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حسين الرحال في مذكرات
سانحة امين زكي

حسين الرحال

من زمن التوهج

من زمن التوهج

الرحال والدفاع عن قضايا المرأة
ش��كل حس�ين الرحال ،الذي اصبح يف العرشينيات طالبا يف مدرسة الحقوق يف بغداد ،يف
العام  1924ما كان بالفعل اول حلقة دراس��ية «ماركس��ية»يف الع��راق ،او انه بث – باالحرى-
اول العنارص املاركس��ية يف تفكري جامعة ادبية ال رس��مية كانت موج��ودة قبل ذلك التاريخ.
ورمبا مل يكن ملعظم الشباب الذين كانوا يختلون يومها بالرحال يف مناقشات مغلقة
يف غرفة داخلية من مسجد الحيدر خانة يف بغداد (وهو مسجد اشتهر يف تاريخ بغداد كمكان
للقاء ثوريي العرشينيات) ان يعرفوا انفس��هم بكونهم «ماركس��يون» ،ولو سئلوا لقالوا انهم
جامعة همها دراس��ة «افكار جديدة» .وكان الرجال يش�ير اليهم ،ببس��اطة ،بقوله «جامعتي».
ولك��ن القاء نظرة خاطفة عىل الجريدة الناطقة باس��مهم« ،الصحيفة» ،التي ظهرت يف -1924
 ،1925ثم لفرتة قصرية يف العام  ،1927كانت تكفي لكشف توجههم املاركيس الواضح.
ح��������ن��������ا ب�����ط�����اط�����و

م�صطفى علي من حلقة ح�سني الرحال
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وكان من بني االع�ض ��اء اال�سا�س ��يني يف اجلماعة
حممد �س ��ليم فت ��اح ،طال ��ب الطب ابن امل�س� ��ؤول
ال�سابق يف احلكومية العثمانية و�صهر الرحال،
وم�صطفى علي ،وه ��و معلم مدر�سة وابن جنار،
والرجل الذي ا�صبح يف عهد اجلرنال عبد الكرمي
قا�سم وزير ًا للعدل ،وعبد الله جدوع املوظف يف
ادارة الربي ��د والربق وابن متعهد ثياب ،وعوين
بكر �صدقي ،وهو معلم – �صحايف وابن م�س�ؤول
�صغ�ي�ر ا�صبح يف اواخ ��ر اخلم�سيني ��ات رئي�س
حترير «�ص ��وت االحرار»ذات امليول ال�ش ��يوعية،
وحمم ��ود احم ��د ال�س ��يد ،الذي كان اب ��رز من يف
ااجلماعة بفارق كبري.
وااملع ��روف اليوم عن ال�س ��يد ()1937 – 1903
ه ��و ان ��ه اول روائي الع ��راق ،ولكن م ��ا اليعرفه
اال القالئ ��ل ه ��و ان «االف ��كار اجلديدة» ل�ص ��ديقه

الرح ��ال ا�س ��همت يف ايق ��اظ مواهب ��ه االدبي ��ة
الكامنن ��ة .والب ��د لن ��ا من اال�ش ��ارة ف ��ورا اىل ان
ه ��ذه املواه ��ب مل تكن ذات �ش� ��أن كب�ي�ر ،بل ومن
امل�شكوك فيه امكانية اعتبار روايته «جالل خالد»
او ق�ص�صه الق�ص�ي�رة اعماال فنية .ومع ذلك ،فقد
جنح ال�س ��يد – وعن غري وع ��ي اىل حد ما – يف
ر�سم ال�صعوبات واحلرية التي كان يعانيها ابناء
جيله ويف ا�ض ��افة �شيء ما اىل معرفة العراقيني
بانف�سهم.
وبالرغ ��م م ��ن ان ال�س ��يد والرح ��ال ا�ش�ت�ركا يف
تعاط ��ف متب ��ادل فانهم ��ا كان ��ا يختلف ��ان اىل حد
مذه ��ل يف اخللفي ��ة والطبع .فقد ولد ال�س ��يد من
�أب عرب ��ي وام هندي ��ة – افغاني ��ة يف ا�س ��رة من
«العلماء»و»اال�س ��ياد» .وكان وال ��ده – لعق ��ود –
ام ��ام جام ��ع احليدرخان ��ة .وكما ه ��و متوقع يف

ه ��ذه االح ��وال فقد ل ��ون الدي ��ن ن�ش� ��أته املبكرة.
ولكنه – على العموم – وقع حتت ت�أثري علماين
�ض ��عيف يف اثناء وج ��وده يف املدر�س ��ة الرتكية
االبتدائي ��ة يف بغ ��داد .وا�س ��تمر هذا با�س ��تمرار
درا�س ��ته الر�س ��مية .ولكن ��ه كان قارئ� � ًا �ش ��ره ًا
بطبعه ،وكان يلتهم الكتب وال�ص ��حف املن�شورة
خ�صو�ص ��ا يف م�ص ��ر والت ��ي ب ��د�أت تتدف ��ق على
العراق يف اعقاب احل ��رب العاملية االوىل .وكان
لرحل ��ة ق ��ام به ��ا اىل الهن ��د ع ��ام  1919ان تفتح
امامه افاق� � ًا جديدة ومرثية ،ولك ��ن افقه الذهني
بق ��ي اكرث حمدودية من اف ��ق رفيقه الرحال ،ومل
تك ��ن معرفت ��ه وا�س ��عة ،بالرغم من ان ��ه كان اكرث
ح�سا�س ��ية واغنى خياال واكرث تاثريا بال�ض ��مري
االجتماع ��ي .وكذلك ،فقد كان ��ت معاجلة الرحال
ل�ش� ��ؤون احلي ��اة اكرث ه ��دوء ًا واك�ث�ر توريا من

معاجلة ال�س ��يد ،ال ��ذي كان اكرث انق ��ادا وتهور ًا.
ومل يك ��ن ال�س ��يد بق ��درة الرح ��ال يف التعام ��ل
م ��ع االف ��كار النظري ��ة او املجردة ،او با�س ��تعداد
لتبني م�ض ��امينها املنطقية .كما انه كان ي�ست�سلم
ب�سهولة للنوعية اجلمالية للكلمات اكرث مما يفعل
بالن�سبة اىل حمتواها الفكري .وكان الت�صافه بـ
«ال�ش ��يوعية»– ان جاز لنا ا�س ��تعمال التعبري يف
و�ص ��ف اف ��كاره ال�ض ��بابية غري امل�ص ��قولة وغري
املن�ض ��بطة – عب ��ارة عن عاطفة اك�ث�ر من قناعة.
وتعاط ��ف ال�س ��يد مع «ال�ش ��يوعية»النه حت�س ���س
متاعب اجلماهري العراقية الكربى املهملة ور�أى
يف «ال�ش ��يوعية»تبديدا للعتمة التي تعي�شها هذه
اجلماهري .واذا ما اريد تعريف �ش ��خ�ص ال�س ��يد
قيل عنه انه «عاطفي»او «�شيوعي رومان�سي».
وم ��ن ناحية اخ ��رى ،ف ��ان اجن ��ذاب الرحال اىل

ال�ش ��يوعية ،او باالح ��رى اىل املارك�س ��ية ،م ��ن
الن ��وع الفكري ،وقد �س ��جر من ��ذ اللحظة االوىل
بديناميكية معاجلاتها الفكرية.
وع�ب�رت اجلماع ��ة «املارك�س ��ية»اجلديدة ع ��ن
تبلوره ��ا ،اول م ��ا فعل ��ت ،عندم ��ا ب ��د�أت بن�ش ��ر
جري ��دة «ال�ص ��حيفة» بدءا م ��ن  28كانون االول
(دي�س ��مرب)  .1924وكانت اجلري ��دة جديدة يف
نوعه ��ا ،واالوىل نوعيا يف عراق الع�ش ��رينيات.
وخالفا لل�ص ��حف العراقية االخرى مل ت�س ��ع هذه
اىل ك�س ��ب الرزق ب ��ل اىل تغيري النا�س .ومل يكن
همها االخبار بذاتها او انباء الفنانني ،بل االفكار.
وركزت ال�صحيفة على امل�شكالت االجتماعية ومل
تتعامل اال هام�ش ��يا مع املو�ض ��وعات ال�سيا�سية.
ومل ت�ت�ردد اجلريدة ،يف ف�ت�رة كان التعبري فيها
ع ��ن ال ��ر�أي م�ش ��حونا باملخاط ��ر ،يف مهاجم ��ة
املعتقدات واالحكام امل�س ��بقة املت�أ�صلة يف قلوب
النا� ��س .واعط ��ت ه ��ذه االم ��ور ،كله ��ا ،جري ��دة
«ال�ص ��حافة» طابع ��ا خا�ص ��ا به ��ا ،و�س ��جلت فتح
منظورات جديدة يف احلياة الذهنية للعراق.
وتنقل جريدة «ال�صحيفة» الينا العديد من االنباء
ع ��ن اجلماع ��ة اجلدي ��دة ،واولها انه يت�ض ��ح من
�صفحاتها ان اجلماعة مل تتخل ابدا عن افكارها.
وبكلم ��ات اخ ��رى ،فانه ��ا ب�ش ��رت –بب�س ��اطة –
باف ��كار ومل تهتم بالعم ��ل ال�سيا�س ��ي .واكرث من
هذا ،ف ��ان افكارها كانت عالية امل�س ��توى اىل حد
جعله ��ا تتفل ��ت م ��ن قب�ض ��ة اجلماه�ي�ر العراقية.
ث ��م ،وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ان تب�ش�ي�ر اع�ض ��ائها
بـ»املارك�س ��ية»كان وا�ض ��حا فان ه ��ذه الكلمات مل
ت ��رد ،ول ��و م ��رة واح ��دة ،يف كتاباتهم ،م ��ع انهم
اعلن ��وا �ص ��راحة ان «املادي ��ة التاريخية»ت�ش ��كل
«التف�سري االف�ضل»لعملية التاريخ .وهذا ما خدع
ال�ش ��رطة اليقظة وقليلة املعرفة يف الوقت نف�سه.
والبد من اال�ضافة هنا ان معرفة اع�ضاء اجلماعة
انف�س ��هم باملارك�س ��ية كان ��ت �ض ��حلة اىل ح ��د ما.
ووا�ضح انهم مل يكونوا اكرث من مبتدئني.
وكان ��ت معظ ��م مفاهيمه ��م م�أخ ��وذة م ��ن جمل ��ة
«ال�ش ��هرية العمالية»وع ��ن مق ��االت كان الرح ��ال
يرتجمها عن �ص ��حيفة «اومانيتيه»الناطقة با�سم
احلزب ال�شيوعي الفرن�سي.
وتك�شف «ال�صحيفة» بو�ضوح عن امر �آخر ،وهو
ان ��ه مل يك ��ن ل ��دى كتابه ��ا برنامج حم ��دد ،وعلى
العموم ،فانه ميكن تلخي� ��ص كل ما كتبوا بفكرة
واح ��دة م�س ��يطرة ،اال وه ��ي �ض ��رورة االطاحة
ب�س ��لطة التقاليد .ويف البداي ��ة ،مل يهاجم ه�ؤالء
الكتاب التقاليد بكل حقولها ،بل انهم ركزوا على

ت�أثريها على حياة العائلة ودافعوا
عن حترير امل ��ر�أة العراقية م ��ن اغاللها القدمية.
ولكنه ��م ،مبهاجمته ��م التقالي ��د يف ه ��ذا املي ��دان
الوحيد ،وجدوا انف�س ��هم يواجهون قوة تخرتق
كل امليادي ��ن املختلف ��ة وتقي ��م التما�س ��ك يف بنية
التقالي ��د ال�ض ��خمة بامرها .ومل تك ��ن هذه القوة
غري الدين اال�س�ل�امي .ولكن ه ��ذا مل يرهبهم ،بل
انهم ت�س ��اءلوا يف ا�س�س اال�سالم نف�سه من خالل
تف�سريهم لكل االديان مبنطق طبيعي .وكان هذا
اكرث مما ميكن للر�أي العام التقليدي ان يتحمله،
وكان ان اغلقت «ال�صحافة».
ومل يك ��ن الرحال ورفاق ��ه روادا يف دعوتهم اىل
حتري ��ر امل ��راة العراقي ��ة ،بل كان ال�ش ��اعر جميل
�ص ��دقي الزهاوي اول من اطلق الدعوة .ولكنهم
كان ��وا من جعل حرك ��ة حترير املر�أة ت�أخذ �ش ��كل
احلملة ،اذ متت عقلن ��ة الفكرة وتقدميها كمطلب
من مطال ��ب العملية التاريخية .وما من �ش ��ك يف
ان توقي ��ت ه ��ذه احلمل ��ة ق ��د ت�أث ��ر باالجن ��ازات
الن�س ��ائية املعا�ص ��رة يف م�ص ��ر وتركي ��ا .ولك ��ن
املث�ي�ر لالهتمام هو العقلن ��ة التي وظفت اىل حد
ما يف تقدمي اول حالة ال�ستعمال الفكر املارك�سي
يف الع ��راق ،وان مل تك ��ن تلك اول ا�ش ��ارة لت�أييد
البل�ش ��فية ،اذ كان الزه ��اوي ق ��د �س ��بق الرح ��ال
اىل ه ��ذا اي�ض ��ا .وكان الزهاوي قد حي ��ا الثورة
البل�ش ��فية يف كانون الثاين (يناير)  ،1921ويف
ق�صيدة عنوانها «احلياة واملوت» قال فيها:
ايها الفقراء ال تي�أ�سوا من احلياة ،ايها الفقراء
رفع ��ت اخريا ف ��وق رابية اله ��دى راية بل�ش ��فية
حمراء
ولكن االزهاوي كان مغرما يومها بقول اال�ش ��ياء
املذهلة اخلارجة عن املعتاد ،ومل يكن ي�ؤخذ دوما
على حممل اجلد.
وتط ��ور مو�ض ��وع حري ��ة امل ��ر�أة ال ��ذي طرحت ��ه
اجلماعة اجلديدة بال�شكل التايل :فتح املو�ضوع
مبق ��ال كتبه الرح ��ال حتت عن ��وان «احلتمية يف
املجتم ��ع» ،اعلن فيه ان ال وجود لنظام اجتماعي
«طبيع ��ي» او «خالد» .بل على العك�س من ذلك فان

كل امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة
هي م�ؤ�س�س ��ات انتقالية بطبيعتها .وو�ضع املر�أة
يخ�ض ��ع له ��ذا «القانون العام» .وا�ض ��اف الرحال
قائ ًال ان العائلة العربية ،بو�ض ��عها الراهن ،جزء
م ��ن بقايا ايام «االقطاع» .وا�س ��تناد ًا اىل ذلك فان
احل ��رمي واحلجاب هم ��ا من ب�ص ��مات اخالقيات
«االقط ��اع» .ومل تتمك ��ن االر�س ��تقراطية من بناء
«دور احل ��رمي وزج هذه االعداد من الن�س ��اء فيها
اال ع ��ن طريق ا�س ��تغالل جه ��د النا� ��س» .وانتهى
الرحال اىل القول ان احلرمي واحلجاب مل يكونا
معروف�ي�ن يف حي ��اة «الطبق ��ة ال�ش ��عبية» – ب�ي�ن
الفالح�ي�ن العامل�ي�ن – «و�س ��يختفيان كليا عندما
تقيم الطبقة ال�ش ��عبية �س ��يادتها» .وكان ما �سعى
الرح ��ال اليه هو انه يدعون ��ه اىل الغاء احلجاب
واىل م�س ��اواة املر�أة بالرجل امنا كان ي�س ��هم يف
ر�سم التاريخ.
وهك ��ذا دخلت «املارك�س ��ية»اىل عق ��ول العراقيني
ب�ش ��كل غ�ي�ر معلن وغ�ي�ر ملحوظ مرتدي ��ة ثياب
حترر املراة.
يف البداي ��ة ،كان التقليدي ��ون الذي ��ن اتخذوا من
�ص ��حيفة «البدائ ��ع» ناطق ��ة بل�س ��انهم ميالني اىل
ال�س ��خرية من ه ��ذه الدع ��وة «االنثوية»اجلديدة
على انها من �ص ��نع «الفتيات البغداديات»اللواتي
ادخل ��ت بج ��ر�أة اراءه ��ن غ�ي�ر املن�ش ��ورة عل ��ى
ال�شيوخ واالفا�ض ��ل .وعلى العموم ،فانه �سرعان
ما ن ��زل بع�ض التقليدي�ي�ن اىل م�س ��توى النقا�ش
مع جماع ��ة الرحال .وقال ه� ��ؤالء انهم اليفهمون
مل ��اذا بداف ��ع «االنثوي ��ون» ع ��ن حترير امل ��راة اذا
كان التغي�ي�ر «حتمي ��ا» كم ��ا يدع ��ون .وكان ذن ��ب
ه�ؤالء يف تناق�ضهم .ورد «االنثويون» بالقول ان
معار�ض ��يهم ال ي�س ��تطيعون التمييز بني احلتمية
والقدرية ،وا�ض ��افوا انه ا�ستنادا اىل علم النف�س
احلدي ��ث الذي تنغر�س جذوره يف فل�س ��فة القرن
التا�سع ع�ش ��ر – التي ولدت احلتمية االقت�صادية
– فان االن�سان قد «يريد»ا�شياء معينة ،ولكن �شكل
ه ��ذه االرادة يتح ��دد من خ�ل�ال تاث�ي�رات البيئة.

وعموما ،فانه بخ�ض ��وع االن�سان لهذه الت�أثريات
تت�ش ��كل يف ذهنه افكار جديدة يتابع ا�ستخدامها
ب�شكل هادف الحداث تغيري يف بيئته.
وبقدر ما كان اال�س�ل�ام وال�ش ��ريعة يقران الو�ضع
االجتماعي للم ��راة ،فانه مل يك ��ن للرحال ورفاقه
– با�ص ��رارهم عل ��ى افكاره ��م – اال ان يجلبوا
النف�س ��هم تهم ��ة تخريب الدي ��ن واالخ�ل�اق .ورد
ه� ��ؤالء بقوله ��م ان هدفه ��م الأوحد ه ��و «اجتثاث
م ��ا زرع ��ه التقليدي ��ون يف اذه ��ان ابناء ال�ش ��عب
لكي يتمكنوا من تنمي ��ة وعي اجتماعي متكايفء
مع و�ض ��عهم الراهن ومين ��ع اعداءهم من احتكار
القان ��ون والف�ض ��يلة بع ��د ان احتك ��روا ال�ث�روة
والهيبة وال�شرف.
وانكر الرحال وجماعته كذلك �ص�ل�احية ال�شريعة
و�ص ��لتها باملو�ض ��وع عل ��ى ا�س ��ا�س ان مبادئه ��ا
«�ص ��يغت من اجل جمتمع كان موج ��ودا قبل الف
�س ��نة ونيف» .وقالوا انه بال�شريعة او من دونها،
فان ��ه الب ��د للتغي�ي�ر ان يح�ص ��ل اذا كان ��ت هنالك
حاجة اجتماعية واقت�صادية ملحة اليه.
ويب ��دوا ان الرح ��ال وجماعته كان ��وا يقللون من
اهمية خ�ص ��ومهم عندما ذهب ��وا اىل ابعد من ذلك
باعالنه ��م ان «الع�ص ��ر ال ��ذي كان النا�س ي�ؤمنون
في ��ه بالتوجي ��ه االله ��ي الح ��داث الطبيع ��ة ق ��د
وىل» ،وان «لي� ��س الدين هو ال ��ذي يحرك احلياة
االجتماعية ب ��ل ان احلي ��اة االجتماعية هي التي
حترك الدي ��ن» .وبكلمات اخرى ،فانهم �ص ��رحوا
بانهم �صاروا اليعرتفون اال باالو�ضاع االن�سانية
وال ��ردود االن�س ��انية .واثارت جر�أته ��م املتزايدة
حن ��ق التقليديني الذين مل يت�أخروا يف التك�ش�ي�ر
عن انيابهم.
و�س ��رعان ما وج ��دت جماع ��ة الرحال ال�ص ��غرية
نف�س ��ها حماط ��ة بهيج ��ان ناج ��م ع ��ن امل ��رارة
واالمتعا� ��ض ،و�ص ��ارت خطب اي ��ام اجلمعة يف
امل�س ��اجد ت�ص ��ليهم ن ��ارا حامي ��ة .وا�س ��تنكرتهم
امل�ض ��ابط اجلماعي ��ة على ا�س ��ا�س كونه ��م مرتعا
للكفر واالحلاد .وا�سكت �صوت اجلماعة ،ولكنها
عادت ف�سجلت نقطة حل�سابها.
والواق ��ع ان اجلماع ��ة مل تخ�ض ��ع .وجرى تذكري
بغداد بذلك بعودة «ال�صحافة» ااىل الظهور لفرتة
ق�ص�ي�رة بع ��د ذل ��ك ب�س ��نتني (يف الع ��ام .)1927
وقال ��ت افتتاحيتها بلهجة االنت�ص ��ار« :عدنا! ومل
نلفظ نف�سنا االخري كما ت�صوروا».

عن كتاب ((العراق ،الطبقات االجتماعية
واحلركات الثورية))
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يعد حسني الرحال ،رائد الفكر املاركيس يف العراق ،لجهوده يف انشاء اول خلية ماركسية ضمت
محمود احمد السيد ومحمد فاضل البيايت وعوين بكر صدقي ومصطفى عيل ومحمد سليم فتاح
وعبد الله جدوع .وقبل التعرف عىل افكار هذه الجامعة ونشاطها ،البد من اعطاء فكرة عن خلفيتها
االجتامعية وكيفية تشكيل تلك الخلية.
ان مؤسس الخلية ومحورها الفعال هو حسني عيل صائب الرحال ،املولود يف بغداد عام
،1903وهو ابن عائلة متوسطة الحال ،والده كان ضابط ًا يف الجيش العثامين.وعىل الرغم من مشاغله
كان حريصا عىل اكامل تعليمه .فأدخله يف املدرسة السلطانية يف بغداد .وكان ابرزمعلميه معلم
التاريخ”ارسني كيدور”وذلك عام  .1914ويشري”حنا بطاطو”اىل ان لكيدور التأثري الكبري يف نرش
املاركسية يف العراق من خالل تأثريه يف حسني الرحال الذي قام فيام بعد
بتشكيل اول خلية ماركسية يف العراق.
د .مؤيد شاكر الطائي
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وحقيقة االمر انه ومن خالل االطالع على خمتلف
امل�ص ��ادر مل جند اث ��ر ًا لكيدور يف تطوير ون�ش ��ر
الفكر املارك�سي يف العراق .وان ت�أثري كيدور يف
الرحال كان �ض ��عيف ًا فان االخ�ي�ر كان عمره ()11
�سنة عندما كان طالب ًا لدى كيدور ،وهذا العمر قد
يت�سنى فيه للرحال تلقي بع�ض االفكار من كيدور
مبا ينا�س ��ب عمره،لكن لي�س بال�شكل الذي ر�سمه
بطاطو ،من ان م�ستقبل احلركة ال�شيوعية والفكر
املارك�سي يف العراق تطور ب�سبب هذا الت�أثري.
كانت نقطة التحول يف حياة ح�سني الرحال ،تقدم
وال ��ده يف القي ��ادة العلي ��ا للمدفعي ��ة يف اجلي�ش
العثم ��اين ،وايفاده يف بعثة ع�س ��كرية اىل املانيا
الت ��ي بهرته كثري ًا ،ف�س ��عى اىل ار�س ��ال ولده يف
بعثة حكومية للدرا�سة فيها.وقد حتقق له ما اراد
بفعل مكانته الع�س ��كرية ،فا�ص ��بح ح�سني الرحال
ع ��ام  1916طالب ًا يف احدى ثانويات برلني،حيث
تع ��رف على ال�ش ��باب االمل ��ان وافكاره ��م .وكانت
املاني ��ا انذاك مت ��ر مبرحل ��ة ثورية بع ��د الهزمية
يف احل ��رب العاملي ��ة االوىل وت�ش ��يع فيها االفكار
اال�ش�ت�راكية ،واندلع ��ت ثورة”ال�س ��بارتاكيني
ال�ش ��يوعيني”عام  .1918وا�ص ��بحت مع ��ارك
الثورة يف برلني جتري قريبا من �س ��كنه ،ف�س ��مع
وق ��ر�أ بيانات ومطبوع ��ات قادة الث ��ورة وتعرف
على افكارهم املارك�سية.وقر�أ اي�ضا اجلريدة
الربلينية”برليرنتاك ��ه فالك”وكرا�س
بعنوان”حكوم ��ة ال�س ��وفيات يف
هنغاريا”.وب�س ��بب ا�ض ��طرابات
االو�ض ��اع ول�ص ��عوبة التحويل
اخلارج ��ي لتغطي ��ة نفق ��ات
الدرا�سة ،ترك درا�سته يف املانيا
وع ��اد اىل الع ��راق يف نهاي ��ة عام
.1919
مل يب ��ق ح�س�ي�ن الرح ��ال طوي�ل�ا
يف الع ��راق ،اذ �س ��افر اىل الهن ��د
ع ��ام  ،1921وام�ض ��ى فيه ��ا عام
والتق ��ى هناك ب�ص ��حفي هندي
ث ��وري �س ��اعده عل ��ى معرف ��ة
املزيد من االفكار املارك�سية،
وتعلم يف الهند اي�ضا اللغة
االنكليزي ��ة ،الت ��ي مكنت ��ه
بع ��د عودت ��ه اىل الع ��راق

عام  1922من قراءة الكتب واملجالت االنكليزية
الت ��ي كان يح�ص ��ل عليه ��ا م ��ن املكتبة الع�ص ��رية
ومكتب ��ة مكنزي.فق ��ر�أ جملة”الليربمونثل ��ي
الربيطانية”،وكان ي�ص ��درها ال�ش ��يوعي الهندي
اال�ص ��ل”بامل وات” .وكان يتاب ��ع اي�ض ��ا املجل ��ة
ال�ش ��يوعية الرتكية”ر�س ��م بي اي” ،وعكف على
درا�س ��ة كت ��اب كارل مارك� ��س املعروف”ر�أ� ��س
املال”ال ��ذي ح�ص ��ل علي ��ه مب�س ��اعدة مكن ��زي.
ويف نهاي ��ات ع ��ام  1922التح ��ق الرح ��ال بكلية
احلقوق.
اما ال�ش ��خ�ص الث ��اين من اجلماع ��ة ،فهو حممود
احم ��د ال�س ��يد ،املول ��ود يف بغداد ع ��ام  1903يف
حملة باب ال�شيخ.وهوابن رجل دين وامام جامع
احليدرخان ��ه .تربى ون�ش� ��أ كما اراد والده ن�ش� ��أة
ديني ��ة ،فدر� ��س يف املدر�س ��ة الرتكي ��ة االبتدائية
يف بغ ��داد ،وبع ��د االحت�ل�ال الربيط ��اين للعراق
زار الهند وق�ض ��ى فيها بع� ��ض الوقت .ورجع اىل
العراق عام ،1920وكتب مقاالت عدة يف �صحف
حملي ��ة مثل”االوق ��ات الب�صرية”و”امل�ش ��رق”،
تطرق فيها اىل موا�ض ��يع تخ�ص الدين واالخالق
واملجتم ��ع والدع ��وة اىل العل ��م وامل�س ��اواة
وموا�ض ��يع اخ ��رى دل ��ت جميعه ��ا عل ��ى اخال�ص
وتدين وتقوى ،اذ كان ��ت االجواء الدينية التزال
م�سيطرة عليه.
كان ��ت نقط ��ة التحول الك�ب�رى يف حي ��اة حممود
احم ��د ال�س ��يد ،رجوع ��ه من الهن ��د وتعرف ��ه على
ح�س�ي�ن الرحال ،بعد ان تعرف على م�صطفى علي
وع ��وين بك ��ر �ص ��دقي ،اذ ان تعرفه عل ��ى الرحال
كان ��ت ل ��ه اهمي ��ة كب�ي�رة يف تفك�ي�ره وعقيدت ��ه
واهتمامه ،اذ ت�أثر كثريا ب�أفكار الرحال ،وبت�أثري
من الرحال ان�ص ��رف ال�س ��يد اىل كتابة الق�ص ���ص
ذات الطابع االجتماعي اال�ش�ت�راكي ،وبذلك قلب
فكر حممود احمد ال�س ��يد ر�أ�س ��ا على عقب ،وهذا
م ��ا برز يف ق�ص�ص ��ه الت ��ي كتبها بع ��د تعرفه على
الرحال.
اما بقية افراد اجلماعة التي تعرف عليها الرحال
بعد تعرفه على ال�س ��يد،فهم فا�ضل حممد البياتي
وهو من عائلة غنية اذ كان ابوه بكبا�ش ��ي(مقدم)
يف اجلي� ��ش العثم ��اين .وع ��وين بك ��ر �ص ��دقي
املدر�س يف املدر�س ��ة احليدري ��ة يف بغداد ،وكان
ذا مي ��ول �ص ��حفية وابن موظف �ص ��غري وا�س ��هم
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حس��ين الرحال والحلقات االولى
للماركسيين فـي بغـــــــداد
م ��ع حمم ��ود احمد ال�س ��يد ع ��ام  1922يف ت�أليف
كتاب”ال�س ��هام املتقابل ��ة” ،وم�ص ��طفى عل ��ي
وهومعلم ابن جنار ،وحممد �س ��ليم فتاح� ،ص ��هر
ح�س�ي�ن الرحال ،كان طالب ًا يف كلي ��ة الطب ،وهو
ابن م�س�ؤول �سابق يف احلكومة العثمانية ،وعبد
الله جدوع ،موظف يف ادارة الربيد والربق وهو
ابن خياط.
ترك ��ت �شخ�ص ��ية الرح ��ال اث ��ر ًا كب�ي�ر ًا يف ه ��ذه
اجلماع ��ة ،مل ��ا كان يتمت ��ع به م ��ن ثقافة وا�س ��عة.
وبه ��ذا التع ��ارف تكونت اول خلية مارك�س ��ية يف
العراق عام .1922
كانت اخللية وب�سبب عدم امكانيتها يف احل�صول
خا�ص به ��ا لغر�ض االجتم ��اع واللقاء
على م ��كان ٍ
جتتم ��ع يف اح ��دى غ ��رف جام ��ع احليدرخان ��ه
الت ��ي ح�ص ��لوا عليه ��ا بو�س ��اطة وال ��د حمم ��ود
احم ��د ال�س ��يد .وق ��د اطلق ��وا علىغرفته ��م ه ��ذه
ا�سم”ال�ص ��ومعة” ،وكان ح�س�ي�ن الرحال ي�ش�ي�ر
ملجموعت ��ه ب�أ�س ��م»جماعتي» ،وح�ي�ن ت�س� ��أل ع ��ن
عمله ��ا جتي ��ب”ان همنا درا�س ��ة اف ��كار جديدة”.
وكان ��ت تتخ ��ذ لها اي�ض ��ا مكان� � ًا ب ��ارز ًا يف مقهى
النقيب يف حمل ��ة قنربعلي(و�س ��ط بغداد) ،ويف
مقاه ��ي الب ��اب ال�ش ��رقي .وكان ��وا يعرف ��ون بني
ال�شباب ب�أ�سم”حملة االفكار اجلديدة”.
نظ ��رت ه ��ذه اخللي ��ة اىل م�ص ��رعلى انها منبع
الفك ��ر اال�ش�ت�راكي يف املنطق ��ة العربية،ل ��ذا
حاولت احل�ص ��ول منها على الكتب اال�ش�ت�راكية،
وه ��ذا م ��ا يتبني من ر�س ��الة حممود احمد ال�س ��يد
اىل اال�ش�ت�راكي التقدم ��ي اللبن ��اين الداع ��ي اىل
امل�س ��اواة نيقوال حداد عام ،1923والتي او�ضح
فيه ��ا حاجته ��م املا�س ��ة اىل الكت ��ب واملج�ل�ات
وال�ص ��حف اال�شرتاكية،وبخا�ص ��ة �ص ��حيفة
احلزب اال�ش�ت�راكي امل�صري،و�شكا من قلة الكتب
اال�شرتاكية املارك�سية يف العراق.
ان�صرفت اخللية عام  1923اىل دار�سة االو�ضاع
العام ��ة يف الب�ل�اد ،ال �س ��يما م�س� ��ألة اال�س ��تغالل
الر�أ�س ��مايل االجنبي خل�ي�رات البالد .فو�ض ��عت
تقري ��ر ًا مف�ص�ل�ا يف ه ��ذا املج ��ال ،تن ��اول �ش ��رح
االو�ض ��اع االقت�ص ��ادية واالجتماعية ،وركز على
ظ ��روف اال�س ��تغالل اال�ستعماري.و�س ��عت اىل
اي�ص ��اله لل�س ��فارة ال�س ��وفيتية يف طه ��ران ،م ��ن
اج ��ل نقله اىل لينني .وقد �س ��افر احد افرادها اىل
طهران و�س ��لم التقرير اىل ال�س ��فارة ال�س ��وفيتية
الت ��ي ن�ص ��حتهم بالتخل ��ي عن الن�ش ��اط امل�س ��تقل
والعم ��ل يف �ص ��فوف احل ��زب الوطن ��ي العراقي
بزعامة جعفر ابو التمن.
وعلى الرغم من ما تثبته ر�س ��الة هذه اخللية اىل
نيقوال حداد من قلة معلوماتها واطالعاتها بالفكر
اال�ش�ت�راكي عام� � ًة واملارك�س ��ي خا�ص ��ة ً،اال انه ��ا
�س ��عت اىل ممار�س ��ة ن�ش ��اطها يف بع�ض ال�صحف
املحلي ��ة ،ومل تكن لها انذاك اهداف� � ًا حمددة ثابتة
لتحقيقه ��ا ،ب ��ل �س ��عت لن�ش ��ر االف ��كار التقدمي ��ة
ومهاجمة الرجعية .واكدت”ان الذي يتلقى فكرة
جديدة او يقر�أ �ش ��يئ ًا يجب ان المتنعه من قبوله
عقيدة �س ��ابقة تتعار�ض مع الفك ��ر اجلديد ،فعلى
املرء ان يجادل ويناق�ش وينتقد”.
من ه ��ذا املنطل ��ق ب ��د�أت اخللية متمثلة بح�س�ي�ن
الرح ��ال وحمم ��ود احم ��د ال�س ��يد ،ن�ش ��اطها على
�ص ��فحات جملة”اليق�ي�ن» .وحر�ص ��ا عل ��ى كتاب ��ة
مق ��االت م�ش�ت�ركة اغلبها مرتج ��م عن الفرن�س ��ية

الط�ل�اع الر�أي العام على م ��ا يجري يف اوربا من
جتدد ورق ��ي ،وحثا على �ض ��رورة اظهار االفكار
اجلدي ��دة والتطور احلا�ص ��ل يف الع ��امل لرفاهية
النا�س وا�سعادهم(.
يبدو ان ح�سني الرحال وحممود احمد ال�سيد ،قد
حر�صا على كتابة املقاالت يف هذه املجلة ب�صورة
ال تثري رئي�س حتريرها الذي كانت طبيعة تعليمه
تتعار�ض مع افكارهم املارك�سية ،مما قد يحرمهما
م ��ن الكتاب ��ة فيه ��ا .لذلك مل جن ��د ما ي�ش�ي�ر للفكر
املارك�سي يف هذه الكتابات.
ظه ��رت الع�ض ��اء اخللي ��ة كتاب ��ات اي�ض ��ا عل ��ى
�ص ��فحات جريدة”العا�ص ��مة» ،وحتديدا ملحمود
احمد ال�س ��يد الذي اكد �ض ��رورة التجدد والثورة
عل ��ى اجلامدي ��ن من اه ��ل االدب العتي ��ق واهمية
احلرية الفكرية.وكتب اي�ض ��ا يف جريدة”العراق
مقال اكد فيه �سوء حالة االفكار املتوارثة ال�سائدة
يف املجتمع ،معلال ذلك ب�شيوع اثار العهد املا�ضي
يف احلي ��اة العقلي ��ة والفكرية للمجتمع .وا�ش ��ار
اىل م ��ا ينتاب املجتم ��ع من اهتم ��ام بكتب الغرام
واخليال واهم ��ال االثار التي متثل الفكر والعقل
املتجدد الذي يحمل اراء يف ال�سيا�سة واالقت�صاد
واالجتماع.
كان �أول ن�ش ��اط ب ��ارز ظه ��رت م ��ن خالل ��ه ه ��ذه
اخللية،ه ��و اخل�ل�اف الفكري مع التي ��ار املحافظ
الذي كان ي�س ��ود البالد ،الذي كان حموره ق�ضية
احلجاب وحترير املر�أة ،الذي �ش ��غل الر�أي العام
�آنذاك حتى �سمي مبعركة”ال�سفور واحلجاب”.
ودار اخل�ل�اف ب�ي�ن اخللية املارك�س ��ية ي�س ��اندها
ع ��دد م ��ن املثقفني الذي ��ن وافقوهم عل ��ى افكارهم
ب�ش� ��أن مو�ض ��وع حتري ��ر امل ��ر�أه ،مث ��ل �س ��امي
�ش ��وكت وال�ش ��اعر معروف الر�ص ��ايف وغريهما،
الت ��ي اخ ��ذت م ��ن �ص ��حيفتي”العراق”و»العامل
العربي”جم ��ا ًال لن�ش ��ر مقاالته ��م ،وب�ي�ن بع� ��ض

املثقفني املحافظ�ي�ن الذين نق ��دوا اراء املجموعة
مث ��ل توفي ��ق الفكيك ��ي وم�ص ��طفى عب ��د ال�س�ل�ام
وجميل املدر�س وم�ص ��طفى عبد اجلبار القا�ض ��ي
وال�ش ��اعر ال�ش ��عبي امل�ل�ا عبود الكرخ ��ي وحممد
بهج ��ت الأث ��ري ورفيق ن ��وري ال�س ��عيدي،الذين
اتخذوا من بع�ض ال�ص ��حف ومنها”املفيد”منرب ًا
للتعبري عن افكارهم.وبد�أ اخلالف وامل�ش ��احنات
بني الطرفني منذ اوا�س ��ط ت�ش ��رين الأول ،1924
اذ ب ��د�أت خلية ح�س�ي�ن الرحال املارك�س ��ية تطالب
يف �صحيفة”العامل العربي”باال�صالح وبخا�صة
يف جمال التعليم وانقاذ الفتيات املندثرات حتت
احلجاب الذي خلفته العادات والتقاليد .وا�شارت
مقاالته ��ا ه ��ذه اىل تق ��دم املجتم ��ع الغرب ��ي على
املجتمع ال�شرقي ،واوعزت هذا االمر اىل التقليد
املطلق واالعمى الذي يت�س ��م به املجتمع ال�شرقي
الذي ادى اىل التم�سك بالبايل والقدمي واملوروث
املعار� ��ض للتقدم.وح ��ث املقال اي�ض ��ا على تعليم
البنني والبنات خارج البالد ،ملا تعانيه البالد من
تراج ��ع وتخلف و�س ��يادة القدمي ،م�ش�ي�را اىل ان
حجاب املر�أة �ضرب من هذا التخلف والرتاجع.
يب ��دو ان ه ��ذا املقال قد اث ��ار املحافظ�ي�ن ودفعهم
لل ��رد على دع ��اة ال�س ��فور،لتبد�أ معركة”ال�س ��فور
واحلجاب”بينهما.ففي هذا ال�س ��ياق كتب توفيق
الفكيك ��ي رد ًا على مق ��ال دعاة ال�س ��فور والتحرر
مق ��ا ًال يف جريدة”املفيد”بعنوان”ه ��ل الت�ب�رج
اجلاهلي من مقت�ض ��يات املدينة اجلديدة”و�ضح
فيه ان من الواجب احلفاظ على العادات الكرمية
واالخ�ل�اق احلمي ��دة والتقالي ��د احل�س ��نة ،وان
عملي ��ة التح ��ول اىل اجلدي ��د يج ��ب ان يحاف ��ظ
م ��ن خاللها على القدمي ال�ص ��الح ولي� ��س اهماله.
وب�ي�ن ان التربج وترك احلج ��اب خمالف لرتبية
وع ��ادات واخ�ل�اق املجتم ��ع ،وانك ��ر عل ��ى دع ��اة
ال�سفور ت�ش ��جيعهم التعليم خارج البالد ملا له من

�ض ��رر على املجتمع بدخول ع ��ادات غريبة عليه.
وقد �س ��اند الفكيكي يف ر�أيه هذا ،جميل املدر�س،
مبق ��ال يف اجلري ��دة نف�س ��ها بتوقي ��ع م�س ��تعار
ب�أ�س ��م”منزوي”اتهم ب ��ه دعاة ال�س ��فور باملروق
واخل ��روج على الدين واو�ض ��ح”ان م ��ن يطالب
بال�سفور والتربج بو�ص ��فها قاعدة ا�سا�سية لرفع
االم ��ة العربي ��ة اال�س�ل�امية مل�س ��توى احل�ض ��ارة
الغربي ��ة علي ��ه ان ينظ ��ر اىل ع ��ادات واخ�ل�اق
جمتمعنا”.
بد�أت �سل�سلة طويلة من املقاالت بني دعاة التحرر
واملحافظ�ي�ن ،مل تخ ��ل م ��ن التهج ��م والتجري ��ح.
فق ��د كتب دع ��اة ال�س ��فور العديد م ��ن املقاالت يف
�صحيفتي”العراق”و»العامل العربي”ومنها مقال
ل�سامي �ش ��وكت ب�أ�س ��م”الطبيب االجتماعي”دعا
في ��ه اىل نبذ احلجاب وان ت�ؤدي املر�أة دورها يف
املجتم ��ع يف �ش ��تىاملجاالت مبا فيها ال�سيا�س ��ية،
وان تفت ��ح امامه ��ا �س ��بل التعلي ��م ب�ص ��ورة عامة
ولي� ��س التعلي ��م الدين ��ي فق ��ط .وكتب م�ص ��طفى
علي ،مق ��االت عدة بعنوان”النه�ض ��ة الن�س ��ائية.
احلج ��اب وال�س ��فور”ايد فيه ��ا �س ��امي �ش ��وكت
وهاج ��م اف ��كار الفكيكي وعده ��ا اف ��كار ًا رجعية.
واو�ض ��ح ان احلج ��اب مل يكن يف ي ��وم من االيام
ع ��ادة عربية ،بل هو طارئ عل ��ى املجتمع العربي
الذي اكت�سبه من خمالطته اقوام ًا اخرى .ومثلما
كان احلجاب طارئ ًا على املجتمع العربي ف�س ��وف
ي�أتي الوق ��ت للتخل�ص منه .وانتقد حالة املجتمع
العراق ��ي يف تركيزه على حتجب ن�س ��اء املدن يف
وق ��ت مل ترتب ��ط امل ��ر�أة الريفي ��ة باحلجاب.وبني
اي�ضا ان ما يكتبه هو وجماعته مبني على ا�سا�س
النظر لالمور من الوجهة االجتماعية املجردة من
كل �ش ��يء ،وا�س ��تنكر ال�ش ��تائم واملغالط ��ات التي
ي�س ��تخدمها دع ��اة احلج ��اب يف مقاالته ��م ،ودعا
اىل النقا� ��ش العلمي البحت املجرد.وا�س ��تعر�ض
حممد �س ��ليم يف مقاالته”حياة املر�أة”االو�ض ��اع
ال�س ��يئة للم ��ر�أة العراقية،م�س ��تفيد ًا م ��ن كت ��ب
اجنل�س”تاري ��خ امللكي ��ة الفردية”و»العائل ��ة
والدول ��ة” ،م�س ��تنكر ًا اال�س ��لوب ال ��ذي يتبع ��ه
الرجال يف معاملتهم الن�س ��اء ،مو�ض ��ح ًا ان املر�أة
ا�صبحت على وفق هذه املعاملة ،ت�شرتى وتباع،
وعملها مقت�صر ًا على االجناب فقط .وانتقد اي�ضا
ر�أي دع ��اة احلجاب بان احلجاب مينع الف�س ��اد،
مت�س ��ائال ،هل حجاب املر�أة قد منعها من الف�س ��اد
ايام القحط والغالء؟.
ا�س ��هم الرح ��ال بو�ص ��فه م�ؤ�س ���س اول خلي ��ة
مارك�س ��ية ،يف الرد على دع ��اة احلجاب من خالل
مقاله”اجل�ب�ر االجتماعي”الذي ايد فيه جماعته،
وب�ي�ن في ��ه ان احلجاب ال يرفع امن ��ا يرتفع وذلك
عندم ��ا يح ��ل حمل ��ه العلم واملع ��ارف .وا�س ��تنكر
م�ست�ش ��هد ًا بقول علم ��اء النف�س والط ��ب ،املعتقد
ال�س ��ائد يف املجتم ��ع ب ��ان ذكاء امل ��ر�أة اق ��ل م ��ن
ذكاء الرج ��ل .وذكر انه اذا كانت امل ��ر�أة غبية ف�أن
ال�س ��بب يع ��ود اىل حي ��اة التخلف التي تعي�ش ��ها
حت ��ى او�ص ��لتها اىل مرحل ��ة الدفاع عن �س ��جنها
بنف�سها،وت�س ��مي نف�سهاعورة.واو�ض ��ح ان
احلج ��اب لي�س تقليد ًا قومي� � ًا او ديني ًا ،امنا تقليد
اجتماعي حدث يف مرحلة معينة �س ��تزول مبرور
الزمن.

عن ر�سالة (احلزب ال�شيوعي العراقي)
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من زمن التوهج

من زمن التوهج

للريادة طعم الوالدة الدامئة،هكذا تذكرنا ريادة الحداثة
الشعرية يف العراق،وعندما نتحدث عن محمود أحمد السيد
روائيا أو قاصا ،ستقترص ريادته عىل ما انتج فيهام من تصورات
جديدة ،وهذه ريادة غري مكتملة،
فقد سبق السيد آخرون وهم
ينتجون روايات وقصصا،لعل
الرواية اإليقاظية لسليامن فييض
التي انتجت يف البرصة أواخر
القرن التاسع عرش أقدم منها
وإن مل تكن نقية األسلوب ومحددة
النوع ،لذا فريادة السيد كام اعتقد
ليس يف كتابة الرواية،إمنا يف
التفكري الحدايث يف تطوير املجتمع
الذي استدعى اسلوبا فنيا مهام وكبريا هو الرواية والقصة يك
يقول ما يريده لتحديث املجتمع،رواية «جالل خالد» التي كتبت
عام  1928تتحدث عن مناخ واجواء الحراك السيايس الثقايف
يف السنوات التي سبقتها أية بداية العرشينيات.يجب أن تدرس
الرواية من هذا الباب باب الرؤية الفكرية لتحديث املجتمع
املعب عنها بالرواية اسلوبا وقالبا فني ًا ،وليست ألن رواية جالل
رّ
خالد الرواية األوىل الناضجة ،بالرغم من مستلزمات الريادة أن
يكون النتاج الثقايف موازيا لها،فمن يقرأ الرواية اليوم سيجد
الكثري من الهفوات األسلوبية فيها ،ولكنها مع ذلك كله كانت
الرواية األنضج ضمن مرحلة التفكري النواة يف الحداثة الفكرية
والروائية للمجتمع العراقي.

محمود أحمد الس��يد ورواية
عن حسين الرحال

ي�����اس�����ي�����ن ال���ن���ص���ي���ر
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بالطب ��ع مل يخ ��رج حمم ��ود �أحمد ال�س ��يد من
جدار جمه ��ول ،فالفكر التنوي ��ري موجود يف
العراق منذ نهاية القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر ،وكان
املبك ��ر يف اعتناقه فك ��را حتديثيا هو ح�س�ي�ن
الرحال ،الذي تتلمذ عل ��ى يد املدر�س الأرمني
«�أر�س�ي�ن كي ��دور هو�ش ��ناق”حني كان يدر� ��س
كما يقول حنا بطاطو يف املدر�سة ال�سلطانية،
ع ��ام  1914وكان ح�س�ي�ن الرح ��ال يف �س ��ن
احلادي ��ة ع�ش ��رة تلمي ��ذا يف ه ��ذه املدر�س ��ة..
وجلذور ح�س�ي�ن الرحال وتنقالته مع ابيه يف
عموم م ��دن العراق ،ثم �س ��فره م ��ع والده �إىل
�أملانيا وم�ش ��اهدته عمليا لثوار «�س ��بارتكو�س
بند”وه ��م عم ��ال �ش ��يوعيون يري ��دون اقام ��ة
دولة لهم حيث ن�ص ��بوا متاري�سهم يف �شوارع
برل�ي�ن وكان معظمه ��م م ��ن ال�ش ��بيبة ،ليع ��ود
للع ��راق وهو حممل بفكرة الثورة املو�ض ��عية
التي �شحذت فكره ،لي�ص ��بح �أحد �أهم حمركي
ث ��ورة الع�ش ��رين.وعندما �إحت ��ل الفرن�س ��يون
دم�ش ��ق يف هذه ال�س ��نة ا�ص ��بحت مهمة تهيئة
القي ��ادات العراقي ��ة للقي ��ام بثورة الع�ش ��رين
يف الع ��راق �أم ��را واقع ��ا ،كل ذلك ب ��د�أ يفر�ض
حت ��وال ثوريا لدى ح�س�ي�ن الرح ��ال ،ويتحول
م ��ن فك ��رة للثورةعائم ��ة مت�ش ��ظية� ،إىل فكرة
عملي ��ة وميدانية ،فكانت �ش ��ذرات لقاءاته هنا
وهن ��اك تتحول �إىل قوة فكري ��ة مادية ميكنها
�أن حترك ال�ش ��ارع ،فلم يكن �أمامه �إال املثقفون
وال�ش ��بيبة ،فهم ��ا مي ��دان حرك ��ة لقي ��ادة هذه
الفاعلية اجلماهريية اجلديدة.
تفكري مبكر
قد يب ��دو احلديث عن ح�س�ي�ن الرحال خا�ص ��ا
بالرح ��ال نف�س ��ه ،يف ح�ي�ن �أن ح�س�ي�ن الرحال

كا ن
و جما ع ��ة
م ��ن ال�ش ��باب
ج ��ذوة تفك�ي�ر مبك ��ر
يف ت�أ�س ��ي�س حلق ��ات ثقافي ��ة
يتدار�س ��ون فيه ��ا م ��ا ميك ��ن عمل ��ه ،فاحل ��رب
العاملية الأوىل قائمة ومل حت�سم نتائجها بعد،
والتفك�ي�ر بالتغري يتخذ �أ�ش ��كاال نواة،فيلتقي
ب�أحم ��د حمم ��ود ال�س ��يد و�آخري ��ن وي�ؤ�س ���س
لذلك جريدة ال�ص ��حيفة ،اجلري ��دة التي قادت
فك ��رة التنوير،في�ص ��بح �شخ�ص ��ية كارزمي ��ة
جعلت حممود �أحمد ال�س ��يد يتخذ من الرحال
بط�ل�ا لرواي ��ة «ج�ل�ال خال ��د» فتهي ��ئ للرواية
�شخ�ص ��يتني� :شخ�ص ��ية حممود احمد ال�سيد
وهو كاتبها املتطلع ثقافيا ،و�شخ�ص ��ية ح�سني
الرح ��ال الت ��ي ب ��دت روح املغام ��رة قائمة يف
تفك�ي�ره عندم ��ا ذه ��ب ع ��ام � 1921إىل الهن ��د
�أمال يف الو�ص ��ول �إىل �أملانيا ملتابعة درا�س ��ته،
لكن �أم ��را ما احتجز الرح ��ال يف الهند ،وبقي
فرتة �س ��نة كاملة تع ��رف على دور ال�ص ��حيفة
ال�شيوعية الهندية «احلرية”يف حتريك الر�أي
العام،والت ��ي كانت تغذي �أف ��كاره التنويرية،

وتعرف على �شخ�صية �ص ��حفية مارك�سية هو
«�سوامي» ..هذه الأر�ض ��ية ا�ستثمرها حممود
�أحم ��د ال�س ��يد يف روايت ��ه ج�ل�ال خال ��د ،وع ّد
بطله ��ا �أمنوذج ��ا ينه ��ل من مع ��ارف وجتارب
العامل»املاني ��ا والهند» كي يك ��ون بطال عراقيا
وخمتربا حيا للأفكار اجلديدة التي نه�ض بها
ال�شباب يومذاك..وميكن تلم�س ثالثة خطوط
�أولية لأر�ضية هذه الرواية:
توجه ي�ساري
الأول ه ��و الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي الثق ��ايف يف
العراق خالل فرتة الع�ش ��رينيات وخا�صة بعد
نهاي ��ة احلرب العاملية الأوىل وتق�س ��يم منطقة
ال�ش ��رق �إىل دويالت ،وح�ضور مكثف للقوات
الإجنليزي ��ة يف ال�ش ��رق الأو�س ��ط ،و�س ��قوط
دم�ش ��ق بيد الفرن�س ��يني ع ��ام 1920،واحتالل
فل�س ��طني والعراق قب ��ل هذا التاري ��خ،كل ذلك
�ص ��احبه نهو� ��ض �ش ��بابي حل ��ركات ي�س ��ارية
م�ض ��ادة للأجنب ��ي ،ومتطلع ��ة حلك ��م وطني،

وقد در�ست هذه الأر�ض ��ية مبا فيه الكفاية من
قبل �أ�س ��اتذة وجدوا فيه ��ا البداية التي �أعانت
العراقي�ي�ن عل ��ى ت�أ�س ��ي�س �أو املطالب ��ة بحك ��م
وطن ��ي بالرغ ��م م ��ن الإنق�س ��ام احل ��اد بني من
ي�ؤيد العثمانيني بو�صفهم م�سلمني ومن ي�ؤيد
التغي�ي�ر ال ��ذي يحدث ��ه الإجنليز وم ��ن بينهم
بع� ��ض العرب ،هذه الأر�ض ��ية جعل ��ت مفكري
الع ��راق يوم ��ذاك ي�ص ��وبون ر�ؤيته ��م للداخل
العراقي ،ولل�ش ��بيبة بوجه خا�ص ولالقت�صاد
وللثقافة ممثلة بال�ص ��حافة واللق ��اءات الفنية
وق ��راءة الكت ��ب الت ��ي ت ��رد م ��ن ا�س ��طنبول
والقاه ��رة ،وعقد لقاءت �ش ��عبية مه ��دت لقيام
حركة �سيا�س ��ية توجت الحقا بثورة الع�شرين
بع ��د �أن كانت ن ��واة التملم ��ل قائمة يف 1918
يف ث ��ورة النجف الت ��ي �أجه�ض ��ها الإجنليز..
�إن وجود ثقافة مغايرة يقودها ال�ش ��باب �ض ��د
البنية التقليدية لكبار ال�س ��ن كان �أمرا منطقيا
ملثل هذه الأو�ضاع ،فقد تلب�ست ثورة الع�شرين

باللبا�س الديني يف حني �أن جانبها ال�شعبي مل
يدر�س �إال عرب الع�شائر واجلامع،هذا الو�ضع
ر�ص ��ده ال�ش ��عراء فوج ��دوا ثم ��ة متلم�ل�ا يف
�ص ��فوف ال�شباب �ض ��د التقاليد واملفاهيم التي
حتج ��م ثورة مث ��ل ث ��ورة الع�ش ��رين ،وجتعل
منه ��ا ردة فع ��ل ولي�س ��ت ث ��ورة تغيري،ه ��ذا
الو�ضع �ش ��جع الكثريين من ال�شباب اخلروج
عل ��ى تقالي ��د و�أع ��راف القبيل ��ة ،لعل ال�ش ��اعر
الر�صايف �أول من ر�صد هذه الأر�ضية بق�صائد
منها ما ي�ست�شهد به حنا بطاطو
�سئمت كل قدمي عرفته يف حياتي
�إن كان عندك �شيء من اجلديد فهات
�أو حني قال
حانق
ثوروا على العادات ثورة
ٍ
أقدار
ومتردوا حتى على ال ِ
الث ��اين ه ��و وج ��ود �أر�ض ��ية �سيا�س ��ية مبكرة
متثلت بجمعية �أ�س ��مت نف�سها»احلزب ال�سري
العراقي»ال ��ذي ت�أ�س ���س ع ��ام  1922وكان
ه ��ذا احل ��زب قومي االجت ��اه �أول الأم ��ر ،لكن
�أع�ض ��اءه م ��ن ال�ش ��بيبة واملتمردي ��ن الذين ما
ان �ش ��كلوا خالياه الأوىل حتى بد�أت حركتهم
تتج ��ه نحو حماربة االغنياء «ويف عام 1924
كما يقول بطاطو �شقوا طريقم ملكاتب الأغنياء
وهددوهم بدف ��ع �آالف الروبي ��ات للفقراء”�إن
بنية التنظيم كانت نواة للتحرك ،وهو م�سعى
م ��ا كان يخطر على رواد النه�ض ��ة الذين كانوا
يكتف ��ون بلق ��اء عابر �أو جل�س ��ة مقه ��ى ،ها هم
�أم ��ام تنظي ��م اتخذ منط ��ق ال�س ��رية خارطة له
واالهتم ��ام بفق ��راء النا� ��س طريق ��ة لتطبي ��ق
�أفكارهم ،هذا احلزب �سرعان ما قادته �أو�ضاع
الفق ��راء �إىل �أن يك ��ون ن ��واة حت ��رك ال�ش ��ارع
ورواده ومثقفيه نحو التجديد..
الثالث هو الأر�ضية التي تركتها حركة النه�ضة
العربي ��ة يف لبن ��ان ،ابت ��داء من اواخ ��ر القرن
التا�سع ع�شر و�إىل ع�شرينيات القرن الع�شرين،
وكان ��ت ممثل ��ة بنخبة كبرية م ��ن املفكرين من
بينهم �أحمد فار�س ال�ش ��دياق ،م ��ارون نقا�ش،
بطر� ��س الب�س ��تاين ،ابراهيم اليازجي�،س ��ليم
الب�س ��تاين ،يعقوب �صروف� ،ش ��بلي ال�شميل،
فرح انطون،جرجي زيدان،خليل مطران�،أمني
الريح ��اين ،ه� ��ؤالء ال ��ذي �أر�س ��وا قواع ��د
فكري ��ة ومن خمتل ��ف التي ��ارات واالجتاهات،
حي ��ث كانوا نواة النه�ض ��ة العربي ��ة املرتافقة
م ��ع رواده ��ا يف م�ص ��ر وال�ش ��ام..فمن بينه ��م
الفيل�سوف وامل�س ��رحي وال�شاعر وال�صحفي،
مبعن ��ى �أن �أدوات التعب�ي�ر كان ��ت �إط ��ارا عاما
لتو�ص ��يل �أفكاره ��م ،وم ��ن هن ��ا جن ��د ح�س�ي�ن
الرحال يبد�أ با�صدار جريدة ال�صحيفة ،ويبد�أ
حممود �أحمد ال�س ��يد با�س ��تثمار خربة وحياة
ح�سني الرحال ليجعل منه بطال لروايته جالل
خالد..ومبث ��ل م ��ا كان لبنان همزة و�ص ��ل كما
يقول ع�صام حمفوظ،حاول العراق �أن يو�صل
ال�شرق بالغرب عرب ميناء الب�صرة والرحالت

ال�س ��ياحية �إىل الهند،الطريق الذي �س ��لكه
ح�س�ي�ن الرحال خ�ش ��ية �أن مير بدم�ش ��ق التي
كانت على خالف مع العراق يومذاك ،ومن هنا
جند ه ��ذه الرحلة التي ما كان لها �أن ت�س ��تمر،
فق ��د ا�س ��تمرت �س ��نة كاملة اعط ��ت معلوماتها
ملحم ��ود احم ��د ال�س ��يد ب�أن ي�ش ��كل منه ��ا نواة
روايت ��ه عندم ��ا يج ��دد بطله ��ا معلومات ��ه ع ��ن
املارك�س ��ية ،وكيفية ن�ض ��ال الهنود ال�سيا�سي،
واملهم ��ة ،وه ��و ال�ش ��اب ال ��ذي يج ��ب �أن يقوم
به ��ا يف الع ��راق ..طرح ��ت رواية ج�ل�ال خالد
خم�س م�شكالت جذرية على ال�صعيدين الفني

والفكري،
وه ��و ما يجعله ��ا رواي ��ة ا�ستك�ش ��اف ور�ؤية،
ولي�ست رواية حدث �أو �شخ�صية.
م�شاكل ثقافية
امل�ش ��كل الأول و�ض ��من توجهات املرحلة وقلة
النت ��اج الروائي امل�ؤلف �أو املرتجم ،يجعل من
جالل خالد تطورا لق�ص ���ص الر�ؤيا التي كانت
�س ��ائدة يوم ��ذاك ،وهي الق�ص ���ص التي تعتمد
على �س ��ياقات الأح�ل�ام والتمني ��ات ومعظمها
كما ي�ش�ي�ر الدكت ��ور املرحوم عب ��د الإله �أحمد

حممود احمد ال�سيد من حلقة الرحال

�أنه ��ا فردي ��ة وق�ض ��اياها حم ��ددة بالرغب ��ات
والتطلع ��ات ،و�إذا م ��ا و�ض ��عنا هذا الت�ص ��ور
�ضمن �س ��ياق �ش ��يوع احلكاية وهيمنة القوى
العثماني ��ة املتخلف ��ة عل ��ى الثقاف ��ة العراقية ال
جند ثمة ت�صورا جلالل خالد غري �أنها باكورة
امتزاج موقف وطن ��ي معربعنه بفنية اتخذت
يف �ص ��فحات كث�ي�رة منها طابع ال�س ��رد ،ويف
�صفحات �أخرى طابع الر�سائل..
امل�ش ��كل الث ��اين ،وه ��و االر�ض ��ية الت ��ي
توجه ��ت الرواي ��ة �إليه ��ا ،وهي ال�ش ��باب،هذه
الأر�ض ��يةجندها متوف ��رة يف الرواي ��ة
عل ��ى �ص ��عيدين :ال�ص ��عيد الأول ان بطله ��ا
وم�ؤلفه ��ا هما م ��ن فئة ال�ش ��باب�،أما ال�ص ��عيد
الثاين،فاخلط ��اب موجه ل�ش ��ريحة اجتماعية
ي�س ��تهويها التجري ��ب والظه ��ور والعم ��ل،
واخلط ��اب املناق�ض خلطاب الآب ��اء والعقائد
ال�س ��ائدة وه ��و ما �شخ�ص ��ه الر�ص ��ايف،وثمة
�صعيد ثالث وهو ما يجمع بني االثنني ،هو ان
املرحلة ت�ش ��هد حراكا عامليا وعربيا وداخليا،
فف ��ي الداخ ��ل ثم ��ة حركة لث ��ورة الع�ش ��رين،
ويف الع ��امل بد�أ ترمي ��م البلدان التي نه�ض ��ت
من احلرب مهزومة ،وعلى امل�س ��توى العربي
ت�شهد القاهرة وبريوت حراكا من اجل حقوق
املر�أة وال�شباب قاده قا�سم �أمني.هذه الأر�ضية
فر�ضت على ال�س ��يد �أن يعتمد �أ�سلوبا خطابيا
مبا�شرا بثوب ق�ص�صي..
امل�ش ��كل الثال ��ث ،وه ��و ان ه ��ذا احل ��راك
اجلماهريي بحاجة �إىل قاعدة خمت�صرة تنظم
فعالياته ،فكانت جريدة ال�ص ��حيفة واحللقات
املارك�س ��ية الأوىل،ن ��واة له ��ذا التنظي ��م ،وقد
ا�ستثمر ح�سني الرحال احلالتني لتكوين ر�ؤية
تنظيمية ال تخ�شى ال�شارع العام بطروحاتها،
وال تدع ��ي امكاني ��ات لي�س مبقدروه ��ا العمل
فيها،م ��ن هن ��ا كان ��ت الوجه ��ة الثقافي ��ة ه ��ي
امليدان الذي ي�ستوعب هذا احلراك..
امل�ش ��كل الرابع� ،أن الرواي ��ة خاطبت مكونات
مرحل ��ة ومل تقت�ص ��ر عل ��ى فئ ��ة ال�ش ��باب
فقط،حي ��ث �شخ�ص ��ت احتياج ��ات الع ��راق
واملنطق ��ة ودوره ��ا االقليم ��ي ،وم ��ا �س ��وف
يلعب ��ه الع ��راق عل ��ى خمتل ��ف اجلهات،وهذا
الدور ي�سمح له بان يكون يف �صدارة البلدان
العربي ��ة للتحرر م ��ن اال�س ��تعمار الربيطاين
الذي بدا ير�س ��خ كيانه عرب الع�ش ��ائر وبع�ض
ال�شخ�صيات الربجواية ،ف�أ�س�س لذلك �شركات
ووزع االرا�ض ��ي ب�ي�ن امل�ش ��ايخ خلل ��ق طبق ��ة
اقطاعية جديدة..
امل�ش ��كل اخلام� ��س ،ه ��و ان الرواي ��ة لي�س ��ت
نقية اال�س ��لوب مما يعني ان خطابها املعريف
يتج ��ه ملخاطب ��ة �ش ��رائح وا�س ��عة م ��ن النا�س
املختلفي الثقافة ،كبار ال�سن وال�شباب ،املر�أة
والطلبة،هذه الف�سحة من املحاورة هي ا�شبه
ما تكون ببيان �سيا�سي عرب الثقافة يتوجه به
الليرباليون للتنبيه وتوعية ال�شعب..
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كن ��ت اح ��ب بي ��ت خالت ��ي حب� � ًا جم� � ًا
واحيان� � ًا اق�ض ��ي معهم اي ��ام اخلمي�س
وارجع اىل بيتنا يوم اجلمعة.
وكان ال�س ��بب يف حب ��ي الكبري بهم هو
ه ��دوء بيته ��م ،مل يك ��ن لديه ��م اطف ��ال،
وكن ��ت اذه ��ب عنده ��م وا�ص ��بح الطفلة
الوحي ��دة هناك ،بينم ��ا يف بيتنا انا الطفلة
الك�ب�رى وورائ ��ي اخ ��وات واخ ��وان واوالد
عم ��ي .وال�س ��بب الث ��اين كان عنده ��م اعتقاد
وا�ض ��ح ب�أن الرجال والن�س ��اء مت�ساوون يف
كل �شيء.
وهذة العقيدة اتية من الولد االكرب (ح�س�ي�ن
الرحال) الذي ذهب اىل املانيا يف ايام الهدنة
ملدة ق�ص�ي�رة وهو دون الع�ش ��رين م ��ن العمر
واكت�سب الكثري من التفكري االوروبي.
ومن ا�س ��باب م�ؤازرة (ح�س�ي�ن) للمر�أة هو ما
حدث الخته (�سنية) وزوجها ابن عمهم املقدم
(مه ��دي الرح ��ال) .لق ��د جعلت ��ه ينف ��ر ويكره
الكث�ي�ر من االح ��وال ال�س ��ائدة ح ��ول حقوق
الرجل على زوجته ،وا�ص ��بح دائم ال�س ��خرية
م ��ن ال�ش ��رائع كلها ويريد تبديلها ب�أي �ش ��كل.
ولهذا كان �ش ��ديد االعجاب (مب�صطفى كمال)
رئي�س اجلمهورية الرتكية احلديثة وحتريره
للمر�أة الرتكية.
يف ه ��ذا الوق ��ت كان ��وا يعي�ش ��ون مع� � ًا ،امهم
خالت ��ي ،وح�س�ي�ن االب ��ن االك�ب�ر وه ��و غ�ي�ر
متزوج ويف �س ��ن �أم ��ي خالته وعمره �س ��بعة
وع�ش ��رون عام� � ًا ،و(�س ��نية) اخته وت�ص ��غره
ب�س ��تني وزوجها املقدم (مهدي الرحال) وهو
ابن عمهم ،و(�أمينة) االخت ال�ص ��غرى وكانت
�ص ��بية يف اخلام�س ��ة ع�ش ��ر من عمرها طالبة
يف ال�س ��نة االوىل م ��ن دار املعلم ��ات اما االخ
اال�ص ��غر (حمم ��د) فقد كان مهند�س ��ا ي�ش ��تغل
يف اجلن ��وب وعم ��ره اليتج ��اوز احلادي ��ة
والع�شرين.
هنا يجب ان اذكر ان (�س ��نية) كانت قد تركت
زوجه ��ا وع ��ادت اىل بي ��ت والده ��ا يف اول
زواجه ��ا قب ��ل ع�ش ��رة اع ��وام ،ولك ��ن زوجها
رف�ض ان يطلقها وت ��زوج عليها �أمر�أة ارمنية
فا�ض ��لة ولدت له ولد ًا ا�س ��مه (خالد) .يف هذه
الفرتة التي انا ب�صددها ،كان عمر خالد اربع

�س ��نوات ومل اك ��ن ق ��د
ر�أيته ،وق ��د كرب (خالد الرحال) وا�ص ��بح من
كب ��ار الفنان�ي�ن يف النح ��ت يف الع ��راق من ��ذ
اخلم�س ��ينيات .وكنت احب (امينة) ال�صغرى
و(�س ��نية) الك�ب�رى ،ام ��ا اخوانهم ف�ل�ا اعرف
عنه ��م اال القلي ��ل ،وكن ��ت اخاف من (ح�س�ي�ن
الرحال) واحتا�ش ��اه ،ب�س ��بب بدانته ور�أ�س ��ه
ال�ض ��خم وعيون ��ه الزرق ��اء الكب�ي�رة الناف ��ذة
و�ص ��وته القوي الأم ��ر ،ولكن اخته (�س ��نية)
اخربتن ��ي ان ��ه يعم ��ل الكثري من اج ��ل املر�أة.
ومل ادر م ��اذا كان يفع ��ل م ��ن اج ��ل امل ��ر�أة،
ولك ��ن خويف من ��ه قل كثري ًا� .س ��معت منه انه
يعتق ��د مب ��ا يعتقد به (م�ص ��طفى كمال با�ش ��ا)
ال ��ذي حرر املر�أة يف البلد اال�س�ل�امي الوحيد
يف الع ��امل (تركي ��ة) ،وان الع ��امل اال�س�ل�امي
كل ��ه مت�أخ ��ر ومتخل ��ف! ..وكن ��ت ا�س ��مع عن
(م�ص ��طفى كمال با�ش ��ا) .رئي� ��س اجلمهورية
تركي ��ا احلديثة ،وكان قد ا�ص ��بح البطل الذي
غلب اجلي� ��ش اليوناين وادخل اال�ص�ل�احات
يف البالد ،خا�ص ��ة ،م�س ��اواة الرجل واملراة،
ال ��زواج بزوجة واح ��دة فقط و�س ��فور املراة
وغري ذل ��ك .وق ��د اثر عل ��ى العامل اال�س�ل�امي
والعرب ��ي ت�أث�ي�ر ًا كب�ي�ر ًا( .ومل يك ��ن ق ��د بد�أ
بتغي�ي�ر احل ��روف العربية يف اللغ ��ة الرتكية
اىل ح ��روف التيني ��ة يف ذل ��ك الوق ��ت ،وه ��و
االم ��ر الذي اثار العواطف اال�س�ل�امية يف كل
العامل اال�سالمي).
ر�أي ��ت الت�أث�ي�ر يف اي ��ران يف املج�ل�ات
واال�صالحات التي قام بها ال�شاه (ر�ضا خان)
واملدار�س للبنات ،ور�أيت �صور ال�شاه (امان
الله خ ��ان) ملك االفغان وزوجته (امللكة ثريا)
وه ��ي جتل� ��س مع ��ه �س ��افرة وتلب� ��س مالب�س

اوروبية .وكذلك الت�أثري الكبري على النه�ض ��ة
الن�سائية يف م�صر.
ا�ص ��بحت اميل اىل كالم (ح�سني) وا�ستمع ملا
يق ��ول مع اخت ��ه .وكان يحرتم اخته (�س ��نية)
ويقدرها .و�ص ��وت ا�سميه يف نف�سي (ح�سني
املتمدن) رغم خويف منه ،وكل �شخ�ص يعتقد
باالفكار القدمية ال�ض ��يقة واملحافظة ا�س ��ميه
(متع�صب)..
وكان بر�أ� ��س املتع�ص ��بني يف نظري هو عمي
(حمم ��د �ص ��الح! )..وه ��و الرقي ��ق امله ��ذب
دائم ًا!..
كن ��ت ا�س ��تمع اىل اغ ��اين يف بي ��ت خالتي مل
تكن موج ��ودة يف بيتنا عل ��ى (الكرامفون)..
كان يف بيتنا ا�س ��طوانات قليلة الغاين تركية
قدمية وانا�ش ��يد مدر�سية حديثة ،اما يف بيت
خالت ��ي فق ��د كانت لديه ��م ا�س ��طوانات كثرية
اكرثه ��ا م�ص ��رية (الم كلث ��وم) و(حمم ��د عبد
الوه ��اب) و(�س ��يد دروي� ��ش) واغان بع�ض ��ها
تركية او ايرانية.
وكن ��ت اف�ض ��ل (حمم ��د عب ��د الوه ��اب) عل ��ى
اجلميع وال احب �ص ��وت (ام كلثوم) الرفيع،
او التك ��رار (ال�س ��يد دروي� ��ش) ومل اك ��ن افهم
مع ��اين الكلم ��ات يف جميع االغ ��اين! ..بد�أت
اق ��ر�أ عنده ��م جم�ل�ات خمتلف ��ة الي�ش�ت�ريها
وال ��دي .كان والدي ي�ش�ت�ري جمل ��ة (الهالل)
وجمل ��ة املقتط ��ف) وكنت اتطلع اىل ال�ص ��ور
يف (اله�ل�ال) ولك ��ن اجد املقاالت �ص ��عبة .اما
(املقتط ��ف) فلم اك ��ن انظر اليها لع ��دم وجود
ال�ص ��ور فيه ��ا واملق ��االت علمية للكب ��ار فقط.
يف بيت خالتي وجدت جمالت لطيفة م�س ��لية
وم�ص ��ورة مث ��ل جمل ��ة (كل �ش ��يء) وجمل ��ة

(العرو�سة) و(اللطائف امل�صورة) وكنت افهم
اك�ث�ر املوا�ض ��يع .ان (مه ��دي الرح ��ال) زوج
(�س ��نية) ،يعل ��م ان زوجته الحت ��ب اخلروج،
فكان ي�شرتي لها جملتني او اكرث يف اال�سبوع
وكلها جمالت م�ص ��رية ،وقد يت�أخر يف �شراء
اي �ش ��يء ما عدا �ش ��راء املجالت اال�س ��بوعية
لها! ..وكانت هذه العادة من مزاياه اجليدة.
كانت املجالت امل�ص ��رية حافلة ب�ص ��ور االمري
ال�ص ��غري (فاروق) ويل عهد اململكة امل�صرية،
واخواته ال�ص ��غريات الثالث (فوزية وفائزة
وفائق ��ة) وجماله ��ن الرائع وك ��ن جميعا دون
العا�شرة من العمر .وكان امللك (ف�ؤاد) والدهم
ملك م�ص ��ر ،بوجه ��ه املتكرب البدين و�ش ��اربه
املنت�صب اىل االعلى.
تعلمت ا�س ��ماء ملوك �آخري ��ن يف بالد بعيدة،
مث ��ل املل ��ك ج ��ورج اخلام� ��س مل ��ك بريطانيا
وامرباط ��ور الهن ��د وزوجت ��ه امللك ��ة م ��اري،
والربن�س اوف ويل�س ويل عهدهما ،والطقلة
(اليزابيت) امللك ��ة احلالية لربيطانيا واختها
ال�ص ��غرى (مارغري ��ت روز) ووالدهم ��ا
(ال ��دوق اوف ي ��ورك) ال ��ذي ا�ص ��بح املل ��ك
(ج ��ورج ال�س ��اد�س) بع ��د �س ��نوات .وكان ��ت
االلق ��اب الغربي ��ة لها وقع �س ��احر يف نف�س ��ي
مث ��ل (برن� ��س ودوق) .ور�أي ��ت �ص ��ور ملوك
ال�س ��ويد والرنوي ��ج ومل ��ك البلجي ��ك وملك ��ة
هولن ��دا وبع�ض ملوك البلقان واده�ش ��ني ان
مل ��ك الباني ��ا كان ا�س ��مه (احم ��د زوغ ��و) ،اي
ان ��ه كان م�س ��لم ًا! ...كذل ��ك ق ��ر�أت عن ال�ش ��اه
(ر�ض ��ا بهل ��وي) وقبعت ��ه البهلوي ��ة الغريب ��ة
وابنه (�شاهبور حممد ر�ضا) ،و�صور الزعيم
الهن ��دي (غان ��دي) بج�س ��مه الهزي ��ل العاري،
م ��ا عدا مئزر ًا يلفه على ا�س ��فل ج�س ��مه وبيده
مغز ًال لكي ين�سج مالب�سه منه.
ر�أيت وق ��ر�أت اخبار ًا عن (اميي جون�س ��ون)
الطي ��ارة الربيطانية التي طارت مبفردها من
لندن اىل ا�س�ت�راليا! ..ور�أيت فتيات ي�سبحن
يف البح ��ر ،ويرك�ب�ن الدراج ��ات وي�س ��فن
ال�سيارات .ا�س ��ماء ملكات حكمن بالدهم مثل
امللكة (اليزابي ��ت) االوىل ،وامللكة (فكتوريا)
والكث�ي�ر من ذل ��ك .تعلمت هذه اال�س ��ماء وانا
دون العا�ش ��رة م ��ن العم ��ر ،وتبدل ��ت �آرائ ��ي
وافكاري عن بالدنا وعن كل بالد ال�شرق!.
ا�ص ��بحت اوروبا الب�ل�اد املحبوب ��ة املرغوبة
بالن�س ��بة يل! ..وكل �ش ��خ�ص يذكر �شيء �ضد
الن�س ��اء او البنات ،اذكر له اوروبا املتح�ضرة
القوي ��ة! .ان اوروب ��ا ا�ص ��بحت م�ل�اذي مل ��دة
�س ��نني عديدة اثن ��اء املناق�ش ��ة واجلدال حول
امل ��ر�أة م ��ن �س ��نوات الطفول ��ة واملراهقة ،مع
اين مل ا�س ��افر اىل الغرب اال بعد ان جتاوزت
الع�شرين من العمر.

عن كتاب ذكريات طبيبة عراقية
د� .سانحة امني زكي 2005

اتفق العديد من املؤرخني العراقيني
َ
عىل ان اول حلقة اشرتاكية يف العراق
تكونت من حسني الرحال ومحمود
احمد السيد ومصطفى عيل وعبد الله
جدوع وهم بحق الجامعة املؤسسة
للفكر االشرتايك والتي دعت له
وطرحت رأيها يف اصالح املجتمع
وفق الحل االشرتايك.
ان حسني الرحال اول عراقي نادى
باالشرتاكية يف العراق ودعى لها وبث
فكرتها بعد ان قرأ الكثري عنها ودعا
اصدقاءه وزمالءه ملطالعة ما كتب
عنها باملصادر العربية واالجنبية وكان
يعقد حلقات للمناقشة حوله ،لهذا يعد
الرحال املحرك للنشاط االشرتايك يف
املدة ()1925-1917
ولد ح�س�ي�ن الرح ��ال يف بغداد ع ��ام  1902من
والد كان �ض ��ابطا يف اجلي� ��ش العثماين ،دخل
مدر�س ��ة الالت�ي�ن يف بغ ��داد وتعل ��م الفرن�س ��ية
ونقل ��ه وال ��ده اىل ا�س ��طنبول فدخ ��ل املدر�س ��ة
الثانوي ��ة هناك ،ثم ار�س ��ل قبل اكمال املدر�س ��ة
الثانوية اىل املانيا من جانب الدولة العثمانية
يف اول قط ��ار ذاه ��ب اىل املاني ��ا ع ��ام ،1916
وكان يحم ��ل ر�س ��الة من قريبه �ص ��بيح ن�ش� ��أت
موجه ��ة اىل توفي ��ق اخلال ��دي ال ��ذي كان يقيم
يف برل�ي�ن وبع ��د ا�س ��تقراره يف املدين ��ة دخ ��ل
مدر�س ��ة الهند�س ��ة ،وامتاز بتفوقه على زمالئه
االمل ��ان ،وق ��د كان هن ��اك يف املاني ��ا دع ��وة بني
العراقي�ي�ن للنظ ��ام اجلمه ��وري يف الع ��راق،
وق ��د كان ��ت فك ��رة اجلمهوري ��ة متثل بالن�س ��بة
للرح ��ال بداية التفت ��ح على الفك ��ر املتحرر ،ثم
بد�أ يقر�أ ال�ص ��حف االملانية التقدمية التي اطلع
م ��ن خالله ��ا عل ��ى الفك ��ر اال�ش�ت�راكي ،ومن ثم
اندلع ��ت الثورة العمالي ��ة يف برلني عام 1918
التي كانت (ا�سبارتاك�س ��يون) م ��ن ورائها وقد
ه ��زت هذه الث ��ورة ح�س�ي�ن الرح ��ال بعنف ،ثم
اخذ الرحال يح ��اول معرفة طبيعة هذه الثورة
واملب ��ادئ التي ترتكز عليه ��ا .عرف الرحال عن
كثب جمريات احداث الثورة فقد كان ا�صدقا�ؤه
م ��ن الطلب ��ة االمل ��ان امل�ؤيدي ��ن للث ��ورة ،يذهب
ق�س ��م منه ��م اىل مناط ��ق الث ��ورة وكان الرحال
يذهب ب�ص ��حبتهم وكان يرى العمال بحما�سهم
الثوري وي�شاهد اجلنود وهم ينزلون �شاراتهم
الع�س ��كرية من مقدمات خوذهم وي�س ��تبدلونها
ب�ش ��ارات الث ��ورة احلم ��راء ،وكان ي�س ��تمع يف
ه ��ذه املناط ��ق اىل خط ��ب ق ��ادة الث ��ورة (روز
الوم�س ��مريغ وليبكنخ ��ت) ولك ��ن كان الث ��وار

يبع ��دون الطلب ��ة م ��ن مناط ��ق الث ��ورة خوف ��ا
عليهم وكانوا يزودونهم بن�شرات الثورة التي
حتمل ا�سم (حكومة املجال�س) ،وان اغلب هذه
الن�ش ��ريات كانت تطبع يف بلغاريا التي �س ��بق
واعلنت فيها �سلطة عمالية ،ومن هنغاريا التي
هي االخرى �شهدت قيام �سلطة عمالية.
ومن الن�شرات التي قر�أها ح�سني الرحال �آنذاك
كرا�س حت ��ت عن ��وان (حكومة ال�س ��وفيات يف
هنغاريا) كما قر�أ جريدة (العلم االحمر) ف�ض�ل�ا
ع ��ن اجلري ��دة الربليني ��ة (برلينوتاك ��ه ف�ل�اك)
وق ��د كان ��ت ه ��ذه املطبوع ��ات حممل ��ة باالفكار
اال�شرتاكية عكف الرحال على مطالعتها.
بعد ان اعلنت هدن ��ة احلرب عام  1919خريت
احلكومة العثمانية طالبها يف املانيا بني البقاء
هن ��اك واكمال درا�س ��تهم على نفقتهم اخلا�ص ��ة
وبني العودة اىل ا�سطنبول وقد اختار الرحال
الع ��ودة قبل ان يكمل درا�س ��ته ال�س ��باب تتعلق
بالتحويل اخلارجي.
يعتق ��د �أ.د .عب ��د ال ��رزاق مطل ��ك ان الرحال مع
قرائت ��ه مل ��ا كت ��ب هن ��اك يف الفكر اال�ش�ت�راكي،
فان ��ه اوال مل يفه ��م اال�ش�ت�راكية مب�ض ��مونها
العلمي وثانيا مل يكن لديه ت�ص ��ور وا�ض ��ح عن
مفهوم اال�ش�ت�راكية ب�شكل عام ،لكنه كانت لديه
�صورة باهتة عن اال�ش�ت�راكية وافكار �سطحية
ورمب ��ا عرف اال�ش�ت�راكية انها من ��ط من العدل
االجتماع ��ي او الرب بالفق ��راء او العطف عليهم
اي انه ��ا م�س� ��ألة ان�س ��انية لي�س ��ت له ��ا ا�س ���س
معين ��ة ،فالظ ��روف غ�ي�ر الطبيعية الت ��ي كانت
ت�س ��ود املانيا اثناء الثورة واحل ��رب مل تتح له
االطالع ب�ش ��كل دقيق على اال�ش�ت�راكية ،ورمبا
مل تك ��ن لديه تلك االمكاني ��ة الفكرية التي تتيح

من زمن التوهج

حس��ين الرح��ال ف��ي مذكرات
سانحة امين زكي

�سانحة امني
زكي

حسين الرحال اول عراقي نادى
باالشتراكية

د .حميدعبد هللا العتابي
ل ��ه ا�س ��تيعاب الفك ��رة وتتبعها ب�ش ��كل �س ��ريع،
ويب ��دو اي�ض ��ا ان ��ه مل يدر�س ��ها بعم ��ق ووف ��ق
خط ��ة منظم ��ة اذ بع ��د ان ع ��اد اىل بغ ��داد ع ��ام
 1919مل يظهر له ن�ش ��اط وا�ض ��ح يف بث الفكر
اال�شرتاكي والدعاية كما ان من التقى معه هذه
املرة مل يفهموا فكرة وا�ض ��حة عن اال�ش�ت�راكية
وي�ؤيد ذلك قول ال�س ��يدة امينة الرحال انه كونّ
يف املاني ��ا �ص ��ورة �س ��طحية عن اال�ش�ت�راكية.
ولك ��ن ف�ض ��ل الرح ��ال ان ��ه اول من حت ��دث عن
اال�ش�ت�راكية عل ��ى نطاق وا�س ��ع وا�ش ��اعها بني
جمموع ��ات كث�ي�رة ولف ��ت نظ ��ر املجتم ��ع اىل
نظري ��ة مهم ��ة ه ��ي (اال�ش�ت�راكية) فحينما عاد
الرح ��ال التق ��ى مبجموعة م ��ن ال�ش ��باب التفت
حول ��ه واخذت ت�س ��مع من ��ه ما عرف ��ه هناك من
فك ��ر تقدم ��ي وي�ض ��يف د .عب ��د ال ��رزاق قائال:
واحلقيقة ان ح�س�ي�ن الرحال يف �س ��بيل معرفة
الفكر اال�ش�ت�راكي ب�ش ��كل اعمق فق ��د بذل جهدا
يف احل�ص ��ول عل ��ى املطبوعات ذات امل�ض ��مون
اال�ش�ت�راكي من اي م�صدر كان ،ثم اخذ يحاول
احل�ص ��ول عل ��ى الكت ��ب االجنبي ��ة الت ��ي اعتقد
بانها هي امل�ص ��در احلقيقي ملعرفة اال�ش�ت�راكية
فطلب من ال�س ��يد حممود حلمي �صاحب املكتبة
الع�ص ��رية يف بغ ��داد ب ��ان يق ��وم با�س ��ترياد
الن�ش ��ريات اال�ش�ت�راكية عن طري ��ق وكالئه يف
اخل ��ارج ،وق ��د مت فع�ل�ا احل�ص ��ول بوا�س ��طته
على بع�ض الن�ش ��ريات التي كانت ت�صدر �آنذاك
دور الن�ش ��ر الفرن�س ��ية والربيطانية اخلا�ص ��ة
باحلزب ال�ش ��يوعي الفرن�س ��ي وكان اول كتاب
قر�أة الرحال بعد عودته اىل العراق كتاب لينني
(اال�ستعمار اعلى مراحل الر�أ�سمالية) ،ثم كتاب
لينني (الدولة والثورة) كما ا�ستطاع بالو�سيلة

نف�س ��ها احل�ص ��ول عل ��ى جري ��دة (اللومانتي ��ه)
وحم�ل�ات تقدمية اخرى منه ��ا جملة (كابيه دي
بول�ش ��فيك) كما قر�أ الول مرة �شعر ناظم حكمت
مرتجما اىل اللغة الفرن�سية.
وي ��روي عب ��د الل ��ه ج ��دوع ان ��ه كان يت�ص ��ل
باملرح ��وم علي حممود احمد وح�س�ي�ن الرحال
و�س ��ليم فتاح وم�ص ��طفى عل ��ي ،وكان احلديث
ي ��دور بوج ��ه ع ��ام ح ��ول ال�ش� ��ؤون االدبي ��ة
واالجتماعي ��ة وكان ��ت اال�ش�ت�راكية مو�ض ��وع
حواره ��م غالب ��ا ،وكان الرح ��ال ي ��روي لهم ما
يق ��ر�أ وما ه ��و موجود يف ال�ص ��حف واملجالت
االملاني ��ة وغريها وع ��ن احلركات اال�ش�ت�راكية
الت ��ي �ش ��هدها يف املاني ��ا اثن ��اء وج ��وده هناك
كانت احللقة اال�شرتاكية االوىل يقدر اهتمامها
مبطالع ��ة الفك ��ر اال�ش�ت�راكي وتتب ��ع ما ين�ش ��ر
حول ��ه ،تهتم اي�ض ��ا مبا يج ��ري يف العراق من
احداث �سيا�س ��ية وما يعاين الفرد العراقي من
فق ��ر وجه ��ل واحت�ل�ال اجنبي وم ��ا يتعر�ض له
من ا�س ��تغالل وقد كان املجتم ��ع العراقي �آنذاك
يعاين م�ش ��اكل كثرية اهمها الفقر ال�شديد الذي
كان ي�سحق الغالبية العظمى من افراده بجانب
القلة املرتزقة من اغنياء املدينة ومالكي الريف
وكان ��ت االمي ��ة ت�س ��ود الغالبي ��ة العظم ��ى من
ال�ش ��عب اذا عرفن ��ا ان كل املدار� ��س االبتدائي ��ة
يف العراق �آنذاك ( )90مدر�س ��ة .اما االمرا�ض
فق ��د كانت متف�ش ��ية على نط ��اق وا�س ��ع مع قلة
ا�س ��باب الوقاي ��ة والع�ل�اج اذ كان يف انح ��اء
العراق �آنذاك (� )900س ��رير ومن قرية واحدة
على �س ��بيل املثال وجد عند الفح�ص ان ()110
اوالد كانوا مر�ضى من ا�صل ( )162جمعوا من
غري تعيني..
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ويف املطالب ��ة باحلري ��ة الفكري ��ة راح الرعي ��ل
االول م ��ن ال ��رواد يتحم�س له ��ا لأن احلرية تعني
بالن�س ��بة لهم بال�ض ��رورة نب� ��ض احلرية الفكارهم
وللمتقدم�ي�ن ،تدف ��ع بهم اىل الن�ش ��اط يف افكارهم
ومواجهة موجة االفكار واالراء الرجعية املهيمنة
ان ��ذاك وان من تزعم املطالب ��ة باحلرية الفكرية مل
يكن بعيدا عن �شلة(ح�س�ي�ن الرحال) اال�ش�ت�راكية
التي راحت تطالب باحلرية الفكرية ل�ضمان حرية
التعبري يف طرح كل ماهو جديد وتقدمي.
واذ اتخذت النقا�شات والبحوث الفكرية التقدمية
يف الف�ت�رة الت ��ي عا�ش ��ها الرح ��ال و�ش ��لته ث ��وب
الدرا�س ��ات االدبي ��ة ،ف� ��أن رواد الفكر اال�ش�ت�راكي
كانوا اي�ضا اول من ن�صبوا انف�سهم لي�ؤكدوا قدرة
احلرك ��ة الأدبية يف العراق عل ��ى االرتباط بحركة
الواقع وباالنعطافات املهمة يف تاريخنا احلديث.
واذا كان ال�ش ��عر العراق ��ي احلدي ��ث ق ��د ب ��دا
يهت ��م مب�ش ��اكل احلي ��اة االجتماعي ��ة وي�ص ��ورها
ب�ش ��كل واقع ��ي مهتم ًا ب ��كل ماهو جدي ��د فيها ،فان
الف ��ن الق�ص�ص ��ي يف حماوالت ��ه البك ��ر ،عل ��ى ي ��د
اال�ش�ت�راكي(حممود احم ��د ال�س ��يد) حمل �أل�س ��مة
املتمي ��زة الت ��ي جعلت ��ه ي�ص ��ب يف املج ��رى العام
لكتاب ��ات الواقعي ��ة متج ��اوز�آ امل ��رور التقلي ��دي

بالرومان�س ��ية او الرمزية وباجتاه ��ات الفن للفن
التي �شاعت يف ثقافة الغرب الليربايل.
ان درا�س ��ة تاري ��خ الع ��راق احلدي ��ث تب�ي�ن لنا ان
النهو� ��ض الفك ��ري اال�ش�ت�راكي يف الع ��راق كان
حم�ص ��لة روافد ثقافية متعددة .فقد كان للم�ؤثرات
العربي ��ة واالجنبية وا�ص ��دائها ثقل على تو�س ��يع
االف ��ق الفك ��ري للمثقف�ي�ن العراقي�ي�ن .بع ��د ع ��ام
1908م ا�ص ��بحت تركي ��ا اك�ث�ر ت�أث�ي�ر�آ يف الفك ��ر
العراق ��ي احلدي ��ث فقد كان اك�ث�ر املثقفني يعرفون
الرتكية ويدر�س ��ون بلغتها فتعرفوا على التيارات
الفكري ��ة احلديثة التي بد�أت ت�ص ��بغ الفكر الرتكي
احلديث منذ القرن التا�س ��ع ع�ش ��ر و�ضمنها التيار
اال�ش�ت�راكي الذي ي�ش ��ق طريق ��ه يف الفكر الرتكي
وب ��رز في ��ه الكت ��اب واالدب ��اء والكت ��ب املرتجم ��ة
اجلادة.
وكان مل�ص ��ر الف�ض ��ل الكب�ي�ر يف تو�س ��يع م ��دارك
املتعلم�ي�ن يف الع ��راق وتهيئته ��ا لتم ّث ��ل االف ��كار
اال�ش�ت�راكية ،فق ��د ظلت(املقتط ��ف) وغريه ��ا م ��ن
املجالت امل�ص ��رية مو�ضع اهتمام ال�شبان تدعوهم
ليقر�أوه ��ا ويكتب ��وا فيه ��ا .و�أط ��ل العراقيون على
الفكر اال�ش�ت�راكي ع ��ن طريق الكتب اال�ش�ت�راكية،

امل�ؤلف ��ة واملرتجم ��ة بعد ان نظروا اىل م�ص ��ر على
انها املنبع العربي لال�ش�ت�راكية ،فتوجهوا �ص ��وب
مفكريه ��ا يطلبون منه ��م الرفد ،ف�أت�ص ��لوا بنيقوال
حداد ،مم ��ا يدل على تطلعه ��م الواعي نحو معرفة
جديدة على الدوام.
كما ا�س ��تمر هذا الرافد العربي عن طريق �س ��وريا
ولبنان �أي�ضا ،باال�ض ��افة اىل ذلك فقد رفد االذهان
العراقية ماورد من رو�سيا قبل وبعد ثورة اكتوبر
اال�ش�ت�راكية ع ��ام 1917م م ��ن م�ؤث ��رات فكري ��ة
تقدمية.
فقد و�ص ��لت �أخبار احلرية الثورية الرو�س ��ية اىل
ال�ش ��رق قبل ث ��ورة اكتوبر يف الع ��راق وتعاطفت
جملة”الرقيب”البغدادي ��ة معه ��ا وا�س ��تمرت
ا�شعاعات هذه احلركة �أبان احلرب العاملية االوىل،
ولقد رافق عملية تعرف العراقيني على(البول�شفيك)
وانفتاحه ��م عل ��ى اخباره ��م بداي ��ة تثبي ��ت اق ��دام
االجنلي ��ز يف العراق.لذل ��ك حاول املحتلون �ص ��د
ه ��ذا التيار الذي بد�أ عرب االنا�ض ��ول او عن طريق
بالد فار�س بوا�سطة الرجعية واملتعلمني العائدين
اىل الوط ��ن .و�ص ��ار له� ��ؤالء البول�ش ��فيك ان�ص ��ار
عدي ��دون بدافع من وعي ب�س ��يط ناجت عن كراهية
لالجنليز واال�س ��تعمارين الفرن�س�ي�ن والقيا�ص ��رة

الذين ف�ض ��حت ث ��ورة اكتوبر م�ش ��اريعهم الرامية
اىل تق�س ��يم الواليات العثمانية فيما بينهم .وعرب
ال�ص ��حف واملجالت املعادية واملنا�ص ��رة للبال�شفة
ت�س ��ربت بع�ض املعارف وال�ص ��ور مل ��ا كان يجرى
يف رو�س ��يا ال�سوفياتية �أ�ض ��افة اىل هذه امل�ؤثرات
العربية واالجنبية كان هناك بع�ض االجانب ممن
يحملون الفكر اال�ش�ت�راكي قد ج ��اءوا اىل العراق
وب ��د�أوا يبذرون هذا الفكر يف ر�أ�س من يت�ص ��لون
ب ��ه كاملعلم ��ة االمرييكية(كل�ي�ر) وناظ ��ر املع ��ارف
اال�س�ت�رايل(رايلي) باال�ض ��افة اىل اال�س ��كتلندي
(دنونون مكنزي) �صاحب مكتبة(مكنزي) انذاك.
تلك هي الروافد التي �شكلت امل�ؤثرات اخلارجية
االوىل للفك ��ر اال�ش�ت�راكي يف اذه ��ان املتعلم�ي�ن
العراقيني ،بينما يقف ح�س�ي�ن الرحال لي�ش ��كل مع
جماعته حمور و�أ�س ��ا�س امل�ؤث ��رات الداخلية لبناء
�صرح الفكر اال�شرتاكي يف العراق احلديث.
البداية:
ولد ح�س�ي�ن علي �صائب الرحال يف بغداد 1905م
م ��ن عائل ��ة متو�س ��طة احل ��ال كان اب ��وه �ض ��ابط ًا
لالمالك ال�سنية العائدة لل�سلطان عبد احلميد ،وقد
ا�ش ��تهر بنزاهته ،حيث النزاهة نادرة بني موظفي
حكومة ال�س ��لطة العثمانية انذاك .وكر�س جهوده

لرتبي ��ة اوالده وتن�ش ��ئتهم ن�ش� ��أة تعليمية حديثة،
وق ��د مات ومل يرتك بعده �س ��وى البي ��ت الذي كان
ي�سكنه واوالده.
عندما عاد”ح�س�ي�ن الرحال”من املانيا اىل العراق
يف نهاية عام 1919م كان قد وجد من �س ��بقه ممن
ت�أث ��ر بالفك ��ر اال�ش�ت�راكي امثال”حم ��دي الباج ��ه
جي”و”مزاح ��م الباجه جي”.ولق ��د عرف العراق
يف وق ��ت مبكر الكث�ي�ر ممن كتب عن اال�ش�ت�راكية
قبل(ح�سني الرحال) .ففي معر�ض حديثه عن”مبد�أ
امل�ساواة”كتب ال�صحفي(حممد عبد احل�سني) عن
اال�شرتاكية عام 1920م.
لك ��ن الذي يدور من هذا احلدي ��ث �أن عالقة(حممد
عبد احل�سني) ب�ألفكر اال�شرتاكي التتجاوز االطالع
عل ��ى هذا الفكر بالرغم من انه عام 1918م عاد من
اي ��ران وهو يحمل كث�ي�ر�آ من االفكار الأ�ش�ت�راكية
عل ��ى �ش ��كل غ�ي�ر منظ ��م( )5وكان املحامي(عب ��د
الرزاق عدوة) مطلع�آ �أي�ض ��ا على الفكر اال�شرتاكي
من خالل حديثه عن مارك�س واحلركة اال�شرتاكية
االملانية ،ولكن عالقته بالفكر اال�شرتاكي هو �أي�ضا
التتعدى حدود االطالع.
اما(ح�س�ي�ن الرحال) ف�أن �أ�شرتاكيته من نوع �آخر.
فكيف ت�أثر(الرحال) بالفكر اال�شرتاكي؟.
مل يكن”ح�سني الرحال”قد اكمل درا�سته الثانوية
عندما �أر�سل من قبل احلكومة العثمانية اىل املانيا
م ��ع �أول قط ��ار ذاهب اىل ه ��ذه البالد بع ��د �أفتتاح
خ ��ط �س ��كة حدي ��د (بغ ��داد -برلني)ع ��ام 1916م.
وكان يحم ��ل يف �س ��فرته ه ��ذه ر�س ��الة م ��ن قريبه
(�ص ��بيح ن�ش� ��أت) اىل (توفيق اخلالدي) الذي كان
مقيما يف برلني حينذاك ،وقد مت له فعال االت�ص ��ال
بـ(توفيق اخلالدي) بعد ان ا�س ��تقر يف �س ��كناه يف
منطقة(�سريندورت ميته) يف برلني ثم بد�أ درا�سته
يف مدر�سة الهند�سة امل�سماة مدر�سة(كيني).

مناط ��ق الث ��ورة وكان(الرحال) يذه ��ب اىل هناك
ب�صحبتهم.
ويف ه ��ذه املناط ��ق كان ي�س ��تمع اىل خطب (روزا
لوك�س ��مبورغ) و(كارل ليبكنخ ��ت) وغريهم ��ا من
الق ��اده اال�ش�ت�راكيني املارك�س ��يني .بي ��د �أن الثوار
كث�ي�ر�آ م ��ا كان ��وا يبعدونه ��م ع ��ن مناط ��ق الثورة
خوف ��ا عليه ��م .ولك ��ن باملقاب ��ل كان ��وا يزودونه ��م
بن�ش ��ريات الثورة التي كانت حتمل ا�سم”حكومة
املجال�س”و�أغل ��ب هذه الن�ش ��ريات كانت تطبع يف
مناطق(هنغاري ��ا) .ومن الن�ش ��ريات الت ��ي كان قد
قر�أها(الرح ��ال) اثناء ذلك كرا�س بعنوان (حكومة
ال�س ��وفيات يف هنغاري ��ا) ،كم ��ا ق ��ر�أ جريدة(القلم
االحمر) باال�ضافة اىل اجلريدة الربلينية (برلينو
تاكة مالل).
�أن ه ��ذه الن�ش ��ريات كان ��ت حممل ��ة باالف ��كار
اال�ش�ت�راكية .وق ��د عكف(ح�س�ي�ن الرح ��ال) عل ��ى
قراءته ��ا بفهم بالغ .وقد �ش ��كلت هذه املن�ش ��ورات،
باال�ض ��افة اىل وقائ ��ع واح ��داث مي ��دان الث ��ورة،
اال�س ��ا�س يف تكوي ��ن فكر(ح�س�ي�ن الرح ��ال)
اال�ش�ت�راكي .وبقدر ما مت تكوين فكره اال�شرتاكي
ع�ب�ر الثورة العمالي ��ة االملانية ،ف�أن ��ه كان قد اتخذ
طابع�آ خا�ص� ��آ يتميز باحلركة والفعالية ،وكان ذلك
�س ��بب ًا يف ا ّال يكتفي (ح�سني الرحال) يف �أن يكون
ذا تفكري �أ�ش�ت�راكي ،و�أمنا يعمل ،بكل حما�س ،من
اج ��ل بث الفكر اال�ش�ت�راكي وخلق مناخ ذي تفكري
ا�شرتاكي.
وبهذه الروحية عاد (ح�سني الرحال) اىل العراق.
فعندما �أعلنت الهدنة عام 1919م خريت احلكومة
الرتكي ��ة العثماني ��ة طالبه ��ا يف املانيا ب�ي�ن البقاء
هناك الكمال درا�ستهم على ح�سابهم اخلا�ص وبني
الع ��ودة على ظهر باخرة تركية ت�ص ��ل املانيا .وقد
�أختار(الرحال) العودة قبل �أن يكمل درا�سته وذلك
بالنظر ل�ص ��عوبات التحويل اخلارجي.عندما عاد
(الرحال) اىل العراق كان عمره ثمانية ع�شر �سنة.
وكان يحم ��ل مع ��ه العديد م ��ن من�ش ��ورات الثورة
العمالية ومن �ض ��منها كرا�س(حكومة ال�س ��وفيات
يف هنغاريا) انف الذكر.

ان الدع ��وة للنظ ��ام اجلمه ��وري ،يف الوقت الذي
كان ��ت ت�س ��ود فيه عل ��ى ال�ص ��عيد العامل ��ي االنظمة
امللكية التي ا�شتهرت برجعيتها ،كانت تلك الدعوة
متث ��ل البداي ��ة االوىل لتفت ��ح عقل(الرح ��ال) على
الفكر املتحرر.
وكان ��ت ه ��ذه البداي ��ة ق ��د تكون ��ت نتيج ��ة
ح�ض ��ور(الرحال) اللق ��اءات الت ��ي اعت ��اد �أن
ينظمها(اخلالدي) �صاحب امليول اجلمهورية ،يف
بيته كل يوم �أحد مع الطلبة العرب يف برلني.
وق ��د كان ��ت ال�ص ��حف االملاني ��ة و�س ��يلة(الرحال)
للأط�ل�اع عل ��ى الفك ��ر اال�ش�ت�راكي ،وبق ��در م ��ا
ا�ستطاعت هذه ال�ص ��حف �أن تهيء ذهن (الرحال)
لتقب ��ل الفكر اال�ش�ت�راكي و�أن جتعل ��ه م�ألوف�آ لديه
ف�أنها مل ت�س ��تطع ،مع ذلك� ،أن تدفع به حد التم�سك
بهذا الفكر حينها.

ويف طري ��ق عودت ��ه يلتقي يف �س ��وريا بـ(يا�س�ي�ن
الها�ش ��مي) وي�س� ��أله االخري عما ي ��دور يف اوروبا
فيطلعه(ح�س�ي�ن الرحال) على هذا الكرا�س �شارحا
ل ��ه م�ض ��مونه .ويطلب(الها�ش ��مي) من ��ه ان يق ��وم
برتجمته ،وعندما يخربه(ح�سني الرحال) ب�ضعف
�أ�سلوبه يف الكتابة باللغة العربية يطلب(الها�شمي)
من ال�صحفي (ر�شيد الها�شمي) ..الذي كان معروفا
انذاك بقوة �أ�س ��لوبه ،ب�أن ي�ساعد(ح�سني الرحال)
يف ترجمة الكرا�س املذكور..

ولك ��ن ما ان اندلعت الثورة العمالية يف برلني عام
1918م ،وكان ال�سبارتاكيون( .ع�صبة املارك�سني
ال�ش ��يوعيني الأمل ��ان) من ورائها ،حت ��ى هزت هذه
الثورة(ح�سني الرحال) هز�آ عنيفا وبد�أ بالت�سا�ؤل
عن طبيعتها فيذكر قائلآ”�س�ألت حانوتيا وزوجته
عما اذا كانت الثورة ت�ستهدف �أعادة امللك فردريك،
ف�أجاباين متح�س ��رين لعه ��د فردري ��ك ،ب�أنها ثورة
عمالية”.واثناء الثورة تطور الأمر عند(الرحال)
اىل التفاع ��ل م ��ع افكاره ��ا اال�ش�ت�راكية .وقد لعب
ا�ص ��دقا�ؤه الطلبة الأمل ��ان امل�ؤيدون للث ��ورة دور�آ
كبريا يف ذلك ،ال�س ��يما �أن ق�س ��ما كب�ي�ر ًا منهم كان
�أبا�ؤه ��م و�أخوانه ��م و�أخواته ��م مم ��ن �س ��اهم يف
ه ��ذه الثورة.وقد اعتاد ه� ��ؤالء الطلبة الذهاب اىل

وعندم ��ا و�ص ��ل (ح�س�ي�ن الرحال) العراق وا�ص ��ل
�أت�ص ��اله بالفكر اال�ش�ت�راكي العاملي .فقد �أ�ستطاع
�أن يقنع �ص ��احب املكتبة الع�صرية(حممود حلمي)
ب�أن يقوم ب�أ�س ��ترياد الكتب اال�شرتاكية عن طريق
وكالئه يف اخلارج .)13(.وقد مت فعال احل�ص ��ول،
ع ��ن هذا الطري ��ق ،على بع� ��ض الكتب الت ��ي كانت
ت�ص ��درها �أن ��ذاك دار الن�ش ��ر اخلا�ص ��ة بجري ��دة
احل ��زب ال�ش ��يوعي الفرن�س ��ي(اللومانتيه) ،وكان
�أول كت ��اب قر�أه(الرحال) بعد عودت ��ه اىل العراق
ه ��و كتاب(اال�س ��تعمار �أعلى مراحل الر�أ�س ��مالية)
لـ(لينني) باللغة الفرن�س ��ية ،ثم اعقبه بكتابه الآخر
(الدول ��ة والث ��ورة) وباللغ ��ة الفرن�س ��ية �أي�ض ��ا،
كم ��ا �أ�س ��تطاع �أن يح�ص ��ل عن ه ��ذا الطري ��ق على

بع�ض املجالت اال�ش�ت�راكية منه ��ا جملة (كابيه دي
بول�ش ��فيك)التي كان ��ت ي�ص ��درها الرتوت�س ��كيون
الفرن�س ��يون .وق ��د ق ��ر�أ الول م ��رة �ش ��عر ًا ل� �ـ
(ناظ ��م حكم ��ت) مرتجم� ��آ اىل اللغ ��ة الفرن�س ��ية،
ويعد(الرحال) �أول من عرف القراء العراقيني على
ال�شاعر (ناظم حكمت) ..وت�أثر ب�أ�شعاره وباملجلة
ال�ش ��يوعية الرتكية(ر�س ��م .ب ��ي�.آي) اي”املجل ��ة
ال�ش ��هرية امل�صورة”لل�ش ��يوعية الرتكية”�صبيحة
زكريا.
وقد �أطلع (ح�سني الرحال) على �أفكار (ميكيافيلي)
وتو�ض ��ح لديه �أن دع ��اة فكرة ميكيافيلي �ص ��احب
كتاب(االم�ي�ر) ه ��م م ��ن ا�ص ��حاب فك ��رة التو�س ��ع
واال�س ��تيالء .وان�صرف(ح�س�ي�ن الرح ��ال) اىل
الت ��زود باملزي ��د من الفكر اال�ش�ت�راكي وعن طريق
مكتبة(مكنزي) ومب�س ��اعدة االخري �أ�س ��تطاع فعلآ
�أن يح�ص ��ل عل ��ى كت ��اب (ر�أ�س املال) ب ��كل اجزائه
ب�س ��عر  26روبية ،ومل يكن يكتفي بقراءة ماتي�سر
له م ��ن الكتب االجنبية .وامن ��ا كان يقوم برتجمة
وتلخي� ��ص البع� ��ض منه ��ا فلدي ��ه ترجم ��ة لق�ص ��ة
(�أوج�ي�ن �آزي ��ف) ع ��ن زعي ��م ح ��زب اال�ش�ت�راكني
الثورين الرو�س (�أيفان نيكوال ديفت�ش) .ودرا�سته
بعنوان(مفه ��وم الث ��ورات يف الع ��امل الق ��دمي)..
ودرا�س ��ته اخرى عن (تربية الطف ��ل عرب التاريخ)
ودرا�سات ناق�صة اخرى غري من�شورة �أي�ضا حتت
عنوان(ا�ش ��تات ملموم ��ة) ..والت ��ي يربر(ح�س�ي�ن
الرح ��ال) ع ��دم موا�ص ��لته �أمتامها مبقول ��ة لغوته
تقول(ان ��ه يف ع ��دم قدرتك على �أمتام �ش ��يء يكمن
�س ��ر عظمت ��ك) .و�أن هذه املجموعة ت�ض ��منت ،كما
كت ��ب الرح ��ال يف اوراقه هذه ،املوا�ض ��يع ال�س ��تة
الت ��ي ب ��د�أ بكتابته ��ا ومل يتمه ��ا والت ��ي �ص ��ممت
وو�ض ��عت معاملها وهي فن الرتجمة ،وعلى طريق
بهارات ،ملحم ��ة جلجام�ش ،دون كي�ش ��وت ،املر�أة
يف �س�ي�رتها ،اللغ ��ة العربي ��ة واللغ ��ات االوروبية
وتطوره ��ا .كم ��ا ت ��رك (الرحال) درا�س ��ة ق�ص�ي�رة
ب�أربع �ص ��فحات عن اال�ش�ت�راكي االمل ��اين (بيبل)،
واخ ��رى ب�ص ��فحتني روني ��و بعن ��وان (نوعان من
احل ��روب وموق ��ف حرك ��ة ال�س�ل�ام منه ��ا) زينه ��ا
مبقولة لينيني (من ال�ضروري يف كل حرب تن�شب
تعيني حمتواها ال�سيا�سي).
�أ�ض ��افة لذلك ف�أن(ح�س�ي�ن الرحال) ا�شرتك مع عبد
املجيد كمونة يف و�ضع كتاب قانوين عام 1953م
يحمل عن ��وان (الأدارة املركزي ��ة والأدارة املحلية
يف العراق).وق ��د كان (ح�س�ي�ن الرحال)حري�ص ��ا
على قراءة ما يرتجمه هو ويلخ�ص ��ه على ا�س ��ماع
النا� ��س املقرب�ي�ن اليه ،وكث�ي�ر�آ ما كان ��ت تتم هذه
الق ��راءة يف املقاه ��ي البغدادي ��ة الت ��ي ي�ؤمه ��ا هو
وا�ص ��دقا�ؤه .كما مل يكن (ح�س�ي�ن الرحال) يكتفي
باقتن ��اء ن�س ��خة واح ��دة م ��ن اجلرائ ��د واملجالت
اال�ش�ت�راكية االجنبي ��ة ،فكثري�آ م ��ا كان يطلب ()6
ن�سخ بق�ص ��د توزيعها على ا�صدقائه ممن يعرفون
اللغ ��ات االجنبي ��ة.ويف االخ�ي�ر مل يك ��ن (ح�س�ي�ن
الرح ��ال) يبخل عل ��ى �أحد ب�أع ��ارة مالديه من كتب
وجمالت ا�شرتاكية فلقد كان ي�ستلم بانتظام جملة
(لي�ب�ر مونثل ��ي) االجنليزي ��ة التي كان ي�ص ��درها
�أنذاك (بامل دات).
لقد جت�س ��دت املواق ��ف العملية لـ(ح�س�ي�ن الرحال)
من ��ذ بداية و�ص ��وله الع ��راق .فعندم ��ا عاد(توفيق
اخلال ��دي) وطرحت م�س� ��ألة نظام احلك ��م املرتقب
يف الع ��راق ،وقف(ح�س�ي�ن الرح ��ال) اىل جان ��ب
(اخلال ��دي) يف ت�أيي ��د وتر�ش ��يح (عب ��د الرحم ��ن
النقي ��ب) عل ��ى �أعتب ��اره �أن انتخابه ميث ��ل مرحلة
�أوىل للعب ��ور نح ��و النظ ��ام اجلمهوري.وبعده ��ا

ان�ص ��رف (ح�س�ي�ن الرح ��ال) اىل عق ��د الن ��دوات
الثقافي ��ة يف مقاهي بغداد مع الن�ش ��اط ال�ص ��حفي
ف�أ�ص ��در مع جماعة من املثقفني التقدميني �صحيفة
(ال�صحيفة) يف  28كانون �أول 1924م وكتب فيها
مقاالت نا�ض ��جة وفق نهج ا�ش�ت�راكي علمي(ينظر
مث�ل�ا الع ��دد االول يف  28كان ��ون الث ��اين 1924م
مقال ��ة (املحي ��ط الطبيع ��ي واملحي ��ط االجتماعي،
والعدد الرابع يف � 2ش ��باط 1925م مقالة (�أخالق
االقطاعي ��ات  -االفتتاحي ��ة) والع ��دد اخلام�س يف
 1مار� ��س  1925مقالة(نظري ��ة التاري ��خ) والع ��دد
ال�س ��اد�س م ��ن مار� ��س  1925مقال ��ة (ه ��ل هن ��اك
ع ��روق ممت ��ازة؟) .ث ��م ا�ش�ت�رك (ح�س�ي�ن الرحال)
م ��ع ال�ص ��حفي (ميخائيل تي�س ��ي) �ص ��احب جملة
(النا� ��س ال�ش ��وارع) يف �أ�ص ��دار جري ��دة (�س ��ينما
احلي ��اة) يف  17كان ��ون الأول  ،1926وه ��ي �أول
جري ��دة عراقي ��ة و�ص ��فت نف�س ��ها ب�أنه ��ا جري ��دة
ا�شرتاكية مبعنى كونها جريدة �شعبية من ال�شعب
اىل ال�ش ��عب وعليه ف�س ��تكون وقفا خلدمة العموم
و�أحوالهم اال�ش�ت�راكية ( .)27ثم ا�ش�ت�رك (ح�سني
الرحال) يف التظاهر �ضد زيارة الزعيم ل�صهيوين
(الفريدمون ��د) اىل بغداد عام 1928م ومت اعتقاله
مع جمموعة كبرية من املثقفني التقدميني.بعد ذلك
ابتلع ��ه العم ��ل الوظيف ��ي وترك املي ��دان الذي كان
�أول امل�ساهمني يف الدخول اليه وتطويره.
وقبل تل ��ك املغادرة وحني عودة (ح�س�ي�ن الرحال)
م ��ن املانيا تع ��رف يف بغ ��داد على (حمم ��ود احمد
ال�س ��يد) وربطته به �صداقة قوية .وكان يتم اللقاء
بينهم ��ا �أول الأم ��ر يف �أح ��د غرف(جام ��ع احليدر
اخلان ��ه) ويف ه ��ذه اللق ��اءات كان ملحم ��ود احم ��د
ال�س ��يد والرح ��ال �أ�ص ��دقاء �آخ ��رون كان قد تعرف
عليه ��م الرح ��ال فيم ��ا بعد منه ��م (عبد الل ��ه جدوع
وحممد �س ��ليم فت ��اح وابراهيم القزاز وم�ص ��طفى
علي وعوين بكر �ص ��دقي وكمال �ص ��الح وفا�ض ��ل
حممد البياتي وغريهم.
حول هذه اللقاءات يقول م�صطفى علي �أن احدهم
كتب و�أ�س ��مه (بطاط ��و) انه �ش ��اهد يف التحقيقات
اجلنائي ��ة تقري ��ر ًا ع ��ن جمموع ��ة م ��ن املارك�س�ي�ن
هم حممود ال�س ��يد وح�س�ي�ن الرح ��ال وعوين بكر
�ص ��دقي وم�ص ��طفى عل ��ي وغريه ��م يجتمعون يف
غرفة يف جامع احليدر خانة.
واحلقيقة �أن هذا التقرير ي�ؤ�ش ��ر ظهور �أول حلقة
م ��ن املارك�س�ي�ن العراقي�ي�ن حاول ��ت ت�أ�س ��ي�س اول
منظم ��ة �ش ��يوعية �ض� �مّت كال من ح�س�ي�ن الرحال،
ع ��وين بكر �ص ��دقي ،م�ص ��طفى علي ،حممد �س ��ليم
فت ��اح ،حمم ��ود ال�س ��يد ،عب ��د الله جدوع وفا�ض ��ل
حممد.ويقول يف هذه اللقاءات عوين بكر �صدقي
انه عام 1920م كانت اجتماعاتنا يف غرفة (ال�سيد)
بجامع احليدر خانة تلك الغرفة التي �س ��ميناها �آن
ذاك بـ(ال�صومعة)وكانت غرفة مثالية ممتعة وكان
رفقا�ؤنا �صفوة من االخوان الذين مل يكونوا ممن
لوثتهم الأطماع وامل�آرب الو�ضيعة.
وق ��د اثر (ح�س�ي�ن الرحال) عل ��ى ا�ص ��دقائه ت�أثري�أ
كبريا ب�س ��بب م ��اكان ميلكه من ق ��درة على القراءة
بلغات �أجنبية متعددة (االجنليزية ،والفرن�س ��ية،
االملاني ��ة ،الرتكي ��ة) وبالت ��ايل الت ��زود بالثقاف ��ة
االوروبي ��ة بالق ��در ال ��ذي مل يك ��ن االخ ��رون
ي�س ��تطيعون بلوغ ��ه وق ��د �أث ��ر (ح�س�ي�ن الرح ��ال)
بوج ��ه خا� ��ص عل ��ى حمم ��ود احم ��د ال�س ��يد الذي
تفتح ��ت مواهب ��ه وات�ض ��حت جهاته اال�ش�ت�راكية
واالن�سانية.

عن كتاب
تاريخ الفكر اال�شرتاكي يف العراق

من زمن التوهج

الحديث عن حسني الرحال هو حديث عن تاريخ عراقي يحتضن
احداث��ا فكرية سياس��ية واجتامعي��ة هزت املجتم��ع العراقي
وفتح��ت االذهان ع�لى مثل جديدة واكتش��افات حديثة وأراء
غ�ير مألوفة ،فس��مع الن��اس صيحات
تطال��ب بالنظ��ام الجمه��وري وتحرر
املرأة ومس��اواتها بالرجال ،واملطالبة
بالحرية الفكرية واالهتامم باملش��اكل
االجتامعية.
واذا كانت ه��ذه االفكار الجديدة تعود
يف ظهروه��ا اىل بداية القرن العرشين
ف��ان أثره��ا يف الحي��اة االجتامعي��ة
والسياسية ،كان قد بدا بصورة واضحة
منذ بداية العقد الثاين من هذا القرن.
وامله��م ان هذه الصيحات قد اضطلع
به��ا عراقي��ون مل يكون��وا بعيدين عن
الفكر االشرتايك ،فحسني الرحال الرائد االول للفكر االشرتايك
يف الع��راق كان قد تفتح ذهنه املتحرر اوال من خالل تش��بعه
بفك��ر الجمهورية ،كام ان ثقل العناية باملرأة وتحررها كان قد
وقع ،منذ البدء ،عىل عاتق رواد الفكر االشرتايك يف العراق،
ب��ل العناية هذه كانت متثل باكورة تحرك هذا الرعيل ومحور
نشاطهم الفكري والعلمي ،اذ كانوا دامئا يقرنون تحرر املرأة
بتح��رر املجتم��ع بأرسه وقد اس��هم يف تعزيز ه��ذه االفكار
معرفة مبارشة نقلها اىل العراق بشكل خاص حسني الرحال.
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من زمن التوهج

وعىل الرغم من قلة الطلبة العرب الدارسني
يف أوربا أواخر القرن التاسع عرش اال أنهم
شكلوا رافد ًا مه ً
ام يف نقل األفكار االشرتاكية
للبالد العربية ومنها العراق ،إن املجتمع
العريب اإلسالمي ،ومنه املجتمع العراقي،
يؤمن من خالل مامرساته وحياته اليومية
وتقاليده ببعض أوجه االشرتاكية ،فعىل سبيل
املثال ،االقتصاد اإلسالمي مل يكن إقتصاد ًا
رأساملي ًا خالص ًا .فهو يؤمن ويف وقت واحد
بامللكية العامة وامللكية الخاصة والميكن
إغفال التعاليم اإلسالمية التي تنادي بعدالة
التوزيع وحق الفقراء يف أموال األغنياء.
د .سيف عدنان القيسي

حس��ين رحال والحركة االشتراكية
في العشرينيات
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كما �أث ��رت مبادئ ثورة �أكتوبر/ت�ش ��رين الأول
 1917يف رو�س ��يا ب�ش ��كل �أو ب�آخر يف �ش ��عوب
ال�ش ��رق ،وم ��ن املالح ��ظ �أن ف�ض ��ح البال�ش ��فة
التفاقي ��ة �س ��ايك�س -بيك ��و  1916التي ن�ص ��ت
على تق�س ��يم امل�ش ��رق العربي ب�ي�ن الربيطانيني
والفرن�س ��يني وتن�ص ��لهم م ��ن بنوده ��ا دف ��ع
املثقف�ي�ن العراقيني للبحث عن ماهية البال�ش ��فة
وتوجهاتهم الفكرية وال�سيا�س ��ية ،وال�س ��يما �أن
احلكومة ال�س ��وفيتية وجهت ن ��دا ًء اىل كادحي
ال�شرق ومنهم فالحو ما بني النهرين �إذ �أججوا
م�ش ��اعرهم �ض ��د الربيطانيني.و�أخ ��ذ ال�ص ��راع
الربيطاين ال�س ��وفيتي الذي �أخ ��ذ طابع ًا عنيف ًا
منذ �أن�س ��حاب ال�س ��وفيت م ��ن احل ��رب العاملية
االوىل حت ��ى ع ��ام  ,1924وال ��ذي لف ��ت انتباه
ال�سيا�س ��يني واملفكري ��ن اىل طبيع ��ة ال�ص ��راع
الفكري بني القوتني يومئذ.
عل ��ى الرغم من قلة �أعداده ��م كانت الفئة املثقفة
العراقي ��ة تتاب ��ع �أدبي ��ات البال�ش ��فة واالحداث
اخلارجية يف رو�سيا من خالل املعلومات التي
نقله ��ا زوار العتبات املقد�س ��ة القادمني من بالد
فار�س.
و�أزداد �إعج ��اب بع�ض ��هم بالبال�ش ��فة من خالل
مطالب ��ة االط ��راف املتحارب ��ة بوق ��ف احل ��رب
العاملي ��ة االوىل ورف�ض ��هم االحتالل بل دعوتهم
للتفاو�ض وعقد ال�صلح.

ح�سني الرحال واحللقة
اال�شرتاكية االوىل يف العراق
تع ��د حلقة ح�س�ي�ن الرح ��ال احللق ��ة اال�ش�ت�راكية
االوىل يف العراق ،التي ت�شكلت يف �أحياء بغدادية
متج ��اورة ،و�ض ��مت ع ��دد ًا م ��ن مثقفيه ��ا جمعتهم
الرغبة يف �إيجاد تف�س�ي�رات مارك�س ��ية لأو�ض ��اع
بالده ��م ال�سيا�س ��ية واالقت�ص ��ادية واالجتماعية.
و�ش ��كل الرحال ،الطالب مبدر�س ��ة احلقوق و�أول
معتنقي املارك�سية عام � ,1924أول حلقة مارك�سية
كما ي�شري الرحال نف�سه بقوله”�إنهم جماعتي».
و�أن�ص ��ب اهتمام ه ��ذه اجلماع ��ة يف على تطبيق
الفكر املارك�سي على �أو�ض ��اع العراق االقت�صادية
واالجتماعي ��ة يف ظ ��ل ال�س ��يطرة اال�س ��تعمارية
الربيطاني ��ة املمثلة ب�س ��لطات االنت ��داب ،ورفعوا
تقريرهم اىل لينني عرب بالد فار�س.
و�أ�صطف مع الرحال االديب حممود �أحمد ال�سيد،
�إذ ع� � َد من �أوائل من �إ�س ��تهوته االفكار املارك�س ��ية
منذ .1924
فر� ��ض واق ��ع الع ��راق االجتماع ��ي واالقت�ص ��ادي
تزايد عدد الراغبني باالطالع على الفكر املارك�سي
فف�ض�ل� ًا عن املذكورين �سابق ًا �ضمت �أول حلقة ك ًال
من عوين بكر �ص ��دقي،و م�ص ��طفى علي،و حممد
�س ��ليم،و عبدالله جدوع،و فا�ض ��ل حممد و,حممد
�أحمد املدر�س.

واتخ ��ذوا من مقهى النقي ��ب يف قنرب علي� ،إحدى
حمالت بغداد ،مكان ًا لاللتقاء يتوافد عليها �ش ��باب
احللق ��ة م ��ن حم�ل�ات ب ��اب ال�ش ��يخ والبارودي ��ة
والك ��والت ،كم ��ا ي�ش�ي�ر �إليه ��ا املحام ��ي ح�س�ي�ن
جميل.
و�إتفقت �آرا�ؤهم على �إ�صدار جملة ن�صف �شهرية)،
للتعبري عن �أفكارهم ،ف�صدر العدد االول منها يوم
 28كان ��ون االول/دي�س ��مرب  ،1924ب�إعتباره ��ا
�ص ��حيفة �أدبية علمي ��ة �أجتماعية� ،أدارها ح�س�ي�ن
الرح ��ال ،ترك ��زت �أخباره ��ا على م�ش ��كالت البالد
االجتماعي ��ة واالقت�ص ��ادية والفكري ��ة هاجم ��ت
الإقطاع.
وتو�س ��ع ن�ش ��اط ه ��ذه احللق ��ة وتزاي ��دت �أع ��داد
�أفراده ��ا حت ��ى �أنه ��م �أقام ��وا ع ��ام ”1926ن ��ادي
الت�ضامن»برئا�س ��ة يو�س ��ف زين ��ل ،حت ��رك حت ��ت
غطائه دعاة الدميقراطية ،من طلبة وم�ستخدمني،
وكان م ��ن �أب ��رز ن�ش ��اطاتهم ال�سيا�س ��ية موقفه ��م
االحتجاجي على زيارة الزعيم ال�صهيوين (�ألفريد
مون ��د) اىل بغ ��داد يف � 8ش ��باط/فرباير ،1928
معربين م ��ن خاللها عن موقف مناه�ض ل�سيا�س ��ة
بريطانيا جتاه ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني.
ومن جهة �أخرى ركزت جريدة”ال�صحيفة”الناطقة
بل�س ��انهم ،على ك�سب ود الفقراء والكادحني ،وهم
االغلبية ال�س ��احقة من ال�ش ��عب العراقي من خالل
مهاجم ��ة االغني ��اء واملرتف�ي�ن ،يعده ��م م�س ��تغلي

ال�ش ��عب .كم ��ا طرح ��ت مو�ض ��وعات �أخ ��رى مثل
تخلف املجتمع و�أخرى حول الفكر اال�شرتاكي.
واليخف ��ى �أن �آراء وتوجهات تل ��ك اجلماعة القت
معار�ض ��ة �أطراف دينية و�أخرى حمافظة اعتربت
ن�شاطهم يدعو اىل الكفر واالحلاد.
وعلى الرغم من ال�ص ��عوبات التي واجهت جماعة
ح�س�ي�ن الرحال لبناء تنظيم مارك�سي -لينيني يف
العراق ،والتي �أدت اىل تفرق �شملهمّ ،
ظل �أكرثهم
حمافظ� � ًا عل ��ى مواقف ��ه الوطني ��ة التقدمي ��ة �إزاء
ق�ضايا ال�شعب الكربى.
ومل تتوق ��ف حماوالتهم يف بث �آرائهم و�أفكارهم،
حت ��ى و�إن �إتهم ��وا ب�أنه ��م مرت� � ٌع للكف ��ر واالحلاد
و�أ�سكت �صوت جريدتهم”ال�صحيفة”بعد �صدور
�س ��تة �أعداد منها فقط اال �أنها �سرعان ما عادت بعد
عام�ي�ن اىل ال�ص ��دور فلم ي�ص ��در منه ��ا �إال عددان
لتتوقف من جديد يف ال�سابع ع�شر من �أيار/مايو
.1927
ومهما يك ��ن من �أمر ف�أن ذلك الن�ش ��اط ،على الرغم
من ق�ص ��ر مدت ��ه الزمنية تركت �آث ��ار ًا ميكن القول
�أنها �ش ��كلت بدايات الفكر اال�شرتاكي يف العراق،
لدى عدد قليل من �أبناء البالد.
واجه ��ت جماع ��ة ح�س�ي�ن الرح ��ال م�ص ��اعب جمة
لبناء تنظيم �سيا�س ��ي مارك�سي وذلك لقلة �أع�ضائه
وع ��دم �أمتالكهم القدرة على التغلغل بني �ص ��فوف
الكادح�ي�ن كم ��ا �أن القي ��ادات الديني ��ة اال�س�ل�امية

كانت قوية و متنافرة مع الفكر املارك�سي.
املالح ��ظ �أن بدايات الن�ش ��اط ال�ش ��يوعي امتد عرب
ب�ل�اد فار� ��س اىل جنوب ��ي العراق,وكان ��ت ار� ��ض
خ�ص ��بة لتقبل ال�ش ��يوعية ,لوجود الإقطاع وظلمه
بوا�سطة بطر�س فا�س ��يلي ،الذي �أ�ستطاع �إجتذاب
العدي ��د من ال�ش ��باب العراقي ومنه ��م عبد احلميد
اخلطي ��ب و زكريا اليا�س و �س ��امي نادر و�إقناعهم
ب�إتباع املارك�سية ف�شكل �أول حلقة يف الب�صرة عام
1927ويف النا�صرية .1928
و�أتخ ��ذ بطر� ��س فا�س ��يلي ،ال�ض ��ابط يف اجلي� ��ش
الرو�سي ،وامللقب ابو نا�صر ,من مدينة النا�صرية
مقر ًا له وبث دعوته لل�ش ��يوعية وجمع حوله عدد ًا
من االتب ��اع ،ومن خالل عمله خياط� � ًا كان يتحدث
لل�شبان عن التطورات يف رو�سيا و�أكرث من الزمه
يف النا�ص ��رية (يو�س ��ف �س ��لمان يو�س ��ف) ال ��ذي
�ش ��رح له جمريات احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية
واالقت�صادية يف رو�سيا ال�سوفيتية.
�إن ن�شاط بطر�س فا�سيلي (�أبو نا�صر) ,على الرغم
من طرده عام  ،1934مل يذهب �س ��دى �إذ �شكل �أول
حلقة �شيوعية يف الب�صرة عام ،1927ومن �أوائل
م ��ن �إعتنقه ��ا بالب�ص ��رة هو عبد احلمي ��د اخلطيب
عل ��ى �أن عدده ��ا مل يتج ��اوز الـ (� )12ش ��ابا� ,أوائل
الع ��ام  ،1929وعل ��ى الرغ ��م من ب�س ��اطة معرفتهم
باالفكار ال�ش ��يوعية كانت حما�س ��تهم وا�ضحة يف
امليدان.
لق ��د تزامن تنامي الن�ش ��اط ال�ش ��يوعي يف العراق
م ��ع االزم ��ة االقت�ص ��ادية العاملي ��ة 1933 -1929
التي �أثرت ب�ش ��كل وا�ض ��ح يف ال�سوق العراقية �إذ
تدن ��ى الطلب اخلارج ��ي على املنتج ��ات الزراعية
العراقية ومن ث ّم هبوط �أ�سعارها ب�شكل كبري.
ويف خ�ض ��م االزمة االقت�صادية العاملية التي �ألقت
بظاللها عل ��ى العراق ،ظهر عامل �آخر �س ��اعد على
تو�سيع قاعدة ال�شيوعية يف العراق ،وال�سيما �أن
�ش ��عور ًا قد �س ��اد ب�أن املعاهدة اجلديدة العراقية-
الربيطانية لعام  ،1930مت�س �س ��يادة العراق يف
نواح خمتلفة.
وهكذا ففي الوقت الذي �أراد فيه ال�ش ��عب العراقي
التخل� ��ص م ��ن قي ��ود االنت ��داب  ,وج ��د نف�س ��ه
مكب�ل ً�ا بقي ��ود معاه ��دة  1930ومالحقه ��ا ااملالي ��ة
واالقت�صادية والع�سكرية.
لي� ��س هذا فح�س ��ب ب ��ل �إن فر�ض �ض ��رائب جديدة
عل ��ى ال�ش ��عب زادت م ��ن اره ��اق الفئ ��ات الفقرية,
الذين ي�ش ��كلون اغلبي ��ة ال�ش ��عب ,اذ فر�ض قانون
ر�س ��وم البلديات �أنواع ًا من ال�ض ��رائب مل يعهدها
ال�شعب من قبل مثل الر�سوم على الكالب واحلمري
وفح�ص ال�سيارات واجل�س ��ور واملعابر وو�سائط
النقل بجميع �أ�شكالها.
�إن تل ��ك ال�ض ��رائب دفع ��ت ر�ؤ�س ��اء اجلمعي ��ات
العمالي ��ة واحلرفي ��ة ،ومنه ��م مث�ل ً�ا حممد �ص ��الح
الق ��زاز� ،إىل التح ��رك واملطالب ��ة ب�إلغ ��اء القانون،
ورفع ر�ؤ�س ��اء اجلمعي ��ات مطالب عمالي ��ة �أخرى،
و�أمام رف�ض امل�س�ؤولني وممطاالتهم متت الدعوة
اىل اال�ضراب العام يف اخلام�س من متوز/يوليو
 1932و�إ�ستمر �أ�سبوعني يف بغداد وعدد من املدن
العراقية االخرى.
�ش ��كلت تل ��ك العوام ��ل االقت�ص ��ادية وال�سيا�س ��ية
�أر�ض ًا خ�ص ��بة لتزيد معتنقي ال�شيوعية يف و�سط
وجنوبي العراق حتى و�ص ��ل عددهم يف الب�ص ��رة
والنا�ص ��رية عام  1933اىل نحو ال�س ��تني ع�ض ��و ًا
ومنا ن�شاطهم يف العا�صمة بغداد وبد�أ العمل على
م�ستوى فردي وهادئ.
وللحقيق ��ة والتاري ��خ ف� ��أن خلية النا�ص ��رية كانت
�أن�ش ��ط اخلالي ��ا ال�ش ��يوعية فف�ض�ل ً�ا ع ��ن عقده ��ا
االجتماع ��ات للمناق�ش ��ة� ،أ�ص ��درت من�ش ��ور ًا كتبه
(فه ��د) بي ��ده رفع �ش ��عار ي ��ا عمال وفالح ��ي البالد
العربي ��ة �أحت ��دوا ,هاجم في ��ه احلكوم ��ة العراقية
والتدخ ��ل الربيطاين يف �ش� ��ؤون العراق و�س ��لبه
ثرواته.

والالف ��ت للنظ ��ر �أن ال�ش ��عار املن�ش ��ور مل يكت ��ب
للعراقي�ي�ن وحده ��م عل ��ى الرغم من �أن م�ض ��مونه
تن ��اول ال�ش� ��أن العراق ��ي �إذ وجه لعم ��ال وفالحي
البالد العربية.
وتق ��دم الن�ش ��اط ال�ش ��يوعي خطوة مهم ��ة ،عندما
رب ��ط فه ��د ب�ي�ن الن�ش ��اط املارك�س ��ي املوجود يف
الب�ص ��رة والنا�ص ��رية وبغ ��داد ،وم ��د عمل ��ه ب�ي�ن
�ص ��فوف العمال ،وعمل على حتويل تلك احللقات
التنظيمية اىل منظمات جماهريية.
مل يكن الن�شاط ال�شيوعي بعيد ًا عن �أعني احلكومة
فتم �إعتقال عدد من الن�ش ��طاء ال�سيا�س ��يني يف 21
�شباط  1932بينهم يو�س ��ف �سلمان يو�سف(فهد)
ال ��ذي �إع�ت�رف �أن ��ه �ش ��يوعي ولي� ��س م ��ن احلزب
الوطني العراق ��ي و�أحيل هو وعدد من املوقوفني
اىل املحكمة بتهمة التب�ش�ي�ر بال�ش ��يوعية ،ونقلوا
اىل بغ ��داد و�أف ��رج عنه ��م بع ��د املحاكم ��ة لع ��دم
وجود ن� ��ص يف قانون العقوبات البغدادي يحرم
ال�ش ��يوعية ،فتوارى يو�س ��ف �س ��لمان يو�سف عن
االنظار حال االفراج عنه.
ولك ��ن مل مي� ��ض وقت طوي ��ل حتى ب ��د�أ يرتدد من
جديد على بغداد عام  1933للتن�س ��يق مع جماعة
بغ ��داد وجم ��ع البيان ��ات واملعلوم ��ات ،وال�س ��يما
م ��ع القيادات ال�ش ��يوعية فيه ��ا ،التي كانت ت�ض ��م
ث�ل�اث جمامي ��ع يقوده ��ا كل من ,عا�ص ��م فليح ,و
يو�س ��ف ا�س ��ماعيل الب�س ��تاين  ,وبع ��د �إت�ص ��االت
عدي ��دة و�إجتماع ��ات مكثف ��ة بني جماع ��ات بغداد
والنا�ص ��رية والب�ص ��رة متخ�ض ��ت ع ��ن الإع�ل�ان
عن جلن ��ة مكافح ��ة اال�س ��تعمار واال�س ��تثمار يف
� 31آذار  1934و�أخت�ي�ر عا�ص ��م فلي ��ح �س ��كرتري ًا
للجن ��ة املركزي ��ة اجلدي ��دة التي ربط ��ت احللقات
املارك�سية.
يب ��دو �أن جلن ��ة مكافحة اال�س ��تعمار واال�س ��تثمار
كانت واجه ��ة �أوىل لت�أ�س ��ي�س احلزب ال�ش ��يوعي
العراق ��ي،اذ �إن بي ��ان اللجن ��ة املركزية ن�ش ��ر يوم
� 31آذار/مار� ��س  ،1934ح ��دد �أه ��داف احل ��زب
ال�سيا�سية ونظامه الداخلي.
واملالح ��ظ ،م ��ن خ�ل�ال البي ��ان� ,أن ��ه �أ�ص ��طف
و�إخت ��ار �ص ��فوف”الكادحني» ،الت ��ي تعن ��ي
مبفاهيمهم”العم ��ال والفالح�ي�ن واجلن ��ود

والطالب» ,وجعلهم قاعدته اجلماهريية ,ون�صب
نف�س ��ه مدافع ًا عن حقوق الفقراء �ض ��د االقطاعيني
وكبار امل�س� ��ؤولني ,وقدم مطالب كان ��ت تعد قفزة
نوعي ��ة يومئذ ل�ص ��الح العمال والفالح�ي�ن ك�ألغاء
دي ��ون الفالح�ي�ن وال�ض ��رائب املرهق ��ة ,وحري ��ة
العم ��ال يف االجتم ��اع وال ��كالم ,و�إقام ��ة نقاب ��ات
لهم و�ض ��مان وت�أمني م�س ��تقبلهم ،ونادى ب�سقوط
اال�ستعمار الربيطاين ومعاهدته.
ومل مي�ض وقت طويل حتى عقدت اللجنة املركزية
للجن ��ة مكافحة اال�س ��تعمار واال�س ��تثمار �إجتماع ًا
�أواخ ��ر متوز/يولي ��و  1935ق ��ررت في ��ه انبثاق
احل ��زب ال�ش ��يوعي العراق ��ي و�أهم ��ال الت�س ��مية
ال�سابقة و�أ�ص ��دروا جريدة”كفاح ال�شعب”ب�شكل
�س ��ري ,ط ��رزت �ص ��فحاتها االوىل باملطرق ��ة
واملنج ��ل و�ش ��عار كارل مارك�س”ي ��ا عم ��ال العامل
�إحتدوا”و�ش ��عار احلزب ال�ش ��يوعي العراقي”يا
عم ��ال العراق �إحتدوا”و�ض ��مت اللجن ��ة املركزية
االوىل ع ��دد ًا من مالكات احلزب كان على ر�أ�س ��هم
يو�س ��ف �سلمان يو�س ��ف فهد وعا�صم فليح وغايل
زويد و�آخرون.
م ��ن املالحظ �أن اللجن ��ة املركزية ،وهي الزالت يف
�أوىل خطواته ��ا للظهور بد�أت ب�سيا�س ��ة هجومية
لي�س ��ت فق ��ط �ض ��د احلكوم ��ة العراقي ��ة والرم ��وز
الر�س ��مية ب ��ل عل ��ى ق ��وى �سيا�س ��ية ،ع ��دت �أقرب
حلفائه ��ا ،مث�ل ً�ا هاجموا”جماع ��ة االه ��ايل”ذات
الر�ؤية اال�ص�ل�احية وه ��ذا بالطب ��ع �أدى اىل عزلة
احلزب ال�شيوعي العراقي.
كما هاجم الوليد اجلديد حكومة يا�س�ي�ن الها�شمي
�إذ دع ��ا اىل الث ��ورة �ض ��دها و�إ�س ��قاطها ،وطعن ��ت
�ص ��حيفة احل ��زب بالها�شمي�,شخ�ص ��ي ًا ،الذي ,كما
تق ��ول»،كان يظه ��ر الف�ض ��يلة والت�ص ��وف نه ��ار ًا
ويعي�ش حياة املجون لي ًال”.
وباملقاب ��ل ،ومبا متل ��ك احلكومة من ق ��وة طاردت
�أع�ض ��اء احلزب و�ألقت القب�ض على �أكرث �أع�ض ��ائه
اىل �أن تعه ��دوا بنب ��ذ مبادئ حزبهم ،كما �ص ��ادرت
مطبعة احلزب ومن�شوراته.
وعل ��ى الرغم م ��ن كل ال�ض ��غوط الت ��ي تعر�ض لها
احل ��زب ال�ش ��يوعي ,مل يجمد ن�ش ��اطه ال�سيا�س ��ي،
فعندم ��ا �أط ��اح بكر �ص ��دقي رئي� ��س اركان اجلي�ش

بحكومة يا�س�ي�ن الها�ش ��مي ،ب�أنقالب ع�سكري يوم
 29ت�ش ��رين االول ,1936ع ��د االول م ��ن نوعه يف
الع ��راق امللكي ،ومبجيء حكومة حكمت �س ��ليمان
الت ��ي عم ��ل به ��ا بع� ��ض ال�شخ�ص ��يات ال�سيا�س ��ية
مث ��ل جعف ��ر �أبو التم ��ن وكامل اجلادرجي� ،أ�س ��هم
احل ��زب ال�ش ��يوعي بت�أييد ذل ��ك االنقالب من خالل
املظاهرات التي طافت �شوارع بغداد وبع�ض املدن
العراقية االخرى ووزعوا من�شورات جمرية هذه
املرة ب�أ�سم”جلنة اال�صالح ال�شعبي».
ورف ��ع متظاه ��رو احل ��زب �ش ��عارات للنا� ��س ب�أنها
�ش ��يوعية فمث ًال رفع ��وا �أعالم ًا حمراء ،وح�ش ��دوا
يف مظاه ��رة  30ت�ش ��رين الثاين/نوفمرب ،1936
�أعداد ًا كبرية �أغلبهم من العمال.
وعل ��ى ق ��رع الطب ��ول حاول ��وا �إ�س ��ماع �ص ��وتهم،
وك�س ��ب جماهري الفق ��راء ،وما �أكرثه ��م ،فطالبوا
باخلب ��ز للجي ��اع واالر� ��ض للفالح�ي�ن ،ون ��ددوا
بالفا�ش ��ية و�ألتقت مظاه ��رة الكرادة ال�ش ��رقية مع
مظاه ��رة قاده ��ا ال�ش ��يوعيون الت ��ي انطلق ��ت من
جامع احليدرخانة يف �شارع الر�شيد.
�إن حري ��ة العم ��ل ال�سيا�س ��ي التي �س ��محت بها
حكومة االنقالب للقوى ال�سيا�سية ،ومنها احلزب
ال�ش ��يوعي مل ت ��دم طوي�ل ً�ا� ،إذ بد�أ ال�ض ��غط جمدد ًا
عل ��ى ن�ش ��اط جمعية اال�ص�ل�اح ال�ش ��عبي وجماعة
االه ��ايل ،وتعر� ��ض ق ��ادة جمعي ��ة اال�ص�ل�اح اىل
�إجراء غريب من نوعه ،ينم عن �أ�س ��تخفاف مفرط
بحقوق املواطن ال�سيا�س ��ية� ،إذ �أ�سقطوا اجلن�سية
عن عدد من قادة احلزب مثل عبد القادر �أ�س ��ماعيل
الب�ستاين و�أخيه يو�سف �أ�سماعيل ومن جانب �أخر
ندد بكر �ص ��دقي بال�ش ��يوعية بقوله”لي�س العراق
ترب ��ة �ص ��احلة لل�ش ��يوعية”بد�أت حكوم ��ة حكمت
�سليمان رئي�س الوزراء يف حكومة االنقالب ت�شهر
معاداتها لل�ش ��يوعية وحماربتها حتى لهذه الكلمة
وخ�ش ��ي �أن يرتب ��ط م�ص ��طلح ال�ش ��يوعية بكلم ��ة
الفقراء ،و�أعلن بعد حكومته”عن ال�ش ��يوعية وكل
كلمة ي�شم منها رائحة ال�شيوعية».
مل يدم عمر �أنقالب بكر �ص ��دقي طوي ًال ،وهو الذي
ركز كل ال�ص�ل�احيات بي ��ده خملف ًا له �أع ��دا ًء ك ُ
رثا،
�سرعان ما �أدت اىل مقتله يف املو�صل يوم احلادي
ع�شر من �أب�/أغ�سط�س  1937وهو يف طريقه اىل
تركيا.
وعندما ت�ألف ��ت حكومة جميل املدفعي الرابعة يف
ال�سابع ع�شر من �أب  ،1937جرت �أعتقاالت وا�سعة
يف �ص ��فوف اجلي�ش كانت تهمتهم ال�شيوعية ،كما
�أعتقلت ال�شرطة الكثري من ال�شباب بتهمة االنتماء
لل�ش ��يوعية ومثلوا �أمام املحاكم و�ص ��درت بحقهم
�أحكا ٌم متنوعة.
و�أ�س ��همت اخلالفات ال�شخ�ص ��ية بني قادة احلزب
يف �إرب ��اك قواعد العمل ال�س ��ري ال ��ذي طغى على
ن�ش ��اط احلزب ورافق ذلك �إخرتاق اال�س ��تخبارات
الع�سكرية للتنظيم ال�شيوعي بني اجلنود وال�سيما
يف مدينتي كركوك وبغداد ،ومن ثم �إعتقال قيادات
احلزب ال�شيوعي مثل زكي خريي ويو�سف متي.
لق ��د حدث تطور جديد ّ�ض ��يق اخلناق على ن�ش ��اط
احلزب ال�ش ��يوعي العراقي �إذ �أ�ص ��درت احلكومة
العراقي ��ة ذي ��ل قان ��ون العقوب ��ات البغ ��دادي رقم
( )51ل�س ��نة  ،1938ن�صت الفقرة االوىل من املادة
االوىل”يعاقب بالإ�ش ��غال �أو احلب� ��س مدة التزيد
عل ��ى �س ��بع �س ��نني �أو الغرام ��ة �,أو كليهم ��ا,كل من
حبذ �أو روج ب�إحدى و�س ��ائل الن�ش ��ر املن�ص ��و�ص
عليه ��ا يف امل ��ادة  77م ��ن ه ��ذا القان ��ون �أي� � ًا م ��ن
املذاهب اال�ش�ت�راكية �أو البل�ش ��فية �أو الفو�ض ��وية
�أو الإباحية».وق ��د �أعط ��ت تل ��ك امل ��ادة القانوني ��ة
ال�س ��لطات احلكومي ��ة الغطاء القان ��وين ،لإعتقال
الكث�ي�ر من قي ��ادات احل ��زب ال�ش ��يوعي ،فلم يجد
احلزب ال�شيوعي من خيار �سوى جتميد ن�شاطه.

عن ر�سالة (احلزب ال�شيوعي العراقي
 1949ـ )1958

من زمن التوهج

تعود بدايات معرفة العراقيني بالحركة
املاركسية العاملية إىل جريدة (زوراء) التي
خلقت وعي ًا منذ العقود األخرية من القرن
التاسع عرش ،كام واكبت الحركة اإلصالحية
يف الدولة العثامنية وما قام به الوايل
العثامين مدحت باشا بشكل أساس يف
العراق مثلام غطت أخبار كومونة باريس.
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من زمن التوهج
ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ول��د الرحال عام  1902يف بغداد م��ن والد ضابط يف الجيش العثامين
– دخل مدرس��ة الالتني يف بغداد وتعلم الفرنسية ،ثم نقل والده اىل
استانبول – فدخل املدرسة الثانوية هناك.
ثم ارسل قبل اكامل املدرسة الثانوية اىل املانيا من قبل الدولة العثامنية يف
اول قطار ذاهب اىل املانيا بعد افتتاح خط سكة حديد بغداد عام  1916وكان
يحمل رسالة من قريبه صبيح نشأت موجهة اىل توفيق الخالدي الذي كان يقيم
يف برلني – وبعد ان اتصل به واس��تقر يف نفس املدينة دخل مدرس��ة الهندسة
املس�ماة مدرس��ة ،ويروي انه (كان متفوقا يف صفه وب��ارزا بني زمالئه
التالميذ االملان) ،وقد كان��ت هناك يف املانيا دعوة بني العراقيني
للنظ��ام الجمهوري يف العراق – وكانت فكرة الجمهورية متثل
بالنسبة للرحال بداية للتفتح عىل الفكر املتحرر – ثم بدأ يقرأ
الصح��ف االملانية التقدمية التي اطلع م��ن خاللها عىل الفكر
االش�ترايك – ومن ثم اندلعت الثورة االملانية يف برلني عام
 – 1918التي كان (السبارتكسيون) من ورائها – وقد هزت هذه
الثورة حسني الرحال بعنف.
د .عبد الرزاق مطلك الفهد

حسين الرحال وبدايات الفكر
االشتراكي في العراق
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واخذ يحاول معرفة طبيع ��ة هذه الثورة واملبادئ
التي ترتكز عليها – عرف الرحال عن كثب جمريات
احداث الثورة فقد كان �ص ��دقاته من الطلبة االملان
امل�ؤيدي ��ن للث ��ورة يذه ��ب ق�س ��م منه ��م اىل مناطق
الث ��ورة – وكان الرح ��ال يذهب ب�ص ��حبتهم وكان
يرى العم ��ال بحما�س ��هم الثوري وي�ش ��هد اجلنود
وهم ينتزعون �ش ��اراتهم الع�س ��كرية م ��ن مقدمات
خوذهم لي�س ��تبدلوها ب�ش ��ارات الث ��ورة احلمراء،
وكان ي�س ��تمع يف ه ��ذه املناط ��ق اىل خط ��ب ق ��ادة
الثورة (روزا لوك�سمبورغ ولييكنخت) ولكن كان
الث ��وار يبع ��دون الطلبة عن مناط ��ق الثورة خوفا
عليهم – وكانوا يزودونهم بن�ش ��رات الثورة التي
حتم ��ل ا�س ��م (حكوم ��ة املجال� ��س) .ان اغل ��ب هذه
الن�ش ��ريات كان ��ت تطبع يف مناط ��ق (بفاريا) التي
�س ��بق واعلنت فيها �س ��لطة عمالي ��ة ،ويف هنغاريا
الت ��ي ه ��ي االخ ��رى �ش ��هدت قي ��ام �س ��لطة عمالية

بزعامة (بالكون).
من الن�ش ��ريات التي قر�أها ح�س�ي�ن الرح ��ال انذاك
كرا� ��س بعنوان (حكومة ال�س ��وفيات يف هنغاريا)
كم ��ا ق ��ر�أ جري ��دة (العل ��م االحم ��ر) ا�ض ��افة اىل
اجلريدة الربلينية (برلين ��و تاكه فالك) وقد كانت
هذه املطبوعات حمملة باالفكار اال�شرتاكية فعكف
الرحال على مطالعتها بنهم.
بعد ان اعلنت الهدن ��ة عام  1919خريت احلكومة
العثماني ��ة طالبه ��ا يف املاني ��ا ب�ي�ن البق ��اء هن ��اك
واكم ��ال درا�س ��تهم عل ��ى نفقته ��م اخلا�ص ��ة وب�ي�ن
العودة اىل ا�س ��طانبول وقد اختار الرحال العودة
قب ��ل ان يكمل درا�س ��ته ال�س ��باب تتعلق ب�ص ��عوبة
التحويل اخلارجي.
الظاه ��ر ان الرح ��ال م ��ع قراءته ملا كت ��ب هناك عن
الفك ��ر اال�ش�ت�راكي ،فانه اوال مل يفهم اال�ش�ت�راكية
مبفهومه ��ا العلم ��ي وثاني ��ا مل يك ��ن لدي ��ه ت�ص ��ور

وا�ض ��ح عن مفهوم اال�ش�ت�راكية ب�شكل عام – لكنه
كان لدي ��ه �ص ��ورة باهتة ع ��ن اال�ش�ت�راكية وافكار
�س ��طحية رمبا عرف عن اال�ش�ت�راكية انها منط من
الع ��دل االجتماع ��ي – او ال�ب�ر بالفق ��راء والعطف
عليهم – اي انها م�س ��الة ان�سانية لي�ست لها ا�س�س
معينة ،فالظروف غري الطبيعية التي كانت ت�س ��ود
املاني ��ا اثن ��اء الث ��ورة واحلرب مل يتح ل ��ه االطالع
ب�ش ��كل دقيق على اال�ش�ت�راكية ،ورمبا مل تكن لديه
تل ��ك االمكاني ��ة الفكري ��ة الت ��ي تتيح له ا�س ��تيعاب
الفكرة وتتبعها ب�ش ��كل �سريع ،ويبدو اي�ضا انه مل
يدر�س ��ها بعمق ووفق خطة منظمة ،اذ بعد ان عاد
اىل بغداد عام  1919مل يظهر له يف البداية ن�شاط
وا�ض ��ح يف بث الفكر اال�شرتاكي والدعاية له ،كما
ان م ��ن التق ��ى معه ه ��ذه الفرتة مل يفه ��م منه فكرة
وا�ضحة عن اال�ش�ت�راكية وي�ؤيد ذلك قوله ال�سيدة
امينة الرحال انه(كون يف املانيا �ص ��ورة �سطحية

عن اال�شرتاكية).
كم ��ا يذكر ال�س ��يد عبد الق ��ادر ا�س ��ماعيل انه عرف
الرح ��ال و�س ��مع احاديث ��ه ع ��ن الفكر اال�ش�ت�راكي
ولك ��ن (النظرية املارك�س ��ية مل افهمها منه ،وان كل
ما عنده كان ا�ش ��ياء �سطحية ،ومل يكن هناك ه�ضم
للنظرية اال�شرتاكية).
عاد ح�س�ي�ن الرح ��ال وال تزال ال�ص ��حافة العراقية
واملطبوع ��ات تكتب عن نظ ��ام رو�س ��يا بالذم تارة
وباملدي ��ح تارة اخ ��رى ،وكثري ما يح�ص ��ل ان تذم
ال�ص ��حيفة املذهب اال�ش�ت�راكي يف ح�ي�ن يظهر مع
ذلك الذم جوهر املبادئ اال�شرتاكية ،يربز مع الذم
اهتمام اال�شرتاكية بالعمل والفئات الكادحة ورفع
�شانهم والق�ضاء على الفوارق الطبقية.
كتب ��ت جري ��دة الع ��راق مق ��اال بعن ��وان (نظ ��ام
البل�ش ��فيك ال�سيا�س ��ي) وذك ��رت انها تكت ��ب رواية
�ش ��اهد عي ��ان ع ��اد اخ�ي�را م ��ن رو�س ��يا ،ج ��اء يف

مقالها(( :عندما ا�ستلم ال�سلطة احلزب اال�شرتاكي
املتطرف امل�س ��مى احلزب الكوموين والبل�شفيكي
اعلن �س ��لطة العمال املطلقة ف�صار العامل واالجري
واخل ��ادم واغلبه ��م من االميني واجلهلة ا�ص ��حاب
احل ��ال والرب ��ط يف تل ��ك الب�ل�اد العظيم ��ة ،بواب
البي ��ت �ص ��ار �ص ��احبه وامل�س ��يطرة على �س ��كانه..
ويحك ��م كل ق�ض ��اء ومقاطع ��ة جمل� ��س ينتخب من
العملة واخلدام وا�صحاب احلرف احلقرية ح�سب
نوع ال�سكان.))..
ويف تعلي ��ق للجري ��دة على اج ��ور العم ��ال قالت:
((ج ��اء املذهب اال�ش�ت�راكي يف الع�ص ��ور املت�أخرة
ي�س ��اوي بني النا�س وال يعرف لهم تفا�ضال يف غري
امليزات احلقيقية واخلدمة العامة ،فتنف�س العمال
ال�صعداء يف البالد التي ا�شرقت عليها من احلرية
�شمو�س ��ا �س ��اطعات وظللته ��ا افي ��اء امل�س ��اواة))،
وبع ��د ان اثنت ال�ص ��حيفة على املبد�أ اال�ش�ت�راكي
وعرف ��ت القارئ بان ��ه لي�س هناك من تفا�ض ��ل بني
النا�س ،قارنت ذلك مع العراق بقولها(( :اما عندنا
ف ��ان العمال ما زالوا حتى هذه ال�س ��اعة بال رابطة
تربطهم وال جامعة جتمعهم)).
وم ��ن املقاالت الطويل ��ة التي كانت على �ش ��كل نقد
لال�شرتاكية ما يتخذ �ش ��كل مناق�شة البع�ض ا�س�س
اال�ش�ت�راكية ،يعطي للقارئ �ص ��ورة ولو ب�س ��يطة
ع ��ن اال�ش�ت�راكية ،فنجد مقاال للق� ��س حنا رحماين
من مدينة املو�ص ��ل بعنوان( :املبادئ اال�ش�ت�راكية
والعق ��ل ال�س ��ليم) ج ��اء في ��ه( :كنا وكان ��ت املبادئ
اال�ش�ت�راكية اراء يح�ص ��رها كت ��اب ب�ي�ن جلدي ��ه
واف ��كار ًا لبع� ��ض املتفنن�ي�ن كان ��ت له ��م نظري ��ات
خيالي ��ة ..اما اليوم وقد ت�أ�س�س ��ت دول ��ة – الدولة
الرو�س ��ية البل�ش ��فية عل ��ى املبادئ اال�ش�ت�راكية –
دولة عظمى ت�ص ��ل الرقي الغربي احلديث الطراء

بالعامل ال�ش ��رقي امل�ستيقظ من �سباته الطويل ،فقد
�ص ��ارت اال�ش�ت�راكية واقعا ثابتا حم�سو�س ��ا وداء
تخ�ش ��ى ع ��دو ل ��ه ،وقد ا�س ��توىل اخل ��وف على كل
م ��ن ميلك باعا م ��ن االر�ض او درهم ��ا من املال الن
اال�ش�ت�راكيني الي�س ��لمون الحد بح ��ق التملك على
�ش ��يء او التمتع ب�ش ��يء دون غ�ي�ره ))..ثم يعرف
الكت ��اب مبد�أ التملك ويعتق ��د ان الطبيعة هي التي
اعطت الفرد هذا احل ��ق النها وهبته غريزة الدفاع
عن النف�س والن�ض ��ال �ضد اي خطر وعلمته ان من
عوامل تقوية النف�س هو التملك.
ث ��م يع ��ود للمب ��د�أ اال�ش�ت�راكي فيق ��ول(( :يزع ��م
اال�ش�ت�راكيون ان الطبيع ��ة ال تعط ��ي الح ��د ح ��ق
التمل ��ك اذا ان يف الب ��دء كان ��ت اال�ش ��ياء كله ��ا لكل

النا� ��س ال يخت� ��ص منه ��ا �ش ��يء بف ��رد من الب�ش ��ر
ويقول اال�ش�ت�راكيون من ان اال�ش ��ياء الميكنها ان
تك ��ون لالف ��راد بل ه ��ي ل ��كل منتج من ذل ��ك ان من
ينفرد ب�ش ��يء منها ال�س ��تعماله ال�شخ�ص ��ي ،ومللكه
فكان يختل�سه من الهيئة االجتماعية ،بع�ضهم وهم
ا�شدهم جر�أة وغرية ،يريدون ب�سذاجة �صبيانية،
ان تق�س ��م اال�ش ��ياء كلها بني اجلميع على ال�س ��واء
وبكل �ض ��بط ودقة م�س ��تثنني على هذا ان اجلميع
مت�س ��اوون ،ر�أي غريه ��م امتن ��اع ق�س ��مة كه ��ذه،
فخفف ��وا م ��ن وط� ��أة مبادئهم ال�ص ��لبة ،قال ��وا على
احلكومة ان تقب�ض اثمار �ش ��غل كل فرد وهي التي
تقوم باود اجلميع كل ح�سب حاجته)).
نالحظ ان ال�ش ��عراء قد نبهوا اىل م�س� ��ألة ال�صراع
بني املالكني واملعدمني وبينوا كيف ي�ستغل القوى
ال�ض ��عيف يف ظ ��ل االنظمة غ�ي�ر العادل ��ة ..فيقول
ال�شاعر حممد مهدي اجلواهري:
وملا تزاحمت القوى وتهافتت
منها �سمان عجاف
متكالبني ك�أن رب لغاتهم
ما خط فيها لقطته االن�صاف
لو كان يف مال الغني ملعوز حق ل�س ��ادت عي�ش ��ته
بكفاف
حينم ��ا عاد الرح ��ال التقى مبجموعة من ال�ش ��باب
التف ��ت حول ��ه ت�س ��مع منه م ��ا عرفة هن ��اك من فكر
تقدم ��ي ،كان الذي ��ن يلتق ��ون ب ��ه وي�س ��معون منه
كثريون ،لكن املجموعة االنفة الذكر ا�ستمرت على
ات�ص ��ال به وكونت معه حلقة لها ن�ش ��اطها الثقايف
املتمث ��ل يف املناق�ش ��ة ح ��ول الفك ��ر التقدم ��ي وما
ي�س ��تجد حوله ،ويف تبادل املطبوعات املت�ض ��منة
هذا الفكر� ،سواء كانت عربية ام باللغات االجنبية
والتح ��دث ع ��ن ه ��ذه املعلوم ��ات التي ت ��رد بلغات
اجنبية اىل من يجه ��ل تلك اللغات ،هذه املجموعة
ا�ص ��بحت كحلق ��ة ملتزم ��ة مببادئ تقدمي ��ة ،بل ان
بع� ��ض الباحث�ي�ن م ��ن �س ��ماهم بانه ��م اول حلق ��ة
مارك�س ��ة يف العراق ،وه ��ذه الت�س ��مية يف الواقع
مبالغ فيها اىل حد ما.
ت�ض ��م املجموع ��ة باال�ض ��افة اىل ح�س�ي�ن الرحال،
حمم ��ود احم ��د ال�س ��يد ،م�ص ��طفى علي ،عب ��د الله
جدوع ،ابراهيم القزاز ،و�س ��ليم فتاح ،كان االثنني
االخريين اق ��ل اميانا بالفكر اال�ش�ت�راكي من بقية
اجلماعة ،لكن اللقاءات امل�س ��تمرة ،كان يلتقي فيها
اجلمي ��ع مع تف ��اوت يف فه ��م املذهب اال�ش�ت�راكي
واالمي ��ان ب ��ه ،ولكن اجل ��دل كان يدور ح ��ول هذا
املذه ��ب ،،فهن ��اك اراء تعتقد به واخ ��ر ال ترى فيه
ما ت ��راه االخرى ،وقد كان من ه�ؤالء �س ��ليم فتاح،
كان �شخ�صية تقدمية علمية لكنه بعيد ًا عن االفكار
اال�شرتاكية ،وذلك فهو يف نزاع مع اجلماعة الذين
يعتق ��دون بها ،وام ��ا ابراهيم عبد اجلب ��ار فهو ذو
اراء ديني ��ة وينطلق يف فهمه للعدالة وفق املنظور
الدين ��ي ،لك ��ن م�ص ��طفى عل ��ي وعب ��د الل ��ه جدوع
باال�ض ��افة اىل ح�س�ي�ن الرح ��ال وحمم ��ود ال�س ��يد
كانوا ميثلون اجلماعة امل�ؤمنة بالفكر اال�ش�ت�راكي
والتي دعت له وطرحت ر�أيها يف ا�ص�ل�اح املجتمع
وفق احلل اال�ش�ت�راكي كما دخل ��ت يف جدل حرية
املراة.
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حسين الرحال ..الثائر
ع��������ل��������ي ح����س����ي����ن

ي�ص ��ف ريجي� ��س دوبري ��ه الثائ ��ر كالآتي :ال
وجود لرجل واحد يف العامل اهتم مثله �أربع ًا
وع�شرين �ساعة يف اليوم بالثورة ومل تخطر
يف ذهنه غري الأفكار التي تتعلق بالثورة وال
يرى غري الثورة يف �أحالمه عندما ينام».
كان واح ��د ًا م ��ن ه� ��ؤالء ه ��و ح�س�ي�ن الرحال
الذي ار�س ��لته احلكوم ��ة العثمانية للدرا�س ��ة
يف املاني ��ا م ��ع اول عرب ��ة قطارانطلق ��ت بعد
افتتاح خط برلني بغ ��داد  ،1916هناك كانت
ال�ص ��حف االملاني ��ة الو�س ��يلة االوىل الت ��ي
تع ��رف م ��ن خاللها عل ��ى الفك ��ر اال�ش�ت�راكي
والعمايل «�،سالت احد االملان هل ت�سعى هذه
االفكار لبناء نظام ا�شرتاكي؟ ،ف�أجابني ب�أنها
تدعو حلكومة عمالية «.
وعندم ��ا ع ��اد الرح ��ال اىل الع ��راق وا�ص ��ل
ات�ص ��اله بالفك ��ر اال�ش�ت�راكي العامل ��ي .فق ��د
ا�س ��تطاع ع ��ن طريق �ص ��ديقه اال�س ��كتلندي
(دون ��ن مكن ��زي) �ص ��احب مكتب ��ة مكنزي ان
يح�صل على بع�ض الكتب واعداد من جريدة

احل ��زب ال�ش ��يوعي الفرن�س ��ي(اللومانتيه)،
وكان �أول كت ��اب قر�أه(الرح ��ال) بع ��د عودته
اىل الع ��راق ه ��و كت ��اب را� ��س امل ��ال وباللغة
الفرن�س ��ية ،ب ��ل يع ��د الرح ��ال اول من ن�ش ��ر
مقتطفات من الكتاب وعلق علية يف جريدته
« ال�ص ��حيفة «:ان ه ��ذا الكتاب ي�س ��د النق�ص
امللمو� ��س يف امل�ؤلف ��ات التي ت�ش ��رح ا�ص ��ول
الفكر اال�ش�ت�راكي وهو يب�شر العامل مبجتمع
العدال ��ة االجتماعية،وبنظ ��ام ي�س ��تطيع �أن
ينت�شلنا من حالتنا �إىل خري منها.»،
يف املق ��االت الت ��ي �سين�ش ��رها تباع ��ا يف
ال�ص ��حيفة هن ��اك حدي ��ث م�س ��تفي�ض ع ��ن
الفال�سفة اال�شرتاكيني وعن ثورة العمال يف
املاني ��ا التي كان الرحال احد �ش ��هودها ،وعن
انبهاره بخطب روزالك�س ��مبورغ وعن كتاب
لينني الدولة والثورة الذي قراه بالفرن�س ��ية
و�س ��عى اىل تعري ��ف الق ��راء العراقي�ي�ن
مب�ضمونه.
ولعل ق�ص ��ة تا�س ��ي�س جريدة ال�ص ��حيفة عام

 1924تع ��د من اط ��رف الق�ص ���ص يف تاريخ
ال�ص ��حافة العراقية ،فلم يكن لل�صحيفة مقر
وكان كادر التحرير يتنقل من مقهى اىل مقهى
وابرزه ��ا كان مقهى قنرب عل ��ي ومقهى الباب
ال�شرقي ومقهى ال�ش ��رق الذي و�ضعه ح�سني
الرحال يف تروي�سة ال�صحيفة باعتباره مقرا
م�ؤقتا ،بعدها ا�س ��تطاع حممود احمد ال�س ��يد
ان يج ��د لهم مقرا ثابتا وهو غرفة امام جامع
احليدرخانه.
ويحدثن ��ا اجلواه ��ري ع ��ن ه ��ذه ال�ص ��حيفة
قائال « ::كانوا معروفني يف بغداد ب�أنهم حملة
الأف ��كار اال�ش�ت�راكية ،وكانت ه ��ذه اجلماعة
ترت ��اد املقاهي وحني ت�ش ��اهدهم جتدهم يف
نقا�ش م�ستمر حول ما قراوه م�ؤخرا «.
وم ��ن االفتتاحيات املثرية التي كتبها ح�س�ي�ن
الرحال مقالة ح ��ول الفكر املادي وقد تعر�ض
املق ��ال لهج ��وم ع ��دد كبري م ��ن رج ��ال الدين
الذين ر�أوا فيه م�سا�س� � ًا بالعقيدة الإلهية مما
دف ��ع ام ��ام جام ��ع احليدرخان ��ه لطرده ��م من

غرفت ��ه بل طالبهم بان ي�أخ ��ذوا معهم ولده «
الزنديق «.
�إال �أن ه ��ذه االفتتاحي ��ة ا�س ��تهوت الزهاوي
ال ��ذي كان جريئ ًا �إىل ح ّد بعي ��د ،فالرجل كان
معجبا مبق ��االت الرح ��ال التي عدها �ش ��بيهة
بالكتاب ��ات الت ��ي كان ين�ش ��رها اللبن ��اين
�ش ��بلي �شميل يف �ص ��حيفة املقتطف مما دفعه
اىل كتابة ق�ص ��يدة ا�سماها «الدمع ينطق» ،مل
جتر�ؤ �ص ��حيفة عراقية على ن�ش ��رها فن�شرها
يف �صحيفة االهرام امل�صرية ،وفيها يقول:
و�سائلـــــةٍ هل بعد �أن َ
يعبث الِب َلــى
ب�أج�ســـــــادنا نحيا طوي ًال و ُن ُ
رزق
فقلتُ جميب ًا �إ ّنني ل�ســـــــــتُ واثقـــــ ًا
ح�ســــــي لــــــــه يتح َّققُ
بغري الذي ّ
وهيهـــــــاتَ �أن ُترجى حيــــــــا ٌة ملي ٍِّت
�إليــــه البلى يف قــــربهِ يتطـــــــ َّر ُق
والروح خال ٌد
تقولني يفنى اجل�س ُم
ُ
فهل بخلو ِد الروح عندك موثق؟ُ

