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قراءة في مذكرات 
الراحل محمد حديد

بداأت احلركة الن�شوية العراقية الن�شاط 
االجتماع����ي العلني م����ن خالل جمموعة 
الطبق����ة  م����ن  املتعلم����ات  الن�ش����اء  م����ن 
ن����اد  اأول  تاأ�شي�����س  يف  االأر�شتقراطي����ة 

ن�شوي اأطلق عليه اأ�شم )نادي النه�شة 
الن�شائي����ة( ع����ام 1923، ومن �شمنهن 
ال�شيدة نعمة �شلطان حمودة، ال�شيدة 
اأ�شم����اء الزه����اوي، واالآن�ش����ة ح�شيب����ة 
ح�ش����ون،  بولين����ا  واالآن�ش����ة  جعف����ر، 
الرحم����ن احلي����دري،  وعقي����الت عب����د 

ونوري ال�شعيد، وجعفر الع�شكري .
�شاهم����ت امل����راأة يف املج����ال ال�شحفي 
 ( ن�شائي����ة  جمل����ة  اول  ظه����ور  عن����د 
رئي�ش����ة  وكان����ت  ع����ام 1923   ) ليل����ى 
حتريرها بولينا ح�ش����ون التي طالبت 
مبنح امل����راأة حقوقه����ا ال�شيا�شية وبداأ 
تاأ�شي�س املنظم����ات الن�شائية اخلريية 
مث����ل الهالل االحم����ر وجمعي����ة حماية 
االطفال وجمعية بيوت االأمة وجمعية 

البيت العربي . 
عينته����ا  عراقي����ة  طبيب����ة  اول  كان����ت 
وزارة ال�شحة، ارمنية، هي الدكتورة 
اآنا�شتي����ان، وه����ي اول فت����اة عراقي����ة 
دخلت كلية الطب يف بغداد وتخرجت 

فيها �شنة 1939 .
اول  زك����ي  اأم����ن  �شانح����ة  الدكت����ورة 
فت����اة م�شلمة تدخل كلي����ة الطب ولدت 
ع����ام 1920 وتعت����ر واحدة م����ن بناة 

ح�شارة العراق .
الدكت����ورة �شلوى عبد الله م�شلم وهي 
اول طبيبة �شابئي����ة مندائية تخرجت 
االخ����الق  مث����ال  وكان����ت   1956 ع����ام 
والطيبة املندائي����ة ومتيزت بخدماتها 
الع����ام  الط����ب  جم����ال  يف  االن�شاني����ة 

والن�شائية والوالدة .
يف مطل����ع االأربعيني����ات دخل����ت املراأة 
احلي����اة ال�شيا�شي����ة بتاأ�شي�����س اللجنة 
الفا�شي����ة وكان����ت  الن�شائي����ة ملكافح����ة 
ت�ش����م ب����ن �شفوفه����ا الطبق����ة الواعية 
م����ن املثقف����ات ومت ا�شتب����دال ا�شم هذه 
اجلمعي����ة اإىل ا�شم الرابط����ة الن�شائية 
وا�شدرت يف ع����ام 1947 جملة با�شم 
»حتري����ر امل����راأة« اال انه����ا اغلق����ت بعد 

�شدور عددين منها فقط. .
اأول م����ن تخرج����ت يف كلي����ة احلق����وق 
 1941 ع����ام  داود  ال�شي����خ  �شبيح����ة 
يف  اجتماعي����ا  ريادي����ا  دورا  ولعب����ت 
فق����د  ؛  العراقي����ة  الن�شوي����ة  النه�ش����ة 

�شاركت يف خمتلف اجلمعيات اخلريية 
كالهالل االحمر واالم والطفل واالحتاد 
م����ن  كث����ري  يف  و�شاهم����ت  ؛  الن�شائ����ي 
املوؤمترات الن�شوي����ة واالن�شانية داخل 

الع����راق وخارجه ؛ فكان����ت �شوتا امينا 
دل����ل على رفع����ة امل����راأة وتقدمها و�شدق 
كفاحه����ا من اجل امل�ش����اواة يف احلقوق 

والواجبات .

امل����راأة  جمعي����ة  تاأ�ش�ش����ت   1945 ع����ام 
العراقي����ة املناه�ش����ة للفا�شي����ة والنازية 
برئا�شة عفيفة روؤوف، وع�شوية كل من 
نزيهة الدليمي وروز خدوري وفكتوريا 

نعمان وعفيفة الب�شتاين واأمينة الرحال 
و�شعدية الرحال ونظيمة وهبي .

تْعتُر املحامية اأمينة الرحال اأول اإمراأة 
متار�����س مهنة املحاماة يف العراق حيث 
انه����ا تخرج����ت يف كلية احلق����وق )كلية 
القان����ون( �شنة 1943 وعملت يف مكتب 
املحامي عبدالرحم����ن خ�شر ويقال انها 
كانت اأول اإمراأة يف العراق تتوىل قيادة 

�شيارة .
فه����ي  الع����راق  يف  الثاني����ة  املحامي����ة 
املحامي����ة اأديبة طه ال�شبل����ي التي قبلت 
يف كلي����ة احلق����وق �شن����ة 1949 وبع����د 
التخ����رج عمل����ت يف املحام����اة وفتح����ت 
مكتب����ًا خا�شًا لها يف عمارة اخلالين يف 

�شارع الر�شيد ببغداد .
�شاهم����ت امل����راأة العراقي����ة ب����دور فاع����ل 
وممي����ز يف وثب����ة كان����ون الث����اين ع����ام 
1948 ال�شقاط معاهدة بورت�شموث وال 
نن�ش����ى )عدوية الفلك����ي( حينما تقدمت 
املتظاهري����ن، حامل����ة علم الع����راق، وقد 
تعر�شت الن�شاء لالعتق����ال كما �شاهمت 
الن�ش����اء يف انتفا�شة اكتوبر عام 1952 
وبل����غ ع����دد املعتق����الت جراء ذل����ك 150 

امراأة .
وبتاري����خ 10/ 3/ 1952 تاأ�ش�شت اأول 
منظم����ة دميقراطي����ة جماهريي����ة با�ش����م 
رابطة الدفاع عن حقوق املراأة ومن ابرز 
موؤ�ش�شاتها : الدكتورة نزيهة الدليمي ، 
الدكتورة روز خ����دوري ، �شافرة جميل 
حاف����ظ ، خامن زه����دي ، �شاملة الفخري ، 
زكي����ة �شاك����ر ، زكية خريي وان����ا مبجل 

بابان .
عين����ت د. نزيه����ة الدليم����ي اأول وزي����رة 
ع����ام 1959 وتعتر اأول وزيرة بالوطن 
العرب����ي وه����ي الوزي����رة الت����ي اثبت����ت 

امل�شاواة بن االنثى والذكر قانونًا .
احت�شد جمهور غفري يف ملعب الك�شافة، 
من ع�ّشاق فريق ال�شرطة واأن�شار نادي 
اجلي�����س. كان ذل����ك ع�ش����ر اجلمع����ة يف 
الراب����ع والع�شري����ن من ت�شري����ن الثاين 
)نوفم����ر( وخالل����ه ج����رت اول مب����ارة 
ن�شوي����ة مك�شوفة بك����رة القدم بن فريق 
كلّيت����ي الرتبية الريا�شي����ة وفريق كّلية 

العلوم .
القا�شية ال�شيدة زكي����ة ا�شماعيل حقي، 
اول قا�شية يف الع����راق ورئي�شة احتاد 

ن�شاء كرد�شتان حتى عام 1975.
وال ين�ش����ى التاري����خ بط����الت الريا�ش����ة 

�شلمى اجلبوري واميان �شبيح واميان 
والع����داءة  بهن����ام  وبا�شم����ة  الرفيع����ي 
العراقية اإميان عبد االأمري يف م�شابقات 
رك�س ال�100 م����رت حواجز، يف 14،41 

ثانية.
و دور كل م���ن زكي���ة العبايج���ي و�شاملة 
اخلف���اف وفائزة النج���ار و�شهيلة كامل 
�شبيب ونهى النج���ار يف تاأ�شي�س نادي 
الفتاة العراق���ي يف اخلم�شينيات وكان 
للهيئ���ة االداري���ة والالعب���ات دور كبري 
يف رف���د احلرك���ة الريا�شي���ة وتطورها 
ح���رب  بع���د  الترع���ات  جم���ع  ويف 
يف  املخيم���ات  اىل  واي�شاله���ا   1967
االردن و�شوري���ا وزي���ارة اجلرح���ى يف 

امل�شت�شفيات وتوزيع الهدايا عليهم .
ويف جمال الر�شم برز ا�شم نزيهة �شليم 
، اكمل���ت درا�شته���ا بالر�شم ع���ام 1947 
وتخرج���ت يف معه���د الفن���ون اجلميل���ة 
وكان ي�ش���ار لر�شومه���ا وقابليتها الفنية 
العالي���ة وه���ي �شقيق���ة الفن���ان الراح���ل 

جواد �شليم .
ال�شاعرة ن���ازك املالئكة ولدت يف بغداد 
عام 1923 . ون�شاأت يف بيت علٍم واأدب 
، يف رعاي���ة اأمه���ا ال�شاع���رة �شلمى عبد 
ال���رزاق اأم نزار املالئك���ة واأبيها االأديب 
وتخرج���ت  املالئك���ة  �ش���ادق  الباح���ث 
فيها ع���ام 1944 بدرجة امتي���از من دار 

املعلمن العالية.
املتح���دة  الوالي���ات  اإىل  توجه���ت  ث���م 
االأمريكي���ة لال�شت���زادة من مع���ن اللغة 
االنكليزي���ة واآدابه���ا ع���ام 1950 جتي���د 
والفرن�شي���ة  االإجنليزي���ة  اللغ���ات  م���ن 
واالأملاني���ة والالتيني���ة ، باالإ�شاف���ة اإىل 
اللغة العربية، وحتمل �شهادة اللي�شان�س 
باللغة العربية من كلية الرتبية ببغداد ، 
واملاج�شتري يف االأدب املقارن من جامعة 

و�شكون�شن يف اأمريكا .
يف  ول���دت  الكاظم���ي  رب���اب  ال�شاع���رة 
القاهرة وهي ابنة ال�شاعر عبد املح�شن 
الكاظم���ي . بداأت ت�شع���ر يف �شن مبكرة 
كانت تكتب عن الوطنية وحب الوطن .

بغ���داد  ام���ن ول���دت يف  ابته���اج عط���ا 
1927 لقب���ت ب » بلبل���ة العراق الفريدة 
» 1943 التحق���ت باجلامعة يف القاهرة 

ث���م ح�شل���ت عل���ى لي�شان����س اداب ث���م 
ْدو   »1957 الع���راق  �شع���ر  ماج�شت���ري« 

خيال خ�شب يف االدب وال�شعر .
يف ميدان ال�شعر املنظوم برزت )�شافرة 
جميل حافظ( �شاعرة هادئة لها �شربات 
ايقاعية يف جل ق�شائدها، وجيدها ذلك 

الذي كانت تقوله يف املنا�شبات .
ال�شاع���رة اجلريئة واال�شتاذة الدكتورة 
)عاتك���ة وهبي اخلزرج���ي( التي ولدت 
دار  يف  وتخرج���ت   ،1924 بغ���داد  يف 
املعلمن العالية �شنة 1945، ثم ح�شلت 
يف  ال�شورب���ون  م���ن  الدكت���وراه  عل���ى 
باري����س، وقد ا�ش���درت ثالث���ة دواوين 
 ،1963  - ال�شح���ر  هي)انفا����س  �شع���ر 
 ،  1965  - القم���ر  )الأالء  و  القاه���رة( 
القاه���رة ( و) ان���واف الزه���ر - 1975 
الكويت(، كما ا�شدرت م�شرحية �شعرية 
بعنوان جمنون ليلى نهجت يف كتاباتها 
نهج امري ال�شعراء احمد �شوقي ويتميز 

�شعرها باللون الق�ش�شي.
مليعة عبا�س عمارة ولدت عام 1929 فى 
بغداد تخرجت ف���ى دار املعلمن العالية 
ف���ى دار  . عمل���ت مدر�ش���ة  ع���ام 1950 
املعلمات االأولي���ة ، وفى ثانويات بغداد 
اإىل اأن تقاع���دت فى ال�شبعينيات للتفرغ 
حلياته���ا االأدبي���ة وال�شعري���ة .ا�شتغلت 
ف���ى اأوا�ش���ط ال�شبعيني���ات ف���ى منظمة 
اليون�شك���و . ن�شرت الكثري من نتاجها ، 
منذ كانت طالبة فى دار املعلمن العالية 
فى اأكرث من �شحيف���ة وجملة عربية من 
دواوينه���ا ال�شعري���ة الزاوي���ة اخلالي���ة 

. 1960
احلل���ي  مقبول���ة  العراقي���ة  ال�شاع���رة 
ول���دت 1929 وانتظم���ت يف كلية امللكة 
عالية ببغ���داد تخرجت فيها �شنة 1953 
مي���الدي ثم عينت مدر�ش���ة للغة العربية 
يف دي���اىل يف متو�شط���ة املقدادي���ة مدة 
ث���الث �شنن و ع���ادت بعده���ا للتدري�س 
يف بغ���داد يف ثانوي���ة احلريري للبنات 
و بقي���ت مدر�ش���ة فيها حت���ى وفاتها عام 
1979 وديوانه���ا احل���ب الكب���ري ال���ذي 
ق���د كان  الباحث���ن  الي���ه بع����س  ا�ش���ار 
املتوق���ع ان يطب���ع اال ان ه���ذا مل يحدث 
ولقد اح�ش���ن الدكتور احمد حميد كرمي 

�شنع���ا يف جمعه ما ا�شتطاع من �شعرها 
املن�ش���ور يف تل���ك ال�شح���ف واملج���الت 
وذل���ك يف عمل���ه دي���وان مقبول���ة احللي 
‘درا�شة وجمع وحتقيق ‘يف جملة كلية 

العلوم اال�شالمية –جامعة بغداد .
�شدوف العبيدي الت���ي اكملت درا�شتها 
يف دار املعلم���ن االبتدائي���ة ولدت �شنة 
1937، لها دي���وان �شع���ر ا�شدرته �شنة 

.1955
اأم���رية ن���ور الدين ول���دت �شن���ة 1925 
والتحقت بجامعة القاهرة �شنة 1943، 
ونال���ت �شه���ادة املاج�شت���ري �شنة 1957 
عن ر�شالتها املو�شومة )ال�شعر ال�شعبي 

العراقي يف العراق االو�شط(

� برز يف ف���رتة اخلم�شينيات يف بغداد، 
ا�ش���م االختن) فطين���ة النائب( )�شاعرة 
( و)ماه���رة النائب( )قا�شة ( ولها اخت 
ثالثة ا�شمها )�شامية النائب( كانت تنظم 

الزجل وال�شعر العامي .
وق���د �شبهه���ن اال�شت���اذ الدكت���ور �شفاء 
جمل���ة  يف  كتب���ه  مق���ال  يف  خلو�ش���ي 
العربي �شنة 1960 بالثالوث االنكليزي 
واآن  �شارل���وت   Bronte برونت���ي   -
واميلي. كان���ت ماهرة تتخ���ذ لها �شهرة 
له���ا ع���ن �شه���رة  )النق�شبن���دي( متي���زا 

النائب.
برزت )امال االوقاتي( يف ترجمة ق�شة 
)مرحب���ا ايه���ا احلزن( تاألي���ف )فران�شو 

�شاغان( من الفرن�شية اىل العربية.
انتقلت القا�شة )ديزي االمري( بابداعها 
يف  الكتابي���ة  ومواهبه���ا  الق�ش�ش���ي 
الق�ش���ة والرواية اىل االج���واء العربية 
ي���وم اخت���ارت ب���ريوت �شكن���ا وموطنا 

ثانيا لها.
ام���ا )مديحة بحري( فقد كانت كاتبة من 
الطراز االول �شكنت باري�س يف منت�شف 
االربعينيات وكانت من اأوائل ال�شيدات 
العراقي���ات اللواتي عمل���ن على ال�شاحة 
االوربية حيث افتتحت واأدارت حمالت 
للكواف���ري، كم���ا كان���ت دائم���ة االت�شال 
باملجالت الن�شوية واملنتديات الثقافية، 
ومن مقاالتها املبكرة يف جريدة امليثاق 
مقااًل بعن���وان )يف �شبيل الوطن علموا 
اأبن���اء االأم���ة الت�شحي���ة( ال�ش���ادرة يف 
االأول م���ن كانون الث���اين �شنة 1935..
كما ن�شرت يف املو�شوع نف�شه مبنا�شبة 
ا�شت�شه���اد الطيارين العراقين اخلم�شة 
كل من االآن�شة )حليمة روؤوف( واالآن�شة 

)رزينة الزهاوي(..
ح���ن  غ���امن(  )نزه���ة  القا�ش���ة  ب���رزت 
اأ�ش���درت اأول جمموع���ة ق�ش�س لها يف 
الع���راق بعن���وان )امل���راأة املجهولة( يف 

بغداد �شنة 1934 ..
كما ن�شرت يف ال�شحف مقاالت متنوعة 
كل م���ن )حمي���دة احلبيب( �شن���ة 1940 
 1947 �شن���ة  الو�شوا�ش���ي(  و)افتخ���ار 

و)حربية حممد( �شنة 1953.
العراقي���ة  امل���راأة   - املن�ش���ور  خريي���ة 

الوحي���دة التي وجلت مي���دان االخراج 
وقدم���ت  في���ه  وبرع���ت  ال�شينمائ���ي 
وع�ش���رات  طويل���ن  روائي���ن  فيلم���ن 
االفالم الق�شرية ا�شاف���ة اإىل م�شل�شلن 

تلفزيونين .
ويف جم���ال االأع���الم برز ا�ش���م فكتوريا 
كلي���ة  دخل���ت   1941 ع���ام  يف  نعم���ان 
احلق���وق وكان���ت م���ع زميلتيه���ا �شمي���ة 
الزه���اوي ونزيهة فرج الطالبات الثالث 
الوحيدات يف الدفعة من جمموع مئتي 
طال���ب. وح���دث ان ا�شتم���ع اليه���ا مدير 
اذاع���ة بغ���داد، ح�ش���ن الرح���ال، تلق���ي 
كلمة يف حفل بالكلي���ة، فاأعجب بالقائها 
ودعاها للعم���ل يف ق�شم االخبار. وبهذا 
ا�شبحت اول مذيعة عراقية عام 1943، 
و�ش���ل �شوته���ا اىل امل�شتمع���ن مرت���ن 
كل ي���وم، يف ن�شرت���ي الرابع���ة ع�ش���را 

والثامنة م�شاء.
جم���ال  يف  الفا�ش���الت  املربي���ات  م���ن 
التعلي���م واخلدمة العامة، برزت )رفيعة 
وام���ت  زيت���ون(  اخلطي���ب( و)�شليم���ة 
�شعي���د وافتخ���ار الو�شوا�ش���ي و�شع���اد 
و�ش���دوف  الكاط���ع  وغني���ة  االوقات���ي 

الكاظمي وراجحة الدوري .
وا�شماء اخرى كثرية حفرت على تراب 
الوط���ن ذكري���ات جميل���ة ال تن�ش���ى يف 
املج���االت العلمي���ة والثقافي���ة واالدبية 
ه���ذه  ط���وال  وال�شيا�شي���ة  والرتبوي���ة 
ال�شنن واليوم ا�شبحت ت�شفق وتقول 
نع���م ملا ميل���ى عليه���ا او تبتع���د منزوية 
يف البي���ت او تقف على ا�ش���وار الوطن 

ودموعها ت�شيل .
هذه املراأه الت���ي تربي االجيال وت�شنع 
القاده مت���ى يعود ا�شمه���ا المعا يرفرف 
عاليا بعيدا عن كل ا�ش���كال العنف الذي 
تتعر����س له لتهمي����س دورها او ح�شره 

باالجناب او بالغاء الفكر ،
لن تعود اال بعد ان يتم احداث تغيريات 
امل���راأة  ب���دور  توؤم���ن  مهم���ة  جمتمعي���ة 
بامل�شاركة وامل�شاواة والعدالة والق�شاء 
عل���ى كل االأ�شاليب التي تقيدها وتعامل 

كاأن�شانة لها احلق يف احلياة ،
لتع���ود رمزا للوط���ن وعنوان���ا لكرامته 

ومربية الابنائه

في ميدان الشعر المنظوم برزت 
)سافرة جميل حافظ( شاعرة 

هادئة لها ضربات ايقاعية في جل 
قصائدها، وجيدها ذلك الذي كانت 

تقوله في المناسبات .
الشاعرة الجريئة واالستاذة 

الدكتورة )عاتكة وهبي الخزرجي( 
التي ولدت في بغداد 1924، 

وتخرجت في دار المعلمين العالية 
سنة 1945، ثم حصلت على 

الدكتوراه من السوربون في باريس.

أوائ����������������ل ال������ع������راق������ي������ات

بع�س الع�شوات يف املوؤمتر الن�شائي االول بالقرب من ابو الهول: ليما وجميلة وايلي عام 1944

أول محامية عراقية 
وحكاية جمعية تحرير المراة

عبد الكناني
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  يف دار الكت���ب والوثائ���ق العدي���د من 
ومنه���ا  واملج���الت  وال�شح���ف  الكت���ب 
املجل���ة الن�شائية القدمي���ة واالوىل يف 
العراق جملة )ليلى( وهي جملة ن�شائية 
�شدرت يف العراق يف عهد ملك العراق 
تعزي���زا  تعت���ر  والت���ي  االول  في�ش���ل 
لنه�ش���ة امل���راأة العراقي���ة االدبية وهي 
جمل���ة قدمية كانت تبح���ث يف كل مفيد 
وجدي���د وما يتعلق بام���ور العلم والفن 
واالدب واالجتم���اع وال�شيم���ا تهذي���ب 
الفت���اة وتربي���ة االوالد و�شحة اال�شرة 
و�شائ���ر مايخت�س بتدب���ري املنزل . وقد 
كان ا�شدار هذه املجلة �شهريا وت�شرف 
عليها رئي�شة التحرير ال�شحفية بولينا 

ح�شون..
وكان العدد االول ق���د �شدر يف ت�شرين 
االول ع���ام 1923 ويت�شم���ن ع���دة م���ن 
احلقيق���ي،  الثب���ات  اهمه���ا  املوا�شي���ع 
اطي���ب �شاع���ة، ليل���ة اخليلي���ة، ال�شع���ر 
احرتم���وا  االطف���ال  تربي���ة  والعق���ل. 
�شيخكم، وكلمة العدد وكلمة يف االنتقاد 
ومتى حتيا االمة، حياة املدر�شة قانون، 
�شح���ة احلامل اخبار الغرائب وغرائب 
االخبار، مقتطفات املج���الت االوربية، 
حديث رب���ات البي���وت وح���وادث ليلى 

واهم اال�شدارات من �شحف وجمالت
ع�ش���رة  اثنت���ي  اليتج���اوز  ثمنه���ا  كان 
روبية يف العا�شمة بغداد واربع ع�شرة 
روبي���ة النحاء الع���راق وع�شر روبيات 
للخ���ارج  انكليزي���ة  ول���رية  للمدار����س 

.وعلي���ه ان النه�ش���ة الن�شائية العراقية 
االدبية ا�شحت ام���را م�شتعجال به يفك 
كث���ري من االم���ور ومن املع�ش���الت وبه 
تخطف املراة حقوقها ) الن احلق اليوم 
ال يوؤت���ى وفاء امن���ا يخطف خطفا ومن 
اجلدي���ر بالذك���ر ان ه���ذه املجل���ة عنيت 
ب�ش���وؤون اال�ش���رة وكم���ا ن���ادت لتحرير 
يف  وخا�ش���ة  حقوقه���ا  ونيله���ا  امل���راة 
التعلي���م والعمل وكم���ا كانت تهدف اىل 

ترقية املراأة خلقيا.
للكاتب���ة  واعت���ر دور حي���اة املدر�ش���ة 
�شبيحة ال�شيخ احمد داود وهي احدى 
ببغ���داد  املركزي���ة  املدر�ش���ة  تلمي���ذات 
)اح�ش���ن ادوار احلياة ودور التعلم يف 
املدر�شة واليعرف لذة احلياة املدر�شية 
االم���ن ذاقه���ا ، واليقدره���ا ح���ق قدرها 
االم���ن حتل���ى بحلي���ة الف�شيل���ة وتنور 
بنور العلم وه���ل من حياة احلى وافيد 

من حياة املدر�ش���ة ، وتقول ان املدر�شة 
الف�شائ���ل  يفهم���ون  مل���ن  طيب���ة  جن���ة 

واحل�شنات
وبع���د �شرد طويل تدع���و �شبيحة ابناء 
وطنه���ا اىل العلم وتق���ول لهم اىل العلم 
ياابن���اء وبن���ات وطن���ي فما بع���د العلم 
غاي���ة ، والا�شتغن���اء عن���ه ل���ذي دراي���ة 
هلم���وا اىل ريا����س املع���ارف وارتعوا 
فيه���ا ان الفت���اة ال�شغ���رية اليطي���ب لها 

عي����س اال باملدر�شة ومب���ا اح�شله منها 
من الفوائ���د وال�شاعة التي دون التزود 

بالعلم واملعرفة اعدها من عمري
لذا كان���ت املراة م���ن ذاك الوقت ت�شعى 
االول  ال���دور  يف  ت�ش���ل  الن  جاه���دة 

والقيادي وم�شاواة اخيها الرجل
ام���ا ابرز خ���ر فيها كان م���ن )ال�شحف 
املحلية موافقة وزارة االوقاف بان�شاء 
حم���الت  اح���دى  يف  للبن���ات  مدر�ش���ة 
بغداد وه���و خر مقرتح يف ذلك الوقت 
وال�شيم���ا مدار����س البنات كان���ت نادرة 
والع���راق  خ�شو�ش���ا  بغ���داد  يف  ج���دا 
عموما . ومن قرا تقرير وزارة املعارف 
الر�شم���ي ال���ذي ن�شرته اجلرائ���د اخذه 
ميزاني���ة  قل���ة  ب�شب���ب  وذل���ك  العج���ب 
ووزارة املع���ارف وقل���ة ع���دد املدار����س 
وعل���ى اخل�شو�س مدار����س البنات اما 
اه���م الر�شائ���ل الت���ي مت توجيهه���ا اىل 
جمل���ة ليلى وه���ي )مرحب���ا بليلى وبام 
ليل���ى و�شالم الل���ه يغ�شى حم���ب االدب 
والف�شل وغري كثري على ام الربيعن ان 
تنبت زهرة ي�شب���و اليها ع�شاق الكمال 
ورب���ات اجلم���ال زينة يف ال�ش���دور او 
اكليال فوق ه���ام وي�شيف )و�شالم على 
ليلى البدوية يف ع�شور الظلمة و�شالم 
على ليلى املدنية يف ع�شر النور ويختم 
ر�شالته اىل املجلة بهذه الكلمات فيقول 
به���ا )يقولون ليلى يف العراق مري�شة ، 
فياليتن���ي كنت املداوي ،حب���ذا الليليان 
كلتاهم���ا عربيتان ولكن �شتان مابينهما 

وكذل���ك يفعل الزمان تلك عامرية وهذه 
عمرانية وليلى القدمية مري�شة وليلى 
احلديثة ممر�شة ولعل الله يخ�س على 
يده���ا ال�شف���اء مهم���ا ازم���ن ال���داء وعز 

الدواء وقال االطباء(
ام���ا اه���م مان�شرت���ه ه���ذه املجل���ة م���ن 
ا�ش���دارات ، التقري���ر ال�شحي ملديرية 
حي���ث   1922 لع���ام  العام���ة  ال�شح���ة 
اه���داه اىل املجل���ة الدكت���ور حن���ا ب���ك 
خي���اط وزي���ر ال�شح���ة الع���ام ال�شابق 

ومديرها
وق���د جم���ع التقري���ر باب���دع ا�شل���وب 
واح�ش���ن تن�شيق لي�س فق���ط البيانات 
واالح�شائي���ات واملالحظات ال�شحية 
امن���ا ح���وى م���ن املعلوم���ات النف�شية 
 ، واالجتماعي���ة  الفني���ة  والفوائ���د 
باال�شاف���ة اىل جمل���ة املعلم���ن وه���ي 
جملة علمية ادبي���ة �شهرية �شادرة يف 
ذاك الوق���ت ل�شاحبه���ا ال�شي���د ها�ش���م 
ال�شعدي وفيها من املقاالت والدرو�س 
العلمي���ة والعملي���ة والروايات مايفيد 

ويلذ.
ام���ا اهم مامت اه���داوؤه من كتب ، كتاب 
نزه���ة امل�شتاق يف تاريخ يهود العراق 
وال���ذي مت ن�ش���ر ملخ�س عن���ه يف عدد 
ع���ام  ابري���ل   15 يف  ال�شاب���ع  املجل���ة 
1924 والكت���اب م���ن تالي���ف يو�ش���ف 
رزق وق���د جمع الكت���اب ب�224 �شفحة 
اخبار حياة اليه���ود يف العراق املالية 
عه���ود  من���ذ  واالدبي���ة  واالجتماعي���ة 
الت���وراة وحت���ى يومنا ه���ذا ويتخلل 
الكت���اب الر�ش���وم املخت���ارة والتقارير 
رواي���ة  ه���و  اخ���ر  وكت���اب   . املثقف���ة 
)حت���ت ظ���ل امل�شان���ق ( وه���ي رواي���ة 
ادبي���ة اجتماعي���ة )اجل���زء االول بقلم 
ال�شي���د عبد الرزاق احل�شني وهو احد 
الط���الب املتخرج���ن م���ن دار املعلمن 

العالية ببغداد
الع���راق  يف  الريح���اين  ام���ن  كت���اب 
جمعه رفائيل افندي بطي وانفق على 
طبع���ه عب���د اجللي���ل افن���دي رزق الله 
واه���دى جملة ليلى ن�شخة منه وقد مت 
ن�ش���ره يف عدده���ا االول ويعت���ر هذا 
الكت���اب انذاك دي���وان ادب ع�شري قد 
جمع من منظومات ومن�شورات ادباء 
الع���راق نفائ����س بديع���ة واظه���ار م���ن 
قب���ل العراقين على تك���رمي اهل العلم 

واالدب
وكت���اب جتارة الع���راق قدميا وحديثا 
بقل���م رزق الل���ه غنيم���ة وه���و ع�ش���و 
جمل����س االدارة واملع���ارف يف بغ���داد 
وقد اهدى ن�شخة منه اىل املجلة، وهو 
كت���اب تاريخ���ي واقت�ش���ادي يف غاية 
النفا�شة وق���د توخى املوؤلف اال�شاليب 
وا�شتقراءات���ه  اف���كاره  يف  احلديث���ة 
وكالمه فج���اء تاليفة وه���و كتاب فني 
ع�ش���ري ح���ي والي�شتغن���ى عنه طالب 
ام���ا يف جم���ال  التاري���خ واالقت�ش���اد 
ال�شح���ف فقد كان���ت �شحيف���ة )العامل 
العربي وهي جري���دة يومية �شيا�شية 
الع���رب  و�ش���ط  ال�شع���ب  و�شحيف���ة 

وامل�شباح
ام���ا ماج���اء يف العدد اخلام����س ملجلة 
ليل���ى يف 15 �شب���اط 1924 ا�شدارات 
ودرو����س يف ا�ش���ول التدري�س تاليف 
اب���ي خل���دون �شاط���ع احل�ش���ري وقد 
�ش���در اجل���زء االول م���ن ه���ذا الكتاب 
النفي�س فاه���داه اىل جملة ليلى . وقد 
ذك���ر يف مقدمة الكتاب )) زبدة ماالقاه 
م���ن الدرو�س واملحا�ش���رات منذ اربع 
ع�ش���رة �شنة خلت باللغ���ة الرتكية اوال 
يف ف���روق واللغة العربي���ة يف دم�شق 
ويف اخ���ر االم���ر باللغ���ة العربي���ة يف 

دار ال�ش���الم وق���د كان الكت���اب غزي���ر 
امل���ادة كما و�شفته املجلة متن التعليم 
ح�شن اال�شلوب يجتنى منه املدر�شون 
واملدر�شات ثم���ارا طيبة تن�ش���اأ عندها 

فوائد جمة للمدار�س العراقية انذاك
باال�شاف���ة اىل املجلة الزراعية ) با�شم 
جمل���ة الزراعة احلديث���ة ( وهي جملة 
م�ش���ورة ت�شدر يف غ���رة كل �شهر يف 
مدينة حما كان���ت قد اهديت اىل جملة 

ليلى
وكت���اب ن�ش���اء اال�ش���الم حي���ث اهدت 
�شاحب���ة الكت���اب فاطمة علي���ة ها�شم ( 
كرمي���ة العالمة ال�شيخ ج���ودت با�شا . 
وجمل���ة احلرية وهي جمل���ة ا�شدرها 
عب���د  ح�ش���رة  بغ���داد  العا�شم���ة  يف 
اجللي���ل افندي رزق الل���ه وهي تبحث 
يف العل���م واالدب. وكت���اب جغرافي���ة 
الع���راق احلديث���ة الفه ح�ش���رة ها�شم 
ال�شع���دي وق���ررت وزارة املع���ارف ان 
ذاك تدري�ش���ه يف املدار����س العراقي���ة 
والثانوي���ة ودار املعلم���ن العالية اما 
ن�شره���ا  ايل مت  واملج���الت  ال�شح���ف 
يف املجلة فق���د كانت الك�شاف العراقي 
وه���ي جملة �شهري���ة مديره���ا حممود 
ندمي واحل�ش���ارة �شحيف���ة ا�شبوعية 
البابي���دي  افن���دي  من���ري  ل�شاحبه���ا 
واحلقائ���ق امل�ش���ورة وه���ي �شحيف���ة 
�شال���ح  حمم���د  ل�شاحبه���ا  ا�شبوعي���ة 
افن���دي ال���وردي واخ���ريا يق���ول انها 
اول جمل���ة توفق���ت فيها فت���اة عراقية 
ال�شداره���ا فه���ي تفتخ���ر بذل���ك مثنية 
عل���ى كل من دفعته النخ���وة لتن�شيطها 
وتق���ول املوؤلفة عل���ى اث���ر قدومي دار 
ال�شالم دعيت اللقاء خطاب يف احلفلة 
الت���ي اقيمت له���ا يف منت���دى التهذيب 
يف 10 حزي���ران ع���ام 1923 لتك���رمي 
ال�شاع���ر الزه���اوي وكانت ق���د �شمعت 
ح�ش���ون  بولين���ا  التحري���ر  رئي�ش���ة 
الزه���اوي قائ���ال ملجل���ة ليل���ى : واين 
بليل���ى مغ���رم وهي موطن���ي وعلي ان 
اق�ش���ي يف غرامي به���ا نحبي فهبطت 
الكلمت���ان ) ليلى والوط���ن ( على قلبي 
هب���وط الوح���ي فاندفع���ت اىل حتلي��ة 
املجل������ة با�شم لي��لى وق���د ك��ان ا�شمه��ا 

فت��اة العراق.

صبيحة الشيخ داود صحفية
ميمون صبيح

قمة  يف  وه��و  العراقي  ال�شعب  فوجىء   1922 ع��ام 
من  ع�شرة  الثانية  يف  ب�شبية  احل��ج��اب؛  عن  دفاعه 
مهرجان  يف  اخلن�شاء  ومتثل  اجلمل  تركب  عمرها 
ومل  االأول؛  في�شل  امللك  رعاية  حتت  عكاظ(  )�شوق 
الداود  اأحمد  ال�شيخ  �شبيحة  اإال  ال�شغرية  تلك  تكن 
فيما  اأ�شبح  الذي  الكبار  الدين  �شخ�شيات  احد  ابنة 
�شافرة  �شبيحة  وقفت  حينما  ل��الأوق��اف.  وزي��رًا  بعد 
وهي تلقي �شعر اخلن�شاء؛ مل تتهيب مقام امللك؛ ومل 
لغة  الكبري و�شعوبة  ذلك احل�شد  ب�شبب  يرجت عليها 
الق�شيدة الف�شيحة؛ بل راحت تثري االإعجاب بح�شن 
االأداء وقوة احلافظة واالندماج بتمثيل ال�شخ�شية. 

اإذن هكذا كانت البداية اجلريئة.
�شبيحة  التحقت  ذاتها؛  وب��اجل��راأة  1936؛  ع��ام  يف 
اإىل  انتمت  التي  االأوىل  الفتاة  فكانت  بكلية احلقوق 
هذا ال�شرح العلمي؛ لتجل�س على مقاعد الدر�س بن 
زمالئها الرجال؛ وبحمايتهم ورعاية االأ�شتاذ العميد 
منري القا�شي؛ وحينما تخرجت عام 1940عملت يف 
نطاق وزارة املعارف؛ كمفت�شة تربوية ثم مدر�شة يف 
دار املعلمات حتى عام 1956؛ حيث عينت ع�شوا يف 
هذا  الق�شائي  من�شبها  يف  وبقيت  االأح��داث  حمكمة 
ونف�شية  اجتماعية  ق�شايا  بن  جتول  عامًا؛   14 مدة 

يتغلب على اأكرثها عن�شر العادات والتقاليد.
�شغار  م��ن  امل��ح��ال��ن  ق�شايا  يف  تنظر  وه���ي  ك��ان��ت 
تربويًا؛  مار�شته  اأو  قراأته  ما  كل  ت�شرتجع  ال�شن؛ 
اإىل  ومت��ي��ل  وال���رع���اي���ة؛  ب��ال��راأف��ة  ف���وؤاده���ا  فيخفق 
الت�شدد  اإىل  ال  واالإ����ش���الح؛  وال��رح��م��ة  االإن�����ش��اف 
والق�شوة والعقاب. لقد حدثني ق�شاة وحمامون كرث 
متاأنية  بروح  الق�شايا  بدرا�شة  املتميز  اأ�شلوبها  عن 
وقدرتها  القانونية؛  بكفاءاتها  فاأ�شادوا  وروؤوف���ة؛ 
على التحليل النف�شي وا�شتيعاب كل ق�شية من خالل 
ظروفها ووقائعها وارتباطها بالبيئة التي حدثت فيها 
لن�شو�س  وطبقًا  وجمرياتها  اأ�شبابها  يف  اأث��رت  اأو 

القانون �شاري املفعول..
كما ذكر يل ال�شحفي الكبري املرحوم �شبيح الغافقي 
م���رة ع��ل��ى االأ�شتاذة  ق��ائ��اًل )ع��ر���ش��ت  ه���ذه احل��ادث��ة 
�شبيحة ق�شيتن مت�شابهتن يف الوقائع ل�شبين يف 
الوزيرية؛ واالآخ��ر من حملة  ذات��ه؛ واح��د من  ال�شن 
االأوراق  يف  دققت  ال�شيخ؛فلما  باب  قرب  الت�شابيل 
التحقيقية ات�شح لها باأن هناك فرقًا بينًا يف بيئتي كل 
منهما؛ من حيث الرعاية االأ�شرية وال�شلوك الرتبوي 
االعتبار عند  ذلك بنظر  فاأخذت  والعادات والتقاليد؛ 
حتديدها للتكييف القانوين من خالل اأ�شباب ودوافع 
منظور  يكون  وهكذا  اجلرمية(  الق��رتاف  منهما  كل 
العدالة عند ال�شخ�شية القانونية التي تت�شدى للفعل 
للزمن  طبقًا  جوانبه  خمتلف  من  وتدر�شه  االإجرامي 
وقائعه  دارت  ال��ذي  املكان  ولبيئة  فيه؛  ح��دث  ال��ذي 
داود  ال�شيخ  �شبيحة  الراحلة  لعبت  م�شرحه.  على 
دورًا رياديًا اجتماعيًا يف النه�شة الن�شوية العراقية؛ 
كالهالل  اخلريية  اجلمعيات  خمتلف  يف  �شاركت  فقد 
الن�شائي؛ و�شاهمت  والطفل واالحتاد  واالأم  االأحمر 
داخل  واالإن�شانية  الن�شوية  املوؤمترات  من  كثري  يف 
اأمينًا دلل على رفعة  العراق وخارجه؛ فكانت �شوتًا 
امل�شاواة  اأج��ل  م��ن  كفاحها  و���ش��دق  وتقدمها  امل���راأة 

ن�����ش��رت ع�شرات  ول��ق��د  وال���واج���ب���ات.  احل��ق��وق  يف 
املحا�شرات؛ ثم  واألقت كثريًا من  املقاالت والبحوث 
وهو  الطريق(  )اأول  هما:  رائدين  كتابن  اأ���ش��درت 
عن جتربتها احلياتية والن�شوية؛ والثاين )جتربتي 
يف ق�شاء االأحداث(؛ وهو عن عملها املوؤ�شل يف تلك 
املحكمة الق�شائية االجتماعية ومن يطلع على هذين 
طرحتها؛  التي  احلديثة  ب��االأف��ك��ار  ينبهر  امل��وؤل��ف��ن؛ 
ا�شتعملتها  التي  امل�شرقة  الف�شيحة  العربية  وباللغة 
ذلك  كل  تطعيم  اإىل  اإ�شافة  ت�شنع.  اأو  تكلف  دومن��ا 
تو�شيح  يف  عليها  ارت��ك��زت  التي  واحلكم  باالأمثال 
التي  امل�شرقة  �شفحاتها  يف  بها  ج��اءت  التي  اآرائ��ه��ا 
اعتمدت على ن�شوع البيان االأدبي و�شال�شة البالغة 
جمال�شها  من  كثريا  ح�شرت  ال�شافية.لقد  املنتقاة 
االأدبية يف �شالونها االأنيق من بيتها العامر يف اأبي 
نوؤا�س املطل على نهر دجلة اخلالد؛ فكان ذلك املجل�س 
واالأدب  ال��ق��ان��ون  يف  ال��ب��ارزة  بال�شخ�شيات  ح��اف��اًل 
ق�شائد  جوانبه  يف  ت�شدح  والفن؛  والدبلوما�شية 
العذبة  واملو�شيقى  ال��ذك��ري��ات  وح��ك��اي��ات  ال�شعر؛ 
اأ�شبوعيًا  ي�شوقها  ك��ان  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة  وال��ط��رائ��ف 
وجعفر  ج��واد  كم�شطفى  وال��ت��اري��خ  االأدب  جهابذة 
اخلليلي وال�شيخ جالل احلنفي وفوؤاد عبا�س وحافظ 
ويو�شف  الوائلي  واإبراهيم  عواد  وكوركي�س  جميل 
يعقوب م�شكوين وعبد الهادي التازي... اإلخ. وكانت 
ال�شيخ داود ت�شفي من �شخ�شيتها املتعفف�ة  �شبيحة 
الكرمي�ة املتوا�شعة على احلا�شرين رقة يف احلديث 
يذكر  اأن  غريبًا  يكن  مل  وعليه؛  اخللق.  يف  ودم��اث��ة 
)اأول  لكتابها  مقدمته  يف  القا�شي  العميد  اأ�شتاذها 
)وقد  التالية:  ال�شادقة  العبارة  اأورد  حينما  الطرق( 
الوثيقة  ال�شلة  قيام  املقدمة  ه��ذه  كتابة  اإىل  دفعني 
وفية؛  جنيبة  تلميذة  مع  خمل�س  اأ�شتاذ  �شلة  بيننا؛ 
�شنوات  اأرب��ع  زمالئها  مع  تدري�شها  يف  ق�شيت  فقد 
نحو  بن  الوحيدة  الفتاة  وه��ي  احل��ق��وق؛  كلية  يف 
األف طالب يحرتمونها وحترتمهم ويقدرون ن�شاطها 
و�شعيها؛ وتقدر اأدبهم وح�شن �شريهم معها على وجه 

امل�شاواة واحلرمة املتبادلة..(.

عن كتابه المخطوط ادب القضاة

صبيحة الشيخ داود والدفاع 
عن حقوق المرأة 

خالص عزمي
كاتب عراقي راحل

اما اهم مانشرته هذه المجلة من 
اصدارات ، التقرير الصحي لمديرية 

الصحة العامة لعام 1922 حيث 
اهداه الى المجلة الدكتور حنا بك 
خياط وزير الصحة العام السابق 

ومديرها
وقد جمع التقرير بابدع اسلوب 

واحسن تنسيق ليس فقط البيانات 
واالحصائيات والمالحظات الصحية 
انما حوى من المعلومات النفسية 

والفوائد الفنية واالجتماعية.

يف املدر�صة املركزية عام 1935 مع �صديقتها ناهدة احليدري
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ق���د الاكون خمطئ���ا اإذا قل���ت اأن الكثري 
م���ن اأبن���اء اجليل اجلدي���د ال يعرف اإال 
القلي���ل ع���ن رائ���دة النه�ش���ة الن�شائية 
داود  ال�شي���خ  العراق.�شبيح���ة  يف 
الت���ي  امل���راة  ه���ذه   )1975_1914(
قام���ت ب���دور اليق���ل ع���ن ال���دور الذي 
اأدت���ه هدى �شع���راوي زعيم���ة احلركة 
الن�شائية يف م�ش���ر. فمن هي �شبيحة 
ال�شي���خ داود ؟وم���ا دوره���ا يف تاريخ 
امل���راة العراقي���ة ون�شاله���ا م���ن اج���ل 

التحرر والتقدم؟.
مع ن�ش���وب احل���رب العاملي���ة االأوىل . 
جاءت والدتها. وكان املجتمع العراقي 
منذ مطلع القرن احلايل ميوج بتيارات 
واجتماعي���ة  �شيا�شي���ة  واجتاه���ات 
ب���ن  وال�ش���راع  خمتلف���ة.  وفكري���ة 
)املجددين( و)املحافظن( على اأ�شده. 
ولقد اتخذ هذا ال�شراع وجود متعددة 
منها ق�شي���ة )ال�شفور واحلجاب( التي 
�شغلت النا����س ردحا من الزمن. والتي 
عا�شها النا�س وتابعوها على �شفحات 
دع���اة  اأن  واملجالت.وم���ع  اجلرائ���د 
التغي���ري والتجديد مل يكون���وا بالقوة 
التي كان عليها دع���اة املحافظة. اإال اأن 
تيار التغيري ا�شتطاع اأن يكت�شح اأمامه 
كل ال�شعوب���ات والعراقي���ل الن حركة 
التاأريخ كانت م���ع الذين حر�شوا على 

تبديل �شورة جمتمعهم.
لقد عا�شت �شبيحة ال�شيخ داود و�شط 
ال�ش���راع  م���ن  ال�شاخ���ب  اجل���و  ه���ذا 
االجتماعي والفكري بل وكانت اإحدى 
امل�شاهم���ات يف هذا ال�ش���راع. تتحدث 
ه���ذه امل���راة عن تل���ك االأيام فتق���ول اأن 
�شبي���ل  يف  نا�شل���ت  العراقي���ة  امل���راة 
اأه���داف حيوي���ة ق���د اليح����س بقيمتها 
اجلي���ل اجلديد. كال�شف���ور واحلجاب. 
امل���راة  واأ�شغ���ال  الن�ش���وي  والتعلي���م 
لوظائ���ف الدولة وغري ذلك. وقد يكون 
م���ن حق هذا اجلي���ل اأن اليح�س بذلك. 
ولكن علي���ه لالإن�ش���اف ان يتذكر مدى 
الكف���اح املري���ر ال���ذي خا�شت���ه امل���راة 
اأك���رث  يف  الي���وم  مان���راه  اإىل  لت�ش���ل 

حقول املعرفة والعي�س.
اإن �شبيح���ة ال�شيخ داود حتدد نهو�س 
املراأة اجلديدة بعاملي الثورة العراقية 
واليعن���ي  التعلي���م.  وحرك���ة   ،  1920
ه���ذا اأنه���ا تتج���اوز دور امل���راة نف�شها 
ومكانته���ا يف االأ�شرة ب���كل ذلك، ولكن 
الذين« ي�شايعون هذه النه�شة البا�شقة 
اليده�شون القرتانها بالثورة وارتفاع 
الوط���ن  حري���ة  �شبي���ل  يف  �شيحته���ا 
�ش���ارت  الث���ورة  اأي���ام  و�شيادته،فف���ي 
اأول مظاه���رة للمراأة، وفيها بداأت اأول 
عملية اكتت���اب لغر�س وطني، وقدمت 
تب���ال  مل  الث���ورة  ويف  احتج���اج  اأول 

املراة بكل ت�شحية«.
ث���م تاأتي ق�ش���ة اقتح���ام امل���راة مليدان 
التعلي���م الن�ش���وي، ف���رتوي �شبيح���ة 
مدر�ش���ة  ع���ن  ذكرياته���ا  داود  ال�شي���خ 
االإناث التي افتتح���ت يف بغداد يوم 6 
كانون الث���اين 1920 والتي كانت هي 
م���ن اأوىل التلمي���ذات املنت�شبات اإليها. 
فقالت اإن خر اإن�شاء املدر�شة خلق ردود 
فعل متباينة. فقد اهتزت )اأو�شاط( من 
الفزع واجلزع، واعترت هذه الدعوة 

ت�شلياًل وخروج���ا بالفتاة عن الطريق 
ال�شوي.. ولهذه االأ�شباب كلها كان حظ 
والدي وا�شرابه وفريا من ال�شباب املر 
وال�شتم املقذع والتجريح املنكر و�شهد 
منزلن���ا كم���ا �شه���دت دور االآخرين من 
الذين نا�ش���روا الدع���وة لتعليم الفتاة 
الكثري م���ن العنت واالإره���اق وفداحة 

االأحكام«
وبالرغم من ذلك فقد �شق تعليم االإناث 
طريق���ه اآن���ذاك يف ب���طء ظاه���ر، ويف 

وجه مقاومة �شارية.
وعندم���ا مثل���ت �شبيحة ال�شي���خ داود 
دور اخلن�شاء يف مهرجان �شوق عكاظ 
الذي اأقام���ه املعهد العلم���ي ببغداد يف 
�شباط 1922 ترم بع����س »اجلامدين 
واملتزمتن بهذا املوقف وكادت حتدث 

اأزم���ة وزاري���ة حينم���ا اعرت����س عب���د 
الرحمن الكيالين رئي�س الوزراء على 
ظهور �شبيحة ال�شي���خ داود )وعمرها 
اآن���ذاك مل يزد عل���ى ثماين �شن���وات( » 
�شاف���رة وتخط���ب عل���ى جمل«.وتعلق 
ق�ش���ة  عل���ى  داود  ال�شي���خ  �شبيح���ة 
خطبيه���ا يف اول مهرج���ان يف العراق 
فتق���ول :« لق���د دوى يف مهرجان كبري 
�شوت املراة ممثاًل يف �شبيحة فكرت 
الكلم���ة.. وك���رت الفك���رة.. وتقدم���ت 
املراة ت�شق طريقها يف كل جمال، حتى 
لتب���دو تل���ك الق�شي���ة برمته���ا نكتة من 

نكات الزمن اليوم«
الع���ايل  التعلي���م  مرحل���ة  ج���اءت  ث���م 
،لتخطو �شبيحة خطوة ثانية يف اأول 
الطريق. فحتى �شنة 1936 كان جمرد 

التفكري يف دخول الفتاة اإىل معهد عال 
يع���د مغام���رة خطرية ت�شدمه���ا كثرية 
من العرثات والعوائق. ولكن التجربة 
االأوىل تنجح وتدخل اأول فتاة التعليم 
الع���ايل م���ن اأبواب���ه الوا�شع���ة، الفتاة 
الوحي���دة ب���ن زه���اء 180 طالب���ًا. لقد 
داود  ال�شي���خ  �شبيح���ة  وال���دة  قال���ت 
كلي���ة  ب���اب  يف  املتجمهري���ن  للط���الب 
احلق���وق يف احد اأي���ام ت�شرين االأول-
اأكتوبر 1936:« اعتقد اإنكم �شتعاملون 
اأختكم معاملة طيبة فان���ا اتركها اأمانة 
لديكم واعتقد اأنه���ا �شتكون عند ح�شن 
ظنك���م، ولن ترتكوها اإن �شاء الله تندم 
على هذه التجربة« وكان لهذه الكلمات 
وقع ال�شحر على الطالب، ورد بع�شهم 

بكلمات طيبة وحما�شية.
�شارك���ت �شبيحة يف نه�شة ال�شحافة 
العراقي���ة كذلك، فكتبت مقاالت عديدة 
يف بع����س ال�شح���ف واملج���الت التي 
كانت ت�شدر منذ بداي���ة الع�شرينات ، 
ولع���ل مقاالتها يف جمل���ة »ليلى« التي 
�ش���در عدده���ا االأول يف 15 ت�شري���ن 
االأول 1923،م���ن اأق���دم ماكت���ب، كما 
اأ�شهم���ت يف اإن�شاء بع����س اجلمعيات 
الن�شائي���ة فكان���ت �شكرت���رية جلمعية 
حماي���ة االأطفال الت���ي ت�شكلت يف 12 
اآذار-مار�س 1945 وع�شوا يف الهيئة 
االإداري���ة جلمعي���ة اله���الل االأحمر يف 
�شن���ة 1958، وقد ا�شرتكت يف بع�س 
املوؤمت���رات الن�شائي���ة العربي���ة. ففي 
املوؤمت���ر الن�شائ���ي العرب���ي الذي عقد 
يف بغداد بن 5_9 اآذار 1952 كانت 
�شوتا م�شموع���ا يف الدفاع عن املراة 
العربي���ة وجهودها يف بن���اء املجتمع 
العربي اجلديد، ولقد ح�شرت موؤمتر 
االحتاد العرب���ي الن�شائي يف بريوت 
 1949 اأيار-ماي���و   18_15 ب���ن 

ممثلة لن�شوة العراق.
لق���د حر�ش���ت �شبيح���ة ال�شي���خ داود 
عل���ى ت�شجيل اأح���داث ووقائع ن�شال 
املراة العراقي���ة وذلك يف كتابها الذي 
حم���ل عنوان« اأول طريق اإىل النه�شة 
الن�شوي���ة يف العراق« ون�ش���ر ببغداد 
�شن���ة 1958، وذل���ك رغب���ة منه���ا يف 
اطالع اجليل اجلدي���د على »تطورات 
ق�شية املراة اجلديدة يف العراق« فهي 
تق���ول يف مقدم���ة الكت���اب« كان لزاما 
عل���ى ان ا�شجل هذه املرحلة.. وال�شك 
يف اأنن���ي كنت اع���د م�شوؤولية اإىل حد 
كبري لو مل ا�شطلع بهذا العبء بكوين 
واحد ممن ما�شن النه�شة، و�شاهمن 
يف اإر�شاء قواعده���ا واو�شولها، بن 
اأول دفع���ة من الطالبات، واأول طليعة 
من املعلمات ثم يف اأول مرحلة للتعليم 

املختلط يف هذه البالد...«
و�شبيح���ة ال�شي���خ داود مل تك���ن م���ن 
اأوائ���ل الطالب���ات واملربي���ات ح�شب، 
بل كانت اأق���دم اأدبية عراقية معا�شرة 
واأول حقوقي���ة واأول قا�شي���ة عربية، 
واأول م���ن اأقام���ت �شالون���ا اأ�شبوعيا 
واالأدب  الفك���ر  اأع���الم  في���ه  ينتظ���م 
وال�شيا�ش���ة يف العراق. اإن ق�شتها_
اإال �شفح���ة خال���دة  لي�ش���ت  بح���ق_ 
م���ن �شفحات ن�ش���ال امل���راة العراقية 

املعا�شر.

-1871( داود  ال�شي����خ  احم����د  ال�شي����خ 
1948( م����ن اع����الم اليقظ����ة الفكرية يف 
الع����راق، وه����و  فقي����ه جع����ل يف فقه����ه 
وثب����ة وطنية حت����رر الدين م����ن التزمت 
واجلمود وهو زعام����ة  وطنية، واأ�ش�س 
اأحزاب����ا وطنية يف بداي����ة ن�شوء الدولة 
الع�شريني����ات  يف   احلديث����ة  العراقي����ة 
وكتب براجمه����ا على قاع����دة )ان الوالء 
الوطن����ي ه����و الع����راق( وكان  موؤرخ����ا، 
�شاع����را، م�شلح����ا يف االجتم����اع، تخرج 
ب����ه جيل حف����ر يف ال�شخر عميق����ا عميقا 
ك����ي  ي�شتقيم الع����راق عل����ى الدفق احلر 

االمن..!
ول����د يف ك����رخ بغ����داد وا�ش����ل اأج����داده 
وكان����وا ميار�ش����ون  )عن����ه(  مدين����ة  يف 
الت�ش����وف عل����ى الطريق����ة النق�شبندي����ة 
داود  ال�شي����خ  )العالم����ة  وال����ده  وكان 
افن����دي( م����ن امل�شاي����خ الفقهي����ة ببغداد، 
وتذكر له طريق����ة دينية مفتوحة ن�شرها 
يف احلج����از يف م����دن ب�شم����ايل العراق، 
فه����و بي����ت ال�شيخ احم����د ال����داود مزيج 
ب����ن دين يحارب ف�شاد ال����ذمم، ووطنية 
اأن�ش����اأت لغة جدي����دة يف ف�شيلة الوطن، 
ف�ش����ب يف ه����ذا البي����ت العري����ق، ق����وي 
احلجة وي�شتخرج احلق من بواطنه..! 
ويكفي����ه فخ����را ان����ه انت����ج ذري����ة كرمية 
الغر�����س فيه����ا ابنت����ه )�شبيح����ة ال�شي����خ 
داود( 1915-1975 اول عراقية اأ�ش�شت 
قواع����د النه�ش����ة الن�شوي����ة يف الع����راق 
املعا�شر واول حقوقية رفعت �شعار )ان 
بامل����راأة نفتح املجتم����ع احلديث( وكانت 
امه����ا )زوج����ة ال�شيخ احمد( م����ن الالتي 
جمع����ن امل����ال والذه����ب لتغذي����ة قواع����د 
ث����ورة الع�شرين، ه����و اذن بي����ت ال�شيخ 
احمد ال����داود بن رفع����ة و�شموخ العن 

ويتحدر من �شفاء التواريخ. 
وه����و يف الثاني����ة ع�ش����رة لب�����س العم����ة 
الت����ي تظه����ره على بداية العل����م، وادخل 
اولي����ات  فدر�����س  حلقات����ه  اح����دى  يف 
النح����و والبي����ان على اركان بيت����ه ون�شاأ 
في����ه ال�شع����ر وكان اك����رثه يف االنتق����اد 
االجتماع����ي، وبلغ الع�شرين وهو �شاعر 
ي�شتم����ع له خطباء املن����ر اال�شالمي، ثم 
ان�ش����م اىل احللق����ة العلمي����ة يف ح����وزة 
العالمة علي اخلوجة فاجازه يف املنطق 
والتف�ش����ري واىل حلق����ة ال�شي����خ حمم����د 
�شعي����د الدوري، فاج����ازه يف الفقه وهو 
على هذين ال�شيخن ادرك غاية ال�شرائع 
وحقائ����ق املذاهب اال�شالمي����ة وكان يف 
فرتات يالزم عددا م����ن اعالم الدرا�شات 
الدينية م����ن امثال: العالمة عبد اللطيف 
افن����دي والعالم����ة به����اء احل����ق وال�شيخ 
م�شطف����ى الواع����ظ وكل ه����وؤالء االعالم 
اف����ادوه يف تدقي����ق الفرائ�س واحلديث 
العل����وم  اىل  جم����ع  ان����ه  اي  والرواي����ة 
العقلي����ة العل����وم النقلي����ة فتخ�ش�س بها 
يف تف�ش����ري احلياة، وت����درع بها لتف�شري 

اح����داث احلي����اة، امن����ا در�����س العقل يف 
الدين ودر�����س النف�س يف ت�شاعيفه لكي 
يوظف كل الدي����ن يف حترير احلياة من 
بوؤ�����س احلي����اة، اذ هو كان م����ن دعاة ان 
الدين ف�شيلة ونق����اء، فينبغي ان تخرج 
الف�شيل����ة من اجلامع اىل احلياة، وتدب 
يف االر�����س، وتدب يف االن�شان الحداث 
ال�شرارة االلهية لتقومي اي اعوجاج يف 

حياة النا�س..! 
ويف ع����ام 1890 منح����ه ال�شي����خ جن����م 
الدي����ن النق�شبندي اج����ازة يف )تخليفه( 
اذ �ش����ار م����ن حقه ان يخط����ب النا�س يف 
اجلوامع واملحافل الدينية، ويف خطبه 
وزع يف النفو�����س بن����ور احلرية، وعن 
مدر�ش����ا يف دي����اىل، وهناك اق����ام قاعدة 
من عق����ول املتنورين وتك�شف لنا بع�س 
وثائ����ق حمافظة دياىل بان ال�شيخ احمد 
ال����داود هياأ نفو�ش����ا �شاحلة للثورة على 
الف�ش����اد الع����ام، وكان من بينه����م قا�شي 
بعقوب����ة ال�شي����ح ح�شن افن����دي.. الذي 
الع�شري����ن  ث����ورة  يف  االنكلي����ز  ق����اوم 

وقتلوه على عتبة داره.! 
وا�شته����ر ال�شي����خ احمد كون����ه م�شلحًا، 
العثماني����ن،  عل����ى  املن����اورة  دقي����ق 
وي�شغ����ط م����ن العام����ة ع����ن قائ����م مقاما 
يف مدينة خانق����ن، فا�شلح يف ادارتها، 
وجع����ل فيها قاعدة للتنوي����ر، ثم ي�شغط 
عام����ة بغ����داد عين����ه العثماني����ون رئي�س 
م����ن  اخ����ر  وي�شغ����ط  فيه����ا  الواعظ����ن 
العلم����اء اختري ع�ش����وا يف والية بغداد 
وع�ش����وا يف جمل�شه����ا العموم����ي، ويف 
ع����ام 1917 عن مدي����رًا لالوقاف فاجنز 

جامع����ًا يبث مبادئ احلري����ة وكان يقول 
)احلري����ة احلرية.. هي����اأ لتحرير العراق 
رعي����ل  م����ن  وكان  االحت����الل..(..!  م����ن 
حيات����ه  فج����ر  ومن����ذ  العربي����ة،  الفك����رة 
العلمية، ويف وثائق االوقاف العثمانية 
وكان  الدين����ي،  دوره  م����ن  ارتي����اب 
االنكلي����ز ي�شفون����ه يف تقاريره����م بانه: 
)ع����امل م�شاك�����س اليعتم����د علي����ه( اذ كان 
االنكلي����ز يبحث����ون يف احتالله����م او يف 
انتدابه����م عن علماء الكيا�ش����ة وامل�شاملة، 
وال�شي����خ احم����د الثائر بطبع����ه لي�س من 
ه����وؤالء امل�شامل����ن، فقد �شاه����ده االنكليز 
يعر�س اجلمه����ور باالنتماء اىل )حر�س 
اال�شتق����الل( �شن����ة 1919 وه����و احلزب 
الذي مهد لث����ورة العرين، وكان قد جعل 
بيت����ه منطل����ق ال�شرارة يف ه����ذه الثورة 
التحرري����ة، في����ه يجتم����ع ال�شي����د حممد 
ال�ش����در رئي�����س احل����زب، وفي����ه ت�ش����در 
بيان����ات الث����ورة العراقي����ة، ومل����ا �شع����ر 
االنكليز بان بي����ت ال�شيخ احمد ا�شحى 
قلع����ة الث����وار هجم����وا علي����ه، وحمل����وا 
ال�شي����خ احمد يف �شي����ارة ع�شكرية وهو 
بثياب الن����وم ووثقوا يدي����ه ونفوه اىل 
جزيرة )هنجام( وع����اد مع عودة احرار 
الع����راق، وه����و ثائر ي�شنع ق����در الثورة 

بيديه وقدر العراق بافكاره..! 
وقال له امللك في�شل االول يف اول زيارة 
لبيته: )ايه����ا ال�شيخ احمد.. افكارك هي 
افكارن����ا..( وه����ز ال�شي����خ احم����د راأ�ش����ه 
معلقا، )ايه����ا ال�شريف في�شل.. ن�شاركك 
عل����ى ح����ب الع����راق..( وخ����رج في�ش����ل 
ال�شي����خ احم����د  ام����را بتعي����ن  وا�ش����در 

ع�ش����وا يف جلن����ة االنتخاب����ات وع�شوا 
يف )املجل�����س التاأ�شي�ش����ي؟(، ويف ه����ذا 
املجل�����س ق����ال: )ال.. املعاه����دة العراقية 

الريطانية حرام(..! 
وقد تع����رف على كلم����ة )ال( وهو يدر�س 
الدي����ن، ودر�ش����ه على وف����ق ان كلمة )ال( 
يف الدي����ن تعن����ي الرف�����س ل����كل �ش����يء 
م�ش����ر، او قبي����ح او �ش����اذ، ويف �ش����وء 
معرفت����ه ه����ذه ا�شه����م او ا�ش�����س احزابا 
وطني����ة ففي عام 1922 ا�ش�س مع جعفر 
اب����ي التم����ن ومه����دي الب�ش����ري )احلزب 
 1924 ع����ام  ويف  العراق����ي(  الوطن����ي 
اأ�ش�����س وراأ�س )حزب االم����ة( وكان معه 
يف التاأ�شي�����س جعف����ر ال�شبيب����ي وداود 
ال�شع����دي ويف ع����ام 1934 ا�ش�����س م����ع 
علي ج����ودت االأيوبي وجني����ب الراوي 
)حزب الوح����دة الوطنية(.. ويف برامج 
ه����ذه االأح����زاب كان����ت ا�شاب����ع ال�شي����خ 
احم����د تكتب او توؤ�ش����ر ثالثة مبادئ هي 
التحرر من اية طائفية، وجمع االأحزاب 
الوطنية يف حزب واحد الن يف تعددها 
�شربا للوحدة الوطنية والعمل من اجل 

عراق قوي..!
وانتخب يف جمل�س النواب، يف الدورة 
االنتخابية االوىل )1925-1928( ويف 
-1928( الثاني����ة  االنتخابي����ة  ال����دورة 
االنتخابي����ة  ال����دورة  ويف   )1930
وكان����ت   ،)1935-1934( اخلام�ش����ة 
نيابت����ه نيابة وطني����ة جت�شدت يف ثالثة 
مب����اديء وهي: رف�س املعاهدة العراقية 
حتدي����ث  اىل  والدع����وة  الريطاني����ة، 
وت�شفي����ة  دولت����ه،  بتحدي����ث  الع����راق 

الريط����اين، ويف حما�ش����ر  امل�شت�ش����ار 
الرملان العراقي عل����ى عهد امللكية يبدو 
ال�شي����خ احمد ذل����ك الل�شان ال����ذي ترجم 
قل����وب االكرثي����ة بامانة �شم����ريه. ويف 
وزارة عب����د املح�ش����ن ال�شع����دون الثالثة 
احم����د  ال�شي����خ  ع����ن   )1929-1929(
وزيرًا لالأوق����اف ويف وزارته �شعى اىل 
توحي����د ال�ش����وم واالعياد ب����ن طوائف 
يف  وزراء  م����ع  ا�شه����م  كم����ا  امل�شلم����ن، 
تخفي�����س ال�شرائ����ب وتعجي����ل اجن����از 
الت�شري����ع فيم����ا يخ�����س ا�ش����دار عمل����ة 
عراقي����ة م�شتقل����ة، كم����ا دع����ا اىل حماية 
املزاحم����ة  م����ن  العراقي����ة  امل�شنوع����ات 
االأجنبي����ة، و�شواء كان يف نيابته ام يف 
وزارت����ه هو امل�شرع واملخط����ط والبارع 
ل�شال����ح  النبيل����ة  املواق����ف  يف تخري����ج 
عراق يواكب التحدي����ث احل�شاري، بل 

كان ف�شيلة ومنرا وجهادًا. 
واىل ذل����ك كل����ه كان اديب����ا يوج����ه �شاعر 
ين�شج الق�شيدة على قدر املوقف الوطني 
وا�ش����در عدة كت����ب يف اغرا�����س بحثية 
عام����ة، منه����ا: )ر�شال����ة يف ج����واز تنوع 
املالئك����ة ومماثلتها لبع�����س احليوانات 
االر�شية( و)االيات البينات( و)املواهب 
الرحمانية..( و�شدرت كتبه جمردة من 
تواريخ طباعتها، �شواء كان يف موؤلفاته 
ام يف دوره الوطني ام يف ان�شطة عقله 
االخ����رى، ه����و ، ه����و، بذل����ك االن�شج����ام 
الروح����ي ب����ن داخله الذي ق����د من ارادة 
عليا، ومظهره اخلارجي الذي قد ا�شاء 
من �شالبة ابائه االول، وكان اي�شا قلبا 

كبريا ينب�س بروحية التاريخ.

الشيخ احمد الشيخ داود صبيحة الشيخ داود وريادة الحركة النسائية في العراق
وتأثيره في ابنته  د. ابراهيم خليل العالف 

جريدة البالد وعميدها يكرمون ابراهيم املازين يف نادي املحامني بح�صور عدد من النخبة العراقية من بينهم �صبيحة ال�صيخ داود ببغداد عام 1945.

 حميد المطبعي 



8

العدد )2269( 

السنة الثامنة 

الخميس )6( 

تشرين االول 2011

9

العدد )2269(

 السنة الثامنة 

الخميس )6( 

تشرين االول 2011

صبيحة الشيخ داود 
رائ������دة ال��ن��ه��ض��ة ال��ن��س��وي��ة ف���ي ال���ع���راق

اذا ذك���رت النه�ش���ة الن�شائي���ة يف العراق 
تق���رتن با�ش���م االديب���ة  انه���ا  ف���ال ري���ب 
احلقوقي���ة �شبيحة ال�شي���خ احمد الداود 
رائ���دة الدرا�شة الن�شوية العالية وموؤلفة 

كتاب »اول الطريق«. 
ول���دت �شبيح���ة ابنة احم���د ال�شيخ داود 
)ال���ذي ا�شبح فيما بعد وزي���ر االوقاف( 
يف بغ���داد �شن���ة 1912. واقيم يف بغداد 
االدب���ي  املهرج���ان   1922 �شب���اط  يف 
املع���روف با�ش���م �ش���وق ع���كاظ، فدعيت 
دور  متثي���ل  اىل  �شغ���رية  فت���اة  وه���ي 
ال�شاع���رة اخلن�ش���اء، فاعتل���ت ظهر جمل 
والق���ت ق�شيدة. قال ام���ن الريحاين يف 
كتاب���ه »مل���وك العرب« )اجل���زء الثاين(: 
»اقام جماعة املعه���د العلمي �شوق عكاظ 
يف عا�شمة العبا�شين، وكانت اول حفلة 
باه���رة فري���دة بع���د التتوي���ج، ح�شره���ا 
جالل���ة امللك في�شل، فجل����س يف ف�شطاط 
ب���ن النخي���ل ي�شم���ع ال�شع���راء ين�شدون 
ب���ن  ق����س  وكان  يخطب���ون.  واخلطب���اء 
�شاع���دة يف مقدم���ة اخلطب���اء ميثله احد 
ال�شبيان االذكي���اء، وكانت اخلن�شاء يف 
طليع���ة ال�شع���راء تتلو ق�شيدته���ا احدى 

االوان�س امل�شلمات �شافرة �شافنة..«.

وتخرج���ت �شبيحة ال�شي���خ داود يف دار 
املعلم���ات االبتدائي���ة فعين���ت معلم���ة يف 
املدار����س الر�شمية يف ايل���ول 1927. ثم 
انتم���ت اىل كلي���ة احلقوق �شن���ة 1936، 
فكان���ت اول فت���اة وط���اأت اقدامه���ا ه���ذا 
املعهد. ومل���ا تخرجت بعد ارب���ع �شنوات 
املع���ارف  وزارة  يف  مفت�ش���ة  عين���ت 
)ايل���ول 1940( فمدر�شة ب���دار املعلمات 
االبتدائي���ة )اأي���ار 1950(. ونقل���ت �شنة 
1956 ع�شوا مبحكم���ة االحداث، فظلت 
فيه���ا حت���ى اعتزل���ت اخلدم���ة يف كانون 
اىل  وان�شرف���ت   ،1970 �شن���ة  الث���اين 
ممار�شة املحاماة والفت كتاب »جتربتي 

يف ق�شاء االحداث«. 
�شاهمت يف النه�شة الن�شائية فا�شرتكت 
ال���ذي  االول  الن�شائ���ي  املوؤمت���ر  يف 
االول 1932  ت�شري���ن  ببغ���داد يف  عق���د 
واخت���ريت �شكرترية له والقت حما�شرة 
ع���ن حق���وق امل���راأة امل�شلم���ة. وا�شرتكت 
بع���د ذل���ك يف املوؤمت���ر الن�شائ���ي العربي 
يف بغ���داد )اذا 1952(، وكانت لها جهود 
مذك���ورة يف اجلمعيات اخلريية كالهالل 

االحمر وحماية االطفال الخ. 
اىل  الطري���ق«  »اول  كتابه���ا  وو�شع���ت 

النه�ش���ة الن�شوي���ة يف الع���راق )1958( 
، كت���ب مقدمت���ه من���ري القا�ش���ي، فق���ال: 
»وكانت موؤلفة الكتابة اال�شتاذة �شبيحة 
ال�شي���خ داود، ع�ش���و حمكم���ة االحداث، 
اول فت���اة دخلت كلي���ة يف العراق، وهي 
كلي���ة احلق���وق، با�شتثن���اء فت���اة اخ���رى 
دخل���ت كلي���ة الط���ب، وكنت ان���ذاك عميد 
كلية احلقوق. وقد وج���دت فيها الن�شاط 
واالن�شراف الت���ام اىل الدرا�شة والتتبع 
، فتو�شم���ت فيه���ا كل اخل���ري، وحد�ش���ت 
انها �شتكون الق���دوة ال�شاحلة الخواتها 
الفتيات العراقي���ات. وقد �شدق حد�شي، 
كما انها قررت ان تقوم بخدمات �شاحلة 
يف املجتم���ع الن�ش���وي يف العراق، وانها 
�شتن�شر موؤلفات وابحاثا علمية. فكان ما 
ح���زرت، فقد كتبت ابحاث���ا يف موا�شيح 
خمتلف���ة ن�شرت يف املج���الت واجلرائد، 
وكان اآخر ما وقفت عليه من ثمار اعمالها 

كتابها »اول الطريق«... 
وقد دفعن���ي اىل كتابة ه���ذه املقدمة قيام 
ال�شلة الوثيقة بيننا، �شلة ا�شتاذ خمل�س 
م���ع تلميذة جنيبة وفي���ة. فقد ق�شيت يف 
تدري�شه���ا م���ع زمالئها ارب���ع �شنوات يف 
كلية احلق���وق، وهي الفتاة الوحيدة بن 

نحو الف طال���ب يحرتمونها وحترتمهم 
ويقدرون ن�شاطها و�شعيها، وتقدر ادبهم 
وح�ش���ن �شريم معها عل���ى وجه امل�شاواة 

واحلرمة املتبادلة..«. 
توفيت �شبيحة ال�شي���خ داود ببغداد يف 

11 ت�شرين الثاين 1975. 
كانت �شبيحة ال�شيخ داود ابنة رجل دين 
مثق���ف ع�ش���ري النزعة اتاح له���ا الدر�س 
واالنخ���راط يف �شلك التعلي���م والق�شاء. 
ف���اذا ذك���رت باحث���ة البادية وم���ي زيادة 
وهدى �شعراوي يف م�شر فال بد من ذكر 

قرينتهن �شبيحة يف العراق. 
كان لها �شالون ادبي يعقد كل ا�شبوع يف 
دارها املطلة على دجل���ة فيح�شره رجال 
وال�شل���ك  واالدب  وال�شحاف���ة  الف�ش���ل 
الدبلوما�شي. وقد زارت االقطار العربية 
النه�ش���ة  برائ���دات  وات�شل���ت  م���رارا 
الن�شوي���ة فيه���ا. ق���ال جعف���ر اخلليلي ان 
�شبيح���ة متاأنق���ة يف لبا�شه���ا، �شريح���ة 
يف قولها، ي���كاد ل�شانها ينطق بكل ما يف 
�شدرها، �شبيح���ة الوجه حلوة ال�شمائل 

بعيدة عن التكلف اىل حد معقول. 
عن كتاب اعالم االدب في العراق 
الحديث  الجزء الثاني

مير بصري

بقلم صبيحة الشيخ داود

وحدة الفريق الربيعي ترعى اول حملة 
ملكافحة االمية بن الفتيات العراقيات 

عندما كان االمه���ات يرافقن بناتهن اىل 
املدر�شة لت�شليمهن وا�شتالمهن 

احتجاج���ات االب���اء لده���ول طبيب اىل 
املدر�ش���ة ولتدري���ب البن���ات عل���ى ك���رة 

ال�شلة 
بقل���م اال�شت���اذة �شبيح���ة ال�شي���خ داود 

ع�شو حمكمة االحداث 
اال�شت���اذة �شبيح���ة ال�شي���خ داود، م���ن 
رائ���دات النه�ش���ة الن�شوي���ة يف عراقنا 
م���ن  بالكث���ري  ا�شهم���ت  وق���د  احلدي���ث 
اجله���ود يف �شبيل توال املراأة العراقية 
ملا ه���ي جديرة ب���ه من احلي���اة الكرمية 
احلرة. ولقد �شبق ان اودعت يف كتابها 
الفذ )اول الطريق( الكثري من الذكريات 
الطريفة عن جه���اد املراة العراقية ولقد 
االوىل  احلقوقي���ة  م���ن  االي���ام  طلب���ت 
احتافها ببع�س م���ا مل ين�شر من ف�شول 
كتاب���ه ال�شال���ف الذكر، فاحتفتن���ا بهذه 

املقار نن�شره �شاكرين. 
.. م���ن نافل���ة الق���ول ان���ه ال م���ا يجعلها 
اك���رث ر�شوخا من ميك���ن معرفة التطور 
املده�س لدى راأته احلركة الن�شائية يف 
العراق خ���الل االثن���ن واالربعن عاما 
املن�شرم���ة عن التي���ارات الزاخرة التي 
كانت جت���ري يف ميادين القدم االخرى 
يف البالد لكن النه�شة الن�شوية متيزت 
عن غريها ب�شدورها من معن ا�شتعداد 
م���ن ط���ور  العراقي���ة( ذاته���ا لالنتق���ال 

اىل ىخ���ر ب���روح من الوع���ي واالدراك 
التام���ن وم���ن ث���م فق���د كان م���ن امي���ز 
خط���وط النه�ش���ة الن�شوي���ة، قابليته���ا 

للتكيف والتدرج. 
يف  الن�شائي���ة  احلرك���ة  كان���ت  وم���ا   ..
العراق بهاتن الظاهرت���ن: اال�شتعداد 
والت���درج احلركات املماثل���ة التي قامت 
يف بل���دان قريبة من ال�ش���رق االو�شط، 
وابعد يف نتاجها وبالتايل فلم يقف امام 
خطاها املتئدة �شيء من االنتكا�شات او 
الرجوعية التي ا�شاب���ت تلك احلركات 

بعد �شنوات قليلة من بروزها. 
وم���ع ذل���ك ف���ال يج���ب ان نغف���ل عام���ال 
مهما لع���ب دوره يف احلرك���ة الن�شائية 
العراقي���ة و�ش���دة خطواتها خ���الل هذه 
العقب���ة من عمر العراق احلديث واعني 
به التعليم الن�ش���وي الذي يجب ان نرد 
اليه كل النتائ���ج ال�شخمة التي ح�شلت 
امل���راة عليه���ا باعتباره���ا ثم���رة كف���اح 
طوي���ل مت بعدم ا�شباب اال�شت�شهاد، وال 

الت�شحية والفداء. 
 ***

يف حزيران املا�شي كنت اتابع ل�شاعات 
طويلة، وقائعاالحتفال باملتخرجن يف 
جامع���ة بغداد وق���د هز اعط���اف نف�شي 
اف���واج م���ن فتياتن���ا يتقدم���ن بازيائهن 
الطلب���ة  م���ن  م���ع زمالئه���ن  اجلامعي���ة 
يف خط���وات قوي���ة، تتاأل���ق يف افاقهن 
ملح���ات االم���ل وتلم���ع عل���ى وجوهه���ن 
ا�شراق���ة امل�شتقبل الزاه���ر ونخطر على 

مبا�شمهن �شحكة الغ���د ال�شعيد وطلعة 
ال�شاع���ات  خ���الل  يف  اجلدي���د.  الن���ور 
الثالث الت���ي �شاق التلفزي���ون العراقي 
فيه���ا هذا امل�شه���د يف اطار م���ن الروعة 
اخلالبة، وازجاه يف الوان من الراعه 
ال�شاح���رة ا�شتط���اع ان يح���رك يف كل 
نف����س �شورة جميلة من �شور االهتزاز 
واالكب���ار ال�شيمى االه���داف التي كانت 
املراة العراقية تن�شدها منذ ان بزع فجر 

النه�شة اعلى هذا الوادي ال�شعيد. 
دموع���ي  اغال���ب  ان   – ا�شتط���ع  ومل 
وال ان���كاري و�شط ه���ذا التي���ار الدافق 
الذي كانت توحيه �ش���ورة اجلامعيات 
العراقي���ات يف ذل���ك املوك���ب الباهر. مل 
ا�شتط���ع ان ا�شق���ط م���ن ح�شاب���ي مبلغ 
اجله���د والن�ش���ال ال���ذي قدمت���ه امل���راة 
العراقي���ة وهي ت�ش���ع قدمه���ا يف )اول 
الطري���ق( لتكتب خط���وط املعركة التي 
خا�شته���ا وتتحم���ل يف �شبي���ل ذل���ك من 

العنت ما يهد اجلبال. 
 ***

واعود ثانية فاأوكد بان اندفاع النه�شة 
الي���وم  اث���اره  ن�شه���د  ال���ذي  الن�شوي���ة 
يف كل م���ان كان نابع���ا م���ن )ا�شتعداد( 
العراقية للعل���م ولقبول مفاهيم التطور 
خطواته���ا  ع���ززت  الت���ي  ال�شحيح���ة 

وقادتها اىل �شاطئ االمان. 
ويخطر بب���ايل م�شداقا لهذا اال�شتعداد 
ال���ذي ا�شرت الي���ه انه م���ا كاد يعلن عن 
فتح �شف���وف ملكافحة االمي���ة قبل اكرث 

م���ن 35 �شنة حت���ى كانت وال���دة ال�شيد 
جنيب الربيعي رئي�س جمل�س ال�شيادة 
وخالت���ه يف مقدم���ة اللوات���ي انخرطن 
يف ه���ذه ال�شف���وف، ومل تقف ظروفهن 
كاأمه���ات دون  املنزلي���ة وم�شوؤوليته���ن 
االقبال على التعليم وكان وجود هاتن 
ال�شيدتن الفا�شلت���ن املثل الرائع على 
قابلية العراقية وتهيئها لقبول كل جديد 
يف حدود الر�شالة التي توؤمن بها وهي 
ر�شالة اجتماعية وثقافية وان�شانية يف 

وقت واحد. 
 ***

ومم���ا تعيه الذاكرة من ايام تلك احلقبة 
م���ا يت�ش���ل باملدر�ش���ة املركزي���ة للبنات 
وهو بعد قطعا من االحداث البارزة يف 
تاريخ التعليم الن�شوي باعتبارها اوىل 
املدار�س التي ان�شئ���ت يف بداية احلكم 
االهل���ي. وبغ����س النظر ع���ن الظروف 
باملدر�ش���ة  احاط���ت  الت���ي  القا�شي���ة 
وبتعلي���م الع���دد املحدود م���ن الطالبات 
اللوات���ي كان���ت ت�شمه���ن ف���ال منا����س 
م���ن ان اذك���ر االن ب���ان الع���ادة املتبع���ة 
ول�شنوات عدي���دة بعد ان�ش���اء املدر�شة 
تراف���ق  ب���ان  تق�ش���ي  كان���ت  املذك���ورة 
التلمي���ذة والدتها او �شقيقتها او احدى 
قريباته���ا كل يوم قبل ابت���داء الدرو�س 

وبعد انتهائها. 
الطالب���ة ي�ش���رون عل���ى  وكان اولي���اء 
او  االدارة  اىل  بناته���م  )ي�شلم���وا(  ان 
املدر�شة املراقبة يدا بيد ومل يكن يجوز 

مطلق���ا بحكم ذل���ك النظام ال���ذي ا�شتته 
الطالب���ة  تغ���ادر  ان  الطالب���ات  اولي���اء 
بناية املدر�شة اال بع���د ان تتاأكد االدارة 
م���ن و�ش���ول والدته���ا او �شقيقته���ا او 

امل�شوؤولن عنها. 
كان���ت ال�شلة ب���ن املدر�ش���ة وبن ذوي 
احل���دود.  ابع���د  اىل  قوي���ة  الطالب���ات 
اي���ة تغي���ريات او ا�شالح���ات  وكان���ت 
يقت�شيه���ا و�ش���ع املدر�ش���ة وتطويرها 
العلم���ي تثري غ�ش���ب الكثريين من ا�شر 
الطالب���ات حت���ى انه���ا ادت يف احي���ان 
اتخ���اذ  نح���و  اولئ���ك  ج���ر  اىل  كث���رية 
قرارات حا�شمة قطع���ت نهائيا كل �شلة 
بن فتياتهم وبن املدر�شة وا�شطرتهن 
فع���ال اىل االن�ش���راف نهائي���ا ع���ن طلب 
العل���م. ويخطر يف بايل اي�ش���ا الثورة 
العا�شف���ة الت���ي م���الأت قل���وب اولي���اء 
الطالب���ات يف تل���ك احلقب���ة الت���ي كان 
تعلي���م االن���اث لقطع خطوات���ه االوىل. 
كان���ت وزارة املع���ارف ق���د كلف���ت اح���د 
االطباء ترافقه ممر�شة بزيارة املدر�شة 
للقي���ام بالفحو�س الطبي���ة والتاأكد من 
�شالم���ة الطالب���ات م���ن الرتاخوم���ا ومل 
يفتق���ر ذلك امل�شه���د العجي���ب اىل �شيء 
م���ن الطراف���ة املت�شنع���ة. كان كل �شيء 
طبيعيا. الطالبات يرتدين حجابا كامال 
�شبيه���ا باحلجاب ال���ذي ترتدي���ه املراة 
اليمانية الي���وم وال يظهر من وجوههن 
غري ن�شخة �شغ���رية تطل منها عيونهن 
مل  مكتوف���ا  وق���ف  والطبي���ب  القلق���ة.. 
تتح���رك يف وجهة ع�شل���ة واحدة بينما 
كانت حبات العرق تتجمع بغزارة على 

جبينه. 
و�شمع اولياء الطالبات بزيارة الطبيب 
ف���ورا اىل ار�ش���ال  فب���ادروا  للمدر�ش���ة 
االحتجاج���ات ال�شارخ���ة حت���ى ا�شطر 
الطبي���ب يف االخ���ري اىل التخل���ي ع���ن 
معاجل���ة الطالب���ات وتكلي���ف املمر�ش���ة 
الت���ي كانت ت�شاعده القي���ام بهذه املهمة 

وحدها.
 ***

ومم���ا تعي���ه الذاك���رة اي�ش���ا ان اولياء 
الطالب���ات ث���اروا م���رة اخ���رى عندم���ا 
ق���ررت املدر�ش���ة ادخال بع����س االلعاب 
الريا�شي���ة ومنه���ا ك���رة الل���ة وبع����س 

االلعاب التي تتالءم وطبيعة املراأة. 
وجوبهت ادارة املدر�شة باحتجاجات ال 
تق���ل يف الق�شوة والعنوف عن �شابقتها 
وقد ح�شب اولياء الطالبات يومذاك ان 
الريا�شة البدنية ملهاة من �شانها تعليم 
فتياتهم الرق�س واخلروج على ا�شباب 

احل�شمة. 
له���ذه  واحن���ت ادارة املدر�ش���ة را�شه���ا 
ق���رارا باعتباره���ا  العا�شف���ة فاتخ���ذت 
ممار�ش���ة الريا�ش���ة البدني���ة اختيارية 
ولك�ش���ت وجوبي���ة .. وم���ن ث���م كان���ت 
النتيجة ان ع�شر طالبات فقط قد وافقن 
الريا�شي���ة  الف���رق  يف  الدخ���ول  عل���ى 
اذك���ر من بينهن كرمي���ات �شقيقة ال�شيد 
نوري فت���اح وبديعة الفالح���ي وناهدة 

ال�شابندر.. 

صفحات لم تذكر في اول الطريق
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يبتداأ الكتاب مبقدمة لال�شتاذ منري القا�شي 
الذي كان وزي���را �شابقا للمعارف ورئي�شا 
للمجمع العلم���ي العراقي كما ان���ه ا�شتاذا 
للموؤلف���ة يف كلي���ة احلق���وق، ا�شتعر�ش���ت 
�شبيحة عبد ف�شول الكتاب ال�شبعة ع�شرة 
م�شاركة املراأة يف ث���ورة الع�شرين وتقدم 
التعلي���م  جم���ال  يف  العراقي���ات  الن�ش���اء 
والثقاف���ة والعمل وما تالها م���ن تاأ�شي�س 
جمعي���ات ن�شائي���ة تهتم مبكافح���ة االمية، 
وم���ن ثم م�شارك���ة املنظم���ات واجلمعيات 
ال�شيا�شية الن�شوي���ة باملوؤمترات القومية 
العربي���ة وما متخ�س عنه ذلك من املطالبة 
باحل�شول على كام���ل احلقوق ال�شيا�شية 

للمراأة العربية. 
اختم���رت فكرة تالي���ف »اول الطريق« عند 
�شبيح���ة اث���ر القائه���ا حما�شرة ي���وم 19 
اذار 1956، بدع���وة من عميد دار املعلمن 
ال�شاب���ق خالد الها�شم���ي، بعنوان »مالمح 
م���ن النه�ش���ة الن�شوية« ادرك���ت من خالل 
اهتم���ام اجلمه���ور مبحا�شرته���ا �شرورة 
كتاب���ة تاريخ للنه�ش���ة الن�شوية وت�شجيل 
ممثالته���ا  اح���دى  ي���د  عل���ى  مالحمه���ا 
ه���ذا  ين�ش���ى  ال  ك���ي  عليه���ا  وال�شاه���دات 
التاري���خ وحت���ى ي�شتلهم منه���ا الباحثون 

واملوؤرخون والنا�شطون يف امل�شتقبل. 

العراقية في ثورة العشرين 
ا�شتهلت املوؤلف���ة كتابها بتناول دور املراأة 
العراقي���ة يف ث���ورة الع�شري���ن واكدت ان 

الن�ش���اء �ش���واء كن م���ن املديني���ات او من 
الريفيات ق���د متتعن بوعي وفهم االهداف 
الوطني���ة و�ش���رورات اال�شتقالل ب�شكل ال 
يقل عما اب���داه الرجال. فذكرت ان الن�شاء 
امل�شتعمري���ن  �ش���د  الن�ش���ال  يف  �شارك���ن 
الريطانين يف كافة مراحله من م�شاعدة 
املقاتل���ن »حتمل امتعته���م وتاتيهم بالزاد 
وامل���ال، وت�شتنفره���م اىل القت���ال وتث���ري 
النخوة يف نفو�شه���م بالزغاريد واهازيج 
الهو�شات، وحتى انه���ا �شاركت يف القتال 
واك���دت �شبيح���ة ان ارتداء العب���اءات مل 
متن���ع العراقي���ات م���ن امل�شارك���ة التامة ب� 
»اجلهاد« كم���ا ت�شري اول مظاه���رة �شارت 
فيها املراأة العراقية للتعبري عن اجتاهاتها 
الوطنية اإثر ا�شت�شهاد عبد الكرمي النجار، 
املع���روف باالأخر����س ع���ام 1920 ف�شارك 
ع���دد كبري م���ن الن�ش���اء يف الت�شييع وهن 
و�شات���رات  ال�ش���ود  العب���اءات  مرتدي���ات 
وجوهه���ن وراء احلجب الثقيلة ورافعات 

ا�شواته���ن بالهتافات الوطني���ة املناه�شة 
لالجنليز. 

ا�شت�شه���دت املوؤلف���ة بنم���وذج خا����س من 
ن�شاء االرياف وهي امراأة من ع�شرية بني 
عار����س يف الرميث���ة التي ح���ارب زوجها 
واوالدها الثالث ثم قتل اثنان من اوالدها 
وكذل���ك زوجها فوقفت يف و�ش���ط املعركة 
م�شجع���ة  ت�ش���رخ  وه���ي  �شعره���ا  ناث���رة 
املحارب���ن عل���ى القت���ال. فلما قت���ل ولدها 

االكر جل�شت تلثم جروحه وتقول: 
عنية اولدي �شيال را�شي 
ردتك ترد ذوله اجلوا�شي 

ومبوتتك كويت باأ�شي 
وكذلك ذكرت جني���دة من بني حجيم التي 
ا�شرت على ولدها، وهو يف الثامنة ع�شرة 
املت���زوج منذ �شبع���ة ايام فق���ط، ان يحتل 
مكان ابيه بن املقاتلن بعد ا�شت�شهاده يف 

معركة بن الثوار االجنليز. 
ث���م حتدث���ت �شبيحة ع���ن م�شارك���ة ن�شاء 

املدين���ة يف الث���ورة وعن والدته���ا خا�شة 
التي قادت احتجاج���ات ل�شيدات عراقيات 
قدم���ت مل����س ب���ل مذك���رة تدي���ن االعتق���ال 
والتهج���ري الق�ش���ري اىل امكن���ة جمهول���ة 
ال�شيا�شي���ن الوطني���ن وم���ن  م���ن  لع���دد 

�شمنهم ال�شيخ احمد داود والد املوؤلفة. 

التعليم النسوي 
تناول���ت �شبيحة تطور التعلي���م الن�شوي 
من���ذ ب���روزه حت���ى دخ���ول امل���راأة جم���ال 

التعليم العايل وتزايد عدد اخلريجات. 
فتحدثت عن ان�ش���اء اول مدر�شة ابتدائية 
ومتو�شطة للبنات بقرار الوايل نامق با�شا 
عام 1899 ودعاها »اناث ر�شدية مكتبي«. 
يف ه���ذا ال�شياق حتك���ي املوؤلفة عن جميل 
�شدقي الزهاوي »رواية طريقة«: فال�شاعر 
امل�شهور كان من �شمن جمل�س املعارف يف 
تلك الفرتة و�شارك يف نقا�س حول افتتاح 
ه���ذه املدر�شة يف بغداد مع اع�شاءه الذين 

كان غالبيته���م علماء ورجاال متدينن. فقد 
ب���داوا يتناق�ش���ون ح���ول البن���اء ال�شالح 
ال���ذي ميكن ان يكون مقرا ملدر�شة االناث، 
»فط���ال جدلهم وتع���ددت �شروطهم يف تلك 
ال���دار، اذ كان راأيه���م ان تت�ش���ف مبا يلي: 
1( ان ال تك���ون اح���دى ال���دور املج���اورة 
م�شرف���ة عليه���ا. 2( ان ال تك���ون �شبابيكها 
مطل���ة عل���ى ال�ش���ارع. 3( ان ال يك���ون يف 
ال���دور املج���اورة ا�شجار عالي���ة«. ف�شمت 
الزه���اوي ط���وال الوق���ت وبعدم���ا �شك���ت 
اجلمي���ع ق���ال ب�شخرية ان امل���كان الوحيد 
الذي ينا�شب مطالب ا�شحاب املجل�س هو 
من���ارة �ش���وق الغزل التي ه���ي اعلى مكان 
يف بغ���داد، ثم ان الفتي���ات ي�شعدن �شالمله 
دون ان يراهن احد، ولي�س له �شبابيك. ثم 
اذا تكلمن فال ي�شمع �شوتهن احد! ف�شحك 
الوايل و�شحك اجلميع« . واتفقوا اخريا 
على احدى الدور الواقعة يف حملة امليدان 

اجلديدة و�شجلت 90 تلميذة فيها 
ولق���د حتدثت املوؤلفة عن ال�شعوبات التي 
واجهها م�ش���وؤول املعارف حكمت �شليمان 
عند تا�شي����س املدر�ش���ة اخلاتونية للبنات 
يف بغ���داد ع���ام 1917. فق���د ت�شج���ع على 
ان�ش���اء هذه املدر�ش���ة اثر زيارت���ه مدر�شة 
االين����س للبنات التي �شمت 1000 تلميذة 
م���ن الفتي���ات اليهودي���ات فتاث���ر باهتمام 
اال�ش���ر اليهودي���ة بتعليم بناته���م وا�شبح 
اكرث ا�شرارا على تا�شي�س مدر�شة للبنات 
امل�شلم���ات ان اول مدر�ش���ة لالن���اث تفتتح 

على يد امراة وهي زه���راء خ�شر. �شقيقة 
اال�شت���اذ عبد الرحمن خ�ش���ر. عام 1918، 
�شم���ت 40 تلمي���ذة توزع���ن عل���ى ثالث���ة 
�شف���وف در�شن فيها الق���راآن والريا�شيات 

وبع�س الفنون املنزلية. 
ب���داأ تقدم التعلي���م الن�ش���وي يف بغداد مع 
افتت���اح مدر�ش���ة امل����س كيل���ي لالن���اث يف 
الك���رى يف املي���دان يف كان���ون  اجل���ادة 
الث���اين 1920 وبع���د ذل���ك افتتح���ت اول 
مدر�شة لالن���اث يف النجف عام 1935 اما 
اول دار للمعلمات فقد افتتحت عام 1928 
بقرار من �شاط���ع احل�شري وزير املعارف 
يف تل���ك الفرتة ومن اب���رز موؤيدي التعليم 
الن�شوي. ويف اطار تقدم التعليم الن�شوي 
يف الثالثيني���ات الب���د م���ن ذك���ر م�شاهم���ة 
اال�شت���اذ جعفر اخلليلي ال���ذي دافع ب�شدة 

يف كتاباته عن تعليم االناث. 
وهك���ذا روج���ت فك���رة �ش���رورة التعلي���م 
الن�ش���وي �شجعت عل���ى �شعيد العراق مما 
ادى اىل تزاي���د ملف���ت يف ع���دد املدار����س 
والتلمي���ذات. فعدد التلمي���ذات يف املرحلة 
االبتدائية ارتفع م���ن 462 تلميذة توزعن 
عل���ى ث���الث مدار����س لالن���اث يف ال�شن���ة 
 17765 اىل   1921-1920 الدرا�شي���ة 
يف  مدر�ش���ة   121 عل���ى  توزع���ن  تلمي���ذة 
ال�شنة الدرا�شي���ة 1935-1936 ثم و�شل 
 329 يف  تلمي���ذة   111208 اىل  الع���دد 
مدر�ش���ة لالن���اث ع���ام 1956-1957 ام���ا 
تلميذات املرحل���ة االعدادي���ة فبلغ عددهن 
احدى ع�شرة تلميذة يف املدر�شة الوحيدة 
االوىل يف ال�شنة الدرا�شية 1930-1929 
وا�شبح عددهن 12885 توزعن على اكرث 
م���ن 50 مدر�ش���ة �شن���ة 1956-1957 كما 
افتتح���ت دور املعلم���ات يف كل حمافظات 
العراق والتي كان عدد طالباتها يزداد مئة 

كل �شنة. 
ام���ا بالن�شب���ة للتعليم الع���ايل فقد حتدثت 
املوؤلف���ة عن جتربته���ا كاول طالبة جامعية 
م�شلم���ة يف الع���راق دخل���ت كلي���ة القانون 
يف جامع���ة بغداد عام 1936 وكانت املراأة 
الوحي���دة بن 180 طالب. قب���ل ذلك كانت 
على البن���ات يف الع���راق اللوات���ي ينوين 
الدرا�شة اجلامعي���ة ان ي�شافرن اىل خارج 
بلده���ن. ا�شر وال���د املوؤلف���ة ال�شيخ احمد 
داود على دخول ابنته اجلامعة يف العراق 
اي مع الطالب الذكور حتى يت�شنى جلميع 
الفتيات العراقي���ات دخول اجلامعة وعدم 
اال�شط���رار لل�شف���ر للخ���ارج فلي����س ل���دى 
جميعه���ن االمكانية املادية لذل���ك. فح�شب 
املوؤلف���ة حت�ش���ن لدخولها اجلامع���ة قائال: 
»بالن�شبة يل ال تهمني تكاليف التعليم يف 
اخلارج! فان الله قد و�شع علينا يف الرزق، 
ولكن ماذا تعمل الفتيات الفقريات الالتي 
ال متكنه���ن احواله���ن املادي���ة من حت�شيل 
التعلي���م الع���ايل يف اخلارج؟ ه���ل يق�شى 
عليهن باحلرمان من نعمة العلم! ثم هل من 
قانون يحظر عل���ى الفتيات االنت�شاب اىل 
الكلي���ات املختلطة؟«. فاخرتق���ت �شبيحة 
مباين الكلية وهي ترتدي العباءة وت�شع 
الرق���ع اال�شود على وجهها وكانت تنزعه 
ل���دى و�شوله���ا اىل ب���اب الكلي���ة. حتدثت 
طوي���ال يف الف�ش���ل اخلام�س م���ن الكتاب 
ع���ن معاناته���ا مع الط���الب الذك���ور الذين 
كان���وا ي�شخ���رون منه���ا وا�شتنك���ر بع�س 
اال�شاتذة وجوده���ا وق�شت ال�شنة االوىل 
كله���ا يف »اللوج« املنفرد كال�شجينة ح�شب 
قولها: »يف �شج���ن ال احتدث مع احد، وال 
يتح���دث معي اال قليل منهم، وكنت اجل�س 
ف���وق مقعدي اربع �شاع���ات كل يوم قابعة 

يف عباءتي«. 
يف تل���ك الفرتة كان���ت �شبيح���ة وا�شرتها 
يف  وجوده���ا  الهمي���ة  متام���ا  واعي���ن 
�شف���وف الكلية ق���د فتحت طري���ق التعليم 

الع���ايل للفتي���ات العراقي���ات كونه���ا بن���ت 
عامل دين���ي معروف �شاحب وه���و ذو اثر 
عمي���ق عل���ى �شم���ري واف���كار امل�شلمن يف 
الع���راق. وبالفعل تقول �شبيحة ان ما بن 
دخولها اىل اجلامعة عام 1936 وتخرجها 
منها حتول���ت مواقف كثري م���ن العراقين 
افتتحت ابواب الكليات للفتيات العراقيات 
ف���ازداد ع���دد خريجات التعلي���م العايل من 
خريجة واحدة يف ال�شنة 1940 اىل 250 

خريجة �شنة 1956. 

نادي النهضة النسائية 
تاأ�ش�س نادي النه�شة الن�شائية عام 1923 
وه���و اول ن���اد للم���راأة العراقي���ة وكان���ت 
ا�شم���اء الزهاوي �شقيق���ة ال�شاعر امل�شهور 
جمي���ل �شدق���ي الزه���اوي – اول رئي�ش���ة 
ل���ه ا�شارت املوؤلف���ة اىل ان تا�شي�س النادي 
كباق���ي االن�شط���ة الن�شائي���ة العراقية كان 
متاث���را خا�ش���ة يف بداي���ة الع�شرينيات – 
باحل���ركات الن�شائية الرتكي���ة وال�شورية 
وامل�شري���ة، ا�شتند ان�شاء ه���ذا النادي يف 
اه���داف  اىل   1923 الث���اين  ت�شري���ن   24

خريية وجمتمعية وهي: 
- افتتاح دورة لتعليم االميات.

- خياطة املالب�س للفقريات.
- تربية وتعليم عدد من اليتيمات.

انتم���ت �شخ�شي���ات عراقيات ب���ارزات اىل 
الن���ادي من���ذ تاأ�شي�ش���ه فمنه���ن: �شقيق���ات 
ل�شيا�شي���ن وم�شوؤولن مهمن على �شعيد 
الع���راق يف تل���ك الف���رتة كنعيم���ة ن���وري 
ال�شعي���د، وعقيلة ال�شيد جعف���ر الع�شكري 
ال���ذي كان رئي�شا ل���وزراء يومذاك واي�شا 
املوؤلفة  نعيم���ة �شلطان حم���وده – وال���دة 
– واالن�ش���ة ح�شيب���ة جعفر ب���ك واالن�شة 

بولينا ح�شون – �شاحبة جملة ليلى. 
ام���ا ن���ادي النه�ش���ة العراقي���ة ف���كان م���ن 
اوائ���ل اجلمعي���ات الن�شائي���ة يف الع���راق 
وكم���ا يظه���ر يف اهداف���ه التاأ�شي�شي���ة كان 
جمعي���ة جمتمعي���ة ت�شع���ى اىل م�شاع���دة 
الفق���راء وحم���و االمي���ة وتربي���ة وتعلي���م 
الفتي���ات اليتيمات. من الوا�شع ان النادي 
من���ذ تاأ�شي�ش���ه وج���ه ن�شاطات���ه اىل اعمال 
ا�شالحي���ة وح�شري���ة تعمل عل���ى حتديث 
املجتم���ع العراق���ي من منطل���ق وطني فقد 
م���ن  الن���ادي  التعلي���م يف  روج م�شم���ون 
والتعليمي���ة  الرتبوي���ة  ال���دورات  خ���الل 
الف���كار ومبادئ النه�ش���ة الوطنية العربية 
كما هو احل���ال بالن�شبة للنه�ش���ة ال�شامية 
وامل�شرية. فمكافحة اجلهل واالمية كانت 
ج���زءا كب���ريا م���ن امل�ش���روع اال�شالح���ي 

النه�ش���ة العربي وكذل���ك التعليم الن�شوي 
وحم���و االمي���ة الن�شائي���ة ا�شاف���ة اىل ذلك 
نظم ن���ادي النه�ش���ة الن�شائي���ة ناديا ادبيا 
وفكريا ي�شتقبل ابرز املفكرين املعا�شرين 
وتناق����س في���ه اه���م ا�شكالي���ات وق�شاي���ا 

الع�شر. 
اهم ان�شار النه�شة الن�شوية يف العراق

كر�ش���ت املوؤلف���ة ف�ش���ال كامال م���ن الكتاب 
في�ش���ل يف  املل���ك  م�شاه���ة  ع���ن  للحدي���ث 
وع���رت  العراقي���ة  الن�شوي���ة  النه�ش���ة 
بطريقة مبا�ش���رة و�شريحة ع���ن اعجابها 
ب���اول ملك للعراق وال���ذي تطلق عليه لقب 
»في�ش���ل ن�شري امل���راأة« فذكرت �شبيحة ان 
امللك ا�شتقبل يف ق�شره وفدا من ع�شوات 
ن���ادي النه�شة الن�شائية وقد اهدى النادي 
بيتا ع���ام 1924 ليك���ون مقرا ل���ه. واكدت 
على ان املل���ك كان حري�شا جدا على تطور 
التعلي���م الن�شوي وق�شايا امل���راأة العراقية 
فق���د افتت���ح، ا�شاف���ة اىل مدر�ش���ة لتعلي���م 
فتي���ات اال�شرة املالكة، مدر�ش���ة للتمري�س 
لالن���اث وكذل���ك فرقة ريا�شي���ة ن�شائية يف 

ق�شره. 
اي�ش���ا  داود  ال�شي���خ  خ�ش�ش���ت �شبيح���ة 
ف�شال كام���ال بعنوان »مفك���رون انت�شروا 
للمراأة« تذك���ر فيه »املجته���د النجفي الذي 
العالم���ة  وه���و  امل���راأة«  تعلي���م  اىل  دع���ا 
ال�شي���خ حمم���د ح�ش���ن النائين���ي وذكرت 
اي�ش���ا م�شاهم���ة ال�شخ�شي���ات النه�شوية 
امل�شه���ورة كمع���روف الر�ش���ايف وجمي���ل 
احل�ش���ري  و�شاط���ع  الزه���اوي  �شدق���ي 

ورفائيل بطي. 
لقد مدحت طويال �شبيح���ة العالمة حممد 
ح�شن النائيني )1860-1936( النفتاحه 
ازاء  مواقف���ه  وال�شيم���ا  فك���ره  وحداث���ة 
»ق�شية املراأة« فذكرت ان العالمة النائيني 
ا�شت�شه���د مرارا باحلدي���ث: »العلم فري�شة 
عل���ى كل م�شل���م وم�شلم���ة« ك���ي يدافع عن 
التعليم الن�شوي وقد ترك االثر الكبري عند 
علم���اء النجف يف مواقفه التقدمية بالرغم 
من االنتق���ادات ال�شديدة التي وجهها كثري 
م���ن علم���اء ال�شيع���ة التقليدي���ن ت�شمنت 
جريدة الفجر ال�ش���ادق، التي كان يديرها 
اال�شتاذ جعفر اخلليلي والتي كانت ت�شدر 
ر�ش���االت  الثالثيني���ات،  يف  النج���ف  يف 
النائين���ي وانت�ش���رت م���ن خالله���ا الدعوة 

للنه�شة الن�شوية. 

ثم ذك���رت ال�شاعر الكبري امل�شهور معروف 
ومواقف���ه   )1945-1875( الر�ش���ايف 
القوي���ة وال�شريحة الداعم���ة حلرية املراأة 
فا�شت�شه���دت  اجلن�ش���ن  ب���ن  وامل�ش���اواة 
ببع����س ق�شائ���ده الت���ي تدافع ع���ن حقوق 
امل���راأة وتدي���ن الظلم ال���ذي تعي�ش���ه املراأة 
العربي���ة وامل�شلم���ة عموم���ا با�ش���م الدي���ن 
والتقالي���د العرقي���ة، فعل���ى �شبي���ل املث���ال 

ابيات الق�شيدة »الرتبية واالمهات«. 

اأاأم املوؤمنن اليك ت�شكو 
م�شيبتنا بجهل املوؤمنات 

وقالوا: �شرعة اال�شالم تق�شي 
بتف�شيل )اللذين( على )اللواتي( 

وقالوا: ان معنى العلم �شيء 
ت�شيق به �شدور الغائبات

وقالوا: اجلاهالت اعف نف�شا 
عن الفح�شا من املتعلمات 

لقد كذبوا على اال�شالم كذبا 
نزول ال�شم منه مزلزالت 

جمموع���ة  م���ن  اخ���رى  ق�شي���دة  ويف 
»الن�شائيات« يف ديوان الر�شايف يرد على 
وا�شفي الن�شاء بالناق�شات ويدين ا�شا�س 

هذا املوقف: 
يقولون يل: ان الن�شاء نواق�س 

ويدلون فيما هم يقولولن ب�شمع 
فانكرت ما قالوه والعقل �شاهدي 

وما انا يف انكار ذلك بالبدع 
اذا النخلة العيطاء ا�شبح طلعها 

�شعيفا فلي�س اللوم عندي على الطلع 
ولكن على اجلذع الذي هو ثابت 

مبنبت �شوء فالنقي�شة يف اجلذع 
وبع���د ذل���ك ذك���رت ال�شخ�شي���ة املعروف���ة 
جمي���ل �شدقي الزه���اوي )1936-1863( 
وه���و ح�شب قولها »�شاعر الفكر واحلرية« 
ومن اه���م منتقدي ت�شدد مواق���ف ال�شلطة 
الديني���ة ازاء امل���راأة ومث���ل الر�شايف كان 
يداف���ع عن حرية املراة ويلح على �شرورة 
تخل�شه���ا م���ن ع���بء التقاليد والق���راءات 
الدينية املتطرفة التي تظلمها. وكان يدافع 
عن امل�ش���اواة وال يرى فرق���ا يف املوؤهالت 
والكف���اءات العقلي���ة بن اجلن�ش���ن ويعد 
امل���راأة رم���ز التق���دم والعمران كم���ا ت�شري 

ابياته االتية امل�شهورة: 
امنا املراأة واملرء 

�شواء يف اجلدارة 
علموا املراأة فاملر 

اة عنوان احل�شارة 
ويف االبيات التالية يتناول م�شكلة الزواج 

وظلم املراة ب�شبب تكر الزوج عليها: 
مهما به احتفلت بعد الزواج 

تلقى �شوى ذي غرور غري حمتفل 
تراه زوجا على ارغامه بطال

ويف �شوى ذاك لي�س الزوج بالبطل 
قامت بخدمته جهد ا�شتطاعتها 

تريد منه لها ميال فلم ميل 

ث���م حتدثت �شبيح���ة عمن تع���ده من رواد 
النه�ش���ة العربي���ة وهو �شاط���ع احل�شري 
)1880-1968( وتق���ارن دوره يف العل���م 
العربي بالذي لعب���ه جمال الدين االفغاين 
»قائد احلركة الفكرية يف ال�شرق احلديث« 
ح�ش���ب قوله���ا. فت�ش���ري اىل ان احل�ش���ري 
لعب دورا مهما يف تعليم املراأة يف العراق 
كما اوردنا وال�شيما عندما قرر افتتاح دار 
املعلمات وتوؤكد انه كان من ابرز م�شجعي 

التعليم الن�شوي. 
ال�شحف���ي  للمي���دان  فالن�شب���ة  واخ���ريا 
واالدبي فقد حتدث���ت املوؤلفة عن م�شاهمة 
رفائي���ل بط���ي )1900-1956( يف توثيق 
كف���اح املراأة العراقية منذ ث���ورة الع�شرين 
كان �شاح���ب  الب���الد  فموؤ�ش����س �شحيف���ة 
عرف���ت  الت���ي  والقيم���ة  امللفت���ة  املوؤلف���ات 

)أول الطريق( 

اختمرت فكرة تاليف »اول الطريق« عند صبيحة اثر القائها 
محاضرة يوم 19 اذار 1956، بدعوة من عميد دار المعلمين 

السابق خالد الهاشمي، بعنوان »مالمح من النهضة النسوية« 
ادركت من خالل اهتمام الجمهور بمحاضرتها ضرورة كتابة 

تاريخ للنهضة النسوية وتسجيل مالمحها على يد احدى 
ممثالتها والشاهدات عليها كي ال ينسى هذا التاريخ وحتى 

يستلهم منها الباحثون والمؤرخون والناشطون في المستقبل. 

�سدر كتاب »اول الطريق يف النه�سة الن�سوية يف العراق« 
ل�سبيحة ال�سيخ داود يف اذار عام 1958 يف بغداد – مطابع 

الرابطة – وهو يعد اول كتاب ن�سوي يف العراق ان املوؤلفة 
�سبيحة ال�سيخ احمد داود )1915-1975( رائدة النه�سة 

العراقية واول طالبة جامعية م�سلمة يف العراق كما انها اول 
طالبة تدر�س يف كلية احلقوق بجامعة بغداد وكذلك اول 

حمامية عراقية. يف هذا الكتاب حتلل املوؤلفة هذه النه�سة 
منذ بداياتها اواخر القرن التا�سع ع�سر وتطورها حتى �سنة 

ا�سدار ذلك الكتاب عام 1958. 
تنحدر �سبيحة ال�سيخ احمد داود من ا�سول عائلية مهمة 

وموؤثرة يف تاريخ العراق: فوالدها ال�سيخ احمد داود كان وزيرا 
لالوقاف عام 1928 وع�سوا يف الربملان العراقي كما انه لعب 

دورا بارزا يف مناه�سة اال�ستعمار الربيطاين على العراق اثناء 
م�ساركته يف ثورة الع�سرين ان�سم اىل �سفوف �سخ�سيات المعة 
يف احلركة الوطنية العراقية كال�سيخ يو�سف ال�سويدي وجعفر 

ابو التمن وال�سيد حممد ل�سدر. اما والدتها نعيمة �سلطان 
حمودة فهي �سخ�سية بارزة واحدى الن�ساء اللواتي ا�س�سن اول 

جمعية ن�سوية عراقية. 

لصبيحة الشيخ داود

من اليمني جمال االلو�صي و�صبيحة ال�صيخ داود وفريد فتيان يف موؤمتر االدباء العرب ببغداد 1965

هكذا روجت فكرة ضرورة التعليم 
النسوي شجعت على صعيد العراق 
مما ادى الى تزايد ملفت في عدد 

المدارس والتلميذات. فعدد 
التلميذات في المرحلة االبتدائية 
ارتفع من 462 تلميذة توزعن 

على ثالث مدارس لالناث في 
السنة الدراسية 1921-1920 

الى 17765 تلميذة توزعن على 
121 مدرسة في السنة الدراسية 

. 1936-1935
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ق�شية املراأة العراقية وا�شرت على الدفاع 
عنه���ا، وه���و اول �شحف���ي كر����س �شفحة 
كامل���ة للم���راأة يف جريدت���ه ملتابع���ة تطور 
النه�ش���ة الن�شوي���ة العراقية وملعاجلة اهم 

موا�شيعها وق�شاياها. 

ظهور ومظهر المرأة العراقية: »قضية 
سوق عكاظ« و«معركة العراقية مع 

الحجاب« 
حتدثت �شبيحة يف ف�شل بعنوان »ق�شية 
�ش���وق ع���كاظ« عما �شم���اه البع�س يف ذلك 
الوق���ت »الف�شيحة« وه���ي م�شاركة املوؤلفة 
عندما كانت يف الثامنة من عمرها يف اول 
مهرجان ادب���ي يف بغداد امل�شمى ب� »�شوق 
ع���كاظ« يف 24 فراير 1924 والذي �شرك 
في���ه ابرز ال�شعراء واالدب���اء ورجال الفكر 
والثقاف���ة يف العراق. وق���ع االختيار على 
�شبيحة لتفوقها يف املدر�شة!! لتلعب دور 
اخلن�ش���اء وللتل���و اح���دى ق�شائده���ا امام 
احل�شور. انت�شر اخل���ر �شريعا واعلن ان 
»امراة �شاف���رة �شوف ت�شارك باملهرجات«. 
الت���ي  »الف�شيح���ة«  ح���ول  اجل���دل  فب���دا 
�شتح���دث يف املهرجان وه���ددت احلكومة 
من قب���ل بع�س ال�شخ�شي���ات ملنع م�شاركة 
هذه »االم���راأة«. ولكن ا�ش���رة ال�شيخ داود 
ا�ش���رت عل���ى م�شارك���ة ابنته���ا ال�شغ���رية 
يف املهرج���ان ورف�س ال�شي���خ داود تنازل 
ابنت���ه عن دورها على الرغ���م من تهديدات 
»الق���وة  با�شتخ���دام  العراقي���ة  احلكوم���ة 
وال�شغ���ط«. ويف النهاي���ة �شارك���ت ابن���ة 
ال�شيخ داود ومبوافقة امللك في�شل ولعبت 
�ش���كان  م���ن  ال���وف  ام���ام  اخلن�ش���اء  دور 
بغ���داد واالقالي���م والق���ت ق�شائده���ا وهي 
تعتلي ناقة وه���ي ترتدي املالب�س العربية 

الطويلة. 
جتربته���ا  خ���الل  م���ن  �شبيح���ة  تنوال���ت 
ه���ذه �شعوب���ة تقب���ل جمتم���ع الع���راق يف 
الع�شريني���ات ظه���ور امل���راأة – حت���ى ل���و 
كان���ت فتاة �شغ���رية – يف احلي���اة العامة 
رغ���م ارتدائه���ا اللبا�س التقلي���دي الطويل 
عالم���ات  كل  يحج���ب  ال���ذي  والعري����س 
انوثتها. ثم افردت ف�شال من الكتاب �شمته 
»معركة العراقية مع احلجاب« تتناول فيه 
اجل���دل ح���ول لبا�س امل���راأة ال���ذي دار يف 
الع���راق يف الع�شريني���ات والثالثيني���ات. 
فامل�شاأل���ة  الق���ت �ش���دى عند جمي���ع افراد 
الطبقة املثقف���ة وال�شيا�شية ومل يكن هناك 
مثق���ف او مفك���ر او م�ش���وؤول �شيا�ش���ي مل 
يتخ���ذ موقفا حول »احلج���اب«. واملواقف 
كان���ت متعددة واختلف فيه���ا حول مفهوم 
»احلج���اب« الذي عن���ى للبع����س »الرقع« 
اي احلج���اب اال�شود ال���ذي يغطي الوجه 
او العب���اءة التي تلب����س فوق املالب�س او 
احلجاب الذي يو�شع فوق الراأ�س. ويف 
ا�شت�شهادات املوؤلفة بان�شار ومعار�شي 
فلي����س  الكت���اب  كام���ل  يف  احلج���اب 
هن���اك تعريف وا�شح وحم���دد لل�شفور 
واحلجاب. فورد يف ال�شحيفة حل�شن 
الرحال مقاالت كثرية حول املو�شوع، 
فمن منا�ش���ري احلجاب كان هناك من 
ال�شخ�شيات العراقية املعروفة املطب 
حمم���د القباجني الذي ا�ش���در اغنية 

تنتقد »مودة ك�س ال�شعر«. 
اذ يعدها »عادة غريبة«: 

ابنيه بنت البيت ك�شت �شعرها 
عاملودة مت�شي دلوع عافت �شرتها 
عاملودة مت�شي دلوع ياربي �شرتك 
حتفظ جميع النا�س منها ومكرها 

واي�شا: 
ك�س ال�شعر كل يوم عند املزين 

والركبة ركبة �شاب من ورة تبن 
لو للعلم ت�شعن يا بنتي اح�شن 

خلي اخلالعة تروح للغرب اهلها

وم���ن ا�ش���د ان�ش���ار احلج���اب ا�شت�شهدت 
املوؤلفة بال�شاعر ابراهيم ادهم الزهاوي: 

رايت يف النوم ابلي�شا فقلت له 
جد ال�شياطن ال تبخل بتبيان 
اعط اجلواب ل�شب ال قرار له 

كيف الو�شوف .........
فقال مرجتال بيتا اجاد به 

وكان خمتفيا هن كل ان�شان:
�شل ال�شفوري عما ت�شت�شري به 

ان ل�شفوري من جندي واعواين 
واي�ش���ا من منتق���دي ال�شف���ور ا�شت�شهدت 
�شبيحة بق�شيدة ح�شن الظريفي بعنوان 
»خل���وا احتجاب الغانيات و�شاأنه«، وكذلك 
بال�شخ�شيات املهمة يف احلياة ال�شيا�شية 
العراقية كوزراء املالية ال�شابقن اال�شاتذة 
توفي���ق الفكيكي وخلي���ل ا�شماعيل وكذلك 

مبحمد بهجة االثري. 
اب���رز  م���ن  كان  االخ���ر  اجلان���ب  وعل���ى 
منتقدي احلج���اب اال�شت���اذ م�شطفى علي 
ال���ذي ا�شتن���د اىل كتاب���ات قا�ش���م امن يف 
دفاع���ه عن ال�شف���ور اي �شف���ور الوجه كما 
عن���اه قا�ش���م ام���ن. ون�ش���رت ال�شحيف���ة 
�شنة 1929 الق�شي���دة امل�شهورة »ارفعيه« 
لب�شي���م ذويب الذي ينتق���د فيها الرقع اي 
غط���اء الوجه. وق���د اثارت ه���ذه الق�شيدة 
�شجة كبرية واث���رت كثريا على حياة هذا 

ال�شاعر ال�شاب: 
ارفعيه 
مزقيه 

واطرحيه 
بن احجار القبور 

وانه�شي �شافرة الوجه وغني 
هكذا كان ال�شفور. 

لي�س عارا 
او �شنارا 

ان يجاري 
�شري تيار الدهور 

فارفعي الرقع عنك واطرحيه 
حتت نريان القدور 

بل دعيه 
غ�شليه 

وادفنيه 
بن طيات الرتاب

ثم ال تبكي وقويل بارتياح: 
هكذا مات احلجاب 

ان �شاألت: 
من دفنت؟ 

فاجبت: 
انه نع�س النقاب 

�شيقولون: عليه رحمة الله ف�شلي 
واقرئي ام الكتاب 

ظلموك 
�شجنوك 
زوجوك 

�شر زوج يف الوجود 
قائال زوجي: ال تخرج اإال 

يوم تدعوها للحود 
قد كفانا 
يا ن�شانا 
ما لقينا 

من خمول وجمود 
فلندع كل قدمي، ال نقلد 

اننا ل�شنا )قرود(. 
احلج���اب  منتق���دي  واه���م  اب���رز  وم���ن 
ال�شاعري���ن املعروف���ن الذي���ن اث���را كثريا 
الن�شوي���ة  بالنه�ش���ة 

العراقي���ة كم���ا اوردنا مع���روف الر�شايف 
وجمي���ل �شدق���ي الزه���اوي. ف���االول الف 
االبيات التالية اىل �شاحبة جملة اخلدر: 

واكر ما ا�شكو من القوم انهم 
يعدون ت�شديد احلجاب من ال�شرع 
ايف ال�شرع اعدام احلمامة ري�شها 

وا�شكاتها فوق الغ�شون عن ال�شجع 
وهنا يدين الر�شايف عقلية ال�شرقين ازاء 

املراأة: 
ولقومنا يف ال�شرق حال كلما 

زدت افكارا فيه زدت تعجبا 
تركو الن�شاء بحالة يرثى لها 

وق�شوا عليها باحلجاب تع�شبا 
قل لالىل �شربو احلجاب على الن�شا

افتعلمون مبا جرى حتت العبا
ع���ن  امل�شه���ورة  الزه���اوي  ابي���ات  وم���ن 
احلج���اب الذي يعتره من العادات ولي�س 

من الدين: 
منعهن ان يرين �شياء 

فتعودن عي�شة الظلمات 
دفنوهن قبل موت �شريح 

يف قبول �شود من احلجرات 
ان هذا احلجاب يف كل ار�س 

�شرر للفتيان والفتيات 
مل يكن و�شعه من الدين �شيئا 

امنا قد اتى من العادات 
وفتاة كزهرة الرو�س ح�شنا 
زهرت وهي يف ربيع احلياة 

وا�ش���ارت املوؤلفة اىل ماج���دة احليدري – 
عقيل���ة روؤوف اجلادرج���ي – اول ام���راأة 
م�شلمة »من كرمي���ات اال�شر يف املدن التي 
دافع���ت عن ال�شفور علن���ا وخرجت �شافرة 

الول مرة عام 1933. 

الجمعيات النسوية االجتماعية 
والسياسية 

ح�ش���ب املوؤلف���ة ف���ان اول 
�شيح���ة للمطالبة بحقوق 
امل���راأة ال�شيا�شي���ة اطلقتها 
بولين���ا ح�شون عر املجلة 
الت���ي ا�ش�شتها »ليلى« وهي 
اول جمل���ة ن�شائي���ة عراقية 
فطالب���ت يف مقال���ة ن�ش���رت 
يف املجل���ة يف العدد ال�شادر 
يف 15 اذار 1924 بح�شول 
امل���راأة عل���ى كام���ل حقوقه���ا 
م���ع  بامل�ش���اواة  ال�شيا�شي���ة 
الرج���ل. ك���ررت مطالبتها تلك 
خالل موؤمت���ر طهران الن�شوي 
ال���ذي عق���د اواخر ع���ام 1932 
وال���ذي �ش���م مندوب���ات ن�ش���اء 

الدول ال�شرقية. 
ع���دد  الثالثيني���ات  يف  تاأ�ش����س 
اجلمعي���ات  م���ن  للنظ���ر  ملف���ت 
الن�شوية  واملنظم���ات  ال�شيا�شية 
واي�ش���ا  املجتمعي���ة  اخلريي���ة 
ال�شيا�شي���ة والديني���ة. ومن ابرز 
وا�شه���ر اجلمعيات الت���ي حتدثت 
عنها املوؤلف���ة هناك الفرع الن�شوي 
لله���الل االحم���ر ال���ذي تاأ�ش�س عام 
العل���ل  مكافح���ة  جمعي���ة   1933
ت�شم���ى  كان���ت  الت���ي  االجتماعي���ة 
�شابق���ا جمعي���ة مكافح���ة امل�شكرات 
الت���ي ا�ش�شته���ا �شارة اجلم���ايل عام 
1937. م���ن خ���الل ه���ذه اجلمعيات 
يف  العراقي���ات  الن�ش���اء  �شارك���ت 
وم�شاع���دة  االجتماعي���ة  الرعاي���ة 
وتثقي���ف  واملحتاج���ن  الفق���راء 
االربعيني���ات  ذل���ك يف  بع���د  املجتم���ع 
�شاه���م الن�ش���اط الن�ش���وي يف م�شاعدة 
الالجئن الفل�شطينين من خالل البيت 
العرب���ي الذي افتتح ع���ام 1948 وكذلك 
جمعية بي���وت االمة الت���ي تاأ�ش�شت عام 

1935 ا�شاف���ة اىل اعمالها يف جمال حمو 
االمي���ة )من الرج���ال والن�ش���اء( وم�شاندة 
الفقراء.من اجلمعيات ذات امليول الدينية 
عل���ى �شبي���ل املث���ال اجلمعي���ات الن�شوي���ة 
امل�شيحي���ة كجمعيات الراهب���ات وجمعية 
الرف���ق بالفق���ري وجمعية االمي���ات التابعة 
للكني�ش���ة االثورية االجنيلي���ة وكان هناك 
الفرع الن�شائي جلماعة االخوان امل�شلمن 
يف الع���راق االخت امل�شلم���ة التي تاأ�ش�شت 
عام 1951 وكانت تعمل يف جمال الرتبية 
التف���رجن  روح  و«مكافح���ة  اال�شالمي���ة 

والتحلل االخالقي«. 
وم���ن اجلمعي���ات ذات املي���ول ال�شيا�شي���ة 
وه���ي  جمعي���ات  ث���الث  �شبيح���ة  ذك���رت 
جمعي���ة مكافحة النازي���ة والفا�شي���ة التي 
تاأ�ش�ش���ت ع���ام 1942 وا�شبح���ت جمعي���ة 
الرابطة الن�شوية، ونادي اخوات احلرية 
ال���ذي تاأ�ش����س بجهد مرغري���ت دراور عام 
1944. لهات���ن اجلمعيتن اهداف خريية 
اجتمعية و�شيا�شية فق���د دافعت عن حرية 
وحقوق امل���راأة وقدمت م�شاعدات ورعاية 
خريية وثقافية مثل حمو االمية وم�شاعدة 
االوالد املر�ش���ى وقدم���ت ن���دوات ثقافي���ة 
وعلمية اي�شا. لك���ن املوؤلفة توقفت طويال 
عند اب���رز جمعية �شيا�شية جمتمعية وهي 
االحت���اد الن�شائ���ي العراقي ال���ذي تاأ�ش�س 
اإث���ر موؤمتر االحتاد الن�شائي العربي الذي 
عقد بدعوة من هدى �شعراوي يف القاهرة 
�شن���ة 1945. دع���ى االحت���اد اىل ت�شام���ن 
للدف���اع  والعربي���ات  العراقي���ات  الن�ش���اء 
ع���ن حق���وق امل���راأة اال�شري���ة واالجتمعية 
وال�شيا�شي���ة وا�شته���دف م�شاندة املجتمع 
العراق���ي وتثقيفه وحت�ش���ره مثل االحتاد 
الن�شائ���ي العراقي الن�ش���اء العراقيات يف 
املوؤمت���رات الن�شوي���ة العربي���ة وال�شرقية 
الن�شوي���ة  املطالب���ات  اليه���ا  حم���ل  حي���ث 
العراقي���ة ومن اه���م املوؤمت���رات الن�شوية 
عل���ى ال�شعي���د العرب���ي املوؤمت���ر الن�شائي 
اأي���ار  ال���ذي عق���د يف بغ���داد يف  العرب���ي 
الع���راق.  املوؤلف���ة  في���ه  ومثل���ت   1952
فمن خ���الل هذا الن�ش���اط �شارك���ت الن�شاء 
العراقي���ات يف م�شروع الوطني���ة العربية 
املت�شمن الدعوة اىلالوح���دة العربية يف 
اط���ار جمتمع���ات حديث���ة ومتقدمة حتقق 
اهدافا �شيا�شية قومي���ة كالن�شال من اجل 
اه���داف  وكذل���ك  الفل�شطيني���ة،  الق�شي���ة 
تتعل���ق باحلري���ات العام���ة والدع���وة اىل 
ا�شالح���ات اجتمعية اقت�شادي���ة كاملطالبة 
بالعدالة االجتماعية وامل�شاواة بن الرجل 
وامل���راأة. فقد كانت املطالبات بحرية املراة 
ج���زءا من مطالبات التي���ار اال�شالحي يف 
الع���راق كما هو احلال يف ال���دول العربية 
عموم���ا، فجمعي���ة اال�ش���الح ال�شعبي على 
�شبي���ل املث���ال الت���ي تاأ�ش�ش���ت ع���ام 1936 
ومتثل ح�شب املوؤلفة اول منظمة �شيا�شية 
ادرج���ت �شم���ن اهدافه���ا حري���ة وحق���وق 
امل���راة فكان من مطالبها: 1( و�شع قوانن 
توافق املدني���ة احلديثة لتنظي���م االحوال 
ال�شخ�شي���ة. ب( ال�شعي لتحرير املراأة من 

االحتفاظ بالنظام العائلي. 
رف���ع االحت���اد الن�شائي مذك���رة اىل رئي�س 
ال���وزراء ورئي�س جمل�س االعيان العراقي 
ي���وم 18 حزيران 1952 تطالب بامل�شاواة 
ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية بن 
امل���راأة والرج���ل وك���رر االحت���اد مطالبت���ه 
بامل�ش���اواة يف 6 ت�شري���ن الثاين حن قدم 
مذكرة لرئا�شة ال���وزراء وقيادي االحزاب 
ال�شيا�شي���ة تن�ش���د حتقيق ه���ذا الهدف من 
خ���الل تعدي���ل قان���ون االنتخاب���ات ونظم 
االحت���اد الن�شائي العراقي »ا�شبوع املراأة« 
ال�شيا�شي���ن  عل���ى  لل�شغ���ط   1954 ع���ام 
وامل�شوؤول���ن احلكومي���ن لتعدي���ل قانون 

االنتخابات ل�شالح املراأة. 

به���ا  املطال���ب  اال�شالح���ات  حتق���ق  وق���د 
م���ن قب���ل ان�ش���ار حري���ة وحق���وق امل���راأة 
حن عر�ش���ت احلكوم���ة العراقي���ة تعديل 
الد�شت���ور العراقي ي���وم 25 كانون الثاين 
»التعري���ف  ا�شاف���ة  خ���الل  م���ن   1957
باحلقوق ال�شيا�شي���ة للمراأة«. وكانت اآخر 
تلك اخلطوات لتحقيق امل�شاواة ال�شيا�شية 
اعالن رئي�س ال���وزراء نوري ال�شعيد يوم 
6 اأي���ار 1958 من���ح امل���راأة العراقية كامل 

حقوقها ال�شيا�شية. 

العراقية في االدب والفكر 
داود  ال�شي���خ  �شبيح���ة  ا�شتعر�ش���ت 
عراقيات بارزات يف جم���ال االدب والفكر 
الديب���ات  عدي���دة  با�شم���اء  وا�شت�شه���دت 
ومفكرات عراقي���ات ومن �شمنهن كثريات 
�شارك���ن يف الن�ش���اط الن�ش���وي ال�شيا�شي 
اعم���اال  ا�شداره���ن  جان���ب  اىل  العراق���ي 
�شعرية وادبي���ة وفكرية. ففي جمال االدب 
والفك���ر ا�شت�شه���دت مباه���رة النق�شبندي 
و�شافرة جمي���ل وامال االوقات���ي ونعيمة 
ندمي وامينة الرحال وافتخار الو�شوا�شي 
واديبة ابراهيم رغعة وعزة اال�شرتابادي 
وعفيفة روؤوف والدكتورة نزيهة الدليمي 
ووديع���ة  ذك���ي  ام���ن  ملع���ان  والدكت���ورة 
جعف���ر ال�شبيب���ي وجني���ة حم���دي ومليع���ة 
ال�شبيب���ي  ر�ش���ا  ووجيه���ة  االورفهل���ي 
وفائق���ة  الها�شم���ي  ومديح���ة  و�شبيح���ة 
اخلطيب وابتهاج عطا امن من العراقيات 
البارزات وغريه���ن كثريات. وركزت على 
ان االديب���ة وال�شاع���رة العراقي���ة تنق�شها 
التعبري عن امل�شاعر وال�شيما يف موا�شيع 
احلب والعزل وهما جماالت وا�شعان عند 
الرج���ال ونق�س التعب���ري عنهما عند املراة 
العراقي���ة ي���دل عل���ى ان املجتم���ع العراقي 
متغل���ق اىل حد ما فنادرا م���ا جند ق�شائدا 
تتح���دث  عراقي���ات  لن�ش���اء  ق�ش�ش���ا  او 
مبا�ش���رة ع���ن عواط���ف وم�شاع���ر احل���ب 
والع���زل وتتا�شف املوؤلفة له���ذا النها تعده 
تعب���ريا ان�شاني���ا طبيعي���ا عل���ى امل���راة ان 

تخرج من احل�شمة وتتحدث عنه. 
لبع����س  فق���رات  ع���دة  املوؤلف���ة  وكر�ش���ت 
االديب���ات العراقي���ات املهم���ات مث���ل رباب 
كاظم���ي التي ولدت ع���ام 1918 وهي ابنة 
ال�شاع���ر الكب���ري اال�شالح���ي واملعار����س 
املح�ش���ن  عب���د  االنكلي���زي  لال�شتعم���ار 
الكاظم���ي. واي�ش���ا لل�شي���دة �شلم���ى عب���د 
ال���رزاق الت���ي ولدت ع���ام 1908 واجنبت 
ا�شه���ر ال�شاعرات العراقيات نازك  املالئكة 
وه���ي يف اخلام�ش���ة ع�ش���رة م���ن عمره���ا 
نتيج���ة زواجها املبك���ر. الفت ق�شائد تعر 
ع���ن راأيها بالو�ش���ع ال�شيا�ش���ي يف العامل 
العرب���ي كم���ا يف ق�شائده���ا ع���ن الق�شي���ة 
الت���ي  املالئك���ة  ن���ازك  ام���ا  الفل�شطيني���ة. 
دار  م���ن  وتخرج���ت   1923 ع���ام  ول���دت 
املعلم���ن العالي���ة وتلق���ت درا�شته���ا العليا 
يف امريكة فهي ال�شاع���رة الكبرية واي�شا 
الباحث���ة واملحا�ش���رة الت���ي �شارك���ت يف 
العديد من املوؤمت���رات االدبية على �شعيد 
العامل العرب���ي ولنازك دواوي���ن مطبوعة 
ومنت�شرة يف جمي���ع انحاء العامل العربي 
الذي تاثر بق�شائده���ا الوجودية املتميزة 
بالت�ش���اوؤم والت�ش���اوؤالت ح���ول �شعوره���ا 

بالغربة كما ت�شري االبيات التالية: 
ماذا وراء احلياة ماذا 
اي غمو�س واي �شر؟ 

وفيم جئنا؟ وكيف من�شي؟ 
يا زورقي ام الي بحر؟ 

يدفعك املوج كل يوم 
اين ترى غاية املقر؟ 

اج���ري كم���ا تر�ش���م املقادي���ر يل اىل حيث 
ل�شت ادري 

احلقيق���ي  وا�شمه���ا  العبيدي���ة  و�ش���دوف 

فطين���ة ح�شن النائ���ب ولدت ع���ام 1917 
وه���ي حفيدة العالمة عبد الوهاب النائب، 
در�ش���ت يف املدر�ش���ة املركزي���ة وتخرجت 
م���ن دار املعلم���ات االبتدائي���ة �شنة 1936 
وكان���ت عقيلة ابن عمها ال�شي���خ بها الدين 
�شعيد. عادت للدرا�شة يف كلية امللكة عالية 
بعد وفاة زوجها وا�شدرت اول ديوان لها 
عام 1955 بعن���وان »لهيب الروح« ومتيز 
�شعرها بقوة التعبري ع���ن خلجات النف�س 

والعواطف وامل�شاعر ولها: 
انن���ي متفائلة حت���ى باليا����س، واثقة بالله 
وعنايت���ه ، حتى عندم���ا ارى الدنيا ظالما، 

واالمال حطاما.
احب احلياة ككتاب لذي���ذ جدير بالقراءة، 
كما احب املوت ككت���اب مل اقراه بعد، وان 

اح�ش�شت احيانا انه بيدي: 
واين على و�شك قراءته. 

ام���ا عاتكة وهب���ي اخلزرجي الت���ي ولدت 
عام 1924 وح�شلت على دكتوراه الدولة 
م���ن كلي���ة االداب يف ال�شورب���ون ون�شرت 
ال�شح���ف  يف  مبك���رة  �ش���ن  يف  �شعره���ا 
العربية منذ 1939 وقدمت بحثا ت�شرح فيه 
ديوان العبا�س بن االلفت والفت م�شرحية 
بعن���وان »جمن���ون ليلى« نهج���ت فيها نهج 
احمد �شوق���ي ومن ال�شاع���رات االخريات 
مليع���ة عبا�س عمارة الت���ي تخرجت من دار 
املعلم���ن العالية ع���ام 1950 ونظمت اول 
ق�شائده���ا وه���ي يف اخلام�ش���ة ع�شرة من 
عمره���ا. ومقبول���ة احلل���ى الت���ي تخرجت 
من كلية امللكة عالي���ة �شنة 1955 ون�شرت 
�شعره���ا يف جمي���ع ال�شح���ف واملج���الت 
وال�شيم���ا العرف���ان ومتي���زت في���ه بالنوع 
العاطفي النادر يف تلك الفرتة كما اوردنا. 

نقتطف ابيات ق�شيدة »النداء« التالية: 
ان حبي لي�س كاحلب: �شقاها وادعاءا 

ومني مظلمة اللجة.. تهتز ا�شتهاءا 
ان حبي، كرفيقف الزهر، طهرا وازدهاءا 
كابت�شام االر�س بالع�شب اذا ت�شرب ماءا 

ك�شالة االمن الداعي ابتهاال ودعاءا 
ام���ا امرية نور الدين ال���داوود التي ولدت 
يف بغ���داد ع���ام 1925 حي���ث در�ش���ت فيها 
الثانوي���ة وانتقل���ت ع���ام 1943 اىل كلي���ة 
االداب يف جامعة القاهرة وتخرجت منها 
وقدمت ر�شالة ماج�شت���ري تتناول »ال�شعر 
االو�ش���ط«  الف���رات  منطق���ة  يف  ال�شعب���ي 
�شن���ة 1957. ومن اهم ابحاثه���ا ال�شعرية 
درا�شته���ا ع���ن �شع���ر حمم���د اقب���ال الت���ي 
طبعتها ال�شفارة الباك�شتانية عام 1950. 

ثم انتقلت املوؤلف���ة اىل مو�شوع ال�شحافة 
اال�شم���اء  بع����س  وذك���رت  الن�شائي���ة 
ك�شل���وى  ب���ارزات  عراقي���ات  ل�شحفي���ات 
زك���و وجميلة يو�ش���ف و�شرقي���ة الراوي. 
وتوقف���ت عن���د بولين���ا ح�ش���ون وجملتها 

ليلى اول جملة ن�شائية والتي حمل عددها 
االول  ت�شري���ن   15 ي���وم  ال�ش���ادر  االول 
1923 العن���وان »يف �شبي���ل نه�ش���ة املراأة 
العراقي���ة« ن�شر يف �شفحاته���ا �شخ�شيات 
نه�شوي���ة كالر�ش���ايف والزه���اوي عروا 
فيها عن افكاره���م املنا�شرة لتحرير املراة 
العراقية. ومن ال�شحف الن�شائية االخرى 
هن���اك املراة احلديث���ة الت���ي �شاهمت فيها 
حمي���دة االعرج���ي والت���ي ع���رت ا�شمه���ا 
والت���ي   1936 �شن���ة  الع���راق  فت���اة  اىل 
متي���زت بقلم ح�شيبة قا�ش���م راجي وهناك 
اي�ش���ا فت���اة العرب ملرمي نرم���ة التي �شدر 
عددها االول ع���ام 1937 بالتعريف التايل 
»جري���دة ادبي���ة ن�شائية اجتماعي���ة غايتها 
خدم���ة الفت���اة العراقية« ولك���ن مل ي�شتمر 
�شدوره���ا اكرث من 6 ا�شه���ر ب�شبب نق�س 

االمكانات املادية. 
للم���راة  املنا�ش���رة  ال�شحاف���ة  م���ن  كذل���ك 
ا�شدرت جمعية حتري���ر املراة عام 1943 
جري���دة �ش���وت امل���راة للدفاع ع���ن حقوق 
الن�ش���اء ولكنه���ا توقفت ع���ن ال�شدور بعد 
عددي���ن فق���ط. وذك���رت �شبيح���ة جم���الت 
اخ���رى كفت���اة الرافدين ال�ش���ادرة من قبل 
القن�شلي���ة  يف  العام���ة  العالق���ات  دائ���رة 

 1943 ع���ام  الب�ش���رة  يف  الريطاني���ة 
وتوقف���ت بع���د 3 �شن���وات فق���ط. وهن���اك 
اي�شا الرحاب لل�شي���دة اقد�س عبد احلميد 
�ش���درت  اجتماعي���ة  ادبي���ة  جمل���ة  وه���ي 
لعام���ن م���ن1 1946 ويف ال�شن���ة نف�شه���ا 
�ش���درت جملة االم والطفل من قبل جمعية 
حماي���ة االطف���ال العراقي���ة. ام���ا جمعي���ة 
االحتاد الن�شائي فا�شدرت جملتها بجهود 
ا�شي���ا توفي���ق وهبي رئي�ش���ة اجلمعية يف 

عام 1949 وحتى 1953. 

المرأة في ميدان العمل 
امل���راة  دخ���ول  ان  عل���ى  �شبيح���ة  ترك���ز 
يقت�ش���ر  العم���ل مل  مي���دان  العراقي���ة اىل 
عل���ى رغبته���ا ان ت�شب���ح ام���راة عاملة بل 
ك���ي تغري نظرة املجتم���ع اليها وت�شورات 
الرج���ل عنها وعالقتها مع���ه. وا�شارت اىل 
ان اول وظيف���ة �شغلته���ا هي مهن���ة املعلمة 
الت���ي مازلت اك���رث امله���ن للن�ش���اء �شيوعا 
العم���ل  جم���االت  اىل  ا�شاف���ة  فيالع���راق، 
االخرى من التمري����س والطب واملحاماة 
والتمثي���ل  وال�شحاف���ة  واحل�شاب���ات 
وا�شبح���ت الن�ش���اء طبيب���ات يف الع���راق 
ع���ام 1938 الأول مرة وكذلك حماميات يف 
�شنة 1941 ام���ا اول مذيعة عراقية دخلت 
االذاعة فكان���ت فكتوريا نعمان عام 1943 
وتبعتها �شبيحة من���ري املدر�س. ويف عام 
1958 جتاوز عدد الباحثات االجتماعيات 
الن�ش���اء  وتواج���دت  باحث���ة.  الثالث���ن 
جم���ال  يف  اخلم�شيني���ات  يف  العام���الت 
االدارات املحلي���ة واملوؤ�ش�ش���ات ال�شناعية 

واحل�شابات ب�شكل كبري وملفت للنظر. 
ام���ا بالن�شب���ة للت�شريع العم���ايل العراقي 
وال�شم���ان االجتماع���ي يف الع���راق ذكرت 
املحامي���ة ان قانون العمال رق���م 36 ل�شنة 
1942 ن����س عل���ى م�شاواة امل���راأة بالرجل 
من حيث احلق���وق العامة و�شاوا م�شروع 
ال�شم���ان االجتماعي ب���ن الذكور واالناث 
ال���ذي تاأ�ش����س مبوج���ب القان���ون رقم 27 
لعا م1956. وح�شلت املراة العراقية على 
مكا�شب م���ن اهمها: امل�ش���اواة يف االجور 
وح�شوله���ا عل���ى كام���ل حقوقه���ا العمالية 
اىل جان���ب ت�شهي���الت يف اوق���ات العم���ل 
واالج���ازات يف حال���ة احلم���ل وال���والدة 
واحل�شانة قت�ش���ف �شبيحة حقوق املراة 
فر����س  »فت���ح  التالي���ة  بالعب���ارة  العامل���ة 
اىل  والنظ���ر  االلتف���ات  م���ن  اال�شتخ���دام 

طبيعة االنوثة ومراعاتها«. 

العراقية في الريف 
الكت���اب  داود  �شي���خ  �شبيح���ة  اختتم���ت 
با�شتعرا�س و�شع املراأة يف الريف وا�شفت 
ملنزلته���ا املتدني���ة يف كث���ري م���ن االحي���ان 

فتق���ول: »وما من �شك يف ان �شيادة الرجل 
جعلته���ا ب�شاع���ة مبعنى الكلم���ة، وهبطت 
به���ا اىل م�شتوى غري الئ���ق، ف�شال عن انه 
غ���ري عادل.. وحتى الي���وم ال منلك لنف�شها 
كلم���ة يف تقري���ر م�شريه���ا. وال يف اه���م 
اموره���ا الدنيوية، كالزواج ، وهي توهب 
او تكرم وت�شتبدل بها اخرى وتباع.. وانا 
اعني ذلك، الن ويل امرها ي�شتاأثر مبهرها 
خالي���ة  الزوجي���ة  دار  اىل  فتذه���ب  كل���ه، 
الوفا����س، بينما ي�ش���رف وليها مهرها يف 
الوج���وه وال�ش���وؤون اخلا�شة ب���ه«. لكنها 
ن�شبت الو�شع الكارث���ي للن�شاء الريفيات 
اىل الظ���روف االقت�شادي���ة واالجتماعي���ة 
يف الري���ف ا�شاف���ة اىل العقلي���ة الذكورية 
املهيمن���ة عل���ى الن�ش���اء. فانت�ش���ار ظاهرة 
تعدد الزوجات يف الريف ن�شبته اىل الفقر 
الهائ���ل و�شيطرة العقليات املتخلفة ب�شبب 
غياب املدار�س وغياب م�شاريع حمو االمية 
فاقرتح���ت �شبيح���ة عل���ى الدول���ة القي���ام 
بواجبه���ا يف املناطق الريفية والعمل على 
رفع امل�شتوى املعي�شي وتوزيع م�شاعدات 
مالية وعينية للفقراء ون�شر م�شاريع حمو 

االمية وان�شاء مدار�س للبنات. 

صبيحة الشيخ داود: شاهدة على 
عصرها

ان اول الطري���ق م���ن الكتاب���ات التي الفت 
يف اط���ار م�ش���روع الن�شوي���ة الت���ي ترك���ز 
على كتاب���ة التاريخ من »منظ���ور« ن�شائي 
او ن�ش���وي وتطم���ح اىل ا�شاف���ة التاري���خ 
الن�شائي اىل التاريخ الر�شمي او باالحرى 
الذكوري الذي جتاهل املراأة وو�شعها على 
هام�س التاريخ. ف�شاهمت �شبيحة ال�شيخ 
داود يف ت�شجي���ل النه�ش���ة الن�شوي���ة يف 
العراق فكتابه���ا ال يخت�شر ب�شفة ال�شرية 
الذاتية بل ي�شغل حيزا يف تراث الن�شوية 

العربية يف ع�شر النه�شة. 
�شبيح���ة مثل معظ���م �شخ�شي���ات النه�شة 
تنتم���ي اىل الطبقة العلي���ا واال�شر املثقفة 
فم���ن  العراقي���ة  الدول���ة  يف  والقيادي���ة 
ن�شاط���ات  ع���ن  تتح���دث  ال  ان  الطبيع���ي 
الن�شاء االخ���رى مثل اجلمعيات الي�شارية 
الت���ي كانت �شرية وتعت���ر خمالفة للنظام 
ب���ل ان تكت���ب موؤلف���ة »اول الطري���ق« م���ن 
منظوره���ا النخب���وي القريب م���ن قياديي 
الدول���ة العراقية اجلدي���دة احلاكمة حتت 
االنت���داب االجنلي���زي، فف���ي الثالثينيات 
كان عل���ى اجلمعي���ات ان تطل���ب موافق���ة 
ال�شلط���ة عن���د ان�شائه���ا ومل حت�ش���ل كثري 
م���ن املجموع���ات الن�شائي���ة عل���ى املوافقة 
فا�شطرت للعمل ال���ري وهذا ما ح�شل مع 
اجلمعي���ات الي�شاري���ة وال�شيم���ا املرتبطة 
باحلزب ال�شيوعي العراقي. فاغلقت جملة 
رابطة املراأة العراقي���ة )املرتبطة باحلزب 
ال�شيوعي العراق���ي( على �شبيل املثال كما 
اوقفت جم���الت املجموعات ال�شيوعية يف 
االربعيني���ات النها اعترت خمالفة للنظام 
قد جته���ل �شبيحة الن�شاط���ات االخرى او 
تعتره���ا هام�شية وقليل���ة االهمية مقارنة 
م���ع الن�ش���اط »الر�شم���ي« املع���روف لنادي 
الن�شوي���ة العراقي���ة ال���ذي حتدث���ت عن���ه 
طوي���ال يف كتابها، وهذا ام���ر طبيعي جدا 
عن���د كتاب���ة التاريخ: فاملتح���دث يتكلم من 
مكانه ومنظوره اخلا�س، فتتكلم �شبيحة 
عم���ا تعتره هاما وموؤث���را بالن�شبة اليها، 
فالن�ش���اط الن�ش���وي ال���ذي تعت���ره ملفت���ا 
للنظر وجديرا بالتناول هو الن�شاط الذي 
يتعلق با�شرتها وجمموعته���ا االجتماعية 
احلاكم���ة  بالنخب���ة  متعلق���ة  كان���ت  الت���ي 

انذاك. 
هذا المقال استعراض للكتاب مع 
المقدمة التي كتبها للكتاب منير 
القاضي

استعرضت صبيحة الشيخ داود 
عراقيات بارزات في مجال االدب 

والفكر واستشهدت باسماء عديدة 
الديبات ومفكرات عراقيات ومن 

ضمنهن كثيرات شاركن في النشاط 
النسوي السياسي العراقي الى جانب 

اصدارهن اعماال شعرية وادبية 
وفكرية. ففي مجال االدب والفكر 

استشهدت بماهرة النقشبندي 
وسافرة جميل وامال االوقاتي 

ونعيمة نديم وامينة الرحال

ن�صخة من الكتاب مهداة اىل االمرية بديعة عمة امللك في�صل الثاين
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املجيد  عبد  الدكتور  اليوم  ويقوم 
يرتك  فال  الدور  هذا  بنف�س  الق�شاب 
ان  دون  بغداد  يزور  حمرتما  زائرا 
ممن  طائفة  معه  ويدعو  ويدعوه  يكرمه 
مائدته،  على  الطعام  لتناول  يجان�شونه 
ولقد ا�شرت انا اىل هذه املزية التي عرف 
التي  التكرميية  احلفلة  يف  الق�شاب  بها 
فخاطبت  احلنفي  جالل  لل�شيخ  اقامها 

الق�شاب قائال: 
اعددت بيتك منتدى حتى اغتدى 

ا�شمى بيوت املجد يف بغداد 
تدخن  ومل  اخلمر،  ت�شرب  مل  وطبيعة 
هذه  من  قيد  باي  نف�شها  تقيد  ومل   ،
ولكنها  الكثريون  بها  يتقيد  التي  القيود 
يف  الرج  ولعبت  )الرج(  حتب  كانت 
هو  )الرج(  يكون  وقد  عمرها  اوا�شط 
واال�شتمرار  املطالعة  عن  �شغلها  الذي 
احلقوق،  من  تخرجها  بعد  القراءة  يف 
وجعل ممار�شتها للقراءة والكتابة قليلة 

وحمدودة. 
عن  عرفتها  ما  اول  �شبيحة  عرفت  هكذا 
بها  ات�شايل  لها  معرفتي  زادت  ثم  كثب، 
و�شبيح  الغافقي،  �شبيح  طريق  عن 
�شغري  �شبي  وهو  اعرفه  كنت  الغافقي 
ال�شن يف النجف فقد كانت يل بابيه الذي 
�شلة  النجف  ق�شاء  �شرطة  يراأ�س  كان 
جريدة  ا�شدر  كنت  يوم  وحمبة  �شداقة 
الع�شرينات،  اواخر  يف  ال�شادق  الفجر 

هذه  اىل  ينظر  طفل  وهو  �شبيح  وظل 
على  واالحرتام  التجلة  بعن  ال�شداقة 
ا�شا�س �شداقة االباء يرثها االبناء، و�شلة 
ك�شحايف  �شلته  هي  ب�شبيحة  �شبيح 
الطبقات  بكل  الزمان  جريدة  يف  يعمل 
من رجال ال�شيا�شة، واالدب، ومن ن�شاء 
يف  �شباقا  كان  فقد  الالمعات،  املجتمع 
وقد  العربية،  املجتمعات  اخبار  ن�شر 
ك�شبت جريدة )الزمان( عن طريق �شبيح 
�شهرة وا�شعة يف �شبق اجلرائد االخرى 
يف نقل احلوادث، وقد كانت ل�شبيح يف 
متينة  �شداقات  العربية  االقطار  اغلب 
االدب،  ورجال  ال�شيا�شة  رجال  ابرز  مع 
واىل  يكاتبهم.  وكان  يكاتبونه  فكانوا 
تلقط  يف  الغافقي  �شبيح  �شهرة  جانب 
اجلهات  خمتلف  من  وا�شتقائها  االخبار 
وكتابة الريبورتاجات اجلذابة التي كان 
هو  انه  اعتقد  كنت  والتي  حبكها  يجيد 
وم�شكور اال�شدي كان لهما القدح املعلى 
ال�شحافية،  الريبورتاجات  ن�شج  يف 
�شهرة �شبيح  كانت اىل جانب  لقد  اقول 
ال�شحافية �شهرة اخرى هي الوفاء، فما 
عرف  وقد  عربيا  قطرا  زرت  اين  اعلم 
ادباوؤه �شلتي ب�شبيح اال و�شاألوين عنه 

بلهفة وذكروا يل �شيئا من وفائه. 
�شبيح  مهمة  كانت  فقد  وباالجمال 
ال�شداقات  يعقد  ان  ال�شحافية  الغافقي 
بينه وبن الالمعن من الن�شاء والرجال 

فجرين �شبيح اىل الكثري من املجتمعات 
�شبيحة  �شالون  اىل  ذلك  جملة  ومن 

ال�شيخ داود. 
عامر  داود  ال�شيخ  �شبيحة  و�شالون 
برواده وزواره من خمتلف الطبقات كما 
والوقت  زمانه  ح�شب  كال  قبل  من  قلت 
والعلماء  الوزراء  من  فيه  وجد  الذي 
املعارف  وزير  القا�شي  منري  امثال 
زمالئها  ومن  ا�شاتذتها  واحد  ال�شابق 
والدكتور  احلميد،  عبد  را�شم  امثال 
م�شطفى كامل يا�شن الذي كان ي�شاهيها 
يف احل�شول على االولية يف كل �شنينه 
يف كلية احلقوق، ومن ح�شار �شالونها 
امثال  االقالم  وحملة  املحامن  من 
املحامي ال�شحايف االديب احلاج نعمان 
العاين، �شاحب جريدة العرب، وتوفيق 
ال�شمعاين �شاحب جريدة الزمان، وعبد 
املجيد لطفي، والدكتور �شفاء خلو�شي، 
الغافقي  و�شبيح  ح�شون،  وفي�شل 
والدكتور  احلار�س،  جريدة  �شاحب 
ناجي،  خالد  والدكتور  ناجي،  ا�شماعيل 
احلرية  جريدة  �شاحب  حمودي  وقا�شم 

وزميلها يف الدرا�شة يف احلقوق.
يزورون  كانوا  الذين  ال�شفراء  ومن 
بك،  مردهم  خليل  كان  بكرثة  �شبيحة 
التل،  و�شفي  وكان  ال�شلح،  كاظم  وكان 
وحممد  النازي،  الهادي  عبد  والدكتور 
ما  وكثريا  خليل،  وها�شام  النا�شري 

ويف  ازواجهن  مع  ال�شيدات  حت�شر 
على  الن�شاء  ن�شبة  تزيد  االحيان  بع�س 

الرجال يف احل�شور. 
بن  يجمع  ال�شالون  هذا  وكان 
اع�شاء  يح�شره  ما  فكثريا  املتناق�شات 
من احزاب خمتلفة في�شود بينهم ال�شفاء 
جميل،  ح�شن  امثال  املجل�س  هذا  يف 
 ، حمودي  وقا�شم  ال�شامرائي،  وفائق 
وفائق توفيق، وكل هذه اال�شماء ن�شوقها 

على �شبيل املثال ال احل�شر. 
الغالب  يف  �شبيحة  زيارة  تكن  ومل 
كثريا  اذ  وحدها  الزيارة  على  مقت�شرة 
كان  اذا  ال�شيما  ع�شاء  بدعوة  تنتهي  ما 
ورد  قد  العربية  البلدان  من  زائر  هناك 
دعي  ومن  اجلميع  فيقوم  حديثا  بغداد 
م�شادفة  ح�شوره  �شادف  ومن  منهم 
اىل مائدة يح�س كل من يقوم اليها بكرم 
طباخها  يتفنن  فيما  و�شخائها  �شبيحة 
ياخذ  املائدة  قلب  ويف  االلوان  بطبخ 
تخل  مل  الذي  امل�شقوف(  )ال�شمك  حمله 
منه مائدة �شبيحة يف اية وليمة تقيمها، 
من  املدعوون  كان  اذا  االخ�س  وعلى 

خارج العراق. 
خمتلف  �شبيحة  �شالون  ي�شم  وكما 
فان  ون�شاء  رجاال  النا�س  من  االجنا�س 
�شالونها  يف  جتري  التي  االحاديث 
احاديث  من  املوا�شيع  خمتلف  تتناول 
االخبار،  على  وتعليقات  �شيا�شية 

عامة  وطرائف  ادبية،  ومناق�شات 
يخلو  ال  املجل�س  هذا  ان  كما  وخا�شة، 
يذهب  الذي  والزبد  التوافه  من  احيانا 
جفاء وكثريا ما ينتقل املفيد مما يجري 
وعلى  ال�شحف  اىل  ال�شالون  هذا  يف 
التي  )احلار�س(  �شحيفة  االخ�س 
االدبية  االخبار  لنقل  خ�شي�شا  انتدبت 
يوم  كل  يف  جتري  التي  واملناق�شات 
)الزمان(  جريدة  كانت  كذلك  خمي�س، 
كثريا ما تعك�س اخبار هذا ال�شالون وما 

يجري فيه. 
بع�س  ان  امللكي  البالط  بلغ  مرة  وذات 
قد  داود  ال�شيخ  �شبيحة  �شالون  ح�شار 
تناول الو�شي عبد االله ب�شيء من النقد. 
وكان ان ابلغ �شاكر الوادي وكان حينذاك 
�شبيحة  االجتماعية  لل�شوؤون  وزيرا 
ملا  البالد و�شخطه  ا�شتنكار  داود  ال�شيخ 
جرى او يجري يف �شالونها وطلب منها 
تنزيه ما يدور يف هذا ال�شالون يف مثل 
�شبيحة  دعا  الذي  االمر  التقوالت،  هذه 
االله  عبد  �شقيقة  باالمرية  تت�شل  ان 
احلجر  هذا  مثل  وم�شتغربة  م�شتنكرة 
غريبا  كان  وكم  اخلا�شة،  احلريات  على 
حن وجدت االمرية نف�شها توؤيد �شبيحة 
هذا  مثل  على  اخاها  وتلوم  ترتئي  فيما 

التدخل ب�شوؤون النا�س الداخلية. 
�شنة  يف  احلار�س  جريدة  يف  وجاء 
يف  اثار  قد  اخلليلي  جعفر  ان   1953

�شبيحة  ندوة  جل�شات  احدى 
مو�شوع  احلقوقين  وبع�س 

عن  افرازه  ووجوب  االدب 
يف  تدور  التي  االخرى  املوا�شيع 

يوم  بتعين  وذلك  ال�شالون  هذا 
دون  عليهم  يقت�شر  باالدباء  خا�س 

بهذا  �شبيحة  رحبت  وقد  غريهم 
ان  القا�شي  منري  واقرتح  االقرتاح، 

هو  ا�شبوع  كل  من  اخلمي�س  يكون 
اليوم املعن لالدب واالدباء كما اقرتح 

منرا  )احلار�س(  جريدة  تكون  ان 
ما  خال�شة  فتن�شر  اليوم  هذا  الخبار 

يدور فيه. 
بيت  يف  االدبية  االيام  طالت  وبالفعل 
التي  واالراء  االقوال  وكرثت  �شبيحة 
وربام  عنه  احلار�س  جريدة  نقلتها 

تناقلتها �شحف اخرى عن )احلار�س(. 
هذا  الزم  الذي  لطفي  املجيد  لعبد  وكان 
اليوم االدبي مقال طريف عن هذا اليوم 
يف )احلار�س( وكانت �شبيحة قد اهدت 
جميلة  م�شيحة  االعظمي  علي  ح�شن 
اعجبت  وقد  لبنان  من  معها  بها  جاءت 
خلرزات  االعظمي  مداعبة  احلا�شرين 
املو�شيقية،  وطقطقاتها  ال�شبحة  هذه 
امل�شبحة  هذه  لطفي  املجيد  عبد  فتناول 
لطقطقة  ان  وقال  مقاالته  احدى  يف 
مقامل  تقوم  ونغمة  رنة  اخلرزات  هذه 
التفاعيل يف موازين ال�شعر، ولعلها هي 
ال�شبب يف جعل هذه املو�شيقى اخلالبة 
االعظمي  �شعر  من  تفي�س  ال�شاحرة 
علم  من  تعلمها  التي  التفاعيل  من  اكرث 
قريحة  املقال  هذا  هاج  وقد  العرو�س، 
ال�شاعر ح�شن علي االعظمي فجاءنا يف 
بق�شيدته  اخلمي�س  من  التالية  الندوة 
و�شنعتها  امل�شبحة  هذه  عن  الرائعة 
يف  نوق�س  قد  كان  هذا  وكل  وقد�شيتها 
اجلل�شة التي كتب عنها عبد املجيد ملقال، 
وقد قرئت الق�شيدة ون�شرها )احلار�س( 
احلار�س  عن  ال�شحف  بع�س  وتناقلتها 

وهي التي اوردها هنا: 
جاءت ايّل ب�شبحة من ادمع 

او �شبحة من اكبد وقلوب 
من جيد راهبة ت�شبح بزحلة 

وخلعت فيبغداد ثوب ذنوبي 
وعكفت يف حمراب قلبي خا�شعا 

النال يف حمرابه مطلوبي 
متعلقا بالله جل جالله 

مت�شفعا بحبيبه وحبيبي 
متو�شال ، متاأمال، مت�شرعا 
متطلعا يف لوحه املكتوب 

لتدور بي �شم�س بدون غروب 
وت�شري يف بحر الوجود �شفينتي 

ب�شراع روحي او بخار لهيبي 
وتطوف حول حبيبها هيمانة 

بجماله من غري عن رقيب 
فهو القريب لهائم يف قربه 
وملن جفا وناأى فغري قريب 

وهو املجيب لعا�شقيه �شوؤالهم 
وملن طغى يف االر�س غري جميب 

اين الهواه واخوى قربه 
م�شتعذبا يف حبه تعذيبي 

الآرى بنور جالله ما ال ترى 
عن امرئ من �شره املحجوب 

واحل من ملكوته يف موطن 
فيه غريب الدار غري غريب 

يا نف�س هذا منزيل فا�شتب�شري 
يا نف�س يف وطن اخللود وطيبي 

انه والله من العقوق املر ان نن�شى ح�شن 
لوطنه  ا�شدى  طاملا  الذي  االعظمي  علي 
املعروف وهو وكيل ومعاون لعميد كلية 
احلقوق، وقد تخرجت على يديه املئات 
من احلقوقين الذين ال يزال الكثري منهم 
ومن  وحمامن،  وحكاما  ق�شاء،  اليوم 

ق  لعقو ا
�شاعرا  نتنا�شى  ان 
املنا�شبات  من  الكثري  يف  املجلي  كان 
مل  اننا  والغريب  والوطنية  التاريخية 
نعد نذكره حتى ا�شطرتدا وعر�شا حن 
مير ذكر الذين ا�شمهموا يف خدمة كلية 
ك�شعراء  ذكرهم  مير  الذين  او  احلقوق 

يف هذه الفرتة من الزمن. 
ومما ذكر يف يوم اخلمي�س الذي خ�شته 
واحلقوق  وال�شعر  االدب  باهل  �شبيحة 
اال�شتاذ  وبن  بيني  جرت  مناق�شة  ان 
القا�شي  منر  واال�شتاذ  القا�شي.  منر 
يف  وقع  �شهري  وفقيه  معروف  عامل 
اال�شتباه  ذلك  ولكن  �شهو  او  ا�شتباه 
وال�شهو لن يقلل من قيمته كعامل جليل، 
من  بيتا  روى  فيما  ليلة  ذات  روى  فقد 
م�شت�شهدا  النحو  هذا  على  رواه  ال�شعر 

به: 
واين راأيت النا�س فيما راأيتهم 

ظواهرهم لي�شت كالبواطن. 
وكان قد  روى يل يف جمل�س ىخر من 
اآخر  بيتا  داود  ال�شيخ  �شبيحة  جمال�س 
على  خارجا  االخر  هو  كان  ال�شعر  من 
الوزن وكانت يل معه وقفة، فقلت له ان 
هذا البيت غري موزون، والبد ان يكون 
يف  كما  لي�شت  )ظواهرهم  مثال  العجز 
البواطن(، او يكون مثال )واهرهم غري 
هذا  غري  يكون  او  البواطن(  يف  التي 
على  ورد  قد  البيت  ان  متاكد  انا  فقال 
هذه ال�شورة فقلت من اجلائز ان يكون 
اخلطاأ من الطبع اذا كان الن�س مطبوعا، 
ومن النا�شخ اذا كان الن�س خمطوطا او 
ال�شغر،  حمفوظات  من  البيت  يكون  ان 
اذ كثريا ما يعلق ال�شيء بذهن املرء من 
يف  مرت�شما  فيظل  خطاأ  وهو  �شغره 
الذهن حتى ولو بعد ان يتمكن املرء من 

اللغة والنحو وال�شرف والعرو�س. 
يرت�س  مل   ) )القا�شي  ان  يل  وبدا 
اكرث  اىل  النقا�س  بنا  يجر  ومل  بقويل، 
وحمرتم،  ال�شاأن،  كبري  فالرجل  هذا  من 
البيت  كتبت  اين  وكفاين  بحق،  وعامل 
ن�شيته، وقد بحثت عن  ثم  يف مذكرتي، 
اليوم يف عدد من املذكرات اجليبية حن 
جاء ذكر ال�شالون حتى وجدته، و�شار 
عندي من اليقن ان العلم وحده او علم 
الوزن  ل�شبط  يكفي  ال  وحده  العرو�س 
الفنية  ال�شليقة  تكن  مل  ما  العلماء  عند 

�شليمة عند هوؤالء العلماء. 
يوم  من  الندوة  هذه  يف  مرة  وجرى 
اخلمي�س ذكر الطالق وما اذا كان يجوز 
وكانت  الطالق،  حق  متنح  ان  للمراة 
ترى  �شبيحة  وكانت  عنيفة،  املناق�شة 
ال�شخ�شية(  )االحوال  تعديل  وجوب 
منري  وكان  احلق،  هذا  املراأة  ومنح 
فيه  ويرى  الراأي  هذا  يخالف  القا�شي 

خروجا على ال�شريعة اال�شالمية. 
املذهب  عن  اعرفه  الذي  ان  فقلت 

اجلعفري وال ادري ما اذا 
االخرى  هي  اال�شالمية  املذاهب  كانت 
ترى مثل هذا الراأي ام ال، هو ان بامكان 
مثل  جرى  اذا  زوجها  تطلق  ان  املراأة 
هذا ال�شرط يف عقد الزواج، كان يتنازل 
الزوج عن حقه هذا لها ويعهد به اليها. ال 
اذكر ما كان رد من ح�شر من الفقهاء على 
هذا الراأي، ولكني اذكر ان منري القا�شي 
جنعل  ان  اردنا  لو  فقال:  ميزح  اراد  
الطالق بيد املراأة ملا غنب احد غريي يف 
عامل الرجال النني �شاكون اول من تطلقه 
زوجه وذلك النعدام املزايا التي تتطلبها 
الزوجة يف زوجها يف �شخ�شي، ف�شحك 
يعرفون  ملا  بع�شهم  وا�شتغفر  اجلميع، 
من  الفائقة  املزايا  من  القا�شي  لل�شيخ 
حيث دمائه اخللق واالن�شانية ف�شال عن 

علمه وادبه. 
يف  �شبيحة  االن�شة  ندوة  وتعطلت 
ل�شالونها  يعد  ومل  االخرية  ال�شنوات 
االقطار  من  بالعراق  مير  حينما  اال  ذكر 
ت�شتوجب  مكانة  ذو  �شخ�س  العربية 
مما  البع�س  وعدوة  للع�شاء  دعوته 
اال�شدقاء.  من  معه  وجودهم  يتنا�شب 
ت�شتدعي  منا�شبة  هناك  تكون  حن  او 
دعوة البع�س بق�شد التكرمي، وكثريا ما 
يكون هذا التكرمي خا�شا ب�شفراء الدول 
ال�شالون  لهذا  يعود  وهناك  العربية، 
رونقه ويعود املجال وا�شعا ملن يريد ان 

يديل براأيه يف اي �شاأن من ال�شوؤون. 
و�شاقت الدنيا يف عيني �شبيحة ال�شيما 
وهي مل تتزوج ومل يكن لها �شيء ي�شغل 
التي  البيوت  وان  خ�شو�شا  اوقاتها  به 
كانت جتل�س للنا�س با�شم )القبول( هي 
واعتا�س  قبولها  ايام  الغت  قد  االخرى 
)العلوية(  كنادي  باالندية  منها  البع�س 
)ال�شكك(  ونادي  )املن�شور(  ونادي 
�شبيحة  تكن  ومل  وغريها،  والهند�شية 
من  تق�شي  كانت  لذلك  لالندية  لتميل 
يعجبها  وكان  ال�شفر،  يف  وقتا  �شنة  كل 
نويه�س  عجاج  اال�شتاذ  بيت  لبنان  من 
اليوم  ينفرد  الذي  الكبري  املوؤرخ 
الق�شية  تاريخ  على  الكامل  بالوقوف 
فل�شطن خا�شة  العربية عامة وق�شية 
ار�شالن  �شكيب  االمري  زامل  والذي 
القادر  وعبد  امن  احلاج  واملفتي 
ورافق  الن�شا�شيبي  واآل  احل�شيني، 
انبعائها حتى  مبداأ  من  العربية  الق�شية 
اليوم، وعقيلته ال�شاعرة املبدعة واحدى 
العربية،  ال�شواعر  بن  ال�شعر  رائدات 
حمجا  بيتهما  الزوجان  هذان  جعل  لقد 
كل  من  واملعرفة  االدب  اهل  اليه  يحج 
لهم  يقدم  مما  ج�شما  به  فيتغذون  مكان 
من اطابيب الطعام، وروحا مما يفيدون 
وانا  ومعارفه،  البيت  هذا  كنوز  من  به 
مبحبة  ينعمون  الذين  هوؤالء  من  واحد 
اىل  �شافرت  انا  ان  واف�شاله  البيت  هذا 
لبنان، واية �شنة هي التي ال ا�شافر فيها 
لبنان؟ وقد ذكرت اذاعة بريوت يف  اىل 
زار  الذي  ال�شخ�س  ان  املا�شية  ال�شنة 

لبنان اربعن مرة هو جعفر اخلليلي. 
احبت  كما  بيتا  �شبيحة  حتب  مل  اقول 
بيت عجاج نويه�س يراأ�س املنت، وكانت 
بغداد  داخل  بالبيوت  �شبيحة  عالقة 
الق�شر  ترتاد  وكانت  �شديدة  وخارجها 
وتربطها  االمريات،  وتزور  امللكي 

بالعائالت روابط جد متينة. 
وحتكمت  بيتنا  اىل  الدخول  والفت 
وبناتي  زوجتي  وبن  بينها  املودة 
�شبيحة  كانت  زوجتي  توفيت  وحن 
ممن اح�شنوا موا�شاتنا، وظلت �شالتها 

ببناتي �شديدة وقائمة اىل حن وفاته. 
بها  متتاز  ان�شانية  مزايا  �شبيحة  ويف 
اآخر فهي  على غريها اكرث من اي �شيء 
يكدر  ما  بذهنها  اذاعلق  النف�س،  طاهرة 
�شاءها  واذا  يزول،  ما  ف�شرعان  ال�شفو 
مل  ر�شاها،  ا�شرع  فما  �شديق  من  �شيء 
معاداة  وال  احل�شد،  وال  احلقد،  تعرف 
كانها  �شاذجة  ذلك  بعد  وهي  النا�س، 
فازت  قد  او  �شيئا  تعلمت  قد  تكن  مل 
مراحلها  جميع  يف  املمتازة  بالدرجات 
تركت  وقد  الطيبة،  عنوان  هو  وهذا 
نذكر  التي  االثار  من  الكثري  ال�شيء 
بقيمتها االن�شانية ومنزلتها الكرمية عند 
كانت  التي  ال�شحف  تركت  لقد  معازفها 
جريدة  مقدمتها  ويف  ايامها  يف  ت�شدر 
وجريدة   )الزمان(  وجريدة  )احلار�س( 
ان  للقارئ  يلذ  مبا  تتحدث  )االخبار( 
مثل  طالباتها  من  وتركت  به.  تتحدث 
وال�شاعرة  زكي،  امن  ملعان  الدكتورة 
�شري  امنة  والدكتورة  النائب،  فطينة 
امثلة  ابراهيم رفعت خري  مراد، واديبة 

لنهج �شبيحة يف الرتبية والتعليم. 
يقع  كان  ما  كل  بذلت  وقد  كرمية  كانت 
ممن  الكثري  معونة  يف  يدها  حتت 
يدها  حتت  وقع  وقد   ، املعونة  ي�شتحق 
من  او  االرث  من  �شواء  الكثري  ال�شيء 
الرواتب وحن ماتت مل يكن عندها من 
 ، دنانري  خم�شة  غري  البنك  يف  الر�شيد 

خم�شة دنانري ال غري. 
عن كتاب هكذا عرفتهم للراحل 
جعفر الخليلي الجزء الخامس

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

جعفر الخليلي

هكذا عرفت صبيحة الشيخ داود

كان قد  روى لي في مجلس ىخر 
من مجالس صبيحة الشيخ داود 

بيتا آخر من الشعر كان هو االخر 
خارجا على الوزن وكانت لي معه 

وقفة، فقلت له ان هذا البيت غير 
موزون، والبد ان يكون العجز 

مثال )ظواهرهم ليست كما في 
البواطن(، او يكون مثال )واهرهم 

غير التي في البواطن( او يكون 
غير هذا فقال انا متاكد ان البيت 
قد ورد على هذه الصورة فقلت 

من الجائز ان يكون الخطأ من الطبع 
اذا كان النص مطبوعا، 

عدد من الفتيات مع امللك في�صل الثاين

هي هذه �سبيحة بكامل واقعها، �سبيحة الوجه، حلوة ال�سمائل حلد مقبول، بعيدة عن التكلف حلد معقول، جمهولة على �سيء غري 
قليل من ف�سائل االن�سانية. 

وكان �سوؤال، وكان جواب، اذن انت التي ت�سنمت اجلمل يف �سوق عكاظ؟ قالت انا نف�سي ولكن اتدري كيف كان ذلك؟ وبداأت تق�س علي 
ق�ستها، ثم عينت يل ولرفائي ليلة من اال�سبوع لتناول الع�ساء على مائدتها وكانت والدتها ال تزال على قيد احلياة فنعمت مبعرفتها 

وهناك تعرفت باخيها توفيق ال�سيخ واختها فخرية ونورية، وكثريا ما تعمل هذا مع من تراه االول مرة ولو مل يكن لها به �سابق 
معرفة من قبل، لذلك قل من يزور العراق من الدول العربية ويزور �سبيحة الول مرة او تلتقيه الول مرة ومل يتناول على مائدتها 

الع�ساء، فهي �سخية النف�س، كرمية الطبع، فاذا دخلت بيتها وجدت من الرتحيب والتهليل ما مل جتده اال عند القليل من االطياب 
ن�ساء ورجاال. 



هالل ناجي 
في الذاكرة


