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تصحيفات القدماء
زكريا محمد *

ضوء القمر
حــن كـنــت أعــالــج فــي كـتــابــي «ذات النحيني:
األم ـثــال الجاهلية بــن الطقس واألس ـطــورة»
امل ـثــل ال ـقــديــم امل ـع ــروف «أك ـ ــذب م ــن فــاخ ـتــة» ـ
ً
وال ـفــاخ ـتــة ط ـ ــراز م ــن ال ـح ـمــائــم ـ ـ ـ مـ ـح ــاوال أن
أعرف السبب امليثولوجي الذي أدى إلى اتهام
ه ــذا ال ـطــائــر ب ــال ـك ــذب ،شـ ّـوش ـنــي ب ـشــدة ربــط
الـقــوامـيــس وامل ـصــادر العربية القديمة جذر
«فخت» ،الذي منه ،الفواخت بالقمر« :الفخت:
ضوء القمر أول ما يظهر ،وبه سميت الفاختة
لشبه لونها بذلك» (الدميري ،حياة الحيوان).
وي ـك ــرر املـ ــرزوقـ ــي هـ ــذا الـ ـق ــول ،لـكـنــه يضيف
ال ـش ـمــس إل ــى ال ـق ـم ــر« :وقـ ـ ــال ق ـط ــرب :الـفـخــت
ضوء القمر والشمس ...وقال ثعلب :الذي يدل
عـلــى أن الـفـخــت ال ـضــوء ال الـظــل أن ــه الفاختة
ُسميت لفخت القمر ،ومنه الصبغ الفاختي»
(املرزوقي ،األمكنة واألزمنة) .وهكذا فالفاختة
من فخت القمر ،ومنه أخــذ اســم صبغ محدد
يــدعــى الـفــاخـتــي .وأوشـ ــك ه ــذا الـتـشــويــش أن
يجعلني أترك املثل نهائيًا .إذ كيف لي بعدما
ص ـع ــد ال ـق ـم ــر إلـ ــى خ ـش ـبــة امل ـ ـسـ ــرح ،أن أف ـهــم
هــذا املـثــل؟ لقد حـ ّـولــه القمر إلــى لغز ال يحل
بالنسبة ّ
إلي.
ّ
ثــم تـفـطـنــت ،فــي لحظة م ــا ،إل ــى أن تصحيفًا
م ـ ــا رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون ه ـ ــو الـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ــى رب ــط
الـفــاخـتــة بــالـقـمــر .وتــوص ـلــت ،مــن ث ــم ،إل ــى أن
َم ــن كـتــب ف ــي ال ـبــدايــة ُك ـتــب ،ف ــي أغ ـلــب الـظــن،
أن« :الفخت :صوت الق ْمر» أي صوت الحمام
القمري .والحمام القمري هو الفواخت ذاتها،
هي الفاختة .لكن من َ نقل عنه بعده
والقمرية ُ
ذلك ،قرأ «الق ْمر» على أنها «الق َمر» .وبما أنه
لـيــس للقمر ص ــوت ي ـ ًصـ ّـوت ب ــه ،فـقــد افـتــرض
هــذا الـنــاســخ أن خـطــأ قــد حـصــل ،وأن الكلمة
األصلية هــي «ض ــوء» ال «ص ــوت» .وب ــذا أقــدم
ّ
وحولها من «صوت
الجملة،
على «تصحيح» َ
ُ
الق ْمر» إلى «ضوء الق َمر».
وب ـه ــذا الـتـصـحـيــح املـ ـض ــاد ،رب ـطــت الـفــاخـتــة
ب ـضــوء ال ـق ـمــر ،أو بـظـلــه ،رب ـطــا ال ف ـكــاك مـنــه.
ص ــارا رفـيـقــن مــن دون أن يـكــون بينهما أي
عالقة .يقول َاللسان« :قــال ابــن بــري :ذكـ َـر ْابن
الـ َـجـ ِ ِّ
ـت
مشتقة مــن الــفـ َـخـ َ ِ
ـوال ـي ـقـ ُّـي أن َ َالـفــاخـتـ َـة ْ ُ َ
ُ
ْ
َّ
الذي هو ِظل القمرُ ...والفخت ضوء القمر أول
َ
ما َيـ ْـبـ ُـدوَ ،
يقالَ ْ :جل ْس َنا في
وعـ َّـم به َبعضهم؛
َ ْ
َ
ُ
ْ
الفخ َت ...قال َبعض أهل اللغة :الفخت ،ال أد ِري
ُ ُْ
ْ
ْاس ُم ضوئه ،أم اسم ظلمته» (لسان العرب).
وهكذا صــارت الفاختة كاذبة لعينة مرتبطة
بقمر مضيء أو ظله.

الجلوس
لدينا بيت شعر قيل في الشاعر الفرزذق:
قل للفـرزدق والـسفـاهة كـاسمها
إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس
ينسب مل ــروان بــن الحكم أيــام كــان والـيــا على
امل ــدي ـن ــة ،ل ـك ـنــه ي ـن ـســب ل ـع ـبــدال ـلــه ب ــن الــزب ـيــر
أحيانًا .وحني ينسب ملروان ،يأتي ضمن قصة
تشبه إلــى حد بعيد قصة صحيفة طرفة بن
العبد (صحيفة املتلمس) التي حملها بيده
ليوصلها إلــى مــن تــأمــره بقتل طــرفــة .ولست
أنـ ــوي أن أعـ ــرض عـلـيـكــم ال ـق ـصــة ،فـهــي قصة
م ـع ــروف ــة ،وي ـم ـكــن مل ــن أراد أن ي ـع ـثــر عليها
بسهولة .فمقصدي هــو الـحــديــث عــن الكلمة
«فاجلس».
األخيرة في البيت:
ِ
فقد فهمت هذه الكلمة بطريقة غريبة كما بدا
ل ــي .فـهــي تعني عـنــد الغالبية الـســاحـقــة ،بل
عند الكل ،هضبة نجد في الجزيرة العربية.
أي أن البيت يقول :إن كنت تارك أمري فاذهب
ً
ـا ،ي ـقـ َـول ال ـل ـســان مـفـسـرًا كلمة
إل ــى ن ـجــدَ .م ـثـ
ْ
ـت ن ـ ْـجـ ـدًا» (ل ـس ــان ال ـع ــرب).
فــاج ـلــس« :أي إئ ـ ـ ِ
يضيف ال ـب ـغــدادي« :فــاجـلــس ،أي :اذه ــب إلى
الجلس؛ بفتح الجيم وسكون الالم ،وهو نجد.
يقال :جلس الرجل ،إذا أتى نجدًا» (عبد القادر
الـبـغــدادي ،خــزانــة األدب) .ويــزيــد الصاغاني:
ََ
«وجل َس :إذا أتى نجدًا» (الرضى الصاغاني،
العباب الزاخر) .وقد جرى الوصول إلى هذا
االس ـت ـن ـت ــاج م ــن واق ـ ــع أن ال ـج ـلــس ف ــي الـلـغــة
هــو نقيض ال ـغــور« :الـجـلــس :وهــو مــا ارتـفــع،
والغور :هو ما انخفض» (الجاحظ ،الحيوان).
غـيــر أن ــه مــا مــن ش ــيء يتيح ال ـقــول إن البيت

يشير إل ــى نـجــد .دلـيــل ذل ــك أن الـبـيــت التالي
يقول:
ودع املدينة إنها مرهوبة
واقصد ملكة أو لبيت املقدس
وك ـم ــا نـ ــرى ،فــال ـب ـي ـتــان ي ـت ـحــدثــان ع ــن امل ــدن
املـقــدســة ال ـثــاث .وم ــن الـصـعــب حـشــر هضبة
نجد بني هذه املدن .بالتالي ،نعتقد أن البيت
ي ـق ــول :إذا ل ــم تـنـفــذ أوام ـ ــري ف ـعــد ،أي ارج ــع،
وابـ ـح ــث ل ــك ع ــن م ــدي ـن ــة أخ ـ ــرى غ ـي ــر املــدي ـنــة
املنورة للذهاب إليها ،سواء كانت هذه املدينة
مكة أو القدس.
الخطأ في فهم معنى كلمة «فاجلس» إذًا هو
من أعطى هضبة نجد اسم «الجلس» وليس
أكثر من ذلك.

ّ
خط النساء

ً
أري ــد أن أخ ــرج ع ــن الـسـيــاســة ق ـل ـيــا ،رغ ــم أن
السياسة مسألة حياة وموت في هذه املنطقة
من العالم .فقد ورد عند ابن النديم هذا الخبر
عن عبد املطلب بن هاشم جد الرسول:
«وكـ ــان ف ــي خ ــزان ــة امل ــأم ــون ك ـتــاب بـخــط عبد
املـطـلــب بــن هــاشــم فــي جـلــد آدم فـيــه ذك ــر حق
عبد املطلب بن هاشم من أهل مكة على فالن
بــن فــان الحميري مــن أهــل وزل صنعا عليه
ً
ألف درهــم فضة كيال بالحديدة ،ومتى دعاه
بها أجابه ،شهد الله وامللكان .قال :وكان الخط
شبه خط النساء» (الفهرست ،ابن النديم).
ال ـخ ـبــر م ـهــم ج ـ ـدًا ل ــو ص ــح بــال ـف ـعــل أنـ ــه كــان
هـنــاك عقد مكتوب بــن عبد املطلب والــرجــل
ال ـح ـم ـيــري .لـكــن مـقـصــدي لـيــس ه ــذا .كـمــا أن
مـقـصــدي أي ـضــا لـيــس فــي جـمـلــة« :ش ـهــد الله
وامللكان» الغامضة ،لكي أتساءل عن امللكني
ال ـل ــذي ــن ق ــرن ــا ب ــال ـل ــه .ف ـم ـق ـصــدي ه ــو الـجـمـلــة
ّ
ّ
الـغــامـضــة« :وك ــان الـخــط شـبــه خــط الـنـســاء».
فــالــذيــن تـعــرضــوا للجملة ،اقـتــرحــوا أن ــه كــان
هناك خط محدد خــاص بالنساء ،أو أن خط
العقد كــان خطًا غير متقن .وأخــذا هــذا املثل:
«ي ــري ــد أن ي ـق ــول إن ال ـخ ــط كـ ــان غ ـيــر مـتـقــن»
(الخط العربي قبل اإلسالم ،إشراف :الدكتور
مـحـمــد ه ـشــام ال ـن ـع ـســان) .ورأي ـ ــت ف ــي بعض
مواقع اإلنترنت من يقول :يعني خط شني ،أي
خط سيئ .وكل هذا استنادًا إلى أن خط أيدي
النساء يتميز بلني ما ،وليس فيه حفر شديد
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مثل خط الرجال.
لكنني أعـتـقــد أن دخ ــول الـنـســاء عـلــى الـخــط،
حصل بسبب خطأ في التشكيل ال غير .ذلك
أن كلمة النساء هنا ُ يجب أن تقرأ بضم النون
وتشديد السني« :الن ّساء» ،أي على أنها جمع
نــاســئ .وال ـنــاســئ ط ــراز مــن الـكـهـنــة مهمتهم
ضبط التوقيت والروزنامة .وقد سموا بذلك
أســاســا ألن ـهــم ي ـن ـســأون ،أي ي ــزي ــدون ،عشرة
أي ــام أو أحــد عشر يــومــا على السنة القمرية
كي تتطابق مع السنة الشمسية .أي يزيدون
ش ـه ـرًا عـلــى الـسـنــة الـقـمــريــة كــل ث ــاث سنني،
ل ـك ــي ت ـظ ــل األع ـ ـيـ ــاد ف ــي م ــواع ـي ــده ــا امل ـعــرفــة
فــي الـسـنــة ،إضــافــة إل ــى مـعــرفــة أوق ــات ال ــزرع
وال ـح ـص ــاد .وق ــد أراد م ــن حــدث ـنــا ع ــن الـعـقــد
ّ
أن ي ـقــول ل ـنــا إن ه ــذا ال ـع ـقــد ع ـقــد أص ـيــل ألن
الـخــط فيه يشبه بالفعل خــط ه ــؤالء الكهنة.
بالتالي ،فمن املنطقي أن يكون كاتب العقد
امل ــذك ــور كــاهـنــا نــاس ـئــا .فـقــد ك ــان الـكـهـنــة هم

أما قوله في حديث ابن عمر:
«يتأ ّخى مناخ رسول اهلل» ،فال يعني
«يَت ََح َّرى ويَ ْق ِصد» ،بل يعني :يظلّل
مكان إناخة الرسول
َ ّ
ويحترونها .أي أنهم هم
من يوثقون العقود
الذين يضعون صيغها ،ويشهدون عليها ،أو
يحددون الشهود .عليه ،يجب أن نفهم من ذلك
أنه كان في الجاهلية خط خاص بهذا الطراز
من الكهنة ،ال يستعمله غيرهم .ويبدو أنه ظل
معروفًا حتى بدايات العصر العباسي.

األخ ّية
ورد ف ــي ح ــدي ــث م ـن ـســوب إل ــى ال ــرس ــول ذكــر
َ ْ َ
َ
ِّ
الدواب،
ظهوركم كأخايا
األخايا« :ال تجعلوا ُ َ
ِّ
ُ
يعني في الصالة ،أي ال تقوسوها في الصالة
حتى تصير كهذه ُ
العرى» (لسان العرب).
ُ
ّ
واألخايا ،أو األواخي ،جمع أخية .وقد افترض
ّ
األخية عــود ،أو حبل ،يوضع في الحائط،
أن
أو فــي األرض ،ويجعل مقوسًا كــالـعــروة كي
تربط به هذه الدواب .أي أنها طراز من وتد:

َ
واألخـ َّـيـ ُـة ،واآلخـ َّـيــةّ ،
َ َ
باملد والتشديد،
ِ
«األ ِخــيــة َ ِ
َ
ُ
واحـ ــدة األواخ ـ ـ ــي :ع ــود ي ــع ـ َّـرض ف ــي الـحــائــط
ُ
ويـ ْـد َفــن طــرفــاه فيه ويصير َ
وسـطــه كــالـ ُـعــروة
ُ
ّ
َّ
تـشــد إلـيــه ال ــداب ــة .وق ــال ابــن السكيت :هــو أن
ُْ َ
َ
ْ
َ
يدفن طرفا ِقطعة من الحبل في األرض وفيه
ُع ـ َـص ـ َّـي ــة أو ُح ـ َـج ـ ْـي ــر وي ـظ ـهــر م ـنــه م ـثــل ُعـ ـ ـ ْـر َو ٍة
ُ
ت ـشـ ُّـد إلـيــه ال ــداب ــة .وق ـيـ َـل :هــو َحـ ْـبــل ُيـ ْـدَفــن في
َ
َ ْ ُ ُ َ
ُّ
َ
فه فيشد بــه ...وقــال أعرابي
األرض ويــبــرز طر
آلخــرَ :أ ِّخ لي آخـ َّـيــة َأ ُ
رب ــط إليها ُمـ ْـهـ ِـري؛ َوإنما
ُ ِ
ُ َ َّ
َ
ضني ألنها أ ْرفق
اآلخ َّية في ُسهولةِ األ َر
تؤ َخى
ِ
َ
ِ َ
َبالخيل من األوتاد الناشزة عن األرض ،وهي
َ
َّ ْ
أبو
أثبت في
األرض ُ ْالسه ُلة َ ُّمن الــو ِتــد ...قـ َـال ْ َّ ً
َ
عبيد :األ ِخـ َّـيــة الــعــروة تشد بها الدابة مث ِنية
في األرض» (لسان العرب).
غير أننا نشك في أن حديث الرسول يتحدث
ع ــن وتـ ــد م ـق ــوس ت ــرب ــط ب ــه الـ ـحـ ـي ــوان ــات .بل
ُّ
نعتقد أن ــه يـتـحــدث عــن ظــلــة مـقــوســة م ــا ،عن
عريش مقوس ما ،يسمى «األخية» .يؤيد هذا
قول للخليفة عمر بن َالخطاب:
ـث ع ـ ُم ــر :أنـ ـ ــه قـ ــال ل ـل ـع ـبــاس [ع ــم
«وفـ ـ ــي ح ــدي ـ
الرسول]َ :أنت َأخ َّ
الله ،صلى الله
رسول
آباء
ة
ي
َ ِ
َ ِ
َ َ
باألخ َّ
الب ِق َّية ...كأنه أراد:
:
ي
راد
َعليه وسلم؛ أ
ةِ
ِ
َ
َ
َ
أنــت الــذي ُيـ ْـســتــنـ ُـد إليه مــن أ ْص ــل رســول الله،
ُ َ
ويت َم َّسك به .وقوله في
صلى الله عليه وسلم،
َ َّ ُ َ
حديث ابن ْ ُعمر :يتأخى مناخ رسول الله أي
َ َ َ
َ
صد» (لسان العرب).
يتح َّرى ويق ِ
أمــا تفسير «األخـيــة» على أنها تعني (بقية)
فــي قــول عمر ،فتفسير خاطئ فــي مــا نعتقد.
وق ــد ج ــرى ال ــوص ــول إل ــى ه ــذا الـتـفـسـيــر ألنــه
ح ــدث تـصـحـيــف ف ــي كـلـمــة «آب ـ ـ ــاء» .ف ـهــي في
األص ــل «إبـ ــاء» بكسر الـهـمــزة ،وم ــن دون مـ ّـد.
واإلب ــاء هو القصب .بالتالي ،فالخليفة عمر
يقول للعباس عم الــرســول« :أنــت ّ
أخية إبــاء»
للرسول ،أي :أنت مظلة قصب تحمي الرسول
ّ
الحر.
من
ّ
«يتأخى مناخ رسول الله»،
عمر:
ابن
قول
أما
َ ْ
ّ
َ َ َ
صد» ،بل يعني :يظلل
فال يعني «يتح َّرى ويق ِ
مكان إناخة الرسول.
يــؤيــد ه ــذا حــديــث نـبــوي مـبــاشــر عــن األخـيــة،
يقول:
َ َ
َ َُ
آخ َّي ِته
«مثل املؤمن واإليمان كمثل الفرس في ِ
آخ َّيته ،وإن املؤمن َي ْسهو
يحول ثم يرجع إلى ِ
ثم يرجع إلى اإليمان» (لسان العرب).
األخـيــة هنا ،بكل تأكيد ،ليست وت ـدًا ـ ـ عــروة،
بــل هــي ظلة مــا ،عريش مــا ،للفرس .فالفرس
«يـحــول» ،أي يخرج ،من «أخيته» ،أي مظلته
وعــريـشــه ،ثــم «يــرجــع» إليها .هــذا الــوصــف ال
يصلح مطلقًا لوتد أو مربط .فالفرس ال يعود
ّ
الحر.
إلى مربطه ،بل يعود إلى ظلته عند
ّ
األخية ،إذًا ،عريش مقوس ما .وإن كان هناك
بالفعل وتد كالعروة يسمى األخية ،كما يقال
لنا ،فحديثا الــرســول أعــاه ،إضافة إلــى قول
عمر ،ال يتحدثان عنه ،بل عن الظلة ـ العريش.

الماء الذي ُيسكر
عــرضــت لــي كلمة فــي أح ــد الـنـقــوش القديمة
بدا لي أنها من جذر «بند» ،فمضيت إلى هذا
الجذر في القاموس ،فوجدت عجبًا .وجدت أن
املاء ُ
«ي ْس ِكر»:
ٌَ ُ ْ َ ْ ََ ٌ
َ ُْ ََ
ُ
ُ
وحيل مستعملة ،والذي
«البند :العلم الكبيرِ ،
ُ
املاء» (القاموس ْاملحيط).
سك ُر من ِ
ي ِ
ُ
َ
ُ
سكر من
أما في اللسان فجاء« :والبند الذي ي ِ
املاء».
وال مجال للحديث عن خطأ طباعي .فالكلمة
مشكلة في القاموسني.
ويبدو لي أن في ُّ األمر تصحيفًا ،أي أنه يتعلق
ْ
ْ
بــالـ َّـســكــر ال بــالــشــكــر .أي يـتـعـلــق ب ــامل ــاء ال ــذي
ّ
حجز عبر سد محدد:
ُ َْ
ِّ ْ
ْ
والسك ُر:
ومنف ِج ِر املــاء،
«والـ َّـســكـ ُـرَ :سـ ُّـد الشق
ّ
َ
ِّ
ـداد َّ ال ـ ــذي يـجـعــل سـ ـ ــدًا للشق
اسـ ــم ذلـ ــك الـ ــسـ ـ ِ
ْ
ُ
ونحوه» َ
و«س ِك َ َر الن ْه َر َي ْسك ُره َسكرًاَ :س َّد فاه».
للمستحاضة ملا شكت
وفي الحديث« :أنه قال
َ
ُ
إل ـ ُيــه ك ـثــرة الـ ــدمْ :اس ــك ـ ِـري ــه ،أي ُس ـ ِّـدي ــه بخرقة
وش ِّديه بعضابة ،تشبيهًا ب َس ْكر املاءَّ ،
والس ْكرُ
ِ
املصدر» (لسان العرب).
َ
عليه ،فالبند هو املاء الذي ُي ْسكر بفتح الكاف،
ال بجرها.
وهذا يعني أن املاء حالل ،ملن خاف على دينه.
* شاعر فلسطيني

