
 وميكن أن نرى يف تـصوير األلواح
البـاقيـة إن املــرأة السـومـريـة ال
حتمل ولـدها إال عـلى اجلهـة اليت
يقـع فيهـا الـقلب. وهــذا أكتـشف
بعد آالف األعوام من قبل العلماء.
أن صـوت الـقلب ينـبض بهـاجس
موسـيقي خاص يـدفع الطفل إىل
اهلـدوء والنـوم، ولقـد تـركت لنـا
املـدونـات الـكثـري من الـرتتيالت
واألغـــانـي واألشعـــار الـيت متـت
بهـاجـس املــوسيقــى إىل احليـاة
واجملـتــمع يف ســــومــــر، وكــــان
للسـومريني أقدم نظـام موسيقى
يف العــامل، وميكن أن نـسـوق كالم
الـدكتـورة نـاريـا رئـيس اجملـلس
الـدولـي للمــوسيقـى قـوهلـا )أن
الـنظـام املـوسـيقي األقـدم الـذي
نعرفه هو النظام السومري ورمبا
كــانـت ذروته قـبل 6000 سـنــة
مضت، هي الـوضع األكثر قدمًا يف
األفكـار املوروثة حتـى من عصور
ما قبل الـتاريخ، وكانت املوسيقى
جـــزءًا ضـــروريـــًا مـن احلـيـــاة
الطقـوسيــة السـومـريـة(.. هـذا
الكالم يقـودنا إىل أن سومـر كانت
تعـي جــدًا مــا ميـثله هــاجــس
املوسيقى ألنه كان يعرب يف مدلوله
احلـضـــاري عن اجيـــاد ثنـــائيــة
الـوجود بـني الفرد واآلخـر الذي
حيـس بقـوة تــأثريه علــى أشيـاء
العـامل ويقصـد اآلهلة. إذ مل تـبدأ
املوسيقى السومرية كحاجة ترف
ملـكي، إمنا كـانت طقسـًا ميتد إىل
فعل احلياة وإمنـا ذاكرة اخلصوبة
واملوت واستحضـار املدلوالت اليت
ميـكن أن تــؤثــر يف سـري احليــاة،
كـدعوتهم يف أعيـادهم إىل الضرب
باآلالت املوسـيقية ومنها القيثارة
حـتى يسعد عشـتار ونبدأ مبوسم
خصب وزراعي جيد. وكان شارع
الزواج يف لكش يعج  مبجاميع من
ضاربي الـصنوج والقـيثارات، ألن
سومـر كانت ترى أن بهجـة أيامها
ال تـكتـمل إال مع املــوسيقـى، وأن
وحي املـوسيقـى يـؤدي إىل إظهـار
قوة الروح ودميـومتها حـتى بعد
مــوت اجلـســد، كمــا يف حــديث
الـدكتورة نـارايا نـاميثـون حيث
تقول )كانت طقوس هذه اهلياكل
تـبدو ذات نـظام مـوسيقي عـالي
التنـظيم ولديـنا عنهـا إحصاءات
دقـيقة ووثـائق مضـبوطـة، وقد
غمـر املنـاطق اجملــاورة شيء من
جمـدهـا ومكتـسبـاتهـا(. إذن كـان
تـأثري املوسيقـى السومـرية تأثريًا
كـونيـًا وهي كمـا الشعـر ميكن أن
تكون أداة ارتقاء وحتول حنو املثل
الكونية الـيت أعطت العامل مزيدًا
من منارات املعـرفة، وهذا يقودنا
إىل األعتقاد أن اهلـاجس املوسيقي
مولود يف الـذاكراة السومرية قبل
الـشعر وقـبل اكتشـاف الفعالـيات

ترتقي املوسيقى
باحلياة مثلما ترتقي
الفلسفة بالفكر،
وهي تعبر يف معناها
عن عميق الروح.
ووالدتها تأتي من
جتانس أحاسيس
عدة تنطلق من فعل
آلهة ما. وهي كما
وصفت يف التدوينات
األولى ))األصوات
املتناغمة التي نريد
بها أن نستحضر
اإللهة(( وفعالً كان
السومري يحث من
خالل صوت املوسيقى
الروح الهائلة األخرى
التي يظن إنها مخبأة
يف مكان ما من زوايا
العالم. لهذا بدأت
املوسيقى مع بداية
الفهم الوجودي
ألشياء احلضارة،
ورمبا تكون هي
اللصيق األول للغة
حيث ادركت
الدراسات أن تناغم
املوجودات الطبيعية
يف عناصر عدة
كهديل احلمام،
وخرير املياه، وهدير
العاصفة، مثلت لدى
اإلنسان سياقات
صوتية عبر بها عن
ردود فعل اراد
بهاالسيطرة على
شيء.

الالتينية )كانت املوسيقى توازي
حلظة التفكري خبلق ما، وأن املوت
الـلذيذ الذي سـاد يف املكان، أعطى
املـشهد رغبـة مباحـة(، ومن هذا
نــدرك يف كالم العالمــة وولي إن
املوسـيقى جتعلك متـوت بسعادة.
وهذا مـا فكر ألجله السـومريون،
وجعلـوا املــوسيقـى واحــدة من
شـواهــد حضـارة، مل تـنم علـى
جـســدهــا أشــواك احلــروب، بل
فرضـوا حلياتهم منطـًا خاصًا من
االرتقـاء بـاحلـاجـة للـوصـول إىل
املعـنى. وكـان القبـو يف موسـيقاه
الـشعائـرية يـؤدي غرضـًا واحدًا
هــو اإلمـســاك بـسعــادة العــامل
اآلخــر، وهــذا مــا كــان يـظـنه
الـســومــري أمــرًا نــستـطـيع أن

حنققه مع املوسيقى فقط.
كـانت املوسيقـى وما زلت تفرض
رهبتهـا على السمـاع الذي ينتقل
بقـدرة قــادر إىل مكــامن الـروح
فـيـنـــا. ويـبـــدو لـي أن الـــروح
البـشرية وسعت من قـدرتها على
ألفــة مع هــذا اهلــاجـس، وكــان
مبقـدورهــا أن تصل إىل ابعـد من
ذلك لــوال التــداخل احلـضـاري،
وتلك املـسـاحـات املـتطـرفـة يف
الـرغبة االنـسانيـة للوقـوف على
اشيــاء أخــرى. أهل ســومــر مل
يـدركـوا هــذا بفطــرة إنسـانيـة
صنـعتهـا بــدائيــات اخللق، لقـد
كــانــوا يــدركــون الــوصــول إىل
مــستــوى الفـهم الــذي تـصـنعه
املــوسيقــى وليـس إىل مــستـوى
)الـسمـاع( بل الـروح أواًل. لـذلك
هيمنت املوسـيقى على واحد من
ارقـى طقوس التفكـري لدى الذات
السومرية وهو )طقس املوت( أنه
الفيـض الــذي تتـداعــى عنـده
أحالم احلكـماء والـشعراء وحـتى
اآلهلة ولذلك كان قبو األمرية بو -
ابي يتحـدث يف مشهده اجلـنائزي
اهلــادئ عن روعــة الــوصــول إىل
الــذروة. وكـنت أنــا نفــسي قــد
دخلـت إىل ذلك القبــو ولكن بعـد
مخـسني عامًا مـن اكتشافه ونقل
مجيـع حمتــويــاتـه إىل متــاحف
أوربا. ورغـم هذا كانت الـرطوبة
ذاتهــا والقـيثــارات ذاتهــا متـنح
الـرغبة شعورنـا بادراك شيء ما.
شيء خـالـد فينـا كمـا القصـائـد
املـذهلـة. وكـان عـازف الـقيثـارة
وصـورة الـسيــدة امللكيـة شبعـاد
يــرمســان علــى جــدار القـبــو
وأرضـيـته حــركــة مــرتـبكــة
لكائنات من كـوكب آخر تذكرني
بفـرضيـة بعـض العلمـاء من ان
الـسومريني رمبـا هم أقوام جاءوا
من كـواكب أخـرى وهـذا يعـطي
املـوسـيقــى بعـدًا آخــر غري مـا

نفرتضه يف دراستنا هذه.

رؤيـيت للقيثـارات قرب االجـساد
املمــدة بهــدوء. أرسل يف صـدري
عـاملًا من بهجـة املوسيقـى(. هكذا
إذن أورثتـنا املوسيـقى ظل الشيء
احملسـوب وهي يف مقدمـة االفعال
اإلنـســـانيـــة اليت تــدرك فـيهــا
خيـارات الظل املشع علـى عبادات
اآلخر. ورمبـا ندرك يف املـوسيقى
الـسومـرية سـرمديـة الذات اليت
تفكــر بتجــاوز معـضلــة اليـوم
الصعب عنـدما تستعـبد من قبل
ثــري أو كــاهـن أو أمري لـتجــد يف
املوسيقى سلوة الوصول إىل حكمة
القـنـــاعـــة بـــان االهله تــضع يف
املـوسيقـى مسبـبات قـدر الوالدة
لكل سـومـري وسـنقـرأ يف هـذه
املـدونة. مـا نراه تـأكيدًا ملـا سبق

ذكره:-
أضـربـي يف البـوق. وأعـزيف علـى

الوتر
سأرى يف ذلك الطريق...

وأشاهد املشيئة املطلقة..
أن إرادة اآلهلة كتبت قدري..

وشــاهــدت يف عــزفهـــا حيـــاتي
القادمة.

بهـذا التـعبري فـإن الـرؤيـة أكـدت
صلـة املـوصــول بني حـقيقـة أن
يكــون االنسـان وارثـًا للـهم األكرب
وبـني أن يـكــــون املــــدرك األول
للحلـم. وميكن أن نقول إن البهجة
الـيت ظلت سـومــر تبحـث عنهـا
طــوال عـصــورهــا اجمليــدة قــد
ارتبـطت بـوعي املــوسيقـى ومـا
احـتفــاالت املــوت اجلنــائــزي يف
اقـبيــة مقـربة اور املقــدســة إال
تـأكيد على ذلك وسوف نتخيل يف
مسـتوى وعي التاريخ الذي منلكه
مـن خالل األثــر واملــدونــة ومــا
فعلته األمرية السومرية بو - ابي.
امللقبـة خطـأ بـاألمرية شبعـاد يف
قربهـا ذي الرقم )800( واملكتشف
من قبل االثاري وولي. حيث بدت
رطـوبــة القبــو امللكـي يف ظهرية
متوز تـرسل اشعـاعات بـاردة من

موسيقى غارقة يف القدم.
وكـانـت عظـام األمـرية. تصـطف
برقة االرختاء إىل صدى القيثارات
الـيت تـبعـث يف املكـــان الفــسـيح
الرغبة يف ابقـاء الزمن واقفًا على
قــدمـيه وقــد لــونت افـتعــاالًت
املشـهد مـتوازيـات منـتظمـة من
ايقاعات بعيـدة. وكانت موسيقى
ذلك العهـد تـدرك بقـايـا الغـايـة
املـتمـاثلـة يف صــورة اخللق. لقـد
أدركت األمرية شـبعاد - بـو - ابي -
إن الـرؤيـة القـدريـة للمـوسيقـى
متثل حاجـة البدء ليـكون فكانت
ســومــر تـسـتحـضـــر أحالمهــا
بـاملـوسيقـى، مـثلمــا يسـتحضـر

الكهنة آهلتهم املميزين..
يقــول ليـونــاردو وولي يف أوراق
حـرص علـى كتـابتـها بـاحلروف

مـوطنـا لفـتنـة الــروح، والنقـاء
الـذي يظهـر وجه احلقيقـة اليت
سعـى اإلنـسـان إىل اجيـادهــا عرب
مدركات عـديدة كالشعر والصالة
وتدوين املالحم، إن املوسيقى هي
واحدة من امجل مظاهر الدهشة
اليت تـكشف لنـا مفاتـن احلسن يف
حياة كـان اجلميع يـتصورهـا إنها
جمـــرد أحجـــار وألـــواح تـــزيـن
متـاحف العـامل، ولكـنها إىل الـيوم
تنبض بـاحلياة. فـانا عنـد حلظة
الـوقــوف والتــأمل لقـيثـارة أور
الـواقفـة بهـدوء املـايـسرتو أمـام
حـشــد من املــوسـيقـيني وسـط
صنـدوق الـزجـاج، ارتـد يف رؤى
الــوجــد واحللـم إىل عــامل املـثل
العـظـيمــة، العـامل الـذي كــانت
ذاكرته من ذهب وعـشب، وكانت
تـنمــو علــى نقــاء األطــروحــة
الكونيـة، حيث ال ناطحات سحاب
وال مـســارح فخمـة وال طـائـرات
تلــوث فـضــاءات التــأمـل يف تلك
املراعي اخلـصيبة اليت متـتد أمام
أور حتى تصل إىل ابعـد البطائح،
وكــانـت هنــاك أفــواج الــرعــاة
والصـيادين يطـلقون صوت األمل
امللون واملعجـون برغـبة اكتـشاف
حقيقـة ملـاذا ولـدنـا وألجل من؟
حـيث تــأتي الـدوافع اإلميــانيـة
بـاالنـتمــاء إىل القـدر الــسمـاوي
الـواحـد هي الفكـرة اليت تهـيمن
أخريًا، فكـان األنبيـاء يف بعثهم إىل
تلك الـشعوب ومـنها شعب سـومر
هو تـأكيـد على أن هـذا التنـاغم
حيتاج إىل نقاء كلمة جتمع الصوت
اجلـمـيل مع الـنــداء الــسـمــاوي
بالتـوحيد، عـندها تـدرك سومر
حقيـقتهـا اجلـديــدة وتعيـد إىل
مـطلق فلـسفتهـا رؤى انـسـانيـة
رصــيــنـــــة جتـعل مــن احــرتام
احلضـارات هليبتهـا وقدرتهـا على
أن تـبقي الريادة هلا مهما تقادمت
العصور وتنـوعت احلضارات. ألن
هـــذا يقــودهــا إىل بـــدء جلـيل
تـستـطيع أن تـتخيـل فيه احالم
املــوسيقــى وهي تعــزف حلظـة
انبعـاث الـشيء إىل مـستـوى قـد
يفـوق قـدرات الـذهن احلـاضـرة
اليــوم، واليت قـد تـضيع يف رؤى
موزارت أو صـوت أم كلثـوم. ذلك
إن املـتاهـة السـومريـة هي نـتاج
انفعـــاالت متــداخلــة يف أروقــة
املـيتــافيــزيـقيــا، هلــذا جنــد إن
القـيثـارات املـدفـونـة يف اقـبيـة
ملـوك سومـر عند مـوتهم حتدد
إميـان االنسـان السـومري بـالبعث
اآلخر، وأن الوجـود املكمل رمبا ال
يــأتـي ســوى عـنــدمــا تـطلـبه
املـوسيقـى. ويبـدو أن ليـونـاردو
وولـي انـتـبه إىل هــذا الــشـيء يف
نهـارات البحـث عن كنـوز املقربة
املـلكـيـــة لـيقـــول يف أوراقه )إن

إذن حـلت العقدة هلـذا الداعي مع
املـوسيقـى وليـس مع شيء آخـر،
وبهذا يكـون فضل املـوسيقـى قد
ارتبـط بأعمق مدرك روحي لدى
إنـسان وادي الرافـدين فكان له أن
يـضع يف أدبه سـطــورًا تعـرب عن
قيمة الوعي بـإحساس الذي يولد
من الـوتر، وحيـاول أن خيلق فـئة
من مـدركي احلـس أولئك الـذين
محلــوا علـى عـاتـقهم الـتبــشري
حبـضارة سومر العراقية اليت كان
هلـا الريـادة لتكون ذاكـرة التاريخ

ومشعته األوىل.
ولـكي نـتخـيل الـنقــاء الــروحي
للمـوسيقى الـسومـرية، علـينا أن
نفرتض عامل الفنتازيا السومرية
مبكنـونـاته الـبيـئيـة وتكــوينه
االجتمـاعي، وكمن يضع سيناريو
حلياة مـدينة ستكـون مدينة أور
أشهـر مـدن سـومـر هي املـدينـة
املفرتضـة، وكـانت أور يف جمـدهـا
الذهيب أيام الساللة الثالثة حتوي
شعبـًا واعيـًا بـدءًا بـامللك وحتـى
الـفالح البــسيـط، ولـكن اجلـميع
يلتـقون يف فكـرة أن تكون احلـياة
السومرية هي منط مجيع خيتلف
عـن حيــاة الـشعــوب احمليـطــة،
ولذلك كانت فكرة اكتساب مالمح
احلياة السومرية فكرة عامة عند
كل الـشعـوب اجملـاورة من أعـالي
الفــرات وحتـى نهـايــات مملكـة
عـيالم. يف هـــذا العــــامل تكـــون
سرمديـة احلياة اليومية معتمدة
على طـقوس بدايـة يوم العمل أو
التوجه إىل ساحة القتال أو املعبد،
ولـكن بنيـة النظـام االجتمـاعية
كانت متكاملة، حيث كانت هناك
املدارس واملعـابد وبيـوت احلكمة
واحلـانـات وحــوانيت الـبضـاعـة
والصنـاع. وهـذا البنـاء ذو بنيـة
تقرب حتـى من بعض جمـتمعات
القرن احلادي والعشرين، ويف ظل
هذه األجواء كانت املوسيقى متثل
حيـزًا كبريًا من اهلـاجس الـثقايف
هلـذا اجملتمع بل تصـاعد تـأثريها
ليـصل إىل أعلــى املنــاصب حـيث
أكـدت االثاريـات أن حفيـدة امللك
االكدي نرام سني كانت موسيقية
وأن املـلك السـومري شـولكـي كان
يفـتخر بانه جييـد الغناء والعزف
على العديـد من اآلالت املوسيقية
وهـذا يقـودنا إىل: إن تـعدد اآلالت
ميـكن أن خيلق مـا يـسمـى اليـوم
فـرقة اوكـسرتا مع مـؤدين حيث
تتدرج مـرتبة املغنـني يف الوسط
املـوسـيقي الـسـومــري فيـسمـى
املـغين الكـبري )نـارسـاكـال( وقـد
يصل هـذا املغين إىل أعلـى املراتب
كمـا حـصل مع املغـين السـومـري
)نـام - خـا - ني( ليـصيح حـاكمـًا
ملنـطقــة لكـش خلفـًا حلــاكمهـا
املـشهور كـوديا. وهكـذا تكون أور

يـريد أن يـرتقي به الفـرد وهذا
جيـعلنــا إىل األعتقـاد أن اجملـتمع
الـسومـري هو جمـتمع يقرتب من
يـوتيبـا خـاصـة به وهــو جمتمع
قريب إىل املثالية اليت هي مفقودة
اليوم يف أغلب اجملتمعات، ولتأكيد
هذا الكالم تقـول الدكتورة دشس
Duchesne Gailemin)( جيلـمن
من جـامعـة لـيبـيج يف بلـجيكـا.
)كان املـوسيقيـون فئـة حرفـية
مهمـة يف ما بني النهرين، وأضحى
بعـضهم مـوظفني ذوي منـاصب
رفــيعـــــة يف الــبالط. كـــــانـت
املـوسيقــى تلقن يف مـدارس بالد
الـرافــدين وكــان التلـميــذ غري
املوسيقي موضع أزدراء زمالئه(.

وبهــذا حتـتفـظ بقـيمـتهــا وفق
سياق الـرؤى احلضـارية. وهي يف
انتظـام سعيها الـروحي حتاول أن
تدرك ماهية املادة تلك اليت سعى
اإلنـسان منـذ البدء إىل أن جيـدها،
وعنـدما مل يعثر علـيها يف حياته
االرضيــة، جــاهــد ألجيــادهــا يف
فــردوسه املنـتظـر، فقــد أذهلت
لـيـــونـــاردو وولـي الــصفـــوف
املنتظمة مثلمـا تتصاعد السالمل
املـوسـيقيــة للهيـاكل الـعظـيمـة
املـدفونـة مع امللك يف قربه الـبارد
وكــانـت القـيـثــارات - وأهـمهــا
صنـدوق املوسـيقى - الـذي أمساه
وولـي - )الرايـة امللكيـة( -، ما زال
فيه أثري بـقايا أنغـام ختلط أجواء
الذاكـرة اهلائمـة للفرد الـسومري
يف حبثه الـدائم عن خلوده. وهذه
الفكـرة - اي فكرة اخللـود - مثلت
اهلــاجــس األرقــى يف األدبـيــات
الـســومــريــة، وكــانـت ملـحمــة
جلجـامـش متثل جـانبـًا حيـويـًا
فيهــا، وأعتقـد إن احلـانــات اليت
حتدثت عنها املـلحمة كانت تضج
بـالعـشـرات من ضـاربي الـوتـر.
ورمبا البـغي اليت أغوت انكيدو يف
العــودة إىل احلـيــاة الـبـشــريــة
أستخـدمت املـوسيـقى مع مفـاتن
جـسدهـا. لذا مثـلت املوسـيقى يف
بعـض املالحم والـقصـائـد مسـة
الـوصول إىل قـدرة اإلله علـى حل
املعضلـة اإلنسـانيـة اليت تـصيب
البـشــر يف بعض أزمــاتهم، وكـان
لوجـود املوسـيقى مع قـدرة اآللة
هــو الفــرج الــذي حيل كـل شيء
ويبـني العالقــة الــوثـيقــة بني
الفعل الـسحــري لالهلــة والفعل
السحري للموسيقى، فهذا رجل من
بابل يـطلب الرمحـة من مردوخ

على النحو االتي:-
لساني املعقـود الذي ال يقوى على

النطق
حل عقـــدته فـهل علـي الـكالم.

حنجرتي اليت ضاقت وأختنقت
أرجعهـا إىل وضعـها وصـارت تغين

كاملزمار

احلضـارية املـدونة كـالريـاضيات
والقـوانـني والتــدوين بـأنـواعه
الـنثـريـة كـاألشعـار واألســاطري

واملراثي.
لقد حددت املـوسيقى السـومرية
يف قـــوة تـــأثـريهـــا الـــروحـي
واألخالقـي جــانـبــًا كـبـريًا مـن
شخصـية الفـرد الذي عـاش على
هـذا األديم الــذي رسم البـدايـات
الواضحة يف التـاريخ، وكانت تعرب
يف مـستـواهـا الـتقين العـالـي عن
قدرة عالية يف التفكري السيما إنها
كـانـت طقس شـائع ومل تـقتصـر
علـى فئـة مـعينـة من الـبشـر أو
طبقة اجتماعية. وقد أرتنا بقايا
احلضـارة السـومـريـة أن الـرعـاة
كـانـوا حيـسنـون منـاداة عـشتـار
بكـلمات رقـيقة فكـانت تسـتسلم
خلـداعـهم، وعنـدمــا تصحـو من
مثـالتهـا تثـأر مـنهم بـان تـرسل
اليهـم الذئـاب لتنهـش أغنـامهم.
إذن حـتى الفكـر األسطـوري  كان
يعطـي للمـوسيقـى قـوة الـتغلب
علـى صمــود إحسـاس اإلله جتـاه
الشـيء االرضي. وكانت املـوسيقى
لصيقـة حلياة اإلنـسان السـومري
ومـــوته، وهــذا مــا قــرأنــاه يف
مـذكرات العالمـة االثاري مـاكس
مــالــون والــذي شــارك العالمــة
ليـونـاردو وولـي يف الكـشـف عن
خمـــابئ وأســـرار وكنــوز املـقربة
امللـكيــة يف أور عنـدمـا يقـول يف
صفحــة 52 من املـذكـرات )كـان
مشهد املقربة امللكيـة رائعًا عندما
كـنا نعمـل مجيعًا. وأذكـر أن أحد
القبـور املـلكيـة ضـــم مـا ال يقل
عن 74 شخصـًا دفنوا أحياء يف قاع
املـهوى امللكي العـميق. بدأ عنـدما
كشفنا سجادة ذهبية اللون مزينة
بأغطـية الرأس لـسيدات البالط،
مـتخـــذة أوراق شجـــرة الـــزان،
وعليـها آالت القيثـارة والقيثارات
) (Harps and lyresاليت عــزفت

الرتنيمة اجلنائزية إىل النهاية(.
لقد اقرتنت هذه القيثارات بذوق
امللوك واألمراء كـثريًا، وكان أمراء
وملـوك سومـر حيسـنون الـعزف
علـــى اآلالت املـــوسـيقـيـــة ويف
تقـديـري مـن جعل املــوسيقـى
مسـتوى لـرؤية ثقـافيـة معيـنة
دلـيل علــى رقي حـضـاري كـبري
وهـذا مـا كـشفـته لنـا املـدونـات
وقـرأنـاه يف أوراق الــسيــد وولي
ومذكرات مـالوان، وما ترجم من
آالف األلواح اليت وجدت يف مكتبة

امللك اآلشوري )اشور بانيبال(.
أن وعي املـوسـيقـى يف الـذاكـرة
السـومريـة بدا خـيااًل مفـرطًا يف
اجلمــاليـة، وأظهـرت تـبيـانـات
واضحـة يف تقـديـر الفـرد داخل
اجملتمع. إذن يف هذا املعنى نرى أن
املوسيقى متثل طموحًا اجتماعيًا
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يف مقهـى / السنرتال حيث اجلس
كـل يوم مثل امري خلعته مؤامرة
دنيئـة. أبواق الـسيارات الـداعرة
عنــد التقـاطع القــريب، ولـغط
العيب الـورق، صـبيــة، وشيـوخ

تورثين القرف.
أم كلثوم، يف احلـانة اجملاورة تغين
)األمل( ملن فقـدوه ثـالث فتيـات
سائحـات يدخن ويـرتشفـن على
مـهل الـبـرية يف أقــــداح كـبـرية،
يضحـكن من عجوز مثل حيادثهن
بلغــة العــرب االقحــاح، تــرنح
العجوز يف مـشيته وانكفـا وكادت
حافـة إحدى املـوائد تـشج رأسه
أنهــضه الـنــــادل مـن كــتفــيه
متــذمــرًا، وقــاده حنــو الـسـلم

احلجري..
تلفـــاز املقهـــى يعــرض نــســاء
أوروبـيــات يــأخــذن دروســًا يف
الرقص الشرقي! وأهمس يف سري
ضاحـكًا: إذن، مـن قال إن الـعرب
ليـس لــديهم مــا يصـدرونه إىل
الغـــرب غري الـبرتول، وطـــوابري
الالجـئني مـن كتــاب وفنــانني
بارت بـضاعتـهم، وساسـة أغلقوا
دكاكينهم اليت كانوا يتباهون بها
حتى وقٍت قريب، وولوا هاربني!
أهـرب من جو املقهـى، إىل شرفتها
حيث متــر من حتيت أسـراب من
صبايـا عمان، بأزيـائهن اجلريئة،
جرأًة فـريدًة! والسـائحات الالتي
جئـن من بلـدان شتـى، خيطـرن
شبـه عرايـا، تنعكـس ذوائب من
مشس عمان الدافئة على بضاضة
حلمـهن األوروبي فـائـق البيـاض،
فتحـيلهن إىل مـا يـشبـه اجلنيـات
املـشـتعالت مـن شعــر رؤوسـهن
األشقـر النـاري، حتـى أقــدامهن
الـصغرية بـأخفـافهـا الـنسـيجيـة

البسيطة..
يـأتي املسـاء سريعـًا أهبـط وآخذ
مكـــانـي مع اآلخـــريـن عـنـــد
الرصـيف املقابل لـلمقهى، أتـسلى
مبـنظــر مئــات النـسـاء املـارات،

وأمتتم كاملمسوس:

حيـدث كـل يـومقصة قصيرة
حممد سعدون السباهي

توقفن وقـمن حبركـة مسـرحية
ساخرة حيث أنشـدن معًا بصوت

خفي :
]هرب كـالفأر املذعور..( وصفقن
بأكفهن احلـرير مـرة واحدة، ثم
غــــرقـن يف الــضحـك، وواصلـن

سريهن الوئيد املكروب..
هن دائـمًا مـستحمـات بالعـطور،
ودائمًا يتسكعن يف جماميع، وشأن
عامة نساء العامل، يتوقفن طوياًل
أمــــــام واجهــــــات حمالت بــيع
اجملوهرات واملالبس والعطور وقد

جحظت عيونهن!.
ويف وحـدتي الليليـة املوحـشة، يف
غـــــريفـيت الـفقـرية، يف جــبل
األخضـر، من عمـان السـنديـانة
الـوارفــة املنحـوتـة يف الـصخـر،
أرشـف علــــى مـهل مـن كــــأس
مخـرتي القـويـة، اسـتحضـرهن
واحدًة واحدة، أتـوسل اليهن عرب
خميــال جنــوني الـوشـيك أن ال
يذهنب إىل بيوتهن فالوقت ما زال
مـبكرًا، أبكي لعل إحداهن تتحرر
من سرواهلا الداخلي املخرم بتلك
احلـركـات الـيت حني تقــوم بهـا
امرأة صوت عالـيًا يف أكمة فؤادها
طـائـر الغـرام، تـرتعـد لبـذخهـا

جبال اهلماليا!.
عـند هـذا املشهـد العنـيف أتوقف
مـوخبــًا نفـسـي اليت أعــذبهـا يف
نـرجسيـة مقيـتة، العـنًا سـاعة
ميالدي، والقـابلـة اليت مل جتـهز
علي، ومـسقـط رأسي، وضــابط
اجلوازات الـذي مسح لي مبـغادرة
العـراق، وأمن )طـريـبيل( الـذي
وافق هـو اآلخـر علـى مـواصلـة
سفـري، والسائق الذي أوصلين إىل
عمـان يف ذلك الـصبـاح الـشتـائي
املوشوم برذاذ املطر، ولعل لعنيت
العظمى األبدية منصبة ليل نهار
على أولـئك الزمـر املشـوهة اليت
استبدل اهلل قلـوبها حبصى، حيث
سـورت تلـك االجسـاد الـربـانيـة

بسواق طافحة بالدم!.

عـام حني راح أحــدهم يتـعقبهـا
اكثــر مـن شهــر بــسيــارته، وال
يـسمعهـا غري األغـاني الـسخيـفة،

وعبارات الغزل احلمقاء..
]كـنت أريـــده أن يكـف عن مـثل
هـــــذه االفعــــال الــيت ال تلــيق
بـعمــرينــا، وحني ضـقت ذرعـًا
بغـرامه املرتدد، وعمـدت إىل خلع
حذائي، وتقدمت إليه متظاهرة،
بـضــربــة إمنــا أردت أن أجــرب
)رجولتـه!( كنت أمتنى أن يهبط،
ميـسـكين مـن ذراعي يف صالبـة،
ويقـودنـي، عنــوة إىل سيــارته -
وحتــســـرت - لــــو إنه فعـل ذلك
ملنحته أكثـر مما يتـمنى ويـريد،

غري إنه بداًل من ذلك..[

ابـتـسـمـت إحــداهـن للـتحــرش
املكبـوت ووشـوشـت لصـاحبـاتهـا
فــاخنــرطـن يف ضحـك مكـتــوم،
ولعلـهن بعد ذلك تبـادلن كالمًا يف

)رجولة( العربي مثل:
]دعيهم يتعذبون ألنهم ال يفهمون
يف مغـازلــة النـسـاء سـوى إطالق
احلسرات، وإحـراجهن بالـنظرات

املخبولة!![.
وقـالت الثـانية: ]يعجـبين الرجل
العربـي القديـم، إنه ما أن يـشعر
مبيله إىل امـرأة، حتـى يبـادر من

فوره إىل خطفها على حصانه..[
هــزت االثنتـان رأسـيهمـا عالمـة
اإلعـجاب واملـوافقـة، أما الـثالـثة،
فـذكـرتهن مبـا تعـرضـت له قبل

لتسمع هدير تضرعاتي..
هبـطت الـسالمل إمـرأة يف أنـوثـة
وحشية، أعـقبتها أخرى يف مجال
عنـيف، ثم ثـالثـة طـوت املـدرج
خبـطــوات صـبيـــانيــة، رشـقت
الواقفني بنظرات ذئبية، فالتموا
علـى بعـضهم يف جـزع شـديـد،
وعـاشـرة نـشفت الـدم يف أوردتي
وشـراييين، كـانت تـرتدي كـنزة
الصـوف احلمــراء أشبه بقـنبلـة
مــوقــوتــة، تـتجـــول الهبــة يف
الـشــوارع واألســـواق من دون أن
تعرف السـلطات األمنيـة حقيقة

أمرها!!
قد ال اعـرف عدد أصابعي، أو اين
يقع قليب مـن جســدي، وكم هي
سنوات عـمري امللعـون، غري أنين
أعرف على حنـو قاطع ماذا تفعل
هذه اللـوليتا املـتسربـلة مبالبس

خضر حني ختتلي بنفسها..
فتيات فوجئت حبقول أجسادهن
وقـد نـضجت علـى حنــو مبكـر،
وليــس هنــاك من حـاصــدين،

فأخذهن األمر مأخذًا عسريًا..
ومثلما حيدث يف مـشهد سينمائي
بــرزت فـتــاة يف مـيع الـصـبــا،
متخـطيــة بطـريقـة جـسـورة
حـشـود املـارة، عـارضـة غبـابـة
شعـرها األسـيوي إىل مشـس الرب
وهـــوائه، تـتـكلـم عـرب اهلـــاتف
النقـال، وقد تضـرجت وجنتـاها
فرط ماتسمعه من كلمات الغزل!
صبـاح اخلري يـا قـرنفلــة، مسـاء
الـسعادة يـا صنوبـرة، مرحبـًا يا
تفـاح حيفـا، اهاًل يا عـذوق موز
مقاديـشو، سالمًا يـا مشام الزبري،
مـرحى يـا طيـور أهوار الـعراق،

معذرة يا سالل رطب البصرة..
فجـأة خــرجت ثالث نـســاء من
مطعم )حبيبة( املقابل وجئن يف
خـطــوات بـطـيئــة مـرتاخيــة
جيررون مـؤخراتهـن جرا حـتى
لتكاد ظهـورهن الرشيقة تنكسر،
حـني جتــاوزنـنـــا، امسعـنــاهـن
حـســراتنــا يف سخف صـبيــاني،

األضـرحـة، صفــوف من أشجـار
الـسرو والـصفصـاف والصنـوبر،
مـزهـريـات مـن الفريوز، بـاقـات
مـشــاعل، دوامـــات من طــائــر
احلــســون، مــسـريات مكـتـظــة
بـالـبيـارق والـطبـول واألبـواق،
حـانـات علـى شطـآن مفتـوحـة،
مـوائدها مثـقلة بنبيـذ الكنائس
املعـتق، أطبـاق مـوائـد األمـراء،
بـســاتني جلـوالء تتـأرجح علـى
أنهارها سـتائر الرمان الذي شقت
حالوته القشـرة السميكـة فبانت
حبـاته محـرًا كـاجلمـر، بشـرات
مسـر فـاحتـة وتقـاطيع تعـود إىل
أصول رومـانيـة، وعيـون، آه من

عيون الغزالن.
مكـوثهن ال يدوم طـوياًل، وإن هو
دائم احلـضور، على غـري ما وعد،
من الـصبــاح حتـى بعـد املغـيب

بكثري..
أخـزهـن جبمـرتـي عيـين وقليب
املــرتعــد، وأحلم وأنــا يف وقفيت
املفضوحـة أحالمًا أقلهـا عقوبته
اإلعـــدام، مع هــذا أنــا ســادر يف
أحالمي، فاية قوانني ظاملة، متنع
حاملـًا كبـريًا مثلي إن هـو استـمر
حيلـم من دون جمــاهــرة، علــى

هواه؟..
خـصين يـا طـائـر الـشقـراق من
لدنك بـابتسـامة ود لـيتربد قلب
الغــريـب قلـياًل.. أود لــو يكــون
قميـصك، سيدتي طائـر القيامة،
كـفين.. أرضـى أيـتهـا الـلبـؤة أن
يكـون شـالك مـشـنقيت.. آنـسيت
صاحبـة )اخللوي( إقبلي تطوعي
لغــسل شــراشف ســريــرك، لك
األمـر، وعلـي السـمع والطـاعـة..
أقسـم لو تـواضعت هـذه اجلنـية
ابنة السادسة عشرة ومررت كفها
اليت غـطـتهـا بـرسـوم األزهـار،
إمعـانًا يف الغـواية لـتحول حـديد
الــسيــاج الــذي اتكـيء علـيه، إىل

سياج من قرنفل..
لكـن، ال واحــدة مـنهـن لـــديهــا
الــوقت، أو الــشفقـة، فـتتــوقف

التقاطع املروري القريب، وتوقف
الـسائـقون أول مـرة عن عـادتهم
املـؤذيـة املـتمثلـة بـإطالق أبـواق
سياراتهم عاليًا ألبسط األسباب يف
نـباح متـواصل لتعـرب، يف المباالة
مطلقـة، مبـشيـة مـهيبـة، شعلـة
االوملـبيــاد، وأخــذت طــريقهــا،
باملهابة ذاتها، فوضع املارة أيديهم
على قلـوبهم مرتمحني، مقـدمًا،
علــى مــصري الــرجل الـسـعيــد

الذاهبة حلرقه..
لكــزني املــرة العـاشـرة، أمحـد
املشعل رجل ال يعـرفه إال حمبوه،
فجـمعـت مـــزق أفكـــاري قـــدر
استـطـاعـيت، ورحت أرنـو حنـو
ثالث ستات قـادمات تلهـو الريح
مــســـرورًة بـتــســـرحيــــاتهـن
الـصبيـانيـة، يطـبقن شفـاههن
حبـركــات رخيـة نـاعـسـة علـى
خمــاريط املـوطـا امللـونــة، حني
حاذينـنا، رشقن بنظـرت ذئبية،
وحـركن أسلنتهن احلـمر، وكأنهن
علـى اتفـاق مـسـبق يف كمـرثـى
املـوطا بطـريقة تعـمدن أن تكون

صرحيًة يف مغزاها.
ومسعتـه يهمـس، وهـو يـرتعـد:

إنهن يتحدين.
-:يتحديـن من؟ حيث ال رجال يف

هذه املدينة.
ويأخـذك العجب من مـوت هؤالء
القوم اجلـالسني كـالعازبـات بني
أكـوام البضـائع يهدهـدهم نعاس
البالهـة، أو واقفـني عنـد أبـواب
احملالت، يـنــــادون بــــأصــــوات
مبحـوحـة، من دون أن يـأخـذوا
دقيقـة راحـة، علـى بضـاعـتهم،
وقــد إبيـضـت عيـونـهم لفـرط
حمـبتـهم )لـلمـصــاري( أحـسـهم
جمـرد شـواهـد يف مقربة شـاسعـة
وإال كـيف ال يــشعـــرون بـــدوي
األنــوثــة اهلــادر، يف كـــرنفــال
مستحـيل، يف الطرقـات واألسواق

واألحياء على مدار الساعة؟
يـأتني مـن اجلهات كـافة: أطـياف
بـــاهـــرة، أســـراب مـن محـــام

هـذه جـريئـة، بفمهـا الـشهـواني
املـمتـلئ الـــذي زادت من إثــارته
الداعرة معـاجلته بأصبـاغ الشفاه
الفضية الرباقـة، وإحاطته خبيط

غليظ بلون الكاكاو!
هـذه عـمليـة، تعـرض مالبـسهـا
الـضيقـة جـدًا، ثـراء جـسـدهـا
الشرس يف رشاقة باهرة، وحيوية

مرحة.
وثــالثـة واقـعيــة التين تـتلـفت
حــوالـيهــا وهـي حتـصـي عــدد
األعنـاق اليت توقف أصحـابها عن
السري والتفتوا، صراحة، باجتاهها
متملني، يف حسرات مسوعٍة الصدر
النـافـر، والعـنق التلعـاء العـاريـة
الـيت زاد من طـوهلـا تـســرحيتهـا

املشاكسة القصرية...
فجــأة هبـط من الــسلم احلجـري
القـــريب الــذي أمسـيه، يـنبــوع
الغزالن: ثالثـة براكني صغرية يف
مجال مهذب، هن دائمـًا ببناطيل
بـولغ كـثريًا يف ضيقـها، ممـا جيعل
قماشهـا احلسن ينغرز يف قسوة، يف

اللحم املائي الشفاف..
ثـم ثالث أخـــريـــات صـريتهـن
عيــونهن الــوسيعـة بـنظـراتهـا
املـتكـربة، وشفــاههـن املخـطـطـة
بغوايـة احملرتفـات، وابتـسامـاتهن

العابثة، ثالث قنابل موقتة!!
ثم دفعـة واحـدة مخـس قنـابل
مـسيلة للـدموع تتـدحرج كـيفما

عّن هلا..
توقـف الباص لـتهبط مـنه أربعة
زوارق طوربيد، حمملًة بصورايخ

أرض / أرض..
ويستـمر بتدفـقه العذب / القاتل
سـيل اليـنبــوع املبـارك مبعـدل:
أربع رامجـــات هلـب، كل مخــس
دقـائق، لغـم مشــاة مسـاكني، كل
ثالث دقــــــائق/ قــنـــبلــتـــــان
عنقـوديتــان، كل دقيقـتني، كل
ذلـك من دون أن يــأخـــذ النــاس
علـمًا مسبقـًا باألمر مـن السلطات

احمللية!!
فجأة، تـوقفت حركـة السـري عند

املوسيقى السومرية ))الروح أواًل((
نعيم عبد مهلهل


