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 الحب" باسم عذرة بني قبيلة في اصال ولد "الرومانسي الحب" أن قلنا ان تستغربوا ال       

 ليتأثر العذري الحب وأشعار قصص أوربا الى نقلوا الذين هم األندلس عرب وأن ،"العذري

 شباب أن والمدهش . "الرومانسي الحب": عندهم ويسمى ..والفرسان الشعراء من عدد بها

 في يقعون ..جميل هو ما كّل يسحرهم ..االحساس القلب، مرهفي رقيقي كانوا  عذرة بني

 اآلالم يتحمل فانه أحدهم احب ما فاذا ..وصدق بعنف ويعشقون ..نظرة أول من الحب

 قاتله ويكون ..ايضا الحبيبة تموت يأسه، وقد شدة من يموت وقد ..محبوبته أجل من ويتفانى

   !.غيره ال الحب وقاتلها

  

 النبيالت لمدح شعرهم الفرسان كرس بأن آخر شكال الرومانسي الحب أخذ اوربا وفي      

 فانه فيه أمل ال حب أنه ومع .جسدي غرض أي من منزها عندهم الحب المتزوجات، فصار

 الطاقة فان بالزواج  تنتهي ألن فيها مجال ال العالقة هذه مثل وألن .ينقضي كان ما

 .المحبوب أجل من التفاني في فتجده ..بديل هدف عن تبحث تبقى صاحبها نفس في المتأججة

  

  :الحب من انموذجان حينه في وشاع     

 تتهافت معشوقا اشعاره في نفسه صور الذي النرجسي ..ربيعة ابي بن أنموذج عمر -

 :عليه النساء
 )   ����ى أ����� ا� ا� ا&�%$ #�� ه!ا  ��&   ���� 

� ا,+�ى و�( �	�)'�   ��   &��- )�(  ��0�1 وه/ .�$ ا

 :المتودد العاشق العذري الشعر امير ..بثينة جميل أنموذج -
�� =�>; :)�9ع&   أ7 �)-6 ا5 �	�� �)4)3   (	
$ ا>?�( 

 يكون بعينها امرأة نحو تتدفق عاطفة من تنور على يغلي الحب من النوع هذا كان      

 االنفعاالت، وألنه من غابة لهب بحدة فيه تفور الحب عاطفة وألن .مستحيال اليها الوصول

 لصاحبها ترتد العارمة قوته من كبيرة دفقات جديد، فان حب  عن البحث على قادرا يكون ال

 الذي الوفاء من نوعا فيها يجد وكأنه يتقبلها ..نفسه تعذيب في فتمنحه، الشعوريا، المتعة

  .فقط األحالم في ممكنا وصاله صار الذي لحبيبه يقدمه
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العذراء،  الفتاة حب الى النبيلة السيدة حب من بعدئذ تحول الرومانسي الحب أن ورغم      

بالوصل،  وتنتهي الزواج الى تهدف حالة الى للوصل فيها أمل ال حالة من  عاطفته وتحولت

 النفس علماء له أضاف العذري، فيما الحب من ورثه الذي النفسي مضمونه على حافظ فانه

 خيبات أن يذكروا لم لكنهم .الخيالي التفكيرو الجسدية الجاذبيةو االستعجال: خصائص ثالث

 شباب أحفاد من خلت  مجتمعاتنا الجنون، ألن الى بصاحبها تودي ان يمكن الرومانسي الحب

 بمصحات فيودعهن الحاد باالكتئاب!" بعضهم وليس"  بعضهن يصيب قد انه غير..عذرة بني

  !   المجانين

 

 باهت، وأن عطر ذات بوردة اشبه يكون الرومانسية من الخالي الحب فان ذلك ومع      

 األحبة يجعل وتوهجا بهيجا لونا الحب وردة على يضفي الرومانسية من لذيذا قدرا

 حالة صار عشق الى تحول اذا انه غير ..وأطول ..أمتع عمرا يعيشون المحظوظين

 أشد الحب، ويمثل في صدقا األكثر بوصفه الشعراء به يتغنى العشق ان فمع !.مرضية

 جوهره في يتناقض الذي للعشق النفسي المضمون حساب على كان الفهم هذا ان درجاته، اال

 الزواج، فان هو للحب األسمى الهدف ان على نتفق كنا فأذا .للحب األساسي الهدف مع

 .األفعى يقتل" البطنج"  أن صح ان" والبطنج الحيه"  كعالقة هي بالزواج العشق عالقة

  

 ":قوانينه"  للعشق ان ذلك

 .حين بعد العاشقان ينفصل أن مؤقتة، البد عالقة أنه:أولها -

 .حالمة سويعات  العاشقان فيها الفراغ، يقضي أوقات من جزءا يستغرق انه :ثانيهما -

 بطلة وجوليت، او روميو نهاية مثل ..مأساوية ..تكون ما غالبا نهايته ان :ثالثهما -

 .وليلى قيس الشهيرة، او بريفو

طفل،  بوالدة يموت العشق االنجاب، ألن الى تهدف ال العشق عالقة ان :رابعهما -

 ..للعشق" األول القانون" الى يؤدي ناقصة، وهذا عالقتهما ان العاشقان يدرك ولهذا

 .تنتهي ان البد مؤقته عالقة كونه في

 ال ما قلت فلربما ..ايضا والعشاق..واألدباء الشعراء ايها..عذرا 

  .صدقوني ..النفسية الحقيقة ولكنها ..أقوله أن في ترغبون
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