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لـلـمــوت أل ــوان ــه فــي مـعـتـقــدات ال ـقــدمــاء .فهناك
موت أحمر ،وموت أبيض ،وموت أسود ،وموت
أغبر.
أ َم ــا املـ ــوت األحـ ـم ــر ،ف ـهــو م ــوت ال ـق ـتــل« :امل ــوت
ُ
األحـمــر :القتل بالسيف» (لسان الـعــرب) .وهو
أحمر ألن الــروح تفارق الجسد فيه على شكل
ُّ
ـيء له
ســائــل هــو ال ــدم« :وف ــي ال ـحــديــثَ ُ ...كـ ِّـل شـ َ
َْ
اإلناء ِفإنه ينجسه ،أراد
نفس سائلة فمات في ِ
كل شيء له دم سائل» (لسان العرب) .ويفترض
أن هذا املوت أقسى أنواع املوت .لذا يقال عندنا
في العامية والفصحى عن كل أمر شديد قاس:
«م ــوت أح ـمــر» .أمــا امل ــوت األب ـيــض ،فهو املــوت
الفجائي ،منا يقال لنا« :في الحديث :ال تقوم
يظهر امل ــوت األبـيــض واألحـمــر؛
الـســاعــة حتى ْ
األب ـ ـيـ ــض :م ــا ي ــأت ــي فـ ـج ــأة» (لـ ـس ــان الـ ـع ــرب).
وحسب املصادر القديمة ،فإن هذا املوت يدعى
أيضًا بالجارف والالفت والفاتل.
لكنني لست مقتنعًا أن املوت األبيض هو موت
الـفـجــاءة .فـمــوت الـفـجــاءة تبعًا لحديث نبوي

قال المسيح حين صب النبيذ:
«واشربوا هذا دمي» .النبيذ هو الدم.
والدم هو الروح والنفس
هــو مــوت ال ـفــوات« :مــر النبي صلى الـلــه عليه
وسـلــم تـحــت ج ــدار مــائــل فــأســرع املـشــي ،فقيل
لــرســول ال ـلــه :أســرعــت امل ـشـ ُـي ،ف ـقــال :إن ــي أكــره
موت الفوات ،يعني موت الفجاءة» (األزهــري،
تهذيب اللغة) .وهذا املوت يدعى أيضًا «أخذة
األس ــف» ،أو «ال ـ َـو ِح ـ ُّـي» .والــوحــي هــو الصامت
ال ـهــامــس .وأرى أن املـ ــوت األب ـي ــض ه ــو امل ــوت
ال ـع ــادي ،س ــواء ك ــان مـفــاجـئــا أو غـيــر مـفــاجــئ.
بــالـتــالــي ،فــاملــوت املـفــاجــئ ال ــذي ال يـحــدث فيه
جــرح نــوع من املــوت األبـيــض .وهــو أبيض ألن
الروح تخرج فيه على شكل هواء .ولون الهواء
أبيض افتراضًا ،ألنه يختلط بنور النهار ،في
مــا افـتــرض .بــذا فللروح شـكــان :سائل أحمر،
وهواء.
ً
وألن الـ ــروح تــأخــذ ش ـكــا هــوائ ـيــا .فـلـيــس ثمة
ف ــي ال ـل ـغــة فـ ـ َـرق ب ــن الـ ـ ــروح والـ ــريـ ــح -الـ ـه ــواء:
«ال ـ َّـر ْو ُح َبـ ْـر ُد ن ِسيم الريح .وفي حديث عائشة،
رض ـ ـ ــي ال ـ ـلـ ــه عـ ـنـ ـه ــا :ك ـ ـ ــان ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ُ
ـاس ي ـس ـ ٌك ـنــون
َ
ُ
َ
َ
الجمعة وبهم وسـ َـخِ ،فإذا
َالعالية فيحضرون
َ
ُ
أصــابـهــم الـ َّـر ْوح سـطـعــت أرواح ـهــم فـيـتــأذى به

ُ
ُ
فأمروا بالغسل؛ َّ
الر ْوح ،بالفتح :نسيم
الناس،
ال ــري ــح» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .وألن شـكـلــي الـ ــروح،
الدموي والهوائي ،هما في النهاية شيء واحد،
فإنه ال فرق في اللغة أيضًا بني الــروح والريح
م ــن ج ـهــة ،وب ــن ال ـ ــراح ،أي ال ـخ ـمــرة ،م ــن جهة
أخـ ــرى .فــالـخـمــرة تـسـمــى ال ــري ــاح أي ـضــا بفتح
القيس:
الراء .يقول امرؤ
مكاكي الجواء ُغ ّ
ّ
دية
كأن
نشاوى تساقوا بالرياح املفلفل
ذلك أن الخمرة ،أي النبيذ ،عديل الدم .بالتالي،
فالنبيذ روح مــا .مــن أجــل هــذا يصنف النبيذ
كـمـشــروب «روح ـ ــي» .وق ــال املـسـيــح حــن صب
النبيذ« :واشــربــوا هذا دمــي» .النبيذ هو الدم.
والــدم هو الــروح والنفس .بذا فالنبيذ (الــراح)
يشترك في الجذر مع الريح والروح.

العطاس والموت
وألن الــروح تخرج من األنــف والفم على شكل
هوائي في املــوت األبـيــض ،املــوت الـعــادي ،فقد
كان العطاس دومًا أمرًا خطرًا .فالعطسة القوية
قد تخرج الروح من الفم أو األنف .وبسبب هذا
تتشاءم كثير مــن الشعوب ّ مــن الـعـطــاس .كما
ّ
أن كـثـيـرًا م ــن ال ـش ـعــوب تـكــنــي ع ــن امل ــوت ذات ــه
بــال ـع ـطــاس .ف ـفــي ال ـعــام ـيــة ي ـق ــال :ع ـطــس فــان
بمعنى مات .وفي العربية الفصحى« :إذا مات
رجــل قالوا :عطس الرجل ،وعطست به اللجم،
واللجمة مــا تطيرت منه ،ويـقــال للموت :لجم
ع ـط ــوس .وك ـل ـمــا كــانــت الـعـطـســة ش ــدي ــدة كــان
التشاؤم منها أشد» (الجاحظ ،الحيوان).
وألن ال ـع ـط ــاس أم ـ ــر خ ـط ـيــر يـ ـج ــري تـشـمـيــت
الـعــاطــس ع ــادة ،أي يــدعــى لــه بالخير« :شـ َّـمـ َّـت
الـ ـع ــاط ـ َـس ت ـش ـم ـي ـتــا :ق ـل ــت ل ـ ــه :ي ــرح ـم ــك ال ـل ــه:
َّ
ُّ
داع ألحـ ٍـد بخير فهو
والت
شميت :الــدعــاء ،وكــل ٍ
ٌ
ِّ
ُم ـشــمــت ل ــه» (ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـع ــن) .وف ــي الـحــديــث
البنوي« :للمرء املسلم على أخيه من املعروف
سـتــة :يشمته إذا عـطــس ،وي ـع ــوده إذا مــرض،
وينصحه إذا غــاب أو شهده ،ويسلم عليه إذا
ّ
[يشيعه] إذا
لقيه ،ويجيبه إذا دعــاه ،ويتبعه
مات» (كنز العمال ،املتقي الهندي).
وجاء في بيت المرئ القيس:
وقد أغتدي قبل العطاس بهيكل
ّ
ّ
مشك الجنب ،فعم املنطق
شديد
ويـقــال أن ــه« :أراد بــذلــك أنــه كــان يتنبه للصيد
قبل أن ينتبه الـنــاس مــن نــومـهــم ،لئال يسمع
عـطــاســا فـيـتـشــاءم بـعـطــاســه» (د .ج ــواد علي،
املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم).

أساسًا ،أي
أما املــوت األســود فهو املــوت َباملاء
َ
ُ
«املوت األسود :هو الغ َرق
املوت غرقًا أو شرقًا:
َّ
والـ ــشـ ـ َـرق» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .وه ــو م ــوت أس ــود
ألن املــاء بعتمته يصنف أســود بشكل مــا .من
أجــل هــذا يسمى املــاء والتمر بــاألســودان« :ما
ّ
ـودان ،وه ـمــا الــت ـمــر واملـ ــاء»
طـعــامـهــم إال األسـ ـ ـ ـ ِ
(الزبيدي ،تاج العروس).
أما املوت األغبر ،فيقال أنه موت الجوع« :املوت
ّ
يغبر في عينه
األغبر هو املوت جوعًا ،وذلك أنه
ّ
كل شيء» (امليمني ،سمط اآللئ).

حتف األنف
وي ــدع ــى املـ ــوت ال ـط ـب ـي ـعــي ،الـ ــذي ال ي ـك ــون عن
ح ــادث« ،حـتــف األن ــف» أيـضــا ،أي مــوت األنــف.
ً
وهـ ــو ن ـق ـيــض امل ـ ــوت قـ ـت ــا ،أي ن ـق ـيــض امل ــوت
األحـ ـم ــر .ي ـق ــول امل ـي ــدان ــي م ـف ـس ـرًا تـعـبـيــر مــات
ح ـتــف أن ـف ــه« :أي م ــات ول ــم ي ـق ـتــل .وأص ـل ــه أن
ي ـمــوت الــرجــل عـلــى فــراشــه فـتـخــرج نـفـســه من
أنفه وفمه» (امليداني ،مجمع األمثال) .بالتالي،
فحتف األنــف طـ َـراز من املــوت األبيض .و«يقال
أي ـض ــا م ـ َ
ـات ح ـت ــف ف ـي ــه [أي ف ـم ــه] ،ك ـمــا َّي ـقــال:
ُ
مات حتف أنفه ،واألنف والفم :مخرجا النفس»
(األزهري ،تهذيب اللغة) .وهذا املوت هو نفسه
(املوت بأجل) أيضًا .فحني يقال جاء أجل فالن،
فإنما يعنون هذا املوت في األصل ،وال يعنون
الـقـتــل .وه ــذا يـعـنــي أن م ــوت الـقـتــل ي ـبــدو كما
لو أنــه معاكسة لألجل وخــروج عنه .بالتالي،
فموت محدد ،مــدون املوعد ،بشكل ما .غير أن
التفريق بني التعبيرين واملوتني وهي الحقًا.
ولم يكن حتف األنف موتًا محببًا عند العرب
ً
الـقــدمــاء ،بــل كــانــوا يفضلون عليه املــوت قتال.
وعــن علي بن أبــي طالب« :أن ــه ...قسم أن القتل
أهون من املوت حتف األنف» (ابن ابي الحديد،
شـ ــرح ن ـه ــج الـ ـب ــاغ ــة) .وم ـش ـه ــور أي ـض ــا بـيــت
السموأل الــذي يقول فيه« :ومــا مــات منا سيد
ّ
ح ـتــف أن ـف ــه /وال ط ــل م ـنــا ح ـيــث م ــات قـتـيــل».
وم ـث ـلــه م ـش ـهــور أي ـضــا ك ــام خــالــد ب ــن الــولـيــد
الــذي يــأســف فيه على نفسه ألنــه يـمــوت موتًا
طبيعيًا رغــم مئات الحروب التي شــارك فيها:
«وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير».
املوت على الفراش هو حتف األنف .وهذا املوت
يصلح للحيوانات األهلية ال للناس األشــداء
في عرف القدماء.
وكــان يعتقد أن الحيوانات البرية ال يصيبها
حـتــف امل ــوت ،أي أنـهــا ال تـمــوت مــوتــا طبيعيًا
أب ـدًا .فــا بــد مــن عــارض يعرض لها ويميتها.

ومــن دون ــه كــانــت حياتها ستستمر إلــى مــا ال
ّ
وحشي حتف
نهاية« :قــال األصمعي :لم يمت
أنـفــه قــط ،إنـمــا مــوتــه عــن آف ــة» (لـســان الـعــرب).
يضيف األصفهاني أن ّ
السمع ،أي ولد الضبع
مـ ــن الـ ــذئـ ــب« :ال ي ـم ــوت ح ـت ــف أنـ ـ ـف ـ ــه ...وإن ـم ــا
هالكه بعرض مــن أع ــراض الدنيا» (األغــانــي).
وهــو في ذلــك مثل الحية« :والسمع كالحية ال
يعرف األسـقــام والعلل ،وال يموت حتف أنفه،
ب ــل ي ـم ــوت ب ـع ــض م ــن األعـ ـ ـ ــراض ي ـع ــرض لــه»
(امليداني ،مجمع األمثال).
وحـ ـس ــب الـ ـج ــاح ــظ ،ف ـ ــإن «امل ـ ـجـ ــوس ت ــزع ــم أن
[ال ــداب ــة] املنخنقة وامل ــوق ــوذة وامل ـت ـ ِّ
ـرديــة ،وكــل
ُ
ما ْاعتبط [ذبح من غير مرض أو إصابة] ولم
َ
يـمــت حـتــف أنـفـ َـه [مــوتــا طـبـيـعـيــا] ،فـهــو أطيب
لحمًا وأحـلــى؛ ألن دمــه فيه ،والــدم حلو دسم»
(ال ـح ـي ــوان) .لكننا نـحــن نعلم أن ال ـق ــرآن حــرم
أكل املنخنقة واملوقوذة واملتردية ،في معاكسة
للمعتقد املجوسي الذي حدثنا عنه الجاحظ.
وأغلب الظن أن سبب تحريم هذه الحاالت هو
بقاء الــدم داخـلـهــا ،أي «ألن دمــه َّ ْفيه» كما قال
جـ ْـاحــظ .فــالــدم هــو ال ــروح« :الــنــفــس :الـ ّـروح...
الـ َّ
والنفس :الدم» (لسان العرب) .ومسموح لك أن
تأكل اللحم ال أن تأكل الروح ،كما تقول التوراة:
«لكن احترز أن ال تأكل الدم ،ألن الدم هو النفس
مع اللحم .ال تأكله .على األرض تسفكه كاملاء»
(الـتــوراة :تثنية  .)25-23 :12وبما أن املنخنقة
واملــوقــوذة واملتردية لم يسفك دمها ،فقد حرم
أكل لحمها ،ألن فيه شبهة أنك ستأكل دمها ،أي
نفسها ،مع لحمها.
ل ـكــن هـ ــذا ،أي م ـنــع أك ــل ال ـ ــدم ،ك ــان ف ــي األص ــل
معتقد طائفة الحلة عند الـعــرب فــي مـكــة .أما
طائفة الحمس فكانت في ما يبدو ال تحرم أكل
ال ــدم .مــن أجــل هــذا ،فقد سمي حلفها الديني-
ال ـس ـيــاســي ب ــاس ــم :ح ـلــف ل ـع ـقــة الـ ـ ــدم« :ون ـحــر
اآلخ ـ ـ ــرون ج ـ ــزورا وغ ـم ـس ــوا أي ــدي ـه ــم ف ــي دم ــه،
ولـعــق رجــل مــن بني عــدي مــن ذلك الدم لعقة»
(ابن حبيب ،املحبر) ،فسموا لعقة الدم.
وال ـ ـكـ ــون ف ــي عـ ــرف الـ ـق ــدم ــاء ي ـش ـبــه أن ي ـكــون
أضـحـيــة مـكــونــة مــن لـحــم ودم .وال ـل ـحــم فيها
عديل الخبز .أي أن الكون مقسوم إلى دم -خمر،
ولحم -خبز ،وفــي بعض اللغات السامية فإن
«لخم ،لحم» تعني الخبز .وحــن كسر املسيح
الخبز ،وصب النبيذ ،قــال« :كلوا هذا جسدي،
واشربوا هذا دمي» .لحمه هو الخبز ،ودمه هو
النبيذ .فهو أضحية لخالص الكون.
* شاعر فلسطيني

