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المر؟ة

مقارنةدراسة

فورةاشعارهمفياننروباثورزعنهعبرالذي*(الحبيننبر

الرجلاليهيسىعالياوشلاسامياهد!امنهاوجعلتالمراةحررت

فالمراة.منخصالالرجالبهيتحلىممهـابكلومتحلمياومضحياباذلا

الرجل،غريزةلاشباعاداة-كانتكما-تمدكلالثورةتلكبعد

كماقانتةاختااومطيعةخالاثصاتعهولم،لاطفالهمرب!ةمجرداو

نظرهـك!هيكمار-يماشيطاناولا،الاولىالمسيحيةعصورفيكانت

الانسانيةح!ودفووتسامتبل،ذاكولاهذاا!اةتعدلم.الكهان

اثىلهيالمعبودةتلك)1(.معبوثهواصبح!تال!سماءالىفوصلت

ماوحديثها،جمالفوقهماالجسدياـههافجما.للاشوالنموذج

والصغاتالمزايهاتلككل،نقصولافيهعيبلاوخلق!،حلاوةبعده

ففد.وافوالهاشعارهخلكلمنوعرفتالمراةعرالرجلاغدقهـا

متمنعةالههالولا،والمخلقالخلقكاملة6ةامرعنالادبلناكشف

بينمعئقىاحبيبهاإجعلو،الحبعالمفىجلايزيدهاممامتحفظة

هيصورةتلك."يتقيويرجو"ابدافهـو6وثناءوقربورجاءخولى

ادبنافيعرفناهاالينفسهماالصورةوهي،الفربادبفيا!حبوبة

سنورث!ا.التيالمقارناتمنسيظهركم!االعربى

صميما.اللهخلقاجملهيبل،النساءاجملثومساالحبيبةان

جمالاالاخرلاتتفوقحبيمبتهانيرينامارويلديارنوتفهـالتروبادور

:فيقول،باثمسبمقارئتهاوذلك

الشمسفميلافاقكما،جمالكلفاقجمالها

021(صياءكل

:فيقولكالاخر!نالطينمقتخلقلمانهالجمالهااليهويخيل

ا!اضبم.الادابفيعمدالصراسةهذهمنالاولادقهسمراجعلا4(
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بورومنياقوتمنخلقها،اللهانيبمو

.)3(كليئمنوليس

:فيقولالجمالذلكتفاصيلذكرفيالشاعروفىستطرد

،متكرسولاجاءني6أسزماالدائمرفيقكقلبي

وشعرك،الهـنبيليفالكلشخصكليفصو"ر

كالزنابق،اثنا!.رزوجبقك،الجميلالكستنائي

اب!يضا"اوبشرتك6المرحتينالضاحكتينوعينيك

.)((وحمرةبياضاكلهاالودودفافتالتي

تفوقهنؤيجد!الارضجمي!بكلحبيبتهدانيالارنوتويقارن

بة،الحبتفوقبسببللمقاهنةوجهايجدي!ادلابل،جميعا

:يفولمضو

ناصنىيتضاءانفالاخريات،الجمالىبخصوصاما

معهاق!يستانحبيبتيدونلتقعاجماالن

.)5(الحسنبمقياس

فبدت،جمالكل!ا!كرسيداجمالانالانقليزيالشاعرويقول

لسانعلىي!تيالكلامذلك،والخلودالكمالصفتالهسماويكمخلوو

حبيبته:واصفاترويلس
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فواعيها،:بالتفصيلالمحبوبةالمراةجمالفيصفجوسرويستطرد

جسمهاوامتلاءوبه،ضهانعومتها،وعفقهاصلرها،جانبها،ظهره!ا

:فيقهـول
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(11'1مهـ05-2)

الشاعرتصويرمنلديناماونقراتراثناالىنعوداذو.عن

الخلقونبلالانثويللجمالونموذجمامثلالومافجدهالمعشوقته

الاوروجمطالعربيالادبينكلالحبيبةوصفانونحس،الحديثوحلاوة

با(لبدر،بثينةبنعتيكهلمفيلامبميل.المعنىو!تماثلالاسلوبمتشابه

بينفربدبحسنوخصهاوابخنمباهاففلمهاورداللمهانيخبرنابل

:فيقول،اللياهـكابر!ينبالفضلالقدرليلةوخصافردكماالناس

والبدرالكواكبسصماوشتانكواكبوالنساءحسناالبصرهي

القدر)ولليلةفضلتشكلالفعلىمثلماالناسصهحسنافضلتلقد

وشعرهاوعينيهابشرتهالون،فيذكرالحبيبةتفاصيلجميلويعطي

:واتزانهافيقولحيائهاعسنويغبرنا

السودليلجنحتولس!قمركانهاالبياضخالمسةبيصاء

الاشمدسوادعنترغبسوداءمقلسةترقر!مدامعهعاوترى

)7(تقصدتكلموانالحياءبحمىلعهوذتالكلامكراذاكأود

:فيقولونحرهاعينيهاوصعرهااخرمكانكلويصف

)8(وجيداللجينكفالوروصعصرب!ربوسطجؤنربعينيسبتني

حكماللمباراةويابلجمادفيمباراةوالشمسعزةيعخلوكععرو

الحبيبة:بفوذيقفس

لقنىلها)9،-موفق-عندضالحسنالهضحىخاصتشمسانعزةلو

قائلا:حبيبتهابنالاحنفرديخاط!ببندادفياما

حاسدلحسزوجهكالوصهمسنحسنهو"هكحسدنالنساءان

)01(ناهديقطفلشيصدررمانذانهقص-علىالوشاحجال

الذيالسماويحبي!نهجمالعنليخبرناشينااخرمكانكليعودثم

البشر:منزلةعلىتعلوجعلها

والعبرللاياتالناسفجاميمسكنهاالفردوسفىكانكافما

)11(البشرليستمنلاحسبهاانيشبهالهاالدنيافياللهيخلقلم

للناس؟ممشغهافالوصف،حبيبتهبوصفزيونبن1ويك!فبم

جمالاةبينهملهاثانيلااذ

طياالورىانشاءوقعرمسكاانشاهاللهكانحسسنربيب

وتحسيناابداعاالتبرناصعكاوتومهم!ماورف!اصاغهاو

وتزييضاتعويذاالكواك!إزهروجنتهصحنفيانبتتكانما

ايضاحاوتبيينا)12(الوصف!سبناصفةفيشوركتفماانفركتاذ

سنلهانماذجفصناوالتيللمراةالجسديال!جمالاوصافان

كلتافيالمعشوقةانفيللشكمجالاتدعلا،والهوبيالاوربيالادبين

عنخ!،الها!وليست،مطلقةمجردةفكزةليستالحالتين

منالمنساء.سواهاعاشكص!اعاشتحقيقيةامراةهيبل،سرهالناس

،الجس!ديجمالهاوصففيوبالفواكدواقدالشعراءكانوان

فبرنارد.الخلقيجمالهايهملوااوينسوالمنفسهالوثهـتفيفانهم

جمالهاالىبلافهـمافةوالمرحوالظرفالخلقبعذوبةحبيبتهلنايصف

:فيقور،"لجسدي

.؟،،بثمنةجميلديوان)6(

.؟2،نغسمهالمصدس)*

22،نفسهالمص!ر)8(

08،عباساحسانتحالقيق،!ةحعيرديوان)9(

.؟.ا،صالردار،الاحنفبنالعبدسديوان)01(

.166،قنسمهالمصدر)11(

.49-39،بفداد'النهصةمثتعة،ذيدول!ابنديوان)12(
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راي!،ماوالمرءبالظرفطت!كيوشخصيةعنبخلقلها

فوفى،وحكمة!ميلة،وجمالقثرذات،لهامثيلا

.)13،لكوصفهاسطيعما

هـاولوان-انهفيخبرنااخرمكانفينفسهالشاعرويعود

عيبااونقصايفيهايرجدانبمستلإعفليس

يعيب،مافي!هاليساذ،بسوءذكرهااستطيعلا

ول!كه6لذكرر"واحداعيمنافهاوجدتكنتولو

)14(!افولف!طذا،اجدلم

بالثنا**يرةممتازةكشخصيةكرسيداسجوسريصوركذلك

يمت!عون!ا،والامراءالامكلاتيجملانهاي،الملوكقبلمنحيتى

الاخرو:ونبلالتصرفوحسنالنفسوضبطبالذكاءوينمتونها

رمأهـم9579،+م*داح9'يلأم9أ*2لا+2،أيل!م

ولمول!3!+ء!4*9*هس!'أةأ4أ9،،*هأهـ29،"

(111'021-15ل

فياعجبهعمايوماسئلالمجهونانهنقراالصبيتراثنافياما

فقهالى:،ليلىى

شيئاتراماوالله-اجبنيمنهاوسمعتهرايتهشيءكل

جهدتولقد،علقاوبقلبيصن(مينيفيكانالا!م!نها

عنها،لاسطويعاباوبص!عاوشيءعنليمنهايقبحان

.أجده!لم

يصفها:وقال

(1)5واجل!ئدقهابلياؤ4فصافلنبك!ابحرهابيضهاء

ال!صديثو!وةالجسدجمالبثينةوصفهفيجميلو؟جمع

:فيقولوالوقار؟الرزانة

منثورنظم!هت!-لصرلرحددثهطكأنمبممصامغراء

كورخله!ا،الروادفرباالحشامضوة،المشنينمصوطه

)16(!قيرا4رهاكووولا،ثلسكدلااهاولأ،حسنحهـسنهالا

:فيقولوالحياءالحديثوح!ممهـعنبالنعومةعزةكثيرو،صف

تعيدهالواحدوثةانقضتمااذاجلشعهاودالبيضالخفراتمن

)17(يممقفيدهاالخلدفيالدغيالمنهيم!يثمههبؤستلقلممنع!"

وحسنالخلقوجمالالخلقبعنوبةحبيبتهفينمتزيدونابناما

:فيقولالحديث

الخمرنشوةاوالطيبكعرفوظرفمحسنوخلهءعنبخلقله

)"1(الهجرفيعقبوالوصلالمنىكمثلتلذهحديثفينف!يرملل

نفسهاهي،والجلالوالرقةبالجمالتتسمالتبمالمعشوفةهذه

الذيوبرودهاوتحفظهابتمنمهاالحثيبتعذيب!الممعنةالمعشوقة

اءالشصاقوالمننرستشفهاظاهرةتدك.المبا،ةعممالىيصل

يعففبرناضد.عربيةاواوربيةالاشه"رتلكاكانتسواءالعشاق

:فيقولوالتمنعوالبرودبالبفليتهمهالكنه،بال!مالحبيبته

الفضياللطيف،البخيلالساحرالحلوالمخلو!يها2

حبيبتييا،ينبغيمافو!الجميلالمدل!!،المتعالي

نافقطالرحمةباسماسالك،سواهااحبلاالتي

)91(.عليتشذقي

ول!340'"ه.أ؟ء'1،8.11)3

اا؟.4'73.(41)

.1،476،فتيبةلابنوالشعراءالشعر1،)ه

ء.،بثينةجميلديوان)16(

002،عزةكثيرديوان)17،

87،نريدونابنديوانا؟81

"لاك!!!لأه!."ه.أ؟ء'.03)91(



ف!ةالحقيغةهلىه!يوكداخرمكانفيويعود

كانتلقد:كأ!ولنفسياحعثتماكثم!ا

)02،.حقامىوبخيلةفاسية

بتشطفتلهعالهموشكةحبيبتهاناحياناالتروبالورالىويخيل

قتلته:ولويتش!لاف!و،يسه!يسماانفيؤكد،هـبخل!

فسولىفتكلهاسرولو،رحهتلأتحتانا

.)21(اتشكىلارافياتجشي

ال!يبهلومالىميعمد،بالاذىال!نعلمحب2جورانويع!مث

المعنئكيهدأطردلديارنوتكيمور،البربالعسعلبوثهدييدها

وستحاسبيئ،الحب!انونح!ممي!ستحاكمين

.)2؟،سقماواورنمنئيظلماحمدفيالنيأنت،وتلامين

الحب،صالحفيتفسرراالمحبوعدابالحبيبةتمنعجوسرومممم!ر

جهلهـقد،مرارتهف!ولم،مقضالحبيحلايهتمتعم!ناتيفوداد

يليكماجوسرويإصفا.انحبة

...ه!اهـمما*لا؟أأثل*هي!؟!!أهـلا

!ي،*اهـ"أم*أهـ7ءا4ههـأي!!ى4أ3حهـ؟هـا'

هـلأ!ث!84*+*ه!ثلأ**ي!+هأ9هـأءم!*هـ؟،

لما'2+25!)

!يمةتكتدلااذ،العربيشمرنافيوارلقجميعهاالمعانيهذه

الحبيبةمنوالشفف!ةالرحمةوكللبهاثشاعرشكولىمنتخلوعزل

موصوفة-جميللنايصظكما-فيفة،البخيلةالغاسيةانمتنعة

بالبخلةومولع!ة

آ(شيمقوالخلانق)3منهاالبخلبلالهوىلذيتجودليستان!االا

والمطل،بالبخلمو!ع.بتينة-الموسغريمهانجميلويؤكد

جميل:حيتيمقورنوالهالىالمتطلعا!ففير-!حمولادينايقضيفلا

المولرالغنياليالفقيرنظرلحاظروعمهـعىبماالي!اني

)4؟(بمص!رول!شيل!ناالفريمهداموعدأو!سينجزالديونتنضي

فيؤل!لنهسلباقمدودلالهابثينةبخلانفيخبرن!جميلويعود

)25(وبالبخلبالدلالسبتنيولكنهويتهاالصفاءبغلهماولست

بهالزوباثوراكتمىبمايكنفيلافهو،بثينةقننلتهان،وبرميل

يقول!،فهوقانلهالىوشوفاحبايمبكيوانما،التشكيومحممالرفمامن

)26(فبلي؟قاتلهبكىمنحبف!تيلاواايضاهلعشتماف!ماخليلي

زيارتسمهمنالرغمعلىوبخفهاالح!ييبةتمنععنكثررويخبرنا

:فيقوللسإا(لقلإلمة

2(الاهطوباتيمنكميررى-!ليلوزياهـقي-زرتكممااذااراكم

بخلنتيجةيفاسيهالنيالشقاءعنفيحدثناا،حنفابناما

:فيقولوتمنمهاالحبيحة

فنصودع4باورخيوبيهنهانمحرانبينلشتى،لعمري

"8؟،متهنعومنهعظمنلكفيابوصلها!نتنفسيلهاوهبت

مامع،الحد!!حلاوةيا!ظر!بال!الالموصوفةالحبيبةتلك

فيال!ساافكانةلهـ(تكونانبدلا،ودلالوتؤزتمنعمنفيها

منعلىورضاهافص!امغدقةبوعايا!أتتحكمانهااذ،لأالحبلنيا

.ي!متحقو!لاحينومانفن!يستضوى

أ؟ا.4'.230()

أطا.4'2.02()أ

!هي!لاهلأكا8،اح'،!لأ3هـيل7م4!لاهلاه'؟م7.ه2(2ر

يا3،بثينةجميلديوان)23،

؟7،نفس!هالمصدر2()دأ

87،نفسهالمممدر)25(

78نفسهالمصصر)26(

165،عزة!ررديوان*2(

!6؟،الاحنفابنديوان2(له

لةالمشبتلكمد-!ةيجع!ماالمذايامئلهافانهلاو!ىكا

ثا،وتشفيهالحبيبتس!قمانعلىالق!رةلهااناذ،العليا

تلك.وتشقيهتس!عدهانعلىفالدةكونىالىبالاضعافة،وتحييهلميته

لهايحتر!والىالمراةبهاتتمتعالتيسال!راماتاو-القمراتهي

عالمفيالعلإماالمرتبةتعنلالمحبوبةالمراةكوناما.المحبينكلبها

صاحبةالحبقوانينبموجبفىإ.بهومتر!مهـبعفكلا،الب

رفضه.اوالرجللهايقممهالذيالحبفبولهكلالاولسالكلمة

الشعراءفظهـهوفيماوال!بالاوربيونكتبهاليم!اواردالمنداذلك

يلي:مالاندريينقرااورباففي.ا)،ـ،كينكلا!العشاقي

محبحينفهي،للمراةمتروكالحبامدديالاخنياران

ارادتانباستطاعتهايكون6رجلايفبلمن

.)92(ترلأضهانفبامكانهاوالا،الحب4تبادأن

يليةماقواعدهاحدىكلاندرشيويذكر

فلاارادتهاضدالمراةمنالرجلياخذهمااما

)03،.لهنكهية

والسإ،السمداتلاوامرالرجمااطاعهوجوباندريسوئكلدإ

اياهم:ناصحايإقول،مرضاتهنسبيلفيجاهدا

كغ!وجاهدوا،السيداتلابرامرمطيعيئميفوا

3(.ةاالبخ!ممةكلجنود

يغبرنااذ،اشعارهمفينفسهالشيءاكدوافقدالتروباثودذا!

مامفصاوينتظر،والوفاءالحب!االحبيبةياهدان!هبالالولا

:فيقولحبهرفضهااوقبولهامنتقررهسو!

تفرريانولك،لثر!لىدونبقربكاقياناشتافى

نرغبينم!ااخنناري،لاامالمووم!ستولين!نيكنتان

الاكبرااوصغيراشييثااعملولن،امريكل

.)؟13بمشينكمك

:فيقولالحبيبةلاوامرطاعتهاخرمكانفيالشاعرهذاو-ئركد

نفسياعاهد،اممنءخلصوفلب،صادفةبرغبة

ترك!طابتاذاالا،اوامركتنهفيذعلى

.)32(ننفيذهعلىليطافةلاأمرفهذا،هواك

بههابخاطبالتيلأباللفالمحبوبةمخاطبةالىبالمحبالامرويبلغ

ميقول،الابديينوالولأءالطاعةميعل!ا،سيدهلعبدواميتبوعهلتابعا

:بالازول

انهالواتمنىفافي،سرتواتخما،كف!ثما

بهجة،منها+!قعلمولوحتى،تابعهااعتيرتء

ء341(ايهاانفسيواسه3الولاءلهااؤديفاني

خادسإنفسعهمعلنا،ا،سلوببنفسحبي!بنص"إنةببرناويخاطب

:فيقولاهااميناوتاب!"

خاكعا.تقبلينيانالاممنكاطب،!اظيبةسيدتي؟

.)35(ليسيدكاحسنخ!عمتكدلى(!-يهيروسوف

وهوسلحبيبهابهاكطنكلماتبةالحبلسانعلىفيدمعجوساما

يفولهساالنيالحبقانونمنشينايفولااميراكونهاًنسملكابن

فإهـهـم'9ه.".أءج'15.(2)9

كااأ4.'384.1،)

اكاا4..8ا.3(أ،

03'،؟*نإءس!هأط!،(هـي!0840733؟دامداآء4+هـ!،!ه8)32!

!"ها1،5*'،)مه10401'لأهأول8؟يل8*4دهـ!لما7ءمل!431هـأ08*

(1871ل'.77

كااأ4.لم7.(3+

ا؟؟4.كهه.3(4)

س!مأ?ءكاالام.108."؟)35،



لن!.اوهيالامر

للحبيبة،موالياتابعانفسهومعلنا،كبولهمؤكداالحبيبويجيب

اثلكية:امتيازاتهكليديهابينأوواضمد

،،أتا!ي!أ،+35ءا0آ!33!!ع،*1د!ه3"'9دا40!؟5'

،،وللأمماولووو؟هول8أأ01لأ99لأة!ه'؟لأ*لا'

93ا،"؟ءمه+ةولي!8موول!؟!91397+ص!

!هـ*أ5!701'يلى،++؟اثا!أ،33أ!"

(731-071'111)

اهـ-ىكاميرا!:،راتهعن.ل!لمىفدترويلسانحس!!روي!رظ

:سوربكلب!ا.لأواصجمعيرسداكر

،،..ء،+!*ألمأالال!لا!؟هـاءيء3ء

أ!!*حأث!م،*ول'3،'كا!لأ*4،الأهـ3ء4)،

(1'5؟3-4))

الأصسللد.ض!أنن!د،العربر!ترائناالىنكلودآذرنرن

كواالع،صورتزولا؟ت،الاوربيالهـبدنيافينشحكمالنيواثبادىء

فياخبارهم.الناسكتناولهاشعارهمفيوذكروهالعربا،حبونعاشه

حريةان-وكدمالديناالم!وؤشةالحبقكمصبطلاتسيرة!في

تقديرحريةلهاكانتك!ا،المراةحقوقءنحقاكافتالحبيباختيار

نحبلاممنتتزوجازالرنجيهفالمرأة.تمنمهوماالحبيبذلكتعطيما

عشق،بينهماجرىمنتزويحيست!نالديالقبليالعرف!معتمنفلما

بعدالزواجالمراةاستمراريمنعانلي!سشطيعكانماالعر!ذلكفان

واالهـقبيلةقانونبموجبكانتانوهي.وعصثوقة3!قإهةعاتكونانمن

الحبكهـانونبموجبفاصا،لزوجهياومطيعةخاضعةالديئقانون

وهو،حزامبنعروةانالاكانيصاحبيخبرنا.لحبمي!بهاو-دةمرة3

فىهيصاحبتهاما،.العشققننل!الذينالعشاقاحدكان،عنوةمن

علاقةانالا،اًخررجلاابوهازوحهاوقدالقريةمالكبنتعفراء

مهـوتالحبيبةبلغوحين.سرابهايلموكان،بهااسمتمرتعروة

واحبتهاصاا)ذيالرجللننن!الخروجفيزوجهااستاذذست،عروة

لزوجها:قاتلة

وا؟لمهكانوما،علهتفدماالرجلهذاامرمنكانقد!هناه؟

رأيت!ن،غربةارضاليماتا."بلمغن!،وقدالرميلدحسن3عدفىالا

عليه.ونبكيؤ:ةهـبهووميمننسوةفيفاخرجليتأذفيان

البومم!توميتحتى!لاثاتدبهزاليتفما،!رجت،!افأذظ

هـو:ف!ىخبرهم!سفيان.برىبنوؤهـبغمطويةوصاب.الراجمع

)36(.برينهـمالجمعتالويمينالحرينهذب!بحألعلمت

خاواتعنتروىوا!ثىعارواخبار(قصصمنوسواهاأقح!لأاهذه

،)38،وكعيرعزة،لأ()7وصميلضةبئبينهوىومثطرثتواحماديث

دلاهـلأتيل،).؟(ال!قي!ا!يرمنوغي!هم،193(فسو!بم

حتىوالوزوءالحبيقدمنكنانم!اأزرمموة!ث،ءاتعلىواضحة

،وعروةعفراءخبرسماعهحينرلآمعاو!ولىامااحبابا.اخونرن!لمنالموت

الاصفهالي،،23-اه!،2،افتركورأك!!ر،ق!ب!هابنلأ)36

.378-!02،36،المذ،ورالمصطر

.!؟ه،1،!"يخبةا.ى1(.،7،الاص!(تي)37(

.34؟-41.،قتيبةابن،هـ8-؟ه،!،الاصفهاني381(

.2،524،قننجبةابن،925س8،218،الاصفهانيلم)93

،46لأ،؟،قصجبةابن،09-1،95،الامحمفهـني((.ل

الاخيليةليلىاخبارفئاانظر،3لأ1،4،ا!كورالهص!ر،البغدالبى

،1،87،القا)جمط،؟16-01،131الاصفهاض:الحىبنوتوبه

.151،؟،الانطاكي

كلك،الحيملافةكشقبحاويستهجنلمالخليفةانعلىفدليل

بين!ا.يالجمعالحبيبيناثراكهلع!ماسغهابدى،العكسعليبل

والأشعاروالاخنارالقصصتلكفياناخرىجضوكا،جهةكههدا

ا،مرةالمالكةوهي،سالنتهاوالحبواهبةهيوكانهى،أنراةتبرز

يحبونلمنوانصياعكلرضوخبمالعشافى!زكد.دفياهفيوالناههية

ا!لييلىانيخبرنافالمجنون.يبغونمايقلوالمامأدالواسواء

،فيقولةحكملهينقصلاألذيالحاكم

(؟تقض!"1بالذياهانفسيواكضيعلىومحسصفامسيعا،!واهاواقى(

لها:زوجاتفضلهالفيفيليلىخيرتحينويقولى

)42(الخيارلمن،فافظريخيادل!فينشصهـاملكتانياليلالا

وكول.حبيباقسعداابفتول!؟،وتزوجتهورداكاخنارت

الاعليهوما،تمنمهاوتعطيهفيماحرةليلىاناخرم!ن!ف!يس

ارادتها:احنرام

)3؟(هيوبلكزهينممأرلازوواننيعف!وااعطيتماو!خذ

امرهفيبثينةيحكملىو،نفس!هالراي!كدجميلواشعار

:ميقولل!هترضعاهبماووضى

)4،(واصلكريمبخظئعنوخذيفاسجحيملكتقدأنثأبمثين

ب!ينحوارمنجرىعماالشهيرةداليةفيجميليذكرهمااما

احكا!اوانيديهابينالامورمقاليدانلنايمكشف،الحبيجين

:هذاكلجمملصولاذ،نافذ!

دو-ئر-فأبتةفالتالحبمنمانليبثينةيالأبيماقلتاذا1

بصيدمنكذاك:وقالتتولتاعشبهبع!ث!ليوانقلت:ردي

)5!أ(يبيديبيد!يماحبهاولاءطالباجئتبمامردودأنافلا

يسالبلللمراةبعبودي!هيكتفيلاالاحهـنفابنانكذلكونرى

:فيقولالعبوديةهذهيعلنواان*ميعهمانمناس

تجهودالرداءعلىولمحعوعير!ودوالهمومكلتولق!

)46(عبي!للنساءفحنانمانناديتعادشواآدمبنييما

الماءمثربعنامننناعهاحداالىللمحبوبةاطامحتهعنيبريهو

:هيقول،بذلكامرتهىيىان

)7؟(اشربل!مالباردنشربلاليهالووبعصيانيصسب

الرحمسةوطلبهالحبلاوامروخثعوعهالرهيعلنالممتزوابن

:فيقول،يحبممن،الجليلالعناسيالاءيروهو،والاستجارة

اسيراقبطيكنلما!راال!-أس

)8،(هس!هتجراصارعبداعزيزذلفارحموا

وذله،الحبيبةعز.-الونرارتينذووهو-ن!بدونابنويصف

:فيقول،اياهاوطاعته

اهنوكل،اصبرواستطل،احتمل!سه

)94(اطعوكل6اسمعوقل،افيلوول

الحبوحكمها،فارتفعتالجمالرفعهالألتيالمراةهيقالك

الواردةوالاخبارالاشعارخلكلعرفناهاالتيالصورةوهي،وتحكمت

واالتراثذاكيقتعرولم.والاوربيالعربيالادبيينارتراثينكلافي

هوماالىتعدياهابلوالامت!ياراتالصفاتتلكالمراةمنحعلىهذا

75،فراجقحقيق،ليلىمجنونديوان؟()1

،1،6،الاصفهافي؟أ)2

.57،ليلىمجنونديوان)!؟(

.86،بثينةجهلديوان)(4(

.03،نفسمهالمصمر(()ع

.99،الاحشفابن/د؟وان)46(

.28،الاح!فابنديوان)94(

.،11،للعسريالمعانيديوان81،(

.13لا،زيدونابنديوان)9؟،



والق!واتاثرايامنالمر(ةلتلكبننحسصاظلبااذ.ذليكمناثو

فهي.ألالوهيةامنويد!لم!هاالبشرمرتبةعنيعلي!(مارالكرامات

ماوينسمىفيبهتوجلالهلجمال!ايبصه،حبيمهالبنيفإةتبمواذ

فائلااندريصيينا-!حبيبتهكتابفيفا(عاث!!لهايقولالهانيريد

فنسيت،!ريوتبلبلدوحيا!!ربتراشكحين

().ع.وجديبها!بثكاعمدتها؟:تالقيالكلماتحمى

و!مما!كرسيدايقولهماءعدفدكانروسلمسانجوسرويخبرنا

هانصميحتىرآهماانمياولكن،الشكؤىوعباراتالشوق!ات

الرحهة،لرحصةا:هيواحد"كلمةغوءسددانيستطمولم،اىلىهكان

حبيبتي:يا

،،3!وللمخ'ول9+م'،ي!كي!+مم!يل،،(ل1.ـ051-!7ا

الانكرءنريفاث،عر،عاشقهاوتحييت!يتانعلىقاثرةوالحبيبة

اؤعلي:لهاقالرالناصمالصديقل!عانلحىكرشررايخاطبالمذكور

موقه:اجلءتاوحياتهاجلمنتشائينما

،،...+ي!ثأ-ثالاها00،14!3!!لاحأ

5كاأ!9*هـلألاا319هأه*ء،ل*لأثل!!لأا4683!7طم)،

(11'132'22ل

ال!عبضموتهانلهكقكداكلاش!4اصدينههال!تص!ويخاطب

:السماءفيوالخلودلهالشهادة1جم!

،،ولول4"أيلاىه4!3ء،،+لأدهم!مهـ9هأ*99879"

(71'ه24ل

حياتهوءوتهان:قائلهنفمسهافتفجيالحقيقههذهالحبيبةوقعروو

اشارتيةره!نههـماالان

،،يول4لأ9إهـأ"ألهـألأأاللأ*أ+ةوللإ*لاءهـ3،،

(11.كهـ74ا

ومسلماراكعا،الرأسحانيالحبيبةال!يتجهفانهبرناصداما

نفسه.اليهأ

المكاتوص4،م!ح!ور؟سمشبكتينبيدين

)51(.الشريفحكمكالىنفسيرومل!،واقفااوراكعا

بيدها،مقحولاي!تانب!دتحميه(نتستط!عبرناردوحبيبة

يفول:ف!

وحينذاك،قتلتنيمابعدتح!نيانباستطاعتهاكان

521(0تشاءبما!ستقدصصن

لمنالشافيوالبلسه!وا/ثواءالالبيبهياخرىحبيبةوتلك

:الموتلسهماصابه

فىالشافيوالمبلسمال!بيوال!اءانت،كسيدتي

.)52(الرثىعرعه

حبيمهالىفلالص!بهـةامحصصحتان-كالههذ؟بعدسعجحط!لا

.فالتروبادورزسم!واهايمسمعاًويرىولا،بهاالا!فكرؤلا،المثماغل

وان!م،ءثو*اتهمحولتركرتقدكلهـطومث!صاظهمهمومهمانفىكدور

:رامونبيريقول.عداهنماناسوناليهنمنصرفون

بشي،افكراعدله،الحلوةبنظرا!اجرحتانمنذ

،عدوام،اخرىخدأ!رةلىتصرتهدلم،سواها

)54(.اخرعمليستهويني

)52(

)53"

ول!4هـم083ء0ح.10).42

هـ+آهـ!م04.ءه.1؟ح88.1

،4؟كاا'7.ه

ث!حاكي53'!ي!47347!كادا؟!داه3.اـ4+،19+عل21

'لأكا!؟ممل."ه.أ.ء'.402

31

قائلا.دانيال"رنوتويعترف

!تجاهواما،اعمىفاناالاخريندوريةتجاهاما

احدفىالديالوحيدالانسمان،هياصمؤ،ناجمولون

.أء5(واسمهواراههيه

،ادياللاروالأهـكيو،يلستروانفيقولالزاث*يلىهـب-كسايكبو

أءد!الاسال!عطذلك!يب!ا،عداهامانسي،كرسعيدااحبحين

خد!،1ر!اطي-ةألثاض!!قلفياستقرتلقد،ايىرنانقبلمنبطراودة

جوسر:!ول.لاامتحبهكهسيءاكانتانهي

!أ؟70!ء!44!!!ءء*ء3+*همأث!أ*،اء!4ء"

ملأي!3ع!؟،1!ع"3!ع!وء!ول4ياأي7803أءهلاول.

لىآ"!لأث!.+4ح5.م55*+هياأ3!هألا*؟9؟4ءمهـلا'

لى!كار3وثا+مم!-ص3!هأ،أ!5ع+احلأ3ألاه!

3ي!ة؟ث!8!ع09*5*الأ!،+ا!*كا!8!ي!3لمأه3.

!ا'كاه5-7ه)

تراثنا!!وارد!!ل!-،الاوربيالافىبفيوهـلتائتيالصورهذه

الش!اغل،1شغلههيلمىرانيخبرنالمبهى.ف!جنونبقروتقبلذلكالعوبرى2

:يقول،ؤهوسواهايسمعولا!ىفلا

ثفالىوج!بكسمم!ككانما-وىاحديروا!معنوشملخط

561(ءظصوعندعف!متفانيرىكيىامحدفيلحظواديم

عررؤلمرت!(فيودلك،بمداللهبمكانةليملاها،جنونوصضع

:ف!يقول،تشاع(حسبماثكائهاوالسماده

يا)!ع(هلت!ا!ئتلهخصداللةس!ولوثعيشنغيلفئتعنفمكتانلتياوانت

عرولد،ء-!ال!ص!رابكيراك!االاورجماارثدماعر-صلميوكما

:يقوا!،اذلصلاتهكبلةليلىدارمنمتخداالمجمونيملي

ع()8المثس!لمورائيل،وان!انبوج!ن!وهـ،يممتصلميتاداترالي

جوابايجمدلاالكادءت!ويبهتاعدهكانماينصىحزامبنوءروة

يقولى:و7ؤ،فصةع!راء*رؤبسببذلككل،ورملان

(ص!اكاد"ك!!تىفأب!متف!أةأراهاا!الاهزوما

هـ()9قفصباخمدنظلاحجنذياافسىولذيكرمفارتئياييع!اواصدف

؟لامهيبث!ااىااترلممناءجلال!ن!يه.بثص:بئمعياتة!ي،افيو*هءحا-

:يقولف!،اقهاثوشحقبارو

)!6(بياكاابضكأىيومالتيتك1كا،،لؤ!اؤكلينسينيوافي

لهاناد،ا!حبلأدةيلأنمسه!!مهإفعيهلمنصاغيةاذزا!هيمرلاوهو

يثابداكف"4حبلاهشبمرفهـوذفقوذوق،الص!ادءن!ث!خلهمافيءخةمن

:بالشمهـادةعل!ه

!صدلياتغيرف!-نج!مادواكيبفزوةجمجملياء(هديقولون

)1*ض!عفصنقتيلوكلبشاثةريرءلانتجمح!لكل

كااأ،لا'2."ه5،)5

06،ليلىمجنونديوان)56!

.06،نفسمهالممصلو)157

.392،نفسمهاكمهدر()58

.02،273،الاصفهاني5()9

.122،بثينةجميلديوان)06(

.633ننسهالمهـصمد)61(



ساعبينوالححييذكرها،ويشغلهمحبوبنهجميلويذكر

:يولهو،عةفيوموجف

ساعوموجف)2"،وا!اسبمختلفذكرتكموالمدوتينالصفاوبن

الحبيبة،دكرهمئولكن،اللهخشيةمنلا،!صليصنو!بكل

:هذا!يفيقول

ول)3المالكديكتبممااويلالييذكرهالصلاةافيفاب!اصو

وبعثالحياةاعادةعلىالتثرةلهاالعربيادبناوكطوالحبيبة

،وذلكتوبهحبيبهااليالرو!ابردارتست!يعالاخيليةفللي!.الام!ات

:!قولاذ،الترابطبقاتتحمتوهوعلمهو!لممتحمثان

وصفائحجنطولوشيعليسلمتالا!لميةليلى؟نولو

)،6،جانبا!رمائعمنصدىاليهارقااوالبشاشةتسليملسعلىمت

،الارضالىلساجدينيخ!وناثسكينالرهبانيجعلعزةوحد-ث

:هذافيكثيرقيل.للموتيوالخلودالحياةكمتهب؟لمستهاواما

قعوداالعذابح!تومنيبكونعهدتهموالذيعنمدينرهثان

ولسجوداركصطلطزةخهرواكلاصاسمهتى-كمايس!معونلو

ول)5خودارراكان،وصخدمساغامهتمسانينشرو(لمضت

قبورهم،منالامواتيبعثالذيالحياةاكسيرفهوب!ثينةر!اما

جميطقولفيوذل!

."6،نغسهالمصهثدثم)3

اً.90،السابقالمصمو)33

.1،87،نفسهالمع!در،القالي)(6(

.441،عزةكثيرديوان)65(

ولمنالقبر،6لقامواالموتىبهيداويريقهاانلوالاصيابمفلجة

ابدالسقميقيك!و6سحريمفلوللهريقهافان!غزواما

الاحنف:ابنيقول،اللعر

)57الدهراخرسقمانقتما!يقهامنذفتلوالتيلملمك

:يقول،فهووتدايريهتجرحهونظرتها

جريحاجسميسهمهاوخلف7بقلبياودتنظرةلكفيما

ولالقروحاماينكابععيفكانتباخرىجادتاميرت!فليت

:يقولفهو،وتحييهتميتهانعلىايضاالقدرةلهاالحبيبةونلك

يبكيهوالعاشقينامعاشقمنالمعشوقأنصفما

ول)9يحييهمنصهوصلبنيرلييلكنمابالصدي!يتيه

الىلتشير"لفصهذافياوردناهااتيوالشواهدالامثلةان

هي،قبلهالعربيوالادبالاوربيالالبلماقممهاانتيالمحبوبةان

بجمالهطالساحدةإالانثىهياذ،واحدوقت!اوالمعبودةةالمر

الجديرةالمعبوثة،وهيودلالها،وتمنمهابظرفهاوالأسرة،الجسدي

واشقائه،ارجلاسعادعكقاثرةفى،والتضحيةوالولاءبالعبادة

.والنارالجنةمفلالحيديهاوبيئ

اليق!لامإا!د!التتمة

.44،بجميلديوانأ!6(

.3؟ا،الاحنفابنديوان)167

.49،ننسهالمصدر)8؟ا

.4!2،الفزربيعلا!كةنحقيق،نفسهالمحمدر)!6(

ماركوزهربرتتاليف!ها!ووالهيو!ا

طراب!شرجورجترجمة
يدة!وف!رئ!نحوخشهاصم!

حدودهاداخلوالثورةالتمرداخمادحرائقالىالاولىأهتمامهافيهالرأسماصيةتوءجطارزيالوقتفى

منهفامضايزالمالخطرتحسباودحاشيالفس!تضطيمباعادةازهاشرعتتبدوثسوأءحدعلى؟خارجها

لهذالىالاوالاعراضوازاع.بأسرهاالارضيةالكرةالتاريخفيمرةلاولتعانقحركةخطر،لحضوركلي

بنف!هاتنجبتعدأ3انهايعنيلاهذاوتكريسها.لمضادة3الثورةالراسماليةعلىتأسيىتنكبالمستطيرالخصر

تغييرالعلاقاتالاوحدشلغلهميعدكمالم،متوقعاكانعمااليومتختلفوجوههمولكن،قبرهماحئاري

به،المحيطةوالطبيعةالذاتية،طبيعتهوالطبيعةالانسلنبينالعلاقاتايضاوانما،والحبقيهألانتلجية

منهج.لتخريباليومعرضةسواءحدعلىوكاعلتاهما

العريضةلمالمعل،المعهودقالثوريةياتالنظ!كح!جرعبهر،ماركوزيرسمالهامال!ديدالكتابهذافي

!دابمارم!نشور(ت.جديدةثوريةلحساسية

!يى

م!3


