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خروف امرئ القيس
زكريا محمد *
ّ
كلنا يعرف املثل الشهير املنسوب المرئ
ال ـق ـيــس« :ال ـي ــوم خ ـمــر ،وغـ ـدًا أمـ ــر» ،فهو
عالمة في الوعي العربي املثقف.
ٌ
وقد فهم تاريخيًا هكذا« :اليوم استرسال
ٌ
ولهو ،وغدًا الجد والتشمير» (العسكري،
األمـ ـث ــال) ،أي إن ــه ق ــول لـلـحــزم ف ــي وقــت
ال ـح ــزم .وقـ ــول الك ـت ـمــال أزم ـن ــة األش ـي ــاء.
فلكل أمر وقت؛ للهو وقت ،وللجد وقت.
وعلى األمور أن تتم ما دام حائنًا وقتها،
إذ ال يمكن العبور من زمن إلى زمن قبل
أن يستنفد الزمن القديم وقته ،وقبل أن
يـنـضــج الــزمــن الـجــديــد شــرطــه .وحسب
الــروايــة الشائعة ،فــإن امــرأ القيس نطق
ب ـه ــذا الـ ـق ــول ح ــن س ـم ــع ب ـم ـق ـتــل والـ ــده
حجر :فلما سمع أبناؤه الخبر عند مقتل
أبيهم جزعوا كلهم ،إال امرأ القيس ،الذي
يروى أنه كان في مجلس شرب مع نديم
له يالعبه النرد .وقال له الناعي :يا امرأ
القيس :قتل أبــوك .فلم يلتفت إلــى قوله،
وأمـســك نديمه عــن اللعب .فقال لــه امــرؤ
ال ـق ـيــس :اض ـ ــرب .ف ـضــرب نــدي ـمــه ال ـنــرد،
حـتــى إذا ف ــرغ ،ق ــال لــه ام ــرؤ الـقـيــس :ما
كـنــت ألفـســد عليك لـعـبــك .ثــم الـتـفــت إلــى
ال ـنــاعــي ،وس ــأل ــه ع ــن أم ــر أب ـي ــه ،فــأخـبــره
ال ـخ ـبــر ،ف ـقــال ام ــرؤ ال ـق ـيــس :ال ـيــوم خمر
وغـدًا أمــر ،ال صحو اليوم وال سكر غدًا،
ً
ً
فأرسلها مثال يضرب ملــن كــان مشغوال
بشيء وأتــاه أمــر جلل ،فــا يستجيب له
حتى يكمل ما في يده.
وثمة صيغة أخرى للمثل لفظها مختلف
تمامًا ،لكنها تحمل املعنى ذاته ،إذ ُيزعم
أن ام ـ ــرأ ال ـق ـي ــس قـ ــال ع ـ ٌن ــد س ـم ــاع خٌـبــر
مقتل أبيه« :الـيــوم ِقـحــاف ،وغــدا ِنقاف»
(ال ـج ــوه ــري ،ال ـص ـح ــاح) .وي ـق ــال ل ـنــا إن
الشرب الشديد:
َ
القحاف هو الـشــرب ،أو ُّ
«الق ْحف وال ِقحاف :شدة الش ْرب» (لسان
ال ـ ـع ـ ــرب) .أم ـ ــا الـ ـنـ ـق ــاف ف ـه ــو امل ـض ــارب ــة
بــالـسـيــف عـلــى ال ـ ــرؤوس بــالـسـيــوف في
الـ ـح ــرب .ب ــال ـت ــال ــي ،ف ــأم ــر ام ـ ــرئ الـقـيــس
مقسوم إلى خمر وأمر ،هزل وجد ،شرب
وحرب.
هكذا فهم قول امرئ القيس ،وهكذا رسخ
في الوعي.

الدهر يومان
لـكـنـنــي راغ ـ ــب ه ـنــا ف ــي أن اق ـت ــرح فهمًا
مختلفًا لـهــذا ال ـقــول ـ ـ امل ـثــل .وي ـقــوم هــذا
امل ـق ـتــرح عـلــى أن الـفـهــم ال ـســائــد منبثق
ع ــن تـصـحـيــف م ـح ــدد ف ــي كـلـمــة «أمـ ــر»،
ســأتـحــدث عـنــه تــالـيــا .ويـضـيــف املقترح
أن هــذا الـقــول يجب أن ي ــدرج فــي سياق
أسطورة اليومني الشهيرين :يوم السعد
ويـ ـ ــوم ال ـ ـبـ ــؤس ،أو ي ـ ــوم ال ـن ـع ـي ــم وي ــوم
ال ـن ـحــس .وه ــي أس ـط ــورة ت ـعـ ّـم الـجــزيــرة
العربية كلها ،وتنسب بطولتها للعديد
مــن األب ـط ــال األس ـط ــوري ــن .فـهــي تنسب
ل ــ :النعمان بــن امل ـنــذر ،أو لــوالــده املـنــذر،
كـمــا تـنـســب لـعـمــرو بــن ه ـنــد ،ولجذيمة
األبـ ــرش ،ولـلـمـنــذر بــن ام ــرئ الـقـيــس بن
ال ـن ـع ـمــان أي ـض ــا .فـلـكــل واح ـ ــدة م ــن هــذه
الـشـخـصـيــات ي ــوم ــان :ي ــوم س ـعــد وي ــوم
نحس .كما أن الشعر العربي كله متورط
ف ــي ه ــذه األسـ ـط ــورة تـقــريـبــا .فـهــي على
عــاقــة مــا ب ــ :عـبـيــد األب ـ ــرص ،والـنــابـغــة،
وطــرفــة ،واملـتـلـمــس ،وام ــرئ الـقـيــس كما
سـنــرى .كــل واحــد مــن هــؤالء لــه شــأن مع
األس ـطــورة ومــع صاحبها ،أيــا كــان اسم
هذا الصاحب.
وال ـف ــارق بــن يــومــي األس ـط ــورة ويــومــي
امــرئ القيس يتعلق باللفظ ال باملعنى.
فبدل يــوم السعد ويــوم البؤس ،نحصل
ع ـن ــد ام ـ ـ ــرئ ال ـق ـي ــس ع ـل ــى يـ ـ ــوم ال ـخ ـمــر
ويــوم األم ــر .واخـتــاف اللفظ هــذا أسهم
فــي ع ــزل ق ــول ام ــرئ الـقـيــس عــن سياقه،
سـيــاق أس ـطــورة الـيــومــن ،وأدى إل ــى أن
يبدو كقول فريد ،ومختلف جذريًا .بذا،
ف ــاق ـت ــراح ـن ــا يـ ـس ــاوي ب ــن ي ــوم ــي ام ــرئ

القيس واليومني األسطوريني:
يوم سعد يوم بؤس
يوم نعيم يوم نحس
يوم خمر يوم أمر
يوم قحاف يوم نقاف
وهــذا يعني أن يــوم النعيم والسعد هو
ي ــوم الـخـمــر ،وأن ي ــوم الـنـحــس والـبــؤس
هو يــوم األمــر .بــذا ،فكلمة «األم ــر» يجب
أن تكون على عالقة بالنحس والبؤس
بـشـكــل م ــا ،مــع أن ال أح ــد فـســرهــا هـكــذا.
وس ـ ــوف ن ـع ــود إلـ ــى هـ ــذه ال ـك ـل ـمــة تــالـيــا
لنكشف ارتباطها بالبؤس والنحس.
ولعل قصة عبيد بن األبــرص مع يومي
الـنـعـمــان هــي األف ـضــل لـعــرض أسـطــورة
ال ـ ـيـ ــومـ ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى أن ـ ـهـ ــا األشـ ـه ــر
واألمتع .وهي قصة تتطور عبر األمثال،
ً
م ـش ـك ـلــة ك ـت ـلــة م ــن األمـ ـث ــال ال ـع ـن ـقــوديــة.
وت ـق ــول ل ـنــا ال ـق ـصــة إن« :املـ ـن ــذر ب ــن مــاء
السماء ،أو النعمان ،على خالف بينهم،
كــان ّ
قسم دهــره يومني :يــوم نعيم ويوم
بــؤس .فكان كل من لقيه في يــوم النعيم
أجزل صلته ،ومن لقيه يوم البؤس قتله.
فبينما هو في أيام بؤسه ،إذ طلع عليه
عبيد بن األبــرص .فقال له امللك :أال كان
بحائن
الــذبــح لغيرك؟ فقال عبيد :أتتك
ٍ
ٌ
رجاله .قال امللك :أو أجل بلغ أناه .ثم قال
لــه :أنشدني يــا عبيد ،فقد كــان يعجبنا
ش ـ ـعـ ــرك .فـ ـق ــال ع ـب ـي ــد :ح ـ ــال ال ـج ــري ــض،
دون ال ـق ــري ــض ،وب ـلــغ ال ـح ــزام الـطـبـيــن.
ق ــال :أن ـشــدنــي :أق ـفــر مــن أه ـلــه مـلـحــوب/
فالقطبيات فالذنوب ...فقال عبيد :أقفر
م ــن أه ـل ــه عـ ـبـ ـيــد /فــال ـيــوم ال ي ـب ــدي وال
ي ـع ـيــد ...ف ـقــال ل ــه امل ـل ــك :ال ب ــد م ــن امل ــوت،
ولو لقيني أبي في هذا اليوم لم أجد بدًا
من أن أذبحه» (اليوسي ،زهر األكــم) .ثم
ذبحه.
إذن ،فـعــالــم امل ـن ــذر مـقـســوم إل ــى يــومــن:
يوم نعيم ويوم بؤس .ويوم البؤس هو
ي ــوم الـقـتــل وال ــذب ــح .وق ــد أت ــى عبيد إلــى

املنذر ،أو النعمان ،في يوم البؤس ،فقتل.
ويبدو أن الثيمة املركزية في األسطورة
أن يأتي الذبيح برجليه إلى موته«:أتتك
بحائن رجاله» .عليه ،فاليوم الثاني بني
ال ـيــومــن ه ــو دومـ ــا ي ــوم الـقـتــل وال ــذب ــح.
«وسمى أحــد اليومني يــوم البؤس وهو
الـ ـي ــوم ال ـ ــذي َي ـق ـتــل ف ـيــه م ــا ظ ـهــر ل ــه من
إنسان وغيره ،وسمى اآلخر يوم النعيم
ْ
ُيحسن فيه إلى كل َمن يلقى من الناس»
(ياقوت الحموي ،معجم البلدان) .وثمة
نـسـخــة لـلـقـصــة ي ـكــون جــذي ـمــة األبـ ــرش،
نديم الفرقدين ،بطلها.
أمـ ــا «مـ ـض ــرط الـ ـحـ ـج ــارة» ال ـش ـه ـي ــر ،أي
عمرو بن هند بن املنذر ،فكان له يوماه
أيضًا« :زعموا أنه كان له يوم بؤس ويوم
نعيم ،فـيــوم يــركــب فــي صـيــده يقتل أول
مــن ل ـقــي ،وي ــوم يـقــف ال ـنــاس بـبــابــه فــإن
اشـتـهــى حــديــث رج ــل أذن ل ــه ،فـكــان هــذا
ده ــره» (ج ــواد عـلــي ،املـفـصــل فــي تــاريــخ
علق طرفة بن العبد ،مثله
الـعــرب) .وقــد ِ
مثل عبيد األب ــرص ،مــع هذين اليومني.
لكن بطل قصته كان قابوس بن مضرط
ال ـح ـج ــارة .وق ــد أشـ ــار طــرفــة إل ــى هــذيــن
الـيــومــن فــي ش ـعــره :لـنــا ي ــوم ولـلـكــروان
ي ــوم /تطير الـبــائـســات وال نطير /فأما
يومهن فيوم ســوء /يطاردهن بالحدب
الكروان هو يوم البائسات،
الصقور .يوم ِ
ويومهن يوم سوء .أما اليوم اآلخر فهو
الشراب واملنادمة .لكن األبيات ال تحدثنا
مباشرة عن مصير طرفة .بيد أن يومه
ك ــان ي ــوم ال ـس ــوء ف ــي م ــا ي ـب ــدو ،إذ نعلم
أن ــه ذه ــب بــرجـلـيــه إل ــى ع ــام ــل الـنـعـمــان
على البحرين (أتتك بحائن رجــاه) .أما
خاله املتلمس ،فلم يذهب برجليه فنجا.
ومصير طرفة واملتلمس ،يشبه مصير
سعد وسعيد في املثل« :أنــج سعد ،فقد
هـلــك سـعـيــد» .سعيد هــو طــرفــة ،أي هو
يوم البؤس ،وسعد هو املتلمس ،أي يوم
السعد والنعيم.

الخروف أم الحرب؟
وإذا كان االمر كذلك ،أي إذا كنا دومًا مع
يــوم خمر وبهجة ويــوم قتل ويــوم ذبح،
فلماذا جرى تخفيف الصيغة عند امرئ
القيس من البؤس إلى «األمر» ،أي الجد؟
أو ملــاذا استبدل القتل بالحرب إذا كان
«األمــر» يعني الحرب؟ ملاذا جرى تجنب
ال ــذب ــح امل ـح ـتــوم ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي ،يــوم
البؤس؟ فالحرب قضية احتماالت .وقد
تنتهي بالهزيمة والقتل أو باالنتصار
وال ـن ـجــاة ،بينما الـنـمــاذج األخ ــرى التي
ب ــن أي ــديـ ـن ــا ت ـت ـح ــدث ع ــن ي ـ ــوم ل ـل ـمــوت
والقتل ال مفر منه؟
ن ـظ ــن أن هـ ــذا ن ــات ــج م ــن ق ـ ـ ــراءة خــاطـئــة
ّ
ومصحفة لكلمة «أم ــر» فــي جملة امــرئ
القيس ،إذ يبدو أن علينا قراءتها على
أنـهــا َ
«إمـ ـ ّـر» ،بكسر الـهـمــزة ،وفـتــح امليم،
وت ـش ــدي ــد ال ـ ـ ــراء ،أي إن امل ـث ــل ه ـك ــذا في
َ
َ
اليوم ٌ
واإلمـ ّـر هو
خمر وغدا ِإ َمـ ّـر.
األصل:
َّ
ُ
«اإلمــر :الصغير من
الجدي:
أو
الخروف
ْ ِ
ُ
ٌ
َْ
الد ال ـض ــأ ِن ،واألن ـث ــى ِإ َّمـ ـ َـرة.
الـحـمــان أو ِ
َ
والد املـعــز..
وق ـيــل :هـمــا الـصـغـيــران مــن أ ِ
واإل َّم ـ ـ ُـر ال ـخ ــروف» (ل ـســان ال ـع ــرب) .وإذا
ِ
ص ـحــت ه ــذه ال ـ ـقـ ــراءة ،ف ــإن ال ـل ـغــز يـحــل،
ويصبح القول متماسكًا .فامرؤ القيس
يتحدث فــي القسم الـثــانــي مــن قــولــه عن
ال ـخ ــروف ،أي عــن األض ـح ـيــة ،عــن القتل،
ويــوم البؤس والنحس .بالتالي ،فهناك
ي ــوم للخمر وال ـط ــرب وال ـل ـهــو والـنـعـيــم،
ويــوم آخــر للبؤس والـنـحــس ،يكون فيه
ً
امل ـ ــرء ذب ـي ـحــا ق ـت ـيــا ك ــالـ ـخ ــروف -اإلم ـ ـ ّـر.
وبـ ـه ــذا ي ـت ــواف ــق قـ ــول ام ـ ــرئ ال ـق ـيــس مع
الـسـيــاق ال ـعــام ألس ـطــورة يــومــي النعيم
والبؤس.
يؤيد فرضنا أن مضرط الحجارة أرسل
م ــرة خــروفــا وحـ ّـمـلــه سكينًا وزن ـ ــادًا ،أي
حمله أداة ذبحه ،وأداة حرقه كأضحية،
وذه ــب الكبش إلــى حتفه برجليه .وفي

هــذا الكبش يقول املثل :كالكبش يحمل
ش ـف ــرة وزن ـ ـ ـ ــادًا« :س ـ ّـم ــن ع ـم ــرو ب ــن هـنــد
امللك كبشًا وعلق في عنقه شفرة وزنادًا
ثــم ســرحــه لينظر هــل يجترئ أحــد على
ذبـ ـح ــه» (ال ــزم ـخ ـش ــري ،امل ـس ـت ـق ـصــى في
أمثال العرب) .وفي نهاية القصة ،يذبحه
أحد ما فيذبح به .بذا يتضح أن الكبش
يساوي في الواقع الرجل الذبيح.
إذا صح هذا ،نصل إلى أنه يصعب جدًا
رب ــط ال ـق ــول بـمـقـتــل والـ ــد امـ ــرئ الـقـيــس.
فقول امرئ القيس قول عمومي ،ذو طابع
كوني ،يقال في قصص تكرر األسطورة،
أس ـط ــورة ال ـيــومــن املـتـعــاكـســن ،ولـيــس
ً
ق ـ ــوال ي ـت ـع ـلــق ب ـح ــادث ــة م ـق ـتــل األب كـمــا
تقول القصة .بذا ،يمكن افتراض أن قصة
مقتل والد امرئ القيس موضوعة ،وأنها
وضعت ً
بناء على القراءة املصحفة.
وإذا مــا كــان قــول ام ــرئ القيس يتحدث
ً
فعال عن َإمـ ّـر ،أي خــروف ،فهذا يعني أن
قوله يأخذ شكل شطر بيت شعري .فهو
م ــوزون تمامًا« :الـيــوم ٌ
خمر وغــدا َإم ـ ُّـر».
وه ــذا مــا يـتــوافــق مــع الــوضــع .فالشاعر
يزن كالمه.
وثمة بيت شعري يلعب فيه صاحبه على
قول امرئ القيس يدعم استخالصنا:
اليوم خمر ،ويبدو في غد خبر
والدهر ما بني إنعام وإبئاس
وهـ ـك ــذا فــال ـخ ـمــر يـ ـس ــاوي اإلنـ ـ ـع ـ ــام ،أي
يــوم النعيم ،والـخـبــر ،أي األم ــر ،يساوي
اإليئاس ،أي يوم اليأس والبؤس.
لـكــن ع ـلـ ّـي أن أق ــول فــي الـنـهــايــة ،إن هــذا
التصحيح لقول امــرئ القيس لن يؤدي
إلى تغيير معنى املثل .سيظل املثل يملك
املعنى ذاتــه ،كما أنــه سيظل يضرب في
الوضع ذاتــه .لكنه سيؤدي إلى أن ندرك
أن س ــوء الـفـهــم يمكن لــه أيـضــا أن ينتج
أكثف املعاني ،وأشدها أصالة ،في ثقافة
ما.
* شاعر فلسطيني
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