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التقيته أول مرة في منتصف السبعينات من القرن الماضي، في ذلك الوقت ل"م أك"ن أتج"اوز م"ن العم"ر العاش"رة،
حينه"ا كن"ت ف"ي زي"ارة للمتح"ف العراق"ي بص"حبة وال"دي وأح"د أص"دقائه الحميمي"ن ال"ذي تربط"ه بالرج"ل ص"داقة

ونح"ن ف"ي بداي"ة جولتن"ا جاءن"ا مت"وددا  مرحب"ا  بق"امته المدي"دة، معتلي"ه وجه"ه ابتس"امة طفولي"ة جميل"ة... قديم"ة
بع"د كلم"ات ال"ترحيب والمجامل"ة ث"م بض"ع خط"وات م"ن جول"ة الش"رح.. تدخل قل"ب ك"ل م"ن يتلقاه"ا دون اس"تئذان

بسطة الجميلة عن القطع الثرية ل""ي دون لبعض المعروضات أخذ بشكل عفوي يوجه كل كلمه وتوضيحاته المب
ف"أجبته بس"رعة ص"احبها ش"يئا  م"ن س"ذاجة)... ه"ا عم"و عجبت"ك الث"ار؟(عندها ب"ادرني الس"ؤال .. والدي ورفيقه

جلجل"ة لي"زال ص"داها ي"رن ف"ي أذن"ي جعل"ت وال"دي)... كلها شغلت قديم"ة.. ل... (الطفال عن"دها أطل"ق ض"حكة مب
ثم التفت الى والدي وبقايا الضحكة لتزال مرتسمة على فمه قائل  له بضع جم"ل ل"م تس"عفني.. وصديقه ينتبهان

ك"انت)... أكيد المحروس راح يشتغل بالثار من يك"بر.... (ذاكرتي الصغيرة حينها بالحتفاظ سوى بالخيرة منها
نه"ا ه"ذا الرج"ل ال"ذي ل"م أع"رف أس"مه أو وظيفت"ه ح"تى تل"ك اللحظ"ة، نبوءة، نعم كانت نبوءة، ل أدري كيف خمن
ولم يدر بخلدي أو خلد والدي حينها أن دورة الزمن ستقول قولتها في مستقبل حياتي وتوجهي العلمي ليص""دق

غ"اب... ثم استأذننا الرجل للعودة لعمله متعلل  بكثرة مش"اغله ال"تي تتطل"ب تواج"ده ال"دائم ف"ي مكتب"ه.. في توقعه
لعرف فقط آن"ذاك أن"ه ال"دكتور ف"وزي.... لكن صورته لم تغب عن مخيلتي لسأل والدي عنه حال عودتنا البيت

ك"ان طبيعي"ا  أن يبنس"ى الرج"ل بع"د ه"ذا اللق"اء... رشيد، مدير المتح"ف العراق"ي، والمخت"ص بالكتاب"ات المس"مارية
ليظه"ر مج"ددا  بع"د بض"ع س"نوات عل"ى شاش"ة التلف"از حي"ن أستض"افه... وم"ع م"رور أي"ام قلئل م"ن حي"اة الص"غر

، ليتح"دث م"ن خلل"ه بأس"هاب وعل"ى م"دى)العلم للجميع(في برنامجه المعروف تلك اليام ) كامل الدباغ(الراحل 
حلقتين متتاليتين بأسلوب غاية في الروعة والبساطة يفهمها الصغير والكبير ع"ن الث"ار العراقي"ة، رك"ز ح"ديثه
.الجمي""""""ل خلل ذل""""""ك اللق""""""اء عل""""""ى الكتاب""""""ة المس""""""مارية، واللغ""""""تين الس""""""ومرية والكدي""""""ة وتاريخهم""""""ا

فكن"ت طيل"ة الس"نوات التالي"ة أت"ابع.. بعدها انطبعت شخصية الدكتور فوزي رشيد في ذاكرت"ي رافض"ة مبارحته"ا
وأق"رأ ك"ل م"ا يكت"ب عن"ه ف"ي الج"رائد والمجلت، وجمي"ع م"ا تط"ال ي"دي م"ن مؤلف"اته رغ"م حداث"ة س"ني ف"ي ذل"ك

......كما لو أنه قد صاغ مس"تقبلي دون أن أدري أو أش"عر، وك"أن ق"درا  عجيب"ا  ق"د جمعن"ي به"ذا النس"ان.. الوقت

كلي"ة الداب وأن"ا/لتقول اليام كلمتها وتتحقق النب"وءة القديم"ة، ف"التقيه خلل دراس"تي الجامعي"ة ف"ي قس"م الث"ار
، ك""انت أح""دى الم""واد)آث""ار الخلي""ج والجزي""رة العربي""ة(ف""ي المرحل""ة الرابع""ة المنتهي""ة حي""ث ق""ام بتدريس""نا م""ادة 

...الثقيل"ة الجام"دة خلل تل"ك المرحل"ة، لكن"ه جعله"ا بأس"لوبه المبس"ط المحب"ب ت"دخل قل"وب الطلب قب"ل عق"ولهم

وب"ذكائه وح"دة بص"ره أس"تطاع تميي"زي بس"رعة رغ"م م"رور تل"ك الس"نين وتغي"ر هيئة ذل"ك الول"د الص"غير بط"ول
ليبادرني بعد انتهاء محاضرته الولى معنا بسؤال طري"ف أختص"ر في"ه ك"ل تل"ك الس"نين.... قامته وكثافة شاربيه

خلل تلك السنة الدراسية توطدت علقتي به بشكل).. ها حامد بعدك ما تحب الثار؟(الفاصلة مع أول لقاء معه 
ك"ان دوم"ا  ي"دخل قاع"ة ال"درس)... أمتي"از(كبير جدا  خاصة بعد تفوقي في مادته، حيث حصلت فيه"ا عل"ى درج"ة 

حياه ول يغادرها أل وتلك البتسامة قد ازدادت اتساعا ، كما كانت محاض"رته تنته"ي والبتسامة مرسومة على مب
بشكل سريع بعيدة ع"ن المل"ل والروتي"ن القات"ل ال"ذي ك"انت تع"اني من"ه الدراس"ات الجامعي"ة، فك"ان يجع"ل الطلب
اذ، ف"تراه يتوس"ع بالم"ادة دون الخ"روج ع"ن مض"مونها ول يجعله"ا محص"ورة بالمنه"ج ينش"دنون اليه"ا بش""كل أخن"
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كما كان يستمع برحاب""ة ص""در وبس""اطة متناهي""ة.. المقرر، مع أعطائه العديد من المثلة كي تترسخ في الذهان
لفكارالطلبة وآرائهم، بل ويحفزهم على عدم القتناع مباشرة بما يق""ال أو التص"ديق ب""الرأي ح"تى وأن ك"ان م"ن
حاض"ر، فك"ان ينبنهن"ا دوم"ا  ب"أن الث"اري الناج""ح ه"و ال""ذي ي"دقق ف"ي ك""ل ش"اردة وواردة ول يأخ"ذ الستاذ أو المب

، لكنه بنفس الوقت ل يط""رح التس""اؤل جزاف""ا  أنم""ا وف""ق)لماذا(المور على علنتها، وعليه دوما  أن يطرح كلمة 
ك""ان... أس""انيد ت""برر ع""دم القتن""اع، وأل س""يغدو النق""اش م""ن ب""اب الج""دل العم""ى ال""ذي لي""س ل""ه ه""دف أو غاي""ة

بشوش الوجه على الدوام، محبا  للنكتة والمواقف الطريفة، ومن الطرائف ال"تي عرفناه"ا علي"ه، أن""ه حي"ن ي"رى
)يولي""وس قيص""ر(أحد الطلب وقد أرتكب سلبية ما م""ن الس""لبيات ك""ان ينبه""ه بطريق""ة جميل""ة، في""ردد ل""ه عب""ارة 

كان يحب الطلب بشكل ل يوصف حيث يطي""ب).. حتى أنت يا بروتوس(الشهيرة و خنجر قاتله يغور في جسده 
لم أره أل نادرا  منزعج""ا  أو علي""ه بعض""ا ... له كثيرا  تصغير أسمائهم تحببا  وتقربا  لهم ليشعرهم دوما  بأبوته لهم

م""ن الس""اتذة البائس""ين) المراهقي""ن(م""ن علم""ات الغض""ب رغ""م المح""اولت البائس""ة للس""ف لبع""ض الطلب""ة، و
، كونه يتبع أسلوب جدي""د)الفنتازيا(المنتسبين لحزب البعث المقبور لستفزازه واصفين أفكاره بأنها ضرب من 

غير مطروق سابقا  في تفسير حوادث الماضي، يعتمد فيه على المنطق العقلي والبديهية العلمية بش""كل رئيس""ي
يفوق العتماد على الدليل الثري المادي كأداة رئيسية في اثبات الحقائق التاريخي""ة، وه""و ب""ذلك يعل""ن ص""راحة

لكنه رغ"م ذل"ك ك""ان يكتف""ي ب"الرد عليه""م بابتس"امة رائق""ة معلل  تل"ك. على أساسيات علم الثار) التمرد والثورة(
الم""رة الوحي""دة.... الستفزازات بأن لكل أنسان وجهة نظره الخاصة وم""ن ح""ق الخري""ن رفض""ها أو القب""ول به""ا

التي بدا فيها منزعجا  لدرجة العصبية كانت بعد التخرج، حين أخبرته برفض طلبي لكمال دراس""تي العلي""ا رغ""م
حينه""ا أفص""ح... تفوقي، بسبب الماضي السياسي لعائلتي الذي أفتخر به وأتشرف وأعت"بره وس""ام عل"ى ص"دري

باد، عندما أخذوا يوظفون كتاب"اته ال""تي خ"ص به""ا لي الكثير من المور وعن كيفية تصادمه مع أزلم النظام المب
ملوك وأبطال العراق القديم والمآثر الرافدينية الخالدة بطريقة وسخة خبيثة لتمجيد الطاغية المقبور ومغامراته
الحمقاء، مما أعطى شعورا  لدى الكثير من الناس والمهتمين بشأن التاري""خ أن""ه غ""دا أح""د أع""وان النظ""ام وبوق""ا 

وقد أدى ذلك فيما بعد الى عزله عن منصبه في أدارة المتحف العراقي ثم أبعاده كليا  عن عمله ف""ي.. من أبواقه
هيئة الث""ار وال""تراث ف""ي أواس""ط الثمانين""ات م""ع زميل""ه ف""ي الدراس""ة والعم""ل أس""تاذي الخ""ر ف""ي دراس""ة الث""ار

!!!!عادل ناجي المختص بالختام السطوانية، بداعي عدم الحاجة اليهما كونهم فائضين عن الملك ال""وظيفي .د

وك"ان لكلم"اته أن خفف""ت ك"ثيرا ).... قسمي الث"ار والتاري"خ(جامعة بغداد /لينتقل للعمل التدريسي في كلية الداب
بالمقاب""ل نص""حني بالعم""ل ف""ي الهيئة العام""ة للث""ار.. م""ن ال""م الغص""ة ال""تي كن""ت أش""عر به""ا حين""ذاك بس""بب ذل""ك

البل"د لهل"ه و لي""س(ولزل"ت أذك""ر ق"وله .. والتراث لثبت وجودي في مجال تخصصي الذي أحببته وتفوقت في"ه
وه"ذا م"ا)... مادمت تحب هذه المهنة، صير ش""وكة ف"ي عي""ونهم، وأف"رض نفس"ك رغ"م أن""وفهم... لهؤلء الجهلة

 .ح"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""دث بالفع"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ل فيم"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ا بع"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""د

بعد عملي كمنقب آثار في الهيئة العامة للثار والتراث كببرت أواصر الصداقة بينن""ا ليض""اف اليه""ا زمال""ة العم""ل
والمهنة ليرفع ذلك التكليف الثقيل الذي ك""انت تفرض"ه العلق"ة بي"ن الس""تاذ وتلمي"ذه فب"دأت أن""اديه كم"ا يح"ب أن

كناي""ة لبنت"ه الك""برى، لتع"رف يوم""ا  بع""د ي""وم أك"ثر عل"ى شخيص""ته) أب""و ميس"ون(ينادى من قب"ل المقربي""ن من"ه 
الرائعة ومدى بساطته ومودته للناس، وحبه المتميز لطائفتنا وهذا سر محبته لي وتقربه، ومن أق""واله ال""تي ل

كنت أزوره بي""ن الف""ترة).... أنتم الصابئة المندائيين أصل حضارة وادي الرافدين وأبنائها البررة الوائل(أنساها 
والخرى ومتى ما سنحت الفرصة في الجامعة للطمئنان عليه، كذلك للمشورة العلمية التي يمنحها بكل س""خاء

أس"""كي موص"""ل خلل الع"""وام/وخلل عمل"""ي ف"""ي محافظ"""ة نين"""وى للتنقي"""ب ف"""ي مدين"""ة بل"""د.... ورحاب"""ة ص"""در
كان الدكتور فوزي يزورنا دوما  في مقر هيئة التنقيب لدى ق""دومه له"ذه المحافظ""ة للمش""اركة ف"ي 1995/1996

وك"ان حينه""ا يح"ل ض"يفا  عزي"زا  عل"ى هيئتن"ا ف"ي.. لجان مناقشة الرسائل الجامعية العليا لطلب"ة جامع""ة الموص"ل



مقره""ا المتواض""ع داخ""ل مدين""ة نين""وى الثري""ة، حي""ث ليطي""ب ل""ه الس""كن ف""ي الجنح""ة المخصص""ة للس""اتذة
فك""ان يس""تأنس ك""ثيرا  للق""اء الث""اريين ويعي""ش حي""اتهم المتعب""ة وطبيع""ة عمله""م.. الموف""ودين ف""ي تل""ك الجامع""ة

ضنى ويتابع بشغف وسعادة نقاشاتنا الدائمة حول نتائج عملنا الي""ومي، كم""ا ويعط""ي آراءه الس""ديدة الجميل""ة المب
لك""ن... بشأنها، وأحيانا  كان حتى يساعدنا في معالجة وترميم بعض القطع الثرية التي نكتشفها خلل التنقيبات

رغم ابتسامته الدائمة على وجهه فقد كان يخفي ورائها مسحة من الحزن يستطيع تمييزها من عرفه عن قرب
على مدار تلك السنين، كان السبب هو معاناته القتصادية كحال باقي أبناء الشعب العراقي خلل ف""ترة الحص""ار

خاص""ة بع""د أح""الته ال""ى التقاع"د لبل"وغه الس""ن القانوني""ة، ل"ذلك أخ""برني بعزم"ه الس""فر ال"ى ليبي"ا كح""ال.. اللعين""ة
...الكثيرين من الساتذة الجامعيين للتدريس هناك من أجل مردود أضافي يعينه وعائلته على صعوبة تلك اليام

حينه""ا كن""ت أت""ابع أخب""ار غربت""ه رغ""م الظ""روف الص""عبة ال"تي ك""انت تس"رق... فعل  نفذ رغبته وسافر الى هن""اك 
راجح""ة(الجمي""ع لحي""اتهم خاص""ة م""ع طبيع""ة عمل""ي الدائم""ة خ""ارج بغ""داد م""ن زوجت""ه الس""يدة الفاض""لة الثاري""ة 

.زميلتن""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ا ف""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ي الهيئة) النعيم""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ي

ف""ي العاص""مة الردني""ة عم""ان ول""م 1999وتمر دوامة الزمن الثقيلة للتقيه في منتصف شهر كانون الول ع""ام 
كن""ت... يبقي لي لمغادرتها لمنفاي البدي في السويد سوى بض""عة أي""ام بع""د ع"ام ثقي""ل متع""ب م"ن النتظ""ار فيه""ا

...كان جالسا  في باحة الفندق وحيدا  ش""ارد ال""ذهن... لزيارة بعض الصدقاء) وسط البلد(حينها مارا  بأحد فنادق 

تعبا  مهموما  وأكبر من سنه بكثير ...وما كاد يراني حتى أسكتت المفاجئة لسانه هو كذلك.. فوجئت برؤياه. بدا مب

التق""اني وعي""ونه يمله""ا... عرف غايتي مباشرة ودون أن أقول أي كلمة كأنه أعت""اد فه""م أفك""اري ول""و ع""ن ببع""د
ردد وه""و يه""ز رأس""ه عب""ارة واح""دة لزال""ت محف""ورة ف"ي.. الحزن كأنه عثر أخيرا  على من غاب عنه من""ذ زم"ن

عبارة قصيرة لكنه أختزل فيها الكثير مما كان ي""ود ق""وله لتل""ك الي""ام).. حمودي المن راح يبقى العراق(ذاكرتي 
الصعبة التي سيراها شعبنا، لقد قرأ المستقبل كما لو كان لوح""ا  مس""ماريا  فع""رف م""ا س""يحل بوطنن""ا الجمي""ل م""ن

كان مرهقا  للغاية بعد سفرة برية طويلة قادما  من ليبيا ليقضي اجازة نصف).. وقد حصل(خراب في قادم اليام 
حدثني عن همومه هناك ومتاعبه الصحية بعد أن أصابه الوهن وض""عف.. العام الدراسية مع عائلته في العراق

الجسد بسبب تقدمه في السن بعد كل تلك السنين من العمل، فأصبح م""ن الص""عب علي""ه العي""ش بمف""رده ف""ي تل""ك
أستمر لقائنا لك""ثر..... البلد التي ل يربطه بها أي رابط، مقارنا  حالها مع عظمة وطننا بأيامه الجميلة الخوالي

ثم أستأذنته عن مض"ض بالمغ"ادرة ، فل"م يرغ"ب حين""ذاك لح""دنا.. من ثلث ساعات، أفرغ كل منا همومه للخر
..بترك صاحبه، لكني كنت في ضيق من وق""تي وعل""ي أكم""ال وتص""فية الك""ثير م""ن الم""ور قب""ل مغ""ادرتي المدين""ة

..احتض""نني بش"دة ك""أنه أح""س أن ه"ذا اللق""اء س""يكون ه"و الخي""ر بينن""ا.. تمنى لي التوفيق والنجاح في مس""عاي 

ل""م يك""ن ذل""ك وداع""ا  بي""ن... كنت أسمع حشرجة صدره، حينها أحسست أن قلبه كان يجهش بالبكاء دون العيون
جي""ل خ""بر ال""دنيا وتجاربه""ا فع""رف أن جن""ان... أستاذا  وتلمي""ذه أو بي""ن أب وأبن""ه ، ك""ان بح""ق وداع""ا  بي""ن جيلي""ن

ش""رة ش""عبها الطي""ب الرض التي نقل ترحاله بينها لتساوي بضع حبات رمل من الرض التي تدعى ال""وطن وعش
وجيل مازال في أوج ربيع الحياة تملؤه الحيوية والعزيم""ة للعم""ل ب""اخلص م""ن أج""ل أن ي""رى... الصابر الحنون

به"ر أغ"وته وأغش"ت عي"ونه ال"تي أرهقه""ا بلده في طليعة بلدان الع"الم المتق""دم، لك"ن أض"واء الغرب""ة وبريقه""ا المب
وأحجب رؤياها دخان الحروب وآلمه""ا، فس""ارع مه""رول  ال"ى س"رابها، حالم"ا  ب""وطن جدي"د ي""رى في""ه بعض""ا  م""ن
المان وشيئا  م"ن الكرام""ة ال"تي أفتق"دها، لي"ترك معش""وقته أرض النهري"ن الخال"دين فريس"ة للمتخلفي"ن والجهل""ة
.ليعيث"""""""""""""""""""""""وا فيه"""""""""""""""""""""""ا فس"""""""""""""""""""""""ادا  بع"""""""""""""""""""""""د تركه"""""""""""""""""""""""ا أهله"""""""""""""""""""""""ا ومحبوه"""""""""""""""""""""""ا 

مضى كل منا في طريق قدره بعد ذلك اللقاء، لتدور بنا دوامة السنين وبمن حولن""ا أبتلعتن""ا خلله""ا هم""وم ال""دنيا
، أخذت دموعي تتساقط بغ""زارة دونم""ا أرادة26/3/2011ومتاعبها، ثم لقرأ كحال الغرباء خبر رحيله الليم في 

فالدكتور فوزي رشيد لم يك""ن بالنس""بة ل""ي أنس""انا  وص""ديقا  رائع""ا  أو.. أو شعور مع كل كلمة أقرأها لذلك الرحيل



أستاذا  فذا  ول عالم""ا  م""ن الط""راز الول فحس""ب، ب""ل ك""ان يمث""ل حقب""ة زمني""ة كامل""ة وجيل  متمي""زا  م""ن المفكري""ن
م""ع ذل""ك ربم""ا... والباحثين يصعب أن لم يكن مستحيل  على العراق في أوضاعه القاهرة الحالية أن يجود بمثله

كان أستاذي محظوظا  حيث لم يودع الدنيا غريبا  مشردا  رغم معاناته، خاصة في آخ""ر أي""ام حي""اته، ليحص""ل م""ن
ال""وطن ول"و عل"ى بقع""ة ص"غيرة م"ن الرض احتض"نت جثم"انه، ليثب"ت عراقي"ة بلد الراف"دين ال"ى ج"انب أج""دادنا

ليبقى الم الغربة وحرقتها يرافق من تظ""ل عي""ونهم دوم"ا  شاخص""ة نح""و الع"راق وتربت""ه الط"اهرة،... السومريين
بتلي"""""ن بعش"""""ق تاريخه"""""ا الخال"""""د وآثاره"""""ا العظيم"""""ة كح"""""ال ك"""""اتب ه"""""ذه الس"""""طور  .ب"""""الخص أولئك المب

..وبالرغم من مرور تلك السنين فل تزال كلمات وعبارات أستاذي الجميلة ون""وادره اللطيف""ة خال""دة ف""ي ال""ذاكرة

فالى اليوم كلما أرتكب حماقة من حماقات البشر حتى وأنا في هذه الس""ن، أش""عر ك""أن ص""دى ص""وته ي""أتيني م""ن
).حتى أنت يا بروتوس.. (عالم الغيب مصحوبا  بصورة ابتسامته الطفولية الجميلة صائحا 
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