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الــرحلـة االوىل

 العودة الى المجهول

كنت   2003 تموز   12 مساء  من  والنصف  السابعة  في 
خائفا ومرتبكا ونصف مخمور في مطار أمستردام. كانت آنا 
تجاهد في تهدئتي. بعد ساعة ستقلع الطائرة إلى عمان. وفي 
الواحدة ليالً سأكون هناك. أية لحظة حرجة هذه؟ لقد حدث 
الطائرة.  الى  أتوجه  أن  وعلي  معقولة  غير  بسرعة  شيء  كل 
لقد  اآلن.  بعد  تراني  لن  وكأنها  مرعبة  بطريقة  الي  تنظر  آنا 
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جعلتني نظرتها تلك انهار.. أردت أن أتراجع.. تشبثت بيديها 
بقوة. لقد انتابني اإلحساس نفسه.. ربما لن أراها مرة أخرى. 
أي إحساس رهيب هذا الذي يجعلني أظن أنني ذاهب الى 

المجهول وأنا متجه الى وطني؟؟!
ارتجفت  بقشعريرة..  شعرت  الطائرة  حلقت  أن  بمجرد 
وبدأت أتعرق. ناديت المضيفة وطلبت منها بصوت مرتعش 
أن تأتيني بقدح مليء بالويسكي. وبعد خمس دقائق كررت 
مرتبك  أنني  أجبتها  يرام؟  ما  على  كنت  أن  سألتني  الطلب. 
بعد   . قليالً استرخي  يجعلني  الويسكي  انام..  أن  وأريد  قليالً 
مطار  في  إال  استيقظ  ولم  مضطرباً  نوماً  نمت  أقداح  أربعة 
الملكة عالية في عمان. يا ربي.. لقد كانت رحلة مريحة. هل 

هي إشارة على أن األمور ستسير بشكل حسن.. ربما.
انه  وعدني  الذي  صديقي  أجد  لم  ألنني  قليالً  انزعجت 
انها  بيته.  في  الليلة  سأقضي  وإنني  المطار  في  سينتظرني 
الواحدة والربع فجراً وانا مخمور ومنهك تماماً. أوقفت سيارة 
تاكسي وسألت السائق أوالً ان كانت هناك سيارات تذهب الى 
بغداد في هذه الساعة. قال نعم. فأن لم نجد سيارة فيمكنني 
أن أقلك الى أحد الفنادق. قلت إنها فكرة جيدة. كان السائق 
اردنيا وكان يتحدث عن الحرب واألمريكان بغضب. قال إنه 
لم يصدق أن بغداد سقطت بهذه السهولة مع ان الكثير من 
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(المتطوعين العرب) ذهبوا للدفاع عنها. قلت له:
األردن  من  مسلمون  شباب  قال:  هؤالء؟  يكون  ومن 
والسعودية وإيران ومصر واليمن وسوريا ولبنان والكثير من 
األفغان العرب الذين كانوا يجاهدون في أفغانستان. أضاف أن 
االستشهاد من أجل بغداد عاصمة الدولة اإلسالمية نعمة من 
الله على المؤمنين يا رجل. قلت و(الرئيس) صدام حسين.. 
اين هو اآلن؟! قال بمرارة.. صدام بطل ولكن الجيش العراقي 
خانه. من كان يظن أن الجيش العراقي يفعل ذلك؟؟؟ فقلت.. 
ولكنني اسمع أن الجيش ما زال يقاوم األمريكان؟ قال: هؤالء 
بقايا فدائيي صدام والمتطوعين العرب.. وانا آسف إذ أقول 
لك أن العراقيين قد خذلوا العرب كما خذلوا صدام. توقفت 
سيارة األجرة في الكراج ونزل السائق ليسأل فيما إذا كانت 
عراقي  شاب  ومعه  دقيقة  بعد  عاد  بغداد.  الى  رحلة  هناك 
ذهب لينزل حقائبي دون أن يسألني فعرفت أن هناك سيارة 
ذاهبة الى بغداد.. وكانت جي أم سي أمريكية الصنع وتتسع 
نحن  للشخص.  دوالراً  وثالثين  خمسة  واألجرة  ركاب  لسبعة 
بحاجة الى راكب واحد فقط. قال السائق الشاب. فقلت أنا 
مكان  الى  توصلني  أن  بشرط  ولكن  شخصين  اجرة  سأدفع 
انطلقت  قليل  وبعد  الله.  شاء  ان  قال  بغداد؟  في  محدد 

السيارة فأخذ قلبي يخفق بشدة.
٭ ٭ ٭
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جلست في المقعد األوسط وحدي خلف السائق مباشرة. 
وكان في المقعد االخير رجالن كبيران ينامان القرفصاء. فيما 
جلس رجل شاب بجانب السائق ظل يحدثه طيلة الوقت لكي 

يبقيه يقظا.
هادئة  الحدود  الى  عمان  العاصمة  من  الطريق  كانت 
وشبه مظلمة. وكانت بين فترة وأخرى تمرق سيارة وحيدة. 
خاللها  حاولت  ساعتين  من  ألكثر  الجميع  على  صمت  خيم 
النوم لكنني لم أستطع. أخرجت قنينة الويسكي من الحقيبة 
وتناولت رشفة فسمعت أحدهم خلفي يقول (اعوذ بالله من 
وقلت:  اليه  فالتفت  العظيم)  الله  استغفر  الرجيم.  الشيطان 
طريق  وأمامنا  الله  تزعج  أنت  بتذمر..  فقال  أزعجتك؟  هل 
قلت  يجري؟  ماذا  السائق:  فصاح  الركاب  استيقظ  طويلة. 
بسرعة أنا آسف يا جماعة.. لقد تناولت جرعة من الكحول 
والسيد الذي يجلس خلفي استنكر ذلك.. القصة وما فيها هي 
أنني غادرت العراق منذ أحد عشر عاما وانا عائد اليه اليوم، 
طويلة  الطريق  ان  تعرفون  وانتم  ومتعب.  مرتبك  فأنا  لذلك 

ومتعبة. أنا آسف. فقال الجميع:
(إذا كان األمر كذلك خذ راحتك). وبادر الرجل كبير السن: 
(الله يكون في عونك.. أحد عشر عاما!! اشرب عمي اشرب.. 
دهرا..  احسبها  وكنت  عمان  في  اشهر  ثمانية  مكثت  لقد 
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الروح  ألن  وفرحت  التعاطف  هذا  أسعدني  اشرب).  اشرب.. 
الشرب  واصلت  موجودة.  زالت  ما  المتطرفة  غير  العراقية 

بدون إزعاج. قال الرجل كبير السن بعد ان استيقظ تماماً: 
انكليز؟!  هم  هل  هناك..  لديهم  وماذا  هولندا؟  تقع  اين 

هل أنت مرتاح هناك.. شعرك كله ابيض؟؟
هولندا تقع في اوربا وهي قريبة من االنكليز يفصل بينهما 
البحر.. ولكنهم ليسوا انكليز... ويعيشون على الجبن والورد. 
(في هذه األثناء يلتفت الجميع الي لمعرفة فيما إذا كنت 

جاداً أم انني أمزح)
الورد  غير  يملكون  ال  أنهم  تقصد  يعني  أستاذ..  عفوا 
والجبن؟ كيف يعيشون اذن؟؟ قال الشاب الذي يجلس الى 

جوار السائق. 
الجبن  من  الكثير  تنتج  كثيرة  أبقارا  لديهم  ان  أقصد  ال.. 
ويصدرونه الى الخارج. والورد كذلك. يحصلون على 50 ألف 

دوالر في األسبوع من الورد فقط.
أنصحك  أستاذ  صبر:  بفقدان  قال  اآلخر  الكبير  الرجل 
ألنهم  التفاصيل..  بهذه  أحدا  تخبر  ال  الله..  لوجه  نصيحة 
سيقولون عنك، المعذرة، كذاب. (شنو جبن، شنو ورد) نحن 
ان  يبدو  الخبز.  من  حتى  نشبع  ولم  كله  العالم  نفط  لدينا 
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الخمرة أثرت على ذاكرتك؟؟؟
لقتل  فرصة  وجدتها  وقد  هذه  األفعال  ردود  أتوقع  كنت 

الضجر وطول الطريق فقلت ارد على الرجل:
كنت مثلك ال أصدق أي شيء، ولكن حين وصلت هولندا 
ان  منكم  ألحد  يمكن  ال  قصص  ولدي  بعيني.  ذلك  رأيت 

يصدقها.
وقال  النظرات  يتبادلون  وهم  أماكنهم  في  الجميع  تحرك 

السائق دون ان يلتفت:
يا حجي دع األستاذ يتكلم.. نحن لم نر في حياتنا سوى 

عمان.... تفضل أستاذ.
الكالب في هولندا لديها جوازات سفر (الجميع يضحكون).. 
والكلب يستمع الى صاحبه وينفذ ما يقول بسرعة.. فمثال إذا 
قال له اجلس.. يجلس.. واذا قال له تعال.. يأتي. حتى عندما 
يريد عبور الشارع فأنه يبقى ينتظر حتى تصير اإلشارة خضراء 
التصديق).  عدم  داللة  يده  يهز  وهو  يضحك  الكبير  (الرجل 

الشاب الذي يجلس قرب السائق قال:
والنساء؟؟؟؟

الهولنديات أجل نساء األرض. وفي الصيف يسبحن عاريات 
تماماً في البحر كالحوريات.
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أنت  أستاذ..  هولندا؟  الى  المرء  يذهب  ان  يمكن  كيف 
تمزح أليس كذلك؟

انا ال أمزح مطلقا.. لدي صديقة هولندية. وهذه صورتها. 
طلبت من السائق ان ينير المصباح الداخلي في السيارة وبدأ 
الركاب يحدقون بالصورة مندهشين. وعندما وصل الدور الى 

الرجل الكبير حدق طويال وقلبها أكثر من مرة وهو يقول:
أستاذ أنت تضحك علينا.. واضح انك قصصتها من إحدى 

المجالت.
كنت أشعر بالتعب واإلرهاق، خصوصاً بعد كمية الويسكي 
علي  أستولى  وهكذا  الركاب.  مع  أتكلم  وأنا  احتسيتها  التي 
العراقية  األردنية  الحدود  عند  اال  استيقظ  ولم  كليا  النوم 
على  عيني  فتحت  صباحا.  الثامنة  الى  تشير  الساعة  وكانت 
مشهد شرطة الحدود فارتعبت. ولكنني تذكرت أنني مواطن 
هولندي اآلن ولن تستطيع الشرطة األردنية محاولة تسفيري 
الى العراق (حدث ذلك قبل تسع سنوات) ثم أن نظام صدام 

قد ذهب الى غير رجعة. 
بثقة..  الضابط  الى  وتقدمت  الهولندي  جوازي  أخرجت 
نعم.  قلت  حسن؟  صالح  هو  الكامل  اسمك  أن  هل  سألني.. 
اسمها  إن  ساخراً..  فأجبته  أمك؟  اسم  ما  أخرى..  مرة  سألني 
(كثيراً  شزراً.  إلي  ينظر  وهو  بسرعة  الجواز  ناولني  كاترين. 
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نتأخر  لم  الحدود).  على  يهان  العراقي  المواطن  كان  ما 
في التفتيش رغم أن الكثير من العرب واألجانب كانوا  كثيراً 
ذاهبين الى العراق.. فهناك الكثير من السيارات التي تحمل 
أيضاً.  وأجنبية  وسعودية  وإماراتية  وقطرية  أردنية  عالمات 
من  فطلبت  العراقية  الحدود  باتجاه  األردنية  الحدود  غادرنا 
السائق أن يخبرني بالضبط متى ندخل الحدود العراقية. كنت 
أنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. توقفت السيارة مرة أخرى 
الكاميرا  فأخرجت  األمريكية  (العراقية)  التفتيش  نقطة  عند 
الحدود  شرطة  ورجال  األمريكان  الجنود  أصور  وبدأت  فوراً 

العراقيين بعد أن استأذنت منهم.
لقد واتتني شجاعة مفاجئة وأنا ألتقط لهم الصور (إنهم 
أفعالهم.  ردود  أعرف  أن  وأردت  الجدد)  العراق  مخابرات 
الذهاب  قرر  أحدهم  أن  بحيث  قليالً  فاجأتهم  أنني  أظن 
اقترب  التصوير  من  انتهيت  أن  بعد  بسرعة.  الحمام  الى 
فقلت  العراقية.  الحدود  هي  هذه  يقول:  وهو  السائق  مني 
وعاد  فاترة  ابتسامة  ابتسم  أمريكية.  تفتيش  نقطة  هذه  ال.. 
للجنود  ثكنة  سوى  العراقية  الحدود  تكن  لم  السيارة.  الى 
األمريكان ولم يكن رجال الشرطة العراقيون سوى مترجمين 
وحراس. كانت ببساطة حدوداً (مفتوحة) لكل من هب ودب. 
األمريكان  مع  العمل  ترك  الذي  المترجم  به  أخبرني  ما  هذا 
وعاد بصحبتنا الى بغداد. تحركت السيارة من جديد.. وبعد 
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دقائق معدودة رأيت قطعة على الطريق تقول: (مرحباً بكم 
في  اآلن  (أنا  أصيح  وبدأت  مكاني  في  فقفزت  العراق)  في 

العراق.. أنا اآلن داخل العراق). 
٭ ٭ ٭

صحراء الفراغ
قال المترجم: أستاذ يبدو انك صحفي، لدي كالم كثير أريد 
أن أخبرك به وأرجو أن تنشره في الصحافة. سحب نفسا عميقا 
من سيجارته وقال: لقد تركت العمل مع األمريكان للتو، لم 
أعد أطيق ما أراه. لقد سرق اللصوص البلد امام مرأى ومسمع 
لم  هذه  حتى  العالي..  الضغط  أعمدة  الى  انظر  األمريكان.. 
تسلم من يد اللصوص (كانت بالفعل محطمة رغم ضخامتها 
واألسالك الكهربائية غير موجودة) وأضاف: كانت تأتي مئات 
المعادن  وبعض  والقصدير  بالنحاس  محملة  الشاحنات  من 
أتكلم  وكنت  األردن.  الى  وتّهرب  األحمر  الزئبق  مثل  الثمينة 
منعها  أجل  من  الحدود  عن  المسؤول  األمريكي  الضابط  مع 
وإعادتها الى العراق. ولكنه كان يقول لي أن لديه أوامر من 
القادة في بغداد بالسماح لها بالمرور. لقد تحطمت أعصابي 
فقررت ترك العمل مع  وأنا أرى هذه المشاهد تتكرر يومياً 

هؤالء الكالب. 
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