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سمعت إسمه من والدها خالل جلسة 
على المائدة، ولكنها لم تعلم بأنه 
سيكون زوجها وحبيبها ورفيقها 

حتى آخرلحظة من حياته.

كان الوال���د غا�صب���ًا م���ن ت�صرف���ات النظ���ام امللكي 
�ص���عيد  ن���وري  املخ�ص���رم  وزرائ���ه  ورئي����س 
الوطني���ن  بح���ق  اإتخذه���ا  الت���ي  والإج���راءات 
والدميقراطين وحتى امل�صتقلن الوطنين. فجاء 
اإ�صمه مع اأ�صم والده كامل اجلادرجي عر�صًا اإثناء 
احلدي���ث، هك���ذا �ص���معت بلقي�س باإ�ص���مه اول مرة 
كما تقول يف كتابها ال�ص���يِّق وباإ�ص���لوبها الر�ص���يق 
واملل���يء باملع���ارف واملعلوم���ات والتوثيق الأمن 
ملا جرى لأح���د اأبرز الوجوه املتن���ورة والطليعية 
يف املجتم���ع العراق���ي خ���ال الن�ص���ف الثاين من 
القرن الع�ص���رين والرب���ع الأول من القرن احلايل. 
ك�ص���ف عاقاته���ا  ق���د لن�ص���تطيع  الم���ور  وه���ذه 
ببع�ص���ها من اأول وهل���ة، لكننا �ص���ندرك بعد فرتة 
من الزم���ن الرتتيب الدقيق الذي ج���رت به وكانها 
عملي���ة حتمية، لها عاقة بالنظام الكوين ال�ص���امل 
اأوبتجاذب النفو�س دون وعي منها. فما عاقة هذا 
احلدي���ث العابر للوالد مبا جرى بع���د ذلك و الذي 

�صار حقيقة واأي حقيقة؟
تقول رفيقة درب حياة املعمار املمّيز الراحل رفعة 
اجلادرجي وزوجته الكاتبة بلقي�س �صرارة، ُعِرَف 
رفعة منذ �صغره بالإ�صتقالية يف اإتخاذ القرارات 
اخلا�ص���ة به ول ي�صمح لأحد بالتدخل يف �صوؤونه، 
وكان وال���ده يق���در في���ه هذه اخل�ص���لة وي�ص���جعه 
عليها وكان �ص���لوكه مع اولده الآخرين مت�صابها، 
فالأ�ص���تاذ كام���ل اجلادرج���ي ال���ذي يعت���ر عمي���د 
ورائ���د اللرالية العراقية املتنورة والدميقراطية، 
�ص���احب اأف���ق رحب وكث���ر الإطاع عل���ى جتارب 
ال�ص���عوب و�ص���احب نظرة تقدمية حلركة التاريخ 
وه���و حم���ام مرم���وق كذل���ك ل���ه مواق���ف وطني���ة 
م�ص���هودة، عاين ب�ص���ببها م���ن العنت وال�ص���جون، 
ا�ص���در �ص���حيفة �ص���دى الأهايل يف الأربعينات و 
لكنها اأغلقت من قبل ال�صلطة امللكية و بعد تاأ�صي�س 
احلزب الوطني الدميقراطي الذي تراأ�صه مع نخبة 
من متنوري بغداد وغره���ا من املناطق العراقية، 
اأعيد ت ف�ص���درت باإ�ص���م الأهايل فقط والتي �صمم 
�ص���عارها الفن���ان اخلال���د جواد �ص���ليم على �ص���كل 
يد مت�ص���ك ب�ص���علة احلرية، لكن– ال�ص���عار - يرمز 
اىل العام���ل والفاح واملنج���ل واملطرقة واحلرية 
وحمام���ة ال�ص���ام بتخطيط واحد متوا�ص���ل. كان 
ال�ص���عار يبدو كيد ترفع امل�ص���عل – م�صعل احلرية 
– لكن املدقق له �صيجد املطرقة تتكون من الأ�صبع 
ال�ص���غر وقاع���دة امل�ص���عل ال�ص���فلى واملنج���ل مع 

القاعدة وجن���اح احلمامة، التي اإمتزجت مع لهيب 
ال�صعلة وكانت ال�صعلة رمز احلرية واحلمامة رمز 
ال�ص���ام. كان وال���د الكاتب���ة بلقي�س اأديب���ًا مرموقًا 
ومتنورًا، هوالأ�ص���تاذ حممد �ص���رارة اأ�صتاذ الأدب 
واللغة العربية يف معهد املعلمن و�صاحب ديوان 
ثق���ايف يف بيت���ه، يجتم���ع في���ه نخبة م���ن املبدعن 
العراقي���ن كل خمي����س للتداول يف �ص���وؤون الأدب 
وال�ص���عر والأفكار احلديثة حول �ص���رورة تطوير 
ال���وزن  قف����س  م���ن  العرب���ي وتخلي�ص���ه  ال�ص���عر 
ال�ص���ياب  وكان  كاهل���ه.  اثقلت���ا  اللت���ان  والقافي���ة 
ون���ازك املائكة ومليعة عبا�س عم���ارة وغرهم من 
الوج���وه البارزة والدائمة احل�ص���ور. وقد �ص���جع 
بناته الثاث: مرمي وبلقي�س وحياة، على ح�صور 
مثل هذه احللقات الأدبية وح�ص���هن على املطالعة 
والدر�س والتح�ص���يل العلمي ال�ص���روري، فجبلن 
على املعارف والآداب والثقافة ولعنب دورًا مميزًا 

يف احلياة الثقافية العراقية.
تذك���ر الكاتبة حول لقائه���ا الأول برفعة، اأنه عندما 
عاد اىل بغداد، �ص���األ د. �ص���مرة بابان عن الفتيات 
التقدمي���ات او املتنورات اللواتي تعرفهن، فذكرت 
اإ�ص���مها م���ن ب���ن الأ�ص���ماء، وم���ن جميل ال�ص���دف 
كذل���ك، اأن �ص���ديق رفعة حمي���د عبا����س العزاوي، 
وداد  الكب���رة  الفنان���ة  ذاك  بع���د  ت���زوج  وال���ذي 
الأورفلي، كان قد قرر ان تكون بلقي�س من ح�ص���ة 
رفعة،عن���د عودت���ه م���ن الدرا�ص���ة واإدع���ى لزمائه 
الذي���ن كان���وا م���ن املعجب���ن ببلقي����س وجماله���ا 
ويرغب���ون يف التق���رب اإليها اأو خط���ب ودها، باأنه 
اإبن خالتها وهي خمطوب���ة وعليهم الإبتعاد عنها، 
كل ه���ذا بعيدًا ع���ن علم بلقي�س ورفع���ة، لكن القدر 
او اجلاذبي���ة اخلفية كان���ت تلعب لعبته���ا، قبل ان 
يتعرف���ا عل���ى بع����س، فت���م اللقاء يف بيت �ص���مرة 
باب���ان بع���د ان طلب���ت منها �ص���ديقتها �ص���مرة ان 
ت���راه وتتخ���ذ املوقف املنا�ص���ب اأو تق���رر بعد ذلك، 
وكان رفعة قد �ُص���ِحَر باإ�ص���م بلقي����س، كما تذكر يف 
الكتاب، وقد اأعجبا ببع�س واإن�صجما منذ البداية، 
وقد �صالتهما يف حوار م�صجل حتتفظ به الأ�صتاذة 
بلقي�س ح���ول كيفية التجاذب الذي ح�ص���ل بينهما 
فقالت بلقي�س: “ انه يختلف عن بقية الأ�ص���خا�س 

الذين اعرفهم وميلك ثقافة وا�ص���عة ومتح�ص���ر “، 
اما الراحل املعمار الأ�ص���تاذ رفع���ة فقد اجابني: “ 
باأنه���ا تعرف يف املو�ص���يقى ومتلك ثقافة منا�ص���بة 
وذكي���ة يف الدرا�ص���ة وتتكلم لغ���ة اجنبية وجميلة 
وه���ذا يكف���ي “. و الكاتب���ة حتكي يف الكت���اب نتفًا 
ع���ن اجل���و العائلي لرفع���ة يف بيت الأ�ص���تاذ كامل 
اجلادرج���ي الأب،اإذ ت�ص���ر اىل ان ج���دة رفعة )ام 
كام���ل اجلادرجي( وعمته )اخت كامل اجلادرجي( 
كانتا ل يحبان زوجة كام���ل اجلادرجي )اأم رفعة( 
و كان���ت عاقاتهم���ا �ص���به مقطوع���ة متام���ا، بعدما 
حدثت عدة م�ص���اكل بهذا ال�ص���دد و تقول كان والد 
رفعة، كامل اجلادرجي، ميار�س عادة ال�ص���مت يف 
مثل ه���ذه احلالة وليتدخل يف ه���ذا المر. مع ان 
الظلم كان يقع عل���ى زوجته ام رفعة. وانا اأرى ان 
هذا املوقف غر مفهوم من جانبي، خا�ص���ة عندما 
نراه كيف يوجه اولده ويعلمهم وين�ص���حهم، اأي 
ان���ه مل يتحدث م���ع امه ول اخته ح���ول ما يقومان 
ب���ه من �ص���لوك ل يلي���ق بهما ومل يقف م���ع زوجته 
يف مثل هذا اجلو الذي وت���ر العواطف والنفو�س 
ب�ص���بب تعايل اأخته وام���ه واإعتبارعائل���ة ام رفعة 
اقل منزل���ة اإجتماعيًا من عائلة اجلادرجي. وحتى 
رفعة رغم ذك���ره ملثل هذه الأو�ص���اع يف كتابه عن 
وال���ده )�ص���ورة اأب(، اإل ان���ه مل يذك���ر تاأث���ر هذا 
عليه �صخ�ص���يًا، فاجلف���وة التي ب���ن جدته وعمته 
جت���اه امه حتمًا ق���د خلقت لديه نوع من الت�ص���اوؤل 
والغراب���ة، اإ�ص���افة اىل ان والده وعم���ه ل يلتقيان 
وعاقتهم���ا مقطوعة اأي�ص���ًا!! واظ���ن ان هذا الأمر 
ق���د اثر عليه وجعله منذ البداية يعتمد على نف�ص���ه 
ويتخ���ذ نوع���ًا م���ن املوقف جت���اه بع����س الأمور، 
رغ���م انه مل ي�ص���رح لنا به يف كتابات���ه املختلفة اإل 
ملام���ًا. كان البيت الذي عا�س فيه رفعة ي�ص���ر وفق 
نظ���ام ثاب���ت ول ي�ص���مح لأحد بتغي���ره او خرقه. 
مث���ل تن���اول الطع���ام واوقات���ه، وق���د اخ���ذ رفع���ة 
ع���ن اأبي���ه العديد من الع���ادات احلمي���دة مثل حب 
املعرفة والبحث والتق�ص���ي وعدم ت�ص���ييع الوقت 
بالرته���ات وغرها. يف طفولت���ه وهو مل يبلغ بعد 
العا�ص���رة من العمر،جاءته اآلة ت�ص���وير كهدية من 
وال���ده كان له���ا الأث���ر الكبر يف جع���ل الإبن يهتم 

بالت�ص���وير وتوثيق احلي���اة الإجتماعية العراقية 
ب�ص���ور مهمة – طبع بع�صها بكتاب و�صدر عن دار 
املدى قبل �ص���نوات قليلة. كان���ت الكامرة عدته يف 
�ص���ر اأغوار ما يحيط به، وتوؤك���د املوؤلفة ان رفعة 
كان ي�ص���خر منذ طفولته باخلراف���ات التي يرددها 
ال�ص���غار والكبارمع���ًا كاملخلوق���ات اخلرافية مثل 
الطنط���ل الذي كان يخ�ص���اه النا����س يف تلك الأيام 
ويح�ص���بون له األف ح�ص���اب. وتق���ول ان رفعة بداأ 
يق���وم بالأعم���ال الت���ي تخ�ص���ة بنف�ص���ه، فل���م يكن 
وال���ده يتدخ���ل فيه���ا حت���ى ل���و كانت حتت���اج اىل 
مث���ل ه���ذا التدخ���ل اأحيانًا، فه���و مل يرافقه �ص���وى 
م���رة واح���دة عندما ذهب للت�ص���جيل يف املدر�ص���ة 
الإبتدائي���ة وترك���ه بعد ذل���ك يدبر اأموره بنف�ص���ه، 
فهذه الثقة والإ�صتعداد الذاتي لها توؤ�صر بو�صوح 
اىل ن���وع ال�صخ�ص���ية التي كان يتمت���ع بها الراحل 
الأ�صتاذ رفعة اجلادرجي منذ �صغره. الكتاب مليئ 
باملواقف والأحداث التي واجهها �صاحب ال�صرة 
وتعام���ل معه���ا بعقل هاديء ور�ص���ن ومن موقف 
عقاين يتميز بالإتزان، فلم يخرج عن طوره حتى 
يف اأ�صد حالت ال�صيق والتعب وحتى يف اإعتقاله 
يف �ص���بعينات الق���رن املا�ص���ي م���ن قب���ل النظ���ام 
الدكتاتوري ال�صابق، الذي دام �صنة وثمانية ا�صهر 
مل يفوت الفر�صة بل اإ�صتغلها اأف�صل اإ�صتغال، فلم 
يتذمر او ي�ص���كو بل كتب خالها كتابن وم�ص���ودة 
كت���اب ثالث على و�ص���ك الإنتهاء. و واجه امل�ص���كلة 
بطريق���ة اإيجابية و�ص���رع منذ البداي���ة على تنفيذ 
خطت���ه يف الق���راءة والكتابة، فق���راأ اكرث من 150 
كتاب���ًا وبحثًا وم�ص���درًا وخرج بكتاب���ن جاهزين 
للطبع. قليل هم من يت�صرف يف مثل هذه الظروف 
ال�صعبة كما ت�ص���رف الأ�ص���تاذ رفعة، ف�صخ�صيته، 
�صخ�ص���ية اإ�ص���تثنائية وفريدة، يف حما�صبة الذات 
وفه���م الظ���روف والتعامل معها ب���روح اإيجابية ل 
مثيل لها يف جمتمعاتنا الإتكالية واخلاملة والتي 
تنتظر املَُخلِّ�س كي ينقذها مما هي فيه. يف الكتاب 
حمط���ات عدي���دة لي�س يف نيتي تعداده���ا، لأن ذلك 
يف�ص���د متعة قراءته ومتابعة ف�ص���وله املثرة، فانا 
ل اأكتب هذه املادة ل�ص���رح حمتوياته، ولكني اأدعو 
املهتمن بق���راءة الكتاب، واإمنا اكتبها فقط كتحية 

سيرة حياة تنبض باألسئلة..إطاللة على كتاب 
رفعة الجادرجي للكاتبة بلقيس شرارة

فيصل لعيبي صاحي
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للموؤلف���ة التي رافقت املعم���ار الكبر حلظة بلحظة 
وكانت منذ البداية �ص���اعده الأمين يف كل ما �صدر 
له من موؤلفات وبحوث ون�ص���اطات اإبداعية. فاأكرث 
من 65 عاما م���ن الرفقة والإلفة واملحبة والتعاون 
والإن�ص���جام، اأعطت���ه جم���اًل رحبًا للتفك���ر بدون 
منغ�ص���ات زوجي���ة يحياها العديد م���ن املتزوجن 
ع���ادًة، كانت الأ�ص���تاذة بلقي�س هي ال���روح امللهمة 
ل���ه وكان ه���و ال���روح امللهم���ة له���ا، فه���ي تذكر يف 
احاديثها مع الآخرين كيف انها تعلمت منه الكثر 
مم���ا كانت جتهله قبل التع���رف عليه،فبعد اإطاعها 
عل���ى ع���امل الأدب وال�ص���عر واللغ���ة يف دار اأبيه���ا، 
كان رفع���ة قد ادخلها عامل الف���ن والفنانن الغريب 
عليه���ا اإذ كانوا يجتمع���ون يف بيتهما دائمًا، وتبداأ 
النقا�ص���ات احلارة واجلدل امل�صتمر واحلاد احيانًا 
م���ن اجل خلق حركة فنية عراقية لها �ص���لة باملكان 
ومت�صلة بالعامل احلديث. كان فائق ح�صن وجواد 
�ص���ليم وحممود �ص���ري وغرهم يتباحثون حول 
الطريقة املثل���ى، التي على الفنان ان ي�ص���ر عليها 
خلل���ق مدر�ص���ة اأو اإجت���اه ممي���ز للف���ن العراق���ي 
املعا�ص���ر. وتذك���ر املوؤلف���ة ان �ص���راعات الفنانن 
ت�ص���ل اأحيانا اىل الإحتدام والع�صبية، توؤدي اىل 
حتطي���م الأواين واحلاجات القريب���ة منهم ورمبا 
الزع���ل، فيرتك مث���ًا فائق ح�ص���ن النقا�س لينزوي 
بعيد على �ص���لم الدار تاركًا الآخرين يف نقا�صات ل 
تنته���ي او يخرج اآخر دون ان يقول مع ال�ص���امة، 
لكنهم يعاودون ال�ص���هر بعد اأيام وي�ص���تمر اجلدل 
والنقا����س مرة اأخرى. وقد كنت امتنى ان ت�ص���هب 
الأ�ص���تاذة بلقي����س يف احلديث عن تل���ك اللحظات 
الن���ادرة والت���ي لن تتكرر، لت�ص���لط ال�ص���وء عليها 
اك���رث، خا�ص���ة وهي جتل����س معهم وت�ص���اهم رمبا 
يف الأحادي���ث والنقا�ص���ات، لأن تل���ك الف���رتة وي���ا 
لاأ�ص���ف مل يجر توثيقها كما ينبغي ول منلك عنها 
م���ا ي�ص���في الغلي���ل. ومم���ا تذك���ره يف الكتاب،هي 
اللوحة احلديثة الأوىل يف الفن العراقي احلديث 
وه���ي لوحة الفاحة التي ر�ص���مها فائق وتوؤكد ان 
البقية مبا فيهم ج���واد بداأوا يف انتاج اأعمال فنية 
تنحو نحوها. وهذا �ص���يء مهم ج���دًا، لأننا نعتقد 
ان جواد هو �صاحب هذه النقلة ولي�س فائق، ومن 
يدر�س اأعمال الفنانن يف تلك الفرتة �صيجد اأعمال 
فائ���ق وجواد �ص���ديدة القرب من بع�ص���ها وحديثة 
الإ�ص���لوب وعراقي���ة الروح واحل����س معًا.فقد كانا 
�ص���نوين ل يفرتق���ان وكاهما يدف���ع بالآخر نحو 
التجدي���د والتط���ور والبحث الأ�ص���يل يف اللوحة 

العراقية اللحديثة.
ويف الكت���اب جن���د هم���وم الأ�ص���تاذ رفع���ة الفني���ة 
ترافق هموم���ه الإجتماعية، فه���و والفنان الراحل 
حمم���ود �ص���ري يلتقي���ان باأهمي���ة دور الف���ن يف 
املجتمع و�ص���رورة ان يعك�س الفن���ان تلك الهموم 
وامل�ص���اكل يف اأعمال���ه كما انهما قد اأث���را من خال 
ه���ذه الروؤية على م�ص���ار احلركة الفني���ة العراقية 
بو�ص���وح فاإنحاز الفنان العراقي من���ذ ذلك الوقت 
الت���ي  الأعم���ال  يعك����س يف  اىل جمتمع���ه واخ���ذ 
قدمه���ا هموم النا�س، فنجد املتعبن وامل�ص���حوقن 
وال�صجناء وال�صهداء والعمال العاطلن عن العمل 
والك�صبة وحتى بيوت الدعارة قد �صغلت الأعمال، 
عك�س الفرتة التي �ص���بقتها، عندم���ا كان هم الفنان 
وقتها ه���وان يقدم لوحة جميل���ة ومقبولة وميكن 
تعليقها على اجلدران دون ان حتمل اأي م�ص���مون 
اإجتماعي او فكري وحتى �صيا�ص���ي، كما جتلى يف 
اعمال الفنان حممود �ص���ري وكذلك جواد �ص���ليم 

ب�صكل خا�س.
اأم���ا ماعان���اه الأ�ص���تاذ رفع���ة يف بحثه ع���ن عمارة 
تنا�ص���ب البيئة العراقية واملناخ فيها. وكيف كانت 
نظرت���ه اجلدلية يف العمارة دليل���ه الهادي يف هذا 
امل�ص���وار، وكيف جنح يف �صياغة مفاهيم وحلول 
عملية له���ذه الإ�ص���كاليات ودعمها باأعم���ال ل تزال 
�صاخ�ص���ة يف بغداد وغرها من املدن التي و�صلت 
اإليه���ا اإجنازات���ه. مث���ل القو�س والناف���ذة واملجال 
العازل حلراة ال�ص���م�س يف باد مث���ل العراق التي 
ت�ص���ل درج���ة احلرارة في���ه اىل 50 درج���ة مئوية، 
فخفف���ت اأبنيت���ه التي �ص���ممها من درج���ة احلرارة 

الواقع���ة عل���ى البناء، لكنها مل تقلل درجة ال�ص���وء 
املطل���وب وال�ص���روري يف نف����س الوقت فا�ص���بح 
لل�ص���باك ظ���ل يبع���د ح���رارة ال�ص���م�س ع���ن الغرفة 
ويك�ص���ر درج���ة دخوله���ا اإليه���ا لكنه ل يقلل اأي�ص���ًا 
م���ن و�ص���ول ال�ص���وء اىل الداخل كما عال���ج املادة 
املطلوب���ة فاكرث م���ن اإ�ص���تخدام الطاب���وق املحلي 
وخلق جماليات غر معهودة يف ترتيبه وتوزيعه 
بدل الكونكري���ت الذي اخذ يغ���زو العمارة والذي 
هيم���ن عل���ى فك���ر املعماري���ن الأخري���ن. و خالف 
اأي�ص���ًا املعماري���ن العراقي���ن فيم���ا تع���ودوه يف 
العمارة، التي كانت ترى يف النماذج الغربية على 
جمالها حًا منا�ص���بًا للعمارة العراقية، اإذ اأكد على 
املحلية الع�ص���رية و�ص���رورة ان تكون العمارة لها 
عاق���ة باملكان الذي تبنى علي���ه وحاجات املجتمع 
العراق���ي اأو بالأح���رى الإن�ص���ان العراقي وطريقة 
عي�ص���ة، ولي�س ن�ص���خ جتارب الخرين وزرعها يف 
بيئ���ات غر منا�ص���بة له���ا، فهناك امثل���ة عديدة يف 

الكتاب على تل���ك املحاولت اأتركها لقاريء الكتاب 
ليتمتع بها ويتعرف على اجلهد الذي بذله الأ�صتاذ 

رفعة يف �صبيل ذلك.
كان ال�صراع يف خم�صينات القرن املا�صي مرتبطًا 
اأي�ص���ًا يف اخلط���ط التي ب���داأت تظه���ر للعيانن من 
خال جمل�س الأعمار العراقي الذي ر�صم برناجمًا 
غني���ًا وحديثًا ملا يج���ب اأن يكون علي���ه العراق يف 
ال�ص���نوات الاحقة، فجن���دت كل الطاقات العراقية 
يف �ص���باق حمم���وم لتق���دمي اأف�ص���ل م���ا لديه���ا من 
اإبداع���ات لهذه الغاي���ة النبيلة. فالع���راق وقتها قد 
تخطى م�ص���اكل وعواقب احلرب الكونية وح�ص���ل 
على ن�ص���بة اعل���ى من عائ���دات النفط اإ�ص���افة اىل 
اإنفت���اح غر م�ص���بوق عل���ى الكف���اءات واخلرات 
الأجنبية يف معظم املجالت وح�صرت �صخ�صيات 
عاملي���ة يف جم���ال العم���ارة للم�ص���اهمة يف البن���اء 
ومت تاأ�ص���ي�س معام���ل جدي���دة ودخل���ت املكننة يف 
الزراعة وتو�ص���ع بن���اء املدار�س وك���رثت الكليات 

واملعاهد الإخت�صا�ص���ية واإنت�ص���رت امل�صت�ص���فيات 
وامل�صتو�ص���فات وو�ص���لت للق���رى والأرياف،لكن 
رقع���ة  تت�ص���ع  ومل  يتوق���ف  مل  ال�صيا�ص���ي  القم���ع 
الدميقراطية وبقيت كما كان���ت عليه اأثناء احلرب 
وظ���ل العراق يعي�س حتت الأحكام العرفية تقريبًا 
حت���ى قي���ام ث���ورة 14 مت���وز ع���ام 1958 وقي���ام 

اجلمهورية ب�صقوط امللكية.
ويف الكت���اب، جن���د اإهتمام املعمار رفع���ة باملكننة 
والآل���ة ودورهم���ا يف العم���ارة املعا�ص���رة وه���ي 
ق�صية جذرية يف جمال البناء الوا�صع والعمومي، 
اأي ان املكنن���ة قد عزلت املعمار التقليدي عن دوره 
املعت���اد، فلم يعد املعمار يف حاجة اىل مكان العمل 
وم�ص���اهدة عملية الت�ص���ييد وامل�ص���اهمة فيه واإمنا 
اإقت�ص���ر دوره على ر�ص���م اخلريطة وحتديد املواد 
وال�ص���كل العام للبناء،بينما يقوم الآخرون بتنفيذ 
ما �صطرته يداه. اأي ان هناك اإخت�صا�صات جديدة 
ظه���رت واخ���ذت بع�س مه���ام املعم���ار وعزلته عن 
الطريق���ة القدمي���ة يف التعام���ل م���ع البن���اء. عل���ى 
�ص���بيل املث���ال كان النج���ار عندم���ا يقطع اخل�ص���بة 
بي���ده فهو يعطيها �ص���يء م���ن روحه،لكن املن�ص���ار 
الكهربائ���ي اأ�ص���بح يق���وم بهذه املهم���ة دون حاجة 
جلهد النجار ومل�ص���ته اخلا�صة ومل يعد دوره اكرث 
من دفع اخل�ص���بة للمن�صار ليقوم بتقطيعها مبفرده 
وبدق���ة اكرث من يد النجار بالذات. فاإنف�ص���ال عمل 
املعم���اري ع���ن مهنت���ه الأ�ص���لية كبّن���اء واأ�ص���طى، 
اأ�ص���حت حقيق���ة واقع���ة ل م���راء فيه���ا ول ج���دال 
و�ص���ارت من مقت�صيات الع�صر و�صرورات البناء 
الع�صري احلديث وقد �صار الأ�صتاذ رفعة على هذا 
املنوال يف ن�ص���اطه املعماري وخل���ق مكتبًا عراقيًا 
للهند�صة اأ�صبح قدوًة للعديد من املكاتب الهند�صية 

يف العامل العربي وح�صل على �صهرة وا�صعة.
تتميز �صخ�صية الأ�صتاذ رفعة كما تكتب رفيقة دربه 
بلقي�س �صرارة، ب�صعة املعارف وتنوعها وتتبعه ملا 
هو جديد يف جم���ال الفكر واملعرفة والفنون. وقد 
قدم للمكتبة العراقية والعربية وحتى للمجتمعات 
الأجنبية فيم���ا لو ترجمت موؤلفات���ه اىل لغات تلك 
املجتمع���ات، اأف���كارًا مهم���ة واأ�ص���يلة، تبح���ث يف 
الفنون والفل�صفة اجلمالية والإبداع. وت�صتخل�س 
الكث���ر م���ن القي���م الت���ي نح���ن يف ام����س احلاجة 
له���ا، واظ���ن ان كت���ب الأ�ص���تاذ رفعة مهم���ة لطاب 
معاهد الفنون اجلميلة عندنا ولدار�ص���ي الهند�صة 
املعماري���ة اأ�ص���افة اىل تاري���خ الفن وعل���م اجلمال 
والفل�ص���فة ومن حقه علينا ان تكون �ص���من مناهج 

التدري�س يف املعاهد واملدار�س الفنية.
لي�س �ص���هًا الكتابة عن �ص���خ�س قريب اىل نف�ص���ك 
وحمب وعا�ص���رته اكرث 65 ع���ام اأو اإيفائه حقه يف 
كتاب واحد، فاللحظات التي ع�صتها معه واملواقف 
واملنعطف���ات الت���ي مررت به���ا وان���ت اىل جانبه، 
لميك���ن و�ص���فها بكلم���ات او عبارات مهم���ا بلغت 
درجة باغتك وتبحرك يف اللغة، هناك احا�ص���ي�س 
ل ميك���ن التعب���ر عنها واإمن���ا حت�ص���ها داخلك ول 
ميكن���ك البوح بها اأي�ص���ًا لأنها مل���كك وحدك، كيف 
ميكنك اأن ت�ص���رح الفرحة او الغ�ص���ة وال�صعادة اأو 
احلزن، مل�ص���ة اليد والكف والعناق وقبلة ال�صفتن 
وامل�ص���ح عل���ى اخلد اأوهم����س الكلم���ات والأنفا�س 
امللتهبة والأح�صان واجللو�س معًا وانتما تراقبان 
مغي���ب ال�ص���م�س يف ي���وم مليئ بالعمل والن�ص���اط 
والف���رح؟ فالرفقة يف دروب احلياة وال�ص���ر معها 
يف اأعم���اق نف����س ل ميك���ن �ص���رها او الو�ص���ول 
له���ا، لأنه���ا بب�ص���اطة ل تخ����س غ���رك. وب�ص���بب 
خ�صو�ص���يتها هذه ي�صعب احلديث عنها او البوح 
به���ا حتى من قبل اأ�ص���عر ال�ص���عراء واأعظم الكتاب 

وابلغ البلغاء.
الكتاب �صورة �ص���ادقة للوفاء والعرفان وامل�صاعر 
التي ل ميكن الكتابة عنها بكل اأبعادها وهو �ص���رد 
بالتفا�ص���يل ال�ص���رورية ل�ص���رة رائ���د م���ن رواد 

التنوير والتحديث والإبداع.
فر الذي  �صكرًا �صيدتي بلقي�س �صرارة على هذا ال�صِ
ك�ص���ف لن���ا جوان���ب م���ن حياتكما وحي���اة جمتمع 
كامل، كان مقبًا على احلياة بنهم، وهو يلعق الن 

جراحاته باأمل وح�صرة.
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اصدرت الكاتبة العراقية بلقيس شرارة 
)1933( كتابا بعنوان »رفعة الجادرجي: 
حياة غنية حافلة باالنتاج« )منشورات 

المدى، لسنة 2021، وجاء بـ 288 صفحة 
من القطع المتوسط. وقد صمم غالف 

الكتاب واشرف على صوره المعمار احمد 
المالك(.

والكت���اب يتن���اول �ص���رة املعم���ار العراق���ي املع���روف 
»رفع���ة اجلادرج���ي« )1926 -2020(، الذي غادر عاملنا 
يف م�ص���اء 10 ني�ص���ان م���ن ال�ص���نة املا�ص���ية. معلوم ان 
ن�ص���اط رفعة اجلادرجي مل يقت�صر على املنتج املعماري 
التطبيق���ي، واإمنا �ص���مل اي�ص���ًا اجلان���ب التنظري له، 
حيث ا�ص���در عدة كت���ب تتعاطي مع مو�ص���وعة العمارة 
ونظرياته���ا. وق���د ع���دت غالبي���ة م�ص���اريعه املعماري���ة 
من �ص���من النم���اذج املهم���ة والرائدة يف �ص���ردية عمارة 
احلداث���ة العراقي���ة والقليمية؛ وام�ص���ت بع�س امثلتها 
املبني���ة ايقون���ات حقيقي���ة للبيئ���ة املبنية الت���ى تتواجد 

فيها.
هذا بال�ص���افة اىل اهتماماته بالت�ص���وير الفوتوغرايف 
وممار�ص���ته ل���ه، وال���ذي ا�ص���تطاع م���ن خال���ه ان يوثق 
مبهارة عالية حتولت املجتمع العراقي وي�ص���ور نا�صه 
َذوي الثني���ات املتنوع���ة ويظهر بامان���ة امكنته املميزة 
بجغرافيته���ا املختلف���ة، ف�ص���ا عل���ى �ص���غفه يف اجلانب 
الفل�ص���في والعل���وم النرثوبوجلية. ولطاملا ا�ص���تقبلت 
كتابات���ه وموؤلفات���ه يف ق�ص���ايا التنظ���ر املعماري ويف 
ال�ص���وؤون الفني���ة واملعرفي���ة، ا�ص���تقبال حاف���ا من قبل 
ك���رث من القراء املهتمن بكونها ا�ص���افة لفتة يف ذخرة 
املكتب���ة العربي���ة املعماري���ة والفني���ة واث���راءًا للثقاف���ة 

عمومًا.
والكتاب ال���ذي نعر�س له يف هذة املقال���ة، مكتوب بلغة 
ر�ص���يقة وبارعة ومرتع بالحا�صي�س اجليا�صة ال�صادقة 
عن م�ص���رة ذلك الرجل الذي كان زوجًا ورفيقا و�صديقا 
ل�ص���نن، بل لعقود من ال�ص���نن. وعن تلك العوام، التى 
ق�ص���تها مع���ه وب�ص���حبته كزوج���ة ورفيق���ة عم���ر، تنقل 
لن���ا بلقي����س �ص���رارة، خا�ص���ية تل���ك ال�ص���حبة الطويلة 
واأحا�ص���ي�س البهجة والهناء وال�صعادة التى كانت متلء 
اج���واء بيتهم���ا، اذ انه���ا، وكما كتب���ت يف كتابها، تعرف 
بانن���ي كنت حمظوظة بالعي�س معه اأكرث من �ص���تة   ...“
عق���ود، عق���ود الف���رح واملتع���ة، عق���ود ال�ص���عادة والثقة 
وال�ص���راكة بيننا، التي دام���ت طيلة هذا الزمن. فاأن جتد 
�صخ�ص���ًا ي�ص���ندك ويدفعك يف حتقيق طموحك، هو اأهم 
ما يف �ص���رة الإن�ص���ان. ما كان يلهمني هي طيبة النف�س 
والك���رم العميق الذي جتلى يف تلك الذات التى فقدتها” 
)�س. 276(. لكنها، اأي�صًا، تتذكر متاما كيف نقل جثمان 
رفعة م���ن بيتهما ب�ص���يارة امل�صت�ص���فى، وتق���ول “غابت 
ال�ص���يارة ع���ن ناظ���ري واأن���ا اأتابعه���ا يف الظلم���ة حتى 
اختفت، ووجدت نف�ص���ي اأردد اأهكذا ينتهي الإن�ص���ان؟” 

)�س. 16(. ويف مكان اآخر ت�ص���ر اىل ذلك الفراغ والمل 
وال�صى، الذي حّل بها لرحيله؛ الرحيل الذي كان لديها، 
كم���ا كتبت، مبثاب���ة “حلظة قامت���ة �ص���وداء، انها حلظة 
احل���زن والفراغ ال���ذي احدث���ه يف حيات���ي. الآن الأيام 
تذوي اأمام ناظري والنهار يذوب يف الليل، والعتمة يف 
كل م���كان مهيمنة على الوج���ود بفقدانه. اإن هوة الفراغ 
ال���ذي اأحدثه، اأ�ص���اعت ت���وازين اأحيانًا. اأح���دق اأحيانًا 
بالظلم���ة لكي���ا اأبك���ي على نف�ص���ي، اأح�س بف���راغ كبر، 
ك�ص���جرة خاوية من م���اء احلياة”. )����س. 278(. ولعل 
تلك الحا�صي�س املحزنة التى انتابت “بلقي�س �صرارة”، 
وما برحت تنتابها بفقد زوجها ورفيقها، ويف اإ�ص���تعادة 
ايام حياتهما امل�ص���رتكة، كانت���ا باعثًا لتاأليف هذا الكتاب 
القيم الذي كر�ص���ته املوؤلفة حلياة وعمل رفعة وابداعاته 
ذين���ك  و�ص���يا  ورمب���ا  واملعرفي���ة،  والفني���ة  املعماري���ة 
الباعثان الرئي�صيان، اي�صًا، مب�صمونه ومبتنه امل�صرود 
بتل���ك احلميمية ال�ص���ادقة التى نح�ص���ها يف كل كلمة من 

كلمات تلك ال�صرة املبدعة!
يت�ص���من كت���اب “رفع���ة اجلدارجي حي���اة غني���ة حافلة 
بالنت���اج” اثن���ا ع�ص���ر ف�ص���ا وث���اث ماح���ق: امللحق 
الول عبارة عن اعادة كلمة لبلقي�س �ص���بق وان ن�ص���رت 
يف �ص���حيفة امل���دى بعن���وان “رحي���ل املعم���ار واملنظر 
رفع���ة اجلادرجي”، وامللحق الثاين خم�ص����س اىل ذكر 
حمط���ات من �ص���رة رفعة الذاتي���ة، اما الثال���ث فمكر�س 
لذك���ر م�ص���اريعه امل�ص���ممة املنف���ذة منها وغ���ر املنفذة. 
ف�ص���ا عن ت�ص���جيل املراجع وامل�ص���ادر الت���ى اعتمدتها 

املوؤلفة يف تاأليف كتابها.
تدلل ف�ص���ول الكتاب عن حمتوياته وت�صر عناوين تلك 
الف�ص���ول اىل موا�ص���يع متن���ه املكتوب. فمنذ الف�ص���ول 
الوىل نع���رف الكث���ر ع���ن عائل���ة رفع���ة اجلاردج���ي، 
ودرا�ص���ته للعمارة يف لندن ومن ث���م العودة اىل الوطن 
وال�صرتاك مع عبد الله اح�صان كامل )1919 - 1985(، 
يف  وغره���م   )2015  –  1920( �ص���رزاد  واأح�ص���ان 
كاح���د اهم  تاأ�ص���ي�س مكت���ب “ال�صت�ص���اري العراق���ي”، 
دور اخل���رة املهنية يف الع���راق ويف حميطه القليمي. 
بعد ذلك ت�ص���رد املوؤلفة يف الف�صول التالية عن الحداث 
املهمة التى عا�صها الزوجان بدءا من �صرد وقائع اخلطبة 

والزواج، ثم حدث ثورة متوز 1958، وانقاب 8 �صباط 
1963 امل�ص���وؤوم، تليه احداث تنوع الهتمامات املهنية 
يعقب���ه حدث وفاة والد رفعة، ال�ص���تاذ كامل اجلادرجي 
)1897 – 1968(، ال�صخ�ص���ية الدميقراطي���ة املعروفة. 
كم���ا تاأتي املوؤلفة عل���ى ذكر اربعينيت���ه يف حفل تاأبيني 
اقي���م ل���ه ببغداد، وح�ص���ره كرث من العراقي���ن املقدرين 
ل���دور اجلادرج���ي الب يف تعزي���ز القي���م الدميقراطية 
والتق���دم، واحرتاما وتقديرا لن�ص���اله الطويل يف روؤية 
بلدنا بل���دا متقدما وم�ص���املا ودميقراطي���ا. واذكر متاما 
ب���اين �صخ�ص���يا م���ع لفيف م���ن ا�ص���دقائنا ح�ص���رنا ذلك 
التاأب���ن يف قاع���ة اخلل���د، عرفان���ًا وامتنانا بف�ص���ل تلك 
ال�صخ�ص���ية البارزة يف تاريخ الباد، كما ح�ص���ر اي�ص���ا 
حف���ل التاأب���ن �صيا�ص���يون ع���رب ب�ص���منهم ال�صخ�ص���ية 

الوطنية اللبنانية كمال جنباط.
بعد ذلك تتواىل ف�ص���ول الكت���اب، م�ص���جلة الكاتبة فيها 
الحداث الكرى التى �ص���هدتها هي، �صخ�صيا، و�صهدها 
معه���ا رفعة: انقاب 1968، ثم احلك���م على رفعة بدواع 
كيدي���ة بال�ص���جن املوؤبد، تليه���ا احداث احل���رب العبثية 
الت���ى افتعلها النظ���ام مع ايران، وطبع���ا ذكر املوؤمترات 
املهني���ة العدي���دة الت���ى �ص���ارك به���ا رفع���ة وال�ص���فر اىل 
الوليات املتحدة بدعوة من جامعات امريكية مرموقة، 
وال�ص���كن والعمل والدرا�ص���ة يف امريكا لف���رتات زمنية 
طويلة، ثم الرجوع اىل لندن وال�صتقرار فيها وال�صروع 
يف تاألي���ف كت���ب تتعاطي م���ع ال�ص���اأن املعم���اري املهني 
والتنظ���ري. يعقب ذلك ذكر انواع التقدير العايل الذي 
منح للمعمار العراقي من قب���ل منظمات عربية وعاملية، 
ثم احداث �ص���قوط النظام البعث���ي والحتال المريكي 
للعراق، ف�ص���ا على ت�ص���جيل خمتلف الن�صطة املعرفية 
والتنويري���ة الت���ى ق���ام به���ا رفعة جله���ة تكري����س روؤاه 
املهني���ة ون�ص���رها على نطاق وا�ص���ع يف كت���ب وموؤلفات 
اعتره���ا �صخ�ص���يًا ممي���زة وا�ص���تثنائية وحت���ى غ���ر 
م�ص���بوقة يف اخلط���اب املعماري املحل���ي والعربي على 

حٍد �صواء.
واذ انتق���ي ح���دث واح���د م���ن اح���داث ف�ص���ول الكت���اب 
املعني���ة يف واقع���ة تاألي���ف كتاب” الخي�ص���ر والق�ص���ر 
البلوري” ال�ص���ادر عام 1991، فما هذا �ص���وى ا�ص���ارة 

اىل نوعي���ة “ذهنية” رفعة اجلاردجي، وا�ص���راره على 
احلي���اة والجن���از يف ا�ص���عب الوقات، وا�ص���دها ظلما 
وتع�ص���فًا. واين وان كنت اعتر هذا الكتاب )كما ا�صرت 
اىل ذل���ك م���راراه يف كتاباتي ال�ص���ابقة(، بان���ه احد اهم 
الكتب ال�ص���ادرة عربيا الت���ى تتناول العم���ارة مبعناها 
الوا�ص���ع وح�ص���ورها املوؤثر؛ ف���اين اود ان ا�ص���ر هنا، 
اىل ح���دث ماأث���رة كتاب���ة ه���ذا املٌوؤَلف القي���م والنادر يف 
اخلطاب املعم���اري العربي. وانا اأُ�ص���ّميها ب���� “املاأثرة” 
لن مع���ارف حمتوياته فريدة م���ن نوعها، لكن الهم يف 
ذل���ك، باعتقادي، ه���و ا�ص���لوب وطريقة كتابت���ه وزمنها 
ومكانه���ا. فالكتاب اإياه متت كتابته يف ال�ص���جن، عندما 
كان رفع���ة في���ه. وكان باعرتافة مل يكتب �ص���يئا مهما يف 
اللغ���ة العربية م���ن قب���ل. اذ “..اين – وكما اعرتف هو 
�صخ�ص���يا- مل اكت���ب �ص���طرا واح���دا يف حيات���ي باللغة 
العربية.. كنت اأكتب بالنكليزية وكل درا�ص���اتي باللغة 
الإنكليزي���ة، وكل كتبي ومعلوماتي باللغ���ة الإنكليزية. 
فف���ي ال�ص���جن كان مع���ي ال�ص���ديق عط���ا عب���د الوهاب، 
“فكن���ا يف بع�س احلالت نتم�ص���ى مدة ع�ص���ر دقائق او 
ربع �ص���اعة، وكانوا ي�ص���محون لنا بهذا، فكنت اتكلم اأنا 
عن بع�س ال�ص���ياء، فقال يل ملاذا ل تكتب هذة امل�ص���ائل؟ 
قلت له: �ص���وف اأكتب بالنكليزية، قال يل: ملاذا ل تكتب 
بالعربي���ة؟ قلت له: اأنا ل اع���رف العربية، قال يل: اأكتب 
،اأنا ا�ص���حح ل���ك”. ويف اول يوم تكلم فيه رفعة �ص���جل 
عطا كل ما قاله، وثاين يوم “كتبت و�ص���ّلح، وثالث يوم 
كتبت و�ص���لح اقل، يف الي���وم الرابع او اخلام�س، بداأت 
اأنا اأكتب وو�صلنا اىل ربع الكتاب، ا�صبحت ت�صليحاته 
قليل���ة لنه علمن���ي يف تلك الفرتة الكتاب���ة” )�س. 187 

.)188 -
ق���د تبدو تلك الكلمات التى يذكرها رفعة ب�ص���دد العداد 
وكتاب���ه موؤلف���ه، �ص���هلة يف النطق ورمب���ا لحت احداث 
�ص���ردها وكاأنه���ا ممتعة اأو مثرة. لكنن���ا علينا ان تنذكر 
تل���ك الج���واء القامت���ة املخيم���ة عليهم���ا، وم���دى الظلم 
والتع�ص���ف والغ���نب والتع�ص���ف الذي حلق بهم���ا كليهما 
الثن���ن )كان عطا، هو الآخر، وقتها حمكوم..بالعدام! 
واي�ص���ا بدوافع كيدية وغر حقيقية وكاذبة!(، ولندرك 
ونتمع���ن �ص���غط الظروف الق�ص���رية التى تعاي�ص���ا معها 
وقت���ذاك، وم���ع هذا يتم اجن���از تلك “املاأث���رة” الكتابية 
الت���ى حتدث���ت عنه���ا. واعتق���د ان جم���رد ا�ص���تعادة تلك 
احلادث���ة والتذك���ر بها )وكم���ا فعلت املوؤلف���ة يف كتابها 
اي�ص���ًا(، تعطي املتلق���ي فكرة عن ا�ص���رار وحزم وثبات 
ذلك الن�ص���ان املثقف، وت�ص���ي بنوعي���ة “طينته”، مثلما 
تظهر توقه نح���و املعرفة واحرتام الآخر والعرتاف به 

وباجنازاته!
لقد قدمت بلقي�س �صرارة، م�صكورة لنا يف كتابها النافع 
والنفي�س، �ص���رة رجل عراقي زاخرة بالبداع ومرتعة 
بالجن���ازات املهني���ة والثقافي���ة، رجل، ميك���ن ان يكون 
ممثًا اأمينًا بحق عن رجالت ون�ص���اء الطبقة الو�ص���طى 
العراقي���ة، الذي���ن بغالبيته���م �ص���اهموا بجه���د منقط���ع 
النظ���ر، وحاولوا بعلمهم وعملهم الذي ل ي�ص���ارع اىل 
اث���راء حياتن���ا الثقافي���ة، وان يكون بلدنا: بل���دًا متقدمًا 
وح�ص���اريا، ً ي�ص���عد مواطنيه ويرفع من قيمتهم ويغني 

تطلعاتهم بح�س ان�صاين عال.
ان قراءة ن�صو�س هذا الكتاب وتفح�س مواده واحداثه 
املثرة، التى اقرتنت ب�صرة رفعة اجلادرجي، ت�صتدعي 
م���رة اخرى قيم���ة ما قدمه رفعة وم���ا كان ميثله من قيم، 
وي�صتح�ص���ر، اي�ص���ا، �ص���نوف الظلم والظ���ام والغنب 
غر امل�ص���تحق الذي وقع على م�صر هذا الن�صان وعلى 

امثاله من العراقين الررة.
�صكرا، بلقي�س، لهذا اجلهد املميز يف ا�صدار كتابك القيم 
عن رفع���ة، الذي ندع���و اجلميع لاطاع عليه ول�ص���يما 
املهنين منهم، ونعرب عن تعا�صدنا املخل�س معك لفقدك 

عزيزك: معمارنا البارع، وقدوتنا املعترة!

عندما تكون السيرة.. تمثياًل لإلبداع

بلقيس شرارة في كتاب عن رفعة الجادرجي
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د. ضياء نافع

ق���راأت – وب���كل متعة و�ص���رور واندها�س – كتاب 
ال�ص���يدة بلقي�س �ص���رارة ، ال�ص���ادر عام 2015 عن 
دار ن�ص���ر املدى يف بغداد واملو�صوم – )هكذا مرت 
الأيام(، والذي ر�ص���مت فيه بلقي�س �ص���ورة قلمية 
وثائقي���ة مده�ص���ة اجلم���ال لذل���ك اجليل و�ص���مات 
ع�ص���ره منذ اأوا�ص���ط القرن الع�ص���رين يف العراق 

امللكي وعر العراق اجلمهوري الاحق.

النقطة األولى
عندم���ا ق���راأت عنوان الكت���اب طرحت على نف�ص���ي 
راأ�ص���ًا �ص���وؤاًل حم���ددًا ، وه���و - ه���ل ا�ص���تخدمت 
بلقي����س يف عنوان كتابه���ا كلمة )الأي���ام( حماكاة 
لعن���وان رواية اأختها الراحلة اأ.د. حياة �ص���رارة - 
)اإذا الأي���ام اأغ�ص���قت(؟؟ ، ولكني مل اأف�ص���ح حينها 
عن ه���ذا ال�ص���وؤال لأي �ص���خ�س م���ن ح���ويل اأبدًا، 
لأين مل اأطل���ع عل���ى الكت���اب عنده���ا، وله���ذا كن���ت 
اأخ�ص���ى )واأتردد( ان اأحتدث عن ذل���ك علنًا . الآن ، 
وبعد ان قراأت كتاب بلقي�س �ص���رارة - )هكذا مّرت 
الأي���ام( املمتع والرائع والعميق بكل ما تعني هذه 
الكلمات من معنى ، ا�ص���تطيع ان اأعلن عن قناعتي 
ال�صخ�ص���ية )كدت اأقول ا�ص���تنتاجي !(، ان بلقي�س 
قد ا�ص���تخدمت كلم���ة - )الأيام( يف عن���وان كتابها 
فع���ًا حم���اكاًة لعنوان رواي���ة اأختها حي���اة ، ان مل 
يك���ن عمدًا او ق�ص���دًا فاإنه انعكا����س للوعي الباطن 
والكام���ن يف اأعماق العق���ل والقلب وال���روح. هل 
اأرادت بلقي����س ان تق���ول للقراء وحلياة اي�ص���ا يف 
كتابه���ا ه���ذا- وب�ص���كل غ���ر مبا�ص���ر - اإن )اأيامها 
مّرت( ب�ص���كل يختل���ف متامًا عن)اأي���ام( حياة التي 

)اأغ�صقت(؟؟؟
لقد تذكرت الآن واأنا اأكتب هذه ال�ص���طور ا�صتنتاج 
املخرج ال�ص���وفيتي امل�صهور ايزن�ص���تن الذي ذكر 
يف و�ص���يته الأدبي���ة ، ان غوغول ح���اول ان يكون 
مثل بو�ص���كن ومبكانته وقيمت���ه واأهميته الأدبية 
، وله���ذا فاإنه كان يحاكي نتاجات بو�ص���كن طوال 
حيات���ه يف بناء بع����س اأعماله الفنية وخ�ص���ائ�س 
اأبطال���ه و�ص���ورهم وت�ص���رفاتهم... ال���خ. )انظ���ر 
مقالتنا املرتجمة بعنوان - بو�ص���كن وغوغول يف 

و�صية ايزن�صتن(.

النقطة الثانية
تتناول هذه النقطة الف�صل اخلا�س بالكتاب حول 
زي���ارة الحت���اد ال�ص���وفيتي مل���دة �ص���هر باأكمله يف 
نهاية عام 1958. لقد �ص���افر اآنذاك وفد من العراق 
اجلمهوري اىل مو�ص���كو برئا�ص���ة اأمن العا�ص���مة 
وبق���ي هناك طوال �ص���هر باأكمله وذل���ك بدعوة من 
اأمن العا�ص���مة ال�ص���وفيتية مو�ص���كو، وكان رفعة 
اجلادرجي �ص���من اأع�ص���اء هذا الوفد ، وقد رافقته 
زوجت���ه بلقي����س ، ) مل اأفه���م كي���ف ا�ص���تطاع رفعة 
ان ي�ص���افر مع زوجته يف اإيفاد ر�ص���مي وملدة �صهر 
باأكمل���ه؟(. ه���ذا الف�ص���ل يحت���اج اىل تاأّم���ل ، لأن���ه 
يج�ّص���د اأف���كارًا وانطباع���ات عراقي���ة ع���ن الحتاد 
ال�ص���وفيتي يف تلك املرحل���ة ، )وهي حقيقية لأنهم 
كان���وا متعاطفن م���ع الحتاد ال�ص���وفيتي ونظامه 
ال�صيا�صي( ، رغم انه من الوا�صح ان بلقي�س كتبت 
هذا الف�ص���ل بعد مرور ع�ص���رات ال�ص���نن على تلك 
الزيارة ، لدرجة انها ن�ص���يت ان �ص���تالن كان يرقد 

يف تل���ك الفرتة جنبًا جلنب مع لينن يف ال�ص���احة 
احلم���راء ومبرق���د خا�س م���ا زال موج���ودًا )ومن 
املوؤك���د ان الوفد العراقي قد زاره( ، وقد مت – كما 
ه���و معل���وم – رفع جثمان �ص���تالن من ه���ذا املرقد 
بعد املوؤمتر الثاين والع�ص���رين للحزب ال�ص���يوعي 
ال�ص���وفيتي زم���ن خرو�ص���وف ، واأعي���د دفن���ه يف 
ال�صاحة احلمراء جنب الزعماء ال�صوفيت الآخرين 
، ولك���ن وراء املرق���د ذاك. لق���د كتب���ت بلقي�س انهم 
�ص���افروا اىل تبلي�صي عا�ص���مة جورجيا لأن هناك 
يوج���د ق���ر �ص���تالن !! وهذا خط���اأ طبع���ًا. وهناك 
نقط���ة اخ���رى يف ه���ذا الف�ص���ل تب���ن ان بلقي����س 
كتبت هذا الف�صل بعد ع�صرات ال�صنن اي�صا وهي 
الإ�ص���ارة اىل الكات���ب الرو�ص���ي �صوجلينيت�ص���ن ، 
وال���ذي مل يكن له يف فرتة تل���ك الزيارة اأي وجود 
يف الحت���اد ال�ص���وفيتي. وباخت�ص���ار ، ف���اإن تل���ك 
ال�ص���طور عن الزي���ارة تعك����س اآراء متاأخ���رة جدًا 
لبلقي�س عن الحتاد ال�ص���وفيتي ولي�ص���ت مرتبطة 
بوق���ت تلك الزي���ارة ، ولكنها – م���ع ذلك – حتتاج 
اىل تاأم���ل واىل حتلي���ل دقيق ، واأمتنى ان ت�ص���نح 
يل الفر�ص���ة يومًا ان اتناول بالتف�صيل ما جاء يف 
ذلك الف�ص���ل �صمن �صل�صلة مقالتي بعنوان – )عن 

بع�س العراقين الذين مروا مبو�صكو(.

النقطة الثالثة
حتدثت بلقي�س يف ف�ص���ل خا�س ع���ن اأختها حياة 
�ص���رارة وانتحارها. تكمن اأهمية هذا الف�ص���ل يف 
اأن بلقي�س و�صعت النقاط النهائية واحلا�صمة على 
احلروف - كما يقولون – ب�ص���اأن هذا املو�ص���وع ، 
اذ م���ا زال هناك من يظن )وحل���د الآن( ان حياة مل 
تنتحر ب���ل مت قتلها او ت�ص���فيتها او حتى اغتيالها 

لأ�صباب �صيا�صية بحتة...الخ.
تذك���رت املثقفة الرائع���ة حياة وال�ص���هور الأخرة 

معه���ا يف ق�ص���م اللغة الرو�ص���ية بكلي���ة اللغات يف 
جامع���ة بغ���داد، وتذكرت كي���ف جاءت اىل الق�ص���م 
مرة واأعلنت ان خدمتها بلغت 25 �ص���نة واأنها الآن 
ت�ص���تحق التقاعد ، واأنها ترغب بال�ص���فر اىل لندن 
واللتحاق باأختيها واأن ذلك اأف�ص���ل لها ولبنتيها. 
حاولن���ا ان نو�ص���ح لها ان ال�ص���لطات اآن���ذاك األغت 
ه���ذا القان���ون ، وان معظم الأ�ص���اتذة يتمنون ذلك 
للتخل�س من �ص���غوط الو�ص���ع ال�صيا�صي الرهيب 
زم���ن احل�ص���ار  ال�ص���عب  القت�ص���ادي  والو�ص���ع 
ان  يعرف���ون  كان���وا  اجلمي���ع  وان  )خ�صو�ص���ًا 
الأ�ص���اتذة العراقي���ن يف دول اجل���وار يعي�ص���ون 
يف بحبوحة(، ولكن حياة رف�ص���ت حتى ال�صتماع 
الين���ا، وقد فهمن���ا اأنها متر باأزمة روحية �ص���ديدة، 
والتزاماته���ا  درو�ص���ها  م���ن  التخفي���ف  وحاولن���ا 
عل���ى  بالإ�ص���راف  الق�ص���م  يكلفه���ا  ومل  ودوامه���ا، 
الدرا�ص���ات العلي���ا رغ���م اأنها كانت الروفي�ص���ورة 
الوحي���دة بيننا ، بل انه���ا حتى اعتذرت - قبل اأيام 
لي�س اإل - من رئا�صة جلنة املناق�صة لأول اأطروحة 
ماج�ص���تر يف الق�ص���م لطالب املاج�ص���تر ح�ص���ن 
عبا����س بعن���وان )جوان���ب الت�ص���ابه والخت���اف 
بن نتاج���ات تورغينيف وحممد عب���د احلليم عبد 
الله( باإ�صراف د. حممد يون�س ، وحتى رف�صت ان 

تكون ع�صوًا يف تلك اللجنة.
وبالتدريج اأخذت تلك الأزمة الروحية والنف�ص���ية 
عند حياة بالزدياد والت�ص���خم لدرجة انها رف�صت 
حت���ى ت�ص���لم راتبه���ا م���رة ،لأنه���ا ذهبت اىل ق�ص���م 
احل�ص���ابات ووجدت الباب مغلقًا، وا�ص���طررنا ان 
نذه���ب اىل احل�ص���ابات وناأخ���ذ الراتب ونو�ص���له 
اليه���ا يف غرفتها مع املحا�ص���بة ، ثم انقطعت حياة 
ع���ن الدوام بعدئ���ذ ، وحاولن���ا ارجاعها عبث���ًا ، اإذ 
اأر�ص���لنا اليها زمياتها يف الكلية لإقناعها بالعدول 
ع���ن تل���ك اخلط���وة ، وتذك���رت موق���ف املرح���وم 

اأ.د. حمم���د يون����س الذي كان رئي�ص���ًا لق�ص���م اللغة 
الرو�ص���ية اآنذاك ، والذي كان يجب عليه ان يوجه 
له���ا اإنذارًا حتريريًا ب�ص���رورة ال���دوام واإل تعتر 
م�ص���تقيلة وبالت���ايل تفق���د كل حقوقه���ا )وكان هذا 
يعن���ي يف ذلك الوق���ت موقفًا ل حتمد عقب���اه اأمام 
ال�ص���لطة!( ، وكيف انه ا�صت�ص���ار رئي����س اجلامعة 
اأ.د. عب���د الله اخل�ص���اب بع���د اكرث من �ص���هر على 
انقطاعه���ا عندم���ا زارن���ا يف كلي���ة اللغ���ات، وكيف 
دافعن���ا جميعا عنها امام اخل�ص���اب وطلبنا مراعاة 
و�ص���عها النف�ص���ي اخلا����س ، وقد اقتنع اخل�ص���اب 
بذل���ك ، وهك���ذا اقرتح رئي����س اجلامع���ة ان يوجه 
لها رئي�س الق�ص���م د. حممد يون�س ر�صالة �صخ�صية 
بخ���ط اليد يرجوها ب�ص���كل اأخ���وي وودي العودة 
اىل ال���دوام ، وقد كتب د.حممد ر�ص���الة رقيقة جدا 
لها واأر�ص���لها بيد اأحد الأ�صدقاء فعًا ، ولكن حياة 
رف�ص���ت ت�صلمها ، بل ورف�ص���ت حتى ت�صلم الراتب 
ال���ذي ار�ص���لته الكلية له���ا، وتذكرت كي���ف حاولنا 
اإر�صال ا�ص���تمارتها للح�صول على قطعة ار�س يف 
م�ص���قط راأ�ص���ها مثل بقية الأ�ص���اتذة ، وكي���ف اأننا 
)دّبرن���ا( اإر�ص���ال ذل���ك الطلب بع���د ان �ص���حبنا من 
اإ�ص���بارتها ن�ص���خة من هوية الأحوال املدنية دون 
علمها وذلك لأنها رف�ص���ت حتى تقدمي الطلب نف�صه 
، وق���د ظه���ر ا�ص���مها فعا - فيم���ا بع���د - يف قوائم 

الأرا�صي التي مت منحها جلميع التدري�صين.
الذك���رى العط���رة للمرحوم���ة الأ�ص���تاذة الدكتورة 
املوهوب���ة  امل���راأة  ه���ذه   ، �ص���رارة  حمم���د  حي���اة 
واملثقف���ة بعم���ق، والت���ي �ص���اهمت باإب���داع ومتّيز 
تاأليف���ًا  املعا�ص���رة  العراقي���ة  الثقاف���ة  حرك���ة  يف 
وترجمًة وتدري�ص���ًا، والتي كان���ت - ومازالت حلد 
الن - متٌث���ل الوج���ه امل�ص���رق واحلقيق���ي لق�ص���م 
اللغ���ة الرو�ص���ية يف كلي���ة اللغ���ات بجامع���ة بغداد 

وخلريجي اجلامعات الرو�صية ب�صكل عام.

ثالث نقاط حول كتاب بلقيس شرارة هكذا 
مرت األيام
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قبل عق���د تقريبا من الآن، كان���ت الباحثة العراقية 
اأو«احلاوي���ة« )مدين���ة احللة( بلقي�س �ص���رارة قد 
طرح���ت فك���رة تق���ول اإن دور الطب���اخ من���ذ القرن 
الثام���ن ع�ص���ر تقريب���ا مل يعد يقت�ص���ر عل���ى تقدمي 
الأطعمة، بل بات دوره اأكرث تاأثرا، واأ�صبح يلعب 
دورًا ل يقل اأهمية عن دور املو�ص���يقين والفنانن 
وحت���ى الروائي���ن، وهو الأم���ر الذي ن���راه اليوم 
ب�ص���كل اأكرث و�صوحا، اإذ غدا دور بع�س الطباخن 
ال�ص���بان م���ن خ���ال �ص���فحات الأن�ص���تغرام، اأكرث 
تاأث���رًا من ع���امل الأفكار الكرى، كم���ا غدا دورهم 
ل يقت�ص���ر عل���ى تعريفنا ب���اأذواق جدي���دة، بل يف 
دفع الآلف اإىل تقليد و�ص���فاتهم يف منازلهم، وهو 
م���ا خلق عاق���ة جديدة ب���ن الطعام والن�ص���اء، اأو 
الرجال ممن يطبخون؛ فبع���د اأن كان الطبخ ياأتي 
من خ���ال تراكم التجارب، ووراثة تقاليد الأمهات 
والطباخ���ات  الطباخ���ون  ه���وؤلء  كان  والعائل���ة، 
يعلن���ون عن اإزاح���ة املراج���ع التقليدي���ة )خرات 
�ص���نوات وعق���ود( ل�ص���الح مرج���ع اآخ���ر، ل تاريخ 

ل���ه يف ع���امل الطبخ، اأو ل ميتلك �ص���الة عريقة، اإل 
اأنه بات �ص���اطرًا يف اإتقان فنون الطبخ، الذي اأخذ 
ميزج بن املذاق واإ�صفاء �صورة فنية جمالية على 
�ص���ورة الطب���ق، اأو »جع���ل الطب���ق يرق����س« وفق 

تعبر اأحد الطباخن الدم�صقين.
وانطاق���ًا ً من فكرة الطبخ اأو الطهى بو�ص���فه فنا 
يهدف اإىل تغير العامل، وفق تعبر جون اأدابون، 
�ص���در كتابه���ا »الطب���اخ« ع���ن دار امل���دى العراقية 
الذي �ص���رعان م���ا حظي باهتمام كب���ر من القراء، 
خافًا لردة الفعل ال�ص���لبية التي ع���ر عنها املثقف 
العروبي الراحل خر الدين ح�ص���يب، وهو يطالع 
املخطوط���ة الأوىل، اإذ تذك���ر بلقي����س اأنه���ا زارت 
برفقة زوجها املعم���اري الراحل رفعة اجلادرجي، 
خر الدين ح�ص���يب الذي كان ما يزال يراأ�س مركز 
درا�ص���ات الوحدة العربية، ويف ه���ذه الزيارة قدم 
رفع���ة خمطوطت���ن ل���ه، الأوىل بعن���وان »املعم���ار 
ودوره يف ح�ص���ارة الن�ص���ان«، والثاني���ة بعنوان 
»الطباخ ودوره يف ح�صارة الإن�صان«، فما كان من 
ح�ص���يب اإل نظر يف العنوانن على عجالة ليوافق 
عل���ى ن�ص���ر خمطوط���ة اجلادرج���ي، بينم���ا رف�س 
ن�ص���ر كتاب ع���ن الطباخ و�صو�ص���يولوجيا الطعام، 
وهذه رمبا بقيت �ص���يمة مرك���زه البحثي الذي ظل 
مهموما بق�صايا العروبة والهويات املتخيلة، على 

ح�ص���اب تبني روؤية تعنى باملوا�ص���يع واملقاربات 
الأخرى يف العلوم الإن�ص���انية، اإل اأن هذا الرف�س 
مل يح���ل دون اأن يتح���ول كتاب �ص���رارة اإىل واحد 
م���ن املراج���ع املهم���ة والقليل���ة باللغ���ة العربية يف 
حق���ل الطعام، لكن���ه باملقاب���ل اأدى اإىل اإهمال باقي 
م�ص���اريعها الكتابي���ة، وبالأخ����س عل���ى م�ص���توى 

كتابة ال�صر الذاتية.

بلقيس.. كاتبة السير الذاتية
املتاب���ع لكتاب���ات هذه الباحث���ة، ي���رى اأن بداياتها 
يف ع���امل الكتابة ج���اءت متاأخرة قلي���ًا )يف العقد 
اخته���ا  انتح���ار  بع���د  وذل���ك  تقريب���ًا(  ال�ص���اد�س 
»حي���اة«، وي���ا لها م���ن مفارق���ات اأن تنتحر �ص���يدة 
حتمل هذا ال�ص���م، اإل اأن ظروف العراق يف نهاية 
الت�صعينيات يف ظل احل�صار كانت يف حالة يرثى 
له���ا، ولذلك قررت النتحار بع���د دقائق من انتحار 
ابنتها ال�صابة مها، بيد اأن بلقي�س املكلومة باختها، 
�صتعرث لحقًا على خمطوطة رواية لختها بعنوان 
»اإذا الأي���ام غ�ص���قت«، وم���ن هن���ا �ص���تقرر خو����س 
جتربة الكتابة، بعد �ص���نوات طويل���ة من مرافقتها 
مل�ص���روع زوجها اجلادرج���ي، ولذلك �صتخ�ص����س 
وقته���ا لكتابة مقدمة للرواية )قرابة 80 �ص���فحة(، 
وظنت يومها اأن ن�ص���ر الرواية قد ي�ص���في قليًا من 
ال�ص���عور بالفقدان واحلزن، ورمبا بالذنب اأي�ص���ا 
ع���ن الأي���ام التي عا�ص���تاها ه���ي واخته���ا بعيدتن 
ع���ن بع�ص���هما، وبالأخ����س عندم���ا ق���ررت حي���اة 
وهي �ص���غرة خو�س جتربة ال�صيوعية، يف حن 
كان���ت اختها تت���زوج من اب���ن عائل���ة بورجوازية 
وطني���ة )اجلادرجي(، ما جعلهما تعي�ص���ان اأحيانا 
على �ص���فتن بعيدت���ن داخل بغ���داد، لياأتي املوت 
ويجمعه���ا مرة اأخرى، فاملوت لي�س مكانا للعدم اأو 
للعبور فقط، بل هو اأي�صا مكان للذاكرة وولدتها، 
وه���و ما �ص���يحدث مع بلقي����س، التي �ص���تقرر بعد 
هذه احلادثة فتح �صناديق ذاكرتها، لتبحث وتقراأ 
�ص���رة التح���ولت الت���ي عرفته���ا عائل���ة لبنانية/
عراقي���ة )�ص���رارة( يف الق���رن الع�ص���رين وبع���ده، 
وه���و الأ�ص���لوب ذات���ه ال���ذي كان زوجه���ا رفعة قد 
اأتقن���ه يف غالبي���ة كتبه الأوىل، ففي كتبه »�ص���ورة 
اأب«، »الأخي�ص���ر والق�ص���ر البلوري«، خافًا لكتبه 
الاحق���ة التي حمل���ت اأفكارا فل�ص���فية ونظرية عن 
العمارة، حاول القول اإن الذاكرة وال�ص���ر الذاتية 
قد تكون ميدانًا غنيا لقراءة التغرات الجتماعية، 
واأي�صا مكانًا لنقد املا�صي وتقاليده والثورة عليه، 
واأي�ص���ا لتخيل اأزمات احلا�ص���ر وامل�ص���تقبل، لكن 
ه���ذا التاأث���ر ل ينف���ي اأن بلقي�س مل تطبخ �ص���رها 
بنف�س اآخر، على م�ص���توى ا�ص���تبدال ثيمة العمارة 
الت���ي ميزت ع���امل رفعة بثيم���ة )الطعام( مث���ًا اأو 
ثيم���ة )الزوج���ة(، واأول ما �ص���رى ذل���ك من خال 
كتاب���ة �ص���رة والده���ا، الأ�ص���تاذ اللبن���اين حمم���د 
�ص���رارة، الذي غادر ق�صاء بنت جبيل يف لبنان يف 
الثاثينيات ليعمل اأ�ص���تاذا للغة العربية يف مدينة 
النج���ف العراقية، ومما تك�ص���فه �ص���رة الأب، اأنه 
خال فرتة الأربعينيات كانت هناك جالية لبنانية 
تت�صكل يف مدينة احللة العراقية، ويف الأغلب من 
الأطباء واملدر�ص���ن، لي�س لأ�صباب طائفية، كما قد 
يخيل لقراء اليوم، واإمنا لأن العراق اآنذاك مل يكن 
ي�صم عددًا كافيًا من الأطباء، فكانت احلكومة ت�صد 
الثغرة با�صتقدام اخلرات اللبنانية، وبعد جتربة 
الكتاب���ة ع���ن الأب، الت���ي تذكرن���ا بتجرب���ة كتاب���ة 
زوجه���ا عن وال���ده ال�صيا�ص���ي العراق���ي املعروف 
كام���ل اجلادرج���ي، ق���ررت �ص���رارة اخلو����س يف 
ع���امل الطبخ والطعام، لتعود بعدها يف ال�ص���نوات 
الأخ���رة اإىل حقائ���ب الذاك���رة م���رة اأخ���رى م���ن 

خال تدوين �ص���رتها الذاتية »هك���ذا مرت الأيام« 
ال�صادرة عام 2015، الذي �صتك�صف فيه عن كاتبة 
متمر�ص���ة يف اأدب ال�ص���ر الذاتية، ومما �ص���تدونه 
يف مقدمته عبارات تق���ول فيها »جتولت الذكريات 
يف راأ�ص���ي ووج���دت نف�ص���ي حممل���ة بحقائب من 
الذكريات، ذكريات املتع���ة واملعاناة.. اإنها حقائب 
ذات األ���وان خمتلف���ة مب���زاج واألوان اأ�ص���حابها«، 
واملهم يف �صرتها هذه، اأن اهتماماتها بعامل الطبخ 
�صي�صفي نكهة خا�صة حول ذاكرتها عن العراقين، 
فالذاكرة لي�ص���ت مادة جاهزة، اأو حمدودة، بل هي 
ع���امل قادر على البوح دوما بتفا�ص���يل جديدة، كما 
اأنه���ا عامل مل ي���دِع الراءة يومًا، واإمنا ظل يف�ص���ح 
اأبوابه اأمام كل باحث عن �ص���ور اأو حنن اأو حتى 

ما�س متخيل.
�صتم�ص���ي بنا �ص���رارة يف ق�ص���م كبر من يومياتها 
واملهاجري���ن  العراقي���ن  ذاك���رة  عل���ى  للتع���رف 
الكب���ة  اللبناني���ن م���ع الطع���ام، وبالأخ����س م���ع 
اللبناني���ة الني���ة الت���ي ظل���ت ترف�س تذوقه���ا، بعد 
اأن اج���رت وه���ي �ص���غرة عل���ى تن���اول قطع من 
الكب���دة النية، فغ���دا ذوقها معاديًا ل���كل ما هو نيئ 
تقريب���ًا، ورمب���ا لأن الني���ئ كم���ا يذهب لذل���ك كلود 
ليفي �ص���رتاو�س غالبا ما يرتب���ط بالطبيعة، بينما 
املطب���وخ مرتبط بالثقاف���ة والفن���ون التي تولعت 

بها.

حقائب رفعة
ولأن الذاك���رة بتعب���ر بلقي����س هي حقائ���ب، لذلك 
حر�ص���ت يف �صرتها على فتح حقائب ذكرياتها مع 
زوجها رفعة، الذي غدا واحدا من اأ�صهر املعمارين 
العراقين يف اخلارج، ولعل من الق�ص�س العديدة 
التي تاأت���ي على ذكرها، و�ص���كلت مقدمة ملغادرتهم 
الب���اد لحق���ا، هي ق�ص���ة �ص���عر اجلادرج���ي؛ ففي 
ال�ص���بعينيات كان نائب رئي�س اجلمهورية �ص���الح 
مه���دي عما����س ق���د اأ�ص���در تعليمات تق�ص���ي مبنع 
ال�ص���عر الطوي���ل للذك���ور، والتنان���ر الق�ص���رة، 
انطاق���ًا من اأنها تنايف ثقافة الع���راق، وهو ما عد 
يومه���ا اجتاها خطرا كون الدول���ة اأخذت تتدخل 
ب�صكل اأو�ص���ح يف الق�صايا اخلا�صة بحرية الفرد، 
ولأن �ص���عر رفع���ة كان طوي���ًا، فبع���ث اإلي���ه وزير 
التخطي���ط ج���واد ها�ص���م طالب���ا منه ق�ص���ه، ورغم 
رف�صه القيام بذلك، لكن حالة �صد ال�صعر بينه وبن 
احلكوم���ة مل تتوق���ف، ليقرر لحقًا مغ���ادرة الباد 
للولي���ات املتح���دة الأمريكية، وهن���اك تفرغ اأكرث 
لإعداد كتب واإلقاء حما�صرات عن فل�صفة العمارة، 
وقد بقي اجلادرجي حتى اآخر اأيامه ن�ص���يطا، قبل 
اأن ي�ص���اب بفرو����س كورونا، ويرح���ل عن دنيانا 
�ص���رته مل  اأن  اإل  اإبريل/ني�ص���ان 2020،  يف 10 
تتوق���ف هنا، فبعد اأ�ص���هر قليلة م���ن رحيله، قررت 
بلقي�س اإعداد كتاب اآخر عن �ص���رة رفعة )الباحث 
يف تاري���خ العم���ارة(، ولي����س رفع���ة ال���زوج الذي 
رافقت���ه قرابة �ص���تة عقود واأكرث، ورمب���ا ما دفعها 
لذل���ك ه���و رائح���ة اله���واء يف منزلهم���ا عل���ى نه���ر 
التاميز الريطاين، الذي ظل يحتفظ بذكرى رفعة 
ورائح���ة كتب���ه ومقالت���ه ومكتبت���ه ال�ص���خمة عن 

العمارة وفل�صفتها.
ق���ررت بلقي����س اإعداد كت���اب اآخر عن �ص���رة رفعة 
)الباحث يف تاري���خ العمارة(، ولي�س رفعة الزوج 
ال���ذي رافقت���ه قرابة �ص���تة عقود واأك���رث، ورمبا ما 
دفعه���ا لذل���ك ه���و رائح���ة اله���واء يف منزلهما على 
نهر التاميز الريط���اين، الذي ظل يحتفظ بذكرى 
رفعة ورائحة كتبه ومقالته ومكتبته ال�صخمة عن 

العمارة وفل�صفتها.
عن �صحيفة القد�س العربي
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خليل صويلح

تتوا�ص���ج �ص���رة بلقي����س �ص���رارة )1933( مع �ص���رة 
من���ذ  اأحوال���ه،  وا�ص���طراب  حتولت���ه  يف  الع���راق 
ثاثيني���ات الق���رن املن�ص���رم اإىل الحت���ال الأمرك���ي 
للع���راق )2003(. �ص���رة على هيئة »حقيب���ة ذكريات« 
كم���ا تقول عنه���ا يف مذّكراتها »هكذا م���ّرت الأيام« )دار 
املدى(. الطفلة التي تنتمي اإىل اأ�ص���رة لبنانية ا�صتقرت 
يف النج���ف العراقية مطلع الع�ص���رينيات، ولدت �ص���نة 
�ص���عود هتل���ر اإىل زعام���ة احل���زب الن���ازي يف اأملانيا، 
وهيمنة نوري ال�صعيد على مفا�صل احلكم يف العراق، 
بع���د وف���اة املل���ك في�ص���ل الأول. كاأنه���ا كان���ت منذورة 
للح���روب وامل�ص���ائب والك���وارث التي �صت�ص���فعها يف 
اأك���رث م���ن منعط���ف، اإىل اأن التق���ت املعم���ار العراق���ي 
املع���روف رفع���ة اجلادرج���ي العائ���د لت���وه م���ن لن���دن 
اخلم�ص���ينيات، وتزوجا بعد اأ�ص���هر م���ن تعارفهما، من 
دون طقو����س الزواج املعروفة. مل تكن بلقي�س �ص���رارة 
يف وارد كتابة مذكراتها لول اإ�صابة رفيق دربها ب�صلل 
جانبه الأي�ص���ر، وق�ص���اء اأوقات طويل���ة اإىل جانبه يف 
امل�صت�ص���فى، ووحي���دة يف بيته���ا، فوج���دت يف الكتابة 

عزاًء يف معاجلة اأحزانها.
ابن���ة حممد �ص���رارة مدر�س اللغ���ة العربي���ة الذي خلع 
العمام���ة وارتدى الزي الر�ص���مي للموظفن، انت�ص���بت 
اإىل ق�ص���م اللغ���ة الإنكليزية يف جامعة بغداد، و�ص���وف 
ت�ص���ارك يف انتفا�صة 1952، بو�صفها ي�صارية نا�صطة، 
ما عّر�صها لاعتقال، فيما كان والدها يقبع يف ال�صجن. 
انخرط���ت بعد زواجها يف اأو�ص���اط النخب���ة العراقية، 
غر عابئة بالأعراف، فقد كانت اأول امراأة تدخل مقهى 

للرجال، كما �ص���تكون الع�ص���مة بيدها. هكذا �صتتواتر 
اأ�ص���ماء �ص���يكون لها �ص���اأنها يف حقول الأدب والعمارة 
والر�ص���م، مثل جرا اإبراهيم ج���را، وبلند احليدري، 
وج���واد �ص���ليم، وفائ���ق ح�ص���ن، وقحط���ان املدفع���ي، 
وحممود �صري، واإ�صماعيل ال�صيخلي، وعبد الرحمن 

منيف، واآخرين.
ه���ذا ما �ص���ينعك�س عل���ى اهتماماته���ا اجلدي���دة بتاأثر 
باأطيافه���ا  املعرف���ة  عل���ى  املنفتح���ة  زوجه���ا  مناخ���ات 
املتعددة، وخ�صو�ص���ًا يف جمال العمارة. �ص���ّكل هوؤلء 
طليع���ة الثقاف���ة العراقية اجلديدة مبا �ص���مّي جمموعة 
»الرواد«. ورغم احلالة البولي�ص���ية التي كانت تعي�صها 
الب���اد يف املرحل���ة امللكّي���ة، اإل اأن م���ا �ص���ياأتي لحق���ًا 
�ص���يجعل من ه���ذه املمار�ص���ات جم���رد بروف���ات اأولية 
للعنف. ثورة 14 متوز )1958( التي قادها عبد الكرمي 
قا�ص���م كانت جمرد ن�ص���مة عابرة يف تاريخ العراق. يف 
هذه الفرتة �ص���ّمم رفعة اجلادرجي ثاثة اأن�صبة تعّر 
عن الثورة، وهي ن�صب اجلندي املجهول، ون�صب 14 
مت���وز، ون�ص���ب احلرّية )طول���ه 52 مرتًا، وعر�ص���ة 6 
اأمتار(، على اأن يقوم جواد �صليم باإجناز جدارية ن�صب 
احلري���ة. وقد حتّم�س ج���واد للفكرة بقوله: »مل ي�ص���هد 
العراق ن�ص���بًا بهذا احلجم منذ الع�ص���ر الآ�صوري«، ثّم 
�ص���افر اإىل فلورن�ص���ا لإجناز الن�صب، وبقي هناك نحو 
�صنتن، اإىل اأن تناهى اإىل �صمعه اأن الزعيم عبد الكرمي 
قا�ص���م يرغب يف اأن تتجلى اإجنازات���ه الثورية يف هذا 
الن�صب، وذلك باإبراز �صورته، ما اأ�صاب جواد ب�صدمة 
نف�صية، اأدت اإىل دخوله م�صت�صفى لاأمرا�س الع�صبية، 
ليتك�ّص���ف الأم���ر عل���ى اأن م���ا �ص���معه جم���رد �ص���ائعات 

وو�صايات خمرين اأمنين.
عاد جواد اإىل بغداد لاإ�ص���راف على تنفيذ الن�ص���ب، اإل 
اأنه اأ�ص���يب بنوبة قلبي���ة اأدت اإىل وفاته )1961( ففقد 
الع���راق اأحد اأه���م مبدعيه. مل تطل مرحل���ة عبد الكرمي 
قا�ص���م، اإذ اأطاحه انقاب 8 �ص���باط 1963، وحكم عليه 
بالإعدام، وت�ص���ّلم ال�صلطة عبد ال�صام عارف، و�صتلقي 
هذه احلقبة بظالها الثقيلة على حياة رفعة اجلادرجي 
باإ�صدار مر�ص���وم جمهوري بتجميد اأمواله ومنعه من 
ال�ص���فر كنوع من ت�صفية ح�صاب معه. هكذا ا�صطر اإىل 
تقدمي ا�ص���تقالته م���ن العم���ل احلكومي ليتف���ّرغ ملكتبه 
اخلا����س يف ال�صت�ص���ارات املعماري���ة، كذلك �ص���تجري 

م�ص���ايقة بلقي�س بف�ص���لها م���ن عمله���ا يف اجلامعة. مل 
تع���د بغداد كم���ا كانت يف اخلم�ص���ينيات، فقد اأ�ص���حت 
معتق���ًا كبرًا، من انقاب اإىل اآخر. هكذا انخرط رفعة 
يف م�صاريعه املعمارية، وذلك من طريق »�صهر الرتاث 
بالأ�ص���كال احلديث���ة«، فيما تق���ول بلقي�س اإنها �ص���غلت 
نف�ص���ها بتعّل���م الطبخ، و�ص���وف تنجز لحق���ًا كتابًا عن 

تاريخ الطبخ.
انق���اب 17 مت���وز/1968 ال���ذي ق���ام به ح���زب البعث 
اأعاد الباد اإىل اأج���واء الرعب جمّددًا، وزج الآلف يف 
املعتقات وال�صجون والت�صفيات اجلماعية. وكان ا�صم 
رفعة اجلادرجي يف قائمة املطلوبن بتهمة املا�صونية، 
و«و�صلت املوجة اإىل التدّخل يف اأ�صغر تفا�صيل حياة 
النا�س اخلا�ص���ة«، اإذ اأ�صدر �صالح مهدي عما�س، نائب 
رئي����س اجلمهورية تعليمات مبط���اردة كل من ترتدي« 
املين���ي جوب«، وكل م���ن يتبع مو�ص���ة »اخلناف�س« يف 
اإطالة �ص���عره. �ص���يتعّر�س رفعة لاعتقال واحلكم عليه 
باملوؤب���د، انتقامًا م���ن مواقف والده كام���ل اجلادرجي، 
اأح���د رموز احلرك���ة الدميوقراطية يف العراق، على يد 
اأحمد ح�صن البكر، رئي�س اجلمهورية حينذاك، قبل اأن 
يتخلى عن ال�صلطة ق�صريًا، مل�صلحة �صّدام ح�صن. هنا 
بداأت حقبة اأ�ص���ّد هوًل ع���ر حمات التهجر اجلماعية 
والعتق���الت والإعدام���ات التي طاولت رف���اق الأم�س 
»وانح���در الع���راق تدريج���ًا اإىل الهاوية«. م���ا اإن خرج 
رفع���ة من ال�ص���جن فج���اأة، باأمر من الرئي����س، وتعيينه 
م�صت�ص���ارًا لتح�ص���ن مدين���ة بغ���داد، حتى عا �ص���وت 
طبول احلرب مع اإيران )1980( لتعي�س الباد كابو�صًا 
طوي���ًا، و�ص���يعي�س املعمار العراقي املعروف، �ص���دمة 
قرار �ص���دام ح�صن بهدم ن�ص���ب اجلندي املجهول. ثم 
تتال���ت ال�ص���دمات، فق���ّرر الزوجان مغ���ادرة الباد اإىل 
اأمركا، ثم ا�ص���تقرا يف لندن ليتفرج���ا على دمار الباد 
ع���ر ال�صا�ص���ات، م���ن ح���رٍب اإىل اأخرى، كما �ص���تنتحر 
�ص���قيقة بلقي�س، حياة �ص���رارة اإثر انتح���ار ابنتها، بعد 
اأن �ص���اقت بهم���ا �ص���بل العي����س يف بغ���داد. كاأن بهجة 
بلداننا توّقفت عند حقبة اخلم�صينيات، قبل اأن يزحف 

الع�صكر اإىل ال�صلطة، ويدّمروا كل ما يف طريقهم.

* كاتب اردين
عن القد�س العربي

بلقيس شرارة بين سيرتين



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون
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حين إلتقيت، للمرة اأُلولى، برفعت 
الجادرجي، المعماري العراقي المعروف، 

وبزوجته، الحظت أنه كان يعلق على كتفه 
كيسًا من القماش، قال إنه يحمله حيثما 
ذهبا ألن الزوجة تعاني من ألم في الظهر 
والبد أن تسند ساقيها على دّكة خشبية 

مرتفعة قلياًل. ولما جلسنا في بهو “غراند 
أوتيل” في باريس، أخرج العتبة وانحنى 
ووضعها تحت قدميها. وظلت حكاية 

الّدكة عالقة في بالي. إن التعبير عن الحب 
أشكال وألوان. واستطردت في بالي، أن 
بلقيس شرارة، زوجته، تستحق هذا الحب 

وأكثر.

مل يك���ن ُمق���درًا لها اأن ت�ص���بح كاتب���ة. لكنها، بع���د احلادثة 
اأُ�ص���تاذة الأدب  املوؤمل���ة لغي���اب �ص���قيقتها حي���اة �ص���رارة، 
الرو�ص���ي يف جامع���ة بغ���داد، ع���ام 1997، اأم�ص���كت القلم 
وكتب���ت مقدم���ة للرواي���ة احلزين���ة الت���ي كان���ت الراحل���ة 
ق���د �ص���جلتها وجنح���ت يف تهريبه���ا اإىل خ���ارج الع���راق 
لتن�ص���ر بعن���وان “واإذا الأيام اأغ�ص���قت” وتف�ص���ح بع�س 
امله���ازل التي كان���ت اجلامعة م�ص���رحا لها. ويب���دو اأن من 
مي�ص���ك القلم مّرة ي�ص���ق عليه فراقه. وهك���ذا عادت بلقي�س 
�ص���رارة وت�ص���اركت مع زوجها رفعة اجلادرجي يف تاأليف 
وه���و كت���اب ن���ادر ي���روي، ب�ص���وتن،  “ب���ن ظلمت���ن”. 
وقائع ع�ص���رين �ص���هرًا عا�ص���ها ال���زوج يف ال�ص���جن بتهمة 
ملفق���ة، وعا�ص���تها الزوجة يف غياب���ه ويف انتظار مواعيد 
الزي���ارة التي جتمعها ب���ه. اإنها ل تكتفي مباحظة انقطاع 
الأ�صدقاء، فجاأة، عن زيارة بيتهم خ�صية الأعن الوا�صية، 
بل تتناول التفا�صيل الإن�صانية التي ل تلتقطها �صوى عن 
الفنان الذكية واحل�صا�صة. كانت تتحايل لإي�صال الأطعمة 
التي يحبها زوجها اإليه يف ال�صجن، ومنها املثلجات بنكهة 
النعناع. اأما هو فلم يكتب عن ال�ص���جان بقدر ما كان مهتمًا 
بنظافة الزنزانة وحتويل قما����س البيجامات القدمية اإىل 
مناديل لل�ص���فرة، ل���ه ولرفاقه ال�ص���جناء وكاأنهم يتناولون 
وجباتهم على مائدة فخمة. وب�صبب عاداته الأنيقة، �صرت 
يف بغداد �ص���ائعة تفيد ب���اأن طعام رفع���ة اجلادرجي ياأتيه 

بالطائرة من باري�س اإىل الزنزانة.

ي�صجل ال�صيا�صيون، عادة، مذكرات �صيا�صية. لكن بلقي�س 
�ص���رارة تنتبه لكتابة الوقائع الإجتماعية وتروي يوميات 
امراأة كان مقدرًا لها اأن تعي�س يف الظل لول اأنها ابنة حممد 
�ص���رارة، الفتى اللبناين الذي ق�ص���د النج���ف، يف العراق، 
ليدر�س علوم الدين وي�ص���بح �ص���يخًا معممًا فاإذا به يتبنى 
الأفكار الي�صارية ويدخل ب�صببها ال�صجن. وهو الذي كتب 
قب���ل ثمانن عام���ًا: “كان باء ال�ص���رق بعمائمه وقان�ص���ه 
فكي���ف الآن وق���د حتالف���ت الطرابي����س والراني���ط معه���ا 
و�صكلت جوقًا مو�ص���يقيًا واحدًا؟”. وبالإ�صافة اإىل �صهرة 
والده���ا، فاإن بلقي�س �ص���رارة ه���ي كّنة كام���ل اجلادرجي، 
النائب يف الرملان العراقي، اأيام احلكم امللكي، و�ص���احب 
جريدة “�صوت الأهايل” واأحد موؤ�ص�صي احلزب الوطني 
الدميقراط���ي. وق���د اعتقلوا حماها عدة مرات حتى �ص���ار 

ال�صجن فردًا من اأفراد العائلة.

مذكراته���ا ال�ص���ادرة، حديث���ًا، ع���ن دار “امل���دى” بعنوان 
“هك���ذا مرت الأيام”، متزج م���ا بن حياتها وبن ما مر به 
البلد من حتولت. اإنه التاريخ الإجتماعي الذي يغيب عنا 
تدوينه فيم�ص���ي اإىل الن�ص���يان مع اأهله. وهي التفا�ص���يل 
املعرة ذاتها التي اختزنتها ذاكرة امراأة لبنانية الأ�ص���ل، 
جنفية املولد والن�ص���اأة، بريطانية املغرتب، عا�صت ثمانن 
عام���ًا وكان���ت �ص���اهدة على بغ���داد اأي���ام توهجها ث���م اأيام 
غ�ص���قها. تكت���ب اأن رفع���ة دعاها لزي���ارة بيته���م والتعرف 
عل���ى اأبيه. وهي ق���د ت���رددت لأن والدها كان يف ال�ص���جن 
ومل تنت���ه حمكوميته بعد. لك���ن خطيبها وعدها باأن اإعان 
اخلطب���ة ر�ص���ميًا لن يتم قب���ل الإفراج عنه. وتذك���ر اأنها مل 
تدخ���ل م���ن الباب الكب���ر للبيت بل من املدخل املخ�ص����س 
ل�صيوف كامل اجلادرجي. وقد وجدته واقفًا قرب املدفاأة، 
�صافحها واأ�ص���ار لها باجللو�س، ومل ي�صاألها عن نف�صها بل 

ع���ن اأحوال والدها واأو�ص���اعه يف ال�ص���جن. ث���م جاءت اأُم 
رفع���ة و�ص���لمت عليها وبقيت �ص���امتة، تتاأم���ل الفتاة التي 
اختارها ابنها وتتفح�صها بدقة. فتاة يعود اأ�صلها اإىل بلد 
اآخ���ر وطائف���ة دينية خمتلفة، كما اأنها لي�ص���ت ثرية ول من 

الطبقة احلاكمة.
قدموا ال�ص���اي باأكواب من البور�صلن املُذهب. وهناك من 
اأ�صاف اإليه احلليب. عادة مل تكن �صائعة بن العراقين اإل 
النخبة التي در�ص���ت يف اجلامعات الريطانية اأو ت�ص���افر 
لق�ص���اء ال�ص���يف يف اأوروبا. وهي قد اأم�صت معهم �صاعة 
ثم ا�ص���تاأذنت لاإن�ص���راف وا�ص���طحبها رفع���ة وخرجا من 
بواب���ة الدار الرئي�ص���ة. اإعرتاف �ص���مني بقبولها فردًا يف 

العائلة. وكان ذلك يف مثل هذه الأيام من عام 1953.

عن ال�صرق االو�صط

وتفحصتها ُأم رفعت…


