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املدى الثقايف

مــــــــــــــــــرايــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــوهـــــــم والــــــــــــــــــواقــع

احلــيــــــاة مــــــاكــــــرة ولــــــولــبــيــــــة ...والـــصــــــداقــــــة خـــط مــــســـتقــيــم
صـــــــادق الـــصـــــــائغ

كنـت على اعـتقاد دائـم بأن الـصداقـة يف الشـرق  ،بني
رجل ورجل  ،اقـوى من مـثيلتهـا يف الغـرب  ،فهي  ،رغم
بـدائيتها  ،روحيـة ،سخية  ،وخصبـة بال حدود  .عظيم
عصره الفرنسي جان رينوار  ،وآخر ال يقل عظمة عنه
 ،ه ــو ب ــورخـي ــس  ،ك ــان ــا يـتـبـنـي ــان اإلعــتقـ ــاد نف ــسه .
بـورخيـس يف قصيـدته الـرائعـة " قصيـدة شكـر اخرى "
وصف الـصــداقــة بــأنهــا " فن عــظيـم " ورينــوار  ،ودَّ لــو
يــطلـق علــيهـ ــا صفـ ــة احلـب ،لـكـن  ،لـ ــو قلـنـ ــا حـبـ ــا –
يــستــدرك  ، -فلــرمبــا ظـن القــارئ ان االمــر ي ــدور عن
ش ــذوذ او شـيء مـن هـ ــذا القـبــيل  .وان ــا مـن ج ــانـبـي ،
دهــشت وسُــررت يف نفـس الــوقـت  ،عنــدمــا ع ــرفت ان
هـذين العبقـريني يعتنقـان نفس الفكـرة التي ظنـنتها
يـوم ـاً من بنـات افكـاري  ،وافتـرضت  ،ممـازحـاً نفـسي ،
انهمـا خـطفـاهـا منـي بطـريقـة الـتلبـاث ( رينـوار تـويف
عـام  1982وبـورخيـس عـام  ، 1986فهل يجـري الـتلبـاث
بني أموات وأحياء ؟!)
ومع ان رينوار ال يقلل ابدا من صداقة الغربي للغربي
،وي ــراه ــا عـمـيق ــة ون ــافع ــة ،إال انه ــا ،يف رأيه  ،ال تــصل
دائمـاً الـى درجـة احلـب الشـرقي ،إذ ،رمبـا بسـبب غيـاب
اإلميـان ،ظل يعتقـد بأن فيهـا قطبـاً ناقـصاً وإنهـا،على
األغلــب  ،وس ـيــط بــني اث ـنــني  ،ق ـ ــد تـك ـ ــون مح ــصلــته
تـسـليــة او ربح ـاً ،او معــرف ــة عمـيقــة او ثــروة  ،لكـنهــا ،
تتــوقـف هنــا ،عنــد هــذا احلــد  ،فعـصــر التـكنــولــوجيــا
الغربي  ،رغم ايجابـياته  ،هو عصر الفوائد واملنفعة ،و
يف مـثل هذه الـشروط  ،الـصداقـات العميقـة  ،تـُسحق
او تندثر الى حد كبير .
.
لقــد سقت هــذا الكالم ألحتــدث عـن صـداقــة من هـذا
النـوع قــامت بـينـي وبني سهـيل عبـداهلل ايـام الـدراسـة
الثــانــويــة  ،فـمنــذ ان الـتقـينــا يف احــدى االجـتمــاعــات
الـطالبيـة ايـام حكم نـوري الـسعيـد  ،لم نعـد نفتـرق .
اصــدقــاؤنــا الــذيـن تعــودوا رؤيـتنــا معــا صبــاحَ مـســاءَ ،
ص ــاروا ي ـس ــأل ــون اح ــدن ــا عـن اآلخ ــراذا م ــا ش ــاه ــدون ــا
مفردين .اوقـات فراغنـا نقضيهـا  ،مع بقية الـشلة  ،يف
مقهـى ابو احمد يف الصـاحلية  ،وعلى حصـير تخوتها
كنا نراجع الدروس  ،نناقـش يف السياسة  ،نقرأ روايات
ممنوعة مثل " األم " ملكسيم غوركي و" رجال وفئران "
جلــون شـتــايـنـبك و" مـن ايـن نـبــدأ " خلــال ــد محـمــد
خـالد  .وبـاإلضافـة الى الـسفرات  ،كنـا نقوم  ،احيـاناً ،
مبغــام ــرات ال تخلــو مـن مخــاط ــر  ،كتــوزيـع النـشــرات
علـى مـدارس الـبنـات  ،ومـنهـا مـدرسـة يف بــاب املعـظم
،تقع على مقـربة من الـسجن املركـزي  ،وكانـت لسهيل
عالقـة حب بإحدى الطالبـات  ،وطبعاً من طرف واحد

 .اما يف سـاعات العصـر  ،وهي افضل السـاعات  ،حيث
يحـل موعـد السـباحـة  ،فعبـورأ مع التـيار الـى الضـفة
األخـرى ،حيث عنـد " اجلراديغ " ينـتظرنـا رجل هندي
يبـيع بعـشـرة فلـوس" الـسـنبـوســة " الهنـديـة احلـارة و"
البـاكورة " و"العنبـة " واألبيض وبيـض "  ،ومن هناك ،
ننـطلق  ،مـشيـا علـى األقـدام بـاجتـاه البـاب الـشـرقي ،
نـتف ــرج عل ــى ص ــور األفالم األجـنـبـي ــة الـتـي تع ــرضه ــا
الـفتــرينــات  ،قـبل ان نــدخـل سيـنمــا غــازي الـتي كــانت
مختصة بأفالم شركة فوكس للقرن العشرين اوسينما
روكسي اخملتصة بأفالم مترو كولدين ماير.
ذات يــوم ،وكـنـت معـتـقال لفـتــرة ط ــويلـ ـةً ،بعــد اضــراب
فاشـل قامت به ثانـويتنا –ثـانوية الكـرخ للبنني -ضد
حـلف بغــداد عــام  ، 1954فــاجــأنـي سهـيل مبــا لـم اكـن
اتـ ــوقـعه  ،دخـل القـ ــاع ـ ــة  ،بعـ ــد ان فـتـح له الـ ـشـ ــرطـي
البـوابة احلـديديـة  ،وقال  ،وعلـى شفتيـه الق ابتسـامة
خفيفة :
 طـائش  ،اليس كـذلك ؟ قل ما تشـاء ،قلها يف وجهي .لقد كنت مشـوشاً عصبياً وانا طليق  ،وال اعتقد انك
ستفهم ذلك !!
يـنـبغـي ان اذك ــر للق ــارئ هـن ــا ان ثالث ــة مـن بـني اربع ــة
نظـموا ذلـك اإلضراب  ،وهـم رضا الـشوك أخـو الكـاتب
علي الشوك ويعيـش اليوم يف رومانيا  ،وسهيل عبداهلل
وفـاضل (نسـيت اسم ابـيه لألسف) استـطاعـوا اإلفالت
من قبضة الشـرطة ،ساعدهم يف ذلك سهيل الذي كان
األشجـع واألكثــر إقــدام ـاً  ،وقــد رد الـصــاع صــاعـني ملن
تصدى له مـن رجال الشرطـة  ،اما املناوشـات الناجحة
التي احـرزهـا اثنـاء مقـاومته مهـاجـميه  ،فقـد بـدت يف
عيـون الـطالب  ،مـن صنــوف البـطـولــة  .ولألسف فـإن
الــرابع ،الــذي هــو ان ــا  ،لم يــستــطع اإلفالت  ،فــضعف
بنيـتي يف ذلك الـوقـت اوقعتـني صيـداً سهال ألكثـر من
عـ ـشـ ــرة شـ ــرطـيـني اســتفـ ــردونـي يف احـ ــدى الـ ــزوايـ ــا ،
واشبعوني ضرباً  ،قبل ان يلقوا
بي يف مركز الدوريني معتقالً .
بعـد صمـت طويل  ،تـركت فـيه لسهـيل حريـة ان يجيب
على سـؤال  :ملاذا سلم نفـسه  ،قال أخيـراً انه لم يعرف
ماذا يفعل بحريته  ،فبعد القاء القبض عليّ  ،اختفى
هو يف بيت اقـربائه لفتـرة ،عمل سائقـا لشاحـنة تنقل
احلصـى بني بغداد واحلبانية لفترة اخرى ،قرأ ما وقع
بـني يـ ــديه مــن الكـتــب ،ويف نه ــاي ــة حـيـ ــرته ومـت ــاهــته
ووحدته قرر األستسالم.
وج ــد  ،كـم ــا ق ــال  ،ان ح ــريـتـه احلقـيقـي ــة  ،م ــا ك ــانـت
سـتعـنـي شـيـئـ ـاً  ،بغـيــاب حــاســة اإلطـمـئـن ــان  ،ومع انه
يعرف مسبقـا اني  ،بتسليم نفـسه  ،سألقي اللوم عليه
 ،فقــد تــرك لقـصـته ان حتـكي عـن نفــسهــا وإنْ بــشكل
مشـوش  ،وهـذه ،بـالنـسبـة له  ،هـي الطـريقـة الـوحيـدة
الـتـي نك ــون فـيه ــا  ،ان ــا وه ــو  ،عل ــى ق ــدم امل ـس ــاواة  ،يف
السـراء والضراء .!!!.إنه ببساطة  ،لم يجد اإلطمئنان
بعيدا عن وجودنا املشترك  ،ولم يتحمل ان يجدني يف
اجلهة األخرى من العالم .
وعـلى سـياق " مـن لسـانك ادينك " ذكـرني بقـول قدمي
كنـت اردده مع نفسي واكـتبه يف دفاتـري املدرسـية  :نعم
يــاصــديقـي  ،احليــاة مــاكــرة ولــولـبيــة  ،لـكن الـصــداقــة

خط مستقيم .
لقــد ت ــوصل سهـيل أخـي ــراً  ،مع ابـيه ال ــى صفقــة ،انْ
يـسلم نفسه  ،مقـابل ان يستخـدم ابوه املتنـفذ عالقاته
ومعارفه مع املسؤولني  ،فيكـون مكان اعتقاله يف نفس
مركز شرطة الدوريني  ،اي نفس مكان اعتقالي !!.
لقد مر عـلى ذلك احلادث قرابـة اخلمسني سنة  ،وألن
امل ـ ــاضــي يف بعــض االح ـي ـ ــان ي ـن ـ ـش ـ ــأ امـ ـ ــام العــني مــن
احلـ ــاضـ ــر ،فـمـ ــا زلـت اح ــس  ،كلـمـ ــا مـ ــررت مبـن ــطقـ ــة
اجلعيفـر  ،حيث كـان سهيل يـسكن ،انـني اسيـر ومقـيد
بذكـرى تلك الصـداقة الـبعيدة .وكـان ميكن لبـورخيس
ورينواران يعتبراها  ،لو كانا سمعا بها  ،من ذلك النوع
الــذي حتــدثــا عـنه  .ومــازلـت استـطيـب اغمــاضــة عني
شفيفـة ،ارى فيها سهـيأل  ،كما يف فلم صـامت  ،ينحدر
مع الـتيـار نحــو الضفـة األخـرى  ،يلـوح لي مـن بعيـد ،
ويحرك  ،من ذلك املاضي  ،امواج الكالم القدمي .
قـد ســألت عن سـهيل  ،بعـد عـودتي مـن منفـاي كل من
ظـنـنـت انـه شهـ ــد وقـ ــائـع تلـك ال ـصـ ــداقـ ــة  ،لـكـن دون
جـدوى  ،فال احـد يـدري مبكـانه اآلن  .ولـم يبق لـى إال
ان اسـأل  :هل سـافـر الـى مكـان اليعـرف به احـد ؟ هل
حمله الزمن الى فردوس بعيد ؟!!
لـ ـي ـ ـ ـسـ ـمـح ل ــي الـقـ ـ ـ ــارئ ان افـ ـتـ ـ ـ ــرض ان ق ـ ـصـ ـيـ ـ ـ ــدة "
اخـتيـار"الـتي اهـديـتهـا لـسهـيل تـؤرخ لـتلك الـصـداقـة
التي اراها اليـوم تشف عن اصالة بعـيدة املنال  ،وانها ،
بــكل تـ ـ ــأك ـيـ ـ ــد ،س ـتـفلــت مــن كـل القـ ـ ــواعـ ـ ــد ومــن ايـ ـ ــة
تـصـنـيف ــات ميلـيه ــا علـيـنــا الــزمـن وح ـســابــات األربــاح
واخلسائر.

اختيار

-4مَاذَا نَفْعَلُهُ
نَحْنُ املَمْنُوعِيْن
املُضْطَرِمِيْنَ امَامَ القَيْدُوم ،
ابْنَاءَ القِيْعِانْ السُفْلى ،
األَسْرَى وَزُهُورَ اجلُوْعْ
البورتريت بريشة الشاعر املَسْمُوحَ بأنْ يُرْمُوا فَوْرَاً
وَبأيِّ مَكانٍ وُلِدوا فيه ؟
َفلَقَد حُوْصِرْتِ امَامَ الفُوهَهْ
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مَاذَا نَفْعَلُ كَي نُوْجَدَ مِنْ اجْلِكْ ؟
فَلَقَدْ جِئْنَا مِنْ مُدُنٍ فَاجِعَةٍ
وَتُرِكْنا نُوْلَدُ حتْتَ املِطْواةْ
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مَاذَا نَفْعَلُ يا إمرَاةَ اليُتْمْ ؟

ـنــــــــــــــــــــــص

صـدر ضـمن سلـسلـة (رسـائل جــامعيــة) كتـاب حتـوالت
السـببيـة ..دراسـة يف فلـسفـة العلـم للبـاحثـة الـدكتـورة
افــراح لـطفـي عبــد اهلل ،والـكتــاب يف االصل ،اطــروحــة
دكتوراه متيزت يف كونها اهتمت بدراسة واحد من اكثر
املفاهيم اهمية يف تاريخ املعرفة العلمية والفلسفية.
ويقـع الكتاب بـ( )287صفحـة من القطع الكبـير وتوزع
عل ــى مق ــدم ــة وثالث ــة فـص ــول اض ــاف ــة ال ــى اخل ــامت ــة
وقائمة املصادر ،ومنذ البدء تكشف الباحثة عن املنهج
الذي اختطته يف دراسة (السببية) ،وهو منهج العالم
االمــريكي تـومـاس كـون ،ثـم انتقلـت لتعـريـف السـببيـة
وعالقـته ــا بـبقـيـ ــة املق ــوالت مـثل ال ـض ــرورة والـتـنـب ــؤ
العلـمـي واحلـتـمـي ــة والقــانــون والـتف ـسـيــر وال ــذريعــة
واك ـ ــدت يف الف ــصل االول ان الــبحــث مع ـنــي ب ـ ــدراس ـ ــة
(السببية الطبيعية) من وجهة النظر الفلسفية.
كرست الـباحثـة الفصل االول لـدراسة منـوذج السبـبية
املقـ ــدس وهـ ــو الـنـمـ ــوذج الـ ــذي تـ ـشـكل مـنـ ــذ بـ ــواكـيـ ــر
الفلسفة وساد الى نهاية القرون الوسطى.
وقــسمـت الفـصل االول الــى ثالثــة مبـاحـث تنــاولت يف
االول من ــوذج ال ـسـبـبـي ــة الـت ــأملـي ،واملـبحـث
ال ـثـ ـ ــانــي خـ ـصـ ـص ــته ل ـن ـمـ ـ ــوذج ال ـ ـس ـب ـب ـيـ ـ ــة
املـيتــافيــزيقي ،أمــا املبحـث الثـالـث فتــوقفت
فيه عند منوذج السببية االلهية.
يف الفصل الـثانـي انتقلت الـباحـثة لـتدرس،
متـسـائلـة ،منـوذج الـسبـبيـة الـيقيـني ،الـذي
ظـه ـ ـ ــر مـع ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ال ـت ـ ـطـلـع نـح ـ ـ ــو الـفـهــم
الـ ــصح ــيح حل ـ ــرك ـ ــات الـك ـ ــواك ــب ،واالفالك،
وتــوزع الفـصل الـثــانـي علــى متهـيــد وثالثــة
مـبــاحـث تـنــاولـت يف االول منــوذج ال ـسـبـبـيــة
الـعـقـلــي ويف ال ـث ـ ـ ــانــي من ـ ـ ــوذج الـ ـ ـس ـب ـب ـي ـ ـ ــة
ال ــتج ـ ــري ـبــي ،ويف ال ـث ـ ــال ــث تقـ ـصــت (ب ـ ــوادر
اختـراق الـسبـبيــة) واستعــرضت يف الفـصل
الـثـ ــالـث الـت ـطـ ــورات الـتـي ح ــصلـت ملـفهـ ــوم
الـ ـسـبـبـيـ ــة مـع ظهـ ــور منـ ــوذج (االحـتـمـ ــال)
بـوصفه بـدايـة عهـد جـديـد للفلـسفـة وتـوزع
علــى ثالث ــة مب ــاحث درسـت يف االول تعــزيــز
الـ ـسـبـبـيـ ــة مع الـتـيـ ــاريـن املـ ــادي والـ ــواقعـي
اجلـديــدين ،ثم عـرضت لـلسـببيـة من وجهـة
نـظــر الـتي ــار الب ــرجم ــاتي واحلــدسـي ،حتــى
تـ ـصـل لل ـمــبحــث ال ـث ـ ــالــث ل ـت ـ ــدرس (رف ــض
ال ـسـبـبـيـ ــة) مع الـتـي ــار الـتـحلــيلـي والـتـي ــار
الوضعي املنطقي.
امــا الفـصل الــرابع فقــد اجتهــدت البــاحثـة
فـيه لــدراســة مكــانــة الــسبـبيــة يف الـفيــزيــاء
اجل ــدي ــدة ومن ــوذج مـ ــا بع ــد االحـتـم ــال مـن
خالل ثالثــة مبــاحث ،كــان اولهــا عن منـوذج
االحـتـم ــال الفـي ــزي ــائـي وث ــانـيه ــا الـنـم ــوذج
الـفيـزيـائـي للــسبـبيـة ،امــا الثـالـث فكـرسـته
لـنمـوذج الــسبـبيــة املتــوسع ،أمـا يف اخلـامتـة
فقـ ــد انــتهـت الـبـ ــاحـثـ ــة لــتقـ ــريـ ــر وجـ ــود عـ ــدة منـ ــاذج
للسببـية ،وتعتقـد الباحثـة ان منوذج الـسببيـة املتوسع
هـو النموذج الذي يـستطيع ان يستـويف شروط التقدم
الـال نه ــائـي للـعلـم واسـتـيع ــاب امل ـشـكالت الـالنه ــائـي ــة
والتوقعات واالمكانات واالوجه التي لم يتم حتى االن
ـاره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـت ـح ـق ـ ـ ـي ـقــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يف يف كـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان.
اخ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عبد الرزاق رشيد

قال لها محمد :هل حتبينني؟
قالت رزان :نعم
قال :كم؟
قــالت :بقـدر الـشمـس ،والـسمـاء،
والعصافير..
ورزان هــذه طفلــة صـغيــرة تـشـبه
العـصفـور كـثيــرا ،وهي تــسكن يف
شقـة صغيـرة مع العـائلـة ،كلهـا..
وهي كـثيـرا مـا كــانت تـطل علـى
الـزقـاق ،من الـشبـاك الـوحيـد يف
الـشقة وكـانت مـولعة بـالنظـر الى
االوالد يلعبـون ،والنهـا ذكيـة جـدا،
وحـساسـة ،فقد مـيزت محـمد من
بني االوالد ،رمبـا الشيـاء غامـضة
حتـسهـا بـشكـل فطــري ،ومن دون
حتـديـد ،وكــان محمـد يـدعـوهـا،
لـتـنــزل مـن الــشقــة ،يف الـطـــابق
الثـاني ،الى الـزقاق ،فكـانت تفعل،
بعــــد اخــــذ االذن ،مــن امهــــا او
جـدتها ،وكـانتـا تأذنـان لها بـذلك،
النهمـا حتبــان محمــد ،وتثقـان به
كـثـيــــرا ،وكــــان هــــو ميــتلـك مـن
الـطفولـة براءتهـا ودهشتهـا ،وهذا
مـا اوجد لـغة مـشتـركة ،وتـفاهـما
حـمـيـمــا بـيـنه وبـني رزان فكــانــا
يـلعبــان معــا ،ويتحـدثـان بــاشيـاء
كثيرة حـديث ثرثـرة طفوليـة عذبة
وكان العـالم يغرق من حـولهما ،يف
الفـوضــى ،والعمــاء ،ويف القتـامـة
والبـؤس ،وكانـا اشبه بـومضـة نور
صغيرة تشـرق حينا وتنـطفئ حيناً
آخر.
كنـت اتأمل هـذه العالقـة الغريـبة،
بـني طفلــة صغـيــرة وشــاب ،مـثل
محمـد ،وكـان يـنبجــس يف داخلي
شعور بـالفرح وبـالفهم الـعميق من
ان احليـــاة ،تتــواصـل عبــر دوافع
خفيـة ،مضـمرة ،تعـيش يف ضمـير
االطفـال الـطــري ،وتتـنفــس عبـر
عبثـهم البـريء ،محمـد يعيـش مع
رزان حلـظــات طفــولــة متــأخــرة،
سعيـدة ،والـطفـولـة قـبل أي شيء
حب عـارم للحياة ،وانبهـار ودهشة
مـتــواصلــة وهـي اكـتــشــاف فــرح
البـسط االشياء ،الطفولة هالة من

بِذِرَاعَيْنِ حَزيْنَيْنِ وَعَزْالوَيْنْ ؟

سِوى أنْ نَأتِيْكِ وَنَجْلسَ قَرْبَكْ

كَانُوا يَنْتَظرُوْنَكِ ياعُنقَ الضَْوءْ
َيْنتَظِرُونَكَ مِنٍ بَيْن جَمْيعِ االحْيَاءْ
ويُريْدُونَكِ مِنْ َبْني جَمْيعِ القَتْلى
مَاذا نَفْعَلُهُ
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مَاذَا نَفْعَلْ

مَاذَا َنفْعَلُهُ بَعْدُ

مَاذا نَفْعَلُ يَا ضَوْءَ الوَرْدَهْ

حتوالت السببية

غالف الكتاب

سُالالتِ الضَوْءِ املَطْعُونْ ؟

وَتَناثَرْتِ امَامَ العَيْنِ كَريْشِ العُصْفُورْ

رســــــــــائـل جــــــــــامـعــــيــــــــــة

عــرض :عـلي املــالـكي

سُالالتِ االنْهَارِ

نَحْنُ بَقايَاكِ ،

نَخْتَارَكِ آهَةَ عَصْرٍ آخَرْ
نَصْطفّ بِقُرْبَكَ ثَانِيَةً
وعَلى نَفْسِ احلَائِطِ ثَانِيَةً
ونُضِيءَ مَعَاً
فِي عشِّ اإلعْدَامْ

بَقايَا مِجْزَرَةِ األَمْسِ ،

رزان وفــــــــــــيـــــــــــــروز..
الــضيـــاء حتيـط بكـل االشيــاء يف
الطبيعة واحلياة.
ومع االيــــام ظلـت رزان تــطل مـن
شبـاك الشقـة الوحـيدة ،وتـتحدث
مع محمـد يف الزقاق او تنزل اليه،
ويـــــذهـبـــــان لـــشـــــراء احللـــــوى
واملرطبات.
رزان تـسـمع حكــايــات كـثيــرة من
امهـــا وابـيهـــا وجـــدتهـــا ،ورمبـــا
تأخـذها احليرة والـذهول لهول ما
تـسمع من بشـاعات وحمـاقات ،ما
يجري خارج شقتهم ،هناك صخب
وضجيج ،وهنـاك تفجيـرات وقتل،
وارهــــاب ،وهــي ال تعــــرف ملــــاذا
يحــدث كل ذلـك ،وحني يـأخـذهـا
الـفزع ،ويـعتصـرها اخلـوف ،تروح

تغني ،بعض االغاني االثيرة لديها،
خاصة بعض اغاني فيروز.
ويـســألهــا مـحمــد ،ملـــاذا فيــروز
فقـط؟ ..وهي ال تعـرف وال تـدري
ملاذا ،فقط انهـا حتبها ،والنها تلوذ
بهـــا مـن اخلـــوف ،وحتـتـمـي مـن
العــذاب الغــامـض الــذي تـعيــشه
وهـي تـــسـمـع تلـك احلـكــــايــــات
القاسية والبشعة.
مرة قـالت حملمـد :امتنـى ان اكون
عــصفـــورا الطـيـــر يف الــسـمـــاء،
واذهب الـى احلـدائق والـبسـاتني،
انـنـي اخـتــنق يف هــــذا الــــزقــــاق
الـضـيق ،وحـني اخـــرج مع امـي او
ابي الــى الـشــوارع ال اجــد ســوى
احلـواجز اخمليفـة واكوام النفـايات

واالزبــال ،واالكثــر من هــذا زعيق
صفـــارات سـيـــارات الــشـــرطـــة،
وعـويلـها املـرعب .تتـصور رزان ان
سيـارات الـشـرطـة تـبكي وتـولـول
مـثل جـــارتهـم ام فـــاطـمـــة ،الـتـي
فقـدت ابـنتهـا الــوحيـدة فــاطمـة،
ورزان تسأل دائما متى ينتهي هذا
ويأتي العيد ،والعيد عند رزان كما
هـــــو عــنــــــد االطفــــــال ،ضحـك
واراجـيح ،ومالبس جـديدة ملـونة،
وهي دائـما ال تتلقى جـوابا ،فتروح
تغـني ،بعض اغاني فـيروز ،وفيروز
هـي االخــــرى طـفلــــة ،مــثل رزان
لذلك هي حتبهـا وجتد يف اغانيها
سلوى ومـتعة وطمـأنينـة ،واعتذار،
عن القسوة والبشاعة ،يف احلياة.
ورزان تخـــاف علـــى العـصــافـيــر
والــطيــور املــذعــورة ،حني تـسـمع
اصــوات االطالقــات الـتـي تــدوي
وتنفجـر بني احلني واالخـر ،ورمبا
لـفتــرات طــويلــة متــواصلــة ،والن
العـصــافيـر والـطيــور مخلـوقـات
رقـيقـــة دافـئـــة ،تـنـبــض بـنـبــض
مــــرتعـــش فهــي ال تعــــرف كــيف
تختبـئ ،ويزداد فزعها واضطرابها
مع االطالقـات ..ورزان تخـاف من
كل ذلك.
مــرة سـمعـت رزان محـمـــد يقــول
لــصـــاحـبـه :تعـــال نـــذهـب الـــى
الـســـوق ..هنــا قفــزت رزان الــى
الـــشــبـــــاك ،واطلــت بـــــوجـههـــــا
الــصغـيـــر،وهـي تـصـيح بـــأعلـــى
صـوتها :محـمد ،محمـد ،ال تذهب
الى السوق ،هناك انفجار.
والن االنـفجـــــارات هــي اخلــبـــــز
اليـومي للـناس ،فـالذعـر واخلوف
همــا اخلبــز اليــومي لـرزان ،لـذا
فهـي قلقـة مـرتـبكــة دائمــا ،وهي
منـاكدة وشرسـة مع امها وجـدتها،
ومع محـمـــد ،دائـمـــا .والن هـــذا
الــنـكـــــد ،وتلـك الـــشـــــراســـــة ال
ينـاسبـانهـا ،فهي تـشعـر ،بـالـذنب
وهي مهمـومة متأملـة بسبب ذلك..
تـرى كيف يجتمع املرح واحلب ،مع
االكـتـئــــاب واملــــرارة ،والـــشعــــور
بالـذنب ،يف قلب طفلـة صغيرة يف
الـــرابعــة مـن عـمــرهــا؟ ورزان ال
تــسـتـطـيع ان جتـيـب علـــى هـــذا
التـسـاؤل ..وتـعتــريهـا بـني احلني
واالخـــــر ..حـــــالـــــة مــن العــبــث
والالمـبــــاالة ،فـتــــروح تـــضحـك
بهـستريـة وصخب ،وبغـرابة مـؤملة،
حتـاولة االنفالت من هذا احلصار
الذي يطـوقها ،وشيئـا فشيئـا يعود
لهــا الصفـاء وتعـود لهــا الطفـولـة
ويعود لها الفرح ،واغاني فيروز.

