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الحاجسةتعنيانماالرعبةكانتولما،المرءيعدمهشىءفيلوجمدنا،الحبكتبمنعادىكتابأيتصفحنالو

ا!جصصل،امتلاكز-ورر-عىالايروس!أن،ألاصمارأوالحسبافىللاشارةعادةتستعمل"أيروس"كلمةأن

ليشرحسقرأطوان.حميلانفسمههوربمونأندونكلصةباستخدامالعادةجرتحينفي،الجسمدي

أص-دمنمااز"فيقولى،الط!يلحديثهفيالمعنىهذا.)1(الروحىللحبالىللاشارة!-!ي!ول"أجابيه"

ربهونأنيشهيلاالقويلان:لهحاصلهوماينخمتهـيمايجمعونكانوأاليونانيينأنالاستصمالهذافيوالاصلي

داموما.ألخ...غنيايكوندأريشتهيلاوألغني،قورها،الخ!راله"ديونسيوس"،و،الحباله"ايرولس"ربر،

.ألا؟سانفان،ا"ماعلك-هوماالمرءيطهلبل!العبثمن!نبتخذونوكازوأ،والنترابالحبفييسرفونفكانوا

الحقيف4فيرشمتهيانما،ر!لكهشيئايخست!حينهناومن.)؟(/الحببمباهجالالستمتاعالىمطيةالحب

هوانمماالمعنىبهذاوالحب.ألامتلآكحالةأستمرأرمع!انيالىيشيرجنسيالفظا"الايروس"أصبحفقد

افلملأكفييرغبالحبلان،اذحرمانعنصادراش!تهاءالنفسعلمأصحابااًنبدليل،العنيفالحسيال!شق

الذيللشيءبدولا.لهحاصلغيرأوعنهبعيدموضوعألىللاشارةاللفطهذامشمتقاتيستخدمونأصبحوا

مثلافلايروس،لهمغايرانيكواناخرشيئاينخحتهيلفظخصصواقدالعربكلنولما.صرفةجنسممةمعان

غيرهوشيءالىيشتافتانما،الجميلالىيشتاق-جن،"المحبةفيالحدمجاوزة"اقللاشارة"العشق"

ين!رولهذا.عاليهالحصولفيرغبلماوالا،لهافىماأو)الحب!نالعنيفالنمطهذانسميأناثرناققيد

انهويقرر،جميلبأنهللايروسأجاثونوصفقراطلسكيفبعدفيما.سنرىولكننا."الع!شق"باسحم(الهوى

4فازأمتلاكه،نحوويسعىالجمال/يطلبالايروسدامما،فلسفيةصبغة"ألايروس"علىيخلعاًنافلاطونالىخطاعم

الىهذا.الجمالصفةعليه؟ضفيانولسعنافي.لسروربما.الروحهيةالحياةلخدمةناجعةأداةمنهيجعللكي

نفسهالوقتفيهوسقراهـ-رأيفي-"الخير"لنباسمالسامىللحبالناسىتس!ميةفيالسمببهوهذأكان

فهو،الجمالالىيفتقرالايروسكانفاذا،"للجميل"لمسألةيتعرضلمأفلاطونأنولو،"الافلاطوننالحب"/

خيرا،جميلكلدامما،أيضاالخيرالىبالتالييفتقرالى.بالاحرىانصرفقدهوبل،الحبفي"العفة"

لعكس.بلاغكسواعشرءيتنقلالذي"الصاعدالجدل"مراحلتحديد2

علىالالوهيةأنكرقدسقراطكانأذا،و)كن."بالذاتألجمال"أوالجمالمثالالىيصلحتىاللحب

كفبقدبائدألحب""انهذامعنىيكونفهل.ايروسفيمحاورةالمتحدثينأول-فدراوساًن؟جدونحن

الحبانسقراهـبقولهعليهيجيبماهذا؟أشفناءعاجهوغيرءهزيودمعيسملم-)3("بالمأثبة"المسنماةافلاطون

الالهةبينوسطىمنزلةلحتلكبيرروحأوعظيمجنئيوأنه،ألالهةاقدممنعظيمالهايروسبدنالنتمعراءمن

حكيماليسوهو،فانياولاخالداليسفهو،والبشر،للكلامأجاثونينهضوعندما.أبولاامعنينحدرلم

جميلاليسوهو،شريرااولا.خيراليسوهو،جالىهلاولاالاللهةأصغراًنهلىؤكدلكى،الالههذاقدمينكر51نر

وألفناء،الخاودبينوسطمرتبةفي!ووان!ما،قبيحاولاحىءثم.هدايتناعلىقدرها1وأجملهاكانوان،وإحدثها

صالالج!بين،والشرالخيربين،وافحهلالحكمةبينألوهيةتملهـ!اينكرفنرأء،الحديثفيسقراطدور

،الاسطورةاصطنلعالىسقراطيفخأوهنل.والقبحموجهاًوقديرمسماعدمجردمنهيجعللخي،ايروس

تمقدذلكأنويقرر،ايروسميلادتاريخلنافيروي.المطلقالازلىالجمالالىيقتادئاانيسمتطيعح!يم

الال!ةأنالاسطورةهذءوخلاصة.دفروديتمولدليلةاًنايروسعلىالالوهيةانكارفيسقراطوحجة

اوليمةفدقامت،أفروديتبميلادتحتفلأنشاءتقدأنحينفي،والجمالألسمعادةبصيفتيتمتازالالهة

!ه،كا!.بوروسىحضروهاالذينبينمنكانكبرىأنوالواقع.الصفتينهانينمنصفةبأيةيهتمتعلاايروس

ووةص!بني!رات،العشاءوبعد.(الغنىأو)الرغبةأوالشسوقمنضرب!هوانماسقرأطنظرفيالحب

ووقفت،تسمتجديفجاءت،المأدبةتلك(ا!اجةأو)ظ4303!*كل.ولنه!ا-:،،ل!ول+ا!!ث!!*!ه،ك!+عه)1،

شربنفرهـماسكرقدبوروسوكان.انبابجوارال!!هـ53!ه،،!5"!ول!يبىه!9ه

الىفيعةتريوقسمنهومجطمدفنتماءح!دآلقةفحرجعميؤإلرحي!لمحتهالفهكرنوابغمجهموعهـة)ءفلاطحون"":ألاهؤاني!ؤادءحمد.ر)2(

رقدتفقدهناومن.وعوزفهـقرمنعليهكانتبماذلك.55ص،58!ا،المعارتداد(الغربي

!وسايرتزاوجهمامنونشأ،بوروسجوارالىبنياالمحاوراتاحدىهىا(نعلمكما)هـ!!88*ص!ة!؟الأدبة")3(

أفروديتمولدليلةتمتقدبنياحبلعمليةلانونظرا.والهـجدطلالحبموضوعافلاطونفنيهاعللجالت!الهامة

!



لف،بدفلا،الالهيالحبالىللاشارة"ايروس"لةرورلملجثلمالهحتى،للجمالمحباايروسنشأففد،!هازحف!

،الانسانجانبمنبدكملههوالحبهذااننتزركرأنمنايروسلانونظرا.لهاورفيقالافرودبتخادماأصبحان

بحب!حباالانسانربادلانالا"وسع!يي!وناندون،والحاجةالثراءأو،والفقرالغنىلتزاوجؤ!رةكان!لمى

النمطذلتفحينما"الاأهىالحب"فانهناومن(ورثكما،والضعةوالجهلالفقربنياأمهعنورثفقد

،الل"الىيقتادسبيلبمثابةيصبحانما"الايروسي"-)؟(.والشجاعةوالحكمةالغنىبوروسابيهعن

وأهبو!أيالاحوالمنحالبديهناكيكونأندونهووانماحكيما،لشىذلكمعايروسانبيد

يكونانبدعاوليس.الانسان؟حواللهجانبمننز/ولوسطا-منزلةيحتلأنهبمعنى،للحكمةمحبأوفب)-موف

المحبوبهواللهيكونوان،دائمماأالمحبهوالانسانيعلمالذ.يانقيشكمنوليس.والجهلالحكمةبق

حدبأقصىالبدايةمنذمتمتع(قلناكمالاللهفان:دائمايفترضالبحثفان،البحثالىحلجةماغيرفيهه

شيئايمتلكلانسانألاأنحينفي،والسعادةالكمالمنفانهمحهـكماء،الالهةكانولما.المعرفةفيالرغبةمعالجهل

والحق.اللسعادةهوحبهموضوعقمانثمومن،منهما.الحكمةعنالبحثاالىبهمحلجةلااذ،يتفلسفونلا

الجميلالشيءفيالعاشقيحبماذا"،تساءلتلوأنضافانهثمومن،بنفسهالظنيحسنفانه،الجاهل3ذلكو

سبربلاانه"حتماال!جواب.لكان،"؟رعشقةالذييشعرالذيذلكيتفلسفوانما.الحكمةيتطابل!

ؤال:أنمىعاودنافاذا.،(الجميلصىءالنثهذاأمتلاكيحببجه!ل"،يحسالذيذلكأعني،الحكمةالىبالحاجة

الفيالفائدةماأو،يلةالجمالاشياءامتلاكب!فعماذا")وخيئر.جميلهوماكلالىنفسهالوقتفيميلهمع

الردكان،"؟الطيبةالاشياءأمتلاكوهاءمنعليناتعود،والحكمةالجهلبينتجمعايروسطبيعةكانتوؤا

لانالخير،او،لالجمامتلاكرحبالانسانأن":شكبلاللحكص".محبااوفيلسوفاالحبيكونانتعينفقد

قدوهنا."بالسعادةيظفو!نمنبدلاالخبريمتلكمنليسايروسأنهوسقراطحديثكلفيالقصيد)ورصت

،السعادةالانسانيطلبالماذازضساءلأنالعبثمنل!ونللواهمونفيهوقعالذياوالخط.المحبهوبلبال!موب

المىؤالصميمفيمتضمنةماولالتىهذاعنالاجابةأنأذغايةجميلااعتبروءقدانهم،المحبوبهوايروسبدن

.)6(نةسه،"المحب"سوىليسايروسأنحينفي،ادجمالى

،ألس!،دةيتطلبونقاططالجسضرباناذا،ولكنوالكص،ل،1المطلقالجمال"هوالحقيقةفيالمحبوبببنما

فذساذا،المجمالعلىالخصولأو-ربالخ-ألظهفريدونو!طبيعةتكونالمعنىوبههذا.الاقصىوألخير،الاسمى

وأال!خيرحبدامما،"حبون"ج!اانهمفوللاوافتقار،وهـوزحاجةناحية-منالحبلانثنائيةالرب

البعضعننقوللماذا؟بينهممضخوكاالمجمالالىلروق.والكمالىوالجمالالخيرنحونز/وعاخرىناحهـيةمنهوثم

لااار!مالاخراهـضعنزقولينما،"!حبون"ازهبمفى،الظلالعالمالىالحبينتسبالاولىالناحيةومن

اننا:بقولهأفلاطونعا!ه.رجيبماهذا؟الحبفونلعرال!!لم"مصاجفييندرجالثانيةالناحيةمنلنهصين

!مف،خاصنوعىلى"المححب"اسمز!لقأنآ!رر!االمميزالخهلصالطابعيظهروهنا.الاعلىالملأأو"المعقول

والحال.اخرىبأسمماءالانواعمنغيرهنسمصأءجشا"الاجهـلبيه"منتماماالنقيضىعلىبوصفه"للايروس"

ال!لمةالى!النسمبةىاللحال"الحبقى)!ووالىبال:"الىيحن"امتلاكعدم"اوافتقاربطبيعتهالا/يروسفان

للاشلرةنستخدمهاأصبحناالتي،،فى،كس!8380،،نا؟يةلج!لانمابالحاج4يروسالااحساس!و.الامتلاكأوالامتلاء

يافيالاصلتعنيكانتان!لحينفي،التمعرفنالى.اشتياقهاولرغبتهالد،يناجميكيةيهبالذيالباعثهو

تصويراأكانسواء،"الفنيالابداع"ضروبمنضرب3ا!*!أ.زملالالمانيالفيلسوفتعنهعبرماهذاولعل

نعدللمفانناهنااومن..ذلكغيرأمموسيقىدمنحاأمارادةهواليونا"نيالايروسان":يقولكتبحينما

نقصراصبحنابل،الشعراءباسمالفنانينحميعنسميمعنىالىللاشارةلأالحبيستخدمح!بنحتى،امتلاك

والاايقلعالنظمفنيزاولمنعلى"ألشاعر"لفظالمحبوبالشخصامتلاكفيالرغبةوهوألا،،أسمى

الحب""الىبالنسبةأيضاالحالوهكذا.سيقيللووالتربية،الاخلاقيوالتهذيب،آلمثلنيللتعايمكموضوع

الخيرفيالمطلقةالرغبةهوالكلمةلهذهالعامالمعنىفاناليونلنعندالحبأنفياللسببهو(وهذأ.الثقافية

يلتمسمنكلعننقوللاولكننا.السعادةنحوالنزوعأووأنه،الامتلاكوعدمالامتلاكلمبينمتوسطةحهـالةهوانر(

واأعمالرجلاكانسواء،الولسائللشتىالغاية!ذه)5(."تحققهدفهقديكونيموتحينماأنمنبدبألتاليلا

وانملمحبا،أوعاشقانه،للمعرفةمحباأورياضيللاعباانهفيقولالحبعنحديثهفيأفلاطونويمضي

الناسمنمعينةطلئفةعلىاللفظهذلالستعمالنقصرنحنمنه،محرومهوقيمل"أيرغبانما،لأيرغبمنكل3،نلما

،وانكباببجدرسهوتمل،الحبفيخاصاطريقافاكيكولنألاذلكعاىترتبفقد،اليهمفتقرهومالشتهيأو

الخاصبالمعنى"الحبين"أو"العشاق"طائفةهيوؤلفىلاتفتقرالالهةدامتما،الالهةالىبالنسبة"حب"صآك

*.الكل!ةلهـذءالالهةالنههـذاومعنى!شيءفىترغبولالى،-الىشيء

انا!تفانارستوانيونانيالشاعرمعنقولفهلالالهةدامتما،لهاالناسحبالىحلجةفيليست

كلواحهـدبدنمعهنسلمهلأرهـالاخر-ممنرحثونقومنستخدمأنلناكانواذأ.لهاوكملسعادتهلفيغادقة

وأنغاية،عنهفصلقدكامللواحدناقصنصفهومنا.لب-كتاب+يضهاوانظره؟!)!)88:،،!ط84ث!!هنال!رر،،،2ه.413(

به؟الاتحاداجلمنالاخرنصفهعنالصحثهىازمامنا،و..
...ك!.الافلاطوليالهحبعننروبل

رايهفيالحبفان،بالنفيسقراطعلجهيجيبماهدا88!7*8كا!ول:،،!نزتصا،!!80مرووهكل88ز5هـ!+!ة!ةكا!ك!،4ء888،،

ترجمةأيضاوانظر.ه8ه؟وو)!"هـولنما!،"4!!!،،،2.+.وو)6(د،559.!"4لاس.ء5

أمجموعة"!فهـلاطون"كهتابهفىالنهصلههذاأن!الاهوؤؤاد.حيمدا!رسر.!5،ئه+ول"!ءئه.ول:،،مم!ول+حف!4ء*!هع!و3ء8"ه)5(

هـ*م!،،.3-*رفى،369.!07
.177ص،المخهتارةالنصوص،(الغربيالفهكرنوابغ
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ثمةغربزذأنلوجدنا،الرغبةفي!ذهالعا"أوا!موقهذا!--ذأىنأذاالاالهما،اكلطألأوالنءفعنإبثلا

بف-أزلمه،است!رارءاىالعملالى?وماصي11با)كائنذعتديةوآ.الوجودكلنمابراوجهاخ!رأوطجر،الكلأوال!ءمف

أط---!رألددهـثلاإت-،هررؤ:حىن.زوء"ءلى-،ؤظةوالماذا!هيمالأرجىأوأ/ديهمتقطعأت)رزض!ونأ)ش،لسلىانذإبئ

أجنس!--"،ازتهاغرفمبعانأ.رل!زحاولأزهاإ-يواز،توابكل،رتمعم!كونكاز!ااذاوهم.ؤ،لم!دةأعؤ-،ءأز"،اءضقدوأ

ء!لىالعملفيتنترعحتى،صغارهمازادت!ادكماوللأشهالان!مبل،)همخاءىوراكأز"لمجردذلكؤلجصى،يصا*ولسا

وصنت!ة.وجهادصبربكلالجديدلنسصلمهاالغذاءؤحرزو،ل!ممرولوكلجعجععتهم!اتصسقالخيرإ*-يءإانيعتبرون

ائم!انضعيفا-غيرهمحاربةفيا)حيوانيترددلاوود.عليهمطارىءعنهمغر!ب(خسصيءالنت!يءأنحينؤي

،وهـارهادضروريادقوتىلىالحصولأجلمئ-قو؟يصتقدونماأو،الخيرالايحبونلاالناسفانلذلكورلمبعا

نف4هوالحرمانأو/الجوعمرارةيتحملقدانهحتىالخيريكونانأيضل.حبونوهم.لهمخيراؤجمهأنهم

صغارهتركالفنا?لىلىؤثرقدأو،نسل"اشمباعسبلفيف،نوأذن.الدوامعاىلهامتلائهيكونوأن،لهمصلكا

تأثبرتحتهذأكلا)=!وأنيفعلوانكلط.للجىوعيسةفرأقتناءفيالرغبةهو-سقرأطتعبيبرحدءإكا-ال!حب

تسص--ىالفازيةالطبيهعةفانالجقاءءاى"الحافظغريزةألجعيىامتلاكنحوالشزوعهوأو،4مستديمبصفةالخجر

اليبلى-أتصطنعوهي،أئخملودصوز-الامكانبقدر-.7(إلداخا؟إبداورخلأء،

ولا.النوعبقاءأركماأستصرءا.ا)عكلللهدبيلؤياكلح!وعةفيولإدة"بأز-4الحبفاهـ!جعرسسقرإصودو

فلشىألخلود،حالةبلوغجاهدايحاولالفا؟فيالموجودكاقى،ودرر(رأيهفي)هـاان-انو!ل.((وروحارفياا!و!بل

هطر!عنيضمنلكي،التناسىلىء)ىيقبلاءزرأنبدتلمابشجىجاأنيسمتطيعلانه،ىحاوروجسممب،التناسلء)ى

وهذا!القديمألجيلورتل،دائ!يضلصدردلجطرفا!ديرستطيعكمما،نسلايهنجبأنأيف،يستطيمكعا،ز-لا

يصب-ونفازهم،آلناسمنالاءظمألسواديفعا"ماأيضامعيف"،سنالىالمرءيصلوحينما.عملايبدعأنأيض-ا

لاف--مايفمض-شى.إطؤ،لاوون:ونويتزاوصن--4ولكن.التناسلغريزةاشب،عإىاتدؤع!طبيعت"فان

واحفاد!مأبنائهمطريقعنالء)ودأوالاسضمرأرأمنفرباألاتحهمالطريقءنالغريزةهذهرشبعأنرستلإعلا

.بعد!ممنطريقعناشباعهاالىمضطرهوبل،القبيحأوبالدميم

الذيالابهبرالدأفعصوالجدحبانقيلاذاأماالحبلانمنالرغموءلى.الم)صحأور،الجميلالات!!ال

أفلاطونردكان،الاعما"لبجلائلالقيامالىألكثيرينيحدوا!الا،والمرأةالرجلبتلاقييتمصرفابةسانيفعل

وراءمنأيضاتكمنانماالذكرويقاءالخ)ودفيارغبةاأنصبفةأومقدسبطابعتتسمألاز-،نلدىالتكاثرعملية

سبسلاصذينااليونالنأبطالفكل.البطولةاعمالشتىلملأنعمسألبشريالموجودلدىاوضعواؤ،لحمل.للهية

تهحتالااباصل"ألء!الهمءلىيقدرووالمأسم،ءهمالت،ررخمسح"عليهخاذدعمل(ألعكسءلىأالتكاثرولكن،فازيان

انار!امةوكما.ا!زىر!اءفيور:بتهولخض!ود،حبهتأتسيروالالوهية،القبحبينتنالسبأيهناكوليسط.الابديةصف

،سلالتف"طررقعن!دللخليضض!دونلنماالناسمنص--وألذي)التكاثرعاىباعثاالجماليكونأنغر:وفذ*

فان(،الضاودلهميصمنماالابشاءمنينجبوناذأ"البدنيأن-اخرىبعبارة-هدأومعيى.(مقدرأ)هيعهل

طربق!نالحإوديسنشدونأنسماالموأطن!نمنالممت،زينوال!تنالسل،،الحبمصيرفييتحكلمألذيالاله!وألجمال

حكلم!ة-ومحببمبؤكانينوشعراءمن-"الروحىالتناسل"بمادةبءالملالموجوديدنووحينمما.البتنريألنوعوتخلب

ائناسبينمونيذماطريقءنألخاودلانفسمهميضمنونويفيضطسرورايمتلىءفانه،الج!ميلالموجودمنالت-إقيح

صورمن!ورةاسمى3،زتوربما.وفض-لةحكمةمئؤياخصابويشجح،الشلقيحفيينترع4فازثمومنءلذة

بهى،لأويسحتقيم،الالسرحياذبهـاتذ*ظمللتيزاكاتحكمةينقبهىفاز"،ألدميمالموجودمنيدنوحينوأما.زرريكه

ان-فينزاعولا.والعدلالاعتدالاعشيما،المجتمعنظامفلاالقيبح،الموجكودعنالقاحمادةبالتا"نيويقبفط،حرزا

الجسمي"،"ألتشاسلمنبكثيرأسيى"الروحيالتناسل"المايءالمخصسبالشمخصطواما.الاخصابعمليةتمتخقق

وغبرهموصولونوهزيودهوميروسأسماءبقبتفقد،ارغبةاشدةمنيطفحأولفيضيكادفانه،اللقاحبمأدذ

رائعةاعمالمنحققوهصابسببةالتاريخلىجلفيختادةعارما،عنيفايكونالجميلنححواندفاعهفانثمو.كلن

فشيدت،الروحيخصبهمءإجمهماملاها4جم-ل4ضائلو.اشباععنيمتخعحببنشديداالمايستشمعروأنهخ!موصا

رقيهـصا،الروحيلن-!!مأقدصبوأقيمت،ا!ابدلهماحربدمرةسقرأطوهكذأ.يصححبةألتناسلفيرنجبته

...ألذكرخاملألادمينسلهممجردالدقةعلىوجهليسأنهفيقول،للحبتعريفهمن

أفلاطوننف-رفيللحبأنلنايتبينهذامنف!رءقيأولتكاثر1نحوقىلأوعهوبل،الجمالالىثوق

فىألرغبةعنهتعبرافقيازمانيا(أتجاها:مضضلفيناتجاهين.الجميلمشاهدةتأفيرتحتالنفسىقيتشورألت!ناسل

تعبرراسياأبدياواتجاها،المجتمعلخدمةجسمامالاتوليد،التناسلعلىيكونماأحرصالانسانكانواذا

نحوبهاالتساميأجلمنألارواحتوليدفيالرغبةعنهفيبقاءأوخلودايكسبنلالذيهوالنوعتكاثرلانفذلك

هـفي(الشعبيةأو)الارضيةأفرودرتكهانتواذا.الا"وسعنافييكئونفقدهناومن.الفانيةالدن!االحياة!فء

افروديتفهان،النس!صلتحشلحدو2أبالتناسلتهتمالتيرغبةأو،الخيرالىشوقمجردليسىالحبأننقولأن

اك!لصني!فاذاحتاكي!!(قيالالهاو)ال!ماورةفيورغبة،الخيرهذألالستمرارتطكلبهوبل،اقتنائهفي

تصامسامعدو!ةالصلةوليىت.أنلمفعلكماورساعدتناالخى-لمودو01ألدوامالىقناوشو.مستديمهبصفةتكللكه

كه--االايروسؤ،ن،للحبالخهشلمفينألاتسجاهينهذينبينفانالحبوأدن.الخيراوالكمالالىشوقناعنيقللاقد

عرضهأكانسواء،،لتينالحى؟إضافيالخلودنحوينزعرارنجافبألاصلعنتساءلناأنكاولو."ألخلودالى-شوق"

الذىالفيلسوف!عملأنالىهذا.ا!تصاعدأمللتنالسل
.....(تفهلاطوا"يضاأنظراو)3!موو،!:،،كاط4ء!!؟!ثا،،،.602)7(
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م،لحىيكسوهالاالذيالجمال،وبساطتهونقائهصفائه

لةاتيحقديوالانسالفنى،،هاهذاءلصمهيرأدظموأشمكامكنتفطيهيكونانغ!اغضأ)ئاصسرمسييريروده!
كط،الال!الجهالذلك-الفريدةصورتهفي-ي-مهدآن-.مالصفحةعلىالتتمة-

.)8("؟-لوجهوجها

أ!لاطوناختتم،الرائعةديةالصوالنغمةبهذه...

."الحب"فيالخالدةسيمفوزيتهالمشهور+مادبض4فييبدأأنهـصنالاخهوبد،انتربيةطريتيءنالنفولصىيوابى

فيفلاطونيسةالايةالنظرعنديلاطوقفنا.نوقدكناواذا!طىأنأفلاطونرقرروهنا.الجمبا"الاجسىأدبحب

فيتاريخكبرىأهميةمنلهالاذلكفهليس،"الايروس"أملبتصباهمنذيبدأأنادحكمةيسنشدالذيألض-ص

بثم!-لايضطلناقبرزلانهابل،فحسبالحبمتخملألةعلىحبهيقصرأنيابثلالكي،ببىلحالجديرةالاجسام

فينلاحطهماوأول.الحبنماطلمنخاصانمطا!هرالاحاديثوو"ويعقد،ؤيرتبلى،فقط-لتهاواحدجم!م

نءأحاد!-"كلفيت!رضلىافلاطونأنال!ددهذ!+عسرفأنذلكرمدعايهولكن.ادء-لىألىتوديالتي

افلاطونكانواذا.المرأةلمنشح!إةأوالزواجلموضوعالحبلاجصالصنوهواز!ماماجمسمفيالموجودالجمال-أن

ة،بالحيسأوبالاسمرةلاهتمامهذلكفما،بالحباهتمقدكليردانعليهفانهظوصن.اخرصمسمأي.بالموجود

الروحية!بالحياةواهتمامه،بالدولةلانشمغالهرلالزو!ة،!نواحدضرب.الىقه:متفرجمالاتمئأبى-!ةافيم!ا

اىأء-الىالعقلتوصلالتيألوسائلبتحديدوعنايش"وهـو،المح!سوسالجهالو!وألاجه!ع،..ضههاالجمال

!!ماما!لموء)ون!انهضاومن.ورقيا!صردرصتمندرحةمنيتخلصأنعندئذوسعهفيفسيكون،هذافعلأذا

الحبلحدثهاالتيبالذبذباتاهتممابتندر.ذاتفيبا!حبأينماالصسوربجمالي!عجبلكي،واحىدبجمالال!وولمق

ؤيىآلروخعابهاجودالتي!والنفحاتةالنعسفي.ناظريهأمامتألق

جعلق!افلاطونكانواذا..سمصالاالكمال؟-أوسعيهاماأنالىالحبطرربئفيإكالسايفطقوخينما

ال!ذلكفما،*ه"!!4"جفحا"أو"روحا"الحبمنعنتعبرونها3هوا!عاحس!ضها-اةالجمالاشكالعلكأيضاع

البش!ربينوس!يطم"ألايروس"انالىفطنق!رلاز"حم!يتدرجزراهؤهنالك،المادةصه-مفيالضفسىصىفات

وأ"الوجد".....ر..واسطةأ،ةألالفاذا.النفوسبجمالالضصإكتإىاالاجضظدبجماليلمقالتع

لكطرفمآلعهاالموبرودالمحبوبلاأ.بسحعىنبعا"الصوفيالا،نجذالبو)هـ.ذلكيعمنع"لم،دميمغلاففيجه-ا"نفسماوجد

يدإفعمنبهأووالسطةأومناسبةمجردكو؟"عني!رجله،رفيقامنهور-خذ.بهي!جتمعبلب!ماحبها،إقالتع

يدعوهاهووكأنما،أكبرسعادةعن.البحثنحوفسبالهوحي!ا.حداثهصنإحلححتى،وتعليمهبتهذيبهويمتم.

لحضرتهأسيرةتبقىلاحت!،عليهوزصا!،تضنجاوزهاناليجعلاهـذيهوبعينهوأحداجمالاأنالىماللمثلدرك

ا!وهـةفي-!ا!-صب.اضيعيو!ودهأ/واووقيماسرعأنعند.ئذفانه،بالحهـبجديرةالجميلةآلنفوس

لعيلاتلبث،الربنارتولدشرارةمجردهو-الافلاطوجيةشتىبينيجمعالذيهومعنوياجحمالاثمةأنمنيتحقق

فيألسببهووهذا!بنفسهانفسهاتورث.انالنار!ذه-!انألدرجة!زرهالىازكهىماؤ،ذا.الجميلةالنفوس

الفردصفاتالىبرأاهتمامايوص4لمافلاطو-نأنجس،لفالى،والقوازينلأدنظمجرواالىيصعدأنعلح!

جنسىمشكلةواجهقدأنهعنفضلا،الحبيثيرالذيضروبمنضربكلجمالءلىيق!!حتى،النظريةالعأوم

الكاثنفان،غروولا.الادضراثعدممنبشيءا!حبوبعبصوديةمنيتحرران"سالكيتسنىوهكذا.المعرفة

الا.ؤلاطونيالحبوكأن،ءليهلعلىلكيالاروجدلاالمحبوبجمالدو،يض"ر!لطصمالاو،بعيت"فتىبجممال!الت!اق

ننفهمأبشرط،نفسه(الديالكتيكأو)"الجدذ"هوالجىالمر-ط-؟حوا؟ظارءبكليتجهلير،بعينهنظام

انتقالفيبعملدأئمامصجوبةوصولعكلا!يةأنه"الحدل".بذورملالطووذامثلفييجدانيلبثفلا،التضاسع

ب!منينتقلالافلاطونيالحبنجدألىمنا:صعودمىا!رؤةثماريجتنىأنصنبعدفماتهكأ"قداكيهاد!!ة

ب!منثم،الجم!يلةالنفوسحبالىالجميلةالاجساد.الحن-قيه

ينتهىحتى،الجصل"المعارفحبالىاكجميلهالنفوسويصعدحم،ل،الىجمالصنينخولالسمالكيؤالولا

شكللاألذي"الاسسسم،اإضر"!با)ىا!طا!أحرفىبرؤيةالىالمطاؤ!خاؤمةفينتهيحتى،ءلمالىءاممن

؟صورةولالههـوالذيالمطلقالازلىالجمالذلك،الثارت.الكليالجمال

فيأفلاطوننظريةرفهمأنضيعلنأننابيدنراهوعندئذ.اعاطفةواالفكرمنلكلالقصوى4الغار

ا!عرفة.فيبنظريتهوثيقاربطار!اهااذاالاا!مأر-ب،كلهذهتكبدالذيالعجيبان!جمللذاكيتلمللكيقفيف

00ص.-.?........ز-النفستقفلاوكيف.أليهالوصولشبيلفيالمتنماق

لع!لجممالمحصبرلاعحدالمعر!هأنكي!لعرا!المعضنأمامهاتتتماهد)وهي،الفريدلالحماهذااماممذهولة

ةاألماه!ص!للجقبقةالفبهراتنحصركا!إطرالفرذيعنال!اقعتزايدعليهيطرأولا،فسحادأوكولئ"ةصتريهلاأزلياجمالا-

وافردية،،الحمسيةالعناصراغفالمع،ا!جردةا!صتةمنودهـماجهةمنجميلأأعتبارهيمكنولا،قضانأو

زدركحينمااننهـافنقولمثلالذ!كو!ضب.يخيةا!أوقتفيجميلوغيروقتفيجهيلادو،اخرىصكهة

ألجز"فيالعناصرتلكهوليس3"ندرمط!ان،"ادوردةو)ا!رمكانفيوقبيحازمانأوصكانفيجميلااو،أخر

ندركنحنبل،الصيراورةمجربدفيتزولافتيالمتغيرةميءأ)جلنسقراهـ!عزيزيراا*.4"؟الخ..اخرزمان%و

أزليعالمميتكمنعامةصووةباعتبارها"الوردية"دلكهوأنمماقيمتهاالحياةهذهءإىيخلعالذيحيداله

يم!نثيءوائي.الابديالازليالجمالمشهد:المتشهد

أيضاوانظر).ول!ه!"8:"!ك!؟كا!"!،"2دد-.ء24)18هـ"قدرلوألفانىالانسانهذامصيرمناعظميكونار

72(..ء!،06!ا،العدمدار،حدمي!صطفىدلدكتهـور"الاللهياللحب"فيللجمال،شاؤبةتنش-وبهلاانذيالجماليشائلدان
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معا.والهبوطبالصعوديسمحألذىالالهيألس!لمفكرةبالنسسبةايضاالحالوهكذا!(،المثلع!الم"هومحكقول

افلاطونمعالقولعلىيقمصرلآفيلوطينلفانهناومنالذيالجميلالوجودهذافياحبهما!ان،الحبالى

نادون،اللهزحوالانسانجانبمنصعوداهناكبأنعصلجمهاينطويالتي4الزائلالصورةؤلكهوليسىبهأتعلق

هوبلألانسمالأن،نسحواللهجانبمنهبوهأيهناكيكولن"ألجمالمثال"هوبل،(الفرديأو)للجزئيشخصه

وأن،الواحدعنصدوقدالكلأنذلكأدىاضافقلاكانفسههويهبؤنيماإحوعاىأو،فيهيتجلىمانحوعل!!

حينوعلى.الهبوطمنضربصميمهفيهوالسصدورمطلقالحبلاالمحبوبالشخصفانلذلكوتبعا!أراهلان

لله،الانسا(نحبهوألايروسانيرىكانأفهلاطونأنثخص!ية،لاماهيةيحبباعتبارههوبل،لذاتهأو،ذاتهفي

بصريحيقرردفلوطينأننجد،4اللألىنسبتهيمكنلاتىوحألاالابدى،الازلىالاسمىالمثالذلكفييشاركمابقدرأو

."ززيينهعلىو!ممل،بالادنىيهتمالاعاىان"الورجارةنيةفلاطوالاالفلسفةبقيتفقدهناومن.،لالجهمثالوووو

ظهرتالتيالفكرةوهذه.(8،8،،،ألىصاسوعات)الحبهـاطةتفسبرأو،الوصودوحىهـةررتبرعنعاجزة

لستترددأفلوطينلدىاليونانيالتفكيرتاريخفيمرةلاول)!(جانجيتونالمعاصرالفرنسصيلاح!المفكركمااحقيقي،ا

بعلم،والمشتفلينالمسيحيينالاباءجماعةعندبعدمنالحبءن4حديففييغفللما-فلاطوناتحقا

الا!ط(أو)ال!مائيالسلمفكرةوأنصاكأص،اللأهوتوالاجهتماعية،البيولوجيةبأشكالهاالاوليةالخبرةعنأصر

اغرتقد،ألايروسفيأفاوطينبنظريةاقترنتالتكطتخدمريةفطىغريزةللحبمنجعلقدفاز"أضاليوبا

تفريبفيباستخدأمهاالمسيحيةالعقيدةعنالمدافعينوجى"الصددهذأفيلنايبينلمولكنه.،ألجمطعةأغراض

فقدهناومن.ألناسأذهانالى"السيحيألحب"فكرةالبنشسي!وللتناسلالصرفاحيوانياالتكاثربينالفارقي

آباءلدى"الاجابيهبلغة(،الايروس"لفةامتزجت!نحدلثهفانهناومن.المتظ!ةألإجتهاعيةصورتهفهـجا

.(سنرى)كماشماسعالفارقاأئحينفي،الاوا"لىالم--يحيةحالبأتييمتدلمللتكأثروسيلةهوحيتمن((الحب"

.)11(المسيحيةوالمحبةاليوز،نياورببين،الشخصحياةفيالحبدوروبيانالاسرةدراسةالى

المنتاركةيعنييكنلم"اليونازيالايروس"أنوألحقومن.الدولةأوالمدينةحدودعفدوقفقدهوبل

الجامخالهوىيصتكياكانبل،شخصينبينالتبادلة،تهشخصسألسنةءإىأجرىألذيأفلاطونأنالجيهـب

فيالصوالاتحا(دمنفيحالةالعاشقفرديةذبالذيبالحىءنمتنوعةأحماديث"المأدبة"محاورةفي،اكورددة

يتوقف!يكنلمالمحبفانهناومن.ا)ا"أوالمطلقمعوشعرر"،وسوفسطائحية،،اطبية:فةمختلزظروجهاتءكأ)

نحو.مباشرةيمفىكانبلء"القريب"حبةء:هـ"لم(الخ...اوفلسفيةواجتماعية،لوجبةوبيو،وأخلاقية

وكأن،الهيةصبغةذأفيكسبأنآملا،الالهيةالحقيقة"،الذاتي"التمركزطابع!نالحبيجردا!معذلكيستطع

اليه!ترتدلكيمنهتبدأدأئرية-حهـلقةالحقيقةفيعحثصقهولعل.الذاتحبصورمنصورةعندهروسالافبقى

الذينالمفكرينمنكثيراأنفيالسببهوهذاوأحلعلماأصبحالافلاطو؟كقدالايروسأنفي.السببهوهذا

قدالسيحيةالوسطىامصورأفيالحبعنتحدثواالمركزيأل!ب"وهوألا،الحبمنخاصنوععلى

وكان،الازليألجمالفيالاستغراقمقفرباأعتصروه(،أل!اردالمركزيالحب"لا،لأ،8!يه3ه!!ص."الجادب

نراناولا!الجماليةالخبرةص!ور!نصورةهو4بالاالاتحادكانولئن.(الاجابيهفيالحالهوكما)هـ!ت!8*؟ته!

انملللحب،الجمالياضصوراهذابأنالقولألىحاجةف!نيواسطةمنهجعلحهينالحبشأنمندعلكماقدأفلاطولئ

كسسا-االحبدامما،للاير،وسىلليونانيالفهمالىيرتدالبشريةبالذ/اتيد،فعأرستقراطياشوقاأو،للخلاص

التساميأوللتصاعدوسبلةمجردهو-دفلاطونعندرأينماالحبتصورقدأنهالا،لهيالاالمقامنحوالتسامىالى

"للحباعتبرقدالبعضكانواذا..المطلقالكمالبلوغأوصادرااشتهاءالحهبدامما،الناقصالكائنفعلأنهعلى

وأاليونانيالحبصحورمناخرىصورة"الرومانتيكيحينمانحبأنعليناالمستحيلمندلموما،حرمانعن

صووةعلىتجلىقدالحبهذألانفذلك،الا.بروسصوضوعأكانوسواء.رمانبالحىشعوراوحاجةبناتكونلا

يقوممابقدرالمشماركةأوالتبادلءاىيقوملاعنيفطهوىال!بلاطابعفان،الضايقةأوالل"هوأفلاطونعندألحب

الايروس!بقسيوكما!الحبوحبالذازبالتهركزءلى،والاشتهاءوالنضموقالحرمانطابعهوباستمرارعشده

الحببقيفقد،جالزولأسوأرخارجأليونانيغرابةلافانهوأهذل.والوفاءلأوالامتلاكالاستقرارطابعلا

ألزوجية!قيودسائرمنمتحرراأيضاالرومانتيكيالوحيداللفظهو"الزوجة"لفطي!كونأنفيالاطلاقعلى

الصمورةهذهعلىسربعةزكطرة!لمقيأنألانولنحاولالمتنوعةأحلديثهكلفيأفلاطونلم!،نءلىيردلمىالة

هذهالستطاعتكيفنفهمحتى،للايروسوورلما؟تحكيةالرم:رننيحسلاحه!كما-أفلاطونأنالىهذا.ألحبي،

طويالة،لأجيلخلالألاوروبيةالعهقلجةعلىزؤثرأنالحهعورةغبرزلقاثياحبابستصورأنمطلقليستطعلم؟8ء.*!ك!*

بفكرتها،أوروباربوعفيالمسيحيةانتنتارصنالرفمعلىالانسانصعودءنيتحدثنرأءأنبدعافليسى،مسبب

نانجدوهنا.المسيحي،الحبأوابيهألاجاعنالض،صةهف-اكيكونقدأنهبالهعلىيخطرأندون،الل"نحو

وأيزوترلستانزصةهوالصورةهذءظهورفيالاصل.1().الانساننحوالل"جا؟ب،هموهـمنأيضا

حى-اسةشرهـاعيلىعملاقي؟هـهياه!،؟ك!ا!ك!-مدرسةزعيم-أفلوطيناليونان!لمالفيلسوفلدىوأما

.1(إ؟الولسطىالعصورفيالفزلوشعراءاقيووبادورالتوفيقأجلمنجديدةمحاولةفسنجد-الاسكندرية

فيفارسايعملكانترستاندنفيالقصسةهذءوتتلخصطريقعن،الهابط!الحبوجدل،الصحاعدالحبجدلبين

ئه.كلي.-؟ئه!ولوء:،،!ول+84ن!لا"ه8*دأ.8ءمم!+ه7!ك!هط،،.(11).ل!ة،هح!وله"3:،،،طولولرهاه"8!ه،!"!كلاكح،،،ك!4د!4اول،3(9)

.ك!.*،590،ة.*لأ.كه3!*!م،49*،ة.*كلك!-035.

ى؟.!.هـ"!5*؟!ث!!هلأل!:،،ط"ه!ولكا،*م!،ول،هل!ىل!*8ممأه8،)،(21)ء*.*!ق5ول"يهحك!؟ىكلا33!!1بم!)ـ!15كمهولكل"!أم!!(1)

لأ8!!3،!هوله،د9؟09أ"ولصول،8،،.!زو!!،!اول-هـكاقكا،د!57،*هـثاكاث!!اه+نة!ه*،!.22.
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التعلقنحومنهماواحدبكليدفعكانجام!حعامحئيفلفان،للملكألولاءعلىاقسمقدكانولم،.مارلثالماكبلزط

وعيعلىيكونالمانهماحقا.الفناءالىوالشوق،بالموتبعضبأداءيقومأنتقتضيهكانتالفروسيةقوانين

.أفعالهماعليهماتملىكاللت.التيالخفيةاذرغبةبتهلمثبدلاالذيالاقهطاعيسيدهباروتبارء،الملكنحوالواجبات

ذلك!نبوحىيعملانكانا!انمماقلبيهماأعمافتقيولكنهمابالفعلترستانكانوقد.والولاءبالطاعةلهيدينأنمن

هذينوكأن.الموتزحوقهمايسموكانادديالمحتومالثوىمنالكثيريدتيفكان،المناسباتمنكثيرفيبالعهدوؤ-ا

نفسيه!اقرارةفيرلتمنيانكاناانماجنالمعذالعاشقيناتمناسبىفيسيدهيخونكانولكنه،البطولةأؤهال

ويفتديهما،الحبمرارةمنفيخلصهمماالموتيجيءأنسيدء.شرفعلىويعتديبيمينهرحنثفكان،اخرى

الكلوةتكوناناذنبدعاوليس.القاتلغرامهماعذابمنتعصلالتيالضحيةبصورةترستانلن،صورو؟)كاتب

ظلامفيلعاشقينلهذيناستبقاءءلىعملتالتيالخفيةالذيوحدههوالعنيفغرامهوكأن،مصيرهامنبوحي

لغةي!حمطنعالقصةكاتبجعاتالتيهي،المميتحىبهماصاحبلسناويروي.سلوكهدواؤعكلعليهيملى.كا،!

ودساليب"ءنرضالثانيالقرنسحرمنفيستعير،موزالرهوترستانمسلذفيال!حرآنالاح!يانبعضفيالقصة

الرومانتيكب"الاصطلاحاتمنالكثيرالبليغةالفروسيةالىسطىمنلهكنفلم،الحبجرعةشربقدأنه

.()13المؤثرةترستانلنانراهـيصورأبينما،الغلابةعاطفتهمقاومة

ثيرالطفيالراومانتيكيينالكتابنحاحلنوانظاهرتسيرهالذيألولهانالعاشقبصورةأخرىأحيانفي

يقولف!يمما-يرجعانما،ألاوروبيالجمهورعواطفعلىعليها.السيطرةأوفيهاالتحكميملكأندونعاطفته

ستجيبالاوروببالانسانأنالى-روج!ونديابصوغرامفيتر!شمانوقعفقد،شيء!نيكنومهما

وهـن!عداهماكلعلىالشقهاءواؤثر،العنيفة!يهـؤثرات"الصلهذءامتدتهلزدريلاكناوان،لسيدأءزوخه

منقطعنجاحهاعشرالسابعآلقرنشعراءلقيفقد!أهلأم،احبسالاتصالالىبينههانشأتالتيالغرامية

العذاببمعانيالمفعمةالحزشةقصائدهمبسمب،النظيرلنايذ!الكاتبولكن.صرفةر)وحيةصلةمجردبقجمت

...اءوالجووللحرقةوالحفآ/ءوالحنينوالوجدوال!شقاءارالىحواحدهماالستلقياوقديوماورينالعانتفاجأاللكأن

جماعةمن-الألمانالروائيونأصابكذلك.الخعلىرمزا،بشهمايفصل!صلتلصيفوبينهما،الاخر

كميرانجاحاعشرالتاسعالقرننهايةفي.-وممانتجكيإبناكمحبينيكونالىالعاشقينانوألواقع.وطهرهماعفافهيما

راواياتهم:علىتلبتالتيالكئيمةالمسرةتلكبسببلنكما،الاخريحب!كنلمهـهماكلالان،الكل!ةبهمضى

والعذأبوالالمالقلقمعانيعنحادأتعبيرامنهافحعلتوانماالاكص،جوارالىالبقاءءاىيجرص!يكنلممنهماكلا

نلحقد!وسحنمافيكان3ورلمماأ.الخ...والموتوأنلأننحار!القدرمنبوجمماوبعمل،ألحبيمحبمنهماكلكان

اللكمارك،زوحهاالىالزولردترستانكانفقدهناومن
فاننا،جيدواندريهكيركجاردمنل!تأخرينكتابا"لاء.....

الحزينةالنزعةلهذهأصدأءبعضىأيضالديهمانحد!،ودها،ألغرامفكان،عنهاغيا،تحتملقشلمولكنها

(هـ!زوء،!ه!سم2داأحياز-!يسمونهمماأو!المتطرفهةفيعاطفتها،التحكمأو،هواهامغالبةىحمهـللتقوىكنول!
ء.!مصيرهاتوجيهأو

دفالاوروبيةالعقليةأنالنزعةهذهانتشارفيوالسبب

الالايما!فتصورت،بالموتوألوعي،بالالمافهمارجمطتالتىوايزو""زرسخمانقصةخلملأصة-بايجا؟ز-تلك

ميزههيأنما،خاصةبضفةالحبوالام،عامةبهسفةأوروبا،فيأ!برلمواياتلمعظمخصبامصدراتى

الحياةهذهأمرل!حقيقةعميقفهمكلت!صحب!رى،و!اودل،وجيته،وبلزاك،سين1ور،دأزضي!اتهمها

تجربةيجازواأنمنللعاشقينبدفلاواذن.الانسانيةأنهاالقضمةلهذءالكبرىالاهميةكانتوربمهـا.وغيرهم

الانسانيالوجودسريومارمهموأأن!همكانلذا،الال!هىدينيةببدعةخفماأيماناأحداثهاغموضنوراءتخفي

!الموتنحوحتمايهمضيالذي9"ور"8!*)؟!مم!اللتنفيس(و)1التطهيرونزعة"الغنودسطية"

قدالوسطىالعصورفيالغزلشعراءأنالواقعبنكبةابتليتل/قدمعذبتينشخهصيتينبازاءهنافشىن

بمبرللتلاعبا!در!خرهااًداة"المرأة!!اتبرلأوالأوانفعل،أليمهوى-شرعهمافي-وألحب،"الحب"

ذلكفيمتأثرينبالخطيئةاحباربطواانهمكما،الرنجالحسميموضوعبأيالتعلقنحوالمحب4ء!جلافهو،قات!

"لقد:لادمحواءاغرلءعنحديثه-فيبولسالقديسبقولنحبى-يدريلاحيثمن-يقتادءهووانكل،لا،كانماكاللشا

ألهلاكعلينافحق،امرأةبفعلالعالمالىالخطيئةدخلتجرعةيتعاطىمنكلأنهذاومعنى!الموتأوالهلاك

العصورعنتصاقيلدىالحبأقترنفقدهناومئ"أجم!بنلذلكوتبعا.إ.ا!ماءالىمصيرهيكونانمنبدلأاذحب

بضربئ،وترستلنوايزووأبيلار،ليزهاوأمشالمنالوهـطىطفلاليساوايزو!تانترلىقصةفي"الايروس"!ان

الفرسمان"غراملانو؟ظرأ.الاثمآوبالخطيئةألشعور.--اليونانية،الالماطيرمنالكثيرفيالتال!كانكمما،صغيرا

؟لشهوةارتبطمحرص،غرامادأئماكانالوسطىالعصورفيتومىءتكادمافهي،ترحبمولاترفقلاجمباةغادةهوبل

نأالطبيعىمنكانفقد،الزوجيةوالخيانةالخطمئةلها،أسيرألفسهالعاشقيجدحتى،أصبعهمابطرف

بالذتب،الاحساسمنضربنمالاالحبهذلولصح!الحبأنفيأالسببهـووهـ-ذا!حبانهافيمقيدا

ء...-ة-...-صة...م،و"الاح!تراق"أ)النار"،بمعاليدائمااقترنقدومانتيكيالر

فنشرألحطي!ه)،(القدكلسىألكهتابفي)اكىمالحملآلموتوىهي"الجراج"و،(التألم"و،"التلظي"و،،(ألاكتواء"و

رغبةالذنبينالعشاق!ؤلاء؟فولسأعماقفيأنءتثورومن.الخ..."الموت"و،(الشقاء"و"ألعذلب)أو

.الموتطائلةتحتوالوقوع،القصاصتحملفيمةعا:يششعرءوايزوترستارمنكلكانألذيألحبفانهفا

تؤرقهم،أشقيساءمعذبينالمحمونهوءعاشوهكذأيكنلمالاحرعينيفيي!حدقحينملنفسهاعماقفهـجما
جراحعلىكتبقد)وكأن،والشقاءللحزنحب"وى

.شا.!لاور،!ث!ن!3:،،س!!!ةء"كاه8ء)"!+!!*،3هط0،،)13(عند،(الحبمرجة"انوالوالحع!ءإجرأالاشقينالعلهذين

،.3.س،369*.ى.36هوىوراءهالمتخفيكانتانماوايزوترستانمنكل
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كىا،بالموتالقد،يسينصؤالاءنظرفيالخبارتعطفةد(1)،!الموتأشباحمضاجعهموتقض،ائرهمة-5

ترتدصهـرأميةألفاطالصوفيةتعبيراتهمصميمفيدخلتاقتىرنقدفانه،العفيفالر)ومانتيكيالهوىاما

،وال!ذاب:والحررو،ن،والغزل،الفروهـقيحوالىبنافقد:والشقاءوأليئسالعذابمنمماثلةبمنتماعرأيضا

الخ....والقلق،/والمألساة،واكمقاء،والجوى،إصواموضعلامحرمةعاطفةغرامهمأنيعلمونصحابهأكار.،

نشيد"علىتريزأالقديسةتعليقنتصفحأنوحمعمبناينتعرونكانوافقدثمومن،الزوحيةرابطةنطاقداخللها

الحبارتبطكيفوضوحبكلنتبينلكي،"الاناشيدوكان!المحتومالشقيانصيرهذامنلهممخرجلابأتد

.."العائق"و"الأساة"يابمعانالقدي!ةهذهذهنفيآلافالعشوقةذاديتهأسماععلىيرددومالحرآشماعرا

وشقاء،المظهلمةالليلةفيتتحدثالقديسةفهذه.الخفيعنهتعزفلكى،الشوقوعباراتالحبأهازيجاتألى

،الموتنحوألحبونزوع،الصدوعذاب.،ا!رمانح!بنوعلى!"لا"بكلمةالمتكررةنداءاتهوتلقى،مرةكا!

قاطعبشكلتدلناألتيإالغراميةالاصطلاحاتزلكاخرالىيتركهمتاعم!ردالاقطاعيالعصرفيالزوجةكاتت

الوسطىءالعصوربفهمتأثرقدالالهي"حبفهمهاانعلىبالانثىتحلمالرجال.قلوبكانت،مسمكنهفيالزوج

نلمعطمولسنا.العنيفالتراجيديالعنثسقاوللاربىوسهوهذاولعل.برءلهيكونفلاالقهـلبتدميالتيألخالدة

ل!زاأخرىنماذجالمسميحيينالمتصوفةمنغيرهالدىالبدإيةمنذارتبطقدالاقطاعيالحبأنفياهـجب

فرانس!واالقديسهوفهذا:بالموتللحبالوثيقالربطىالحياةوأنخصوصا،والعذابواليأسالحرمانبمشا(ءر

الذيالموتايهاايه":قائلا4ل،ةمناجفييصيحسالديدائمالهمتبلموكازتاقدا)وسطىالعحعوررجالنظرفي

وفي"!بحياتهيميتناالذيالحبأيهاايه!بحبهيحييناالحياةبيئ،والليلالنهاربين،والظلامالنوربيناعاصم

الرمان،بفاكهةفىش!بهه،الحبعنتحدثنراءاخرضعمو.الخ...والالماللذةبين،والخلودالفناءبين،والموت

مرأرتهفيوكان،كل!804.8!ة!عذب!رانهحيثمنعقليةعلىأثرتقدوالماتويةالغنولسطيةتعاليمدنوالطاهر

فرانسواالقديسويربط!مرأرذعذوبتهفياوأ،عذوبةفيالايروسفاتخذ،الحينذلكفيا،وروبهـبالرجل

-لسذةأنه"اخرىمناسب!ةفيلمجور،بالعذابالحبوالىجهة،منالخارجىالعالمألىترمزامرأةصورةعينيه

الثهمهينالعذابذلكيستعذبالقلبوأن،قهاتلةالحبجهةمنالارضيةالملذاتاحتقارعلينايملىالذيالحنين

.)15("!ويحطمهيضنيهالذي،والليلللنهارصورة"المرأة"أصبحتوهكذا.اخرى

الحضارةتأثر.شرحفينسترلسلأننريدوللسنإالخهـالدالشوقمنمركباأو،والظلامللنوررمزاأو

حسبناوانما،للحباكراجيديالمفهومبهذاللاوروبية"اللامتناهي"فكرةجاءتثم.الجنسية.والجاذبية

العقليةالىتسربتقد"وسالاربى"روحأنقررأناذ،"لأالرومانتيكيالغرام"هذافيهامادوراؤاعبت

مصيروتقرن،بالموتالحبتربطفجعلتها،يحيةالمس!اللذاتسائرشأنمنليسبأنهونيشصالعشاقجعلت

نطصاقفيبالحباعترافكلوترفض،،ءبالشقالعشاقوتبعا.اللحبجراحآلاممنتضاعفأنسوىان!يةالة

بمفهومالاوروبيةالعقليةتأثرأنوالحق.انزوجيةالكياةعنللتنازلدائمامستعدينالعشاقأصبمفقدلذلك

تنشدلكي،الز/واجقيودعنفتعزجعلهاقد"الايروس"عاجز"المتناهي"بانيشعرونكانوالانهم،"المتهناهي"

بهماح!داكما،الزوجيةالعلاقاتدائرةخارج"الحب)\هذاولعل.اليهحاجةفيهممالهميوفرانعنتملما

بمحبةغته،منأثحرالحبب!حبةالتعلقاقالضاالذيالعهدان":يقولكتبحيعنملفالىنوعنهعبرمل

للمحبينأولئكروجيمونلناوصفوقد.اتحبوبهذااجلرونبيننايتبادللمنفسهعلىمناكلقطعه

يحببل،للاخرمنهمالوأحديحبلاالذينالرومانتيكيينيسنبعدحينماانه"قيقولفالس!نويستطردثم./(الغانم

واذا!يحببلئهالاحاسوإحب،وفهلادحبوا!عةانيريديعدلمالمرءانعلىاستبعادء.دليلفهان،الالم

،،للحبيحبلاالمرءان":قللقد8804!*6!فطونكطخانمندائمالهبدلألافلنهحقا،يحبمنكلوأما.يحب

عنعبيد؟نقولدأراستطاعتنافيكانفربما،"(للمحبوببلانمنلهبدلاانهكما،بهالمحيطلمبالفراغشاعرايظل

!"الحبحبونبل،الحبوبيحبونلا"انهمالابروسنوفالسويربط!"الدوامعلىمفتوحاجرحهلمستبقي

وهمالونردي،الشخصقيمةيعرفونلاهؤلاء-!انغرو،ولأ-فيالاحقاعذبايكونلاالحباان":فيقولبالموتألحب

يشحصرونهمبل،ألحبفياثنانههناكيكونأنريدونلابمثابةحيازاللاالذيللموجوديبدووالموت.تالم؟

منيختفيانالمحبينمنلوأحدبدلاأ؟،ىنفوسهمقرارةفيوهكذا!"العذبةالاسرارقلبهووكأنما،عرسليلة

الاير،وسطبيعةمنأنالىهذا!أالحبيستمرلكيالوحودفية،ال!حوالرموزبلغة"الرومانتيكىوسالاير"لغةتمتزج

لاولنه،ألامتلاكعلىيقوىلاوأنه،ت!يءيضنلادرررلكي،العشاقأقلوب.تلتهمروحيةناربففابةالحبفيه!بح

سكة!-أفلاطونوصفهكيا-وأنه،النتبعيعرفد،وامليلةبذللكلهمضامنة،أثيريعناقفيبينهمتوحد

علىتعملجتىصرحةالىتصلش!ادلادلاصيكية!الابدبنأبدالىاعرسا

ديناميكيةسورةاذنفلايروس.عليهـاوالعلوتجاوزهاكتاباتمنالكثيرالىالنظرانعمنالو-أنف،والواقهـع

لامس!تمروزوع،،تتوقفلاديالكتيكيةوحركة،تهدألاالقديسامثالمنالمسميحيينوالصومييناقديسينا

عبيدأنفيألسببهووهذا.الكللأوالاعياءفلعتريزاوالق!ديسةةص!،!96،ول"!ة!3الاسيزيفرانسوا

فوايعرأنأو،ألاستقراربلذةينعمواأنيمكنلاوسآلايرهؤلاءللدىلوجدنا،!!،ء!!زرول"كايبيةالاف

منلغيرهمباسعادهممه-عدواألئلو،الامتلاكعذوبةشعراءبأغانيواضحلتأثراوالقهـديسينالمتصوفة

شبهواقدالناسيكونانكلههذابعدعجبولا.اكاسفيسلألداكاناللذيالعنيفطالهوىوبمفهوم،التروبادور

الستمرد؟بحركتهاالاألنارتحرقوهل،بالناردائماالحبهناومن.الااقطاعيينالفرسانلدىالولسطىالعءمور

كماد!.يه8!*-ةه9*ل!هـ5!ك!3:،،+?لأ4،!.8!1،ه!هلر+هـ"(51)*!كهـهء".!م!ا!لأ:5ههـول!زر،،ن!،ه؟،.8؟هه،)هـ03مم!اه!(ا؟)
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