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 الجـسـد

 نصوص من التراث 
إعداد وتقديم   محمود                                                            

 ميري

  مكناس. كلـيـة االداب 

 
 نوفاليس " حنلم بالسفر يف الكون، غري أن الكون فينا، ومرد ذلك إىل جهلنا بأعماق أرواحنا إننا"

 
 تماهي الجسد والصورة
أليس تاريخ البشرية يف أعمق متظهراته هو تاريخ لفعالية اجلسد وإجنازاته : أن نتساءل هل من حقنا

" احلضخارية"حلمولتخه " رامبخو"مبا يرافقها من قيم داللية؟ من ينكر اليوم وزن الصورة اليت يتضخمم اخا جسخد 
إىل " فراغه احلضاري"لخ "الصومايل"وقيمه الثقافية وطاقاته املتعددة، هذا يف الوقت الذي يتقلص فيه اجلسد 

حخخد وهخخفه باحلشخخرة الضخخارة واقيخخر املتبقخخ  الخخذي ينبالخخ  ا ترصخخاله؟ أال تعمخخل حخخر  الدعايخخة إىل جانخخ  
احلر  التكنولوجية، منذ عقود طويلة على تتويج اجلسد األبيض، والشعر األشقر والعيخون الررقخاء؟ بعخد أن  

ت األوىل لشخق طريخق مخن هخذا النخو  و خا األدغخال كان املؤرخون من أمثال هنري تخريا  قخد ووخعوا اللبنخا
 ...اإلفريقية

لقد ظل اجلسد يشتالل رمريا عن طريق الصرا  والصرا  املضاد ليعمل على انتقخاء هخورة خاهخة بخه 
هكخذا يتأ خس اجلسخخد، . العقخا  -تخؤدي يف نفخس الوقخت إىل إقصخاء أشخخكال أخخر  لخه عخن طريخق  املراقبخخة

ه املتعددة، وأعضائه املمتلفة دون أن يقخدم مفاتيههخا بشخكل كخام رغخم وهكذا بدأ يشتالل عن طريق لالات
 .احلضور املتمير الذي ميكن أن تكشف عنه خمتلف األ ُنن التعبريية

 يعخخد اجلسخخد يروخخى بخخاملوق  التخخارذ  املخخدنس الخخذي ظخخل يشخخالله طخخوال األزمنخخة القدميخخة، يف مقابخخل مل
يؤكد وول  وينكا . ه الكت  الدينية والقوانني املرتتبة عنهاهذا التعارض الذي عمقت. الروح احلقيقة املقد ة

ليظل اجلسد هخو هخذا املسخكوت عنخه الخذي يعتمخر ، "اجلسد خدعة جالرافية والروح حقيقتنا" : ذلك قائال 
 .يف اقفاء كما لو كان ال يستهق املعرفة الالزمة، إنه جمرد غالم أوقشرة ختف  جوهرنا
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جلسد، باإلوافة إىل مقتضيات الرتبية وقوانني السيا ة و يا ة املؤ سات هذا الفهم التهميش  لياقات ا
اجلسد يف زاوية ويقة من الوجود،  القمعية، ظلت تعمل مجيعها حتت طائلة التنظيم والضبا، على احنسار

كلمخخا ازدادت املمنوعخخات، كلمخخا قلخخت   ": هخخذا مخخا أكخخد  بخخارة ذات مخخرة. والريخخادة يف تضخخييق اقنخخاق عليخخه
فالسيا ة تربية، إذن تربية اجلسد، ولكن بشكل يضخمن  ". "، ويف كل يوم نصيدم مبمنوعات جديدةاملت 

وقد كان ميشيل فوكو قد بخني  يف  املراقبخة والعقخا  (. 1)"طواعيته، وخضوعه ملنيق جسد آخر يعتمد عليه
أجهخخخرة استمخخخ  كيخخخف يتنخخخرل اجلسخخخد يف اسخخخال السيا خخخ ، وكيخخخف متخخخار  عالقخخخات السخخخلية املبثو خخخة يف كخخخل "

وتسخختثمر  وترغمخه علخخى ( واألهخخف فتيوعخه)ومؤ سخات احلكخم هيمنخخة واوخهة أوخفيخخة علخى اجلسخخد فتييعخه 
شىت األعمال والسلوكات واالنضباطات، وال ذفخى مخا هخذ  التكنولوجيخا السيا خية للنسخد مخن خيخورة قخد 

 (.2)"..لعالقات البشريةتفوق أشكال اهيمنة القدمية أحيانا ألهنا أهبهت تسري عرب كل قنوات ا
للنسد، وحاولخت أن ععخل منخه مووخوعا للسخؤال، والسخؤال  إن األزمة األخرية قد أعادت االعتبار

السخخؤال مخخ  مخخا يرافخخق ذلخخك مخخن متخخثالت متباينخخة عمخخ  علخخى أنخخه ال ينبالخخ  التعامخخل مخخ  اجلسخخد كظخخاهرة  تلخخو
الحخخا اليخخوم، كيخخف تر خخم لنخخا حضخخارة نتخخات تخخارخ  و قخخايف وإيخخديولوج ، وحنخخن ن"طبيعيخخة، ولكخخن كهصخخيلة 

الصورة، أي حضارة اجلسد، اجلسد املثايل الذي ينبال  أن نرغ  فيه إىل درجة أننا نستل  يف رغبة ليست 
فاكتشخخام اجلسخخد كمفهخخوم مسخختقل قخخائم بذاتخخه هخخو رمخخر حتخخول عميخخق يف منرلخخة اإلنسخخان "(. 3)"رغبتنخا أهخخال

نم  عالقات محيمية م  فردانيته، وذلك يعود باأل خا  الذي هار يرغ  يف إر اء مصاحلة م  نفسه و ي
إىل فصخخل اجلسخخد عخخن الخخروح وعخخن ااخخخرين وعخخن العخخامل، وحنخخن نالحخخا اليخخوم أن إشخخكالية الخخذات والخخخوع  
بخخخدأت تتخخخوار  يف الفلسخخخفة ويف العلخخخوم اإلنسخخخانية، كمخخخا نالحخخخا أن الخخخروابا األ خخخرية واالجتماعيخخخة هخخخارت 

غرابة أن يأخذ  لى جسد  اقاص، بل يعي  شكال جسديا لوجود ، فالتتقلص كما ععل الفرد ينيوي ع
 (.1)"اجلسد أمهية بارزة يف حياتنا وفكرنا إذن

إعادة االكتشام قد عمل على تر يخ مووو  اجلسد عخن طريخق نفخض الالبخار  هذا االكتشام أو
لوهخخول إىل غايخخة الخخذي علخخق بخخه علخخى مخخر السخخنني، وذلخخك أد  إىل إوخخعافه وإفقارعالمخخات قوتخخه مخخن أجخخل ا

فبمعىن ما ال يعرم  اإلنسان جسمه إال  ". مركرية وتارذية وه  إجناز مصاحلة تامة بني اإلنسان وبني ذاته
مبخخا يسخخم  عنخخه، ذلخخك أن اللالخخة حتنخخ  دائمخخا جسخخم اإلنسخخان، وأن اإلحسخخا  األكثخخر محيميخخة نسخخيج مخخن 

الخخيت تشخخكل حخخدود اللالخخة البينخخة مليرخخة اال خختعارات، فهخخىت الضخخهك والبكخخاء والصخخرال املصخخاحبة للكخخابو  و 
لذا ينبالخ  أن ننيلخق مخن فكخرة أنخه ال ميكننخا أن نتمثخل جسخمنا كمخدر  . بإيقا  الكلمات وهورها الصوتية

فكثخخخريا مخخخا نخخخرتبا مخخخ  جسخخخمنا . جمموعخخخة مخخخدركات، بخخخل كصخخخورة وإيقخخخا  للهيخخخاة  سخخخدها الفكخخخر والفخخخن أو
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طريق التريني وفن املظاهر، وذلصنا من قوة الفصل جنسد  عن  بعالقات  هرية بل بقصة  هرية، و هر
 (1)"...خفية ذلفها الرمن يف جسمنا ومن األمل واألنني، وه  عالمات وآ ار ظاهرة أ

 اللغة/الجسد والحركة

ميكننا على  بيل التبسخيا أن نقخيم متخايرا بخني احلركخة بخاملعىن النظخري العخام وبخني ...": يقول جوليان هيلتون
فعلية املتنوعة املتعددة عل  املستوي العمل ، على غرار التماير الذي أقامته الدرا ات اللالوية بني علياهتا ال

القخخدرات الكامنخخة يف أيخخة لالخخة واملقيخخا  النظخخري لياقتهخخا علخخى  واملقصخخود باللسخخان هخخو. اللسخخان وبخخني الكخخالم
احلركخة طاقخخة  نمخوذت، ميكننخخا أن نعتخربووفخخق هخذا ال. الفرديخة التعبخري، أمخا املقصخخود بخالكالم فهخو أفعخخال التعبخري

ويف . الكامنة يف اجلسد البشري، وهفة جامعة لكل احلركات اليت ميكن للنسخد البشخري أن يؤديهخا التعبري
وخخوء هخخذا تصخخبف علياهتخخا الفعليخخة املتنوعخخة الخخيت تشخخمل اإلميخخاءات أيضخخا هخخ  وحخخداهتا املعخخربة واملعخخادل احلركخخ  

 (.1)""للكالم"
سخد منهصخرة يف بعخد  املهخا، كمخا كخان الشخأن يف األزمنخة القدميخة، ولكنخه اكتسخ  مل تعد قيمة اجل

أبعادا جديدة، من حيث طاقاته اجلمالية ومن حيث وظائفه احلركية ومخن حيخث احلقخول الدالليخة الخيت تعخرب 
جلسخخد ومبعخخىن آخخخر أهخخبف ا. الوجخخه، العينخخان، اليخخدان، الخخرأ ، الخخرجالن، اخ: عنهخخا خمتلخخف أعضخخائه املكونخخة

ومبخا أن اللالخة قاهخرة أهخال فقخد جخاءت حركخة اجلسخد . يشالل جماله يف الوجود، إن مل يكن هو عني الوجود
أهبهنا نتكلم عن جسدنا، وجسدنا يتكلم معنا بيرق متعددة، ويف مستويات  ": يقول بيري گريو. لتالنيها
نعخم إننخا  " .(7)"ركخات أعضخائنا  مبعناهخا احلقيقخ  حإن جسدنا يتكلم أيضخا عخرب انفعالتنخا، و هخ...خمتلفة

جسخدنا، ونشخهد علخى : نعيش عرب جسدنا ونعرب عن وجودنا من خالله، ونظهخر للالخري الخذي نتواهخل معخه
إننخا نتواهخل جسخديا، وهنخا  عالقخات جسخدية، : فيهق لنا أن نقول. حقيقة ما، ويف وو   معني جبسدنا

بخخة والنبخخخل واالحنيخخخال يربزهخخا اجلسخخخد، أو يخخخربز أي أن كخخل القخخخيم، كخخل أشخخخكال احلخخخ  والكراهيخخة واحلقخخخد واح
اجلسخخد الخخذي نعخخيش بخخه نكخخوم بقخخانون يضخخبا  خخكونه، مبنتمخخ  ينفخخذ فيخخه القخخانون، بثقافخخة يتنسخخد ...هخخا
 (.8)"اا

هل أهبهت حياتنا اليومية إذن  لوكا جسديا بالدرجة األوىل؟ ذلك ما تؤكد  العناية البالالخة الخيت 
النظافة، اهندام، الوقت اليويل أمام املرآة، املشية، : ن طرم الكائن البشريأهبف حيظى اا هذا األخري م

إن اجلسخخخخد يفخخخخرض علينخخخخا القيخخخخام با تعراوخخخخات جسخخخخدية ال مفخخخخر منهخخخخا، وبخخخخدوهنا ال نسخخخختيي  ". الرياوخخخخة إخ
مخخخا نقصخخخد  هخخخو أن هنخخخا  حضخخخورا مرئيخخخا والمرئيخخخا ! يف الوجخخخود أو إقامخخخة أيخخخة عالقخخخة مخخخ  ااخخخخرين اال خخختمرار
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نعخم إنخه عنصخر اجلسخد ... نعخرب عنخه بخأكثر مخن طريقخة...نسد اال تعراو  ميتخد فينخا قخوال وكتابخة و خلوكالل
 ؟(9) "ادعاء أنه غري مسكون به بشكل ما اال تعراو ، فمن يستيي  

حنخخخن جنعخخخل  "حنخخخن إذن أمخخخام عخخخل جديخخخد للنسخخخد يف  خخخلوكنا اليخخخوم ، ويف عالقاتنخخخا مخخخ  ااخخخخرين، 
ليصخبف بخذلك مصخدرا للمعلومخات  "مله كعامل للتعبخري عخن حقخائق خخارت جسخديةاجلسد يتكلم  حني نستع

  ،"يف األخري حنن حنلم العامل على منوذت جسدنا "املمتلفة املرتبية حبقيقة وجودنا، وتنو  مظاهر حياتنا، و
 ، اللبخخخا: وتخخرداد كثافخخخة هخخخذا التعبخخخري وتتعخخخاظم عخخن طريخخخق تعخخخدد الصخخخور الخخخيت ميكخخن إعارهتخخخا للنسخخخد بوا خخخية

أن اجلسخد بتعخدد أعضخائه وغخىن طاقاتخه الكامنخة وتعخدد  األكيخدومخن . األلوان، املسخاحيق، أنخوا  العيخر، إخ
اجلسخد لوحخة، <ا تعراواته اليومية وتنو  جالرافيته، قد غدا موووعا إميائيا مبا يتضمنه من كثافة داللية  فخخ

ة حلنخا مخخؤ را يبهخر العخخني، فهخو حلخخن عالمخة مو خخيقية، حركتخه هخخ  مو خيقا  املسخخموعة، حيخث تظهخخر كخل حركخخ
 .(11)"يلمس، ويشاهد يف ليونة وخفة حركات اجلسد

ولكخخ  نسخختدل علخخى هخخذا التعخخدد الخخداليل يكفخخ  أن نقخخف علخخى بعخخض الثنائيخخات الخخيت تضخخمر أ خخرلة 
اجلسخد البخدوي، اجلسخد /اجلسخد األ خود، اجلسخد املخديا/جسد الرجل، اجلسد األبخيض/جسد املرأة: الهنائية
اجلسخخخخخخد املكسخخخخخخ ، اجلسخخخخخخد /اجلسخخخخخخد الثقيخخخخخخل، اجلسخخخخخخد العريخخخخخخان/اجلسخخخخخخد اقشخخخخخخن، اجلسخخخخخخد اقفيخخخخخخف/مالنخخخخخخاع
 .اجلسد امليت/اجلسد الثابت، اجلسد احل /املتهر 

وأعتقد أنه ميكن أن نذه  أبعد من ذلك، لنبهث يف لالات األعضاء، وحقوهخا الدالليخة املتعخددة 
فاليخد مخثال هخ  عضخو ميتلخك . يخة وحضخارية متباينخةخصوها إذا عمدنا إىل ربيها بسياقات  قافيخة واجتماع

وظائف طبيعية متنوعة، فه  لألخذ والعياء، وه  للتملك واملنف، لكن يد اإلنسان قد تكون للمس وقد 
قد تكون اليد للتقبيخل . تكون للصف ، قد تكون اليد يد السلية ويد السلية تداع  ولكنها تعاق  أيضا

بخنفس الالخا ميكخن  .قخذرة، أيخدي بريرخة، أيخدي أجنبيخة يدي خفية، أيديوقد تكون للتصفيق، نقول أيضا أ
ومخا   legs languageأن نتهخدة مخثال عخن لالخة العيخون، وإميخاءات الوجخو  بخل وأن نتوقخف عنخد لالخة السخيقان 

 (.11)إليها
ت من خالل هذ  القناعات واأل رلة املرحلية، ارتأينا أن نعود إىل بعض املؤلفات العربية اليت قارب
وال . اجلسد، من حيث مواهفاته اجلمالية، وقدراته احركة مركرين بشكل خاص على بعض كت  الرتاة

حديثا به،  يفوتنا هنا أن نذكر أن الفقرات املعتمدة ه  حديث عن اجلسد، و ليست حديثا له، أو
أيت على لسان وهو حديث إما أنه ي. الرقص التشكيل أو الصورة أو بالشكل الذي يوفر  لنا املسرح أو

 .رجل يتهدة عن املرأة ، وإما على لسان امرأة تتهدة عن امرأة، وإما على شكل حوار بني رجل وامرأة
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 النصوص

 
 :يقول هاح  اإلمتا  واملؤانسة 

اإلنسان مرك  من األعضاء االية مبنرلة الرأ  واليدين والرجلني وغريها، مث كل واحد من هذ  :وقال
اء املتشااة األنوا  مبنرلة اللهم والعظم والعص  والشريان، مث كل واحد من األعضاء مرك  من األعض

  الدم والبلالم واملريان، مث كل واحد من هذ  األخالل هذ  األعضاء مرك  من األخالل األربعة اليت ه
مرك  من األ يُقس ات األرب  اليت ه  النار واهواء واألرض واملاء؛ مث كل واحد مخن هخذ  األ يقسات 

 (87.ص.)مركخ  من اهيويل والصورة

 :وقال 

فو  أو جمرور متهر  كان كل مد( ملا)فنقول ليس ذفى أن جسدنا ليس مدفوعا دفعا وال جمرورا جرا و 
إن كان جسدنا : وقال. نالة من داخل، فاجلسد إذن متهر  من داخل اويرارا من خارت متهركا ال

. متهركا من داخل، وكان كل متهر  من داخل إما متهركا حركة طبيعية ال تسكن وإما نفسية تسكن
تدوم، وكانت حركة كل ما ( ال)فليس ذفى أن حركة جسد اإلنسان ليست بدائمة ال تسكن، بل  اكنة 

.  كنت حركته فلم تدم ليست حركة طبيعية ال تسكن، بل نفسية من قبل نفس حتركه وحتسسه
 (211.ص)

 :و يقول هاح  حتفة العرو 

من ه ؟ قال الفتانة العينني، : قال. نعَت فأحسن وغريها أح  إيل منها: ربيعة ؟ قال قال ما تقول يا
ني، الرادح الوركني، الشاكرة القليل، املساعدة للمليل، الرخيمة الكالم، األ يلة اقدين، الكاع  الثدي

 (231.ص. ) اجلماء العظام، العذبة اللثام، الكرمية األخوال واألعخمخام

 :ويقول أبو منصور أيضا

إذا كان على املرأة مسهة من مجال فه  مجيلة ووويرة، فإذا أشبه بعضه بعضا يف احلسن فه  حسانة،   
 تالنت جبماها عن الرينة فه  غانية، فإذا كانت ال تبايل أن تلبس  وبا حسنا وال تتقلد قالدة حسنة فإذا ا

فه  معيال، فإذا كان حسنها فائقا كأنه قد و م  فه  و يمة، فإذا قسم ها حا وافر من احلسن فه  
 .فه  باهرة قسيمة، فإذا كان النظر إليها يسر الرو  فه  رائعة، فإذا غلبت النساء جبماها

 :وقال يف فصل  ان من الكتا  املذكور

الصباحة يف الوجه، والوواءة يف البشرة، واجلمال يف األنف، واحلالوة يف العينني، واملالحة يف الفم،  
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قال غري  والرباعة يف . والظرم يف اللسان، والرشاقة يف القد واللباقة يف الشمائل وكمال احلسن يف الشعر
 (227ص.  )وأكثر هذا التنريل على التقري  والتهقيق من بعيد واهلل أعلم. األطرام اجليد والرقة يف

 :قال أمحد فار  الشدياق 

إن الفارياق ذه  ذات يوم إىل بعض القسيسني ليعرتم له مبا فعل وفكر، وقال من املنكر، فقال له 
من أعظخم أ با  الفساد قد مسعت عنك أنك كخلف بالنظخم وباألحلان ومها <: القسيس فيما  أله به

فخهل  ول إليك اقنا  أن تتالرل يف الشعر بامرأة قاعدة النهخد، موردة اقخد، بينة الكهل، مرعة . والالرام
الكفل، حنيلةا قصر، مفلنة الثالر، عثلة الساقني، جمدولة الساعدين،  وداء الشعر واحللمتني، جنالء 

االبتسام،  لوة، مدورة السرة ذات عكن مفرتة، حنينة احلاجبرجالعينني خمضبة الكفخني، رقيقخة الشفتخني، م
 (97. ص).ها روا  عخذ  ونكهة تسكر الص  .مهفهفة القوام

 :قال أبو الفرت يف حتفة العرو 

عليك بالبضة البيضاء، الرمداء : فقالت له. إين أريد أن أتروت فصف  يل النساء: قال رجل ألعرابية 
لرجنلة السنلة، املدجمة املنت، اقميصة البين، ذات الثدي الناهد، والفر  الوارد، اللعساء، الشماء اجليد، ا

والعني الننالء، واحلدقة الكهالء، والعنيرة الوترية، والساق املمكورة، والقدم الصالرية، فإن أهبتها 
 (231.ص. ) فأعيها احلكم فإهنا غنم من الالنم 

إذا  هرت : فقالت. هف  لنا امرأة كاملة: قيل ها. نعمأحتسنني هفة النساء؟ قالت : وقيل ألعرابية
عيناها، و هلت خداها، وهند  دياها، وليفت كفاها، وأفعم  اعداها، وعظم وركاها، والتفت فمذاها، 

 (231.ص. )وجدل  اقاها، فتلك هناء النفس ومناها

يرينه حالك كذن   قالت أهلف اهلل األمري، أقول حقا وأخرب  هدقا، رأيت وجها كاملرآة الصقيلة
احلسيلة، فيه حاجبان كأمنا خيا بقلم أو  ودا حبمام تقو ا على مثل عيا الظبية املعبهرة يبهتان املتو م 
إن ينعتهما و لالن بأشفارمها ما حتتهما، بينها أنف كهد الفسيف الصقيل، مل يرربه قصر، ومل يعبه طول، 

، شق فيه فم لذيذ املتبسم فيه  نايا ذات أشر خفت به وجنتان كاألرجوان يف بياض نض كاجلمان
وأ نان، كالدر ينيق فيه لسان ذو فصاحة وبيان، رك  ذلك على عنق بض فوقه هدر غض تنأ  يف 
ذلك الصدر  ديان كالرمانتني حيرفان عنها  يااا ومتنعاهنا من تقلد  مااا، حتت ذلك بين كالقباط  

 اطت تلك العكن بسرة ها كمدهن العات، ينته  ذلك إىل خصراملدرجة، أح املذحبة كساعكنا كاليوامري
لييف حتته كفل ينهضها إذا قامت ويقعدها إذا هنضت، كأنه دغص رمكة، وحتته فمذان لفاوان متصل 

اللسان، فتبار  اهلل م  هالرمها كيف يييقان محل ما  اما  اقان أبيضان حتمل ذلك كله قدمان كندار
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 (232-231. ص. ص. )فوقهما

  :وجاء يف اعرتافات الشدياق

. قالت نعم إن العني تقر بش ء ريثما يعن ها فُتيرم إليه. قلت مابال النا  كلهم يقولون يا قرة العني
قلت وما شأن القل ؟ قالت هو متقل  ومتهير معها، قلت فما شأن العميان؟ قالت إن هم يف 

  النا  تقل  قل ؟ قالت أكثرهم فكرا، فإن قلت من أ ر . بصائرهم عيون أشد محلقة من العني الباهرة
قالت نعم كما أنه . قالت فإذا نشأ عن النف  ور. العنماوات أ بت وأهرب من  النا  إذ ليس ها فكر

. قلت أي نف  يف املرض؟ قالت  كون العقل والدم والفكر عن اهو  والشهوات. ينشأ عن الضر نف 
اهة والسرم املهلكني، فإن الذين ميوتون من زيادة األكل قلت أي نف  يف الفقر؟ قالت الكف عن الشر 

كف رجل جار  : قلت أي نف  يف الروات بامرأة دميمة؟ قالت. والشر  أكثر من الذين ميوتون لقلتهما
عن دار ، وهرم عني أمري  عن مراقبة حالك، على أهنا ال تعدم طالبا مثلها ولكن بعض الشر أهون 

 (111.ص. )من بعض

 :اإلشارات اجلسمية يقول هاح 

كما )العني ختترل لنا مجا  وجه االنسان ... ه  كاملرآة تر  ما يق  عليها و يفهم اا اإلنسان ما يرا 
وتكشف لنا عن هويته احلقيقية اليت إذا أراد إخفاءها ( ذترل الوجه مجا  جسم هاحبه وميير  عن غري 

قال عبا  بن . و ر  عني أمن من لسانر  حلا أمن من لفا أ: قالت العر  قدميا. غيى عينيه
 من طريف فليس يكتم شيرا     وجدت لساين ذا كتمان:          األحنف

 (118. ص... )العني با  القل ، فما كان يف القل  ظهر يف العني: قالت احلكماء

 :يقول ابن حرم يف طوق احلمامة

بلها العني، وأنه ليقوم يف هذا املعىن املقام  اإلشارة: مث يتلو التعريض بالقول إذا وق  القبول واملوافقة
احمود، ويبلغ املبلغ العني ، ويقي  به ويتواهل ويوعد ويهدد ويقبض ويبسا ويؤمر وينه  وتضر  به 

 .الوعود، وينبه على الرقي ، ويضهك وحيرن ويسأل و ا  ومين  ويعيى

ديد  إال بالريية، وال ميكن تصوير  ولكل واحد من هذ  املعاين ور  من هيرة اللها ال يوقف عل  حت
العني الواحدة هن  عن  فاإلشارة مبؤخر: وأنا وأهف ما تيسر من هذ  املعاين. وال وهفه إال باألقل منه

األمر، وتفتريها إعالم بالقبول، وإدامة نظرها دليل على التوج  واأل ف، وكسر نظرها آية الفرح، واإلشارة 
إليه، واإلشارة  د، وقل  احلدقة إىل جهة ما مث هرفها بسرعة تنبيه على مشارإىل أطباقها دليل عل  التهدي

العينني كلتيهما  ؤال، وقل  احلدقة من و ا العني إىل املوقد بسرعة شاهد املن ، وترعيد  اقفية مبؤخر
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 .احلدقتني من و ا العينني هن  عام و ائر ذلك ال يدر  إال باملشاهدة

واحلوا  األرب  أبوا  إىل القل ، ومنافذ حنو النفس، . لر ل، ويدر  اا املرادواعلم أن العني تنو  عن ا
وه  رائد النفس الصادقة، ودليلها اهادي، ومرآهتا اسلوة اليت . والعني أبلالها وأههها داللة وأوعاها عمال

وقد ذكر ذلك ليس املمرب كاملعاين، : وقد قيل. الصفات وتفهم احسو ات اا تقف على احلقائق ومتير
 (121-121. ص. ص. )وجعلها معتمدة يف احلكم * أفليمون هاح  الفرا ة

 وجاء يف كتا  اإلشارات اجلسمية

املمتلفة  أما املرأة فقد فروت عليها اليبيعة أن تفوق الرجل يف ا تنياق اجلسم لتوجيه الر ائل والرموز
العينني بألوان الصباغة والر م، وه  قد  لآلخرين، فه  تصفف الشعر وتلون الشفتني واقدين، وما حول

تفلج السن بني الشفتني، وقد تض  نقية اقال حتتهما، وترين العنق واليدين والرجلني باحاىل، وختتار من 
تكشف عن أجراء معينة من اجلسم تتفق وعرم استم  الذي تنتم   أمنال الري واللبا  اليت ختف  أو
الرجل وختتار من األشكال واقيول ما ينا   أنو تها، وه  تعمل  إليه، كما تلنأ أيضا لوشم مثل

وه  مثل الرجل يعيينا جسمها ... بذلك لتوجيه أول وأهم ر ائلها اليت تتمثل يف لفت نظر الرجال
. ) ومالبسها ر ائل أخر  ختربنا عن جنسيتها ومكانتها االجتماعية أومهنتها إذا كانت تراول عمال ما

 (138.ص
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