الس يدة سكينة بنت الإمام احلسني (ع)  ..ربيبة النبوة
يطول بعدي اي سكينة فاعلمي *** ِ
س ُ
منك البكــا ُء اإذا ا ِحلام ُم دهاين
ل حتريق قليب بدم ِ
روح يف جامثين
ـــعك حرسة *** ما دا َم ِمّن ال ُ
قتــــــلت فأ ِ
ُ
نت أوىل ابذلي *** تأتيـــــــنه اي (خرية النسوان)
فاإذا
هذه البيات قالها س يد الشهداء الإمام احلسني (ع) خماطبا هبا ابنته الس يدة سكينة (ع) يوم عاشوراء ِ
مصّبا اإايها عىل فقده ،ويه تعطي صورة
واحضة وجليِة عن ماكنة الس يدة سكينة العظمية يف نفس أبهيا.
فباكؤها ِعّب عنه (ع) بأنه (حيرق القلب) فهو ل يريد أن ينظر اإىل دموعها وهو يح فاإن ذكل يؤمله ملاكنة ابنته وخاصيهتا يف نفسه الشيفة.
كام ب ِينت البيات مزنلهتا السامية يف الفضيةل والرفعة بني نساء أهل زماهنا حني وصفها بـ (خرية النسوان) فهيي من البيت اذلي أذهب هللا عنه الرجس
وطهره تطهريا ،وهو البيت اذلي ل يقاس به بيت همام بلغ يف ادلرجة الرفيعة.
يف هذا البيت اذلي يفوح منه أرجي النبوة وختفق فيه أجنحة املالئكة ويرتدد يف أرجائه صدى الويح ودلت الس يدة سكينة.
أما ُا ِمها وأم أخهيا عبد هللا الرضيع املذبوح يوم الطف فهيي الس يدة :الرابب بنت امرئ القيس بن عدي القضاعي.
ُوصفت الس يدة سكينة بـ (س ِيدة نساء عرصها) لكاملها وأخالقها وتقواها وأدهبا وفصاحهتا وعبادهتا حيث يدلنا قول أبهيا الإمام احلسني عىل مدى تعلقها
ابهلل يف قوهل :وأما سكينة فغالب علهيا الاس تغراق مع هللا.
وهذه اللكمة لها دللهتا العظمية خاصة اإهنا صدرت من معصوم.
كام تدلنا البيات اليت قالها عىل مدى تعلقه هبا وتعلقها به حيامن قال:
الرابب
حـب دارا *** تـح ِل هبـا َسكيـنــة و ُ
لعمـــــركَ أن ِنـي ُل ِ
عتاب
أحّبِ ام وأبــــــذل جـ ِل مـايل *** ولـيس لالمئـي فـهيـا ُ

و ُ
لست هلم وإان عتبوا مطيعا *** حيـايت أو يعلِيــــّن الرت ُاب
وقد ُروي اإن َسكينة هو لقّبا ل امسها وإان امسها هو أمنة ()1
وقد اعمتد هذا القول الش يخ عباس القمي حيث قال :اإن امسها أمنة وقيل أمينة ,وإامنا أهما الرابب لقبهتا بسكينة ()2
وقد نقل القمي قوهل هذا عن ابن خلاكن يف ترمجهتا ( )3كام قال بذكل ابن العامد احلنبيل ( )4والش بلنجي ( ,)5وأعمتد هذا الرأي الس يد احملقق عبد
الرزاق املقرم ( )6والس يد حمسن المني (.)7
وعلق الش يخ عباس القمي عىل ذكل ابلقول :ويظهر أن أهما اإمنا أعطهتا هذا اللقب لسكوهنا وهدوهئا .وعىل ذكل فاملناسب فتح السني املهمةل وكرس
الاكف اليت بعدها ،ل كام جيري عىل اللسن من مض السني وفتح الاكف)8( .
زواهجا وفرية الزبرييني !
تزوجت الس يدة سكينة من ابن معها عبد هللا بن احلسن بن عيل بن أيب طالب (ع) املعروف بـ الكّب وهو أخو القامس الشهيد يوم الطف ,وأهمام
رمةل ,ومل تزتوج من غريه ل قبهل ول بعده ،أما خّب زواهجا من مصعب بن الزبري وغريه فهيي أخبار اكذبة لفقهتا أيدي الس ياسة من الوضاعني والفاكني
والكذابني اذلين اكنوا يقتاتون عىل املوائد الموية والعباس ية وقد ابعوا ذممهم وضامئرمه للحاكم.
وهذه الخبار كغريها من الخبار والرواايت املدسوسة اليت ألصقت زورا وهبتاان بسرية الس ِيدة سكينة مثل خّب عقدها جملالس الشعر واليت حاول من
خاللها أعداء أهل البيت وأل الزبري ابذلات نسبهتا اإىل البيت النبوي الشيف دلفع الش ّبة عن ابنهتم سكينة بنت خادل بن مصعب بن الزبري اليت اكنت
جتمتع مع الشاعر املاجن معر بن أيب ربيعة واملغنيات يغنني هلم.
فمل تزل أنفاس أل الزبري تنفث مسها وحقدها وعداهئا عىل أهل البيت منذ يوم امجلل ،عندما فتح الزبري وابنه عبد هللا ابب العداوة والبغضاء بني
الرستني خبروهجام لقتال أمري املؤمنني (ع) ونكث بيعته ,وقد توارث أولده من بعده هذا احلقد المعى ,فاكنوا ل يدعون فرصة للنيل والانتقاص من
العلويني والافرتاء والتجسس علهيم وتلفيق الهتامات هلم وحتريض احلاكم علهيم إلراقة دماهئم.
فاكن أل الزبري سعاة حاكم بّن أمية وبّن العباس وجواسيسهم وممتلقهيم يف لك زمان وماكن ,وقد بدأ هذه السعاية عبد هللا بن الزبري دلى معاوية ضد
الإمام احلسن (ع).

وتوارث هذه املهنة أبناؤه وأحفاده ,فاكن عبد هللا بن مصعب بن اثبت بن عبد هللا الزبري وراء قتل حيىي بن عبد هللا بن احلسن بن احلسن بن عيل بن
أيب طالب عىل يد هارون العبايس ،واكنت العداوة دلى ابنه باكر أشد فاكن يبلغ هارون عهنم ويسئ بأخبارمه ويدلس علهيم ,وقد قدر هارون العبايس
هل هذا البغض لهل البيت وجازاه عىل ذكل البغض ِ
فوله املدينة وأمره ابلتضييق عىل أل عيل فمل يأ ُل هجدا يف ذكل.
واكن لباكر هذا ابنا امسه الزبري فاق أابه وجده يف شدة بغضه لل عيل ,فابتكر أساليب دنيئة للنيل مهنم فمل تقترص أعامهل عىل السعاية هبم فقط ,بل
تعدت اىل الطعن يف أعراضهم وومصهم مبا ليس فهيم مبفرتايته وأاكذيبه.
أجل لقد بلغت به اخلسة والوضاعة أن يدلس ويفرتي عىل أقدس وأطهر بيت يف الوجود واذلي قال فيه القران الكرمي( :اإمنا يريد هللا ليذهب عنمك
يتعرض هل مبا يشينه ,وهو ما جعل بّن عيل يثورون عليه لالنتقام منه وقطع هذا لسانه كام ذكر ابن خلاكن:
الرجس أهل البيت ويطهرمك تطهريا) ,و ِ
اكن ــ أي الزبري بن باكر ــ يضع املفرتايت يف رجاهلم ونساهئم حىت أرادوا قتهل ففر من مكة اإىل بغداد أايم املتولك)9( .
وكن هذا الرجل مل يشف غليل حقده ما أريق من دماهئم الطاهرة عىل يد المويني والعباس يني ,فبلغت دانءته أن م ِد اللسان يف أعراضهم والطعن فهيم
واحلط من قدرمه مبفرتايته ,فنفث الش يطان عىل لسانه لريوي أن الس يدة الطاهرة سكينة اكن جيمتع عندها الشعراء واملغنون وحيمكوهنا فامي جشر بيهنم
من التفاضل بني الشعراء ليحول اس تغراقها مع هللا كام وصفها أبوها (ع) اإىل اس تغراق يف جمالسة الشعراء واملغنني مث يروي اإن الشاعر معر بن أيب
ربيعة تغزل هبا يف حمرضها ــ أعوذ ابهلل من هذا الش يطان الرجمي ــ
ولكن اإن ُمعي من نقل هذه الرواايت أو تعاموا عن احلقيقة فاإن التارخي كفيل ابإظهارها ,فالشواهد التارخيية تدل عىل أن هذه الرواايت اكن (أبطالها) أل
يتنصل مهنا ,ودهل حقده عىل اإلصاقها بغريه فنس ّبا اإىل أطهر بيت يف الوجود ,كام
الزبري أنفسهم ,وهذه الومصة ملتصقة ابلزبري بن باكر نفسه ,فأراد أن ِ
س نوحض ذكل يف هذا املوضوع.
تتلخص الرواية اليت وضعها الزبري بن باكر ونقلها أبو الفرج الصفهاين ( :)11اإنه اجمتع لك من راوية جرير ،وكثري ،ومجيل ،ونصيب ،والحوص ــ
الشعراء المويون ــ فافتخر لك واحد مهنم بصاحبه ِ
حفمكوا سكينة بنت احلسني حفمكت بيهنم بعد أن ذكرت بيتا غزليا للك واحد من أحصاهبم مث أعطت
رأهيا يف لك واحد مهنم والرواية طويةل أثران عدم ذكرها مفصال مفن شاء الاطالع علهيا فقد أرشان اإىل املصدر.
وهذه الرواية املوضوعة تنفي نفسها بنفسها فكيف جيمتع رواة أكّب مخسة شعراء يف ذكل العرص عند امرأة ُعرفت ابلعبادة كام قال أبوها عهنا ,ومل ي ُسمع
مهنا شعر سوى س بعة أبيات راثئية مفجعة قالهتا يف راثء وادلها ويه يف حاةل الرس.

ويس تطيع قولها أي اإنسان يف ذكل الوقت فقد عزيزا عليه ,فكيف ويه وقد رأت ما جرى عىل أبهيا وأخوهتا وأعامهما وبّن معومهتا وأهل بيهتا من اجائع
ومصائب يف كربالء جتل عن الوصف
وهذه البيات الس بعة ل تؤهل قائلها أو قائلهتا ملثل هذا (املنصب) يف ذكل الوقت اذلي اكن يعج ابلشعراء والشاعرات فلو نُسبت هذه الرواية اىل
اخلنساء ملا اس تطاع أحد تصديقها لفجيعهتا بأخهيا خصر وهو اإنسان واحد فكيف مبن فقدت أابها س يد الشهداء وس يد ش باب أهل اجلنة وأهل بيهتا
لكهم
لعن هللا واضع هذه الرواية وانقلها ،وقد ُس ئل الش يخ محمد احلسني اكشف الغطاء (قدس رسه) عن هذه الرواية فقال :مل يذكرها ابن قتيبة ول ابن
طيفور يف بالغات النساء مع اإهنام أقدم من أيب الفرج.
وقال أيضا :أبو الفرج كتابه كتاب لهو وقد يأخذ عن الكذابني واذلي جاءت عنه الرواية كذاب.)11( .
وقال الش يخ جعفر النقدي :أما وصف احلسني (ع) لبنته سكينة من غلبة الاس تغراق مع هللا تعاىل فيكذب النقال املروية عن الزبري بن باكر وأارابه
من النواصب كعمه مصعب الزبريي من اجامتع الشعراء عندها وحمامكهتا بيهنم وأمثال ذكل مما ينايف يف شأن خفرة من خفرات النبوة وعقيةل من عقائل
بيت العصمة.
وإان تعجب فاجعب من أيب الفرج الصفهاين ومن حذا حذوه أن ينقلوا مفرتايت هؤلء يف كتّبم من غري فكر ول تروي عىل أن الزبري بن باكر اكن
عدوا لل عيل بل لسائر بّن هامش واكن يصنع املفرتايت يف رجاهلم ونساهئم حىت أرادوا قتهل ففر من مكة اىل بغداد أايم املتولك ذكر ذكل ابن خلاكن
يف اترخيه وفيات العيان (.)12
ومما يدل عىل كذب واضع هذه الرواية أيضا هو أن أاب الفرج الصفهاين نفسه روى نفس هذا الاجامتع مع الشعراء ونفس احلديث ولكن برعاية عائشة
بنت طلحة بن عبيد هللا التميي ! ()13
كام روى اجامتعا مشاهبا برعاية امرأة من بّن أمية زمع أن صاحب الرواية قد أخفى امسها ! ()14
ولكن هذا الزمع ل ينطيل عىل القارئ يف اإخفاء الصفهاين امس تكل املرأة الموية فاإهنا متت هل بصةل قرابة فهو من املعروف من بّن أمية وأراد سرت
فضاحئ بّن أمية فاس تحى من ذكر امسها ولكنه مل يس تح من اإلصاق ما حلق به من العار ببنات الرسول.

أظن أن هذه الدةل القطعية اليت ذكرانها اكفية لنفي هذه الرواية املوضوعة وإامتاما للفائدة وبياان للسبب اذلي جعل الزبري بن باكر الكذاب يضع رواية
الغناء مع معر بن أيب ربيعة يف سكينة بنت احلسني سننقل رواايت الصفهاين يف ذكل لهنا س توحض كثريا من المور اخلافية الرواية الوىل رواها أبو
الفرج الصفهاين عن الزبري بن باكر وملخصها هو:
فتشوقن اإليه ومتنينه فقالت سكينة بنت احلسني :أان لكن به فأرسلت
اجامتع نسوة من أهل املدينة من أهل الشف فذكرن معر بن أيب ربيعة وشعره ِ
اليه رسول وواعدت صواحباهتا فوافاهن معر عىل راحلته حفدهثن حىت أضاء الفجر)15( ....
هذه يه الرواية اليت ُملئت اإفاك وزورا وهبتاان من قبل لؤم زبريي وحقد أموي ويه وهللا تقرح القلب،...
لعن هللا الزبري بن باكر وأاب الفرج الصفهاين.
ولكن احلقيقة جيب أن تظهر همام طال هبا الزمن فس تعرف عزيزي القارئ من يه سكينة هذه اليت واعدت معر بن أيب ربيعة ...
فقد ذكر الصفهاين يف رواية اثنية نفس هذه احلادثة ولكنه مل ينسب سكينة اإىل احلسني واكتفى ابمس سكينة فقط (!! )16
ولكنه ذكر يف رواية اثلثة ويه :اإن معر بن أيب ربيعة اكن يلتقي بـ (سكينة بنت خادل بن مصعب بن الزبري) وذكر نفس الاجامتع معها يف (اجلنبذ) ـــ
أي القبة ـــ ومعهام جاريتان هل تغنيان هام (البغوم) و (أسامء) .وقد ذكرهام معر بن أيب ربيعة يف شعره بقوهل:
صمت حبكل البغوم وصدت *** عنك يف غري ريبة أسامء ()17
وأظن أن المر قد اتضح الن ..فقد أراد الزبري بن باكر دفع العار اذلي حلق به وإالصاقه بأل النيب (ص).
رد بنت الشاطئ
ونورد هنا رد ادلكتورة بنت الشاطئ حيث ردت ردا شافيا عىل هذه الرواية بدأته ابستناكر شديد بقولها:
مىت ظهرت سكينة يف اجملمتع طليقة متحررة وشاركت يف التارخي الديب بعرصها !....
مث تفنِد بل تستنكر هذه الرواية بقولها:

املؤرخون يقررون أن املدينة اكنت يف مأمت عام لس يد الشهداء ،وأن أهما الرابب قد أمضت عاما بأمكهل حادِة حزينة حىت حلقت بزوهجا الشهيد ،وأن أم
البنني بنت حزام بن خادل العامرية زوج الإمام عيل بن أيب طالب اكنت خترج اإىل البقيع لك يوم فتبيك أبناءها الربعة أعامم سكينة اذلين استشهدوا مع
أخهيم احلسني يف كربالء :عبد هللا وجعفر وعامثن والعباس بّن عيل بن أيب طالب كرم هللا وهجه فتلبث هنارها هناك تندب بنهيا أجشى ندبة وأحرقها
فيجمتع الناس اإلهيا يسمعون مهنا فاكن مروان جيئ فمين جيئ ذلكل فال يزال يسمع ندبهتا ويبيك.
فهل ترى اكن حيدث هذا وسكينة تعقد جمالس الغناء يف دارها وتواعد معر ذات ليةل اس تجابة لرغبة نسوة شاقهن جملس ابن أيب ربيعة !.
هل اكن مروان بن احلمك يسمع أم البنني تندب أعامم سكينة فيبيك لها وسكينة تبيك بدموع ذوارف عىل اخلدين واجللباب لفراق معر بن أيب ربيعة
وتصغي اإىل شدو املغنني .....
مث تقول ــ واحلديث لبنت الشاطئ ــ  :اذلين أرخوا للس يدة زينب ذكروا وفاهتا يف شهر رجب س نة (62هـ) ,وقد ثوت يف مرقدها الخري هناك وأبت
سكينة من رحلهتا مضاعفة اليمت لتشهد بعد ذكل ثورة أهل املدينة عىل بّن أمية وخروهجم عىل يزيد بن معاوية لقةل دينه ،ويه الثورة اليت انهتت
مبوقعة احلرة بظاهر املدينة حيث استشهد من أولد املهاجرين والنصار ( )316خشصا وعدد من بقية الصحابة الولني وجهر املسجد النبوي فمل تقم فيه
صالة امجلاعة ملدى أايم....
وشغل العامل الإساليم بعد ذكل بقيام حركة التوابني يف العراق اذلين قادمه الندم عىل عدم نرصة الإمام احلسني الشهيد فمل يروا كفارة دون القتل يف
الثأر هل ولصحبه ،فهل اي ترى اكنت سكينة تصم أذنهيا عن هتاف التوابني لرتغمي (ابن رسحي) عىل الغناء يف دارها مع عزة امليالء وتفتنه عن توبته عن
الغناء ! ()18
هذا رد ادلكتورة بنت الشاطئ القاطع عىل كذب الزبري بن باكر وافرتاء أيب الفرج ولك ما وضعاه من مفرتايت عن الس يدة الطاهرة سكينة ،والسامء
دست يف هذه الرواايت لتدعميها ,ومل نذكر هذه الرواايت هنا لهنا وهللا مما تسخط هللا ورسوهل.
اليت ذكرهتا ادلكتورة يف هناية قولها اذلي اقتطعناه قد ِ
فلو افرتى اإنسان عىل امرأة عادية من عامة الناس لاكن ذكل مدعاة لغضب هللا ومالئكته ورسهل عليه فكيف اببنة الرساةل وربيبة النبوة ,ويه (ع)
اليت مل يشغلها مقتل أبهيا وأهل بيهتا وما جرى علهيم من القتل وما جرى علهيا وعىل عامهتا وأخواهتا من الس يب عن الالزتام ابحلجاب والصيانة ,حيث
روت مجيع املقاتل واملصادر قولها ويه أسرية يف الشام لسهل بن سعد الساعدي ملا رأت الناس يتطاولون يف النظر اإلهيا وإاىل عامهتا وأخواهتا:
ــ قل لصاحب هذا الرأس أن يق ِدم الرأس أمامنا حىت يش تغل الناس ابلنظر اإليه ول ينظروا اإىل حرم رسول هللا (ص) .ففعل سهل.

حىت يف ذكل املوقف الرهيب اذلي يفقد أشد الناس فيه إارادته وشعوره فاإن هذه الس يدة العظمية بنت الزهراء وخدجية اكنت عىل أروع صورة من
العزة والشف والعفة.
اإن العجيب عىل من يدعي العمل والدب ويعمتد عىل هذه الرواايت املكذوبة املفرتية فيبلغ به هوسه وعامه اإىل أن حيولها اإىل دراما يتفنن يف توس يعها مما
جتود هل خميلته اخلرفة ،وعقليته املريضة كام فعل زيك مبارك اذلي يُطلق عليه لقب (دكتور) ــ وما أكرث ادلاكترة العميان ــ ول حنب هنا رسد ما ختبط به
من تزويق هذه الرواايت يف كتابه (حب ابن أيب ربيعة) وما دهل عليه جمونه وولعه ابملفرتايت ,ونكتفي برد ادلكتورة بنت الشاطئ عليه واذلي أحفمته
فيه حيث تقول:
ول تسأهل أين اكن بنو هامش وأين الإمام زين العابدين ومعر يرفع عقريته ابلغزل يف سكينة وبيهتا قد صار مألفا للمغنني ومالذا للشعراء اخمللصني ملا
خلقوا من عبادة الطرف الساحر والقد الرش يق
مفثل الإمام زين العابدين من ل يغضب لخته حىت غضب (ابن أيب عتيق) فامي نقل (ادلكتور) لبنة معه زينب بنت موىس امجلحية ملا تغزل فهيا معر
عىل السامع  ...ومثل بّن هامش وأل البيت من ل يغضبون لبنهتم كام غضب بنو تمي بن مرة وودل طلحة بن عبيد هللا لخهتم عائشة وتوعدوا معر اإن
تغزل هبا أن يؤدبوه فأقسم ابهلل أن ل يذكرها بشعر أبدا
مثلهم من ل يغار عىل سكينة كام غار أبو السود ادلؤيل عىل زوجته أو كام غار احلجاج بن يوسف الثقفي عىل فاطمة بنت عبد املكل ــ وليست من
ثقيف ــ فكتب اإىل معر يتوعده بلك مكروه اإن ذكرها يف شعره
أجل ل تسأل عن هذا فاإمنا يسأل من حياسب قلمه وينقي احلق والضمري فامي يكتب وحيرتم عقهل وعقول الناس (.)19
لدلس يف بنات الرساةل ورابئب
زادك هللا رفعة أيهتا الس يدة اجلليةل ,أجل لقد ترفعت أيهتا ادلكتورة الفاضةل عن حماس بة من مات مضريه وخسر قلمه ِ
النبوة والافرتاء علهين ،ودلينا اإضافة اإىل ما ذكرانه كثري من الدةل والعديد من القوال املعتّبة اليت تنفي هذه الرواايت ولكن وجدان يف ما ذكرانه اكفيا
ويدحض الرواايت الفاسدة والاكذبة اليت تعرضت اإىل الس يدة الطاهرة سكينة بنت احلسني يف هذا املوضوع.
ومل تكن ادلكتورة بنت الشاطئ يه الوحيدة اليت فنِدت هذا اخلّب ابلدةل والقرائن والّباهني فقد فنِده مبا ل يدع جمال للشك يف كذبه ونفاه نفيا قاطعا
العالمة احملقق الس يد عبد الرزاق املقرم ،وأعقبه احملقق الس تاذ توفيق الفكييك وغريهام.

الس يدة سكينة يف كربالء
اصطبغت حياة الس يدة الطاهرة سكينة ابلفجيعة ,وطبعت ذاكرهتا عىل املأساة ,فقد كتب علهيا أن تشهد وترى بعينهيا يوم عاشوراء بلك مأس يه
وأهواهل ،رأت جسد أبهيا وأجساد أخوهتا وأعامهما وبّن معومهتا وأهل بيهتا ويه مغطاة ابدلماء يف كربالء ,ورأت حىت جسد أخهيا الرضيع وهو مذبوح
فبقي هذا املنظر متجددا معها فالزهما احلزن والباكء طوال حياهتا ،هيز كياهنا وميل عينهيا ابدلموع فتفيض روهحا املا وحرسة حىت فاضت تكل الروح
الطاهرة إاىل ابرهئا.
وتشري أبياهتا املفجعة اليت قالهتا يف يوم عاشوراء عىل عظمي اجيعهتا حيث تذوب روهحا يف أبياهتا اليت رثت هبا أبهيا يف ذكل اليوم:
فهم قاط ٌع ُطرقُه *** فعي ُنه بدمـــــــــــــــوعٍ ُذ ِر ٍف غَ ِدقَه
لتعذليـــــــــــــــه ٌّ
احلسيـــــــن غدا ُة ِ
خيطىء احلدقه
املنون مفا أن
ا َّإن
يب ِ
َ
الطف يرشقه *** ر ُ
َ
رش عبــــــــــــــــا ِد ِ
ِ
هللا لكهم *** نس ُل البغااي ُ
ــــر ِق ال َفسقه
بكف ِ
وجيش امل ُ َّ
اي أم َة السو ِء هاتوا ما احتجـــاجمك *** غدا وجلُّـــــــــ ُمك ابلـس ِيف قد صفقه
الويـــــــــ ُل ح َّل ب ممك ا ِإل مبن حلقه *** َّ
صريمتوه لرمـــــــاحِ ال ِعدى درقه
ِ
تبــــــــك ودلا ول أهال ول رفقه
عني فاحتفـــيل طو َل احليا ِة دما *** ل
اي ُ
لكن عىل ابن رسـولِ ِ
هللا فانسكيب *** قيحا ودمعــــــــــــا وأثرهيام ال َعلقه
سكبت الس يدة سكينة عصارة روهحا يف هذه البيات اليت تفوق معىن المل واحلزن فاكنت عبارة عن لوحة تراجيدية تصف شعورها يف ذكل اليوم
املأساوي ،كام تصف يف تصاعدها حدة الغضب عىل الوحوش الدمية اليت ارتكبت هذه اجملزرة واليت اهزتت لها أظةل العرش فاملشهد يذيك الحاسيس
واملشاعر ويؤجج انر المل.

بقيت صور عاشوراء تعيش معها صورة صورة وحداث وحداث فأية صورة تُنىس وأي حدث ي ُسىل أصورة أبهيا وهو مسجى عىل الرتاب وقد رفع
رأسه عىل الرمح أم صورة كفي معها وهام مقطوعتان عىل الهنر أم صورة أخهيا الرضيع وقد اخرتقت النبةل رقبته أم صورة أخهيا وهو عاجز
يصارع املرض أم صورة عامهتا وأخواهتا وهن هيربن من حر النار من خمية اإىل خمية وقد لحقهتن الس ياط أم ...أم ...أم!! ....
لقد عاشت الس يدة سكينة وادلمعة ل تفارق عينهيا حزان عىل أبهيا وأهل بيهتا وما جرى علهيم يف كربالء ,وبقيت صبغة احلزن العميق مالزمة لها حىت
فاضت روهحا الطاهرة اإىل ابرهئا عام (117هـ) ومعرها الشيف ( )74عاما.
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