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كن ��تُ ق ��د كتبت مق ��اال بعن ��وان (مذك ��رات حمم ��د ح�س ��ن الطريحي)
تناول ��ت فيه عالقتي مع العميد املتقاعد حممد ح�س ��ن الطريحي والد
�سهى وا�سيا يف �سنواته االخرية بعد ان بلغ الثمانني من عمره حيث
كنت التقيه يف نادي العلوية يوم كنا نح�ضر ندوات الدكتور ال�شهيد
احل ��ارث عب ��د احلمي ��د وحما�ض ��راته ع ��ن البارا�س ��ايكولوجي (علم
اخلارقي ��ة) كما ي�س ��ميه املرحوم عل ��ي الوردي حي ��ث كان الطريحي
يتمتع بقدرة خارقية يف التنب�ؤ والتخاطر .وكذلك يحمل خزينا هائال
بد�أ يظهر عليه بعد هروبه واختبائه يف �سرداب يف النجف ال�شهر ال
ي ��رى فيها نور ال�شم� ��س اال يوما واحدا يف ال�شهر ي ��وم كان �صديقه
�صاحب ال ��دار ير�سل عائلته اىل كربالء ليخرج الطريحي اىل �صحن
الدار ولريى نور ال�شم�س ويغت�سل يف ال�شهر مرة واحدة وكان ي�أكل
التم ��ر واجلوز واخلبز فق ��ط .ومن ثم هروبه اىل ايران والعي�ش يف
خان ��ات ال�صوفية والن�ساك واملنقطعني ع ��ن الدنيا وهمومها .وكذلك
رحالته اىل الهند واالختالط مع البوذيني والهندو�س الذين ي�ؤمنون
مبراح ��ل التنا�س ��خ .وكان يق ��ول يل ان ��ه يتمنى املوت حت ��ى يتحرر
نهائي ��ا م ��ن اجل�سد ويتح ��د مع املطل ��ق وامللكوت .وان ��ه انهى حياته
ال�ساد�س ��ة ..فكنت اقول له كيف تعرف انك تعي� ��ش املرحلة ال�ساد�سة
واالن�س ��ان عندما مي ��وت يبلى ج�س ��ده ال�سابق وي�صب ��ح ترابا فكان
يجي ��ب ان ال ��روح عندما تتقم� ��ص اجل�سد اجلديد تطب ��ع هذه الروح
عل ��ى كف اليد اخلط ��وط بعدد مرات احلي ��وات ال�سابقة وهذا ما كان
ي�شرح ��ه له الهنود من خالل قراءتهم خلطوط الكف .وكان ي�شرح يل
�س ��ر االهرامات التي بنيت للفراعن ��ة وما حتويه من ا�سرار وهند�سة
يعج ��ز الفكر االن�ساين احلايل عن حل طال�سمه ��ا الن الفراعنة كانوا
ي�ؤمن ��ون بالبع ��ث ول ��ذا حر�ص املل ��وك ان ي�أخ ��ذوا معه ��م يف الهرم
الزوج ��ة واخل ��دم والذهب حت ��ى يبعثوا ملوكا ولي� ��س �سوقه كباقي
النا�س..
وهك ��ذا ورث ��ت �سه ��ى ع ��ن ابيه ��ا ه ��ذا اخلزي ��ن الكب�ي�ر م ��ن املعرفة
والتجرب ��ة ا�ضاف ��ة لكونه متحررا م ��ن التقاليد البالي ��ة وكان ع�ضوا
ب ��ارزا وم�ؤ�س�س ��ا جلماعة االه ��ايل والوط ��ن الدميقراط ��ي يوم كان
(كام ��ل اجلادرج ��ي) ع�ضوا يف ح ��زب االخاء مع يا�س�ي�ن الها�شمي..
الرفيع ��ي وعبدالفت ��اح ابراهي ��م كان ��ا م ��ن دع ��اة اال�شرتاكي ��ة وم ��ن
امل�ؤ�س�س�ي�ن للحزب وهكذا اورث االب بناته �سه ��ى وا�سيا كل االفكار
الت ��ي ي�ؤمن بها ا�ضافة لذلك اتاح لهم احلرية النه اتخذهم ا�صدقاء له
وكان ميدهم بالكتب وله مكتبة عامرة وهكذا وجدت �سهى نف�سها يف
عامل االفكار والكتب حتى ان زمالءها كانوا ي�سمونها (ار�ضه الكتب)
مل يب ��ق كتاب اال وتناولت ��ه عرفت كر�شنا وكاف ��ور وغاندي ونهرو..
بع ��د احال ��ة الطريح ��ي الوالد عل ��ى التقاعد ع ��اد اىل احلي ��اة املدنية
وا�شتغل بال�صناعة وان�ش�أ م�صنع الكوكاكوال وم�صنع ال�صمون الذي
ا�ست ��ورده من املاني ��ا وقام باملق ��اوالت وبناء الدور وفت ��ح الله عليه
ال ��رزق وكان �شع ��اره (ا�صرف م ��ا يف اجليب ي�أتيك م ��ا يف الغيب)..
بن ��ى دارا وا�سع ��ة يف منطقة � 52ضمت حديق ��ة كبرية غناء وحو�ض
�سباحة وهو ثاين حو�ض �سباحة يف بغداد حيث كان االول يف بيت
(نوري فتاح با�شا) وكان ي�ؤم امل�سبح اجلريان من الن�سوة والفتيات
ي�سبح ��ن يف بيته ��م ويتعلم ��ن ال�سباح ��ة .التحق ��ت �سه ��ى الطريحي
بالثانوي ��ة ال�شرقية وزاملت م ��ن ال�صديقات (منى اخل�ضريي وحياة
�ش ��رارة ابن ��ة حممد �ش ��رارة و�شقيقة بلقي� ��س �شرارة ال ��ذي تزوجها
رفع ��ت اجلادرج ��ي وثمينة ناجي الت ��ي تزوجها �سالم ع ��ادل وحياة
النهر) جلب الطريحي اىل البيت ماكنة و�شا�شة �سينما وكان يعر�ض
فيها افالم �شاريل �شابلن ولوريل وهاردي يف حني كانت االم تتو�سع
يف قبوالتها وكذلك االب له قبوالته اخلا�صة اليومية..
مم ��ن كان لل�سباح ��ة يف بيتها بن ��ات احمد ال ��راوي وبلقي�س الراوي
الت ��ي تزوجه ��ا ال�شاعر ال�س ��وري نزار قب ��اين والتي ذهب ��ت �ضحية
تفج�ي�ر ارهابي يف بريوت .در�س ��ت �سهى � 3سنوات يف كلية بريوت

للبن ��ات وكان ��ت طالب ��ة م�شاك�سة لكنه ��ا مثقف ��ة ولعلها تف ��وق بع�ض
ا�ساتذتها ..ردت يوم على مدر�س التاريخ الذي قال ان �ضرب اليابان
بالقنبل ��ة الذرية ه ��و الذي انهى احلرب .فقالت ل ��ه �سهى لكنها فتحت
الب ��اب حلرب عاملي ��ة قادمة قد تدمر وتنهي الب�شري ��ة اذ �سينت�شر هذا
ال�س�ل�اح بني ال ��دول .ان�شق ال�صف ما بني م�ؤيد لل ��ر�أي الذي طرحته
�سه ��ى وب�ي�ن م�ؤيد للمدر�س مم ��ا حدى باملدر� ��س ان ير�سب �سهى يف
م ��ادة التاريخ .وقبلها كانت �سهى قد عار�ض ��ت قيام الطالبات بزيارة
�سف ��ن اال�سطول ال�ساد�س االمريكي الرا�سي ��ة يف ال�شواطئ اللبنانية
حي ��ث قامت ادارة الكلية بتدبري هذه الزي ��ارة بدفع من املديرة (م�س
مورالن ��د) مم ��ا اثار ه ��ذه املدي ��رة على �سه ��ى وا�صطفت م ��ع مدر�س
التاري ��خ من اج ��ل تر�سيب �سه ��ى ملواقفها املناوئ ��ة يف الكلية وهكذا
ترك ��ت �سهى ب�ي�روت لت�سافر مع والده ��ا اىل م�صر لتكمل ��ة الدرا�سة
فيها وبتوجيه من نقيب املحامني العرب اال�ستاذ امل�صري حممد ف�ؤاد
ج�ل�ال �صديق الوالد واحد مع ��ارف �صديق �شن�شل .مت قبولها بعد ان
مت ن�صحها بان ت�سجل يف جامعة القاهرة االمريكية يوم كان عميدها
(بطر� ��س غايل) الذي ا�صب ��ح امينا عاما لالمم املتح ��دة ..لكن (امل�س
املورالن ��د) بعد ان علمت بقبوله ��ا تبعتها اىل القاهرة واخربت ادارة
اجلامع ��ة بان �سهى �شيوعية وانها تقر�أ للكاتب (كراهام كرين) كتابه
االمريكي الب�شع الذي يندد فيه باالمربيالية االمريكية..
لك ��ن م�ساعيه ��ا ب ��اءت بالف�شل بالرغ ��م م ��ن اعتمادها عل ��ى املكارثية
ال�سائ ��دة يف ذلك احل�ي�ن .بعدها التحقت بكلي ��ة االداب جامعة بغداد
ودر�ست على يد الدكتور مهدي املخزومي وناجي معروف والدكتور
�شاك ��ر م�صطف ��ى �سلي ��م والدكت ��ور علي ال ��وردي ال ��ذي كان ي�سميها
اخلن�س ��اء .وزاملت و�صادقت من الطلبة الي�س ��ار واليمني �شيوعيني
وقومي�ي�ن ا�ضاف ��ة لوجود ن ��زار عبا� ��س وال�شيوعي ر�ش ��دي العامل
والبعث ��ي عبد اجلب ��ار حم�سن ..يف هذه الفرتة رافق ��ت وفد ال�شبيبة
العامل ��ي وترجمت لهم عند مقابلتهم الزعي ��م النها تكتب وتتكلم اللغة
االنكليزي ��ة بطالق ��ة قدم ��وا لها الهداي ��ة ومداليات
حتمل �صور لينني وحمامات ال�سالم ..دخلت نادي
العلوية بعد فتح باب الع�ضوية للعراقيني ردت على
احد االنكليز بعد ان قال :ان النادي ا�صبح ا�سطبال
وكان ان منع من الهيئة االدارية فردت عليه �سهى:
ان ا�ستعمارك ��م ح ��ول الن ��ادي اىل حظ�ي�رة ..عام
 1959مت تعيينه ��ا يف وزارة اخلارجي ��ة يف زم ��ن
الوزير ها�شم جواد .عملت مديرا لق�سم امل�ساعدات
الفني ��ة ..يف نهاي ��ة عام  61نقل ها�ش ��م جواد عددا
م ��ن موظف ��ات اخلارجي ��ة اىل ال�سل ��ك اخلارج ��ي
مث ��ل ال�سي ��دة فيحاء كم ��ال اىل نيوي ��ورك و�سمية
الزه ��اوي اىل ب ��ون و�سرية اخلوج ��ة اول �سفرية
عراقية وعربي ��ة يف وا�شنطن ونقل ال�سيدة بديعة
افن ��ان زوجة ح�سني افن ��ان م�ست�ش ��ار امللك في�صل
االول اىل جني ��ف ..وكان ه ��دف الوزير ها�شم هو
اظهار وجه العراق احل�ضاري وكان ها�شم من ا�شد
ان�صار املر�أة كزعيمه عبدالكرمي قا�سم .يوما وجد
الوزي ��ر �سهى تق ��ر�أ لكاتب �شيوع ��ي عاملي فقال لها
هل ان ��ت �شيوعي ��ة؟ ف�أجابت عفوا ان ��ا مثلك ومثل
والدي ال ننتم ��ي لكني ا�شرتاكية التطلعات فهذا ال
يعني انني �شيوعي ��ة .حتى انت اتهموك يف العهد
امللكي بال�شيوعية و�ضحك الوزير ها�شم جواد من
�صراحته ��ا وجر�أتها .اوا�سط ع ��ام  1961مت نقلها
اىل جني ��ف التي فتح فيها ممثلية برئا�سة ابراهيم
ال ��ويل ..ار�سل له ��ا والدها �سي ��ارة مر�سيد�س من
املاني ��ا اىل جنيف مما اثار ح�س ��د وغرية االخرين
الن �سيارته ��ا اح ��دث م ��ن �سي ��ارة املمث ��ل الدائ ��م
والقن�صل اي�ضا..
ح�ض ��رت جمي ��ع اجتماعات االمم املتح ��دة وكانت

ه ��ذه اول جترب ��ة دبلوما�سية يف اخل ��ارج .وكانت حت�ض ��ر جل�سات
منظم ��ة العم ��ل الدولي ��ة واليون�سك ��و فرع جني ��ف ..ا�ستل ��م الزعيم
وزارة اخلارجي ��ة بع ��د غي ��اب وزيرها ها�ش ��م جواد مل ��دة �شهر حيث
ا�ص ��در الزعي ��م قائم ��ة ت�ضم ع ��ددا م ��ن الدبلما�سي�ي�ن واحالتهم على
التقاعد وكان م ��ن �ضمن املحالني (عدنان الباجة جي وكاظم اخللف)
ا�ست�ش ��اط ها�ش ��م جواد غ�ضبا عل ��ى هذا االجراء وحل ��ف بانه �سوف
ال يع ��ود اىل الع ��راق م ��ا مل يل ��غ الزعي ��م ه ��ذه االح ��االت وكان له ما
اراد وكان ج ��واد معروف ��ا بع�صبيت ��ه ومواقفه الثابت ��ة ..يف م�ؤمتر
التع ��اون والتجارة لالمم املتحدة (االنكتاد) ح�ضرت ممثلة ا�سرائيل
ه ��ذا امل�ؤمتر لكن �سه ��ى طالبت من الوفود اخراجه ��ا النها لي�ست من
املجموع ��ة اال�سيوية وا�ص ��رت على اخراجها وجنح ��ت يف م�سعاها
برغ ��م تو�سالت وف ��ود امريكا الالتيني ��ة ..قبل ح ��رب اخلليج دونت
�سهى اخر مقابل ��ة لل�سفرية االمريكية كال�سبي يف متوز  1990حيث
�سلم ��ت كال�سبي (نزار حمدون) برقية قبل متتعها باالجازة جاء فيها
(ان خالفك ��م م ��ع الكويت ه ��ي ق�ضية داخلي ��ة بني العرب وم ��ا يهمنا
ه ��و النفط) قب ��ل ت�سليم الربقي ��ة اىل رئا�سة الدي ��وان اي اىل �صدام
قال ��ت �سهى لنزار حمدون ما يهمهم ه ��و تدفق النفط وهم م�ستعدون
خلو� ��ض احلرب من اجل ذلك ..بع ��د يومني مت ا�ستدعاء كال�سبي اىل
وزارة اخلارجي ��ة وقال ��ت له ��ا �سه ��ى (ان ال�سيد الرئي� ��س �صدام يود
مقابلت ��ك) ف�أعطتها قلما ودفرت مالحظات حيث كانت كال�سبي مرتبكة
قلي�ل�ا بالرغم من تظاهرها بالهدوء وقالت ل�سهى (انك ترعبينني مثل
مربيت ��ي عندما كنت �صغرية ثم قال ��ت ان الدبلوما�سي اجليد يحتفظ
بدف�ت�ر املالحظ ��ات يف عقل ��ه لي�سجل كل �ش ��يء) ..يف الي ��وم التايل
عادت كال�سب ��ي لتودع ال�سيد نزار حمدون للتمت ��ع باالجازة وقالت:
(كل �ش ��يء لوزارة اخلارجية والبيت االبي� ��ض متمنية ان اراكم على
ما يرام بعد عودتني) وهكذا قامت قيامة احلرب ومل تعد كال�سبي...
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كتبت في
سيدتي ،فليس هذا كتابك األخير ،كما
ِ
نعمّ ،
مقدمتك لترجمة كتاب المهاتما غاندي (الكنز الذهبي ،حكم
وأفكار ولمحات من حياته)*

سهى الطريحي ،ليس هذا كتابك األخـيـر
صادق الطريحي

فه ��ل توقف ��ت يوم� � ًا م ��ا ع ��ن �ش ��راء الكت ��ب� ،أو
الق ��راءة� ،أو ا�ستم ��اع املو�سيق ��ى الكال�سيكي ��ة،
أنت الآن
وم�شاه ��دة عرو�ض الأوب ��را العاملية؟ و� ِ
تتجاوزي ��ن الثالثة والثمان�ي�ن ،م�ؤمنة �أنّ العامل
�سي�أخ ��ذ ب�أف ��كار املهامت ��ا ذات ي ��وم قري ��ب ،ه ��ل
توقف ��ت يوم ًا ما ع ��ن كتابة ما ي ��رد على خاطرك
م ��ن �أفكار حول الفق ��راء �أو اجلفاف �أو الأطفال،
�أو �أنظم ��ة احلك ��م� ،أو م�آ�س ��ي احل ��روب ،ورمبا
ما زال ��ت لديك تلك الرغبة القوي ��ة لكتابة الق�صة
الق�ص�ي�رة �أو الرواي ��ة!! فق ��د حرمت ��ك تعليمات
وخ�صو�صي ��ات عمل ��ك الدبلوما�سي م ��ن الن�شر،
أنت
ولدت قارئ� � ًة وكاتب ًة بالفطرة ،و� ِ
أنت التي ِ
و� ِ
التي قر� ِأت يف كتاب (�صبح الأع�شى )...مذ كنت
يف املرحلة االبتدائية!!!
كتبت يف املقدّمة “ رمبا �سيكون هذا الكتاب
فل� � َم ِ
�آخ ��ر ترجم ��ة بالن�سب ��ة يل!!” و�أن � ِ�ت تعلمني �أنّ
قراءات ��ك ح ��ول الأ�ساط�ي�ر والآث ��ار ،و�إخ ��وان
ال�صفا والفل�سفة والت�ص ��وّ ف ّ
مل تنته بعد! �أغلب
ّ
الظ ��نّ �أ ّنك ج ّد ح�سا�سةٍ �إزاء ما حدث ،وما يحدث
اليوم ،فقد دخل العراق من ��ذ الثمانينيات ،حتى
الي ��وم ،يف ظ ��روف غ�ي�ر طبيعية ،م ��ن حروب،
وح�ص ��ار ،وح ��روب ،وطائفي ��ة ،وحما�ص�ص ��ة،
و ،و ،وانقط ��اع للتيار الكهربائ ��ي� ،أو اختال�س
�أم ��وال ال�شع ��ب� ،أو تده ��ور احلال ��ة ال�صناعي ��ة
والتجاري ��ة للب�ل�اد ،و�أن � ِ�ت ما زل ��ت تتذكرين �أنّ
وال ��دك الك ��رمي (العمي ��د الرك ��ن حمم ��د ح�س ��ن
الطريح ��ي) كان ي ��زاول ال�صناع ��ة والتج ��ارة
ب�شرف ونزاهة ،مثل ��ه مثل التاجر الكبري احلاج
جعف ��ر �أبو التمن� ،أو غ�ي�ر جعفر �أبو التمن ممن
�أ�س�سوا غرفة جتارة بغداد ،و�سنوا جمموعة من
الأع ��راف التجاري ��ة النزيهة ،فتقدم ��وا بالعراق
خط ��وات �سريع ��ة ،ليك ��ون يف م�ص ��اف ال ��دول
امل�ص ��درة للتمر وال�ص ��وف ،و�صناع ��ة الن�سيج،
قب ��ل �أن ي�ستورد العراق الي ��وم التمر ال�سعودي
والإي ��راين� ،أو الألب�س ��ة ال�صينية امل�صنوعة من
(النايلون املعاد)!!
ال�صحف
وق ��د كتب � ِ�ت �أن � ِ�ت ع ��ن ذل ��ك كث�ي�ر ًا يف ّ
املحلية ،ثم جمعت هذه املقاالت ،ومقاالت �أخرى
لتن�شر �ضمن كتابك (�أوراق املحطة الأخرية،...،
 )2015وق ��د كن ��ت تظن�ي�ن �أنّ ذل ��ك الكت ��اب ه ��و
حمطتك الأخرية!! ولكن ��ك ا�ستطعت �أن تنجزي
اجل ��زء الأول م ��ن مذكراتك لت�ص ��در �ضمن كتاب
(مذك ��رات دبلوما�سي ��ة عراقي ��ة 1959 ،ـ ،1991
القاه ��رة )2018 ،وكن ��ت تقول�ي�ن يل� ،س�أتوقف
هنا ،يكفي �أنني حتدثت قلي ًال ،وكتبت عن بع�ض
م ��ا �شاهدت وخ�ب�رت .ولكن هيه ��ات �أن تتوقفي
انتبهت �إىل كتاب مهم،
ع ��ن الكتابة� ،سيدتي ،فقد
ِ
�ص ��در يف الهند حديث� � ًا جمع فيه املح ��رر� ،أفكار
غاندي وحواراته ،ليقدمه ��ا بلغة �سهلة جلمهور
غف�ي�ر م ��ن الهنود وغ�ي�ر الهن ��ود ،م ��ن امل�ؤمنني
أنت م ��ن امل�ؤمنني
ب�أف ��كار املهامت ��ا و�أحالم ��ه ،و� ِ
ب�أف ��كار املهامتا غاندي ،بل �أن � ِ�ت �إحدى احلاملات
الكب�ي�رات بعا ٍمل خالٍ من العن ��ف!! يحب ال�سالم

والفق ��راء ،والأطفال ،وينبذ التع�صب ،وال�سالح
النووي!!
�إذن ه ��ذا هو ميدانكِ ال ��ذي تودي ��ن الإقامة فيه،
�أمل تزوري الهند مل ّرات عدّة! �أمل تتحم�سي كثري ًا
لأقوال املهامتا ،وحياته ،ودعوته (للأحمزة) �أو
الالعن ��ف!! �أمل تدخل ��ي املعابد الهندي ��ة من �أجل
االط�ل�اع �أك�ث�ر على حي ��اة �سكان الهن ��د وطريقة
معي�شتهم!
غري �أ ّنكِ هن ��ا يف هذا الكت ��اب تعار�ضني املهامتا

يف بع�ض �أقواله و�آرائ ��ه� ،أو تعلقني على بع�ض
م ��ا يق ��ول ،وتو�ضحني لن ��ا بع� ��ض امل�صطلحات
والأحداث التي �صاحبت حي ��اة املهامتا غاندي،
ومم ��ا ال �شك فيه �أنّ ه ��ذه املناق�شة لبع�ض �آرائه،
له ��ي دليل على �أن ��ك ل�ست باملتلقي ��ة ال�سلبية لكل
م ��ا يق ��ول املهامت ��ا ،ويا لي ��ت الآخري ��ن يعلمون
�أنّ لي� ��س كل م ��ا يقوله امل�صلح ��ون� ،أو الزعماء،
�أو الكهن ��ة ،ه ��و الكلم ال�صحي ��ح امل�صفى الذي ال
ي�أتي ��ه الباطل من ب�ي�ن يديه وال م ��ن خلفه!! فكم

م ��ن زعيم ،ومفك ��ر وم�صلح ،وكاهن ،ق ��د �أخط�أ،
و�أخط�أ ،و�أخط�أ ،ولكنّ ال ّنا�س نيا ٌم ف�إذا ماتوا �أو
قتلوا ب�سبب �أقوال �أولئك الآباء انتبهوا!!
�أم ��ا ما �شدين ح ًق ��ا يف كتابك املرتج ��م هذا ،فهو
ربط ��ك املوث ��ق بني ما يح ��دث يف الع ��امل اليوم،
م ��ن قتل على الهوية ،ورف�ض الآخر ،وتكفري من
ال ي�ش�ت�رك معن ��ا يف العقي ��دة ،وبني م ��ا يدعو له
املهامتا من ت�سامح ونبذٍ للعنف ،و�أنت تعتقدين
ل ��و �أنّ الع ��امل قد �أخ ��ذ مببادئ املهامت ��ا ودعوته
لالعنف ملا حدث ّ
كل ذلك!!!
ورمب ��ا ال ي�سم ��ع العامل م ��ا تقولي ��ه الآن ،لكنني
مت�أك ��د �أنّ الكث�ي�ر من الق ��راء �سيتعاطفون مع ما
تنقلي ��ه لن ��ا م ��ن �آراء املهامت ��ا و�أقوال ��ه ،فلم يعد
االن�س ��ان �أو املنطق ��ة �أو البيئة لتتحم ��ل حروب ًا
ط ��ال �أمدها ،و�أنا �أرى �أنّ الكث�ي�ر منا اليوم بات
بال�سالم ،وتقبل الآخر ،و�أنّ امل�شكالت من
ي�ؤمن ّ
املمك ��ن �أن حتل باحلوار واملفاو�ضات ،فال �شيء
�أغلى من حياة الب�ش ��ر ملن يعلمون ،من الزعماء،
وامل�صلحني والكهنة الكبار وال�صغار!!.
�أح ًق ��ا هذا كتاب ��ك الأخري ،ال ،ي ��ا �سيدتي ،فنحن
بانتظ ��ار كتاب ��ك الآخر ،ورمب ��ا �ستكملني اجلزء
الث ��اين م ��ن مذكرات ��ك ،وق ��د قل ��ت يل ذات م ّرة،
�إن ��ك تودين �أن تتحدثي عن حوادث �آخر يف هذا
الع ��امل القاح ��ل ،رمب ��ا مل ت�ستطع ��ي �أن تتحدثي
عنها يف كتابك ال�سابق.
متوز 2019
• املهامتا غاندي ،الكنز الذهبي ،حكم و�أفكار وملحات
من حياته ،ترجمة �سهى الطريحي ،م�ؤ�س�سة دار
ال�صادق الثقافية ،احللة.2019 ،
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سهى الطريحي ..الزيارة األخيرة
تتباطأ خطاي ،وأتردد في قطع المسافة القصيرة ما بين الباب الخارجي ،وباب
المطبخ ،حيث اعتادت سهى أن تدخل بيتها وتغادره في جوالت قصيرة ،أو
لقضاء بعض الوقت في مكتبة قريبة من دارها للحديث مع األصدقاء الذين
تلتقيهم مصادفة ،أو لالطالع على الصحف اليومية ،وقد غادرته آخر مرة فجر
األثنين الماضي ،وهي محمولة على األكتاف باتجاه مقبرة الكرخ هذه المرة،
ً
صباحا في مثواها األخير ،بعد أن أسلمت الروح
لتدفن عند الساعة السابعة
ً
ظهرا من يوم االحد التاسع عشر من كانون األول الجاري
بحدود الساعة الثانية
 2021وقبل أسبوعين من استقبال عامها السابع والثمانين.

د .طه جزاع
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مل �أكن �أود الدخول �إىل البيت ،لوال واجب العزاء،
ورغبتي بتعزية �شقيقه ��ا الطبيب هيثم الطريحي
ال ��ذي و�صل �إىل بغداد مت�أخ ��ر ًا �ساعتني عن �ساعة
وفاتها ،وكذلك �شقيقتها الإعالمية واملرتجمة �آ�سيا
الطريحي التي فارقتها بعد رحلة طويلة م�شرتكة،
تخلي ��ا فيه ��ا ع ��ن فك ��رة ال ��زواج وتكوي ��ن ا�س ��رة
م�ستقل ��ة ،وف�ضلت ��ا �أن يبقي ��ا مع ًا ك�أ�شه ��ر عازبتني
يعي�شان مع ًا يف بيت �أبيهما الع�سكري وال�سيا�سي
ذو الفك ��ر امل ��دين املتحرر حممد ح�س ��ن الطريحي
ال ��ذي زرع فيهم ��ا الثق ��ة بالنف�س ،وح ��ب املعرفة،
مثلم ��ا حرر فكريهم ��ا االن�ساين م ��ن �أي انغالق �أو
تع�ص ��ب �أو تقوقع ،وقد �أه ��دت �سها �أحد كتبها �إىل
والدها بالق ��ول� ” :إىل روح والدي الذي �أر�شدين
�إىل طري ��ق املعرف ��ة وانعطافاته ��ا احل ��ادة ..الذي
كان ��ت هداياه عبارة عن كتب ..يف الثالث �إبتدائي
�أهداين �أقا�صي�ص كري�ستيان اندر�سن ويف الرابع
ثانوي ق�صة احل�ضارة لويل ديورانت ”.
موقف �سلبي
�أم ��ا �شقيقته ��ا �آ�سي ��ا الت ��ي اتخ ��ذت يف ال�سن ��وات
الأخ�ي�رة موقف� � ًا �سلبي ًا حاد ًا من الق ��راءة والكتابة
والثقاف ��ة ،فهي التي كتب له ��ا �شاعر افريقيا حممد
الفيتوري �أرق الر�سائل من مدن القاهرة وبريوت
وروم ��ا وطرابل� ��س والبحري ��ن� ،أو كان يهاتفه ��ا
بقوله :ا�شتقتُ ل�سماع ال�صوت الفردو�سي.
تقدم ��تُ قلي�ل ً�ا ،فف ��ي ه ��ذه امل�سافة الق�ص�ي�رة بني
الباب�ي�ن ،ميكن للإن�س ��ان �أن يخت ��زل يف وم�ضات
ذهنية ق�صرية م�سرية �صداقة طويلة امتدت لأكرث

من ع�شر �سنني ،ي ��وم التقيت �سها عند مكتبة خالد
يف �شارع الربيع القريبة من دارها ،فقبل �أن تغادر
املكتب ��ة جاءت على ذكر �أ�سماء ع ��دد من الفال�سفة،
منه ��م �أفالط ��ون ،وملا كنت ق ��د انتهي ��ت يومها من
كتابة بحث ع ��ن منهاج الرتبي ��ة االفالطونية ،فقد
اخربته ��ا بذل ��ك ،ففوجئ ��ت باهتمام ��ي ،وقالت ان
حد�س� � ًا م ��ا هو الذي جاء بها الي ��وم �إىل املكتبة من
�أجل �أن نلتقي ،ودعتني يف الأيام التالية لزيارتها
يف �صومعته ��ا ،حي ��ث كت ��ب الفل�سف ��ة والأدب
والفن ��ون ،والأعم ��ال والتح ��ف الفني ��ة والتماثيل
ال�صغرية ،التي اقتنتها خ�ل�ال عملها الدبلوما�سي
الطوي ��ل يف جني ��ف ونيودله ��ي وبروك�س ��ل ،وال
�سيم ��ا التماثي ��ل الهندو�سية والبوذي ��ة ،فقد كانت
مهتم ��ة بالنزعة ال�صوفية يف البوذية وباملعتقدات
الهندو�سي ��ة والبوذية ،وباحلي ��اة الهندية عموم ًا،
وكان �آخ ��ر ا�صداراتها عن املهامت ��ا غاندي – وقد
ات�صل ��ت ال�سف ��ارة الهندي ��ة هاتفي� � ًا ع ��دة م ��رات
للتعزية بوفاتها – .وا�ستمرت زياراتي ،وت�شعبت
االحادي ��ث ،حتى اذا ما انتهت م ��ن ترجمة كتاب ”
�أفالط ��ون والأوباني�ش ��اد :لقاء ال�ش ��رق بالغرب..
ج ��دل املقدّ�س يف املنظور الفل�سف ��ي الهندو�سي –
اليون ��اين ” حت ��ى دعتني ملراجعت ��ه ،وقد ت�شرفت
ب�أن ت�ضع ا�سمي بهذه ال�صفة مع ا�سمها على غالف
هذا الكتاب وم�ؤلفه الكاتب الدبلوما�سي اليوناين
فا�سيلي�س جي فت�ساك�س ،كما ترجمت الحق ًا كتاب
” قامو�س �أ�ساطري العامل ” لآرثر كورتل.
عن ��د ب ��اب املطبخ ،ملحتن ��ي �آ�سي ��ا فن ��ادت �شقيقها

الدكت ��ور هيثم ال�ستقب ��ايل ،مل يكن يخطر يف بايل
�أننا �سنجل�س مع ًا للمرة الأخرية رمبا ،يف �صومعة
�سهى ،وعند �سريرها ،ولي�س يف �صالة اال�ستقبال،
�أو يف اله ��ول ال�صغ�ي�ر حت ��ت ال�سل ��م امل� ��ؤدي �إىل
الطاب ��ق الثاين للبي ��ت حيث اعت ��ادت �أن ت�سرتيح
وت�شرب ال�شاي والقه ��وة ،والذي ملأته بالتماثيل
والأواين النحا�سية والأقنعة الأفريقية واللوحات
والتخطيطات ،وكذلك بع�ض اللوحات املائية على
ق�صا�ص ��ات �صغ�ي�رة كان ��ت تنجزه ��ا يف �أوق ��ات
فراغها .وعن ��د �سريرها مازالت �أربع ��ة من �أجهزة
الهاتف املحم ��ول متنوعة االحج ��ام واال�صدارات
ملق ��اة على فرا�شها ،فقد كانت متوا�صلة با�ستمرار
م ��ع ا�صدقائها ون�شيطة معهم يف تبادل الدرد�شات
واملو�ضوع ��ات عل ��ى الوات�س ��اب ،وعل ��ى املكتبات
ال�صغ�ي�رة ح ��ول �سريرها و�ضع ��ت باهتمام �صور
مهمة م ��ن حياتها الدبلوما�سية ،م ��ع �صور والدها
ووالدته ��ا ،و�شقيقها هيثم وولدي ��ه علي املقيم يف

هولن ��دا ،وح�س ��ن املقي ��م يف الوالي ��ات املتح ��دة،
وق ��د �سارا عل ��ى خط ��ى والدهما يف جم ��ال الطب
و�شقا طريقهما فيه مبثاب ��رة ومتيز .ومن ال�صور
التي اعتنت بها عناي ��ة خا�صة �صورتها مع �أنديرا
غاندي ،و�أخرى تظهرها مع اجلرنال ديغول وهو
ي�ستقبل يف ق�ص ��ر االليزيه الرئي� ��س عبد الرحمن
عارف يف �شباط  1968و�صورة ثالثة وهي ت�ستلم
�شهادة من املمثل العام للأمم املتحدة يف نيويورك
يف العام .1969
حكمة بوذية
عا�شت �سهى الطريحي حياتها الطويلة مت�ساحمة
م ��ع غ�ي�ر مت�ساحم�ي�ن ،وم�سامل ��ة ب�ي�ن العنيف�ي�ن،
ومكتفي ��ة ب�ي�ن الطماع�ي�ن – مثلما تق ��ول احلكمة
البوذي ��ة ،ولعلها ان�سجام ًا �أي�ض� � ًا مع حكمة بوذية
�أخ ��رى – مل تك ��ن تخ�ش ��ى امل ��وت ،لأنه ��ا عا�ش ��ت
احلي ��اة بحكم ��ة ،باحث ��ة ع ��ن احلقيق ��ة ،وداعي ��ة
للمحبة وال�سالم الكوين بني جميع الب�شر.

ياسمين سلمان الجعيفري
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سهى الطريحي والدبلوماسية النسوية

تنامي الموضوعات والقضايا الدولية وتشابكها
والتي صاحبت التطور المتزايد في عالم االتصاالت
والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ،أدت بمجملها
إلى بزوغ مصطلحات جديدة وانماط حديثة في
مجال الدبلوماسية والعالقات الدولية لمواكبة
ذلك التقدم والتطور على المستوى التفاعالت
االقليمية والدولية .ومن هذه األنماط الحديثة
للدبلوماسية هو (الدبلوماسية النسوية (Feminist
 Diplomacyوهي مفهوم لم يحظى بتعريف رسمي
واضح ومحدد ومتفق عليه دوليا لحد االن ،ويتعبر
ً
ً
ومرنا ويختلف تفسريه من دوله الى
مفهوما حديثا
آخرى.

وت�ؤك ��د الأمم املتح ��دة ب ��ان الدبلوما�سي ��ة الن�سوي ��ة �أو (ال�سيا�س ��ة
اخلارجية الن�سوية) كما ا�سمته ��ا هي نهج خمتلف لتحقيق امل�ساواة
ب�ي�ن اجلن�س�ي�ن من خ�ل�ال تركيزه ��ا على من ��اذج جدي ��دة لل�سيا�سات
العامة التي تمُ ّكن املر�أة يف ال�سيا�سة الدولية وتحُ �سن فر�ص امامهن
من خالل التعليم والتمكني الأقت�صادي ف�إن الدبلوما�سية الن�سوية قد
تك ��ن احلل لتحقي ��ق الهدف اخلام�س “ امل�س ��اواة بني اجلن�سني” من
�أه ��داف التنمية امل�ستدامة .ف�ض ًال عن انها ال ُتعنى بالن�ساء والفتيات
فق ��ط ،بل تدور حول جعل العامل مكا ًن ��ا �أف�ضل يتم املحافظه فيه على
الدميقراطيات الآمنة .وورد يف تقرير ُن�شر على موقع الأمم املتحدة
ل ��دول اورب ��ا الغربي ��ة بتاري ��خ � 28أذار  2022يحمل عن ��وان (ع�صر
الدبلوما�سي ��ة الن�سوية ( An era Feminist Diplomacyيو�ضح
ان م�صطلح الدبلوما�سية الن�سوية (او ال�سيا�سة اخلارجية الن�سوية
( )Feminist Foreign Policyوهو مفهوم قدمت ُه وزيرة خارجية
مملكة ال�سوي ��د ال�سابقة (ماكروت وال �ستورم) يف عام  ،2014يُفيد
بان الدبلوما�سية الن�سوية هي جزء من م�ساعدات التنمية حيث ميكن
للتمويل �أن يعزز من خالل العالقات الدبلوما�سية املمار�سات اجليدة
لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني .وتتمثل �أهداف ال�سيا�سة اخلارجية
الن�سوية مبحارب ��ة العنف اجلن�سي ،والتحري ��ر االقت�صادي للمر�أة،
وتعليم الن�س ��اء والفتيات ،وتعليم الرجال والفتي ��ان .كما تركز على
امل ��ر�أة يف القيادة وت�سعى اىل �ضمان م�شاركتها يف ال�سيا�سة و�صنع
القرار ومفاو�ضات ال�سالم وعقد املعاهدات.
ُتعد ال�سويد من املنظ ��ور الدويل �أول دولة طبقت منط الدبلوما�سية
الن�سوي ��ة و�أ�س�ستها على ثالث ركائز :حقوق امل ��ر�أة ،ومتثيل املر�أة،
وتخ�صي�ص املوارد ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني .كما قدمت يف �أب
 2018كتيب بعن ��وان “ الدبلوما�سية الن�سوية” مل�شاركة درو�س عن
�سيا�ستها اخلارجية ب�ش�أن حقوق املر�أة .وجاءت فرن�سا بعدها بتبني
ه ��ذا النمط حيث ن�شر وزير اخلارجي ��ة الفرن�سي جان �إيف لودريان
ووزي ��رة الدولة لرئي�س ال ��وزراء مارلني �شيابا يف اذار  ،2019مقالاً
بعن ��وان “من �أجل الدبلوما�سي ��ة الن�سوية “ يف جملة (ليربا�سيون)
الفرن�سي ��ة .ورد فيه“ :خ�ل�ال العام املا�ضي كان ��ت فرن�سا يف مبادرة
ديناميكي ��ة جديدة :دبلوما�سية ن�سوية حقيقي ��ة .دبلوما�سية ن�سوية
ال تن�س ��ى �أي مو�ضوع .دبلوما�سية ملكافحة العنف اجلن�سي والعنف
القائم على النوع االجتماع ��ي .دبلوما�سية لتعليم الفتيات والن�ساء،
الفتي ��ان والرج ��ال يف كل مكان يف العامل “ واختت ��م املقال بعبارة “
فرن�س ��ا ع ��ادت والن�سوية معها” .وكررت فرن�سا ه ��ذا البيان يف قمة
(( G7جمموع ��ة ال�سب ��ع يف بياريت ��ز فرن�س ��ا ،وبعد �شهري ��ن يف �أب
 ،2019تول ��ت فرن�سا رئا�س ��ة قمة جمموعة ال ��دول ال�صناعية ال�سبع
الكربى و�أعلنت عن خطتها ملحاربة عدم امل�ساواة ،كما �أن�ش�أت فرن�سا
“جمل�س ًا ا�ست�شاري ًا للم�ساواة بني اجلن�سني” ي�ضم �شخ�صيات بارزة
مث ��ل املمثلة �إميا وات�سون ،والنا�شط ��ة الأوكرانية �إينا �شيفت�شينكو،

وكاتب ��ة املق ��االت كارول�ي�ن فوري�س ��ت واحلائزين على جائ ��زة نوبل
نادي ��ا م ��راد وديني� ��س موكويج ��ي .وقد جم ��ع املجل� ��س  79تو�صية
ت�شريعي ��ة تركز عل ��ى والعنف املن ��زيل والتعليم والإج ��ازة الوالدية
(�إجازة الأمومة والأبوة).
ووفق ��ا لتقرير بعن ��وان (الدبلوما�سية الن�سوي ��ة :االنتقال من �شعار
حل�ش ��د الدع ��م �إىل زخم حقيق ��ي للتغيري) �صادر ع ��ن املجل�س االعلى
الفرن�س ��ي للم�ساواة بني اجلن�س�ي�ن ،ان فرن�سا ان�ضمت اىل جمموعة
ال ��دول ال�صغرية التي كانت متار� ��س الدبلوما�سية الن�سوية وهم كل
م ��ن ال�سويد الت ��ي انتهجتها منذ ع ��ام  ،2014وكندا من ��ذ عام 2017
وم�ؤخ ��را تبنتها املك�سيك ع ��ام  ،2020كما ان هن ��اك دول �آخرى مثل
كندا والوالي ��ات املتحدة واملك�سيك تعمل � ً
أي�ضا على مفهوم ال�سيا�سة
اخلارجي ��ة الن�سوي ��ة ،اذ يب�ي�ن التقرير ب ��ان فرن�سا ف�ضل ��ت الرتكيز

عل ��ى التطبيق الفعل ��ي والعملي له ��ذا النمط م ��ن الدبلوما�سية ،على
عك�س ال�سويد التي رك ��ز على ال�صياغة النظرية ملفهوم الدبلوما�سية
الن�سوية ،كما ان النه ��ج الفرن�سي لهذه للدبلوما�سية حمدد ومن�صب
عل ��ى الدبلوما�سي ��ة فق ��ط مبعناها الثاب ��ت والر�سمي ،بينم ��ا كل من
ال�سويد وكندا �شمل تطبيقها للدبلوما�سية الن�سوية كل من ال�سيا�سة
اخلارجية ،الدفاع والآمن ،والتجارة .من وجهة النظر الفرن�سية انه
ينبغ ��ي الإلتزام مبفهوم حمدد لتعريف ه ��ذا النمط من الدبلوما�سية
بغية تقبله وتبنيه على م�ستويات او�سع.
جت ��در الأ�شارة اىل كندا وال�سوي ��د حتتالن مرتبة ال�صدارة من حيث
�أعل ��ى ن�سبة م ��ن ال�سفريات واملمث�ل�ات الدبلوما�سي ��ات الدائمات يف
ع ��ام  ،2022ويف الرنوي ��ج ت�ص ��ل ن�سبة املر�أة يف منا�ص ��ب ال�سفراء
اىل  46.1%حي ��ث هن ��اك � 35سقرية من بني عدد � 76سفريا و�سفرية،
وح�سب ما جاء بـ(م�ؤ�ش ��ر املر�أة يف ال�سلك الدبلوما�سي لعام )2022
بن�سخته الثالثة وال�صادر عن �أكادميية �أنور قرقا�ش الدبلوما�سية.
مما ال�شك فيه بان احلقبة القادمة �ست�شهد الدرا�سات تو�سعا بتو�ضيح
م�صطلح الدبلوما�سية الن�سوية من حيث املفهوم والر�ؤية والأهداف
و�ألي ��ات التطبيق ،كما ان هناك �إحتما ًال قائم� � ًا ب�إيجاد تعريف موحد
ومتف ��ق عليه دولي ًا ر�سمي ًا لهذا النوع من الدبلوما�سية احلديثة التي
لها عالقة ب�صلب الق�ضايا التي يتناولها املجتمع الدويل حاليا.
�إال �أن فح ��وى مفهوم منط الدبلوما�سي ��ة الن�سوية احلديث ب�صورته
العام ��ة والتطبيقي ��ة هو لي� ��س بحديث ،ف�أذا رجعن ��ا للتاريخ جند ان
العراق كان من �أوائل الدول الذي �أولج املر�أة يف العمل الدبلوما�سي
(امل�ستوى الدبلوما�س ��ي واالداري) حيث ار�سل العراق �أوىل بعثاته
للعمل الدبلوما�سي يف �أعوام  1935 -1934اىل ا�سطنبول وبريوت
وكان ��ت الن�س ��اء �ضمن كوادره ��ا ،ونق ًال ع ��ن الوزي ��ر املفو�ض �سهى
الطريح ��ي (رحمها الله) ب�أن ال�سيدة بديعة �أفنان ح�ضرت اجتماعات
ع�صبة الأمم املتحدة ،اي قبل ت�أ�سي�س الأمم املتحدة .كما ُتعد ال�سيدة
�سري ��ة خوجه (رحمها الل ��ه) اول دبلوما�سية عراقي ��ة وعربية ،حيث
ذك ��رت الوزي ��ر املفو�ض �سهى الطريح ��ي (رحمها الل ��ه) بكلمة �إلقتها
يف �شبك ��ة املر�أة عام  ،2004بانه مل يُ�سم ��ع بدبلوما�سيات من الدول
الغربي ��ة حتى اخلم�سينات من القرن املا�ضي ،ويف عام  1959عملت
الدبلوما�سي ��ة العراقي ��ة الدبلوما�سية فيحاء ابراهي ��م كمال (رحمها
الله) يف ممثلية جمهورية العراق الدائمة يف نيويورك ،وانتقلت اىل
العم ��ل يف الأمم املتحدة عام  1963حي ��ث ت�سلمت رئا�سة �سكرتارية
اللجنة الثالثة يف الأمم املتح ��دة يف عقد الثمانينات .وكانت الوزير
املفو�ض �سهى الطريحي رحمها الله �أول دبلوما�سية عراقية وعربية
عمل ��ت يف املندوبية الدائمة للع ��راق يف جنيف للمدة ،1964-1961
وبعده ��ا عملت يف الهن ��د وبروك�سل و�شغلت من�ص ��ب القائم ب�إعمال
ال�سفارة العراقية يف طوكيوا للمدة من .1980-1978
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ا�ستلم ��ت البح ��ث املو�س ��وم بـ «احل�ض ��ارة العاملية
وفل�سفة �إخوان ال�صف ��ا» للكاتبة املحرتمة ال�سيدة
�سه ��ى الطريح ��ي ،وها �أن ��ا �ألبي الرغب ��ة يف �إبداء
ر�أيي فيه.
ب�ل�ا جمامل ��ة وال حماب ��اة� ،شخ�صي ��ا وجدته بحثا
رائع ��ا ومفي ��دا وم�شتمال على التفات ��ات مهمة .من
�أجل �أن �أعلق عليه ،اخرتت العبارات التي وجدتها
مهمة ،و�س�أحلق كال منها بتعليق مني.
لك ��ن قبل التعلي ��ق� ،أخربكم ��ا معرتف ��ا ب�أميتي من
حي ��ث الثقافة املقروءة ،ب�أين مل �أقر�أ حتى الآن عن
�إخ ��وان ال�صفا ،ولك ��ن الغري ��ب �إين �أكت�شف دائما
ب�أن ما �أل ��ت �إليه من فل�سفة للدي ��ن نتيجة ت�أمالتي
العقلي ��ة الذاتية يلتقي دائما بن�سب ��ة �أو �أخرى مع
ح ��ركات �إ�صالحي ��ة ومناه ��ج عقلي ��ة �أطل ��ع عليها
الحقا ،كما هو الآن ،فيم ��ا اطلعت عليه عن �إخوان
ال�صفا عرب هذا البح ��ث اجلميل .ف�إين �أ�شتغل منذ
ف�ت�رة على م�شروع كتاب حول ما �أ�سميته باملذهب
العقلي-الت�أويلي-الظن ��ي ،والتفكيكي ��ة مبعن ��ى
�إم ��كان التفكي ��ك بني الدي ��ن والإمي ��ان� .إذ الإميان
الالدين ��ي هو اخلي ��ار الثالث بني الإمي ��ان الديني
والإحل ��اد ،عالوة عل ��ى اعتماد املذه ��ب الظني يف
الإميان الديني .ول ��ذا فتعليقاتي ت�أتي مت�أثرة مبا
�أل ��ت �إلي ��ه من نظري ��ة ،ظهرت بع� ��ض مالحمها يف
بع� ��ض مقاالتي ك� �ـ «�أيهم ��ا احلاك ��م يف الدين على
الآخر؛ وح ��ي ال�سماء �أم عقل و�ضم�ي�ر الإن�سان»،
«هل ميكن التفكيك بني الدين والإميان» ،و«فل�سفة
خت ��م النب ��وة» ،وغريها� .س�أ�س ��رد الن�صو�ص التي
اخرتته ��ا م ��ن البح ��ث ،ال ��ذي �أعجب ��ت ب ��ه كثريا،
الواح ��د بع ��د الآخر ،معقبا عل ��ى كل ن�ص بتعليقي
عليه.
وكث�ي�ر م ��ن امل�صلح�ي�ن واملجددي ��ن م ��ن املفكرين
الإ�سالمي�ي�ن ميار�سون اليوم ال�سري ��ة� ،أو لن�سمها
التقي ��ة والتكتم على ما �آلت �إليه عقولهم بت�أمالتها،
وعرب تعمقهم يف البحث عن احلقيقة.
وهكذا هو حال البهائية على �سبيل املثال ،والكثري
م ��ن امل�صلحني وامل�صحح�ي�ن ،ولعله م ��ن �سيعتمد
غدا املذهب الظني �أو التفكيكي الذي يجري العمل
عل ��ى بلورت ��ه [و�أك�ث�ر منه ��م م ��ن �سيعتم ��د عقيدة
التنزيه (الإميان الالديني(.
ط ��ه ح�س�ي�ن� :إن قيم ��ة الر�سائ ��ل [ر�سائ ��ل �إخوان
ال�صف ��ا] تكم ��ن يف اجتاهه ��ا لتثقي ��ف النا� ��س
العاديني».
وهذا ينم عن حكمة وذكاء ور�سالية.
«�أخرجوها من الع�سر الفل�سفي �إىل الي�سر الأدبي»
وهكذا هم �أ�صحاب الر�ساالت الت�صحيحية ،بينما
الذي ��ن ميار�سون الفكر من موق ��ع الن�شاط الرتيف
ال يهمه ��م �أن يُفهَم كالمهم �أو ال يفهم ،لأنهم يكتبون
لأنف�سهم وميار�سون حوار الذات( .ول�ست مت�أكدا
من ك ��وين اعتمدت الأ�سل ��وب املي�س ��ر املفهوم من
متو�سط ��ي الثقاف ��ة ،لكني �سعيت ،ولعل ��ي مل �أفلح
دائما).
«�أعطوا للعقل مكانة كربى»
و(العقلي ��ة) هي الركي ��زة الأوىل مل ��ا تو�صلت �إليه
م ��ن فل�سفة لفهم الدي ��ن ،تليها ركائ ��ز (الت�أويلية)،
و(الظني ��ة) ،و(التفكيكية)،ب ��د�أت مع ��ي ب�ش ��كل
وا�ضح منذ اعتمدت منهج (ت�أ�صيل مرجعية العقل
ع ��ام  ،2007وختمت بالتنزيهي ��ة �أي عقيدة تنزيه

الله مما ن�سبت �إليه الأديان).
«هدفوا �إىل مالئمة الدين مع الفل�سفة والعقل»
لي� ��س املالئم ��ة ه ��ي املطلوب ��ة فق ��ط ،ب ��ل ال بد من
�إخ�ض ��اع الدين مليزان العقل والفل�سفة ،فالعقل هو
احلاكم على الن�ص الديني ولي�س العك�س«.
ي�ش�ي�ر الإخ ��وان فيما ي�شريون �إىل ت ��زاوج ه�ؤالء
الإن�س الت ��ي غرقت �سفينته ��م يف �سواحل بعيدة،
وكان ��وا من خمتل ��ف الأجنا�س الب�شري ��ة مع ن�ساء
القردة».
الغريب �أين كتب ��ت [ما ي�شبه هذا املعنى] ق�صة من
وح ��ي اخليال (�أ�سط ��ورة) حتت عن ��وان «الزواج
الأول لأمن ��ا الإن�سان ��ة م ��ن �أبين ��ا الوح�ش» ،ميكن
االط�ل�اع عليه ��ا على موق ��ع ن�سماء( .لك ��ن من غري
املقبول اعتماد هكذا طروح ��ات مبعناها احلقيقي
وحتويلها �إىل عقيدة).
«الإخوان يدعون �إىل التف�سري الباطني للقر�آن»
هن ��ا وقع ��وا للأ�س ��ف يف اال�ستغ ��راق يف الغي ��ب
املفرط ،وهك ��ذا فعلت معظم املذاه ��ب الإ�صالحية
عندم ��ا وقع ��ت يف اخلط� ��أ فطرح ��ت نف�سه ��ا كدين
وكمقد�س وك�إلهي ،بينما �أجد وجوب اعتماد حركة
�إ�صالحي ��ة ت�ؤك ��د ب�شريتها ون�سبيته ��ا (الن�سبية)،
وبالت ��ايل �إمكاني ��ة نقده ��ا �أو تكمي ��ل نواق�صه ��ا،
واعتماد (الت�أويلية) ،مبعنى ت�أويل الن�ص القر�آين
�إىل ما ين�سجم مع �ضرورات العقل (العقلية) ،و�إال
ف�إذا افرت�ضنا ثبوت تعار�ض القر�آن مع �ضرورات
العق ��ل [كما تب ��ث عندي الحق ��ا] ،لن يك ��ون عندها
كت ��اب الله ،ب ��ل نتاجا ب�شري ��ا ،و�إذا كان التعار�ض
لي� ��س مقطوعا ب ��ه بل راجح ��ا ،يبقى الدي ��ن ظنيا
(الظني ��ة) ،باعتب ��اره م ��ن ممكن ��ات العق ��ل ،بينما
وجود الله واجب عقل ��ي ،والواجب وحده يقيني
الإمي ��ان والت�صدي ��ق ،ويبقى املمك ��ن دائما ظنيا،
والظنية تعالج التع�صب والتطرف وت�ؤكد ت�أ�صيل
مرجعي ��ة العقل[ .ثم �إن حكمة الل ��ه ت�أبى �أن يبعث
كتابا باطنيا للنا� ��س ،يحتاج �إىل نخبة ال�ستخراج
الباط ��ن عرب عملية ت�أوي ��ل متك َّلفة ،ثم ال ي�ؤخذ من
�أك�ث�ر �أتب ��اع ذلك الدين به ��ذا الت�أوي ��ل �أو التف�سري

الباطن ��ي .وحت ��ى املعتزل ��ة بالغ ��وا يف الت�أوي ��ل
والتف�س�ي�ر الباطن ��ي ،هرمب ��ا من مواجه ��ة حقيقة
ب�شرية الدين.
«كان هدفهم تخلي�ص ال�شريعة من ال�ضالالت»
وه ��ذا ما يجب اليوم العم ��ل احلثيث من �أجله ،مع
ب ��ذل �أق�صى اجلهود لتخلي�ص الإميان من القوالب
اجلام ��دة لل�شريع ��ة ،و�إعط ��اء العق ��ل �صالحي ��ة
�صياغ ��ة الت�شريع للمجتمع الإن�س ��اين�( .إذن �إلغاء
ال�شريع ��ة هو احلل ،وا�ستبداله ��ا مبا تتو�صل �إليه
جتربة العقل الإن�ساين املتطور من �صياغة �شرائع
�إن�ساني ��ة وعقالني ��ة� ،أم ��ا تخلي� ��ص ال�شريع ��ة من
ال�ض�ل�االت ،فهي عملي ��ة ترقيعية ال ج ��دوى منها.
وتول ��دت لدي قناع ��ة �أن الي�س ��وع كان يهدف فيما
يهدف �إليه حترير الإميان من ال�شريعة املو�سوية،
ومب�ستوى دون هذا حاولت البهائية ذلك).
«�إن ال�شريع ��ة دن�س ��ت واختلط ��ت بال�ضالالت ،وال
�سبيل لغ�سلها �إال بالفل�سفة واحلكمة»

وحي ��ث جن ��د يف كل حك ��م �شرع ��ي اختالف ��ا ب�ي�ن
الفقه ��اء ،ويكاد يكون يف كل ق�ضية ر�أي من الآراء
الفقهي ��ة يلتقي م ��ع ر�أي و�ضعي (ب�ش ��ري)� ،سواء
م ّث ��ل ذلك الر�أي نظري ��ة �أو ت�شريع ��ا قانونيا �أو ما
�شاب ��ه ،وحيث يق ��ع الفقيه غالبا لذوق ��ه ال�شخ�صي
يف اال�ستنب ��اط ،يك ��ون م ��ن الأج ��در التعويل منذ
البداي ��ة عل ��ى العق ��ل والتجرب ��ة الإن�ساني ��ة ،ف�إذا
قيل �إن العقل قد يخط ��ئ ،ف�أدوات الفقه لي�ست �أقل
خط�أ[ ،بل احتمال وقوعها يف اخلط�أ �أكرب ،لكونها
�سجينة ن�صو�ص ،تتوهم �إلهية م�صدرها وبالتايل
قدا�ستها املطلق ��ة] ،و�أدوات العق ��ل �أكرث موثوقية
من �أدوات الفقه ،والنتاج الب�شري قابل للت�صحيح
والت�صوي ��ب والتق ��ومي �أكرث من املقول ��ة الدينية،
لأن النتاج الب�شري خال م ��ن دعوى القدا�سة التي
تعطل العقول ومتنع النقد واملراجعة والت�سا�ؤل.
«دافعوا عن املو�سيقى كمطهر للنفو�س»
لأنه ��م عرف ��وا الل ��ه كم ��ا يبدو ح ��ق معرفت ��ه ،ولذا

ف� ��إين �أقول دائم ��ا �إن �أرقى �أن ��واع الت�سبيح بحمد الله
ه ��و تذوق اجلم ��ال يف الطبيعة والك ��ون ،واملو�سيقى
وعموم الفنون هي جتليات لذلك اجلمال.
«هدفهم كان و�ضع دين عقالين يعلو كل الأديان»
وم ��ا �ألت �إلي ��ه يعتمد ع�ل�اوة على ما ذكرت م ��ن ركائز
�أرب ��ع ،ركائ ��ز فرعي ��ة ،منه ��ا العقالني ��ة والإن�ساني ��ة
والن�سبي ��ة والعَلماني ��ة ،م ��ع العل ��م �إن العقالني ��ة غري
العقلي ��ة ،فالعقلي ��ة تعن ��ي العق ��ل الفل�سف ��ي فيم ��ا ه ��و
ال�ص ��واب واخلط�أ والعقل الأخالق ��ي فيما هو احل�سن
والقبي ��ح ،بينم ��ا العقالني ��ة ه ��ي العق ��ل العمل ��ي �أو
احلكمة[ .والعقالنية والإن�سانية ال حتتاجان �إىل دين،
نع ��م تكون ��ان �أجمل و�أنق ��ى و�أ�سمى ،عندم ��ا ترتبطان
بق�ضية الإميان ب ��كل روحانيات ��ه ،واالرتباط باملطلق
ب ��كل جماليات ��ه ،مل ��ا ي�ضفي ذلك م ��ن بع ��د روحي على
الإن�ساني ��ة والعقالنية ،مع �إن كل ذلك ميكن �أن يتحقق
حتى بدون الإمي ��ان ،ملن ت�أن�سن وتعقلن وهو ال ي�ؤمن
�إال بالعامل املح�سو�س].
«كانوا مع الالعنف وامل�ساملة»

لأن الالعن ��ف وال�سالم وحدهم ��ا ين�سجمان مع جوهر
الإمي ��ان بالل ��ه ،حتى لو كان �أ�صحابهم ��ا ملحدين ،فهم
�أي ه�ؤالء امللحدون �إلهي ��ون ب�إن�سانيتهم وعقالنيتهم،
والله �إمنا يجازي مبقدار ما يج�سد الإن�سان �إن�سانيته،
ولي� ��س مبقدار معرفته بوج ��ود الله� ،أو مبقدار �إميانه
بوحي ما� ،أو دين� ،أو كتاب مقد�س.
«تعاهدوا على �إن العقل هو رئي�سهم»
و ِنع� � َم الرئي� ��س والقائ ��د واحلاكم واملي ��زان( .والعقل
ببعدي ��ه الفل�سف ��ي والأخالق ��ي يغن ��ي ع ��ن الدي ��ن ،بل
ه ��و من غري �شك �أرق ��ى و�أنقى منه ،ال�سيم ��ا �إذا اقرتن
بالإميان ،لكن الإميان املن ِّزه لله ،واملت�سامي ب�إن�سانية
الإن�س ��ان ،وق ��د يك ��ون الإمي ��ان لي� ��س �إميان ��ا بالل ��ه
بال�ضرورة ،بالقيم واملثل الإن�سانية).
« «الدين واحد»
و�أن ��ا �أمي ��ز ب�ي�ن الدي ��ن والإمي ��ان ،و�أق ��ول بالإم ��كان
التفكي ��ك بني الدي ��ن والإميان ،ف ��الأول حبي�س الن�ص،
والثاين ينطلق يف رحاب �آفاق العقل ببعديه الفل�سفي
والأخالق ��ي ،وي�ستفيد من التجرب ��ة الإن�سانية( .ولذا

�أ�صر على ا�ستخ ��دام “الإميان” بدال من “الدين” .ثم
ال يج ��ب �أن تكون �صورة الإميان واحدة ،بل ال م�شكلة
يف تع ��دد �ص ��ور الفه ��م ،لب�شريته ��ا ون�سبيته ��ا ،الت ��ي
توج ��ب التعدد ،م ��ا زال التعدد يك ��ون يف �إطار قواعد
العقالنية ومبادئ الإن�سانية).
«�إذن هو �صراع على ال�سلطة»
وه ��ذا �أي ال�ص ��راع عل ��ى ال�سلطة هو جوه ��ر الإ�سالم
ال�سيا�س ��ي ،ف�أ�صحابه وجدتهم ال �أ�صحاب ق�ضية دين،
وال �أ�صحاب ق�ضية وطن ،بل �أ�صحاب م�شروع �سلطة،
تتغل ��ب في ��ه ال ��ذات ال�شخ�صي ��ة ،ث ��م ال ��ذات احلزبية،
فال ��ذات الطائفي ��ة� ،أو القومي ��ة يف �أح�س ��ن الأح ��وال،
و�أح�سنها �أ�سو�أها.
«ه ��ديف (الباحثة املحرتمة) من ه ��ذا البحث املقت�ضب
تق�صي دروب املعرفة ال�شائكة»
هدف ي�ستحق بذل اجلهد.
«والنتيجة الت ��ي تو�صلت �إليها :حرك ��ة �إخوان ال�صفا
كانت حركة تنويرية �إ�صالحية»
ا�ستنت ��اج دقي ��ق( .لكن ��ي ال �أج ��د الي ��وم يف عملي ��ات
الإ�ص�ل�اح والتنوي ��ر من ج ��دوى ،بل ال ب ��د من امتالك
�شجاعة �إعادة النظ ��ر يف اجلذور والأ�صول والقواعد
واملنطلق ��ات ،ع�ب�ر امت�ل�اك الثق ��ة برحم ��ة الل ��ه ،و�أنه
يتع ��اىل عن التحرمي على الإن�س ��ان �إعمال عقله مت�أمال
فاح�ص ��ا مت�سائال م�شككا باحث ��ا دائما عما هو �أ�صوب،
وهو يتع ��اىل عن معاقبة من يُعمِ ل عقل ��ه� ،إذا مل ي�صب
ال�ص ��واب املطل ��ق ،فه ��و وح ��ده املطل ��ق ،وه ��و ال ��ذي
خلق الإن�س ��ان على �أ�سا�س الن�سبي ��ة ،والن�سبية تعني
اخت ��زان كل �صواب على خط� ��أ بن�سبة �أو �أخرى ،والله
ال يعاق ��ب الإن�سان ب�سبب الطبيع ��ة الن�سبية ،وبالتايل
ّ
اخلطاءة ،التي خلقه هو عليها).
«من �أهدافها �إحالل العدالة االجتماعية»
ر�سلن ��ا ُر ُ�س َلنا
وهذا م ��ا ي�ؤيده الن�ص الق ��ر�آين «وَ َل َقد �أَ َ
النا�س
تاب وَ امليزانَ ِليَقو َم
ِبال َبي ِ
ُ
ِّنات وَ �أَن َزلنا َم َع ُه� � ُم الكِ َ
ِبالقِ�س � ِ�ط»� .إذن قي ��ام النا� ��س بالق�سط ه ��دف مركزي.
(ولك ��ن الكثري من مفردات �أح ��كام ال�شريعة الدنيوية،
والكث�ي�ر من مف ��ردات اجلزاء الأخ ��روي ،ال ين�سجم ال
م ��ع العدل الإن�س ��اين ،وال مع الع ��دل الإلهي ،لذا وجب
تنزي ��ه الله عن ذلك؛ هذا الوجوب ال ��ذي يفر�ضه نف�س
الإميان بالله� ،إذا ُن ِّق � َ�ي من ال�شوائب ودعاوى تقدي�س
ما ه ��و لي�س مبقد�س ،ثم �إن العدالة االجتماعية ر�سالة
�إن�ساني ��ة ال حتت ��اج �إىل دي ��ن ،بل الدي ��ن احتوى على
الكث�ي�ر م ��ن الن�صو� ��ص والأح ��كام الناق�ض ��ة للعدال ��ة
وامل�ساواة).
«تخلي�ص الدين من بع�ض ال�شوائب»
وال�شوائب بلغت من ال�سع ��ة بحيث غطت جُ َّل م�ساحة
الدين ،ولذا ال بد من حتكيم العقل وال�ضمري� ،أي العقل
الفل�سفي والعقل الأخالقي.خالقي�أ
«الرقي بالغد واملجتمع عن طريق العقل»
هدف �سام وعظيم لإخوان ال�صفا وا�ستنتاجات رائعة
ودقيقة للباحثة.
«دعوة حلوار بني خمتلف الأطياف واملعتقدات»
وهذا هو مبد�أ الدميقراطية العلمانية؛ العلمانية لي�س
فق ��ط على ال�صعي ��د ال�سيا�س ��ي ،بل الثق ��ايف والفكري
والديني واالجتماعي.
«�أخريا من ال�سهل الهدم ولكن البناء �صعب»
ولك ��ن الب ّناءون ي�ضع كل منه ��م حجرا ومي�ضي ،حتى
يكتمل �ص ��رح بناء امل�ستقب ��ل امل�ش ��رق للب�شرية ،حيث
يحل الإمي ��ان العقلي� ،أو املنه ��ج العقالين-الإن�ساين،
ب ��دال م ��ن الن� ��ص الدين ��ي� ،أي بتعبري �آخ ��ر العقل بدل
(املقد� ��س)( .والبناء يف كثري م ��ن الأحيان يحتاج �إىل
عملي ��ة هدم ت�سبق ��ه �أو تتزام ��ن معه ،لك ��ن عملية هدم
بن ��اءة وحكيم ��ة و�صب ��ورة وطويلة النف� ��س ومتفائلة
و�سلمية).
هذه مالحظاتي باخت�ص ��ار ،و�أعتذر لإقحام م�شروعي
يف تعليقات ��ي ،و�أرج ��و �أال تف�س ��ر على �أنه ��ا نرج�سية،
ف�س
ول ��و �إين ال �أبرئ نف�س ��ي منها مئة باملئة ف� �ـ« ِ�إنَّ ال َّن َ
ال�س ��وءِ ِ�إلاّ م ��ا َرح ��م َربّي» ،ب ��ل لأن امل�شروع
َ أَل ّم ��ا َر ٌة ِب ّ
يعي� ��ش معي هاج�س ��ا وقلقا( ،ث ��م �إن الرنج�سية لي�ست
�سيئ ��ة� ،إال �إذا جتاوزت حدودها ،فا�ستحالت �إىل ت�أليه
لل ��ذات) .و�أخريا �إنه بحث قيم ومفي ��د وجهد ي�ستحق
االحرتام.
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قطرات من الماء على (أوراق المحطة األخيرة)
خاص بالمدى

سهى الطريحي ،دبلوماسية مخضرمة،
عملت في الخارجية العراقية بمهنية
عالية في فترات سياسية متباينة ،وحرجة،
وخدمت في عدة بلدان ومؤسسات دولية،
ووصلت إلى درجة وزير مفوض قبل أن
تحيل نفسها على التقاعد في بداية
التسعينات.
وكانت سهى قد درست العلوم السياسية
في الجامعة األمريكية في بيروت،
في نهاية الخمسينات ،وبيروت في
ً
علما وثقافة
الخمسينات قطعة من أوروبا،
وصحافة وحرية ،فكان أن استفادت سهى
من هذه الموجة البيروتية ،وخزنت في
ذاكرتها ما لمسته من ثقافة ،وما تعلمته
ً
فضال عن
من فنون السياسة وإدارتها،
إجادتها اللغتين االنكليزية والفرنسية،
ً
تحدثا وترجمة.

ولك ��ن �سهى تعلمت قبل كل ذلك يف مدر�سة والدها ،العميد
الرك ��ن حمم ��د ح�س ��ن الطريح ��ي ،فق ��د كان الرج ��ل �أديب ًا
مثقف� � ًا ،وحافظ� � ًا لل�شعر ،وناظم� � ًا له يف منا�سب ��ات قليلة،
وف�ض ًال عن ذلك كان �سيا�سي ًا ،وكان من امل�ؤ�س�سني جلماعة
الأه ��ايل يف العراق ،ويرتبط بعالق ��ات �صداقة مع الكثري
من �شخ�صيات املجتم ��ع العراقي ،ولن �أ�سهب يف احلديث
عن م�ؤهالته و�سريته ،ومواقفه ال�سيا�سية ،وما تعر�ض له
م ��ن مالحقة؛ لأنه ف�صل احلديث عن ذلك يف مذكراته التي
دونه ��ا وحققها الدكتور حممد ح�س�ي�ن الزبيدي ،و�صدرت
عن دار املدى ،بغداد.2006 ،
تعلم ��ت �سه ��ى الطريح ��ي م ��ن والده ��ا ال�شجاع ��ة وح ��ب
احلقيق ��ة ،والدفاع عنها ،وت�أث ��رت بالنزعة ال�صوفية التي
ي�ؤمن به ��ا ،وا�ستمعت �إىل النقا�ش ��ات الأدبية وال�سيا�سية
التي كان ��ت تعقد يف بيتهم ،ومذ كانت طفلة يف االبتدائية
تعرف ��ت �إىل الكت ��اب م ��ن خ�ل�ال مكتب ��ة والده ��ا ،ومازال
الكت ��اب �صديقها ،وهي تتجاوز الثمانني من عمرها ،ولكن
بال �س�أم ،وال حتتاج �إىل ترجمان بكل ت�أكيد.
�أحب ��ت �سه ��ى الإن�س ��ان وال�س�ل�ام والع ��راق ،وت�أث ��رت
ب�شخ�صيت�ي�ن عظيمت�ي�ن يف العامل هما غان ��دي ومانديال،
فكالهم ��ا يك ��ره العن ��ف ،وكالهم ��ا ي�سعي ��ان �إىل تغي�ي�ر
واقعهم ��ا بغ�ي�ر احل ��رب ،وه ��و م ��ا ينا�س ��ب �شخ�صيته ��ا
ال�صوفي ��ة ،و�س�ن�رى �أنه ��ا �ستذكرهم ��ا يف مقاالته ��ا يف
�أك�ث�ر من منا�سب ��ة .ول ��و �أن �سهى قد اخت ��ارت جمال عمل
غ�ي�ر الدبلوما�سي ��ة لكانت كاتب ��ة الآن ،فلديها من املوهبة،
واخلي ��ال ،واللغات الأجنبي ��ة ما ي�ؤهله ��ا للكتابة الأدبية،
ولك ��ن العم ��ل الدبلوما�س ��ي وم ��ا يتطلبه من من ��ع الن�شر،
جعلها ت�ؤجل كتاباتها �إىل الآن.
ول ��و نظرن ��ا �إىل مقاالته ��ا يف ه ��ذا الكت ��اب؛ لوجدن ��ا �أثر
الأح ��داث املعا�ص ��رة فيه ��ا ،وك�أنه ��ا م ��ا كان ��ت لتكتب لوال
م ��ا �صاحبنا م ��ن حروب ،وغ ��زوات ،وحتري ��ر ،و�سقوط،
و�أح ��زاب ،وميلي�شيات ،وتهجري ،واختطاف ،و ،...و،...
ودولة بال دولة!
وم ��ن كان ميلك قلب ًا خال�ص ًا للمحب ��ة ،ال ي�ستطيع �أن يكتب
غري م ��ا كتبت �سه ��ى ،فال جم ��ال يف مقاالته ��ا ملو�ضوعات
ذاتي ��ة بعيدة ع ��ن هموم النا� ��س� ،أو مو�ضوعات �شخ�صية
بحت ��ة؛ لذلك ن�ستطيع �أن نعد هذه املقاالت وثيقة ت�أريخية
له ��ذه ال�سن ��وات العجاف ،كتبت بطريق ��ة حمايدة من قبل
مواطنة عراقي ��ة تتعر�ض للتهديد ،وت�شاه ��د ،وت�سمع من
ه ��ذه الأح ��داث مبا�ش ��رة ،وقد تعر� ��ض بيته ��م �إىل تفجري
قنبلة �صوتية يف �إحدى املرات.
تتمي ��ز مقاالت ه ��ذا الكت ��اب بب�ساطة لغته ��ا ،وو�ضوحها،
ولك ��ن ه ��ذه الكلم ��ات الب�سيط ��ة حتم ��ل �شحن ��ة انفعالي ��ة
عالي ��ة ،و�سخري ��ة مري ��رة ،وت�ستخ ��دم �سه ��ى الطريحي ـ
وب�ل�ا �إ�س ��راف ـ بع�ض الكلم ��ات ال�شعبية ك ��ي ت�ستطيع �أن
ت�ص ��ور انفعالها �أ�شد الت�صوير يف ع ��امل م�شوه ،تغري فيه
كل �ش ��يء ،ويف بع�ض الأحيان ت�ستطي ��ع اللهجة ال�شعبية
�أن ت�ص ��ور الأح ��داث ،وجتليه ��ا �أف�ض ��ل م ��ن كل الكلم ��ات
الف�صيح ��ة .ونلح ��ظ يف مقاالته ��ا �أي�ض� � ًا �أث ��ر الت�أري ��خ
الإن�س ��اين ،و�شخ�صيات ��ه املحارب ��ة وغ�ي�ر املحاربة ،فهي
ت�ستح�ض ��ر حوادث الت�أريخ لت�صور� ،أو لتقارن� ،أو لتحلل
ه ��ذا الع ��امل امل�ش ��وه ،وق ��د ت�سرب ��ت يف مقاالته ��ا ثقافتها
اللغوي ��ة وال�سيا�سية ،والأدبي ��ة ،فغالب ًا ما ت�ضع امل�صطلح
الإنكلي ��زي لتو�ضيح امل�صطلح العرب ��ي ،وغالب ًا ،ما ت�شري
�إىل مالثو� ��س ،ومكيافل ��ي ،واب ��ن خل ��دون ،واملع ��ري،

و�أندرية مارلو ،وطه ح�س�ي�ن ،والقر�آن الكرمي ،واحلديث
النبوي ال�شري ��ف ،و�شعر عمر اخليام وحافظ ال�شريازي،
واملتنبي�..إلخ ،مما يك�سب مقاالتها حركة دائمة متموجة،
ال ي�شع ��ر فيه ��ا الق ��ارئ انه ي�س�ي�ر يف �ش ��ارع واحد ،ويف
�ساعة واحدة من اليوم.
ويف مق ��االت الكت ��اب مزي ��ج م ��ن املناق�ش ��ات الفكري ��ة يف
ال�سيا�س ��ة ،واالقت�صاد ،والت�صوف ،وم ��ن الأدب ال�ساخر،
و�أدب الرحالت ،وعر�ض الكت ��ب ،وا�ستذكارات �أ�صدقائها
الراحل�ي�ن ،و�أحالمها ،وم�شاهداته ��ا امليدانية ،وذكرياتها،
ويومياتها ،ويوميات العراق و�أخباره وم�آ�سيه التي متلأ
اخلافق�ي�ن بال حل! ف�ض ًال ع ��ن جمموعة من الوثائق ،وهي
خطاباته ��ا يف الأمم املتحدة ،ويف اللجان التي عملت بها.
وم ��ع ذلك فلم ت�ستطع �سهى الطريح ��ي �أن تقول كل �شيء،
ومل ت�ستط ��ع �أن تعرب عن �آرائها ب�ص ��ورة جلية ،ففي هذه
الع�ص ��ر ،ال ت�ستطيع �أن تقول كل �شيء ،ومن قال ما يعتقد
به تعر�ض هو �أو متثاله �أو كتبه �إىل القتل!!
وه ��ذا الكت ��اب لي� ��س كل مق ��االت �سه ��ى الطريح ��ي ،فف ��ي
�أدراجه ��ا و�أوراقه ��ا �أكرث من ذل ��ك ،ولك ��ن يف ذاكرتها من
املقاالت ،والأحداث ،واحل ��وادث ،وال�شخ�صيات ما يفوق
حجم هذا الكت ��اب ،وهو ما ي�شكل مذكراتها غري املن�شورة
بعد.
فق ��د عا�ص ��رت �أح ��داث العه ��د امللك ��ي ،م ��ن خ�ل�ال والدها
و�أ�صدقائ ��ه من �سيا�سيني وع�سكري�ي�ن ،وعا�صرت �أحداث

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

الق ��رن الع�شرين م ��ن خالل تواجدها يف ب�ي�روت ،والأمم
املتحدة ،ووزارة اخلارجي ��ة ،و�سفارات العراق يف بلدان
متع ��ددة ،وارتبطت ه ��ي و�شقيقته ��ا ال�صحفية واملرتجمة
�آ�سي ��ا الطريحي ب�شبك ��ة وا�سعة من عالق ��ات ال�صداقة مع
الكث�ي�ر م ��ن ال�شخ�صي ��ات الأدبي ��ة والأكادميي ��ة والفني ��ة
وال�سيا�سي ��ة ،العراقية والعربية ،وعندما �أدخل �إىل بيتهم
ت�ستوقفن ��ي ك�ث�رة اللوح ��ات والأعم ��ال الفني ��ة ،لعدد من
فن ��اين العراق ،وبخا�ص ��ة نهى الرا�ض ��ي و�إ�سماعيل فتاح
الرتك و�سعدي الكعبي.
كل ه ��ذا ي�ش ��كل م ��ادة جاه ��زة ملذكراته ��ا ،و�أن ��ا مت�أك ��د �أن
هذه املذك ��رات �ستزودنا ب�ص ��ورة حية و�صادق ��ة للت�أريخ
االجتماع ��ي وال�سيا�س ��ي والثقايف يف الع ��راق ،و�ستكون
(م ��ادة خام) للكثري م ��ن ال�سيناريوه ��ات ،والأفالم لو قدر
للعراق نه�ضة �سينمائية �أو تلفزيونية ذات يوم .وذلك لأن
�سه ��ى الطريحي كانت تلتقط كل �صغرية وكبرية لتخزنها
يف ذاكرته ��ا ،ث ��م حتيلها �إىل �ص ��ورة حية ،وكل ��ي �أمل �أن
نق ��ر�أ مذكراتها ذات يوم .وكلي �أكل �أم ��ل �أي�ض ًا �أن ن�ستمع
بهدوء �إىل مقاالت �سهى الطريحي ،فقد كتبتها بحرقة قلب
حمزون.
�سهى حممد ح�سن الطريحي� ،أوراق املحطة الأخرية ،مقاالت
ومناق�شات ،م�ؤ�س�سة دار ال�صادق الثقافية ،بابل ،العراق،
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