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لثثه كثريا ؛ وقثثثراأت عنه اكثثر ؛  قثثثراأت 
ومل اتعرف عليه �صخ�صيا ؛ اال يف عام 
اكتب  كنت  الفرتة  تلك  ففي   .  1966
واقدم عمال دراميا وثائقيا للتلفزيون 
؛   ) العراقي  الفكر  نوابغ   ( بعنوان 
االبثثداع االدبي  اللون من  وكثثان هذا 
من  وا�صعة  �صرائح  ا�صتقطب  قثثد  ؛ 
تقدير  ونثثثثال  ؛  الثثعثثراقثثي  الثث�ثثصثثعثثب 
ي�صبق  مل  ب�صكل  والنقاد  ال�صحافة 
النوابغ  بثثن  مثثن  وكثثثان  ؛  مثيل  لثثه 
ال�صاعر  لتقدميهم  خططت  الثثذيثثن 
؛  الكبري الراحل معروف الر�صايف 
امل�صني  اجلثثاد  العمل  هذا  كان  وملا 
يتطلب االت�صال باالحياء من الذين 
عا�صروا ال�صخ�صية او كتبوا عنها 
لزاما  فثثا�ثثصثثبثثح  ؛  �ثثصثثاحثثبثثوهثثا  او 
عرفوا  ممثثن  بعدد  التقي  ان  علي 
بينهم  ومثثن  ؛  كثب  عن  الر�صايف 
و�صعره  باأدبه  والباحث  راويته 
و�صرية حياته ؛ اال�صتاذ م�صطفى 
علي؛ فكان ان عقدت معه لقاآءات 

عده يف بيته يف بغداد اجلديدة؛
ومع ان االمرا�ض قد نالت منه ؛ 
انه �صخامة ج�صمه وب�صا�صة  اال 
طلعته ؛ وقوة ذاكرته ؛ ما زالت 
كما و�صفه ا�صقاوؤه اخلل�ض ؛ لقد 
كان متوا�صعا يف اطار الكربياء 
؛  اجلثثديثثة  مب�صم  يف  وفثثكثثهثثا  ؛ 
و�صكناه  ملب�صه  يف  وب�صيطا 
غري  مني  املقام  ياأخذ  فلم  لذا  ؛ 
دقائق حتى ا�صعرين بانني فرد 
من اال�صرة ؛ فانطلقت معه يف 
نا�صيا  الر�صايف  عن  احلديث 
طرحها  اردت  الثثتثثي  اال�صئلة 
مثثعثثي يف  تثثو�ثثصثثع  فثثقثثد  ؛  عليه 
وادب  حياة  جثثوانثثب  خمتلف 
بحيث  ؛  املحلق  ال�صاعر  ذلثثك 
غطى على كل ما اردت معرفته 

. بعد تلك اجلل�صة ؛ ا�صتدت اوا�صر املودة 
الوطنية  �صخ�صيته  على  وتعرفت  ؛  معه 
حتى  االوىل  �صبابه  م�صرية  مثثن  بثثثدءا  ؛ 

املراحل االخرية من لقاءاتنا .
يف �صبابه املبكر ؛ انخرط يف �صلك التعليم 
االبتدائية  املعلمن  دار  من  تخرجه  بعد 
فجود فيه وابدع وخلق طرازا جديدا يف 
مل  تربوية  بحميمية  التالميذ  مع  التعامل 
كان  فقد  ؛  قبل  من  الرباعم  اوؤلئك  ياألفها 
لهم اخا كبريا ومر�صدا ومهذبا؛ ولعله من 
اوائل املعلمن الذين فتحوا ابواب املعرفة 
الدرا�صي  املنهج  اىل  ا�صافة  اخلثثارجثثيثثة 
بالكتب  لتزويدهم  �صعى  انثثه  بثثل  املثثقثثرر. 
القريبة من اعمارهم ؛ ثم ليجعل منها مادة 

نقا�صية يف الدرو�ض الال�صفية 
علي  مثث�ثثصثثطثثفثثى  عثثمثثل  الثثثوقثثثت  ذات  يف 
خالل  مثثن  وكثثاتثثبثثا  من�صئا  ال�صحافة  يف 
وطني  مارك�صي  جتمع  اول  يف  انخراطه 
الع�صرينات  بداية  يف  العراق  يف  تقدمي 
ح�صن   ( الثثثبثثثارزة  ا  ال�صخ�صية  بثثقثثيثثادة 
ا�ثثثصثثثدر جمثثلثثة ن�صف  ( والثثثثثذي  الثثثرحثثثال 
 ) ال�صحيفة   ( ا�ثثصثثم  عليها  اطثثلثثق  �صهرية 
ا�صم  بثثرز  املجلة  هثثذه  �صفحات  فعلى  ؛ 

ال�صحيفة  اغثثلثثقثثت  وملثثثا  ؛  عثثلثثي  م�صطفى 
( يف حن  املثثعثثول   ( هثثو  ان�صاأ  ؛  ابثثوابثثهثثا 
�صحف  يف  وق�صائده  مقاالته  يكتب  ظل 
وليلى  العربي  والعامل  كاال�صتقالل  مهمة 
على  تن�صب  مقاالته  وكثثانثثت   .. وغثثريهثثا 
زمالء  بقية  �صاأن  ا�صا�صية  حمثثاور  ثالثة 
الربيطاين  االحتالل  جمابهة   : جمموعته 
الطبقات  ا�صناد  ؛  اال�صعدة  خمتلف  على 
؛  العمالية  التنظيمات  وبخا�صة  الكادحة 
الدفاع عن حقوق املراأة ب�صيغة عامة ؛ ال 
وح�صب  واحلجاب  ال�صفور  يف  ح�صرها 
من  ي�صد  كان  الثالثة  املحاور  هذه  ويف   .
ون�صوية  وعمالية  فكرية  �صخ�صيات  ازر 
عديدة تتبنى تلك املواقف ؛ كمحمد �صليم 
احمد  وحممود  �صدقي  بكر  وعوين  فتاح 
وقثثادة  ؛  ا�صماعيل  الثثقثثادر  وعثثبثثد  ال�صيد 
القزاز  �ثثصثثالثثح  حمثثمثثد  العمالية  احلثثركثثة 
اال�صرتي  مكي  حممد  و  العاي�ض  وح�صن 
تتمثل  كانت  التي  الن�صوية  والثثقثثيثثادة  ؛ 
بامينة الرحال وا�صماء الزهاوي وح�صيبة 
جعفر وبولينا ح�صون .وجميلة اجلبوري 

وماجدة احليدري .
الن�صال  مثثن  الع�صيبة  املثثرحثثلثثة  تلك  يف 

التعليم  من  علي  م�صطفى  نقل  ال�صيا�صي 
االعيان  جمل�ض  يف  كتابية  وظيفة  اىل 
فابتهلها فر�صة راودتثثه كثريا   ، يف بغداد 
�صابقا ؛ حيث التحق بكلية احلقوق منكبا 
تخرج  حتى  اجلدية  مبنتهى  درو�صه  على 
العدل  وزارة  يف  ليعن   1929 عثثام  فيها 
ويتنقل يف دوائرها املختلفة ؛ اىل تاريخ 
عام  بثثغثثداد  عثثن  نائبا  وانتخابه  تر�صحه 

 . 1932
املحاماة  مار�ض  ؛  بعدئذ  املجل�ض  وملا حل 
الكثثثر مثثثن �ثثصثثت �ثثصثثنثثوات ؛ ثثثثم عثثثاد الو 
؛  الثثثعثثثدل  وزارة  يف  الثثعثثامثثة  الثثوظثثيثثفثثة 
قا�صيا  ثم  ؛  قانونيا  مدونا  ا�صبح  حيث 
فنائبا  ؛  الب�صرة  ا�صتئناف  حمكمة  يف 
العدلية يف  للمنطقة  رئي�صا  ثم  ؛  لرئي�صها 
؛   1958 عام  حتى  عدليا  فمفت�صا  ؛  دياىل 
قا�صم  الكرمي  عبد  الزعيم  اختاره  حينما 
ثثثورة 14 متوز  للعدل يف حكومة  وزيثثرا 

املجيدة .
لقد كان م�صطفى على يف خمتلف منا�صبه 
على  اعتمد  الذي  االديثثب  ذلك  ؛  الق�صائية 
متيزه  يف  اليها  ا�صتند  ا�صا�صية  م�صادر 

املهني  وابثثداعثثه 
ح�صيلة   : وهثثي 
�ثثثثصثثثثخثثثثمثثثثة مثثثن 
املثثثثثعثثثثثلثثثثثومثثثثثات 
الثثثثثتثثثثثاريثثثثثخثثثثثيثثثثثة 
والثثثث�ثثثثصثثثثعثثثثريثثثثة 
عن  والثثثفثثثقثثثهثثثيثثثة 
كثثثثبثثثثري من  عثثثثثثثدد 
ال�صلف  قثثث�ثثثصثثثاة 
الذين  الثثثبثثثارزيثثثن 
جاهدين  حثثاولثثوا 
الثثعثثدل  يثثثكثثثون  ان 
قراراتهم  ا�ثثصثثا�ثثض 
فقد  الثثثثثثثاين  امثثثا  ؛ 
كان املوهبة العالية 
بها  متثثثتثثثع  الثثثثتثثثثي 
اىل  االنظار  ولفتت 
بيانه  ون�صوع  ادبه 
بالطبع  والثثثثثالثثث  ؛ 
القانوين  املثث�ثثصثثدر 
به ونهل  ت�صبع  الذي 
مثثثثنثثثثه وا�ثثثصثثثتثثثوعثثثب 
هثثذه  ان  ؛  اطثثثثرافثثثثه 
جمتمعة  الثثثثركثثثثائثثثثز 
فيما  اعثثتثثمثثاده  كثثانثثت 
ق�صايا  من  له  ت�صدى 
؛ وعثثالثثج مثثن دعثثاوى 
ممثثار�ثثصثثتثثه  اثثثثثنثثثثاء  ؛ 
الثثقثث�ثثصثثاء مثثبثثا�ثثصثثرة او 
الثثثتثثثعثثثامثثثل مع  اثثثثثنثثثثاء 
االجهزة العدلية املنفذة 
وزيثثثرا  ا�ثثصثثبثثح  حينما 
�صنوات  لثثثثثالث  لثثلثثعثثدل 
ا�صتطاع  حيث  متتالية 
ان يحقق بع�ض املطامح 
التي كانت تراوده وهو 

على من�صة الق�صاء .
م�صطفى  عثثطثثاء  يكن  مل 
مقت�صرا  االدبثثثثثثي  عثثلثثي 
على ال�صعر والق�صة والنقد 
ان�صب  بل  ؛  وح�صب  ال�صيا�صية  واملقالة 
الثثثثدوؤوب  الثثبثثحثثث  بثثالثثدرجثثة االوىل عثثلثثى 
قمم  احد  بحياة  يتعلق  ما  كل  يف  ال�صامل 
 ( وهثثثو  اال  املثثعثثا�ثثصثثر  الثثعثثراق  يف  ال�صعر 
معروف الر�صايف ( فقد ن�صر كتبا تناولت 
�صرية حياته وموؤلفاته النرية وال�صعرية 
ا�صافة اىل درا�صة ديوانه ال�صخم و�صرحه 
ال�صرح  تثثنثثاولثثت  دقثثيثثقثثة  حثثديثثثثثة  ب�صيغة 
املعجمي  والثثلثثغثثوي  والثثنثثقثثدي  النف�صي 
واملباين  املعاين  يف  الغو�ض  اىل  ا�صافة 
كثثل ق�صيدة  مثثنثثا�ثثصثثبثثة  الثثتثثاأكثثيثثد عثثلثثى  مثثع 
اليه  رمى  الذي  والهدف  احداثها  وخلفية 
هذا  تطلب  وقد   .... نظمها  من  الر�صايف 
الهام توا�صال م�صتمرا ق�صى فيه  االجناز 

�صنوات طويلة من عمره .
ومثثثثن مثثوؤلثثفثثاتثثه ايثث�ثثصثثا ؛ جمثثمثثوعثثة من 
كتابه  احتواها  التي  الواقعية  الق�ص�ض 
( والثثتثثي تتحدث  امثثامثثي  مثثثرت  )جثثثرائثثثم 
؛  الق�صائية  ب�صفته  نظرها  جثثرائثثم  عثثن 
احتوى  كتاب  وهثثو   ) ال�صجل  هام�ض  و) 
ن�صرها  التي  مقاالته  من  ي�صري  جزء  على 

�صدرت  التي  املحلية  ال�صحف  ابثثرز  يف 
القرن  مثثن  والثالثينات  الع�صريتات  يف 
ثث كما  املا�صي حيث غلب على تلك املقاالت 
التقاليد  من  واالنعتاق  التحرر  ثث  ا�صلفنا 
املتطورة  الثثعثث�ثثصثثريثثة  والثثنثثظثثرة  الثثبثثالثثيثثة 
؛  الثثثراأي  ؛ وحثثريثثة  بال�صفور  كثثاملثثنثثاداة  ؛ 
والت�صدي للمحتل ؛ والدفاع عن الطبقات 
التي  ؛ ولعل حما�صراته  الخ   ... الكادحة 
العليا  الدرا�صات  طلبة  على  تباعا  القاها 
بجامعة الدول العربية بعنوان ) معروف 
كتاب  يف  �ثثثصثثثدرت  والثثثتثثثي   ) الثثر�ثثصثثايف 
م�صتقل بعدئذ ؛ خري دليل على عمق روؤيته 

وحتليله و�صطوع وا�صراق بيانه .
�صاعر  وذاك  هثثثذا  بثثعثثد  عثثلثثي  وم�صطفى 
ن�صرت  ؛  اللقطات  بارع  وم�صور  ؛  جمود 
؛  ق�صائده  مثثن  وفثثثريا  عثثثددا  ال�صحف  لثثه 
..... ولعل من اكرها �صهرة وتداوال قوله 
االحتياط  ال�صباط  بثثدورة  التحق  حينما 

وهو يخطو نحو االربعن من العمر : ثث
ودعت عقلي واآراآئي وتفكريي 

و�صرت طوع عريف اجلي�ض عا�صور 
لوال ال�صيا�صة ؛ ما اب�صرت يل �صبحا 

وال راأيت بزي اجلند ت�صثثثثثثويري 
خا�ض  جمل�ض  يف  االبداعي  و�صفه  ومن 

قوله : 
كم �صهرنا نلهو مبجل�ض

اأن�ض والدجى فوقنا ميد رواقه 
جمل�ض عمه ال�صفاء 

و�صاد الود فيه وجملته الطالقثثثثه
�صرق االن�ض من عيون زمان 

�صارد اللب اليرى �صراقه
قد اأمنا غوائل ال�صود طرا 

ون�صينا من دهرنا ارهاقه
واجتلينا من مطلع ال�صم�ض 

نورا فاق ا�صراق كاأ�صنا ا�صراقه
وي�صتطيع الذين يرغبون بدرا�صة ما خلفه 
م�صطفى علي من نتاج ؛ ان يتجهوا �صوب 

املراجع اال�صا�صية التالية :
الب�صرة  مثثثعثثثارف  مثثديثثريثثة  تثثقثثاريثثر  ث   1
ثم مدر�صا 2  فيها معلما  التي عمل  للفرتة 
يف  عمله  عثثن  املحامن  نقابة  خال�صات  ث 
مهنة املحاماة 3 ث حما�صر جمل�ض النواب 
ا�صبارته  ث   4. بغداد  عن  نيابته  فرتة  عن 
ث جمموعة   5 العدل  ال�صخ�صية يف وزارة 
الب�صرة  �صحف  يف  املثثنثث�ثثصثثورة  مثثقثثاالتثثه 
يحوها  مل  والتي   1923 عام  من  وبغداد 
ث   6 الذكر  اآنثثف   ) ال�صجل  هام�ض   ( كتابثثه 
ثورة  حكومة  يف  للعدل  كوزير  اجنازاته 

14 متوز اخلالدة .
املا�صي  القرن  من  ال�صبعينات  نهاية  يف 
اتيحت يل الفر�صة الن ازوره مع ال�صحفي 
الكبري عبد القادر الرباك ؛ فوجدته مهدم 
اجل�صم ؛ وقد تال�صى ب�صره ؛ فتوقف عن 
القراءة والكتابة الذاتية ؛ وراح ي�صتعن 
هو  جمال  يف  بالعون  ملده  ا�صرته  بافراد 
عامل  هثثو  و  اال  وادبثثثه  نف�صه  اىل  االقثثثرب 

احلرف الذي ع�صقه وذاب هياما فيه .
و�صيبقى م�صطفى علي اأديبا وقا�صيا رمزا 
من رموزنا الوطنية الميكن للتاريخ اال ان 
واالعتزاز  الفخر  مثثن  بكثري  الثثيثثه  ي�صري 

واالحرتام .

النشاة والبدايات
ولد م�صطفى علي حممد القي�صي يف حملة 
عام  بغداد  يف  العريقة  املحلة   ، علي  قنرب 
ا�صتهر  جنثثثارا  يعمل  كثثان  لثثوالثثد   ،  1900
ومن   ، الثثبثثغثثداديثثة  ال�صنا�صيل  بت�صميم 
ا�صدقائه جا�صم البكر ابو عبد الكرمي قا�صم 
احد ا�صدقائه املقربن . وام هي فاطمة ابنة 
عبد الغني الدروبي �صقيقة ال�صيخ ابراهيم 
الدروبي ، املوؤرخ البغدادي �صاحب كتاب 

) البغداديون اخبارهم وجمال�صهم(.
علي  قنرب  جامع  كّتاب  اىل  والثثده  ار�صله 
القراءة  ومثثبثثاديء  الثثكثثرمي  الثثقثثران  لتعلم 
احليدرية  املثثدر�ثثصثثة  دخثثل  حتى  والكتابة 
االبتدائية ، وقبل طالبا يف ال�صف الثاين 
مل�صتواه املتقدم وذكائه . وتنقل بعدها يف 
االحتالل  بعد  دخثثولثثه  حتى  مثثدار�ثثض  عثثدة 
مدر�صة   1917 عثثثام  لثثبثثغثثداد  الثثربيثثطثثاين 
مدر�صة  با�صم  املحتلة  ال�صلطات  ا�ص�صتها 
بدار  التحق   1919 عام  ويف   . املاأمورين 
املعلمن ، وكان من زمالئه يف الدار جمال 
الثثديثثن االلثثو�ثثصثثي ورفثثائثثيثثل بثثطثثي و�صعد 
�صالح . وبعد تخرجه يف دار املعلمن عام 
احليدرية  املدر�صة  يف  معلما  عن   1921

االبتدائية التي �صبق ان تتلمذ فيها .

وظائف مختلفة 
بقي م�صطفى علي معلما نحو ثالثة اعوام 
كلية  اىل  وانتمى  التعليم  من  ا�صتقال  ثم 
االوىل  ال�صنة  ويف   ، عثثثام1925  احلقوق 
فيها عن كاتبا لل�صبط يف جمل�ض االعيان 
لدى افتتاح الربملان العراقي يف تلك ال�صنة 
االعيان  جمل�ض  كتاب  رئي�ض  ا�صبح  ثم   .
الوظائف  دخثثثثل  ثثثثم   ،1934 عثثثثام  حثثتثثى 
الثثقثث�ثثصثثائثثيثثة حثثن عثثن كثثاتثثب عثثثدل بغداد 
اجلنوبي يف حزيران 1934 ، ثم تنقل يف 
خمتلف الدوائر العدلية ، مفت�صا يف مديرية 
طابو بغداد ) 1942 – 1948( ، ثم مدون 
يف  فثثحثثاكثثم   )1950  –  1948  ( قثثانثثوين 
حمكمة ا�صتئناف الب�صرة ثم نائبا للرئي�ض 
يف  العدلية  املنطقة  فرئي�ض   )1954( فيها 
�صلح  حاكم  ثم  التالية  ال�صنة  يف  بعقوبة 
بغداد االول ) 1956( . وانتدب يف مديرية 
التفتي�ض العديل حاكما ومفت�صا حتى قيام 

ثورة متوز 1958 .
                                        

الوزير
 ، االوىل  متثثثوز   14 ثثثثورة  حثثكثثومثثة  ويف 
وقيل   ، للعدلية  وزيثثرا  علي  م�صطفى  عن 
الثورة  زعيم  بتاثري  كثثان  ا�صتيزاره   ان 
قثثا�ثثصثثم ، وكثثثثان عثثلثثى �صلة  الثثثكثثثرمي  عثثبثثد 
وثثثيثثقثثة بثثه مثثنثثذ �ثثصثثبثثاه اذ كثثانثثا مثثن حملة 
�صئم  انه  غري   ... ا�صرية  و�صداقة  واحثثدة 
وقدم   ، للعدل  وزيثثرا  عمله  يف  اال�صتمرار 
 14 يف  اخرها  كان   ، مرات  عدة  ا�صتقالته 
ماي�ض 1961 مع كلمة اي�صاحية تدل على 
الوزارة و�صيقه من  ا�صراره على اعتزال 

هذه الوظيفة الثقيلة !!

النائب
موؤيدا  علي  م�صطفى  كثثان   ، �صبابه  منذ 
كما   ، ال�صاطة  �صد  الوطنية  للمعار�صة 
االجتماعية  احلركات  وجوه  احد  كان  انه 
التقدمية . لكنه بقي بعيدا عن ال�صيا�صين  

كانت  ورمبا   . املبا�صرة  ال�صيا�صية  والعبة 
عن  ايثثتثثعثثاده  ا�ثثصثثبثثاب  مثثن  �صببا  الوظيفة 
العمل ال�صيا�صي . غري ان الوظيفة مل متنعه 
م�صتعارة  ال�صيا�صيةبتواقيع  الكتابة  من 
عديدة ، وقد ا�صتطاع اال�صتاذ الفا�صل عبد 
قائمة بتواقيع  يقدم  ان  الر�صودي  احلميد 
م�صطفى علي امل�صتعارة ، ومنها : م�صجل 
راجز  القري�ض،  ابثثن  م�صرتق،   ، متامل   ،
،معمر العدواين ، بغدادي ريان ، خمل�ض ، 

حقوقي ، معار�ض ، وغريها .
    وعندما قام الفريق بكر �صدقي بانقالبه 
يا�صن  وزارة  وا�ثثثصثثثقثثثاط   1936 عثثثثام 
خو�ض  عثثلثثي  م�صطفى  قثثثرر   ، الثثهثثا�ثثصثثمثثي 
التجربة ال�صيا�صية ، ورمبا كان ذلك بتاثري 
جواد  علي  حممد  �صباه  ورفثثيثثق  �صديقه 
امثثر الثثقثثوة اجلثثويثثة واحثثد قثثادة االنقالب 
النيابية  االنثثتثثخثثابثثات  اجثثريثثت  فعندما   .
بغداد  مدينته  عثثن  نف�صه  ر�صح  اجلثثديثثدة 
ففاز بها . وما ان انتهى عهد االنقالب بعد 
مقتل قائده بكر �صدقي ، قرر م�صطفى علي 

تطليق ال�صيا�صة ب�صكل نهائي . 

   االديب الباحث
    ن�صا م�صطفى علي حمبا لالدب ، وظهرت 
دار  يف  طالبا  كان  عندما  اهتمامه  بواكري 
يقراكتب  فاخذ   ،   1921  -1919 املعلمن 
الثثثثرتاث الثثعثثربثثي االدبثثثثي والثثلثثغثثوي وما 
يطلع  ومن   ، وتامل  بتعمق  جديدا  ي�صدر 

مكتمل  اديبا  يجده  االوىل  موؤلفاته  على 
االدوات ، له ا�صلوبه املميز وامل�صرق.

      ويذكر اال�صتاذ عبد احلميد الر�صودي 
يف كتابه عن م�صطفى علي ، ان االخري بعد 
انتهاء  بعد  املحاماة  يئ�ض من ممار�صة  ان 
عليه  عثثر�ثثض   ،  1937 عثثام  االنثثقثثالب  عهد 
العام  املعارف  مدير   ، الراوي  طه  اال�صتاذ 
يف  حما�صرات  بالقاء  يقوم  ان   ، يومئذ 
اللغة العربية وادابها على طالب املدار�ض 
متو�صطة  يف  ذلثثثثك  فثثبثثا�ثثصثثر   ، الثثثثثانثثويثثة 
االعظمية ، ثم انتقل اىل الب�صرة يف ال�صنة 
ال�صباط  دورة  اىل  دعثثي  حتى   ، التالية 

االحتياط عام 1936 .
غري ان النقطة الفارقة يف م�صرية م�صطفى 
الكبري  بال�صاعر  �صلته  هثثي  االدبثثيثثة  علي 
معروف الر�صايف ، وقد بدات منذ اواخر 
الع�صرينيات ، ثم ا�صبح من مريديه وراويا 
من  العديد  ا�صدر  وقد   . واخباره  ل�صعره 
 ، عنه  والثثذود  الر�صايف  عن  املهمة  الكتب 
ثم توج ذلك بتحقيقه الرائع لديوانه الذي 
حلمه  بذلك  حمققا   ، خم�صة  باجزاء  �صدر 

الكبري باحلفاظ على �صعر الر�صايف .

الصحفي 
    ا�صدر م�صطفى علي �صحيفتن هما :

�صديقه  مع  ا�صدرها   ، ال�صحيفة  1-جملة 
ح�صن الرحال يوم 28 كانون االول1924 
 20 يف  واالخثثري  ال�صاد�ض  عددها  و�صدر 

ماي�ض 1925 . وقد ذكر م�صطفى علي ان 
التي  ال�صجة  اثر  كان  ال�صحيفة  ا�صداره 
قامت حول احلجاب وال�صفور ، اذ كان مع 
وعندما   ، املراة  وحرية  ال�صفورين  جبهة 
�صعر هوؤالء ان ال�صحف اخذت متتنع عن 
ن�صر ارائهم مقابل ن�صرها الراء خ�صومهم 
، قرروا ا�صدار ) ال�صحيفة ( فكانت �صاحة 
فيها  وظثثهثثرت   ، التقدمية  الرائثثهثثم  رحثثبثثة 
وح�صن  علي  مل�صطفى  خمتلفة  مثثقثثاالت 
بكر  وعثثوين  فتاح  �صليم  وحممد  الثثرحثثال 

�صدقي و�صواهم . 
غري  �صحيفة  وهثثثي   ، املثثعثثول  2-جثثثريثثثدة 
امل�صوؤول  ومثثديثثرهثثا  ل�صاحبها  �صيا�صية 
االول  عثثثددهثثثا  �ثثثصثثثدر   . عثثلثثي  مثث�ثثصثثطثثفثثى 
والوحيد يوم 19 ايلول 1930 ، ف�صرعان 
ن�صرها  بحجة  العدد  ال�صلطة  �صادرت  ما 
ق�صيدة جريئة للر�صايف انفردت اجلريدة 
فوق  ال�صجايا   ( ق�صيدة  وهثثي   ، بن�صرها 
من  االوىل  ال�صفحة  وكثثانثثت   .  ) الثثعثثلثثم 

اجلريدة حتمل بيتي �صعر للر�صايف :
         حال جدار من تقاليدنا          دون الذي 

نحن به نعتلي
         فنحن نحتاج اىل هدمه         والهدم 

يحتاج اىل املعول

مؤلفاته
بامل�صاركة  و�صعه   ، التاريخ  درو�ثثثض   -1
وطبع   . الر�صمية  املثثدار�ثثض  يف  لثثيثثدر�ثثض 

ببغداد �صنة 1923 .
�صغرية  ر�صالة   ، العربي  اخلثثط  2-ر�ثثصثثم 
ل�صاحبها  الثثتثثجثثدد  مكتبة  بنفقة  طبعت 

�صديقه حقي بكر �صدقي �صنة 1930 .
القطع  من  كتاب   ، ال�صجل  هام�ض  3-يف 
جمموعة  وهثثي   1937 عثثام  طبع  ال�صغري 
العراق  جريدة  يف  الن�صورة  مقاالته  من 
ال�صنوات  خثثالل  غثثنثثام  رزوق  ل�صاحبها 
 ( هثثو  م�صتعار  بتوقيع   1928  –  1927

م�صجل ( .
عام  بثثالثثقثثاهثثرة  طبع   . الثثر�ثثصثثايف  4-ادب 
كتاب  على  ردوده  جمموعة  وهو   ،  1947

الدكتور بدوي طبانة عن الر�صايف .
5-الر�صايف ، �صلتي به وو�صيته وموؤلفاته 
، اجلزء االول . قامت مكتبة املثنى ببغداد 

بن�صره يف القاهرة عام 1948 .
�صغرية  ر�صالة   . الغ�صبى  احلليفة  6-اىل 
 ، الثثعثثدواين(  )معمر  هو  م�صتعار  بتوقيع 
عام  �صموث  بثثورت  لوثبة  متجيدا  كتبها 
1948 وقد طبعها قا�صم الرجب يف القاهرة 

وادخلها �صرا اىل بغداد .  
7-حمثثا�ثثصثثرات عثثن مثثعثثروف الثثر�ثثصثثايف . 
جمموعة من املحا�صرات التي القاها على 
طلبة الدرا�صات االدبية يف معهد الدرا�صات 
العربية يف اجلامعة العربية �صنة 1954 .

8-جرائم مرت امامي .
�صحايا  عثثن  واقثثعثثيثثة  ق�ص�ض  جمثثمثثوعثثة 
الق�صائية .  ا�صتمدها من جتربته  املجتمع 

طبع عام 1958 .
 . وتعليقات  �صرح   ، الر�صايف  9-ديثثثوان 
وهو من اهم اثاره ، �صدر بخم�صة اجزاء 
�صمن مطبوعات وزارة الثقافة واالعالم ) 
1972 – 1978 ( ثم اعيد طبعه عام 1986 

عن دار ال�صوؤون الثقافية . 

اما مخطوطاته ، فهي : 
1-امل�صطفيات .جمع فيه طائقة من مقاالته 
قام اال�صتاذ عبد احلميد الر�صودي بجمعها 
اربعة  يف   1979 عثثام  لثثه  وا�صتن�صاخها 

دفاتر .
الذاتية  �صريته   . االبثثديثثة  �صفري  على   -2

وانطباعاته كتبها عام 1952 .
3- ر�صائل . جمموعة ر�صائل ادبية ار�صلها 

اىل �صديق له عام 1933 .
4- خطب الر�صايف . هي جمموعة خطب 
عندما  الر�صايف  معروف  الكبري  ال�صاعر 
كان نائبا يف اربع دورات نيابية ) 1930 
بطبعها  املدى  موؤ�ص�صة  وتقوم   ،  )1939-

حاليا .

رحيله
االخرية  �صنواته  علي  م�صطفى  ام�صى 
احلارثية  مثثنثثطثثقثثة  يف  داره  يف  عثثاكثثفثثا 
فيها  وي�صتقبل   ، قليال  اال  اليثثبثثارحثثهثثا   ،
ا�ثثصثثدقثثلثثوؤه ومثثعثثارفثثه كثثثل يثثثوم جثثمثثعثثة . 
عليه  وا�صطلحت  والهرم  ال�صيب  وداهمه 

امرا�ض ال�صيخوخة .
 ويف االول من اذار 1980 ، ا�صيب بنوبة 
امل�صت�صفى  اىل  اثثثرهثثا  على  نقل   ، قلبية 
حتى  مثثالزمثثتثثه  ظلت  غيبوبة  حتثثت  وهثثو 
الثثرابثثع من  يثثوم  فثثثارق احلثثيثثاة يف م�صاء 
قرب  اىل جوار  الرى  1980، ووري  اذار 

والدته يف مقربة الغزايل ببغداد .

أدب القضاة 

مصطفى علــي 
مصطفى علي ... االديب والقاضي والوزير

قراءة في مذكرات رفعة عبد الرزاق محمدخالص عزمي 
الراحل محمد حديد

م�صطفى علي يف اخر �صورة وهو يف الثمانني من عمره



4

العدد )2155( 
السنة الثامنة 
الخميس )9( 

حزيران 2011

5

العدد )2155(
 السنة الثامنة 

الخميس )9( 
حزيران 2011

مير بصري

االأديب احلقوقي الوزير، راوية الر�صايف 
الكروي  حممد  علي  م�صطفى  ومثثوؤرخثثه، 
�ثثصثثنثثة 1900  بثثغثثداد  الثثقثثيثث�ثثصثثي، ولثثثد يف 
االبتدائية  املثثعثثلثثمثثن  دار  اىل  وانثثتثثمثثى 
يف  معلما  وعثثن  فيها  فتخرج   )1919(
ايلول 1921. ودر�ض بعد ذلك يف مدر�صة 

احلقوق فنال �صهادتها �صنة 1929. 
يف  كاتبا  فعن  التعليم  مهنة  تثثرك  وقثثد 
فرئي�صًا   ،)1925( االأعيان  جمل�ض  ديوان 
فمالحظا   ،)1932( عثثداًل  فكاتبا  للكتاب، 
 )1934( العدلية  بثثوزارة  الذاتية  لالأمور 
وانتخب يف �صباط 1937 نائبا عن بغداد 

يف جمل�ض النواب. 
اولثثثع بثثثثاالدب مثثنثثذ فثثجثثر �ثثصثثبثثابثثه، فكتب 
والزم  واملثثجثثالت،  ال�صحف  يف  املثثقثثاالت 
ا�صبح  حتى  طويلة  اعثثوامثثًا  الثثر�ثثصثثايف 
راوية �صعره وموؤرخ حياته وامللم باأموره 
ح�صن  مثثع  وا�ثثصثثرتك  وجليلها.  دقيقها 
"ال�صحيفة"  جملة  حتثثريثثر  يف  الثثرحثثال 
من  وكثثثانثثثت   ،1924 االول  كثثثانثثثون  يف 
ال�صحف التقدمية التي تدعو اىل حترير 
باأ�صباب  واالخثثذ  املثثثراأة  و�صفور  االفثثكثثار 
ثم  طويال.  تعمر  ومل  والنه�صة،  التقدم 
 1930 ايلول  يف  "املعول"  جملة  ا�صدر 
ن�صخه.  و�ثثصثثودرت  االول  عددها  فحجز 
"االيام"  وكتب م�صطفى علي يف جريدة 
البغدادية )31 كانون االول 1962( ف�صال 
ممتعا عن ق�صة هذه املجلة املووؤودة يف 
الر�صايف، حن  معروف  ان  فقال  مهدها، 
علم بعزمه على ا�صدار "املعول"، ارجتل 

بيتن كانا �صعارا للمجلة: 
حال جدار من تقاليدنا 

دون الذي نحن به نعتلي 
فنحن نحتاج اىل هدمه

والهدم يحتاج اىل املعول 
ب�صع  املثثحثثامثثاة  عثثلثثي  م�صطفى  امثثتثثهثثن 
املدر�صة  يف  التدري�ض  وتثثوىل  �صنوات، 
ثم   .39/1938 �صنة  بالب�صرة  الثانوية 
عاد اىل الوظيفة فعن مفت�صا للطابو )اآذار 
 )1948 )ايثثثار  قانونيًا  فثثمثثدونثثًا   )1942

)كانون  املالية  بثثوزارة  للحقوق  فمديرًا 
الثاين 1950( فحاكمًا مبحكمة ا�صتئناف 
فنائبا   )1950 الثاين  )ت�صرين  الب�صرة 
رئي�صا  ونثثقثثل   .1954 ايثثلثثول  لرئي�صها 
للمنطقة العدلية يف لواء دياىل )حزيران 
الثاين  )ت�صرين  عدليا  فمفت�صا   )1955
فاختري  متثثوز  ثثثورة  وتفجرت   .)1956
العراقية  اجلمهورية  يف  للعدل  وزيثثثرا 
املن�صب  هذا  و�صغل   ،)1958 متوز   14(
ثورة  بعد  واعتقل   .1961 ايثثار   14 اىل 
بعد  �صراحه  اطلق  ثم   ،)1963( رم�صان 
العامة،  احلثثيثثاة  وعثثتثثزل  قثثالئثثل  ا�صابيع 

من�صرفا اىل الكتابة واالدب. 
موؤلفاته واأدبه: 

النر  كثثتثثاب  طليعة  يف  عثثلثثي  م�صطفى 
م�صرق  القلم،  جثثريء  ع�صره،  يف  العرب 
الثثديثثبثثاجثثة، نثثا�ثثصثثع الثثبثثيثثان، يثثتثثحثثرى يف 
ال�صريح.  والقول  الف�صيح  اللفظ  كتابته 
داعيا  الباكر  ال�صباب  عهد  منذ  كثثان  وقثثد 
ومكافحة  املثثثثراة  وحتثثريثثر  الثثتثثقثثدم  اىل 
اجلامد  االدب  وتعزية  الرجعية،  االآراء 
كتابه  يف  واثبت  واملتحجر.  واملتحذلق 
ق�ص�ض  وهثثي  امامي"،  مثثرت  "جرائم 
اجلثثزاء  حمكمة  يف  عمله  مثثن  م�صتلهمة 
الثثثكثثثربى بثثالثثبثث�ثثصثثرة، انثثثه يثثحثث�ثثصثثن �صرد 
الق�صة وحبك عنا�صرها و�صل�صلة وقائعها 

با�صلوب جذاب ياأخذ مبجامع القلوب. 
ومثثثن مثثوؤلثثفثثاتثثه املثثطثثبثثوعثثة: ر�ثثصثثم اخلط 
الثثعثثربثثي )يف تثثبثث�ثثصثثيثثط قثثثواعثثثد االمثثثالء 
 ،)1937( ال�صجل  هام�ض  يف   ،)1930
ن�صرها  ق�صرية  مثثقثثاالت  جمموعة  وهثثي 
 1932  ،28  –  1927 �صنة  ال�صحف  يف 
كتاب   ،)1947( الثثر�ثثصثثايف  ادب   ،34-
االول  اجلزء  منه  ن�صر  وقد  "الر�صايف"، 
 ،)1958( امامي  مثثرت  جرائم   ،)1948(
حما�صرات عن معروف الر�صايف )القاها 
على طلبة معهد الدرا�صات العربية العالية 

بجامعة الدول العربية ، 1953(. 
الر�صايف  عن  مو�صعة  درا�صة  و�صع  وقد 
و�صرح  و�ثثصثثعثثره  ومثثوؤلثثفثثاتثثه  و�ثثصثثريتثثه 

وغري  نظمها  منا�صبات  وذكثثثر  ق�صائده 
ت�صتوعب  الكبري  ال�صاعر  �صوؤون  من  ذلك 
مثل  الر�صايف  من  فكان  عديدة،  جملدات 
جيم�ض بوزويل )1740 – 1795( الذي 
الكبري  االنكليزي  االديثثثب  �ثثصثثرية  �صجل 
 )1784  –  1709( جون�صون  �صموئيل 
اقواله  وذكثثثر  و�صكناته  حثثركثثاتثثه  ودون 

واحاديثه وعطائه. 
مرة  الأول  االدبثثي  معبوده  بوزويل  قابل 
نا�صئًا  حماميا  وكثثثان   ،1763 �صنة  يف 
لندن  اىل  جثثاء  ال�صهرة.  الأ�ثثصثثود  قنا�صا 
من م�صقط راأ�صه يف ا�صكوتالندة و�صعى 
لثثلثثقثثاء جثثونثث�ثثصثثون الثثثذي بثثلثثغ انثثثثذاك قمة 
جمده االدبي اذ ن�صر معجمه اللغوي قبل 
واالندية  االدبية  املحافل  وتناف�صت  ذلك 
به.  واالحتفاء  دعوته  على  االجتماعية 
مرتجم  رواه  كما   – الرجلن  لقاء  ومت 
جتارية  مكتبة  يف   – نف�صه  جون�صون 
اهتمام  بكبري  ال�صاب  يحظ  ومل  متحدثًا، 
بوزويل  يخف  ومل  الكهل.  العالمة  مثثن 
خيبة امله بعد خروج الرجل العظيم، لكن 
لقد  "التنزعج،  لثثه:  وقثثال  طماأنه  الكتبي 
كان،  وكذلك  كثريًا".  اليك  مال  انه  راأيثثت 
فلم مي�ض �صهر واحد حتى كان الرجالن 
يف  ويت�صاران  جنب  اىل  جنبا  يتع�صيان 
�صحبة  بداية  ذلثثك  فكان  املطاعم،  بع�ض 
التاريخ  يف  �صاأنه  له  ادبيا  وحدثا  العمر 

االنكليزي. 
وروى لنا م�صطفى علي يف اجلزء االول 
من كتابه "الر�صايف" اول عهده بال�صاعر: 
الر�صايف،  با�صم  م�صطفى  الفتى  �صمع 
وتن�صم  ديوانه،  واقتنى  له،  �صعرًا  وقثثراأ 
خطواته،  وتعقب  �صريته  وتتبع  اخباره 
ر�صافته  اىل  العراقي  ال�صاعر  عثثاد  فلما 
فكر جمع من طالب  العظمى  بعد احلرب 
ان  بينهم،  علي  وم�صطفى  املعلمن،  دار 

يق�صدوه زائرين مرحبن. 
مرة  الأول  الثث�ثثصثثاب  عثثن  اكتحلت  وهثثكثثذا 
به  اعثثجثثب  الثثثذي  ال�صهري  الكهل  مبثثثراأى 
"رجال طويل  وحفظ ق�صائده، فوجد فيه 

الرتكيب،  وثثثيثثق  الثثلثثون،  ا�صمر  الثثقثثامثثة، 
غري  و�ثثصثثاربثثن  �ثثصثثوداء  خفيفة  حلية  ذا 
مهذبن، مهيب الطلعة، مراأه يوجب عليك 
ملب�صه. وكان مرتديا  انيقا يف  احرتامه، 
راأ�صه  �ثثصثثتثثويثثة الزورديثثثثثثة، وعثثلثثى  بثثذلثثة 
طربو�ض.. وكان حن يتكلم ي�صتعن بيده 
اليمنى في�صري بها ا�صارة هادئة، وبعينيه 
عيناه  فكانت  الثثرباقثثتثثن..  ال�صغريتن 
الثاقبتان تنفذان اىل اعماق النفو�ض من 
فيخاطب  يتغلغل  ان  يريد  كاأنه  �صامعيه 
ينظر  كثثثاأ،ه  بثثل  ال�صخو�ض،  ال  النفو�ض 

بعن ال�صعر التي يقول فيها: 
ولل�صعر عن لو نظرت بنورها  

اىل الغيب ال�صت�صففت ما يف بطونه.. 
وحتثثقثثق حثثلثثم الثث�ثثصثثبثثاب، فثثارهثثف االذن 
لكتابة  القلم  ال�صاعر، واعد  ان�صاد  ل�صماع 
ووعيه.  حلفظه  الثث�ثثصثثدر  وهثثيثثاأ  �ثثصثثعثثره، 
وكانت تلك اجلل�صة الهادئة فاحتة �صداقة 
االعثثثوام وامثثتثثدت اىل ما  دامثثت ع�صرات 
دار  طالب  ا�صبح  اذ  ال�صاعر،  مثثوت  بعد 
املعلمن امتدادًا حلياة الر�صايف و�صعره 

ونهجه. 
خل�ض م�صطفى علي اهدافه حينما ا�صبح 
فقال:  اجلمهورية  يف  للعدل  وزيثثر  اول 
"اهدايف، كاأهداف زمالئي، خدمة ال�صعب 
والتقدم،  احل�صارة  ركب  يف  به  وال�صري 
االأمم  ركثثب  ليجاري  وتهيئته  واعثثثثداده 
كان  مما  وانقاذه  الع�صر،  هذا  يف  احلية 
يعاين من مهلكات ال�صعب: اجلهل والفقر 

واملر�ض". 
ومثثثن امثثثثثلثثة ا�ثثصثثلثثوبثثه الثثكثثتثثابثثي واآرائثثثثه 
كتبه  مقال  من  ق�صم  بنقل  جنتزئ  احلثثرة 
"القبعة  بعنوان   1927 االول  كانون  يف 

والطربو�ض". 
من  كثثغثثريهثثا  لثثلثثراأ�ثثض  لثثبثثا�ثثض  "القبعة 
نعتد  ومل  قوم  يلب�صها  ان  اعتاد  االألب�صة، 
ما  بكل  ظلما  فرميناها  نحن،  نلب�صها  ان 
وعالمة  للكفر  رمثثثزًا  وجعلناها  ي�صن، 
من  للهرب  و�صعارًا  الوطنية  من  للمروق 

ال�صرقية و... و... 

لكفونا �صر هذا  ا�صالفنا  اعتادها  لو  عادة 
نحن  اعتدناها  ولثثو  واخلثثثثالف،  الثثنثثزاع 

لكفينا ابناءنا واحفادنا موؤونة ذلك. 
"الهالل"  اقول ما تقدم، بعد ما قراأت يف 
مثثثا نثث�ثثصثثر حثثثثول الثثقثثبثثعثثة والثثطثثربثثو�ثثض: 
عن  يثثدافثثع  الثثرافثثعثثي  �ثثصثثادق  فم�صطفى 
به،  مت�صكه  با�صباب  ويثثديل  الطربو�ض 
وي�صرح حممود عزمي �صبب لب�صه القبعة 
على  ف�صلها  يف  برباهينه  قوله  ويثثعثثزز 

الطربو�ض. 
فثثالثثرافثثعثثي يثثثرى ان الثثقثثبثثعثثة عثثلثثى راأ�ثثثض 
امل�صري يف م�صر تهتك اخالقي او تهتك 
كلها  هذه  من  او  ديني  تهتك  او  �صيا�صي 
النه  بالطربو�ض  ي�صتم�صك  هو  ثم  معًا. 
نف�صه  بثثه  لتعرب  التعبري  يف  الثثدقثثة  يريد 

حن تعلم عن ن�صبته وقوميته. 
وعزمي يرى اننا ناأخذ من ح�صارة اليوم 
كل مظاهرها ما خال القبعة. ثم يقارن بن 
خفة قبعة ال�صيف التي ذاق حالوتها يف 
فرن�صة وبن كب�ض الطربو�ض على دماغه 
لب�صها  وقد  م�صر.  يف  مرارته  ذاق  الثثذي 
بفائدتها  االطباء  من  جمع  افتى  ان  بعد 

وبتف�صيلها على الطربو�ض. 
على  �صديد  حثثر�ثثض  عثثن  الثثرافثثعثثي  يتكلم 
بحكم  مطرب�صًا  نف�صه  وجثثد  الأنثثه  األفه  ما 
نف�صه  يجهد  ان  ودون  واملحاكاة  العادة 
ويثثثخثثثتثثثاره تثثفثث�ثثصثثيثثال مثثنثثه عثثلثثى �ثثصثثواه. 
ولكنه االآن يحاول ان يجد ا�صبابا يدعي 
بل  ال  اجلها،  من  بالطربو�ض  يتم�صك  انه 
من  التي  االأ�صباب  تلك  يخلق  ان  يحاول 

اجلها ي�صتم�صك بالطربو�ض. 
ومن ح�صن االتفاق ان جملة الهالل ن�صرت 
عزمي  �صورة  جنب  اىل  الرافعي  �صورة 
يف العدد الذي ن�صر يف مقالتيهما، فتاأملت 
بينهما  الثثفثثرق  اجثثد  فلم  ال�صورتن،  يف 
وطربو�ض  عزمي  قبعة  �صوى  الثثزي  يف 
الرافعي. ولو �صادف ان �صّورا حا�صري 
الزي  يف  فرقا  بينهما  وجدنا  ملا  الثثراأ�ثثض 

مطلقا. 
افرجني:  عثثزمثثي،  كثثثزي  الثثرافثثعثثي،  زي 

حليق  افرجني،  ورباطه  افرجنية  بذلته 
ان  ازعثثم  وانثثا  ال�صاربن.  مهذب  اللحية 
كذلك.  افرجنية  البيتية  وادواتثثثه  اآالتثثثه 
فهذه كلها ال تخرجه عن �صرقيته وال عن 
القبعة..  ولكن  ن�صبته...  عن  وال  ديانته 
ال�صفات  تلك  عن  تخرجه  وحدها  القبعة 

التي يحر�ض عليها. 
يلب�صون  القوم  بداأ  يوم  الرافعي  كان  لو 
االزياء  جتاه  لوقف  االفرجنية  املالب�ض 
خا�صة  منها  "الرباط"  وجتثثاه  احلديثة 
اليوم  ولكنه  القبعة،  جتثثاه  االن  موقفه 
مطمئن را�ض مبالب�صه النه ن�صاأ على ذلك 

والأنه اعتاد ان يراها هكذا. 
اجزم لو ن�صا الرافعي وراأى القبعة تلب�ض 
يف مثث�ثثصثثر، ثثثم حثثثاول عثثزمثثي ومثثثن على 
بالطربو�ض الرتكي  ابدالها  �صاكلة عزمي 
"ال�صرقي" لوقف جتاهه موقفه االن جتاه 

القبعة.. اال رحم الله املتنبي اذ يقول: 
راعتك رائعة البيا�ض مبفرقي  

ولو انها االأوىل لراع االأ�صحم 

الرافعي  على  ق�صت  عثثادات  اال  هذه  فهل 
وعلى كثري من امثال الرافعي من الكتاب 

ان يفكروا النف�صهم؟..." 
للتفكهة  ال�صعر  عثثلثثي  م�صطفى  ونثث�ثثصثثم 
�صباط  دورة  اىل  دعثثثثي  والثثثثدعثثثثايثثثثة. 
ذرعًا  ف�صاق   ،1939 اآذار  يف  االحتياط 
قا�صيا  وكثثان  عا�صور،  العريف  بثثاملثثدرب 

عنيفا، فقال فيه من ابيات: 
ودعت عقلي واآرائي وتفكريي  

و�صرت طوع عريف اجلي�ض عا�صور 
عا�صور، ل�صت بذي راأي فاأتبعه  

لكن بذاك ق�صى لوؤم املقادير 
لوال ال�صيا�صة ما اأب�صرت يل �صبحًا  

وال راأيت بزي اجلند ت�صويري 
وهجا بع�ض ا�صدقائه فقال: 

... اإنني قد اكلته بالتجارب )م(  
فال ت�صمعوا اىل من ذاقه 
ما حوى قط من �صفات بني اآ  
دم اإال �صالفة و�صفاقه 
اإن اأهن ا�صتكان ذاًل واإن )م(   
اأكرم يف حمفل اهان رفاقه 

تنكر الذوق واحلجى وال�صجايا  
حن تبلو �صلوكه ومذاقه 

هو اليطمئن للمرء اإال   
حن بيدي خداعه ونفاقه 

ثم قال يذكر الب�صرة: 
�صاح عرج على حمى الب�صرة الفيحا )م(  
و�صائله: هل �صال م�صتاقه؟ 
وتلطف وحيها باحرتام    
فهي يف املجد والعلى �صباقه 
انا �صب مدلة بهواها    
فهواها ا�صتباح قلبي و�صاقه 
بلد حقه اجلمال و�صاد الثثث )م(   
ثثح�صن والزهور واليها اآفاقه 
كل ما �صمه حبيب لنقي    
وبقلبي له اجل عالقه 
قف بها واذكر ليايل لهو    
لو �صال القلب هيجت ا�صواقه 

كم �صهرنا نلهو مبجل�ض ان�ض   
والدجى فوقنا ميد رواقه   

جمل�ض عمه ال�صفاء و�صاد الثث )م(   
ثثود فيه وجملته الطالقة 
ن�صرق االن�ض من عيون زمان   
�صارد اللب ال يرى �صراقه 
قد امنا الغوائل ال�صود طرا   
ون�صينا من دهرنا ارهاقه   
واجتلينا من مطلع ال�صم�ض نورا  
فاق ا�صراق كاأ�صنا ا�صراقه 
ع�صبة قد حتررت لي�ض فيها   
غري من رام يف احلياة انطالقه 
كل ذي رقة وطبع �صليم    

�صاقه جمل�ض ال�صرور وراقه 
طاب نف�صًا فال يرى العي�ض اإال   
ان يوايل ا�صطباحه واغتباقه
وبعد ان ي�صهب يف و�صف جمل�ض االأن�ض 
فيذكر  مهجوه  اىل  يعود  املثثودة  و�صفاء 
ل�صفوه  وتعكريه  املجل�ض  لذلك  اقتحامه 

وهنائه. 
مصطفى علي استحضار االرواح

االخرية  االعثثوام  يف  علي  م�صطفى  مثثال 
اىل ا�صتح�صار االرواح: فقد قراأ مع رفاق 
كتبا  الف�صالء  واالدبثثثاء  املحامن  من  له 
خماطبة  طريقة  فجربوا  املو�صوع،  يف 
كتبوا  انثثهثثم  وذلثثثثك  بثثثالثثثقثثثدح.  االرواح 
وطائفة  واالرقثثثثثام  االبثثجثثديثثة  احلثثثثروف 
ورق  رقثثعثثة  على  ال�صائعة  الكلمات  مثثن 
جل�صوا  ثم  املائدة،  على  و�صعوها  كبري 
االرواح.  حثث�ثثصثثور  وطثثلثثبثثوا  بثثخثث�ثثصثثوع 
وو�صع اثنان منهم جل�صا متقابلن يدهما 
حتركه  الثثروح  �صارت  الثثذي  القدح  على 
– كما  على وجثثه خثثثارج عثثن اراداتثثهثثمثثا 
او  احلثثروف  احد  عند  – فيقف  ي�صعران 
احلا�صرين  بع�ض  ويثثتثثوىل  الثثكثثلثثمثثات. 
عن  الروح  متليها  التي  الكلمات  ت�صجيل 
طريق القدح، فاذا توقفت عن البث، قرئت 

اجلملة وكانت وا�صحة مفهومة. 
جمال�صهم  يثثثعثثثقثثثدون  الثث�ثثصثثحثثاب  وظثثثثل 
احاديث  و�ثثصثثجثثلثثوا  الثث�ثثصثثبثثت،  لثثيثثايل  يف 
معروفة  متعددة  الرواح  كثرية  واجوبة 

وجمهولة. 
وال عجب ان اآمن م�صطفى علي و�صحبه 
بذلك  اآمثثثن  وقثثثد  االرواح،  با�صتح�صار 
اليهم  ي�صار  وادبثثاء  اعالم  علماء  قبل  من 
العامل  لثثثودج  اولثثيثثفثثر  كال�صر  بثثالثثبثثنثثان، 
الثثفثثيثثزيثثائثثي والثث�ثثصثثر اآرثثثثثر كثثونثثان دويل 
وادعى  ال�صهري...  االنكليزي  الثثروائثثي 
كتب  انثثه  بليك  وليام  املت�صوف  ال�صاعر 
يف  ا�صدقائه  من  مبا�صر  بامالء  ق�صائد 

عامل اخللود )كما قال(. 
ا�صحابها  عثثا�ثثض  ارواح  حثث�ثثصثثرت  وقثثثد 
على  �صريتها  واملت  ال�صنن  مئات  قبل 
اي�صا  اجلماعة  وا�صتح�صر  احلا�صرين. 
املت�صوفن  ا�صدقائهم  من  فريق  ارواح 
عبد  والدكتور  الزهاوي  �صدقي  كجميل 
اجلبار عبد الله رئي�ض جامعة بغداد الخ. 
املثثجثثالثث�ثثض يف  تثثلثثك  بع�ض  ا�ثثصثثرتكثثت يف 
�صباط 1973 ونظمت يف ذلك مقطوعات 

�صعرية قدمتها اىل االخوان، منها: 
مناجاة االرواح: 

هفت النف�ض اىل الغيب امل�صون  
واعرتتها هزة الوجد املثري 
عجبًا قد بهر النور العيون   
واجتلى اال�صباح يف م�صرى االثري 

خ�صر االح�صا�ض واعتّل ال�صعور  
وغدا اجل�صم ك�صفاف الثياب 

�صم روحا من هيوىل، والبخور  
يغمر اجلو بطيب و�صباب 

و�صرت من افق ناٍء رفيع   
نغمات مثل انام الربيع 
حتمل احلب وانفا�ض اخللود  
فتناجت يف �صكون و�صفاء 
انف�ض قد ظهرت بعد اخلفاء   
حرة تختال يف �صحر الوجود 
مل�صطفى علي ذكريات طريفة كثرية عن 
مل  انه  االأ�صف  ومن  الر�صايف،  معروف 
يدون اكرها. وقد حدثني ان ام كلثوم 
واأحيت   1932 �صنة  بثثغثثداد  اىل  قدمت 
الهالل.  فثثنثثدق  مثث�ثثصثثرح  عثثلثثى  حثثفثثالتثثهثثا 
عراقية  اغنية  غنته،  فيما  غنت،  وقثثد 

�صهرية: 
بتلطيف  ادتها  جلمود"،  �صخر  "قلبك 
اللهجة  خثثثثالف  وتثثرقثثيثثقثثهثثا  كثثلثثمثثاتثثهثثا 
الثثثعثثثراقثثثيثثثة. فثثثقثثثال الثثثر�ثثثصثثثايف وكثثثان 
حثثثا�ثثثصثثثرًا: مثثثثاذا نثثثريثثثد؟ اخثثثثذت حلم 

لنا  وقثثّدمثثتثثه  غثثثزال  حلثثم  فجعلته  ثثثورنثثا 
�صيئا  الر�صايف  ينظم  ومل  مريئًا!.  هنيئًا 
يف ام كلثوم، لكنه نظم ابياتا يف املغنية 

الراق�صة العراقية منرية، فقال: 
هل �صمعتم منرية مذ افا�صت  

من بديع الغناء يف كل فن 
مذ اقرت برق�صها كل عن 

وا�صرتقت ب�صوتها كل اذن 
رق�صها يرق�ض القلوب على ان  

غناها عن املزامري يغني... 
ام  حيوا  كثريين  عراقين  �صعراء  لكن 
كلثوم، يف مقدمتهم جميل الزهاوي الذي 

قال: 
الفن رو�ض انيق غري م�صوؤوم  

وانت بلبله، يا اأم كلثوم 
وقال ال�صيخ جواد ال�صبيبي: 

قمرية الدوح، يا ذات الرتانيم   
مع النور على ورد الّردى هومي 

وهو تكليف املطربة ما فوق طاقتها! 
وقال الر�صايف اي�صا يف املغنية منرية: 

هلّم ذا الغناء الذي   
منرية منه انت بالعجب 

األي�صت منرية يف ع�صرنا 
مليكة فّن غناء العرب؟ 
م�صطفى علي االديب يوؤمن بتفاهم الب�صر 
الطبقية  اخلثثثالفثثثات  وحمثثثو  وتثثقثثاربثثهثثم 
وال�صيا�صية والنعرات الدينية واملذهبية. 
املوؤلف  اىل  خا�صة  ر�صالة  يف  كتب  وقثثد 

يقول: 
ما  وبعد  الدامي  تاريخه  بعد  "فالب�صر، 
 )!( بثثهثثا  يفخر  الثثتثثي  هثثثذه  مدنيته  �ثثصثثاد 
واقامها على ا�ص�ض من الهمجية تكد�صت 
بد  ال  ا�ثثصثثالوؤه،  وجتمعت  جماجمه  فيها 
ان يثوب اىل ر�صده ويرجع اىل �صوابه 
فيخلع  يعقل  ان  بد  وال  ويتفكر..  فيتدبر 

العادات  مثثن  ويتحرر  التقاليد  نثثري  عنه 
فثثيثثتثثقثثارب ويثثتثثفثثاهثثم ويثثتثثحثثد. وال بثثد ان 
االخوة  ويقد�ض  االن�صانية  بدين  يدين 
الب�صرية. وهو �صائر نحو هدفه وان كان 
وا�صل  فهو  �صار  مثثا  واذا  وثثثيثثدًا،  �ثثصثثريًا 
انه  علي  م�صطفى  حدثني  حمالة".  ال 
والغناء  باملقامات  مولعا  �صبابه  يف  كان 
العراقي. كان يجل�ض مع رفاقه يف مقهى 
حملته "قنرب علي" اىل �صاعة متاأخرة من 
الليل، فاذا عاد يو�صف زعرور مغني املقام 
امل�صهور من امللهى الذي يغني فيه دعوه 

اىل اجللو�ض معهم برهة من الزمن. 
فاذا ما احت�صى القهوة و�صرب ال�صاي، مل 
ا�صماعهم  اليه  يطلبوا  ان  ال�صبان  يجروؤ 
متعبا،  عثثاد  بانه  لعلمهم  املقام  من  �صيئًا 
بل ياأخذ احدهم بالدندنة ويقول للفنان: 
البهريزاوي  مقام  اىل  املدخل  هذا  الي�ض 
او الد�صت؟ فريد عليه القارئ الكهل: كال 
، يا ولدي. وياأخذ بالقراءة وينتقل �صيئًا 
كان  وهثثكثثذا  اآخثثثر.  اىل  مثثقثثام  مثثن  ف�صيئًا 
م�صطفى علي ورفاقه ال�صبان ي�صتدرجون 
من  بطرائف  اذانهم  ت�صنيف  اىل  الفنان 

فنه املحبوب. 
انني  اعثثتثثقثثد  عثثلثثي:  م�صطفى  يل  وقثثثثال 
على  الثثنثثا�ثثض  جميع  مثث�ثثصثثادقثثة  ا�صتطيع 
ومذاهبهم  واديثثانثثهثثم  طبقاتهم  اخثثتثثالف 
امل�ض  وعثثدم  ارائثثهثثم  تفهم  احثثثاول  النني 
ال  الثثذيثثن  الثثوحثثيثثديثثن  لكن  مبعتقداتهم. 
هم  معهم  والتفاهم  جمال�صتهم  ا�صتطيع 

اليزيدية لتع�صبهم ال�صديد. 
فقد توفيت زوجة حاكم حمكمة ال�صيخان 
كاتب  وكثثلثثف  الثثفثثاحتثثة  جمل�ض  لها  فعقد 
ال�صوت،  ح�صن  مقرئًا  وكثثثان  املحكمة، 
بثثتثثالوة اآيثثثثات مثثن الثثثقثثثراآن. وملثثثا افتتح 
الكاتب ترتيله بث"اعوذ بالله من ال�صيطان 

وماجوا  الثثيثثزيثثديثثون  هثثثثاج   الرجيم"، 
وجتمعوا حول الدار يريدن قتل املقرئ. 
ومل ت�صتطع ال�صرطة انقاذه وتهريبه اىل 

املو�صل اإال ب�صق النف�ض. 
اليوم  امثثا  �صنة.  خم�صن  منذ  ذلثثك  كثثان 
على  اليزيدين  من  اجلديد  اجليل  فاأقبل 
بجريانهم  واختلطوا  والثقافة  التعليم 

ونبذوا التع�صب الذميم. 
الر�صايف  ديثثثوان  علي  م�صطفى  ا�ثثصثثدر 
ن�صرته  وقد  مو�صعة،  وتعليقات  ب�صروح 
وزارة االعالم يف خم�صة اجزاء )1972 
اىل  عثثلثثي  م�صطفى  ونثثبثثهثثت   .)77  –
دواوينه  يف  نن�صر  مل  للر�صايف  ق�صائد 
بك  �صامي  حممد  رثثثاء  يف  ق�صيدة  )منها 
العثماين(  العهد  يف  بغداد  معارف  مدير 
ال�صامل  الديوان  يف  ين�صرها  ان  و�صاألته 
الثثثذي ا�ثثصثثرف على ا�ثثثصثثثداره، فثثقثثال: ان 
الثثر�ثثصثثايف قثثثد ا�ثثصثثقثثطثثهثثا يف حثثيثثاتثثه فال 

ان�صرها بعد مماته. 
ا�صيب م�صطفى علي برمد يف عينيه �صنة 
�صئيال  ب�صي�صًا  اإال  الب�صر  فحرم   1973
ف�صار  طريقه،  يف  بثثه  يهتدي  الثثنثثور  مثثن 
وي�صتقرئهم  وا�صدقاءه  اوالده  ي�صتكتب 
كاأبي  ا�صبح  اإنثثثه  ويثثقثثول  �ثثصثثوؤونثثه.  يف 

العالء املعري "امل�صتطيع بغريه". 
اآذار   4 يف  بغداد  يف  الوفاة  ادركته  وقد 

 .1980
 1974 �صنة  لثثنثثدن  اىل  �صفري  اثثثر  على 
ظللت انا وم�صطفى علي نتبادل الر�صائل 
اىل حن وفاته �صنة 1980. فكان ب�صره 
بع�ض  او  بثثثاوالده  ي�صتن  فكان  �صعيفا 
ا�صحابه ميلي عليهم ر�صائله. وكان يردد 
انه "امل�صتطيع بغريه" اقتداء باأبي العالء 

�صاعر املعزة. 
الزهاوي  اآراء  تناق�ض  عثثن  الثثيثثه  كتبت 
يف  ايل  فكتب  �صعرهما،  يف  والر�صايف 
 1978 حزيران   4
يقول : "اما ذكرك 
الر�صايف  تناق�ض 
والثثثثثثزهثثثثثثاوي يف 
�صعرهما فلي�ض ذلك 
ال�صعراء،  ببدع يف 
ونثثثثثظثثثثثرة خثثاطثثفثثة 
العرب  �صعراء  اىل 
لنا  توؤكد  الن  تكفي 
من  جميعهم  انثثهثثم 
واذا  الثثثطثثثراز.  هثثثذا 
�صد  مثثن  بينهم  كثثثان 
الطريقة  هثثثثذه  عثثثن 

فهو من النوادر. 
هو  اراه  "والذي 
اجثثادة  اىل  ننظر  ان 
ان  مثثن  اكثثر  ال�صاعر 
على  ثباته  اىل  ننظر 
فال�صاعر  واحثثد.  مبداأ 
يتاأثر  احلثث�ثثض  دقثثيثثق 
املختلفة  بثثثثاالحثثثثداث 
ي�صطر  او  فثثيثثنثثطثثق 
يجول  مبا  النطق  اىل 
ا�صار  وقد  خاطره.  يف 
بقوله:  ذلك  اىل  القراآن 
يتبعهم  "وال�صعراء 

الغاوون. 
واد  كل  يف  انهم  تر  اأمل 
يقولون  وانهم  يهيمون 
وان  يفعلون".  ال  مثثثا 
الذين  الغاوين  من  كنت 
وغريه  الر�صايف  اتبعت 

من ال�صعراء". 

كتاب اعالم االدب 
في العراق الجزء 2

مصطفى علي.. االديب والحقوقي

يف نهاية العقد اخلام�س يف الثالثينات من  عمره
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الله  )عبد  على  )الرحال(  تعرف  ان  بعد 
و)م�صطفى  القزاز(  و)ابراهيم  جدوع( 
اىل  باال�صافة  حممد(  و)فا�صل  )علي) 
)حمثثمثثود احثثمثثد الثث�ثثصثثيثثد( واآخثثثريثثثن مت 
ت�صكيل اول حلقة ا�صرتاكية يف العراق، 
ومل تكن هذه احللقة حتمل ا�صما معينا، 
امنا كانت قد اكتفت بتحديد �صعار لها هو 
ال�صعار  هذا  كان  وقد  وال�صعب(  )الثثرب 
الغاريبا  االيثثطثثالثثيثثن  بثثالثثثثثوار  خثثا�ثثصثثا 
الدين  حترير  معنى  يفيد  وهثثو  لدين، 
وقد  بال�صعب،  واالميثثثان  ال�صعوذة  من 
ثبت هذا ال�صعار من قبل ال�صلة يف كتاب 
)االبجديات(  املعنون  القزاز(  )ابراهيم 
فهم  عن  يعرب  يكن  مل  حقيقته  يف  وهثثو 

عميق لال�صرتاكية. 
االفكار  ملطارحة  احللقة  اجتماع  كثثان 
ومناق�صتها، اول االمر يف غرفة منفردة 
يف جامع )احليدر خانة( حيث كان والد 
اجلامع  يثثديثثر  ال�صيد(  احثثمثثد  )حمثثمثثود 
املذكور، وعلق "ال�صيد" يف هذه الغرفة 
مارك�ض(  لثثثث)كثثثارل  واحثثثثثدة  �ثثصثثورتثثن 
هاتن  لينن( وبن  اأ.  لثثث)ف.  واالخثثرى 
)جمجمة  املوت  خطة  عالمة  ال�صورتن 

وعظمان متقاطعان(. 
احللقة  و�صعت   1923 عام  بداية  ويف 
العراق،  يف  الو�صع  عن  مف�صال  تقريرًا 
االقت�صادية  االو�ثثثصثثثاع  فثثيثثه  و�ثثصثثرحثثت 
ظروف  فيه  اكثثثدت  كما  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة، 
اال�ثثصثثتثثغثثالل اال�ثثصثثتثثعثثمثثاري، وقثثثد رفع 
اىل  ترجم  ان  بعد  )لينن(  اىل  التقرير 
امل�صاعي  بثثثداأت  وقثثد  الثثرو�ثثصثثيثثة.  اللغة 
وعملت  لينن.  اىل  تو�صيله  اجثثل  مثثن 
احلثثلثثقثثة عثثلثثى ايثثث�ثثثصثثثال الثثتثثقثثريثثر اىل 
على  ايثثثران  يف  ال�صوفياتية  ال�صفارة 
لينن.  اىل  بتو�صيله  االخثثرية  قيام  ام 
"احللقة"  افثثثراد  احثثد  فعال  �صافر  وقثثد 
الالزم  بال�صكل  املهمة  ايران واجنز  اىل 
اكتفت  ال�صوفياتية  الثث�ثثصثثفثثارة  ولثثكثثن   .
وب�صرورة  حثثن  بعد  احللقة،  باخبار 
نف�صها  ن�صاطها وحل  الكف عن ممار�صة 
واالكتفاء بالعمل داخل احلزب الوطني 
العراقي الذي كان يرتاأ�صه انذاك الزعيم 
الوطني جعفر ابو التمن. ولكن )ح�صن 
احلزب  اىل  ينتموا  مل  و�صلته  الرحال( 
الثثوطثثنثثي الثثعثثراقثثي. وامنثثثا بثثقثثوا جمرد 
باحلزب  ات�صالهم  وكثثثان  لثثه.  مثثوؤيثثديثثن 
التمن(  ابثثثثو  )جثثعثثفثثر  طثثريثثق  عثثثن  يثثتثثم 
االول  الثثرحثثال( ميثثد  كثثان )ح�صن  وقثثد 
نتيجة  عليها  يح�صل  التي  باملعلومات 
االجنبية  واملثثجثثالت  لل�صحف  قثثراءاتثثه 
بالو�صع  املتعلقة  املعلومات  وخ�صو�صا 
باالحتاد  منها  يتعلق  ما  ال�صيما  الدويل 
ابو  )جعفر  وكثثثان  انثثثثذاك.  ال�صوفيتي 
التمن( كثريًا ما يعرب عن اعجابه بثورة 

اكتوبر. 
)ال�صحيفة(  �صحيفة  �ثثصثثدور  كثثان  لقد 
االول  كثثانثثون   28 ي  االحثثمثثر  بعنوانها 
لهذه  مثث�ثثصثثرتك  عثثمثثل  اهثثثم   1924 عثثثام 
احللقة. فاعتربت هذه ال�صحيفة باكورة 
 )93( العراق  يف  اال�صرتاكية  ال�صحافة 
الذي  علي(  )م�صطفى  حتريرها  تثثوىل 
للمفاهيم  املتحم�ض  لل�صاب  كان منوذجا 
فهم عميق  لديه  يكون  ان  دون  التقدمية 
مع  فاندفع  اال�ثثصثثرتاكثثي،  الفكر  لق�صايا 

اجلماعة مب�صاعر املدرك الهمية االفكار 
عرف  وقثثد  الثثوطثثن،  بثثنثثاء  يف  التقدمية 
فثثمثثا تثثخثثطثثاه، فح�صر  الثثرجثثل مثثثقثثثداره 
التي  احلما�صية  املثثقثثاالت  يف  كتاباته 
ال�صفوروالتقدم،  اعثثثثداء  عثثلثثى  بثثهثثا  رد 
وكذلك عمل عوين بكل �صدقي واخرون 
)ح�صن  )الثث�ثثصثثحثثيثثفثثة(  مبثث�ثثصثثوؤولثثيثثة 
للجماعة  الثثفثثكثثريثثة  الثثثقثثثدوة  الثثثرحثثثال( 
تطور  ب�صرح  فيها  كتاباته  عنيت  وقثثد 
الطبقي  واال�صتغالل  الب�صري  املجتمع 
�صد  والثثدعثثوة  االقت�صادية  والق�صايا 
على  تثثدلثثل  وكلها  العن�صري.  التمييز 
يحملها  التي  اال�صرتاكية  املفاهيم  عمق 

ح�صن الرحال. 
لقد اتخذت "ال�صحيفة" مقرها يف غرفة 
متوا�صعة مقابل )�صينما الوطني حاليا( 
كثثثان حمثثرروهثثا يجتمعون  مثثا  وكثثثثثريا 
الليل يف مقهى تقع يف حملة )قنرب  يف 
علي( تعرف بث )مقهى النقيب( للمداولة 
اكر  فتاح(  )�صليم  ولعل  ين�صرونه  فيما 

اجمع  ولقد  )ال�صحيفة(  يف  كتب  ممن 
من  نادة  �صخ�صية  انه  على  معا�صروه، 
وهدوءه  الفكرية  مفاهيمه  عمق  حيث 
وت�صعبها.  قراءاته  وكرة  ارادته  وقوة 
كان  ما  اىل  ب�صيطة  نظرة  يلقي  والثثذي 
يكن  مل  فثثانثثه  )الثث�ثثصثثحثثيثثفثثة(،  يف  يكتبه 
الرحال(  )ح�صن  مثل  الكتابة  يف  المعا 
ميتلك  ذلك  رغم  ولكنه  فتاح(،  )�صليم  و 
الثثقثثدرة عثثلثثى الثثتثث�ثثصثثور واخلثثيثثال ابعد 
كان  الثثرحثثال(  )ح�صن  ان  حيث  منهما. 
ي�صتعن به للكتابة ببع�ض املو�صوعات 
يف ال�صحف حول االقطاع واال�صتغالل 
)عبدالله  ان  اىل  بثثاال�ثثصثثافثثة  وغثثريهثثا. 
جدوع( كان يعمل ب�صمت وقد لعب دورًا 
االوىل  النقابية  احلركة  بناء  يف  كبريًا 
الثثثعثثثراق، كثثثان عثثلثثى اتثث�ثثصثثال �صري  يف 
�صالح  )حممد  النقابي  بالقائد  م�صتمر 
القزاز(. باال�صافة اىل ذلك فقد ا�صهم مع 
احلميد  عبد  والتفافا،  ن�صرًا  اجلماعة، 

رفعت وعبدالكرمي حممود. 

جديدة  ا�صماء  ال�صحيفة  يف  وطثثهثثرت 
منها  القدمية،  اال�صماء  اىل  باال�صافة 
�صالح(  الثثقثثادر  و)عبد  م�صتاق(  )طالب 
و)حممود  االوتثثا�ثثصثثي  حمثثمثثود  و�صاكر 

�صوقي الداوودي(. 
لل�صاعرين  )الثث�ثثصثثحثثيثثفثثة(  نثث�ثثصثثرت  كثثمثثا 
الزهاوي(  �صدقي  )جميل  الثثعثثراقثثيثثن 
يكونا  مل  اللذين  الر�صايف(،  و)معروف 
بعيدين عن الفكر اال�صرتاكي، يف بع�ض 
يقرتب  مل  )الثثزهثثاوي(  ان  اال  الق�صائد، 
من اال�صرتاكية ويتعاطف معها اال ملجرد 
التي  اجلثثديثثدة  االفثثكثثار  من  فكرة  كونها 
فلم  )الر�صايف(  امثثا  احت�صانها،  اعتاد 
من  طريقة  كونها  اال  اال�صرتاكية  يفهم 
عدة طرق تبناها �صمن دعوته لال�صالح 
االجتماعي، فف�صرت كلمة )اال�صرتاكية( 
عنده تف�صريًا دينيا حينا وذهب بها اىل 

حد احلما�صة حينا اآخر. 
)ال�صحيفة(  �صدور  ان  حثثال  ايثثة  وعلى 
يثثعثثرب عثثثن تثثثطثثثور مثثلثثمثثو�ثثض لثثيثث�ثثض يف 

ال�صحافة العراقية بل يف الفكر ال�صيا�صي 
واالجتماعي املتقدم. فاحلياة ال�صحفية 
كانت كما و�صفها )حممود احمد ال�صيد( 
ا�صحابها  وخلق  "خلقت  انها  قال  حن 
اذا  الثثقثثدميثثة،  االغثثثرا�ثثثض  ذوي  خلثثدمثثة 
�ثثصثثح الثثتثثعثثبثثري، والثثتثثحثثلثثق اىل اربثثثاب 
املثثنثثا�ثثصثثب وااللثثثقثثثاب والثثثثراء واجلثثثاه 
درهمن  او  درهثثم  على  احل�صول  بغية 
 ، هثثوؤالء  عليها  مي�صي  التي  والطرق   ..
ال  ل�صحفهم  يختطونها  لتي  واخلثثطثثط 
تعرف دخائلهم وال تعلم �صيئا عنهم اكر 
وانهم  وطنيون  وانثثهثثم  عثثرب  انثثهثثم  مثثن 
والوطنية  للعروبة  ويزمرون  يطبلون 
لذا  جوفاء"  وق�صبة  ورق  مثثن  يطبل 
غري  ا�ثثصثثلثثوبثثا   ) )ال�صحيفة  تبنت  فثثقثثد 
انذاك،  العراقية  ال�صحافة  يف  ماألوف 
وهثثثثو ا�ثثثصثثثلثثثوب الثثثتثثثحثثثدي واملثثثواجثثثهثثثة 
فزينت �صفحتها االوىل بكلمة لث)اناتول 
فران�ض( تقول: "ت�صمى مف�صدين كل من 
التي  ال�صورة  غري  على  افكارهم  ن�صاأت 
افكارا وعدميي االخالق"،  عليها  ن�صاأت 
مثثثن لثثيثث�ثثض لثثهثثم اخثثالقثثنثثا تثثثثثدوع "غري 
غري  عقائدنا  يعتقدون  ال  معتقدين" من 
 ." اخرى  معتقدات  لهم  ان  اىل  ملتفتن 
ولكن بعد توقف "ال�صحيفة" انفرط عقد 
اجلماعة ومل يوا�صلوا الطريق املو�صل 
عن  ب�صبب  ا�ثثصثثرتاكثثي  حثثثزب  بثثنثثاء  اىل 
الرتيب  الوظيفي  العمل  اىل  ان�صرافهم 
عن  االبتعاد  اىل  ا�صطرهم  الثثذي  انثثذاك 
ا�صافة  التنظيمية  اخلثثثربة  اكثثتثث�ثثصثثاب 
اع�صائها  بثثن  دب  الثثثذي  اخلثثثالف  اىل 
ال�صيد(  احثثمثثد  )حمثثثمثثثود  بثثثن  خثثا�ثثصثثة 
ب�صكل  بثثرز  والثثثذي  الثثرحثثال(  و)ح�صن 
ما  �ثثصثثرعثثان  اذ   ،1928 عثثثام  بثثعثثد  جثثلثثي 
بقي  هثثوؤالء  اغلب  ولكن  �صملهم.  تفرق 
ازاء  تقدمي  حمافظا على موقف وطني 
�صاهم  ان  بعد  الكربى،  ال�صعب  ق�صايا 
اال�صرتاكية  املنطلقات  بع�ض  طثثرح  يف 
كونوا  متمكنون  �صباب  ال�صباب،  على 
عبد  ابرزهم  الثاين  اال�صرتاكي  الرعيل 
ا�صماعيل  القادر  وعبد  ابراهيم  الفتاح 
ويو�صف ا�صماعيل وح�صن جميل وزكي 
توما  وجميل  روفائيل  ونثثوري  خثثريي 
�صباب متكنوا من و�صع هذه  وغريهم. 
ال�صذرات االولية من االفكار اال�صرتاكية 
اجناز  بالفعل  مت  وقد  �صيا�صي  عمل  يف 
متمثال  بعد  فيما  بثثاآخثثر  او  ب�صكل  ذلثثك 
مكافحة  وجلنة   1932 االهايل  بجماعة 

اال�صتعمار واال�صتثمار 1934. 
"جماعة  افثثكثثار  تعترب  وبثثهثثذا  واخثثثريا 
الرحال اال�صرتاكية" خطوة يف الطريق 
ال�صحيح، وال �صكل اننا نظلم ا�صحابها 
للمقايي�ض  وفثثقثثا  تقييمها  حثثاولثثنثثا  لثثو 
هناك  ان  ريب  فال  لال�صرتاكية.  الدقيقة 
بل  الفهم  يف  ونق�صا  و�صوائب  اخطاء 
ان  ممكنا  يكن  ومل  االنثثحثثراف،  وبع�ض 
املمار�صة  خثثالل  من  اال  امل�صار  ي�صحح 
)جماعة  افتقدته  امثثر  وهثثو  ال�صيا�صية 
الرحال( ومل يتوفر اال فيما بعد. ولكي 
يف  و�صعهم  علينا  تعن  هثثوؤالء  نظلم  ال 
مو�صعهم ال�صحيح روادا اول يف طريق 
�صعب مل تكن قد ات�صحت لهم بعد معامله، 
كتاباتهم  عثثن  ينفي  ال  كثثلثثه  ذلثثثك  ولثثكثثن 

ون�صاطاتهم ا�صالتها واهميتها. 

د. عامر حسن فياض

مصطفى علي
احد رواد الفكر االشتراكي في العراق

م�صطفى علي من اليمني وحممد بن ابو ندر وال�صيخ ابراهيم الدروبي 
زحلة وادي العرائ�س متوز 1922

كتب الباحث الراحل هالل ناجي:
علي،  م�صطفى  اال�صتاذ  املثثرحثثوم  كثثان 
الله  من االدباء املعروفن، وكان رحمه 
معروف  املثثرحثثوم  ال�صاعر  تثثالمثثذة  مثثن 
الثثثر�ثثثصثثثايف، وهثثثو الثثثثذي تثثثوىل �صرح 
الثقافة  وزارة  ا�صدرته  الثثذي  ديثثوانثثه 

واالعالم. 
بوا�صطة �صديقنا  عليه  تعرفت  قد  كنت 
و�صديقه اال�صتاذ جمال الدين االلو�صي، 
يف  داره  يف  وايثثثاه  ازوره  كنت  ولثثثذا 

احلارثية. 
والذي اذكره عن هذا اال�صتاذ الفا�صل، 
عن  كتاب  ابحات  اعثثد  كنت  عندما  اين 
)الثثثثثزهثثثثثاوي(، وجثثثثدت فثثيثثمثثا وجثثثدت، 
انهما  وعرفت  )طرفة(  بتوقيع  مقالتن 

لال�صتاذ اجلواهري. 
او  للر�صايف  ردا  اجثثد  مل  اين  وحثثيثثث 
اجلواهري،  هاجمهما  اللذين  للزهاوي 
قلت دعني اذهب اىل اال�صتاذ م�صطفى، 
احدهما  كتبه  مثثا  اىل  يثثر�ثثصثثدين  فلعله 
يوم  م�صاء  ويف  عليه.وهكذا  الثثرد  من 
واال�صتاذان  انا  ذهبت   )1971/4/10(
اىل  ال�صواف،  وخالد  االلو�صي  جمال 

الله.  رحمه  علي  م�صطفى  اال�صتاذ  دار 
وهناك �صاألته ان كان الزهاوي رد على 

اجلواهري ام ال فقال يل:
- ان اال�صتاذ الزهاوي، كتب ردا ولكنه 
مني  فطلب  با�صمه  ين�صره  ان  خثثثاف 

ن�صره با�صمي. 
فلما �صمعت منه ذلك قلت له: 

- ال يا ا�صتاذ انا ال ان�صر ردا كتب بقلم 
غريي. عندها غ�صب علي والذي علمت 
اال�صتاذ  املثثرحثثوم  اقثثنثثع  انثثه  بعد  فيما 
�صفحات  على  فن�صره  ف�صلي،  عبا�ض 
جريدة اال�صتقالل يف مطلع الثالثينيات 

بتوقيع م�صتعار. 
فلما �صمعت منه ذلك قلت: 

هذا خرب جيد، لو ح�صلت على هذا الرد 
ال�صبح لدي ف�صل عنوانه )املعركة بن 

الزهاوي واجلواهري(. 
على  اعر  مل  انني  حقا  املوؤ�صف  ولكن 
ذلك املقال لعدم وجود اعداد اال�صتقالل 
العامة.  املثثكثثتثثبثثات  يف  الثث�ثثصثثنثثة  لثثهثثذه 
هذه  ا�صجل  مل  اذ  كتابي  نق�ض  وهكذا 
االدبية  الثثزهثثاوي  مثثعثثارك  بثثن  املعركة 

والفكرية!!.

مصطفى علي يتحدث عن نفسه!

عن مخطوطة على )شفير االبدية(

عبد الحميد الرشودي 

من يختارونه للوظيفة كان مطلق اليد يف اموال الدولة 
والنا�ض

�صهو يف االراحة امللكية جعلني اقبل براتب اقل!

�صنحت الفر�صة التي كنت ارقبها فقفزت من الوظيفة قفزة 
كنت على يقن من ان النجاح �صيحالفني ولكنني ف�صلت 
الن الفر�صة التي عنيت �صادفت، من العوامل ما فتت يف 
به  منيت  الثثذي  الف�صل  بعد  فظللت  بها  القائمن  �صواعد 
على  مار�صتها  التي  املحاماة  يف  االخفاق  وبعد  حركتنا 
وما  الوظائف  عن  االبتعاد  على  م�صرا  احلركة  تلك  اثر 
الثثدولثثة حق من حقوقي االالن  ا�ثثصثثراري هثثذا ووظثثائثثف 
ال�صحل وفهمهم  القائمن باحلكم وتفكريهم  �صيق عطن 
العامي لالمور وجهلهم يف ا�صاليب احلكم وتغلب االنانية 
قثثثرارات  يف  بال�صعف  و�صعورهم  عليهم  الثثثذات  وحثثب 
نفو�صهم كل اولئك يحملهم على ان يت�صوروا او يتخيلوا 
ان الوظائف ملك لهم يت�صدقون بها على من ير�صون عنه 

او على من وفق اأهوائهم الر�صائهم!! 
ومعيار املوظف الكفء عندهم هو ان ي�صعى يف مر�صاهم 
تقلب  ال�صفات  بهذه  ات�صف  فمن  لديهم  احلظوة  فينال 
اموال  يف  يت�صرف  اليد  مطلق  وهو  املنا�صب  ارفثثع  يف 
اليه  ان متتد  امنا من  ي�صاء ويختار  كما  الدولة والنا�ض 
يد القانون ب�صوء ولو فعل ما فعل من املنكرات، واقرتف 
من  اجثثرتح  ما  واجثثرتح  املوظفن  اقثثرتف من جرائم  ما 

اخلطايا وال�صيئات. 
النزيهن  القدراء  االكفاء  للمنا�صب  اذن اليختارون  انهم 
االباة الذين يعطون املنا�صب حقها بل يخلقون املنا�صب 
ويثثوجثثدونثثهثثا ملثثن يثثثريثثثدون مثثن املثثقثثربثثن واالتثثثبثثثاع او 
انف�صهم  هم  انهم  ذلك  وعلة  املتب�صب�صن  لهم  للخا�صعن 

غري اكفاء وما تو�صلوا اىل مقاعد احلكم اال بتلك �صاكلتهم 
وجارية  نفو�صهم  يف  متا�صلة  العبودية  الن  وغثثرارهثثم 
جمرى الدم يف عروقهم وال غرابة اذا اخذ جهاز احلكومة 
الذي هو  مبلغه  ال�صعف  بلغ من  بالتقهقر والتدين حتى 
عليه االن، ومازال مغذى يف �صريه هذا وال اعلم يف اية 

�صخرة �صريتطم فيتحطم. 
طريق  من  الثثرزق  التما�ض  عن  اعر�ض  ان  مادعاين  هثثذا 
وتاريخ  اللغة  علوم  يف  باملحا�صرات  واكتفي  الوظائف 
االدب القيها يف املدار�ض التي ال ترى مانعا من ا�صتغايل 
ابقى  ياتيني من وراء ذلك وكدت  فاعي�ض كفافا مبا  فيها 
�صنة  املميز  القادر  عبد  ال�صديق  ي�صع  مل  لو  عليه  دائبا 
واطالعي،  علمي  دون  والف  وت�صعمائة  واربعن  اثنن 
لدى جمال بابان وكيل وزير العدلية يومئذ فاعن مفت�صا 
يف  �صهو  ح�صل  ان  و�صادف  العامة.  الطابو  مديرية  يف 
ا�صدار االرادة امللكية بتعييني حملني على ان اقبل باقل 
تعودت  ما  النني  له  ابهت  فما  ا�صتحقه  الذي  الراتب  من 
ما  قدر  املرء يف نظري  قدر  للراتب وزنا ولي�ض  اقيم  ان 
يتقا�صى من راتب فر�صيت بهذا التاخر وف�صلته على ذل 
املراجعة واملطالبة لدى القائمن باالمر وانا وافقت على 
اعواما  موظفا  ا�صتغايل  ل�صبق  اال  الوظيفة  اىل  عودتي 
تنيف على اربعة ع�صر عاما �صار يل حق من جرائها يف 
التقاعد فاردت ان احيي تلك االعوام املا�صية التي خ�صرت 
مقدار  يف  ازيثثد  وان  الوظيفة  مثثن  با�صتقالتي  تقاعدها 
البقية  ق�صاء  يف  عليه  �صاعتمد  الثثذي  التقاعدي  الراتب 
نحبي  فاق�صي  املينة  تعاجلني  مل  اذا  العمر  من  الباقية 
لتخوف  حتقيقا  التقاعد  على  احالتي  اوان  يحل  ان  قبل 

الطبيب ال�صديق. 
وعلى ذكر جمال بابان يقت�صيني الوفاء واحلق ان اقول 

ب�صدق و�صراحة انه الوزير العراقي الوحيد الذي ا�صغل 
انا يف فكره حيزا وهو الوحيد الذي راأيته منهم ي�صمر 
ماديا  نفعا  نفعني  وقثثد  ح�صنا  رايثثا  يف  ويثثرى  خثثريا  يل 
بتعييني كاتبا عدال ومفت�صا للطابو ومدونا قانونيا وان 
عهد غريه ال�صتقالة  الوظيفة يف  لهذه  تعييني  امر  �صدر 
مرا�صم  تنتهي  ان  قبل  فيها  ع�صوا  كثثان  التي  الثثثثوزارة 
تعييني. ذلك على مابيننا من تفاوت واختالف يف الراأي 
قيمتها  االختالفات  ولهذه  احلياة  يف  وال�صلوك  والعمل 
واثرها الفعال يف جمتمعنا ولعل موقف هذا الوزير مني 
ا�صبح  حتى  ال�صذوذ  من  جمتمعنا  ما�صاد  على  حممول 

�صفة مالزمة له يف كل �صيء!! 
يت�صح مما ب�صطته انني ما ا�صتقررت قط يف حياتي وال 
وقفت التباع منهاج يراه اهل زمني �صديدا واذا مل اجنح 
فيهما خالل االعوام املا�صية فهل �صاظفر بالنجاح بعدها؟ 
وهبني ظفرت به فهل بقيت يف العمر بقية انتفع فيها بهذا 
النجاح وهل تطيب يل احلياة وي�صحبني فيها االمل وقد 
ودعني اىل القرب كثري من االقران واالخدان وبقيت على 

اهبة اللحاق بهم؟ 
ت�صرمت  قثثد  �صحتي  ايثثثام  يثثرى  ال�صديق  الطبيب  هثثذا 

و�صاعة رحيلي قد ازفت!! 
مل ا�صتقر يف حياتي وال اتبعت منهاجا يراه ابناء جيلي 
قوميا اذلك النني مطبوع الطبع على اال اعرف لال�صتقرار 
معنى ام الن هذا �صان البلد الذي اوجدين نكدي وتع�صي 

فيه؟ 
بثثثدا يف  ل�صلوكي  بثثثان  اعثثرتفثثت  فثثقثثد  انثثثا  امثثثا  هثثثذا وذاك 
اجلراأة  من  للبالد  فهل  حياتي  يف  والتبعر  اال�صطراب 
كما  بتق�صريها  تعرف  ان  باحلق  وال�صدع  وال�صراحة 

اعرتفت؟!.. 

قال لي مصطفى علي

م�صطفى علي يف دورة ال�صباط االحتياط �صنة 1939
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وبدايات الفكر التقدمي في العراق

مصطفى علي حياته وأدبه

مبجموعة  التقى  الثثرحثثال  عثثاد  حينما 
ما  منه  ت�صمع  حوله  التفت  ال�صباب  من 
الذي  كثثان  تقدمي،  فكر  من  هناك  عرفة 
يلتقون به وي�صمعون منه كثريون، لكن 
على  ا�صتمرت  الثثذكثثر  االنثثفثثة  املجموعة 
ات�صال به وكونت معه حلقة لها ن�صاطها 
الثقايف املتمثل يف املناق�صة حول الفكر 
التقدمي وما ي�صتجد حوله، ويف تبادل 
�صواء  الفكر،  هذا  املت�صمنة  املطبوعات 
االجنبية  بثثالثثلثثغثثات  ام  عثثربثثيثثة  كثثانثثت 
والثثتثثحثثدث عثثن هثثثذه املثثعثثلثثومثثات التي 
تلك  يجهل  من  اىل  اجنبية  بلغات  تثثرد 
اللغات، هذه املجموعة ا�صبحت كحلقة 
بع�ض  ان  بل  تقدمية،  مببادئ  ملتزمة 
حلقة  اول  بانهم  �صماهم  من  الباحثن 
مارك�صة يف العراق، وهذه الت�صمية يف 

الواقع مبالغ فيها اىل حد ما. 
ح�صن  اىل  باال�صافة  املجموعة  ت�صم 
الرحال، حممود احمد ال�صيد، م�صطفى 
القزاز،  ابراهيم  جدوع،  الله  عبد  علي، 
االخريين  االثثثنثثن  كثثان  فثثتثثاح،  و�صليم 
بقية  من  اال�صرتاكي  بالفكر  اميانا  اقل 
كان  امل�صتمرة،  اللقاءات  لكن  اجلماعة، 
فهم  يف  تفاوت  مع  اجلميع  فيها  يلتقي 

ولكن  به،  واالميثثان  اال�صرتاكي  املذهب 
اجلثثثدل كثثان يثثثدور حثثول هثثذا املذهب، 
فيه  ترى  ال  واخر  به  تعتقد  اراء  فهناك 
مثثا تثثراه االخثثثرى، وقثثد كثثان مثثن هوؤالء 
�صليم فتاح، كان �صخ�صية تقدمية علمية 
اال�صرتاكية  االفثثثكثثثار  عثثن  بثثعثثيثثدا  لكنه 
اجلماعة  مثثع  نثثثثزاع  يف  فثثهثثو  ولثثذلثثك   ،
عبد  ابراهيم  واما  بها،  يعتقدون  الذين 
دينية وينطلق يف  اراء  ذو  فهو  اجلبار 
الديني،  املثثنثثظثثور  وفثثثق  لثثلثثعثثدالثثة  فهمه 
جدوع  الثثلثثه  وعثثبثثد  علي  م�صطفى  لكن 
وحممود  الرحال  ح�صن  اىل  باال�صافة 
املوؤمنة  اجلماعة  ميثلون  كانوا  ال�صيد 
بثثالثثفثثكثثر اال�ثثثصثثثرتاكثثثي والثثثتثثثي دعثثثت له 
وطرحت راأيها يف ا�صالح املجتمع وفق 
جدل  يف  دخلت  كما  اال�ثثصثثرتاكثثي  احلثثل 
حرية املراأة، كما �صرنى ، لذا �صاتكلم عن 
عبد الله جدوع وم�صطفى علي تكملة ملا 

ذكرته عن االثنن ال�صابقن. 
املثثثدر�ثثثصثثثة  ودخثثثثثثل   1902 عثثثثثام  ولثثثثثد 
انتقل  الرابعة  ال�صنة  ويف  ال�صلطانية، 
الدرو�ض  تلقي  الكرخ  يف  مدر�صة  اىل 
 ،1919 عثثام  وحتى  العربية،  اللغة  يف 
مامور  بوظيفة  عثثن   1920 عثثام  ويف 
بثثثرق يف مثثديثثنثثة خثثانثثقثثن، و�ثثصثثمثثع من 

الثورة  عن  ايثثران  من  القادمن  بع�ض 
تتبعها  التي  املثثبثثادئ  وعثثن  رو�صيا  يف 

احلكومة الرو�صية. 
العراق  يف   1920 ثثثثورة  اثثثنثثاء  ويف 
اعتقل من قبل االنكليز بتهمة حتري�ض 
)خانقن(  ملحطة  املجاورة  القرى  ابناء 
االنكليزية  الثثثقثثثوات  مثثقثثر  كثثانثثت  الثثتثثي 
لفرتة  ولكن  القوات،  تلك  مهاجمة  على 
ق�صرية ثم اطلق �صراحه لعدم ثبوت ما 

يدينه. 
ومقت  بكراهية  طفولته  منذ  ي�صعر  كان 
املجتمع  يف  االجثثتثثمثثاعثثيثثة  لثثثلثثثفثثثروق 
العراقي، فهو يرى ان هناك من كان ينعم 
يريده واخر حمروم  ما  بكل  يف حياته 
مقومات  مثثن  القليل  اال  �ثثصثثيء  كثثل  مثثن 
احلياة، كان ما يراه ماثال امامه من هذه 
يف  التفكري  اىل  ويدفعه  يوؤمله  الفروق 
الذي يغري من هذه  النظام  او  الو�صيلة 

االحوال او يخفف منها. 
بداأت  حيث  الع�صرينيات  اوائثثثل  ويف 
بع�ض  املثث�ثثصثثريثثة  املثثثطثثثبثثثوعثثثات  تثثنثثقثثل 
بداأ  احلثثديثثثثثة،  االجتماعية  النظريات 
يطالع هثثذه املثثعثثلثثومثثات.. ومثثن بثثن ما 
�صميل  �صبلي  الدكتور  كتاب  يقراأه  كان 
وموؤلفات  واالرتثثقثثاء(  الن�صوء  )فل�صفة 

مظهر  وا�ثثصثثمثثاعثثيثثل  مثثو�ثثصثثى  �ثثصثثالمثثة 
وعبدالله عنان، وقد عرف من موؤلفاتهم 
ال�صيء الكثري ما كان يود فهمه من هذه 
ا�صبابها.  وما  املجتمع،  يف  املتناق�صات 
وكيف تعالج لت�صتقيم امور احلياة، لقد 
فهم اال�صرتاكية الول مرة على انها نوع 
اىل  يرمي  الثثذي  االن�صاين  العطف  من 
والتخفيف  االجتماعي  الثثعثثدل  �صمان 
ومل  الفقراء،  عند  احلياة  م�صاعب  من 
لديه  لال�صرتاكية  الت�صور  هذا  ي�صتمر 
تاأتي  بثثثثداأت  ان  بثثعثثد  اذ  طثثويثثلثثة  لثثفثثرتة 
والكتب  واملثثجثثالت  ال�صحف  للجماعة 
اهتدى  فقد  لندن،  من  االجنبية  العلمية 
ال�صحيح  ب�صكلها  اال�صرتاكية  تفهم  اىل 

ومفهومها العلمي. 
�صبيل  يف  الرحال  ح�صن  ان  واحلقيقة 
اعمق  ب�صكل  اال�صرتاكي  الفكر  معرفة 
بثثثثذل جثثثهثثثدا يف احلثثث�ثثثصثثثول على  فثثقثثد 
اال�صرتاكي  امل�صمون  ذات  املطبوعات 
ثثثم اخثثثذ يحاول  كثثثان،  مثث�ثثصثثدر  مثثن اي 
التي  االجنبية  الكتب  على  احل�صول 
اعتقد بانها هي امل�صدر احلقيقي ملعرفة 
ال�صيد حممود حلمي  اال�صرتاكية فاقنع 
بان  بغداد  يف  امل�صرية  املكتبة  �صاحب 
اال�صرتاكية  الن�صريات  با�صترياد  يقوم 
عن طريق وكالئه يف اخلثثارج، وقد مت 
بع�ض  على  بوا�صطته  احل�صول  فعال 
انذاك  ت�صدرها  كانت  التي  الن�صريات 
اول  وكثثثثان  فثثرنثث�ثثصثثا،  يف  الثثنثث�ثثصثثر  دور 
كثثتثثاب قثثثثراأه الثثثرحثثثال بثثعثثد عثثودتثثه اىل 
اعلى  )اال�صتعمار  لبنن  كتاب  الثثعثثراق 
)الدولة  كتاب  ثم  الراأ�صمالية(،  مراحل 
الو�صيلة  بنف�ض  ا�صتطاع  كما  والثورة( 
)اللومانتيه(  جثثريثثدة  على  احلثث�ثثصثثول 
دي  )كابيه  جملة  منها  املجالت  وبع�ض 
بول�صفيك( كما قراأ الول مرة �صعر ناظم 

حكمت مرتجما اىل اللغة الفرن�صية. 
ويثثثثثروى عثثبثثد الثثلثثه جثثثثدوع بثثانثثه كان 
يت�صل باملرحومن حممود احمد ال�صيد 
�صليم  وبثثثاملثثثرحثثثوم  الثثثرحثثثال  وحثث�ثثصثثن 
احلديث  وكثثان  علي،  وم�صطفى  فتاح 
االدبية  ال�صوؤون  يدور بوجه عام حول 
اال�صرتاكية  وكثثثانثثثت  واالجثثتثثمثثاعثثيثثة، 
الرحال  وكان  غالبا،  حوارهم  مو�صوع 
ال�صحف  هثثو يف  يثثقثثراأه  مثثا  لهم  يثثثروي 
واملثثثثجثثثثالت االملثثثانثثثيثثثة وغثثثريهثثثا وعثثن 
يف  �صهدها  التي  اال�صرتاكية  احلركات 

املانيا اثناء وجوده هناك. 
ويقول عبد الله جدوع عن تاأثري الرحال 
بانه: )مل يكن امل�صدر الرئي�صي ملعرفتنا 
باال�صرتاكية واثرها يف توجيه الب�صرية 
عن�صرا  كان  بل  وال�صعادة،  اخلري  اىل 

جمددا وم�صاهما فيما نقراأه نحن(. 
وكثثثان عثثبثثد الثثلثثه جثثثدوع يثثحثثر�ثثض على 
املجالت  يف  واال�ثثصثثرتاك  الكتب  �ثثصثثراء 
فثثيثثهثثا مثثا يتعلق  يثثقثثراأ  لثثنثثدن وكثثثثان  يف 
جلماعته  ويعريها  اال�صرتاكي  بالفكر 
منهم  يثث�ثثصثثتثثعثثري  حثثثن  يف  وا�ثثصثثدقثثائثثه 
واالخ�ض من الرحال ما عنده، وخا�صة 
من  الثثرحثثال  ي�صرتيها  كثثان  التي  الكتب 
كانت  الثثتثثي  بثثغثثداد،  يف  مكنزي  مكتبة 
تتعاون يف اي�صال هذه املطبوعات اىل 

اجلماعة  وخا�صة  الثثعثثراق  يف  طالبيها 
التي داأبت على الرتدد على املكتبة مثل 

ح�صن الرحال وجماعته. 
ويف تلك الفرتة جاءت مدر�صة امريكية 
تثثنثثحثثدر من  وهثثثي  كثثثار(  )مثث�ثثصثثز  ا�صمها 
كتاب  بن�صر  عنت  الثثتثثي  العائلة  نف�ض 
املتحدة  الثثثواليثثثات  يف  املثثثثال(  )راأ�ثثثثثض 
املعلمات  دار  يف  للتدري�ض  االمريكية 
االبثثتثثدائثثيثثة، وقثثثد عثثرفثثت )مثث�ثثصثثز كثثار( 
مبثثيثثولثثهثثا اال�ثثصثثرتاكثثي، وقثثامثثت توجه 
الطالبات اىل اعتناق الفكر اال�صرتاكي، 
ال�صحف  قثثثراأة  على  حتثهن  كانت  كما 
املحلية واالهتمام ب�صيا�صة العراق، وقد 
اال�صرتاكية  بافكارها  كثثار  م�صز  اثثثرت 
العراقيات ومنهن  الطالبات  على بع�ض 
�صعدية الرحال )زوجة ح�صن الرحال(. 
كار  م�صز  ن�صاط  عن  ال�صلطة  تغفل  ومل 
ن�صاط  من  به  تقوم  ما  لها  تاأكد  فيحنما 
يف جمال الفكر اال�صرتاكي ا�صتغنت عن 
العراق ملدة  اقامت يف  ان  بعد  خدماتها 

�صنة. 
املطالعة  كثري  جثثثودوع  الثثلثثه  عبد  كثثان 
ملثثخثثتثثلثثف الثثكثثتثثب والثثثثثروايثثثثثات، وقثثثام 
من  الدبثثثثاء  قثث�ثثصثثرية  ق�ص�ض  بثثرتجثثمثثة 
واالمريكين  والثثفثثرنثث�ثثصثثيثثون  الثثرو�ثثض 
املثثحثثلثثيثثة ومن  الثث�ثثصثثحثثف  و�ثثصثثرهثثا يف 
و)مك�صيم  موبا�صان(  دي  )جثثي  هثثوؤالء 
ت�صيكوف(  و)انثثثثثطثثثثثون  جثثثثثوركثثثثثي( 
ترجم  وحثثن  وغثثريهثثم،  و)تول�صتوي( 
جاءه  جثثوركثثي،  ملك�صيم  )االأم(  كثثتثثاب 
وطلب  اجلنائية  التحقيقات  من  �صابط 
ون�صحه  للق�صة،  االنكليزي  الن�ض  منه 
اآخرين  كتابن  طبع  عن  بالكف  مثثنثثذرًا 
عنهما،  اعثثلثثن  والثثثذي  برتجمتهما  قثثام 
فا�صطر اليقاف طبع بع�ض الكتب، وقد 
الق�صرية  والق�ص�ض  املثثقثثاالت  اثثثثارت 
والربق  الربيد  ميدر  حقد  ن�صرها  التي 
واقف  حيث  العمدي  ار�صد  انذاك  العام 
ترفيعه ملدة ع�صرة �صنن، وبقى ي�صمر 
له احلقد، وحينما ا�صبح العمري رئي�صا 
للوزراء نقله من ادارة الربيد حيث كان 
فيها حجر الزاوية واالمور ال�صرية اىل 

وزارة املوا�صالت. 
بغداد  يف  ولثثد  فقد  علي  م�صطفى  امثثا 
التحق  ثم  الكتاتيب  يف  ودر�ثثض   1910
العهد  اواخثثر  يف  االبتدائية  باملدار�ض 
املعلمن  دار  اىل  انت�صب  الثثعثثثثثمثثاين، 
عام  منه  وتخرج  ال�صنتن  ذات  االولية 
 3 مثثدة  بالتعليم  ا�صتغل  حيث   ،1921
�صنوات، ثم دخل احلقوق ونال �صهادتها 
لل�صبط  كاتبا  بعدها  عثثن   1929 عثثام 
كتاب  رئثثيثث�ثثض  ثثثم  االعثثثيثثثان  جمل�ض  يف 
عدل  كثثاتثثب  عثثن  ثثثم   – نف�صه  املجل�ض 
ثم  الثثعثثدل،  ذاتثثيثثة يف وزارة  ومثثالحثثظ 
مار�ض  بعدها  عام 1937،  نائبا  انتخب 
املحاماة حتى عام 1942، عاد بعد ذلك 
اىل الوظيفة حيث عمل مفت�صا للطابو، 
قثثانثثوين، ومثثنثثه اىل مديرية  مثثثدون  ثثثم 
االمور احلقوقية بوزارة املالية، ثم اىل 
حاكمية الب�صرة فنائب رئي�ض ا�صتئناف 
ثم  بعقوبة  يف  حماكم  فرئي�ض  الب�صرة 
متوز   14 ثثثثورة  وبثثعثثد  عثثدلثثيثثة،  مفت�ض 

1958 عن وزيرًا للعدل. 
كثثثثان كثثثر املثثطثثالثثعثثة لثثكثثل مثثثا يثثقثثع يف 
واملثثجثثالت وال�صحف  الثثكثثتثثب  مثثن  يثثثده 
ي�صدر  مثثا  خا�صة  وبثث�ثثصثثورة  املختلفة 
وال�صيا�صة  والهالل  كاملقتطف  م�صر  يف 
وقد  اال�صبوعي،  والبالغ  واال�صبوعية 
�صبلي  بالدكتور  خا�صة  ب�صورة  تاثر 
الناحية  ومثثن  مو�صى،  و�صالمة  �صميل 
واملويلجي  باملنفلوطي  تثثاأثثثر  االدبثثيثثة 
وهيكل  واملثثثازين  والعقاد  ح�صن  وطثثه 
ل�صعراء  يثثقثثراأ  وكثثثان  املثثهثثجثثر،  وادبثثثثاء 
مولعا  كثثان  خا�صة  وبثث�ثثصثثورة  كثثثثثريون 
و�صفه  وخثثا�ثثصثثة  الثثثر�ثثثصثثثايف،  بثث�ثثصثثعثثر 
متاأثرا  كثثان  والبوؤ�صاء،  البوؤ�ض  حلالة 
مبا قاله الر�صايف من ذلك قوله يف نقد 
الدولة العثمانية: )لي�ض هذا يف مذهب 

اال�صرتاكية اال من االمور املحالة(. 
والقائل: 

امنا احلق مذهب اال�صرتاكية   
فيما يخت�ض االموال 

هذه  ت�صمنت  التي  الر�صايف  وا�صعار 
ال�صيد  يثث�ثثصثثتثثهثثوي  كثثانثثت ممثثثا  االفثثثكثثثار 
ال�صاعر،  لثثهثثذا  وتثثقثثربثثه  على  م�صطفى 
دواوين  تنقيح  عاتقه  على  اخثثذ  ولهذا 

الر�صايف والتعليق عليها وطبعها. 
)العراق(  جريدة  يف  مقاالت  عدة  كانت 
وكثثثثان عنوان  مثث�ثثصثثتثثعثثار،  ا�ثثصثثم  حتثثثت 
منها  الثث�ثثصثثجثثل(،  هاج�ض  )يف  املثثقثثاالت 
انتقد  عندنا(  )الرجعية  بعنوان  مقال 
)�صور  ا�صمه  العراق  يف  ظهر  كتاب  فيه 
ال�صريعة يف انتقاد نظريات اهل البيئة 
حتت  ت�صرت  �صخ�ض  بقلم  والطبيعة( 

عنوان الرفاعي(. 
النظريات  انثثتثثقثثاد  يت�صمن  والثثكثثتثثاب 
اال�صرتاكية  امل�صامن  ذات  التقدمية 
ما  عثثلثثي  م�صطفى  بثثن  وقثثثد  واملثثثاديثثثة، 
وانتقاد  مغالطات  مثثن  الكتاب  هثثذا  يف 

وابتعاد عن احلقائق العلمية. 
فيه  علق  علي  مل�صطفى  اآخثثر  مقال  ويف 
فيه  اأبد  الدين عن احلكومة،  على ف�صل 
�صلوكها  يف  الرتكية  احلكومة  موقف 
املقاالت  هثثذه  طبعت  وقثثد  ال�صيل،  هثثذا 
بعد ذلك بكتاب حمل عنوان )يف هام�ض 
لعمله  ممار�صته  خثثالل  ومثثن  ال�صجل(، 
كحاكم فقد علق يف ذهنه كثري من املاآ�صي 
العادات  جراء  من  الفقراء  عاناها  التي 
جرائم،  وقثثثوع  اىل  ادت  الثثتثثي  البالية 
)جرائم  �صماه  بكتاب  ذلثثك  �صجل  وقثثد 
مطالعته  خثثثالل  ومثثثن  امثثثامثثثي(  حثثدثثثت 
ملا  يثثتثثاأمل  كثثان  علي  م�صطفى  ان  نثثثدرك 
عليه املجتمع من عادات وتقاليد ال تالئم 
روح الع�صر والتي يذهب �صحيتها كثري 
ب�صورة  الن�صاء  وخثثا�ثثصثثة  الثثنثثا�ثثض   مثثن 

خا�صة. 
الثث�ثثصثثيثثد مع  الثثتثثقثثى حمثثمثثود  وبثثعثثد ان 
يعمل  وكثثان  اآنفا،  املذكورتن  اجلماعة 
باجلماعة  ويت�صل  الهندية  منطقة  يف 
عن طريق املرا�صلة واحل�صور �صخ�صيا 
اىل بغداد، وقد �صاهد ال�صيد حممود يف 
تلك املنطقة ما عليه الريف العراقي من 
تاخر، وما يقا�صيه الفرد العراقي من فقر 
التي  واملتاخرة  العادات  وعرف  �صديد، 
ذلك  ومثثن  العراقي  الريف  ت�صود  كانت 
حممود  ال�صيد  يقول  للمراأة،  احتقارهم 
يف م�صاألة بعث بها اىل اجلماعة: )اريد 
ان احدثك عن الفالح ابن ال�صعب واريد 
الثثثذي يعي�ض يف  الثثرجثثل  بثثالثثفثثالح هثثثذا 
ال�صماء  حتثثت  وفيافيه  الثثعثثراق  اوديثثثة 
وردا  ومطرها  �صيفا  املحرقة  و�صم�صها 
�صتاءًا، مي�صي اليوم كله يف احلرث فال 
لقيمات  اال  رمقه  ي�صد  ما  يديه  يجد بن 
مثثن خثثبثثز الثثثدخثثثن.. هثثثذا واملثثثوائثثثد يف 

ق�صور املالكن.. الخ(.. 

م�صالح  عن  املدافعة  التقدمية  االحثثثزاب  مع  كثثان  لقْد 
العمال والفالحن والفقراء يف املعركة االجتماعية بن 
وثورة  اجلمهوري  العهد  مع  ثم  والكادحن  االغنياء 
اعتبارًا من يوم  فيها  للعدل  14 متوز وا�صبح وزيثثرًا 
اعالنها، لقد كان املرحوم م�صطفى علي قريبًا اىل عبد 
معار�صًا  ا�صبح  ثم  التقدمية  وتوجهاته  قا�صم  الكرمي 
يده  و�صع  اىل  هذا  موقفه  يو�صله  مل  وحياديًا  �صلميًا 

مع االنقالبن واملتاآمرين .
بعد  الثثوزراء  جمل�ض  من  ا�صتقالته  علي  م�صطفى  قدم 
تزايد ال�صغوط وا�صطفاف القوى اليمينية والقومية 
كرد�صتان  يف  ال�صلم  مطلب  على  ووقثثع  الزعيم،  �صد 
التظاهرات  وخروج  ي�صارية  �صيا�صية  �صخ�صيات  مع 
ال�صطور  انا كاتب  تطالب بال�صلم يف كرد�صتان وكنت 

واحدا من امل�صاركن بالتظاهرات يف �صارع الكفاح 

الفردو�ض  ل�صينما  املقابلة  ال�صاحة  يف  التفريق  ومت 
ال�صينما حيث يوجد فرع  افثثرادًا من خلف  وان�صحبنا 

�صيق بعيدًا عن ال�صارع العام ع�صرًاً.
ا�صتقبل املرحوم عبد الكرمي قا�صم م�صطفى علي ليلة 
انقالب 8 �صباط وبقي معه اىل �صاعة متاأخرة من الليل 
ثم او�صله اىل داره عند ال�صاعة الثانية م�صاء كما جاء 

على  الزعيم  عاتبه  حيث  اجلنابي  قا�صم  مذكرات  يف 
�صباط   8 يوم  علي  م�صطفى  اعتقل  وقد  عنه،  ابتعاده 

.1963
دخل  حقيقيًا  تقدميًا  علي  م�صطفى  املرحوم  كان  لقد 

والفكرية وال�صيا�صية  االجتماعية  املعارك  كل  باندفاع 
الوطني  احلكم  ت�صكيل  منذ  والتقدمية  الرجعية  بن 
اال�صتعمار  �صد  معركته  يف  ال�صعب  مع  فكان  امللكي، 
الربيطاين واعوانه منذ ثورة الع�صرين وبعدها وقف 
يقول  وفيه  الثالثينيات  ال�صفور �صد احلجاب يف  مع 

ال�صاعر املال عبود الكرخي وكان من ان�صار احلجاب:
وين ليب�صر )م�صطفى( 

                              املاي باجلرة �صفه
ب�صراك �صارت واقعة

                      عم ال�صفور، ال�صر طفى
حكام  مثثن  داره  يف  املقربن  ا�ثثصثثدقثثاءه  ي�صتقبل  كثثان 
وحمامن يف داره يف احلارثية بعد ان انتقل اليها من 
همومه  كانت  حيث  اجلديدة،  بغداد  يف  القدمية  داره 
االدبية،  الثث�ثثصثثوؤون  مثثن  بثثه  مولع  هثثو  مثثا  على  من�صبة 
يف  ال�صيا�صية  القوى  بن  الدائمة  العالقات  و�صوؤون 
القانونية  امل�صائل  بقيت  وقد  احلكم،  و�صوؤون  البالد 
وتنظيم  ود�صتورها  ال�صلطة  تنظيم  يف  اال�صا�صية 
جرى  مثثا  كثثل  بعد  واهتماماته  همومه  خثثارج  الثثدولثثة 
من اخفاقات بعد ثورة متوز وقد ان�صرف يف اواخر 

حياته اىل الولع بتح�صري االرواح... 

ال�صوؤون  دار  عن  ي�صدر  الثثذي  الثاين  الكتاب  هو  هذا 
احلميد  عبد  اال�صتاذ  املحقق  للباحث  العامة،  الثقافية 
فثثثثاالول املو�صوم  اقثثثل مثثن عثثثثام،  الثثثر�ثثثصثثثودي، خثثثالل 
ايلول  يف  �صدر  �صعره(  اثثثثاره،  حياته،  )الثثر�ثثصثثايف، 
– �ثثصثثدر يف  – الثثثذي بثثن ايثثديثثنثثا  1988م. والثثثثثاين 

بواكري متوز من هذا العام. 
قد  كثثان  الفا�صل  املثثوؤلثثف  – ان  املقدمة  – مثثن  ويثثبثثدو 
للطبع يف 1/ ت�صرين االول  اعثثداده وتقدميه  فرغ من 
ايامنها  يف  اإال  الثثنثثور  اىل  يظهر  مل  ولكنه  1987م،/ 
هذه، ب�صبب الكم الكبري من املوؤلفات التي اخذت الدار 
للحركة  النا�ض، دعمًا  على عاتقها طبعها ون�صرها على 

االدبية والعلمية والثقافية النا�صئة يف بلدنا املتقدم. 
املتو�صطة،  القطع  من  �صفحة   )188( يف  يقع  الكتاب 

روايثثثة  عثثلثثي،  بثثاملثثرحثثوم م�صطفى  الثثتثثعثثريثثف  تثثنثثاول 
واملفكر  الثثالمثثع  واالديثثثب  الثبت،  الثثر�ثثصثثايف  املثثرحثثوم 
افلح  وقد  املاكن.  وال�صاعر  اجلريء  وال�صحفي  احلر، 
من  م�صيئة  جثثوانثثب  اختيار  يف  الثثر�ثثصثثودي  اال�ثثصثثتثثاذ 
غري  وبايجاز  �صائق،  با�صلوب  عنها  فتحدث  �صريته، 
واملتاأدب،  االديب  يفهمها  �صهلة،  وا�صحة  وبلغة  خمل، 
املفردات  عثثن  مبتعدا  التع�صري،  ال  التي�صري  متوخيا 
اللغوية  واالحثثاجثثي  املعقدة،  والثثعثثبثثارات  املثثهثثجثثورة، 

والنحوية، التي يتكلفها بع�ض الكتاب عمدًا. 
وال بد لنا من اال�صارة اىل ان هذا الوليد املبارك، جاء 
�صفحة  ي�صب  فلم  اجلمال،  ومنتهى  ال�صحة  متثثام  يف 
التقطيع  ثاآليل  وال  الطباعية،  االخثثطثثاء  بر�ض  وجهه 
التي  الت�صحيف  وهثثفثثوات  االفثثكثثار،  بت�صل�صل  املخل 

حقها  �صفحات  وقدمت  التقدمي،  حقها  �صفحات  اخرت 
اإال  اللهم  قبل.  من  ل�صقيقه  فعال  ح�صل  كما  التاأخري، 
ال  قليلة  �صفحات  يف  الهينات،  الهنات  بع�ض  وقثثوع 

اظنها تخفي على القارئ الفطن. اذكر منها: 
1- ح�صور تكرار للكلمة االي�صاحية التي كتبها املرتجم 
لثثه حثثثول طثثلثثب اعثثفثثائثثه مثثن اخلثثدمثثة، فثثقثثد نثث�ثثصثثرت يف 
 ،)185( ال�صفحة  يف  ن�صرها  اعيد  ثم   .)26( ال�صفحة 
للدار ن�ض  الفا�صل قدم  ويرجع ال�صبب اىل ان املوؤلف 
ياأمل  علي،  م�صطفى  املثثرحثثوم  يد  بخط  االعثثفثثار  طلب 
اخرى يف �صفحتن  مرة  مرة ومن�صدا  ن�صره م�صورا 
متقابلتن، كما هو معمول به يف ن�صر الوثائق، ولكن 

�صيئا من هذا مل يح�صل، فح�صل التكرار املخل. 
من  علمت  وقثثد  الف�صول،  فهر�ض  من  الكتاب  خال   -2
اإال انه  االأخ الر�صودي، انه دفعه مع بقية مواد الكتاب 

مل يطبع. 
بن  غثثريهثثا  واقثثحثثمثثت  الثثعثثبثثارات  بع�ض  �صفطت   -3
فال�صطر   .)149  ،85  ،43( ال�صفحات  يف  ال�صطور، 
ال�صابع من ال�صفحة )43( واجب احلذف كله لي�صتقيم 
قبله مبا بعده. وان ت�صاف عبارة  ما  الكالم. ويرتبط 
)ودفن يف جامع العادلية الكبري(، ويف ال�صطر الرابع 
املحكمة  )مقابل  عبارة  قبل   ،)149( ال�صفحة  من  ع�صر 
االآتي  العنوان  �صقط   )85( ال�صفحة  ويف  ال�صرعية(. 

)13- خطب الر�صايف(. 
منها  ي�صلم  قلما  الثثتثثي  الهنات  هثثذه  رغثثم   – والثثكثثتثثاب 
وطباعة  اخثثراجثثا  اجلثثثودة  غثثايثثة  يف  – جثثاء  مطبوع 
وورقا وت�صميمًا. كما ان �صعره جاء متم�صيا مع خطة 
الدولة يف دعم احلركة الثقافية، يف وقت ارتفعت فيه 
حمى ا�صعار الكتب، بحيث ا�صبح من املتعذر على ذوي 

الدخول املحدودة من طالب الثقافة احل�صول عليها. 
وختاما يطيب لنا ان ن�صد ثانية على يد �صديقنا اال�صتاذ 
الر�صودي، مهنئن، ومباركن وليده اجلديد، راجن ان 

ي�صتمر يف االجناب خدمة للعلم واملعرفة. 

الكرخي يهاجم مصطفى علي 
صالح الدين سلمان جعفر أ. د. عبد الرزاق الفهد 

حسين الكرخي 

مع ابن خاله و�صهره عبد اخلالق الدروبي
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الر�صايف،  ب�صعر  اعجابا  ال�صبا  منذ  �صغفت 
قراءته  على  انكبابا  االيثثثام  عثثرب  وازددت 
ودرا�ثثثصثثثتثثثه. ولثثثعثثثل مثثقثثطثثوعثثتثثه »اغثثثثثثرودة 
الطبيعة،  اىل  بالرجوع  املوحية  العندليب« 

والداعية اىل احلرية الفردية: 
فالعي�ض عندي فوق الغ�صون 

ال يف ق�صور وال ح�صون
اطري فيها لفرط وجدي 

من غ�صن ورد لغ�صن ورد 
ويف فروع اال�صجار بيتي 

فالظل فوقي والزهر حتتي 
 ***

ياقوم اين خلقت حرا 
مل ار�ض اال الف�صا مقرا 

فان اردمت ان توؤتوين 
ففي املباين الحتبوين 

وان اردمت ان تنطقوين 
فاطلقوين .. فاطلقوين 
اياها  ي�صتن�صدها  معلمنا  كثثان  الثثتثثي  هثثذه 
ونحن  الثثدوام،  بداية  قبيل  يوم  كان  �صباح 
االبتدائين،  والثثرابثثع  الثالث  ال�صفن.  يف 
هي التي بذرت يف تربة نف�صي، ذلك التعلق 

العجيب بال�صعر اال�صيل. 
تطاول  مثثن  بثثالثثرغثثم  حثثالثثه،  على  ينفك  ومثثا 
الثثثعثثثهثثثود.. كثثثثان ذلثثثثك مثثهثثاز الثثتثثوجثثه نحو 

الر�صايف: 
ان�صان وفنان.. 

وهم   – وزمالئي  ا�صدقائي  ادرك  هنا،  من 
القليل،  مثثثن  اقثثثل  الثثثيثثثوم  بثثثاتثثثوا  وان  كثثثر 
حفظ  على  وحر�صي  للر�صايف  حبي  مثثدى 
االثر  لها  كثثان  اذ  وتثثرديثثدهثثا.  ق�صائده  غثثرر 
احلديث،  العربي  الفكر  تطوير  يف  الفاعل 
الواقع  من  جانب  تغيري  يف  اال�صهام  ويف 
الثث�ثثصثثيثثا�ثثصثثي واالجثثتثثمثثاعثثي والثثثثثقثثايف على 

م�صتوى القطر والوطن العربي.. 
امنا كان من معاريف يف عهد الن�صاأة االدبية 
االعظمي،  احمد  �صهاب  يدعى  �صاب  االوىل، 
عام  ايثثام خريف  مثثن  يثثوم  ذات  انثثبثثاأين  فقد 

1948 ان م�صطفى علي: وكان يومئذ مفت�صا 
الر�صايف  راويثثة  العدلية،  بثثثوزارة  للطابو 
ملهمة  كركوك  مدينة  يثثزور  الثقة،  و�صديقه 

ر�صمية.. ثم اردف: 
اال تود ان تقابله، ع�صاه ان يفيدك يف ما تريد 
الر�صايف،  عن  منه  والوثوق  عليه  الوقوف 

وحقيقته االدبية والذاتية.. 
قلت ل�صاحبي: هل تعرفه �صخ�صيا؟ 

العلوم  بدار  البالغة  مادة  يدر�صنا  كان  قال: 
باالعظمية. 

قلت: وكيف تراه؟! 
قال: فا�صل ومتوا�صع.. 

قلت: اال ي�صتثقلني، ولي�ض يل عهد به؟ 
وجه  على  هثثثذا..  يثثحثثدث  ان  ميكن  ال  قثثثال: 

القطع.
من  لل�صاد�ض  املوافق  ال�صبت  يوم  م�صاء  يف 
�صهر ت�صرين الثاين عام 1948 كنت و�صهاب 
احد  الواحد:  عبد  ومدحت  االعظمي  احمد 
زمالء الدرا�صة، ننتظر يف غرفة امن املكتبة 
العامة بكركوك وزميل الدرا�صة اي�صا كامل 
ب�صوق  علي  م�صطفى  قثثدوم  العاين،  جا�صم 

خفي ال مزيد عليه.. 
م�صت مدة غري طويلة، حتى ظهر م�صطفى 
اال�صمر  امل�صتدير  بوجهه  بعيد،  مثثن  علي 
الذي يتم على الوقار والطماأنينة.. بج�صده 
خطواته،  يف  يتاأنى  وهو  املربوع،  ال�صخم 
راأ�صه  على  ا�صتقرت  وقد  بنظراته  ويتطلع 

�صدارة �صوداء.. 
نه�صنا مرحبن به.. مو�صعن له.. 

التعارف  مرا�صيم  يجري   ، االعظمي  انبى 
ب�صاعرية  ال�صديد  له باعجابنا  بيننا، منوها 

الر�صايف، رحمة الله عليه... 
بدا يل ان م�صطفى علي �صر مبا ترامى اليه.. 
كذلك بدا ان ذلك ام يكن يف الوقت ذاته، اال 
من  فيه  اخلو�ض  نثثروم  ا  يف  له،  ا�صتدراجا 

حديث ذي �صجون.. 
وباندفاع  ال�صيء...  بع�ض  ال�صمت  اكتنفنا 

املراهقن، �صاألته بغتة: 

ان ن�صمع االبيات  اذا كان باالماكن  ادري  ال 
جتاه  ق�صيدة:  مثثن  واملثثحثثذوفثثة  املثث�ثثصثثهثثورة 
القاها  التي  هثثذه  النفي..  هي  الثثريثثحثثاين.. 
اقثثيثثمثثت عثثثام 1923  الثثر�ثثصثثايف، يف حثثفثثلثثة 
ببريوت تكرميا المن الريحاين بعد عودته 
امللك  بها  وهجا  العرب،  بثثالد  اىل  رحلة  من 

»في�صل« االول؟ 
م�صتاأنية،  نثثظثثرة  عثثلثثي.  م�صطفى  ايل  رفثثع 
وما  وا�صتنكار،  ده�صة  من  �صيء  عن  �صفت 
باقت�صاب،  املوقف  ان يح�صم  ان حاول  لبث 

متهربا من اجلواب املن�صود.. 
ديوان  يف  ا�ثثصثثال  تن�صر  مل  االبثثيثثات  هثثذه   -
النها  بلبنان   1931 عام  املطبوع  الر�صايف 
م�صوؤولية  تنطوي على  واذاعتها  حمظورة، 

قانونية وادبية.. 
ومتى ميكن ان تذاع..؟ 

متى ما تغريت الظروف.. 
م�صطفى  ان  املنا�صبة،  بهذه  بالذكر،  وحري 
عثثلثثي كثثثان مثثثن الثثثد اعثثثثثداء اال�ثثثصثثثرة املالكة 
املنقر�ض..  اال�صتعماري  والعهد  العراقية، 
دعا يف جمال�صه اخلا�صة، وكتاباته  ولطاملا 
الثورة  اىل  املثثبثثا�ثثصثثر،  غثثري  اال�ثثصثثلثثوب  ذات 
والثثتثثغثثيثثري.. واالنثثثتثثثقثثثال مثثثن املثثلثثكثثيثثة اىل 

اجلمهورية.. 
يف  ونحن  منك،  �صماعها  يف  نرغب  هذا  مع 

هذه الغرفة ال نتجاوز اخلم�صة.. 
�صريطة ان ال ت�صطنعوا القلم وال الورق...؟ 

كما ت�صاء ..
ا�صرع م�صطفى علي، كما لو كان �صاروخا، 

يقراأ: 
لهم ملك تاأبى ع�صابة راأ�صه 

لها غري �صيف التيم�صين عا�صبا
لقد عا�ض يف عز بحيث اذلهم 

وقد �صاءهم من حيث �صر االجانبا 
ولي�ض له من امرهم غري انه 

يعدد اياما وياخذ راتبا... 
تبوا عر�ض امللك البح�صامه 

وال كان يف يوم له ال�صعب ناخبا.. 

بيت  اي  نحتفظ  ان  ن�صتطع  مل  اننا  طبيعي 
من  متكنا  ولكننا  االربعة.  االبيات  هذه  من 
اياه  حفظنا  ل�صبق  الثالث،  البيت  ا�صتعادة 

�صماعا من االفواه ولو حمورًا.. 
ثم قلت موجها كالمي اليه: 

- يظهر ان ال�صعراء واالدباء يختلفون حتى 
�صاقهما  اللذين  ال�صهريين  البيتن  قراءة  يف 
الر�صايف عند انهيار ذلك املبنى الذي اتخذه 
بداية  يف   .. له  بالطا  االول  »في�صل«  امللك 

عهده؟ 
اجاب: مقابل �صاعة »الق�صلة« ال�صراي ببغداد 
كان يقوم بناء يجل�ض فيه امللك في�صل االول 
تتويجه وبعده.. وكان يطلق على هذا  قبل 
البناء يف العهد العثماين، والتنجى اوردى 
ال�صاد�صة(  الثثفثثرقثثة  )�صلطنة  يثثثثوين..  هثثمثثا 
بعد  البناء،  هثثذا  انهار  االيثثام  من  يثثوم  ويف 
قال  هنا  الكثري..  املثثاء  حتته  اىل  ت�صرب  ان 

الر�صايف.. 
وما ان بداأ م�صطفى علي يقراأ ذينك البيتن 

بتوؤدة، حتى قاطعته بتاأدب وتروج: 
لنا  تثث�ثثصثثمثثح  ال  ايثث�ثثصثثا  الثثبثثيثثتثثان  هثثثثثذان   -

بت�صجيلهما؟ 
عجل: 

- ال.. ال باأ�ض.. 
الثثواحثثد ورقا  الثثزمثثيثثل مثثدحثثت عبد  فثثاخثثرج 

وقلما: 
ليت �صعري ابالط ام بالط 

مبليك او باملخانيث حماط 
غ�صب الله على �صاكنه 

فتداعى �صاقطا ذاك البالط 
ثم اثريت ق�صايا وا�صتجدت احاديث اخرى 

حتى ادركنا الوقت.. 
قبيل ان يغادرنا م�صطفى علي، طلب من امام 
يهمني  مبا  �صئت  اذا  ارا�صله  ان  احل�صور، 
من �صوؤون الر�صايف، من غري حترج وتردد، 
مفيدا انه لن يق�صر معي يف امل�صاعدة االدبية 
التي ان�صدها او ميكن ان ان�صدها م�صتقبال.. 

ف�صكرته على موقفه �صمائله.. 
الوطنية  الثثثر�ثثثصثثثايف  مثثثواقثثثف  كثثثانثثثت  لثثقثثد 
وا�صعاره يف اغرا�صها املتنوعة، متالأ عقلي، 
فيه  الكتابة  على  نف�صي، وحت�صني  وتطرب 
بحيث �صارت املرا�صلة مع راويته: م�صطفى 
علي، ا�صافة اىل ت�صجيعه اياي عليها ، �صيئا 

طبيعيا وذا بال.. 
لثثقثثائثثي مب�صطفى  مثثثن  يثثومثثا  اربثثثعثثثن  بثثعثثد 
العامة،  كركوك  مبكتبة  اليه،  وتعريف  علي 
يف  لالفا�صة  ا�صتدرجه  االيثثثام  عثثرب  اخثثثذت 
�صوؤاالتي  عثثن  ولثثالجثثابثثة  تثثثارة  االحثثثاديثثثث 
الكثرية املتواترة عليه تارة اخرى.. وكانت 
مثل هثثذه االحثثاديثثث وتثثلثثك الثث�ثثصثثوؤاالت يف 
اواخر االربعينا يف غاية االهمية التاريخية 
علي  م�صطفى  اوالهثثثا  االدبثثثيثثثة..  والقيمة 
عناية رائعة وكبرية، تدلل على حبه احلقيقة 
حوزته  يف  مبا  وتو�صله  الن�صفة،  والتزامه 
مثثن مثث�ثثصثثتثثنثثدات ووثثثائثثقثثن الميثثكثثن احليدة 

عنها..
لكن �صدور اجلزء االول من كتابه: الر�صايف: 
عام  ربيع  يف  موؤلفاته  و�صيته  بثثه.  �صلتي 
االعوام  كر  على  توليه  اىل  ا�صافة   ،1949
يف  الثثر�ثثصثثايف  عثثن  وابثثحثثاث  ف�صول  تدبيج 
ال�صحف واملجالت، كذلك القاءه حما�صرات 
واحاديث عنه من املنبار واالذاعات ، جعلى 
ايراد عظم ما ا�صتفهمت منه وتوقفت عنده، 
حياة  عثثن  الثثيثثه  الثثدائثثمثثة  ر�صائلي  خثثالل  يف 
وارد  غري  امرا  ومواقفه  وافكاره  الر�صايف 
الباحثن  متناول  يف  �صار  لنه  اال  ل�صيء  ال 
واملثثوؤرخثثن، بحيث ال ي�صح مع االملثثاع اليه 

كما اح�صب مرة اخرى.. ولكل مقام مقام.. 
من  الثثعثثديثثد  عليه  انثثطثثوى  م�صائل  ان  على 
الر�صائل املتبادلة بيني وبن م�صطفى علي، 
يعرج  ان  من  البثثد  ببغداد،  ا�صتقراري  قبل 
للفائدة  اعماما  م�صموناتها  على  املعنيون 

املرجتاة.. 
م�صغوال  كثثثان  عثثمثثره  طثثثوال  عثثلثثي  م�صطفى 
من  كثري  يف  جانبه  ملتزما  بثثالثثر�ثثصثثايف.. 
كل حن،  عنه يف  ذائثثدا  املواقف واحلثثاالت 
وب�صالح  طورا  واالقت�صاب  ال�صراحة  بلغة 
احلقيقة والنزاهة طورا اخر، حتى قال عنه 
يف كتابه: »الر�صايف« : ان االيام ال ت�صتطيع 
ان تن�صيني الر�صايف مهما كانت وان الليايل 
ال تقوى على ان تذهب باأثره يف نف�صي مهما 

امتدت مادمت ا�صري هذه احلياة. 
وامنا انحاز م�صطفى علي اىل الر�صايف عن 
اراء،  من  يرتاأيه  كثثان  ما  يف  ودرايثثة  قناعة 
م�صاع  من  له  ويبذل  افكار،  من  اليه  ويدعو 
انه مل  يعني  ان هذا ال  يف كل م�صمار، غري 
يكن ي�صذ عنه ويحاوره ومن ثم يخالفه يف 

ما الجدوى منه وال غناء فيه.. 
من  الثثر�ثثصثثايف  مثثوقثثف  م�صبقا  اعثثثرف  كثثنثثت 
امثثثثارة �ثثصثثوقثثي الثث�ثثصثثعثثريثثة.. جتثثلثثى ذلثثثك يف 
ق�صيدته »يف حفلة �صوقي« هذه التي القاها 
ملبايعته  �صوقي  مهرجان  انعقاد  عند  ببغداد 

امريا.. وبداأها: 
امار�ض دهرا من جديدي داهرا 

ومازال ليلى يف العراقين �صاهرا 
ابى احلق اال ان اقوم الجله 

على الدهر يف كل املواطن تاثرا
ثم يقول �صاخرا : 

ولكنني قد انظر احلفلة التي 

تقام له ذا اليوم يف م�صر �صاخرا من ادب الذكريات واالنطباعات
اذا احتفلت م�صر ب�صوقي فمالها 

تقيم على االحرار يف العلم حاجرا 
فقد ا�صمعتنا جة امطرت بها 

»عليا وطه« حا�صبا متطايرا 
فما بال هذا عد يف م�صر مارقا 

وما بال هذا عد يف م�صر كافرا 
اذا مل تكن االفكار يف م�صر حرة 

فلي�ض مل�صر ان تكرم �صاعرا 
ح�صن  طه  الدكتور  ن�صر  �صوقي  وفثثاة  بعد 
مقاال يف بع�ض ال�صحف امل�صرية زاعما فيه 
»ان االمارة ال�صعرية قد انتقلت من م�صر اىل 

العراق يتنازعها الزهاوي والر�صايف.«. 
فما كان من م�صطفى علي وقد بوغت بت�صريح 
طه ح�صن كما بوغت به غريه اال ان يرد عليه 
برد واقعي منطقي انتزع اعجاب الر�صايف 
وتناءه امل�صتطاب، والر�صايف �صنن بالثناء 

االعلى م�صتحقيه.. 
ذات يوم اعتمل يف قراري ان ال ندحه عن ان 
م�صطفى علي �صمن رده ذلك، كل ما ا�صتطاع 
اليه من ا�صباب اال�صالة واالقناع وال�صجاعة 
فحن �ضءت هتك ذلك ال�صر ايغاال يف الك�صف 
عنه جاءين جوابه: كنت اظن ان ق�صية اماةر 
ال�صعر تنطوي بوقاة �صوقي واح�صبني كنت 
م�صيبا يف حد�صي وانها كادت تنطوي لو مل 
ذلك  كل  بتايينه.  ح�صن  طه  الدكتور  يرها 
حتى  الدكتور  ت�صريح  بعد  حدث  ال�صجيج 
به ي�صخر من  فاذا  التن�صل منه.  ا�صطر اىل 
يزعم  به  واذا  منها  ن�صخر  كما  ال�صعر  اماةر 
انه كان هازال بقوله ال جادا. وما كان لنا وال 
هزل  جثثواز  تفهم  ان  العربية  لل�صحافة  كان 
الثثدكثثتثثور يف ذلثثك املثثوقثثف اجلثثثدي. و�صواء 
جادا  كثثان  ام  حقيقة  هثثثازال  الثثدكثثتثثور  اكثثثان 
ففطن واعتذر بهذا العذر، فهو انا ميقت هذه 

االمارة ويعدها مهزلة..«. 
ثم لئن كان ل�صوقي ق�صيدة »نهج الربدة« يف 
مدح الر�صول – �ض – فان الر�صايف ق�صيدة 
»يف  عنوانها  ال�صامي  الغر�ض  هذا  مثل  يف 

حفلة عيد امليالد النبوي«: 
و�صح احلق وا�صتقام ال�صبيل 

بعظيم هو النبي الر�صول 
قام يدعو اىل الهدى بكتاب 

عربي قراآنه ترتيل 
علي  م�صطفى  راأي  ا�صتمزاج  وددت  هنا 
بالقيام  ن  هثثذه  »الثثر�ثثصثثايف«  ق�صيدة  يف 
اىل ق�صيدة �صوقي تلك، اذا كان ثمة وجه 
للموازنة فاذا هو ي�صوق ايل: »نظم �صوقي 
ق�صيدته »نهج الربدة« مباريا بها ق�صيدة 

البو�صريي يف مدح النبي ومطلعها: 
امن تذكر جريان بذي �صلم 

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 
اىل  ق�صيدة  ا�ثثصثثاف  ان  عثثلثثى  يثثثرد  لثثثوم 

املدائح النبوية. 
النبي  مثثدح  يف  نهج  فقد  الر�صايف  امثثا 
نهجا اآخر ثم نظر اىل حالة امل�صلمن وما 
جهل  من  وانحطاط  تاخر  من  عليه  هم 
كالوثنين  ا�صبحوا  دينهم حتى  بامور 
فانتقدهم انتقاد امل�صلح الذي يريد لهم 
كل خري. وقد ف�صلت ق�صيدة الر�صايف 
اىل  بالنظر  حمثثابثثاة  وال  حتثثيثثز  دون 
اليه  الذي كان يرمي  ال�صامي  الغر�ض 

واملقا�صد اال�صالحية التي ارادها«. 
وبعد وفاة ال�صاعر يف 1945/3/16 
يوم  طبانة،  احمد  بثثدوي  عنه  اخثثرج 
وادبها  الثثعثثربثثيثثة  للغة  ا�ثثصثثتثثاذا  كثثثان 
كتابا  ببغداد  العالية  املعلمن  بثثدار 
اثثثثثار �ثثصثثجثثة  يف املثثحثثافثثل االدبثثيثثة 
والنقاد  الكتاب  حملت  وال�صحفية، 
مثثن مثثريثثدي الثثر�ثثصثثايف واخثثثدانثثثه، 
على الرد على املوؤلف، ويف طليعتهم 
م�صطفى علي، الذي ت�صدى له على 
لرفائيل  »الثثبثثالد«  جريدة  �صفحات 

بطي. 

الثث�ثثصثثروري ان اعثثثرف كيفية  كثثثان مثثن  لثثقثثد 
كتابه  م�صادر  على  طبانة  بثثثدوي  ح�صول 
املظهر  بذلك  �صوئها  يف  الر�صايف  واظهاره 
اطلعني  فقد  لهذا  عليه.  االخرين  اآلثثب  الثثذي 
على  املثثرة  احلقيقة  هذه  على  علي  م�صطفى 
كيفية  »اما  بها:  اليها واهتمامي  اثر تطلعي 
ح�صول طبانة على م�صادر كتابه فقد ائتمل 
حياة  على  اطثثالعثثا  الثثنثثا�ثثض  اكثثر  ظنهم  مبثثن 
قالوا.  مثثا  على  فاعتمد  و�صعره  الثثر�ثثصثثايف 
اال�صاءة  تثثعثثمثثدوا  قثثد  اكثثانثثوا  ادري  ول�صت 
انهم  اليهم  خيل  من  لري�صوا  الر�صايف  اىل 
مبلغ  هو  هثثذا  ام  اال�ثثصثثاءة  بهذه  ير�صونهم 

عملهم«.. 
ثم حدث ما مل يكن يف الت�صور.. 

االيجابي  االدبثثثثي  االتثث�ثثصثثال  ان  يل  تثثاأكثثد 
وغرية  عثثلثثّي،  حثثقثثدا  افثثثرز  عثثلثثي،  مب�صطفى 
الدرا�صة  يف  زمالئي  من  بع�ض  لثثدى  مني، 
.. من  ان واحثثدا  ذلثثك  بكركوك..  االعثثداديثثة 
هثثثثوؤالء وقثثثد طثثحثثن الثثغثثيثثظ فثثثثثوؤاده، واف�صد 
احل�صد ذمته، طري ر�صالة با�صم م�صتعار اىل 
م�صطفى علي، ينافق بها علّي، ويتهمني مبا 

انا منه براء.. 
من  جثثوابثثيثثة  ر�ثثصثثالثثة  انثثتثثظثثر  كثثنثثت  فبينما 
الوهم  يف  ا�صرب  وجدتني  علي  م�صطفى 
هي  بينما  يثثثدي..  اىل  ت�صل  مل  انها  قثثائثثال: 
ادركت املدر�صة، لكن هذا الزميل الذي عرف 
عليها  �صطا  بتفاهاته و�صفاهاته،  االيام  على 
بها،  وا�صتاأثر  االخرين،  ومن  مني  غفلة  يف 
اىل  تنتهي  ان  ينبغي  وديعة  انها  واع  غري 

�صاحبها مهما يكن �صانه منه.. 
فثثا�ثثصثثطثثرت ان احثثثثرر ر�ثثصثثالثثة جثثثديثثثدة اىل 
وقته،  يت�صع  ان  ارجثثثثوه  عثثلثثي،  م�صطفى 
ون�صمح حاله، لالهتمام مبا �صلف ان تطلعت 
اليه يف ر�صالتي ال�صابقة.. فاذا الرجل يكتب 
بها  ويثثقثثول  وم�صجلة،  ثثثانثثيثثة  ر�ثثصثثالثثة  ايّل 
املوؤرخة  ر�صالتك  »تلقيت  الواحد:  باحلرف 
عن  باالجابة  تطالبني  وفيها   1949/1/19
املوؤرخة  ر�صالتك  ت�صمنتها  التي  ا�صئلتك 
اال�صتغراب  كل  فا�صتغربت   ،1948/12/29
النني اجبتك عنها بكتاب موؤرخ 1949/1/8 
الربيد  يف  بيدي  القيته  وقد  اتذكر.  ما  على 

فال جمال لل�صك يف ار�صاله واليجوز ان اتهم 
الربيد با�صاعته. فرجائي ان تت�صل بدائرة 
بريد كركوك وت�صاأل عن الكتاب فلعل املوزع 

�صلمه اىل �صواك. 
و�صبب ذهثثابثثي هثثذا املثثذهثثب هثثو تثثاأكثثدي من 
ا�صئلتك  عن  اجابتي  �صاءته  �صخ�ض  وجثثود 
وا�ثثصثثئثثلثثة زمثثيثثلثثك مثثدحثثة عثثبثثد الثثثواحثثثد. فقد 
يلومني  م�صتعار  بتوقيع  ر�صالة  وردتثثنثثي 
فيها مر�صلها على ما اجبتكما به ويزعم انكما 
تلعنان الر�صايف وت�صبانه. وقد �صخرت منه 
لكي  عرفته  لو  ومتنيت  راأيثثه.  �صخافة  ومن 
حن  فالر�صايف  الثث�ثثصثثايف.  اجلثثثواب  اجيبه 
به  يخ�ض  ان  يف  يفكر  يكن  مل  ال�صعر  ينظم 
انا�صا دون انا�ض. ولو فر�صنا انكما تلعنان 
يوؤذي  ال  – فاللعن  – وحا�صاكما  الر�صايف 
امليت. وانثثا ما ذكثثرت هثثذا اخلثثرب اال الدللك 
على هذا احل�صود ال�صخيف ولعلك ت�صتطيع 

ان تعرفه«. 
على ان  اهتمامي املت�صل بالر�صايف جعلني 
ا�صراره  كثثامت  ب�صفته  علي  م�صطفى  ا�صال 
وحافظ ا�صعارهن عن الق�صيدة االوىل التي 
نظمها الر�صايف يف بداياته االدبية، فما عتم 
ان رد علّي قائال: »ال اعرف الق�صيدة االوىل 
يعرفها  هو  كان  وال  الر�صايف  نظمات  التي 
�صعره  من  له  احثثرتق  فيما  احرتقت  ولعلها 

االول..« 
ادت  بعد  ما  يف  املظان  يف  تتبعاتي  ان  غري 
الق�صيدة  لتلك  ذكثثر  على  الثثوقثثوف  اىل  بثثي 
االوىل يف جملة »احلرية« التي كانت ت�صدر 

بالع�صرينات.. 
علي  م�صطفى  اىل  بالكتابة  ا�ثثصثثرعثثت  هنا 
الق�صيدة  هذه  امر  من  كان  مبا  ايثثاه  خمربا 
وقويف  وكيفية  عنها،  البحث  جثثرى  الثثتثثي 

عليها م�صادفة.. 
مقدرا  �صاكرا  ايّل  ينهي  ان  يف  يثثثرتدد  فلم 
حديث  اىل  كتابك  يف  »ا�ثثصثثرت  يقول:  وهثثو 
»احلرية«  جملة  مثثن  نقلته  الثثذي  الثثر�ثثصثثايف 
منه،  ن�صخة  عندي  جثثدا.  مهم  حديث  وهثثو 

فا�صكرك على تنبيهك اياي اليه..« 
ثم يف ما بعد اف�صيت مل�صطفى علي بقويل: 
هناك من يزعم ان النقاد قد اعطوا الر�صايف 
وهل  حثثقثثه.. 

له من راأي يف هذه ال�صدد..؟ 
»ال  وبثثوجثثازة  ال�صراحة  مبنتهى  اجثثابثثنثثي 
مع�صار  ع�صر  ينل  مل  الر�صايف  ان  والثثلثثه.. 

حقه ال يف احلياة.. وال بعد الوفاة..«. 
 ***

ا�صطررت  كله،  ذلثثك  من  ا�صابيع  ثالثة  بعد 
ا�صرتي اىل بغداد،  افراد  ا�صافر ب�صحبة  ان 
وا�صعدين  بثثنثثا،  خثثا�ثثصثثة  �ثثصثثواغثثل  الجنثثثثاز 
بثثاول زيثثارة مل�صطفى علي  اقثثوم  احلظ بان 
العدليةن  يف 1949/1/27، بديوان وزارة 
فرحب  قانونيا..  مثثدونثثا  بها  عثثن  قثثد  وكثثان 
بي اىل ابعد حد، واهداين ن�صخة من كتابه 
دعاين  ثم  ودرا�ثثصثثة«.  نقد  الر�صايف:  »ادب 
اىل دارته باالعظمية يف اليوم التايل وكان 

جمعة.. 
ما  منه  ناقال  امل�صادر  بع�ض  راجعت  هناك 
معروف  الثثراحثثل  ال�صاعر  عثثن  يعنيني  كثثان 
الر�صايف .. ثم خرجنا نتجول يف �صواحي 
وا�صتكماال  للنف�ض،  تثثرويثثحثثا  االعثثظثثمثثيثثة. 
ات�صل بيننا من حديث..  لبع�ض جوانب ما 

اىل ان حان موعد الغداء، فعدنا.. 
يف اذا عام 1949 �صدر مل�صطفى علي اجلزء 
اهداين  »الر�صايف«. وحن  كتابه  من  االول 
ال�صكر،  اكثثثرم  عليها  �صكرته  مثثنثثه،  ن�صخة 
مقدارا وفاءه للر�صايف واخال�صه يف خدمة 

االدب العراقي.. 
الكتاب  تناولت  فقد  العراقية  ال�صحافة  اما 
مرة،  بالتقريظ   – خالله  مثثن   – و�صاحبه 
االدباء  اختلف  كذلك  اخثثرى..  مرة  وبالنقد 
وال�صعراء يف تقييم الكتاب وتقدير موؤلفه.. 

كل يرى على هواه... 
ا�صدرت  اذار،  من  والع�صرين  ال�صاد�ض  ففي 
�صعيد  ل�صاحبها  البغدادية  »القدر«  �صحيفة 
وعلى  بثثالثثر�ثثصثثايف..  خا�صا  عثثددا  الثثبثثدري، 
�صفحتها االوىل كلمة عنوانها »م�صاجلة اىل 
ماهر  نعمان  ن�صرها  علي«  م�صطفى  ال�صيد 
اغاظتك  اردت  »مثثا  بثثهثثا:  وقثثثال  الثثكثثنثثعثثاين.. 
واثقا  كنت  وان  الق�صيدتن  هاتن  بن�صر 
قراأت  كلما  قلبك  ميالأ  ينفك  ما  احلقد  ان  من 
بالر�صايف  الثثنثثا�ثثض  احثثد  ب�صلة  �صمعت  او 
املريخ  يف  يعي�ض  كثثان  الر�صايف  كثثاأن  حتى 
والتعرف  اليه  الو�صول  ان�صان  ي�صتطيع  ال 
مع  ايثثالمثثك  ارد  مل  اين  كما  عليه. 
النا�ض  الن  �صتتاأمل  انك  من  وثوقي 
الق�صيدتن. ولكن  �صيقراأون هاتن 
ذكراهما عزيزة علّي فاردت ان اجعل 
�صهر  يف  للراحل  حتية  ن�صرهما  من 
فلياأخذ  و�صقاوؤك  حقدك  اما  ذكثثراه. 
على  الر�صايف  م�صاعد  اىل  �صبيلهما 
العي�ض »عبد بن �صالح« الذي مل ينج 
من ح�صدك اذ توهمته قد �صلبك تراث 
الذي  الرتاث  ذلك  الفكري.  الر�صايف 
ح�صابه  على  ا�صمك  يخلد  ان  متنيت 
بعد ما ف�صلت يف حياتك الفكرية ف�صلك 

املعروف فمعذرة..« . 
الكلمات  الواقع اين عندما قراأت هذه 
على  تطاول  من  اخلالية  غري  احلثثادة 
م�صطفى علي بحق او بغري حق، اردت 
ذاتثثه،  يف  وقعها  بالتاأكيد  اعثثثرف  ان 
وما اذا كان له راأي يف ذلك، او موقف 

ايجابي ميكن ان يتخذه دفاعا عنه؟ 
املثثوؤرخ  بجوابه  باغتني  مثثا  و�ثثصثثرعثثان 
وفيه   1949 عثثام  ني�صان  مثثن  بثثالثثثثثاين 
يقول: »تريد مني ان اجيب من كتب يف 
اال  على  �صممت  وقثثد   .. »الثثقثثدر«  جريدة 
فيما  احرارا  فليكونوا  ال�صامتن.  اجيب 
احلرية  لنف�صي  انثثا  ابحت  كما  يكتبون 

فيما كتبت..«.. 
فامنا   .. بال�صيء  يذكر  ال�صيء  كثثان  اذا 
كتبت  مثثا  يف  عثثلثثي  م�صطفى  اىل  رغثثبثثت 
ي�صمه  ما  على  النور  يل  ي�صلط  ان  اليه، 
او ميكن ان ي�صمه اجلزء الثاين من كتابه 
»الثثر�ثثصثثايف« بعد ان بثثداأ الثثقثثراء واالدبثثثاء 

يتداولون ويتخاطفون جزءه االول منه.. اذ 
قال يف رده: »ت�صاألني عن مو�صوعات اجلزء 
الثاين من الكتاب. انه �صيحتوي على �صيء 
النا�ض  مع  �صلوكه  وعلى  الر�صايف  اراء  من 

وعلى و�صعه مع الزهاوي«. 
ويف الثالثن من اذا 1949 ن�صرت �صحيفة 
»�صوت االهايل« البغدادية لكامل اجلادرجي 
مقاال بقلم فا�صل مهدي عن كتاب »الر�صايف« 
ورد فيه: »... حتى اخرج اال�صتاذ م�صطفى 
الذي  موؤلفه  من  االول  اجلثثزء  مثثوؤخثثرا  علي 
يحمل ا�صم »الر�صايف«. فاذا هو يخلف الظن 
به واذا بكتابه هذا م�صروف اىل غر�صن يف 
نف�صه »هما اطنابه يف اظهار �صخ�صيته على 
من  النيل  اىل  واندفاعه  الر�صايف  ح�صاب 
تختلف  حقدًا  لهم  ي�صمر  كثريين  ا�صخا�ض 
به  ا�صتبد  وقثثد  اهثثوائثثه.  باختالف  دوافثثعثثه 
اثثثقثثل كاهله.  ا�ثثصثثتثثبثثدادا  الثثغثثر�ثثصثثان  هثثثذان 
»مواهبه  له  تفكريه فح�صد  منافذ  و�صد عليه 
االدبية« وافرغ منهما ما ميلك من جهد، حتى 
اذا �صفى منهما ذات �صدره رمى بالقلم جانبا 

وكاأنه اجنز واجبه«. 
من حيث  قرر  كما  علي  ان م�صطفى  طبيعي 
املبداأن مل يرد على املقال الذي كتب بتحري�ض 

من بع�صهم.. ومل يلق له باال.. 
لكن بعد ا�صبوع، اي يف ال�صاد�ض يف ني�صان 
يف  الثثثثراوي  طثثه  حثثثارث  علينا  طثثلثثع   1949
ال�صحيفة ذاتها يرد على فا�صل مهدي مدافعا 
ما  مناق�صا  علي،  م�صطفى  عن  بحما�ض  فيه 
حاول الناقد ان يل�صقه باملوؤلف من اتهامات 

و�صلبيات..
هذان احلادثان وما اكتنفهما يف ذلك العهد.. 
ثم ما افثثرزاه، اكدا يل ولغريي ان م�صطفى 
النقاد  متجاهال  مثثوقثثفثثه،  عثثلثثى  ثثثبثثت  عثثلثثي، 
بهما  املغر�صن.و�صبيه  وغثثري  املغر�صن 

حادث ادبي اآخر. 
»البالغ«  جملة  يف  الثثرباك  الثثقثثادر  عبد  كتب 
البغدادية، على اثر �صدور اجلزء الرابع من 
م�صطفى  حققه  الذي  هذا  الر�صايف،  ديوان 
واالعثثثثالم،  الثثثثثقثثافثثة  وزارة  وطبعته  عثثلثثي، 
يجب  ومثثا  الر�صايف  »ديثثثوان  عنوانه  مقاال 
»ق�صائد«  فيه  تناول  حيث  منه«،  يحذف  ان 
لالدب  وتثث�ثثصثثيء  الثثر�ثثصثثايف  ل�صمعة  ت�صيء 

والف�صيلة – على حد تعبريه -. 
ق�صيدتن  تتعدى  ال  ا�صال  الق�صائد  وهثثذه 
هجائيتن هما »فا�صق مراء او جاهل يدعي 
ق�صيدة  جانب  اىل  النوابح«  و«زجثثر  العلم« 
عنوان  حتمل  اجلن�ض  يف  مغرقة  جن�صية 
»بداعة ال خالعة« منتقدا حمقق الديوان على 

ن�صره اياها. 
علي،  م�صطفى  زرت  اين  اتفق  يثثوم  وذات 
بدارته باحلارثية، على جاري عادتي.. وما 
ان تطرقت اىل ما كتبه الرباك، حتى قال بكل 

هدوء وثقة: 
ين�صر  ان  حياته  يف  الثثر�ثثصثثايف  اراد  لقد   -
ديوانه كله بعد موته، عدا ق�صائد ومقطعات 
مل  وانا  بالقري�ض..  عهده  اوائثثل  يف  نظمها 
افعل اال ان نفذت و�صيته بحذافريها. وتلك 
ذمتي  ابثثثرئ  ان  ينبغي  عثثنثثقثثي..  يف  امثثانثثة 
له  �صاء  ما  وليقل  يعقب..  من  ليعقب  منها.. 

القول.. يف ما بعد.. 
وا�صتطرد ب�صيء من انفعال: 

ن�صرت  حينما  الثثثثرباك  يتكلم  مل  وملثثثثاذا   -
بع�ض  يف  الثالث  الق�صائد  هذه  من  اثنتان 
الر�صايف..  ديثثوان  من  التجارية  الطبعات 

قبل اليوم..! 
وملا مل اعلق على كالمه ببنت �صفة.. وا�صل: 

- عجيب...؟! 
تابع  بل  ي�صكت..  ان  يرد  مل  انه  اال  �صكت.. 

من�صاقا بقانون تداعي االفكار: 
ن�صر  دون  يثثثحثثثول  ان  بثثعثث�ثثصثثهثثم  حثثثثثاول   -
مبديرية  باالت�صال  بهما،  املنوه  الق�صيدتن 
واالعثثثالم،  الثقافة  بثثثوزارة  العامة  الثقافة 
ال�صراري  باالخفاق..  باءت  حماولته  ولكن 

وحيد الدين بهاء الدين  مصطفى علي كما عرفته
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على موقفي الثابت يف وجوب ن�صرهما واال 
مديرية  اللتزام  ثم  كله..  الديوان  يطبع  فال 
التاريخية  االمثثانثثة  جثثانثثب  الثثعثثامثثة  الثقافة 

االدبية يف ذلك.. 
واح�ص�صت ان م�صطفى علي ا�صتمله قدر من 
ان  مفتعل  غري  نحو  على  فحاولت  انفعال، 
االدبي  االن�ض  من  �صيء  يف  جو  اىل  انقله 
ان  كان ميكن  اذا  ما  فت�صاءلت عن  الثثربيء، 
الثلج  ازمة  ولو واهية عن  ي�صتعيد خيوطا 
التي ح�صلت يف �صيف عام 1936 يف بع�ض 

مناطق بغداد؟ 
فاعتدل �صبه متب�صم وهو يعقب: 

- امثثا كنت طفال يثثومثثذاك، فمن ايثثن لك هذا 
الت�صاوؤل ، وكيف ادركت؟ 

- من بع�ض معارفك.. 
�صارع  يف  ا�صكن  كنت   1936 عام  خالل  يف 
ومنه  الكفاح،  �صارع  اليوم  امل�صمى  »غثثازي« 

انتقلت اىل االعظمية يف ما بعد.. 
الثالجات يف  انت�صرت  قد  يكن يومذاك  ومل 
النا�ض  كثثان  بل  احلثثال..  هي  كما  البيوتات 
ازمة  وحدثت  البائع..  من  الثلج  ي�صرتون 

ثلج.. 
مثثن هنا كتبت مثثقثثاالت عثثن هثثذه االزمثثثة يف 
هرمز،  ليو�صف  ال�صعب«  »�صوت  �صحيفة 

بام�صاء م�صتعار »بغدادي ريان«.. 
وكان يرد علّي �صديقي حممد علي الكردي، 
بها  )وكثثنثثت  الثثعثثدلثثيثثة،  وزارة  يف  املثثوظثثف 
مالحظا للذاتية( بام�صاء بغدادي عط�صان.. 

لقد كانت املقاالت طريفة.. 
حن انيطت بي مهمة حترير الق�صم العربي 
من �صحيفة »كركوك« يف ربيع عام 1952، 
طفقت اوا�صل م�صطفى علي بكل عدد ي�صدر 
منه، وذات يوم كتب ايل بهذا ال�صدد مثمنا 
خري.  لكل  موفقا  تكون  ان  »ارجثثو  ومقدرا: 
توليت  منذ  ايل  ت�صل  »كثثركثثوك«  جريدة  ان 
ما  وال�صيما  لهفة  بكل  واقثثروؤهثثا  حتريرها 
بتقدمك  ا�صعر  �صرت  وقد  فيها،  انت  تكتبه 
حم�صو�صا..  تثثقثثدمثثا  االنثث�ثثصثثاء  �صناعة  يف 
يف  قليل  بعد  اراك  ان  االمثثل  ويل  ظثثاهثثرا. 

الرعيل االول من االدباء«. 
بها  ن�صرت  فقد  ال�صحيفة  هثثذه  ذكثثل  وعلى 
حقه  وفيت  وبها  علي«  »م�صطفى  عن  كلمة 
والبحث  االدب  جمثثثثثاالت  يف  قثثثثثدر،  عثثلثثى 

والقانون.. 
�صاطع  قثثام  حتى   ،1953 عثثام  حل  ان  ما  ثم 
العربية  الثثدرا�ثثصثثات  معهد  مدير  احل�صري 
العربية،  الثثثثدول  جلثثامثثعثثة  الثثتثثابثثع  الثثعثثالثثيثثة 
عن  حما�صرات  اللقاء  علي  م�صطفى  يدعو 
على  و�صعره،  بفكره  والتعريف  الر�صايف 

طلبة الق�صم االدبي. 
و�صافر  الثثدعثثوة..  علي  م�صطفى  لبى  حيث 
ال�صحافة  ان  بيد  عثثاد..  ثم  املهمة..  لينجز 
اخلرب  اذاعثثة  يف  تاخرت  يومذاك  العراقية 
كانت  التي  املحا�صرات  هته  اىل  واال�صارة 

لها اهميتها وجدتها يف تلكم االيام.. 
املحا�صرات،  طبعت  املثثعثثهثثد،  عثثثادة  وعثثلثثى 
و�صدرت يف كتاب م�صتقل عنوانه: »معروف 

الر�صايف: حياته و�صعره«. 
ان  وطبيعية  مالئمة  منا�صبة  كانت  وامنثثا 
ن�صر  حتليلي  مقال  يف  املحا�صرات  تناولت 

على �صفحات جريدة »احلرية« البغدادية.. 
م�صكور  ن�صر  املثثحثثا�ثثصثثرات  �ثثصثثدور  وبعيد 
اال�ثثصثثدي يف حقله اخلثثا�ثثض »خثثواطثثر« من 
�صحيفة »االخبار« البغدادية مقاال هاجم فيه 
يف  ملقاة  حما�صرات  مبا�صر  غري  با�صلوب 
معهد الدرا�صات العربية ، دون ان ي�صري اىل 
وال  بعيد  من  »ال  �صاحبها  اىل  وال  عنوانها 
م�صتبد  وهم  يف  اوقعني  ما  من  قريب«  من 
اال�صدي  م�صكور  ان  االعتقاد  على  حملني 
علي  م�صطفى  املن�صورة  كلمته  يف  يق�صد 

وحما�صراته. 
اال�صدي  م�صكور  على  رددت  ان  لبثت  فما 
مبقال عنيف �صاخر عنوانه »خواطر« اي�صا 

يف �صحيفة »اخبار امل�صاء« البغدادية، يبدوا 
انه تاأمل له حتى اخذ يجفوين ويقاطعني.. 

يف الوقت ذاته انهيت ذلك كله اىل م�صطفى 
»اما  ادركني جوابه:  ما  �صرعان  الذي  علي، 
وردكم  حثثويل  ن�صر  عما  كتابكم  يف  جثثاء  ما 
كتابي  كتابة  حن  اىل  انني  فتاكدوا  عليه، 
ا�صكركم  ان  هذا مل اقف عليه. ومن واجبي 
نحوي،  حتملونها  التي  العاطفة  نبل  على 
وان كنت اود من �صميم قلبي اهمال هوؤالء 
ان  يثثريثثدون  مثثا  يقولون  و�صاأنهم  وتركهم 
معهم..«  الوقت  �صياع  العبث  ومن  يقولوا 
احل�صول  يف  �صاجتهد  قلمكم  لثمار  اكراما 
على جريدة »اخبار امل�صاء« واقراأ الرد الذي 

ن�صرمتوه فيها«. 
ثم يف خالل لقائي مب�صكور اال�صدي مبكتب 
�صحيفة »االخبار« بعد ذلك بايام، وكان معي 
�صنان �صعيد، هذا الذي كان هاجم هو االخر 
اخرى  ادبية  منا�صبة  يف  اال�صدي  م�صكور 
وعلى �صفحات »اخبار امل�صاء« اي�صا، ات�صح 
يل ان كما ا�صفت ع�صرات الفروع اىل بجوز 
اال�صدي  م�صكور  ن�صره  ان  �صلف  ما  ال�صعر 
من نقد ال يعني اال حما�صرات عبد الرحمن 
الدرا�صات  معهد  يف  ايثث�ثثصثثا  املثثلثثقثثاة  الثثثثزاز 
العربية ال�صادرة يف تلكم االيام، واملطبوعة 
بن  »الثثثعثثثراق  بثثعثثنثثوان  م�صتقبل  كثثتثثاب  يف 

احتاللن«. 
هثثنثثا ا�ثثصثثقثثط يف يثثثثثدي.. فثثنثثدمثثت عثثلثثى ما 
اال�صدي..  مل�صكور  واعثثتثثذرت  اجثثرتحثثت.. 

طالبا عفوه و�صفوه.. 
انتقلت  »كركوك«  �صحيفة  عن  التخلي  بعد 
كانت  الثثتثثي  »االآفثثثثاق«  �صحيفة  حتثثريثثر  اىل 
العربية  بثثالثثلثثغثثتثثن:  االخثثثثرى  هثثي  تثث�ثثصثثدر 
والرتكية والتي كانت اعدادها تتواىل على 

م�صطفى علي كاملعتاد.. 
بها،  ليكتب  ا�صتدرجه  ان  ما  يوما  وحاولت 
الطرائف  بع�ض  واالدبثثثثاء،  للقراء  امتاعا 
هثثذا اجلواب  يب�صط يل  هثثو  فثثاذا  االدبثثيثثة، 
الثثثثدال عثثلثثى الثثثثثقثثة والثث�ثثصثثدق: »امتثثنثثى لك 
»االفاق«  وان  ال�صحفي  عملك  يف  التوفيق 
ت�صل ايّل فاقروؤها. وكم كنت اود ان ا�صارك 
بي.  تقعد  التي  االعمال  لثثوال  حتريرها  يف 
اما تن�صره يل »البالد« فانها كتبت بالب�صرة 
قبل مدة، وبعد ان تقيدت بالوعدالبي بديع 
ي�صعب  جثثريثثدتثثه،  يف  الكلمات  تلك  بن�صر 
ذلك   كثثان  وان  »االفثثثاق«  طلب  البي  ان  علّي 
الظروف  ت�صاعق  ان  ارجثثو  عثثلثثّي.  ع�صريا 
وتف�صل  »االآفثثثثاق«  خثثدمثثة  على  فت�صاعدين 

بقبول حتياتي«. 
ح�صر  ان  �صادف  اخلم�صينات  منت�صف  يف 
مهمة  لثثتثثاأديثثة  كثثركثثوك،  اىل  علي  م�صطفى 
بح�صوره  اعلم  ان  دون  م�صتعجلة،  ر�صمية 

او اخرب به م�صبقًا. 
وجاءين من ينهي ايّل ع�صر يوم وانا قائم 

بوظيفتي كامن ملكتبة كركوك العامة، قائاًل: 
ان م�صطفى علي يريد ان يراك.. فذهبت اليه 
بنادي املوظفن القريب من مقر عملي، وكان 
معه رئي�ض حماكم كركوك يومذاك.. فرحبت 

به ودعوته اىل املكتبة.. 
مظان  من  له  امكن  ما  وت�صفح  اطلع  وبها 
فتع�صينا،  الع�صاء،  ادركنا  حتى  وم�صنفات 

ومن معنا.. 
حمطة  اىل  خا�صة  �صيارة  اقلتنا  ثثثم  ومثثن 
حيث  اىل  م�صطرا  كركوك  ملغادرته  القطار، 

اتى.. يف تلك الليلة.. 
فودعته وانا م�صرور بلقائه املفاجئ.. 

على اثر ثورة الرابع ع�صر من متوز 1958 
�صدرت بكركوك �صحيفة »الب�صري« باللغتن: 
حياتنا  اك�صبت  وقثثد  والثثرتكثثيثثة،  العربية 
على  جديدة..  ابعادا  والوجدانية  الثقافية 
وا�صرف  االخرية،  اكتب �صفحتها  كنت  اين 

على ما يردها من مو�صوعات وتعقيبات.. 
طبيعي اين كنت ار�صل بكل عدد ي�صدر منها 
االعداد  من  عثثددا  لكن  علي..  م�صطفى  اىل 

اعيد الينا مرفو�صا مقرونا بال�صكر.. 
عرتني الده�صة من هذا الت�صرف امل�صن غري 

املنتظر.. 
ثم �صادف ان قدمت بغداد ل�صواغل ذاتية.. 
الر�صمي وهو  علي مبكتبه  وزرت م�صطفى 

يومئذ وزير العدل.. 
فقد ت�صعب بنا احلديث من هنا ومن هناك.. 
ثم ت�صاءلت معاتبا عن �صبب اعادته �صحيفة 

»الب�صري« الينا.. مرفو�صة..؟! 
يطلب  وعثثثثجثثثثل  ا�ثثثثصثثثثتثثثثغثثثثرابثثثثه..  فثثثثابثثثثدى 

�صكرتريه.. 
عرب احلوار ظهر ان هذا ال�صكرتري هو الذي 
ت�صرف من تلقاء ذاته فاعاد ال�صحيفة.. نظر 
م�صريا  باقت�صاب  وقثثال  علي  م�صطفى  اليه 

ايل، وموجها الكالم اليه.. 
- ... �صديقي.. و�صحيفته هدية.. فتكرميا 

له ال ترف�ض.. 
اخلجل..  ب�صعقة  ال�صكرتري  خثثرج  هثثكثثذا 
فكري«  الثثقثثادر  »عبد  مكتبة  ن�صرت  وعندما 
ادب  »مثثثثن  كثثتثثابثثي   1962 عثثثثام  بثثثكثثثركثثثوك 
م�صطفى  اىل  منه  ن�صخة  قدمت  الرتكمان« 
علي، عمال مببداأ اي�صال انتاجي االدبي، اىل 

االقربن من عقلي وقلبي قبل االخرين.. 
فظهر يل ان م�صطفى علي ارتاح من الكتاب 
ذلك  مثثنثثه  لثثوقثثوعثثه  وتثثثوخثثثاه،  ت�صمنه  ومثثثا 
الوقع الطيب الرائع؟ واذا ما انتهى اىل اآخر 
ذات  بر�صالة  ايّل  ار�صل  الكتاب؟  من  �صفحة 
»من  هديتك  بها:  قثثائثثاًل  ومو�صوعية  داللثثة 
االدب الرتكماين« التي احتفتني بها تلقيتها 
ب�صوق وقراأتها برغبة وارتياح فاليك �صكري 
على  وثنائي  هديتك  على  �صكري  وثنائي.. 
تاأليفك هذا الكتاب، فقد وفيت به لقومك خري 
وفاء.. وخدمت بنيه اجل خدمة. خدمتهم من 

ناحية االدب بان اظهرت ادبهم اىل اخوانهم 
العرب وعرفتهم به ومن ناحية ال�صيا�صة بان 
او�صحت راأيهم ال�صريح وجلوت �صعورهم 
فثثوفثثقثثت الن حتبط  بثثعثثراقثثيثثتثثهثثم،  الثث�ثثصثثادق 
مثثزاعثثم مثثن يثثرمثثيثثهثثم بثثثاخلثثثروج عثثن نطاق 

وطنيتهم...«. 
متخذا  بغداد  جئت   1964 عثثام  اواخثثر  يف 
االدبية  �صالتي  جعلت  هنا  مثثقثثرًا..  ايثثاهثثا 
تتعاظم  وزمالئي  با�صدقائي  والوجدانية 
وا�صالة،  ا�صتمرارية  وتثثزداد  وقثثوة،  عمقا 
والثقافة  الفكر  م�صامن  يف  واهتماماتي 
جديدا  رافثثدا  ت�صكل  املعا�صرة  والثثتثثيثثارات 

وعلى نحو او�صع وا�صمل.. 
فينة  بثثن  عثثلثثي  م�صطفى  ازور  كثثنثثت  فثثقثثد 
�صئت  وان  الفر�صة،  �صنحت  كلما  واخثثرى، 
فقل كلما دعت حاجة الروح واالح�صا�ض اىل 
ذلك كله، وكنت االقي منه ومن ا�صرته دواما 
اآيات من االعتزاز واالكرتاث.. بحث ما كنت 
اتثثردد يف بع�ض االحثثوال ان اخذ معي اىل 
زيارته بع�ض االخوة الراغبن من املعنين 
اليه  التعرف  ب�صوؤون االدب و�صجونه بغية 
عبد  ان  باملنا�صبة  واذكثثثر  عليه،  والثث�ثثصثثالم 
وابراهيم  اليه،  مرة  رافقني  اجلبوري  الله 
الثثداقثثوقثثي مثثرة اخثثثرى ونثثاجثثي جثثثواد مرة 

ثالثة.. 
وا�صطالعي  بثثغثثداد  اىل  انتقايل  ومبثثجثثرد 
»االخاء«  جملة  من  العربي  الق�صم  بتحرير 
االخاء  نثثادي  ي�صدرها  بثثرح  ومثثا  كثثان  التي 
منها  اعثثداد  بع�صرة  بعثت  حتى  الرتكماين 
عربون  عثثلثثي،  م�صطفى  اىل  واحثثثدة  دفثثعثثة 
�صاء  ما  ايّل  ي�صوق  هو  فثثاذا  واكثثثرام.  والء 
لطفه ويقول: »تلقيت ع�صرة اعداد من جملة 
باهدائها  تف�صلت  التي  قاردا�صاق«  »االخاء« 
ابحاثها  من  كثري  ف�صرين  ت�صفحتها  ايّل.. 
ومل�صدريها  الثثثثثرواج  الثثتثثقثثدم  لثثهثثا  فثثامتثثنثثى 
اطيب  واليهم  واليك  والثثنثثجثثاح..  التوفيق 

التحيات من اخيكم..«. 
ا�صتغللتها  طبيعية،  فر�صة  واتتني  ثم  ومن 
يف  يثث�ثثصثثارك  الن  علي  م�صطفى  ال�ثثصثثتثثدراج 
كثثثان يف وقته  اذا  »االخثثثثثاء«  حتثثريثثر جمثثلثثة 
مت�صع، ولديه ما ميكن ان تتوج به عددا من 
اعداد جملتنا.. فما لبث ان اعطاين ق�صيدة 
»حول الب�صفور« للر�صايف حمققه م�صروحة، 

اذ ن�صرتها له �صاكرًا ذاكرًا.. 
يف م�صتهل �صيف عام 1965 ا�صدرت كتابا 
عن »اعالم من االدب الرتكي« مب�صاعدة من 
املجمع العلمي العراقي.. و�صرين ان اتقدم 
له  تثثذكثثريا  علي  م�صطفى  اىل  بن�صخة  منه 
االول،  ال�صباب  ايام  الرتكية  باللغة  ب�صلته 
وتعبريا عن تقديري له ان�صانا عفيفا وكاتبا 

نزيها.. 
على انه مل يرتدد حلظة ان يوجه ايّل بعيد 
يثثائثثه ر�صالة  الثثفثثه اىل  الثثكثثتثثاب مثثن  تثثالوتثثه 

�صحيفة  يف  يثثثومثثثذاك  نثث�ثثصثثرت  ا�ثثصثثافثثيثثة، 
اجثثتثثزئ منها  الثثثرباك  الثثقثثادر  لعبد  »الثثبثثلثثد« 
االدب  من  اعثثالم  »كتابك:  ال�صطور:  بع�ض 
و�صبابي.  �صباي  عهد  اىل  نقلني  الثثرتكثثي« 
عهد الدرا�صة االوىل. يوم كان »املال« يلقننا 
تعلمها  على  فنقبل  ال�صهلة  الرتكية  التعابري 
وحفظها يوم كانت هذه اللغة لغة التدري�ض، 
واول�صون،  »اي�صته،  الكلمات  اذكر  ومازلت 
ودميك، وجامن، وافندم« ونحوها التي كنا 
نلمع احاديثنا ونعدها من االناقة يف الكالم 
فخرا  يزيدنا  وكان  املخاطبة.  يف  والظرافة 
اننا كنا جنيد نطقها ونح�صن ا�صتعمالها يف 
مواقعها. ومازلت اىل يومي هذا اذا احتدم 
بي الغ�صب على احد قلت بغري �صعور »الله 
انني كنت من  واذكثثثر  ويثثر�ثثصثثون«.  بثثال  بيك 
العثمانية  اللغة  قواعد  اتقان  يف  املتقدمن 
»ازبثثثثر« ومازالت  املثثحثثفثثوظثثات  وفثثثن حثثفثثظ 
ذاكرتي ت�صعفني ببقايا ابيات او �صطور مما 

كنت احفظ . منها هذان البيتان: 
د�صت اعدادن �صووق �صو 

ايجه فاندرمز �صنى 
م�صتقيم اول ح�صرت الله 

وطاندرمز �صنى 
وهذا البيت: 

فكر حر، عرفان حر 
وجدان حر بر �صاعرم 
لتوفيق فكرت. وهذا ال�صطر » باق �صور بطا 
قلقده قاج �صريكك وار« من ق�صيدته »تاريخ 
الذي متثلت وامتثل به يف  ال�صطر  قدمي«.. 
ولعلك  عندنا.  اكرها  وما  كثرية.  منا�صبات 
تكمل يل البيت براوية �صطره االول او مبا 
وتو�صح  به  تتعلق  ابيات  او  بيت  من  قبله 

معناه..«. 
ويوم اتيح .. ان ي�صدر يل يف اواخثثر عام 
م�صطفى  الدكتور  عثثن  جديد  كتاب   1970
علي لقراءه توطئة البداء اراأي فيه وا�صدار 
له من موقف معروف  كان  ملا  عليه،.  احلكم 
�صبق من م�صطفى جواد.. وجدها �صانحة، 
مف�صلة  حتليلية  ر�صالة  اثثثرهثثا  على  فحرر 
»االديثثب«  جملة  يف  نثثرت  ال�صدد،  بهذا  ايّل 
اللبنانية، بكاملها حينذاك. وهذه مقتطفات 
على  لثثك  �ثثصثثكثثري  – بثثعثثد  »الي�صعني  مثثنثثهثثا: 
هديتك . اال ان اثني ما حتليت به من خلق 
رفيع هو الوفاء ملن كان لك ا�صتاذا ومر�صدا 
كل  اجلثثواب عن  لقلمك و�صخيا يف  ومقوما 
واالدبية  اللغوية  امل�صكالت  مثثن  �صاألت  مثثا 
جواد«  »م�صطفى  يف  فكتابك  وال�صخ�صية. 
بذكر  اطنبت  مهما  انثثك  لثثه..  وفائك  عنوان 
ا�ثثصثثتثثاذك ومثثهثثمثثا اطثثنثثب غثثثريك مثثن عثثاريف 
فلن  وفثث�ثثصثثلثثه  بعلمه  واملثث�ثثصثثيثثديثثن  مثثثزايثثثاه 
يل  فثثان  فيه.  راأيثثثي  تبدلوا  ان  ت�صتطيعوا 
ارائه  من  كثري  على  وقثثويف  كونه  رايثثا  فيه 
يف  معكم  يتفق  وغريها  واالدبثثيثثة  اللغوية 
اآخر. فم�صطفى  جانب ويخالفكم يف جانب 
العربية اىل حد  اللغة  الغالة يف  جواد، من 
اجلمود الذي تفاقه ارباب االقالم احلرة من 
الكتاب وال�صعراء. ولعل غلوه هذا ورثه من 
ابائه واجداده اكر من وراثته نظم ال�صعر 
اال وا�صطة  اللغة  ارى يف  وانا ال  من جده. 
للتعبري عما يجول يف النفو�ض ويحوك يف 
الفاظها ال  ال�صدر مع رعايا قواعدها وبنية 
املعجمات  نب�ض  امثثا  لذاتها.  مق�صودة  انها 
غريب  حو�صي  من  فيها  دفن  ما  ال�صتخراج 
وحماولة احيائه فال..؟ وي�صتطرد م�صطفى 
عثثلثثي قثثائثثال: »واغثثثثرب مثثا قثثثثراأت يف كتابك 
واعجبه هو زعم م�صطفى جواد انه اول من 
العراقي  االدب  اىل  ال�صعرية  الق�صة  ادخثثل 
املعا�صر. وال اكتمك التي كررت قراءة زعمه 

مرات التاكد من �صحته . 
يدعى انه نظم الق�صة ال�صعرية قبل الر�صايف 
وان ذلك كان عام 1915!! ليت �صعري كيف 
جروؤ عى هذا االدعاء وهو االديب املوؤرخ.! 

انه يعلم يقينا ان اول ديوان للر�صايف طبع 

الق�ص�صي!  بال�صعر  �صنة 1910 وهو حافل 
ماذا ترى ّ؟ اجاد هو يف قوله ام هازل..« 

الثقافة  وزارة  بداأت  ال�صبعينات  مطالع  يف 
واالعالم بطبع اجزاء ديوان الر�صايف هذا 
فعلى  علي..  م�صطفى  ون�صقه  حققه  الثثذي 
عنه  ن�صرت  منه  االول  اجلثثزء  �ثثصثثدور  اثثثر 
البغدادية، جاء  »التاآخي«  مقاال يف �صحيفة 
فيه: »امنا اختط اال�صتاذ م�صطفى علي يف 
ب�صكل  ق�صائده  وترتيب  الثثديثثوان  حتقيق 
�صحيح وحتديد تواريخها و�صرح ما غم�ض 
�صديدا  �صليما  نهجا  ومراميها  معانيها  من 
الثث�ثثصثثمثثري االدبثثثثي ويثثحثثقثثق نزاهة  يثثر�ثثصثثي 
وقد  نف�صه  للر�صايف  خدمة  ففيه  الق�صد: 
ظلم حيا وميتا. كذلك فيه م�صاهمة ايجابية 
من  كثري  على  الكا�صفة  االنثثوار  ت�صليط  يف 
عرب  لنا  تتك�صف  التي  واالحثثثداث  احلقائق 
بعد  اال  الر�صايف  ينظمها  مل  التي  الق�صائد 
واخذت  املعاناة  ومزقته  احلياة  عركته  ان 
منه ا�ثثصثثبثثاب الثثتثثحثثوط والثثتثثاأمثثل يف كثثل ما 
ماخذا  هنالك  ويتحقق  وهناك  هنا  يجري 
كبريا عميقا. وجاءت مبادرة وزارة الثقافة 

واالعالم تقييما لهذا كله..«. 
بايام  ذلثثك  بعد  علي  م�صطفى  زرت  حينما 
كنت انتظر بال�صرورة منه ان يعلق ب�صيء 
ولكنه   ، ن�صرت  ما  على  �صلبي  او  ايجابي 

فاجاأين: 
- لقد كان ثناوؤك على وزارة الثقافة واالعالم 

اكر من ثنائك على م�صطفى علي. 
فما ترددت ان او�صح: 

امنا جهودك م�صكورة ويف الوقت عينه اوال 
وزارة الثقافة واالعالم ملا ظهر الديوان اىل 

الوجود بهذا ال�صكل.. 
عنوانه  جديدا  كتابا  ن�صرت  املثثدة  تلك  بعد 
»مباحث يف االدب العربي املعا�صر« ت�صمن 
ذلك  علي  »م�صطفى  عثثن  م�صتفي�صا  ف�صال 
املثثتثثحثثرر« ومثثا ان عتمت ان  االديثثثب احلثثر 
حلقه  ايفاء  منه،  اخلا�صة  ن�صخته  اهديته 
العراقي  االدب  يف  لثثثدوره  وتقييما  عثثلثثّي، 
ملثثنثثزلثثتثثه يف نفو�ض  اعثثثثثزازا  ثثثم  املثثعثثا�ثثصثثر، 

االخرين من ادباء ومفكرين وغريهم. 
بلغة  كثثعثثادتثثه  يثثقثثول  ان  اال  مثثنثثه  كثثثان  فثثمثثا 

الربقيات: 
كتبت..  ما  يف  تعبت  انثثك  �صك  ال  ا�صكرك.. 

اثرت ال�صمت مقدرا.. 
ويف احدى زوراتثثي اىل دارتثثه باحلارثية، 
مقربة  على  اجللو�ض  بي  ا�صتقر  ان  وبعد 
بيننا،  التقليدية  الكلمات  وتوا�صلت  منه، 

طرحت عليه �صوؤاال: 
- مطالعاتي ا�صفرت عن ان هناك من الكتب 
بل�صفيا،  الثثر�ثثصثثايف  مثثن  يجعل  مثثن  الثثنثثقثثاد 
با�صتغالل بيته ال�صهري يف ق�صيدته »حكومة 

االنتداب«: 
لالنكليز مطامع ببالدكم 

ال تنتهي اال بان »تتبلئفوا« 
ذلك،  حقيقة  ا�صتو�صحك  ان  اال  يل  فلي�ض 
احلقن  عن  تزيغ  ال  ال�صاعر  راويثثة  ب�صفتك 

وكما عهدتك ثقة ال تنحرف عن االمانة.. 
فكر م�صطفى علي قليال ثم قال: 

بالعراق  املثقفن  بع�ض  دعا   1930 عام  يف 
�صاكر  وفثثائثثق  �صكوت  كثثامثثي  الفا�صية  اىل 
ومن اليهما- وهم من حزب العهد الذي الفه 
يومذاك نوري ال�صعيد – هنا نظم الر�صايف 
املعروفة،  الق�صيدة..  هذه  من  فقط  بيتن 
اولهما هذا البيت الذي قراأته والبيت الذي 

قبله وهو: 
يا قوم خلوا »الفا�صية« انها

يف ال�صائن فظاظة وتعجرف 
وعندما اطلعت على عادتي اجلارية، على 

هذهن البيتن لدى الر�صايف قلت له: 
- ملاذا ال تكملهما؟! 

قال الر�صايف – اهكذا؟! 
فلتكن 

ردد الر�صايف – فلتكن.. 

ق�صد  وال  بالن�ض:  علي  م�صطفى  اردف  ثم 
من  بالرغم  الق�صيدة«..  هذه  يف  للر�صايف 

هذا كله ، ت�صوقت اليه مت�صائال: 
كثثثان  فثثثهثثثل  كثثثثثثذا،  الثثثر�ثثثصثثثايف  يثثثكثثثن  مل  اذا 

ا�صرتاكيا؟!
فعجل يجب: 

حتت  ق�صيدة  لثثلثثر�ثثصثثايف  ان  اعثثثرف  الثثثذي 
اىل  فثثيثثهثثا  تثثثطثثثرق  الثثثعثثثمثثثال«  »اىل  عثثثنثثثوان 

اال�صرتاكية، كالذي يقول: 
يخت�ض  فيما  اال�صرتاكية  مذهب  احلق  امنا 

باالموال! 
مذهب قد نحا اليه ابو ذر 

قيدما يف غابر االجيال 
ووا�صل: 

- كذلك فان للر�صايف ق�صيدة اخرى �صماها 
العثماين،  العهد  يف  ونظمها  ال�صلطنة«  »اآل 
وبها  اال�صرتاكية،  نزعته  عربها  تتجلى  اذ 

يقول: 
تركوا ال�صعي والتك�صب يف الدنيا 

وعا�صوا على الرعية عاله 
يتجلى النعيم فيهم فتبكى 

اعن ال�صعي من نعيم البطالة 
ياأكلون اللباب من كد قوم 

اعوزتهم �صخينة من نخاله 
فكان االنام ي�صقون كدا 

كي تن�صال النعيم تلك ال�صاللة 
وكان االله قد خلق النا�ض 

ملحيا اآل ال�صالطن اآله.. 
يف  اخثثرى  �صعرية  ن�صو�ض  هناك  لي�ض  ثم 
مثل هذا املعنى.. ذلك ما يف علمي.. هنا لك 
ان ت�صتنتج او لغريك ان ي�صتنتج من هذا كله 
ما اذا كان الر�صايف من دعاة اال�صرتاكية ام 

ال؟! 
انتهاء طبع اجلزء اخلام�ض من ديوان  بعد 
الر�صايف عام 1977 مبدة مررت مب�صطفى 
القدمية، وعر�صا  ال�صداقة  لعهد  رعيا  علي، 
الدائرة  والثقافة  الفكر  ق�صايا  من  لبع�ض 

هنا وهناك.. 
اآتى يل بن�صخة  ان  كان اول �صيء فعله هو 

من الديوان وقال: 
بينما  االخثثثري..  اجلثثزء  ن�صختك من  هثثذه   -
من  والثثثثثاين  االول  اجلثثزءيثثن  ن�صخ  نثثفثثدت 
يعاد  ان  رجثثاء  وكلي  واال�ثثصثثواق،  املكتبات 
واعماما  الثثراحثثل،  لل�صاعر  اكثثرامثثا  طبعهما 

لفائدة االجيال االدبية. 
علقت على كالمه: 

كانت  اذا  االول،  اجلثثزء  من  ن�صخة  اريثثد   -
متوفرة .. حتقيقا لرغبة �صديق من االدباء 
يثثتثث�ثثصثثوق اليه  الثثعثثراقثثي  الثثقثثطثثر  يف خثثثارج 

بحرارة. 
اذا  مني  ت�صتعريها  ان  ولك  ن�صختي  هناك 

�صئت؟ 
مهداة منك ايل  ن�صخة من هذا اجلثثزء  لثثدّي 
للح�صول  ا�صعى  ولكن   1972/5/26 يف 
�صديقي،  اىل  بها  البعث  منه،  ن�صخة  على 

هذا الذي اود ان اوؤدي له خدمة م�صكنه. 
ن�صختي  اال  لثثثثدي  لثثيثث�ثثصثثت   ، املثثثعثثثت  كثثمثثا 

اخلا�صة.. 
على  من  مبا  علي،  م�صطفى  ايّل  اف�صى  ثم 

اح�صا�صه الباطني املتفجر. 
اجلزء  هذا  ل�صدور   .. جدا  مرتاح  االن  انا 
اخلثثامثث�ثثض وهثثثو االخثثثري مثثن الثثثديثثثوان كما 
تعرف، وقد كان �صغلي ال�صاغل يف الفوائت 
من  املك  ال  كله  هذا  بعد  واعوامي  ايام  من 
نف�صي �صيئا اال ان ارجي الثناء على جهود 
عثثبثثد احلثثمثثيثثد الثثثر�ثثثصثثثودي، ال�ثثصثثرافثثه على 
اثر  الديوان  اجزاء  معظم  جتارب  ت�صحيح 

الكارثة التي ا�صيبت بها عيناي.. 
كل  وثناء  ثثثنثثاءك..  ي�صتحق  الر�صودي  ان 
ولكن  الثثر�ثثصثثايف.  بثثثادب  ومعجب  من�صف 
األي�ض للر�صايف �صعر غري هذا الذي حتويه 

االجزاء اخلم�صة من ديوانه؟! 
يف  الر�صايف  يثثرد  مل  ا�صعار  هناك   .. بلى 
نقلتها  وقثثد  ديثثوانثثه..  يف  تن�صر  ان  حياته 
م�صادرها،  مثثن  م�صتقل  دفثثرت  اىل  بنف�صي 
عليها  الثثر�ثثصثثايف  اطثثلثثع  ان  اردت  وحثثثن 
انربى حمتدا بع�ض ال�صيء، وقائال باللهجة 

الدارجة: 
وهاي وين لكيتها..؟؟ 

�صمت م�صطفى علي برعة.. 
وتهيا يل املناخ النف�صي املالئم الن ابوح له 

ما يجول بتالفيف عقلي: 
اخ�صى ان تكون هذه اال�صعار، تلك التي عر 
وعن  عنها  واعلن   ، العبطة  حممود  عليها 

اهتمامه بن�صرها؟ 
ابت�صم م�صطفى علي ورد: 

ال ادري؟.. اال ان الذي ادريه ان عبد احلميد 
حممود  من  يحمل  يوما  جثثاءين  الر�صودي 
انها  ا�صا�ض  على  للر�صايف  ق�صيدة  العبطة 
احدى  الق�صيدة  فاذا  �صابقا،  من�صورة  غري 
مت  الذي  الديوان  من  الثالث  اجلزء  ق�صائد 

طبعه ون�صره. 
ترى اية ق�صيدة هذه؟ 

�ثثصثثقثثوط وزارة  يثثثثوم  االنثثثقثثثالب  قثث�ثثصثثيثثدة 
الها�صمي. 

التي  هذه  الر�صايف  ا�صعار  عن  وباملنا�صبة 
ملجرد  عليها،  االطثثالع  ميكن  فهل  تن�صر،  مل 

االطالع.. 
اياها..  اعطيتك  �صئت  واذا  �ثثصثثرور..  بكل 

لتنظر فيها، او تن�صرها م�صتقبال.. 
�صكرا كثريًا.. 

املخطوط  هذا  �صتجد  املقبلة،  زيارتك  ويف 
حا�صرًا.. 

يف م�صاء يوم االربعاء: التا�صع والع�صرين 
من اب 1979 زرت م�صطفى علي مبنا�صبة 
حلول عيد الفطر وكنت بال�صرورة اجهل ان 

هذه الزيارة كانت االخرية.. 
حديثة  على  تطل  البيت..  فناء  يف  جل�صنا 
لطيفة زاهرة .. ثم غاب م�صطفى علي برهة.. 
وعاد يحمل بيده ذلك الدفرت الذي �صجل فيه 
يف  املن�صورة  غري  الر�صايف  ا�صعار  بخطه 
ديوانه.. اذ قدمه ايّل برغبة وثقة.. اجنازا 
�صاحب  انثثه  مثبتا  علّي  قطعه  كثثرمي  لوعد 
ذلك  فتقبلت  الثث�ثثصثثحثثيثثح..  باملعنى  اخثثثالق 

بقبول رائح حري بالذكر الدائم.. 
اخري  �ثثصثثوؤال  الثثقثثاء  يف  تثثثرددت  واح�صبني 
ال�صدد..  هذا  يف  لت�صوي  بخلدي  دار  عليه 
القوية  عثثلثثي  م�صطفى  �صخ�صية  ان  بثثيثثد 
املحببة، جتعل املرء اجلال�ض قبالته يفي�ض 

وي�صيف.. ثم قلت: 
�صعر  هناك  كثثان  اذا  اعثثرف  ان  �صمحت  اذا 
خمطوط اآخر للر�صايف ال يحويه حتى هذا 

الدفرت اي�صا.. 
فيه  ملفا  الثثر�ثثصثثودي  احلميد  عبد  اعطيت 
املن�صورة  غري  ال�صعرية  املقطوعات  بع�ض 

اي�صا.. 
ثم جعلنا جتاذب حبال احلديث من كل طرف 

ويف كل لون.. 
عا�ض م�صطفى علي ثمانن عاما، فما راأيته 
عار�ض..  او  دار  مثثن  ي�صكو  مثثثا،  يثثثوم  يف 
يثثذكثثر يل: ان  لثثقثثيثثتثثه،  كثثلثثمثثا زرتثثثثه او  كثثثان 
الدموي  و�صغطه  جثثيثثدة،  الثثعثثامثثة  ح�صته 
م�صتف�صرا  انبائي  اىل  يتطلع  وانه  طبيعي، 
اعوامه  يف  لكنه  بثثا�ثثصثثتثثيثثاق..  وم�صتزيدا 
االخثثثثثرية، وبثثالثثتثثاكثثيثثد بثثعثثد اكثثمثثالثثه اعثثثداد 
ديوان الر�صايف بجميع اجزائه ا�صيب يف 
عينيه.. ذلك تقدير العزيز العليم، على نحو 
مل يقدر معه يف ما بعد ممار�صة اي نوع من 
الن�صاط.. وجعله يقبع بدارته، منكم�صا على 
ثم  وانثثطثثبثثاعثثاتثثه..  ذكثثريثثاتثثه  نف�صه. جمثثرتا 
وانا  وا�صدقاءه  احباءه  دوامثثا  م�صتقبال 
غري  واعثثثزاز..  ومثثودة  برحابة  احدهم، 
اخلروج  اراد  واذا  لل�صرورة،  اال  خارج 
ال�صبت:  اآخر.. يف �صبيحة  فمع  م�صطرا 
نه�ض   1980 عثثام  اذار  �صهر  من  الثثواحثثد 
م�صطفى علي من نومه بغتة، وهو متعب 
اهله  من  فطلب  حد،  اق�صى  اىل  م�صطرب 
ا�صتقدام الدكتور عبد الله اجلنابي فورا.. 
فاقدا وعيه  الطبيب وجده  ادركثثه  اذا  حتى 
يف  وهبوط  بجلطة..  م�صابا  واح�صا�صه.. 
القلب .. وعجز يف الكلى.. تعددت اال�صباب 
واملثثثثثوت واحثثثثثثدّ؟! فثث�ثثصثثرعثثان مثثثا نثثقثثلثثه اىل 
امليوؤو�ض  احلالة  هذه  على  امل�صت�صفى.ظل 

منها، ثالثة ايام.. 
ويف ظهرية يثثوم الثثثثثالثثثاء: الثثرابثثع مثثن اذا 

فارقنا فراقا ابديا.. 
كان احلزن على غيابه بن ا�صدقاءه وزمالئه 

على القرب والبعد عميقا �صديد الوطاأة.. 
اطيب  االلو�صي وانا  ا�صتاذنا جمال  قال يل 
من  ولدان  »ماتت زوجتي.. ومات  خاطره: 
على  حزنت  كما  عليهم  احثثزن  فلم  اوالدي. 
موت م�صطفى علي، هذا ال�صديق واالن�صان 

الذي عرفته منذ �صتن عاما...«. 
يف ذمة الله يا ابا عالء.. يا امثولة ال�صرف 

والوفاء.. 
مجلة صوت االتحاد 1984



هالل ناجي 
في الذاكرة

مصطفى علي وريادة الفكر 
االشتراكي في العراق 

جاء كارل مارك�ض اىل لندن مطرودا، كانت الدنيا �صيقة عليه،ومل ينقذ ا�صرته من املوت 
�صوى م�صاعدات �صديقه اجنلز، كان دخله الوحيد جنيها واحدا يف اال�صبوع يت�صلمه 
املتحف  مكتبة  اىل   يت�صلل   الدائنن،كان  حما�صرة  وبرغم  تريبيون،  �صحيفة  من 

الربيطاين،
والذي  املثثال«  »راأ�ثثض  عنوانه  �صيكون  الثثذي  ملوؤلفه  املثثواد  من  الهائلة  الكميات  يجمع 
ا�صتغرقت كتابته اكر من ثماين ع�صرة �صنة، اما اجنلز، فقد يئ�ض من اكمال الكتاب، 

وقال: »اليوم الذي تذهب فيه الن�صخة اخلطية اىل املطبعة، �صاغرق يف ال�صكر ».
اإىل هذا  النقود وجيوبه خاوية  قد كتب عن  اأحثثدًا قط  اأن  اأح�صب  ال  مارك�ض:«  يقول   
قرر  الذي  رافقت طالب احلقوق م�صطفى علي   �صمة  كانت  »، اجليوب اخلاوية  احلد 
منذ بدايته، اأن يكون نقي�صها مل�صرية اأبيه تاجر احلبوب، اأفاق على عامل يع�ض ع�صر 
التمرد، عامل قدمي بحاجة اىل معول للهدم، وكان املعول عنوانًا ل�صحيفة ا�صدرها عام 
الر�صايف الن يحييها   التطور وامل�صاواة والعدل دفعت   1930نهجت نهجا يدعو اىل 

بهذه االبيات 
حال جدار من تقاليدنا              دون الذي به نعتلثثثثثثثثثثثثثثثثي
فنحن نحتاج اإىل هدمه            والهدم يحتاج اإىل املعول

فيه  يت�صالح  العدل، واقع  فيه  ي�صود  كان م�صطفى علي واحدا من احلاملن مبجتمع   
اجلميع، بحث عنه يف الكتب فاهتدى اليه يف موؤلفات اال�صرتاكين االنكليز ويف خطب 
ب�صع  عنها  فكتب  بها  علي  التي فنت م�صطفى  برناد�صو   لوك�صمبورج وموؤلفات  روزا 
�صفحات » لقد   خدمت هذه املوؤلفات  ق�صايا ال�صعوب، ومطالبها امل�صروعة يف احلياة 
واال�صتقالل  والتقدم  البناء  اإىل  والدعوة  اال�صتغالل  وحماربة  وامل�صاواة  واحلرية 

والعي�ض الكرمي، فما احوجنا اليوم اىل امثال هوؤالء املفكرين!؟ ».
به وكانت  الفكر اال�صرتاكي ملت�صق  يف كتابات م�صطفى علي االوىل خط متا�ض مع 
قراءاته التنف�صل عن مفاهيم التقدم والتطور ويوؤكد »قراأت ال�صيء الكثري من الكتب 
فكر  عن  �صادر  النثثه  منها  مرتجم  هو  ما  وباالخ�ض  املادية  الفل�صفة  يف  تبحث  التي 

عميق» 
حترير  ويدير   جماعته،  حركات  ينظم  الن�صاط  بالغ  كان  علي،  م�صطفى  ذهب  اينما 
كان  ما  ب�صبب  كبريا  تاأثريًا  اأ�صدقائه  على  اثر  وقد  اجلماعة،  ت�صدرها  التي  ال�صحف 
الذي  الر�صايف  اىل  تاأثريه  وذهب  بها،   م�صهود  وبالغة  التاأثري  على  قدرة  من  ميلكه 

ا�صبح م�صطفى علي مالزما له كظله جامعا اأوراقه، قيمًاً على تراثه.
التحقيقات اجلنائية تقريرًا عن جمموعة من  انه �صاهد يف  يكتب املوؤرخ حنا بطاطو 
علي  وم�صطفى  �صدقي  بكر  وعثثوين  الرحال  وح�صن  ال�صيد  حممود  هم  املارك�صن 
وغريهم يجتمعون يف غرفة يف جامع احليدر خانه، واحلقيقة اأن هذا التقرير يوؤ�صر 

ظهور اأول حلقة من املارك�صن العراقين حاولت تاأ�صي�ض اول منظمة �صيوعية 
والفكرية  االجتماعية  املعارك  كل  باندفاع  دخل  حقيقيًا  تقدميًا  علي  م�صطفى  عا�ض 
وال�صيا�صية بن الرجعية والتقدمية منذ ت�صكيل احلكم الوطني امللكي، فكان مع ال�صعب 
يف  احلجاب  �صد  ال�صفور  مع  وقثثف  وبعدها  الربيطاين  اال�صتعمار  �صد  معركته  يف 

الثالثينيات وفيه يقول ال�صاعر املال عبود الكرخي وكان من ان�صار احلجاب::
وين ليب�صر )م�صطفى(                املاي باجلره �صفثثثثثثثثثثثثه
ب�صراك �صارت واقعثثثثه                عم ال�صفور، ال�صر طفى

يف مذكرات الكتبي الراحل قا�صم حممد الرجب حديث عن كتاب را�ض املال حيث يقول 
�صاحب مكتبة املثنى » يف اخلم�صينيات وبعد ثورة 14 متوز زاد االقبال على �صراء 
الكتب مبيعا وقد عمدت اىل جتليده  اكر   « املال  »را�ض  ال�صيوعية وكان كتاب  الكتب 
وتذهيبه فكان اول كتاب يف العراق يجلد بهذه الطريقة التي ا�صتهوت عددا من وزراء 
حكومة الثورة الذين �صارعوا القتناء ن�صخ منه  وكان منهم اإبراهيم كبة ونزيهة الدليمي 

و�صديقي وزير العدل م�صطفى علي ».
يكتب لينن يف مديح را�ض املال قائال »  راأ�ض املال هو عمل فذ، ن�صيج وحده، بكل ما 

للكلمة من معنى، فلي�ض ثمة ما ي�صبهه ولو من بعيد، ال قبله وال بعده ».

علي حسين 


