة ال�ساخم���ة واالإن�سان���ة املنا�سل���ة، فقد كان 
�سجن���ًا موؤجاًل مل ا�ستطع ن�سره يوم فارقت احلياة 
بعي���دة عنا، قريبة من���ا! كان ذاك الي���وم ومازال.. 
كاأن���ه البارح���ة.. يازين���ب!. فيلم )احلار����ص( اأعاد 
احلدي���ث عن زين���ب بعد ال�سج���ون االأربع���ة التي 
ن�سرته���ا باعت���زاز ع���ن فنان���ة ال�سع���ب )زين���ب(.. 
فوجئ���ت بعر����ص )احلار�ص( ع���رب تلفزيون �سبكة 
االإع���الم العراقي ليل���ة الثالثاء امل�س���ادف 20 اأيار 
)ماي���و( فاحلار�ص واح���د من االأف���الم ال�سينمائية 
العراقية املمنوع عر�سه���ا ب�سبب م�ساركة فنان اأو 
فنان���ة من املعار�سة اأو من )غ���ري املرغوب فيهم(.. 
وزينب كانت واحدة م���ن املمنوعات.. وهي بطلة 
الفيل���م وكذلك قا�سم حول، ممثاًل يف الفيلم وكاتب 
ق�ست���ه.. الفيلم اأنت���ج وعر�ص ع���ام 1967.. كتب 
ال�سيناري���و واحل���وار واأخرجه خلي���ل �سوقي عن 
ق�سة لقا�سم حول كما اأ�سرت.. �سارك يف التمثيل.. 
زينب - مكي الب���دري- عبدالباقي الدوري- قا�سم 
ح���ول- �سليمة خ�سري وكرمي ع���واد- وقام باإدارة 
الت�سوير نهاد علي. وفيلم )احلار�ص( عالمة جادة 
يف م�س���ار ال�سينم���ا العراقي���ة وق���د ح���از اجلائزة 
الف�سي���ة ملهرج���ان قرط���اج ال�سينمائ���ي بتون����ص. 
وكان عر�س���ه التفاتة مهمة ك�س���ر الطوق عن اأفالم 
ومتثيلي���ات وبرام���ج كث���رية ظلت- وم���ا زالت – 

فوق الرفوف ويف املخازن املظلمة. 
حني راجعت )ال�سجون( التي ن�سرت يف جريدتنا 
)الزم���ان( ع���ن زين���ب، وج���دت اأن هن���اك قفزة يف 
ت�سل�سل احلديث عنها، ف���كان علّي اأن اأعود اإليها.. 
واأن يع���ود احلدي���ث عنه���ا م���ن جديد ي���وم مل تعد 
للع���راق بع���د �سفائه���ا واإكم���ال عالجه���ا يف لن���دن 
يف االأ�سب���وع ال���ذي قالت اإنه���ا �ستعود في���ه.. وال 
االأ�سب���وع الث���اين وال ال�سه���ر وال ال�سن���ة!.. بقيت 
اأتاب���ع اأخبارها واتتبع تنقالته���ا من بلد لبلد ومن 

م���كان مل���كان يرافقه���ا زوجه���ا الطي���ب )لطي���ف(.. 
وتباعدت امل�سافات واقربت.. وتراكمت االأحداث 
وتباينت.. و�س���ار امل�سرح من بني االأحداث املهمة 
الت���ي �سغلتن���ا حتى العظ���م، فظروف الع���راق منذ 
الثمانيني���ات وم���ا قبله���ا قلي���اًل ق���د خلق���ت ظروفًا 
ح���ادة غ���رّيت �سم���ات الكثري م���ن �س���وؤون الثقافة 
والف���ن، ب���ل غ���رّيت النا����ص يف بع����ص مواقفه���م 
ليتغرّي وج���ه جمتمع باأكمله.. كن���ا يف حدود الفن 
وامل�س���رح بالذات ن�سارع على عدة جبهات بع�سها 
معل���ن واالآخر يف ال�سر ك���ي )نبقي( جوهر احلالة 
عل���ى نقائه���ا م���ن دون خل���ل اأو انك�س���ار.. فكان ما 
كان م���ن ت�سمي���ات مل�س���رح جت���اري واآخ���ر ج���اد.. 
و�سم���د م���ن �سم���د، ليك���ون يف املوق���ع احلقيق���ي 
واالأ�سي���ل الذي ن�ساأنا فيه.. وكان���ت )زينب( على 
بعده���ا.. منوذجًا ملا كنا.. لناأت���ي بها مثاًل يحتذى 
يف الري���ادة االأ�سيل���ة.. وتاأتين���ا اأخبارها. واأزعل 
عليها اأحيان���ًا!.. واأبعث لها بر�سال���ة من )قرطاج( 
بتون����ص بي���د )�سع���د الل���ه ونو����ص( اأدعوه���ا ك���ي 
تظ���ل يف امل�سرح وجهًا وحرك���ة عراقية مع �سباب 
معه���ا يف دم�سق.. وتبك���ي!.. واأبكي اأنا عن بعد.. 
وترك�ص �سن���وات العمر وتنتقل مع زوجها لطيف 
)اىل ال�سوي���د( وياأتيني خ���رب مر�سها.. فاأبعث لها 
بر�سال���ة طويلة م�سلية متتل���ئ بالنكات والطرائف 
لكي اأجعلها تن�سرح وتفرح.. ولكي اأعيد وا�ستعيد 
�سحكتها املجلجلة التي اأحبها اجلميع.. وياأتيني 
خ���رب فرحها الكب���ري بالر�سال���ة.. ومع���ه اعتذارها 
لع���دم ا�ستطاعتها كتاب���ة رد على الر�سال���ة.. لكنها 
توؤكد رغبتها يف الع���ودة اىل العراق.. ذات يوم!. 
وننتظر كلنا ذاك اليوم لنقول لها: زينب مرحبًا بك 
بينن���ا!.. لكنها مل تعد.. فقد فارقت احلياة وحلمها 
اأن يكفنها تراب العراق.. هذا �سجن م�ساف ملا كان 
قد ن�سر.. والبد اأن نربطه ب�سجن –البدايات- فقد 
بداأت معن���ا زينب اأول مرة، حي���ث كانت البدايات 

االأوىل ل�سموخها فنانة واإن�سانة منا�سلة..
من كتاب �صخ�صيات وذكريات

زيــــنــــب..!

 مل تكن ش��جنًا واجدًا، برغم أنها كانت واحدة! واحدة غادرت العراق لتعيش الغربة يف الغربة، يف 

أكرث من بلد لتس��تقر مع )لطيف( زوجًا 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��جنًا( كبريًا 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��الم يف إرسائيل.. كام 

وصفته.. قالت: ليتني كنت عمياء.. يك ال أرى هذا املش��هد، س��ألتها وأنا أضحك مباركًا عىل س��المتها.. 

متى تعودين إلينا؟. قالت: نهاية هذا األسبوع.. أنا مشتاقة لكم وملرسحنا. يف اليوم الثاين نرشت خرب 

س��المة 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 

مثقفة وواعية بطبيعة العمل ومسؤولياته.. وأوشكنا عىل توفري أهم مانريد.. لكنَّ أمرًا واحدًا كان علينا 

الحصول عليه ليكون معنا وفق املواصفات املتصورة.. 
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عــــلــــي الـــكـــرمـــلـــي

 عواطف نعيم 

ِح�صُّ  ، كّلما اأُ ل����دّي عادة تكاد تك����ون قد تطّبَع����ت يِفَّ
ب����� الكاآب����ة اأه����رب اإىل املا�س����ي! اإىل"م�سل�سالت����ه، 
م�سرحّيات����ه، اأَفالم����ه، وُكتب����ِه«. ه����ذه امل����ّرة َهِربُت 
فمن����ذ  زين����ب«،  ال�سعب"اأو"مام����ا  �سوب"فنان����ة 
اأي����ام لي�س����ت بالقالئ����ل واأن����ا اأعتك����ف يف مطالع����ة 

م�سرحياتها، اأفالمها وما ُكتب عنها. 
الي����وم ي�سدف ذك����رى رحيل"مام����ا زينب"ال� 20. 
اأم�س����ت 20 عام����ًا من رحيله����ا عّنا. َم����رَّ عقدان وما 
زالت روحها حتاكينا بكل تفا�سيلها، كما وما زلنا 
نتذّكرها ونحنُّ الأّيامها، نحنُّ الأّيامها؛ الأّنها اأ�سدق 
فّنان����ة وقب����ل ذاك اأ�س����دق اإن�سانة ر�سم����ت �سورة 
�سعبه����ا املنا�س����ل واملكافح لنيل احل����ب، وال�سالم، 
واحلّري����ة، ف�سّح����ت بالكث����ري والكث����ري دومن����ا اأن 

ُت�سّحي ب�سيء لنف�سها.

عني على ن�شاأتها
مل يك����ن هن����اك تاأكي����د ج����ازم عل����ى حم����ل مولدها، 
فاأُخُتِل����َف يف ذل����ك بني من يقول اإنه����ا من ال�سطرة، 
وم����ن رّجحها اإىل الكوت، ومن اأخ����ذ اإىل اأّنها بنت 
احلّل����ة، ه����ذا غري ما �سمعت����ه موؤخ����رًا، اأن زينب مل 
تكن من االأماكن الت����ي ذكرت، زينب بغدادية! غري 
اأن كل تلك االختالفات تتفق اأن عام 1931 هو عام 

والدتها. 
الكرمي"وُعِرَف����ت  عب����د  باإ�سم"فخري����ة  ُوِل����َدت 
ب�ِ"زينب"اإ�سمه����ا الفني. انتم����ت للنا�ص وهمومهم 
منذ نعوم����ة اأظفارها، فاأَم�َس����ت �سيوعية االنتماء، 
مّية الفكر. حت����ى اأنها ذهبت  ي�سارّي����ة اله����وى، تقُدّ
�سلم����ان  زارت"يو�س����ف  حي����ث  الك����وت  ل�سج����ن 
العراق����ي  ال�سيوع����ي  احل����زب  يو�سف"موؤ�س�����ص 

واملع����روف باإ�سم����ه احلركي"فهد«. فه����د الذي قال 
عنه����ا حينما هتفت �سد اأعداء ال�سعب العراقي:"ال 

ف�ص فوك يا اإبنة الرافدين«. 
در�ست اللغة العربية يف كلية االآداب بدار املعلمني 
العالية )جامعة بغ����داد حاليًا( وتخرجت منها عام 
1952، لتزاول عملها كتدري�سية يف غري ما مدر�سة 
وغ����ري ما حمافظة )كون احلكومة كانت تنقلها من 
مدر�سة الأُخرى ب�سّبة مواقفها ال�سيا�سية النبيلة(، 

هذا غري ف�سلها الأكرث من مّرة. 

بداية الرحلة الفنّية 
كانت البداية يف ن�سف اخلم�سينيات الثاين حينما 
�سط����ع جنمه����ا الأول م����ّرة يف �سماء الف����ن العراقي 
ال�سينمائي"�سعي����د  الفيل����م  دور"فهيم����ة"يف  يف 
مت  ح�سني"بعدم����ا  اأفندي"للمخرج"كام����ريان 
اختياره����ا م����ن بني 10 ممث����الت تقّدم����ن لالختبار 
الأداء ال����دور. ومن����ذ ذاك ابتدت امل�س����رية احلافلة، 
حي����ث اأعقبت����ه بالعدي����د والعديد م����ن امل�سرحيات 

وكذلك االأفالم. 
يف جعبته����ا خزين ال يقّدر بثمن من االأعمال املهّمة 
التي مار�ستها، منها م�سرحيات"النخلة واجلريان، 
اين اأم����ك يا �ساك����ر، االأم، مت����وز يق����رع الناقو�ص، 
اخلرابة، نفو�ص، اخل����ان، دون جوان«، باالإ�سافة 
اىل"اأه����اًل باحلي����اة، ر�سال����ة مفق����ودة، الب�ستوكة، 
ال�سريع����ة، ثورة املوت����ى، �سواليف يا لي����ل، �سفاه 
حزين����ة، وبغ����داد االأزل بني اجل����د والهزل"اأما عن 
ال�سينم����ا، فاإ�ساف����ة اىل"�سعي����د اأفندي"مّثل����ت يف 
فيلمني اآخري����ن اأولهما"اأب����و هيلة"باال�سراك هو 
و�سلف����ه م����ع الفن����ان الرائد"يو�س����ف العاين"اأم����ا 

فيلم"احلار�ص"للمخرج"خلي����ل  فه����و  ثانيهم����ا 
�سوقي"حي����ث حاز عل����ى جائزة"مهرج����ان قرطاج 

الذهبية«. 

»الأم"و"فنانة ال�شعب«
اأّما عن"االأم"فكانت تعرف بني اأو�ساط امل�سرحيني 
وقتئ����ذ ب�ِ"مام����ا زين����ب"اأو"االأم«؛ ذل����ك الأدواره����ا 
املعروف����ة يف هذا ال�سياق، َك����� دور )االأم اخلبازة( 
يف م�سرحي����ة )النخل����ة واجل����ريان(، ودوره����ا يف 
م�سرحيت����ي"االأم"و"اأين اأمك يا �ساكر«، ف�ساًل عن 
دور )اأُم عب����د( يف فيلم"احلار�����ص«. وه����و يت�س����ل 
اأي�س����ًا برعايتها للفنانني ال�سب����اب بعد هجرة عدد 
كب����ري من امل�سرحيني العراقيني نهاية ال�سبعينيات 

وبداية الثمانينيات.
اأّم����ا يف م����ا يخ�ص"فنان����ة ال�سع����ب«، فيع����ود ذل����ك 
اأم����ك يا�ساكر"الت����ي  اإىل م�سرحيته����ا االأوىل"اإين 
دام عر�سه����ا دون توق����ف ل�)�سه����ر وثالثة اأيام( يف 
العر�ص االأول لها، وِل� )ثالثة اأ�سابيع( يف العر�ص 
الث����اين له����ا يف الع����ام الت����ايل، وهذا الرق����م يعترب 
يف حينه����ا اأط����ول مدة عر�����ص مل�سرحي����ه تقّدم يف 
العراق. الق����ت امل�سرحية انبه����ارًا غري عادي حتى 

على م�ستوى رجال امل�سرح اآنذاك.
 تذكر"زينب"باعت����زاز كي����ف اأن قي����ادة )ثورة 14 
متوز( ق����د �ساه����دت امل�سرحية وج����اءوا ليحّيوها 
خل����ف الكوالي�����ص، وتذكر اأي�س����ًا اأن"�س����الم عادل 
وح�س����ني اأب����و العي�ص"واآخرين م����ن قيادة احلزب 
هنئوه����ا على اأدائه����ا يف امل�سرحية، وت�سف بتاأثر 
اأول لقاء به����ا ب�"يحيى فائق"فتقول:"جاءين واأنا 
خلف امل�س����رح بعد العر�����ص، رجل اأ�سي����ب، وجثم 

عل����ى االأر�ص واأخذ بيديه قدم����ي، واأنا يف مالب�ص 
اأم �ساك����ر، فارتعبت وحاولت اأن ا�سحب قدمي، اإال 
اأن����ه اأ�س����ر وقال يل اإن����ه يفعل هذا تقدي����رًا منه الأم 

�ساكر التي هي رمز لكل اأم عراقية منا�سلة«.
 ب����رزت زينب ب�سرع����ة الربق بعد ه����ذا العمل، كما 
اإذ اأحدث����ت"اين  مل ت����ربز اأي ممثل����ة م����ن قبله����ا، 
اأم����ك يا�ساكر"�سج����ة اإعالمية كب����رية يف ال�سحف 
واالإعالم ح����ول امل�سرحية وحوله����ا كممثلة، حتى 
واأ�سدقاءه����ا  ال�س����ارع ومعارفه����ا  النا�����ص يف  اأن 
اأخ����ذوا يلقبونه����ا )باأم �ساك����ر( واأطل����ق عليها بعد 

اأدائها لهذا الدور لقب"فنانة ال�سعب«.

اأول خمرجة عربية!
الرائ����دة  اأن  اإىل  املراج����ع  بع�����ص  ت�س����ري 
اأعمدة"فرق����ة  م����ن  كان����ت  امل�سرحية"زينب"الت����ي 
امل�سرح الفني احلدي����ث"يف العراق التي يراأ�سها 
اأب����رز  وم����ن  الع����اين،  يو�س����ف  والكات����ب  الفن����ان 
الفنان����ات فيها اىل جانب زميلته����ا الراحلة"ناهدة 
كتب����ت  اإذ  عربي����ة؛  خمرج����ة  اأول  ه����ي  الرم����اح«. 
م�سرحي����ة بعن����وان"زواج باالإك����راه«، واأخرجتها 
وطالب����ات  معلم����ات  م����ن  نخب����ة  م����ع  ومّثلته����ا 
مدر�سة"الرمادي"للبنات عام 1953، كما اأخرجت 

فيما بعد م�سرحية"دون جوان"ملوليري. 

ن�شالها وعنف احلكومات 
حياتها مملوءة بال�سغوط وامل�سايقات ال�سيا�سية 
م����ن عن����ف اىل ف�س����ل و�سجن وم����ا �ساب����ه، فهي قد 
ُف�سل����ت م����ن عمله����ا التدري�س����ي ومل تت����م اإعادته����ا 
اإال بع����د ث����ورة 1958. تل����ك الث����ورة الت����ي ف����ور 

�سماعه����ا بها �سارعت للخ����روج اإىل ال�سارع. وعلى 
مقربة م����ن اأحد مراك����ز ال�سرطة اعتل����ت عربة اأحد 
اأو  اأح����د اجلن����ود  باعة"ال�سلغم"واعتم����رت قبع����ة 
ال�سرط����ة وراحت تهتف وته����زج للثورة. فتجمعت 
حوله����ا الن�سوة وبداأ التجمع يكرب �سيئًا ف�سيئًا يف 

حت�سد �سعبي قلَّ مثيله.
ا�سط����رت بعد انق����الب �سب����اط 1963 اإىل االختفاء 
يف كرد�ستان مل����ّدة زادت عن ال�سنة حتى نهاية عام 
1964، لكن مل تت����م اعادتها اىل وظيفتها حتى عام 
1968. بع����د ذل����ك تعر�س����ت لكثري م����ن امل�سايقات 
و�سل����ت اىل منعه����ا م����ن الكتابة وحت����ى من دخول 
االإذاعة والتلفزيون؛ مما ا�سطرها اىل �سلك دروب 

املنايف نهاية ال�سبعينيات.

ال�شمود يف الغربة
ع����ام 1979 غ����ادرت الع����راق لتعي�����ص يف املن����ايف 
متنقل����ة  من بل����د الآخر، فحّط����ت يف بلغاريا. ومنها 
�ساف����رت اإىل اليم����ن، وعمل����ت يف وزارة الثقاف����ة 
اليمني����ة، ون�سط����ت يف مي����دان امل�سرح م����ن جديد، 
وب����ادرت بتاأ�سي�����ص فرق����ة م�سرحي����ة باإ�سم"فرق����ة 
رئا�س����ة  وتول����ت   .1980 ال�سداقة"ع����ام  م�س����رح 
الفرق����ة. ون�سط����ت ه����ذه الفرق����ة وقدم����ت باك����ورة 
اأعماله����ا ب�«مغامرة راأ�ص اململ����وك جابر"وقّدم هذا 
العم����ل مبنا�سب����ة يوم امل�س����رح العاملي ع����ام 1981 
ليحظ����ى باإعج����اب املتتبع����ني وبتقدي����ر ا�ستثنائي 
م����ن قبل جلنة التحكيم بعيدًا ع����ن مناف�سة االأعمال 

اليمنية. 
ويف مطل����ع الثمانيني����ات، انتقل����ت الفنانة الراحلة 
اإىل دم�س����ق لت�سع جتربتها وخربتها حتت ت�سرف 
فرق����ة باب����ل امل�سرحي����ة التابع����ة لرابط����ة املثقف����ني 
الدميقراطي����ني العراقي����ني، واأدت دور البطولة يف 
الزبي����دي  فائ����ز  م�سرحية"ق�سم����ة واحللم"تاألي����ف 
واإخ����راج �سالم ال�سك����ر. ف�ساًل ع����ن م�ساركتها يف 
م�سرحية"اململك����ة ال�سوداء"الت����ي قدم����ت يف ليبيا 

مبهرجان النهر العظيم امل�سرحي. 
غ����ادرت زين����ب دم�س����ق  الت�سعيني����ات،  يف مطل����ع 
وا�سل����ت  هن����اك  وم����ن  ال�سوي����د،  اإىل  متوجه����ة 
عطاءاتها امل�سرحية وكان لها دور كبري يف مّل �سمل 
الفنان����ني العراقي����ني، وقدمت اأعم����ااًل تليق ب�سمعة 
الفن����ان العراق����ي، وعرّبت ع����ن معانات����ه وعذاباته 

داخل الوطن وخارجه. 

توثيق مل�شريتها
يف   )1998 اآب/   /13( يف  رحل����ت  الت����ي  زين����ب 
ال�سوي����د بعيدًا عن الوطن ال����ذي حلمت اأن يكفنها، 
كان����ت مثقف����ة م����ن ط����راز جي����د، اإذ كتب����ت الق�س����ة 
اخلم�سيني����ات  �سح����ف  يف  ون�سرته����ا  واملق����االت 
باأ�سماء م�ستعارة، م����رة باإ�سم"زينب"ومرة اأخرى 

باإ�سم"�سمرية الفقراء«.
كل تل����ك امل�س����رية الزاخ����رة بالعط����اء الت����ي اأ�س����اد 
به����ا الكث����ري، حت����ى اأن وزي����رة الثقاف����ة ال�سوري����ة 
ال�سابقة"جناح العطار"يف )منت�سف الثمانينيات( 
قالت عن زينب:"اإنها ت�ستحق اأن تكون  املوقع الذي 
اأن����ا فيه"كان البد م����ن اأن توّثق م�سريتها، ويف ذلك 
ق����ام املخرج"طارق ها�سم"يف عم����ل فيلم ت�سجيلي 
ع����ن حياتها، كما اأّل����ف عنها"را�سد خلو�سي"مطلع 
ه����ذا الع����ام كتاب����ًا يبح����ث يف حياته����ا االإجتماعية 

والفنية حمل عنوان"زينب.. فنانة ال�سعب«.
لق����د عززت"ماما زينب"كث����ريًا من ثقته����ا بنف�سها، 
وال�سع����ور بالرفعة وال�سموخ وال�سمو التي الزمت 
�سخ�سيته����ا حت����ى وفاته����ا، وظل����ت وفّية ملث����ل )اأم 
�ساكر( البطولية التي تقم�ستها يف حياتها العادية، 
وه����ي يف الواقع رغم ث����راء تاريخها الفني احلافل 
باالأعم����ال امل�سرحي����ة املهمة، وتن����وع ال�سخ�سيات 
الت����ي اأدته����ا ط����وال 45 عام����ًا يف امل�س����رح، اإال اإنها 
بقي����ت للنهاي����ة معت����زة باأدائه����ا له����ذه ال�سخ�سية، 
كاأنه����ا مل توؤد يف حياتها �س����وى �سخ�سية"اآين اأمك 
ي����ا �ساكر"لرمبا ا�ستم����دت يف اأواخ����ر اأيامها وهي 
ت�س����ارع ال�سرطان �سر القوة يف مواجهته من هذه 

ال�سخ�سية الراجيدية.

فخري���ة عبد الك���رمي واملعروف���ة با�سم"زين���ب«، ول���دت يف مدينة 
الك���وت ع���ام 1931 و�س���ط عائلة كب���رية يعيلها موظ���ف حكومي، 
ا�ستحق���ت زينب بجدارة لق���ب فنانة ال�سعب بع���د �سوطها الطويل 
احلاف���ل بالعطاء، يف العراق وحتى بعد مغادرتها له، �سطع جنمها 
بعد تاأديتها لدور"فهيمة"يف فيلم"�سعيد اأفندي"للمخرج كامريان 
ح�سن���ي، وبعده���ا يف م�سرحية »اآين اأمك يا �ساك���ر« للفنان يو�سف 
الع���اين، فكانت حدي���ث ال�سحافة والو�سط���ني الثقايف والفني يف 

اأواخر ال�سبعينيات.
قدم���ت اأول م�سرحي���ة لفرق���ة امل�س���رح الفن���ي احلدي���ث »اآين اأم���ك 
يا�ساك���ر«، وقد دام عر�سها من دون توقف �سهرًا كاماًل وثالثة اأيام 
يف العر����ص االأول له���ا، وثالثة اأ�سابي���ع يف العر�ص الثاين لها يف 
العام التايل، وهذا الرقم يعد يف حينها اأطول مدة عر�ص مل�سرحية 

تقّدم يف العراق.
عواط���ف نعيم الت���ي �سّيفتها الدار للحديث ع���ن زينب قالت »نحن 
اإذ نحتف���ي بزينب فنحن من خاللها نحتف���ي بقامات عراقية كبرية 
م�ست واثق���ة وقوية، وحا�سرة وهنا ن�ستع���ري من يو�سف العاين 
جملت���ه ال�سه���رية وهو يخاطب فهيمة يف �سعي���د اأفندي يف عودته 
اىل البي���ت ثم���اًل وه���ي تعاتبه فيق���ول »ا�سعدي عل���ى �سلم الهوى 
فاأن���ت الطبي���ب واأنت الدوا«، بع���د عر�ص الفيلم كان���ت تلك املفردة 
ترّدد يف ال�سارع العراقي، واعتقد اأنها اكرث اجلمل التي ا�ستعملها 

الرجال للتغّزل بن�سائهم يف تلك الفرة«.
زين���ب م���ن عائل���ة عراقي���ة متن���ورة كان لديه���ا اأخ ميول���ه اأممي���ة 
�سيوعي���ة، وكان فنانًا و�سينمائي���ًا وهو املخرج طارق عبد الكرمي، 
وقد تاأث���رت به كثريًا، فكان���ت منا�سلة، وتكتب ال�سع���ر، والق�سة، 
واأحيان���ًا باأ�سم���اء م�ستع���ارة كان اأحده���ا ا�سم زينب، ل���وال زينب 
واأمثاله���ا من املوؤ�س�س���ات والرائدات يف امل�س���رح العراقي، ما كان 
لن���ا اأن نك���ون، هم من جعل االآخر ينظ���ر اىل الفنان العراقي نظرة 
فيها احرام وتبجيل وحمبة، فالفن كان ي�سم نخبة من املنا�سلني 

االأقوي���اء، اأ�سح���اب املب���ادئ والثوابت، عندما كان���ت تعمل مبهنة 
التدري����ص مل تتوافق اأفكارها مع ال�سلطة، فتم نقلها من الكوت اىل 
مدين���ة العمارة، ومن ثم اىل الرمادي وم���ن ثم اىل ال�سطرة، لكنها 
مل تياأ����ص اأو ت�ست�سلم، فلم يتحم���ل امل�سوؤولون قدرتها و�سجاعتها 

واإ�سرارها فتم ف�سلها بعد ذلك«.
زين���ب مل حت�س���ل على جائزة وه���ي داخل الع���راق، لكنها ح�سلت 
عليه���ا يف ي���وم امل�س���رح العامل���ي ع���ن دوره���ا يف م�سرحية"بي���ت 
برناردا البا«، حيث كانت تلعب �سخ�سية برناردا، ومل تفرحها ومل 

تقبل بها الأنها جاءت متاأخرة ح�سب ما ذكرت »نعيم«.
ه���ي اأم لكل زمالئها رقيق���ة �سفافة، لكنها يف مواقف احلزم والقوة 
والن�س���ال كان���ت �سر�سة، مل تكن ام���راأة اعتيادية وه���ذا ما منحها 
جم���ااًل اآخ���ر، ناهيك عن جم���ال وجهها، قدمت دوري���ن متناق�سني، 
فف���ي فيلم"احلار�ص"تق���ّدم دور اأرمل���ة جميل���ة جريئ���ة، اأم���ا يف 
فيلم"�سعي���د اأفندي"فهي املراأة اخلجول���ة الب�سيطة وكانت يف كال 

الدورين مقنعة جدًا«.
اأ�س�س���ت زينب فرقة م�سرحية يف دم�س���ق باإ�سم »بابل« وكانت اأول 
اأعمالها م�سرحية"احل�سار"من تاألي���ف عادل كاظم، ويف منت�سف 
ع���ام 1991 �سّكل���ت فرقة"�سومر"امل�سرحية م���ن الهواة واختريت 
زين���ب مديرة فني���ة لها.. باك���ورة اأعماله���ا كانت يف ي���وم امل�سرح 
العامل���ي يف م�سرحية »�س���ور �سعبي���ة و�سورة"وهي م���ن تاأليفها 
وا�ستم���ر العر����ص لثالث لي���اٍل متتالية، ا�ساف���ة اىل ن�ساطاتها يف 
اليم���ن ويف ال�سويد، حي���ث اأ�س�ست فرق���ًا م�سرحية قّدم���ت اأعمااًل 

مهمة للم�سرح العراقي.
زينب تركت اأثرًا كبريًا يف الذاكرة اجلمعية، فعلينا اأن نحّيي هذه 
الرم���وز يف مثل تل���ك االأُ�سبوحات، واملنتدي���ات، فهناك الكثري من 
الفنان���ني املوجودين بيننا اليوم وحمتاج���ني لالهتمام، وت�سليط 
ال�س���وء عليهم، حمتاجني مل���ن يربت على كتفه���م وي�سعرهم بقيمة 

ما قّدموه للفن والوطن.

»ماما زينــب«.. عقدان علــى الرحيل 
وما زالت"فنانة الشعب" ُتحاكينا!

 زينــب فنانة مناضلــة غّيرت 
نظرة المجتمع للفنان
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ـــن  ـــي ـــس ـــــن ح ـــــس ـــــح م

ــــــــــــــــالح هــــــاشــــــم ف

يف الع����ام 1957 كن����ت اأعم����ل يف جري����دة ال�سع����ب 
يف العهد امللك����ي حمررًا وكاتب حتقيق����ات، منذ اأن 
التحق����ت باجلري����دة خريف ع����ام 1956 اإ�سافة اىل 
حترير �سفحة املراأة، حيث كنت اكتب مقاالت تدعو 
اىل حرية املراأة ومنحه����ا حقوقها با�سم ن�سائي هو 

]اأحالم البدري[. 
يف اأح����د مق����االت اأحالم الب����دري، اأ�س����دتُّ ب�سجاعة 
معلم����ة يف احلل����ة، قراأت �سك����وى ن�سرناه����ا للفنان 
ال�سدي����ق الراحل يو�سف العاين، م����ن قلة العن�سر 
الن�سائ����ي يف ف����ن التمثيل، م����ا دعاه����ا اإىل مكاتبته 
مدفوع����ة بحبه����ا لهذا الف����ن ومت اختياره����ا لبطولة 
فيلم"�سعي����د اأفندي"م����ن ب����ني ع�س����ر ن�س����اء تقدم����ن 

لالختبار.
بع����د ن�س����ر املق����ال باأي����ام، ج����اءت اىل مكتب����ي يف 
اجلري����دة امراأة بعباءة اأهل اجلن����وب، قيل يل اإنها 
تري����د مقابلة اأحالم البدري، واإن ا�سمها فخرية عبد 
الك����رمي. جاءت"زينب"لت�سكر اأح����الم البدري على 
املق����ال الذي كتبته م�سيدًا ب�سجاعة املعلمة )فخرية( 
متخطي����ة كل القيود التي كان املجتمع يفر�سها على 

الن�ساء.
ومنذ ذل����ك اللقاء توطدت �سداقتن����ا �سنوات عديدة 
اىل اأن هاج����رت من العراق مرغم����ًة ب�سبب ن�ساطها 

ال�سيا�سي.
ول����دت الفنانة فخرية عبد الكرمي )زينب( يف ق�ساء 
ال�سط����رة عام 1931، وعمل����ت معلمة يف احللة قبل 
اأن )تف�س����ل( قب����ل ث����ورة 14 مت����وز 1958 ب�سب����ب 

ن�ساطها ال�سيا�سي.
وظّل����ت زين����ب تاأتي م����ن احللة، ت�سك����و يل همومها 
وحتك����ي يل عن تطلعاته����ا يف جمال الف����ن، وكانت 
تر�س����ل يل ر�سائل معنونة اىل اأح����الم البدري، كما 
يف ه����ذه ال�س����ورة الت����ي كتب����ت عليه����ا اإه����داء"اىل 
وتقديري"وق����د  اعجاب����ي  م����ع  اأح����الم  العزي����زة 
تاأمل����ت هي كث����ريًا الإهمالها يف حف����ل العر�ص االأول 
لفيلم"�سعي����د اأفن����دي"اإذ اأن خم����رج الفيل����م كامران 
ح�سني، قّدم زوجته االأجنبية عليها ومل يكن الفنان 
يو�س����ف العاين موجودًا، اإذ اأن����ه ترك العراق بعيدًا 

عن مطاردات رجال االأمن.
وبع����د فيلم"�سعي����د اأفندي"قام����ت ب����دور البطول����ة 
يف م�سرحي����ة"اآين اأم����ك ي����ا �ساكر"للفن����ان الرائ����د 
ال�سحاف����ة  حدي����ث  فكان����ت  الع����اين،  يو�س����ف 
تتج����ه  اأن  وقب����ل  والثقافي����ة.  الفني����ة  واالأو�س����اط 
للتمثي����ل، كانت لها حماوالت يف كتاب����ة ال�سعر، بل 

ون�س����رت بع�سًا من تلك االأ�سع����ار باأ�سماء م�ستعارة 
منها"زينب"و«�سمرية الفقراء«.

ان�سم����ت زين����ب اىل فرق����ة امل�س����رح احلدي����ث وهي 
الفرق����ة التي كانت ت�سم خرية فن����اين امل�سرح، مثل 
يو�س����ف العاين واإبراهيم ج����الل وغريهما، واأ�سند 
اإليه����ا دور )اأم �ساك����ر( يف م�سرحي����ة )اآين اأم����ك ي����ا 
�ساكر(، وحتت اإ�سراف املخرج اإبراهيم جالل الذي 

اأبدى اإعجابًا وحتم�سًا الأدائها امل�سرحي.
وكن����ت يف ذل����ك الوق����ت اأزور ب�س����كل دائ����م الفرق����ة 
واأ�ساهد متريناتها، حتى اأنهم اعتربوين ع�سوًا فيها 
دون اأن اأمّث����ل، وكنت بالطبع اأح�سر كل م�سرحيات 
الفرقة وبخا�سة تلك التي كانت"زينب"متّثل فيها.

ويف �سي����ف عام 1959 ح�س����رت يف فيينا مهرجان 
ال����ذي �س����ارك في����ه 18  ال�سبيب����ة العامل����ي ال�ساب����ع 
األ����ف �س����اب و�سابة م����ن 112 دول����ة بينه����ا العراق، 
وكانت"زينب"هن����اك اأي�سًا، وكن����ا نلتقي يف معظم 
االأي����ام ومعن����ا الفنان����ة اآزادوهي، ويف تل����ك االأيام 
عرف����ت زينب عن ق����رب وتعرفت على نب����ل و�سهامة 
تل����ك االإن�سان����ة العظيمة، وق����د التقط����ت الكثري من 
ال�سور يف �سوارع فيينا ومعاملها البديعة بكامرتي 

املتوا�سعة جدًا.
وعندما ترك����ت العراق م�سطرة كما قالت يل، بقيت 
اتابعه����ا مبا�س����رة اأو ع����ن طري����ق االأ�سدق����اء �سواء 
عندم����ا اأقامت يف الكوي����ت اأواًل، ثم لن����دن فبلغاريا 
ث����م عدن، حي����ث اأ�س�ست هناك فرق����ة م�سرحية با�سم 

)فرقة ال�سداقة(.
يف ع����ام 1981 انتقل����ت اإىل دم�سق، حي����ث اأ�س�ست 
فرق����ة )بابل( امل�سرحية. وترك����ت ال�سام عام 1990 
اإىل  انتقل����ت  هن����اك  وم����ن  بلغاري����ا  اإىل  متوجه����ًة 
ال�سويد، حيث عا�ست حت����ى رحيلها عام 1998 اإثر 

مر�ص ع�سال.
بعد وفاتها كتبت مقااًل ذكرت فيه اأن زينب"�سخ�سية 
وطني����ة ف����ذة، اأوقفت حياته����ا وفّنها خلدم����ة ق�سية 
ال�سع����ب والوطن من����ذ �سباها وحت����ى اآخر يوم من 
حياتها املليئة بالعطاء، على الرغم من كل امل�ساعب 
التي جابهتها، من ف�سل، وت�سريد واختفاء و�سجن 

واغراب عن الوطن«.
يتذك����ر ابن����اء جيلن����ا اأدوار زين����ب يف م�سرحي����ات 
]النخل����ة واجلريان[ و]اآين اأمك ي����ا �ساكر[ و ]متوز 
يق����رع الناقو�ص [ و ]اخلرابة[ و]نفو�ص[ و ]اخلان[ 

و]دون ج����وان[ والعدي����د من امل�سرحي����ات االأخرى، 
والت����ي اأعطت فيها كل ما ت�ستطي����ع، موؤمنة بر�سالة 
الفن����ان امللت����زم بق�ساي����ا �سعب����ه ووطن����ه وق�ساي����ا 

االإن�سانية جمعاء.
ومل يقت�سر دور الفقيدة زينب على امل�سرح فقط، بل 
كان لها دور ري����ادي يف ال�سينما منذ اخلم�سينيات، 
حي����ث �سارك����ت، وب����اأدوار مهم����ة يف فيل����م ]�سعي����د 
اأفن����دي[ و فيل����م ]اأب����و هيلة [ باال�س����راك مع الفنان 
الكب����ري يو�سف العاين، كما قامت بدور البطولة يف 
فيلم ]احلار�ص[ ال����ذي اأخرجه الفنان خليل �سوقي، 
الذهبي����ة.  قرط����اج  ن����ال جائ����زة مهرج����ان  وال����ذي 
وباالإ�سافة اإىل ن�ساطها امل�سرحي وال�سينمائي، فقد 
كتبت العدي����د من امل�سرحيات لالإذاع����ة والتلفزيون 
كان منه����ا ]ليطة[ و]الربح واحلب[ و]حتقيق مع اأم 

حميد بائعة االأحذية[ والعديد غريها.
زينب كان لها دور ريادي يف خدمة ال�سعب و�سيظل 
ا�سمها بارزًا مع اللقب الذي ت�ستحقه بجدارة ]فنانة 

ال�سعب[.
هذا املقال ماأخوذ من �صفحة الكاتب
يف الفي�صبوك

هل يع���رف اجلي���ل اجلدي���د فنانة الع���راق االأوىل 
زينب؟ رمبا �سمع���وا عنها. لكن زينب مل تكن ممن 
ميططن ال�سفاه و يبالغن بامل�ساحيق على ال�سا�سة 

من اأجل مزيد من االأنوثة. 
كان���ت جميل���ة مبواقفه���ا االن�ساني���ة والوطني���ة. 
ورائ���دة يف زم���ن كان ي�سع���ب عل���ى فت���اة ب�سّنها 
اأن تقتح���م امل�سرح وال�سينما ومن ث���م التلفزيون. 

وكانت ابنة بارة ل�سعبها. 
جمعن���ي بها عم���ل تلفزيوين م���ن �سخ�سيتني فقط 
يف ع���ام 1976. عنوان���ه: )و�سي���ة اأم �سع���د( ع���ن 
ق�سة لغ�سان كنفاين واإخراج ح�سن ح�سني. دخلنا 
في���ه مهرجان فل�سطني الثاين الذي اأقيم يف بغداد. 

فكان له تقدير مميز على االإخراج والتمثيل. 
و يل معه���ا ذكري���ات كثرية.. زميل���ة ورفيقة درب. 
واآخ���ر اأيامن���ا يف الع���راق كنا مع���ًا و معنا زوجها 
وزارة  يف  م�سرحي���ني  م�سرف���ني  �سال���خ  لطي���ف 
الربي���ة. والعي���ون حتا�سرن���ا وحت�س���ي علين���ا 

اأنفا�سنا. 
ويف مرثيتي له���ا التي قراأته���ا يف اأربعينيتها هنا 
يف لن���دن. ا�ستح�س���رت م�ساه���د يف بيته���ا. حيث 
كن���ت اأبي���ت اأحيانًا تفادي���ًا لزّوار اللي���ل يف بيتي. 
وكانت ه���ي االأخرى مراقبة.. فكنا ن�سع م�سرحية 
عل���ى الطاولة لكي نتحجج ب���اأن اجتماعنا من اأجل 

مناق�سة عمل م�سرحي. 
و كان رج���ال االأم���ن ياأتون فج���اأة. ويجل�سون بال 
كالم �س���وى التحدي���ق يف الوجوه م���ن اأجل اإثارة 
الرع���ب. ث���م يخرج���ون بع���د اأن يربك���وا الهواء.. 
ليعاودوا اقتحامهم يف ليلة اأخرى. من اأجواء تلك 

االأيام اغرف���ت ع�سب الق�سيدة. ومل���ا ت�سللت اىل 
الكويت وب�سحبت���ي امللحن الراحل كمال ال�سيد.. 
افتعل���ُت برقي���ًة ع���ن ل�س���ان �سقيق���ة لطي���ف �سالح 
)زوح زين���ب( تخربه فيها ب���اأن والدته )مقيمة يف 
الكوي���ت( قد توفيت مو�سي���ًة باأن ال تدفن من دون 
ح�س���ور ولدها لطي���ف. وق���د اأّدت الربقي���ة هدفها 

وا�ستطعت اإخراج لطيف اىل الكويت. 
الب���اب  لطي���ف  عل���يَّ  ط���رق  ماط���ر،  م�س���اء  وذات 
ليخ���ربين، ب���اأّن زين���ب و�سل���ت وتري���د روؤيت���ي 
وه���ي يف ال�سي���ارة. وكانت قد عان���ت من �سعوبة 
احل�س���ول على موافقة �سفر حتى حتججت بعالج 
عينيه���ا يف اخل���ارج. خرج���ت م�سرع���ًا اإليه���ا ومل 
ت�س���اأ اأن تدخ���ل �سكن���ي الأن �سديق���ًا ال تعرف���ه كان 

ي�ساطرين ال�سكن. 
قال���ت يل: يا فالح.. م���رًة قراأْت يل عّراف���ٌة غجريٌة 
كّف���ي واخربتن���ي باأنني اأم���وت غريب���ة. واأظن اأن 
حد�سه���ا حتقق،  فه���ذه الهجرة لن اأع���ود منها اىل 

العراق. 
قلب���ُت احلديث اىل طرفة م���ن اأجل تخفيف املوقف 
وتندرن���ا على م���ا اأ�سابنا و�سخرنا م���ن �سعوذات 
امل�سعوذي���ن.. وتفاءلنا بالرج���وع. ثم تكرر لقاوؤنا 
م���رات يف الكويت قب���ل اأن 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 اأعوام طويلة. 
لك���ن نبوءة العرافة الغجري���ة.. حتققت بعد ذلك.. 
ليواري ثلج ال�سويد فنانة منا�سلة �سّحت بحياتها 

من اأجل وطن مل يوفر لها قربًا يف تربته الدافئة.

في ذكــرى )فنانة الشــعب(

خالل عميل الصحفي 60 عامًا، 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 13 آب 1998، توفيت 

فنانة امل��رسح الكبرية"زينب"قبل 20 عامًا 

مهاجرة يف السويد.

هل يعــرف الجيل الجديد 
من هي زيـنـب ؟

الراحلة زينب مع كاتب املقال



ذيـــب  عـــبـــد  ـــق  ـــام ن   

يف«ال�سب����اح  ن�س����ر  جمي����ل  مق����ال  يف 
عن����وان  حت����ت  اأ�سابي����ع  الثقايف"قب����ل 
)الريادة الن�سائية يف التاأليف امل�سرحي 

بالع����راق( حت����دث فيه الكات����ب عواد علي 
ع����ن رائدتني م����ن رائدات الكتاب����ة امل�سرحية 

اخلزرج����ي  عاتك����ة  ال�ساع����رة  هم����ا  الع����راق  يف 
والفنان����ة زين����ب، فاأما اخلزرج����ي، كما يق����ول الكاتب، 

فق����د كتبت م�سرحي����ة »جمنون ليلى« حني كان����ت طالبة يف دار 
املعلم����ني العالي����ة الع����ام 1945، وق����ام باإخراجه����ا بعد ذل����ك املخرج 

ال�سينمائ����ي العراق����ي كامل الع����زاوي، وعر�ست الع����ام 1947 يف 
بغ����داد. واأم����ا الرائ����دة الثاني����ة م����ن رائ����دات الكتاب����ة امل�سرحية، 
فه����ي الفنانة العراقي����ة فخرية عبد الكرمي، الت����ي ا�ستهرت با�سم 
)زين����ب( فاإنها كتب����ت م�سرحية بعن����وان )زواج باالإكراه( العام 
1953، ولكن الالفت للنظر يف هذه املعلومة املهمة، اأن الفنانة 
زين����ب مل تكتب هذه امل�سرحية اأو تخرجها يف العا�سمة بغداد 
مثاًل، بل اإنها كتبتها واأخرجتها يف مدينة الرمادي، حني كانت 
تعمل مدر�سة هناك، وقد ذك����ر الكاتب باأنها اأخرجتها ومثلتها 
م����ع نخبة من معلم����ات وطالب����ات مدر�سة )الرم����ادي( للبنات 
الع����ام 1953، والأن املق����ال مل يذك����ر ا�سم املدر�س����ة بالكامل اأو 
املرحلة الدرا�سي����ة التي متثلها اإن كانت ابتدائية اأو متو�سطة 
اأو ثانوية، فلنا اأن ن�ستقرئ منه ومن معرفتنا بخريطة املدينة 

الربوية، باأن املدر�سة ه����ي ثانوية الرمادي للبنات رمبا، ذلك 
اأن اإخ����راج م�سرحي����ة ومتثيلها ال يتم اإال من قب����ل طالبات بعمر 

مع����ني ولي�ص يف مدر�سة ابتدائية اأو متو�سط����ة، كذلك فاإن ثانوية 
الرمادي للبنات تعد م����ن املدار�ص العريقة يف مدينة الرمادي، وهي ما 
زال����ت معروفة لالآن، يف متيزها ب����ني مدار�ص املحافظة، ولنا اأن نتخيل 
فق����ط تل����ك اللحظ����ة احل�سارية الفارق����ة يف تاريخ املدين����ة التي رمبا ال 
يت�س����ور من ال يعرفها باأنها كان����ت هي نف�سها م�سرحًا لعر�ص 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 �سيئًا عن فن امل�سرح، 
كذل����ك والأن احلديث ع����ن امل�سرح والريادة امل�سرحية ف����ال ي�سعنا اإال اأن 
نذك����ر اأي�سًا عمل اإح����دى رائدات امل�سرح العراق����ي الكبريات يف مدينة 
الرم����ادي يف بداي����ات �سبعينات الق����رن املا�سي، وه����ي الفنانة الكبرية 
اآزادوه����ي �ساموئي����ل، حيث عمل����ت لعدة �سن����وات يف دائ����رة الن�ساط 
املدر�س����ي فيها خمرجة وممثلة لعدة م�سرحيات ما زالت ت�سع يف ذاكرة 
مثقف����ي املدينة، له����ذا فاإنن����ا ن�ستطيع اأن نع����د مدينة الرم����ادي من مدن 

الع����راق الرائدة يف تلقي الفن امل�سرحي تاأليفًا واإخراجًا ومتثياًل، وهي 
عالمة م�سيئة...األي�ص كذلك؟.

زينب في الرمادي


