
 كيف واجهوا عاهاهتم ؟!

 حسان مشسي ابشا الدكتور

  

مليوان   42تشري إحصائيات اليونيسيف إىل أن هناك أكثر من مخسمائة مليون معاق يف العامل ، منهم 
 مليوان يعانون من إعاقة يف السمع . 70يعانون من إعاقة يف البصر ، و  

وقد يكون سبب تلك العاهات عوامل وراثية ، أو أمراضا تصيب األم أو الطفل ، أو نتيجة حوادث  
 ض أتت يف مرحلة من مراحل العمر .وكوارث أو أمرا

واألدابء مثل كل املخلوقات ، أملت هبم العاهات ، فمنهم من تلقاها ابلصرب ورحابة الصدر، ومنهم من  
 حزن وسالت دموعه ، ومنهم من سخر منها وتصدى هلا . 

ويف كل هذا وذاك أوحت إليهم تلك اإلصاابت شعرا ، وفاضت أنفسهم بشعر نضحت حروفه ابحلزن 
 واملرارة . 

وقد ألف الصفدي كتااب عن العميان أمساه " نكت اهلميان يف نكت العميان " ، كما ألف اجلاحظ  
كتااب بعنوان " الربصان والعرجان والعميان واحلوالن " ، أما نصري اجلواهري وكارين صادر فقد ألفا  

ا ميكن أن نسميه " أدب  معجما لألدابء ذوي العاهات . واحلقيقة أن عاهة البصر شغلت أكرب حيز مم
 العاهات " . فهناك عدد كبري من الشعراء ممن أصيب ابلعمى ونظم يف عماه شعرا مؤثرا . 

ومن املفارقات أن يصيب اجلدري عددا من الشعراء يف سن الطفولة ، وخيلف عندهم العمى الذي  
 يرزحون حتت وطأته بقية عمرهم .

السنة الرابعة من عمره ، فعمي منه ، وقال الشعر وهو ابن فهذا أبو العالء املعري اعتل ابجلدري يف 
إحدى عشرة سنة . ومل مينعه العمى من أن يلعب النرد والشطرنج ، حىت أنه قال مرة : " أان أمحد هللا  

على العمى كما حيمده غريي على البصر " . ولزم بيته ومسى نفسه رهني احملبسني ، أي حبس نفسه يف  
 شاعرا يرثونه . يقول عن عماه :  84ابلعمى . وملا مات وقف على قربه  منزله ، وحبسه بصره

 نور   منهما  ففي فؤادي وقليب                إن أيخذ هللا من عيين نورمها

 ويف فمي صارم ابلقول مشهور             قليب ذكي وعقلي غري ذي دخل



وهذا عميد األدب العريب الدكتور طه حسني وقد أصيب ابجلدري يف الثالثة من عمره فكف بصره .  
 وكان يقرأ كثريا أليب العالء املعري ، ويقلده يف أحواله وتصرفاته . 

هـ ( فقد عمي ومل يبلغ عامه الواحد   1324أما الشاعر العراقي عبد احلميد األلوسي ) املتوىف عام  
 جلدري . بسبب إصابته اب

 وممن أصيب ابجلدري فعمي أبو البقاء العكربي عامل النحو الشهري وصاحب كتاب 

" إعراب القرآن " و " إعراب احلديث " . وكانت طريقته يف التأليف أن يطلب ما صنف من الكتب يف  
ل عنه  املوضوع ، فيقرأها عليه بعض تالميذه ، مث ميلي من آرائه ومتحيصه وما علق يف ذهنه ، ولذلك قي

 إنه " تلميذ تالميذه " . 

 وهذا بشار بن برد كان أعمى جاحظ العينني ، جمدور الوجه ، وقد قال يف عماه :

 فجئت عجيب الظن للعم موئل             عميت جنينا والذكاء من العمى

 ومما اشتهر له قوله يف األذن اليت أغنته عن العني :

 واألذن تعشق قبل العني أحيانـا             اي قومي أذين لبعض احلي عاشقة

 ومن األدابء والشعراء من عمي يف سن متقدمة . فهذا صاحل بن عبد القدوس األزدي

 هـ ( يقول يف راثء عينيه :  160) املتويف سنة 

 وكانت يل بك الدنيا تطيــب                      وكنت كرمييت وسراج وجهي

 ضرير العني يف الدنيا نصيــب                      على الدنيا السلم فما لشيخ 

 طبيـــب    وما غري اإلله هلا                     مينيين الطبيب شفاء عينــي 

 فإن البعض من بعض قريــب                    إذا ما مات بعضك فابك بعضا

 وهذا الشاعر العباسي الفضل بن جعفر الذي لقب ابلبصري لذكائه وفطنته . 

 يقول متفاخرا بنفاذ بصريته :

 ويقتادين يف السري إذا أان راكـب              لئن كان يهديين الغلم لوجهيت

 وخيبو ضياء العني والرأي اثقـب            فقد يستضيء القوم يب يف أمورهم



صاحب القصيدة املشهورة يف القراءات واملعروفة بـ " الشاطبية " فقد كان ضريرا ،   أما اإلمام الشاطيب
 وكان إذا ما قرئ عليه البخاري ومسلم واملوطأ يصحح النسخ من حفظه .

هـ ( مات له ابن فبكى عليه حىت ذهبت   548ويروى أن األمري األديب أمحد بن املختار ) املتوىف سنة 
 ني األخرى ، فقال يف عينيه : إحدى عينيه مث تلتها الع

       

 أن ال يرى مشل الثنـني                  كأمنا آىل على نفسه

 حىت أصاب العني ابلعني            مل يكفه ما انل من مهجيت 

والرسول صلى هللا عليه وسلم يذكر من فقد عينيه بعظم اجلزاء إذا ما صرب على بلواه فيقول : " إن هللا  
 : إذا ابتليت عبدي حببيبتيه فصرب عوضته منهما اجلنة " يريد عينيه ، رواه البخاري . عز وجل قال 

 آفات العني :

ومن الشعراء من كان أشرت العني ، والشرت هو انقالب اجلفن من أعلى إىل أسفل . وفهم األشرت النخعي 
موك ، ومن هنا كان لقبه  هـ ، وقد ذهبت عينه يف موقعة الري  37، الشاعر واخلطيب البليغ املتويف سنة  

 األشرت .

هـ ( وقد كان شاعرا وطبيبا أندلسي األصل ، ولد يف اليمن .   49ومنهم أبو احلكم املغريب ) املتوىف عام 
 وبسبب شرت عينه قال فيه عرقلة :

 أراحنا هللا من طبه هللا                               لنا طبيب شاعر أشت 

 إال ويف ابقيه رثــاه                             ما عاد يف صبحة يوم فىت

 ويبني أبو احلكم كيف انشج وجهه وأصبح أشرت بعد أن وقع على األرض وهو سكران فقال :

 وضاع مششكي وانبطحت على األرض          وقعت على رأسي وطارت عماميت

 ي وبعض الشر أهون من بعـضووجه           وقمت وأسراب الدماء بلحيتـي

هـ ( ، وكان شاعرا أمواي فحال   90ومن الشعراء من أصيب ابلعور ، ومنهم الراعي النمريي ) املتوىف عام 
 ، لقب ابلراعي لكثرة ما وصف اإلبل فأجاد . 

 ومنهم عامر بن الطفيل أحد شعراء اجلاهلية وأسيادها . وكان أعور عقيما ، ويف ذلك يقول :



 جباان فما عذري لدى كل حمضــر              إن كنت أعور عاقرا لبئس الفىت

وعرف أبنه كان من ألد أعداء النيب صلى هللا عليه وسلم حيث قال للرسول عليه الصالة والسالم : )  
جتعل يل نصف مثار املدينة وجتعلين ويل األمر من بعدك وأسلم ( ، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم : "  

كفين عامر وأهل بين عامر " . فانصرف ابن طفيل وهو يقول : ألمألهنا عليك خيال جردا ورجاال  اللهم ا 
                      مردا ، وألربطن بكل خنلة فرسا ( ، إال إنه مات يف طريقه قبل أن يبلغ قومه . 

 صمم األدابء : 

هـ ( وكان من أشهر   1293ومن األدابء من كان أصم ال يسمع ، ومنهم قفطان النجفي ) املتوىف سنة  
أدابء النجف وأحد علمائها يف النحو العروض . ورغم صممه كان يفهم املراد ألول وهلة من املتكلم ، 

 ويفهم حركات شفتيه حىت أن املنشد كان يقرأ البيت فيسبقه إىل قافيته . 

 هـ ( حلقه صمم فقال : 743اعر املصري ابن احلباس الدمياطي ) املتوىف سنة وهذا الش 

 سهم   معه  توفر  فهما                          إن قل مسعي إن يل 

 ويروقك الرمح األصم                        يدين إيل مقاصدي      

ب ختميس الربدة واملتوىف عام أما الشيخ حممد محيدة املعروف ابلشيخ محدو الناصر األصم ، صاح
هـ ، فقد ذكر صاحب أعالم النبالء أبنه اصطنع لنفسه مصاصة متصلة مباسورة معدنية ، ويف  1321

آخرها فنجان مثقوب فمن أراد أن يكلمه ، وضع الفنجان على فمه ، واملصاصة يف أذن األصم ،  
 فيسمع بيسر أكثر . 

وأدابء العصر احلديث ، ومل ينل سوى الشهادة   وهذا مصطفى صادق الرافعي أحد كبار الكتاب 
االبتدائية ، إذ مرض بعدها ابلتيفوئيد ، وأصيب بصمم يف أذنيه ، وحبسة يف صوته، وكان هذا سببا  

 يباعد بينه وبني الناس من انحية ، وحيثه على البحث واملطالعة من انحية أخرى .

 آفات الكلم :

يف نطقه ، أو حبسة يف لسانه ، فهذا وصل بن عطاء كان أديبا   ومن األدابء والشعراء من أصيب بلثغة
بليغا ، وأشري إىل بالغته وقدرته على التعبري ، رغم كونه مصااب بلثغة قبيحة ، كان معها يتحرج من النطق 



حبرف الراء ، ولكنه استطاع جتنب هذا احلرف ، فقال مثال " األعمى " ومل يقل " الضرير " ، وقال "  
 ومل يقل " الكافر " .  امللحد "

وأما الشاعر الشهري أبو متام ، فيقال أنه لقبه أبو متام يعود حلبسة شديدة يف لسانه . ويف ذلك يقول 
 خملد املوصلي :

 ـر اي عيسى بن مري اي نيب هللا يف الشعــ     

 ـله ما مل تتكـلـم ل  أنت من أشعر خلق ا   

هـ وكان من الشعراء اجمليدين ، إال أنه كان جيمع يف نطقه بني   180أفلح بن يسار املتوىف سنة  ومنهم 
 لثغة ولكنة ، فال يكاد يفهم كالمه ، فكان يقول " زرادة " بدال من 

 " جرادة " ، ويقول " أذن " ويعين هبا " أظن " . 

 وأما الببغاء املخزومي الشاعر فقد عرف ابلببغاء للثغة قبيحة كانت يف لسانه . 

 العرج : 

من أشهر العرجان أبو طالب عم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، وكان شاعرا وبطال من أبطال قريش، 
 عريته بعض نسائه ابلعرج فقال :

 فعايل  أنكرت من جلدي وحسن        قالت عرجت فقد عرجت فما الذي 

ويروى أن عبد احلميد بن عبد الرمحن وايل الكوفة كان أعرج ، وكان قائد شرطته القعقاع بن سويد أعرج  
، وكان كاتبه سليمان بن كيسان أعرج ، فخرج الثالثة مرة ، وكان احلكم بن عبدل الشاعر أعرج أيضا  

 فرآهم خيمعون فقال : 

 هذي دولة العرجان عمل ف          ألق العصا ودع التخادع والتمس

 اي قومنا لكليهما رجلن             ألمريان وأمري شرطتنا معـــا

ومن العرجان أبو رائد الضيب ، مث عمي ، مث أقعد من رجليه ، فقال حني عمي ، وقد كان ابن حبيب  
 وهب له عصا حني عرج ، وكان ميشي عليها : 

 عميان اي بن حبيب فأين عصا ال          وهبت عصا العرجان عوان ومرفقا

 أنوء على عود أصم صليب        فقد صرت أعمى بعد أن كنت أعرجا              



 عاهات مكتسبة :

بعض األدابء فقد طرفا من أطرافه ، فتأثر بذلك وصاغ شعرا ، فهذا عبد هللا بن سربة الشاعر الفارس  
 قطعت بعض أصابعه يف معركة اجلسر أثناء فتح العراق ، فقال يرثي أصابعه 

 أعزز علي هبا إذ ابن فانصدعا                 ميىن يدي غدت مين مفارقة

 فقد تركت هبا أوصاله قطعا                     فإن يكن أرطبون الروم قطعها

ويروى أن امرأة من جريانه عبث هبا عطار ، فلما أضجرها قالت : لو أن عبد هللا بن سربة بقريب ما  
طمعت يف . فبلغه مقالتها وهو يف غزوة يف أرمينية ، فرتك مركزه ، وقدم الشام وقتل الرجل مث رجع إىل  

 مكانه من غزاته . 

هـ ( عرف ابألقطع   427بن األقطع أمري العرب بنواحي بغداد وكان شاعرا فارسا ) تويف عام وهذا رافع 
 لفقده يده يف إحدى احلروب ، فكان يلبس كفا ميسك به العنان ، ويقاتل فال يثبت له أحد . 

قا  وهذا حياض بن األعور الشاعر اإلسالمي قطعت رجله يوم الريموك فآمله ذلك كثريا وبكاها شعرا صاد
 ، ومن شعره خياطب فرسه بعد أن قطعت رجله :

 وال تغرنك رجل اندره                أقدم " حذام " أيها األساوره

 أضرب ابلسيف رؤوس الكافره                أان القشريي أخو املهاجره         

 نسأل هللا لكم ولنا العفو والعافية ، فما سئل هللا شيئا أحب من ذلك ..

 


