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سوق في الموصل
في ثالثينيات القرن
الماضي ()Getty

بــزيــارة معاقله ،فــأبــدى ترحيبًا ،وق ــال إنه
سيرسل لها سـيــارة مــن سياراته الخاصة
الفخمة لتحملها مــن املــوصــل إلــى خيامه،
غير أنها شكرت الشيخ وأخبرته بأن معها
سيارة.
وف ــي صـبـيـحــة ال ـث ــاث ــاء  22آذار /م ــارس
ان ـط ـل ـقــت م ــن امل ــوص ــل ب ــات ـج ــاه ت ــل أع ـف ــر،
الواقعة في منتصف الطريق بني املوصل
ومضارب قبائل شمر في الشرقاط .وتقول
إن ـه ــا رأت ف ــي طــريـقـهــا ال ـن ـســوة «يـغـسـلــن
األوان ــي والـثـيــاب على ضفتي نهر دجلة،
وأدهشتني طريقة غسل النسوة للمالبس،
إذ تـمـســك ك ــل امـ ــرأة م ـطــرقــة خـشـبـيــة لــدق
الـ ـثـ ـي ــاب ،ولـ ـس ــت أفـ ـه ــم ال ـص ـل ــة ب ــن إزال ـ ــة
األوس ـ ـ ـ ــاخ مـ ــن الـ ـثـ ـي ــاب وب ـ ــن دقـ ـه ــا بـ ــذاك
املـ ـض ــرب ال ـخ ـش ـبــي وهـ ــي م ــوض ــوع ــة عـلــى
صخرة ســوى تمزيقها ،ما لم يكن لديهن
سر ال نفهمه».
وفـ ــي ت ــل أع ـف ــر كـ ــان رج ـ ــال ال ـش ـيــخ ال ـي ــاور
بانتظارها ،حيث اصطحبها دليل الشيخ.
في طريق رديء وسط انهمار األمطار التي
ك ــادت ان تـغــرق ال ـس ـيــارة ،كـمــا ت ـقــول ،علمًا
أن ال ـش ـيــخ الـ ـي ــاور ق ـضــى ب ـعــد ع ــام ــن من
هذه الرحلة في املكان نفسه ونتيجة لغرق
سيارته باألمطار.
في ضيافة شيخ شمر

يمكن القول إن زينب الحكيم التي درست في لندن وتخرجت مختصة
برياض األطفال عام  ،1920هي واحدة من أكثر الناشطات النسويات
المصريات راديكالية ،فقد كانت تخوض المعارك مع جميع من كانت
تسميهم أعداء المرأة

العراق
بعيون مصرية
ناشطة نسوية في ضيافة شيخ شمر عام 1938
المرأة
الكردية
ب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداء ان ـ ـت ـ ـهـ ــت زيـ ـ ـ ــارة
زيـنــب الحكيم للبادية ،فركبت
سيارتها متوجهة إلى املوصل،
وفــي طريقها اسـتــذكــرت الليلة
ال ـص ـع ـب ــة الـ ـت ــي م ـ ــرت ب ـه ــا فــي
مـضــارب الشيخ ،إذ لــم تستطع
النوم رغم كل االهتمام والرعاية
اللذين حظيت بهما ،وحاولت
أن تفسر سبب أرقها بأنه قلق
ناتج عن بعض األوهام.
ويـ ـب ــدو أن زيـ ـن ــب ال ـح ـك ـي ــم قــد
تـ ــوج ـ ـهـ ــت ب ـ ـعـ ــد املـ ـ ــوصـ ـ ــل إلـ ــى
السليمانية عاصمة كردستان،
حـيــث اعـتـبــرت أن رحـلـتـهــا إلــى
كردستان من أعظم املخاطرات
وأكـ ـ ـث ـ ــره ـ ــا ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة ،ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـهــا ،ذل ــك ألن ـهــا اكـتـشـفــت عــاملــا
ً
مجهوال للكثيرين.
ومن أبرز مالحظاتها على تلك
الـ ــزيـ ــارة ع ــاق ــة املـ ـ ــرأة ال ـكــرديــة
ب ــال ــرج ــل الـ ـ ـك ـ ــردي ،إذ الح ـظــت
مــن خــال نــص شـعــري للشاعر
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ،ي ـ ــومـ ـ ـه ـ ــا ،ع ـ ـبـ ــد الـ ـل ــه
سليمان ك ــوران ،يمثل حــواريــة
بـعـنــوان الـ ــوردة الــدام ـيــة ،حيث
تـقــول إن الـنــص الـشـعــري الــذي
ص ــاغ ـت ــه ب ـل ـغــة ع ــرب ـي ــة جـمـيـلــة
ي ـ ـع ـ ـبـ ــر «ضـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــا ع ـ ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة
م ـ ـ ــن ن ـ ـ ــواح ـ ـ ــي نـ ـفـ ـسـ ـي ــة امل ـ ـ ـ ــرأة
الـكــرديــة املـعــروفــة بـقــوة اإلرادة
وال ـش ـجــاعــة وال ـح ـس ــن ال ـفــائــق،
وال ـن ـف ـس ـي ــة املـ ــرحـ ــة ال ـس ــام ـي ــة،
والـعـقـلـيــة الـخـصـبــة عـلــى جــدب
معينها العلمي ،وقسوة بيئتها
وإن ع ــوضـ ـه ــا ج ـ ـمـ ــال م ـنــاظــر
جبالها ،وجودة هوائها ،وكثرة
ث ـمــارهــا ك ـث ـي ـرًا م ـمــا ت ـف ـقــده من
أسـبــاب الـحـيــاة الــرغـيــدة ،ونــور
العلم وميزات املدينة».
وتـضـيــف« :امل ــرأة الـكــرديــة على
غمرة عواطفها أمينة في الحب،
قاسية فيه ،مضحية إلى املوت،
ولكنها صلبة الــرأي إلــى درجة
شاذة انتصارًا ملبدأ أو إخالصًا
لـحـبـيــب أو ص ــدي ــق ،ك ـمــا أنـهــا
عـ ـل ــى لـ ـط ــاف ــة خ ـل ـق ـه ــا ش ــرس ــة
منتقمة إذا أرادت».

التالميذ ومصر ودرس اللغة اإلنكليزية
مــن املـشــاريــع الـتــي شجعها الـشـيــخ عجيل
ك ـمــا ت ـقــول زي ـنــب الـحـكـيــم إن ـش ــاء مــدرســة
ابـتــدائـيــة وس ــط الـبــاديــة تـقــول عـنـهــا« :ب ــدأت
في العام  1932أهلية حيث أنشأها الشيخ
عجيل الياور على نفقته ،وبدأت بعدد قليل
مــن األوالد ،ولكنه عظيم بالنسبة لعوامل
البيئة هـنــاك .فافتتحت لخمسة وعشرين
إلى ثالثني ولـدًا من أبناء البدو ،ومن بينهم
أوالد املشايخ بــالـضــرورة ،يذهبون جميعًا
لتلقي الدروس باألمر املشدد من الشيخ وأمره مطاع ،وإن خالف ذلك ميولهم الخاصة .وشجعهم
الشيخ بمنحهم السكن واملالبس .وسارت املدرسة في سبيل التقدم ،وسعى الشيخ ألن تدخل
تحت إشراف الحكومة العراقية حتى تفوز بمنهج منظم ،وأساتذة فنيني ،وفعال في سنة 1934
أي بعد سنتني من إنشائها ،صارت مدرسة حكومية تمدها وزارة املعارف العراقية باملعلمني
واألدوات املدرسية .ومــن حيث األثــاث ،هي عبارة عن خيام بيضاء كبيرة ،ومناضد ومقاعد
لجلوس األوالد ،وسبورات مع حواملها .أما أدوات الطالب فال تزال على نفقة الشيخ .وصار عدد
تالمذتها اآلن من  50إلى  80تلميذًا يتناقص أو يتزايد العدد بني هذين الرقمني».
وتشير زينب الحكيم إلى وجود بعض البنات بني األوالد ،حيث كان في املدرسة ستة صفوف،
وتتراوح أعمار التالميذ بني ست ،وست عشرة .وتقول إنها وجدت خريطة كبيرة للقطر املصري
معلقة على السبورة ،وبدأ األستاذ يناقش تالميذه في معلوماتهم عن مصر ،فكان ذلك حسن
ذوق ومجاملة لطيفة منه ،كما تقول .ولذلك انتهزت الفرصة وخاطبت التالميذ« :ربما لم يسبق
لكم يا تالميذ رؤية مصرية قبلي؟! فقالوا :ال ،ونحن سعداء برؤيتك .فشكرتهم ،وقلت :أو كنتم
تتخيلون املرأة املصرية كما رأيتم اآلن؟ قالوا :ال ،كنا ننتظر رؤيتها في ثياب سوداء ،فإن من
العيب أن تلبس املرأة الثياب امللونة ،وال سيما ما كان منها أبيض.

في قسم الحريم

في وصفها لقسم النساء تقول« :خباء من الشعر
فــي أحــد أط ــراف ال ــدار عــن يمني الــداخــل إليها
طاملا تخيلناه وتمنينا رؤيته ،وضع في الجهة
اليسرى منه نوع من السرير العريض ،عليه
فراش وثير مغطى بغطاء من
الحرير الخالص املـلــون .وإلــى جانبه زرابــي
مبثوثة على األرض املغطاة بالسجاد العجمي،
وت ـحــت ال ـســريــر حـقــائــب وص ـن ــادي ــق ،تبينت
فيما بعد أن بها مالبس وحليا ،وحلوى تقدم
ل ـلــزائــرات» .وتـضـيــف« :كــانــت الـسـيــدة األولــى
التي استقبلتني ابنة الشيخ عجيل الـيــاور،
وهــي فتاة رائعة الحسن :لــون خمري جميل،
وخد أسيل ،ولحظ كحيل ،ووجه مستدير عليه
وشم قليل .إذا تكلمت فكأنما صوتها موسيقى
الجنة العذبة قد انبعثت إلى عاملنا ،دالل في
وقــار كالنسيم إذا ســرى ،وكالزهر إذا تمايل.

اسـمـهــا مـلــك وه ــي مـلــك حـقــا ،تفيض رق ــة إذا
حودثت ،وتــذوب عاطفة إذا استلهمت ،حياء
في غير تصنع ،وشمم في غير تكبر .عرفتني
بعدد من زوجات أبيها وأخيها ،كلهن كحيالت
الطرف أو متكحالت ،يغطى الوشم األخضر
أجــزاء من وجوههن وأجسامهن ،فمنهن من
غطى كل ذقنها برسومه ،أو زججت حاجبيها
به ،ومنهن من وشمت شفتها بحيث ال تظهر
حمرتهما ،وإنما اندمج لــون الوشم مع لون
الشفاه فصار اللون أخضر داكنا .وبعضهن
طرزن قبب أعينهن برسوم غريبة ،هذا والحناء
تخضب أناملهن وأكفهن وكعوبهن .أما ملك
فكانت في زينتها وأناقتها تفوقهن جميعًا رقة
ودقة ومالحة» .ويبدو أن زينب الحكيم أعجبت
جدًا بهذه الفتاة فدعتها لزيارة القاهرة ،ولكن
ً
ذلك كان مستحيال كما فهمت من شقيقها ،وقد

تيسير خلف

زينب الحكيم ،صحافية مصرية
وناشطة نسوية معروفة ،قامت
برحلة إلى العراق في عام ،1938
بـمـنــاسـبــة مـشــاركـتـهــا ف ــي املــؤت ـمــر الـطـبــي
الـعــربــي األول ال ــذي انـعـقــد فــي ب ـغــداد يــوم
 9ش ـبــاط /فـبــرايــر مــن ذل ــك ال ـع ــام ،ونـشــرت
بعض فصولها في مجلة الرسالة القاهرية،
وهو ما يعد وثيقة تاريخية مهمة تتعلق
ب ـتــاريــخ الـ ـع ــراق ،وقـبـيـلــة ش ـمــر وشـيـخـهــا
عـجـيــل ال ـي ــاور .إذ زارت م ـضــارب القبيلة،
وك ـت ـبــت ع ــن ع ــادات ـه ــم وم ـ ـحـ ــاوالت الـشـيــخ
ع ـج ـيــل ل ـت ــوط ــن أبـ ـن ــاء ق ـب ـي ـل ـتــه ف ــي ق ــرى،
وترغيبهم في الزراعة ،كما تطرقت لبعض
أح ـ ـ ــوال ن ـس ــاء ال ـق ـب ـي ـلــة ،وأب ـ ـ ــدت إع ـجــاب ـهــا
الـشــديــد بــابـنــة الـشـيــخ الــوح ـيــدة؛ الشيخة
ملك.
ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن زي ـ ـنـ ــب ال ـح ـك ـي ــم ال ـت ــي
درس ـ ـ ـ ــت ف ـ ــي ل ـ ـنـ ــدن وت ـ ـخـ ــرجـ ــت م ـخ ـت ـصــة
ب ــري ــاض األطـ ـف ــال عـ ــام  ،1920ه ــي واحـ ــدة
مــن أكـثــر الناشطات النسويات املصريات
راديـكــالـيــة ،فقد كــانــت تـخــوض امل ـعــارك مع
جميع من كانت تسميهم أعــداء املــرأة ،ومن
ذل ــك معركتها مــع الـكــاتــب تــوفـيــق الحكيم
ً
ال ــذي كـتــب م ـقــاال يتهكم فـيــه عـلــى دع ــوات
امل ـس ــاواة بــن الــرجــل وامل ـ ــرأة ،يـقــول فـيــه إن
على «الزوجة الحديثة أن تعرف على األقل
أن تـهـيــئ ال ـط ـعــام ل ــزوج ـه ــا» ،فـمــا ك ــان من
كاتبتنا إال أن سطرت ردًا ناريًا على األديب
توفيق الحكيم نشرته فــي مجلة الرسالة
بعنوان« :أمر من زينب الحكيم إلى توفيق
الحكيم» ،حيث ظل لقب عــدو املــرأة مالزمًا
ل ــه طـ ــوال ح ـيــاتــه ،رغ ــم م ـحــاوالتــه الــاحـقــة
لتوضيح موقفه.
من بغداد إلى الموصل

ب ـعــد أن أم ـضــت ف ــي ب ـغ ــداد أك ـثــر م ــن شهر
بعد املــؤتـمــر ،التقت خــال ذلــك املـلــك غــازي
بن فيصل ،بدأت زينب الحكيم رحلتها إلى
ديــار قبيلة شمر في الرابع عشر من آذار/
م ــارس  1938مستقلة الـقـطــار إلــى كــركــوك،
فوصلت إليها بعد تسع ساعات ،ألن سرعة
القطار كانت  25كيلومترًا في الساعة كما
قالت ،من كركوك أخذت سيارة إلى املوصل،
فـقـطـعــت  160ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ف ــي ط ـقــس مــاطــر
وطرق موحلة.
وف ــي املــوصــل أمـضــت ثـمــانـيــة أي ــام اطلعت
ف ـي ـه ــا عـ ـل ــى مـ ـع ــال ــم املـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
واإلنشائية ،وجزء كبير من بلداتها ،كبلدة
تلكيف ،والشيخ عدي ،والعمادية وغيرها،
وكــان دليلها في هذه الزيارة رئيس بلدية
املوصل آنذاك خير الدين بك العمري ،حيث
راف ـق ـه ــا ل ــزي ــارة ب ـســاتــن امل ــوص ــل ال ـغ ـنــاء،
ومـبــانـيـهــا ال ـجــديــدة امل ـش ـيــدة ،وشــوارع ـهــا
املــرصــوفــة الــواس ـعــة .وأث ـن ــاء وج ــوده ــا في
املوصل أرسلت خبرًا للشيخ عجيل الياور،
ش ـيــخ م ـشــايــخ قـبـيـلــة ش ـم ــر ،بــأن ـهــا تــرغــب

استغلت الفرصة وارتدت ثيابًا بدوية من أزياء
بنت الشيخ ،وتصورت بها للذكرى.
طعام البدو

أف ـ ــردت رحــال ـت ـنــا ح ـي ـزًا لـلـحــديــث ع ــن طـعــام
ال ـبــدو ،فــوصـفــت وجـبــة الـعـشــاء الـتــي قدمت
لها في يومها األول وكانت في خيمة بيضاء
ك ـب ـي ــرة أق ـي ـم ــت ف ــي وس ـط ـه ــا م ــائ ــدة أن ـي ـقــة
ال ـتــرت ـيــب إفــرن ـج ـيــة .وكـ ــان ال ـخ ــدم يـقــدمــون
ألوان الطعام على أحدث نظام ،فقالت للشيخ
أنـهــا تــريــد أن تتناول الطعام على الطريقة
الـبــدويــة ،فقال لها فــي الصباح تأكلون كما
البدو .ولكن اإلفطار كان أيضًا على الطريقة
األوروبية ،ولكنه وعد أن يكون الغداء بدويًا.
وق ــد وص ـف ــت ذل ــك ب ـقــول ـهــا« :ع ـن ــد الـســاعــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة عـ ـ ـش ـ ــرة ظـ ـ ـهـ ـ ـرًا دع ـ ـي ـ ـنـ ــا لـ ــركـ ــوب

وعند الوصول كانت سيارة الشيخ عجيل
ً
بانتظارها فقال لها« :أهال ومرحبًا ،ها هو
ذا املـطــر قــد ك ــف ،وال ـس ـمــاء ب ــدأت تتكشف،
وال ـع ــاص ـف ــة أخ ـ ــذت تـ ـه ــدأ .إن ف ــي مـقــدمـكــم
الخير بنزول الغيث فما أكرمه من مقدم».
ثــم قــال لها الشيخ صفوك بــن عجيل بلغة
إنـكـلـيــزيــة« :مــرحـبــا ب ـكــم .إن ـنــا س ـعــداء جـدًا
برؤيتكم هنا».
وتقول« :قال ذلك بلهجة إنكليزية أميركية،
فذهلت ،شيخ بدوي يرتدي املالبس البدوية
والعقال ،وبينه وبني الحضر أميال وأميال،
أو إن شئت فقل بينه وبني العالم والحياة
أج ـيــال ،يـكــون هــو ه ــذا املتكلم املــداعــب في
لباقة ولياقة!؟».
وتـ ـق ــول إن ـه ــا أب ـ ــدت اس ـت ـغــراب ـهــا م ــن رجــل
الصحراء ،يتكلم اإلنكليزية ،فصحح لها إن
أرضهم تدعى بادية ميزوبوتاميا ،وليست
صحراء.
وتضيف« :هــذا تصحيح من رجل البادية،
عرفه بالتجربة العملية وليس من الكتب،
ورجل البادية ولو أنه محدود التفكير إلى
حد كبير لبيئته وظروفه ،إال أنه كما لحظت
حــاد البصر نــافــذ البصيرة متوقد الــذكــاء
كريم ،له استعداد قوي للتقدم ،ولكنه شديد
الــرضــى ســريــع التسليم .ومــن أهــم مــا لفت
انتباهي اعـتـمــاده على ال ـقــدرة اإللـهـيــة ،أو
على من يتوسم فيه رعاية مصالحه؛ وكل
الـبــدو فــي هــذه املـنــاطــق خــاضـعــون للنظام
العشائري البحت ،ويأبون تدخل الحكومة
في فض مشكالتهم من أي نوع ،ولو فرض
وكان لبعضهم مشكالت تصل إلى املحاكم
ً
فــي بـغــداد أو غـيــرهــا م ـثــا ،فشيخ مشايخ
شـمــر أو اب ـنــه ،هــو ال ــذي يمثل ه ــؤالء أمــام
ال ـج ـه ــات املـخـتـصــة وي ــدف ــع عـنـهــم ويـفــض
هذه القضايا .ولهذه االعتبارات وأشباهها
تخضع الـقـبــائــل لرئيسهم خـضــوعــا تــامــا،
وهو يسهر على مصالحهم .علمًا أن زينب
الحكيم تخبرنا في أحد فصول الرحلة أن
الشيخ صـفــوك خــريــج الجامعة األميركية
في بيروت».
مشاريع الشيخ

وتبدأ زينب في تعداد املشاريع التي بدأ
بها الشيخ عجيل الياور؛ لتوطني قبيلته
م ـنــذ ع ــام  1930ف ــي مــراع ـي ـهــا ،ح ـيــث كــان
يطالب بأرضها لهم من الحكومة العراقية،
بحيث تـكــون وجـهـتـهــم اح ـتــراف الـفــاحــة؛
ً
وقــد تـمــت هــذه الـصـفـقــات لبعضهم فـعــا،
وشجعهم الشيخ الـيــاور على ذلــك بشراء
بـعــض اآلالت الــزراع ـيــة مــن مــالــه الـخــاص،
مثل املحاريث التي استجلبها من أملانيا
ف ــي أث ـن ــاء زي ــارت ــه األخـ ـي ــرة ألوروب ـ ـ ــا ،كما
تقول.
وتضيف بــأنــه ســاعــدهــم على ش ــراء بعض
امل ـ ــواش ـ ــي ،وبـ ـ ـ ــذور الـ ـنـ ـب ــات ،وغـ ــرضـ ــه مــن
ه ــذا ك ـلــه أن يـسـهــل ل ـهــم احـ ـت ــراف الـفــاحــة
وتحبيبها إليهم .ولكنها تلفت النظر إلى
أن هذه التجربة لم تسفر عن نجاح يوازي
مــا بــذل مــن مـســاعــدات وتشجيع .ومــع هذا
استقر كثير من رؤساء العشائر في بعض
القرى التي كونوها.

ال ـس ـي ــارات ،وإذا بـهــا تـسـيــر بـنــا م ــن حيث
خيام الشيخ إلى قلب البادية ،فقطعنا نحو
عـشــرة أم ـيــال عـلــى بـســاط سـنــدســي جميل
عـلــى أرض مـسـتــويــة ثــابـتــة ،حـتــى وصلنا
إلــى مـجــرى مــاء بـجــري فــي مساحة طويلة
وسط البادية ،وهناك وجدنا عبيد الشيخ،
قــد فــرشــوا سـجــادة عجمية نفيسة حمراء
الـلــون ،قــرب مجرى املــاء .ووضعت صينية
كبيرة فضية وعليها َح َمل محمر ،ومعه أرز
الزعفران املزخرف بالكشمش .وقال الشيخ:
هكذا يكون أكــل الـبــدو ،وضــرب بيمناه في
األرز املـحـشـ ّـي بــه الـحـمــل ،وأخ ــذ مـنــه كمية
ط ـي ـبــة إلـ ــى ف ـم ــه ،ث ــم بـ ــدأ ي ـ ــوزع عـلـيـنــا من
اللحم الشهي .فكانت أكله بدوية بحته ،بني
مظاهر الطبيعة الخاليا ،والنفوس العربية
الكريمة واأليدي السخية».

