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�ش����عدُت ج����دا ، حينم����ا تقدم����ت ايّل ، �ش����ابة جميلة 
واأن����ا يف قاعة بابل يف ن����ادي ال�شيد العراقي اأم�س 
الأول ، وكله����ا ثق����ة بالنف�س قائلة : اأن����ا ال�شحفية » 
رج����اء حمي����د ر�شي����د » وبع����د الرتحي����ب به����ا ، قلت 
له����ا : ه����ل والدك ه����و ال�شحفي واملرتج����م املرحوم 
حمي����د ر�شيد ، اأجاب����ت : نع����م .. وباإجابتها تداعت 
ال����ذي   ، الع�شام����ي  للرج����ل  وامل�شاه����د  الذكري����ات 
 ، اأ�شه����ر مرتج����م يف ال�شحاف����ة العراقي����ة  اأ�شب����ح 
دون اأن يح�ش����ل على �شهادة جامعي����ة توؤهله حلمل 

لقل����ب« مرتج����م«... لقد عل����م نف�شه بنف�ش����ه ، ب�شكل 
عجي����ب ، وثابر ب�شجاعة حتى امتل����ك نا�شية اللغة 
النكليزي����ة وبع�س الفرن�شي����ة والأملانية اإىل جانب 
لغت����ه الأم العربي����ة فُع����رف باختيار ال�شه����ل املمتنع 
منه����ا ، فكان����ت ترجماته ومقالته جميل����ة ، �شاحرة 
.. فه����و عل����ى كفاءة عالي����ة يف �شتى �شن����وف العمل 
ال�شحف����ي اإىل جان����ب مهمته الرئي�ش����ة » الرتجمة » 
مثل العم����ود والتحقيق واملق����ال ال�شيا�شي واخلرب 
والدرا�ش����ة التحليلية . وعندم����ا نذكر حميد ر�شيد ، 
ن�شتذك����ر مواقف����ه يف جتذير القيم املهني����ة العالية ، 
فل����م اره يوما يغتاب اح����دا ، اأو ي�شر اإىل نقي�شة ما 
يف �شلوك احد الزمالء ، واي�شا ن�شتذكر م�شاهماته 
يف تاأ�شي�����س مع زمالء اآخري����ن �شواهد و�شواخ�س 

اإعالمي����ة مهم����ة يف احلق����ل ال�شحف����ي والإعالمي ، 
ظلت احداها قائمة حتى الحتالل ، واخرى مازالت 
قائم����ة ، فه����و اأ�ش�����س مع ال�شدي����ق العزي����ز الأ�شتاذ 
حم�شن ح�شني “ اأبو عالء “ والأ�شتاذ الزميل احمد 
القط����ان ) وكالة الأنب����اء العراقية “ واع “ ( يف عام 

. 1959
واي�ش����ا كان حميد ر�شيد �شمن 11 �شحفيا ، قابلوا 
عب����د الكرمي قا�ش����م يف 8 اأي����ار 1959 وقدموا طلبا 
لتاأ�شي�����س نقابة لل�شحفيني العراقيني ، كونهم هيئة 

تاأ�شي�شية .. و�شمت الهيئة :
حممد مه����دي اأجلواهري )�شاح����ب �شحيفة الراأي 
الع����ام ( ، يو�ش����ف اإ�شماعيل الب�شت����اين ) ممثال عن 
�شحيف����ة احتاد ال�شعب ( عب����د الله عبا�س ) �شاحب 

�شحيف����ة الأه����ايل ( عبد املجيد الون����داوي ) رئي�س 
حتري����ر �شحيف����ة الأهايل ( �شال����ح �شليمان ) ممثال 
ع����ن �شحيف����ة �ش����وت الأح����رار ( فائق بط����ي ) احد 
اأ�شحاب �شحيفة البالد ( مو�شى جعفر اأ�شد ) ممثال 
ع����ن �شحيف����ة الثورة ( حم����زة عبدالل����ه ) ممثال عن 
�شحيفة خه بات الكردية ، وتعني الن�شال بالعربية 
( �شال����ح احلي����دري ) م����ن �شحيفة خه ب����ات اأي�شا ( 
حمي����د ر�شيد �شحفي حمرتف ، عبد الكرمي ال�شفار 

�شحفي حمرتف اأي�شا ..
�شك����را ل�”رجاء” اآخ����ر عناقيد حبيب����ي حميد ر�شيد 
، ال����ذي عملن����ا معا يف اأك����ر من جري����دة ... وعذرا 
للن�شيان الذي ب����داأ يلف ذاكرة معظمنا ، واأنا واحد 

منهم ، اإذ لول “ رجاء “ ما كانت هذه ال�شطور ..

وعندما ت���ودع الدني���ا ور�شيدك النق���دي قر�شا 
واح���دا ه���و اربعة فلو����س قبل ان ي�شب���ح فل�شا 
هو �شهادة عدل على نظافة اليد.. وال�شمري. هم 
يكتنزون الذه���ب وذهبك علم ومعرفة ي�شاويان 
قراري���ط من الذهب، وتوقيع���ك حتت كلمة تعلم 
النا�س ادب احلياة كنز جواهره حكمة ومعرفة 

وثقافة وادب. 

كم انت رائع ياحميد بن ر�شيد. تعالوا جنو�س 
العراق���ي  ال�شحف���ي  ه���ذا  حي���اة  متاه���اة  يف 
الالمع باثاره���ا، بوقائعها بكفاحه���ا املو�شول 
من اج���ل ان تبق���ى ال�شحاف���ة مدر�ش���ة للحياة 
حي���اة دراماتيكي���ة يختل���ط فيها احل���زن بالمل 
وال�شح���ك بالب���كاء . فعندم���ا ينتق���ل مبدع اىل 
رح���اب البدية وه���و لميلك من ح�ش���اد عمره 
و�شق���اء و�ش���راء عمل���ه �ش���وى اربع���ة فلو����س 
لغريه���ا تواجه فيه���ا ا�شرت���ه اعا�شري احلياة 
فتل���ك ماأ�ش���اة تعت�ش���ر القلوب حزن���ا وا�شى.. 
كاتب مبدع وعندما يك���ون ذلك الن�شان املبدع 

كاتب���ا لوذعيا و�شحفيا بارع���ا �شمويل الثقافة 
عل���م نف�ش���ه بنف�شه، ونه���ل من ينابي���ع املعرفة 
والفرن�شي���ة  والنكليزي���ة  العربي���ة  بلغاته���ا 
ماي���رى ثقافته وينم���ي معلوماته ب���كل ماهو 
جديد ومفيد يف عامل الثقافة والفنون والعلوم 
فذل���ك ه���و املثق���ف احلقيق���ي معرف���ة واطالعا 
وحميد ر�شيد كان احدهم.. كر�س نف�شه للبحث 
عن احلقيقة والن�شال من اجل احلقيقة ليثنيه 
عن بلوغها جوع او ت�شرد او �شياع، انه حميد 
ر�شي���د فقط ب���ال لقب، ب���ال ن�شب، الع���راق لقبه 

والوطن ن�شبه وال�شحافة عمله.. 
وعندم���ا نتح���دث ع���ن حمي���د ر�شي���د، نتحدث 
ع���ن الكلمة احلل���وة الني�شة الت���ي تنتزع منك 
العج���اب والطن���اب ع���ن ال�شل���وب الر�شي���ق 
الني���ق الدقيق يف تعابريه ورموزه ومفرداته 
املحملة بثقافة ع�شرية وتراث عربي وح�شارة 
لتينية اجهد نف�ش���ه يف تعلمها ملواكبة احداث 
التاري���خ للغات اقوام���ه فكما تعل���م النكليزية 
بلغ���ة �شك�شب���ري ليق���راأ ا�شه���ر كتب���ه وموؤلفاته 
فقد ح���اول اي�شا ان يرتوي بلغ���ة ابناء ال�شني 
ليك���ون �شاه���دا عل���ى الث���ورة الفرن�شي���ة التي 
وهب���ت الب�شرية �شع���ارات احلري���ة وامل�شاواة 
وي�شتمت���ع بق���راءة )البوؤ�ش���اء( لفكتور هوجو 
وه���و ال�شحف���ي البائ����س ال���ذي ق�ش���ى حياته 
مدينا لال�شدقاء والزم���الء، كما تعلم الالتينية 
ليق���راأ )اللي���اذة والودي�ش���ة( بلغ���ة الغريق. 
�شلوك���ه  يف  ر�شي���د  *حمي���د  د�شم���ة  وجب���ة 
الجتماعي غرابة فه���و ي�شتلف من هنا وهناك 
ل لي�ش���رتي خبزا لعيال���ه واطفاله وهم بحاجة 
ما�ش���ة اليه بل لي�شرتي ا�شطوانات للمو�شيقار 
بتهوف���ن وموت���زارت وهاي���دن او �شرتاو����س 
التي ه���ي باحلانها ومو�شيقاها �شمو بامل�شاعر 
الن�شاني���ة ان���ه يعت���رب �شه���رزاد وجب���ة ع�شاء 
د�شم���ة وح���الق ا�شبيلي���ة انانا�ش���ا �شهي���ا حلو 
امل���ذاق واحل���ان عبدالوهاب ماأك���ولت �شرقية 
تف���وح منه���ا روائ���ح تنع����س ال���روح، ولباأ�س 
بع���د ان ي�ش���رتي ال�شطوان���ة او الكا�شي���ت ان 
يتن���اول وجب���ة )ف�شافي����س( بع�ش���رة فلو����س 
غ���داء او ع�ش���اء.. ال���روح اول؟ كات���ب حمارب 
*تناف�شت �شح���ف ايام زمان عل���ى التعاقد مع 
حميد ر�شيد ليكون كاتبها املف�شل، وحميد كان 
يكتب كل �ش���يء ويف خمتلف املوا�شيع، املقال 
الفتتاحي والتعليق ال�شيا�شي واخلرب املحلي 
اجتماعيا، فنيا، اقت�شاديا، ريا�شيا، ومعاجلة 

الو�ش���اع الجتماعي���ة با�شل���وب �شاخر وكان 
يلب���ي طل���ب كتاب���ة اي مو�ش���وع ولك���ن وف���ق 
روؤيت���ه اخلا�ش���ة وي���رتك ل�ش���واه التعبري عن 
اف���كار ليوؤمن بها امن���ا تعرب عن راأي اجلريدة 
يف الح���داث ال�شيا�شي���ة حملي���ا وخارجيا اما 
يف الرتجمة فان���ه ينتقي املوا�شيع التي تخدم 
احلرك���ة الوطنية وتعرب عن بع�س اجتاهاتها، 
وكان يرتجم ذلك التعبري اىل م�شاركة ميدانية 
وفعلي���ة يف التظاهرات التي كان���ت تندلع بني 
ف���رتة واخرى، وكلما عاد منه���ا وهو مع�شوب 
الراأ�س بعد ان تلقى عدة هراوات ا�شالت دماءه 
فيا�ش���ة، ويف تظاهرات 1952 كاد يفقد حياته 
لول ان ر�شا�ش���ة طائ�شة اخطاأته لت�شيب فتى 
اودت بحياته وكانت جثته الالفتة التي حملها 
ر�شي���د وبع�س املتظاهري���ن احتجاجا �شارخا 

على الظلم وتع�شف ال�شلطة القائمة يومذاك. 
التظاه���رات  يف  ر�شي���د  حمي���د  انغما����س  كان 
الوطنية قادت���ه اىل املواقف عدة مرات ومرات 
ويف احداه���ا نال حكم���ا بال�شجن مل���دة �شنتني 
لكات���ب  كا�شرتاح���ة  الق�شب���ان  وراء  ق�شاه���ا 

وحمارب. 
جمعي���ة احلفاء *ام�ش���ى حميد مقتب���ل �شبابه 
جنديا يف املخابرة ويومها مل يكن ميلك �شهادة 
تعفي���ه من اداء اخلدم���ة اللزامية ولبد لها من 
البدل النقدي فام�شاها ب�شالم ونظام وانتظام، 
ح���اول ذات مرة التقدم اىل وزارة الداخلية مع 
بع����س رف���اق درب���ه ال�شيا�شي لتاألي���ف جمعية 
ملحارب���ة احلفاء التي كان���ت �شائدة ب�شكل بارز 
يف حياة املجتم���ع العراقي ومواطنيه وعندما 
تقدم���وا بالطلب قيل لهم ه���ل تكافحون احلفاء 
باحلفاء؟ لي�س بينكم من يرتدي حذاء يدل على 
العناية بنف�ش���ه وحذائه!! حميد ر�شيد �شحفي 
املع���ي ميث���ل املدر�ش���ة احلديث���ة يف ال�شحافة 
التي جتم���ع بني جمال الخراج و�شمو املعنى، 
الغني���ة الناجح���ة هي التي جتم���ع بني حالوة 
اللح���ن وجمال املعنى. مل يك���ن يف حياة حميد 
ر�شي���د مايدل على ان���ه كان يع���اين مر�شا كان 
مرح���ا متفائ���ال يبت�شم للحياة ي���رى يف الظالم 
ن���ورا لب���د ان ي�ش���يء ولك���ن احلي���اة كان لها 
حك���م مل يعرف �ش���ره حميد ر�شي���د، انها ارادة 
الله، ويف رحاب اخللد تبقى خالدا ياحميد بن 

ر�شيد البغدادي. 

مجلة الزراعة العربية 1988.

شاكر اسماعيل

زيد الحلي

حميد رشيد.. صحفي المع 
شعاره الصحافة مدرسة الحياة

عندما تحول ايامك السود الى ايام ضاحكة والجهل الى 
معرفة وتعزف على قيثارة الحياة الحانا شجية،، وتصبح قيود 
معصمك مفاتيح مستقبل زاهر باهر كانك المناضل الحقيقي 

الذي يجعل من ايام حياته الحافلة بالعطاء من اجل تقدم 
الوطن ومن كلماته شموعا تنير الطريق عطاء بال حدود. وثراء 

روحيا هو زاد الجماهير وذخيرتها في معركة الحياة!.

مدرسة صحفية
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يف يوم 17 اآذار عام 1959 بداأنا العمل اأنا واملرحوم حميد 
ر�شي���د بتاأ�شي�س وكال���ة الأنباء العراقية الت���ي اأ�شبحت من 
اأه���م وكالت الأنباء يف الوطن العرب���ي طوال 44 عاما اإىل 

اأن اأغلقها املحتل الأمريكي عام 2003 .
يف ع���ام 1959 يف عه���د الزعيم عبد الك���رمي قا�شم تاأ�ش�شت 
وكالة الأنباء العراقية )واع( كوكالة ر�شمية بقرار منه وفق 
خطة و�شعها وزير الإر�شاد اآنذاك د في�شل ال�شامر ومل يكن 
يف الع���راق م���ن له خربة يف عم���ل وكالت الأنباء واأ�شلوب 
عمله���ا والأجهزة الفنية الت���ي ت�شتخدمها بل اإن العراق كان 

ثاين بلد عربي يوؤ�ش�س وكالة اأنباء بعد م�شر.
كن���ا اأنا وحمي���د ر�شيد نعم���ل يف �شحيفة الب���الد ا�شتدعينا 
ملقابلة مدير الإذاعة اآنذاك )�شليم الفخري(. واأبلغنا الرجل 
اأن احلكوم���ة قررت تاأ�شي�س وكالة اأنب���اء ر�شمية على غرار 
وكال���ة اأنباء ال�شرق الأو�شط امل�شرية )اأ.�س.اأ( ، واأنه قد مت 
اختيارن���ا لإن�شاء ن���واة لهذه الوكالة. وق���ال اإن هذه النواة 
�شرتتبط بالإذاعة حلني اإكمال الإجراءات القانونية الالزمة 

لتاأ�شي�س الوكالة.
كان حمي���د ر�شي���د من اأبرز ال�شحفي���ني يف ذلك الوقت. كان 
ميار�س �شتى �شنوف العم���ل ال�شحفي بكفاءة مثل العمود 
والتحقيق واملقال ال�شيا�شي واخلرب وكان يرتجم من اللغة 
الإنكليزي���ة التي تعلمها لوحده وب���داأ بتعلم اللغة الفرن�شية 

معتمدا على نف�شه اأي�شا.
اأم���ا اأن���ا فق���د كن���ت هاوي���ا لل�شحاف���ة قب���ل اأن اأحرتفها عام 
1956 وق���د عرفن���ي الق���راء والو�ش���ط ال�شحف���ي كمح���رر 
حتقيق���ات ومندوب اأخبار اإ�شاف���ة اإىل بداية متوا�شعة يف 
كتاب���ة الق�شة الق�شرية وكنت قد عملت يف �شحيفة ال�شعب 
وملحقها جملة )الأ�شب���وع( يف العهد امللكي ثم يف �شحيفة 
اجلمهوري���ة بعد ث���ورة 14 متوز عام 1958 ثم يف �شحيفة 
الب���الد لع���دة اأ�شه���ر وعمل���ت لف���رتة مرا�شال ملجل���ة )�شباح 

اخل���ري( امل�شري���ة. كن���ت م���ا اأزال �شاب���ا ل يتج���اوز عمري 
اخلام�شة والع�شرين.

ويف غرف���ة تق���ع يف اجله���ة اليمنى م���ن مدخ���ل الإذاعة يف 
ال�شاحلي���ة بداأن���ا العم���ل حت���ت اأ�ش���م )مكتب الرتب���اط( . 
وان�شم اإلين���ا لفرتة من الزمن املرح���وم اإ�شماعيل الربيعي 
يف بداي���ة عمل���ه ال�شحفي، والزميل مفي���د اجلزائري الذي 

توىل من�شب وزير الثقافة بعد عام 2003.
كن���ا نقوم بجولت يومية عل���ى الوزارات واملنظمات جلمع 
الأخبار ونع���ود اإىل الإذاعة عند الظه���ر لتحريرها وطبعها 
وا�شتن�شاخه���ا يف �شفحتني اأو ث���الث ن�شلم ن�شخة منها اإىل 
املذيع���ني لإذاعته���ا وتوزي���ع البقي���ة على ال�شح���ف املحلية 
لن�شرها يف اليوم التايل. وكانت ترد اإلينا بيانات الوزارات 
وت�شريحات ر�شمية من هذا الوزير اأو ذاك لكي ندرجها يف 
الن�ش���رة، وكذل���ك بيانات جمل����س الوزراء ومقاب���الت كبار 

امل�شوؤولني.
وظل���ت ن�شرة مكت���ب الرتباط ت�شدر بانتظ���ام زهاء ت�شعة 
اأ�شه���ر ، وق���د حر�شت فيما بع���د على جتليد ن�ش���خ منها يف 

جملدين اثنني لبد اأنهما اتلفا اأو �شرقا من مكتبة واع!!
يف ت�شري���ن الأول 1959 ع���ني املرحوم اأحم���د قطان مديرا 
عام���ا لوكال���ة الأنب���اء العراقية اإث���ر �شدور قان���ون الوكالة 
ونظامها يف اجلريدة الر�شمية يف ال�شاد�س من ذلك ال�شهر. 
واخ���ذ املدي���ر العام ي���رتدد عل���ى الإذاع���ة. وكان يجل�س مع 
املرح���وم ذوالنون اأي���وب املدير العام لالإذاع���ة والتلفزيون 
وب���داأ يطلب الإط���الع على الن�شرة التي نعده���ا قبل اإذاعتها 
وتوزيعه���ا على ال�شح���ف. ومل يكن لدي مان���ع يحول دون 
ذلك لك���ن زميلي املرحوم حميد ر�شي���د غ�شب غ�شبا �شديدا 
ورف����س اإر�شال الن�شرة اإىل ال�شيد اأحمد قطان وقال اإذا كان 
ذل���ك �شروريا فاإن عليه اأن ياأتي اإلينا لالإطالع على الن�شرة. 
كان حميد ر�شيد يعتقد اأنه اأف�شل من اأحمد قطان واأنه يجب 
اأن ل ياأمره، وهك���ذا ح�شل اخلالف الذي اأدى اإىل اأن يرتك 
املرحوم حميد ر�شي���د العمل وعاد على الفور اإىل العمل يف 
ال�شحف قبل اأن ت�شدر اأول ن�شرة اأخبار با�شم الوكالة يوم 

9 ت�شرين الثاين 1959.

منذ اأن تعرفت اليه اأوائل عام 1964 وحتى رحيله ، ظل ال�شحفي املبدع 
والإن�ش���ان املتاأل���ق حميد ر�شي���د “اأبو ريا����س”، اأ�شتاذا مر�ش���دًا، واأخا 

كبريًا، و�شديقًا نبياًل، ورفيقًا ثابت العزم والإميان.
والآن واأن���ا اأكت���ب هذه الكلم���ات بعد مرور 56 عاملًا على ب���دء �شداقتنا، 
وانق�ش���اء 51 �شن���ة على رحيله، اأجد اأن ذكراه م���ا زالت و�شتبقى م�شعة 
يف القل���ب والعق���ل وال�شم���ري، واأن���ه كان م���ن اأعز من �شادق���ت وعرفت 

وخربت من الب�شر.
لق���د كان مفتاح تعرفن���ا على بع�س، وتعمق عالقتنا م���ع الأيام، التزامنا 
بخ���ط الي�ش���ار الوطني العراق���ي، والتقارب الكثري بني روؤان���ا واأفكارنا 
وتطلعن���ا وم���ا نوؤمن به من قي���م اإن�شانية واأخالقي���ة  . كنت لدى تعريف 
الي���ه يف مقتبل ال�شباب، وحديث عه���د ببغداد العا�شمة التي قدمت اإليها 
من على ال�شعيد املهني امل�شرتك، جمعتنا زمالة مهنية اإيجابية ور�شينة 
وخالق���ة، عملن���ا �شوي���ة يف جري���دة “املنار” الت���ي كانت تع���ّد اجلريدة 
العراقي���ة الأوىل والأو�شع انت�شارا خالل ف���رتة �شدورها، وامتد عملنا 
امل�ش���رتك يف “املنار” بدءًا من 1،2،1965 وحت���ى 3،12،1967 بعد اأن 
توقف���ت اجلري���دة اإثر تاأ�شي����س املوؤ�ش�ش���ة العامة لل�شحاف���ة، التي األغى 
قانونه���ا  كاف���ة المتي���ازات املمنوح���ة لل�شح���ف ال�شيا�شي���ة التي كانت 
ت�ش���در قب���ل ت�شريعه منهيا بذلك دور القط���اع اخلا�س يف �شيطرته على 

الإ�شدارات ال�شحفية ال�شيا�شية.
ونتيج���ة لذلك مل يك���ن اأمام ال�شح���ف اجلديدة ال�شادرة ع���ن املوؤ�ش�شة، 
اإل ال�شتعان���ة باملالكات ال�شحفي���ة العاملة يف ال�شحافة الأهلية امللغاة، 
وتوزيعه���ا على ال�شح���ف اجلديدة، فت���م تن�شيب الزمي���ل الراحل “اأبو 
ريا����س” للعم���ل يف جري���دة حملت ا�ش���م “املواطن”، فيم���ا مت تن�شيبي 
للعم���ل يف جري���دة حملت ا�ش���م “امل�شاء” باقرتاح م���ن اخلبري ال�شحف 
امل�شري عل���ي منري الذي ا�شتقدمته املوؤ�ش�ش���ة للعمل كم�شت�شار �شحفي 
ع���ام لديه���ا، اإهت���داًء ب�شدور جري���دة حتمل نف����س ال�ش���م يف القاهرة، 
وذل���ك يف اإطار اإي�شال اآخر الأخب���ار اإىل القارئ وعدم الكتفاء بالأخبار 
احلا�شل���ة حتى الثانية ع�شرة من م�شاء اليوم ال�شابق، اأو خالل ال�شاعة 
اأو ال�شاعت���ني الأوليت���ني من الي���وم اجلديد، ولكن ه���ذه التجربة ف�شلت 
ب�شب���ب عدم متيزها الوا�شح واجللي عن طبع���ات ال�شحف ال�شباحية، 
فتما اإلغاوؤها، والتعوي�س عنها باإ�شدار جريدة حملت ا�شم “ال�شعب” .
كان ي�شي���ف يف داره الت���ي كان ي�شتاأجره���ا يف منطق���ة العطيفية، ويف 
داره الت���ي �شيده���ا بع���د ح�شوله على قر����س من امل�ش���رف العراقي يف 
ح���ي ال�شحفيني بالقاد�شية ، جل�شات �شيا�شي���ة واأدبية خمت�شرة، راأيت 
يف اإحداه���ا ال�شاع���ر الكبري مظف���ر النواب لأول م���رة يف حياتي، عندما 
ج���اء يف زي���ارة مفاجئة، وكان مط���اردًا ومطلوب���ًا من اجله���ات الأمنية 
يوم���ذاك، بع���د هروب���ه م���ن �شج���ن احلل���ة م���ع جمموع���ة م���ن ال�شجناء 
ال�شيا�شي���ني بتاري���خ 7،11،1967 ومل اأر ال�شاع���ر مظ�����ف���ر بع���د ذلك اإل 
ع���ام 1997 عندما قام بزي���ارة اإىل اأ�شرتاليا رافقه فيه���ا الدكتور الفنان 
�شع���دي اأحلديث���ي، واأقيم��������ت لهما خاللها اأم�شية �شعري���ة غنائي�������ة يف 
�ش���������دين، واأخرى يف ملبورن كان يل �شرف تقدميها، وكانت من اأجنح 

الأم��������شيات الثقافية العربية يف ملبورن يومذاك.
وخ���الل لق���اء ف������������ردي مع ال�شاع���ر النواب ذكرت���ه باأول لق���اء ل�������نا يف 
بي���ت ال�شديق الراحل حم�������يد �شع���ره فذكره بكل خري واأ�شاد به اإن�شانًا 

و�شحفيًا ومثق������فًا له �شاأنه واعتباره.

كان املرح����وم حمي����د ر�شي����د م����ن اأكف����اأ املحررين 
الذي عرفته����م ال�شحافة العراقي����ة خالل احلرب 
العاملي����ة الثانية وبعده����ا،وكان ي����وؤدي اأكر من 
عم����ل يف اجلرائد التي عمل فيه����ا وليح�شل اإل 
عل����ى القليل ومن هنا ج����اء ا�شطراره مثل غريه 

اإىل العم����ل يف اأك����ر م����ن جري����دة ، وكان حمي����د 
ر�شيد قد تعلم اللغة النكليزية واأجادها من غري 
معل����م ، و�ش����ار من املرتجمني املرموق����ني اإ�شافة 
اإىل اإتقان����ه الكتابة اجل����ادة والهازلة معًا ، وكان 
كذل����ك يع�شق كل حل����ن جميل ، ويط����رب لالأغنية 
العاطفية وقد ي�شتخفه الطرب فريق�س منت�شيًا .

ويف ال�شتين����ات  ونح����ن نعم����ل مع����ًا يف اإح����دى 
اجلرائ����د اليومي����ة دخل����ت ذات ي����وم اإىل الغرفة 
الت����ي و�شع����وا له مكتب����ًا فيها فوجدت����ه قد انكب 

عل����ى جمل����ة فرن�شي����ة وا�شتغ����رق يف قراءته����ا ، 
ف�شاألت����ه واأنا يف غاي����ة الندها�س : اأتعرف اللغة 

الفرن�شية ؟ 
فارتبك ثم قال : وهل اكذب عليك واأقول ل  ...

 فع����دت ا�شاأل����ه : ومل����اذا كتمت نب����اأ معرفتك بهذه 
اللغة عني ؟

 اأج����اب : واأرج����و اأن ل تذك����ر ذلك اأم����ام �شاحب 
اجلريدة ول غريه .

 ومل؟ 

لأنه����م �شيطلب����ون من����ي اأن اأع����رب املق����الت م����ن 
الفرن�شي����ة اإ�شاف����ة اإىل النكليزية ب����ذات الراتب 

...
وكان عل����ى ح����ق ، ث����م لفظ حمي����د اأنفا�ش����ه اأثناء 
العم����ل ، فه����ل كن����ا اأنا وه����و على �ش����واب عندما 

اأخفينا عن الآخرين اإجادته لغة اأبناء ال�شني ؟؟

ألف باء
بعددها 794 في 14 كانون األول 1983

محرر يخفي معرفته باللغة الفرنسية 
صادق االزدي 

مع حميد رشيد في وكالة 
األنباء العراقية

حميد رشيد أحب الكتابة 
وأخلص لضميرها ومات 

وهو يكتب 

 خالد الحّليمحسن حسين



4

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4906( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )25(
آذار 2021

 

أجيال الرواد 
وهو ح�شب ت�شل�شل ت�شنيفي لأجيال رواد ال�شحافة 
العراقي����ة ياأت����ي �شم����ن اجلي����ل الثال����ث م����ن ال����رواد 
ال����ذي يب����داأ انت�شابه للمهن����ة ال�شحفية م����ن منت�شف 
الثالثيني����ات وعاي�شوا الأربعيني����ات واخلم�شينيات 
وا�شتمروا اإىل ال�شتينيات ورمبا ال�شبعينيات اي�شًا  
، و�شم هذا اجليل من الرواد )دون الأخذ بت�شل�شلهم 

الزمني ( املبدعني :
1_ حممود عبد الكرمي

2_ في�شل ح�شون
3_ توفيق ال�شمعاين

4_  جربان ملكون 
5_ مراد األعماري

6_ �شليم الب�شون
7_ �شبيح الغافقي
8_ �شادق الزدي 

9 _ اليا�س وزير
10 _اإبراهيم علي

11_ عوين اأجلميلي
12_ �شاكر اجلاكري 

13 _ يحي قا�شم
14_ قا�شم حمودي    

15 _ عادل عوين
16_ عبد القادر الرباك 
17_ عبد العزيز بركات

18 _ حميد ر�شيد
19_ يو�شف عويد 

ولفائدة ال�شحفي����ني والباحثني واملثقفني ندرج بقية 
اأ�شم����اء اأجي����ال رواد ال�شحافة العراقي����ة وا�شتذكارًا 
وتبجي����اًل لدوره����م ... م����ع التنبي����ه اإىل اأن معي����اري 
يف ت�شنيف����ي هذا هو اعتب����اران ،الأول  هو الأولوية 
الزمني����ة  ، والث����اين هو الب�شم����ة اأو الأثر الذي تركه 
الرائد يف م�شرية املهنة وتطويرها مع �شرط الإجادة 
والإب����داع ، وهي املعايري الت����ي اتبعتها لتوثيق رواد 
ال�شحاف����ة العراقية يف اجلزء ال�شاد�س من مو�شوعة 

ال�شحاف����ة العربي����ة املخ�ش�����س لل����رواد  الذي����ن بل����غ 
عددهم )50( رائدًا من بني )3737 ( من الذين عملوا 
يف ال�شحاف����ة العراقي����ة خالل )90( عام����ًا للفرتة من  
) 1900 حت����ى 1990 ( وه����ي املو�شوع����ة الت����ي ق����دم 
م�شروعه����ا  احت����اد ال�شحفي����ني الع����رب اإىل املنظم����ة 
العربي����ة للثقافة والرتبية والعلوم لتوفر الإمكانيات 
املالي����ة لدى املنظمة و�ش����درت )3( اأج����زاء منها على 
عه����د رئي�����س املنظم����ة الدكت����ور حم����ي الدي����ن �شابر 

وكانت ر�شينة وهي الجزاء اخلا�شة ب�شحافة :
1_ امل�شرق العربي
2_ املغرب العربي

3_ وادي النيل 
وتوفقت املنظمة يف تكليف من اعد مادة هذه الأجزاء 
، اأم����ا اجل����زءان اخلا�ش����ان ب�شحاف����ة 1_ اخلليج ) 
وب�شمنه����ا العراق ( واجلزيرة العربية  2 _ املهجر 
الذي����ن �شدرا على عهد رئي�س املنظمة التايل الدكتور 
م�ش����ارع ال����راوي فلم يوفق يف تكلي����ف املعدين حيث 
لعبت الأه����واء احلزبية وال�شيا�شية يف هذا التكليف 
بحيث ج����رى اأعادة التكليف لأح����د اجلزئني واجلزء 
الآخر كلفت وزارت الإعالم باإعداد بع�س ف�شوله كل 

من �شحافة بلدها .
على اأية ح����ال نعود اإىل ا�شتعرا�س بقية اأجيال رواد 
ال�شحافة العراقية ح�شب ت�شنيفي ومعياري وهم : 

أجيال رواد الصحافة العراقي 
الجيل األول من الرواد الذي عايشوا السنوات 

األخيرة للزوراء
1_ الأب ان�شتا�س الكرملي

2_ فمي املدر�س 

الجيل الثاني من الرواد الذين عاصروا مرحلة 
االحتالل االنكليزي والعشرينات إلى منتصف 

الثالثينات   
1_ احمد عزة العظمي

2_ اإبراهيم حلمي العمر
3_ عبد الغفور األبدري
4_اإبراهيم �شالح �شكر

5_ �شلمان األ�شفواين
6_ كامل اجلادرجي

7_ حممد مهدي اأجلواهري
8_ لطفي بكر �شدقي

9_ رفائيل بطي  
10_ بولينا ح�شون

11_ رزوق غنام
12_ �شليم ح�شون 
13_ يون�س بدري

14_ عبد القادر ال�شياب
15_ �شلمان ال�شيخ داود  

16_ طه الفيا�س
17_ نوري ثابت

18_ عبد الكرمي العالف   

الجيل الثالث من الرواد  الذين بدأوا من منتصف 
الثالثينات وعايشوا األربعينات والخمسينات 

1_ حممود عبد الكرمي
2_ في�شل ح�شون
3_ مراد األعماري 

4_توفيق ال�شمعاين

5_ جربان ملكون
6_ �شليم الب�شون 
7_ �شبيح الغافقي

8_ اإبراهيم علي
9_ �شادق الزدي 
10_ اليا�س وزير

11_عوين اأجلميلي
12_ �شاكر اجلاكري  

 13_ يحي قا�شم
14_ قا�شم حمودي

15_ عادل عوين 
16_ عبد العزيز بركات

17_ حميد ر�شيد
18_ يو�شف عويد

19_ عبد القادر الرباك

الجيل الرابع من الرواد الذي بدأوا من أواخر 
األربعينات وعايشوا الخمسينات وما بعدها 

1_ جوزيف ملكون
2_ فريد اويف

3_ �شالح �شلمان 
4_ اإبراهيم اإ�شماعيل

5_ �شجاد الغازي
6_ عبد املنعم اجلادر 

7_ حممود اجلندي
8_ زكي احمد

9_ عبد اخلالق مال الله 
10_ �شاكر اإ�شماعيل

11_ فائق بطي
12_ حافظ القباين 

13_ حممد حامد
14_ غازي العيا�س

15_ خالد قادر 
16_ حممد الربيكاين

17_ عبد املجيد الونداوي

الجيل الخامس من الرواد الذين بدأوا من 
منتصف الخمسينات حتى 14 تموز 1958 

1- فخري كرمي
2_ ح�شن العلوي
3_ حم�شن ح�شني

4_ ر�شيد الرماحي 
5_ معاذ عبد الرحيم

6_ مفيد اجلزائري
7_ �شياء ح�شن 

8_ عبد الوهاب بالل
9_ خالد احللي

10_ حممد �شعيد ال�شكار
11_ كامل عبايجي

12_ �شالم خياط 

تعاون وتقاليد 
ومن خ����الل عمل����ي يف جريدت����ي ) ل����واء ال�شتقالل( 
ل�شان حزب ال�شتقالل  و) اليقظة ( اجلريدة امل�شائية 
للح����زب ومن بعدهما جريدة ) �شدى لواء ال�شتقالل 
( التي اأبدلت ت�شميتها اإىل ) احلرية( ومبعية معلمي 
واأخي الكبري في�شل ح�شون كنت امل�س مدى التعاون 
بني رواد اجلي����ل الثالث  الذين �شبقوا جيلنا واملودة 
ال�شائ����دة بينه����م ه����ذه ال�شلوكي����ة التي اأ�ش�ش����وا فيها 
لتقاليد مهنية حر�شنا على اللتزام بها ...كما ا�شتفاد 
جيلنا م����ن خرباته����م وثقافته����م ال�شاملة رغ����م تباين 
وكان  وال�شيا�شي����ة  الفكري����ة  التوجه����ات  واخت����الف 
حمي����د ر�شي����د من بينه����م ومل تكن عالقت����ي به تتعدى 
الزمال����ة املهني����ة ولكنني كنت اأمتن����ى اأن يجمعني به 

عمل م�شرتك .

حميد رشيد..الماركسي المتصوف... 
سجاد الغازي

حميد رشيد ... األخ والصديق والزميل 
واإلنسان ... الزاهد المتواضع المسالم 
الهادئ خفيض الصوت ... الصحفي 
واإلعالمي ... المترجم واألديب ... صاحب 
الذائقة الفنية ... السياسي والمناضل 
والحكيم ... األنيق المتأنق شكاًل وملبساً 
وكتابة ... النظامي الملتزم قانوناً وعقيدة 
...األستاذ ، في الصحافة والكتابة والترجمة 
واألدب والتفسير في القانون والفلك 
والعلوم ... مثال اإلنسان المثقف الذي 
يعرف أكثر من شيء عن كل شيء .

كيف اجتمعت كل هذه الصفات في شخص 
واحد ...؟ انه اإلنسان المتميز والمتفوق ، 
بل قل العبقري ...وهكذا كان حميد رشيد ، 
محموداً ومرشداً.



5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4906( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )25(
آذار 2021

جريدة الشعب ثم البالد
ولك����ن كي����ف ال�شبيل اإىل ذل����ك واأنا اعم����ل يف جريدة 
قومي����ة وه����و يعمل يف جري����دة كانت تنعك�����س عليها 
توجه����ات �شاحبه����ا مارك�شي����ًا ولتك����ون ل�ش����ان حزب 
ال�شع����ب ال����ذي ح����ل فيم����ا بع����د ث����م �شايع����ت جري����دة 
املرح����وم �شال����ح ج����رب بع����د  اأن اأطاح����ت الوثب����ة يف 
ومبعاه����دة  بوزارت����ه   1948 الث����اين  كان����ون   )27(
بورت�شم����وث الت����ي عقده����ا ث����م �ش����ارت اجلريدة يف 
ركاب حل����ف بغ����داد بع����د اأن اأ�شبح �شاحبه����ا حماميًا 
ل�ش����ركات النف����ط النكليزية ، وكان����ت اجلريدة ت�شم 
عنا�ش����ر �شحفية متميزة وهي ث����اين جريدة اأ�ش�شت 
دارًا �شحفي����ة متط����ورة بع����د دار الأخب����ار عندما عاد 
ن����وري ال�شعيد اإىل احلكم ونفذ �ش����روط عودته بحل 
الربملان وحل الأحزاب واإلغاء امتياز حوايل ) 148( 
جري����دة وجمل����ة واإج����ازة ) 7( جرائ����د فق����ط خم�ش����ة 
منه����ا �شباحية وهي ) الأخب����ار ، وال�شعب ، والزمان 
، واحلري����ة ، والبالد ، ( وجريدت����ني م�شائيتني هما ) 
اليقظ����ة واحل����وادث ( و�شاعد ح�ش����ر الإعالنات بهذا 
الع����دد املحدود م����ن ال�شحف عل����ى تطويرها ون�شوء 
موؤ�ش�شت����ني �شحفيت����ني لأول  يف العراق  .. ويف 14  
مت����وز 1958 ا�شتول����ت على داري الأخب����ار وال�شعب 
وانته����ى حل����م قي����ام موؤ�ش�ش����ات �شحفي����ة عل����ى غرار 

موؤ�ش�شات م�شر ولبنان العريقة . 
ويب����دو اأن توجه����ات جري����دة ال�شع����ب يف �شنواته����ا 
الأخرية دفعت بالراحل حميد ر�شيد اإىل النتقال اإىل 

جريدة البالد بتوجهها التقدمي .

جريدة المواطن 
وكان اللقاء بحمي����د ر�شيد يف �شحيفة واحدة حتقق 
يف رح����اب املوؤ�ش�ش����ة العامة لتنظي����م ال�شحافة فبعد 
الإرها�ش����ات  تبل����ورت  )5( حزي����ران 1967  نك�ش����ة 
الوحدوي����ة ع����ن العم����ل عل����ى حتقي����ق الوح����دة م����ع 
اجلمهوري����ة العربي����ة املتح����دة عل����ى مراح����ل يجري 
العم����ل خالله����ا عل����ى متاث����ل الأو�ش����اع يف البلدي����ن 
وارت����وؤي الب����دء بقط����اع ال�شحاف����ة اأول باعتباره����ا  
الأداة الفكري����ة ل�شناع����ة الراأي الع����ام املوحد ومتهد 
للخط����وات الأخرى عل����ى طريق التماث����ل ، ولتطوير 
املهن����ة ال�شحفي����ة واإن�ش����اف العامل����ني فيه����ا ف�ش����در 
يف جري����دة الوقائ����ع الر�شمي����ة القانون رق����م ) 155( 
العام����ة  املوؤ�ش�ش����ة  باإن�ش����اء   1967/12/3 بتاري����خ 
لتنظيم ال�شحافة وبو�شر العمل يف �شحف املوؤ�ش�شة 
بعد اأن اختفت �شحف القطاع اخلا�س يف ذلك اليوم 
والتح����اق العاملني فيها ب�شح����ف املوؤ�ش�شة اخلم�شة 
برواتب اأعل����ى وبلغ احلد الأعل����ى لرواتب املوؤ�ش�شة 
)200( دين����ار �شهري����ًا بينما مل يتج����اوز احلد الأعلى 
دين����ار  القط����اع اخلا�����س )100 _ 150(  لروات����ب 
�شهري����ًا مع �شم����ان العمل الدائ����م والتامني وال�شمان 

الجتماعي . 
وكان ق����د ت�شكل جمل�س اأدارة املوؤ�ش�شة وكنت ع�شوًا 
في����ه لتحدي����د �شح����ف املوؤ�ش�ش����ة واختي����ار كوادرها 
وتثبي����ت رواتبهم ، وتراأ�����س املوؤ�ش�شة الراحل غربي 
احلاج احمد يعاونه امل�شت�شار القانوين الراحل زكي 
جميل حافظ وامل�شت�شار الفني علي منري املنتدب من 

موؤ�ش�شة ) روز اليو�شف( يف م�شر .
وتقرر يف اجتماعات جمل�س الإدارة اإ�شدار �شحيفة 
) اجلمهورية ( ورئي�س حتريرها احمد فوزي لتكون 
ل�ش����ان الدولة و�شحيفة با�شم ) الثورة ( تكون منربًا 
للي�ش����ار ورئي�س حتريره����ا الدكتور ح����ازم م�شتاق ، 
وجري����دة با�ش����م ) امل�ش����اء ( لإحياء اأجم����اد ال�شحافة 
وجري����دة   ، �شن����وات  من����ذ  اختف����ت  الت����ي  امل�شائي����ة 
با�ش����م  ) بغ����داد اوبزرف����ر( باللغ����ة النكليزية رئي�س 
حتريرها خال�س عزمي واقرتحت اأنا اإ�شدار جريدة 
تك����ون منربًا ح����رًا با�شم ) املواط����ن( وابلغني رئي�س 
املوؤ�ش�شة انه يريد تك����رمي عبد الله املالح اأ�شتاذه يف 
املدر�ش����ة ويق����رتح تر�شيحه لرئا�ش����ة حترير املواطن 
واأكون نائبًا له واأتوىل العمل نيابة عنه ومل يكن من 
طبعي البحث عن املنا�ش����ب ...وتوليت اختيار كادر 
اجلري����دة بالتعاون م����ع امل�شت�شار الفن����ي للموؤ�ش�شة 
وحر�ش����ت اأن تك����ون الت�شكيل����ة مع����ربة ع����ن طبيع����ة 
اجلريدة باعتبارها منربًا حرًا لكل الجتاهات فمنهم 

الليربايل والنا�شري والبعثي وال�شيوعي وامل�شتقل 
ال����خ ..ولي�����س كما ت�ش����ور احده����م ) وكان �شيوعيًا( 
وكت����ب يف مذكراته الإعالم هو ال����ذي اختاره ملكانته 

الثقافية ؟  
عنا�ش����ر  ل�شتكت����اب  عم����ودًا   )12( وا�شتح����دث 
�شت����ى  وم����ن  اجلري����دة  خ����ارج  م����ن  متخ�ش�ش����ة 
الجتاهات.وكانت الفر�ش����ة مواتية لتحقيق اأمنيتي 
لق�ش����م  ر�شي����د  حمي����د  الراح����ل  واخ����رتت  القدمي����ة 
الرتجم����ة والدرا�ش����ات .. وكان يرفدن����ا يومي����ًا بباقة 
م����ن الرتجمات والكتاب����ات والدرا�ش����ات لختار منها 
للجري����دة وفيم����ا بع����د ملجل����ة األف ب����اء اي�ش����ًا ..وهو 
الوحيد ال����ذي مل اأكن اأراجع مايكت����ب كما يفعل عادة 
امل�شرف����ون على التحرير لكت�شاف م����اوراء ال�شطور 
..لن حمي����د ر�شيد كان وا�شحًا و�شادق����ًا فيما يكتب 
واأمينًا ودقيقًا يف عمل����ه .. ولكن كان يعجبني قراءة 

مايكتب كقارئ يريد اأن يطلع لي�شتزيد وي�شتفيد.
كم����ا قرر جمل�����س الإدارة اإ�شدار جمل����ة م�شورة على 
غ����رار جمل����ة امل�ش����ور ، و�ش����درت فيم����ا بع����د وتوىل 
رئي�����س املوؤ�ش�ش����ة رئا�ش����ة حتريره����ا وعندم����ا ت����رك 
الراح����ل غرب����ي املوؤ�ش�شة بعد 17 مت����وز 1968 وقع 
اآخ����ر اأمر اإداري باإ�شناد رئا�ش����ة حترير )األف باء( يل 
، وكن����ا نخ�ش�����س يوم����ًا معينًا ي����ف الأ�شبوع جنتمع 
فيه بع����د اجناز عملن����ا باجلريدة يف مطبع����ة الزمان 
لختي����ار مواد ع����دد املجل����ة الأ�شبوعي����ة حيث يجلب 
امل�شت�ش����ار الفن����ي للموؤ�ش�ش����ة ماجتم����ع لدي����ه ول����دى 
املوؤ�ش�ش����ة من مواد وماجتمع ل����دي من مواد املواطن 
املالئم����ة للمجل����ة وكان معظمه����ا من ترجم����ة واإعداد 
حميد ر�شي����د ويجتمع معنا �شكرت����ري التحرير الفني 
للجري����دة املرحوم �شي����اء ح�شن وبعد انتق����اء املواد 
للمجلة ن�شلمها للمرحوم �شياء ليعد ت�شميم وماكيت 

املجلة . 
وكان م����ن عادت����ي اأن اأحيل املواد الت����ي جتمعت لدى 
اأحيله����ا اإىل رئي�����س التحري����ر   ، �شكرت����ري التحري����ر 
ملراجعته����ا لغوي����ًا ح�ش����ب اخت�شا�ش����ه وحر�شه على 
ال�شالم����ة اللغوية .. وبعد اختيار م����واد العدد لليوم 
الت����ايل ومراجعته����ا ، انتق����ل اإىل املطبع����ة يف امل�شاء 
لالإ�ش����راف عل����ى ال�شفح����ات املتبقي����ة م����ن اجلري����دة 
وت�شليم مواد اليوم الت����ايل ل�شكرتري التحرير الفني 
لإع����داد املاكي����ت وت�شلي����م امل����واد للمطبع����ة للتن�شيد 
وكث����ريًا م����اكان الراحل حمي����د ر�شي����د يلتحق بي يف 
املطبع����ة اأو ا�شتدعي����ه اأنا للدرد�ش����ة وا�شتطالع اآرائه 
وطامل����ا طلب����ت من����ه اأن يب�ش����ط يل بع�����س املفاهي����م 
املارك�شية وغريه����ا من العلوم وكذلك مراجعة مقايل 

الذي اكتبه يف عودي اليومي ) يوم جديد( .

المامه بعلم الفلك 
 انعقد يف )5( �شباط 1968 يف القاهرة املوؤمتر الثاين 
لحت����اد ال�شحفيني العرب وطلب����ت اأمانة الحتاد ان 
تعد كل نقابة نبذة عن ال�شحافة وتطورها يف بالدها 
.. وقمت باإعداد ه����ذه النبذة بعنوان ) مراحل تطور 
ال�شحافة العراقية ( وحر�شت اأن يكون هذا العر�س 
ت�شجي����اًل ياأتي على ابرز املع����امل التي اقرتنت بها كل 
مرحلة من الناحية املو�شوعية والفنية والت�شريعية 

واأحلق����ت بالبحث ن�شو�س الت�شريع����ات التي تتعلق 
بهذه املراحل وهي قانون املطبوعات وقانون النقابة 
وقان����ون تقاعد ال�شحفيني وقان����ون املوؤ�ش�شة العامة 
لتنظي����م ال�شحافة وقام����ت املوؤ�ش�شة بطبعه يف )70( 

�شفحة يف دار اجلمهورية.
وكانت البداية يف �ش����دور ) زوراء( يف 15 حزيران 
1869.. واأخ����ذت امل�ش����ودات اإىل حمي����د ر�شي����د قبل 
ت�شليمه����ا للطب����ع لرياجعه����ا يل ، وبع����د مراجعته لها 
اأعاده����ا يل قائ����اًل اأنه����ا منا�شب����ة ولك����ن يل مالحظ����ة 
عل����ى البداية من �شدور ال����زوراء يف 1869 ميالدية 
التاري����خ  لي�شتخدم����ون  العثماني����ني  اأن  وم�شيف����ًا 
املي����الدي واإمن����ا ي�شتخدم����ون تواري����خ عدي����دة منها 
الهج����ري وال�شرقي والرومي ال����خ وامل�شكلة هنا عند 
حتويله����ا مل����ا يقابلها بالتاري����خ املي����الدي ال�شائد يف 
الع����امل ... ثم ق����رب يل ال�شفح����ة الأوىل من جريدة ) 
زوراء( وق����ال انظ����ر اأنها حتمل تاأريخ����ني فقط هما ) 
5 ربي����ع الأول �شن����ة 1286( عل����ى مي����ني )الرتوي�شة 
( وعل����ى ي�ش����ار ا�شم اجلري����دة ) الرتوي�شة( جتد هذا 
التاأري����خ ) 2حزي����ران �شنة 1285( واأن����ا بح�شاباتي 
وجدت اأن تاري����خ �شدور ) زوراء( هو عام ) 1868( 
ولي�����س )1869( .. ث����م ا�شت����درك قائ����اًل رمب����ا الكتاب 

واملوؤرخني اقتب�شوا التاأريخ امليالدي للزوراء
1869 م����ن تاري����خ املطبع����ة التي ا�شتورده����ا الوايل 
مدح����ت با�ش����ا م����ن باري�����س لطب����ع ال����زوراء .. واخذ 
ي����روي يل العدي����د م����ن املعلوم����ات ع����ن عل����م الفل����ك 
والتواري����خ واأع����داد التق����اومي وتواري����خ الوقائ����ع 
وموا�شم املزروعات مما يدل على اإملامه الوا�شع بعلم 
الفلك وهو الذي مل يرتك علما األ وخا�س فيه .. ويف 
كتاب����ة ) مراحل تطور ال�شحاف����ة العراقية ( حر�شت 
عل����ى اأن اثب����ت التاأريخ����ني ل�ش����دور ال����زوراء 1869 
وه����و التاريخ ال�شائد و 1868 وه����و التاأريخ ح�شب 

ح�شابات حميد ر�شيد. 

تقاعد الصحفيين
لنقاب����ة  الثال����ث  املوؤمت����ر  انتخ����ب   1961 ع����ام  يف 
ال�شحفي����ني هيئة اأدارية جدي����دة برئا�شة النقيب طه 
الفيا�����س وكن����ت �شمن ه����ذه الهيئة فقدم����ت م�شروع 
تاأ�شي�����س احت����اد ال�شحفي����ني الع����رب يف )5( �شب����اط 
1964 كم����ا قدم����ت لئح����ة قان����ون تقاع����د ال�شحفيني 
ال����ذي �ش����در يف 14 اأيل����ول 1964 وكال امل�شروع����ني 
حتققا على عهد معلمي النقيب في�شل ح�شون ، وتقدم 
العدي����د م����ن الزم����الء بطلب����ات اإحالتهم عل����ى التقاعد 
وح����ال ن�����س يف القان����ون دون اإحالتهم وه����و الن�س 
ال����ذي ت�شمن املبداأ القانوين املعتاد الذي ن�شت عليه 
اأح����كام الإحال����ة عل����ى التقاع����د وهو ت�شدي����د البدلت 
التقاعدي����ة عن �شن����ي ال�شتغال ال�شابق����ة ومل ت�شاعد 
الأو�ش����اع املعي�شي����ة لل�شحفي����ني على ه����ذا الت�شديد 
وطامل����ا حدثني الراحل حمي����د ر�شيد لإيجاد حل لهذه 
العقب����ة وكنت انتظر الفر�ش����ة لتحقيق ذلك،ويف ليلة 
تنظي����م  الإع����الم  تبن����ت وزارة  15 حزي����ران 1969 
الحتف����ال به����ذه املنا�شبة التي ق����رر املوؤمت����ر الثامن 
للنقابة يف ني�ش����ان 1968 اعتبارها عيدًا لل�شحفيني 
ومت����ت الحتفالي����ة بحما�س وح�شور وزي����ر الإعالم 

املرحوم عب����د الله �شلوم األ�شمرائ����ي ووكيل الوزارة 
املرحوم الدكت����ور زكي اجلابر ومدير ال�شحافة الأخ 
ح�ش����ن العلوي ال����ذي حر�س على دع����وة كل من عمل 
يف ال�شحافة وعوائلهم ) مبا فيهم الذين تركوا املهنة 
( ح�ش����ب قائم����ة الأ�شم����اء الت����ي زودته به����ا وت�شمن 
برنام����ج الحتفالية كلمة الفتت����اح التي األقيتها با�شم 
النقاب����ة وكان����ت فر�ش����ة لن اأ�شارح الوزي����ر بالعقبة 
الت����ي حت����ول دون ال�شتفادة من القان����ون وكانت لنا 
دال����ة على الوزير ورفيقيه من خالل الزمالة يف املهنة 
بن�ش����ر نتاجاتهم يف �شنني �شابق����ة ومتت ال�شتجابة 
له����ذا الطلب واأع����ددت لئحة بالتعدي����ل الأول لقانون 
تقاع����د ال�شحفي����ني با�شتقط����اع الب����دلت ع����ن �شن����ي 
ال�شتغ����ال ال�شابق����ة من الرات����ب التقاع����دي باأق�شاط 
لتزيد على 30% وحتقق ذل����ك بعد الحتفالية بالعيد 
املئوي ل�ش����دور الزوراء ولك����ن دون اأن ي�شتفيد منه 
الراح����ل حميد ر�شيد فاأن رحمة الله قد اأدركته يف 18 
�شب����اط 1969 اأي قبل �شدور التعديل بخم�شة �شهور 
ومل تتق����دم عائلته بطلب ل�شموله����ا بالتقاعد فيما بعد 
.. وكن����ت عند وفات����ه يف القاهرة لني����ل �شهادة دبلوم 
املعه����د القوم����ي وحرم����ت م����ن امل�شارك����ة يف واج����ب 
ت�شييع����ه وح�ش����ور جمل�����س الفاحت����ة عل����ى روح����ه 

الطاهرة.  

الماركسي المتصوف   
ويخي���ل يل اأن الراح���ل الكب���ري حمي���د ر�شي���د رمب���ا 
كان يف �شلوكيات���ه قد تاأثر �شم���ن مطالعاته ال�شاملة 
بالأدبيات ال�شوفية وبخا�شة يف زهده ، فقد وجدت 
يف مق���ام )مرتبة( املحبة عن���د ال�شوفية اأثره الكبري 
يف احل���د م���ن العن���ف ي���ف املجتم���ع والدع���وة اإىل 
الرحم���ة والتع���اون وم���ن �ش���روط بل م���ن مقومات 
م�شل���ك الت�ش���وف والزه���د يف ح���ب اجل���اه والدنيا 
الق���ادر  عب���د  ال�شي���خ  ويوؤك���د  وال�شه���وة  واله���وى 
الكي���الين اإمام املت�شوف���ني اأن ) الزه���د لي�س �شنعة 
تعمله���ا او �شيئ���ًا تاأخ���ذه بي���دك بل خط���وات ت�شمل 
النف����س وال�شل���وك واخلل���ق ( وم���ن مالم���ح روح���ه 
ال�شوفي���ة هو زه���ده مبغريات احلي���اة الفانية ، فلم 
ي�شع���ى اإىل مغنم اأو من�شب وه���و اثقف ال�شحفيني 
يف ذات الوق���ت الذي كان عطاوؤه بال حدود ومل يكن 
يبخ���ل ب�شيء ملن يحتاج���ه ف���ردًا كان اأو �شحيفة اأو 

موؤ�ش�شة .
وم���ن مالمح روح���ه املت�شوف���ة هو ناأي���ه بنف�شه عن 
املثالب والرته���ات وال�شراعات وهو كمارك�شي كان 
�ش���ادق الأميان عن اقتناع عمي���ق وتفهم مو�شوعي 
بعي���دًا عن التع�ش���ب وياأخ���ذ باللب���اب دون الق�شور 

بحكم وعيه امل�شتنري وثقافته املو�شوعية.
وهو كمنا�ش���ل وطني وقاد ودميقراطي كان ي�شتمع 
لل���راأي الآخ���ر ويوؤم���ن ب�ش���رورة اأن تك���ون احلركة 
الوطني���ة جبه���ة وطني���ة طامل���ا كان ه���دف اجلمي���ع 
ه���و احلرية والتح���رر والعدالة والرفاهي���ة وال�شلم 

والدميقراطية ...
وبق���در ه���ذه ال�شف���ات امل�شامل���ة واملرون���ة الوطنية 
اجلبهوي���ة كان منا�ش���اًل عني���دًا ليع���رف امل�شاوم���ة 
اأو ال�شت�ش���الم اأو مهادن���ة ال�شتعم���ار وال�شتغ���الل 
والظل���م بكل اأ�شكاله ..وعندما كن���ت اأ اأ ن�س ملنادمته 
ال���راأي والتحليل كنت اح�شب ان���ه يعاين من مرارة 
يف نف�شه هي اقرب اإىل الإحباط رمبا كان  م�شدرها 
خيب���ة الأم���ل يف الث���ورة الت���ي ا�شتقطب���ت كل اآمال 
ال�شع���ب جي�ش���ًا وجماهريًا واحزاب���ًا يف دميقراطية 
حقيقية قوامه���ا انتخابات حرة وحك���م �شعبي عادل 
ونه���ج تقدم���ي م�شامل وانفت���اح على العم���ق العربي 
باأو�ش���ع مداه حتقيق���ًا لأو�شع تكام���ل تنموي ي�شمل 
كل العم���ق العرب���ي ليك���ون اأق���وى ركي���زة لل�ش���الم 
العاملي وال�شلم الجتماعي ...واإذا به ي�شدم بخالف 
ذل���ك .. فاأين اختف���ت اأهداف اجلماه���ري واأحالمها ؟ 
وانعك�ش���ت ه���ذه املرارة عل���ى �شحته عندم���ا اأخذت 
باله���زال دون مر����س ويذوي الغ�ش���ن ال�شامق دون 

انكفاء حتى ..
رحل به���دوء على عادته بداي���ة 1969 وبقيت ذكراه 
يف وجداين .. املارك�ش���ي املت�شوف راحاًل كامل�شيح 

يحمل �شليب اأحزانه .
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 ولكن���ي وقفت موقف���ًا مهنيًا ت�شبث���ت ببقاء هوؤلء 
ال�شحفي���ني يف مكانه���م ميار�ش���ون العم���ل نف�ش���ه 
ال���ذي كان���وا ميار�شون���ه عن���د عمله���م يف جريدة 
ال�شع���ب ، ومت�شك���ت ببقائه���م ل�شبب���ني يف الواقع 
، ال�شب���ب الأول �شب���ب مهن���ي ونقاب���ي اأنه���م مهما 
اختلفن���ا فه���م زم���الء ، وعندما كان���وا يعملون يف 
جري���دة ال�شع���ب  ليحي���ى قا�ش���م مل يكون���وا عل���ى 
عالق���ة �شيا�شية به بقدر ما كانوا �شحفيني مهنيني 
ميتهن���ون عمله���م ال�شحفي بجدي���ة ، واآزرين يف 

موقفي الدكتور �شعدون حمادي. 
 وهك���ذا بق���ي ال�شحفي���ون العامل���ون يف جري���دة 
ال�شع���ب يف جري���دة اجلمهورية الت���ي كان رئي�س 
حتريرها �شع���دون حم���ادي وكان اأ�شتاذا يف كلية 
الزراعة يف اأبو غريب يف النهار ويف امل�شاء ياأتي 
اإىل اجلري���دة ليكتب املق���ال الفتتاحي ، واأنا كنت 
وبع����س زمالئي ومنه���م �شجاد الغ���ازي مثابرين 
لإ�شدار اجلري���دة وتهيئة مواده���ا وكان العتماد 
الكب���ري عل���ى الراحل حمي���د ر�شي���د وزمالئه ، يف 
الواق���ع كان كل واح���د من ه���وؤلء الزمالء الأعمدة 
العالي���ة يف ال�شحاف���ة العراقي���ة ، حمم���د حام���د 
ياأخ���ذ الأخبار املحلي���ة حتريرا وتبويب���ا ، ومنري 
رزوق ال�شفح���ة الأوىل ، وحمي���د ر�شي���د رحم���ه 
الل���ه الكتاب���ة والرتجم���ة ، فاأ�شتطي���ع اأن اأقول انه 
كان ملم���ا بجمي���ع م�شامني ال�شحاف���ة اإ�شافة اإىل 
الرتجم���ة ، وبقينا نعم���ل اإىل حني اإغالق اجلريدة 
م���ن قبل الزعيم عبد الكرمي قا�ش���م  ،و اعتقايل مع 

في�ش���ل حبي���ب اخلي���زران وعلي �شال���ح ال�شعدي 
و�شت���ار ال���دوري ، وبع���د اإط���الق �شراح���ي ع���دت 
للعم���ل ال�شحف���ي ، ويف ع���ام 1967 �ش���ار اجتاه 
ل���دى كثري من الزمالء ال�شحفيني بان اأر�شح نقيبا 
لل�شحفيني مقابل املرحوم عزيز بركات حتت ا�شم 
) قائم���ة ال�شحفيني املهني���ني ( وكان اجتماعنا يف 
بي���ت املرح���وم حميد ر�شي���د يف منطق���ة القاد�شية 
ورتبن���ا و�شعن���ا م���ن حي���ث الت�ش���ال بزمالئن���ا 

ال�شحفيني والدعوة لنتخابي نقيبًا لل�شحفيني .
اأجه���زة الأم���ن  اآن���ذاك تدخ���الت م���ن     وحدث���ت 
بال�شغ���ط على عنا�شرن���ا ب�شتى الته���م ال�شيوعية 
وانتخ���اب  لإ�شقاط���ي  يروج���ون  حت���ى  وغريه���ا 
�شديقن���ا املرح���وم عزيز ب���ركات ، ومل���ا وجدت اأن 
الأمن �شيتو�شعون باعتقال واإزعاج عنا�شر مهنية 
م���ن املوؤيدين لنتخابي واملوؤيدين لقائمتنا املهنية 
ف�شل���ت مع بع����س الأخ���وان اأن نن�شح���ب ونرتك 
املو�ش���وع لنتخ���اب عزي���ز بركات حت���ى ل نعطي 
ت�شحي���ات لأجل اأن يكون معاذ عب���د الرحيم نقيبًا  
، واأعلن���ا قرارنا  باجتم���اع يف بيت املرحوم حميد 
ر�شيد  ، وق�شم من الأخوان  مل يلتزموا بذلك القرار 
، ذهب���ت اأنا اأم���ام احلاكم بنف�س ي���وم النتخابات 
واأعلنت مقاطعتنا لالنتخابات مع  زمالئي املهنيني 
الآخري���ن ، فكان النا�شط يف هذه العملية املرحوم 
حميد ر�شيد لذلك كان اجتماعنا الأول والثاين يف 

بيته للو�شول اإىل نهاية املطاف .
ومم���ا اذك���ره  اإن الراح���ل كون���ه �شحفي���َا كف���وءَا 
حتر�س اغلب ال�شحف ال�شتفادة من مواهبه ومن 
قدرات���ه ال�شحفية ولذلك كان يحيي قا�شم متم�شكا 
ب���ه يف جريدة ال�شعب وبع���د ذلك نحن مت�شكنا  به 
وبزمالئ���ه  يف جري���دة اجلمهوري���ة ورف�شن���ا اأن 
من����س حت���ى رواتبه���م ، فكان���ت ال�شتخبارات يف 
وزارة الدف���اع هي التي ت�ش���رف على مالية جريدة 
اجلمهوري���ة . وق���د ات�ش���ل ب���ي املرح���وم رفع���ت 

احل���اج �شري مدي���ر ال�شتخب���ارات وق���ال يل بان 
ال�شهر عل���ى و�شك اأن ينتهي  ومل تزودين برواتب 
املحرري���ن  ، وق���د كنا اآنذاك �شباب���ا متحم�شني ومل 
نفك���ر يف مو�شوع الراتب وما �ش���اكل ، وقد نبهنا 
املرح���وم رفعت احلاج �شري اإىل ه���ذا املو�شوع ، 
ف�شجل���ت اأ�شماء رئي�س التحري���ر �شعدون حمادي 
واأن���ا و�شج���اد الغ���ازي واملرح���وم حمي���د ر�شي���د 
والزم���الء الآخرين واأخ���ذت القائم���ة وذهبت اإىل 
وزارة الدفاع ، وقد بقيت نف�س الرواتب التي كان 
ياأخذه���ا املرح���وم حميد ر�شيد حي���ث كان يت�شلم ) 
100( دين���ار يف ذاك الوق���ت ، كان���ت املائ���ة دينار 
كب���رية ج���دا ، اأم���ا اأنا وزمالئ���ي فق���د و�شعت لهم 
روات���ب اأدنى من ذلك بكث���ري وهم �شعدون حمادي 
واأن���ا و�شج���اد الغ���ازي الذي���ن التحقن���ا بجري���دة 

اجلمهورية .
وكان بع�س الزمالء عندم���ا اأخذت القائمة لوزارة 
الدف���اع اعتق���دوا ب���اين �ش���وف اقلل م���ن رواتبهم 
اأو اأعط���ي راتب���ا ل�شع���دون و�شج���اد ويل مببل���غ 
اأك���ر ، اإل اإنن���ي ابقيت الرواتب كم���ا هي يف زمن 

جري���دة ال�شعب ، ث���م �شعرت بعده���ا باأنني جنيت 
لي�س عل���ى نف�شي فقط واإمنا جني���ت على �شعدون 
وعلى الأخ �شجاد الغ���ازي  واملرحوم حميد ر�شيد 
مقارنه بزمالئنا ال�شحفيني الآخرين نقول وبدون 
جمامل���ة كان يف القم���ة م���ن ناحي���ة العم���ل املهني 
وال�شحف���ي  ومتع���دد املواه���ب والخت�شا�ش���ات 
، حتري���ر خ���رب ، كتاب���ة مق���ال �شيا�ش���ي ، ترجم���ة 
م���ن ال�شحف العاملي���ة املهمة عن اأح���داث احلالت 
ال�شيا�شي���ة والدولية والإقليمية . واأنا مل اهتم يف 
ي���وم ما واأنا يف ذاك الوقت كن���ت يف حزب البعث 
باخلالفات ال�شيا�شية فقد احرتمنا موقفه كي�شاري 
وهن���اك جمموعة يف حزب البعث توجهها ي�شاري 
من���ذ البداية واأنا كن���ت واحد منه���م ، مل نكن نقف 
مثل بع�س القوميني �شد الي�شاريني ومل ن�شعرهم 
باأنن���ا لدينا موقف���ًا  �شد توجهه���م ال�شيا�شي ، بعد 
ذل���ك  انقطع���ت عالقت���ي  بال�شحاف���ة ف���رتة وعدت 
اإىل مدينت���ي النا�شرية وبعده���ا رجعت اإىل بغداد 
ووا�شل���ت عملي يف جري���دة احلري���ة لألتقي مرة 
اأخ���رى بالزميل املرحوم حميد ر�شيد يف مو�شوع 

نقابي كما ذكرت �شابقًا.
اأع���د املرح���وم حمي���د ر�شي���د م���ن اأح�ش���ن واق���در 
ال�شحفي���ني ال���ذي �شهدته���م ال�شحاف���ة العراقي���ة 
وه���ذه �شهادت���ي اأقولها بكل �ش���دق و�شراحة وان 
كن���ت مدي���رًا لتحري���ر اجلري���دة فقد ا�شتف���دت من 
الراحل حمي���د ر�شيد وزمالئه الكث���ري من مفا�شل 

العمل ال�شحفي.
كان حمي���د ر�شي���د ه���ادئ وقلي���ل ال���كالم و�شفاف 
وير�ش���م عالقات���ه لالآخري���ن ب�ش���كل رائ���ع، وكان 
حمبوبًا من خمتلف ال�شحفيني مهما كانت اآراوؤهم 
ال�شيا�شي���ة �ش���واء كان���وا �شيوعي���ني او قومي���ني 
دميقراطي���ني وغ���ريه ، وكان رحم���ه الل���ه  مو�شع 

اعتبارهم و قدوتهم .
يف العه���د امللكي البائد كانت ي���د ال�شلطات خفيفة 
عل���ى الي�شاري���ني ففي حال���ة ح���دوث اإي �شيء يتم 
يف  البارزي���ن  ال�شيوعي���ني  وخا�ش���ة   ، اعتقاله���م 
ال�شحاف���ة وعل���ى راأ�شهم حمي���د ر�شي���د فكثريا ما 
يتعر�ش���ون لالعتق���الت ،  وعندم���ا ت���ويف حمي���د 
ر�شي���د مل اأك���ن موجودا فف���ي عام وفات���ه يف �شنة 
1969  تعر�شت لالعتقال فاختفيت فرتة فانقطعت 

عني اأخبار زمالئي . 
ه���ذه هي �شهادت���ي وذكريات���ي عن الراح���ل حميد 

ر�شيد نقلتها ب�شدق و�شراحة. 

معاذ عبد الرحيم

حديث الذكريات مع الراحل حميد رشيد

الحديث عن الراحل الصحفي والكاتب والمترجم حميد رشيد والنقابي السياسي حديث طويل ، فقد رافقته كمدير تحرير جريدة الجمهورية بعد 
ثورة 14 تموز بعد أن كانت  من قبل جريدة الشعب ليحي قاسم ،آنذاك وبتوجيه من قيادة الثورة خاصة من قبل عبد السالم عارف وفؤاد ألركابي  

استلمنا مطبعة جريدة الشعب وقد أصدرنا مكانها جريدة الجمهورية لسان حال ثورة 14 تموز ، فوجدنا أمامنا صحفيين عمالقة مثل المرحوم 
حميد رشيد ومحمد حامد ومنير رزوق وزهير القيسي وصحفيين آخرين ، فصرنا أمام حالتين ، األولى إن هناك بعض المتحمسين الذين 

اعتبروا جريدة الشعب هي جزء من النظام الملكي المباد وعليه فيجب أن ال نفتح المجال لصحفييها باعتبارهم من النظام السابق ،
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وبقيت ذكراه طي الكتمان �شنوات طويلة لجتاهاته 
املارك�شي���ة املعار�ش���ة لجتاه���ات ال�شلط���ة احلاكمة 
اآن���ذاك ، وبعد مرحلة التغيري �شن���ة 2003 و�شقوط 
النظ���ام الدكتاتوري وجتاوز املح���ن الع�شيبة  التي 
ات�شمت بالطائفية والقت���ل وال�شلب وا�شتقرار البلد 
امني���ًا نوعا م���ا ،ب���داأت بالبحث والتق�ش���ي للتعرف 
على  ال�شحفيني  الرواد  ممن كانوا زمالء واأ�شدقاء 
اأبي رحمه الله، ف�شاًل عن زياراتي العديدة لأر�شيف 
دار الكت���ب والوثائق وجمع املعلومات  من خالل ما 
ن�ش���ر عنه يف ال�شحف واملج���الت فرتة اخلم�شينات 
وال�شتينات من القرن املن�شرم ، راأيت اأبي رحمه الله  
بعيونه���م وعرفته اأكر بكلماتهم وفرحت كثريًا رغم 
احلزن ال�شاكن يف داخلي مبا �شمعت عنه من �شرية 
مهنية واإن�شانية م�شرف���ة ورائعة و�شاأذكر مقتطفات 
ب�شيط���ة مم���ا كت���ب عن���ه ل�شتذك���ر ال�ش���رية الطيبة 
والنزيه���ة مبقايل التاأبيني ه���ذا ، هو احد موؤ�ش�شي 
نقابة ال�شحفيني العراقي���ني واأول من و�شع النواة 
الأوىل لتاأ�شي����س وكالة الإنب���اء العراقية ، تناف�شت 
�شح���ف ذل���ك الزم���ان عل���ى التعاقد مع حمي���د ر�شيد 

ليك���ون كاتبه���ا املف�شل ، كت���ب عنه الكث���ري ، واأ�شاد 
باإخال�ش���ه ووطنيت���ه كث���ريون  ، وو�شفت���ه �ش���الم 
خي���اط بال�شحفي النزي���ه ال�شريف غ���ري النتهازي 
اأو املتمل���ق ، وعده �شادق الزدي من اأكفاأ املحررين 
الذي عرفته���م ال�شحافة العراقي���ة ، وقال عنه �شاكر 
اإ�شماعي���ل ان���ه  �شحف���ي لم���ع �شع���اره ال�شحاف���ة 
مدر�ش���ة احلي���اة  وعندم���ا نتحدث عن���ه نتحدث عن 
الكلم���ة احلل���وة الأني�شة التي تنت���زع منك الإعجاب 
والإطناب عن الأ�شل���وب الر�شيق الأنيق الدقيق يف 
تعابريه ورم���وزه ومفرداته املحملة بثقافة ع�شرية 
وتراث���ًا عربي���ًا وح�ش���ارة لتينية ، اأجه���د نف�شه يف 
علمه���ا ملواكبة اأحداث التاريخ للغ���ات اأقوامه ، فكما 
تعل���م النكليزي���ة بلغة �شك�شبري لق���راءه  ا�شهر كتبه 
وموؤلفات���ه فقد ح���اول اي�ش���ًا اأن يرتوي بلغ���ة اأبناء 
ال�ش���ني ليك���ون �شاهدًا عل���ى الث���ورة الفرن�شية التي 
وهب���ت الب�شرية �شع���ارات احلرية وامل�ش���اواة ، كما 
تعل���م الالتيني���ة ليقراأ )الإلي���اذة والأودي�ش���ة ( بلغة 

الإغريق .
 حمي���د ر�شيد ميث���ل املدر�شة احلديث���ة يف ال�شحافة 
الت���ي جتم���ع بني جم���ال الإخ���راج و�شم���و املعنى  ، 
وكت���ب يو�ش���ف عوي���د ع���ن اإن�شانيت���ه ووطنيته يف 
�شبيل الكلمة قائاًل ، كان اأن�شانا �شريفًا دخل ال�شجن 
اأكر م���ن مرة ، بالتزاماته بن�شال وتطلعات �شعبه ، 
كان ميتلك قدرة هائلة لتعلم اللغات حيث اأتقن اللغة 
النكليزية مبف���رده وكان اأول مذي���ع فيها بعد ثورة 
14 متوز من اإذاعة بغداد ، وكذلك تعلم الفرن�شية يف 
ظرف �شتة ا�شهر ق�شاها يف �شجن الكوت عن طريق 
بع����س الكت���ب الفرن�شي���ة �شن���ة 1962 واىل جانب 
ذاك كان را�ش���خ العقيدة مببادئ���ه الإن�شانية احلقة، 
وعزمت���ه ال�شج���ون اأكر من م���رة ، وكان يخرج يف 
كل مرة لي�شتاأنف  م�شريته يف احلياة بعزمية اأقوى 

واأميان ار�شخ.
 اأم���ا يف الرتجمة فانه ينتق���ي املوا�شيع التي تخدم 
احلرك���ة الوطني���ة وتع���رب ع���ن بع����س اجتاهاتها ، 
وق���ال عن���ه حم�ش���ن ح�ش���ني ج���واد ” عندم���ا عرفته 
كن���ت يف بداي���ة عمل���ي ف���كان يل خ���ري مع���ني عل���ى 
التع���رف عل���ى ه���ذا املحي���ط املجهول يح���ذرين من 
املخلوق���ات الت���ي كان���ت تعي����س في���ه بع�شه���ا �شيء 
ب���ل كنت  م�ش���رورا باأوامره اأن اأجتنب ه���ذا اأو ذاك 
كم���ا كان ير�ش���دين اإىل ال�شحفي���ني املهني���ني ذوي 
ال�ش���رية احل�شن���ة. كان كالأخ الكب���ري وكان ف�شل���ه 
ل ين�ش���ى ، و�شه���د ل���ه معاذ عب���د الرحي���م : املرحوم 
حمي���د ر�شي���د من اأح�ش���ن واق���در ال�شحفي���ني الذي 
�شهدتهم ال�شحاف���ة العراقية وه���ذه �شهادتي اأقولها 
ب���كل �ش���دق و�شراحة وه���و احد عمالق���ة ال�شحافة 
العالي���ة ، وو�شف���ه مفيد اجلزائ���ري بالكاتب البارع 
كان يقراأ باللغتني النكليزي���ة والفرن�شية وهو احد 
النادري���ن الذين يع���دون على عدد اأ�شاب���ع اليد وقد 
ل يتج���اوز عدده���م الأربع���ة واخلم�ش���ة اأ�شخا�س  ، 
وق���ال عنه �شي���خ ال�شحفي���ني �شجاد الغ���ازي : الأخ 
وال�شدي���ق والزمي���ل والإن�ش���ان  الزاه���د املتوا�شع 
امل�ش���امل اله���ادئ ال�شحفي والإعالم���ي … املرتجم 
والأدي���ب … �شاحب الذائق���ة الفنية … ال�شيا�شي 
�ش���كاًل  املتاأن���ق  الأني���ق   … واحلكي���م  واملنا�ش���ل 
وملب�شًا وكتابة … النظامي امللتزم قانونًا وعقيدة 
…الأ�شت���اذ ، يف ال�شحاف���ة والكتاب���ة والرتجم���ة 
والأدب والتف�ش���ري يف القانون والفلك والعلوم … 
مثال الإن�شان املثقف الذي يعرف اأكر من �شيء عن 
كل �ش���يء . ، واأ�ش���ار اآخر انه  �شحف���ي ماهر ، اأجاد 
الكتاب���ة والرتجمة. حميد ر�شيد كر�س نف�شه للبحث 
ع���ن احلقيقة والن�شال من اجل احلقيقة ل يثنيه عن 
بلوغه���ا ج���وع او ت�شرد او �شياع ، ان���ه حميد ر�شيد 
فقط بال لقب ، بال ن�شب ، العراق لقبه والوطن ن�شبه 

وال�شحافة عمله ، يكفيني فخرًا انه اأبي.

يكفيني فخرًا انه أبي

 رجاء حميد رشيد

تمر هذه األيام ذكرى وفاة الصحفي والمترجم 
الكبير أبي حميد رشيد  رحمه اهلل الذي وافاه األجل 
في الساعة السادسة من مساء األربعاء 18 شباط 
1969 في مكتبه الرسمي في الجريدة ، وترك خلفه 
أرملة شابة )لحقت به بعد أربع سنوات من وفاته( 
وسبعة أيتام صغيرتهم أنا لم أتجاوز الرابعة من 
عمري بعد ، لم أر أبي حقيقة وال اذكر مالمحه أال 
من البوم الصور الذي أعده  أرثاً  عائلياً ثميناً  ولم 
اردد أجمل كلمة في الكون )بابا( ، وكبرت وورثت 
عنه حب القراءة ومهنة المتاعب
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يف ح����وايل ال�شاع����ة ال�شاد�شة  من م�شاء يوم )18( �شباط 1969 ، تلقيت 
عرب الهاتف نباأ فجيعتنا بوفاة العزيز حميد ر�شيد ، ومل ا�شدق يف بادئ 
الأمر وكيف اأ�شدقه .. اإننا افرتقنا ظهر نف�س اليوم ، اأميكن اأن يرحل عنا 
اأب����و ريا�س بهذه ال�شرعة اخلاطفة غري املتوقعة .. هل جرى له حادث ما 
؟ ان����ه ملا ي����زل يف اأوج حيويته ون�شاطه ، مل ي�شك يوم����َا من مر�س اأو امل 
طيل����ة مدة �شداقتنا منذ �شن����ة ) 1946( ..اأغلقت الهاتف واأ�شرعت خارج 
املطبع����ة كاملجنون وبني م�شدق ومكذب ورجعت واأن����ا اردد انه الآن يف 
امل�شت�شف����ى ما لعمل ؟ اندفعت اإىل اخلارج م����رة ثانية قا�شدًا امل�شت�شفى ، 
دخلتها واأنا اأتطلع يف الوجوه بذهول لعلي اأجد اأحدا من الزمالء ، واإذا 
ب�ش����وت ام ريا�س يناديني بعبارات متقطعة ، اأنهم منعوين من الدخول 
، اذه����ب لت�شتجلي احلقيقة عن اأخيك وما خطبه ،وهناك يف اإحدى غرف 

امل�شت�شفى راأيت م�شريه الفاجع .
 اأن حمي����دًا وقع �شهيدًا يف مي����دان ال�شحافة وهو يوؤدي واجبه يف اأدارة 
جري����دة الث����ورة الت����ي كان يعم����ل فيه����ا رئي�شًا لق�ش����م الرتجم����ة وبوفاته 
خ�شرت ال�شحافة العراقية جنديًا من ابرز جنودها كفاءة وخلقًا ونزاهة 
، لق����د رح����ل حميد ر�شي����د قبل اأوان����ه وه����و يف مرحلة الن�ش����ج والنبوغ 
والإب����داع يف كل املج����الت العلمية ، والأدبي����ة وال�شيا�شية ، وكان ميتلك 
ق����درة هائلة على تعل����م اللغات ، حيث اأتقن اللغة النكليزية مبفرده وكان 
اأول مذي����ع فيها بع����د ثورة 14 متوز من اإذاعة بغ����داد ، وكذلك تعلم اللغة 
الفرن�شية يف ظرف �شتة ا�شهر ق�شاها يف �شجن الكوت عن طريق بع�س 
الكت����ب الفرن�شي����ة �شن����ة 1962 ، واىل جان����ب ذاك كان را�ش����خ العقي����دة 
مببادئ����ه الإن�شانية احلقة ، وعزمته ال�شجون اأكر من مرة ، وكان يخرج 
يف كل م����رة لي�شتاأن����ف م�شريته يف احلياة بعزمية اأقوى واأميان ار�شخ ، 
انه مل يفقد ثقته املطلقة بال�شعب الكادح ويف امل�شتقبل ، كانت لوفاته رنة 
ح����زن واأ�شى بني جميع معارفه وزمالءه جتلت ب�شكل بارز على �شفحات 
ال�شحف واأثناء ت�شييع جثمانه الطاهر اىل مثواه الأخري قبل عام م�شى 
، والآن ف����ان الواجب على كافة ال�شحفيني اأحي����اء ذكراه وفاءًا لل�شحفي 
التقدم����ي وال�شدي����ق ال�ش����دوق ، وتثمين����ًا خلدمات����ه اجلليل����ة يف حقلي 
ال�شحاف����ة والأدب ، وخدمت����ه للح����رف وتقدي�ش����ه للكلمة الن����رية الطيبة 

والتي اأفنى حياته من اجلها ، وليبقى خالدًا بيننا اإىل الأبد .
اأن الكلم����ة ال�شريف����ة الت����ي الت����زم بها ال�شدي����ق الراحل يج����ب اأن تنه�س 
الي����وم لتحيي فيه اإ�ش����رار الإن�شان وق����درة ال�شحف����ي والتزامه بق�شايا 
�شعب����ه ومبادئ مهنته فقد قدم الزميل الراح����ل الكثري منذ اأن دخل ميدان 
ال�شحاف����ة يف �شنوات �شبابه الأوىل ، وقد تعر�س خالل رحلته احلياتية 
اإىل الكث����ري من ظ����روف ال�شغط والت�شرد والبطال����ة ، ولكنها مل تعمل ال 

على زيادة اإ�شراره يف امل�شي على نف�س الطريق الذي انتهجه لنف�شه .
لق����د كان حمي����د ر�شي����د م����ن النم����اذج ال�شحفي����ة والإن�شاني����ة والتقدمية 
الأ�شيل����ة وق����د كان الكف����اح امل�شتم����ر �ش����ارة م�شيئ����ة يف طري����ق حيات����ه 
ون�شاله ومهنته ، فقد كان رجاًل ع�شاميًا علم نف�شه بنف�شه ، وكان ان�شانًا 
�شريف����ًا دخل ال�شجن اأكر من م����رة التزامًا منه بن�ش����ال وتطلعات �شعبه 
، وكان فنان����ًا موهوب����ًا قدم لتط����ور ال�شحافة العراقي����ة الكثري من اجلهد 

والإبداعات ،.
مات ال�شحفي الإن�شان مبكرًا وبعد اأن قدم اأع�شابه وحياته هدية للكلمة 
احل����رة ال�شريف����ة وللطيبني م����ن اأبناء �شعب����ه ولكنه �شيظل حي����ًا مادامت 
الكلم����ة احل����رة ال�شريف����ة حية مع كل نب�ش����ة حياة ، و�شيظ����ل باقيًا مادام 

الطيبون من اأبناء ال�شعب باقني ميالوؤن كل زمان ومكان .
حتية اإىل ال�شحفي الراحل يف ذكراه ... وحتية اإىل كل �شحفي واإن�شان 

اأعطى اأكر مما اخذ.

 
ب���ه  التق���ي يف بداي���ة عمل���ي  اأن  كن���ت حمظوظ���ا 
ومبجموع���ة م���ن ال�شخ�شي���ات الالمع���ة مث���ل بدر 
�شاك���ر ال�شي���اب وعل���ي ال���وردي وحاف���ظ القباين 
رزوق   ومن���ري  حام���د  وحمم���د  العم���اري  وم���راد 
وحازم ب���اك )يف جريدة ال�شع���ب( و�شجاد الغازي 
ومع���اذ عبد الرحيم وقا�ش���م ال�شماوي ) يف جريدة 
اجلمهوري���ة( واأبن���اء روفائيل بطي كم���ال وبديع 
وفائ���ق و�شام���ي ث���م �ش���ادق ال�شائ���غ )يف جريدة 
البالد ( ومفيد اجلزائري واإ�شماعيل الربيعي )يف 
الإذاعة حني اأ�ش�شنا نواة وكالة الأنباء العراقية( .
اذك���ر اأنن���ا كنا ن�ش���رتك يف املزاح م���ع ال�شياب بعد 
اأن التح���ق بجري���دة ال�شع���ب الت���ي كنا نعم���ل فيها 
ومل يزع���ل من���ا  وتوط���دت عالقتنا ب���ه وزرناه يف 
منزله الب�شيط يف حملة الك�شرة حيث راأينا اأولده 
ال�شغ���ار واذك���ر اأنن���ا  ده�شن���ا لبنيته���م ال�شعيف���ة 

وهياأتهم التي كانت توحي بالفقر املدقع.
خ���الل عملنا يف ال�شع���ب واجلمهورية والبالد كان 
يكت���ب املق���ال الفتتاح���ي ،والتعلي���ق ال�شيا�ش���ي، 
الجتماعي���ة والفني���ة والقت�شادي���ة  واملوا�شي���ع 
وكان���ت ترجماته من اللغة النكليزية تلقى ترحيبا 
من روؤ�شاء حتري���ر  تلك ال�شحف واإعجاب قرائها. 
وبع���د اأن اأتقن اللغة النكليزي���ة ومار�س الرتجمة 
منها بداأ يف تلك الفرتة تعلم اللغة الفرن�شية )بدون 

معلم( مما اأثار ده�شتي واإعجابي.
  كم���ا كان يجري لقاءات �شحفية اذكر منها احلوار 
الذي اأج���راه ون�شر يف جملة الأ�شبوع مع الدكتور 
علي ال���وردي وقد اأثار احلوار م���ع الوردي ون�شر 
يف املجل���ة ي���وم 18 كانون الث���اين 1958 )احتفظ 
بالع���دد و�ش���ورة لهم���ا حت���ى الآن( �شج���ة كما هو 
متوق���ع وكان م���ن عناوين���ه )اأنا من اأتب���اع زيد بن 

علي ول�شت زنديقا ول كافرا .
كان حمي���د مث���ال لل�شحف���ي ال���ذي يعت���ز بنف�ش���ه 
وقدراته ال�شحفي���ة وعندما اأ�ش�شن���ا وكالة الأنباء 
العراقي���ة كنا نتوقع ان يكون ه���و مديرها لكننا مل 
نكن نعل���م اأننا يف الوقت ال���ذي ان�شغلنا يف العمل 
ال�شحف���ي اليومي من���ذ اأوائ���ل اآذار اىل 9 ت�شرين 
الث���اين 1959 كان���ت احلكوم���ة قد كلف���ت املحامي 
احمد قط���ان وهو من احلزب الوطني الدميقراطي 
ال���ذي يراأ�ش���ه كامل اجلادرج���ي ومن قادت���ه وزير 
يكت���ب يف �شحيف���ة  املالي���ة حمم����د حدي����د وكان 
احل���زب )الأهايل( ويع���د الأمور الإداري���ة واملالية 
وقانون ونظام الوكال���ة بتكليف من وزير الإر�شاد 
د في�ش���ل ال�شام���ر عل���ى اأن يك���ون هو املدي���ر العام 
وهذا ما حدث فعال، ويف الأيام الأخرية لعملنا يف 
الإذاع���ة جاءنا احد املوظفني وطلب ما اأعددناه من 
اأخب���ار يف ذلك اليوم ليطلع عليها احمد قطان الذي 
كان يجل�س م���ع رئي�س الإذاع���ة والتلفزيون اآنذاك 
ذوالن���ون اأيوب فث���ارت ثائرة حمي���د ر�شيد ورمى 
الأخب���ار عل���ى املوظ���ف وت���رك الإذاع���ة ومل يرجع 

للعمل مطلقا رغم كل تو�شالتي.
لكن رغم تلك القطيعة مع الوكالة فقد بقينا اأ�شدقاء 

نلتقي بني احل���ني والآخر يف املوؤمترات ال�شحفية 
ونتزاور خ���ارج العم���ل ال�شحف���ي. وكان خمل�شا 

لأ�شدقائه؟
واذكر اأن املرحوم حمي���د ر�شيد كان معجبا بجراأة 
زميلن���ا مفي���د اجلزائري الذي تط���وع مع جمموعة 
من �شب���اب الع���امل ليكونوا يف ال�شح���راء الكربى 
يف املغ���رب ليمنع���وا فرن�ش���ا م���ن تفج���ري قنبلته���ا 
الذري���ة الأوىل اأوائ���ل عام 1960 وبع���د اأن ف�شلت 
املهمة اإذ فجرت فرن�شا القنبلة قبل يوم من و�شول 
املتطوع���ني ع���اد اإىل بغداد ولكن بع���د ا�شهر ودعنا 
ال�شدي���ق مفي���د يف مط���ار املثن���ى عندما غ���ادر يف 
ي���وم 28 ت�شرين الثاين 1960 اإىل براغ ليعمل يف 
الق�ش���م العربي يف الإذاع���ة اجليكو �شلوفاكية  ومل 
يرج���ع اإىل بغ���داد اإل بع���د 43عاما يف ع���ام 2003 

ليكون وزيرا للثقافة.
رح���ل عن���ا مبك���را ومل يتج���اوز عم���ره ال����43 عاما  
وكان���ت وفات���ه يف مكتبه باجلري���دة يف 18 �شباط 
م���ن عام 1969بعد اأن انتهى م���ن ترجمة اأخر مقال 
يف حيات���ه بعن���وان “ النازي���ة اجلدي���دة يف اأملانيا 
الغربي���ة وموقف الدول ال�شرتاكي���ة “ الذي اأعده 

�شبيحة وفاته. 
ت���رك املرحوم حميد ر�شي���د �شبعة اأطفال اأكربهم مل 
يتجاوز ال���� 16 ،واأ�شغرهم  الإعالمية رجاء حميد 
ر�شي���د الت���ي اأع���دت م�شكورة ه���ذا الكت���اب ذكرى 

لزميلنا و�شديقنا املرحوم والدها.
واأن���ا اكت���ب ه���ذه ال�شط���ور ا�شع���ر اأين مل ا�شتطع 
اأن اأيف حمي���د ر�شي���د حق���ه فق���د كان اإن�شان���ا رائعا 

و�شديقا خمل�شا والهم انه كان �شحفيا كبريا.

 1000 يوم مع المرحوم حميد رشيد

في ذكرى الصحفي 
حميد رشيد

محسن حسين 

عرفت الصحفي الكبير الراحل حميد رشيد في بداية عملي 
الصحفي وبقيت معه مدة الف يوم بدون انقطاع.

البداية كانت  عام 1957 وعملنا معا في 3 مؤسسات حتى أواخر 
عام 1959  أي نحو 3 سنوات )ألف يوم( لم نكن نفترق كان اكبر 

مني بـ 8 سنوات وأقدم في مهنة الصحافة.
عندما عرفته كنت في بداية عملي فكان لي خير معين على 

التعرف على هذا المحيط المجهول يحذرني من المخلوقات 
التي كانت تعيش فيه بعضها سيء بل كنت  مسرورا بأوامره أن 

أتجنب هذا أو ذاك كما كان يرشدني إلى الصحفيين المهنيين 
ذوي السيرة الحسنة. كان كاألخ الكبير وكان فضله ال ينسى.


