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  محاضرات َّـ النقد األدبي اِّـعاصر

  بوعلي كحال.د: إعداد 

  

4  

●  

  لتزام األدبيَّـ مسألة االلتزام واال

  

وعندما نتحدث عن القضیة . اعتبر النقاد محمود درویش شاعر القضیة الفلسطینیة بدون منازع       

الفلسطینیة فإّننا نتحدث عن الثورة الفلسطینیة التي اندلعت بدایة من منتصف الستینیات وحّققت 

رة یختلف من شاعر إلى لكن التعبیر عن الثو    . 1990إلى  1970انتصاراتها المدویة من سنة 

فمحمود درویش على سبیل المثال لم یسقط في تلك التقریریة التي سقط فیها معظم الشعراء . آخر 

وهذا ما یفّسر كون درویش من . فمفهوم االلتزام عنده مقترن بمفهوم الحداثة الشعریة. العرب الثوریین

  .رواد الشعر الحر وقصیدة النثر على الخصوص

بریادة یوسف الخال وأدونیس ) شعر(اإلشارة إلى ذلك النقد القاسي الذي وجهته حركة  لقد سبقت     

إلى الشعر الملتزم الذي ظهر مصاحبا للحركات التحرریة في العالم العربي في الخمسینیات 

فباإلضافة إلى كون هذا الشعر كان في معظمه تقلیدیا فإّنه أیضا سقط . والستینیات من القرن الماضي

لكن محمود درویش غّیر من مفهوم الشعر الملتزم . لفخ اإلیدیولوجي كما هو الحال عند السّیابفي ا

یقول، مجیبا عن سؤال یتعّلق بحیثیات نشره للشعر . ما جعل یوسف الخال یتراجع عن موقفه منه

أن برز شعراء في  1967حصَل في مرحلة . هذا لیس التزاما« : الملتزم بالرغم من معارضته له 

لم تكن الغایة االلتزام ولكن . ونعّرفهم إلى العالم العربي. فلسطین وأحببنا أن نعّد ملفا لهؤالء الشعراء

) شعر(فالذي لم یقله یوسف الخال أن شعر درویش وسمیح القاسم فرض نفسه على مجلة . » ...

  .ل والمضمونالموغلة في الحداثة والشكالنیة ألن هذا الشعر حّقق المعادل الموضوعي بین الشك

فشهرة . والواقع أن ارتباط الفن بالمجتمع كان یحظى دائما بتقدیر النقاد والقراء على حد سواء      

الشاعر أو الكاتب غالبا ما تبنى على مدى التصاق فنه بقضایا مجتمعه، لكن هذه الشهرة، أو 

في ) شعر(حملتها حركة  وهي الرسالة التي. الجماهیریة بشكل أدّق، لیست بالضرورة هدف كل فّنان

وفي المقابل اتسم األدب المعاصر بحضور مهیمن لمسألة االلتزام نظرا . ستینیات القرن الماضي
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ومع « . لألحداث االجتماعیة والسیاسیة التي عصفت بكثیر من األمم األوربیة على الخصوص

ّیز بالحداثة یرتبط في الوقت اعتقادنا أن فلسفة االلتزام نتاج عصرنا الحدیث، وهذا المصطلح الذي یتم

نفسه بتغّیر النظرة نحو مفهوم األدب والفن والعالقة بینه وبین الحیاة كما قال كولریدج األدب نقد 

للحیاة فإن الفنان واألدیب في معاناته لتجربته وٕادراكه لدقائقها إنما یقف على العناصر الجوهریة في 

  .» یف إلى خبراتنا معنى الحیاة، وفي استكشاف الخبرات التي تض

ومن منظور ارتباط الفرد بالمجتمع وما یجري فیه من أحدث، عّلل یوسف الخال تحّمسه لشعر      

محمود درویش ألّنه عّبر عّما كان هو في حد ذاته یحّسه من مرارة بعد هزیمة العرب في حزیران 

. واالنتاج الفكري واإلبداعي هذه الهزیمة المروعة التي ال بد أن تترك بصماتها على األدب«. 1967

وطبیعي من . أذكر أني كتبت مقاال من وحي هذا الجو وغیره كثیر 1967فمثال في العدد الثامن بعد 

  .» الشاعر أن یتحّسس المضمون، الذي هو النكسة والهزیمة

واألكثر من ذلك أن تجربة محمود درویش الشعریة جّسدت على نحو ال یخطئ مفهوم        

فالشعر الحر لیس المقصود به التحرر الشكلي من بعض القیود والقواعد . وت للشعر الحرإلی.س.ت

حین عّبر عن رأیه في الشعر « فال نستغرب إذن أن إلیوت . الموروثة، بل هو تحّرر فني فكري شامل

إلیوت ظّل عبر عقود من الزمن .س.ووجه الغرابة هنا أن ت» الحر، فكان رأیه هو الرفض الصریح

ع الشعراء العرب الذین تبنوا الشعر الحّر وعلى رأسهم بدر شاكر السّیاب، فكیف یكون هذا مرج

  .ضد الشعر الحر) األرض الخراب(الشاعر، صاحب 

الواقع أن ما یقصده إلیوت بالشعر الحر هو المفهوم الذي كان متداوال في عصره لموجة شعریة     

راعه أن ُیختزل الشعر المعّبر عن الحریة ـ شكال ومضمونا وقد . جدیدة متحررة من قیود الوزن والقافیة

رفض إلیوت هذا التحّرر، واّدعى أّن الشاعر الحق ال یسعى إلى «. ـ في تغییر سطحي یمس األوزان 

من الشكل   الشاعر الرديء وحده هو الذي یحاول التخلص التحرر من الشكل الموزون، وأن 

ا ال تخدم اإلبداع الحق الذي یسمو بالحیاة اإلنسانیة إلى مستوى فالمبالغة في الشكل أیض. » الموزون

فمحمود درویش الذي اعتنق الشعر الحر منذ البدایة لم یفعل ذلك من أجل الشكل . راٍق من التفكیر

لقد اختار درویش القصیدة المتحررة . واألوزان، بل أن ما یوحي به شعره أبعد ما یكون عن هذا الهدف

فیمكن أن یقال أن . نها األقدر على التعبیر واالنطالق الذي تتمیز به أفكاره ومشاعرهبصورة عفویة أل

  .االلتزام فرض نفسه على معظم الشعراء الفلسطینیین الذین عایشوا أحداثا مأساویة

وبالنظر إلى طبیعة المآسي التي عاشها الشعب الفلسطیني فإن الشعر عّبر عن هذه المعاناة      

كما أن الخط العام لشعر محمود . فة وال یمكن تعمیم أسلوب واحد على جمیع الشعراءبأسالیب مختل

درویش قائم على انطالق الشكل وصدق المعنى بحیث اتخذ منًحى طالئعیا على مستوى اإلبداع 

إن شعر درویش هو القاطرة  التي  تقود  النقد  إلى  نتائجه  الملموسة  . والتنظیر على حد سواء



16 
 

ومهما یكن من أمر فإن المبدعین في الواقع أكثر تقدًما من المتلقین، وأكثر ممارسة « . كسولیس  الع

لحریة اإلبداع والكتابة، فهم یكتبون بالرغم من مقاطعة المتلقین لهم، والكتاب هم الذین یصوغون 

ویبنون المفاهیم الجمالیة الجدیدة، وهم الذین یبدعون القیم الفنیة، وهم الذین یصنعون الحاضر 

  .» المستقبل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


