أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّمات
أ .د .محمد جواد حبيب البدراني*

توطئة

املحمدي
نفخت ش�هادة اإلمام احلسين بن علي÷ روح ًا جديدة يف اإلسلام
ّ

األصيل؛ إذ استطاعت الدماء الطاهرة التي سالت يف أرض كربالء أن تبعث اإلسالم
تأججت روح
م�ن جديد ،وتعي�د أصالته التي بدأ الص�دأ األُموي يخُ ِّيم عليها ،فق�د ّ
فتحرر املسلمون من ربق العبودية الذي
املقاومة التي أذكى ُأوارها الصمود احلسينيّ ،

رضب بجرانه عىل البالد والعباد؛ إذ خت ّلص املجتمع من حالة االستالب احلضاري،
العزة والكرامة من جديد ،تلك الروح التي دأبت السلطة األُمو ّية
واس�تيقظت روح ّ

على إماتتها يف الش�خصية العربية اإلسلامية آنذاك ،لذلك يمك�ن القولّ :
إن حركة
النهضة احلسينية اخلالدة متكّنت من تغيري الواقع ،وقلب املخطط األُموي عىل أعقابه،
عمت
لتصب�ح بداية النهاية للبيت الس�فياين يف احلكمّ ،
ومهدت ملا بعدها من ثورات ّ
أرجاء الدولة طيلة احلكم األُموي.

لقد نتجت عن الثورة احلس�ينية هنضة اجتامعية وفكرية وثقافية وسياس�ية ودينية

امتدت آثارها يف املجتمع منذ القرن األول للهجرة حتى وقتنا احلارض ،ومل يك ذلك
األم�ر ذا أبع�اد دينية فحس�ب ،بل يعود ذل�ك المتدادات تلك الث�ورة وتعبريها عن

احلس اإلنس�اين الرافض لالضطهاد والتقييد ،واس�تغالل اإلنس�ان ألخيه اإلنسان،
ّ

لذلك كانت مجيع الثورات الالحقة تستلهم معامل الثورة احلسينية ،وتستفيد من تلك
* جامعة الكوفة/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.

التجربة التي م ّثلت جّاتاه ًا نادر ًا يف الرفض والتحدّ ي.

مل يك�ن الش�عر بمعزل عن ذل�ك ،فهو مرآة املجتم�ع ،وديوان الع�رب املعبرِّ عن
حياهت�م بتفصيالهتا السياس�ية واالجتامعي�ة والفكرية ،لذلك فم�ن الطبيعي أن يتأ ّثر
الش�عر بالث�ورة اهلائلة التي أحدثته�ا النهضة احلس�ينية ،وامتدت إش�عاعاهتا للحياة
بأكمله�ا ،ولع�ل من خري م�ا عبرّ عن ه�ذا التغيري الكبير يف الواق�ع األديب ما ُع ِرف
بـ(القصائ�د املكتّمات) التي ظه�رت يف العرص األُموي ،وكانت أش�به باملنش�ورات
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الرسية ألحزاب املعارضة ،التي جيري تداوهلا بعيد ًا عن
الرسية ،والنرشيات التثقيفية ِّ
ِّ

للثوار ،وسنقف عند
أنظار السلطة ،هبدف التحريض عىل الثورة ،وإيصال التعليامت ّ
ثالثة من تلك القصائد التي انترشت بني صفوف املعارضة الش�يعية للسلطة األُموية
بعد استش�هاد اإلمام احلسين× ،وكانت اللس�ان املعبرّ عن الث�ورة والرفض بوجه
التس ّلط األُموي ،والدعوة إىل إسقاط احلكم اجلائر.

الـم َكتّمات :املصطلح واحملتوى
ُ

ٍ
تسمية
لعل ّأول َمن أطلق مصطلح املكتّامت هو الطربي يف تأرخيه ،وربام نقله من

التوابني:
شاعت وانترشت يف زمانه؛ إذ يقول يف حديثه عن موقعة عني الوردة ومقتل ّ

كن ُيكتّمن
«وكان ممّا قيل من الش�عر يف ذلك قول أعشى مهدان ،وهي إحدى املكتّامتَّ ،

يف ذلك الزمان»((( ،كام قدّ م هلا ابن األثري بقول مش�ابه ،أ ّما املرزباين فيقول عند ترمجته

ّ
وحض
لعب�د اهلل ب�ن عوف بن األمح�ر« :له قصيدة طويلة رثى هبا احلسين بن عيل×،
24

الشيعة عىل الطلب بدمه ،وكانت القصيدة خُت ّبأ أ ّيام بني ُأم ّية»(((.

القصائد املكتّامت إذن هي قصائد معارضة سياسية ،وحتريض ودعوة للثورة ضد
موي ،خ ّبأها ش�عراؤها ،أو تسّت�رّ الناس عليها ومل يظهروه�ا ،وتداولوها
احلك�م األُ ّ
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.601
((( املرزباين ،حممد بن عمران ،معجم الشعراء :ص.164

رسية حلامية أصحاهبا ومتداوليها
رسية بعيد ًا عن األنظار ،بوصفها منشورات ّ
بصورة ِّ
من بطش الس�لطة ،وقد أس�همت يف تأجيج الثورة ضد األُمويني وإسقاط حججهم
باحلق باخلالفة(((.
ّ

وس�نحاول يف الصفح�ات القادم�ة الوق�وف عن�د ه�ذه القصائد ،وأث�ر النهضة

احلسينية يف ألفاظها وبنياهتا.

قصيدة ابن األمحر

ه�و ع�وف بن عب�د اهلل بن األمحر ب�ن زهري بن مالك ب�ن عوف بن ثعلب�ة ،ينتهي

األول للهجرة ،وكان من فرسان جيش اإلمام عيل× ،شارك معه يف حروب
القرن ّ
ظروف دون مشاركته
املقربني لإلمام احلسن× ،وحالت
ٌ
اجلَ َمل وص ِّفني ،وكان من ّ

يف معرك�ة الط�ف إىل جنب اإلمام احلسين× ،وقىض حياته بعد ذل�ك يأكله الندم،
وكان الص�وت اإلعالم�ي للمعارضة الش�يعية للحكم األُموي ،حتى استش�هاده يف

التوابني عام (65هـ)(((.
معركة عني الوردة مع ّ
وم�ن املع�روف ّ
أن األُ ّمة اإلسلامية ُأصيبت بحال�ة من اإلحب�اط والوجوم بعد

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ربزين ،ولد أوائل
نسبه إىل غامد ،كان من أبطال اإلسالم املعدودين ،ومن الشعراء امل ّ

استش�هاد اإلمام احلسني× ،ونجحت دماؤه الطاهرة يف حتريك املجتمع ،وأشعلت
ُأوار النهض�ة الثوري�ة ،وأش�اعت روح التذ ّم�ر والدعوة إىل مقاوم�ة احلكم األُموي
واخل�روج عليه ،وقد ب�دأت احلملة اإلعالمي�ة املناهضة للحكم األُم�وي من البيت

اهلاشمي ذاته ،وك ّلنا نعرف ُخ َطب اإلمام زين العابدين× ،والس ِّيدة زينب والس ِّيدة
((( للتفصيل يف هذه القصائد ُأنظر :خميمر صالح ،القصائد املك ّتامت يف العرص ُ
األموي .الظواهري،
د .كاظم ،املك ّتامت من صور الشعر السيايس يف العرص ُ
األموي .الطل ،عيل خليل ،التقية يف الشعر
ُ
األموي( :رسالة ماجستري/جامعة اخلليل.)2005 ،
((( ُانظر :املرزباين ،حممد بن عمران ،معجم الشعراء :ص .164باتني ،د .عزيزة فوال ،معجم الشعراء
املخرضمني ُ
واألمويني :ص344ـ.345

25

سكينة÷ ،التي كانت الرشارة األُوىل للثورة اإلعالمية ،واملرحلة الثانية من التعبئة

واس�تمرت يف البيت اهلاش�مي ،فقد ق�ال عبد اهلل بن
اجلامهريي�ة للنهض�ة احلس�ينية،
ّ

جعفر بن أيب طالب عندما بلغه استشهاد اإلمام احلسني×« :احلمد هلل عىل مرصع

احلسين اّإل تكن آست حسين ًا يدي فقد آساه ولدي ...وملا أتى أهل املدينة مقتل احلسني
خرجت ابنة عقيل بن أيب طالب ...وهي تقول:
م�اذا تقول�ون إن ق�ال النب�ي لك�م
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ب��ع�تريت وب��أه�لي بعد مفتقدي

م��اذا فعلتم وأن��ت��م آخ��ر ُ
األم��م
منهم ُأسارى ومنهم رُ ِّ
ضجوا بدم»(.)1

وكان من ّأول النادمني عىل مقتل احلسين من عا ّمة الناس عبيد اهلل بن احلر ،وهو

من أرشاف الكوفة ،وقد خرج إىل كربالء فنظر إىل مصارع القوم ،وقال أبيات ًا مطلعها:
ح��ق غ��ادر
«ي��ق��ول أم�ير غ���ادر
ّ

أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه

وإنيّ ألين مل أك���ن م��ن حمُ��ات��ه

لذو حرسة ما إن تفارق نادمه»(.)2

فيا ندمي أن ال أك��ون نرصته

ّ
ُ��س��دد نادمه
ك��ل نفس ال ت
أال
ّ

وهكذا يتّضح لنا ّ
أن روح الندم ازدادت وتو ّطدت لدى الناس ،وبدأت ثامر
النهضة احلسينية تأيت ُأكلها بالتدريج ،فقد أيقن الناس ّ
أن سكوهتم عن الظلم قادهم
عمت الثورات أرجاء الدولة ،فقد قام ابن الزبري بحركته
إىل ما وقعوا فيه ،لذلك ّ
مستفيد ًا من نقمة القواعد الشعبية عىل الدولة األُمو ّية بانتهاكها حرمة البيت النبوي،

26

وقتلها س ّيد شباب أهل اجلنة ،ويف عام (63هـ) خرج أهل املدينة عىل الدولة األُموية،
وأخرجوا الوايل األُموي ،وبايعوا عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة ،وأعلنوا خلعهم
احلرة واستباحة املدينة املنورة ،وقتل
ثم حدث ما حدث من موقعة ّ
يزيد بن معاويةّ ،
ثم الذهاب إىل
األنصار وأبناء األنصار الذين أوىص الرسول األعظم حممد| هبمّ ،

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،4ص.357
((( املصدر السابق :ج ،4ص.360

مكّة واحرتاق الكعبة يف املعارك بني ابن الزبري وجيش الشام.

وقد ش�هد هذا العام خروج س�ليامن بن رصد رافع ًا شعار (يا لثارات احلسني) يف

التوابني ،وهي ّأول ثورة للنادمني املتخ ِّلفني عن نرصة ابن بنت رس�ول اهلل|،
ثورة ّ

وق�د خرج معه أربعة آالف من أصل عرشة آالف بايعوه عىل اخلروج« ،فقام س�ليامن
اب�ن رصد يف الن�اس متوكئ ًا عىل قوس له عربية ،فقال :أيهّ�ا الناسَ ،من كان إنّام أخرجته
ومن كان
إرادة وجه اهلل وثواب اآلخرة فذلك منا ،ونحن منه ،فرمحة اهلل عليه ح ّي ًا وميت ًاَ ،
إنّما يريد الدنيا وحرثها ،فواهلل ما نأيت فيئ ًا نس�تفيؤه ،وال غنيم�ة نغنمها ،ما خال رضوان

فضة ،وال خز وال حرير ،وما هو إال س�يوفنا يف
رب العاملني ،وما معنا من ذهب وال ّ
اهلل ّ
يصحبنا ...فتنادى الناس من ّ
كل جانب :إنّا ال نطلب الدنيا ،وليس هلا خرجنا»(((.

ُيالحظ عىل خطبة سليامن بن رصد أنهّ ا تكاد تكون يف معانيها مستمدّ ة من ُخ َطب

اإلمام احلسين× التي ألقاها عند خروجه إىل مكّة ،وعند وصول خرب مقتل مس�لم
«خ ّط املوت عىل ِو ْلد آدم
اب�ن عقي�ل (رضوان اهلل عليه) ،إذ قال يف خروجه من مكّ�ةُ :

ّ
خمط القالدة عىل جيد الفتاة ،وما أوهلني إىل أساليف اشتياق يعقوب إىل يوسف ،وخري يل
مرصع أنا القيه ،كأنيّ وأوصايل هذه يتق ّطعها ُعسلان الفلوات بني النواويس وكربالء،
فيمألن منّي أكراش ًا جوف ًا ،وأجرب ًة سغب ًا ،ال حميص عن يوم ُخ ّط بالقلم ،رضا اهلل رضانا

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

عواتقن�ا ورماحنا يف أكفن�ا ،وزاد قدر البلغة إىل لقاء عدونا ،فمن كان غري هذا ينوي فال

أه�ل البي�ت ،نصرب عىل بالئه ،ويو ّفينا ُأجور الصابرين ،لن ّ
تش�ذ عن رس�ول اهلل حلمته،
تق�ر هبم عينُه ،و ُينجز هبم وع�دهَ ،من كان باذالً فينا
ب�ل ه�ي جمموعة يف حظرية القدسّ ،

مهجته ،وموطن ًا عىل لقاء اهلل نفسه فلريحل ،فإنيّ راحل مصبح ًا إن شاء اهلل»(((.

ِ
ّ
يكتف
إن خطبة س�ليامن بن رصد مس�تمدّ ة م�ن خطبة اإلمام احلسين× التي مل

فيه�ا باحلدي�ث ع�ن حتمية املوت ،ب�ل منحه صورة مجيل�ة حم ّببة ،وعدّ الش�هادة زينة
((( املصدر السابق :ج ،4ص.453
((( ابن نام احليل ،جعفر بن حممد ،مثري األحزان :ص.29

27

تزين اإلنس�ان تزيني القالدة جليد الفتاة ،و ُيالحظ ّ
أن ابن رصد اس�تنار هبدي النهضة
موضح ًا أنّه ال يبحث عن مال والجاه
احلسينية حني جعل الناس عىل بينة من أمرهم ّ
حلسنيني :النرص أو الشهادة.
وال منصب ،وإنّام يريد إحدى ا ُ

التوابون إىل قرب اإلمام احلسين× ،فازدمحوا عليه ازدحام الناس
خرج املقاتلون ّ

عىل احلجر األس�ود ،فبكوا كثري ًا ،وأعلنوا توبتهم من التخ ُّلف عن نرصته ،وعاهدوا
مارين باألنب�ار فهيت
ث�م خرج�وا ّ
اهلل على ف�داء أرواحه�م دون الث�أر م�ن قاتلي�هّ ،
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ثم واصلوا طريقهم إىل عني الوردة التي خاضوا فيها املعركة ،واستُش�هدوا
فالقيارةّ ،
هناك بعد أن خاضوا معركة مس�تميتة مع اجليش الش�امي الذي يفوقهم عدد ًا وعدّ ة،
وقد استُشهد معهم ابن األمحر يف شهر ربيع اآلخر من عام (65هـ).

التوابني ،وقد اختلفت الروايات
لق�د قال ابن األمحر قصيدته املكتّمة قبل خروج ّ

أهم األدوات
فيه�ا و ُأضيف إليها أبي�ات ُ
وحذفت ُأخرى ،والقصيدة تُعدّ واحدة من ّ

التوابني ،بل يمكن عدّ ها بيان ًا متهيد ّي ًا للرشوع بالثورة ،فهو يقول:
اإلعالمية لثورة ّ
صحوت وو ّدع�ت الصبا والغوانيا

وقل�ت ألصح�ايب أجيب�وا املنادي�ا

وق�ودوا إىل األع�داء ّ
كل طم�رة

وق�ودوا إليك�م س�انحات املذاكي�ا

وقول�وا ل�ه إذ قام يدع�و إىل اهلدى

وش�دوا ل�ه إذ س�عر احل�رب أزره
ّ
وسيروا إىل الق�وم املح ِّلين ج ّن�ة

28

وقت�ل الع�دا لبي�ك لبي�ك داعي�ا

ُليج�زى ام�رؤ يوم� ًا بام كان س�اعيا

وه�زوا حراب� ًا نحوه�م وعواليا(.)1
ّ

أن الش�اعر ابتدأ قصيدت�ه بمطلع ذكي ،فهو مطلع وحس�ن خت ّلص يف ٍ
ُيالح�ظ ّ
آن

يس�وغ خروجه ع�ن البناء التقليدي للقصيدة العربي�ة التي اعتاد أصحاهبا
واحد؛ إذ ّ

ابتداءه�ا باملقدّ مة الطللية والغزلي�ة ،فهو يربر صحوه من ذلك ك ّله ّ
بأن الذي قاده إىل
((( ُانظر :الطل ،عيل خليل ،التقية يف الشعر ُ
األموي :ص.186

ّ
وكأن الشاعر ال يعبرّ عن صحوة ذاتية ،بل
مرت باإلسالم،
الصحو هو املصيبة التي ّ
مروا هبا بتخ ّليهم عن نرصة ابن
مرت هبا األُ ّمة بعد حالة النكوص التي ّ
صحوة مجعية ّ
بن�ت نب ّيه�م ،لذلك يدعو الناس إىل إجابة النداء ،واالس�تجابة للدع�وة التي أطلقها

سليامن بن رصد وأصحابه.

و ُيالحظ ّ
أن القصيدة مت ّثل بيان ًا من بيانات الثورة ،فقد تآزرت مع ُخ َطب س�ليامن

اب�ن رصد ،لتكونا لس�ان الث�ورة وإعالمها ،فمن املع�روف ّ
أن الش�عر واخلطابة كانا
يم ّثلان اآلل�ة اإلعالمية للح�روب آنذاك ،فقصي�دة ابن األمحر ال ختتل�ف كثري ًا عن

خطب�ة س�ليامن التي يقول فيها« :إنّا كنّا نم�دّ أعناقنا لقدوم آل نب ّين�ا ،ونمنّيهم بالنرص،

وال ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل ،وما أظنّه راضي ًا حتى تناجزوا من قتله،

أو تبريوا ،أال ال هتابوا املوت ،فواهلل ما هابه أحدٌ اّإل ّذل»(((.

م�ن هنا يمكن الق�ولّ :
األول من القصي�دة تناول األف�كار ذاهتا التي
إن املقط�ع ّ

تناولتها خطبة سليامن بن رصد ،وهي:

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ونح ّثه�م على القدوم ،فلّم�اّ قدموا ونينا وعجزن�ا ،وأدهنا وتر ّبصن�ا ،وانتظرنا ما يكون،
حتى ُقتِل فينا ِو ْلد نب ّينا ،وساللته وبضعة من حلمه ودمه ...أال اهنضوا فقد سخط ر ّبكم،

1ـ هول املأساة وفداحة اإلثم بمقتل اإلمام احلسني×.

2ـ رضورة اإلرساع باالنتقام من َقتَلة اإلمام احلسني× واملتواطئني معهم.
3ـ جتسيد فكرة االستشهاد والتضحية باألموال والنساء.

4ـ اإلرصار عىل نيل التوبة عن طريق التضحية بالنفس(((.

بعد ذلك ينتقل الش�اعر إىل احلديث عن تفصيالت املعركة ،وما حدث يف الطف

من مأس�اة إنس�انية باستشهاد س� ّيد ش�باب أهل اجلنّة ،وإرصار جيش األُمويني عىل
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.588
التوابون :ص.86
((( بيضون ،د .إبراهيمّ ،
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قتله ،إلاّ ث ّلة وقفت معه ،وفدته بالنفس والنفيس:
و َم�ن يقت�ل الزاكين يل�ق التخازيا
وال قائلا ً ال تقتل�وه ف ُتس�تحوا
فل�م ي�ك إال ناكث� ًا أو مقاتلاً

وذا فج�رة يس�عى علي�ه معادي�ا

وق�وه بأيدهي�م وح�ر وجوهه�م

وباع�وا ال�ذي يفن�ى بما كان باقي�ا

سوى عصبة مل يعظم القتل عندهم
وأضح�ى حسين للرم�اح دري�ة
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قتيلاً كأن مل يغ�ن يف الن�اس ليل�ة

يش�بهها ال�راؤون ُأس�د ًا ضواري�ا

ّ
الط�ف ثاويا
فغ�ودر مس�لوب ًا لدى

جزى اهلل قوم ًا أسلموه اجلوازيا(.)1

ّ
إن الش�اعر يلج�أ إىل لغ�ة التحري�ض واالس�تنهاض والتقري�ع ،وتذكير الناس

بتخاذهل�م ع�ن نرصة ابن بنت نب ّيهم حني تركوه وحيد ًا يف س�احة املعركة ،إلاّ ث ّلة من
آل بيت�ه وأنصاره الذي�ن محلوا األرواح عىل األكف ،واصف ًا إياه�م بأنهّ م باعوا الذي

يفنى بام كان باقي ًا ،مس�تفيد ًا من قول�ه تعاىل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ*ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ)((( ،وقول�ه تع�اىل( :ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)(((.

كام أنهّ ا مستمدّ ة من قول اإلمام احلسني× وهو يف طريقه إىل أرض املعركة« :إنيّ

ال أرى امل�وت اّإل س�عادة ،واحلياة مع الظاملين اّإل برم ًا»((( ،فمالمح النهضة احلس�ينية

إن الش�اعر يس�تثمر ّ
واضح�ة يف القصي�دة؛ إذ ّ
كل النت�اج الفك�ري للثورة احلس�ينية
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ليو ّظفه يف قصيدته ،حماوالً تأجيج مش�اعر اجلامهري ،منتق ً
ال إىل لوم النفس والش�عور
((( الشجري ،حييى بن احلسني ،األمايل اخلميسية :ص.263
((( آل عمران :آية١٦٩ـ.١٧٠
((( البقرة :آية.207
((( مطهري ،مرتىض ،امللحمة احلسينية :ص.147

بالندم ،فيقول:

في�ا ليتن�ي إذ ذاك كن�ت ش�هدته

فضارب�ت عن�ه الش�انئني األعادي�ا

ولك�ن قع�دت يف مع�ارش ّثبط�وا

وكان قع�ودي ض ّل�ة م�ن ضاللي�ا

ودافع�ت عنه ما اس�تطعت جماهد ًا

األي�ام م�ن نكباهت�ا
فما تنس�ني ّ

وي�ا ليتن�ي غ�ودرت فيم�ن أجاب�ه
وي�ا ليتن�ي أحضرت عنه ُ
ب�أرسيت
س�قى اهلل قرب ًا ضم�ن املجد والتقى

وأعمل�ت س�يفي فيه�م وس�نانيا

ف�إنيّ ل�ن آل�ف ل�ه الده�ر ناس�يا

وكنت ل�ه من مقطع الس�يف فاديا
وأهلي وخلاين مجيع� ًا ومالي�ا

بغربي�ة الط�ف الغمام الغوادي�ا(.)1

يش�عر أنّه ض ّيع دنياه وآخرته بعدم اس�تجابته لواعية اإلمام احلسين× ،ويتمنّى أن
ثم يدعو له بالس�قيا،
تع�ود األيام ليفدي اإلمام احلسين× بأهله و ُأرسته وأحبائهّ ،
وهو تقليد معروف يف القصيدة العربية منذ العرص اجلاهيل حيث ُيدعى بالسقيا لقبور

األح ّبة ،ويصف خذالهنم لإلمام احلسين× بأنّ�ه ضالل وضياع ،وأنّه ليس هلم إلاّ

التوبة والعودة إىل طريق اهلل.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

ّ
إن الش�اعر نادم عىل عدم مشاركته يف القتال مع اإلمام احلسني× وصحبه ،فهو

يتلمس بوضوح تام ّ
ّ
أن الش�اعر اس�تطاع أن يس�تلهم مبادئ
إن القارئ للقصيدة ّ

الث�ورة احلس�ينية الت�ي عبرّ ت عنه�ا ُخ َطب اإلمام احلسين× ،وأوضحته�ا مواقفه
ومواقف أهل بيته بعد استشهاده يف رْ ِ
أسهم.

همدان
قصيدة أعشى ْ

مه�دان ،يعدّ م�ن أش�عر اليامنيني
ه�و عب�د الرمح�ن ب�ن عبد اهلل ب�ن احلارث م�ن ْ

ربز من الشعراء الذين برزوا
وأفصحهم بالكوفة ،ومن أبرز فرس�ان عرصه ،ش�اعر م ّ
وتوجه
ثم ت�رك ذلك
ّ
الق�راء يف الكوفةّ ،
يف الدول�ة األُموي�ة ،كان فقيه� ًا ومن أش�هر ّ
((( الشجري ،حييى بن احلسني ،األمايل اخلميسية :ص.263
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ثم خرج عىل الدولة األُموي�ة مؤ ِّيد ًا لثورة عبد
للش�عر ،ش�ارك يف بعض الفتوحاتّ ،

الرمحن بن األشعث يف خراسان ،وجيء به أسري ًا للحجاج فرضب عنقه صرب ًا(((.

التوابني،
اهلمداين صاحب املكتّمة الثانية ،وقد كتبها يف رثاء قتىل حركة ّ
ُيعدّ األعشى ْ

وباألخ�ص س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي ،ويمكن تقس�يم القصيدة عىل ثالثة أقس�ام:
1ـ املقدّ مة :وتشمل هذه املقدّ مة األبيات التسعة األُوىل من القصيدة ،وهي مقدّ مة
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غزلية يقول فيها:

أ َّمل خي�ال من�ك ي�ا ُأ ّم غال�ب

فحيي�ت ع ّن�ا م�ن حبي�ب جمان�ب
ّ

فام أنس ال أنسى انفتالك بالضحى

إلين�ا م�ع البي�ض الوس�ام اخلراعب

وما زلت يل شجو ًا وما زلت مقصد ًا
ت�راءت لن�ا هيفاء مهضومة احلش�ا

غ��ـ��راء رود شـبابـها
مبتـلة
ّ
فلّم�اّ تغشّ �اها الس�حاب وحول�ه
فتلك اهل�وى وهي اجلوى يل واملنى

وال يبع�د اهلل الش�باب وذك�ره
وي�زداد م�ا أحببت�ه م�ن عتابن�ا

هل�م ع�راين م�ن فراق�ك ناص�ب
ٍّ

ري�ا احلقائ�ب
ط�ي الكش�ح ّ
لطيف�ة ّ

كشمس الضحى تنكل بني السحائب
ب�دا حاج�ب منها وض ّن�ت بحاجب
فأحب�ب هب�ا م�ن خ ّل�ة مل تصاق�ب
ْ

وح�ب تصايف املعصرات الكواعب
ّ

لعاب� ًا وس�قي ًا للخدي�ن املق�ارب(.)2

ّ
إن القصي�دة تبت�دئ بمقدّ مة غزلية عىل وف�ق تقاليد القصيدة العربي�ة ،فقد اعتاد
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الشعراء العرب منذ جاهليتهم ابتداء القصيدة بمقدّ مة غزلية قبل الدخول يف غرضها
األصلي ،ويب�دو يل ّ
س�مى حبيبت�ه ُأ ّم غالب،
أن ّ
النص حيمل رمزية عالية ،فالش�اعر ّ

ترص على الفراق وال
ووصفه�ا بأنهّ �ا حبيب جمان�ب متمنّ�ع ،وأنهّ ا ش�جو يف احللقّ ،
((( ُانظر :أبو الفرج األصفهاين ،عيل بن احلسني ،األغاين :ج ،6ص .33الزركيل ،خري الدين ،األعالم:
ج ،3ص .312الشبسرتي ،عبد احلسني ،مشاهري شعراء الشيعة :ج ،2ص.401
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.608

تواصل ،بعيدة املنال ،فهي اهلوى واجلوى واملنى التي يس�عى إليها ،لكنّها ال تتح ّقق،

أن الش�اعر يرمز للنرص العس�كري والتغ ّلب عىل األعداء ،وكأنّه يقولّ :
ويبدو يل ّ
إن

ّ
وكأن اهلل سبحانه
االنتصار العسكري غاب عن سكّة التش ُّيع يف معاركهم مع العدو،
ليعزهم يف اآلخرة.
وتعاىل اختار هلم درب الشهادة يف الدنيا ،ومفارقة األح ّبة؛ ّ

ّ
هم هلا إلاّ السير عىل
إن مقدّ م�ة القصي�دة كما يبدو يل ليس�ت مقدّ مة تقليدي�ة ال ّ

النمط العريب املعروف ،بل هي غزل ليس بمعزل عن البناء العام للقصيدة ،فهو يسري

على وف�ق أهدافها ومراميها ،ويعبرّ عن حرسة ال تنفك يف نفس الش�اعر عىل مفارقة
النرص عىل األعداء ،والذي غدا بالنس�بة إليه حبيبة متمنّعة ّ
يتعذر الوصول إىل حمِ اها،
الدماء رخيصة ،فالغزل ُبنية متكاملة مع موضوع القصيدة ،وليس مقح ًام يف ُبنيتها.
وحتركهم:
2ـ وصف ّ
التوابني ّ

أن��س��ه��ن لذاكر
ف���إنيّ وإن مل
ّ

رزيئ�ة خمب�ات كري�م املناص�ب

وخلى م�ن الدني�ا فل�م يلتب�س هبا

وت�اب إىل اهلل الرفي�ع املرات�ب

ً
صادق�ا
توس�ل بالتق�وى إىل اهلل
ّ

ختط�ى ع�ن الدني�ا وق�ال ّ
ّ
أطرحتها

وم�ا أن�ا يف م�ا يكبر الن�اس فق�ده

الثوي�ة س�ائر ًا
فوجه�ه نح�و
ّ
بق�وم ه�م أه�ل التقي�ة والنه�ى
مضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبة

فساروا وهم من بني ملتمس التقى

وتقوى اإلله خري تكس�اب كاسب
فلس�ت إليه�ا م�ا حيي�ت بآي�ب

ويس�عى له الس�اعون فيه�ا براغب

إىل اب�ن زي�اد يف اجلم�وع الكباكب
مصالي�ت أنج�اد رساة مناج�ب

ومل يس�تجيبوا لألمير املخاط�ب

وآخ�ر ّمما ج�ر باألم�س تائ�ب(.)1

لق�د ابت�دأ أمر احلركة بعد مقتل اإلمام احلسين بن علي÷ ،ويروي الطربي يف
((( املصدر السابق.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

عىل الرغم من تقديم التضحيات اجلس�ام من أجل الوصول إىل احللم املبتغى ،وبذل
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تأرخيه عن ابن األمحر صاحب املكتّمة األُوىل أنّه لـماّ ُقتل احلسني بن عيل÷ تالقت
الش�يعة بالتالوم والتن�دّ م ،وأدركت أنهّ ا أخطأت خطأ كبري ًا برتك نرصة احلسين×
بع�د أن دعوه فأجاهب�م ،فخذلوه ومل ينرصوه حتى استُش�هد بين ظهرانيهم ،وأنّه ال

يغس�ل عارهم واإلثم عنهم يف مقتله إلاّ بقت�ل َمن قتله أو القتل فيه ،ففزعوا بالكوفة
إىل مخس�ة نفر من رؤوس الش�يعة ،إىل س�ليامن بن رصد اخلزاع�ي ،وكانت له صحبة

م�ع النبي| ،وإىل املس�يب ب�ن نجبة الف�زاري ،وكان من أصح�اب اإلمام عيل×

وخي�ار أه�ل الكوفة ،وإىل عبد اهلل بن س�عد ب�ن نفيل األزدي ،وإىل عب�د اهلل بن وال
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َ
س�ليامن بن
التميمي ،وإىل رفاعة بن ش�دّ اد البجيل ،وبعد أن اتّفقوا عىل تولية أمرهم
رصد اخلزاعي قام فيهم خطيب ًا فقال:

أخرنا اهلل إىل هذا الدهر الذي نكدت فيه
«أما بعد ،فإنيّ واهلل خلائف أن ال يكون ّ
ّ

املعيشة ،وعظمت الرزية ،وشمل فيه اجلور أويل الفضل من هذه الشيعة ملا هو خري ،إنّا
كنّا نمدّ أعناقنا لقدوم آل نب ّينا ونمنّيهم النرص ،ونح ّثهم عىل القدوم ،فلماّ قدموا ونينا
وعجزنا ،وأدهنا وتر ّبصنا وانتظرنا ،حتى ُقتل فينا ولد نب ّينا وساللته وعصارته وبضعة
من حلمه ودمه ،خّاتذه الفاسقون غرض ًا للنبل ،ودرية للرماح ،حتى أقصدوه وعدوا عليه
فسلبوه ،أال اهنضوا فقد سخط ر ّبكم ،وال ترجعوا إىل احلالئل واألبناء حتى يرىض اهلل،

واهلل ال أظنّه راضي ًا دون أن تناجزوا َمن قتله أو تبريوا.

أال ال هتابوا املوت ،فواهلل ما هابه امرؤ قط اّإل ّ
ذل ،كونوا كاألُ ْوىل من بني إرسائيل،

إذ قال هلم نب ُّيهم( :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
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ﮧ ﮨ)((( ،فام فعل القوم؟ جثوا إىل الركب واهلل ،ومدّ وا األعناق ،ورضوا
بالقضاء حني علموا أنّه ال ينجيهم من عظيم الذنب اّإل الصرب عىل القتل ،فكيف بكم

لو قد ُدعيتم إىل مثل ما ُدعي القوم إليه ،اشحذوا السيوف ،وركّبوا األسنّة( ،ﯘ
((( البقرة :آية.٥٤

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ* ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)(((»(((.

فق�ام إليه خالد بن س�عد بن نفي�ل ،وحنش بن ربيعة الكن�اين وغريهم ،فتصدّ قوا

ثم راس�لوا إخواهن�م وأنصارهم باملدائن
بأمواهلم إلاّ السلاح ،وبايعوه عىل املوتّ ،
والبصرة وغريه�ا ،وب�دأوا بإع�داد ال ُع�دّ ة ،واالس�تعداد للقت�ال ،حتى حل�ول عام

(64هـ) وموت يزيد ،ممّا زاد عزيمتهم عىل امليض يف أمرهم(((.

ّ
إن الش�اعر يتح�دّ ث عن ختليّ س�ليامن ب�ن رصد اخلزاعي وأنصاره ع�ن األموال

تر ّدد أو وجل ،واختيارهم طريق التوبة النصوح.

لقد تأ ّثر أصحاب س�ليامن باألثر الفكري الذي تركته النهضة احلس�ينية يف نفوس
الناس ،وانتصار الدم احلسيني عىل السيف األُموي واآللة اإلعالمية ،ويستثمر الشاعر
م�ا دار يف اخلطب�ة التي ألقاها س�ليامن يف أصحابه ،حتى تبدو القصي�دة وكأنهّ ا وثيقة

ومؤرخة هلا؛ إذ تصف القصيدة األحداث التأرخيية
التوابني
تارخيية معبرّ ة عن حركة ّ
ّ
بد ّق�ة ،وكيف خرج س�ليامن وأنص�اره إىل املواجهة ومقارعة الظل�م والطلب بالثأر.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

واملطامع الدنيوية ،وإرصارهم عىل بذل الروح رخيصة يف سبيل ما يريدون من دون

ويذك�ر الطربي يف تأرخيهّ :
أن أمري الكوفة عب�د اهلل بن يزيد وإبراهيم بن حممد بن

طلح�ة زارا س�ليامن بن رصد ،وعرضا علي�ه أن يقيم معهام يف الكوف�ة بانتظار جيش

خيصاه وأصحابه بخراج جوخى ،فق�ال :ما للدنيا خرجنا،
الش�ام ملواجهته ،على أن ّ
ثم نزل عىل شاطئ الفرات ،وقد
ثم خرجوا إىل الن َُّخيلةّ ،
حلس�نينيّ .
بل طلب ًا إلحدى ا ُ

أحب أن َمن خت ّلف عنكم معكم،
خت ّلف عنه قرابة ألف ممّن بايعوه ،فقال ابن رصد :ما ّ
((( األنفال :آية٦٠ـ.٦١
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.553
((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،5ص ،553وما بعدها.
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وخصكم
ول�و خرجوا معكم ما زادوك�م إلاّ خباالً ،إن اهلل كره انبعاثهم فث ّبطهم،
ّ
بفضل ذلك فامحدوه(((.

و ُيالحظ ّ
أن س�ليامن اس�تثمر قوله تعاىل( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ* ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ*ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
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ﯩ ﯪ ﯫ* ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)(((.

ثم سار سليامن وأصحابه ،فأصبحوا عند قرب اإلمام احلسني× ،وأقاموا فيه يوم ًا
ّ

وليلة ،ما ُرئي يوم كان أكثر باكي ًا منه ،وكان س�ليامن يقول عند نزوله القرب الرشيف:

«ال ّلهم أرحم حس�ين ًا الش�هيد ابن الش�هيد ،املهدي ب�ن املهدي ،الصدِّ ي�ق ابن الصدِّ يق،

ال ّلهم إنّا نُشهدك أنّا عىل دينهم وسبيلهم ،وأعداء قاتليهم ،وأولياء حم ّبيهم»(((.

اجلصاصة ،فاألنبار ،فالصدود ،فالقيارة ،وكان ابن األمحر يردد:
ثم ساروا عىل ّ
ّ
يلمعن بنا إرساال
خرجن
َ
َ
عوابس ًا حيملننا أبطاال

نريد أن نلقى هبا األقتاال

القاسطني الغدر الضالال

وقد رفضنا األهل واألمواال
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واخلفرات البيض واحلجاال

نريض به ذا النعم املفضاال(((.
((( ُانظر :املصدر السابق.
((( التوبة :آية٤٥ـ.٤٨
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.581
((( املصدر السابق :ج ،5ص.571

وقد أرس�ل إليهم أمري الكوفة يدعوهم إىل العودة ومواجهة اجليش الشامي معه،

فاستش�ار اب�ن رصد أصحابه ،فقالوا :إنّا وطنّا أنفس�نا عىل اجله�اد ،وطلبوا رأيه هو،

فق�ال« :رأي�ي واهلل ،أنّك�م مل تكونوا ق�ط أقرب من إحدى ُ
احلس�نيني م�ن يومكم هذا،

احلق ،وأردتم ب�ه من الفضل ،أنا وهؤالء
وال أرى أن تنرصف�وا عّم�اّ مجعكم اهلل عليه من ّ
إن ه�ؤالء لو ظفروا دعون�ا إىل اجلهاد مع ابن الزبير ،وال أرى اجلهاد مع ابن
خمتلف�ونّ ،

الزبير اّإل ضالل�ة ،وإنّا إن نحن ظهرن�ا رددنا هذا األمر إىل أهل�ه ،وإن ُأصبنا فعىل نياتنا

تائبني من ذنوبنا»(((.

ث�م انرصف�وا ونزلوا هيت ،وكتب إىل عب�د اهلل بن يزيد« :إنّا س�معنا اهلل يقول
ّ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ* ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

إن القوم قد اس�تبرشوا ببيعهم الذي بايعوا ،إنهّم قد تابوا من
ﭞﭟ ﭠ ﭡ)(((ّ ،

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

يف كتاب�ه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

توجه�وا إىل اهلل ،وتوكّلوا عليه ،ورضوا بما قىض اهلل( ،ﯲ ﯳ
عظي�م جرمه�م ،وقد ّ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ)(((»(((.

ثم خرجوا حتى نزلوا عني الوردة وجاء اجليش األُموي ملواجهتهم ،فقام سليامن
ّ

إن اهلل م�ع الصابرين ،واليولينّهم
خطيب� ًا فق�ال« :إذا لقيتموهم فاصدقوه�م واصربواّ ،
متحرف ًا إىل قتال أو متح ِّفز ًا إىل فئة ،ال تقتلوا مدبر ًا ،وال جتهزوا عىل جريح،
امرؤ دبره اّإل
ّ

((( املصدر السابق :ج ،5ص.572
((( التوبة :آية111ـ.112
((( املمتحنة :آية.4
ُ
((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ األمم وامللوك :ج ،5ص.574
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وال تقتل�وا أسير ًا بعد أن ت�أرسوه من أهل دعوتكم ،اّإل أن يقاتلك�م بعد أن تأرسوه ،أو
ّ
فإن هذه كانت سيرة أمري املؤمنني.»...
يكون من َقتَلة إخواننا
بالطف رمحة اهلل عليهمّ ،

ثم قال« :إن أنا ُقتلت فأمري الناس املسيب بن نجية ،فإن ُأصيب املسيب فأمري الناس عبد
ّ

اهلل بن سعد بن نفيل ،فإن ُقتل عبد اهلل فأمري الناس عبد اهلل بن وال ،فإن ُقتل فأمري الناس

رفاعة بن شدّ اد ،رحم اهلل امرء ًا صدق ما عاهد اهلل عليه»(((.
ّ
ولعل أهم ما يمكن مالحظته هنا:
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1ـ اإلفادة من قوله تعاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)((( ،وقول�ه تع�اىل( :ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ*ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸ ﯹ)(((.

2ـ ّ
إن ابن رصد أفاد من وصايا الرس�ول األعظم‘ ووصايا اإلمام عيل× عند

اخلروج للقتال يف احلفاظ عىل أخالقيات املعركة ،وعدم االنجرار وراء القتل املفرط،

بل االكتفاء بمعاقبة املجرم عىل جريرته.

التوابني ،وكان
3ـ استمرار حالة الندم التي غدت هي الشغل الشاغل حلركة ّ

الندم هو اخلطوة األُوىل جّ
باتاه تصحيح األوضاع.
4ـ رثاء القتىل والتحسرّ عىل فوات النرص:

38

فالق�وا بعني ال�وردة اجليش فاص ً
ال
ي�مان��ي��ة ت���ذر األك����ف وت���ارة

((( املصدر السابق :ج ،5ص.577
((( البقرة :آية.249
((( األنفال :آية15ـ.16

ِ
قواضب
إليه�م فحس�وهم ببي�ض
ِ
سلاهب
بخي�ل عت�اق مقرب�ات

فجاءه�م مج�ع م�ن الش�أم بع�ده

ِ
مجوع كم�وج البحر من ّ
جانب
كل

وغودرأهلالصربرصعىفأصبحوا

ِ
واجلنائ�ب
تعاوره�م ري�ح الصب�ا

فما برح�وا حت�ى ُأبي�دت رساهت�م

ِ
عصائب
ث�م غير
فل�م ُ
ين�ج منه�م ّ

وأضح�ى اخلزاعي الرئي�س جمد ًال

ِ
وحي�ارب
م�رة
كأن مل يقات�ل ّ
ِ
الكتائ�ب
ش�نوأة والتيم�ي ه�ادي

وض�ارب م�ن مه�دان كل مش�يع

ِ
املكاس�ب
ش�د مل ين�كل كري�م
إذا ّ

ورأس بن�ي ش�مخ وف�ارس قوم�ه

وعم�رو ب�ن بشر والولي�د وخالد

أب�وا غير رضب تفل�ق اهل�ام وقعه

وإن س�عيد ًا ي�وم يدم�ر عام�ر ًا
ّ
في�ا خير جي�ش للع�راق وأهل�ه
فلا يبع�دن فرس�اننا ومحاتن�ا
ف�إن ُيقتل�وا فالقت�ل أك�رم ميت�ة

وم�ا ُقتل�وا حت�ى أث�اروا عصاب�ة

ِ
ثاق�ب
وذو حس�ب يف ذروة املج�د
ِ
صائ�ب
وطع�ن بأط�راف األس� ّنة

ِ
مواث�ب
ألش�جع م�ن لي�ث بدرن�ا
ِ
س�قيتم روايا ّ
س�اكب
كل أس�حم

ِ
الكواعب
إذا البيض أبدت عن خدام
ِ
ّ
الش�واعب
وكل فتى يوم ًا إلحدى

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

وم�ن كل قوم قد ُأصي�ب زعيمهم

ِ
غالب
وزيد ب�ن بكر واحللي�س بن

ِ
حملني ثور ًا كالليوث
الضوارب(.)1

ّ
إن القصيدة تتوافق مع ما ذكرته كتب التأريخ ،بل تبدو القصيدة وكأنهّا تو ِّثق

املعركة باألسامء ،فقد ذكر الطربي ّ
أن احلصني بن نمري أرسله عبيد اهلل بن زياد يف أكثر
من ( )12ألف مقاتل ،فالتقى مع جيش التوابني يف يوم األربعاء ٍ
لثامن بقني من مجادى
ّ
ُ
سليامن عىل ميمنته عبد اهلل بن سعد بن نفيل ،وعىل ميرسته املسيب بن
األُوىل ،فجعل
نجبة ،وبقي هو يف القلب ،فلماّ دنوا منهم دعا ُ
أهل الشام العراقيني إىل اجلامعة عىل عبد
التوابون َ
أهل الشام إىل تسليمهم عبيد اهلل بن زياد ،وخلع عبد
امللك بن مروان ،ودعا ّ

((( الطربي ،حممد بن جرير ،تاريخ ُ
األمم وامللوك :ج ،5ص.602
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امللك ،وإخراج ابن الزبري من العراق ،وتسليم األمر آلل البيت^ ،فأبى الطرفان.
املؤرخون ّ
التوابني ،وأنهّ م أوقعوا
أن النرص يف بداية املعركة كان من نصيب ّ
وينقل ِّ

يف أهل الشام الكثري من القتىل إىل الليل ،ويف الصباح أمدّ هم ابن زياد بأكثر من ثامنية
آالف يقودهم ابن ذي الكالع ،فقاتلوهم قتاالً شديد ًا ال حيجزهم إلاّ الصالة ،وكان
ث�م أمدّ هم ابن زي�اد بعشرة آالف آخرين يقودهم أده�م بن حمرز
النصر ّ
للتوابينّ ،

الباهيل ،فاقتتلوا يوم اجلمعة إىل الضحى ،وقد تكاثر أهل الشام ،فلماّ رأى سليامن بن
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ثم كرس جفن
رصد ذلك نادى أصحابهَ :من أراد البكور إىل ر ّبه والتوبة من ذنبه فإ ّيلّ .

س�يفه ،وفع�ل أصحابه مثله ،فقتلوا من أهل الش�ام مقتلة عظيم�ة ،فلماّ رأى احلصني
أمرهم أن يرضبوهم بالسهام والنبال ،ف ُقتل سليامن بن رصد بسهم ،فأخذ الراية
ذلك َ
املس�يب بن نجبة ،وقال :رمحك اهلل يا أخي س�ليامن ،فقد صدقت وو ّفيت بام عليك،

وبقي ما علينا .فقاتل وهو يرجتز:

ِ
الذوائب
قد علمت ميالة

ِ
والرتائب
واضحة اللبات
ِ
والتغالب
أنيّ غداة الروع

ِ
مواثب
أشجع من ذي لبد

ِ
ق ّطاع أقران خموف
اجلانب(((.

فقات�ل حتى استُش�هد ،فأخ�ذ الراية عبد اهلل بن س�عد بن نفيل ،ويف ه�ذه األثناء
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وص�ل عب�د اهلل بن فضي�ل الطائي وكثري بن عمرو املزين وس�عر بن أيب س�عر احلنفي

التوابين بقرب وصول مدد أهل املدائن بقيادة س�عد ب�ن حذيفة بن اليامن،
ُيبِّش�رِّ ون ّ
وم�دد البصرة بقيادة املثن�ى بن خمربة العب�دي ،فقالوا :ل�ن يدركوننا ونح�ن أحياء،

وجرح
وجدع�ت أنفهُ ،
ث�م قاتل الثالثة م�ع أصحاهبم ف ُقتل امل�زين ،و ُطعن الطائيُ ،
ّ
((( املصدر السابق :ج ،5ص.600

العبدي ،ونجا بعد ذلك.

ثم استُشهد عبد اهلل بن سعد بن نفيل وأخوه خالد ،واستُشهد ابن وال ،و ُقتِل من
ّ
التوابني إلاّ األقل(((.
مهدان الكثري ،وانتهت املعركة بانتصار األُمويني وفناء ّ
محري و ْ
يمكن تسجيل النقاط اآلتية:

1ـ ّ
التوابين س�اروا على هن�ج اإلمام احلسين× نفس�ه يف التف�اين يف املعركة
إن ّ

والتضحية بالغايل والنفيس.

ّ
اختط سليامن لنفسه الوصية التي أوصاها الرسول| يف معركة مؤتة ،وذلك
2ـ

بتوايل القيادة؛ كي ال يبقى اجليش بال قائد.

5ـ ظ ّل�ت هذه القصائد تتداول بني الناس طيلة العرص األُموي بوصفها سلاح ًا

يف معركة التصدّ ي.

6ـ استثمرت هذه القصائد معاين وأهداف الثورة احلسينية واستضاءت هبا.
7ـ تمُ ِّثل هذه القصائد صورة واضحة ألدب التش ّيع.

أثر النهضة احلسين ّية يف القصائد املـُ َكتّامت

3ـ نجح الشعر يف أن يكون معبرِّ ًا تعبري ًا صادق ًا عن املعركة ووصفها بشكل دقيق.
4ـ يمكن عدّ القصائد املكتّامت ُأنموذج ًا ح ّي ًا للقصيدة اإلعالمية.

41

((( ُانظر :املصدر السابق :ج ،5ص ،600وما بعدها.

فهرست املصادر
* القرآن الكريم.

1ـ 1األعالم ،خري الدين الزركيل ،ط ،5دار العلم للماليني2002 ،م.

2ـ 2األغاين ،أبو الفرج األصفهاين ،ط ،1دار الكتب املرصية1929 ،م.

3ـ 3األمايل اخلميس�ية ،حييى بن احلسين الش�جري اجلرجاين (ت499هـ) ،حتقيق :حممد
حسن حممد حسن إسامعيل ،ط1422 ،1هـ2001/م ،بريوت ـ لبنان.

2017مم
هـــ2015
1438هـ
اخلامسة ـ1437
عرشــ السنة الثالثة ـ
السابععرش
العدداحلادي
العدد

4ـ 4تاري�خ األُمم وامللوك ،حممد بن جرير الطربي ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط،2
دار املعارف بمرص ،د.ت.

5ـ 5التقية يف الشعر األُموي ،عيل خليل الطل ،رسالة ماجستري ،جامعة اخلليل2005 ،م.
التوابون ،د .إبراهيم بيضون ،شبكة اإلمامني احلسنني عىل اإلنرتنت.
6ـ ّ 6

7ـ 7مشاهري شعراء الشيعة ،عبد احلسني الشبسرتي ،ط ،1قم1421 ،هـ.

8ـ 8معج�م الش�عراء ،أبو عب�د اهلل حممد بن عم�ران املرزباين ،حتقيق :فاروق إس�ليم ،دار
صادر ،بريوت2005 ،م.

9ـ 9معجم الشعراء املخرضمني واألُمويني ،د .عزيزة فوال باتني ،ط ،1لبنان1998 ،م.
10 10املكتّامت يف العرص األُموي ،خميمر صالح دار الفيحاء ،عامن1988 ،م.

11 11املكتّمات من صور الش�عر الس�يايس يف العرص األُم�وي ،د .كاظ�م الظواهري ،دار
الصفوة1987 ،م.
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12 12مثير األح�زان ،اب�ن نام احللي (ت645ه�ـ) ،املطبع�ة احليدرية ،النج�ف األرشف،
1369هـ1950/م.

13 13امللحمة احلسينية ،الشيخ مرتىض املطهري ،ط ،2طهران1386 ،هـ.

