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سفرتً او مغامرتً السندبادٌة الطوٌلة  1988نفذت فً الثالث عشر من شهر شباط عام 
والمعقدة بعض الشئ اذ خططت واعددت نفسً للقٌام بزٌارة الدنمارك وبلدٌن من البلدان 

لم أزْر سابقا أٌا ً من هذه البلدان علما انً فشلت فً . السكندنافٌة هما فنلندا والسوٌد 
 1983الحصول على تاشٌرة دخول الدنمارك حٌنما قررت زٌارة هذا البلد صٌف عام 

لم تبٌن لً سفارة الدنمارك سبب امتناعهم عن . وقتما كنت فً العاصمة اللٌبٌة طرابلس 
اال انً اتذكر جٌدا ان احدى موظفات هذه . منحً الفٌزا المطلوبة لدخول اراضٌهم كسائح 

فبعد صمت طوٌل خالل مراجعاتً للوقوف على قرارهم . ة العربٌة السفارة كانت تتكلم اللغ
ـ انك عراقً ولست مواطن البلد الذي تحمل جواز سفره !! نطقت لتقول لً ـ وٌا للمفاجاة 

هل كانت هذه السٌدة الخبٌثة هً سبب حرمانً من تاشٌرة دخول !! مفاجاة المفاجآت !! 
ام صامتة حتى حانت اللحظة االشد حرجا لتكشف كوبنهاكن ؟ لَِم ظلت طوال العدٌد من االٌ

نفسها وتبٌن دورها فٌما وقع لً ؟ وما الضرر فً ان اكون عراقٌا حامال جواز سفر غٌر 
عراقً ؟ فً مراجعتً االخٌرة للسفارة اعتذرت منً بكل ادب وحرارة سٌدة فً غاٌة 

امامها جواز  اردت إغاضتها فعرضت. اللطف كنت اعرف انها هً القنصل فً السفارة 
سفري وكانت فٌه تاشٌرتا دخول كل من برٌطانٌا والمانٌا وقلت لها انً اساسا لست بحاجة 

صمتت واجمة ً وهً تقلب صفحات الجواز ثم .  هٌا انظري وقارنً... ماسة لزٌارة بلدكم 
وع لَِم لم تقْل ذلك قبال ؟ مع هذه التاشٌرات كنا سنمنحك تاشٌرتنا دون الرج: قالت بصعوبة 

قلت لها سوف لن احاول زٌارة بلدكم مهما كانت . الى وزارة خارجٌتنا فً كوبنهاكن 
ها انً الٌوم وبوثٌقة سفر المانٌة قادر على دخول الدنمارك بدون . الدواعً واالسباب 

تاشٌرة دخول فاٌن السٌدة القنصل لكً اكاٌدها واباهٌها واٌن تلك السٌدة الخبٌثة التً كشفت 
 ولٌس حقا وكٌف عرفت انً عراقً ؟امري باطال 

 
 قصة الفيزا الفنلندية

راجعت القنصلٌة الفنلندٌة فً مدٌنة مٌونٌخ مستفسرا عن شروط منح تاشٌرة دخول 
ًَّ ان أمأل . االراضً الفنلندٌة واذا ما كانت هناك ثمة من شروط  اخبرنً القنصل أنَّ عل

بدوره وحسب التعلٌمات الى استمارات خاصة ارفقها بصورتٌن صغٌرتٌن لكً ٌرسلها 
قال إنَّ المسالة . وزارة خارجٌتهم فً هلسنكً حٌث هناك القرار ولٌس فً القنصلٌة 

عبؤت االستمارات وسلمتها مع صورتٌن للقنصل صباح الٌوم التالً . تستغرق شهرا ً كامال 
. صة قال سنكتب لك على عنوان بٌتك حال حصولنا على قرار السلطات الفنلندٌة المخت. 

جاءتنً من القنصل بعد مرور اقل من شهر رسالة ٌبٌن فٌها موافقة حكومته على منحً 
وضعت رسالتهم . زرت القنصلٌة ففوجئت بسٌدة تشغل مكتب القنصل . الفٌزا المطلوبة 

قالت لدٌنا صالحٌة لمنحك فترة شهر واحد . امامها مع وثٌقة السفر االلمانٌة التً بحوزتً 
قلت لها ربما ال ٌكفً هذا الشهر النجاز الغرض من زٌارتً لبلدكم ، لذا .  تقضٌه فً بالدنا



سالتنً عن ماهٌة هذا الغرض فؤفضُت فً شرح تفاصٌل . أقترح منحً ثالثة أشهر
مشروعً للبحث فً مكتباتهم وأسواق ومحالت بٌع الكتب وجمع المصادر والوثائق 

بعض جامعاتهم والتقً ببعض ثم سازور . الخاصة بموضوع العرب وكٌمٌاء الذهب 
شعرت السٌدة بشئ من الحرج والتردد وهً تقول انها . االساتذة فً حقل اختصاصً 

رفعت بالفعل التلفون وتكلمت مع طرف ثان . ستتصل بوزارة خارجٌتهم الستطالع االمر 
د باللغة الفنلندٌة وبعد قلٌل قالت حصلت الموافقة على منحك ثالثة اشهر بدل الشهر الواح

قالت هل معك تذاكر السفر ذهابا وجٌئة ؟ سلمتها نسخة منها وكانت لحسن الحظ . المالوف 
قالت ربما سٌسالك رجال الحدود هل معك ما ٌكفٌك من نقود . معً فً حقٌبتً الٌدوٌة 

ختمت . قلت أجل ، معً كفاٌة من النقود . وربما ٌطلبون منك عرضها امامهم الحصائها 
هكذا تٌسرت االمور الصعبة . تمنت الموفقٌة لً فً سفرتً هذه الفٌزا على جوازي و

بسرعة ومرونة وتفهم عمٌق لحاجات الناس واحترام مشاعرهم والثقة فٌما ٌقولون وٌدعون 
ال مجال للمقارنة بٌن هذا الوضع وحالً فً سفارة الدنمارك فً طرابلس فشتان ما بٌن . 

ً وانا هنا احمل وثٌقة سفر المانٌة ، وثٌقة كنت هناك احمل جواز سفر بلد عرب. الحالٌن 
هل منشؤ الجواز ٌقرر مصٌر االنسان ؟ هل تتقرر قٌمة هذا !! سفر ولٌس جواز سفر 

 االنسان بنوع ما ٌحمل من جواز سفر ؟ 
 

 رحلة السندباد البرمائية
ة مدٌن( الباص )  غادرت الحافلة. كانت السفرة مزٌجا ما بٌن السفر بالحافالت والبواخر 

مٌونٌخ فً الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت الموافق الثالث عشر من شهر شباط 
ومن هناك   Travemuende فوصلنا فً المساء  مٌناء ترافٌمونده االلمانً 1988

 . Malmo اخذتنا باخرة حدٌثة كبٌرة حتى مدٌنة مالمو السوٌدٌة
 

حد ٌ من المسافرٌن خاللها رقصا ً استغرقت السفرة بالباخرة بضعة ساعات فقط لم ٌنم أ
ثم عٌد الحب   Faschingوصخبا ً وموسٌقى وغناًء إذ كانت أٌام أعٌاد االزٌاء المعروفة 

 .الذي ٌصادف الرابع عشر من شهر شباط  Valentines Day (القدٌس فالنتاٌن ) 
 

أخذت مجلسها فً . لم تفارقنً سٌدة جمٌلة ال فً سفرة الحافلة وال على سطح الباخرة أبدا ً 
الحافلة بجانبً ثم اّدعت انها سٌدة فنلندٌة تعمل فً المانٌا وانها ذاهبة الى هناك لزٌارة 

خففت رفقتها وأحادٌثها معً من وطؤة  تعب الطرٌق ولم تتدخل فً شإونً . والدتها 
لطف المرأة وجمالها . الشخصٌة ولم تسال من اكون وما الهدف من زٌارتً لبلدها فنلندا 

روحا ووجها ٌنسٌان الرجل متاعبه وهمومه وٌخففان من وطاة الزمن والشعور بالوحدة 
عاملتها بكل أدب وعفة وقدمت لها بعض ما كان معً من . والفراغ فكنت مسرورا برفقتها 

بل ودعوتها الى مطعم الباخرة لنتناول طعام . حلوى وماكوالت أخرى فكانت تتقبلها شاكرة 
 .ا دعوتً وشاركتنً طعامً العشاء معا فلبت فور

عند وصولنا الى مٌناء مالمو السوٌدي انزلونا من الباخرة ومعنا حافلتنا التً لم نفارقها ولم 
 .تفارقنا طوال الرحلة حتى العاصمة الفنلندٌة هلسنكً 

لفت نظري كثرة الغابات . اخذتنا الحافلة واتجهت بنا صوب العاصمة السوٌدٌة ستوكهولم 
ى طول الطرٌق لكنً شعرت بضٌق حقٌقً من تواضع الشارع الرئٌس الذي والبحٌرات عل



رأٌته ال شَئ . ممر واحد ضٌق ٌكفً بالكاد لمرور سٌارتٌن . سنقطعه حتى العاصمة 
مقارنة ً مع الطرقات والشوارع االلمانٌة المعروفة بسعتها وتعدد ممراتها فً اتجاهٌن 

ركبنا . كٌلومترا بالتمام  650لمو وستوكهولم المسافة بٌن ما. متعاكسٌن منفصلٌن تماما 
. الفنلندي فً سفرة استغرقت لٌلة كاملة ( توركو ) وحافلتنا باخرة اخرى فاخذتنا الى مٌناء 

قضٌت معظم الوقت امتع النفس بمشاهد البحر اللٌلٌة وقطع الثلوج الضخمة تتالصق حٌنا 
ثانٌة عمالقة كانت تتبع باخرتنا لٌس انتبهت ان باخرة . مع بعضها وتنفصل احٌانا ً أخرى 

. بعٌدا عنا متخذة الطرٌق الذي مهدته لها باخرتنا بتحطٌم قطع الجلٌد وفصلها عن بعضها 
كانت الباخرة الثانٌة تتوهج بؤضوٌة ُحمر ٍ  قوٌة شدٌدة السطوع مثبتة على واجهاتها 

ع الجلٌد الذي ٌتكسر أمام راٌتها لوحة رائعة نادرة وسط ظالم البحر الدامس وقط. االمامٌة 
الفنلندٌة فودعتنً السٌدة الفنلندٌة رفٌقة   Turkuوصلنا مدٌنة توركو . وحول باخرتنا 

 .السفرة قائلة انها ستبقى فً هذه المدٌنة لمدة اسبوع او اسبوعٌن 
: ركبنا حافلتنا صباح الٌوم الخامس عشر من شهر شباط متجهٌن صوب هدفً النهائً 

 . Hilsinki العاصمة الفنلندٌة هلسنكً 
 

وصلنا . طرٌق ضٌق جمٌل . كٌلومترا فقط  150المسافة بٌن مدٌنة توركو وهلسنكً 
 فاخذت ابحث 1988هلسنكً الساعة الثانٌة عشرة منتصف نهار الخامس عشر من شباط 

وجدت . عن سكن مناسب فً المنطقة القرٌبة من محطة الحافالت الرئٌسة فً وسط المدٌنة 
دوالرا امرٌكٌا فً الٌوم   80ي مارك فنلندي أ 210:  الفنادق غالٌة جدا فاخترت انسبها 

لٌس الفطور الصباحً بمشكلة بالنسبة . لغرفة بحمام وبقٌة المرافق ولكن بدون وجبة إفطار 
ً عادة ً وألزمان طوٌلة ال اتناول طعاما فً الصباح وال أحسُّ بجوع أو رغبة لً ، ذاك أن
اسم ( ... فٌنالند ) فندق فنلندا : اخترت هذا الفندق بالذات اذ جذبنً اسمه الٌه . فً الطعام 

فوجئت أنً الزبون الوحٌد فً هذا الفندق ففً الشتاء ال تكاد تجد سائحا فً . على مسمى 
مع ذلك كان فً الفندق كثرة من العاملٌن بٌن موظفً . قدرُت وخمنت  هلسنكً او هكذا

استقبال وعامالت تنظٌف دخلت احداهن ٌوما غرفتً دون استئذان وكنت وقتها مستغرقا 
اقرأ فً المجلة ... فً قراءة مجلة نٌوزوٌك االمرٌكٌة االسبوعٌة لمتابعة اخبار العالم 

ة الفودكا التً ابتعتها من مخازن الباخرة التً وأحتسً بٌن آونة واخرى جرعات من زجاج
افتعلت السٌدة جفلة من فوجئ بؤمر غٌر متوقع ثم انسحبت . تبٌع باسعار سٌاحٌة ُمخّفضة 

ٌا !! قالت حسبتك غٌر موجود فً غرفتك : سرٌعا معتذرة وكان عذرها أتعس من فعلها 
وما كان الباب اصال مقفال دخلت علً َّ غرفتً دون ان تطرق الباب ! للغباء او الخبث 

فكٌف اكون خارج غرفتً ؟؟  كانوا جمٌعا فً غاٌة اللطف واالدب ٌجٌبوننً على أٌما 
كنت ضٌفهم الوحٌد العراقً القادم الٌهم فً عز برد الشتاء حامال وثٌقة ... سإال ومسالة 
لم  االكثر غرابة ان ادارة الفندق لحظة وصولً وتسجٌلً حسب االصول. سفر المانٌة 

كما هو العرف الجاري . .. تطلب منً تسدٌد اجور اقامتً التً حددتها لهم باسبوع واحد 
كانت غرفتً واسعة مرٌحة . قالوا تستطٌع التسدٌد متى شئت . فً برٌطانٌا او المانٌا مثال 

ٌُذّكرنً  مزودة بتلفون وجهاز تلفزٌون أعاننً على تحمل الوحدة والبعد وبرد شتائهم الذي 
تمشٌت طوٌال فً شوارع هلسنكً ودخلت الكثٌر من مخازنها وتعرفت . شتاء موسكو ببرد 

. سرٌعا على اهم معالمها وال من غرابة ، فالمدٌنة صغٌرة قٌاسا لباقً عواصم الدنٌا 
اكتشفت على الفور اوجه الشبه الكثٌرة بٌن نساء فنلندا والنساء الروسٌات حتى انً حسبت 



ً فً مركز مدٌنة موسكو وخاصة نساء مدٌنة لٌننغراد نفسً اتمشى فً شارع كورك
 .وغٌرهن من اقصى الشمال 

هل حقا انا فً هلسنكً ؟ كنت احلم أْن أرى هذه المدٌنة منذ عهود الشباب اذ كنت اتابع 
اخبار ما كان ٌعقد فٌها من مإتمرات عالمٌة سٌاسٌة وعلمٌة ومهرجانات رٌاضٌة ثم كنت 

جبت شوارعها فً ٌومً االول فٌها . ءا ً من روسٌا القٌصرٌة أعرف انها كانت ٌوما ً جز
وفً راسً طٌفا شخصٌن عزٌزٌن علً َّ احدهما المرحوم اسامة كاظم حسن الذي اقام 
هناك وتزوج سٌدة فنلندٌة لكنه فارق لالسف الحٌاة اواسط سبعٌنٌات القرن الماضً فً 

السٌد عصام  خصٌصا لٌصطحب زار هلسنكً شقٌقه طبٌب االسنان . حادث سٌارة مإسف 
قالوا . جثمان اخٌه لدفنه تحت تراب وطنه العراق لكن السلطات الفنلندٌة لم تسمح بذلك 

كان اسامة ضابطا فً الجٌش . لعصام ان اخاك مواطن فنلندي وال ٌدفن اال فً بلده 
حٌث اعتقل وسجن ثم أقصً عن  1963العراقً حتى انقالب الثامن من شهر شباط عام 

لوالد اسامة قصة تستحق الذكر النها هً االخرى تمثل بحد ذاتها صفحة من . جٌشال
أُعتِقل . صفحات سفر محنة وماساة العراق والعراقٌٌن زمان فترة حكم حزب البعث للعراق 

وتعرض للتعذٌب واالذالل فً قصر  1970اللواء المتقاعد كاظم حسن الشطري عام 
ت وتدخالت عشائرٌة واخرى مناطقٌة كان البعثً اطلقوا سراحه بعد وساطا. النهاٌة 
نعم ، اطلقوا سراحه ولم ٌقتلوه فً معتقله  لكنهم قرروا . احد اطرافها ( نعٌم حداد ) القٌادي 

التخلص منه بقتله فً الشارع اذ تعرض لحادث دهس بسٌارة مجهولة اثناء محاولة عبوره 
لة ولكن تحطمت عظامه وفارق الحٌاة نجا الرجل من المحاو. شارع الرشٌد فً قلب بغداد 

كان المرحوم . صفحة اخرى حالكة السواد فً تارٌخ حكم حزب البعث . بعد زمن قصٌر 
ابو اسامة قبل احالته على التقاعد احد ضباط العهد الملكً المعروفٌن وخاصة خالل فترة 

محمد نجٌب خدمته العسكرٌة فً اللواء االول فً حامٌة المسٌب سوٌة مع  آمر اللواء 
الربٌعً وآمر احد االفواج عبد الكرٌم قاسم نفسه اذ شدتهم جمٌعا اواصر صداقة شخصٌة 

لذا كرمته ثورة تموز فاعادته الى الخدمة مدٌرا عاما . فضال عن رفقة العسكرٌة والسالح 
اما الطٌف الثانً فانه طٌف صدٌقً وزمٌلً فً كلٌة علوم جامعة . للمزارع الحكومٌة 

كنت اعرف انه دأب على زٌارة هلسنكً فً كل عطلة صٌفٌة . دكتور رٌاض رشٌد بغداد ال
وقٌل فً حٌنه إنَّ له هناك صدٌقة فنلندٌة وربما مصالح تجارٌة من قبٌل محطة بنزٌن 

ربما . فارق اسامة الحٌاة فهل من سبٌل او فرصة للقاء اآلخر ؟ ربما . وبعض المخازن 
ء لٌستقر مع صدٌقته نهائٌا فً هلسنكً وٌنقذ نفسه من أحال رٌاض نفسه على التقاعد وجا

اتفرس فً وجوه المارة لعلً اعثر بٌنهم علٌه . بالوي صدام وحزبه ومن مغامرات صدام 
وأطٌل النظر فً المطاعم الصغٌرة عسى ان اعثر على وجه امراة تدٌر أحدها وتدعونً . 

و من وجهك انك عراقً واكٌد تعرف ٌبد... لدٌنا اكالت عراقٌة ... تفضْل أدخْل : قائلة 
دارت كل هذه الخواطر فً راسً وكنت !! زوجً العراقً الراحل أسامة كاظم حسن 

كان المرحوم وزوجه ٌملكان مطعما . كالواثق أنً ساعثر علٌها او هً التً ستكتشفنً 
ظل . لم أٌؤس ، قلت ساجدها او سالتقً صدٌقً رٌاض غدا او بعد غد . وشركة سٌاحٌة 

 .عدت متعبا الى الفندق ونمت احلم بلقاء . المل قوٌا جدا ا
 
 

 : انقل بعض ما كتبت فً دفتر مذكراتً الصغٌر 



  88.12.8211الثالثاء الموافق 
الناس ودودون مإدبون . مخازن انٌقة ولكن البضائع غالٌة جدا . تمشٌات استكشافٌة طوٌلة 

تكلف ستة ماركات المانٌة اي الغداء دجاج مشوي ، نصف دجاجة . ٌساعدون الغرٌب 
حمام ساخن ثم فنجان قهوة مع بعض . عودة بعد الغداء للفندق . ضعف ثمنها فً المانٌا 

تركت الفندق بعد استراحة غٌر طوٌلة التجول فً شوارع . مشاهدة التلفزٌون. الحلوى 
وجدت اٌن رٌاض ؟ اٌن مطعم السٌدة ؟ دخلت مخزن اطعمة كبٌر ف. المدٌنة على غٌر هدى 

ها انا ثانٌة فً العراق ومع اهلً فً . تمرا عراقٌا مجففا فكانت فرحتً تفوق الوصف 
ما سر وما سحر وما سبب قوة تاثٌر تمور نخٌل العراق على الغرباء من امثالً . العراق 

وممن نالهم الكثٌر من الحٌف والظلم فً وطنهم من قبل بعض بنً جلدتهم ؟ ابتعت كمٌة 
لم أترك !! تمر على امل ان ٌبقى او ان ابقً شٌئا منه أعود به الى المانٌا كبٌرة من هذا ال

 .منه بعد اسبوع اال النوى 
 

 80.12االربعاء 
تمشٌات فً مناطق جدٌدة وفً منطقة . مئوٌة تحت الصفر 8رٌح وبرد ودرجة الحرارة  

. هتمام الغداء كباب مشوي ورز فً مطعم نظٌف صغٌر لم تعرنً صاحبته أي إ. المٌناء 
عدت بعد الغداء للفندق باقصى سرعة . اذا ً هً لٌست زوج المرحوم أسامة كاظم حسن 

سوف لن !! إسهال شدٌد ... ٌسمح بها البرد ومالبسً الثقٌلة المبطنة بفراء صوف الغنم 
كباب شهً جٌد . امر ثانٌة على هذا المطعم الذي ٌقدم الرز الجٌد والكباب المشوي الممتاز

ًَّ ولم تكشف لً عن هوٌتها وعمن تكون فقد ٌلٌه إسها ل حاد ثم ان صاحبته لم تتعرف عل
صرت بعد ذلك أرتاد مطاعَم أَخَر  منها . تكون وقد ال تكون هً السٌدة التً ابحث عنها 

 .الراقً ومنها الشعبً 
 

  81.12.الخميس  
. الفنلندي زرت المتحف الوطنً . مئوٌة تحت الصفر  5ندٌف ثلج مستمر ودرجة الحرارة 

ال ٌعكس الُمتحف تارٌخ هذا البلد ، مظلم . ٌفتح ابوابه الساعة الحادٌة عشرة ُضحى 
كتبت لهم مالحظات فً الدفتر الخاص بتسجٌل مالحظات . ومعروضاته قلٌلة متآكلة 

 .العشاء دجاج مشوي . الزائرٌن عبرت فٌها عن وجهة نظري فٌما راٌت 
 

 82.12الجمعة 
صغٌر ، معظم . زرت متحف مدٌنة هلسنكً . رٌح قوٌة . الصفر  تحت 8درجة الحرارة 

عرض . محتوٌات غرفتٌن رسوم ومعروضات لضباط سوٌدٌٌن . معروضاته لوحات رسم 
 . العشاء فً غرفتً ، دجاج مع قهوة . تمشٌت طوٌال رغم البرد . افالم مع موسٌقى رائعة 

 
  21.12السبت   

ابتعت كمٌة اخرى من . ثلج خفٌف . اسواق لطٌف تمشٌات فً مناطق جدٌدة ودخول مجمع 
 .تمر مجفف راٌته كالتمر العراقً المسمى خستاوي شكال ثم مذاقا 

 
 



 28.12االحد 
امضٌت االمسٌة فً . تحت الصفر  10درجة الحرارة . ثلوج وتمشٍ  ولٌس من جدٌد 

رطبة فً البنتً ق[ بوست كارد ] كتبت . غرفتً فً فندق فنلندا مع عشاء خفٌف وقهوة 
ًَّ عاملة الفندق دونما استئذان ثم . مٌونٌخ  فً هذه االمسٌة وفً هذا الوقت دخلت عل

كنت حسب التعلٌمات !! قالت حسبتك خارج الفندق !! اعتذرْت فخجلُت انا لكنها لم تخجْل 
اترك مفتاح غرفتً اذ اغادر الفندق مع المدٌر المسإول الذي ٌعلقه بدوره فً اللوح الخاص 

. وحٌن اكون فً غرفتً من الطبٌعً ان ٌكون المكان الخاص بمفتاحها خالٌا . اتٌح بالمف
والمنظفات عادة ً ٌؤخذن المفاتٌح من اللوح الخاص  حوالً العاشرة صباح كل ٌوم لتنظٌف 
الغرف ، فكٌف ظنت السٌدة اٌاها انً ما زلت فً المدٌنة خارج غرفتً والوقت مساء ؟ اما 

ان تطرق الباب مستاذنة ً قبل ان تدخل غرفتً التً لم تكن مقفلة كان الواجب ٌقتضٌها 
اساسا ً ؟ هل كانت تروم السبابها الخاصة معرفة ما كنت افعله حٌن اكون وحٌدا فً غرفتً 

 .؟ كرهتها واحتقرتها ولم أعْد أحٌٌها حٌن التقٌها فً ارجاء الفندق 
 

  22.12االثنين 
 .البواخر محاطة بالثلوج . تمشٌت على طول الساحل . ثلوج ثلوج وبرد . تحت الصفر  10

 
  20.12الثالثاء 

  . Ateneumزرت متحف 
فً مدخل المتحف لوحة عمالقة إلمرأة . لوحات قدٌمة من القرن الثامن عشر والتاسع عشر 

ما داللة الجمع ... عارٌة آٌة فً جمال الوجه والجسد تمد ٌدها فً صندوق خشبً عتٌق 
ساحر وصندوق خشب قدٌم ؟ على البحر عصراً حٌث المٌناء والبواخر التً بٌن الجمال ال

 .غدا السفر الى السوٌد . غادرت وتلك التً ستغادر 
 

 /ملخص الزٌارة 
لم ٌشجعنً . لم ازْر جامعة هلسنكً وال اي معهد للكٌمٌاء ، بل لم احاول معرفة العناوٌن 

ابحاث علمٌة وهو الهدف االساس من وضع المدٌنة وال طقسها على البقاء فٌها الجراء 
ذكرتنً . مدٌنة صغٌرة كل ما فٌها غال ونساإها كالروسٌات مكتنزات بالشحم . السفرة 

هلسنكً بكل اوجاع معدتً التً عانٌت منها طوٌال اعوام دراستً فً ستٌنٌات القرن 
. نفس الثلوج ونفس البرد .  1967ـ  1065الماضً فً موسكو وخاصة خالل االعوام 

اذا ً فالتعرف على المدٌنة جٌدا ثم اغادرها الحاول اٌجاد فرصة بحث او عمل فً العاصمة 
 .  السوٌدٌة ستوكهولم أو فً الدنمارك أو فً برٌطانٌا 

 
  20.12االربعاء 

 .المغادرة الى ستوكهولم 
سفرة مرٌحة ، ومن . غادرت هلسنكً الساعة السادسة والربع بالحافلة صوب مدٌنة توركو 

تسوقت من اسواق الباخرة . وركو أخذنا الباخرة العمالقة الى ستوكهولم عاصمة السوٌد ت
 .الحرة 

 



 20.12الخميس 
   Stockholm الوصول صباحا مبكرا الى ستوكهولم

انتظرت . وصلنا العاصمة ستوكهولم الساعة السابعة صباحا وكانت المدٌنة لم تزْل مقفلة 
فتح المكتب ابوابه فً تمام . انا لً فً احد الفنادق بجوار مكتب االستعالمات الحجز مك

سالنً . الساعة التاسعة وكنت اول زبون فً ذلك الصباح ٌطلب استئجار غرفة لمدة اسبوع 
قال ذلك ٌعطٌك تخفٌضا وتذاكر للسفر فً . الموظف هل ادفع االجور مقدما ؟ قلت أجْل 

رات مجانٌة لكافة المتاحف والمعالم كافة وسائط النقل فً ستوكهولم فضال عن الحق فً زٌا
كان الفندق قرٌبا من وسط المدٌنة مطال على البحر من جهة وعلى . السٌاحٌة فً المدٌنة 

. القصور الملكٌة من الجهة االخرى اذ كنت اشرف علٌها من غرفتً فً الطابق السادس 
اي اخدم نفسك ( البوفٌه ) فندق رفٌع المستوى ٌقدم الفطور السخً صباحا على طرٌقة 

 .بنفسك
الغرفة واسعة مع مرافق صحٌة كاملة وتلفون وتلفزٌون ملون كل هذا مقابل خمسٌن دوالرا 

قبل ان استلم مفتاح . امرٌكٌا فً الٌوم فشتان ما بٌن فندق هلسنكً وفنادق ستوكهولم 
كامل غرفتً طلب منً مدٌر الفندق ان امأل استمارة استبٌان خاصة فٌها اسئلة عن االسم ال

وعنوان االقامة الدائمة واسم البلد الذي أتٌُت منه ثم اسم البلد الذي ساقصده بعد مغادرتً 
ٌا . السوٌد ورقم جواز السفر وتارٌخ صدوره والجهة التً اصدرته وتارٌخ نفاد صالحٌته 

لم . اكره من كل قلبً مثل هذه االسئلة ، انها اسئلة شرطة تحقٌق !! تشاءمت !! ساتر 
 ما سر هذا التفاوت بٌن العواصم ؟ . ثل هذا االمر فً هلسنكً ٌحصل م

عدت بعد اقل . تركت حقٌبتً فً غرفتً ورحت اتجول فً مركز المدٌنة وهو منً قرٌب
من ساعتٌن لغرفتً فقد كنت متعبا مع حاجتً الملحة الخذ حمام ساخن وهو شعور وحاجة 

. ماسة احس بهما عادة ً كلما عبرت من بلد الخر وتغٌر تبعا لذلك الناس والطقس والعادات 
ًَّ نمت عمٌقا استعدادا لٌو  . م جدٌد فً عاصمة جدٌدة عل

 
  28.12الجمعة 

 .تجوال عام فً المدٌنة ودراسة خرائطها السٌاحٌة وشبكة خطوط المواصالت فٌها 
 

 20.12السبت 
سالت قبٌل الفطور مدٌر الفندق كٌف السبٌل للعثور على صدٌق اعرف انه غادر العراق 

قال ابحث عن رقم تلفونه مقابل . السوٌد  أوائل  سبعٌنٌات القرن الماضً واقام الجئا فً 
عدت بعد االفطار . اسمه فً كتب التلفونات المتوفرة فً غرفتك حسب الحروف االبجدٌة 

رجعت للمدٌر واخبرته انً لم اجد . لغرفتً القلب الصفحات فلم اعثر على اسم صدٌقً 
سالته عن . الجئا ذلك امر طبٌعً ما دام صاحبك :  اسم صدٌقً فً كتب التلفونات فقال 

اخبرنً . الحل قال هاك استمارة خاصة إمألها القدمها للشرطة وساخبرك بالنتٌجة الحقا 
صباح الٌوم التالً ان الشرطة لٌست مخولة بكشف عنوان او رقم تلفون هذا الشخص النه 

 .تحت حماٌة الدولة 
مبكرا كانه كان واثقا الذي ترك بلده العراق . ( خ.ن) لكم كنت اود لقاء الصدٌق الدكتور 

 . مما سٌإول الٌه امر العراق تحت حكم وتسلط البعث وصدام حسٌن 



لم أَر فً حٌاتً ماسا اكبر وال اروع مما . زرت المدٌنة القدٌمة ومتحف القصر الملكً 
 .راٌت على احد التٌجان الملكٌة 

 
 21.12االحد 

وزرت المتحف   Skansen قضٌت النهار فً المدٌنة السٌاحٌة المسماة سكانسن
فً الطرٌق . ثم المتحف التارٌخً  Nordiska الباٌولوجً ومتحفا آخَر ٌسمى نوردٌسكا

مشكلة ، . سقطت على ثلوج الشارع فالتوت قدمً الٌسرى ولم اصل الفندق اال بشق االنفس 
مشكلة حقٌقٌة ٌواجهها السائح اذا ما حدث له عارض او مكروه غٌر متوقع بعٌدا عن اهله 

اخذت حماما شدٌد السخونة وقمت بتدلٌك القدم المصاب عنٌفا وطوٌال فشعرت . د اقامته وبل
(( ... كمشٌة الَعَرْنجلً )) ال كسور اذا ً فً عظام قدمً لكنً بقٌت ٌومٌن امشً . بالراحة 

ٌَسرًة وأتحامُل وأُحمِّل جسدي فوق ما ٌطٌق من اجل ان اتعرف على  منًة و ٌَ أضلع ُوأتماٌُل 
 .عاصمة جٌدا وان اتمكن من تنفٌذ بعض مشارٌعً فٌها هذه ال

 
  22.12االثنين 

 [[ .زٌادة ٌوم على شهر شباط /  1988السنة كبٌسة فً هذا العام ]] 
 

  Uppsala قضٌت النهار فً مدٌنة أوبساال
جامعة بغداد اتفاقٌة علمٌة تمنح / قررت ان ازور جامعة اوبساال التً تربطها بكلٌة العلوم 

امعة بموجبها اساتذة قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم ُمَنحا الجراء ابحاث علمٌة فً هذه الج
سبق وان رشحت نفسً الحدى هذه . مختبراتها تتراوح آمادها بٌن شهر وعام دراسً كامل 

]] نصحنً أْن أسحب ترشٌحً إذ أفاد أنَّ . ( م.ع.س) المنح لكن رئٌس القسم وكالة 
ذه الزماالت وغٌرها غٌر متوفرة فٌك وأن لٌس ثّمة َ من أمل تضع شروطا ً له[[ الجماعة 
لقد احبط االتحاد الوطنً لطلبة البعث فً الكلٌة !!  والحر تكفٌه االشارة !! أمامك  

وعناصر أمنه ومخابراته هذا المشروع وغٌره قبله وبعده من المشارٌع فسحبت ترشٌحً 
حرمونً  من واحد من ابسط حقوقً .  فً انتظار الفرج فً فرصة اخرى قد تسنح ٌوما ما

اقول بهذه المناسبة لشخص معتوه موسوس غبً وأعمى ومشبوه من أٌتام . االكادٌمٌة 
اقول له واود ...ومن عَبدة النجمة السداسٌة [[ القنادر اإلسرائٌكٌة ]] الفاشً مكارثً وأحد 

رفض أستاذا ً عراقٌا إنَّ جامعة اوبساال ال ولم ولن ت... ان ٌعرف لو ٌستطٌع ان ٌعرف 
 . لم ٌحصل ذلك أبدا ً ... ترشحه كلٌته وجامعة بغداد الجراء أبحاث فٌها 

لم تكن تلك المحاولة االولى وال االخٌرة فً مسلسل التمٌٌز واالجرام بحق العراقٌٌن ، فلقد 
عام وافقت بعد ذلك بعام واحد جامعة بغداد ووزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العراقٌة 

( هالة ) على اٌفادي عاما كامال الجراء ابحاث فً احد حقول الكٌمٌاء فً جامعة  1977
فً المانٌا الدمقراطٌة ٌومذاك لكن امانة سر مجلس قٌادة الثورة لم تسمح لً بالتمتع بهذا 

لديَّ الٌوم  كتاب موافقة وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بتوقٌع الوزٌر !! االٌفاد 
 . تور محمد المشاط آنذاك الدك

كرونا  76دقٌقة مقابل  45ركبت القطار المتجه صوب مدٌنة اوبساال فاستغرقت الرحلة 
فوجئت أن َّ مقاعد عربة القطار محجوزة َسلفاً فكنت كلَّ  مرة اجلس فٌها على . سوٌدٌا 

فً هل انا فً طائرة ام . مقعد ٌاتً شخص وٌطلب منً اخالء المكان النه محجوز له 



قطار ؟ بقٌت واقفا والقطار ٌجري مسرعا الكثر من نصف ساعة حتى شغر مكان فاشار 
طركاعة )) لً احد الراكبٌن ان احد االمكنة اصبح فارغا فُهرعت الٌه وأرحُت جسدي علٌه 

كنت اشعر بالكثٌر من الضٌق والحرج حٌن أُضطر ان أترك المقعد !! (( . على راسً 
غرٌب ال ٌعرف : س مرٌّ كانً لص والجمهور ٌسخر منً الذي شغلت وٌخالجنً إحسا

كانت تلك تجربة ال انساها النها كانت االولى لً مع قطارات !! اصولنا وعاداتنا وتقالٌدنا 
اوربا والتً غدت فٌما بعد شٌئا مالوفا لكنً صرت بعدها اكره السفر بالقطار وافضل السفر 

 .وخٌاري  ولم ٌزل هذا دأبً... بالطائرة او الحافلة 
قابلت . سالت عن اقسام الكٌمٌاء غٌر العضوٌة فدلونً على احدها : فً جامعة أوبساال 

/ رئٌس احد المجامٌع وسالته عن بروفسور اعرفه زار مرةً  قسم الكٌمٌاء فً كلٌة العلوم 
سالته عن امكانٌة االلتحاق بمجموعته للبحث فقال . جامعة بغداد فاخبرنً انه غٌر موجود 

لٌس لدٌنا ما ٌكفً من مال لمواصلة االبحاث التً نرٌد ، نواجه ! حك ان ال تحاول انص
ثم تبّسط الرجل البروفسور فً الحدٌث معً وشرح لً طبٌعة ما . ازمة فً تموٌل االبحاث 

ٌقومون به من ابحاث وقدم لً كتٌبا صغٌرا فٌه عناوٌن االبحاث التً نشرها مع  فرٌق 
 .ودعته شاكرا وعدت للعاصمة بخفً حنٌن . ٌن مجموعته للبحث خالل عام

 
  18.10.8211الثالثاء 

 .مارس اول شهور الربٌع / ها انا الٌوم فً شهر آذار 
  Art National Museumزرت متحف الفن الوطنً 

بالقرب منه متحفان لم أشؤ ان ازورهما فقد انهكتنً زٌارة . متحف هائل وجدٌر بالمشاهدة 
 .بسبب االلم فً قدمً الٌسرى المتحف الكبٌر ثم 

 
  12.10.8211االربعاء 

زرت اربع متاحف اذ شعرت بتحسن ملحوظ فً وضع قدمً بعد نوم عمٌق ثم حمام 
ومتحف / متحف التكنولوجٌا وهو متحف طرٌف : المتاحف هً . صباحً شدٌد السخونة 

ق فً ومتحف االجناس البشرٌة وفٌه جناح خاص مخصص لقبائل الطوار/ االتصاالت 
بعد . ثم متحف مدٌنة ستوكهولم وهو لحسن الحظ قرٌب من الفندق / الناٌجر والجزائر 

الغداء واستراحة قصٌرة فً غرفتً سحت فً المدٌنة ثانٌة ً ثم صعدت بالمصعد الكهربائً 
شربت فنجان قهوة فً مقهى على احد . برج المدٌنة الشاهق المكون من ثالثٌن طابقا 

 .عت من هناك بمرأى منظر المدٌنة الممتدة تحت البرج طوابقه العلٌا وتمت
ستوكهولم كمدٌنة افضل ال رٌب من هلسنكً لكنها كذلك صغٌرة ومتواضعة فً مخازنها 

 .وشوارعها ومبانٌها مقارنة مع لندن ونٌوٌورك ومٌونٌخ على سبٌل المثال 
 


