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أوراق

ُ َ
ِّ
مضرط الحجارة
زكريا محمد *
ُ َ
«م ـ ــض ـ ـ ِّـرط الـ ـحـ ـج ــارة» واح ـ ــد م ــن أغ ــرب
األل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي حـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــة
جــاهـلـيــة عـلــى اإلط ـ ــاق .أم ــا الشخصية
ال ـتــي حـمـلـتــه ،فـهــو امل ـلــك الـشـهـيــر ،شبه
األس ـ ـط ـ ــوري :عـ ـم ــرو ب ــن املـ ـن ــذر ب ــن م ــاء
الـسـمــاء الـلـخـمــي صــاحــب ال ـح ـيــرة .وهــو
يـنـســب إل ــى أم ــه أي ـض ــا :ع ـمــرو ب ــن هـنــد،
مضرط الحجارة .وهــي هند بنت عمرو
بــن حـجــر الـكـنــدي آك ــل املـ ــرار ،الـتــي يقال
إنها عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر.
ّ
باملحرق ،لكنه محرق
وعمرو يلقب أيضًا
الـثــانــي .فمحرق األكـبــر واألول هــو امــرؤ
القيس اللخمي .وألننا أمام محرقني ،في
ما يزعم ،فقد نراهما يختلطان معًا في
بعض اللحظات.
وتـشـتـبــك حـكــايــة م ـضــرط ال ـح ـجــارة مع
قصص ثالثة من أشهر شعراء الجاهلية:
عمرو بن كلثوم ،طرفة بن العبد ،وخاله
املتلمس .وعـمــرو بــن كلثوم بــالــذات هو
قاتل مضرط الحجارة في ما يزعم« :فتك
بــه عمرو بــن كلثوم فقتله» (ابــن سعيد،
نشوة الطرب) .أما قصة طرفة واملتلمس،
فمعروضة في قصة «صحيفة املتلمس».
إذ أرسل عمرو الشاعرين إلى عامله على
البحرين ،ومعهما صحيفة -رسالة تأمر
بقتلهما .ففتحها املـتـلـمــس ون ـجــا ،أمــا
طرفة فأصر على أن ال يفتحها،
فقتلِّ .
ُ
وهناك شبه إجماع على أن صاحبنا لقب
بمضرط الحجارة لشدته وعنفه« :يلقب
مضرط الـحـجــارة لتجبره وشــدة ملكه»
(نشوان الحميري ،الحور العني) .يضيف
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي« :ك ـ ـ ــان عـ ـم ــرو ال ي ـب ـت ـســم وال
يضحك ،وكــانــت الـعــرب تسميه مضرط
الحجارة لشدة ملكه» (املـيــدانــي ،مجمع
األم ـث ــال) .أمــا أبــو الـبـقــاء الـحـلــي ،فيزيد:
«كــانــت الـعــرب تسميه مضرط الحجارة
لـهـيـبـتــه ،وتـسـمـيــه م ـحــرقــا أي ـض ــا» (أب ــو
البقاء الحلي ،املناقب اليزيدية).
وهكذا ،فلقب «مضرط الحجارة» تعبير
مجازي ال غير ،حسب املصادر العربية.
إذ هو من شدته وهيبته وضراوته يكاد
يجعل الحجارة تضرط من الخوف.
والـ ـ ـح ـ ــق أن ـ ـن ـ ــا ن ـ ـشـ ــك ب ـ ـش ـ ــدة ف ـ ــي هـ ــذا
التفسير .فعمرو بن هند هــذا شخصية
أس ـ ـطـ ــوريـ ــة .وحـ ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان هـ ـن ــاك فــي
األصــل ملك واقـعــي بهذا االس ــم ،فإنه قد
تلوث باألسطوري تلوثًا تامًا .واألبطال
األسطوريون ال يحملون ألقابهم مجازًا.
فألقابهم تعكس فعالياتهم األسطورية،
إنـهــا فــي الحقيقة وص ــف جــوهــري لهم.
أو اختصار لطبيعتهم .وهــذا يعني أنه
من دون فهم األلقاب ،ال يمكن فهم طبيعة
هؤالء األبطال.
إذن ،فما الــذي يعنيه هذا اللقب الغريب
حقًا؟
ربـ ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ـنــا كـ ــي ن ـص ــل إل ـ ــى فـهــم
معنى ه ــذا الـلـقــب أن نــذهــب إل ــى واح ــدة
م ــن ال ـق ـص ــص ال ـت ــي ت ـ ــروى ع ــن م ـضــرط
ال ـح ـجــارة هـ ــذا .وال ـق ـصــة تــرب ـطــه بكبش
م ـحــدد ،لـكـنــه كـبــش غــريــب يـحـمــل سكني
ذبـحــه فــي فـمــه .وهــو ال ــذي قيل فيه مثل
(كــالـكـبــش يـحـمــل ش ـفــرة وزنـ ـ ــادًا) ،ال ــذي:
«يـ ـض ــرب مل ــن ي ـت ـعــرض ل ـل ـه ــاك .وأص ـلــه
ّ
أن ك ـســرى بــن ق ـبــاذ مــلــك ع ـمــرو بــن هند
امل ـل ــك ال ـح ـيــرة وم ــا ي ـلــي م ـلــك فـ ــارس من
أرض ال ـ ـعـ ــرب ،فـ ـك ــان ش ــدي ــد ال ـس ـل ـطــان
والبطش ،وكانت العرب تسميه «مضرط
الحجارة» ،فبلغ من ضبطه الناس وقهره
لـهــم واق ـت ــداره فــي نفسه عليهم أن سنة
اشتدت على الناس حتى بلغت بهم كل
مبلغ من الجهد والشدة ،فعمد إلى كبش
فـسـمـنــه ،حـتــى إذا امـتــأ سـمـنــا عـلــق في
عنقه شفرة وزنــادًا ،ثم ّ
سرحه في الناس
لينظر هــل يجترئ أحــد على ذبـحــه .فلم
يـتـعــرض لــه أح ــد حـتــى مــر ببني يشكر،
فقال رجــل منهم ،يقال له علباء بن أرقم
اليشكري :مــا أران ــي إال آخــذ هــذا الكبش
فــآكـلــه .فــامــه أصـحــابــه فــأبــى إال ذبـحــه،

منمنمة فارسية ّ
تصور النبي إبراهيم (حبر وألوان ّ
مائية وذهب على ورق ــ القرن السادس عشر ميالدي)

فذبحه» (امليداني ،مجمع األمثال).
إذن ،فعمرو بــن هند على عالقة بكبش.
وه ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـب ــش ح ـ ّـم ــل فـ ــي ع ـن ـق ــه ش ـف ــرة
وزنــادًا ثم أرســل .أي أنه ذهب ،بشكل ما،
كأضحية قد تذبح وتحرق .وال بد لنا أن
نربط بني «الزناد» ،زناد النار ،وبني لقب
ّ
«املحرق» الذي يحمله مضرط الحجارة.
ويـبــدو أن ثمة عالقة مــا بــن قصة كبش
مضرط الحجارة وقصة إبراهيم الخليل
واب ـن ــه إس ـح ــق .فـفــي قـصــة إبــراه ـيــم ثمة
كبش وشفرة وذبح نار .وما يدعم وجود
هذه الصلة أن بعض الروايات اإلسالمية
تخبرنا أن الكبش الذي فدي به إسماعيل
ابــن إبراهيم كــان يحمل شفرة ذبحه في
ف ـم ــه ،ت ـمــامــا م ـثــل ك ـبــش ع ـم ــرو ب ــن هند
م ـض ــرط الـ ـحـ ـج ــارة .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ف ــإن
إسماعيل الذبيح هو من حمل املدية التي
سيذبح بها« :ملا رأى إبراهيم في املنام أن
يذبح ابنه ،وتحقق أنه أمر ربه ،قال البنه:
يا بني ،خذ املدية والحبل ،وانطلق بنا
إلــى هــذا الشعب لنحتطب ألهلنا ،فأخذ
املدية والحبل وتبع والــده» (العصامي،
س ـمــط ال ـن ـج ــوم الـ ـع ــوال ــي) .وه ـ ــذا يعني
أن إسماعيل كــان كالكبش يحمل شفرة

ذبحه .كالهما ذبيحان.
بـنــاء عليه ،ربـمــا حــق لنا أن نفترض أن
م ـض ــرط ال ـح ـج ــارة ي ـش ـبــه إب ــراه ـي ــم وأن
كبشه يشبه كبش إسماعيل أو إسحق.
وف ــي ال ـن ـهــايــة ،ف ــإن إس ـمــاع ـيــل والـكـبــش
شــيء واح ــد .فالكبش يمثله ،ويــرمــز له.
من أجل هذا سمي إسماعيل بالذبيح مع
أن الكبش هو الذي ذبح ال هو .وإذا كان
االبن كبشًا ،فمن املفترض أن يكون األب
كبشًا أيضًا .أي يفترض أن يكون إبراهيم

حق لنا أن نفترض أن
مضرط الحجارة يشبه
إبراهيم وأن كبشه يشبه
كبش إسماعيل أو إسحق

وعمرو كبشني .والحق أن هــذا ما تشير
إليه قصيدة طرفة التي هجا فيها عمرو
بن هند:
فليت لنا مكان امللك عمرو
رغوثا حول قبتنا تخور
من الزمرات أسبل قادماها
ّ
ودرتها مركنة درور
يشاركنا لنا رخالن فيها
وتعلوها الكباش فما تنور.
وك ـمــا نـ ــرى ،ف ـطــرفــة يـتـمـنــى ل ــو أن ــه كــان
ممكنًا اسـتـبــدال عـمــرو بــن هند بــرغــوث،
أي بنعجة مرضع( ،تعلوها الكباش فما
تثور) .والسؤال هو :كيف أمكن لطرفة أن
يتمنى تحويل عمرو بن هند إلى نعجة؟
إنها ألمنية غريبة حقًا؟ كان بإمكانه أن
يتمنى موته ،أو أن يتمنى تغيير طبعه.
لكن أن يتمنى استبداله بنعجة ،فهذا أمر
غريب حقًا .لكن الغرابة تــزول بناء على
ّ
فرضيتنا التي تقول إن عمروًا كبش في
الواقع.
ان ـط ــاق ــا م ــن ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ق ــد يصبح
بــإم ـكــان ـنــا أن ن ـصــل إل ــى ف ــك ل ـغــز الـلـقــب
الـغــريــب« :مـضــرط ال ـح ـجــارة» .فاملضرط
تعني الـسـمــن الـضـخــم فــي الـلـغــة .يـقــال:

َ ْ
ٌ َ
ٌ
َ
أيُ :ض ــخ ـ ٌـم ٌ»
ـض ـ ـ َّـر ْوط ضـ ـ ـ ـ ـ ُـروط،
«إنـ ـ ــه ل ـ ـ ِ
َ ْ َ ٌ َّ ْ َ
ضــريــطــة،
ـوس املـْحـ ٌيــط).
(الـقــامـ
و«نــعــجــة ٌ َ
ٌ
َ
ُ َّ ْ َ َ َ
ض َّر ْوط ض ُروط،
كجمَيز ْ ٍة :ضخمة .وإنه ل ِ
أي :ضخ ٌم» (ابن سيدة ،املخصص).
عليه ،يجب أن يكون لقب عمرو بن هند
َ
«م ــض ـ َّـرط ال ـح ـج ــارة» بـ َفـتــح راء مـضــرط
ِ
وليس بكسرها ،أو ُ
ـضـ َّـرط الحجارة»
ـ
«م
ْ
«مض َرط الحجارة»
بفتح الراء أيضًا ،أو ِ
بـتـسـكــن ال ـض ــاد وك ـســر ال ـ ــراء ،وبمعنى
ك ـب ــش الـ ـحـ ـج ــارة ال ـس ـم ــن .أي أن األم ــر
يتعلق بالسمنة والضخامة ال بالضراط
الذي هو ريح األمعاء.
ح ـســن ج ـ ـدًا ،ع ـمــرو ب ــن ه ـنــد ك ــان ف ــي ما
يـ ـب ــدو ك ـب ـش ــا س ـم ـي ـن ــا ،ب ـش ـك ــل م ـ ــا ،لـكــن
كيف يكون كبشًا للحجارة؟ ومــا عالقة
الحجارة باملوضوع؟
ال ـ ـجـ ــواب :ي ـقــع ف ــي أن ال ـح ـج ــارة ه ـنــا ال
تعني ال ـص ـخــور ،وإن ـمــا الـحـظــائــر .فهي
جمع ِح ْجر بكسر الحاء وتسكني الجيم،
ال َحـ َـجــر بفتحهما .وف ــي ال ـحــديــث« :مــن
نام على ظهر بيت ليس عليه ِح ٌ
جار فقد
ِ
َ
ْ
بــرئــت مـنـ َـه الــذمــة؛ الـحـجــار جـمــع ِحــجـ ٍـر،
َُ
بــالـكـســر ،أو مــن الـ ُـحـ ْـجـ َـر ِة وه ــي َحـ ِـظـيــرة
اإلب ـ ـ ـ ــل» (اب ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور ،لـ ـس ــان ال ـ ـعـ ــرب).
ِ
و«الـ ـحـ ـج ــار ج ـمــع ِح ـج ــر بــال ـك ـســر وهــو
الـحــائــط ،أو ِم ــن الـ ُـحـ ْـجــرة وه ــي َحـ ِـظـيــرة
اإلبـ ـ ـ ــل» (اب ـ ــن األث ـ ـيـ ــر امل ـ ـحـ ــدث ،ال ـن ـهــايــة
ف ــي غ ــري ــب ال ـح ــدي ــث واألثـ ـ ـ ــر) .بــال ـتــالــي،
فنحن مــع الكبش السمني ِّللحظيرة ،أو
الحظائر .وهــذا يذكرنا بالذبح العظيم
ال ـ ــذي افـ ـت ــدي ب ــه إس ـم ــاع ـي ــل« :وف ــدي ـن ــاه
ب ـ ِـذب ــح ع ـظ ـي ــم» (الـ ـص ــاف ــات .)107 :فـقــد
فـســرت الجملة على أنـهــا تعني الكبش
السمني« :وفديناه بذبح عظيم :أي ضخم
الجثة سمني» (تفسير القرطبي) .كبش
إسماعيل سمني ضخم ،وكبش عمرو بن
هند كذلك.
أما كلمة الحجارة ،جمع حجر ،فتعيدنا
أي ـض ــا إل ــى ق ـصــة إس ـمــاع ـيــل وإب ــراه ـي ــم.
إذ امل ـعــروف أن ِحـ ْـجــر الكعبة ،ال ــذي يقع
إل ــى شـمــالـهــا ،مــرتـبــط بــإسـمــاعـيــل الــذي
ف ـ ـ ــدي ب ــالـ ـكـ ـب ــش .وه ـ ـ ــو ي ـ ــدع ـ ــى« :ح ـج ــر
إسماعيل» .وهــو فــي الــواقــع يأخذ شكل
تحويطة من الحجارة ،أي شكل حظيرة
ما حواه
«الح ْج ُر ِح ْج ُر الكعبة،
ماِ :
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ـط ،فهو ِح ْج ٌر»
وكــل ما حــجـ ْـرتــه من حــائـ ٍ
(لسان العرب) .ويقال أن الحجر هو قبر
إسماعيل« :وقال ابن عباس :في املسجد
الـ ـح ــرام ق ـب ــران ل ـيــس ف ـيــه غ ـيــره ـمــا ،قبر
إسماعيل وقبر شعيب عليهما السالم؛
فقبر إسماعيل في الحجر ،وقبر شعيب
مقابل الحجر األسود» (القرطبي ،تفسير
القرطبي).
بناء على كل هذا ،فلقب مضرط الحجارة
ي ـع ـنــي :ك ـبــش ال ـح ـظ ـيــرة ال ـس ـمــن .وألن ــه
كبش ،فإن الكبش الذي أرسله وفي عنقه
ش ـف ــرة وزنـ ـ ــاد ه ــو رمـ ـ ــزه .ول ـع ـلــه أرس ـلــه
ً
ليذبح بديال عن ابنه كما فعل إبراهيم.
بذا فمضرط الحجارة طــراز من إبراهيم
ال ـخ ـل ـي ــل ،وال ـك ـب ــش الـ ـ ــذي ح ـم ـلــه ش ـفــرة
وزنـ ـ ــادا ه ــو فـ ــداء اب ـن ــه ،أو ق ــل ه ــو اب ـنــه.
فالكبش بديل لالبن ،وبديل االبن اإللهي
يكون إلهيًا في الحقيقة.
ول ـعــل تـسـمـيــة ع ـمــرو ب ــن ه ـنــد بــامل ـحـ ّـرق
آتية من هنا ،أي من تشابهه مع إبراهيم
الخليل .فإبراهيم حــرق ابنه رمزيًا ،قبل
أن ي ـحــرق الـكـبــش ف ــي م ـكــانــه .وق ــد ســأل
إسحق أبــاه« :فقال هو ذا النار والحطب
ولـكــن أيــن ال ـخــروف للمحرقة؟» (تكوين
 .)8 :22ولم يكن يعرف أنه هو الخروف.
لكن إبراهيم جعل حطب املحرقة وضع
ف ـ ــوق إس ـ ـحـ ــق« :فـ ــأخـ ــذ إب ــراهـ ـي ــم حـطــب
املحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ
بيده النار والسكني» (تكوين  .)6 :22بذا،
فالتحريق ج ــزء مــركــزي مــن األس ـطــورة،
أسـ ـط ــورة إب ــراه ـي ــم وم ـض ــرط ال ـح ـجــارة.
ع ـل ـيــه ،ف ــإب ــراه ـي ــم ذات ـ ــه ي ـم ـكــن أن يــدعــى
ّ
(محرقًا) أيضًا ،مثله مثل عمرو بن هند.
* شاعر فلسطيني

