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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف-ثقافة شعبية

بـلــــــــــدانــــيـــــــــــات
ـ

الــكـــــــــــاظــــمــــيـــــــــــة  ..عــــرب الــــتـــــــــــاريـخ
الكاظمية والضريح
املقدس

املـــــدى الـــثقـــــايف
حتتل مــدينــة الكـاظـميـة مــوقعهـا يف
وسـط العــراق علــى ضفــة نهــر دجلــة
الغـ ــربـيـ ــة شـمـ ــالــي بغـ ــداد مبـ ـسـ ــافـ ــة
(9كــم) ،وهــي االن م ــن امه ـ ــات امل ـ ــدن
العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة ل ـ ــشه ـ ـ ــرتهـ ـ ــا الـ ـ ــدي ـن ـيـ ـ ــة
والصناعية والتجارية والسياحية.

الكاظمية قبل االسالم

الكــاظميـة قبل االسـالم تشـتمل علـى
م ـن ـ ـ ــاطـق زراع ـي ـ ـ ــة واسـع ـ ـ ــة ع ـ ـ ــام ـ ـ ــرة
باشجـارها ونخيلهـا خلصوبـة تربتها،
ومـا زالت آثار الـبساتـني حتف بها من
جـمـيـع جهـ ــاته ــا .وك ــانـت تـنـت ـش ــر يف
مـ ــوضعه ــا االدي ــرة امل ـسـيحـي ــة ك ــدي ــر
(دونـا) وديــر (القبـاب) ،وقـد جــرفهمـا
دجـلة علـى ما يـدعي يـاقوت احلـموي
فلم يبق لهما اثر.
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يــذكــر اخلـطـيـب الـبغــدادي يف ت ــاريخ
بغ ــداد ج ،12/1انه ك ــانـت يف مـنــطق ــة
الكــاظـمـيــة تـنـت ـش ــر املقــابــر كـمقـبــرة
(الشـوبنـزي) الـصغيـر ،والـى اجلنـوب
مـنها تقـع مقبرة (الـشوبـنزي الكـبير)
وبـعد انتهـاء (ابو جـعفر املنـصور) من
بنــائهــا عــام  149هـ .اقـطع املـقب ــرتني
امل ــذك ــورتـني مـن ال ـشـم ــال ،وجـعلهـم ــا
مقبرة واحدة سماها (مقبرة قريش)،
هكـذا ذكـر يـاقـوت احلمــوي يف معجم
البلـدان  ،10/4ورمبـا اراد املـنصـور من
ذلـك االس ــم مـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة الـعـل ـ ـ ــوي ــني
والعباسيـني واالسر القرشـية االخرى
بالـدفن فيـها .واول مـن دفن فيهـا هو
(جعفــر) ابـن احللـيفــة املنـصــور سنــة
150هـ  .ثــم دفــن ف ــيهـ ـ ــا ابـ ـ ــو يـ ـ ــوسف
تلـمـي ــذ االم ــام (اب ــو حـنـيف ــة) (رض)
وابـ ـ ــو ي ـ ـ ــوسف اول مــن دعــي قـ ـ ــاضــي
الق ـض ـ ــاة يف االسالم ،وكـ ــذلـك دفـنـت
فـيهــا ام جعفــر ،والــسي ــدة (زبيــدة) ام
االمني.

ويف س ـن ـ ــة 183هـ ،دفــن ف ــيه ـ ــا االم ـ ــام
مـ ــوسـ ــى الـكـ ــاظـم بـن االمـ ــام جـعفـ ــر
الصـادق (ع) وهـو سـابع ائمـة الـشيعـة
االمامية (ع).
ودفن فيهـا اخلليفـة االمني سـنة 198
هـ  ،ويف سنـة  220هـ دفـن فيهـا االمـام
محـمد اجلـواد بن االمـام علي الـرضا
(ع) وهو االمام التاسع (ع) مع جده.
وم ـن ـ ـ ــذ ذلـك ال ـت ـ ـ ــاريـخ اص ـبـح ق ـب ـ ـ ــر
االمـامني مزارا مقدسـا عند املسلمني
كـمــا ص ــار محال الجـتـمــاع محـبـي آل
الـبـيـت يف م ــواسـم ال ــزي ــارات  ،وب ــدأت
الهجرة العلوية تنـساب نحو الضريح
فـاقيـمت املنـازل والـدور حـوله ،فبـدأت
تـب ــاشـي ــر قـي ــام م ــديـن ــة اخ ــذة مب ــرور
ال ــزمـن يف الـنـمـ ــو اطلـق علــيه ــا اسـم
الك ــاظـمـي ــة ،وهـ ــو يف اللغ ــة مـن ب ــاب
التغلـيب ،كقـولنـا (القمـران) من بـاب
تغليب القمر على الشمس.

املشهد الشريف

واملــشهــد الكــاظـمي الـشــريف الق ــائم
الـي ــوم ان ـش ــأه (اسـم ــاعـيل الــصف ــوي)
سـن ــة 907هـ ،وق ــد أقـيـمـت عل ــى قـب ــر

االمـ ـ ــامــني "ع" ق ـب ـتـ ـ ــان مـ ــطل ـي ـتـ ـ ــان
بـ ــالـ ــذهــب ،واربع مـ ــآذن ،كـمـ ــا غـلفـت
اخلضــرة من الـداخل بـوزرة رخــاميـة،
يف حــني أع ـي ـ ــد ب ـن ـ ــاء س ـ ــور ال ــصحــن
وتغليفه من الداخل بالقيشاني وزين
من األعلـى بـشـريـط كتـابـي يتـضـمن
آيــات قــرآنيــة بــاخلـط الفــارسـي علــى
ارضـيــة نـبــاتـيــة ،وهـنــاك اربعــة اروقــة
حتيـط بــاملــشهــد يـبلغ عــرض الــرواق
خـمسـة امتـار ،ويف عهــد الشـاه عبـاس
االول س ـن ـ ـ ــة 989هـ ،احلـق ب ـ ـ ــال ـ ـضـلـع
ال ـشـمــالـي للحـضــرة مــسجــد ج ــامع
ي ـت ـ ــسع آلالف املـ ــصلــني .ويف الـعهـ ـ ــد
الـع ـ ـث ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــانـ ــي س ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــة 699هـ ،ب ـ ـ ـ ـ ــذل
العـثـمــانـي ــون العـنــاي ــة بهــذا املــشهــد
الكـرمي فامـر السلطـان (سليم الـثاني
(974هـ) ببناء مئذنـة جديدة اضيفت
لل ـمـ ـ ــآذن األربـع .ومع مـ ـ ــرور الـ ـ ــزمــن
ظلـت الـكـ ــاظـمـي ـ ــة ،مه ـ ــوى االنف ــس
بـضـ ــريحه ــا ال ـش ــريف وم ـس ــاج ــده ــا
ال ــرحـب ــة ،وحـلق ــات ال ــدراس ــة فــيه ــا،
وباسـواقها العـامرة بـالبضـائع ودورها
املشيدة على احدث طراز.

مـــــــــــــديـــــنـــــــــــــة الـــكـــــــــــــاظـــــمـــــيـــــــــــــة يف اوائـل الـقـــــــــــــرن املـــــــــــــاضـــــي

الـقــــــصـخـــــــــــون ...راويـــــــــــة ذلــك الـــــــــــزمـــــــــــان!
ّ
أنـــــور عــبـــــدالعـــــزيـــــز

الـقصخـون من كـلمتـني( :القصـة) وتـعني
احلـكـ ـ ــايـ ـ ــة و(خـ ـ ــون) ه ـ ـ ــو راوي الق ــصـ ـ ــة
واحملتـرف لهــذا الفن ..كــانت  -ولقـرون -
الهـيـمـنـ ــة والـتـ ــأثـيـ ــر وخـلق املــتعـ ــة لـ ــدى
املـ ـ ــس ــتـ ـمـع ــني وط ـ ـ ـ ــوال ف ــت ـ ـ ـ ــرات احلــك ــم
العـثم ــاني ومــا سـمي بــالعـصــور املـظـلمــة
(املظلمـة اقتـصاديـاً واجتمـاعيـاً وثقافـياً)
واستمر احلال بسـماع القصخون يف فترة
االحــتالل الـبـ ــريــطـ ــانـي  1918 - 1914ثـم
مـع احل ــكـ ــم املـل ــكـ ــي  1921ومـ ـ ـ ـ ـ ــا سـ ــمـ ــي
بـ ــاالسـتـقالل ،ويـ ــذكـ ــر االجـ ــداد واالبـ ــاء
والعـارفـون أن عـشـريـنيــات القـرن املــاضي
شهــدت قـمــة وازدهــار هــذا الفـن الــشعـبـي
واسـتـمـ ــر حـتـ ــى االربعـيـنـيـ ــات ،ثـم اخـ ــذ
يـخبــو ويـنحـســر مع نهــايــة االربـعيـنيــات،
وكـان سـائـداً يف غـالـبيــة من مــدن العـراق
ومنهـا املـوصل والـذي سـاعـد وشجع علـى
انتـشــاره وازدهــاره ه ــو غيــاب وســائل املـتع
واللهــو امل ــرئيــة واملــسمــوعــة فال راديــو وال
سينمـا وال تلفزيون وال حاك (غرامافون)
وحتـى هـذا األخيـر وبعـده الـراديـو كـان يف
الــثالثـيـنـيـ ــات وحـت ـ ــى االربعـيـنـيـ ــات مـن
املقتنيات النادرة عنـد بعض االسر الثرية
الـقلـيل ــة ،واالنــس ــان اذا ح ــرم مـن مـتع ــة
الــن ــظ ـ ــر وحتــمل ذلــك ،فه ـ ــو الميـكــن ان
يستغني عـن متعة السمـاع ،فما العمل!
كــانت املــوصل  -وكغـالـبيـة مــدن العـراق -
صغــي ـ ـ ــرة مح ـ ـ ــدودة االبع ـ ـ ــاد مبحـالتهـ ـ ــا
العـتيقــة وازقتهـا الـضيقــة غيــر املبـلطـة..
ازقـة ودروب موحلـة  -خاصـة يف الشـتاء -
وامل ــديـن ــة مــظلـم ــة لـيال اال مـن ف ــوانـيــس
ش ــاحـب ــة الـضـ ــوء علّقـته ــا (الـبل ــدي ــة) يف
رؤوس بعض الطـرقات والـدروب ،واذا كان
الـصيـف متـنفـس ـاً للحـركـة واخلـروج إلـى
مقــاهي املــدينـة  -ويف مـركـزهـا خـاصـة -
فـان الــشتــاء ببــرده وزمهـريـره كـان عــائقـاً
للــشيــوخ وكبــار الــسن خــاصــة يف الـليــالي
املعتمة املتجمدة ،لـذا فرضت احلاجة أن
تـكثــر املق ــاهي الـصـغيــرة يف رؤوس االزقــة
ومـنعـطف ــات احملالت القــدمي ــة ،فم ــا هي
اال امتـار حتى يـصل الرجـال وكثيـر منهم
عـجزة ومتـعبون إلـى املقهى مـن دون عناء
لق ــربه والنه يــوف ــر لهـم الــراحــة واالمــان
وف ــرح الـلق ــاء ب ــاآلخ ــريـن وسـم ــاع اخـب ــار
النـاس والـدنيـا تـتنـاقلهـا االفـواه شفـاهـا،
فيلتقـطون  -وبكل قـوة حب االستطالع -
م ـ ـ ـ ــادار وي ـ ـ ـ ــدور يف مـج ــتـ ـمـعـه ــم وخ ـ ـ ـ ــارج
مجـتمعهم ،ما جري ويجري يف محلتهم
ثــم م ـ ــدي ـنــتهــم وم ـ ــدن وع ـ ــوالــم اخ ـ ــرى..
يحتـسـون الـشـاي الـســاخن كـثيـراً وقـليال
مـن الـقهـ ــوة ومـعهـ ــا (ال ــسعـ ــوط) مـ ــاديـن
االي ـ ــدي واالكـف لالح ـتــم ـ ــاء بـ ـ ــوهج ن ـ ــار
الفحم او اخلشـب الغليظ يف تلك املواقد
احلجرية او املعـدنية التي تتوسط املقهى
او تـقـ ـبـع يف رك ــن مـ ـنـه ـ ـ ــا ..املـقـه ـ ـ ــى داف ــئ
واالحـ ــاديـث اكـثـ ــر دفـئ ـ ـاً ول ـ ــذة العـمـ ــر يف
ال ــسج ــاي ــر ال ــرفــيع ــة املـلف ــوف ــة وق ــرق ــرة
النــراجيل ومـنظـر الـسمـاورات املـصفـوفـة
والقواري املزخـرفة واقداح الـشاي ونكهته
ال ـطـيـبـ ــة احملالة بـ ــسكـ ــر القـن ــد (الـكل ــة)
والـدوشلمة فـما بقي اذن! الـذي بقي هو
املهــم واالهــم ،فهــم  -وكــم ـ ــا ت ـنــت ــظ ـ ــر يف

الــسيـنمــا بلهفـة انـطفـاء الـضـوء وبـدايـة
الـفلـم ال ــذي ط ــال اشـتـيـ ــاقك ل ــرؤيــته -
فشـوقهم اكبـر وانتظـارهم ولـهفتهم لـلذة
السـماع ال تـعادلـها لـذة ...هاهـو قد تـربع
فــوق ك ــرسَي عــال اشـبه مبـنب ــر ولكـنه بال
مـساند غيـر ذلك املسند الـذي أمامه وقد
وضع فـوقه (الـكتــاب) االثيـر لـديه ولـدى
اجل ــمهـ ـ ــور ..الق ــصخ ـ ــون ال ت ـ ــراه ع ـ ــاري
الـ ـ ــرأس بـل بعــمـ ـ ــامـ ـ ــة او غ ــط ـ ـ ــاء ثق ــيل،
يــرتــدي الــزب ــون ويلـتحف عـبــاءة ســوداء
وقورة أو جبـة أو فروة ال جتـد ..اال نادراً -
قـصخــونــا شــابــا ،ف ــأغلـبهـم ممـن جتــاوز
اخلمـسني او الـستـني ،منهـم من يعـتمـد
(كــت ـ ــابـه) فقـ ــط دون (مع ـيــن ـ ــات) اخ ـ ــرى
وهـ ـ ـ ــؤالء كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوا مـجـ ـ ـ ــرد (قـ ـ ـ ــراء) امـ ـ ـ ــا
القصخون املـبدع فكانت له (مـستلزمات)
جتــس ــد ح ــرفـته وعــمله ،مـنه ــا (ال ـسـيف
اخلـشـبي) او احلـقيـقي ،وه ــذا املب ــدع لم
يـكـن يـ ــرت ـضـي لــنفـ ـسـه صفـ ــة (قـ ــارئ) أو
(راوي ـ ـ ــة) فـقـ ــط ،بـل ه ـ ـ ــو ك ـ ـ ــان ي ـ ـض ـيـف
بـتالويــن (حك ــايـته) مــش ــاه ــد متـثـيلـي ــة
ب ـسـيـط ــة وه ــو ك ــان مـتـم ــرسـ ـاً يف تل ــويـن
(االص ــوات) بـني ع ــالـي ــة ه ــادرة غ ــاضـب ــة
عنــدم ــا حتتــدم بـني املقــاتـلني بـصــرخــات
احلــرب أو واطئــة هــادئــة حــزينــة عنــدمــا
تعبـر عـن مشـاعـر احلب والغـزل وبعـذوبـة
وحنــان ابيـات شعـر اللـوعــة واحلنـني كمـا
يـتــطلـب ال ــدور للـمـمـثل ،وكـم ــا تـتــطلـب
احلــالــة الـنفــسيــة البـطــال (احلكــايــات)،
فـالقصخـون كان فـنانـاً واعيـاً ان (الوتـيرة
الـ ــواحـ ــدة) و(الــنغـمـ ــات املـت ــش ـ ــابهـ ــة) يف
الـ ــشع ـ ــر املغـنـ ــى و(اجلـم ـ ــود يف االلقـ ــاء)
ستسبب امللل والضجر عند اجلمهور...
كـانت (العنتريـة) وكتبها منبعـا ثرا وعينا
مــدرارة يــستـقي مـنهــا القـصخــون ،وكــان
مـ ـنـه ــم م ــن هـ ـ ـ ــو(مـ ـتـخـ ــصـ ــص) بـهـ ـ ـ ــا ال
يتجـاوزهـا  -طـوال عمـره  -اليـة حكـايـات
اخــرى وكــان اخــرون ال يـقيــدون انفـسـهم
(بـالعنترية) فقط ،بل يتجاوزونها الفاق
حـك ـ ــائــي ـ ــة ارحــب ت ـنـهل مــن (الف لــيل ـ ــة
ولـيلــة) ومـن قـصــص العــشق (كــاملـيــاســة
واملقـ ــداد) و(قـي ــس بــن املل ـ ــوح العـ ــامـ ــري
اجملـنون بـحب ليلـى العـامريـة ابنـة عمه)
وحكاية (مـرمي الزنارية) و(تودد اجلارية)
واق ــاصـيــص اجلـ ــواري والقـيـ ــان واملغـنـني
واحلمـالـني واجلن والـطيــور واحليـوانـات
املــسحــورة والقـصــور الـتي هـي يف اعمــاق
الـبحار وبطلهـا (السندبـاد البحري) وهم
لــم يـكــتف ـ ــوا ب ـ ــذلـك الــبحـ ـ ــري فخـلق ـ ــوا
(الــسنــدب ــاد الب ــري) ثم قـصـص الـشـطــار
واللــص ـ ــوص واف ـ ــاعــيل املـ ـ ــردة مع خ ـ ــامت
سليمـان املسحـور ،ومنهم من كـان خياله
أن ـشـط فـيــنقل مل ـسـتـمعـيه مـط ــوالت مـن
(الـسيـرة الـهالليـة وبـطلهـا الـشجـاع (ابـو
زي ـ ـ ــد الـهـالل ــي) ،ومـ ـنـه ــم م ــن مـ ـنـح م ــن
لـي ــالـيـه وسهـ ــراته حــص ــة كـبـي ــرة لـ ــذلك
القــائــد اخلــالــد (صالح الــدين األيــوبي)
ال ـ ــذي اســتع ـ ــاد ب ـيــت املق ـ ــدس ب ــصـ ـ ــدقه
وشج ـ ــاعــته وقـيــمه الـنـبــيل ـ ــة وب ــصالب ـ ــة
مقـ ــاتلـيه وامي ــان احملـيـطــني به بقـيـ ــادته
وحكـمته يف مواجـهة أقسـى الشدائـد وهو
يـواجه موجـة اثر مـوجة من جيـوش اوربا
وملــوكهــا وقــادتهــا ومـن االف املتـط ــوعني
حل ــربه واملهــاجـمـني لــدولـته ..واذا كــانـت
القلــة النــادرة من هــؤالء (القـصخــونيـة)
من اشــرك فنـا آخـر يف عـمله وهـو(قـراءة
املقـام) فــان الغـالـبيــة لم تـكن تـفعل ذلك
(فـلـل ـمـق ـ ـ ــام) خـ ــص ـ ـ ــوص ـي ـتـه ومـق ـ ـ ــاه ـيـه
وج ــمهـ ـ ــوره ومغــن ـ ــوه ...ك ـ ــان مــن ه ـ ــؤالء
(الـقصخـونيـة) من بـالغ مبـسيـرة وسيـرة
عـنتــر وقصــة حبه الـشهيـرة مـع عبلـة مع

سـتــديــو ثقــافــة شعـبـيــة

بغداديات

نقش على اخلشب لـ(ابراهيم النقاش)

قــاعـــة القـصخــون يف املـتحف الـبغــدادي  ..تـصــويـــر نهـــاد العــزاوي

ذكــر خمل ــاوف اخيـه االبله (شـيبــوب) هــذا
رم ــز الق ــوة والف ــروسـي ــة والــشه ــام ــة وم ــا
جـ ــرى لـه مع االعـ ــداء ومـع (محـنــته) يف
هـيامه بعـبلة ،وكـان القصخـون يزيـد من
عنــديــاته ب ــرغم ان الــرواة وتلفـيقــاتـهم -
عبــر العـصــور  -وأشهــرهـم خلـف االحمــر
وحمـاد الـراويـة قــد حمـلت هـذا الـشـاعـر
اكـث ــر مم ــا يحـتــمل ،فه ــو  -وكـم ــا ي ــذك ــر
املـؤرخـون الثقـات وكـتب التـاريـخ املعتمـدة
واملـراجع  -لم يكن اكثـر من شاعـر ،حتى
إنـه ك ـ ـ ــان (مـقـال) يف شـع ـ ـ ــره ولــي ـ ــس مــن
املـكــث ـ ــريــن ،ومــن ق ــص ـ ــائ ـ ــده ال ـ ــشهــي ـ ــرة
(معلقته) ثم عدد من القصائد يف احلب
والفخر والشجـاعة والشهـامة ،وقصته -
ببـسـاطـة معـروفـة فالنه كــان (عبــدا وابن
امـ ــة) وألنه غـ ــرابـي (اسـ ــود اللـ ــون) فقـ ــد
عـانى الكثيـر من عنصريـة عمه وعشيرته
ونـال االكثــر من االحبـاط يف حبـه لعبله
بعـ ــد ان رف ـضـتـه العـ ـشـيـ ــرة ورأت يف هـ ــذا
احلـب والـت ـشـبـيـب بعـبل ــة خ ــروجـ ـاً عل ــى
املـألـوف لـذا فقــد وقف عمه مـانع ـاً صلبـاً
لـتحقـيق أمل الــزواج مبن يـحب ،وبــرغم
هذا (الـرفض) فقـد كانت (شهـامة) عـنتر
تــدفعه دائمـاً للـدفــاع عن (القـبيلـة) عنـد
أي غ ـ ـ ــزو أو اعــت ـ ـ ــداء يـقـع عـل ـيـه ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان
اجلـمهــور أكثـر مـا يـتفـاعـل مع حكـايـات
عـنـت ــر وغ ــزاوتـه ومعـ ــاركه واي ــام احـت ــدام
هجـمـ ــاتـه علـ ــى أحـي ـ ــاء العـ ــرب أو صـ ــده
هجـم ــات املغـيــريـن املعـتــديـن ،وقــد عــده
بـعض مـؤرخـي االدب من (اغـربـة العـرب)
لسـواد لونه فـأضافـوا اسمه جملمـوعة من
الـشعـراء الـصعــاليـك امثـال الــسليـك بن
سلكة وطرفة بن العيد والشنفرى وتأبط
شــرا (واسمه ثـابـت بن جـابـر بـن سفيـان)
وكـانـوا يـطلقــون عليهـم اسم (اخللعـاء أو
اخمللـوعني) فعـندمـا كانـت تزداد شـرورهم
وهـجماتهـم على أحيـاء العرب والـتصدي
لقـ ـ ــوافل أغ ـنــي ـ ــاء الــتجـ ـ ــار مع سـك ـ ــرهــم
وتهتكهم وأستبـاحتهم دماء كـثيرة ،تقوم
قبــائلهـم وعلــى رؤوس االشهــاد بــاالعالن
عـن (خـلعهـم) عـن القـبـيل ــة ،أي انهــا لـم
تعــد م ـســؤولــة عـن حـي ــاتهـم وال تـطــالـب
ب ــالـثـ ــأر لهـم عـنـ ــد مقـتـلهـم ،ام ــا ه ــؤالء

الـشعــراء فكـانـوا يـرون يف انفـسهـم حمـاة
للــضعف ــاء والفقــراء واملـضـطه ــدين ضــد
ظلـم االسـي ــاد واملـ ـسـتـب ــديـن والــظ ــاملـني،
وانهم كـانـوا يـوزعـون مــا يحـصلـون عـليه
مــن االمـ ـ ــوال والغــن ـ ــائ ــم عل ـ ــى الـعج ـ ــزة
واالرامل وااليــتـ ـ ــام ومهـ ـ ــدوري احلق ـ ــوق،
وانهـم كـ ــان ـ ــوا يعــط ـ ــون كل م ـ ــا يغـنـمـ ــون
للـمحـت ــاجـني وال يحـتفـظ ــون النفــسهـم
بـشيء فـلهم لهــوهم وتـشـردهـم وليـالـيهم
املتـرعـة بــاخلمــر جمـاعــات جمـاعـات ويف
جتـ ـ ــوالهــم يف اودي ـ ــة ال ـ ــرمـ ـ ــال والفــي ـ ــايف
والـقف ـ ــار يعـي ــشـ ــون اي ـ ــامهـم ولـيـ ــالــيهـم
مع ـ ــزولــني ع ــن مج ـت ـمـعه ــم مع وح ـ ــوش
الــصح ــراء وحـي ــوانـ ــات القف ــر ب ــانـتـظ ــار
االغـ ـ ـ ـ ـ ــارة عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى هـ ـ ـ ـ ـ ــذا احل ـ ــي أو ذاك..
الـقصخون كـان عارفـاً بكل تفاصـيل حياة
(عـنتــرة الـعبـسـي) مع (فك ــاهيــات) اخـيه
شيبـوب وابـتالئه وحيـرته ومخـاوفه ونقل
اخبـاره للقـبيلـة (ولـزبـيبــة) العبـدة االمـة
ام الـشاعـر املبتالة بـولدهـا اخلائـفة عـلى
م ـصــي ـ ــره احل ـ ــزيــن لع ـ ــدم اعــت ـ ــراف االب
ب ـ ــاب ـ ــوته لـه الن أمه ام ـ ــة س ـ ــوداء ...ومــن
ط ـ ـ ـ ـ ــريـف م ـ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـ ــرويـه االجـ ــي ـ ـ ـ ـ ــال عـ ــن
(القـصخـون) ان انـسـانـا بــسيـطـاً سـاذجـاً
كان عـامال كادحـا مواجهـا (حرقـة النورة)
يف (كــور اجلص) ،وكــان من اشـد احملـبني
لـع ــن ــت ـ ـ ـ ــرة املـ ـتـع ـ ــص ــب ــني (ل ــب ـ ــط ـ ـ ـ ــوالتـه
وانـتصــاراته) ،فبعـد أمـسـيه قضـاهـا وهـو
يـ ـسـتــمع (مل ــده ــش ــات) عـنـت ــرة وصـ ــوالته
وج ــوالته وكـ ـرّه وف ــره ثــم احك ــام االع ــداء
لــسيـطــرتهـم علـيه واخــذه سجـين ـاً مكـبالً
ب ـ ـ ــاالغـالل وادخـل ـ ـ ــوه الـ ـ ـسـج ــن وت ـ ـ ــوقـف
القــصخـ ــون عـنـ ــد هـ ــذا احلـ ــد (فعـنــصـ ــر
التـشـويق) واالثـارة ومـا الـذي سيـحصل
 كانت مـن الوسائل املهمة لنجاحه يف
حـ ـ ــرف ـتـه ،فهـ ـ ــو ك ـ ـ ــان يقـ ـ ــدم حـكـ ـ ــاي ـ ـ ــاته
(بجرعات) وليـس (بدفعة واحدة) تكشف
وتــنهــي كل شـيء ..انـت ـصـف اللــيل واقـفل
املقهــى وغ ــادر القـصخ ــون وكل الــزبــائـن،
ومعهم غـادر ذلك العـامل البـائس الـكادح
الـبسيـط إلى داره يحـمل فانـوسه متعـثراً
بـ ــوحـ ــول االزق ـ ــة ،وصل داره وكـ ــان قـلق ـ ـاً
مضطرباً مهمـوماً ،وبرغم انه كان جائعاً

فلـم يشته طعـاما ،كـيف ياكل ويـطيب له
عيـش وعـنتــرة يف الـسـجن والـقيــود ،اراد
ان يـنـ ــام ،اســتعــص ـ ــى علــيه الـن ـ ــوم وظل
سـ ـ ــاهـ ـ ــراً مـ ـ ــؤرق ـ ـ ـاً ،ازداد قـلقـله وح ـ ـ ــزنه
وعنـدما ايقـن أنه اليستطـيع النوم وذلك
(البـطل) يهدر كـاالسد يف سجـنه محاوالً
تـقـ ــطـ ـيـع االغـالل املـعـ ـ ـ ــدن ــيـ ـ ـ ــة واالفـالت
واله ـ ــرب ،عــن ـ ــده ـ ــا انـ ـ ــدفع مــن فـ ـ ــراشه،
ح ـ ـ ــامالً فـ ـ ــانـ ـ ــوسـه ،ومع زخـ ـ ــات امل ــطـ ـ ــر
والـ ـ ـ ـ ـ ــدروب املـ ـ ـ ـ ـ ــزحـلـقـ ـ ـ ـ ـ ــة وصـل لـ ــبـ ــيـ ــت
(الـقصخـون) طـارقـاً البـاب بقـوة ،واجهه
القـصخــون بغــرابــة زي ــارته ،الح علـيه ان
يخ ـ ــرج العـبـ ـسـي مـن الـ ــسجــن ،ومهـمـ ــا
حـ ــاول القــصخـ ــون أن يقـنـعه ب ــان االم ــر
صعـب ويـ ـســتغـ ــرق سـ ــاعـ ــات طـ ــويلـ ــة مـن
القراءة بصفحـات كثيرة وهو متعب يريد
ان ينــام ،لم يـقتـنع ذلك الـســاذج بحجـة
القــصخ ــون واغ ــراه ب ــدفـع (مجـي ــدي ــات)
مضـاعفــة ،عنـدهــا أذعن الـراويـة لالمـر،
ويف ضـوء فـانـوس ،كـان الـراوي يـسـرع يف
القـ ـ ــراءة وكـ ـ ــان ال ـ ـ ــرجل عـجال يف امـ ـ ــره،
ت ــواقـ ـاً لالس ــراع ب ــأنق ــاذ بــطله الــسجـني،
وبــرغـم سهــر القـصخــون واحلــاح الــرجل
النقـ ــاذ فـ ــارسه ،فـ ــان عـنـتـ ــرة لـم يـك ــسـ ــر
ويفـك قـي ـ ــوده ويــتح ـ ــرر مــن سجــنه  -يف
تلك اللـيلة الـباردة  -اال عنـد اذان الفجر
واصـوات الفجر وصيـاح الديكـة ،وبعد ان
عمـيت عـينــا الــروايــة ب ــرغم نـظــارتـه من
قـ ــراءة ع ــشـ ــرات ال ـصـفحـ ــات مـن كـت ـ ــابه
الـعتـيق وكــانـت الكـلمــات واحلــروف تـهتــز
متــراقـصــة مع ضــوء الفــان ــوس الكلـيل..
أغلـق الق ــصخ ـ ــون كــت ـ ــابه وع ـ ــاد ال ـ ــرجل
سعيـدا (يجـرر) فـرحـته ممتـزجــة بغبـش
الفجـر متعثرة بـحفر املاء وعـثرات االزقة
لينـام بعدهـا هانئـاً مطمـئناً بعـد ان انقذ
وحرر فارسه الشجاع...
ك ـ ــان الق ــصخـ ــون يـنـهل مـ ــا ش ـ ــاء له مـن
حكـايــات االولني ومـا كــان اكثـرهـا ،وكـان
اغـلبهـا ميجــد اخليـر ضـد الـشــر وينـتهي
به ــزمي ــة االش ــرار ،ثـم هـي ك ــانـت تــصف
وتـوغل يف دخـائـل النفـوس ومــا فيهــا من
محبة وتسـامح مع االخرين ،لـذا تنوعوا
مـع حكــاي ــاتهـم فــاضــافــوا ملــا فــات قـصــة

امللكـة (شجـرة الـدر) ودهـائهــا ومكـائـدهـا
وشجاعـتها ومـؤامراتهـا ،ثم حكـايات عن
(ال ـ ــزي ـ ــر س ـ ــالــم) و(ال ــظ ـ ــاه ـ ــر ب ـيــب ـ ــرس)
وب ــط ـ ـ ــوالته ومـ ـ ــاثـ ـ ــره وعــن (احــمـ ـ ــد بــن
طـ ــولـ ــون) وعـن فـتـ ــرة حـكـم (املـمـ ــالـيـك
البحـريـة) وتـقلبــات سيـاسـاتـهم ومعـانـاة
الناس من كـثرة حروبهم ودسـائسهم وهم
كـ ــانـ ــوا يـ ــذكـ ــرون مـ ـسـتــمعــيهــم بف ـ ــواجع
احلــروب ومــأسـيهــا وح ــرائقهــا وج ــوعهــا
وضياع كل القيم النبيلة بسببها..
اذا اردنـا ان نفـسر سـبب اقبـال املسـتمعني
وجل ـ ــوسهــم ط ـ ــائعــني لـ ـســم ـ ــاع قــص ــصه
ف ـ ـ ـ ـ ــس ـ ــن ــكـ ـ ـ ـ ـ ـشــف أن اجل ـهــل والـ ـ ـت ـخ ـلــف
والـسـذاجـة وبـسـاطـة التـفكيـر يف العقـول
ومحـ ــدوديــته ،ثـم الـعجـ ــز عـن ممـ ــارسـ ــة
ومعــايشـة احليـاة بـشكل واقـعي وطبـيعي،
والفـ ــشل يف مـ ـ ــواجهـ ـ ــة حقـ ـ ــائق احلــي ـ ــاة
ومـعق ــولـي ــة االشـيـ ــاء بعـي ــداً عــن احك ــام
العلم هـي التي خلقت ذلك (الـقصخون)
بــديال مخـدرا ألحـالم النـاس ومتـنيـاتـهم
والـتـي لـم جت ــد له ــا حتقـيقـ ـاً عل ــى ارض
ال ــواقع ..اذن هــو(الـتعــويـض) عـن حــالــة
الفـ ــشل الـتـي ك ـ ــان يعـ ــانــيهـ ــا الـنـ ــاس يف
حيــاتهـم اليــوميـة وامــورهم املـعيــشيـة يف
(التعويض) ايضـاً عن ضيق النظر ألمور
احلـيـ ــاة  -كـمـ ــا هـ ــو مــطلـ ــوب فـعالً  -واذا
كــانـت (العـنـتــري ــة) له ــا الق ــدح املعلــى يف
رغبات املستـمعني ،فأن (الف ليلة وليلة)
ايـض ـاً كــان لهــا جـمهــوره ــا االكثــر هــدوءا
وعـقالنــيـ ـ ــة وبع ـ ــدا ع ــن الهــيـ ـ ــاج ،فه ـ ــذه
ال ــروائـي ــة ال ــشهـي ــرة املـب ــدعـ ــة (شه ــرزاد)
أعـتـمــدت (عـنـصــر الـتــش ــويق املـثـيــر) يف
حك ــاي ــاته ــا  -لـيل ــة بع ــد لـيل ــة  -مـن دون
ق ـطـع الشغ ـ ــال امللـك (شهـ ــري ـ ــار) وجعـله
ينـســى محـنته وفــاجعتـه بخيـانــة زوجته
له ،والن الـروائيـة البـارعـة يف اطـالـة امـر
الليالي وتقـدمي احلكم واملواعظ وجتارب
احلياة  -بـشكل غيـر مباشـر  -ومن خالل
القص واحلكـي ،جلعل ذلك امللك يتعظ
ويــتحـ ــرر مــن (عقـ ــدة االنــتقـ ــام) مــن كل
النـســاء بــسبـب خيــانــة امــرأة واح ــدة هي
زوجـته وقـتلـهن واحــدة بعــد واحــدة لـيلــة
بع ـ ــد لــيل ـ ــة وب ـ ــذلــك فق ـ ــد حتقـق له ـ ــا -
بفـضـل احلكـي الــشف ــاهـي الل ــذي ــذ  -م ــا
ارادت ف ــأنقــذت جـنــسهــا مـن االبــادة بـيــد
ذلك امللك االبله املغفل والظالم...
القـصخــون لم يـكن مــؤرخ ـاً بل هــو نــاقل
للتـاريخ واالســاطيــر ببـسـاطـة وتلقــائيـة،
وهو لـم يكن يهتم بالسياسة بقدر ما كان
يــرغب يف اسـتخالص الـعبــر مـن التــأريخ
ونوائب الـدهر ،وكان محايـداً ينقل حالة
املـتـصــارعـني كـمــا هـي ،لــذا نــراه عـنــدمــا
(يـتـنـ ــزه) مع ه ــارون ال ــرشـي ــد يف عــص ــره
ال ــذهـبـي ،فــس ــرع ــان م ــا يـنــتقل (لــنكـب ــة
الـبـ ــرامـكـ ــة) فــبعـ ــد أن ق ـ ــربهـم الـ ــرشـيـ ــد
وص ـ ـ ــاروا مــن اك ـ ـ ــاب ـ ـ ــر ال ـ ـ ــوزراء واالم ـ ـ ــراء
واملـ ـسـت ــشـ ــاريـن يف دولـتـه (بل صـ ــاروا هـم
الـدولــة) ،فتـنعمـوا بـرغــد العيـش البـاذخ
والـرفـاهيـة واجملـد وابهـة احلكم ،وصـاروا
مــض ــربـ ــا للـمـثـل يف الك ــرم حـت ــى ص ــارت
اعـطيـاتهم وهـدايـاهم للـشعـراء املـداحني
وللــمقـ ــربـني وذوي احلـ ــاجـ ــات تـ ــوازي بل
وتف ــوق احـي ــانـ ـاً اعـطـي ــات ال ــرشـي ــد ،ثـم
ج ــاءتهـم (الـضــرب ــة القــاضـي ــة) علــى يــد
الرشيد بعد ان جتـاوزو حدودهم املسموح
بهـا ،فتنـاثـروا بني قـتيل وسجـني ومشـرد
تـ ــائه ،وصـ ــاروا (اذالء بعـ ــد عـ ــز) ،وهـ ــذه
الـنتيجـة االخيـرة هي مـا كـان القصخـون
يـركــز عليهــا ليجـعل منهـا (دروسـاً وعبـرة
ملـستمعيه) بـأن الدنيـا ال امان فيهـا وأنها
(متقلبة) ماكـرة خداعة غادرة ،لذا وجب

احلـ ــذر مــنهـ ــا وعـ ــدم االطـمـئـنـ ــان إلــيهـ ــا
واحلـذر من (تـصاريـف الزمـان) اما اشـهر
قـراء (العنـتريـة) يف املوصـل فهم :السـيد
سعــيـ ـ ــد ال ـ ـســي ـ ـ ــد مجــيـ ـ ــد ،وك ـ ـ ــان يقـ ـ ــرأ
(العـنـتــريــة وفـتــوح ال ـشــام) يف دار احلــاج
عـزيز االسـومة يف (محلـة الشـيخ فتحي)
وك ــانـت ع ــادة ج ــاري ــة أن ي ـضـيـف وجه ــاء
القــوم واملــوســرون هــؤالء (القـصخــونيــة)
لقــاء مكــافــات وهــدايــا مجــزيــة ،واحلــاج
حامد السيد على وكان يقرأ قرب (جامع
الشـيخ محمــد امللحم) يف (محلـة الـشيخ
فـتحـي) ،ومـن م ـشــاهـي ــر الق ــراء محـمــد
النجم يف ( -مقهـى سوق الصـفير) ومال
يـ ــوسف (ك ــان م ــراقـب بل ــديـ ــة) ويق ــرأ يف
مقهـ ــى (مبحل ــة الـنـبـي ج ــرجـيــس) ومال
ح ــام ــد وكـ ــان مكـ ــانه املفـضـل يف (مقه ــى
صـفو) ببـاب جديـد ،ومن املشـاهير ايـضاً
مال جـرجيـس ومال صـالح وقـراء (مقهـى
عـلي) ببـاب جـديـد اضـافـة لقـراء (مقهـى
الــس ــوي ــدي) مبـحلـ ــة املك ــاوي وكـم ــا ك ــان
هـنـ ــاك (مـ ــدمـن ـ ــون) علـ ــى الـ ـسـيـنـمـ ــا يف
خـمـ ـسـيـنـيـ ــات املـ ــوصل ممـن ال يـكــتفـ ــون
مبــش ــاهـ ــدة الفلـم م ــرة واحـ ــدة بل م ــرات
عـديــدة ،فقـد كــان يف اربعيـنيـات املــوصل
(مــدمنــون) علــى سمــاع (العـنتـريــة) فهم
من (الــسمـيعــة) اجليـديـن املتـنقلـني بني
املق ــاهـي ل ـسـم ــاع اكـث ــر مـن (قــصخ ــون)،
وم ــن اشهـ ـ ــر ه ـ ـ ــؤالء (مجـ ـ ــو الـعلـ ـ ــوان) و
(محـمـ ــد الـبـيـ ــراوي) وكـ ــان الـبـيـ ــراوي -
اض ــاف ــة إلدمـ ــانه العـنـت ــري ــة  -ه ــو نفــسه
قــارئـ ـاً ولكـن يف (اخـتـصــاص) اقــاصـيـص
الــبـ ـ ــدو وذكـ ـ ــر مــنـ ـ ــاق ــبه ــم ومحـ ـ ــاس ــنهــم
وحتلـيهـم ب ــروح الف ــروسـي ــة والــشج ــاع ــة
والكرم..
حـن ــان ـ ـاً أيهـ ــا (القــصخ ــون) املـبـجل وق ــد
ودعـت ورحلـت عـن كل ال ــدنـي ــا ،ولـم يـبق
مـن صـ ــوتـك القـ ــوي الــصـ ــارخ و(ســيفـك
اخلــشبـي) وحكــايــاتك ال ــدافئــة اللــذيــذة
غيــر (نتـف) ظلت عـالقـة يف ذاكـرة اعـداد
قلـيلــة مـن شيــوخ مـتعـبني عــاجــزيـن عن
م ــواصلــة احلـي ــاة بهـم ــومهـم وام ــراضهـم
ومـ ــواجعهـم يـ ــروونهـ ــا  -بح ــزن وحـنـني -
الوالدهم واحفادهم معبرين عن حياتهم
الـتـي عــاشــوهــا وحتـملــوهــا والـتـي تـبــدو
غــريـبــة غـي ــر مفهــومــة يف اسـمــاع هــؤالء
االبناء االحفاد ..وايه يا مقاهي (الثوب)
و(اجلـسر العتيق) و(عبـو قديح) ومقاهي
(املـي ــدان والـقلــيع ــات) و(عـب ــدو خ ــوب) و
(الـثلمـي) و(امليـاســة) و(حمــام املنقـوشـة)
و(بـ ــاب الـبـيــض) و(األحـمـ ــديـ ــة) و(بـ ــاب
لكـش) و(اخلــزرج) و(شيخ ابـو العال) وكل
مقهــى نصـب فيه كـرسي عـالٍ لـقصخـون،
وك ــان أخ ــرهـ ــا مق ــاهـي (ال ــدواس ــة) الـتـي
ك ــانـت آخ ــر ح ــدود امل ــديـن ــة مــن جهــته ــا
اجلــنـ ـ ــوبــيـ ـ ــة وال ـتــي (ن ــبعــت) يف مـ ـطـلع
اخلمــسيـنيــات لتــرفع كـرسـي القـصخـون
وتستبدله (بغرامافون) ثم (راديو) وبعده
(مـسجالت) ال صـوت فيهــا لقصخـون وال
(سعــوط) (نــراجيـل) و(سمــاورات) .مبــان
عـصــريــة ملقــاهي الــدواســة واغــانٍ واخبــار
وأح ــداث ال ــدنـي ــا ال ــواقعـي ــة ي ــوم ــا بـي ــوم
وسـاعـة بعـد سـاعـة ..ايه أيهـا القـصخـون
فـن ــان ــا امـتع جـمه ــوره يف اقــس ــى سـن ــوات
الـوحــشيــة والعـزلـة واحلـروب واجملـاعـات
ووبــاء الطـاعــون والكــوليـرا والفـيضـانـات
امل ــدم ــرة املهـلك ــة ...ايه لـ ــذلك اجلـمه ــور
واول ـئـك الــنـ ـ ــاس الـ ـ ــذيــن ان كـ ـ ــانـ ـ ــوا قـ ـ ــد
افتقـدوا حيـاة عصـريـة متقـدمـة ،فـانهم
لـم يفـتقــدوا ذلك الـصــدق وتلـك البــراءة
وال ــنقـ ـ ــاء يف ال ــتعـ ـ ــامـل مع احلــيـ ـ ــاة ومع
اآلخرين...

