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عــــــبـــــــــــــــــد الــلـــــــــطــــــيــف حــــــبــــــيــــــب يف (قــــــبــل أعـــــــــــــــــوام)
عـبـ ــد الل ـطــيف حـبـيـب واح ــد مـن رج ــال
الـصحافـة العراقيـة الذين أعـطوا الكـثير
م ــن جـه ـ ـ ــده ــم ملـهـ ـن ـ ـ ــة املـ ـت ـ ـ ــاع ــب مـ ـن ـ ـ ــذ
خمسـينيات القـرن املاضي حتـى وفاته يف
نهاية الثمانينيات.
ع ـمـل ع ـب ـ ـ ــد الـل ـ ـط ـيـف ح ـب ـيــب مـح ـ ـ ــرراً
وسك ــرتـي ــراً لـتح ــري ــر ع ــدد مـن الــصحف
العراقيـة منها (البالد) جـريدة الصحفي
ال ـ ــرائ ـ ــد روف ـ ــائ ــيل بـ ـطــي و(االس ـتـقالل)
جــريــدة الــصحفـي الكـبـيــر عـب ــد الغفــور
البدري ويف صحف متعددة أخرى.
أمتاز قلم عـبد اللطيـف حبيب بالـرشاقة
األدبـيــة وب ــالق ــدرة علــى صـيــاغــة اخلـبــر

باسم عبد احلميد حمودي

ووضع خـلفيــة خبـريـة له وبـالقـدرة علـى
ال ــتخـ ـط ـيـ ــط لل ـم ـ ـش ـ ـ ــاريع الـ ـصـحف ـيـ ـ ــة
اجلـديدة واستحـداث أبواب جـديدة تضخ
الـ ــدم إلـ ــى امل ـطـب ـ ــوع وجتعـله أقـ ــرب إلـ ــى
حـاجــات النـاس واهـتمـامــاتهم ،وكـان أبـو
أســامــة ق ــادراً علــى حت ــريك الــصحفـيـني
الـشبـاب وتــوجيهـهم للـبحث عـن األخبـار
اجلـ ــديـ ــدة يف وقـت لـم تـكـن فــيه وكـ ــاالت
أنـب ــاء معـتـم ــدة يف الع ــراق س ــوى رويـت ــرز
والـشرق األوسـط ،وكان عـدم وجود وكـالة
أنـب ــاء ع ــراقـي ــة يـ ــدفع احمل ــرر األخـب ــاري
لالعـتمــاد علــى الــرادي ــو للحـصــول علــى
اخلبــر وعل ــى متتـني العالقــة مع الــوزراء

واملـسؤولـني للحصـول على مـصادر أخـبار
محلية يف وقـت كانت فيه وسـائل تسجيل
اخلبر تعتمد على خط اليد واختصارات
الـ ـ ـ ـصـحـفـ ــي اخلـ ـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ـ ــة لـلـ ـكـل ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــات
واملـ ـ ـصـ ـ ـطـلـح ـ ـ ـ ــات إذ ل ــم ي ـك ــن املـ ـ ـ ـسـجـل
(الـ ـ ــريـكـ ـ ــوردر) قـ ـ ــد وصـل العـ ـ ــراق إال يف
الـسـتيـنيــات وك ــانت جــريــدة الـبالد الـتي
عمل فيها عـبد اللطيف حبـيب سباقة يف
استخـدام هذا اجلـهاز الـذي يبـدو بدائـياً
اليوم يف عصر االنترنت.
كـان عبـد اللطيف حـبيب أستـاذ جيل من
الــصحفـيـني وم ــوجهـ ـاً ممـت ــازاً لهـم وق ــد
كـتــب الق ـصـ ــة واملق ــال ــة األدبـي ــة وه ــو يف

كـتيبه هـذا الذي نقـدمه للقـراء قد اجته
للـكـتـ ــابـ ــة يف الـتـ ــراث ال ــشعـبــي العـ ــراقـي
م ـسـتع ــرضـ ـاً بعــض الع ــادات والـتق ــالـي ــد
والـشخــصيــات الـشعـبيــة وقــد قــام املــركــز
الفــولـكلــوري يف وزارة اإلرش ــاد العــراقـيــة
(تـأسـست بعـد ثـورة  )1958بـطبعه ضـمن
مـ ـشـ ــروع (املكـتـبـ ــة الف ــولـكل ــوري ــة) الـتـي
أش ـ ــرف علــيهـ ــا الـ ـسـ ــادة عـبـ ــد احلـمـيـ ــد
الـعـلـ ـ ـ ــوج ــي ود .أكـ ـ ـ ــرم فـ ـ ـ ــاضـل ول ـ ـطـف ــي
اخلـوري الـذي كـان مـســؤوالً مبـاشــرة عن
املــركــز الف ــولكلــوري الــذي غــابـت جهــوده
فيما بعـد نتيجة لـسوء التخـطيط وعدم
االهتمام بالثقافة الشعبية.

صـدر هـذا الـكتـيب عـام  1962وهـو تــاريخ
م ــتق ـ ــدم يف ال ـ ــدراسـ ـ ــات الف ـ ــولــكل ـ ــوري ـ ــة
العــراقـيــة احلــديـثــة وقــد ح ــوى الكـتـيـب
علـ ــى ف ـصـ ــول عــن (املال) و(الـ ـسـ ــاقـي) و
(األزي ـ ــاء) ولعـب ـ ــة (الـ ـس ـ ــاس) وتق ـ ــالـي ـ ــد
االنـضمــام إلــى جتــربــة (الهالي) ومـعنــى
(اخلـي ــرة) و(الكـب ـس ــة) أو (اجلـب ـس ــة) وال
تـستـطيع صفحـة (ذاكـرة) أن حتيـط بكل
الفـصـول لــذا اختـرنــا الفـصــول األخيـرة
مـن (قبل أعـوام) كـتحيـة وفـاء لـلصـحفي
الــرائــد عبــد اللـطـيف حـبيـب واستــذكــاراً
لتلك التـفاصيل الـشعبيـة اجلميلـة التي
كانت ..منذ أعوام.

املـــكـــــتـــــبــــــــــــة الـفــــــــــــولـــكـلــــــــــــوريــــــــــــة ()5

قــبــــل أعـــــــــــــــــــــــوام
صــــــــور قـلـــمـــيــــــــة ..مـــن تــــــــراثـــنــــــــا الــــــشـعـــبـــي

تأليف  /عبد اللطيف حبيب
يصدرها مركز الفولكلور
العراقي يف وزارة اإلرشاد -
بغداد 1962

الهالي
ليس بـاألمر البعيد أن يجيء حصاد
ه ــذه الـص ــورة مـت ــرعـ ـاً ب ــال ــذك ــري ــات
احليــة يف نفـسـي ،واحليــة يف نفــوس
الكـثيــريـن من هـم يف مثـل عمــري أو
أقل أو أك ـب ـ ــر  -وق ـ ــد ع ـ ــدت ت ـ ــواً مــن
اجل ـب ـ ــال ..ج ـب ـ ــال راون ـ ــدوز ت ـ ــرق ـ ــرق
خـيالها على ميـاه العيون بني بواسق
ال ــصف ـصـ ــاف وب ـ ــواسق اجلـ ــوز ،وقـ ــد
ألألت الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـم ـ ـ ـ ــس عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــذرى
واملـنحــدرات واملـنــابـت واسـتفــاض يف
األفق األزرق أريج الربيع.
ل ـيـ ــس بـ ـ ــاألمـ ـ ــر ال ــبع ـي ـ ـ ــد أن يجــيء
احلـديث يـا صـديقي القـارئ عن يـوم
مـن أيــام الــربـيع هــذه وق ــد تكــشفـت
الـبـيــوت واملـنــازل يف س ــرة بغــداد عـن
نـسـائهـا وفـتيـاتهـا ورجـالهـا وشبـابهـا
فخــرج فــريق إلــى املقــاهـي الق ــريبــة
وراح فـ ــريق إلـ ــى املـنـ ــاحـي الــبعـيـ ــدة،
وتـرى هذه اجلـموع الـزاخرة تـريد أن
تـ ـبـح ــث ع ــن "ض ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة" ..وقـ ـبـل أن
أح ــدثك يــا صــديقـي عن  -ضــالــة -
هـذه اجلمـوع ،تعـال خـذ يـدك بيـدي،
تعال إلـى أواسط أطراف بـاب الشيخ
توافد سكانها إلى ناحية طبال يقرع
طبله ،تكأكأ عليها التقي الورع وغير
الـورع ،ويف ناحـية مـن الطبـال حمـير
وبغـال علـى ظهـرهـا حتف وطـرف يف
ط ــريقهــا إلــى بل ــد لم يـكن يـصل إال
بشق األنفس سلمان باك!!
تعــال يــا صــديقـي القــارئ إلــى جــوار
الـطبـال هــذا نتعـرف إلـى رجـال كـان
يدل مظهـرهم على نبل وشهامة كما
ك ــان ي ــدل ح ــديـثهـم عل ــى
صـ ــدق وصـ ــراحـ ــة ،رجـ ــال
حـ ـ ـض ـ ـ ـ ــروا إل ـ ـ ـ ــى ص ـ ـ ـ ــوت
قـعقعــة الـطـبل مـن بـنـي
سعيــد ،ومن قـنبــر علي،
ومـن قهـ ــوة شك ــر ،ومـن
الفـنـ ــاهـ ــرة ومـن ســبع
أبـكـ ــار ،ومـن اجلـ ــوبـ ــة،
وتـتبـع النـظــرات إلــى
ابـعـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ـ ــدى مـ ــن

احلـمـي ــر والـبغ ــال وم ــا حتـمـل عل ــى
ظهــورهــا إلــى" ..ب ــرشقــات" تـت ــدافع
عل ــى ســطحه ــا ن ـس ــوة وفـتـي ــات ومـن
حتـتهـن أمـتع ــة مـتـب ــايـنـ ــة وأطعـم ــة
مختلفة.
تعــال يــا ص ــديقـي نـبحـث عـن مكــان
آخــر نــوالـي النـظــر ،ونــرهف الـسـمع
لنشهد كيف تـسير كوكبة هذه الناس
إلـى سلمـان بـاك ..إنهم يـتصـايحـون
وثـم ــة أعالم مـن ـشــورة هـنــا وهـنــاك..
"مـن أب ـ ــو ص ـ ــالح لـب ـ ــو داود أجـيـن ـ ــا"
وآخـرون ينشدون! "املايـزوره السلمان
عمره خسارة"..
وهكـذا تـظل الكــوكبــات وعلــى ظهـور
"الـب ــرشق ــات" ..ط ــوال الـط ــريق إل ــى
سل ـمـ ـ ــان بـ ـ ــاك ،أش ـتـ ـ ــدت ح ـمـ ـ ــاسـ ـ ــة
ال ــدف ــوف والـطـب ــول وانـي ــرت شـم ــوع
كـبـيـ ــرة وصغـيـ ــرة وعلـت مـن ج ــدي ــد
هـوسـات" -:املـايـزوره الــسلمــان عمـره
خ ـس ــارة  -وارتفعـت يف اجل ــو األعالم
وانـطلقت املسدسـات وامتدت األيدي
إل ــى ال ـسـي ــوف واخلـن ــاجـ ــر وتع ــالـت
الــزغــاريــد مـن كل مكــان ونفــر فــريق
من الــرجــال والــشبــاب إلــى الـطــواف
حول طـاق كسـرى ،ونفـر فريـق منهم
إلــى زيــارة مــرقــد ح ــذيفــة الـيـمــانـي
علـى ضفـاف نهـر دجلـة املـوار قبل أن
يـنـقل جـثـم ـ ــانه إل ـ ــى ج ـ ــوار م ـ ــرق ـ ــد
سـلمــان الفــارسـي ،عل ــى حني تــأخــذ
الـنساء والفتيـات يف نصب اخليام يف
الفلـوات وإشعـال أقبـاس النـار ،وبعـد
أن يفـ ـ ــرغ الـ ـ ــرجـ ـ ــال وال ـ ـش ـبـ ـ ــاب مــن
احلــومــان حــول طــاق كـســرى ،وزيــارة
مـرقد حـذيفـة اليمـاني ،يعـودون إلى
جامع سلمان الفـارسي ينشرون على
مـرقــده  -ستــارة  -خضــراء حملـوهـا
مـعهـم مــن بغـ ــداد ،وأكـثـ ــرهــم يهــتف
"م ـب ـ ـ ــارك اس ـت ـ ـ ــارتـك ي ـ ـ ــا سـل ـم ـ ـ ــان"
ويتجـاوب مع الهتاف زغاريـد النسوة
والفـتـي ــات داخل اجل ــامع وخ ــارجه..
ومن حــول هــؤالء وأولـئك صـبيــة يف
فرحة العيد.
وإذا كــان املـســاء ونـشــر اللـيل ذوائـبه،
وت ـبــني يف ك ـب ـ ــد ال ـ ـس ـمـ ـ ــاء سلـ ـط ـ ــان
الـل ـي ـ ـ ــالــي عـلــت يف اآلف ـ ـ ــاق أش ـي ـ ـ ــاء
جـديدة ..نقـرات الطـبلة  -الـدنبك -
وغـنــاء ..مـيح ــانه ..مـيح ــانه ،غــابـت
شمسنا احللو ما جانا.
إلـ ـ ـ ــى هـ ـنـ ـ ـ ــا أحـ ـ ـ ــاول أن أقـف قـلـ ـيـالً
ألذكـرك يا صـديقي الـقارئ بـاإلشارة
الـتـي أش ـ ــرت إلــيه ـ ــا يف
صــدر

ـــــــــتـــــــــــــــــــــــــاب
غـــالف الــــــكـ ـ

من رســوم الكتــاب التـوضـيحيـة

هــذا الكالم عـن  -الضـالـة  -تخـتفي
م ــرة أخ ــرى لـتـنـتهـي معـي إل ــى أن -
الضـالـة  -تـختفي وراء هـذه األغنيـة
ت ـ ـ ـ ـ ــرسـل يف اجل ـ ـ ـ ـ ــو إرس ـ ـ ـ ـ ــاالً عـل ـ ـ ـ ـ ــى
سجيتها ..هل فطنت إلى ما أريد أن
أقــول؟! ..غــابـت شـم ـسـن ــا احللــو مــا
جانا..
هل تـبيـنت اآلن ..ملـاذا كـانـت تنـطلق
الــنفـ ــوس إلـ ــى األمـ ــاكــن القـ ــريـبـ ــة،
والــبعـيـ ــدة؟! هل عـ ــرفـت اآلن ..ملـ ــاذا
ك ــان كل ذلـك اجله ــد ،ومل ــاذا ك ــان كل
ذلــك الـ ـتـع ــب والـعـ ـن ـ ـ ـ ــاء؟! ..ول ـكـ ـنـه
يجـيء دون شـك ولـ ــو كـ ــان دون ذلـك
شوك القتاد.
وأرى مــن اخل ـيـ ـ ــر أن ت ـ ـسـ ـ ــأل ـنــي يـ ـ ــا
صـ ـ ــديقــي الق ـ ــارئ
عـ ـ ـ ـ ـ ــن
"الـهال
ـ
ي"
وأنـ ـ ـ ـ ـ ــت
تـ ــرى أن
الـ ـهـ ــالي
لم يـذكـر
يف سـيـ ــاق
احلـ ـ ــد ـي ــث
مـن ق ــريـب
أو بعـي ــد و-
الهالي  -يـا
صـ ـ ــديق ــي...
هــو  -الـطـبل
 يـ ـت ـك ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــاعل ــيه ال ـن ـ ــاس
مـن كل ج ــانب،
إيـذانـاً بـاملــسيـر
إل ـ ـ ــى امل ـن ـ ـ ــاحــي
الـق ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــة أو
الــبعـيـ ــدة ،وأبعـ ــد
ه ـ ـ ـ ــذه املـ ـن ـ ـ ـ ــاح ــي
هي ..سـلمـان بـاك
وال ـضـ ــالـ ــة يف واقع
األمـ ـ ـ ــر  -لـ ـيـلـ ـ ـ ــى -
س ــواء أك ــانـت لـيل ــى
مـن ال ـطـني أو لــيل ــى
مـ ــن اخلـ ـ ـ ـ ـشـ ــب ..وإن
جـاء نشـدان ليلـى عن
طـ ـ ـ ـ ــريـق ي ـ ـبـعـ ـ ـ ـ ــد عـ ــن
الـ ـ ــذهــن الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن
الـ ـ ـ ـش ـك ـ ـ ـ ــوك وال ـ ـ ـ ــري ــب،
ف ــاخل ــروج إلـ ــى سلـم ــان
بـ ـ ــاك ويف أيـ ـ ــام الـ ـ ــرب ــيع
يح ـسـب يف ظ ــاه ــره عل ــى
أنـه تـقـلـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد لـع ـ ـ ـ ـ ـ ــادات
مـوروثـة ..ولـكنه يف بـاطنـة
تنفـيس عن كبت وإن غالط

امل ـكـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــرون ..الـ ـبـح ــث ع ــن لـ ـيـلـ ـ ـ ــى
الليالي.
اخليرة
الم تستمع يـا صديقي القارئ ،وأنت
جتلــس يف بيـتك بـني ذويك يف صـدر
النهار ،أو صـدر الليل ،ألم تـستمع يا
صـ ــديقـي وأنـت زائـ ــر أحـ ــد صحـبـك
عـند الـضحى ،أو عـند اللـيل ،بجرس
نـاعم يقـرأ أو تقــرأ لك الفنجـان عن
ذكريات ماضية ،أو حياة تنتظرك؟!
الـم ت ـسـتــمع ي ــا صـ ــديقـي ح ــديـث..
ق ــارئ أو ق ــارئ ــة الـكف؟! ألــم تخـفف
كل ـم ـ ـ ــات ذلـك احل ـ ـ ــديــث أوج ـ ـ ــاعـك
وآالمك ..وتهدئ روعك ويأسك؟!..
حـينما أذكرك يا صـديقي أمام قارئة
الفـنجــان أو قــارئـه ..حيـنمــا أذكــرك
أمام قارئ الـكف أو قارئته ،أقارن بني
"خ ـيـ ـ ــرة" و"خ ـيـ ـ ــرة" ..ولـكــن مـ ـ ــالــي
ولل ــمقـ ـ ــارنـ ـ ــة ازدح ـمــت يف صـ ـ ــدري،
وأن ـنــي إمن ـ ـ ــا أبـحــث لـك عــن ص ـ ـ ــور
شعبية تسللت لي من ماض بهي.
وهــذه الـصــور الــشعـبـيــة ،أو الـطـبــاع
الشعـبية ،أوشك بعـضها أن يتـداعى،
وبعضها اآلخر ال يزال على صموده.
ولعلك أخذت يا صـديقي تبحث عن
 اخل ـي ـ ــرة  -قــبل أعـ ـ ــوام بع ـ ــد ه ـ ــذاالكالم! وهــذا هــو حــديـثي أفـتح لك
ابوابه..
إني محـدثك عـن خيـرة القــرآن قبل
كـل ش ــيء ..واقـ ـ ـ ـس ــم لــك أن ــي رأي ــت
ه ـ ــؤالء ال ـ ــذيــن يج ـ ــرون عل ـ ــى ه ـ ــذه
اخلـي ـ ــرة ،يخـ ــاف ـ ــونه ـ ــا ويهـ ــاب ـ ــونهـ ــا
ويتــأملـون مــا يفـتح اهلل به عـليـهم..
وهــم إذا ع ـث ـ ـ ــروا عـل ـ ـ ــى س ـ ـ ــؤالـهــم -
اخليرة  -جاوزت فرحتهم املدى ،وإذا
لم يـبلغــوا ســؤالـهم مـنهــا قــالــوا ..ال
يـ ـس ـ ــوغ ألم ـ ــرئ أن ي ـ ــرفـع رأسه إل ـ ــى
خيرة القرآن.
وطـ ـ ــريق ـ ــة خ ـيـ ـ ــرة الق ـ ــرآن ..هــي أن
يضمر السائل كالماً يف قلبه ،ويفتح
صفحــة مـن القــرآن ،ويـتلــو الـسـطــر
السابع من أول الصفحة.
وخ ـيـ ـ ــرة الـك ـتـ ـ ــاب ..خ ـيـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى،
يـت ـ ــواله ـ ــا ه ـ ــؤالء ال ـ ــرج ـ ــال ال ـ ــذيـن
أنـ ــدسـ ــوا يف ال ـطـ ــرقـ ــات ،جـ ــالـ ـسـني
وقـ ــاعـ ــديـن ،أو سـ ــائـ ــريـن ومـ ــاريـن..،
ي ــضع صـ ــاحـب الـ ـسـ ــؤال ي ـ ــده علـ ــى
غـالف الكـتــاب ،ويــده األخــرى تــدس
الـدرهم أو أكثـر أو أقل منه إلـى قارئ
الـكـت ـ ــاب ،ويفــتح هـ ــذا صـفحـ ــة مـن
كتـابه كما يحلو له ويقرأ دون ترتيب
أو تعيـني ،والسـائل يتـسمع مـا يتلـى
عليه ان خيراً فخيراً وإن شراً فشراً.

والكتاب هذا ،واحـد من كتب وضعها
رجل ال يـزيد عـن قارئ الكـتاب علـماً
ومعـرفـة بـالـدين والـدنيـا ،وقـد يكـون
أقل مـنه ش ــأنـ ـاً يف ه ــذه امل ـض ــامـي ــر،
ولكـنه ال يأنف أن يـطلب اخليـرة من
آخ ــر أدن ــى مــنه ..وأنـه لعـ ــزاء ال أقل
وال أك ـثـ ـ ــر لل ـمـ ـطـ ـ ــامح اإلن ـ ـس ـ ــان ـي ـ ــة
واملطامح اآلدمية.
وثـم ــة خـي ــرة ..خـي ــرة ال ـســبح ــة -أو
املسبحـة  ،-ويضمر الـسائل كالماً يف
قلـبه ،ويــأخــذ أمــا الـســائل نفـسه ،أو
من يــرعــى ســؤاله ،يف تفــريـق حبــات
الـسبحـة  -أو املسـبحة  -وهـو يحرك
شفتـيه ..اهلل ..محمــد ...علي ...أبـو
جهـل ..وإذا سقطـت الكلمـة األخيـرة
علـى أبي جهل مـن بني احلبـات التي
مـ ـسـكهـ ــا الـ ـسـ ــائل بـني يـ ــديه كـ ــانـت
ط ــامـتـه ..وإذا سق ـطـت كلـمـتـه عل ــى
اهلل ،كــان حـسـبه وكفــى بــاهلل شـهيــداً
وحامياً وراعياً.
وخـي ــرة ..أخـي ــرة ..خـي ــرة ال ـطـ ــريق،
وهـي أثي ــرة عنــد املــرأة بــوجه خــاص
إنـها تـدنيهـا من شـهرة تـطمح إليـها،
أو تقربها من رجاء حتب حتقيقه.
وعنـدمـا أقـول املــرأة ،أعنـي العمـوم..
امل ـ ــرأة ال ـ ــول ـ ــود ..واملـ ـ ــرأة الع ـ ــانـ ــس..
والعذراء ..تـسأل املـرأة ،تربهـا املرأة..
تـسـأل امـرأة ..امـرأة ..قـولـي أراضيـة
أنـت عــن زواجك ،وت ــشع ــر ال ـسـ ــائل ــة
واجملـيبــة ،بل وتـشعـر املـصغيـات إلـى
هــذا الـس ــؤال من أخ ــوات أو بنــات أن
مـن أرضــى األمــانـي إلــى الـنفــس إال
حتـب ــس لـ ـس ـ ــانهـ ــا عـن ال ـصـ ــراحـ ــة،
وتـبـتـ ـسـم املـ ــرأة ابـتـ ـسـ ــامـ ــة تـنـم عـن
رضـ ـ ـ ــى ،ويـهـ ـ ـ ــز األخـ ـ ـ ــرى ش ــيء ع ــن
مــاضـيهــا ،وت ــدمع عـيــون األخــريــات
ويحــزبن علـى اخلـروج إلــى الطـريق
للـخيــرة ،وال تعــرف الــواح ــدة منـهن
أي قلب حتـمله الثـانيـة بني جـنبيهـا
وأي هاجس مير بخلدها.
واخلروج إلـى الطـريق ..يجـري عادة
 ل ــيل ـ ــة اجل ــمع ـ ــة  -ق ـبـل أداء صالةالعـشــاء وجتلــس النـسـوة حتـت كنف
حيطان اجلـوامع ،يتسقطن أحاديث
ومـض ــات تـنـم عل ــى شـيء كـثـي ــر مـن
اخلـ ـ ــوف واأللــم ،وتـ ــظل نـ ـظ ـ ـ ــراتهــن
تـسـتجــدي ال ــرحمــة والــشفق ــة وهن
قـابعـات متـدثـرات بـالعبــاءات السـود
مـن الصوف أو األطلس أو اجليناوي
واملانيره ويتخافت صوتهن..
وقد تنتهي اخليرة إلـى نهاية ممضة
حتــى لقــد تـض ــرب النـس ــاء األمثــال
بـسـوء طــالع املـرأة الـفالنيـة أو املـرأة
الـفالنـي ــة ،ويــتح ــامـني ذك ــرهـ ــا ..كل

ذلك ،ألن شخصاً مـر يف طريقه وهو
يحـ ــاور صـ ــديقـه بقـ ــوله" :لـ ــو أعلـك
العشرة شمع تبدل الزين بشني" ..أو
يق ــول" :راحـت ارج ــال اجـنـت ازامـط
ب ـيـه ـ ـ ــا" أو يـق ـ ـ ــول" ..ه ـ ـ ــاي بـع ـي ـ ـ ــدة
مـت ـصـي ـ ــر" ..وكل هـ ــذه األقـ ــوال قـ ــد
جتـري علـى لـسـان املــارة دون قصـد..
وقد جتـري بقصـد ..قصـد التـحرش
بالنسوة صاحبات اخليرة.
وقــد تـنـتهـي  -اخلـيــرة  -إل ــى نهــايــة
متـرعـة بـالـرضـى واالطـمئنـان ،حتـى
لقـد تضـرب الـنسـاء األمثـال بحـسن
طـ ـ ـ ــالـع املـ ـ ـ ــرأة الـفـالنـ ـيـ ـ ـ ــة أو املـ ـ ـ ــرأة
الـعالن ـيـ ـ ــة ،ويـ ـ ــذكـ ـ ــر أس ــمه ـ ـ ــا يف كل
وسـط ..وكـل مجلــس ..كـل ذلك ،ألن
شخـص ـاً مــر يف ط ــريقه وه ــو يحــاور
ص ـ ــديقـه بق ـ ــوله "راح ي ـصـي ـ ــر علـ ــى
كيـفك" أو يقــول "مكـضيــة" أو يقـول
"بعـد العـسـر ،يـسـر ..وبعـد كـل ضيق
فرج".
تنتـهي  -اخليـرة  -علـى هـذا املنـوال،
وتعــود املــرأة إل ــى بيـته ــا ،وهي تــذكــر
إلـى صــويحبــاتهـا" ..الـنيـة صــافيـة"
"أخـ ــذ فـ ــالهـ ــا مـن روس رجـ ــالهـ ــا" أو
تق ــول" ..صلــوات ..ريــاجـيل فــايـتـني
بــدربهم أعــرفهم يعـرفــوني ،حجـوهـا
بخيطها وأبرتها".
الكبسة
الـكـبـ ـس ـ ــة  -لغـ ــة ..الـهجـم ـ ــة فجـ ــأة،
وتنطقهـا العامة :اجلبـسة  -والعامة
يا صـديقي القـارئ ال تقف عنـد حد
استـبدال حـرف بحـرف ،فهي تتـوسع
يف الـ ـت ـ ـص ـ ـ ــريـف وتـق ـ ـ ــول..اجنـ ـب ـ ــس
ويـنجبـس ومجبـوس يف التـذكيـر ،و-
اجنبست ومجبوسة  -يف التأنيث.
واحلديث عن الكبسة أو  -اجلبسة -
حديث التقطت أخباره من عجوز يف
الــسبـعني أو تــزيــد ع ــرضت لـي علــى
الطـريق وقـد أخـذت يـداهـا جتمعـان
نف ــاي ــات ال ــورق مـن أبـيــض وأصف ــر
وخـط ــر لي أن أســأله ــا عن حــاجـتهــا
إل ــى ه ــذه الـنف ــاي ــات وفـتحـت فـمه ــا
وأخذت تقص.
كـن ــا ونحـن صغ ــار ن ــرقـب م ــا تعــمله
أمهـاتنا وجداتنـا ،وكان أقصى همهن
أن تطمئن املرأة التي يخـسرها املوت
أوالدها إلى مصائر أوالدها اآلخرين
وأن ال ميـوتـوا مـيتـة أخــوانهم  -كـان
املـ ـ ـ ــوت يـخ ـ ـطـف األطـفـ ـ ـ ــال قـ ـبـل أن
تنفتح شفاههم للضحك.
ك ـ ــان املـ ـ ــوت يحـ ـضـ ـ ــر ،واألم تل ـم ـ ــسه
ب ـيـ ـ ــدهـ ـ ــا وتـ ـ ــرعـ ــش رع ـ ـشـ ـ ــة بـ ـ ــاردة،
وولـيـ ــده ـ ــا ..يخ ــضل جـبـيـنـه بعـ ــرق

شـ ــديـ ــد وتـن ـظـ ــر ذات الـيـمـني ،وذات
اليـسار ،كـأنهـا تبـحث عن معـاذ مينع
امل ـ ـ ـ ــوت ،ويف تـلــك األثـ ـن ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـصـ ـيـح
صـيحــات مــألــوفــة ،أو تلــطم خــديهــا
وتردف - :مجبوس.-..
وتلــوح  -اجلبـســة  -لألم وهي حتـدق
يف وجنـة وليـدهـا وقـد غـشيت  -زرقـة
 مـن فرع إلـى قدم ،أو غـمرته مـوجةع ــاتي ــة من الــسكــون املـطـبق ..وشـبح
املـ ــوت ..يخـ ــرس لـ ـسـ ــان األم ،ويخـلع
علـيهــا الــذهــول ،وتفــزع إلــى أدويــة -
اجلـب ـسـ ــة  -مخ ــاف ــة أن يـ ــأكل امل ــوت
احل ـ ــاص ـ ــد ول ـي ـ ــدهـ ـ ــا ،فال متـ ـ ــر به ـ ــا
س ـ ــاع ـ ــات ،حـت ـ ــى ت ـ ــراه ـ ــا يف س ـ ــوق -
الـيـمــنجـيـ ــة  -تـن ـظـ ــر إلـ ــى نفـ ــايـ ــات
اجللـ ــود مــن أصفـ ــر واسـ ــود وأحـمـ ــر،
وتختــار منهـا مـا تـشـاء ،دون حـسـاب،
ثــم ال تلـبـث أن تـنـقلــب راجعـ ــة إلـ ــى
الـبيـت لتـضع نفــايــات اجللــود داخل
خـرقـة وتــدسهــا حتت وسـادة الــوليـد
وكـأنهـا جـاءت له بـأكـسيــر احليـاة ،أو
كــأنهــا لفــظت املــوت يف هــذه اجللــود
الصفراء والسوداء واحلمراء..
ومــن األمهـ ــات مـن تـ ــوج ــس شـ ــراً يف
نفـايـات اجللـود هــذه ،وتنحـدر إلـى -
صـب ــابـيغ اآلل  -وق ــد جتهــم وجهه ــا
حتـى لـيخيل إلـى من يـراهـا أن شبح
املوت مـطل عليها ،وتـأخذ بني يـديها
قـ ــطعـ ـ ــة مــن ق ـمـ ـ ــاش ،وأمـ ـ ــام دكـ ـ ــان
الـصـبـ ــاغ تغـمــس أح ــد أصـ ــابعه ــا يف
بـ ــرامــيل ال ـصــبغ وتـبـ ــدأ يف تــنقـيــط
القمـاش مبـا يـتيـسـر لهـا مـن أصبـاغ
مل ــون ــة ،ولـم تـنــس يف أثـن ــاء ذلك أن
تـ ـشـكـ ــر ال ـصـبـ ــاغ بـ ــالـ ــدعـ ــاء ألوالده،
وتـشعـر بـقليـل من العـزاء وهـو يـلقي
علـيهــا بــالــدعــاء لــولـيــدهــا ك ــذلك،
وتعـود إلــى طفلهــا  -اجملبـوس  -تـرد
عنه غـزوة  -اجلبـسة  -بـإلقاء قـطعة
القـم ــاش املـصـب ــوغ ــة بـنق ــاط حـم ــر
وسـ ــود وصفـ ــر علـ ــى جـ ـسـ ــد طفـلهـ ــا
املسجى على الفراش.
ومـ ــن األمـهـ ـ ـ ـ ـ ــات مـ ــن تـ ـ ـ ـ ـ ــرى دفـع -
اجلبـسة  -يحـمل الطفل  -اجملـبوس
 إلـى طوب أبـو خزامـة وإدخال رأسالطفل يف فوهة الطوب..
نعـم ..يا صـديقي القـارئ ،كانـت ترى
األمهـات أن إدخـال رأس الـطفل يف -
فـ ــوهـ ــة طـ ــوب أبـ ــو خـ ــزام ـ ــة  -كفــيل
بحمايته من مخابث  -اجلبسة .-
ومن األمهـات مـن تتجـدد يف نفـسهـا
اخملاوف ،وتـرتقي بأبنهـا أعلى إحدى
املــآذن يف غيـر خـوف أو ذعـر وال جتـد
يف شـيء آخــر يـتــولــى حـمــايــة ابـنهــا
ومي ــنع ع ــنه  -اجل ـب ـ ـسـ ـ ــة  -إال هـ ـ ــذا
السبيل.
ومــن األمـه ـ ـ ــات مــن تـخ ـ ـ ــالـف ه ـ ـ ــذه
األدويــة وتـكتـفي بــإمــرار الـطفـل من
حتت قـدر كبير منصـوب على حجارة
تلـتقـطه مـن يــدهــا إحــدى الـن ـســوة،
ويشترط يف القدر أن يكون موروثاً!.
وقـد يـؤخـذ الـطفل إلــى جسـر ويعبـر
به  -ســبع جـ ـسـ ــاري ـ ــات  -وال أقل وال
أكثر!.
وشيء كــان يـنبـغي عـلي أن أقـصه يــا
ص ــديقـي القــارئ قـبل أن نـلحق إلــى
نهـاية الكالم أو نكـاد ..أن -اجلبسة -
تـكـ ــون يف حـ ــالـتـني ،أوالهـمـ ــا عقـيـب
الــوالدة ،ثــانيـهمــا أبــان  -احلـصبــة -
واألم ترى يف هذه  -األفاعيل  -أدوية
متنـع عن وليـدهـا أسـوأ  -اجلـبسـة ،-
وهنـاك من يـرشـد األم إلـى أن تغـسل
ول ـي ـ ــده ـ ــا يف ال ـي ـ ــوم ال ـث ـ ــالــث مــن -
اجلبـســة  -مبــاء الــشنــان  -ممــزوج ـاً
بـجـل ـ ـ ــود ال ـي ـم ـن ـي ـ ـ ــات  -ال ـ ـصـف ـ ـ ــراء
والـسـوداء واحلمــراء امللتفـة بخـرقـة،
أو بقـ ــطعـ ـ ــة الق ـمـ ـ ــاش املـ ـص ـبـ ـ ــوغـ ـ ــة
بالنقاط امللونة.
وكثيـراً ..وكثيـراً جداً ،مـا تضـيع هذه
التــوسالت ســدى - ،وإذا جــاء أجلـهم
ال يـ ـ ـ ـ ـس ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ـ ـ ــرون سـ ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ـ ــة وال
يستقدمون..
وال أدري ،إذا كـنـت  -وأنــا ولـيــد  -قــد
م ــررت مبـثل ه ــذه األدوار أم لـم أم ــر،
وأكبــر الـظـن أني مــررت ..إن لم يـكن
يف أكثـرها فـاقلـها ،ويـستطـيع أبني -
أسـامـة  -بعـد سنـوات أن يـضحك مـا
ش ــاء له الـضـحك وه ــو يق ــرأ أن اب ــاه
طـ ـ ــوف بخـ ـ ــرافـ ـ ــات ..ثــم يـ ـ ــدعـ ـ ــو له
بـ ــالـ ــرحـمـ ــة ،وال يـنـ ـسـ ــى أن يـ ــدعـ ــو
ألجـداده املساكـني أيضاً مبثـل ما دعا
ألبيه.

