تعديل يف موسيقى الحجرة
قاسم حداد
ت َ ِع َب الظ ُّن.

1

ما من خلي ٍج .وهذي الخليقة تكبو ،ويكرب أطفالُها ويستفحل فيها الظال ُم .اطم َّنئ لها الط ُري ،واستقرتْ
رص .تغزو .تناوبَها
ٌ
إب ٌر يف الغرائز .جاءتْ
جيوش تجرج ُر أحال َمها  /لح ُمها األدوات ،وتخترب فيها العنا ُ
رس الصولجانُ ،وامتح َن القرامط ُة
ُرس والنغرس املستمر،
الرو ُم والف ُ
َ
وانتهب الرتكامن تضاريسها وانك َ
الزنج فيها نخيالً وماء .بدأ الزارعون ليك يحصدوا ،غ َري أن البحا َر لها آي ٌة يف
الزر َع والضرَ ْ عَ،
واحرتب ُ
َ
لح ،تنهض
وينتاب أطفالَها
تضج الطيو ُر الصغرية يف الد ّم،
الوهج ،حتى يطيش بها املِ ُ
ُ
الجزيرة .ما إن ُّ
ُ
يابس يف الجيوش.
أحال ُمها  /لح ُمها يف الخليقة ،يف ما تبقى من البيت فيها ،وأطفالُها شج ٌر ٌ
سمعنا  /رأينا
وتسحب أشال َءها.
األساط ُري تخرج مذهولةً ،والجزير ُة تجري
ُ

ركاب القوافل يف حزنِها .سوف تكتب أسام َءها املستثارة
وانتصف ُ
فإذا صادفكم بُر ُجها،
َ
الليلُ ،حطُّوا َ
نخل يُ َوزِّع خرضت َه كتباً وتعاويذ.
يف َز َر ِد الخيلٌ .
فانتبهوا
كلام سمعتم  /رأيتم.

2
يبعثُ األنبيا ُء ُرسلَهم إليها ،ويرسل امللوك الجيوش .سال ُمها أكرث فصاحة من الحرب .ألسنتها كثرية
ولغتها واحدة:
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ماذا تريدو َن منها
ماذا تأخذون؟
جواب ،وأسئلتها تص ُّد َ
نبي
نبي
مفتوح عىل بيتهاُّ .
أبوابها عىل األفق ،والبح ُر
ٌ
ٌ
امللوك .كلام ماتَ ٌّ
كل ٍّ
ِ
املوج عن الغزو .وانتفضت األسئلة:
ارتفعت الصواري وارت َّد ُ
ماذا تريدون منها.
ماذا ستأخذون؟
الساحل بأسامله وأعشابه ورمله وقواقعه وحاشيته ،يف ٍ
شباك مهلهلة.
ُ
خيل تجر سجادة البحر ،فيأيت
ٌ
الناس يف زرعهم .النخل مظالت لهم.
يدخل السوق .يطرح مخلوقاته ويبدأ يف مديح العمل .ويبدأ ُ
عكازات يف بريد األنبياء وعسكر امللوك .ال ينجو شعبُها من ٍ
ٍ
موت وال ينال الحياة.
أعوا ُد البقل
ماذا تريدون منها،

ماذا ستأخذون؟
والخف.
مرضوض بالحافر
حوضُ ها
ّ
ٌ
صالتُها مكسورة وحربُها منصوبة،
ال تدخل َ
القتال،
ال ت ُحسنه وال تريده.

3

الرقش يف زندها .لئال يخطؤها
َ
طَ ِف َق الخزافون يحفرون األختا َم وينحتون ال ُرقو َم ويرسمون
الطوفا ُن وال ت َ ْقصرُ ُ التجار ُة عنهاِ .
يهند ُس َس َدنَ ُة العملِ
األفالج لها ،فال يتأخر املا ُء عن مكانه وال
َ
كل عىل قدر حاجته.
ويستدرج الطبيعة ويأتلف مع العمل ٌ :
األرض
شعب يكاملُ َ
ُ
الزرع عن أوانهٌ .
ُ
األرزاق مثل املاء يف الجداول.
تجري
ما من رسو ٍل إال وي ُده يف الصلصال ،وال ٍ
قناصل تعرف ال َحرثَ
ُ
جند إال آلته يف الشغل ،وللدول
والغرس وفقه األسلحة.
َ
فامذا تعطون وماذا تأخذون؟
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4

يتحشَّ دون مثل األنعام وهي ت ُْسلِ ُم قيا َدها للصوت والصدى .تصدر عن النص ونقيضه ،فيذهب
الصدى بالحشود ،مام تبقّى من الكيمياء ،كالم البخار ميحو برشا ً تندلع فيهم شهوة ِّ
الشك ،فيندفعون
يستسلمون لرما ٍد بار ٍد ،يتك َّدسون يف مداخل القرى ومنعطفات املدن .يفتحون الحناجر ،ويغلقون
الطرق .فيذهب الصدى بالحشود ،مام تبقى من الفيزياء .جراحهم تطلع يف أنفاسهم مثل بخور
الجنائز ،أكرث َج ْهرا ً من املوت ،وأكرث خفا ًء من الصالة .خرافيون ،يضعون ملواكب الجموع سككاً،
أرواح مهموم ٌة مكسورة ،ت َ ِف ُّر من ضَ وا ٍر فتقع
ولألحالم طرقاً وطرائق ،ال تتأخر وال تنحرف .تتدافع
ٌ
ذهب الصدى.
يف األرشاك والخدائع .كلام
ْ
طرحت فلذات َها يف السفوح والسواحل َ

وشعب من الغبار ومنافحات األرسى .بني الربزخ واألرخبيل حشو ٌد هشي ٌم.
بال ٌد ،بوتق ٌة للفرار،
ٌ
يُ َص ِّغ ُرو َن جبه ًة للصالة ،ويف قيامهم تأيت الرتبة والسجادة وتذهب باألسامء واألفئدة ،فال يعود
يسأل وال الجواب يعرف .وليس يف الحشود من يصغي .فيختلط ُ
السؤال ُ
القول بالقائل ،ويدخل
الروح يف سقف السامء ،فيذهب الصدى
الوقت يف املكان ،ال يدرك الدنيا من اآلخرة .تصعد فيهم
ُ
ُ
بالصوت والحشود.

5
تض ُع السام ُء عجيزتَها يف قصعة الدم .إرثُ األسافني بني القرى واملدينة .يف الخارصة يف ركنها
يل .ليست سام ًء .ألخبارها لعينني دامعتني ،ملا ب َني ب ْني .انتهى ما يسمى بالدا ً إىل ٍ
كهف .وهي
الجاه ّ
قلت هذا
كنت س َّميتُها .وهي يف الغ َِّي .أحببتُها مسجدا ً يف الكنيسة ،نورساً تائهاً يف الخليجُ .
يف قصع ٍةُ .
وأحببت ما عن َدها من رسائل .جاءها األنبياء:
أجهشت.
وقلت .بَك َْت.
ُ
ْ
املزيج بالديُ .
أحببت ماء
يوسف يف سجنه .عيىس عىل خشب الصلب .موىس كليم السامء.
سليام ُن يف لغة الطريُ .
ُ
الزعفران بها .وأحببتها وهي سادرةَ .عبرَ ْتُ لها املفازات .كنا نُس ِّمي بالدا ً .وهي تفاحة .هي الختم.
ليست سام ًء .وأخبا ُرها لغة األنبياء مل ّا يجيئون:
يا غي ُم غيرَّ ْ جذو َرك.
ْ

أحببت فيها،
كنت
أيوب يف مرض املوتُّ .
ُ
كتاب عىل بابهاُ .
يونس يف حوتِهٌ .
نبي ٌ
نوح عىل الفُلكُ .
ُ
كل ٍّ
يل .يجيئون يستنفرون لها :أمويون،
وأحببتُها هودجاً ضائعاً باملليكاتٌ .
جيش من العطش الجاه ّ
عرب عارب ٌة
عبابسةٌٌ ،
زنج وقرامطة وعيونيون ،صفويون ،عصافرة ،ونصارى ومرىض من العشقٌ .
يحرسها بح ٌر يزخرفها باألسامك ال ُحسنى .سام ٌء ت َف ْهر ُِسها فَ َر ٌس يف
هاربة كالغبار .يعربها الجن ُد،
ُ
الكتاب.
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6
رأيت الخريطة نهرا ً ترتكه الداللة
َه َمالً بني موتني.
ميوتون،

ما ًء يض ِّيعه َر ْم ُزه

ليس يدري مآله.

7
ٌ
رشف
ينهض البح ُر بأقدامه القُزح ّية
أن َ

يأخذين،

يأخذ من لغتي لثغ ًة ذهبية
ويخطفني موج ًة موج ًة
مثلام ضَ يَّ َع املا ُء معج َمه يف طيو ٍر

وأطلقها يف كالم الشعوب القص ّية

ٌ
ُ
كتاب
رشف أن يقرأ
الرشق أخبا َره يف ٍ
سيمنحني جن ًة ال ت ُطال

ويرتكني ليقني الجحيم
فهل كان بح ٌر،

وهل يف لسان العرب الفاتحني،
من الضوء،
ما ينتهي يف تفاصيلنا الدموية.
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8
يبتكر ال َبد ُو يف رقصهم سيفاً

يَس ُّنو َن السام َء به

األرض بالعشب القديم
ويؤجلون َ
تبدأ القطعان يف املرعى
وتضطرب الدماء.
جاء البدو وابتكروا
وغ َّنوا وانتَهوا
يتحاجزون عىل القرى
وتكون شمساً يف العامء.

9

الفهارس عن ِ
رصده
انتظرتُ أن يُقب َِل البح ُر عائدا ً عىل قدمني من العشب ،يبشرّ نا مبا َس َهت
ُ
سقطت من "دليل الخليج" ،يف نسخة الهند.
بالتفاصيل التي
ْ
انتظرتُ املخطو َط املحبوس يف مكتبة الله ،ليخرج يقطر بالحرب وامللح ،يبحث عن ألسنة ضائعة،
يحسن ّ
فك الحرف ،ويخربنا كيف ته َّجى البح ُر كال َم األرض.

َ
نبي
بيارق أهل الردة ترجع ،يف حجر األسئلة األخرى ،تنبثق النا ُر من النارِ ،وينهض ُّ
انتظرتُ
كل ٍّ
من وهدته.
يدرك ما ينهار ،ويسبق من يرتد.

10
انتظرتُ حامم ًة تفيش لنا رسا ً عن الطوفان.
قلت ،لعل ما ًء غاضباً خلف الغموض،
ُ
لعلنا ،سنغري العنوان،
مل ِ
يأت ال َحام ُم
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ومل يك ْن ُ
برق انخطاف الطقس ما ًء،
مل يك ْن حتى دما ًء.

كانت الرؤيا ت َغي ُم،
وأنبيا ُء الله يف ُسفنٍ ت َهيم،
لعل طوفاناً سيدرك شعبها
قبل انتهاء األرض،
تنتظر انتظاري يف السديم.

11
كتب وخرائطُ،
انتظرتُ قافلة املعجزات ،ليك ال أرى سام ًء مشدودة تغادر يف اإلبل .تتدىل منها ٌ
رسب العميان يقود العطىش للامء .لعل القافلة تأيت.
وفناراتٌ ُ .

12

عطست يف
َعك ََف النطّاسون عىل علّ ِة اللؤلؤ .لكشف الداء ووصف العالج؟ فكلام فتحوا محار ًة
ْ
تهرب يف خجل
وجوههم،
َ
وانبثق ما يشبه الدخان الخائس ،وتراءتْ لهم فلذ ُة نو ٍر مدحلب ٍة ،تريد أن َ
الكائن لحظة خلقه .فيظ ُّن النطّاسون أنهم قَصرَ وا عن إدراك الخلق وتأخروا يف املعرفة .وحدهم
الغواصون صائدو اللؤلؤ يقتنصون اللحظة املريضة ،ويحصدون اللؤلؤ يف املحار ،وساعة اقتسام الليل
والنهار يتخذ النطّاسون وض َع الربح والخسارة ،فتبدأ التجارة .يف لحظة الصدفة بني العذب واألجاج،
ُقايض املحارة حبة القلب والحجارة ،باللؤلؤ املريض.
يبتكر
الزجاج تقنية الحجر الكريم .ت ُ
ُ

13
واستيقظت فتنةٌ،
انبثق الجم ُر
ْ

وازده َر الضاغنون،
كأ َّن الجنون.
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14
طرحت أساط َريها يف ناس األرض
ْ
فحملوا إليها مرىض املوت

وق ََص َدها َم ْن نالته األسقا ُم
وسعى إليها املوشكون عىل السفر
ليك ينالوا من جنتها بيتاً.
فأضحت ج ّبان َة األرض
ْ

وامتألتْ قبورا ً وقتىل،
وصار لكل ذي ِعل ٍة تل ٌة
يرتاكم املوىت
واملا ُء حج ٌر يف الحناجر،
جراح املكلومني
آخ َِت الخناج ُر َ
فاحتك َم املظلومون إىل الظلمة

والغزال ُة إىل الضبع

والعبي ُد إىل السوط
فإ ْن مررتم بها وسمعتم أنينها
ال تحسبوا ذلك من حنني اإلبل
لكنه شجر الزنزلخت،
فاعطفوا أع َّن َة خيلكم نحو إيوانها
والس ُمو َط والسرُ َ
ادق
تجدون البُ ُس َط ُّ
منصوب ًة لكم،
تنالوا النبي َذ و الق َِديْ َد،
تلك هي صورتها
قبل البحر وبعده.
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15
أبانا الذي يف البِحار
تغيب طويالً بحجة اللؤلؤة الضائعة
ُ
فكر ٌة رائعة
وتكفي لنقتنع اآلن باالنتحار.
أبانا،
ونحن هنا وحدنا يف الجزيرة
تحت السامء األخرية
نبي
ما ِم ْن و ٍّيل وما ِم ْن ٍّ
ومن دون جدوى
أمل االنتظار.
وليس لنا ُ
أبانا الذي يف البحار
هل الليل يف الهند
أقرص من ليلنا
وهل موت أفريقيا
سيكون رحيامً عىل أهلنا
يك تغيب طويالً هناك
وترتكنا
توزّعنا يف الطغاة
وتقرأ صربا ً علينا
وتذهب
ْ
تعللنا بالتجارة والغوص،
والفقر فينا ،وتذهب.
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تُح ّر ُر زوجاتنا

وتطلقنا للغريب
ويذهب.
ليعبث فينا
ْ
أبانا،
َّيت ع ّنا
تخل َ
وأسلمتنا للقراصنة املح َبطني

لتعسف بنا.

هل ترى سوف تنىس َ
بنيك
وتفتعل التي َه
ُ
تغرق يف زنجبار
وترتك للسادة امللحدين
لتنحت أجسادنا بالقواقع
والحجر املستثار.
قل لنا،
يا أبانا الذي يف البحار
متى تنتهي من عذاب الخريطة
يك نستعيدك
نربأ من علَ ٍة يف املحار.

ِ
األلف
 ...وكانت إذا ما
دخلت السف ُن ُ

16

يف البحار التسعة،
لتس ّور ال ُجز َر  /تصونها وتحميها،
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الخليج مبو ٍج يتصاعد وينداح،
طاش
َ
ُ
الخشب نحو األفق
يرفع
َ
َ
األسامك نحو السواحل.
ويجرف
ِ
فتظهر للسفنِ أسام ٌء تَشيِ
بالصفات والطبيعة :
الص ْمعا ،ال َجالبُوت ،ال ُه ْورِي،
السنبوك ،البُوم ،ال ِبتِّيل ،املاشورة ،ال َو ْرجِية ،البَقّارة ،ال ِكيْت ،الشُ و ِعيَ ،
الذ ِِّخرِ ،
الص ْيخ ،الشا ُحوف ،ال َب ْغلِة ..
أبواب البح ِر أكرثَ من أبواب السامء.
فتكون ُ
ٌ
سيوف وخناج ُر تحز ُم املا َء باألرشاك والخدائع .فإذا
السفَر .فاملوج
غري أ َّن الريح ليست صديقة َّ
مركب أو رحيل .وملحتم ذلك الربيق الوامض ،فال يظن َّن أح ٌد أنها السامء .إنه
كنتم يف ساحلٍ أو
ٍ
بَ ْح ٌر يستفر ُد بالطريدة .فج ّردوا أدواتكم لتَ ُخطّوا تاريخَها .حيث العاصف ُة شقيق ُة الطريق ،والسف ُن
ّ
والشك.
صليب يس ُع الفيزياء
النعش .والصواري
َ
خشب يرسم
ٌ
ٌ

17
الخليقة وأطفالها ،يُقبلون عىل األرض يف هيئة البدء ،فينتهون .يصبّون أخالطَهم يف القوارير.
الوقت مثل رما ٍد
يتق َّدمهم الد ُّم الطَ ُهور .تَتَ َخط َُّف أرواحهم خطوات السديم .ويتامثل يف أشكالهم
ُ
يف الدم.
الخليق ُة وأطفالُهاٌ .
سمك يتأمل يف حضن املاء .برز ٌخ يج ُّز الجسور .يف امتزاج البدء باملنتهى.
هذه  /تلك  /من أين /
ماذا ترى؟
جنس يَ ْج ُز ُر ،وكَسرْ ٌ ال جَبرْ َ له.
جز ٌر ُّ
ترتج تحتَها الصالةٌ .
فَ ُي ْسلِ ُم َحشْ ٌد تاريخَه للحرش.

الخليقة وأطفالها.

تي ٌه جدي ٌد يخلخل ِعل َم البِحار،
تذبل
تلك هي وردة "ابن ماجد" وهي ُ
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وال أحد ُ
يعرف
من أين جاء "بن ماجد".
يقود الجزيرة بالخيط كاملوج
يضلل أسطرالب الطبيعة
يجرتح بوصل ًة للضياع،
َ
الرشق عىل الجهات.
ويقرتح

18
حج ٌر يف الطريق
أث ٌر يف الطريق

يربطون اإلبريسم املنذور بخرضته اليانعة ،يَ ْن ِسلُو َن منه القمصا َن والعصائب .يصري هو الطريق
َ
والحجر وفجوة الرأس .يتنا َدون ،يطرحون الصوتَ للصالة
والحرف للبيت .يجمعون من حص ِة البرُ ِّ
ونصف اللقمة ،ويف يوم الجمعة والخميس والسبت واألربعاء ،يَ ِشي ُدو َن املساج َد يف أرض َمغ ُْصوب ٍة
محراب وراكعون .مساجد أكرث
فتصري بيوت الله فجو ًة يف طريقٍ مقطوعة .وينشأ بني املسجدين
ٌ
من املؤمنني .كلام كَثرُ َ امل َُصلُون ش َّحت الصالة وق ََّل الدين .املسج ُد أن تَضَ َع حجرا ً عىل حجرٍ ،الطريق
أن َ
بيت املكان والوقت ،وله العرا ُء والتيه.
تسأل حجرا ً عن حجر .لل ِه ُ

19
بال ٌد  /جزير ٌة  /جزي ٌة  /جن ٌة َ /جبّان ٌة  /جنون.

تقرأها النسا ُء ،يذه َنب بها للقواميس ويخرج َن يف هيئة األبجدية .يغزل َن لها أطفاالً يَتَ َه َّج ْو َن بالدا ً
ذاهب ًة يف جحيم املعجم .نسا ٌء يطل َنب ال ُح َّب من املهد اىل اللحد.
جي ٌم جثة  /جي ٌم جنازة.

فتصاب بال ُج ِّب.
تطلب ال ُح َّب
بال ٌد
ُ
ُ
ويف النسا ِء ما ال يفنى
عندما ميوت.
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20

ِ
ِب الثلثُ واقتُ ِس َم الثلثان بني امل َلك
انبثق الزعفرانُ،
قيل فلام َ
ازدهرت األوسمة وشَ َّح ال َّد َس ُم ،فانتُه َ
ِ
رش يف األرض دعا ُة الوباء بوصفه دوا ًء.
واملاملك،
وتفاقمت الحضارة لتص َري َو َر َماً وطُحاالً ،وانت َ
وسائل ومن غري لغ ٍة.
َ
ال مساف َة بني الصحراء والسفر ،ال
ِ
وكف األدال ُء.
وانحرصت املعاين َّ

مل يعد الزعفران لوناً ومل تعد الرائحة.

فإذا رسى فيكم عط ُرهاِ ،قفُوا حولها ،واصربوا عليها ،اصربوا ،إنها ح ّر ُة البحر ،مينحها الحوتُ حب َة
العنرب بلسامً لجرحها ،ولؤلؤتكم نجم ٌة الليل.

21
اصط ََّف املالئك ُة
والوقت أيقونة صالتها .حتى إذا أدركها
عرشها عىل ال َغ ْمرِ .املا ُء قري ٌن لها،
ُ
ُ
الحيضْ ،
بقناديل النهار والليل ،بالزهر والقرنفل ،يتلقون د َمها الطَ ُهور بالدوارق واألباريق .يُط ِّوبِونَه بالعود
والبخور ،يهبونه بالقسطاط لتعثرّ العذارى بالحب ،العوانس ال يفوتهن الرجال ،والعواقر لئال
أينعت .فبعد كل نذ ٍر صادقٍ ،
أعطت ،ومثرها كلام
يخرس َن حبالً وال مخاض .ذلك من خري األرض إذا
ْ
ْ
كف الحيف.
يفيض
الحيض ويَ ُّ
ُ

22

ُ
والخوف جا ُر َك.
فالحب دا ُر َك.
فلتكن ،يا بحرنا ،بردا ً بنارك.
ُ

ْ
واجعل لنا جن ًة يف جِوار ِْك.
ْ
األرض،
فارأف مبن
ضاقت به ُ
ْ
جناح الرشيد إذا َه َج َم ال ُجن ُد،
يا أيها البحر كُ ْن َ
كُ ْن،
ثم خُذنا .و ُخ ْذ يف النوارس أخبا َرنا.
خذ بريدا ً لنا.
يا بحرنا،
كُ ْن لنا خيم ًة يف الصحارى،
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وكُ ْن نزه َة الصيف ،كُ ْن دفأنا يف الشتاء.
األرض ل َْك،
هذه ُ
أشجا ُرها بالثامر القدمية ْلك
والكتابة واملحو لك
وال ُجسو ُر املشاد ُة بالعظم واللحم لك
وأوالدنا قبل أن يولدوا
يف املهد لك
ويف اللحد لك
مراكبنا ،وهي يف مائِ َك األزرق ،لك
لك األنبياء
رش لك.
لك الشع ُر والن ُرث والخ ُري وال ُ
بال ٌد ،تفاصيلُها واحتامالتُها
كل أسامئها ،منذ قرنني ْلك،
وليس لنا غ ُري نسيانها.
أيها البحر
يا بحرها
كُ ْن لنا مر ًة  ..يك نكون
القلب،
كام
ُ

يؤلِّفنا حبنا موج ًة موج ًة
ْ
نسألك.
من غري أن
-----------------------
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