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كانَ �أول لقاء يل م ��ع الأديب الكاتب حميد (حممد
علي) املطبعي ،يوم زرته يف يوم الأربعاء التا�سع
ع�ش ��ر م ��ن �أيل ��ول 1973 /يف مقه ��ى (يا�س�ي�ن)
اجلمي ��ل والأني ��ق يف ق�سمه ال�صيف ��ي املطل على
�ش ��ارع �أب ��ي نوا� ��س ،قب ��ل �أن يتح ��ول املقهى اىل
فن ��دق �إ�سمنتي �صخ ��ري ،ليزول معل ��م ثقايف من
مع ��امل بغداد ،زرته حام ًال حديث� � ًا نقدي ًا عن رواية
(خم�س ��ة �أ�ص ��وات) للمبدع العراق ��ي الكبري غائب
طعمة فرم ��ان ،لغر� ��ض ن�شره يف جمل ��ة (الكلمة)
ال�شهري ��ة والت ��ي كان يت ��وىل �إ�صداره ��ا ورئا�سة
حتريره ��ا ،كان مع ��ه يف جل�ست ��ه تل ��ك ،القا� ��ص
املتميز مو�سى كريدي ،والقا�ص والروائي موفق
خ�ض ��ر ،و�أخري ًا ح�ضر عبد الوه ��اب البياتي .قبل
ه ��ذا اللق ��اء ،كنا ه ��و و�أن ��ا نتلم� ��س بداياتنا على
ال ��درب ،درب الكتاب ��ة يف امللح ��ق الأدب ��ي ،ال ��ذي
تول ��ت �إ�صداره جريدة (اجلمهوري ��ة) مع عدد كل
خمي� ��س� ،أثن ��اء �أع ��وام ،1967 ،1966 ،1965
و�ص ��در �آخر عدد من هذا امللحق يوم اخلمي�س /1
حزي ��ران ،1967 /قبل �أيام م ��ن زج الأمة العربية
بح ��رب خا�س ��رة ،معروف ��ة م�آالته ��ا �سلف� � ًا ،لع ��دم
اال�ستع ��داد الكايف لها ،يف ي ��وم االثنني اخلام�س
م ��ن حزيران 1967 /لتحل الكارث ��ة ،التي ما زلنا
نعانيه ��ا حتى �أيامنا هذه ،وليتوقف امللحق ،الذي
�أعده وثيقة ثقافي ��ة مهمة ت�ؤرخ ملرحلة فا�صلة يف
احلياة الثقافي ��ة العراقية �آنذاك ،وما زلت �أحتفظ
ب�أع ��داد كث�ي�رة منه يف �ضم ��ن �أر�شيف ��ي الورقي.
ولأن حمي ��د املطبع ��ي �شغوف بالق ��راءة والكتابة
والأر�شف ��ة ،م ��ا اكتف ��ى بالن�ش ��ر يف ال�صحف ،بل
�أ�صدر جملته الرائدة والرائعة (الكلمة) على �شكل
ملف بداية ،ك ��ي ال يخ�ضع لقانون املطبوعات ،مت
انتق ��ل بها هو و�صديقه القا� ��ص املبدع ،الذي يعد
عالم ��ة �شاخ�ص ��ة باذخ ��ة يف فن الق� ��ص العراقي،
مو�س ��ى كري ��دي ،انتقال بها �إىل بغ ��داد لي�صدراها
جملة �شهري ��ة ا�ستقطبت �أقالم الك ّت ��اب العراقيني
والعرب ،كنا نتابعها عند ر�أ�س كل �شهر �إىل جانب
جمالت( :الآداب) و(الأدي ��ب) و(درا�سات عربية)
و�أ�سبوعي ��ة (احلري ��ة) ل�س ��ان حرك ��ة القومي�ي�ن
العرب ،وكلها ت�ص ��در يف بريوت .ما عتمت جملة
(الكلم ��ة) بعد �سنوات قليلة� ،أن �أغلقت ،مع العديد
من املج�ل�ات الأهلي ��ة ،وغ�ي�ر الر�سمي ��ة ،فالدولة
امل�ؤدجلة حت ��اول فر� ��ض قب�ضتها عل ��ى املن�شور،
فاحتجب ��ت ع ��ن ال�صدور جم�ل�ات (الرابطة) التي
كانت ت�صدرها جمعية الرابط ��ة الأدبية بالنجف،
ف�ض�ل� ًا عن (الكت ��اب) ل�سان ح ��ال احت ��اد امل�ؤلفني
والكتاب العراقي�ي�ن ،الذي ر�أ�سه ال�شاعر واملحقق
الأ�ست ��اذ ه�ل�ال ناج ��ي ،و(الب�ل�اغ) ال�ص ��ادرة عن
اجلمعية الإ�سالمي ��ة للخدمات الثقافية بالكاظمية
و(العدل) النجفية وغريها.
يف العق ��د الثام ��ن م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،والدنيا
ح ��رب �ضرو�س ،واحلياة ب ��د�أت يف الرتاجع ،بد�أ
حمي ��د املطبع ��ي م�شروع ��ه التوثيق ��ي الت�سجيلي
الرائد ،لي�ؤرخ لعديد املثابات ال�شاخ�صة والنافذة
يف احلي ��اة الثقافي ��ة العراقية ،ال ��ذي توىل ن�شره
عل ��ى ال�صفحة الثامنة من جري ��دة (الثورة) حتت
عن ��وان حم ��دد �سماه (اجل ��ذور يف ت ��راث العراق
احلدي ��ث) .كان حمي ��د املطبع ��ي ،يج ��ري لق ��ا ًء
ثقافي ًا معرفي� � ًا مو�سع ًا ،مع �أحد ه�ؤالء ال�شخو�ص
وين�ش ��ره على حلق ��ات �أ�سبوعية ،ويف يوم حمدد
هو يوم االثنني ،اللقاء ي�صل اىل حجم كتاب ولعل

ال�صحف ��ي الأديب الفل�سطيني �صق ��ر �أبو فخر ،قد
تر�س َم خط ��ى املطبعي يف حوارات ��ه املطولة ،وما
َّ
زال يف الذاك ��رة ح ��واره الطوي ��ل واجلمي ��ل م ��ع
ال�شيوع ��ي اللبناين املعتزل واملفك ��ر كرمي مروة،
الذي �أ�صدره يف كتاب امتد �إىل اربع مئة وثمانني
�صفح ��ة م ��ن احلج ��م الكبري �سم ��اه (ك ��رمي مروة
يتذك ��ر .يف م ��ا ي�شبه ال�س�ي�رة) �أ�صدرت ��ه (املدى)
بطبعت ��ه الأوىل عام � 2002أو لقاءات طالل نعمة،
مع املفكر اللبن ��اين اليا�س مرق�ص ،التي �أ�صدرها
املرك ��ز العرب ��ي للأبح ��اث ودرا�س ��ة ال�سيا�س ��ات،
كتاب� � ًا عنوانه (اليا� ��س مرق�ص ح ��وارات �أجراها
ط�ل�ال نعمة) .ول ��وال جهد حمي ��د املطبعي اجلهيد
هذا ،لطوى الزمان �س�َّي�رَّ ْ العديد من هذه املثابات
املهم ��ة ،لأنن ��ا ،وال �سيم ��ا يف الع ��راق ال نهت ��م
بالتوثيق وكتابة مذكراتنا و�سرينا ال�شخ�صية ،ملا
ر�سخ يف الذات العربية وامل�سلمة ،من عدم البوح
باخل�صو�صي ��ات ،عادين تلك م�س�أل ��ة �شخ�صية ،ال
عالق ��ة للآخرين به ��ا ،و�إن املرء يع ��رف مبنجزه،
ال �سريت ��ه الذاتية! ولأن املطبعي حميد موقن ب�أن
ال�صحف تطوى ،كطي ال�سجل للكتب ،ف�إنه اجرتح
منقبة رائعة ،ب�أن جمع هذه احللقات اخلا�صة بكل
�شخ�صي ��ة ،ون�شرها يف كتاب ،ال ب ��ل بكتب تولت
�إ�صداره ��ا دار ال�ش� ��ؤون الثقافية العام ��ة ببغداد،
وحت ��ت عن ��وان موحد ه ��و( :مو�سوع ��ة املفكرين
والأدب ��اء العراقي�ي�ن) لي� ��ؤرخ حلي ��وات وليحفظ
ذك ��رى� :أ�ست ��اذي ال�شاع ��ر والنح ��وي اجللي ��ل
�إبراهيم الوائل ��ي ،واملفكر الكردي الكبري م�سعود
حمم ��د ،واللغ ��وي واملحقق حممد بهج ��ة الأثري،
واملو�سوعي ال�شيخ ج�ل�ال احلنفي ،والفيل�سوف

ح�س ��ام حميي الدي ��ن الآلو�سي ،و�أ�ست ��اذي الناقد
الكب�ي�ر عل ��ي ج ��واد الطاه ��ر ،وامل� ��ؤرخ الدكتور
جواد عل ��ي� ،صاح ��ب (املف�صل يف تاري ��خ العرب
قب ��ل اال�س�ل�ام) والناق ��د املفك ��ر حمي ��ي الدي ��ن
�إ�سماعيل ،والباح ��ث عبد الغني املالح ،والدكتور
ب�ش�ي�ر فرن�سي� ��س والقا� ��ص والروائ ��ي الكات ��ب
عب ��د املجيد لطف ��ي واملو�سوعي العالم ��ة الدكتور
�صفاء خلو�ص ��ي ،والدكتور ح�سني علي حمفوظ،
والقا� ��ص ذو النون �أيوب ،ورائد امل�سرح العراقي
يو�س ��ف الع ��اين ،ومط ��رب الع ��راق الأول حمم ��د
الكبنج ��ي والباح ��ث املفهر� ��س كوركي� ��س ع ��واد،
و�شقيق ��ه املحقق املفهر�س ميخائي ��ل عواد ،وعامل
االجتماع الدكتور عل ��ي الوردي ،والباحث جمال
الدي ��ن الآلو�س ��ي ،وامل�ؤرخ الل ��واء الركن حممود
�شي ��ت خط ��اب ،وال�شاع ��ر املرتج ��م عل ��ي احللي،
والباح ��ث املو�سوع ��ي عب ��د احلمي ��د العلوج ��ي
والباحث الفلكل ��وري ودار�س الأمثال العميد عبد
الرحمن التكريتي ،وامل�ؤرخ عبد الرزاق احل�سني
والقائم ��ة تط ��ول .كم ��ا انه ح ��رر اكرث م ��ن زاوية
ثقافي ��ة يف ال�صحف منها زاوية (م ��ن �أنا؟) يطلق
فيها لل�شخ�ص امل�ستفتي العنان للحديث عن ذاته،
وم ��ا زل ��ت احتفظ بالعدي ��د منها :للمحق ��ق ال�سيد
مك ��ي ال�سي ��د جا�سم و�أ�ست ��اذي �إبراهي ��م الوائلي
و�أ�ست ��اذي الدكتور علي ج ��واد الطاهر .كما حرر
زاوي ��ة ثقافي ��ة �أخ ��رى عنوانه ��ا (وج ��وه ثقافية)
ومنها لق ��اء مع القا� ��ص الراحل عبد الل ��ه نيازي،
الذي غ�ب�ن نف�سه وغبنته ال�سيا�س ��ة وغبنه الن ّقاد،
لريحل نائي� � ًا يف احدى ال ��دول الإ�سكندنافية كما
كان يح ��رر زاوية ثقافي ��ة جميلة �أخ ��رى عنوانها

(ن ��دوة يف ج ��دل الأف ��كار) .ولعل ��ه كان يحرره ��ا
با�س ��م م�ستع ��ار ،هو �سلي ��م �شري ��ف� ،أم �أن �سليم ًا
هذا كان يرت�سم خطاه ،فكتب مثلما كتب املطبعي؟
ويف �أر�شيفي لقاءه ،املطول مع الأ�ستاذ اجلامعي
العرو�ضي املو�سوعي الدكتور �صفاء خلو�صي.
يكفي حمي ��د املطبعي فخر ًا �أن ��ه �أجنز هذه الكتب
التوثيقية الرائعة ،ولينظ ��ر املن�صفون �إىل جهده
هذا ،الذي �سيبقيه يف ذاكرة الثقافة العراقية ،كما
�أبق ��ى هو هذه الكوكب ��ة الرائعة وغريها حمفورة
ذكراه ��ا يف �صخرة ذاكرتنا ،ف�ض�ل� ًا عن مو�سوعة
(�أع�ل�ام العراق يف الق ��رن الع�شري ��ن) التي قر�أته
و�إي ��اه ،ث ��م خولن ��ي قراءته ��ا ومراجعته ��ا ،م ��ن
غ�ي�ر �أن �أراجع ��ه يف �أمر ،لكن ��ي -توا�ضع ًا ورمبا
خجال ��ة -مل �أطالبه بتدوين ذلك والإ�شارة اليه يف
املو�سوع ��ة ،كوين راجعته ��ا لغوي� � ًا ومعلوماتي ًا.
ظل حميد املطبعي يكتب ويبحث ويقر�أ على مدى
ن�صف قرن ،وا�صدر العديد من الكتب يف جماالت
الفل�سفة ،الت ��ي يجدها اقرب املع ��ارف �إىل نف�سه،
ولي�ؤل ��ف كتاب ًا ع ��ن �أر�سطو ،كما اهت ��م باملكونات
العراقي ��ة ،ف ��كان ي�ش ��د الرح ��ال نح ��و مواطنه ��ا،
ممتطي ًا املطاي ��ا� ،إن تعذر الو�صول اليها بوا�سطة
النق ��ل احلديث ��ة ،ك ��ي ي�ص ��ل �إىل �أماك ��ن �سكنه ��ا
الق�صي ��ة النائي ��ة ،ليدر� ��س االيزيدي�ي�ن وال�شب ��ك
والكاكائي ��ة ووث ��ق ذلك بكت ��ب بعينها .م ��ا اكتفي
حمي ��د املطبعي بجهده التوثيقي الرائع واجلميل
حلي ��وات الأحياء ،ب ��ل تن ��اول يف درا�ساته الرثة
حيوات العديد م ��ن املثابات املهمة الراحلة ،وكان
ين�شرها يف جريدة (الزمان) وما زالت يف الذاكرة
درا�سته عن ع ��امل الفيزياء العراق ��ي الدكتور عبد
اجلبار عبد الله ،الذي جاء اىل الإعدادية املركزية
ببغ ��داد ،ي ��وم كان مدر�س� � ًا للفيزي ��اء فيه ��ا قب ��ل
انتقال ��ه للجامعة ،ج ��اء �إىل املدر�س ��ة حام ًال مظلة
وكانت ال�شم�س �ساطع ��ة ،مما جلب انتباه زمالئه
املدر�س�ي�ن الذي ��ن ت�ساءل ��وا متهكم�ي�ن ،ع ��ن �سبب
جلبه ه ��ذه املظلة؟! ف�أخربه ��م �إن ال�سماء �ستمطر
م ��درار ًا ،وما ه ��ي اال �أويقات قليل ��ة ،حتى مطرت
الدنيا ،ليتح ��ول ت�سا�ؤل زمالئ ��ه امل�شوب بالتهكم
واال�ستغ ��راب� ،إىل �إق ��رار و�إعج ��اب .من ��ذ 2003
واىل منت�ص ��ف �سن ��ة  2015ظ ��ل حمي ��د املطبعي
يكت ��ب عم ��وده ال�صحف ��ي اجلمي ��ل ،ظ ��ل يطل ��ق
�أ�سئلت ��ه امل�شوب ��ة بالفل�سفة ،والداعي ��ة �إىل حرية
العقل والفكر ،ظل يكتب عموده ،ب�أ�سلوب خا�ص،
فحميد املطبعي �صاحب �أ�سلوب يف الكتابة مميز،
ت�ستطي ��ع معرفته ،حتى قب ��ل �أن تطالع ا�سمه� ،أنه
من الرعيل الذي يكاد يتوارى �أو باحلري توارى
من �أ�صحاب الأ�سالي ��ب :طه ح�سني� ،أ�ستاذي علي
ج ��واد الطاهر ،الأ�ستاذ م ��دين �صالح ،عبد املجيد
ال�ش ��اوي و�شاك ��ر مه ��دي العبي ��دي� ،أط ��ال الل ��ه
عم ��ره ،وخفف عنه غربته يف الدي ��ار الأمريكية.
ظ ��ل حميد املطبعي يطل ��ق �أ�سئلته ،حتى تباط�أت
ه ��ذه الأ�سئل ��ة ،فتوقف ��ت فالرجل ق ��د ع�صفت به
ال�سن ��ون .وكن ��ت �أ�شاه ��د كتاباته الأخ�ي�رة التي
ير�سله ��ا جلريدة (الزمان) وق ��د بان �ضعف خطه
فق ��د ظ ��ل الرجل يكت ��ب بورق خمط ��ط خا�ص به
علي ��ه ا�سم ��ه (حمي ��د املطبع ��ي) وبالقل ��م احلرب.
�سيظ ��ل حميد املطبع ��ي يف الذاكرة ،لأنه نحت له
يف �صخرة الذاكرة العراقية مكان ًا مكين ًا را�سخ ًا،
وم ��ا �أظن ��ه �إال �سيبق ��ى مفتخر ًا مبا خطت ��ه يداه،
وهذا ح�سبه.
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مثابات شاخصة ّ
تخلد اسم حميد المطبعي

هل تكف��ي بضع صفحات للكتابة ع��ن الرجل املوس��وعي ،الكاتب ،والباحث،
واألديب األس��تاذ حمي��د املطبعي ..يقينا أنه��ا لن تكفي ،فنح��ن إزاء جبل من
املعلوم��ات ،والوثائق ،والصحف واملجالت ..ل��ه يف الصحف فقط قرابة 5000
مقالة ،فض ًال عن كتبه املنش��ورة ،و»مجلة الكلمة»التي أصدرها ،و«موس��وعة
املفكرين العراقيني» ،وموس��وعة «أعالم الع��راق يف القرن العرشين» بثالثة
مجل��دات ،وهو اليزال ّ
يحث الخطى ..اليكل وال ميل ..ويريد ،أن يحفر لنفس��ه
موقع ًا ،يف الذاكرة الثقافية العراقية املعارصة ..فمن هو حميد املطبعي؟!.
ابراهيم خليل العالف

حميد المطبعي ...موسوعة العراق
يف حزي ��ران  ،2006ك� � ّرم م ��ع نخب ��ة م ��ن رواد ال�صحاف ��ة العراقية
و�شهدائها .فوقف الرجل� ،شاخم ًا ،بني زمالئه روّ اد الكلمة واحلرف
ب�إجنازات ��ه الكبرية ..حمي ��د املطبعي كما يحب ه ��و �أن يقدم نف�سه،
�إن�سان م�شغ ��ول بالفل�سفة ،ثائر ًا بطبعه ،جديل الفكر ،كما انه جديل
الفع ��ل  /الي�ستق ��ر ،وال يهد�أ حت ��ى ي�ضع مل�ساته عل ��ى مو�ضوع مقال
ل ��ه ..يتناول احلري ��ة ،ويبحث يف الإدارة ،ويناق� ��ش مديات العطاء
الإن�س ��اين ..هو"حمي ��د حمم ��د علي املطبع ��ي» ..لي�س امله ��م هو من
الع�ش�ي�رة الفالنية �أو املدينة العالنية ،انه اب ��ن العراق ،اليفرق بني
من ي�سكن ال�شمال ومن ي�سكن اجلنوب ...املعيار عنده هو الإبداع..
واملقيا�س هو من يقدم للعراق ..ي�ستحق �أن ي�شار �إليه بالبنان.
ول ��د يف مدينة النج ��ف الأ�ش ��رف ،العا�صمة الثقافي ��ة العراقية �سنة
 ..1942ويف معاهدها العلمية در�س الفل�سفة ،وعلوم العربية ،وقد
�أخ ��ذ الكثري مما يجب �أن يعرفه ه ��و يف �سن ال�شباب من عبد الكرمي
الزجن ��اين �صاح ��ب نظري ��ة التقريب ب�ي�ن املذاهب ،ومن هن ��ا تعلم
الت�سامح،وتعل ��م اح�ت�رام الآخر ،وع ��رف ال�شوق لأن ��ه كابده .ويف
�أواخ ��ر اخلم�سين ��ات و�أوائل ال�ستين ��ات من الق ��رن املا�ضي ،تعرف
عل ��ى الوجودية ،فارتبط مع روّ ادها ،وترا�سل مع جون بول �سارتر
�صاح ��ب الفل�سف ��ة الوجودية ،وتعلم من جيف ��ارا �أن النزعة الثورية
حرك ��ة ،و�أعجب بحركة الي�سار اجلديد وه ��ذا هو ما دفعه �إىل كتابة
ر�سال ��ة يف ج ��دل الآخ ��ر �سن ��ة  1959بعنوان":الفج ��ر ال�ص ��ادق».
وبع ��د ذلك بع ��ام ،وقف عند القومي ��ة و�أ ّلف �سن ��ة  1960ر�سالة (يف
القومية العربية) ..الوجودية تعانقت مع الي�سار والثورية ارتبطت
بالقومية ،ووجد نف�سه مدفوع ًا للتعبري عن مكنونات نف�سه ،فاجتمع
مع نخبة من �أ�صدقائه ،ويف مقدمتهم الأ�ستاذ مو�سى كريدي لي�صدر
جملة( :الكلمة) يف  26كانون الثاين  /يناير  1969هذه املجلة التي
كان له ��ا ح�ضورها الفاعل يف ال�ساحة الثقافي ��ة العراقية املعا�صرة،
م ��ع ب�ساطة �إخراجها ،و�ضعف �إمكاناته ��ا .قال عنها �صديقنا الأ�ستاذ
الدكت ��ور عبد الإله ال�صائ ��غ يف معر�ض حديثه ع ��ن ال�شيخ الدكتور
حمم ��د كاظ ��م الطريجي� ،أح ��د علم ��اء النج ��ف الأ�شرف الكب ��ار� ،أن
حمي ��د املطبعي ،كان واح ��د ًا من م�ؤ�س�س ��ي (ن ��دوة الآداب والفنون
املعا�ص ��رة) الت ��ي ت�أ�س�ست يف النجف الأ�شرف مطل ��ع ال�ستينات من
القرن املا�ضي� ،إىل جانب الأ�ساتذة الروّ اد عبد الإله ال�صائغ ،وزهري
غ ��ازي زاهد ،وزهري اجلزائري ،وموف ��ق خ�ضر ،وعبد الأمري معلة،
ومو�سى كريدي ،وجا�سم احلجاج.
وقد كان لهذه الندوة لقاءات ،وحوارات �ساخنة يف مقاهي ومنتديات
الكوف ��ة والنجف ،وقال الأ�ستاذ الدكتور عبد الإله ال�صائغ� ،أن حميد
املطبعي كان زميله يف مدر�سة الغري الأهلية امل�سائية ،ويف متو�سطة
اخلورنق ،وانه �أ�صدر (جملة الكلمة) على هيئة ملفات م�ستغ ًال ثغرة
يف قانون املطبوعات عه ��د ذاك م�ستفيد ًا من عمله يف مطبعة الغري
الت ��ي ميتلكها �أخ ��وه الأكرب عبد الر�ضا املطبع ��ي ،و�أ�ضاف ال�صائغ،
�أن املجل ��ة اجته ��ت نح ��و الي�س ��ار واملارك�سية ..وكان ��ت تتحدث عن
الدميقراطية ،وحرية الكلمة ،فا�ستقطبت الكثري من الك ّتاب والأدباء
وال�شعراء ،من داخل الع ��راق وخارجه� ،أمثال نزار قباين ،و�سعدي
يو�س ��ف ،وادوني�س ،وعبد الواح ��د اخل�ضريي ،وب�شرى الب�ستاين،
وعب ��د الرحمن طهمازي ،وجليل القي�سي ،و�إ�سماعيل فهد �إ�سماعيل،
ويو�سف احليدري ،وحممود جنداري.
�أم ��ا الأ�ستاذ زيد احللي فكتب مقا ًال �أعرب فيه عن ر�أيه مبجلة الكلمة
قائ ًال� :إن جملة الكلمة"�سطعت نهاية �ستينات القرن املا�ضي ،وحمل
�أجنحته ��ا العدي ��د م ��ن الأدب ��اء املعروفني حملي� � ًا وعربي� � ًا ،وفتحت
�صفحاته ��ا (ال�سمراء) لأقالم كانت حتلم بالن�شر ...،بينهم من ت�س ّلق
هامات ال�شهرة ،وهو ي�ستحق ..ومنهم بقى متعكز ًا على وهم �سرعان

ما �ضاع يف التيه ،لكن املجلة بقيت تتحمل �أعباء ال�صدور».
وكان للمطبع ��ي وزميله مو�سى كريدي ،ال ��ذي التحق به يف حترير
جمل ��ة الكلمة� ،أن جتد املجلة طريقها �إىل املكتب ��ات واملثقفني �آنذاك،
وقال احلل ��ي �إن"من يطالع جملة الكلمة جم ��دد ًا ،ويحاكمها مبنطق
العدال ��ة ،يجد �أنها �آمنت ب�سريان التاري ��خ واحل�ضارة ،و�أدركت �أنه
لي� ��س هن ��اك حداثة الت ��راث لها ،وجت ّل ��ى ذلك مبا ن�شرت ��ه يف معظم
�أعداده ��ا» .لقد �ش� � ّكل طائر العنق ��اء �سمة �أ�سا�سي ��ة يف كل ما ن�شرته
املجلة من �شعر ودرا�سة ومقالة».
لق ��د كانت جمل ��ة الكلمة ملتقى الأدب ��اء ،وال�شعراء ،وكت ��اب الق�صة،
ف�ض�ل� ًا ع ��ن �أنها �س ّهل ��ت لل�شباب ن�ش ��ر نتاجاتهم .وق ��د �أ�صدرت �سنة
 1973ع ��دد ًا خا�ص� � ًا ع ��ن �شع ��راء ال�سبعين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ضي،
ون�ش ��رت بيانهم (بيان الق�صي ��دة اليومية) ..كان ��ت (الكلمة) ت�صدر
بجه ��د �شخ�ص ��ي من حمي ��د املطبعي ومو�س ��ى كري ��دي ،و�أ�صبح لها
�ص ��دى يف البالد العربية ،حت ��ى �أن �أدوني�س عندما زار العراق �سنة
� ،1969أ�ص ��ر عل ��ى زي ��ارة املطبعة الت ��ي كانت تطبع جمل ��ة الكلمة،
و�أعج ��ب بجهد حمرريه ��ا وحر�صهم على ن�ش ��ر الأدب احلديث .كان
حمي ��د املطبعي يقرتن ببغداد ك�صرح ثقايف ،وجزء مهم من عمارتها
الإبداعية واملعرفية.
ج ��اء يف تروي�سة جملة الكلمة�"..أنها جملة �شهرية ثقافية ت�صدر يف
النج ��ف الأ�ش ��رف» .وقد �صدرت يف النجف الأ�ش ��رف ثم انتقلت �إىل
بغداد �صاحبها حميد املطبعي ،ورئي�س حتريرها مو�سى كريدي.
كان ��ت احلري ��ة ،والتزال ،هاج�س ��ه الوحيد ،ف�أ ّلف كتاب ��ه (ر�سالة يف
احلري ��ة) ولكن مت ��ى؟! انتظ ��ر �أكرث من ثالث�ي�ن عام ًا ليخ ��رج كتابه
�إىل الن ��ور ،فالكتاب �صدر �سنة  1990ويف ه ��ذه الر�سالة قال قولته
ال�شهرية":الإن�سان �أقوى من احلرية ،واحلرية �أ�ضعف من �أن تغري
الإن�سان على ال�سقوط».

املطبعي مع جالل احلنفي

وخ�ل�ال ال�سن ��وات الأربعني املا�ضي ��ة� ،أ�صدر �أكرث م ��ن ثالثني كتاب ًا
ومو�سوع ��ة ..وارتب ��ط بعالق ��ات وا�سعة م ��ع معظم ممثل ��ي الثقافة
العراقي ��ة ،بتياراته ��ا املختلف ��ة :القومي ��ة ،واال�شرتاكي ��ة والدينية،
والليربالي ��ة ..ومل يزع ��ل �أح ��د ًا ،ومل يغ�ضب من �أح ��د لكن البع�ض،
وبخا�صة من مل يعجبه العجب وال ال�صوم يف رجب ،يلومه وينتقده
وي�س ّف ��ه مقاالته ،لكن ذلك يف اعتق ��ادي ال ي�ستطيع �أن ي�ضر ب�صخرة
املطبع ��ي بق ��در ما ي� ��ؤذي من يح ��اول اال�صط ��دام به ��ذه ال�صخرة..
�أراه �أن ��ا� ،إن�سان ًا طيب ًا ،ودود ًا ،يح�ت�رم غريه ،ويعرتف مبجهودات
اجلميع �إىل درجة �أنه روّ ج لأفكار و�سري عدد كبري من �أعالم العراق
يف القرن الع�شرين..
ا�صدر ( )20جزء ًا من (مو�سوعة املفكرين والأدباء العراقيني) .كتب
عن جواد علي ،وحممد بهجت الأثري ،و�سعيد الديوه جي ،وح�سني
عل ��ي حمف ��وظ ،والدكت ��ور �سام ��ي �سعي ��د الأحم ��د ،وعب ��د الرحمن
التكريتي ..وغريهم ،مل ين�س �أحد ًا ومل يغنب �أحد ًا ..وهذا دليل على
�أنه ي�ضع الآخر ون�شاطاته يف مكانة متميزة من اهتماماته .قال عنه
الأ�ستاذ حممد بهجت الأثري ،ع�ضو املجمع العلمي العراقي ،الكاتب
والباحث واملحقق املعروف يف �سنة � ،1986إن حميد املطبعي"كاتب
معني ب�أح ��وال العلماء والأدب ��اء واملت�أدبني ،وله
م ��ن طراز خا� ��صٌ ،
بالتاريخ �شغ � ٌ
�ف ..مع نزعة �إىل فل�سفة ما ُيق ��ر�أ وحفظ وا�ستح�ضار
نّ
للألف ��اظ والن�صو� ��ص ...كم ��ا �أنه حم ��اور متفن ملن يح ��اول فعالية
حم ��اوره ،ويح�سن �إثارته ليظفر منه بال�صري ��ح من الر�أي والقول،
وه ��و قبل ه ��ذا وذاك� ،إن�سان اجتماعي متفتح ،يح ��ب النا�س من كل
جن� ��س ،مامل تك ��ن لهم نازعة �إىل ال�شر تك ��در �صفو احلياة ،ويحرتم
�أق ��دار الرجال ،ويجتهد �أن ي�ضع ك ًال منهم ،فيما يكتبه يف �ش�ؤونهم،
يف مكانته ،كما يرتاءى له.»...
�أم ��ا الفيل�س ��وف العراقي ال�شهري الأ�ستاذ م ��دين �صالح ،فقد قال عنه
�إن ��ه كات ��ب المع وه ��و"يف نظ ��ري �أح�س ��ن رئي�س حتري ��ر جملة يف
تاري ��خ ال�صحاف ��ة العراقي ��ة حتى ه ��ذه ال�ساعة ( )1985م ��ن �أزمنة
ال�صحاف ��ة الثقافي ��ة يف اجلرائ ��د ويف املج�ل�ات ،و�إ ّال ،فم ��ن يف كل
أحب
تاري ��خ ال�صحاف ��ة العراقي ��ة� ،أح � َّ�ب جملت ��ه واحرتمها مثلم ��ا � َّ
حميد املطبعي جملت ��ه (الكلمة) ،واحرتمها ف�أح ��ب واحرتم� ،إكرام ًا
لعينيه ��ا كل املبدعني الواعدي ��ن يف الثقافة �أينما كان ��وا :الفرق بني
�شرق وغ ��رب والفرق بني �شم ��ال وجنوب ..والفرق ب�ي�ن الواعدين
�إذا تو�صل ��وا بالإب ��داع :ي�ستخ ��رج م ��ن املثقف�ي�ن �أح�س ��ن ماعنده ��م
للثقاف ��ة والي�س�أل املثقفني �أجر ًا �إ ّال املودة يف ا�ستخراج الثقافة منهم
ليعر�ضها على النا�س يف اجلرائد واملجالت.»..
م ��ن ه ��و الذي يبهجك ح�ي�ن يح ��اورك ،وميدحك ،ويرفع ��ك يف �أعني
من�سي ،ويز ّي ��ن لك الثقاف ��ة ،وي�ستدرجك
النا� ��س ،ويالحق ��ك و�أن ��ت
ٌ
�إىل الكتاب ��ة ويلح..ويلح ..ويلح ..من هو ال ��ذي يح�سن يف تعامله
م ��ع النا�س يف ال�ساحة الثقافي ��ة العراقية ،من هو الذي ينزل النا�س
منازله ��م ويعط ��ي لكل ذي حق حقه وي ��رد الأمان ��ات �إىل �أهلها� ..إنه
�أم�ي�ر التحقيق الثقايف يف ال�صحافة العراقي ��ة ..وال �أح�سن منه يف
كل الع ��راق ..ذلك ��م هو حمي ��د املطبع ��ي ..هكذا يقول م ��دين �صالح
وم ��دين �صالح ،كم ��ا عرفته ال يجام ��ل وال يحاب ��ي ،واليقر�ض �أحد ًا
�شهادة �إ ّال باحلق.
اعرتف ب�أنني مل �أ َر املطبعي �إال ب�ضع مرات ..واق�صد مل �أحتدث معه
كث�ي�ر ًا ،لكنني �أقر�أ له ..و�أعجب مبا يكتب ،ومازلت �أتابع ن�شاطاته،
وهو باملقاب ��ل كتب عني يف مو�سوعته":مو�سوعة �أعالم العراق يف
القرن الع�شرين» ،اجلزء الثاين ،و�أ�شار �إىل كتبي يف �أكرث من مكان
يف مو�سوعته .بارك الله باملطبعي ،و�أمدّه بال�صحة ،والقوة ،وو ّفقه
خلدمة حركة الثقافة العراقية املعا�صرة.
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من زمن التوهج

حميد المطبعي والثقافة العراقية..
حشد من المبدعين العراقيين في عدد من الموسوعات
ٌ
رزاق إب���راه���ي���م حسن
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ولع ��ل م�ش ��روع جمل ��ة (الكلم ��ة) م ��ن �أب ��رز هذه
امل�شاري ��ع� ،إذ �ص ��درت خالف ًا للقان ��ون الذي كان
�سائ ��د ًا ،لت�ؤك ��د به ��ذا ال�ص ��دور �ض ��رورة تغيري
هذا القان ��ون مبا يحر�ض على الإب ��داع ،ويكون
دافع� � ًا للتط ��ور والتجديد ،حي ��ث التزمت املجلة
جيل ال�ستينيات ال ��ذي يع ُّد من الأجيال العراقية
املتم ��ردة يف تاري ��خ الأدب العراق ��ي ،ورمبا يع ُّد
من �أبرز و�أه ّم هذه الأجيال.
ومل تكن املجلة عند �صدورها م�ستوفي ًة لل�شروط
القانوني ��ة ،وبعي ��دة ع ��ن مالحقة ال�سلط ��ة ،فقد
�ص ��درت �أول الأم ��ر كمجل ��ة ثم ا�ضط ��رت �إىل �أن
ت�ص ��در ب�صيغ ��ة حلق ��ات �أدبي ��ة� ،أي �أنه ��ا ت�صدر
ب�صيغة �أجزاء �أو حلقات من كتاب.
ومما هو الفت للأنظار �أن املجلة مل تكن ك�شكو ًال،
ومل تك ��ن ب�ل�ا هوي ��ة و�أه ��داف ،و�إمن ��ا �ص ��درت
بكونه ��ا تل� � ّم ب ��الأدب احلدي ��ث ،وتفت ��ح �أبوابها
لكل املبدعني ،وم ��ن خمتلف الأجيال والتيارات،
ومث ��ل هذا التعريف يثري ري ��ب و�شكوك ال�سلطة
خا�صة و�أن املجلة �صدرت يف ال�ستينيات ،حيث
كان ��ت هذه الأو�صاف مريبة ،وكانت جديدة على
ال�ساح ��ة الثقافي ��ة العراقي ��ة ،كم ��ا �أن الظ ��روف
ال�سائ ��دة �آنذاك كان ��ت وريثة املراح ��ل ال�سابقة،
حيث يع ُّد الكتاب مثري ًا للتهم وال�شبهات ،ودافع ًا
لإلقاء القب�ض واالعتقال ،وو�صف الفاعل على �أنه
من ذوي ال�سوابق ،ومن الذين تتوجب مراقبتهم
وتعري�ضه ��م لالعتق ��ال يف كل منا�سب ��ة يح�ص ��ل
فيه ��ا تغيري معني ،وتك ��ون معر�ض ��ة الحتماالت
معين ��ة ،وكان حمي ��د املطبع ��ي م ��ن ال�شخ�صيات
الت ��ي عرفت بدور �سيا�سي مع�ي�ن ،وكان� ،سابق ًا،
قد �أ�ص ��در من�شورات وكرا�سات �صغرية منحازة
جله ��ة معين ��ة ،وم ��ن جه ��ة �أخ ��رى كان يت ��وىل
تنفيذه ��ا ،ويتوىل بيعها وتوزيعه ��ا ،وكان يهتم
ب�إي�صالها �إىل املبدعني العراقيني ولأغلب الأدباء
الع ��رب يف �أغلب الأقطار العربية ،و�إي�صالها �إىل
امل�ست�شرق�ي�ن ،وذوي الآراء واالجته ��ادات م ��ن
العرب والأجانب ،حيث كان كل عدد يثري موجات
من النقا�ش واالختالف وكانت جملة الكلمة رغم
توا�ض ��ع �شكلها الفني قد متكن ��ت يف ظروفها �أن
تك ��ون مركز ًا مهم ًا ال�ستقط ��اب الأدباء العراقيني
والع ��رب ،ولأن ت�س ��د الف ��راغ الثق ��ايف الن ��اجت
ع ��ن عدم وج ��ود جملة معني ��ة ب ��الأدب احلديث،
وبالرغم من م ��رور �سنوات طويل ��ة على توقفها
عن ال�ص ��دور� ،إال �أنها ال ت ��زال توا�صل ت�أثريها،
وتذك ��ر ب ��دور ريادي ،كما تذكر م ��ن خالل جميع
الدرا�س ��ات واملقاالت عن �أدب وثقافة ال�ستينيات
و�إذ يرج ��ع الق ��ارئ �إىل جمل ��ة (الكلم ��ة) اي ��ام
�صدورها ،ف�إنه يالح ��ظ �أنها رغم توا�ضع نوعية
ورقها ،وغلب ��ة هذا الورق على �صفحاتها �إ ّال �أنها
كانت ت�صدر بلم�سات فنية مبتكرة وجديدة جتعل
منها �أكرث �إنارة وا�ستقطاب ًا .و�أكرث جذب ًا للق ّراء،
وكان ��ت �إ�ضافة �إىل ذل ��ك تهتم ب�إب ��راز ال�سلبيات

حميد املطبعي مع حممود العبطة ويا�سني الن�صري و�أحمد فيا�ض املفرجي
والعي ��وب يف الو�سط الثقايف ،وتط ��رح البديل
ع ��ن ذلك ،ومل تك ��ن جملة (الكلمة) نت ��اج الأبراج
العاجي ��ة ،ونت ��اج ال�ت�رف والأم ��وال الكث�ي�رة،
و�إمن ��ا كانت ت�ستن ��د �إىل املقاه ��ي و�أدباء مقاهي
النج ��ف ،وكانت ذات توجه ث ��وري متمرد ،وهي
بد�أت م ��ن املقاهي وتوا�صلت معه ��ا ،الأمر الذي
جعلها مع التجديد والفقراء ،وجعلها �صوت ًا لكل
�أديب متم ��رد ،ولكل الأدباء الع�صاميني ،الذين ال
ميلك ��ون غري كتاباتهم ،وغري م ��ا تنتج �أ�صابعهم
من �إبداع.
ومل تق ��ف (الكلم ��ة) عن ��د ه ��ذه الأدوار املهم ��ة
والكب�ي�رة ،و�إمنا جمع ��ت بني ال ��دور ال�سيا�سي
والثق ��ايف ،وع ��ززت م ��ن خ�صائ�صه ��ا و�سماتها
الوطني ��ة �إذ جمع ��ت ب�ي�ن املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن
م ��ن خمتل ��ف واالنتم ��اءات االدبي ��ة وال�سيا�سية
والفكري ��ة ،وكان ��وا يعان ��ون م ��ن ال�صراع ��ات
وال�صدامات الدموية التي ح�صلت بني البعثيني
وال�شيوعيني �أوائل ال�ستينيات ،حيث كانت هذه
املب ��ادرة من اب ��رز عوامل قيام اجلبه ��ة الوطنية
الت ��ي جمعت بني التي ��ارات املت�صارع ��ة ،وكانت
ا�ستجاب ��ة قوي ��ة لإ�سقاط وجتاوز م ��ا ح�صل من
�صراعات دموية .وا�ستجاب ��ة �ضرورية لتجاوز
هذه املراح ��ل ،واجلبهة الوطنية ت ��كاد �أن تكون
�إط ��ار ًا �سيا�سي ًا ملا ح�صل من عالقات ثقافية ومن
حوارات ثقافية يف جملة الكلمة.
واحلقيق ��ة �أن اجلمي ��ع ب�ي�ن مثقف ��ي الأح ��زاب

والق ��وى ال�سيا�سي ��ة ،ه ��م م�شروع م ��ن م�شاريع
حمي ��د املطبعي الثقافية ،وقد انهار هذا امل�شروع
ب�سب ��ب ع ��دم ا�ش ��راك املثقف�ي�ن في ��ه ،وب�سب ��ب
امل�صال ��ح واملكا�سب ال�سيا�سي ��ة وا�ستفراد حزب
واح ��د بال�سلط ��ة ،وتعري� ��ض الأح ��زاب الأخرى
�إىل املالحق ��ة واالعتقال ،رغم �أنه م�ؤهل لالت�ساع
واال�ستمرار.
وق ��د وا�صل حمي ��د املطبعي ا�سهام ��ه يف الثقافة
الوطني ��ة من خالل تنفيذ م�ش ��روع اجلذور الذي
ي�ضم حتقيقات ودرا�س ��ات ومقاالت ل�شخ�صيات
مهمة من جميع الطوائف واملكونات من ال�شيعة
وال�سن ��ة ،ومن الكرد واملكون ��ات الأخرى ،وهذه
املو�سوعة املهمة قدّمت �شخ�صيات ت�صلح مناذج
للعمل الوطن ��ي العراقي وت�صلح لأن يُدر�س هذا
العمل م ��ن خاللها ،وق ��د اختاره ��ا املطبعي على
�أنه ��ا رغم كرثته ��ا �إ ّال �أنها مت ّث ��ل الثقافة العراقية
يف خمتلف مناذجها ومكوناتها ،و�إنها عملت من
اجل وحدة وثراء هذه الثقافة �أي�ض ًا.
وبع ��د ه ��ذه املو�سوع ��ة الكبرية ،وج ��د املطبعي
�أن الع ��راق ال يتمثل مبا ن�ش ��ر يف جملة (الكلمة)
وما قدّم يف مو�سوع ��ة جذور� ،إمنا يتمثل ب�آالف
الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ب ��رزوا يف جم ��االت �أخرى،
كالط ��ب والهند�س ��ة والأدب والإع�ل�ام والتعلي ��م
وعل ��م النف� ��س واالجتم ��اع والتاري ��خ واجلي�ش
وال�شرط ��ة ور�ؤ�ساء الع�شائ ��ر و�أ�صحاب املعامل
وامل�صانع والرتجمة وغريها ،حيث قدّم تعاريف

عن مئات ال�شخ�صيات يف الثقافة..
وق ��د وا�ص ��ل حميد املطبع ��ي م�شاريع ��ه الثقافية
الوطني ��ة ب�إجن ��از جزئ�ي�ن كبريي ��ن م ��ن كت ��اب
مو�سوع ��ة �أع�ل�ام الع ��راق يف الق ��رن الع�شرين،
وق ��د ج ��اءت تتويج ًا لعمله يف جمل ��ة (الكلمة) و
(جنور) ،وتو�سيع ًا لهذين امل�شروعني ،وجت�سيد ًا
لفهم املطبعي للثقاف ��ة الوطنية على �أنها جمموع
كل العراقي�ي�ن ،و�إنه ��ا وحدة وتاري ��خ وم�ستقبل
الع ��راق ،مع مزيد م ��ن امل�شاريع ،وم ��ع مزيد من
�إرادة البناء والتقدم.
�إن م�شاري ��ع حمي ��د املطبع ��ي الثقافي ��ة مل تك ��ن
مطروح ��ة للتنظري ملا هو عاب ��ر وم�ؤقت ،وال ملن
والتج ��ار وملن يري ��د �أن
يدف ��ع م ��ن ال�سيا�سي�ي�ن
ّ
يظهر مبظه ��ر العراقي الأ�صي ��ل ،وهو غري ذلك،
و�إمنا جاءت هذه امل�شاريع ا�ستجابة لكل عراقي
�أ�صي ��ل ،ولأنها عراقية �أ�صيلة ،فم ��ع �أن املطبعي
ط ��رح ه ��ذه امل�شاري ��ع دون اع�ل�ام مواك ��ب له ��ا،
وم�سان ��دة لربناجمه ��ا ولأهدافه ��ا� ،إال �أن الذي ��ن
حمل ��ت ا�سماءهم يتفوقون من حي ��ث العدد على
ا�سماء اع�ضاء �أيّ حزب �سيا�سي ،ولعلهم جاءوا
طوع� � ًا حلمي ��د املطبعي لكي ي�ض ��ع ا�سماءهم يف
ه ��ذه املو�سوع ��ات التي تع ُّد من �أه ��م املعاجم يف
تاري ��خ ما مياثلها من معاج ��م الأ�سماء ،وهي يف
كل الأحوال مطروحة مل ��ن يريد اال�ستفادة منها،
وتقدمي ما يت�صل بها من م�شاريع خال�صة للثقافة
الوطنية.

حميد المطبعي فارس (الكلمة)
و�ضع ��ت �أمامي و�أن ��ا �أ�شرع يف الكتاب ��ة عن �أبي
ب�سام حميد املطبع ��ي ،كد�س ًا من الأعداد املتوفرة
ل ��دي من جملة (الكلمة) ،جملته ومو�سى كريدي،
وجمل ��ة املثقف�ي�ن العراقي�ي�ن والع ��رب من ��ذ ع ��ام
 1967حتى يوم �إغالقها عام .1974
�ساعته ��ا �أح�س�س ��ت بهب ��وب ن�سمات م ��ن احلرية
الفكرية وبهم ��ة ال�شباب تتجدد ،فها هي (الكلمة)
تتجوهر �أمامي جمدد ًا وقد ركناها ل�سنوات دون
�أن نعود �إليه ��ا �إال لبحث �أو ال�ست�شهاد .ما �صنعه
حمي ��د املطبعي يف (الكلمة) �أك�ث�ر من الكثري يف
ج ��و الأدب العراق ��ي والعرب ��ي ،فق ��د كانت جملة
رائ ��دة يف انتفا�ضتها على �أطر الن�ش ��ر التقليدية
�آن ��ذاك ،ويف قدرته ��ا عل ��ى جم ��ع �أدب ��اء التجديد
العراقي�ي�ن والع ��رب عل ��ى �صفحاته ��ا يف ج ��و
�سيا�س ��ي وثقايف مدله ��م لي�س للأم ��ل بالنهو�ض
ال�سيا�سي والفكري من كوة واحدة.
�ص ��درت (الكلم ��ة) كحلق ��ات ثقافي ��ة مطل ��ع ع ��ام
 ،1967واحتف ��ى به ��ا الأدب ��اء ال�ش ّب ��ان ،وكان
التوزي ��ع بالي ��د �أو بالربيد ،وم ��ا يجمعه �صاحب
الكلم ��ة يكاد الي�سد م�صروفاته ��ا ،وقد ظلت هكذا
حتى انتع�ش و�ضعها لفرتة بعد انقالب  1968ثم
حاربتها وزارة الإعالم لعدم �سريها على م�سطرة
الدولة الفكرية ،فقرر حمي ��د املطبعي (�صاحبها)
ومو�سى كريدي (رئي� ��س حتريرها) �إغالقها عام
 1974وكان الل ��ه يحب املح�سنني� ..إذ مل يكن يف
طاق ��ة حميد  -مو�س ��ى اال�ستم ��رار يف ا�صدارها
بع ��د من ��ع االعالن ��ات عنه ��ا وا�ش ��ارات الغ�ض ��ب
ال ��واردة من ه ��ذا امل�س� ��ؤول �أو ذاك! بذلك اختتم
حميد املطبعي رحلة حي ��اة (الكلمة) التي مل تكن
جمل ��ة ثقافية عادي ��ة ،بل كانت جمل ��ة جمعت يف
حينه ��ا كل رموز الوعي ال�سيا�سي والثقايف على
تناق�ضاتهم واحرتابهم ،وقد قلت عنها ايامها �أنها
كانت ت�ش� � ّكل منوذج ًا للجبهة الوطنية ثقافي ًا بعد

م ��ا كان ال�سيا�سيون يحرتب ��ون ،وقد فتك القوي
فيه ��م بال�ضعي ��ف دون �أن ي�أخذ احل ��ق له ،جاءت
(الكلمة) لت�ساوي وجتمع ،وت�شد من �أزر اجلميع
ليكون ��وا وقد �أح� ��س اجلميع ب�ض ��رورة الكلمة،
جمل ًة ونهج ًا جن ��ح يف تطوير الن�شاط الإبداعي
واحرتام التج ��ارب اجلديدة يف الق�صة احلديثة
ويف البح ��ث ع ��ن املواه ��ب ال�شعري ��ة والتب�شري
بق�صي ��دة الن�ث�ر اجتاه� � ًا �شعري ًا يط ��وق ق�صيدة
التفعيل ��ة ال�سياب ّي ��ة دون �أن يبتعد ع ��ن االحتفاء
برموزه ��ا الذي ��ن �سان ��دوا جتربة الكلم ��ة� ،أمثال
البيات ��ي و�ش ��اذل طاق ��ة و�سعدي يو�س ��ف وبلند
احليدري و�سواهم.
كان التوزي ��ع ع ��ن طري ��ق جم ��ع اال�ش�ت�راكات
ال�سنوي ��ة مبا�ش ��رة �أم ��ر ًا اك�ث�ر م ��ن مه ��م ،وكان
بدل اال�ش�ت�راك دينار ًا واحد ًا وم ��ن �شاء �أن يزيد
فليفع ��ل ،وخ�ل�ال وج ��ودي يف مدين ��ة الدغ ��ارة
لثماين �سنوات ( )1973-1965كان الطريق اىل
النج ��ف الأ�شرف الحب ًا ،ف�أم ��ا �أن �أرحل يف دورة
اخلمي� ��س اىل املدين ��ة املقد�س ��ة لألتق ��ي حمم ��ود
الب�ست ��اين ومو�س ��ى كريدي وعبد الإل ��ه ال�صائغ
وموفق خ�ضر وعبد الأمري معلة وحميد املطبعي
وحميد ف ��رج الله و�سواه ��م يف مقهى خمتار� ،أو
يذهب �إليه �أحد املدر�سني مثل الأ�ستاذ حممد ر�ضا
حممد �أمني �أو نا�صر احلمداين �أو ال�شهيد جميل
�أمان ��ة �أو ال�شهي ��د عدن ��ان ح�سني (وال ��د ال�شاعر
فار�س عدنان) ليعطوا اال�شرتاكات التي جنمعها
من ّ
جتار ومثقفي الدغارة حلميد �أو ملو�سى دعم ًا
ً
للمجلة الرائدة وحبا يف ا�ستمرارها.
ين�ش ��د حمي ��د املطبع ��ي يف ق�صيدت ��ه (ت�أ�سي� ��س)
املن�شورة يف العدد الرابع  1973و(الكلمة) على
و�شك الغياب فيقول :
�أيه ��ا الذي ��ن تدي ��رون ر�ؤو�سك ��م اىل ال ��وراء،
�ضعوا ال�ضم ��اد فوق �أنوفكم ،منكم توا�سد ماكنة

ال�ضحك .تعلمني ال�شوارع .املنا�شري .ون�صطف
يف �أكادميي ��ة الق ��راءة .يف الإذاعة .ويف حدائق
الأم ��ة ت�شخ ��ر �أرواحن ��ا :ال�سناب ��ك ال�سناب ��ك،
و�أهجم ��وا ،بلغ ��وا القبائ ��ل ب�أ�سم ��اء الث ��وار.
تقا�سم ��وا االن ��ذار .اجلامع ��ات تنته ��ي .براميل
احلنطة تف ��وه بالأ�س ��واق� ..آتية ه ��ي املواثيق.
�آتية هي الن�ساء �أطلق ف�ضائي واحرت�س)
بع ��د ه ��ذا املفتت ��ح التجريب ��ي يبن ��ي ق�صيدت ��ه
عل ��ى مت�ضادات فكري ��ة بلغة �ساخ ��رة ينطلق يف
مالحظات موح�شة م�ستفزة نختار منها املالحظة
الثامنة حيث ين�شد :
(م ��رة يف �أرتريي ��ا ر�أيت الن�س ��اء ي�صبغن وجوه
�أطفاله ��ن م ��ن ثم ��ر ال�س ��در .وال�شي ��وخ يبيعون
ال�سي ��وف لبع� ��ض جماله ��م .وم ��رة دع ��ت بع�ض
الع�شائ ��ر اىل ع�سك ��رة اللغ ��ة �أذن ب�ل�ا �أح�صن ��ة،
ر�أي ��ت الوطن العرب ��ي ،ثكن ��ات ،ورئي�س ع�شري،
و�أمعات(.
ويف خت ��ام هذه الق�صيدة ي�ض ��ع املطبعي مقطع ًا
ي�شري اىل �أنه ينبغي �أن يقر�أ برتتيل ديني فيقول
:
م ��اء .ويق ��ف الط�ي�ر املذب ��وح يف ج�س ��دي .ه ��ل
�أ�سلمت ��م .ا�سكن ��وا احل ��رم املبتل ��ى .و�أبن ��وا ل ��ه
م�ش ��ارف م ��ن ر�ؤو� ��س �أطفالك ��م ودع ��وا الطبول
ترع ��ى املواك ��ب .ثكن ��ات .ثكنات .ان�ش ��روا فوق
�أرحامك ��م م ��ن طع ��م الف ��رات جدائ ��ل م ��ن ورق
التني ،)..هك ��ذا مت�ضي الق�صيدة مرتلة مت�شابكة
اجلذور واالن�ي�ن وال�صور حماولة �أن ت�ستنه�ض
من تناق�ضات ال�صور متاهة �شعرية جديدة.
جمع ��ت (الكلمة) �أب ��رز وج ��وه الأدب والفكر يف
الع ��راق والع ��امل العرب ��ي ،و�ش ��ارك املرتجمون
املخ�ضرم ��ون (مثل جميل حم ��ودي و�شفيق مقار
وخلي ��ل اخلوري و�سواهم ،وال�شب ��اب من �أمثال
زهري اجلزائري وميعاد الق�صاب و�صادق باخان

باسم عبد الحميد حمودي

من زمن التوهج

يعاين حميد املطبعي منذ سنوات عدد ًا من األمراض التي جعلته حبيس بيته ،إذ ال يستطيع التنقل
من مكان اىل آخر ،وال يس��تطيع مقاومة األمراض الجس��يمة ،وهو يعاين من عدم القدرة املادية
عىل املداواة والعالج ،واملطبعي ملن ال يعرفه من األدباء الذين خدموا الثقافة العراقية الوطنية،
ومن الذين عاش��وا أعامرهم يف اط��ار هذه الثقافة ومع أن املطبعي كان أديب ًا ،يتوخى اإلس��هام
الفاع��ل يف الحرك��ة األدبية ،إ ّال أنه يف أهم مش��اريعه الثقافية يبدو وكأنه يقدم مش��اريع ثقافية
وطنية ،ذات توقيت جيد مناسب ،ذات تخطيط مالئم للعالقة بني السياسة والثقافة.

وغريه ��م) يف ترجم ��ة الن�صو� ��ص ،فيم ��ا كان ��ت
(الكلم ��ة) مي ��دان ق�ص� ��ص جدي ��دة وم�سرحي ��ات
لعب ��د امللك نوري وف� ��ؤاد التكريل ون ��زار عبا�س
وموف ��ق خ�ضر وجمعة الالمي وع�شرات غريهم،
وكان ال�شع ��ر �سي ��د (الكلم ��ة) ممث�ل ً�ا بق�صائ ��د
البياتي و�سع ��دي يو�سف والكم ��ايل واحليدري
(كم ��ا �أ�سلفنا) وممدوح ع ��دوان وخليل اخلوري
ونزار قباين ويا�سني ط ��ه احلافظ وحميد �سعيد
و�سرك ��ون بول� ��ص وع�ش ��رات غريهم م ��ن رجال
املوجة اجلديدة.
مل يقت�ص ��ر ن�ش ��اط حمي ��د املطبع ��ي عل ��ى الكلمة
كمجل ��ة وم�ش ��روع ثق ��ايف تقدم ��ي ،ب ��ل �أ�س� ��س
ملجموع ��ة كت ��ب م�سل�سلة ع ��ن حي ��وات املفكرين
والكت ��اب العراقي�ي�ن الذي ��ن حاوره ��م �أمث ��ال:
عب ��د املجيد لطف ��ي وج ��واد علي وعب ��د الرحمن
التكريتي ومهدي املخزومي وبهنام �أبو ال�صوف
وم�سع ��ود حمم ��د وكم ��ال مظه ��ر ،وكان معظ ��م
ه�ؤالء يف ملتق ��ى الروّ اد الذي دع ��ا �إليه و�أ�س�سه
يف الت�سعيني ��ات من �أحالم املطبعي التي حتققت
لف�ت�رة ث ��م عفى عليه ��ا زم ��ان ال�سيا�س ��ة والأذى.
وكان ا�صدار املطبع ��ي لـ(مو�سوعة �أعالم العراق
يف الق ��رن الع�شرين) جتربة �شاق ��ة وناجحة يف
البح ��ث والتبوي ��ب واملالحق ��ة والتدقي ��ق حت ��ى
ا�ستوت التجربة على �أحلى ما يكون لت�ؤرخ لفكر
وجتارب عرب الع�صور احلديثة.
وبع ��د فحمي ��د املطبع ��ي �شج ��رة خ�ّي�رّ ة نبيل ��ة
ت�ساقط منها رطب املعرفة والد�أب الثقايف املثمر
للخ�ي�ر ،وينبغي علين ��ا �أال نرميها بحج ��ر بل �إن
نرعاه ��ا ومننحها احل ��ب وال�شكر عل ��ى ماقدمت
للفك ��ر العراق ��ي ولأهله.حمي ��د املطبع ��ي �أق ّب ��ل
يدي ��ك العاريتني ووجنتي ��ك الذابلتني و�أرجو لك
ال�صحة واحلياة الطيبة و�أنت مل تزل تعطي �أيّها
ال�صديق العزيز.

«حميد المطبعي»الكبير في ِّ
كل شيء
ع�������ال�������ي�������ة ط�����ال�����ب
�أك�ث�ر من ثالثة عقود م ّرت و�أن ��ا �أحمل �صداقة فريدة من
نوعها تربطن ��ي باملفكر الكبري"حمي ��د املطبعي"�صداقة
ت�شب ��ه االنتماء والتجذر والتوح ��د والإلفة العجيبة ،يف
بداي ��ات تع� � ّريف به بع ��د عودتي م ��ن �سن ��وات غربة يف
ب�ي�روت كان �صديق ًا ودود ًا ثم �أ�صبحن ��ا مع الأيام ثنائي ًا
مرتابط� � ًا ثم ب ��ات عاك�س ًا لذاكرت ��ي ب�أوق ��ات و�أ�شخا�ص
و�أمكن ��ة و�أحداث وحوارات ال تنفك ع ��ن مالزمتي �أينما
�أك ��ون ،وبعدها �أ�صبح هاج�س ًا من قل ��ق �أخ�شى عليه من
وي�ل�ات زمن بد�أ ي�صد�أ يف �أغل ��ب زواياه ،والحق ًا �أ�صبح
�أبن� � ًا اتفقده و�أنا ا�شعر ب�أنني �أ ٌم تغدق حنانها على كائن
من مزايا ال يحمل تو�صيفات الزمان واملكان بل يتعداها
اىل مدي ��ات �أع ��رف حج ��م تكويناته ��ا جي ��د ًا يف نف�سي،
يحم ��ل الوداع ��ة وال�ضحك ��ة املجلجلة واملعرف ��ة والفكر
والذاك ��رة الن�شط ��ة والر�ؤي ��ة اال�ستب�صاري ��ة والتحليل
الواعي والفهم املتجدّد واملق ��درة على انتزاع ما نتوقف
ع ��ن البوح به لأنف�سن ��ا ،لكننا معه ن�صغ ��ي لذواتنا التي
تريد �أن تقول ك َّل �شيء دون تردد.
�إن ��ه �صديقي الأثري و�أخي الكب�ي�ر و�أبني الغايل وروعة
تفق ��دي لذاكرتن ��ا امل�شرتكة التي تختل ��ف وال تفرتق عن
نقط ��ة هائل ��ة حتمل �أ�س ��م حمبة الع ��راق ،دمت كم ��ا �أنت

وكم ��ا يبحث عن ��ك الآخر فيج ��دك يف كل املراف ��ئ الآمنة
الت ��ي ّ
نحط فيه ��ا يف زمن الو�ص ��ول لرندم �ص ��د�أ الزمن
املنكفئ بجمال ودعة وت�ألق.
حمي ��د املطبعي ه ��ذا الكائن املتف ��رد باملعرف ��ة والتحليل
واال�ستك�ش ��اف والتجدي ��د والرباع ��ة واللغ ��ة املطواع ��ة
واخليال املبدع ..يعي�ش وحيد ًا ،مري�ض ًا ،ال يغادر منزله،
ينتظر �ص ��وت الأ�صدقاء ع�ب�ر الهات ��ف وزيارتهم عندما
ت�سنح الفر�ص ،يعاين توفري ثمن الدواء وزيارة الطبيب
والرعاي ��ة ال�صحي ��ة احلقيقية ،ال ي�س�أل عن ��ه الكثريون،
فال ��كل يف �سباق مع البحث عما ي�ؤمن العي�ش ،ال تتفقده
وزارة ثقاف ��ة وال نقابة وال احتاد ادباء �إ ّال مبا ت�سمح لها
ميزانياتها املتباينة بني واحدة و�أخرى بالإمكانات التي
ل ��ن نتحدث عنها ،ال يعتب على �أحد ،فتلك لي�ست طريقته
بل يجد الأعذار ملن ين�شغل عنه� ،صومعته يف �أعلى بيته
بال تربيد وتدفئة والهواء من �شبابيكه املفتوحة يعيد له
رائحة الرباري التي ي�شتاق جلوالته فيها.
�إنه"حمي ��د املطبعي"ال ��ذي تنا�ست ��ه امل�ؤ�س�س ��ة الر�سمية
وتر�سخ يف ب�صمة امل�شه ��د الثقايف والفكري والإعالمي
العراق ��ي ب ��كل ثب ��ات و�صالب ��ة .حتي ��ة ل ��ك �أيه ��ا املتميز
بالكثري.
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حمي��د المطبع��ي يراس��ل جيف��ارا
ّ
ويتمنع على «الوباء» بالسخرية

حمي��د المطبعي وجيل
رد الكلمة
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قب ��ل مبا�شرت ��ي الكتاب� � َة يف ه ��ذا املق ��ال كن ��ت ق ��د
�شاه ��دت ،ع�ب�ر مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي
وبامل�صادف ��ة� ،ص ��ور ًة م�ؤمل ��ة وقا�سي ��ة مب ��ا تبع ��ث
علي ��ه من حزن ،لق ��د كانت �ص ��ورة للأ�ستاذ الكاتب
العراق ��ي حميد املطبع ��ي وهو عل ��ى �سرير املر�ض
بو�ض ��ع يبدو فيه �أقرب �إىل الغارق يف رقا ٍد عميق،
و�أم ّني النف�س ب�أن ال يكون فيه بغيبوبة.
�صاحب (الكلمة)
حميد املطبعي ،ومن خ�ل�ال جملته (الكلمة) ،وهي
�أ�شه ��ر �إجنازات ��ه يف الثقاف ��ة العراقية ،ق� �دّم نف�سه
كفاعل وحم ِّر�ض من �أجل الدفع بالتجديد ال�شعري،
و�ضمن� � ًا الثقافة مبناحيه ��ا املختلفة� ،إىل مَواطن ال
تكتف ��ي باملتح ّقق من اجلهد الري ��ادي واخلم�سيني
ال�شع ��ري يف العراق .كان مي�ضي �إىل هذه الأحالم
ي�سار
�ورات ه ��ي مزي ��ج غري ��ب م ��ن نزع � ِ
بت�ص � ٍ
�ات ٍ
تداخل ��ت بت�ص ��ور قوم ��ي واقرتنت ب�سل ��وك �أقرب
�إىل اللي�ب�رايل و�إن مل يق�صده ،وكان هذا قد ح�صل
�أثناء ف�سح ��ة زمنية بدت كما لو �أنه ��ا خارج �سياق
الزم ��ان العراق ��ي� ،إن ��ه الزم ��ان ال�سيا�س ��ي ،زم ��ان
من�شغل بتنمية التقاليد وت�ضخيمها حتى ت�ستحيل
كابو�س ًا م�ستبد ًا.
لق ��د ظهرت (الكلمة) يف مطالع ال�سبعينيات كمجل ٍة
تري ��د �أن تكون نافرة� ،إنها ٌ
روح �ستينية.
بع�ض من ٍ
ً
مل ت�ستم ��ر بها تل ��ك الف�سحة الزمني ��ة طويال؛ ففي
منت�ص ��ف ذل ��ك العق ��د توقف ��ت املجل ��ة ،ومل ي�شف ��ع
له ��ا حت ��ى حماولته ��ا م�س � َ�ك الع�صا م ��ن منت�صفها،
م ��ا ب�ي�ن النف ��ور م ��ن االندم ��اج والت�شاب ��ه وب�ي�ن
االق�ت�راب م ��ن التماث ��ل والذوب ��ان ..كان ال بد من
�أن يك ��ون الن�ص ��ف الإيديولوجي الداع ��ي للتماثل
وح ��ده الفاع َل والباقي ،يج ��ب ك�س ُر الن�صف الآخر
النافر واال�ستغن ��اء عنه ،هذه هي م�شيئة ال�سيا�سة
احلاكم ��ة .تو ّقفت املجلة ،وتو ّقف �إث َرها �أيُّ طموح
لإخ ��راج �أي ��ة جمل ��ة ثقافية حتل ��م بالزوغ ��ان على
ذل ��ك ال�سي ��اق ،وكان �سياق� � ًا يف �أوج اندفاعه نحو
التعاظ ��م� ،إنه زمان القب� ��ض احلكومي على الثقافة
كلها ،ولي�ست املجالت ح�صر ًا.
يكتف املطبعي بجهدِ ه
يف غمرة تلك املح ��اوالت مل ِ
الكتاب ��ي ال ��ذي ُع ��رف ب ��ه �آن ��ذاك ك�شاع � ٍ�ر منح ��از
لق�صي ��دة ن�ث�ر ،ولنزوع ي�س ��اريٍّ جدي ��د ذي هجن ٍة
ليربالي� � ٍة حتى وهو يف م�ساحت ��ه القومية� ،ساعده
ه ��ذا اخلليط يف �أن يك ��ون قريب ًا من اجلميع ،هكذا
و ّف ��ر من خالل املجل ��ة جما ًال طيب ًا جله ��ود كثريين
�سواه من �ستيني ��ي و�سبعينيي العراق ممن كانوا
�أ�ش ّد اندفاع ًا نح ��و التغيري كما يقوون عليه ولي�س
بال�ضرورة كما يحلمون به.
توقف ��ت املجل ��ة� ،أو �أُوقف ��ت ،ل�س ��ت مت�أك ��د ًا ،وظ َّل
حميد املطبعي بعدها ،ورمبا طيلة �سنواته التالية،
وك�أن ��ه ك�س�ي َ�ر اجلن ��اح؛ املطبعي مل ي ��رد �أن يطري،
�سواء مبفرده �أو مع �سرب� ،إ ّال بجناحه هو ،وكانت
املجلة اخلا�صة به هي ذلك اجلناح الذي افتقد �إليه.
كان يريد ،كما �أتوقعه� ،أن يدير بنف�سه وت�صوراته
م�شغ�ل ً�ا ثقافي ��ا للتغيري ،وحني �أخف ��ق يف هذا ،يف
موا�صلة �إدارةِ جمل ٍة وئ ��دت ،فقد ظل يحر�ص على
حي ��اة تكتف ��ي بالهوام�ش للن�أي به ع ��ن الواجهات.
لقد بقي طائر ًا ي�سعى على الأر�ض فيما ظلت عيناه
حمدِّقتني حم ِّلقتني �إىل ف�ضاءٍ مل يعد ممكن ًا بلوغه.

الوباء العام

أعرا�ض
مع تل ��ك ال�سنوات كان ��ت ال�سيا�سة تدف� � ُع ب� ِ
(وب ��اء) �إىل الظه ��ور واالنت�ش ��ار� ،إنه ��ا �أعرا� ��ض
مر�ض بد�أت ب� ��إرادةِ �أن تطو َل ك َّل �شيء .كان وباءً،
ٍ
رجل مثل حميد الطبع ��ي �أن يتم ّنع ،مبا
وكان عل ��ى ٍ
ي�ستطيعه ،على تلك املباءة.
�أمرا� ��ض ال�سيا�سة ه ��ي غري هذا املر� ��ض اجل�سدي
ال ��ذي يعاني ��ه الكات ��بُ من ��ذ عام�ي�ن حت ��ت �أعب ��اء
�شيخوخت ��ه وكم ��ا تقدم ��ه �صورت ��ه الأخ�ي�رة التي
�أمام ��ي .تلك � ٌ
أمرا�ض ومب ��اء ُة �سيا�س ٍة و�سلط ٍة حني
تك ��ون ال�سلط ��ة ال�سيا�سي ��ة يف �أ�ش ��د ح ��االت غل ��وّ
طغيانها و�شراهتها الزدراد كل �شيء.
قب ��ل عام ��ي مداهمةِ املر� ِ��ض ج�س َد املطبع ��ي ،وقبل
عق ��د �أو عقدي ��ن �أو ثالث ��ة ،كان الكات ��بُ يف �أوج
عافي ��ة ج�س ��ده ،وكان يدر�أ عنه ذل ��ك (الوباء العام)
بال�سخرية منه ومن �س ��واه مما ي�صادفه وي�ستحق
ال�سخري ��ة ..وكانت ال�سخرية و�سيل ًة لاللتفاف على
املباءة وقناع ًا للتواري عن الوباء..
خ َّل ��ف ذل ��ك (الوب ��اء) �آث ��ا َره وندوب ��ه عل ��ى �أج�ساد
كثريي ��ن ،وثل ��م م ��ن كثريي ��ن �شيئ� � ًا م ��ا .املناعاتُ ،
وحيل ُته ��ا ،ال ُتتاح للجمي ��ع ،لكن حميد وجد مناعته
التح�صن بها ،فظ َّل يف حياته
بال�سخرية .كان يريد
ّ
داع لالرتي ��اب ،مكتفي ًا من
ي�سخ ��ر ،حي ��ث اجلد ّي ��ة ٍ
جانب ومبا
الكتاب ��ة مبا قد يع�صمه من (الوباء) من ٍ
ي ��در�أ عنه ال�شبهة م ��ن جوانب �أُ َخر ،فيم ��ا هو عم َل
عل ��ى التخ ّفف كثري ًا من �صورت ��ه كمح ِّر�ض وداعي ٍة
للتغ�ّي�رّ ات الراديكالي ��ة يف الآداب والفن ��ون ،كم ��ا
ثب ّتتها جملته (الكلمة) ،ل�صالح االنخراط يف كتابة
توثيقية حت ��اول �أن تكون حماي ��دة معظم الأحيان
وكتاب ��ات �أخرى �صحفي ��ة عاب ��رة كان بع�ضها ثمن ًا
الب ّد منه لدرء ال�شبهات..
كان ��ت ال�سخري ��ة ه ��ي امل�ساف ��ة م ��ا بينه وب�ي�ن ذلك
(املر� ��ض الوب ��اء)� ،إنها م�ساف ُة وه � ٍ�م حني ال منا�ص
�إ ّال الوهم..
�سخري ��ة حمي ��د املطبعي متتزج فيه ��ا نباهة املثقف
مبه ��ارة امل ��رء النجف ��ي الفرات ��ي ال ��ذي يتق ��ن ف ��نَّ
التعب�ي�رات املواربة وذلك كلما ا�ضطر هذا املرء �إىل
�أن ميتنع عن التعب�ي�ر ال�صريح خج ًال �أو خ�شي ًة �أو
�إمعان ًا بالنقد وق�سوته.
�سخري ��ة حمي ��د كانت تعين ��ه يف الزوغ ��ان عن تلك
(املب ��اءة) ،لكن ��ه يف ال�ص ��ورة الت ��ي �شاهدت ��ه فيها
كان راق ��د ًا حت ��ت وط� ��أة مر� ��ض �آخر ،ه ��و غري ذاك
ال ��ذي �أراد تفادي ��ه ،هذا ٌ
مر�ض مم ��ا ال ميكن تفاديه
بال�سخرية ،ترى هل تقوى اجلديّة على دحر مر�ض
اجل�سد؟
ال�سخرية دريئة لتمرير اجلديّة
يف ه ��ذه ال�ص ��ورة كان املطبعي نائي� � ًا على �سريره
بعي ��د ًا عن زوّ اره .هذه هي امل� � ّرة الأوىل التي �أراه
فيها �صامت ًا متام ًا.
كان حمي ��د املطبع ��ي دائم ًا م ��ا نلقاه يتك ّل ��م �ساخراً
وجاد ًا.
وكان عل ��ى امل ��رء امل�ستم ��ع �إليه ،بعد ه ��ذا� ،أن مييّز
َ
اخليط الواهي ما بني جدّية حميد و�سخريته.
�إ ّنه يريد �أن يكون جا ّد ًا ،وكان يرى ال�سخرية دريئةً
لتمرير اجلدّية التي كان يخ�شى �أن يُع َرف بها.
لق ��د كان عل ��ى �أيِّ حم ��اور ،وه ��و ي�ستمع �إلي ��ه� ،أن

ي�صغ ��ي �إىل ما مل يقله حمي ��د ،و�أن يلتقط هذا الذي
مل يقله.
القو ُل ال�ساخر بطان ٌة لآخر جا ٍّد غري مَقول.
كان ي ��زورين يف جري ��دة اجلمهوري ��ة �أواخ ��ر
ري م ��ن �أحاديثنا ين�صرف �إىل
الت�سعيني ��ات .كان كث ٌ
(الكلم ��ة) ،جملته التي ما �أن ُتذك ��ر حتى ميتلئ هو
زه ��و ًا وفخر ًا بها وبعمره ��ا الق�صري كعمر (كواكب
الأ�سح ��ار) بتعب�ي�ر م ��ن �شاع ��ر عربي ق ��دمي ،وكان
الأك�ث�ر �إمتاع ًا من ب�ي�ن �أحاديثنا ه ��و روايته ،التي
يحر� ��ص عل ��ى �أن يرويها ب�سح ��ر خا�ص ،عن ظرف
املجلة ..لقد روى يل مرة كيف �أنه بظروف غام�ض ٍة
�أو�صل عدد ًا منها �إىل جيفارا ،وكيف �أنه تل ّقى حتي ًة
من جيفارا عن تلك الهدية.
رمب ��ا كان (جيف ��ارا) الذي �أو�صل ل ��ه ذلك العدد من
(الكلم ��ة) �صور ًة ومث ��ا ًال للكيفية الت ��ي كان يتم ّنى
حمي ��د عليه ��ا ق ��ارئ املجل ��ة وك ّتابه ��ا وحمرريه ��ا،
رمبا.
أح�س ��بُ �أن احلل ��م املتبقي ،وال ��ذي مل يتحقق كام ًال
� َ
م ��ن (الكلم ��ة) ،كم ��ا يطمح �إلي ��ه �صاحبه ��ا ،كان هو
اجلانب الأ�سا�س من م�شروع املجلة التي �سعت �إىل
َ
تقدمي نف�سها كمجلة طليعية يف الأدب� .إنها م�ساحة
ظلت غائبة بني دوريّات الثقافة العراقية يف حينها،
وبظهورها ا�ستقطبت �شعراء وكتاب ًا خمتلفني .لكن
�ص ��روف ال�سيا�سة ال حتتمل حتى َ
هام�ش مهما
ترك ٍ
كان �ضيق ًا لتلك النزعات التي ميكن �أن تع�صم الأدب
والثقاف ��ة م ��ن �س ��وء ا�ستخدامهما ،هك ��ذا اندحرت
(الكلم ��ة) فج� ��أ ًة مثلما ظهرت؛ �إنها مث ��ل �أيِّ وعد مل
َ
حم�ض
ُنج ��ز ،ودائم� � ًا كان ��ت احلي ��اة يف الع ��راق
ي َ
وعو ٍد ال تتحقق ومطامح تتنازل عن عليائها فتدنو
�إىل جمرد الر�ضا ب�شيء بقناعةِ �أن هذا ال�شيء مهما
كان �ضئي ًال ّ
يظل �أف�ضل من الال �شيء العظيم.
اندحرت (الكلمة) املجلة ،وبقيت (الكلمة) ال�سخرية
احلاذق ��ة الت ��ي احتف ��ظ به ��ا حمي ��د ،مثلم ��ا كان قد
احتفظ بها زميله و�صديق ��ه الكاتب الراحل مو�سى
كريدي �شريكه يف حترير (املجلة) .كان مو�سى هو
الآخر يت�س�ّت رّ بال�سخرية على اجلدِّ ،ويعبرّ بها مبا
ال يريد �أن ي� َؤخذ منه على حممل اجلد.

ٌ
ُنجز
وعد مل ي َ

لك ��ن حميد املطبعي ظ � ّ�ل يريد �أن يظه ��ر بهيئة ذلك
املث ��ال الذي كان منوذجه ال�ستين ��ي ال�سبعيني هو
مم ��ن يحرتمه ��م ويثق بهم
(جيف ��ارا) ،وكان يري ��د َ
�أن ي ��روه بتلك ال�ص ��ورة ،فيما كان ��ت احلياة تدفع
ب ��ه ،وبنا جميع� � ًا� ،إىل التخ ّفف من �أيّة �صورةٍ و�أيِّ
مثال ،و�إىل الدفع بهم ��ا ،بال�صورة املتمناة واملثال
املتط َّل ��ع �إليه ،ومواراتهما يف �أعماق �سحيقة يجب
�أن ال ُترى ،فكانت ال�سخرية والهزل كفي َلني بذلك.
لق ��د بقي ��تُ التق ��ي بحمي ��د با�ستم ��رار ،حت ��ى قبل
بدئ ��ي العمل يف جري ��دة اجلمهورية ع ��ام ،1993
فواقع� � ًا ب ��د�أ تعارفن ��ا بلق ��اء م�صادف� � ٍة جمعتني به
حني كنت يف زي ��ارة �صديق بعمله ال�صحفي مطلع
الت�سعيني ��ات .ومنه ��ا ،م� � ّذاك ،ويف كل م ��رة التقي
فيها حميد املطبعي ،ت�أخذ باحل�ضور �أمامي �صورة
املثقف ال�ستيني خ ��ارج ال�ستينيات ،يف ما بعدها،
�إنها �صورة متتزج فيها املكابرة باالنك�سار ،الإرادة
باخلذالن ،الإقدام بالرتوّ ي.

المدى لإلعالم والثقافة والفنون

ش������ج������اع ال����ع����ان����ي

ع���ب���د ال�����زه�����رة زك���ي
وال�ستيني ��ات ،يف تاريخ الثقاف ��ة العراقية ،لي�ست
ٍّ
م�ستل من الزم ��ن؛ ال�ستينيات كانت
جمر َد تاري � ٍ�خ
�روع رمب ��ا انتك� ��س قب ��ل �أن
وع ��د ًا ومن � َ
�وذج م�ش � ٍ
تتج�س ��د هيئته ،ورمبا ذهب يف جمرى غري ما كان
يَع ُد به.
كان كثري ًا ما يقول يل كلما َّ
اكتظ املكان بزائرين قد
ال يعرفهم :ال �أريد �أن �أتكلم!
فال يحار مبثل هذا احلال؛ �إنه ي ّتخذ جمل�س ًا له عند
ملحرر مل ي�أت بعد ،ويبد�أ يكتب.
من�ضدةٍ
ٍ
كان يكت ��ب م ��ا ال يريد قوله ،وكان ي ��ودع َ
بع�ض ما
يكتب عندي.
“�إنه ��ا لي�ست للن�شر ،كما تعرف ،ولي�ست ليقر�أها
�أحد» .يقول قبل �أن يغادر.
“يوم� � ًا ما� ،أنت تعرفه حتم� � ًا ،ت�ستطيع الت�ص ّرف
به ��ا» .كان ي�ؤ ّكد هذه اجلمل ��ة دائم ًا ،وكنت غالب ًا ما
�أكتفي بابت�سامة ،وقد �أر ّد عليه بالآية:
(يرونه بعي ��د ًا ون ��راه قريب ًا) ،فتجلج ��ل �ضحك ُته،
كتعليق �صامت رمب ��ا كان يريد به عدم
مكتفي ًا به ��ا
ٍ
التمادي ب�إ�شارات البوح.
لكن ما �أكرث ما كان يبلغ باب الغرفة بالطابق الرابع
يف بناي ��ة اجلري ��دة ،ثم يع ��ود �إ َّ
يل مبنتهى اجلدّية
لي�أخ ��ذ م ��ا �أعطاين �إي ��اه ،ومي ّزقه بعدم ��ا يرتك يل
حت�سبات حميد املطبعي
وقت ًا منا�سب ًا لقراءته� .إنها ّ
وحت�سبات �أي عراقي ال يريد �أن يخطئ �آنذاك ،يف
حي ��اة غالب ًا ما يكون امل ��وت فيها ثمن� � ًا خلط�أ حتى
و�إن كان خط�أ تافه ًا.
ً
ي�ضب ��ط حمي ��د مت ��ى يك ��ون ج ��ادا ،ومت ��ى يواري
جدّيته خلف ال�سخرية والدعابة.
ينته ��ي احلديث ،وتنتهي حي ��اة الورقات والكتابة
عليه ��ا .مل يتب ��ق من � ٍأثر مل ��ا �أتلف من تل ��ك الأوراق
و�ضحكات �أ�ش ّد �سخرية.
كالم �ساخر
ٍ
�سوى ٍ
حت�سبات حميد
أوراق مل تنل منها ّ
لق ��د بقيت ب�ضع � ٍ
املطبع ��ي .كان ما كتبه حميد يف هذه الأوراق التي
تركه ��ا عندي ّ
يخ�صني �شخ�صي ًا� .إنها
بخطه الأنيق ّ
�أوراق كتبها بجل�سات خمتلفة تك ّررت ب�أوقات غري
منتظم ��ة عل ��ى مدى �شه ��ر تقريب ًا .كان ��ت كتاب ًة عن
انطباع ��ات وت�ص ��ورات و�آراء نقدية عن ��ي �شاعر ًا
وعمّا �صدر يل �آن ��ذاك ،كان حميد يختمها بتنب�ؤات
ير�سم فيه ��ا م�ستقب ًال يتو ّقعه �أو يثق ب ��ه ،وما �أ�ش ّد
افتتانَ حميد بدور الرائي املتنبئ.
كلما ق ّلب ��ت تلك الأوراق ف� ّإن �شيئ� � ًا ما يظل ي�شدّين
�إىل مطالعتها كما ل ��و مل �أقر�أها من قب ُل ،ثم ال �ألبث
حت ��ى �أعيدها حي ��ث كانت .ل�ست واثق ًا ل�ل��آن ما �إذا
ق ��د حانت �إمكانية الت�صرف به ��ا كما طلب مني ذلك
بخ�صو� ��ص الأوراق ك ّلها ،التالفة منه ��ا واملتبقية،
وكما وعدته باحرتام طلبه والتقيّد به.
***
قب ��ل �أن �أنته ��ي من كتابة ه ��ذا املقال كن ��ت �أوا�صل
َ
التحديق ،حزين ًا ،ب�صورة حميد املطبعي.
�إنها �ص ��ورة ي�ست�سلم فيها اجل�س ��د ،ج�سد الكاتب،
للمر� ��ض ،ويرك ��ن ال ��كالم �إىل ال�صم ��ت ،وتنه ��زم
ال�سخرية �أمام جربوت الأمل.
�إنها �ص ��ورة حميد وقد رك ��ن �إىل جدّي ٍة مل يخرتها
هذه املرة.
ليت حميد املطبعي يفيق من هذه اجلديّة امل�أ�ساوية
التي ت�ضعه فيها تلك ال�صورة امل�ؤملة.

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

حمي ��د املطبع ��ي ،رج ��ل ع�صام ��ي الثقاف ��ة ح�ص ��ل
عل ��ى ثقافت ��ه بنف�سه وع ��ن طريق بيئت ��ه ،من دون
�أن يح�ص ��ل على �شهادات عليا م ��ن جامعة �أو كلية
ورمبا كان عمله يف الطباعة �أحد العوامل الكبرية
يف حت�صيل ��ه املعريف .وقد �أ�صدر املطبعي ما دعي
فيم ��ا بعد مبجلة الكلمة ،برغ ��م �أنها من�شور دوري
كان ي�ص ��در يف حلق ��ات .وبرغ ��م �أن الرجل مل يكن
م ��ن ذوي امل ��ال ي�ساع ��ده وال النف ��وذ ال�سيا�س ��ي،
ف�إن ��ه �ش � ّ�ق طريق ��ه وكذل ��ك جملت ��ه و�س ��ط �صعاب
ع� �دّة بفع ��ل ا�ص ��راره عل ��ى امل�ض ��ي يف م�شروع ��ه
الثق ��ايف .لقد كانت جم�ل�ات وزارة االعالم �آنذاك،
حك ��ر ًا عل ��ى الأق�ل�ام التقليدي ��ة وبعي ��دة كل البعد
ع ��ن الأدب احلدي ��ث ،ومن هن ��ا ج ��اءت الكلمة يف
مرحل ��ة كان االدباء ال�شباب �أحوج ما يكونون اىل
مطب ��وع يعن ��ى ب�إبداعهم االدب ��ي والنقدي ،فوجد
ه� ��ؤالء الأدب ��اء يف الكلم ��ة ما يلب ��ي طموحهم اىل
الن�ش ��ر والتعري ��ف بنتاجاتهم ،وق ��د �ساعد املجلة
على االنت�ش ��ار وحر�ص �صاحبه ��ا حميد املطبعي،
عل ��ى اي�صالها اىل اماك ��ن بعيدة عن الع ��راق ،فقد
كان ��ت ت�ص ��ل لن ��دن ومو�سك ��و والقاه ��رة ،وكان
الذي ��ن يكتب ��ون فيه ��ا �أع�ض ��اء ات�صال م ��ع الق ّراء.
ب�سب ��ب حر�صه ��م عل ��ى جناحه ��ا وتطوره ��ا ،وما
زل ��ت اذك ��ر كي ��ف كن ��ت �أو�ص ��ل املجل ��ة اىل جي ��ل
ال�ستيني ��ات من الأدب ��اء امل�صريني ،و�أن ��ا على ثقة
�أن جمل ��ة (كال�ي�ري  )68الت ��ي �أ�صدره ��ا الأدي ��ب
امل�ص ��ري ابراهي ��م من�صور ،والت ��ف حولها معظم
الكت ��اب وال�شع ��راء ال�شبّان ،مث ��ل ابراهيم �أ�صالن
وجميل عطية ويحيى الطاه ��ر عبد الله وابراهيم
بو�سن ��ة وغريهم� ،ص ��درت بت�أثري من جملة الكلمة
العراقي ��ة .وما زلت اذكر كي ��ف احمل اىل �صديقي
�صربي حافظ اعداد املجلة و�أطلب منه كتابة نقود
عل ��ى ق�ص� ��ص بع�ض ه ��ذه الأعداد ،وم ��ا زلت �أذكر
اي�ض� � ًا �أن امل�ست�شرق االنكليزي ال ��ذي ترجم ق�صة
يحيى الطاهر عبد الله (جبل ال�شاي الأخ�ضر) اىل
االنكليزي ��ة ،جاء يطل ��ب مني اي�ص ��ال اعداد جملة
الكلمة �إليه.
واىل جان ��ب الظروف املالي ��ة ال�صعبة التي عانتها
املجل ��ة ،ف�إنها كانت مالحقة م ��ن دوائر الأمن التي
و�ضعتها ن�صب عينيها برغم احلرية الن�سبية التي
ن�ست�شعره ��ا يف ظ ��ل حك ��م املرحوم عب ��د الرحمن
ع ��ارف ،ال ��ذي �ساع ��د املجل ��ة مالي� � ًا ح�ي�ن ق�ص ��ده

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير

رئيس التحرير التنفيذي
علــي حســين

سكرتير التحرير

رفعة عبد الرزاق

املطبعي يف �شبابه مع عزيز ال�سيد جا�سم
املطبعي .وم ��ا زلت �أذكر كيف اوقف ��ت ال�شرطة �أو
دوائر الأم ��ن املجلة عندما ن�ش ��ر برهان اخلطيب،
فيها ق�ص ��ة ت�صور �ضاب ��ط �شرطة مرت� � ٍ�ش يعتا�ش
عل ��ى دماء موم�س ب�أن يتلق ��ى منها الر�شى لي�سمح
مبمار�سة عملها.
وب ��ي رغبة �شدي ��دة �أن �أروي واقعة ج ��رت لنا �أنا
وحمي ��د املطبع ��ي واملرح ��وم عب ��د الأم�ي�ر معلة،
فلق ��د دخ ��ل املطبع ��ي علين ��ا يف مقه ��ى الربمل ��ان
مقاب ��ل جام ��ع احلي ��در خان ��ة ،وهو يحم ��ل دورة
كامل ��ة م ��ن املجل ��ة كان ق ��د جلده ��ا ،وراح يجلدنا
ب�سياط ��ه ،قائ ًال �إن ال�شرطة اوقفت املجلة و�إنكم ال
ت�ساع ��دوين و�أنا �أعمل وح ��دي� ..إلخ ،فقمنا نحن
الثالث ��ة و�أج ّرنا"تاك�سي"وح�ي�ن �س�ألن ��ا اىل �أين،
قلنا له �إىل الق�صر اجلمهوري .وبعد دقائق دخلنا
الق�ص ��ر اجلمهوري وتوق ��ف التاك�سي على مقربة
م ��ن مكتب الرئي� ��س عبد الرحمن ع ��ارف ،ودخلنا
نح ��ن الثالث ��ة عل ��ى رج ��ل ع�سك ��ري يحم ��ل رتبة
لواء كم ��ا �أذكر وطلبن ��ا مقابلة الرئي� ��س ،وحاول
�أن يبعدن ��ا ع ��ن املقابلة قائ�ل� ًا �إن امل�س�أل ��ة الأمنية
لي�ست من اخت�صا�صات الرئي�س ،فقدّم له املطبعي
دورة كاملة من املجل ��ة كتب عليها �إهدا ًء له م�ص ّر ًا
ونحن معه على مقابل ��ة الرئي�س ،ف�أخذ ال�سكرتري
عنوان �إقامتنا و�أرقام هواتفنا ووعدنا باالت�صال
بن ��ا لغر�ض املقابل ��ة .كان هذا يف حزيران من عام
 .1968وق ��د وق ��ع انقالب ع�سك ��ري �أطاح بعارف

بع ��د �أيام م ��ن طلبن ��ا للمقابلة .ول�س ��ت ادري ملاذا
ان�ساق اىل تذ ّكر �أن رئي�س الوزراء يف زمن عارف
املرح ��وم عب ��د الرحم ��ن الب ��زاز ،العمي ��د الأ�سبق
لكلي ��ة احلقوق� ،ش ّرع قانون ًا ملنع ال�ضو�ضاء مينع
ا�ستخ ��دام مكبرّ ات ال�صوت وزم ��ور ال�سيارة بعد
التا�سع ��ة م�س ��اءً ،ك�أين اترحم على زم ��ن لل�سعادة
والرباءة لن يعود ابد ًا.
كت ��ب ون�ش ��ر يف جمل ��ة الكلم ��ة معظ ��م جي ��ل
ال�ستيني ��ات من �شعراء وق�صا�ص�ي�ن ون ّقاد ،بل �إن
املجل ��ة بل ��ورت و�ساع ��دت يف ن�شوء ه ��ذا اجليل
وتطوره بحيث ميكن �أن يدعى (جيل الكلمة) وما
ان ر�أى ابن ��اء االجيال ال�سابق ��ة من الأدباء جناح
املجلة وا�ستمرارها حتى اقدموا على الن�شر فيها.
وهكذا ف�إن ا�سم ��اء �شعراء وكتاب كب ��ار كالبياتي
وجني ��ب املان ��ع و�آخري ��ن ،راح ��وا ين�ش ��رون يف
الكلمة لت�صبح جملة كل الأدباء العراقيني ولي�ست
خا�صة بجيل واحد.
لق ��د دعيت ه ��ذه املوجة م ��ن االدباء �أو م ��ا احدثه
اجلي ��ل باملوجة ال�صاخب ��ة تار ًة وبال ��روح احليّة
ت ��ار ًة �أخرى ،لك ��ن من امل�ؤكد �أن ثم ��ة مولد ًا كبري ًا
�أوج ��ده ال�ستيني ��ون �شعراء وق�صا�ص ��ون ون ّقاد،
وكان ��ت جملة الكلمة اكرث م ��ن �سلك يف هذا املولد
الكب�ي�ر ،ال ��ذي و�ض ��ع لبن ��ات �أ�سا�سي ��ة يف حركة
الأدب احلدي ��ث ونق ��ده ،بع ��د جي ��ل ال ��رواد م ��ن
ال�شعراء الذين كتبوا الق�صيدة احلرة �أو اجليدة،
ورمبا كان ��ت اكرث هذه اللبن ��ات اهمية هي ظهور
جمموع ��ة م ��ن الن ّق ��اد املتخ�ص�ص�ي�ن يف ال�شع ��ر
والق�ص ��ة ،بع ��د �أن كان النق ��د يف اخلم�سيني ��ات
جم ��رد حماوالت ب�سيطة غالب� � ًا ما جتود بها �أقالم
الأدباء �أنف�سهم.
مل يقت�صر جهد املطبعي على ا�صدار جملة الكلمة،
بل �أ�سهم هو �أي�ض ًا يف حركة الأدب والنقد ،ف�أ�صدر
جمموع ��ة من ال�سري الأدبية لأدب ��اء عراقيني مالئ ًا
بذلك فراغ ًا معرفي ًا ال يُ�ستهان به.
و�إذ ن�ستذك ��ر جمل ��ة الكلمة وجي ��ل الكلم ��ة ،ف�إننا
نح ّي ��ي املطبعي الذي �أ�ص ��در هذه املجلة ،ونتمنى
له ال�شفاء العاجل والعمر املديد والعطاء املزدهر،
كم ��ا نحيّي كل اولئك الأدب ��اء الذين كان لهم الدور
يف دع ��م ه ��ذه املجل ��ة وامل�ساهم ��ة يف ازدهاره ��ا
وتطورها.
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يكاد حميد املطبعي أن يكون ش��بيه ًا بس��قراط يف كل يشء ،يف هيأته كام رس��متها املدون��ات التأريخية االغريقية ،ويف
أس��لوب حياته وتقش��فه وسخريته وتهكمه وتوليده لألجوبة من أسئلة جدلية ال نهاية لها وصو ًال اىل الحقائق املغروزة يف
النفوس ،فقد كان س��قراط مؤمن ًا (بأن املعرفة تذكر) وإن وجود النفس س��ابق عىل وجودها الدنيوي ،إنها يف عامل علوي
عق�لي الهي تعل��م كل يشء ،وعندما أهبطت اىل العامل األريض املادي الدنيوي نس��يت كل يشء ،وما عملية التعلم إ ّال
عملي��ة تذك�ير لهذه النفس مبا كانت تعلمه يف عاملها العلوي ،وهذا التذكري هو عملية توليد ،فمثلام تنتزع القابلة املولود
من رحم أمه ،كذلك تفعل األسئلة الحوارية الجدلية ،إنها تنتزع الحقائق من أرحام النفوس!
ط�����������������ه ج�����������������زاع

ٌ
وجدل
تهكم سقراطي
المطبعي..
ٌ
هيراقليطي ماركسي

هذا هو ما يفعله املطبعي متام ًا ،مع فروق ب�سيطة
ال تكاد تذك ��ر �أملتها �ضرورات احلي ��اة املعا�صرة،
فلي�س من املعقول �أن يتم�شى املطبعي يف الأ�سواق
كما كان يفعل �سقراط يف �أ�سواق �أثينا ،يجادل هذا
الرج ��ل الب�سيط املعرتف بجهل ��ه لكي ي�ساعده يف
تولي ��د الأجوب ��ة التي تد ّله عل ��ى احلقيقة ،ويتهكم
م ��ن ذاك الرج ��ل املتعامل ال ��ذي يتباه ��ى ب�أنه عامل
وه ��و جاهل ال يعل ��م �شيئ ًا ،ورمبا فعله ��ا املطبعي
يف بع�ض الأ�سواق ودواوين الوزارات وم�ضايف
�شي ��وخ الع�شائ ��ر ومكاتب ال�صح ��ف يف حقبة من
حيات ��ه ،غ�ي�ر �أن الكالم واجلدل واحل ��وار البد �أن
يكون مطبوع ًا كما يقت�ضيه ع�صر الطباعة ،فكانت
جمل ��ة (الكلم ��ة) النجفي ��ة التي �ص ��درت ب�إمكانات
املطبعي املتوا�ضعة ،ولفتت انتباه الأدباء والك ّتاب
اىل ا�سلوبه ��ا املج� �دّد اجل ��ريء ،وكان ميك ��ن �أن
يكون �ش�أن (الكلمة) يف ال�ستينيات وال�سبعينيات
من الق ��رن املا�ضي� ،شبيه ��ا ب�ش�أن جمل ��ة (الآداب)
البريوتية ل�سهيل �أدري�س لو توفرت لها الأ�سباب،
لك ��ن كان من ال�صعوبة مب ��كان �أن ي�ستمر املطبعي
يف كلمته بال م�ؤ�س�سة تدميها ،ومن دون دعم مايل
وال ن�شر وال توزيع على م�ستوى العراق والبلدان
العربي ��ة ،ف�ض ًال عن التقلبات ال�سيا�سية واملوجات
الفكري ��ة و�صراع ��ات الأجي ��ال الأدبي ��ة الت ��ي كان
ميوج به ��ا املجتمع العراقي والت ��ي تركت �صداها
يف النج ��ف وبغ ��داد عل ��ى ال�س ��واء ،فل ��م ت�صم ��د
الكلم ��ة ،ومل يقدر لها �أن ت�ستمر يف حقب �سيا�سية
كان فيها لكل (كلمة) ح�ساب وكتاب.
غ�ي�ر �أن حمي ��د املطبع ��ي ال ��ذي ن�ش� ��أ بفطرته على
اجل ��دل الهرياقليط ��ي ،و�أدرك من ��ذ �أن كان فت ّي� � ًا
�أن امل ��رء ال ميك ��ن �أن يع�ب�ر النهر مرت�ي�ن ،و�أن كل
�ش ��يء يف الك ��ون يف تغ�ّي�ررّ وجري ��ان و�صريورة
م�ستم ��رة ،مل ير�ضه �أن يكون يف حدود هذا اجلدل
البدائ ��ي العائ ��م ،فالتج� ��أ اىل اجل ��دل املارك�س ��ي،
لكن ��ه �سرعان ما انقل ��ب على مارك�س حم ��ور ًا هذا
اجل ��دل من �صياغاته املادي ��ة البحت ،اىل جدل فيه
م ��ن الروح واملثالية واخلي ��ال ال�شيء الكثري ،ومل
يفك ��ر يف تكرار جتربة جملة (الكلمة) بعد �أن وجد
يف ال�صحاف ��ة الو�سيلة التي تر�ض ��ي نوازع نف�سه
يف الكتاب ��ة والبحث عن اجل ��ذور ،ويف الرحالت
اجلغرافي ��ة والفكري ��ة ،متنق�ل ً�ا بني جب ��ال العراق
و�سهوله ،باحث ًا عن ف ��رق الدراوي�ش واملت�صوفة،

متق�صي ًا �أ�صول العلماء وجذور الأعراق والعادات
والتقالي ��د لي�صوغه ��ا يف ن ��وع مبتك ��ر م ��ن �أدب
الرح�ل�ات والأ�سف ��ار وامل�شاهدات عل ��ى نهج (ابن
بطوط ��ة) لك ��ن على الطريق ��ة ال�صحفي ��ة العراقية
والتق�صي والت�شويق والإثارة
املطبعية يف الق�ص
ّ
ال�صحفية!
املطبع ��ي الي ��وم مري� ��ض معتك ��ف يف �صومعت ��ه
اعتكاف الزهّ اد املعتكفني يف كهوفهم و�صومعاتهم،
يوهمنا دوم ًا �أنه يعي�ش وفق مبد�أ احلكمة الهندية
ال�شه�ي�رة (ال �أرى ،ال ا�سم ��ع ،ال �أتكل ��م) غ�ي�ر �أن ��ه
يف حقيق ��ة �أمره ،ي ��رى �أكرث مما ي ��راه املب�صرون
احلاذق ��ون ،وي�سمع �أك�ث�ر مما ي�سم ��ع ال�سامعون
اجلوالون ،ويتكلم �أكرث مما يتكلم املتكلمون.
ه ��و ال ي ��كل وال ميل وال يتوقف ع ��ن اخرتاع �شكل
جدي ��د للكتاب ��ة مع �إطالل ��ة كل يوم جدي ��د ،ي�سنده
خزي ��ن هائل م ��ن الأر�شيف ال�ص ��وري والأ�ضابري
الورقي ��ة التي تعد مبثابة �سج ��ل النفو�س لكل علم
م ��ن �أع�ل�ام الع ��راق على امت ��داد قرن م ��ن الزمان،
ويلهم ��ه عقل حيوي منظم يناف�س الكومبيوتر يف
ذاكرت ��ه ودقته و�سرعته ،مع �إن �أ�صابعه مل تالم�س
يوم� � ًا لوحة املفاتي ��ح ،ومل تتعلم يوم ًا كيف مت�سك
بف�أرة احلا�س ��وب� ،أده�شني فكتب ��ت عنه قبل �أكرث
من ع�شرين عام� � ًا ،ب�أن زمن ًا طوي�ل ً�ا �سيم�ضي قبل
�أن تع�ث�ر ال�صحافة العراقي ��ة على �صحفي ومو ّثق
و�أدي ��ب ،منظـــــــــ ��م ودقي ��ق ،مواظ ��ب وحري� ��ص،
غزي ��ر الإنت ��اج مثله ،لقد ق ��دم لل�صحاف ��ة العراقية
الكث�ي�ر م ��ن االبت ��كارات الثقـــــــافي ��ة وال�صحفي ��ة
املمي ��زة ،وا�ستط ��اع يف جه ��د متوا�ص ��ل �أن يبعث
ال ��روح يف فن اال�ستطالعات ال�صحفية التي بلغت
ذروتها عل ��ى يدي ��ه ،و�أ�صابها ال�شح ��وب والهزال
والرتاب ��ة بع ��ده ،كم ��ا عم ��ل عل ��ى بع ��ث النور يف
الزوايا املظلم ��ة ،والأركان املن�سية ،بتقدميه �آالف
املفكرين والعلماء وال�سيا�سيني واملثقفني والأدباء
والفنانني والأطباء واملهند�سني والزعماء القبليني،
الذين ال يعرف اجليل اجلديد �شيئ ًا عنهم ،ولعل ما
يثري الده�شة يف حر�صه ودقته املتناهية ،انه حني
كان ق ��ادر ًا على التنق ��ل ب�سهولة بني مقار ال�صحف
الت ��ي كان يكتب له ��ا ،ف�إنه كان يتاب ��ع مو�ضوعاته
وا�ستطالعات ��ه وحوارات ��ه الطويل ��ة يف مرحل ��ة
الت�صمي ��م الورقي قب ��ل ع�صر الكومبيوت ��ر ،و�إنه
كان حني يكت ��ب ،ف�إن ��ه ير�سم مو�ضوعات ��ه ر�سم ًا،

وي�ستخ ��دم الأل ��وان يف و�ضع العناوي ��ن ،وي�ضع
املالحــــظ ��ات التف�صيلي ��ة للم�ص ّمم�ي�ن واملنفذي ��ن،
ويحر�ص عل ��ى تزويدها بال�صور م ��ع �شروحاتها
التف�صيلية.
ولك ��ي ي�ضف ��ي عل ��ى �شخ�صيت ��ه بع ��د ًا �أ�سطوري ًا،
ف� ��إن الع�ص ��ا نادر ًا م ��ا كان ��ت تفارقه من ��ذ �سنوات
الثمانيني ��ات ،وحني يُ�س� ��أل عنها يق ��ول �إنه يتوك�أ
عليه ��ا ،ويه� ��ش به ��ا عل ��ى غنمه ،ول ��ه فيه ��ا م�آرب
�أخ ��رى ،والل ��ه وح ��ده يعل ��م ما ه ��ي م� ��آرب حميد
املطبعي!
ه ��ذا الرج ��ل الواق ��ف عل ��ى ت ��ل الزم ��ان يراق ��ب
م ��رور التاري ��خ بع�ي�ن امل�ستطل ��ع امل�ستبط ��ن
الب�ص�ي�ر ،في ��ه �شطح ��ات املت�صوف ��ة ،ومزاج ��ات
الفال�سف ��ة ،وعم ��ق املحللني النف�ساني�ي�ن ،وهو�س
البارا�سايكولوجي�ي�ن ،و�أح ��كام امل�ؤرخ�ي�ن ،وفيه
مزي ��ج م ��ن العم ��ق والب�ساط ��ة ،وال�ش ��ك واليقني،
وال�ضع ��ف والق ��وة ،والك�آب ��ة واالن�ش ��راح ،وكان
�آخر ابتكاراته ال�صحفي ��ة كتابة �سل�سلة من �أحكام
وتقومي ��ات عن كتاب و�أدباء الع ��راق ،يخت�صرهم
ب�شر ًا ونتاج ًا وم�سري ًة وتاريخ� � ًا و�إبداع ًا بتقومي
قد ال يزيد على ثالث كلمات.

وهو منذ �أن بد�أ مب�شروع (الكلمة) النجفية ،مرور ًا
با�ستطالعات ��ه املث�ي�رة ع ��ن م ��دن ال�شم ��ال وقراه
وجباله والت ��ي ا�ضطرته �أحيان� � ًا اىل �أن ي�ستخدم
البغال للتنق ��ل يف بع�ض �أ�سفاره ��ا ،وو�صو ًال �إىل
البح ��ث ع ��ن ج ��ذور ع ��دد م ��ن املفكري ��ن والعلماء
والفال�سف ��ة واملثقف�ي�ن ،وانتها ًء بكتاب ��ة مو�سوعة
�أع�ل�ام الع ��راق ،ث ��م �إىل �أحكام ��ه وتقومياته التي
يختزله ��م فيه ��ا اختزال الع ��امل اخلب�ي�ر ،مل يتخل
يوم� � ًا عن ب�ساطته وتوا�ضع ��ه ومرحه و�سخريته،
لق ��د خال ��ط �آالف الب�شر يف رحالت ��ه اال�ستك�شافية
الت�أملي ��ة ،جل� ��س م ��ع رج ��ال دي ��ن و�سيا�سي�ي�ن
وع�سكري�ي�ن المع�ي�ن ،و�شي ��وخ ع�شائ ��ر ،و�شعراء
ومثقف�ي�ن كبار ،ومع نا�س ب�سط ��اء فقراء معدمني،
حاوره ��م وجادله ��م مبنه ��ج �سق ��راط وخمادع ��ة
ال�سف�سطائي�ي�ن ،بحث� � ًا عن احلقيق ��ة ،ليكت�شف يف
نهاية الأمر� ،أنه يرك�ض خلف وهم و�سراب ،فبينه
وبني احلقيقة �ألف حاجب و�ألف حجاب.
ولعل ��ي ال �أن�س ��ى يوم� � ًا �شتوي� � ًا م ��ر قب ��ل اربع ��ة
ع�ش ��ر عام ًا ،ح�ي�ن زارين املطبع ��ي يف بيتي برفقة
الزمي ��ل الدكت ��ور احم ��د عب ��د املجي ��د ،وكن ��ت يف
حال ��ة نقاهة بع ��د وعكة �صحي ��ة طويل ��ة �أملّت بي،
فاحتفي ��ت بهم ��ا و�س ��ررت بزيارتهم ��ا الكرمي ��ة،
وكان م ��ن �ضم ��ن ال�صور التي التقطه ��ا لنا الزميل
الراح ��ل جميد اخلال ��دي �ص ��ورة اظهر فيه ��ا و�أنا
ّ
اقط ��ع تفاحة يف �صح ��ن ي�ضم �أنواع ًا م ��ن الفاكهة
املتوف ��رة �آن ��ذاك ،ومل ي ��دع املطبعي ه ��ذه الزيارة
مت ��ر من دون توثي ��ق ،فن�شر ال�ص ��ورة يف جريدة
(ال ��ر�أي) الت ��ي كان ير�أ�س حتريره ��ا الزميل رباح
�آل جعف ��ر حتت عن ��وان (حديث ال�ص ��ورة) وب�أحد
�أ�سمائ ��ه امل�ستع ��ارة (�سلي ��م �شري ��ف) ومم ��ا كتبه
بخط يديه حتت تلك ال�صورة التي ال امتلك �أ�صلها
للأ�س ��ف ال�شديد :اجلل�س ��ة انب�ساطية كما تبدو يف
ال�صورة ،و�أ�صحاب القلم ينب�سطون يف جل�ساتهم
دائم ًا ،ووفق ًا حلركة �أفكارهم يف احلياة ،وقد �شاء
الدكت ��ور طه جزاع �أن ينب�س ��ط �أكرث ف�أكرث ،فحرك
ال�سك�ي�ن وغر�سه ��ا يف تفاح ��ة جميل ��ة ليطع ��م بها
�صديقي ��ه حميد املطبعي و�أحم ��د عبد املجيد ،ويف
حلظ ��ة اغفاءة ف ��رح حتركت الكامريا ب�ي�ن �أ�صابع
�شيخ م�صوري (ال ��زوراء) جميد اخلالدي ،لتو ّثق
ايق ��اع القلوب ،وما �أرحبه ��ا !..ما �أرحب قلبك �أيها
املطبعي ،وما �أق�سى قلوب حمبيك!

