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قبل أن أبدأ مقالتي اليوم سأقف عند تعقيب وردني على بريدي من الدكتور محمد حسان الطيان يثني من خالله على مقاالتي
السابقة "وحي األلم" ،وأنشره بين أيديكم كما وصلني من سعادته:
األخ الحبيب أبو إبراهيم سالم هللا عليك وبعد:
فقد أحسنت وربي كل اإلحسان ،ولوال ما أرجوه لك من سرعة الشفاء وتمامه ،لقلت جزى هللا المحنة كل خير فقد أخرجت لنا
شر لكم" :
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا ً وهو ٌ
أدبًا مصفى وبيانًا عذبًا يطرب األذن ويشفي الروح ،وعسى أن تكرهوا شيئا ً وهو ٌ

كم فرح ٍة مطوي ٍة

لك تحت أثنـاء النوائـب

ومساءةٍ قد أقبلت

من حيث تنتظر المواهب

وهلل أنت إذ حولت المحنة منحة ،وصيرت األلم لح ًنا ،ولقد كنتَ في غاية التوفيق حين تخيرتَ العنوان" من وحي األلم " سدد هللا
خطاك ،ونفع بك وبعلمك وقلمك ،وأسبغ عليك شفا ًء من عنده ،نقرأ فيه لك وحي الكلم ،دمت بخير ،ودام يراعك السامي ،وعال
صوتك المجلجل.
أخوك المحب :د .حسان الطيان.

الرد على هذا التعقيب:
ما كنت أظن _ أيها القراء _ أن تلقى مقاالتي المتواضعة كل هذا الترحيب واإلطراء من أستاذ كبير ،وعلَ ٍم من أعالم اللغة
تأرج من نفحات عالّمة العربية أحمد راتب النفاخ([ ،)]1والتقط من نِثار فرائد الشيخ محمد صالح الفرفور([،)]2
واألدبَّ ،
وتربى قبل ذلك في ِحجْ ر والده األزهري الشيخ حسني الطيان([،)]3

ولما علمت ّ
أن مقاالتي يقرؤها من هو مثله شعرتُ بالتبعة الثقيلة ،فانقطعت عن الكتابة منذ أن نشرت مقاالت وحي األلم التي
ُ
ي أرزق،
تحدثت فيها عن َمرض أل ّم بي ،ولم أنشر أي مقال بعدها ،وربما ظن بعض القراء أنني متُّ  ،ولكنني _ والحمد هلل _ َح ٌّ
وها أنا ذا أَجم ُع ما تبعثر من شجاعتي؛ ألكتب لكم:

"ال َمقامة الكروية"

وفي بداية مقالتي هذه ،سأقوم ببيان معنى ال َمقامة لمن ال يعرفها ،فهي عبارة عن قصة قصيرة مسجوعة تشتمل على ِعظة أو
ُملحة ،كان األدباء يظهرون فيها براعتهم([ ،)]4أال تذكرون معي _ أيها القراء _ مقامات بديع الزمان ال َه َمذَاني([،)]5
والمقامات الحريرية([،)]6

أال تذكرون منها _ أي :المقامات الحريرية _ :المقامة البغداذية([ )]7عندما التقى فيها بالرجل الغافل ،فقالَ :
ص ْيدٍ،
ظ ِف ْرنَا َوهللاِ بِ َ
ت.
َو َحيَّاكَ هللاُ أَبَا زَ ْيدٍِ ،م ْن أَيْنَ أ َ ْقبَ ْلتَ ؟ َوأَيْنَ نَزَ ْلتَ ؟ َو َمت َى َوافَيْتَ ؟ َو َهلُ َّم ِإلَى البَ ْي ِ
سانِيكَ ُ
شي َ
عبَ ْيدٍَ ،فقال :نَ َع ْمَ ،ل َعنَ هللاُ ال َّ
صا ُل البُ ْعدِ،
َف َقا َل الرجلَ :ل ْستُ ِبأ َ ِبي زَ ْيدٍَ ،و َل ِك ِّني أَبْو ُ
طانَ َ ،وأ َ ْب َعدَ النِّسْيانَ  ،أ َ ْن َ
طو ُل ال َع ْهدَِ ،واتْ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ْ
صيِّ َرهُ هللاُ إِلى َجنتِ ِه،
َاب بَ ْعدِي؟ فقالََ :قدْ نَبَتَ َّ
ْف َحا ُل أَبِيكَ ؟ أَشَابٌ َك َع ْهدي ،أَ ْم ش َ
الربِي ُع َعلى ِد ْمنَتِ ِه([َ ،)]8وأ ْر ُجو أن يُ َ
فَ َكي َ

طعَا ُمهُ أ َ ْ
ُّوق أ َ ْق َربُ َ ،و َ
ق نَ ْشت َِر ِشوا ًءَ ،والس ُ
ب ال َح ْل َوىِ :ز ْن
ثم قال لهَ :هلُ َّم إِلى البَ ْي ِ
ص ِ
اح ِ
ت نُ ِ
طيَبُ  ،ثم قال ِل َ
صبْ َغدَا ًء ،أ َ ْو إِلَى السُّو ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ق ،قَالَ :فَ َوزَ نَهُ ث َّم قَعَدَ َوقَعدْتُ َ ،و َج َّردَ َو َج َّردْتُ ،
قَ ،وأ ْم َ
ألَبي زَ ْي ٍد ِمنَ اللُّ ِ
ضى فِي العُ ُرو ِ
وزينج([ِ )]9رطلَي ِْن فَ ْه َو أجْ َرى فِي ال ُحلو ِ
ارةَ([َ ،)]11و َي ْفثأَ([ )]12ه ِذ ِه اللُّقَ َم
ى ا ْست َْوفَ ْينَاهُ ،ث ُ َّم قُ ْلتُ َ :يا أ َ َبا زَ ْي ٍد َما أَحْ َو َجنَا ِإلَى َماءٍ يُ َ
ص َّ
ش ْع ِش ُع([ِ )]10بالث َّ ْلجِِ ،ل َي ْق َم َع َه ِذ ِه ال َّ
َحت َّ
ْ
ْ
َ
َّ
سقاءٍ  ،يَأتِيكَ بِش َْرب ِة ماءٍ ،
ال َح َّ
ارة َ ،اجْ ِل ْ
س يَا أبَا َز ْي ٍد َحتَّى نأتِيكَ بِ َ

ْث أ َ َراهُ والَ يَ َرانِي أ َ ْن ُ
صنَ ُع ،فَلَ َّما أ َ ْب َ
ث ُ َّم خ ََرجْ تُ َو َجلَ ْستُ بِ َحي ُ
ارهِ ،فَا ْعتَلَقَ ال َّ
ش َّوا ُء بِإِزَ ِارهَِ ،وقَالَ :أَيْنَ
ظ ُر َما يَ ْ
ام إِلَى ِح َم ِ
طأتُ َعلَ ْي ِه قَ َ
ض ْيفَاً ،فَلَ َك َمهُ لَ ْك َمةًَ ،وثَنَّى َعلَ ْي ِه ِبلَ ْ
ط َمةٍ ،ث ُ َّم قَا َل ال َّ
ش َّوا ُءَ :هاكَ َ ،و َمت َى دَ َع ْونَاكَ ؟
ث َ َمنُ ما أَك َْلتَ ؟ فَقَالَ :أَبُو زَ ْيدٍ :أَك َْلتُهُ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
عبَ ْيدٍَ ،وه َو َيقولُ :أنتَ
عقدَهُ بِأ ْسنَانِ ِه([َ )]14ويَقولَُ :ك ْم قلتُ ِلذاكَ الق َر ْيدِ ،أنَا أبُو ُ
ِز ْنِ ...ع ْش ِرينَ ([ ،)]13فَ َجعَ َل الرجل يَ ْب ِكي َويَ ُح ُّل ُ
أَبُو زَ يْدٍ.

انتهت هذه المقامة من مقامات الحريري بتصرف يسير من قِبَلي ،ونحن نستمتع بهذا البيان الساحر ربما غفلنا عن الذي بين
السطور ،فانظروا _ أيها القراء الكرام _ كيف أنستنا العباراتُ الجميلةُ األ ّخاذة ُ فعلت َه الشنعا َء ،واستغاللَه طيب الرجل القادم من
سواد العراق إلى بغداد.

ونحن نريد أن نن ِس َج على منوال تلك المقامات مقامةً تفيد قراءنا ،وتو ِ ّجه شبابنا ،وهذه المقامة سميتها المقامة الكروية ،فالكرة
أضحت في عصرنا مالئة الدنيا وشاغلة الناس ،أخبارها في كل مكان ،ونجومها يباعون بأغلى األثمان ،بطوالتها([ )]15ال
تنتهي،

فاختر منها ما تحب وتشتهي ،فهناك بطولة الكأس األصغر ،ثم بطولة الكأس األكبر([ ،)]16والمتنافسون كثر ،فهذا فريق
ص ْفر ،وتلك جماعة ال ُخضْر ،ولكل فريق مشجعوه ومتابعوه ،ولكل العب أتباعه ومناصروه ،ألنه نادرة
ال ُح ْمر ،وذاك نادي ال ُّ
الزمان ،وثروة األوطان ،فبِ َر ْكلته نِ ْلنا الكاس ،وارتفع هاماتنا بين الناس ،وبإتقان نقل الكرة بين األقدام ،يكون لنا الصدر بين
األنام،

وأما علوم العلماء وفنون األدباء ،فهي هَبا ْء وستذهب ُجفا ْء ،فال تجلب لنا مزية ،وال تحقق لنا "ميدالية" ،ونحن بعد كل هذا
الجنون ،والجنون فنون ،ال مكان لنا بارز بين الالعبين ،وال موضع لنا بين الناجحين ،ونسينا قول قائلنا :لنا الصدر دون
العالمين أو القبر([،)]17
وماذا نجني من تسجيل األهداف دون بلوغ األهداف([ ،)]18وماذا يفيدنا فوز األلمان على اإلسبان ،أو خسارة اإلنكليز أمام
الطليان ،وهل يعلو قدرنا بين العالمين ،ونحرر فلسطين؟ إذا صار عندنا أمهر الالعبين ،ال أل َديب واحد أو عال ْم ،خير لنا من
ألف العب مدافع أو مهاج ْم ،واألمم التي وصلت إلى القمر بعد جد وتعب ،يحق لها أن تأخذ فاصالً من اللعب ،وأما من غط في
س ْهد([ ،)]19ويدع اللعب ،حتى يحقق
النوم سنين ،وسار في ركب المتأخرين ،فعليه أن يضاعف ال ُج ْهد ،ويطيل ال ُّ
األرب([ ،)]20فهل وعيتم الدرس يا أحبابنا وأنتم كذلك يا شبابنا؟.
َ
عند هذا الحد انتهت المقامة الكروية ،وال ينبغي عليكم أن تقارنوا بين المقامة البغداذية للحريري ،والمقامة الكروية تلك،
فاألولى كتبت في العصر العباسي ،والثانية كتبت في عصر المآسي ،واألولى موضوعها الطرافة والترفيه ،والثانية محورها
التوجيه والتنبيه ،والفرق بينهما واسع والبون شاسع ،وما أصعب على اإلنسان أن تنصحه وتوجهه ،وما أيسر عليه أن تسليه
وتمازحه ،وفي النهاية هي محاولة لمحاكاة األكابر ،والتشبه بأهل المآثر ،كما قال الشاعر([:)]21

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم

إن التشبه بالكرام فالح.
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