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ة كعب بن زهريقراءة يف المي  

  )∗(بمسر الديو. د
  ).الشاعر والقصيدة (: مقدمة-

دف هذه الدراسة التحليلية إىل االنطالق من النص للكشف عن رؤية 
  .الشاعر، ورؤياه، وحالته النفسية

 )١(.وقائل هذه القصيدة كعب بن زهري أحد فحول الشعر يف اجلاهلية واإلسالم
 تاريخ األدب العريب، فقد تشرب من املنهل اجلاهلي، وليس شهد أمجل عصرين يف

  .هتدر عنه، وخلع عليه ُباألصل كالفرع، وتربك بنعم اإلسالم بعد أن عفا النيب 
، ووصفت  اهتمت كتب التاريخ، واألدب برواية خرب قدوم كعب إىل النيب

فيه مساس بالدعوة  ا فقد كان كعب ينظم شعر)٢(.احلالة النفسية اليت مر ا
٣(:؛ ألنه ترك دين آبائه وأسلم، يقولااإلسالمية، وكان يلوم أخاه جبري(  

     رسـالةً  اأال أبلغا عـين جبـري  
  

     فهلْ لَكَا  فهل لك فيما قلُت باخلَي  
  

   كأس مع املأمون رو اشربت ةًي 
  

 فألك املأمونُ منـها وعلَّكـا      
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 وخالفْت أسباب اهلدى وتبعتهُ   
  

 ك دلَّكا ى أي شيٍء ويب غريِ    عل 
  

    أم ـ   على ُخلُقٍ مل ُتلْف اا وال أب 
  

     عليه أخ ه ومل تدرِكلكَـا  اعلي  
  

؛ إلسالمه، والواضح مـن     ا قد الم أخاه جبري    ا أن كعب  )٤(شوقي ضيف . يرى د 
   ينكر على أخيه خروجه على دين آبائه ال إسالمه، ويـروى            االبيت األخري أن كعب 

وكان يدرك أمهية الشعر، ودوره يف حياة العرب،          وصل إىل النيب     أن شعره قد  
: وكان يشجع على قول الشعر املؤيد ألفكار الدعوة اإلسالمية، فأهدر دمه، وقال           

)من لقي منكم كعب٥()هتلُيقْلْ زهري فَ بن(.  
 يف هاجس اخلوف، فشعر بفقدان األمان، وضاقت األرض عليـه           وعاش كعب 

ـ        ه، وتفر يته أن تؤوِ  بعد أن رفضت قبيل    مـن   اق أصحابه من حوله، ومل جيـد مهرب 
د علـى    إال إليه، فجاءه يطلب األمان بعد أن نصحه أخوه جبري بأن يف             رسول اهللا 
يا رسـول   :  له  قال كعب   وحني وفد على النيب      )٦(ا خائب فإنه ال يرد   رسول اهللا   

، فهل أنت قابل منه إن أنا       ا، مسلم ا كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك، تائب         إن اهللا
فـتجهم  . أنا يا رسول اهللا كعب بن زهـري       : نعم، قال :   اهللا جئتك به؟ قال رسول   

يـا  : يا رسول اهللا ائذن لنا فيه، وقال أحـدهم        : األنصار، وتواثبوا يريدون قتله قائلني    
 ا، نازع ادعه، فإنه جاء تائب :   اهللا أضرب عنقه، فقال الرسول       رسول اهللا دعين وعدو   

  .هتدر ا، وخلع عليه ُبعجب النيب  فروى قصيدته أمامه، وأُ)٧(.عما كان عليه
    ـ         ايعين هذا اخلرب أن كعب ـ  ا قد عاش يف حالة نفسية قاسية، وعاىن اغتراب ا ذاتي 

النفصاله عن الظرف املثايل يف اعتقاده، فقد كانت ذاته حرة منعتقة من هـواجس              

                                                           
 .٨٤العصر اإلسالمي، ص . شوقي.  ضيف، د)٤(
 .١٧/٦٠ج:  األغاين)٥(
 .٤ شرح قصيدة بانت سعاد، ص )٦(
  .٢/٥٠٣ية  السرية النبو)٧(
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بالعفو هدأ روعه، وأدرك أنه أصـبح يف كنـف           لنيب  وبعد أن وعده ا   . اخلوف
  .ا، وال ينتزع أماناخلف وعدالصادق الصدوق الذي ال ُي

ومُحن           هلا، وأمان كـلّ   إزاء اه الربدة حيمل داللة احلياة، فقد أعطاه محاية ال حد 
  .من يهدده باخلطر، أو يعاديه

ألن معامل  ية عالية؛   وملا نظم كعب هذه القصيدة كان قد وصل إىل مرتبة شعر          
وكعب من الشعراء املشهود هلم مبرتبة      .  - كما سنرى  - اإلبداع واضحة يف النص   

: أيهما أشعر زهري أم ابنه كعب، فقال      : ئل خلف األمحر  عالية من الشاعرية، فقد سُ    
 واحتلت هذه القصيدة    )٨( لزهري يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب        لوال قصائدُ 

، لقد كان هلـا     ا، وشعر املديح النبوي خصوص    ايف الشعر العريب عموم   مكانة بارزة   
 ا أن هلا تسعني شارح    )٩(فنية، ودينية، وقد ورد يف دائرة املعارف اإلسالمية       : قيمتان

باللغات العربية، والفارسية، والتركية، والرببرية، وال حصر ملا قام به الـشعراء يف             
  .ختميسها وتثليثها، وتشطريها

ن هذه القصيدة تتبوأ مكان الصدارة يف ألسباب جمتمعة نستطيع القول إذه اهل
شعر صدر اإلسالم، ومن أوائل قصائد املديح النبوي الذي اعتمد النهج اجلاهلي 

 ملا حتمله؛ ا مغايرا تضمر نسقً،ومعانيها مع ما حتمله من تقليد واضح. الفين الناضج
  .ا، واإلبداع ثانيالًاألصالة أولذلك ميكن أن حنكم عليها أا تتسم بطابع 

لقد أكثر الشعراء من احلديث عن موضوعات مكررة يف الشعر العريب القدمي، 
ر فقد عب. لكن ذلك ال يعين يف أية حال أن التقليد هو املسيطر على هذه القصائد

وكان لكل شاعر خصائص فريدة يف . الشاعر عما أراد من خالل الغطاء التقليدي

                                                           
 .ص ن: الديوان.  ابن زهري، كعب)٨(
 .٥٢٨ /٢ دائرة املعارف اإلسالمية، ج)٩(
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 مقاصدوأخذت الصور لدى كل شاعر .  الصورواستعمالاين، تناول املع
  .ودالالت، وإحياءات خمتلفة عن الشاعر اآلخر

 لكن لكل شاعر جتربة ،قد تتشابه صور الشعراء، وقد تتكرر بعض املعاين
وقد . خاصة ينطلق منها، جتعل من جتربته الشعرية جتربة خاصة غري قابلة للتعميم

وإن كان قد  ()١٠(: القاهر اجلرجاين هذا اجلانب عندما قالالحظ الناقد الفذّ عبد
إما عبارتان معربمها واحد فليس هذا : جرت عادة الناس بأن يقولوا مثل هذا

 منهم ميكن األخذ بظاهره، أو يقع لعاقل شك أن ليس املفهوم من أحد الًالقول قو
  ).الكالمني املفهوم من اآلخر

وتفترق هذه الدراسات بعضها)١١(يل هذه القصيدة النقاد احملدثون بتحلواهتم ، 
 الرمزي، واإلحيائي، ودراسة أثر اإلسالم فيها، ويف اجلانب يف دراسة عن بعض

  تظل القصيدة قابلةً،ومع أمهية هذه الدراسات... القدرة على املعاجلة النقدية 
ة القصيدة  ورمبا تأيت هذه الدراسة جبديد على صعيد دراس.  أخرى حتليليةحماوالت

من ناحية الثنائيات الضدية فيها، تلك الثنائيات اليت تشكلت على أساسها لغة 
  .تعدد أغراضهمع الشاعر، وصوره، واليت أدت إىل إثبات وحدة النص الشعري 

  ):الربدة( قصيدة -

، ولكنها ا ظاهري عن بعضتتألف القصيدة من أربعة مقاطع، بعيدة الصلة بعضها
ية جيمعها ناظم شعوري واحد، فشكلت من اجتماع هذه املقاطع متثل وحدة  بنائ

                                                           
 .١٨٣دالئل اإلعجاز، ص.  اجلرجاين، عبد القاهر)١٠(
 .شكري.  فيصل د-املدائح النبوية يف األدب العريب. زكي. مبارك د: انظر على سبيل املثال )١١(

 .تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم
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، جيمعه وحدة شعور، ووحدة موقف نفسي، وبذلك يغدو الً متكاما واحدا فنيبناًء
  . ال يزعزع وحدة التجربة الشعريةا نفسيالًاالنتقال من موضوع إىل آخر انتقا
ا مجعت شرطني  ألفرت فيها الوحدة،د اليت توإذن هذه القصيدة من القصائ

ومها وحدة - )١٢(النويهي.  على حد تعبري د-لتحقيق مفهوم الوحدة الفنية العضوية
وحني نتعمق يف الدراسة . الدافع إىل نظم القصيدة، ووحدة الغاية أو اهلدف من نظمها

فقد تناوبت هذه القصيدةَ مجلة من الثنائيات الضدية . التحليلية سيتضح هذا الكالم
ومن اجلدل بني هذه ..... احلركة/املوت، السكون/احلاضر، احلياة/املاضي: مثل

  .الثنائيات تكون معىن القصيدة، وبتكاملها، وتقابلها، وتشابكها حتققت الوحدة الفنية
  :ةالغزلياملقدمة  -

  )١٣(:الًيبدأ كعب قصيدته بذكر سعاد قائ

 )١٤(كبـولُ متيم إثرهـا مل ُيجـز م        بانت سعاُد فقليب اليـوم متبـولُ

 )١٥( مكحولُ إال أغن غضيُض الطَّرف     وما سعاُد غداةَ الـبنيِ إذ رحلـوا

 )١٦(كأنُه منـهلٌ بـالراحِ معلـولُ        جتلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمت

ُشجمٍ من مـاِء حمنيـةببذي ش أضحى وهو مشمولُ      ت بأبطح ١٧(صاف( 

                                                           
 . وما بعدها٢/٤٣٥، )منهج يف دراسته وتقوميه(الشعر اجلاهلي . حممد. نويهي، د  ال)١٢(
 .١٢/١٩-١:  الديوان)١٣(
 .الذي أذلَّه اهلوى بعد أن استوىل عليه وضلَّله: ذهب بعقله، املتيم: تبله احلب:  متبول)١٤(
 هنالك سواد يف: ناعسة الطرف، مكحول: الذي يف صوته حبة، غضيض الطرف:  األغن)١٥(

  .منابت شعر األجفان
  .الذي سقي مرتني:  املعلول-بريق األسنان: األسنان اليت تبدو عند الضحك، الظلم: العوارض) ١٦(
املسيل الواسع فيه رمل ودقاق : املنعطف من الوادي، األبطح: ماء بارد، احملنية: ذو شبم) ١٧(

 .مربد بريح الشمال: حصى، مشمول
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 بِ سـارية بـيض يعاليـلُ      من صو  جتلو الرياُح القذى عنـه وأفرطـه

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبـولُ         يا وحيها ُخلةً لو أنهـا صـدقت

  وتبـديلُ  فجع وولَـع وإخـالف  لكنها ُخلَّةٌ قد سيطَ مـن دمهـا

ــون يف أثو  فما تدوُم على حالٍ تكـونُ ـا  ــا الغــولُاكمــا تل

 ُك املـاَء الغرابيـلُ    مـسِ  كما ُتإال   زعمـتوما متسُك بالوصلِ الذي

ــُدها إال ا  الًكانت مواعيُد عرقوب هلـا مـث ــا مواعي ــلُألوم  باطي

 )١٨(والَ الـدهرِ تعجيـلُ    وما هلن طَ    ل أن ُيعجلـن يف أبـدأرجو وآُم

ــضليلُ   فال ُيغرنك ما منت وما وعـدت ــالم ت ــاينَّ واألح  إن األم

، وقد درجت عادة النقاد على تسميته ا عشر بيتيتألف احلديث الغزيل من اثين
مع أن األفضل أن يطلق عليه اسم حديث غزيل، أو مقطع ، )١٩(باملقدمة الغزلية

وهذا أمر يناقض . ذلك أن وجود مقدمة يفترض وجود عرض، وخامتة. غزيل
  .مفهوم الوحدة الذي سنسعى إلثباته يف هذه القصيدة

الطلل، أو احلكمة اليت تناسب املقام الذي لقد بدأ كعب بالغزل، ومل يبدأ ب
  .وقف به كعب

 من حياة ماضية ذات ذكريات مجيلة يف حياة الشاعر، ال الطلل جزًءيشكِّ
ا، فتضعف القدرة البشرية الكنها رحلت، ومل يعد الفعل البشري قادرعلى إعاد 

  .أمام قدرة الزمن

                                                           
 .ما هلن تصديق: فني بوعدهن، ما هلن تعجيلأي رجائي أن ي: أرجو أن يعجلن) ١٨(
  .مقدمة القصيدة العربية يف العصر األموي. حسني. عطوان، د:  انظر على سبيل املثال)١٩(
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ىاوإذا كان الشاعر مغرمعن شعوره جتاهها من خالل  باحلياة اجلاهلية، وكن 
 فلن يستطيع أن يكين عن شعوره من خالل صورة طلل اندثر، ،صورة امرأة فارقته

مل يشأ أن يتحدث عن أثر الزمن . ومات، فلن يستطيع الطلل أن حيمل فكر الشاعر
  .يف الطلل، أراد احلديث عن شعوره اخلاص

عها كما لعالية مل يشأ أن يودللحياة اجلاهلية قيمة عالية يف نفسه، رمبا لقيمتها ا
مل يشأ أن يبكيها؛ ألن املوقف خمتلف، ولن جيد من ..  درس وماتالًع طليود

مل يشأ أن يبكي املكان والزمان؛ ألنه . يشاركه فعل البكاء على عادة الشعراء
 مل يرد أن يرثيمشغول موم املكان والزمان احلاليني احلافلني باخلوف من املوت، 

ية، إمنا أراد أن يكين عن شعوره اخلاص جتاهها، فعرب عن هذا الشعور اجلاهل
 وال عالقة هلذا االسم بامرأة من واقع الشاعر؛ ألا رمز، وليست بامرأة فارقته،
  .ورمزية املرأة يف الشعر العريب القدمي أمر ال جدال فيه. امرأة حقيقية

حدثين أبو بكر حممد بن ) القايل( قال أبو علي )٢٠(:بيدي سعاد بقولهذكر الز
كان بندار األصبهاين حيفظ مئة : القاسم املعروف بابن األنباري عن أبيه القاسم قال

  .»بانت سعاد«قصيدة أول كل قصيدة 

ال منلك إال أن نتحفظ أمام هذا اخلرب، فأين هذا العدد من القصائد اليت تبدأ 
  .د يف الشعر القدمي؟ ولعل هذا اخلرب دليل على رمزية سعا)بانت سعاد(بـ 

املرأة يف هذه القصيدة مفتاح ا .  للدخول إىل عامل القصيدةاميكن أن نعدفصفا
ه ا، فقد  قلُبلَبِالشكلية تنطبق على صفات احلياة اجلاهلية اليت أحبها كعب، وُت

ا، وأسره مجاهلااقة، تعلَّكانت اجلاهلية يف نظره مجيلة، بر ومذاق ريق سعاد هو . ق
ذاق احلياة اجلاهلية؛ فكأن هذه احلياة هي اخلمر لديه، لكن هذه املرأة متلونة، م

                                                           
)٢٠(٢٠٨طبقات النحويني واللغويني، ص . بيدي األندلسي الز. 
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خادعة، مضللة وعدت الشاعر، وأخلفت بوعدها، مته األماين، وتركته وحيدان ،
احزينا، وملَا، مقيد صُعب عليه اللحاق حببها، وإذا كانت سعاد امرأة حقيقية فلم  

   هذه احلال من التلون والغدر؟ علىظلت ذكراها يف قلبه وهي

ر نفسه من اآلالم اليت رافقته نتيجة رحيل سعاد، فصور أراد كعب أن يطه
لقد عوض عن . شدة أمله بسبب رحيلها، والك يف الشكوى لعلها تشفيه مما يعانيه

أن )٢١(يرى رينيه ويليك. ، وكانت آالمه هذه منبع إبداعه يف النصاآالمه نفسي 
لواقع، فتحول الشعرية تقوم على أساس التعويض عن نقص موجود يف االعبقرية 

 ألنه مل يستطع أن يتالءم مع مطلب نبذ اإلشباع الغريزي الشاعر عن الواقع،
 يف فكرة أن الفن وسيلة لتحقيق الرغبات يف اخليال، تلك )٢٢(ويلتقيه فرويد

  .الرغبات اليت أحبطها الواقع

وكوا مجيلة . ية، لتشكل صورة لسعاد الفاتنةتنتظم جمموعة من الصور اجلزئ
أمر يرفع درجة توتر الشاعر الفاقد هذا اجلمال، فتلتقي مشاعر الفقد، والعجز، 

واحلزن، واهلزمية، ويتوج هذه املشاعر مجيعفقد . يها عنهخلِّها شعوره بغدرها، وت
هلذه احلال من ظن أن أصدقاءه وقبيلته سيحمونه، لكن اجلميع ختلوا عنه، فمثَّل 

 يف مواجهة املوت، ومع تسلسل أبيات افقد بقي وحيد. الرمز/ خالل غدر سعاد
احلديث الغزيل نشعر بتنامي احلال النفسية للشاعر، فقد بدأ بالشكوى من أثر احلب 
يف نفسه، مث اصطرعت املشاعر املتناقضة يف داخله حىت وصل إىل مرحلة االنفجار 

الذي »  النيب « يتجاوز مشكلته ويتجه حنو األمل ة أنالعاطفي، فقرر يف النهاي
فثمة صراع بني . وهنا تربز الثنائيات يف صورة سعاد. ل احلاضر، واملستقبلميثِّ

                                                           
 .١٠٢نظرية األدب، ص .  ويليك، رينيه، وواين، أوسنت)٢١(
  .لعملية اإلبداعية يف فن التصويرا. شاكر.  عبد احلميد، د)٢٢(
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الوجود والعدم، احلياة واملوت، تعلقه ا دليل عجز، وقراره بتخطيها دليل إرادة، 
درته على ختطي هذا األثر، مجاهلا الباهر دليل أثرها الكبري يف نفسه، وقراره دليل ق

،  آتقه على املستقبل مرتبط بفرحٍولعله وصل إىل نتيجة هي أن األمل الذي يعلِّ
. ع اللحاق بهاحلزن على ما فقده، ومل يستط: لهلكن هذا الفرح حيمل احلزن يف داخ

ويعين هذا الكالم أن . فاحلياة تنبعث من املوت، وراحته تأيت على جسر من التعب
 من حياة الشاعر، واملقاطع األخرى من القصيدة تعبري  ماضٍبري عن جزٍءسعاد تع

  .عن احلاضر واملستقبل

 تتحول القصيدة يف مقاطعها األربعة إىل سرية خاصة حبياة ،وعلى هذا نقول
  .الشاعر

 الً رحل على ناقة ينشد ا مستقب،وحني قرر الرحيل، وترك ذكرى سعاد
مع أنه حيلم بالسعادة يف أحضان املاضي زمن  اخليال، يفأفضل، وكانت رحلته 

لقد أسعدته سعاد يف املاضي، . ل احلاضر زمن العجز لديه يف حني ميثِّ،القدرة
وأمدته بأسباب اهلناء يف احلياة، وقد قدليزيد من امها باهرة مجالي وهذا أمر كاف ،

  .درجة حزنه وتوتره لفقدها

وال يعنينا يف . صفاا املعنويةبضدية وصفات سعاد الشكلية تدخل يف عالقة 
هذا املقام إال احلقيقة الفنية اليت قصدها الشاعر، فقد استرسل يف وصف مجاهلا 

فسعاد بقدر . لت شعور احلياة اليت عاشها قبل إهدار دمهوأثرها يف نفسه؛ ألا مثَّ
من وهذا الزمن الذي يتحدث عنه الشاعر. دة لهماهي مجيلة كانت آسرة، ومقي 

 يف حياة الشاعر، فهو ميثل زمن العجز، والقدرة ال تضاد زمان يشكِّ،خالل سعاد
  .يف اآلن نفسه
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 على نقيضها، فهي متثل السعادة اليت سعاد إذن اسم حيمل معىن السعادة، ويدلُّ
، حركتها ا رامزاوبذلك تكون قناع. كان يعيش فيها، مث رحلت، ومتىن لو تعود

 وميكن متثيل حركة . يف حني أن موقع كعب يف اجتاه خمالف،انكفائية حنو الوراء
  :كعب وسعاد بالشكل التايل

  سعاد                كعب      

  حركة انكفائية        حركة    

  باجتاه سعاد            هلاخمالفةحركة 

لكعب حركة جتاه فضاء سعاد، وهذا يعين أنه قد أغلق قلبه أمام غريها، لكن 
فاحلركة يف بداية . ه احلركة، وحيوهلا إىل مسار مناقضاحلوار الداخلي يقطع هذ

ففي البداية احلركةُ أفقية من األنا إىل األنت، . احلديث الغزيل مناقضة للحركة يف ايته
إىل األمل، واملستقبل اويف النهاية احلركة ارتدادية بعيد الرسول ( عن األنت.( فقد 

سدت حالة فصام مكاين وزماين، ومل عد مكاين بني سعاد وكعب، جسادت حالة ُب
ُعيالشاعر وسعاد طريف ثنائية تكاملية، بل أصبحا طرفني منفصلني، وهذا ما يفسر د 

). سيط من دمها فجع وولع وإخالف وتبديل(توايل املتعاطفات يف حديثه عنها 
مل يقصد حتديد زمن دقيق، إمنا قصد الزمن الذي ) فقليب اليوم متبول(وحني قال 

 اجلملة الفعلية ذات الفعل استعمالهأ بـ اآلن، ويستمر، والدليل على ذلك يبد
املاضي يف احلديث عن بينونة سعاد، يقابلها اجلملة االمسية يف احلديث نفسه، 

اواجلملة االمسية تفيد معىن ثبات احلالة بعيدفسعاد مصدر . د عن ارتباطها بزمن حمد
جيسد رغبة الشاعر يف تغري )  وحيها خلةيا(ذكر، والتمين يف قوله أسى حني ُت

وال . (ال تضاد يشكِّن الشاعر يذكر تعلقه باملرأة مث ينصرف عنه، وهذامث إ. الواقع
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فاحلب هو الذي ، )٢٣()ميكن أن تبحث شؤون الثقافة مبعزل عن حركة األضداد
أحيا الشاعر، وهو الذي يقتله فيما حيويه من أضداد، وسعاد هي الزمن يف رضاه، 

 أمساء األماكن لدى الشاعر  إنولعلنا نستطيع أن نقول. وغضبه، وهي املوت واحلياة
محلت معنفلم حيدد كعب املكان .  عكس التضاد الذي عاشه يف واقعهاى مضاد

فاحملنية هي املنعطف من الوادي، . لولعه بالتفاصيل، ومتسكه باملكان) حمنية، أبطح(
 على نفسه، يف حني يكون األبطح ا، وملتفويكون أضيق من طريق الوادي الطبيعي

 األبطح مسيل )٢٤(: فيه رمل، ودقاق حصى، وقد جاء يف لسان العربا واسعالًمسي
  .فإن اتسع وعرض فهو األبطح.. حلصىواسع فيه دقاق ا

أما اخلمر املمزوجة باملاء اليت شبه ا مذاق ريق سعاد فتذوقها يرمز للذة 
قاء لِّذلك ماء السحاب الذي متزج به اخلمر رمز لاحلسية املقترنة بسعاد، وك

  .احلاضرباحلسي، واالنتصار على الزمن يف املاضي الذي يدخل يف عالقة ضدية 

رحيل سعاد جعل الشاعر يف حال سكون فقد أسقط يف يده، وفجع خبيباا، 
 ذاته تؤكد حال السكون، وتؤكد يف اآلن) إن األماين واألحالم تضليل(واجلملة االمسية 

  .سعاد/ قرار الشاعر اخلروج إىل احلركة من السكون حني قرر الرحيل، وترك املاضي

 فقد ،لسعاد خصوصية يف هذه القصيدة خمتلفة عن صورة املرأة يف بقية قصائده
 ا، وإذا عشق الشاعر امرأة وصدرت منها خيانة كان اغدرت به لكنه ظل متعلقً
 يف الشعر اجلاهلي باملعاين النفسية للمرأة الًفاومل نعهد احت. ذلك أشد حلزنه وأدعى

 بقَدرٍاحملبوبة، فقد فاق الوصف احلسي احلديث عن املعاين النفسية، وهذا ما يؤكد 

                                                           
  .١٧٩قراءة ثانية لشعرنا القدمي، ص . مصطفى.  ناصف، د)٢٣(
 .، مادة بطح٢لسان العرب، جملد .  ابن منظور)٢٤(
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أكرب أا تعويض فين عما يالقيه يف الواقع، ورمز ملا افتقده يف واقعه من شعور 
  .باألمان

 استعماله بدليل ،وقد ظلت سعاد مجيلة يف نظره حىت وقت نظم القصيدة
، فجماهلا متجدد مع الزمن، من )جتلو عوارض ذي ظلم(الفعل املضارع يف وصفها 

قد عرف ما ذهب إليه كعب يف بداية قصيدته من جهة كالمه  املؤكد أن النيب 
على شعوره الذايت، ورمزه له بامرأة فارقته، ولعل بيت القصيد الذي يؤيد هذا 

  :الكالم قول كعب

 ما وعدت أو لو انَّ النصح مقبولُ   لةً لو أنها صـدقتيا وحيها ُخ

يالحقه القد اكتشف يف النهاية أنه وقع يف حبائل املضللني، فأصبح وحيد ،
املوت من كل جانب، ولكي يتخلص من حالة اخلوف فضل الرحيل إىل أرض 

ن احللم اليت ستحمله إىل تلك األرض، وخرج م /متنحه األمان، فوصف الناقة
، افسعاد أمست يف أرض بعيدة، وهذا البعد ليس مكاني. حالة العجز إىل القدرة

  .ى، ولن يعودإا رحلة زمان ولَّ. فلم تقم سعاد برحلة يف املكان

 من أضحت مع أما على الوزن نفسه، ذلك الًوقد جلأ إىل الفعل أمست بد
عالقة مماثلة أن الفعل أمست يوحي جبو الليل والظلمة، وهو جو يدخل يف 

ه ، ويتوجا، وكعب يتطلع إىل الواقع الذي يراه نورااملاضي الذي أصبح مظلمب
لكنها تدخل . وبذلك تغادر سعاد من هذا البيت يف ظاهر النص إىل األبد. إليه

  .ا واضحظهوراوإن مل تظهر فيها . يف بنية املقاطع الباقية

عب وسعاد، منثلها باجلدول    ونستطيع أن نوجد نقاط اختالف، وتالقٍ بني ك       
  :التايل
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  كعـب   سـعاد

 صفاا الشكلية والنفسية تدل علـى       -
احلياة اليت فقدها الشاعر، والظروف اليت      
 .أحاطت به بعد ختلي قبيلته وأصحابه عنه

 -     يف  جٍ صفاته النفسية تدل على تدر 
حالته من تعلق شـديد بـسعاد إىل        

  .حالة معاكسة يف اية املقطع

رها احلسية جتسد قيمتـها يف       صو -
  .نفسه

 قراره الرحيل رمز لالنقطاع بينـه       - 
  .وبني حياته املاضية

 عندما تذكر تبدو    ، هي مصدر أسى   -
ازمند الشاعرا جربيقي .  

 أراد التخلص من هذا األسى فقرر       - 
  .الرحيل على الناقة

األمان  عن   ا اجته حنو املستقبل حبثً    -   . رحلت، وال أمل يف عودا-
  .واحلياة

 ظهرت من خالل مجل فعلية ذات       -
  . ومضارعفعل ماضٍ

 عرب عن مشاعره من خالل مجـل        - 
  .امسية ذات دالالت خمتلفة

 صورا واحدة يف املقطع كله فهي       -
  .مجيلة وخادعة

 صورته يف بداية املقطع اختلفـت       - 
  .عن صورته يف ايته

 سعاد إن هذا احلديث الغزيل نستطيع أن نقول يف ختام احلديث عن رمزية
 إذا نيل - )٢٥(كما يقرر اجلرجاين- ح، فالشيء، ُبح، وملح ومل يصرأوحى، ومل ُي

ة أوىل، فكان موقعه يف بعد الطلب له، واالشتياق إليه كان نيله أحلى، وباملزي
  .النفس أجل

                                                           
  .١٢٦أسرار البالغة، ص .  اجلرجاين، عبد القاهر)٢٥(
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  : مشهد الناقة-

       احلديث عن الناقة     يف حني استغرق   اتكلم الشاعر على سعاد يف اثين عشر بيت 
٢٦( يقولاعشرين بيت(:  

 )٢٧(إال العتاُق النجيباُت املراسـيلُ      أمست سـعاُد بـأرضٍ ال يبلُِّغهـا

 )٢٨(فيها على األين إرقالٌ وتبغيـلُ       ولـــن يبلِّغهـــا إال عـــذافرةٌ

 )٢٩(ُعرضُتها طامُس األعالمِ جمهولُ     من كل نضاخة الذِّفرى إذا عرِقـت

هلـقٍترمي الغيوب ــلُ  بعـيين ُمفَـرد ــزانُ واملي ــدت احلُ  )٣٠(إذا توق

ــُدها مقي ــم ــُدها فع  يف خلْقها عن بنات الفحلِ تفضيلُ       ضــخم مقلَّ

أخوها أبوها مـن مهج حرفها خالُها  قـوداُء مشليـلُ        نـة٣١(وعم( 

ــه ــا مث ُيزلق ــراُد عليه ــشي القُ ــل  مي ــراب زهالي ــان وأق ــها لَب  من

 )٣٢(مرفقها عن بنات الزور مفتـول       انة قذفت يف اللحم عن عـرضعري

                                                           
 .٢٠ -١٩ / ٣٢ -١٣:  الديوان)٢٦(
  .النوق اخلفاف:  املراسيل-تالكرميا:  النجيبات-اخليار من كل شيء:  العتاق)٢٧(
مشي فيه اختالف :  التبغيل-السرعة:  اإلرقال-اإلعياء: النوق الشديدة، األين:  العذافرة)٢٨(

 .واختالط بني اهلملجة والعنق
  .اهلمة: العظم خلف األذن، العرضة: الفوارة، الذفرى:  النضاخة)٢٩(
 -األرض الغليظة:  احلزان-يدذو البياض الشد:  اللهق-يقصد الثور الوحشي :  املفرد)٣٠(

  .مد البصر: امليل
 .خفيفة:  مشليل-طويلة العنق :  قوداء)٣١(
  .تشبه العري يف صالبتها:  العريانة)٣٢(
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 )٣٣(من خطمها ومن اللحيني برطيل      كأن مافـات عينيهـا ومـذبحها      

ــلُ   متر مثل عسيبِ النخـل ذا ُخـصلٍ        ــُه األحالي نــارز مل ختَو  يف غ

ــا  ــصري ــا للب ــواُء يف ُحرتيه  )٣٤(عتق مبني ويف اخلدين تـسهيلُ       قن

ــلُ  ختذي على يسرات وهـي الحقـةٌ       ــن األرض حتلي ــلٌ وقعه  ذواب

ـ      احلصى زمي ُر العجايات يتركْننعيـلُ       اُسماألكم ت رؤوس ٣٥(مل يقهِن( 

ايوم       ــولُ  ا يظلُّ بـه احلربـاُء مـصطخم ــارِ ممل ــاحيه بالن ــأن ض  ك

      رِقَـتذراعيها وقـد ع بـالقُ     كأنَّ أوب ٣٦(ور العـساقيلُ  وقد تلفَّع( 

 ورُق اجلنادبِ يركْضن احلصى قيلُوا      وقالَ للقوم حاديهم وقـد جعلـت      

       فـصيطَـلٍ نالنهارِ ذارعـا ع مثاكيـلُ       شد ا نكـدفجاو ت٣٧(قام( 

 )٣٨(ملا نعى بكرها الناعون معقـولُ       نواحةٌ رخوةُ الـضبعني لـيس هلـا       

 )٣٩(مشقَّق عن تراقيهـا رعابيـلُ       تفري اللَّبـانَ بكفَّيهـا ومـدرُعها      

 إنك يا بـن أيب ُسـلمى ملقتـولُ          يــسعى الوشــاةُ جبنبيهــا وقــوهلم

                                                           
 .حجر مستطيل أو حديد تنقر به الرحى:  الربطيل)٣٣(
  .الكرم:  العتق-أذنيها: حرتيها:  قنواء يف أنفها كاحلدب)٣٤(
  .املتفرقة: العصب يف باطن اليد، الزمي: والعجاياتصفة القوائم، :  مسر العجايات)٣٥(
 .السراب:  العساقيل-الكم:  القور-التف:  تلفع-الرجع:  أوب ذراعيها)٣٦(
  .املرأة بني الشابة والعجوز:  النصف-املرأة الطويلة احلسناء:  العيطل)٣٧(
 .العضدان، يريد شديدة احلركة:  الضبعان)٣٨(
 .املتمزقة: القميص، الرعابيل:  صدرها، املدرعتشق الثياب عن:  تفري اللبان)٣٩(
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خيتلف الكالم على الناقة عن احلديث عن سعاد من جهة املضمون، واإلطار الفـين،              
فالناقة تتصل باحلاضر يف حني أن سعاد تتصل باملاضي، فثمة تسلسل زمين منطقي، بـدأ               

لكن الناقة تلتقي احلديثَ الغزيل     . غادر، وانتقل إىل احلاضر وقت القدرة، والعمل      باملاضي ال 
الناحية النفسية هلـذه املـرأة،      : فقد قُدمت سعاد من ناحيتني    . يف الداللة والبعد النفسي   

 ا وضعيفً ا، فظهر كعب قوي   املدةواملعايري اجلمالية املثالية اليت شكلت الذوق الراقي يف تلك          
وصورة الناقة تدرجت من القوة إىل الضعف، فقد بدأ باحلديث عن قوا، وانتهى             يف آن،   

  :إىل احلديث عن ضعفها، ويكمن متثل األفكار املتعلقة بالناقة بالشكل التايل

  الناقة الضعيفة   الناقة القوية

 أصيلة، جنيبة ترى ماال يرى يف       -
  وقت اشتداد احلرارة

ة  حركة ذراعيها تشبه حركة املـرأ      - 
  .الثكلى

 قوية على السفر، قادرة علـى       -
  .خرق املفازات البعيدة

 هذه املرأة شقت ثياا من شدة حزا،        - 
  .وجعلت النسوة حوهلا يشاركنها حزا

  . مضطربة قلقة، مسرعة-   عظام وجهها كاحلجر

    تشبه الثور الوحشي النشيط-

    يف الصالبة تشبه العري-

 يسعى الوشاة حوهلـا، ويـشيعون       -
  .الباطل

  . بدت منفعلة-   . بدت فاعلة-

 الًحني أُهدر دمه نوى املسلمون قتله، فجعل ناقته صلبة، قوية، أرادها معاد
انفسيلكن هذه القوة حتوي اخلطر يف داخلها، .  درء اخلطر عن نفسها؛ ليستطيع فني

ا الفحني حتدا الشكلية على حساب صفانفسية؛ ث عن سعاد اختصر يف صفا
  .ر ذلك الغدر يف نفسهسعاد به، وأثَّ/ألن مهه غدر األصحاب 
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مع لكنه حياول أن يظهر القوة، وظهر ضعف الناقة اويف املقطع الثاين يبدو حزين 
حماولته إعطاءها صورة قوية يف البداية، يف حني أنه أظهر التقابل بني القوة والضعف يف 

 املوت وهذه الرحلة حماولة منه إلحالل الوجود واحلياة حملَّ. بداية احلديث الغزيل
والعدم، فقد درجت عادة الشعراء على تصوير الناقة قوية يف بدء الرحلة، وهزيلة يف 

 للوصول إىل املمدوح؛ ليحظى ا بالغاد جهد األمر أن الشاعر تكبويعين هذا. ايتها
  . آخر، فقد محلها مشاعره، وانفعاالتهالكن لكعب هدفً. باملكافأة

الناقة أقرب األشياء إىل نفس الشاعر البدوي؛ لذلك مينحها القوة الالزمة 
أرادها فقد .  عن معاناته، وتفصح عنهاوصورة الناقة تشف. لتحمل املصاعب

صلبة، قادرة على التأثري يف األشياء، قادرة على مواجهة مشكالت الدهر، فاعلة ال 
منفعلة، لكن هذه القوة تلهي عن الشعور باخلطر، فلم توصف بالسرعة؟ إا رب 

أرادها . من عدو يطاردها، إنه اخلطر الذي أحاط بكعب بعد ختلي أصحابه عنه
 حبالة ا ليبعث االطمئنان يف نفسه؛ وليمنح شعورقوية قوة الثور الوحشي، والعري؛

اهلدنة بينه وبني نفسه املغتربة اليت متكن اخلوف منها، لكن سرعان ما بدت هذه 
الناقة وقد متكنت حالة الثكل منها، فإذا حبركة ذراعيها تشبه حركة ذراعي املرأة 

الًكون الناقة معاد توعلى هذا.  كالشابة، وذلك أجزع هلااالثكلى اليت ال ترجو ولد 
ن اخلوف من نفسه ملشاعر احلزن اليت انتابته بسبب متكُانفسي.  

الغزلمقطع الناقة إذن يلتقي مقطع  .ب اإلرادة،  مستلَافقد بدا كعب شخص
فناقته بدت منفعلة، متأثرة، وأشد ما ُي.  عن احلركةاعاجزأن الوشاة اقلق كعب 

  .تول مبا يف العبارة من مؤكدات لغويةحييطون ا، ويرددون عبارة إنك ملق
يلتقي املقطعان يف الشعور بالضعف، واخلوف، واهلزمية، وقد بدا كعب يف 

اية املقطع األول مستسلملكنه قرر اخلروج بالرحلة على .  ملشاعر العدم، والعجزا
ر لت لديه ثقافة العمل اليت تعارضت مع األمل يف املقطع األول، ففالناقة اليت شكَّ

  . باحلياةامن احللم إىل الواقع حني ترك الغزل إىل الرحلة تشبثً
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فيها جانب . وبذلك تكون صورة الناقة ذات فاعلية على املستوى الفين، والنفسي
فاعلية ( مبا ميكن أن يسمى اوقد اجتمعت الداللتان مع. إجيايب، وجانب سليب

ت التفاعل بينهما، ومن تغلَّدت صورة كعب بني اجلانبني، واس، لقد وح)٤٠()التضاد
ها يف صورة سعادهذا التفاعل جند أن اجتماع الداللتني يف صورة الناقة يلتقي اجتماع .

 ترك املاضي، والتوجه حنو احلياة -فقد استطاع كعب أن ينتزع اجلانب اإلجيايب 
  . - غدر األصحاب، وتفرق اخلالن - من خالل اجلانب السليب-واألمل

  :العالقة بني سعاد والناقة باجلدول التايلل ونستطيع متثُّ
  الناقـة   سـعاد

  . أمل يف جناح حركته على الناقة-    فشلت حركة كعب حنو سعاد-

-  لالنقطاع بني املاضـي     ا متثل رمز 
  .واحلاضر

احلاضـر  ( وسيلة للبحث عن احلياة     - 
  ).واملستقبل

 سعاد الفاعلة يف الظـاهر لكـن        -
كان الفاعل الضميناكعب   

 ظهرت فاعلة، لكنها حتولـت إىل       - 
  .منفعلة

 متثل ختلصه من العالقـة املاضـية        -    متثل عالقته باتمع الذي تركه-
   .لتوصله لعالقة بالنيب 

 ربط بني الناقة والوشاة للتمهيـد       -    ربط بني سعاد والناقة-
  .للغرض األساسي

العتـاق  ( بـ أل    ا معرفً اظهرت مجع     رمز أنثوي مفرد-
 .مث انتقل إىل املفرد) النجيبات املراسيل

  
                                                           

 .٤٩جدلية اخلفاء والتجلي، ص . كمال.  أبو ديب، د)٤٠(
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  : مشهد االعتذار-
  )٤١(:الًقائ  إىل النيب ا، معتذرا مباشرطَرقًايطرق كعب املوضوع 

ــشغولُ   وقالَ كلُّ خليـلٍ كنـُت آُملُـه ــك م ــك إين عن ال أُلفين 

 فكلُّ مـا قـدر الـرمحُن مفعـول          لكـُمخلُّوا طريقي ال أبـا: فقلت

  علـى آلـة حـدباء حممـولُ        ايوم  ن أنثى وإن طالت سـالمُتهكل اب 

 والعفو عنـد رسـولِ اهللا مـأمول         نبئــُت أنَّ رســولَ اهللا أوعــدينأُ

 القرآن فيها مواعيظٌ وتفـصيلُ    ـة  ـ هداك الذي أعطاك نافلـالًمه

 وملال تأخذن األقاويـلُ  يفَّأذنب ولـو كثُـرت        ي بـأقوال الوشـاة  

 أرى وأمسُع ما لـو يـسمع الفيـل           لـو يقـوم بـهامقامـلقد أقوم   

ــلُ  لظــلََّ ُيرعــُد إال أن يكــونَ لــه ــإذن اهللا تنوي  مــن الرســولِ ب

 )٤٢(يف كف ذي نقمات قيلُه القيـل        ين ال أنازعـهيحىت وضـعُت ميـ

 وقيــلَ إنــك مــسبور ومــسؤول  لذاك أهيـُب عنـدي إذ أكلمـه

دـلٌ دونـه غيـل          خمـدُرهمن ضيغمٍ من ضراِء اُألس٤٣(ببطن عثَّر غي( 

 )٤٤(حلم من القومِ معفـور خراذيـلُ        يغدو فيلحُم ضـرغامني عيـُشهما

 أن يترك القـرنَ إال وهـو مفلـول          إذا يـــساوُر ال حيـــلُّ لـــه

                                                           
  .٢١-٢٠/ ٤٧ -٣٣:  الديوان)٤١(
 .قوله الصادق:  قيله القيل)٤٢(
  .األمجة: ليالعرين، الغ:  املخدر)٤٣(
  .مقطع: املمرغ يف التراب، خراذيل:  اللحم املعفور)٤٤(
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ــلُ   منه تظلُّ محُري الـوحشِ ضـامزةً ــه األراجي ــشى بوادي وال ُتم 

ــة ــو ثق ــه أخ ــزالُ بوادي  )٤٥(طرُح الُبز والدرسان مـأكولُ    م  وال ي

ل  فيعتذر، ويشكِّيتشبث كعب باحلياة، ويرغب يف إثبات براءته أمام النيب 
ومن خالل الضعف .  من حالة احللم الشعري، وعودة إىل الواقعاهذا املقطع خروج

راد أ. ؛ ليواجه املشكلة)ثقافة العمل(الذي ظهر يف اية صورة الناقة استولد القوة 
أن يزيح شبح احلاضر، وثقله عليه؛ لذلك وجدناه يؤثر التعبري املباشر يف القسم 

فأشار إىل تفرق خالنه من حوله، واحلالة النفسية اليت مر . األكرب من هذا املقطع
 حىت وضع ميينه يف ميني اا، والرعب الذي سيجه، والذي مل يستطع منه فكاكً

  . ومبايعةاتسليم الرسول 
 بني حالة الرعب، وخروجه منها بثقافة ظهر احلوار بني قال، وقلت التضادوُي
  .وهو يف هذا اخلروج يظهر القوة، لكنه خيفي الرعب من خالل القوة. العمل

وقد استهل كالمه مبا يضمن براءته، فركز على كلمة الوشاة؛ ليثبت أن مجيع 
 يدري مبا نظم من شعر لكنه يعترف من حيث ال. ما قيل عنه من تأليف املغرضني

  .خطأًفال يطلب العفو إال من ارتكب ) والعفو عند رسول اهللا مأمول(يف قوله 
 من أدىن اه موجا اعتذاريافقد كان خطاب. لقد رسم خطاب كعب مالحمه

عها مع األلفاظ  يف صرا، واحلياة لألفعال الدالة على البقاءاإىل أعلى، بدا متعطش
لقد أقوم  (اذنبه كبري؛ لذلك أتت أبياته تقطر خوفً. املوت والدالة على الرعب

ال (، دفعه اضطرابه الشديد إىل خماطبته باألمر، والنهي )لظل يرعد.. امقام
اللذين حيمالن معىن االستعطاف بسبب حالة الرعب  اليت انتابته، ) الًتأخذين، مه

 وخلط بني االعتذار واملديح يف تشبيه النيبي خييف من حوله باألسد الذ .
 ا، وبدا متأثر)والعفو عند رسول اهللا مأمول(له فيه  مبا أم وتكلم على النيب 

                                                           
 .اب اخللقةالثي:  الدرسان)٤٥(
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  )٤٦(:بتجربة النابغة الذبياين يف قوله
 وال قرار على زأرٍ مـن األسـد         أنبئُت أنَّ أبـا قـابوس أوعـدين

 وما أمثِّر من مـالٍ ومـن ولـد           فداٌء لك األقـواُم كلّهـمالًمه

 قد تفوق   ا تفوق النابغة على املستوى الفين أكثر من كعب، يف حني أن كعب            لقد
فقد شغله الصراع بني احلياة واملوت، وموقفه شبيه مبوقـف          . يف وصف خوفه ورهبته   

  .م اخلوف الكامن يف نفسهوهذا التصوير يعظِّ.الضعيف الذي يقف أمام أسد ضارٍ
ه، وتطهريها من ضعفها،    أراد كعب اقتالع مشاعر العجز، واخلوف من نفس       

 رغبتـه يف احليـاة،      ُتربزوصوره كلها   . وخوفها بنشدان األمان بني يدي النيب       
وقد بنيت على ثنائيات ضدية توحي بالتـضاد بـني القـدرة            . وخوفه من املوت  

 للمقطع  اوبذلك يكون كل مقطع وليد    . والعجز، واحلياة واملوت، والرهبة والرغبة    
ر مهم يف بنية القصيدة الكلية، وهذا ما يؤكـد توحـد            السابق له، ويكون له دو    

الدالالت النفسية، ووحدة القصيدة الفنية، والشعورية، ويعطي صورة متكاملة لبنية          
  :القصيدة، ونستطيع أن منثل لتجاور الثنائيات يف هذا املقطع بالشكل التايل

  اعتراف خفي ا         نفي التهمة    -
  )عفو مأمولال (        )الوشاة   (

   رعب شديد -
  )حىت وضعت مييين(شعور باألمان       )    التشبيه باألسد الضاري(  

  .  قوة النيب         ضعف كعب الشديد   -
  .خوف من املوت         تشبث باحلياة-

                                                           
  :يقول كعب مقارنة بالنابغة. ٤٢/٢٦-٤١الديوان، .  الذبياين، النابغة)٤٦(

 والعفو عند رسولِ اهللا مأمول  أنبئُت أنَّ رسولَ اهللا أوعدين

 ـةَ القرآن فيها مواعيظٌ وتفصيلُ  مهالً هداك الذي أعطاك نافلـ
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   مشهد املديح-

  )٤٧(:يقع املديح يف مثانية أبيات، منها بيت يف هجاء األنصار، يقول كعب

 مهند مـن سـيوف اهللا مـسلولُ         لسيف ُيستضاُء بـهإنَّ الرسولَ

 )٤٨(ببطنِ مكة ملا أسـلموا زولـوا      يف عصبة من قريشٍ قال قـائلُهم

وال كُُشف عند اللقـاِء وال ميـلٌ معازيـلُ         زالوا فما زال أنكاس 

 )٤٩( سرابيل من نسجِ دواد يف اهليجا      ُشم العرانني أبطـالٌ لبوُسـهم

 )٥٠(كأا حلُق القفعـاء جمـدولُ       بغُ قد ُشكَّت هلا حلقبيض سوا

 )٥١(ضرب إذا عرد السود التنابيـل       ميشون مشي اجلمالِ الزهر يعصمهم

ـ    اقوم  ال يفرحون إذا نالَت رمـاُحهم إذا نيلـوا   ا وليـسوا جمازيع  

 يلُما إنْ هلم عن حياضِ املوت ل        ال يقُع الطَّعـُن إال يف حنـورهم

ح النيب يتألف هذا املشهد من مثانية أبيات، مد  ببيت واحد، وهجا األنصار
ويعين هذا األمر أن حظ املديح يف القصيدة . ببيت، ومدح القرشيني بستة أبيات

 نصف حظ االعتذار الذي اوتقريب. ثلثا حظ الغزل، وأقل من نصف حظ الناقة
  .بعض املعاين املدحيةبمزج فيه االعتذار 

                                                           
 .٥٥/٢١ -٤٨:  الديوان)٤٧(
 .إشارة إىل اهلجرة من مكة إىل املدينة: وا زول-اجلماعة:  العصبة)٤٨(
  .األنوف:   العرانني-مجع أشم، وهو السيد الكرمي ذو األنفة :  الشم)٤٩(
شجرة ذات مثار :  القفعاء-صفة الدروع املذكورة يف البيت السابق:  البيض السوابغ)٥٠(

 .وأوراق تبدو للناظر كحلق الدروع
  .جنب وفر: عرد. القصار:  التنابيل-سيادةكناية عن الوقار وال:  اجلمال الزهر)٥١(
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بالسيف، واالبتداء باالسم يدل على الشيء  بدأ املديح بتشبيه الرسول 
من الزمناجمرد  .أن الرسول )٥٢(خون ويروي النقاد واملؤر ُذا   قد أ عجب

البيت، ملا فيه من ومضة إسالمية تتمثل يف كونه أسند السيف إىل اهللا فقد أشار 
  . إىل اخللق أن يسمعوا شعر كعبرسول اهللا 

ستغرب عبد احلليم حفين أن الشعراء املخضرمني مل يتجهوا إىل جعل شخص ي
 للمدح، أو حىت لالعتذار إليه حينما يعلنون إسالمهم، ا أساسيا  موضوعالنيب 

  )٥٣(.وكان ذلك يأيت عفو اخلاطر
وهو أمام شخص خمتلف، . لكن الشاعر يف هذا املقام أمام جتربة شعرية جديدة

 للتعبري اوس لغوي يسعفه يف هذا اال؛ لذلك جيد نفسه مضطروال يوجد لديه قام
ه الرسول عن أفكاره بطريقة تشبه طريقة اجلاهليني يف املديح، واالعتذار، فقد شب 

إىل الصورة حني أسند السيف إىل اهللاباألسد، مث بالسيف، وأضاف جديد  .  
 الداخلي يف رية، والصراع هذا املقطع إذن اية التجربة الشعرية والشعوميثِّل

  .؛ لذلك وجدناه يهجو، وميدح يف اآلن نفسهنفس الشاعر
لبناء حياة أفضل يف ) سعاد(ين هذا املشهد على قاعدة هدم احلياة املاضية لقد ُب

  .احلاضر واملستقبل، فبعث احلياة من املوت
شعور ونلمس يف ثنائية املدح واهلجاء  لديه الشعور بالعصبية القبلية، ذلك ال

والسبب . قرشي ، والنيب  أمام النيب افقد مدح قريش. الذي ى اإلسالم عنه
ايف ذلك أن الشاعر يعاين اضطرابا نفسيأراد أن خيلّص نفسه من التهمة ا شديد ،

أنه إذا مدح قريش أمام النيب االيت حلقت به، فظن  وهو قرشي سينال حظوة  
 مع أنهال يتعصب لقريش   لكن النيب -  ثة وهي فكرة جاهلية متوار-  لديه

                                                           
  .١٩دالئل اإلعجاز ص / ٦٨ ص -، نقد النثر٦١/ ١٧ج :  األغاين)٥٢(
  .٢٩٣الشعراء املخضرمون، ص . عبد احلليم.  حفين، د)٥٣(
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وكانت قريش قد احتلت . ذكر قريش خبريظهر الرضا حني ُت، إمنا كان ُيإليهاينتمي 
مكانة كربى بني قبائل العرب يف اجلاهلية، فأكثر الشعراء من غري القرشيني من 

لكن الشاعر ميدحها . احلديث عن خوفهم من تسلطها عليهم، وهجوها بشعرهم
، وباملقابل هجا األنصار؛  ُمزين؛ ألنه أراد أن حيتل مكانة يف قلب النيب وهو

ألم توعدوه كما مل تفعل قريش، فوصفهم باجلبناء، والسود التنابيل فقال له 
ما : وقال املهاجرون، )٥٤(رت األنصار خبري، فإم أهل لذلكأال ذك: الرسول 

 قد هجا األنصار يف ا أن كعب ويرى صاحب األغاين)٥٥(.مدحنا من هجا األنصار
  :احلديث الغزيل يف قوله

 باطيــلُألومــا مواعيــُدها إال ا  الًكانت مواعيُد عرقوبٍ هلا مـث

 )٥٧(:يف حني جاء يف اللسان    ). وعرقوب رجل من األوس    ()٥٦(:قال األصفهاين 
  .عرقوب اسم رجل من العمالقة، قيل هو عرقوب بن معبد، كان أكذب أهل زمانه

  : بالشكل التايل ببعضبعضهاة املشاهد األربعة ل عالقأن منثِّميكننا 

  
   مه بوساطة الرمز، واملعادل النفسي ،ومـا أراد إظهـاره   فما حاول إخفاءه قد

يمه بطريقة قدالتقرير والتصوير احلس.  

                                                           
 .٥١٥ /٢ق :  السرية النبوية)٥٤(
 .١٧/٦٢ج :  األغاين)٥٥(
 .١٧/٦٢ج :  األغاين)٥٦(
 . لسان العرب، مادة عرقب)٥٧(
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  : خامتة-

ولدت هذه القصيدة يف حالة رعب، ويأس، وأمل بالبقاء، أي ولدت يف حلظة 
 األضداد، فكان احلزن واألمل، والرعب واألمان، واحلياة واملوت، والعجز التقت فيها

  .والقدرة، وكان الصراع أبرز ما بنيت عليه هذه القصيدة من بدايتها إىل ايتها

 ارتبطت مشاهد القصيدة بعالقة وثيقة من حيث الداللة النفسية، والتعالق -
 بني الوحدات ايدة أوجدت تالمحالفكري، ألن مثة ثنائيات ضدية متجاورة يف القص

االبنيوية فيها، فأوجدت نصرمبا نستطيع  حتققت فيه وحدة شعورية وفنية، ا شعري
  . وحدة موضوعيةنسميهاأن 

حب احلياة املاضية يف البداية، : له حركتان متضادتاناكم تصارعت يف النص ب-
  .فيما بعد) احلياة واألمل(والتحول يف السلوك، وإعالن التوبة، والسري حنو النيب 

 جيسد ارتكاز ا خفيدخوالً متثل سعاد مفتاح القصيدة، وتدخل يف مشاهدها -
إا رمز للحياة اجلميلة، واملخادعة اليت عاشها، . النص على فكرة الثنائيات الضدية
  .وتعويض فين عما يعانيه يف الواقع

؛ لذلك مل يتوسع يف ا، حسي ثانيالً موقف الشاعر من سعاد موقف نفسي أو-
سرد صفاا احلسية فقد تركز اهتمامه على احلديث عن غدرها، والشعور الذي رافقه 
نتيجة هذا الغدر؛ لذلك غلب الطابع احلسي على األبيات األوىل، فكانت صورها 
  .بصرية، ذوقية، ما عدا املثل فقد كان صورة إحيائية تقوم على مبدأ التكثيف، واالختزال

للقد فصا أكثر مما فصل يف احلديث عن  يف احلديث عن غدر سعاد، وتلو
مجاهلا الشكلي مع أن املقام ليس مقام تفصيل، فكان االنتقال من الزمن املاضي الذي 

ااقًكان براية املشهد األول، يف نظر الشاعرا، وخمادع فتعارض .  إىل الزمن احلايل يف
. ني زمننيففي األول تضاد ب). الناقة( املوضوعي احلديث الغزيل يف الزمن مع املعادل

  .ز على احلاضر، والسعي فيه من أجل املستقبل ركَّأما املشهد الثاين فقد
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 تالقى املشهد األول، والثاين، والثالث من حيث الداللة على العجز، -
  .واحلزن، والرعب

ملشهد الرابع  مثَّل املشهد الثالث اية منطقية للحالة اليت صاحبته، وبىن ا-
  .عليه، فقد افترض النتيجة، وأملَها، وبين عليها

- الرحلة على الناقة رحلة نفسية، ال مكانية، ومشهد الناقة يلتقي مشهد 
  .الغزل يف الداللة والوظيفة الفنية

 تالقى املشهد الثاين، والثالث يف الداللة على الزمن احلاضر، لكنه يف املشهد -
، يف حني استحضره بطريقة تقريرية مباشرة، وبطريقة ا فنيالثاين استحضر الواقع
  .حسية يف املشهد الثالث

وكان املشهد الرابع نتيجة منطقية للمشاهد السابقة، وقد غلب عليه اإلجياز 
واإلسهاب؛ ألنه أراد أن يتكلم على شعوره الذايت، فأطال يف املشاهد السابقة على 

احساب املديح، وألنه مل ميلك قاموسة التجربة الشعرية اليت ُوضع ا لغوييناسب جد 
  .أمامها، فقد دعاه احلرج الفين إىل استلهام املوروث الشعري

 سعاد هي الفاعل الظاهري يف املقطع األول، والناقة يف املقطع الثاين، وقد -
لكنه كان الفاعل الضمين حني قرر ترك .  من خالل اللغةالً، منفعابدا الشاعر متأثر

الفاعل الضمين يف تحول  فمصدر األمان،.  الرحيل إىل الرسولوملاضي، ا
عاجز عن الفاعلية يف املشهدين الثالث   والثاين إىل منفعل، متأثراملشهدين األول

  .والرابع

م الشاعر من خالل جتربته الشعرية رؤية فنية للحياة، يعرب عنها  يقد:اوأخًري
نيت على صراع  على هذا الكالم، وقد ُبالًوتشكل الربدة مثا. بطريقة رامزة

ن السكون، ونستطيع القول إ/  احلركةاألمان،/الثنائيات، ومن أمهها الرعب 
  .احلركة قد انتصرت على الثبات، واألمان انتصر على الرعب
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ونظم كعب قصيدته على البحر البسيط، وهو من البحور اجلادة الطويلة اليت 
ملديح النبوي، واالعتذار، وقد الءم نفسه املشرئبة إىل تتناسب واملوضوعات اجلليلة كا

  . جمال يستوعب مشاعره، فأفضى من خالله بشحنة كربى من املشاعر

 أنه وصل إىل ذلك الذي ال خيلف  لقد شعر كعب حني وقف بني يدي النيب
اوعدا، وال ينتزع أمانُس، فهدأت روحه، وذهب روعه، وآمن، وحإميانه فيما بعدن  . 
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