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زكريا محمد *
ل ــدي ـن ــا ش ـخ ـص ـيــة ع ــرب ـي ــة مـيـثــولــوجـيــة
قديمة تدعى «سعد القرقرة» .وهي على
عــاقــة بــالـشـخـصـيــة ال ـش ـه ـيــرة جـ ـدًا في
التاريخ األدبــي «النعمان بن املنذر» .إذ
ّ
يقال لنا بأن سعدًا كان أخ النعمان غير
الـشـقـيــق .لـكــن ه ـنــاك مــن ي ـقــول إن ــه كــان
مهرجه ومضحكه .وه ــذا هــو مختصر
قصته مــع النعمان كما ي ــورده املفضل
الـضـبــي« :زع ـمــوا أن النعمان بــن املنذر
اتخذ مجلسًا قريبًا من قصره بالحيرة...
وكــان للنعمان أخ من الرضاعة من أهل
هـجــر ،يـقــال لــه سعد الـقــرقــرة ،وك ــان من
أضحك الناس وأبطلهم ،وكــان يضحك
النعمان ويعجبه ...فزعموا أن النعمان
قعد في مجلسه ذات يوم ضاحكًا ،فأتى
بـحـمــار وح ــش ،فــدعــا بـفــرســه اليحموم
ف ـ ـقـ ــال :احـ ـمـ ـل ــوا سـ ـعـ ـدًا ع ـل ــى ال ـي ـح ـمــوم
ّ
وأعطوه ِمطردًا ،وخلوا عن هذا الحمار
حتى يطلبه سعد فيصرعه .فقال سعد:
إنـ ــي إذن أصـ ـ ــرع ع ــن ال ـ ـفـ ــرس ،ومـ ــا لــي
ُ
ول ـه ــذا؟ ق ــال الـنـعـمــان :وال ـلــه لتحملنه،
فحمل على اليحموم ،ودفع إليه املطرد،
ّ
وخــلــى الـحـمــار ،فنظر سعد إلــى بعض
بنيه قــائـمــا فــي الـنـظــاريــن ،ف ـقــال :بأبي
ً
وج ــوه الـيـتــامــى ،فأرسلها مـثــا ،فألقى
الــرمــح وتعلق بمعرفة الـفــرس ،فضحك
ال ـن ـع ـمــان ،ث ــم أدرك ف ــأن ــزل ،ف ـق ــال سعد
القرقرة:
نحن بغرس الودي أعل ُمـنا
منا بقود الجياد في السـلف
يا لهف أمي وكيف أطعنـه
مستمسكًا واليدان في العرف
قد كـنت أدركته فأدركـني
للصيد جد من معشر عنـف.

سعد القرقرة

أي أدركـنــي عــرق من آبائي الذين كانوا
عـنـفــا لـلـخـيــل ،أي ل ــم يـكــن ل ــه فــروسـيــة»
(املفضل الضبي ،األمثال).
وهكذا فقد رفض سعد القرقرة  -الهجري
الـبـحــرانــي ـ ـ أي ــام كــانــت ح ــدود البحرين
أوسع بكثير من حدودها اآلن ـ أن يطرد
الحمار ،رامـيــا املـطــرد (الــرمــح القصير)،
مـعـلـنــا أن ــه وق ــوم ــه أع ـلــم ب ـغــرس الـنـخــل
(ال ـ ـ َـو ِد ّي) منهم بــركــوب الـخـيــل للصيد:
«ألن سعدًا كان من أهل الحراثة والزراعة،
فهو يقول :نحن بغرس الودي في الدبار
وامل ـ ـشـ ــارات [امل ـ ـ ـ ــزارع] أع ـل ــم م ـنــا بـجــري
الجياد» (امليداني ،مجمع األمثال).
وكـ ـم ــا نـ ـ ــرى مـ ــن الـ ـقـ ـص ــة ،ف ـن ـح ــن أمـ ــام
ش ـخ ـص ـي ـت ــن مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـت ــن :الـ ـنـ ـعـ ـم ــان
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــاد ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـصـ ـي ــد عـ ـل ــى ف ــرس ــه
اليحموم ،وسعد القرقرة الفالح املزارع.
أي أن ـنــا مــع االن ـق ـســام ال ـقــديــم ذات ــه بني
املزارع والصياد ،بني قابيل وهابيل ،أو
بني النعمان وسعد القرقرة.
ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـل ــم أن الـ ـنـ ـعـ ـم ــان بـ ــن املـ ـن ــذر
األسـ ـط ــوري مـثـيــل ألدونـ ـي ــس .فــاالث ـنــان
على عالقة بزهرة شقائق النعمان .فهذه
الزهرة نبتت من دم أدونيس بعدما قتل.
أي أن الشقائق هي جروح أدونيس ودمه.
وكذا األمر مع النعمان في ما يبدو .ذلك
أن الشقائق هي الدم في العربية« :وقيل:
َ
ال ـن ـع ـمــان :اس ــم الـ ــدم ،وش ـقــائ ـقــهِ :قــطـعــه،
فشبهت حمرتها بحمرة الــدم ،وسميت
َ
ُ
هذه الزهرة شقائق النعمان ،وغلب اسم
الشقائق عليها» (لسان العرب).
وهـ ـ ـك ـ ــذا ،فـ ـشـ ـق ــائ ــق الـ ـنـ ـعـ ـم ــان ه ـ ــي دم
النعمان .إنها في الواقع جراحه كما هو
حال أدونيس .أكثر من ذلك ،فإن أدونيس
ذاته يوصف بأنه «النعمان» عادة .عليه،
فنحن في قصة النعمان وسعد القرقرة

م ــع أس ـط ــورة دي ـن ـيــة .وم ــا دام للنعمان
أخ أو م ـهــرج ،فيجب أن يـكــون ذا طابع
ميثولوجي دي ـنــي ،أي إلـهــي أي ـضــا .بــذا
فـسـعــد ال ـقــرقــرة شـخـصـيــة ميثولوجية
إلهية أيضًا .واســم «سعد» ذاتــه يحيلنا
إلى اإلله «سعد» العربي الشهير.
إذن ،فــال ـن ـع ـمــان ق ـت ـيــل م ـث ــل أدونـ ـي ــس،
ومثل أوزيــريــس أيضًا .أمــا سعد فيبدو
أنه الناجي ال القتيل .وفي املثل العربي:
«أنــج سعد فقد هلك سعيد» .وألنــه ناج
فهو سعيد .واسمه يعكس سعادته من
طرفيه .فمن ناحية أولى ،هو «سعد» من
السعادة ،ومن ناحية ثانية هو «مقرقر»،
أي ض ــاح ــك ،س ـع ـيــد ،وخ ـل ـ ّـي ال ـن ـفــس .إذ
الكركرة َ تمامًا تعني
القرقرة مثلها مثل
َ
اإلغ ــراق ْ في الضحك« :الــقـ ْـرقــرة :الضحك
إذا ْاس ُتغر َب فيه ُ
ور ِّجع» (لسان العرب)،
ِ
ِ
أي الضحك العالي املجلجل.
وليس غريبًا أن يعكس اسم سعد القرقرة
طبيعته ،فأسماء شخصيات األساطير
تعكس طبيعتها دومًا .فجذيمة األبرش
ً
م ـث ــا مــرت ـبــط ب ــال ـج ــذام وب ــالـ ـب ــرش ،أي
ب ــال ـب ــرص .أمـ ــا سـ ـع ــادة س ـع ــد ،فجعلته
مـ ـه ــرج ــا .وال ـت ـه ــري ــج ن ـ ــوع م ــن اخـ ـت ــراع

سعد هو الكوميديا
العربية والنعمان هو
التراجيديا العربية

الضحك وخلقه .أما اسم النعمان ،فيشير
إلى الدم والقتل كما رأينا.
لـ ـك ــن اس ـ ـ ــم سـ ـع ــد ال ُيـ ـفـ ـص ــح فـ ـق ــط عــن
أيضًا.
سعادته ،بل يشي بعالقته باإلبل َ َ
إذ أن الـ َـق ـ َـرق ــرة صـ ــوت ال ـب ـع ـي ــر« :ق ــرق ــر
َ
البعير قرقرة :ه َدر ،وذلك ِإذا هدل صوته
َ
ور َّجع» (لسان العرب) .يضيف الزبيدي:
«الـقــرقــرة :هدير البعير ...وقــرقــر البعير
قرقرة وذلك إذا هدل صوته ورجع» (تاج
العروس).
ّ
وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن سـ ـعـ ـدًا ج ـم ــل ضــاحــك
هـ ـ ــادر ب ـش ـكــل م ـ ــا .وألنـ ـ ــه جـ ـم ــل ،وج ـمــل
ن ــاج ضــاحــك ،فـقــد رف ــض رك ــب الحصان
اليحموم .فمركوبه هو الناقة:
ليت شـعــري متى تخب بــي الـنــاقــة نحو
العذيب فالصيبون
محقبًا زكرة وخبز رقاق وحباقًا وقطعة
من نون
وألن الحصان مرتبط بالنعمان القتيل،
فإنه رمز املوت .قال سعد حني طلب منه
امـتـطــاء الـيـحـمــوم« :إن ــى إذن أص ــرع عن
الفرس ،وما لي ولهذا؟» .أما الجمل فهو
السعادة والنجاة.
عـلــى ك ــل حـ ــال ،ح ــن ن ـكــون م ــع الضحك
والقرقرة ،فنحن مع سهيل اليماني الذي
يوصف بأنه «الفحل» أي الجمل الذكر.
بــال ـتــالــي ،فـسـهـيــل ف ـحــل ضــاحــك أي ـضــا.
ً
ّ
وألن سهيال جمل سعيد ،فإن النظر إلى
سهيل يورث السعادة والسرور« :النظر
إل ــى الـقـطــب الـجـنــوبــي وإل ــى سهيل معًا
فــي وقــت واحــد يزيل املالنخوليا ،وذلــك
بأن ينظر العليل إلى هذا القطب ،ويديم
النظر إلـيــه ليلة بعد ليلة دوام ــا كثيرًا.
وق ــد ُجـ ـ ِّـرب ف ـص ـ َّـح ،وه ــذا مـمــا ي ــدل على
أن لـهــذا الـقـطــب وه ــذا الـكــوكــب خاصية
فــي إح ــداث الـطــرب والـســرور فــي الناس،

ولــذلــك أن الــزنــج ملــا كــانــوا متقاربني من
مــدار سهيل ،كــان فيهم الطرب الشديد»
(التيفاشي ،سرور النفس).
وه ـن ــاك م ــا يـشـيــر إل ــى أن اإللـ ــه الـعــربــي
(سعد) على عالقة بالجمل .بل إن الجمل
يـبــدو حـيــوانــه .مــن أج ــل ه ــذا ،فـقــد ذهــب
الـ ـب ــدوي إل ــى س ـعــد ك ــي يـجـمــع ل ــه شمل
ق ـط ـيــع ج ـم ــال ــه ،ل ـك ــن هـ ــذا ب ــال ـص ــدف ــة لــم
يحصل ،فغضب البدوي ولعن سعدًا:
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا
ففرقنا سعد ،فال نحن من سعد
وما سعد إال صخرة بتنوفة
من األرض ال تدعو لغي وال رشد
وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن الـ ـ ـب ـ ــدوي ذه ـ ــب إل ــى
سعد ليجمع شمل إبله ألن سعد جمل،
بــل رئـيــس الـجـمــال كـلـهــا .أمــا اســم سعد
ال ـقــرقــرة ،فيشير بــوضــع إل ــى أن ــه جمل.
فــال ـقــرقــرة ه ــي ص ــوت ال ـب ـع ـيــر .بــالـتــالــي
ف ــاس ـم ــه ي ـع ـنــي «س ـع ــد الـ ـجـ ـم ــل» .عـلـيــه،
فسعد وسهيل اليماني فحالن من اإلبل.
ف ــي ك ــل حـ ـ ــال ،ف ـق ــد حـ ـ ــاول ال ـن ـع ـم ــان أن
يحول سعدًا من فــاح إلــى صياد يركب
ّ
اليحموم ليصطاد حمار الــوحــش .لكن
ً
سعدًا رفض قائال:
نحن بغرس الودي أعلمـنا
منا بقود الجياد في السـلف
لـقــد أصــر عـلــى أن يـكــون مــزارعــا سعيدًا
ناجيًا.
إذن ،فسعد قرين النعمان ،لكنه معاكسه
أيضًا وأول .فهو ناج فيما النعمان قتيل.
وه ــو جـمــل زراعـ ــة فـيـمــا الـنـعـمــان فــرس
ص ـيــد .وه ــو بــاســم ضــاحــك ف ــي ح ــن أن
النعمان كشر كئيب.
سعد ،إذن ،هو الكوميديا العربية
والنعمان هو التراجيديا العربية.
* شاعر فلسطيني

