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:فيقولشقائهبرسبب

بنظرةالثلاءبابومسدتفشح

م!ر1ااخرحسرةمنهانزود

جنستبماا!رييدسيمافموالله

(8)قدريوماا!كتهاو،قلبهعلى

جويحاالقلبخلفتالهم!العيونسهامعننفمسهالشاعروييتحدث

:فيقولالسمقما)جسدواورثت
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المضاجعاليكهزتنهيالليللي
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جاءعباللإلوالهمويج!عني
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الهوىمنالاقيمااش!واللهالى

ووفيرثعننسادنيحر!ومن

الحثماب!اطن!للحبكربومن
فمس!يرغيرالصزنطويلوليل

غزيرةبعهـيننفسهىعسىسابكي

)92(أسيرالوثايكيحزبعنبكاء

حبائلهوعن،فوادهصاثتالتيبثينةحبائلصجميلويتحد!

:!ىمول،طليق!ةالحبيبةفتركتالهدفاخطاتالتيهو
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تحاولو!لىءبشركجفء!أعلقفطاةبحال،ليلىفرا!عندوسيلته

منه:الفكلاعبثا

يراعاوالعامريةبليلىيفديقيلليلةالقلبكان

)33(الجناحعلقوقدتجاذبهفب!لالتشركفيههـاقطاة

الماالقطاةشابهان،التيوصفهاحاللتهؤى،وهووالمج:ون

هو!اومس!تزيدابلرافاكونهحيثمنيخالفهاف!و،و!لقاوحيرة

صصدصانلهنه5وطلبيوماالكعبةالىاخذهاباهانذكرلهقد.اليه

قل:لهوؤ(لالكعبةاستاريمسكوجهله،ليلىذكرينسيهك!الله

:ا!جنونفقال،حبهاقل!!منوامحذكرهاانسنياللهم

.)؟3(تلفاوفيها،كلفابهاوزدني،حبهاوارزق!نبمبهااجمعن!اللهم

بين-مضيهالذيوليلهالغراشجفاءهالاحنفابنلناويصف

:يقولاذوالمبرةالحسره

للقت!لدم!ن!ابستبسهكانالرقادعنمرفقل!!افى

3(اديإه9ؤمنتنبعالسعوعينعبلنيالعبراتتمطروباتت

نقد"وهالذينصبوةمناعظمصبوتهانلحبيبتهالشاعروعؤكد

ؤسيفيقول،بثيهنةجكل؟لحبفوىاياههـاحبهوان،العشاومن

:هسذا

صبااذعروةالمقتولو،حقالماعلميجميلمثليص!باانما

والقضا)36(المحتمللحناسماءهوىاذالمرقشمثليولالا

الشوقلواعحالش!وةنونينتهف!لنافيصفزيدونابناما

اكحي!مذلكاستبدلوكمف،نعيمكل!كانماويصور،البعدوالام

:يقولفص،ود8!وعااسى

مأكيناجفتولاال!يكمشمو!اجوانحناابتلتفماوبنابنتم

تاسينالولاا،سىعا!نايقضيضمائرفاتناجيكمحيننكاد

)92(

)03(

)31(

)32(

)33(

)341

)35(

ثلا3(

.51،بثينةجميلديوان

.87،بمثعنةجميلديوان

،2،57،المذكورالمصلو،الانطر

.36،بثينةجميلديوان

.2،67،الالطاكي،2،5،الاصفهاني

.07،؟،الانطاكي

.79،الاحنفابنديوان

.15،الاحنفابنديوان



)37(ز!ماوغسليناالعلبوالكوثربسدرتهاابد!ناالخلدجنةيا

تكنلمليلهوسوادهمهوطولاساهانللحبيبةيؤكدوالشاعر

بديل،اوسلوىالىيتطلعتهجطهاو،حبهاعنل!ةلتفيه

:فيق!ول

!ظممينايرويناكانوانلمربسابمنهلهنعررفلمهواكاما

)38(فاليعانهجرهولمعنهسالينكوكبهانتجمالافقنجفلم

يستزيدونو،الساويأبونالذينالعشاقعنلحكىماظريفومن

معارفه،احدعنحزمابنلنايرو!هاةصة،وعذابهالحابهالممن

:ميقول

وتورطالحببهحلقد"مارؤكطبعضمن!ىانعلمتو!قد"

.نفمسهكانتوما،العففوانضجه،ا!جدبر4فافر،ح!بائلهفى

لسانه،بها!نيلىولا،بهماكشفو!وجلعزاللهاًلىبالساءتإ*

و!ويلبلائهعطبببمعلىيحبممنوال+هكناوصلباالااهادءلاىنوما

إومل،*يالشنهولقد؟سقمهفقدإريدولابس!قبيمال!نؤ5،،همه

بعضفيلهفقلت.اساءنيماواطراقهحالهوصثءاكبابهمنفرايت

لأ(9(لأ.قلتلماوءههفىالقرا!4افىهـايت9،عنكاللههم!:!لي

ماوالحرمانوالشو!الحبلى8يقاسيالذيان!اشقان

ذلك،حبيبةعنبد-لملاولاعزاءيرش!لااويسملإعؤئلأ،ي!(سيه

يرممأسدماسرعان،واحدةوصورةواحدةفكوةقت!لك!الذيالعاشق

فيبرناردهول.والارتباكوالبلبلةطلذأولي!صابوالفهـريتوازنه

المعنى:هذا

يلاثرمنيالذيالحببسببذلك،العقلمبلبل،الفكرمررلبكانا

1.،(0اليهاتوص"؟جمالىكلي9أعنا!بئو!لهك،ويوثقميم

ادفهووالث!ولالثعروأدحالةلناويصوربرناردوبتطرد

:فيقولفيها

ناجادالاخشىحى،والغ!سولالاضتباكسمقتلني!اواه

(؟)9.1ياعونهممااثريفلاداريعنو)يعالونيالاصومييحملنبم

و،خبرنا،رويلميمنهاي!عالى!اك!االحادةل!!فيصورجوسراما

9ات"اوكلؤو؟وحدهاعليهاوؤيزهواحلةو*رةعقلهكلفم!ة5عن

:ءوسيداحبههيالة*رةتلك،قيوجهوحيثما

ألا!ء3!*!أس!أ3مهاـ3!ولام،،4لا93أ"أ3:

لأ!لاول4أيا3،0لا،4'ه"م4؟.*أ*430لأاه"9'

!لأ3يل9!+'يا*أح1هـثاأ3أ3ي!'45م9ول33!لا'

حمع*لا،*هأيا93

(1'452-55ل

الييندفعاذ،الجنونيشبمامااأىبالعاشقا!الاوتبلغ

الحاه!وضاربا،يدهبجمعصدرهلاكلماارضافينأرح،فىالته

:جنوناةيفعلكأاتماما،براسه

"أ9؟أمر9،*"9!كا5لا91أ!حا،ث!*؟!!95أ*9

5**ثيلا9ياأ!كاص!33أ3لأاك!ي!اث!.5أأ9أ3فى9*3ءاه.

لل؟أ91لأ15ء،1،*ا'!.،كالالاهءأ!،2؟كاكام!34

ار3هـ"هء9كللا؟!م"3'ول!1795*لأ!9هأ5أ!لأهح94*ى.

(241017كهـ-ل

العشاق،فقدعلىالههـيمبةبالظاهرةليسهذاترويلسجذونان

عل-!هيماويموتاوالعاشقيمرضانانذاكسائداعرفاكان

.64!2!،زش*وناكادبروان371!أ

.59،نريدونابنديوان3!له

.01،!زمابن!93(

834!3!ه'ءه.أء3'.088"().

كاأ؟ا.1ا55.(")1

م4

اوروب"فيتفشتالظاهرةتالك.الحباجلمنمجنوفاوجهه

ترستانفانءتلاهومساالميلاديعشرالحاديالقرنادبوعكسها

الغاباتوج!فيعلىهام،ايسولتحبيبتهبلقاءالامل9قدحين

اًمم!ا.وا،وراقيالحشيشوياكل،ادسماءويلتحفالارضلفترش

لسمكليهماوحبيثهازوجهااناعترفهـتفقدايسولتالحببببة

ترستانبموتسممتوصص.العظامفيحمىسوىع!نهايحصلا

جسدهفو!بنفسها!ميتالغابةاليوهوعتوتاجها'لمكهاعافت

النباسماد4حيعنارثرالكابتنعلقوقد.الحياةوفارقتالهامد

حأافانهماخطيئةارتكباقدكاناان،معاادؤوهما":!ائلا

21؟(0ال!بدنيافيدوحانالانوهما،عظيوحاحبا

ذلكقبلالظال!رةتلكمثل!فت!دالعربدنييافياما

توااووملالواموضواالذءصنالصشا!واخبار.قوونب!د،غالتايى

ؤ-الالزبيربنعروةانويذكر.كتابحصيه!اانمناكثر

الماسارقا،كملكماقولبحق،هذايا)ء:دنرةابنرمنلرجل

ثلا"ليأنبالحي-ركتلقد،والله،نعم"العغري:.ؤقال((قلوبا

العشاقولصاهيرو"طا،حب".)3،(الاداءب!م!وماارء"لىمرهمخىف!د

عفراءعروةاًحب.حرامبنعروةالخصوأربهذانذكرهمالذين

وعراف!الهمامةاف!عرال!جنة.الأخذوه4بوقالوا،الهلالىفهـاخذه

عفراءاًلىفكرءانصرافذاكراعروةيقولذلكوض،لمعالجتأهحمجر

علاجه:محاولة،عهـبث

لمح!عاعيلاتركتنيوك!د

ونجانيناء!نهوان!ديثا

حكمهايىمامةالىلعرجطت

شفياليهماانحجروممرا!

يصؤلهـع!احيلةمنتركافما

سقيانيوؤلدالاشرب!ةولا

لناماوالله،اللهشفاك:وقالا

يدانالضلوعمنكضمنتبما

ماتتحتىت!ندبهعفواءزال!ت8فاو،قضىح!تىامرههذازالوما

شوقهاشتدادانفتنبيءئريعابناخهـباراما)؟أ(.ااسلف!ما3

فالزمهبهالممرضالىادي!افايماهوالحبالشودهذاوملارم!ة

نفسه:مخاطبايقولذلكوفي،العقلواخت!الوساد

مهتبولاليومفأنتلهـبينىبانت

)45(مخبولالؤمبمدع!ندكوالراي

سل!بتهالتيبثي!نةعنوالتمهلالصبريستضعلاهـوجميلاما

:يقولكماعقأسه

واننىجميليامهلايقولون

مهلمنبثبلآعنمالسلاقسم

طلبتهامامعيعقليتركتفلو

)46(عقلي.قهـداتلماطلأبيهاولكن

،الهجنوناما.الحرمانوقسموةالحبتباريحمنجمي!لومات

كان،امالعامريالملوحبنقميسءـوم!ناواحداعاشقااكانفسعواًء

ال!"4'4ح.أس!ا.871.ء93كا!ا،،.د!اهـب!!3!ا"؟()2

33+!3؟أ4+،ام!ا1'141-ا3؟.

1،0،52،قتيبةابئ،"2-،13المذكورالمصدر،الراج؟(لأ

.121-2،26،لايطحيا

-2،951،فتيبةابن،377س02،367،الاصفهلالي)4،(

52،.

.8؟؟،فريحابناخبار1،صفهاني)5،(

.بعدهوما7،913الاصفهاني،*،ب!ثيندةجميلديوان)6؟،



،والجنونبالعثمقؤوااخرينلشراءمنتحلااوهستعارااسما

والجنونوالشرودا!ما!اانلهـنايؤكدم!اواشعارهاخبارهفيفان

*!ويهاسائعةظاهرةكانتوانهـمسا،عارضةاموراعنلمالحبفيي

يذهـروالمجنون.انذاكالمناسويتنافلها،الثقاةويعرفها،الرواة

:فيقولمجنوناسموهاجلهمنالتيال!سببلنا

يروننيحيناجنونايسمونض

.جنونالفداةليلىمنبي،نعم

اخر:مكانفيويقول

نحوكما)نفسحد*ثبقلبييهوي

.خبولانتجليسي!قولحتى

يعدو!ربهنحوواجبهعنحتىفين!ل،نفسهالهوىوشسميه

:يقولحيث،صلاثهنظاميتذكو

ذكرتهامااذااًثريؤسلااصلي

ثمانياامالصشاصليتاثنتين

برجههعلىوالهياموحيهواهلهصلالهتركاثىالامربهوينتهي

بقل،منال!بريةفييثبتماالايكللا،عالوحشالصحراءفي

يبلغحتىيهيموجعل.!اهلهاوردتاذاال!باءمعالايشربولا

وسالهعقلهاليهئاب،ليلىيحدثهممنمنصادففان،الشامحدود

.)7؟(نجدعن

دنمهـاكلكمنلمذكرهاعلىاتينااقيوالمصائبحن4اان

الرنياتلكيعمرماوالمسراتواللذاتالمتع.نهيناكبل،الحب

مضعاما.فردوساوجحيمهابسماتودموعهاغبط!ةاساهاويحيل

وفي،المشتهاةوالوعودائحلوةالامالفيفتنمثلومباه!الح!ب

المواءبرر،ويعقدونالاح!اديثينقلونالذينوالوورطاءالرسل

كانتوان-والمباهدحالمتعهذه.المتمنيغاييةوهواللقاءفيواخيرا

انهاذلك،كاملةيجعالهاالذيالاساسالىتفتقرانه!االا،عظيمة

منناطموخوفله،حينكل!طخائففالعاشق.الامانالىتقنؤر

:يخنالم!سعاثةك!المنينتقصالذيالاولالعاملاما:4لينعلا

والنمامينوالحسصادوالرقيباءالوشاة.نالدائمالعاشقحوففهو

وهدذا.الحبفيال!مريةمهـبداالخوفهذامننتجوقد.وام!ثالهم

ا!ثاني،ملواله.المس!مومةالالسنت!حاشيمنالعشاقيمكنالمب!أ

سعادةالحب!يسعادتهمكون!وتلافيهعنالضاقيعجزاذيا

السصائرحتما!وودنيويارضي!.هاوكل،ارصية/ثدروية

التراىفيوردتكلهاوالمفاهيموالاراءا،فكارظك.الزوال

ق!بلهه.منالعربياتراثفيوردتكماتماماالاوروبي

وتسهيداوسقماحزنااحبااسيهحيسبيلقيماتريقاسكونالذيلعاشهقاان

البهسدالميحقملفهو.بى(ئسليس،ةببههومماالرغمعلى

هذاوبين،اوصلاءترجياالهجرحينويتجلد،اللقاءآهـلر

الىالطرإقلهوتيسراطهمنتدنيهالطالوسائلبشتىرنجوسلوذاك

ف-س!صابرمتجادانهيخبرنابرنافىدال!تروبادورفهذ!ا.ينشده"فا

:المثودالاملتخقيمثاكتكار

،الموتعذاباقال!بانابل،م!سوراولامبت!الست

)48(.معقبمزجابدلاصبرياناملعلىاتجلدذلكمعومي

"ئلا،باندرالوفيصهـيقهورمانعلى،ترويلسجولروينصح

ظغر:صبرفمن،اصبر:له

2،017بعدهوما1،374البغدأدبى،1،95الاصفهاني*4(

.ب!هو.،2،53الانطحي،ب!دهوما

338!م4'"ه.أاء.70)8،

،،ول+9!،!'3هـيا83موللاأولهـ57*ء3أثي.،)

(71'ا1585

منلهالمحثينبهـينرس!ولاالمذكورالانهـليزيالشاعرويضع

ويسم*4ا!امهدهبمثليقومفيمنمثلهاتوفريجب.،المزايا

نقادقلمنوريبةشكموصعفهبمباندرفضيالةاًما.بان!ر

سبعانهاذ،قبلهممنعليه!ا!ف!فقالاخرىمزاياهواما.جوص

شضجاوب68لمصاحنهميخلعي،مرح،الهشاقيلاسرارحافظ،ا!بدإول

طعوراللاعجابم!ثيرشخصهو.فبلهالم!3نرفحدال!م!مه

الحصيبهنلاتصالالطريرصقمهدالشخص.هذااخرطوراوللسخريهـة

.)94(مستحيلاإبروذلككانانبع!داللقاءفرعىله!"وهيا

الاراءتلسكنجدالعربيالاث!الىابصارنانحولاذواننا

نايخبرناوا!ون.بيائسلشىالمهـصومالمضبفالعاشق.نفسها

:ايىأسيقتلهحينبعثاالحياةالىتبعثهالاملبشاشات

خمقتلنيثاراتالياس.فىالقى

فتحيينيبشاث!جاءللرو

اخد:مكانفيويقول

بصممهاالشتيتيناللهيجمموق!د

)05(تلاقيالاانالظنجهديظنان

من9ويباالقرىبوادييبيتهالليلةانننظاراالعمريفن!وجميل

:يقولحيثالعغيالىهذهمستصل-الالعلمهمطمئنوهمو،بثينة

وعيم!اانت!اريهيعمريوافالنيت

جديدوهوالدهر!يهياوابليت

ليلةابيتنهلشعريلهـيتالا

لسبدائقانيالقرىبوادي

تفرىبعدالاشتاتتلتقيوقد

)51(!يدوهيال!اجاتوتلهرك

يتجملانهينبئنااذ،نف!مسهالمهنىتناولفقدفىيدونابناما

بدلاالنيا)حبيبةلوصلاتنطاداوذليك،صبرهنفادمنالرغمعلى

حبمي!بته:"!ظطبازيدونابنيقول،يوم!اينالهان

تأملمنعبنييملاالذيالبحرايها

لمحتحملاًلتجنط2تباريحالقلبحمل

اتجملانيغيرجميلصبرليليس

521(وومللمامرنيلقدفكمياسلافم

الضورانم!نهنعرف،الرسلهالوسطاءحديثنقراوحين

ماواكثر،الحبيباتمعا"واعيدويعق!دنالرسائليتبادلونك!لايوا

امتها"عالحبيبةالىررسلهالذيالمحبخداتيمجمريقعنذلكيكون

صدقهـةاوصديقمعاحياناالرسمالةولأمممون،راعيتهااوراعيهااو

يتهلراوجميلصاحب!مكمير)53!.ال!حببةاوالحبيباقرباءاحداو

طريمفةقصةوله،وبثينةجميلبينالوساطةبدوريقومكان

اخرىج!ةمنوتنبىء،جميلرسائلاداءلمحعواحلرهحذقهعلىترر

لهـناويروي.الرسوللصنيهماادركهاودقمةالحبيبةذكاءعن

!لي:كماوبثينةجميلبيقكتيروساطةذصةالانحالا!صاحب

قلت:أاقبلتاينمن:فسالنيمرةجميلضلة:كبيرفال"

قلتذأتمض!اينوالى:ةقال-بثينةاع!ني-الحبيبةابيعندمن

398*4!'ياس!هلاح39'55-1هه.؟ص!!ملهـ5'؟أ!ع!ا(4)9

4!.أس!4.ا5"-18.أكالأ؟م'!!ه.أس!أ.1-121!8.

31.،2الاصفهاني،07؟،2الملىكورالمصعد،فتيبةابن)05(

لأ.2س31،بف:كأجميلديوان)51(

.06("زيرونابن")52(

.اعلاهالمصاثرفىالعشاقاخبارانظر5،لا



علىلهعودترجعانمنبدلا:فقالعزة،اعني-الحبيبةالى

الساعة،/8ساعلاي:فقلت،بثينةةقموعدالىفستجد.بمئك

فمتى:لهفقالت،ذلكمنبدلا:فقال،ارجعاناستحيوانا

باسفلس!حابةفعدتوقد،الصيداولفيفقال:لقيتها؟ببثينةعهدك

حنىوت!!ثنا،ثيابلاتغسللهابر،ريةوم!افحرجتالدوموادي

ف!رسا--4امنهاحدابعدهاوجدتوما،وافترقناالشمسغابت

منبئبياتفاننىالحيماتيانفيلكفهل:كي!رلهفقال.اليها

قال؟بهاالخلوعلىاقدرلمانالعلامهووهـهفيهـ،اذكرشعر

بمثينةفهقالبداراناخحتىخرجكثيرثم.الصوابهوذلك:جميل

اعرض!،انفأحبجتليعرضستابياتثلاثة:قلأردكما:اجموهاله

تسمع:وبثينةفانشدتهكثير،فالهاتهاقال،عليك

صاحبيارسلعزيالهافقلت

وسل35ءوالمورسولااليك

موعداوبينكبينيتجعليبان

افعلفيهالذيماتامرينيوان

لقيتنييومطنكصديواخر

يفسلوالثوبالدومواديباسفل

هـنابعينى،:لهـاوقيالتجاريخنهاالىبثينةفالتفتت:كثيرقمال

اعجلالا:كث؟رفقال،لهونشويهاشاةلكميرلنذبححطباالموممات

الد!مات.الموعد:جميلله،فقالفىخبرهجميلالىوراج،ذلكمن

مهها،ومنبثينةوجاءت،هات8اسوااتياحتىوجميلح!يربرخ!ع

قطمجلسارأشتما:يقولكثير.فكانالصبحبر!حتىبرحوافما

.)54("الاخربضميرضميراح!ماعلممثلولاذلكمناحسن

وطلقكتابهمنيفردهفصلهـ!ألرسولصفاتحزمابنويذكر

وبده،/المحبعقلدليلالرسولان:فعيقول(السصربابأطيه

لاشارةيكهلمنيباحاذقايكونالىفينبفي،وفضيحتهوسترهوموتهحياته

و!اعقالهمنويضع،نفسر4ذاتمنيحسنو،الغائبعنويقرطس

،كاتماوجههعلىشا!دماكلارسلهالذيالىو!دي،باعثه؟عقله

)55(.صحاناوقمنوعا،وؤيا،ل!عهدحافكل!ا،للالسرار

مختلسلقاءيتم،الرسولقبلمنسويتقدالامورتكونحين

بهوغبطتهمالمحبينوبهجةاللقاءهذاجمالاما.العاشقينبين

الذينالعشاقيقولهدا8ذلك.وصفهاعنوالقلماللسانيعجزؤامور

شقاءهم.وصغواحينفعلواكما،فبالغواسه"دتهمشحدثونا

كدبةالحببلقاءسعاد-4اناليه،ويخيلهنائهفرطمنيغنيفبرنارد

سماءفيحلقتقدنفسه،وانوسحراجمالاففاضالكونغيرت

:المضىفيهذاالتروبادوريقول.ومجدوسعادةجمالكلها

،تغيرتفدكلهاالاشياءانليليخيلح!تى،غبطةيفيضقلبي

يجلبانوالمطروالريح،وصغروحمربيضكرهورليبدافالثلح

يفيضقلبي،الس!ماءوصلومجدي،سمتقوافي،السعدلي

اخ!ر.عشباوالجليدزهوراا!ثلوج،فيرينياوحلاوةوسروراغبطة

عنوصفالعالمحكماء3لوعجز،بلبعجزهفيعتر!جوسراما

:يقول،فهواللقاءوجنةالوصلنعيم

3،أ3أ53*ااص!أألأياأ؟أههأمه2هـلأء9.

أ،+5ي!أ9؟؟8"+979أأ*هأ3هأ4وركاولأ7.

!34ياءكاأهي!*ت*،9!ياأأ؟ءمالا؟9كامه9هـلا.

.ا"ه-7،153الاصفهاني)54(

.؟3-31،حزمابنه()5

42

ا!حأأء91'9*أ؟ءأكااأ،1!؟أ!اح؟!ياس!مأ*93

ح*هس!لا++ء05'!*)!لأكا8*لا؟ي!32**!أأ9؟أ!ي!أأ*ء،

أث!37يلأ!؟3،"!اأأكايل!أم!ي!لأ،*!كا+لأي!إء؟.

(111'ل860-و12

لان،الامدطويلةليستلمحبون2بهاينعمالتيالسععادةهذه

بينهـمهـويقطعونؤيفرقون،؟ا!حهـبمنالفرصىيننربصونوالوشاةالحساد

حبيبض4،عنابرمدوهؤدالمفتري!ان،هـناردي!خبرزصا.الوصالحبال

الوشاةل!ؤلاءتفاديماوذلك،زيارت!عندحنوانءهـ9بانويعد

:!رنارديقول،قىالحصيبس!ةعاىوحفاظا

،ويتجسسوطوراقبو!انهم،عنكابعدوفيالمف!نروىالوشاة

لئلاسراساراك.دائ!(بالفكرتلننذفياننايعلمونلاله:!

سمغنك.الى4ءةالاساخ!مىوردأناالا+يوي!فم!ع

يرمرالاسراركا"!!الليل،يدوملاالحبنصيمانيخبرناوجوسر

صديقيد!الذي،الا7!روالحسادالوثماةومعهإلفجرو-طلع،لريهسا

كانافثي،ةالحا!واللقاءتسويطوفعالعالدارلمغاثرةتنييههال!ترويلس

در:*ويقول،الحبميبةمعبر!ايتمتع

..."ا!لأهـ؟أ*!3'

8*5دا+!ث!أ+!لل9ي!أ!ءك!'!؟!أها*م1159كا38أ!!.

(111'لا8!-28ل

اخرلأوشتءضحقرفالف!ر،الداربننركالاسواعالحببةتممطلثم

!معتها:ضياعيكونولقاله!4امر

!!مهـ،*أأأ!هأهـ3!4+ا،يء*ول!يل9ه'

5ما!ا113+8كاالا3؟8أ*!93!كا!ا

(111'421-!2ل

زمنا،عاشا!االتيالنع!مةوزوالالحبيبينلفرا!اف(عراويتالم

ولاعابراسههـوراكونهالاوالوصالاللقاءلسرورعيفيلاانويخبرنا

جوسر:يقول.وعمابروكتيهواذالارضىهذهع!خىلنعي!ثوام

497!ل5أ9أ3!23؟*هأ.أم8

!ك939+لهأء34051*الاياأ3ول!+891180.

(27-828'111

الدنياالحياةفشميهاخرمكانهـكطالانكل!يزيارراعريعودثم

:يقول،اذالريحذثلاوهاوتذويهماسرعانجميلةبزهرة

آ9؟3لم353إلاي!أ!أ"،ك!ي!أ!003+،3(ل5*!*كااأ!م.

(ح'1!8ل

مشابهـصهـةاف!اراالعربيادو:طفبمي!دانالقادلمجييستطيع

وصللأوحسلاوةالح!يمبةلقاءكلنلها31.عبىص،ها+،ا%ا،!ريهـجمبيع

ذكرياته:ستيداجميلفببقول

ليلةابيضئ!لش!كأفيليعتفيا

اغجراسا!ءروحتيكريلتنا

وتارةبالحددثعاليفاتجود

)158الثغرمنعلإ"بالرضابتجود

كووسىمنويرتشفاريت!دثاطالحبيبةمعالميلاويمضكطج!يل

عليهوتقسم،فترتاع،الصصحبثينةتتبينحتى،اصفاهاالنعيم

علغحكرابل6نغسهعلىخوفالا،النضدتعتنغسهيلقيان

بلقاءسرورهثلائةابينفيجميلويصف.)95،الفضيحةمنبثينة

.5"،بثينةجميلديوان)58(

.162-7،161الاصفهاني)95(



:فيقول،الدش،،وحالبينهماالوشاهو!سعي،العبيبة

النوىيطهسرانقهـب!لوكنا

وسرورغبطسةحاليبلألعم

لنابع!حتىالواشونبرحفما

لظهورمقلوبةالصىبطون

وثفاداملوالنفسحسبك!تلض

)06(غرورمتاعال!مياولكنما

:فيقول،الموتحتىالسرح!همؤكداالشاعرويسشطمرد

ضميرهعنالهوىاخفىامراانلو

صميربذيكيعأسمولملمت

تبهـحلموالففساللهسالقىولكن

)31كثيروالمستخبرونب!رك

النروباثور،نظرفيوورداعشباالجليدتحيلاذاللقاءوغبطة

وذلك،واطرفذلكمناعجبهو7فاتفملالغبطهـةتل!كفن

بقوله:العربيالشاعر!نايصورهفيما

لمستهامااذاقندىيديتكهاد

ثم)2لخفرالور!افهااطرا!وينبت

الدد؟"هذهفيمتي!رخلودلاولكن،الفلدهوالحبيبةولقاء

حعيير:يقولكما

جافىةلاهلكدامتماالخلدهي

)63(خلودهالنفسالدنيافيداموهل

اءهو!رالحب"!ةاىلهلم!هعز!فقدهحيننفسهكثيرويوطن

3ل:زابدلاكلأهما

ميعةالحبمننانمطيلقولم

)؟*تجلتالاولاعمياءتم

:في!ولالرحصهيؤكدكغيرهوهو

فانة81منالستودثتنيلماواذي

)65(دافنللسالاسرارصاعتافىا

!ااذ،الزماننةوصء4الوشاةسهكياعنفيتهـحم!فريحابناما

احب:لاسواراايكتومالفقىفهوذلكومع،لبنىفقدهقسببفيكلعهما

بتجموبينهاوالواشونالرهرسعى

وثيقوهوحبمالوصل!طع

فامهـيتهاالهوىالرارواكم

ول)6!روؤبهنمزاحباحاذا

تفلتالتيالظسمنحهـذراالندامىيهجرانماالاحنفوافي

الشاعر:يقول،الحبا!والتفضحاللسانعقال

انماالسكرخشيةالندامىهجرت

)7*يسهـرحيناسرارهالقنىيضيع

ويقرنها،الوصلومباهحاللقاءملذاتلنافيصفحزمابناما

:هذافيفيقول،وو!تية4ارضب،كون!لولاأهـالجنةبلذا

وثرجة،سريةومرتمبةر!؟عحظوهو،الوعلالعشقجوهومن

).ول

)اث!

*2(

ول31

)"ول

65(

ول)6

*7(

.،51بثينةجميلديوان

.51،بثينةجم!يلديوان

.11،؟لاصفهـاأ؟كاا،535،المذكورالمصدر،ديلبذداا1

.002عزةكثيرديوان

.79،عزةكثيرديوان

.79،عزةكثميرديوان

.؟(8،3الاصفهاني

.ادا5،الاحنفابنديوان

السهسووالسروروالعيش،المجدد!الحهـياةهو،بلطالعوسعد،عالية

وكدوو!!نةممردارالمغياانولولا،عظيو4الأ4منورحمةالدائم

هوالمحبوبوصلانلقلنما،المكارهمنوامانجزاسداراجنةوا

معه،حزنولافيهشائبةلاالنيوالؤح6فيهكدرلاالذيالصفاء

علىتصرفها،اللذاتجربتولقد،الاراجيمنتهىوالامانيء!الىوهو

ا!الولا،السلطانمنال!الذوفمطاخ!لاقهاعهاىالحظوظوادركت

ولا،لفيب!ةا!لبمدالا،بةولاالعممبم!الوجودولا،المستفاد

ول..)8للوصلماالنفسفيالموق!عءئ،الخوفبرعدالا؟ق

فيهيؤكد(السرطيباب)/شميهبابافككتابهحزمابنويفرد

الباسراراذاعسةإلميهالذيابى!،فيويرستنكر،ال!ننمانعلى

ول)9.نشر!اورسمننهجن

هـىورغبتهالجميهة"راةالىالرجلشويمنذكرداهالذيان

شم،منهاحرمهواذاوءنونهوسؤمهوبؤسه،ا،صاووصالقاذ!ا

لحبالر-راستجالىبةتمثللمظاهمر،بهاحظيكلماولمنذهتممه

لفصلاهذامستلافيذكرناررو!.دنيوء"حمبسقىاةجابةالمرأة1

ودوحيا.مهعويالهيستهـجصبكوثاجس!دصاللحهـبايص"ضجيبالرجلانه

العاشقروحبسمواذنمثلفهوالمثا!اوالروحيالجانباما

ا)!خيالدنبافسيفكوهوبهـتحليق،الكريمواأخلقبالفض"يأةواتسامه

لأفيوموجود3!لأللالروحيالجانج!انالعجيبومن.وخلاقامبدكلا

جنبالىصبا،ال!حبلأموضوعفيقيلتالتيوالاخهـبارالاشعارأجميع

التنعاقضصفيةاالحمإعلياضفماوذلك،العجسهـعديالجانبمع

لق!اءالىشوقمايلجالذيالعاضة!ان.اسلف!ناكمابهايتصفاصا

نفسههو،ووصااسابنوالهاالتلهـذذفيالرغبةوتقتله،الحبيبة

النغسفترويض.القأسلمنبهـاقدلالراضيالقنوع1الصابرالعاشق

عرفناهمالذينالمحمبونبهايتسمسمة،فيهاوالطهعالشرهبقهر

يثبتسهاندريسجعلالذيالامر،معاوتراثناالاوروبيالتراثفي

ملهيتكوباءالطمعتجنب:"فيقولالحبكواعد.قاساسيةكقاعدة

البرضعىعلىوحملهاا:همعىاترويضوانهيذا.)07("ضدهوعانق

للكيسرمامثلالعاشقنفسهـكطالا"لرمناقليلا"دايجعلبالقليل

،لمجرديغهرهالذيوالبهحةالفبطةشعورلن!ايصففبرنارد.منه

،فيقولنالوصالساعةبسرورهيذكرناوصفا،الحبيبةمننظرة

لمحد،واناالااعي،لافقطواحدةذظرةفتولينيالفرصةتسنححين

)1*.ونشوةطربااهتز،سروريفمرة

وبخيهال،الحبيبةارضالىبذظرةيكتفيمارويلديوارنوت

:فيقول،عنهابعيدوهويتاملهالنبيسللج!لاشخصها

حيثالىواتطلم،ارضكالىالنبهـيلةسيدتيياعينيادير

يسكنبخياهـككتفي،ممنكالقربالمتطيعلاوحمين،تسكنين

.)2*افكاريتملاالظريفالهـحلوشخصكوبذكرى،؟لهببم

عينيهامنبنظرةتتلطفانالاالحبيبة.نيطلبلاوترويلس

يكصه:ماذاكوفي،ال!هينضيئ

يسيلاياأ!ء13؟،،5103لألا3ء!لأ+اح9ء93

3!ه*!914*لأ*ه!4+913لأل950*9ء؟0

(111'-5؟اا؟ل

بعدالحبيبةبيتالىمرا!قتهصاحبهالجو!مريالاشقويسال

:اقدب!افاركهالذيالمعهـبدليرى،رحيلها

.56،حزمابنول)8

.38-33،حزمابن-ثبم)9

لا*ول5،!3'"ه.ة.س!ء'81.).*

مح!اـ4!ا،*3'.آ؟ء.!هال.8)1*

لأ؟3؟كاحكاا.ا؟ء،'283.



كه!مهـ*ا+ء3!،3أ،لمء5*045لاهـ؟أ.

ول3وللأ!!*أ!لا3!*ي!هـ57ولهـمء،95أك!فى'

؟1810لا3+ء3ا!ل3م8لأهـاهـ+هـ5اهـ99أ5.

(7'523-25ل

انعكاسمجردان!ؤكدعاشقعنكتابهفياندريسويخبرنا

فؤادهوتملاالحياةءلىتحفزهبقوةيزودهالهـواءفيالحبيبةبستمئ!ر

ول.)2الجميلةالحببمتع

التيلتلكمما"للةوافكارآراءعنلنافيكثمفالعربيالاثباما

اروحبماوالغنىبالقليلا!تفاءؤيغايهـةجيلويبلغ.كلضشلاا

بلابالهبهوتقرالواثيلهي!رالذيبالقليلالمحبيبةمنررضجعله

جميل:هول

بالنبمبهـمينة.قلارضى!اني

بلابلهلقرتالواشيابصرهلو

وبالمنىلأستطيعوبلابلا

املهخابقدالمرجووبلامل

تنقضيوبالولالعجلىوبالنظر

)أ*واوانلهنلتقيلااواخره

عليه،حرمتالننيلب!نىوصلعنيغنيهعماثريحابنويتح!

!لمفهمااذ،الشمسافولوعند،النسائمعبرالروحينلقلافيذكر

ليسافالعاشقان،الظلإرةهدوءبينلأمايوحدوحينالليلسكون

لهماءادويطلعان،واح!هارضعلىيعيشاندامطمابمفترفين

لر!:بنفيسيقوله.واحدة

وبهاثوناقهقدلبنىتكفان

سبيلاليه'،منىعحجاب

بيننايجمعالجونسيمفان

!ولحينالشمس!رنونبصر

تلتقيال!كلبالليلوا!واحنا

نقيلبالنهالاراناونطم

وفو!نساالقرار2لارضوتجمعنا

)5*تجولالنجومؤيهاأ!رىإسماء

سماكنيها!قبيلعليهيعزفيقبلهاحينليلىديارعليالمجنونويمر

يقولى:صئن

ليلىديارالديهدع!لاامر

الجداراوذاالجدارذاامبل

قلبيشففنالديارحبوما

761(الدياراسكنمنحبومن

لنشوةواالفرحمنللذكرىفيمتريهالحبيبةيذكرالعربيوالعاشق

اص!راء:فاظمأطولبعدالغيث!راتتبلهحينالعصؤريعتريما

هزةلذكراكلتوو!وافي

)7*القكلبللهالعصغورانتضنكميا

الىحتىنغسهوترتاح،يرضيلابمافيرصىالاحنفابناما

:فيقولا!مطولةأرواعيد

بالرضالشرالذيليرضينيواني

)78(والمطلبالمواعيدنفسميوتقنع

ورله43هع3'ه8.*"

."91،بثبةجميلديوان)(*

.8،923،الاصفهاني)ه*

.لأا2-2،017البغداجم!61*

553.،1البغدادي،901،يىلمىمجنوناديوانس

.آ26،الاحنف،بنثواناله*
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وراحة:بردافيستشعرارفهامنقاقي4النسا"لميسفشقوهو

ارض!هان!وولنادريحالمع!نقبلتنياذا

)97(الخياشمترفحتىتنشقتها

وبالذكرىلساري4بالطيفمنال!بب!كأيرضفىإلمونوابئ

:يقولؤهولألعابرة

صلةتبذليلموان-و"ءاولبم

)08(يكف!يناوالذكريقنعنافالطيف

لمماوالطمعالثسهعنالن!!كفاوالقناعةعلىالترويضهذا

راينا.كواعابرةلنمص!ةوينثكطلخاطرةيهتزوي!لهاماشقاهـهف

الاخلاصواهمهاالعاشقنفستحملاخرىفضائلهذافوفىوهناك

كلافيواردةاؤكارهلىه.سبيلها!!والنفانيلهاوالوفاء،للحبه!يب!ة

اخياوالاخبارالاشعارو!يالاووالوملهوسةرجم!وال!الاورجمطلمنالترا

با،خلاصلحببببته،العاش!!يوعيوووكدفانصريس.منهماوصلتنعا

العالفق:مخاطباالحبقواعداحدىفيويركلول

تحبها.اتيتليكاجلمنع!ليفان!سمكاحفظ

نفسمه:ىالم!متناولااخرمكاناليويقول

)81(.واحدآن!بمابغرامينيرقياًنا،سرءيشطيعلا

الميالمرلةاجلمنالنساءجميعؤاطعانهضخبرؤابرناردفا81

:يقول،!،!ووحدهالهام!خلصاوعانر،يحبها

يمكنوء!او!ن!ما،اجا!امنارنمماءج!بعقاط!تلقد

)82،.تيمس2اتلقىان

انهفيقول،للحبيبةالم*متنا!طوفاءهنف"الف(عرو-!كد

قولص،وهذاموتهبعدماالىحبهاوسيراةقه،حيادامماحبها

فيقولونيتب:وناًلذينهؤلاءارواحالموتي!فهلا

يرافقنيولاالحياه5لمفارقتيبمدسيفارقنياياكحبيان

)83،.اترابهـمم!واوارىموتاانبعد

يفضلانعلىيحهلهاخلاصالص!يبتهمخلصانهبالازولويخبرنا

:-مولفهو.الاخرياتفبولمنيلقاهان!يمكنم!اكلعلىر!مها

واؤكد،الاخرياتهباتصميععلىاللطيفرفضكافضل

841(0جمءكهنالسيداتبنهملاءكاستبدللاببانهلك

عنحادماانه،جوسرقصة!يالحببطلترولسويؤكد

حتىالبلهاوسيخاص،موةلاولرآهاانامهـنذلهـرسم!يداالاخلاص

:لمحيقول"منىبهذاجوسريكتب.الموت

*8*ح!هلها،**ه!9،ةلأ*3ول5!م!ثا!*3!لأم'

!لم"9لا،ا9'؟،لأ*51ء3ء79+وللا3هح3أ9لأ94.

وللأ؟اياأولكل9لأ!95814،لاياأيا93اةأممي!أا*لأ9'

؟،77ول4ـ13!++كلع!339ا،يلأأل41لا9ء

(ل7'5501-58ل

لم!و،ئابيتصحيحوعدهانالقصةقلكفيالعاشقويبرهن

واحبه!اينسيهمايج!،ولمرحيلهـابرهدح!بتهعنبدي!لا/يطلب

قهيسرل!صدترويقولوملذاتها.ياكوهاالارضنم!"ءؤضاكلعنهايسليه

المحب:الاملتخفيفمحاولةفيباخوىحبيبتهباستبدالنصحهالذي

.272،الاحنفابنديوان)9!

.59"ز!ونابن")08(

4*"أ3!ء3'!4.ة؟ء5'81'811.184(

م،ولمجمه4'015.)82(

4.؟ا.'8.158!لأ

هـ؟*ص!م!كا'"4.أ؟س!.'81.)؟8(



316*ه؟أ3144!،*31داهيال4ءهـ7ءلمولهـيااهم

!ا3؟!3ألأا!*هـ+'4"مأ،لأمحلأ!3هـ4و15

911أأل3ه++ألا*م9*،5م'هـا!9مكاعكع،51.

4*!ايالاه4لاا*أ9أيا'اه*هـ1014+04ه!.

(71'4كاي-57"ل

سبيلهافيوتفانيهلهاوو!اؤهللحبءجةالعربيلعاشقااخلا!ياما

عاليهاشارحسنذريحابناننعلمومئه،التراثعمنهايكشففامور

ق!ا"للا:اجابهملننىتنسيهجميلةامراةمنبالزواجقومه

بعمطال!نفستقنعلاانخفتلقد

نجعنعا8كانوانالدنيامنبشيء

لونهحيلاذالنفسعهـن!وازجر

تطلعاالاالنفسلأليهاوتأبى

!فبالمسيرعليهاقس!مواوعشيرتههذاقيساباانايضابرنملم

فسار.تعجبهامراةعلىقععينهدلهلعلإ،*والنزولالعرباحياء

،ورنمبفيساعرف!اناحدهميلبثولم،وذارةبنيبحينزلحتى

عليئايصيرانخشيناقد:"لهو!ألواالص،فلامهمصاهرتهفي

ال!!هذامثل،ففيثطوني":لألفتاةاخوفقال."سبةفعلك

وبينبب"اعمهـراوعقدقيساجابهيزلبهحتىملم."الكراميرغب

ولكنيمامه،ليلةكالبدرحسناءكانتالفتاةتلكانوقيل،اخته

اليها.نظعرولاخ!اطبهاولامئ،!اثذاولا،لهماهثيلداق!يسا

قا-لا:لبنى"رافيبعدحالهيصفوهو

تجلداعن!اذمعتوانواني

لمقيمبيننافيمماالعهدعلى

شكاكو،لهـبنىفقدإشفواللهالى

)85(يتيمالوالدينفقداللهاأى

فياشراكهوعدمالحبيبةوحدانيةلناالضريوكدوعروة

:يقولفهو،لهنهايةلاماوالىالحبعرفان،شرالحب

غيرهالقلبيعوف!لمهوىهواها

)86(بعدلهوليسقبللهالليس

الىفيرها،ليوعنبالملولاقيناعهاهلهيحاولإذليلىبرممجنون

ب!:الامشهالواءلاانل!يقول

منال!وىبليليليلىمنتداوت

)87!نجالخموالحنمرشاربيتداوىكما

وعهىطبثينةووفائهلحباخلاصهعنتنبيءمعهرابنواخبار

وينصحن!يقرعنهجعلنمرةالردطنساءانذكر!د.الموتحتى

مكانلاانممتذلىايرف!نبر!ميلؤكان،غىوهاالىبضضةعنبالانصراف

:فو!ذاويقول،لغيرهاقلبهفي

وصلهاعليناعارضةفلرب

الطزلبقولتخلط!بالجد

تسةربعدالقول!ي!جبتها

شاغلأيوصالكعنبثينةحبي

ؤلأ""كقلوقلبيوبكانلو

)88(رسائاظأت!نكاووصلتكفضلا،

،زالولا،كانازلىحبهوحبهبثينةانم!عمرابنويخبرنا

:فيقول،الجسدروحهتفار!انبمدحتىيخلدوسوف

.،المصرالمذكور،67؟داودابن،236-8،235الاصفهاني)5"،

.!3،االانطحي)86(

.29،ليلىمجنونديوان*8(

.7،016الأصغهاممه)88(
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خلقنهاقبلروحهادوحيتعلق

المهدوفينطافاكنالا8بمدومن

ناميافا!سب!حزثناكم!افزاد

العهدبمنتقضفننااذاوليس

حال!ةكلعا!با!ولكنه

861(والل!صالقبرفيظلمةوزانرنا

لعزةاًلحبكثبراخلاصيعممعنالرواةإفكره3!آلرئاوعلى

نساءالارضهجرانه-غير.ف!لكما--لأكدا!!اء-رفان،وحدها

:يةول،حيثبوصلمهاعليهصتالتي6خزسصصليؤممىكلهن

فبغضتالنساء191انصءن!افها

)09(فضنتبالنوالواول،ابر

دشذقلبهدنينبلمالحب!بةوجهانالاحهـنفابنل!نهاويذكر

:طول،اذاليومذلك!ؤدلبهملءوانها،رآهماان

رايتهامذوص!اأعنيغابوما

)191قلبيفيرهااىاع!نهابيمالولا

وهجرهارضاهاحاليفيللحبيبةاخلاصهنفسهالشاهـرو-فىكد

:فيقول

لغ!يبهاحافطانوعتصيفؤادي

)29،عتبومنرضاءمنحالكلعلى

علىوهجرهاالحبيبةجورمفضلانطدهزيدونابننقرأوحين

:يقول،اذالنساءرفنغيرهاوصل

لارليكانمامصقولككاناو

)39(عدلابمنافديهالمحكمياجائر

ح!به!اسوىديشاولارايايض:قلم-عفهغا؟بتمذ-وهو

:يقولحيث،لوووالوفاء

لكمالووإءالابر*!كمنص:قفى!

)49(ديشاهـرهنتقلدولمرأيا

،عفالحبصالقعاشتىهوالانحتىعرفناهالذيالرجل1هذا

يياها،التيللوراةمخلص،وهوشهواتهوق!يمنزواتهضبطعلىقادر

وييللسرهاويكنمغمبهـايح!،اراد!اويحننرم،حاضرةيجلها

يقولهمايعرؤدكل4ءـذاوفوقي،مرضاتهاسمبيلفيوالئهـفصسالئفس

ناالعاليالرجليستطيعلارجلالهاشقهذا.القولوءعسنل!ا

اثنبيوروالخلقباثهامةوحملهاحبالأاصطفاهانس،ن،فهويكو."

يستجيبلكيخلقمره!شاعري.فقلنهلذلكا*-لم!لكونهوالمروءة

القلوبنوويعجزسماويانوراويشع،المقدسةتارهينصهر9للمحب

علىالخالدالسهماويالاشماعذلك،ؤءواهالواكعنالغلإفة

ثنشاوفىىالغربفياحبوباتساهالذيبااصمعريتوثلالايام

نو!يكلالذينؤالتروباثورنر.بههـهمتغئء4الاجيالاتزاو'لأ،ال!رب

اكهـاريظمدءالغزلوناثمراءااؤ!تفاهترافياخأوالفهـ!اءكلهم

الباحثانيغنقثونالانكليزاللأغابان،حتىازكلترافيهـسابمااوربا

الشوبالورزمنطلقاشصيتفذانمنلهبد،الانكليزياالشعرتا-و!هـمبما

لالهمالتروبا!رزخلدلقد)59(.مكتهلغيربحثهبقبموالاله

ومييرحبوالكيخلقواولانهم،بحمرواحبوالاله!وغنوا،غنوا

.08،ليلىممجنونديوان)98(

.69،عزةح!يرديوان).91

.42،الاحنفاابنديوان)19(

.46،ا،حنفابنديوان)2!،

.؟16،زيدونافيديوان)39(

.11،زيدونابنديوان)49(

مثنيلأهيح'2يل!23كاداه!داداكاه5!8*4+95ا!4+'531)09(



:برنارديقول.يغنوا

القلبيكون،ولاالقلسبمنيننعثلاغنا*فيجدوىلا

)69(.ا(صارقالحبيره!فهلمماغظءيننوط

ال!يطةامار!-نبه؟حأيهاغاانيشعرداممايغنيوبلازول

كيائلا:باغني!ه؟ليهايبعثؤ!و،وتنشيها

ثمتاءرف!ماطعنهااني،دريا9لحبيبتءقواي!الاغنيةايرتها

لها.ونشوةسروررمهولاغانيان

الر!ق،قلبهالىتصوبالحببهـ!اميشعرحالماوترويلس

الاخرين:بهـالعشاقىاسوةليغنبممنامهغر!ةالىيهع

يلا4ه+!ه!ول؟*"+ه-3أواي5!هـوللأ؟لأ؟'

(1'88ول

ط!-أصرالنتنكلمالىافىكاشةتبمرفكرسيداربلوبعد

والفرافى:الحبالاممنالمعزاء

4+!هـلا**!93+اه،34030لأكاو53هـ*!أ'

*03*9يل،أيلأ3*لاأها،9ثم9ه"3م!4!اأ4أيا.

(7كاا33-"3)

!نلب!بحبجدارتهع!ىيدلفيامهمراحلكلفيترويلسوسلوك

خق!تاله!النبيلةالافهئد*فيالاوينمو-فىدهرلاالذيالطبكهذا

جوسر:يقولكما،له

!ا!،3،+!ء51لهـ!ء'5كاو40للأ4!كاوله48هـ3

ولاا*!9لأ39+ءثللا،هـم4لأا851!هـ3أ!3'

(5-4'1111

:الظرفهوالصحيحالص!ان9يفولىجوسرويستطرد

7"ار،ي!أء9157*ا+أ*9لاكاي!أأأولء9اص!هـ33

(111'ل148ل

و؟بخ،ئعام!راؤيهنجدالعربيتراثنا!لىنعوداذساوانه

فبءالحب"انيذكرالز!رةكتابفصاحب.ذكرن!المامما،م!ة

يرهذله!،مثلهمى-،نفمن،اوواحهه!وقاافطبائه!مبرقةقومبهيختص

:"-ر!سعىق-"الارنانوذكبر091أ\لم"كوله!،ن/ح!!امعنخرجومن

ادءيالجاؤفيالجلف،زعم":فقال؟الهشقا-هـمنيمسلمهل"

7،كلى4او،ظرقطادنىطبعهفيكلن،اطفهمعندهولاف!للهيىسوا

وؤإ-وب)9!(.(،!اتال!راقاهلوكرف،اوحمجازثملأكهاهل

،الماءفياةلمحيمماتكهصاتنماتطيرق!لوبكأو،صأرؤيقيةالهثساق

(01)0،الاخرونشنظهـاليها،اعهنا!احعرجمانطالى!ن!ونوه!،

عنهويتحدثون،غيرهمعليهايقعرلاانعتإبةللجمالويهتجيبون

وسلوكهـحيالللحبواستجابتهم.سواهممثلهاعنيعجزبلغة

ويتفاف!(ونالماسبلايففلوناء!ورك!صامشماءوهمءنوقهبيرهمالمراة

وجبريرمعمسربنوصمهـيلالفيرزدقيانكيل!د.بينه!فيمابها

لم!كين!ة!زلاىاومضوا،لموالسم!امنموسم!بماجت!عواوكثيرونصيب

والادجما*ماعبمالاسالمس!ويبشعلىالمرموقةالمراةوهي،الحسينبهـت

بم!ه!4ء3'8ل.)69(

هـ!+هح"9*'"8.*9(

.4،داودابن)89(

انوارمثى،رق،138ال!عس!ري،391ية،الجوفي!يمابن)9!(

.1،6والانطاكي،4لدباالابرئالقلوب

.0(1،3قتيبةابن)001(

قول،ففضلتوالحبالمراةفيقالوامابعهىوانشدوها،انذاك

جميهل:

ب!غز!ةجميلياجاهديقولون

اريدغيرهنجهادواي

بشاشةعنمصئحديختنكل

شهيدبينسنقتيلوكل

مشهديوا!ل.،اياهوافضل

قصدوهنيوطبيميح؟اذا

،وكرمت،اغزلت":تلكالياتهانثدحينلجميلكصكمينةوفات

،وافضلبشاشةوحديثنا،نمم!بداةتيلناجلتالذيفأفت،وعهفت

الفخذ.قييحالىذلكتتعد،ولموتدافع،!نالمتنوبيومايامث

،.اشعرهموانت،العذصناوابسطهذهالدر!ا!ا

:ق!الحيثجويرقولاستقبحتانها،!كر

ناوليسالقلوبصائدةطرقتك

بسلامفاربعيالزيارةو!ت

صنعصهتولا،اجملتولااحسنت"كما:س!كينةلهقالت

انتما،وسترهاستركهتكتكماعليكاللهلاستر،الكريمالحر

تجشمت،وفدالعينهدوءبعدرددتهاحينشريفولا،بكلف

.")101(ال!ليلهول

ثاعراجميلافضلتقدال!كمالمراةانالىتشبحرالقصةهذه

ويذكر.متلازمانصنوانوالحبوال!شعر،واحدوقتؤم!ومحبا

الثص؟ءويخبرنا)201(.الفزلعلىالباعدثهوالعشقانالعرب

انماانهلنايذكرفجصل.القولهذاروكدماانفسهمالهشافى

المريد،فيقول!يستوحيهاوهو،الحبيبةارضاءاجل.قالشعريرضظم

وصبابتيممحبي!مقلتوقد

طولذكرمنشصم!حساسن

فعلميرضاكو!ي9يكنلمفان

3101،اقولكيفبثنيااصبااهبوب

فيالايطاولثهانيابىالشعراناخومكانكلجميلويقول

بثينة:حبههوذلك،واحدموضوع

ذكرهافيغيرالشصنظمتهااذا

)4.اً(شعرييطاوعنيان-وابيهااجمط

منوالراحةللعزاءطلباالشعر1ثولالى!ي!هىلميلىمجنوناما

:فيقول،فيههوالذيالحببلل!

صبابةالاالايضاس!الثرف!ؤما

(5101!داوياالاالالشعارانشدولا

القوافيوفيالد.ءع!عزاءيرجديىلمى،منيحرمانوهو

:يقعولاذ

حديثهاوحسنل!يلىتمنعوافان

)601،والقوافياالبكا1عنيتم!نعوافلم

قيلقدشعرهوحسنذكرهرفعقدعزةحبهبانيغنرفشكثيبر

،"نعم:"قال(،أكثير"افيت:فقالتالطريق!يبعضلقيتهامرأةان

.28-2،97اج!سرا(101)

.125،،2للنوبويالأثبنهاية)201(

.83،بثينةجميلديواناً()30

.45،بثينةجميلاديوان)4.1(

.29؟،ليلىمجنونديوان)501(

.392،ليرمجنونديوان)601



!فثصلي

نأ!ور

عينيفيوجهكواحمل،جناحيتنفاشحذ)تواقالف

ذزقة(صجؤرة،جفافا

معطوبة؟نواةالحب.العتبةفوقمرميهناالحب

(ر!ويذةاحلاهيتبقى).بأليةالروحواسمحفوت،قليلاتهاونت

تؤاحدسىدنؤ
شامةايسرىاكفيباحلنفي..(دومامألوفهذاإ

قبل.منارهالم:عصسبيةزاويةفييسبحجنينلحرنت

ء،*(كلؤسفامرملاحالىاحيتاجان)

مسهط(تصنعدون)جذر!لبكلءصوتيتهيأش

...،أطحلبكايتكونصوتيأ

:ملساءلاردةافص،ذاكرقهتتمععلل.،خطةفايتموجصوقط

ء..صوقي

نو!،فلتة،نحمااتلمسى،غافلةخطواتيأتهحى)ارمتةفوقو!حرحوادا،
.....همز

فضولاعيبايتتفرلس:فجأةاللطمةضزلق،قبره

دوو،ميتابردىفيادفن،اجثو،اسودحا

لحمل،وحهكيحمل،وطناديتهأدفع،عنقىفى**
!!عنشاف

السماءك،(

..-،وهنا"احملنفسيأنومارعىدحهدصريالز!زال!اغولحظ!هلصممح!حممحاأ

الكدرفى..مطاط!ةكرا!،لرلد،لطايرلك

سمتيوشمك.مغلقووجهىاذف!فى

ممته.لأفراشات،الريحفييتبددعمرفصةاكو(مغناطيسيا

.ورةالضر

دمى.يمصالنهمالعلق

باريس؟وءرةمقلمرةالدرب3

ه

5!ه!ميمم!!ى!ى!!مي
الامورالتي!!ابينهماالفكريايننشابهالىل!نشير،والعوبيالاوروبرب،"بامرأةالاتعر!لاجعلكاذ،فياللهسفل)قدوالمحهخ!)قالت

وو.ا.كليههصامنوموق!فهالوجلال!تجابة،وفيوالمرأةالحبتخص.بهاواشار،ذكريبهارفعويكنبياللهسفلما":كثيرقال

نانعلم،!نحنالمصاد!اتوددو11عأويايكونانصم!نلاالتشابه(بر.ش!ويبهاواس!حكم،امري

الاوربيللالبهسابعقاكانالاككارتلىكعنعبر2جمااوتاال!ربيالاد!يث!ابر"ون،بونوالا،؟م!نهمالعرب،العشاقياًلشهراءهؤلاء

منهاالمباشرةالاحتكاكوطرقالاتصالوساللوان،حواهاالذيف!ا*.الممالفناكوأمتن!ق!غمةطبيعةذاتلخب(أس!تجابتهمبكونجمي!عا

فا؟ممي،والاورجم!بيال!فالعا؟ينبي!نقو!ةكاشتاً،ماشرةوغع!ر،الجسدي!ر!حطل!(وح!و؟نجؤاب!يتمثلحسياحباالمراةيحبون

،انذاكا!يطوالمتشونللمعرؤلةالمقنقرونالاوروبيونيتبنىانبصيدا،و!بطمةالجمالفيلكالتهوايزعالىوثوقرعبمة'نذلكعلىيترتبوما

معواطوارهمالهربافكمارالقوملاءهؤيننبنىان،ءر!لش!،ن!ولالو!فؤك!وه!.-حرمونص*يئولموء!ةوحرقة،يئلونحينونشوة

الممصضوياتالسياسيةعلىحضارتهـما!وتكا'إالعرب!قيمئنهوؤ"الذيالمهمااثوح!بسع!ةمن!!المج!ونيمنعتمممام!ياب!بهميتسامون،ذاته

الضروبالوروحبيكونانغريبافليس،.وبعدافكر-بئواوا،جتماعيةهـفاسلموك!يماننروبالودؤسهى!د.الاخروناياتهيرتلالذي

؟هات4رجهوب!ماتماهاقهمتكون،وانالعربالعشاقل!بصدىهذينم!نىيوازيماارى1ولاول!لأ+!39؟9اولأ؟9+ناهح

قلوبهم.وه!م!،تالعئربنحينواوجرتهتغةا!سيدةقالتهممهخيراتراثنافيالتعبرين

لغدادوعففت،وكرمتاغزلتلقدء)اوشاعراعاشقاصمر8بنجميلفضلت

مكاياوافضعل،لمحشاش!ةثماوحد،!شهيدا!تياناجعلتاكيفأنت

."!حالىذلكتتعد،ولموتطفععنافيهتنوبيوم

هـ1،415،ثيبةابن1()70***

،1،7لأحول'35ه،8.1(اترافنبينهذاب!ثشا!عقدناهااننىالتفصيلإكأالمقارنةان
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