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زكريا محمد *
تذكرون آيات سورة مريم التي حملت
مــن روح الـلــه ،ووضـعــت حملها تحت
ال ـن ـخ ـل ــة« :واذك ـ ـ ـ ــر فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب م ــري ــم
إذ ان ـت ـبــذت م ــن أه ـل ـهــا م ـكــانــا شــرقـيــا.
فــاتـخــذت مــن دونـهــم حـجــابــا فأرسلنا
إليها روحـنــا فتمثل لها بـشـرًا سويًا.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت
رسول ربك ألهب لك
تقيًا .قال إنما أنا
غــامــا زكـيــا .قــالــت ّأن ــى يـكــون لــي غـ ٌ
ـام
ولــم يمسسني بـشـ ٌـر ولــم أك بغيًا .قال
ٌ
كذلك قــال ربــك هو علي هـ ّـن ولنجعله
آي ـ ــة ل ـل ـن ــاس ورحـ ـم ــة م ـن ــا وكـ ـ ــان أمـ ـرًا
مـقـضـيــا .فـحـمـلـتــه فــانـتـبــذت بــه مكانًا
ق ـص ـيــا .ف ــأج ــاء ه ــا امل ـخ ــاض إل ــى جــذع
الـنـخـلــة قــالــت يــا لـيـتـنــي م ـ ُّـت قـبــل هــذا
وكنت نسيًا منسيًا .فناداها من تحتها
أال تحزني قد جعل ربــك تحتك َسـ ِـر ّيــا.
وه ـ ــزي إل ـي ــك ب ـج ــذع ال ـن ـخ ـلــة تـســاقــط
عليك رطبًا جنيًا .فكلي واشربي وقري
عينًا» (سورة مريم.)11-1 :
اآليـ ــات واض ـح ــة ع ـمــومــا .لـكــن ال ـجــدال
ب ـ ــن املـ ـفـ ـس ــري ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن دار ح ــول
اآليــة« :فناداها من تحتها أال تحزني
قــد جـعــل رب ــك تـحـتــك ســريــا» .فـمــن هو
الذي نادى مريم؟ أهو املالك (جبريل)،
أم أن ــه الــولـيــد عـيـســى؟ ثــم م ــاذا تعني
ً
كـلـمــة س ـ ّ
ـري ــا؟ أتـعـنــي ن ـه ـرًا ،ج ـ ــدوال ،أم
تعني سيدا ًشريفًا؟ الذين افترضوا أن
ّ
عيسى هو الذي كلم مريم ،افترضوا أن
ّ
السري هو عيسى .ذلك أن عيسى كان
يكلم الناس في املهد صبيًا.
ولم ينته النقاش إلى ّ
بر ،إلى أن جاء نا
كريستوف لكسنبرغ ،صاحب القراء ة
السريانية ـ ـ اآلرام ـيــة ،فـقــدم لنا قــراء ة
ّ
سريانية (خطيرة!) لآلية ،وحــل األمر
ك ـلــه ب ـضــربــة واحـ ـ ــدة .ف ـقــد اف ـت ــرض أن
اآليــة مكتوبة بالسريانية ،وأنــه يجب
قــراء ت ـهــا عـلــى ه ــذا األسـ ــاس .فــالـحــرف
«من» في الجملة ظرف سرياني يعني
ِ
«في لحظة ،عند لحظة» كما في بعض

العاميات الشامية .أمــا كلمة «تحت»
ف ـت ـص ـح ـي ــف ،واألصـ ـ ـ ــل أنـ ـه ــا «نـ ـح ــت»
بــال ـنــون ،وأن ـهــا كـلـمــة ســريــانـيــة تعني
«ال ـ ـ ــوالدة» .فــي حــن أن كـلـمــة «ســريــا»
ك ـل ـم ــة س ــري ــانـ ـي ــة هـ ــي األخ ـ ـ ـ ــرى يـجــب
أن ت ـقــرأ «ش ــري ــا» ،وأن ـهــا تـعـنــي :حــال
وشرعي .بذا ،فالجملة تقول« :فناداها
لـحـظــة والدت ـه ــا قــد جـعــل رب ــك والدت ــك
ً
حالال» ،أي شرعية.
وب ـه ــذه ط ـمــأن املـ ــاك ـ ـ أو لـكـسـنـبــرغ ـ ـ
مريم القلقة إلــى أن مــولــودهــا شرعي،
وأن والدت ـه ــا ال غ ـبــار عـلـيـهــا ،م ــع أنــه
ً
ليس هناك مــن حاجة للطمأنة أصــا.
فــاملــاك كــان قــد أخـبــر مــريــم منذ البدء
أن حـمـلـهــا ك ــان ب ـق ــرار إل ـه ــي ،بــالـتــالــي
فهو شرعي وحــال بال شك« :إنما أنا
رسول ربك ألهب لك غالمًا زكيًا».
وقــد بنى الـكــاتــب قــراء تــه انـطــاقــا مما
يأتي:
 إن ك ـل ـمــة «تـ ـح ــت» األولـ ـ ــى (تـحـتـهــا)ال تصلح إذا قــرأنــاهــا على أنـهــا كلمة
ع ــربـ ـي ــة .إذ ك ـي ــف يـ ـك ــون املـ ـ ــاك تـحــت
ّ
يصح في
مــريــم؟ هــذا ال يـصـ ّـح .مــع أنــه
ال ـع ــرب ـي ــة ج ـ ـ ـدًا .ف ـح ــن تـ ـك ــون أنـ ــت فــي
ً
موقع أعلى ،ولــو قليال ،ويناديك آخر
في موقع أخفض ،فهو تحتك وأسفلك.
فليس مــن ال ـضــروري أن يـكــون الشيء
تحت فخذك حتى يكون تحتًا.
 إن ك ـل ـمــة ت ـحــت ال ـثــان ـيــة (ت ـح ـت ــك) التـصـلــح أيـضــا مــع الـنـهــر .فـكـيــف يكون
النهر تحت مريم؟ وهو سؤال فيه قدر
م ــن «ال ـه ـب ــل» ح ـقــا .ف ـحــن ت ـكــون مــريــم
جــال ـســة أو واق ـف ــة ت ـحــت ال ـن ـخ ـلــة ،فــإن
النهر ،إن كــان هناك نهر ،يكون أسفل
ق ــدم ـي ـه ــا ،أي ت ـح ـت ـهــا .ذلـ ــك أن ال ـن ـهــر
ال ــذي يـجــري يـكــون أخـفــض مــن املـكــان
ال ــذي هــي فيه تحت النخلة .وقــد جاء
فــي ال ـقــرآن« :جـنــات تـجــري مــن تحتها
األنـ ـه ــار» .ومــريــم تـقــف فــي ال ـج ـنــة ،أي
الحديقة أو البستان ،والنهر يجري من
تحتها .بالتالي ،فالنقطتان تتعلقان
بالظرف (تحت) الذي لم يفهم الكاتب

استخداماته في العربية.
تـظــل الـنـقـطــة املـتـعـلـقــة بكلمة «ســريــا»
الـ ـ ـت ـ ــي اف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أنـ ـ ـه ـ ــا مـ ـصـ ـحـ ـف ــة عــن
«ش ــري ــا» ال ـســريــان ـيــة .وم ــن امل ــؤك ــد في
الحقيقة أن هذه الكلمة تشير إلى املاء،
أيًا كان تنقيطها ،وال تشير إلى الحبل
والوالدة .ذلك أن اآلية قبل األخيرة في
املقتبس أع ــاه تـقــول «فـكـلــي واشــربــي
وق ــري عـيـنــا» .ف ــإذا افـتــرضـنــا أن كلمة
«سـ ــريـ ــا» ب ــا ع ــاق ــة بـ ــاملـ ــاء ،ف ـ ــإن ذك ــر
الشرب (واشربي) في هذه اآلية يكون
بــا مـبــرر وال مـعـنــى .أم ــا ذك ــر الــرطــب،
فمبرر ألنــه جــرى ذكــر النخلة من قبل:
«وه ـ ــزي إل ـيــك ب ـجــذع الـنـخـلــة تـســاقــط
عليك رطـبــا جـنـيــا» .بــالـتــالــي ،ال بــد أن
يكون املاء قد ذكر في آية سابقة حتى
ي ـكــون ذك ــره فــي اآلي ــة األخ ـي ــرة م ـبــررًا.
وهــذا يعني أن كلمة «ســريــا» ال بــد أن
ت ـك ــون ع ـل ــى ع ــاق ــة ب ــامل ــاء .وال يــوجــد
مكان آخــر يمكن أن يشير إلــى املــاء إال
هذا املكان ،أي إال في كلمة «سريًا».
بالتالي ،فقد كــان خــوف مريم الباقي،
بعدما طمأنها املــاك أن الله سيهبها
غالمًا زكيًا ،يتعلق بالشراب والطعام،
ل ـ ـي ـ ــس إال .أي ت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـم ـع ـي ـش ـت ـه ــا
ومـعـيـشــة طـفـلـهــا .وق ــد طـمــأنـهــا املــاك
إل ــى تــوافــره ـمــا« :ف ـنــاداهــا مــن تحتها
ّ
أل تحزني قد جعل ربــك تحتك َس ِر ّيًا.

جاء كريستوف لكسنبرغ،
صاحب القراءة السريانية
 اآلرامية ،ليقدم لناقراءة «خطيرة» لآلية

وه ـ ــزي إل ـي ــك ب ـج ــذع ال ـن ـخ ـلــة تـســاقــط
عليك رطبًا جنيًا .فكلي واشربي وقري
ع ـي ـنــا» .وه ـك ــذا ،فـهـنــاك امل ــاء ف ــي كلمة
«سريًا» ،وهناك النخلة ورطبها.
وانطالقًا من هذا السياق ،فقد افترض
ج ـ ــزء ك ـب ـيــر م ــن امل ـف ـس ــري ــن امل ـس ـل ـمــن،
مثلما نفترض نـحــن ،أن «ســريــا» َّهنا
ً
فعالَّ :
«الس ِر ُّي :الن َّ ْهر؛
على عالقة باملاء
الج ْ
ْ
عن ثعلب ،وقيلَ :
النهر
وقيل:
ول،
د
َّ ْ
َ
كالج ْدول يجري إلــى النخل،
الصغير َ
ُ ْ ٌ
َ
وال ـ ـج ـ ـمـ ــع أ ْسـ ـ ِـريـ ــة وس ــري ــان؛ حـ ـك ــاه ــا
س ـي ـب ــوي ــه» (ل ـ ـسـ ــان ال ـ ـع ـ ــرب) .غ ـي ــر أن
آخ ــري ــن ل ــم ي ـق ـت ـن ـعــوا ب ــذل ــك ،فـ ـ ــرأوا أن
ال ـس ــري ه ـنــا يـنـبـغــي أن تـعـنــي الــرجــل
ال ـك ــري ــم الـ ـش ــري ــف .وم ـع ـه ــم الـ ـح ــق فــي
شـ ـكـ ـه ــم .ف ــامل ـع ـن ــى األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـجــذر
(سرى) يعني الخفاء والكتم .بالتالي،
لو كانت اآلية تتحدث عن سري (نهر)
ّ
خفي
لوجب أن يكون حديثها عن ماء
يـ ـج ــري ت ـح ــت األرض .وه ـ ـ ــذا يـصـلــح
ل ـق ـنــاة م ــاء خـفـيــة م ـغ ـطــاة ،وال يصلح
ل ـن ـهــر بـ ـ ــارز واض ـ ـ ــح .ل ـك ــن اف ـت ــراض ـه ــم
يـنـســى أن اآليـ ــة األخ ـي ــرة ت ـت ـحــدث عن
األكــل والـشــرب معًا ،كما أشــرنــا أعــاه:
«فكلي واشربي وقـ ّـري عينًا» ،وهو ما
يعني أن أي اقتراح جدي بشأن الكلمة
يجب أن يكون على عالقة باملاء.
انطالقًا مــن هــذا ،أقـتــرح أن الكلمة في
األصـ ـ ــل ب ــال ـش ــن ولـ ـي ــس ب ــالـ ـس ـ َـن ،أي
َ
«شـ ـ َـربـ ـ َـا» ول ـي ــس «س ـ ـ ِـر ّي ـ ــا» .والـ ــشـ ـ َـرب،
ج ـم ــع ش ـ ـ ِـرب ـ ــة ،وه ـ ــي األحـ ـ ـ ــواض ال ـتــي
تـ ـج َّـ ـع ــل ت ـ ـحـ ــت الـ ـنـ ـخـ ـل ــة َل ـس ـق ــاي ـ َّت ـ ْه ــا:
«الــشـ َـر ْبــة :كــالـ َـحـ ْـوض فــي أصــل النخلة
َ
مـنــه ت ــش ــرب» (ل ـســان ال ـع ــرب)َّ .وشــربــة
تجمع على شربات أيضًا« :الش َربات:
َ ُ
ُحــفــر تـحـفــر ح ــول الـنـخــل ُي ـ َـص ـ ّـب فيها
امل ـ ـ ــاء لـ ـتـ ـش ــرب» (اب ـ ـ ــن دريـ ـ ـ ـ ُّـد ،ج ـم ـهــرة
ُ
الـلـغــة) يــزيــد الــزب ـ َيــدي« :ال ــش ـ َـر َب ــة :ك ـ ْـر ُد
ُ
َ ْ ُ ْ
َّ ْ
ذلك
الدب َر َة ،وهي ِامل َ ْسقاة .والجمع ِمن ِ
ُ ِّ
ٌ
َ
َ
َ
ٌ
ك ــل ــه ش ــرب ــات وش ــرب» (الــزب ـيــدي ،تــاج
الـ ـع ــروس) .وي ـض ـ َّيــف ال ـ ُل ـســان شــارحــا
م ــن ج ــدي ــد« :وال ـ ــش ـ ـ َـرب ـ ــة ،بــال ـت ـحــريــك:

ُ ْ َ
َ
ُ َ ْ
ـحـ ــفـ ـ ُـر ح ـ ـ ــول ال ـن ـخ ـل ــةِ
كـ ــالـ ــحـ ــويـ ـ ُِ
ـض ْيـ ـ ُ
َّ
َ
ـون ري ـهــا،
وال ـ
ـاء ،فَـيـ ٌكـ َ
ش ـجــرة ،وي ــم ــأ م ـ َ
َ
وش َر ٌ
فت َت َر َّ
بات؛
منه ،والجمع َشرب
ى
و
ْ
َ
ْ
َ
ماؤها
بات،
َقال زهير :يخ ُرجن ِمن ش َر ٍ
ـحـ ـ ٌـل /ع ـلــى ال ـ ـ ُـج ـ ــذوعَ ،ي ـ َـخ ـ ْـف ـ َـن ال ـ َـغ ــمَّ
ِ
طـ ـ ِ َ
وال ـ ـ ــغ ـ ـ ـ َـرق ـ ـ ــا» (لـ ـس ــان ال ـ ـعـ ــرب) .ويْـكـمــل
َ
اب ــن َاألثـ ـي ــر« :ف ــي َ ح ــدي ــث ع ـم ــر :اذهـ ــب
ُْ
َ
َ
ـادلــك رأســك
ـشـ َـربــات فـ
إلــى شـ ُـر َبــةِّ مــن الـ َّ
َ
ح ـت ـ ٌـى ت ــن ــقـ ـي ــه .ال ــش ــرب ــة ّبـ ـ ْفـ ـت ــح ال ـ ـ ــراء:
َح ْوض يكون في ْ
أصل النخلة وحولها
ً َ
ماء لتش َرب»( .ابن األثير املحدث،
ُيمأل
النهاية في غريب الحديث واألثر).
وكــل هــذا ما يتوافق مع اآليــة القرآنية
تـ ـم ــام ــا .ف ـه ـن ــاك ن ـخ ـي ــل ت ـج ـل ــس مــريــم
تـحــت واحـ ــدة م ـنــه ،تستطيع أن تــأكــل
منه ،وهـنــاك أحــواض عــديــدة لـ ّ
ـري هذا
النخيل ،يمكن مــريـ َـم أن تشرب مــن أي
واح ــد مـنـهــا .وال ب ــد أن م ــاء «ال ـش ــرب،
الشربات» هذا يأتي من جدول أو نبع
قريب.
ل ـكــن ،ق ــد ق ــد ي ـطــرح أح ــد ه ــذا ال ـس ــؤال:
لـكــن أال تــرى أن اقـتــراحــك هــذا سلسلة
تقيًا ،زكـ ّـيــاّ ،
ـويــاّ ،
القوافي فــي :سـ ّ
بغيًا،
ّ
مـقـضـ ًّـيــا ،قـصـ ّـيــا ،مـنـســيــا .وه ــذا ســؤال
م ـشــروع بــالـتــأكـيــد .لـكــن كـلـمــة «عـيـنــا»
في اآليــة األخيرة تخترق هــذه القافية
وتـجــافـيـهــا أي ـضــا .بــالـتــالــي ،فــاخـتــراق
ال ـقــاف ـيــة وح ـ ــده ال ي ـك ـفــي كــدل ـيــل عـلــى
خطأ االفـتــراض .فوق ذلــك ،فأنا أعتقد
ً
ّ
ليمر أصال لوال
أن التصحيف لم يكن
ّ
فكرة القافية .فقد افترض املصحفون
أن الكلمة يـجــب أن يـكــون سـ ّ
ـريــا حتى
تتوافق القافية .وهذا الفرض هو الذي
ّ
سهل العبور من «شربًا» إلى «سريًا».
بذا ،فكل هذا الضجة حول املوضوع ال
داعي لها .فالتصحيف الوحيد في اآلية
يتعلق بكلمة واحـ ــدة ،أال وه ــو تحول
َ
ّ
«سريًا» .وال شيء غير ذلك.
«ش َربًا» إلى
أي إن القضية تتعلق بمشكلة صغيرة
في التنقيط الذي لم يكن موجودًا أيام
كتبت النسخ األولى من القرآن.
* شاعر فلسطيني

