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ما يقعقع لي بالشنان
زكريا محمد *
هذا مثل عربي شهير ما زلنا نستعمله بني الحني
واآلخر ،وإن بلهجة فيها قدر من املكر والسخرية.
وليس لهذا املثل قصة كما هو الحال مع األمثال
ُ
الـقــديـمــة األخ ـ ــرى .فـقــد ن ـحــت امل ـثــل مــن مـمــارســة
طـقـسـيــة م ـح ــددة .ب ــذا فــامل ـمــارســة الـطـقـسـيــة هي
قصته عمليًا.
وقد ورد خبر طقس القعقعة في بيت شعر شهير
للنابغة الذبياني:
أقيش
بني
كأنك من جمال
ّ ٍ
ُيقعقع بني رجليه بشن
وكـمــا ن ــرى ،فالبيت هـنــا يـصــف طـقــس القعقعة
ً
بالشن بني أرجــل الجمال ،وال يضرب مثال .ولم
تــردنــا أخـبــار عــن اسـتـخــدام هــذا الـقــول كمثل في
العصر الجاهلي .لكننا نعرف أن زعماء بني أمية
افتتنوا بـهــذا املـثــل أيـمــا افـتـتــان .فقد استخدمه
بصيغته املعروفة (ما يقعقع لي بالشنان) كل من:
معاوية ،وعبد الله بــن زيــاد ،والحجاج الثقفي،
الذي قال« :إني والله يا أهل العراق ما يقعقع لي
بالشنان ،وال يغمز جانبي كتغماز التني» .وربما
أشــار هذا إلى أن املثل ابتدع في بدايات العصر
األموي ،أو في وقت ما من صدر اإلسالم.
وال خــاف حــول الـحــال الـتــي يـضــرب فيها املثل.
فهو يضرب فــي الــرجــل« :الـشــرس الصعب الــذي
ّ
ال ُي ّ
هدد وال ُيفزع» (الزمخشري ،املستقصى) .أو
ّ
في «من ال يتضع لحوادث الدهر ،وال يروعه ما
ال حقيقة له» (تاج العروس) .أي إنه مثل يقصد
به قائله أن يخبر اآلخــر أنــه ال ّ
يخوف وال يروع
باألصوات والجعجعات.
وه ـنــاك إج ـمــاع عـلــى أن الـشــن هــو الـجـلــد الـجــاف
أو الـقــربــة الجلدية الـجــافــة« :وأص ـلــه مــن تحريك
الجلد اليابس للبعير ليفزع» (ابن سيده ،املحكم).
يضيف الزمخشري« :ال يقعقع لــه بالشنان :هو
جمع شن ،وهو القربة الخلقة ،إذا قعقع نفرت منه
اإلبل» (الزمخشري ،املستقصى في أمثال العرب).
لكن ثمة اضـطــراب بـشــأن بني أقـيــش وجمالهم.
فـهــم إم ــا قبيلة مــن ال ـن ــاس ،أو قبيلة مــن الـجــن:
«ه ــو حــي مــن عـكــل ،وجـمــالـهــم ضـعــاف تنفر من
كل شيء تــراه .وقــال ابن الكلبي :بنو أقيش :حي
مــن الـجــن» (ال ـب ـغــدادي ،خــزانــة األدب) .وتوصف
جـمــال بني أقـيــش بأنها جـمــال نــافــرة «تنفر من
كــل شــيء ت ــراه» ،كما عند ال ـب ـغــدادي .وينقل عن
األصمعي أنها جمال حوشية« :جمال بني أقيش
حــوشـيــة لـيـســت يـنـتـفــع ب ـهــا ،فـيـضــرب بـنـفــارهــا
املثل» (الـبـغــدادي ،خزانة األدب) .والحوشي هو
الوحشي البري.
لكن إذا كانت هذه الجمال نافرة من األصل ،فلماذا
إذن يجري تفزيعها؟ ألكي تزداد نفارًا على نفار؟!
ولحل ما يبدو تناقضًا هنا ،فإن من املهم أن نفهم
ّ
أنها جمال (حوشية) ،أي جمال برية غير أهلية.
أي إنها تعيش بعيدة عن الناس ،نافرة عنهم في
الفلوات .لكن يبدو أنها تقترب في لحظة محددة
منهم ،فتحتاج إلى التفزيع والتنفير ،فيقعقع لها
بالشنان .ويبدو لنا أن هذه اللحظة هي موسم
ت ـ ــزاوج اإلب ـ ــل .ف ـحــن ي ـحــل وق ــت الـ ـت ــزاوج ،تــأتــي
الفحول الحوشية السائبة فــي البرية لتختلط
بقطعان النوق األهلية ،باحثة عن وصال جنسي
مـعـهــا .وفــي هــذه الـلـحـظــات بــالــذات ،كــان يقعقع
لها بالشنان بــن أرجلها إلبـعــادهــا .ويــؤكــد لنا
الجاحظ حقيقة أن هــذه اإلبــل كانت تـتــزاوج مع
اإلبل األهلية« :وزعم ناس أن من اإلبل وحشيًا...
فزعموا أن تلك اإلبــل تسكن أرض وب ــار ...قالوا:
ورب ـم ــا خ ــرج ال ـج ـمــل مـنـهــا لـبـعــض م ــا ي ـعــرض،
فيضرب في أدنى هجمة من اإلبل األهلية .قالوا:
فاملهرية من ذلك النتاج» (الجاحظ ،الحيوان) .ثم
يضيف موضحًا« :الحوشية من اإلبل والحوش
من اإلبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إبل
الجن ،فالحوشية من نسل إبل الجن ،والعبيدية،
وامل ـهــريــة ،والـعـسـجــديــة ،والـعـمــانـيــة ،قــد ضربت
فيها الحوش» (الجاحظ ،الحيوان).

وهكذا تخرج اإلبــل الوحشية ،أي إبــل الجن ،من
أرض وبــار ،التي هي أرض الجن ،أي أرض بني
أقيش عمليًا ،فتضرب في اإلبــل األهلية ،فينتج
ً
ذلك الضراب جماال تدعى الحوشية .هذه الجمال
الـحــوشـيــة ،أي الـتــي مــن نـســل إب ــل الـجــن الـبــريــة،
تتزاوج من جديد مع اإلبل األهلية ،فينتج من ذلك
الضراب اإلبل (العبيدية ،املهرية ،والعسجدية)،
وميزتها كلها أنها تملك عرقًا وحشيًا يربطها
بالجن.
أم ــا أص ـحــاب اإلب ــل األه ـل ـيــة ،فـلــم يـكــونــوا راغـبــن
فــي أن تـضــرب إبــل بني أقـيــش الـبــريــة نوقهم في
مــا يـبــدو .مــن أجــل ه ــذا ،كــانــوا يـعـمــدون إلــى طرد
هذه اإلبل عبر التخويف بالشنان الجافة حتى ال
يحصل هذا الضراب .هذا هو األمر كله .أي هذا هو
أصل طقس القعقعة بالشنان لجمال بني أقيش.

إبل اإلله
ل ـك ــن ل ــم ي ـك ــره أصـ ـح ــاب ق ـط ـع ــان اإلبـ ـ ــل األه ـل ـيــة
االخـ ـ ـت ـ ــاط الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ب ـ ــن ن ــوقـ ـه ــم والـ ـجـ ـم ــال
الـحــوشـيــة ،رغ ــم أن ـهــا حـســب الـقــزويـنــي «إب ــل لم
ير أحسن منها» (القزويني ،آثــار البالد وأخبار
ال ـع ـبــاد) .الـسـبــب :هــو أن ـهــم لــن يـتـمـتـعــوا بنتاج
هــذا االخ ـتــاط ،أي بــاملــوالـيــد الـقــويــة الـتــي تنتج
مـنــه ،فــي مــا ي ـبــدو .إذ إن ــه ال يـحــق لـهــم االنـتـفــاع
بهذا النتاج .ويبدو أن هــذا هو املعنى املقصود
مــن جملة «ليست ينتفع بـهــا» ،التي نسبت إلى
األص ـم ـع ــي ف ــي امل ـق ـت ـبــس ال ـ ــذي أوردنـ ـ ـ ــاه أعـ ــاه.
ولدينا قصة كاشفة عن اإلبل الحوشية في أرض
وبار األسطورية الشهيرة ،تثبت بالفعل أن هذه
اإلبل ال ينتفع بها:
«اإلبل الحوشية؛ تزعم العرب أنها التي ضربتها
إبل الجن ،وهي إبل لم ير أحسن منها ...حكي أن
ً
ً
رجال من أهل اليمن يومًا رأى في إبله فحال كأنه

كوكب بياضًا وحسنًا ،فــأقـ ّـره فيها حتى ضرب
إبله .فلما لقحها لم يــره حتى كــان العام املقبل،
وقد نتجت النوق أوالدًا لم ير أحسن منها .وهكذا
فــي السنة الثانية والـثــالـثــة .فلما ألقحها وأراد
ّ
االنصراف هدر فاتبعه سائر ولــده» (القزويني،
آثار البالد).
هــذا املقتبس يفسر لـنــا ،بنحو شبه أسـطــوري،
لـ َـم كــان أصـحــاب اإلب ــل األهـلـيــة يـبـعــدون الجمال
الـحــوشـيــة عـبــر القعقعة بــالـشـنــان بــن أرجـلـهــا.
فــالـقـبــول بــدخــول ه ــذه اإلب ــل ،ومـثـيــاتـهــا ،وســط
اإلبــل األهلية سيؤدي إلــى ما أدى إليه األمــر مع
الرجل اليمني .فقد ترك الفحول الحوشية تضرب
ً
نياقه أمال بالفوز بمواليد «لم ير أحسن منها».
لكن األمــر انتهى إلــى كارثة عليه وعلى قطيعه.
فقد هدرت الفحول الحوشية ،أي فحول إبل بني
أقيش ،آخذة معها نسلها ذاهبة إلى أرض وبار،
أرض الجن .وهــذا ما كان يخشاه أصحاب اإلبل
عند حضور جمال بني أقيش .فهم سيخسرون
املواليد الـجــديــدة ،التي لــن تكون لهم .لــذا كانوا
يقعقعون بني أرجل اإلبل الحوشية إلبعادها عن
إناث إبلهم.
ّ
لكن األمــر في الحقيقة ال يتعلق بــأن الفحل األب
يــأخــذ ب ـهــدرتــه مــوال ـيــده وراءه ،ب ــل يـتـعـلــق بــأن
الجمال الحوشية جمال إلهية .بذا فنتاج أصالبها
إلهي ال يمكن االنتفاع بــه .وقــد كــان مفهومًا في
ما يبدو ألصحاب اإلبــل األهلية أن نتاج ضراب
جمال بني أقيش ،أي اإلبل الحوشية ،لنياقهم لن
يكون من حقهم .فهذه الجمال جمال اإلله .ونتاج
أصــابـهــا لــإلــه .أي إنــه ال يحق لصاحب النوق
األهلية أن يتصرفوا بهذا النتاجً .
بناء عليه ،لم
يكن هناك من حاجة كي تهدر الفحول الحوشية
األقيشية آخذة أوالدها معها إلى وبار .فصاحب
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اإلبل نفسه كان ملزمًا ،في ما نظن ،بإفراد نتاج
ج ـمــال بـنــي أق ـيــش ،إن ح ــدث بــاملـصــادفــة ت ــزاوج
بينها وبني نوقه ،وتركها تهيم في البراري حرة،
ألنها نتاج إبل تابعة لإلله .لذا ،فكل صاحب إبل
كان يحرص على أن ال تختلط نوقه بفحول اإلبل
الحوشية ،ألنه سيخسر نتاج هاتيك النوق لتلك
السنة.
وثمة في النصوص العربية ما قد يشير مباشرة
إلــى حــرمــة اإلب ــل الحوشية الـتــي نتحدث عنها.
ً
يقول األزهري نقال عن أبي عمر الشيباني« :وإبل
حــوش ـيــة م ـحــرمــات ل ـع ــزة ن ـفــوس ـهــا» (األزهـ ـ ــري،
التهذيب) .ومــن الواضح لنا أن حرمتها لم تكن
لعزة نفسها ،بــل لعزة إلهها .إنها محرمة على
الناس ،وال ينتفع بها ،ألنها إبــل اإللــه .بالتالي،
فهي جمال ال يحق ركوبها ،وال االنتفاع بلحومها
أو وبرها أو حليبها.

القعقعة ال الضرب

ّ
ل ـكــن ال ب ــد م ــن ال ـق ــول إن ط ــرد اإلبـ ــل الـحــوشـيــة
كــان يحصل بألطف الـطــرق املمكنة .إذ ال يمكن
ال ـت ـعــامــل م ــع إب ــل اإلل ـ ــه ،بــال ـطــري ـقــة ذات ـه ــا الـتــي
تعامل بها اإلبــل األهلية الغريبة ،وهي الطريقة
التي تحدث عنها الحجاج في خطبته الشهيرة
بــالـكــوفــة« :ألضــربـنـكــم ض ــرب غــرائــب اإلب ـ ــل» .لم
تكن إبل بني أقيش تعامل كإبل غريبة ،أي عبر
الضرب القاسي الذي ال رحمة فيه .فال يجرؤ أحد
على معاملة إبل اإلله بهذه الطريقة .كانت تبعد
بالقعقعة فقط ،ألنها إبــل مقدسة .القعقعة فقط
هي وسيلة إخافتها وإبعادها .إذ ال يجوز ضرب
إبل اإلله وإيذاؤها.
وم ــن املـحـتـمــل أن ه ــذه اإلب ــل كــانــت تـبـعــد أيـضــا
بـصــوت مــن ال ـفــم ،إضــافــة إل ــى ص ــوت ال ـشــن .ذلــك
أن جــذر قعقع يعني الـ ُطــرد« ُ :قــال األصمعي :إذا
ط ــردت ال ـثــور قـلــت ل ــه« :ق ــع ق ــع» (ل ـســان ال ـعــرب).
و«قع قع» هذه اسم فعل أمر للطرد كما نفهم من
هــذا الـكــام .ونظن أنــه اســم فعل أمــر عــام للدواب
وليس للبقر فقط .وربما كان قد اشتق في األصل
من صوت القعقعة بالشنان .أي إنه تقليد بالفم
لصوت القعقعة .لكن ال شيء يمنع كذلك أن تكون
القعقعة ذات ـهــا قــد اشـتـقــت مــن ص ــوت «ق ــع قــع».
فــوق ذل ــك ،فــإن ابــن األعــرابــي يخبرنا أنــه «يـقــال:
قــع قــع إذا أمــرتــه [الـحـيــوان] بالسياحة والتعبد
ف ــي ال ـق ـي ـع ــان والـ ـقـ ـف ــار» (األزهـ ـ ـ ـ ــري ،ال ـت ـه ــذي ــب).
وتـعـ ّـبــد اإلب ــل هــو ابـتـعــادهــا فــي الـفـيــافــي« :بعير
َ
ِّ
متعبد ومـتــأ ّبــد إذا امتنع على الـنــاس صعوبة
َ
ً
كآبد ِة الوحش» (لسان العرب) .بناء عليه،
وصار ِ
فقعقعة اإلبــل قد تكون في األصــل دفعًا لها إلى
القيعان والقفار ،أي إلــى الـبــراري البعيدة .فهي
إبــل اإلل ــه ،ويـجــب أن تـســوح فــي قـفــار أرض اإللــه
الواسعة ،بعيدًا عن اإلبل األهلية.
على كل حــال ،يبدو أن إبــل بني أقيش هي اإلبل
املسيبة التي ورد ذكرها في القرآن ،أو من نسلها:
«ما جعل الله من بحيرة وال سائبة وال وصيلة
وال ح ــام ول ـكــن ال ــذي ــن ك ـف ــروا ي ـف ـتــرون عـلــى الـلــه
الكذب وأكثرهم ال يعقلون» (سورة املائدة .)103
فههنا ثالثة أصناف من اإلبل التي تسيب وتترك
هائمة :البحيرة ،والسائبة ،والحام .أما الوصيلة
ّ
ف ـي ـقــال إن ـه ــا م ــن ال ـغ ـن ــم .وه ــي تـسـيــب ل ــإل ــه ،أو
لآللهة ،بـنـ ً
ـاء على نــذر مــا ،أو انطالقًا مــن وضع
خاص بها ،وال يجوز االنتفاع بها مطلقًا .أي ال
يجوز ركوبها أو أكل لحومها أو شرب حليبها
حني تكون إناثًا .فهي ملكية خاصة لإلله.
هــذه اإلب ــل املسيبة هــي الـتــي شكلت قطعان إبل
بني أقيش في البراري .وقد حرم القرآن تسييب
ه ــذه اإلب ــل ف ــي س ــورة امل ــائ ــدة ،كـمــا رأي ـن ــا .وهــي
إبــل مــذكــرة أو مؤنثة .لــذا فمن املحتمل أن اإلبــل
الوحشية املؤنثة أيضًا كانت تـحــاول االختالط
بالفحول األهلية .بـنـ ً
ـاء عليه ،فقد كــان أصحاب
اإلب ــل يقعقعون بــن أرج ــل الـجـمــال ،س ــواء كانت
مذكرة أو مؤنثة ،كي ال تتواصل مع إبلهم جنسيًا.
* شاعر فلسطيني

