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(( ذكرى وتأريخ ))

شهراف ونصف
 16نيساف ػ  33حزيراف 1978

عدنان الظاهر
مت نقلي إىل دائرة مل أجد فيها مكاناً أجلس فيو وال مكتباً جاىزاً ؼبوظف جديد وبمل عنوا َف
( كيمياوي أقدـ ) .مل أكن وحدي يف ىذه احملنة .كاف معي أصدقاء وزمالء التدريس يف
كلية العلوـ الدكتور ( عامل عبد اعببار نوفاف التكرييت ) والسيدة الدكتورة
ِ
اؼبرغوب فيهم .ال الوسط
القرغويل ) .وجدنا أنفسنا ثالثتنا أشخاصاً كالغرباء غَت
( كريبة َ
وسطنا الذي أعددنا حياتنا لو ونشأنا وتربينا فيو تدريساً وحبثاً .ال الوجوه ىي الوجوه اليت
إعتدنا أف نراىا كل يوـ يف أروقة قسم الكيمياء وكلية العلوـ .نعم ،مل ِ
يعتد علينا أح ٌد ومل
نسمع من ٍ
أحد كالماً جارحاً أو بذيئاً أو غَت الئق .كاف صغار اؼبوظفُت واؼبوظفات بشكل
هرعوف لتنفيذ وتلبية ما نطلب من مسائل روتينية زبص
خاص شديدي التعاطف معنا يُ َ
كنت
وظائفنا اعبديدة .كانت قلوهبم وقلوهبن معنا ولكن…!!! ال أنسى موقفاً إنسانياً ما ُ
أتوقعو أبداً .من خالؿ اآلنسة ( ليلى ) اؼبوظفة يف اؼبؤسسة ،وكريبة طيّار القصر اؼبلكي

اغبلي األصل ،أرادت فئة من موظفات احملاسبة والكتابة على اآللة
اؼبعروؼ ( حفظي عزيز ) ِّ
الطابعة رؤييت ،ؾبرد رؤية .قادتٍت ليلى األنيقة والشجاعة وقدمتٍت إىل ىؤالء النسوة قائلةً ((
ىذا ىو عدناف ،دكتور عدناف الظاىر )) .حييتهن حبرارة وكادت أف تتساقط الدموع من
كنت
عيٍت .ما زاؿ يف العراؽ ّخَتات وأخيار .كن يسمعن عٍت من ذويهن أو يتابعن ما ُ
أكتب على صفحات جريدة ( طريق الشعب ) من مقاالت وتعليقات وسواىا .كما ال
أنسى تعليق مدير اغبسابات يف اؼبؤسسة حُت راجعتو ألمر يتعلق براتيب الشهري .قاؿ ىذا
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الرجل الشريف والنادر وباغبرؼ الواحد وىو يعلم خلفية ودواعي وجودي وزميلي يف مؤسستو
( يقولوف يف العراؽ جبهة وطنية ! أين ىذه اعببهة إذاً ؟ ) .أبلغ تعليق ظبعتو من شخص
اؼبستبعثُت إغراءً أو إكراىاً .كاف الرجل على حق
كنت أظنو ؿبسوباً عليهم ،على البعثيُت أو
ُ
َ
يف سؤالو الساخر ،إذ نفذ صداـ حسُت يف ىذا الشهر بالذات ( آيار  ) 1978أحكاـ
اإلعداـ حبق أكثر من ثالثُت شاباً شيوعياً أو ؿبسوبُت على اغبزب الشيوعي [[ اغبليف !!
]] فبن أمضوا سنوات اػبدمة العسكرية اإللزامية حسب إحدى فقرات القانوف رقم ( 83
على ما أحسب ) .نعم ،ما كاف أغلبهم يوـ صدور ىذا القانوف يف اػبدمة العسكرية
الفعلية ،لكن { صداـ حسُت } أصر على أف يأخذ ىذا القانوف أثراً راجعاً فشمل من أهنى
ىذه اػبدمة ومضى لشؤونو اؼبدنية .كاف أغلب ىؤالء الفتياف من خرهبي اعبامعات العراقية.
أكمل صداـ عرسو الدامي ػ الذي بدأه بأساتذة اعبامعات ػ فاحتفل ثانيةً دبناسبة مولده
اؼبشبوه بسفك ٍ
دماء طاىرةٍ لشباب عراقيُت مل يقًتفوا ذنباً سوى أهنم كانوا وبملوف أراءً أو
ٍ
ٍ
قناعات مغايرة لتلك اليت يدين هبا حزب البعث اغباكم .أذكر أف قيادة اغبزب
معتقدات أو
الشيوعي كانت قد كلّفت الوزير السيد عامر عبد اهلل أف يقابل على ٍ
عجل رئيس اعبمهورية
وبوؿ ىو بنفسو دوف
يومذاؾ أضبد حسن البكر .قابلو فأعطاه البكر " عهداً قاطعاً " أف َ
تنفيذ القرار .نفذ صداـ قراره يف اليوـ التايل ُفرفِعت الرايات السود على واجهات دور ذوي
ىؤالء الشباب ويف بعض مدف وقصبات العراؽ اغبزين واؼببُتلى .وطن اعببهة الوطنية والقومية
وطن أـ كفن ؟ كما تساءؿ يوماً أحد الشعراء .قطف صداـ أعناؽ ىذه
التقدمية ،ىل ىو ٌ
الورود اليانعة واليافعة دومبا ٍ
ذنب قارفوه .مل وبملوا السالح يف وجو السلطة القائمة .مل
يشتموا البعث أو البكر أو صداماً نفسو .سواد يف سواد ومستقبل للعراؽ حالك الظلمة.
كتبت على عجل رسالة
قررت ترؾ العراؽ ،الوطن الذي ال يشبو بقية األوطاف ،بأي شبن.
ُ
ُ
إستغاثة لصديقي الدكتور ( عبد الرضا الصاغبي ) أف يدبػَِّر يل عقداً للتدريس يف جامعة
الفاتح يف العاصمة الليبية طرابلس .كاف األستاذ الصاغبي حينذاؾ ُمعاراً من قبل جامعة
بغداد وكلية العلوـ للتدريس يف جامعة الفاتح .قبحت مساعي صديقي فأرسل يل رئيس
قسم الكيمياء يف كلية علوـ جامعة الفاتح ( الدكتور علي الطيّب األزرؽ ) رسالة يؤكد يل
فيها حاجة القسم إىل خدمايت .مث نصحٍت دبقابلة وفد من أساتذة جامعة الفاتح سيزور
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بغداد ؼبقابلة الراغبُت يف العمل يف اعبامعات الليبية .طلب مٍت إرساؿ موجز تأريخ حيايت مع
صور من أحباثي اؼبنشورة لغرض ربديد اللقب األكاديبي الذي أستحق .أرسلت لو ما طلب،
كنت ألصدِّؽ أٍل سأغادر بلدي العراؽ للعمل يف بلد عريب آخر ىرباً من سج ٍن ؿبتمل
وما ُ
ِ
ٍ
كت الدماء الربيئة أمامي وأماـ أنظار اعبميع .ما الذي يبنع صداماً من
أو
تعذيب فقتلُ .سف ْ
ذمةٌ
ذمة ؟ ضمَت ؟ ليس للوحوش الكاسرة ّ
قتلي وترؾ أطفايل أيتاماً دوف أب يرعاىم ؟؟ ّ
وضمَت.
وقابلت
شهر مايس ( أو لعلو حزيراف ) ؾبموعة من أساتذة اعبامعات الليبية
ْ
زارت بغداد َ
كنت
بعض األساتذة العراقيُت الراغبُت يف العمل ىناؾ يف مقر إقامتها يف أحد فنادؽ بغدادُ .
أحد من قابلَتهم ،وكاف البعض منهم يعرؼ إظبي الدقيق ووبمل توصية من الدكتور علي
َ
رشحٍت للعمل معو يف قسم الكيمياء وأرسل يل رسالة أولية
الطيّب األزرؽ الذي سبق وأف ّ
مؤكداً رغبتو يف التعاقد معي .غادروا بغداد فجاءتٍت بعد حوايل األسبوعُت برقية من مدير
مكتب األساتذة يف جامعة الفاتح بتوقيع ( الدوكايل الرويبي ) يؤكد يل فيها اؼبوافقة النهائية
على ترشيحي للعمل أستاذاً مشاركاً يف قسم الكيمياء .وحدد الراتب السنوي الذي أستحق
مع ـبصصات سكن ُؾبزية وما وبق يل من إمتيازات أخرى منها تذاكر سفر سنوية بالطائرة
كنت
يل ولكافة أفراد عائليت من طرابلس إىل بغداد أو ما يعادؿ ىذه اؼبسافة جيئةً وذىاباً .ما ُ
أص ّدؽ ما أقرأ !! ىل حقاً سأسبكن من مغادرة بغداد عاصمة (( الرشيد )) ؟؟ ىل ستسمح
كنت وزميلي عامل وكريبة نلتقي
يل دائريت اعبديدة دبغادرة العراؽ وقد
إلتحقت هبا حديثاً ؟؟ ُ
ُ
يف مكتب مدير الدائرة الفنية الغائب ألسباب مرضية على ما أذكر .مكتب فخم بأكثر من
يبت للكيمياء أو
تلفوف .ن ّقضي فيو ساعات الدواـ الثقيلة والكئيبة دوف أف مبارس أي عمل ُّ
إقًتحت على زميلتنا الدكتورة كريبة أف تطلب مقابلة صداـ حسُت
غَت الكيمياء بصلة.
ُ
وتشرح لو اؼبأزؽ الذي وجدنا أنفسنا فيو .رفعت ظباعة التلفوف على الفور وطلبت الكالـ مع
صداـ .ظبعتها ترد على أسئلة إستخباراتية الطابع مسلسلة ومرتبة جيداً .اإلسم ،اللقب،
ردت على ىذه األسئلة
العمر ،اؼبهنة ،ىل متزوجة أـ ال ،ىل … ىل … ىل .بعد أف ّ
الحظت
الثقيلة الوزف والوقع بدأت تشرح لو قصة إبعادنا عن اعبامعة وألسباب قبهلها.
ُ
ذبهماً مفاجئاً على ؿبيا الدكتورة كريبة مث قالت بغضب وسرعة (( زين زين )) وأقفلت
ُّ
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التلفوف .ما الذي حدث ومن كاف معك على اػبط ؟ قالت إنو صداـ حسُت نفسو .ما
الذي قالو صداـ لك ؟ بعد كل ىذه األسئلة السخيفة قاؿ إنو ال يتدخل يف مثل ىذه
األمر بنقلنا
األمور .لعمري ،طبيعي أف ال يتدخل يف مثل ىذه األمور ،فلقد كاف القر ُار قراره و ُ
أمره وبتوقيعو ؟؟!! ال عجب .كنا زائدين وال مكاف لنا يف اؼبؤسسة العامة للصناعات
الكيمياوية .صدر أمر بنقلي والدكتور كريبة إىل اؼبديرية العامة للبحث والرقابة الصناعية.
ألسجل مباشريت ىناؾ فطلب اؼبدير العاـ اإلنساف الرائع وزميلي يف اؽبيئة اإلدارية
ذىبت
ِّ
أسجل
طلب مٍت الًتيث وال ِّ
لنقابة الكيمياويُت العراقية ورئيسها ( غازي إبراىيم أيوب ) َ ،
اؼبباشرة .تكلّم بالتلفوف مع جهة أخرى مث طلب مٍت الرجوع إىل مكاٍل السابق على عجل.
صدر يف اليوـ العاشر من شهر مايس  1978أمر إداري من اؼبؤسسة العامة للصناعات
الكيمياوية يلغي أمر النقل السابق ويثبٍّت وجودي يف اؼبؤسسة  /الدائرة الفنية وبنفس عنواٍل
الوظيفي ( كيمياوي أقدـ ) .كاف زبميٍت أف اؼبدير العاـ السيد غازي إبراىيم أيوب قد
كت مبٌت اؼبديرية العامة
إتصل بوزير الصناعة ( ؿبمد عايش ضبد ) وناقشو يف األمر .حُت تر ُ
للبحث والرقابة الصناعية عائداً إىل اؼبؤسسة العامة للصناعات الكيميائية صدمٍت مشهد ال
أيت زميلي وصديقي اؼببُػ َعد مثلي من جامعة بغداد الدكتور ( جواد سلماف
أنساه  :ر ُ
البدري ) جالساً يف أحد فبرات مبٌت اؼبديرية العامة ىذه خلف منضدة صغَتة بائسة كتلك
اليت يستخدمها َكتَبة العرائض أماـ احملاكم وبعض دوائر الشرطة .ما اػبرب أبا مصطفى ؟؟
ضحك ضحكتو الساخرة اليت تزلزؿ اعبباؿ الراسيات مث قاؿ  :ال مكا َف مناسباً يل يف ىذا
اؼببٌت الضخم فرموٍل مثل ٍ
كلب أجرب يف ( الكوريدور ) .وماذا سبارس من أعماؿ ىنا ؟
َ
ّدخن كثَتاً وأتناوؿ
عرضحاعبي كما ترى  .أمارس الالشيء ،ىل تعرؼ معٌت الالشيء ؟ أ ِّ
اؼبزيد من أقداح الشاي الثقيل وأكتب بعض الشعر الساخر الذي أخشى أف أقرأه حىت مع
طز يف الدنيا وما فيها ومن فيها
طز … ْ
نفسي .وماذا عن دراساتنا وأتعابنا وأحباثنا ؟ قاؿ ( ْ
فهمست يف أُذنو أف من احملتمل إف أغادر العراؽ للعمل يف بعض
) .سألٍت عن مشاريعي
ُ
إخلص…أهلل ربّك.
األقطار العربية .قاؿ روح…
ْ
إتفقت أحد األياـ مع الصديق النبيل الدكتور عامل عبد اعببار أف نقابل وزير الصناعة نفسو
ُ
رحب
شرعةًّ .
ونعرض لو اؼبصيبة اليت كبن فيها .قابلنا الوز َير دوف موعد وكانت أبواب مكتبو ُم َ
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بنا أصبل ترحيب فشرح لو الدكتور عامل الوضع الذي كبن فيو وما غبقنا من حيف وظلم
وكبن يف عهد يُسمى عهد اعببهة الوطنية .أضحكتٍت جرأة الصديق عامل .قاؿ للوزير
بأسلوب شديد السخرية (( أستاذ ؿبمد… اهلل يرحم والديك… إحنة مشسوين ربت خيمة
رب العاؼبُت حىت نتبهذؿ وقبد أنفسنا تائهُت يف بلدنا العراؽ ؟ أكلما رتبنا أمورنا وأمور
ود َر ْج ) ،نصعد عالياً مث قبد أنفسنا فجأة يف أسفل
عوائلنا قبد أنفسنا فجأة أماـ لعبة ( حيّة َ
السلّم ،يف أسفل سافلُت .ما ىي يرحم أبوؾ أستاذ جريرتنا ؟ )) .كاف الوزير شديد اإلصغاء
نت للوزير
ؼبا يقوؿ دكتور عامل .مث جاء دوري فتكلّمت وقد شجعتٍت جرأة صديقي فبيّ ُ
عبث وال جدوى نقلنا إىل وزارتو ،الصناعة ،ألف إعدادنا أساساً للبحث العلمي والتدريس ال
غَت .قلت لو سنجد أنفسنا يف وزارتك ؾبمدين وال يبكنكم اإلفادة منا ومن خرباتنا اليت أفنينا
العمر فيها ومن أجلها .كاف يقف نائب ضابط خلفو وعلى جهتو اليسرى جهاز تسجيل
كبَت اغبجم كاف يسجل على شريط أو بكرة دائمة الدوراف كل ما نقوؿ وكل ما يقوؿ
الوزير .كاف مقتصداً وحذراً يف كالمو وردوده .أغلب ما قاؿ السيد الوزير اؼبسكُت ىو ((
ُنقل مرةً
إنشاء اهلل وبصل خَت .ماكو غَت اػبَت )) .قلت لو إف لدي معلومات مفادىا إٍل سأ ُ

ؾبمع البًتوكيماويات الذي كاف ما زاؿ ربت
أخرى إىل مدينة البصرة مديراً ؼبختربات ّ
ُحاؿ ىناؾ على التقاعد .قلت لو  :أرجو من السيد الوزير أف يبنع ىذا النقل
اإلنشاء ،مث سأ ُ
وأف يأمر بإحاليت على التقاعد وأنا ىنا يف بغداد .ماذا سأعمل متقاعداً يف البصرة ؟ أنا أصالً
من اغبلة لكٍت أستأجر بيتاً يف بغداد وزوجيت تعمل يف بغداد ومدرسة أطفايل يف بغداد .ال
مصلحة يل بالبقاء متقاعداً يف البصرة على اإلطالؽ .قاؿ يل من قاؿ لك ىذا الكالـ ؟
قلت لو عفواً أستاذ ،ال أستطيع كشف مصدر معلومايت .قاؿ سوؼ لن
سجل يل إظبوُ .
ّ
دمت وزيراً للصناعة .شكرناه فقاـ ِّ
يودعنا بكل أدب وود .كاف الرجل بسيطاً
وبدث ذلك ما ُ
مراقباً مرتُت  :بنائب الضابط
جداً وفيو شعور عميق إنو ال يصلح أف يكوف وزيراً .مث كاف َ
القائم كالسيف خلفو ،وجبهاز التسجيل الدائر والدائب اغبركة وبدوف توقف .أعدمو صداـ
حسُت يف اجملزرة الرىيبة اليت نفذىا يف شهر سبوز .1979
كنت ُّ
أعد األياـ بالدقائق ،لذا كانت ثقيلة بل وشديدة الوطأة .إكتشف طبييب وجود
ُ
مستويات عالية من الس ّكر يف دمي .كتب يل بعض اغببوب وألقى علي ؿباضرة طويلة يف
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أخطار ىذا اؼبرض على األعصاب والعيوف والقلب و ِ
الكلى والقدمُت وكيفية ذبنب عواقبو
الوخيمة وما سأتناوؿ من أطعمة وأشربة وضرورة فبارسة الرياضة وزبفيض الوزف وإجراء
ت بالفعل نظاماً قاسياً فيما أتناوؿ
إتبع ُ
الفحوصات الدورية لقياس مستوى الس ّكر يف دميّ .
من طعاـ دبراقبة ومساعدة زوجيت وحرصها على إتباع تعليمات الطبيب .خف وزٍل قليالً
كنت أسبشى طويالً وحيداً أو مع أطفايل ولكن
لكن أصاب وجهي
شحوب ظاىر .نعمُ ،
ٌ
و ْ
أٌل تريد ىي ال
السيارة تستعبد صاحبها فيكوف ؽبا كالسائق األجَت والتابع اؼبطواع يذىب هبا ّ
كل من يبتلك سيارة خاصة على ما أحسب .تداخل وتبادؿ
ما يريد صاحبها .تلكم مصيبةُ ِّ
كنت وصديقي دكتور عامل عبد اعببار نوفاف ال نكاد نفًتؽ أبداً .صبعتنا ؿبنة
األدوارُ .
واحدة وظروؼ متشاهبة متطابقة فكثّفنا من تبادؿ الزيارات العائلية يف أماسي بغداد .غدونا
يق فما خويف من
ميالُت لسرد النكات الساخرة والضحك اؼبتواصل على قاعدة (( أنا الغر ُ
ِ
البلل )) .بقيت أمامي اؼبرحلة األخَتة واألكثر أنبية يف مشروع مغادرة العراؽ .موافقة مديرية
السفر واعبنسية على ىذه اؼبغادرة بعد اغبصوؿ على موافقة دائريت بالسفر للتمتع بالعطلة
الصيفية إىل خارج البلد .ق ّدمت الطلب التحريري األصويل للتمتع بإجازة شهري الصيف سبوز

وآب أقضيهما خارج العراؽ لغرض السياحة والعالج حبجة إصابيت خبلل يف العمود الفقري.
إنت البارحة إجيتٍت ىنا… أٍل
رفض رئيس اؼبؤسسة طليب قائالً وباغبرؼ الواحد (كاكا… َ
شقبضت منك حىت تريدٍل أنطيك إجازة شهرين ؟ ) .كتب على طليب (( ال أوافق )).
شعرت ٍ
رجعت بعد
آنئذ أف مشروعي قد فشل وإهنارت صبيع آمايل يف اػبالص من العراؽ.
ُ
ُ
أكلت ما أعدت يل زوجيت من كباب مشوي وملحقاتو
الدواـ إىل بييت يف اؼبنصور مهموماًُ .
فإنتعش اعبسد اؼبتعب ونشطت الروح فوجدت نفسي أسبح كاؼب َخدر يف نوع غريب من
ُ
التفاؤؿ والثقة باؼبستقبل .بدأت أداعب وأالعب أطفايل وأضحك لضحكهم وأشاركهم
ف شخصاً بعثياً
مالعيبهم وأفض منازعاهتم .يف ذلك اعبو العجيب من بابو خطر يل أف أكلِّ َ
ٍ
كنت أعرؼ إنو صديق لرئيس مؤسستنا
يرتبط بعالقة صداقة قوية مع واحد من أش ّقائيُ .
طلبت.
أسهل ما
الكردستناٍل عديل الوزير طو رمضاف اعبزراوي .خابرتو فقاؿ (( ما
َ
َ
سأحل
سأتكلم معو وأطلب منو أف يسمح لك بالتمتع بإجازتك الطويلة .مث أضاؼ :
ُّ
قضيتك مع الكاكا بزجاجة ويسكي ال أكثر ،نشرهبا معاً يف نادي الصناعيُت العراقيُت )) .مل
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أص ّدؽ ىذا الكالـ .إنتابتٍت اغبَتة ثانيةً .بعد يومُت من ىذه اؼبكاؼبة إستدعاٍل رئيس اؼبؤسسة
إىل مكتبو فوجدتو يبسك بطليب الذي رفضو قبل بضعة أياـ .رحب يب مث ىز الطلب بيده
إنت طالب إجازة شهرين .ىذا ىواية .أٍل يطيك  45يوماً فقط
مراراً وىو يقوؿ (( كاكا َ
أردت أف أقوؿ لو  :عزيزي السيد رئيس اؼبؤسسة ،أسبوع واحد يكفي ،يكفي للهرب من
))ُ .
اعبحيم .شطب مالحظتو السابقة وكتب فوقها ( ُيبنح إجازة إعتيادية للسفر إىل خارج العراؽ
ؼبدة طبسة وأربعُت يوماً فقط ) .أخذت على الفور ىذا الطلب اغبامل ؼبوافقة رئيس اؼبؤسسة
إىل الذاتية فتم طبعو على ورؽ ( اإلستنسل ) مث سحبو يف جهاز الرونيو بعدد ٍ
كاؼ من
الفراش الذي كلفتو أف يتابع ىذه اػبطوات ديناراً واحداً مع الشكر.
النسخ .أعطيت ّ
موجهة إىل دوائر حكومية معينة لغرض تسهيل أمر سفري
ُ
إستلمت نسخي ونسخاً أخرى ّ
مرةٍ يف حيايت
إىل خارج العراؽ كما ىو موضح يف الكتاب التايل الذي يصدر حبقي آلخر ّ
الوظيفية وأنا داخل العراؽ.
اؼبؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية
الرقم 6 / 4 / 6 / 1392 :
التأريخ 978 / 6 / 27 :

الشؤوف اإلدارية

( أمر إداري )
إستناداً إىل موافقة السيد رئيس اؼبؤسسة.
ُيبنح الدكتور عدناف عبد الكرَل الظاىر الكيمياوي األقدـ بديواف ىذه اؼبؤسسة  /الدائرة
الفنية إجازة إعتيادية براتب تاـ ؼبدة (  ) 45يوماً يقضيها خارج العراؽ ( ىنكاريا ،سويسرا،
فرنسا وبعض األقطار العربية ) إعتباراً من . 78 / 7 / 1
توقيع
عبد الوىاب ؿبمود ؿبمد
ع  /رئيس اؼبؤسسة العامة للصناعات الكيمياوية
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صورة منو إىل /
مديرية السفر واعبنسية  /السفر
البنك اؼبركزي العراقي  /دائرة التحويل اػبارجي
منشأة اػبطوط اعبوية العراقية
الشؤوف اإلدارية
التخطيط والرقابة اؼبالية
الدائرة الفنية
اإلضبارة الشخصية  /مع األوليات
الدكتور عدناف عبد الكرَل الظاىر
اإلستعالمات
إستلمت النسخ اػباصة يب من ىذا الكتاب وتركت الدائرة مستهدفاً بييت يف اؼبنصور.
إصطحبت زوجيت على عجل قاصدين مديرية السفر واعبنسية .سلّمنا جوازاتنا إىل ضباط
ُ
الشرطة اؼبسؤولُت عن طاليب السفر حسب أجبديات أظبائهم .فوجئت …! قاؿ يل الضابط
وىو يقلِّب أوراؽ ٍ
مطروح أمامو  :عليك منع من مغادرة العراؽ !! سألتو عن السبب
سجل
ٍ
قاؿ أين تسكن اآلف ؟ يف حي اؼبنصور من بغداد .قبل ذلك ؟ يف حي اؼبهندسُت مقابل
اعبامعة اؼبستنصرية .وقبل ذلك ؟ يف شارع اؼبغرب .كررت سؤايل عن سبب منعي فقاؿ ىل
قلت كالّ ،وما إسم ىذا اؽبارب ؟ قاؿ  { :غُالـ حسن }.
كنت كفيالً جملرـ ىارب ؟ ُ
َ
قلت ال أعرؼ شخصاً هبذا اإلسم .ف ّكَر ضابط الشرطة الشاب الوسيم طويالً وىو يقلِّب
لت
غَت ُم َتوقع  :قاؿ ىل تعرفٍت أو تتذ ّكرٍل ؟ حاو ُ
صفحات جوازي .سألٍت بغتةً سؤاالً َ
ترسب يف رأسي من ذكريات قديبة وحديثة مثبِّتاً عيٍت يف وجو الضابط
ذبميع وتركيز كل ما ّ
فشلت .قبل أف أقوؿ لو كالّ ال أعرفك لألسف بادر ىو
عساي أف أتذكره وأعرؼ من ىو.
ُ
درستٍت يف متوسطة اغبلة للبنُت أياـ عبد الكرَل
إىل القوؿ  :أنا ُ
أحد تالميذؾ .سبق وأ ْف ّ
قاسم .تذ ّكرتو… كاف والده بغدادي األصل جاء اغبلةَ موظفاً يف بعض دوائر اغبكومة.
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وجدت
إنفرجت أساريري ونزؿ كالمو برداً وسالماً على النار اؼبتّقدة يف باطن كياٍل.مل أُعلِّ ْق.
ْ
ُ
للمعلِّ ِم وفِِّو
نفسي أردد بيت الشعر الذي ل ّقنو لنا أياـ طفولتنا بعض معلمينا [[ ْ
قم ُ
ظننت أ ْف سوؼ يقوـ يل ويؤدي التحية
التبجيال  //كاد اؼبعلِّ ُم أ ْف يكو َف رسوال ]] مث
ُ
وصلت يب ظنوٍل .حُت ينتصر األمل فجأة على
العسكرية لكنو مل يفعل .إىل ىذا اغبد
ْ
اليأس يضيع اإلنساف يف طُ ٍ
وفاف من األخيلة وأحالـ اليقظة .وضع على الصفحة السادسة
من جوازي ختم " مديرية السفر واعبنسية " ،تناوؿ قلماً وكتب يف أعلى الصفحة  :غَت
اؼبقصود دبنشورنا  173يف  . 1977 / 2 / 28وضع توقيعو على اػبتم مث كتب (( ع.
اؼبنع )) مث وضع ربت اػبتم تأريخ ذلكم اليوـ اؼبشهود ((  .)) 1978 / 6 / 27مث واصل
نبّتو ورد اعبميل ؼبن كاف قد درسو طفالً صغَتاً يف مدارس اغبلة فمدد اعبواز لفًتة ٍ
عاـ
ّ
وطبسة أشهر فقط لتنتهي فاعليتو يف اغبادي والثالثُت من شهر كانوف األوؿ  1979وذاؾ
سباديت يف إستسالمي
أمر غريب ،إذ اؼبفروض أف يكوف التمديد لعامُت كاملُت .ؼباذا
ُ
ألحالـ اليقظة فساقتٍت ظنوٍل إىل م َد ٍ
يات غَت معقولة ؟؟ يبدو إنو قد إنقسم يف تلك الساعة
َ
الصيب ؼبن قد علّمو حرفاً ،أما
على نفسو إىل نصفُت  :النصف األوؿ يبثل فيو براءة ووفاء
ّ

ظل وفياً ؼبسلك الشرطة اليت يبثلها وغبزب البعث الذي أتاح لو فُرصة
نصفو الثاٍل فقد ّ
الدراسة يف كلية الشرطة اليت كانت ىي والكلية العسكرية وكليات أخرى ِحكراً ألعضاء
وأنصار حزب البعث اغباكم .لعب ىذا التمديد الناقص دوراً غاية يف اػبطورة ،وسأتعرض
كر السنُت .على أية حاؿ ،ىل يكفي أ ْف أقوؿ
ؽبذا األمر ثانيةً يف حينو وحسب تسلسل ِّ
علي كما يقولوف من السماء السابعة
كلمة " شكراً " ؽبذا الضابط الشريف والويف الذي نزؿ ِّ
أمر منعي من
؟؟ .نصراف ّ
مؤزراف يف يوـ واحد  :موافقة دائريت على سفري مث رفع الشرطة َ
كنت فبنوعاً من مغادرة العراؽ منذ اليوـ الثامن والعشرين من شهر شباط
مغادرة العراؽ .إذاً ُ
 1977أي منذ ما يقرب من عاـ ونصف .من ىو ( غُالـ حسن ) وما عالقيت دبجرـ
ىارب وكيف ربطوا إظبي بإسم ؾبرـ ىارب ومن قاـ بذلك وؼباذا قاموا بذلك ؟ مث ما مغزى
تأريخ اؼبنع  1977/2/28؟
ٍ
مكتب للخطوط اعبوية ليس بعيداً عن بييت.
أخذت صباح اليوـ التايل زوجيت وأطفايل إىل
حجزت يل مقعداً على الطائرة اؼبتجهة يوـ التاسع من شهر سبوز  1978إىل العاصمة
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البلجيكية بروكسل .وحجزت أمكنة لباقي أفراد عائليت كذلك إىل بروكسل ولكن على اليوـ
السادس عشر من سبوز ،أي بعد مغادريت بأسبوع واحد… للتمويو .وللمزيد من اغبيطة
واغبذر مل أراجع السفارة الليبية الواقعة كذلك يف اؼبنصور قريباً من بييت ومقابل مدرسة أطفايل
( النيل النموذجية ) ،بل كلّفت زوجيت أف تراجع ىذه السفارة وتسأؿ عن إمكانية حصولنا
على تأشَتة دخوؿ األراضي الليبية من عواصم أخرى مثل بروكسل أو أمسًتداـ أو باريس ؟
عرضت على القنصل صورة عقد عرض العمل الذي جاءنا من جامعة الفاتح فطمأهنا مؤكداً
ْ
إمكانية ذلك .سأؽبا ِملَ ال تأخذوف التأشَتة ىنا يف بغداد ؟ قالت ىنالك أسباب سبنع ذلك.
مل نواجو أية صعوبات يف اغبصوؿ على تأشَتات دخوؿ كل من بلجيكا وفرنسا وسويسرا.
زبوؿ
الصعوبة الوحيدة كانت مع السفارة اؽبولندية .ذباوزناىا مكتفُت بالفيزا البلجيكية اليت ِّ
حاملها حق دخوؿ األراضي اؽبولندية ولوكسمربغ ( بنيلوكس ) .طلبت سفارة ىولندا أف
نريهم تذاكر سفر بالطائرة ذىاباً وإياباً بُت بغداد وأمسًتداـ !! أية أوبة لبغداد بالنسبة لرجل
أحرؽ السفن وقرر أف يغادر العراؽ وردبا سوؼ لن يعود إليو إالّ بعد أ ْف تتحقق معجزة نادرة
الوقوع .جاء شهر سبوز وبدأت عطليت منذ يومو األوؿ .بقيت أمامي شبانية أياـ ال غَت وعلي
أودع بعض األىل واألصدقاء على حذر شديد وعلى أساس
أف أرتب بعض األمور العائلية و ِّ
زرت والدي يف بيوت
إٍل وعائليت الصغَتة مسافروف لقضاء عطلة صيفية طويلة ال أكثرُ .
أخفيت عنو حقيقة اؽبدؼ من سفريت الطويلة ىذه .كاف الوالد دوماً ضد
أش ّقائي مراراً لكٍت
ُ
مشاريع سفري والسيّما الطويلة منها .كاف دائماً يكرر القوؿ إنو سوؼ لن يراٍل إذا ما
سافرت .جاءت أـ غازي ،والدة زوجيت من البصرة لكي تساعدىا يف تصريف شؤوف بيتنا
ُ
وتصفية أغلب أثاثو وأف ربمل معها إىل البصرة ما خف ضبلو وعز شبنُوُ .بعت سياريت ألحد
بت لو وكالة خاصة لغرض بيعها إذا شاء ذلك ،ألهنا كانت حىت ذلك الوقت
األقارب ورتّ ُ
حولت اؼببلغ اؼبسموح لنا بتحويلو إىل الدوالر األمريكي [ 633 + 633
ّ
مسجلةً بإظبيّ .
 ] 1933 = 353 + 353 +ديناراً بواقع ستمائة دينار يل ومثلها لزوجيت وثالشبائة
كنت قد قبضت معظم شبن السيارة بالدوالر.
وطبسُت ديناراً لكل طفل من أطفالنا .كما ُ
وقاـ أخي وإبن شقيقيت بتحويل مبالغ ؿبًتمة يل إذ كانا على أبواب سفر وكانا قادرين على
عشر ألف دوالر أمريكي
ربويل مبالغ كبَتة من الدينار إىل الدوالرّ .
ذبمع لدي قرابة إثٍت َ
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قيت
كافية للقياـ بأكثر من مغامرة سندبادية غَت ؿبسومة النتائج وغَت معلومة العواقب .ب ُ
رغم كل ىذه النجاحات وىذا النعيم قلقاً لست متأكداً أٍل سأغادر العراؽ بسالمة وسالـ.
أجد حالً
كنت أضرب أطباساً بأسداس وأستعرض اؼبشاكل والعقبات احملتملة وأحاوؿ أف َ
ُ
معقوالً ٍ
أفلت من طوؽ اغبصار وأكسر أبواب السجن الكبَت
لكل منها حىت أسبكن أف َ
الرىيب .كاف ىبيّل يل أحياناً إٍل يف مركز دائرة التصويب وإٍل اؼبستَػ َهدؼ القادـ الذي وبمل
الرقم واحد يف قائمة اؼبطلوبُت للموت والتنكيل .بعد تنفيذ اجملزرة الرىيبة حبق اجملندين
الشباب ىدأت بغداد يف الظاىر ،لكي يلتقط اعبالّد أنفاسو ويرتب جدوؿ أولوياتو ووبكم
يتبق أمامو إالّ الوثوب على السلطة
رسم ـبططاتو التآمرية خطوة خطوًة بصرب كب ٍَت وأناة فلم َ
ٍ
ئيس
ئيس اعبمهورية ور َ
كاملةً دوف منافس أو شريك .وسيكوف صداـ حسُت بعد عاـ واحد ر َ
أمُت سر القيادة القطرية والقائد األعلى للقوات اؼبسلّحة مث اغباكم اؼبطلق
ؾبلس قيادة الثورة و َ
يف البلد ال إلوَ إالّ ىو .مع صعود صداـ إىل أعلى مراقي السلطة والسلطاف واعبربوت والتفرد
نتكس الرأس وبأقصى ٍ
بعناصر القوة صبيعاً كاف العراؽ يهوي م ِ
سرعة يف اإلذباه اؼبعاكس على
ُ
منحد ٍر شديد اإلنزالؽ واػبطر .إستلب السلطة من البكر يف شهر سبوز  1979فأسرع يف
التخلّص من عناصر البعث النظيفة يف قيادة اغبزب والدولة مث شن اغبرب أوائل 1983
على إيراف .مسلسل ؿبكم اغبلقات مدروس بعناية وتصميم ال ينثٍت .طريق شاؽ طويل قطعو
صداـ حسُت ماشياً على صباجم ضحاياه وساحباً يف حبور من دماء العراقيُت وغارقاً يف
الباليُت من أمواؽبم هتريباً وتبذيراً ورشاوى لكل من ىب ودب من رجاؿ إعالـ وصحافة
ووزراء وبعض اؼبلوؾ الصغار واغب ّكاـ الكبار.
قبل مغادريت العراؽ بيوـ واحد زرت مقر نقابة الكيمياويُت الواقع على شارع دمشق يف حي
اؼبنصور لكي أقوؿ كلمةَ وداع للصديق النبيل رئيس النقابة ( غازي إبراىيم أيوب ).
مل أجد الرجل فًتكت لو مع مالحظ إدارة النقابة ( جالؿ  /من كركوؾ ) رسالة قصَتة قلت
ُودعك فإٍل مسافر ألقضي شهراً ونصف بُت ىولندا وفرنسا وسويسرا .من
جئت أ ِّ
لو فيها (( ُ
مرًة أخرى… ردبا ربًتؽ أو تسقط الطائرة اليت ستُقلٍّت إىل ىناؾ.
يدري ،فقد ال نلتقي ّ
شوقي وإحًتامي )) .مل ِ
طاؿ غيايب أكثر فبا كاف مرسوماً أو متوقعاً .مث
نلتق بعد ذلك أبداًَ .
إف الرجل النبيل سقط بعد عاـ واحد فقط قتيالً برصاص صداـ حسُت وبطانتو اػببيثة .مت
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إعدامو مع ؾبموعة وزير الصناعة ( ؿبمد عايش َضبَد ) يف شهر سبوز  . 1979مل تسقط يب
طائريت ومل ربًتؽ ،لكن العراؽ بإصبعو إحًتؽ دبقتل غازي إبراىيم إيوب ورفاقو الشجعاف
الذين عرفوا قبل سواىم من ىو صداـ حسُت وما اؼبصَت الذي سيؤوؿ إليو العراؽ فيما لو
تفرد ىذا اجملرـ اؼبعتوه دبقدراتو وأحكم سيطرتو اؼبطلقة على أمواؿ واردات النفط اػبيالية وعلى
ّ
اعبيش العراقي مث على حزب البعث دوف منازع أو منافس .ثالوث التسلّط واعبربوت
رشح صداماً أف يركب رأسو وينفذ مغامرات اغبرب والغزو وإستخداـ األسلحة
والطغياف ىذا ّ
الكيمياوية ضد العراقيُت ُكرداً وعرباً على حد سواء .هبذا الثالوث أصبح صداـ اؼبصاب أصالً
بالشيزوفرينيا اؼبرّكبة والبارانويا
( صالح الدين األيويب ) و ( ضبورايب ) و ( نابليوف ) و ( ىتلر ) وأكرب من ( صباؿ عبد
الناصر ) وؿبرر القدس وحامي ضبى بوابة العرب الشرقية .وما كاف يف أفضل أحوالو سوى (
جنكيزخاف ) اؼبغويل.

التاسع من سبوز  / 1978اؽبروب

هنضنا صبيعاً فجر التاسع من سبوز  1978وكانت حقائيب جاىزة .أسبمنا فطورنا وكانت معنا
الشقيقة ( أـ رياض ) جاءت من اغبلة كي تودعٍت وتكوف معي حىت اللحظات األخَتة .مث
جاء حسب اإلتفاؽ الصديق ( فاروؽ ُمبارؾ ) بصحبة زوجو ( أـ ىالة ) لكي يأخذنا
بسيارتو الروسية ( الدا ) الفستقية اللوف إىل مطار بغداد الدويل .يف الطريق إىل اؼبطار كانت
طفلتنا قرطبة ملتصقة يب يف اغبوض اػبلفي من سيارة فاروؽ .مل يفارؽ ذراعها ذراعي.
كانت شديدة اغبزف ومشروع دموع غزيرة يف عينيها اػبضراوين لكن كربياءَىا مل يسمح
كنت أُطمئنها صادقاً أننا سنلتقي بعد أسبوع يف مطار العاصمة
للدموع أف تتساقط َعلَناًُ .
قضي أياماً فبتعة يف عواصم صبيلة مل نرىا
البلجيكية بروكسل .سأكوف ىناؾ يف إستقباؽبم وسن ّ
قبل .مث سنشًتي سيارة جديدة ونسافر هبا إىل ليبيا على ظهر باخرة ىائلة سبخر بنا
من ُ
عُباب البحر األبيض اؼبتوسط ما بُت مدينة مرسيليا الفرنسية ومدينة طرابلس الليبية .مل تكن
كنت أقوؿ .ماذا عن
ص ِدؽ .كانت يف ٍّ
شك يف كل ما ُ
تصدؽ ما أقوؿ .أو ال تريد أف تُ ّ
أخيها أمثل ؟ كاف طواؿ الوقت جالساً بيننا وبُت والدتو ىادئاً شجاعاً رابط اعبأش كعادتو
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غَت م ِ ٍ
قلت لشقيقتو فأخذ كالمي على عالّتو ومل
َ ُ َ
كًتث بغيبة والده .قلت لو مرة واحدة ما ُ
يشكك فيو على اإلطالؽ .دخلنا مطار بغداد وكنا أوؿ داخليو .حثٍت الصديق فاروؽ وزوجو
على التوجو دوف إبطاء إىل مكتب الشرطة الذي يشرؼ على فحص جوازات سفر اؼبسافرين
والسماح ؽبم بالدخوؿ إىل القاعة اؼبخصصة للتأىب إىل دخوؿ الطائرة اؼبغادرة .ما كاف
كنت أحدىم ػ يف شك كبَت.
اعبميع مص ّدقُت أنٍت سأغادر أرض العراؽ .كاف اعبميع ػ و ُ
إقًتبت من عارضة اؼبكتب اػبشبية ٍ
بوجل وحذر .هنض نائب ضابط شرطة أو جيش متُت
كنت أوؿ مسافر يراجعو ذاؾ الصباح الباكر .وضع جواز سفري
اعبسم متثائباً متثاقالً إذ ُ
وكتاب موافقة دائريت على سفري أمامو مث شرع يُقلِب أوراؽ ٍ
سجل ضخم ورقةً بعد ورقة .أما
زاؿ كتاب منعي من السفر ُمثَبتاً يف منت ىذا السجل الرىيب ؟ ىل أبلغت سلطات اؼبنع
نقاط اغبدود كافة برفع حالة اؼبنع عٍت ؟؟ يبضي الوقت ثقيالً .أغلق سجلو وىو يتثاءب فارباً
كنت ألصدِّؽ ما أرى وما جرى أماـ
فمو على سعتو .أغلق جواز سفري وسلّمو يل فما ُ
عيٍت .لقد سبق وأف ثبّت ضابط جوازات بغداد على الصفحة  28من اعبواز ( الباسبورت
حصلت اؼبوافقة على سفره بتأريخ 978 / 6 / 27
) اؼبوافقة على سفري كما يلي (
ْ
وزوجتو وأوالده )
ووضع ربتها ختم مديرية السفر واعبنسية وعليو عبارة ضابط جوازات بغداد وتوقيعو مث تأريخ
 .1978 / 6 / 27كلّفت رسوـ ىذه اؼبوافقة عشرة دنانَت عراقية.
ملوحاً بذراعو
رفعت يدي ِّ
مودعاً عائليت واألصدقاء فأضحكٍت فاروؽ إذ كاف وبثٍت وبإغباح ِّ
ُ
يل يف أف أترؾ اؼبكاف سريعاً وأمضي إىل حيث ينتظر اؼبسافروف موعد إقالع طائرهتم .غاب
عبي من األفكار السود .ىل سيستطيعوف مغادرة العراؽ بعدي ؟
عٍت أطفايل فتهت يف حبر ٍّ
ىل ستسمح ؽبم سلطات بغداد باؼبغادرة ؟ ماذا لو عرقلت جهات معينة مشروع سفرىم
خالؽ للبعثيُت وال ذمة ؽبم وال عهد .أقلعت طائرة
وإلتحاقهم يب ؟؟ كل شيء جائز وال
َ
اػبطوط اعبوية العراقية وكانت جبانيب سيدتاف عراقيتاف قالتا إهنما يف سفرة سياحية مع بعض
اؼبعلمُت واؼبدرسُت إىل لندف .أمطرتاٍل بسيل ال هناية لو من األسئلة الشخصية احمل ِرجة
رت أف أكذب عليهن بالقوؿ إٍل تاجر ومستورد وإٍل يف سفرة عمل طويلة أزور
فأضطُِر ُ
كنت أضبل بالفعل تأشَتات دخوؿ ىذه البلداف .حطّت
خالؽبا بلجيكا وفرنسا وسويسرا ،و ُ
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تأىبت
الطائرة يف مطار فرانكفورت األؼباٍل مث أقلعت بإذباه العاصمة البلجيكية بروكسل.
ُ
فودعت السيدتُت على أمل كاذب أف نلتقي بعد السفر يف
ؼبغادرة الطائرة يف مطار بروكسل ّ
ِ
بغداد .ركبت من اؼبطار اغبافلة اؼبتجهة إىل مركز اؼبدينة ومنها إىل ؿبطة القطار
مستهدفاً
مدينة ( اليدف ) اؽبولندية [ اليدف Leiden
فعل يعٍت باللغة األؼبانية  :يُعاٍل أو يقاسي ،من اؼبعاناة واؼبقاساة ،وىذا كاف واقع حايل وما
ٌ
ُ
أكرب معانايت يومذاؾ ] .يف إنتظاري قدوـ القطار يف احملطة اؼبركزية إقًتب مٍت شاب حسن
كنت
اؽبنداـ طالباً نقوداً .قاؿ إنو سويسري وقد فقد ما معو من نقود .عرض علي جوازاً ما ُ
غَت ُمزور .قلت لو إٍل ال أعرفك مث ليس لدي ما
معنيّاً يف تدقيقو ومعرفة ما إذا كاف مزوراً أو َ
أعطيك .تكلّم كالماً غَت مؤدب ومضى .بعده جاءٍل رجل يتكلم العربية بلهجة الشماؿ
علي سيجارةً
اإلفريقي ،أشعل سيجارة بالقرب مٍت مث سألٍت (( تكيّ ْ
ف )) ؟ حسبتو يعرض َ
باؼبخدرات وما
لست ُم َد ِخناً .لكٍت علمت فيما بعد إنو يتاجر
ِّ
قلت لو شكراًُ ،
لطفاً منوُ .
كانت السيجارة اليت أوقد أمامي إالّ سيجارة حشيشة .وتعبَت
دخن سيجارة حشيشة )) ؟ ىذا ما شرحو يل
ف ) تعٍت ىل ربب أ ْف (( ُربشش… تُ ِّ
( تكيّ ْ

بعض اؼبعارؼ الحقاً.
كانت اؼبسافة بُت بروكسل البلجيكية واليدف اؽبولندية قصَتة ،مل تتجاوز الساعتُت على ما
وصلت اليدف فإستأجرت سيارة تاكسي تقودىا فتاة يف مقتبل العمر قالت إهنا
أتذ ّكر.
ُ
تدرس الصيدلة يف اعبامعة وتعمل سائقة تاكسي خالؿ شهور العطلة الصيفية .أخذتٍت
حسب العنواف الذي كاف معي .رأيت اؼبدينة بسيطة ومتواضعة وزاخرة بالكالب .يف وسطها
ؿبالف يديرنبا مصريوف لبيع اؿ ( دونر كباب ) ترفرؼ فوقهما األعالـ اإلسرائيلية الضخمة.
بت ،كباب ومصريوف زبفق أعالـ إسرائيل فوؽ رؤوسهم !! قاؿ يل بعض معاريف  :إهنا
إستغر ُ
إفتح ؿبالً وإرفع فوقو علم العراؽ ،سوؼ لن يعًتض أح ٌد.
ىنا ليست مشكلةْ ،
يف إنتظار حلوؿ اليوـ السادس عشر من سبوز ،موعد وصوؿ عائليت إىل مطار بروكسل
رؽ ٍ
البلجيكي ،كنت أقوـ جبوالت طويلة على الدراجة اؽبوائية يف طُ ٍ
آمنة خاصة لراكيب
ُ ُ
مرةً بدراجيت إىل مدينة ( الىاي  ) Den Haagمركز ؿبكمة العدؿ
الدراجات.
ُ
وصلت ّ
فكنت أُطيل التمشي عصراً ويف األماسي.
الدولية .كاف
الطقس دافئاً رائعاً ُ
ُ
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كنت صباح يوـ األربعاء اؼبوافق  1978 / 7 / 16يف مطار بروكسل منتظراً وصوؿ طائرة
ُ
اػبطوط اعبوية العراقية اليت ستحمل يل أطفايل ووالدهتم قادمُت من بغداد .كنت متوتراً
شديد القلق تنتابٍت وساوس وأفكار سود .ىل منعتهم سلطات بغداد من اؼبغادرة ؟
ىل حصل حادث خطَت للطائرة ؟ كيف سبّت تصفية دارنا وما فيو من أثاث وسجاد إيراٍل
ٍ
كنت أسبشى ىنا
كنت قادراً على اؼبكوث يف مكاف واحدُ .
شبُت وكتب بعضها نادر ؟؟ ما ُ
كنت أُطيل النظر يف لوحة مغادرة ووصوؿ
وىناؾ لتصريف قلقي .ال أقوـ إالّ ألجلس ثانيةًُ .
الطائرات .مل أُصدِّؽ عيٍت !! ظهر على اللوحة إسم اػبطوط اعبوية العراقية ورقم رحلة
لكن ،من قاؿ
الطَتاف وزمن الوصوؿ .غمرٍل فر ٌح مل ْ
يدـ طويالً .نعم ،ستصل الطائرة قريباً و ْ
إف عائليت الصغَتة ستكوف من بُت القادمُت على ىذه
الطائرة ؟؟!! .حطّت الطائرة أخَتاً على أرض مطار بروكسل .مل ِ
يبض وقت طويل حىت رأيت
ٍ
بصعوبة عربة اغبقائب الثقيلة وخلفو طفليت
ولدي أمثل ( شباف سنوات ) يتقدـ اعبميع دافعاً
ت من شرفة اؼبستقبلُت بأعلى صويت
قرطبة ( ست سنوات ) متعلقةً بذراع أُمها فصرخ ُ
ىزتا فضاء الشرفة العالية  [ :أمثل…أمثل ] … رفعوا رؤوسهم كبو مصدر
صرختُت ّ

ملوحُت .وصلت العائلة بسالـ .تركت
الصوت فإبتسموا إبتسامة النصر ورفعوا أيديهم ِّ
وراءىا جحيم ( دانيت ) يف بغداد ويف رأسي الكثَت من األسئلة ويف نفسي ظمأ ؼبعرفة اؼبزيد
من األمور .أي عيد يف تأريخ الرجاؿ حُت يلتئم مشلهم بأطفاؽبم وعوائلهم بعد ضيق وقلق
بغداد قبل أسبوع واحد ال غَت ؟؟
كت يف َ
؟؟ ىل حقاً ىذا ولدي أمثل وإبنيت قرطبة اللذين تر ُ
ودعاٍل يف مطار بغداد وما كانت قرطبة لتصدِّؽ إننا سنلتقي ثانية بعد سبعة أياـ ال أكثر.
ّ
كاف أمثل ُهبيد حساب األياـ ويعرؼ بكل تأكيد مىت يأتى يوـ األربعاء السادس عشر من
حاؿ شقيقتو.
سبوز ،يوـ اللقاء مع الوالد .لذا كاف دائماً واثقاً وثابت اعبِناف .ما كاف ىذا ُ
على أية حاؿ ،ضبلتنا سيارة تاكسي إىل قلب العاصمة بروكسل
فإستأجرنا غرفةً واسعة ألربعة أشخاص يف ( بانسيوف ) يقع يف وسط اؼبدينة .سبشينا فيها
وتعرفنا على بعض معاؼبها مث سألنا عن عنواف السفارة الليبية .راجعنا السفارة طالبُت تأشَتات
ّ
عرضت على القنصل كتاب عرض العمل أستاذاً يف جامعة الفاتح.
دخوؿ األراضي الليبية.
ُ
قاؿ عليكم أف تنتظروا بضعة أياـ غبُت مفاربة وأخذ موافقة اعبهات اؼبختصة يف العاصمة
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طرابلس .يف العشرين من شهر سبوز  1978وضع القنصل ختم تأشَتة دخوؿ ليبيا بصالحية
أمدىا شهر واحد فقط .وىذا يعٍت إننا مفروض فينا دخوؿ ليبيا يف أو قبل اليوـ العشرين من
شهر آب .كنا إذف ُؿب َددين بسقف زمٍت ال يبكن ذباوزه .غادرنا صبيعنا العراؽ ساؼبُت.
أصبحت ليبيا وعاصمتها طرابلس ( يف اعبيب ) .إذف فلنحتفل أو نُتمم الفرحة الكربى
بالكثَت من األعياد .إبتعنا سيارة أؼبانية جديدة خضراء اللوف ( فولكس واكن Golf VW
) عُدنا هبا إىل مدينة اليدف اؽبولندية .راجعنا أحد مكاتب اػبطوط اؼبالحية البحرية يف
العاصمة أمسًتداـ وإبتعنا تذاكر سفر لنا ولسيارتنا على باخرة ( طُليطلة ) الليبية اليت سوؼ
تقلِّنا من ميناء ( مرسيليا ) الفرنسي إىل طرابلس الليبية بعد منتصف هنار الثاٍل عشر من
شهر آب  ..1978بقي أمامنا أسبوعاف للرحيل .تأشَتة دخوؿ ليبيا ستسقط يف العشرين
من شهر آب .علينا إذف دخوؿ ليبيا قبل ىذا التأريخ.

باريس

كنت قبالً يف باريس ،ومع
غادرنا بسيارتنا ىولندا متجهُت إىل العاصمة الفرنسية باريس .ما ُ
ذلك قادتٍت ذكريايت القديبة مع كتاب الدكتور سهيل أدريس " اغبي الالتيٍت " مباشرةً إىل
قلب ىذا اغبي .أوقفت سياريت أماـ فندؽ ( السويس ) .كاف يف مكتب اإلستقباؿ شاب
فإنتشيت ألنو يتكلم العربية وال أفهم الفرنسية .مكثنا يف باريس أسبوعاً واحداً عانينا
جزائري
ُ
عما قاسيناه من كثرة
فيو من مشاكل صعوبة إهباد مكاف مناسب لوقوؼ السيارة .فضالً ّ
الغرامات اليت كانت تفرضها شرطة باريس بسبب اػبطأ يف زمن أو مكاف وقوؼ السيارة.
غرامات ثقيلة وخشونة ُمف ِرطة يف معاملتنا فقد كانت تلك فًتة ساخنة إذ دأب فيها صداـ
حسُت على تبادؿ اإلغتياالت مع عناصر بعض التنظيمات الفلسطينية يف باريس وعواصم
أوربية أخرى .لذا ما كاف ُمستَغرباً أف تستوقفٍت الشرطة وتسأؿ عن ىوييت وجواز سفري
وسبب وجودي يف باريس بسيارة أؼبانية ُمعدة للتصدير ربمل رقماً ولوحةً بلجيكية .كانت
مرة ،بل وشديدة اؼبرارة ،مل ىبفف من مرارهتا إالّ زيارة متحف اللوفر اؽبائل.
زيارة باريس زيارة ّ
كاف صف اإلنتظار طويالً جداً فسأـ أطفالنا وأغبوا علينا أف نتخلى عن فكرة زيارة اؼبتحف
وأف نغادر اؼبكاف على الفور .كيف تكوف يف باريس وال تزور اللوفر ؟! األطفاؿ بعمر أوالدنا
الغضة شوقاً أو دىشةً أو
ال وببوف اؼبتاحف .ال هبدوف فيها ما يُلهيهم وما يبعث يف نفوسهم ّ
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أزر باريس بعد
مسرًة .مع ذلك دخلنا ىذا اؼبتُحف ورأيناه ألوؿ وآلخر مرة يف العمر .مل ْ
ّ
تلكم الزيارة اؼبتعبة .مل تًتؾ يف نفسي إنطباعات عميقة جيدة ،ال برج ( إيفل ) وال حبَتة (
بولونا ) وجبعها األبيض وال شارع ( الشانزيليزيو ) ومقاىيو ومطاعمو .أمر واحد ما زاؿ عالقاً
يعف عليو الزمن .حُت زرنا كنيسة ( نوترداـ ) الشهَتة غابت طفليت قرطبة يف
يف ذاكريت مل ُ
أجواء غَت مألوفة .توقفت عن السؤاؿ والكالـ .تريد أف تقوؿ شيئاً لكنها ال تستطيع أو ال
ذبرؤ أو ال تعرؼ كيف تبدأه .كانت مأخوذة جبو الكنيسة الديٍت حيث الشموع متّقدة يف
أرجائها وزواياىا وسبثاؿ مرَل العذراء وولدىا عيسى ُمعلقاً فوؽ صليبو .فاجأتٍت بالقوؿ ((
بابا… أريد أف أقرأ قرآف )) .يا سالـ !! كيف ربطت الطفلة اؼبسلمة أجواء الكنيسة
اؼبسيحية بًتاث ودين آبائها وأجدادىا ؟ كيف أوحت ؽبا تلكم األجواء اعبديدة والغريبة
عليها أف ترجع إىل أركاف ومرتكزات وكتاب دينها ؟؟ ما الذي هبمع اؼبسيحية باإلسالـ دينا
؟؟ كاف عمر قرطبة حينذاؾ ستة أعواـ ال غَت وكانت شديدة الولع بسورة ( مرَل ) حىت إهنا
حفظت عن ظهر قلب الكثَت من آيات تلك السورة .كانت مسحورة بقصة مولد الطفل
عيسى ربت جذع لبلة ونطقو وىو يف اؼبهد مث ّبره بوالدتو اليت أقببتو ومل يبسسها بشر .ولقد
الكتاب وجعلٍت
عبد اهللِ آتاٍل
كانت ومل ْ
تزؿ تقرأ وتردد البعض من سورة مرَل [[ قاؿ إٍل ُ
َ
ِ
ِ
دمت حيّاًَ .وبَػّراً بوالديت ومل هبعلٍت
كنت وأوصاٍل بالصالة والزكاة ما ُ
باركاً أينما ُ
نبياً .وجعلٍت ُم َ
ِ
ث حيّاً  /من سورة مرَل  33ػ 33
ُبع ُ
ويوـ أمو ُ
يوـ ُول ُ
ويوـ أ َ
ت ً
دت َ
السالـ علي َ
جبّاراً شقيّاً .و ُ
لد طفل بدوف أب ويبقى
]] .ىل كانت ترى نفسها فيو أـ إهنا كانت مندىشة كيف يو ُ
يتيماً دوف أب ؟؟

جنيف

تركنا باريس عاصمة نابليوف والثورة الفرنسية وكومونتها متجهُت إىل مدينة جنيف السويسرية.
الطرؽ نفسها ىي اليت تقودٍل وُهتديٍت
كنت أضبل معي خرائط الطرؽ واؼبدف .فلسفيت أف َ
ما ُ
ت
إىل اإلذباىات الصحيحة.
أوقفت سياريت عند نقطة اغبدود بُت فرنسا وسويسرا .ترجلّ ُ
ُ
ألحبث عن شرطة اغبدود فلم أج ْد أحداً .من سيختم جوازاتنا إذف ويسمح لنا دبغادرة بالد
يئي الذمة وقد دفعنا كافة الغرامات اليت أوقعتها شرطة باريس حبقنا ؟
اإلمرباطور نابليوف بر ِّ
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ِ
تطل حَتيت إذ قادتٍت
ُ
ظللت أدور ىنا وىناؾ َوجالً أتر ُ
بص متسائالً ىل كبن مراقبوف ؟ مل ْ
قدماي إىل بناية صغَتة مكتوب على واجهتها كلمة
كنت أظبعها من والدي واليت كنّا نظنها تركية .ما الذي أتى
( جندرمة )… الكلمة اليت ُ
دخلت البناية
بًتكيا ولغة أنقرة وسالطُت آؿ عثماف إىل اغبدود الفرنسية ػ السويسرية ؟
ُ
ِ
أيت ثالثة أنفار من الشرطة متحلقُت حوؿ مائدة مستديرة يأكلوف
الصغَتة متهيباً َحذراً فر ُ
ويشربوف النبيذ .فوجئوا بدخويل .فتحوا عيوهنم متسائلُت عن سبب ىذه الزيارة غَت اؼبرغوب
فيها .كانت جوازات سفرنا يف يدي فمددهتا متسائالً أال ربتاج ىذه اعبوازات إىل تأشَتة
خروج وأختاـ ؟ مل ينطقوا حرفاً واحداً باإلقبليزية .أشاروا صبيعاً بأيديهم ،وقد فهموا قصدي،
فهمت أ ْف ال حاجة ؼبثل ىذه األختاـ والتأشَتات .ال حدود بُت
بإذباه األراضي السويسرية.
ُ
البلدين ،فداخل فرنسا وبق لو دخوؿ سويسرا والعكس بالعكس ،كما ىو اغباؿ بُت ىولندا
وبلجيكا .أدخلوىا ٍ
بسالـ آمنُت.
كاف الطريق إىل جنيف رائعاً ؿبفوفاً يف بداياتو من كال جهتيو بالدور اعبميلة الرائعة التصميم.
ٍ
غابات
وكاف متعرجاً صعوداً وىبوطاً كما ىو اغباؿ يف كافة الطرؽ اعببلية .مث إنو كاف يشق
كثيفة هتدر يف أرجائها بصخب ٍ
عاؿ أصوات سقوط ماء الشالّالت من اعبباؿ إىل حبَتات

كنت أشعر دبتعة ال حدود ؽبا وأنا أقود سيارتنا
صغَتة مبعثرة ىنا وىناؾ يف أكباء الغاباتُ .
األؼبانية اعبديدة بثقة عالية ،فالسيارات اعبديدة ال زبوف أصحاهبا .قادٍل ىذا الطريق الساحر
أخَتاً إىل وسط مدينة جنيف وحبَتهتا الشهَتة بإسم حبَتة
( ليماف ) أو حبَتة جنيف .حططنا رحالنا يف أحد فنادؽ مركز اؼبدينة مث أخذنا نتجوؿ يف
طرقها إلستكشافها والتعر ِ
ؼ على ناسها وـبازهنا ومطاعمها .قمنا صباح اليوـ التايل بسفرة
ّ
كنت َمشوقاً بشكل خاص أف أرى منزالً
على قارب خباري صغَت يف َعرض حبَتة ليمافُ .
ومقاماً
صغَتاً يقع سباماً على ساحل البحَتة كاف الشاعر اإلقبليزي لورد بايروف يتخذه َس َكناً ُ
حُت يزور جنيف ويبكث فيها لبعض الوقت .كاف ذلك خالؿ العقدين األولُت من القرف
كنت أعرؼ ىذه البحَتة من خالؿ قراءايت الشعرية للشاعر اإلقبليزي توماس
التاسع عشرُ .
إليوت .ذكر توماس إليوت حبَتة ليماف يف اعبزء الثالث
)  ) The Fire Sermonمن قصيدتو الشهَتة ( : ) The Waste Land
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By the waters of Leman I sat down and wept

أخذ توماس إليوت ىذه الفكرة من صاحبو بايروف  Lord Byronالذي كاف قد قاؿ
يف عنو ٍاف إلحدى قصائده الشعرية القصَتة قبل إليوت ٍ
بقرف من الزمن :
BY THE RIVERS OF BABYLON WE SAT DOWN AND
. WEPT

إليوت يبكي على شواطيء حبَتة ليماف السويسرية ،بينما يبكي السبايا على شواطيء أهنار
بابل .وشتّاف ما بُت اؼبناسبتُت وشتّاف ما بُت دموع الباكُت .جلوس الشاعر إليوت على
ساحل حبَتة ليماف ىبتلف بالطبع عن ؾبلس بٍت إسرائيل سبايا على مياه أهنار بابل .ما كاف
إليوت سبيّاً إمبا كاف ساخراً من شهرة ىذه البحَتة وصباؿ الطبيعة احمليطة هبا وثراء أىل جنيف
وكثرة سياحها .كاف إليوت كمن وبسد نفسو إنو إستطاع أْف يزور جنيف وحبَتهتا
األرستقراطية ونافورة مائها الذي يشق الفضاء رشاقةً وإرتفاعاً .كاف يبكي سوء حظو ووبسد
من يستطيع العيش جبوارىا أبداً .مل يتكلم الشاعر لورد بايروف بلسانو عن حالو إمبا وضع ما
قرأ يف التوراة بصياغة شعرية ال غَت .نقرأ يف اؼبزمور  1 / 137ػ  ) 4ما يلي :
وبكيت .على أهنار بابل ىناؾ جلسنا .بكينا أيضاً عندما تذ ّكرنا
جلست
(( على هنر الفرات
ُ
ُ
كالـ
صهيوف .على الصفصاؼ يف وسطها علّقنا أعوادنا .ألنو ىناؾ سألنا الذين سبونا َ
ٍ
وم َع ّذبونا سألونا فَػَرحاً قائلُت رِّمبوا لنا من ترنيمات صهيوف .كيف نػَُرًّل ترنيمة الرب يف
ترنيمة ُ
أرض غريبة…)) .ىذا ما قرأه بايروف يف التوراة مث صاغو شعراً.
ب إىل داود .وداود عاش قبل السيب البابلي
نس ُ
ُ
أحسب أف يف ىذا اؼبزمور خطأً بيِّناً .فاؼبزامَت تُ َ
بفًتة تًتاوح بُت  733ػ  833سنة ،أي  14جيالً كما تذكر مقدمة العهد اعبديد ( اإلقبيل
) .فكيف تسٌت للملك داود أف يتكلم عن أهنار بابل وعن تعليق أعواد الطرب والغناء ؟؟!!
ذبولنا بسيارتنا يف اؼبناطق احمليطة دبدينة جنيف وزرنا مدينة ( لوزاف ) وتناولنا طعاـ الغداء يف
لد ْف العامالت وصاحبات اؼبطعم .قدموا
حظي طفالنا برعاية خاصة من ُ
أحد مطاعمهاَ .
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ؽبما اغبلوى واؼبوز ومالعيب أطفاؿ وقد إكتشفوا أف عائلة غريبة جاءت تزور بالدىم من
الشرؽ األوسط.

مرسيليا

أمضينا طبسة أياـ ( أربع ٍ
لياؿ ) يف جنيف فغادرناه متجهُت إىل ؿبطتنا األخَتة يف أوربا …
مدينة وميناء ( مرسيليا ) الفرنسية على ساحل البحر األبيض اؼبتوسط .أمضينا يف ىذه
اؼبدينة ليلتُت فقط .فوجئنا أف مدير الفندؽ الفرنسي يتكلم العربية بطالقة ولكن بلهجة
جزائرية .سألتو كيف تسٌت لو معرفة اللغة العربية ؟ قاؿ إنو خدـ يف اعبزائر ضابطاً يف اعبيش
الفرنسي .كاف الرجل ودوداً ولطيفاً وق ّدـ لنا الكثَت من اػبدمات.
بعد جولة طويلة على األقداـ يف مركز اؼبدينة شعر األطفاؿ بالتعب من اؼبشي والتجواؿ
التفرج على اؼبخازف فقررنا أف نتناوؿ طعاـ الغداء يف أحد اؼبطاعم اؼبطلّة على ساحل البحر.
و ّ
أتانا العامل بقائمة اؼبأكوالت واؼبشروبات وأسعارىا فلم نفهم منها شيئاً .كانت صبيعاً باللغة
الفرنسية اليت ال نعرؼ منها سوى كلمات متواضعة .الغريب أف العامل كاف يػُلِّح أ ْف نطلب
صرخت يف وجهو كيف نقرر ما نأكل إذا كنا ال نعرؼ ما يف
ما نأكل وما نشرب بسرعة.
ُ
قائمة طعامك من مأكوالت ؟؟ تدخل رجل فرنسي كاف قريباً منّا يف ؾبلسو .ترؾ مكانو
أظن أف ىذا الطبق يالئم أذواقكم
وإقًتب مؤشراً بإصبعو على أكلة معينة يف القائمة قائالً ُ :
قلت لو وما إسم ىذا الطّبَق ؟ قاؿ ( كسكس بالدجاج ) .سألتو كيف
وستحبونو كثَتاًُ .
عرؼ إننا سنحب ىذا الطبق ؟ قاؿ إنو طبق مشهور يف اعبزائر وىنا يف اؼبطاعم اعبزائرية يف
سألت أـ أوالدي بكثَت من الًتدد واغبياء العراقي  :ما ىو الكسكس ؟ قالت
مدينة مرسيليا.
ُ
مرة .ىذا
ال أعرؼ ،أظبع مثلك ىذه الكلمة ألوؿ ّ
( الكسكس ) الذي مل نكن نعرفو قبالً يف وطننا العراؽ ،والذي طلبناه حسب نصيحة
اػبواجا الفرنسي ،سنجده أمامنا يف ليبيا ،فإنو الطعاـ اليومي لكل العوائل الليبية .إنو ال شيءَ
سوى ( الربغل ) العراقي الشهَت يف اؼبوصل وعموـ كردستاف العراؽ .مل نأكل إالّ الدجاج
ومعداً بشكل جيد .إثناء تناولنا طعامنا وقف قريباً منّا شاب وشابة يعزفاف
الذي كاف شهيّاً ُ
أغباناً على آلتُت موسيقيتُت ويغنياف باللغة اإلسبانية .أوقفا طفليهما أمامهما سباماً ونبا يعزفاف
ويغنياف .قاال إهنما من ( شيلي ) وقد تشردت العائلة الصغَتة إثر إنقالب اعبنراؿ الفاشي (
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أردت أف أدعوىم لتناوؿ طعاـ الغداء معنا لكن
بينوشيت ) الدموي يف أيلوؿ ُ .1973
ذت إقًتاحها .وجدنا
زوجيت رأت أف من األفضل ؽبما أف نعطيهم نقوداً بدؿ الطعاـ .ن ّف ُ
أنفسنا يف حالة تعاطف شديد مع ىذه العائلة واألسباب شديدة الوضوح .ىم وكبن
مشردوف وإ ْف إختلفت السبل والتفصيالت .كالنا ضحية جور أنظمة فاشية ال ترحم .ىم
ّ
وكبن أُضط ِررنا إىل ترؾ األىل والبلد واؼبغامرة يف أرض اهلل الواسعة.
لكن وغبسن اغبظ كاف يف
ما كنّا مثلهم كبسن الغناء والعزؼ والًتفيو عن الناس السعداء ْ
حوزتنا عق ٌد للعمل يف بلد عريب نتكلم لغتو وندين بدينو .كطفليهما ،غادر طفالنا وطنهما
ومساقط رأسيهما دوف أف يفهما السبب .صبعتنا يف مرسيليا ؿبنة واحدة عرفناىا فيهم
لكنهما مل يعرفاىا فينا .مل نشرح ظروفنا ومل نكشف ؽبما من كبن وؼباذا كبن مثلهم ىنا وإىل
أين سنتجو .ما زاؿ منظر تلكم العائلة شاخصاً أماـ بصري وىي تعزؼ على آالهتا
اؼبوسيقية وتنظر بعيوف حزينة مألى بالكربياء إىل طفليهما النظيفُت والرائعُت يقفاف أمامهما.
مثل آلة الكامَتا
أصابتٍت عدوى اغبزف والكآبة فأخذت عيوٍل اغبزينة تتنقل َ
السينمائية بُت طفلينا اعبالسُت يف مطعم فاخر يأكالف الدجاج ويشرباف الكوال والطفلُت
مسرة تأيت من بُت أوتار حزف وشقاء
الشيليُت اؼبُشردينّ .
يعزؼ احملزوف ليسلّي اآلخرين .أية ّ
مسرة ؟؟!!.
عائلة ضائعة تتخبط يف مغامرة يف عامل ؾبهوؿ ،أية ّ

