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امللص
تكمن أهمية هذه الدراسة يف أنها تتجاوز الدراسات الوصفية الكثرية اليت تناولت الشعر اجلاهلي و شعر عنرتة على وجه
اخلصوص  ،حيث يتناول هذا البحث ثنائية األبيض و األسود يف شعر عنرتة و عالقة هذه الثنائية بذات الشاعر  ،و قد
يتبادر إىل الذهن أن الشاعر العتبارات ذاتية كان ميكن أن يتغاضى عن ذكر هذه الثنائية يف شعره  ،و لكنه على عكس ما
يتوقع القارئ فقد اكثر عن ذكرها و احلديث عنها  ،و هو بذلك ال يهرب من املشكلة األساسية اليت تواجهه يف حياته  ،وهي
عقدة اللون  ،و إمنا حياول أن يتصدى هلا و يواجهها للتغلب عليها من خالل طرحها و فق معايري دينية اسطورية و اجتماعية
و نفسية و قيم خلقية  ،من خالل تفكيك هذه الثنائية و جعل األسود كما األبيض  ،أمرا ً مقبوالً على املستويني الشصصي و
االجتماعي .
و هو حياول من خالل اسلوبه الشعري و حسن استغالله لألبيض و األسود ان يعدل املوازين القائمة بني فهمه و فهم جمتمعه
للعالقات االنسانية املتبادلة وفق مبادئ إنسانية  ،و ليس و فق مظاهر شكلية يؤمن بها اجملتمع و يعطيها شيئاً من القداسة .
الكلمات املفتاحية :ثنائية األبيض و األسود ، ،شعر ،عنرتة بن شداد العبسي
املقدمة
ميثّل الشعر الذي قيل يف مرحلة عصر ما قبل اإلسالم املُسمّاة مبرحلة ) العصر اجلاهلي ( مرآة صادقة للحياة
العربية يف تلك املُدة الزمنية ،وديوانا حفظ لنا كثرياً من اللفتات اإلنسانية الرائعة أو اللحظات العدوانية املنفلتة
من سياق السلوك اإلنساني ،فاستحالت إىل شحنات عاطفية بني حاليت مدٍ وجزرٍ من القلب تارة  ،ومن العقلِ تارة
أخرى ،فضال عمّا غنمناهُ من مادّةٍ لغويةٍ غزيرة تفتّقت عنها قرائح الشعراء الكبار ،فكانوا حبق حفظة للغة العربية
مبا أودعوه يف شعرهم من مفردات و تراكيب أضحت معياراً فيما بعد للتعبري اللغوي السليم.
إذ خيت البحث بالوقوف عند ظاهرة نفسية اجتماعية يف شعر عنرتة بن شداد العبسي  ،فكان للباحثة أن تقف عند
ثنائية ضدية متظهرت يف شعره آخذةً متدُدها يف أكثر من موضوع ٍ طرقه الشاعر  ،ومن املعلوم ان الدراسة ستتوقف عند
مناذج من شعره حمللني تلك النماذج باالستفادة من معطيات املنهج الوصفي التحليلي مقروناً باجلانب النفسي و االجتماعي
و االسطوري...
سيكون البحث يف متهيد يعرض بشيء من اإلجياز مفهوم الثنائيات ثم يسلط الضوء على داللة األبيض و األسود يف
املوروث اجلاهلي  ،وكذلك دراسة ثنائية االبيض و االسود بني الشكل و اجلوهر  ،وبروز هذين اللونني يف شعر عنرتة  ،وبعد
ذلك ينتقل اىل استعراض مجلة من الشواهد اليت انتظمت يف عدد من الصور يف موضوعات شعر عنرتة بشيء من التحليل و
الوقوف على ثنائية االبيض و االسود يف لوحة احلب و الفراق  ،و لوحة الفصر و احلماسة  ،ومن خالل املعتقد الديين و
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االسطوري  ..و من ثم كان للصتام مطافٌ أخري نقطف فيه مثار البحث  ..فكانت نتائج حتسب للباحثة أو عليها ،فالبحث
رهني صاحبه إن اجتهد فيه أو أخطأ ،و أخرياً  ،فالباحثة سعت مبقدار جهدها فيه ،وليس عليها أن يكون موفقا  ،إذ
))وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أنيب)) .
التمهيد
يعتمد الفكر بعامة يف نشاطه على الثنائيات الضدية  ،وحوار احلدود املتقابلة واملتباينة  ،وهو مايسمى بالفلسفة
اجلدلية  ،فتجتمع يف النفس البشرية ثنائيات ضدية ميكن عدها كامنة يف أغوار النفس االنسانية  ،فاحلياة غريزة
واظ حة األثر يف حركاتنا و سكناتنا  ،واملوت غريزة ماثلة أمام عيننا  ،والسواد والبياض موجودان جنباً اىل جنب يف احلياة
 ،وميكن القول  :إن مظاهر احلياة كلها نتيجة ذلك التجاذب بني قطيب هذه الثنائية .
وحيدث أن حياول طرف من الثنائية أن يشل حركة الطرف اآلخر ،وحيدث أن جند منطقة وسطى بني الطرفني .
إن احلديث عن الثنائيات الضدية يعين حديثًا عن توازي الثنائيات  ،فالكون ميثّل وحدة وهذه الوحدة هي يف
النهاية تعددية ضمن الوحدة  ،وقد حاول الفالسفة أن يفهموا الكون فقسموه إىل ذات) إنسان (وموضوع) كون( ،ووضعوا
بينهما برزخاً يفصل بني جوهر األشياء الوجودية  ،فنظروا إىل كل حد على أنه طرف منفصل عن اآلخر ،وجنم عن هذا
الفصل بني األطراف وجود ثنائيات الهوتية  :اخلري /الشر ،احلق /الباطل ،وضِدّية :الظالم /النور ،واجتماعية :الظلم /
املظلوم.
ففي داخل النفس البشرية يلتقي طرفا هذه الثنائية اليت انشغل بها الفكر اإلنساني كثرياً عرب اختالف عصوره ،
وبدت احلياة صعبة التفسري مبعزل عن فكرة األضداد والثنائيات  ،وبدت قائمة يف كثري من جوانبها على أضداد
وثنائيات.
تقوم فكرة الثنائية على مرتكز فلسفي يتمثّل بأنّ مثّة قدرة على الربط بني الظواهر اليت يبدو أنَّها منفصلة،
فالتضاد رابطة مثل التماثل ،أو التناقض ،ألنه يعين نفي النقيض ،فوجود النور ينفي وجود الظالم  ،لذا يدخل النور
والظالم يف عالقة تناقض ،أما وجود األبيض فيتضادّ مع األسود ،فالعالقة بينهما عالقة تضادّ ،فاحلالتان املتضادتان
إذا اجتمعتا معا يف املدرَك نفسه كان شعوره بهما أمت و أوضح  ،وهذا ال يصدق على اإلحساسات واإلدراكات والصور
العقلية فحسب بل يصدق على مجيع حاالت الشعور كاللذة واألمل والتعب والراحة ( ،)1فاحلاالت النفسية املتضادّة
يوضّح بعضها بعضاً  ،وبضدّها تتميز األشياء ،وقانون التضاد أحد قوانني التداعي والتقابل  ،لكن مثة منطقة وسطى
بني السالب واملوجب يف الفكر الفلسفي تربط بني الطرفني  ،ويستطيع الدماغ البشري أنْ يلتقط املنطقة الوسطى بني
طريف الثنائية ،إذ ((ال يرضى الدماغ البشري عن االنفصال الناجم عن إقامة مثل هذا التقابل القطيب ،فيبحث عن
موقع وسط)) (.)2
تولد الثنائيات الضدية فضاء مائزاً للن

 ،إذ جتتمع مجلة عالقات زمانية و مكانية  ،وفعلية بأزمنة خمتلفة ،

فتلتقي هذه العالقات على أكثر من حمور  ،تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوازي  ،فتغين الن  ،تعدد إمكانيات الداللة فيه
 ،فالتضاد الفعلي واالمسي يشكل عاملاً من جدل الواقع و الذات صراعها مع احلياة  ،ووفرة الثنائيات يف الن

األدبي

الواحد تضفي عليه مزيداً من احليوية واحلركة  ،هذه االنساق املتضادة ذات صلة بالكون الذي تصوره سواء أكان ذلك األمر
بالتضاد أم بالتكامل  ،لذا جتتمع فيها اخلصائ اجلمالية .
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يلتقي املتلقي الثنائية ضمن النسق ،ذلك ألنه نظام مع أن نظاميته تتجلى يف خماتلته  ،وطبيعته املراوغة فتقوم
الشعريةعلى األنساق املضمرة  ،وتتأسس هذه األنساق على مبدأ الضدية على مستوى الوضوع واللغة
والصورة ( ، )3وهذا مايؤدي إىل زيادة التوتر يف املسافة بني ما يظهره الن وما يضمره  ،وقد تكون العالقة بني الثنائيات
عالقة نفي سليب وتضاد مطلق  ،وقد تكون عالقة توسط  ،أو تناغم وتكامل و إخصاب تكشف دراستها عن الرتكيب الضدي
للعامل  ،واجلدلية اليت تتصلله .
داللة األبيض و األسود يف اجملتمع اجلاهلي
اإلحساس باللون عند الشاعر اجلاهلي له داللة نفسية تعكس مواقفه من قضايا خاصة هلا عالقتها املباشرة أو غري
املباشرة بواقعه االجتماعي والسياسي ،فهو عندما يستصدم لوناً معيناً يف شعره ،ويكرره بشكل يظهر متيزاً أسلوبياً يف عمله
الفين ،يعكس بذلك عالقات خمتلفة ترتبط مبواقف معينة تثري يف نفسه هذا االستصدام اللغوي ،وجتعل له خصوصية على
مستوى التعبري ،وقد تعكس وجهة نظر خاصة بالشاعر ،أو رؤية ذاتية حياول أن يصلها بعامل احلس من خالل اللون الذي
يقدم إحياءات فلسفية ،أو مواقف ذاتيه تعرب عن معان خاصه به يتمثلها ،وحياول من خالهلا ترسيخ وجهة نظره يف قضايا
هلا عالقة حبياته ،والشاعر اجلاهلي كلف باأللوان ،وأكثر األلوان ورودا هو اللون األبيض ثم األسود فاألخضر فاألمحر،
وحيب الشاعر اجلاهلي مزج األلوان املتناقضة كاألبيض واألسود ،واأللوان املنسجمة كاألبيض واألصفر( )4واليعين هذا أنه
حيب ذك ر األلوان يف شعره لغاية تتصل بإحياءات شكلية جتعله كلفا بهذا اللون أو ذاك ،وإمنا يسقط على اللون مايف نفسه
من معان ،جتعله يكرر استصدام لون معني ،بشكل يعكس وجود عالقة بني هذا االستصدام واملدلوالت النفسية واالجتماعية،
اليت تدفع به إىل تغليب لون على آخر ،أو تكراره بشكل يلفت النظر.
واللون األسود يف املوروث اجلاهلي يرتبط مبعان متعددة  ،حيث يرتبط بالظالم وعدم وضوح الرؤيا وهم خيافون من
هذا اللون ويعدونه لون اجملهول من اجلن والغليان  ،ونعتوا به كثرياًمن املوصوفات اليت بغضوها وكرهوا رؤيتها  ،وقد ورد
عندهم أن الكلب األسود والقط األسود من الصور اليت يتشكل بها اجلن

( )5

 ،ونعتوا به اللمة والشعر و السحاب  ،أما

احليوانات فكان هلا نصيب وفري االستعمال من هذا اللون والوصف به  ،فقد نعتت به اخليل واإلبل والقطا و احلمار والنعام و
العظيم من احليات(. )6
واألبيض ميثل اجلمال والنقاوة والسالم  ،وتناول العرب اللون األبيض يف حديثهم عن وجوه القوم املشرقة بعمل اخلري ،
أوالكرم  ،أوالفتيان الذين يعرفون الشجاعة  ،ووصفوا به السيوف لنصاعتها وملعانها  ،الثور والدروع  ،احلمار الوحشي
واألنهار  ،والشيب  ،ويبدوا أن الشاعر اجلاهلي قد أحب هذا اللون فوسم به كثرياً من احملسوسات اليت كانت تقع أمام عينه ،
والعرب استعملوا اللون األبيض أكثر من غريه من األلوان  ،واستعملوه يف نعت النساء (. )7
إن استحضار املفردة اللونية وتوظيفها يف جمرى القصيدة اجلاهلية إحياءً أو تصرحياً ظاهرة يف املوضوعات الشعرية ،
واحتلت حيزاً واسعاً يف الشعر اجلاهلي  ،حتى أضحت لوحاتهم الشعريةالفنية واحة حملاكاة الطبيعة من جانب  ،ثم أضافوا
إليها مشاعرهم اخلاصة يف التقاط األلوان ليعربوا عن معاناتهم وهمومهم خبيال حي خصب و انطلقوا أحياناً إىل آفاق
تتعدى حدود اخليال .
وعنرتة  -على سبيل املثال  -كان يعيش صراع مع قبيلته من خالل مأساة اللون ،اليت جعلت منه شصصا منبوذا يف
جمتمعه ،غري مرغوب فيه عند أقرب الناس إليه ،وقد حاول اخلروج من واقعه الصعب .أو الدائرة الضيقة من حوله ،إىل
نوع من التوازن ،يعيد إليه احرتامه ،فجاء حديثه عن اللون وفق أولوية نفسية  ،تفرض عليه أن جيعل منه حمور حديثه
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وجوهر عمله .وكنا نتوقع أن يتجنب الشاعر احلديث عن اللون وخباصة األسود ،أو أن يتجاهله ،حتى اليعيش حتت وطأة
عقدة النق اليت يواجهها من خالل السواد الذي يكسوه ،ولكنه فعل عكس ذلك فدفع باللون األسود ،ليكون اللون البارز من
بني األلوان اليت استصدمها يف شعره ،وهو بذلك يريد أن يواجه املشكلة ال أن يتجاهلها ألنه يعرف  -من خالل قدراته الفنية
 أنه يستطيع أن يتغلب على املشكلة ،اليت تعرض هلا ،وأن ينتصر فيها ،وهذا يعكس التحدي الواضح للواقع االجتماعي،والقيم السائدة ،وال غرابة بعد ذلك أن يلح الشاعر على اللون األسود ،يف حماولة منه إلظهار مشكلته ،وإثبات قدرته على
مواجهتها ،واالنتصار فيها ،فهو ينتقل باللون من نقصه الظاهر يف عيون الناس ،إىل كماله الباطن يف جتلياته املعنوية،
ومن كونه مصدر سصرية وازدراء وفق قيم اجتماعية سائدة ،إىل مصدر قوة وعطاء ،يف سلوكه اليومي وممارساته على أرض
الواقع ( لذلك فإن من عابوا على عنرتة سواد لونه ،إمنا يشعرون مبركب نق خبيث فقد بهرتهم شجاعته ،وهاهلم فتاؤه
ومضاؤه ،وسعة حيلته يف احلرب ،وفتكه يف ميادين الشرف والفصار ،فحاولوا أن يشعروه نقصاً وأن يقللوا من أهميته ،ومل
يعرفوا أنهم بذلك قد زادوه مضية يف إدراك اجملد ،وحفزوه على السري قدما يف اكتساب حمامد جديدة و مناقب محيدة )..
(.)8
واللون األسود بالنسبة لعنرتة مشكلة متأصلة يف حياته اخلاصة والعامة ،يعاني منه كما يعاني غريه ،ألنه من (أوالد
اإلماء السود الذين سرى إليهم السواد من أمهاتهم ،فقد كانوا سبة يعري بهم آباؤهم .ومرد ذلك من غري شك إىل ظاهرة اللون،
فقد كان العرب يبغضون اللون األسود بقدر ما حيبون اللون األبيض ،وقد وصفوا كل شيء ممدوح عندهم ماديا أو معنويا
بالبياض ،وكان مما ميدح به الرجل أو يفتصر به أنه أبيض  ) 9()..وكانت املرأة مدح بالبياض وكذلك الرجل ،والبياض ليس
جمرد لون ،وإمنا يرتبط يف املفهوم العام بنقاء العرض ،إذا قالت العرب فالن أبيض وفالنة بيضاء ،فاملعنى نقاء العرض من
الدنس والعيوب ( ، )10وهذا ال يعين أن مفهوم البياض يتنافى مع حسية املعنى املقصود ،فقد ورد يف الشعر العربي تشبيه
وجه املمدوح بالشمس والقمر ،والذهب والدينار ،وغري ذلك من املعاني اليت تعكس استصدام حسية املعنى البياض يف شعرهم.
وتتبع األلوان يف شعر عنرتة اليعين جمرد لون من خالل حاسة البصر ،وإمنا يتجاوز ذلك إىل إدراك عالقات اجتماعية
وإنسانية  ،تفرض نفسها على خيال الشاعر من خالل إحساسه الذاتي باللون ،وهذا يشكل مستوى أعمق يف فهم اللون من
جمرد إحساس ظاهري يربط اللون بالعامل اخلارجي ،مما يعين رفض فكرة أن حيمل اللون جمرد داللة معجمية مباشرة وثم
تصور شائع يقوم على توظيف كلمات اللون ) Colourــــ  ( Wordsيف مستواها املعجمي ،وهو الشك تصور خاطيء،
ألنه يغفل القيم الصوتية واإليقاعية هلذه الكلمات يف موقعها من سياقها النصي ،فهذه الكلمات متثل منظومة بصرية،
ومسعية ،وعاطفية معقدة ،وهكذا فإن الدافع احلقيقي هلذا التوظيف ال ينبغي أن يكون مرئياً (.)11
وتبدو دراسة ثنائية األبيض و األسود يف شعر عنرتة أمراً معقداً ،بسبب ارتباط هذا املوضوع بدالالت نفسية واجتماعية،
تعكس عالقات غري حمددة يف اجتاهني متضادين ،أحدهما يتعامل مع اللون وفق ظواهر شكلية منطية ،واآلخر يتعامل معه
وفق رؤى شعرية ،وقيم إنسانية ،ومما يزيد األمر صعوبة ندرة الدراسات اليت تناولت طبائع األلوان عند اجلاهليني عموماً
وعند الشعراء خصوصاً  ،فنحن الندري دراية كاملة ما إذا كان املعنى اللغوي لظواهر األلوان قد تطور عرب املراحل احلضارية
اليت مر بها اجملتمع العربي ،أم أنه احتفظ بأصل مواضعته األوىل (. )12
وسواء تطور مدلول اللون اللغوي أم مل يتطور ،فإن موقف اجملتمع اجلاهلي منه كان سلبياً ،وانعكس ذلك بشكل واضح على
عالقة هؤالء السود مبجتمعهم من ناحية ،وعالقاتهم األسرية من ناحية أخرى ،ومن هنا أطلقوا على هؤالء السود امساً
خاصاً متييزاً هلم من سائر أخوانهم اهلجناء ،فسموهم (األغربة) تشبيها هلم بذلك الطائر البغيض املشؤم يف لونه األسود،
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ونسبوهم يف أكثر احلاالت إىل أمهاتهم .وخيرج هؤالء (األغربة) إىل احلياة وقد ومستهم الطبيعة بذلك اللون الذي يبغضه
جمتمعهم ،والذي اليد هلم فيه ،وال خروج هلم منه ،فإذا هو حيول منذ البدء دون أن يعرتف بهم آباؤهم (.)13
وتبدو مهمة عنرتة يف هذا اجملال صعبة ،ألنه يريد أن يقاوم املفاهيم السلبية السائدة يف جمتمعه عن اللون األسود،
وحيقق من خالل قدراته الفنية والشصصية مفاهيم إجيابية ،تتيح له أن يندمج يف اجملتمع ،وميارس دوره الطبيعي فيه،
واللون األسود إىل جانب رفضه اجتماعياً ،الرتباط صاحبه بنسب غري مقبول ،يرتبط عند العرب مبظاهر نفسية منفرة،
كاحلداد ومايصاحبه من حزن وكآبة .
ثنائية األبيض و األسود بني الشكل واجلوهر:
عند مراجعة ديوان عنرتة ،يالحظ الدارس توارد اللونني األسود واألبيض بشكل يلفت النظر ،ومن خالل احصائية بسيطة
لأللوان الواردة عنده ،جند أن اللون األسود ورد يف أربعة وستني موضعاً ،واألبيض يف واحد و ستني موضعا .
ويأتي إحلاح الشاعر على ذكر اللونني (األسود واألبيض)  -أمامقرتنا أحدهما مع اآلخر أو منفصال عنه  -لعالقة ما -
بينهما وبني عقدة التوافق النفسي واالجتماعي اليت كان يعيشها الشاعر مع أسرته وقبيلته ،وقد حاول الشاعر أن حيمل
هذين اللونني  -على مستوى ذكره هلما وتساوي ورودها يف شعره  -داللة تعكس تساوي األمر بالنسبة له.
وملا كان السواد حباجة إىل نقيضه إلظهاره ،فقد أورد الشاعر اللون األبيض معادال  -على مستوى الشكل  -له ،ولكن
اللون األبيض مل يكن حباجة إىل الدفاع عنه  ،كما هو احلال بالنسبة للون األسود ،ألن البياض يعين اإلجيابية يف املفهوم
االجتماعي ،واالتهام يكون اللون األسود ،من هنا جاء دفاع الشاعر عنه ،وحماولة تقدميه من خالل جتاهل الناحية
الشكلية في ه ،وتنمية دالالت معنوية مستمدة من حقائق وقرائن يثبتها الواقع .فاملسك الذي هو من أطايب الروائح عند
العرب ،يقرتن لونه بالسواد ،والميكن مع ذلك أن يوصف بالقبح  ،أو أن يواجه بالذم  ،وعنرتة يشرتك مع املسك يف هذه
الصفة اليت جتعل منه إنسانا غري قابل للذم حيث يقول :
لئن أك أسودأفاملسك لوني

و مالسواد جلدي من دواء

()14

فالشاعر يضع املسك قرينا مادية لسواده  ،وجيعل السواد أمرا شكليا ينسبه إىل جلده مبا تعنيه كلمة (جلدي) من
قشور خارجية ال صلة هلا بداخل الشاعر ،وهو أمر وجد الشاعر فيه خمرجا مؤقتاً ،ولكنه ليس وحيداً على مستوى عملية
اإلقناع اليت يقوم بها  ،واليت حتتاج إىل وسائل عدة  ،مما جيعله يكرر املعنى ،ويلح عليه مقرتنا مبعان أخرى ،تضع
مفارقات واضحة بني أمور الشكل اليت ينظر إليها الناس ،واجلوهر الذي حياول الشاعر طرحه من خالل(دبلوماسية ) هادئة
تطرح احلقائق وتقارن بني األمور فيقول :
وإن كان جلدي ُيرى أسوداً

فَلي يف املكارم عزٌ و رُتبَة

()15

فالسواد ال يتنافى مع املكارم واألخالق ،والشاعر حياول أن يتعمق يف فهمه لألمور ويتعامل معها وفق مفهوم إنساني ،
فالسواد الذي يالزمه الميكن اهلروب منه ،ولكن ميكن تغيري مفهوم الناس عنه ،وهو يقدم نفسه على أنه رجل حكمة وعقل،
الرجل جدل وعنف ،وحياول من خالل مفاهيمه أن يقنع الناس بوجهة نظره ال أن يفرضها عليهم.
فاإلنسان  -من وجهة نظره  -الميكن التعامل معه وفق لونه أو شكله ،وإمنا وفق أفعاله ،ومن هنا تبدو املفارقة واضحة
بني الشكل واجلوهر ،وهي مفارقة أكدها الشاعر من خالل حديثه عن اللون وعالقته بالقيم املعنوية ،وقد ساعده ذلك يف أن
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حيول اجلانب السليب يف السواد إىل جانب إجيابي من خالل جمموعة القيم اليت التتعارض مع اللون األسود ،وقد مجع
الشاعر بينها يف شعره ،ليؤكد وجودها على مستوى الواقع أيضا ،وانتهى من ذلك إىل نتيجة إجيابية متكنه من االنتساب
إىل لونه األسود دون حرج ،ألنه يرى فيه مصدر قوة وشجاعة يفتقدها اآلخرون ،الذين ينتسبون إىل أصول العالقة هلا
باللون األسود.
لئن يعيبوا سَوادي فهو لي نسبٌ

يومَ النزال إذا مافاتين النسبُ

()16

فالسواد بالنسبة للشاعر اليشكل مشكلة ،وإن كان يعد مشكلة يف جمتمعه ،وهو حياول من خالل قوتني ميتلكهما أن
يعدل املوازين القائمة بني فهمه ،وفهم جمتمعه لفكرة السواد ،القوة األوىل  :شعره ،والثانية  :شجاعته ،وقد تضافرت
القوتان بشكل إجيابي يف حتقيق هدفه ،فهو من خالل الشعر يقيم الدليل واحلجة على صحة مايقول ،ويؤكد ذلك من خالل
ممارسات على أرض الواقع ،يظهر فيها بطال صاحب خلق ومباديء اليعيبها أحد  ،فيقول :
وماعابَ الزمانُ عليَ لوني
إذا ذكر الفَصارُ بأرضِ قومٍ

وال حـــــط السوادُ رفيعَ قـــدري
فضربُ السيفِ يف اهليجاءِ فَصرِي

()17

وهذا التضاد بني مفهوم الشاعر اإلجيابي للون األسود ،واملفهوم السليب السائد عنه  ،جعله جيمع اللون األسود مع ضده
األبيض ،ليزيد الفكرة وضوحا وترسيصا يف الذهن ،فإذا كان البياض يعين اخلري والشجاعة وصحة النسب ،وفق مفهوم
إجيابي ،فإن السواد الذي يعيبه اآلخرون ،هو البياض بعينه ،كما يفهمه هو من وجهة نظر مرتبطة بالقيم واألخالق ،وهو
بذلك جيرد اللون من حمتواه احلسي السليب إىل أخالقي إجيابي:
سوادي بياضٌ حني تبدو شَمائلي

وفعلي على األنساب يَزهو ويفصرُ

()18

فالشاعر يتعمق يف نظرته إىل اللون ،حبيث خيرجه من دائرة احملسوسات إىل دائرة املعقوالت ،فالسواد يف منظوره
الفين ليس جمرد لون ،وإمنا هو قيم وأخالق ،يتحول فيها السواد إىل بياض ،أو ميتزج الضدان معا يف مفهوم أخالقي جديد،
يتجاوز ظاهر األشياء إىل جوهرها  ،وال غرابة بعد ذلك إذا كان السواد الذي يعاب به ،هو مصدر فصره ،ألنه يصبح يف
منظوره اخلاص البياض الذي يعين له القوة والشجاعة :
وإن عابت سوادي فهو فصري

ألني فـــــارسٌ من نسل حـــــامِ

()19

وإذا كان السواد عيبا يعري به الشاعر من أعدائه ،فإن هذا السواد يتحول إىل الضد على مستوى الشكل والعمل ،ففضائل
الشاعر وأفعاله المتحو السواد الذي يكسوه ،وإمنا تزيل املفاهيم السلبية عنه  ،حيث يقول :
تُعريني العِــدا بسوادِ جلدي

وبيضُ خصائلي متحو السوادا

()20

فصصال عنرتة وأفعاله اإلجيابية ،تبعد عنه مايلحق بالسواد من عيوب فالجيرؤ أحد من الناس أن يعيبه بسواد لونه ،
ألنه سيواجه بياض أفعاله :
ومن قال إني أسوَدٌ ليعيبَين

أُريه بفعلي أنه أكذبُ الناسِ

()21

فالشاعر يبتعد باللون عن طبيعته املألوفة لدى الناس ،إىل اسستصدامات شعرية جديدة  ،تربط اللون بدالالت إجيابية
يف ح ياته وحياة الناس ،مما يعكس قدرته على اختيار لغته ،بشكل يتيح له أن يتجاوز ما هو متعارف عليه ،إىل أمناط
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جديدة من التعبري ،تضع اللون األسود يف دائرة االهتمام اخلاص والعام ،للوصول إىل مستوى جديد من الفهم  ،يف إطار واقع
اجتماعي جديد  ،حياول الشاعر صياغته  ،وهو يف كل ذلك يعتمد أسلوب املنطق واحلوار اهلادئ  ،فيبدأ مبقدمات صحيحة
لينتهي إىل نتائج صحيحة مقنعة  ،فاللون األبيض يف عامل احلس مقدمة الظهور النور ،والنور يرتبط بالسواد بداية
ونهاية ،والنتيجة يف ذلك أن السواد الذي هو لون الشاعر يقود إىل فضائل بيض كما يقود السواد يف الليل إىل نور الفجر ،
حيث يقول :
يَعيبون لوني بالسوادِ جهالةً
وأن كان لوني أسوداً فصصائلي

ولوال سواد الليل ماطلع الفجرُ
بياضٌ ومن كفَيَ يستنزلُ القطرُ

()22

فالشاعر حياول من خالل تناقضات الفكرة القائمة بني ظاهر الشيء ،وقيمه املعنوية  ،أن يركز على اجلانب
اآلخر الذي يتصل بالقيم واملفاهيم ،اليت ميكن من خالهلا الوصول إىل مايريد ،وهي دعوة صرحية من الشاعر لرتك ماهو
ظاهر،والرتكيز على اجلوهر ،مستمدة الدليل على صدق ما يقول من الطبيعة القريبة من اإلنسان ،فالدر يغطيه ثوب من
الصدف خيفي مجاله  ،ولكنه ال يقلل من قيمته  ،متاما كما هو احلال بالنسبة للشاعر الذي يغطيه السواد ،ولكنه ال يقلل
من القيم املعنوية واخللقية اليت حيتفظ بها خلف هذا السواد  ،فيقول :
وأن يعيبوا سواداً قد كسيتُ به

فالدُرُ يسرتهُ ثوبٌ من الصَدفِ

()23

وقد تعزز هذا األسلوب يف حماور كثرية حتدث فيها الشاعر عن مفهوم جديد اللون األسود ،وقدم له مقدمات منطقية
صحيحة الميكن اجلدل فيها ،لينتهي إىل النتائج اليت يريدها يف إطار من املعادالت املنطقية ،دون أن يثقل على الشعر ،أو
ينحرف به إىل أسلوب جدلي عقيم ،واستطاع بذلك أن يقدم احلجة ،وأن يقيم الدليل من غري تكرار أو إسهاب يف الشرح.
ويف كل ماسبق ،يعتمد عنرتة أسلوب احلوار واملنطق للوصول إىل ما يريد ،فهو رجل مبادئ وخلق ال يريد أن يفرض رأيه على
اآلخرين ،وإمنا يريد أن يقنعهم بوجهة نظره ،وهو يرى أن الفروسية جيب أن تصاحبها قيم وأخالق تدعم من مكانة
صاحبها ،وتقربه إىل الناس والذي الشك فيه أنه كان على خلق عظيم ،وأنه كان جيمع إىل فروسيته املادية فروسية معنوية
أو خلقية  ،ويبدو أن الشاعر قد مجع هذه القيم من خالل معاناته يف قومه ،فقد قوبل باالضطهاد واإلذالل ،مما جعله يشعر
مبأساة اللون يف جمتمعه ،فحاول أن ينتقل به من ظاهرة سلبية ،إىل ظاهرة إجيابية تظهر صفات خلقية ،وقيمة اجتماعية
 ،ال توجد عند من هم يف غري لونه  ،ألن عنرتة فيما يظهر قد كان حلو النفس  ،رقيق القلب  ،قوي العاطفة،جاء ذلك من
أنه عز بعد ذلة  ،وحترر بعد رق  ،فهو قد تأمل يف طفولته وصباه  ،واحتمل األذى يف شبابه وأي أذى! هذا الذل الذي يداخل
النفس ،وخيتلط بها اختالطاً ،فيصفي عواطفها تصفية  ،ويلطف مزاجها تلطيفاً (. )24
وكان من املمكن أن ميارس عنرتة من خالل شجاعته وفروسيته ،ضغوطاً على قومه ليعرتفوا مبا يريد مع سواد لونه،
ولكنه يرفض هذا األسلوب ،ويسمو بنفسه إىل واقع من املثل واألخالق  ،جيعل الناس يعرتفون بفضله دون أن يرهبهم  ،فهذه
الفروسية مل حتول عنرتة إىل طاغية  ،وإمنا جعلته ميارس دوراً مميزاً  ،يقيم أسساً للعدالة االجتماعية اليت تساوي بني
الناس على أساس أعماهلم ومواقفهم وإنسانيتهم  ،وليس من خالل لونهم أو شكلهم ،والبد أن نالحط بصفة عامة أن
الفروسية اجلاهلية بعثت يف نفوس أصحابهم ضرباً من التسامي واإلحساس باملروءة الكاملة  ،فإذا هم يتغنون دائما
مبجموعة من الفضائل واخلصال احلميدة (. )25
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ثنائية األبيض و األسود يف لوحة احلب والفراق :
إن احلديث عن ثنائية األبيض واألسود يف شعر عنرتة يقودنا إىل احلديث عن عالقة اللون من خالل عالقة الشاعر
باملرأة ،فقد كانت املرأة بالنسبة له جزءا ال يتجزأ يف صراعه مع أسرته وقبيلته ،ومثل اللون األسود بؤرة الصراع بني
الشاعر وصاحبته من ناحية  ،والشاعر واجملتمع من ناحية أخرى.
وكانت صاحبة عنرتة تواجه يف عالقتها معه أمرين صعبني :أوهلما  :نظرة اجملتمع إىل السواد يف الرجل الذي حتبه ،
وهي نظرة استهجان ورفض ،وثانيهما  :حب الشاعر هلا  ،وحماولته إقناعها بقبوله وفق مفهومه اخلاص عن السواد  ،وهو
مفهوم إجيابي مغاير للمفهوم السليب السائد يف جمتمعه  ،فقد كان شاعرنا قد أولع بابنة عمه  ،ومل يكن حبه لعبلة عابراً
جاء مصادفة وشغل قلبه  ،وامنا جاء عن حاجة يف نفسه  ،فهو أراد أن يُعرتف به كسيد من األسياد وأن يأخذ حقه الشرعي يف
النسب إىل والده  ،وهلذا فقد اختار ابنة عمه متشياً مع عادات األشراف يف اجلزيرة العربية(.)26
اختار حملبوبته هذه اسم عبلة الذي يوحي يف معناه باللون األبيض  ،فاألعبل هو اجلبل األبيض ،والعبالء هي الصصرة
البيضاء  ،أو اهلضبة البيضاء( ،)27ومن هذا جاء اسم عبلة حامالً معنى البياض ليؤكد لنا بأنه كغريه من السادة البيض
الينق عنهم شيئاً على الرغم من سواده املمقوت  ،وحياول أن يطمئنها إىل أن سواد شكله الجير عليها عاراً ،ألنه مقرون مبا
تريد منه  ،وهلذا يقول هلا بلهجة الواثق من نفسه ،ومن أفضليته :
وأن أبصرتِ مثلي فاهجريين

وال يَلحَقكِ عارٌ من سوادي

()28

ولعل عنرتة حباجة إىل أن يقنع صاحبته بالرضا عن سواده ،ويكسب رضاها عليه  ،وإن مل يكن حباجة إىل إقناعها
بصدق مشاعره ونبل أخالقه  ،فهو يقول :
دَعين أجِدُإىل العَلياءِيف الطَلَبِ
لَعلَ عبلةَ تضحي وهي راضيةٌ

وأبلغُ الغاية القصوى من الرُتَبِ
على سَوَادي ومتحُو صُورة الغضبِ

()29

لقد حقق عنرتة يف هذين البيتني وحدة موضوعية يف توضيفه لثنائية األبيض و األسود ومزجهما يف تشكيل لوني يف
جمرى أدائه الشعري  ،فشكل السواد موضعه مع البياض صورة أخاذة أخرى للتضاد اللوني  ،فاحلبيبة البيضاء (عبلة ) مل
تكن راضية حقاًعن سواده  ،بينما كان جيد إىل العلياء ليعوض نظرة النق و يثبت وجوده ويرفع نفسه  ،حتى أصبح بعد
ذلك فارساً مقاتالً...مغواراً شجاعاً ،ويدافع ويذود عن حياض آل عبس بقوة وبسالة قل نظريها .
وجيعل الشاعر من حبة السواد يف قلبه مكانا لصاحبته ،وهو بذلك جيمع بينها وبني مصدر احلب يف قلبه ،ليمحو األثر
السليب للسواد يف عالقته معها ،ويثبت هلا من خالل أسلوبه املنطقي ،أن السواد الظاهري الذي يرفضه الناس ،هو نفسه
الذي يأتي منه احلب :
ياعبل أنتِ سوادُ القلبِ فاحتكمي

يف مهجيت واعدلي ياغايةَ األمل

()30

وكما تلتقي مع سواد القلب تلتقي مع سواد العني ( ، )31وهو بذلك جيمع بني صاحبته والسواد الذي يف عينيه ويف قلبه،
ومن خالل عالقة إجيابية ،توحد بينهم ،وجتعل السواد شيئا حمببة على خالف ظاهر األشياء .
واملعادلة بني سواد العني ،وسواد القلب ،وصاحبة الشاعرالبيضاء واضحة إلنها جتمع بني متناقضات جيمعها ظاهر
مرفوض وهو (السواد) وباطن مقبول وهو (العني  -القلب  -احلب) ،وحاول الشاعر من خالل هذه املعادلة بني املرفوض
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واملقبول ،أن يرسخ عالقته مع صاحبته ،من خالل عالقة توحد ،جتمع بني املرأة والعني مبا فيها من سواد ورؤية ،والقلب
ومافيه من سواد وحب .
والشاعر من خالل هذه الرؤية اليت تقوم على التحليل واملنطق ،حياول إقناع سامعيه بأنه اليتعامل مع األبيض
واألسود ،من خالل نظرة أحادية تفضل لوناً على آخر ،دون إعتبارات موضوعية ،فإذا كان السواد مقبوال ألنه يقرتن بأشياء
جتعل منه مصدر فصر ،فإن السواد الذي يف الغراب ،الميكن حتويله إىل ظاهرة إجيابية ،جتعل من الغراب عنرتة ،كما ال
جيعل السواد من عنرتة غراباً :
ويَرُوعين صوتُ الغرابِ األسودِ

ياعبل كم يُشجي فؤادي بالنَوى

()32

كما أستحضر السواد ممقوتاً يف صور شعرية أخرى ،منها تصويره لصوت الغراب:
قد ملَ قليب يف الدُجى سَمَاعها

ياعبلُ كم تَنعَقُ غِربانُ الفال

()33

تشاءم عنرتة كبقية عرب اجلزيرة العربية من صوت الغراب لسواده ،الذي غالبا يدق جرس اإلنذار للفراق والرحيل ،وهو
جيتمع مع ظالم الليل.
وميضي يف تصويره لليل وظالمه وخيتار مشاهد أخرى ،بارعة يف األداء ،قوية يف الصياغة يف وصف الليل والظالم
والرحيل:
زُمــــــــت رِكابكُم بليل مظلم

إن كنت أزمعت الفراق فإمنا

وسطَ الديار تَسَفُ حبَ اخلِمصم

ما راعين إال محولةُ أهــــلِها

()۳4

جيعل عنرتة الرحيل سبيا يف حلول الليل والظالم ،فالرحيل يؤمل احملب  ..فهي عزمت على الرحيل وجددت يف إمضائه من
خالل حتضري الركاب يف ليل دامس الظالم ،فالقوم اختاروا الرحيل يف ليل كئيب ،فظالم الليل تسرت به القوم ،لريحلوا دون أن
يتسنى لعنرتة فرصة لوداعهم أو معرفة اجلهة اليت يقصدونها.
ويذكر عنرتة املعاني السلبية املقيتة للسواد يف حديثة عن األطالل يف لوحة الطلل من افتتاح معلقته:
ولقد حبست بها طويال ناقيت

أشكو إىل ســـفعٍ رواكدَ جُثَــمِ

يا دارَ عبلةَ باجلِـــــواءِ تكلمي

وعمي صباحاً دار عبلةَ واسلَمي

()۳5

يف هذين البيتني يتصذ شاعرنا السواد موضعه ليشكل صورة أخاذة يف استحضار مفردة السواد فيوظفها يف أطالل عبلة
الراحلة  ..إذ شبه آثار الديار الباقية بعد رحيل أهلها عنها سوداء دليال على املوت والدمار ،فالديار أقفرت ومل يبق فيها
سوى آثار املكان الذي كان يستعمل للتصل من روث احليوانات ،وهو عادة ما يكون ماثال للسواد.
وهو بذلك يريد التأكيد على أن اللون ال يشكل بذاته ظاهرة سلبية أو إجيابية  ،وإمنا تأتي سلبيته أو إجيابية من
خالل مايقدم لآلخرين من منافع أو مضار ،فالسواد جيمع بني اخلري والشر ،كما جيمع البياض أيضا بني اخلري والشر ،وقد
يكون الشاعر متعاطفة  -إىل حد ما  -مع اللون األسود العتبارات الميكن جتاهلها ،وقد نلتمس العذر له يف ذلك  ،فهو
يواجه مصريه من خالل عالقته بهذا اللون  ،وهو لذلك يركز على إجيابياته ،ولكنه يفعل ذلك من خالل فلسفة قائمة على
اإلقناع ،فالسواد  -كما يراه  -رمز الشباب والقوة ،والبياض رمز الشيصوخة والعجز ،واألمر ال يتعلق مبجرد نظرة شكلية
عابرة ،وإمنا يرتبط بقضايا معنوية ،فالرأي يقابل الشباب والشيصوخة يف قوتهما وضعفهما ،يكون أسود اللون عندما يكون
)Vol.5, No.4 (August, 2018

acadj@garmian.edu.krd

| 300

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان

جملة جامعة كرميان

صاحبه قوية ،ويتحول إىل البياض عندما ميسي صاحبه ضعيفة :
شابَ رأسي فصارَ أبيضَ لوناً

بعدما كان حالكاً بالسوادِ

()36

وهنا يظهر عنصر التضاد حاداًُ بني اللونني وعالقتهما بالشاعر ،فالبياض يقابل الشيصوخة اليت يضعف فيها الرأي،
والسواد يقابل الشباب الذي يقوي فيه الرأي ،وهو بذلك حيول (السليب) يف مفهوم الناس إىل مفهوم (إجيابي) وفق حقائق و
قرائن الميكن إنكارها ،وحيول (اإلجيابي) يف مفهوم الناس إىل مفهوم سليب) وفق القرائن واألحوال ذاتها.
والشاعر يف كل ذلك ،يقدم نفسه على أنه إنسان جدير باحلب واالحرتام ،وحياول أن ميهد الطريق أمام صاحبته
للوصول إليه ،دون حرج من هذا العالقة اليت تقابل بالرفض واإلنكار ،وفق قيم اجتماعية سائدة ،حياول الشاعر تغريها
معتمداً أسلوب احلوار واإلقناع.
ثنائية األبيض و األسود يف لوحة الفصر واحلماسة :
جاء حديث عنرتة عن األبيض واألسود مقرتنة جبوانب خمتلفة من حياته ،فالسالح الذي حيمله له عالقة مباشرة يف
الدفاع عن اللون األسود ،وهو يربط ذلك من خالل ثنائية قائمة بني األلوان من ناحية ،وعالقتها باألشياء اليت ختصه يف
ساحة املعركة من ناحية أخرى ،فإذا كان غريه يعشق البيض من النساء ،فإنه يعشق السمر العوالي :
وتطربين سيوفُ اهلند حتى

أهيــــــمُ إىل مضاربها اشتياقا

وأني أعشــــقُ السمر العوالي

وغيـــري يعشقُ البيضَ الرشاقا

()37

واليتنايف حديثه  -هنا  -عن حديثه السابق عن املرأة ألن عنرتة من شعراء الغزل العذري يف العصر اجلاهلي ،يؤمن
بالتوحيد ،وهو لذلك اليشغل نفسه بالبيض من النساء ،ألن هذا يدفع به إىل اجتاه مغاير للشجاعة اليت يتحلى بها ،ويريد
تأكيدها من خالل عالقته (باملرأة املفردة) من ناحية( ،والسالح) الذي حيمله من ناحية أخرى.
والشاعر اليعشق السواد يف السالح ،وإمنا يعشق السالح ذاته أيا كان لونه،فالبياض يف السالح يغريه كما يغريه السواد
فيه :
وبوارق البيض الرقاقِ لوامعٌ

يف عارضٍ مثل الغَمام املُرعدِ

ونوابلُ السُمرِ الدقاقِ كأنها

حتتَ القتام جنومُ ليلٍ أسود

()38

فالرماح اليعيبها السواد ،كما اليعيب السيوف بياضها ،ورؤية الشاعر تقوم  -هنا  -على اعتبارات معنوية  ،بدأ الشاعر
بتطبيقها على نفسه أوالً ،ثم امتد بها إىل األشياء احمليطة به ،وهلا عالقة مباشرة معه  ،كالسالح الذي يالزمه ،ويؤثر على
جممل عالقاته على مستوى األفراد واجلماعة.
و وفق هذه الرؤية اليت اعتمدها الشاعر ،جند التضاد احلاد بني اللونني األبيض واألسود ،يتحول إىل نوع من التقارب
وااللتقاء يف سالح الشاعر الذي جيمع بني البياض يف السيف ،والسواد يف الرمح ،وقد ركز الشاعر على البياض يف معرض
حديثه عن السيوف ،إلظهار قيمة هذا اللون من خالل الدور الذي يؤديه  ،أو املعنى الذي حيمله.
فالبياض الذي هو نقيض السواد يف شكل الشاعر ،يتضافر مع سواد رحمه ،ليحقق ازدواجية قائمة بني الشيء الذي
يفتقده (البياض) والشيء الذي ميتلكه وهو (السواد) ،وصوال إىل عنصر الشجاعة الذي يتميز به عن غريه .وقد جاء هذا
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التميز من خالل اجتماع الضدين (السواد والبياض) وهو بذلك يؤكدحقيقة توحد املتناقضات يف عالقة إجيابية فاعلة،
يتمثلها الشاعر يف منظور فين أوسع وأعمق ،جيمع بني السواد والبياض يف عنصر إجيابي واحد وهو (السالح) الذي حيمله،
ويدافع به عن القبيلة اليت تريد أن تفصل بني اللونني ،وجتعل ألحدهما فضال على اآلخر.
وال غرابة بعد ذلك أن يشد الشاعر نسبة إىل سالحه األسود ،مبا حيمل هذا االنتساب من دالالت معنوية ،تعزز السواد
القائم يف شكله:
ولسمر القنا إىل انتساب

وجوادي إذا دعاني أجيب

()39

وجيمع بني السيف والرمح ،يف تعزيز مصدر قوته ،اليت بها يهزم األعداء:
كم جحفل مثل الضباب هزمته

()40

مبهند ماض ورمح أمسر

و مادامت البيض من السيوف  ،والسمر من الرماح تلتقي يف منظور الشاعر الفين ،حول قيمتها االجتماعية ،ووظيفتها
يف املعركة ،فإن الفارق بني اللونني يتالشى ،والتناقض الشكلي القائم بينهما خيتفي ،فالسواد الخيتلف عن البياض يف
حتقيق غايات الشاعر ،والوصول إىل مايريد ،وكذلك حتقيق غايات القبيلة اليت ينتمي إليها ،فال أفضلية للون على آخر،
مادام األمر بالنسبة له ولقبيلته ،يأتي بنتيجة واحدة ،وهو لذلك يكثر من اجلمع بني هذين اللونني خباصة يف حديثه عن
السالح الذي حيقق هذا الغرض ،وميكن مالحظة ذلك يف كثري من أبيات شعره:
بأمسر من رماح اخلط لدن

)(41

وأبيض صارم ذكر ميان

وجياور بني اللفظني (بيض ومسر) لتأكيد العالقة بينهما على مستوى الشكل واملضمون ،فيقول :
)(42

بيض ومسر حتمي مضاربها أساد غاب بالبيض والسمر

وجيمع بني هذين اللونني يف مواقف أخرى من املعركة ،ليظهر مدى إجيابيتهما ،فالسواد يأتي عنصراً إجيابياً ،يؤازره يف
كثري من املواقف واألحوال اليت تواجهه:
ياعبل كم من جحفل فرقته

واجلو أسود واجلبال متيد

()43

وسواد الليل جيد فيه الشاعر وقتا مناسبة لغاراته اليت حيقق فيها النصر على أعدائه :
ولقد هممت بغارة يف ليلة

)(44

سوداء حالكة كلون األدمل

فالسواد يتمثل أمامه عنصرة إجيابياً يف غبار املعركة  ،وظالم الليل  ،ويراه كذلك يف وجوه اخليل اليت تشاركه أهوال
القتال  ،وختوض معه غمار احلرب :
واخليلُ سودُ الوجوه كاحلةٌ

ختوض حبر اهلالك واخلطر

)(45

والشاعر بذلك يسقط مايف نفسه على جو املعركة ،وجيعل السواد عنصراً إجيابية يوظفه لصاحله ،كأنه بذلك يريد أن
حيطم القيود اليت يتعامل بها الناس مع اللون األسود ،ويسقط نظرية املفهوم النفسي لأللوان ،وفق اعتبارات اجتماعية
سائدة  ،ال عالقة هلا باحلقائق اليت يثبتها الشاعر ،ويريد من خالل أسلوبه املنطقي إقناع الناس بها.
فالسواد ظاهرة إجيابية تؤازر الشاعر من خالل عناصر هلا مباشرة به كالليل واملعركة واخليل ،والرمح  ...وهي تتضافر
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مع قيمة اإلنسانية الداخلية اليت يتحلى بها ،وجتعل منه إنساناً مميزاً يف قومه ،وعالقاته باألشياء احمليطة به يف معرض
فصره  ،وتنعكس  -بالتالي  -بشكل إجيابي على جممل عالقاته االجتماعية .
ثنائية األبيض واألسود من خالل املعتقد الديين واالسطوري :
و ملا كان املعتقد الديين واألسطورة هما املعني الذي يرد إليه الشعر اجلاهلي  ،ويصدر عنه _ باعتبارهما املؤثر األول يف
عقلية الشاعر اجلاهلي والوعية اجلمعي _ لذا فإننا سوف نعاجل البعد الديين واألسطوري املتعلقة بثنائة األبيض واألسود ،
متتبعة رموزهما اللونية اليت تعود يف جذورها إىل الدين او األسطورة  ،مع توضيح داللتهما وصلتهما بهذا املعتقد إذ إن العرب
يف فرتة ما كانوا خيلطون بني امللوك واآلهلة  ،فيجعلون من ملوكهم وأسيادهم أرباباً يعبدونهم ويدينون هلم بالوالء  ،السيما
عند إطالق العبارة الشهرية " دم امللوك يشفي من داء الكلب "  .ومجيع هذه الرموز املقدسة متثل اآلهلة اإلجيابية يف األرض ،
إذ يبدو الرجل أو املرأة بالوجه األبيض هلذا اإلله فيزرع احلب ويهب اخلري والعطاء  ،أو مينح احلياة والبهجة لألتباع
واحمليطني .
أما عنرتة فرسم لنفسه صورة فريدة من صور اآلهلة ولكنه يشبه نفسه باآلهلة السلبية  ،آهلة املوت والدمار  ،فإذا قارنا
بني عنرتة وبني تلك اآلهلة السلبية جنده ميثل صورة بشرية هلا جبميع أبعادها .
و أول ما يطالعنا يف قصة عنرتة حبه لعبلة  ،واختالف اللون بينهما مما حيول دون الوصول إليها والزواج بها  ،ومل يرفض
ذوو عبلة وحدهم سواد عنرتة بل جند عبلة نفسها ترفض هذا السواد  ،وترتدد أمامه ويف ذلك يقول عنرتة :
دعين أجد إىل العلياء يف الطلب

وأبلغ الغاية القصوى من الرتب

لعل عبلة تضحي وهي راضــــية

على سوادي ومتحو صورة الغضب

()46

وهو يصرح يف هذين البيتني أن عبلة مل تكن راضية عن سواده  ،ولذا فقد كان جيد إىل العلياء ليعوض نظرة النق ،
وهذا األمر يذكرنا بقصة ( أفروديت ) و ( هيفاستون ) فقد كان (هيفاستون ) اسود اللون كالفحم احملروق  ،وأحب ( افروديت)
إهلة اجلمال عند اليونان  ،وخطبت له  ،ولكنها كانت تشعر باخلزي بسبب هذه اخلطوبة من الرجل ذي الوجه األسود القامت
كلون الفحم احملروق (.)47
ويغدو عنرتة بعد ذلك مقاتال  ،مدافعا عن آل عبس  ،فال خيرج من غارة إال وقد استعد األخرى  ،ولذا فهو أبدا مستعد
للقتال البس درعه الذي طبع على جلده لطول احتكاكه به  ،ويف ذلك يقول :
ولو أني كشفت الدرع عين

()48

رأيت وراءه رمسا حميال

وهو بهذه الصورة يبدو بصورة ( هادز ) اله األموات والعامل السفلي  ،الذي يبدو بوجهه األسود ويلبس درعه السوداء أبدا
( ،) 49فال خيتلف يف ذلك عن عنرتة إال يف االسم وجمريات األسطورة.
ثم جند حصان عنرتة األدهم الذي خيوض جل معاركه عليه  ،وفيه يقول:
()50

متسي وتصبح فوق ظهر حشية وأبيت فوق سراة أدهم مُلجم

فهو مالزم هلذا احلصان األدهم لكثرة املعارك اليت خاضها عليه  ،فهو رفيقه الذي ال يفارقه أبدا  ،ويقول يف موضع آخر
ذاكرا مشاركة حصانه يف املعارك اليت خيوضها :
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فعاد خمتضبا بالدم واجليف

()51

ومالزمته حصانه األسود يف احلرب تذكرنا باإلله ( شو بن رع ) يف مصر  ،الذي يصور "على هيئة حمارب شاب يقتل وهو
يف مركبه األسود "( ،)52فاملركب األسود من متعلقات اإلله احملارب الذي يتقم عنرتة شصصيته يف شعره دون أن يصرح بذلك
.
وعنرتة يكثر يف شعره ذكر بريق السيوف وملعانها  ،وذلك للداللة على بطشه وحدة هذا السيف الذي ما ينفك عاليا
هابطا وسط الغبار الكثيف مما جيعل من ملعانه املتواصل هذا ما يشبه الربق الذي يلمع خالل السحب السوداء حتى يوشك أن
يذهب باألبصار  ،ومن ذلك قوله:
يا بين عامر ستلقون برقا

من حسامي جيري الدماء سجاما

()53

وهو بذلك يذكرنا باإلله ( زيوس ) األومليب الذي كان إذا غضب من شص أو رغب يف  ،قتله ارسل عليه صاعقة من بريق
أشرطة القصدير اليت حيملها نسره الذهبيه ،فكان الربق الذي يصدر عن سيف عنرتة هو تلك الصواعق اليت تستصدم للقتل
 ،وقد الحظنا يف البيت السابق دور الربق يف إجراء الدماء ومن ثم قتل هؤالء الفرسان .
ثم هو يصرح بعد ذلك بأنه ملك املوت الذي على الناس أن يطيعوه  ،وذلك بسبب جربوته ،وقوته  ،وباسه يف القتال ،
إىل جانب لونه األسود املصيف  ،وما يضاف إىل سواده من بعده عن الغسل  ،وإهمال شعره حتى يربز بصورة منفرة مرعبة  ،ويف
ذلك يقول :
يوم القتال مبارز ويعيش

 .إني ألعجب كيف ينظر صورتي

()54

فهو يعرتف أن صورته منفرة مرعبة يرهبها األبطال فيصرعون قبل أن يصرعهم بسيفه  ،بل إن املوت نفسه خياف منه ،
ويشعر بالرعب إزاءه  ،ويف ذلك يقول:
لروعتـــه وأكثرت رعبه

ولو أن للموت شصصا يرى

()55

ويقول يف موضع آخر  ،مذكرا مبلك املوت الذي يصاحبه ويقيم يف حد سيفه :
وشجاعا قد شيبته احلروب

سائلي يا عبيل علي خبريا

ملك املوت حاضر ال يغيب

فسينبيك أن يف حد سيفي

()56

ويقول رابطا بني املوت وبني لونه األسود :
وأنا املنية وابن كل منية

()57

وسواد جلدي ثوبها ورداها

ولذا فهو يعتقد أنه يستحق التمجيد و الوالء  ،ويف ذلك يقول :
يا عبل لو أن املنية صورت

لغدا إلي سجودها وركوعها

()58

ويشبه نفسه يف موقع آخر بكعبة العرب لبطولته وشجاعته  ،فيقول :
ولو صلت العُربُ يوم الوغى

ألبطاهلا كنت للعرب كعبة

()59

فعنرتة إذن واحد من هذه اآلهلة  ،ولكنه إله ميثل قوى الدمار واملوت  ،يرعب الناس وينفرون منه  ،ألنه حمارب ال يكف
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عن القتل وشرب الدماء  ،وهو الذي خيطف األنفس دون أن ميهل أصحابها  ،وهو إىل جانب ذلك اإلله األسود الذي يأتي من
أم جمهولة النسب خالف أبناء القبيلة مما جعل مرتبته تقل عنهم  ،وتنفر النساء من وصله .
إن هذه الدالالت األسطورية الدينية لألبيض واألسود يف شعر عنرتة تسربت اليه دون ختطيط مسبق منه وإمنا بتأثري
املعتقدات اليت آمن بها  ،وسلم بصحتها .
خامتة البحث
فبعد متابعة بسيطة لثنائية األبيض و األسود يف شعر عنرتة ،جند أن اللون األسود أكثر األلوان ذكرا يف شعره ،والسبب
يف ذلك يعود إىل خصوصية هذا اللون بالنسبة لعنرتة ،وعالقته النفسية واالجتماعية و الدينية و االسطورية به ،وقد حاول
الشاعر من خالل الرتكيز على هذا اللون ،ومواجهة املشكلة االجتماعية اليت يتعرض هلا ،وهي مواجهة تعين أن حل املشكلة
القائمة ،الميكن جتاهلها ،وإمنا بعرضها للتغلب عليها.
ــ يأتي إحلاح الشاعر على ذكر اللونني (األسود واألبيض) أمامقرتنا أحدهما مع اآلخر أو منفصال عنه لعالقة ما بينهما
وبني عقدة التوافق النفسي واالجتماعي اليت كان يعيشها الشاعر مع أسرته وقبيلته ،وقد حاول الشاعر أن حيمل هذين
اللونني على مستوى ذكره هلما وتساوي ورودها يف شعره داللة تعكس تساوي األمر بالنسبة له.
ــ يعتمد عنرتة أسلوب احلوار واملنطق للوصول إىل ما يريد ،فهو رجل مبادئ وخلق ال يريد أن يفرض رأيه على اآلخرين ،وإمنا
يريد أن يقنعهم بوجهة نظره ،ويبدو أن الشاعر قد مجع هذه القيم من خالل معاناته يف قومه ،فقد قوبل باالضطهاد
واإلذالل ،مما جعله يشعر مبأساة اللون يف جمتمعه ،فحاول أن ينتقل به من ظاهرة سلبية ،إىل ظاهرة إجيابية تظهر صفات
خلقية ،وقيمة اجتماعية  ،ال توجد عند من هم يف غري لونه.
ــ ويؤكد الشاعر على أن اللون ال يشكل بذاته ظاهرة سلبية أو إجيابية  ،وإمنا تأتي سلبيته أو إجيابية من خالل مايقدم
لآلخرين من منافع أو مضار ،فالسواد جيمع بني اخلري والشر ،كما جيمع البياض أيضا بني اخلري والشر ،وقد يكون الشاعر
متعاطفة  -إىل حد ما  -مع اللون األسود العتبارات الميكن جتاهلها ،وقد نلتمس العذر له ي ذلك  ،فهو يواجه مصريه من
خالل عالقته بهذا اللون ،
ــ و يقدم الشاعر نفسه على أنه إنسان جدير باحلب واالحرتام ،وحياول أن ميهد الطريق أمام صاحبته للوصول إليه،
دون حرج من هذا العالقة اليت تقابل بالرفض واإلنكار ،وفق قيم اجتماعية سائدة ،حياول الشاعر تغريها معتمداً أسلوب
احلوار واإلقناع.
ــ و يسقط الشاعر مايف نفسه على جو املعركة ،وجيعل السواد عنصراً إجيابية يوظفه لصاحله ،كأنه بذلك يريد أن
حيطم القيود اليت يتعامل بها الناس مع اللون األسود ،ويسقط نظرية املفهوم النفسي لأللوان ،وفق اعتبارات اجتماعية
سائدة  ،ال عالقة هلا باحلقائق اليت يثبتها الشاعر ،ويريد من خالل أسلوبه املنطقي إقناع الناس بها.
ــ وهو يرى أن السواد ظاهرة إجيابية تؤازر الشاعر من خالل عناصر هلا مباشرة به كالليل واملعركة واخليل ،والرمح ...
وهي تتضافر مع قيمه اإلنسانية الداخلية اليت يتحلى بها ،وجتعل منه إنساناً مميزاً يف قومه ،وعالقاته باألشياء احمليطة
به يف معرض فصره  ،وتنعكس  -بالتالي  -بشكل إجيابي على جممل عالقاته االجتماعية .
ــ لقد رسم عنرتةلنفسه صورة فريدة من صور اآلهلة ولكنه يشبه نفسه باآلهلة السلبية  ،آهلة املوت والدمار  ،وميثل صورة
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بشرية هلا جبميع أبعادها و تسربت إليه هذه الدالالت األسطورية الدينية لألبيض واألسود يف شعره دون ختطيط مسبق منه
وإمنا بتأثري املعتقدات اليت آمن بها  ،وسلم بصحتها .
لقد استطاع عنرتة أن يثبت ذاته يف جمتمعه على املستوى الشصصي واالجتماعي و الدينى واالسطوري  ،فهو صاحب قيم
ومبادىء وأخالق ،تفرض احرتامه على الناس ،وجتعله إنسانة مؤهال ألن يعيش يف جمتمعه ،كما يعيش اآلخرون .
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Abstract
The importance of this research is that it goes beyond the many descriptive studies
that dealt with pre-Islamic poetry and poetry in particular. This research deals with
the dualism of white and black in the poetry of Antar and the relationship of this
duality with the same poet. It may come to mind that the poet To ignore the mention
of this duality in his poetry, but contrary to what the reader expected more than
mentioned and talk about, and so he does not escape from the basic problem facing
him in his life, a color node, but tries to address it and face to overcome Through its
introduction and conform to religious, mythological and social standards and the
same And moral values, by deconstructing this dualism and making black as well as
white acceptable on both the personal and social levels.
Through his poetic style and his good use of white and black, he attempts to modify
the balance between his understanding and his society understands of human relations
in accordance with humanitarian principles and not just formal forms in which
society believes and gives them something of holiness.
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