الفصل السادس من مذكراتي
()3
د .عدنان الظاهر
الخميس 03.03.1988
ُ
غادرت بالحافلة الساعة الحادٌة عشرة صباحا مدٌنة ستوكهولم الى مدٌنة مالمو جنوب
السوٌد (  650كٌلومترا ) ومنها ركبت زورقا بخارٌا صغٌرا الى العاصمة الدنماركٌة
كوبنهاكن  .استغرقت السفرة  45دقٌقة فقط  .جلس بقربً شاب وسٌم طوٌل القامة ٌتكلم
ْ
وطؤت قدمً
العربٌة قال انه فلسطٌنً من جماعة فتح (( قلت فً سري ٌا ساتر !! )) .حٌن
أرض العاصمة كوبنهاكن كانت الساعة حوالً التاسعة مساء  .سالت الشاب الفلسطٌنً هل
ٌعرف المدٌنة جٌدا قال نعم  ،وانه ٌزور خالته التً تقٌم فٌها  .طلبت منه ان ٌدلنً على
فندق فً وسط المدٌنة فاستجاب الشاب مشكورا  .كلفنً الفندق  175كرونا دنماركٌا فً
الٌوم مع فطور غاٌة فً التواضع والبساطة  :قطعة كٌك واحدة مع شاي او قهوة بدون
حدود  :اشرب على قدر ما تشاء بدون حساب  .كان الفندق خالٌا تقرٌبا كما كانت بعض
اجزائه تحت التعمٌر والصباغة  .وكما كان االمر فً ستوكهولم  ،قدمت لً السٌدة مدٌرة
ُ
عبؤت هناك طالبة منً االجابة عن كل ما
الفندق لحظة وصولً استمارة مشابهة لتلك التً
فٌها من اسئلة ومعلوات  .بعد استراحة قصٌرة غادرت الفندق التعرف على المدٌنة التً
اراها كسابقتٌها الول مرة فً حٌاتً (( تذكرت عرقلتهم طلبً زٌارتها حٌن كنت فً لٌبٌا
وها انا فٌها رغم انوفهم !! )) .لم اكد ابتعد عن الفندق اال قلٌال حتى اعترضتنً شابة جمٌلة
فً مقتبل العمر تدعونً لممارسة الجنس معها فً مكان قرٌب اشارت نحوه  .اعتذرت
وواصلت سٌري فالحقتنً بالحاح غرٌب متساءلة ً لماذا ارفض عرضها  .قلت لها ال حاجة
لً بالجنس ثم انً متعب  .لم تكف عنً  ،ظلت تالحقنً وتسال لماذا اشعر بالتعب ؟ من
اٌن جاءتنً هذه البلٌة السوداء ؟ رفعت صوتً قلٌال طالبا منها ان تتركنً وشانً وان
تبحث لها عن زبون غٌري  .تذكرت تلك الساعة حادثا مماثال وقع لً صٌف عام 1983
فً لندن اذ كنت فً طرٌق ضٌق ٌتفرع من شارع اكسفورد مإدٌا الى المدٌنة الصٌنٌة
وكان قصدي ان اتمتع باكلة بط صٌنً مطلً بتوابل واصباغ ذهبٌة اللون مع الرز الحلو .
خالف الفتاة الدنماركٌة  ،لم تلح صاحبتها االنجلٌزٌة كثٌرا  ،اإلنجلٌز قوم مهذبون !!
عدت بعد التجوال العشوائً الى الفندق فكانت مفاجؤة جدٌدة فً انتظاري .وجدت ثالثة
رجال ٌشغلون حجرة االستقبال فً ادارة الفندق  .كانت االستمارة التً عبؤت Boarding
َ
اتٌت من السوٌد وستغادر
 Cardفً ٌد واحد منهم  .بادرنً هذا باالنجلٌزٌة سائال  :هل
الى المانٌا ؟ كنت قد كتبت اجابتً عن هذا السإال فً الكارد الذي ٌحمله فً ٌده فعالم هذا
السإال السخٌف ؟ لم اجبه  ،اخذت مفتاح غرفتً ومضٌت  .نهضت صباح الٌوم التالً
كعادتً مبكرا واتجهت الى حجرة االستقبال قبل ان اتناول الفطور  .وجدت السٌدة المدٌرة
اٌاها وحدها هناك فقلت لها محتجا  :من الذي سمح للرجال الثالثة الذٌن شغلوا مساء امس
مكانك هذا ان ٌطلعوا على تفاصٌل المعلومات التً كتبتها فً بطاقة التسجٌل فً الفندق
وكنت قد سلمتها باالمس لك ؟ ثم قلت مهددا  :ساخبر الشرطة باالمر فورا  .ابتسمت السٌدة

ابتسامة ودودة وقالت ببرود  :ال تخف ْ  ،إنهم هم الشرطة  ...لست بحاجة ان تخبر البولٌس
!! فضحتهم السٌدة وال اعرف لماذا كشفتهم وعرفتنً على حقٌقتهم  .لم ٌمر ٌوم آخر حتى
اكتشفت ان احد هإالء الفرسان الثالثة مصري والثانً من بنغالدٌش اما ثالثهم  ...فٌا
للمصٌبة !! إنه عراقً رأٌته مرة فً طرابلس مع احد وفود المعارضة العراقٌة قال إنَّ
اسمه احمد  ...فهل هذا هو اسمه الصحٌح ام انه اسم حركً ؟؟ لم ٌفارقنً السٌد احمد
وكانت برفقته فتاة جمٌلة طوٌلة القامة وخاصة فً االماسً  .أجدهما حٌثما ولٌ ُ
ّت وجهً
وفً اي مطعم او مقهى جلست  .اقترب منً مرة وانا اشاهد التلفزٌون فً قاعة الفندق
فوجه لً اسئلة بسٌطة من نوع ماذا تفعل فً الدنمارك وفً اي بلد تقٌم وما هو البلد الذي
ستقصد بعد الدنمارك  .كنت شدٌد الحذر منه فاردت تضلٌله بتزوٌده بمعلوات خاطئة ثم
قلت له اظن انً راٌتك ذات ٌوم فً العاصمة اللٌبٌة طرابلس فلم ٌنكر  .سالته بدوري وماذا
تفعل انت فً الدنمارك ؟ قال انه الجئ ولكن فً النروٌج  .سالته عن الفتاة التً ترافقه لٌال
ونهارا قال انها احدى معارفه من النروٌج .
كوبنهاكن  /الجمعة 04.03.1988
مكالمة طوٌلة مع ولدي امثل وابنتً قرطبة وكارد برٌدي لكل منهما  .جوالت فً الشوارع
وبعض المخازن  .البضائع غالٌة الثمن بشكل ال أتوقعه أبدا ً  .تمشٌات طوٌلة لٌال  .جو
صاح ٍ مع رٌح .
السبت 05.03.1988
ُ
كنت صباحا ً فً محطة الزوارق المغادرة إلى مدٌنة مالمو
تمشٌات طوٌلة تحت الثلوج .
السوٌدٌة  .إنه الشوق الدائم للحركة والتغٌٌر والسفر  .أرى نفسً أحد راكبً هذه الزوارق
من باب التم ّنً .
األحد 06.03.1988
زرت ُ مُتحفا ً عظٌما ً فٌه بعض تماثٌل مصر القدٌمة والٌونان والرومان ولوحات زٌتٌة
ومومٌاوات  .إسم المُتحف NY Carlsberg Glyptoters
( مالحظة  :قد ٌكون هناك خطؤ فً كتابة بعض أحرف الكلمة األخٌرة من إسم المُتحف
فمعذرة ).
اإلثنين 07.03.1988
ُ
ُ
وزرت معهد  Orsted INSللكٌمٌاء وقابلت هناك البروفسور
تمشٌت حتى الجامعة
كالوس شٌفر  Claus Schäfferوالبروفسور الشهٌر فً عالم الكٌمٌاء التحلٌلٌة J.
 Bjerrumفوجدته فً سن التقاعد لكنه كان ما زال قوٌا ً نشطا ً ٌمارس البحث العلمً فً
مختبر خاص به وربما ٌشرف على رسائل وأبحاث بعض طلبة الدكتوراه فؤمثاله من كبار
العلماء ال ٌقف العمر حائالً بٌنهم وبٌن مواصلة األبحاث بل وٌُمنحون ألقابا ً تشرٌفٌة من
قبٌل لقب أستاذ متمرس متفرغ للبحث فقط دون ممارسة التدرٌس وإلقاء محاضرات .
عاصرت واحداً شبٌها ً به وبمجمل وضعه األكادٌمً بعد ذلك بثالثة أعوام فً جامعة شفٌلد

البرٌطانٌة  .ناقشت مع األستاذ اآلول إمكانٌة مشاركتً فً إجراء بعض األبحاث معهم فً
القرار النهائً والكلمة الفاصلة كانتا للبروفسور (
مختبراتهم فؤبدى بعض المرونة لكنَّ
َ
بجٌروم ٌ /لفظونها َب ٌْ ُر ْم أو بٌروم ) الذي إعتذر وسحب البساط من تحت َق َدمًْ زمٌله
األصغر سنا ً منه  .قبل أن أشكرهما وأغادر معهدهما دعٌانً لحضور محاضرة ٌلقٌها مساء
ُ
ُ
ووعدت بالحضور .
ُررت بالدعوة
اآلربعاء  ،أي بعد ٌومٌن ،عالم ٌ زائ ٌر قادم ٌ من فنلندا فس
الطرٌف أنً كنت أسمًّ البروفسور المتقاعد ( جٌروم ) فإعترض محتجا ً قائالً لماذا تهمل
حرف الباء من إسمً ؟ قلت له ال ٌجتمع لفظا ً وصوتا ً الحرفان
B
و
J
ضحك البروفسور الوقور ثم قال معك حق  ...إننا هنا نلفظ الحرف
B
وال ٌظهر الحرف اآلخر فً ال ُنطق .
J
وعلٌه فالنطق الصحٌح إلسمً هو (( بٌروم )) ولٌس (( جٌروم )) .
الثالثاء 08.03.1988
ً
ً
زرت مُتحفا ً قرٌبا ً من هذا المعهد  .وجدته مُتحفا كبٌرا فٌه لوحات رسم وبعض التماثٌل
وفٌه لوحات كثٌرة للرسام ماتٌس H. Matisse
اآلربعاء 09.03.1988
زرت صباحا ً المُتحف الوطنً فؤذهلتنً مجامٌع المٌدالٌات والنقود الذهبٌة القدٌمة المرتبة
بعناٌة فائقة تحتل مكانا ً خاصا ً فً أحد أبهاء المتحف محفوظة خلف زجاج خاص متٌن
وتحت حراسة رجال ٌقظٌن ! قرأت فً بعضها أسماء بعض أباطرة الرومان كالقٌصر
ٌولٌوس ومارك أنطونٌو صاحب كلٌوباترا المصرٌة مع صورهم محفورة بدقة وكتابات ال
ُ
وجدت نفسً
أفهم لغتها  .لم أفق ْ من سلطان ما أرى من سحر روما وقدماء الرومان حتى
مشلول الحواس واقفا ً بخشوع المصلٌن أمام قطع نقدٌة أخرى تحمل أسماء بعض خلفاء
بنً أمٌّة فً دمشق من بالد الشام محفورة بخطوط عربٌة بالغة الروعة  .وثمة َ نقود أخرى
تعود لحقب إسالمٌة شتى  .دنا منً إذ رأنً مستغرقا ً فً النظر ومحاولة قراءة ما ُخط َّ
على هذه النقود  ...دنا منً أحد ح ّراس هذا المكان بكل أدب ولطف وق ّدم لً عدسة مكبِّرة
قائالً  :هذه العدسة تساعدك على قراءة ما تود قراءته  ...ثم سؤلنً ما الذي ٌغرٌك فً هذه
النقود التً إستغرقتك بالكامل حتى لكؤنك بوذي ٌقف أمام تمثال بوذا ؟ قلت له أجد فٌها
تؤرٌخً  ...بعض حقب تؤرٌخً مجتمعة ً فً وجهًْ هذه النقود  .أنظرْ ُ ،
قلت له  ،هذا هو
الخلٌفة األموي الشهٌر عبد الملك بن مروان وهذا هو الخلٌفة فالن وهذا وهذا  ...سلمته
عدسته وودت لو أقضً باقً عمري فً هذا المكان .
حل َّ المساء وحان موعد محاضرة األستاذ الفنلندي فقصدت معهد البروفسور (( بٌروم أو
بٌرْ ْم ))  .قدم الضٌف محاضرة طرٌفة ووجهت له بعض األسئلة فؤجاب عنها وأفاض .
ُدعً بعد المحاضرة الحاضرون وأنا أحدهم للمشاركة فً حفل عشاء أُقٌم تكرٌما ً لألستاذ

الزائر  .أجلسنً البروفسور شٌفر بجوار أستاذة كٌمٌاء فً نفس المعهد وهمس فً أذنً
قائالً  :بٌد هذه السٌدة الحل والربط فً المعهد  ،إذا أعجبتها فسوف تمنحك فرصة للعمل
ْ
تكلمت معً طوال
معنا  ...ثم ضغط بكفه على كتفً األٌمن كؤنما أراد القول  :دٌر بالك !!
وقت األمسٌة تقرٌبا ً عن بروفسور برٌطانً سبق وأن إلتقٌته فً جامعة موسكو حٌث قدم
ُ
كنت
محاضرة فً القسم الذي كنت أجري فٌه أبحاثً فً حقل كٌمٌاء التحوالت النووٌة .
أعرف أنَّ للرجل أبحاثا ً كثٌرة منشورة قرٌبة من مجال إختصاصً الدقٌق وإنه معروف فً
عالم كٌمٌاء العناصر المشعّة  .وحٌن فاجؤتها بؤنً أعرف هذا الرجل وقد إلتقٌته ٌوما ً فً
جامعة موسكو إستدارت نحوي بكامل جسدها رافعة ً بكفها كؤس البٌرة ثم دقت بكؤسها
لنشرب نخب البروفسور مادوك Maddok
كؤسً قائلة ً  :إذا ً
َ
 ...بعد أن إمتصت من كؤسها رشفة طوٌلة عمٌقة قالت بشئ من اللإم والخباثة  :إنه أكبر
منك بعشرة أعوام فقط  ...عشرة أعوام فقط !! غدت األمور واضحة ً أمام عٌنًَّ  ...أنً لم
ْ
أحز على إعجاب السٌدة صاحبة الحل والربط  .كانت تراقبنً بدقة ماذا أتناول من طعام أو
ً
قائلة أراك تشرب البٌرة !! قلت لها ال أرى فً ذلك أيَّ ضرر  .قالت
شراب وعلقت مرة
وأراك تؤكل لحم الخنزٌر !! قلت لها حٌن أُضط ُر إلى ذلك  ،وإنكم لم تقدموا لنا فً حفل
معهدكم هذا أٌة لحوم أخرى بدٌلة !! أزعجتنً هذه البروفسورة الفضولٌة السلٌطة اللسان
المكشوفة األغراض والنواٌا والطبٌعة لكنً لم أشعر باألسف ْإذ حضرت المحاضرة وعشاء
األمسٌة .
غال فً مدٌنة كوبنهاكن  .ثم إنً لم أجد فٌها إال
مثل هلسنكً وستوكهولم  ...كل شئ
ٍ
مخزنا ً كبٌراً واحداً شبٌها ً بهذه المخازن المنتشرة بكثرة فً لندن أو المانٌا مثالً  .أبنٌتها
قدٌمة حتى بدت لً وكؤنها مدٌنة بائسة ما خال متاحفها .
الخميس 10.03.1988
مغادرة كوبنهاكن
غادرت الساعة الثالثة بعد الظهر مدٌنة كوبنهاكن  ،عاصمة الدنمارك  ،سالكا ً الطرٌق
البحري المؤلوف متجها ً صوب مدٌنة مالمو السوٌدٌة ألستقل الباخرة المتجهة من هناك نحو
سواحل المانٌا كما ٌقتضً جدول حركة سفر البواخر ( .تجري الرٌاح بما ال تشتهً ال َس َفنُ )
!! وجدت مفاجؤة كبٌرة فً إنتظاري وباقً المغادرٌن معً  .كان الخط البحري المسمى
إختصاراً  T - Tبٌن مالمو ومٌناء ( ترافٌمونده ) األلمانً معطال ً بسبب إضراب عمال
الموانئ  .لذا ركبنا باخرة أخرى كبٌرة أخذتنا ثانٌة ً إلى الدنمارك وأمضٌنا لٌلتنا فً أحد
فنادق مدٌنة  RØDBYHAVENالراقٌة على حساب شركة النقل  .خصصوا حجرة
ً
واسعة جداً بسرٌرٌن وحمام وباقً المرافق الصحٌة  .كان شرٌكً
لكل إثنٌن من المسافرٌن
فً حجرتً شابا ً حٌرنً أمره  ،فقد ظل طوال اللٌل ٌد ّخن وٌقرأ فً كتاب معه وهو فً
فراشه .لم أستطعْ النوم بالطبع  :الدخان ثم الضوء الساطع  .سؤلته ساخراً  :هل أمامك
إمتحان جامعً تإدٌه غداً أو بعد غد ؟ قال كال ثم أطفؤ األنوار وتظاهر بالنوم  .غادرت
سرٌري وقد أط َّل الفجر فؤخذت حماما ً ساخنا ً
ُ
وأعددت نفسً لتناول طعام الفطور .

الجمعة 11.03.1988
غادرنا الساعة السابعة صباحا ً مدٌنة  RØDBYHAVENالدنماركٌة التً أجهل موقعها
على الخارطة  ...غادرناها على ظهر باخرة أخرى غٌر تلك التً أتت بنا إلى هذه المدٌنة
كان هدفها إٌصالنا إلى مٌناء ومدٌنة هامبورغ األلمانٌة  .وصلناها الساعة العاشرة صباحا ً .
ً
ثانٌة إلى مدٌنة
فً محطة حافالت مدٌنة هامبورغ غٌّرت فجؤة ً خط سفري  .فبدل الرجوع
مٌونٌخ قررت السفر إلى لندن إذ رأٌت حافلة ً تتؤهب لمغادرة هامبورغ إلى لندن  .إبتعت ُ
على عجل تذكرة سفر وركبت الحافلة مع باقً الراكبٌن وكان لحسن حظً مقع ٌد واح ٌد هناك
غٌر مشغول .
لم ٌزل َ
وجدتها فرصة سانحة ألتم َّ مشروعً األصل فً اإلطالع على المخطوطات القدٌمة
المتوفرة فً المكتبة البرٌطانٌة التً كانت ُتسمى مكتبة المتحف البرٌطانً قبل تغٌٌر إسمها.
ثم تصوٌر ما ٌمكننً تصوٌره وما تسمح لً به إدارة المكتبة  .كان جُل إهتمامً منصبّا ً
على الفترة الزمنٌة التً سبقت زمن أوائل كٌمٌائًٌ العرب الثالثة  :خالد بن ٌزٌد وجعفر
الصادق وجابر بن حٌان .
تحركت الحافلة بنا العاشرة والنصف صباحا ً متجهة ً نحو لندن مارة ً أوال باألراضً
الهولندٌة ومدائنها الجمٌلة ( غروننغن )  Groningenثم العاصمة أمستردام فالمٌناء
زمن وصولنا روتردام الظال ُم الدامس وبعد توقف قصٌر فٌها
الشهٌر روتردام  .ح َّل
َ
واصلت الحافلة سٌرها بإتجاه األراضً البلجٌكٌة  .ال تفارقنً المفاجآت المضحكة ـ
المزعجة معا ً  ...ففً المٌناء البلجٌكً المعروف ( سٌبروكه )Seebrueke
عرفنا أنَّ الباخرة التً ستقلنا من هذا المٌناء إلى برٌطانٌا ستغٌر خط َّ سٌرها المؤلوف
وستتضاعف المسافة التً ستقطعها وسوف ٌنتهً المطاف بنا لٌس فً المٌناء البرٌطانً
(دوفر) إنما فً مٌناء مدٌنة أخرى تقع على السواحل الشرقٌة للجزٌرة البرٌطانٌة ُتدعى
Felixstowe
فما كان سبب ذلك التغٌٌر المفاجئ ؟ سؤلنا فقالوا إنه بسبب إضراب عمال الخطوط البحرٌة
تعبان منزعجا ً
التً تربط هذه الموانئ ببعضها  .لم أستطع النوم  .قضٌت اللٌلة ٌقظا ً
َ
ُ
أردت أن أنؤى بنفسً عن هذا
والظالم الشدٌد الحِلكة ٌحٌط من جمٌع الجهات بالباخرة .
الجو المتوتر الخانق البائس فسؤلت أحد قبطانات أو قباطنة [ جمع كابتن = قبطان ] الباخرة
عن موضعها فً هذا البحر الغرٌب الغارق بالسواد ال من ضوء ٌسطع وال من نجم ٌبرق
وال من بواخر أخرى تمخر عُباب هذا الٌم الغامض  .أخذنً نحو خارطة كبٌرة جداً تغطً
أحد جدران كابٌنة قٌادة الباخرة ثم تناول عصا ً طوٌلة وضع نهاٌتها على نقطة على
الخارطة تقع فً عرض البحر وقال  :هنا أنت وأنا والباخرة ! ماذا تعنً هنا ؟ ال شئ  ،ال
شئ البتة  .ظالم فً ظالم والنقطة إٌاها وجدتها تتوسط المسافة بٌن سواحل برٌطانٌا
الشرقٌة وسواحل بعض جُزر الدنمارك  .تغٌٌر كبٌر وجوهري على خط السٌر المؤلوف .
السبت 12.03.1988
أرض برٌطانٌة بعٌدة عن مٌناء دوفر
رست سفٌنتنا فً الصباح الباكر من هذا الٌوم على
ٍ
ُ
وقفت مع باقً المسافرٌن فً خط
وبرِّ لندن  .وها أنا وجها ً لوجه أمام أكثر من مفاجؤة .

طوٌل فً القسم المخصص فً المٌناء لتفتٌش الحقائب والسماح لهم بدخول األراضً
البرٌطانٌة وإسم هذا القسم كما ٌعرف الجمٌعCustoms Office
جاء دوري فوجدت أمامً تلك الفتاة الطوٌلة الجمٌلة التً كانت كظلً ال تفارقنً فً مدٌنة
كوبنهاكن ومعها صدٌقها العراقً الذي ٌ ّدعً أنَّ إسمه أحمد ! شارك هذه الفتاة فً تفتٌش
محتوٌات حقٌبتً المتواضعة شخص آخر قصٌر القامة وتصرفا برعونة وسوء أدب بل
وحتى بإستفزاز  .حصل كل ذلك أمام أنظار ضابط الجوازات البرٌطانً المإدب والحازم
ُ
إحتججت بقوة
معا ً  .لقد ص ّدهما مرة ً بتؤنٌب حٌن أبدٌا بعض المالحظات السخٌفة  .وحٌن
ضد سوء تصرف الفتاة دافع الضابط اإلنجلٌزي عنها قائالً إنها أحد ضباط شعبة المكوس
والحدود فً المٌناء ! قلت له إنها لٌست ضابط حدود وال ضابطة مكوس بل إنها بهلوان
ُ
أضفت إنها كانت تترصد خطواتً وتراقبنً فً كوبنهاكن برفقة شاب عراقً
سٌرك  ...ثم
ْ
تركت المكان على الفور وغابت !! كانت اللعٌنة قد وجدت أثناء
آخر وإنها جاسوس !!
تفتٌشها لحقٌبتً جواز سفري العراقً القدٌم المنتهً الصالحٌة منذ شهر كانون األول عام
 1979حٌث رفض حكام بغداد وسفارتهم فً العاصمة اللٌبٌة طرابلس تمدٌد صالحٌته
ُ
قلبت الدنٌا حٌنذاك على رأس صدام حسٌن ونظام حكمه
وأبقونً بدون جواز سفر  ...وقد
ولكن بدون نتٌجة تذكر  .سؤلنً ضابط الجوازات عن سبب إصطحابً للجواز العراقً
معً ؟ قلت له إنً أعتز به غاٌة اإلعتزاز وإنً أحمله معً حٌثما ذهبت رمزاً وتذكاراً
لوطن حرمنً منه حكام بغداد .ثم إنه وثٌقة قوٌة جداً تثبت عراقٌتً  .ظن الرجل أنَّ الجواز
صالح وذ و فاعلٌة فظل ٌقلب أوراقه بدقة وٌقلب النظر فٌما فٌه من أختام وتؤشٌرات دخول
بعض البلدان وتوارٌخها وٌسؤلنً ما هذا وما معنى ذاك وأنفق فً هذا األمر وقتا ً طوٌالً
َ
جوازي سفر إثنٌن ال
حتى إنتبهت إلى أنَّ الرج َل واقع ٌ فً وهم كبٌر ٌحسب فٌه أنً أحمل
ُ
تهاوٌت من شدة اإلعٌاء على كرسً مجاور وقلت له  :أنظر هذا التؤرٌخ
جوازاً واحداً .
رجاء  ...إنه تؤرٌخ إنتهاء صالحٌة هذا الجواز  ...إنه شهر كانون األول عام
َ
بهت الرجل وذهل ! أراح نفسه على ظهٌرة كرسٌٌه
 1979ونحن الٌوم فً عام . 1988
ثم قال ولِ َم ل ْم تقل ذلك قبالً ومنذ البداٌة ؟ قلت له حسبتك قد إنتبهت إلى ذلك وكنت تدقق
النظر فً كل صغٌرة وكبٌرة فً أوراقه  .هنا فتحت له صفحة جدٌدة للمزٌد من األسئلة من
قبٌل ما سبب إمتناع حكومة العراق عن تمدٌد جواز سفرك وأسئلة آخرى كثٌرة بعضها
غٌر مرٌح والبعض اآلخر ٌنكؤ الكثٌر من الجراح التً إندملت أو أوشكت  .كنت أجٌبه عن
أسئلته بإقتضاب شدٌد ألننً كنت فً غاٌة التعب مُنهكا ً لم أن ْم اللٌلة الفائتة ثم إزعاجات
ضابطة المكوس طوٌلة القامة واللسان إٌاها  .قبل أن ٌسلمنً الجواز النافق والذي أسمٌته
فٌما بعد [[ حذاء أبً القاسم الطنبوري ]]  ...سؤلنً ما سبب زٌارتً لبرٌطانٌا وكم من
الزمن سؤبقى فٌها وهل معً ما ٌكفً من نقود ؟ أجبته عن كامل أسئلته فقال سؤعطٌك شهراً
وسارع فً وضع ختم التؤشٌرة فً وثٌقة سفري األلمانٌة  .إعترضت طالبا ً أكثر من شهر
قال بوسعك تمدٌد اإلقامة فً لندن لشهرٌن آخرٌن  .نادى على سائق سٌارة تاكسً كان
واقفا ً قرٌبا ً من مركز الحدود وطلب منه أن ٌؤخذنً إلى محطة للقطار فً مدٌنة أخرى
قرٌبة من هذا المركز ُتدعى Ipswich .
سؤلته وقد تسبب فً تؤخٌري قرابة الساعتٌن من سٌدفع األجور؟ قال بحزم  :أنت !!

ُ
ُ
وأقمت فً أحد الفنادق القرٌبة من محطة فكتورٌا للقاطرات
وصلت لندن بعد الظهر
والحافالت  .تركت حقٌبتً فً غرفتً قاصداً
أماكن أخرى فً مدٌنة لندن تقع على شوارع
َ
ُ
إعتدت فً السنٌن الخالٌات أن أقضً أوقاتا ً طوٌلة فً
تتفرع من شارع أكسفورد حٌث
بعض حانات البٌرة  Pubsمع بعض معارفً من اإلنجلٌز  .دخلت أحد هذه البارات
المتمٌز بجوّ ه اإلجتماعً الدافئ والعالقات الحمٌمة بٌن مرتادٌه والعامالت فٌه والغارق
ُ
ُ
كنت قد تعرفت علٌها فً هذا المكان فً سالف
فلمحت سٌدة
بدخان السجائر ورائحة البٌرة
ْ
كبرت المرأة كثٌراً وبانت على قسمات وجهها متاعب الحٌاة ووطؤة الزمن  ...إنها
الزمان .
اآلٌرلندٌة جوٌسJoyce
ْ
إبتسمت ْإذ لمحتنً بود وطلبت منً أن أشاركهم الطاولة الكبٌرة التً تحلّقت وصدٌقاتها
...
حولها  .قالت هل تشرب بٌرة آٌرلندٌة سوداء ؟ قلت بل أفضِّل سواها علٌها  ...إنما أشرب
( الكر) قوي. Lager
ك منذ فترة طوٌلة  .قلت نعم ،
قالت جرّبْ السوداء  .قلت سؤجربها آخر اللٌل ! قالت لم أر َ
ُ
كنت أزو ُر
إلتقٌنا هنا صٌف عام  1982وصٌف عام  1983وخرٌف عام  1986حٌن
ومدن برٌطانٌة أخرى غٌرها لقضاء بعض الحاجات أو لزٌارة أصدقاء أو للسٌاحة أو
لندن
َ
للمساهمة فً بعض المإتمرات العلمٌة قادما ً إلٌها من طرابلس فً لٌبٌا  .قالت واآلن ؟ أنا
اآلن أقٌم وعائلتً فً ألمانٌا  .قالت كم ستبقى فً لندن هذه المرة ؟ قلت لها ال أدري .
سؤغادر لندن حالما أنتهً من إجراء بعض األبحاث فً المكتبة البرٌطانٌة  .دارت الكإوس
ودار معها رأسً وإرتفع دخان السجائر الكثٌف وظلت تدور الكإوس دون توقف حتى دق َّ
جرس اإلعالن عن طلب الكؤس قبل األخٌر كما هً العادة فً بارات اإلنجلٌز  .ثم تاله بعد
ُ
صوت الجرس الثانً واألخٌر الذي ٌُنذرالزبائن فً أن ٌطلبوا الكؤس األخٌر قبل غلق
قلٌل
البار .
ُ
غادرت البار مع َمن غادر من روّ اده الذٌن تربطهم عالقات ود
فً الحادٌة عشرة مسا ًء
وصداقات متٌنة .
London
األحد 13.03.1988
ُ
خابرت ثم زرت الصدٌق ص  .س  .ص  .وعائلته فً سكنهم الجدٌد وتناولنا طعام الغداء
الجٌد اإلعداد  .بقٌت فً ضٌافتهم حتى الساعة الخامسة عصراً  .تمشٌت فً شوارع لندن
طوٌالً فقد كان الجو ودوداً غٌر بارد .
لندن  /فً المُتحف البرٌطانً
اإلثنين 14.03.1988
ُ
ُ
ُ
واجهت مفاجؤة أخرى ال
فتوقفت إذ ْ
توجهت فً الصباح الباكر نحو المُتحف البرٌطانً
تخلو من طرافة  .ماذا رأٌت فً مُدخل المُتحف ؟ رأٌت الفتاة الطوٌلة القامة واللسان [
ُ
ضابطة المكوس ومفردها َم ْكس ! ] بصحبة فتاتٌن أخرٌٌن وما أنْ
إقتربت من الجمٌع حتى
أحاطت بً هاتان الفتاتان من كال جانبًَّ لِصق ذراعًَّ بٌنما شرعت صاحبتنا ـ الثالثة ـ فً

ُ
تظاهرت أنً ال أعرف
إلتقاط صورة لنا ثالثتنا وسط ضحك وبهجة وسرور مفتعلة .
صاحبة الكامٌرا وكؤنً لم أرها ال فً الدنمارك وال أهنتها فً نقطة الحدود البرٌطانٌة .
ُ
ُ
إستنكرت ما فعلن بً وقلت  :ماذا فعلتنَّ بً
ضحكت معهنَّ علٌهنَّ وجارٌتهنَّ فً عبثهنَّ ثم
ٌا فتٌات ؟ ستحتج زوجً علٌكن َّ وستغضب منً لو رأت هذه الصورة التً إلتقطتم عنو ًة
وبدون رغبة منً وال إستئذان من طرفكم  .تضاحكنَّ ثم سارعن إلى مغادرة المكان .
دخلت المتحف البرٌطانً الذي ٌختصرون إسمه بحرفً الباء والمٌم B.M.
وسؤلت أحد مسإولٌه عن قسم المخطوطات الشرقٌة القدٌمة فقال إنها تشغل مكانا ً آخر فً
بناٌة أخرى لٌست ببعٌدة عن المتحف تقع على شارع إسمه  Store Streetوإنَّ المكتبة
بكافة محتوٌاتها قد إستقلت عن المتحف البرٌطانً لتؤخذ اإلسم. The British Library
تركت المُتحف البرٌطانً وتوجهت نحو المكتبة  .ع ّرفت نفسً على بعض موظفٌها وبٌنت
له القصد من زٌارتً فؤفاد أنَّ دخو َل القسم الخاص بالمخطوطات القدٌمة واإلطالع علٌها أو
تصوٌرها أو إستعارتها ٌتطلب موافقة خاصة وإستصدار هوٌة خاصة تسمح بدخول القسم
ثم اإلفادة مما موجود فٌه  .أعطانً الموظف المسإول إستمارة لجمع المعلومات عنً طالبا ً
تعبئتها لغرض تزوٌدي بالهوٌة المطلوبة  .رأٌت فً أحد حقول اإلستمارة حقالً ٌشترط فٌه
توثٌق هوٌتً وشخصٌتً من قبل إثنٌن من البرٌطانٌٌن أو غٌرهم من المقٌمٌن بشكل دائم
فً برٌطانٌا وأن علٌهما تثبٌت إسمٌهما الكاملٌن كما هما فً جوازات سفرهما وعناوٌن
سكناهما فً برٌطانٌا وطبٌعة عملهما ثم  ،ماذا ٌعرفان عنً وهل هما مستعدان لتزكٌتً .
تطلب المكتبة إذا ً تزكٌة شخصٌن لمن ٌروم دخول قسم المخطوطات وقراءة ما فٌه  .لم
ٌكنْ لً فً لندن وقتذاك إال القلٌل من األصدقاء وبضعة معارف ال أكثر  .الطلب إذاً شبه
تعجٌزي فهل أُعٌد النظر فً كامل مشروعً وأتركه ظهرٌا ؟ قلت كال  ،وصلت لندن وفً
فألمض ِ فٌه
رأسً صورة مشروع كبٌر أنفقت علٌه وفً سبٌله الكثٌر وتحملت ما تحملت
ِ
حتى نهاٌته  .أخذت اإلستمارة إٌاها وتركت المكتبة قاصداً مكتب الصدٌق الذي كنت
باألمس فً ضٌافته وعائلته  .عرضت علٌه األمر وأنا فً حرج كبٌر وإستشرته وسؤلته هل
ٌزكٌنً حسب شروط المكتبة البرٌطانٌة وهل هناك شخص آخر غٌره مستعد ألن ٌساهم فً
تزكٌتً ؟ تردد الصدٌق قلٌالً ثم قال إنً سؤزكٌك وسؤكلف أحد أصدقائً أن ٌقو َم بتزكٌتك .
أترك اإلستمارة معً وتعال غداً فً مثل هذا الوقت .
الثالثاء 15.03.1988
ُ
فوجدت اإلستمارة معبؤ ًة جاهز ًة حسب األصول  .ال
زرته فً الٌوم التالً حسب الموعد
ُ
ٌكفً فً مثل هذه المناسبات قول كلمة (( شكراً ٌا صدٌق )) ولكن  ،كٌف أجازٌه ومتى
أرد له الجمٌل وهل سٌحتاجنً ٌوما ً فً موقف مماثل أو شبٌه أو أصغر أو أكبر ؟ إفترقنا
وال أعرف الٌوم أٌن هذا الصدٌق وما ح َّل به بعد كل هذه التطورات والتغٌٌرات .
األربعاء 16.03.1988
فً المكتبة البرٌطانٌة  /قسم المخطوطات القدٌمة .

ّ
ُ
زلت محتفظا ً بها ) فطلبت على الفور
نظم بسرعة لً رئٌس القسم الهوٌة الخاصة ( ما
كتاب { الجفر } المنسوب لجعفر الصادق  .كانت معً قائمة طوٌلة بؤرقام ورموز وأسماء
المخطوطات القدٌمة التً ٌعنٌنً شؤنها والتً تناولت أو أشارت إلى موضوع الكٌمٌاء
ُ
ففوجئت  ...وجدته ٌتكون من بضعة صفحات ال
القدٌمة وكٌمٌاء العرب  .أتانً كتاب الجفر
غٌر !! كنت أعوّ ل كثٌراً علٌه فصُعقت وقد رأٌته على ما هو فٌه  .لم أجد فٌه شٌئا ً ذا عالقة
بالكٌمٌاء  .مع ذلك طلبت إستنساخه فقال المسإولون إنَّ إستنساخ هذه الورٌقات ٌتطلب
موافقة خاصة قد تستغرق أسبوعٌن فً أقل تقدٌر !! قلت لهم إنً قادم من ألمانٌا ولست
مقٌما ً فً بلدكم  .قالوا أتركْ معنا عنوانك البرٌدي فً ألمانٌا لكً نخبرك بحصول الموافقة
َ
فإنْ
رغبت فً مواصلة مشروعك أرس ْل لنا أجور اإلستنساخ والبرٌد  .قلت حسنا ً  ،موافق .
تجولت بعد ذلك فً قسم المخطوطات وتطلعت على المعروض منها على الرفوف فلم أجد
بُغٌتً  .تركت المكتبة وتمشٌت من هناك حتى مُتحف فكتورٌا وألبرت  ...مسافة طوٌلة
لكنً أحب التمشً .
الخميس 17.03.1988
تمشٌات طوٌلة فً منطقة Nottingham Palace
ُ
قضٌت المساء حٌث مقهى المعارف واألصدقاء القدامى وكان العشاء فً مطعم تركً
ثم
مجاور مختص بتقدٌم المشوٌات وال سٌما الكباب  .البارات مزدحمة بشكل غٌر عادي .
ُ
عدت إلى فندقً مشٌا ً خالل شارع شارع ( بٌكر ) Baker .
غداً أغادر عائداً إلى ألمانٌا .
لندن
الجمعة 18.03.1988
في مطار هيثرو
ُ
تركت معطفً وصندو َقً شاي ثقٌل تبٌعه مخازن بعٌنها فً برٌطانٌا  .تركتها فً مكانً
ورجوت جارتً أن ( تحط َّ ) عٌنها على ما تركت قرٌبا ً منها رٌثما أتناول كؤس شاي مع
ُ
ُ
وشربت إلى مكانً فلم أجد الحاجٌات التً
أكلت
قطعة كٌك كفطور مختصر  .رجعت وقد
تركت تحت رعاٌة السٌدة جارتً  .لم تتركنً وحٌرتً فبادرتنً بالقول  :جاءت شرطة
ُ
َ
ُرعت أسؤل عن مكان شرطة المطار  .وجدته ،
تركت معً  .ه
المطار وأخذت ما كنت َ قد
سؤلتهم عمّا أخذوا فقالوا وماذا تركت َ من حاجٌات ولماذا تركتها وهذا األمر ممنوع ؟
أجبتهم قد تركت معطفً وأكٌاس شاي ثقٌل ال ٌباع إال فً المخزن الفالنً تحت رعاٌة
ُ
وإنصرفت لفترة قصٌرة رٌثما أتناول فطوراً خفٌفا ً وهذا كل ما فً األمر.
جارتً اإلنجلٌزٌة
أخرجوا لً ما أخذوا وقالوا بؤدب ال تكررْ هذا األمر  ،إنه ممنوع  ...ال تترك حاجٌاتك
وحدها أبداً  .شكرتهم وتركتهم  .لم ْ
تكد أن تتم فرحتً بتجاوز هذه األزمة غٌر المتوقعة
حتى دنا منً رجل باكستانً أو من بنغالدٌش حامالً حقٌبة ٌدوٌة كبٌرة طالبا ً منً إدخالها
معً ضمن حقائبً إلى الطائرة مدعٌا ً تجاوز ما ٌحمل من متاع للوزن األعلى المسموح به
ُ
إعتذرت فوراً فسؤل لماذا وأنا أخوك أو كؤخٌك ؟ قلت له ال أنت أخً وال أنا أخوك  .ظ َّل
!!

ٌتوسل وٌلح حتى إنتهرته قائالً  :أنظر ٌا رجل  :ربما فً حقٌبتك هذه متفجرات أو مخدرات
أنت تتحمل مسإولٌتها ال سواك  ...ال أنا وال غٌري .ظ َّل ٌرطن بلغته بعد أن تركته
ُ
ومضٌت .
ْ
غادرت الطائرةُ
مطار هٌثرو فً الساعة الثالثة وخمس ٍ وثالثٌن دقٌقة بعد الظهر فوصلنا
َ
مطار ( رٌم ) فً ضواحً مدٌنة مٌونٌخ بعد ساعة .
في ميونيخ
ُ
ُ
عدت إلى مدٌنة مٌونٌخ محاوالت إٌجاد عمل مناسب فراسلت العدٌد من
إستؤنفت وقد
الشركات المنتجة لألدوٌة أو الكٌماوٌات وغٌرها من الشركات المعروفة لكنها جمٌعها ر ّدت
معتذرة ً  .لم أٌؤس  ،واصلت مراسالتً داخل وخارج المانٌا إلى معاهد علمٌة متخصصة
وجامعات ومنظمات عالمٌة تابعة لهٌئة األمم المتحدة أو بعض فروعها التً تمارس مهمات
إنسانٌة شتى فً إفرٌقٌا أو أمرٌكا الالتٌنٌة فلم أحصل على عرض للعمل وكانت العقبة
الكإود أمامً هً نوع وثٌقة السفر التً أحمل بالدرجة األولى  ،وإعتذار معظم هذه الجهات
واألطراف بعدم توفر التخصٌصات المالٌة الالزمة  .بالتوازي مع هذه المحاوالت كنت
أقضً الكثٌر من وقتً فً مكتبتٌن إحداهما قرٌبة من بٌتً تقع فً منطقة ( هاراس )
ُ
كنت فً األولى منصرفا ً لقراءة كتاب الفٌلسوف
واألخرى بعٌدة تقع فً منطقة ( شفابنك ) .
األلمانً ( هٌكل )  Hegelفً عشرٌن مجلداً ٌبحث فٌها عن الفن  .لم أقرأ جمٌع هذه
ُ
قرأت أجزا ًء منها خاصة ولغة هذا الفٌلسوف صعبة  .أما فً المكتبة الضخمة
المجلدات إنما
ُ
واظبت على طل ب المزٌد من المصادر التً تبحث فً موضوعات الكٌمٌاء
األخرى فلقد
قبل اإلسالم وفً قرنٌه األول والثانً  .كما إطلعت على كتاب طرٌف جدٌد علًَّ حول (
جابر بن حٌان ) من تؤلٌف الدكتور زكً نجٌب محمود  ،وعلى كتاب لجابر نفسه ٌحمل
عنوان ( اآلثار الباقٌة من القرون الخالٌة ) فضالً عن كتاب باأللمانٌة لمإلفه ( كراوس )
. P. Kraus
ُ
إستؤنفت رٌاضة ركوب الدراجة الهوائٌة والمضً
مع حلول موسم الربٌع ثم أشهر الصٌف
بها لمسافات طوٌلة أقطع فٌها قرابة الخمسٌن كٌلومتراً ذهابا ً إلى البحٌرة الشهٌرة المسماة
Starnbergersee
وإٌابا ً منها إلى مدٌنة مٌونٌخ  .بفضل الدراجة الهوائٌة وسٌطرتً على ما أتناول من أطعمة
تحسنت صحتً وإنخفضت مستوٌات الس ّكر فً الدم  .هذا فضالً عن تمشٌاتً الطوٌلة فً
المدٌنة نفسها أو فً متنزهاتها الكبٌرة كالحدٌقة اإلنجلٌزٌة أو بإزاء إحدى ضفتً نهر (
إٌزار ) الذي ٌشق مدٌنة مٌونٌخ إلى نصفٌن  .ما كنت الوحٌد فً عائلتً الذي أفاد من
شهور الربٌع وأوائل أشهرالصٌف  ،فلقد ساهم ولدي أمثل وشقٌقته قرطبة فً سفرات
مدرسٌة متعددة منها إلى برلٌن وأخرى إلى بارٌس وثالثة إلى بعض
مدن المصحات والمٌاه المعدنٌة  ...بل وقام أمثل بسفرة مع مجموعة من أصدقائه على
ا لدراجات الهوائٌة إلى مدٌنة سالسبورك النمساوٌة حاملٌن معهم الخٌمات ومعدات طهو
الطعام  .وفً بعض منعطفات الطرق جهزوا طعامهم وإصطادوا السمك من البحٌرات وهً
فً طرٌقهم كثٌرة ثم ناموا لٌالً تحت ما حملوا معهم من خٌمات  .مغامرة ال ٌجرإ على
القٌام بها

إال أش ّداء الرجال  ...وما كان ولدي أمثل وصحبه إال فتٌانا ً فً أو حتى دون السادسة
عشرة .
لكثرة مراسالتً للحصول على عمل مناسب ولكثرة ما وصلنً من ردود إعتذار شرعت
فً مراسلة بعض الجامعات واألساتذة فً برٌطانٌا وكندا عارضا ً إستعدادي إلجراء أبحاث
علمٌة فً مجاالت الكٌمٌاء غٌر العضوٌة على أمل أنً وقد أصبحت هناك ـ ربما ـ
سؤحصل على عمل جانبً داخل أو خارج الجامعة ٌمكننً من مواصلة البحث والبقاء هناك
فضال ً عما سٌصلنً من مساعدات من أحد أشقائً فً بغداد  .جاءنً عرضان فً وقت
واحد أحدهما من بروفسور فً جامعة سوانزي واآلخر من بروفسور فً جامعة كاردف
البرٌطانٌتٌن  .أعربت لهما عن موافقتً وأعددت نفسً للرحٌل وخوض مغامرة جدٌدة علًَّ
كل الج ّدة .

