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من احملرر

للكلامت تواريخ وأسباب

سـتــــوديــــو (ثقــــافــــة شعـبـيــــة)

مجموعة من رسوم الفنان (غازي) الكاريكتيرية التي نشرها يف اجلزء الثاني من كتابه (البستان واألغاني العراقية) عام . 1962
باسم عبد احلميدحمودي

يف طبعة (
جبار عبداهلل اجلويبراوي

صـدرت الـطبعـة االولــى عن دار املـدى لـلثقـافـة
والــن ــش ـ ــر ع ـ ــام  1998ف ـيــم ـ ــا ص ـ ــدرت ال ـطــبع ـ ــة
اخلــاصــة يف كــان ــون الث ــاني عــام  2006ت ــرجمــة
الــدكتــور حـسـن اجلنــابي الــذي أبتــدأ كـلمـته بـ
(ملــاذا لم نـكتـب نحن عـن حيــاتنــا بهـذا الـدفء
واالستقصـاء؟ أي يكون الغـريب اكثـر منا تـاثرا
وتـاثيــرا؟ هل تنـاول كت ـّ ــابنـا وادبـاؤنــا مثل هـذة
املوضـوعات والشرائح البشـرية يف وطننا؟ بهذة
االســئلـ ــة الـتـي (تـ ــدمـي الـقلـب) تـبـ ــدا رسـ ــالـ ــة
الفــن ـ ــان الع ـ ــراقــي الــص ـ ــديـق محــم ـ ــد سعــي ـ ــد
الصكـار ،الذي اطلع علـى بعض فصـول الكتاب
املتـرجمـة وهـي االسئلـة نفـسهـا الـتي واجهـتني
عــن ـ ــدأول ق ـ ــراءة لــي .وه ـ ــاأن ـ ــا أع ـ ــزي ال ــنفـ ــس
بـتق ــدميي ت ــرجمــة لـه لعلهــا تغــطي جــزءا ولــو
يف الفـراغ الهـائل الـذي
بـسـيطـا
نشهده يف هذا النوع الرائع من الكتب.
ال اود الـكـتـ ــابـ ــة يف هـ ــذه الـكلـمـ ــة عـن املــنجـ ــز

ل لــك ل ـم ـ ـ ــات ال عـ ـ ــا م ـيـ ـ ــة ت ـ ـ ــواريخ
وأس بـاب مـثل مـا لل نـاس ولل مـدن
ول ل ـ ــش ع ـ ــوب ويف لـه ج ـ ــات ا مل ـ ــدن
الكث يـر من ا لـطرا ئـف واأللفاظ
ال نـا جتــة عن مـواقف أو حـاالت،
و ل ـ ـبـعـ ـ ــض األ ل ــف ـ ـ ـ ـ ــاظ أ سـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ــاب
ت ـ ـ ــار يـخ ـي ـ ـ ــة لـغ ـ ـ ــو يـ ـ ـ ـا ً ،فـكـل ـم ـ ـ ــة (ا ك ـ ـ ــو)
ا لـب غ ــداد ي ــة – مب عـن ــى ي ــو ج ــد – ي ق ــول
عــن هـ ــا ا لـعال م ـ ــة طه بـ ــا ق ـ ــر إن ه ـ ــا ك لـمـ ــة
أ كـ ــد يـ ــة بــن ف ــس امل عـنـ ــى ،و يـ ــرى ا لـ ـشــيخ
جالل ا حلــن فــي أن ه ـ ــا ل ف ـظـ ــة صـ ــا بـئـيـ ــة
عـراقية قـدمية في مـا يرى ع بـد اللطيف
ثـنـيـ ــان أن ك لـم ــة (ا كـ ــو) ت عـنـي م ــو ج ــود
و هـي ك لـمــة م حــر فــة عـن ك لـمــة (إي خــو)
ا لـك لـ ــدا نـيـ ــة و هـك ـ ــذا ت خــت لـف حت لــيالت
ال فـيلو لـوج يـني الش عـبيني ال عـراقيني يف
أصول كلمة واحدة.
و كـ ــا نـ ــوا ي قـ ــو لـ ــون يف ب غـ ــداد قـ ــد مي ـ ـا ً يف
األوزان ( ج ــارك) ب ــا جلـيـم ال ف ــار سـي ــة و
(ا جل ــارك) ت عـنـي ربع س ــا ع ــة يف ا ل ــز مـن
وا لـربع يف ا لـوزن في قـال ( جـارك سـا عـة)
أي ربع ساعة و(اجلارك) هو الربع
يف املن (بفتح امليم).
و مــن ا لــك ل ـم ـ ـ ــات ال عـ ـ ــا م ـي ـ ـ ــة ك ل ـمـ ـ ــة
(تص لـخ) بفتح ال تـاء مبع نـى أن هذا
ا ل ـ ـ ـش ــيء أو هـ ـ ـ ــذا ا لـ ـت ـ ـصـ ـ ـ ــرف غـ ـيـ ـ ـ ــر
م ـن ـ ــا ســب ،و هــي م ح ـ ــر ف ـ ــة عــن ك ل ـم ـ ــة
طـاسالق ال تـرك يـة مبع نـى األ قـرع و قـد
نقلت متغايرة إلى العامية العراقية.
إن كـل هـ ـ ـ ــذه األ مـ ـثـلـ ـ ـ ــة ا لـ ـت ــي تـ ـت ـ ـصـل
بــاألل فــاظ ت قـود ال إ لــى ث قـا فــة ل غـو يـة
ف حـسـب ،بل إ لــى ث قــا فــة ش عـب يــة عــا مــة
تتصل بـجوانب مـعرف يـة مت عـددة وتقود
إ لـ ـ ــى ا ل ــن قـ ـ ــاش وا ل ــب حــث يف أ ص ـ ـ ــول كل
م ــف ـ ـ ـ ــردة ،وا ملـقـ ـ ــت ـ ـ ـ ــرح ـال ـ ـ ـ ــذي ن ــق ـ ـ ـ ــد مـه
لـ ـل ــب ـ ـ ـ ــا حـ ـث ــني ـه ـ ـ ـ ــو ا سـ ـت ـ ــم ـ ـ ـ ــرار ا لـعـ ـمـل
ا لـتأ صـيلي يف ت طـورات املفردة ا لـشع بـية
ال يف ب غـداد و حـد هـا بل يف مـدن ال عـراق
و قـراه كافة ،مبع نـى أن يجري االشتغال
ا ملـنـظـم ع ل ــى م ع ــا جـم ل فـظـي ــة ل لـم ــدن
و ق ـ ـ ــرا ه ـ ـ ــا ت ـبـحــث يف أ ص ـ ـ ــول ا لـلـف ـ ـظ ـ ـ ــة
وتاريخيتها وتطورها.

) اخلاصة ..العودة إىل االهوار

احلـضــاري العــراقي واالضـافـات املـشـرقـة الـتي
ق ـ ــدمه ـ ــا العـ ــراقـيـ ــون عـبـ ــر الـتـ ــاريـخ للـتـ ــراث
االنـســانـي الهــائل ،والـتي م ــازال الكـثيــر مـنهــا
مغطى حتـت الطمي والرمـال واحلطام ،والعن
مـن ــطقـ ــة االه ـ ــوار العـ ــراقـيـ ــة الـتـي (حتـ ــرص)
احلـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة الـع ـ ـ ــراقــي ـ ـ ــة مــن ـ ـ ــذ س ـنــني عـل ـ ـ ــى
تـدميـرهـاالسـتكمـال جـولـة الـسقـوط املـريع يف
ال ــوحـ ـشـيـ ــة والقــضـ ــاء عل ــى ق ــدسـي ــة احلـي ــاة
والتاريخ.
وأخـتتـم املتــرجم كلـمته بـالـشكـر الـى الــدكتـور
غـامن حمـدون واالستـاذ البـاحث هـادي العلـوي
والفـنان محمـد سعيد الـصكار وزوجته الـسيدة
سعــاد الـتي مــا انفـكت تـغمــره بعــاطفــة دافـئه
استـوعبت قلقـه وهمومه وانـشغاالته مع اتـساع
دائرة املنفى.
ان مــا قــدمـه املتــرجـم االستــاذ ال ــدكتــور حــسن
اجلـن ــابــي يع ــد عــمال جـمـيـال ورائع ــا وخ ــدم ــة
متــواضعــة البنـاء االهـوار املـظلــومني يـسـتحق
عليه كل الشكر والثناء
االان انــشغــاله بـتـمـثـيل وزارة املــوارد املــائـيــة يف
النـدوات الـتخصـصيـة عن انعـاش االهـوار حـال
دون م ــراجع ــة مــسـ ــودة الكـتـ ــاب واالطالع عل ــى
املالحـظـات الـتي نـشـرتـنهـا يف جـريـدة (املـدى)
الغـراء يف عـددهــا  529يف  9تشــرين الثـاني عـام
2005م ،وملا كانت رغبـتنا يف مواصلة املتعة لدى
القارئ الكرمي مبطالعة الكتاب املترجم.

ن ــدون فـيـم ــا يلـي الـكلـم ــات الـتـي اش ــرن ــا ال ــى
تـصحـيحهــا لـعلهــا جتــد ط ــريقهــا يف الـطـبعــة
الثـالثـة أن شـاء اهلل ألن الـطبعـة الثـانيـة وزعت
مجانا ونفرت..
نه ــيف = نـ ـص ـيـف ،صغــيـ ـ ــر = زغــيـ ـ ــر ،عـ ـ ــدان =
عيدان،ال عكار= العكر (أينما وجدت)
فالكاتب = فالكتاب،
واملصور نك ويلـر،للدكتور فـؤاد سفر = للمصور
نك ويلر والدكتور فؤاد سفر ص10
حفـافـة األهـوار= حـافـة األهـوار ص ،23املـشـايـة
=املاشية،ص 26خطاً = خطأ ص30
ال سويد = السواعد(أينما وجدت)
هـكـ ـ ــذا كـ ـ ــان امل ـ ــشهـ ـ ــد ويـ ـصــيـ ـ ــدون األســمـ ـ ــاك
واحليـوانـات دون يقـلقهم الـذهـبي = هكـذا كـان
امل ــشه ــد ال ــذهـبـي ص ،33ك ــوت املع ــام ــر = ك ــوت
املعـم ــر (أيـنـم ــا وج ــدت) ،ك ــوت العـم ــارة = ك ــوت
األمـ ــارة (واألمـ ــارة هـم شـيـ ــوخ قـبــيلـ ــة ربــيعـ ــة)
ص ،42محـكـمــته =حـكـمـتـه،مبحـكـمـ ــة هـ ــارون
=بحـكــمـ ـ ــة هـ ـ ــارون ص ،43ال جـ ـ ــواد= األجـ ـ ــود
(أينما وجدت) ،فونتيل = فنطيل ص44.
ف ـ ـ ــامل ـ ــس ـ ـ ــاوة = ف ـ ـ ــالـ ـ ـســم ـ ـ ــاو ة ص،50ال ـ ـ ــزمي ـ ـ ــة
=الــزعـيـمــة،بـنـي حجــام= بـنـي حجـيـم (جــام يف
النـاصـريــة ،وحجـيم يف الــسمـاوة)ص ،53مــاني
بـن مغيمـس=مانع بـن مغامـس ص ،54ال باوي
=الباويه ص ،59الشيخ فـالح بن صيهود املنشد
وعبد الكـرمي بن زبون مـن بيت فيصـل من البو

محـمــد وغـضـبــان الـبـنـيه مـن بـنـي الم (يــوضع
ه ــذا الـكالم يف ال ـسـط ــر الـت ــاسع والع ــاش ــر مـن
ص 59ويحذف الزائد) ،قبيلة السعدون =اسرة
السعـدون ص1861= 1866 ،59م ،ص ،60العزر =
الع ـ ــزي ـ ــر ص ،60خــي ـ ــون ال ع ـبــي ـ ــد = خــي ـ ــون
العبـيد ،لـني = لبنـي ص ،61الشهلـة =الكحالء
(أيـنـمـ ــا وجـ ــدت) ،غــضـ ــاب ـ ـاً =غـ ــاضـب ـ ـاً ص،65
الـبـ ــوسعـيـ ــد = بـنــي سعـيـ ــد (أيـنـمـ ــا وجـ ــدت)
البطينة= البطنجة (أينما وجدت) ،املعدينة
= املعـدنيـة ص ،70ومن شـابه =ومن شـابههم
ص ،72ال خـل ـيـف ـ ـ ــة = اخلـل ـيـف ـ ـ ــة (أي ـنــم ـ ـ ــا
وجدت) ،شويخ =شـيوخ ص ،79قناة الوادي
= قـن ــاة ال ــوادي ــة (أيـنـم ــا وجـ ــدت)،خفف =
خـف ـ ـيـف صFAFFFF = = ،85زائـ ـ ـ ـ ــدة
المحل لهــا  /ص / 78آل مغيفـط =البـو
مغيـرفـات (أيـنمـا وجــدت) ،الفــريكـات =
الفـريجـات (أيـنمـا وجـدت) ،العـواديـة =
العــويــديــة (أيـنـمــا وجــدت)  ،أي املـبلغ
الـذي = الزمـن الذي ص  ،100الـزكري
= الـزجـري ص ،106الــروفيـة = أرفـيعه
(أي ـنــمـ ـ ــا وج ـ ـ ــدت) ،صغــيـ ـ ــر = زغــيـ ـ ــر
ص ،128الـنقــارة = الـنك ــاره حمـص =
الـهـ ــمـ ــي ـ ــص ص ،133والـ ـ ـ ــش ـ ــطـ ـ ـ ـ ــرة
واجلــب ـ ـ ــاي ـ ــش = واجلــب ـ ـ ــاي ـ ــش (ألن
الشطرة تقع على الغراف)

العـني يف األمـثــــال الــــشعـبـيــــة
خـلــيـل بـــــــرهـــــــان

 -7باصـوصة شلف( .نظره ضعيف).
يضرب ملن ال يرى األشياء جيداً.
 -8ال ــبع ـيـ ـ ــد ع ــن الع ــني بع ـيـ ـ ــد عــن
الكلـب( .البعيـد عن الـعني بعيـد عن
الـقلـب) .ي ـض ـ ــرب ملـن ال ي ـ ــذك ـ ــر مـن
يبعد عنه.
 -9حـط أص ــابـيـعه بعـي ــونه .يـض ــرب
للمجابهة.
 -10خلـي اهلل بـني أعـيـ ــونـك (اجـعل

الـعني حــاســة الــرؤيــة لــدى اإلنـســان،
ومـن فــضل اهلل عل ــى خلقـه ،إن جعل
لـلع ـي ـنــني ج ـمـ ـ ــاالً مـك ــمالً جل ـمـ ـ ــال
الـوجه ،خصـوصـاً يف وسعهمـا ،وشـدة
ســواد الـســواد فيـهمــا ،وشــدة بيــاض
الـبـي ــاض فـيهـم ــا ،فك ــانـت العـيـن ــان
م ــادة لـتغ ــزل ال ــشع ــراء ،واألحـب ــة،
ومن ذلك كـان للعيـون دور يف بنـاء
املــثل ال ـ ــشع ـبــي ،ن ـ ــدرج أدن ـ ــاه م ـ ــا
استطعنا جمعه منها:
 -1اجـه يكـحلهــا عـم ــاهه( .وضع
يف ع ـي ــنه ـ ــا الــكحـل فع ـم ـ ــاه ـ ــا).
ي ـض ــرب ملـن ي ــري ــد أن ي ـصـلح شـيـئـ ـاً
فيفسده.
 -2إذا أك ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــت ويـ ــه االع ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ــه اكـ ــل
ب ـ ـ ــان ـ ـص ـ ـ ــاف( .اذا أكـل ــت مـع اعـ ـم ـ ـ ــى
انصفه) .يضرب النصاف اآلخرين.
 -3إذا طك اخل ـشـم تـته ــامـل العـني.
(إذا ضــرب االنف تهــامـلت الــدمــوع).
يضرب لقوة القرابة والعالقة.
 -4اط ــاعـني .واحـي ــانـ ـاً (انـط ــاعـني).
(أعـط ــاه مج ــاال) .يـض ــرب يف جت ــاوز
أحدهم بدعم اآلخر له.
 -5ألف عني جلـل عني تكــرم .يضـرب
الح ـت ـ ـ ــرام شخ ــص بـ ـ ـس ـب ــب عالق ــته
بآخر.
 -6أيـده باملاعون وأصـابيعه بالعيون.
يضرب للصالفة.

اهلل بــني ع ـي ـن ـيـك) .ي ـ ـض ـ ـ ــرب ع ـن ـ ـ ــد
التجني على اآلخرين.
 -11الـ ـ ـ ــدجـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــة امتـ ـ ـ ــوت وعـ ـيـ ـنـه
عـاملـزبلـة( .متـوت الـدجـاجـة وعـينهـا
علــى النفـايــات) .يضــرب للطـامع يف
الدنيا.
 -12ذيب ،اذا نام يـفتح عني ويغمض
عني .يضرب للحريص النبه.
 -13ص ـ ــابــته عـني( .إص ـ ــابــته عـني).
يضرب ملن تصيبه مصيبة.
 -14صارت عينه بكَـوكَة راسه (صارت
عيـنه مـنتـصف رأسه) .يـض ــرب ملن
يـصـبح عـصـبـيـ ـاً

لسبب ما.
 -15عد الـبطون تعمه العـيون( .عند
اجل ــوع ال ي ــرى) .ي ـض ــرب ملـن يــنكـب
على األكل وينسى صاحبه.
 -16عـله عــمه عـي ــونـه( .عل ــى عـم ــى
عيـنيه) .يضـرب ملن يجـبر علـى شيء
ال رغبة له فيه.
 -17علـه عني الـيتـيمــة غــاب الـكمــر.
(على عيني اليتيمة اختفى القمر).
يضرب ملن ال يستجيب احلظ له.
 -18عليك بعـينهه وعرنينهه (عليك
بعـينـيهــا وانفهــا) .يـضــرب يف جمــال
وجه املرأة.
 -19الـعـ ـمـه عـ ـمـه الـكـل ــب م ـ ـ ــو عـ ـمـه
العـني( .العمــى عمـى الـقلب
وليـس الـعني) .يـضــرب ملن ال
يرى ما امامه.
 -20عـني باجلـنة وعـني بالـنار.

يضرب للمحتار بني أمرين.
 -21العني بـالعني .يضرب للمجابهة
بالنظرات.
 -22الـعني بحــر .يضـرب للـنظـر دون
حرج.
 -23العني بصيرة وااليد كصيرة.
 -24عني تـبجي وعني تضحك( .عني
تـبكي وأخـرى فـرحــة) .يضـرب لفقـد
شيء دون توقع.
 -25العني تـستحـي من العـني( .عني
تـخـجـل مـ ــن األخ ـ ـ ـ ـ ــرى) .ي ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــرب
للخجل عن اجملابهة بالعيون.
 -26العـني زرفـت أيــد الـنـبـي( .العـني
اختــرقـت كف الـنبـي صلــى اهلل علـيه
وآله) .يضرب يف احلسد.
 -27عني غـطـه وعني فــراش .يـضــرب
للترحيب بالضيف.
 -28عـيـنـك عله مـ ــالك دوه .يـض ــرب

ملراقبة املال من قبل صاحبه.
 -29الـع ــني مـ ـتـعـلـه عـلـه احل ـ ـ ــاج ــب.
(العــني ال تـعلـ ـ ــى عل ـ ــى احل ـ ــاجــب).
يضرب يف احترام اآلخر وتقديره.
 -30العـني م ــا علـيهه حــرج .يـضــرب
لعدم احملاسبة على النظر.
 -31الـع ــني مـ ـتـح ــب االرجـح مـ ـنـهـه.
(العــني ال حتــب االحـ ـ ـســن م ــنهـ ـ ــا).
يضرب للغيرة.
 -32العـني وســيعـه أوسع مــن الك ــاع.
وأحـيـ ــانـ ـ ـاً (العــني أوسع مـن الـكـ ــاع)
يضرب للترحيب بالضيف.
 -33عـ ـيـ ـنـه امبـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــونـه( .عـ ـيـ ـنـه يف
صحنه) .يضرب ملن يغض النظر.
 -34عينه اتصيب .يضرب للحسود.
 -35ع ـيــنه ات ـ ــرف( .ع ـيــنه يــتح ـ ــرك
جفنها) .يضرب ملن يتوقع حدث ما.
 -36عـيـنه اتخـيـط اخـيــاط .يـضــرب
للحسود.
 -37عيـنه شبعــانه .يضـرب لإلنـسـان
القانع.
 -38عينه صلفه .واحيـاناً (عينه من
صفر) .يضرب للصلب.
 -39ع ـي ــنه ض ـيـكـ ـ ــة( .ض ـيـق العــني)
وأحـيـ ــان ـ ـاً (عـيــنه فـ ــارغـ ــة) .ي ـضـ ــرب
للبخيل.
 -40عـينه مـاحلــة .يضـرب ملن يـنظـر
إلى النساء.
 -41عيـنه عــالــدرب .وأحيــان ـاً (عيـنه
عالبـاب) .يضـرب ملن ينتـظر شخـصاً
أو خبراً.
 -42عينه مكسورة .يضرب للمعروف
بأفعال غير جيدة.
 -43عـيـنه مـي ــزان .ي ـض ــرب ملـن ي ــزن
األم ـ ـ ــور ب ـن ـ ـظ ـ ـ ــرة .ويـق ـ ـ ــال (ع ـي ـنـك
ميزانك) بنفس املعنى.
 -44عيونه اتـسورب .يضرب لضعيف

البصر.
 -45ع ـيـ ـ ــونه زرك( .ع ـيـ ـ ــونه زرق ـ ــاء).
يضرب للحسود.
 -46عـي ــونـه زروف جفجـي ــر( .عـي ــونه
ثقوب ناشول).
 -47عيــونه صــارن بــالـطــول .يـضــرب
للغضب.
 -48عيــونه عيـون مـطيــرجي (عـينـاه
كعـيـنـي مــربـي الـطـيــور) .يـضــرب ملـن
نظراته دون حياء أو قلقة.
 -49عـ ـي ـ ـ ـ ــونـه مـ ـت ـ ـ ـ ــزاعـلـه .يـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرب
لألحول.
 -50غـ ـ ـ ــاسل ع ـي ــنه ابـ ـ ـ ــوله( .غـ ـ ـ ــاسل
عـ ـيـ ـنـ ـيـه ب ـ ـ ـ ــادراره) .يـ ـ ـض ـ ـ ـ ــرب مل ــن ال
يخجل.
 -51كدره عله نـاره وعينه علـى جاره.
يضرب ملن ينظر إلى رزق غيره.
 -52ال عني الـتشـوف وللـكلب يحـزن.
يضرب لالبتعاد عن موقف ما.
 -53متتـرس عيـنه غيـر حفنـة تـراب.
يضرب ملن ال يقنع مبا عنده.
 -54مح ــد يكـله علـه عيـنك ح ــاجب.
يـ ـضـ ـ ــرب مل ــن يفـعل مـ ـ ــا يـ ـ ـشـ ـ ــاء دون
حساب.
 -55مـراوي الـعني احلمـرة( .آراه عني
حـمـ ــراء) .ي ـضـ ــرب يف ضـبــط اآلخـ ــر
وخصوصاً االبن.
 -56مفـتح بــاللـنب .وأحيــان ـاً (مفـتح
بالتيزاب) .يضرب للفطن.
 -57وجـع الـعـ ــني وال هـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ــن.
يضرب لثقل الدين.
 -58يبوك الكحلة من العني( .يسرق
الكحـل من الـعني) .يـضــرب للـســارق
احملترف.
 -59يـكله عيـنك راحت بـاحلـصبـة لـو
باجلدري ،يكله راحت .يضرب للنظر
إلى املصيبة وليس إلى سببها.

عجـــــائـــب الغــنـــــاء والـــطـــــرب يف جمـــــالـــــس العـــــرب
عـــــــادل الـعـــــــامـل

لـم تـكـن حـيـ ــاة العـ ــرب األوائل يف جـ ــزيـ ــرتهــم القـ ــاحلـ ــة
املت ــراميــة األطــراف بــالــوسـط املــريح ب ــالنــسبــة ألولـئك
الـذين كانت تقـتضي منهم اسبـاب الرزق التـنقل الطويل
سواء للـرعي او للتجـارة بني البلـدات واألسواق املـوسمية
او مع البلدان االخرى.
فنـشــأ الغنـاء بـالـشعـر ،الـذي كـانـوا يـسمــونه التـرمن ،من
حـداء اإلبل ،عـلى مـا يقـال ،للتخـفيف من وطـأة متـاعب
الــسفــر ووحـشــة الـلي ــالي بـعيــداً عـن األهل والـعمــران يف
الفيايف والقفار.
وق ــد تـط ــور الغـن ــاء مع تـط ــور مخــتلف ج ــوانـب احلـي ــاة
واالتصـال باألمم اخملتلفة علـى مر الزمن ،واشـتهر حتى
يف مــا قـبل اإلسالم مـغنــون ومغـنيــات ،منـهم اجلــرادتــان،

جاريتا عبد اهلل بن جدعان.
واسـتـم ــرت احلـ ــال هك ــذا بع ــد ظه ــور اإلسـالم ،ويف مك ــة
واملدينـة بالذات ،ولم يكن ذلك ليعتـبر آنذاك أمراً معيباً
مـصيبـاً او محـرمـاً كمـا يـنظـر الـيه املتـزمتـون اليـوم .ويف
ذلك يـروى ان رجالً من اهل العـراق أتى املـدينـة يف طلب
جـارية ،فـسأل عـنها ،فـوجدهـا عنـد قاضـي املديـنة ،فـأتاه
وســأله ان يعــرضهــا علـيه ،فقــال القــاضي" :يــا عبـد اهلل،
لقـد أبعـدت الـشقــة يف طلب هـذه اجلـاريــة ،فمــا رغبـتك
فـيهــا؟" ،ملــا رأى من شــدة اعجــابه بهــا ،قــال" :انهــا تغـني
فـتجـي ــد" ،فق ــال الق ــاضـي" :م ــا علـمـت به ــذا" ،ف ــألح يف
عـرضهـا ،فعــرضت بـحضـرة مـوالهـا القــاضي ،فقـال لهـا
الفتى" :هات" ،فغنت:
إلى خالد حتى أنخن بخالدٍ
فنعم الفتى يرجى ونعم املؤمل
ففـرح القاضي بجاريته وسر بغنائها ،وغشيه من الطرب
أمر عـظيم حـتى اقـعدهـا علـى فخـذه ،وقال" :هـات شيـئاً
بأبي أنت" ،فغنت:
أروح إلى القصاص كل عشيةٍ
أرجي ثواب اهلل يف عدد اخلطا
فـزاد الـطــرب علــى القـاضـي ،ولم يـدر مـا يـصـنع ،فـأخـذ

نعله فـعلقهــا يف أذنـه ،وجثــا علــى ركـبتـيه ،وجعل يــأخــذ
بـطــرف أذنه والـنعـل معلقــة فـيهــا ،وهــو يقــول" :أهــدوني
إلــى البـيت احلـرام ،فــإني بـدنــة!" حتـى ادمـى أذنـه ،فلمـا
أمـسكت اجلـاريــة عن الغنـاء ،اقبل علـى الفتـى فقـال له:
"يــا حبـيبـي ،أنصـرف ،قــد كنــا فيهــا راغبـني قبل ان نـعلم
أنهــا تقــول ،فنـحن اآلن فـيهــا أرغب"! فــانـصــرف الـفتــى،
وبلـغ ذلك إل ــى اخللـيفــة عـمــر بـن عـب ــد العــزي ــز فقــال:
"ق ــاتـله اهلل! لق ــد اسـت ــرقه الـط ــرب" ،وأم ــر بـص ــرفه عـن
عمله .فلمـا صرف قـال" :نسـائي طـوالق لو سـمعها عـمر
لقـال أركبـوني فـإني مـطيــة" ،فبلـغ ذلك عمـر فـأشـخصه
وأشخص اجلارية ،فلما دخال علـى عمر قال له" :أعد ما
قلت" ،قال" :نعـم" ،فأعاد مـا قال ،فقـال للجاريـة "قولي"،
فغنت:
كأن لم يكن بني احلجون إلى الصفا
أنيس ،ولم يسمر مبكة سامر
بلى ،نحن كنا أهلها ،فأبادنا
صروف الليالي واجلدود العواثر
فـما فـرغت من هـذا الشـعر حـتى طـرب عمـر طربـاً بيـناً،
واقـبل يــستـعيــدهــا ،ثالث ـاً ،وقــد بـلت دمــوعه حلـيتـه ،ثم
اقـبل على القـاضي فقال" :قـد قاربـت يف ميينك (أي إني

اوشك ان اطلق نسائي) ،إرجع إلى عملك راشداً"!
 وقد اشـتهر من خلفاء العصر االمـوي املولعني بالغناءيزيـد بن عبـد امللـك ،املشهـور بقـصته مـع جاريـته املغنـية
حـبــابــة الـتـي اخـتل عـقله عـنــدمــا مــاتـت فجــأة ،وظل ال
يـدفنها أيـاماً ،حتـى أنتنت ،وهـو يشمهـا ويرشفهـا ،ومات
بعدها بايام.
فقد غنت حبابة هـذه يوماً بني يدي يزيد بن عبد امللك،
فـطرب ،ثـم قال لـها" :هـل رأيت قط اطـرب مني؟" قـالت:
"نعـم ،موالي الذي بـاعني" .فغاظـه ذلك فكتب يف حمله
إلـيه مقـيــداً .فلـمــا جـيء به امــر بــإدخــاله الـيه ،فــأدخل
يرسف يف قيده ،وأمرها فغنت بغتة:
وللدار بعد غدٍ أبعد
تشط غداً دار جيراننا
فــوثب الـشـيخ حتــى ألقــى نفـسه علـى الــشمعـة فـأحـرق
حل ـي ــته ،وجـعل يـ ـص ــيح" :احل ـ ـ ــريق ،احل ـ ـ ــريق ،يـ ـ ــا أوالد
ال ـشـي ـط ــان!" ف ـضـحك ي ــزي ــد وقـ ــال" :لعـم ــري ،إن ه ــذا
ألطــرب النـاس" فـأمــر بفـك قيــوده ،ووصله بــألف دينـار،
ووصلته حبابة ،ورده إلى املدينة.
امـا يف العصـر العبــاسي فمعـروفـة ليـالي هـارون الـرشيـد
وولع االمــراء والــوزراء واملـثقفـني والعــامــة ب ــالغـن ــاء ،بل
واستشـهاد بعض هؤالء بادائه والتألق فيه ،مثل ابراهيم

بن املهـدي ،أخي اخلليـفة الـرشيـد .فقـد بلغ مـن االبداع
يف الغنـاء ان الـوحـش كـانـت اذا غنـى مــدت اعنـاقهــا ولم
تزل تدنو حتى تكاد تضع رؤوسها على املكان الذي يغني
مـنه ،ف ــاذا سكـت نف ــرت وبعــدت حـتــى تـنـتهـي إل ــى ابعــد
غاية ،كما جاء يف حديث ألخيه منصور بن املهدي.
وقــال عـنه محـمــد بـن مــوســى املـنجـم ايـض ـاً انه كــان اذا
ابـتـ ــدأ ال ـصـ ــوت لـم يــبق مـن الـغلـمـ ــان واملـت ـصـ ــرفـني يف
اخلدمة واصحاب الصنـاعات واملهن الصغار والكبار احدٌ
إال ت ــرك م ــا يف ي ــده وق ــرب مـن اق ــرب م ــوضـع ميكـنه ان
يسـمعه ،فال يزال مصغيـاً إليه الهياً عمـا كان فيه ما دام
يغني ،حتـى اذا امسك وتغنـى غيره رجعـوا إلى التـشاغل
مبا كانوا فيه ولم يلتفتوا إلى ما يسمعون.
وال أدري ما الذي كان سيفعله هؤالء جميعاً لو قدر لهم
ان يــسمعــوا غنـاء عـصـرنـا هـذا فـيمــا بلـغه من تـطـور يف
اللحـن واالداء ل ــدى اسـمه ــان وأم كلـث ــوم وعـب ــد احللـيـم
حافظ ،على سبـيل املثال ،وماذا كانوا سيقولون عنا وهم
يسـمعون ،من جـانب آخر" ،الـسح الدح أمبـو" والبرتقـالة
وما شاكلهما من سخيف الغناء!
*اعـتمـدنـا يف مقـالـتنـا هـذه علــى كتـاب "األغـانـي" ألبي
فرج األصبهاني

