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شارع باتا لزيد الشهيد

دينة موطنا لنحو ستة نطقة. كانت ا ة عـمرها خمسة آالف عام في إسرائيل وصفوها بأنها األكبر واألقـدم في ا اكتشف علماء اآلثار أطالل مدينة كنعانية قد
مارسة الـطقوس وحتصينات. كما عثـر العلماء على نحو أربعـة مالي قطعة من بقايا أثرية آالف شخص وكانت حتتوي على طرق مخطط لـها وأحياء ومعبد 
ا في ذلك تماثيل نـادرة لبشر وحيوانـات وقطع من الفخار وأدوات مخـتلفة بعضـها جاء من مصر. وكان الـعلماء قد اكتـشفوا منطقـة سكنية أكثر وقع  في ا
نـطقة الذي يعود إلى تـلك احلقبة. وقال مديرو دينة. وقال علـماء آثار إسرائيلـيون إن االكتشاف يعد األكـثر أهمية في ا قدما يعتقـد أن عمرها سبعة آالف عـام حتت ا
ا ال شك ية ومـخطط لها وكان يعـيش فيها آالف السكـان." وأضاف البيان: " نـطقتنا وهي مديـنة عا بكر  أعمال احلفائر في بـيان: "إنها نيـويورك العصر البـرونزي ا
ـعروف بـاسم "إن إيسـور" على مـساحة  161فدانا  أي حوالي وقع ا تـد ا وقع يـغير إلى حـد كبـير كل مـا نعـرفه عن طبـيعة الـفتـرة وبدايـة التـمدن."  فيه أن هـذا ا
ـدينة يـضم منـاطق سكنـية ومنـاطق عامة وشـوارع وأزقة. وتدل الـعظام ـشابهـة سابقـا. وقالت هيـئة اآلثـار اإلسرائيـلية إن تـصميم ا كتـشفة ا ـساحـات ا ضعف حجم ا
ـنطقـة لوجود ينـابيع مياه رجح أنهم جاءوا إلى ا ـدينة الذين مـن ا . واعتـمد سكان ا وقع على اسـتخدامـها في تقد قـراب احملترقة لـلحيـوانات التي عُثـر عليـها في ا
عذبة وأرض خصبـة إضافة إلى قرب طرق الـتجارة منهـا على كسب أرزاقهم من حرفـة الزراعة والتجـارة مع مناطق وثقافـات مختلفـة. وعكف علماء اآلثـار على إجراء أعمال

ستوطنة خالل أعمال حفائر تسبق أعمال بناء طريق جديد. شاركة خمسة آالف شاب ومتطوع واكتشفت ا وقع ألكثر من عام ونصف  احلفائر في ا
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ــوت لم يـكن قـاب في اجملـتـمع مع ان ا
قـــوســ أو أدنـي بل وقع فـــعال ومــات
ــهــاجـرين الــكــثـيــر من اولــيــاء امـور ا
حـتف أنـفـهم ( واذ عـدت بـغـيـة مـعـرفـة
ـشـرعـة مـايـجـري أطـلـعـتـني الـنـافـذة ا
بــصـمت أبـي هـاشـم الى اآلبـد مــثــلــمـا
رتـعشة وهي اطـلعـتني كفّ أم هـاشم ا
تطـبق أجـفانه فـتـغلق عـيـنيه ) ص:25
وزاد جرح هـاشم أكثر ( بـعد أشهر من
ـه أيـضــاً هـو مـشــاهـدته وفــاة أبـيه وأ
شــهـالء الــتي كــتب لــهــا رســائل احلب
ووعــدهـا ان يــكـون زوجــاً وفـيّــا تـدخل
بيت شـاهـ وتـقضي لـه يوم واجـهـها

بالدليل ) 
ص: 25ويــصـب الــســـارد الــلـــوم عــلى
ـــقـــراطـــيـــة الـــذي أتـــيح فـــضـــاء الــد
للـعـراقيـ بعـد التـغـييـر وينـساب ذلك
بــأســلــوب الــقــطع وحتـــطــيم الــشــكل

فــشــاهـ ( الــذي هــو األن فـي فــضـاء
ـنـفــتح تـاجــر يـرتـقي ــقـراطـيــة ا الـد
ـلــيــار وله الــفــضل في رصــيـده الـى ا
جــعـل احلــشــيــشــة تـــبــاع كــمــا تــبــاع
السجائر يحصـل عليها الشباب الذين
باتوا مدمن بيسر ) ص: 26والسارد
أفــــاد بل نـــهل كــــثـــيـــراً مـن مـــحـــاسن
ومـسـاو الهـجرة لـلـخارج في تـسرب
واطـنـ وسـلّط كـامـرته عـلى الواقع ا
ؤلم ؤلم داخل وطنه وعـلى الواقع ا ا
خــــارج وطــــنه ايــــضـــاً فــــكــــثـــيــــر من
هاجريـن تزوجوا بأجنـبيات كبيرات ا
فـي الــــــسـن الجل احلــــــصــــــول عــــــلى
اجلـــنـــســـيـــة واالقــــامـــة وفي وطـــنه (
الـتـسـاؤل األخــيـر دخل مـسـمع الـرجل
ــشــتــكي فــانـفــجــر صــارخــاً من بـ ا
ـرافق لهـما : ال هـذا ليس الـشرطـي ا
ولدهـا هـذا ابـني منـذ خـمس سـنوات
وأنــــا ابـــحث عــــنه عــــشــــقـــته
فــاغـوتـه فـهــربت به الى هــنـا )
ؤرخ في ص: ?34أما حـال ا
الــروايـــة ومـــنــذ الـــعــام 1961
ــكي فــهـو فــيــمـثــلــهم نــاطـور ا
مـنهـمك بتـسجيـل ( وفيات أهل
السماوة ) في دفتره األثير ولم
يــتـعــد عـمــله سـوى أنه اســتـلم
كارتـا من رجل سيـفتح مـعرضا
لـلــسـيـارات في الــسـمـاوة وانه
اتصل بالسارد كمترجم بعد أن
شــاع صــيـــته بــالــفـــضــائــيــات
وأخبر السارد ( ان لديه كراساً
رديـفـاً لـكـراس تـاريخ الـوفـيـات
... سيـطلعـني على فحـواه يوماً
كـراس يضم شروحـاً تفـصيـلية
ــــديــــنــــة ألحــــداث جــــرت في ا
فــاحــدثت انــعـــطــافــات مــهــمــة
ولــشــخــوص ارتــكــبــوا أفــعــاال
شغلت حيزا في ذاكرة الناس )
ـثـقـفـ فـقـد ص: 42امـا حـال ا
مــثــلـــهم في الـــروايــة جــوادين
بـالـعـبث والـتـمـرد عـلى طـريـقـة
فـلــسـفـة سـارتـر وكـامـووكـافـكـا
وجـــنـــيت وغـــيــرهم/ ص:) 73
ـا كتب من تـمـثل لي جـوادين 
بـوح فـيـلـسـوف يـحـاور الـواقع
ويـتـساجل مع حـيـثيـاته ... بدا

مـتـشـائـمـا كتـشـاؤم تـيـار الـعـبث الذي
ـية ظـهـر خالل مـجـريـات احلـرب الـعـا
الثـانـية وأطـرهـا فكـان سـارتر وكـامو
ويــونـســكـو وبــيــكـيت كل يــنــطـلق من
اســطـورة حــكــايـة تــكـرس لــديه فــكـرة
الـالجدوى; تـلك الـتي تـندر بـهـا هاشم
يـوم كنـا نـدخل مـيـدان الشـبـاب ونـقرأ
عـن أدبــاء وفــنــانــ اتـــخــذوا مــســلك
الـعبث احـتجـاجاً على الـواقع ورفضه
... فــراح يـريـنـي اسـكـجــات من رسـوم
أجــــراهــــا عـــلـى الـــورق مــــعــــبـــرة عن
سـوداوية واحـبـاط ورغبـة جامـحة في
الـتـغـيـيـر ) ص: 73أمـا حـال الـعـسـكـر
واجلـنــود فــمـثــلـهم فـي الـروايــة فـالح
عـواد ( كــان فـالح عـواد مـثــلـمـا أفـعل
يـدمن رسم خطـوط عمـودية عـلى ورقة
يـلـصقـها عـلى اجلدار احملـاذي لسـرير
نــومه وكـان كــلـمــا أسـرّلي ضــجـرا من
وجوده في غـير محـلّه ما ان يسـتيقظ
صـبــاحـا حــتى شـطب بــقـلم ارتــيـاحه
خـطـاً مـحـتـســبـاً يـومـا قـد انـصـرف )
ص: ?79وكــــســــر الـــــســــارد كل هــــذا
ا حدث في السـبعينات من التشـاؤم 
رفـاه اجـتمـاعي واقـتصـادي وسـياسي
وثـقافي وعـكس ذلك بسـفرات الـعوائل
ــزارع حــيث خــارج مــســاكــنـــهم الى ا
اجلــو الـفــســيح وتــعــمق حــال االديب
وتــوســعت مـداركه/ ص: 87والبـد من
االشــارة الـى أن مــركــز الــروايــة يـدور
حـول الهجـرة خارج الـوطن فهـو يعدد
رأة عندهم عاملة لها محاسن ذلك ( ا
ــــرآة ــــســــاواة مع الــــرجل ... ا حـق ا
عندهم كبـرياء وكرامة العورة وعار ...
احلـياة ثـمنـها في مـا ينـتج االنسان ال
فـي مـا يـذل ويــنـتــهك ... يـتــأسى عـلى
حيـاة أخوته وأخـواته الـرتيـبة بـينـما
ـلـتــقـيـات الــتـجـوال هـنــاك األنـديــة وا
احلر والسفـرات يحزن على أمه وأبيه
الـذيـن اليـجـد مـايـخـدمـهـمـا ويـقـلل من
ثـقـل شـيـخـوخـتـهمـا فـيـمـا هـنـالك دور
للـمسن وأنـدية وفرت لـها احلياة كل
مـا يـجمل احلـيـاة للـشـيوخ ) ص:128
ــواطن وعــلـى الــضــد مـن ذلك يــجـــد ا
داخل بــــلــــده اجلـــنـس احملـــرم وزواج
القاصرات واحلـنف باليم واالرهاب
ومضاربات الـسوق والدوالر... وكانت

نــهـايـة الــروايـة مـفــتـوحـة اذ غـرق
جـوادين ذلـك الـشــاب الـذي رأى في
الــعــبث طـريــقـا لــلــخالص غـرق في
اثـناء الهـجرة بالـبحـر ولم يكن لدى
الــــــســــــارد عــــــنـه ســـــوى ( االوراق
الـسبـعة حتمل عـنوان (نـائمـا أسير
بالهوى)... أقـرأ تأثـير بودلـير وهو
دينة التي تراها يسأم من باريس ا
الــعــ االخــرى أيــقـونــة لــلــجــمـال
والفـتتة لـلفـتنة والـسحر ) ص:217
ويـسرد الـروائي عالقته بـجوادين (
ثم هنـاك ثالثة اوراق لنص بـعنوان
ـا جـاء بــدا لي غـريـبـا ) ص: 218

فيه : 
أمكنة أتزوجها أمّا 

قاهي  ا
كــــتــــابـي الــــذي أقــــرأ فــــيه مــــرائي

الوجوه 
أهات احلا بغد بعيد 

وت  يراوغهم و
أقرأها كتابا يأتي باحلكايات 
الهثة حتيى على السنة القوم 

وسرف احلرمان
................. الخ 

ويـضـيف الــروائي بـوصـفه الـراوي
العلـيم : ( وترسم مخـيلتي جوادين
بــقــمــيــصه األخـــضــر الــذي يــشــبه
أعـشـاب الـبـحر وبـنـطـلـونه اجلـيـنز
وحـذاء التريـنشـوز يستـلقي بـظهره
عــلى ســطح الــبــحــر الــذي هــدأ من
جـنـونه وعـربـدته يـسـتـلـقي مـفـتوح
العين وقد استقرت في حدقيتهما
زرقـة السـمـاء وبـؤرنـور كـانت تـفرد
ذراعـ مالئـكـيـ الحتـضـانه آه ...
لــقــد مـات جــوادين ) ص: 227لـكن
هل انــتــهت الــهــجــرة قــال الــســارد
بـــوصــفه الــراوي الــعــلــيم ( أبي ...
هـاجرين ... هم أفـكر بـاحليـرة مع ا
ليـسـوا بـأفـضل مني. وبـعـد سـاعة;
ســاعـة الغــيــر دق جـرس الــبـاب من
جـديد ... اسمـع صوت ولـدي االكبر
حارث يـدخل يلـقي التحـية على أمه
ويــسـأل عـنّى ... واسـمـعـه يـكـلـمـهـا
قــائـالً " امي انـــني افـــكّــر بـــالى ..."

ص:. 238

اتخذ الروائي زيـد الشهيد من شارع
مــديـنـتـه الـسـمــاوة حـيــزاً تـأريــخـيـاً
ومــعـرفــيـاً ووجــدانـيــاً لـيــتـمــدد مـنه
طـــبـــولـــوجـــيــا لـــيـــعـــكس الـــتـــاريخ
االجتـماعي لـبلـده الـعراق ومـاتخـلله
من أفــراح وأمـال وأحــزان وأشــجـان
والــــــــروايــــــــة صــــــــادرة عـن دار أمل
اجلــديـدة في ســوريـا الــعـام . 2017
بــحـدود ( (238صــفــحــة من الــقــطع
ـتـوسط وقـد قسّم الـروائي فـصول ا
الرواية بشـكل غير طويل على أرقام
مـاسّـهل عـلى الـقـار مـتـابـعـة سرده
وروايــة شـارع بـاتــا تـكـون مــتـوالـيـة
ســرديــة مع روايــتـيـه الـســابــقــتـ (
أفراس األعوام ) و ( تراجيديا مدينة
دينة ) إذ وضح التاريخ االجتماعي 
الـسـمـاوة في هـذه الـروايـات الثالث
والبــــد من االشـــارة الى آن الـــروايـــة
الـــتــاريـــخــيـــة حتــافـظ عــلى أخـــبــار
ـــاضـي وتـــســـاعـــد الــــســـارد عـــلى ا
ـاضي الــتـنــظـيم وتــعـرض أحــداث ا
ـة أو رائقة كمـا هي سواء أكـانت مؤ
عروض ودور السارد تقييد الواقع ا
وبـعث احلـيـاة من جـديـد بـخـيـال من
الـــواقـع أو من عــــنــــديـــات الــــروائي
ـتـلــقي الـعـاطـفـة بـاسـلـوب يــكـسب ا
ــنـحه احلـيــويـة في نــقل اخلـبـرة و
لكن الصعوبة التي يواجهها السارد
ـة كـما ان التـاريخ يـحـمل أشـياء مـؤ
ان الـروايــة الــتـأريــخـيــة تـشــيـر الى
فـتوحة ورواية شارع باتا النهاية ا
ـونتـاج صائب هي سـينـاريـو طويل 
هــو الــتــاريـخ االجــتــمــاعـي لــبــلــدته
الـسـمـاوة ومـن ثم لـلـعـراق إذ جـاءت

الـروايـة عـلى شـكل لـقـطـات سـيـنـمـية
  Flash Dackوحـــــدّهـــــا الـــــســــارد
ـاضي بــوحـدة مـوضــوعـيـة ابــتـدأ بـا
ـلـكي حـتى الــتـاريـخي الـعـثـمــاني فـا
عـقــد الـسـتـيـنـات وتـطـرق الى الـرفـاه
االجـــتــمــاعـي لــلــعـــراقــيـــ في عــقــد
الـسبـعـينـات ثم تـوالي الـنكـبـات على
أبناء شعبه في الثمانينات فاحلصار
اجلائـر في التـسعينـات وتبقـى نهاية
الــروايــة مــفــتــوحــة حـتـى الــيـوم ان
روايــة شـارع بــاتـا هـي سـيــرة ذاتـيـة
وغيرية جـاءت على شكل سرد روائي
عــبــرت عن حــقــائق مــدركــة وصـوّرت
الـتاريخ بـشكل أقـرب للـواقع وبخـيال
شــفـــيف فــهـي من جــنـس الــروايــات
الواقعية االجتماعية ويتخلل الرواية
صـوت الـسـارد كراوٍ عـلـيم آو ضـمني
بــوصــفه مـتــرجـمــا لــروايـة مــطـابــقـة
ألحداث وطنه والـسارد يربط التاريخ
ـــاضي الـــبــعـــيــد بـــعــضـه بــبـــعض ا
والــقــريب فـــاحلــاضــر فــعـــلى هــديــر

الطائرة احلربية 
( نـهض سّـجـاد مـنـشـد من مـكـانه في
قهى الذي افتتح حديثاً حيث اعتاد ا
اجلـلـوس في الـتـخت األمـامي بـعـدما
أحــيل عــلى الــتــقــاعـد شــرطــيــا خـدم
الدولـة الـعـراقيـة أربـع عـامـاً ووجد
ـــقـــهى واحلـــديث مـع أي زبــون فـي ا
يـجــلس الى جـواره مــشـواراً لـصـرف
ــيـة الـوقت يــحــدثه عن احلــرب الـعــا
الـثــانـيـة ورومل ثـعــلب الـصـحـراء ...
ويــسـتـمـر في حـديـثه لـيـربـطه بـخـبـر
ولــده بــاقــر الــذي نــشــرت صــحــيــفـة
الـلومـوند الـفرنسـية لـقاء مـعه يحكي

عن بـطـوالتـه بـوصـفه سـبـاحـاً مـاهـرا
حــقق لــفــرنـســا جــائــزة عــبــور بــحـر
ـانش مـن بـ خـمـسـ مـتـنـافـسـاً ) ا
ـقطع ص: 1لـقد حـقق الروائي بـهذا ا
من الـرواية األسـاس الذي يـبني عـليه
أجــزاء روايــته وهــو الــهــجــرة خـارج
الوطن فالتاريخ يـعيد نفسه فأحاديث
ــاضي نـفــسـهـا الــيـوم هي أحــاديث ا
ــهــاجــرين من دون نـــقل أخــبــار عن ا
ـاضي عـلى فـعل واســتـعـادة تــاريخ ا
ـتـقـاعـد الـذي جـعل لـسـان الـشـرطي ا
احلـــيـــاة تـــعـــيـش في خـــارج الـــوطن
وجعل السارد الشرطي حكاء من دون
أي واجب وطـــــني أمـــــا االديب عـــــلى
لـسـان الـســارد فـهـو مـنــصـرف لـبـعث
الــرسـائل تـلـو الـرســائل لـلـمـهـاجـرين
واســـتالم اجـــوبــتـــهــا ) أمس بـــعــثت
رسـالـة الــكـتـرونـيـة الى هـاشم اعـلـمه

بـألم ضـرسي مـعـزيـا له سبب
تــأخــر الـــتــرجـــمــة ولـم تــمــر
ســاعـــات حـــتى وجـــدت الــرد
مـجــمــوعـة كــلـمــات قـاســيـة :
رة حمزة سأزعـل عليك هذه ا
ان لم أقـرأ فصال مـترجـما من
الـرواية مـنشـورا في صحـيفة
ـدى الـصـبـاح أو الـزمـان أو ا
أو صحـيفـة عربـيـة تعـتد بـها
... يارجل اين حماسك الكبير
في تـرجـمـاتك الـكـثـيرة ? ! ...
هـل اثـــــــرت فـــــــيك عـــــــيـــــــون
احلــــــاســـــــدين ) ص: ?17ثم
يـعود الـسـارد لـيـؤكد مـشـكـلة
الـــــهــــجــــرة عن الـــــوطن ( مع
قـــراءة كل رســالــة يـــبــعــثــهــا
فـارس رشــيـد يــروح الـعم في
اجملـالس والـلـقـاءات يـتـحدث
ويـزهـو عن جــهـود ابن اخـيه
... فـــيـــقــرأ أســـطـــراً مـــنـــهــا
مـــقـــرونــة بـــالـــوســائـل الــتي
تـيسـرها اجلامـعات لـلطـلبة )
ـقـنع ص: 21هــذا االسـلـوب ا
بـــالــســـخــريـــة والــعـــاطل عن
الـفـعل هـو ديـدن آولـيـاء أمور
ــصـاب ــهــاجــرين وحــتـى ا ا
ــرض احلـنـ الى الـوطن (
الـهـومـسـكنـس ) أصـبح سّـبة
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فـيُـغْـرق مُـسْـتـنـشـقـيه في سـحـر عـيـون
ـهـا اخملــتـيـئــة وراء الـشــنـاشـيل في ا
الـرصــافـة واألعــظـمــيـة وبــاب بـغـداد
الــشـــرقي. عــيـــون مُــكْـــتــحالت بـــكــحل
يعـربي يـجـلب الـهـوى من حـيث ندري
أو ال نـدري... ليـحملـهم في سـفر طويل
عـبـر عـوالم ألف لـيلـة ولـيـلـة وشـهرزاد
الــتي مــا زالت تـــهــمس بــحــكــايــاتــهــا

النجوم كلّما كشف الليل سترها. 
يفتح الـقار صفحات اجملـموعة فتمر
أمـــام نـــاظـــريـه الـــذكـــريــــات كـــشـــريط
ســـيــنـــمـــائي ال يـــتــوقـف عــرضـه عــلى
شـــاشـــات الــروح والـــفـــكـــر. وصـــيــاح
ــاضي: تــفــعــيالت هـــوســة تــأتي من ا
أسبغ وضـوءك...! أنت في رحاب عراق
الـعــز والـكـرامـة والــتـاريخ وبـدايـات
احلـــضــــارات اإلنــــســــانــــيــــة... عـــراق
فتـوحة نـوافذها الـتعـددية والثـقافـة ا
عـلـى الـعــالم بـأجــمـعه. عــراق يـفــتـخـر
زعــيــمـه يــومــا بـــالــوقـــوف إلى جــانب
الـشـاعر الـكبـير طـاغور الـذي دعاه من
الهـنـد. وطلب من أكـبـر شعـراء الـعراق
حــيـــنــهـــا اســتـــقــبـــاله عـــنــد احلــدود
اإليـرانـيـة. وذلك من قـبل أن يـأتي عـلى
العراق زمن يُمْتهن فيه الفكر واإلنسان
عـــلـى حـــد ســـواء. طـــاغـــور الـــشـــاعـــر
الـفـيلـسوف الـذي انسـابت حكـمته في
قـصـائـد الـسـيـاب وبـاتت لـيـالـيـهـا في
شــعـر الــبـيــاتي... عــراق تـســقي مــيـاه
دجــــلـــته الـــعـــطــــاش وتـــرويـــهم عـــزة
. عــــراق ال يــــفــــكـــر أهــــله وشــــمــــوخـــاً
ـذهـبـيـة. بل بـاالخـتالفـات الـديـنـيـة وا
بـكل ما هـو مـشتـرك مع اآلخر. ( قـصة:

من بغداد الى ديفالي). 
يـقـوم الكـاتب بـعـملـيـة فـكفـكـة لواقـعـنا
عامـة وللعـراق خاصة. وذلك من خالل
تفاصـيل سردياته والشـخصيات التي
اخـــتــارهـــا لـــكي تـــلـــعب في ســـاحــات
أقـاصـيـصه وعـلى مـسـرحـهـا. ومن ثمّ
قام بإسقـاطاته عليها معـتمدا الترميز
ـبـاشـر. فـعـنـدما الـلـفـظي أو احلـوار ا
ـفـتش تــقـول إحـدى بــائـعـات الــهـوى 
الـتـجـنــيـد في الـقـطــار الـلـيـلي:  »أهو
دائما نائم... إي نائم... نحن ما ينفعنا
غــيــر الـنــائم...!  ?«يــتــســاءل الــقـار

ـرارة فيـمـا لـو كانت تـقـصد عـندهـا 
فــعال ذلك اجلــنــدي الــبــائس الــهــارب
ــقــعــد بـجــانــبــهـا الــذي يـنــام عــلى ا
واخلائف من أن يحمـلوه إلى اجلبهة?
أم هي تقـصد الشـعب عمومـا ?( قصة:

رأة القطّة والرجل القنفذ) ا
حتملنا السرديات إلى مجتمع الهجرة
والـلـجـوء. طــارقـة أبـواب عـالم مـا زال
مـوصـدا بـالـرغم من كل مـا كـتب عـنه.
وحــــــديث عـن واقـع مـــــر مـــــؤلـم. وعن
نــوســـتــاجلـــيــا ال تـــعــرف الـــنــوم وال
الدخول في ثالجات النسيان. حاضرة
دائــمـــا لــتـــحــدث لـــوعــة بـل حــروقــا
وجروحا دامية في الدواخل. وتطلعنا
عـــــلى قـــــصـص حــــدثـت في عـــــربــــات
القـطـارات مـا ب لـنـدن وضواحـيـها.
ـــوصل والـــبـــصــرة. وبــ بـــغـــداد وا
ــان مـــخــتــلـــفــان إلنـــســان واحــد عـــا
ومــســافــات كـــبــيــرة تــخــتــزلــهــا روح
اإلنـــســـان الـــتي تـــعـــيـش في كل تـــلك
األمكنة حلـما وواقعا في نفس الوقت
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تـغــوص الــعـبــارات في أعــمـاق حــالـة
التـمزق الـبشـري والـروحي للـمغـترب
لـــتُـــدْخل الـــقــار فـي عــوالـم ومــأسي
طــالـــبي الـــهــجــرة والـــلــجـــوء. الــذين
ـوت في البـحر ينـتـقلـون من مـعانـاة ا
غـــرقــا إلى مـــعــانــاة احلـــصــول عــلى
األوراق اخلــاصــة بــالـــلــجــوء. وكــيف
يـــصــبح اإلنـــســان أداة عــلـى خــشــبــة
مــــســـرح يــــؤدي دورا ال يــــعـــرفه وال
يـتـقـنه ولــكن عـلـيه أداؤه. وهـنـاك من
يـحـركه من كل اجلـهـات لـيـلـعب دوره
ــا يـتـفق مـع مـصـاحلــهم هم. غـربـاء
تـعشش أوطـانهم في قـلوبـهم. ولكـنهم
يبـحثون عن أغـصان يخـتبؤون عـليها
ـهاجرة في طـريق غربتـهم. كالـطيور ا
الــتـي ال تــبـــني أعـــشــاشـــا في أثـــنــاء
هـجرتـها خـريفـية كـانت أم ربيـعية...!
فــالالجئ ال يــعــرف الــيــأس وعــنــدمـا
يصـدر حـكم بـطرده يـعـود مـرة أخرى
بــعــد أن يــحــرق بــصــمــاته بــاألســيـد
ويـغير بـعضـا من مالمحه. ( قـصة: لو

كانت احملطة االخيرة قريبة).

توقف الـكاتب فاحت عـبد السالم كـثيرا
ـة التي فـرضت على عـند احلـرب الـظا
العراق وشعبه. والتي بدأت بتآمر من
اجلـــار الـــقــريب والـــعـــدو الــبـــعـــيــد.
وانتـهت بـتـقاتل اإلخـوة الـذين دخـلوا
عــلى ظـهــر احلــمــار األمــريـكـي أعـني
دباباته. حرب يخـتفي فيها الناس عن
جـداول الـوجـود واحلـيـاة. ويـنـتـقـلون
ـــوت مــجـــانــا. في إلى جـــداول مــلك ا
ـاذا ـقـتـول  عـبـثـيـة ال يـعــرف فـيـهـا ا
قـــتل وال بــأي ذنب...! حــرب عــاشــهــا
الكاتب بانفجـاراتها ورصاصها الذي
يــدوي ويـنـسج فـي الـفـضــاء خـيـوطـا
وعـباراتـها التـي انغرست فـي أعماقه:

رهـــيــــنـــة انــــبـــطـح اركض أمـــرك
ســـيـــدي انـــتــبـه لــرأسـك اخلــوف
الرعب دوي االنفـجارات وأصوات
مـحركات الـدبابـات األمريـكية وهي
تـــتـــجـــول في شـــوارع أبــو غـــريب
الـخ... الخ.( قــصـــة:الــعـــراقي الــذي
حـــرّر لــنـــدن ). احلــرب فـــاجــعــة ال
تــــغـــادر مــــخــــيــــلــــة من عــــاشــــهـــا
بـتفاصـيلـها. إنهـا فجـوة في القلب
ــــــكـن ألي شيء أن والــــــعــــــقل ال 
ــوت . ولـــكن هــذه يــغـــلــقـــهـــا إالّ ا
اجملمـوعة الـقصـصـية ال تـغادر فـكر

قارئها بسهولة ولو أغلق دفتيها.
{ كاتب لبناني 

ـكــان لــلـمــهـاجــرين قــسـراً يــشــكل ا
الهـارب من أوطـانهم البـاحث عن
الـــلــجــوء مــأســـاة حــقــيــقـــيــة. فــهم
يـعيـشـون في بالد الـغـربة الـقـسـرية
حـــيـث ســـهـــولـــة احلــــيـــاة قـــيـــاســـا
بـــــبــــلـــــدانــــهـم. وحــــيـث االحــــتــــرام
إلنسانـيتهم وحلقوقـهم كبشر. ولكن
أرواحــــهم في ال  »هـــنـــاك  ?«بـــكل
يـــومـــيــاتـه وتـــفــاصـــيـــله. حـــتى في
ــهــانـة ــبـلــلــة بـا لــقـيــمــات اخلـبــز ا
وبـالـدمـاء أحـيـانا. والـ  »هـنا  «لهم
عربـة قطـار ركبـوها لـترجـعهم يـوما
إلى الـ  »هناك  .«فهم كانـوا يظنون
قاييس . و أنها مرحلة أو مرحلت
. والــقــطـار الــزمن ســنــة أو سـنــتــ
يــصـل إلى بــر األمــان. وتــمــر األيـام
وتـطـوي بـعـضـهـا دون أن يُـحـسـوا.
فال الـ  »هـــنـــا  ?«بـــكل مـــا فـــيه من
مـبـاهج وزيـنـة وحـريـات وحـقـوق
استـطـاع اسـتيـعـابـهم وطـيّهم حتت
جناحيه وجعلـهم ينسون ويغيرون
ــعـلــقـة في الـ » مــفـاتــيح قــلـوبــهم ا
هـناك  «بـكل آالمه... وال اسـتـطاع الـ
 »هــنـاك  «أيــضــا أن يـفــتح ذراعــيه
مـجددا لـيـضـمـهم أحـياء مـن قبل أن
يـأويهم رحـمه في صـناديق خـشبـية

أجسادا ال حراك فيها.
 الـ  »هـنـا  ?«غــربـة مُــرّة تـعــتـصـر
ــشـــاعـــر مع كل خـــبــر الــقـــلـــوب وا
يـتـسـاقط عـلى الـرؤوس عـبر اإلعالم
ووسائل التواصل... والـ  »هناك ?«
غــدا حُــلــمــاً يــتــجــدّد مع نــســيــمــات

الهـواء وضـربات الـقـلوب. وبـالـتالي
كُتِبت على الالجئ الغربة واالغتراب.
فـــيــحـس في كل حلـــظـــة بـــحـــســرات
تـكويه. يـريـد الـصـراخ بـأعلـى صوته
زقاً جدار الصمت في وجه الزمن 

وحواجز الغربة:
- أنا هنا يا وطني...! 

يلـعب الـقطـار دوراً مـهمـاً في تـركيـبة
وديــبــاجــة اجملــمــوعــة الــقــصــصــيــة
اجلــديــدة  »قــطــارات تــصــعــد نــحـو
الــــســــمـــاء  ?«الــــصــــادرة عن الـــدار
الـعـربـيـة لـلــعـلـوم نـاشـرون بـيـروت.
للـكاتب الـعراقي فاحت عـبد السالم. و
تـضم  اجملـموعـة عـشر قـصص كـتبت
في الـ  »هـــنـــا  ?«بـــيـــنـــمــــا نـــبـــتت
حــروفــهــا وأثــمــرت تــرانــيــمــهــا في
الوطن الـرحم الفردوس الـ  »هناك
كان الذي  .«والقطار هو الراحلة وا
يُــخْـتـصــر فـيه الـزمن. وتــتـرعـرع فـيه
األحالم. وتـــتم الـــلـــقـــاءات. وتـــكـــبـــر
احلكايات. وتُرْتكب احلماقات. إنه الـ
 »هــنــا  ?«و الـ  »الــهــنــاك  «في آن
مـعـا. تــسـتـقــله كل عـيـنــات اجملـتـمع;
الـصـالح والفـاسد والـبـطل واخلائن
والوضـيع الذي ال يـعرف األخالق وال

تعرفه. 
هاجر على سفر دائم ولو والغريب ا
كـان مـستـلقـيا عـلى فراشه. وعـليه أن
يتخلّى عن رأسه ويضع مكانه قبعة
ويدوس على قلـبه وفكره ومشاعره.
بل عليه أن ينـسى ماضيه وتاريخيه.
أعــني تـكــويــنه الــبــشــري والـروحي

الــذي بــنــاه في الـ  »هــنــاك  .«وكـأن
إنسـانيـة اإلنـسان وفـكـره ومشـاعره
مـــجــــرد ثـــوب أو حـــذاء أو قــــبـــعـــة
يخـلعـها ويـستـبدلـها بـأخرى...! إنـها
تراجـيـديـا الـعبث الـتي ال يـدركـها وال
يـعـرفـها إال مَـن انتـعـل حذاءه وحـمل
حقيبته وركب قطار الغربة واللجوء.
جـمـوعـة قـصـصـيـة حتـتـاج إلى أكـثر
من قــراءة لــكـي يــتــمــكن الــقــار من
الـتـسـلل عـبـر سـطـورهـا لإلبـحـار في
هـا والتـقاط ذبـذبات الـتمـوجات عـوا
الــتي قـام الــكــاتب بـإرســالــهـا. ألنــهـا
تـطـرح أسـئـلـة صــعـبـة حـول الـغـربـة
والتـغـريب. وعـوالم الـلـجـوء. ومآسي
عاصـرة. واحلياة الروتـينية دنـية ا ا
التي يـتـحول فـيـها اإلنـسـان إلى شبه
آلــة. وحــول لـو أنــنــا نــرث عـن اآلبـاء
شـاعر من ألم وحب وكره واألجداد ا
كـمـا نرث اخلـصـائص اإلنسـانـية من
لون عـيـون وتـقـاسيم وجه وطـبـيـعة.
وأيـضا حول األديـان التي غـدت عامل
عــزل وإقـصـاء عــوض أن تـكــون كـمـا
أراد لـهـا الـله مرسـلـهـا إلى الـبـشـرية
عـــامل أمـن وأمـــان وبـــعث أرواح من
رقـادهــا لـلــعـمل من أجـل اإلنـســانـيـة
وسعـادتها أمـنا وأمانـا. ولكي تخرج
االبـتـسـامـات من األعـمـاق وتـضـعـهـا
عـــــلى الـــــشـــــفـــــاه والــــوجـــــوه. وهي
إشكاليات تفـرض على القار التمهل
عـــنــد مــنـــعــطـــفــات الــفـــقــرات وربط

األحزمة. 
ÂUF « qš«bð

يـــــتـــــداخل الـــــعـــــام في اخلـــــاص في
سـرديــات الـكـاتب فــاحت عـبـد الـسالم
وكثيرا من ذكـرياته وأيامه في بغداد
ـعتصم. بغداده نصـور والرشيد وا ا
ـمـلة هـو الـتي تـسـكن بـتـفـاصـيـلـهـا ا
ــقــصـوراته دواخــله; قــطـار بــغــداد 
. والـنـخيل وركـابه وزبائـنه الـلـيـليـ
والقصب والنـاس األصالء البسطاء.
ـــزيـل لـــوسخ والـــصــــابـــون الــــرقي ا
الــقـــلــوب قــبـل اجلــســد. و »أم ســبع
عـيون  «الـتـي تدفـع احلـسـد. وبـخور
تصاعد من ُـسْكر الساحـر ا بغداد ا
مـــبــاخــر مـــحالت ســوق الـــشــورجــة

غالف اجملموعة

غالف الرواية


