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ال��م��ح��س��ن  ف���اط���م���ة    

كن����ت �أع����ر معه����ا �لأزمن����ة يف ع����ودة و�إي����اب، 
فذ�كرته����ا توم�ض يف م�شاه����د بعيدة، وتنطفىء 
وجهه����ا  يف  �ل�شنو�ت.�أمتع����ن  حت�ش����ب  عندم����ا 
�لهادىء، و�أتذكر �ش����ورة لها يف �حدى �ملجالت 
ي����رق  �أم����رة  �ل�شبعيني����ات، مث����ل  �لأدبي����ة يف 

جبينها بال�شوء.
تعي����دين �إىل بغد�د كلما حاولت �ن �أبعدها عنها، 
حن����ني غريب مل����ن عا�ض فرتة طويل����ة متنقال بني 
بلدين، ب����ل جمموعة من �لبلد�ن، رمبا هو حنني 
�ل�شيخوخ����ة. حتاول �إقناعي ب����اأن �لعر�ق و�أهله 
�أف�شل ما خلق �لرب على هذه �لب�شيطة، و�أحاول 
�إقناعه����ا و�أنا �جلاحدة بالبلد�ن كلها، لي�ض هناك 
م����ن وط����ن يرغ����ب بن����ا �أو ب����كل ه����ذه �لتباريح. 
لهجته����ا �لبغد�دي����ة متازجه����ا كلم����ات مو�شلية. 
كان����ت تقول: �أي نعم �أب����ي �أ�شله مو�شلي، در�ض 
�لط����ب يف �جلامعة �لأمركية بب����روت وتزوج 

�أمي �لتي تنحدر عائلتها من �شهور �ل�شوير.
دي����زي �لأم����ر �لقا�ش����ة �لت����ي كتب����ت جماميعها 
�لق�ش�شي����ة �ملعروف����ة )�لبلد �لبعي����د �لذي نحب( 

و)ثم تع����ود �ملوج����ة( و)وعود للبي����ع( و)�لبيت 
�لت����ي  �لق�ش�����ض  وع�ش����ر�ت  �ل�شعي����د(  �لعرب����ي 
ن�شرته����ا يف �ل�شحف و�ملجالت �لأدبية. يختلف 
ن�شه����ا ع����ن ن�شو�����ض �لن�ش����اء يف �خلم�شينيات 
و�ل�شتيني����ات وحت����ى �ل�شبعيني����ات م����ن �لق����رن 
�ملن�شرم، فهي مل حتاول �أن تلفت �لأنظار �أو تثر 
�شخب����ا �أدبي����ا، وكانت بع�ض ق�ش�شه����ا �ملرتبطة 
بامل����ر�أة وق�شاياها، تنطوي عل����ى �شخرية خفية 
من منطني من �لن�شاء: �مل�شتعر�شات �أج�شادهن 
وعو�طفهن، و�ملن�شغالت باأمور �ل�شيا�شة. كتبت 
زمانها �لذي ناأت ع����ن �أوهامه، ورمبا �شبقته يف 
�لتخل�ض م����ن كلي�شات �ملوج����ات �لأدبية. تركت 
ب�شماته����ا �لرقيق����ة و�ش����وت عزلته����ا ووحدته����ا 
يرنان بعيد�، يف كو�لي�����ض �مل�شرح �لأدبي ل يف 

و�جهاته �لر�قة.
ق����ال عنها �شعي����د عق����ل يف �ل�شتيني����ات ))كلمات 
دي����زي �لأمر ك�ش����وت فروز، �ش����يء من �لغيب 
ُيَحب.�شاحرة �لهنيهات �ل�شعيد�ت، وماهّم �أنهن 
�أحيانا مثقالت بالكاآبة. من �أين جتيء بهذ� �لبث 

�لناع����م �لفن����ي يف ع�ش����ر �لق�شة �مل����و�ء و�لقر�ء 
�لذين يحبون �ل�شدم و�لق�شم؟.((

يف  �ملالئك����ة  ن����ازك  �أ�شمته����ا  �لت����ي  �لوحي����دة 
مذكر�تها"�شديقت����ي«: هل كن����ت �شديقتها حقا؟ 
كن����ت �أ�شاأله����ا فتق����ول: ))ل�ش����ت �شديقته����ا به����ذ� 
�ملعن����ى، ب����ل �شديقة �أخته����ا �لأ�شغ����ر، فهي �أكر 
مني �شنا، و�أكرث ثقافة ون�شجا. كنت يف �ل�شف 
�لأول م����ن د�ر �ملعلم����ني �لعالي����ة، وكان����ت ه����ي 
يف �ل�ش����ف �ملنته����ي، ولكني لن �أن�ش����ى جل�شاتها 
و�أحاديثه����ا ور�شائلها. �مر�أة �شريحة، ونظرتها 
�إىل �حلياة عميقة، ت�شع����رك د�ئما �نها �لرئي�شة، 
له����ا �شلط����ة خفي����ة و�شاح����رة علين����ا وعل����ى كل 
�ل�شديق����ات. كن����ت �أتطلع �ليها كمث����ال، و�لتقيها 
كثر�، فقد ربطتنا �شد�قة عائلية، نتز�ور بحكم 
ه����ذ� �لتقارب، ولكنه����ا رحل����ت �إىل �لقاهرة، ومل 

تعد.((
�أجل�شتني ديزي �لأمر يف �لغرفة �ل�شغرة �لتي 
حتوي مكتبتها و�لتلفزيون. و�أول ما و�جهتني 
�ملجموع����ة �لكاملة لعلي حممود طه، �شاعر نازك 
�ملف�ش����ل. كل �لكتب طبعاتها قدمي����ة، وبهت لون 
بع�شه����ا وحتول �إىل �ل�شفر، عدد منها لكّتاب مل 

يبق منهم �أثر يف �لذ�كرة �لأدبية.
تخرين عندما �أ�شاألها ع����ن �أعمال نازك �لكاملة: 
�أحتف����ظ بر�شائله����ا، فقد كانت ته����وى �ملر��شالت 
خالف عاد�تي �أنا، تكتب عن كل �شيء ي�شادفها.

*  هل كنت تطلعينها على نتاجك �لق�ش�شي؟

نع����م وعندما �أطلب منه����ا ن�شيحة، تق����ول: دعي 
عمل����ك كم����ا هو، �إن غ����ّرت فيه لن يع����ود لك.�نت 

تكتبني للم�شتقبل.
*  ماذ� تتذكرين من بدر �ل�شياب؟

�لكث����ر، كان �أب����رز �شاع����ر يف جامعتن����ا، ولدي����ه 
ق�شائد يف كل جميالت �لكلية.
*  كتب لك ق�شيدة كما �أتذكر؟

نعم )�شحكت( كما كتب للكل.
*  ه����ل كنت ونازك تلتقي����ان به، �أو بعبد �لوهاب 

�لبياتي؟

كان �ل�شي���اب يقود جلنة طالبي���ة لرعاية �لأدب 
يف �جلامع���ة، و�أعتق���د �نني ونازك كن���ا فيها، 
�لأح���و�ل مل  كل  تخونن���ي. يف  �لآن  ذ�كرت���ي 
�أك���ن وقته���ا �أن�ش���ر ن�شو�ش���ي، ولكن���ي كن���ت 
�أهتم ب���الأدب، كنا نلتقي، نع���م كنا نلتقي كذلك 

بالبياتي.
*  �شنع���ود �إىل لبنان؟ ماهي حكايتك مع خليل 

حاوي �لذي ُن�شرت ر�شائله �ملوجهة �ليك؟

خلي����ل من بل����د �أمي وجر�ن بيته����م �لكبر �لذي 
كن����ت �أق�ش����ده كل �شيف، ورمبا كن����ا على قر�بة، 
وهن����اك �لتقي����ت ب����ه. وعندم����ا �شكن����ت بروت، 
كنت �أر�ه يف كل م����كان �أمامي. مل �أكن �أ�شعر مبا 
ي�شع����ر، ولكن مكانته �لأدبية وثقافته تقربه مني 
ك�شديق، رغم �ختالف �أمزجتنا. كان يح�شر �إىل 
بي����ت خالتي �لت����ي حتب �ل�شع����ر وحتفظه، وكنا 
جنل�����ض ن�شرب �لقه����وة يف بيتها �أو يف �ملقاهي. 
يدع����وين �إىل حما�شر�ت����ه يف �جلامع����ة، وكنت 
�أ�شت�ش����ره يف �ل�شوؤون �لأدبي����ة. كانت حاجتي 
�لي����ه كاأديب �أك����ر من ق�شي����ة �حل����ب �أو �لعالقة 
�لعاطفية. �أتذكر �نه كان يردد د�ئما �أنت عر�قية، 

ولهذ� �أر�ك د�ئما متحفظة.

عندما رجع����ت �إىل بغد�د كان يكلمن����ي بالتلفون 
من بروت با�شتمر�ر، و�أعتقد �أنه على حق، فقد 
كنت متحفظة ب�شبب تربيتي �لعر�قية. خطبني، 

ومل �أو�فق لأنه ع�شبي وغر م�شتقر.

*  ومن �أي بلد بعث ر�شائله؟

�أت�شور من �نكل����رت� عندما �شافر هناك، رمبا من 
�أمركا، و�أنا �حتفظ مبا مل ُين�شر من �لر�شائل.

*  ملاذ� مل تر�ودك فكرة ن�شرها، فهي �لآن يف ذمة 
�لتاريخ �لأدبي؟

هي �أ�شر�ره �ل�شخ�شية و�أحرتمها لهذ� �ل�شبب.
*  لنع����د �إىل ب����روت، كن����ت تكتب����ني يف وق����ت 
ظهور رو�ية"�أيام معه"لليلى بعلبكي، و�نت�شار 
رو�يات غ����ادة �ل�شمان، هل تعرف����ت عليهن، وما 

هو �لختالف بني �أدبك و�أدبهن؟

ليل����ى بعلبك����ي مل �أك����ن �أعرفها �شخ�شي����ا، وغادة 
ربطتني بها �شد�قة �أعتز بها، غادة ذكية ور�ئعة 
و�شريح����ة ومثقفة. حذرين منه����ا �لأ�شدقاء ومل 
�أمتن����ع عنه����ا، فق����د قال����و� �نه����ا �شتف�شحن����ي يف 

ق�ش�شها، قلت �أنا ل �أملك �أ�شر�ر� لتف�شح.

�لكتاب����ات  م����ن  �شو�ه����ا  ع����ن  تتمي����ز  ق�ش�ش����ي 
�لن�شائي����ة، بطريقت����ي �لتي ل حت����وي غر�بة ول 
تث����ر �لعج����ب. كل �ش����يء يف حيات����ي وكتابت����ي 
طبيعي، مل �أكتب كي �أجعل �لرجال يغرمون بي، 
ورمب����ا كنت حمافظة ب�شبب تربيتي �لعر�قية، ل 
�أ�ش����ر مع رجل وح����دي �إل و�أتلفت، �أمر م�شحك 

�ألي�ض كذلك؟.

*  حتدث����ت عن بيتكم وبيت ن����ازك �ملالئكة، كنتم 
تقيم����ون �حلفالت �ملختلط����ة، وو�لدتك �للبنانية 

�شاف����رة، وو�ل����دة ن����ازك �شاعرة ومثقف����ة وكانت 
كذلك لترت����دي �لعباءة، ملاذ� كل ذل����ك �لنكما�ض 
و�لعزل����ة �لتي ع�شتيه����ا ون����ازك، خ�شو�شا �أنت 
�لتي ن�شاأت يف عائلة م�شيحية، ملاذ� �خلوف من 

�لرجال؟.

نعم، كانت و�لدتي، رغم حبها �لأدب و�نفتاحها، 
ت����ردد �أمامي: �لرجال ذئ����اب، وكلهم يكذبون يف 
�حل����ب. عندما مات����ت، ذهب و�ل����دي وتزوج يف 
ف����رتة مل نكن نتخيله����ا. كادت زوجته تطردنا من 
�لبي����ت �نا و�أخي و�أختي.ذهب �أخي �إىل �أمركا، 
وع�ش����ت يف �لب�ش����رة م����ع �أخت����ي �لت����ي تزوجت 
هن����اك، و�أ�شبح �أطفالها �أطفايل، ودخلت جمتمع 
�ملدينة عر طالباتي، بعد �أن ��شتغلت مدر�شة يف 
مدر�ش����ة ثانوية للبنات. ربطتن����ي باأهل �لب�شرة 
ع�ش����رة عم����ر وحمب����ة ماز�ل����ت ت�شك����ن �أعماقي، 
�شد�قات مل �أجدها يف مكان �آخر، ولكني مل �أفكر 

بالزو�ج �أو �لرتباط، فكلمات �أمي �أّثرت بي.
�ل�شتيني����ات  �شن����و�ت  لبن����ان  يف  ع�ش����ت    *
و�ل�شبعينيات، ي����وم كان جمتمع بروت �لأدبي 
ي�ش����ج بالأفكار �لرديكالي����ة �شيا�شيا و�جتماعيا، 
مل����اذ� مل جترف����ك موج����ة �لنتم����اء �إىل �لتي����ار�ت 
�حلزبية، �أو بريق �حلري����ة �لذي �شغل �لأديبات 

و�لأدباء؟

رحل����ت �إىل لبن����ان بع����د �أن كتبت ل����ه جمموعتي 
)�لبلد �لبعيد �لذي نحب(، كان بلد �أمي، ولهذ� مل 
�أبارح����ه حتى يف �حلرب �لأهلية، ولكن طبيعتي 
ل �لعزلة و�لهدوء وتربيتي �لعر�قية،  �لت����ي تف�شّ
�أبعد�ين عن �لنغمار يف جمتمعه �لأدبي متاما. 
بالطب����ع كان����ت يل �شد�ق����ات م����ع �لأدب����اء، وكنا 
نلتق����ي يف �ملقاه����ي ويف �ملوؤ�ش�ش����ات و�ل�شحف 

و�حلفالت، ولكني ف�شلت �لعي�ض لوحدي.
*  كتبت عن �حلب، ولكن معظم بطالت ق�ش�شك 
وحيد�ت �أو حمبطات �أو يعانني من �شوء تفاهم 
عاطف����ي، على عك�����ض ماكن����ت عليه م����ن �شفات: 
جميل����ة و�أديب����ة معروفة ول تعانني م����ن م�شاكل 

تبعدك عن �شعادة �حلب.

مل �أت�ش����ور �حل����ب يوم����ا �إّل عل����ى نح����و يرتبط 
بال�شي����اع و�لقل����ق و�مل�شاكل، وله����ذ� بقيت دون 
زو�ج، ول �أ�شع����ر بالندم لق����ر�ري هذ�، حتى بعد 

�أن بلغت هذ� �لعمر دون ولد �أو �بنة ترعاين.
*  �أين تعود بك ذكرياتك، �إىل �أي مكان وزمان؟

�إىل بغ����د�د �لأربعيني����ات و�خلم�شيني����ات، لأنها 
كان����ت �لف����رتة �ل�شعي����دة يف عمر �لع����ر�ق، ويف 
عم����ري �أي�ش����ا، ولكنه����ا �نتهت، و�أع����رف �نها لن 

تعود.

�أول جمموعة ت�ش���م �ملن�شور�ت �لأوىل لقا�شة 
عر�قي���ة  ظه���رت حديث���ا عل���ى م�ش���رح �لأدب 
�أ�شدرته���ا د�ر ن�ش���ر عام���ة بب���روت �أمر جدير 
بالأعج���اب و�لهتم���ام ، لذل���ك ف���اأن �أي�ش���ط ما 

يقدمه ناقد هو �لتقييم �ملو�شوعي.
دي���زي  �لقا�ش���ة  �أن  قل���ت  �أذ�  متج���ر�أ  ل�ش���ت 
�لأم���رذ�ت قل���م ثاب���ت يب�ش���ر باخل���ر بالرغم 
م���ن  �ملبا�ش���رة �لتي بررته���ا �لأ�شت���اذة �ملقدمة 
�ملرحومة �شمرة عز�م حيث قالت )حني تكون 
�ملبا�شرة �أ�شلوب �لفن���ان يف مو�جهة �لنموذج 
�لفن���ي بالعامل،يغطي زع���اق �لذ�تية على �أبعاد 

�ملو�شوع(.
�أو  ولي�ش���ت �ل�شردي���ة  )2(�ملبا�ش���رة نقي�ش���ة 
تتجاوزه���ا  �أن  نطال���ب  مرحل���ة  عار�،ولكنه���ا 
ق�ش�شن���ا، لأنها طريقة ل حتم���ل عنا�شر �جلذ 
ب �ملتوت���ر بالن�شبة للموؤث���ر )�لكاتب( و�ملتاأثر  
ل  مرتاح���ا  جتعل���ه  �أن  حت���اول  )�لقارئ(،ب���ل 
يو�كب عملية �خلل���ق �لفني و�لتطور �لدر�مي 

للحدث باأنفعال متاأئر.
�أنك تلم�ض �لأنوث���ة يف كل �أقا�شي�شها ،تلم�ض 
�أناق���ة �لن�شاء وهو�ج�شه���ن �خلا�شة. �خلوف 
و�لوح���دة و�لر�ش���د �ل���دوؤوب �حلل���و �ملكث���ف 
�لكلم���ات يف )�شب���اب( وم�شكل���ة �لعن����ض يف 
ق�شتي )�شالة �ملائدة(و)�شيئ جديد(،وكرياء 
�مل���ر�أة وخوفها على زوجه���ا يف)قرع �لطبول( 
ب���ل  )�لع�شل���ة  يف  متهي���دي  كاأم���ر  و�لأزي���اء 
�لع�شلتان( و�أعمال �لبيت �لرتيبة يف )�ملرحلة 
يف  �لأزلي���ة  �ل�شكرت���رة  �لر�بعة(وم�شكل���ة 

)دفء(و)قرع �لطبول(.
لكنك تلم����ض م�شاألتني هامت���ني تلقيان �أهتماما 
من ديزي �لأمر،ولهما تاأثر كر عليها،�ولهما 
م�شكل���ة �لغربة �لتي تعي�شها يف لبنان وقد برز 
ذل���ك يف )ر�شال���ة �ىل جدت���ي( و)�شب���اب( ث���م 
ذكرياته���ا ع���ن كليتها �لتي تخرج���ت فيها وهي 
د�ر �ملعلم���ني �لعالي���ة �شابق���ا وكلي���ة �لرتبي���ة 

بجامعة بغد�د بعد ذلك.
قا�ش���ة عر�قي���ة  �أول  لي�ش���ت  �أنه���ا   و�لو�ق���ع  
عان���ت �لغربة ف���ذي �لنون �أي���وب يف )ق�ش�ض 
من فين���ا( يكر����ض جمموعت���ه كامل���ة لذكريات 
�أغرت�ب���ه عن وطن���ه يف �لنم�شا وق���ارئ �ل�شعر 
�حلديث   �لعر�قي 

يلم����ض �أث���ر �لغرب���ة و��شحا عل���ى ق�شائد عبد 
�لوهاب �لبياتي وبدر �ل�شياب  و�شعدي يو�شف 

وح�شب �ل�شيخ جعفر وكثرين غرهم)2(
و�حلق  �أن ق�شة )حكاية �أبريق �لزيت( ومقالة 
�لقا�ش���ة نف�شهاع���ن �ل�شي���اب يف �لع���دد �لثاين 
ل�شنة 1965 من جملة �لآد�ب �لبروتية تلقيان 
�أ�شو�ء كافية على حياته���ا يف �لكلية، فبالرغم 
من �أن �لبط���ل �ل�شغر�شعدون ق���د برز كممثل 
لنزعة �أن�شانية لدى �لبطلة –�لكاتبة وكركيزة 
لالق�شو�شة،لكنا جن���د �لكاتبة تنطلق لت�شور 
حياته���ا يف كلية �لرتبي���ة ببغد�دوحيث عا�شت 
يف وقت كان في���ه �ل�شياب و�لباتي من زمالئها 
،وكان���ت كلي���ة �لرتبية نقطة �أنط���الق تاريخية 
لتي���ار �ل�شع���ر �حلدي���ث يف �لع���ر�ق على نحو 
م���ا يوؤكده تف�شي���ال �لناقد حمم���ود �لعبطة يف 

در��شته عن )�ل�شياب(.
�ن �لقا�ش���ة �لأم���ر ت�ش���ور للق���ارئ �جلامع���ة 
و�بوبه���ا موهم���ة �أياه بوج���ود جامعة للعر�ق 
�آنذ�ك متهيد� لبعرثة  �أ�شكال �شخو�شهاووتتكلم 
ع���ن ق�ش���ة ح���ب م���ن ط���رف و�ح���د ب���ني كرمي 
و�شم���رة �لتي تعنفه �أم���ام �جلميع ، وتتحدث 
و�شكرترهووع���ن  �ل�شري���ر  �أ�شتاذه���ا  ع���ن 
�شاع���ر �لغزل �لذي نظم يف )ع���زة(  و)و�عدة( 
وغرهم���ا ، ثم عن غرف���ة �لطالبات �خلالدة يف 
كلي���ة �لرتبيةحيث تر�شد حكايات زميالتها،ثم 
تنطل���ق بعد ذلك �ىل �لو�ق���ع �لقريب تركة هذه 
�لذكريات،فك���رمي �شار �شاح���ب �أو�شع جريدة 
)�نت�شار�(،وهن���ا ت���رز عالم���ة ��شتفه���ام )3( 
�أم���ا �شاع���ر �لغزل0فقد �أ�شبح �شاع���ر� �شيا�شيا 
بع���د�أن تزوجت عزة من عميد �جلامعة)4( فقد 
ق���رر �شاعر �لغ���زل �ن يدخل مع���رتك �ل�شيا�شة 
لي�شلح �لأو�شاع �ألأجتماعية ،ويزيل �لفو�رق 

بني �لطبقات(
 ولي����ض �حلديث هن���ا �لأ عن �ملرح���وم �ل�شاعر 
ب���در �ل�شياب،فاملع���روف �أن���ه �أهت���م بال�شيا�شة 
�أث���ر ف�شل���ه �ملتك���رر يف حب���ه كاأن�ش���ان مره���ف 
�حل����ض لبع�ض زميالته،�أما ع���زة فاأمرها يدعو 
للت�ش���اوؤل،�أذ �أن � ملع���روف �أن ب���در� كان يحب 
�شاعرة مثله )5( ف�شلت �لزو�ج من �أحد�أقاربها 
لع���دم و�شام���ة �ملرح���وم �ل�شي���اب �أول ولأنه���ا 
تختل���ف عنه دينيا ثاني���اوومل يكن لقريبها هذ� 

عالقة بكلية �لرتبية.

�لدكت���ور حمم���د  فه���و  �لعم���ى  �ل�شت���اذ  �أم���ا 
مهدي �لب�ش���ر و�ل�شكرتر ه���و �لفنان جا�شم 

�لعبودي.
ويكاد حديثنا �ل�شال���ف مي�شي مناق�شة لوقائع 
تاريخي���ة ولكن �أحد�ث ق�ش���ة للكاتبة �أ�شطرنا 
لتو�شيح ه���ذه �ألأمور  �لتي نر�ها هامة ملعرفة 
�جلو �خلا�ض �لذي كتبت �لق�شة خالله ، و�أنكنا 
ن���رى يف �أ�شلوب �لقا�ش���ة �لتقريرمب�شاألةتبعد 

�لق�شة عما �أردنا �أن يكون لها �أن تكونز
�شم���ت  م���ا  �أجم���ل  م���ن  ق�شت���ان  تبق���ى 
�ملجموعة،�أولهما )�شالة �ملائدة( �لتي تر�شد 
�آلم فتاة عان�ض،و�أن كان���ت تف�شر�ت  �لكاتبة 
لالأحد�ث يف �لنهاية قد جعلت �ملتاأثر )�لقارئ( 
مرتاح���ا لعدم م�شاركته �ملبا�ش���رة يف �لت�شاوؤل 
عن �حل���دث  ،وثانيتهما �أق�شو�ش���ة   )�شباب( 
�لتيتن�شح���ن بجو �لغربة وتب���دو �لقا�شة فيها 

بارعة يف ر�شد �خلوف من �لتوحد.
�أن �لقا�ش���ة �لأمرقدم���ت حماولتها �لأوىل يف 
مي���د�ن �لق�ش���ة ولي�ض هناك م���ن �شبب يدعونا  
لأن ل نرحب بها قا�شة جيدة معطاء ح�شا�شة مل 

تقل كل ما عندها بعد.وموهبة تب�شر باخلر
هو�م�ض

 7 ع  �لد�ب  جمل���ة  يف  �ملو�ش���وع  ن�ش���ر   -1
مر�فق���ا  �ل�ش���رد  مفه���وم  كان  -1964،وق���د 
للتقريري���ة ومل ياأخذ )�ل�شرد( مفهومه �حلديث 
ك�شم���ة عام���ة للن����ض �لق�ش�ش���ي  و�لرو�ئ���ي 

باعتبار �ملفاهيم �حلديثة يف �لنقد
2-  كان���ت �لغرب���ة عن���د �لكاتب���ات �لعر�قي���ات 

�يامها نادرة �ىل حد كبر
3-  لوج���ود ل�شحفي �متل���ك �و �د�ر مطبوعا 
يومي���ا يف حين���ه  م���ن خريج���ي كلي���ة �لرتبية 
ولكنن���ا عملنا حمررين ونحن طلبة وخريجني 
يف �ل�شحاف���ة �ليومية �لتي كان بع�ض روؤ�شاء 
حتريره���ا من خريج���ي كلي���ة�لآد�ب مثل �شعد 
قا�ش���م حم���ودي)رح(  وم���ن وه���و ينتم���ي �ىل 

�جليل �لتايل  جليل �لمر
4- مل تك���ن  جامع���ة  بغ���د�د يف زم���ن دي���زي 
�لفكرة على �لورق ظهرت للعيان بعد تخرجها 

ب�شنو�ت وكان ذلك عام 1959
5-  �ل�شاع���رة ه���ي مليع���ة عبا����ض عم���ارة �لتي 
�ف�شح���ت مر�ر� عن )�أعجاب( �ل�شياب بها دون 

�ن تكون معجبة به �أ�شا�شا

البلد البعيد الذي تحب
قصص:ديزي االمير 

  مراجعة :باسم عبد الحميد حموديمنشورات :دار العودة–بيروت-1964

ديزي األمي��ر والبلد البعي��د الذي تحب

مل أكن أدرك معنى إيجابي��ا لكلمة"انتظار«، مثلام أدركته لحظة نطقتها ديزي 

األم��ر يف التلفون. كانت تقول: فرغت حي��ايت من االنتظار، من املواعيد من 

اللقاءات، أي طعم لها؟

بيتها املطل عىل البحر ببروت ذكّرين ببيوت االرستقراطية العراقية، تتشابه 

أذواقه��م أينام حلوا يف بغداد أو لندن أو بروت أو س��واها، حتى يف طريقة 

توزي��ع املقاعد واللوحات وتنظيم الطاوالت. مل تجب وأنا أحتضن جس��دها 

الصغر سوى بكلامت قليلة: لست عىل مايرام مادام العراق مريضا.
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م��ا  ل���ك���ن   
ه���و �أك���رث 
�أه����م����ي����ة 
ه�����و ت��ل��ك 

�حل��������ي��������اة 
�مل������وح�������������ش������ة 

�ل��ك��ئ��ي��ب��ة ل��ب��ط��الت��ه��ا 
�لأمر  بطالت  و�أغلب   –

�إليها  تو�شل  – و�لتي  �لن�شاء  من 
هو�ج�ض �لإغرت�ب �لتي يكون فيها �لفرد غريب 
مع  �لتفاهم  ي�شتطيع  ل  و�لل�شان،  و�ليد  �لوجه 
عن  ويعجز  معهم،  يتو��شل  ل  ب��ل  ح��ول��ه،  م��ن 
�لآخرين.  مع  د�فئة  �إن�شانية  عالقات  تاأ�شي�ض 
�لتقليدية"�لإن�شان  �أر���ش��ط��و  م��ق��ول��ة  ت�شبح 
�ملجتمع  يدفع  حيث  �جتماعي"لعنة،  ح��ي��و�ن 
ويح�شرها  �لعزلة،  من  �ملزيد  �إىل  �لق�شة  ببطلة 
يف ز�وية خانقة ت�شر فردو�شها �ملليء بالعذ�ب 

و�لإحباط.
غ����رب غرب����ا  م����ن  لغوي����ا  و�لغرب����ة و�لغ����رت�ب 
�أي ذه����ب وغ����رب فالن عن����ا: تنّح����ى، وغرب يف 
�شف����ره: مت����ادى، وغ����رب غروبا �لرج����ل: تباعد، 
وغ����رب نزح عن �لوطن، ومن����ه �لغروب و�ملغرب 
و�لغر�ب����ة و�لغر�ب و�شدة �لوج����ع و�ملبالغة يف 
�ل�ش����يء )�ملنج����د يف �للغة – �����ض 547و548(. 
وكله����ا مت�شمن����ة يف �شل����وك �شخ�شي����ات دي����زي 
�لأمر �لق�ش�شية و�شماتها �لأ�شا�شية، �شو�ء من 
�غرتبت ع����ن وطنها – بع����دت جغر�فيا وتاأ�ش�ض 
عل����ى �لبعد �ل�شعور بالوح�ش����ة و�لعزلة، �أو �لتي 
بع����دت نف�شيا عن �لآخرين وهي يف وطنها وبني 
�أنا�شها فعا�شت �ملحنة ذ�تها. 1– جمموعة"�لبلد 
�لبعيد �ل����ذي حتب": وباملنا�شب����ة ل توجد ق�شة 
به����ذ� �لعنو�ن يف �ملجموعة، �إن����ه عنو�ن �إطاري 
يحدد �لإن�شغال �لرئي�شي يف ق�ش�ض �ملجموعة، 
ودللت����ه و�إيحاء�ت����ه حا�ش����ر يف �أغل����ب ق�ش�ض 

�ملجموعة بدء� من �لق�شة �لأوىل
�أ - ق�شة"�ملرحل����ة �لر�بع����ة": �لت����ي تتح����دث عن 
�مر�أة مغرتبة تعاين م����ن روتني حياتها �ليومي 
�ملقي����ت. وقد قطع����ت �شوطا يف �ملر�ح����ل �لثالث 
م����ن عملية جرد وتنظيف و�إع����ادة تنظيم حو�ئج 
�خلز�ن����ة �لأ�شبوع����ي. وم�شادف����ة )�نزلق����ت م����ن 

�لكي�����ض �شورة ملونة �لتقط����ت لها يف ذ�ك"�لبلد 
�لبعي����د �لذي حت����ب".. كان����ت جال�ش����ة يف قارب 
جتذي����ف – �ض 7و8(. يف �ل�شورة تبدو ممتلئة 
باحلي����اة و�لأم����ل و�لتف����اوؤل. ل يب����دو ذل����ك على 
وجهها ح�شب ب����ل حتى على مالب�شه����ا �جلميلة. 
لك����ن �لآن مل يبق �أي �شيء. وم����ن خالل مر�جعة 
م�شائ����ر مف����رد�ت �ل�ش����ورة: �لف�شت����ان �لأخ�شر 
و�لأه����م  �ل�شغ����رة..  و�حلقيب����ة  و�ملعط����ف 
�ل�شخ�����ض �لذي ل تظهر منه �ش����وى كفه �ملم�شكة 
بال�شيج����ارة، يتاأكد لديها خ����و�ء عاملها �لر�هن.. 
وحقيق����ة �أن كل �ش����يء حمك����وم علي����ه بال����زو�ل: 
)تطلع����ت يف �مل����ر�آة تفت�ض عن �ملا�ش����ي، وهناك 
يف �مل����ر�آة ر�أت كفها �لأخ����رى تتعاون مع �لأوىل 
على متزيق �ل�شورة قطعا �شغرة.. ثم �أ�شغر.. 

فاأ�شغ����ر.. و�أ�شغ����ر. �نتهت من �ملرحل����ة �لر�بعة 
و�لأخ����رة لعملية �جل����رد �لأ�شبوعي للخز�نة – 
�ض 11(. �إنه جرد حمتويات خز�نة حياة خاوية 
��شتنفدت �شعاد�تها و�مت�����ض �لزمن حمتوياتها 

�لناب�شة بال رحمة.
ب – ق�شة"�ل�شج����ادة �ل�شغ����رة": تتح����دث عن 
�لوج����ود.  مم�شوخ����ة  �لإر�دة،  م�شحوق����ة  فت����اة 
تعاه����د نف�شه����ا عل����ى �أن ل تع����ود �إىل بي����ت عمها 
وزوجت����ه �للذي����ن ي�شتغالنها، و�أن حتق����ق ذ�تها 
كما تري����د. لقد ��شتب����دت زوجة عمه����ا بكل �شيء 

بع����د وفاة �أمها و�نتقاله����ا للعي�ض مع عمها. حتى 
�ل�شجادة �ل�شغ����رة �لعائدة لأمها جعلتها مد��شا 
عند �لب����اب، وحني حاولت تغي����ر مكانها نهرتها 
زوج����ة عمه����ا. ويف رحلتها من بي����ت �بنة عمها، 
وخالتها و�شديقتها يتاأكد لديها �أن كل من حولها 
��شتغاللي����ون �أو يف �أب�ش����ط �لأح����و�ل �أناني����ون 
مكتف����ون بحالهم �أو منافق����ون ميالئون �لتظاهر 
بال�شع����ادة، ول ي�شتطيع����ون �لإح�شا�����ض بهموم 
�لآخرين من خالل �لتعاط����ف �لإن�شاين �لعميق. 

يف �لنهاية تعود �شاغرة �إىل بيت عمها.

ج – ق�شة"�شباب"ه����ي لي�ش����ت حكاي����ة �ل�شباب 
�لفعل����ي �لكثي����ف �ل����ذي �أح����اط ببطلته����ا وجعلها 
تتي����ه عن بيتها يف �لبلد �لغريب �لذي تعي�ض فيه 
ولكنه����ا ق�شة �شباب �لغربة �ل����ذي يحيد مبد�رك 
�لفرد �لغريب وي�شو�ض �إدر�كاته. فقد ردت بحدة 
عل����ى دعوة �لرجل �لأ�شمر مل�شاه����دة فيلم �شوية، 
و�عترته����ا �إهانة لها ه����ي �مل�شلحة بقيم �ملجتمع 
�ل�شرق����ي �لذي �أتت منه. مل تفكر حلظة يف �أنه قد 
يكون وحي����د� مثلها ويبحث عن رفقة. مل ينق�شع 
�شب����اب ح�شا�شية �لغريب �ل����ذي لف وجودها �إل 
عندما تاهت ليال و�أ�شابها �لقلق ومتنت �أن جتد 
�أي �إن�ش����ان تكلمه حالها ح����ال �لرجل �لذي �شبت 

عليه غ�شبها قبل قليل.
د – يف ق�ش����ة "�ش����الة �ملائ����دة" تتع����رف "هناء" 
�ل�شغ����رة على زيف �حلي����اة و�ملجتمع وب�شمنه 
عائلته����ا، وظلمه����م لعمته����ا �لتي عا�ش����ت وماتت 
عان�ش����ا، تعتن����ي باأبناء �أخيها. وتق����ارن بني �أمها 
�لت����ي �أعطته����ا �حلياة كل �ش����يء فكان����ت ر��شية 
ع����ن �لل����ه و�شعارها"�لل����ه حمب����ة"، وب����ني عمتها 
�ملغ����دورة �لت����ي بخل����ت عليها �حلياة ب����كل �شيء 
و�ش����ار �شعارها �ملكتوم"�لله ل يريد �أن ير�ين". 
وتتذك����ر �أن عمتها مل تكن ت�شغ����ي ل�شالة �ملائدة 
يف حياته����ا. ت�شكر من ه����ي �ملحاطة باخل�شار�ت 
م����ن كل جانب ومل����اذ�؟. بع����د وفاة �لعم����ة تنفجر 
هن����اء يف وجه �أف����ر�د عائلتها: )ل����ن �أ�شلي معكم 
بع����د �لآن.. لن �أ�شلي لله وفاء لعمتي لأنه مل يزر 

غرفتها �أبد� – �ض 78(.
ه����� - يف ق�شة"ر�شال����ة �إىل جدتي"تعي����د �لقا�شة 
�لعر�قي"حيو�ن����ا  ك����ون  حمن����ة  �أذهانن����ا  �إىل 
فامل����ر�أة  لأر�شط����و.  �أ�ش����ال  �شيا�شيا"و�لو�ش����ف 
�ملغرتب����ة ته����رب م����ن �حل����ب و�لعالق����ات وكاأنها 
تقرتف �إثما كبر�، لأنه����ا منهمة باأو�شاع وطنها 
و�أمتها �ل�شيا�شية. وتنده�����ض فتاة �لبلد �لغريب 
�أن تلق����ي بنف�شه����ا �إىل  �أر�دت قب����ل قلي����ل  �لت����ي 
�لأر�ض كي حت�شل عل����ى �هتمام �أحد، من �لفتاة 
�ملغرتب����ة �لهارب����ة مم����ن يحبونه����ا. �إنه����ا �لبنية 
�ملع�شوبة �لتي جعلت �ملو�طن �ل�شيا�شي بال قلب 
معتق����د� �أن �لن�شغ����الت �حلبية تعي����ق م�شروعه 
�ل�شيا�ش����ي، نا�شيا �أن لب خ����ر�ب حياة �شعبه هو 
فقد�ن �لقدرة على �حلب لدى من يقودونه. كيف 
يهت����م �شيا�شي بال�شعب / �لعائل����ة �لأكر، ولي�ض 
لدي����ه عائلة �أ�شغ����ر يح����دب عليها؟. لك����ن م�شكلة 
�لإبد�ع وح�شنته �لكرى يف �لوقت نف�شه تتمثل 
و�ملاكر"لجنر�حاتن����ا  �خل����اّلق  يف"�لتخري����ج 
�ملخاتل����ة: تو��شل �لبطلة ر�شالته����ا �ملوجهة �إىل 
جدته����ا من مغرتبها و�لتي ��شتهل����ت بها ق�شتها: 
)و�شتنظرين يا جدتي يف عيني تنتظرين خر�. 
لي�ض يف عيني يا جدت����ي غر �لقلق. �لقلق �لذي 
ل تعرف����ني، و�ل�شف����ر يزي����د من����ه. لق����د رف�شته يا 
جدت����ي لأن����ه.. لأنه ل ياأرق.. �إن����ه ل يعرف معنى 
�لتوتر و�له����رب – �ض 140(. يف �أكرث من ق�شة 
حتاول ديزي �لإيح����اء �إلينا باأن �لإنهمام برتدي 
�حلال �لعام وب����الدة �لإن�شان يو�شل �إىل �لتوتر 
و�لقل����ق وحتى معاقرة �حلب����وب �ملهدئة، وبذلك 
م����ن حت�شيل �حلا�شل �أن يك����ون �ل�شيا�شي قلقا. 
ولكن �لتحليل �لنف�شي �لذي ل يعرف �ملهادنة يف 
�لغو�����ض لك�شف م����ا م�شكوت عنه ي����رى �أن �لفرد 
يتج����ه �إىل �ل�شيا�شة لأن����ه قلق وي����اأرق، ويعي�ض 
حتت �شغوط �لتوتر و�له����رب، لأنه مل يحل عقد 
�شبك����ة عالقاته باأطر�ف �ملثل����ث �لأوديبي. يتاأكد 
ذل����ك، ولكن ب�ش����ورة مر�وغ����ة يف �لق�شة �لأوىل 

من �ملجموعة �لثانية وهي ق�شة"عّمة رفيق":
2- جمموعة"�لبيت �لعربي �ل�شعيد":

�أن  �ل�شعيد«: هل ميكن  �لعربي  – ق�شة"�لبي����ت 
يك����ون �لإغ����رت�ب لذي����ذ�؟. يف هذه �لق�ش����ة تقدم 
دي����زي �لأم����ر �إجاب����ة فري����دة من خ����الل �شورة 
�ل�ش����ور  ويف   – �لو�قعي����ة  للحي����اة  مو�زي����ة 
�حلي����اة  ل�ش����ور  �ملو�زي����ة  �ملتخيل����ة  �لإبد�عي����ة 
�لفعلي����ة تكم����ن عظم����ة �لإبد�ع، فك����م جرمية قتل 

�أب مث����ل قت����ل �لأب كار�م����ازوف �شاهدناه����ا يف 
حياتن����ا خ�شو�شا يف ملحقاته����ا �لتف�شرية ومل 
ترجت����ف لها �أو�شال ل�شعورنا؟ –، وتتمثل هذه 
�ل�ش����ورة يف بطل����ة �لق�شة"وحي����دة"– و�أغل����ب 
ق�ش�����ض دي����زي حتك����ى ب�شم����ر �لغائ����ب، وق����د 
تكون هذه �آلي����ة لتعميق ه����وة �لتو�طوؤ �لنف�شي 
�مل�شّل����ل – �لت����ي تق����ف �لآن وحي����دة.. مغرتب����ة 
حت����ى ع����ن نف�شه����ا.. وعّم����ن حوله����ا.. ي�شت����ويل 
عليها �شع����ور مم�ض ب����اأن �ليوم كالأي����ام �لفائتة 
و�لأي����ام �لآتي����ة. خ����و�ء يف خ����و�ء يف خ����و�ء.. 
و�خل����و�ء يت�شاعد ويت�شع مع كل حماولة تقرب 
مع �أي �أمن����وذج ب�شري. ها ه����و زوجها يدعوها 
للحدي����ث م����ع زوج����ة �شديق����ه �لتقدم����ي �لتي ل 
ت�شتطي����ع �جللو�ض مع �لرج����ال لأنها حمجبة!!. 
زوج����ة منا�شل تقدمي ل تفق����ه �شيئا �شوى �أن �أم 
زوجها ر��شي����ة عنها!!. ويف حماول����ة ت�شافقية 
يجه�شه����ا �إنه����اك �لإر�دة حتاول"وحيدة"وه����و 
��ش����م بطلة �لق�شة - ولحظ رمزية �لإ�شم لإمر�أة 
غ����ر قادرة عل����ى �لتكيف م����ع �لو�ش����ط �ملري�ض، 
تعي�ض"وحيدة"رغ����م �أنه����ا حماط����ة مبجموعات 
م����ن �لب�شر؛ لكنه����م �لب�شر �ملهادن����ون �ملتخاذلون 
متزق����ني  ل  )مل  �شيفته����ا:  ت�ش����األ  �أن  حت����اول   -
عباءتك؟ �أتر�ك ولدت حمجبة؟ �أم تولدي عارية؟ 
�أيهم����ا �أقرب �إىل �لطبيعة؟: �لع����ري �أم �حلجاب؟ 
- �����ض 41(. �لبي����ت �لعربي �ل�شعي����د يف حقيقته 
لي�����ض �شعي����د� لأن����ه قائ����م عل����ى عالق����ات منافق����ة 
ومو�ق����ف تدلي�شية �نتهازية وفه����م �شديد �خلطاأ 
ل����دور �لإن�ش����ان يف �حلي����اة خ�شو�ش����ا �مل����ر�أة. 
ه����ذه �شيف����ة ج����اءت م����ع زوجه����ا ومعه����ا ولد�ن 
ويف بطنه����ا ثال����ث، وتركت يف �لبي����ت �شبعة!!. 
وه����ي و�ل�شيدة �لكبرة تنظ����ر�ن لأهمية �لكرثة 
يف �لإجن����اب، ووحي����دة تتمتم مع نف�شه����ا باآر�ء 
معاك�شة لكل ما يط����رح �أمامها. لكنها ل ت�شتطيع 
�إعالن �آر�ءها �جل�ش����ورة �جلريئة و�ل�شحيحة، 
لأن �لالئ����ي ي�شمعنه����ا �ش����وف يوؤول����ن �أقو�له����ا 
كدع����وة للفجور و�ل�شتهت����ار. �آر�وؤها فريدة ول 
نتوقع منها يف جمتمع �عتاد على قو�نني �لعيب 
و�لتبعية و�لتقلي����د �إىل �أن ت�شعر باأنها مرفو�شة 
فتزد�د عزلة عن �لآخري����ن، وتتعب �أع�شابها فال 
جت����د ما يعينه����ا غر �لأقر������ض �ملهدئة. ترى من 
يتحمل ر�أي����ا مثل هذ�: )قطع����ت �ل�شيدة �لكبرة 
�شالته����ا وج����اءت ت�شاه����م يف �حلدي����ث. رددت 
زوج����ة �لتقدمي كالمها ع����ن �إعجاب �م����ر�أة �لعم 
بها فطربت �ل�شيدة �لكبرة: ر�شى �لله من ر�شا 
�لو�لدي����ن. قالت وحيدة: و�لر�ش����ى عن �لنف�ض؟ 
وع����ادت يد�ها تعبث����ان ب�شعرها فتغلغ����ل �لهو�ء 
في����ه. – ه����ل ت�شل����ني؟ طبع����ا – ه����ل ت�شوم����ني؟ 
�شحك����ت  و�لآخ����رة.  �لدني����ا  ك�شب����ت   – طبع����ا 
وحي����دة ب�شوت ع����ال فا�شتد�رت �ملر�أت����ان �إليها. 
مل ت�شاأله����ا مَل ت�شح����ك؟ فال�شحك����ة �مل�شتنك����رة 
يهمل �أمره����ا. هذ� �نفع����ال �آين �شرعان ما يتلوه 
�شم����ت ر������ض. �شمع����ت نف�شها تق����ول: مل تك�شبا 

�لدني����ا ولن تك�شب����ا �لآخرة. �ل�ش����دق مع �لنف�ض 
ه����و �لدني����ا و�لآخ����رة، �لن�شج����ام – �����ض 42(. 
ه����ي �ل�شام����ور�ي �لرومان�ش����ي �لأخ����ر �إذ� جاز 
�لو�ش����ف يف حياة رتيبة قاتلة كلها رياء. وبيتها 
حمطة لوجبات م����ن �ملدعوي����ن �لرثثارين. ومع 
كل ح����و�ر بلي����د تعل����ق تعليقا جريئا م����ع نف�شها، 
وتالع����ب �شع����ر ر�أ�شه����ا باأ�شابعه����ا �إ�ش����ارة �إىل 
�لإكتف����اء �لرنج�ش����ي بال����ذ�ت �لأنثوي����ة �لباهرة 
�لتي ت�شتميت للحفاظ عليها من �أن تنطمر حتت 
ركام �لإعتياد و�مل�شاوم����ات �ملنافقة و�لإنحطاط 

باجل�شد �إىل درك �لإحتقار كماكنة حيو�نية. هي 
ل تتزي����ن ول تلب�ض �مل�شوغات.. يف حني ت�شبغ 
زوجة �لتقدمي وجهها بقناع ملون و�أ�شابع يدها 
مزنرة باخلو�مت �ملعباأة باأقذ�ر �لعمل �لبيتي. )ل 
وقت لديه����ا للنظافة. �شيدة بي����ت فا�شلة ي�شغلها 
�لعم����ل عن �لنظاف����ة. �لنظافة؟ ه����ي طاهرة تقوم 
بو�جباته����ا �لديني����ة، فاأين ع����د �لنظافة يف هذ�؟ 
بقي����ة ع�شتارية غر  – �����ض 42(. وحي����دة هي 
متوج����ة و�شط جم����وع �لن�شوة �لالت����ي يطاأطئن 
هاماته����ن ويباركن مهانته����ن يف ع�شر �حلرمي. 

ه����ي ��شتثناء يف �ل�ش����دق مع �ل����ذ�ت و�ل�شفافية 
�لآ�ش����رة يف زم����ن �لقاعدة فيه �لزي����ف و�ملر�وغة 
و�ملهادن����ات �ملاكرة. ما �لعمل؟ �حلل لدى وحيدة 
ه����و �أن تتوحد مع ذ�تها، وتن�شجم مع ج�شدها / 
�لأ�ش����ل / �لطبيعة / �خل�ش����ب / �لوجود.. ويف 
حم����ر�ب ه����ذ� �لتوحد �ملقد�����ض تتاأ�ش�����ض �لديانة 
�لأ�شل.. �لديانة �لع�شتارية.. ديانة �ملاء و�لرحم 
�لأمومي �حل����اين.. �لفردو�����ض �لأزيل.. وهناك 
تك����ون �ل�ش����الة �لروحي����ة �حلقيقي����ة.. وهن����اك 
ت�شتغن����ي وحيدة �لإلهة �ملتوح����دة يف رحم �ملاء 
عن �لدني����ا و�لآخرة: )فجاأة �نت����اب وحيدة فرح 
ط����اغ و�نتظ����رت ب�ش����ر ناف����د ف����ر�غ �لبي����ت... 
�أغلق����ت �لب����اب بامل����زلج م����ن �لد�خ����ل و��شتلقت 
عل����ى �أول مقع����د �شادفت����ه. رم����ت ف����ردة �حلذ�ء. 
ودفع����ت بالأخ����رى بعي����د�. قام����ت �إىل �لناف����ذة. 
و�لأخري����ات  �لثاني����ة  و�إىل  �شتائره����ا،  �أ�شدل����ت 
كذلك، و�أ�شاءت �لن����ور. نزعت جو�ربها وم�شت 
حافي����ة. فتح����ت �أزر�ر ثوبه����ا، وتركت����ه يت�شاقط 
عنها. �ش����ارت يف �أرجاء �لبي����ت غرفة بعد غرفة. 
ت�شم����ع �ش����وت �ل�شم����ت. �أ�شغ����ت �إىل �جلدر�ن 
�لعاري����ة، وركزت عينيها على �لكر��شي �لفارغة. 
دخلت �حلمام فتحت �لدو�����ض وحنفية �حلو�ض 
و��شتلق����ت فيه. رذ�ذ �مل����اء يت�شاقط عليها، و�ملاء 
يعلو.. يغطيها.. ومن غناء �ملاء و�شلتها �ل�شالة 

47و48(. – �ض 
ومتع���ن �لكاتب���ة يف رف���ع �لغط���اء ع���ن �لآف���ات 
�ل�شرطاني���ة �لت���ي تت���اآكل ركائ���ز �لبي���ت �لعربي 
�ل�شعي���د ومت�شخ وجود �أفر�ده كما هو �حلال يف 

ق�ش�ض:"
�لق���ادم �جلديد"حي���ث ت�شي���ع حي���اة وم�شتقب���ل 
�لبن���ت �لكبرة بال رحمة ب�شبب �إن�شغال �لأبوين 
بالتكثر"�لأرنبي"�ل���ذي تق���ع م�شوؤولي���ة �إعالته 
على كاهلها )هي �مل�شتغل���ة تاأتي بالعلف �ليومي 
له���ا ولالآخري���ن – ����ض 29(. ورغ���م ذل���ك يو�فق 
�لأب على خطب���ة �أختها �ل�شغرى خالفا للمعاير 
�لإجتماعي���ة �ملرعي���ة �لت���ي يتالع���ب به���ا دعاتها 

�ملنافقون ح�شب �أهو�ئهم وم�شاحلهم.
وكذل���ك يف ق�ش���ة )وف���اة دودة( �لت���ي تقي���م فيها 
�لقا�ش���ة مقابل���ة رمزي���ة ر�ئعة ب���ني مع�شلة نبتة 
�لبي���ت �لت���ي ب���د�أت حتت�ش���ر بفع���ل دودة كان���ت 
تق�شمها، وبني حمنة �إبن���ة �لعائلة �لتي تزوجت 
و�غرتبت وتعاين �لأمرين من معاملة �أم زوجها. 
كل ذلك يتم عر حركات متو�زية بني �لدودة �لتي 
تع���ود بعد قتلها لتلته���م �أور�ق �لنبتة �خل�شر�ء، 
ور�شائل �لبنت �ملتك���ررة �لتي تخر عائلتها فيها 
باأن ل حل ملع�شلتها و�أنها يف طريقها �إىل �لهالك. 
دودت���ان.. ل فرق بينهما حتى ل���و كانت �لأخرى 
ق���د نفخ �لل���ه فيها من روحه لالأ�ش���ف. ويف نهاية 
عدو�ني���ة مت�شفية ترتاح �لعائلة م���ن هم �ملر�قبة 
وح�ش���رة �لإحب���اط عندم���ا تقتل���ه �لنبت���ة نهائيا، 
مثلم���ا ترت���اح �لبنت مب���وت �أم زوجه���ا )�شطعت 
�ل�شم�ض على �ل�شرف���ة، وملعت �ملزروعات �لرّيانة 
مزهوة بن�شارتها، و�لزهور �مللونة ترفع �أعناقها 
�شاكرة – �ض 57(. ويف ق�شة )كان وكان وكان( 
تلتق���ط م���اأزق بطلته���ا م���ع حبيبه���ا �ل���ذي يربك 
عالقتهما حد �لقطيعة ب�شبب �شبابية �أفعاله �لتي 
�ألهب���ت �ل�شكوك يف نف�شها. وعل���ى �مل�شار �ملكمل 
– �لغرب���ة يف �خل���ارج، خ���ارج �لوطن – تقّلب 
�لقا�ش���ة، وباقت���د�ر، ه���ذه �ملحنة عل���ى وجوهها 
�ملختلف���ة يف ق�ش�ض:"�ل�شع���ر �مل�شتعار«،"بي���ت 

ر�بع"و«مفتاح �لباب �حلديدي«.
يف �خلت���ام �أق���ول �أن���ه �شحي���ح �أن �ملبدعة ديزي 
�لأم���ر ق���د كتب���ت ن�شو�شه���ا ه���ذه ع���ن جتارب 
ق���د تك���ون عا�شته���ا �شخ�شي���ا، �أو عاي�شته���ا، �أو 
�بتكرته���ا، �إل �أنها قدمت ن�شو�ش���ا تعد �أمنوذجا 
يف كتابة ما �أ�شميت���ه من قبل"�لب�شاطة �ملركبة". 
وهي يف هذه �لن�شو����ض تقدم – وقبل �أكرث من 
�أربعني عام���ا - و�شفات نف�شية ق�ش�شية عالجية 
لنا.. نحن �ملُعذبني يف �أر�ض �لغربة و�لإغرت�ب.

بمناسبة رحيلها غريبة.. 

ديزي األمير كتبت عن غربتنا 
قبل أربعين عاما

مبكر وشاس��ع األص��داء ه��م الغربة واالغ��راب الذي 

س��يطر عىل املجموعتني القصصيت��ني األوليني يف حياة 

املبدع��ة العراقية"ديزي األم��ر". فمن الناحي��ة الزمنية 

ص��درت املجموع��ة األوىل للكاتبة"البل��د البعي��د الذي 

تحب"ع��ام 1969 – وأعي��د طبعه��ا مل��رة الثانية يف عام 

1979. أم��ا املجموعة الثانية"البيت العريب الس��عيد"فقد 

صدرت عام 1975وأعيد طبعه��ا للمرة الثالثة عام 1979. 

أما من ناحية سعة الهم وسيطرته عىل انشغاالت الكاتبة، 

فيكفينا القول أن املجموعة األوىل قد ضمت تسع قصص 

من مجموع ثالث ع��رة قصة، ثم تصاعد هذا الهم يف 

املجموع��ة الثانية ليكون املوضوع��ة املركزية يف عر 

قصص من مجموع اثنتى عرة قصة!!.

د. حسين سرمك حسن



6

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4334( 
السنة السادسة 
عشرة - الخميس 

)20( كانون االول 
2018

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

االخراج الفني: خالد خضير

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 
عل��ي حس��ين

سكرتير التحرير
رفعة عبد الرزاق

WWW. almadasupplements.com

7

م�����ح�����م�����د ح����ج����ي����ري 

كاتبة عا�صت بعيدا عن ال�صخبع��������������������واد ع����ل����ي

كانت ديزي �لأمر من �أبرز �أ�شماء جيل �ل�شتينات 
يف �لق�ش���ة �لعر�قي���ة، يحم���ل �شوته���ا �لأنث���وي، 
بنرت���ه �خلافت���ة، قلق���ا �إن�شاني���ا عميق���ا وملتب�شا 
وم�شحور�، ينفتح على وجع �لإن�شان وهو يو�جه 

�أزمة وجوده وج�شده و�غرت�به وحريته.

دي���زي �لأمر، �لتي رحلت قب���ل �أيام، يف هيو�شنت 
بالولي���ات �ملتحدة �لأمركية، ع���ن عمر 83 عاما، 
�ش���ورة �شاحب���ة للمثق���ف �ل���ذي كان ينح���از �إىل 
ذ�ت���ه بعمق وبب�شاطة �ل���ذ�ت �لتي هر�شها �خلوف 
ورع���ب �لآخرين، بدء� م���ن �شلطة �مل���كان و�نتهاء 
ب�شلطة �لغرت�ب �لت���ي �شنعت لها منايف وغابات 

من �حلر�ئق �لد�خلية.

بني العراق وبريوت

ولدت ديزي �لأمر يف �لب�شرة لأب عر�قي ينحدر 
من �ملو�شل، هو �لطبيب مرز� �لأمر، و�أم لبنانية 
من �شه���ور �ل�شوير، وتلقت تعليمها �لبتد�ئي يف 
مدر�ش���ة �لبتاوين و�لثان���وي يف �ملدر�شة �ملركزية 

للبنات ببغد�د.

دي���زي �لأمر مل تكتب ك���ي جتعل �لرجال يغرمون 
بها ف�شارت ق�ش�شها ك�شوت فروز

بعد ح�شوله���ا على �شه���ادة �لبكالوريو�ض من د�ر 
�ملعلمني �لعالية، عام 1955، �شافرت �إىل بريطانيا 
للدر��شة يف جامعة كامريدج، وكتابة �أطروحتها 
عن �لأدب �لعربي، لكّن و�لدها رف�ض دفع �لر�شوم 
�لدر��شي���ة، �إث���ر ح�شوله���ا على �لدبل���وم يف �للغة 
�لإنكليزي���ة، فع���ادت �إىل �لعر�ق، وعمل���ت مدر�شة 
يف �إح���دى �ملد�ر����ض �لثانوية للبن���ات، ثم يف د�ر 

�ملعلم���ات بالب�شرة، ثم �نتقلت �إىل بروت وعملت 
�شكرترة لل�شفر �لعر�قي من عام 1964 حتى عام 
1969، ُرّقي���ت بعده���ا �إىل وظيف���ة م�شاعد �مللحق 
�ل�شح���ايف يف �ل�شف���ارة، فمدي���رة للمركز �لثقايف 
�لعر�قي يف بروت عندما �ندلعت �حلرب �لأهلية 
يف لبن���ان ع���ام 1975، وبقيت متار����ض عملها يف 
�ملرك���ز حت���ى �لجتي���اح �لإ�شر�ئيلي للبن���ان، عام 

1982، فعادت �إىل �لعر�ق.

كانت �لأمر يف �أثناء �إقامتها ببروت قد �رتبطت 
بعالقة مع �ل�شاعر خليل حاوي، و�أعلنا خطوبتهما، 
لكن �خلطوبة مل ت�شتم���ر طويال، فحدثت �لقطيعة 
بينهم���ا لأ�شباب عديدة منه���ا مز�ج حاوي �ملتقلب، 
وطباعه �لتي ل تع���رف �ل�شتقر�ر، فقد كان ثائر�، 
ناقما، متوتر�، �شديد �لت�شاوؤم، على حافة �لهاوية 
د�ئم���ا، وقي���ل �إنه كان يع���اين من �ل�ش���رع، و�أنهى 
حيات���ه منتحر� عندم���ا بلغ �لجتي���اح �لإ�شر�ئيلي 

�لعا�شمة بروت، لكن �نتحاره بقي لغز�.

مل تكن ديزي �لأمر تفكر، يف بد�ية ولعها بالأدب، 
يف �أنه���ا �شت�شب���ح ذ�ت يوم كاتبة ق�ش���ة معروفة، 
حتى وه���ي تخ���ط معاناتها عل���ى �ل���ورق لتتحّرر 
مم���ا ت�شع���ر به من �شغ���ط لي�ض �أقل���ه �فتقادها �إىل 
دفء وحن���ان �لأم �لتي رحلت باك���ر�، �أو ��شطهاد 
زوج���ة �أبيه���ا له���ا وحماولته���ا �لد�ئم���ة �لإ�شاءة 
�إليه���ا، ومن ث���م مو�جهتها �حلياة ب���كل حتدياتها. 
لك���ن موهبته���ا �لأدبي���ة تفّتحت يف من���اخ بروت 
�لثق���ايف، و�شرعان ما �أ�شبح���ت كاتبة ق�شة. ومع 
�شدور جمموعتها �لق�ش�شية �لأوىل"�لبلد �لبعيد 
�لذي حتب"فر�شت وجودها و�حرت�مها يف و�شط 
�أدب���ي بروتي كان من �أب���رز جنومه حينذ�ك نز�ر 
قباين وغ�شان كنف���اين وغرهما من رموز �ل�شعر 
و�لق�ش���ة. وكان���ت تقول ع���ن ب���روت، �لتي رعت 

موهبته���ا، وعّرفته���ا عل���ى ع���دد كب���ر م���ن �لأدباء 
و�لأ�شدقاء �لعرب،"�إنه���ا �ملدينة �لتي ت�شّيعك يف 

�لبحث عن �شر قلقها و�طمئنانها".

و��شل���ت �لأم���ر، بع���د ن�ش���ر جمموعته���ا �لأوىل، 
 7 فاأ�ش���درت  �شدي���د،  باإخال����ض  �لق�ش���ة  كتاب���ة 
جمامي���ع ق�ش�شي���ة خ���الل �لف���رتة م���ن 1969 �إىل 
 1996، منها"ث���م تع���ود �ملوجة"،"�لبي���ت �لعربي 
و�لكر�هي���ة"،  �حل���ب  دو�م���ة  �ل�شعي���د"،"يف 

و"جر�حة لتجميل �لزمن".

الكتابة بال �صخب

ق���ال �ل�شاعر �شعيد عق���ل يف �ل�شتينات عن �لقا�شة 
�لعر�قية"كلمات ديزي �لأمر ك�شوت فروز، �شيء 
من �لغيب ُيَحب. �شاحرة �لهنيهات �ل�شعيد�ت، وما 
ه���ّم �أنهن �أحيان���ا مثقالت بالكاآبة. م���ن �أين جتيء 
به���ذ� �لب���ث �لناعم �لفن���ي يف ع�شر �لق�ش���ة �ملو�ء 

و�لقر�ء �لذين يحبون �ل�شدم و�لق�شم؟".

�لعر�قي���ة ديزي �لأمر مل تكن تفك���ر �أنها �شت�شبح 
ذ�ت يوم كاتبة ق�شة معروفة بب�شمة خا�شة

دي���زي �لأمر مل تكن تفكر �أنه���ا �شت�شبح ذ�ت يوم 
كاتبة ق�شة معروفة بب�شمة خا�شة

وكتب���ت �لناق���دة فاطم���ة �ملح�شن عما ميّي���ز ن�شها 
�لق�ش�شي عن ن�شو����ض غرها من كاتبات �لق�شة 
�لعربي���ات �أنه"يختل���ف ع���ن ن�شو����ض �لن�شاء يف 
�خلم�شين���ات و�ل�شتين���ات وحت���ى �ل�شبعينات من 
�لق���رن �ملا�شي، فهي مل حتاول �أن تلفت �لأنظار �أو 
تثر �شخبا �أدبيا، وكانت بع�ض ق�ش�شها �ملرتبطة 
بامل���ر�أة وق�شاياه���ا، تنط���وي عل���ى �شخرية خفية 
من منطني م���ن �لن�شاء: �مل�شتعر�ش���ات �أج�شادهن 
وعو�طفهن، و�ملن�شغالت باأم���ور �ل�شيا�شة. كتبت 
زمانه���ا �لذي ناأت ع���ن �أوهامه، ورمب���ا �شبقته يف 
�لتخل�ض م���ن كلي�شيهات �ملوج���ات �لأدبية. تركت 
ب�شماتها �لرقيقة و�شوت عزلتها ووحدتها يرنان 
بعي���د�، يف كو�لي�ض �مل�شرح �لأدبي ل يف و�جهاته 

�لر�قة".
ور�أى �لناق���د �للبن���اين عفيف ف���ّر�ج �أن �لر�ئع يف 
ق�ش�ض ديزي �لأمر"ي���رز بر�ئحة فنية يف ر�شم 
عامل �لأحا�شي�ض �لد�خلية لل�شخ�شية، وح�شا�شية 
�شدي���دة �لرق���ة، تلتق���ط �أب�ش���ط موج���ات �ل�شعور 
�مل�شط���رب، وتلتق���ط �جلر����ض �خلاف���ت حل���زن ل 
يعلن ع���ن نف�شه �إّل لالأذن �لتي تاأل���ف �لهم�ض. �إننا 
ن�شم���ع يف ق�ش�شها هم����ض �ل�شو�قي ولي�ض هدير 
�ل�ش���اللت، ومفارقاته���ا �لدر�مية حت���دث �لرع�شة 

ولي�ض �لرتعا�ض �لعنيف".
ومل يجد فر�ج يف در��شاته عن"�لأدب �لن�شائي"�إّل 
�أن ي�شع ق�ش�ض �لأمر يف �ل�شياق �لذي يلتقط من 
خالل قر�ءته هو�ج����ض خافتة للمر�أة �لتي تن�شت 
�إىل �شوته���ا �لإن�ش���اين �لعمي���ق، �ل�ش���وت �ل���ذي 
يتحول �إىل جم�ّض لكت�ش���اف غمو�ض �لعامل �لذي 
يحوطها بكل حروبه وعنفه وكر�هيته، مثلما ي�شع 
�مل���ر�أة ذ�ته���ا بو�شفها ر�ئي���ة ��شتثنائية يف �شياق 
�شو�شيو-�إن�ش���اين تتل���ذذ بك�شوفاته���ا ومر�ئيه���ا 
للع���امل �ل���ذي ي�شاطرها لعب���ة �لنتظ���ار، �لنتظار 
�لذي يرتكه���ا م�شبوبة بال�شن���و�ت �ملهاجرة، �لتي 

ترتك رو�ئحها عند �لعتبات د�ئما.
�أم���ا دي���زي �لأم���ر نف�شها، فق���د و�شف���ت ق�ش�شها 
وحياته���ا بقولها"تتمي���ز ق�ش�شي ع���ن �شو�ها من 
�لكتابات �لن�شائية، بطريقتي �لتي ل حتوي غر�بة 
ول تث���ر �لعج���ب. كل �شيء يف حيات���ي وكتابتي 
طبيع���ي، مل �أكتب كي �أجعل �لرج���ال يغرمون بي، 
ورمبا كن���ت حمافظة ب�شبب تربيت���ي �لعر�قية، ل 
�أ�ش���ر م���ع رجل وح���دي �إل و�أتلفت، �أم���ر م�شحك 

�ألي�ض كذلك؟".

�عتدن����ا �أو �ألفنا �أن ميوت �لكّتاب �لعر�قي����ون يف �ملنايف )�شركون بول�ض، 
بلن����د �حليدري، �جلو�هري، �لبياتي، �آدم حامت، زها حديد...(، يف بروت 
����ة �لعر�قية، دي����زي �لأمر)*(، مل  �أو برل����ني �أو لن����دن. لك����ن �لكاتبة و�لقا�شّ
مت����ت يف �ملنف����ى �لأمركي فح�شب، ب����ل �أ�شيف �إليه �لن�شي����ان. فهي توفيت 
يف هيو�شنت يف 22 ت�شرين �لثاين �جلاري، ومل نعلم برحيلها �إل بعد �أيام، 

من �أحدى �ل�شحف �للبنانية... 
�لقا�شة �لتي ولدت يف �لعر�ق 1935 لأب عر�قي هو �لطبيب مرز� �لأمر، 
و�أّم لبناني����ة م����ن �شه����ور �ل�شوي����ر ه����ي ود�د تب�ش����ر�ين، تخرج����ت يف د�ر 
�ملعلم����ني �لعليا يف جامعة بغ����د�د ونالت �جازة يف �للغ����ة �لعربية و�آد�بها، 
ومار�ش����ت بعدها �لتدري�ض حيث �ألهمت �لكثر�ت م����ن طالباتها، وحّفزتهن 
لتطوي����ر �أد�ئه����ن �لأدبي و�ل�شع����ري و�لثقايف. نالت �شه����ادة �للي�شان�ض يف 
�للغ����ة �لعربية و�آد�بها �لعام 1955، كما نال����ت �لدبلوم يف �للغة �لإنكليزية 
من جامعة كامردج يف بريطانيا.  عملت بعد تخرجها، يف �لتعليم، فدّر�شت 
ع�ش����ر �شنو�ت يف �إحدى �ملد�ر�����ض �لإعد�دية للبنات، ث����م يف د�ر �ملعلمات؛ 
بالب�ش����رة. يف �لع����ام 1962، ن�ش����رت �أول ق�شة يف ب����روت ولقت حما�ض 
�لقر�ء و�لنقاد، وملا �نتقلت �إىل �لعا�شمة �للبنانية بد�أت �لعمل يف �ل�شفارة 
�لعر�قية من �لعام 1964 حتى �لعام 1969، ثم معاونة للم�شت�شار �ل�شحايف 
يف �ل�شف����ارة �لعر�قية، فمديرة للمركز �لثقايف �لعر�قي يف بروت. وكانت 
ن�ش����رت �لع����ام 1964 �أول جمموعة لها"�لبلد �لبعيد �ل����ذي حتب«. �لعنو�ن 
يحم����ل معنى �لذكريات و�حلنني، �ملوزع �ملبع����رث على �لأماكن �لتي عرفتها 
د�خل �لعر�ق وخارجه، وعدم �ل�شتقر�ر ذ�ك �أعطاها �لز�د �ملعريف. تعرفت 
خالل زيارتها لأ�شرة و�لدتها، يف �شهور �ل�شوير، على �ل�شاعر خليل حاوي 
)1925 � 1982( وتط����ورت �ملعرف����ة �إىل �شد�قة فاإع����الن خطوبة. لكن هذه 
�خلطوبة مل ت�شتمر طوياًل لأ�شباب �شحية �أملّت بخليل، فتزوجت ديزي يف 
ما بعد من حبيب �شادق، رئي�ض �ملجل�ض �لثقايف للبنان �جلنوبي، يف وقت 
كان����ت تريد �لتخل�ض من زوج����ة �أبيها �لظاملة �لتي ذ�ق����ت منها �لأمّرين، ثم 

ح�شل �لطالق يف �لعام 1975 بعد مرور �شنتني على زو�جها منه. 
بعد �نتحار خليل حاوي �لعام 1982، غد�ة �لجتياح �ل�شر�ئيلي لبروت، 
ك���رث �لكالم حول �شب���ب �نتحاره. كتبت ديزي �لأم���ر �إن خليل كان يعاين 
مر�ض"�ل�شرع«. بع�ض �لأهل و�لأقارب كانو� يقولون �إن ورمًا يف �لر�أ�ض 
كان يوقعه يف حالت من �لتوتر و�لأمل، وكان من �ل�شعب �إز�لته بجر�حة. 
ويف �أو�خر �لثمانينات ن�شرت ديزي ر�شائله �إليها يف كتاب"خليل حاوي، 
ر�شائ���ل �حل���ب و�حلي���اة«، لكن بت�ش���رف. فهي حذف���ت ��شمه���ا وكل ما دّل 
عليه���ا، و�لكلمات �لتي مل تُرق لها،"�شارب���ة �لأمانة �لأدبية عر�ض �حلائط 
لالعتب���ار�ت �ملعروف���ة غ���ر �ملررة"ح�شبما كتبت م���ودي بيطار يف جملة 
)�لناق���د- يولي���و 1988(... عّر �شقي���ق �ل�شاعر، �لناقد �يلي���ا حاوي، عن 
��شتيائه م���ن �لطريقة �لتي ن�شرت بها �لر�شائل، وهدد حينها بن�شر ر�شائل 
كتبته���ا ه���ي لل�شاعر. ردت ديزي عل���ى منتقديها باأنها ن�ش���رت �لر�شائل من 
قبيل"خدم���ة �لباحثني �لذي���ن هم بحاجة �ىل مر�جع عن���د در��شتهم حلياة 
�ل�شاع���ر، لذل���ك مل يك���ن مهمًا من هي �لت���ي كتب لها، بل �ملهم م���ا كتبه هو«. 
�أح���د �لكّت���اب �أّلف ق�شة من بن���ات خياله حول هذه �لعالق���ة، ميكن و�شفها 
بالق�ش���ة �ل�شف���ر�ء و�له���دف منها جم���رد �لثارة...و�لأرج���ح �أن �لر�شائل 
�شغل���ت �لر�أي �لع���ام �أكرث من ق�ش�ض ديزي و�أكرث م���ن �شعر خليل حاوي. 
فهناك �ندفاع وف�شول من �لباحثني ملعرفة �أ�شر�ر �لعالقة، وهي يف �لو�قع 
عالق���ة حب فا�شلة مثل �أي عالقة بني �أديبني، مل تنته �إىل �لزو�ج. ومع ذلك 
و�شعت جمموعة كبرة من �ملقالت، ديزي، يف �أ�شر هذ� �حلب وتفا�شيله 

�ململة...
يف �جلان���ب �لأدب���ي، ورغ���م بري���ق ��ش���م دي���زي، كان���ت ق�ش�شه���ا خافتة. 
�شّرح���ت كثرً� �أنها �شد �لإباحيات، تكتب ذ�تها، و�ن�شغالتها بالتفا�شيل، 
و�ليوميات بلغة هادئ���ة، �إىل حّد �أن"تبدو وكاأنها غر معنية بكل �ل�شخب 
�ل���ذي ي�شنع���ه �لآخ���رون حولها«، تق���ول يف جمل���ة )�لآد�ب، �لع���دد 11 - 
1992(:"كن���ت ناجح���ة خ���ارج �لبيت، �أم���ا د�خل���ه فلقد فق���دت �لإح�شا�ض 
بالطمانين���ة �إلي���ه بعد فق���د�ن �أمي وزو�ج �أب���ي و�أنا على مقاع���د �لدر��شة، 

فت�ش���ّردت �لعائل���ة و�ش���ار كل يف م���كان، و�أن���ا �أ�شكن فرت�ت هن���ا وفرت�ت 
هن���اك معهم، �شارت �لوحدة �شديقتي، وبفعل �إر�دّي حاولُت �إبعاد �حل�ّض 
بالغرب���ة عن نف�شي. لذلك ف���اإن طابع �حلزن و��شح يف كل ما كتبت. نف�شي 
مل يلتق���ط ر�د�ره���ا �إل �حلزن، لكن هذ� مل يك���ن ت�شاوؤمًا...«. ويقول عفيف 
ف���ر�ج يف جمال �آخر"�إن �لر�ئع يف ق�ش�ض ديزي �لأمر يرز بر�ئحة فنية 
يف ر�شم عامل �لأحا�شي�ض �لد�خلي���ة لل�شخ�شية، وح�شا�شية �شديدة �لرقة، 
تلتق���ط �ب�شط موجات �ل�شعور �مل�شطرب، وتلتقط �جلر�ض �خلافت حلزن 
ل يعل���ن ع���ن نف�شه �إّل ل���الأذن �لتي تاأل���ف �لهم�ض، �إننا ن�شم���ع يف ق�ش�شها 
هم����ض �ل�شو�ق���ي ولي����ض هدي���ر �ل�ش���اللت، ومفارقاته���ا �لدر�مية حتدث 

�لرع�شة ولي�ض �لرتعا�ض �لعنيف«.
ومل تن���ج �لأديب���ة �لعر�قي���ة م���ن تقريظ���ات �ل�شاع���ر �شعي���د عق���ل، فق���ال 
عنها:"كلم���ات ديزي �لأمر ك�شوت فروز، �شيء من �لغيب ُيَحب. �شاحرة 
�لهنيهات �ل�شعيد�ت، وما ه���ّم �أنهن �أحيانًا مثقالت بالكاآبة. من �أين جتيء 
به���ذ� �لب���ث �لناعم �لفن���ي يف ع�شر �لق�شة �مل���و�ء و�لق���ر�ء �لذين يحبون 
�ل�ش���دم و�لق�ش���م؟«... ودي���زي �لت���ي كانت تكت���ب مذكر�ته���ا يف �شنو�تها 
�لأخرة، مل نعرف م�شر هذه �ملذكر�ت، وهي �لوحيدة �لتي �أ�شمتها نازك 
�ملالئك���ة يف مذكر�تها"�شديقتي«، مع �لتذكر ب���اأن هناك ت�شابهًا بني نهاية 
���ة ونهاية �ل�شاعرة �لتي تقول:"هل كنت �شديقتها حقًا؟ كنت �أ�شاألها  �لقا�شّ
فتق���ول: ل�شت �شديقتها بهذ� �ملعنى، ب���ل �شديقة �أختها �لأ�شغر، فهي �أكر 
من���ي �شّن���ًا، و�أكرث ثقافة ون�شج���ًا. كنت يف �ل�شف �لأول م���ن د�ر �ملعلمني 
�لعالية، وكانت هي يف �ل�شف �ملنتهي، لكني لن �أن�شى جل�شاتها و�أحاديثها 
ور�شائلها. �مر�أة �شريحة، ونظرتها �إىل �حلياة عميقة، ت�شعرك د�ئمًا باأنها 
�لرئي�شة، لها �شلطة خفية و�شاحرة علينا وعلى كل �ل�شديقات. كنت �أتطلع 
�ليها كمثال، و�لتقيها كثرً�، فقد ربطتنا �شد�قة عائلية، نتز�ور بحكم هذ� 

�لتقارب، لكنها رحلت �إىل �لقاهرة، ومل تعد«.
ودي���زي �لتي كانت تقول ع���ن بروت«�إنها �ملدينة �لتي ت�شّيعك يف �لبحث 
ع���ن �ش���ر قلقه���ا و�طمئنانها«، مل تق���ل لنا ود�ع���ًا يف هيو�ش���نت. رحلت بال 

�شجيج، كما ق�ش�شها. 
 

)*( آثارها األدبية
�أ�شدرت �لأديبة ديزي �لأمر �شبع جمموعات ق�ش�شية هي:

1- �لبلد �لبعيد �لذي حتب 1964. 
2- ثم تعود �ملوجة 1969.

3- �لبيت �لعربي �ل�شعيد 1975.
4- يف دو�مة �حلب و�لكر�هية 1979.

5- وعود للبيع 1981.
6- على لئحة �لنتظار 1988.

7- جر�حة لتجميل �لزمن 1996.  

رحيل القاصة ديزي األمير بعيدا عن 
البلد الذي تحب

رمبا لو كان لنا أن منّيز فرة 

أدبية عربية غاية يف االنفتاح 

والحركية والفاعلية سنقّر بأنها 

فرة الستينات والسبعينات من 

القرن املايض، التي شهدت 

خاصة بني بروت والقاهرة 

وبغداد، حراكا أدبيا استثنائيا 

متّيز مبحاوالت حثيثة للتجديد، 

وخاصة بروز أصوات نسائية 

غاية يف األهمية. مجتمع األدباء 

شهد حضورا نسويا ممّيزا، لكن 

ذلك مل يخل من مشاحنات 

ونضاالت خاضتها املرأة الكاتبة 

لفرض صوتها يف بيئة ذكورية 

بامتياز، ومن تلك التجارب 

تجربة القاصة العراقية ديزي 

األمر.

رحيل دي��زي األمير.. كاتبة الحزن 
وأسيرة الحب المبهم



ع����ل����ي ع����ب����د األم����ي����ر

ت���كاد �شرة �لقا�ش���ة و�لكاتب���ة �لعر�قية �لر�ئدة 
دي���زي �لأم���ر �لتي رحل���ت يف مدين���ة هيو�شنت 
�لأمركي���ة قب���ل �أي���ام ع���ن 83 عام���ًا، تت�شم���ن 
جو�نب مهمة من �شرة �حلد�ثة �لعر�قية ثقافيًا 
و�جتماعي���ًا، فهي تلقت در��شته���ا �لبتد�ئية يف 
مدر�شة �لبتاويني ببغد�د و�لإعد�دية و�لثانوية 
يف �ملدر�ش���ة �ملركزي���ة للبن���ات، ث���م دخل���ت د�ر 
�ملعلم���ني �لعالي���ة يف جامعة بغ���د�د، فنالت منها 
بكالوريو�ض �للغ���ة �لعربية و�آد�بها عام 1955، 
كما نالت �لدبلوم يف �للغة �لإنكليزية من جامعة 

كمردج �لريطانية �لعريقة.
م�شارها ه���ذ�، كان �نعكا�شا طبيعي���ا مل�شار دولة 
كان���ت ت�شع���ى نح���و �حلد�ث���ة، بع���د �أن ��شقطت 

�لأ�شو�ر �م���ام تعليم �لبنات وحتريرهن، بل يف 
دفعهن للعمل يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�لعامة، 
�لثان���وي،  �لتعلي���م  بع���د تخرجه���ا يف  فعلم���ت 
�ملد�ر����ض  �إح���دى  �شن���و�ت يف  ع�ش���ر  فدّر�ش���ت 
�لإعد�دية للبنات، ثم يف د�ر �ملعلمات، بالب�شرة. 
�إىل �ملوؤ�ش�ش���ة �لدبلوما�شي���ة  وحتول���ت لحق���ًا 
�لعر�قي���ة، فعمل���ت �شكرت���رة لل�شف���ر �لعر�قي 
يف ب���روت م���ن عام 1964 حتى ع���ام 1969 ثم 
معاون���ة للم�شت�ش���ار �ل�شحفي، فمدي���رة للمركز 

�لثقايف �لعر�قي يف بروت.
وم���ا �إن تعر�ض م�شار �حلد�ث���ة �لعر�قية للتعرث 
ت���ارة و�لتوقف ت���ارة �أخرى بدءً� م���ن �شتينيات 
�لق���رن �ملا�شي، تعر�شت دي���زي �لأمر �ملولودة 

ع���ام 1935 لأب عر�ق���ي 
م���رز�  �لطبي���ب  ه���و 
لبناني���ة  و�أّم  �لأم���ر، 
تب�ش���ر�ين،  ود�د  ه���ي 
نف�شي���ة  ع���رث�ت  �إىل 
تبددت  فقد  و�جتماعية، 
�أحالمه���ا بنهاية �شعيدة 
لق�ش���ة ح���ب جمعتها مع 
خليل  �للبن���اين  �ل�شاعر 
ح���اوي )�نتحر 1982(، 
ث���م ف�ش���ل زو�جه���ا م���ن 
�لأدي���ب حبي���ب �ش���ادق 
رئي����ض �ملجل�ض �لثقايف 
للبنان �جلنوبي، فهي مل 
جتد غر �ل�شغ���وط و�لأمل، بل �لتهديد و�خلطر 
�جلدي كم���ا يف عي�شها ببروت ط���و�ل �شنو�ت 

�حلرب �للبنانية.
تق���ول �ل�شاع���رة و�لنا�شطة �لعر�قي���ة يف جمال 
�حلريات و�لعم���ل �لإن�شاين، �أمل �جلبوري، �إن 
�لر�حلة �لأم���ر، كانت مثاًل رفيع���ًا على حيوية 
ثقافية و�جتماعي���ة للمر�أة �لعر�قي���ة، بعيدً� عن 
كل �أل���و�ن �لتع�شب و�لت�شدد و�لهويات �لفرعية 
�لقاتل���ة فقل���ة قليلة تع���رف �إن دي���زي �لأمر هي 

م�شيحية من �لب�شرة.
و�أو�شحت �جلبوري يف حديث �إىل موقع"�إرفع 
�شوت���ك"�إن �شاحب���ة كت���اب"يف دو�م���ة �حل���ب 
�ش���رة  ع���ر  ممي���زة  مكان���ًة  و�لكر�هية"نال���ت 
م���ن �لعم���ل �لثقايف و�لإن�ش���اين �لرفي���ع عر�قيًا 
وعربيًا، و"هو ما دفعني �إىل تنظيم حفل تكرمي 
لها بب���روت عام 2009 حني كن���ت �أتوىل �إد�رة 
مركز"دي���و�ن- ح���و�ر �ل�ش���رق و�لغ���رب«، وفيه 
ك�شفت �لأمر عن �إح�شا�ض باحلزن و�ملر�رة فقد 
باح���ت مب�شاعر �لأمل نتيج���ة �لن�شيان و�لإهمال 
�لر�شمي���ة  �ملوؤ�ش�ش���ات  م���ن  ب���ه  قوبل���ت  �ل���ذي 

�لعر�قية، رغم خدمتها �لطويلة للبالد«.
ت�شت���درك �جلب���وري"ل غريب �أن مي���وت �ملبدع 
�لعر�ق���ي غريبًا ومن�شيًا فق���د �شبق ديزي �لأمر 
كث���رون  غره���ا  هن���اك  و�شيك���ون  كث���رون، 

�أي�شا«.
للر�حل���ة  ق�ش�شي���ة  �أول جمموع���ة  كان���ت  و�إذ� 
دي���زي �لأمر حمل���ت عنو�ن"�لبل���د �لبعيد �لذي 
حتب"و�ش���درت �لع���ام 1964، فه���ي تبدو قبيل 
موته���ا وق���د تطابقت مع ذل���ك �لعن���و�ن، فبلدها 
�ل���ذي حتب قد �ش���ار بعيدً�، ومدينته���ا �لب�شرة 
�لتي �شهدت حيويته���ا �لثقافية و�لرتبوية وهي 

�شابة، قد �شارت بعيدة جدً�.

األديبة العراقية الرائدة ديزي األمير
 ترحل بعيدًا عن بالدها


