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تقدمي
تعمل اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية على ن�رش الثقافة العربية من خالل 
اإ�سدارها الكتب العربية وترجمة الكتب الأجنبية اإلى العربية وبالعك�س. وقد 
فنون  �ستى  املهمة يف  الإ�سدارات  من  عددا  املا�سية  ال�سنوات  قدمت خالل 

الثقافة .
ومع الإعالن عن خطة التنمية ال�سرتاتيجية / قطاع الثقافة، كان لالإدارة 
وزارة  منحة  م�رشوع   ( كان  امل�ساريع  هذه  واأحد  م�ساريع،  بخم�سة  اإ�سهام 

الثقافة لدعم الأبحاث العلمية يف جمال الثقافة(.
مت الإعالن عن املنحة يف م�سابقة ارتاأينا اأن تقت�رش على البحث يف الثقافة 
من  عدد  لها  تقدم  بها،  بامل�ساركة  للجميع  املجال  وف�سح  حتديداً،  القطرية 
الباحثني، ومت ت�سكيل جلنة لختيار م�ساريع البحوث، من اأ�ساتذة من جامعة 
قطر وخارجها، مت تر�سيح ثالثة بحوث يف جمالت )الق�سة وال�سعر وامل�رشح(.
ومنحت اجلائزة للبحوث املن�سورة يف هذا الكتاب بينما حجبت جائزة 

امل�رشح لعدم اكتمال توفر �رشوط البحث يف العمل املقدم.
ونحن اإذ نقدم هذا الكتاب )القيم اجلمالية يف ال�سعر القطري ( للدكتور 
اإ�سهامة مهمة  بقدر ما هو  لعملنا  التوثيق  اأجل  لي�س من  اأحمد طعمة حلبي، 
ت�ساف للباحثني والدار�سني يف هذا املجال، اآملني اأن يكون اإ�سافة مهمة كون 
من قاموا بهذه البحوث هم اأ�ساتذة يف جامعة قطر، وم�سهود لهم باملعرفة يف 

جمايل تخ�س�سهما واإ�سداراتهما العديدة يف جمايل الق�سة وال�سعر.
                                     ومن اهلل التوفيق.

اإدارة البحوث والدرا�سات الثقافية
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مقدمـــة

اأح�س الإن�سان بالقيم، على اختالفها، منذ اأن ات�سل بالكون، ومنذ تاأ�سي�سه 
واللطيف  واجلميل  اجلليل  قيم  الكون  يف  اأح�س  فقد  الب�رشية،  التجمعات 
وامل�سحك، راآها يف اجلبل، ويف النهر، يف الفرا�سة، ويف القرد املقلد. واأح�س 
بقيم اأخرى يف التجمع الب�رشي، منذ بداياته، فقد اأح�س باحلب واحلزن والفرح 
الآخرين،  مع  عالقاته  خالل  من  جميعًا،  منها  عانى  والأمل،  والظلم  والقهر 

ومن خالل عالقته مع الطبيعة نف�سها. 
يف  يقعدون  اأنا�سًا  ت�سور  اإذ  باملغارة،  للقيم  مثاًل  اأفالطون  �رشب  وقدميًا 
وظهورهم  املغارة،  عمق  اإلى  ُوجوههم  بال�سال�سل،  مقيدين  مغارة،  مدخل 
واحلق  للعدل  ترمز  متاثيل،  يحملون  اأ�سخا�س  ورائهم  من  وميّر  اخلارج،  اإلى 
واخلري واجلمال، وت�سقط ظالل هذه التماثيل على جدار املغارة، يف العمق، 
فريى الرجال ظالل تلك التماثيل، وبذلك يتعرفون اإلى تلك القيم، من خالل 
من  يتخيلونها،  ولكنهم  يعرفونها،  ول  احلقيقة،  عن  بعيدون  فهم  ظاللها، 

خالل روؤيتهم ظاللها. 
وقد عرب الإن�سان عن هذه القيم بالر�سوم البدائية، وبالرق�س، وبال�سوت، 
وبالغناء. ثم عرب عنها باللغة، ول �سيما ال�سعر. ثم وعاها، واأدركها، وفل�سفها، 

ر لها، وذهبت درا�سته لها يف مذاهب واجتاهات. ونظَّ
واملق�سود باجلمال هنا اجلمال الذي يبدعه الإن�سان، يف املو�سيقا وال�سعر 
والنحت والت�سوير والعمارة، يحاكي به الطبيعة، اأو يعيد اإبداعها، اأو ي�سورها، 
وفق روؤيته وانطباعه، اأو ي�سقط عليها م�ساعره وروؤاه، ومن هنا اأي�سًا ن�ساأت 

مذاهب واجتاهات يف الفنون والآداب. 
قيمه،  للجمال  وت�سكلت  تطور،  قد  الأويل  الفهم  هذا  اأن  يف  �سك  ول 
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مفاهيم ونظريات ومدار�س واجتاهات، حتى غدا للجمال علم خا�س به هو 
علم اجلمال، اأو اجلماليات اأو الإ�ستاطيقا )Aesthetics( ويعد الفيل�سوف 
الأملاين األك�سندر باوجمارتن )1762–1714( اأول من ا�ستعمل م�سطلح علم 
الفال�سفة هي اجلميل،  التي حتدث عنها  القيم اجلمالية  اأبرز  اجلمال. وكانت 
واجلليل، واللطيف، ولها جتلياتها املختلفة يف الآداب والفنون كلها، مثلما لها 
جتلياتها وظهورها، يف خمتلف جوانب احلياة، ثم اقرتح الفال�سفة قيمًا جمالية 

ب.   اأخرى كامل�سحك والبطويل واملاأ�سوي واملعذَّ
الأول  نوعني:  يف  تلقائيًا  ت�سنف  القيم  هذه  اأن  الوا�سح  من  واأ�سبح 
الطبيعة، ويف  اجتماعي، والثاين طبيعي، وبينهما تداخل، فاجلليل يكون يف 
املجتمع، فاجلبل والبحر والعا�سفة مظاهر يف الطبيعة جليلة، ومثلها مظاهر 
العظيم  الأمري  وك�سخ�سية  والفرو�سية  والبطولة  واجلود  كالكرم  املجتمع  يف 
والفار�س املقدام، والزهرة والفرا�سة والن�سيم مظاهر يف الطبيعة لطيفة، ومثلها 
هو  ما  وثمة  الآ�رشة.  والنظرة  الناعمة  والب�سمة  اللطيفة  الكلمة  املجتمع  يف 
ال�سواء،  على  املجتمع،  الطبيعة، ويف  وماأ�سوي يف  وموؤمل  م�سحك ومعذب 
ولذلك كثرياً ما يلجاأ ال�سعراء اإلى ت�سبيه ما هو اإن�ساين مبا هو طبيعي، وا�ستعارة 
ما هو طبيعي ملا هو اإن�ساين، فالب�سمة كالن�سيم، وموت عزيز مثل زلزال مدمر، 

وهكذا دواليك. 
وجتدر الإ�سارة اإلى اأن ت�سنيف القيم خمتلف فيه ومتعدد، وما هو بالت�سنيف 
القطعي، وكثرياً ما تقرتب بع�س القيم من بع�سها، وتتداخل، فقد يرّق اجلميل 
فيغدو لطيفًا، اأو يعظم اجلميل ويكرب يف جماله فيغدو جلياًل، وقد يبالغ اجلليل 
ويت�سخم ويعظم، اأو قد ي�سغر كثرياً ويت�ساءل، فيغدو م�سحكًا، وما الت�سنيف 

اإل عون على الدرا�سة والبحث والتحليل.  
ال�سعر  يف  اجلمالية  القيم  جتليات  در�س  هو  البحث  هذا  اإليه  ي�سعى  وما 
القطري، يف مظاهر الطبيعة ويف مظاهر املجتمع على ال�سواء، ول �سيما قيم 
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اجلميل واللطيف واجلليل، ومثل هذا النوع من الدر�س اجلمايل لل�سعر جديد 
التقليدية، كدرا�سة املديح والهجاء  الدرا�سات  يتم به جتاوز  النقد الأدبي،  يف 
تعبرياً  القطري  ال�سعر  تعبري  البحث  خالل  من  و�سيظهر  والو�سف،  والغزل 
من  تتجلى  وحديثة،  قدمية  تعبريية  وطرق  باأ�ساليب  القيم،  تلك  عن  عفويًا 

خاللها القيم باأبهى معانيها. 
ومما ل �سك فيه اأنه ل ميكن ا�ستق�ساء هذه القيم وجتلياتها يف ال�سعر القطري 
كله، ولذلك كان لبد من النتقاء، مبا يعرب عن تلك التجليات، وميثل، ب�سورة 
القيم  القطري؛ وذلك من خالل ت�سمن كل واحد منها در�س  ال�سعر  عامة، 
ت كل قيمة بف�سل،  الثالث الرئي�سة، وهي اجلميل واللطيف واجلليل، وُخ�سّ
قيمة  لكل  تقدمي متهيد  البحث على  ف�سول. وحر�س  ثالثة  البحث يف  فجاء 
بع�س  اآراء  تقدمي  ثم  واملجتمع،  والكون  احلياة  يف  جتلياتها  بعر�س  جمالية، 

الفال�سفة فيها.
ول يدعي البحث اأنه يقدم تاأريخًا لتطور مفهوم هذه القيم الثالث، فهذا 
من �ساأن الباحث يف علم اجلمال، اإمنا الغاية هي التوطئة ل�ستجالء هذه القيم 
يف ال�سعر القطري، وتقدمي اآراء الفال�سفة ل يعني التباع لها اأو تقليدها، اإمنا 
ح�ساريًا  اإرثًا  اأ�سبحت  وثقافة  اإن�ساين  فكر  نتاج  وهي  بها.  ال�ستنارة  يعني 
عامليًا، من حق كل الثقافات الإفادة منها، ولي�ست من باب تقليد الغرب، اأو 
اتباعه، ثم جرى ا�ستجالء هذه القيم يف مناذج من ال�سعر القطري، والتعليق 
ي�ساعد  ومبا  ال�سعري،  الن�س  ينا�سب  مبا  عدة،  جوانب  من  وحتليلها  عليها، 
على الك�سف عن القيمة اجلمالية، وجرى يف كثري من املوا�سع مقارنة بع�س 
العربي،  ال�سعر  يف  معها  يختلف  اأو  ي�سبهها،  مبا  القطرية  ال�سعرية  الن�سو�س 
والغاية من هذه املقارنة تو�سيح موقف ال�ساعر، اأو جالء القيمة اجلمالية التي 
يعرب عنها، اأو بيان �سبل الختالف اجلمايل يف التعبري الفني، وقد اأتت مثل هذه 
املقارنات يف موا�سع حمدودة، لإغناء البحث والن�س والفهم، ولي�س املق�سود 
بها اإثبات التاأثر اأو التاأثري، ول القول بالتنا�س، فهذان لهما ميدانهما اخلا�س 
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من البحث، واإمنا ا�ستعملت املقارنة، يف اإطارها املنهجي من اأجل غاية حمددة، 
وهي املزيد من التذوق القيمي واجلمايل يف مدونة ال�سعر القطري، ولي�ست 

املفا�سلة بينه وبني غريه.  
كنية  بذكر  مكتفيًا  احلوا�سي،  يف  املقبو�سات  توثيق  على  البحث  وجرى 
التوثيق العلمي الدقيق يف ثبت  املوؤلف ثم ا�سمه ثم عنوان املرجع، ثم جرى 
املراجع، ول بد من الإ�سارة اإلى اأن بع�س ال�سعراء القطريني مل ي�سدروا جمموعة 
الرقمية، ولذلك كان ل بد من العتماد  اأو اكتفوا بالن�رش يف املواقع  �سعرية، 
على بع�س املواقع الرقمية، والتوثيق من خاللها، فقد غدا الن�رش الرقمي �سائعًا، 

بل اأكرث انت�ساراً، واأ�سبحت كثري من اجلامعات تقر بالتوثيق الرقمي. 
ال�سعراء،  عدد  ووفرة  القطري،  ال�سعر  غنى  البحث  خالل  من  تبني  وقد 
وقد  فعالة،  م�ساركة  ال�سعري،  الإبداع  يف  القطرية  املراأة  م�ساركة  تبني  كما 
ال�سعراء،  من  �سعرية لأكرب عدد  مبقبو�سات  ي�ست�سهد  اأن  البحث على  حر�س 
البحور  �سعر  ومن  ال�سواء،  على  اجلديدة  الأجيال  ومن  القدمية،  الأجيال  من 

اخلليلية، ومن �سعر التفعيلة، ومن ق�سيدة النرث. 
ولقد متثل ال�سعر القطري املفاهيم اجلمالية متثاًل عفويًا، وظهرت يف كثري 
يتنا�سب وطبيعة  لغويًا واأ�سلوبيًا، مبا  التعبري عنها  ال�سعرية، وكان  النماذج  من 
وال�سامي. ويف  اجلليل  قيُم  اجلمالية ظهوراً  القيم  اأبرز  اجلمالية، ولعل  القيمة 
تعرب  ال�سعر،  يف  ظهورها  خالل  من  اجلمالية،  القيم  كانت  كلها،  احلالت 
عن البيئة القطرية واملجتمع القطري، يف تقاليده وعاداته، ول �سيما ما يتعلق 
اجلميل  ذلك  يف  �سواء  الثالث،  القيم  ودلت  وغو�س،  �سيد  من  بالبحر، 

واللطيف واجلليل، على حب الوطن والتغني به.
ويبدو من اجللي اأن ال�سعر القطري بحاجة اإلى درا�سة اأو�سع، ت�سمل القيم 
املاأ�سوي  وكذلك  وامل�سحك،  واجلليل  واللطيف  كاجلميل  كلها،  اجلمالية 
واملعذب والبطويل، وحتيط بنماذج اأكرث من ال�سعر القطري، ولعل هذا يكون 
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م�رشوع كتاب للم�ستقبل.
وقيمة اأي بحث يف احلقيقة لي�ست يف نتائجه، اإمنا يف اإجراءاته وتطبيقاته، 
وجمريات العمل فيه، وما يكون فيه من نقد وتذوق، ونرجو اأن يكون البحث 

قد قدم ما فيه قدر من تذوق ال�سعر القطري وبيان قيمه اجلمالية والفنية. 
                            وهلل احلمد من قبل ومن بعد.  

 
الدوحة يف 2015/12/5

اأحمـــد طعمـــة حلبي 
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اأواًل- اجلميل

متهيد:
للفوؤاد،  واأمان  للعني،  فهو راحة  تطمئن،  وبه  النف�س،  ترتاح  اجلميل  اإلى 
وي�سعى  واملتعلم،  الأمي  وين�سده  ال�سغري،  به  يح�س  مثلما  الكبري  به  يح�س 
والكهوف،  املغاور  �ساكن  من  مكان،  كل  ويف  زمان،  كل  يف  الإن�سان  اإليه 
وراء  اجلال�س  اإلى  احلقل،  يف  العامل  ومن  ال�سحاب،  ناطحات  �ساكن  اإلى 
وكاأ�س  القلم  وري�سة  الطعام  اجلمال، حتى يف �سحن  من  بد  فال  احلا�سوب، 
ال�رشاب وو�سادة الفرا�س، فكيف ل ين�سد الإن�سان اجلمال يف الوجه اجلميل، 

ويف القول اجلميل، ويف اللغة اجلميلة، ويف اللوحة اجلميلة؟
وقد خلق اهلل الإن�سان يف اأح�سن �سورة، ويف احلديث ال�رشيف:«اإن اهلل 
جميل يجب اجلمال«، ومنذ البدء اأدرك الإن�سان اأن اجلمال يكون يف اخِللقة 
ويف اخُللق، يف ال�سكل ويف الفعل، يف املزاج ويف املظهر، ومنذ القدم كان 
امللوك ل ي�رشبون ال�رشاب اإل يف اآنية من ذهب، واليوم ل ي�رشب عامة النا�س 
اأو جميلة، مما يعني تالزم ال�سكل وامل�سمون،  اأو مف�س�سة  اآنية مذهبة  اإل يف 
واحلامل واملحمول، ول بد من اجلمال يف كليهما، لأن اجلمال احلق ل يتحقق 

اإل بهما مّتحدين. 
وهكذا يبدو اجلمال حاجة اإن�سانية، ومطلبًا ل بد منه، حتى الطفل ال�سغري 
لينفر من ال�سكل امل�سّوه، ومييز القبيح من اجلميل، ويخاف من ال�سوت النا�زش، 
ويطمئن اإلى ال�سوت املن�سجم املتناغم، مما يعني اأن الفطرة مركبة على اجلمال، 

وخملوقة لأجله، فهي حت�سه بداهة، وتعرفه بداية.
هو  ول  الكبري،  بال�سخم  هو  فما  العتدال،  هو  اجلميل  مييز  ما  واأهم 
بال�سغري ال�سئيل، وما هو بالذي تخافه النف�س، ول هو بالذي ت�سفق عليه، فما 
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هو كالقلعة ال�ساخمة، ول كالكوخ ال�سغري، ول هو كالدوحة العظيمة املمتدة 
الظالل، ول هو كالزهرة ال�سغرية الال�سقة بالأر�س.

فيه  لهم  الدار�سون والفال�سفة والنقاد در�س اجلميل، وكانت  وقد حاول 
واجلميل،  اجلمال  يف  الفال�سفة  اآراء  بع�س  وهذه  واآراء،  واجتاهات  مذاهب 

ميكن اإجمالها فيما هو اآت: 

اجلميل لدى الفال�شفة:
�سقراط  ثم عند  بداأ احلديث عن مفهوم اجلميل عند هريقليط ودميقريط، 
التنا�سب  هي  هريقليط  عند  للجميل  �سفة  واأهم  واأر�سطو،  واأفالطون 
اأ�سا�س  اأنه  نرى  كما  الكون،  يف  التنا�سق  »نرى  يقول:  وهو  التنا�سق،  اأو 
الرتباطات الإن�سانية؛ ومن ثم فهو موجود يف الإنتاج الفني«1. ول تختلف 
نظرة دميقريط اإلى اجلميل عن نظرة �سلفه هريقليط، فقد عّد ال�سيء اجلميل ما 
ات�سف بالتنا�سب والتنا�سق، بحيث ل زيادة فيه ول نق�سان، “فاجلمال يف راأيه 
يكمن يف النظام، ويف التنا�سق والتنا�سب والن�سجام بني الأجزاء، ويف الن�سب 
حيحة”2. ويوؤكد اأن اأهم خا�سة يف اجلميل هي العتدال، فاإذا  الريا�سية ال�سّ
فقد العتدال فقد ال�سيء اجلميل جماله، »فَمن يتجاوز املعيار ال�سحيح ينقلب 

اأمتع الأ�سياء عنده اإلى اأ�سد الأ�سياء اإزعاجًا«3.
ويت�سف اجلميل عند �سقراط باأربع �سفات، هي: احل�سية؛ فيقول هيبيو�س 
جميل  �سيء  هي  اجلميلة  الفتاة  »اإن  اجلميل؟  ما  �سقراط:  �سوؤال  عن  جميبًا 
بالتاأكيد«4. ثم التنوع وال�سمول؛ حيث يقول �سقراط جميبًا عن اأ�سئلة هيبيو�س: 
»اإن اجلمال لي�س �سفة خا�سة مبئة اأو األف �سيء، فال �سك يف اأن النا�س واجلياد 

الفارابي،  دار  ال�سقا،  با�سم  تعريب:  اجلمالية،  النظريات  تاريخ  موجز  نوفا،  و�سمري  اأوفي�سيانيكوف    -  1
بريوت، ط2، 1979، �س 14.

2 -  املرعي. فوؤاد، اجلمال واجلالل، دار طال�س، دم�سق، ط1، 1991، �س 15.
3 -  املرجع ال�سابق، �س 40.
4 -  املرجع ال�سابق، �س 41.
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راأى  فقد  الن�سبية؛  ثم  جميلة«5.  اأ�سياء  كلها  والقيثارة  والعذراء  واملالب�س 
�سقراط اأن اأي جمال يت�سف بالن�سبية، فهو يقول: »واأجمل الأواين الفخارية 
ب�سع باملقارنة مع جن�س ال�سبايا، كما يوؤكد احلكيم هيبيو�س«6. واأخرياً املنفعة؛ 
فيقول �سقراط: »اإن حظ ال�سيء من الروعة واجلودة يتنا�سب مع النفع والغاية 
الذي ل  ال�سيء  فالقبيح والرديء هو  العك�س من ذلك،  املرجوة منه، وعلى 

جدوى منه«7. 
ومييز اأفالطون بني نوعني من اجلمال: اجلمال احل�سي، واجلمال الروحي، 
اأما اجلمال  اأن اجلمال الروحي هو الأ�سا�س، وهو اجلمال املطلق،  وهو يرى 
احل�سي فهو اجلمال الناق�س الزائف. واأفالطون يف ذلك ينطلق من نظريته يف 
املُُثل العليا، فقد عّد »جميع الأ�سياء املح�سو�سة متغرية ومتحولة، ومن ثم فاإن 
ل  فهي  لذلك  وتبعًا  ومتوت،  ت�سمحل  ثم  الوجود،  على  تظهر  الأ�سياء  هذه 
متثل حقيقة الوجود، اإذ اإن الوجود احلقيقي متمثل فقط يف الوجود الروحي، 
اأفالطون  عند  الروحي  الأفكار«8. واجلميل  العليا، عامل  املثل  وبالتحديد يف 
غري موجود يف عاملنا الأر�سي »بل يوجد يف عامل الأفكار، عامل املثل العامل 
رائع  بل هو  ينق�س،  يزيد ول  ينقر�س، ل  يولد ول  اإنه ل  الالمتغري،  الأبدي 

دائمًا، ويف جميع احلالت«9.
واأهم معايري اجلمال عند اأر�سطو هي الرتتيب والتنا�سب والو�سوح، وميثل 
اجلميلة10. وهو  الكائنات  ذروة  اأجزائه،  وتنا�سب  �سكله  بان�سجام  الإن�سان، 
يقول: “كذلك اجلميل، �سواء اأكان كائنًا حيًا، اأم كان �سيئًا مكّونًا من اأجزاء، 
بال�رشورة فاإنه ينطوي على نظام يقوم بني اأجزائه، وله عظم يخ�سع ل�رشوط 

5 -  هوي�سمان. دني�س، علم اجلمال: الإ�ستطيقا، ترجمة: اأمرية حلمي مطر، مراجعة: اأحمد فوؤاد الأهواين، 
دار اإحياء الكتب العربية، م�رش، د. تا، �س 13.
6 -  املرعي. فوؤاد، اجلمال واجلالل، �س 42.

7 -  اأوفي�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 17.
8 -  املرجع ال�سابق، �س 20.
9 -  املرجع ال�سابق، �س 21.

10 -  املرجع ال�سابق، �س 23.
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معلومة. فاجلمال يقوم على العظم والنظام، ولهذا فاإن الكائن الع�سوي احلي، 
غام�سًا،  ي�سبح  اإدراكنا  لأن  يكون جمياًل؛  اأن  ميكن  ل  جداً  �سغرياً  كان  اإذا 
وكاأنه يقع يف برهة ل ميكن اإدراكها”11. ول ين�سى اأر�سطو عن�رش التن�سيق بني 
الأجزاء والن�سجام، فيقول: » فالكائن اأو ال�سيء املكّون من اأجزاء متباينة، ل 
يتم جماله ما مل ترتتب اأجزاوؤه يف نظام، وتتخذ اأبعاداً لي�ست تع�سفية؛ ذلك 

لأن اجلمال ما هو اإل التن�سيق والعظمة«12.
وينطلق القدي�س اأوغ�سطني يف فهمه للجميل من الفكرة الدينية التي ترد 
الوحدة والن�سجام اإلى اهلل، فهو يرى “اأن ت�رشب الإيقاع املتنا�سب يف عامل 
الأ�سياء املح�سو�سة يتحقق بقوة الإرادة الإلهية، واهلل هو رائع بذاته، هو اجلمال 

املطلق، كال�سكل الروحي الطاهر، وهو وحده العامل الف�سيح املخلوق”13.
عند  املرء  تنتاب  التي  للم�ساعر  تبعًا  للجميل  روؤيته  هيوم  هرني  ويحدد 
واإمنا  ذاتها،  الأ�سياء  يف  موجودة  �سفة  لي�س  اجلمال  اأن  مبعنى  ال�سيء،  روؤيته 
وفئة  عليا،  فئة  فئتني:  اإلى  امل�ساعر  هيوم  ويق�سم  الإن�سان،  بوعي  مرتبط  هو 
دنيا. فالفئة العليا ت�سمل النظر وال�سمع، والفئة الدنيا ت�سمل اللم�س والذوق 
وال�سم »وامل�ساعر العليا والدنيا ت�ستطيع اإدراك ال�سفات، �ساّرة كانت اأو غري 
الأ�سياء  هذه  فاإن  العليا  امل�ساعر  يف  ح�سنًا  تاأثرياً  الأ�سياء  اأّثرت  ما  فاإذا  �ساّرة. 
ندعوها بالرائعة، واإذا كان تاأثريها �سيئًا اأ�سميناها قبيحة«14.  ويرى هيوم اأن 
هناك نوعني من اجلميل، اجلميل يف ذاته، واجلميل يف عالقاته، والنوع الثاين 
مرتبط عنده باملنفعة، اأما النوع الأول فمرتبط بامل�ساعر، ويت�سف بـ: “الدقة، 

الت�سابه، النظام والب�ساطة”15.
ويرى ديدرو اأن اجلمال يف الأ�سياء جمال ن�سبي، واأن هنالك اأنواعًا عدة 

11  اأر�سطو، فن ال�سعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بريوت، ط2، 1973، �س 23.
12  املرجع ال�سابق، �س 24.

13  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 76.
14  املرجع ال�سابق، �س 133.
15  املرجع ال�سابق، �س 133.
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الزنابق،  بني  قبيحة  اأو  تكون جميلة  اأن  فالزنبقة »ميكن  الن�سبي،  اجلمال  من 
جميلة اأو قبيحة بني الورود، جميلة اأو قبيحة بني النباتات، جميلة اأو قبيحة 

بني منتجات الطبيعة«16.
اجل�سدي  اجلمال  فـ«  الأول،  اجلمال  قانون  التنا�سب  اأن  لي�سينغ  ويرى 
ينح�رش يف اجلمع املن�سجم بني الأجزاء التي ميكن الإحاطة بها بنظرة واحدة، 
اأما القبح فهو تنافر الأجزاء والكل.... واجلمال اجل�سماين يكون نتيجة اجلمع 

بني جمال الأ�سكال والألوان والتعبريات«17.
ويردُّ فريدريك �سيللر اجلمال اإلى الب�ساطة18، كما يوؤكد اأن ما هو جميل 
لي�س جمرد  ال�سيء اجلميل  “اإن  يقول:  بها،  ي�سعرنا  ما  اأو  باحلياة،  ينبئ  ما  هو 

، فذلكم هو اجلمال”19.  حياة، ول جمّرد �سكل، واإمنا هو �سكل حيٌّ
ويرى كانط »اأن ال�سعور بالرائع- وهو يعني اجلميل، بح�سب الرتجمة- 
اأيًا كانت، فال�سعور اجلمايل  اأن يكون منزهًا عن الرغبات واملتطلبات  يجب 
�سعور خال�س، يقود اإلى تاأمل ال�سيء تاأماًل جمرداً، ومو�سوع التاأمل ما هو اإل 
ال�سكل. ومن ثم فاإن الرائع هو مو�سوع التاأمل غري امل�سلحي«20. وللجميل 
والكم  الكيف  املنطقية، وهي:  املقولت  من  م�ستمدة  اعتبارات  اأربعة  عنده 
والعالقة واجلهة، والعتبار الأول حلكم الذوق من وجهة نظر الكيف: يقول 
هوي�سمان يف ذلك: “بعد اأن ياأخذ كانط يف التحليل الدقيق ل�سعور الإ�سباع 
بني  كانط  – يوازن  اأي هدف  عن  بريء  �سعور  – وهو  الذوق  املمّيز حلكم 
�سور هذا الإ�سباع وهي: الإ�سباع اجلمايل للذوق، واللذيذ، واخلري. وبعد اأن 
يقابل بني هذه ال�سور، ي�ستدل منها على تعريف للجمال م�ستمد من العتبار 
16 -  ديدرو، بحث يف اجلميل، ترجمه عن الفرن�سية وقّدم له: الدكتور علي جنيب اإبراهيم، اأرواد للطباعة 

والن�رش والتوزيع، طرطو�س، ط1، 1997، �س 67.
17 -  املرعي. فوؤاد، اجلمال واجلالل، �س 58.

18 -  املرجع ال�سابق، �س 61.
للكتاب،  العامة  امل�رشية  الهيئة  اإبراهيم،  وفاء حممد  ترجمة:  اجلمالية،  الرتبية  فريدريك، يف  �سيللر.    -  19

القاهرة، 1991، �س 217.
20 -  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 256.
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الأول، يتلخ�س يف اأن الذوق هو ملكة احلكم بالر�ساء، اأو عدم الر�ساء، على 
مو�سوع اأو على اأ�سلوب معني، ب�رشط اأن يكون هذا احلكم بريئًا عن الغر�س. 

وي�سمى مو�سوع هذا الإ�سباع باجلميل”21.
يقول  الكم:  نظر  وجهة  من  الذوق  حلكم  كانط  عند  الثاين  والعتبار 

هوي�سمان يف ذلك:
 »وحني ينظر كانط اإلى الذوق، من وجهة نظر املقولة الثانية، متبعًا نف�س 
لالإ�سباع  كمو�سوع  ت�سور  بغري  يتمثل  اجلمال  اأن  يبني  ال�سابق،  التخطيط 
ال�رشوري، واأن الذوق يت�سمن �سعوراً باللذة، وحكمًا ل يبني اأيَّ الثنني �سابق 
على الآخر، والتعريف الثاين للجمال امل�ستمد من العتبار الثاين هو اأن اجلمال 

ما يجلب اللذة بوجه كلي وبغري ت�سور«22. 
هوي�سمان  يقول  العالقة:  نظر  وجهة  من  الذوق  حلكم  الثالث  والعتبار 
يف ذلك: » ويبني كانط هنا كيف يعتمد حكم الذوق على مبادئ اأولية، واأنه 
الكمال. ويقّدم  ت�سور  اجلاذبية والنفعال، كما هو م�ستقل عن  م�ستقل عن 
الأزمان،  اتفاق، يف جميع  ما ميكن من  اأكمل  باأنه  اإياه  منوذج اجلمال معرفًا 
وعند جميع النا�س، وذلك يف الآثار النموذجية، غري اأنه يعود فيعنّي اأن احلكم 
بوا�سطة مثال للجمال ل ميكن اأن يكون جمّرد حكم للذوق، فالوجه امل�ستوي 
اخلال�س  والعقلي  اجلاف  احلكم  هذا  مثل  واإن  تعبري،  بغري  عادة  يكون  متامًا 
اأن ن�ستدل على تعريف  اأي جاذبية ح�سية، ومن هنا ميكن  ل ي�سمح بوجود 
فيه  تدرك  حيث  من  ملو�سوع،  الغائية  �سور  باأنه:  للجمال،  الثالث  العتبار 

الغائية بغري متثل للغاية«23. 
يقول  للجهة:  تبعًا  الذوق  حلكم  كانط  عند  والأخري  الرابع  والعتبار 
�رشورة  اإن  ما،  مو�سوع  عن  ال�سادر  لالإ�سباع  »تبعًا  ذلك:  يف  هوي�سمان 

21 -  هوي�سمان، علم اجلمال، �س 37.
22 -  املرجع ال�سابق، �س 37.

23 -  املرجع ال�سابق، �س 37 – 38.
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اأنها تتمثل يف  الر�ساء العام مت�سوراً يف حكم الذوق هي �رشورة ذاتية، غري 
الأخري هو على  امل�سرتك. والتعريف  �سكل مو�سوعي، حني يفرت�سها احل�س 
النحو الآتي: اجلميل ما يعرتف به مو�سوعًا، لإ�سباع �رشوري بغري ت�سّور«24.
ل مما �سبق اأن كانط يرى اأن الذوق هو مبداأ احلكم اجلمايل، واأنه هو  يتح�سّ
اجلميل  فال�سيء  باللذة،  ُي�سعر  مبا  يتمثل  اجلمال  واأن  نف�سه،  باجلمال  ال�سعور 
هو ما ي�سبب اللذة، �رشيطة اأن تكون هذه اللذة غري متاأتية من منفعة ما، كما 

ي�سرتك النا�س كافة يف اإدراك اجلميل وال�سعور به.
الفنية  والأ�سكال  للفكرة،  احل�سي  التمظهر  هو  اجلميل  اأن  هيغل  ويرى 
للفكرة. وعلى هذا الأ�سا�س يعّرف  اإل �سور متعددة  املختلفة، لديه، ما هي 
�سوى  لي�س  الفن  فم�سمون  للفكرة،  املح�سو�س  »التجلي  باأنه:  اجلميل  هيغل 
الفكرة، اأما �سورته فتتلخ�س يف ت�سويرها املح�سو�س واخليايل. ولكي يتداخل 
هذان الوجهان يف الفن، لبد للم�سمون، كي يتحول اإلى مو�سوع فني، من 

اأن ي�سبح لئقًا ملثل هذا التحويل«25.
ويرى هيغل اأن اجلمال يف الفن اأرقى من اجلمال يف الطبيعة، واأن جمال 
بو�سفه  الفن،  يف  تعبريه  يجد  ما  اإل  جمياًل  “لي�س  يقول:  ناق�س26،  الطبيعة 
خلقًا روحيًا، ول ي�ستاأهل اجلمال الطبيعي هذا ال�سم، اإل يف نطاق عالقاته 

بالروح”27.
انفعال ل وجود،  اأن اجلمال يف حقيقته قيمة، ل حقيقة،  ويرى �سانتيانا 
فاجلمال هو “ لذة نعتربها �سفة يف ال�سيء ذاته”28. اإن هذا التعريف قد اأماله 

24 -  املرجع ال�سابق، �س 38.
25 -  املرجع ال�سابق، �س 45.

�س  ج1،   ،1978 ط1،  بريوت،  الطليعة،  دار  طرابي�سي،  جورج  ترجمة:  اجلمال،  فكرة  هيغل،    -  26
.78 77-

 ،1978 بريوت، ط1،  الطليعة،  دار  طرابي�سي،  ترجمة: جورج  اجلمال،  علم  اإلى  املدخل  هيغل،    -  27
�س 8.

28 -  �سانتيانا. جورج، الإح�سا�س باجلمال، ترجمة: حممد م�سطفى بدوي، مراجعة وت�سدير: زكي جنيب 
حممود، مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة، د. تا، �س 74.
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اإيجابية  قيمة  يعّد اجلمال  باأفالطون واأر�سطو، مما جعله  اإعجابه  �سانتيانا  على 
واأر�سطو،  اأفالطون  عند  كان  كما  بقي،  قد  عنده  اجلمال  وكاأن  خال�سة، 

ان�سجامًا وكماًل، وحتققًا اإيجابيًا حم�سًا”29.
ويرى كروت�سه اجلميل يف جوانب خمتلفة من احلياة، وهو يقول: “ فنعت 
اجلميل مثاًل، ل يقال للعبارة املوفقة فح�سب، بل يقال اأي�سًا يف نعت حقيقة 
علمية ما، اأو نعت عمل اأخالقي، اأو عمل موجه للنفع، ولهذا يتحدثون عن 
ت�ساعيف  يف  جند  كما  اجليد”30.  والعمل  اخللقي  واجلمال  الذهني،  اجلمال 
كالمه على الآثار الفنية ما ي�سري اإلى اأن اجلميل مرتبط بالن�سجام، فهو ي�سف 
الآثار الفنية الكاملة باأنها “ كلٌّ مت�سل، ومزية واحدة، وان�سجام كامل، جتري 

احلياة يف كل ع�سويتها، ل يف هذا اجلزء منها اأو ذاك”31.
 ويربط جوّيو بني املنفعة واجلمال، كما ربط بينهما من قبله �سقراط وغريه. 
فيقول: “�ساألت مّرة فتاة �سغرية يف جبال الربينيه: ما ا�سم هذه النبتة؟ فما كان 
منها اإل اأن قالت: ل، اإنها ل توؤكل. هكذا نرى اأن احلاجة والرغبة، اأي: اللذة، 

اأي: ما يفيد احلياة، هو املقيا�س الأول للجمال”32. 
التي  احل�سارية  احلياة  “اأن  يرى  اإذ  والنافع،  اجلميل  بني  ديوي  يف�سل  ول 
ي�سدر عنها الواحد منهما والآخر، اإمنا هي التي تتكفل باإظهارنا على ما بني 

الفنون اجلميلة والفنون النفعية من عالقة وثيقة”33.
فيما يخ�س  اجلمال،  الفال�سفة وعلماء  اآراء  اأهم  �سبق  فيما  ا�ستعر�سنا  لقد 
على  يقوم  اجلميل  مفهوم  حمور  اأن  ذلك  بعد  تبني  ولقد  اجلميل،  مفهوم 

29 -  اإبراهيم. زكريا، فل�سفة الفن يف الفكر املعا�رش، مكتبة م�رش، القاهرة، 1966، �س 75.
لرعاية  الأعلى  املجل�س  الك�سم،  بديع  نزيه احلكيم، راجعه:  عّربه:  بنديتو، علم اجلمال،  30 -  كروت�سه. 

الفنون والآداب والعلوم الجتماعية، دم�سق، 1963، �س 103.
31 -  املرجع ال�سابق، �س 104.

اليقظة  دار  الدروبي،  �سامي  وتقدمي:  ترجمة  املعا�رشة،  الفن  فل�سفة  م�سائل  ماري،  جان  جويّو.    -  32
العربية، دم�سق، ط2، 1965، �س 85.

33 -  اإبراهيم. زكريا، فل�سفة الفن يف الفكر املعا�رش، �س 109.
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اخلا�سة  ال�سفات  وهذه  والنظام.  والعتدال  والتوافق  والن�سجام  التنا�سق 
باجلميل وجدناها لدى معظم الفال�سفة وعلماء اجلمال الذين ا�ستطلعنا اآراءهم 
مقايي�س  اأو  مقيا�س  هناك  لي�س  اأنه  اإليه،  الإ�سارة  ما جتدر  اأن  ونظرياتهم. غري 
مطلقة وثابتة للجمال، واأن هذه املقايي�س تختلف من �سعب لآخر، ومن زمن 

لآخر، ومن بيئة لأخرى. 

اجلميل يف ال�شعر القطري:
الفال�سفة وعلماء اجلمال، فيما يخ�ّس مفهوم اجلميل،  اآراء  واإذا ما تركنا 
قد  اأنه  لراأينا  فيه،  القطري، لرنى كيف جتلى هذا اجلميل  ال�سعر  اإلى  وانتقلنا 
ظهر يف منوذجني اثنني: اأولهما الإن�سان اجلميل، وهو هنا يتمثل باملراأة، على 
من  لكلٍّ  ياأتي،  فيما  و�سنعر�س،  اجلميلة.  الطبيعة  وثانيهما  اخل�سو�س.  وجه 

هذين النموذجني باإ�سهاب.

1 -  االإن�شان اجلميل:
الكون كله جميل، بكواكبه وجنومه واأر�سه وما فيها من كائنات، فهو من 
خلق اهلل تعالى، ومن بديع �سنعه، واأجمل مايف الكون هو الإن�سان، فقد كرمه 
اأبرز ما يعرب عنه ال�سعر،  اهلل، وف�سله على الكائنات كلها، وجمال املراأة هو 
وكاأن ال�سعر كله مل يكتب اإل من اأجل املراأة، ومن ذلك ق�سيدة لل�ساعر علي 

مريزا حممود عنوانها »اأمرية كل الن�ساء« يقول فيها34: 

34 -   حممود. علي مريزا، من اأحالم اليقظة، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 1982، �س -155 160.
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اأَْم ريــُح م�ســـٍك يفوُح فـــٌم ذاَك 
النا�ِس من  بع�سـًا  ُتَكلِّم  فلـّما 
عميـــٍق ـــجٍّ  ُل ُدرِّ  عــن  ـــرَتُّ  ـــْف َوَت
فداها ن�سفي  ن�سفنِي،  قُّ  َفاأَْن�سَ
ــكُّ اأَ�ــسُ ل  اأو  الــنــور،  من  �سناها 

ــْت ــدان ــُل ملّـــا ت ــي ــلَّ تــــراَءى يل ال
ر�َسادي عــّني  زاَل  وقد  فقلُت 
�سناها اْنِعــــكا�س  اإِلَّ  ِتلك  فمـــا 
مبكحوَلَتيـــــــِن اإيلَّ  َوَترُنــــو 
راأتــنــي ــا  ملّ العــنِي  ِمـــَن  ــْت  ــلَّ جَتَ
يل ــْل  وُق عفـــواً  رّبـــاُه  ذاك  فما 
الثاقبـــــاُت اأَِم  تلَك  اأَعينـــاِن 
َتَولَّْت ما  اإذا  حـــرٍب  ب�ساحاِت 
يّــا الــرثُّ منها  بــاَن  اإذا  اأََحـــــــــــاُر 
ومــــايل ل�ساٌن  وكــلــّي  ـــوُل  اأق
ــلــى جَتَ ـــا  ملّ ـــدُر  ـــَب ال اأِم  اأوْجــــــٌه 
ــداً روي رويـــداً  رويـــداً  يـــذوُب 
ذا َفَمْن  منها  احل�سُن  ِهــَي  اإلهي 
الُكروَم ُيـــدين  واههنَّ  ل�سِ وَمــْن 
ُح�ْسِنهنَّ من  َيْثمُل  لي�َس  ومــن 
اآثـــــاَرُهنَّ ــُل  ــبِّ ــَق ُي َفـــــــــــراَح 
فكيَف بها وهي ُح�ْسُن احل�ســــاِن
الن�سيِد الــلــوؤلــوؤيِّ  َثغِرها  َوِمـــْن 
جميعًا اخُلـــمـــوَر  ــــاأنَّ  َك ــى  ــت حَلَ
�سـيٍء ُكــلَّ  زاَنها  الــذي  حبـــاها 

الأَقــــاْح ِعْطـــــُر  رّيــــاه  الثَّغُر  اأَم 
الريـــاْح فوَح  الُكلِّ  على  ُتزجي 
لح رُّ  الـــدُّ كّلــما  الدجى  ُينيــُر 
َجنـــاْح اأَو  خافٌق  لها  ون�سفُّ 

بـــاْح  �سَ منها  كــان  نا  ال�سَّ َبــــراْح بـــاأنَّ  ونــــــوراً  ونـــاراً  نهــاراً 
اجلناْح ذاَك  َعْنَك  َدْع  م�ُس  ال�سَّ هنا 
الو�ســـاْح ُتـِزيُل  ملّا  الكون  على 
الِبطاْح ــاُت  داجــي ــَعــْت  ُجــمِّ بها 
ِمــالْح َليــــاٍل  وكانْت  َليـــاٍل، 
با�سطالح؟ كــامــٍل  يف  نقي�ساِن 
ُتبــــاْح ملّا  ـــــراِغِم  ال�سَّ قــــلوَب 
مــــاْح ـــراِغِم فيها الرِّ قـــلوَب ال�سَّ
واْح ـــرَّ ال يَفُء  لَح  اإْن  ــُق  ــَه ــسْ واأ�

الْح  ال�سَّ قليُل  اإلَّ  ــوِل  ــق ال ِمـــَن 
وراْح ـــزاٌج  ِم فيها  ــِن  احُلــ�ــسْ ِمــَن 

ِبارتيــــاْح  ُح�سِنها  يف  ويــنــداُح 
الِقداْح  ُيديُر  احِل�ســــاِن  ِلَغـــرِي 

الَقــــراْح مــاِئــِهــنَّ  ــْن  ِم  ُ ويع�رشِ
املَـــــــــــراْح غــــداَة  ــن  ــَدي َب ــا  م  اإذا 
الَفـالْح َرْكــَب  بــــاَع  ــِه  ِب كــاأَيّن 

بـــــاْح  �سُ جــــارياٌت  لها  وُهــنَّ 
النَّجاْح ــمَّ  َج ُكــْنــُت  وقــد  َثملُت 

وراْح  �سـهداً  ــاَن  ك لها  ِبريـــٍق 
بــاْح الرَّ منها   ُ اهللَّ ــل  ــمَّ َك ــد  وق
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وفيها وعنها  منها  احُل�سُن  ــَي  ِه
�سناها َحباها  قْد  الذي  تعــــالى 

فكـــاَنْت         ال�سجايا  فيها  تكـــامَل 

ــاْح ــب ـــُة فــيــمــا ُي يَّ ِ ـــ�ـــرشَ ـــْع ــــَي املَ ِه
امِلـــزاح ُحْلَو  الَقدِّ  احُل�ْسِن يف  على 
الــّرجــاْح        الن�ســـاِء  ــّل  ُك اأمــــــــريَة 

جمالها  هو  عنده  يقف  ما  واأكرث  املراأة،  جمال  و�سف  يف  يتفنن  وال�ساعر 
احل�سي، وقد ذكر فمها ورائحته العذبة، واأ�سنانها الن�سيدة كاللوؤلوؤ، وعينيها 
املتاألق  وبوجهها  املعارك،  �ساحات  يف  كاحلراب  هما  اللتني  املكحولتني، 
كالبدر. وهو بذلك يذكر مظاهر للجمال احل�سي مما تراه العني، ومما هو متعلق 
بالوجه، وما فيه من فم وعينني، ول يذكر ما هو دون ذلك، مما يتعلق باجليد 
وال�سدر والنهدين، مما يعني اأنه يتغزل بالوجه، وهو اأكرم ما يف الإن�سان، وهو 
اأول ما يبدو من املراأة، وهو  مراآة النف�س، تنعك�س عليه كل انفعالتها، وهو 

جملى جمالها احلق.   
ثم يذكر نوعًا من اجلمال ل يتعلق باحل�س مبا�رشة، وهو تاألقها و�سحرها، 
فهي كال�سم�س، وهي تلقي بالنور على الكون، حني ترفع و�ساحها، مما يدل 

على �سحرها وجمالها.
اأمام  ين�سق  فهو  الآخرين،  نف�س  ويف  نف�سه،  يف  اجلمال  هذا  اأثر  ويذكر 
جمالها اإلى ن�سفني، ن�سف يفديها بنف�سه، ون�سف يجعله قلبًا اأو جناحًا، وهو 
يكتفي  ول  به،  والندها�س  اجلمال،  بهذا  والنبهار  التلعق،  �سدة  عن  كناية 
بذكرها اخلا�س يف نف�سه، بل ي�سري اإلى اأنها هي احل�سن نف�سه، ولأجلها تع�رش 
الكروم وتدار القداح، مما يدل على تاأثريها العام، فهي م�سدر اجلمال ومنبع 

احل�سن، فاحل�سن منها وفيها.
كل  »اأمرية  املراأة  تلك  ال�ساعر  يجعل  اأن  كله،  هذا  بعد  الطبيعي،  ومن 
الن�ساء«، كما هو عنوان الق�سيدة، ليوؤكد اإعجابه بتلك املراأة وحبه لها، وهذا 
املعنى هو ما يقول به كل عا�سق، ولول اأن يرى الرجل حبيبته اأمرية كل الن�ساء 

ملا اأحب وملا ع�سق.    
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به  يقر  فاجلمال  وجتلياته،  ومظاهره،  اجلمال،  قيم  من  هي  املعاين  وهذه 
النا�س كافة، لأنه معتدل، ويبهر الفرد الذي يع�سقه، واأجمل ما يف هذه املعاين 
العينني،  و�سحر  الفم،  تاألق، وجمال  من  فيه  مبا  بالوجه،  تعلقها  رقيُّها، وهو 
وبعده عن النحدار نحو املفاتن اجل�سدية، وما حتمله من غرائز ح�سية مبا�رشة.
وتختتم الق�سيدة بالإ�سارة اإلى قيمتني: تخ�س الأولى تكامل هذا اجلمال، 
وتقّر الثانية باأن هذا اجلمال هو عطاء من اهلل، فهو الذي حباها به، وهو الذي 
زينها وكملها؛ وبذلك ي�سمو معنى اجلمال، لأنه من خلق اهلل، ويتم، مبا فيه 

من تكامل.
املتكامل،  اجلمال  قيم  وحتمل  املراأة،  جمال  عن  الق�سيدة  تعرب  وهكذا   

ومتجده لأنه من خلق اهلل تعالى، وتعجب به، وتده�س.  
يتجلى  بل  فح�سب،  واحل�س،  واجل�سد  ال�سكل  يف  اجلمال  يتجلى  ول 
وعلى  ال�سعر،  عنها  يعرب  حني  �سيما  ول  والأ�سواق،  والعواطف  امل�ساعر  يف 
للم�سهد  املتلقي  ياألفه  ما مل  ق�سيدة، وهو  املراأة يف  تعرب عنها  الأخ�س عندما 
من قبل يف ال�سعر العربي ول�سيما اخلليجي، فمعظم ما كانت املراأة تعرب عنه 
تعرب عن حبها  اأن  اأما  الرثاء،  ف�ساء  احلزن، حيث  مب�ساعر  يتحّدد  م�ساعر  من 
واأ�سواقها، فهذا اأمر جديد على ال�سعر العربي، يعود يف جانب منه اإلى ما طراأ 
على ال�سخ�سية القطرية من تغريات على م�ستوى الوعي، وخا�سة بعد ظهور 
النفط؛ حيث بداأت تلتفت اإلى ذاتها، وتن�ست اإلى �سوتها الداخلي، ول �سك 
يف اأن هذا الف�ساء التعبريي اجلديد هو مو�سوع جميل، يزيد احلب والأ�سواق 

والعواطف جماًل فوق جمالها، من خالل �سوت اأنثوي. 
اللحن  »كلمات  عنوانها  العو�سي  ح�سة  لل�ساعرة  ق�سيدة  ذلك  ومن 

الأول«، تتغنى فيها مب�ساعرها وعواطفها واأ�سواقها، فتقول35:

35 -   العو�سي. ح�سة، كلمات اللحن الأول، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 1988، �س -117 120.
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ت�سلني    ل  حبيبي  الذكرى  ث  حدِّ
ودعني قلبي  عن  الأيـــام   حــدث 
معي احلـــب  يع�سق  حــبــيــبــًا  ــا  ي
مدمعي ويبغي  ال�سوق   يع�سق 
بالهوى طربنا  كــم  حبيبي  ــا   ي
هوى كم  مرحنا  كم  �سدونا  كم 
ــار ون نـــور  �ساحبي  ــا  ي ــا  ــن ُحــّب
ـــل ونـــهـــار ـــي ــا فـــجـــر ول ــن ــب ح
ينطفي حبيبي-  يا  �سوء-  كل 
يفي ل  جنـــم  كـــل  �ــســمــع  كـــل 
كلما ُمغرما  حبيبًا  يا  ت�سلني  ل 
ــا ــم ــل ـــي ك ـــب ـــل ــــدوك ق ــــس ــــ�  ي
نطق مــا  عني  الليل  �ساألت   لــو 
الأرق ي�سنيك  النجم  �ساألت   لو 
الك�سري قلبي  تلم  ل  تلمني   ل 

فامل�سري  حبيبي  ــا  ي تلمني  ل 
حلما ــدري  ــس � زاد  ــًا  ــدمي ن ــا   ي
مغرما ـــــوؤادي  ف ــاح  ــس �  قــلــمــا 
برى قد  حبيبي  ــدي  وج من   اآه 
تــرى لــو  يل  جـــرى  قــد  ممــا  اآه 
تنم ل  عــنــي  ــان  ــركــب ال ث  َحــــدِّ
اأمل قـــد  ــاًل  ــي خــل قــلــبــي  يف   اإن 
املنى فـــاق  ــد  ق �ــســاح  ــا  ي  حبنا 
نــا الــدُّ �ــســاق  الـــذي  ــب  احل  حبنا 
ُحلكته ــا  ــن ــدت ــس اأر� ــيــل  ل رب 

حدث الآمال عن �سوقي وعّني
اأبعث الأحالم يف دربي تغني
مبدِع بقلب  ال�سهد  يع�سق 
الأ�سلع بني  الأنـــات  ير�سل 
الهوى تغنانا  كــم  �سمرنا  كــم 
الهوى �سوقًا وكم طاب  قلبنا 
مناْر  اأو  درب  قنديل  حبنا 
فنار  اأو  اأ�ساءت  قد  اأو�سموع 
تختفي �سم�س  كل  يــوم  كل 
امللهف كقلبي  يبقى  حبنا 
معدما قلبي  كــان  ت�سلني  ل 
ملهما حلنًا  كنت  �سوقًا  ذاب 
لو �ساألت ال�سم�س يزدان ال�سفْق
ع�سق قلب  �سوى  يحدثك  مل 
احل�سرْي َبّل  اإذا  دمعي  تلم  ل 
دربه �سعب على قلبي ال�سغري
الأجنما ي�سلو  الأ�ــســواق  ينرث 
الأملــا كيف  ــــام  الأي يــ�ــســاأل 
 قد �سقى عيني باأّنات الكرى
ى تاه قلبي �ساع يف ليل ال�رشُّ
الندْم دمع  كفى  لعينيك  قل 
الأمل اآلم  ــل  ك ـــّدى  حت ــد  ق
و�سنا �سياًء  اأ�سحى  حبنا 
هنا ــايل  ــغ ال ــَي  ــبِّ ُح ــا  ي حبنا 
بهجته اأيقظتنا  فجر  رب 
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قــوتــه ــا  ــن ــدت ــع ــس اأ� ــرب  ــس � رب    
الأدمــعــا        ــا  ــن ذرف كــم  لهونا  كــم 
معا          �ــرشنــا  ــد  ق الآلم  كفكف 

�سدته �سّوقتنا  هجر  رب 
ادعى القلب  كم  تناجينا  كم 
املوجعا الــزمــان  طويناه  قد 

وال�ساعرة تتغنى، يف الق�سيدة، مب�ساعرها وعواطفها، وهي تخاطب احلبيب، 
وحنينها،  و�سهرها  �سوقها  وتذكر  حب،  من  بينهما  ما  يتذكر  اأن  وترجوه 
ومتجد احلب فرتاه ناراً ونوراً، على الرغم مما فيه من بهجة اللقاء واأمل الفراق، 
وامل�ساعر تنداح يف الق�سيدة هادئة، ل �سخب فيها ول حدة، وهي م�ساعر 
الرغبة، بل لي�س فيها �سيء  ال�سهوة، ول �سعار  راقية �سامية، لي�س فيها فحيح 
الهدوء  للق�سيدة طابع  العام  ي�سفي على اجلو  ما  اأو اجل�سد، وهذا  من احل�س 

والوحدة والن�سجام، ويوؤكد جمال الروح وامل�ساعر. 
حبيبي،  مثل:  من  الفرد،  املتكلم  �سمري  اإلى  الإ�سافة  الق�سيدة  وتكرث يف 
�سوقي، قلبي، معي، عني، مدمعي، وجدي، كما يكرث فيها خطاب احلبيب 
ونداوؤه، من مثل: يا حبيبًا، يا حبيبي، ل ت�سلني، ل تلمني، ويف هذا ما يدل 

على رغبة يف بث امل�ساعر للحبيب وتذكريه بها.  
وينبع اجلمال يف الق�سيدة من هذا البوح الهادئ الوا�سح ال�رشيح، الذي ل 
عتب فيه، ول �سدة ول ق�سوة، ول تبذل فيه، ول �سفح للعواطف، ول مبالغة 

يف النفعال اأو ال�سكوى. 
ومن جميل امل�ساعر اأن ينظر ال�ساعر اإلى ح�سناء عن بعد، وتبادله النظرات، 
فيح�س بجمالها، ويح�س بالدفء يجري يف عروقه، ويتخيلها تنتظره، وتنتظر 
الفجر، بل يتخيلها تناجيه، وتتمنى اأن يذكرها يف اأ�سعاره، واأن ياأخذها اإليه مع 
الفجر، واأل ين�ساها، فهي يف انتظاره، فهو بالن�سبة اإليها كالفجر، هو اخلال�س، 
ثم تبوح له يف اخلتام با�سمها ال�رشيح، وهذا ما يعرب عنه ال�ساعر مبارك بن �سيف 

اآل ثاين، يف ق�سيدة عنوانها »تاأمالت يف ليلة �سيفية«، يقول فيها36:

مبارك بن �سيف، الأعمال ال�سعرية، املجل�س الوطني للثقافة والفنون والرتاث، الدوحة،  ثاين.  اآل     -  36
ط2، 2008، �س 230 232.
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اأناظرها وتنظرين
ت�سامرين طوال الليل... عيناها

وتبعث يف فوؤادي الدفْء
وترمي من وراء البعد
�سمرائي و�ساَح الليل

وترمي ق�سة البعد
•••

ت�سامرين بعينيها
تقول: الفجر يل اآٍت
اأيبعدين تراه الفجر؟
اأم يبقى على الوعد
فاإين هاهنا وحدي

ني زميالتي َم�سَ
ترْكنني وحدي

وخلف �ستائر الفجر
لب�سن عباءًة �رشقية اللون

وغادرن البطاح... �سواي
اأنا وحدي اأ�سامر ليلك الداجي

فاأر�سل ملع اأ�سعارك
وناِج الليَل يا هذا بقيثارْك

•••
حتدثني وعيناها

على اأفٍق
يداه ت�سحب ال�سفقا

حليظات.. اأناجيها
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رْت الليل ينبيها و�سِ
باأن الفجر ياأتي دائمًا ل يخلف الوعدا

لريمي كل اأ�ستاره
تقول اأراَك... اإين اأراك

يا من �ساغني
يف عقد اأ�سعاره

فال تن�س
جنيماِت ال�سنا الآتي

وعود ال�سيف... ل تن�س
اأنا وحدي اأعد قوافل الأيام

ل تن�س
�ستهفو نحوك العني

و�سوقي ي�سبق الكلمات
والنظرات �سّهاره

واأبحث عنك اأ�ساأل عنك هم�س الليل
اره اأ�ساأل عنك �ُسمَّ

فال تن�س ليايل ال�سيف...
ل تن�س

ول تن�س �سناء الليل )نواره(
النظرات  تبادل  من  بداأت  جميلة،  واأحالم  تخيالت  حم�س  والق�سيدة 
بني ال�ساعر والفتاة، ثم انطلقت  يف اأحالم جميلة، لت�سنع خيالت تعرب عن 
رغبات الطرفني، واأجمل ما فيها هو ما و�سعه ال�ساعر على ل�سان املراأة، وهي 
تكلمه، وترجوه اأن يذكرها ول ين�ساها، بل اأن ياأخذها، ول يرتكها وحدها. 

وامل�ساعر يف الق�سيدة متنوعة، فهي م�ساعر رجل وم�ساعر امراأة، على نحو 
ما تخيلها الرجل نف�سه، وعلى ما متنى اأن تنطق املراأة، وما مييز هذه امل�ساعر 
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هو البوح والنقاء، فال فح�س فيها، ول ذكر لرغبات اأو اأهواء، وتظل يف اإطار 
اجلميل.

وامل�ساعر يف حد ذاتها قيمة اإن�سانية جميلة، وتزداد جماًل حني يتم التعبري 
عنها بلغة �سعرية، وباأ�سلوب من املا�سي يف نفحات، فتكت�سب املعاين عندئذ 
واملر�س  واجلراح،  الدموع  �سكل  التعبري  يتخذ  اأن  ذلك  ومن  القدمي،  عراقة 
الذي حار فيه الأطباء، ومل يجدوا له من دواء �سوى الو�سال، وهذا ما يعرب عنه 

ال�ساعر اأحمد بن يو�سف اجلابر يف ب�سعة اأبيات يقول فيها37: 

مدامعه  �سالت  اإذ  دموعي   �سالت 
 �ساألت قا�سي الهوى العذري مرحمة
 دار القرون الألى هاموا فلم يجدوا
به الزمان  جاد  اإن  الو�سل  دواوؤه 

فاأدماه قلبي  من  القرح   واأنكاأ 
عهدناه قــد  قــدمي  داء   فــقــال: 
مغزاه �رّش  عن  يفيدهم  قد   َمن 
دفناه ملا  الهوى  مــات  هناك 

وما مييز املعاين هو �سوغها بلغة تقليدية عريقة، ت�سفي عليها من وهج املا�سي 
األقًا، وتربطها بالرتاث، فاإذا احلب مر�س يعجز الأطباء عن عالجه، و�ستظل 
بني  التوا�سل  و�سائل  تطور  من  الرغم  على  ومتجددة،  معا�رشة  املعاين  هذه 
اأن  ميكن  ل  ال�رشيعة  الع�رشية  الت�سال  و�سائل  وجود  اإن  واملحبني.  الع�ساق 
تلغي تلك ال�سيغ من التعبري، فقد اأ�سبحت رماح العيون، واجلراح، وقا�سي 
الهوى، واملر�س، يف احلب رموزاً تعبريية �ساحلة لكل زمان ومكان، ت�سفي 

على امل�ساعر قيمة اجلميل. 
وهو  ال�سعراء،  به  تغنى  وطاملا  احلبيب،  طيف  جمال  اجلمال  اأنواع  ومن 
يحمل اإليهم اأمرين اثنني: �سورة احلبيب، و�سورة الوطن، وقد احتد احلبيبب 
والوطن، وحلَّ كلٌّ منهما يف الآخر، فكاأن الطيف الزائر هو الوطن، اأو هو 

احلبيب، وقد توّحدا واحّتدا. 
مركز  كافود،  الرحيم  عبد  اجلبوري وحممد  يحيى  الديوان، جمع وحتقيق:  يو�سف،  اأحمد  اجلابر.    -  37

الوثائق والدرا�سات الإن�سانية، جامعة قطر، د. تا. �س 19. 
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عنوانها  ق�سيدة  يف  ثاين،  اآل  �سعود  بن  علي  ال�ساعر  عنه  يعرب  ما  وهذا 
»وميــــــ�س البــــــــرق«، ومنها الأبيات الآتية38: 

قطْر نحِو  من  الــربِق  ومي�َس  لنا يا  الــيــوم  يــهــتــف  غــــزال   اأم 
هجعة يف  ــــا  زارن حبيب   اأم 
�سامق لدينا،  احل�سن   خــارق 
نظراته يف  الأطــــراف   ناع�س 
�ساحَتنا ـــًا  طـــارق طــبــيــبــًا   يـــا 
منكُم ــا  ــزان غ ــد  ق لــ�ــســوق  ــا   م
ــا ــن اإن ـــا  ـــوان ه يف  ــا  ــمــن ــل ت  ل 
حبكم يف  اإنـــنـــا  ـــزاً  ـــزي ع  يـــا 
�سالبا حــديــثــًا  النطق   يــعــزف 
وجــدنــا يف  قــابــعــًا  �ــســوقــًا  اإن 

اأم خرْب؟ �سالٌم  اأم   هل جواٌب 
كالدرر حديٍث  يف  جتّلى   قد 
ــن كــدر  فــوفــانــا و�ــســفــانــا م
كالقمر وجمال  كمال،   يف 
ــر وخــَف وهـــنـــاء  ــاء  ــي ح  ذو 
ــاء وحـــذر ــن ــس و� ــــار  وق  يف 
فظفر فغ�سانا  ــاًل  ــي ل  جـــاء 
اأمر احلب  اإذا  احل�سن،   نع�سق 
�سحر فينا  ملــن  ـــُود  ال  نكتم 
وجهر ى  كفَّ يوم  �سب   عقل 
اأ�رش حني  �ساربًا  ي�سطفيكم 

فالربق يلتمع اأمام عيني ال�ساعر، قادمًا من الوطن، فريى فيه جوابًا من احلبيب، 
عواطفه  ويبثه  وجماله،  ح�سنه  ليذكر  فيم�سي  احلبيب،  طيف  فيه  يرى  بل 
حديثه  ول�سيما  ب�سجاياه،  ويتغنى  املداوي،  الطبيب  فيه  ويرى  وم�ساعره، 

الذي ي�سلب الألباب، كيف ل، وهو القادم من الوطن. 
للعا�سق املحب، وامل�ستاق للوطن، وهو  والربق هو ب�سري خري وخ�سب، 
نور ي�سيء ظلمة الليل، لل�ساري يف الظالم، فهو نور واأمان، ويف هذا اإدراك 
الربق  حتى  فيها،  ما  بكل  ذاته،  حد  يف  جميل،  واإح�سا�س  الطبيعة،  جلمال 
من  ينبع  ذاتي،  اإح�سا�س  هو  هنا  باجلمال  الإح�سا�س  اأن  يعني  وهذا  نف�سه، 
داخل ال�ساعر، ول ينبع من املو�سوع اخلارجي، فقد يكون الربق خميفًا لأنا�س 

38 -  اآل ثاين. علي بن �سعود، يف غدير الذكريات، دار الثقافة، الدوحة، ط1، 1986، ج1، �س -117 
.118
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اآخرين، ولكنه جميل بالن�سبة اإلى ال�ساعر، لأنه يذكره بالأحبة والوطن، بدليل 
ن�سبي، فقد يح�س  اأن اجلمال  يعني  ما  قادم من قطر، وهو  باأنه  الربق  و�سفه 
امروؤ اأمام الربق باأنه رائع خميف، يف حني يح�س اإن�سان اآخر باأنه جميل، وفق 

احلالة النف�سية لكل منهما.
الوطن، كما  اإلى  احلبيب واحلنني  اإلى  ال�سوق  بني  ال�ساعر  وبذلك يجمع 
احلبيب  واإح�سا�سه بجمال  الرقيقة،  م�ساعره وعواطفه  التعبري عن  بني  يجمع 
احلبيب  وبني  واملعنوي،  احل�سي  بني  اجلمع  هذا  ومثل  كالغزال،  هو  الذي 
امل�ساعر  الق�سيدة خ�سو�سيتها، ومينحها جمال  ي�سفي على  ما  والوطن، هو 

والأحا�سي�س.   
2 - الطبيعة اجلميلة:

واإذا كان ال�ساعر قد تغنى بجمال الطيف، لأنه قادم من الوطن، فاإن �سعراء 
اآخرين تغنوا بجمال الطبيعة، ول �سيما طبيعة الوطن، وما فيها من بحر هادئ 
الطبيعة،  بجمال  البدء  منذ  الإن�سان  اأح�س  فقد  جميل،  فاتن  ربيع  اأو  اآمن، 
وتفاعل مع مظاهره يف الكون، وتغنى به ال�سعراء يف الأزمنة والأمكنة كلها، 
ويف خمتلف اللغات، �سواء اأكان يف ذلك جمال اجلبل والوادي، اأم كان جمال 
على  وعواطفهم  م�ساعرهم  ي�سفون  ال�سعراء  اأكرث  وكان  وال�سحراء.  البحر 
الطبيعة. وذلك ملمح رومان�سي الطابع، األفته الق�سيدة العربية؛ اإذ نالت الطبيعة 
اإن�سانية،  �سفات  اأخذ  اإلى  و�سوًل  ماء،  ال�سّ الظاهرة  حدَّ  متجاوزاً  ح�سوراً 
عّرفها النّقاد باأنها )اأن�سنة الطبيعة(؛ حيث تكون جماًل لك�سف مكنون ال�ساعر، 
فكانوا يرونها قامتة مكتئبة اإذا كانوا مكتئبني، و�سعيدة م�رشقة اإذا كانوا �سعداء 
هانئني، وقلة هم ال�سعراء الذين �سوروا جمال الطبيعة ملح�س اجلمال، وهي 
مهمة اأ�سعب. وها هو ال�ساعر حممد اأحمد املطّوع يتاأمل البحر، وهو واقف 
على �ساطئ اخلليج، في�ست�سعر جماله، ومنظره املريح، فينظم ق�سيدة عنوانها 

»ق�سيدة البحر«، يعرب فيها، ل �سعوريًا، عن معاين اجلميل، فيقول فيها39: 
39 -   املطوع. حممد اأحمد، ذكريات واأماين، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 1989، �س 68 71.
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اأغــراين الفتَّان  موجه  يف   البحُر 
فيملكه اأ�سجانًا  القلَب  ي�ستحوُذ    
اأبداً بحرنا  يف  اأرى  اجلمال   �رّش 
 كاأن �سم�س ال�سحى بالنور �ساطعٌة
  اأم اإنه البحُر دون ال�سم�س م�ستعٌل

�سفتِه  حــول  دفــنُي  احلياة  حلــُن    
نظٍم يف  كــالــّدّر  فوقه  قـــوارٌب   

بنافعٍة  كانت  فما  البحوُر  لول    
  ماذا اإذا ُغ�سَت يف الأعماق تك�سفُه 
بواطنه يف  جماٍل  اأبهى  ــت   راأي
ُحلاًل اأح�سائه  يف  يكمُن  ــّدّر   ال
هند�سًة الأ�سكال  روعــُة   جنوُمه 
قدرته في�س  مــن  اأودعــــه   اهلُل 
منبثٌق احلــبُّ  وفيه  اجلــمــاُل   فيه 
حمبته ُم�سنى  ُمــغــرٍم  عا�سٍق  يجُد كم  ما  للبحر  حكى  عليٍل   وكم 
وي�سخطها الدنيا  ميقت   وبائ�ٍس 
ونافذٌة باٌب  وجهه  يف  دَّ  �سُ  قد 
 الكلُّ ياأتي اإلى البحر الف�سيح معًا
اأزًل  اأو�سافه  يف  البحر  واجَد  يا 

ــواِن واأل ال�سايف  مائه  �سفا  ويف 
ويبهج الروَح وجداً و�سُف �سطاآن
بكثبان �سّيًا  ترى  البكور  عند 
ــواٍع واأفــنــان ــاأن ــرمــال ب ــوق ال ف
هيمان اإبهاج  يف  وال�سعد  بالِب�رش 
احلاين �سوته  يف  يطربنا  باخُللد 
وديــان اأ�سجار  ماثلت  اأنها  اأم 
ُخلجان مـــاء  يف  هــا  �ــســريَّ اهلُل 
من غام�س ال�رّشّ يف اأ�سداف عقيان
وعربان ُعجٍم  من  املــرُء  ير  مل  ما 
ُمــرجــان كــلُّ  ــاٍع  ــق ب وي�ستقّر 
ِحيتان جن�س  من  منــٌط  اأفرا�سه 
َديَّان �سنع  من  عجٌب  بحرنا  يف 
اأحيان كّل  يف  اأجمعهم  للنا�س 
ي�سكو اإلى البحر جنوًى هجَر ِخاّلن
من لوعة القلب يف �سمٍت واإعالن
اأزمــان جور  من  ويق�سده  ياأتي 
ــريه َروحــــًا حلــريان ــرى غ فــال ي
لإعيان اأو  ــرٍب  ك لتفريج  ــا  اإم
مني لك احلمُد من اإخال�س وجدان 

ويطمئنها،  النف�س  يريح  هادئ،  والبحر  ال�سحى،  يف  البحر  يتاأمل  وال�ساعر 
يف  ولي�س  ال�ساطئ،  على  وهو  يتاأمل  وال�ساعر  القلق،  ول  اخلوف  يثري  ول 
بحر  كاأنه  عليه،  ت�سطع  وال�سم�س  فرياه  مطمئن،  فهو  ولذلك  البحر،  عر�س 
رمال، ل بحر مياه، فالأمواج كثبان، وال�سفن فوقه كاأنها در منثور، اأو اأ�سجار 
با�سقة. وبذلك يتحول البحر اإلى بر، واملوج اإلى كثبان، وهذا يوحي بالأمان 
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وبذلك  وماء.  وياب�سة  وبحر،  بر  بني  والتوازن  العدل  وي�سنع  وال�ستقرار، 
والتوازن  والعدل  والراحة  الهدوء  لوازمه  ومن  اجلمال،  معنى  يتحقق  كله 

والن�سجام.   
مادي،  هو  ما  منها  البحر،  جمال  من  اأخرى  عنا�رش  ال�ساعر  يذكر  ثم 
هو  ما  ومنها  واملرجان،  واحليتان  والالآلئ  والأ�سداف  الأ�سماك  كاأنواع 
اأو جلوء املكروبني واملقهورين،  اإليه من اأجل اللقاء،  معنوي، كلجوء املحبني 
من  اأي�سًا  اآخر  �سكل  وهذا  وال�سلوان،  والت�سلية  الأن�س  �ساطئه  على  ليجدوا 

اأ�سكال التوازن، ي�سفي على البحر قيم العدل واجلمال. 
واأخرياً يذكر ال�ساعر اهلل عز وجل، خالَق الأكوان، وموجد البحر، ويحمد 
هلل نعمته، ويف هذا قدر كبري من الإح�سا�س بالأمان، يريح النف�س، وهو اأهم 

معاين اجلمال. 
وب�سكل ل �سعوري مل تت�سمن الق�سيدة األفاظًا تدل على الروعة واملاأ�ساة، 
فلم يرد و�سف البحر باأنه هائج اأو مائج اأو خميف اأو خطري، ومل يرد و�سفه 
بالعظيم اأو الكبري، اإمنا وردت، ل �سعوريًا، األفاظ كلها تنا�سب اجلمال، �سواء 
يف و�سفه، اأو يف الأثر النف�سي الذي يرتكه، فمن و�سفه: املاء ال�سايف، وعند 
البكور، و�سم�س ال�سحى بالنور �ساطعة، وهو حلن احلياة، و�سوته احلاين. اأما 
اأغراين،  النف�سي فهي كثرية جداً، ومنها:  الدالة على اجلمال وتاأثريه  الألفاظ 
ي�ستحوذ القلب، ميلكه، يبهج الروح، �رش اجلمال، الِب�رْش، اإبهاج، يطربنا، اأبهى 
جمال، فيه اجلمال، فيه احلب، لتفريج كرب. ولعل اأكرث ما يوؤكد قيمة اجلمال 
يف الق�سيدة هو روح الأمان والطماأنينة التي ت�سيع فيه، والإ�سارة يف اخلتام اإلى 

اأن البحر عطاء من اهلل. 
هدوئه،  يف  البحر،  منها  ويختار  الطبيعة،  بجمال  ال�ساعر  يتغنى  وهكذا 
و�سفه  فيكون  وغ�سبه،  جنونه  يف  �ساعر،  اأي  يختاره  اأن  وميكن  وجماله، 
ماأ�سويًا، اأو رائعًا، بح�سب ما يختار. وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن هذا البحر هو 
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اخلليج العربي، ول �سك يف اأنه لي�س كاملحيط، فهو هادئ اآمن، وال�ساعر عندما 
اإمنا ي�سور جزءاً من وطنه،  ما،  ي�سور البحر، فهو ل ي�سور يف احلقيقة بحراً 

ومن هنا كان ال�سعور بالراحة والر�سا والأمان، وكان الإح�سا�س باجلمال. 
قورنت  ما  اإذا  املطوع،  اأحمد  ق�سيدة حممد  اجلمال، يف  معنى  و�سيت�سح 
بق�سيدة �سهرية، عنوانها »امل�ساء«، لل�ساعر خليل مطران، وفيها ي�سف البحر 
عند الغروب، وي�سفي عليه من م�ساعره احلزينة، ويراه موتًا للنهار، وطم�سًا 
الأبيات  ومنها  وحزنه،  قلقه  كموج  هائجًا،  البحر  موج  ويرى  للحقائق، 

الآتية40: 

د ــرِّ ــَف ــَت ــي ُم ــِت ــاَب ــَب ــ�ــسَ ٌد ِب ُمـــَتـــَفـــرِّ

َطراَب َخَواِطِري  �ساٍك اإِلى الَبْحِر ا�سْ
يل  َوَلْيَت  مَّ  اأَ�سَ ْخٍر  �سَ َعَلى  ثاٍو 
َمَكاِرِهي  َكَمْوِج  ــْوٌج  َم يْنَتاُبَها 

اِئٌق  �سَ َواِنِب  اجْلَ اُق  َخفَّ َوالَبْحُر 
ــَهــا  نَّ َوَكــاأَ ُكـــْدَرٌة  ــَة  ــرَبيَّ اْل ى  َتْغ�سَ
َجْفُنُه  ــٌح  ــِري َق ُمْعَتِكٌر  ــــُق  َوالأُْف
ٍة  ــرْبَ ــْن ِع ــِه ِم ــا ِب ــُغــُروِب َوَم ــْل يا َل
َْعــًة  َو�ــرشَ ِللنََّهاِر  َنــْزعــًا  اأََوَلــْيــ�ــَس 
َوَمْبَعثًا  ِلْلَيِقنِي  َطْم�سًا  اأَوَلْي�َس 
َمدًى  اإِلى  ِلْلُوُجوِد  ــواً  حَمْ اأََوَلْي�َس 
اُرُه  ُن�سَ يُل  َي�سِ �َسَفٍق  يِف  ْم�ُس  َوال�سَّ
راً  ـــدُّ حَتَ َغَماَمَتنْيِ  ِخـــاَلَل  ْت  َمـــرَّ
ــٍة ِلــْلــَكــْوِن َقْد  ــَع ــاأَنَّ اآِخــَر َدْم ــَك ــَي َزاِئــاًل  َف ــْوِم ــُت َي ــِنــي اآَنــ�ــسْ َوكــاأَنَّ

َبَعَناِئي ٌد  ــرِّ ــَف ــَت ُم ــي  ــِت ــَكــاآَب ِب
الَهْوَجاِء  ِبِرَياِحِه  َفُيِجيُبِني 
اِء  مَّ ال�سَّ ْخَرِة  ال�سَّ َكَهِذي  َقْلبًا 
اِئي  اأَْع�سَ يِف  ْقِم  َكال�سُّ َوَيُفتَُّها 
اِء  ْدِري �َساَعَة الإِْم�سَ َكَمداً ك�سَ
ائي  ِعَدْت اإِلى َعْيَنيَّ ِمْن اأَْح�سَ �سَ
ي َعَلى اْلَغَمَراِت َوالأَْقَذاِء  ُيْغ�سِ
ائي  ِللرَّ ٍة  َوِعــــرْبَ لِلْم�ْسَتَهاِم 

 
َواِء �سْ الأَ ــاآمِتِ  َم َبــنْيَ  ْم�ِس  ِلل�سَّ

ْلَماِء  الظَّ َغاَلِئِل  َبــنْيَ  كِّ  لِل�سَّ
ــاِء  ــَي ــسْ � ـــامِلِ الأَ ـــَع ــــــاَدًة مِلَ َواإَب
اْلَعِقيِق َعلى ُذرًى �َسْوَداِء  َفْوَق 
احَلْمَراِء  ْمَعِة  َكالدَّ َرْت  َوَتَقطَّ
ِلِرَثاِئي  اأَْدُمِعي  ِباآِخِر  ُمِزَجْت 
ائي  َم�سَ َكْيَف  امِلْراآِة  َفَراأَْيُت يِف 

40 -  مطران. خليل، ديوان اخلليل، دار مارون عبود، بريوت، د. تا، ج1، �س 33.
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النهار،  موت  ذكره  خالل  من  املاأ�سوي،  احل�س  مطران  اأبيات  يف  ويظهر 
املعامل، وت�سوير  واإبادة  ال�سم�س، وطم�س احلقائق،  الأ�سواء، وم�رشع  وماأمت 
ال�سم�س، يف غروبها، كالدمعة احلمراء، وكاأن الكون يذرف اآخر دمعة رثاء 
لل�ساعر، ويطغى على الق�سيدة احل�س الفردي باملاأ�ساة، ويكرث احلديث فيها عن 

ذاته وماأ�ساته، ويوؤكد ذلك قوله:

د ــَبــاَبــِتــي ُمــَتــَفــرِّ ٌد ِبــ�ــسَ ــرِّ ــَف ــَت َبَعَناِئيُم ٌد  ُمــَتــَفــرِّ ِبَكاآَبِتي 

يف حني تظهر عند ال�ساعر حممد اأحمد املطوع م�ساعر البهجة وال�رشور والفرح 
ليق�سدون  املقهورين  املكروبني  اإن  بل  جميعًا،  النا�س  ت�سمل  وهي  والغبطة، 
البحر، لَيْجُلوا ما باأنف�سهم من حزن، فكم من عا�سق يق�سد البحر، وكم من 
عليل، وكم من يائ�س، كل اأولئك يق�سدون البحر، للتفريج عن كربهم، �سواء 
اأكان هذا التفريج عن طريق ف�سف�سة الذات، والبوح مبا يعرتيها من قلق القلب 
فهو  والنماء.  اخلري  حيث  اللوؤلوؤ،  �سيد  من  العودة  مو�سم  يف  كان  اأم  وتعبه، 

يقول: 

لإعيانالكلُّ ياأتي اإلى البحر الف�سيح معًا   اأو  كــرٍب  لتفريج  ــا  اإم

والبحر عنده متاألق عند الفجر، وهادئ يف ال�سحى، وامل�ساعر ت�سمل النا�س 
جميعًا، ولي�ست م�ساعر فردية خا�سة، والت�سوير فيها اأقرب اإلى املو�سوعية، 
حقيقته  يف  هو  الذي  البحر،  جمال  عن  وي�سّف  مريح،  هادئ  ت�سوير  وهو 

جمال الوطن.
الطبيعة،  فيها جمال  ي�سور  اأخرى  ق�سيدة  املطوع  اأحمد  ولل�ساعر حممد 

عنوانها »الربيع«، ومنها الأبيات الآتية41: 

41 -   املطوع. حممد اأحمد، ذكريات واأماين، �س -65 67.
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باأنوارِه الدنيا  على  الربيع  هلَّ 
والكون اأ�سحى اأريجًا عند مقدمه
والأر�س عادت كما كانت مع�ّسبًة
كم رو�سٍة من ريا�س الأر�س قد   ينعت
ُحلاًل اأرجائها  يف  الطبيعة  يك�سو 
بــرزْت ــًة  اآي تزهو  الــرباعــم  اأرى 
بب�سمتها حّيت  َكَممًا  تفّتحْت 
والطرُي غّنى على الأغ�سان منت�سيًا
بفرحته تغريداً  الأفــق  يف  َيُعج  
ي�سحرنا العطَر  مُّ  ن�سُ الربيع  هو 
يتحفنا الريحان  يبعث  هــواوؤه 
ُم�سجيًة اأعذب الأحلان  لنا  ي�سدو 
طلعته ح�سن  من  بهرْت  اأجواوؤنا 
نه يح�سُ ال�سعد  وجاء  الربيع  جاء 
يبعثُه             اهلُل  ــا  ــدن عــن بـــه  اأهـــــاًل 

بـــُنـــّوارْه ــا  حــّي اأم  ــل  ــب اأق بالب�رش 
اأزهارْه فّواح  من  الورد  رونق  من 
اأ�سجاره �سحُر  اأتاها  الربيع  من 
اإحــ�ــســاره حــني  عليها  ـــّل  اأط ملــا 
بال�سند�س اخل�رش من ديباج اإخ�ساره
اإعطاره طيَب  حباها  الربيع  اإن 
ـــرشاره اأ� في�َس  فيها  اأودع  اهلُل 
اأكداره كلَّ  ميحو  الغيُث  جاءه  قد 
اأعــمــاره ــوُد  ــ�ــس اأن ــه  ل الــربــيــع  اإن 
م�سواره جّل  يف  اإقباله  وقت  يف 
اإبكاره اأوقــات  كذا  الأ�سيل  عند 
ــاره اأوت اأنغام  على  العليل  ي�سفي 
اأقــمــاره ــور  ن يف  ليبهجنا  ــاأتــي  ي
اإظهاره عند  جميعًا  للكائنات 
بــاأقــداره        يــاأتــي  اأم  ُيبعُث  بالب�رش 

والق�سيدة حتفل مبعاين اجلمال وقيمه، واأبرز ما يتجلى اجلمال يف الطري والزهر، 
التغريد والعطور، وهما ما  اإليه مرات عدة، حيث  الق�سيدة  اأ�سارت  وهو ما 
مُّ العطر، الريحان  يثريا حا�ستي ال�سمع وال�سم، ومن ال�سم: طيب اأعطاره، َن�سُ
تغريداً،  الأفق  يعج يف  الأحلان م�سجية،  اأعذب  ي�سدو  ال�سمع:  يتحفنا. ومن 
فيجتمع  الغيث،  و�سقوط  الع�سب  اخ�رشار  اإلى ذلك  وين�ساف  والطري غنى. 
الإح�سا�س بال�سمع وال�سوت واحلركة والبلل واللون، وتتاآلف هذه احلوا�س، 
يف ان�سجام، ويظهر اأثرها يف النف�س يف األفاظ من نحو: يبعثه بالِب�رْش، ليبهجنا، 
واحلركة  والتفتح  النبعاث  على  تدل  باأفعال  الق�سيدة  حتفل  كما  يتحفنا. 
قد  رو�سة  الريحان، كم  يبعث  هواوؤه  الربيع،  ومنها: جاء  واحلياة،  والقدوم 
الغيث، الرباعم  اأريجًا، منت�سيًا، جاءه  اأ�سحى  ينعت، تفتحت كممًا، الكون 
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تزهو، برزت. 
وت�سري الق�سيدة يف اخلتام اإلى اأن هذا اجلمال هو عطاء من اهلل، ويف هذا 
اجلمال،  عنا�رش  للق�سيدة  تتوافر  وبذلك  تطمئن،  ويجعلها  النف�س،  يريح  ما 
من تاآلف الألوان والأ�سوات والعطور واحلركات، لتدل جميعًا على جمال 

الربيع، وما يثري يف النف�س من بهجة و�رشور.
والق�سيدة، على ما فيها من جمال متمثل يف الهدوء والراحة، فاإنها جاءت 
خالية من اجلزالة يف الألفاظ، وُوعورة يف الرتاكيب، وفخامة يف العبارات، 
بل تن�ساب هينة لينة. وهي وا�سحة املعاين، �سهلة الفهم، وهذا من مقومات 
اجلمال. وما مييز الق�سيدة اأنها ل تتحدث عن ذات ال�ساعر، اإمنا تتحدث عن 
الربيع، وما ييرثه يف نفو�س النا�س جميعًا من بهجة، فاحل�س فيها عام م�سرتك، 
ولي�س �سيقًا، ول حمدوداً، وهذا من �سفات اجلمال، فهو عام ولي�س خا�سًا، 

ومعتدل ولي�س باملتطرف ول املغايل، ومما ميكن اأن يتفق اجلميع عليه.
وهكذا عرب ال�سعر القطري عن قيمة اجلميل، يف الطبيعة، ويف الإن�سان. 
مبا�رشة  وغري  �سعورية  ل  ب�سورة  مقرتنًا  الطبيعة  يف  اجلميل  عن  تعبريه  وكان 
الهادئ  البحر  م�سهد  هو  جماله  ال�ساعر  ي�سور  الذي  فامل�سهد  بالوطن، 
اجلميل، وهو من غري �سك اخلليج العربي. وال�ساعر ي�سوره وهو م�ستقر على 
الغو�س  تراث  عن  ومعرباً  الوطن،  حب  حاماًل  الت�سوير  ويجيء  ال�ساطئ، 
التغني  وكان  الربيع،  بجمال  القطري  ال�سعر  تغنى  كما  وال�سفن.  وال�سيد 
هادئًا، يتح�س�س قيم اجلمال يف الأطيار والزهور، ويف الأنداء وحركة احلياة 
ذكر  له  يحمل  لأنه  جمياًل؛  لل�ساعر  يبدو  الربق  وحتى  وجتددها،  وانبعاثها 

احلبيبة وذكرى الوطن، فتثور لديه م�ساعر ال�سوق واحلنني.
كما عرب ال�سعر القطري عن اجلميل يف الإن�سان، ول �سيما املراأة، فتغزل 
بع�سهم بجمال املراأة، ول�سيما جميل العينني وال�سوت واحلديث. وكان الغزل 
عفيفًا، ل فح�س فيه، ودل على الإح�سا�س باجلمال الراقي. كما �ساركت املراأة 
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البوح والتعبري عن  فيها  امل�ساعر راقية،  التعبري عن م�ساعرها، فبدت هذه  يف 
ال�سوق، ولكن بهدوء و�سفافية وجمال. كما ذكر كثري من ال�سعراء م�ساعرهم، 
وتغنوا بها، وكانت م�ساعر احلب عندهم عفيفة، جميلة يف حد ذاتها، وزاد 

جمالها حني مت ُعرّب عنها بلغة ال�سعر. 
وكان التعبري، يف معظم الأحوال، بلغة رقيقة �سفافة، ل وعورة فيها، وهي 
اأ�ساليبت  اإلى  اللغة والأ�سلوب. وقد جنح بع�سهم  نف�سها من قيم اجلميل يف 
التعبري القدمية، من ذكر اجلراح والوقوع يف مر�س احلب وال�سكاية اإلى قا�سي 
رموزاً  غدت  ولكنها  ال�سابقون،  ال�سعراء  طرقها  قدمية،  معان  وهي  الهوى، 
واأ�ساليب فنية جميلة، تزيد من األق م�ساعر احلب، وما فيها من معاين اجلميل.   
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ثانيًا- اللطيف

متهيد:
يوؤذي  ل  ناعم،  رقيق  �سغري  هو  ما  كل  تتمثل يف  قيمة جمالية،  اللطيف 
ول ي�رش، ميكن اأن يحيط به النظر، ويحت�سنه القلب، وي�سفق عليه، ويخاف 
اإلى حمايته ورعايته، كالوردة الناعمة، والقطة  اأو اأذى، في�سعى  اأن يناله �رش 

اللطيفة، والطفلة ال�سغرية، والن�سمة العليلة. 
ويتجلى اللطيف يف الب�سمة ال�سفافة، والهم�سة الناعمة، واحلركة الر�سيقة، 
ويف الوجه الربيء. وقد يكون اللطيف يف العتذار اإلى ال�سديق، ويف مناجاة 

احلبيب، ويف التو�سل اإلى اهلل.
اإن من اأبرز خ�سائ�س اللطيف هو اللني وال�سعف، ولذلك فاإن مثل هذه 
اخل�سائ�س ت�ستدّر العطف على �ساحبها، وجتعلنا ل نهابه، ونقبل عليه، ونوّد 
لو نحتويه، ول ننفر منه، هو املو�سيقا الهادئة، والعطر الناعم، كنجم يف ال�سماء 

بعيد، وزهرة �ساقها ق�سرية، تكاد تلت�سق بالأر�س.
اللطيف لدى الفال�سفة واملفكرين:

والفال�سفة،  النقاد  من  قليل  لدى  اإل  خا�س  باهتمام  اللطيف  يحظ  مل 
واأكرثهم كانوا يتحدثون عنه يف �سياق حديثهم عن اجلميل، ومن ذلك مثاًل 
انتباهنا كل  اأكرث ما يجلب  اإدموند بريك على اجلميل، فهو يقول: »اإن  كالم 
فينا  يثري  اأخرى: كل ما  فاتن، وبكلمة  ناعم ولطيف، نظيف، ر�سيق،  ما هو 

ال�سعور باحلب«42. 
مطوًل  وتكلم  الّرقة،  م�سطلح  اليايف  الكرمي  عبد  الدكتور  اختار  ولقد 
على هذه القيمة اجلمالية، فقال:”اخرتنا هذا اللفظ لي�سمل األوانًا متقاربة من 

42 -  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 136.
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يف  والر�ساقة  وال�سفات،  الأفعال  يف  واللطف  واحلالوة،  كاملالحة  اجلمال، 
الفال�سفة،  باآراء  واأتى  القيمة،  هذه  عن  احلديث  يف  اأفا�س  ثم  احلركات”43. 
متموجة،  حركات  الرقيقة  احلركات  اأن  رافي�سون  املفكر  فقال:«يرى 
التعبري املح�سو�س عن  التموج هو  اأن  تعرب عن ال�ست�سالم، فيقول ما معناه 
ال�ست�سالم، الذي فيه يبدو الطيب، وتثوي الرقة«44. ثم يتابع الدكتور اليايف 
بنوع من  ياأتي: حت�س  مبا  الرقة،  رافي�سون، يف  برغ�سون على  فيقول:«ويعلق 
منه  ٌف  تعطُّ ال�ست�سالم  هذا  كاأن  لطيف،  رقيق  هو  ما  كل  لدى  ال�ست�سالم 
الرقة،  خالل  من  الإح�سان  ا�ست�سف  فنان  بعيني  الكون  تاأمل  فمن  ل،  وتنزُّ
ومل تخطئ اللغة حني دعت رقة احلركة التي ت�ساهد، والتكرم الذي هو من 
خوا�س الإح�سان الرباين، بلفظ واحد هو اللطف Grace، وهذان املعنيان 

هما �سيء واحد، عند رافي�سون”45.
اللطيف يف ال�شعر القطري: 

التي  ال�سعرية  النماذج  لن�ستجلي تلك  القطري،  ال�سعر  اإلى  انتقلنا  واإذا ما 
ظهر من خاللها اجلليل، لوجدنا اأنف�سنا اأمام ثالثة مناذج: اأولها �سوت الرجل، 

وثانيها �سوت املراأة، اأما ثالثها واآخرها فهو التوجه اإلى اهلل. 
1 -  اللطيف و�شوت الرجل:

حني يتكلم الرجل على املراأة ي�سبح كالمه رقيقًا لطيفًا، ول �سيما اإذا كانت 
املراأة �سيدة طهوراً نقية، كال�سيدة مرمي، اأو �سخ�سية حقيقية ارتاأى التعبري عنها، 
ا�ستدعاًء  ال�سيدة مرمي  ي�ستدعي  اأو  اإلى مرمي،  بها  يرمز  واأن  الكالم عليها،  اأو 
من  نوع  اأي�سًا  وهذا  �رشاحة،  يقوله  اأن  ميكن  ل  ما  ليحّملها  مبا�رشاً،  تنا�سّيًا 
اللطف والرقة؛ اإل اأن تعبريات الق�سيدة كلها تكاد تن�ّس �رشاحة على ال�سيدة 
من  كان  وما  مرمي،  لل�سيدة  ال�سامل  اهلل  عبد  ال�ساعر  ذلك و�سف  ومن  مرمي. 

43 -   اليايف. عبد الكرمي، درا�سات فنية يف الأدب العربي، دم�سق، ط1، 1963، �س 43.
44 -   املرجع ال�سابق، �س 44.

45 -   املرجع ال�سابق، �س -47 48. 
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رقتها وبراءتها وطهرها، يقول عنها يف ق�سيدة عنوانها »مرمي«46: 
اإنها العذراُء

ملّْت طريْف جلبابها الطاهِر
وان�سلت بعيدا

ودعتنا دومنا تهم�س �سيئا
اآمنت يومًا باأن اهلل عادل

وباأن احلب عادل
وباأنا عرب هذا )العامل الوهمي( حمقى

وباأيدينا بنينا حاجز الإثم �سويا
فم�ست من دون اأن تهم�س �سيئا

اإنها العذراء
مل ت�ستمرئ الإثم وما كانت بغيا

غافلتها اأمنيات الطني يومًا
فا�ستدارت ت�ساأل املراآة عن اأ�رشارها:

من يقطف التوت الذي تكنزه عمرا؟
وهذا الدفء من يحظى به؟

من ُي�سِكن اخلوَف الذي ينف�س هذا الأرنب املذعور؟
من...؟

وم�سى فيها الت�ساوؤل
و�رشيعًا غادرت مراآتها تبكي

اإلى �سجادة النور

46 -  ا�سطر البحث اإلى اعتماد بع�س الق�سائد املن�سورة رقميًا يف مواقع ال�سبكة، لأن اأ�سحابها اأنف�سهم ل 
ين�رشون اإل يف هذه املواقع، ولي�س لهم من�سورات ورقية، وقد حققوا ح�سورهم ال�سعري عرب هذه الطريقة 
من الن�رش؛ ولذلك كان ل بد من اعتمادها، وال�ساعر عبد اهلل ال�سامل واحد من هوؤلء ال�سعراء. وق�سيدة ال�ساعر 
http://www.adab.com/modules.php?nam:هذه اأُخذت من موقع املو�سوعة العاملية لل�سعر

e=Sh3er&doWhat=shqas&qid=69094&r=&rc=8



42

ويف حمرابها كانت تناجي زكريا
كان ي�ّساءُل: يا مرمي اأنى لِك هذا؟

»هو من عند اهلل«
اإن اهلل عادل
اإنها العذراء

•••
كانت بيننا

مل يلحظ ال�سّمار
نور اهلل يف اأطرافها

كانوا كثريا ما ي�سيئون اقتداء النور
لكني تنورت احلروف البي�س

وا�ست�رشفت قنديل الأنامل
كانت حتدثنا ب�سوت ل يعيه النا�س

ب ال�سحر املماثل. اإل من جرَّ
وقد  الطهر،  دليل  نقية،  عذراء  الق�سيدة،  ت�سورها  كما  مرمي،  فال�سيدة 
غادرت مراآتها، متخلية عن الذات واجل�سد، كي تتفرغ للعبادة، اتخذت من 
ال�سجادة ركنًا لها تتعبد فيه. فهي تختار من العامل الف�سيح مكانًا �سغرياً حمدوداً، 
وهذ دليل اللطف والتخلي عن العامل، والكتفاء باأقل القليل، و�سجادتها من 
تتكلم  وهي  ورقيق،  لطيف  والنور  النور.  نف�سها  هي  اأطرافها،  ويف  نور، 
األفاظ يدل على ال�سغر واللطف  الق�سيدة من  اإن كل ما يف  ب�سوت خافت. 
والنعومة، حتى حركتها بدت هادئة، فقد ملت طريف جلبابها، وان�سلت من 
ل  النا�س  لأن  النا�س؛  يعيه  ل  ب�سوت  حتدثت  حتدثت  واإذا  تهم�س،  اأن  دون 

ي�سمعون اإل ال�رشاخ، و�سوتها هام�س ناعم كالنور. 
اإن ال�سورة التي تر�سمها الق�سيدة لل�سيدة مرمي هي اأ�سبه بطيف مير هادئًا، ل 
يثري �سجيجًا، ول يحدث جلبة، فثمة يف ال�سورة نور وهم�س وهدوء وحركة 
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ناعمة لطيفة، وتلك هي مقومات اللطيف.
لل�سيدة مرمي من ر�سيد  الديني، وما  البعد  بهاء ولطفًا  الق�سيدة  يزيد  وما 
من العاطفة واحلب والتقدي�س، يف وجدان امل�سلمني وامل�سيحيني، ويوؤكد هذا 
اللطف رزقها الذي كان ياأتيها من عند اهلل من غري �سوؤال. وهو ما اأ�سارت اإليه 
الق�سيدة، وهي ت�ستوحيه مما ورد عن ال�سيدة مرمي يف القراآن الكرمي، اإذ كان 
زكريا، كلما دخل عليها وجد عندها رزقًا، وهذا من رحمة اهلل تعالى ولطفه 
َدَخَل  {ُكلََّما  التنزيل47:  حمكم  يف  وجل  عز  املولى  يقول  هذا  ويف  وعنايته، 
َعَلْيَها َزَكِريَّا امْلِْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقًا َقاَل َيا َمْرمَيُ اأَنَّى َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن 

اٍب}. اُء ِبَغرْيِ ِح�سَ َ َيْرُزُق َمْن َي�سَ ِ اإِنَّ اهللَّ ِعْنِد اهللَّ
ال�سيدة  اإليها  تاأوي  التي  النور،  الق�سيدة �سجادة  اللطيفة يف  ومن الأجزاء 
مرمي، ويف النور اأمان ولطف، وال�سجادة امتداد وهدوء واطمئنان. وح�سور 
الطعام اإلى ال�سيدة مرمي، من غري م�سقة ولعناء، وهي تتكامل مع �سائر العنا�رش 
النور،  فيه  ين�ساب  هادئًا،  موقفًا  لت�سكل  لطف،  من  فيها  مبا  الق�سيدة،  يف 

وي�سمله التاأمل، وي�سيع فيه الطمئنان.
والق�سيدة، يف املقطع الأخري منها، ت�سور متثاًل لل�سيدة مرمي، وهي ت�سري 
باأناملها، والنور ي�سع من اأطراف الأنامل، وكانت تبدو كاأنها تتكلم، ولكن 
من غري �سوت، اأو ب�سوت ل يدرك حقيقته اإل من عرف جتربة الطهر وال�سفاء، 
وبذلك ت�سفو الق�سيدة، وت�سف عن طهر ونقاء، وفيها من اللطف قدر كبري.   
ويتوجه ال�ساعر حممد بن خليفة العطية اإلى احلبيبة، بكلمات هادئة رقيقة، 
ل يفح�س يف القول، ول يبالغ، بل ياأتي مبعان رقيقة، األفظها اأرق منها، ففي 
توحي  هادئة،  هنا  احلركة  وتبدو  يبتعد،  قارب  مثل  املنتهى  يبدو  احلبيبة  عني 
بالنتهاء والتال�سي، وهو يتمنى اأن يدرك ذلك القارب البعيد يف ذبول الريح، 
اإلى  ي�سعى  ل  فهو  والربود،  الهدوء  من  اآخر  نوع  وهذا  من جليد،  اأو طوق 

47 -  القراآن الكرمي، �سورة مرمي، الآية 37.
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يرى يف عني  ثم  م�سبوبة.  نار  اأو  عا�سفة هوجاء  مثل  البعيد،  القارب  اإدراك 
قلبه  ال�ساعر  ي�سف  وحني  الهدوء،  من  اآخر  نوع  وهذا  نائمًا،  حلمًا  احلبيبة 
ي�سفه باأنه قلب وادع، ل بالهائج ول ال�ساخب ول الثائر، واإذا متنى اأن يرى 
عينيها خياًل،  فوق  تر�سمه  اأن  يتمنى  ثم  ال�سفاف،  يرى ظلها  اأن  يتمنى  فهو 
الق�سيدة  اإن كل ما يف  ناعم هادئ، بل  وكل من اخليال والظل رقيق لطيف 
من عنا�رش هي عنا�رش رقيقة لطيفة هادئة ناعمة، تدل على رقة يف امل�ساعر، 

ويت�سح هذا يف ق�سيدة لل�ساعر عنوانها »ربيعيات«، وفيها يقول48: 
املنتهى يبدو  عَينِك  يف   اإنَّ 
اأُدركــــُه اأن  ــطــيــُع  اأ�ــسْ ــو  ل  اآِه 
نائما ُحْلمي  عينِك  يف   اإن 
ُمْقَلتها يف  ال�سم�َس  ُيريَق  َكْي 

واِدٌع  قلٌب  اأحــالمــِك  فما َطــْوُع  جناحيِه  ال�سوُق  َح  فَّ  �سَ
وعلى فكري  نحوِك   جاِمٌح 
جى الدُّ ِلَتْجتاَز  الــنــوَم  َتــِثــُب 

�سجوين  ــار  ــاأوت ب الــطــرُي  َد  ـــرَّ حنيني َغ يبقى  فهل  َعنك   باحثًا 
الأمــاين اأطياِف  بني   اأب�رشيني 
اأعاين اأقــداري  رغم   َفَدعيني 
الأ�سى وجِه  يف  البا�سُم   غُدنا 
اإذا ــيــه  ِبــَكــفَّ وَح  ــــرُّ ال ــُح  ميــ�ــسَ

خيال  عينيِك  فوَق   فار�سميني 
َفِفداُها ُعْمري  َعَيَنِك  يف  اإن 

بعيْد اإلــى غــرٍب  ــاأى  ــْن ي ــًا  ــارب  ق
جليْد َطوٍق  اأْو  الريِِّح  ذبوِل  جديْد يف  من  لديها  ي�سحو   َليَتُه 
الوليد ُحبي  يف  الَب�ْسَمَة  ِلــرتى 

العاطفه  لتحيا  ــْرَح  اجُل َيْحُجُب 
العا�سفه  �سياِج  من  يخ�سى   عاَد 

خائفه عــيــوين  الــلــيــِل  ــْهــوِة   �ــسَ
هاِتَفه يوا�سي  وِح  الــرُّ ـــلِّ َفــنَنُ و�سدى  حـــاَل يف ُك ــَنــُه الـــرَّ  حَلْ
جِن الزمْن �سوتَي املحبو�ِس يف �سِ

َدَكــْن  �سوٍء  يف  ال�سفاف   ِظلَِّك 
امِلَحْن واإجحاَف  وح  الــرُّ غْرَبَة 

ــُح اأبـــــواَب الــَقــَدْر  ــَت ــْف اأمــــٌل ي
ـــْر  اأَث ِبَجنبيها  الــَوجــُد  ــــَرَك  َت
ــَوْر  ــسُ � لآلمــــي  ــِه  فــي اأرى  ل 
النظْر  منها  اأ�ستهي  ــنٍي  ع كــل 

العطية. حممد بن خليفة، ذاكرة بال اأبواب، وقد حاولت احل�سول على هذه املجموعة ال�سعرية دون   - 48
http://www. بال�ساعر:  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  متاحة  فاملجموعة  حال  اأية  وعلى  جدوى، 

mohamadkhalifa.com/p1.php
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ميتاز  والربيع  ربيعيات،  فهو  والرقة،  باللطف  يوحي  نف�سه  الق�سيدة  وعنوان 
باللطف، فما هو كال�ستاء العا�سف، ول كال�سيف الالفح. ومثل هذه الق�سيدة 
هي نوع من الغزل الرقيق الناعم، البعيد عن الفح�س، بل البعيد عن اجل�سد، اإذ 
يكتفي، يف مناجاة احلبيب، باحلديث عن الظل والطيف واخليال، ول يذكر 

ح�سًا ول ع�سواً من ج�سد، ول يعرب عن رغبة ثائرة اأو �سهوة جاحمة. 
الرحمن  عبد  لل�ساعر  ط،  امل�سمَّ من  ق�سيدة  الرقيق  الغزل  لطيف  ومن 
فيتاأمل يف  املادة«، ينحو فيها منحى عمر اخليام،  املعاودة، عنوانها »ما وراء 
بلطف  ويناجيه  اللقاء،  ومتعة  ال�رشاب،  كاأ�س  اإلى  احلبيب  ويدعو  الكون، 

فيقول49: 
بى الرُّ هاتيَك  بني   ا�سقنيها 
م�رشبًا وطــابــت  َرّقـــت   اإنــهــا 

 ناح ُقْمريُّ الدجى ي�سكو هواه
مناه احلــب  يف  �سّيع  من  ــا   اأن

الأمل وادي  اإلى  قم  حبيبي   يا 
وُقبل وجنوى  �سكوى  اإلى   قم 

ف�سيْح اأحـــالم  عــامل  ــى  اإل  قــم 
 قم َنِغْب يف عامل الوهم املريح

 يف ربيع العمر، يف ظل ال�سباب
اأنا قد ذبت فدع عنك العتاب

َبا وال�سِّ حياتي  اإك�سرُي  مالم هــي  تخ�س  ل  �ساح   ا�سقنيها 

اآه ــُد  ــّري غ ــا  ي مــنــك  اآه   قــلــت 
�رشام الوجد  من  قلبي  يف   اأنــا 

 بني اأربا�س الهوى جنني الع�سل
الهيام تباريح  من  واأنــقــذ   قم 

وي�سيْح ي�سدو  البلبل   ن�سمع 
مرام اأق�سى  يا  القلب،  هناء   يا 

 ا�سقني من ريقك العذب �رشاب
�سالم قلبي  على  النار  واجعل 

49 -   املعاودة. عبد الرحمن، ديوان املعاودة، البحرين، 1942، �س 75 وما بعدها.
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اإليك اأ�سكو  اإنني  حبيبي   يا 
يديك يف  و�سقائي  �سعدي   اإن 

ميني مني  وخــذ  ميناك   هــات 
قمني منك  بالر�سا  تراين   هل 

 زارين طيفك يف وقت ال�سحر
الأغر عند  من  جاء  ر�سوًل   يا 

 يا حبيَب القلب من ذا عذلك
ملك؟ اأنت  اأم  اأنت  هل  ب�رشٌ 

 اأدمعًا فا�ست من الوْجد عليك
منام امل�سَنى  للُمدنف  اإذاً   هب 

رهني بحبِّيَك  ع�ست  مــا  ــا   اأن
الزوؤام املوت  تختار يل  ُترى   اأم 

القمر نــور  يا  بك  ــاًل  اأه  قلت 
امل�ستهام ــفــوؤاد  ــل ل �ــســفــاًء  ــا   ي

 عن حمب ي�سمر الإخال�س لك
امل�ستهام �سلوى  اأنت  ولكن  ل 

والق�سيدة تتوجه اإلى احلبيب، بلطيف اخلطاب، ترجوه اللقاء يف �سوء القمر، 
اأو يف عامل الوهم املريح، ول غاية �سوى العي�س يف وادي الأمل، هي متع راقية 
�سافية، عمادها الأحالم وزيارة احلبيب، بل طيفه يف اخليال، وكلُّ ما يرجوه 
احلبيب من احلبيب يف احلقيقة هو ر�ساه، وقد ذاب وجداً يف حبه، وهو ل 
اأن�س و�سفاء و�سلوى، والزمان يف  واإمنا هو  املالئكة،  الب�رش، ول من  يراه من 
اخلري  وحيث  وال�سفاء،  الهدوء  حيث  الربيع،  يف  ال�سحر  وقت  هو  الق�سيدة 

العميم، واحلياة اجلديدة.  
اإن كل ما يف الق�سيدة من معان اإمنا يدل على التناهي يف اللطف، وال�سمو 
يباح،  ل  اأو،  يباح  مما  �سيء  اأو  ج�سد،  اإلى  اإ�سارة  ول  فح�س  فال  التعبري،  يف 
اإيقاعها، رقيقة يف األفاظها، ل �سعوبة فيها، ول جزالة،  والق�سيدة لطيفة يف 
ول ق�سوة يف تراكيب اجلمل ول حدة يف البناء. ويكرث فيها النداء، دللة على 

التو�سل اإلى احلبيب، وطلب القرب منه. 
العواطف  يف  الت�سامي  من  �سيء  على  يدل  اخلطاب  يف  اللطف  وهذا 
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والت�سعيد، ونزوع نحو املعاين والقيم املجردة، وهوما يدل عليه العنوان، وهو 
»ما وراء املادة«.

2 -  اللطيف و�شوت املراأة:
ولكنه  العتب،  من  ب�سيء  احلبيب،  اإلى  العو�سي  ح�سة  ال�ساعرة  وتتوجه 
رقيق جداً، ولطيف، ل جرح فيه، ول اإيالم. وتعرب عن توا�سع، ل يخلو من 
مرارة، وتدل على قدر قليل من التوا�سع، وهو من �سمات اللطيف، وتعرب عن 

ذلك يف ق�سيدة لها عنوانها »ال�سدى املجهول«، وفيها تقول50: 
اأتعرفني...

اأحقًا اأنت تعرفني
اأتطفئ نار قنديلي... وحترقني

اأتزعم اأنني اأهوى... وترغمني
فال يا �ساح ل اأهوى... وحترمني

•••

اأتعرفني
ولالأقدار تلقيني

اأحقًا �سوف تنقذين... وحتييني
وتغر�س ب�سمتي دومًا وتنجيني

وتقطف �سوك اآلمي وت�سجيني
•••

50 -  العو�سي. ح�سة، كلمات اللحن الأول، �س -57 59.
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اأتعرفني
وتاأبى اأن تناديني

وترف�س اأن ترى بدري يناجيني
وتطلب من حياتي اأن تعاديني

اأتهواين... حمال اأن توا�سيني
•••

اأتعرفني وليلي دائم ال�سجن
وغ�سني ياب�س اأ�سحى بال وطن

وجفني بائ�س ياأبى لقا الو�سن
اأترتكني... وتلقيني اإلى املحن

•••

اأتعرفني...
وترتكني لنرياين

اأبث النجم... اآهاتي... واأحزاين
واأ�سقي الورد... اآلمي... واأ�سجاين

واأح�سن دمعتي ما بني... اأجفاين
•••

اأتعرفني
كلحن بني اأوتار
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ك�سوت �سامر ينمو باأطوار
كطري عا�سق اأغ�سان اأ�سجار

كنبع للهوى ولقلب حمتار
•••

اأتعرفني
ويف الآهات اأنغامي

مع الأيام اآمايل... واأحالمي
وبني ال�سطر والأوراق اأقالمي
جتف الآن هل تكفيك اآلمي

•••

اأتعرفني وتهدم ج�رشي العايل
وتهدم ما اأ�سميته عبثًا باآمايل
وتن�رش كل اأ�سعاري باإهمايل
وتر�سم اأحريف ما بني اأغاليل

•••

اأتعرفني
ول تدري �سوى عمري

ول تدري باأ�سواقي وما يجري
وعمري وردة ماتت مع الزهر
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ودمعي نغمة تروي �سدى ال�سعر
•••

اأتعرفني
وحتى الآن تنكرين

وتنكر اأن بي �سوقًا... وحترقني
فهال قلت للما�سي ليرتكني.

والق�سيدة تقوم على تكرار ال�سوؤال، يف مفتتح كل مقطع، وهو �سوؤال ل 
يخلو من مرارة واأمل، كما ل يخلو من ا�ستنكار، فاحلبيب يهجرها، وين�ساها، 
تطلق  ولذلك  هذا،  يكون  فكيف  ومعرفتها،  حبها  ويدعي  عنها،  ويبتعد 
اأتعرفني؟  بقولها:  ال�سوؤال  جاء  وقد  مكلوم،  قلب  من  ال�سوؤال  هذا  ال�ساعرة 
يتعلق  اإمنا  باملعرفة،  يتعلق  الأمر ل  اأحتبني؟ لأن  تقول  اأن  تود  الواقع  وهي يف 
اأي�سًا  وهما  واحلياء،  اخلفر  دليل  )اأتعرفني(  فعل  ال�ساعرة  وا�ستعمال  باحلب، 

�سكالن من اأ�سكال اللطف. 
كل  عليها  ميار�س  الق�سيدة،  يف  ال�سوؤال،  هذا  املراأة  ت�ساأله  الذي  والرجل 

اأ�سكال القهر، اإذ تقول له �سائلة م�ستنكرة: 
اأتطفئ نار قنديلي... 

وحترقني... ولالأقدار تلقيني...
وتاأبى اأن تناديني...

وترف�س اأن ترى بدري يناجيني...
وتطلب من حياتي اأن تعاديني...
اأترتكني... وتلقيني اإلى املحن...
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وترتكني لنرياين
واأح�سن دمعتي ما بني... اأجفاين

اآثامه هذه كلها، ل تنكره، ول تقاطعه، ول تهجره، ول  اإذ تعدد  وهي، 
تهمله، وهذا العتاب يف حد ذاته هو حماولة للتوا�سل مع الرجل، على الرغم 
والتوا�سل  الرجل،  القا�سية من  املواقف  اأمام هذه  القا�سية، وهنا،  من مواقفه 
من املراأة نحو الرجل، ولو على �سبيل العتاب، يظهر مفهوم الرقة واللطف يف 
املراأة، اإذ اإن مواقفها مل تكن كمواقفه القا�سية، بل اإن موقفها نف�سه، هو موقف 

لطيف، ولو قام على العتاب. 
وهنا يتاأكد املوقف اللطيف للمراأة، اأمام املوقف القا�سي للرجل، ويت�سح 
هذا اأي�سًا من خالل ت�سوير املراأة لنف�سها، يف مواقف من الذبول وال�سعف، 

اإذ ت�سف نف�سها باأنها: 
كلحن بني اأوتار

ك�سوت �سامر ينمو باأطوار
كطري عا�سق اأغ�سان اأ�سجار

كنبع للهوى ولقلب حمتار
ويف الآهات اأنغامي

اأبث النجم اآهاتي واأحزاين
واأ�سقي الورد اآلمي واأ�سجاين
وعمري وردة ماتت مع الزهر

ودمعي نغمة تروي �سدى ال�سعر
وقد يبدو هذا املوقف من املراأة دليل �سعف، ولكن هذا الأمر غري �سحيح، 
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بل هو دليل لطف، والفارق يف احلقيقة بني اللطف وال�سعف ب�سيط، ولي�س اأدّل 
على اأنه موقف لطف، ل �سعف، هو ورود العتاب بال�سوؤال ال�ستنكاري. ول 
�سيء يف موقفها من التذلل، اأو اخل�سوع، فهي تبوح باأملها، ولكنها ل تهدر 
عواطفها، ول ت�ستجدي عطفه عليها، ول ترجوه اأن يرجع اإليها، بل اإنها يف 
اخلتام تقر بحبها وباأ�سواقها، وهذا من حقها، بل تفخر، ولكنها ت�ساأله بكل 
جراأة اأن ميحو املا�سي، ليرتكها حرة، اأي ت�ساأله اأن ميحو حبه لها، ومعرفته بها، 

بعد اأن اأنكرها، وتنكر لها، وهاهي تقول:
وتنكر اأن بي �سوقًا... وحترقني

فهال قلت للما�سي ليرتكني
لهاث، وكاأنك حت�س  من  تخلو  والرتاكيب، ول  الألفاظ  الرقة يف  وتبدو 

وراء الكلمات اأنفا�س املراأة وتنهداتها. 
املراأة  اإذا ما ُقورن موقفها مبوقف  اأي�سًا لطف موقفها، ل �سعفه،  ويتاأكد 
اإليه، وتت�سبث  اإذ ي�سورها يف اإحدى ق�سائده ترجع هي  يف �سعر نزار قباين، 
بيديه، كطفل اأعادوه اإلى اأبويه. ويف ق�سيدة اأخرى ي�سورها ترجوه اأن يرجع 
املراأة يف  ل�سان  على  قباين،  نزار  يقول  نزقه وطي�سه وغ�سبه،  بكل  اإليها،  هو 

الق�سيدة الأولى، وعنوانها »اأيظن«، وفيها يقول على ل�سان املراأة51:

يكن مل  �سيئًا  كاأن  عاد   اليوم 
دربــه رفيقة  اإين  يل   ليقول 
اأرده كيف  اإيلَّ  الزهور   حمل 
 ما عدت اأذكر واحلرائق يف دمي
وكاأنني  عنده  راأ�سي   خباأت 
اأخباره عن  و�ساألت   �ساحمته 

عينيه يف  الأطــفــال  ــــراءة   وب
لديه  الوحيد  احلــب   وباأنني 
�سفتيه على  مر�سوم   و�سباي 
زنديه اإلــى  اأنــا  التجاأت   كيف 
ــه ــوي  طــفــل اأعـــــادوه اإلــــى اأب
كتفيه على  �ساعات   وبكيت 

51 -   قباين. نزار، الأعمال ال�سعرية الكاملة، من�سورات نزار قباين، بريوت، د. تا، ج1، �س 401.
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ل�سان  على  قباين،  نزار  يقول  رجل«،  »اإلى  وعنوانها  الثانية،  الق�سيدة  ويف 
املراأة52:

يارجاًل  اأهواك  كم  �ستعرف   متى 
 يا من يدخن يف �سمت ويرتكني 
غارقة ــب  احل ببحر  تـــراين   األ 
معي  العا�سقني  دور  تلعب   كفاك 
واقفة ـــس  الأر� ــاإن  ف اإيل  ــع   ارج
ملن؟  احلرير  �سال  ملن   ملن جمايل؟ 
ارجع كما اأنت �سحواً كنت اأم مطراً

فيها وما  الدنيا  اأجله  من   اأبيع 
 يف البحر اأرفع مر�ساتي واألقيها
ويلقيها ــايل  اآم مي�سغ  ــوج   وامل
تعنيها ل�ست  كلمات   وتنتقي 
ثوانيها من  فرت  الأر�س   كاأمنا 
اأربيها؟ اأعــوام  منذ   �سفائري 
فما حياتي اأنا اإن مل تكن فيها!

وقد يكون لدى املراأة، يف الق�سيدة الأولى، بع�س العذر، يف جلوئها اإلى يديه، 
الورود، واأكد  اإليها معتذراً يحمل  وبكائها على كتفيه، وم�ساحمته، فقد جاء 
لها اأنها كل �سيء يف حياته، واأنها حبيبته، ولكن مع ذلك يبدو موقفها عاطفيًا 

جداً، وقد جتاوز اللطف، ودخل يف حد ال�سعف.
اإلى  التو�سل  لهذا  مربر  اأي  الثانية،  الق�سيدة  يف  املراأة،  لدى  لي�س  ولكن 
الرجل، اأن يعود اإليها، اإلى حد ال�ستجداء، وهو الذي ي�سد عنها، ويهملها، 
ويخدعها، اإذ ي�سمعها كلمات لي�س يعنيها، فموقفها لي�س دليل لطف، بل هو 
دليل �سعف، ول�سيما حني ترجوه اأن يعود اإليها، على ما هو عليه، لأنها ترى 
اأن حياتها وجمالها ووجودها مرتبط به، بل اإن حركة الأر�س نف�سها معلقة 

عليه.
ومما ل �سك فيه اأن موقف املراأتني هو موقف متخيل، من رجل يريد من 
املراأة اأن تكون كذلك، وهو ي�سورها كما ي�ساء، ويجعلها تنطق مبا يريد هو، 
وهو الرجل، ولذلك فاملوقف مبالغ فيه، ول يخلو من عاطفية زائدة، اإلى حد 

ال�سعف. 

52 -  امل�سدر ال�سابق، ج1، �س -730 721.
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املراأة،  املراأة، وتكتب على ل�سان  الق�سيدة، وهي  ال�ساعرة يف  اأما موقف 
فيه ك�سفًا عن  اإن  بل  ا�ستجداء،  فيه ول  منها، ول �سعف  لطف  فهو موقف 
يف  اأنها،  وح�سبها  خجول،  حيي  عتاب  ولكنه  له،  وعتابًا  الرجل،  حقيقة 
النهاية، تريد منه اأن ي�سطب املا�سي، اأن ين�سى ق�سة احلب، وتظل هي حمتفظة 

لنف�سها مب�ساعرها، من غري اأن تريقها، اأو ت�سفحها على كتفيه. 
اإن املتكلم حقيقة يف الق�سيدة هو الرجل، ل املراأة، واإمنا يتكلم هو على 
ل�سانها، وينطقها مبا ي�ستهي ويريد، وهو الذي يجعلها ت�ستجديه، وتتغنى به 
وتعظمه ومتجده، فهي اإذن الأقوى منه، وهي املعطاء، وهذا �سعف منه هو، 
وا�ستجداء، ولي�س منها، وهذا اأي�سًا نرج�سية، ونوع من الأنانية والغرور، اإذ 

يجعلها ت�سفح م�ساعرها لأجله، وتتغنى به، وت�سور وجودها كله رهينًا به. 
وهو موقف عاطفي بالغ العاطفية، يتجاوز الرومنتيكية اإلى ال�سينتمانتالية، 
اأي امليوعة العاطفية، ولكنه من غري �سك موقف غنائي، يت�رشب اإلى النف�س، 
والإيقاع،  اللحن،  وطالوة  التعبري،  بالغة  خالل  من  اأعماقها،  اإلى  ويتغلغل 

وجمال الت�سوير. 
بني  املقارنة،  مبعطيات هذه  يقر  لن  )الرجل(  القارئ  اأن  فيه  �سك  ومما ل 
موقف املراأة، عند نزار، وموقف املراأة عند ال�ساعرة، لأن موقف نزار ير�سي 
غرور الرجل، وي�سبع عواطفه، ويلبي رغبته يف ت�سوير املراأة وهي تلجاأ اإليه، 
الرجل، ل  ذاته �سعف  ذاته رجاًل، وهذا يف حد  ليحقق  وتتو�سل وترجوه، 
قوته، لأنه يريد اأن تكون املراأة اأمامه �سعيفة م�ست�سلمة، ليتملك قوة ل ميلكها، 

وكاأننا اأمام درجة ما من درجات ال�ّسادية.
الدكتور  اأوردها  زهري،  البهاء  لل�ساعر  اأبيات  ولطيفه  العتاب  رقيق  ومن 

اليايف �ساهداً يف كتابه، وفيها يقول ال�ساعر53: 

53 -   اليايف. د.عبد الكرمي، درا�سات فنية يف الأدب العربي، �س 51.
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ـــا ـــن ـــارف ـــع  مـــــن الـــــيـــــوم ت
ـــار  ـــس � ول  كـــــــان   فــــــال 
بــد ول  ــــــــان  ك  واإن 
ــكــم ــن  فـــقـــد قـــيـــل لـــنـــا ع
 كـــفـــى مــــا كـــــان مــــن هــجــر
ــرجــع ن اأن  ـــن  اأحـــ�ـــس ومــــا 

 ونــــطــــوي مــــا جـــــرى مــنــا
ــا ــن ــل ق ول  ـــم  ـــت ـــل ق  ول 
 مــــن الـــعـــتـــب فــبــاحلــ�ــســنــى
ــا ــن  كــــمــــا قــــيــــل لــــكــــم ع
ــا ــن ـــــد ذق ـــــد ذقــــتــــم وق  وق
ــا ــن ــــا ك ــــم لــــلــــو�ــــســــل ك

الطرفني، بل يجعل  اأحد  التبعة على  يلقي  اأنه ل  الرقيق  العتاب  ومن ميزة هذا 
الطرفني، معًا، يتحمالن م�سوؤولية البعد وال�سد، يت�سمن العتاب بعد ذلك دعوة 
احلب  اإلى  العودة  اإلى  معًا،  الطرفني،  يدعو  كما  كان،  ما  ن�سيان  اإلى  الطرفني 
واللقاء، فال جور ول اتهام ول ق�سوة، ول تذلل ول تعطف ول تو�سل، واإمنا ثمة 

عدل وتكافوؤ وتوازن، يف املواقف والعواطف، وهذا هو اللطف بعينه. 
ويعلق الدكتور اليايف على الأبيات، من ناحية الألفاظ، فيقول:«والألفاظ 
يف غاية ال�سهولة، وبع�سها �سائع ينوب عن اجلملة الكاملة، ويف ذلك اقت�ساد 
يف اجلهد، و)كان( و)�سار( ا�ستغنتا عن ال�سمني واخلربين، و)قلتم( و)قلنا( 
و)قيل( لي�ست يف حاجة اإلى مقول القول، و)ذقتم( و)ذقنا( حذف مفعولهما 
للعلم، ثم اإن اللفظ ميهد للفظ الآخر، وينبئ به، فالكالم كله مت�سل�سل من�سجم، 

هني لني، يجري برفق وحركة لطيفة، بال تكلف ول �سعوبة«54. 
وبذلك تت�سح ثالثة اأ�سكال من التلطف للحبيب، عتبًا و�سكوى وتو�ساًل 
تتفاوت  واللطف،  الرقة  من  فيها  اأ�سكال  جميعًا  وهي  العودة،  اإلى  ودعوة 
بني التحفظ والتذلل والتوازن، كما ظهرت على التوايل عند ال�ساعرة ح�سة 

العو�سي ونزار قباين والبهاء زهري. 
و�سيتاأكد معنى اللطف يف دعوة املراأة الرجل كي يعود اإلى زمان الو�سل، 

54 -   املرجع ال�سابق، �س 52.
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اجلــفــون«،  تبـــاريح  اهلل: عنوانها »مــن  مال  لل�ساعرة زكية  ق�سيدة  يف 
تقول فيها55: 

بجفنيها ــو  ــف ــغ ت تــــزل   مل 
لــكــفــيــهــا ـــو  ـــن حت تــــــزل   مل 
ــرشوق ــ� ال الــ�ــســبــح   اأنــــت يف 
ـــادى ـــه ـــــــداف ت  وهــــــي جم

 عـــنـــدمـــا كـــنـــت لــتــدنــو
ـــد وتــ�ــســفــو ـــوج ــل ال ــع ــس ــ�  ُت
ــن ــك  لــ�ــســت تـــ�ـــســـتـــاق ول
ــــوٌم جن ــــــــق  الأف يف  ـــي  ـــه  ف

ــــالَّ ــــــهــــــا املـــــــــــارق ه  اأي
ــراً ــت احلـــب خــم ــف ــس ــ�  وارت
ــق ــس ــ� ـــــوة ع  اإنــــــهــــــا كـــــب
 واخـــــتـــــالجـــــات �ــســعــور

ـــق ـــري ـــهـــا ب ـــي ـــن ـــعـــي  مــــــن ل
ـــــوار  ولــــكــــفــــيــــهــــا �ـــــسُ
ـــا ـــه ـــي ـــاق اإل ـــت ـــس ـــ�  حـــــني ت
ـــــــان ويـــــوافـــــيـــــهـــــا زم

 كـــــــاأ�ـــــــســـــــداف لآلـــــــئ
ـــــئ ـــــداف  كـــــجـــــمـــــرات امل
ـــئ ـــوان ـــــــت �ــــســــطــــاآن م  اأن
ـــه املـــــرافـــــئ ـــي ـــن ـــي  بــــــني ع

ــــــالأ الــــدنــــيــــا انـــتـــ�ـــســـاء  مت
ــــــهــــــا رجــــــــاء ــــــي  ومتــــــّن
ــــن تـــرجـــو الــلــقــاء ــــي م  ه
منـــاء الأر�ـــــــــس  يف  ـــــي   وه

ــه ــل ــي  كـــنـــت لـــلـــقـــلـــب خــل
ــه ــل ــي ــل ــــف مــــنــــه ق ــــس ــــ�  ارت
ــــُب عــويــلــه ــــل ــــق  كـــتـــم ال
ــــدت اأ�ــســتــجــدي اأفـــولـــه  ك

ــــــــورود  تـــنـــحـــنـــي كـــــل ال
تـــعـــود ل  ـــــاأى  ـــــن ت  حـــــني 
الــقــيــود ــــى  ــــاأب ت ل  ـــهـــي   ف
ـــل يــجــود ـــس ـــو� ـــال كــــــان ب

فاملراأة  لطيفة،  رقيقة، وعواطف  اأنثوية  م�ساعر  التعبري عن  تت�سمن  والق�سيدة 
55 - مل اأجد الق�سيدة يف كل املجموعات ال�سعرية التي ن�رشتها ال�ساعرة، كما مل اأجدها يف اأعمالها ال�سعرية 

الكاملة، وقد اأخذت الق�سيدة من موقع معجم البابطني لل�سعراء العرب املعا�رشين: 
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0596.htm
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يف الق�سيدة توؤكد للرجل اأنها ما تزل حتتفظ بحبها له، واأن مكانته يف عينيها 
وقلبها وحياتها ما تزال باقية. وتذكره يوم كان يدنو منها فيجد عندها احلب 
والعطاء، فقد كانت اإليه ت�ستاق، ثم ح�سل بينهما الفراق، اإثر كبوة اأو هفوة، 
حتى  تقبل  فاإنها  اإليها  ا�ستاق  ما  اإذا  اأنه  موؤكدة  يعود،  كي  تناديه  اليوم  وهي 

بالقيود، وح�سبها اأن يعود زمن الو�سل. 
على  تقوم  كما  والعطاء،  املراأة  طرف  من  املنح  على  تقوم  فالق�سيدة 
املعاين  هذا  تعر�س  وهي  اإليها،  عودته  يف  ورغبتها  اأ�سواقها،  وتاأكيد  بوحها 
برقة ولطف، من دون خجل ول ا�ستحياء، واأي�سًا من دون تهتك اأو تبذل اأو 
ا�ستجداء. فاملعاين هادئة، والأفكار ب�سيطة، ول ثورة ول هياج، ول اندفاع 
ب�سيط،  هادئ  وباأ�سلوب  ال�رشيح،  الوا�سح  العر�س  هو  اإمنا  اإقبال،  فورة  ول 

وهذه هي �سمات اللطيف والناعم الرقيق.
اأبيات،  اأربعة  يتاألف من  اأربعة مقاطع، وكل مقطع  تتاألف من  والق�سيدة 
وما هو بالتق�سيم الهند�سي، واإمنا هو التق�سيم الوجداين، فاملقطع الأول يوؤكد 
احتفاظ املراأة مبكانة الرجل، والثاين يذكر الرجل مبا كان يف اأيام الود، والثالث 
ي�سري اإلى ما كان من كبوة، ويت�سمن الرابع دعوة اإلى العودة. والهدوء ي�سمل 
الق�سيدة  يف  بال�سكون  املقيدة  القافية  �سكون  ذلك  يوؤكد  الأربعة،  املقاطع 
كلها، مع اأن لكل مقطع حرف روي يختلف عن حرف الروي، يف املقاطع 

الأخرى. 
وبالتاأمل يف ق�سيدة زكية مال اهلل ومقارنتها بق�سيدتي نزار قباين ال�سابقتني، 
الفرق الكبري بني دعوة على ل�سان املراأة، ي�سعها نزار، يعلو فيها نداء  يت�سح 
املراأة، م�ستنجدة بالرجل، متم�سكة به، تناديه وتناديه وتناديه، وت�سفح اأمامه 
م�ساعرها وعواطفها، وبني دعوة من املراأة نف�سها، وب�سوتها هي. وبكلمات 
لي�س فيها مثل تلك املبالغة يف العواطف والنفعالت، واإمنا هي دعوة هادئة 
ما  الهدوء  من  وفيه  ا�ستجداء،  ول  �سعف  غري  من  ولكن  بوح،  فيها  وقور، 
يجعله اأدنى اإلى الهم�س الناعم، ويبعده عن �سجيج العاطفة وهو�س النفعال. 
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3 -  اللطيف والتوجه اإلى الله:
وثمة موقف اآخر لطيف، ولكنه خمتلف الختالف كله، هو موقف الرقة 
اأمام خالق الكون والكائنات، وفيه يلجاأ  واللطف والتوا�سع، بل اخل�سوع، 
عن  العفو  منه  ويطلب  �سوؤال،  اأجمل  وهو  الهداية،  ي�ساأله  اهلل،  اإلى  ال�ساعر 
الزلت واخلطايا، ويقر اأمامه بال�سعف، وهذا ال�سعف اأمام قوة الإله وعفوه، 
لي�س كال�سعف اأمام الب�رش. اإن الإقرار بال�سعف اأمام اهلل، جل �ساأنه، هو نوع 
من القوة، و�سكل من اأ�سكال العبودية هلل تعالى، وحتقيق لإن�سانية الإن�سان، ثم 
ينزهه وي�سبحه، ويلهج ل�سانه بذكره و�سكره واحلمد له، ويعرب عن هذا كله 
ال�ساعر حممد بن خليفة العطية، يف ق�سيدة له، عنوانها »ا�سرتحام«، فيقول56:

عظائمًا الذنوِب  من  غفرَت   ربي 
 فاإلَم اأمكُث يف ال�سالل واأنَت يل
جاللة العظيم  العر�س  مالك   يا 
�ساجداً بابك  عند  فوؤادي   اأم�سى 
ونوره الكرمي  الوجه  �ساحب   يا 
م�سالكي وجدُت  اإذا  �سواك   مايل 
 ج�رشي اإليك اإذا انتفْت �سبُل الهوى
مذنبًا اأتيُتَك  وقد  الرحيُم  ــَت   اأن
خالقي عقابك  من  اأ�سبُق   فالعفو 
�ساغراً حــزين  ــثُّ  اأب اإليك  ــي   َربِّ
الهوى جــاَر  كلما  قلبي  جــاَر   يا 
تذللي مقام  عــن  ــدرك  ق  واأُِجــــلُّ 
الــذي يــا حبِّي  قــيــوُم  يــا  ــيُّ  يــا ح

ُمْع�رشاً  دعوُتَك  اإذا  ح�سبي ر�ساك 

األوفا الع�ساِة  اأمِم  من   وهديَت 
حنيفا ُولــدُت  وقد  احلياة   نوُر 
امللهوفا اأَنــقــِذ  حلِمَك   بكرمِي 
حمفوفا فارحْم بعونك َمْن َخَلْقَت �سعيفا دائــمــًا  بلطفك   دعني 
 �ساقْت وذقُت من الهواِن �سنوفا
 ح�سُن الظنوِن وقد دعتك لطيفا
 اأخ�سى انتقاَمَك اأن يكوَن عنيفا
 ور�ساَك اأجمُل ما يكون روؤوفا
ذروفا الدعاء  يف  طرفًا   واأغ�سُّ 
واأليفا موؤن�سًا  بذكرك   ح�سبي 
ت�رشيفا زادين  حمدك   فمقام 
�سغوفا اأزال  وما  هــواه   اأهــوى 
تخفيفا رحمٍة،  يف  واأجبتني، 

56 -   العطية. حممد بن خليفة، ذاكرة بال اأبواب، واملجموعة متاحة على املوقع الإلكرتوين اخلا�س بال�ساعر: 
http://www.mohamadkhalifa.com/p1.php
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والق�سيدة، يف رقتها ولطفها، تذكر بق�سيدة ابن الفار�س، يف احلب الإلهي، 
وفيها يقول57:

نف�سه وباذل  �سوى روحي   ما يل 
اأ�سعفتني فقد  بها  ر�سيت   فلئن 
يل اأبقيت  وما  رمقي  على  عطفًا 

لي�س مب�رشف  يف حب من يهواه 
ت�سعف مل  اإذا  امل�سعى  خيبة   يا 
من ج�سمي امل�سنى وقلبي املدنف

كما  وجل،  عز  اهلل،  اإلى  والتوجه  واللطف  الرقة  يف  ت�سرتكان  والق�سيدتان 
ت�سرتكان يف الوزن والقافية، واإن كان ثمة فرق يف القافية، بني حركة الك�رش 

وحركة الفتح. 
وحرف الروي يف الق�سيدتني، وهو الفاء، حرف لطيف ر�سيق ناعم، وكل 
الألفاظ التي ي�ستدعيها األفاظ رقيقة ناعمة، ومنها يف ق�سيدة حممد بن خليفة 
العطية: امللهوفا، �سعيفا، لطيفا، �سغوفا، األيفا. ويوؤكد اللني يف هذه الألفاظ 
وجود حرف اللني قبل الفاء، ووجود حرف الألف املطلقة بعدها، وفيهما من 

الرخاوة واللني والهدوء قدر كبري.
وقد تبدو هذه املقارنات للقارئ نوعًا من احل�سو وال�ستطراد، اأو قد يظنها 
و�سيلة للقول بالتاأثر والتاأثري، ولي�ست الغاية منها كذلك، اإمنا تتمثل الغاية منها 
املواقف،  يف  الفروق  وتو�سيح  بجمالها،  والإح�سا�س  الن�سو�س،  تذوق  يف 
واأ�ساليب التعبري، وال�ستمتاع مبا يف الن�سو�س، من تنوع واختالف، فاملقارنة 

هي، بحد ذاتها، و�سيلة من و�سائل النقد. 
وهكذا ظهر اللطف يف خطاب الرجل للمراأة، ودعوته لها اإلى اللقاء، وقد 
دل الرجل على لطفه يف اخلطاب، وقدرته على التعبري عن م�ساعره نحو املراأة، 
بلغة �سهلة ب�سيطة، ومبعان رقيقة، كذلك فعلت املراأة، وكان �سوتها �سادقًا يف 
التعبري عن م�ساعرها، مثلما كان دقيقًا يف التعبري عن هذه امل�ساعر، وقد اأكدت 

57 -   ابن الفار�س، الديوان، موؤ�س�سة املطبوعات الإ�سالمية، القاهرة، د. تا، �س -79 80.
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املراأة اأنها اأكرث �سدقًا يف التعبري عن م�ساعرها، واأنه من الأف�سل اأن ن�سغي اإلى 
اإلى ال�ساعر، يتكلم على ل�سانها، وتبني اأن املراأة  �سوتها، بدًل من اأن ن�سغي 
قادرة على البوح والعتاب بلطف، وبقدر كبري من الهم�س، ثم ظهر اللطف 

يف التوجه اإلى اهلل، بالتوبة والدعاء. 
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ثالثًا- اجلليل

متهيد:
مثل  من  باجلالل،  اإل  ال�سعور جتاهها  الطبيعة ل ميكن  هنالك ظواهر يف 
من  بد  ول  اجلارفة.  ال�سيول  وتدفق  العوا�سف،  وهبوب  النريان،  ا�ستعال 
ال�سعور بال�سمو اأمام بزوغ ال�سم�س، اأو تاألق قو�س قزح، اأو �سطوع القمر، اأو 
انطالقة النمر وراء فري�سته، ووقوف الأ�سد على قائمتيه الأماميتني، واإر�ساله 
نظرة حتديق. وكذلك ل بد من ال�سعور بال�سمو واجلالل اأمام ال�سماء الالمتناهية 

املر�سعة بالنجوم، والأبنية الفخمة ال�ساهقة القوية البناء.
باأنها  اأن تو�سف  هي م�ساهد ومواقف تثري م�ساعر عميقة قوية، ل ميكن 
باملاأ�ساة، ول  الإح�سا�س  تثري  اإنها  القول  باجلمال، ول ميكن  الإح�سا�س  جمرد 
وما  البعد.  مرمى  يف  وقوعها  من  ال�سخرية  اأو  روؤيتها  عند  ال�سحك  ميكن 
هي  واإمنا  عليها،  ال�سفقة  ت�ستوجب  التي  الناعمة،  الرقيقة  باللطيفة  اأي�سًا  هي 
م�ساعر ميكن و�سفها باأنها م�ساعر جليلة �سامية؛ لأننا اأمام تلك امل�ساهد نح�س 

ب�سعفنا، وعدم القدرة على مواجهتها. 
وكذلك ل ميكن و�سف ملحمة الإلياذة باأنها عمل لطيف رقيق ناعم، واإن 
هي اإل عمل �سخم عظيم رائع، ومثلها الأبطال الذين تتحدث عنهم، وتروي 
اأو  اأو رقيق  باأنه جميل  تاريخهم، وماآثرهم البطولية، فال ميكن و�سف اآخيل 

لطيف اأو م�سحك، واإن هو اإل بطل جليل وعظيم. 
حتى اإن بع�س الأفكار نف�سها لتبدو جليلة وعظيمة، ففكرة حتليق الإن�سان 
يف الف�ساء، وحماولته الطريان، اأو ت�سلقه جبال الهماليا، وبلوغ قمة اإفر�ست، 
والو�سول اإلى القمر، ل ميكن القول باأنها اأفكار اأو اأعمال جميلة، واإمنا هي 
عظيمة وجليلة، لأن الإن�سان يح�س جتاهها بالرهبة، ويقدر ما فيها من عظمة.
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اجلليل لدى الفال�شفة:
يف بداية القرن الثامن ع�رش ظهر مفهوم العظمة، لدى هرني هيوم، بو�سفه 
كني�سة  اأو  امل�رشية،  الأهرام  تبهرنا  »ملاذا  هيوم:  يقول  اجلليل،  ملفهوم  مرادفًا 
الأطراف؟  الالمتناهية  الزرقة  ال�سافية  ال�سماء  اأو  روما،  يف  بطر�س  القدي�س 
اأ�سياء  نتاأمل  هنا  فاإننا  والنظام،  والتنا�سق  الدقة  جانب  اإلى  اإنه،  واجلواب: 

وظواهر ذات اأحجام هائلة«58. 
ح�ّسية  اأ�س�س  اإلى  واجلليل،  اجلميل  بني  متييزه  يف  بريك،  اإدموند  وي�ستند 
حيث يقول: »املو�سوعات اجلليلة هي ذات اأبعاد كربى، بينما املو�سوعات 
اجلميلة هي �سغرية ن�سبيًا. اجلمال يجب اأن يكون ناعمًا م�سّعًا، بينما العظيم 
�سخم م�سدود، اجلمال يتم�سك باخلطوط امل�ستقيمة، واإن �سّذ قلياًل، فبخجل 
يكاد ل يرى. ورمبا رغب العظيم يف اخلطوط امل�ستقيمة، ولكنه اإن انحرف اأو 
�سّذ عنها، فانحرافه �سديد وبنّي. اجلمال يجب األ يكون غام�سًا، بينما العظيم 
ملزم اأن يكون داكنًا معتمًا. اجلمال يجب اأن يكون خفيفًا ولذيذاً، اأما العظيم 

ف�سلب بل ثقيل«59.
وهو  والرهبة،  اخلوف  اأ�سا�َسي  على  بريك،  لدى  اجلليل،  مفهوم  ويقوم 
ي�رشب لنا اأمثلة على ذلك فريى اأن » كل ما يبدو لنا خطراً ميلوؤنا خوفًا وخجاًل: 
�سوت ال�سالل، هدير العا�سفة، جلجلة الرعد. وعلى العموم فاإن اأي جتاوز 
اأو  ال�سوت،  اأو  النور،  اأو  الزمن،  اأو يف  الف�ساء،  اأكان يف  فجائي،  القوة  يف 
اللون، اأو الظالم واملجهول والظلمة املفاجئة، اأو الفراغ املفاجئ... تثري فينا 

�سعوراً باخلوف، كما اأن ت�سور الأمل واخلوف يعتربان اأ�سا�س العظمة«60.
والرعب  الده�سة  اأ�سا�َسي  على  اأي�سًا  يقوم  اجلليل  مفهوم  اأن  بريك  ويرى 

58 -  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 134.
من�سورات  �سيا،  �سفيق  حممد  ترجمة:  �سوبنهاور،  هيغل-  كانط-  اجلمالية:  النظريات  اإ،  نوك�س.    -  59

بح�سون الثقافية، ط1، 1985، �س 79.
60 -  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 136.
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اأي�سًا، »الده�سة التي تنتابنا يف مواجهة ما هو عظيم وجليل يف الطبيعة، ويف 
حلظات جربوتها خ�سو�سًا، والده�سة هي حال من الإثارة، مي�سك بالنف�س اإلى 
حد الرعب... الده�سة هي تاأثري اجلليل، يف اأعلى درجاته، كما اأن الإعجاب 
والتبجيل والحرتام هي تاأثريات اأقل اإثارة وعظمة... ولي�س هناك ما يوازي 
اإدراك عميق لالأمل واملوت،  العقل ولقواه، ولأنه  اخلوف، يف متّلكه لنوا�سي 

فهو يعك�س كما لو كان اأملًا فعليًا »61.
ويرى كانط اأن تلك الده�سة التي حتّدث عنها بريك ما هي اإل اخلطوة الأولى 
والأخالقي،  العقلي  بال�سمّو  �سعور  يتبعها  ما  �رشعان  التي  اجلليل،  جتربة  يف 
ال�سماء،  يف  املكّد�سة  ال�سحب  وتلك  املدّلة،  ال�سخمة  »ال�سخور  يقول: 
والراك�سة بني وم�س الربق وقعقعة الرعد، والرباكني بكّل عنفها، والأعا�سري 
بجنونها املهول، اأو املحيط �ساعة هيجانه، اأو �رشاع �سالل عظيم، هي تعر�س 
قدراتنا املحدودة، مقارنة مبالها من باأ�س وقوة، اإل اأنها تغدو اأكرث هوًل، واأكرث 
اإثارة، حني نكون نحن يف اأمان. هذه امل�ساهد جميعًا ندعوها باجلالل، لأنها 
ت�ستثري قوى روحنا، فرتفعها اإلى حيث مل تكن يف اللحظات العادية املاألوفة، 
وتك�سف فينا عن ملكة للمقاومة من نوع خا�س، تعطينا ال�سجاعة كيما نقف 
يف وجه قوى الطبيعة املخيفة«62. ويرى كانط اأن اجلليل هو ما يفوق العقول 
ب�سماته، ويتجاوز مدركاتنا، ويولّد يف نفو�سنا �سعوراً بالعظمة، »ون�سعر بعدم 
مقدرتنا على اإحاطته باأنظارنا وحوا�سنا »63. كما اأن تفّهم العظمة » يثري فكرة 

املطلق، الالمتناهي...اإلخ. ونحن ن�سعر جتاه العظمة بال�ساآلة »64.
ويرى براديل اأن »هناك فارقًا بني �سيكولوجيا جتربة اجلميل، و�سكولوجيا 
جتربة اجلليل، فالإح�سا�س باجلميل هو من النوع الإيجابي، حيث هناك �سكل 
مبا�رش من التوافق بني املو�سوع اجلميل والذات املتاأّملة، توافٌق ينعك�س هدوءاً 

61 -  نوك�س. اإ، النظريات اجلمالية، �س 83 – 84.
62 -  املرجع ال�سابق، �س 84 – 85.

63 -  اأوف�سيانيكوف، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، �س 264.
64 -  املرجع ال�سابق، �س 264.
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فهناك مرحلتان:  باجلليل  الإح�سا�س  اأما يف  واللّذة.  بالوّد  و�سعوراً  وطماأنينة 
املو�سوع  اأو  ال�سيء  ح�رشة  يف  بالوهن  �سعور  اأوًل  هناك  �سلبية،  هي  الأولى 
املرحلة  اأما  والهبوط.  بالعجز  �سعور  فيتمّلكنا  عليه،  للح�ّس  �سيطرة  ل  الذي 
الثانية فهي اإيجابية، حيث نعود برّد فعل قوي، ويتمّلكنا �سعور بالثقة والعظمة 

املتزايدة، وبلون من األوان الوجد الذي يوّحدنا مع مو�سوعنا«65.
ويعتقد اإ. نوك�س اأن جتربة اجلليل »اأعلى اأ�سكال التجربة اجلمالية واأكرثها 
قوة، هي كثرية التعقيد، عظيمة النفعال. وهي بدائية وروحية يف اآٍن. اإل اأنها 
لي�ست على مرحلتني: �سلبية واإيجابية، كما يعتقد براديل، ولي�س هناك بالتاأكيد 
التي  املرعبة  الده�سة  �رشوط  هي  ول  كانط،  راأى  كما  الطبيعة،  على  انت�سار 
تاأخذ مبجامع العقل واحل�ّس، كما ظّن بريك. هناك فعاًل حركة درامية، مزيج 
اإطار  تبقى كّلها يف  بعنف، لكنها  تعلو  املو�سيقى  امل�ساعر والأهواء، كما  من 
اجلليل،  الفعل  اأو  اجلليل  املو�سوع  مع  للتوّحد  الأ�سا�سي،  ال�سعوري  ال�سياق 

والتمتع به »66.
فيقول:  بالرعب واخلوف،  نربط اجلالل  اأننا نخطئ حني  �سانتيانا  ويرى 
الإيحاء  اإن  لذاته.  واجلالل  للجالل،  العادية  العّلة  بني  خلطًا  جند  »ولكننا 
بالرعب يجعلنا ننكم�س يف ذواتنا، ثم ل نلبث اأن ن�سعر باأننا يف اأمان، اأو اأن ل 
�سيء �سيوؤّثر فينا، فيولّد هذا فينا حركة عك�سية، فن�سعر بالنف�سال والتحرر، 
وهو ال�سعور الذي يتاأّلف منه اجلالل يف احلقيقة »67. وي�سيف �سانتيانا: »اإن 
فال  املرئية  الأ�سياء  اأما  باجلالل،  تت�سف  التي  وحدها  هي  والأفعال  الأفكار 
انفعاًل  النف�س  توّلد يف  والإيحاء، حينما  التمثيل  اإل عن طريق  ت�سبح جليلة 
خلقيًا معينًا، يف حني اأن اجلمال ينتمي اإلى الأ�سياء املرئية وحدها، ول ميكن 
ن�سبته اإلى احلقائق اخللقية، عن طريق املجاز. فالذي نحّوله اإلى مو�سوع يف 
اجلمال هو اإح�سا�س، بينما يف حالة اجلالل جند اأن الفعل هو الذي نحّوله اإلى 

65 -  نوك�س. اإ، النظريات اجلمالية، �س 90.
66 -  املرجع ال�سابق، �س 91.

67 -  �سانتيانا. جورج، الإح�سا�س باجلمال، �س 255.
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�سيئة،  واإل لكان اجلالل �سفة  �ساّراً،  الفعل  اأن يكون هذا  بد  مو�سوع. ول 
ل نوّد اأن نقابلها يف العامل«68. ويرى �سانتيانا اأن الن�سوة ال�سامية، التي يبعثها 
كنا  الذي  ال�سامي،  القيمة  عن�رش  لنا  توفر  تامة،  عميقة  لذة  هي  فينا،  اجلليل 

نبحث عنه69، ويوؤكد اأن اجلالل هو اأعلى درجة من درجات اجلمال70.
ول يتحدث �سارل للو عن مفهوم اجلليل، ب�سكل مبا�رش، ولكّن حديثه عن 
التنا�سق امللتم�س، الذي ي�سمل الرائع واملفجع، ي�سري اإلى مفهوم اجلليل، فهو 
يقول: »الإن�سان، وهو فري�سة الدوار الذهني الناجت عن اإدراك الالنهايتني، تلك 
الرائع. واأوديب يف �رشاعه �سد رهبة القدر، ومذعنًا  ح�سب ب�سكال، روؤية 
للظلم، اأو بروميثيو�س، معانداً يف هدوء حقود، الثورة الأبدية، ذلك هو العمل 
املوؤثر. واملوت املفاجئ والطارئ الذي ماتته جوليا رو�سو، وفرجينا برناردان، 
ذلك هو الأثر املفجع. يف فن العمارة، الكاتدرائية الغوطية ترقى اإلى الرائع، 
والطلل القدمي ال�سامد للع�سور يرمي اإلى �سيء موؤثر، والنهيار العنيف لبيت 

حمروق، اأو م�رشوب بالقنابل �سيء مفجع »71.
اإن اجلليل يختلط لدى للو باملاأ�سوي، حيث اإن �رشاع الإن�سان مع القدر، 
وكذلك �رشاع اأوديب وجمالدة بروميثيو�س وموت جوليا وغريها، كل ذلك 
ميّثل �سكاًل من اأ�سكال املاأ�سوي، اأما م�سهد الطلل القدمي فاإنه مظهر وا�سح من 

مظاهر اجلليل.
املفهومني  اأن هذين  اجلميل، غري  مبفهوم  يرتبط  مفهوم جمايل  اجلليل  اإن 
منف�سالن اأحدهما عن الآخر، والفرق الأ�سا�س بينهما يكمن يف »اأن اجلمال 
عالقة من�سجمة متنا�سبة كيفيًا بني الواقع واملثل الأعلى، يح�ّس فيها املرء بالفرح 
الواقع واملثل الأعلى،  التوافق بني  اأما اجلالل فيفّجر، كميًا، حدود  واحلرية، 
اإلى ما ل نهاية، فيوّلد �سعور الحرتام والتوقري،  القوة والتعاظم  ويذهب يف 

68 -  املرجع ال�سابق، �س 255 – 256.
69 -  املرجع ال�سابق، �س 256.
70 -  املرجع ال�سابق، �س 259.

71 -  للو. �سارل، مبادئ علم اجلمال، ترجمة: خليل �سطا، دار دم�سق، دم�سق، 1982، �س 67.
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الذي يوؤكد تفوق العامل على القوة الإن�سانية، من جهة، واإ�رشار الإن�سان على 
يقوم  اجلليل  اأن  يعني  اأخرى »72. وهذا  اإزاءها، من جهة  ذاته وحريته  تاأكيد 
على املزج بني امل�ساعر الإيجابية وال�سلبية نحو املو�سوع، يف وقت واحد، اإنه 

ال�سعور بال�رشور واخلوف معًا، نحو مو�سوع معني.
وال�سمّو  بالعظمة  ال�سعور  خالل  من  يتحقق  اجلليل  اإن  القول:  و�سفوة 
»ما  املجال:  �سوريو يف هذا  اإيتيان  يقول  املختلفة.  امل�ساهد  اأو  املوا�سيع  اإزاء 
اإل  ب�ساطة تخطيطهما،  واإزاء  الهول،  اأبي  اأو  الأهرام  اإزاء �سخامة  اأحد،  من 
وتعرتيه امل�ساعر الكثيفة التي تبعثها اجلراأة، ويثريها الغمو�س، وتولّدها العظمة 

يف اأغوار النف�س الب�رشية«73.
اإن اجلليل »قد يكون اأكرث مما ن�ستطيع اإدراكه ح�سيًا كال�سماء، اأو اأبعد عن 
فهمنا كالغام�س، اأو قد يعلو على مفاهيمنا املاألوفة للخري وال�رش كاهلل... فال بد 
اأن ن�سعر اإزاء املو�سوع باأننا خائفون اأو مبهوتون، واأن نح�ّس اأي�سًا باأننا ارتفعنا 

خارج اأنف�سنا، عند حماولتنا الإحاطة بات�ساعه، اأو مبعناه «74.
اجلليل يف ال�شعر القطري:

لقد جتّلى اجلليل يف ال�سعر القطري من خالل مناذج �سعرية رائعة ومتعددة، 
اأبرزها، على �سبيل الذكر ل احل�رش: 1- الإن�سان اجلليل، 2- البالد اجلليلة، 

3- املعاين والأفكار اجلليلة. و�سنعالج هذه النماذج بالتف�سيل فيما ياأتي:

1 -  االإن�شان اجلليل: 
وعظمة  جاللة  اأكرث  ي�سبح  وال�سامي  اجلليل  املو�سوع  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
وعظمته،  املو�سوع  جالل  تنا�سب  بق�سيدة  ال�ساعر  عنه  يعرب  حني  و�سمواً، 

72 -  بّلوز. نايف، علم اجلمال، من�سورات جامعة دم�سق، ط6، 2002– 2003، �س 101.
بريوت–  عويدات،  من�سورات  عا�سي،  مي�سال  ترجمة:  الع�سور،  عرب  اجلمالية  اإيتيان،  �سوريو.    -  73

باري�س، ط2، 1982، �س 60.
والن�رش، بريوت،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  فوؤاد زكريا،  ترجمة:  الفني،  النقد  �ستولنيتز. جريوم،    - 74

ط2، 1981، �س 410.
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وعندئذ تبدو الق�سيدة جليلة وعظيمة، يف حد ذاتها، ل لأنها عاجلت مو�سوعًا 
قويًا معطاء،  الإن�سان، حني يكون  اأ�سكال اجلليل هو  واأبرز  جلياًل فح�سب. 
يخدم قومه، ويبذل لهم، وي�سحي لأجلهم، ويتغا�سى عما قد يكون منهم، 
من لوم اأو اأقوال، وهو بذلك يكون �ساميًا اأي�سًا، وهذا ما عرب عنه ال�ساعر علي 

مريزا حممود يف ق�سيدة، عنوانها »اإين اأنا الفتى«، ومنها قوله75:
والقنا وال�سعر  البيداء  فار�س  اأنا 
فال خانني دهري ول خنُت عهدها
َقْطُرها الغيث  اأوُل  ــاإين  ف واإلَّ 
كاماًل العمَر  لها  اأفدي  ب�ساحاتها 
فا�سمعوا الأهل  ِقلََّة  ِعبتموين  واإْن 
اأنا الأر�ُس اأّمي والنجوم ع�سريتي
هاِتها قلُت  اإْن  الفتيان  فتى  واإين 
ف�سيٌح مبا تزجي عليَّ ُبحوُرها على
كما كرامتي  عليَّ  اأعلو  ِهّمتي 
اأنا غداً  بعدُه  اأو  اليوَم  ت�ستهون 
فيا الفتى  اأنا  اإين  العلياء  �ساحُب 
وا من الليل َخربِّ الداجون يف  اأيها 
واإْن لريبٍة  وعـــاٌء  ـــاٌق  اأّف الــقــول 
لهم فا�ْستِمهلوا  اليوَم  ُينكروين 
مِلَْن راَم اأن يرجوه لي�س باآجٍل كما
كنُت يف كلِّ اخلطوب كرميها َفُخ�ْس

ــ�ــْس        ــِئ ــت ــب ت ول  ثــنــايــاهــا  يف 

فاأْقبلوا اإيلَّ  الداعي  دعا  ما  اإذا 
بالدي ول كانت لها النف�ُس ُتبذُل
ــِزل واأن التليد  املجد  عن   اأذوُد 
ُيخذل عهدي  كان  ما  لها  ويفٌّ 
ُموؤمِّل بالعزيز  اأين  كيف  ــوا  وُع
ومنِزل بيٌت  الكون  �سماء  وكلُّ 
فــاأنــَهــل ــاُت  ــي ــاف ــق ال ــُل  ــي مت اإيلَّ 
ل اأتوجَّ ول  عري  �سِ بها  غزيٌر 
هي الأ�سل والتاريخ واملجد فافعلوا
ل واآ�سِ اأ�سيٌل  ِعلمي  على  فــاإين 
ل ُيعوَّ عليَّ  نـــاداين  الــدهــُر  اإذا 
ِبتنا وما بات ُيْجِمل عن العزم ما 
ويفعل يقول  فيما  ــــاأَْرٌب  م لــه 
قــريــٌب وعاجل يــوٌم  فــاإن غــداً 
اأتزلزل ول  عهدي  على  واإين 
و�سيعرُف الآتون َمْن كان يحجل
يرُفل           بالعّز  النف�س  كــرمي  ــاإن  ف

بالغة  فنية  ير�سم �سورة  الفخر،  فال�ساعر، على درب غر�س �سعري قدمي هو 
القوايف،  ا�ستعرا�سي مهيب، فهو ميلك  بالذات وال�سعر، على نحو  العتداد 

75 -  حممود. علي مريزا، من اأحالم اليقظة، �س 139.
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بهم،  قومه، ويفخر  اإلى  ينتمي  يتحداه، وهو  لكل من  يت�سدى  اأن  وي�ستطيع 
وينت�سب اإلى بلده، ويعتز به. وهذه جميعًا من عنا�رش توؤكد وجود القوة لدى 
هذا ال�ساعر، وهي قوة معنوية، تزيد من رفعته و�سموه، وهو يتغلب على بع�س 
اإليها  ينتمي  التي  الع�سرية  التي يعدها الآخرون �سعفًا، ومنها قلة عدد  املعاين 
اأمه، والنجوم هي ع�سريته، وهو بذلك  باأن الأر�س  ال�ساعر، وهو هنا يفخر 
ياأتي بقوة كونية هي اأعظم من القوة الب�رشية، ويف �سورة الأر�س وال�سماء قدر 
غري قليل من القوة واجلالل والعظمة، مبا يقطع ال�سبل عن ال�ساعر نحو الفخر 
باجلماعة والع�سرية والأهل، ويربطه بالذات التي تتجمع فيها اأ�سباب اجلالل 
والمتالء، هي ذات كونية و)اأنا( كونية، فيها من �سطوة الرهبة والهيبة ما فيها. 
ومن ناحية جمالية بحتة، ومن زاوية مو�سوعية، وبغ�س النظر عن ال�ساعر 
اأنها �سورة فنية ل�ساعر عظيم، ويف  اإلى الأبيات على  النظر  و�سخ�سه، ميكن 
والقوة،  الثقة،  على  قامت  لأنها  واجلالل،  العظمة  من  كبري  قدر  ال�سورة 
وال�سوت العايل، وعلى التم�سك بالأر�س، والنتماء اإلى الوطن، وهي معان 

�سامية.
وير�سم ال�ساعر حممد قطبة �سورة للطفل الفل�سطيني املنا�سل، وهو يرمي 
ق�سيدة  يف  وذلك  عظيمًا،  بطاًل  الطفل  فيها  يظهر  باحلجارة،  املحتل  العدو 

عنوانها »حوار مع الفار�س امللثم«، يقول فيها76: 

76 -  قطبة. حممد عبد اهلل، الأعمال ال�سعرية الكاملة، اأ�رشة ال�ساعر، ط1، 2006.
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نارا  احلــجــارِة  من  يْرمي   هــبَّ 
ولكن �سغرياً  ول  طفاًل   لي�س 
راحتيه يف  ــود  ــوع ال قيد   مــلَّ 
لياًل  الكوالي�س  خلف   ولــقــاء 
ونــادى املميت  �سمته  من   مــّل 
مهاًل املــلــثــم  ــس  ــار� ــف ال  اأيــهــا 
حتمي ال�سم  ــارة  ــج احل  اأتــظــن 
ومت�سي الــ�ــســالم  تقبل  ل   مل 
�سلمًا يريدون  اأجمعوا   كلهم 
نحوي املــلــثــم  ــفــار�ــس  ال  نــظــر 
ـــاٌت ـــب ــــاٌء وهــــمــــٌة وث ــــربي  ك
اإين ــم:  ــث ــل امل ــلــفــار�ــس  ل  قــلــت 
�سمودي  يف  اأمتي  عنوان  اأنت 

َعارا �سِ ال�رشيَف  امل�سَحَف  يرفُع 
فثارا ــــرَي  اأُث �ــســامــٌت  ــٌس  ــار� ف
قــرارا �سنعن  ما  ــرارات  ــق وال
ودارا عر�سًا  ال�سمود  فيه  باع 
القرارا �سنعت  لقد  ــاء:  اإب يف 
حــوارا وقــٍت  لبع�س  ـــرين  واأَِع
بع�س حق؟ وهل �سرُتجع دارا؟
ـــارا ث ــق  ــق ـــه حت ب يف حـــــوار 
كيف ل ترت�سي �سديقًا وجارا
ــرشارا � ي�سع  عينه  مــن  خلت 
اعــتــذارا كتبت  لها  نــظــراٌت 
اجلوارا منك  اأ�ساأت  قد  اآ�سف 

و�سعارا           هــديــة  فــــوؤادي  خــذ 

بني  ي�سبح  بحجر  ويرميه  املحتل،  يقارع  ال�سارع،  بطل  الفل�سطيني  فالطفل 
يديه �رشراً، وناراً م�ستعرة، وقد ملَّ من النتظار، و�سئم من القرارات التي ل 
جتدي نفعًا، وهاهو ذا يحمل همة كبرية، ويرف�س ال�ست�سالم. وحتفل الق�سيدة 
باألفاظ القوة والعزمية والإ�رشار، من نحو: نارا، اأثري، فثار، اإباء، الفار�س امللثم، 
كربياء، همة، ثبات، �سمدوي. وهي األفاظ تبعث يف النف�س الإح�سا�س بالقوة 
والإرادة العظيمة، ومن خ�سائ�س العظيم واجلليل القوة والكربياء والتحدي. 
واإذا كان ال�ساعر قد �سما بنف�سه وعال، فجعل ع�سريته جنوم ال�سماء، فاإن 
املراأة اأي�سًا ت�سمو بنف�سها وتعلو، وجتعل من ذاتها قيمة مطلقة ل تنال، وهذا ما 

تعرب عنه ق�سيدة لل�ساعرة ح�سة العو�سي، تقول فيها77: 

77 -  العو�سي. ح�سة، كلمات اللحن الأول، �س -164 165.
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ال�سواقي �سمَت  عنَي   �ست�ساأل 
عني �ست�ساأل  ــدين  جت مل   فـــاإن 
الــقــوايف رنـــني  ـــمَّ  َث  �ست�ساأل 
ليل كل  �ساحبي  يا   �ست�ساأل 
ال�سواطي جنم  �ست�ساأل   وعني 
كثريا ــرياً  ــث ك عــنــي   �ستبحث 
ال�سبايا خريف  عني   �ست�ساأل 
ال�سوؤال ــال  وط كثرياً   بحثت 
ليلـ طــال  واإن  اأي�سًا   �ستبحث 
رحلت ــت  واأن فيك  منك  ــا   اأن
ال�سـو غربة  على  هناك   واأنــت 
ــَت فـــوؤادي ــرك ــت ت ــا رحــل مل

ــْر ــوت ال هم�س  ــَي  عــن �ــســتــ�ــســاأل 
ال�سجر  جــــذور  واد  كــل   يف 

ال�سحر ــيــب  دب عــنــي  ــاأل  ــس ــ�  وت
ال�سماْء ــذي  ه ـــالك  اأف  وتــ�ــســاأل 
الغرباء �سيعتي  عــن  ــاأل   وتــ�ــس
م�ساء ذات  ــن  ــك ول �ستعيا    
من؟ �ست�ساأل  يجبك  مل  ـــاإن   ف
ــن زم مـــن  ــا  ــن ل بــــاق  ــق  ــب ي  ومل 
الو�سن طيب  غري  تهدين  ل   ـــك 
ا�ستياق كــلــي  مــنــك  ـــا  اأن  وبـــت 
املــذاق مر  رحيلك  كل   ــــوق 
ــراق ــف ال ذراه  وحـــيـــداً  عــلــيــاًل 

       ومن ال�سامي اأن تعلو املراأة بنف�سها عن التبذل، و�سفح العواطف، ومنح 
واأن  حم�سنة،  بو�سفها  نف�سها،  عن  وتتحدث  بالقيم،  تتم�سك  واأن  اجل�سد، 
اأن تبحث عني يف  اأن تعرفني فعليك  اإذا اأردت  تخاطب الرجل، وتقول له: 
كل مظاهر اجلالل واجلمال والعظمة يف الكون، فما عليه اإل اأن يبحث عنها 
ي�ساأل عنها يف  واأن  ال�سعر والقوايف،  ال�سجر، ويف  ال�سواقي ويف جذور  يف 
الأعايل يف ال�سماء، وما فيها من جنوم، وبذلك تتحد هذه املراأة بالكون كله، 
مبا فيه من جميل وجليل، وتغدو عظيمة �سامية، ول �سيما بعد اأن ارحتل عنها 
من حتب. ف�ساًل على اأن املواطن التي دعته للبحث فيها عنها جتمع بني احل�سي 
واملعنوي: جذور ال�سجر والقوايف، اأي املادة والروح، اأو الكون على ات�ساعه، 
وكاأنها ت�سيع اأمام التحدي والعجز، ل حمالة يف ذلك. وهي تقر مبا متلك من 
اأ�سواق، ويف هذا تاأكيد لأنوثتها، و�سدق م�ساعرها، ولكنها تاأبى اأن تتذلل، 

اأو ت�سكو، اأو تدعو اإلى و�سال ولقاء، وبذلك حتقق معنى اجلالل وال�سمو. 
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والق�سيدة، رغم وقوعها يف مبا�رشة جتعلها يف متناول الفهم بي�رٍش و�سهولة، 
و�سماءه،  اأر�سه  الكون:  متالأ  معانيها،  يف  جليلة  م�ساعرها،  يف  �سامية  تبدو 
�سجره وماءه. وتوؤكد عظمة املراأة يف �سموها، فهي احلياة، وفراقها هو املوت. 
وما مييز اأبياتها دقة التعبري فيه، فهي تعرب عن ال�سوق، ومرارة الفراق، ولكنها 
ل تقع يف غيهب احلزن، ول يف �سجيج ال�سكوى، وحتمل احل�س الأنثوي، 

ولكنها تظل حمتفظة بعزة النف�س وكربيائها، وهنا يتحقق معنى ال�سمو. 
تتو�سل،  ول  ترجو  ول  اأقبل،  اأن  تدعوه  ول  الرجل،  تنادي  ل  الق�سيدة 
ويظل �سوت املراأة فيها هو الأعلى والأ�سمى، ولكن من غري �رشاخ، ول اأنني، 
النف�س،  هذه  على عظمة  تدل  الداخلية،  القوة  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  وهذا 

وهذا دليل اجلالل اأي�سًا. 
ال�رشير  اليوم يف  املراأة، لن يجدها بعد  اإن ذلك الرجل، الذي فارق تلك 
والفرا�س والو�سادة، ولن يجدها يف القبل وال�سفاه والنهد واجل�سد، لن يجدها 
يف �سيء من هذا، اإمنا �سيجدها يف جتلياتها يف مظاهر الفن واجلمال والطبيعة، 
من نهر وجبل و�سجر، ويف اإبداعات الفن واجلمال، من ق�سيدة وقافية ونغمة 
وتر، وبذلك تغدو املراأة طيفًا ل ينال، ومعنًى جمرداً ل يتو�سع يف ح�س، وقيمة 
عليا تدرك بالعقل واخليال، ل باحل�س واللم�س، فاملراأة هنا قيمة ومعنى، بل هي 
قريبة من الكلي املطلق، الذي ل يحد ول ينال، وهذا ما توؤكده كلمة الفراق 
يف اخلتام، التي تنفي اإمكانية اللقاء، وما توؤكده اأي�سًا كلمة الأ�سواق، لأن هذا 
املطلق، الذي ل ينال، هو الذي يثري ال�سواق، ولو كان بالإمكان نيله ملا ح�سل 

ال�سوق.
وهذا البحث عن املراأة يف هذه التجليات يجعلها جليلة �سامية، وي�سفي 
على الق�سيدة واملوقف كله بعداً �سوفيًا رائعًا، وهو ما عرب عنه ال�ساعر �سالح 
عبد ال�سبور، يف ق�سيدة مطولة، عنوانها »البحث عن وردة ال�سقيع«، حيث 
فال  املراأة، يف جتليات ومظاهر ح�سية،  البحث عن  فيها عن حماولة  يتحدث 
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هذه  الق�سيدة  ومن  اإ�رشاق،  مرة يف حلظة  ذات  له  التي جتلت  وهي  يجدها، 
املقاطع78:

اأبحث عنك يف مالءة امل�ساء
اأراك كالنجوم

م�سوقة للو�سل وامل�سامرة
ولقرتاح اخلمر والغناء

اأبحث عنك يف العطور القلقة
اأبحث عنك يف اخلطا املفارقة

يقودها اإلى ل �سيء ل مكان
وهم النتظار واحل�سور والغياب

اأبحث عنك يف مفارق الطرق
واقفة ذاهلة يف حلظة التجّلي

من�سوبة كخيمة من احلرير 
يهزها ن�سيم �سيف دافئ

اأبحث عنك يف حمطات القطار واملعابر
يف الكتب ال�سفراء والبي�ساء واملحابر 

ويف حدائق الأطفال... واملقابر 
اآوي اإلى بيتي يف الليل الأخري
اأنتظر انبثاقك البغتة كاحلقيقة

78 -  عبد ال�سبور. �سالح، الديوان، دار العودة، بريوت، 1973، ج3 �س -457 462.
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يا وردة ال�سقيع
•••

واأورق اليقني
اأن م�ستحياًل قاطعًا كال�سيف

لقاوؤنا
اإل للمحة من طرف 

الكلي  معرفة  اإلى  الإن�ساين  التوق  تعبري عن  احلقيقة  البحث هو يف  وهذا 
املطلق، ل املحدود والعابر واملوؤقت، وهو تطلع �سويف، مع الإدراك با�ستحالة 
اللقاء معه، لأن املحدود واجلزئي ل ميكن اأن يلتقي بالكلي والالحمدود، ولكن 

ميكن اأن يراه يف جتلياته، اأو يف حلظة من حلظات الفي�س والإ�رشاق.
يف  والالحمدود،  املطلق  الكلي  معنى  عن  الفار�س  ابن  ال�ساعر  عرب  وقد 
تراه،  اأن  والعني ل ميكن  ويع�سق،  يهواه  القلب  اأن  فيها  اأكد  �سهرية،  ق�سيدة 
واللطيف  واجلمال  اجلالل  جتليات  يف  به،  حت�س  اأن  ميكن  اجلوارح  ولكن 

والبديع، ومن ذلك قوله79: 

جارحة كل  عني  غاب  اإن   تراه 
 يف نغمة العود والناي الرخيم اإذا
يف اخلمائِل  ِغْزَلِن  ارِح  َم�سَ ويف 

على  الَغماِم  ــداء  اأْن َم�ساقط   ويف 
اإذا الّن�سيم  اأذياِل  م�ساِحب   ويف 
مل اأدِر ما ُغْرَبُة الأوطان وهو معي 

بهِج رائق  لطيف  معنى  كل   يف 
ـــان مــن الــهــزِج ــفــا بــني اأحل  تــاألَّ
َبْرِد الأ�سائِل والإِ�سباِح يف البَلِج

ِج  ُمْنَت�سِ الأَزه��اِر  من  َنْور  ِب�ساط 
الأَرِج  اأطَيَب  �ُسَحرْياً  اإيّل  اأْهدى 
ُمْنَزِعِج  غرُي  كّنا  اأين  وخاطري 

79 -  ابن الفار�س، الديوان، �س 77. 
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وابن الفار�س يعرب يف هذه الأبيات عن منحى �سويف خا�س، اإذ يريد تاأكيد 
عليها  ي�ستدل  ولكنه  واأ�سمى،  يرى  اأن  من  اأجل  اهلل  باأن  يقر  وهو  هلل،  حبه 
من  املظاهر  هذه  يع�سق  فهو  ولذلك  واجلميل،  واجلليل  البديع  من  بجوانب 

اجلمال واجلالل، لأنها عيان ظاهر، تدل على ما ل ميكن اأن يدرك.
والإح�سا�س بالفرق بني املحدود وغري املحدود، والكلي واجلزئي، هو ما 
يولّد معنى اجلليل والعظيم، ويوؤدي اإلى نوع من الذهول، اأو التوتر اأو القلق، 
ال�سابقة،  ق�سيدته  نف�سه، يف مطلع  الفار�س  ابن  عنه  ما عرب  الع�سق، وهو  اأو 

حيث يقول:

واملهج الأحــداق  معرتك  بني  حرجما  ول  اإثـــم  بــال  القتيل  اأنـــا 

ويدل البيت على التوتر الذي يح�س به ال�ساعر، بني حبه للحبيب الذي يعتلج 
به قلبه، وعينه التي ل ميكن اأن يرى بها احلبيب، لأن العني جمرد جزء، واحلبيب 
املهجة  بني  املعرتك  يحدث  وهنا  الكل،  يدرك  اأن  للجزء  واأنَّى  الكل،  هو 

واحلدق، ويتولّد معنى اجلليل وال�سامي. 
اأن تر�سم الأم للولد �سورة لالأب، يبدو فيها الأب  ومن اجلليل وال�سامي 
الطعام،  له  يح�رش  عمن  اأمه  الولد  ي�ساأل  اإذ  عظيمًا،  الولد  ين�ساأ  كي  عظيمًا، 
فتجيبه الأم بجواب ت�سور فيه الأب يف اأقوى �سورة، وهذا ما يعرب عنه ال�ساعر 
حممد الأن�ساري يف ق�سيدة عنوانها »حــــوار بــــني طفــــل واأمــــــه«، يقول 

فيها80:

80 -  الأن�ساري. حممد بن عبد اهلل، ر�سفات من رحيق العمر، ن�رش املوؤلف نف�سه، الدوحة، 2002، �س 
.160 155-
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ــ�ــرْش  ــب ــــار ال ــد ح ــق  )مــــامــــا( ل
ــــي             اأب يل  ــــي  ــــاأت ي ــــــن  اأي ــــن   م
ــا ــطــع ــال ــــي ب ــــاأت ــــــن ي ــــن اأي م
 اأمـــــــــاه مـــــن يـــعـــطـــي اأبـــــي               
اأرا                لــكــي  ــت  ــث ــح ب ـــد  ق ـــم   ك
ـــي               ـــارق ـــف م اأراه  يل  ـــــا   م
ـــي               ـــن ــــي! اإن ــــب ــــــــي! اأجــــي  اأم
الـــــــروؤو               الأم  ــــه  ل  قــــالــــت 
ــــا                    ــــهــــن  لـــــــــــوله بـــــعـــــد اإل
ـــاء ربــــ             ـــس  فـــهـــو الــــــذي قــــد �
ــي          ــهــجــت ــــا ُم ــــــذي ي  وهـــــو ال
 فـــبـــفـــ�ـــســـلـــه بــــعــــد املـــهـــيــــ                
ـــ          ــري ـــا ت ـــك م ـــرتى ل ـــس ــد ا� ــق  ف
ـــــــذب مــــا يــبــا                ـــاك اأع ـــق ـــس  و�
ــك احلـــريــــ              ــ�ــس ــب ــل  قــــد كـــــان ي
الطبيـ             دعـــا  ــت  ــر�ــس م  واإذا 
ــا              ــــــاك م ــــــط ـــــم مـــــــرة اأع  ك
ــحــًا           ــكــاف  اأمـــ�ـــســـى احلـــيـــاة م
من         الــقــوت  لك�سب   ي�سعى 
�سمـ              ــب  ــي ــغ م بــعــد   ويـــعـــود 
ــــــارت قـــوا               ـــــد خ ــــي وق ــــاأت  ي
ـــحـــاجـــة                    فـــلـــقـــد تـــــــــراه ب
كــــاأنــــه                   راآك   واإذا 
ــقــا                ــ�ــس ـــك ال ـــت ـــروؤي ــى ل ــس ــ� ــن  ي
راآ               اإذا  ـــسُّ  ـــ� ـــب ي قــــد  بــــل 

ــْنــفــدت مــنــي الــِفــَكــْر وا�ــســُت
القمر؟ �سكل  يف  )بالكيك( 
ــرش؟ ــ� واخل ــه  ــواك ــف ــال وب ِم 
ـــم والــــدرر؟ ـــدراه تــلــك ال
اأثــــر لــــه  راأيـــــــت  فـــمـــا  ُه 
�سفر؟ بـــال  ــار  ــه ــن ال طـــول 
ال�سور تلك  يف  ــرت  ح قــد 
اخَلــَفــر الــوجــه  ك�سا  ــد  وق ُم 
الب�رش ــن  م اأنــــت  كــنــت  ــا  م
ـــر الأث لـــه  ــون  ــك ت اأن  ــي  ـــ ـ
ــغــر ـــــاك مـــن عــهــد الــ�ــسِّ ربَّ
الظفر ــل  اأه مــن  كنت  ـــِمــِن 
ــام بــال كــدر ــع ــط ـــُد مــن ال ـ
جهر ومــا  ــرشاب  ــ� ال مــن  ُع 
�سرت مـــا  اأغـــلـــى  وذاك  ـــَر  ـ
ال�سهر ي�ستحلي  وكــان  ـــَب 
ــات وابــتــطــن احلــجــر ــت ــق ت
مــــن اأجــــــل جنــــل قــــد يــرب
�سجر بــال  ــبــاح  ــ�ــس ال قــبــل 
ــي الــظــهــر ــن ــــ�ـــسٍ وهــــو حم
عــرب ــــد  ق ـــــوم  ي جلـــهـــد  ُه 
حــ�ــرش اإذا  ــــخــــاء  ــــالإرت ل
ــ�ــرش ــت ــب وان ــائ ــت ــك ــــاد ال ق
خطر ـــد  ق ــد  ــه ج وكــــل  َء 
ــر الأغ الــ�ــســاوي  بوجهه  ك 
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ـــا                 ـــن ـــــــه دخــــــــل اجل  وكـــــــاأن
راأى اإذا  عــلــيــك  يــحــنــو 
اإذا                    ــــبــــكــــي  ي  ولــــــرمبــــــا 
ــم                 ــل ــع ــــــري م ــــــد كــــــــان خ  ق
ــي حــمــا           ــم ــح  وهـــــو الــــــذي ي
ــًا               ــح ــاف ــك  ويــــــــذود عـــنـــك م
ــــــــداك مــعــلــمــًا                ولــــقــــد ه
ــــــاك ُجـــــــل حـــيـــاتـــه                ــــــط  اأع
ــــرجــــا                  ــــة ال ــــي ــــرب ـــــــــاك ت  رب
الــعــلــو           ـــن  م ــت  ــي ــه ــت ان  واإذا 
ـــهـــدي اإلـــيـــك )عـــرو�ـــســـة(              ي

بــالــنــظــر ــا  ــه ــي ف ـــــاز  وف َن 
انك�رش قــد  ـــوؤاد  ـــف ال مــنــك 
خطر يف  اأمـــــورك  ــت  ــان ك
ا�ستهر والــفــ�ــســل  بــاحلــزم 
ــرشر ــ� وال ــاوز  ــج ــت ال مــن  ك 
ويــ�ــســد طـــوعـــًا كـــل �رش
بهر ــم  ــل ع ـــن  م وَغــــــــَذاك 
ــر ــر زخ ــح ـــن ب و�ــســقــاك م
ي�رش ــد  ــق ف راآك  ومــــن  ِل 
ــدر ــت واق ـــا(  ـــاب )ب و�ـــســـاء  م 

ــــرش               ـــى الأ� ـــق ــا اأن ــه ــي ب ــن ــب ت

والق�سيدة متجد دور الأب، وتقدر دوره يف تربية ابنه حق التقدير، وتظهره 
مكافحًا من اأجل ابنه، م�سحيًا يف �سبيل تربيته خري تربية. وما يجعل �سورة 
اأكرث عظمة،  اأمام عيني الطفل، وبذلك يبدو الأب  الأب عظيمة هو ر�سمها 
الفواكه والأطعمة، وكل  له  ابنه، ويح�رش  تعبه عن  اإذ يخفي  �ساميًا،  يبدو  بل 
يكون  كي  للم�ستقبل،  ه  يعدُّ وهو  كدر.  من  �سيء  اأي  يظهر  ول  ي�ستهيه،  ما 
اأن ينهي ولدها تعليمه، واأن يعينه والده  عظيمًا. وتنتهي الق�سيدة باأمنية الأم 
الق�سيدة  تنتهي  اأ�رشة كرمية، وبذلك  بها  يوؤ�س�س  نقية،  فتاة  الزواج، من  على 

بال�سمو وبقيمة النقاء.
اإن اإ�سارة الأم يف نهاية الق�سيدة اإلى الأمل يف تزويج ابنها من اأ�رشة كرمية، 
اأي�سًا  ن�ساأ، هي  فيها وفيها  التي ولد  الأ�رشة  اأن  نقية، دليل على  اأ�رشة  ليوؤ�س�س 
اأ�رشة نقية كرمية، وهذا يدل على ا�ستمرار قيم اخلري والطهر والنقاء، وتوا�سل 
بذله  يف  الأب،  خ�سال  اإلى  ت�ساف  �سامية،  معنوية  قيم  وهي  الأجيال، 

وت�سحيته.
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ول يغيب عن البال هذه الأم، فهي اأم واعية، ووفية، وخمل�سة، حت�سن تربية 
ابنها، وتقّدر تعب زوجها، وتظهره اأمام ابنه يف اأقوى مظهر، وهي حري�سة 
�سليم  جمتمع  بناء  على  منها  حر�سًا  اأحفادها،  يف  والنقاء  اخلري  ا�ستمرار  على 
معافى، وهذه كلها من مظاهر ال�سمو يف الأفكار وامل�ساعر، تتجلى يف مواقف 

واأفعال، مثلما تتجلى يف كالم واأقوال، وتدل على نبل املراأة و�سموها. 
تعقيد  ل  الأفكار  وا�سحة  املعاين  ب�سيطة  الألفاظ  �سهلة  الق�سيدة  وتبدو 
فيها ول غمو�س، وقد يظن اأن هذا يتنافى مع املو�سوع اجلليل الذي تعاجله 
الق�سيدة، ولكن يجب األ يغيب عن البال اأن الق�سيدة قائمة على حوار بني اأم 
وابنها، ول بد من اأن تكون على هذا القدر من العفوية والب�ساطة وال�سهولة، 
وهي بالن�سبة اإلى الطفل عظيمة قوية املعاين، والو�سوح يف حد ذاته �سكل من 

اأ�سكال القوة والعظمة.
القيم  حملها  عن  وتعرب  واأفعالها،  اأقوالها  يف  ت�سمو  املراأة  فاإن  وهكذا   
فت�رشع  زوجها  تعب  تقدر  حني  �سيما  ول  احلياة،  من  مواقفها  يف  واملبادئ 
يف تربية ابنها خري تربية، اأو حني يغيب من حتب، فتظل على عهدها، ولكن 
ل ت�سفح م�ساعرها، ول تريق كربياءها، ول ت�سعف اأو تت�سع�سع، وفيها من 

ال�سامي ما هو جلّي.
تلك اأربع �سور لأبطال عظام، هم ال�ساعر واملراأة والأب املربي والفار�س 
امللثم، وفيهم جميعًا قدر كبري من القوة والعظمة واجلالل، فال�ساعر يعتد بذاته 
ويفخر، والأب املربي ي�سحي ويبذل، وتعظمه زوجته يف عيني ابنه، والفار�س 
اإلى ال�سور  الفل�سطيني، يرمي املحتل بحجر، وتن�سم  اإل الطفل  امللثم ما هو 
�سورة رابعة، هي �سورة امراأة تعلى من ذاتها، ومتجد نقاءها، وتوؤكد �سموها، 
كربياءها،  ت�سفح  ول  م�ساعرها،  تهدر  ول  للحبيب،  ذاتها  تبذل  ل  اإنها  اإذ 
الكون كله،  يبحث عنها يف كل ما جليل وعظيم وجميل يف  اأن  بل تدعوه 

وتتحول بذلك اإلى قيمة ومعنى، ت�سمو فوق اجل�سد واملادة. 
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2 -  البالد اجلليلة:
تعظيم  على  ودلُّوا  البالد،  يف  واجلليل  ال�سامي  القطريون  ال�سعراء  وجمَّد 
عنوانها »اأم  قطبة،  حممد  لل�ساعر  ق�سيدة  ذلك  ومن  وتقديرها،  الأوطان، 
يف  يقوله  ومما  وميجدها،  ويعظمها  املكرمة،  ملكة  بحبه  فيها  يتغنى  القرى«، 

الق�سيدة الأبيات الآتية81:  
داعيها الأ�سواَق  اأ�سعل  القرى   اأّم 
كوامنها نف�سي  يف  ذكــرِك  ــار   اأث
فاأ�سعلها اأ�سجاين  ال�سعُر   واأيقظ 
زمنًا بطحائها  يف  تذكرت   اإين 
ح�سارتنا اأن�ساأنا  والعلم   بالدين 
ين�رشه باخلري  الهدى  نور   فامتد 
�سلوا احل�سارة َمْن اأرباب نه�ستها

اأخفيها كنت  �سجوٌن   ونازعتني 
 فطاف فكري على الأيام يحييها
قوافيها من  مفراً  يل  اأجــد   ومل 
وحاميها الدنيا  �سادة  به   كنا 
روا�سيها اأر�سينا   وبالعقيدة 
ودانيها قا�سيها  الب�سيطة   على 
فيها �سادراً  ظالمًا  اأزال  ومن 

العريق، وما حملت  الأمة وتاريخها  املكرمة ما�سي  د يف مكة  وال�ساعر ميجِّ
من دين وعلوم اإلى العامل كله، وهو بذلك ي�سيد بالقيم واملعاين، ل باحلجارة 
واملباين، وهو يعظم ر�سالة الهداية والنور التي عمت العامل، وتظهر العظمة يف 
امتداد هذه الر�سالة على الب�سيطة، قا�سيها ودانيها، ومن خالل هذا الت�ساع 
وال�سمول تتجلى العظمة، ومن خالل الهداية والنور يتجلى ال�سامي، فالأبيات 
والو�سوح،  والب�ساطة  العفوية  من  كبري  وبقدر  تعبري،  اأدق  ال�سامي  عن  تعرب 

وهذه هي قيم اجلليل املتاألق يف الأدب. 
�ساطئه من دول  ثاين اخلليج، وما على  اآل  ال�ساعر مبارك بن �سيف  وميجد 
وح�سارات، وذلك يف ق�سيدة مطولة، تزيد عن اأربعمئة بيت، عنوانها »اأن�سودة 
اخلليج«، وبذلك تكون الق�سيدة نف�سها �سكاًل من اأ�سكال اجلليل، الذي يت�سف 

بال�سخامة والكرب، ويظهر فيها اخلليج جلياًل، ومنها هذه الأبيات82:
81 -   قطبة. حممد عبد اهلل، الأعمال ال�سعرية الكاملة، �س -102 103.

82 -   اآل ثاين. مبارك بن �سيف، الأعمال ال�سعرية، �س -95 170.
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كْم مْن مدائن يف اخلليِج تعانقْت
يا خليُج- وزارٌة حاُر فجر-  و�سَ
ماُح، وكْم لها من موطٍن الرِّ فيها 
مْثلما واملهنُد  النَّجائُب  فيها 
ــــٌئ هــي كــالــنُّــجــوم لــوامــٌع ولآل
عديدًة الثِّماُر  جُتْنى  ِه  �سطِّ يف 
ــارة      وجت �سناعٍة  ـــُر  ذْك ــاء  ج  اإْن 
َبْينونٌة      اأو  ــبــوُك  َن القفاِر   ومــن 
ـــِه ـــِل ــا لــلــنــفــوذ َوَرْم ــفًّ ـــــدُّ ك ومَتُ

وعطالٌة        مــتــالــٌع  ــال  اجلــب ــــَن  حلاُظها َوِم البا�سمات  الُعيوُن  وبه 
وتقتفي اخلليج  حتت  وكواكٌب 
اأْخرْبتني؟  هل  التَّاريخ:  حار�َس  يا 
انها     ــو  ل ــاة  احلــي حتت�سن  ــام  ــن  وت
مبْلئه        ــيُء  ــ�ــس ُت ــٍخ  ــاري ــت ب  لأتــــْت 
حممودٌة       خ�سلٌة  �سْمتك   لكنَّ 
ح�سارة األف  عيناك  راأْت  فلقْد 
�سفافه فوق  امللِك  ق�سور  فبنوا 
وُمْلُكهْم؟ العظاُم  الأباطرة  اأين 
وُجنُدهْم؟     امعوَن  الطَّ الُغزاُة   اأين 
�ُسها؟       وباأْ الُغزاُة  الأ�ساطيُل   اأيــن 
منزٍل       اأول  للفينيق  ُكــنــت   قــد 
بْدوؤها   َن  �ُسكِّ الأ�ْسماُء  ُهنا  انُظْر 

مْثَلما  فيها  )مزون(  ُبروُد  ْت  ُخطَّ
ُه         و�سطُّ ـــَت  اأن ــِخ  ــاري ــتَّ ال ــُة  ــواب  ب
تزْل مل  ِعتاٌق-  مــدٌن  ــْت  مَنَ وهنا 

والأْح�ساُء داريــُن  اأْو  �ساُبوُن 
ْمراء والطَّ ــروُت  وت وُجــواثــٌة 
والنَّ�سيُج ك�ساء فائُن  ال�سَّ وكذا 
ــداء ــُه اأ�ــسْ ــٍن ل ــداري ــٌك ب ِمــ�ــسْ
اأ�ْسماء لها  عا�سقها  عــنِي  يف 
و�َسباء ــِه  ب فــاكــهــٌة  ــمــُر  ــتَّ وال
عراء ال�سُّ ها  اأْم�سَ ُخ  ُيوؤرِّ )قطٌر( 
َمــْرداء ُركُنُه  ٍن  ح�سْ ك�سياِج 
ناء الدهَّ موَجُه  َت�سِبُق  كاملوِج 
اء اخلــ�ــرشْ ة  القمَّ ثــم  وُدخـــان 
ُرواء ــال  م ــرِّ ال بــني  فجناُنها 
عْط�ساء �سوابٌح  املياه  عــْذَب 
الأْنــبــاء تــْرقــُد  رمــالــك  فعلى 
اآلء اإنــهــا  ت�سحو،  بحر  يــا 
�سفحاُت اأر�س ُعبِّدْت وف�ساء
فال�سمت يف ُح�ْسِن البيان ذكاء
ــاء والــغــرباء اأم ــدَّ اأ�ــســوارهــا ال
والُعظماء مُّ  ال�سُّ اإليك  وهفا 
ُجفاء ــرُّ  مُي كما  عليك  وا  مــرُّ
ذهبوا كما �سّدوا العتاد وجاوؤُوا
اأ�سداء لها  تبق  ومل  ذهبْت، 
والأ�سماء ــواُء  الأن له  �سهدْت 
بناء اأُجـــدَّ  اأو  عهود  قدمْت 
�ُسَبهاء بفينيقّيٍة  ــْت  ــطَّ ُخ

َمْر�ساء          ـــارًة  وت  ، ــرُّ ــَم املَ ــت  اأن
)�سوٌر(،)جبيُل(، ونخلٌة ُطَغراء   
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فال�ساعر يتغنى باخلليج، وي�سيد باملدن والبالد واحل�سارات التي قامت عليه، 
ويربط  الفينيقيني،  اإلى  التاريخ  يف  بجذوره  �ساربًا  العريق،  تاريخها  ويذكر 
من  امتدادها  يف  احل�سارة  هذه  ليعظم  املتو�سط،  على  وجبيل  ب�سور  اخلليج 
اإلى املتو�سط، مطّوفًا باحل�سارات ذات الطابع العريق. وهذا المتداد  اخلليج 
ال�سا�سع يف املكان، والعميق يف الزمان يوحي بالعظمة. كما يعدد ال�ساعر ما 
تقدمه البالد من خريات، ومن لآلئ ومتور، وما يف بحارها من �سفن، ليمجد 
عطاءها وخرياتها. كما يذكر الوديان واله�ساب والنجود، وي�سمي بع�سها، 
دليل احلب والنتماء والرتباط، وهذا كله يدل على حب عميق، وعلى متجيد 
للبالد، وتعظيم لها ولأهلها، وملا اأبدعت من ح�سارات، وهو، اإذ يذكر اأ�سماء 
يبتعث ذكريات وم�ساعر وعواطف، ويتعانق يف  اإمنا  املدن والبالد والعهود، 
الإن�سان  ويجتمع  باحلا�رش،  الغابر  املا�سي  ويلتقي  واملكان،  الزمان  الق�سيدة 
واخلريات، ومما ل �سك فيه اأن الإن�سان هو الذي �سكن تلك البالد وعمرها، 
وحني ميجد ال�ساعر البالد اإمنا ميجد العباد، فالإن�سان هو الذي ي�سكن املكان، 
وهو الذي يعمر وي�سيد، وهو الذي ي�سنع احل�سارة، فتمجيد البالد هو متجيد 

اأهلها و�ساكنيها. 
ومتتاز الق�سيدة بالقوة والفخامة، وقد بنيت على البحر الكامل، واإيقاعها 
قوي، ولقافيتها امتداد يوحي بامتداد هذه البالد، يف الزمان واملكان، وحتفل 
والكرب،  والت�ساع  بالقوة  توحي  باألفاظ  وحتفل  الأماكن،  باأ�سماء  الق�سيدة 

وهي جميعًا من خ�سائ�س العظيم واجلليل. 
والبحارة  والبحر  باخلليج  املطّوع  اهلل  عبد  اأحمد  حممد  ال�ساعر  ويتغنى 
اأنواعها،  ويذكر  ال�سفن  فيها  ي�سور  عري�سة،  لوحة  وير�سم  وال�سيادين، 
البالد وكرمهم وح�سن �سنائعهم  اأهل  باأخالق  وي�سيد  والأمواج و�سخبها، 
واأفعالهم احلميدة، ول ين�سى الإ�سارة اإلى حكايات الأجداد، وبذلك يكون 

قد قدم كل ما هو جليل وعظيم، يف البالد والعباد، ومن ذلك قوله83: 
83 -  املطوع. اأحمد حممد، قلب وخواطر، وزارة الإعالم والثقافة، الدوحة، ط1، 1993، �س -25 26.
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�سائال اأتــيــتــك  ــد  ق اإين  بــحــُر  ــا   ي
ن�ساطهم اخل�سّم  فوق  هنا   كانوا 
حياتهم درب  والإبحار   الغو�س 
�سجية تلك  املــعــروف   و�سنائع 
تلـــ )وال�سنبوك(  )واجللبوت(   )والبوم( 
 حول ال�سواحل قد ر�ست بجمالها
وجدتهم اأتيت  اإذا  اخلليج   اأهــل 
بنيانها و�سّيدوا  البالد   عمروا 
اأ�سالفنا عن  الأحياء  بني   فا�ساأل 
وجفائها بخريها  البحور   هذي 
ــــاإرادة  بــل ذلــلــوا اأمــواجــهــا ب
 و)�سوالف( الأجداد والبحر الذي
نربا�سها ــن  م الأبــنــاء  ــوارث  ــت  ي
 فحكاية الغوا�س يف اأر�س اخلليـــــ
َر�سماُتها تنمحي  ل   مكتوبة 
م�سرينا اجلــدود  َهــْدي  يف  �سيظل 

الأجمـــاد اأعــظــم  مــن  لهم  ــن   عــمَّ
كالأ�سياد الأمـــر  زمــام   ملكوا 
اد للق�سَّ والـــبـــذل  ــه  ب  ُعـــرفـــوا 
ـــراد الأف �سائر  ي�سمل   واحلـــب 
 ـــــــــك مراكب الأ�سفار والإمداد
ــداد الأج ومفخر  الكفاح   رمــز 
ووداد ــا  ــوف وال ــتــعــاون  ال  اأهـــل 
ـــــوى مـــن الــفــولد ــة اأق ــزمي ــع  ب
بــالإ�ــســهــاد ينبيك   تــاريــخــهــم 
ــغــري عــتــاد  كــ�ــســفــوا خمــابــئــهــا ب
ــداد ــس ــ� ب �ــســعــيــهــم  ــــــد  اأيّ  اهلل 
وجهاد �سحبة  يف  معًا   كــانــوا 
بــاملــيــالد اجلــيــل  وراء   جــيــاًل 
البحار وال�سياد  ـــــــــــج حكاية 
الأكــبــاد ــن  ــاط ب  مــنــقــو�ــســة يف 
ــاد ــس والإر� التوحيد  منهج   يف 

وال�سفن  بالبالد  ي�سيد  فهو  واملعنوي،  املادي  بني  جمعها  الق�سيدة  مييز  وما 
والبحارة وال�سكان، وميجد احلكايات والأخالق والقيم والعادات، بل يختم 
الق�سيدة بتاأكيد ا�ستمرار الأحفاد يف ال�سري على خطى اجلدود، يف منهج احلق 

واخلري والهداية، مما يدل على توا�سل الأجيال، وهذه قيم اإن�سانية �سامية.  
3 -  املعاين واالأفكار اجلليلة: 

ومن ال�سعر ما يدعو اإلى اجلليل وال�سامي من املعاين والأفكار، وينادي بها، 
ويحث عليها، ومن ذلك رباعيتان لل�ساعر عبد الرحمن املعاودة، من ق�سيدة 
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له، عنوانها »ما وراء املادة«، يقول فيهما84: 

ــرٌّ ــا مم ــي ــدن ـــا حــبــيــبــي اإمنــــا ال ال�سجر ي بني  من  للغّريد   وا�سغ 

اأح�سائه يف  ــّم  �ــس ــد  حل عليائه ُرّب  من  الدهر  طــرف  ُغ�ّس 

ــر ووت ــس  ــاأ� ك ــني  ب ــا  م ها   فاق�سِ
الظالم ُجنح  يف  باحلب   هاتفًا 

 فــاتــنــًا �ـــســـار اإلـــــى ظــلــمــائــه
فـــثـــوى حتـــت تـــــراب وركــــام

والأبيات رقيقة يف األفاظها، لطيفة يف مبانيها، ر�سيقة الإيقاع، وهي مبنية على 
ط،  امل�سمَّ ال�سعر  من  ال�رشب  هذا  وي�سمى  احلركات،  كثري  الرمل، وهو  بحر 
اأ�سطر،  اأربعة  من  مقطع  كل  ويتاألف  مقاطع،  من  امل�سمطة  الق�سيدة  وتتاألف 
تتَّحد كل ثالثة اأ�سطر بحرف الروي، وتتجدد يف كل مقطع، يف حني يتحد 
هذا  ويف  كلها،  الق�سيدة  يف  الروي،  بحرف  مقطع  كل  من  الرابع  ال�سطر 
تنويع يف الإيقاع، وتلوين، كاأنه مرج زهور ملونة، ولكن فيها نوعًا يتكرر يف 
ت�ساعيف املرج، والت�سمية م�ستوحاة من ال�سمط، بك�رش ال�سني، وهو العقد، 

تكون فيه خرزات ملونة. 
التعلق  اإلى  ول  اجل�سد،  متع  اإلى  تدعو  ل  فهي  �سامية،  الأبيات  واملعاين يف 
بالدنيا، بل تدعو اإلى متع �سمعية �سافية، كالإ�سغاء اإلى تغريد البالبل، والعي�س- 
على غري عادة ال�سعراء القطريني- مع اخلمرة واملو�سيقى والغناء، ولي�س املق�سود 
الدنيا، ولذاتها واأعبائها، وما  بهذا املجون، واإمنا املق�سود البتعاد عن م�ساغل 
الأبيات  اأن  ذلك  ويوؤكد  الدنيا،  كدر  من  اخلال�سة  للن�سوة  رمز  اإل  هنا  اخلمرة 
تن�سح املرء اأن يجعل الدنيا ممراً، يعربه �رشيعًا خفيفًا، ول مقامًا يقيم فيه. والأبيات 
ر باملوت، وت�سف القرب، وكم من قرب �سم يف ظلمته فاتنًا جمياًل، اأو كبرياً  تذكِّ
من  اأ�سمى  يكون  اأن  اإلى  الإن�سان  تدعو  فالأبيات  هذا  وعلى  عالية،  مكانة  ذا 

النغما�س يف الدنيا و�سهواتها، واأرقى من اأن مي�سي العمر وراء متاع زائل. 

84 -  املعاودة. عبد الرحمن، ديوان املعاودة، �س 76.
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ويوؤكد ما يف اخلمرة من رمز، لالنطالق من اأ�رش املادة، والتحليق يف ف�ساء 
نقي، رباعية لل�ساعر عمر اخليام يقول فيها85: 

الطرب ابتغاء  اخلمر  اأ�ـــرشب   مل 
ــى لــكــن اإحــ�ــســا�ــســي نـــزاعـــًا اإل

الأدب  يف  قلة  دعتني   ول 
ال�سبب اإطالق نف�سي كان كل 

يتغنون  وهم  اأ�سعارهم،  يف  اخلمرة  ذكر  من  املت�سوفون  ال�سعراء  اأكرث  ولقد 
اإلى �رشبها حقيقة، وذكرها هو رمز  با�سمها، ويكتفون بذكرها، ول يدعون 
امل�سمطتان،  اإليه  ق�سدت  ما  وهذا  للروح،  واخللو�س  املادة،  من  لالنعتاق 

ويوؤكد ذلك عنوان الق�سيدة التي ت�سمهما، وهو »ما وراء املادة«. 
وامل�سمطتان ت�ستدعيان يف الذاكرة رباعيات اخليام، وثمة اأكرث من رباعية 

تت�سمن املعاين نف�سها، 
ومنها قول عمر اخليام86:

املهيل الــرتاب  فمثواك  ــرشب   ا�
فجره يف  العي�س  عبري   وان�سق 

الأمل اأ�ــســا�ــس  الدنيا   زخـــارف 
اأمــرهــا ــن  م ــال  ــب ال خلي   فكن 

العثار وقيت  الدنيا  طالب   يــا 
التي فهي  اخلمر  عتيق  وا�ــرشب 

خليل اأو  موؤن�س  حبيب   بال 
الذبول بعد  الورد  يزهو   فلي�س 

الندم ــدمي  ن الــدنــيــا   وطــالــب 
وهــم �ــســقــاء  فيها  ــا  م  فــكــل 

 دع اأمل الربح وخوف اخل�سار
ــد الإ�ـــســـار ــي ــك ق ــفــك عــن ت

 واملعاين التي وردت يف امل�سمطتني، مبا فيها الدعوة اإلى اخلمرة والطرب، ل 
تعني املجون والبتذال، اإمنا تعني ال�سمو فوق احلياة الدنيا، ومباهجها املوؤقتة، 

85 -  اخليام. عمر، رباعيات اخليام، ترجمة: اأحمد رامي، مكتبة غريب، القاهرة، 1969، �س 52.
86 -  امل�سدر ال�سابق، �س -42 -50 83.
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ت�سمو  املعاين  هذه  ومثل  وجميل.  راق  هو  مبا  والتعلق  العار�سة،  ولذاتها 
بالنف�س، وتخّل�سها من كدر العي�س، وتن�ساف اإلى رقة املعاين �سهولة الألفاظ 

ور�ساقتها، فيتاأكد اللطف ويت�سح معناه.
اأم  مبكة  تغنيه  يف  ال�سامي،  عن  عرب  قد  القطري  ال�ساعر  يكون  وبذلك 
القرى، كما عرب عن اجلليل يف متجيده البالد واحل�سارات التي ن�ساأت حول 
كله،  للعامل  واخلريات  الثمار  تعطي  اليوم،  اإلى  قائمة  تزال  ما  والتي  اخلليج، 
يف  عملهم  يف  لل�سكان،  قوية  �سورة  قدم  كما  وروعتها.  عظمتها  وتوؤكد 
اأكد �سموهم، يف  القوم. كما  الأمواج، موؤكداً عظمة  البحار، وتغلبهم على 
مت�سكهم بقيم الكرم وح�سن ال�سيافة وتعاونهم وحفاظهم، جياًل بعد جيل، 
وا�ستطاع  والرفعة،  ال�سمو  قيم  وهي  واحلكايات،  والعادات  الأخالق  على 
ال�ساعر بلغته القوية اأن يعرب عن تلك املعاين والقيم، فجاءت ق�سيدته جليلة يف 

األفاظها ومبانيها، مثلما هي جليلة يف معانيها. 
املعاين،  قوي  اللغة،  وا�سح  وال�سامي  اجلليل  عن  عرب  الذي  ال�سعر  وكان 
متني الرتاكيب، تالءم والقيم التي يعرب عنها، والو�سوح هو نف�سه اأحد ميزات 
اجلليل والعظيم. كما تاأكد من خالل الق�سائد اأن اأبرز �سمات العظيم واجلليل 
هي القوة وال�سمو، وقد جتلى هذا يف �سخ�سيات اأ�سادت بها الق�سائد، اأو يف 

بالد عظمها ال�سعر وجمّدها. 
اأولدها،  تربية  يف  جليلة  فهي  واجلليل،  ال�سامي  قيم  عن  املراأة  تغب  ومل 
وعظيمة يف تقدير زوجها، والعرتاف بدوره يف اإعالة الأ�رشة. وهي �سامية يف 
مت�سكها باخللق الرفيع، وحر�سها على نقاء الأ�رشة وطهرها، وهي اأي�سًا عظيمة 
و�سامية حني يغيب عنها الرجل، اإذ ل ت�ستاق اإليه، ولكن يف رفعة و�سمو، من 

غري �سفح للم�ساعر، اأو هدر للقيم. 
كما مل يغفل ال�سعر املعاين الرقيقة والأفكار ال�سامية، فقد دعا بع�س ال�سعر 
اإلى نبذ تكاليف احلياة، وال�سمو فوق مغرياتها، والأخذ باملقابل بالفن الرفيع، 
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من مو�سيقا وغناء. 
اإن قيم ال�سامي واجلليل متحققة يف ال�سعر القطري، �سكاًل وم�سمونًا، ويف 

املو�سوع الذي تعاجله، ويف اأ�سلوب املعاجلة. 
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خامتـــة
الثاين  الن�سف  الع�رشين، ول�سيما يف  القرن  ال�سعر القطري يف  لقد تطور 
ال�سعراء املجددين، و�ساركت  قليل من  وا�سحًا، فظهر عدد غري  منه، تطوراً 
املراأة يف ال�سعر القطري م�ساركة فعالة، وبرز فيه �سعر التفعيلة، وق�سيدة النرث، 
اإلى جانب ق�سيدة البحور العربية املعروفة. وعك�س هذا ال�سعر احلياة يف قطر، 
اجلميل  اجلمال، ول�سيما  قيم  متثله  هذا جليًا يف  وبرز  املحلية،  البيئة  و�سور 

واللطيف واجلليل، وكان حريًا بهذ ال�سعر اأن يحظى بدر�س قيم اجلمال فيه. 
تعبرياً  قيم اجلمال، وعرب عنها  القطري، قدميه وحديثه،  ال�سعر  ولقد متثل 
عفويًا، من غري اأن يق�سد اإلى ذلك، مما دل على ح�س جمايل مرهف، يدرك 
جتليات اجلمال باأنواعه كلها، يف الطبيعة والإن�سان واملجتمع، يف الفرد ويف 
اجلماعة، يف جمال املراأة، ويف جمال القيم والأخالق وامل�ساعر. وجاء التعبري 
القيمة  القيم عفويًا، من غري كلف ول عناء، ودل على ان�سجام مع  عن هذه 
اجلمالية املدرو�سة، فحني يكون التعبري عن اجلليل ياأتي اللفظ قويًا، والرتكيب 
متينًا، وحني يكون التعبري عن اللطيف تاأتي الألفاظ رقيقة ناعمة، والرتاكيب 

هينة ب�سيطة رخية. 
القطري  ال�سعر  ويف  بعامة،  العربي  ال�سعر  يف  اجلمال  قيم  ظهور  واإن 
بخا�سة، لتدل على �سعب يتح�س�س قيم اجلمال، ويعنى بها، ويعي�سها واقعًا 
وفنًا و�سعراً، وتدل على ح�سارة تقدر الإن�سان، وتعنى بقيمه اجلمالية، وحتافظ 

عليها.  
اإن ظهور قيم اجلميل واللطيف واجلليل يف ال�سعر القطري، بذلك ال�سكل، 
اللفظ واملعنى، والتالحم بني  العفوية والو�سوح واجلمال والتنا�سب بني  من 
ت�سمل  اأو�سع  بدرا�سة  القطري جديراً  ال�سعر  من  ليجعل  وامل�سمون،  ال�سكل 
وجليل  جميل  من  كلها،  فيه  اجلمالية  القيم  وتتناول  كله،  القطري  ال�سعر 
ولطيف ورائع وماأ�سوي وبطويل، وهذا النوع من الدر�س يف احلقيقة جديد.  
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�سعراً  اجلميل،  قيمة  عن  تعبريه  يف  القطري،  ال�سعر  كان  عامة  وب�سورة 
نقيًا �ساميًا، ل اإ�سفاف فيه، فهو ل يعرب عن رغبات اجل�سد، ول �سهواته. ول 
يذكر الفنت، ول ي�سري اإلى الأع�ساء املثرية، من عنق اأو �سدر اأو نهد، اإمنا يتغنى 
بجمال ال�سوت و�سحر العني. وحني يذكر العواطف يتغنى بالأ�سواق، ولكن 
من غري هدر للم�ساعر، ول �سفح للعواطف، وبقدر كبري من ال�سمو، وكان 
تلك  عن  التعبري  يف  لطفًا  اأكرث  وكانت  املجال،  هذا  يف  املميز  دورها  للمراأة 

امل�ساعر يف نقاء و�سفاء. 
وحني عرب ال�سعراء عن جمال الطبيعة، كان تعبريهم يف احلقيقة عن جمال 
العربي،  اخلليج  بحر  وهو  اجلميل،  الهادئ  البحر  بيئة  ظهرت  فقد  الوطن، 
ال�سيد  �سيما  ول  القطرية،  والعادات  التقاليد  برزت  كما  ونقائه،  ب�سفائه 

والغو�س يف البحر من اأجل اللوؤلوؤ. 
توا�سل  والثانية  التجديد،  الأولى  اثنتني:  ب�سمتني  القطري  ال�سعر  ويت�سم 
الأجيال، ففي ال�سعر القطري ا�ستمرار للتقاليد ال�سعرية العربية القدمية، وفيه 
اأي�سًا جتارب �سعرية حديثة، فال انقطاع بني الأجيال، ول تعار�س اأو تناق�س 
التقليدية، وثمة  بني التجديد والتقليد، فثمة �سعر يكتب على البحور العربية 
�سعر يكتب على اأ�سا�س من التفعيلة، وثمة ق�سيدة النرث، وبع�س ال�سعراء يكتبون 
يف الأنواع الثالثة، وكل ال�سعراء حري�سون على التجديد، يف داخل الأنواع 

الثالثة.
عن  خمتلفة،  اأقطار  من  عربية،  ق�سائد  مع  املقارنات  بع�س  ك�سفت  ولقد 
كل  يف  العربي،  لل�سعر  العربية  الهوية  حقيقة  وعن  العربي،  ال�سعور  وحدة 
تنفي  ل  ولكنها  مت�سابهة،  واحدة  مالمح  فثمة  الكبري،  العربي  الوطن  اأقطار 
مو�سوع  يعالج  عندما  �سيما  ول  خ�سو�سيته،  القطري  فلل�سعر  اخل�سو�سية، 
فال�سعر  العربي،  ال�سعر  عن  تعزله  ل  خ�سو�سية  ولكنها  الطبيعة،  يف  اجلميل 
بتلك  �سلة  على  بارز،  جزء  وهو  العربية،  ال�سعرية  احلركة  من  جزء  العربي 



89

احلركة، وهو فاعل فيها وموؤثر. 
ومل تكن الغاية من تلك املقارنات القول بالتاأثر اأو التاأثري، اإمنا كانت غايتها 
الك�سف عن جمال التجربة ال�سعرية، واإجراء ممار�سة نقدية، وقد اأدت بالنتيجة 
اإلى وحدة احلركة ال�سعرية العربية، ول اأدل على ذلك من تغني ال�ساعر القطري 
ببطولة ال�سعب العربي يف فل�سطني، وت�سوير املقاوم الفل�سطيني رمزاً للجليل 

والرائع، يف بطولته ودفاعه عن حقه.
ف�ساحة  على  حر�سه  خالل  من  القطري،  لل�سعر  العربية  الهوية  وتتاأكد 
الألفاظ واجلمل  املحلية، يف  اللهجة  اأ�سكال  �سكل من  اأي  اللغة، وبعده عن 
وا�سحة،  َقَطرية  خ�سو�سية  وخ�سو�سيته  ف�سيحة،  عربية  فلغته  والرتاكيب، 

وهذا دليل على وحدة احلركة ال�سعرية يف الوطن العربي.
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امل�شادر واملراجع
- القراآن الكرمي.

اأ- امل�سادر:
للثقافة  الوطني  املجل�س  ال�سعرية،  الأعمال  �سيف،  بن  مبارك  ثاين.  اآل   -

والفنون والرتاث، الدوحة، ط2، 2008.
املوؤلف  العمر، ن�رش  - الأن�ساري. حممد بن عبد اهلل، ر�سفات من رحيق 

نف�سه، الدوحة، 2002.
- اجلابر، اأحمد يو�سف، الديوان، جمع وحتقيق: يحيى اجلبوري وحممد 

عبد الرحيم كافود، مركز الوثائق والدرا�سات الإن�سانية، جامعة قطر، د. تا.
- العطية. حممد بن خليفة، ذاكرة بال اأبواب، متاح على املوقع الإلكرتوين 

لل�ساعر. 
- العو�سي. ح�سة، كلمات اللحن الأول، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 

.1988

ط1،  ال�ساعر،  اأ�رشة  الكاملة،  ال�سعرية  الأعمال  اهلل،  عبد  حممد  قطبة.   -
.2006

- املطّوع. حممد اأحمد، ذكريات واأماين، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 
.1989

- املعاودة. عبد الرحمن، ديوان املعاودة، البحرين، 1942.
- حممود. علي مريزا، من اأحالم اليقظة، وزارة الإعالم، الدوحة، ط1، 

.1982



92

ب- املراجع:
اإبراهيم. زكريا، فل�سفة الفن يف الفكر املعا�رش، مكتبة م�رش، القاهرة،   -

.1966

الثقافة،  دار  بدوي،  الرحمن  عبد  د.  ترجمة:  ال�سعر،  فن  اأر�سطو،    -
بريوت، ط2، 1973.

- اأوفي�سيانيكوف و�سمري نوفا، موجز تاريخ النظريات اجلمالية، ترجمة: 
با�سم ال�سقا، دار الفارابي، بريوت، ط2، 1979. 

 –2002 دم�سق، ط6،  من�سورات جامعة  اجلمال،  علم  نايف،  بّلوز.   -
.2003

�سامي  ترجمة:  املعا�رشة،  الفن  فل�سفة  م�سائل  ماري،  جان  جويّو.   -
الدروبي، دار اليقظة العربية، دم�سق، ط2، 1965.

غريب،  مكتبة  رامي،  اأحمد  ترجمة:  اخليام،  رباعيات  عمر،  اخليام.   -
القاهرة، 1969.

- ديدرو، بحث يف اجلميل، ترجمة: علي جنيب اإبراهيم، اأرواد للطباعة 
والن�رش والتوزيع، طرطو�س، ط1، 1997.

- �سانتيانا. جورج، الإح�سا�س باجلمال، ترجمة: حممد م�سطفى بدوي، 
مراجعة وت�سدير: زكي جنيب حممود، مكتبة الأجنلو امل�رشية، القاهرة، د.تا.

- �ستولنيتز. جريوم، النقد الفني، ترجمة: د. فوؤاد زكريا، املوؤ�س�سة العربية 
للدرا�سات والن�رش، بريوت، ط2، 1981.

املجل�س  اإمام،  الفتاح  عبد  اإمام  ترجمة:  اجلمال،  معنى  ولرت،  �ستي�س.   -
الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000.

عا�سي،  مي�سال  ترجمة:  الع�سور،  عرب  اجلمالية  اإيتيان،  �سوريو.   -
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من�سورات عويدات، بريوت– باري�س، ط2، 1982.
- �سيللر. فريدريك، يف الرتبية اجلمالية، ترجمة: وفاء حممد اإبراهيم، الهيئة 

امل�رشية العامة للكتاب، القاهرة، 1991.
- عبد ال�سبور. �سالح، الديوان، دار العودة، بريوت، 1973.

- ابن الفار�س، الديوان، موؤ�س�سة املطبوعات الإ�سالمية، القاهرة، د. تا.
- قباين. نزار، الأعمال ال�سعرية الكاملة، من�سورات نزار قباين، بريوت، 

د. تا. 
بديع  مراجعة:  احلكيم،  نزيه  ترجمة:  اجلمال،  علم  بنديتو،  كروت�سه.   -
الك�سم، املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الجتماعية، دم�سق، 

.1963

دم�سق،  دار  �سطا،  خليل  ترجمة:  اجلمال،  علم  مبادئ  �سارل،  للو.   -
دم�سق، 1982.

- املرعي. فوؤاد، اجلمال واجلالل، دار طال�س، دم�سق، ط1، 1991.
- مطران. خليل، ديوان اخلليل، دار مارون عبود، بريوت، د. تا.

ترجمة:  �سوبنهاور،  هيغل-  كانط-  اجلمالية:  النظريات  اإ،  نوك�س.   -
حممد �سفيق �سيا، من�سورات بح�سون الثقافية، ط1، 1985.

- هوي�سمان. دني�س، علم اجلمال: الإ�ستطيقا، ترجمة: اأمرية حلمي مطر، 
مراجعة: اأحمد فوؤاد الأهواين، دار اإحياء الكتب العربية، م�رش، د. تا.

- هيغل، املدخل اإلى علم اجلمال، ترجمة: جورج طرابي�سي، دار الطليعة، 
بريوت، ط1، 1978.

- هيغل، فكرة اجلمال، ترجمة: جورج طرابي�سي، دار الطليعة، بريوت، 
ط1، 1978.
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ط1،  دم�سق،  العربي،  الأدب  يف  فنية  درا�سات  الكرمي،  عبد  اليايف.   -
.1963

ج- املواقع الإلكرتونية:
- موقع املو�سوعة العاملية لل�سعر اأدب:

http//:www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=
shqas&qid&69094=r&=rc8=

- موقع ال�ساعر حممد بن خليفة العطية:
http://www.mohamadkhalifa.com/p1.php

- موقع معجم البابطني لل�سعراء العرب املعا�رشين: 
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/0596.htm
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إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةاملؤلفاإلصداراتم

2000حصة العويضالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية أخرى2

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصرية يف قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليايل4

2000جاسم صفرقالت ستأيت5

2001فاروق يوسفغنج األمرية النامئة6

2001سعاد الكواريوريثة الصحراء7

2001أحمد الصديقيويخرض غصن األمل8

2001حمد محسن النعيميبستان الشعر9

2001ترجمة/ النور عثامنرومانوف وجوليت10

2001د. حسام الخطيباألدب املقارن من العاملية إىل العوملة11

2001د. حسن رشيدالحضن البارد12

2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية13

2001أمري تاج الرسسرية الوجع14

2001حصة العويضوجوه خلف أرشعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة املوسيقى16

2001د. هيا الكواريقصص أطفال17

2001د. أحمد عبد امللكأوراق نسائية18

2001إسامعيل ثامرالفريج19

2002د. أحمد الدورسياألعامل الشعرية الكاملة ج1 –  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك21

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22

2002صدى الحرمانرحلة أيامي23

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. أحمد عبد امللكدراسات يف اإلعالم والثقافة والرتبية26

2002د. عبد الله إبراهيمالنرث العريب القديم27

2002جاسم صفركأن األشياء مل تكن28
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2002عبد السالم جاد اللهنعاس املغني29

2002د. زكية مال اللهمدى30

2002خليل الفزيعقال املعنى31

2002د. عوين كرومياملرسح األملاين املعارص32

2002محمد رياض عصمتاملرسح يف بريطانيا33

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعامل الشعرية املختارة34

2003د. صالح القصبمرسح الصورة بني النظرية والتطبيق35

2003صيتة العذبةالنوافذ السبع36

2003جامل فايزالرحيل وامليالد37

2003د. كلثم جربأوراق ثقافية38

2003عيل الفياض/ عيل املناعيبدائع الشعر الشعبي القطري39

2003ظافر الهاجريشبابيك املدينة40

2003د. شعاع اليوسفحضارة العرص الحديث41

2003غانم السليطياملرتاشقون »مرسحية«42

2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب يف أشعار السياب43

2003سنان املسلامينسحائب الروح44

2003د. عبد الله إبراهيمأصوات قطرية يف القصة القصرية45

2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان واملكان46

2003عبد الله فرج املرزوقيإبراهيم العريض شاعرا47ً

2004إبراهيم إسامعيلالصحافة العربية يف قطر48

2004عيل مريزاأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح الخري أيها الحب50

الصحافة العربية يف قطر »مرتجم إىل اإلنجليزية«51
إبراهيم إسامعيل

ترجمة / النور عثامن
2004

2005عيل عبد الله الفياضآللئ قطرية52

2005مبارك بن سيف آل ثايناألعامل الشعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة ترصخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز العسرييإدارة التغيري55

2005د. عبد الله فرج املرزوقيالشعر الحديث يف قطر56

2005خليفة السيدالرشح املخترص يف أمثال قطر57

2005خالد زيارةلؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العرشين58
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2005محمد إبراهيم السادةعىل رمل الخليج59

إبداعات خليجية60
 )مسابقة القصة القصرية لدول

2005مجلس التعاون(

2005د. حسام الخطيباألدب املقارن وصبوة العاملية61

2005د. موزة املاليكمهارات اإلرشاد النفيس وتطبيقاته62

2005نورة محمد آل سعدتجريبية عبد الرحمن منيف يف مدن امللح63

2005د. أحمد عبد امللكاملعري يعود بصريا64ً

2005حسن توفيقوردة اإلرشاق65

2005حصة العويضمجاديفي66

2005د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج671

أسباب لالنتامء68
رانجيت هوسكويت

ترجمة: ظبية خميس
2005

2005برشى نارصتباريح النوارس69

2005د. حسن رشيداملرأة يف املرسح الخليجي70

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية71

تطور التأليف يف علمي العروض والقوايف72
د. أنور أبو سويلم

د. مريم النعيمي
2005

2005أمري تاج الرسأحزان كبرية73

2005عيد بن صلهام الكبييسالديوان الشعبي74

2005هاشم صالح ومحمد مخلوفسمك القرش والنورس البحري - دومينيك دو فيلبان75

2005د. إبراهيم الشهايبمسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم - طارق رمضان76

2006عيل بن خميس املهنديذاكرة الذخرية77

2006باسم عبود اليارسيتجليات القص “مع دراسة تطبيقية يف القصة القطرية”78

2006د. أحمد سعدسمط الدهر »قراءة يف ضوء نظرية النظم«79

2006خولة املناعيكان يا ما كان80

2006د. حسن رشيدالظل والهجري »نصوص مرسحية«81

2006مجموعة مؤلفنيالرواية والتاريخ82

2006خليفة عبد الله الهزاعوجوه متشابهة »قصص قصرية«83

2006د. يونس لوليدياملرسح واملدينة84

2006د. زكية مال اللهاألعامل الشعرية الكاملة ج852
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2006حصة العويضالدفرت امللون األوراق86

2006نرسين قفةالظل وأنا87

2006صفاء العبدحقيبة سفر88

2006غانم السليطي(Gulfمرسحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو 89

2006د. إسامعيل الربيعيالعامل وتحوالته ) التاريخ –  الهوية - العوملة(90

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة »نصان مرسحيان«91

2006مريم النعيميحكاية جديت92

2006إمام مصطفىصورة املرأة يف مرسح عبدالرحمن املناعي93

تاريخ اللغات ومستقبلها ، عامل بابيل -هارلد هارمان94
 سامي شمعون،

مراجعة محمد فرززات
2006

فلسطني يف الشعر األسباين املعارص - محمد الجعدي95
 محمد الجعدي، مراجعة د.

حسام الخطيب
2006

د. منذر محمدهل كّنا مثل أّي عاشقني؟ - نفتاج سارنا96

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة “مرتجم إىل الفرنسية”98

2007خالد البغداديالفن التشكييل القطري.. تتابع األجيال99

2007حمد الفرحان النعيميدراسة يف الشعر النبطي100

2007فاطمة الكواريبداية أخرى »مرتجم إىل اإلنجليزية«101

2007د. كلثم جربوجع امرأة عربية »مرتجم إىل اإلنجليزية«102

2007صالح الجيدةالخيل.. رياضة اآلباء واألجداد103

2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر104

2007مجموعة باحثني، جامعة قطرشجرة الغاف - باحثون من جامعة قطر105

 The pain of Arab womanوجع امرأة عربية 106
 تأليف/ كلثم جرب، ترجمة/

النور أسامة ابوبكر
2007

A new beginningبداية جديدة  -  107
 تأليف/ فاطمة الكواري ،

ترجمة/ النور أسامة ابوبكر
2007

108
 موال الفرح والحزن والفيلة

 La chanson du Bonheur ET Malheur

 تأليف/ حمد الرميحي ،

ترجمة عيل زينل
2008

2008عبد الودود العمراينالقضية املشرتكة - د. فيليب آغران109

2008د. مريم النعيميالنقد بني الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري110

2008حسني أبو بكر املحضاروداع العشاق111
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2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة112

2008خليفة السيد محمد املاليكاملهن والحرف والصناعات الشعبية يف قطر113

2008خولة املناعيالعرش األوائل.. رائدات الفن التشكييل يف قطر114

2008عامد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن املعنى115

2008د. عبد القادر حمود القحطايندراسات يف تاريخ الخليج العريب الحديث واملعارص116

السالحف البحرية يف دولة قطر117
د. جاسم عبد الله الخياط

د. محسن عبد الله العنيس
2008

118
تجليات اللون يف الشعر العريب الحديث

يف النصف الثاين من القرن العرشين
2008د. ماجد فارس قاروط

2008د. ابراهيم شهايبعرص النفط - ليوناردو ماوجري119

2008د. مصطفى باكورحكايات من األدب الشعبي الفاريس - مقتطفات من شهنامه الفردويس120

بنت عرب - إفلني شاكر121
 أمل منصور، مراجعة د. فائقة

صديقي
2008

2009د. زكية مال اللهاملوسوعة الصيدالنية122

2009أ. د. جمعة أحمد قاجةاملدارس املرسحية منذ عرص اإلغريق حتى العرص الحارض123

2009عيل عبد الله الفياضمن أفواه الرواة124

2009د. إبراهيم إسامعيلصورة األرسة العربية يف الدراما التلفزيونية125

دور الدراما القطرية يف معالجة مشكالت املجتمع126
د. ربيعة الكواري

د. سمية متويل عرفات
2009

2009إسامعيل تامرديوان الغربة127

2009خالد سامل الكلباينالحب والعبودية يف مرسح حمد الرميحي128

2009د. منذر محمدعناق األرسة نوبو كوجيام129

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة »مرتجم إىل اإلنجليزية«130

2010د. حسن املخلفالرتاث والرسد131

2010تحقيق: د. محمود الرضواينديوان األعىش )جزآن(132

2010لولوة حسن العبداللهتوظيف الرتاث يف شعر سميح القاسم133

134
إساءة الوالدين إىل األبناء

وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
2010أمل املسلامين

2010ياسني النصريشحنات املكان135

2010عبدالكريم قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان136

2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب137

2010د. باسم عبود اليارسيوضاح اليمن .. دراسة  يف موروثه الشعري138
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2010د. منري العكشعروق القدس النازفة مجموعة باحثني، تحرير د. منري العكش139

اللغة والثقافة - كلري كرامش140
د. أحمد الشيمي

مراجعة عبدالودود العمراين
2010

2010د. رىب محمود ود. منذر محمدمستقبل الدراسات األدبية - هـانس غومربخت، والرت موزر141

2010د. حسام الخطيبعصارة األيام - سمرست موم142

كُتُب تحرتق، تاريخ تدمري املكتبات - لوسيان بوالسرتون143
 هاشم صالح ومحمد مخلوف.

مراجعة عبدالودود العمراين
2010

الرتجمة والعوملة - مايكل كرونني144

 محمود الهاشمي وعبدالودود

 العمراين مراجعة د. حسام

الخطيب

2010

العلم يف الرتجمة - سكوت مونتغومري145
 د. إبراهيم الشهايب مراجعة

وفاء التومي
2010

2010ترجمة / عبدالودود العمراينقصة حب طبل وطارة والقرن األسود  -تأليف / حمد الرميحي146

2011ندى لطفي الحاج حسنيقطر الندى147

2011فضل الحاج عيلالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”148

2011الجييل صالح الدينيشء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”149

2011محمد عثامن كجراييف مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”150

2011مصطفى طيب األسامءاملغاين “سلسلة شعراء من السودان”151

2011أبو القاسم عثامن“عىل شاطئ الرساب “سلسلة شعراء من السودان152

2011الشيخ عثامن محمد أونسة“ديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان153

2011محمد عثامن عبدالرحيم“يف ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان154

2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”155

2011حسني محمد حمدنا اللهشبّابتي “سلسلة شعراء من السودان”156

2011محمد املهدي املجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”157

2011د. محيي الدين صابرمن الرتاب “سلسلة شعراء من السودان”158

2011محمد محمد عيلاملجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”159

ضفدع مقاطعة كاالفرياس وقصص أخرى - مارك توين160
د. نبيلة الزواوي

 مراجعة أ.د. محمد لطفي
اليوسفي

2011

محارضات الحائزين عىل جائزة نوبل يف األدب161
 عبدالودود العمراين مراجعة

وفاء التومي
2011

جسور إىل الالنهاية - مايكل غيلن162
 د. عامر شيخوين مراجعة بدرالدين

عالء الدين ووفاء التومي
2011
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الهند تظفر بالحرية - أبو الكالم آزاد163
د. نبيلة الزواوي

 مراجعة أ.د. محمد لطفي

اليوسفي

2011

منظومة حيوانات قطر - محمد جاسم العبدالجبار164
 بدور القحطاين  - وسامي

 بن صغري. مراجعة فرانسيس

غيلسبي

2011

الحرية االفرتاضية - داون نونسياتو165
 أنور الشامي. مراجعة وفاء

التومي
2011

2012د. رعد ناجي الجدهالنظام الدستوري يف دولة قطر166

2012إسامعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية167

2012محمد إبراهيم السادةالرسدية الشفاهية168

2012خليل الفزيعحادي العيس169

املال العزيز - مارثا ماكفي170
 أ.د. منذر محمد محمود.

مراجعة عبدالودود العمراين
2012

سعيًا للّصمت - جورج بروشنيك171
 د. إبراهيم الشهايب مراجعة

وفاء التومي
2012

2012ترجمة /د. رشيد بلحبيباملتعة يف تعلّم اللغات - فابيو كاون172

2012تأليف / أمري تاج الرس  مهر الصياح173

2012عبدالودود العمراين - مراجعةالحائزين عىل جائزة نوبل لآلداب 1741999-1985

175 La fable du lac (دالل خليفة )2012د.جالل الغريب أسطورة اإلنسان والبحرية

دليل املؤلف وكاتب السيناريو –دليل عميل للكتابة176
 ناديج ديفو – ترجمة :أ.د

شكري املبخوت
2012

2013د. هند املفتاحهموم يف اإلدارة177

2013عبدالرحمن املناعيهالشكل يا زعفران )مرسحيتان باللهجة العامية(178

2013عبدالرحمن املناعيمقامات ابن بحر179

2013محمد قجةالقدس يف عيون الشعراء180

2013حسني الجابراملصورون يف قطر181

2013برشى نارصعناكب الروح182

2013د. مصطفى عقيل الخطيبدراسات يف األصول التاريخية والتطور السيايس .. الخليج العريب183

2013سوسن عصفورفّن الرسم عند األطفال: جامليّاته ومراحل تطوره184

2013أحمد محمد الصديقواحات وظالل185

186ol  ocnaib onimosleg  )2013دالل خليفةأنا الياسمينة البيضاء )باللغة اإليطالية
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187 INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY(
جامل فايز

ترجمة: محمد مبخوت
2013

188 LES ARTS ISLAMIQUES2013

2013خليفة هزاعاألريكة البرشية /إدغاو رانبو189

2013عبد الودود العمراينالثورة الرومنسية تيم بالنينغ190

2014حسن توفيقحلم يتفتح يف صخر191

2014محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل192

2014عبد الله السامل عيوب الشعر193

2014أحمد منصور محمد عيلاملشكالت العملية يف املناقصات واملزايدات194

2014 أحمد بن يوسف الخليفي الخليج حضارة وتاريخ195

2014أ.د. حسن حسني الرباويالحامية القانونية للأمثورات الشعبية القطرية196

2014د. إبراهيم اسامعيلاإلعالم املعارص زاسائله، مهاراته، تأثرياته، أخالقياته197

2014محمد الكواري- شيخة الكوارياإلصدارات الثقافية للوزارة  من 1982013-1976

2014 أحمد بن يوسف الخليفي”  The Magic of Qatar landscape « سحر الطبيعة يف قطر«199

2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم يف ظل الغياب200

2014لولوة البنعيلاألرنب خرنوق201

)رواية الوردة )غيوم دو لوريس202
 ترجمة: نزار  شقرون- أ.نعيم

عاشور
2014

2014ترجمة مبارك بن سيف أل ثاين – للفرنسية203

2015خالد املسلامينملسات معامرية204

2015د. عيل الطوالبة)البنية النحوية يف شعر مبارك بن سيف آل ثاين )دراسة نحوية داللية205

2015بسام علواينقاريء الرشفات206

2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة يف الذاكرة207

208 Bracelets de violettes –Recuil de poesieاساور البنفسج
سمرية عبيد

ترجمة للفرنسية/ عبدالله فريج
2015

2016حصة املنصوريالنسوية يف شعر املرأة القطرية209

210
 القصة القصرية يف قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي

تحلييل

إعداد / أ.د صربي حافظ

 د/ محمد مصطفى سليم 

 د/إكرامي فتحي حسني 

2016

2016اعداد نزار عابدينرسالة الغفران211

2016عبد الرحمن املناعياملرزام212

2016د. رامي ابو شهاب األنساق الثقافية يف القصة القطرية213
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