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عطا عبد الوهاب من مواليد �س ��نة  1924تخرج
يف كلية احلقوق يف بغداد �سنة .1944
زاول او ًال العم ��ل يف الق�ض ��اء ث ��م يف وزارة
اخلارجي ��ة �سن ��ة .1950كان ع�ض ��و ًا يف
مكت ��ب الع ��راق الدائ ��م يف االمم املتح ��دة
يف نيويورك.كم ��ا مث ��ل الع ��راق يف جل ��ان
اجلمعي ��ة العام ��ة املختلط ��ة وال �سيم ��ا يف
اللجن ��ة ال�ساد�س ��ه امل�سم ��اه اللجن ��ة القانونية.
يف �سن ��ة  1955انتقل اىل ال�سفارة العراقية يف
بريوت بدرجة �سكرتري اول .يف �سنة  1957نقل
اىل الديوان امللكي يف بغداد مبن�صب ال�سكرتري
اخلا�ص للملك في�صل الثاين والأمري عبدالأله .
من م�ؤلفاته :
�ساللة الطني
هوام�ش على ال�ساللة
الرتجمات و�أهمها ومنها :
احتالل ح�ضارة � ،أع��وام الرمادة � ،سرية عمل
�سيا�سي  ،االمري عبد االله �صوره قلمية ،ربح
احل ��رب وخ �� �س��ارة ال �� �س�لام .ازم ��ة احل���ض��اره
اال�� �س�ل�ام� �ي ��ة .ت ��رج ��م ع� ��دة رواي � � ��ات ع��امل �ي��ة
لديه العديد من الق�صائد ال�شعرية ح�صل على

و�سام اال�ستقالل من الدرجة االوىل من امللك
عبدلله بن احل�سني كان عطا عبد الوهاب من
املرتجمني العراقيني امل�شهود لهم بالكفاءة
وكثريا ما كانت الرواية االوربية واالمريكية
ت�ستهويه فقد ترجم اعمال فرجينيا وولف وقدم
الكثري منها وم��ن اب��رزه��ا (ال�سيدة داالواي)
و(ف�لا���ش) و(االم���واج ) و(��س�يرة حياة ) كما
ترجم رواي��ة فوكرن (ن��ور يف �آب ) وترجمل
لهنغواي روايته ( عيد متنقل ) وترجم حلنا
ارندت كتابها (يف الثورة ) .
كتب �سرية االمري عبد االله الو�صي وويل العهد
العراقي  1958-1939وكان قريبا منه ويعرفه
معرفة ممتازة عمل معه ومع امللك في�صل الثاين
�سكرتريا .وكان عطا عبد الوهاب �شاعرا ا�صدر
ديوانه (اع ��وام الرم ��اد  )1982-1972واغلب
ق�ص ��ائد ه ��ذا الدي ��وان كتبها يف ال�س ��جن حيث

اعتقل يف عهد النظام ال�سابق مع اخيه زكي عبد
الوهاب ولطفي العبيدي واتهموا باجلا�سو�سية
واعدم زكي عبد الوهاب و�آخرون .
كان لعط ��ا عب ��د الوه ��اب �ص ��الون ثق ��ايف يف
العا�ص ��مة االردني ��ة عم ��ان وهذا ال�ص ��الون هو
مبثاب ��ة ملتقى ثقايف كان يقيم ��ه يف منزله �أيام
الثالثاء من كل ا�س ��بوع.وقال عب ��د الوهاب يف
ت�ص ��ريح الذاع ��ة الع ��راق احل ��ر “انن ��ي بادرت
�إىل �إقامة ال�ص ��الون نظ ��را لوجود عدد كبري من
املثقفني العراقيني يف االردن .و�إقرتحت عليهم
ان نلتق ��ي ب�ش ��كل دوري ،والقت الفكرة �ص ��دى
طيبا لديهم” ،م�ش�ي�را اىل “ان ال�ص ��الون �ساهم
يف مد ج�س ��ور التوا�صل بني املثقفني العراقيني
املغرتبني من ادباء ومفكرين و�شعراء وفنانني،
ف�ض�ل�ا ع ��ن تبن ��ي ودع ��م ابداعاته ��م م ��ن خالل
تبادل االف ��كار والر�ؤى واحل ��وارات البناءة”.

وافاد عبدالوهاب “ان امللتقى يناق�ش موا�ضيع
ثقافي ��ة وفكرية وت�أريخي ��ة و�أجتماعية متنوعة
ب�أ�س ��تثناء املوا�ض ��يع املث�ي�رة الت ��ي جترنا اىل
جدال عقيم مثل املوا�ضيع الدينية وال�سيا�سية».
وذك ��ر عطا عب ��د الوه ��اب انه عمل عل ��ى توثيق
ه ��ذه املوا�ض ��يع و�أ�ص ��درها يف كت ��اب حم ��ل
عن ��وان “�أحادي ��ث الثالثاء...كتاب ��ات ملثقف�ي�ن
عراقيني” و�ص ��در منه حت ��ى اليوم ثالثة �أجزاء
عن امل�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات والن�شر وهو
ب�ص ��دد ا�ص ��دار اجلزء الراب ��ع لتك ��ون مبثابته
مراجع للباحثني واالجيال املقبلة.
رح ��م الل ��ه عطا عب ��د الوه ��اب فقد كان ��ت حياته
حافل ��ه قدم لبل ��ده ما ا�س ��تطاع تقدمي ��ه واعتقد
ان حيات ��ه و�س�ي�رته وما قدمه ي�ص ��لح ان يكون
مو�ض ��وعا الطروح ��ة دكت ��وراه يف التاري ��خ
احلديث .

د خالد السلطاني
مرة� ،س ��الته من هو جاره الذي ي�شغل م�سكنا ت�ؤم
م�سكنه ،وامل�صمم من قبله .ورد �سريعا وبده�شة:
عطا عبد الوهاب ...اال تعرفه؟ال.وق�ص يل ،بتعاطف جم ق�ض ��يته امل�أ�سوية ،خمتتما
كالم ��ه ع ��ن حمنت ��ه الت ��ى وجد نف�س ��ه منف ��ردا يف
زنزان ��ة اع ��دام لف�ت�رة تزي ��د عل ��ى ارب ��ع �س ��نوات
(للدق ��ة ،ووفق ��ا ملا �س ��يذكره عطا عب ��د الوهاب يف
"�س�ل�الة الط�ي�ن" ،كان ��ت امل ��دة :خم�س �س ��نوات
واربع ��ة ا�ش ��هر!)؛ كان كلم ��ا �س ��مع طقطق ��ة خطى
ال�س ��جان ،و�ص ��وت مفاتيح تفتح الزنازين ،ي�شعر
بانه املق�صود لالعدام ،وهذه احلالة تتكرر يوميا،
وملدة تزيد عن اربع �سنوات...
ط ��ار ،فج� ��أة ،ت�أث�ي�ر "الوي�س ��كي" ،ال ��ذي كن ��ت
احت�سيه ،وبهت جلملته االخرية مرعوبا ً..
و�س ��معته يقول ب�صوت بدا يل وك�أنه �آت من مكان
بعيد:
 الله ال "ي�شوّ ف" حمنته الحد!؛ ...الله ي�ساعده!مللمت اغرا�ض ��ي �س ��ريعا وخرج ��ت ،كان خروجي
ميّر ل�صق اجلدار الفا�صل بني امل�سكنينّ  ،و�شاهدته
عرب ال�س ��ياج ،كما كنت ا�شاهده دوما ،عند زيارتي
اىل ا�ستاذ جعفر ،كهل عادي� ،ضعيف البنية ،اقرب
اىل الق�ص ��ر من ��ه اىل الط ��ول ،يف بنط ��ال ق�ص�ي�ر
(�ش ��ورت) ،منهم ��ك ،كعادت ��ه ،يف ر� ��ش مزروعات
حديقته التى بدت غاية يف الن�ضارة والتنظيم.
اربع �س ��نني ،يف زنزانة اعدام؟ ،هذا يعني حواىل
 1500مرة ،كل يوم ت�شعر بان حياتك قد انتهت! –
�ش ��ئ ،مذهل ،خميف ومرعب ،ومفجع وم�أ�ساوي،
هل ثمة كلمات اخرى ت�ص ��ف احلال؟ وكيف متالك
نف�سه كل ذلك الوقت ،من دون ان ينهار؟
كان جم ��رد ا�س ��تذكار م ��ا قال ��ه جعف ��ر عن ��ه ،ميلء
نف�س ��ي هلع ��ا وذع ��را وخوف ��ا ال يو�ص ��ف؛ حت ��ى
اين اعتربت ��ه ،بحك ��م ما قا�س ��اه ،خملوق ��ا خارقا ،
اقرب اىل �شخ�ص ��يات اال�س ��اطري القدمية ،منه اىل
ان�س ��ان عادي! ...انكيدو ...او احد ابطال امل�آ�سي
االغريقي ��ة ،اللذي ��ن مبقدوره ��م ولوحدهم حتمل
�آالم ومعاناة يتجاوز حتملها قوة احتمال الب�شر!.
كنت ميال اىل حتا�ش ��ي الكالم معه اجالال وتقديرا
مل ��ا كاب ��ده ،بيد ان ��ه بالفت ��ه وحميميت ��ه،كان يظهر
بع� ��ض ال ��ود جتاه ��ي ويغرين ��ي باحلدي ��ث معه،
وير�ش ��دين �ضاحكا با�س ��تمرار املداومة على طرق
ب ��اب جعف ��ر ،عندما ا�ش ��عر بان ال اح ��د يف الداخل
ي�س ��تجيب اىل طرق ��ي .وعل ��ى م ��ا يظه ��ر فان ��ه قد
�س� ��أل جعفرا عن �شخ�ص ��ية زائره املرتدد عليه ،يف
الفرتات االخ�ي�رة كثريا ،ويف وقت حمدد .ويبدو
اي�ض ��ا ً انه قد قر�أ يل بع�ض� � ًا من املقاالت التى كنت
ان�شرها يف و�سائل الن�شر املحلية .ومبرور االيام،
واث ��ر لق ��اءات عدي ��دة يف منا�س ��بات ثقافي ��ة ،كـّنا
نتب ��ادل االحاديث ،واحيانا نتناق�ش يف ال�ش� ��ؤون
الثقافية ،واملعمارية على وجه اخل�ص ��و�ص ،وكان
اهتمامه و�س ��عة معرفته باالخرية ،تثري لدي دائما
الده�شة ..واالرتياح.
لك ��ن عطا ب ��دا قريبا لن ��ا ،نحن املعماري�ي�ن ،عندما
ظهر كتاب " االخي�ض ��ر والق�ص ��ر البلوري " لرفعة
اجلادرج ��ي ( ،)1993وال ��ذي �ص ��اغه عط ��ا عب ��د
الوهاب ،با�س ��لوبه املمتع واخلا� ��ص واملميز .كان
ظه ��ور الكتاب ،مبنزلة ح ��دث معماري مهم ،مياثل
يف ر�أي ،ظهور مبنى بت�ص ��ميم ا�ستثنائي؛ فالول
مرة ي�ص ��در يف العربية كتابا معماريا بهذه ال�سعة
وال�ش ��مولية واالخ ��راج واالناق ��ة ،واللغ ��ة ،اللغة
اجلميلة التلقائية املعتـنية بالتفا�صيل ،وامل�ؤ�س�سة
لن�ص قلما قرا �س ��ابقا ً .والكتاب ،كما هو معروف،
كتب يف �سجن " ابي غريب " ،عندما كانا االثنان:

سمعت باسم عطا عبد الوهاب قبل ان اتعرف عليه شخصياً .يف نهاية
الثامنينات ،وبداية التسعينات ،تكررت زيارايت اىل دار جعفر عالوي باملنصور –
املعامر العراقي الرائد ،الذي فجعت بخرب وفاته مؤخرا .كنت مهتام (والزلت)
بالعامرة العراقية الحديثة :منجزها ،وشخوصها ،خفاياها وحكاياتها الحقيقة..
وغري الحقيقية؛ ومل يك بدا من الذهاب اىل "الينابيع" الرئيسية لتلك الظاهرة،
التى مل تبحث ،لالسف ،بشكل موضوعي ،ومل يكتب عنها دراسة ً شاملة

ورصينة  ،دراسة تتعاطى مع موضوعها بجد واخالص :بداياتها وانجازاتها،
وخصائصها واضافاتها وتأثرياتها ومؤثراتها ...والينابيع – هم املعامريون
االوائل الذين واكبوا مراحل مسار تلك العامرة ،وجعفر عالوي ،بشخصيته
املحببة املرحة ،وحبه للعامرة وللثقافة بشكل عام ،ميثل ،يف رأي ،احد تلك
الينابيع املهمة.

عط ��ا ورفع ��ة نزيلني فيه .واالمر ال ��ذي يبعث على
احلرية ب ��ان عطا مل يذكر ،وال م ��رة واحدة حادثة
كتابة ن�صو�ص الكتاب ،يف م�ؤلفه " �ساللة الطني ".
 ;ltياتي ذكر رفعة اجلادرجي مرة واحدة بالكتاب
(�ص  ،)583يف منا�س ��بة بعيدة ج ��دا عن العمارة،
وابعد ما تكون عن ق�ض ��ايا العمارة العراقية اي�ضا
ً  ،;gtوكل ذل ��ك يثري الده�ش ��ة واحل�ي�رة ،ذلك الن
ت�أليف الكتاب وا�س ��لوب لغته ،ومنا�سبة �صدوره،
تعد حدثا بارزا يف الثقاف ��ة العربية عموما ،وتعد
ام ��را غ�ي�ر ع ��ادي يف جمم ��ل اخلط ��اب املعم ��اري
العربي .هل فات عطا حادثة الكتاب؟؛ ام ان �صمته
املعبرّ ي�ش ��ي اىل دالالت معينة ،توم ��ئ اىل وقائع
من نك ��ران وجحود �ص ��ادفهما كثريا وبا�س ��تمرار
على امتداد �سنني حياته؟
لك ��ن قمة "عطاء" عط ��ا عبد الوه ��اب "املعماري"،
كان يف ترجمته كتاب "لو كوربوزيه" (املودولور)
( ،)1995وان ��ا هنا اتن ��اول جانبا من �شخ�ص ��يته
ال�ث�رة املتنوع ��ة االهتمامات ،عالي ��ة الثقافة ،وهو
جانب االهتمام الثقايف بال�ش� ��أن املعماري ،ال�ش�أن
الذي ي�ش ��كل االحاطة واملعرفة به جزءا من مهنتي
و�شخ�صيتي ،واعزو له ،باال�سا�س ،حيثيات متتني
اوا�ص ��ر املعرفة فيما بيننا .والالفت يف الرتجمة،
ا�ضافة ً اىل ح�ضور اللغة االنيقة ،نوعية االختيار،
فالكثري من القراء العرب ،واجتا�سر واقول العديد

حت ��ى من املعماريني العرب اي�ض ��ا ً ،يجهلوا ت�أثري
واهمي ��ة ه ��ذا الكت ��اب على م�س ��ار تط ��و ّر العمارة
عموم ��ا ،وعل ��ى منتجها املادي امللمو� ��س .ومع ان
كت ��اب "املودول ��ور"� ،ص ��غري احلجم ،فان ��ه حافل
مب�ص ��طلحات هند�س ��ية ومعماري ��ة كث�ي�رة ،وكل
م�ص ��طلح في ��ه ي ��دل عل ��ى معنى حم ��دد ووا�س ��ع،
واي اخ�ل�ال يف ترجمة امل�ص ��طلح� ،سيف�ض ��ي اىل
ا�ض ��طراب يف املعن ��ى املق�ص ��ود .بي ��د ان نتيج ��ة
الرتجم ��ة ج ��اءت عل ��ى درج ��ة عالي ��ة م ��ن الكمال،
واالتق ��ان ،يزيده ��ا به ��اءا اال�س ��لوب اللغ ��وي
امل�ص ��طفى ،ونوعي ��ة اختي ��ار املف ��ردات ،وه ��و ما
ا�ش ��رت الي ��ه ،يف مقالة من�ش ��ورة ،تعود اىل �س ��نة
 ،1995ا�ش ��يد به ��ا �ص ��وابية اختي ��ار الرتجم ��ة،
ولغتها الر�شيقة البارعة.
 ...يف عم ��ان ،االردن التى انتقل اليها من بريوت،
وحمطت ��ي االوىل بعد خروجي من �س ��جن العراق
ال�ص ��دامي البعث ��ي ،يف منت�ص ��ف الت�س ��عينات،
تقابلن ��ا م ��رة اخرى ،وزرته يف بيت ��ه مبعية خايل
ماج ��د النه ��ر -جاره يف املن�ص ��ور ببغداد �س ��ابقا،
وج ��اره احل ��ايل بعم ��ان .كان ،دائم ��ا ،وكعادت ��ه
م�س ��كون بالهم الثق ��ايف ،ون�ش ��اط الرتجمة ،الذي
كان ميار�س ��ه وف ��ق طق� ��س خا� ��ص م ��ن ال�ص ��رامة
وال�ض ��بط العالي�ي�ن .مل يك ��ن يف بحبوح ��ة م ��ن
العي� ��ش ،كما تف�ص ��ح عن ��ه نوعي ��ة �ش ��قته واثاثها

املتوا�ض ��ع ،بيد اين مل ا�س ��معه قط ي�ش ��كو و�ضعه
املعا�ش ��ي على امتداد خم�س �سنوات ،وهي الفرتة
التى عملت فيها ا�س ��تاذا يف جامعات االردن ،وظل
رجال متح�صنا ومرتفعا ّ
قل نظريه! .وينبغي علي
ّ ،االن ،االقرار بجميله ومعا�ضدته يل لن�شر كتابي
 ;ltر�ؤى معماري ��ة  ،)2000( ;gtعن ��د �ص ��ديقه
النا�ش ��ر ،الذي �س ��اهم ح�ض ��وره ال�شخ�ص ��ي ملكان
اجتماع النا�شرمعي ومتابعته امل�ؤثرة ،اىل �سرعة
تذليل معوقات كثرية.

من زمن التوهج

هكذاعرفت عطا عبد الوهاب

()2
الكتاب

جاء كتاب "�ساللة الطني – �سرية ما�ساة" ،و �شكل
غالف ��ه ،الذي �ص ��ممه "�س ��ينا عطا" ،اب ��ن امل�ؤلف،
يعرببرمزي ��ة الذع ��ة ع ��ن حمت ��وي الكت ��اب؛ اقول
يعرب ،وال اعني االختزال .اذ ال ميكن اختزال ن�ص
يحكي م�ض ��مون ،من خالل كلمات مغمو�سة بوجع
ان�ساين� ،سرية �آالم ومعاناة ال ت�صدق .ميكن فقط
�س ��رد بع�ضا من وقائعها يف مكان معني ويف زمان
مع�ي�ن ،توطئة ل�س ��رد ،الحق ��ا ً ،الت ��ايل منها ،حتى
تكتم ��ل ف�ص ��ول تراجيدي ��ا العذاب ��ات واالوج ��اع
وامل�آ�س ��ي التى اوجدها "نظام" قتلة وفتاكني ،كان
ج ��ل مرماه ��م اغتي ��ال "منظومة" احلي ��اة العادية
ملالي�ي�ن العراقي�ي�ن ،الذي ��ن وقع ��وا ،يف غفل ��ة من
الزمن ،بني ايديهم ،ومن ثم التلذذ بعملهم امل�شني!.
يح ��اول عطا عبد الوه ��اب ان يعزو �س ��بب حمنته
الت ��ى ب ��د�أت مبطاردته ومن ث ��م اختطافه يف دولة
اخرى ،ونقله اىل العراق خل�سة ،وتعذيبه واعدام
اخي ��ه واحلك ��م علي ��ه باالع ��دام ،وم ��ن ثم �س ��جنه
مل ��دة تف ��وق عل ��ى ث�ل�اث ع�شر�س ��نة ،ب ��دون ادن ��ى
م�ب�رر ،فيجدها يف ت�ض ��افر ظ ��روف "على نحو ال
يحتمل وقوعه اال بن�س ��بة واح ��د اىل مليون" �ص
( .)493لك ��ن ج ��واب ت�س ��ا�ؤله امل� � ّر على ا�س ��تفهام
م ��زدوج "ملاذا؟ مل ��اذا؟" ،ال ��وارد يف �ص ��فحة 488
من الكتاب ،ميكن ان يكون �ص ��حيحا ً بالطبع .بيد
ان اال�ش ��ارة والت�أكي ��د م ��رة ،وم ��رات ،على طبيعة
النظ ��ام ،الذي وج ��د العراقي ��ون ،فج�أة ،انف�س ��هم
حما�صرين مب�صيدته ،لين�ص ��ب عليهم بعدئذ عنفا
غري ان�س ��اين ،وارهاب ��ا فجا ،وقت�ل�ا جمانيا ،وكل
ذل ��ك ت ��رادف م ��ع �ض ��ياع املقايي�س ،واالع�ل�اء من
�ش� ��أن الوح�شية والتدمري ال�ش ��امل لكل ماهو خري
و�ص ��حيح و�صائب يف �س ��لوكية االفراد ،ميكن ان
يكون جوابا لذلك اال�س ��تفهام الذي طرحه ،فجميع
العراقي�ي�ن كان ��وا وقودا ،لتلك املمار�س ��ة ال�ش ��اذة
وغ�ي�ر العقالنية الت ��ى مار�س ��تها ع�ص ��ابات القتل
واجلرمية ،على امتداد عقود من حكم نظام البعث
ال�صدامي.
تثري قراءة ن�ص ��و�ص كتاب "�ساللة الطني" تعاطفا
جما مع حمنة امل�ؤلف ،كما تغوي تلك القراءة ،اىل
التنديد ال�ش ��ديد بالظل ��م والظالمي ��ة اللذين خيما
عل ��ى الع ��راق عهد النظام اال�س ��تبدادي ال�ش ��مويل
البائ ��د .عل ��ى ان ق ��راءة حمت ��وى الف�ص ��ل االول
اخلا�ص باال�س ��فار ،اث ��ار لدي تعاطفا ا�ض ��افيا مع
نوعية �شخ�ص ��يات ورد ذكرها عر�ض ��ا يف الكتاب،
�شخ�ص ��يات ادت واجباته ��ا الوظيفي ��ة والوطني ��ة
على اكمل وجه ،و�ضاع جهدها وم�آثرها يف خ�ضم
التبا�س ��ات وتقييمات ايديولوجية وفكرية ،غلفت
احلياة ال�سيا�سة العراقية ردحا طويال من الزمن.
واعن ��ي به ��م رج ��ال الطبق ��ة الو�س ��طى العراقيني
ذوي الثقاف ��ة الرتكية ،ودوره ��م الكبري واملهم يف
تر�سيخ مبادئ ال�ضبط االداري ،واالعالء من �ش�أن
قي ��م االنتماء الوظيفي ،واالمان ��ة على املال العام،
وال�س ��لوك النزي ��ه املتجرد من املنفعة ال�شخ�ص ��ية
فيما يخ�ص ق�ضايا ال�ش�أن العام .انهم امثال ا�ؤلئك
الذين يتكلم عنهم ،عطا عبد الوهاب مبودة وحمبة
كبريتني يف م�ستهل الق�سم االول من كتاب "�ساللة
الطني".
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من وجوه الناستالجيا العراقية ..مجلس
عطا عبد الوهاب
عبد الخالق كيطان

دعاين األستاذ الفنان
القدير يوسف العاين
لحضور أصبوحة يف
منزل الشخصية العراقية
املعروفة عطا عبد الوهاب
يف عامن ،حيث ينعقد
صباح كل ثالثاء مجلس
ثقايف يشارك فيه نخبة
من أملع وجوه املجتمع
العراقي املقيمني يف
عامن ،ومن مختلف
االختصاصات.
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كان ��ت الأ�ص ��بوحة خم�ص�ص ��ة للفن ��ان الع ��اين،
وعنوانه ��ا”\ :الالم�أل ��وف يف امل�س ��رح
الفرن�سي\” ،وهي حما�ضرة خم�ص�صة ملجموعة
عرو�ض من امل�سرح الفرن�سي �شهدها العاين بني
العام�ي�ن  1983و 1985يف باري� ��س� ،أي ��ام كان
ع�ضو ًا يف املركز الدويل للم�سرح ممث ًال عن العامل
العرب ��ي .وقد �أطلق على تلك العرو�ض م�ص ��طلح
\”الالم�ألوفة\” ل�شدة غرابتها يف التقدمي.و�أنت
تدلف �إىل بيت الأ�س ��تاذ عطا عبد الوهاب البد من
�أن ت�س�ت�رعي انتباهك �ص ��وره مع �شخ�صيات من
العائل ��ة الها�ش ��مية املالك ��ة يف الع ��راق ،و�أخرى
الأردنية .فال�س ��يد عبد الوهاب هو �سكرتري امللك
في�ص ��ل الث ��اين ،وله يف ه ��ذا اخل�ص ��و�ص كتاب
ميث ��ل �ص ��ورة قلمية للأم�ي�ر عبد الإله ،الو�ص ��ي
على عر�ش العراق ملدة ناهزت عقدين من الزمن،
حتى حدوث انقالب الرابع ع�ش ��ر من متوز �س ��نة
 1958يف بغ ��داد .حيث ق ��دم يف الكتاب جوانب
�إن�س ��انية متع ��ددة ل�شخ�ص ��ية الأم�ي�ر عب ��د الإله
لعلها غ�ي�ر معروفة لدى الكثريي ��ن .يقول يل �إنه
كتب كتابه لكي يو�ض ��ح ال�ص ��ورة التي عاي�ش ��ها
للو�ص ��ي ،وهي �ص ��ورة ال ت�ش ��به ال�ص ��ورة التي
تر�سخت يف الذهن اجلمعي العراقي .ومن حقنا
ال�س� ��ؤال هنا ،يف هذا اال�س ��تدراك ،عن امل�س�ؤول

عن �ص ��ناعة ال�صورة النمطية للو�صي يف �أذهان
العراقيني�.أه ��داين بعدها الأ�س ��تاذ عبد الوهاب
املجلد الأول من حما�ضرات ملتقى الثالثاء الذي
د�أب عل ��ى تنظيمه يف منزله منذ �س ��نوات .طبعة
�أنيقة �ص ��ادرة عن امل�ؤ�س�س ��ة العربية للدرا�س ��ات
والن�شر �ضمت بني ثنياتها جمموعة املحا�ضرات
التي �ألقاها عدد من املتخ�ص�ص�ي�ن ب�ش ��تى حقول
املعرف ��ة� .أم ��ا �أب ��رز امل�ش ��اركني يف ه ��ذا املجل ��د
فه ��م :عط ��ا عب ��د الوه ��اب ،عب ��د الرحم ��ن بهجت
نوري ،و�س ��ام الزه ��اوي ،ريا�ض اليا�س�ي�ن ،عبد
الواحد ل�ؤل� ��ؤة ،مدحة اجلادر ،عاطف �س ��ليمان،
حممد �ش ��كري جميل ،جنيب حمي ��ي الدين ،عبد

املح�س ��ن �إ�س ��ماعيل �شن�ش ��ل ،مه ��دي الها�ش ��مي،
ح�س�ي�ن الأعظم ��ي� ،إح�س ��ان البح ��راين ،ح�س�ي�ن
�أمني ،حممد غني حكمت ،طارق �صالح الربيعي،
ها�شم ال�شبلي ،طاهر حمدي كنعان ،وليد حممود
خال�ص ،جندة فتحي �ص ��فوة ،عبد الأمري رحيمة
العب ��ود� ،إ�س ��ماعيل اجلا�س ��م ويو�س ��ف العاين.
وعلى غالف الكتاب نقر�أ”\ :بلغ عدد اجلل�س ��ات
الثقافي ��ة ،الت ��ي عق ��دت حت ��ى الآن يف دار عط ��ا
عبد الوهاب ،ثالث ًا وخم�س�ي�ن جل�س ��ة خالل �سنة
ون�صف ال�سنة .وقد �شارك فيها لفيف من املثقفني
العراقيني ب ��دء ًا من �أوائل ني�س ��ان  .2009كانت
كل جل�س ��ة من اجلل�س ��ات تخ�ص ���ص حلديث �أحد

امل�ش ��اركني يف مو�ض ��وع يخت ��اره ،ثم يجري
النقا�ش حوله من قبل احلا�ضرين ،وبني �آونة
و�أخرى كانت تعقد جل�سة عمومية للمناق�شة
يف املو�ض ��وعات الت ��ي طرح ��ت �س ��ابق ًا .وقد
ا�ست�ضافت الندوة كذلك عدد ًا من ال�شخ�صيات
الثقافية املرموقة ناهز ثماين �شخ�صيات\”.
و�ض ��عت الكت ��اب جانب� � ًا و�أنا �أتابع و�ص ��ول
ال�ض ��يوف .كانوا جمموعة م ��ن التكنوقراط
الذي ��ن خدم ��وا الع ��راق ل�س ��نوات طويل ��ة،
و�أ�ص ��بح مكانه ��م الي ��وم �أبع ��د م ��ن الرفوف.
وها هم يعي�ش ��ون عل ��ى حافات الع ��راق دون
�أن ين�س ��وا دورهم الأ�سا�س ،واملتمثل �أ�سا�س ًا
بالتنوي ��ر يف ظل ظ ��روف عراقي ��ة �أحوج ما
تك ��ون �إىل التنوي ��ر .وبالرغ ��م م ��ن �أن حلقة
الثالثاء ال ت�ض ��م �أك�ث�ر من � 25ض ��يف ًا دائمي ًا
�إال �أن املجموعة د�أبت على ا�ست�ض ��افة بع�ض
ال�شخ�ص ��يات التي تكون يف زيارة للعا�صمة
الأردني ��ة �أو يق ��وم برت�ش ��يحها �أحد �أع�ض ��اء
املجل�س ،كم ��ا حدث معي على �س ��بيل املثال.
وبع ��د �أن قدمن ��ي الأ�س ��تاذ يو�س ��ف الع ��اين
للح�ضور بد�أ حما�ضرته التي ا�ستمرت زهاء
�س ��اعتني .ج ��ال فيهما العاين ،مب ��ا عرف عنه
من براعة يف احلكي وال�سرد ،ال على امل�سرح
الفرن�سي ،كما هو حال عنوان املحا�ضرة ،بل
ذه ��ب �إىل املناب ��ع الأوىل للم�س ��رح العراقي،
و�إىل جترب ��ة فرق ��ة امل�س ��رح الفن ��ي احلديث
و�إىل امل�س ��رح يف لبن ��ان وم�ص ��ر وانكل�ت�را
و�أمريكا ورو�س ��يا و�أملانيا ...ا�ستذكر العاين
يف حديثه ال�شيق �شخ�صيات عراقية وعربية
و�أجنبية فكان �س ��امي عبد احلميد وقا�سم حممد
وكاظ ��م حي ��در وخلي ��ل �ش ��وقي حا�ض ��رين ذات
احل�ض ��ور ال ��ذي متت ��ع ب ��ه ت�ش ��يخوف ومول�ي�ر
وبري�ش ��ت و�شيك�س ��بري .واحلق �أقول �أن الفكرة
الت ��ي بن ��ى عليه ��ا الع ��اين حما�ض ��رته تتلخ� ��ص
ب�س ��طر واحد مفاده :كيف تكتب عر�ض ًا م�سرحي ًا
�ش ��اهدته؟ وعندي �أن هذا ال�س ��طر ،ال�س�ؤال ،هو
حم ��ور �أح ��دث الدرا�س ��ات يف النظري ��ة الأدبية،
و�أق�ص ��د :الق ��راءة والتلقي .حيث تق ��ول نظرية
الق ��راءة والتلق ��ي ب� ��أن املتف ��رج يف امل�س ��رح هو
ال ��ذي ي�ص ��نع العر� ��ض .كي ��ف؟ من خ�ل�ال �إعادة
قراءته .ولقد فعل العاين مع العرو�ض الفرن�سية
ذلك .وبالرغم من �أن العرو�ض التي يتحدث عنها
يع ��ود تاريخها حل ��وايل  30عام ًا م�ض ��ت� ،إال �أنه
يتحدث عنها اليوم كما لو كان �شاهدها بالأم�س.
وهو الأمر الذي يك�ش ��ف عن �أ�شياء كثرية ،منها:
قدرة تلك العرو�ض على اخللود من خالل �ش ��كلها
الفني ولي�س مو�ض ��وعاتها ،وثاني ًا مالئمة منهج
الق ��راءة والتلقي لقراءة العرو� ��ض ،وثالث ًا ،تلك
الذاك ��رة احلية الت ��ي يتمتع بها الع ��اين وقدرته
على ت�ش ��خي�ص العرو�ض ومتابع ��ة حتليلها بعد
ر�ص ��دها وانتقائها من ب�ي�ن الآالف من العرو�ض
الت ��ي �ش ��اهدها طيل ��ة م�ش ��واره الفن ��ي .ومل يكد
احلدي ��ث ينته ��ي حت ��ى ب ��د�أ ع ��دد من احل�ض ��ور
يف �إث ��ارة عدد م ��ن الق�ض ��ايا التي تطرق ��ت �إليها
حما�ض ��رة الع ��اين .وه ��ي مالحظ ��ات �أغن ��ت
املحا�ضرة واحل�ضور على حد �سواء.

السكرتير الخاص آلخر ملك في العراق يروي ذكرياته
عصام غيدان
ي ��روي لنا عط ��ا عبد الوهاب يف هذا الكتاب ق�ص ��ة
حيات ��ه عرب رحالت ��ه الكث�ي�رة التي قام به ��ا داخل
الع ��راق وخارج ��ه ،وكان ��ت اطوله ��ا تلك ال�س ��فرة
الرهيب ��ة التي بد�أت م ��ن الكويت عام  1969عندما
اختطفه رجال والقوا ب ��ه يف املحرقة البعثية لكي
يق�ضي فيها اكرث من ثالثة ع�شر عاما.
ي�ص ��ف الكاتب يف الق�سم االول من الكتاب ا�سفاره
داخل العراق على هيئة ر�س ��الة طويلة موجهة اىل
جنلي ��ه كتبه ��ا يف زنزان ��ة االعدام يف �س ��جن «�أبو
غري ��ب» حي ��ث ق�ض ��ى قرابة �س ��ت �س ��نوات .وهي
ر�سالة مدونة ب�أ�سلوب عفوي وفيها لقطات للحياة
يف الع ��راق خالل عقدي الثالثين ��ات واالربعينات
من القرن املن�ص ��رم ،ونوادر م�س ��لية و�صور قلمية
لع ��دد من اعالم الع ��راق الذين لعب ��وا ادوارهم يف
حياة البل ��د بتمهل وت�ؤدة من دومن ��ا مرارة ،حتى
ليغيب عن ذه ��ن القارئ متاما ان منجل املوت كان
م�سلطا على رقبة الكاتب ليل نهار عندما كان يخط
�سطور الر�سالة.
يف �س ��نة  ،1950ق ��ام ب� ��أول �س ��فرة ل ��ه اىل خارج
العراق ،م�س ��طحبا معه زوجت ��ه ليعمل يف ممثلية
الع ��راق الدائم ��ة يف االمم املتح ��دة يف مدين ��ة
نيوي ��ورك .ق�ض ��ى هناك خم�س ��ة اعوام ت�س ��نى له
خاللها ا�شباع روح التلمذة لديه يف قاعات الدر�س
وامل�س ��ارح وور� ��ش العم ��ل وامل�ؤمت ��رات الدولية.
ويف نيوي ��ورك اكتم ��ل ن�ص ��اب عائلته بع ��د والدة
جنلي ��ه .ثم تلت االقام ��ة يف نيويورك �س ��نتان يف
�سفارة العراق يف بريوت.
يف ربي ��ع ع ��ام  ،1957اعي ��د اىل بغ ��داد معارا من
ال�س ��لك الدبلوما�س ��ي ليلتح ��ق بالدي ��وان امللك ��ي
بوظيف ��ة �س ��كرتري خا� ��ص للمل ��ك في�ص ��ل الث ��اين
واالم�ي�ر عبد االل ��ه الذي كان ولي ��ا للعهد ،وقد كان
عب ��د االل ��ه يعرف عطا م ��ن لقاءات كان ق ��د اجراها
مع ��ه خ ��ارج الع ��راق ،وكان معجب ��ا ب�س ��عة افق ��ه
وجر�أت ��ه يف العر� ��ض والتحلي ��ل .دام عمل ��ه يف
الدي ��وان امللك ��ي لغاية  14يوليو (مت ��وز) ،1958
يوم �س ��قوط احلكم الها�شمي واعالن اجلمهورية.
يخ�ص ���ص امل�ؤل ��ف ج ��زءا غ�ي�ر ق�ص�ي�ر م ��ن كتابه
للحديث عن هذه الفرتة رغم ق�صرها ،وجله عر�ض
ملالمح �شخ�صية عبد االله فري�سم له �صورة خمالفة
ملا ه ��ي عليه يف خميل ��ة الفرد العراق ��ي .ويف هذا
اجلزء م ��ن الكتاب يفقد الن�ص �ش ��يئا م ��ن عفويته
وي�س ��تخدم فيه لغة دفاعية ال مربر لها لأن الديوان
امللك ��ي دائ ��رة ك�س ��ائر دوائ ��ر الدولة واالنت�س ��اب
اليها لي�س معيبا ،بل ان اال�ص ��لح ان يعمل فيها من
يت�صف بالنزاهة والتفكري امل�ستقل.
بع ��د التحاق ��ه بعمل ��ه ه ��ذا بف�ت�رة ق�ص�ي�رة طر�أت
ل ��ه فكرة ا�س ��تثمار موقع ��ه يف مركز �ص ��نع القرار
ومعرفت ��ه ال�شخ�ص ��ية بعدد م ��ن رجال املعار�ض ��ة
لغر� ��ض التقريب بني وجهتي النظر املتعار�ض ��تني
حد اال�ستقطاب والعمل على دفع عجلة احلكم نحو
الدميقراطي ��ة ع ��ن طريق احرتام حرمة الد�س ��تور
وااللتزام ال�ص ��ارم ب�أحكام ��ه ،فانطلق يخطط لهذا
امل�شروع ،لكن االحداث التي تلت ق�ضت عليه.
الآن ،وبع ��د م ��رور قرابة خم�س ��ة عق ��ود ،تبدو لنا
تلك الفك ��رة مفارقة غريب ��ة ،فكيف يت�أتى الن�س ��ان
مبف ��رده ،مهم ��ا كان ��ت قناعته وم�ض ��ي عزم ��ه ،ان
ي�ص ��لح نظام ��ا كان يحم ��ل يف طيات ��ه جرثوم ��ة
خراب ��ه منذ والدته يف عام 1921؟ يف تلك ال�س ��نة

اعتمدت بريطانيا ورقة القومية العربية لت�أ�سي�س
الدول ��ة العراقية ،يف وق ��ت مل تكن فيه هذه الفكرة
منت�ش ��رة يف الع ��راق انت�ش ��ارا وا�س ��عا ،و�س ��لمت
مقاليد احلكم لالقلية ال�س ��نية العربية وا�ستبعدت
االكرثية ال�شيعية التي كانت �شهرت ال�سالح بوجه
االنت ��داب ،رغم انه ��ا متثل وفق بع� ��ض التقديرات
 75%من ال�سكان العرب يف العراق .وبعد اكت�شاف
خزي ��ن النف ��ط يف كركوك ق ��ررت بريطانيا ب�س ��ط
نفوذها على املنطقة الكردية وعلى والية املو�ص ��ل
ف�ض ��متها للدولة العراقية ناكثة بذل ��ك الوعد الذي
كان ��ت قطعته باعطاء اال�س ��تقالل لل�ش ��عب الكردي
الذي مت احلاقه ق�س ��را ،مع و�ضعه هو الآخر خارج
دف ��ة احلك ��م رغ ��م ان تع ��داده كان ميث ��ل مبوج ��ب
تخمين ��ات اولي ��ة ربع �س ��كان الع ��راق .ولقد تبنت
احلكوم ��ات املتتابع ��ة هذا الو�ض ��ع ال�ش ��اذ ،فكانت
تلج� ��أ اىل العنف الخماد اية معار�ض ��ة ت�ص ��در عن

الفئات امل�ستبعدة ،م�س ��تجرية باال�سناد الع�سكري
من اجلي�ش الربيطاين املرابط يف العراق .وهكذا
ب ��دال م ��ن ان ي�ص ��بح الع ��راق م�س ��رحا للتعددي ��ة
الثقافي ��ة بحي ��ث جتد ه ��ذه التعددية انعكا�س ��ا لها
يف نظام احلكم ،بات يرزح حتت حكم اقلية تنطق
با�سم االمة من دون اي تفوي�ض.
يتط ��رق اجل ��زء االخ�ي�ر م ��ن الكت ��اب اىل ظ ��روف
االعتقال والتحقيق وال�س ��جن .هنا ي�ستعيد الن�ص
حيويت ��ه وينطل ��ق اىل ذروة جديدة هي خليط من
ال�سرية والو�ص ��ف للواقع املعا�ش خلف اال�سوار.
اختط ��ف الرج ��ل يف خري ��ف  1969م ��ن خ ��ارج
العراق ،اي بعد ا�س ��تيالء البعث على احلكم ب�سنة
واحدة يقول عن ذلك:
«لق ��د فق ��ه �س ��يد احلك ��م البعث ��ي معادل ��ة االرهاب
ال�س ��حرية وطبقها حرفي ��ا ،واملعادلة هي :براءة +
ظل ��م = ارهاب ،اذ ال بد ان يق ��ع الظلم على الربيء
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رسائل من زنزانات اإلعدام البعثية في «أبو غريب»

حتى تعطي املعادل ��ة نتيجتها .وقد وقع هذا الظلم
على زك ��ي وعلي وعل ��ى كثريين �آخري ��ن من قبلنا
ومن بعدن ��ا ،وهو ي�ؤتي ثم ��اره املرجوة يف دوام
ال�س ��لطة رغ ��م توف ��ر ا�س ��باب �س ��قوطها ،فل ��و وقع
الظل ��م على غري الربيء ..ف�إن ه ��ذا الظلم ال ي�ؤدي
اىل االرهاب ل�س ��قوط اح ��د اركان املعادلة .اما اذا
وقع الظلم على بريء فعندئذ يقول املرء :قد اكون
انا الربيء يف املرة املقبلة ،وهكذا ينت�شر اخلوف
وي�س ��ود االره ��اب وتتم املعادلة» (� ��ص 490ـ 491
من الكتاب).
اختطفه فريق من �شقاة حزب البعث العراقي فنقل
خم ��درا ب�س ��يارة دبلوما�س ��ية اىل مرك ��ز التعذيب
يف ق�ص ��ر النهاية يف بغ ��داد .والالف ��ت للنظر هذا
التخطي ��ط الدقي ��ق والتنفي ��ذ املتقن له ��ذه العملية
املعق ��دة مبا يف ذل ��ك معرف ��ة مكانه وتخدي ��ره ،ثم
اجتي ��از احل ��دود الدولي ��ة م ��ن دون ج ��واز �س ��فر!
بعد ثمانية ا�ش ��هر ق�ض ��اها يف غ ��رف التعذيب قدم
للمحاكمة متهما ،و�ص ��در احلك ��م باعدامه رغم انه
ا�س ��تند اىل افادات ا�ستخل�ص ��ت م ��ن �آخرين حتت
التعذيب.
بعد �ص ��دور احلك ��م عليه باالع ��دام دخ ��ل زنزانته
ليواج ��ه االختي ��ار الع�س�ي�ر :الوج ��ود ام الفن ��اء؟
التم ��رد ام التخ ��اذل؟ واذا هو اخت ��ار الوجود فقد
كان علي ��ه ان يج ��د احلافز ملمار�س ��ة التم ��رد فوجد
�ضالته يف الفن.
يف ع ��ام  ،1975عندم ��ا ا�س ��تتب احلك ��م للزم ��رة
البعثية �ص ��ار بو�س ��عها اال�س�ت�رخاء قلي�ل�ا فقررت
تخفي ��ف االحكام لعدد من املحكومني باالعدام .يف
خريف تلك ال�س ��نة ت ��رك عطا عبد الوه ��اب زنزانة
االع ��دام الت ��ي ق�ض ��ى فيها � 66ش ��هرا كت ��ب خاللها
املئ ��ات من ال�ص ��فحات والع�ش ��رات من الق�ص ��ائد،
فانتقل اىل ردهات ال�س ��جن االخرى ليق�ض ��ي فيها
ثمانية اعوام ا�ضافية قبل ان يذوق طعم احلرية.
«ان ا�ص ��مد بوجه القوى اخلفية التي تريد �سحقي
ق�أقل ��ب النقمة العجيبة الت ��ي حلت بي اىل نعمة مل
اك ��ن احلم به ��ا وارد بذلك الكيد ال ��دينء اىل نحره
واه ��زم غر� ��ض الطغمة ال�ش ��ائنة التي ن�ص ��بت يل
حبائلها ك�أمر دبر بليل» (�ص  512من الكتاب).
الشرق االوسط 2005
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دخلت قسم االعدام في سجن ( ابو غريب )

دخلت سجن (أبو غريب) الجديد ظهر العارش من حزيران  1970بعد
مثانية أشهر من التعذيب الجسدي والنفيس يف (قرص النهاية) ،وهو
سابقاً (قرص الرحاب) مقر العائلة املالكة الهاشمية يف بغداد حيث قتلوا
جميعاً بالرصاص صباح  14متوز .1958

كان بصحبتي اللواء الركن عبد العزيز العقييل ،وزير الدفاع السابق وكنا
مع مجموعة أخرى نقف صباح ذلك اليوم يف قفص (محكمة الثورة)
لسامع األحكام .كان الحكم عليه وعيل باإلعدام شنقاً حتى املوت ،وعىل
آخرين بالسجن مدداً مختلفة.

عطا عبد الوهاب
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كانت حماكمتنا قد ا�س ��تمرت جل�سات عديدة ،ثم �أجلت
ل�صدور الأحكام .وعلى خالف العادة طال الت�أجيل �أمد ًا
غري معتاد .و�ش ��عرنا �أنهم حائرون يف تقرير الأحكام،
لأن املحاكمات كانت قد ف�شلت يف �إثبات �إدانتنا ب�شيء.
وعلمن ��ا يف ما بعد �أن ر�س ��ائل قد وجه ��ت من الإذاعات
اخلارجية تتحدى ال�س ��لطة ،فا�ستفزتهم ،ف�سارعوا �إىل
�إ�صدار الأحكام.
تلي ��ت علين ��ا الأح ��كام ف�أخرجونا م ��ن القاع ��ة بغلظة.
�س ��اقونا� ،أنا و�ص ��احبي� ،إىل �س ��يارة م�س ��لحة ،وهناك
�أرادوا تكبي ��ل �أيادينا مبا ي�س ��مى (الكلبج ��ة) (ويطلق
عليه ��م ا�س ��م اجلامعة) فل ��م يجدوا م ��ا يلب ��ي رغبتهم.
عندئذ �شدوا �أيدينا من اخللف باحلبال.
وهك ��ذا دخلنا غرفة م�أمور ال�س ��جن يف �أبو غريب .قال
هذا� :آتوهما مبالب�س ال�سجن .فجا�ؤونا ب�سراويل من
قما�ش اجلوت الذي ي�س ��مى (كونية)  ،وكانت عري�ض ��ة
ج ��د ًا ،رف�ض ��وا �إعطاءن ��ا دبابي� ��س �أو ما �أ�ش ��به لتثبيت
ال�سروال على اخل�ص ��ر .كان �أحدنا ي�سري متعرث ًا وهو
مي�س ��ك ال�س ��روال بيديه من اجلانبني لئال ي�س ��قط �إىل
الأر� ��ض .يف تلك اللحظ ��ة تذكرت ما كتبه وليم �ش�ي�رر
عن �س ��قوط الرايخ الثالث حني �سيق اجلرناالت الأملان
م ��ن املحكم ��ة �إىل �س ��احة الإعدام ب�س ��راويل عري�ض ��ة
جد ًا �إمعان ًا بالإمتهان ،فكانوا ي�س ��حلونها �س ��ح ًال حذر
�سقوطها وتعريتهم.
بذلك الزي دخلنا ق�س ��م الإعدام ،وي�س ��مى (القاوو�ش)،
وه ��و كب�ي�ر بطابق�ي�ن ،وذو زنزان ��ات متع ��ددة كثرية،
انفرادية ،تعج باملجرمني .وبحثوا عن زنزانات فارغة،
ف� ��إذا بالزنزانة رق ��م ( )1والزنزانة رق ��م ( )2فارغتان.
�أدخل ��وا �ص ��احبي يف الأوىل ،و�أدخل ��وين يف الثانية،
و�أغلق ��وا م ��ن خلفن ��ا الب ��اب .م ��ا �أن دخل ��ت ،وخلع ��ت
ال�س ��روال امله�ي�ن ،حت ��ى �س ��جدت على الأر�ض �س ��جدة
ال�ش ��كر �إىل الله الذي جناين من جحيم ق�ص ��ر النهاية،
انتظ ��ار ًا ملا قدره يل من م�ص�ي�ر .فط ��ال مكوثي يف تلك
الزنزانة خم�س �س ��نوات ون�ص ��ف �صدر بعدها مر�سوم
بتخفي�ض حكم الإعدام �إىل الأ�ش ��غال ال�ش ��اقة امل�ؤبدة !
يف تل ��ك الليلة من ��ت (بالثوب واللبا� ��س) على الأر�ض،
وهو �أمر يهون يف ال�صيف! مل يكن يف الزنزانة نافذة،
�إمنا فيها مرحا�ض مفتوح  ،وهذا ي�سهل ق�ضاء احلاجة.
ويف �ص ��باح اليوم التايل فتحت �أبواب الزنزانات كلها
من دونن ��ا .قالوا لنا  :هذا هو التقليد املتبع مع النزالء
اجلدد مدة ب�ضعة �أيام  ،فا�صربوا.
م�ض ��ت ب�ض ��عة �أي ��ام عل ��ى وجودن ��ا يف ذل ��ك املث ��وى
الإنفرادي اجلديد  ،و�أخذوا بعدها يفتحون لنا �صباح ًا

�أب ��واب زنزاناتن ��ا كم ��ا يفعلون م ��ه الن ��زالء الآخرين .
هن ��اك �س ��احة خارجي ��ة ترابي ��ة ملحقة بالق�س ��م يجوز
خالل �ساعة الف�س ��حة ال�صباحية امل�شي فيها للرتي�ض .
�أخذت �أحر�ص على تلك الريا�ضة يومي ًا  ،ف�أ�سري وحدي
 ،و�أفك ��ر  .وذات ي ��وم  ،و�إذ �أنا �أ�س�ي�ر وحي ��د ًا جال يف
خاطري ما ي�ش ��به بيت ال�ش ��عر  :كان يل يف قرية املجد
 ...وهك ��ذا ولدت ق�ص ��يدتي الأوىل هناك بع ��د ما يزيد
عل ��ى �س ��نتني من ال�س ��كن يف ظل امل�ش ��انق الت ��ي كانت
عاملة با�ستمرار.
ثاني ًا  :قرية املجد كان يل فيقرية املجد �صحاب وخمائل
وجنوم تلد ال�ضوء لأخرى .
وم�ش ��اعل وك ��روم يق ��ف الده ��ر عل ��ى �ص ��هبائها وفق ��ة
�س ��ائل وهم ��وم ال تع ��ي يف رحل ��ة الفخ ��ر �س ��واحل
وجي ��اد لب�س ��ت م ��ن ق�ص ��ب ال�س ��بق جدائ ��ل
�أي ��ن من ��ي قريت ��ي؟ �أطالله ��ا �أ�ض ��حت زوائ ��ل
الأما�سي خوال ...
والأنا�س ��ي رواحل قريتي! مل يع ��د يطرقها يف خلوتي
حلو ال�شمائل بل ر�سل من زمن نغل حمنى برذائل!
�أي ��ن من ��ي �ص ��احبي؟ والو�ص ��ل فين ��ا متوا�ص ��ل
�ص ��احبي! ذاك الفت ��ى املدل ��ج يف ليل خ ��رايف احلبائل
�ش ��اخ�ص الر�س ��م ،ولك ��ن �ص ��دى �إيقاعه الغائ ��ب زائل
املعن ��ى  .املغن ��ى يف دروب ��ي  .املكن ��ى باجلالئ ��ل
�س ��رمدي ال�س ��مت غربي امل�س ��افات و�ش ��رقي الف�ضائل
قري ��ة املج ��د � .س ��فت ري ��ح �س ��واقينا ففاتت ��ك القواف ��ل
باب ��ك امل�ش ��رع مقط ��وع اخلط ��ى  .والبئ ��ر عاط ��ل
طم ��ك ال�ص ��مت  ،ف�ل�ا ت�ش ��دو �س ��وى خر� ��س البالب ��ل
وا�ص ��طفاك القل ��ب الن ��وء برع ��د ملع ��ي ال�ض ��وء
 ،والأر� ��ض زالزل ه ��ا هن ��ا  ،ي ��ا قريت ��ي ،
الأحرا� ��ش قتل ��ى  ،ووحو� ��ش اللي ��ل تع ��وي ،
والع�صافري ثواكل.
عجب� � ًا ي ��ا قري ��ة املجد ! �أال ي�ش ��غل ب ��ال الدهر �ش ��اغل ؟
عجب ًا ي ��ا قرية املجد ! �أال تقرع �آذان الورى قولة قائل ؟
عجب ًا يا قرية املجد ! �أال متتد يف ال�ساحة �إال يد قاتل ؟
�أن � ِ�ت مثل ��ي  :قم ��ري يف �أف ��ق القطب  ،وليل ��ي متطاول
مقف ��ر ال ��روح  .ك�س�ي�ر ال ��دوح  .م�ش ��دوه
املحي ��ا  .مت�س ��ائل � .أوح ��د اللوع ��ة  .مكف ��وف
الك ��رى – مبه ��م املهج ��ة  .م�ش ��كاة ن ��وازل .
�آه ��ل الق ��اع ب�أ�ش ��جان كق ��اع البح ��ر باملرج ��ان �آه ��ل
�أجنبي املنتدى :
ال القيد مك�سور وال احلتف يعاجل.
عن كتاب ساللة الطين

المعتقل السياسي الذي صار
سفيرا في عمان
ماهر أبو طير

جاء الثل ��ج ،والبق ��اء الق�س ��ري يف البيت،يجعلك امام
غرامك اال�س ��ا�س،دون ت�ش ��تيت،واذ اقر�أ كتابا عنوانه»
�س�ل�الة الطني»وكاتب ��ه عط ��ا عبدالوهاب،ا�س ��تذكر
ماج ��رى مع االف ال�سيا�س ��يني يف الع ��امل العربي،على
ي ��د انظم ��ة القت ��ل والقم ��ع واالره ��اب .الكت ��اب يق ��ع
يف �س ��تمائة �ص ��فحة،وهو �س�ي�رة ذاتية،ل�شخ�ص ��ية
عراقي ��ة معروفة،ي ��روي عربها ق�ص ��ة حياته،والكتاب
يف حقيقت ��ه مروي ��ات كتبه ��ا وه ��و يف �س ��جنه،يف
العراق،باعتباره ��ا ر�س ��ائل اىل ولديه،يق� ��ص فيه ��ا
حياته،لعل ��ه ي�ش ��ارك ولدي ��ه يف مام�ض ��ى منها،وماهو
مقبل و�آت .عط ��ا عبدالوهاب ،عراقي من بغداد،يروي
لنا كيف عا� ��ش طفولته وزار اغل ��ب مناطق العراق،ثم
كيف در�س احلقوق وتفوق،ابان العهد امللكي،وتعيينه
الحق ��ا يف وزارة العدل،ث ��م دبلوما�س ��يا يف �س ��فارة
العراق يف وا�شنطن وقن�صليته يف نيويورك،وتعرفه
عل ��ى املل ��ك في�ص ��ل الث ��اين والو�ص ��ي االم�ي�ر عب ��د
االله،خ�ل�ال اخلم�س ��ينات،وعمله الحق ��ا باعتب ��اره
�س ��كرتريا خا�ص ��ا لهم ��ا يف الديوان امللك ��ي يف بغداد.
ي�س ��تذكر ال�س ��فريعطا عبدالوهاب،ذكريات ��ه م ��ع امللك
الها�ش ��مي،واالمري عبداالله،وكي ��ف كان ��ا يت�ص ��فان
ب�أخ�ل�اق حميدة،وتدي ��ن كبري،وكي ��ف ح ��دث االنقالب
البعث ��ي ع ��ام ثماني ��ة وخم�س�ي�ن،ثم هبت عل ��ى العراق
الفو�ض ��ى الدموية منذ ذلك احلني،وخروجه �شخ�ص ��يا
م ��ن العراق،بع ��د �س ��نوات .ي ��روي لنا با�س ��لوب رائع
وجميل،ق�ص ��ة �ش ��قيقه الوزي ��ر جميل ال ��ذي هرب بعد
االنق�ل�اب اىل ايران،ومنه ��ا اىل االردن حي ��ث اح�س ��ن
وفادته امللك الراحل احل�سني،وار�سله للعالج يف لندن
على نفقته،وق�ص ��ة �ش ��قيقه زكي الذي بقي حا�ضرا يف

وجدان ��ه اي�ض ��ا بع ��د اعدامه على ي ��د البعثي�ي�ن مطلع
ال�س ��بعينات .ب�أ�س ��لوب فريد يجربك عل ��ى ان التفارق
الكتاب،ي ��روي عط ��ا عبدالوه ��اب ذكريات ��ه وانتقال ��ه
للعم ��ل بالت�أم�ي�ن والقط ��اع اخلا�ص،ث ��م مروي ��ات
ا�س ��فاره،واختطافه م ��ن الكوي ��ت عل ��ى ي ��د املخابرات
العراقي ��ة زم ��ن الرئي�س البكر،ث ��م اعدام �ش ��قيقه ظلما
وزورا وبهتان ��ا .يحك ��ي لنا كيف ام�ض ��ى يف ال�س ��جن
ثالث ��ة ع�ش ��ر عاما،فيت ��م التنكيل ب ��ه يوميا،والين�س ��ى
رواي ��ة حكايات غريه م ��ن املعتقلني،الذين تفنن النظام
ال�ش ��مويل البعث ��ي يف اهانته ��م،اىل درج ��ة اغت�ص ��اب
بع�ضهم جن�س ��يا،ودرجة الطلب من املعار�ض ان يخلع
احل ��ذاء من قدمه لي�ض ��رب نف�س ��ه بذات احل ��ذاء .بقي
يف �س ��جنه ثالثة ع�ش ��ر عاما،اىل ان افرج عنه الرئي�س
�صدام ح�سني،وكانت فر�صته لدمج مروياته التي كتبها
يف ال�س ��جن،عن ذكريات ��ه ماقبل ال�س ��جن،مع مروياته
ع ��ن ذات ال�س ��جن،وقد كتبه ��ا بع ��د اخلروج،ث ��م كيف
اخذت ��ه الدني ��ا اىل مداراتها،اىل ان مت تعيينه �س ��فريا
للعراق يف االردن،ع ��ام ،2004حيث عمل هنا لعامني.
كان يح�س برابط عظيم جت ��اه االردن واالردنيني،الن
مل�سات احلنو جتاه �شقيقه الوزير بعد هروبه،ثم عمله

م ��ع العائل ��ة املالك ��ة يف العراق،جع�ل�اه ينب�ض بنب�ض
خا� ��ص جت ��اه االردن،وجع�ل�اه يع�ت�رف كي ��ف انقل ��ب
خ�ل�ال عمل ��ه واقرتابه م ��ن الها�ش ��ميني يف بغ ��داد من
الغلواء والت�ش ��دد،اىل فهم الطبيعة الها�ش ��مية القائمة
عل ��ى الت�س ��امح وطيب املع ��دن وال ��ذكاء احل ��اد .لعطا
عبدالوه ��اب كتب اخرى،و�س�ي�رته الذاتية التي جاءت
يف �ستمائة �ص ��فحة،عظيمة ومهمة يف تفا�صيلها،النها
جتعلك تعرف الفرق الكبري بني االنظمة ال�شمولية التي
تقتل النا�س وتعذبهم،واالنظمة الد�س ��تورية واالبوية
الت ��ي التعرف القت ��ل باعتباره عقيدة،خ�صو�ص ��ا،حني
ي ��روي كي ��ف ان االم�ي�ر عبداالل ��ه رف�ض اط�ل�اق النار
عل ��ى االنقالبيني،يوم الرابع ع�ش ��ر م ��ن متوز،معتربا
انه اليقبل قتل ان�س ��ان من اجل ان يبقى .الكتاب جدير
بالقراءة،وهو ك�س�ي�رة ذاتية،عمل عظيم يجعلنا نطلب
من ال�سيا�سيني العرب ان اليغفلوا كتابة مذكراتهم،غري
ان لكتاب «�س�ل�الة الط�ي�ن» ميزة مهمة تتعلق ب�ص ��دقية
الكالم،ونزاهة كاتبه ال�س ��فري ال�سابق يف االردن،الذي
امتنى لو عرفته عن قرب ابان عمله يف البالد.
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احب عطا عبد الوهاب واحب ارسته  ،ومبعث حبي هذا واضح  ،وبعبارة واحدة  ،ألن فيها زيك عبد الوهاب  ،وحبي لزيك نابع
من أمرين  ،االول تاريخي  ،والثاين انساين  ..االول انتامء زيك عبد الوهاب اىل الجيل االوسط من اعالم الحركة الدميقراطية
يف العراق  ،اذ كان من مؤسيس الحزب الوطني الدميقراطي سنة  ، 1946وخروجه من الحزب بسبب خالفه مع زعيم الحزب
االستاذ كامل الجادرجي حول ما سمي باملذكرة عن (االشرتاكية الدميقراطية )  ،والثاين النهاية املفجعة له وللحركة
الدميقراطية  ،باتهامه بتهم شنيعة واعدامه الحياة  ،بقضية ملفقة تحيك الظلم واالنتقام  .وكال االمرين وجدا يف عقيل وقلبي
وشيجة مل تنفصل  ،الين سمعت بزيك عبد الوهاب من والدي املنتمي للحزب الوطني الدميقراطي  ،من احاديث عن انتقام
سلطة  17متوز الغاشمة من الشخصيات الوطنية التي رفضت التعاون مع االنقالبيني بعد ذلك الذي فعلوه سنة ! 1963

حبي لعطا عبد الوهاب وأسرته

رفعة عبد الرزاق محمد
لق ��د ارادت ال�س ��لطة بع ��د انق�ل�اب  1968ان حت�س ��ن من
�ص ��ورتها الدموية  ،ف�أ�ش ��اعت عبارة ( الثورة البي�ض ��اء)
متويه ��ا وتدلي�س ��ا  ،واج ��رت بع� ��ض ( اال�ص�ل�احات )
ال�سيا�س ��ية  ،وكل هذا مل يجد نفعا لدى العارفني ببواطن
االمور ويف مقدمتهم الدميقراطيون الذين خربوا احوال
الع ��راق وحتوالت ��ه ال�سيا�س ��ية  .ومنذ البدء مل ي�س ��تجب
احد من الوطني�ي�ن الدميقراطيني قدميا وحديثا لدعوات
ال�س ��لطة اىل التع ��اون  ،وق ��د اثبت ��ت االيام �ص ��واب عدم
اال�س ��تجابة لنوازع ال�سلطة اال�ستبدادية  ..وكانت حمنة
زكي عبد الوهاب و�ش ��قيقه عطا عب ��د الوهاب التي يندى
لها جبني االن�سانية واالن�صاف .
احي ��ل وال ��دي اىل التقاع ��د �س ��نة  1971ومل ي ��زل يف
منت�صف اخلم�سينيات  ،وعندما كان �صديقه ثابت ال�شوك
ميازحه لهذا العزل ! يجيبه ((احالتي على التقاعد اف�ضل
من احالت ��ي اىل ابن وتوت مثل زكي واخيه عطا !)) وما
ابن وتوت اال رئي�س حمكمة الثورة �سيئة ال�صيت .
وللتعري ��ف به ��ذه اال�س ��رة البغدادية العريق ��ة اذكر  :كان
عبد الرزاق القي�س ��ي امل�ش ��هور بـ ( حتان ��ه ) خمتارا ملحلة
احليدرخانة وكانت ا�س ��رته لدى اهل املحلة ت�سمى عائلة
الرب�ش ��ان لبيا� ��ض افراده ��ا و�ص ��هبتهم  ،وه ��و والد عبد
الق ��ادر اخلطيب عامل الدين واملقريء ال�ش ��هري والدكتور
احم ��د ناج ��ي القي�س ��ي ا�س ��تاذ االدب يف جامع ��ة بغ ��داد
وفا�ضل مدر�س الريا�ضة املعروف يف االو�ساط الرتبوية
 .ولعبد ال ��رزاق حتانه اخو يدعى عب ��د الوهاب هو والد
جمي ��ل وزك ��ي وعطا ،ويذك ��ر ان لعبد الرزاق اي�ض ��ا ابنة
تزوجت من حممود عبد القادر ( وهو والد ال�ش ��يخ حممد
بهج ��ة االثري وعزة وعب ��د القادر من زوجت ��ه االوىل ) ،
ام ��ا ابنة عبد الرزاق حتانة فقد اجنبت بنات هن زوجات
كمال ابراهيم ال�سيا�سي والوزير وعبد اللطيف ال�شواف
وزك ��ي عب ��د الوهاب ووداد ع ��ايل امني الدروب ��ي  (..من
اوراق عبد احلميد الر�شودي )

واو دان ا�ض ��يف هن ��ا ا�س ��تدراكا ــ وفق م�ص ��ادر اال�س ��رة
الكرمية :
كان عب ��د الرزاق بن �ص ��فر القي�س ��ي من �ض ��باط اجلي�ش
العثماين،وا�س ��رته كان ��ت تدع ��ى ا�س ��رة ( حتان ��ه )  ،اما
ابن ��ه البكر ال�ش ��يخ عبد ال ��رزاق فهو مدر�س يف املدر�س ��ة
الديني ��ة يف جام ��ع احليدرخان ��ة  ،وكان عب ��د ال ��رزاق قد
ت ��زوج ثالث ن�س ��اء �أجنبت زوجت ��ه الأوىل �أربعة �أوالد ،
ه ��م عبد الوه ��اب االبن الأكرب ،واالبن الثاين عا�ص ��م من
الرتبوي�ي�ن ( والد ب�ش ��رى وفريد)  ،وحممد عبد ال�س ��تار
تويف وهو �ش ��اب ًا على �إثر �س ��قوط حية كبرية من �س ��قف
داره �إىل جانب ��ه � ،أم ��ا حمم ��ود وه ��و االب ��ن الأ�ص ��غر ،

فت ��وىل وظيف ��ة يف دائ ��رة ت�س ��وية الأرا�ض ��ي الت ��ي كان
له ��ا �ش� ��أن يف تثبيت ملكية الأرا�ض ��ي يف الع ��راق ،وكان
مركزه ��ا يف ل ��واء احلل ��ة ،ع�ي�ن بعده ��ا مدي ��ر ًا لدائ ��رة
الت�س ��وية ذاتها ،وهذه الوظائ ��ف كانت تعد من الوظائف
ذات املراك ��ز االجتماعي ��ة املرموقة �آن ��ذاك� ،أما عمه ناجي
فه ��و �آخر �أبناء ال�ش ��يخ عبد ال ��رزاق من زوجت ��ه الثالثة،
ح�ص ��ل عل ��ى بكالوريو�س يف اللغ ��ة العربية م ��ن جامعة
القاهرة ،ثم حاز على �ش ��هادة املاج�س ��تري من كلية الآداب
يف جامع ��ة بغ ��داد  ،والدكت ��وراه من جامع ��ة طهران عن
كتاب ( عطرنامه) ،وهوع�ض ��وا املجمع العلمي العراقي .
ول ��د عب ��د الوه ��اب وال ��د جميل يف بغ ��داد �س ��نة 1880م

م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة
ال����م����دى ل��ل�إع��ل�ام وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

 ،ودر� ��س يف املعاه ��د العثماني ��ة ،ث ��م خ ��دم ب�ص ��فة
�ض ��ابط يف اجلي� ��ش العثم ��اين� ،إىل �أن �أ�س ��رته الق ��وات
الربيطاني ��ة يف بداي ��ة احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،وعل ��ى
�أث ��ر هزمي ��ة الدول ��ة العثماني ��ة يف احل ��رب ،مت نفيه �إىل
الهن ��د مل ��دة ق�ص�ي�رة  ،ث ��م �أف ��رج عن ��ه وع ��اد �إىل الع ��راق
�س ��نة  ، 1921وا�س ��تمر يف خدم ��ة اجلي� ��ش العراق ��ي
حت ��ى وفات ��ه �س ��نة  ،1943ب�س ��بب مر� ��ض ال�س ��رطان.
تزوج عبد الوهاب من بدرية عبد اللطيف التي كانت ربة
بي ��ت  ،و�أجنب ��ت له ثالثة ذك ��ور وبنت واح ��دة ،بذل عبد
الوه ��اب جه ��د ًا كبري ًا من �أج ��ل تربي ��ة �أوالده وتعليمهم،
لدرج ��ة �أنه مل ي�س ��مح له ��م مبمار�س ��ة �أي عم ��ل يف بداية
حياته ��م  ،وذلك ك ��ي ال يواجهون متاعب احلي ��اة مبكر ًا ،
فكان من الطبيعي �أن يوا�ص ��لوا درا�ستهم ليتولوا بعدها
منا�ص ��ب مهم ��ة ،ويكون له ��م مكانة اجتماعي ��ة مرموقة .
�أم ��ا �أوالده فه ��م جمي ��ل ال�سيا�س ��ى واالداري والوزي ��ر
املع ��روف يف العه ��د امللكي ( ت  ،)1973ث ��م جميلة وهي
البنت الوحيدة ،ويليها يف الرتتيب العمري �شقيقها زكي
( اع ��دم �س ��نة � ، ) 1970أما ا�ص ��غرهم �س ��نا فهو اال�س ��تاذ
عطا عب ��د الوهاب  ،ال�سيا�س ��ي والدبلوما�س ��ي واملرتجم
والأدي ��ب املول ��ود �س ��نة  1924يف بغ ��داد  ،وفيه ��ا اكمل
درا�س ��ته االبتدائي ��ة يف مدر�س ��ة امل�أموني ��ة االبتدائية ثم
االعدادي ��ة الغربي ��ة  ،وتخ ��رج م ��ن كلي ��ة احلق ��وق �س ��نة
 ،1944مار� ��س الق�ض ��اء ،ع�ي�ن يف ع ��ام  1947حاكم ًا يف
حمكمة �ص ��لح بغداد  ،ثم �أ�ص ��بح �س ��كرتري ًا للملك في�ص ��ل
الث ��اين ،والأمري عب ��د االله  ،اعتقل �س ��نة  ،1969من قبل
نظام حزب البعث يف العراق ،وحكم عليه بالإعدام ،الذي
مل ينفذ ليطلق �س ��راحه �س ��نة  ، 1982عني �سفري ًا للعراق
يف الأردن �س ��نة  . 2004وت ��ويف ي ��وم  25كانون الثاين
 2019يف العا�ص ��مة االردني ��ة  .ويقدم كتابه املو�س ��وم (
�س�ل�الة الط�ي�ن ) وهو مذكراته تفا�ص ��يل حيات ��ه ومنجزه
الفكري واملحنة التي املت به ظلما وحقدا .

