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ار بِْن ُبْرد  َبشَّ
ھ95 ---  167// م  714 --- 784 

   :ھنسبھ وحسب
  ُتھ  الَعقیلی/بشار بن برد بن یرجوخ الُعقیليھو یَّ ثَو لََقُبھ  أَُبْو ُمَعاذِباْلَوالَء ُکنِّ  اَْلُمَرعَّ

ھ کان فی أذنیھ ُرْعَثة،  من فرس طخارستان من  أصل أبیھ ".القُْرط: َوالُرعثة"ِألَنَّ
  .سبي المھلب بن أبی صفرة، وھبھ المرأة من بنی عقیل فتزوجتھ ونسب إلیھا

   :ھتعلیمنشأتھ و
 ونشأ فی بنی عقیل مولعاً باالختالف إلی األعراب المخیمین  ُولِد بشار بالبصرة

کان ببادیة البصرة، حتی شب فصیح اللسان صحیح البیان من اللکنة والخطأ، ولذا 
ْحَتُج النحاةُ بشعرھم من الشعراء ن یُّ   .آِخَر مَّ

   :ھعملھ وحیات
  ظالل الشعر فلما بلغ مبلغ الرجال انتجع الخلفاء واألمراء بالمدح، وکاد یعیش فی

وادع النفس رغد العیش لوال تعدیھ بالھجاء، وتعرضھ للنساء، حتی نقم الناس ذلک 
  .منھ، وتمنوا موتھ صونا للعذاری وغیرة علی المخدرات

   :المھدی ھتھدید الخلیف
  ما شیئ أدعی ألھل ھذه المدینة إلی الفسق من أشعار ھذا : "مالک بن دینارقال

فأسمعوه قصیدة من غزلھ،  المھدی، ودخل فریق من الغیر علی "األعمی الملحد
: قال لھوأمر بھ، فلما جاء " بمثل ھذا الشعر تمیل القلوب ویلین الصعب: "فقال

، فکان بشار بعد "لئن قلت بعد ھذا بیتا واحداً فی تشبیب آلتین علی روحکهللا و"
کر ما یرید من اللھو ذلک إذا أراد الغزل ذکره أن الخلیفة منعھ من کیت وکیت ویذ

  .وحدیث النساء
   :علی المھدیھ ھجائ
  ،ولما توقح بشار وتھتک، ولم یردعھ تھدید المھدی لھ، وال زرایة الناس علیھ

صادف ذلک أن بشاراً مدح و. ةضقینوسعی بھ ثانیة إلی الخلیفة ورمی عنده بکل 
  :فلم یجزه لمیلھ عنھ وتغیره علیھ، فھجاه بأبیات منھا المھدی
  إن الخلیفة یعقوب بن داود............... أمیة ھبُّوا أطال نومکم بنی

  بین الزق والعودهللا خلیفة ا........ ضاعت خالفتکم یا قوم فالتمسوا
   :ھُ َموتُ /االَِخیر ھُ َنَفسَ 
  وبلغ الخلیفة ذلک، فدعا صاحب شرطتھ وأمره أن یضربھ بالسوط، فضربھ حتی

  .)70(، وقد أوفی علی السبعین167مات سنة 
   :صفتھ وأخالقھ

 علی أنھ کان یشبھ األشیاء بعضھا ببعض فی . ولد بشار أکمھ فما رأی الدنیا قط
  :شعره فیأتی بما ال یقدر علیھ البصراء، کقولھ

ْقِع َفْوَق ُرُؤْوِسَنا   َوأَْسیافَُنا لَیلٌ َتَھاِوي َکَوِکُبھ......َکأَنَّ َمَثاَر النَّ
  ،مجدور الوجھ، جاحظ الحدقین، قد تغشاھما لحم وکان ضخم الجثة، مفرط الطول

 .ھم منظراً عَ ظَ وأفْ  الناس َعمیً  أحمر، فکان أقبحَ 
 لیس : مع قبح صورتک فأجابھا ال أدري لَِم یھابک الناسُ : قالت لھ امرأة ذات یوم

 .من حسنھ یھاب األسد
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 ن، وکان بشار متوقد الذکاء، حاضر الجواب، صادق الحسن، بذأ اللسان، کثیر المجو
مغموز الدین، یؤمن بالرجعة ویصوب رأی إبلیس فی تقدیم النار علی الطین وإباۀ 

  :السجود آلدم فی مثل قولھ
  والنار معبودة مذ کانت النار.......األرض مظلمة والنار مشرقة

 وکان إذا أراد اإلنشاد صَفَق بیدیھ وتنحنح َو َبَصَق یِمیناً و ِشَماالً ثم ینشد!  
  :شعره
  غ الحلم إال وھو طائر الصیت فیھ، فما بلابن عشر سنینقال بشار الشعر وھو. 
 ھجوت جریراً فاستصغرنی وأعرض عنی، ولو رد : "وھجاه وقال قد أدرک جریراً و

 ".علی لکنت أشعر الناس
  ألن سوقھ کانت نافقة أنواع الشعر الھجاءوأول ما تکلم فیھ من . 

  :ھاتفاق الرواة علی
  ونقدتھ متفقون علی أنھ زعیم طبقة المولدین، وأسبقھم إلی المجون ورواة الشعر

البذئ والغزل الرقیق، وأول من جمع شعره بین جزالة البدو ورقة الحضر، وأن 
 .شعره ھو الحد األوسط بین الشعر القدیم والحدیث

  فھو فی المولدین کامرئ القیس فی الجاھلیین، والبارودی فی المحدثین، وکان
الخلل وخلوه من الحوشی شبھھ باألعشی والنابغة لسالمة شعره من األصمعی ی

 .والتعقید
  ،ولسالمة شعر بشار وطالوتھ أولع بھ شبان البصرة وخلعاؤھا، وافتن بھ نساؤھا

 .فکن یذھبن إلیھ، وینعمن بحدیثھ، ویتغنین بشعره
  شھرھا بشعره حتی صار لھ معھا أخبار طائرةَعْبَدهفھوی جاریة منھن تسمی ، 

  .وأشعار سائرة
   :عیوب شعره

  ،ولم ال یسن لباحث أن یعرف ما ینتقد بھ علیھ؛ ألن شعره لم یدون فذھب بھ الزمان
فی الکتب وکل ما یعلم من  یبق من اثنی عشر ألف قصید إال قطع مختارة منتشرة

عیوبھ خروجھ فی شعره عن الحد المألوف من المجون، وتکمیلھ القافیة إذا أعوزتھ 
بألفاظ ال حقیقة لھا، وتبذلھ فی شعره أحیانا فیمیل عن الشعر الجزل إلی الرکیک 

  :السھل کقولھ فی جاریتھ
  تصب الخل فی الزیت.........ربابة ربة البیت

  ودیک حسن الصوت........لھا عشر دجاجات
   :نموذج من شعره

  :ومن قولھ فی الغزل
قلوُبھم فیھا مخالفة قلبی.......................شرعیزھدنی فی حب عبَدة م  

  فبالقلب ال بالعین یبصر ذو الحب......فقلت دعوا قلبی وما اختار وارتضی
  :ومن قولھ فی الوصف والحماسة

ر َخّده   َمَشیَنا الیھ بالسیوف نعاتبھ................اذا الَملِکُ الجّبار َصعَّ
قع فوق رؤوسنا  وأسیافنا لیل تھاوی کواکب...............کأنھ مثار النَّ

  


