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نبيل عبد األمير الربيعي 

هي اق���رب لنا�صكة وراهبة يف �صوامع متباعدة , 
ت�صتع���ل يف اعماقها نار هادئ���ة متوا�صلة ت�صتقي 
فكره���ا وعلمها من الكتب القدمي���ة املقروءه منها 
وغ���ر املقروءه , تتحمل ان يكون عمرها خما�ض 

ميالد اأمل الدنيا ومن اجل النا�ض كلهم.

ولدت الراحلة حياة �صرارة يف مدينة النجف عام 
1935 وكان والده���ا حممد �صرارة وهو من ا�صل 
لبن���اين ترك النجف بع���د والدة حياة بعام, حيث 
التح���ق بثانوية النا�صري���ة كمدر�ض للغة العربية 
بعده���ا �صاف���رت العائل���ة اىل لبنان وق�ص���وا عاما 
كام���ال م���ع والدتهم ,ثم ع���ادوا اىل الع���راق حيث 
ا�صيبت مبر�ض التيفوئيد. ن�صاأت حياة يف مدينة 
النج���ف املقد�ص���ة يف بي���ت والدها حمم���د �صرارة 
االدي���ب وال�صاع���ر ال���ذي كان يرت���اده ال�صع���راء 
والكت���اب واملثقفون وتدور في���ه النقا�صات حول 
ق�صاي���ا االدب. وكتب���ت �صقيقتها الكاتب���ة بلقي�ض 
�ص���رارة ح���ول ه���ذه املدين���ة تق���ول :”بالرغم من 
اجل���و الديني املرادف ملدين���ة النجف, هنالك جو 
اآخر ازدهرت فيه نه�صة ثقافية وا�صعة, اذ �صدرت 
عدة �صحف وجمالت كان لها دور مهم يف الدعوة 
لالأ�صالح االجتماعي, ك”الهاتف”و”احل�صارة”
و«الغري”و”البيان«, وبرز فيه���ا كتاب و�صعراء 
اغنوا تراث العراق االدبي مثل حممد اجلواهري 
وعل���ي ال�صرقي وجعف���ر اخلليلي و�صع���د �صالح, 
وم���ن اجلالية اللبنانية ظهر ح�صني مروة وحممد 
�ص���رارة«. وكان الب���د ان يوؤثر هذا اجلو يف حياة 
منذ �صباه���ا فقد احبت ال�صع���ر وحفظته عن ظهر 

قلب وكانت ت�صارك يف امل�صاجالت. 
ويف عام 1961 �صاف���رت اإىل مو�صكو.وقد ذكرت 
جريدة طريق ال�صعب يف احد اعدادها انها)كانت 
الثق���ايف,  وتوجهه���ا  االجتماع���ي,  �صلوكه���ا  يف 
وانتاجها العلمي, وروؤيتها احلياتية �صد النزعة 
الظالمية موؤمنة باالن�صان(وحتمية انت�صاره, كما 
كان���ت مفعمه باالح�صا�ض بامل�صتقبل الزاهر. الأنها 
ن�ص���اأ ت يف بيئة ثقافية وفكري���ة واأدبية, فوالدها 
حممد �صرارة , �صاعر معروف وله �صالون ثقايف 
وادبي يرت���اده الكثر م���ن املفكري���ن وال�صعراء, 

امثال اجلواهري وال�صياب والبياتي.
وقد اخت���ارت حي���اة مو�صوع���ا الأطروحتها لنيل 
مو�صوع”تول�صت���وي  يف  االدب  يف  الدكت���وراة 
ان�صانا”كما كانت تهتم مبو�صوع �صخ�صية املراأة 
يف اعم���ال الكات���ب الرو�صي ايف���ان تورجينيف. 
وق���د وا�صلت درا�صة اعمال ه���ذا الكاتب وترجمة 
ل���دى عودته���ا اىل  بع�صه���ا اىل العربي���ة الحق���ا 

الع���راق حي���ث عمل���ت ا�صت���اذة يف ق�ص���م اللغ���ة 
الرو�صي���ة يف جامع���ة بغداد. ويف الع���ام االخر 
من وجودها يف مو�صكو عملت يف الق�صم العربي 
بوكالة انباء تا�ض ال�صوفيتية. كانت حياة �صرارة 
ق���د ح�ص���رت يف �صبابها موؤمت���ر اأن�ص���ار ال�صالم 
عل���ى  ذكرياته���ا  ن�ص���رت  ع���ام 1952.  ب���راغ  يف 
حلق���ات يف جمل���ة )االأقالم( البغدادي���ة بني عامي 
1987 ����� 1989 حتت عنوان )تل���ك االأيام خلت(. 
كتبت الق�ص���ة واملقالة, كما كتب���ت ال�صعر... ولها 
ديوان���ان مل ُين�ص���را: )ق�صائ���د قدمي���ة( و )�صف���ق 
البح���ر(. ويف االأدب الرو�ص���ي كان له���ا ترجمات 
وموؤلف���ات كثرة منها: )دي���وان ال�صعر الرو�صي( 
و )تول�صت���وي فنان���ًا( كما �صارك���ت بتاأليف كتاب 
)ت�صيخ���وف ب���ني الق�ص���ة وامل�ص���رح(, وترجمت 
كذلك )م�صرحي���ات بو�صكني( و )ع����ض النبالء( و 

)رودين( لتورغينيف.

وبع���د عودتها اىل العراق عملت يف جامعة بغداد 

ف���رة من الزم���ن حتى بداأت ال�صلط���ات مالحقتها 
بالرغ���م م���ن حماولتها عدم االع���راب عن مواقفها 
م���ن �صيا�ص���ة احلكوم���ات اآن���ذاك. وان�صرفت اىل 
التاأليف والرجمة. فن�صرت مقاالت مثل”تاأمالت 
يف  و”غري���ب  الرو�ص���ي”)1981(  ال�صع���ر  يف 
العام”جلوج���ول  املدينة”وم�صرحية”املفت����ض 
العربي���ة«)1989(  الرب���وع  يف  و«ي�صين���ني 
و«دي���وان ال�صع���ر الرو�ص���ي«)1983( و«مذكرات 
�صياد«)1984( و”رودين”و«ع�ض النبالء”الأيفان 
تورجيني���ف و”م�صرحي���ات بو�صك���ني”)1986( 
و«تول�صتوي فنان���ا«. وتعترب درا�صتها”�صفحات 
من �صرة ن���ازك املالئكة”ال�صاع���رة املجددة التي 
عرفتها منذ الطفولة من البحوث املميزة عن ن�صاأة 
حرك���ة ال�صعر احل���ر يف العراق. كم���ا ن�صرت بعد 
وفاته���ا رواي���ة”اذا االي���ام اغ�صقت”عن م�صاعب 
احلي���اة اجلامعي���ة يف بغ���داد. ولديه���ا رواية مل 
تن�ص���ر بعنوان”ومي�ض ب���رق بعيد”وجمموعات 
العراقي���ة  ال�صح���ف  يف  ون�ص���رت  ق�ص�صي���ة. 

والعربية مقاالت كثرة حول االدب وال�صعر.
حقق���ت  انه���ا  واملهم���ة,  الب���ارزة  اثاره���ا  وم���ن 
البطول���ة  ب���ني  هما«“املتنب���ي  لوالده���ا  كتاب���ني 
واالغراب”و«نظ���رات يف تراثنا القومي«, ومن 
اإ�صداراته���ا يف الرجم���ة, كت���اب ف���ن الرجم���ة 
وكت���اب ت�صيخوف بني الق�ص���ة وامل�صرحية, ولها 
يف ال�صعر ديونانا خمطوطان هما: ق�صائد قدمية, 
و�صفق الفجر, غ���ر ان كتابها االهم هو �صفحات 
م���ن حياة ن���ازك املالئكة,  وهو كت���اب �صري عن 
حياة الرائدة نازك املالئكة وقد بذلت الكاتبة جهدا 
كبرا يف تق�ص���ي ادق التفا�صي���ل املتعلقة بن�صاأة 
املالئكة من اجلان���ب االجتماعي والثقايف, وذلك 
م���ن خالل امل�صادر املوثق���ة واللقاءات ال�صخ�صية 
م���ع ذوي ومقربي وا�صدق���اء ال�صاعرة, فهي بهذا 
املنج���ز مل تعتمد فقط على ما وق���ع بني يديها من 
مدونات او وثائ���ق نقلتها مبا عرف عنها من اناة 
علمية, تق���ول الراحلة �ص���رارة يف مقدمة كتابها: 
منذ ان �صجلت ذكرياتي عن نازك املالئكة يف مقال 
بعن���وان تلك ايام خلت”ظل���ت تخامر ذهني فكرة 
الكتابة عن �صرة حياته���ا ب�صكل تف�صيلي بحيث 
ا�صتطي���ع ان اعط���ي �ص���ورة �صخ�صي���ة حي���ة لها 
تنب�ض باحلركة, غر ان امل�صاغل االدبية اليومية 
وغ���ر االدبية جرفتن���ي يف تيارها ومل تف�صح يل 
املج���ال لعمل فكري يف ه���ذه الدرا�صة وا�صرع يف 
البح���ث ع���ن ال�صبي���ل املوؤدي���ة اىل احل�صول على 
مئات التفا�صيل ال�صغرة اليومية التي البد منها 
ان يكت���ب عن �صرةحي���اة �صاعر. وله���ا رواية مل 

تن�صر هي)ومي�ض برق بعيد(. 
لذا قا�ص���ت »حياة”كث���رًا يف حياته���ا اجلامعية, 
عندم���ا رف�صت االنتماء اإىل ح���زب البعث, موؤكدة 
بحزم موقفه���ا امل�صتقل و التفرد ال���ذي ال يتحمله 
الفك���ر التوحيدي و االأنظم���ة ال�صمولية, مما اأدى 
اإىل تعر�صها اإىل �صعوبات, و خلق م�صاكل كثرة 
لها, اأثناء وجودها يف اجلامعة. و عندما ت�صاعف 
العن���ف و ا�صطهاد النا�ض الذين ال يخ�صعون اإىل 
فل�صف���ة حزب البع���ث يف تلك الف���رة, اأتخذ قرار 
بالتخل�ض م���ن جميع االأ�صات���ذة الذين ال ينتمون 
للح���زب. كانت »حياة”على راأ����ض القائمة, عندما 
نقلت اإىل م�ص���روع �صناعي يف مدينة الديوانية. 
و لك���ن اأعي���دت اإىل اجلامع���ة بعد ف���رة ق�صرة, 
حيث مل يج���دوا اأ�صتاذا ي�صغ���ل من�صبها, و لكنها 
تعر�صت يف الوقت نف�صه اإىل املراقبة الدائمة من 
قب���ل مكتب �صابط اأمن اجلامع���ة, و اأ�صبحت من 
امل�صك���وك يف والئه���م, مبا يف ذلك فت���ح الر�صائل 
الت���ي كانت ُتبع���ث لها من قب���ل عائلته���ا. و كانت 

ُتقراأ من قبل �صابط اأمن اجلامعة, قبل اأن تقراأها 
»حياة«, بالرغم من اأنها بدرجة اأ�صتاذ. 

وكتب حممود االأحم���د عن”حياة �صرارة.. املوت 
م���ن اأج���ل احلي���اة تن���اول رواياتها ال�صه���رة اذا 
االأي���ام اغ�صق���ت ذك���ر فيها : م���ا بني م���ن الرواية 
ومقدمته���ا مّد من العب���ر, وج�صر م���ن التوثيق, 
ونه���ج م���ن التوا�صل. حي���ث ما ف���ات اأن ُيذكر يف 
الرواي���ة املكتوب���ة يف الع���راق ع���ن �ص���وء ح���ال 
االإن�ص���ان العراق���ي, قد ذكرتُه املقدم���ة التي كتبت 

خارج اأ�صوار العراق.
تلك الرواي���ة الوثيقة بطبعتها االأوىل �صادرة عن 
املوؤ�ص�ص���ة العربي���ة للدرا�ص���ات والن�ص���ر 2000, 
فكتبت للرواية مقدم���ة )بلقي�ض �صرارة( ال�صقيقة 
املغرب���ة يف مدينة)كنك�ص���ن( الواليات املتحدة, 
و اأحلقته���ا مبلحق تعريفي ادرج فيه قائمة الكتب 

املوؤلفة, واملقاالت والكتب املرجمة املن�صورة.
ك���م هي بديعة �ص���رة االأديبة االأ�صت���اذة )د. حياة 
�ص���رارة(, ولكن �صرة موتها ه���و الذي كان اكرث 
نب���ال, ورقي���ًا, واحتجاج���ا. وع���ن ف���ن الرجم���ة 
الت���ي عملت فيه �ص���اراة كتب عبد اله���ادي فنجان 
ال�صاعدي”حياة �صرارة وفن الرجمة”ذكر فيه : 
لقد اختارت الدكت���ورة حياة �صرارة هذا العنوان 
لرجم���ة كتاب”فن الرجمة”ام���ا امل�صمون فكان 
ث���الث مق���االت لثالث���ة كت���اب ومرجم���ني اف���ذاذ 
ه���م: االرمن���ي ك. �صورينيان والكات���ب البلغاري 
فلوري���ن والكات���ب ال�صوفيت���ي رو�صيل����ض. وق���د 
ا�صفن���ا للعنوان كلمة الفر�ص���ان الثالثة ملا لهوؤالء 

الكت���اب الثالثة من قوة تاأثر وملا تركوه من اثار 
متميزة يف مقاالتهم واثارهم الثقافية.

وقد ذك���ر ال�صتاذ خالد ح�صني �صلطان عن الراحلة 
هو:

)مل التق���ي بالفقي���دة واأن���ا م���ن جي���ل طالبه���ا بل 
�صال���ح  حمم���د  املرح���وم  وزوجه���ا  ه���ي  كان���ت 
�صمي�صم اأ�صدقاء ورف���اق لوالدي املرحوم ح�صني 
�صلط���ان, وكان الطبي���ب حمم���د �صمي�ص���م طبي���ب 
العائل���ة واأ�صدقاءها واأقاربها يق���دم لهم امل�صورة 
يف  �ص���واء  املر�صي���ة  احل���االت  يف  وامل�صاع���دة 
اخت�صا�ص���ه او غ���ر ذلك وخ�صو�ص���ًا خالل فرة 
عمله يف م�صت�صفى الطوارئ يف بغداد حيث كنت 
اح���د مراجعيه, وف���اءًا لتل���ك ال�ص�������داق���ة والنبل 
االإن�صاين الذي حتمله الفقيدة وزوجها واالإهمال 
املق�ص���ود م���ن املوؤ�ص�صات االأكادميي���ة التي عملت 
فيها وكذلك رفاقها يف فرة عملها احلزبي, عملت 
عل���ى جمع ما اح�ص���ل عليه من كتاب���ات ومقاالت 
ع���ن الفقي���دة ودوره���ا االأدب���ي وال�صيا�ص���ي على 
اأمل ن�صره كملحق يف اح���دي املجالت االأدبية او 
على �صكل كت���اب م�صتقل ليكون مرجعًا متوا�صعًا 
للمهتمني, وع�صى ان يكون واخزًا ودافعًا للجهات 
املخت�ص���ة واملوؤ�ص�ص���ات االأكادميي���ة الت���ي عملت 
فيه���ا الفقي���دة لتكرميه���ا بال�صكل املنا�ص���ب ون�صر 
اإبداعه���ا ونتاجها االأدبي غ���ر املن�صور حلد االآن, 
وما اأكرثه, ويذل���ك ي�صاهموا يف اإن�صاف اإن�صانة 

ومنا�صلة ومبدعة 
املجد واخللود للفقيدة حياة �صرارة(. 

وكت���ب د. �صب���اح ن���وري املرزوك”حي���اة �صرارة 
الثائ���رة ال�صامتة”: كان للنع���ي الذي رفعته كلية 
اللغات بجامعة بغداد على جدران جممع الكليات 
يف الوزيرية �صنة 1997م اأثره البالغ يف نفو�ض 
م���ن قراأ ه���ذا النعي وع���رف عنوان���ه, ال�صيما انه 
يتعل���ق باأ�صت���اذة فا�صل���ة ومرجم���ة متمكنة يف 
ميدانه���ا وه���ي الدكتورة حي���اة �ص���رارة, اأ�صتاذة 

االأدب الرو�صي.

وكان احلدي���ث يومئذ هم�صا ي���دور حول انتحار 
الدكت���ورة م���ع ابنتها مه���ا, هل هو انتح���ار فعلي 
ام ان ي���دا خفي���ة من وراء ذلك, ولك���ن ما جاء يف 
رواي���ة )اذا االأيام اأغ�صقت( الت���ي كتبتها الراحلة 
وقام���ت بن�صره���ا وكتاب���ة املقدم���ة له���ا �صقيقته���ا 
بلقي�ض �صرارة يوؤكد ان احلدث هو انتحار ب�صبب 
فق���دان االأم���ل واالإح�صا����ض بانه���ا اأم���ام منعطف 
الهاوي���ة عندم���ا فقدت احلي���اة مغزاه���ا وهدفها, 
الن زوجه���ا الطبيب حممد �صال���ح �صمي�صم الذي 
كان �صمن قائم���ة ال�صهداء الذي���ن اأعدمهم النظام 

ال�صابق.
يف اآب 1997 توق���ف قل���ب االكادميية واملرجمة 
والباحث���ة وال�صاع���رة حياة �ص���رارة, يف ظروف 
غام�صة زم���ن النظ���ام الدكتاتوري املب���اد, ك�صف 
عن موتها بعد �صق���وط النظام بانه عملية ت�صفية 
للراحل���ة الكب���رة وعائلته���ا, بعد اع���دام زوجها 

الدكتور حممد �صالح �صمي�صم
تذك���ر الكاتب���ة بلقي����ض �ص���رارة عن رواي���ة :”اإذا 

االأيام اأغ�صقت« رواية واقعية, اأحداثها من �صلب 
احلي���اة اليومي���ة, و لي�ض هنال���ك ت�صعيد روائي 
الأث���اره م�صاع���ر الق���ارئ, و اإمن���ا يع���رف القارئ 
نهاي���ة الرواي���ة من���ذ ال�صفح���ات االأوىل. و لي�ض 
هنال���ك مفاجاآت مذهلة اأو اأح���داث عنيفة متطرفة 
اأو عق���دة متاأزم���ة, كما ه���ي احل���ال يف الق�ص�ض 
البولي�صي���ة مث���اًل, و لك���ن هنال���ك �ص���رد لالأحداث 
م���ن خالل �صخ�صي���ات الرواية الت���ي ي�صل بع�ض 
اأبطاله���ا اإىل حلظ���ات التم���زق و االنهي���ار, و ذلك 
عندم���ا تتمزق املفاهي���م و ت�صيع القيم بعنف غر 
معقول, من خالل حادثة اأو عمل يكون ال�صبب يف 
تقوي�صها. ا�صتطاعت الكاتبة من خالل مالحظتها 
الدقيق���ة, اأن ت�ص���ور االإذالل و االإهان���ات اليومية 
التي كان يتعر�ض لها اأ�صاتذة و موظفو اجلامعة, 
باإ�صغائه���ا و م�صاركتها اأحاديثهم, التي تدور عن 
كيفي���ة احل�ص���ول على امل���واد الغذائي���ة, و القلق 
ال���ذي كان ي�صاوره���م عندم���ا يعج���زون ع���ن �صد 
رم���ق عائالته���م, و ا�صطرارهم لبي���ع �صياراتهم, 
اأو العم���ل ك�صواق تك�صي يف �صاع���ات فراغهم. و 
اأ�صافت اإليه���ا من جتربتها عندما �صعرت بح�صار 
ال�صلطة لها و اأغلق���ت اأبواب الن�صر اأمامها. و هو 
اأق�ص���ى اأن���واع احل�صار عل���ى الكات���ب و املوؤلف. 
ئ���ل االأ�صت���اذ »اأكرم”اأح���د اأبطال  و ل���ذا عندم���ا �ُصِ
الرواي���ة, اإن كان يوا�صل الكتاب���ة؟ »�صتده�ض اإذا 
قلت لك اإنها اأ�صبحت ت�صبه مياه امل�صتنقع الراكد! 
م���اذا تعني الكتاب���ة اإذا اأ�صبحت ب���ال غاية! اأعني 
اإذا مل ت�صتط���ع اأن تن�ص���ر ما تكتب���ه و تو�صله اإىل 
النا����ض! ما قيمته���ا اإذا ظلت حمفوظ���ة يف اأدراج 
مكتب���ك اأو على ال���رف؟.. اإن كل ما ميك���ن اأن اآمله 
هو اأن تن�صر نتاجي بعد موتي, اإذا حالفها احلظ! 
« )����ض 322(. ت�صج���ل ه���ذه الرواي���ة االأج���واء 
املعتم���ة, اخلانق���ة, نف�صي���ًا و فكري���ًا و �صيا�صيًا و 
اقت�صادي���ًا, اأجواء غ���ر طبيعية ّمر به���ا العراق, 
وال زال يع���اين منها يف املرحل���ة الراهنة, خا�صة 
الفئة املثقفة منها, م���ن املبدعني و املفكرين, التي 
اأول م���ا تطالها ال�صلط���ة, اأن يكون هدفها الرئي�ض 
ه���و اإ�صكات املثقف يف جمي���ع املجاالت, و ي�صمل 
البل���دان التي حتت حكوم���ات دكتاتورية احلرية 

املفقودة.

ف�ص���ورت ال�ص���راع النف�صي ال���ذي يعانيه, عندما 
ي�صع���ر اأن ال كي���ان ل���ه, من خالل اأح���داث الرواية 
التي يتعر�ض له���ا االأ�صاتذة من االإهانة واالإذالل, 
يف انتظ���ار فتح باب الكلية له���م, و اإجبارهم على 
اال�ص���راك بامل�ص���رات, و الت�صفيق عند ذكر اأ�صم 
رئي����ض اجلمهورية يف اجتم���اع العميد, و �صوق 
االأ�صات���ذة و الطلب���ة يف اال�ص���راك يف احل���رب 
العراقي���ة االإيراني���ة, و التدخ���ل يف رف���ع درجات 
ط���الب القبول اخلا����ض. في�صعر االأ�صت���اذ ب�صغر 
�صاأن���ه, اأم���ام ال�صلطة و �صعفه و ع���دم قدرته على 
اأن يق���ف اأمام ه���ذا التيار م���ن االإره���اب. وكتبت 
الدكت���ور نادية غ���ازي العزاوي”: حي���اة �صرارة 
يف: ن�صو����ض مزدوج���ة يف ال�ص���رة و ال�ص���رة 
الذاتية”ج���اءت في���ه : على مدى حلق���ات متفرقة 
ومق���االت متباعدة زمنيا ن�ص���رت د. حياة �صرارة 
ن�صو�صاَ من منط خا�ض ميكن نعتها بالن�صو�ض 
)ال�صَرّي���ة املزدوج���ة(, تداخل���ت فيه���ا على نحو 
حمي���م وقائ���ع جمت���زاأة م���ن حياتها وم���ن عا�صت 
معه���م وواكبته���م وعرفته���م عن كثب, وق���د �صكل 
اهتمامها به���ذا النمط من الكتابة ومثابرتها عليه 
حالة خا�صة وملحوظة جدًا �صمن توّجهات االأدب 
الن�صوّي العراقّي احلديث, وان توزع جهدها يف 

هذا اجلانب على اأكرث من كتاب ومقالة.

الراهبة في في صومعة األدب..           
                       الراحلة حياة شرارة
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د. ضيــاء نــافــع 

تعرفت اإليها ع���ام 1961 يف كلية االآداب بجامعة 
مو�صك���و ,وافرقن���ا نهاي���ة ال�صتين���ات قلي���ال ث���م 
التقين���ا م���رة اأخ���رى يف ق�ص���م اللغ���ة الرو�صي���ة 
رحيله���ا  ع���ام  اىل  مع���ا  بغداد,وبقين���ا  بجامع���ة 
الراجي���دي )1997(, وال ميكن اختزال كل هذه 
ال�صنوات الط���وال بعدة ا�صطر, له���ذا فاين اكتب 
االآن لقط���ات – لي����ض اإال- م���ن ذكري���ات اختزنها 
القلب, واأمتنى ان ت�صنح يل الفر�صة الحقا لكتابة 

كل ما اعرفه عن هذه املراأة املتميزة واملتفردة.

اللقطة الأوىل
األقيت حما�صرة عام 1988 يف كلية اللغات حول 
ال�صعر الرو�صي برجمة اأ. د. حياة �صرارة �صمن 
مو�صم )املن���رب الثقايف(, الذي اقرحته واأ�صرفت 
عل���ى م�صرت���ه عندما كن���ت معاون���ا لعمي���د كلية 
اللغات اآنذاك. ح�صر الكثر من زمالئي االأ�صاتذة 
وبع�ض املهتمني باملو�صوع وجمموعة من الطلبة 
طبع���ا, وكان على راأ�ض احلا�صرين املرحوم اأ. د. 
ح�صني حمفوظ, ال���ذي كان من اأبرز اأ�صاتذة ق�صم 
اللغ���ة الفار�صية يف كلي���ة اللغات.حتدثت يف تلك 
املحا�ص���رة ع���ن كت���اب املرحومة حي���اة املو�صوم 
الذي �صدر يف  الرو�صي(  ال�صعر  دي���وان  – )من 
بروت, والذي �صم اأكرث من 200 ق�صيدة خمتارة 
م���ن ال�صع���ر الرو�صي منذ القرن الث���اين ع�صر اىل 
الق���رن الع�صري���ن م���ع مقدمة حتليلي���ة معمقة عن 
ال�صع���ر الرو�ص���ي ومراحله املختلف���ة, اإ�صافة اىل 
معلوم���ات وجي���زة ع���ن كل �صاع���ر م���ن ال�صعراء 
الذي���ن ترجمت خمت���ارات من ق�صائ���ده, واألقيت 
جمموع���ة م���ن اأف�ص���ل الق�صائ���د يف ذل���ك الكتاب 
املهم ج���دا يف تاريخ ترجم���ة ال�صعر الرو�صي يف 
الع���راق والع���امل العرب���ي عموم���ا )وه���و الكتاب 
الذي اأ�ص���ادت به جملة االأدب االأجنبي ال�صوفيتية 
عندما �صدر يف حينه(, واذكر باين قلت قبل اإلقاء 
اإحدى الق�صائد الوجدانية – مازحا- انها ق�صيدة 
ل�صاعر رو�ص���ي برجمة اأ.د.حياة �صرارة ولي�صت 
ق�صيدة م���ن ال�صعر الوجداين العرب���ي املعا�صر. 
بعد انتهاء املحا�ص���رة واملناق�صات حولها اقرب 
املرح���وم اأ.د. ح�ص���ني حمفوظ وق���دم يل التهنئة 
عل���ى هذه املحا�صرة حول )ابنتن���ا حياة �صرارة( 
كما قال. تعجبت من ذلك التعبر الغريب وقلت له 
اإن حي���اة �صرارة هي ابنة ق�صم اللغة الرو�صية يف 
كلي���ة اللغ���ات بجامعة بغداد, وانه���ا رائدة كبرة 
يف جم���ال درا�ص���ات االأدب الرو�ص���ي يف العراق, 
وانن���ي رغبت التذك���ر با�صمها بع���د رحيلها ,الأن 
هناك من يحاول ن�صيانها.ابت�صم ح�صني حمفوظ 

موؤيدا ومل يعلق.

اللقطة الثانية
احتفلنا عام 1999 ملنا�صبة مرور قرنني على ميالد 
ال�صاعر الرو�صي الكبر بو�صكني يف كلية اللغات 
بجامعة بغ���داد, وكن���ت عريف احلف���ل, واأدخلت 
ا�صم املرحومة حياة �ص���رارة �صمن منهاج احلفل 
دون ا�صت�ص���ارة احد ودون االإع���الن م�صبقا حول 
ذلك , الن ا�صمها اأ�صبح يف تلك الفرة �صبه ممنوع 
بعد ال�صجة الكبرة حول انتحارها يف ال�صحف 
وو�صائ���ل االإعالم املختلفة خ���ارج العراق اآنذاك , 
واخرت جمموعة من ق�صائد بو�صكني برجمتها 
وطلبت من احد الطلبة الرو�ض الذين كانوا عندنا 

م���ن معهد �صعوب اآ�صيا واإفريقيا بجامعة مو�صكو 
ان يلقيه���ا وقم���ت بتدريب���ه عل���ى االإلق���اء. ح�صر 
احلفل جمهور كبر ومهم , وكان من بينهم وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي عبد اجلبار توفيق 
, البعث���ي الكب���ر مبالب�ص���ه الع�صكري���ة اخلا�صة 
بكبار البعثيني حماطا بحر�صه وال�صفر الرو�صي 
ببغ���داد مع جمموعة كبرة م���ن موظفي ال�صفارة 
واجلالي���ة الرو�صي���ة ورئي�ض جامعة بغ���داد اأ.د. 
عبد االإله اخل�ص���اب وجمموعة من عمداء الكليات 
واالأ�صاتذة وال�صحفيني والطلبة, وقدمت الطالب 
الرو�ص���ي املذك���ور واأعلنت ان���ه �صيلقي جمموعة 
من ق�صائد بو�صك���ني برجمة املرحومة االأ�صتاذة 
الدكتورة حي���اة �صرارة من ق�ص���م اللغة الرو�صية 
يف كلي���ة اللغ���ات بجامع���ة بغ���داد. األق���ى الطالب 
الرو�ص���ي تلك الق�صائد ب�ص���كل رائع وبلغة عربية 
�صليم���ة ذات نكه���ة رو�صية جميل���ة , وقد �صفق له 
اجلمي���ع, واعتربت هذا الت�صفي���ق حلياة �صرارة 
لها. الق�صائد, وتكرميا وحتية  تل���ك  – مرجمة 
بع���د احلفل,حت���دث بع����ض اأ�صدقائ���ي ومعاريف 
مع���ي حول ذل���ك , وقالوا يل انه���م انتبهوا اىل ما 
كن���ت اق�ص���ده , فقلت لهم باين كن���ت �صعيدا بذلك 
– رغ���م  اإن حي���اة �ص���رارة  اأق���ول  اأن  الأين اأردت 
رحيله���ا الراجيدي- ما زالت معنا يف ق�صم اللغة 

الرو�صية بكلية اللغات يف جامعة بغداد.

اللقطة الثالثة
ترجم���ة  اأجن���زت  انه���ا  م���رة  حي���اة  يل  قال���ت 
م�صرحي���ات بو�صكني اىل العربية وتخ�صى تقدمي 
تل���ك الرجمة للن�ص���ر اىل وزارة االإعالم والثقافة 
الن الوزارة يجب ان تقدم كل ترجمة اىل مراجع 
, وغالب���ا ما تك���ون املراجع هذا حم���دودة اأو غر 
ملٌمة باملو�صوع وتبداأ بالعرقلة واللف والدوران 
ووو.., و�صاألتن���ي ه���ل اأواف���ق ان اأك���ون اأنا هذا 
املراجع؟ قلت لها نعم وبكل �صرور , وانني م�صتعد 
للموافقة عل���ى هذه الرجمة حت���ى دون التدقيق 
فيها النها ترتبط با�صم حياة �صرارة اأوال, و ثانيا 
الأين اعتقد ان الرجمة اجتهاد �صخ�صي للمرجم 
وان���ه هو امل�صوؤو ل عنها وع���ن كل ما فيها مبا يف 
ذل���ك االأخطاء, وذكرت لها ان جربا اإبراهيم جربا 
كان ي�صرط عدم مراجعة ترجماته , وقلت لها ان 
حياة �ص���رارة يجب ان ت�صرط ذلك اي�صا. وهكذا 
�ص���در كت���اب )م�صرحي���ات بو�صك���ني( برجمته���ا 

ومبقدمتي.

اللقطة الرابعة
جئ���ت م���رة اىل الق�صم وراأيت حي���اة قد خرجت 
لتوه���ا من غرف���ة رئي����ض الق�صم وه���ي متوترة 
ج���دا. حييته���ا و�صاألته���ا – م���ا االأمر ي���ا اأم مها؟ 
فاأجاب���ت بانفع���ال وا�ص���ح, انها حتدث���ت لتوها 
م���ع رئي����ض الق�ص���م ح���ول تدري�ض م���واد االأدب 
الرو�ص���ي من رواية وم�صرحي���ة و�صعر وتاريخ 
االأدب ,فقال لها رئي����ض الق�صم با�صتهزاء ان تلك 
املواد ال قيمة لها بتات���ا يف مناهج التدري�ض يف 
الق�صم.ابت�صمت و�صاألتها – وهل �صمع بو�صكني 
ود�صتويف�صكي و تول�صتوي بذلك؟�صحكت حياة 
وقالت – احلمد لله مل ي�صمع احد, و�صحكنا من 
اأعم���اق القل���ب, ولكن���ه كان – بالطب���ع- �صحكا 

كالبكاء..

حياة شرارة واألدب الروسي 
في العراق ... لقطات

اإىل زينب �سمي�سم ابنة حياة 
�سرارة,التي ل اعرف اأين هي 
الآن وهل �ستقراأ هذه ال�سطور.
�ض.ن.

















































د. عزالدين مصطفى رسول 

عن����د رحيله����ا ا�صتنج����دت بالقل����م فل����م ي�صتج����ب, 
ل�صب����ب مل افقه����ه, وعجلته ذاك����رًا و�صف االآخرين 
له بال�صّيال وو�ص����ف ا�صد اخل�صوم له باملنتج فلم 

يجد التعجيل واالإثارة.
وا�صتنج����دت بالدم����وع وكنت اأظنها تلب����ي النداء 
باأعجل مما لبته يف رحيل االآخرين وا�صتنه�صتها 

باإعادة ما قاله �صعراء عظام فيها:
-”كاد القل����ب ان يغدو م����اء ي�صيل من عيني عابرًا 

– نايل«
- �صيغ����دو القلب قط����رة دم يطفو عل����ى ب�صري – 

ال�صيخ نوري ال�صيخ �صالح.
ولك����ن الدم����وع انحب�صت يف القل����ب وتراكمت مع 
الهم����وم مثقلة الذاكرة ومثرة ا�صتفهام االأ�صدقاء 
اىل اليوم, ولكن خربًا او جملة اأخبار يف �صحيفة 
عن انتح����ار ن�ص����اء ب�صبب الفاق����ة واال�صطهاد يف 
)بلد الر�صي����د( اطلق العن����ان للمكنون يف خمابئه 
يف القل����ب والذاك����رة, واأظ����ن ه����ذ ه الكلم����ة اأول 
الغي����ث, فلتك����ن.. ه����ي زميل����ة العم����ر و�صاحبتي 
يف م�ص����رة الن�ص����ال والقلم لعق����ود, ربطت بيني 
وبينه����ا عالق����ة فري����دة قلنا عنه����ا: اأحت����ب اأختًا مل 
تلده����ا امك اكرث م����ن اأخواتك, وكان����ت جتيب: اال 
ميك����ن ان حتب املراأة اأخ����ًا ورفيقًا لها مل تلده اأمها 

اكرث من اخوانها؟
وكان ه����ذا ال����وداد وه����ذا التالزم ال����ذي ق�صر فهم 
كثري����ن ع����ن اإدراكهما. عندما غ����ادرت بغداد وانا 
منب����وذ, مطرود من العمل يف اجلامعة لتحت�صننا 
)ال�صليماني����ة( لالأب����د. وجدته����ا اأمامن����ا يف مث����ل 
موقفي هذا قائلة: ل�صت ممن يقدرون على التعبر 
ع����ن عواطفهم ولكنني اجد نف�ص����ي بعدكم وحيدة 
يف بغ����داد, فلماذا تركوين. كدت ان الغي قراري 
ال�ص����ارم, ولك����ن م����ا احليلة جت����اه �صي����ق العي�ض 
وترك����ز اال�صطهاد واملالحق����ة فراأيتني قا�صيًا هذه 
امل����رة وثبت على قراري وكان����ت هذه من احلاالت 

النادرة يف حياتي.
كنت ازوره����ا يف بغداد كل �صهر, الأراها واأتفقدها 
م����ع ابنتيه����ا وا�صتم����ع اىل همومها, وه����ي هموم 
ام����راأة اغتي����ل زوجه����ا املنا�صل منذ �صن����ني – نعم 
اغتاله النظام, وقد اأع����ود للتفا�صيل. وهي هموم 
منا�صلة ترك����ت العمل الن�صايل )ال�صري(, وكانت 
تنف�ض كروبها باللجوء اىل قلمها ال�صاحر الذي ال 
يب����اح له بكتابة كل ما يف الفك����ر والقلب – لكاتبة 
تنتم����ي اىل �صعبها وجماهره����ا وتعادي الفا�صية 

وتقاوم الرعب.
ج����اءت انتفا�ص����ة 1991 فاأ�صبح����ت روؤي����ة بغداد 
حلم����ًا ما زلنا نحلم بتحقيق����ه. �صمعت عن ما لقيته 
من اإبعاد ع����ن اجلامعة, وامتن����اع ال�صحف ودور 
ن�ص����ر النظام عن ن�صر مقاالته����ا وذكرياتها وعملها 

الدائب يف ترجمة االأدب الرو�صي.
بعث����ت اليها بر�صال����ة, حدثتها ع����ن كرد�صتان التي 
ولكنن����ي  الأمثاله����ا,  �صدوره����ا  جامعاته����ا  تفت����ح 
فوجئ����ت مب����ن اأو�صل ر�صالت����ي يحدثني عن رعب 
ي�صيط����ر عليه����ا, رع����ب مينعه����ا حت����ى م����ن فك����رة 
اخل����روج م����ن ال����دار, كان �صبيه����ًا بالرع����ب ال����ذي 

�صيطر على اجلواهري يف اأيامه االأخرة.
واخرًا �ص����اد اخلرب عن موت م����ن كتبت ودر�صت 
م����ادة )الراجيديا( موت����ًا رهيب����ًا. وجدوها ميتة 
م����ع ابنتيها يف ج����و مملوء بالغ����از يف الدار, قيل 
وقيل عن ه����ذا امل�صهد الراجيدي ورويت ق�ص�ض 
عدي����دة, واالأ�صاب����ع متت����د اىل النظ����ام, اأيعقل ان 
تقتل �صي����دة مثله����ا ويف م�صتواه����ا ابنتيها معها, 
وهل يعقل ان تقنع ابنتيها وهما قد انهيا الدرا�صة 
اجلامعي����ة, باال�صراك يف عملي����ة انتحار وموت؟ 
واإذ فاقت ابنتها ال�صغ����رة من الغيبوبة بعد ايام 

وجنت وحدها من املوت, فاإنها ما تزال �صاكتة.
اك����د يل �صدي����ق قادم م����ن بغ����داد, كان عل����ى �صلة 

وثيقة باأ�صرتها اأنها عملية انتحار, ولكن ملاذا؟
- اأ�صيبت بكاآبة.. وملاذا؟

- كانت حتمل بكالوريو�ض يف االأدب االنكليزي.
- كانت حتمل الدكتوراه يف االأدب الرو�صي. كتبت 
اأطروحتها يف مو�صكو عن”ليف تول�صتوي”وهذه 

اإ�صارة قّيمة بالن�صبة لباحثة عربية.
- عمل����ت بج����دارة – يف تدري�����ض االأدب الرو�صي 

بجامعة بغداد.
- واأنتج����ت ب�صمت وه����دوء اعم����ااًل رائعة – بني 
التاألي����ف والرجم����ة ع����ن الرو�صي����ة, ع����ن عمالقة 

االأدب الرو�صي.
- اأعطتن����ا يف كتيب �صغ����ر جتربتها عن الرجمة 

وما زال الكتيب م�صدرًا.
- ب����داأت بجمع ماكتبه والده����ا, الكاتب واملنا�صل 
الف����ّذ حممد �صرارة – فاأ�صدرت منه كتابني وظلت 

كتب اخرى.
- كانت دوؤوبة ب�صمت.

بجامع����ة  االآداب  )كلي����ة  الكلي����ة  عمي����د  دعاه����ا   -
بغ����داد( يف العام 1978 وطل����ب منها االنتماء اىل 
احل����زب احلاك����م )ولكي اليتوجه الظ����ن اىل غره 
م����ن العمداء, اأق����ول ان ذلك ال�صخ�����ض كان ي�صمى 
�صي����اء حمودي ر�صا�����ض ب����ارود – ويلقب نف�صه 
باجلب����وري, وكان حق����ًا �صرطيًا مبن�ص����ب عميد(, 
ولكنه����ا اأب����ت واأجابت باإباء جواب����ًا ل�صت ب�صدده 

االآن.
- نقل����ت من اأ�صت����اذة يف اجلامع����ة اىل موظفة يف 
)معم����ل ال�صمن����ت يف ال�صماوة(, وكت����ب املرحوم 
حمم����د عاي�ض )وزير ال�صناع����ة اآنذاك( يف هام�ض 
ام����ر نقله����ا )لي�����ض لدين����ا تدري�����ض تول�صتوي يف 
معم����ل ال�صمن����ت يف ال�صم����اوة( وكن����ا نف�ص����ر هذا 
الهام�ض تف�صرًا مغاي����رًا ملا عرفناه عن العمل ومل 

تلتحق بال�صماوة )ونخلها و�صمنتها(.
- اأ�صبحت الق�صية م�صخرة وم�صحكة نقلها اأهلها 
يف )بنت جبي����ل( اىل الدكتور عبداملجيد الرافعي 
ال����ذي نقل ال�صورة اىل بغداد جه����اًل, فاأعيدت اىل 

اخلدمة.
- م����ات زوجه����ا بع����د حماول����ة اغتي����ال وظلت هي 
مالحقة م����ن ال�صلطة ب�صور �صت����ى, حتى تقاعدت 

ورف�صوا اعطاءها راتبها التقاعدي.
- كنت بعيدًا وانا يف كرد�صتان فال اعرف تفا�صيل 
املالحق����ة, ولكن ا�صخا�ص����ًا عديدين, نقلوا يل انها 
كان����ت تخ�ص����ى ال����كالم حت����ى يف داره����ا, وتتكل����م 

بهم�ض اخف بكثر عن هم�صها املعتاد يف الكالم.
- من����ذ ان رحل����ت قب����ل ب�صع �صن����ني مل يكتب عنها 
غر مقال يف”احلياة”واآخ����ر يف”االحتاد”وظل 
ال�ص����يء الكث����ر مم����ا يج����ب ان يق����ال عنه����ا, وعن 

اأبيها.
- ه����ذه بداية وفاء وتذكر مني, اأمتنى ان اأخو�ض 
يف ع����امل اإبداعه����ا يف قابل االأي����ام, ولكنني واثق 

بقناعة وجدانية:
- انها اغتيلت, ول�صبب �صيا�صي.

- حتى اذا كانت تراجيديا االنتحار �صحيحة فهي 
اغتيال )�صيا�صي(.

- ال�صلط����ة �صاكت����ة حل����د االآن ع����ن االإف�ص����اح ع����ن 
اأ�صب����اب رحي����ل مثقف����ة وكاتبة ب����ارزة, كانت زينة 
مفاخ����ر  م����ن  بغ����داد, وواح����دة  اأ�صات����ذة جامع����ة 
لبنان )موط����ن اأهلها(, والنج����ف االأ�صرف )منبث 

االنت�صاب الفكري واالأدبي الأبيها(.
نتذك����رك باإج����الل دوم����ًا ي����ا حياة..يا ابن����ة لبنان 

والعراق و اآل �صرارة )الباّرة واخلالدة(.

في ذكرى الراحلة.. حياة شرارة
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د. نادية غازي العزاوي

اأ – �صفحات من حياة نازك املالئكة, دار املدى.
ب – مقدمته���ا لكت���اب والده���ا )حمم���د �ص���رارة( 
ال���ذي جمعت���ه وحققت���ه: )املتنب���ي ب���ني البطولة 

واالغراب(, دار املدى.
ج – )تل���ك ايام خلت(, ثالث حلقات من ذكرياتها, 
جمل���ة االأق���الم: ع1987/7, ع 1/ 1988, ع 9/ 

.1989
د – ندوة ال�ص���عر يف بغ���داد االأربعينيات, ملحق 
جري���دة النهار, عدد 299, ت�ص���رين الثاين 1997 

.)1(
وم���ن املفارق���ة اأن ال ميهله���ا الزم���ن – الذي ظلت 
تخ�ص���ى جربوت���ه وم�ص���ائبه – الوق���ت ال���كايف 
المتام )م�صروعها/ حلمها( يف كتابة �صرة ذاتية 

كاملة.
ويفر����ض هذا اجلن�ض م���ن الكتابة االبداعّية يف 
َمن يت�ص���دى له تواف���ر نزعت���ني متالحمتني لديه 
عل���ى م�صتوي���ْي الوع���ي و املعاجل���ة اأو املنظ���ور 
واالأداء: نزع���ة تاأريخي���ة توؤم���ن ب���اأّن ا�صرج���اع 
الوقائ���ع الو�صيلة املثل���ى لتقييده���ا وانقاذها من 
ال�صي���اع وال�صت���ات والن�صي���ان, ونزع���ة ابداعية 
تتحّرى جماليات اللغة وطرائق ال�صرد التي تنقل 

من خاللها تلك الوقائع.
وق���د تهّي���اأ لها ه���ذا كما تهّي���اأت له���ا عوامل جناح 
للتمّي���ز يف ه���ذا املجال من الكتاب���ة: فقد اختزنت 
حياتها ال�صخ�صية وواقع ا�صرتها خا�صة عنا�صر 
اث���راء وف���رت لها مادة ممت���ازة لال�صت���ذكار, بدءًا 
من االأ�صرة اللبنانّية االأ�ص���ل التي �صكنت العراق 
يف  ووالدته���ا  بجن�صيت���ه,  وجتن�ّص���ت  واحّبت���ه 
)النجف(, والتجربة ال�صيا�صية: انتماًء واعتقااًل 
ونفي���ًا ومط���اردة ب�صخ����ض والده���ا وعمه���ا, ث���م 
انخراطه���ا املبكر هي نف�صه���ا يف �صفوف احلزب 
ال�صيوع���ي العراقي وتوّليها اأعب���اء وم�صوؤوليات 
التنظي���م و التحامها باالأحداث ال�صيا�صية ))وهي 
با, مندفع���ة بعاطفة جارفة  م���ا زالت بريع���ان ال�صّ
ملحارب���ة التع�ّص���ف والظل���م ومتطلع���ة اىل حرية 
االن�ص���ان وحتطيم قيوده(( حتى انه���ا ))ُر�ّصحت 
ومل تبل���غ ال�صابع���ة ع�ص���رة م���ن العم���ر حل�ص���ور 
موؤمت���ر ال�صالم الذي عقد يف ب���راغ عام 1952(( 

.)2(
واتاح لها بيت العائلة منذ نعومة اأظفارها فر�صة 
تاريخي���ة ثمين���ة للقاء �صع���راء وكت���اب ومثقفني 
داره���م يف  عل���ى  يتواف���دون  كان���وا  و�صيا�ص���ني 
جمال����ض ادبية خا�صة: )ال�صي���اب, نازك املالئكة, 
بلند احليدري, اجلواه���ري, مليعة عبا�ض عمارة, 

اأكرم الوتري, اآل املالئكة, ناجي جواد ال�صاعاتي, 
عزي���ز جعفر اأبو التمن, كاظ���م ال�صماوي, ح�صني 
كم���ا   ,)3( مردان........ال���خ(  ح�ص���ني  م���روة, 
و�صعته���ا جتربة الدرا�صة يف م�ص���ر وجهًا لوجه 
اأم���ام اأعالم ق���راأت لهم ف���كان لقاوؤه���ا املبا�صر بهم 
هن���اك وما تك���ّون لديها من انطباع���ات عنهم مادة 
لبع�ض تلك الذكريات: )طه ح�صني, ر�صاد ر�صدي, 

�صهر القلماوّي........الخ( )4(.
ث���م درا�صته���ا يف مو�صك���و مل���دة �ص���ت �صن���وات, 
وقدع���ّزز ذلك ثقافتها وهي التي ُعرفت بولع مبكر 
ونه���م يف القراءة مع ما اّت�صف���ت به �صخ�صيًا من 
دق���ة املراقب���ة والتاأّم���ل وحافظ���ة ممت���ازة �صهلت 
لذاكرته���ا اخت���زان املالم���ح واالأح���داث والوقائع 
م���ع نزع���ة توثيقية لتقيي���د الن�صو����ض واالأخبار 
اىل ح���ّد التنق���ر والتدقي���ق والهو����ض اأحيان���ًا, 
كتبت عنه���ا اأختها بلقي�ض: ))كان���ت حياة جتل�ض 
دائم���ًا يف زاوي���ة من غرفة ال�صي���وف وبني يديها 
ال�صغرت���ني دفر ت�صّجل فيه م���ا ت�صتمع اليه يف 
تلك اللق���اءات ال�صعري���ة من ق�صائ���د جديدة..... 
حفظ���ت حي���اة معظ���م �صع���ر ب���در ومليع���ة ونازك 
وكان���ت ترّن بق�صائدهم وه���ي مل تبلغ بعد �صّن 
الثاني���ة ع�ص���رة(()5(, وت�ص���ف ه���ي نف�صها هذه 
املرحل���ة من تاأ�صي�صها الثق���ايف قائلة: ))واأح�صل 
اأخ���رًا على �صهادة االبتدائي���ة, ومل تكن ال�صهادة 
بح���ّد ذاتها تهّمني األبتة ومل تك���ن الدرا�صة تروق 
يل عموم���ًا الأّن مواده���ا اأ�صبه بالقي���ود التي تغّل 
حيوي���ة فك���ري واأماني���ه وحت�صر املعرف���ة �صمن 
اأط���ر واأ�صيج���ة....... واذا بي ال اأقب���ل فقط على 
ق���راءة تل���ك الكت���ب الت���ي راودت ذهن���ي بل كنت 
اأنك���ّب عليه���ا انكباب���ًا واعتك���ف عليه���ا اعت���كاف 
متل���وؤين  �صومعت���ه..............  يف  النا�ص���ك 
موؤث���رات  ثم���ة   .)6( غام���رة((  روحي���ة  ن�ص���وة 
اخرى اغرته���ا بهذا ال�صرب ال�صاح���ر من الكتابة 
اعن���ي حتديدا كت���اب )االأي���ام( لطه ح�ص���ني الذي 
مّث���ل حمطة مهمة يف حياتها فق���د قراأته وانفعلت 
ب���ه كث���رًا مبا فت���ح اأمامه���ا م���ن ع���وامل ان�صانية 
وحكاي���ات غنية مت�صابكة, وب�صح���ر لغته العذبة, 
ولذل���ك  االن�صاني���ة  االرادة  عظم���ة  وبتج�صي���ده 
ظلت تذك���ره باحتف���اء وا�صح: ))واأق���راأ )االأيام( 
وتنحف���ر �صورت���ه بخط���وط عميق���ة يف ذهن���ي 
اأ�صبه بال�ص���ورة املنحوتة مبنقا�ض....... وميثل 
اأمام���ي �صخ����ض ط���ه ح�صني ف���ال اأرى في���ه جمرد 
اأديب عظي���م بل اأراه ماردًا عمالق���ًا ال يختلف يف 
قوت���ه عن هرق���ل اأو �صم�ص���ون اجلب���ار(()7( فهل 

عم���ق التاأثر الذي و�صفته ب���� )احلفر( يف وعيها 
وال وعيه���ا واالنطباع ال�صخم املتول���د من قراءة 
هذا الكت���اب كان���ا وراء ت�صلل لفظ���ة )االأيام( اىل 
عنوان���ات ن�صو�صها ال�صرّية ))تلك اأيام خلت( و 

)اذا االأيام اأغ�صقت(؟ رمّبا.
* * *

)2(
فيم���ا يتعل���ق ب�)البواع���ث( ال تك�ص���ف ن�صو�صها 
هن���ا ع���ن الباع���ث احلقيق���ي وراء م�صروعه���ا يف 
كتاب���ة ال�ص���رة وال�ص���رة الذاتي���ة, ب���ل تكتف���ي 
بالت�صري���ح باملوؤثرات اخلارجي���ة املبا�صرة التي 
ت�صتفّز الذاكرة وتوجعها يف مواقف معينة فتبداأ 
باالنثي���ال وال�ص���رد, مهم���ا تنوّع���ت طبيع���ة هذه 
امل�صتف���زات: )لقط���ة تلفزيوني���ة عل���ى وجه قدمي 
من�صّي(, )اأغنية حزين���ة توقظ املواجع(, )اأطالل 
مكان قدمي(........الخ, ويت���م االف�صاح عن هذه 

املوؤثرات عادة يف مداخل تلك الن�صو�ض.
ولكّن الباعث الداخلي احلقيقي الذي ي�صّدها اىل 
الكتاب���ة ال�صرّي���ة – التي تبل���ورت لديها اجتاهًا 
وا�صحًا ملحًا مع منت�صف الثمانينيات من القرن 
الع�صري���ن حي���ث االنتكا�ص���ات ال�صيا�صية واملوت 
الذي اختط���ف والدتها ووالدها وزوجها ليركها 
فري�ص���ة الوح���دة, واالأه���م م���ن ه���ذا كل���ه امل���وت 
اجلماعي, فالوط���ن بكل تاأريخه وجالله واأجياله 
ي�صق���ط �صريع���ًا يف حم���ارق احل���روب – اقول: 
يظ���ّل الباع���ث الداخل���ي م�صكوت���ًا عن���ه يف داخل 
ن�صو�صها, ويتم الك�صف عن���ه خارجها وبخا�صة 
يف ر�صائله���ا ال�صخ�صية اذ ت�صع يدها على جمرة 
امل�صروع: فالزم���ن ي�صحق ويفني االأ�صياء والقيم 
والنا����ض والذاكرة, تقاوم الفن���اء باحياء املا�صي 

ال�صعيد املجلل بالنجاحات وامل�صرات:
تقول يف ر�صالة الأختها:

))اأحّب اأن اأكتب ذكرياتي عن االأحداث التي مّرت 
بن���ا ففيه���ا اأ�صياء ت�صتح���ّق الت�صجي���ل واأ�صبحت 
تاريخ���ًا م���ن ذكري���ات املا�ص���ي, ال ب�صب���ب مرور 
الزم���ن عليه���ا فق���ط وامن���ا م���ن ج���راء التغرات 
الكب���رة يف القيم واملفاهيم الت���ي نعي�صها بحيث 
اأ�صبحن���ا جياًل ل���ه مكّوناته اخل�صو�صي���ة....... 
جياًل ل���ه تفكره املتميز ونظرته اخلا�صة واأ�صعر 

باأننا اأف�صل من اجليل احلايل والنا�صىء(()8(.

* * *
)3(

امل���كان بتف�صيالت���ه وجغرافيت���ه حا�صر بقوة يف 

ن�صو�صه���ا ال�صرّي���ة, وغالب���ًا م���ا يك���ون عنده���ا 
رديفًا للحظة انبجا�ض الذك���رى, ب�صربْيه: املكان 
االألي���ف الدافىء ومتثل���ه اأمكنة املا�ص���ي ال�صعيد 
وال�صيما )بيت العائلة(, واملكان الغريب املوح�ض 
ومتثل���ه ب�صكل متكّرر اأمكنة احلا�صر مبا تنوء به 
من مظاه���ر ال�صيخوخة والت�صوي���ه اأو الزوال – 
وغالب���ًا ما ت�ص���ف امكنة املا�صي باأنه���ا غدت اأثرًا 
بعد عني – مّم���ا ي�صاعف م���ن اح�صا�صها بالغربة 
واالغ���راب: ))مررت بالثانوي���ة املركزية للبنات 
الت���ي تقع الي���وم يف �صارع اجلمهوري���ة, انني ال 
دق اأنها كانت دار املعلمات �صابقًا........  اأكاد اأ�صّ
يغ�ص���اين اال�صتغ���راب.......... كان���ت ذات باحة 
ف�صيحة وبناء وا�صع تختلف عّما يحيطها من دور 
�صّيقة �صغرة, وتختل���ف اأي�صًا وجوه الطالبات 
وزيه���ّن ع���ن اللوات���ي اأراهّن اليوم عل���ى ر�صيف 
ال�ص���ارع الوا�ص���ع........ تلفن���ي كاآب���ة م�صني���ة 
وتعت�ص���ر نف�صي لتغّر وتبّدل كل م���ا كان حميمًا 
ااّل.........  لي����ض  غاب���رًا  تاريخ���ا  واأم�ص���ى  ايّل 
اّنه���ا لعبة ال�صن���ني........ فاأنا اأحم���ل على كتفي 

ها وق�صي�صها(()9(. خم�صني عامًا بق�صّ
ولئن كانت احلياة لعبة )زمان( ولعبة )مكان( فاّن 
�صرد الذاكرة هو امل�صل امل�صاد الأّنه يواجه اللعب 
العبث���ّي بلع���ب عبثي مغاي���ر: بااليه���ام بامكانية 
ايقاف تدفق احلا�ص���ر وجتميد معطياته مل�صلحة 
ا�صتعادة املا�صي حّي���ًا مرة ثانية بكل حمموالته: 
�صخ�صي���ات عزي���زة )غالب���ًا م���ا تك���ون رحلت عن 
دنيان���ا(, اأحداث �صعي���دة, اأمكنة حمّبب���ة........

الخ.
ع���ودة  اىل  ي�صتن���د  ال  الذاك���رة  ا�صرج���اع  اّن 
مو�صوعي���ة حيادّي���ة للوقائع, ولكن���ه ينطلق من 
حلظ���ة انتقائية حمفوفة عنده���ا مب�صاعر جيا�صة 
م���ن الغبطة, كانت ترجمه���ا – غالبًا – بعبارات 
و�صفّية داّلة م�صحوب���ة بطقو�ض وروؤًى �صحرية 
وا�صطورّية كقوله���ا: ))وطارت بي الذكريات كما 
يط���ر ب�صاط الريح اىل دارن���ا.......... يف �صبع 

ق�صور يف الكرادة ال�صرقية(()10(.
وتك���رر هذا يف ن����ض ثان: ))وطف���ت على وجهي 
ابت�صام���ة عفوية فرحة فقد حملن���ي ب�صاط الزمن 
ورج���ع بي اىل ال�صنني اخلوايل واىل تلك املنازل 
الت���ي عف���ا عليه���ا الده���ر وعبث مبالحمه���ا وغر 
معامله���ا........... ف���اذا بي اع���ود اىل �صارع ابي 
ق���الم حي���ث دار ا�ص���رة املالئك���ة واىل الر�صتمي���ة 
حي���ث �صكن���ت عائلتن���ا(()11(, ويف ن����ضّ اآخر: 
))وه���ا اأن���ا ذي اأج���دين وق���د ع���ادت ب���ي املخيلة 

اىل بداي���ة الدرب الطويل وكاأنه���ا طر من طيور 
اأداّلئه���ا  م���ن  دلي���ل  اأو  االأ�صطوري���ة  احلكاي���ات 
اخلرافيني الذين ينهبون فيايف الزمن ويتنقلون 
بخفة حت���ى يو�صلون املري���د اىل مبتغاه, نعم ما 
اأ�صبهه���ا بهدهد �صليمان ال���ذي حمل كتابًا منه اىل 
ملكة �صباأ وباجلّن الذين اأتوا بعر�صها اىل ق�صره 

قبل اأن ت�صل اليه(()12(.
ان���ه بال�صبط م���ا يحدث له���ا هنا ف�صح���ر الذاكرة 
املاح���ق  الزم���ن  فع���ل  بايق���اف  املعج���زة  يحق���ق 
واخراقه باجتالب م�صهد عزيز مّر اأو وجه األيف 

م�صى اأو مكان حمّبب ُدر�ض.
* * *

)4(
ومن املالمح التي متّيزت بها ن�صو�صها اأّنها تنطلق 
م����ن نقطة معينة تنبثق عنه����ا/ وتلتم عندها ثانيًة 
اخليوط اأعن����ي بذلك )بيت العائل����ة( ويف الذروة 
من����ه )االأب( ولكن����ه هن����ا خمتل����ف ع����ن ال�صخ�صية 
التقليدي����ة ال�صلطوية املعتادة ل����الأب ال�صرقي, لقد 
ذك����رت م����رارًا ما يتحل����ى به م����ن الدميقراطية يف 
التعامل واالأريحّية االأخالقية والفكرية يف طباعه 
و�صلوكه مّم����ا يلقي �صوءًا على تعّلقها احلميم به, 
ولذلك فح�ص����وره دائم يتخلل اأغلب ا�صتذكاراتها: 
))فاأتذكر نف�صي عندما كنت �صبية........ اأ�صتمع 
بلهفة اىل نغمات ال�صعر وهي تاأخذ علّي كّل �صبيل 
وت����رع روح����ي بجماله����ا...... واأ�صم����ع ال�صع����ر 
ملّحن����ًا ببع�ض التلحني يف ان�ص����اد والدي له حني 
يك����ون جال�صًا يف البيت(()13(, وحني ا�صتظهرت 
وهي ما زالت �صغ����رة اأمام نازك املالئكة ق�صيدة 
م����ن ديوان ن����زار قب����اين )طفولة نه����د( ا�صتغربت 
االأخ����رة ذل����ك و�صاألته����ا عّم����ن �صم����ح له����ا بقراءة 
الق�صي����دة فباغتته����ا باالجاب����ة: عم����ي, ث����م عقبت 
عل����ى احلادثة بالق����ول: ))ويف احلقيق����ة ال والدي 
وال عم����ي – الذي يعي�ض معن����ا – يوؤمنان بوجود 
حمرم����ات فكرية وال يخطر لهما على بال اأن مينعا 

اأحدًا مّنا اأن يقراأ ما يحلوله(()14(.
وتك�ص���ف اأخته���ا ع���ن جوان���ب اأخ���رى اأعمق من 
ال�صل���ة الروحي���ة الوثيقة بني حي���اة وابيها متتد 
اىل موقف���ه بع���د والدته���ا اذ كانت البن���ت الثالثة 
بع���د ابنتني مّم���ا اأث���ار امتعا�ض االآخري���ن الذين 
نعتوه���ا ب�)ثالثة االأث���ايف( ااّل والدها الذي ))كان 
يوؤم���ن بامل�ص���اواة التام���ة ب���ني البن���ني والبن���ات 
ومل ي���دع جم���ااًل ل�صيطرة عقول موؤمن���ة مبفاهيم 
قرو�صطي���ة من التدّخل يف توجي���ه اأبنائه وبناته 
وتربيته���م........ ن�ص���اأت حي���اة وترعرع���ت يف 
ه���ذا اجلو االأدبي واأظه���رت موهبة خا�صة عندما 
كانت تقارع والدي بحفظه���ا دواوين �صعر كاملة 
اأثن���اء امل�صاجلة ال�صعرية الت���ي كانت ت�صرك بها 

العائلة(()15(. 
يف  والده���ا  دور  اىل  ذكرياته���ا  يف  وتتط���رف 
اجلل�صات االأدبية وال�صيا�صية التي كانت تعقد يف 
داره���م: ))ان والدي حممد �ص���رارة كان امل�صّيف 
الن���دوة ب�صخ�صيت���ه  لتل���ك  والراع���ي وامل�صج���ع 
القوي���ة اللبق���ة الب�صو����ض وروح���ه االجتماعي���ة 
ونقداته االأدبي���ة الذكّية وحديثه املمتع وحفاوته 

بالوافدين وحّبه لل�صيافة(()16(.
وحني ي�صتوقفها بيت من ق�صيدة ال�صياب )�صتار( 
في���ه امي���اءات لعالقت���ه العاطفي���ة بلميع���ة عبا�ض 

عمارة:
)والباب تو�صده وراءك يف الظالم يدا �صديق(

ال ت����رك الفر�ص����ة مت����ّر من غ����ر تعلي����ق: ))كانت 
هات����ان الي����دان يدي وال����دي ال����ذي يرافقهما عادة 
كما ي�صح����ب غرهم من ال�صي����وف اىل باب الدار 

ويودعهما ثم يغلق الباب(()17(.
ولن�صو�صه����ا قيمة تاريخية مب����ا تنطوي عليه من 
مالحظ����ات دقيق����ة الأع����الم ات�صلت به����م ور�صدت 
عاداته����م ومظاه����ر �صلوكه����م املختلفة وم����ا خلفته 
تخلفه����ا  انطباع����ات  م����ن  �صخ�صياته����م  طبيع����ة 
�صخ�صياته����م ملن راقبهم عن كثب, تقول عن ان�صاد 
ال�صي����اب ل�صعره وق����د ا�صتمعت اليه م����رارًا: ))اّن 
اأع�صاب يديه امل�ص����دودة والتقل�صات واالنفعاالت 

يف ع�ص����الت وجهه و�صوته توح����ي الينا كلها اأّنه 
يعي�����ض التوت����ر الفك����رّي والعاطفّي ال����ذي تخلقه 
الق�صي����دة وه����ي يف �صبيله����ا لرى الن����ور وتظهر 
اىل الوج����ود....... عندم����ا يق����راأ الق�صيدة يظهر 
كل م����ا ه����و جميل وق����وي فيه����ا وي����ذوب ال�صوت 
ال�صعي����ف من االأبي����ات يف القوي منه����ا ويحّولها 
يف اخلت����ام اىل �صمفونّي����ة من�صجم����ة االأنغ����ام ال 
وج����ود لالأبيات الناف����رة اأو الواهنة فيها(( )18(. 
و�صجلت مالحظ����ات دقيقة عن طقو�ض نازك اأثناء 
االآ�صتماع للمو�صيقى الكال�صيكية وهي: ))تن�صت 
اليه����ا م�صتغرقة فيها ذاهلة عن نف�صها وعّما حولها 
وقد امتزجت به����ا كّل م�صاعرها واأحا�صي�صها فهي 
اأ�صب����ه بالعاب����د الذي يندم����ج يف �صالت����ه فتن�صيه 
نف�صه وكل م����ا يحيط ب����ه.......... وكانت اأحيانًا 
تغلق عينيها لت�صتطيع حوا�صها اأن تعّب املزيد من 
تلك االأحلان وتنغم�����ض فيها, وما كان يجوز الأحد 

اأن يتكلم اأثناء ذلك(( )19(.
* * *

ولئن �صهد م�صروعه����ا يف �صنيها االخرة انعطافا 
نح����و كتاب����ة الق�صة الق�ص����رة وبع�����ض التجارب 
�ص����رود  ع����ن  فعلي����ًا  تتوق����ف  مل  فانه����ا  الروائي����ة 
الذاك����رة فقد ا�صتلهمت فيها اي�صا جمريات حياتها 
وج����دت  وكاأنه����ا   ,)20( والعائلي����ة  ال�صخ�صي����ة 
يف ع����وامل الق�ص����ة بدياًل ع����ن تل����ك اال�صرجاعات 
املبا�ص����رة, وان مل تغادر فعلي����ا منطقة الذاكرة لقد 
ظل����ت الذاك����رة عنده����ا التعويذة الت����ي تواجه بها 
القهر واحل�صار االقت�صادي والفكرّي وال�صيا�صّي 
والوحدة واحلرمان الت����ي اأطبقت عليها جميعها, 

اىل اأن ُدبر بليٍل م�صرعها الراجيدي الغام�ض.

الهوام�ض:
)1(    تنظ����ر: مقدم����ة روايتها )اذا االيام اغ�س����قت(، 

دار املدى.
)2( م. ن: 21.

)3(    تنظر: جملة االأقالم: 9، 1989: 99.
)4(    ينظر: م. ن: 1، 1988: 95.

)5(    مقدمة )اذا االيام اغ�سقت(: 13، 15.
)6(    تنظر: جملة االقالم: 1، 1988: 92.

)7(    م. ن: العدد نف�سه: 92.
)8(    تنظر: مقدمة )اذا االيام اغ�سقت(: 47.

)9(    جملة االقالم: 7، 1987: 61.
)10(    م. ن: 1، 1989: 98.
)11(    م. ن: 7، 1987: 58.
)12(    م. ن: 1، 1988: 91.
)13(    م. ن: 7، 1987: 58.

)14(    م. ن: العدد نف�سه: 60.
)15(    مقدمة اذا االيام اغ�سقت: 10، 12.

)16(    )17( جمل����ة االق����الم: 9، 1989: 98،99، 
.101

)17(    مقدمة اذا االيام اغ�سقت: 41.
)18()19( جملة االقالم: 7، 1989: 58، 59.

)20( ن�س����رت بع�����ص الق�س�����ص يف حياته����ا وبع����د 
رحيلها، وما زال ق�سم منها خمطوطًا، تنظر: مقدمة 

)اذا االيام اغ�سقت(: 60، 62، 75

د. حياة شرارة في: نصوص مزدوجة 
في السيرة والسيرة الذاتية

عششى  مدى حلقات متفرقة ومقاالت متباعدة زمنيا نششرت د. حياة رشارة نصوصَا من 

منط  خاص ميكن نعتها بالنصوص )السَيّية املزدوجة(، تداخلت فيها عى نحو حميم  

وقائع مجتزأة من حياتها ومن عاشششت معهم وواكبتهم وعرفتهم عن كثب، وقد شكل  

اهتاممها بهذا النمط من الكتابة ومثابرتها عليه حالة خاصة

وملحوظة جدًا ضمن توّجهات األدب النسوّي العراقّي الحديث، وان توزع جهدها يف 

هذا الجانب عى أكرث من كتاب ومقالة، نذكر منها – عى سبيل التمثيل ال الحرص:
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كـــاظـــم شــــكــــيــــب   

ف�ص���اًل ع���ن الرجم���ة,  اهتم���ت االأديب���ة حي���اة 
�ص���رارة,  بالبح���ث والكتاب���ة,  فن�ص���رت عدي���د 
واالآداب,   االأق���الم,   جم���الت:  يف  الدرا�ص���ات 
والعرب���ي,  والثقافة االأجنبي���ة,  واآفاق عربية,  
والثقاف���ة التي توىل اإ�صداره���ا بجهد �صخ�صي 
م�ص���ٍن اأ�صتاذي الدكتور �ص���الح خال�ض تعاونه 
عقيلت���ه الدكت���ورة �صعاد حممد خ�ص���ر,  وكذلك 
جمل���ة كلي���ة اآداب جامع���ة بغ���داد,  ف�ص���اًل ع���ن 
اإهتمامه���ا بجمع اإرث اأبيه���ا الكاتب املُِقل حممد 

�صرارة,  ون�صره.

بحث عن كتابات الأب الراحل

اإذ اأم�صت ال�صاعات الطويلة يف اأروقة املكتبات 
العام���ة,  بحث���ًا وتنقيب���ًا وتنق���رًا يف اجلرائد 
واملجالت القدمي���ة,  عن كتاب���ات االأب الراحل,  

الذي ما جمع كتاباته الر�صينة,  بل تركها ثاوية 
يف بط���ون اجلرائد,  فكان اجله���د. جهد البحث 
عنه���ا وتهيئتها للن�ص���ر م�صنيًا وع�ص���رًا,  ومن 
نتائ���ج ه���ذا االعت���كاف املع���ذب واملمت���ع يف اآن 
مع���ًا,  اأن متتعنا بقراءة كتابه القّيم )نظرات يف 
تراثن���ا القومي( الذي اأ�صدرت���ه الدكتورة حياة 
ع���ن املوؤ�ص�صة العربي���ة للدرا�ص���ات والن�صر يف 
ب���روت �صنة 1982,  ويف الكت���اب هذا مقاالت 
ودرا�صات تراثية قيم���ة,  اأف�صحت عن اإمكانات 
قل���م اأدي���ب متمك���ن,  كان �صيكون له اأث���ٌر متميز 
ل���وال الع�ص���ف ال�صيا�ص���ي الذي عا�ص���ه العراق,  
كم���ا ن�ص���رت )حي���اة( كتاب���ه الث���اين ع���ن الدار 
عينه���ا �صن���ة 1981,  واملو�صوم ب���� )املتنبي بني 
البطول���ة واالغ���راب( ال���ذي مل اأح���ْظ بالعثور 
علي���ه,  وا�صع���ني يف احُل�صب���ان,  �صغف )حياة( 
باأبيها وتاأثرها ب�صلوك���ه احلياتي واأخالقياته,  

ولق���د زاد ه���ذا ال�صغ���ف,  ح���ني ع���اد اأبوه���ا من 
لبن���ان ع���ام 1976,  و�صكن معها مل���دة تقرب من 
الثالث���ة اأع���وام,  حتى وفات���ه املفاجئة يف 11/ 
متوز/ 1979,  مما ترك يف نف�صها اأ�صواأ االآثار,  
وهو”احل���دث الذي مل يك���ن اأحٌد من���ا يتوقعه ] 
كم���ا تقول �صقيقتها بلقي�ض �ص���رارة يف مقدمتها 
ال�صافي���ة لرواي���ة )اإذا االأي���ام اأغ�صق���ت( والتي 
امت���دت اإىل ثم���ان وثمان���ني �صفح���ة,  التي هي 
ج���زء من ال�صرة الذاتي���ة الأ�صرة حممد �صرارة,  
و�صتزيده���ا اإ�صاءًة يف كتابه���ا الذي نال اإهتمام 
الق���راء,  وكان اك���رث الكت���ب مبيعًا ع���ام 2015 
واملو�ص���وم ب���� )هكذا م���رت االأيام([ فق���د اأحدث 
فراغًا كبرًا يف حياتنا,  كانت اأحاديثه املتنوعة 
احلل���وة,  ال�صائق���ة وقراءت���ه لل�صع���ر,  تن�صين���ا 
املتاعب التي كنا منر بها,  اأنا وحياة,  وبفقدانه,  
مل نفق���د اأب���ًا حنونًا واإمن���ا فقدنا �صديق���ًا عزيزًا 

ورفيق فكر”�ض45.

اأديبة وباحثة,  ومرجمة اأم�صت وقتًا طوياًل مع 
اأجواء الروايات التي قراأتها اأو التي ترجمتها,  
�صاءت اأن جترب حظها يف كتابة الرواية,  الأنها 
وجدتها االأجدى واالأقرب اإىل نف�صها,  كي تبوح 
مبكنون���ات ال�ص���در,  وعذاب���ات االأي���ام,  الت���ي 
ت�ص���ب �ص���واظ ق�صوتها عل���ى النفو����ض املرهفة 
احل�صا�ص���ة,  فتحيل حياتها اإىل جحيم ال يطاق,  
ق���د يدفعه���ا اإىل اإنهائه���ا ق�صرًا,  فكتب���ت )حياة( 
رواي���ة,  �صب���ت يف عنوانها,  ف�ص���اًل عن متنها,  
)اإذا  فكان���ت  وخيباته���ا,   ال���روح  عذاب���ات  كل 
االأيام اأغ�صقت( فاحلياة العراقية,  حتيا غ�صقها 
وتال�صيه���ا,  منذ عق���ود,  وتولت ن�ص���ر روايتها 
ه���ذه )دار املدى( بطبعة اأ�صارت اإىل اأنها االأوىل 
�صن���ة 2011 يف ح���ني اأن �صقيقتها )بلقي�ض( يف 

مقدمته���ا للرواية,  توؤك���د اأن لها رواية مل تن�صر 
اأ�صمته���ا )ومي����ض ب���رق بعيد( والعن���وان هذا,  
الذي هو ثريا الن����ض و�صعاره وعالقته يف�صح 

عن اأجوائها.

حياة غدافية قامتة

رواية )اإذا االأيام اأغ�صقت( والغ�صق كما تف�صره 
معاج���م اللغة ه���و: ظلمة اأول اللي���ل,  اإذن فاأيام 
َقٌة,  الرواية التي جاءت على  العراق مظلمة َغ�صِ
ل�ص���ان الراوي املركزي,  الدكتور نعمان,  لتنقل 
للق���ارئ اأج���واء احلي���اة اجلامعي���ة يف بغ���داد,  
وق���د ع�ص���ف به���ا احل�ص���ار,  وما قبل���ه احلرب 
الطويل���ة ج���دًا,  فاأحالها ركام���ًا,  وانحدارًا يف 
امل�صتوى العلم���ي,  فاالأ�صاتذة ي�صعرون بال�صاأم 
و�صغ���ط احلي���اة وجدبه���ا,  ووقوفه���م �صفوفًا 
ويف الن�ص���ق,  ك���ي يح�صلوا م���ن اجلمعية على 
بع����ض امل���واد الغذائي���ة,  واالأكرث جلب���ًا لالأ�صى 
خ�صوعهم ملا عرف بالوزن,  ويعاقب اإداريًا من 
يزيد وزنه عن احلد املقرر,  وعمليات التجويع 
القا�صي���ة,  الت���ي ميار�صه���ا الفرد �ص���د ذاته رغم 
ج���وع احل�صار,  كي ينجو م���ن العقاب,  وينقل 
لن���ا الدكت���ور نعمان,  �ص���ورة موؤ�صف���ة ل�صعف 
االإن�صان,  فرى االأ�صت���اذ اجلامعي,  وقد اأعياه 
احلر,  واجل���و الرطب اخلانق اإنتظ���ارًا لدوره 
يف فح����ض وزنه,  يلجاأ لدخ���ول غرفة الفح�ض 
عن طري���ق ال�صباك,  متنازاًل عن منزلته العلمية 

واالجتماعية وكاأنه �صبي �صغر.

واإذ ت�صهد االأ�صعار ت�صاعدًا مريعًا ب�صبب حتطم 
قوة العمل���ة العراقية فاإن الكثر من الطلبة,  ما 
عادوا ي�صتطيع���ون تلبية متطلبات احلياة,  من 
غ���ر البح���ث ع���ن عم���ل,  اأي عمل كان ق���د يلبي 
بع�ض حاجاتهم,  ف�صاًل عن زجهم يف مع�صكرات 
التدري���ب عل���ى ال�ص���الح يف العطل���ة ال�صيفية,  
واإر�صاله���م اىل جبه���ات احلرب,  بع���د اأن زجوا 
يف �صنوات �صبق���ت احلرب,  مبع�صكرات العمل 
الق�ص���ري,  ال���ذي ي�صم���ى جت���اوزًا ب���� )العم���ل 
ال�صتاليني���ة  التجرب���ة  م�صتعري���ن  ال�صعب���ي( 
واملاوي���ة يف اأعمال ال�صخ���رة,  وما اإرتكبت يف 
ه���ذه املع�صكرات من موبق���ات ب�صبب االختالط 
اأ�صب���وع,   ب���ل االندم���اج م���ع الطالب���ات ومل���دة 
االخت���الط والعزلة يف تل���ك املع�صكرات اأنتجت 

جياًل منفلتًا اأخالقيًا ما زلنا نئن من اإنفالته.

من روايات احليز ال�سيق

رواي���ة )اإذا االأي���ام اأغ�صق���ت( م���ن رواي���ات م���ا 
يطلق علي���ه نقديًا,  روايات احلي���ز ال�صيق,  اإذ 
اأن اأجواءه���ا ت���دور يف حميط الكلي���ة,  ال تكاد 
تغادرها,  عدا انتق���االت قليلة,  لزيارة الدكتور 
اأك���رم,  الذي اأحيل اإىل التقاعد,  ون�صيه زمالوؤه 
وباحل���ري خوفه���م من زيارت���ه,  فهو يع���د اأحد 
الوج���وه ال�صاخ�ص���ة علم���ًا وبحث���ًا,  واإعتزازًا 
باآرائ���ه  وناأي���ًا  العلمي���ة,   وبالدرج���ة  بال���ذات 
ال�صيا�صي���ة عن اإجتاهات القطي���ع,  فن�صوه,  اأو 
باحل���ري اأن�صوه وخافوا زيارته,  عدا قلة منهم 
الدكت���ور نعم���ان,  الذي ي���زوره ب���ني اآن واآخر 

خائفًا يرقب.

ه���ذا ال�صلوك املوؤ�صف ي���رك ظالله الكابية على 
حي���اة الدكت���ور اأك���رم واأحا�صي�ص���ه,  حت���ى انه 
يب���وح بخلجات ذاته ل�صديق���ه وزميله,  والذي 

كان اأحد طالبه,  الدكتور نعمان قائاًل:

الكلي���ة قب���ل �صه���ر مل  اأن ف�صل���ت م���ن  – من���ذ 
ي���زرين اأح���د,  حت���ى اأوالدي مل ي�صاأل���وا عني! 
لقد اإفتق���دت اأ�صياء كثرة كنت اأت�صورها عادية 

ال اأهمي���ة لها: حتي���ات ال�صب���اح العابرة )…( 
وجوه الطالب امل�صغي���ة ملحا�صراتي )…( كل 
تل���ك املظاهر التي كنت اأرى م���ن خاللها حياتي 
يف الكلي���ة ب���دت يل بحلوه���ا ومره���ا,  جميل���ة 
”حت���ى اأ�صب���ح تغي���ر مالب�ص���ه  وعزي���زة عليَّ
البيتي���ة عندما يهم مبغ���ادرة منزله حدثًا يجلب 
ال�ص���رور لنف�ص���ه! تراج���ع ����ض156. الرواي���ة 
)اإذا االأي���ام اأغ�صق���ت( تتح���دث – كذل���ك – ع���ن 
�صطوة عميد الكلي���ة وغطر�صته وعينه الرقابية 
الت���ي حت�صي احل���ركات وال�صكن���ات,  وياليتها 
كان���ت خال�صة لوج���ه العلم والدر����ض,  الأرتقى 
العل���م وامل�صت���وى الدرا�صي,  لكنه���ا كانت عينًا 
رقابي���ة �صيا�صي���ة,  ف�ص���اًل ع���ن تل�ص����ض ف���ّزاع 
عليوي,  م�صوؤول اأمن الكلية على خ�صو�صيات 
االأ�صاتذة والطالب وال�صيما الذين ال ي�صايرون 
ثقاف���ة القطي���ع وتوجهات���ه,  هذا الف���زاع,  وقد 
اأح�صن���ت الروائي���ة حي���اة �ص���رارة,  اإذ اإختارت 
له ه���ذا االأ�ص���م,  ينف�ض ع���ن عق���ده الناجتة عن 
غ���ار �صاأن���ه,  م���ن خ���الل حماولت���ه تخوي���ف  �صَ
االأ�صاتذة والتقليل م���ن �صاأنهم وهو اأمر تناوله 
با�صتفا�ص���ة الدكت���ور اإبراهي���م ال�صامرائي يف 
�صرته الذاتية التي و�صمها ب� )حديث ال�صنني(. 
تروي الروائي���ة الدكتورة حياة �ص���رارة,  على 
ل�صان الرواي املرك���زي الدكتور نعمان,  الكثر 
من مفارقات احلي���اة,  وطباقاتها,  اأو ت�صادها,  
ففي حني ياأ�صف الدكتور اأكرم,  وقد ابعدوه عن 
اأجواء الدر�ض والبحث يف الكلية واأحالوه اإىل 
التقاع���د,  يعاين فراغًا روحيًا,  ياأ�صف الأن كتبه 
بقي���ت على رف���وف مكتبت���ه من غ���ر ان تن�صر,  
والكتابة من غر ن�صر,  ت�صبه �صراخًا يف علبة,  
واإذ ي�صاأل���ه الدكت���ور نعمان يف اإح���دى زياراته 
القليل���ة له,  وقد مل�ض اأ�صاه وعذابه جراء اإبعاده 

عن الكلية.

الكتابة؟ توا�صل  – اأال 

يجيبه:

اأ�صبحت ت�صبه  اإنه���ا  اإذا قل���ت لك  – �صتده����ض 
مي���اه امل�صتنقع الراك���د! ماذا تعن���ي الكتابة اإذا 
اأ�صبح���ت بالغاي���ة اإذا مل ت�صتط���ع اأن تن�ص���ر ما 
تكتبه وتو�صله اإىل النا����ض! ما قيمتها اإذا ظلت 
حمفوظة يف اأدراج مكتبك او على الرف؟ )…( 
اإنني مل اأن�صر �صيئًا منذ �صنوات بعيدة,  وكتبي 
القدمي���ة تق���راأ كجزء م���ن التاأري���خ,  ولي�ض من 
احلا�ص���ر بينما ما اأزال اأن���ا حيًا,  تنب�ض دمائي 

بالن�ص���اط,  اإن كل ما ميكن اأن اآمله هو اأن تن�صر 
نتاجاتي بع���د موتي,  اإذا حالفها احلظ. تراجع 

�ض258.

يف ح���ني ينعم اجلهال,  بالرقيات والن�صر,  هم 
الذي���ن ال ي�صتطيعون كتابة مق���ال ب�صيط ب�صكل 
�صلي���م,  ل�صب���ب ب�صي���ط ومهم يف اآن مع���ًا,  اأنهم 
عدمي���و املوهب���ة,  فالكتاب���ة موهب���ة,  وال�ص���اأن 
لها بكرثة املعلومات,  واأع���رف اأنا�صًا يزخرون 
باملعارف,  ولباقة احلديث لكنهم ال ي�صتطيعون 
كتاب���ة �صطر واحد,  ويف بع����ض رواد املجال�ض 
الثقافي���ة,  الكثر من ال�صواه���د,  لذا فاأن هوؤالء 
ال�صيا�ص���ة  يف  انغم�ص���وا  املواه���ب,   قليل���ي 
احلياتي���ة.  اأموره���م  ومت�صي���ة  للتعوي����ض,  
الروائي���ة حي���اة �ص���رارة تطلق �صوؤاله���ا املعذب 
ه���ذا على ل�صان الدكتور نعمان الراوي املركزي 

مت�صائاًل:

– هن���اك م���ن لديهم معارف جي���دة,  ويقراأون 
كث���رًا ولديهم هم���ٌة وج���د ومثاب���رة ولكنهم ال 
ي�صتطيع���ون كتاب���ة مقال عل���ى نح���و �صليم,  ال 
اأدري كي���ف كتب���وا اأطروحاته���م وح�صلوا على 

ترقية علمية؟

وياأت���ي اجلواب عل���ى ل�صان حم���اوره الدكتور 
ب���دري,  نا�ص���ًا عل���ى �ص���رورة توف���ر املوهب���ة,  

وموهبة البحث والكتابة قائاًل:

اإىل  يحتاج  الكتابة,   من  نوع  اأي  اإن   )…( –
موهب���ة معين���ة,  وال يقت�ص���ر ذل���ك عل���ى ال�صعر 
والق�ص���ة كم���ا تظ���ن,  فالرغبة وحده���ا ال تكفي 
للكتاب���ة اجلي���دة م���ا دام���ت املوهب���ة مفق���ودة. 

تراجع �ض 127.

مواجهة ق�ساوة احلياة 
بال�سخرية

واإذ تراجع منظومة القيم االأخالقية وتتهاوى 
اإىل قرار �صحي���ق,  ب�صبب اإرتباك احلال الناجت 
عن احل���روب امل�صتدمي���ة,  واحل�ص���ار املفجع,  
فيلج���اأ بع�صه���م اإىل مداواة احل���ال بال�صخرية. 
ال�صخري���ة م���ن كل �ص���يء والدع���وة اإىل العبث 
وال���ال اإنتم���اء,  والالج���دوى,  ف���كل �ص���يء اإىل 
,  والأن رواية )اإذا االأيام  هب���اء وخراب وتال����ضٍ
اأغ�صقت( رواية واقعي���ة,  ت�صور وقائع احلياة 
القامتة املراجع���ة,  لي�ض ت�صوي���رًا فوتغرافيًا 

بل وفني,  فاأنه���ا مازجت بني الوقائع احلياتية 
وف���ن ال�صرد لتتحدث عن احلال الذي اأم�صى فيه 
احل����ُض املرهف,  كابو�صًا يحول حياة الفرد اإىل 
جحيم,  يحاول الدكت���ور اأنور مداواته بالعبث 
وال�صخرية,  ليجيب زميله الدكتور يا�صني الذي 

ي�صكو اإليه اأن:

اأم���ام عين���ي يف �صب���اب  ي�صب���ح  �ص���يء  – كل 
النا����ض,   وال  نف�ص���ي  اأفه���م  اأع���د  مل  رم���ادي,  

يجيبه ب�صخرية الذعة.

اأن  – الب���الدة نعمة يف زمانن���ا وميزة,  علينا 
نرعاه���ا ونطوره���ا يف داخلن���ا,  ك���ي نوا�ص���ل 
احلي���اة ون���رى جوانبه���ا احلل���وة,  كم���ا يفعل 
كثر م���ن النا�ض,  رهافة احل����ض عندك ت�صرك,  

وعليك ان تخلعها.

قاطعه بتوتر قائاًل:

– اأه���ي حذاء اأخلع���ه من قدمي والقيه اأر�صًا؟ 
لي�ض االأمر بهذه الب�صاطة التي تتكلم عنها!

قال اأنور:

– احل���ذاء اأف�ص���ل منه���ا,  اإنه يق���ي قدميك من 
احل���ر وال���ربد )…( اأم���ا اإح�صا�صك فاإن���ه ياأتي 
ت�ص���رف  ويك���درك.  والقل���ق,   بالع���ذاب  الي���ك 
اإذا مل  ب�ص���كل عمل���ي,  ب���ال مب���االة,  بب���الدة,  
جترحك هذه الكلم���ة,  وعندها ت�صاب م�صاعرك 
بال�صل���ل,  حتي���ا وف���ق نظ���ام االأ�صي���اء اجلاري 

را�صيًا بن�صيبك منها. تراجع �ض320.

رواية احلياة اجلامعية �سنوات 
احل�سار

قل���ت يف بداي���ة حديث���ي ه���ذا,  اإن رواي���ة )اإذا 
حي���اة  اجلامعي���ة  لالأ�صت���اذة  اأغ�صق���ت(  االأي���ام 
�ص���رارة,  م���ن رواي���ات احلي���ز ال�صي���ق زمان���ًا 
ومكانًا و�صخو�صًا فهي تكاد ت�صرد علينا �صورة 
احلي���اة اجلامعي���ة يف بغ���داد,  اأي���ام احل�ص���ار 
واح���دة,   �صن���ة  م���دى  وعل���ى   )2003-1990(
ه���ي ال�صن���ة االأخرة حلياة الدكت���ور نعمان يف 
احل���رم اجلامعي ال���ذي كان ي���روم اإحالة نف�صه 
اإىل التقاع���د تخل�ص���ًا م���ن ال�صغ���وط,  وظل���ت 
يف اأج���واء الكلي���ة ال تكاد تغادره���ا,  ف�صاًل عن 
�صخو�صه���ا وه���م: اأ�صات���ذة الكلي���ة وموظفوها 
وطالبه���ا,  تب���داأ الرواية وهي تنق���ل لنا اأجواء 
بداية العام الدرا�ص���ي وطقو�ض الدكتور نعمان 
احلياتي���ة,  وه���و يتهي���اأ للذه���اب اإىل الكلي���ة,  
وتنته���ي مع اأداء الطلب���ة المتحاناتهم النهائية,  
م�ص���ورة خلجات الدكتور نعم���ان,  وهو يغادر 
قاعة االمتحان يف اآخ���ر يوم امتحاين,  بعد اأن 
جم���ع دفاتر الطلبة,  الذي���ن ظلوا مت�صبثني بها,  
على الرغم من ال�صاع���ات الثالث التي اأم�صوها 
يف قاعة االمتحان,  وملا يكملوا االأجوبة,  لعدم 
جديتهم يف الدر����ض,  ف�صاًل عن توقهم املوؤ�صف 
للغ����ض,  و�صلَّم الدفات���ر اإىل اللجنة االمتحانية,  
وغادر مبن���ى الكلية لتلفح وجه���ه اأ�صعة �صم�ض 
حزي���ران والع���رق يت�صبب م���ن وجهه”وكانت 
جم���وع الطلبة ت�ص���ر)…( م�صرع���ة للح�صول 
عل���ى مكان يف �صيارة النق���ل العام )…( عذذت 
اخلط���ى مثلهم واأنا اأ�صتحث ق���واي التي اأخذت 
تخونن���ي )…( هك���ذا �صتك���رر بداي���ة وخامتة 
كل ي���وم: اإطاع���ة االأوام���ر,  وخمالف���ة رغب���ات 
النف����ض  اإجبارها على ال�صم���ت,  وال�صر حتت 
لهي���ب ال�صم�ض واالنتظار يف مواقف ال�صيارات 
م���كان  عل���ى  واحل�ص���ول  لدخوله���ا  والتداف���ع 

فيها”�ض366.

حياة شرارة في روايتها )إذا األيام 
أغسقت(

أثناء استقرائنا لحيوات عديد املشتغلني يف عوامل البحث والكتابة،  وجدت 

من وجهوا جهودهم،  نحو مجال معني،  فإذ اختص األديب اللبناين جميل 

جرب بدراسة حياة األديبة مي زيادة ونتاجاتها،  فان 

الباحث التونيس أبو القاسششم محمششد كرو)1924- 

)2015 قد أوقف جهده لدراسة الشاعر أبو القاسم 

الشششايب )تششويف/10/9/)1934 فضششًا عششن اهتامم 

الباحث املرصي عامر العقاد)1936- )1985  بإرث 

عمه عباس محمششود العقششاد )تويف/1964(ويجب 

ان ال ننششى شششغف الباحششث العراقششي يعقوب 

إفرام منصور واهتاممششه بإبداعات جربان خليل 

جربان )تويف/ 1931/4/10(وكذلك أختص املرتجم 

السششوري الضليع الدكتور سششامي الدرويب )1921-

1976( بنقل روايات ثيودور ديستويفسيك )تويف 

/1881/2/9( إىل العربيششة،  بعششد أن بششدأ جهششده 

الرتجمي بثاثية الدار الكبششية للجزائري الكاتب 

بالفرنسششية محمششد ديششب )1920- 2003(،  وإذ أنجز 

الدرويب ترجمة إرث ديستويفسششيك  كامًا،  فإن 

الردى مل ميهله يك ينجز ترجمة إرث تولسششتوي 

كلششه،  فام ان بششدأ بذلك  حتى غششادر الدنيا،  فإن 

األديبششة واألسششتاذة الجامعيششة الدكتششورة حياة 

)محمد( رشارة قد وجهت إهتاممها نحو إبداعات 

األديب الرويس الشششهي إيفششان تورجنيف )تويف  

)1883 فنقلششت للعربية رواياتششه: )مذكرات صياد( 

و)رودين( و)عششش النباء( قبل ان يطويها ِحامم املوت يف األول من آب / 

1998 يف حادث تعددت الروايات فيه.
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فـــــريـــــدة األنـــــصـــــاري

مثق����ف  كل  لذك����رى  ووف����اًء  لذكراه����ا  تخلي����دًا   
عراق����ي كان����ت كلمته بندقي����ة يف وج����ه اال�صتبداد 
بطب����ع  امل����دى  دار  قام����ت  البالي����ة  والتقالي����د 
املجموعة الكاملة له����ا يف عام 2011.وهي: نازك 
املالئك����ة, مدخل ف����ى االأدب الرو�ص����ي, تول�صتوي 

فنانًا”“بيلين�صكي”“اإذا االأيام اأغ�صقت”.

بيلينسكي
تاأليف: د.حياة �سرارة 

الطبع��ة   – امل��دى  دار  النا�س��ر: 
الثانية -2011    

لتعريف القارئ العرب����ي مبدى اهمية هذا االأديب 
والناق����د الرو�صي قام����ت الراحلة د.حي����اة �صرارة 
بتاألي����ف ه����ذا الكتاب.والأهمي����ة املوا�صي����ع الت����ي 
تناولته����ا ولالأقب����ال الكبر الذي لقي����ه الكتاب يف 

طبعته االأوىل قامت دار املدى باإعادة طبعه.
ت�صتهل املوؤلف����ة الكتاب بدرا�صة حي����اة بيلين�صكي 
مل����ا لها م����ن اأثر كب����ر يف تكوين مملكت����ه النقدية. 
فرغم حرمان����ه من لهو الطفول����ة, وحنان االأ�صرة, 
والطغي����ان االجتماعي, وظنك العي�����ض والت�صرد, 
ا�صتط����اع ان ي�ص����ارع الزم����ن, وي�ص����ق طريقه يف 
دروب حيات����ه ال�صائك����ة. وكانت الق����راءة والتهام 
الكت����ب بل�ص����م جراحه,وال�صحاف����ة عدت����ه واأداته, 
الت����ي يعك�����ض فيه����ا الكثر م����ن اآرائ����ه وحتليالته 
الأعمال العديد من ال�صعراء والكتاب الرو�ض ممن 
عا�صره����م. قبل ان تق����وم املوؤلفة بدرا�ص����ة اعماله 
النقدي����ة تعرفن����ا على الفك����ر الفل�صفي ال����ذي حدد 
منهج����ه النقدي, معتربة  مقال����ة )االأحالم االأدبية( 
اأوىل مقاالت����ه املهم����ة الت����ي و�صعت ا�ص�����ض النقد 
االأدبي اجلدي����د, ومع انه كتبها كم����ا توؤكد املوؤلفة 
وه����و متاأث����ر بالفل�صف����ة املثالي����ة, ولك����ن معاجلته 
النظري����ة للق�صاي����ا االأدبية كان منهج����ا جديدا يف 
االأدب الرو�ص����ي, وعالم����ة فارقة متمي����زة ج�صدت 

النزعة ال�صعبية والقومية يف االأدب الرو�صي.
  ن�صر بيلين�صكي اآراءه يف الرواية والق�صة وبقية 
االأجنا�����ض االأدبية يف مقاالت عديدة تركز د. حياة 
عل����ى بع�ض منه����ا مبينة كي����ف ت�صمنت مالحظات 
عديدة نظري����ة وتطبيقية ح����ول االأجنا�ض االأدبية 
واالأوربي����ة  اليوناني����ة  االآداب  يف  وممثليه����ا 
والرو�صي����ة, فح����دد طبيع����ة كل جن�����ض واأبع����اده 

وخ�صائ�صه ومزاياه, جتمله����ا املوؤلفة يف الكتاب 
حت����ت عنوان )الرواية ملحم����ة ع�صرنا( ويف هذا 
ال�صياق توؤكد على اهمي����ة الرواية وارتباط النقد 
الروائي بن�صوئها وتطوره����ا, فالرواية الرو�صية 
وف����ق م����ا تذك����ر ق����د اثب����ت تاري����خ االأدب العامل����ي 
اأهميته����ا ال�صتيعابه����ا الواق����ع احليات����ي بجمي����ع 

جوانبها ال�صيا�صية واالجتماعية. 
  وقب����ل ان تخت����م املوؤلفة الكتاب تتط����رق اىل اأراء 
بيلين�صك����ي يف ال�صعر عرب مقالت����ه )تق�صيم ال�صعر 
اىل اجنا�����ض واأ�صناف(مبين����ة فيه����ا كي����ف ف�ص����ل 
ال�صعر على بقية الفن����ون االأدبية االخرى, مقربا 
م����ن نظ����رة هيغ����ل اىل ال�صعر,فه����و م����ن منظوره 
مطل����ق ال حت����ده ح����دود وال حتيط����ه تخ����وم, وال 
مكانة لالأفكار املجردة فيه, الأنه يحول الواقع اىل 
�ص����ورة �صعرية نابعة م����ن ذات ال�صاعر,فهو ميثل 
التكام����ل الفن����ي ويحت����وي على خمتل����ف جوانب 
احلي����اة وتتع����دد ا�صكال����ه وانواع����ه م����ن ملحم����ي 

وغنائي ودرامي.

اذا االيام اغسقت
تاأليف:   د. حياة �سرارة
النا�سر: دار املدى - 2011

يف ع����ام 1992 �صعرت د.حياة ب����اأن جميع اأبواب 
الن�ص����ر ق����د اغلق����ت بوجهه����ا ال ل�صيء �ص����وى اإنها 
رف�ص����ت االنظمام حلزب البعث, لوعد قطعته على 
نف�صه����ا منذ عام 1962 بع����د االن�صمام الأي حزب. 
لتج����اوز هذه املحن����ة قررت اخلو�����ض يف جتربة 
جديدة, قررت التحول من كتابة الق�صة الق�صرة 
اإىل كتابة الرواية ] اأملة بعد ان تنتهي منها يحلها 
ال����ف ح����الل [,فكان����ت ه����ذه الرواي����ة  )اإذا االأي����ام 
اأغ�صق����ت(, رام����زة في����ه اإىل م����كان وزم����ان حمدد, 
املكان ه����و اجلامعات العراقية الت����ي كانت جميع 
دول الع����امل تكن لها االح����رام والتقدير, والكثر 
م����ن ا�صاتذتها كان����وا مو�صع تقدي����ر واحرام من 
قبل علم����اء واأ�صاتذة دول الع����امل, في�صت�صرونهم 
يف الكثر م����ن الق�صاي����ا العلمي����ة واالأدبية,ولكن 
احلال مل يدم ف�صرعان ما تغرت هذه ال�صورة يف 

زمن اال�صتبداد,واحل�صار.

 يف هذه الرواية ت�صور معاناة اال�صتاذ اجلامعي 

العراق����ي من اآث����ار احل�ص����ار االقت�ص����ادي, و ظلم 
واأذالل النظام ال�صاب����ق, من خالل معاناة االأ�صتاذ 
د. نعم����ان, وه����و االإن�صان امل�ص����امل امللتزم املثقف, 
فت�ص����ور االهان����ات الت����ي تلح����ق ب����ه وباالأ�صاتذة 
اأمثال����ه من قبل ال�صلطة التي ترم����ز اليها بالعميد, 
ومن راأ�����ض الهرم, كما ت�ص����ور االإذالل واالإهانات 
طوي����ل,  طاب����ور  يف  واق����ف  وه����و  لقيه����ا  الت����ي 
ول�صاعات, لي�صتلم تلك الهبات واملكارم ال�صغرة, 
الت����ي تهبها الدولة يف نهاي����ة كل �صهر, كما ت�صور 

كيف كان هو وزم����الوؤه ي�صتعملون الوجه الثاين 
من بح����وث الطلبة لكتابة بحوثه����م ملجابهة ج�صع 
التجار وارتفاع  اأ�صعار الورق والطباعة. م�صرة 
يف الوقت ذاته اإىل حماولة ال�صلطة ال�صيطرة على 
اأفكاره����م ومنع انت�صارها يف اجلامعة او خارجها 
وذلك م����ن خالل التف����اف اإدارة الكلي����ة على كتبهم 
م����ن خالل اإقام����ة معر�صًا لبيع مكتب����ات من يرغب 
ببيعه����ا م����ن االأ�صات����ذة بحجة حمايته����م من ج�صع 
التج����ار,  بعد اأن  كرث احلديث يف اأروقة اجلامعة 
عن ا�صتغالل جتار الكتب للمثقفني ممن ي�صطرون 
لبي����ع مكتباته����م باأ�صع����ار بخ�ص����ة وكاأنه����ا ب�صاعة 
كا�ص����دة يتف�ص����ل عليه����م التج����ار ب�صرائها,ولك����ن 

النتيجة كانت اأ�صوء )�ض 134(.

 ومت�ص����ي د. حي����اة يف ت�صوي����ر معان����اة املثق����ف 
العراقي من خالل و�صف احلالة املعا�صية لالأ�صتاذ 
اجلامع����ي, وو�ص����ف مالحق����ة النظ����ام له,وهو ال 
حول ل����ه وال قوة منتظرًا �صاعة الفرج,  م�صتجرًا 
بالل����ه لين�ص����ره وينق����ذ االإن�ص����ان العراق����ي, ولكن 
متى؟”فاخلوف واملر�ض واجلوع والعوز, ولكن 
ال �ص����يء يتغر وتظ����ل االأفواه مكمم����ة, والقلوب 
ت�ص����ر  واالأق����دام  م�صت����اءة  والنظ����رات  معذب����ة 
واالأي����دي تعمل”فالظ����الم ي�صود ب����الد اخلر بالد 

احل�صارات. 

 وم����ن قراءة ه����ذه الرواية نرى ب����اأن هذه الرواية 
مل����كان وزم����ان  ملحم����ة ج�ص����دت االأدب الواقع����ي 
حمددين,ف�ص����ردت االأح����داث ب�صياغ����ة تاريخي����ة 
اأدبي����ة, ف����كل �صط����ر فيها يعك�����ض احلي����اة اليومية 
لالأ�صت����اذ اجلامع����ي واملثق����ف العراق����ي يف عق����د 
الت�صعين����ات م����ن الق����رن املا�صي,حي����ث مل ت����رك 
كب����رة اأو �صغ����رة تتعل����ق بحياته����م اليومية اإال 
وتناولتها,ولع����ل ذل����ك يع����ود لكونه����ا اأح����د اأولئك 
االأ�صاتذة.ف�ص����ورت �صع����ي االأ�صت����اذ اإىل التقاعد, 
الأن  التقاع����د - كما جاء يف �����ض 180 من الرواية 
- �صيحقق له الهدوء النف�صي واخلال�ض والتحرر 
م����ن القلق اخل����وف, ولكن هيه����ات ال �صيء يحقق 
اله����دوء وال�صكين����ة �ص����وى املوت وميكنن����ا القول 
باأنه����ا ج�ص����دت نف�صه����ا  يف �صخ�صي����ة  د. نعم����ان 

عامة.

مدخل إلى األدب الروسي 
تاأليف د. حياة �سرارة و  د. حممد 

يون�ض.       
النا�سر: دار املدى –الطبعة الوىل 

2011
   يب���داأ الكت���اب مبقدمة )توطئة( ب���ني فيه د. حياة  
اأث���رت احلي���اة  واالأ�صت���اذ حمم���د يون����ض  كي���ف 
االجتماعية املتناق�صة واملتدنية يف رو�صيا,وعدم 
�صعي القيا�صرة حللها,بخ���الف اأوربا التي اقامت 
فيها الطبقة  الو�صطى دواًل برجوازية على انقا�ض 

االأنظمة  االإقطاعية.

   بع���د هذه املقدم���ة وحتت عن���وان )مالمح االدب 
الرو�ص���ي يف نهاي���ة الق���رن الثام���ن ع�ص���ر ومطلع 
الق���رن التا�ص���ع ع�صر(   يذك���را كيف حف���ز الو�صع 
االجتماعي امل���ردي والعبودي,الكتاب وال�صعراء 
للت�ص���دي له,وال�صع���ي الإيج���اد احللول,وال�صيم���ا 
الق�صي���ة الفالحية.وح���ني ادخ���ل بطر����ض االك���رب 
ا�صالحاته,لتكوي���ن دولة رو�صي���ة متطورة, حدث 
انعط���اف  كب���ريف االأدب الرو�ص���ي,ويف الثقاف���ة 
الرو�صي���ة لغة,وحمتوى,و�صكاًل,  ف�صعى ال�صعراء 
والكت���اب خللق ثقافة رو�صية, ت�صتوعب امل�صامني 
القومي���ات  متع���دد  اجلديدة,ملجتم���ع  االأدبي���ة 
الكال�صيكي,والرومانتيك���ي,  االجت���اه  مثل���وا 
والواقعي,وعل���ى م���دى ال�صفح���ات 9- 43 يج���د 
الق���ارئ حتلياًل وافيا حلي���اة اولئك االدباء,ا�صافة 
اىل درا�ص���ة االأط���ر االجتماعي���ة  التي اث���رت على 

م�صامني نتاجهم 

بع���د ذل���ك ينتق���ال لدرا�ص���ة وحتلي���ل كتاب���ات عدد 
م���ن االدب���اء الرو����ض الذين ب���رزوا مث���ل بو�صكني 
وغوغولوتورغينف ودو�صتويف�صكي وتول�صتوي 
وتي�صيخ���وف. حي���ث كان���ت النفح���ات االإن�صانية 
ه���ي املح���رك الفع���ال الأبط���ال لبع����ض من ه���وؤالء 

الرواد,مم���ا اوجد تفاعال عميقا ب���ني ابطاله وبني 
الق���راء, فاثروا عل���ى االدب االأمريك���ي واالأوربي, 
وبرناد�ص���و,  همنغ���واي,  اأعم���ال  يف  وخا�ص���ة 

والربتو مورافيا.

 يختت���م املوؤلف���ان كتابهم���ا بعد ان فن���دوا احلجج 
االأدب  موؤرخ���ي  بع����ض  طرحه���ا  الت���ي  الواهي���ة 
الغرب���ي, عند درا�صته���م االأدب الرو�صي, حمذرين 

القارئ من تلك الدرا�صات الرجعية.  

ويف اخلت���ام ال ي�صعنا اال االإ�ص���ادة بالكتاب,حيث 
ق���دم املوؤلف���ان درا�ص���ة �صيق���ة ووافي���ه ع���ن ف���رة 
زمنيه,متي���زت بالك���م الهائل م���ن االإنت���اج االأدبي 
عم���ق  الكت���اب  قيم���ة  م���ن  يزي���د  الرو�صي.ومم���ا 
ا�ص����ض  عل���ى  القائ���م  البن���اء  التحليل,والنق���د 
الرو�صي���ة  االر�صي���ة  عل���ى  علمية,وا�صتن���اده 
وال�صوفيتية,مم���ا جعله���ا خمتلفة ع���ن الدرا�صات 
ال�صابقة التي اعتمدت على امل�صادر الغربية, وهي 
م�ص���ادر مل تت�صم باملو�صوعية ب���ل د�صت ال�صم يف 
الع�صل.حق���ا ان���ه كت���اب جدي���ر بالق���راءة والغنى 
عن���ه للباحث���ني والدار�صني ل���الأدب ب�ص���ورة عامة 
والرو�ص���ي ب�ص���ورة خا�صة,وللبحث���ني عن عالقة 

االأدب باملجتمع وبالظروف التاريخية. 

 نازك المالئكة 
تاأليف:   د. حياة �سرارة
النا�سر: دار املدى - 2011

    نازك املالئكة واحدة من اأ�صهر ال�صعراء العراقيني 
املحدثني ممن جت���اوزا ال�صعر العمودي. والطالع 
الق���ارئ على �صرته���ا الذاتي���ة وال�صعري���ة, قامت 
الدكت���ورة حي���اة �ص���رارة بتناول �صرته���ا الذاتية 
م���ن خالل تناولها حلياته���ا االجتماعية واملعا�صية 
والبيت الذي عا�صت في���ه ليكون لدى القارئ فكرة 
ع���ن الظ���روف احلياتي���ة الت���ي مرت به���ا و�صقلت 
مملكتها ال�صعرية, و�صاعد د. حياة على ذلك �صلتها 

القوية بعائلة ال�صاع���رة, والدرا�صة امليدانية التي 
قام���ت بها باالت�ص���ال بع�ص���رات اال�صخا�ض ابتداء 
م���ن ال�صاع���رة ذاته���ا وع���رب اأخوته���ا واأ�صدقائه���ا 
وجمي���ع معارفها,اإ�صاف���ة اىل م���ا كت���ب عنه���ا يف  

املجالت والكتب االأدبية. 

  بعد ان تبني املوؤلفة ال�صعوبات التي لقيتها ملقابلة 
ن���ازك املالئكة,تتط���رق اىل ن�ص���اأة نازك,ومراح���ل 
الطفولة., ودور والدها املوؤثر يف حياتها الثقافية, 
فتذكر كيف كتبت ق�صيدة يف ال�صعر الف�صيح وهي 
ذو ثالث ع�ص���رة �صنة, فاأر�صله���ا والدها للن�صر يف 
جملة”ال�صبح”حاث���ًا اإياه���ا عل���ى درا�صة خمتلف 
حق���ول املعرف���ة م���ن اأدب وتاريخ وفل�صف���ة. ومنذ 
ذل���ك التاري���خ ب���داأت ن���ازك توا�ص���ل نظ���م ال�صعر 
وتن�ص���ره على �صفح���ات جملتي”ال�صبح”و”فتاة 
العراق”وكان���ت اول فتاة �صم���ع �صوتها يف اذاعة 
بغ���داد بع���د املذيعة �صبيح���ة ال�صي���خ داوود حيث 
الق���ت اول ق�صي���دة له���ا يف االذاع���ة يف  30 متوز 
عام 1940. غر اإنها بداأت تنحى منحى جديدًا يف 

كتابة ال�صعر وا�صعة ا�ص�ض جديدة لل�صعر. 

فا�صطدم���ت مع اأقرب النا�ض اإليها, ف�صمدت بوجه 
هذه الريح العاتية الإميانها  باأن هذا الوليد اجلديد 
�صيغ���ر خريطة ال�صعر العربي. ومنذ ذلك التاريخ 
كما تذك���ر املوؤلفة ب���داأت ن���ازك مب�صرتها يف نظم 
ال�صعر احل���ر متحدية كل الهجم���ات وال�صدامات. 
ومت�ص���ي املوؤلفة يف ذكر الهجم���ات التي تعر�صت 
له���ا اإ�صاف���ة اإىل الهجوم العنيف ال���ذي �صنه عليها 
ال�صي���اب وعب���د الوه���اب البيات���ي عل���ى �صفحات 
املجالت واجلرائد, فكل واحد منهم ادعى بريادته 
بكتاب���ة ال�صع���ر احل���ر. ويف خ�ص���م ه���ذا ال�صراع 
ن���ازك  ي�صتم���ر ايق���اع الزم���ن اليوم���ي لل�صاع���رة 
املالئكة,فتتجه اىل كتاب���ة الرواية اىل جانب نظم 
الق�صائد الثورية وال�صيا�صية التي ج�صدت فيها ما 
م���ر على الع���راق وعلى االمة العربي���ة من اأحداث, 

اإ�صافة اإىل عدد من املقاالت االأدبية.

 وي�ص���اء الق���در اأن ت���ودع د. حياة احلي���اة قبل اأن 
تودعه���ا ال�صاع���رة ن���ازك املالئكة الت���ي توفيت يف 

القاهرة. 

 تولستوي  فنانًا
تاأليف: د. حياة �سرارة  
النا�سر: دار املدى -2011

ول���د تول�صت���وي يف 28/ اآب/ 1828  وت���ويف 
يف 20/ ت�صرين الث���اين /1910وقامت د. حياة 
�ص���رارة وعلى م���دى 173 �ض بدرا�ص���ة وحتليل 
ت���راث  تول�صتوي خالل فرة ن�صوئ���ه االأدبي, و 
كتاباته االأوىل حتى �صن���وات الثمانني, وحتليل 
ا�صلوبه االأدبي من خالل هاتني الروايتني اللتني 
ج�صدتا ن�صوجه االأدبي وتكامله ب�صورة بارزة, 
كم���ا و�صح���ت ارتب���اط اأدب تول�صت���وي بالفرة 

التاريخية لرو�صيا التي عا�ض احداثها.

    وللم�صي يف هذه الدرا�صة التحليلية التي هي 
يف االأ�ص���ل ر�صالته���ا لنيل �صه���ادة الدكتوراه يف 
االأدب الرو�صي ننتقل اىل درا�صة الروافد االأدبية 
التي كانت م�ص���در الهام الكاتب الفكري واالدبي 
فت�ص���ر د. حي���اة �ص���رارة اىل تاأث���ره برواي���ات 
واأف���كار ع���دد م���ن االأدب���اء والفال�صف���ة الرو����ض 
والفرن�صيني واالنكليز. فتبني د. �صرارة  اأ�صلوب 
كل واحد منه���م, وبيان مدى تاأثر تول�صتوي بهم  
لتو�صل���ن  بعد ذلك  اىل حتليل مفهوم البطل عند 

تول�صتوي.

    تتن���اول بع���د ذل���ك بع����ض االأدوات الفنية التي 
يتبعه���ا تول�صت���وي يف ك�صف �صخ�صي���ة االإن�صان 
الداخلي,وال�ص���ورة  كاملنول���وج  واأف���كاره 
يف  وحتليله���ا  والطبيع���ة  الفنية,واالأح���الم, 
ق�ص�ص���ه ب�ص���ورة عام���ة ويف روايت���ي احل���رب 
وال�ص���الم و اآن���ا كارينا.ب�ص���ورة خا�ص���ة فت�صر 
كيف ابدع تول�صت���وي يف ت�صوير مالمح ابطاله 
وك�ص���ف بواطنهم ودوافعهم النف�صية وارتباطهم 

بالطبيعة.

  وحت���ت عنوان)�صم���ات الع�ص���ر يف رواي���ة اآن���ا 
كارين���ا( تناق�ض املوؤلف���ة  اآراء وطروحات بع�ض 
النق���اد ملحت���وى الرواي���ة وامل�ص���اكل املطروح���ة 
فيه���ا وق�صاي���ا احل���ب والعدالة.فالبع����ض ذك���ر 
املجتم���ع  بق�صاي���ا  له���ا  الرواي���ة ال �صل���ة  ب���ان  
املعا�صر,والبع�ض وجده���ا عادية, ومن روايات 
د�صائ�ض احلب,والبع�ض االآخر دافع عنها باعتبار 
مو�صوعه���ا من خ�ص���م احلياة الرو�صي���ة ويبدو 
ب���ان د. حي���اة �صرارة م���ن موؤيدي ال���راأي االأخر 
وتدع���م راأيه���ا باالإ�صارة اىل زمن كتاب���ة الرواية 
وموافقته���ا للع�صر حني عا�صت رو�صيا  يف حقبة 
تاريخي���ة متاأزم���ة نتيجة اإلغاء نظ���ام القنانة يف 
عام 1871واإنهيار العالقات البطريركية وظهور 
الراأ�صمالي���ة وحماولته���ا ال�صيطرة عل���ى احلياة 
الرو�صية,  وعن���د هذه النقطة لت�صمح الأقف قلياًل 
الأ�صيف على م���ا ذكرته د. حياة باأن هذه الرواية 
بناه���ا تول�صتوي عل���ى حادثة  حقيق���ة, اال وهي 
انتح���ار �صابة يف ربيع عمره���ا ف�صلت يف احلب, 

فرمت نف�صها حتت قطار مار امامها.

 بعد ذلك تختتم د.حي���اة �صرارة كتابها التحليلي 
باإلقاء ال�صوء على ابطال اآنا كارينا وعلى بع�ض 
النقاط من حياة تول�صتوي لتبني لنا باأن الرواية 
حافلة ب�صخ�صيات عديدة خمتلفة االأطياف,اأبدع 
م���ا  مالحمهم,وك�ص���ف  ت�صوي���ر  يف  تول�صت���وي 
يع���ري انف�صهم م���ن حب وبغ����ض وكربياء وذل 
ومعان���اة وح���ب احلي���اة وخيبة. ليدل���ل لنا على 

عبقريته كاأديب  وفنان يف اقوى ال�صور.

  اما عن حياة تول�صتوي فكنت اأمتنى ان اأجد د. 
حياة �ص���رارة ت�صهب يف كتابة �صرته ملا لها من 
اأث���ر يف �صق���ل ابطاله,فهو مثاًل �ص���ور لنا عددًا 
م���ن اأقاربه يف احلرب وال�صالم فنقوال ر�صتوف 
كان ه���و نف�صه وال���ده نيقوال تول�صت���وي الذي 
�صارك يف احلم���الت احلربية والغزوات,ووقع 
ا�ص���رًا بيد الفرن�صي���ني واأطل���ق �صراحه حينما 
دخلت قوات احللف���اء باري�ض �صنة 1815, وان 
موت نيقوال ليفن يف اآنا كارينا رواية ما هو اإال 
انعكا�ص���ًا ملوت اخيه بني ذراعي���ه ب�صبب مر�ض 
ال�ص���ل, والذي كان يكن يحبه كث���رًا فهو  نف�ض 
امل�صهدمل���وت  نيق���وال ليف���ن يف الرواي���ة  ويف 
ه���ذه الرواي���ة اي�ص���ًا جن���د ال�صبه الكب���ر بينه 
وب���ني فرون�صكي حبيب اآنا حني كان تول�صتوي 
يعي�ض يف بروغ���راد عي�صة لهو وف�صاد  والتي 
و�صفه���ا لن���ا يف كتاب���ه اعرافات���ي ,وام���ا ع���ن 
بغ�ص���ه  للطبق���ة االأر�صتقراطي���ة وتعريته���م يف 
معظ���م رواياته  فاأعتقد ان ذلك راجع  الأن معظم  
جرانه من االأر�صتقراطيني وخا�صة عندما كان  
يعي�ض يف بروغراد فاطلع على زيفهم  وظلمهم 

للفالحني.

مع  حياة شرارة األعمال الكاملة

  ويف غمششرة املششآيس واألحششداث التي أملت بهششا وبعائلتهششا ببغداد،وجدت يف 

القراءة والكتابة ماذها. ويف مسششتهل عقد التسششعينات تقششرر التحول من كتابة 

القصة القصية إىل الرواية فتؤلف رواية”إذا األيام أغسقت.”

وبرغم انغامسششها يف الكتابششة، والرتجمة،والعمل الجامعي إال ان نفسششها األبية 

رفضت الذل،واستبداد النظام.خاصة بعد أن أغلقت ابواب النر والعمل والسفر 

أمامها، فأصبحت الحياة رتيبة امامها وهيمنت الكآبة عى حياتها،فشششلت حركتها 

وأصبحت عاجزة عن التحدي، تلك الراية التي لطاملا رفعتها طوال حياتها،ولعل 

عمق املأسششاة واملحن التي عصفت بها ومسؤولية تربية بنتني بعد رحيل زوجها، 

وتقدم العمر شششل حركتها.فودعششت الحياة مع ابنتها مهششا يف 1/ آب /1997تاركة 

وراءها أعامال خالدة لتخلد اسششمها يف فضاء املثقفني العراقيني ومل يسششتطيع 

الطغاة حرق تراثها كام حرقوا تراث والدها.
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رّن التلف���ون ثانية قفز رفعة نحو التلفون, و �صعد 
اإىل غرفت���ه و مل يتكل���م اأمام���ي اأو يذك���ر عما تكلم, 
و ه���ذا �صل���وك طبيع���ي بالن�صب���ة لرفع���ة, اإذ اعتاد 
اآال يذك���ر اأ�صماء الذي���ن يتحدث معهم ع���ادة اإال اإذا 

�صاألته.
ب���داأ ال�صي���وف ي�صل���ون, فان�صغلت معه���م, و لكن 
رّن التلف���ون م���رة اأخ���رى, رفعت ال�صماع���ة, و اإذا 
بالتلف���ون من بغ���داد, الكلم���ات خافت���ة متلجلجة, 
�صمت التلفون, ليدق بعد حلظات, �صرخُت باأعلى 
�صوتي اآل���و اآلو, و اإذا برفعة ينت���زع ال�صماعة من 
يدي, و يذه���ب لغرفته بعيدًا عن���ي, و لكن بالرغم 
من انتزاع التلفون م���ن يدي, مل اأ�صعر ب�صيء غر 
طبيعي ح���ويل, فقد كنت م�صغولة اأنا و م�صاعدتي 

يف و�صع الطعام على املائدة. 
ان�ص���رف ال�صيوف بعد اخلام�ص���ة ع�صرًا, �صعدت 
اإىل غرفتي متعبة, قّدم يل رفعة ن�صف حبة مهدئ, 
قل���ت ال احتاج اإليها و لكني احتاج اإىل الراحة قبل 
اأن ياأت���ي كل من جيم و م���رمي يف ال�صاعة ال�صابعة 
م�ص���اًء, و ا�صتغربت عندم���ا الحظته �صرب املاء مع 

حبة مهدئ!  
و�صل���ت �صقيقت���ي مرمي برفق���ة زوجها جي���م �صو, 
يف ال�صاع���ة ال�صابع���ة م�ص���اًء, حي���ث كان رفعة قد 
ات�ص���ل بهم���ا م�صبق���ًا. بداأ رفع���ة باحلدي���ث, قائاًل 
لق���د  النف����ض,  ب�صب���ط  متحلي���ًا  ه���ادئ,  ب�ص���وت 

اأنهت”حياة”حياته���ا مع ابنتها مه���ا, و لكن جنت 
زينب باأعجوبة. اكت�صفُت عندئذ مِلَ كان رفعة ياأخذ 
التلف���ون و يتكلم يف غرفة اأخرى, بعيدًا عني, فقد 
كبَت ما كان يعرفه ع���ن املاأ�صاة التي حلت بالعائلة 

طيلة اليوم.
* * *

كن���ت قلقة على حي���اة, قلقة من ر�صائله���ا املتباعدة 
املت�صم���ة بطاب���ع الكاآب���ة, كان���ت تتكلم ع���ن روتني 
احلي���اة اليوم���ي, و ع���ن م�صاعبها يف ظ���ل طاغية 
�ص���د جمي���ع املناف���ذ امل�صيئة يف حي���اة النا�ض, عن 
الوقت الذي يت�صرب من بني اأ�صابعها يف الطابور 
الطويل امل�صطفة به, لكي حت�صل على ما يعينها و 

ابنتيها من القوت اليومي.
كان���ت حي���اة ت�صعر م���ن اأنه���ا مراقب���ة يف الكلية و 
ال���دار, اإنه �صع���ور خمي���ف, اأبعدته م���رات عديدة 
عنه���ا. و لكن عندما نظرت م���ن النافذة اإىل حديقة 
داره���ا, التق���ت عيناها بعي���ون اخرق���ت اجلدار, 
جتم���دت مبكانه���ا. عرف���ت اأنه���ا مراقب���ة كم���ا كان 
زوجه���ا قبل اأن ي�ص���اب بجلطة يف الدماغ. �صعرت 
حي���اة اأنها حما�صرة م���ن جميع اجله���ات, فطلبت 
عندئذ اإحالتها على التقاع���د, رف�ض العميد طلبها, 
ثم قدمت طلب���ًا لل�صفر مع ابنتيها خارج العراق, و 

رف�ض طلبها, الأنها حتتاج اإىل حمرم.
كانت ابنته���ا مها حت�ض بنف����ض اإح�صا�ض والدتها, 

حت����ض باإحب���اط كام���ل. ع���ادت م���ن املقابل���ة التي 
اجري���ت له���ا عندما قدم���ت عل���ى وظيف���ة, ُرف�صت 
ب�صب���ب اأ�ص���م والدتها, و لي����ض على الكف���اءة. فقد 
اأثبت���ت كفاءته���ا يف امتح���ان املقابل���ة, و قبلت من 
قب���ل مدير الدائرة لكنها رف�صت من قبل الوزير! و 
وجدت جميع االأبواب مو�ص���دة اأمامها, فا�صتغلت 
غي���اب والدته���ا و �صقيقته���ا زينب عن ال���دار لتنفذ 
خطته���ا, ذهبت اإىل احلمام و اأغلقت الباب عليها و 
فتحت قنينة الغاز, و ان�صاب رحيق احلياة من بني 

اأطراف بدنها.
ع���ادت حياة مع ابنتها زين���ب اإىل الدار, و اأح�صت 
برائحة الغاز, و توقعت ما كانت تفكر به هي, فقد 
خط���رت لها فك���رة االنتحار و التخل����ض من اأعباء 
احلي���اة م���ن قب���ل, لكنه���ا فوجئ���ت عندم���ا �صبقتها 

ابنتها مها. كانت مها ملقاة على اأر�ض احلمام.  
نظرْت حياة حولها, مها ممدة اأمامها, رفعْت راأ�صها 
و نظرات الياأ����ض تهيمن على مالمح وجهها عندما 
التقت نظراتها بنظرات ابنتها زينب! و لكن عادت 
و نظ���رت نظ���رة �صاهمة و كاأنها يف ع���امل اآخر. ما 
ال���ذي �صتفعله االآن, مها انتح���رت, مها جثة هامدة 

اأمامها!
* * *
* * *

اأبع���دْت حياة فك���رة االنتحار الت���ي كانت تراودها 
مل���دة من الزم���ن, فكيف تنه���ي حياته���ا و هي التي 
اأعطت احلي���اة البنتيها؟ كيف تخن���ق تلك احلياة. 
و لكن فك���رة االنتحار و التخل�ض من احلياة ظلت 
تراوده���ا لي���اًل, يف الكوابي����ض التي كان���ت ترزح 
حتتها. �صممُت رائحة الياأ�ض يف ر�صائلها املتقطعة 
املتباع���دة. و قل���ت ال ب���د اأن تخرج من تل���ك االأزمة 

كالعنقاء من الرماد.
لك���ن اأح�صت حي���اة بوح���دة امل���كان, بالغربة التي 
تطوقه���ا و تط���وق اأبنتيها, كيف له���ا التخل�ض من 
ه���ذا الطوق الذي اأخذ ي�صغ���ط عليها كطوق موت 
بط���يء؟ مل تعد ترى ما حوله���ا, حددت روؤيتها بني 
ج���دران ال���دار, و فك���رت بالتوق���ف ع���ن الوجود. 
�صعرت اأنها حتت�صن املوت و تعي�صه! لكن تراجعت 

عن الفكرة ثانية.

حاول���ْت م���رات عدي���دة اأن تتجن���ب ال�صق���وط يف 
الهاوي���ة بعد اأن انقطع ج�صر االأمل و اغلقت جميع 
االأب���واب اأمامها. حاولت اأن مت�ص���ك بب�صي�ض من 
االأمل, و لكن ذابت الكلمات املع�صولة احللوة التي 
كان���ت توؤج���ج طموحها يف احلي���اة, و انقلبت اإىل 

اأفكار �صامتة يف اأعماقها. 

اأ�صب���ح الوع���ي بالوجود, لي���اًل دام�ص���ًا طوياًل بال 
نهاي���ة, و انتظ���رت الفج���ر ليغمر �صي���اءه ثانية و 
يج���دد اآماله���ا, و لكن الظالم غمر اآخ���ر وم�صة من 
وم�صات ال�صي���اء يف داخل نف�صها, عندما �صاهدت 
مها مم���دة يف احلم���ام اأمامها. خي���م الياأ�ض بفكيه 
و ال اأم���ل م���ن اأن ينقذه���ا من اأظاف���ره التي غر�صت 
بعمق تنه����ض اأح�صاءها. تدور يف دوامة االإع�صار 
ال�صاغط بفكيه, و اأدركت اأن كل �صيء قد انتهى, و 

مها ما زالت ممدة اأمامها. 
دخلْت احلمام و اأو�صدت بابه, و �صعرت اأنها تتجه 
نح���و نهاي���ة الهاوي���ة, م���رت حلظات م���ن الرعب, 
ارتع�ص���ت اأو�صالها يف الفراغ املظلم و مرت حلظة 
طويل���ة يف ذلك ال�صك���ون, حينما توق���ف قلبها عن 

النب�ض, و انتهت حياتها.

�صدحت اأغنية تفاوؤل حتت ركام احلزن الذي خيم 
على الدار. فقد جنت ابنتها زينب من املوت!! لكن 
الطري���ق كان طوي���ال و �صائكا بالن�صب���ة لها, و هي 
الوحيدة يف ه���ذا العامل, عليه���ا اأن جتتث املاأ�صاة 
التي خلفت موت والدته���ا و �صقيقتها من اأعماقها. 
عليه���ا اأن تعي����ض بال اأوه���ام, و اأن تن�ص���ج اأحالمًا 

جدي���دة مليئة بالتف���اوؤل. قررت زين���ب اآال تخ�صع 
لنف�ض امل�صر الذي خ�صعت له والدتها. بالرغم من 
اأن���ه مل يكن هنالك اأح���د لياأخذ بيدها و يقودها اإىل 
�صاط���ئ النج���اة, بعيدًا عن هوة امل���وت, اإىل واحة 
التفاوؤل و احلياة, حتى و�صلت �صقيقتي مرمي بعد 

اأيام قليلة من لندن. 
* * *

و�صل���ت �صقيقتي مرمي بغداد بع���د اأن ُدفنت جثتي 
حياة و مها يف املقربة التي دفن بها اأخي جهاد منذ 
خم�ض �صنوات يف بغداد. اإذ اأن مو�صوع الدفن كان 
مبح���وث فيما بينهن, قبل االإقدام على االنتحار, و 

مل يكن الدفن يف النجف مو�صوع بحث. 
طل���ب مني رفع���ة اأن اكتب نعي ع���ن الفقيدة حياة. 
وافق���ت م���ن دون اأن اأفك���ر مب���ا �ص���وف اكتب���ه, و 
اأن���ا اأم���ر يف ه���ذه احلال���ة الع�صيب���ة, دق جر����ض 
التلف���ون, االأ�صدق���اء يع���زوين و يوا�ص���وين بهذا 
امل�صاب الفريد من نوعه!! فالنا�ض ال يقدمون على 
االنتح���ار بالرغم من كل ما ميرون به من م�صاعب 
و نكبات. و االنتحار غريب علينا و على ثقافتنا و 
تقاليدن���ا, وما هز النا����ض و االأ�صدقاء اأن مثل هذا 
احلادث يح���دث يف طبقتنا, الطبقة املتعلمة, طبقة 

املثقفني و املفكرين.
جل�ص���ُت معه���م اأ�صغ���ي اإىل موؤا�صاتهم يل, خرجت 
املجموع���ة االأوىل م���ن االأ�صدق���اء, فاجته���ت نحو 
ب���داأت الكتاب���ة م���ن دون توق���ف.  الكمبيوت���ر, و 
اأح�ص�ص���ت باإع�ص���ار م���ن االأف���كار الغا�صب���ة الت���ي 
هيمنت علّي, بفقدان اأخت يف اأوج  نتاجها الفكري 
و ابنة اأخت يف ريعان �صباها. وبعثت الن�ض اإىل 

جريدة احلياة.
�صع���رت بتع���ب متوا�ص���ل, و �ص���داع مل اأعهده من 
قب���ل. حاولُت الن���وم و لكن اأحاطتن���ي الكوابي�ض 
بثقله���ا جاثم���ة عل���ى �ص���دري. ب���داأ االأ�صدق���اء و 
املع���ارف يف الي���وم التايل يتوافدون م���ن ال�صاعة 
اخلام�ص���ة م�ص���اء. و ب���داأت ال�صائع���ات تنت�ص���ر و 

تنتقل بني ال�صفاه!
كم���ا توال���ت االأ�صئل���ة, تتك���رر, و االأجوب���ة تعاد. 
�صدمتهم ال�صراحة الت���ي فوجئوا بها يف االإجابة 
ع���ن اأ�صئلتهم الكث���رة املت�صابه���ة يف م�صمونها و 
حمتواه���ا, فاملتع���ارف يف مث���ل ه���ذه احلال���ة, اأن 
اأجتن���ب كلم���ة انتح���ار, و اأقول اإنه���ا حادثة ت�صمم 
م���ن طع���ام اأو ما اأ�صب���ه ذل���ك. اأو ح���ادث ا�صطدام 
�صي���ارة. كان���ت ظاه���رة غريبة عل���ى جمتمع مغلق 
ال ينط���ق باحلقيق���ة, اإذ ان االنتح���ار غر وارد يف 
جمتمعن���ا. خالف���ُت الع���رف يف ال�صراح���ة التي ال 
تواجهها �صعوبنا يف ال�صرق االأو�صط يف مثل هذه 
احل���االت, كما خالف���ُت العرف يف اأ�صل���وب الكتابة 

عند فقدان عزيز من العائلة. 
* * *

�صافرنا – رفعة و اأنا-اإىل بروت, و وجدت ر�صالة 
�صقيقتي حياة االأخرة, بانتظاري بعد ثالثة اأ�صهر 
من موته���ا! اأمعنُت النظ���ر فيها, قلبته���ا بني يدي, 
قراأته���ا مرات عديدة, و انقلب���ت غمغمة الريح اإىل 

�صفر, ثم عويل. ر�صالة من وراء القرب!
يقول الكاتب كلود �صتيبان عن املوت:

كل االأج�صاد املن�صية
تريد اأن تعرف هل يوجد �صيء

حتت االأر�ض يجمعها, جزء
من مادة اأم لي�ض هنالك �صوى العتمة

جامدة مثل
احلجر

رمبا االأمل
لي�ض �صوى حّزة يف اجل�صد

�صرارة بال م�صتقبل
يف الذاكرة.

* * * 
التقين���ا باالأ�صدق���اء يف لبن���ان, و ع���ادت االأ�صئل���ة 
تتقم�ض اجلو الذي كنُت اأعي�صه, اأ�صئلة االأ�صدقاء, 
اأعيد اجلواب, ك�صريط م�صجل, »ال ندري بال�صبط 
م���ا حدث«! و حت���وم نظرات اال�صتغ���راب و ال�صك! 
و تطفو الت�ص���اوؤالت يف العيون, تدينني, و كاأين 

اأخفي �ص���رًا عنهم! ال يودون �صم���اع احلقيقة التي 
اأقوله���ا له���م! و اإن كان���ت زين���ب موج���ودة بيننا, 
فتتج���ه االأ�صئل���ة �صوبه���ا, فتجي���ب ع���ن بع�صها و 
ت�صمت منفعلة عن البع����ض االآخر. زينب تريد اأن 
تن�ص���ى املاأ�صاة التي حل���ت بها, و لكن يتلذذ النا�ض 
بتذكرها املاأ�صاة التي مرت بها و ما زالت تعي�صها 

يف كل منا�صبة!
مررن���ا بعم���ان قب���ل عودتن���ا اإىل لن���دن, و التقيت 
بالكاتب عطا عبد الوهاب, �صلمته خمطوطة رواية 
»اإذا االأي���ام اأغ�صق���ت«, قراأه���ا و اأعج���ب بها, و قال 
يل اإن���ه م�صتع���د الأن يف���احت »دار املوؤ�ص�صة العربية 
للدرا�ص���ات و الن�ص���ر« و بعد اأن وافق���ت املوؤ�ص�صة 
عل���ى طبعه���ا, طل���ب من���ي اأن اأكتب مقدم���ة بب�صع 
�صفح���ات عن حياة. بداأت بالكتاب���ة و اإذا باالأفكار 
تتداعى و ت�صحب بع�صها البع�ض كخرز ال�صبحة. 
و هك���ذا خرجت املقدمة للوج���ود باأكرث من ثمانني 
�صفح���ة. �صعرُت براحة نف�صي���ة بعد اأن انتهيُت من 
كتابتها, و اختف���ت الكوابي�ض التي كانت تزورين 

لياًل, و تق�ض م�صجعي.  
�ص���در الكت���اب بع���د ع���ام, و ح���ازت املقدم���ة على 
االإعجاب و لكن تناق�صت االآراء حول الرواية, فقد 
وجده���ا البع�ض قامت���ة كئيبة, و وجده���ا البع�ض 
االآخ���ر ق�صة واقعي���ة عن حياة املوؤلف���ة, و البع�ض 
القلي���ل وجده���ا ن���وع م���ن االأدب ال���ذي مل يطرق���ه 
الع���امل العربي, فه���و اأدب �صبيه ب���االأدب الرو�صي 
خالل ع�ص���ر �صتالني. و اعت���ربت الرواية بعد عام 
2003, م���ن قب���ل بع����ض الكّت���اب, من ب���ني اأح�صن 
ع�ص���رة رواي���ات, كتب���ت خ���الل ال�صن���وات الع�صر 
االأخرة يف االأدب يف الع���راق. و كتب عنها كثرًا 
يف ال�صح���ف, الرتباطه���ا باحلادث���ة االأليم���ة التي 

اأنهت م�صرة كاتبة الرواية.

كان انطالق���ي يف الكتاب���ة متاأخ���ر ج���دًا, و لكن���ي 
ب���داأت اأهرول لكي اأحل���ق بالركب! �صجعتني ردود 
الفع���ل عن املقدم���ة التي كتبتها لرواي���ة »اإذا االأيام 
اأغ�صق���ت«, بكتابة كت���اب ثاين عن �صج���ن رفعة, و 
معانات���ي.   عر�صت الفكرة على رفعة قبل اأن اأكتب 
الن����ض, و اقرحُت اأن اكت���ب الف�صول التي تتعلق 
ب���ي خارج اأ�صوار الزنزانة و ال�صجن, و يكتب هو 
ع���ن معناته داخل الزنزانة و ال�صجن. و اتفقنا يف 
اأن يكت���ب كل منا مبعزل تام عن االآخر, كي ال يوؤثر 
الواح���د من���ا عل���ى االآخ���ر. و اأقرح رفع���ة عنوان 

الكتاب »جدار بني ظلمتني« اأعجبني العنوان.
و هك���ذا ب���داأُت يف الكتاب���ة ع���ن ماأ�ص���اة ع�صتها, و 
امتح���ان قا����ض اإجتزته. اأما رفعة فب���داأ يف الكتابة 
عندما كنا يف فيال ح���االت, بعد اأن اأكملُت الكتابة, 
و عزَل نف�ص���ه �صهرًا كاماًل, عا����ض املاأ�صاة ثانية, و 
هيمنت عليه ب�صكل ا�صتطاع بها اأن ينقل اجلو بكل 
اأمان���ة و �صدق. مل يتح���دث معي عما كان يكتبه, و 

لكن �صعرُت بهالة من احلزن حتوم حوله. 
�صلمن���ي الن����ض الذي كتب���ه, بعد �صه���ر كامل, لكي 
اأطل���ع علي���ه, و �صعقت مبا قراأت, ب���ل ت�صّمرُت يف 
م���كاين, جال�ص���ة عل���ى الكر�ص���ي, و عين���ّي تتاب���ع 
حت���ى  ب�صرع���ة,  تفر�صه���ا  اجلم���ل,  و  الكلم���ات 
انتهيت م���ن الف�صل االأول. ر�صخ���ت اأحداث اليوم 
االأول يف ذهني كالو�ص���م, و ظلت اأ�صوات حرا�ض 
اال�صتخب���ارات تط���ن يف اأذين يف اللي���ل, فاأق�صت 
م�صجع���ي و اأبعدتن���ي عن النوم, م���ددت يدي اإىل 

قدح ماء و بلعت حبة مهدئ!

مل يحدثن���ي رفعة عما مّر به من العنف النف�صي يف 
زنزانة املخابرات طيلة عقدين, و مل اأ�صاأله بدوري 
ع���ن معاناته. كان يق����ض اأحيان���ًا يف جل�صاتنا مع 
االأ�صدق���اء بع����ض الق�ص����ض امل�صحك���ة, و لكنه مل 
يذك���ر اأمامي ما حدث له يف املخاب���رات. اإنها املرة 
االأوىل الت���ي اأطلع فيها على الواق���ع القا�صي الذي 
مّر به من خالل ما كتبه. اأ�صبحت الكلمات املكتوبة 
على ال���ورق هي الوا�صط���ة بيني و بين���ه, و لي�ض 
ال���كالم املبا�صر عن العامني اللذي���ن ق�صاهما بعيدًا 

عن بيته و عائلته و اأ�صدقائه. 

من )هكذا مرت األيام(

 مــوت حيــاة شــرارة فــي ذكريات 
شقيقتها بلقيس

و كأن القدر مل يكتِف بفقدان األعزاء من األصدقاء، و إذا 

بصاعقة تّهز كياننا، إذ مل نكن ندري ما تضمره األيام لنا 

من مفاجآت! ففي يوم األحد 1 آب 1997، كان عندنا ضيوف 

للغداء، عندما رّن التلفون يف الصباح الباكر، واستغربت 

من ذلك ألنه ال يتصل بنا أحد قبل التاسعة صباحًا، و مل 

أعر أية أهمية لذلك التلفون، و عدت إىل النوم، ولكن مل 

تغمض عيني، قفزت من الفراش و اتجهت إىل املطبخ من 

غي أن أمر برفعة يف املكتبة، وبدأت بتهيئة املواد للروع 

يف الطبخ، لكن بعد ساعة جاء رفعة إىل املطبخ، و غسل 

القدور و الصحون املرتاكمة، و استغربت من ذلك إذ ليس 

من عادته أن يقوم بذلك إال عندما ننتهي من الغداء أحيانًا، 

و لكنه يوم األحد، و معي الفتاة التي تساعدين يف مثل 

هذه املناسبات!

اأم حياة.. زهرة الزينزينب اأبنة حياة   حممد �سرارة

حياة �سرارة

مها اأبنة حياة

فصل من كتاب
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م�سارات عائلة وهجرات 
غ���ادر حمم���د �ص���رارة بلدت���ه بن���ت جبي���ل مطل���ع 
الع�صريني���ات اإىل النج���ف يف العراق وانقطع اإىل 
درا�ص���ة العلوم الدينية حتى ح���از مرتبة االجتهاد 
الع���ام 1935, يف الع���ام 1930 ت���زوج زه���رة عبد 
الك���رمي الزين )�صقيقة املوؤرخ العاملي ال�صيخ علي 
الزين( وقد اجتمع االثنان مع ح�صني مروة وها�صم 
االأم���ني وثالث���ة غره���م, اإذ اأ�ص�ص���وا يف النج���ف 
جمموع���ة )ال�صبيب���ة العاملي���ة النجفي���ة( اأواخ���ر 
ع�صريني���ات الق���رن املا�ص���ي, والتي كان���ت تنادي 
باإ�ص���الح االأنظم���ة الدرا�صية الديني���ة وحتديثها, 
وقد ت���رك اجلمي���ع الدرا�صات الديني���ة  يف ما بعد 
واملارك�صي���ة,  والتاأري���خ  االأدب  نح���و  واجته���وا 
ول���دت حياة حممد �صرارة العام 1935 يف النجف 
وكان والده���ا قد ترك العمام���ة وامل�صيخة والتحق 
يف �صل���ك التعليم الثان���وي يف النا�صرية, ومن ثم 
جت���ول يف عدة حمافظات قبل اأن ي�صتقر يف بغداد 
العام 1944 بع���د حيازته على اجلن�صية العراقية, 
حتول منزل���ه اإىل �صالون اأدبي عامر,اإذ كان يوؤمه 
اأدب���اء من خمتلف امل�ص���ارب االأدبي���ة وال�صيا�صية, 
منه���م: )ال�صي���اب, ن���ازك املالئكة, بلن���د احليدري, 
اجلواه���ري, مليعة عبا����ض عمارة, اأك���رم الوتري, 
اآل املالئك���ة, ناج���ي جواد ال�صاعات���ي, عزيز جعفر 
اأبو التمن, كاظ���م ال�صماوي, ح�صني مروة, ح�صني 
مردان..( وكان يدور اجلدل حول التجديد الديني  
والتحدي���ث  واخر املو�صات الثقافي���ة واأتاح بيت 
العائل���ة ل����  )حياة( فر�ص���ة تاريخية للق���اء �صعراء 
وكت���اب ومثقف���ني و�صيا�ص���ني كان���وا يتواف���دون 
عل���ى �صالون والدها االدب���ي, العام 1948 داهمت 
م���ن  العدي���د  ف�ص���ادرت  والده���ا  من���زل  ال�صرط���ة 
املطبوع���ات وكذل���ك دف���ر حي���اة �ص���رارة ال�صغر 
ال���ذي كانت ت���دون فيه جل�ص���ات ال�صالون االدبي, 
�صج���ن الوالد مل���دة �صهرين مع العدي���د من مفكري 
الع���راق وط���رد من وظيفت���ه, بعد ث���ورة 14 متوز 
1958, اأعي���د الوال���د اإىل �صلك التعلي���م ولكن بعد 

انتكا����ض الثورة اأرغم الوالد عل���ى مغادرة العراق 
فذه���ب اإىل ال�صني, يف الع���ام 1969 األتقت جمددا 
مع والدها,اإذ ت���ويف العام 1979 ودفن يف مقربة 

وادي ال�صالم يف النجف.

قوة ال�سكيمة 
ولدت حياة �ص���رارة عام 1935 يف مدينة النجف, 
اأكملت درا�صته���ا االبتدائي���ة والثانوية يف بغداد, 
وه���ي  ال�صيا�ص���ي  العم���ل  يف  )حي���اة(  انخرط���ت 
مل تبل���غ اخلام�ص���ة ع�صرة م���ن عمره���ا واأ�صبحت 
ن�ص���رة �صلم, واأر�صلها احلزب ال�صيوعي العراقي 
اىل ب���راغ حل�ص���ور موؤمت���ر ال�صل���م العامل���ي العام 
1952, واأ�صبحت بعده���ا ع�صوا يف رابطة املراأة 
العراقي���ة, ويف احت���اد الطلب���ة الع���ام, يف الع���ام 
1956 ا�صط���رت ب�صب���ب م�صايق���ات ال�صرط���ة لها 
اإىل التوق���ف ع���ن الدرا�ص���ة ومغادرة الع���راق اإىل 
القاهرة,اإذ تابعت درا�صته���ا, العام 1961 �صافرت 
اإىل مو�صك���و, وح�صل���ت عل���ى �صه���ادة الدكتوراه 
يف االدب الرو�ص���ي, و�صعته���ا جترب���ة الدرا�ص���ة 
يف م�ص���ر وجه���ا لوجه اأمام اأعالم ق���راأت لهم فكان 
لقاوؤه���ا املبا�ص���ر به���م هناك وم���ا تك���ّون لديها من 
انطباع���ات عنهم م���ادة لبع�ض تل���ك الذكريات )طه 

ح�صني, ر�صاد ر�صدي, �صهر القلماوي..(.
عادت اإىل بغداد وعين���ت يف جامعة بغداد اأ�صتاذة 
يف ف���رع اللغ���ة الرو�صي���ة, وتزوجت م���ن اجلراح 
العراق���ي حممد �صمي�ص���م, مطل���ع ال�صبعينيات بداأ 
زوجها يتعر�ض للمالحقات عل���ى خلفية ع�صويته 
يف احل���زب ال�صيوع���ي العراق���ي و�صج���ن وع���ذب 
وت���ويف يف ال�صج���ن العام 1982. �ص���در مر�صوم 
بنقلها م���ن اجلامعة اإىل وزارة النفط يف �صامراء, 
ومل تنفذ القرار,اأعيدت اإىل اجلامعة جمددا, العام 
1994 ط���ردت م���ن �صلك التعلي���م يف جامعة بغداد 
وقطع عنها راتبها, فاجتهت نحو الكتابة والبحث 
والتاألي���ف متحمل���ة احل�ص���ار ال�صيا�ص���ي م���ن قبل 
ال�صلط���ات يف العراق ومنعت من ال�صفر ومن ن�صر 

ما تكت���ب, اأدى هذا كله اإىل ح���ادث موؤمل وغام�ض 
ت�صب���ب بوفاتها اختناقا بالغاز م���ع ابنتها الكربى 
�صباح يف االأول م���ن اآب العام 1997, بعد �صقوط 
النظ���ام العام 2003, ك�صف ع���ن موتها باأنه عملية 
ت�صفية �صيا�صي���ة, اإذ ن�صر موقع احلزب ال�صيوعي 
العراقي خربا عنها ين�ض على اأن )الدكتورة حياة 
حممد �صرارة زوجة الدكتور حممد �صالح �صمي�صم 

وابنتها اأغتيلتا ذبحا يف منزلهما يف بغداد(.

انت�سار الإبداع والفكر 
من خ���الل ابداعاته���ا وترجماتها للفك���ر االن�صاين 
نتبني اأنها كانت يف �صلوكها االجتماعي, وتوجهها 
الثق���ايف, وانتاجه���ا العلم���ي, وروؤيته���ا احلياتية 
�ص���د النزعة الظالمي���ة موؤمنة باالن�ص���ان وقدراته 
ثقافي���ة وفكري���ة  بيئ���ة  ن�ص���اأت يف  الالحم���دودة, 
واأدبية, فوالدها حممد �صرارة, �صاعر معروف وله 
�صالون ثق���ايف واأدبي, وبعد عودته���ا اإىل العراق 
عمل���ت يف جامع���ة بغ���داد ف���رة م���ن الزم���ن حتى 
ب���داأت ال�صلطات مالحقته���ا بالرغم م���ن حماولتها 
ع���دم االإعراب عن مواقفها م���ن �صيا�صة احلكومات 

اآنذاك, وان�صرفت اإىل التاأليف والرجمة. 
فن�ص���رت »تاأم���الت يف ال�صعر الرو�ص���ي”)1981( 
املفت����ض  و«م�صرحي���ة  املدين���ة«  يف  و«غري���ب 
العام”جلوج���ول و«ي�صين���ني يف الربوع العربية« 
الرو�ص���ي”)1983(  ال�صع���ر  و«دي���وان   )1989(
و«مذك���رات �صي���اد”)1984( و »رودي���ن  وع����ض 
النبالء”الإيفان تورجينيف و«م�صرحيات بو�صكني« 
)1986( و«تول�صت���وي فنان���ا«. كتب���ت كتابا نقديا 
مهما عن ال�صاعرة العراقي���ة نازك املالئكة بعنوان 
»�صفح���ات من �ص���رة ن���ازك املالئك���ة«, وروايتني 
���رت اإحداهم���ا بعد وفاته���ا بعن���وان »اإذا االأيام  ن�صِ
اأغ�صقت« وهنالك رواية اأخرى لها مل تن�صر بعنوان 
»ومي�ض برق بعيد«, يف كتاب  »بيلين�صكي”ت�صتهل 
الباحث���ة  بدرا�صة حي���اة بيلين�صكي مل���ا لها من اأثر 
كب���ر يف تكوي���ن مملكت���ه النقدية. فرغ���م حرمانه 

م���ن له���و الطفول���ة, وحن���ان االأ�ص���رة, والطغي���ان 
االجتماع���ي, ا�صتط���اع ان ي�ص���ق طريقه يف دروب 
حيات���ه ال�صائك���ة. تق���وم املوؤلف���ة بدرا�ص���ة اعماله 
النقدي���ة, وتعرفنا على الفك���ر الفل�صفي الذي حدد 
منهج���ه, اأم���ا كتابه���ا امل�ص���رك مع اال�صت���اذ حممد 
يون����ض )مدخ���ل اإىل االأدب الرو�صي( فيبداأ الكتاب 
مبقدمة يبينان فيها  كيف حفز الو�صع االجتماعي 
امل���ردي يف املجتمع الرو�ص���ي, الكتاب وال�صعراء 
اىل ال�صع���ي الإيجاد احللول واملخرجات, وال�صيما 
الق�صي���ة الفالحي���ة. ف�صال عن ذلك �صع���ى ال�صعراء 
والكت���اب خللق ثقافة رو�صية, ت�صتوعب امل�صامني 
االأدبية اجلديدة ملجتمع متعدد القوميات, بعد ذلك 

ينتق���ال لدرا�ص���ة وحتلي���ل كتابات عدد م���ن االدباء 
الرو����ض الذي���ن ب���رزوا مث���ل بو�صك���ني وغوغ���ول 
وتول�صت���وي  ودو�صتويف�صك���ي  وتورغين���ف 
وتي�صيخ���وف, يف حني يعد كت���اب )نازك املالئكة( 
اح���د الكتب ال�صري���ة املهمة, فقد تناول���ت �صرارة 
�صرة ال�صاعرة م�صتفيدة من  �صلتها القوية بعائلة 
ال�صاعرة, ف�صال ع���ن الدرا�صة امليدانية التي قامت 
به���ا عرب االت�صال بع�ص���رات اال�صخا�ض ابتداء من 
ال�صاع���رة ذاته���ا و اأخوته���ا واأ�صدقائه���ا وجمي���ع 
معارفها, ف�صال عما كتب عنها يف  املجالت والكتب 
االأدبي���ة, اأما ر�صالة الدكت���وراه )تول�صتوي  فنانا( 
فقد  قامت د. حي���اة �صرارة بدرا�صة وحتليل تراث  
تول�صت���وي خالل ف���رة ن�صوئه االأدب���ي, وكتاباته 
االأوىل حتى �صن���وات الثمانني, وحتلي���ل اأ�صلوبه 
االأدب���ي, كم���ا و�صح���ت ارتب���اط اأدب تول�صت���وي 
بالف���رة التاريخي���ة لرو�صي���ا التي عا����ض اأحداثها 
ث���م  ننتق���ل اىل درا�صة الرواف���د االأدبية التي كانت 
م�ص���در اإلهام الكاتب الفكري واالدبي, كما اأ�صرفت 
حياة �ص���رارة على اإ�صدار كتاب���ي والدها )املتنبي 
ب���ني البطول���ة واالغ���راب( و)نظ���رات يف تراثنا 

القومي(.

املوت احتجاجا 
رواي���ة )اذا االيام اأغ�صقت( كان���ت ترمز بها �صرارة 
اإىل م���كان وزم���ان حم���دد, امل���كان ه���و اجلامع���ات 
واحل�ص���ار,  اال�صتب���داد  ف���رة  الزم���ن  العراقي���ة, 
ت�صعيني���ات القرن املا�صي  يف هذه الرواية ت�صور 
معان���اة اال�صت���اذ اجلامع���ي العراق���ي م���ن خ���الل 
اآث���ار احل�ص���ار االقت�صادي, وظل���م واإذالل النظام, 
وت�صور االإهانات التي تلحق به وباالأ�صاتذة اأمثاله 
من قب���ل ال�صلط���ة التي ترم���ز اإليه���ا بالعميد, ومن 
راأ����ض الهرم, كم���ا ت�ص���ور االإذالل واالإهانات التي 
لقيه���ا وه���و واقف يف طاب���ور طوي���ل, ول�صاعات, 
لي�صتلم تل���ك الهبات واملكارم ال�صغرة, التي تهبها 
الدول���ة يف نهاي���ة كل �صه���ر, ومت�ص���ي د. حياة يف 
ت�صوي���ر معان���اة املثقف العراقي م���ن خالل و�صف 
وو�ص���ف  اجلامع���ي,  لالأ�صت���اذ  املعي�صي���ة  احلال���ة 
مالحقة النظ���ام ال�صيا�صي. واخل���راب الذي ت�صلل 
اإىل اجلامع���ات وحول نورها اإىل ظالم يولد دمارا 
ويو�ص���ع من رقعة اجلحي���م عرب اإج���راءات يومية 
تراف���ق مع خمط���ط ي�صتن���د اإىل الرع���ب واجلوع 
كو�صيلتني للو�صول اإىل اخلنوع واالإذالل, الرواية 
تربر اأ�صباب ذلك االنتحار الذي تكتم يومها االإعالم 
ال�صدام���ي, حم���اوال اأن يجعل من ذل���ك االحتجاج 
البط���ويل اأمرا غ���ر ذي بال, فاالأ�صات���ذة ي�صعرون 
بال�صاأم و�صغط احلياة وجدبها, ووقوفهم �صفوفا 
ويف الن�صق, كي يح�صلوا من اجلمعية على بع�ض 
امل���واد الغذائية, واالأكرث جلبا لالأ�صى خ�صوعهم ملا 
ع���رف بال���وزن, ويعاقب اإداريا م���ن يزيد وزنه عن 
احل���د املق���رر, وعمليات التجوي���ع القا�صي���ة, التي 
ميار�صه���ا الف���رد �صد ذاته رغم ج���وع احل�صار, كي 
ينج���و من العقاب, وينقل لن���ا الدكتور نعمان بطل 
الرواي���ة املثقف, �صورة موؤ�صف���ة ل�صعف االإن�صان, 
فرى االأ�صتاذ اجلامع���ي, وقد اأعياه احلر, واجلو 
الرط���ب اخلان���ق انتظارا ل���دوره يف فح�ض وزنه, 
يلج���اأ لدخ���ول غرفة الفح����ض عن طري���ق ال�صباك, 
متن���ازال ع���ن منزلته العلمي���ة واالجتماعي���ة وكاأنه 
�صب���ي �صغ���ر, ف�ص���ال ع���ن زجه���م يف مع�صك���رات 
ال�صيفي���ة,  العطل���ة  يف  ال�ص���الح  عل���ى  التدري���ب 
واإر�صاله���م اىل جبه���ات احل���رب, بع���د اأن زج���وا 
يف �صن���وات �صبق���ت احل���رب, مبع�صك���رات العم���ل 
الق�صري, الذي ي�صم���ى جتاوزا ب� )العمل ال�صعبي( 
م�صتعرين التجربة ال�صتالينية واملاوية يف اأعمال 
ال�صخرة, ف�صال عن �صو�صة الر�صوة الفا�صدة, التي 
�ص���ارت ديدنا يقو�ض كل املث���ل التي يحاول البطل 

الراوي املحافظة عليها يف احلياة اجلامعية.

�سبق لهذه املادة ان ن�سرت يف �سحيفة ال�سباح 
ونعيد ن�سرها الأهميتها

















































كتبت شششقيقتها بلقيششس رشارة متذكرة موت طفلششة العذراء )حياة 

رشارة(: مل نكن نعلم برحيلها عنا ذلك اليوم حتى املسششاء، عندما 

لفنا الليل بعتمته، و جمعنا زوجي رفعت الجادرجي يف غرفة تطل 

عى نهر التاميز يف لندن، وقال لنا موجها كامه يل ولشقيقتي مريم 

وزوجها جيم: لقد جمعتكم هذا املساء ألخربكم بخرب مؤمل جدا 

بالنسششبة يل ولكم، وتوقف لحظة عن الكام، سششاد صمت غريب، 

آذان صاغية، عيون محدقة، ما الذي سيقوله لنا، بلع رفعت لعابه، 

ونحن باالنتظار احتبسششت الكلامت بني شششفتيه، شششعرت مبعاناته، 

أحسسششت أنششه يحمل عبئا ثقيششا، ال يدري كيف يتخلششص منه، طال 

الصمششت، ونحششن ما زلنششا آذانا صامتششة وعيونا محدقششة، ثم أردف 

قائششا بجرأة: توفيت )حياة( هذا اليوم، سششاد الصمت ثانية وهيمن 

الوجوم علينا، انفلتت كلمتان من بني شششفتي، سكتة قلبية؟ مل يرد 

عيّل، توقف قليا متنهدا بعمق، ثم اسرتسششل يف إكامل جملته: لقد 

أنهت حياتها، كام أنهت ابنتها مها حياتها أيضا. 

اعداد / يوسف محسن 

حياة شرارة.. اغتيال فكرة
حاربت الظالم ودافعت عن اإلنسان



ــــلــــقــــيــــس شــــــــــرارة  ب

عندم����ا م�صك����ت القل����م الأكت����ب ع����ن 
اأم����ام  تراق�ص����ت  حي����اة,  �صقيقت����ي 
ناظ����ري حفنة من ال�ص����ور, وعادت 
الذكريات احلزينة ت����دق اأجرا�صها, 
وب����رزت �صور االأمل احلي����ة مكد�صة 
طافي����ة يف فج����وات الدماغ, فلحظة 
االأمل ال تخبو ب�صرع����ة وال تتيه بني 
اأوراق املا�صي بل تبقى را�صخة يف 
االإدراك لتعود ب�صرعة اإىل احلا�صر 

ثانية.
فارقتن����ا �صقيقتي حي����اة �صرارة منذ 
عقدين 1997/8/1- 2017/8/1, 
تغ����ر خالله����ا الع����امل متام����ًا, فق����د 
انتقلن����ا اإىل ع����امل املعلوم����ات, اإن����ه 
طوفان جارف من االأجهزة اللوحية 
وال�صا�صات واالزرار بني اأيدينا.     

خ����الل هذي����ن العقدي����ن, انتهى عهد 
ال����ذي عان����ت من����ه  �ص����دام ح�ص����ني 
حي����اة, وكان �صبب����ًا مهم����ًا يف اإنهاء 
حياته����ا, لكنن����ا نع����اين الي����وم م����ن 
الت�ص����رذم الذي حل يف العراق. فقد 

تفت����ت العالق����ات بن النا�����ض وحلت 
والعن�صرية,  الطائفية  االنق�صامات 
يف البلد ال����ذي ن�صاأت به حياة, فلن 
تتعرف على ع����راق اليوم. فالوطن 
اأ�صبحت مفردات غريبة  واملواطنة 
اأ�صب����ح  واالنتم����اء  قامو�صن����ا.  يف 
للطائف����ة والع�ص����رة ب����دل الوط����ن, 
اأ�صب����ح الدي����ن �صلع����ة يتاج����ر به����ا 
ويزاي����د عليها م����ن قب����ل ميلي�صيات 
باأ�صم����اء خمتلفة عمت اأجواء العامل 
العربي, واأ�صبحت االنق�صامات يف 
اأوطاننا الت����ي مل نكن نحلم بها هي 
القاعدة, وهو امل�صتنقع الذي �صقط 
ب����ه الع����راق ويحت����اج اإىل معج����زة 

للخروج منه.
ب�صرع����ة  يخط����و  املتق����دم  فالع����امل 
نح����و امل�صتقبل, ونح����ن نعي�ض يف 
املا�صي, والفجوة اأ�صبحت كبرة, 
اإال بحرك����ة علمية �صامل����ة تنقله من 
اإن  املتم����دن.  الع����امل  اإىل  التخل����ف 
عاملنا ومعظم بلداننا العربية, ترزح 

وتع����اين م����ن التخل����ف والتده����ور 
ال����ذي حلق به����ا, فق����د تراجعت اإىل 
الع�ص����ور الو�صط����ى الت����ي مرت بها 
اأوربا منذ اأربع����ة قرون. فاحلروب 
الديني����ة والطائفية مزق����ت بلداننا. 
والع����راق مي����ر الي����وم, يف خري����ف 
دائم من اجلهل, ال ندري متى تظهر 
براعم ربيع املعرفة فيه. واأ�صبحت 
حي����اة العراقي����ني جحيم����ًا ال يطاق 
ومعاناة دائمة ال تنقطع من تفخيخ 

وقتل االأبرياء.
كنِت يا حي����اة تتوقني اإىل عامل خال 
من اال�صتغالل والظلم الذي كر�صِت 
حيات����ك ل����ه, لق����د كافح����ِت يف اعالء 
قي����م احلرية وامل�ص����اواة والروابط 
االإن�صانية املح�صة ب����ني الب�صر, اإنه 
حل����م, ونعل����م جميعن����ا الي����وم انن����ا 
كن����ا نحلم به����ذه االأف����كار التي كنت 
توؤمنني به����ا, وتكري�ض هذه املبادئ 
ال�صامي����ة يف بناء عامل بال ا�صتغالل 

االن�صان الأخيه االن�صان.

اإن ح����ب احلي����اة يجعلن����ا اأن نن�صى 
املوت, بالرغم م����ن اأننا نعلم جميعًا 
ان امل����وت فري�صة علين����ا وال ندري 
االأم����ل  لك����ن خيب����ة  نوؤديه����ا,  مت����ى 
وح�صك الفاجع باحلياة, ومعاناتك 
من ع����امل الكوابي�����ض والظلمة التي 
اآن����ذاك, وحما�صرة  هيمن����ت علي����ك 
�صب����ح امل����وت, ال����ذي مل ت�صتطيع����ي 
التخل�����ض منه, فاأ�صرع����ت يف تاأدية 
هذه الفري�ص����ة عندما كنت يف اوج 

انتاج����ك االأدبي. كان تعب����رًا عنيفًا 
يف انه����اء حيات����ك ووداع����ًا قا�صي����ًا 
لن����ا. لكن رغم هذا فاأن����ت معنا دائمًا 
يا حي����اة, من خالل كتاباتك, وكتبك 
التي جمعت وطبع����ت يف جمموعة 
رف����وف  م����ن  علين����ا  تط����ل  واح����دة 
املكتب����ة, فل����ن نن�ص����اك بالرغ����م م����ن 
مرور عقدين على فراقك لنا. ما زلت 
معن����ا وما زالت ذكراك حية تالحقنا 

دائمًا واأبدًا.

مرَّ عقدين على رحيلك

















































م����ن اص��������دارات


