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 أوال: ارتباط سواد اللون بضعة النسب:

 ما ساءنى لونى واسم زبيبة    إن قصرت عن همتى أعدائى
 (72)ائبا     وألبكمن بالغــة الفصحـــــاءـفلئن بقيت ألصنعن عج
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 لــــادله محــلك ال يعــرى     محــوت تجـيل المــينادونى وخ
 واــوا يعــيبونى بأمــى     ولونى كلما عقدوا وحلــد أمســـوق

 (33)ندى     وهانوا أهله عـندى وقلواـلقد هانت صروف الدهر ع
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 ذى     يقصد الخيل إذا النقع ارتفعـبد الــود والعـــوأنا األس
 (14)نسبتى سيفى ورمحى وهما     يؤنسـانى كلما اشـتد الفـزع



  
 جماهدمحد أ (عقدة سواد لون عنرتة منوذجا) التجلى الشعرى للتسامى النفسى

 

- 444 - 

 

 اتنى النسـبـزال إذا ما فـوم النـب     يهو لى نسلئن يعـيبوا سـوادى فـ
 صبـره العـإن كـنت تعـلم يا نعــمان أى فــتى     يلقى أخاك الذى قد غ

 (14)تضبـح مخـنان الرمـنى وسـوينث فتى يخوض غمار الحرب مبتسما    
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 ســـوادى بيــاض حـين تبدو شــمائلى     وفعلى على األنساب يزهو ويفخر
 أال فليعـــش جــــارى عزيــزا وينـثنى     عــــدوى ذليـــال نادمـــا يتحـســـر
 هزمـــت تميمـــا ثم جــندلت كـبشـــهم     وعدت وسيفى من دم القوم أحمر

 (05ه فـــوق الســماكين منبــر)ــبد لبنى عبس سودوا فى القبائل وافخروا     بع
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 ثانيا: االستمرار فى المقابلة بين سواد اللون وبياض الفعل:

 ائلى     بياض ومن كفى يستنزل القطرـــودا فخصـــى أســـان لونـــوإن ك
 (41دت فال زيد يقال وال عمرو)ـمحوت بذكرى فى الورى ذكر ما مضى     وس
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 لدى     وبيض خصائلى تمحو السواداــواد جــيرنى العدا بســتع
 (46)راداـة والطـر الوقيعـن حضـسلى يا عبل قومك عن فعالى     وم

 ناــال حصــادت األبطـأنا الحصن المشيد آلل عبس     إذا ما ش
 بفعلى من بياض الصبح أسنى  ى   ـير أنـونى غـل لـبيه الليـش
 (25بنا)ـنان إذا انتسـامى والسـسـبتى وأبى وأمى     حــوادى نســج
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 ولمـا أوقــدوا نـار المـنايا     بأطــراف المثـقفة العــوالـى
 (24بأبيض صارم حسن الصقال)     طفاها أسود من آل عبس

 
 :ةثالثا: استمرار المقابلة بين سواد لونه وأفعاله الكريم
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 ن دواءـدى مــواد جلـإلن أك أسودا فالمسك لونى     وما لس
 (29)ماءـاء عنى     كبعد األرض عن جو الســد الفحشــكن تبعـول

 العلم السعدىإذا فاض دمعى واستهل على خدى     وجاذبنى شوقى إلى 
 أذكــر قومــى ظلمــهم لى وبغــيهم     وقلة إنصـافى على القـرب والبعـد
 بنيت لــهم بالسـيف مجـدا مشـــيدا     فلمـا تناهى مجـدهم هدموا مجدى

 (60)لدىــود من جـبث أسـالهم بالخـيعـــيبون لونــى بالســـواد وإنمـــا     فع



  
 جماهدمحد أ (عقدة سواد لون عنرتة منوذجا) التجلى الشعرى للتسامى النفسى

 

- 455 - 

 

 درىـــة بصــل نائبــــى كـى     أالقـــا أن رآنــــر لمــــوذل الده
 درىـيع قـواد رفـط السـونى     وال حـلى لـان عـاب الزمـوما ع

 سموت إلى العال وعلوت حتى     رأيت النجم تحتى وهو يجرى
 (69)رىـرا ألثـا رأوا أثـم يارىــادوا     حــوا وعــوقوما آخرين سع
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 : أثر سواد لونه على عالقته بعبلة:رابعا
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 بل! هل عاينت فعلى     وبان لك الضالل من الرشادــأال يا ع
 وادىـقك عار من سـوإن أبصرت مثلى فاهجرينى     وال يلح

 (453ادى)ــك فى بعـا لج قومـإذا م  ربى   ـعنى وضـوإال فاذكرى ط

 دعينى أجد إلى العلياء فى الطلب     وأبلـغ الغـاية القصــوى من الرتــب
 (451على سوادى وتمحو صورة الغضب) لعــل عبلة تضـحى وهى راضـية    
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 امـالحم بلـى بها قـل أحظــوعا وكرها     فهـبها طــبحيت ــرض
 امــل حــن نسـارس مــوإن عابت سوادى فهو فخرى     ألنى ف

 (456)ولى قلــب أشــد من الرواسـى     وذكرى مثل عرف المسك نام
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 ة لسواد لونه:: ابتكار مبررات شعريخامسا

 (440)وإن يعيبوا سوادا قد كسيت به     فالدر يستره ثوب من الصدف
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 بت لقاهاـتيبة     سبعين ألفا ما رهـيا عبل لو أنى لقيت ك
 (442)ل منية     وسواد جلدى ثوبها ورداهاـوأنا المنية وابن ك

 اء يفتقد البدرــسيذكرنى قومى إذا الخيل أقبلت     وفى الليلة الظلم
 (449)جرـولوال سواد الليل ما طلع الفالة     ـواد جهــيبون لونى بالســيع
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 أيأخــذ عبلــة وغــد ذمــيم     ويحظى بالغنى والمال دونى
 فكــم يشكـو كـريم من لئيم     وكم يلـقى هجـان من هجـين

 (474العــيون)وما وجد األعادى فى عيبا     فعــابونى بلـون فى 
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Abstract 
The poetic preeminence for the psychological sublimation 

[Antara’s black skin complex as an example] 

By Ahmed Megahed 

This research observed the poetic verses in which Antara mentions his 

dark skin in his collection of poems and analyzes the artistic forms by which 

he formulated this mentioning, assisted by the psychological analysis 

achievement, and especially to what is related to concept of the remedy by 

the meaning that tries to follow the special journey for each human being, 

for searching a meaning to his life through the psychological sublimation. 

The research observed twenty situations about Antara mentioning his 

dark skin in his collection of poems, and divided them in five groups that 

are in referential concordance, and they are: the skin darkness correlation 

with the lineage weakness, the opposition between darkness and whiteness, 

the opposition between his dark skin and his good deeds, the effect of his 

dark skin on his relation with Abla, and the invention of poetic justification 

for his dark skin. 

The researcher was keen for not omitting the creative confidentiality 

for each single approach when he analyzes. 

After that the research finished analyzing all the poetic contexts on 

which there was a reference to Antara’s black skin at the linguistic and 

psychological levels, the researcher made has clear to the recipient the 

reasons of his preference on depending on the remedy by the meaning 

school instead of the Freudian psychological analysis school in his trial to 

read Antara’s poetry. 

As the essential difference between the remedy by the meaning and 

the psychological analysis is that the remedy by the meaning considers the 

human being as a creature whose main interest is concentrated on achieving 

the meaning and realizing the values, instead of satisfying his whims and 
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satiating his instincts, and this is more in concordance with the nature of the 

poetry, and with the poet’s skills that allow him to express his psychological 

sublimation through his artistic creativity.   
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