العدد  312لسنة 3112 /م  ٖٔٗٙ -هـ

مجلة األستاذ

شار
وصؼ المراكب والسفف في أشعار الفرزدؽ وجرير وب ّ
لمباحث
أ.ـ .د .عبد المطمب محمود سمماف
جامعة المثنى  -كمية التربية األساسية
الممخص:
الشاعريف األموييف  :الفرزدؽ وجرير ،يقتصر في العديد مف الدراسات والبحوث
يكاد البحث في أشعار
َ

األكاديمية ،عمى ما ُعرؼ عنيما مف تبادؿ األىاجي في ما ُس ِّمي بػ (النقائض) ،بينما اقتصرت معظـ ىذه الدراسات
تبيف أوجو إفادة الشاعر
العباسي ب ّشار بف ُبرد عمى محاولة ّ
والبحوث التي تناولت شعر الشاعر المخضرـ األموي ّ -

تضمنيا ديوانو الضخـ ،الغزؿ والمديح واليجاء،
المبصريف ،في أغراضو الشعرية الرئيسة التي
ّ
البصير مف تشبييات ُ

تفرعت عف األغراض الشعرية الرئيسة المعروفة ،مبثوثة في
مف دوف أف تحظى أغراض وفنوف شعرية عديدة ّ
نصوص ىؤالء الشعراء الثالثة ،إال بالقدر اليسير مف االىتماـ ،ال بؿ بعدـ االلتفات إلييا غالبا.

كم ّي ّأوالً في
وفي بحثي ىذا محاولة أمكنني التوقؼ َعبرىا عمى غرض (الوصؼ) ،وتحديداً عمى تفاوت ّ
َّ
عرضاً في نصوصيـ التي كانت ظيرت عبر
وصؼ المراكب والسفف في أشعار الشعراء الثالثة ،ألنو غرض انبث َ

غرضي النسيب والمديح أصال ،لكنو غرض فرعي بدا مثي اًر لالىتماـ والبحثَّ ،
لجدتو مف جانب ولمنتائج التي خمص
َ ْ
إلييا فيو ،مف جانب آخر.

المقدمة :
لـ يكف وصؼ المراكب النيرّية الصغيرة والمتوسطة األحجاـ ،بمُو السفف البحرّية الكبيرة الحجـ

العصريف األدبييَّف  :عصر ما قبؿ اإلسالـ
نوعاً ما ،كثير الظيور في الشعر العربي ،والسيما في
َ

(العصر الجاىمي) والعصر اإلسالمي ،الميـ إال وصفاً عاب اًر ضمف بعض أغراض الشعر
المعروفة ،والسيما غرض المديح وما تضمنو مف رحمة شاقة إلى الممدوح ،أو بعض شعر الغزؿ
والنسيب وما تضمنو مف تشبيو لمرحمة إلى حيث الحبيبة مف متاعب يستشعرىا الشاعر العاشؽ في
أمد اهلل في ُعمره – وصؼ المراكب
رحمتو ،حتى لقد جعؿ األستاذ الدكتور حسيف عطواف ّ -
والسفف في أشعار عدد مف شعراء ما قبؿ اإلسالـ ،فالعصر اإلسالمي لألدب العربي حتى العصر

قدـ مف خاللو عرضاً تاريخياً لظيور (المراكب والسفف) في إطار
العباسي الثاني ،ضمف كتاب لو ّ
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المائية ىذه
وصفو لمبحر والنير في الشعر المذكورة عصوره آنفاً(ٔ)  ،بحيث بدا وصفو لوسائط النقؿ
ّ
ضياً ،وليس مقصوداً لذاتو ،مثمما أظيرتو فصوؿ كتابو ومباحثو.
عر ّ
وصفاً َ

وقد صدر معظـ ذلؾ الوصؼ المخصوص لممراكب النيرية والسفف البحرية ،مف شعراء عاشوا

غالباً في البوادي والصحارى والمدف ،وكاف ذلؾ الوصؼ يقتصر عمى تشبيو وسائط النقؿ ىذه
(ٕ)
العباسي وتغمغؿ
بسفف البوادي والصحارى(النوؽ)  ،حتى إذا ما اقترب البحث مف العصر األدبي ّ

في عصوره المتتالية ،وما تداخؿ معيا مف "عصور" األدب العربي في األندلس ،صار ليذا الفف

ضمف غرض الوصؼ بيف أغراض الشعر العربي التقميدية حضور أكبر ،نظ اًر التساع رقعة الدولة
غرضاً
العربية اإلسالمية ،وبموغيا شواطئ العديد مف األنيار والبحار المعروفة ،إال أنو ظ ّؿ َ
ضؼ إلى أغراض الشعر العربي الرئيسة
عر ّ
ضياً ضمف قصائد المديح ،ولـ يظير مستقالً أو ُي َ
َ

المعروفة ،شأف العديد مف األغراض الجانبية.

وصؼ المراكب النيرية والسفف البحرية كاف ضمف قصيدة
نص شعري
َ
أقدـ ّ
ويمكف القوؿ إف َ
غزؿ لمشاعر الجاىمي امرئ القيس ،في قولو واصفاً ظُعف حبيبتو ( :الطويؿ)
تحممػػػػػػػػػػػوا
عػػػػف
لما َّ
َّ
ِّ
بعينػػػػػػػي ظُ ُ
الحػػي ّ
ِ
تكمشػػػػػػػػوا
لمػػا َّ
فش ّبيتػُيػػػػػػػػػػـ في اآلؿ ّ

ِ
ِ
قيمػػػ ار
جانػػػب
لػػدى
ِ
األفالج مف جنب َ

حػدائػػؽ َد ٍ
وـ أو سفينػػػػػػاً ُمقػَيَّػػػػػػػػػػػػػػػ ار
َ

(ٖ)

طرفة بف العبد ،التي َّ
عدىا بعض النقاد القدامى مف
كما ظير أيضاً في ّ
دالية الشاعر القتيؿ َ
بيف المعمَّقات ،وتحديداً في األبيات الثالثة التي قاؿ فييا ( :الطويؿ)
كأف حػػػػػػدوج المالكي ِ
ػػػػػػػػة غػُػػػػػػػػػػػدوة
ّ
َ
َّ ُ
عػدوليَّةٌ أو مف سفيػػف ابػف ِ
يػػام ٍ
ػػػػف
َ
ِ
ش ُّ
حيزوميػػا بيػػا
المػػػاء
بػاب
يُ
ػػؽ َح َ
ُ

ِ
خاليػػا س ٍ
اصػػػػػػػؼ مػػػػػػػف َد ِد
فيػػػػػف بالنو

ػػار طػَػػػػػػو ارً وييتػػػػدي
يجػػور بيػػػا َ
الب ّح ُ
ُ
ِ (ٗ)
المفايػِ َػؿ باليػػػػػػد
كما َّ
ػػـ التػػػُّ َ
ػػػػػػػػرب ُ
قس َ

ثـ َّ
قدـ صاحب (األنوار ومحاسف األشعار) باباً جعؿ عنوانو (في البحر والمراكب
والسفف)(٘) ،ذكر في مفتتحو ما ُيشير إلى التفكير بأوؿ حممة عسكرّية بحرّية في مرحمة صدر

اإلسالـ مف العصر األدبي اإلسالمي ،جرى بيف الخميفة الثاني ُعمر بف الخطاب (رض) وبيف
البداة ركوب البحر في
َعمرو بف العاص ،وما أبداه ابف العاص مف مخاوؼ منيا لجيؿ العرب ُ
وقتيـ ذاؾ ،قبؿ أف يعرض صاحب الكتاب المذكور لعدد مف النصوص الشعرّية عمى امتداد عشر
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لعمرو بف ّبراقة (اليمداني)(*) ،أظير مف خالليا شيئاً مف تمؾ
صفحات ،بدأىا بأربعة أبيات َ

المخاوؼ ،فضالً عف وصؼ المركب التي كاف عميو ركوبو ،وكأنيا شاىد عمى ما أبداه ابف العاص
منيا لمخميفة ،في قولو(:المتقارب)
أال ىػػػػػػػؿ لميمػػوـ مػػف انفػػػػػػػراجِ

ِ
ركػػػػوب البحػػػػر ناجػػػي
وىػػػؿ لي مف

ٍ
أ ُك َّ
اء تػَيػػػػػػػػػوي
ػػػػؿ عشيَّػػػػػػػػػػػة زور َ
َيشػُ ُّ
مػػاء كمكمػُيػػػػػػا ُممػِحػَّػػػػػػػػاً
ػػػؽ ال َ

بنػػػػػػا في مظمػِػػـ ال َغمػػػػػػػػػر ِ
ات ساجػػػػػي
َ
ُ
ِ
المػػػػػػػػاء األُجػػػػػاج
ثبػػػػػػػػػػػجٍ مػػف
إلػػػػى َ
()ٙ
ِنعػػػػػػػػػػػاج يرتعػِ
يػػػػػػػػػػػػػػػف إلػػػػػػى ِنعػػػػػاج
َ
ٌ َ

ِ
فيػػػػػػو
ػػع األمػػػػػػػواج
كػػػػػأف
َّ
ُ
تتػػػػػػػاب َ

األسود
قدـ ليا بالقوؿ " :ألعرابي أغزاه
وأعقبيا الشمشاطي بخمسة أبيات مماثمة في معناىاّ ،
َ

بف بالؿ البحر" ،قاؿ ذلؾ األعرابي فييا ( :الطويؿ)

دور
ػػػػػػػد ْت بعػػػػػػػػػػػػػػػد ال ُّ
بع َ
وقػػد ُ
تفػػػػرؽ ُ
ِ
ىريػػػػػػػػر
تحػػػػت السفيػػػف
ولمبحػػر مػف
ُ

اح
السفيػػػػػػػػػػف ُممػَجَّػػػػػجػاً
ُ
أقػػو ُؿ وقػػػػػد ر َ
الموت ِ
ِ
ػػؼ
ريح مف
قاص ٌ
عص ْ
فػػت ٌ
وقد َ

ػػػػػػػػػور
وحظػّػي حظػػػػوظٌ في الزمػػاـ وكػُ ُ
ػػػػػػػػػػػػوار السػػػػر ِ
مػػػػػػػػور
اب َي
و
أخضػػػر مػَ ّ
ُ
َ

لكػػػـ
ليت أجػػػػري و
أال َ
العطػػػػػػاء َ
ُ
صفػػػػا ْ
ٍ
ِ
لسفػينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
قػػػػػػػػػػادنػػي
أي
َ
فػَممػػو ر ٌ

()ٚ

عػػور
أقمعػػػػػػػت
الريح
سيػػػػػػالً إذا
عص ْ
ْ
ْ
فػػت فالسيػ ُؿ ُ
ُ
فػػإف َ
تػرى َمتنػَ ُو َ
منػػو ُو ُ
قدـ ذلؾ اإلعرابي صورةً مدىشة عف مدى خوفو َّ -
حد الرعب واليمع  -مف ركوبو
إذ ّ

السفينة محارباً ،وما واجيو مف عواصؼ عاتية ومف أصوات البحر المرعبة ،حتى لقد تمنػّى أف
الجيادية في سبيؿ اهلل ،وأف يمنعوا عنو أجره وعطاءه منيا ،فضال
َيعفيو أولو األمر مف تمؾ الرحمة
ّ
اضطره عامؿ الخميفة (ىشاـ بف عبد الممؾ) عمى بحر
عف وصؼ تمؾ الرحمة البحرّية الدقيؽ ،التي
َّ

(األسود بف بالؿ) إلى ركوبيا.
سماه الشمشاطي
الشاـ ،الذي ّ
َ
وقفت عمى دراسة األستاذ الدكتور سحاب األسدي الموسومة بػ (الرحمة في الشعر العربي
واذ
ُ
في عصر صدر اإلسالـ والعصر األموي) ،وجدتو يفيد مف كتاب الدكتور حسيف عطواف المذكور

انصبت في إطار بحث الدالالت الموضوعية والفنية لموضوع
آنفاً ،ما دامت دراسة الدكتور األسدي
ّ

قيات واألخطؿ التغمبي والفرزدؽ والنابغة
الرحمة ،وما وجده في أشعار كؿ مف عبيد اهلل بف قيس الر ّ

مبتدعة" ،مف وصؼ ىؤالء الشعراء لمسفف ،ثـ
الشيباني ،ووضعو تحت عنواف صغير ىو "صور َ
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انتيى إلى أف ذلؾ كاف "في استثناءات قميمة" ضمف أدوات الرحمة

()ٛ

ولـ يظير إال نتيجة لما

تطور ومف اتساع جغرافي.
وصمت إليو الحياة العربية في ذلؾ العصر مف ّ
وبعيداً عف اإلطالة في ىذه المقدمة ،سيقؼ البحث عمى وصؼ المراكب والسفف في أشعار
الشعراء الثالثة المخصوصيف بو ،الذيف جاء اختياري ليـ تحديداً الرتباط وصؼ ّأوليـ (الفرزدؽ)
بتي ّكمو واستخفافو ممف ارتبطت حياتو بالبحر وقيادة السفف ،وخوفو ركوبيا ثـ اعتياده عميو فضالً
عف الوصؼ الخارجي ليا وتشبيييا بما سبقو الشعراء إليو ،والقتصار ثانييـ (جرير) عمى الوصؼ
الخارجي (النقمي /التشبييي) ليا ،ولما وصؿ إليو ثالثيـ (ب ّشار) مف براعة في وصفيا وتجاوزه ذلؾ
إلى اعتماد وصفو المبالغة الغريبة ،مدفوعاً إلى ترسيخ صور مديح غير تقميدية في ذىف ممدوحيو.
لقد أردت أف أخمص مف بحثي ىذا إلى اإلشارة إلى تجاىؿ ىذا الفف مف فنوف غرض
الوصؼ ،وما تضمنو مف تفاصيؿ ُدرس بعضيا وظ ّؿ بعضيا اآلخر مغيَّباً ،عسى أف يكوف التوفيؽ
قد حالفني فيما بحثت واستنتجت ..ومف اهلل التوفيؽ والسداد.

المراكب والسفف في أشعار الفرزدؽ وجرير:
إذا كاف الوصؼ يعني بحسب ابف رشيؽ "الكشؼ واإلظيار"(ٔٔ) ،ويدخؿ فيو "التشبيو
الرماني (ٕٔ) ،وىو "محاكاة الشيء وتمثيمو بذكر نعوتو" ،ومف أنواعو
واالستعارة" بحسب ما نقمو عف ّ
 :الوصؼ النقمي (التصويري/التشبييي) ،والوصؼ التجسيمي والوصؼ التشخيصي(ٖٔ).

وعند البحث عف وصؼ المراكب النيرية والسفف البحرية في أشعار الفرزدؽ ،يمكف الوقوؼ
عمى عدد مف األبيات التي يرد فييا وصؼ المراكب النيرية ،منيا قولو في إحدى مقطوعاتو التي
قاليا في مدح يزيد بف عبد الممؾ وىجاء يزيد بف الميمب حيف تـ صمبو ( :البسيط)
لقد ِ
األزدي جػػػػاء بو
بػػػػت مف
ِّ
عج ُ
عبػػػػػػػػػػػاد ِ
اهلل فػػي َدقػػػ ٍ
ػػػػؿ
ُ
حتى رآهُ
َ

ِ
مغػػػػػرور
يػػػػػػػػف
ُ
يقػػػػػػوده لممنايػػػػػػػا َح ُ
م َّ
ِ
بخنزيػػػػػػػػر
مقػػػػػػػػػروف
نكسػػػاً وىػػو
ٌ
ُ
ِ
المػػػاء مطميَّػػػػػػػ َة األلواح بالق ِ
ير
في

أىػػػو ُف بأسػػاً إذ تُقػَِّوُدىػػػا
مس ُ
لَ ّ
ػػفػػػف َ
(ٗٔ)
وىػػػـ قيػػػاـ بأيدي ِيػػػػـ م ِ
ػػقيػػػف ُعػػػػػػػػػػػػػػػػ ارةً في الدقاقيػػر
جادفػُ ُيػػػػػػػػػـ
ُ
ُمنػَػطػَّ َ
َ
ٌ
فقد جعؿ الفرزدؽ مف وصفو لعممية صمب يزيد بف الميمب عمى عمود شبيو بدقؿ السفينة

(صارييا) وقد قُرف بو بخنزير عمى جاري عادة معاقبة المذنبيف أيامئذ ،فضالُ عمى تعميؽ زؽ خمر
وسمكة إلى جانبو ،بصورة المالّح المعمّؽ بصاري السفينة ،لكنو بغية السخرية منو راح يخاطبو
ٗٙ
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بأف قيادتو لرجاؿ السفف ،التي وصفيا بأنيا مطمية األلواح بالقار وأف مالّحييا وىـ يؤدوف
ُمخب اًر ّإياه ّ
(الدقرور/التباف) ،وىي السراويؿ القصيرة جداً التي ال
عمميـ بالتجديؼ متمنطقيف بمباس البحر
ّ

تمرده عمى
تكفي سوى لتغطية العورة ،أىوف وأق ّؿ بأساً مف ىذا اليواف الذي َ
جراء ّ
آؿ إليو أمره ّ
السمطة وتمقيو ىذا الجزاء أماـ عباد اهلل ،مما يعني أف وصؼ الفرزدؽ لمسفف جاء بصيغة تصوير

خارجي مبتسر ،أفاد فيو مف التشبيو النقمي ال أكثر.
مطوالتو التي قاليا في مدح (بشر ابف
ووصؼ الشاعر في أبيات جاءت َ
عرضاً ضمف إحدى ّ
مرواف بف عبد الممؾ) ،حاؿ سفينة ورّبانيا ،مقارناً بينيا وبيف كرـ الممدوح ،فقاؿ ( :البسيط)
لو يستطيػػع إلى بري ٍ
َّػػػة عػَػبػػػػػَػػػ ار
ُ
ٍ
كػػػد ار
بػػِو
اسقػػات تػػػرى في مائيػػا َ

ػو
تػرى الصػػػرار َّ
تمطمػػ ُ
ي واألمػػػواج ُ

اعتركػػت
ػو ظػػال ُؿ المػوج و
ْ
إذا عمتػْ ُ
بمستطيػػع نػػدى بػِ ٍ
عبابيمػػػػا
شػػػػر
ٍ
ُ

انحػدرا..
اب إذا
َ
ولػو أعانيمػػا الػػز ُ

(٘ٔ)

ٍ
بصور ظاىرة المبالغة ،فيو ينطمؽ منو انطالؽ األمواج العاتية
صور الشاعر كرـ الممدوح
إذ ّ
أف يعود بيا إلى الشاطئ،
(الواسقات) التي تمطـ السفينة وتتدافع حتى تعموىا ،بحيث يتمنى رّبانيا ْ

فضالً عمى أف السفينة ورّبانيا ال يمكنيا أف يبمغا كرـ الممدوح في موقفيما ذاؾ ،حتى لو ساعدىما

عمى الخروج منو ماء نير (الزاب) الشديد االنحدار ،وىنا أيضاً بدا تصويره لمشيد السفينة خارجياً

مبتس اًر ،جاء بو عمى أساس التشبيو النقمي ال غير.
فقدـ الفرزدؽ وصفاً
مطوالتو التي يمدح بيا (العباس بف الوليد بف عبد الممؾ)ّ ،
أما في إحدى ّ
مرت وسط السراب ،قائال ( :الطويؿ)
لضعائف حبيبتو ّ
(مية) ،وقد ّ
اص ِ
السفيػػػف النػػَّػو ِ
ِ
ػػػػؼ
تخػػا ُؿ بيػػا َم َّػػر
ِ ()ٔٙ
ِ
الرجػػػاؿ الجػػػػػػوادؼ
وتحفػػ ُػزىػػػػا أيػدي

مػػر ْت عمى المػػُّ ِّج جاريػػػا
إذا
ْ
عرضػػت ّ

ثػػػػـ ُيقيمػُيػػػػػػػػا
ُ
يجػػػػور بيػػػا المػػػالّ ُح ّ
شبو الشاعر مرور تمؾ الظعائف تشبيو عالِػ ٍػـ بأمور البحر وأحواؿ رباف السفينة ورجالو
وقد ّ

تمر السفف وسط لجج
تمر عمى السراب البادي وسط الصحراء كما ّ
(الجوادؼ) ،فيي – الظعائف – ّ

يوجو رجالو لإلبقاء عمييا سائرة باستقامة واعتداؿ ،وىو تشبيو أفاد الشاعر
البحر ،وقد راح رّبانيا ّ

وتصرؼ رّبانيا لنقؿ صورة تمؾ الظعائف إلى
فيو مف نقؿ صورة خارجية لمسفينة ،واستعار حركتيا
ّ

متمقيو.

ٗٚ
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ولمفرزدؽ خمسة أبيات اُخػَػػر يستي ّؿ بيا قصيدة قصيرة يمدح فييا (أسد بف عبد اهلل القسري)،
"اضطر" لركوبو لبموغ ممدوحو ،فيو
يقدـ عبرىا صورة أخرى لمركب نيري ،مركب حقيقي يبدو أنو
ّ
ّ
يخاطبو فييا قائال ( :الطويؿ)

ػػػػرت فييمػػا
وصحػػػ ارواهُ لو ِس ُ
لػَ ٌ
ػفمج َ
ور ٍ
ركوبيػػػػػػػػػػػػا
احمػػة قػػػػد َع َّ
ػػػودونػػي َ
ِ
ػػػت
انتح ْ
قوائ ُميػػػػا أيدي الرجػػاؿ إذا َ

ػػػػب إلينػػا مف ُد َجيػػػػؿٍ وأفضػػػ ُؿ
أح ُّ
َ

ترحػػ ُؿ
وما
ُ
كنػػػت َركػّابػاً ليػا حيػػف َ
ِ
حمػ ُؿ
وتحمػػ ُؿ َم ْػف فييػػا قعػػوداً وتػُ َ

يسػتريػػح و َكمكػَػػػػ ُؿ
جؤجػػؤ ال
ليػػا
ٌ
ُ

اذي شػقػػَّيػػػػػػػػػا
إذا مػػا تمقػػَّػتػْيػػػا األو ُّ
إذا َرفعػػػػػػوا فييػػا الشػِّػػراعَ كأنػَّيػػػػػػػػػا

()ٔٚ

ػػرد ُؿ
قمػػوص َنعػػاـ أو
ظميػػػـ شمػَ َ
ُ
ٌ
قبؿ أف يعبر لممدوحو عف اعت اززه بو وبما لو عميو مف نِعـ و ٍ
أياد كريمة ،وأف يختـ ىذه القصيدة
ُ ّ
َ

القصيرة ذات األربعة عشر بيتاً بأبيات خمسة أيضاً وظّفيا لمحكمة ،قائال :

لػػو أجػػػػ ٌؿ عػف يومػِ ِ
ػػػػو ُؿ
ػػو ال ُي َح َّ
َ

يػػػػػػد ِ
كؿ شػػيء فػػي ِ
أال ُّ
اهلل بالػػػػػػػغٌ

وا ّف الػػػػذي يغتػ ُّ ِ
ػػػػػػػر باهلل ضػائػػػػػػػػػػعٌ
َ
ػػو
تُ ِّ
يب ُ
بي ُ
ػػػف مػا َيخفى عمى الناس َغ ُ

س ُينجػػي اهللُ َم ْػف يتوكػَّػػػػ ُؿ
ْ
ولكػػف َ

ػػػاـ عمى النػاس ُد َّو ُؿ
ليػػػاؿٍ  ،و ّأي ٌ
بذلػػؾَ ،عػػػػػػالّ ُـ بػو حيػػػف تػَسػػأ ُؿ
َ

أنت جاىػػػػػػ ٌؿ
لؾ
بيف َ
الشيء الذي َ
ُي ُ
َ
أال ُّ
اءىػػػػا
كؿ نفػػػػس سوؼ يأتي ور َ

المؤجػَّػ ُؿ
إلى يػػوـ َيمقاىا
ُ
الكتاب ُ

ذلؾ إف الشاعر وصؼ في األبيات الخمسة األولى المذكورة آنفاً ،عممية ركوبو واسطة نقؿ
شبييا بالناقة أو النعامة أو الظميـ
نيرية أو بحرية – ألوؿ مرة في حياتو كما يبدو  -فراح ُي ّ

المجدفيف ،وىي إذ ت ػػَحمؿ
الطويؿ ،ولكنيا ىنا ليست كذلؾ ،إذ كانت قوائميا ىنا أيدي الرجاؿ
ّ
تشؽ الموج بعظاـ صدرىا كالناقة،
حمؿ عمى الماء في الوقت نفسو ،وىي ال ّ
راكبييا عمى متنيا تػُ َ
متحرؾ لشؽ عباب الموج ،وىي بعد ىذا كمو شبيية بحيوانات الصحراء (النعامة والظميـ)
بؿ بصدر
ّ

ما إف يرفع مالحوىا شراعيا عند الحاجة ،وىو وصؼ خارجي اعتمد الشاعر فيو التشبيو النقمي،
النصيف السابقيف.
شأنو في
ّ

عطية ،يقؼ البحث عمى أربعة أبيات مف قصيدة لو قاليا في
وباالنتقاؿ إلى الشاعر جرير بف ّ

ىجاء بني التيـ ،وقد راح يشبو فييا رحمتو عمى ظيور النوؽ المسرعة ،بالنعاـ المفزوع ،وبالمركب

مصو اًر كذلؾ المالحيف
ي) الذي ترفعو الريح فوؽ صفحة الماء وتدفعو،
النيري المشحوف (الزنبر ّ
ّ
ٗٛ
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(الصراري) وقد ألقوا عنيـ جميع ثيابيـ غير سراويميـ القصيرة (التبابيف) التي أخفَوا بيا عوراتيـ،
قائال ( :البسيط)
ينيػػى العػػو ِاذ َؿ يػػأس ِمػػف مال ِ
متنػػا
َ
ٌ
َ

َّ
تخػػاليػػف نعػػػػامػػاً
ػػػو فػَ َ
ػػػػػػػػػػػزعٌ
ىػػػاج ُ
َ
ػػػػد ٍب
المػػوج ذو َح َ
صراري ُ
َّػػو و ُ
َيمقػػػػى َ

رض ِ
الفجاج الغػُبػر يخدينا
العيس ُع َ
و ُ
الريػػػح مشحػػػػونػا
ػػػػػػو
زنبػػريػّػػاً زَىتػْ ُ
ُ
أو َ

مقػػػػػوف َّ
ػػػػػػػػػػػػـ إال التبػػػػػانينػػػػػػػػػػػا
ُي
َ
بػزتيػُ ْ
()ٔٛ
بػػػاز يص ِ
بالسيبػػػى قطػػاً جػونػا
عصػػػعُ َّ
ٌ ُ َ

كػػػأف ِ
ػػػر بيػػػػا
َّ
أض َّ
حػػػاد َييػػػػػػػػػا لمػّػػا َ
المحمػّؽ فوؽ سفينتو طارداً بقية الطيور التي
وقد زاد الشاعر فشبَّو ُرّباف السفينة بطائر البازي ُ
فينقض عمييا.
ترافؽ رحمتيا ،مثمما يفعؿ البازي في الصحراء عندما يرى القطا السود
ّ

قدمو لنا
ىي -إذاً  -صور اختمطت فييا مظاىر النير /أو البحر بمظاىر الصحراء ،شأف ما ّ
يزور المدينة إال لماماً وبحسب
ا
الشاعريف عاش في بادية البصرة ولـ
الشاعر الفرزدؽ ،ما داـ ِكال
َ
متطمبات ظروفيما التي عاشاىا وقتذاؾ.

المراكب والسفف في شعر بشػّػػار :

المائية (نيرية أو بحرّية) مف خالؿ شعر
تقدـ قد مثػَّؿ وصؼ المراكب والسفف
إذا كاف ما ّ
ّ

الخمقية أية
ب صفاتيما َ
المبصريف الذيف لـ ت ُش ْ
َ
شاعريف عاشا في بادية البصرة أصال ،وكانا مف ُ
عاىة ،فكيؼ تراه كاف شأف شاعرنا الثالث ،األعمى منذ والدتو ،ابف مدينة /حاضرة ىي البصرة ثـ

بغداد ،مع غرض أو فف وصؼ المراكب والسفف المخصوص بيذا البحث؟!
كمو
يقؼ البحث في ديواف بشػّار بف ُبرد عمى ثالثة أمثمة بيذا الشأف ،األوؿ منيا ُيعادؿ في ِّ
قصيدة قصيرة ،فيو نص بمغ (ٔٔ) بيتاً مف َّ ٍ
مكونة مف (ٔٔٔ) بيتاً ،مدح بيا الخميفة
ّ
مطولة ّ
العباسي (الميدي) وولده (موسى اليادي) ،بينما جاء المثاؿ الثاني في ثمانية أبيات مف قصيدة
مكونة مف (ٖٔ) بيتاً ،وجاء المثاؿ
مدح بيا األمير األموي عبد اهلل بف عمر بف عبد العزيزّ ،
الثالث في خمسة أبيات ضمف قصيدة مدح بيا الخميفة الميدي العباسي أيضاً ،بمغ عدد أبياتيا
اع محددة سيقؼ البحث عندىا تالياً.
عرضي كانت وراءه دو ٍ
(ٗ٘) بيتا ،فيو إذاً غرض َ
والبد مف اإلشارة ىنا إلى أف ذكر عدد أبيات ٍ
كؿ مف نصوص الشاعر الكاممة ،جاء ليمكف
مف خالليا أف يتبيف المتمقي جانباً مف ذكاء الشاعر الذي ُعرؼ بو ،فيو بدا كمف "مػ ّػرر" عمى
تعرض ليا في
ممدوحيو وصفو تمؾ المراكب ،زيادةً في التعبير عف حجـ المشاؽ والمتاعب التي ّ
ٜٗ
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رحمتو إلييـ ،وىو تقميد كاف ابتدعو َمف سبقو مف الشعراء ،منذ عصر ما قبؿ اإلسالـ ،لكنو بالغ فيو
وزاد مثمما فعؿ دائما.
المطولة الشعرية
واذ وقؼ البحث عمى النص األوؿ ،ق أر الباحث في األبيات (ٖٕ – ٖٖ) مف
ّ
قوؿ ب ّشار واصفاً المراكب التي وصمت إلى الخميفة ( :البسيط)
ػػػػػػد وال ِ
ِ
ػػػػػػػػد
ػػػػب
َ
منػػػػؾ لػػػػػػـ تولػَ ْ
تم ُ
مراك ٌ
في مستػػوى ما ِ
ػػػػػػد ُد
بػػو
حػػػزف وال َج َ
ٌ
ً

ٍ
يومئػػػػػػػػػذ
منػػػػػؾ
ػػػػػػػت لمسيػػػػػرٍ
وقػػػُ ِّ
َ
ػػػرَب ْ
ِ
ػػػػػػػػػر
ػػػػف
تغمػػي بيػِ َّ
ٌ
طريػػػػؽ مػا بػػػو أثػَ ٌ
ِ
السماء وال في األرض َمسم ُكيا
ال في

ػػػػػػػػػػػد
وال
تقػػػػػػػػػػوـ وال تمشػػػػي وال تػَ ِخ ُ
ُ
الػػوُرُد
وى َّ
بف
ػػػػف الشػُّ َّ
مػػػاء ُ
يشر َ
ػػػػػػرعُ ُ
ً
َ

ػػػػػػػػف وال
ػػػػػػػػػف أكػػػاالً مػػػػا َبقيػْ َ
وال َيػػ ُذقػْ َ
ػػػػػس ُم َجػػػػػػرشػَعػػةٌ
ٌ
جػػوف ُم َجمػَّمػػةٌ قػُعػػْ ٌ

ػػػػد
ػػػػػف وال خضػَ ُ
ما َ
بػػات ُيرِمضػُيػػا ْأي ٌ
ِ
ػػد
جػار ْت
في َّ
عػػد ُؿ ْ
فتقتص ُ
السيػػر ُي َ
إف َ

األزمػػػػةُ فػػي أذنابػِيػػػػػا وبيػػػا
تػُمػػوى
َّ
لمسيػػػػػػػر م ِ
كػػؿ مقػػر ٍ
نقػػػػػػػػزٍة
بػػة َّ
مػػػف ِّ ُ َ
ُ

ػػػػػد
ػع منيػػا
ُ
الجؤجػؤ األُ ُج ُ
خوفػػاً َ
تج َّم َ

ٍ
ػػػػػػد ُد
تحس ُبيػػا
سبعػػة فػػػػػػإذا
مػف
وافا َكيػػػا ُكمػَّػػػػػالً فػػي كفػِّ َ
الع َ
َ
ػػػػػػؾ َ
أنشػػػػأت ُ
ِ
ػػػػػػد
قػػر ُعيػػػا
َّ
الع َم ُ
ػيػػػػر واأللػػػػػػو ُ
اح و َ
قػػػر والق ُ
والفػَ ُ
ػار َي َ
ػػػػر والنخػّ ُ
ػمػر والنػَّ ْج ُ
الس ُ
ِ
مثػػػػػػ ُؿ َّ ِ
ِ
ػػػػػػػػد
ػػػػػػـ
فقػد َوفػػَ ْ
زب ُ
السحابػػة فػػي أقرابػيػػػػا َ
ػت وليػػا فػي وفقيػػا َعمػَ ٌ
()ٜٔ
جاءت تػيادى بيـ ِمف ِ
ػي ِطيػػب جاري ٍ
بعد ما َى َجدوا
ػػػة
في نشػػػػػرٍة بعػػد طػَ ٍّ
َ
َ
ْ
ْ َ
اكب أو سفناً عجيبة ،مما (لـ يولَػػد وال يمِػػد) (!) ،وىي عبارة
فيذه األبيات تُبدي أماـ متمقييا مر َ

تناصو
يبدو تأثر الشاعر فييا بالقرآف الكريـ واضحاً ،واقتباسو مف سورة (اإلخالص) المباركة أو
ّ

معيا فريدا ،وىي في سيرىا إنما تسير في طريؽ ال تترؾ فيو أث اًر ،طريؽ ليس فيو سيوؿ وال

مرتفعات ،وىي مراكب ال تسمؾ في سيرىا أرضاً وال سماء ،وال تقوـ كالنوؽ أو تمشي مثميا أو ِ
تخد
ً
الجنبيف (مجرشعة) ال تشكو
وخدىا (تسير بخطوات واسعة) ،وىي سود عظيمة الصدور منتفخة
َ
َ
تعباً وال وجعاً (خضد) ،وىي وثػابة ِ
القوي ،وقد وافى األمير منيا
تجمع منيا الصدر
َ
ّ
(منقزة) ّ
ُ
ّ
مكتمالت الصنعة ،ثـ راح الشاعر األعمى ب ّشار يجمع في البيت الحادي والثالثيف مف أبياتو ىذه

العناصر السبعة التي تػُػػبنى بيا السفف  :المسامير والخشب ونخػّار الخشب وألواحيا التي تتوسطيا
وصؼ الشاعر شراعيا المرتفع منيا بوجو
(الفػَقر) والقار الذي تدىف بو واأللواح والصواري ،ثـ
َ
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تنث طيب "جارية" قامت تتيادى
الريح والخواصر (األقراب) ،وىي إذ تػُنشر أشرعتيا وتطوييا كأنيا ّ
بيـ بعد أف ناموا ،وىو تشبيو أفاد منو الشاعر عمى سبيؿ المجاز وعمى الحقيقة معاً.
شبو خاللو واستعار وبالغ في التصوير وفي ذكر
وفي ما ّ
قدـ الشاعر مف وصؼ وما ّ

عبر عف دقة مالحظ بادية الذكاء وعف ثقة بالقدرة عمى تقديـ صور مثيرة لمعجب
التفاصيؿ ،إنما ّ
عبر مف خاللو عف تسجيؿ مدى حرصو
واإلعجاب معاً ،لـ يسبقو إلييا المبصروف ،في مدلوؿ ّ

عمى التعبير عف أدؽ مشاعره وأحاسيسو تجاه ممدوحو ،في نص مديحو ىذا الذي بالغ فيو كثي اًر
الخفية إلى أنو حيف كاف يقوؿ الغزؿ الفاحش الذي منعو
ليبمغ غاياتو منو ،وفي مقدمتيا اإلشارة
ّ

الحسي
الخميفة عف مواصمة ترديده ،إنما كاف ينطمؽ فيو مف قدرتو ىذه عمى الوصؼ والتجسيد
ّ
توخاىا قبؿ الحصوؿ عمى جائزة الخميفةَ ،بنيؿ
لألشياء مجا اًز ال حقيقة ،وىي غاية رئيسة ربما كاف ّ

استحؽ التعزير عميو ،مثمما أخبرت بذلؾ سيرة الشاعر.
عما
ّ
رضاه وعفوه عنو و ّ

وباالنتقاؿ إلى األبيات الثمانية مف قصيدة بشػّار في مدح عبد اهلل بف عمر بف عبد العزيز،
ألمره بشؽ قناة /نير (المغيث) ،نق أر لو قولو في وصؼ المراكب التي تسير فيو ( :البسيط)
كػػؿ صالِ ٍ
فػي ِّ
أثػػػػػػػر
حػػػػػػة أمسػػى لػػو
ُ

ألميػػػػػػر جػَػػػػػػػػزاهُ اهللُ صػػالِحػػػػػػػةً
إف ا
َ
َ
َّ
ػػػػو
شػػػػؽ
َ
ارب ُ
المغيػػث لنػػػػػا تطغػى غو ُ

ػػػػػر
مػػف البطائػح فييػػا
الع َ
الغػػػػػار و ُ
ش ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ينحػد ُر
ُّور
ُمستبط َح المػػاء حيث الػػػد ُ
ِ
فينيػم ُػػر
البحػػػػػر مػف بػػػاغٍ
إذا َبغػػى
َ
ِ
ػػػػر
َحينػػػػػاً
وتظيػػػػػر أحيػػانػػػػػػػػػػاً فتنتش ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ػػػػػر
تحت السمػػاء سمػاء َم ُ
وجيػػػا أش ُ
ِ
زوُر
حتػػى تػَػػػػػػػػػز َاو َر أو فيػػػػو ليػػػػػػػا َ
ِ (ٕٓ)
أو رعمػػةٌ مف ِ
شم ُر
بنات اليػِيػػؽ تن َ

حتى انثنى البحػػػر عف َدفػاع ج ِ
ريت ِو
ّ َ
ُ
ػػف ِ
السػػػػػػر ِ
كأف الجػِ َّ
ػػوف َّ
تيم ُ
اة ّ
َج َ
ػػػػػػػزهُ
اقيػػػػر فػي َدفػّػػػػػػػاع لُجَّتػِ ِػو
تػَخفػى القر ُ
اربػػػػػػػو
تنسػاح في بطػػف َجيػّػػػاشٍ غو ُ
ُ

أتع َبيػػا
ػػػػػداء إذا مػػػا َّ
جافػػى ُ
لػػػػج َ
الح َ
كأنيا الخيػػػ ُؿ طػػػػػػػار ْت في مو ِ
اط ِنيػػا
َ
َ

فيي -المراكب (القراقير)  -بدت شبيية بالخيؿ أو بقطيع مف ذكػَر النعاـ (الييؽ) التي تختفي
ضاجاً بالحركة واأللواف مف ىذا الشاعر
وتظير عمى صفحة ماء ىذا النير ،وىو تشبيو جميؿ بدا
ّ

نقمياً ،فذكر سواد ألوانيا وىي تندفع وسط المجج
الكفيؼ ،وقد وصؼ تمؾ المراكب وصفاً تصويرّياً ّ

العاتية ،وكيؼ تطفو عمى سطح الماء أو تختفي تحت تمؾ المجج ،وكيؼ تواجو الموج منساحةً (ولـ
مكفيرة كذلؾ ،بالغيوـ المتصارعة في
يقؿ منسابة) تأكيداً لدقتو في الوصؼ ،تحت سماء غائمة
ّ
ٔ٘
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أفقيا ،مف دوف أف يتخمى عف التزامو بما التزـ بو َمف سبقو مف شعراء عصر ما قبؿ اإلسالـ ،مف
تشبيو تمؾ المراكب بالخيؿ المندفعة كالطيور الجارحة في سماء الصحراء ،ومف إرجاع بعض
الظواىر الغريبة أو التي تبدو ليـ غريبة إلى الجف والشياطيف ،التي تقؼ وراء تمؾ الظواىر ،وىي
ىنا عممية سير المراكب في تمؾ األجواء الغريبة ،تعبي اًر عف ثقافة عربية كانت بالغة الحضور في
الحياة األدبية واالجتماعية قبؿ اإلسالـ ،ظمت حاضرة ببعض تفاصيميا حتى بعد ظيور الدعوة
اإلسالمية وانتشارىا ورسوخيا في الحياة العامة.
مطولة بشار التي
أما المثاؿ الثالث مف أمثمة وصؼ المراكب والسفف ،فجاء في تضاعيؼ َ
مدح بيا الخميفة العباسي (الميدي) ،فقد قاؿ في أبياتيا الخمسة مف (ٖ٘( : )ٖٜ -الطويؿ)
ِ
الد ْب ِ
مج َم ِػة َّ
ػػػر
بعيػدة شكػػوى ْ
األيػػف ُم َ
ِ
بفرسانػيػا ال في سيػػػوؿٍ وال وعػػْ ِ
ػػر

بمح ٍ
ػػػـ وال َدٍـ
اء ال تجػػػػري ْ
وعػػَػػػػػػػػذر َ

صػػػت
نػت فييػا القػَبػػو ُؿ َّ
تشم ْ
طع ْ
إذا َ
نص ٍ
ػػػب
ػػػت عمػػى ُمتػَ ِّ
ػػد ْت ذلػَّ ْ
قص َ
وا ْف َ

شيء َيفري كما تفري
ذليػػؿ القػَ ار ال
َ
ِ
نفوس القوـ مف َجريػِيا تجري
أيت
وربَّمػػػػا
ػػػػب
ر َ
َ
تػُػػػػػالع ُ
َ
نينػػػاف البحػػػور ُ
(ٕٔ)
زفيؼ اليػِيػؽ في ِ
ِ
تػ ِز ُّ
البمد القػَفػْػػر
ؼ
نصفػػي
ػمػػت منيػػا
َ
صاح َب َّ
تح َّم ُ
َ
ػػي و ِم َ
َ
بالفرس (العذراء)
لقد ّ
شبو الشاعر تمؾ السفينة التي لـ تكف مف لحـ ودـ وال تشكو مف التعبَ ،

(تتشمص) بفرسانيا ،ولكف تمؾ المراكب لـ تكف شأف
التي ما إف تدفعيا الريح حتى تسرع في جرييا
َّ
الخيؿ تسير عمى األرض بسيوليا ووديانيا ومواضع الوعورة فييا ،بؿ عمى صفحة ماء ،واذا ما
ظيره فتشقػّو في
خفػّت الريح راحت تسير متيادية بدالؿ عمى صفحة ماء البحر ،الذي ُيذ ّؿ ليا َ
نفوس ركػّابيا وسطيا ،والسيما صاحبا الشاعر ودليمو
سيرىا ،وتداعب حيتانو بينما ينتاب الفزع
َ
ِ
شبو جري السفينة البالغ
(منصفو) الذيف كانوا برفقتو ،مختتماً وصفو الدقيؽ التفاصيؿ ذاؾ بأف ّ

الممونة نفسيا التي سبؽ
السرعة بسير ذكر النعاـ في األرض المقفرة ،وىي الصور المتحركة و ّ
لمشاعر أ ف عرضيا في األبيات التي سبقت ىذه ،والتي قاليا لمسبب نفسو الذي سبقت اإلشارة إليو
الحسي الفاحش بالنساء ،والتزاماً منو كذلؾ بتأكيد انتمائو لتمؾ
بشأف منع الخميفة ّإيو مف التشبيب
ّ
ٍ
يومئذ.
الثقافة العربية التي كانت شائعة االنتشار في األوساط األدبية واالجتماعية
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الداللية في وصؼ المراكب والسفف :
األبعاد
ّ

ذكر البحث في خالؿ عرضو ألبيات الفرزدؽ  ،إف الشاعر تيكـ في النص األوؿ مف يزيد بف

الصياديف أو العامميف في
(عماف) ،وأكثر سكانيا مف
ّ
الميمّب ،ألنو كاف يعيش في بالد األزد ُ
البحر ،بحكـ موقع البمد الجغرافي .وقد اتخذ الشاعر مف ىذه المعمومة وسيمة رئيسة لمسخرية مف

يـ بيذا – فجعؿ تشبييو لعممية صمبو متوافقة مع طبيعة
الرجؿ – وقد خرج عمى السمطة أو اتّ َ
البحارة وأدوات البحر مف مراكب وسفف ،محاوالً أف يؤكد معرفتو بأمور البحر،
حياتو مع البحر و ّ
فضمف وصفو المبتسر لمسفف في مدحتو لمخميفة ،زيادة في كسب
البدوي ابف بادية البصرة،
وىو
ّ
ّ

النصيف
إعجابو ربما ،بينما نقؿ لنا في
اآلخريف صورتيف متعاكستيف ،عرض في أوالىما وصفاً
ّ
َ
مشبياً إياىا بالسفف ،تعبي اًر عف تواصمو مع ثقافة عصره التي انتقمت عبرىا
(ميػة) ّ
لظعائف الحبيبة ّ

صور التشبييات المتناق ػَػػمة منذ عصر ما قبؿ اإلسالـ بيف وسائط النقؿ الصحراوية والمائية،
وعرض في الثانية رحمتو التي اضطر فييا لػ "امتطاء" ظير مركب أو سفينة عند توجيو إلى

ممدوحو ،وكاف عميو أف يقارف بينو وبيف ظيور الرواحؿ البرّية التي اعتاد ركوبيا انطالقاً مف تمؾ

المعرفة الثقافية الذائعة ،فضال عمى ما ذكره البحث بشأف محاولة الشاعر تأكيد امتالكو معمومات
"حضرّية" عف السفف وىو البدوي وليد الصحراء ،المنتسب إلى بوادييا.

قدـ
األوليف ذا داللة تصويرية /تشبييية
وقد بدا وصفو لممراكب والسفف في
خارجية ّ
ّ
ّ
النصيف ّ
فيو الشاعر رؤية واحد مف مشاىدي ىذه السفف -أو إحداىا  -في أثناء مروره بحاضرة البصرة في

إحدى رحالتو إلى والتيا وأمرائيا ،مادحاً أو شاكيا أوضاعو المعيشية أو أحواؿ قومو ،فيي مداليؿ
ظاىرة لدوا ّؿ ظاىرة كذلؾ.
أما تشبييو لحالو عند تعويده أو "اضط ارره" ركوب السفينة لبموغ ممدوحو (أسد بف عبد اهلل)،
وحبو ليا عمى الرغـ مف المتاعب
الذي سبقو باإلشارة الدالة عمى تفضيمو قطع "فمج وصحرَاويو" ّ
"دجيؿ" الذي لـ يكف لو سابؽ معرفة بمتاعب الرحمة عبره ،فيو
التي يواجييا فييا ،عمى قطع نير ُ
تشبيو حمؿ داللة وصفية داخمية لمشاعر ومشاعره وأحاسيسو ،حيث الخوؼ والقمؽ مف أوؿ مواجية

قدـ لنا تجربتو الشخصية مف الداخؿ ىذه المرة ،عمى العكس مف الحالة التي
لو مع رحمة كيذه ،إذ ّ
مجرد "مشاىدتو" لتجربة
قدميا في األبيات السابقة ،مف جية ،واذ ّ
ّ
قدـ لنا "معايشتو" المباشرة ال ّ
ركوب النير أو البحر ،مف جية ثانية.
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المعبر عف
تقدـ ،ىذه المداليؿ التي أظيرىا الشاعر في وصفو
واألكثر ُبعداً دال ّلياً مما ّ
ّ

االندىاش حياؿ السفينة ،إذ ضخػَّـ أماـ متمقيو صورتيا تضخيماً يماثؿ "ضخامة" حجـ مخاوفو
يستقر وال
ومشاعره القمقة ،فيي في مواجية األمواج الطامية ليا صدر "جؤجؤ" متقمقؿ مضطرب ال
ّ

يستريح ،ومف ثـ فيي ال ت ػ ػُ ػريح -بالضرورة  -راكبيا الخائؼ المضطرب المشاعر أصال ،مثمما
تبدو شبيية بالضخاـ مف النعاـ والطواؿ مف ذكورىا ،عندما ُيرفع شراعيا(!) ويالو مف معادؿ داللي
بالغ الدقة والجماؿ في آف لحالة الشاعر (الفرزدؽ) راكب السفينة ألوؿ مرة ،وما عكسو عمى حاؿ

ىولو مف شأنيا ،حتى لقد جعؿ لممدوحو في ىذه القصيدة
السفينة مف مخاوفو ومشاعره القمقة وما َّ
أربعة أبيات مف مجموع أبياتيا األربعة عشرُ ،ليغادر غرض المديح مستكمالً بقية أبيات القصيدة
بعرض سمسمة مف النصائح و ِ
الحكـ ،المنبثقة مف ذلؾ الشعور الطاغي بالخوؼ والرىبة ،ومف روح
حاوؿ أف يؤكد إيمانيا وشدة تمسُّكيا بقضاء اهلل تعالى وقدره وما كتبو عمى المخموقات مف آجاؿ
تستوجب مراعاتيا ،مثمما ذكر في أبيات النص الخمسة األخيرة التي ذكرت آنفا.
أما المقطع الذي تـ اختياره مف قصيدة جرير في ىجاء التيـ؛ فيو مف أبيات مستي ّؿ القصيدة
المنطمؽ مف النسيب ،عمى جاري عادة معظـ الشعراء المتمسكيف بسياقات القصيدة التقميدية،
فقدمت مدلوالً عمى معرفة الشاعر بشؤوف البحر وشجونو ،وعمى ما يشير إلى اعتياده ركوب
ّ
المراكب والسفف ،عمى العكس مف صاحبو (الفرزدؽ) ،مف خالؿ ما أوصمو إلى متمقيو مف وصؼ
ال يخمو مف دقة لمػ (الزنبري) ورّبانو ومالّحيو ولتصرفاتيـ عند مواجيتيـ الرياح اليائجة في أفؽ

السماء والموج الطامي مف حوؿ مسار السفينة.

مطولتو األولى ،سنجد الشاعر حاض اًر بثبات
وباالنتقاؿ إلى أبيات بشار بف ُبرد المختارة مف ّ
"وصاؼ" لموكب
َجنانو واستق ارره النفسي وحيويتو بكامميا ،فيو في موضع مدح خميفة أوال ،وىو
ّ
السفف المتجو نحو الممدوح مف خارج الرحمة مف جية ثانية .إنو أعمى مكفوؼ البصر بال شؾ

لكنو بدا كمف وقؼ عمى شاطئ النير /البحر مراقباً حركة ذلؾ الموكب البحري ،وقد انثالت في
صور أولى مما سمع بو عف مواكب الظعوف والرحالت البرّية عمى ظيور النياؽ ،فراح يعقد
ذىنو
ٌ
المقارنة تمو األخرى بيف ىذه السفف وبيف تمؾ النياؽ ،في صور متالحقة بتشبيياتيا بالغة الدقة في

التفصيؿ ،ينتيي ك ٌؿ منيا أو ينطمؽ ك ٌؿ منيا مف موقؼ مسبؽ يقتضيو الحاؿ ،حاؿ المدح
المخصوصة قصيدتو بيا  ،أي بأف تكوف نتيجة المقارنات لصالح ىذه السفف البحرية التي تختمؼ
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عدة نجح في قدىا
اوية منيا تحديدا ،في أمور ّ
تماماً عف غيرىا مف وسائط النقؿ البرّية ،والصحر ّ

المذكوريف.
بيف طرفي التشبيو
َ

ذلؾ إف تمؾ السفف التي كانت تقترب مف الممدوح ،إنما ىي ُسفنو أصالً التي لـ يمِدىا أحد ولـ

تمِد أحدا ،عمى العكس مف النياؽ بالتأكيد ،وىي تسير عمى طريؽ غير الطرؽ البرّية الرممية وما
تتركو النياؽ مف آثار حركتيا فوقيا ،فضال عف كونيا  -زيادةً في تضخيـ شأنيا لدى متمقيو

تجتر طعاميا مما خزنتو في
الممدوح  -ال تسمؾ طريقاً معروفاً شائعاً كالنياؽ أو طيور الجو ،وال ّ

ماء عمى الرغـ مف أنو وسيمة سيرىا إلى الممدوح ،ثـ إف تمؾ السفف ال تشعر
أجوافيا ،وال تشرب ً
بتعب وال وجع في أعضاء جسميا ،وىي تتحرؾ بأساليب غير التي اعتادت أف تتحرؾ بيا النياؽ،

أشداء وأشرعة كاألعالـ.
الحداة عادة ،بؿ مف خالؿ مالّحيف ّ
أي بالحث الذي يتواله ُ
وعمى ىذا يمكف القوؿ :

إف الشاعر (بشار بف برد) في ىذه األبيات لـ يركب البحر بنفسو ،ولـ ِ
أي مف سفف
يمتط متف ٍّ
ُ

بحرّية الدولة العباسية تمؾ ،بؿ ركب ظير (المبالغة) في الوصؼ الشعري ،لتقوده المبالغة تمو
األخرى إلى "أـ المبالغات" في ختاـ النص المجتزأُ ،ليري المبصريف  -والخميفة الميدي العباسي

َّأوليـ  -ما ال يخطر في أذىانيـ مف شؤوف ىذه السفف ومف قدراتيا العجيبة.

أما األبيات المختارة مف قصيدتو في مدح (عبد اهلل بف عمر بف عبد العزيز) ،فقد جاء وصفو
صور تقميدية لـ َيرىا شاعرنا بشار بنفسو بالضرورة،
المراكب والسفف خالليا مف خارجيا أيضا ،في َ
بؿ كانت نتاج ثقافة عربية تنتقؿ بيف العصور وأجياليا ،واف جاءت المبالغة في وصفيا في إطار
جياش" وىي
ما ُعرؼ بو بيذا الشأف ،فيي تخفى وتظير فوؽ سطح الماء ،وىي "تنساح في بطف ّ
كالنوؽ التي يتعبيا الحداة مرة وكالخيؿ التي تطير في مواطنيا ،أو ىي شبيية بقطيع مف ذكور

النعاـ (الييؽ) ،وفي ذلؾ الوصؼ ما فيو مف مالمح تمؾ الثقافة وأسبابيا..
أما أبيات المقطوعة الثالثة المختارة ألغراض ىذا البحث ،فتشير دالالتيا الظاىرة فييا إلى
المرة ،في رحمتو إلى ممدوحو الخميفة العباسي (الميدي) ،إذ بعد أف
ركوب الشاعر متف السفينة ىذه ّ

مطولتو األسبؽ ذك اًر
قدميا في أبيات َّ
عرض بشار لمتمقيو شيئاً ُمبتس اًر مف مواصفاتيا التي سبؽ أف ّ

ىنا ،التي تشير إلى أنيا مف مسموعاتو ومف نتاج ثقافتو مثمما ُذكر في األسطر السابقة ،مع بعض
التغييرات الطفيفة ،فيي :
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ٍ
بمحػػػػػػـ وال َدٍـ
وعػػػػػػػػذراء ال تجػػػػػػري

مج َمػػػة الد ِ
َّبػػػر
بعيػػػدة شكوى ْ
األيػػػف ُم َ

بمف عمى متنيا إذا ما طعنتيا الريح ،وىي في مسيرىا ال تسير في
وىي تعجؿ في سيرىا َ
إما أبطأت،
سيوؿ وال في أراض وعرة ،فضال عف كونيا يمكف أف تتيادى وتمشي مشية الدالؿ ّ

وبإمكانيا مالعبة حيتاف البحر واثارة حفائظ ركػّابيا ،ليمتفت الشاعر بعد ىذا كمو فيذكر في البيت
صاحبيو ودليمو وىي تسير مسرعةً كذكر النعاـ أيضاً في رحمتيا
تحممو "منيا "
األخير مف النص ُّ
َ
بو إلى الخميفة الممدوح.

عرضاً لتمؾ السفينة ،وعمى الرغـ مف ىذا حاوؿ الشاعر أف ُيبدي شيئاً مف
ىو إذاً وصؼ جاء َ

خص قصيدتو بمدح
ذكائو وشعوره بقدرتو عمى اإلتياف بما يأتي بو المبصروف ،والسيما إذ يكوف قد َّ
الحسية
ولي نعمتو الذي أمره بترؾ التالعب بمشاعر الحرائر واإلصرار عمى إطالؽ غزلياتو
ّ
ّ
عبر عنو شاعرنا في ىذه القصيدة وأخريات عديدة غيرىا ،بمداليؿ
الفاضحة ،وىو الموضوع الذي ّ
حاوؿ إخفاءىا ما استطاع إلى ذلؾ سبيال.

يتممس المتمقي مف أبيات الوصؼ التي تـ اختيارىا ىنا مدلوالً خفيّاً
بيد أف باإلمكاف أف ّ

(مغيَّبا) يتعمؽ ّأوالً بأصؿ غرض القصيدة ،نعني مدح الخميفة وتأكيد التزاـ الشاعر بأمره آنؼ
ُ
الذكر ،إذ نرى أف الشاعر بشا اًر إنما أراد أف ُيخبر ممدوحو بأنو شاعر أعمى ال ُيبصر شيئاً ولـ
ثـ
ُيبصر شيئاً طواؿ حياتو ،وبأنو عمى الرغـ مف ىذا يمكنو أف ُيبدع في وصؼ ما لـ َير ،ومف َّ

فإف ما وصفو مف مشاىد المراكب والسفف ال يختمؼ بشيء عف وصفو لمفاتف النساء الحسيَّة

حد إثارة حفائظ المتحفػظيف َّ
البالغة الدقػَّة َّ
معني بيذا األمر إال
ضده ،واف كاف ىذا البحث غير
ّ
ّ
العرضي بيف األغراض الشعرية التقميدية المعروفة.
عرضاً ،شأف موضوعو َ
َ

الخاتػمػػػػة :

حاوؿ ىذا البحث أف يقؼ عمى موضوع يدخؿ في غرض الوصؼ ،وصؼ المراكب والسفف
لمتعرؼ عمى
البحرية في أشعار ثالثة مف الشعراء المعروفيف  :الفرزدؽ وجرير وبشار بف ُبرد،
ّ
مدى دقة وصفيـ لوسائط النقؿ النيرية والبحرية ىذه ،والسيما إذ كانوا ممف عاش في الحقبة

األموية مف العصر اإلسالمي ،ولقضاء االثنيف األوليف منيـ ُج ّؿ حياتيما في بادية البصرة أو في
الحجاج الثقفي في واسط،
عدة إلى مركز الخالفة األموية في دمشؽ أو إلى
حاضرتيا ،أو رحالت ّ
ّ
بحسب ما اقتضتو منيما ظروفيما المعيشية ،وقضاء الثالث منيـ حياتو في حاضرة البصرة ثـ في
٘ٙ
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مكانياً – إلى ٍّ
حد ما – أو في جزء مف حياتيـ ،وقد عاشوا
ثـ فيـ كانوا يمتقوف
ّ
حوراف وبغداد ،ومف ّ
ظروفاً متشابية إلى ٍّ
حد ما أيضا ،مف حيث إكثارىـ مف غرض المديح في أشعارىـ ،واف اختمؼ
شأف الثالث منيـ (ب ّشار) مف حيث فقدانو لحاسة البصر.
العرضي مف أغراضيـ الشعرية
مف ىنا كاف عمى البحث محاولة الوقوؼ عمى ىذا الغرض َ

التي ُشيروا بيا أصال ،كالنقائض أوالً بالنسبة لمشاعريف األوليف ،وكالمديح والغزؿ الحسي الفاحش
بالنسبة لثالثيـ ،وكاف مف نتائج البحث ما يأتي :
انصب – إال في دراسات قميمة  -في نقؿ آراء َّ
َّ
محددة بشأف أغراض
ٔ .إف ُج ّؿ اىتماـ الدارسيف
الشاعريف األولػَيف بالنقائض التي تساجالىا بينيما،
ىؤالء الشعراء الثالثة ،مف حيث انيماؾ
َ
عدوىا أقرب إلى األغراض الثانوية منيا إلى الرئيسة في
وببعض فنوف الشعر وأغراضو التي ّ
أشعارىما ،بينما "ألح" أولئؾ الرواة والنقاد القدامى وتبعيـ المحدثوف عمى تأكيد انصراؼ معظـ شعر
ثالثيما إلى المديح واليجاء والغزؿ ،وانيماكيـ في بحث مالمح زندقتو مف خالؿ شعره.
ٕ .إف اىتماـ الدارسيف والباحثيف بوصؼ المراكب والسفف في أشعار الشعراء الثالثة ،جاء في
إطار دراسة وصؼ البحر والنير في الشعر العربي تارة ،وفي إطار دراسة الرحمة في الشعر العربي
وفنياً تارة أخرى ،فكانت نتائجيا – مف ثـ – بحاجة إلى مزيد بحث فيما تناولو ىؤالء
موضوعياً ّ
ّ

قدموه مف صور نقمية تشبييية أو استعارية ،مف خارج ىذه
الشعراء مف وصؼ ىذه الوسائط ،وما ّ

تمسؾ بثقافة عربية قديمة ظمت تأثيراتيا واضحة المظاىر
الوسائط أو مف داخميا ،وما أظيروه مف ّ
في الكثير مف أشعارىـ.

تبيف بالوقوؼ عمى مداليؿ نصوص الشعراء المختارة ألغراض البحث ،أف الشاعر األوؿ
ّٖ .

نصو األوؿ مف أصؿ ثالثة نصوص قصيرة ضمف ثالثة قصائد مختمفة األطواؿ
(الفرزدؽ) لجأ في ِّ
لو ،إلى الوصؼ الخارجي لمسفف ،متيكماً في ّأوليا بأحد الخارجيف عمى السمطة ولكف بأسموب
العارؼ بشؤوف البحر وقيادة وسائطو ،بينما كاف في النص الثاني مبالغاً في تشبيو كرـ ممدوحو
المضطريف لركوب إحدى السفف ،وقد أظير مدلوؿ ركوبو متنيا
بيا ،وبدا في النص الثالث مف
ّ
ألوؿ مرة في حياتو ،مف خالؿ ما أبداه النص مف مخاوفو وقمقو واضطرابو مف جية ،واستكمالو

وقدره مف جية ثانية ،وىي مداليؿ تؤكد أمو اًر في حياة
النص بعرض موقفو اإليماني بقضاء اهلل َ
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الشاعر لـ تكف قد لقيت كثير اىتماـ مف الدارسيف ،ال بؿ تتقاطع مع الكثير مما تناقمو الرواة
القدامى عنو ،والسيما بشأف بداوتو وسوء سموكو وضعؼ إيمانو.
ٗ .إف نص جرير أشار إلى معرفتو المسبقة بشؤوف المراكب والسفف وقيادتيا ،ألنو
تضمف وصفاً
ّ

دقيقاً ليذا – واف جاء مبتس اًر – ضمف أبيات قصيدة نسيب مف بيف قصائده ،بما يشير إلى أنو كاف
قد أفاد مف زياراتو إلى حاضرة (البصرة) وانعكاس بعض فوائد تمؾ الزيارات في بعض أشعاره ،وىو

التطور الحياتي في العصر الذي عاش فيو ،ولـ ُيشر أحد مف الدارسيف إلى
ما ُع َّػد مف مظاىر
ّ
ذلؾ التأثير المعرفي النامي في عقؿ الشاعر.
٘ .إف نصوص الشاعر بشار بف برد الثالثة التي عالجيا البحث ،جاءت لتؤكد ّأوالً وقبؿ كؿ شيء
مقدرتو عمى اإلتياف بوصؼ بالغ الدقة لممراكب والسفف ،مف حيث تشبيييا بالنوؽ  ،مع تفاصيؿ
سبؽ سواه مف الشعراء إلييا مف جية ،دلػّت عمى حضور التطور الحياتي والثقافي في حياة عصره
وما وصمت إليو صناعة المراكب والسفف مف بيف صناعات أخرى ظيرت وشاعت آنذاؾ في ذىنو،
مف خالؿ ذكره ما عرفو مف معمومات عف صناعتيا وتفاصيؿ أجزائيا مف جانب آخر ،مثمما ظير
ىذا في أبيات النص األوؿ الذي اختاره البحث مف بيف نصوصو ،والذي فاؽ بو المبصريف مف
النص الثاني صو اًر تقميدية مف مسموعاتو لممراكب والسفف ،مف دوف أف يغفؿ
وقدـ في
ِّ
الشعراءّ ،
ذكر ما أشاعتو الثقافة العربية القديمة عف دور الجف والشياطيف – مثالً – في الوقوؼ وراء
الظواىر الغريبة التي صادفيا اإلنساف العربي في حياتو ،ومنيا مسير ىذه الوسائط عبر األمواج
قدـ في النص الثالث
العاتية والرياح العنيفة ،فضالً عف التشبييات المنقولة عف تمؾ الثقافة ،بينما ّ
ضمنو تفاصيؿ مبتسرة عما صادفو عند ركوبو إحدى السفف،
وصفاً لـ يخرج بو عما ُسبؽ إليو ،واف ّ
حتى بدا فيما أظيره البحث مف مداليؿ النص كمف يدفع عف نفسو التيـ التي ألصقيا بو اآلخروف

ىدده الخميفة (الميدي) العباسي
الجسدية
عف فحشو في نقؿ األوصاؼ
الحسية ،والسيما بعد أف ّ
ّ
ّ
وتعرضو لمنساء عبر الكثير مف نصوصو ،وذلؾ مف خالؿ نقمو
بقطع لسانو إف واصؿ فحشو ّ

وحسف تخمّصو مف المتاعب
مواصفات السفينة مف دوف أف يكوف رآىا ،وىو مدلوؿ آخر عمى ذكائو ُ

التي كاف يواجييا ،واف أدت بو إلى القتؿ مصي اًر انتيت بو حياتو.

٘ٛ

العدد  312لسنة 3112 /م  ٖٔٗٙ -هـ

مجلة األستاذ

اليوامػػش :
(ٔ) ينظر :وصؼ البحر والنير في الشعر العربي مف العصر الجاىمي حتى العصر العباسي الثاني ،د .حسيف
عطواف ،دار الجيؿ ،طٕ ،بيروت.ٜٕٔٛ ،

(ٕ) ينظر في سبيؿ المثاؿ؛ ديواف الفرزدؽ ،تحػ  :كرـ البستاني ،دار صادر ،بيروت ٕٜٗ/ٕ :ٜٔٙٙ ،قولو :
ِ
الو ِ
العظاـ
ىوف مف
فإني حامػ ػ ػ ٌؿ رحمػ ػػي ،ورحمػ ػػي
إلي َ
ؾ عمى ُ
ػالة مػػرَّدف ػ ػ ٍ
ِ
الح ِ
ُجنػ ػػاةَ الح ِ
ساـ
ػات
ػرب بالذك ػ ػَػ ِػر ُ
عمى سفػ ػُ ػ ِػف الف ػ ػ ُ َ
(ٖ) ديواف امرئ القيس ،تحػ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،دار المعارؼ ،مصر.٘ٚ : ٜٔ٘ٛ ،
(ٗ ) شرح األشعار الستة الجاىمية ،لموزير أبي بكر عاصـ بف أيوب البطميوسي ،تحػ :ناصيؼ

سميماف عواد،

دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد : ٕٓٓٓ ،ؽٖ.ٖٔ/
(٘) األنوار ومحاسف األشعار ،ألبي الحسف عمي بف محمد الشمشاطي (ت ٖٚٚىػ) ،تحػ :صالح ميدي العزاوي،
دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد.ٕٕٓ : ٜٔٛٚ ،

عدائي العرب وصعاليكيـ ،نقال عف  :اإلصابة ٗ.ٕٜٓ/
(*) عمرو بف َبّراقة اليمداني ،أحد ّ
( )ٙاألنوار ومحاسف األشعار .ٕٓٔ :
( )ٚنفس ػ ػػو ٕٕٓ :مع ىامشيا.
( ) ٛينظر؛ الرحمة في الشعر العربي في عصر صدر اإلسالـ والعصر األموي ،أ.د .سحاب األسدي ،دار الشؤوف
الثقافية العامة ،بغداد( ٕٕٓٔ ،عمماً أف الدراسة كانت في األصؿ أطروحة

دكتوراه في األدب العربي /كمية

التربية ابف رشد) ٜٓ :ؤٖٕ وما بعدىا و.ٖٕٜ
( )ٜديواف الفرزدؽ .ٖٔ/ٕ :
(ٓٔ) نفسػ ػػو .ٜٚ/ٕ :

(ٔٔ) العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،ألبي عمي الحسف بف رشيؽ القيرواني (ت ٗ٘ٙىػ)،
تحػ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،طٖ ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر.ٕٚٛ/ٕ: ٜٖٔٙ ،
(ٕٔ) نفس ػ ػػو .ٕٔٓ/ٔ :
(ٖٔ) في األدب وفنونو،عمي بو ممحـ ،المطبعة العصرية ،صيدا  -لبناف.ٙٙ :ٜٔٚٓ ،
(ٗٔ) ديواف الفرزدؽ .ٕٖٔ/ٔ :
(٘ٔ) نفس ػ ػػو .ٕٔ٘/ٔ :
( )ٔٙنفسػ ػػو .ٖٔ/ٕ :
( )ٔٚنفسػ ػػو  ٜٚ/ٕ :وما بعدىا.
( )ٔٛديواف جرير ،بشرح محمد بف حبيب ،تحػ :د .نعماف محمد أميف طو ،دار المعارؼ ،مصر: ٜٔٛٙ ،

ٕ.٘ٔٗ/

وقدـ لو  :د .إحساف عباس ،دار صادر ،طٕ ،بيروت.ٕٖٔ :ٕٓٔٓ ،
( )ٜٔديواف بشار بف ُبرد ،قرأه ّ
(ٕٓ) نفس ػ ػػو .ٖٔٚ :
(ٕٔ) نفسػ ػ ػػو .ٖٖٙ :

ٜ٘
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Summary
This research studies describe three poets were: Farazdaq and
Greer and Bashar ibn Burd, for ships and sailboats in their
poetry, and only recorded on them, in spite of the fame of the
purposes of the lattice head of the sub-mission did not receive
this description, including interest from before us to study the
texts of poetry, etc. can be detected from the variation in the
description of the process of creativity and this mode of
transportation, especially as it knew third was afflicted with
blindness since birth.
These poets of the three gave a description externally for ships
and sailboats predecessors other poets him, and followed by
others in it, and gave them a description internally to his feelings
and his feelings when riding was very creative, and it was a
completely new .. and this is what we finished him in this
research, we hope we have achieved what we wish him and this
what we hoped to achieve.
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