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ومن يع����رف نه����ى الرا�ض����ي )1941-2004( يعرف 
اأي جوه����ر نقي كان����ت متلك هذه الفنان����ة, واأي روح 
وهاجة. ولعل ذلك كان �ض����ر اجن����ذاب الكثريين اإليها 
م����ن �ضخ�ضي����ات فكرية وفني����ة عربية وعاملي����ة. هي, 
الت����ي جعلت من الف����ن م����اذًا لوجودها وم����راآة نقية 
ل�ضخ�ضيته����ا الفري����دة, كانت بحق ج�ض����رًا �ضالكًا بني 
العراق ال�ضاكن يف وجدانها, اإرثًا وح�ضارة و�ضعبا, 
وبني تراث ال�ضرق الذي وجدت فيه منوذجًا ُيحتذى, 
والغ����رب الذي اكت�ضبت منه علوم����ه وتقنياته الفنية.

اأم�ض����ت نه����ى طفولتها يف الهن����د, حي����ث كان والدها 
�ضف����ري العراق ل�ضن����وات طويلة, وتلق����ت تعليمها يف 
املدار�����س الإنكليزي����ة هناك قب����ل اأن تنتق����ل اإىل لندن 
وتكم����ل تعليمه����ا التخ�ض�ض����ي يف ف����ن اخل����زف, ث����م 

ت�ضتقر يف بغداد..
�ضاف����رت اإىل اأوروبا ع����ام 1958 لدرا�ضة فن اخلزف 
ودر�ض����ت اخل����زف يف مدر�ض����ة بي����ام �ض����اور للفن����ون 
ومعه����د ت�ضيل�ض����ي للفخاري����ات ثم اأنه����ت تعليمها يف 
اجلامع����ة الأمريكي����ة يف ب����ريوت 1961 - 1963 م 
وان�ضرف����ت خ����ال الف����رة 1971 - 1975 لاأعم����ال 
الفني����ة والتدري�����س يف بغ����داد واأقام����ت العدي����د م����ن 
املعار�����س ال�ضخ�ضية يف بغ����داد وعوا�ضم اأخرى يف 
الوطن العرب����ي ودول العامل..وقدعر�س اإنتاجها يف 
معر�����س الفنانني العرب عام 1962 يف مقر اجلمعية 
الإنكليزي����ة العربية بلن����دن كما عر�����س اإنتاجها �ضنة 

1964 يف قاعة ويرث يف برلني..
قاع����ة  يف  لل�ضريامي����ك  �ضخ�ضي����ا  معر�ض����ا  اأقام����ت 
الوا�ضط����ي عام  1965كم����ا اأقامت معر�ض����ا �ضخ�ضيا 
لإنتاجه����ا يف ال�ضريامي����ك يف قاع����ة جمعي����ة اله����ال 
الحمر.نف����ذت جداري����ة دعب����ول ال�ّضم����اك يف �ضاح����ة 
اأزيل����ت  الت����ي  الك����رى و�ض����ارع حيف����ا  الحتف����الت 
اأقام����ت معر�����س �ضخ�ض����ي يف قاع����ة  موؤخ����را..و    
الورفل����ي 1985ث����م اأقامت معر�س م�ض����رك )اربعة 

خزافني( يف قاعة الورفلي1986.
نه����ى الرا�ضي فنانة جتل����ت موهبتها يف فن اخلزف, 
وكان����ت خزاف����ة م����ن الط����راز الأول ب����ني اخلزاف����ني 
العراقيني والعرب لتكام����ل �ضنعتها, وطرافة الأفكار 
التي كانت ت�ضتوحيها من املوروث املحلي وت�ضوغها 

�ضياغة اأخاذة يف جمالها.
يف الهن����د تفتحت نهى على الراث الثقايف وال�ضعبي 
الهن����دي الغني, واإع����ادة اإنتاجه يف الف����ن. ن�ضاأت يف 

و�ض����ط ثق����ايف, وداأب����ت من����ذ �ضغرها عل����ى الت�ضال 
بالآث����ار العراقي����ة اأينما وج����دت يف متاح����ف العامل, 
وتوثق����ت �ضلتها يف ما بعد باأعمال التنقيب من خال 
مرافقته����ا ل�ضقيقتها عامل����ة الآثار املعروف����ة الدكتورة 
�ضلم����ى الرا�ض����ي. لق����د و�ضعه����ا ذل����ك الوع����ي املبك����ر 
بامل����وروث املحلي وال�ضرقي عل����ى الطريق ال�ضحيح 
للتمي����ز يف وق����ت كان����ت الأنظ����ار في����ه ل تتطل����ع اإل 

حل�ضارة الغرب
ويف درا�ضته����ا الفني����ة يف لن����دن متر�ض����ت نه����ى على 
ا�ضتخ����دام التقني����ات احلديثة واكت�ضب����ت اجلراأة يف 
الإبت����كار وحري����ة الط����رح. وظل����ت اأعماله����ا تفاج����ئ 
طرحه����ا,  بج����دة  معر�ضه����ا  اإىل  الوافدي����ن  جمه����ور 
وطراف����ة مو�ضوعاتها واإح�ضا�ضه����ا العايل باجلمال. 
غ����ري اأن نه����ى, ويف مطلع عقد الثمانين����ات من القرن 
املا�ض����ي, �ضحت ذات يوم لتتخذ ق����رارًا خطريًا �ضّكل 

منعطفًا هائًا يف حياتها الفنية.
ق����ررت اأن تتخلى عن فن اخل����زف مدركة اأنها و�ضلت 
اإىل نهاي����ة الطريق. وبكل ج����راأة تنازلت عن موقعها 
الري����ادي, لتع����ود ثانية اإىل اأول الطري����ق وتقف مثل 
تلمي����ذة مبتدئة تتهجى اأبجدية اللغ����ة الفنية, تتمرن 
عل����ى الر�ضم, وتتع����رف اإىل فنون اخل����ط وا�ضتخدام 
الزي����ت وتقنيات الت�ضوير. و�ضرعان ما وجدت �ضيئًا 

من �ضالتها يف فن احلفر والطباعة غرافيك..
الف����ن لدى نهى كان طريقة حياة, ف����ا تدخل م�ضمارًا 
اإل وكان����ت �ضخ�ضيتها تتحكم في����ه. يف فن الت�ضوير 
جلاأت نهى اإىل مو�ضوعات اأثرية اإىل نف�ضها: ت�ضوير 
النا�س املحيطني بها, والطبيعة التي تع�ضقها وتبتدع 
مفرداته����ا با�ضتيح����اء م����ن م�ضاه����د طبيعي����ة عراقية, 

وبروؤية تعيد اكت�ضاف امل�ضهد من ذاكرة خاقة.
وقادها ع�ضقها اإىل اأن ت�ضيد دارها و�ضط ب�ضتان غني 
باأ�ضج����ار النخيل والرتقال والن����ارجن والرمان, يف 
�ضم����ال بغداد. وه����ي الدار التي عاي�ض����ت فيها اأحداث 
ح����رب اخلليج الثاني����ة, و�ضجلت يف كتابه����ا ال�ضهري 
“يومي����ات بغ����داد” مف����ردات حي����اة يومي����ة يف اأدنى 

حالتها الإن�ضانية, حتت وطاأة احل�ضار والق�ضف..
اأنتج����ت نهى جمموعة اأعمال ت�ض����ور م�ضاهد متخيلة 
م����ن الطبيعة, و�ضورًا لأ�ضدق����اء تتمثلهم دائمًا داخل 
م�ضه����د طبيع����ي, فيه الكثري م����ن الطراف����ة, ومب�ضحة 
مقارب����ة للفن الفطري. وقد يح����ار الناقد يف ت�ضنيف 
ه����ذه الأعم����ال .. وتقوميه����ا, غ����ري اأن����ه ل يخ����رج اإل 
بقناع����ة واح����دة: تلك هي نهى الفنان����ة التي تعر عن 
�ضخ�ضيته����ا الفريدة من خال فنه����ا اأيا كانت و�ضيلته 
. واإذ اعت����ادت الفنان����ة التعب����ري بالأ�ض����كال املج�ضدة, 
ثاثي����ة الأبع����اد, ومتر�ض����ت عل����ى م�ضاحب����ة رحات 
ال�ضتك�ض����اف الآثاري����ة, ولم�ض����ت التاري����خ بيديه����ا, 
وقلب����ت اأحجاره, كانت قادرة عل����ى التو�ضل اإىل لغة 

بديلة ت�ضتنبط مفرداتها من الأر�س.
وحتقق له����ا ذلك من خ����ال ا�ضتخ����دام الأحجار التي 

بحث����ت عنه����ا يف بغ����داد وعم����ان وب����ريوت, اأو اأينما 
حل����ت يف عوا�ضم العامل. فانطلقت جتربتها اجلديدة 
يف ا�ضتخ����دام احلج����ر وتلوين����ه وتركيب����ه, و�ضق����ل 
�ضطوحه, واإ�ضفاء مامح ب�ضرية اأو غري ب�ضرية على 
مفردات����ه. يف هذه التجربة وجدت نهى نهجًا توافقيًا 
م����ا بني فن اخلزف وف����ن الر�ضم. بل ع����ادت ب�ضكل اأو 
باآخ����ر اإىل ا�ضتنطاق الطبيعة, واإعادة اإنتاجها بروؤية 
نابع����ة من اإح�ضا�ضه����ا بالنتماء اإليه����ا والتعامل معها 

تعامًا مفرطًا يف اإن�ضانيته.
لكنه����ا, وقب����ل تل����ك املرحل����ة كان����ت تو�ضل����ت اإىل لغة 
تعبريي����ة اأخ����رى وج����دت مفرداته����ا يف قط����ع الغيار 
التالف����ة لل�ضي����ارات, اأو م����ا ي�ضل اإىل يديه����ا من مواد 
معدني����ة مهملة كان����ت تلقاها على قارع����ة الطريق. اإذ 
اأوح����ت له����ا ه����ذه الأ�ضكال الت����ي قدمته����ا يف معر�س 
�ضخ�ض����ي يف بغداد اأول, ثم يف عم����ان لحقًا )“دارة 
الفن����ون”, �ضي����ف 1995(, ما ميكن اأن يك����ون قد اآل 
اإلي����ه حال �ضع����ب حما�ضر بني قب�ض����ة داخلية جبارة, 
وقب�ض����ة خارجية مل تق����م لاإن�ضاني����ة اأي اعتبار. لقد 
حت����ول العراقي����ون يف الداخ����ل اإىل اأ�ض����كال مفرغ����ة 
تالف����ة, ناهيك عن نظ����رة الفزع والأ�ض����ى املنبعثة من 

مامح كائنات يف م�ضرية احتجاجية �ضامتة .
وم����ع ا�ضتداد �ضنوات احل�ضار, وبع����د �ضدور كتابها 
ذائ����ع ال�ضي����ت “يومي����ات بغدادي����ة”, اخت����ارت نهى 
الإقامة يف بريوت, املدين����ة التي اأم�ضت فيها الفنانة 
بع�ض����ًا م����ن �ضن����وات �ضبابه����ا, تدر�����س ف����ن اخل����زف 
يف اجلامع����ة الأم����ري كي����ة, و�ضه����دت اأول معار�ضه����ا 
اخلزفي����ة, وراج ا�ضمه����ا يف ف�ضاءاته����ا الفني����ة قب����ل 
اأي م����كان اآخر. ويف ب����ريوت انطف����اأت �ضعلة روحها 

الوهاجة .
 األف����ت كتابه����ا )يومي����ات بغداد(..باللغ����ة الإنكليزية 
والذي يعتر من الكتب الت����ي حققت اأف�ضل املبيعات 
 .  1998 ع����ام  ال�ضاق����ي  دار  ع����ن  �ض����در  الع����امل  يف 
ويق����ع كتابه����ا يف ثاث����ة ف�ض����ول اأ�ضا�ضية..احل����رب 
ج����ّراء  علي����ه  تعل����ق  واحل�ضار..واملنفى..وال����ذي 
الهتمام ال����ذي قوبلت به طبعات الكتاب اأنني مهتمة 
بالكتابة..ول�ض����ت كاتب����ة لكن����ي تاأكدت م����ن اإ�ضابتي 
مكم����ن الأحا�ضي�����س حني اأع����دت قراءة م����ا كتبت بعد 
ن�ض����ره . وكان����ت قد ن�ض����رت يومياته����ا يف الغارديان 
اللندني����ة عام 1991)وم����ا زالت تن�ض����ر يومياتها عن 
احل����رب حتى وفاتها( كما تولت جملة الناقد اللندنية 

ن�ضر الرجمة العربية لليوميات .
ويف الف�ض����ل الأول الذي تبداأ كتابته مع اأول الق�ضف 
ع����ام 1991 تن�ضغل نه����ى يف و�ضف البيئ����ة املحيطة 
باملن����زل يف منطق����ة ال�ضلي����خ ق����رب الأعظمي����ة حيث 
كانت تعي�س كانت النخ����ات الوحيدات التي اأحببت 
حزين����ات ورمبا اك����ر رعبا من الق�ض����ف ..حتى اين 
اراهن مثل ن�ضاء منفو�ضات ال�ضعر.ثم وتوا�ضل ر�ضم 
عاقات النا�س ..وتعاونهم وتزاورهم خال الظرف 
ال�ضع����ب ..وتلق����ي ال�ض����وء عل����ى و�ضائ����ج ال�ض����ات 
احلميمة بني النا�س من الأ�ضدقاء والأقارب ..و�ضط 
جن����ون املوت الذي ا�ضتم����ر خم�ضة واربعني يوما من 

الق�ضف .
كن����ت اف�ض����ل ان لان����ام ..وكن����ت ارى �ضب����ح الأ�ضياء 
..او ظّلها يف �ضوء انقطاع املاء والكهرباء ..ونب�س 
احلياة اأي�ضا. وهي اإذ توا�ضل ر�ضد تفا�ضيل احلياة 
ترمي نظرها اىل كل طرف ..اىل كل احليوات ..حتى 
القطط وال����كاب واملخلوقات ال�ضغ����رية وهي تلوب 

يف ظل النار ..والقتل املفتوح كما تقول.
ويف ف�ض����ل احل�ضار تك����ون قد خباأت ا�ض����رار اوراق 
يومياته����ا لأنه����ا تريد ال�ضف����ر وهي تخ����اف انك�ضاف 
ا�ض����رار كتابتها التي اخذت منحى اآخر بعد ان رافقت 
فريق����ا تلفزيوني����ا امريكي����ا اىل م����دن عدي����دة حت����ت 
الق�ض����ف واىل مواق����ع الآثاري����ة مهم����ة ) كن����ت طوال 
الطري����ق ح����ول الب����اد اتاأّمل اخلراب ال����ذي �ضمل كل 
�ضيء من ح�ضارة بلغ عمرها �ضتة اآلف �ضنة ..مل اكن 
ابكي لكنني كنت انزف يف اعماقي (. ولأن يومياتها 
غالي����ة ..وقريب����ة اىل نف�ضه����ا وه����ي حري�ض����ة عل����ى 

ت�ضويرها عند �ضاحب املكتبة الذي يتمتع بثقتها .
فاأنه����ا ت�ضمع����ه يق����ول بع����د ان اذاع����ت الأمم املتحد ة 
ق����رارات العقوب����ات ..فيق����ول له����ا : لتقلق����ي كث����ريا 
..ان����ا ارى العراقي����ني جميع����ا يعان����ون م����ن احلاجة 
والأ�ض����ى لكن����ي اوؤكد لك انه����م �ضيبق����ون و�ضيحيون 
..و�ضاأبق����ى ان����ا اي�ضا وتعل����ق على طاق����ة البقاء لدى 
العراقي����ني الذين راأوا اه����وال على مدى القرون يوم 
كان����ت اجليو�س الغازي����ة تقبل من كل م����كان لتخرب 
امل����دن ومتح����و اآث����ار احل�ض����ارات كما فع����ل امليديون 
والأخمينيون ..وغريهم حتى جاء التتار ليبيدوا كل 
�ضيء يف الق����رن الثالث ع�ضر ) لكن العراقيني اطلقوا 
طاقة البقاء ..وعا�ضوا اىل اليوم لريوا حروبا اخرى 

ت�ضتهدف ح�ضارتهم( .
ويف ف�ض����ل املنفى..تكت����ب نه����ى الرا�ض����ي يومي����ات 
رحيله����ا وتنقله����ا من عا�ضم����ة اىل اخ����رى ..وتر�ضد 
الهواتف وح����وارات النا�س وقد تعاطف����وا مع الباد 
فيم����ا يقوم الطاغية بكل ماي����دمي �ضلطته حتى لو كان 
ذلك عل����ى ح�ضاب ال�ضعب وا�ضتق����راره ..وهي حتكي 
عن هجرة الع�ضرات ..واملئات والآلآف من العراقيني 
الذي����ن �ضادفته����م مثلما حتك����ي عن الأ�ضدق����اء الذين 
هاجروا وم�ضوا يبحثون عن خر ور�ضالة ومعلومة 
تطمئنه����م عل����ى بع�س م����ن غوائل الزم����ن والهجرات 
والأقا�ضي لدي �ضديق ذه����ب ل�ضراء اللحم من جزار 
قري����ب ..وهناك وجد رج����ا يقطع اللح����م بهدوء يف 
زاوي����ة املحل خلف الطاول����ة وعندما �ضاأل اجلزار من 
يك����ون قال له . ه����ذا جراح عراقي ومل يج����د مايعمله 
ب�ضبب البطاله غري ان يجرب حظه يف هذه املهنة!!!

وهي ترى ان حالة املهاجرين والهاربني من احلروب 
واحل����روب املقابلة ) �ضورة ل�ضت����ات العراقي يف كل 

مكان (..ثم تختتم قائلة:
ليجب على العراق����ي ان ي�ضقى طوال الوقت لاأتيان 
مب����ا يثب����ت كفاءته ..اذا كان يف ب����اده اما يف الغربة 
ف����ان علي����ه ان يفعل ذل����ك اآلف امل����رات ..وق����د تابعت 
نهى الرا�ضي كتابة اليوميات والر�ضائل واملعلومات 
وه����ي عل����ى ات�ضال بباده����ا يف املنف����ى ويف الداخل 
بحي����ث تك����ون كل طبعة م����ن كتابها مزي����دة ومنقحة 
..وحتت����وي الطبع����ة الرابعة الت����ي مل تظهر بعد على 
يوميات احلرب الأخرية التي ا�ضقطت النظام منذ ان 
وطاأت ارجل غارنر ار�س النا�ضرية واقام هناك عند 
اآثار اآور خيمة كبرية لينعقد اول موؤمتر عند موطىء 
ابراهيم اخلليل وهي تت�ضاءل ) ملاذا اختار غارنر هذا 
امل����كان ..الي�س من معنى دليل لإبراهيم جديد يحتل 
الع����راق اليوم ( ..وتقوم الغاردي����ان ومعهد درا�ضات 
احل����رب بن�ض����ر يوميات نه����ى الرا�ضي الت����ي خ�ضرنا 
فيه����ا الأن�ضانة ..واخلزافة والكاتبة التي يظل كتابها 
يوميات بغداد من اكر الكتب قربا اىل ال�ضجن الذي 
يحمل����ه العراق����ي يف احل�ضور ..والغي����اب يف الباد 

ويف املنايف .
توفي����ت نهى الرا�ض����ي ي����وم 31 اأغ�ضط�س 2004 يف 
ب����ريوت فيما كانت تهم بال�ضف����راىل اأ�ضبانيا حل�ضور 
حف����ل اإط����اق كتابه����ا بالأ�ضباني����ة وكان����ت تعاين من 
�ضرطان الدم .ختامًا لروحها ولفنها الرحمة والرفعة 
, تتج�ض����د ذكراها يف تلك الأبيات الرائعة لبن زريق 
البغدادي املتوفى ع����ام 420لكني وجدت بع�ضا منها 

وهي :

اأ�ضتودع الله يف بغداد يل قم�رًا
بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

ودعته وب�ودي اأن ت�ودع�ن�ي
روح احلياة واأن�ي ل اأودع�ه

وكم ت�ضبث بي يوم الرحيل �ضحى
واأدمعي م�ضته�ات واأدم�ع�ه

وكم ت�ضفع ف�ي اأن ل اأف�ارق�ه
ولل�ضرورة حال ل ت�ض�ف�ع�ه

ايمان البستاني

نهى الراضي...القمر الخزفي

رحلت عام 2004بعد صراع مع 
المرض الخبيث , جاء رحيلها 
بعد مرور أربعين يوماً على وفاة 
مواطنها الفنان إسماعيل الترك 
الذي صعقه المرض نفسه. وقبلها 
بأيام أحيا الوسط الفني في عّمان 
أربعينية الدكتور خالد القصاب, 
أحد جماعة الرواد وذاكرتهم 
الحّية, فيما لم تكد تمضي ستة 
أشهر على رحيل شيخ الفنانين 
شاكر حسن آل سعيد. فكأننا في 
حضرة موسم مأسوي, يحصد 
المبدعين العراقيين, فيما بالدهم 
تعيش أيّام تحّولها الصعبة  .
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و�ض���ف الناق���د الفل�ضطين���ي الراح���ل, ال���ذي تق���رب 
الذك���رى الأويل لوفات���ه, ادوارد �ضعي���د كت���اب الفنانة 
واملثال���ة, النحات���ة, العراقي���ة الراحل���ة نه���ى الرا�ضي 
)1941����� 2004( يومي���ات بغ���داد قائ���ا : بحث���ت يف 
الآون���ة الأخرية ع���ن كتب عن الع���راق تتعامل معه اأي 
الع���راق كبل���د حقيقي, ولي����س كم�ضكل���ة ا�ضراتيجية 
ووجدت كتاب���ا واحدا, يومي���ات بغ���داد, املمتاز, هذا 
املدي���ح م���ن الناقد الكبري ج���اء على الرغم م���ن الكاتبة 
الفنانة الراحلة التي توفيت يف 31 من ال�ضهر املا�ضي 
مل تنظر لنف�ضها ككاتبة بقدر ما تعاملت مع ان�ضغالتها 

اليومية.
ويومي���ات بغداد ال���ذي �ضدرت اأجزاء من���ه يف املجلة 
ع���ام  )ربي���ع  املعروف���ة غرانت���ا  الريطاني���ة  الأدبي���ة 
1992(, وترج���م بعد ذل���ك للغة الهولندي���ة. ويف عام 
1996 قامت برتيب الكتاب واإعداده حتى عام 1998 
يف لن���دن, واأع���ادت ترتيبه بع���د رحيلها ع���ن العراق, 
لن�ض���ر  الع���ودة م�ضتحيل���ة نظ���را  اأن  عندم���ا وج���دت 

الكتاب,وترجم لأكر من لغة الإيطالية, والأ�ضبانية. 
كان���ت الفنان���ة تعي����س يف بغداد عندم���ا اندلعت حرب 
لأنه���ا مل  بالده�ض���ة  ع���ام 1991, واأ�ضيب���ت  اخللي���ج 
تك���ن تتوقع احل���رب, فقد كان���ت تعتق���د اأن واحدا من 
الطرف���ني, ط���ريف ال�ض���راع �ضيراج���ع ع���ن موقفه اأو 
هك���ذا ظن���ت. وعرت الرا�ض���ي لحقا ع���ن غ�ضبها من 
احل���رب وفكرته���ا, لأن احل���رب لن حت���ل اأي م�ضكلة مل 

اأكن اأتوقع حدوث احلرب. 
 وبعد ثاثة اأيام من الق�ضف الأمريكي املتوا�ضل علي 
مدينته���ا بغداد, ب���داأت الرا�ض���ي بكتاب���ة يوميات عن 
الآين واحل���ايل يف بغ���داد اأثن���اء احل���رب, ويف داخل 
اليومي���ات الت���ي مل حتمل تواري���خ فقط اأرق���ام الأيام 

اليوم الأول.. الثاين.
 قدم���ت الرا�ض���ي بلغ���ة جميل���ة, حميمي���ة, غا�ضب���ة, 
�ضاخ���رة, مبا�ضرة يومياتها ع���ن املطر العنقودي الذي 
انه���ال عل���ي �ض���كان بغ���داد. ويف داخ���ل ه���ذه الكتابة 
اليومي���ة حاول���ت الرا�ض���ي ت�ضوي���ر حي���اة الف من 
البغدادي���ني الذي���ن �ضيفر����س عليهم التعام���ل مع هذا 
الواق���ع اليوم���ي, وموا�ضلته يف زم���ن احل�ضار الذي 
امت���د لعق���د اأو يزي���د , ومتابع���ة اآث���اره اجلدي���دة بعد 
الحت���ال الأمريكي الريطاين الكام���ل للعراق, وهذا 
الأخ���ري مل تكتب عن���ه الرا�ضي لأنها كان���ت تعي�س يف 
املنفى. تكتب الرا�ضي يف يومياتها عن حالة الفو�ضى 
الت���ي عم���ت بيتها, وه���ي الفنان���ة , حيث وج���د الأهل 
والأ�ضدقاء يف البيت نوعا من الأمان الذي مل يجدوه 
يف بيوته���م, فاحلرب على فظاعتها تنتج حالة من عدم 
الأم���ان, اإذا فر����س علي ال�ضخ����س متابع���ة تفا�ضيلها 
وحي���دا يف بيت���ه, اأو منزوي���ا يف جان���ب م���ن �ضقت���ه, 
اإ�ضاف���ة لذلك تق���ول الرا�ضي اإن جتم���ع الأهل يف بيت 

واحد, يوفر حا اقت�ضاديا جيدا ويوفر النفقات.  
وحت���ول بيته���ا يف حي ال�ضليخ , �ضم���ال بغداد اإىل ما 
ي�ضب���ه الن���زل اأو الفن���دق, مم���ا دعاها لت�ضميت���ه فندق 
ال�ضع���ادة, وهو ال�ضم ال���ذي اأطلقته علي اجلزء الأول 
م���ن يومياته���ا التي كتبت ب���ني كانون الث���اين )يناير( 
وحزيران )يوني���و( 1991. كاأّي كاتب يوثق للحا�ضر 
الآين, تكت���ب الرا�ض���ي عن اهتماماته���ا اليومية, فهي 
�ضحت م���ن النوم يف الي���وم الأول يف ال�ضاعة الثالثة 
�ضباح���ا, والداع���ي لهذا ال�ضح���و املبكر ه���و الق�ضف 
املتتايل الذي انهال عل���ي كل املدينة. وما ي�ضغل كاتبة 
اليومي���ات ه���و تداعي���ات الق�ضف والبح���ث يف الآثار 
وال���ردم والأ�ض���اك, هنا يف بي���ت والدتها حتطم جزء 
كبري م���ن النوافذ, يف بيتها انقط���ع التيار الكهربائي, 
انقطع خط الهاتف, احلمامات مل تعد ت�ضتغل. والأكر 
من ه���ذا فانقط���اع التيار يعن���ي تعفن كل امل���واد التي 
خزنه���ا ال�ضكان يف الثاجات للتغلب علي اأيام احلرب 

واحل�ض���ار, وهن���ا وج���دت الفنان���ة م�ضكل���ة, فه���ي اإن 
فتح���ت الثاجة, لتهوية امل���واد املكد�ضة فيها, ف�ضتوؤثر 
عل���ي فاعليتها يف امل�ضتقبل, وان تركت الثاجة مغلقة 

فهذا يعني تعفن املواد. 
تتح���دث الرا�ض���ي ب�ضخرية عن الواق���ع ولكنها ترحل 
يف خياله���ا بعي���دا ع���ن الواق���ع وتكتب اأحيان���ا كثرية 
ع���ن ال�ضيا�ضة الأمريكية, واإ�ضرائيل, فهي التي عا�ضت 
احلرب الأهلية يف لبن���ان تعرف جيدا موقع اإ�ضرائيل 
يف معادلة الأمل العربي وم�ضبباته, ففي مدخلها لليوم 
الثامن تكتب بنوع من الكاآبة عن عامل ل يلتفت ملعاناة 
العراق���ي الكاآب���ة حط���ت عل���ي حي���ث عرف���ت اإن العامل 
يكرهن���ا ب���ل ويف احلقيق���ة مبتهج لدمارن���ا. ولكن يف 
داخ���ل اليوميات هن���اك الكثري من امل�ضاع���ر الإن�ضانية 
اجلميل���ة, رغ���م انقط���اع امل���اء والكهرب���اء وتوا�ض���ل 
الق�ضف الأمريكي, وواب���ل القنابل, و�ضواريخ كروز 
و�ض���ام, و�ضوت مقاتات بي 52. ففي اليوم اخلام�س 
ال���ذي ح���ل في���ه عي���د ميادها تق���ول هال���ة قال���ت اإنها 
�ضتهدين���ي �ضطًا من امل���اء كهدية لعيد مي���ادي, فاملاء 
عزيز جدا يف ه���ذه اللحظة. وعن الو�ضع وال�ضرورة 
التي اقت�ضت �ضكان فندق ال�ضعادة لق�ضاء حاجتهم يف 
الب�ضت���ان املحي���ط يف البيت, تقول اإن ه���ذا يعني مده 

بال�ضماد الطبيعي.
ل تكتب الرا�ضي عن املكان الذي يعي�س حالة احلرب, 
بل يتجاوز ذل���ك للحديث عن كلبه���ا, ودراجة حفيدها 
وعمه���ا منذر بيك ال���ذي ركب الدراج���ة يف ممر البيت 
اخلارج���ي. وع���ن اث���ر �ض���وت الطائ���رات املحلقة يف 
�ضم���اء بغداد تقول الكاتبة الطيور هي املت�ضرر الأكر 
منه���ا فاأرواحها اجلميلة ل تتحمل هذا ال�ضوت الب�ضع 
ول الهت���زاز الناجم عن الق�ض���ف.. كل الطيور ماتت 
يف اأقفا�ضه���ا م���ن ال�ضدم���ة التي حتدثه���ا القنابل, اأما 
الطي���ور الطليق���ة فاإنها تق���وم بالتحليق ب���دون هدف 
وتقوم بح���ركات ل معني لها.. اآلف الطيور ماتت يف 
الب�ضت���ان.. اأما الطيور الناجية فهي تطري بدون هدف 

هنا وهناك.
لك���ن م���ا يجع���ل يومي���ات بغ���داد وثيق���ة حقيقي���ة عن 
ع���امل الع���راق اأثن���اء احل���رب, ه���ي اإ�ض���رار كاتبته���ا, 
وبال�ض���رورة العراقي���ني علي النج���اة والتطاول علي 
الق�ض���ف واحلرب, ففي مدخ���ل من مداخله���ا اليومية 
تت�ض���اءل عن اإمكاني���ة اندلع حرب نووي���ة, وت�ضيف 
قائل���ة ل اعتق���د اأن هن���اك خط���ر امل���وت, عل���ى الأق���ل 
بالن�ضب���ة يل, اعرف اإين �ضاأجن���و بطريقة اأو باأخرى, 
27 األ���ف غ���ارة جوي���ة علين���ا, هل ج���ن الع���امل. خلف 
هذا اخلوف واحل���زن, تكتب الرا�ضي ع���ن ال�ضائعات 
ونب�س ال�ض���وارع يف بغ���داد, ال�ضرقة الت���ي تزايدت, 

ونق�س ال�ضجائر, والكاز والوقود.
يف اليوميات تتذك���ر الرا�ضي حوارا جرى يف بغداد, 
متن���ت فيه ام���راأة اأن ير�ض���ل الله كارثة عل���ي اأمريكا.. 
وعندم���ا تدخل���ت واح���دة م���ن احلا�ض���رات وقالت اإن 
قريبها يف اأمريكا.. اأجابت املراأة فليذهب اإىل اجلحيم 

معها..

ت���راوح تعليق���ات/ يومي���ات الرا�ض���ي ب���ني الط���ول 
والق�ض���ر, يعتمد هذا علي حالته���ا النف�ضية, وو�ضعها 
ال�ضح���ي, فف���ي اأثناء احل���رب اأ�ضيبت بنزل���ة �ضدرية 
الكاتب���ة يف كتاب���ة  اقت�ض���اد  تركته���ا ت�ضع���ل. ولك���ن 
اليومي���ات قد يعود ل�ضبب اآخر, غري املر�س, اأو املزاج 
والإجه���اد, ول���ه عاقة بتح���ول احل���رب روتني يومي 
فالأي���ام فيها تت�ضاب���ه. يف اليوم اخلام����س والأربعني 
وه���و اآخ���ر ي���وم يف احل���رب/ الهزمية تق���ول انه كان 
اأط���ول وارهب يوم, حيث ق�ضف فيه الأمريكيون اآخر 
م���ا يف جعبتهم م���ن الأ�ضلحة والقناب���ل اجلبارة, لكي 
حت���رم العراقيني من اآخر ن�ضمة للهواء ظلت حتوم يف 

�ضماء بغداد املليئة بالدخان واخلراب.
تق���ول الرا�ض���ي ان ل ذن���ب للعراقي���ني يف م���ا ح���دث 
للكوي���ت لي����س لنا دور يف ما ح���دث يف الكويت, ومع 
ذل���ك ندفع ثمن الجتي���اح.. يف الوقت نف�ضه قادتنا يف 
اإحي���اء ويف حال���ة جيدة.. رمب���ا, ل.. ل نعرف.. نحن 
اأحي���اء.. وتكت���ب قائل���ة مثل بي���ر �ضي���ارز يف فيلمه 
احلفل )عام 1968(, يرف�س املوت ولكنه يتطاول مرة 

ومرة...حتى اجلرعة الأخرية.
بع���د ع���ام 1994, وا�ضل���ت الرا�ضي كتاب���ة مذاكرتها, 
حي���ث عادت اإليها بعد رحلة ق�ضرية للخارج. ويف هذا 
اجل���زء تكتب الرا�ضي عن ح���رب اأخرى, وكتابتها يف 
ه���ذه الأثناء ل حتمل وت���رية وكثافة يوميات احلرب, 
فالأي���ام هنا متفرق���ة, ولكنها ت�ضج���ل وتوثق للح�ضار 
ال���ذي فر����س على الع���راق بعد احل���رب. يومياتها عن 
العراقي���ني الذين حاولوا العودة لاأ�ضياء التي مزقتها 
احل���رب والتعام���ل م���ع احل�ضار كن���وع م���ن الروتني 
اليومي. ويف ه���ذا اجلزء تتحدث ع���ن اآثار احل�ضار, 
انت�ض���ار ح���الت ال�ضرط���ان يف الع���راق ب�ض���كل كبري. 
فهي تق���ول ان ن�ضب���ة العراقيني امل�ضاب���ني بال�ضرطان 
و�ضل���ت ايل 30 باملئ���ة, معظمهم من الأطف���ال, واأكر 
ح���الت ال�ضرط���ان ه���ي لوكيمي���ا. كما ت�ض���ري لرتفاع 
معدلت اجلرمي���ة, وارتفاع اأ�ضعار امل���واد الأ�ضا�ضية, 
وتراج���ع العمل���ة العراقي���ة الت���ي اأ�ضب���ح العراقي���ون 
يزنوه���ا بالكيل���و لأن الدين���ار العراق���ي مل يع���د له اأي 
قدرة �ضرائية. الافت يف هذه اليوميات اإنها م�ضغولة 
الأمريك���ي  الق�ض���ف  اأحدث���ه  ال���ذي  البيئ���ي  بالدم���ار 
عل���ي الع���راق. فاملياه ملوث���ة, واجلراذي���ن تنت�ضر مع 
الديدان وغريها من احل�ضرات التي تنتع�س يف اأكوام 
النفاي���ات, ومياه املجاري. نه���ي الرا�ضي ت�ضمن هذا 
اجلزء الكث���ري من احلكايات ع���ن ديكتاتورية النظام, 
والن���كات ال�ضاخ���رة من���ه. ال�ضائع���ات والأخبار. ومن 
الن���كات ال�ضاخ���رة من النظ���ام العراقي �ض���وؤال �ضدام 
لأع�ض���اء حكومت���ه, ك���م ال�ضاع���ة الآن, ف���رد اجلمي���ع, 

ال�ضاعة التي تريدها �ضيادتكم .
رغم هذه اللمحات ال�ضيا�ضية ال�ضاخرة اإل اأن الرا�ضي 
يف كل مذكراته���ا ف�ضل���ت الكتابة عن م���ا هو �ضخ�ضي 
وقريب وكانت بال�ضرورة ت�ضف واقعها وواقع الذين 
يعي�ض���ون حولها. وبني ه���ذه التفا�ضيل كانت تتحدث 
ع���ن ح�س الإهانة ال���ذي اأ�ضابها كعراقي���ة وعن رف�س 

العرب تعلم الدرو�س من ماآ�ضيهم وتفرقهم الدائم.
كما توثق حلياته���ا الجتماعية, ولق���اءات الأ�ضدقاء, 
معار�ضه���ا وجتربته���ا يف فن احل�ض���ار, ولقاءاتها مع 
ال�ضحافي���ني واملدافع���ني ع���ن البيئ���ة. ويق���دم الكتاب 
يف النهاي���ة �ض���ورة عن ان�ضغ���الت الفنان���ة الأخرية, 
الكتاب���ة, والركي���ز علي الر�ضم, اأكر م���ن ال�ضرياميك 
الت���ي  اللبناني���ة  العا�ضم���ة  ب���ريوت,  ايل  ورحيله���ا 
اتخذته���ا مرك���زا للتنق���ل, حي���ث �ضاف���رت لنيوي���ورك 
وعم���ان واليم���ن واأورب���ا ولن���دن واملك�ضي���ك قب���ل ان 

يقعدها املر�س وينهي حياتها احلافلة.
يومي���ات بغ���داد, مليء باللحظ���ات ال�ضارم���ة , ولكنه 
احتفال بال�ضر الإن�ضاين يف اعلي جتلياته, واحتفال 
اآخ���ر بالأ�ضياء ال�ضغ���رية التي ت�ضنع عامل���ا من الفرح 

داخل �ضماوات مليئة بالدخان و�ضوت الرعب.
ول���دت الرا�ض���ي يف بغ���داد ع���ام 1941, كان والده���ا 
حمم���د �ضلي���م الرا�ض���ي م���ن اأوائ���ل العراقي���ني الذين 
تلق���وا درا�ضته���م يف اأمري���كا. وعم���ل يف ف���رة احلكم 
امللكي �ضف���ريا للعراق يف اإي���ران )1947(, ويف الهند 
حت���ى عام 1958, وتلقت درا�ضته���ا يف مدر�ضة خا�ضة 
يف نيودله���ي و�ضيم���ا, كم���ا ادخله���ا والده���ا مدر�ضة 
خا�ضة يف الإ�ضكندرية لتح�ض���ني لغتها العربية, اأثناء 
اأزم���ة ال�ضوي�س. وبعد مت���وز )يوليو( 1958 وانهيار 
النظ���ام امللكي ع���اد والدها للعراق, فيم���ا ذهب اأولده 
الثاثة للدرا�ضة يف اخل���ارج, فقد اأ�ضبح �ضقيقها عباد 
معماريا, واأختها �ضلم���ى باحثة يف علم الآثار وعملت 
الكث���ري م���ن اج���ل احلف���اظ عل���ي ال���راث احل�ضاري 
اليمن���ي, اأما نه���ى فقد اختارت درا�ضة ف���ن ال�ضرياميك 
يف مدر�ضة بيام �ضو للفن يف لندن, كما عملت يف معهد 
ت�ضيل�ض���ي للفخاري���ات. وبع���د عودتها للع���راق اأخذت 
تقي���م املعار����س يف بغ���داد واخلارج. يف ع���ام 1969 
ق���ررت عائلته���ا الرحي���ل لب���ريوت. واأثن���اء وجوده���ا 
يف العا�ضم���ة اللبناني���ة اأكملت درا�ضته���ا يف اجلامعة 
الأمريكي���ة, ودر�ض���ت فيه���ا, فيم���ا وا�ضل���ت اأعماله���ا 
ومعار�ضه���ا يف فن ال�ضرياميك. ولك���ن اندلع احلرب 

الأهلية اللبنانية عام 1975 جعلها تعود للعراق .
بع���د ن�ضر يومياتها �ضافرت لب���ريوت ومل تعد اإليها اإل 
العام املا�ضي بعد انهيار النظام العراقي, حيث ق�ضت 
اأ�ضابي���ع مع والدته���ا املري�ضة والت���ي رف�ضت مغادرة 
بغداد, وو�ضفت الرا�ضي والدتها باأنها مثل �ضكارليت 
اوه���ارا يف رواية ذهب مع الري���ح لأنها عا�ضت الكثري 

من احلروب.
الع���راق املح���رر ول �ضادت���ه  ومل جت���د الرا�ض���ي يف 
الأمريكي���ني م���ا يف���رح حي���ث قال���ت يف ت�ضريح���ات 
لنيويورك تامي���ز اأمريكا تعي�س يف ق�ضرها العاجي.. 
تعودن���ا عل���ى النقاب���ات والث���ورات.. ويف الع���ادة 

الأفراد الذين يقومون بها ي�ضيطرون علي الدولة.
الجتاه���ات  متنوع���ة  الرا�ض���ي  كان���ت  كفنان���ة   
والهتمام���ات, حيث عر�ض���ت اأعمالها, م���ن �ضرياميك 
ويقتن���ي  الغ���رب,  ويف  العربي���ة  ال���دول  يف  ور�ض���م 
املتح���ف الريطاين عددا م���ن اأعمالها. يف الت�ضعينات 
من الق���رن املا�ضي اأقامت الرا�ض���ي معر�ضا يف عمان, 
ف���ن احل�ضار عر�ضت فيه اأعمال م�ضنوعة من اخلردة: 
اأخ�ض���اب, مر�ضوم���ة وعليه���ا رم���وز, وري����س. وقامت 
بعر����س ه���ذه الأعم���ال بع���د الغ���زو الع���ام املا�ض���ي. 
وكفنان���ة �ضاخرة, عندما �ضمح الرئي�س ال�ضابق �ضدام 
ح�ض���ني للمتخرجني با�ضترياد �ضي���ارات بدون جمارك 
,اخذ املثقف���ون ي�ضوقون املر�ضيد�س, فاأقامت الرا�ضي 
معر�ض���ا مل يك���ن فيه اإل �ضيئ���ان: ال�ضي���ارات وجم�ضم 
لدماغ اإن�ضاين بارز من �ضباك ال�ضيارات اأو معلق على 

علم.
توفي���ت الرا�ض���ي بعد معان���اة مع املر����س يف بريوت 
يف 31 اآب )اأغ�ضط����س( 2004 ودفن���ت يف غابة �ضرو, 
وقره���ا حم���اط باليا�ضم���ني والزه���ور الت���ي اأحبتها, 
حيث كان���ت ت�ضع كل يوم وردة عل���ي اأذنها, مهما كان 

احلال والو�ضع ..

القدس العربي 2004/9/8 

ادوارد سعيد: يوميات بغداد من أفضل الكتب عن ا لعراق
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يف خطوة لفت���ة, اأطلقت بلدية قرطبة يف ا�ضبانيا 
ا�ض���م الفنان���ة الت�ضكيلي���ة والكاتب���ة العراقية نهى 
الرا�ض���ي, عل���ى اأح���د �ضوارعها الرئي�ضي���ة تكرميًا 
لإبداعه���ا وموهبتها يف الفن والكتابة حيث يحمل 
 »Calle Pintora Nuha al Radi ال�ض�ارع ا�ض���م

ويقع �ضمال املدينة.
ول���دت الفنان���ة نه���ى الرا�ض���ي يف بغ���داد يف عام 
باإ�ضابته���ا  ع���ام 2004 متاأث���رة  1941 وتوفي���ت 
مبر����س ال�ضرطان وق���د كانت تتهي���اأ حينها لل�ضفر 
اإىل مدين���ة قرطب���ة حل�ضور حفل اإط���اق وتوقيع 
الن�ض���خ الأوىل من الرجم���ة الإ�ضبانية من كتابها 
) Baghdad Diaries ي�وم�ي����ات ب�غ�دادي�ة( اّل�ذي 
كانت قد كتبت���ه باللغة الإنكليزي���ة وحقق انت�ضارا 

وا�ضع���ا واحت���ل املواق���ع الأوىل يف قوائ���م الكتب 
الأك���ر مبيعًا وطبع عدة م���رات, كما متت ترجمته 
اإىل العدي���د م���ن اللغ���ات العاملي���ة و�ض���در باللغ���ة 

العربية عام 1998 .
وق���د عرف���ت الفنانة نه���ى الرا�ض���ي ب�ضغفه���ا بفن 
اخل���زف وتعتر واح���دة من خم�ض���ة اأ�ضماء لمعة 
تربعت على موقع الريادة والبتكار يف فن اخلزف 
وال�ضريامي���ك يف الع���راق يحركه���ا يف ذلك �ضغف 
طفويل باجلمال والأل���وان واملنمنمات واللم�ضات 
ال�ضرقية التي اختزنتها ذاكرتها اثناء جتوالها يف 
دول الع���امل منذ بواكري عمره���ا حني كانت مرافقة 
لوالده���ا الدبلوما�ضي الذي كان ينتقل من عا�ضمة 
اإىل اأخ���رى , وقد �ضافرت يف �ض���ن ال�ضابعة ع�ضرة 
اإىل بريطانيا لدرا�ضة فن اخلزف يف مدر�ضة )بيام 
�ض���اور( و)معه���د ت�ضيل�ض���ي للفخاري���ات( بلن���دن, 
ث���م اأكملت درا�ضته���ا ما بني عام���ي 1961 و1963 
يف اجل�امع���ة الأم�ريكي���ة بب���ريوت ب�عده���ا ع�ادت 
اإىل بغ���داد لتمار�س مهنة الت�دري����س وتتفرغ للفن 

والكتاب���ة وت�ضارك يف اأول معر����س اأقيم للفنانني 
الع���رب يف مقر اجلمعية الإنكليزية العربية بلندن 
يف بداي���ة ال�ضتينيات وقاع���ة بريت برلني قبل اأن 

تقيم معر�ضها ال�ضخ�ضي الأول يف قاعة الوا�ضطي 
يف بغداد عام 1965 .

عن مجلة سيدتي

فك����رت اأن اأكتب اإلي����ك بعد قراءة يوميات����ك عن بغداد 
ولكن ي����ا حل�ضرتي... فق����د رحل����ت ومل ي�ضعفني هذا 
الرحي����ل املفاج����ئ للكتابة اإلي����ك, لق����د اأختطفك املوت 
مثلم����ا اأُختط����َف الع����راق قراأت م����ا ب����ني ال�ضطور يف 
يوميات����ك ع����ن بغ����داد ف�ضعق����ت للحقائق الت����ي بقيت 
ا�ضتوقفتن����ي  اأ�ض����ًا,  املعط����وب  راأ�ض����ي  يف  ت����دوي 
كلمات����ك طويًا تلك الت����ي كم كنت اأمتن����ي اأن اأجد لها 
تف�ض����ريًا ي�ضاه����ي حقيقتها, ل اأدري م����ا الذي اأ�ضاب 
عفوي����ة الأ�ضياء ومن اأين يل الق����درة التي من خالها 

اأعي����ُد ترتيب الوطن كما كان م����ن قبل بعد اأن عبث به 
وبعره الرابرة اجل����دد. لاأ�ضف ال�ضديد لقد مّر هذا 
العم����ر �ضدى بع����د اأن اأدرك����ت متامًا اأن م����ا جري وما 
�ضيجري لحقًا ق����د حمل معه تلك الراكمات الفظيعة 
الت����ي اأفرزت الق�ضة التي �ضتق�ضم ظهر البعري بعد اأن 
اأعطب����ت روح����ه وجعلته ناف����ذ ال�ض����ر يف �ضحرائنا 

الربذية.
ي����ا �ضيدتي ال�ضومري����ة.... يتثائب الزم����ن ويتمطي, 
رمب����ا ال�ضفح����ة التي تتب����دل يف الوطن ه����ي �ضفحة 
الوفي����ات فاأر�����س الراحل����ني العراقي����ني تت�ض����ع حتى 
حتت����ل �ضفح����ات اأخري ويبق����ي امل����وت يزحف حتى 
ي����اأكل م����ن ال�ضفحات املج����اورة ورمب����ا �ضياأتي يومًا 
وه����و لي�س ببعي����د �ضن�ضطر علي دفع اإع����ان انتقالنا 
ايل رحمت����ه تع����ايل, ف�ضلتن����ا الوحي����دة بالواقع هي 

املوؤامرات الدنيئة, الإنفجارات, ال�ضيارات املفخخة, 
الإنفج����ارات واملوت الذي ن�ضمعه جي����دًا ونحن علي 
مرم����ي حج����ر من الوط����ن, ها اأن����ت تغادري����ن وتبقي 
اأني����ة الزهور علي مقربة من ق����رك تتطابق واألوانك 
الت����ي كم كن����ت تتمن����ني اأن تتزين بها ج�ض����ور بغداد, 
ونبق����ي نحن نرتق����ب موتنا الق����ادم مبنتهي احلر�س 
حت����ى  العراق����ي  �ضيم����وت  ميت����ة  ك����م  وال�ضتع����داد, 
يغل����ق ب����اب القيامة, يب����دو اأن مب����داأ امل����وت العراقي 
�ضي�ضتم����راىل اأجل غري م�ضمى واأن املفارقات اللفظية 
يف األ����ف ليلة وليلة �ضتتحول ايل األف مقرة ومقرة 

وووووو......
ه����ذا الع����امل ال�ضا�ض����ع م����ن املف����ردات ال�ضاح����رة يف 
يومياتك والذي يحمل الكثري من ال�ضحنات ال�ضعرية 
يوؤث����ث اأجندت����ه اخلا�ض����ة متحدي����ًا بالوق����ت نف�ض����ه 
�ضانعي املوت وبيقيني انه يتحرك يف م�ضاحة قادرة 
عل����ي �ضنع احلياة التي تدفعن����ا لتجاوز حدود املوت 
واإلغاء �ضطوة �ضانعي����ه. لذلك �ضنعتني بكل ما كتبته 
الفنان����ة نه����ي الرا�ض����ي حت����ى ل ينفرط عق����د كلماتها 
ال�ضاح����رة وتتبدد يف هذا التيه الذي نحياه, مل يتبق 

يل يف هذا الغياب
البه����ي ال����ذي يباغتن����ا ب����ني ح����ني واآخ����ر لكوكبة من 
رموزن����ا الثقافي����ة �ض����وي ه����ذا ال�ضراخ املري����ر الذي 
يغالب حالتنا القلق����ة. يبدو اأن �ضوء حظنا اأكر مما 
كنا نت�ضوره يف فق����دان من اأَحب العراق حد التوحد 
م����ع عذاباته, واأخ����ريًا اأ�ضتطيع القول ب����ان النت�ضار 

الذي يحققه املوت لي�س �ضوي هزمية �ضاحقة له.
مرثية نهي

حني اأجه�ضت الزهور بالرحيق
�ضباح اخلري يا نهى

يا خبرية الآثار وطا�ضم بابل
اأيتها املراأة التي مت�ضي ماأخوذة بالغيوم

اأنت املرعة بجمال ع�ضتار
وحكمة �ضهرزاد

كيف �ضتتحمل بغداد غيابك املفاجئ؟
هذا الغياب البهي....

يا كحلة غافية ما بني دجلة والفرات
ويا و�ضمًا علي ج�ضر الر�ضافة

علي �ضا�ضة الدنيا
كنت تتحدثني....

ال����كام �ضريحة من الزبدة ف����وق رغيف عراقي مطعم 
بالع�ضل

الأ�ضابع تتمايل كال�ضحر
فت�ضري لمراأة بارعة اخليال

هل اأنتهي يوم قيامتنا؟
م�ضيت اإىل حيث البيا�س
وم�ضينا اإىل حيث ال�ضعر

يف ظهرية متوزية
�ضقطت ب����ني يدّي يومياتك ع����ن )الل�ضو�س والكاب 

والندم(
وكاأن ب�ضخرة �ضيزيف ته�ضم راأ�ضي

مل ن�ضتطع حملها ف�ضقطنا معًا
وُح�ضمت هذه الأ�ضطورة

........

........
ها هي األوانك....

الرتقايل: حبك للملك حمورابي
الأزرق: دجلة يف �ضباح باهر

الأبي�س: حفيف ال�ضجر قرب �ضباك غرفتك
الأ�ض����ود: الكحل����ة الهارب����ة م����ن الر�ضاف����ة ايل جانب 

الكرخ
هي: تتهادي الهوينى علي �ضفاف دجلتها

ماذا تقول اليدان املت�ضافحتان
يف تلك الزاوية

اأنت �ضفة....
تهم�ضني بلغة �ضومرية لتلك ال�ضفة

متي نلتقي؟
وباللغة ذاتها...

يف اأق�ضي الزاوية
تقولني....

لقد اأجه�ضت الزهور بالرحيق
لرحيلك هكذا

يا الله...
خذ املتيمة بحب الرافدين

مبنتهي الرفق .

التحوالت اللونية لنهى السومرية
عبد الكريم كاظم

إطالق اسم فنانة عراقية على أحد شوارع اسبانيا

سميرة التميمي 
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اعماله���ا اخلزفية ب�ضكل عام حتيلنا ملنطقة - الفن 
الت�ضكيل���ي الن�ضوي -, مبا يحي���ط هذا امل�ضطلح 
م���ن التبا�س, لكنه يحتفقظ بجدارته يف الت�ضكيل 
العراق���ي. ه���ذا امل�ضطل���ح املق���ارب بع����س ال�ضئ 
مل�ضطل���ح - الأدب الن�ض���وي - م���ع فروق���ات يف 
الع���دة واملنطلق���ات والأه���داف. م���ا ي�ض���ري الي���ه 
يف اعم���ال - نه���ى - هو ن�ضي���ج �ضط���وح اعمالها 
وزخارف���ه او جتليات���ه, كذل���ك اطي���اف ملونته���ا 
البهيج���ة املتجان�ض���ة, مب�ضادره���ا الفولكلوري���ة 
املدني���ة, بالوق���ت نف�ضه تبدو فيه ا�ض���كال اأعمالها 
قريب���ة بع����س ال�ض���ئ من منطي���ة اعم���ال الأنتيك 
وحمتوي���ات دكاكين���ه. ال انه���ا ل مت���ت لبتذالها 
ب�ض���يء, بل جمرد موا�ضف���ات او ت�ضبيهات عامة, 
مع ذلك تبقى حتمل تفردها مبا تكتنزه من مقدرة 
وا�ضح���ة على تف�ضري امل���وروث املحلي, ول تفقد 
�ضروط تقييمها كاأعمال فني���ة تاأخذ حيزها �ضمن 

اجناز اخلزف العراقي.
كان���ت الفنان���ة - نه���ى الرا�ض���ي - تتق���ن حرفتها 
وتتاعب بتاوين نتاجها, وما انتجته من اعمال 
خزفية يتقاطع ومنتج خزفية عراقية اخرى, هي 
- �ضه���ام ال�ضعودي -.بالوقت ال���ذي كانت اعمال 
- نهى - تزه���و بخفتها وتع���دد تاوين زجاجها. 
كان���ت اعمال - �ضهام - تن���وء بثقل كتلها وتقولب 
مفرداته���ا املوظف���ة ا�ض���ا جل���دران الإن�ض���اءات 
املعماري���ة الت���ي مل ت�ضتطع يف معظ���م حماولتها 
ك�ضر رتابتها املحدودة, كذل���ك اقت�ضار م�ضادرها 
على امل���وروث الأث���ري الديني - تزجي���ج القباب 
- و�ضي���ادة الركواز. وهو ح���ال درج عليه معظم 

خزافينا.
من خ���ال ر�ضدي لتجربة - نهى الرا�ضي - ومبا 
تي�ضر يل م���ن م�ضاهدات متفرق���ة لأعمالها, وعلى 
مدى زمن لي�س بالق�ض���ري, وحتى حرب اخلليج. 
مل اتوق���ع خال���ه ان يح���دث �ضيء يعك���ر �ضا�ضة 
و�ضفاء نتاجه���ا, ومل اتوقع اي�ضا ان تت�ضدع يف 
يوم م���ن الأيام دواخلها املتطامن���ة, وان تفاجئنا 
بتح���ول غ���ري متوق���ع يف نتاجها. ح���رب اخلليج 
وحده���ا ب�ضدمته���ا الرهيب���ة م���ن حقق ذل���ك. لقد 
بحث���ت بعد ه���ذا الزمن ع���ن معادل تعب���ريي لهذا 
الرع���ب والدم���ار ال�ضام���ل. كان���ت ح�ضيل���ة اي���ام 
الق�ض���ف الأربع���ني خراب���ا وتلوث���ا عام���ا. وب���دا 
العراق حلظة انتهاء العملي���ات الع�ضكرية مقرة 
لاحي���اء, ا�ضاف���ة لدم���ار البني���ة التحتي���ة وم���ا 
�ضاحبه���ا من احالة اىل ع�ضور ما قبل احل�ضارة. 
افر�ضته���ا  لق���د  ال�ضح���راء,  حت���ى  ت�ضل���م  ومل 
ا�ض���اء ادمي���ة تو�ض���دت مقابر ال�ضلح���ة اخلفيفة 
والثقيل���ة, املثقب���ة واملهرئ���ة, وال�ضم���اء �ضحابة 
�ضم���وم خلفته���ا ا�ضلح���ة دم���ار احللف���اء, مل يك���ن 
الزم���ن زمنا, ول امل���كان مكان���ا, كان خرابا رقميا 
مل تعه���ده الب�ضرية من قبل. ال���ة �ضماء تدحرجت 
م���ن جنوب العراق حتى �ضمال���ه. كان الوقت مير 
دخان���ا ا�ض���ود و�ضواعق من حديد ت���رج الأبدان. 
وكان���ت النفو����س الائب���ة حتتمي مب���ا تبقى من 
�ضظاي���ا ذواتها... يف هذا اجل���و امل�ضحون رعبا, 
بداأت- نهى- ت���دون ايامها, او حلظاتها املعي�ضة. 
مدون���ات ت���وؤرخ لانهي���ار الكبريالزاح���ف بعناد 

وتتنباأ مبا �ضيكون لحقا.

اي���ام الرع���ب التقطتها م���ن عاديات احلي���اة التي 
ا�ضتطاع���ت الأم�ضاك ببع�ضه���ا عر حطام وتفتت 
املاأل���وف, وع���ر �ضدم���ة الدم���ار املت�ضاق���ط على 
بغ���داد والعراق من �ضماء ر�ضا�ضية او نحا�ضية. 

مل تكن هذه املذكرات ال متهيدا لعمل ابداعي.
ان كان النح���ت العراق���ي املعا�ض���ر - واملعا�ضرة 
جم���ازا - مكتفي���ًا ومنكفئ���ًا عل���ى ذات���ه بح���دود 
اجل�ض���د - الرج���ل - امل���راأة - الث���ور - احل�ض���ان 
- وم���ا ي�ضب���غ عل���ى هيئاته���ا م���ن �ضياغ���ات هي 
الخرى حم�ضوبة ومكررة ول تخلو من ا�ضتاذية 
و�ضط���ارة. فان���ه بالوق���ت نف�ض���ه بقي غاف���ا عما 
ي�ضي���ب ه���ذه الهيئ���ات الت�ضخي�ضية م���ن ت�ضدع 
�ض���واء  ملفهومي���ة جدي���دة.  احال���ة  او  وازاح���ة, 
بتوظي���ف مواد جدي���دة, او ب�ضياغ���ات مبتكرة. 
والأنتب���اه ملا حدث م���ن انفراط لعق���د الأ�ضلوبية 
حتت �ضغ���ط و�ضائل الأع���ام - امليديا - العابرة 
للق���ارات, وهيمن���ة الثقافة العاملي���ة, او املعوملة, 
مب���ا اتاحته من و�ضائ���ل الإت�ض���ال اخلارقة ومن 

�ضيول���ة املعلومة و�ضموليتها, عامل اليوم ت�ضكل 
جزئيات���ه براجمي���ات خارق���ة تغط���ي م�ضاحة 
الأقت�ض���اد والعلم والثقاف���ة, وكل �ضئ يخطر 
الب���ال. وتدلن���ا احيان���ا عل���ى ع���وامل  عل���ى 
فانتازي���ة اغرب من اخليال.. ازاء هكذا عامل 
�ضغري ومده�س, م���اذا تفعل - نهى - لتحيل 

�ضدم���ة حرب اخلليح اىل عمل يوازيها, وكل 
املخلوق���ات النحتية العراقي���ة ل تفي حقه, بل 

ل ت�ضتطي���ع ان تدل عليه ب���اأي �ضكل من الأ�ضكال. 
اذا.. عليها ان جتد خمرجا ان كانت الكتابة غطت 
ع���امل الوقائع وتداعيات املحي���ط - 1 -. من يدل 
عل���ى بئ���ر الأمل.. ما دامت احل���رب مقرة احلياة 

واحل�ض���ارة, فلتبحث عن مق���رة جمازية, 
او افرا�ضي���ة. ووج���دت �ضالتها يف مقرة 

حطام اللت و ال�ضيارات - ال�ضكراب-.
دارة الفن���ون يف عم���ان, بناية اثري���ة تتكون من 
ع���دة طبق���ات متدرج���ة. ت�ضل���ح كف�ض���اء عر����س 
ت�ضكيل���ي تقلي���دي, كم���ا ت�ضلح لعر����س اخلراب 
و�ضط ف�ضائها املنحوت املتدرج. يف هذا الف�ضاء 
نرت - نه���ى - اج���زاء عملها, كاأح�ض���اء للموت. 
او كاأخطبوط مه�ضم مو�ضول���ة اجزاوؤه باأنابيب 
�ضدئة. او كقنابر متفج���رات, او جماجم معدنية 

خاوية, او نثار من عث احلرب املعدين.
وحدات���ه,  وتع���دد  حجم���ه  بو�ض���ع  كه���ذا  عم���ل 
وغرابته���ا, ان ي�ضل���ح كعر�س لأكر م���ن ف�ضاء, 
�ض���واء داخل���ي او خارجي. ول يخف���ي يف نف�س 
الوق���ت دللت���ه. بالوق���ت نف�ض���ه ي���وؤرخ لك�ض���ف 

جدي���د يف جم���ال النح���ت او الت�ضكي���ل العراقي. 
ويبقىالق���رب اىل معا�ضرتن���ا م���ن ك���م الرونز 
القاب���ع يف عرو����س وم�ضاغ���ل وم�ضاح���ات م���دن 
الع���راق, متاثي���ل و�ضواخ�س. الن���ادر منها �ضنع 
جمده البيئ���ي والزمني, وعلى الت�ضكيل العراقي 
ان يبحث ملا ي�ضلح لأوقاتنا اجلديدة, مبا يوازي 

لوعتنا, او مبا ي�ضري اىل جتاوزها.
ان كان عم���ل – نه���ى الرا�ضي - تعب���ريا عن زمن 
الوج���ع العراق���ي الفاجع���ي امله���دور اب���ان حرب 
اخللي���ج. امامن���ا الن اكدا�س من حط���ام حقيقي 
معف���ر بدم���اء انا�ضن���ا, يفر����س م�ضاح���ة العراق 
اطنان���ا من حط���ام ال�ضيارات املفج���رة والعبوات 

امللغومة والأطاقات الغادرة.
وان كان���ت - خملوق���ات الدمار ال�ضام���ل - ا�ضارة 
او حد�ض���ا تنبوؤي���ا مل���ا تخبئ���ه ال�ضن���وات القادمة 
م���ن دمار اعظ���م, فق���د �ضدق���ت النبوءة.يبقى ان 
نتفح����س بروية هذا العمل, من اج���ل ان ن�ضتدل 

على فاعليته الأدائية والتعبريية..
1. يف ه���دا العم���ل مت الأعاء من �ض���اأن الهام�س, 
وقراءت���ه قراءة جديدة منطلقة من تفعيل خباياه 
املكتظ���ة اعرا�ض���ا و�ضخب���ا دفين���ا. بينما كان 
�ضابقا نقي�ضا للمتع���ارف/ او املعلى من �ضاأنه. 

ان مل يبق نفاية اعمالنا الق�ضية.
2. مل تك���ن طريقة عر�ضه ن�ضق���ا متعارفًا عليه. 

بل كان عبثا و�ضط مكان مهياأ له.
احل���رب  لدلل���ة  تفكيكي���ة  ق���راءة  اي�ض���ا  3.كان 

التدمريية.
ه���ي  العم���ل,  امل�ضتعمل���ة يف  الأولي���ة  امل���ادة   .4
الت���ي ا�ضتغلته, ولي����س العك�س كما ه���ي الأعمال 

الت�ضكيلية التقليدية.
5 .اخريا, فالعمل بهيئته العامة, ابتكر اخليايل 

واخلارق واملده�س.

علي النجار

مقبرة الفنانة نهى الراضي األفتراضية

من خالل تنقالتها المستمرة بين بغداد- وعواصم عربية وعالمية عديدة، بستان عائلتها ومحترفها 
-، كانت خالل كل ذلك تتزود بمعرفة تقنية آنا وآنا آخر تتفرغ لتنفيذ اعمالها. خالل كل تلك الحقب، 

استطاعت ان تنمي معارفها بشكل عمودي - حرفة الخزف - وبشكل افقي - ثقافة محيطية - بالوقت 
الذي كانت فيه تتمتع بهيئة رقيقة ومسلك متزن.

يف بغداد نهى الرا�ضي تعمل يف احدى اجلداريات
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 يف الغال���ب تعج���ز الكلم���ات ع���ن رث���اء الأ�ضدقاء 
واملقرب���ني. وهن���ا اأح���اول ا�ضتع���ادة لقط���ات م���ن 
لقاءات ق�ضرية, وتخّيل تلك الن�ضمة الرقيقة, التي 
�ضتبق���ى حا�ض���رة اأمامن���ا بلوحاته���ا املنت�ضرة هنا 
وهن���اك, ومتاثيلها و�ضخو�ضه���ا “نحن ال�ضعب”, 

ومادة اأحاديثنا ما حيينا.
نه���ى الرا�ض���ي, فرا�ض���ة غادرتن���ا ب�ضم���ت وهدوء 
قب���ل اأ�ضب���وع لكني م���ا زل���ت اأتوقع روؤيته���ا مقبلة 
نح���وي يف اأح���د �ض���وارع ب���ريوت اأو لقاءه���ا يف 
اإح���دى املنا�ضب���ات الثقافية اأو يف �ضه���رة عند اأحد 
الأ�ضدق���اء, ت�ضبقه���ا رفيقته���ا الدائمة تل���ك الوردة 
التي كانت ت�ضيء �ضعرها الأ�ضود الفاحم. عيناها 
املكتحلتان اأبدًا بكحل اأ�ضود كثيف, يلفتك بريقهما 
الأخ���اذ م���ن طلته���ا البعي���دة, فتكت�ض���ف خلف هذا 
الري���ق ذكاء وثقة, فيما يخفي ذاك اجل�ضد الدقيق 

الناحل, قوة واإ�ضرارًا, وحيوية متدفقة.
ل اأّدع���ي اأن عاقت���ي بنه���ى الرا�ض���ي بلغ���ت ح���ّد 
ال�ضداق���ة, لكننا يف كل لقاء كنا ن�ضعر برابط خفّي 
رمب���ا اأكر من ال�ضداقة اأو النتماء اإىل بلد واحد, 
ولعل���ه هّم العراق هو الذي جم���ع قلوبًا كثرية كما 

فّرق اأخرى اأكر.
طوى ث���رى لبنان ج�ضد نهى الرا�ض���ي, وكم كانت 
ترغب يف هذا اإذ اأحبت لبنان واأقامت فيه ب�ضورة 
�ضب���ه دائمة من���ذ العام 1995 وحت���ى رحيلها, بعد 
اأ�ضه���ر م���ن �ضراعها م���ع “اللوكيمي���ا” اأو �ضرطان 
يومياته���ا  يف  ذكرت���ه  ال���ذي  املر����س  ذاك  ال���دم 
البغدادي���ة, فح�ضب درا�ضات الأطباء وتقارير “...
ازداد ع���دد الأطف���ال الذين يول���دون موتى ب�ضبب 
تاأث���ري اليوراني���وم والباري���ت وغريها م���ن مواد 
كان���ت يف القنابل التي ق�ضفت الع���راق والتي بلغ 
حجمه���ا �ضبعة اأ�ضع���اف قنبل���ة هريو�ضيما, وهذه 
امل���واد وغريه���ا �ضتبق���ى اآثاره���ا �ضن���ني لت�ضي���ب 
العراقيني بال�ضرطان و�ضرطان الدم واملاء الأزرق 
وخمتل���ف اأمرا����س العظام واملفا�ض���ل كما ت�ضيب 

الأ�ضجار و�ضائر املزروعات...«.
اأح���د اأقرب���اء الرا�ضي م���ن اأ�ضل عراقي نق���ل اإليها 
حديث���ًا دار يف ال�ضومال لرج���ل اأمريكي يعمل يف 
ق�ض���م ال�ض���وؤون الإن�ضاني���ة التاب���ع ل���اأمم املتحدة 
ب���ني  م���ن  العراق���ي  وكان  بوي���ر,  كن���وت  ا�ضم���ه 
املوجودي���ن. حت���دث الأمريكي عن دفنه���م روؤو�ضًا 
حربي���ة يف ال�ضومال حتمل مواد م�ضعة يف حفرة 
اإ�ضمنتي���ة ث���م غطوه���ا بغط���اء اإ�ضمنت���ي لأ�ضب���اب 
�ضحية اإن�ضانية. ثم م�ضى يقول: يف العراق كانت 
لدين���ا مهمة مماثلة, تفجري م���واد حربية, وعندما 
ذه���ب اإىل املوقع لحظ اأنه لي�ض���ت هناك غرفة من 
ال�ضمن���ت اأو حتى هيكل مبنى بل جمرد حفرة يف 
الأر����س. فات�ضل ل�ضلكي���ًا مب�ضئولي���ه واأخطرهم 
بذلك. قال���وا له األ يزعج نف�ضه باإجراءات ال�ضامة 
واأن يفجر امل���ادة ب�ضرف النظر عن كل �ضيء. كان 
اجلمي���ع يعلم اأن زوبعة كبرية قادمة من اجلنوب, 

لكنهم فجروا الروؤو�س احلربية رغم ذلك.
كت���ب تقري���رًا واأر�ضل���ه اإىل مق���ر الأمم املتحدة لذا 
يفر����س اأنه جزء من بحر امللف���ات فيها. ثم م�ضى 
يق���ول له���م اإن���ه ما ب���ني العام���ني والأربع���ة اأعوام 
املقبل���ة )حدث ه���ذا يف ع���ام 1995( �ضتكون هناك 
زيادة رهيبة يف ال�ضرطان و�ضرطان الدم وم�ضاكل 

العظام واملفا�ضل يف العراق«.«  
وكان ه���ذا قدره���ا, غلبت املر����س يف مراحل عدة, 
مل ت�ض���اأ ال�ضت�ض���ام ل���ه والتقوق���ع يف البي���ت يف 
انتظ���ار النهاية, ول ال�ضتماع اإىل ن�ضائح الأطباء 
ووالدته���ا اأو املقربني منها, ب���ل كانت تعمل بجهد 

ون�ضاط بالغني, ت�ضافر وتنظم املعار�س الت�ضكيلية 
فردية وجماعي���ة, وتقيم ندوات تتح���دث فيها عن 
اأيام العراق ال�ضوداء الت���ي �ضاءت اأن تعي�س فرة 
طويل���ة منه���ا يف الع���راق, وباختياره���ا هي, رغم 
اإقاماتها يف فرات �ضابق���ة, خارجه اإذ كان والدها 
�ضفريًا لبلده يف بلدان عدة, ورغم الفر�س املتاحة 
له���ا للخروج يف ذروة اأزمة احل�ضار والق�ضف من 
قب���ل احللفاء بعد غ���زو الع���راق للكوي���ت, اإل اأنها 
اآثرت البقاء مع اأقربائه���ا وكانت النتيجة ت�ضجيل 
عام1991.     يومًا   42 بغدادية” خال  “يوميات 

قب���ل اأ�ضهر ا�ضتغربنا �ضفره���ا اإىل اأمريكا وفرن�ضا, 
وه���ي الت���ي قال���ت يف يومياتها: “...لق���د دمرونا 
ول اأعتقد اأن قدم���ي �ضتطاأ الغرب مرة اأخرى...”, 
لكن���ي اأخّمن الآن �ضبب ذهابه���ا, فهي رمبا ق�ضدت 
ذلك لتق���ول لهم: “... هذا ما جن���ت اأيديكم ومثلي 
الآلف يف بل���دي ل يح�ضل���ون عل���ى الع���اج...” 

لكنهم ف�ضلوا يف عاجها.
كثري م���ن �ضفحات “يومي���ات بغدادي���ة”, الكتاب 
ال���ذي �ضطرته يد الراحلة يوم���ًا بيوم اإبان احلرب 
على العراق ع���ام 1991, هو ل�ضان حال العراقيني 
يف غالبيته���م. ه���و مبثاب���ة �ضج���ل يوم���ي مل���ا كان 
العراق���ي يعاني���ه يف تل���ك الأيام, لكن م���ن دون اأن 
يعل���م ان الأ�ضواأ كان يف انتظ���اره الأعوام التالية, 
وت���زداد �ض���وادًا وماآ�ضي وق�ض���وة يوم���ًا بعد يوم 
واأ�ضبح���ت يوميات الرا�ضي اأق���ل ق�ضوة, والآن ل 
تكف���ي اأي يوميات لتدوي���ن ما يجري يف هذا البلد 

املنذور.
كت���اب الرا�ض���ي اأ�ضبح من اأك���ر الكتب رواجًا يف 
ال�ضن���وات اخلم����س الأخ���رية والدليل اإن���ه ترجم 
اإىل لغ���ات ع���دة بع���د اأن كان���ت الكاتب���ة �ضطرت���ه 
بالإجنليزي���ة, حت���ى اإن الراح���ل اإدوارد �ضعيد يف 
مقال���ة له بعنوان “اهتي���اج كلينتون” عام 1998, 
ق���ال عن الع���راق: “... بالن�ضب���ة اإىل كل املرا�ضلني 
وممثلي و�ضائ���ل الإعام ل يتعدى اأن يكون جمرد 
مهم���ة, اأزمة يت���م تغطيتها ثم مغ���ادرة املوقع حاملا 

تنته���ي. اأم���ا العراق فه���و غري موج���ود اأثناء ذلك. 
فت�ضت ع���ن كتب �ض���درت اأخريًا عن الع���راق تقدم 
ل���ه و�ضفًا كبل���د حقيق���ي ل كم�ضكل���ة ا�ضراتيجية 
مل اأع���ر اإل على كتاب واحد ممت���از وهو يوميات 
بغداد م���ن تاأليف نهى الرا�ضي, مي���زة الكتاب تلك 
الواقعية املاأ�ضوية التي عا�ضها �ضعب باأكمله, وبلد 
بكل جمالت���ه وموؤ�ض�ضات���ه. يف عقوبة جماعية مل 

ت�ضبهها عقوبة ل�ضعب اأو بلد يف التاريخ. 
و�ضف���ت الكاتب���ة الراحل���ة الأح���داث التي م���ّر بها 
الع���راق وحتلل���ه التدريجي وتف���كك نظامه ب�ضكل 
�ضامل ط���ال الب�ضر واحلجر وم���ن اأ�ضغر جزء فيه 
اإىل اأك���ر ج���زء اأو العك�س, الق���ارئ الذي مل يع�س 
ذل���ك الواقع, �ض���واء العراقي اأو غ���ريه, رمبا يجد 
يف جمله���ا مبالغ���ات لإث���ارة ال�ضج���ن اأو التعاطف 
اأو جل���ذب القارئ, لكن من عا�س الواقع بتفا�ضيله 
يعل���م حتم���ًا اإنه���ا املاأ�ض���اة احلقيقي���ة, خا�ض���ة اأن 
اأ�ضلوب الكاتبة كان مغلف���ًا بطرافة وتهكم تخّففان 
من وط���اأة الواقع الذي يبل���غ يف اأحيان كثرية حّد 
اخلي���ال. ويف اعتقادن���ا هن���اك الكثري م���ن املاآ�ضي 
الأخ���رى مل ترد يف الكتاب كونها يوميات اإن�ضانية 
الأط���راف  املرام���ي  والع���راق  جمتم���ع,  �ضم���ن 
واملتن���وع دميوغرافي���ًا حمل الكثري م���ن امل�ضاكل, 
ومنها م���ا كان يف املناطق الفقرية جدًا يف العراق 
وم���ا اأكره���ا, والكاتب���ة عا�ض���ت يف ه���ذه املحن���ة 
�ضمن بيئة ومعطيات اأف�ض���ل باأ�ضعاف مما عا�ضه 
مايني م���ن ال�ضع���ب, �ض���واء يف الأري���اف النائية 
واملحافظ���ات وكث���ري مم���ا ا�ضتج���د بع���د مغادرتها 

وبعد كتابتها لهذه اليوميات.
كثري مم���ا قراأته يف يومي���ات نه���ى الرا�ضي, ذات 
الأ�ضلوب الب�ضي���ط, اجلذاب كن���ت �ضخ�ضيًا اأمل�ضه 
م���ن خ���ال زيارات���ي الدوري���ة لأهل���ي. كن���ت اأجد 
الع���راق ج�ضدًا ينخ���ره املر����س وكان يتهاوى يف 
�ضرع���ة عام���ًا بعد عام. املب���اين الهند�ضي���ة الرائعة 
املتميزة ت�ضب���ح جمرد هياكل فيه���ا اأثر جلماليات 
�ضالفة, الطرق ال�ضريعة واجل�ضور ت�ضيخ وتتاآكل, 

الكاآبة تظلل كل �ضيء. كنت اأ�ضاأل ب�ضوت خمنوق 
اأحيانًا, وعاِل, �ضارخ اأحيانًا اأخرى: ملاذا ا�ضفرت 
الأ�ضج���ار وباتت غراء متاآكل���ة منحنية؟ ول�ضّد ما 
يوؤملن���ي اإن اجل���واب كان �ضه���ًا وبديهي���ًا: بالطبع 
فاملاء قليل اأو �ضبه معدوم؟ لكن اأين مياه النهرين؟ 
اأ�ض���األ. يقولون: ل مكائ���ن اأو اآلت اأو مواد تعقيم 
توؤم���ن مي���اه ال�ض���رب اأو حت���ى مي���اه ال�ضق���ي؟ فا 

�ضيانة يف ظل منع ا�ضترياد املواد.
اآه ك���م ه���و جمي���ل اأن نق���راأ ماآ�ضين���ا من خ���ال ما 
يكتبه الآخرون. كتاب الرا�ضي ممتع مباأ�ضاويته, 
�ض���وره احلا�ض���دة واأ�ض���وات النا����س يف هم�ضها 
و�ضراخه���ا, واآراء يف احلرب واحل�ضار واملهزوم 

الأكر هو ال�ضعب العراقي.
نقلت اإىل القارئ م�ضاهد الغارات اجلوية العنيفة, 
تدم���ري منظم, نق����س يف الغذاء وال���دواء واأب�ضط 
ال�ض���رورات احلياتي���ة من مي���اه ونظاف���ة ووقود 
واأ�ضا�ضي���ات احلياة. هكذا عا�س العراقي يف عزلة 
والطاحون���ة ما تزال ت���دور وتطحن م���ا تبقى من 

مواطنية وكرامة واإن�ضانية لدى العراقيني.
كان هذا هم نهى الرا�ضي وبقي همها اليومي رغم 
مغادرته���ا بغداد اإىل عمان ثم بريوت التي اعتادت 
الإقام���ة فيه���ا والتدري����س يف اجلامع���ة اللبناني���ة 
الأمريكي���ة ل�ضنوات. ووج���دت يف لبنان املاذ كما 
احلال م���ع العديد ممن يتيح لهم ه���ذا البلد فر�ضة 

التعبري عن اآرائهم ومبادئهم التي يوؤمنون بها.
قالت يف ختام يومياتها: “... يف لبنان, حتى بعد 
�ضبعة ع�ضر عامًا من احلرب الأهلية التي خا�ضتها 
ب�ض���راوة كل الف�ضائ���ل دومن���ا �ضب���ب عق���اين اأو 
�ضب���ب مفه���وم, م���ازال هن���اك مظه���ر م���ن مظاه���ر 
حري���ة الكام. فاحلق يف التذم���ر وال�ضكوى وهما 
خ�ضي�ض���ة وطنية, مل ي�ضادرا, وله���ذا ال�ضبب كان 
لبن���ان دائمًا امل���كان الأمث���ل للمنفي���ني ال�ضيا�ضيني 
يلوذون ب���ه من �ضائ���ر اأنحاء الع���امل العربي. كان 
هذا ي�ضح على اأجيال اأجدادنا واآبائنا مثلما ي�ضح 
عل���ى جيلنا ول ميكن للمرء اأن يتمنى مكانًا اأف�ضل 

يلجاأ اإليه »..
عرف عن نهى الرا�ضي اأنها من اأوائل من تخ�ض�س 
يف فن الفخار “اخلزف” اأو ما ي�ضمى بال�ضرياميك 
يف العراق منذ ال�ضتينات. وتعد من �ضمن فنانات 
اأخري���ات لعنب دورًا هام���ًا يف احلرك���ة الت�ضكيلية 
يف الع���راق اإىل جانب مديحة عم���ر, نزيهة �ضليم, 
الع���راق.  يف  الأوىل  التجريدي���ة  ع���زوز  ن���ادرة 
وخلود فرحان اأول نحات���ة عراقية و�ضعاد العطار 
و�ضو�ض���ن �ضلم���ان وليلى العطار وناث���رة اآل كتاب 
واأم���ل بورتر و�ضهام ال�ضع���ودي و�ضلمى اخلوري 
وهيلدا اآباكيان وجناة حداد وثريا النواب واأديبة 

القا�ضي وغريهن.
كان له���ا معار����س ع���دة يف الغ���رب ويف الوط���ن 
العربي اإىل جانب م�ضارك���ة يف معار�س جماعية, 
داأب���ت عل���ى عر����س اأعماله���ا يف لبن���ان من���ذ العام 
قان���ا” ال���ذي  “عر����س  1995, وم�ض���اركات مث���ل 
�ضاهم���ت يف تنظيم���ه م���ن دون عر����س عم���ل له���ا 
ويومه���ا ب���ررت ذل���ك بالق���ول: باأنه���ا يف مثل هذه 
احلالة ل تق���در اأن ترجم حالة اإجرامية يف لوحة 
اأو �ض���ورة �ضم���اء”. وكانت اآخ���ر م�ضاركة لها يف 
مت���وز املا�ض���ي �ضمن معر����س نظمه مرك���ز املراأة 
يف الأ�ضك���وا �ضم���ن املوؤمتر الإقليم���ي ودعوة اإىل 

ال�ضام.
وكان له���ا اأ�ضلوبه���ا اخلا����س يف ت�ضكي���ل اأعمالها 
ب�ضه���ادة نق���اد اأمث���ال لور غري���ب الت���ي كتبت عن 
معر�ضه���ا يف “اإي���روف دارتي�ضت” ع���ام 1999: 
ال�ضواب���ط  م���ن  الرا�ض���ي متح���ررة  “خملوق���ات 
التقليدي���ة والأ�ضل���وب متطور متقل���ب على ح�ضب 
يزعجه���ا  ول  املو�ض���وع...  ومتطلب���ات  امل���زاج 
الأ�ضلب���ة والتاألي���ف  اإىل  الواقعي���ة  م���ن  النتق���ال 

رحلت ومعها ابتسامتها ووردتها وكحلها
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�ضع���ق الو�ض���ط الفّني العراق���ي والعربي اآخر اأّي���ام اآب )اأغ�ضط�س( املا�ضي, برحي���ل الفنانة العراقّية 
نه���ى الرا�ض���ي بعد �ضراع مع املر�س اخلبيث. جاء رحيلها بعد مرور اأربعني يومًا على وفاة مواطنها 
الفنان اإ�ضماعيل الرك الذي �ضعقه املر�س نف�ضه. وقبلها باأيام اأحيا الو�ضط الفني يف عّمان اأربعينية 
الدكتور خالد الق�ضاب, اأحد جماعة الرواد وذاكرتهم احلّية, فيما مل تكد مت�ضي �ضتة اأ�ضهر على رحيل 
�ضي���خ الفنان���ني �ضاكر ح�ضن اآل �ضعيد. فكاأننا يف ح�ضرة مو�ضم ماأ�ض���وي, يح�ضد املبدعني العراقيني, 

فيما بادهم تعي�س اأّيام حتّولها ال�ضعبة!
وم���ن يعرف نهى الرا�ضي )1941-2004( يعرف اأي جوهر نق���ي كانت متلك هذه الفنانة, واأي روح 
وهاج���ة. ولعل ذلك كان �ضر اجنذاب الكثريين اإليها م���ن �ضخ�ضيات فكرية وفنية عربية وعاملية. هي, 
الت���ي جعلت من الفن ماذًا لوجوده���ا ومراآة نقية ل�ضخ�ضيتها الفريدة, كان���ت بحق ج�ضرًا �ضالكًا بني 
الع���راق ال�ضاكن يف وجدانه���ا, اإرثًا وح�ضارة و�ضعب���ا, وبني تراث ال�ضرق ال���ذي وجدت فيه منوذجًا 

ُيحتذى, والغرب الذي اكت�ضبت منه علومه وتقنياته الفنية.
اأم�ض���ت نهى طفولته���ا يف الهند, حيث كان والدها �ضفري العراق ل�ضن���وات طويلة, وتلقت تعليمها يف 
املدار����س الإنكليزي���ة هن���اك قبل اأن تنتق���ل اإىل لندن وتكم���ل تعليمها التخ�ض�ضي يف ف���ن اخلزف, ثم 

ت�ضتقر يف بغداد.
نه���ى الرا�ض���ي فنانة جتل���ت موهبتها يف فن اخلزف, وكان���ت خزافة من الط���راز الأول بني اخلزافني 
العراقي���ني والع���رب لتكام���ل �ضنعته���ا, وطرافة الأف���كار التي كان���ت ت�ضتوحيها من امل���وروث املحلي 
وت�ضوغه���ا �ضياغ���ة اأخاذة يف جمالها. يف الهن���د تفتحت نهى على الراث الثق���ايف وال�ضعبي الهندي 
الغن���ي, واإع���ادة اإنتاجه يف الفن. ن�ضاأت يف و�ض���ط ثقايف, وداأبت منذ �ضغرها عل���ى الت�ضال بالآثار 
العراقي���ة اأينم���ا وج���دت يف متاح���ف الع���امل, وتوثقت �ضلته���ا يف ما بع���د باأعمال التنقي���ب من خال 
مرافقته���ا ل�ضقيقته���ا عامل���ة الآثار املعروف���ة الدكتورة �ضلمى الرا�ض���ي. لقد و�ضعها ذل���ك الوعي املبكر 
بامل���وروث املحل���ي وال�ضرقي عل���ى الطريق ال�ضحيح للتمي���ز يف وقت كانت الأنظار في���ه ل تتطلع اإل 

حل�ضارة الغرب.
ويف درا�ضته���ا الفني���ة يف لندن متر�ضت نهى عل���ى ا�ضتخدام التقنيات احلديث���ة واكت�ضبت اجلراأة يف 
الإبت���كار وحرية الطرح. وظلت اأعمالها تفاجئ جمهور الوافدين اإىل معر�ضها بجدة طرحها, وطرافة 
مو�ضوعاتها واإح�ضا�ضها العايل باجلمال. غري اأن نهى, ويف مطلع عقد الثمانينات من القرن املا�ضي, 
�ضح���ت ذات ي���وم لتتخذ قرارًا خطريًا �ضّكل منعطفًا هائًا يف حياته���ا الفنية. قررت اأن تتخلى عن فن 
اخل���زف مدركة اأنها و�ضلت اإىل نهاية الطري���ق. وبكل جراأة تنازلت عن موقعها الريادي, لتعود ثانية 
اإىل اأول الطريق وتقف مثل تلميذة مبتدئة تتهجى اأبجدية اللغة الفنية, تتمرن على الر�ضم, وتتعرف 
اإىل فن���ون اخل���ط وا�ضتخدام الزيت وتقنيات الت�ضوير. و�ضرعان م���ا وجدت �ضيئًا من �ضالتها يف فن 

احلفر والطباعة )غرافيك( .
الفن لدى نهى كان طريقة حياة, فا تدخل م�ضمارًا اإل وكانت �ضخ�ضيتها تتحكم فيه. يف فن الت�ضوير 
جل���اأت نه���ى اإىل مو�ضوعات اأثرية اإىل نف�ضها: ت�ضوير النا�س املحيط���ني بها, والطبيعة التي تع�ضقها 
وتبت���دع مفرداته���ا با�ضتيحاء من م�ضاه���د طبيعية عراقية, وبروؤي���ة تعيد اكت�ض���اف امل�ضهد من ذاكرة 
خاق���ة. وقادها ع�ضقها اإىل اأن ت�ضي���د دارها و�ضط ب�ضتان غني باأ�ضج���ار النخيل والرتقال والنارجن 
والرم���ان, يف �ضم���ال بغداد. وه���ي الدار الت���ي عاي�ضت فيها اأح���داث حرب اخلليج الثاني���ة, و�ضجلت 
يف كتابه���ا ال�ضه���ري “يوميات بغداد” مفردات حي���اة يومية يف اأدنى حالته���ا الإن�ضانية, حتت وطاأة 

احل�ضار والق�ضف.
اأنتج���ت نه���ى جمموعة اأعمال ت�ض���ور م�ضاهد متخيلة من الطبيع���ة, و�ضورًا لأ�ضدق���اء تتمثلهم دائمًا 
داخ���ل م�ضه���د طبيعي, في���ه الكثري من الطرافة, ومب�ضح���ة مقاربة للفن الفطري. وق���د يحار الناقد يف 
ت�ضني���ف هذه الأعم���ال وتقوميها, غري اأنه ل يخرج اإل بقناعة واحدة: تلك هي نهى الفنانة التي تعر 

عن �ضخ�ضيتها الفريدة من خال فنها اأيا كانت و�ضيلته.
واإذ اعت���ادت الفنان���ة التعب���ري بالأ�ضكال املج�ض���دة, ثاثية الأبع���اد, ومتر�ضت عل���ى م�ضاحبة رحات 
ال�ضتك�ض���اف الآثاري���ة, ولم�ضت التاريخ بيديها, وقلبت اأحجاره, كان���ت قادرة على التو�ضل اإىل لغة 
بديل���ة ت�ضتنبط مفرداتها م���ن الأر�س. وحتقق لها ذلك من خال ا�ضتخ���دام الأحجار التي بحثت عنها 
يف بغداد وعمان وبريوت, اأو اأينما حلت يف عوا�ضم العامل. فانطلقت جتربتها اجلديدة يف ا�ضتخدام 
احلج���ر وتلوينه وتركيب���ه, و�ضقل �ضطوحه, واإ�ضفاء مامح ب�ضرية اأو غري ب�ضرية على مفرداته. يف 
ه���ذه التجرب���ة وجدت نهى نهجًا توافقيًا ما بني فن اخلزف وف���ن الر�ضم. بل عادت ب�ضكل اأو باآخر اإىل 
ا�ضتنط���اق الطبيعة, واإعادة اإنتاجها بروؤي���ة نابعة من اإح�ضا�ضها بالنتماء اإليها والتعامل معها تعامًا 

مفرطًا يف اإن�ضانيته.
لكنها, وقبل تلك املرحلة كانت تو�ضلت اإىل لغة تعبريية اأخرى وجدت مفرداتها يف قطع الغيار التالفة 
لل�ضي���ارات, اأو م���ا ي�ضل اإىل يديها من مواد معدنية مهملة كان���ت تلقاها على قارعة الطريق. اإذ اأوحت 
لها هذه الأ�ضكال التي قدمتها يف معر�س �ضخ�ضي يف بغداد اأول, ثم يف عمان لحقًا )“دارة الفنون”, 
�ضي���ف 1995(, م���ا ميكن اأن يكون ق���د اآل اإليه حال �ضعب حما�ضر بني قب�ض���ة داخلية جبارة, وقب�ضة 
خارجية مل تقم لاإن�ضانية اأي اعتبار. لقد حتول العراقيون يف الداخل اإىل اأ�ضكال مفرغة تالفة, ناهيك 

عن نظرة الفزع والأ�ضى املنبعثة من مامح كائنات يف م�ضرية احتجاجية �ضامتة.
وم���ع ا�ضتداد �ضن���وات احل�ضار, وبعد �ضدور كتابها ذائع ال�ضيت “يومي���ات بغدادية”, اختارت نهى 
الإقامة يف بريوت, املدينة التي اأم�ضت فيها الفنانة بع�ضًا من �ضنوات �ضبابها, تدر�س فن اخلزف يف 
اجلامعة الأمري كية, و�ضهدت اأول معار�ضها اخلزفية, وراج ا�ضمها يف ف�ضاءاتها الفنية قبل اأي مكان 

اآخر. ويف بريوت انطفاأت �ضعلة روحها الوهاجة.

الحياة 2004/9/5 

اجل���ريء يف م���زج م���واد خمتلف���ة �ضخ�ضي���ات حي���ة 
متار����س �ضطوة مبا�ض���رة... اإنها ا�ضتع���ارات ح�ضارية 
ترر ح�ضورها يف ا�ضتخدامها اإجنازاتنا الع�ضرية... 
الفرح���ة  �ضخ�ضياته���ا  ع���دوى  الرا�ض���ي  اإلين���ا  تنق���ل 
والكاريكاتوري���ة وال�ضاذج���ة وال�ضاخ���رة والنا�ضج���ة 
والعفوي���ة والنق���اء والتلقائي���ة ال���ودودة” كان���ت يف 
طريقها من البيت واإليه جتمع ما جتد فيه مادة �ضاحلة 
للوحاته���ا واأ�ضغاله���ا. ح�ض���ى ب���كل اأحجام���ه, خ�ضب, 
ورود, نباتات, اأي �ضيء تعر عليه ت�ضفي عليه روؤاها 
الت�ضكيلية وجتعل من���ه مادة و�ضكل وبانوراما للحياة 
والف���رح, للبح���ر وال�ضم���اء, لأ�ضخا����س عادي���ني, م���ن 

ال�ضعب مباحمه املتناق�ضة املتاآزرة املتنافرة ».
ولعلن���ا ح���ني ن�ضرج���ع �ضينوغرافي���ا “ث���اث ن�ضوان 
طوال” امل�ضرحية التي اأخرجتها الفنانة ن�ضال الأ�ضقر, 
جن���د ب�ضمات فنانة ت�ضكيلية بكل معنى الكلمة اإذ نعر 
عل���ى م�ضاح���ة لوني���ة فعلية تر�ض���م تداعي���ات ت�ضكيلية 
اأقرب اإىل التج���ارب النطباعية, �ضاهمت يف الو�ضول 
اإىل عوامل من الت�ضكيات امل�ضرحية, يف ميلودية فنية 
ول���دت ظاًل مل���واد ما مق�ض���ودة اأو مطلوبة يف م�ضرح 
الأ�ضق���ر وعنا�ض���ر �ضرورية ل���زوم الديك���ور, خزانة, 
�ضّب���اك, اإلخ.لطامل���ا انتق���دت نظام �ض���دام ح�ضني ويف 
املقاب���ل انتقدت الغ���زو الأمريكي: “ل منط���ق ملا تفعله 
الولي���ات املتح���دة اإل اإذا كان منط���ق الق���وة واجل�ضع 
والنفاق والأكاذيب. هذه هي ف�ضائل الوليات املتحدة 

واأخاقها. الدولة التي حتكم العامل«.«

نهى الراضي:
موالي���د بغداد 1941.1961 1963 تدربت يف مدر�ضة 
يف  در�ض���ت   1975 لن���دن.1971  للر�ض���م,  باميا�ض���ف 
اجلامع���ة الأمريكية يف بريوت.قام���ت باأعمال جدارية 
ملب���اٍن حكومي���ة ولقط���اع خا�س.اأقام���ت معار�س عدة 
فردي���ة يف بغ���داد وخارجه���ا. �ضارك���ت يف معار����س 
اللبناني���ة  اجلامع���ة  يف  التعلي���م  مار�ض���ت  جماعي���ة. 
الأمريكي���ة. و�ضع���ت كت���اب “يومي���ات بغدادي���ة” بني 
عام���ي 1991 و 2000 بالإنكليزي���ة, وترجم اإىل لغات 
ع���دة اإ�ضافة اإىل العربية و�ضع���ت �ضينوغرافيا لأعمال 
م�ضرحية عدة منها “3 ن�ضوان طوال” للمخرجة ن�ضال 

الأ�ضقر .
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نهى الراضي التحقت 
بكائناتها الفريدة

مي مظفر



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

محمد عارف  

 

الأم�ضي���ات البغدادي���ة م���ع العائل���ة والأ�ضدق���اء, وولئ���م 
باملزروع���ات  والعتن���اء  الطل���ق,  اله���واء  يف  ال�ض���واء 
والفرا�ض���ات,  والنح���ل  الطي���ور  ومراقب���ة  والزه���ور, 
املنزلي���ة,  واحل�ض���رات  والفئ���ران  الأفاع���ي  وماحق���ة 
وم�ضاحن���ات ل نهاية لها مع حرمي كلبها ال�ضقي “�ضلفادور 
دايل”. اأج���ل يحمل ا�ضم الفنان ال�ضريايل امل�ضهور, ويقيم 
م���ع نه���ى يف ب�ضت���ان �ضغري �ضم���ال بغداد “في���ه 66 نخلة 
و161 �ضج���رة برتقال وفحول ثاث���ة من النخيل- الذكور 
الوحي���دون املقيمون”, بع���د اأن هرب العراق���ي. اجلميع, 
يح���ّل  اأن  اإىل  الري���ف  اأعم���اق  اإىل  اأو  اخل���ارج,  اإىل  اإم���ا 
امل���وت, كّلها حياة, ويف ت�ضجي���ل تفا�ضيلها اليومية تكمن 
“عبقرية” نهى الرا�ضي. فاليوميات التي �ضرعت بكتابتها 
يف الي���وم الثال���ث حلرب عام 1991 يراه���ا املحرر الأدبي 
ل�ضحيف���ة نيوي���ورك تاميز:”تعهدًا باحلف���اظ على توافه 
احلياة اليومي���ة يف مواجهة 42 ليلة متوا�ضلة من ق�ضف 

احللفاء”.
 ف���ن البقاء العراقي اجلميل اأنق���ذ نهى الرا�ضي من تعا�ضة 
اأبوها  “عزي���ز ق���وم ذّل”. فهي ام���راأة مو�ضرة ومثقف���ة, 
�ضغ���ل من�ضب �ضف���ري الع���راق يف الهند ف���رة 10 �ضنوات 
خ���ال العهد امللك���ي, وهي در�ضت الف���ن ودّر�ضته يف اأرقى 
املعاه���د الغربية والعربية, بينها ور�ضة اخلزف امل�ضهورة 
يف  الأمريكي���ة  واجلامع���ة  لن���دن,  يف  “ت�ضل�ض���ي”  يف 
بريوت. و”يوميات بغدادي���ة” التي ُكتبت ون�ُ�ضرت اأ�ضًا 
بالإجنليزي���ة, ت���روي كيف اأع���ادت احلرب ن�ض���اء النخبة 
البغدادية املثقفة اإىل “احلياة الفاحية ال�ضاقة جدًا, حيث 
العم���ل ل يتوقف اأبدًا”, وو�ضائل العي����س البدائية للطبخ 
و�ضناع���ة اخلبز وزراعة اخل�ض���روات وحمل املاء بالدلء 

من النهر, كل هذا “يك���ون اأحيانًا م�ضحوبًا بق�ضف جوي 
واأحيانًا اأخرى ل يكون«.

وم���ع اأنه الكت���اب الوحيد لنه���ى الرا�ضي املعروف���ة عربيًا 
وعامليًا باأعمالها يف ف���ن اخلزف والنحت والر�ضم, اأفردت 
له���ا “اإن�ضكلوبيدي���ا الأدب العامل���ي” اأك���ر م���ن األ���ف كلمة 
تناول���ت “عفوي���ة كتابته���ا الأخ���اذة واملزي���ج الفري���د من 
روح النكتة والغ�ض���ب وال�ضفقة, التي ت�ضور النا�س وهم 

يحاول���ون التاوؤم مع حياة يومي���ة حمفوفة بالكوارث”. 
وكت���ب املفك���ر العرب���ي الراح���ل اإدوارد �ضعي���د كيف فت�س 
“ع���ن كتاب �ض���ادر حديث���ًا ي�ضف العراق كبل���د حقيقي, 
ولي����س كمجرد ه���دف ا�ضراتيجي للولي���ات املتحدة فلم 
يجد �ضوى ه���ذا الكتاب املمتاز”. وحت���دث املحرر الأدبي 
ل�ضحيفة “ذي اإندبن���دت” الريطانية عن اأ�ضلوب الكاتبة 
ال���ذي: يجمع ب���ني العفوي���ة الامبالية وال�ضح���ر واملرح, 

والكثري من روح النكتة “ال�ضريرة«.
“م���ازة”  والن���كات يف الكت���اب جتع���ل احل���زن مقب���ات 
ناأكله���ا ول تاأكلن���ا, ح�ض���ب تعب���ري الروائ���ي اليون���اين” 
كازانتزاكي”. “م���ازة” حريفة, من نوع “هذا هو العراق 
العظي���م. الأكراد ي�ضمون اجلنوب “�ضيع�ضتان” والو�ضط 
وه���ي  “كرد�ضت���ان”.  بالطب���ع  “جوع�ضت���ان” وال�ضم���ال 
ن���كات غري مق�ض���ودة يف الغال���ب, بل جمرد �ض���رد واقعي 
لاأح���داث. تقرقر معدة �ضيف, فتعلن اأم البيت “اإنها غارة 
جوي���ة”. وبع�س النكات من ن���وع امل�ضحك املفجع, ك�ضرد 
ح���ال عوائ���ل عراقي���ة ع���دة حفظ���ت باملجم���دات املنزلي���ة 
كمي���ات كبرية م���ن الطع���ام حت�ضب���ًا للح���رب, وا�ضتهدفت 
احل���رب اأول م���ا ا�ضتهدف���ت �ضب���كات الطاق���ة الكهربائي���ة. 
“علين���ا الآن اأن ن���اأكل كمي���ات �ضخم���ة م���ن الطعام كيا 
نرمي���ه, ويعني هذا اأنن���ا نتغوط اأكر بكثري, وكله يتم يف 
احلديقة, ن�ضّمدها ونوفر على اأنف�ضنا بع�س املاء, الذي مل 

يعد يجري من ال�ضنابري«.
وتخ�س الرا�ض���ي نف�ضها باأمتع �ضخري���ة, كما يف تعليقها 
عل���ى ت�ضريحه���ا لاإذاع���ة الريطاني���ة “ ب���ي ب���ي �ض���ي” 
ب���اأن “اأم���ريكا تغ���ار منا لأنن���ا اأ�ضح���اب ح�ض���ارة وهم ل 
ح�ض���ارة له���م وله���ذا ال�ضبب ق�ضف���وا مواقعن���ا الأثرية”. 
وت�ضتدرك:”ح�ضن���ًا م���ن ه���و العاق���ل ال���ذي يغ���ار من���ا”؟ 
وتتهك���م حت���ى ببلده���ا وقائده:”نح���ن بل���د ع���امل ثالثي, 
معروف���ون باأن���ه لي����س لدينا الكث���ري من رجاح���ة العقل”, 
و”قائدن���ا حي ومعافى- ورمب���ا ل, ل نعرف, نحن نعي�س 
يف فيلم هندي, اأو فيلم “احلفلة”, حيث املمثل الكوميدي 
الريط���اين بي���ر �ضيلر يرف����س اأن مي���وت, وينه�س على 
قدميه املرة تلو الأخرى, ونفخة اأخرية اأخرى يف البوق«.

والنكت���ة متيز حتى اأعمال نحتي���ة رئي�ضية لنهى الرا�ضي, 
كالن�ض���ب الذي �ضنعته من اأنابيب وقطع غيار ال�ضيارات. 
اأطلق���ت علي���ه ا�ضم “خمل���وق الدمار ال�ضام���ل”, وعر�ضته 
خ���ال زي���ارة “رال���ف اأكيو����س”, مبع���وث الأمم املتحدة 

اآنذاك للتفتي�س على اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل. 

نهـى الراضي فنانة البقاء العراقي الجميل

»إلى أن يحّل الموت، ُكّلها حياة”. قال ذلك “دون كيخوته”، بطل رواية الكاتب األسباني “سرفانتس”. إضافة كلمة “جميلة” إلى هذه العبارة المأثورة 
تجعلها عنوان السيرة الذاتية للفنانة والكاتبة العراقية نهى الراضي، التي توفيت في بيروت سنة 2004. “إلى أن يحّل الموت، كّلها حياة جميلة”. 

فالرسم والنحت والخزف والطباعة الفنية، حتى الكتابة بالنسبة لنهى الراضي فقرات في مهرجان حياة يومية تمضي رغم أنف الحرب والمنفى، إذا 
صح التعبير. مهرجان يومي لحياة مبدعة ضد العسف والكذب والنفاق والحظر والنهب والخطف والقتل. كتابها “يوميات بغدادية”، الذي تـُرجم إلى 

كثير من اللغات، وجاء ضمن قوائم أفضل الكتب مبيعاً يبدو كسجل عائلي لتوافه األحداث اليومية.


