
ف!1أثمومنهاف!كأمعة

!!ع!!ف!وإلداثئس!!!ةيكنصئدمسضندنب!اماد

كينعدى،عنترةسيرةورواةالهربيالتراثك!تاباجمعلقد

الربفىسانمشاهيراحدهوالعبسيشدادبن-عنراو-عترة

لانذلك،السروةولواةاتراى1كابنقوله.الباهلييناوشرالها

،الفارسهذاعنتنعد3التىالمصاثرمننوءينالانايديناببن

كأصبوببة،جهةمنالعبسيشطدبنعنترةسيرة:اهما

.)1(اخرىجهةمنالتولأى

اسمهاحبشيةامةكانتعنمترةامانفشذكرالترافىكباها

!هاءافخدم،صغيراعنترةانكرالعبسيشداد،اباهوان،زبيبة

فكان،كبببرابمنترةاغنر!هذاابأهوان،العبيدشانافيشيةلرصا

داحسحربوكانت،)2،وغزولأقهاحروبهافيالمبرذعبسفلاس

معظمحضر،شضوةفروسيةهـيهظهرتالذي"لميدانهيوالغبراء

ايى14تنظرالربجملماوالمروءةالنكللةمنواجما،اياحما

ما":ييب4معدبنعمووفالحتى،لافذاذافىسأ!هااالىن!وتها

."وهجيناهاحراهايلقنيلمماالهربفرسانهنلقميتمناباالي

اما،ش!ببنالحارىبنوتيبة،الطفيلبنعامرهماوالحران

ناكذلكوقكر،)3(السلكةبنوالسليكعنترةفهماالعبدان

الجاهاء-ةصحروبهمعن4!لجنالخطاببنعمراجابالخطيئة

حازموهوفينازهيربنقيسوكان،حرمفارسالففا:قائلا

ونحجمهملاذانحملاف!فارسناعننرةوكان،نهصيهلافكنا

نتتيره!نمارأيذاوكانزيلابنلربيعافيناوكان،!ععماذا

وحي!زت.بشىهناتمفكناالوردبئعروةفيناوكان،نخالفللا

وطلبتهمعبسبنوانونمت،ذهيربنقيسوعليهمتميمبنيمبسبنو

فحاهـى،الخيلمنكبكبة،ول!تهمعتشةلهم!اقمف،تميمبنو

ماوالله:زهيربنورميسفىفال،مدبرايصبفملمالناسعنعنترة

.)4(السوداءابنا،الناسحمى

فقتل،كرتهعنضرةكر،الفرو!يومبتميمعبساصطممتوحين

ذلكفيقومهعددعنسئلحينواجل!،نزازبنمعاويةفار!سهم

فياًما.)5!"فنتلنقلولمفئنهلنكثرلم،مانةكناير:اليوم

اجوالجراذاتاعلىبعبسمعهاومنذبيانالننقت1وحينالجراجريوم

)6،عنتوةشجاعةالوافعةظكفىوظ!رت،شديمافتالاامتتلوا

من!3واصابواعبسبنيمنقومعلىالعربإحياءبضاغارتوحين

ماواستنقذوقلاللهمالقومعلىعنتوةكر،وقاظوهمالعبسيونفتبعهم

اشجععنننرةوكان.ذلكءبعدابوهذاثثاه،الننيمةمنايديهم!

يومة!عنترةويشارك.)*يدهممتبماواجوهعمزمانهاهل

!"

ارعف،فيحسنالوبيصفوهو،المرى1ضميمافيقتل،اديقب

.8(لمنترةراسهمعيىجمونالعربوسانالتراىممتابيطدوحين

فيهاوذلك،حدودماويضعالفروسيةامعالميوضحوعنترة

عنرةفيجيبه،واخوقهو%مه95سواوذكرسبهلرجلقولهعنيذكر

والرمالداسلنصرةوالمباثرةوالافدامالشجاعةهيلؤوسيةابأن

عنبةتضع.الشعروقولوالفة،الا!ورفيالفصلوحسنوالحلم

انتحضرتفما،بالطعمةليترادفونالناسانل):ل!لرجلبقولههذا

الناراتفيونليب!الناسيوان،ق!الناسرفدجعكولاابوكولا

،فابنمىاوايلفيضيرةخيلفيرايتكفما،بتسوصمفيعرفون

خيةجمرولاابوكولاانتحضتفما،بيننايكونادلبسوان

المضنم،وافي،االباسلاحنحرواني،بقر!فقعانتوانما،فصل

الصمعاء،الصةوافصل،يديمالكتبماواجود،الم!لةعنواعف

.)!ا(("فسشعلمالشصرقولواما

ويؤكعونالميضان!ف!ا!عنترةسبقودثراحهالشهرإلواةيثنتو

شعراءمشاهيرمع!ماتدهويشرحونويجمعون،مل!بتهخبر

واالقصييدة!ذها!لاواسبابثوافععنيتحدونكما،الجاهلة

ومباهلالهباسمهاوتننيه،عبلة،عمهابنةحبهيذكرونوهم،ظك

وخصالالفارسلفالنعوذجهيالتيوفعالهبضالهحضورهالي

فيعتئة!لانثدحيتىالكريمالننيبأن،ذكرحتى،العربي

النفس:وعؤةالتعفف

ادمملكديمبهانالحتىواظلهالطوىعلىإبيتولقد

.اً(،لمعنترةاًلاا!اءانفاحمبتفطاعرابيليوصفهـأ":قمال

:فيقود،مالكعمهابنةعببةامامومروءتهبشجاعتهي!بئ!ىوشترة

تعلميلمبماجياهلةكنت؟نمالكابنةياالخيلسألتهلا

ا(واعفحندالمتولااغشىالوفىاننيالوفاتعشهدمنيخبرك

ال!حقةوغضبته،جهةمنوسماحتهوفاءهلمبلةعنترةوإؤكد

:فيتلول،اًلكالمينمنللثار

الم!رمالمحببمنزلةمنيفيرهتظنيطرنزلتولقد

ا!لملماذامخالقتيسعحفلأمنيعلمتبماعلياثني

الطقمعد3مناقتهمرباسلظليفانظلمتفادا



هـ4فتتراءى،العربيالفارسذهنفيبالحربالحبويصرج

:.فيقوللمهمنتنهلاننيالسيو!لمطنفىالحبيبةشرا!ثرافة

!دميقطرالهندوبيضمنينواهلوا!ماحذكروولف

المتسمئغرككباردلمعتلانهاالسيوفتقبيلفوثلت

الخيل:لؤو-!يةابعدةولوع-ايربفرسأنكبقية-وعنترة

:كول،اكناسباتكلفيبهاويتفنىيذكرها،والسلاح

منعمغيركررنيعصامرونجمصماقبلالقومرايتول

الاثعمقيلبانبئراشطانك!انهاوالدماحعشريمموق

بالدمكسربلحتى4،ابإنحرهبثفرةارميهمرلتما

فبهـررا:عترةيقول،يجيباننجالصانفيكادالحصانيكمدهو

.كلهبجوابمايدريكاناواشتكىالمحاورةيدرجمحاكلنلو

قائلا:يصفهفهو،"للاصارم!وعترةسيفاما

انتشارافي!لاترىلااشال!ععليهقبضتصارموسيفي

مظا.راولاافللا-لرحيكمعيوهوكالشيقةوسينى

واساجع،الحربالةوكلورمحه،وسيفهعنزةافراسان

وعفته،ووفاءهولسماخنهتهومرو،امننزاللحممناخاليةعنترة

شخصيةعنكلهالتنبيءوالاؤداموالشنجاعةال!مواقففيوبروزه

لتراجموالتارعثاالأدبءكبتاريخيافيمسجلةالصبيالثعاعرالفارليا

قدالفارسهذاكانان:فلبننتساكلهناومن.والثعر

فمن،ضمنلا4التيالصورةعلىالتراىكتب!ونعتهذكرهورد

!المسيرةرواةعنهتح!حهكماا!بسيشدادبخاعنترةيكون

رواةقبلكامرويةالبسيشدادبنعنترحكاياتوردتلقد

بيرةيسمىفيمامجموعةالحكاياتقك،.الاصمعييتصصرهم

،المسجوعالبسيطبالنثرمكنوبةجزءاوثلايناثنينفيتقعوهيعنتر

ناذكروكد.)12(الشعرمنبيتآ!عشرةيقلدبمايتفله

انهايثبتالواقعانالا،حجاؤيةخدىواعراقيةسيرةهناك

هالونالخليفةبامرجمعهاالا!معيانهيلوقد.فقطواحدةسحرة

.)13(التاريخذلكبعدجمعتانهاالبعضوروى،اوشيد

،وعلىالاسلاميواالجاه!التار-منلمحاتعلىالسيوةتحتوي

علىتسيطر،للهمقولخارقةومبالفاتواساطيرشعبيةحكاي!

الذيلبطلانفسههوالسسيرة!نش)"ا(الربيةالؤوسيةدوحذلك

عبسوبنو،عبسفي!فارسهو.المننمع!ندو!االوغ!ينشى

السيرةراويوصفهمكتفهم6الوبيةالؤوسيةمفاهميمفيهمقتمثل

ذكرهم،فشاعالزؤاموا!تالمينايا!ؤسانالربسمتهم":شحك

وال!عان%الخائفويؤمنونالطريديحمونوسأرواالزمانذلكفى

ظلمهمومن،سلطاناوطك!لبهانوأوانسانكلمنويجبروفه

الومي،واسنةالسيفبععودوئسبوهوأتكفاحبالوبباليوه

مناح!الموتويرى،بالجراحانخنولو-سلىلامنهموالفاس

بقمالارزمانملىوكاجلمنملكلهموكان..اراحاالكأسمثراب

وله،وفضلهوثجاعتهكرمهفيكاملا،وكانجذيمةبنفىهيرله

ابنةيعشقوعنتر)15(".4لنزوونمنزللركوبهقركب!ودسأناب!لا

واحداويكون،لشعرامنبينابيعقىيحتهحبهافيفجرمالكممه

،السيرةلعتشمختصرةصورةهيتلك.)16(المطقاتإاصح!من

.اعلاهالتراىكنبفيوردتالتيالمفاهيمتعكىاًلصورةوهنه

برالتفصيل.ذلك!لنتوضوسوف

دلحرالةالمتخصص.يئالمستشرؤينانفارلقتهذهءنترسيرةان

!فينيقلربمامنذوذلك،الوسيطةالعصورخلالىافسلاىالدس

منالاوربيةالعراس!مستوىعثافممتوفد.17(ةالزمانمن

قسعسنة"آلاسيويةالمجلةفىظكلتمقالاتفيبرجستال-هصفبل

ا!نفارنالادبيىدانالىالسبوةقيممثم.والفوثهانمائةعشرة

ولا(وئمثمائةوخمسممناحدى!شةوذلكلايبرختدنلوبالمستشرثط

بهاا!،فضوالمقارنةلل!رسمفضلاسفوعاذلكبعدواصبحت

الوسيطالاوربيالادبوفرسانابطالمعع!نترةووضعثاينالمستشرد

انموذجعتنراليدلكلوزوراى،وغيرهموسيج!بدوالسيدممرولافد

سيرةانو!ل،ذلكئقيضراىفقدرينواما،"لاوربيللفارس

موض!مفياخرونوتحد!..يلاوربية5للافكارومحثاة-قليدعنتر

العربيالالبينشحديثهمفمناوخععةفيكب!وذلكالسيرة

بروكلماناً&صشثرقمينه!لاءبيئومن.الوسيطالعمرفيوللاوربي

.191(،وآمروننكلسين،نوربك،،هاملتونلامارقين،وكولدنن

سيرةبترجهةيلا!مامالىالكنبهو،ءد!تاك!ا،لسبابان

ل!،مشابهةحكاياتوجودألىاكعودوتعليلهاودداستهاعنتر

ال!صرالوليطاوائلعنذاوريامناخرىانحاءو!فرنسافىظصت

منالمتؤجمةالمحليةللضاكه8ضنيرومانسوعمة.بالدوم!سوعرفت

الامبراطوريةانحساربعداوربافىببلدانقينشاىواننياللائينية

الايطال*،،الفرنسياالغالىالوومانسف!هر،عنهاالروملاية

اللياسبعلىالكلمةاطلقتثم،وغكلها،البلقاني،الاسبافي

الاوربية."لاقطارمنغيرهافبل!فساوفى،اللغاتبتلكعر

جوادهيمتطيفارسصلتمورحكاي!منيتكونالادب!هظومعظم

هـ!اعادةا-للمناو،عدالةتحقيقسبيلفيسلامهويشهر

تلسكالؤوسيةحكاياتاصبحتوكلد.بالثارطخذاو،-لميب

اؤسىويقاومونيهلاميقاسىنعشا!طعنتتحع!واشعاراطايك

.ل.2(يعشقونالتيالمراةسبيلقيالرو!

منفيرهاقبل!ثسافيبالالهورالكاي!ظكبداتلقد

نشارتجيوشمقاومةحولتدوروكانت.ذكرناكماالاوربيةالاا!ار

حكايةواقعم.انذاكاوربافىيدممونكانواكما(المفنلين)للعرب

اننيارولانداغنيةاو،الشعريةرولاندحكايةهيالةوعهذامن

احسنالحكأيةهذهوقعتبر.التووباثوراحدهوفاظمهاانفيل

فيقنشدوكانت.البطولةافانيتدسيشعريةمجموعةفيواحدة

وليس.الوسطىالقرونوامراءنبلاءقلاس!كلضنىاولألساحات

.)21(التار-يثبتهاشخصيةالرومانسهذابطللرولاند

النيالامبراطورشمانعنبالحديثالشعويةالحكايةتبدا

فيالعربفدمصثنهفي-الحايةتقولكما-ميثهقيلما

.سنواتسبعمنذؤطبة

عديقهمعيقابل،شالصالامبراطورفرسأناشجعرولاند

.العربجيش-ثلةوهم-يقابلون،عكلومنالسلاحنيور!قه

يلتقي(،ديورفداد"بسيفهالعالميقهرانيستطيعالذيرولاند

لعربا.افىسانمعبمبارزات

،ويمصيتمنسنمورجوادهممعكياشادلمانفيهب،رولاندصتل

.22(لرولأددالفارسفتمةمنالثارطالبينفيسثه

اسباليافىسانرمزهوليد2و6السيدحكايةو!ت!اك

لمجموعةبطلاللميلادوالفمانتينسنةمنابتماءاصبع،ايقوميين

يضرب.ض!هاوااوواضعهااسميصفلاالتيالؤوب14اًشعارمن

منخالفينالارفيهرب،حصاقهتحتعثراتفيقعونالخصوم1

الوحشمنويتقمم،نومهمنالسيديستيق!حتى،الهائعالال!مد

،ويتخذ!دقه!؟يق!منكلاالسيديهزم،ويستكينفيخصعالثائر

".23"لالمطلقبطلطهويكونلمولةعاصمه!لنسيامن

كرش!الصيلةوحبيبتهسيجؤيدالعاثئالفارسىفصةاما

اصلها.يعرفىاانمون،ررثعوفهاالنامىظلانني،الحافيمنفي

مائتينوالفسنةحواليحعبتانهاذس،الملاكيةالاصليةوالمجمومة



فيلهامثيللاوجميلةنبيلةةتلاةوصدمح!قتحدلىوهي،للميلاد

يحكمونمهـكلثلالةثقيقةوهي،كريياسمهااجمعالعالم

!ميعكريمهلدرفضتلقد.رايناضفافعلىالوافعةبورجنمي

جمالانباءوصلتودص.جمعالطلب!عحواالذينوالامراءاللوك

يراها."نقبلفاحبها،سيجؤيدمسامعالى0ودلالهاونبلهاالفتلا

قىدفروسيتهانباءوكانت،الحبيبةبلدالىوصحبهالفارسركب

قننلالنيبلونغ،الدنيافرسكاعظمفهو.البلدذلكالىسبقته

علىحعلوكذلك،يفللاالذيسيغهوكسبالمشؤومكنزهموإخذ

كو!ا-سيجغرإد.الابصارعنلابسها"خة!ىالتيالمسحورةالعباءة

بدمه،واستحممرةالتنينقتللقد،يقاوملافارس-الحكايةإعوره

الرم!.وطعناتاالسيو!فرباتفيهتؤثرلاا!كاجلدهفاصبح

يثبتوملاب!اتمكائدمنذلكيشللوماوحبحزبسيجفريدحياة

الش!مةميدانوفيالشجلاةميدانفيكفهكهالفارسفيها

.)،2(معاالنبيللضلقوا

ونيكولايت،؟وكمسينضةا*وربيالرومانسليصصبينوهمناك

ا!افرين،جدمنجلبت!ناةالنبيلاوكاسينيثت.وشمرش!روهي

كماوكلألت،المسيحية!اعتنقت،جل!بهاالذي؟ل!مفينةربانرباها

تهونانليوقل!يل،والشرلىبالجمالممتاذةاوكاسينيراها

ذلكومعانكلتز؟.او،فرنسا،المأنيا،القسطنطينيةامبرا!رية

فات"،النسبعديعةلتاةمنابنهتزويعكلفضاوكاسينوالدفك

وا"مضي.النبلاءبضاتمنبواحعهيتزوجانالهبردولا،نبيلفارس

.2(لهوحبوحروبمبالذاتبينالحكاية

اشعكمننوع!ور-ذكرناكما-الحكاياتتلكصحبلقد

للحدودالمتاخمةالفرنسيةبووفنسمقاطعةفيمرةلاولوفلكالغزل

علىالنقاداهئوقدعالميلاثيعشرالحاديالقرنمنذالاسبافيةأ

الشعراءهؤلاءمنولكل،اتروبأموراسما!رسةهذهشعراء

جوفرووودال،ومو"حمعمانذكرفقد.غزلوفصاندصقصة

فديكنولمطرابلسكونتيسةأحبا،ستيابلمهواميوفبيلوص

وكمالهاجمالهاعقسمصاالتياث!شةالاخبارمناحبها،ارآها

حبها.في:الاشعاروفظم،انطاكيةمناالعاندينالحباج1افواهمن

الب!ر.عبروالسؤال!ليبدملالىدؤيتهافيالرفبةر!تهثم

علىوهوبحيلالهيوديكلاهرضاوالشوىالحبسدةمنفمرقي

مراها.انقيبلسيموت4أااإدساهلشدةوظن،السفينةجمر

الاخير،رمقهفيوهوطرابلىالىانزالهفينجحواالركابولكن

فراشعلىوهولزيارتهفاسرعتبخبرهسمعتفدالونتيممةوكانت

شحراوصلى،الحبيبةإنهافادرك،أعيهائرابيناخذتهاواالموت

بينومات،موتهةلبلصؤينامنوم!نهحياتهفىامدالتيالرب

ارضتش،المعبدفيومدفنجناذلهيكونبانفامرت،فراعيها

26".لعليهفناعهاحزفا

شمثراو!بلألهالمصثدقت!برنا،بوكيهكونت"لتالسعوليماما

رجلالف.03فوامهجيثاؤسادزدوكان،التروبحورمصرسةفي

منيعدهاعادشهرا18مدةوغاب،"لثر!االىصليبيةحملةفي

.آ()7الفناءوفنالحببفنالصبومنىداخاسرايلا"

،*،

التيوالمفعيمالمثلبينالتشابهممىا!ششرفونالرلرلف

-اعلاهمنهانماذجرممناالتي-الاوربيةالؤوسيةحكايانقع!سها

وفيعامةالربيالترافىفيالواردةالووسيةومثلمفاهيموبين

انيجمعيعهلوهوالمللليصركهالبثانأحش،خ!ةعنترسيرة

.28(لالمجالهسللأفيالتلاقيونقاطالشبهأاوجهبالتفصيل

منباخوفةا"ع!7+امب!لمةعئهايعبراوربافيفثغروسيت
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القوامشقيردهكماالكلمةال!ركللهذهلمعنىوا،القديمةالؤنسية

بيناالعلاقةمفهومينشاهناومن،مسلحونفىسان:هوالاوربية

بالخي!والسلاحفالافتمام)92"سلاحهوبينوبينه،وحصاتهالفارس1

حصكفرسومل.معةوالعربيالأوربي؟لروسيةاثبفيوارر

الؤرز.الركيقمعاملةويعامله،بهويمتز،وصغهفييفالي

حصانواثنسندور،السيدحصكبابيكاالخيلتلكمننذكر

جانيلمونححسانوتاجبهـون،رولأندحصانوفيافيتو،شارلمان

فارسهموتبعدهربانهقيلالئ!يمونتوبان!بنودكبحصلاوبايار

كبءمنورد!دالعربشيافياما).2(اهسوأيخمميلا

بحثفيحصرهيستطاعلامابهاالا!راازووصهواوصانهاالفيل

جروةفن!كربالذاتعتنرسيرةفيوردالذيببعضثكنفي.كظ

نيم،بنفييفرحاوداحي،!يرفرسلالقعساء،شداد!وس

خيولواماا.وثل!بنمؤجفرسوسكاب،حذيفةفرسوالفبر"ء

انطلقانهالسير6.تقولالئيالعامةبنالابجراشممافكيرةعنترة

فعلكما،احديمركه!لموالقظرروابي2فيهلامام!تنروفلابعد

.11،(كمامةبأبر

الحكاياتفرسانمنفارسلكلفانيلسلا!بالنسبةاما

الذيساعدهويكون،يصاحبهبوقااورمحااو!سيفاا،وربية

ا!ؤبدنيافيولدينا.باعدالهوالفتكاصحابهنصرةفييفللا

منكسبهالقيسيجؤيدسيفبالمونغ،آرثر8لملكسيفاكسكابر

وسية-"،اوليفانالسحريرولاندبودولدينا،النبلونغقالة

ارربف،يفي3و"!رفكمرالحبمبهفربالثي!ديورندال

الشردادنعودوحين)؟3"المزراقط"واثرراسلولانديسمتعملكما

صناكأهاوكلدواوصافهاواسمالهاالربيةالأسلحةإعصنالكعيرنجد

يسطعدهالذيالسلاحبث؟الربيالفارساهتممألىيشيرمما

هناوأ!نن!ة-س.للعموالمحققوالموتللصديقاكمرتحقيقعلى

سيفا"لةانبهاستطاعالنيع!ئترسيف"ا!طصااادالىابالائارة

الحدىبنظا"سيئ،الحياةنوهوذلكالعربيةالسيوفا!ىمن

.)32(رولاندقصةفيوردكماالحبملكمرالحبمبهضربالثمط

!و؟النبعبغالحارث1الاميرابخهفتلهبعدسيغهعينتركسبدثد

يجيدلاظالالالكونهالسيفايستضلاهناالطرىابنانفيل

يصفهاكهاالصاعقةاوالنجومحجرمنمصنوحوال!*،.استعماله

.ل؟3(وجمااله!تهسركانهناومن،السيرةلاوي

،السلاحوحكلالخيلد!بمنقنطلق-رايناثما-،لفروسية

مثلهاللغروسيةلان،فارساالحصانركبمسلحكلليي،ولكن

الحريةعنللمفاعوين!ق،الوابخبنداءيبيفالارس.الثريغةأ

عنعائقيقعدهولأ،المطلومالمستفيثلحمأيةويهى،المهدورة

عننهإذبمفرمناوفد،المارعلىا"تيفضلوهو،بالارلإخذ2

الاوببية51طاياتت!اقب-رولاندفافنية.سأبقاالصورعك

والت!يةالبطولةعنوفمنأبى؟ليلف!رساكيحمهمشسو.اصدها

امرمابرمن،إلابطالمقارعةعلىالصبرومن،!ثمتالسأحاءفي

تلكفان،ذلكوفوقط،)35!الاجيالهانشوهةبماوالشهاول

،"لاسوديصادعونالذينالؤسكهولاءبأخبار!هياتالعط

.لثي،النيلانويقتكن

و؟لمواففا!واررمئات،عنترسيرةفيالم!شثرقونوجدلقد

الصرف!ياوربأأفىوردولمشابهةمفميمتيكيثي11والافبد

بنعثيرتهوطص،قىمهحقولىعنأيمالم!هوفهشتر.لوميص6

الندا!،ملبياين!ق،البلبوجههاوتسد،"لاعمامعليهاحوا!

،يستق!بلوالن!عوةا!وءةتوج!بهظويمل،عمهاوااابيهأوطيكعهنعهء

البصر،المحيسبقوطص،اً!جرمن"أصلببقلبالغراةألاعداء

كلصةفيوص*3(حصانها!امقحث!،يدالصناالكلم!عىفينثر



لقد،الركماالرجلفهلويفعل،الحريمويرعي،النماريعون

بنئنميم،.لقتالالديارعشيرتهغالرتحينوالاطفرالنساءمعتمرك

عبلة،عمهابنةومضالنسلاوسبتالاعداءجيوئيافارت!لما

منوجذبهالفارسو!اءعمواور!يالجبارال!رسثورةعنترظر

ح!!"واخذرقبته!صفراسهامعكورماهجوادهكلهرعالا

تثريدافشر!عمو-رحاقلتلاالقوممليوكرالبمادركبن!،وسلاحه

لبوموالغراب2ديارهموزص،علىالدواثرعبسعليدارتوحينلكل"

صفو!مفرقافطتهوفعلفكر.وكرجواثكاركب:ابوهلهقال

العجوزابلشاسعبدورعومين.وافاءالرجالوءابباالاعداء

عبدالاميرعلىعنترقفز،أرفاوكلحهاوثدصا،الماءولودمن

وعنضهـمعروف.يلقاهاثدالتياقبللعوايابهانلونر!ا!فئه

وهوهائجاالسداقضللقدحتى،الاخرىوالوحوشللئإ.1بقضله

،والهوانالضيممنففود،النف!عزيزوهـو)28(الرجلينمو!

!ولالسيرةراوياوردوق!د،للاضينثونبشيءذاته!فرلاكريم

مالكلملكتالورمبوشهرالعربفعةو!وانا":ثقومهعنتر

"حالكلعلىرضاكمالااؤضديوء!،عقالليمنهاطمعلاالارش

قسموحين.الناسعلىوزصاثوينةواعلاقااموالاكسبوكلما

،ووهبسهعهمنهمكل"خذ،بالسويةالرجالبينالغنائمزهيرالملك

ثيابهيخلعفانهشيئايملكلاوحين،وعمومتهلابيهجممعحصتهطضتر

كاتبدوىوقد93(لوحده"القهصمرتياويبىعمهصهالثمينة

عروةعنوأتص!،عنترفطهمايفعلونآخربنفرساناخبارالسيرة

حمايتهمعلىويقوموالايتامهلوالاطالضعفاءيجمعككالليطالصعاليك

رولاندانالاوربيئلةبرولية2فصصفيشهشاوقه).،(واعالتم

افياءقومه.لا؟(عيهوسلا!أو!يراصيلةنجبولمناالمئثميوزعكك

حسبحكايات-ذكرفاكماسإلفروسيةحكايكصحبتلقد

يسعىالئيالاسىالهتوكا!عاالمر+هف!يهاظهرتغزلواشطر

عاطفةوهوالشعرذلكفيالحهوبدا،نوالهسبيلفيالرجل0

ثحرفيذلإهكيكونمطواوضهح.النبلعلىومبعثنبيلة

الفول!لاا!ياسيجفريدايناراوقد.البروفنسيينالتروبالور

فيوسشاركااالاهوالمتجشماوالجبالالفاباتيقطعبدمهواستحم

الروبالوروراينا.2الصشاالحبيبةيناللكيالمباوناتا،اخطر

الصليبفيحل،الحرببنداءالحبنداءخيالهفىيمتزجالذي

ال!،ءالطرابلىيةبرؤيةليحظىالمثر!الىاوتءهاالب!ه،رقاطعا

جوفريغنىوقد.اخرىجيكاالؤوسيواجدبهولي!كيجهةمن

وتعدئواالمفيفالطاهرالحبايمخرونالتروبالورواصحابهلوثال

وفيبعثالنبيلبالخلقوتجميلهالالسانرلمحعو!ال!هذام!ولص

العفيفالعب1عنيتحد!وهو'اًماهناندريهيقول.الحلوةالالا!

الجميعاليهيصبرانجبالذيالحبانه:"(ا!فن)ثنابهفي

هذا،إهلوهينممولا.،نهايةبلا*يامطى-يزيدحبلانهقلوبهمبكل

ويستطرد"الشخصيةاحممالالىوداعيةفضيلةبكونهمتميزالحب

العريكة،لينظرثفالىالفظآلرجليحولالصههذاانال:قاللا

بالتواضع،المتكب!ويجمل،النبيلبالخلقالمنثافميع41الرجلويزود

منكانلايالمووفلاسداءمستعدالبللالقلاهـعالهالمحبو*

42(طماعهلمشرهايكونانيمكنفلاالحبصححكانومن،لناس2

ذا،الاوربيالرومانسفيعنوانوالشعرالحهفكذلكو!ي

ولا،القلب!منينبعثلاغناءفىجموىلا":برناردالتروباموريقول

.)43("الصادىالحبيرهفهلممافناءينب!القلبيكون

بهذالشبيهعتنرسيرةراويةمنهقعع!االنيالصثقانا

الاوربيالالبأفىالواردةوالاشمارالحكا!اتعنهتفصحالنياالحب

و!سا-عالجيوفئىءقصلذي2الفارسفعنش،ارسيطالىهرخكل

الرق!يقالمحبمثالافه،الحبمنيبكيالغارسه!ا،الاصود

،انهقلبهالىسبيلاوالسلوانالفصريسفلأالنيالوفيالغاد
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الىالمستوىليرلمحاالمستحيليمملانادال!ثف!لني2الع!شق

وهي،إلصددهنافيجاءممانماذجوهذه،بحبهيليقاللي

سيرةققولىادبالنرب.كاقممناهبماودوحانصاشبيهة

وشجاعتسهالابطالومقلومتهلفصاهتهسبباكثتعنلة":عنتر

وطلبتانغسهلسانهبالشعرفافيذكرهاكلمالاله،لسالهوتبمئة

آخر:مكانفيالسيرةراوي،يقول!"..جثعلأ4و!ىالطليةالمنزثه

واشقعلوانسكب!ععهوقاضوثتحببكنىبنفسهع!نترخلاحين"

عادةجرتكمابالا!بلسانهنح!ذلكفعند،والتهبقلبه

الاوربيالرومثسمفاهيمبينالتشابهمذاان.ل؟؟،"العرب

فيوالمتخصصيناتهثرقينجعلعنترسيرةفيوردماوبين

با؟خر،الجلالبيناحدتأثرباحتمالتفنقموناالمداس!قهذه

بعضهمفيقول،ا!ربيبالجان!بالاوربيالجائبكثريرجحومعظمهم

ويقول4()هاالوبمنحتماماخوذةالوسي!؟لعمرفروسيةان

بذلك،العالمفيمشهورين"لفروسيةلى!ماءالعربكلن:اخرون

وا.لداهلأالاسبذكاللغةفي(خلةألاالعربيةاتكلماتويعمد

كلماتمن؟لروملاسحكإياتكلوردماويخصص،الؤوسيةعلى

السيد،لكلمةهيالأسبانيةالحك!يةموضوءفالسمد،عربية

اتداءباداةالابيات!بعضيفتتحالحكايةهتهومرلف،الصبية

،الشرى)و!مةلصبية8(منىلمملمةو!ستعمل،يا)العربية1

سيجؤيديستعملهالليالسلا!وهوانرراس،انكما،وكيرها

فداورباسكانبانالمشث!رقونو-وركد.العربي(افىرالى،هو

ادبانوأ،المولةاحترامالؤوسية!انينمعالعربمناستعاروأا

العغيفلل!ثمجيدومنالمراةباسمفنهمنفيهبماالتروباثور

قروباثوركلمةانص،العربيةمنمتر!ماجميونانيكاد

بعضر!طعلىالعربية،كلب)كلمةمنمشتقةنفسها

.)7"(المستشرقين

وج!فيعنللدهاعااًلم!مشرقونهؤلاءيضعهاالتيالاسبابامه

يلي:مافاهه،"المنقضونيراهماولدحضهذهنطرهم

سيرةفيالواردةالافكاروأوالمفاهيماثعلبنالانسجام:ولاا

جهة6منالعربيا!لتراكها!االؤوسيةومثلمفاهيموبينتتر

وبينا!سيطادمرابمفلاعبينالأنسجمهذأمثدوقدان

.اضىجهةمنسربيالتراىعامة

السرحعرةكللألاوربي"لالبفىالمفاهيمتلكطعر:ئليا

بينألاحمكاكتوفرمعالعدبيةالحصارةثنوسفترةوهيالوسيط

واوربا.الربا

روحهيعنترسيرةعلىكسيطرال!تيالروحانالهشثرقونيرى

ا!ربيلحياةالاصيلةالماثمةايؤاتكعكسفهي،الب!وية2لألكلوسية

ماليطابقالخصوصبهذأالسيرةكلوردماوان،بداوكهفي

علىت!!منخاصةعنترشعروفيعامةالجاهليالشعرفيورد

كماول،(باسماوأإلتقي:المراةواحتراموالوفاءوالمرومةالشجاعة

الشاعرالفرسعنترالشغصيةمطابقةالسيرةعنيششخصيةان

فيبيناكمالألترا!بمنكبيرعمرعنهتحد!الذيالجاهلي

الثخصياكموالامداىمنكبيواعمدامناكوان.البحثهنامقدهة

.46،ل3لترااكبفيمريعةدالسيرةفيالواردق

السر!وسيةعنالمتحدثيناننجداورباالىنعودحين

المفاهيهلاالمثلواالافكاروان،مبهمغامضاصلهاانيذكرونالوسيط

وردماعليحالبأيكنطبقلاالكلوسيةحكاياتتتضمنهاالتي

عنتتحد3ظريافهي،تماماتن!اقضهوافما:*وربيالترا!في

والمطلومين،الضعفاءواغانة!لارضتصيراجلمنيغوبونفرسان

قبا!وتبشرىكانتعبيهاومنالارضيانفيذكراتاريعياالواق!اما

ام!صكلما1فىءأنالمختصوفىويذكد.الاط!اءلرمساءقبلمن



برمت4يصاوتاائايكام!ديدالقردديشانداىالثثديخمراسة

تحديدالىألاصياثاأوثائئيطرليعنقائيصئقلاقلأليثصث،مثاث

صورةوكافتبموا-ها،الف!رةهذءفيهتسودممانتالن!البلدا

ا!رخونحنيتحمثفبينما،التاريختمناقضوهيبعيدمنمر!سلة

الزمنمنقنرةبعدالشعراءفجد،االشعوبواستعباداللاد1رذافل

ولشيبالامكان.والولاءبالفضاللمنلالئةبعينهاالفترةتلكيبعثون

وا!ولانداسمهعاشقاشاعرافارسعاالاوربيالتالغفيتجدان

وشرو!اإلفروسية"وصافعليهمكنطبقممنالسيداوسيجنربد

0905،وضاكلها

اتافقفقد،البروفنم!يالفزلاشعارفيوردولبالنسبمةإما

ككمعاالحبومن"ئر*منالموقفانعلىالحقلهدا!المخنصون

دومانياامكانيقباافى:الترافىالاوربيفىوردعماالزابةكلغديبا

.)51(مسيحيالأم

ال!ردومانسفيالوالةةوالحبال!وسيةمفاهيمفىابة:ان

لهامضدرعنيفتشونالمششرقينجعلالاوربيال!اىكلنا!!!

حيببالنلأتالوبيالممصرويعينونالمعحرةالاخرىالاممآطابفي

،وكانتالمج!جمعفياوجهابلفتفدالعربيةلحضارةاكانت

وذلكوالاوربيالعربيليالمين1ينمتوفرةوالاضكاك*تصالطرق

عبرلقد.الأوربيةأالقلرةعلىالعربيالوجودمنقرونكيطنيةخيكل

وسبممالةعشرةاح!ىسنةباسههالمعرو!المضيقن!يادبنطارد
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