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نه يتمتع بقدرة غري عادية على استيعاب املعـىن الـذي يطرحـه أمـام القـارىء . إر حممد جواد رضا قلم قوي نفاذ . األستاذ الدكتو  
وقد اتبعت شخصيا أكثر ما كتبه يف اببه الصحفي األسـبوعي " دار النـدوة " حتـت عنـوان " كتـاب التفريـق بـني احلقيقـة والتلفيـق 

 د هللا بن أريقم ". ". وقد شاء األستاذ الدكتور أن ينسب ما يرد يف هذا الكتاب إىل املدعو " عبي

  ************** 

واجلدير ابلذكر أن القلم يف هذا الكتاب قـد صـال وجـال وفـتح للفـن أبـواابً مغلقـة حتـدث عربهـا يف اللغـة واألدب والتـاريخ. ومل    
 ينس التعليق على بعض األقالم الكويتية وتقييم أصحاهبا مبا يتفق له من الرأي وحيضره من عناصر النقد. 

*****  ******* 

وقــد توقفــت عنــد املســألة الســابعة الــيت قــدمها حتــت عنــوان " اذا اســتتوق اجلمــل " وســعدت ابلتعلــيالت الــيت وضــعها لظــاهرة     
االستتواق مستندا فيها إىل بعض ما ورد يف تراث قـدماء العـرب. ولـوال مـا كتبـه حـول مـا وقـع للحجـاج بـن يوسـف علـى يـد هنـد 

ايتــه ملــا جــرى بينهمــا مــن الوقــائع لوقفــت منــه يف هــذه املســألة املوقــف الــذي يعفيــين ويعفيــه مــن بنــت النعمــان صــاحب املعــرة ورو 
 املساجلة. 

ولعــل مــن املفيــد هنــا أن أورد الواقعــة كاملــة كمــا وردت يف مقالــة األســتاذ الكاتــب فقــد تغيــب تفصــيالهتا عــن القــارىء الــذي ال   
 ستيعاب. توفر له الصحيفة اليومية وقتا كافيا للتأمل واال

  ************* 
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فيهــا مــا وقــع للحجــاج علــى يــد  هســتعبار هبــا والتفقــشــارات املوجبــة لالاد رضــا : " ومــن العــرب الغنيــة ابإلقــال الــدكتور حممــد جــو    
بشيهي قـال: كانـت هنـد  أحسـن أهـل زما�ـا الدين حممد بن أمحد أيب الفتح األهند بنت النعمان صاحب املعرة. حدثنا شهاب 

فوصف للحجـاج حسـنها ومجاهلـا فأنفـذ إليهـا خيطبهـا وبـذل هلـا مـاال جـزيال وتـزوج هبـا وشـرط هلـا علـى نفسـه بعـد الصـداق مـائيت 
مث ارحتـل وكانت هنـد فصـيحة أديبـة فأقـام معهـا احلجـاج ابملعـرة فـرتة طويلـة ألف درهم ودخل هبا. مث احندرت معه إىل بلدة املعرة. 

 ه دخل عليها يف بعض األ�م وهي تنظر يف املرآة وتقول : هبا إىل العراق فأقامت معه ما شاء هللا . مث أن

 

 فراس حتللها بغـلأسليلة   وما هند إال مهرة عربيـة

 ن ولدت بغال فجاء به البغلإو     ن ولدت مهرا فلله درها إف

ومل يشـعرها بوجـوده . وعـزم علـى طالقهـا . فأنفـذ إليهـا عبـد هللا بـن طـاهر فخجل احلجـاج مـن نفسـه واسـتخزى وانصـرف راجعـا 
د هللا بـن وأنفذ معه مائيت ألف درهـم وهـي الـيت كانـت هلـا عليـه وقـال : � ابـن طـاهر طلقهـا بكلمتـني وال تـزد عليهمـا. فـدخل عبـ

علــم � ابــن إفقالــت : كانــت لــك قبلــه.   يقــول لــك احلجــاج : كنــت فبنــت. وهــذه املائتــا ألــف درهــم الــيت طــاهر عليهــا فقــال هلــا :
بــين طــاهر أ� وهللا كنــا فمــا محــد� وبنــا فمــا نــدمنا. وهــذه املائتــا ألــف درهــم الــيت جئــت هبــا هــي بشــارة لــك خبالصــي مــن كلــب 

علـم إ: قـول فيـه تذلك بلغ عبد امللك بن مروان خربها ووصف لـه مجاهلـا فأرسـل إليهـا خيطبهـا فأرسـلت إليـه كتـاابً  مث بعدثقيف. 
�ء إذا ولـغ الكلـب يف إا ضـحك مـن قوهلـا وكتـب هلـا يقـول : �ء ولغ فيـه كلـب . فلمـا قـرأ عبـد امللـك كتاهبـ� أمري املؤمنني أن اإل

تــاب اخلليفــة مل ميكنهــا املخالفــة فكتبــت �ء حيــل االســتعمال. فلمــا قــرأت كحــداهن ابلــرتاب. فاغســلي اإلإأحــدكم فليغســله ســبعاً 
فـــإن قلــت: مــا هـــو الشــرط ؟ قلـــت : أن يقــود احلجـــاج � أمـــري املــؤمنني وهللا ال أحــل العقـــد إال بشــرط.  إليــه بعــض الثنـــاء عليــه:

 حمملي من  املعرة إىل بلدك اليت أنت فيها ويكون ماشياً حافيا حبلته اليت كان فيها أوال. 

فلمــا قــرأ عبــد امللــك ذلــك الكتــاب ضــحك ضــحكاً شــديداً وأنفــذ إىل احلجــاج وأمــره بــذلك. فلمــا قــرأ احلجــاج رســالة عبــد امللــك 
أجــاب وامتثــل ومل خيــالف. وكتــب إىل هنــد �مرهــا ابلتجهــز فتجهــزت وخرجــت وســار احلجــاج يف موكبــه حــىت وصــل املعــرة بلــدة 

اريهــا وخــدمها. وأخــذ احلجــاج بزمــام البعــري يقــوده ويســري هبــا فجعلــت هنــد هنــد. فركبــت هنــد يف حممــل الزفــاف وركــب حوهلــا جو 
تتواغد عليـه وتضـحك مـع اهليفـاء دايتهـا مث قالـت للهيفـاء: � دايـة .. أكشـفي يل سـجف احملمـل فكشـفته فوقـع وجههـا يف وجـه 

 احلجاج فضحكت عليه فأنشأ يقول : 



۳ 
 

 ء املفـرجتركتك فيها كالقبا      ن تضحكي مين فيا طول ليلـة إف

 فاجابته هنـد: 

 بسمال ومن ن مبا فقد�ه من  سلمـت أرواحناوما نبا يل اذا 

 ذا النفوس وقاها هللا من عطبإ           فاملال مكتسب والعـز مرجتـع

نـــه قـــد ســـقط منـــا درهـــم إينار علـــى األرض و�دت: � مجـــال، ومل تــزل تضـــحك وتلعـــب إىل أن قربـــت مـــن بلـــد اخلليفـــة فرمـــت بـــد
رفعه إلينا. فنظر احلجاج فلم جيـد إال دينـارا فقـال: بـل هـو دينـار. فقالـت هنـد: بـل هـو درهـم. فقـال احلجـاج : بـل هـو دينـار . اف

فقالـت هنــد: احلمـد هلل .. ســقط منـا درهــم فعوضـنا هللا دينــاراً ...فخجـل احلجــاج وسـكت . " انتهــى مـا ورد يف املســألة الســابعة 
ينــاير  ٢١هـــ و  ١٤٠٠ربيــع أول  ٣بتــاريخ االثنــني  ١٨٨٨ا " صــحيفة الــوطن " أنظـر العــدد مـن حلقــات دار النــدوة الــيت تنشــره

١٩٨٠  . 

  *********** 

 وقفت أمام هذه الرواية طويال بعد أن صدمين ما ورد فيها من وقائع. 

أخـــرياً يف ستشـــهد هبـــا يف معـــرض احلـــديث عــن أخـــالق العـــرب الـــذين مل جيـــدوا الـــألخ الـــدكتور حممـــد جـــواد رضــا كيـــف وعجبــت 
اســتتوق اجلمــل دون عبــارة: اســتبعرت الناقــة . ال ســيما وأن الــدكتور رضــا قــد وفــق مشــكوراً إىل ابــراز قيمــة مــن اســتخدام عبــارة : 

 القيم اليت حيرص عليها العريب واليت يكشف هبا عن رجولته وفخره ابمتيازه. 

يفـاخر بـه العـريب. فهـو كمـا يـروي الكاتـب مل يسـبق لـه  لقد كانت مقالته كلها عملية تسليط لألضـواء علـى األسـلوب الـذي كـان
 أن تفاخر ابملرأة أو تكاثر هبا. 

************* 

 ذا أمعنا الفكر يف تفصيالت الواقعة اليت أورد�ها قبل قليل تبني لنا ما يلي : إ

 ) أن ما ورد فيها ال يتفق مع التقاليد والعادات الشائعة اليت يشرف هبا العريب العادي.  ١

ن حيكــم ) أن احلجــاج مل يكــن عربيــا عــاد� بــل كــان �يت يف مكانتــه بعــد اخلليفــة عبــد امللــك بــن مــروان مباشــرة ابعتبــار أنــه كــا ٢
ضافة إىل أن هذه املنطقة كانت تتعرض ملعارضة مسلحة واسعة النطاق ال يـنهض هلـا غـري ابإل .سالميمنطقة واسعة من العامل اإل
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تلـك املنطقـة  بفضل حزمه وجرأتـه أن يفـرض األمـن علـىالقائد احملنك ذي البأس الشديد والكرامة املوفورة. وقد استطاع احلجاج 
 كنافها للخالفة األموية. أوأن يروضها ويوطىء 

لكـن ال بـبعض بـالد الشـام. إوقد جاء عليه وقت مل حيتفظ فيـه  مروان كان املؤسس الثاين للملك األموي.) أن عبد امللك بن  ٣
 حزمه وعزمه ومهارته يف اختيار أصحاب الكفاءة من الرجال مكنته من استعادة امللك الذي كان يفقده. 

سرة هـي مـن أكـرم األسـر وكانت تنتسب إىل أن صح ما وري عنها من أ�ا كانت أحسن أهل زما�ا إ) أن هند بنت النعمان  ٤
منهــا لــو كانــت جتــد فيــه ســالمية، كانــت بفضــل هــذه األرومــة قــادرة علــى رفــض العــرض الــذي تقــدم بــه احلجــاج للتــزوج العربيــة اإل

املوافقــة فقــد  ذا قيــل أن اخلــوف مــن انتقــام احلجــاج هــو الــذي دفعهــا إىل إفــالبغــل " الــذي حتــدثنا عنــه يف البيتــني املنســوبني إليهــا. "
ذا قيــل أن إو هــذا اخلــوف نفســه جــديرا مبنعهــا عــن قــول مــا قالتــه فيــه حــني جاءهــا ابــن طــاهر خيربهــا بطالقهــا مــن احلجــاج.  كــان

الســبب هــو املائتــا ألــف درهــم الــيت شــرطها احلجــاج هلــا علــى نفســه فهــذا يكذبــه تربعهــا هبــذا املبلــغ الكبــري البــن طــاهر حــني جــاء 
   حيمل إليها خرب الطالق.

) أن احلوار الذى جرى بني عبد امللك بن مروان وبينها عن طريق املراسلة ال يتفق مع رجاحـة العقـل وقـوة الشـكيمة عنـد هـذا  ٥
ذا كـن سـليالت األسـر إنسـاء ذلـك العصـر العـريب ال سـيما  كمـا ال يتفـق مـع القـيم والتقاليـد الـيت كانـت تلتـزم هلـا  ،اخلليفة األموي

اخلليفـة تور رضا أن تصف امرأة كهند تنتسب إىل من تنتسب فتقول ما يفرتض أن تندم عليـه مث يرضـى فهل يعقل � دك .كرميةال
 أبن يشبه أكرب مساعديه ابلكلب؟ 

) وكيــف يســتطيع هــذا اخلليفــة األمــوي الــذي حقــق مــا حققــه مــن األجمــاد واالنتصــارات أن حيــافظ علــى هيبــة احلكــم ويصــون   ٦
ذا وافـق علـى شـرط هنـد املزعـوم يف أن يقـود احلجـاج زمـام إت تتعرض ألشد األخطار الداخلية، كرامة ممثل كبري للسلطة اليت كان

 �قتها سريا على قدميه وابلثياب البالية اليت كان يلبسها وهو انسان عادي مغمور يف بلده؟ 

الشـجاعة الـيت رفعتـه إىل قمـة ) بل كيف تتفق هذه الظاهرة مع اخالق رجل استطاع مبا كان ميلكه من الطموح ويتميز به مـن  ٧
 القيادة أن يقبل مثل هذه املهانة اليت ال تعيبه وحده بل تعيب الدولة ابلذات ؟!

 موكـب  بشـيهي فكيـف توجـه إىل املعـرة يفيت تصـفها الروايـة الـواردة عنـد األولو فرضنا جـدال أن احلجـاج كـان علـى الصـورة الـ)  ٨
نــه ســيتحول بعــد قليــل إىل جمــرد مجــال حقــري مهــني يقــود إمــرأة تتواغــد عليــه وتتحــداه يف تبــاع وهــو يعلــم أكبــري فيــه القــادة وكبــار األ

أخــص خصوصــيات نفســه ومتــرغ كرامتــه ابلــرتاب؟ ألــيس جميئــه إىل هــذه الســيدة علــى رأس موكــب مهيــب مبثابــة نــداء للنــاس مــن 
إىل حقـارة نفسـه الـيت  غبائـه علـى األقـل أو لـيس يف هـذه الظـاهرة مـا يـدل إىلأو حوله ودعوة هلم ليشهدوا مهانتـه وليشـمتوا بـه ؟! 

 ال ميكن أن تفسر وتعلل املكانة الرفيعة اليت بلغها جبده وجرأته؟
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ذا كان احلجاج قد أغضبه حقا ما يقـال مـن أنـه مسـع مـا مسـع مـن حتقـري هنـد لـه الـذي حـدا بـه إىل أن يطلـب مـن عبـد هللا إو )  ٩
ن من فراغ البال وتفاهة املقاصد حبيث جيعل من حادثة الطالق مناسـبة يتحـدى بن طاهر تطليق زوجته بكلمتني اثنتني؟ فهل كا

 فيها ابن طاهر بتأدية املهمة بكلمتني ال أكثر يتحقق هبما غرضه؟ 

أنـه يكـذب وخيـرتع فـراح يفـنت يف عـرض بعـض هــذه  ييهي يف اخرتاعـه هلـذه القصـة قـد نسـبشـال يـرى الـدكتور جـواد رضـا أبن األأ
 وخيرجها ابألسلوب الذي ال تستوعبه غري الصناعة البالغية اليت حتتاج إىل الروية والتأمل؟ القصة 

بشــيهي، أن تتواغــد علــى احلجــاج وأن تبــالغ يف تعميــق كمــا يقــول األ،حســن أهــل زما�ــا أانــت ) وهــل ميكــن لســيدة كبــرية ك ١٠
ر مث تـزعم أن مـا سـقط منهـا هـو درهـم. مث تعقـب علـى لقـاء الـديناإطيخ مسعته كحـاكم كبـري فتقـدم علـى جرحه وسحق كرامته وتل

 حماورهتا للحجاج ابلقول الذي قالته له ؟ 

قبــال علــى دايتهــا اهليفــاء تســخر معهــا ابحلجــاج وتضــحك هــا، وهــي الســيدة احلصــان، ابإل)  وكيــف تســيل هنــد مــاء وجه ١١ 
 يف مثـل مكانتهـا أن تنـدفع هبـا يف عصـر هـومـرأة ر ابوالنسب؟ وأيـن القـيم الـيت جيـد عليه؟ فأين خفر السيدة العربية ذات احلسب

 عصر البطوالت يف اتريخ األمة العربية؟ 

كان ميكن أن أصدق مثل هذه الرواية لو أ�ا نسبت إىل عصر اجلـواري ذوات األنسـاب اجملهولـة والقـيم اهلابطـة ممـن كـن يتالعـنب 
 مبصائر احلكام واخللفاء يف عهد اال�يار والتفسخ السياسي. 

كـــان ميكـــن أن حيـــدث مثـــل هـــذا األمـــر، علـــى نـــدرة، يف أ�م املســـتعني أو املســـتكفي وغريمهـــا مـــن اخللفـــاء الـــذين قـــال الشـــاعر يف 
 أحدهم: 

 بني وصيـف وبغـا     خليفة يف قفـص 

 كما تقول الببغـــا       يقول ما قاال له 

  *********** 

ص احلجـاج ابلـذات لتعقيـب مل يصـدر عـن رغبـيت يف الـدفاع عـن شـخأقول لألخ الدكتور حممـد جـواد رضـا ... أن حرصـي علـى ا
 مانة اليت وكلت إىل الكاتب املفكر حني يتعرض لوقائع التاريخ.بل حفاظا على األ

ن تشــويه الرجــال يف العصــر األمــوي ال خيــدم غــري الــذين تولــوا يف املاضــي واحلاضــر تزييــف الوقــائع خدمــة لنظــام حكــم معــني أو إ
 مذاهب الفكر والدين.  تدعيما ملذهب من



٦ 
 

سالمية وواجهوا األخطـار الدامهـة ابحلـزم والرجولـة والشـجاعة الـيت يشـهد هلـم هبـا كـل ضـمري زرعوا العامل ابلراية العربية اإلإن رجاال 
نـاء الرعاديـد ال ميكـن أن يكـون هلـم سـلوك الكـالب ... وال أن تكـون هلـم أخـالق اجلب حي ويعرفها هلم العقـل املوضـوعي املسـتنري

 ذا استتوق اجلمل حقا وفسدت املقاييس وذهبت النخوة من قلوب الرجال. إال إ

يف مقدمة الرافضني خلطة العاملني على سـحق كرامـة األمـة وتصـوير رجاهلـا ابلصـورة ويف يقيين أن الدكتور اجلليل حممد جواد رضا 
 سالمية. بعصر من عصور البطولة العربية اإلز املهيضة اليت تكسر قلوب األجيال الطالعة وحترمهم من االعتزا

  ************ 

ولو أننا صـدقنا آالف الـروا�ت الـيت سـجلها أصـحاب احلوليـات التارخييـة مـن أجـداد� الـذين اختلطـت علـيهم الوقـائع فحشـوا     
غـري أن تستسـلم للهزميـة وتسـقط ألديب كتبهم ابحلقائق والزيوف ملا بقي هلذه األمة اليت تواجه اليوم أخطر أنواع العدوان املـادي وا

 ليهم صناعة املستقبل العريب. إفيها والذين وكلت ضحية للنخبة من مربيها ومثق

سـالمي إىل املسـتوى رويت أن هتبط ابلتـاريخ العـريب اإلإنين واثق من أنك مل تقصد حني رويت ما وأخرياً أقول للدكتور رضا :    
لكــن الــذي قــادك إىل ذلــك هــو شــطحة الــذي ترمــز إليــه واقعــة منفصــلة منســوبة إىل احلجــاج وعبــد امللــك وهنــد بنــت النعمــان .. 

ن لــك مــن حســن ســابقتك مــا يعــذر اهلفــوة الــيت إفــالقلــم أو الرغبــة الربيئــة يف االســتجابة لنكتــة بالغيــة وضــعت مقالتــك يف ظلهــا. 
 صدرت عن قلمك. 

 

 

 

 

     

 

 


