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ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
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 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
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االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
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َ
ً
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مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
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َ
َ
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َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
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َ
َ
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ُ
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ً
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ما يتناسب مع بحثه
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َ
ُّ
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َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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أَثر عقدة النقص يف شعر بشار بن برد


أ.د.منتصر عبد القادر الغضنفري  و أمحد عبد الوهاب حبو

تأريخ القبول2019/6/30 :

تأريخ التقديم209/6/10 :
المستخلص:

َّ
تتم الصالحات ،والصالة والسالم على الرحمة المهداة
الحمد هلل الذي بعزته وجالله ُ
والنعمة الم سداة ،خير خلق اهلل ،نبينا محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله
وصحبه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد..
ُ

ُيعد العصر العباسي األول من أغنى العصور األدبية التي شهدت ازدها اًر على
الساحتين الشعرية والنثرية ،ويعد بشار بن برد من أبرز شعراء هذا العصر ،فقد امتاز
شعره بدقة التصوير وروعته على الرغم من كونه أعمى ،وقد تباين شعره بين الجزالة
والبساطة بحسب مناسبة القصيدة ،وحظي بتقدير النقاد القدماء حتى عدوه زعيم طبقة

المحدثين ،وأغزرهم شع اًر ،وأكثرهم إبداعاً ،ورأى فيه كثيرون َّأنه وجه الشعر وجهة جديدة

ظ بالعناية التي حظي بها غيره من الشعراء في عصره.
نحو البديع ،ومع ذلك كله لم يح َ

تأتي أهمية هذه الدراسة من كون الشاعر أعمى إلى جانب فقره وشعوره بالدونية

لوضاعة نسبه فهو من الموالي ،مما ولد لدى الشاعر شعو ار بالنقص ،انعكس على شعره.
الكلمات المفتاحيَّة( :قدماء ،شعور ،دوافع ،غريزة) .
أثر عقدة النقص في شعر بشار:

يرى (فرويد) َّ
أن النفس تتكون من (الهو ،األنا ،األنا العليا) ،والشخصية هي

محصلة التفاعل بين هذه األنظمة ،والـ(هـو) يضم الغرائز والدوافع الفطرية ،اما الـ(أنا)

فهي مركز الشعور واالدراك الحسي ،والمشرف على الجهاز الحركي اإلرادي ،وأما الـ(انا)
العليا فهـي مستودع المثاليات واالخالقيات والضمير والصواب والخير ،وهـي ال شعورية
 قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل .
 قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة الموصل .
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الى حد كبير ،فاذا استطاعت االنـا ان توازن بين الهو واالنا العليا عـاش الفرد متوازن ًا،
واذا لـم يكن هناك توازن بينهما وطغى أحـدهما على الشخصية اضطربت).)1

األنا هي الذات التي ترد إليها أفعال الشعور جميعها ،وجدانية كانت أو عقلية ،أو

مطابق لنفسه ،وليس من اليسير فصله ،في مقابل الغير والعلم
احد
ٌ
إرادية .واالنا والذات و ٌ
الخارجي) .)2وظاهرة بروز الذات "عرفها شعرنا العربي -ومـنـذ الـقـدم -داخل النص
الشعري لنجد الشاعر يتعالى بذاته ويعبر عنها داخل النص الذي هو في جوهره تعبير
عن الذاتية ،فحضور المتكلم في مرسالته أمـر ال يـمـكن إنكاره وهذا ما نالحظه بصورة

واضحة من خالل استعمال اإلشاريات وضمائر الشخص (انا) (انت) ...وتبقى الذاتية

مالزمة لكل أنواع الخطابات").)3

موجود لـدى كل شخص سوي في الحياة؛ فكل انسان يسعى الى
إ َّن ُحب الذات
ٌ
إثبات ذاته ويسعى الى أن يبلغ أعلى درجات الكمال ،وعندما يتحدث عـن نـفسه يصفها
بـما يعلي من شأنها ويحسن م ـن منظرها أم ـام اآلخرين ،فـيعتز بنفسه ويـفخـر بهـا .وهـا
هــو بشار بـن بـرد يقول مفتخ اًر

بنفسه ،ومعت اًز بها من قصيدة هجا بها يحيى بن صالح بن علي بن عبد اهلل):)4
(بحر البسيط)

ِ
يــحـمــ ُل الــض ِ
الـمـــ ْقـــ َوُّر أعـــ َـبــائــي
ال
َّــرعُ ُ
ـشـــمـــس لـلــد ِ
َّانــي َوِلــ َّ
لـنـائي
بـــي الــ َّ ْ ُ
َذَّر ْت َ

شــا َغـــ َبـــتـي
اطــــلُـــب رضـــاي وال تَــطــلُــب ُمـ َ

أحـــد
ـــرعَّــــ ُ
ـث ال أخــــفَــــى عــــلــى َ
أ َنـــــا الـــ ُـمــ َ

فهو هنا ينسب القوة والصالبة وشدة البأس إلى (ذاته /اآلخر) ،مشبهاً هذا اآلخر

ببعير ضامر فهو -أي المهجو -غير قادر على تحمل األثقال واالعباء؛ لذلك طلب منه
) (1ينظر :الموجز في التحليل النفسي ،سيجموند فرويد ،تقديم :د .محمد عثمان نجاتي ،ترجمة :سامي
محمود علي ،عبد السالم القفاش ،مراجعة :مصطفى زيوار ،مكتبة االسرة ،مصر2000 ،م.27-26:

) (2ينظر :المعجم الفلسفي ،جميل صليبا ،د.ط ،.دار الكتاب اللبناني ،بيروت -لبنان1978 ،م.23:

) (3اآلخر في شعر ابن زيدون ،عبد الحافظ خلف صالح السبعاوي ،رسالة ماجستير ،جامعة الموصل،
كلية التربية ،إشراف :أ .د .سالم محمد ذنون العكيدي1434 ،ه2013 ،م.31 :

) (4ديوان بشار بن ُبرد ،جمع وتحقيق وشرح :محمد الطاهر بن عاشور ،د.ط ،.و ازرة الثقافة ،الجزائر،

2007م.148/1 :
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أال يطلب اال رضاه .الجئ ًا إلى تعظيم ذاته على حساب اآلخر؛ من حيث هـو ال ُـم َّـرعث

المرعَّث كذلك هو
الـذي ال يخفى عـلى أحد ،فهو اعلى قيمة من أي شخص ،فإذا ما كان ُ
الديك الذي لديه رعثة (شحمة حمراء) تحت منقاره) ،)1فإن بشار بن برد كما يبدو كان
يروم وصف نفسه بالقوة واليقظة والتجدد؛ فهي من صفات الديك فضالً عن النرجسية وعزة

النفس ،واذ يصيح مع طلوع الفجر؛ فإنه صنو شروق الشمس وظاهر كظهوره .فذاته هنا
ترجع كل األمور إليها "واالنطالق من وجهة نظر فردية والعجز عن رؤية أو اعتبار

وجهة نظر أو رغبة خارجاً عن الذات").)2

ويقول معلياً من شأن ذاته وشأن أشعاره وقوافيه ،وحاط ًا من قدر خصومه):)3
(بحر البسيط)

أنـــا الــمــرعث يـخـــشـى الـــجـــن بـــادهـــــتـــي

وال يــــنــــام األعــــــــادي مـــــــن مـــــزامـــيـــري

رفــــعـــــت قــــومــــاً وفــــي احـــســـابـهـم ضـعـة

وقــــــد كــــعــــمـــت رجـــــاالً بــعــــد تــهـــــريــــر

المرعَّث الذي يغلب الجن بسرعة الـبـديـهة والـفـطنة والقوة ،حتى َّ
إن أعـداءه ال
إنه ُ
يـنامون من شدة ابياته وقسوة قوافيه التي تخرج من مزاميره لما لها من قدرة على لجم أفواه

أعدائه الذين شبههم بالكالب ،مثلما له القدرة على منح المكانـة الرفيعة لمن كان نسبه
وضيعاً؛ فلذاته -وهي هنا المبدعة /الشاعرة -من الشرف والحسب والقوة ما يرفع به من
مكانة الناس .إن (األنوية)عنده -أي بشار" -عقبة امام التعاطف مع االخرين والتعامل

معهم واعتبار مصالحهم ...فهم عنده مجرد أفالك تدور في عالمه ،وكأن الكون وجد

لخدمة مصالحه وتحقيق اغراضه") .)4وصور قوافيه أجمل تصوير في قوله):)5
(بحر الطويل)

) (1ينظر :لسان العرب ،ابن منظور ،طبعة محققة ،دار صادر ،بيروت -لبنان ،د.ت( :مادة رعث).

) (2صورة اآلخر في الخطاب القرآني :دراسة نقدية جمالية ،حسين عبيد الشمري ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بيروت -لبنان2008 ،م.19 :

) (3ديوان بشار بن ُبرد.223/3 :
) (4التخلف االجتماعي مدخل الى سيكولوجية االنسان المقهور ،د .مصطفى حجازي ،د.ط ،.المركز
الثقافي العربي ،بيروت -لبنان2001 ،م.252 :

) (5ديوان بشار بن ُبرد.16/4 :

حمات :جمع حمه وهي إبرة السم عند االفعى.

91

أَثر عقدة النقص يف شعر بشار بن برد

أ.د.منتصر عبد القادر الغضنفري و أمحد عبد الوهاب حبو

تَــــ ِـز ُّل الــــقـــوافــــي عـــــن لـــسـانـي كـــ َّ
ـأنــهـــا

صــــبُّـــ ُب
ُحـــ َمـــ ُ
ات األفــاعـــي ريـــقُـــهـــن تَــ َ

لقد جاء الشاعر بالفعل ُّ
(تزل) للداللة على سرعة بديهته؛ إذ تخرج القوافي سريعاً

مـن دون تـفكير فتزل عن لسانه ،كما يزل الواقف على جسم صلب أملس ،او كما يزل
السهم على الـدرع ،مشبهاً إياها بناب االفعى السام التي يتصبب ريقها ،وهذه الصورة "أدت

تعميقاً ف ي دالالت النص الذي مثلته الصورة األولى فاألذى الذي يتحصل من قوافيه (أي
قصائده) عبرت عنه (حمات األفاعي) واما الكثرة التي ألمح اليها الفعل ُّ
تعمقت
(تزل) فقد َّ
(تصبب)") .)1ولما كانت لألفعى قدسية في
في الصورة الثانية من خالل صيغة
ّ
الحضارات القديمة؛ فهي الحامي في معتقدات الفراعنة ولذلك كانوا يضعونها على تاج
الفرعون وهي تجسد في الحضارة الهندية الخصوبة واالزدهار ،لذلك عبدوها ،ولها في

الحضارة الصينية القدرة على التجدد والتحول ثم الخلود ،فقد جعل منها معادالً موضوعياً
لذاته اكتسبت منه تلك الصفات كلهاَّ .
إن بشا اًر كثي اًر ما يلجأ الى تعظيم الذات والسمو

بها ،إذ يقول ارسطو َّ
"إن االنسان بالنسبة الى نفسه هو األقرب ،حتى انه هو الصديق

الخاص لنفسه").)2

واذا ما فخر بنسبه فإنه يجعل من نفسه ملكاً من نسل الملوك ،إذ يقول):)3

(مجزوء الرجز)

هــــــــــــل مـــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول مــخــــبـــــــر

عــــــــنــــــــي جـــــــــمـــــــــيـــــــــع الـــــــــعــــــــــــــــرب

جـــــــــــــــدي الــــــــــــــــذي أســـــــــــمــــــــو بـــــــــه

كـــــــــــســــــــــــرى وســـــــــــاســــــــــــــان أبــــــــــي

ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــــــوى فــــي الـــتـــــــرب

مـــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــياً مــــــهـــــم

عـــــــــــــــــــددت يـــــــــــــومـــــــــــا نـــــــــــســـــــــبــي

وقـــــــــــــــيـــــــــــصـــــــــــــــــر خـــــــــــالــــــــــــــي إذا

ألن بشا اًر كان أعمى ،ومولى نشأ في الرق ،حاول ان يعطي ذاته (اآلخر) النسب

الرفيع ،والمكانة العليا؛ ليقدر عـلى التعامل مع الناس فـي مجتمعه ،فحاول ان يتخطى
) (1الخطاب الشعري في شعر بشار بن برد ،نصيرة أحمد شمري ،ط ،1دار الشؤون الثقافية العامة،

بغداد -العراق2011 ،م.50:

) (2الذات عينها كآخر ،بول ريكور ،ترجمة :جورج زيناتي ،ط ،1المنظمة العربية للترجمة ،بيروت-
لبنان2005 ،م.372:

) (3ديوان بشار بن ُبرد .389/1 :وينظر الديوان .229/3 :وينظر الديوان.239/3:
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العوام من العرب ،متغنياً بأصوله الفارسية ،فهو من نسل كسرى وخاله قيصر أي ان أمـه

رومية .وربـما كـانت لحرف السين في هذه االبيات داللة على القيد المعنوي الذي طوقه
طوال حياته؛ فهو -أي حرف السين -شبيه بصوت السالسل والقيود التي كبله بها منتقدوه
على اختالف مشاربهم ،وحرف الروي (الباء) من األصوات االنفجارية ولعله جاء به
لتحطيم القيود والسالسل التي كبلته واثقلت كاهله ،وهكذا يغدو صوت الباء صرخة مدوية

بوجه منتقديه الذين أسرفوا بتذكيره بعالته ،وعيوبه متناسين عيوبهم .إن ما دفع الشاعر
الى رسم صور لنفسه تتسم بالتفوق واالستعالء هو (التميز العرقي) أي اعتقاده بأن ثقافته

هي مركز كل شيء وما عداها ثانوي) .)1واذ لم يتوقف عن الفخر بأصله الفارسي حد
المبالغة فلعل ذلك يعبر عن شعور بالنقص في مواجهة مجتمع يعتز بأرومته العربية.

ويزيد االعتداد والفخر بـ(أناه) عندما يرد على الخليفة المهدي الذي قال له" :فيمن

تعتد يا بشار؟ قال :أما اللسان والزي فعربيان ،وأما األصل فعجمي ،كما قلت في شعري
يا أمير المؤمنين:
(بحر المتقارب)

ت قـــــــــومــــــــاً بــــــهـــــــم جــــ َّــنـــــة
وُنــــــبــــــئــــــ ُ
أال أيُّـــــــــهـــــــــا الــــســـــائــــــلــــــي جــــــاهـــــــــداً
ــت فـــــــــي الـــــكـــــرِام َبـــ ِــنـــــي عـــامــــر
َنــــ َـمــــ ْ
ــام الــفــــتـــى
فـــــــــإنــــــــــي ألُ ْغـــــــنـــــــي مـــــقــــ َ

الــعــــلــــ ْم
ــون َمــــــــــن ذا وكـ ُ
يـــــقـــــولـــ َ
ـــنـــت َ
ـــرْم
لــــيــــعــــــرفــــــنـــي أنــــــــا أنــــــ ُ
ـــف الــــ َكــــــ َ

العـــ َجــــ ْم
فـــــــروعــــــــي وأصـــلـــــي
ُ
قـــريـــش َ
))2
وأصــــبــي الـــفــــتـــاةَ فـــــمــــا تَـــعــــتــ ِ
صــ ْم"

إن هؤالء الذين يسألونه عن هويته إنما هـم مجانين؛ فهو الجبل الشاهق الذي ال

يخفى عـلـى أحد) ، )3ولن يتمكن أحد من النيل منه ،فهو يرى في سؤالهم عنه محاولة
للتقليل من شأنه ،فيصف نفسه بالسيد الكريم بل أكرم الناس ،وهو وان لم يكن من أشرف
) (1ينظر :الرفض في شعر بشار بن برد ،سعد حمد يونس الراشدي ،ط ،1دار مجدالوي للنشر والتوزيع،

عمان -األردن2016 ،م.101 :

) (2كتاب األغاني ،أبي الفرج علي بن الحسين االصفهاني ،تحقيق :د .احسان عباس وابراهيم السعافين

وبكر عباس ،ط ،1دار صادر ،بيروت -لبنان1423 ،ه2002 /م .96-95 :وينظر :ديوان بشار بن

ُبرد.157-156/4 :

) (3ينظر :لسان العرب.420/12:
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قبائل العرب لكنه من قبيلة تعادلهم في الفرس ،فقريش لها من المكانة والتقديس عند

العرب ،فضالً عن غلبتها سائر القبائل) .)1ولعل لفظة (جاهداً) توحي للسامع بأن الشاعر
كان محط اهتمام وقبول ،فمـن يراه يعجب بـه ويحاول جاهدًا أن يعرفه ،وهذا من تعظيمه
ذاته مما يعكس اوج التوافق بينه وبينها .كما ان أحد أوجه التعبير عن هذا التوافق كثرة

استخدام ضمائر المتكلم (تاء الفاعل) و(ياء المتكلم) ،وجاءت الميم الساكنة لتغدو وقفة
حازمة في نهاية كل بيت .ولقد جاء هذا التمجيد لقومه (الفرس) من دون االنتقاص من
العرب.
ويزداد حب الذات واإلعجاب بالنفس عـنـد بـشـار في مواقفه مع الحساد والوشاة؛ إذ

يروي صاحب األغاني أن فالناً من الناس سبه عند أمير المؤمنين ،فلما بلغه ذلـك جـلس
سـاعة من الزمن "ثم أنشد بأعلى صوته وافخمه:

(بحر الكامل)

عــــــنـــــد األمــــيــــ ِر وهـــــل عــــــلــــ َّي أمـــيــــ ُر
ور
لــلــمــعـــتـــفــــيــــ َن ومــجـــلـــســـي َمــــعـــ ُمـــ ُ

ت  ..............يــــغــــتـــابــــنـــــي
ُنـــــبـــــــئــــــ ُ
نــــــــاري ُمـــــ َحــــــّرقَـــــــة وبـــــــيــــــتـــــي واســــع
ولــــــ َي مــــهــــابــــ ُة فـــــي األحـــبـــ ِة والــــعــــــدا
َغـــــــــ ِرثَـــــــ ْت َحـــلـــيـــلـــتُـــه وأخــطــأ صـــيـــــده

َّ
ـور
ـامـــــ ُ
وكـــــــأنـــــــنـــــــي أســــــــــــد لــــــــــه تــــ ُ
))2
فــــلــــه عــــــلـــــى لَــــقَـــــِم الطريق َزِئـــيـــ ُر"

إن االعتداد بالنفس عند بشار في مثل هذه األبيات يبلغ حد اإلفراط؛ إذ نراه يفتتحها

أمير) أي انه غير ملزم بطاعة األمير؛ ففي
بالسب والكلمات النابية .ليقول( :وهل َّ
علي ُ
نفسه من الغرور واألنفة ما يجعله سيد نفسه ،وقد جاء حضور اآلخر في االبيات لـ

"الحاجة اإلنسانية الى الكشف عن الهوية عبر االحتكاك باآلخر") .)3وق ـد دف ـع ه ـذا الـبـيـت

) (1ينظر :صورة اآلخر في الشعر العربي من العصر األموي حتى نهاية العصر العباسي ،سعد فهد
الذويخ ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،إربد -األردن1430 ،ه2009 /م.113:

) (2األغاني .133 :وينظر :ديوان ب ّشار بن ُبرد.111 :
) (3االخر :صورة اآلخر العربي ناظ اًر ومنظو اًر إليه ،تحرير :الطاهر لبيب ،ط ،1مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت -لبنان ،آب 1999م.108 :
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بعـض النقاد الى اتهامه بتكفير األئـمـة والخلفاء جميعاً) ،)1وهو ما ال نستطيع ان نجزم به.
ويمضي الى التذكير بـ(ناري مـحـرقـة وبـيـتـي واسـع) في البيت الثاني كناية عن الكرم .ثم

اسد في
يشير الى ما له من التعظيم والتقدير في نفوس احبائه وأصدقائه حتى لكأنه ٌ
عرينه ،ومن الجميل ههنا تشبيهه أبياته وقوافيه بزئير األسـد تعبي ًار عما فيها من القوة،

وفي هذه الصورة الجميلة ما يدل على ثقته بذاته وتوافقه معها حتى كرر (ياء المتكلم) في

سبعة مواضع ،فنراه يوظف " االنا المتفاخرة في تجربته الشعرية والسيما في المواقف التي

يتحد فيها الصراع بين الشاعر ومنافسيه وحساده فيعلن تحديه للحساد وتعاليه عليهم").)2

وأتى بالقافية مضمومة ألن " الضم حركة تُشعر باألبهة والفخامة") ،)3وهو ما يتناسب مع
ما في األبيات من معاني االعتزاز بالذات.
وقال في قصيدة له بعد أن نهاه المهدي عن الغزل):)4

(مجزوء الكامل)

وإذا غـــــــال ِعـــــ ْلـــــقٌ شـــــربــــتـــ ْه
وإذا نـــــــــــــأى عــــ ِّنـــــي رأيــــتـــ ْه
مـــــــن الـحـــيــاء ومــــا اشـتــهـيــتـ ْه

وأنـــــا الــــمـــــطــــل عـــــلــــى الــعـــدى
أصـــــفـــــي الـــخــــلــــيـــــل إذا دنـــــــــا
وأمــــيــل فــــــــي أنـــــس الــــــ َّنـــديــــــم

فإذ شعر بأنه قد ظلم من قبل المهدي عندما منعه من الغـزل والنسيب ،ـقال هـذه

األبـيات ليعيد شيئاً من التوازن الى ذاته؛ فيقوم بالتباهي بشجاعته وكرمه ،وابدائه الصفاء

حياء منه وليـس
والمودة للصديق ،ويقضي ساعات االنـس مـع الصاحب على الشراب
ً
حباً باللهـو .ونلحـظ كـثـرة ت كـرار حروف النون والمـيم والـالم في هذه األبيات وهي من
حروف الذالقة) ،)5التي من خصائصها قدرتها على االنطالق من دون تعثر في تـلـفـظـها،

عمان-األردن،
) (1ينظر :نظرية الشعر عند الجاحظ ،مريم محمد المجمعي ،ط ،1دار مجدالويّ ،

2010م.87 :

) (2الرفض في شعر ابن زيدون ،عبد اللطيف يوسف عيسى ،نقالً عن (اآلخر في شعر ابن زيدون)
.34:

الطيب ،ط ،2دار األثار اإلسالمية ،الكويت،
) (3المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ،عبد اهلل ّ
1409ه1989 ،م.69/1 :
) (4ديوان بشار بن ُبرد.26/2 :
) (5ينظر :الكواكب الدرية على متممة األجرومية ،محمد بن احمد عبد الباري االهدل ،ط ،1مؤسسة
الكتب الثقافية ،بيروت -لبنان1990 ،م.98 :
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فهي مرنة وسهلة النطق ،فضالً عن كونها من األصوات المجهورة ،ولعله قصد الى ذلك
ليوصل شعوره بأنه قد ظلم الى المهدي نفسه ،ولـكـن ليس على حساب تعاليه وفخره بذاته

واعت اززه بنفسه.

وال يتوانى في تقديم ذاته/أناه في صورة اآلخر ذائع الصيت ،مشبهاً نفسه بالسيف،

وذلك في مثل قوله):)1

(بحر الطويل)

أنــا الــ َّ
ور فـي كــل موطـن
شـاعــ ُـر الــمــشــهــ ُ
ضـحــكـة البـــن ســـالــــــم
تــركــ ُ
ت ابــن نـهـيــا ُ
اض الــيــــديـــ ِ
ــن الــــى الـ ُـعــــلــى
وانــي لـــنـ َّ
ـهـــ ُ
ــون إذا عــــــــ َّ
ــــز الــخــــلـــيـــطُ  ،وربــــمــــا
أهــ ُ

ســـيـ ِ
ــج
ـف غــــيــ َـر مـلَــجــ ِـل ِ
أحـــ ُّـل بــمــثـــل الـ َّ
ُ
ــت حـــــ َّـمــــــاداً مــــن ..........
وأضــحــــكـــ ُ
اب الـــهــــــ ِ
قَـــــــروع ألبـــــو ِ
مــــام الـــــمــــتــــــ َّو ِج
ُ
ُ
ِ
َمــــ ُّ
ــــج
ـت بــــــرأس الــــحـــــيــــة الــمـــــتــــمــــع ِ
أُ

فهـو الشاعر الذائع الصيت ،الذي حيثما حل َّ
فإن لسانه صارم كالسيف ال يـتـردد وال

تفاخر بفصاحته وبـالغته ،منتقصاً من خصميه (حماد وسهيل)،
يتلعثم فـي كالمه ،م
اً

وساخ اًر منهما؛ "فكثي اًر ما تلجأ الـذات إلى تعظيم مـزاياهـا ولـو عـلى حساب تبخـيـس

اآلخـر") .)2واذ يستخدم (نهَّـاض) عـلـى صيغة (فـعَّـال) فللمبالغة عـلى النهوض ،ولعله

أضاف إليها (اليدين) لـكونه اعمى من حيث أن األعمى يفرد يديه امامه عند المشي ،فهو

حريص عـلى أن يـسـلك سبيل التقدم .مثلما استخدم (قـَُروعٌ) كذلك على صيغة المبالغة
ط) مأخـوذ مـن المثل "إذا
الخلِي ُ
ـون إذا عـ َّـز َ
ليبين كثرة تـردده عـلى الملـوك .ولعل قـولـه (أه ُ
عـ َّـز أخــوك فـه ْـن") ،)3جاء به للداللة على دهائه وصبره حتى يبلغ هدفه .أما بشأن

تصريحه بأنه يتوصل الـى ما يـريـد بمثل رأس الـحـية األعـوج ،فيقول ابـن عاشور" :إن ـه

أج ـرى وصـفـهـا عـلـى التـذكـيـر ألنـه أراد الـذك ـر منها؛ إذ هـو أشد سماً وفتكاً" ) .)4وأما
اختياره بحـر الـطـويـل فـألنه أعلى بحور الشعر درجـة ،فـيمنح الشاعـر قـدرة عـلى التصرف،

) (1ديوان بشار بن ُبرد.79/2 :
) (2صورة اآلخر العربي ناظ اًر ومنظو اًر إليه.377 :

) (3أمثال العرب ،المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي ،تحقيق :إحسان عباس ،ط ،1دار الرائد
العربي ،بيروت -لبنان1401 ،ه1981 /م.94/1 :

) (4ديوان بشار بن ُبرد.79 :
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فضالً عن كونه أرحب صد اًر ،وأطلق عـناناً ،وألطف نغماً ،وأكثر سع ًة) .)1ولعله كـرر

ص ـوت الـضـاد ف ـي ه ــذه األبيات ،ومن صـفـات هـذا الحرف عـند النطق به االستطالة

وامتداد الصوت من بداية إحدى حافتي اللسان الى آخر الـحـافة) ،)2قاصداً الى بيان طـول

الطريق الى المجد ،الذي بلغه وهو ما يعجز عنه غيره.

ومن جميل ما قاله عن ذاته بوصفها آخر)( :)3بحر الكامل)

ث بـعــد طُــــ ِ
ول تــصـــاح
فُـــــ ِتـــــ َن الـــــ ُمــــ َر َّعــــــ ُ
أصــ َابــــ ُه ِســحـــ ُر الــ َبـــ ِخـــيـــلَــــ ِة َبـــعـــ َـد مــــا
َو َ
األو ِانــــ ِ
شــفـــقـــاً مـــــن الـبــيـــ ِ
س بـعــدمـــا
ض َ

صــــا ِح
صـــ َـبـــــا َو َمـــــــــ ّل َمــــــقــــــالَـــــــ َة الـ ُّنــ َّ
َو َ
اح
صــالَةَ َو َعـــــــا َذ بـــالـــ ِمـــــســـ َبــــــ ِ
ف الـــ َّ
أَلِـــــ َ
اح
صــــ َبـــــ ِ
ذرُهـــــــ َّن ُكـــــــ َّل َ
قـــــد كــــــــان يــحــــ ُ
اح
َحـــــــــ ْوَراء فـــــــي ِعــــ ْقـــــ ِد لـــهـــــا َووشــــــ ِ

ضـــــ ْت لَــــــــــ َك لـلَّـــــــذي حـــا َذ ْرتَــــــ ُه
فــتـــــعـــــ َّـر َ

َّ
إن بشا اًر ههنا يتكلم على ذاته بوصفها آخر؛ فقد بدأ قصيدته بالـفعل (فُتِ َن) المبني
للمجهول؛ إذ سحره جمالها وأذهب عقله ،وداللة الفعل المبني للمجهول هنا أنه بعدما كان

قد اعتاد الصالة والتسبيح -كما يقول -وقـع فـي الغـرام فأصبح مصيره مجهوالً .ونراه في
هذا البيت قد نسب الفعل الى غيره ألنه مال الى اللهو بـعـد أن م َّـل النصح ،ولـهـذا جـاء
بالفعل المبني للمجهول ليكون هو -أي الشاعر -نائب الفاعل ،بمعنى وقوعه في الغرام
برغبة منه وليس إجبا اًر .وقوله (أصابه سحر البخيلة) أراد به أن جمالها قد أذهب عقله،
وهي بخيلة ألنها ال تزوره وال تصله ،بل ألنها تُقتِر على نفسها وعليه ،وهـو بذا لم ينل
منها شيئاً مثلما لـم يحافظ عـلـى صالته ،الـتي كـان محافظاً عليها ،وأما قوله (البيض)

تهن هي وصويحباتها الالتي كان يحذر َّ
فكناية عن طهار َّ
هن كل صباح .وجاء بلفظة

الصباح دون سائر أوقات اليوم؛ ألنه بداية النهار وأوله فكأنه عاد الى بداية شبابه وأول
تعرضت له ،شـديـدة البياض مـرتدية وشاحاً ،أوقعته
حياته .فقد أصبح هـدفـاً آلنـسة منهن َّ
في غرامها .ونلحظ أنه كرر أصوات الصفير (الصاد والسين) في األبيات من حيث هي

) (1أثر العمى في الصورة الشعرية عند بشار بن برد واالعمى التطيلي :دراسة أدبية نقدية ،الصادق
األمين حسن محمد ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية اللغة العربية ،إشراف :د .حمد

محمد عثمان2016 ،م.158 :

) (2ينظر :علم األصوات ،د .كمال بشر ،د.ط ،.دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة -مصر،

2000م.256:

) (3ديوان بشار بن ُبرد.128-127:
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اشبه بأصوات صفـير الطيور والعصافير في الصباح ،مما أعطى النص نوعاً من الحركة

والحيوية .مثلما تشير األلف قـبـل حرف الـروي الـى عمق مشاعره وطـول معاناته .اما

حـركة حـرف الـروي الكسر فتمثل انكسار ذاته (اآلخر) تجاه محبوبته وخضوعه لها.
ووصف ذاته (اآلخر) في قصيدة قالها في النسيب)( :)1بحر البسيط)

"أصـــــوم يـــــــومــــاً فـــــأرقَــــــا مـــــن تــ ُّ
ــذكـــ ِ
ــرَهــا
ُ ُ
وقـــــــد َعــــ ِ
ت واغــــرامــي بـهــا عـــجــب
ـجـــــبـــــ ُ

ــت ســــراجــــاً يـســتــضــاء بــ ِ
ــه
أحــــــيــــــن كــــنـ ُ
ُ
ـأتــرك ذكـــــرى تــــلــــك إذ رقـــــــــدت
كــــــــال ســــ ُ

وال أُصـــــلـــــي الــــضـــحــــــى إال بــــعــــــد ِ
َّاد
ـود حــــــرنـــــاً غـــيــــر مــنــقـ ِ
ـاد
مــالــي أقــــــ ُ َ ُ

ون فــــي الـغـي إفـراعـي واصعادي
يـــــكـــــ ُ
عـــــنــــي وأذ ُكــــــر يـــــومــــاً غــــيـــــر رقــ ِ
ـاد
ُ
ُ

يصف هـنــا ذاته إذا مــا امتنعت عــن زيارته المحبوبة يــومـاً ،إذ يصيبه األرق

ويجافيه الـنـوم ،وجاء بفعل (أصوم) ليدل على التجدد ودوام الحدوث ،ولشدة تعلقه بالحبيبة

وانشغال فكره بها يسهو في الصالة حتى ال يعرف كم ركعة صلى ،وذكره صالة الضحى

حص اًر ألنها ركعتان ال أكثر ،فهو لشدة تفكيره فيها يخطئ حتى في عد ركعتي الضحى
فرس صعب القياد ،إذا
بل إنه يعلن عن تعجبه من ولعه بها حتى لكأنه يقود َ
(ح ُرناً) وهو ٌ
َّ
اشتد به الجري وقف ولم يتحرك) ،)2وما تشبيهه إياها بالفرس إال لما لها من حسن طباع
ومكانة رفيعة عند العرب ،وارتباطها بالخصوبة .وشبه نفسه بـ(السراج) يستضاء به ،ليعلي

من شأن ذاته (اآلخر) وهذا يسمى (حب الذات) فاالنا المتضخمة وصلت به حد المبالغة

))3
ويفترض ان تكون به حاجة الى الناس ،أصبح
المفرطة ؛ فعلى الرغم من كونه أعمىُ ،
هو من يهدي الناس وينير لهم طريقهم .ويجزم أنه سوف يترك تذكر الحبيبة التي أشار

إليها بـ(تلك) لبعدها عنه مكاناً ،ولن يذكر إال من تواصله .وقد تكرر حرف الميم في
سبعة مواضع (أصوم ،يوماً ،من ،إغرامي ،مالي ،منقاد ،يوماً) مثلما تكرر النون والتنوين
عجب ،حزناً ،منقاد ،حين ،كنت ،سراجاً ،يكون،
في اثني عشر موضعاً (يوماً ،من،
ٌ

) (1ديوان بشار بن ُبرد.320/2 :
) (2ينظر :لسان العرب.110/13 :

) (3األنا واآلخر والجماعة – دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه ،سعاد حرب ،ط ،1دار المنتخب العربي،

بيروت -لبنان1994 ،م.12:
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عني ،يوم ًا) ولما كان صوت الميم قريباً من النون؛ فكالهما يخرجان من األنف ،ولدت
َّ
الغنة التي أعطت البيت جمالية موسيقية ،تمثلت بالنغمة الحزينة التي طغت على
األبيات ،لينسجم ما للجر في القافية من داللة االنكسار ،مع سياق األبيات.

والشاعر كغيره من البشر قد يتباين مع ذاته ويختلف ،وذلك بحسب المواقف التي

يمر بها؛ فهو ال يتعرف إلى ذاته في مثل قوله)( :)1بحر الخفيف)

ِ
اد وال أعــــــ
ــس والـــفــــــؤ َ
ـــر الـــ َّنــــــفـــــ َ
أنــــــكـــــ ُ
ِ
ـت بـــالــــ
ــنــفــس نــفـسـاً
وكــــــأنــــــــي ُبــــــــدلـــــ ُ

ف مــــأتَـــــى غـــــوايـــــة مــــــــن رشـــــــاد
ــــــــ ِر ُ
اد غـــــــيــــــ ُــر الـــــــفـــــــؤاد
وكــــــــ َّ
أن الـــــــفـــــــؤ َ

قــــــــى بــبـــيـــــن الـــــمــــحــب إذ قـــيــل غـــاد

ال تــــــلـــــــومــــــا القـــيـــتـــمــــا مــــثـــــل مــــــــاال

فــــــي ثـــــالث مــــــن ُمـــــلـــــكـــهــــــا أغــــيـــاد

ــاد إذ ودَّعــــــتــــــه
راعـــــــــه مـــــــــــن ســــــعــــــ َ

ينكر بشار معرفته باآلخر/ذاته لما أصابه من لوعة الحب والشوق ،حتى ما عاد

يميز الخطأ من الصواب .لقد أصبح شخصاً آخر ،غريباً عنه ،فاالغتراب من الجانب
النفسي يعني انفصال الشخص عن عالمه الخارجي ،أو ذاته ،أو عن كليهما معاً بسبب

َّ
(كأن) ليشير
عدم قدرته على التكيف والتأقلم مع وضعه الجديد) ،)2وجاء بـحرف التشبيه

الى أنه ما عاد يعرف ذاته فقد تبدل كلياً؛ فنفسه المعرفة بـ(ال) ُبدلت بأخرى نكرة (نفساً)
مجهولة عنده .ليطلب أال ُيالم على حالته ،ويدعو على الئميه أن يلقيا مثلما القى من
جفاء وصدود أوصاله الى غربة داخلية أدت إلى إنكاره لذاته .واذ أشار الى أن الحبيبة قد
ودعته وهي بين ٍ
ثالث من النواعم حولها و َّ
كأنها ملكة في حاشيتها ،فلعله أراد اإلفادة مما
يحمله الرقم ثالثة من قدسية في الحضارات القديمة ،فالبابليون يرون الكون مؤلف من
ثالثة عناصر :السماء واألرض والبحار ،ولكل عنصر منها إله) ،)3وفي الديانة المسيحية

) (1ديوان بشار بن ُبرد.91/3 :
راعه ،أصابه ،هامش الديوان.

) (2صورة اآلخر في قصص سناء ال َّشعالن :دراسة تحليلية ،سناء جبار العبودي ،ط ،1دار أمل الجديدة،
دمشق -سوريا2018 ،م.58 :

) (3ينظر :األساطير والخرافات عند العرب ،محمد عبد المعيد خان ،ط ،1دار الحداثة للطباعة ،بيروت-
لبنان1937 ،م.152 :
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يرمز الى الثالوث المقدس) ،)1كما أ َّن العبرانيين كانوا يشددون على األمر بالتوكيد عليه
ثالث مرات؛ إذ يرمز الى الخير والفأل الحسن .وفي اإلسالم عهد اهلل الى خلقه ثالثة
عهود :األول أخذه على جميع بني آدم بأن يقروا بربوبيته ،والثاني أخذه من النبيين أن
يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ،والثالث العهد الذي خص به العلماء وهو تبليغ ما تلقوه عن

األنبياء)َّ .)2
فلكأنه أضفى على هذه الحبيبة من معاني القداسة ما دفعه الى التخاصم مع
ذاته حين غادرته.

وقال مخاطباً ذاته)( :)3بحر الطويل)

َنــــ َبـــــــا ِبــــــــ َك َخـــ ْلــ َ َّ
اد
ســــ ُ
ف الــظـــاعــنـيــ َن ِو َ
لِـــ َخــد َك مـــــن َكــــفَّـــــيـــ َك فــــــي ُكـــــل لــيـــلــة
كـــــأ ََّنــــ َك لـلــــ َّ
شـــو ِ
ســـــــ َرى
ق الــــ َغــــريـــ ِب إذا َ

رجــــــو َنـــفَــ َ
تَــــبــيـــ ُ
ادهُ
ت تُـــراعــــي الـلـيــــ َل تَـــ ُ
ـب فـــــــــــي َداج كـــــــــ َّ
ســــــــــ َـو َ
ادهُ
تــــــقـــــلّــــ ُ
أن َ

ـاد
احـــــــتَــــــيـــــــ َك ِعــــــــمــــــــ ُ
ومــــــالَـــــــ َك إالَّ ر َ
اد
َن تَـــــــــ َرى َو ْجــــــ َه الـ َّ
صــ َبــا ِح ِوســــ ُ
إلـــى أ ْ
شــــــ ُدود عـلـيـ َك ِ
اد
مــــــن الــــ َوجـــ ِه َمــــــ ْ
صـفَـ ُ
ولــــيــــس لــلــــيـــ ِـل الــــعــــ ِ
اد
ـن َنـــــفَــــ ُ
اشــقـــيـ َ
َ
ِ
اد
ســــ َو ُ
إذا انــــــجــــــ َ
وصـــــول إِلـــيـــه َ
اب َمــــــ ُ

عمد الشاعر الى التجريد في هذه القصيدة؛ إذ خاطب اآلخر/ذاته مواسياً بقوله (نبا

بك خلف الظاعنين وساد) أي جافاك النوم من بعد الراحلين عنك وهي الحبيبة ،ولم يبق

لك سوى راحتيك ترتكز إليهما ،وهي صورة جميلة تبين لنا هيأته بكل دقة ووضوح؛ فهو

ليس بنائم بل جالس في مكانه ،مشبهاً نفسه بالخيمة ليبيت كل ليلة متكئ ًا على كفيه

وكأنهما وسادة ،الى ان يرى (وجه الصباح) .وقد قدم الخبر (لخدك) على المبتدأ (وساد)

للتخصيص والقصر ،فليس له غير كفيه يضع رأسه عليهما .وفي األبيات تصوير جميل

لقسوة الليل الجاثم عليه ،إنه ليل حالك في سواده إذا انقشع وزال َّ
فإن سواده متصل

ومستمر ،فهو "يقضي ليله يقظاً يرجو نفاذ الليل ولكن َّأنى لليل العاشقين أن ينتهي فالدهر
كله عندهم متصل! ويظل العاشق الوله يتقلب قلِق ًا مهموماً في سواد مستمر إذا انتهى

) (1ينظر :الصليبيون الجدد والمسلمون ،خالد زهري ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان،

2008م.77:

) (2ينظر :االكليل على مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي ،محمد عبد الحق بن شاه الهندي
الحنفي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان2012 ،م.298/1 :

) (3ديوان بشار بن ُبرد.135/3 :
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سواد تبعه سواد َّ
فكأن السواد الذي يعيش فيه سواد متصل"

(وليس لليل العاشقين نفاذ)،

ولما كان اعمى فهو في ظالم دائم .وأتى الروي في هذه القصيدة داالً مضمومة ليحاكي
ّ
رسم الضمة بوصفها مكورة دائرية حاله؛ َّ
فإن الليل والشوق واألرق ال تكاد تنتهي حتى
تعود فتبدأ من جديد .مثلما عبَّر تكرار األصوات المهموسة في القصيدة (الهمزة ،التاء،
الحاء ،الخاء ،السين ،الشين ،الفاء ،القاف ،الكاف ،الهاء) بسهولة نطقها عن حالة
االجهاد والتعب التي يعيشها حتى ال يكاد يقدر على الكالم؛ فالهمس من صفات
الضعف .كما انها تنسجم مع هدوء الليل ووحشته فال حاجة الى الجهر والقوة.
وقال مخاطباً ذاته)( :)2بحر الوافر)
بـــــعـــــــدهــــــم غــــــــــرُار
فــــالــــــنــــــوم
أجــــــل
ْ
ُ
ُ
نـــــــفـــــــــح الــــــصــــــــــــــو ُار
وأذكــــــرهـــــــا إذا
َ

أأحــــــزنــــك األلـــــى ظــــــعــــــنـــــوا فــــــســــاروا

ذكـــــــرت ُنــــعـــــــمــــى
إذا الح الــــــــصــــــــــو ُار
ُ
َّ
غــــــــر الــثـــــنـــــايــــــــا
كـــأنـــــك لـــــــــم تــــــــزر
َّ

دار
َّ
ولـــــــم تـــــجـــــمــــــع هـــــــــواك
بـــــهــــــــن ُ

يفتتح الشاعر قصيدته بسؤال ذاته (أأحزنك) ،في محاولة للحوار معها سعياً نحو

توتر نفسياً بسبب هجر الحبيبة.
إخراجها من شعورها بالوحدة والترويح عنها؛ إذ تعاني
اً

األمر الذي يشعر به المتلقي من خالل تكرار صوت الراء .ثم يجيب باإليجاب؛ فالنوم
(الصوار) حيث َّ
أن األول معناه
بعد فراق الحبيبة قد جافاه .وقد أعطى الجناس في قوله
ِّ

قطيع البقر والثاني رائحة المسك ،جمالية موسيقية للبيت؛ فتحقق التجانس الصوتي؛ ذلك

تشوق
أ َّن "اللفظ المشترك إذا حمل على معنى ثم جاء والمراد به معنى آخر كان للنفس
ٌ
إليه") .)3ولعله بوصفها بــ(غر الثنايا) يشير الى جمال ابتسامتها فضالً عن بشاشتها حين

تلقاه ،وبمجرد ان يبعد عنها ال يعود يتذكر أوقات الفرح والسرور معها؛ فالفرح لحظة
عابرة تُسرق من الزمان ،سرعان ما تنتهي َّ
وكأنها لم تحدث قط.

) (1الصورة في شعر بشار بن برد ،عبد الفتاح نافع ،ط ،1دار الفكر ،عمان -األردن1983 ،م-245 :

.246

) (2ديوان بشار بن ُبرد.247/3 :
) (3عروس االفراح ضمن شروح التلخيص ،بهاء الدين السبكي ،تحقيق :د .عبد الحميد هنداوي ،ط،1
المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت -لبنان1423 ،ه2003 ،م.413/4 :
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لقد كان بشار مستسلم ًا لذاته ملبي ًا حاجاتها ،منقادًا خلف شهواتها ،ولقد صرح بذلك

في بيت له يقول فيه)( :)1بحر الطويل)

غــالــبــت نـفـسي عــلى الهـوى
لــعــــمـــري لـــقـــد
ُ

لـتــسـلــى فـكـانـت شـهـوة الـنـفـس أغـلـبــا

(غالبت) إال
فهو يقسم َّأنه حاول أن يجاهد نفسه وينازعها لترك الهوى .وما قوله
ُ
للداللة على ما عاناه مع ذاته من صراع ،وكثي اًر ما قام بذلك ،لتغلبه شهوة النفس أخي اًر.

ولما كا ن بشار يعاني من العمى؛ إذ عمي وهو جنين ،فقد كان يميل الى االعتداد
ّ
بذاته والفخر بها تعويضاً عن هذا النقص العضوي الجسدي ،فلما سألته ابنته :يا ِ
أبت،
مالك يعرفونك وال تعرفهم؟ قال :كذلك األمير) .)2ولذلك َّ
فإن من يق أر ديوان الشاعر ال

يخطر على باله َّأنه اعمى؛ فقد كان يسعى في الغالب إلى أن يبدو متوافق ًا مع ذاته،
معجبا بها ومفتخ اًر ،ساخ اًر من الناس والمجتمع ،في محاولة للوقوف أمام تحديات القدر
ومعوقاته) ،)3وحتى في األبيات التي يشير فيها الى عماهَّ ،
فإنه يعمد الى وصف ذاته بما
يميزها عن اآلخرين ،إذ يقول)( :)4بحر الطويل)

ـــــد الــــمــــولــــود أعــــمــــى وجــــــدتــــــه
إذا ولِ َ

وجــــدَّك أهــــدى مـــــن بــــصـــيــــر وأجـــــــوال

الـــذكــاء مــن الــعــمــى
عـــمـــيــت َج ِــنــيـــنــاً و
ُ
ُ

لــلـعـــلـم ِ
ِ
معــقال
عــجــيـــب الـــظـــن
فــجــئــت
ُ
َ

وغــــاض
ضـــيــاء الـعـــيـــن لــلـــقــــلــب رافــداً
ُ

حـــصــــال
الــنـــاس
بــقــلـــب إذا مــا ضـــيَّـــع
َّ
ُ

ِ
بــيــنــه
الءمــت
الــــروض
وشـــعــــر
كــــنـــور َّ
ُ
ُ

الـشــعــــر أســهــــال
بــقـــول إذا مــــا أحـــزن
ُ

يقر الشاعر بوجود نقص في ذاته ،وهو فقدان البصر ،ولكنه يعوض عنه بالذكاء،
فهو وان فقد البصر لكنه متقد الذهن ،حاد البصيرة ،حتى أصبح حصناً للعلم ،مستعي اًر

) (1ديوان بشار بن ُبرد.13/4 :
) (2ينظر :األغاني.148/3 :

) (3ينظر :موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ،د .محمد زكي العشماوي ،د.ط ،.دار
النهضة العربية ،بيروت-لبنان1981 ،م.111 :

) (4ديوان بشار بن ُبرد.136/4 :
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الفعل (غاض) للضياء ولكنه ضياء القلب دون العين ،وهذا يمنحه افضلية على باقي
ِ
عره بنور
الناس .ثم يشبه ش َ
الروض حتى تتكون من ه باقة جميلة ،وهو من التشبيه المرسل أداته الكاف ووجه الشبه
الحسن) ،)1ليثبت َّ
أن العمى لم يحد من إمكاناته او يقلل من شأنه بل على العكس من
ذلك ،ك ـم ــا يـ ــؤكـ ــد أن العمى ليس عا اًر تحمله الذات .واذ يقول)( :)2بحر الطويل)

ضـــــريــــــر
ولــــيــــس بــــعـــــار أن يــــــقــــــال
ُ
يـضــيــر
فـــــإن عــــمــــى الـعـــيــنــيــن لــيــس
َّ
ُ

األعــــداء والـــعـــيـــب فـــيــــهــــــم
وعــــيــــرنـــي
ُ
إذا أبــــصـــر الـــمــــرء الــمـــــروءة والـــتــــقـــى

فــــقــــيــــر
وانــــي إلـــــــى تـــلـــــك الـــــــثـــــالث
ُ

أيـــــت الــعـــمـــى أجــــ ارً وذخـــــ ارً وعــــصـــمـ ًة
ر ُ

يحاول أعداء الشاعر االنتقاص منه بتذكيره بعماه على الدوام وهذا قد يشعره

بالنقص ،ولكي يعيد التوازن الى ذاته ويتصدى لهم ،يقوم بإبراز الصفات القويمة التي

يتحلى بها كالمروءة والتقى ،تعويضاً عن ذلك ،مشي اًر الى َّ
أن هذا العمى أجر وذخر

وعصمة له في اآلخرة .مما يرجح كفة المعادلة لصالحه .األمر الذي يعكس إصرار بشار
على التوافق مع ذاته والدفاع عنها .ولعل السبب وراء اختياره مفردة (ضرير) بدل اعمى،

وهو من كان مبص اًر ثم فقد بصره ،هو مناسبة القافية .ونلحظ في اإليقاع الداخلي

للقصيدة تكرار صوت العين في الكلمات (عيرني ،األعداء ،العيب ،عار ،عمى ،العينين،

العمى ،عصمة) وهو صوت مجهور ،فضالً عن أن الدوي الممازج له قوي ،كما ان

النطق به فيه تضييق كبير للحلق ،وتك ارره في األبيات الثالثة يوحي بانفعال الشاعر،

وتأثره بكالم من يعيب عليه عماه ،وهو إعالن منه َّ
بأن عماه مزية له عنهم.

ولم يقف عند هذا الحد في الدفاع عن نفسه ،بل َّإنه بالغ في ذلك بقوله)( :)3بحر

الكامل)

الـســـمـــاء َّ
كـــأنـهــا
والــشـــمـــس فــــي كـــبـــد َّ

قـــــائـــــد
ـــيــــر مــــــا لــــديــــــه
ُ
أعــــــمــــى تـــح َ

) (1ينظر :التشبيه عند األعميين بشار بن برد وأبي العالء المعري ،تاج السر محمد فضل اهلل التوم،
رسالة ماجستير ،جامعة أم درمان ،كلية اللغة العربية ،إشراف :بابكر البدوي الدشين1998 ،م.71 :

) (2ديوان بشار بن ُبرد.52-51/4 :
) (3ديوان بشار بن ُبرد.39/4 :
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فهو يشبه الشمس باألعمى الذي تحير في السير ولم يجد من يقوده ويعينه عليه،
ولعله اختار الشمس هنا لما لها من خصوصية عظيمة؛ فهي مصدر الضوء والح اررة،

كما َّأنها من األسباب الرئيسة للحياة على األرض ،وليس هذا فحسب واَّنما لها بعد ديني
وأسطوري؛ فقد كانت تعبد في الحضارات القديمة ،كما َّ
أن مساعد القس في المسيحية
يطلق عليه الشماس .وبشار هنا يشتكي من طول النهار ،وهو من المعاني الجديدة

والجميلة ،ففي الشعر القديم كان الشعراء يعانون من طول الليل ووحشته ،أما بشار
فينتظره بشوق وشغف " .وعرف عن بشار ربطه في التصوير بين أشياء متباعدة ،ولكنه

في النهاية يحسن الربط وهو ربط محمود") .)1فهو في هذا البيت يربط بين صورتين
مألوفتين (الشمس في كبد السماء) و(اعمى تحير ما لديه قائد) ،أي ان المتلقي لن

يندهش من بناء الصورتين ،ألنهما ليستا بالجديدتين لكن "داللة الترابط تكون غائبة عن

وعي المتلقي واالمر يحتاج تأمالً طويالً الستنباط الرمز الداللي الذي أقيمت على أساسه

هذه العالقة") ، )2وهو ما يحدث الدهشة لدى المتلقي ليؤدي من بعد الى اإلحساس بجمالية
الصورة الشعرية ،ليصل في النهاية الى نتيجة هي ان الشاعر يتذمر من طول النهار
الذي يفارق فيه حبيبته.
ومن المرات القالئل التي تباين الشاعر فيها مع ذاته بوصفه آخر ،ما ورد في

)( )3بحر البسيط)

قوله :

َّ
ضــــل مـــن كــانــت الـعـــمـيان تـهـــديـه
قــــد

يــــقــــــود بـــصــــيـــــ ارً ال أبـــــالـــكـــــم
أعـــــمــى
ُ

فهو هنا يسخر ممن طلب منه ان يدله على أحد البيوت ،وهو األعمى .وهنا يسخر

من العمى والبصر في آن واحد ،ويقال َّ
بأنه لم يندفع حباً في الخير ،فيدل الرجل على

) (1التجربة الشعرية عند بشار بن برد :دراسة أدبية نقدية ،عبد المنعم إبراهيم حريث ،رسالة ماجستير،
جامعة أم درمان ،كلية اللغة العربية ،إشراف :د .صالح عبد اللطيف محمد أحمد2018 ،م.97:

) (2الخطاب الشعري في شعر بشار بن برد.56:
) (3ديوان بشار بن ُبرد.228 /4 :
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البيت ،ولكنها فرصة أتيحت له ليسخر من العمى) ،)1وربما كان في هذا الرأي شيء من
المبالغة؛ فبشار لم يكن يظهر سخطه ورفضه لعماه ،لكن الموقف دفعه الى السخرية.

كما انه كان يصبو ال ـ ـى الخلود ويخشى مـ ـ ـ ـن الفناء ،فـم ـن عاش حياته في ظ ـالم

دام ـس ل ـم يبصر النور يغدو من الصعب عليه تقبل فكرة مغادرة هذا العالم كما جاء؛ لذا
قال أبياته):)2

(بحر الرمل)

قــــــ َّل مــن يــســـلــــم مـــن عـــــــي الــفــنــا

ـاء الـــــــــمـــــــــرء مـــــن آفـــــــاتــــــــه
وفــــــــــنـــــــــ ُ
وأرى الـــــــــــنــــــــــاس يـــــــــرونــــــــــي أســــــــــداً
ســـــامــهـــا
فــــــــــارض بــالــقــســـمــــ ِة مــــن قــــ َّ

فـــــيــــقــــــولـــــــون بــقــــصــــــد وهـــــــــــدى

ـدم الــــمــــــرُء ويــــغـــــــدو ذا ثـــــــ ار
يــــــعــــــ ُ

هنالك قلق مـن الـفـناء في نفس الشاعر ،وكل يوم يمر يقربه خطوة من الفناء لكن

ربما كـان هذا القلق رغبة تقودنا نحو ما يخيفنا ،وا َّن ما نخشاه هو ايضاً ما نرغب فيه).)3

فكل انسان مـيـت ال محالة ،لكـن ال ينـبغي لـه أن يخرج دون أن يترك أثـ ًار يكسبه الخلود

في اذهـان الـنـاس ،وفـي البيت الثاني تجريد؛ إذا يراه الناس اسداً لقوته وسالطة لسانه،
ويخشون منطقه وقوافيه ،مما يدفعهم الى الحديث معه بمنطق وعقالنية وحسن قول ،فقد

اعطى لـذاته االحترام والتـقـديـر ،الـذي حـصـل عليه بقوته ،وحكمته ،ونبله ،ورقيه.

إن أهم ما يمكن استخالصه من شعر بشار بن برد هو أن الشاعر بسبب شعوره

بالنقص بسبب أفته العمى ،واحساسه بالدونية بسبب فقره ووضاعة نسبه لكونه مولى،

تفاخر واعتد بنفسه في شعره ليعيد شيء من التوازن إلى ذاته ،ولم يظهر أي ضعف أو

انكسار أمام اآلخر حتى في أصعب الظروف .كما قام بهجاء اآلخرين والسخرية منهم
بسبب شعوره هذا ،فقد تولد لديه إحساس عميق بالظلم والدونية مما دفعه لكره الناس
والحقد عليهم.
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) (2ديوان بشار بن ُبرد.185/1 :
) (3ينظر :البقاء والفناء في شعر ابي العتاهية ،سعدية احمد مصطفى ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع،
األردن2010 ،م.80 :
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Effect of the deficiency complex in Bashar Ibn Burd poetry
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Abstract
This paper tackles the effect of the deficiency complex on the
poet and how it is reflected on his poetry. Bashar Ibn Burd was
suffering from blindness and poor as he was out of poverty because
he was born in slavery so he felt hatred and hatred towards many
people who lived close and he lampooned them in his poems.
The blindness was greatest influence in the life of the poet
and in his relationship with the others being blind since his birth
makes him compatible with himself in his poetry at least he was still
proud of himself and detract from others and never showed the
contrast with it break in front of them even in the most difficult
circumstances.
The poet was satisfie with himself and did not show
weakness in front of the latter and was keen to be proud of himself
and his origin.
Key words: (ancients, feeling, motives, instinct).
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