َّ
الدبُُّّعنُّالسفهاءُّبابُّمنُّ
سفَهُّ
ال َُّّ

محمدُّالعمري

ُّwww.medelomari.net

الحميم ِيد ُّ
ب عن السفيو ف ُشك في سالمة عقمو ،أو
إذا رأيت
َ
طويتَو!
اتيم َ
ِ
اب
الحمم كممة مركبةُ الداللة ،صعبةُ الترجمة؛ يمكن االقتر ُ
منيا بمقارنتيا بالكممة المقابمة ليا وىي الجيلِ .
الحمم يعني
التسامح
العقل ،أي القدرةَ عمى الفيم والتمييز ،ويعني أيضا
َ
العجز عن التمييز
االحتمال .والجيل نقيض ذلك ،أي
و
َ
ُ
ض من أعراض
عر ٌ
واالندفاع العنيف األىوج .أما السفو فيو َ

قابل ،ىو اآلخر بالحمم ،كما سنرى في كالم
الجيل .ولذلك ُي َ
لمقائد الخطيب األموي زياد ابن أبيو.
في المقابمة بين الحمم والجيل قال الشاعر:

الجبال رزانةً وتخالُنا ِجنا إذا ما نجيـ ُل
أحالمنا تَ ِزن
َ
ُ

ف ِ
ورزانة ُّ
وجنون .ومن
الحمم ثَ ٌ
وتدبر ،والجيل ِخفة َ
ون َزق ُ
بات َ
ال يبتعد عن الجيل ،بيذا المعنى ،ال بد من أن ُيصيب أو

ُيصاب بما يسوؤه ،قال الشاعر:
إذا أنتم لم تُعرض عن الجيل والخنى
وقد قيل أيضا:

أصبت حميما أو أصابـَك جاى ُل
َ

ٍ
بجاىل ما يفع ُل الجاىـ ُل بنفسو
األعداء
ما يفع ُل
ُ
وفي المقابمة بين ِ
بن أبيو ألىل
الحمم والسفَو قال ز ُ
ياد ا ُ
ٍ
أمنية
فوضى
البصرة حين َولَِييا سنة  54لميجرة ،وىي في
ً
بالحمماء ،وقد اتبعتُم السفياء" .أي
وأخالقية عارمة " :ما أنتم ُ
يق العقل والسماحة.
ِسرتم في طريق الجيل والنزق وتركتُم طر َ
السوي
مماء طريقَيم
فكيف ،يا تُرى ،يحدث أن يترك ُ
َ
الح ُ
ويسيرون في طريق السفياء الجيالء؟ ىذا سؤال كبير

عريض!

مظاىر وقوع الحمماء في ِحبال السفياء،
يشرح زياد بن أبيو
َ
أسبابو في كالم في منتيى البالغة:
اعيو و َ
ويبرز دو َ
ُ

الغواةَ عن َدلـ ِج الميل وغارة النيار؟
"ألم تكن منكم ُنياةٌ تمنعُ ُ
قَ َّربتمُّالقرابةُّوباعدتمُّالدين ،تعتذرون بغير العذر ،وتعطفون
صنيع من
عمى المختِمس ،كلُّامرئُّمنكمُّيذبُّعنُّسفيهه،
َ
ال يرجو عاقبة ،وال يخشى معادا! ما أنتم بالحمماء ،وقد اتبعتم
السفياء ،فمم يزل بيم ما ترون من قيامكم دونيم حتى انتيكوا

ُح َرَم اإلسالم".

االنتماء الجيوي ُمقدمين عمى
حين تصبح القرابةُ الدمويةُ ،و
ُ
المقاصد العميا لمديانات
القيم اإلنسانية الرفيعة التي َشرعتيا
ُ
السماوية وأقرتيا العيود الدولية ،و ُمقدمين ،أيضا ،عمى الوالء

لموطن الذي ُحُّبو من اإليمان ،حينئذ ،وحينئذ فقط يمكن أن
حميم َما" مع من تبو َل عمى ُجثة ىامدة ،ومع من
يتعاطف " ٌ

أعزل ،ثم يتج أر ويمزق قناع الحياء فيطمب
حارس أمن
َذبح
َ
َ
العفو لذلك السفيو المجرم؛ دون أن يرى ضرورة ال لمترحم
عمى القتيل الشييد في سبيل وحدة الوطن وأمنو ،وال لتعزية

أسرتو الكبيرة أو الصغيرة.
كانت القبائل العربية تنبذ السفياء ،وتخمع عنيم غطاء

والئيا ،وتطردىم من حماىا فيصبح دميم ىد ار .وكانت في
مقابل ذلك ،تُسيد من بمَغ من أبنائيا درجة ِ
الحمم والتعقل ،أي
َ
َ
المعرفة وحسن التدبير ،تُسيده ليقود بيا سفينة الحياة نحو َبـر
األمان ،فيسمونو سيدا ،أوشيخاٌ ،بقطع النظر عن سنو وعمره.

الشيخ رمز الحمم ،والسفيو رمز الجيل ،ال يمتقيان عمى مائدة،

وال يأكالن نفس األكل إال أن يكون أكال مشبوىا.

ت من يقول عن مجرمي مجزرة العيون :ألئك
عندما سمع ُ
"أبناؤنا" ،تذكرت ما أورده المفسرون ضمن أسباب نزول قولو
تعالى" :ما كان لمنبي والذين آمنوا أن يستغفروا لممشركين،

ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين ليم أنيم أصحاب

الجحيم".
فقد ُروي أن النبي ،صموات اهلل وسالمو عميو ،لما أتى مكة
أتى رضما من حجارة أو رسما أو قب ار  ،فجمس إليو حتى

اشتدت عميو الشمس مستأذنا اهلل في االستغفار ألمو ،فمما

نزل قولو تعالى" :ما كان لمنبيئ "...انصرف باكيا ،فما ُرئي
باكيا أكثر من ذلك اليوم.

إن ىناك حقوقا "لمحق" ولمناس ال ينفع فييا االستغفار ،وال

طمب العفو .فميبتعد الحمماء عن طريق السفياء.

