
٣٣٥  

  ّجماليات اللون في مخيلة بشار بن برد الشعرية
  عدنان محمود عبيدات. د

ن والنُّقاد يف شعر بشار، وذلك أنه  لفتت التشكيالت التصويرية أنظار الدارسي
َّرسم موضوعه بطريقة جتاوز فيها حدود السمع إىل اإلبصار، فجمع معجمه وركبه 

ّ املبصرون، فركب الصورة كأنه وباح فيه بصورة مجيلة واضحة أكثر إحياء مما فعل
ًيراها، وبثَّ فيها مجاال رائعا، فيها اجلدة والطرافة والوضوح، هلا وقع وتأثري يف  ً

َّركز فيها كثري من التفاصيل،سواء يف مدحه أو يف وصف  النفس، تعلو وتتوهج، وتت
  .خلوات احلب أو يف عذل العذال أو يف حديثه عن الليل

يف نقل ما جتيش به نفسه من مشاعر وانفعاالت، وكان ًَّلقد كان بشار موفـقا 
واقعيا يف طرحه ملوضوعاته بكل ما فيها من تناقضات بلغة خدمت املعىن املراد، 

ثورة على ... ثورة أدبية كبرى في شعرنا العربي((فأعلى من شأن الفن، وكان 
 وأن ّاتجاه الصورة الشعرية التقليدية، فحاول قدر جهده أن يغير مجراها،

))ِّيوجهها في مجرى جديد
َّوقد شكلت األمناط التصويرية البصرية يف شعر . )١(

بشار األعمى مساحات واسعة دالة على كثافة األلوان، فكانت الظاهرة التلوينية 
ًجزءا هاما يف تشكيل الصورة الشعرية بعناصرها احلسية املختلفة إىل جانب احلركة 

ًنية قد تتشكل من أكثر من قيمة لونية انسجاما أو ًوالضوء، علما أن الصورة اللو َّ

يدخل في نسيج النص الشعري على مستوى التركيب فقط،  فاللون ال((تضادا، 

                                                            
، دار الفكـــر، عمـــان، األردن، ١الــصورة يف شـــعر بـــشار بـــن بـــرد، عبــد الفتـــاح نـــافع ط) 1(

  ).٣٥٥(، ص ١٩٨٣
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

))ًوإنما يتعدى ذلك إلى مستوى الداللة أيضا
)١(.  

ّإن الصورة احلسية هي املصدر األساسي للصورة الشعرية، وتتجلى عبقرية 
ر الدهشة، والبد من  ُ املادية إىل صورة شعرية تثيالنص يف إعادة تشكيل الصورة

ّوأن استخدام ((ًرا  من الدالالت النفسية،  ًرا من األلوان حتمل كثي ر أن كثي التذكي
الشعراء لأللوان لم يقف عند حد تخطيط الصورة أو إبرازها بالشكل الذي 

محفوظة هو جعل هذه الصورة ... ِّيحقق لها اللون، وإنما كان الدافع لذلك
زة ربما كانت تفتقر  بإطار من األبعاد المتحركة بذاتها، تضفي عليها األلوان مي

))إليها قبل اإلضافة
)٢(.  

َّلقد صاغ الشاعر صوره صياغة مجالية مركزة ومكثفة وواعية، فأبدع وأجاد،  ََ ُ
ر عما جيول يف نفسه دون حرج أو خوف، فأطلقها على سجيتها، فأعجب  َّوعب
  .هر دارسي أكث

  :المرأة واللون

ُمتثل املرأة عند بشار جزءا أساسيا يف الظاهرة الفنية، ومن ينعم النظر يف  ً ِّ

                                                            
زهـري بــن أيب سـلمى، موســى ربابعـة، حبــث، يف كتـاب قطــوف مجاليـات اللـون يف شــعر ) 1(

موعـــة مـــن املـــؤلفني، مهـــدى للـــدكتور ناصـــر الـــدين األســـد، املؤســـسة العربيـــة،  دانيـــة، 
الــــصورة الــــشعرية واســــتيحاء األلــــوان، يوســــف : ، وانظــــر)١٣٦٣(، ص ١٩٩٧، ٢ط

  ).٤٠(، ص ١٩٨٥نوفل، دار االحتاد العريب للطباعة، القاهرة، 
ــا، نــوري محــودي القيــسي، حبــث، جملــة األقــالم األلــو) 2( ان وإحــساس الــشاعر اجلــاهلي 

التـــــشكيل اللـــــوين يف : وانظـــــر). ٦٧(، ص ١٩٦٩، ١١العراقيـــــة، الـــــسنة اخلامـــــسة، ج
الشعر العراقي احلـديث، حبـث، حممـد صـابر عبيـد، جملـة األقـالم العراقيـة، بغـداد، الـسنة 

  ).١٦٩(، ص ١٩٨٩، ١٢، ١١، العددان ٢٤



  
٣٣٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

شعره يدرك أنه مل يكن أعمى، رأى بقلبه ومسعه ومل ير بعينه رؤية مادية، فكلما 
ّمسع صوتا تسرب إىل أعماق قلبه، فأخرج أدبا غنائيا قويا مؤثـرا، فشكل  ًِّ ً ًً َّ ً

ا وظالهلا وتفاصيلهاالصورة بكل أب   .عادها الدقيقة، بألوا

إن حرمان بشار من حاسة البصر، دفعه إىل استخدام حواسه األخرى لتنوب 
ا  ِّعما حرم منه، ومع ذلك فإن من يـنعم النظر يف الصورة الشعرية عنده يؤكد أ ُْ َ ُِ

 والصور البصرية ليست معدومة وجدانيا لدى المكفوف،((ًكانت صورا بصرية، 
رها الوجداني  ٌوذلك بفضل الحياة االجتماعية، فقد ينتقل جانب من تأثي

))ر عنها إلى الشخص المكفوف ِّي تعب بوساطة األلفاظ الت
، فهو يف وصفه )١(

ًر من التفاصيل؛ مركزا على الصفات املادية، ومستحضرا  ِّللمرأة، يدقق يف كثي ًِّ
َّطاقات اللون، ومن مث شكل لنا لوحة مجيلة ال مرأة يريدها بشار، وأكثر احلديث َ

ا احلسية ماثلة يف شعره، تطفح منها رائحة الغريزة بأسلوب  عنها؛ فكانت صور
ّرة نافذة، وموهبة فذة، وثقافة  ًصريح، وأبدع يف رمسها يف ذهنه، مستعينا ببصي

ّومادامت الحواس والقلب ومدركاتها هي الرافد األساسي للصورة ((عميقة، 
ي ليؤدي مهمة   علينا أن نتوقع حضور اللون في عملية األداء الفنالفنية، فإن

))ري المفردة الحسية حيثما يكون لها مدلولها التأثي
ره حيب املرأة  وكان كغي، )٢(

ذات اللون األبيض حبا جسديا شهوانيا، ظهر ذلك يف غري بيت يف شعره، فهي 

                                                            
  ).١٠٠(عبد الفتاح نافع ص : صورة الفنية يف شعر بشارال) 1(
األداء باللون يف شعر زهري بن أيب سلمى، حممود اجلادر، حبث، جملة كلية الرتبيـة، اجلامعـة ) 2(

األداء بــاللون يف شــعر ســحيم، حممــود : وانظــر). ٨٧(، ص ١٩٩٠، ٢املستنــصرية، العــدد
  ).٦٣(، ص ١٩٩٩، ٤، العدد٢٧اجلادر، املورد العراقية، بغداد، م



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٣٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

))بيضاء صافية األديم((: عنده
ّ كالدرة الزهراء غرتهابيضاء((، وهي )١( ّ((

ومن ((، )٢(
))البيض معالق القلوب

))ًحسبتها فضة بيضاء((، )٣(
))ُِّعلقتها بيضاء((، و)٤(

)٥( ،
))وبيضاء من بيض((

ْترعرعت في جلد لؤلؤة((، وهي على ذلك )٦( َ ْ َ((
)٧( ، 

ِخلقت من جلد لؤلؤة((و ِ ِ ُ((
ْخلقت من قشر لؤلؤة(( و، )٨( ِ ِ ُ((

وهذا الوصف ، )٩(
ّر إىل بياض ممزوج باملرونة والنعومة والصفاء والعفة واحلياة اهلانئة، وهي  ُميل يشياجل

ر   عند بشار، جتب-  كما ذكرنا - واملرأة املوصوفة . على هذا من احلرائر العفيفات
ا، فتصور، فهي ))بيضاء كالمهاة((: ّمن يراها أن يتعلق 

، وهذا تشبيه للمرأة )١٠(
ا غزال يف  ر املبدعي ن وغي املثال عند أغلب املبدعييف أمجل صورها، فاملرأة  ن أ
))بيضاء مكسال((مشيتها وشكلها، وهي 

))ومكسال الضحى((، )١١(
ا )١٢( ، أل

  :ذات دالل وأنوثة، واملرأة عنده

                                                            
  ).١/١١٦(، ١٩٩٦، دار اجليل، بريوت، ١ديوان بشار بن برد، شرح حسني محوي، ط) 1(
  ).٢/٤٤(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٦٨(املصدر نفسه) 3(
  ).٢/٢٥٥(املصدر نفسه ) 4(
  ).٢/٨٨(املصدر نفسه ) 5(
  ).٢/٦٨(املصدر نفسه ) 6(
  ).١/١١٦(املصدر نفسه ) 7(
  ).١/١٦١(املصدر نفسه ) 8(
  ).٢/٤٣(املصدر نفسه ) 9(
  ).١/٥٣١(املصدر نفسه ) 10(
  ).١/٥١٢(املصدر نفسه ) 11(
  ) .٢/٣٢٢(املصدر نفسه ) 12(



  
٣٣٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِوقيـر◌ا ومل تـرفع حداج قعود ُ َ ِ ْ َ َْ َْ ً َ ْ
ِ
َ

ِمن البيض مل تسرح على أهل   )١( ََ ْ َ ْ َ َْ ِ َ
 ٍُّ غنةِ

ر، وليست من اإلماء، إذ إن الرعي وترحيل الرواحل كان من فهي من احلرائ
ا –َّشغل اإلماء والعبيد، فاملرأة املفضلة عنده  ا وأهلها من – إضافة إىل لو  أ

ِعلية القوم َِْ.  
وأسقط الشاعر يف بعض أشعاره لون اآلخر على لون املرأة املفضلة، فهي 

  : )٢(، ترائبه شديدة البياض، يقول))ّريم أغن((
ْصفر احلشا بيض ترائبه ُِ ٌ َ ُ ْ

ًرمي أغن مطوقا ذهبا   ِ ً َّ ُّ َ ٌ 
ًوهي كالشمس إشراقا وجتليا، وكالبدر حسنا إذا تقنَّعت يف سواد الليل،  ًِّ ً

ا وهي منتقبة، وإذا نزعت النقاب تستثي رهم حبسنها  تسيب النفوس بنظرا
  :)٣(املتأللئ، يقول

ُر، إذا قـنـعت عليها الرداء ِّ ْ َ ُِّ ِهي كالشمس يف اجلالء وكالبد   )*(ِ
َ َّ 

   :)٤(وهي

                                                            

ـــه : ر الـــوقي. ر الـــشجر الـــوادي الكثي: ُالغنَّـــة). ١/٥٠٩(ديـــوان بـــشار ) 1( الـــذي وضـــع علي
  .اجلمل الصغري: القعود. احلدج: مركب النساء، مفردها: احلداج. احلمل

. موضــع القــالدة مــن الــصدر: الرتائــب. الــضعيف: الــصفر). ١/١٧٠(صدر نفــسه املــ) 2(
  .الذي خيرج صوته من خياشيمه: األغن

َّشــــبهها بالــــشمس، وبــــالقمر حــــني تتلفــــع بالــــسواد ليــــدل علــــى ). ١/٥٧(املــــصدر نفــــسه ) 3(
  .حسنها

). َعـــتُِّقـنـ(مجلـــة يف حمـــل نـــصب حـــال مـــن ضـــمري نائـــب الفاعـــل لفعـــل ) ُعليهـــا الـــرداء( (( )3*(
لة[. ))جار وجمرور متعلقان خبرب حمذوف) عليها(، و مبتدأ) الرداء(    ].ا

صــفتان للوجــه : األغــر األبلــج. الفتــاة احلــسنة اخللــق: اخلــود). ١/١٦٩(املــصدر نفــسه ) 4(
  .زع النقاب عندما تن



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َوأغر أبلج غي ِر ذات نقاب َّ ِ
ٍَْخود إذا انـتقبت سبتك بنظرة   َ َِ َ َ ٌَْ ََ ْ ْ ْ َ 

  :)١(وهي
ْبـعد عيـين جؤذر يف املنتقب َ ُْْ ٍ َ َْ َْ َ ْ ِصورة الشمس جلت عن وجهها   َ ْ َ ْ َْ َ ِ ْ َّ ُ ُ 

  :)٢(وهي
ِأم البدر جيلى يف قناع فتاة؟ ِ ِ َُْ ُ ْ ِقلت لنفسيف   َ ٍالشمس جلت لناظر: ُ َِّ ْ َ ُ 

وهي يف مشيتها تتلوى كذكر احلية األبيض، حنيلة اخلصر، طويلة العنق، 
  :)٣(يقول

ِويا لك من وجه هناك وجيد َ ُ ٍ ْ َ ْ َ ِتـروح مبثل األمي فوق نطاقها   َ َِ ِْ ِ ْ ِ ُ َُ 
َّومل يكتف بشار بالوصف الشمويل للمرأة، بل دقق يف التفاصيل، فوصف 

  :)٤(ُ، وأعجب ببياضه، يقولجيدها
ُكجيد الرمي سلهوب ُ ْ ُ ِ ِّ ِ ِ َّوجيد يشبه الدر   َ ُ ُ ِ ْ ُ ٌ 

  :)٥(ويقول
ِمناطة يف األوضح األجيد َ ْْ ِ َ ًَ َوالدر والياقوت حيسدنـها   َُ َ ْ ُ َْ ُ َ ُّ ُّ 

  :)٦(وهي بيض الرتائب، ويعين موضع القالدة من الصدر، يقول

                                                            

وجههــــا مــــضيء كالــــشمس . ولــــد البقـــرة الوحــــشية: اجلــــؤذر). ١/٣٠٨(ديـــوان بــــشار ) 1(
  .ي البقرة نوعيناها كعي

  هل ما يراه هو الشمس أم البدر أم احملبوبة ؟). ١/٤١٠(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٠٩(املصدر نفسه ) 3(
  .الطويل من الناس واخليل: السلهوب). ١/١٥٦(املصدر نفسه ) 4(
: األجيـــد. معلقـــة: مناطـــة. أحجـــار كرميـــة: الـــدر واليـــاقوت). ١/٥٢١(املـــصدر نفـــسه ) 5(

  .نُالعنق الذي طال وحس
  ).١/١٧٠(املصدر نفسه ) 6(



  
٣٤١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُْصفر احلشا بيض ترائبه ٌ َ َ ُ ْ
َرمي أغ   ِ ًن مطوقا ذهباٌ ً ََّ ُ ّ 

  :)١(ن، يقول وهي بيضاء واسعة اجلبي
ا دعج ُمكسورة العني زا ََ َْ َ ِ َ ُ ْ ٌغراء ريا العظام آنسة   َ َ ِ َ ََّ ُ َّ 

ِوثغرها عنده كغر األقاحي، يقول ِّ)٢(:   
ْوحديث كالوشي وشي الب َ ْ ِوهلا مضحك كغر األقاحي   ِرود ٌ ُِّ َ ٌ َ َ َ 

  :)٣(مشرق أبيض، كشمس الضحى، يقولّوخد املرأة اليت تعجبه ناعم 
ُكشمس الضحى وافت مع الطلق أسعدا ْ ِ ّ َ ْ ُّ ِ ْ ُُتريك أسيل اخلد أشرق لونه َ َ ْ َِّ َ

ِ َ ُ 
وجتاوز بشار يف تصوره للمرأة اجلميلة إىل دقائق ال يعرفها وال يدقق فيها إال 
ا  َّإنسان تذوق اجلمال، وعرف بواطنه، فكانت املرأة اليت خالط بياض لو

  :)٤(فرة، ونشأت يف احلضر من أمجل النساء عنده، يقولص
ِببؤس ومل تركب مطية راع َ َّ ْ َ ْ ْوصفراء مثل اخليـزرانة مل تعش   ٍ ِ ِ َِ ْ َ َُْ َْ ُ ُ ْ 

  :)٥(وهي

                                                            

ــــشار ) 1( ــــا). ١/٤٣٤(ديــــوان ب ــــا. طريــــة ناعمــــة: ّري ســــواد العيــــون : الــــدعج. ّمجلهــــا: زا
  .واتساعها

  .نبات مجيل لونه أبيض : األقاحي. املبسم: املضحك). ٢/٥(املصدر نفسه ) 2(
جنــوم : األســعد. اإلشــراق: الطلــق. األملــس النــاعم: األســيل). ٢/٩١(املــصدر نفــسه ) 3(

  .املنازل
ــا صــفرة، مل تركــب : الــصفراء). ٢/٤٣٢(ديــوان بــشار بــن بــرد ) 4( الــيت خــالط بيــاض لو

  .مل تكن من سكان البادية: مطية راع
البيـــاض املـــشوب بـــصفرة، وهـــو أحـــسن : بيـــضاء صـــفراء) . ١/٤٢٨(املـــصدر نفـــسه ) 5(

 القد، مـأخوذة نسبة إىل قضاف، وهي اجلارية املمشوقة: ِالقضافية. البياض عند العرب
  .من القضف وهو النحافة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُما ناهلا بر وال حانث ِ ٌّ ِّبيضاء صفراء قضافية   ََ َ ُ ُ ُ 

ا اخلي نية النحيلة زرا َّومزج الشاعر لون املرأة األبيض املوشح بالصفرة حبركا
ا،  ا العفيفة، فأبدع يف تركيب الصورة، وأجاد يف البوح  ّاملمشوقة القد بصفا
ًفكانت املرأة كاملة األوصاف حسنا، ولونا، وخلقا، وعفة، ودالال، وكسال،  ً ً ً ًَّ ُ ُ ً ُ

رك التفاصيل األخرى اليت تتمم  واملتتبع لشعر بشار يلحظ أنه مل يت. ّوغزالنية
رأة اليت يتصورها كاملة األوصاف، فتمم جوانب الصورة، اللوحة، لتكون امل

ًوأكمل أبعادها، وعرج إىل اللون األسود، حيث كان هذا اللون حتسينا وجتميال  ً
ًََُّوحمببا يف املرأة البيضاء اليت أحبها، ونقله من دالالته السلبية إىل دالالت 

بدا في عينه (( فهي إجيابية، فأعجبته العيون الدعج الشديدة السواد الواسعة،
))ُدعج

))حور العيون((، وهي )١(
))ّزجاء برجاء((، وهي )٢(

وجتلى اجلانب . )٣(
ّاإلجيايب للون األسود بلون شعر املرأة اجلميل فشبه شعرها بعناقيد الكروم 

  :)٤(الناضجة، يقول

ُم سوادا قد حان منه انتهاء ْ َ ْ ً ْوهلا وارد الغدائر كالكر   ِ َ ْ ِِ َ ُِ 
  : )٥(ويقول

                                                            
  ).١/٤٤٠(ديوان بشار بن برد ) 1(
  ).١/٩٠(املصدر نفسه ) 2(
ـــيت : رجـــاء الب. ن مـــع طوهلمـــا للمـــرأة رقـــة احلـــاجبي: ّزجـــاء). ١/٤٦٧(املـــصدر نفـــسه ) 3( ال

ذه الصفة بيـاض عينيهـا حمـدقا بالـسواد كلـه، وبـرج العـي. رج تتب ن مناسـب  ًوتكون املرأة 
  . احلواجبلزجج

  .رسل الطويل املست: الوارد من الشعر والشجر). ١/٥٨(املصدر نفسه ) 4(
ْالوحف). ١/١٥٦(املصدر نفسه ) 5(   .اجلدائل: التقاصيب. الشعر الكثيف األسود: َ



  
٣٤٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُوزانته التقاصيب ِ َّ ُ ِووحف زان متنيك   ْ َ َ َ ٌ ْ َ َ 
ّوشبه جدائل شعرها األسود باألفاعي السود، يقول

)١(:  

ا أبطح ُأساود شت  َ ْ ّ َ ِْكأن القرون على متنها   ُ َ ّ 
ّوكانت الشامة السوداء على اخلد األبيض إضافة أخرى إىل اللوحة، فزاد 

  :)٢(ًاجلمال مجاال، يقول

ُفـيكسبه ُ ُِ ْ َ املالحة واجلماالَ ِّيكون اخلال يف خد نقي   ََ ِ ٍّ َ ُ 
ُويعجب الشاعر األكمه بلون املرأة األسود يف حلظة من حلظات اإلبداع 
واإلعجاب، ويبدو أن اإلعجاب عارض، وكان جبارية سوداء استعطفها، فهي 
ا  َّعنده سوداء براقة متأللئة، تشبه يف طيبها ولينها املاء العذب، فهي كأ

ًر واملسك اللذين إذا مزجا يصبح املزيج ضاربا إىل  صنوعة من عجينة العنبم ُ
  :)٣(السواد، وذا رائحة طيبة، يقول فيها

ٍكاملاء يف طيب ويف لي ٍوغادة سوداء براقة   ِن ِ َّ َ
ٍ 

ِر باملسك معجون ََْمن عنب ُ ْ َ ِ ْ
ِ ا صيغت لمن ناهلا   ٍ َكأ ْ َ

ِ ْ َ ِ َّ 
  :)٤(ويقول

فـيكسبه املال
َ ُ ُ ُِ ْ َحة واجلماالَ ٍّيكون اخلال يف خد نقي   ََ ٍّ ُ ُ 

                                                            
األرض املنخفـــضة، واجلمـــع : األبطـــح. تـــاه: ّشـــت). ١/٤٦٥(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 1(

  .يةاألساود مجع أسود وهو ذكر احل. أباطح
  ).٢/٤٨٥(املصدر نفسه ) 2(
هـــذان البيتـــان يف خطـــاب املـــرأة الـــسوداء الـــيت ســـارت يف ). ٢/٥٢٨(املـــصدر نفـــسه ) 3(

  .جنازته فيما بعد
  .الشامة أو العالمة السوداء: اخلال). ٢/٤٨٥(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َفكيف إذا رأيت اللون خاال ِويؤنقه ألعني مبصريه   َ ِ ُْ ُِ ُ ُْ 

ًلقد ارتبط السواد بالظلمة وبأجواء احلزن والكآبة، إال أن بشارا نقل اللون 
ُمن طبيعته السوداوية أحيانا إىل سياقات أخرى، فيها معىن احلسن واجلمال ً.  

م الشاعر اللون األمحر يف صفة املرأة، من باب العبث باللون ويستخد
 ودقة معرفته به وكأنه على دراية

أن الضوء األبيض يتكون من مجموعة ((
من األشعة الملونة، تتدرج من اللون األحمر إلى اللون البنفسجي، ولقد 
دلت التجربة على أنه يمكن إحداث اإلحساس بأي من هذه األلوان أو 

ألبيض بخلط ثالثة ألوان أساسية بنسب مختلفة، وهذه األلوان اللون ا
))األحمر، واألزرق، واألخضر: األساسية أو المتتامة هي

 ، واملرأة)* ()١(

                                                            
  ). ١٥٢(، ص ١٩٧٠، دار الطباعة والنشر، مصر، ٣أمينة عبد الرحيم، ط. الضوء) 1 (
وقـد دلـت التجربـة علـى أنـه ميكـن إحـداث اإلحـساس بـأي مـن هـذه ((: يقول الكاتـب) 1*(

ــــوان  األلــــوان أو اللــــون األبــــيض خبلــــط ثالثــــة ألــــوان أساســــية بنــــسب خمتلفــــة وهــــذه األل
  .))األساسية أو املتتامة هي األمحر واألزرق واألخضر
َهذه اإلضافة خطل، وذلك أن األلوان نوعان إشـعاعية وأصـبغة مـستعملة ألوان ضوئية : َ

َوإن مزج األصبغة السبعة املقابلـة أللـوان الطيـف الشمـسي يـؤدي إىل . يف الرسم والصناعة ْ
ـــضوئية اإلشـــعاعية الـــسبعة يـــؤدي إىل اللـــون  ـــوان ال ْاللـــون األســـود علـــى حـــني أن مـــزج األل َ

ا باألساســ. األبــيض ُويف عــامل األصــبغة يعتمــد الرســامون علــى ثالثــة ألــوان يــصفو ية وهــي ِ
ــــون . األمحــــر واألصــــفر واألزرق ــــد اعتمــــد الل وكــــان الرســــام اإليطــــايل املــــشهور دافنــــشي ق

ًاألخـــضر أيـــضا لونـــا أساســـيا ـــة ال . ً ـــذه األلـــوان األساســـية ألوانـــا مادي ّّوينـــشئ الرســـامون  ً َّ ُ
ًومـن املعلـوم أنـه لـو مزجنـا  مـثال األصـفر واألزرق حلـصل . حصر هلا وذلـك بنـسب خمتلفـة

َمث إنـــه لـــو مزجـــت األصـــبغة الـــسبعة . خـــضراللـــون األ املختلفـــة األلـــوان حلـــصل اللـــون =  =ُ
الشمـــسي الـــسبعة اللـــون ن يعطـــي مـــزج ألـــوان الطيـــف  ًاألســـود كمـــا ذكرنـــا آنفـــا علـــى حـــي



  
٣٤٥  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

احلمراء هي شديدة البياض، تشبه مخرة كلواذ يف بياضها وصفائها، وقد أثارته، 
  :)٢(وهيجت أحزانه، يقول

َْفؤادي وهاجت عب ُّرة وتلددا ْ َْومح   ًَ ْراء كلواذ الكثيب تطربتَ َّ ِ َ ِْ َ ُ 
ًويكرر ذكر هذا اللون، معجبا به وهو يركب لونا على لون، أو ميزج لونا بلون،  ً ّ ً

ّزيد يف مجال الصورة، لتعجب الناظر وتسره بفتاة تزوجت قبل بلوغها، يقول لي
)٣(:   

ا العيـنـي ْتروق  َْ َ َُْن واحلسن أمحر ُ ُ ْ ُ ٌَُْهجان عليها محرة    ِ ٌ  ِيف بياضهاِ
وخيلط اللون األمحر باألخضر باألصفر باألبيض يف وصف مجال املرأة 
ِّوزينتها، ليشكل لوحة مجيلة استثنائية، فالقالدة على صدرها مائدة من فضة 

ا خمتلفة، فكأنك ترى الضياء معلقا فيها، يقول   :)٤(ًأو رخام، ألوا
                                                                                                                                

ن  إن األصــبغة تتــوارى يف األســود علــى حــي: ن يقولــون زيــائيي وهــذا جعــل الفي. األبــيض 
األساسـية الـيت ) أو األربعـة( فاأللوان الثالثـة .تتوارى ألوان الطيف الشمسي يف األبيض

ولأللـــوان وطبيعتهــا حبـــوث وافيـــة يف . ذكرهــا الباحـــث هــي مـــن األصــبغة ال مـــن األشــعة
ِعلمي الفيزياء والكيمياء نرجع إليها الباحـث ر إىل أن األلـوان  ولكـن البـد مـن أن نـشي. ُ

ــةّنــسمي ألــوان الطيــف الــسبعة. ّاملتتامــة غــرب األلــوان األساســية ــا أولي ّ ألوان فــإذا حــذفنا . ً
ت بقيــــة األلــــوان لونــــا جديــــدا، فهــــذا اللــــون اجلديــــد واللــــون اإلشــــعاعي  ًمنهــــا لونــــا ألف ً ُ َــــ ًْ ََّ

َاحملذوف يـدعيان لـوني َُ مـا إذا مزجـا كونـا اللـون اإلشـعاعي األبـيض إذ كـل  ن متتـامي ْ ٌّن أل ّ َ ُِ

ٌمنهما متمم لآلخر يف إحداث اللون األبيض اإلشعاعي ن األلـوان اإلشـعاعية  قوانيإن . ِّ
ّن املــواد امللونــة أو األصــبغة والبــد مــن األنــاة والتــدقيق عنــد كــل حبــث  ختتلــف عــن قــواني ّ

لة. [علمي   ].ا
  

 يف اسم منطقـة: كلواذ. املرأة الشديدة البياض: احلمراء). ٢/٩١(ديوان بشار بن برد ) 2(
  .سواد العراق

  .ق البيضالنو: اهلجان). ٢/٣٤٤(املصدر نفسه ) 3(
  .الضياء: املائدة من رخام أو فضة، التنوير: الفاثور). ٢/٢٧٠(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ِفيه ابيضاض وبه حتمي َْ ِ ِِ َكأن ملقى ح   ُر ٌ َْ ُليها فاثورّ ِْ 
ا التنوير ُكأمنا نيط 

ِ ِ ْيف خضرة شب له التصفي   َّ َّ ُ َّ  ُر ٍ
َّإن التضاد اللوين اجلميل يف صورة املرأة؛ البياض املفضل بنصاعته، والسواد 

ن األصفر واألخضر، يعطينا صورة  ُبأبعاده اجلمالية، يضاف إليه قليل من اللوني
ًزة، ومجاال الفتا لالنتبا متمي   .هً

ًومل ينس الشاعر خد املرأة األبيض حيث أضاف إىل لونه محرة، حماوال أن  ُ ّ
ا إىل أعلى درجات اجلمال  وكانت فتنة بشار باألحمر واألصفر في ((يصل 

صوره النمطية هذه ال فتنة باللون لذاته، ولكن فتنة بإيحاء اللون 
))ورمزه

يف، فهو يقوم ر كف ، إنك ال تشعر وأنت تقرأ غزل بشار أنه بصي)١(
ا بأدق أعضائها، كالرسام الذي  على البصر والرؤية، شاعر يعرف املرأة وصفا

وكأن أذنه المرهفة الحساسة اعتادت أن ((ِّيدقق النظر، صوره بصرية دقيقة، 
زها وتحللها وتستمع بها، وتنقلها في صورة أو  تلتقط أدق األشياء فتمي

))في أخرى يستمتع بها اآلخرون
 ينس بشار أن يصف صوت املرأة ، ومل)٢(

ِّقطع الرياض((فهو  َ ّقطع الروض(( و))ِ َ   :)٣(، يقول))ِ
ُض زهته الصفراء واحلمراء ُْ ْ ّ ُ ْ َّوحديث كأنه قطع الرو   ِ ُ َ ِ َُّ ٌ 

  :)٤(ويقول

                                                            
ـــان، عبـــد اهللا الفيفـــي، ط) 1( ـــادي األديب، الريـــاض، ١الـــصورة البـــصرية يف شـــعر العمي ، الن

  ).١٠٥(، ص ١٩٩٦
  ).١٨٩(ص . الصورة الفنية يف شعر بشار) 2(
  ).١/٥٨(ديوان بشار بن برد ) 3(
  .صداه: رجع احلديث). ٢/٣٩٤(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
٣٤٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِقطع الرياض كسي ُ ِ ِّ ُ َ ْن زهرا ِ َ ِوكأن رجع حديثها   َ َ َ ْ َ َّ 
ًثم يتصوره ألوانا منظورة، ً أصواتا مسموعة -  الحديث - فهو يصغي إليه ((

))فيها الصفراء والحمراء، وأصباغ المطارف واألزهار والثمار
)١(.   

ًلقد كان استخدام بشار لأللوان يف تصوير املرأة متناسبا ومتناغما ومتكامال،  ً ً
بياض ممزوج بصفرة ومحرة يف نعومة البشرة ومالستها ونقائها، وسواد يضفي على 

رائب واجليد والثغر والوجه واخلد الناعم  ً، مفصال يف وصف التًاللوحة اجلميلة مجاال
فتكرار ((ن،  األسيل، وسواد يف لون العيون والشعر واجلدائل واخلال واحلاجبي

ً ليس تأكيدا للون صاحبته فحسب، بل هو تأكيد ))بيضاء((الشاعر لصفة 
ً، إضافة ِّلرغبة الشاعر العميقة التي تفضل هذا اللون في المرأة التي يحب

ِّإلى أن الشاعر أعطى هذه الفتاة صفات أخرى تصور مدى جمالها، فالبياض 
ًبحد ذاته ال يشكل جماال إذا لم ترافقه أشياء أخرى ِّ((

)٢(.  

  :اللـون والممدوح
َركز بشار يف املدح على قيميت الشجاعة والكرم، وظهر اللون جليا يف تصويرمها،  ّ

َّدائه، فاملوت هو املوت، لكنه حتدث عن حالة فممدوحه يسوق املوت األسود ألع
  :)٣(ِّاملوت مصبوغة باللون األسود، ليدلل على شدة املوقف، يقول

                                                            
روت، بــال، ص  مراجعــات يف اآلداب والفنــون، عبــاس العقــاد، دار الكتــاب العــريب، بي) 1(

)١٢١.(  
روت،  ، املؤســـسة العربيـــة للنـــشر، بي١ر، ط صـــورة املـــرأة يف الـــشعر األمـــوي، أمـــل نـــصي) 2(

  ).٧٢(، ص ٢٠٠٠
. ّجـرع: ّقـدم. أصـيب: سـيم. اجلمع: ّالشعب. لعطاءا: الصفد). ٢/٩٧(ديوان بشار ) 3(

  .الذل: اخلسف



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٤٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ْوإن سيم خسفا قدم املوت أسودا َ َ َّ ً ْ َ َ
ِ ٌَّله صفد دان وشعب مؤخر   ْ ُ ٌ ْ َ ٍ ٌ َ َ ُ 

ًلقد كان ممدوح بشار شجاعا فاتكا استثنائيا؛ حىت ظهر من بي ن الظلمة  ً
  :)١(ة يدق أعناق األعداء، يقولالشديد

ِمن هاشم فرس للنَّاكث العادي ِ ٍ َِ ٍ ِ ٍتفرجت ظلم الظلماء عن ملك   ْ َِ ْ َ
ِ َّْ ُ َُ ْ َّ 

لقد رأى الشاعر في األشخاص ذوي القدرة والقوة والنعمة ملجأ له ((
))ًومالذا، وتصورهم منقذين له من الزمن وبطشه

، وهو عندما يصف )٢(
ِّيصور ظلمة املكان اليت تدل على قوة املمدوح، وقوة جيش ممدوحه يف املعركة 

ب اخلي ر للناس، وحتمل املوت لألعداء،  شكيمته، فهي قوة خارقة واعية، 
فوق رؤوس األعداء سقف أسود، وكواكبه السيوف البيض ) الغبار(فالنقع 

القاطعة، فالغبار أسود، واملوقعة سوداء، وسوادها مؤمل على األعداء، ومريح 
مدوح، فالسواد والبياض يف مثل هذه الصورة تشكيل لثنائية القوة والضعف للم

  :)٣(الذي صنعه املمدوح، يقول
ُسقف كواكبه البيض املباتي ُ ْكأمنا النَّقع يوما فوق أرؤسهم   ُر ٌ ِ ِ ُ ْ َ ً َّ 

ًويطلب الشاعر من ممدوحه أن يتحصن باهللا وبأمسائه خوفا من احلاسدين؛  َّ
ب السود اليت ال تنام، وال تظهر إال يف اخلفاء ويف املناطق الذين شبههم بالعقار

                                                            
ِالفــــرس. اجنلــــت: َّتفرجــــت). ٢/٣٧(املــــصدر نفــــسه ) 1( : العــــادي. مــــن ألقــــاب األســــد: َ

  .الناكث للعهد
رمــوك،  ر خمطوطــة، الي الــزمن يف الــشعر اجلــاهلي، عبــد العزيــز طــشطوش، رســالة ماجــستي) 2(

  ).١٠٦(، ص ١٩٨٦
ـــار: النقـــع). ٢/٣٩٧(ديـــوان بـــشار ) 3( ـــاتي. يقـــصد الـــسماء: الـــسقف. الغب : ر البـــيض املب

  .السيوف القواطع



  
٣٤٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

  :)١(واألوقات املظلمة، وتلسع دون أن ترى، يقول
ْينام وما نامت بليل عقاربه َُ ٍ ْ ْ ٍأعيذك بالرمحن من دحس حاسد   ُ ِ ِ َِ ِْ ْ َ ِ َْ َّ َ ُ 

ًوهو يف وصفه لشجاعة ممدوحه، يركز على فعل السيف، والسيف دائما  ِّ
ل املمدوح، وكان اللون األبيض من األلوان اليت كانت من من أسرة البط
رة اليت استخدمها يف مدحيه، فالسيوف البيض ظمأى إىل دماء  املسميات الكثي
  :)٢(األعداء، يقول

ُْوأبيض تستسقي الدماء مضاربه َ َ ْ َْ َ َ ْ ٍركبنا له جهرا بكل مثقف   َ َّ ُ َِّ ُ ِ ً ْ ُ َ ْ 
اء األعداء، وسيوفه كواكب َّوشبه السيوف البيض بإنسان يتعطش لدم

  :)٣(تلمع يف نقع أسود، يقول
اوى كواكبه ْوأسيافنا ليل  ُِ َ َ َ ٌ ْ َ ْكأن مثار النـَّقع فوق رؤوسهم   ْ ِ ِ ُُ ََ ِ ْ ُ َّ 

ا كان حكمهم راسيا، وأيامهم مكللة ))بالبيض احلداد((َّوشبه ممدوحيه  ً و
   )٤(بالنصر على أعدائهم، يقول

َّراس وأيامهم عادي َِّ
ْ ُ ُ ُة غلبٍ ُُ ُ وال دين إال السيف -كانوا    ٌ ْ َّ ّ َ

ُ ملكهم-ِ ُ ُ ُْ  
  :)٥(ويقول

                                                            
  .اإلفساد: ّالدحس). ١/١٩٧(ديوان بشار ) 1(
  .السيف: األبيض. الرمح املقوم: املثقف). ١/٢٧٣(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٢٧٣(املصدر نفسه ) 3(
ُغلـــب. القويـــة: ّالعاديـــة). ١/١٨٧(املـــصدر نفـــسه ) 4( : وال ديـــن إال الـــسيف. رة الغلبـــة كثي: ُ

  .رضة متجيد للقوة مجلة معت

تـدل علـى : الويـل. مجـع زبنيـة، وهـو القـوي الـشكيمة: زبانيـة). ١/١٨٨(ديوان بـشار ) 5(
  .املصاب األليم



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ُيغدو على من يـعادي الويل واحلرب ََ ُ ْ َُ
ِ َ ٌبيض حداد وأشراف زبانية   ُ َِ َِ ٌ ْ َ ٌ ٌ 
، ))البيض املرهفة((َوجعل الشاعر املمدوح يطعم أعداءه ضرب السيوف، 

  :)١(يقول
ِبيضا ويا لينه إذا صحبا َ ُ َ ً ًراه العدو مرهقةِويا ق   ِ َ ُْ َّ ُ ُ 
َّوهو يشبه السيوف البيض بنجوم السماء موزعة على أفراد اجليش، يقول ِّ)٢( 

:  
ُجنوم مساء  ُ متجوب))ُنورها((ُُ ّ َ ِِهلام كأن البيض يف حجراته   َُ

َ َ َ َ ِ َّ َ ٌ َُ 
ّوإذا صد امللوك اجلبابرة عن ممدوحه كان عتابه هلم مرا بالسيوف البيض، يتجاوز 

  :)٣(املعقول إىل احلرب والقتل؛ حىت تعود األمور إىل جمراها، يقولحدود 
ْمشيـنا إليه بالسيوف نـعاتبه ُِ َِ ُ ِ ُّ ْ َْ َ ُإذا امللك اجلبار صعر خده   َ َّ َ ََّ َ ُ ََّ ُ َِ

 
مدوح صقر، وأعداؤه كاحلبارى، ال يدفعون عن أنفسهم، املوسيف 

  :)٤(ينصتون إذا ما وقعت عليهم سيوفه، يقول
َخراب تل ٌ َ

ِوذ من صقور فالةِ َ ُ ْ ِ ْن من وقع السيوف كأنـهم ُمصيخي   ُ ُ ّ
ِ ُ ُّ َ ِ

َ 

  :)٥(وسيوفه البيض تلمع باملوت، ويقول
َوخطية أمخدن ما كان أوقدا َ ْ َ َ ْ َْ ً َّنصبتم له البيض اللوامع بالردى   َّ َ ِ َّ َ َُ ْ ُْ َ َ 

                                                            

  .طعام الضيف: ِالقرى). ١/٢١١(املصدر نفسه ) 1(

 .النــواحي: احلجــرات. الــسيوف: البــيض. اجلــيش العظــيم: اللهــام). ١/٢٦٠(املــصدر نفــسه ) 2(
  .موزع: ّمتجوب

ّصعر خده). ١/٢٧٢(املصدر نفسه ) 3( اونا واستكبارا: ّ ًمال به عنا  ً ّ.  

  ). طائر(ذكر احلبارى : اخلراب. ن منصتي: ن مصيخي). ١/٤١٢(املصدر نفسه ) 4(
  .الرماح: َّاخلطية). ٢/١٠٣(ديوان بشار ) 5(



  
٣٥١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

السيف، / املمدوح وأداة احلرب/ ن احملارب إن هناك عالقة وثيقة بي
ِّيفوز املمدوح، ويبدد الظالم ويقضي على أعدائه، وسيوف اهلند فبالسيوف 

وعالقة املمدوح . اليت يستخدمها مرهفة المعة يف ظالم الغبار الدامس
  .بالسيف من صور الشهامة والرجولة واحلياة

ِّويشكل اللون األبيض عند الشاعر قيمة أخرى هي قيمة الكرم، 

  :)١(فاملمدوح
َيف القاعدين ويف اهل َ

ِ ُيجا إذا ركبواِ َِ ُأغر أبلج تكفينا مشاهده   ْ ُ ِ َِ َ ُ ُّ 
  :)٢(رة عطائه، يقول ُّوكف املمدوح بيضاء كرمية لكث

ِـل بكف حممودة بيضاء َ ٍ ّ َ ِ ْوكفاين أمرا أبر على البخـ   ِ ُ ََ َّ ً ْ ِ ََ 
  :)٣(وأياديه بيضاء على الناس عامتهم وخاصتهم، يقول

ِوأياد بيض على األكفاء ْ ٍ َُكم له   ٍ ََ من يد علينا وفيناْ ٍ َ ْ ِ 
  :)٤(ويقول

ََراح عليه زواره عصبا ُ ُُ َُّ ِ ْ َأغر مستمطر اليدين إذا   َ ِ ْ َ َ َُْ َ ْ ُ ُّ 
وهو بعد ذلك يسقط قيمة الكرم على الوجوه، فممدوحوه بيض الوجوه، 

                                                            
لــج صــفتان جلمــال الوجــه وبــشاشته، هــو األغــر واألب). ١/١٨٧(ديــوان بــشار بــن بــرد ) 1(

  .مضيء الوجه عند لقاء أصحابه، وقامت على األعداء يف اهليجاء
  .ي ذل السؤال الكف البيضاء الكرمية كفتن). ١/٥٢(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٢(املصدر نفسه ) 3(
مفردهــا العـــصبة، : العـــصب. كـــرمي جــواد: مـــستمطر اليــدين). ١/٢٨٨(ديــوان بــشار ) 4(

  .ماعةوهي اجل
  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :)١(كالسيوف احلادة الصقيلة، فبياض وجوههم دليل كرمهم، يقول
ِوعر وما دون سيبهم وع َ َْ ِ ِْ َ َ ُبيض مصاليت دون ضيمهم   ُرٌْ ِ َْ َ ٌ ٌ 

ي األسود واألبيض قيميت الشجاعة والكرم، ال  ِّوهو عندما يشكل من ثنائيت
ُينسى أن يكمل الصورة بلون آخر جديد مجيل يدل على خصب العيش 

  :)٢(ورغده، وهو اللون األخضر، يقول
م خضر ُراس ومرعى جنا
ِ َ ْ ِِْ َ َ َ ْنعم دعاة اإلمام حل   ٍ ِ ِِ ُ ُ َ ُمهمْ ُ ُ 

ًواستخدم اللون األسود يف معرض اهلجاء، مشهرا باملمدوح مشوها صورته  ً ِّ
ًولونه، متطاوال عليه، يشكل منه لوحة استثنائية مركبة بطريقة مشوهة، ساخرا  ّ ِّ ً
ًمزدريا، أظهر الشاعر فيها قدرة فائقة على تصوير بشاعة املهجو، حيث اختار 

  :)٣(ادة أن تكون يف الوجه األبيض، يقولالعيون الزرق للوجه األسود، والع
ُزرق العيون عليها أوجه سود ُ ٌ ُ ِ ُ ُ ٌوللبخيل على أمواله علل   ُْ َ

ِ ِ ِِ ِ َِْ 
ّوهو يف جانب آخر يعريه بلونه األسود، الذي سبب البالء لآلخرين، 

  :)٤(يقول
ُوساء بك املقدم والوراء َُ ّ َُ َ ُأفـرخ الزنج طال بك البالء   ِ َ َ ِ َ ِ ِّْ َ َْ 

  :)٥(قولوي

                                                            
  .السهل: ِالوعر: الصعب: ْالوعر). ٢/٢٨٩(ديوان بشار بن برد ) 1(
  ).٢/١٨٩(املصدر نفسه ) 2(
مفردهــــا العلــــة، وهــــي العــــذر الــــذي يتــــسرت خلفــــه : العلــــل). ٢/١٩٢(املــــصدر نفــــسه ) 3(

  .البخيل ليمنع عطاءه
  .يقصد العبد األسود أبا هشام الباهلي: فرخ الزنج). ١/٦٠(ديوان بشار ) 4(
  .ّاحذر شري). ١/٤١٢(ديوان بشار ) 5(



  
٣٥٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

َوتـعوذ من شره ما استطعتا َْ َ ِِّ َ ْ ِ ْ َّ َ َ ِّقل لفرخ الزْجني   َ ِ ِّ ِ ْ َ
ِ
ًَْال تشك ليثا: ْ ُ ْ َ 

ِّويستهجن الشاعر على مهجوه األسود أن يغازل احلرائر الشريفات البيض 
  :)١(َّمن آل عامر، ويدعوه أن يكف عن هذا الباطل، يقول

يم اللون حسبك من فـند ْوأنت  ََ ْ َِ َِ ُ ْ ِ
ُ ٍأراك جتاري الغر من آل عامر   َ ِ ِ ْ ُّ َُ َ 

))كانت أقوى طبائعه... طبيعته في الهجاء((ويبدو أن 
، وهو عندما )٢(

ا حترق كاللهب، فاستخدم  يهجو يكون غضبه كبي ًرا، وقد وصف قصيدته بأ
ا، يقول ا وقو   :)٣(اللون األمحر ليتحدث عن حد

َََحلمي فأمسكتها حممرة هلبا ًَّ َ ُْ ُ ْ َ ْ
ِ ْ ِولقد مهمت بيحىي مث أدركين   ِ ََ ْ َّ َ ْ َ ِْ ُ ََ ْ َ 

  :)٤(واستخدم اللون األمحر يف تشبيه قصيدته بالنار امللتهبة، يقول
ِْمحراء ليس حلرها تقتي ِّ َ َ َولقد أفأت على سهيل مثـلها   ُر َْ ََ َْ ِ ْ ُ َ ُ َ 

  :اللـون والزمن
ً واسعا ًشكا الشعراء الليل وطوله وعدم اجنالئه، وكان سواد الليل جماال

م،  أجمع  والشعراء من الليل أفزع، وإلى النهار أنزع، ألن الليل((لتشبيها
))ألشتات الهموم والفكر، وأجلب لشوارد األحزان، والذكر

َّ، وحتدثوا يف )٥(

                                                            
. الكــذب: الفنــد. ُالــذي مل تــصلب عــوده التجــارب: ّالغــر). ٢/١٧٥(املــصدر نفــسه ) 1(

  .متاري: جتاري
  ).٢٢(، ص١٩٨٨، دار الكتاب العريب، دمشق، ١بشار بن برد، إمساعيل يوسف، ط) 2(
  .هو حيىي بن صاحل بن علي: حيىي). ١/٣١٥(املصدر نفسه ) 3(
  .الغبار: ر القت. هو ابن سامل موىل بين سعد: سهيل). ٢/٣٧٨(ملصدر نفسه ا) 4(
ديوان الصبابة، شهاب الدين أمحد بن حجلة املغـريب، بـال طبعـة، دار ومكتبـة اهلـالل، ) 5(

  ).١٠(، ص ١٩٨٤بريوت، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

 في هذه –والمالحظ أن الشعراء ((ن والفراق،  الليل عن آالم احلب والبي
التجسيم والتشخيص، : رهم الليلن في تصوي ن مهمتي  عنوا بناحيتي–الفترة 

))والعناية باللون
 والليل هو الزمن احلاضر يف شعر بشار، وهو الطبيعة ،)١(

. ن، يعكس نفسيته زحزح، فكأنه أصبح ليلي الصامتة، فالليل ثقيل طويل ال يت
ز املعىن وتكثيفه  لقد صاغ الشاعر صورته صياغة مجالية بوعي سامهت يف تركي

َّر معاناته يف العجز أمام قوة أعلى منه تتمثل يف الليل بقدرته َّعند املتلقي، وكر
ُر احملدودة، والليل هو الزمن الذي حرم الشاعر فيه النوم، تتجلى فيه حلظة  غي

ُالليل جزء من الدهر الذي يصيب اإلنسان / احلزن اليت ال تنتهي، وهذا الزمن
ن اشتد إحساسه فكلما اشتد إحساس اإلنسان بالزم((يف أغلى ما ميلك، 

ِّبالموت، وتجربة الحب تجربة تعيش بال شك في إطار زمني يشكل 

))ًالزمان عنصرا أساسيا فيها
ًالليل األسود حزنا وقلقا / ، فكان زمن الشاعر)٢( ً

ّ مسرة - عنده -الصبح / ومها، يرقب زواله، فالليل عناء وجهد وتعب، والزمن
  :)٣(وفرح، يقول

ََإمنا الليل عن ُ ْ َّ ْاء للوصبَّ ِ ِْ ْآب ليلي ليت ليلي مل يـؤب   ٌ ُ َ ْ ِ َِ َْ َ 
ْراحة يف الصبح من جهد التـعب َ َّ ْ ُ ْ َِ ُّْ ٌأرقب الليل كأين واجد   ً ِ ِّ َ ُ ُ ْ 

والشاعر العاجز الرافض هو البؤرة يف الليل الطويل، تتجلى عنده كل 

                                                            
، دار العلــوم للطباعــة ١الطبيعــة يف شــعر العــصر العباســي األول، أنــور أبــو ســويلم، ط) 1(

  ).٧٠(، ص ١٩٨٣ الرياض، والنشر،
، ن يف العـــصر األمـــوي، إبـــراهيم ســـنجالوي، ط احلـــب واملـــوت يف شـــعر الـــشعراء العـــذريي) 2(

َّمكتبة عمان، عمان،  َ   ).١٢٦(، ص ١٩٨٥ّ
  .الوجع: الوصب). ١/٣٠٦(ديوان بشار بن برد ) 3(



  
٣٥٥  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ا مل  تكن صنوف العذاب، وهو يتذكر عناءه ومعاناته مع احملبوبة؛ اليت يبدو أ
  :)١(على وصال معه، يقول

ا طالت شكايت َو ْ ِْواها طال ليلي   ِ َ 
  :)٢(ويقول

ََّوأغدو هائما صبا ً ِ ًأبيت الليل حمزونا   ْ َْ َ َّ ُ 
وهو هلذا خياف أن يأيت زمن الليل املقلق الطويل، وال يشتهي أن يتكرر، 

كان ((ا، ولقد ًفحركة الليل حركة سلبية سوداوية يف نفس الشاعر، تتمدد دائم
من الوسائل التي استخدمها الشعراء لإلحساس ... ر باللون وسيلة التعبي

وقد تكون األلفة بني . )٣( ))بجمال الليل، أو وحشته أو ظلمته أو انكشافه
الشاعر والليل مرتبطة باتصاله مبحبوبته أو عدم ذلك، فباهلجر تنقلب ألفة 

ًالليل وحشة، ويصبح ضجرا وخوفا ويأسا، ً ً ويكون الزمن ثقيال، والشاعر بفعل ً
َالليل األسود حيرم النوم، فكأنه ملدوغ، حاله األمل واخلوف واألرق / الزمن ُ
ن واالستنجاد واالستعطاف والقلق، إنه مشهد مؤمل استثنائي،  ُّرقب واألني والت
  :)٤(يقول

ُُليل السليم سرت عقاربه َ ْ َ َ ِ َّ ُ ِفكأن ليـلك من تذكر   ْ ُّ َ َ ْ ِ َ َ َْ َّ َ  هاَ
ّوحياول الشاعر أن يواجه الزمن املتمثل يف الليل، يدفعه حب فتاة ال  ِّ

                                                            
  ).١/٤١٦(ديوان بشار بن برد )1(
  ).١/١٥٢(املصدر نفسه ) 2(
  ).٧١( العصر العباسي األول، صالطبيعة يف شعر) 3(
  ).أفعى أو عقرب(امللدوغ من حشرة سامة : السليم). ١/١٧٢(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :)١(يستطيع أن يراها، إلعراضها عنه، يقول
ُقد شفين قمر يف السرت حمجوب ُ ْ ِّ ٌ َ َ ِ َّ ًأساور اهلم حتت الليل جمتنح◌ا   ْ َ َُُِْ ِ َّ َ َّ 

  :)٢(ويقول
ِمن طول صفحك عين يف أعاجيب ِّ ِ ْ ِ ْ ًت اهلم جمتنحاُأساور الليل حت   ِ ُْ ِّ 

ِّبؤرة احلدث ليصور قلبه أنه كجناح الطائر الذي / وتتطور حال الشاعر
ًيتأجج خفقانا، فيطول الليل، بسبب أمل الشوق، ويدخل عنصرا جديدا على  ً

ِ ْ ُ ً
هذا التشكيل الشعري، فلقد أشفق عليه البشر لشدة ما أصابه، فنصحوه 

ر ال يستطيع أن  َّض اللوم، ألن مهه كبيوالموه، لكنه مل يستمع إىل النصح ورف
ويصل ذروة الثورة على هذا الزمن، فيعلو صياحه، . يواجهه أو يسيطر عليه

فيستنكر طول الليل، الذي ال يتزحزح، وينظر إىل الزمن البعيد املأمول الزمن 
ًاألبيض، الصباح الذي جيلو مهه، لكنه ال يأيت، فقد أصبح الليل دهرا ال 

  :)٣(س يطيقه مبا فيه، يقوليفارقه، ولي
ُوما بال ضوء الصبح ال يـتـوضح َّ َ ََ ُِّ ِ

ْ َ ُخليلي ما بال الدجى ال تـزحزح   ُ َ َْ َ ُّ ُ ّ َ
ِ َ 

ُأم الدهر ليل كله ليس يـبـرح َ ٌ ُْ ْ َْ َ َ َُ ُّ ُ ْ َِأضل الصباح املستني   َّ ْ ُ ُ َّ َّ ُر سبيله َ َ َِ ُ 
 عليه، ًِّ معزيا نفسه بصبح قادم، خيفف-ً أحيانا -وقد ظهر الشاعر 

وخياطبها من خالل اآلخر، ويطلب منها أن تتحمل، فوراء الليل صباح 
  :)٤(مشرق، يقول

                                                            
  .ًساهرا جنح الليل: ًجمتنحا. أعايش: أساور). ١/١٤٢(ديوان بشار بن برد ) 1(
  .اإلعراض: الصفح). ١/١٤٣(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٤٦٢(املصدر نفسه ) 3(
  .النجاح: النجح). ١/٤٥٦(ر بن برد ديوان بشا) 4(



  
٣٥٧  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُُوالليل إن وراءه صبحا َُ ا جنحا   َّ َقاس اهلموم تـنل  ُُ َ َْ ََ ِ 
ويطلب من اآلخرين أن حيادثوه مبا يؤرقه، ويقض مضجعه طوال الليل، ألن 

ًهذا خيفف عنه أيضا، يقول
)١(:  

ًوأغدو هائم َِ ًأبيت الليل حمزونا   َّا صباْ َْ َ َّْ ُ ِ 
ْوإن كنت تـرى قلبا ََ َ ْ ُ ٌفإين ليس يل قلب   ْ َ َْ ِّ 
ََّك طول الليل منكبا ُْ ِ َّ َ ُفحدثين مبا أدعو   َ ِْ ِّ َ َ 

ُّلقد كانت املرأة شغل الشاعر الشاغل، فهي ال متن عليه بالرضا، مزاجها 
  :)٢(متقلب تصله مرة وتقطعه مرات، يقول

ُالشوق متويتُوبعض  َِْْ ِ ِأمات الشوق أوصايل   َّ ْ ُ َّ َ 
ُـك طول الليل مسبوت ْ َ ِ َّْ َ ِّأما حسبك أين منــ   ِ ِ ُ ْ َ َ 

ًوقد يكون الليل عند بشار اقتناصا للذة بعيدا عن أعي َّ فالليل ((ن الرقباء،  ً
في التجربة الشعرية يتلون بانفعاالت الشاعر ورؤيته، فيصبح في إطاره 

 األلوان والسمات، وذا أوجه متغايرة ومتقلبة، ينسجم النفسي متعدد
))وتارات النفس

، فهو عندما ينسى، تصفو ليلته ويغيب مهه، فتصبح ليلته )٣(
ًمخرا صفاء، يتلذذ فيها بشرب اخلمرة، فينسى كل شيء، يقول

)٤(:  

                                                            
  ).١/١٥٢(املصدر نفسه ) 1(
  .امليت: املسبوت. املفاصل: األوصال). ١/٣٥٨(املصدر نفسه ) 2(
الليل يف الشعر اجلـاهلي، نـوال إبـراهيم، رسـالة ماجـستري خمطوطـة، قـسم اللغـة العربيـة، ) 3(

  ).٦٢(، ص ١٩٩٧رموك، إربد، األردن  كلية اآلداب، جامعة الي
  
  .كانت ليلته صافية كاخلمر). ١/٥٣٨(ديوان بشار بن برد ) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٥٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َحبـني نـلهو وخنشى الواحد الصمدا ََ ّ ِ َِ َْ ُ َْ ِ ْ َغاب القذى فشربنا صفو ل    َّ َ ْ َ ِْ َ َ َ ََِيـلتناَ ْ 
َّوهو عندما يتوحد مع الليل، تغيب املسافة بينهما، فيندغم مع الزمن 
َّويصفو، فكأن ما وعد به نفسه من أن الليل سينجلي ويأيت الصبح قد حتقق 
ولو لليلة واحدة، فيكون الليل لقضاء احلاجة اجلميلة، فيصبح كامللوك يعاقر 

ا   :)١(، يقولالكأس فينتشي، ويشعر بلذة احلياة ونشو
َْوجن ليل وقضينا حنبا ْ ٌْ َّ َ ََّحىت إذا الدرياق فينا دبا   َ ِ ُ ْ ِّ َّ 
با َْمن ذا ومن ذاك أصبنا  ْ َ ِ َُْرحنا مع الليل ملوكا غلبا   ِْ ً ُُ َِ َّْ ْ ُ 

م الشعرية،  لقد كانت الطبيعة امللهم األول للشعراء، يستوحون منها جتار
 اليت شكا بشار فيها مهه، ففيه يشعر ر مفردات الطبيعة وكان الليل من أكث

َّبالغربة والقلق، وفيه تتجدد آالمه، فعالقته باآلخر من خالل الليل تقوم على 
َّاخللل، وهلذا رفض الواقع، وظل مهموما يف ليله الذي قلما يفارقه بكل  ً

  .إيقاعاته املتناثرة
ًم، ممزوجا َزحزح، ليل عاشق ميوج باهلمو لقد كان ليل بشار سرمديا ال يت

باملعاناة، وال يريد عودته، ولقد تفنَّن يف وصف ليل العاشقني، وما يصيبهم من 
  :)٢(شقاء وقلق، يقول

ُوما لك إال راحتيك عماد ِ َ َْ َ َّ ّ َ ُنـبا بك خلف الظاعنني وساد   َ ََ ِِ َّ ْ َ َ ِ ََ 
ُإىل أن تـرى وجه الصباح وساد ِ ِ ّ َ ْ َ َخلدك من كفيك يف كل ليـل   ََ َْ ِّْ َ َّ ْ ِ  ٍةَِِّ

                                                            
أي : ُْغلبـــا. احلاجـــة: النحـــب. مـــن أمســـاء اخلمـــرة: ّالـــدرياق). ١/٨٥(املـــصدر نفـــسه ) 1(

  .غالظ الرقاب منتفخو األوداج، وقد ارتوينا من كل شيء
. نتهـــاءاال: النفـــاد. الراحلـــون: الظـــاعنون. جفـــا: نبـــا). ٢/١٩٨(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 2(

  .الشديد السواد: الداجي



  
٣٥٩  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ُوليس لليل العاشقني نفاد َ َ ِِ ِِ ِ َْ ُتبيت تراعي الليل تـرجو نفاده   َ َ َ ُ َْ ُ ََ َّ
ِ ُ ِ 

ُإذا اجناب موصول إليه سواد ٌ ُتـقلب يف داج كأن سواده   َ َ َّ ٍ ُ َّ َ َ 
ا  ا قحط وجدب بأ ََّويف حديثه عن الزمن يصف الشاعر السنة اليت يشو

  :)١(ًفا يف نفس البشر، يقولًسنة محراء، فكان اللون األمحر راعبا خمي
ِِويف السنة احلمراء جم املوارد
َ ُّ َ

ِ
ْ َحطوط إىل قود اجلياد على الرحا   ََِّ ََّ َ َُ ِ ِِ ْ ٌ 

، والشيب يف العموم حديثه عن الشيبويتجلى الزمن يف شعر بشار يف 
ًكفيل بتحويل احلياة إىل قطعة من العذاب النفسي واجلسدي يف آن معا، 

رة اللهفة إىل الشباب الذي أدبر، والزمن الذي وىل، وقد  نبًلذلك تعلو دوما 
ً حتسرا على أيام الشباب، وهذا - وهو يتحدث عن الشيب -أظهر 

ذا اللون، وأمام دورة الزمن يكون  ّاإلحساس هو الذي لون معجمه اللفظي 
زاما نفسيا، يعين الذبول والوهن واإلحساس بالضعف،  ًاللون األبيض ا

  .والتأزم النفسي واإلحساس باليأسوالتحسر 
ر بخطاه إلى المستقبل المشوب  زف قوى اإلنسان، ويسي والزمان يستن((

بالضعف، وعدم القدرة على ممارسة نشاطاته في الحياة كما كان في 
الماضي، فيتأتى له شعور بأن الزمان يقوده إلى الفناء، وما الشيب إال نذير 

))ذلك
 والشيب عالقة طبيعية، فالدهر ال يبقى على ن الزمن ، فالعالقة بي)٢(

والشيب تحول زمني ((ِّحدثانه، والزمن البد أن يؤثر يف الكائن احلي، حىت يفنيه 

                                                            
ســـنة : الــسنة احلمـــراء. ر كثي: ّجــم. احلـــرب: الرحــى). ٢/١٤١(ديــوان بـــشار بــن بـــرد ) 1(

  .ر الرزق يقود الفرسان يف املعركة، ويف سين اجلدب كثي. القحط واجلفاف
، مكتبـــة الكتـــاين للنـــشر ١احلـــب واملـــوت يف شـــعر بـــشار بـــن بـــرد، إبـــراهيم ملحـــم، ط) 2(

  ).٦٧(، ص ١٩٩٨، إربد، األردن، والتوزيع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

ًأكثر عمقا وقسوة ونفيا لإلنسان ً((
ُ، فهو ينذر باملوت، فقد كان اإلنسان )١(

ور يعيش اخلصب واإلشراق واجلمال، ونقاء الصورة، واحليوية، وقوة الذهن، وحض
ر  البديهة، وصار مع الزمن يفقد كل شيء تدرجييا، حىت الشعر األسود اجلميل يتغي

لونه إىل األبيض، فالسواد هنا مجال وحياة، والبياض موت وفناء وخوف وقهر 
وضعف وسكينة واستسالم، ومع ذلك حياول اإلنسان أن يقاوم، فاإلحساس 

يتحدث الشاعر عن بالشيب زمن حاضر، والشباب إحساس باملاضي، وال 
ًالشيب إال بعد أن يصبح هرما، يقول

)٢(:  
َْقد ملكتم قياديه َِ َِ ْ ُ ْ ِعبد مين وأنعمي   َ ِ ْ ِّ ُ ُ َْ 
ْوا بالئي لداتيه َ َ ِ ْشاب رأسي ومل تشب   َ ِ َِ ْ َ 

والبحث يف املاضي هو حبث وراء الشباب مبا فيه من حيوية وقوة، وهلذا 
  :)٣(َّفبشار يتحسر على تلك األيام، يقول

ِفما اللذات إال يف الشباب َّ ّ ُ َّ َّ ًإذا حسر الشباب فمت مجيال   َ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ 
  :)٤(ويقول

ْلعب الشباب وقد طويـته ُْ ََ ْ ِ َّ َ
ِ ُِلمعت إيل تسومين   َ ُ ُ َ َّ ِ ْ َ َ َ 

  :)٥(ويقول
ِوكانت يد منه علي فـولت ََّ َ ّ َ ُ ٌ ُفبيين كما بان الشباب الذي مضى   ْ ّ َ َ ِ َِ 

                                                            
  ).٦٧(الزمن يف الشعر اجلاهلي، ص ) 1(
  .أترايب: لداتيه). ٢/٥٦٠(ديوان بشار بن برد ) 2(
  . زال وانتهى: حسر). ١/٣٥٩(املصدر نفسه ) 3(
لعــــب . ّتعــــرض علــــي: تــــسومين. برقــــت وظهــــرت: ملعــــت). ١/٣٩١(املــــصدر نفــــسه ) 4(

  .، هجر لعب الشبابتركته: طويته. اللهو واهلزل: الشباب
  ).١/٤٢٤(ديوان بشار بن برد ) 5(



  
٣٦١  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

  :)١(ويقول
َشهما يـ ً ْ ْبول الرئبال من غضبهَ َِ َ ْ ُ ُِّ ِِشاب وقد كان يف شبيبته   ُ َ َ َ 

ويشكو الشاعر آالم الفراق يف شبابه ويف شيخوخته، فهو متشائم حزين، 
َّقد غري الشيب حياته، وأثر يف نفسيته، فكأنه تاج قد لبسه، ال يستطيع منه  ّ

ًخالصا، يقول
)٢( :  

ُنعمت وال يف الشوق إذ أنا أشيب َ ْْ ِ َّ ُ ٌفـيا حزنا ال أنا غر مشبب   َِ ََّ ُ َّ
ِ ًَ ََ 

  : )٣(ويقول
َّفـغي ُُر ذاك العيش تاج لبسته َ ْ َِ ٌ َ َْ َ َ 

ًوهو يائس بعد أن غزا الشيب رأسه، وأصبح عاجزا ال ينفعه البكاء، وال 
ّتنفعه الدموع، وهو هلذا يدعو نفسه أن يكف وخيلد للسكينة واالستقرار بعد 

  :)٤(يعود إىل الوراء، يقولر وشاب، ألن الزمن ال  أن كب
َواقعد فإن لديك ِ ِ َّ ُ قد قعدوا)٥(ْ َ ًال جتر شيبك للصبا فـرسا   ْ ََ ِّ َ 

ّويذكر الشاعر احملبوبة اليت نفرت منه أن كل شيء إىل انقطاع، بعد أن قال  ِّ
ُّقد شاب رأسك في تذكرها((فيها  َ ُ َ((

ٌن  عي: ُقلت((،وبعد أن بكى الشيب )٦(

                                                            
مــن : الرئبــال. عكـس النــذل: الــشهم. ًأصـبح كهــال: شــاب). ١/١٠٧(املـصدر نفــسه ) 1(

  .أمساء األسد
مل أنعـم باحلـب ال . اجلميـل الوجـه: املـشيب. الـشاب: ّالغـر). ١/٢٩٩(املصدر نفسه ) 2(

  .ي يف شبايب وال يف مشيب
  .ِّأراد بالتاج الشيب الذي يكلل شعر الرأي كالتاج). ١/٣٧٧(املصدر نفسه ) 3(
  ).١/٣٧٨(املصدر نفسه ) 4(
َلــــدة(مجــــع ) 5( ــــدات و ) ِ ْلــــدون(ِل ُ ، وهــــذه تــــصري يف حالــــة النــــصب واإلضــــافة إىل كــــاف )ِ

ْلديك : اخلطاب ِ لة. [ِ   ].ا
  ).٢/١٢٣(ديوان بشار بن برد ) 6(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

َّبكت من الشيب إذ ))ّ حلْ
ْال تكث((: ، وبعد أن قال)١( ًرن بشيبتي عجبا ُ َ ََ ِ ْ َ ِ َّ(( )٢( ،

َّفإذا نفرت احلسان من الشيب، وودعن كل أشيب، فحسنهن لن يدوم، 
ن، يقول ُوأحداث األيام ستبلي شبا

) ٣(:  
َب وأوقدن للوداع وقودا ِ َ ْ َ ْ ْفإذا هن قد نـفرن من الشيـ   ِ ّ َ َ ْ ََ َّ ُ 

ُْوصروف األيام تـب ِ َّ ُ َلي اجلديداُ ِ ُكل شيء إىل انقطاع مداه   َ َ ِ ِ ٍ ُّ 
ومع أن اللون األبيض عند الشاعر يف هذا املقام شؤم وقلق وخوف، فقد 
ًكانت للشيب إجيابياته، فهو ال خيشى القتل بسبب اهلوى ألنه أصبح هرما، 

َومثله ال يقتل، يقول ُ
)٤(:  

ُـت وهل خياف األشيب َ ْ ُ ْ ْال ختش قتلي حي   ُ َْ  بـَن ش َ
ًرا يف احلياة، كرميا ذا  َّواملتوج بالشيب، يقصده الناس لكرمه، ويصبح خبي ً

ًسؤدد شجاعا مقتدرا، يقول ً
)٥(:  

ِطويل الباع منتجع اجلناب َِ َ َ َُْ ِ ْوكل متـوج بالشيب يـغدو   َ َ ُِ ْ َّ ٍ َّ َ ُّ 
ًوالشاعر على كرهه للشيب، ال حيب أن يفارقه أحيانا، فالشيب يف بعض 

  :)٦ (وفراقه على كرهه موت وفناء، يقولحاالته حياة، 

                                                            
  ).١/٥٢٨(املصدر نفسه ) 1(
  ).١/١٦٧(املصدر نفسه ) 2(
  ).١/٥٣١(املصدر نفسه ) 3(
  ).١/٣١٦(املصدر نفسه ) 4(
ع اجلنـــاب). ١/٢٠٦(ديـــوان بـــشار بـــن بـــرد ) 5( َمنتج : واجلنـــاب. تنتجعـــه النـــاس لكرمـــه: َـــ

  .كرمي مقتدر: طويل الباع. اجلهة
  
  .احملبوب: املودود). ٢/٢٣٧(ديوان بشار بن برد ) 6(



  
٣٦٣  تعدنان حممود عبيدا.  د-   الشعريةمجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد

ِأعجب بشيء على البـغضاء مودود
ْ َ
ِ ٍْ َ َ ِ ْ ِ ِالشيب كره وكره أن يفارقن   ْ ُ ْ ٌ ٌْ ُْ َُ ُ ْ  ي َّ

  :)١(ويصف الشيب بالغراب األبيض، يقول
َأرعى احلمامة والغراب األبـيضا َْ َ ُ َ َ َ َ ًوصحوت من سكر وكنت موكال   ْ ََّ ُ ُْ ٍ ْ ُ ُ ْ َ َ 

بيض، استعارة تنافرية، فاألصل يف البياض أن يكون فعبارة الغراب األ
/ للجمال والسواد للموت والتشاؤم، لكن الصورة العامة هنا شؤم، األبيض

  .الشيب يف األصل شؤم، والغراب األسود مثلها
ًلقد كان الزمن سببا يف الشيب وهو نذير املوت، وال ميكن لإلنسان أن 

أصل داللته، لكنه هنا نذير شؤم وصورة يعود إىل الوراء، فالبياض إجيايب يف 
اية   .موت و

رجع املرء أجماد املاضي،  إن استالب الشباب أول درجات املوت، عندها يست
وكل حركة يف الزمن عند الكائن حركة حنو املوت، والشيب عالمة ظاهرة هلذا 

ا الناس  التغي ولذلك نجد أن من وخط ((ر يف حياة اإلنسان، وهو حمنة مير 
... لمشيب رأسه ال يفتأ يتحسر على الشباب، ويذكر أيامه، ويتمنى عودتها

))كما أنه يكره الشيب، فهو ال يفتأ يذكره بسوء
)٢(.  

                                                            
  ).٢/٤٢٥(املصدر نفسه ) 1(
ًري، الــــــشيب والــــــشباب أمنوذجــــــا، فاطمــــــة حمجــــــوب، مكتبــــــة  البحتالــــــزمن يف شــــــعر ) 2(

  ).٨(، دار املعارف، مصر، ص )٨٠(الدراسات األدبية 

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  :الخاتمـة
اية البحث أن بشارا كان مبدعا يف تشكيل الصور احلسية  ًظهر يل يف  ً

افذة، رة ن رة، بأداء جيد وبصي البصرية، واستطاع أن يصل إىل غرضه بقدرة كبي
ّوعاطفة صادقة، وقد استخدم الشاعر أغلب األلوان يف شعره، لكنه غلب  ّ

ر األلوان اليت  ن األبيض واألسود، فكان البياض يف لون املرأة من أكث اللوني
رة بسبب احلرمان والفراق  أثارت اهتمامه، وسواد الليل وما فيه من مهوم كثي

ًن طغى على ذهنه أيضا، فظهر واضحا ك والبي ومل ينس الشاعر . ًثيفا يف شعرهً
ِّوهو يركز على قيميت الشجاعة والكرم أن يذكر بياض السيف، وبياض أيدي 

َّوشكل هذا . ًاملمدوح، فاملمدوح يف الشعر العريب أبيض اللون بياضا معنويا

اللون عنده صورة منطية للمرأة واملمدوح والسالح، مثلما كان األخضر لرغد 
ر من األحيان يربط البياض باخلوف واحلزن واملوت،   كثيوالشاعر يف. العيش

ويربط السواد بصفات اجلمال عند تصويره . خاصة عندما يتحدث عن الشيب
  .للمرأة، كوصفه للشعر األسود والعيون السود واخلال

*  *  *  
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا
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