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ملخص البحث
يدور البحث حول نفي ظن التعار�ض بني الإلتزام commitment

والإبداع الفني ،بل ا�شرتاط

الفنية لت�أدية دور الإلتزام .
ومتت درا�سة الق�ضية يف �إطارين :نظري وتطبيقي ،الإطار الأول (النظري) وفيه :تعريف
االلتزام لغة وا�صطالحا والتفريق بني االلتزام والإلزام ،ثم درا�سة امل�صطلح يف مفهوم النقاد وتاريخ
ظهور امل�صطلح ،والربط بني االلتزام والفنية ودرا�سة وجهات نظر خمتلفة �أو نظريات خمتلفة كنظرية
الفن للفن ,وعالقة االلتزام باحلرية وامل�س�ؤولية ,وعر�ض االلتزام من وجهات فل�سفية خمتلفة كالواقعية
اال�شرتاكية والرومان�سية ،مع العر�ض للدور اخللقي للأدب
والإطار الثاين (التطبيقي) :والذي جاء لتو�ضيح مفهوم االلتزام يف �أ�شعار �شاعر العقيق حممد
ها�شم ر�شيد عرب جمالني:
الأول املجال امل�ضموين لاللتزام
والثاين املجال الفني لاللتزام
ونعر�ض يف املجال الأول مناذج من �شعره تعرب عن :
 -1االلتزام الإن�ساين
 -2االلتزام الوطني
 -3االتزام الديني
 -4االلتزام والغزل
ويف املجال الثاين (الفني) ندر�س عالقة الفنية بااللتزام من خالل درا�سة( :الإيقاع  -بنية التكرار
الإيقاعية  -ظاهرة التدوير  -فنية النداء واحلوار  -الت�صوير )..
و�أخري ًا نعر�ض تقييم نهائي بعنوان( :حممد ها�شم ر�شيد بني الفنية وااللتزام جودة ورداءة)
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Research summary
Saudi literature is between commitment and artistic creation.
The poet of the alaqiq Mohammed Hashem Rasheed is a model.
The search is about denying the contradiction between commitment and artistic
creation, but rather a technical requirement to play the role of commitment.
The examination of the case in the two frames: theoretical and applied, in the first
frame of the (theoretical) wherein: the definition of commitment language and
idiomatically differentiate between obligation, compulsion, and then study the terms
in the concept of money and the date of appearance of the term, the linkage between
commitment and artistic study of different views or different theories such as art for
art, and the relationship of obligation and responsibility, and display a commitment
of a different philosophy called socialist romance, with a presentation of the role of
congenital literature
And the second (applied): which came to illustrate the concept of commitment in the
poems of a poet Garnet Mohamed Hashim Rashid across two areas:
The first is the substantive area of commitment
The second is the substantive area of commitment.
And in the first area, we show patterns of his hair that express :
Humanitarian commitment
National commitment
Religious obligation
Commitment and flirting
And in the second( technical) recognize the relationship of professional commitment
by examining: (rhythm - a structure of repetition rhythmic - the phenomenon of
measure - technical symposium and dialogue - photography).
Finally, we present a final evaluation entitled Mohammed Hashem Rasheed between
art and commitment, Quality and poor quality.
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يطرح العنوان  -للوهلة الأوىل  -ال�س�ؤال عن ظن االفرتاق �أوالتعار�ض بني (االلتزام
 )commitmentو (الإبداع الفني) وهذا الظن هو حمل النقا�ش املحوري يف ق�ضية (االلتزام) التي ات�سع
طرحها لدى نقاد الع�صر احلديث ومبدعيه ،هذه الق�ضية التي نلخ�ص احلوار حولها من خالل تن�أولها
عرب �إطارين (نظري  -تطبيقي):
أوال :اإلطار النظري
االلتزام لغة واصطالحا :
وردت كلمة « لزم » يف املعاجم اللغوية حتمل معنى « االعتناق»
ويف معجم امل�صطلحات العلمية والفنية :يقال :التزم الأمر� :أوجبه على نف�سه � .أخالقيا� :أخذ الإن�سان
نف�سه مبا ميليه القانون الأخالقي
يقول الدكتور( بدوي طبانة) عن ح�ضور هذا امل�صطلح قدميا وحديثا« :كلمة( :االلتزام) كلمة
()2
قدمية يف �أ�صل اللغة يقال « �ألزمه ال�شيء فالتزمه » و «االلتزام « االعتناق »
�شهر امل�صطلح كموقف �أدبي  -حديثا  -مقرتنا با�سم�( :سارتر) حيث �إن» االلتزام موقف ع�صري
ملع بعد احلرب العاملية الثانية يف �آفاق الأربعينات وقاده « جان بول �سارتر» كحركة وطنية �ضد االحتالل
()3
النازي »
الفرق بني االلتزام واإللزام :
()1

الفرق بني (االلتزام) و (الإلزام) يف :عن�صر (احلرية) ،فالأول اختيار �شخ�صي (التزام) ذاتي,
() 4
�أما (الإلزام) ففيه �إكراه (خارجي) .
وال فرق بني (لزم) و (التزم) �إال من ناحية اال�ضطرار واالختيار  .فااللتزام فعل امللتزم وهو فعل
()5
اختياري �إال �أن يكون االلتزام فعال مط�أوعا� :أي �ألزمه �إياه فالتزمه»
وبالتايل كانت (احلرية) هي البو�صلة املحولة للموقف من هذا امل�صطلح (قبوال) �أو (رف�ضا) ..
فيكون القبول �إذا ما ح�ضرت (احلرية) ويغيب �إذا ما غابت !
(((
(((
(((
(((
(((

ابن منظور  -الل�سان  -مادة (ل ز م) � -أ�سا�س البالغة  -ماة (ل ز م )
بدوي طبانة  -ق�ضايا النقد الأدبي :الوحدة  .االلتزام  .الغمو�ض � -ص  - 15دار املريخ للن�شر  -الريا�ض 1404 -هـ 1984 -م
علي �شلق  -ح�سان بن ثابت (االلتزام) � -ص  -45دار املدى للطباعة والن�شر  -بريوت  -لبنان
انظر يف هذا املعنى حممد ر�أفت �سعيد  -االلتزام يف الت�صور الإ�سالمي للأدب � -ص  - 6-5دار الهداية للطباعة والن�شر
والتوزيع  -الطبعة الأوىل  1408هـ 1987 -م
ابن عقيل الظاهري  -االلتزام وال�شرط اجلمايل � -ص 1407- 35هـ 1987-م الطبعة الأوىل  -الريا�ض
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( االلتزام) يف اصطالح النقاد:
يقول (د  .بدوي طبانة)« :يعني �أ�صحاب الدعوة �إىل «االلتزام «�أن يتقيد الأدباء و�أرباب الفنون يف
�أعمالهم الفنية مببادئ خا�صة و�أفكار معينة يلتزمون بالتعبري عنها والدعوة �إليها ويقربونها �إىل عقول
جماهري النا�س ويحببونها �إىل قلوبهم  .والأديب بهذا املعنى �صاحب ر�سالة يف التنبيه وال�شرح والتوجيه ال
()1
ي�سمح ل�شاعريته �أن حتيد عنها وال لقلمه �أن يتج�أوزها»
فالأديب امللتزم ي�سهم يف تكوين البنى الفكرية جلمهوره �إذ « الأديب امللتزم هو �أوال �أديب (�أي مثقف
ثقافة �إن�سانية وا�سعة ومطلع على �شتى فنون الأدب و�أ�ساليبه وعارف �أ�سرار اللغة وهم�س الكالم) ،ومن ثم
()2
فهو ملتزم بق�ضايا اجلماهري وبتكوين الوعي االجتماعي وال�سيا�سي واجلمايل لديها»
فااللتزام ر�سالة اجتماعية للأدب �إذ « الأديب ك�إن�سان يف جمتمع �إن�ساين يفرت�ض فيه �أن يكون
ح�سا�سا حيال ق�ضاياه ،يقظا وموجها  -ب�شكل فني �ضرورة  -لهذا املجتمع الذي يقف هو فيه مبوقع العني
والفكر والقلب الناب�ض « ،فالأدب امللتزم مبعناه العام �إذن يت�سع لي�شمل كافة �أ�شكال الكتابة التي يدفعها:
( )3
(وعي الق�ضية )»
يعد (االلتزام الأدبي) كم�صطلح يعادل اتخاذ موقف وامل�ساهمة �أو امل�شاركة يف �إثباته من خالل اللغة
الفنية  -مما�سا لفكرة( :الأدب الهادف) �أو (�أدب املواقف) ،وال �أح�سب عاقال ينفي عن �أي قول  -باعتبار
اللغة و�سيلة للتوا�صل والتفاهم  -هذا الهدف منذ بداية اخلليقة ،لكن �إذا ما كان حديثنا ال يق�صد الـ
(لغة) العامة لكنا نعمد �إىل (اللغة الأدبية) ف�إن التتبع التاريخي للإبداع الإن�ساين يجد هذا املعنى ال يغيب
منطقيا يف �أي زمن وال ميكن التنكر له �أو جتاهله ،فهو الوعاء �أو املحتوى الفكري للإبداع .
تاريخ املصطلح :
هو ما تتبعه �أحد الباحثني( :نا�صر اخلنني) يف الأدب عرب الع�صور ابتداء من :قدماء امل�صريني -
() 4
اليونان  -الرومان  -عرب اجلاهلية  -الرومان�سيني  -الوجوديني  -ال�شيوعيني
�إذ « لاللتزام وللمفكرين امللتزمني وجود منذ �أقدم الأزمنة ويف كل فرتة من فرتات التاريخ  .ولكن
هذا الوجود مل يكن من الكرثة والغنى و�سعة االنت�شار بحيث يطغى على ع�صر معني �أو بيئة معينة مع �أنه
موجود يف كل ع�صر ويف كل بيئة.
(((
(((
(((
(((

املرجع نف�سه �ص 15
�سهيل �إدري�س و�آخرون  -حتوالت مفهوم االلتزام يف الأدب العربي احلديث -تخطيط و�إ�شراف حممد برادة  -بحث جمال
�شحيد �ص  - 174دار الفكر  -دم�شق � -سوريا  /بريوت  -لبنان  -الطبعة الأوىل 1423هـ 2003 -م
نف�سه  -بحث نورا �أمني �ص 134
نا�صر بن عبد الرحمن بن نا�صر اخلنني  -االلتزام الإ�سالمي يف ال�شعر -اململكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض  -مكتبة الر�شد
 -الطبعة الأوىل 1424هـ 2004 -م
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فهو يف احلني بعد احلني يت�ألق من خالل كتاب �أو ديوان �شعر �أو نظرية فكرية �أو �أثر فني �أو حياة �أديب
�أو �شاعر �أو فيل�سوف �أو فنان من غري �أن ي�شكل موجة طاغية �أو تيار ًا وا�ضحا  .ومن غري �أن تتجمع مظاهره
يف مكان حمدد �أو فرتة معينة لتطغى على �سائر املذاهب الأدبية .
لكن الذي حدث �أن دعوة االلتزام قد قويت يف القرن التا�سع ع�شر وات�سع انت�شارها يف بقاع العامل.
حتى �إذا جاء القرن الع�شرون عمت يف كل مكان وانبعثت منها موجات من الكتابات تعالج املجتمعات
الع�صرية ،وتك�شف عن �أحوالها وتعنى بق�ضاياها الكربى واجتاهاتها املختلفة يف جمابهة امل�ستقبل ,وهكذا
يكون مفهوم االلتزام قد مر مبراحل متعددة عرب الع�صور قبل �أن ي�ستوي فل�سفة نا�ضجة �أو مذهبا فكريا
حمدد املعامل.
كان يف البدء جمرد فكرة تخطر مرة بعد مرة يف �أذهان الأدباء واملفكرين ،وهي على �شيء من
الغمو�ض و�ضيق الأفق ثم �أخذ يتو�ضح يوما بعد يوم ويت�سع وينمو م�سايرا تطورات احلياة وحتوالت الأنظمة
() 1
والأفكار  .ويت�أ�صل يف نظريات الفال�سفة وتفكري الأدباء واملثقفني و�أعمالهم و�ضمائر �شعوبهم »
�إذ ال�شعر هادف ولي�س جمرد ع�صف كالمي ال مرمى �أو ر�سالة له يف نف�س متلقيه مع احلفاظ على
فنية تو�صيل الر�سالة ( )2التي ال ُيتخلى عنها ك�أولوية لأي �إبداع ,هذا مع احلفاظ �أي�ضا على (ذاتية الر�سالة)
لكل مبدع ح�سب توجهه الفكري ،فهذه ال خالف عليها ،فالكل ملتزم �إذ « كل �شاعر عندنا ملتزم على
()3
طريقته اخلا�صة فال�شعراء الرجعيون ملتزمون و�شعراء ال�شعب ملتزمون » ح�سب تعبري (�أمل دنقل)
وهو ما قال به �أي�ضا (حممود �أمني العامل) �إذ يقول � »:أكدت �أنه ال معنى للقول بااللتزام يف الأدب � -إذ
لي�س هناك �أدب ملتزم و�أدب غري ملتزم  .فكل �أدب وكل فن يت�ضمن ر�أيا وحكما وموقفا �سواء كان رمزيا �أو
رومانطيقيا �أو انطباعيا �أو وح�شيا �أو م�ستقلبيا �أو �سريياليا �أو واقعيا �أو غري ذلك من مذاهب الأدب والفن
ومدار�سهما  .و�سواء �أراد الفنان �أو الأديب ذلك �أو مل يرد� .سواء كان واعيا �أو غري واع  .ولهذا يقوم االختالف
() 4
بني هذه املدار�س واملذاهب على االختالف يف النظرة �إىل الواقع واحلكم عليه واملوقف منه »..
وقريب من هذا الر�أي جند موقف (بول فالريي) الذي يرى �أن فكرة االلتزام م�سيطرة على املبدع
(بوعي �أو دون وعي) من طريق اعتنائه احلتمي مبتلقيه �إذ « يف�سر بول فالريي  paul valeryيف كتابه
اخللق الفني  la creation artistiqueم�شكلة العالقة بني الفنان وبني الآخرين في�ؤكد �أن الفنان يف
�أثناء عملية اخللق الفني ي�ضع ن�صب عينيه الذين �سيتوجه �إليهم بعمله ومدى �أثره فيهم فيقول  ”:فامل�ؤلف
(((
(((
(((
(((

ال�سابق
�سنتعر�ض لهذا الركن فيما يلي
انظر :حتوالت مفهوم االلتزام �ص 230
انظر بحث حممود �أمني العامل  -حتوالت مفهوم االلتزام
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عن علم �أو دون علم يتخذ موقفا جديدا كل اجلدة فهو مل يكن يرى يف البدء �إال نف�سه  .ولكن عندما يبد�أ
بالتفكري يف عمله الفني  -يبد�أ بح�ساب الت�أثريات اخلارجية � .إنها م�شكلة يف التكيف تطرح نف�سها عليه
فهو يهتم عن وعي �أو غري وعي بالأ�شخا�ص الذين �سيت�أثرون بعمله ويكون لنف�سه فكرة عن ه�ؤالء الذين
() 1
يتجه �إليهم  .كما يت�صور من ناحية ثانية الو�سائل التي ميكنه �أن يح�صل عليها لتحقيق هذا الت�أثري “
وتبقى الفنية �شرط االلتزام �أيا كان توجه �صاحبه مل يغتفر �أحد غيابها وال �ضحى بها  -ل�صالح
االلتزام على حتميته التي ال يعقل االنفالت منها �إال ادعاءا ..
بني االلتزام والفنية:
ارتبط قبول االلتزام  -عند حمبذيه  -على �شرط القيام بـ (الفنية) ،وهو ما يع ُلق بالق�ضية من
منت�صفها ،فال هو (التزام �صرف) يقتل الإبداع ،وال هو (ادعاء جمايل �صرف) يبرت الإبداع عن �أر�ض
الواقع يف جتريدية ال تكون للأدب �إذ « �إن الأدب ال ميكن �أن يكون جماليا خال�صا �أو ت�أمليا جتريديا ،وال
() 2
ميكن �أن يوجد ما ي�سمى « بالأدب التجريدي » على غرار ما هو كائن من «الر�سم التجريدي »
ونقف  -بداية  -مع معنى (الفن) ف�إنه « يف العربية ا�ستعملت كلمة « فن » حديثا عو�ضا عن كلمة «
�صناعة » املتعارف عليها قدميا ،فكل ما اقرتن بكلمة (فن) وبخا�صة الفنون اجلميلة عرفه امل�سلمون حتت
() 3
عنوان « ال�صناعة » حيث كانوا يقولون « �صناعة الأدب » و « �صناعة ال�شعر »
وبالتايل فهي كلمة قدمية الداللة واحل�ضور وهي بـ « ما حملته من معاين :الدقة واملهارة ،واجلدية..
ا�ستهوت النا�س و�أغرتهم با�ستعمالها و�إطالقها على كل عمل يريدون و�صفه بالدقة واجلمال ،فاحتاج الأمر
�إىل التحديد والتخ�صي�ص .
و (الفنية و االلتزام) لي�سا �ضدين كما يقرر ذلك (رجاء عيد) �إذ يقول « :ولي�س هناك  -يف ر�أينا -
ما مينع من قيام الفن بت�شكيل عقيدة من العقائد� ،أو ت�أييد منحنى فكري �أو �شجب �سواه مادام حامال لكل
مكثفاته الفنية وو�سائله التعبريية بوا�سطة العوامل املثرية لهذا ال�شعور عن طريق جتميع اخلربات املتعددة
وتركيزها وبلورتها يف العمل الفني .
((( انظر :رجاء عيد  -فل�سفة االلتزام يف النقد الأدبي � -ص  - 96النا�شر من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية � 1988ص 79
((( حا�ضر النقد الأدبي مقاالت يف طبيعة الأدب  -ت�أليف طائفة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني  -ترجمه وقدم له وعلق عليه د.
حممود الربيعي � -ص  - 52دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع  -القاهرة 1998م -بحث :ملاذا �أقدر الأدب  /رت�شارد
هوجارت
((( �صالح �أحمد ال�شامي  -الفن الإ�سالمي التزام و�إبداع � -ص  - 16دار القلم  -دم�شق  -الطبعة الأوىل 1410هـ 1990 -م
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ومن ناحية �أخرى ف�إن الفكرة التي ت�ستهوي الفنان �أو يت�أثر بها ال تبقى  -يف الفن  -منعزلة عن
اخليال فهو ي�ضمها يف و�شيجة من العاطفة والفكرة معيدا ت�شكيلها يف �إطارها الفني حيث تتحول الفكرة
() 1
من التجريد �إىل التخ�صي�ص »
فهو ي�صوغ �أفكاره �صياغة فنية تعالج الق�ضية امللتزم بها يف حتري لأركان [ الفنية ] التي هي املاء
الذي تذاب الق�ضية به ليتذوقها املتلقي (اجلمهور  /املجتمع) يف �سال�سة وفائدة ممتعة ،م�ست�شعر ًا �أو
قائما مب�س�ؤوليته االجتماعية التي ت�أتي «نتيجة لهذا الإحتكاك بني الفنان واحلياة و�إح�سا�سه بخطورة
الكلمة وارتباط �أدبه مبجتمعه وق�ضاياه ،ف�إن وجدانه يكون دائما يف حالة معانقة دائمة مل�شكالت قومه،
وهو يقدم م�شاركته الفعالة وفقا للإطار الثقايف واحل�ضاري .
 ...فهناك تعاقد �ضمريي � -إن �صح التعبري  -بني الفنان وجمتمعه يوثق حيوية نب�ض العالقة بينهما
وتفاعلها  ...وهو �إذ يفعل ذلك يقوم بعملية التحام �أو اقتحام بني عقيدته وعقيدة جمتمعه فيما ميكن �أن
ن�سميه احلبل امل�شدود وا�صال فيه طرفه بذاته وطرفه الآخر بذوات الآخرين بحيث يتم املوقف من خالل
ممار�سته ال�شخ�صية عن طريق االلتزام ولي�س عن طريق الإلزام .
ونحن  -يف نهاية الأمر  -نعتقد �أن الفنان حني يلتزم مبوقف معني جتاه الأ�شياء ويعرب عنه ال يفقد
() 2
ذلك �شيئا من ن�ضارة الفن �أو �أهميته �أو يقلل من ت�أثريه »
وبالتايل ينت�صر عدد كبري من النقاد لفكرة اجلمع بني( :االلتزام) و (الفنية) يف مزيج �إبداعي
قوامه منهما فـ « �إذا كان الن�ص لي�س زخرفة وال بوقا �إيديولوجيا �أو لعبا فنيا وجماليا مطلقا ف�إنه �أي�ضا ذو
مهمة �إيديولوجية وجمالية  .ونهو�ض الأدب بهذه املهمة كثريا ما ال يتوازن .
ودعوى االلتزام �أو دعوى اجلمالية ال تنفع حني ال يكون ذلك التوازن الذي ال يحلق طائر الأدب �إال
() 3
بجناحيه  .وهنا تتجلى م�صداقية قول لينني :االلتزام مقولة جمالية �أي�ضا »
ويجمع (ريت�شاردز) عددا من �أن�صار اجلمع بني هديف الأدب هذين �أو دعامتيه (االلتزام  +الفنية)
= لتكون النتيجة = (التعلم  +املتعة) !
�إذ يقول « :لقد قال ذلك ال�شاعر احلذر (هورا�س) �أن ال�شعراء يودون �أن يعلموا و�أن يولدوا اللذة و�أن
يجمعوا ال�شيئني معا ،كما �أن (بوالو � )Boileauأو�صى ال�شعراء ب�أن يجمعوا بني املتعة واللذة ،وقال (ربان
� )Rapinأنه لكي يكون ال�شعر نافعا يجب �أن يكون ممتعا �أوال ،فاملتعة هي الو�سيلة التي ي�ستخدمها ال�شعر
((( رجاء عيد  -فل�سفة االلتزام � -ص 5
((( نف�سه �ص 8-7
((( ال�سابق �ص 5
مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

557

الأدب ال�سعودي بني االلتزام والإبداع الفني ( �شاعر العقيق حممد ها�شم ر�شيد منوذجا )

لتحقيق غايته وهي املنفعة� ،أما (درادين  )Drydenفيظهر ما عهد فيه من توا�ضع وتفكري ثابت حني يقول
�أنه « يكون را�ضيا حينما يولد �شعره متعة لدى القاريء �إذ �إن املتعة هي الغاية الرئي�سية لل�شعر و�إن مل تكن
() 1
غايته الوحيدة �أما التعليم فيمثل املرتبة الثانية فيه فال�شعر يعلم �إبان توليد املتعة »
ومثلهم ي�ؤكد (�آرنولد) على ت�ضافر الثقافة والفنية �إذ يرى �أنه :ال ميكن �أن يتم خلق العمل الفني
العظيم �إال �إذا توافر عامالن :الطاقة الإبداعية الكامنة يف الفنان والطاقة الثقافية الكامنة يف الع�صر،
() 2
والبد للطاقتني �أن يلتقيا لينتج عن التقائهما الأدب العظيم »
وهذا املفهوم الذي ي�ستخل�صه (حممود �أمني العامل) من كتاب (يف الثقافة امل�صرية) لعبد العظيم
�أني�س �إذ يقول « :وخال�صة مفهوم الأدب يف هذا الكتاب  -على تنوع حواراته ومقاالته  -كما جاء يف مقدمة
الطبعة الثالثة يف القاهرة عام  -1988هي « �أن الأدب تعبري �إبداعي ذاتي عن وقائع ومواقف اجتماعية
مو�ضوعية ،ولكن �أدبيته و�إبداعيته ال ت�صدر عن جمرد هذا التعبري االجتماعي و�إمنا عن نوعية هذا التعبري
() 3
�أي عن كونه تعبريا م�شكال م�صاغا ت�شكيال و�صياغة جمالية خال�صة هي التي جتعل منه �أدبا »
وهي املوازنة التي يلح عليها (حممد برادة) �إذ يقول « :لكن واقع الإبداع يف مناذجه اجليدة ي�شخ�ص
() 4
نوعا �آخر من (االلتزام) ال تكون فيه القيمة الفنية والر�ؤية الذاتية �أقل من امل�ضمون ودالالته املختلفة »
وهو ما يقول به (د .بدوي طبانة) �أي�ضا �إذ يقول « :و�أخريا لي�س هناك من �شك يف �أن الأديب يجد
جماال �أرحب لتقدير فنه �إذا ا�ستطاع �أن ير�ضي العقول بالإ�ضافة �إىل غايته الأ�صيلة من هز امل�شاعر
و�إر�ضاء العواطف ،و�إذا ا�ستطاع يف �سبيل حتقيق غايته اجلمالية خدمة املثل الرفيعة التي توجه الإن�سانية
() 5
نحو اخلري ونحو احلياة الفا�ضلة الكرمية ال�سعيدة تلقائيا من غري ق�سر �أو �إلزام »
ويقول (في�صل دراج) يف �ضرورة االلتزام بالواقع والفن « :وال �شيء ي�ضاف �إىل الواقع امل�صاغ فنيا،
ال وعدا بانت�صار وال توقعا ليوم �أقل غبارا » ( )6فهو الأعلى قيمة .
ويف متيز هذا  -على �صعوبته وبالتايل ندرته  -يقول (توفيق احلكيم)� « :إذا كان يف الإمكان وجود
فن يخدم دون �أن يفقد ذرة من قيمته الفنية العليا ف�إين �أرحب به ،و�أ�سلم على الفور ب�أنه الأرقى  .ولكن
() 7
هذا ال يتهي�أ �إال للأفذاذ الذين ال يظهرون يف كل مكان » .
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

انظر رجاء عيد  -فل�سفة االلتزام � -ص 16-15
انظر نف�س املرجع ال�سابق �ص 20
حتوالت مفهوم االلتزام  -بحث حممود �أمني العامل � -ص 148
نف�سه � -ص 14
طبانة  -ق�ضايا النقد الأدبي � -ص 82
بحث في�صل دراج  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 194
طبانة  -ق�ضايا النقد الأدبي � -ص 32
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نظرية الفن للفن:
وهي نظرية ُف�سرت ن�ش�أتها يف ظروف تاريخية حمددة و�شروط �إجتماعية معينة و « لعل املذهب
الربنا�سي الذي يطلق على ال�شعراء الذين كونوا نحو عام  1876-1866ما �سمي بالربنا�سي املعا�صر وعلى
ر�أ�سهم (لو كنت دي ليل  ) le cante de lyleهم الذين منوا هذه النظرية (الفن للفن) املت�أثرة باملذهب
الكانتي حيث تقوم على انف�صال العمل الفني عن غر�ضيته �أو نفعيته ،وجعل ملكة الذوق هي احلكم ،كذلك
فهي مت�أثرة بفل�سفة هيجل  1831-1770 Hegelالتي جتعل العناية بال�شكل واال�ستقالل التام بال�صورة
وجمالها هي املعول يف �إطار الفن  .وكما يعرب عن ذلك (لو كنت دي ليل) ب�أن عامل اخليال هو جمال الفن
الوحيد وهو غاية يف ذاته ولي�س له �أية �صلة ب�أي �إدراك �سواه مهما يكن ذلك لأنه لي�س اجلمال خادما
() 1
للحق»
ولكن هذه الفل�سفة مردودة يف فكر (كارل مارك�س) الذي يراها فل�سفة ملجتمع الوفرة ولي�س
للمجتمعات التي ما زالت حتيا الطبقية �إذ يرى « �أنه ما دام هناك �صراع بني الطبقات فال ميكن �أن تتوفر
حرية حقيقية ،لأن احلرب �سجال بني امل�صالح املت�ضاربة بني الدول املختلفة الإيديولوجيات ،وعلى ذلك
فال ميكن للفنان ممار�سة قدراته الإبداعية يف حرية مطلقة ،وقد خل�ص من هذه املقدمة �إىل القول ب�أن
الفن للفن �أو الأدب للأدب يوجد فقط يف جمتمع الوفرة� ،أما يف جمتمعاتنا احلالية التي ي�صهرها ال�صراع
فال �أدب وال فن فيها �إال الأدب والفن الذي يخدم ق�ضاياها ،وي�ساند الطبقة التي �ست�سود يف امل�ستقبل،
ومل جتد �أحدا يهتم باملدر�سة التي ت�سمى الأدب للأدب �إال ه�ؤالء املتخمني باملال والذين ال م�شاكل لهم يف
() 2
جمتمعهم »
كما يراها (ابن عقيل الظاهري) « ورقة عمل مدرو�سة للإحلاد « �إذ يقول  »:واعلموا �أيها الأحباب
�أن علم اجلمال وفل�سفة الفن وجه �شفاف للعلمانية يتلقى منها اله�أوي متعا جمالية وفنية ،ويرت�سب يف
الذهن بعد ذلك فكر �إحلادية تن�شب يف الذهن اخلل ن�شوب الأخطبوط  .لأن الإ�ستطيقا علما وفل�سفة �إمنا
ن�ش�أت فرعا م�ستقال مب�سلمات �إحلادية وظهر هذا الفرع على �أنه غاية يف ذاته ،والواقع �أنه و�سيلة لهدف
�إيديولوجي مبيت هو زعزعة الإميان ون�شر العلمانية  .وفكر هيجل �أحد املنعطفات الإحلادية اجلبارة يف
تيار الفكر الأوربي و�إن تظاهر بعنا�صر �ساذجة من الإميان  .ولهذا فالفن واجلمال يف فكر هيجل ورقة
() 3
عمل مدرو�سة للإحلاد»
((( فل�سفة االلتزام �ص 52
((( انظر نف�س املرجع ال�سابق �ص 176
((( االلتزام وال�شرط اجلمايل �ص 126-125
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االلتزام بني احلرية واملسؤولية ( :حجة الراف�ضني لاللتزام )
رمبا جاء رف�ض االلتزام من خلط الأوراق من ِقبل البع�ض بني (االلتزام) و (الإلزام) بفا�صل
(احلرية) بينهما التي تكفل للمبدع [ احلرية يف االلتزام ] ولي�س القهر (بالإلزام) واحلرية هي �أو ًال �شعور
داخلي بنف�س املبدع يخول له �أن (يلتزم) مقتنعا باجتاه ما � -أيا كان هذا االجتاه �أو التوجه الفكري  -بال
() 1
ق�صر �أو قهر خارجي
قد يح�سب البع�ض االلتزام تقييدا حلرية املبدع ,لكن هذا غري مطلوب ،فااللتزام بال ق�سر للمبدع،
وقد فرقنا �سابقا بني( :الإلزام) و (االلتزام) وذكرنا �أن الفرق بينهما يف غياب احلرية بالإلزام و�ضرورة
حتقيق حرية االختيار للمبدع امللتزم ,فهو خمتار لواقعه باقتناع ثم يلتزم بالتعبري عن موقفه فنيا .
ومن هنا جاء موقف بع�ض الراف�ضني لاللتزام من �أمثال :جورج طرابي�شي وحممد برادة وفي�صل
دراج وح�سني بورقية ...متعلال يف بع�ض الأحيان بتغيب احلرية؛ فمثال (جورج طرابي�شي) رف�ض االلتزام
بحجة �سلبيته وف�شل جتربته يف ال�ساحة العربية �إذ يقول« :املح�صلة اخلتامية لنظرية االلتزام ولتطبيقها
يف ال�ساحة الثقافية العربية كانت �سلبية ،فنظرية االلتزام مل تت�أد يف نهاية املطاف �إال �إىل تقليب �أدب
الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماعي ال�سريع االهتالك وال�شديد الت�سطيح على الأدب ال�صميمي الذي هو �أبقى
و�أعمق .
� ..أ�ضف �إىل ذلك �أن نظرية االلتزام قد فقدت اليوم م�شروعيتها الن�ضالية بالذات فقد فر�ضت
نظرية االلتزام نف�سها يف احلقل التد�أويل للثقافة العربية يف �أوا�سط اخلم�سينيات كما تقدم البيان ويف
حينه كانت الأحزاب واحلركات ال�سيا�سية العربية ذات الربامج الإيديولوجية التخيريية ال تزال حتتل
مواقعها يف خنادق املعار�ضة  .وكانت نظرية االلتزام قابلة للتوظيف يف خدمة مقا�صدها التخيريية .
ولكن منذ �أن حتولت �أحزاب املعار�ضة �إىل �أن �أحزاب حاكمة �صادرت مفهوم االلتزام ل�صاحلها
لتمنع نقد الواقع وتغيريه بعد �أن باتت هي القيمة عليه .
وعلى هذا النحو انعك�س ر�أ�سا على عقب مفهوم االلتزام :فقد كان م�ؤداه يف الأ�صل �أن املثقف حر فهو
بالتايل م�س�ؤول فهو �إذن غري حر ،ولهذا �أقولها �صادقا� :إن �شعار االلتزام قد جرى عليه قانون التقادم وخري
() 2
ما نفعله هو �أن ن�سحبه من التد�أول »
و�أول ما نرد عليه قوله �« :أدب الن�ضال ال�سيا�سي واالجتماعي ال�سريع االهتالك وال�شديد الت�سطيح
مقابل ما �أطلق عليه (الأدب ال�صميمي) � ..إذ االلتزام  -كما �سبق و�أو�ضحنا  -له �شرط �أول وهو (الفنية)
((( بحث حممد برادة -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 43-42
((( بحث جورج طرابي�شي  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 69-68
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ثم ت�أتي م�س�ألة (االلتزام) ،وما معنى الأدب ال�صميمي عنده� ،أهو على طريقة (الفن للفن) و( الأدب
للأدب) والتي هي حمل نقد .
واقرتن الرف�ض لاللتزام لدى البع�ض بالقيا�س على الواقع غري املحقق لنظريته؛ كما هو عند في�صل
دراج وحممد برادة وح�سني بورقيه؛ �إذ يقول الأول« :مل تنتج دعوة االلتزام ن�صو�صا �أدبية كبرية وال نقدا
() 1
�أدبيا مو�ضوعيا �إن مل تروج يف بع�ض احلاالت �إىل الأدب الرديء »
�أما (برادة) فقد نفى حتقق النظرية يف �إبداع م�ؤ�س�سها (�سارتر) �إذ يقول« :ويبدو يل �شخ�صيا �أن
غياب الرائعة الأدبية امل�شخ�صة لاللتزام يف مفهومه العميق والطموح يعود �إىل انتقال �سارتر من تلك
املرحلة الأوىل لاللتزام املت�ضمنة يف (ما الأدب ؟) �إىل مرحلة ثانية تطغى فيها ال�سيا�سة على الأدب ويغدو
خاللها �سارتر منا�ضال من �أجل تغيري املجتمع وحتقيق الثورة مبعناها ال�ضيق واملتطرف  ..بتعبري ثان تبني
ل�سارتر وهو يخو�ض معركة االلتزام من داخل الأدب وبو�ساطته �أن فكرته عن الثورة ال ميكن �أن تتحقق
بالكتابة نتيجة للبنيات املوروثة  ..و�أن ما حظي بالأولوية هو التغيري ال�سيا�سي .
 ..وهناك من يعترب �سريته لذاتية (الكلمات) مبثابة توديع للأدب الذي ال ي�ستطيع �أن يفعل �شيئا �أمام
طفل جائع يف فيتنام !
�إذن فااللتزام ال�سارتري �سرعان ما انقلب على �إثر حتويل �سارتر مل�ساره �إىل التزام مبا هو اجتماعي
و�سيا�سي خا�صة و�أن املفهوم الأول مل ينتج روائع ت�ؤكد �إمكان املز�أوجة بني االلتزام العميق والتحقق الفني
()2
املقنع»
وهذه وجهة نظر مبنية على حالة فردية  -حتى ولو كانت مل�ؤ�س�س النظرية  -قد تكون جمتز�أة يف
التف�سري ال تنطبق على اجلميع .
وتعلل ح�سني بورقيه على موقفه الراف�ض لاللتزام باال�ست�شهاد بالتجربة الفا�شية الأملانية املدعية
لاللتزام �إذ يقول « :من امل�ستعجل يف �أملانيا احلالية �أن يتم الدفاع عن الأثر امل�ستقل ال عن الأثر امللتزم،
فهذا الأخري قد ن�سب لنف�سه بي�سر كل القيم النبيلة ليجعل منه ا�ستهالكا مفرطا مل تنج �أية جرمية ارتكبت
حتى يف النظام الفا�شي من طالئها بطالء الفعل الأخالقي ،واليوم كذلك نفى الذين يلوحون ب�أخالقهم
و�إن�سانيتهم ال يلبثون يطاردون اللحظة التي يكون فيها بو�سعهم �أن يطاردوا �أولئك الذين �سيحكم عليهم
تبعا لقواعد لعبتهم ،و�أن يحركوا عمليا منا ي�ؤاخذون على الفن احلديث نظريا � .إن االلتزام يف �أملانيا
((( بحث في�صل دراج  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 193-192
((( بحث حممد برادة  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص27-26
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يف�ضي يف الأغلب �إىل الت�أوهات �إىل كل ما يقوله النا�س �أو �إىل ما يريدون �سماعه على الأقل»
ومن ثم بنى الراف�ضون للمفهوم على �أ�سا�س جتارب منحرفة �أو حمرفة للمفهوم .

() 1

�أما عن احلرية ك�شرط لاللتزام ي�ؤكد عليه (�إدوار اخلراط) �إذ يقول « :االلتزام هو �أ�سا�سا التزام
بالفن ولي�س التزاما مفرو�ضا من عل وال من �سلطة علوية ،ال من �سلطة (�أخالقية) اجتماعية وال من �سلطة
عقيدة �سيا�سية �أو دينية �أو غريها �إذا اتخذت �شكل (ال�سلطة) .
االلتزام بقيم الفن ومتطلباته القا�سية يعني بال�ضرورة التزاما بقيمة احلرية حرية الفنان وحرية
الآخر فما من حد على احلرية �إال احلرية نف�سها وما من قيد على حرية (الذات) �إال حرية (الآخر) يف
احلوار ال (حرية) روع �أو ردع �أو قمع .
ومعنى ذلك �أن االلتزام الأمني يف الأدب هو بال�ضرورة التزام بقيم العقالنية والدميقراطية واحلرية.
() 2
هذا التناغم الفذ بني االلتزام واحلرية هو يف ت�صوري لب الفن احلق »
ومن ثمة جاءت هذه احلرية ركنا �أثيثا و�شرطا م�ؤكدا يف االلتزام �أيا كان توجه املتحدثني عنه ،فهذا
(�إدوارد اخلراط) يرى مرة �أخرى تالزم احلرية وااللتزام �إذ يقول « :كنت ملتزما مبا جاء يف كتاب ليون
تروت�سكي (عن الأدب والفن)  :يف جمال الإبداع الفني يجب للخيال �أن يتجنب كل قيد ال يجب له حتت �أية
دعوى �أن يبيح لنف�سه االمتثال لأية قيود � ...إننا ن�ؤكد عزمنا احلا�سم على التم�سك مببد�أ احلرية الكاملة
للفن  ...وقد كنت دائما على يقني من �أن احللم �إمنا » يعني لدى الفنان  -وهو يعني ب�شكل عام � -إرادة
التحرر من واقع يتزايد ا�ستالبا� ،إرادة تغيري الوطن �إىل الأبد » �أي تغيري الذات والوطن معا �إىل الأجمل
والأف�ضل والأعدل يف تناغم فذ  -من جديد  -بني االلتزام واحللم .
كان ذلك  -وما زال و�أرجو �أن يظل دائما  -ت�صوري عن احلرية يف االلتزام � -أو االلتزام يف احلرية،
() 3
لأن حرية الفن عندي هي ال�شيء الذي ميكن �أن يهدد بالفعل ر�سوخ قيم املجتمع التقليدي املحافظ »
فهو يريد للخيال الفني �أن يتحرر من قيود الواقع يف حلم هادف � -أيا كان الهدف  -لتغيري املجتمع
�أو حتريك الراكد  -الفا�سد مما يعتربها ( قيما) !
وعن ازدواجية (االلتزام  -احلرية) جند( :حممد قطب) يرى�« :أن االزدواج هو ال�سمة العامة
للكيان الب�شري كله ،النا�شيء يف الأ�صل من ازدواج من�ش�ؤه من قب�ضة الطني ونفخة الروح» (هـ :منهج
((( بحث ح�سني بورقيه  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 289-288
((( بحث �إدوار اخلراط  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 73
((( ال�سابق �ص 75 -74
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الرتبية الإ�سالمية �ص  « )168ولكنه يرى كذلك �أن » يف الإن�سان ميال لاللتزام  .ميل لأن يلتزم ب�أ�شياء
معينة وينفذها ولو وجد نف�سه طليقا من كل التزام خارجي لفر�ض على نف�سه �أمورا معينة والتزم بها
�إر�ضاء ملا يف طبيعته من ميل �إىل االلتزام !
ومن ثم فالفو�ضى املطلقة ال وجود لها وال ميكن �أن توجد لأنها لي�ست جزءا من طبيعة الإن�سان ومع
عمق هذا امليل لاللتزام يف الطبع الب�شري ف�إن فيه �إىل جانب ذلك ميال للإح�سا�س ب�أنه غري ملتزم و�أنه
ي�ؤدي الأ�شياء لأنه هو يريد �أن ي�ؤديها ال لأنها مفرو�ضة عليه ،كال اخلطني �أ�صيل وعميق وكالهما ي�ؤدي دوره
يف فطرة النف�س وواقع احلياة ..
وهذان اخلطان على �أنهما فطريان ينحرفان كما ينحرف كل �شيء يف الفطرة حني تفقد ات�صالها
بال�سنن العامة  .وتفقد وعيها ال�صحيح بالأمور يف�سد اخلط الأول في�صبح الإلزام عبودية للنظام �أو للب�شر
�أو لعادة من عادات النف�س �أو لتقليد من تقاليد املجتمع ال ميلك الإن�سان �أن يتحرر منه �أو ي�شعر �إزاءه بوجوده
املتميز ,ويف�سد اخلط الثاين في�صبح اخلروج من االلتزام فو�ضى بال حدود وال �ضابط �إال �أهواء النف�س
() ١
و�شهوات الأج�ساد وعندئذ ي�صبح التحرر الظاهري من االلتزام هبوطا يف الواقع وعبودية لل�شهوات »
ون�سمع ل�صوت (حممود �أمني العامل) يف الت�أكيد على ركن (احلرية) يف ق�ضية (االلتزام) الفني �أو
الأدبي قائال « :عندما ندعو الأدباء �إىل االلتزام بق�ضايا ع�صرهم وم�شكالت جمتمهم فل�سنا ندعو �إىل
ق�سر �أو افتعال  .ل�سنا نحجر على حريتهم يف التعبري ول�سنا نطالبهم ب�إثقال �ضمائرهم بغري ما تنفعل به،
ول�سنا نقول لهم اجعلوا من �أدبكم وفنكم �شعارات ثورية �أو حلوال اجتماعية �أو تقارير �سيا�سية ذلك �أن
االلتزام يف الأدب والفن لي�س نقي�ضا للحرية وال ميكن �أن يتم على ح�ساب الأدب والفن � .إن احلرية �شرط
() 1
االلتزام وال التزام بغري حرية  ...والأدب والفن خلق و�إبداع كله ،وال خلق وال �إبداع بغري حرية »
واحلديث عن (احلرية) ال يتم يف �إطالق اللفظة ،فحتى (احلرية) ال حتيا دون �أن تنظم بـ
(امل�س�ؤولية) كما ال ت�صلح النار �أن توقد يف كل الأماكن ،فالبد لها من مكان ُتكم فيه وت�ستخدم لت�أدية
دورها دون �إ�ضرار ب�سوء ا�ستخدام �أو ب�إطالق �إذ �« :صفة الأدب االلتزامي �أنه يجمع بني احلرية وامل�س�ؤولية
معا على �سبيل التعاقب بني ال�سبب ونتيجته  .هذه هي فل�سفة الأدب االلتزامي التي ن�ش�أت يف �أوربا و�أمريكا
( )2
ح�سبما و�صل �إىل علمي من خالل الكتب املرتجمة »
وفكرة التعاقب هذه  -هي م�س�ألة مرحلية يف ترتيب عملية الإبداع لئال ي�صطدما حيث �إن «االلتزام
((( حتوالت مفهوم االلتزام  -بحث حممود �أمني العامل �ص 153
((( االلتزام وال�شرط اجلمايل �ص 43
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م�س�ؤولية وحرية وكالهما ال يلتقيان معا  .ف�أما ترك الفكر والإح�سا�س حرين يف الت�أمل حتى تتعني �إيجابية
الفكر وال�سلوك ثم يكون االلتزام لهما :فذلك مقت�ضى �أديان ال�سماء ومقت�ضى العقول ال�سليمة �إال �أن هذا ال
يعني تالزم احلرية وامل�س�ؤولية و�إمنا يعني �أن احلرية �أوال تكون للفكر والنظر والت�أمل والتجريب  .ثم يعقب
احلرية �ضرورة فكر و�سلوك يرتتب عليها م�س�ؤولية التم�سك بها ومبقت�ضاها ويت�صف م�ستعمل امل�س�ؤولية
()1
بااللتزام »
فال �إطالق لـ (احلرية) و�إال تناق�ضت مع (امل�س�ؤولية) ويرتتب عليها فو�ضى و�إرباك غري منظم « ومبا
�أن احلرية املطلقة تعومي فكري و�إحالة منطقية ،و�أن احلرية من �شيء تق ُّيد ب�شيء �آخر والتزام له والبد:
فقد �أ�صبح مطمح النظرية الأدبية احلرية العرفية ال احلرية املطلقة .
واحلرية العرفية تعني �أن يكون الفرد حرا من كل امل�ؤثرات �إال من ثوابت فكره و�إيجابياته ،و�أن تنبثق
قناعته من حريته الفكرية .
والقناعة هي امل�س�ؤولية وااللتزام � .إذن احلرية �شرط االلتزام  .وااللتزام نتيجة احلرية .
وخيانة امل�س�ؤولية تعطيل للحرية وكل تقيد مبوقف مل ي�صدر عن حرية فكرية :فال ي�سمى �أدبا
() 2
التزاميا»
خصائص االلتزام يف االصطالح األدبي :
خل�ص (ابن عقيل الظاهري) خ�صائ�ص االلتزام يف اال�صطالح الأدبي يف النقاط التالية:
«  -1اتخاذ موقف � - 2أن يكون التعبري عن املوقف وا�ضحا � - 3أن يكون التعبري �صادرا عن �إخال�ص
و�صدق  -4حتقق املدلول اللغوي  -وهو االطراد الزمني  -وهو املحافظة على املوقف  -5حتمل امل�س�ؤولية
املرتتبة على االلتزام � -6أن ال يكون االلتزام مط�أوع �ألزم  .بل يكون عن حرية واختيار  .فيخرج عن
هذا املحيط املطبلون لل�شعب (املداهنون لل�سلطة) و�أ�صحاب العقل املعي�ش والنفاق االجتماعي � -7.أن
تكون حرية االلتزام عن �إميان قلب وقناعة فكر فيخرج عن هذا املحيط الالمباالة واملجاراة وتناق�ض
املواقف �.إذن الأديب امللتزم ذو موقف ومادة موقفه واقعه الراهن يك�شف عنه �أو ال ،وي�سعى �إىل تغيري ما
فيه من باطل �أو ظلم �أو قبح ح�سب ا�ستطاعته � - 8 .أن االلتزام حتمي ال بديل عنه وهذا ال يتعار�ض مع
ما �أ�سلفته من حرية االلتزام  .فوجه احلرية �أنها نابعة من الذات � -إميان القلب وقناعة الفكر  -ووجه
ح�صر يف موقف معني دون اختياره � .أي �أن نتائج
احلرية �أن الأديب اختار حتمية االلتزام ب�إرادته .مل ُي َ
((( نف�سه �ص 30
((( نف�سه �ص 44
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حرية الفكر مثال اقت�ضت لزوم ال�سلوك حتى �صار م�س�ؤولية و�إمنا املحال دعوى تالزم احلرية وامل�س�ؤولية
يف �آن واحد .و�إمنا الت�ضليل يف دعوى �أن كل �سلوك حر يعترب م�س�ؤولية والتزاما  .والواقع �أن تعيني املوقف
ظاهرة من ظواهر االلتزام  .و�أما امللتزم له يف احلقيقة فهو قناعة الفكر ،والفكر قد يعدل من قناعته
مبرجحات بعدية فيتغري املوقف الذي اعتربناه ظاهرة وااللتزام عند جمهور امل�صطلحني لفظ مرادف
ملقولة (الفن للحياة)  -9 .االلتزام لي�س مب�ضعا للواقع فح�سب ،ولكنه ي�شرحه تارة ويتغنى به تارة  .يتغنى
به حينما يك�شف ما فيه من حق وعدل وجمال  .وي�شرحه وي�سعى �إىل جت�أوزه بعد �أن يف�سره وي�صوره ويظهر
عيوبه .وقد يتغنى بقبح الواقع غناء باكيا �أو �ساخرا ليثري القرف والتربم فتت�ضافر م�شاركة اجلماهري
على تغيريه  - 10.االلتزام يعني التوايل املطرد ال التوايل احلر ،وبهذا متذهب االلتزام  .ون�ستثني ظاهرة
االلتزام قبل �أن يكون االلتزام مذهبا  .فقد يكون الأديب عبدا لفنه �أو ذاتيته ثم تهزه منا�سبات جمتمعة
في�شارك ب�صدق وحرارة � .إال �أن هذا االلتزام �أمنوذج ملا ا�صطلحت عليه بالتوايل احلر  .الأدب امللتزم
ال يعني القدرة على ح�صر �أدباء العامل يف مواقف حمددة لأن االختالف من طبيعة الب�شر  .و�إمنا توجد
مواقف عاملية تقت�ضي منافع م�شرتكة ويقت�ضي احتاد �أدباء العامل حولها كاملوقف الذي بعثته �أزمة ال�ضمري
الأوروبي من جراء الأنظمة والأفكار وال�سلطات الظاملة ،ف�صارت الدعوة �إىل حترير ال�شعوب من الظلم -
() 1
ال �سيما ظلم امل�ستعمرين  -موقفا يجب �أن يتخذه كل �أديب »
االلتزام من وجهات فلسفية مختلفة:
ٌطرح هذا امل�صطلح عرب مذاهب وتوجهات وفل�سفات خمتلفة ومتباعدة ،ورمبا متناق�ضة �أحيانا -
والتي �أطلق عليها البع�ض( :مرونة) قد ت�صل بااللتزام �إىل نفي االلتزام ذاته عند من يلتزمون بـ (الفن
للفن) فيقطعونه عن كل هدف خارج �إطار الفنية وحدها !
وعليه يختلف امل�ضمون عنه كوعاء �إذ «الأديب يعرب عن انفعاله مبوقف» ما «وهذا االنفعال تابع
لت�صوراته عن الأمور وعن الأ�شياء وهذه الت�صورات للكون من حوله وللأ�شياء  -مرتبطة بتكوينه الثقايف
وما بني عليه بناء يجعله ملتزما بهذه الت�صورات ومعرب ًا  -دون تكلف  -عن هذه الأفكار التي ا�ستقرت يف
وجدانه .اختالف النا�س يف هذه الأفكار ويف هذه الت�صورات يجعل ما يلتزم به خمتلفا فم�ضمون االلتزام
عند قوم لي�س هو عند �آخرين .
من مظاهر االختالف فيما يلتزم به �أن يراد من الأدب  -عند قوم �أن يلتزم بالعنا�صر الفنية فيكون
«الفن للفن» وال�شعر لل�شعر .
ويراد من الأديب عند �آخرين �أن يلتزم بق�ضايا جمتمعة و�آالم �أمته  .ويراد من الأديب عند قوم � -أن
يلتزم بت�صوير الواقع والتعبري عنه كما هو  .ويراد منه عند �آخرين �أن يتج�أوز �سوءات الواقع ليحمله �إىل
الأفق ال�سامي .
((( االلتزام وال�شرط اجلمايل �ص 37-36
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فر�ض الأمور ال�سابقة �إلزام للأديب و�أما « االلتزام » ف�إنه يف �أن يعي�ش الأديب نف�سه هذه الق�ضايا
و�أن ينفعل بها و�أن يعرب عنها دون �أن يقال له ذلك ،و�أن يكون الأديب نف�سه �صاحب فكرة اعتنقها وخالطت
() 1
قلبه و�صار ي�صدح بها»
املفهوم اإلنساني لاللتزام :
و�إذا ما كانت مواقف الأدباء جتاه الق�ضايا خمتلفة بالواقع ،ف�إن الأديب يختلف م�ضمون التزامه
ح�سب موقفه �أو ات�ساع ر�ؤيته وعمقها ومن ثمة بعدها عن انح�صار الأفق ،وذكاء املبدع �أن يجيد ت�سويق
ب�ضاعته لأو�سع قطاع ليخدم الإن�سانية يف ُبعد جديد ين�أى بالإن�سان عن (الالغائية) « بهذا املعنى ميكن
القول �أن املفهوم الإن�ساين لاللتزام ما زال مو�ضوعا قابال للتفهم �إذا نظر �إليه كفعل �أ�صلي �سابق على
التنظري الأدبي �أو الإيديولوجي  .مبعنى �أن من طبيعة املبدع �أن يكون املبدع ملتزما ب�إن�سانية ممار�سته
احلياتية (كتابة و�سلوكا) وبالتايل ف�إن التوهم بقطيعة الفعل الأدبي مع جوهر املفهوم الإن�ساين لاللتزام
() 2
رمبا �سيقذف بنا �إىل عبثية عالقتنا باللحظة الإن�سانية التي نعي�شها»
وهذا املفهوم لاللتزام الإن�ساين مرن يت�سع للكثري من التحميالت ،وك ٌل يرى من وجهته خدمة
الإن�سانية فنجد مثال( :هنزاريك نو�ساك) يقول �« :أننا لو �أدركنا �أن كل ظواهر املجتمع ب�شتى ظواهرها
ال�سيا�سية واالقت�صادية �إمنا جاءت �أو جيء بها لتخدم الإن�سان ،والإن�سان ال يكون �إال فردا ،لأدركنا تبعا
لذلك �أن الأدب البد �أن يكون هادفا ،لكن هدفه البد �أن يكون الإن�سان املتعني باجل�سد فال هي الظروف
ال�سيا�سية وال احلاالت الإقت�صادية وال حتى القيم الأخالقية لأن هذه كلها هي «الو�سائل الإجتماعية » التي
خلقت خلقا لتهيء للإن�سان حياة خ�صبة غزيرة� ،إننا ال نقول بهذا �أنه ال ينبغي لأحد �أن يكتب يف ال�سيا�سة
والإقت�صاد والأخالق ،ولكننا نقول �إن مثل هذه الكتابة  -على �ضرورتها  -ال تعد �أدبا بديعا
وعلى �ضوء هذا التق�سيم يتبني لنا �أن ق�سمة الأدب امل�ألوفة �إىل «�أدب خال�ص » و «�أدب هادف » هي
ق�سمة على غري �أ�سا�س �صحيح ،ولذلك فهي م�ضللة ،فالأدب كله هادف ولكن الهدف يتحتم �أن يكون هو
() 3
الإن�سان وحياته ال الو�سائل الإجتماعية التي �أن�شئت وخططت ونفذت من �أجل ذلك الإن�سان »
و�إن كنت �أملح عن بعد فيما وراء هذا الكالم مغالطة ،فالكل (يدعي) �أنه يخدم الإن�سان من وجهة
نظره �سواء كان خماتال خمادعا �أو م�ؤمنا بهذا !
((( حممد ر�أفت �سعيد  -االلتزام يف الت�صور الإ�سالمي للأدب � -ص 66 -65
((( بحث قا�سم حداد  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 132
((( انظر :فل�سفة االلتزام �ص 104
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االلتزام بني( :السياسة واألدب):
اتخذت مرونة امل�صطلح �أثوابا عديدة عرب تاريخها ،فمرة يقرتن االلتزام بـ (املارك�سية) ،ومرة بـ
(اال�شرتاكية) ،و�أخرى بـ (الإ�سالم)  ...ويف هذا االقرتان �إ�شارة الرتباط امل�صطلح بال�سيا�سة �أو التوجهات
ال�سيا�سية ف�إنه «يف اخلطاب الأدبي والنقدي العربي �شاع حديث االلتزام منذ عدة عقود  ...وهو حديث
يف�ضي بنا مبا�شرة وبحرارة �إىل حديث الأدب وال�سيا�سة والواقعية  ...وهكذا يبدو �أن ال منا�ص للمرء وهو
يخو�ض يف حديث االلتزام من �أن يخو�ض يف مفهوم ال�سيا�سة والثقافة ،و�أن يقلب مثل هذه التعابري على
وجوهها :حرية املبدع ،وظيفة الإبداع ،الذاتية ،الفردية ،مو�ضوعية الن�ص ،الغربة ،االنعزالية ،التحزب ،كما
() 1
�أن هذا احلديث �شديد التوا�شيح مع التاريخ وبال�ضبط مع التفا�صيل الطازجة للمد التاريخي ملجتمعنا »
االلتزام واملذهب الشيوعي (الواقعية االشتراكية):
«هنالك فل�سفتني قد احت�ضنتا مفهوم االلتزام �أكرث من �سواهما وا�ضطلعتا برت�سيخه وت�أ�صيله
وحتديد معامله وتطبيق مقوالته يف الأعمال الفكرية والأدبية والفنية عنيت بهما :الفل�سفة املارك�سية التي
() 2
انبثقت منها الواقعية اال�شرتاكية ،والفل�سفة الوجودية »
�إذ «الواقعية �أدبا وفنا وفل�سفة هي التي كان لها الن�صيب الأوفى منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر من
الدعوة �إىل االلتزام وتعميمه وتطبيق مبادئه يف الأعمال الأدبية وقد انطلقت يف ذلك من التزامها واقع
الإن�سان يف حياته �سيا�سيا واجتماعيا وفكريا وح�ضاريا والعمل على فهمه وا�ستيعابه وتف�سريه ونقده بغية
() 3
تغيري ما لي�س �سليما فيه وجت�أوزه �إىل ما هو �أف�ضل منه»
كما ُع َّد االلتزام «من تعاليم تلك الواقعية اال�شرتاكية كما عرب عنها قرار اللجنة املركزية للحزب
ال�شيوعي  ..ويبدو من مثل ذلك التوجيه �أن الدعوة املعا�صرة �إىل االلتزام يف الآداب والفنون دعوة �سيا�سية
يف حقيقتها  .توجب  -كما يقول لينني � -أن ي�ضرب الفن بجذور عميقة بني �أو�سع جماهري ال�شعب العامل
() 4
ويجب �أن يوحد بني م�شاعر هذه اجلماهري وفكرها و�إرادتها و�أن ي�سمو مب�ستواها»
وهذا املنحى االلتزامي قد يخلط االلتزام بالإلزام� ،إذ «الأدب اال�شرتاكي �أدب �إلزامي يف جملته
ولي�س �أدبا التزاميا ب�إطالق  ..ولكن الأديب املعتنق للفكرة ال�شيوعية عن حرية فكرية هو الأديب امللتزم
() 5
وما �أندر هذا ال�صنف من �أدباء ال�شيوعية»
(((
(((
(((
(((
(((

نبيل �سليمان � -أ�سئلة الواقعية وااللتزام � -ص  -62-61دار ابن ر�شد للن�شر والتوزيع -ع ّمان  -الأردن  -الطبعة الأوىل 1986
�أحمد �أبو حاقة  -االلتزام يف ال�شعر العربي � -ص  -28دار العلم للماليني  -الطبعة الأوىل ( 1979ر�سالة دكتوراه)
ال�سابق
ق�ضايا النقد الأدبي � -ص 16
االلتزام وال�شرط اجلمايل � -ص 46
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الرومانسية ورفض الغاية اخللقية لألدب :
و�أما عن موقف الرومان�سية من هذا امل�صطلح فقد كان  -يف �أغلبه � -سلبيا� ،إذ «بد�أت �إرها�صات
املذهب الرومان�سي تظهر يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر امليالدي حيث بد�أها عدد من الأدباء بثورة على:
(الغاية اخللقية للأدب) قائلني �« :إن الأدب لي�س �إال ا�ستجابة للعواطف وت�صويرا لها ولي�س يعنيه يف �شيء
تلك الأهداف اخللقية التي كان �أدباء الع�صر الكال�سيكي اجلديد يقدمونها على غريها من الأهداف (هـ:
يف الأدب املقارن  -حممد عبد ال�سالم كفايف .)69
 ...وهذا ما حمل الناقد (الدكتور حممد مندور) �إىل القول « �إن الرومان�سية  ...جوهرها كان التحلل
من كل الأ�صول والقيود والتخفف من �أغاللها (هـ :الأدب ومذاهبه :حممد مندور �ص )60
وكان من جملة ما ثار عليه الرومان�سيون ال�سمت الأخالقي يف الأدب الذي حافظ عليه �أ�سالفهم .
ومل يكن مبد�أ الثورة على الغاية اخللقية مذهب جميع الرومان�سيني «بل �إن منهم من �آمن بها ودعا
�إليها �أمثال كولريدج ( )1834-1772و�شيلي ( )1722-1792وماتيو �أرنولد ( )1888 -1722وكلهم من
() 1
كبار ال�شعراء الإجنليز »
وكان هذا رد فعل من الرومان�سيني �إزاء �أحداث ع�صرهم حيث « بد�أ الأدباء يتحررون من �سلطان
الفن القدمي �إبان الثورة الفرن�سية �سنة 1789م فثار الرومان�سيون على الغاية اخللقية التي التزم بها
�أ�سالفهم الكال�سيكيون يف الأدب و�أطلقوا العنان للأديب ،فجعل ي�سبح مع خياله وي�صور �أحالمه و�آالمه
() 2
كيفما �شاء »..
ولكن هذه الثورة على الغاية اخللقية مل حتمل الرومان�سيني �إىل �شاطيء اال�ستقرار القادر على البناء
فـ « ما كانت الرومان�سية �إال هروبا من الواقع الإجتماعي الذي �أعيا املفكرين والأدباء �إ�صالحه � .أو ق�صورا
�أو عجزا لدى الرومان�سيني �أفقدهم القدرة على مواكبة احلياة بخريها و�شرها ،كما �أفقدهم القدرة على
الإ�سهام يف حل امل�شكالت املعقدة يف جمتمعهم فراحوا يدفنون همومهم يف متاهات اخليال وم�سارب
الهروب وقد �أوجد ذلك عندهم رد فعل جعلهم يهجمون على املجتمع وي�شنعون به دون �أن يقدموا احللول
() 3
مل�شكالته ،فكان ذلك �سببا يف امتالء نفو�سهم باحلقد والت�شا�ؤم والقلق »
((( انظر :االلتزام الإ�سالمي يف ال�شعر نا�صر اخلنني �ص 42-41
((( نف�سه �ص ( 335اخلامتة)
((( الأدب الإ�سالمي بني الواقع والتنظري  -حممد بن �سعد بن ح�سني � -ص  - 41دار ابن عبد العزيز �آل ح�سني للتوزيع والن�شر
 الريا�ض  -الطبعة الأوىل 1412هـ568
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ومن ثمة مل يكن دورهم �إيجابيا لكنه دور ان�سحابي لي�س من الواقع فقط لكن من متثيل دور االلتزام
بو�ضوح فكري �أو عمق �إيجابي يحدد املوقف من (الأخالق) الذي رمبا يع�ضده  -من وجه �آخر �( -أندريه
جيد) يف عبارته ال�شهرية القائلة (« :ال ميكن �أن ن�صنع �أدبا جيدا بعواطف جيدة)  ..ح�سب ت�صور �شائع
�أن �أدبا فا�ضال �أو مدنيا من�شغال بالأخالق �أو بقواعد احلياة �سيبدو لنا دوما �أقل من الأدب (الرفيع) الذي
ال يهتم بهذا النوع منن امل�سائل لأن وظيفته بالذات هي �أن يتج�أوزها :يبقى �أن الأدب امللتزم ال يعني وال �أن
يتطابق معها فتدخله الأخالقي يوجد يف م�ستوى �آخر خمتلف متاما  .وبالفعل ال ميكن للأدب امللتزم �أن
() 1
يكون تعبريا عن �أخالق مكونة وال �أن يقرتن بعديا ب�أخالقية معينة » ..
ورغم االختالف حول (النظرية اخللقية) ف�إن (�أ�.أ.رت�شاردز) يقرر مكانتها على الأزمان �إذ يقول:
«لقد �صار من ال�شائع �أن يحتقر البع�ض كل حم�أولة لتطبيق ما ي�سمونه « املعايري اخلارجية » على الفن
ولكننا يجب �أن نذكر �أنه من بني النظريات الكربى يف النقد مل حتظ نظرية بتع�ضيد معظم كبار املفكرين
مثل النظرية اخللقية يف الفن (التي يح�سن �أن نطلق عليها ا�سم نظرية « القيم العادية »)  .فقليل جدا
من ال�شعراء والفنانني �أو النقاد من كان ي�شك يف �أن التجارب الفنية ينبغي �أن تقا�س قيمتها مثلما تقا�س
غريها من القيم الأخرى التي جاء (و�سلر  ) WHISTLERفبد�أ تلك احلركة النقدية التي ميزت اخلم�سني
�سنة املا�ضية .
ف�أفالطون و�أر�سطو وهورا�س ودانتي و�سبن�سر وميلتون والقرن الثامن ع�شر برمته وكولريدج و�شيلي
وماثيو �أرنولد وبيرت (هذا �إن ق�صرنا احلديث عن النقاد البارزين) كانوا جميعا ي�ؤمنون بهذه النظرية
() 2
اخللقية و�إن كانوا يختلفون فيما بينهم يف مدى ا�ستق�صائهم وت�شذيبهم لها »
وهذا االختالف جنده مثال يف موقفي�( :أفالطون و�أر�سطو) من هذه النظرية فـ « على الرغم من
التناق�ض القائم بني مثالية �أفالطون وواقعية �أر�سطو ف�إن الرجلني يتفقان يف احلر�ص على الغاية اخللقية
واملناداة بها يف كل عمل �أدبي  .وهذه الغاية اخللقية ت�ستمر �أ�سا�سا لفكرة االلتزام يف الأدب ولكنها تتلون يف
احلني بعد احلني ب�ألوان �سيا�سية و�إجتماعية ودينية و�إن�سانية تبعا للأحوال والظروف وال�شخ�صيات التي تطبع
() 3
الأعمال الأدبية بطوابعها  .كما هي احلال يف بع�ض �أدب اليونان والرومان والفر�س والعرب و�سواهم»
((( حتوالت مفوم االلتزام  -بحث حممد برادة �ص 302-301
((( مباديء النقد الأدبي والعلم وال�شعر  -ت�أليف� :أ�.أ.رت�شاردز  -ترجمة وتقدمي وتعليق حممد م�صطفى بدوي  -مراجعة لوي�س
عو�ض و�سهري القلم�أوي � -ص  -124-123املجل�س الأعلى للثقافة  -امل�شروع القومي للرتجمة  -العدد  -416الطبعة الأوىل
2005
((( االلتزام يف الأدب العربي� :أبو حاقة �ص  19ويذكر يف هام�شه �أمثلة مهمة (يقول :ومن �أمثلة ذلك :م�سرحيات �سوفوكل (495ق.م) و�أوروبيد
(406-480ق.م) و�أري�ستوفان (القرن اخلام�س ق.م) عند اليونان ،و�إنياذة فرجيل (19-70ق.م) عند الرومان ،و�شاهنامة الفردو�سي
وظفرنامته عند الفر�س (1021-933م) .
و�أ�شعار زهري بن �أبي �سلمى يف اجلاهلية (م 627م) وح�سان بن ثابت (م 674م) واخلوارج .والكميت (م744م) يف الإ�سالم .وكتابات ابن
املقفع (م774م) واجلاحظ (م 869م) و�أ�شعار املتنبي (م 965م) واملعري (م 1057م) و�سواهما يف الأع�صر العبا�سية ).
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ويربط (ابن عقيل الظاهري) بني اجلمال والقيمة يف قوله :اجلمال الفني هو الظل العري�ض الوارف
للجمال الطبيعي ،ومع هذا جند �أروع �صياغة فنية لو�صف اللذة ومتجيد مفاتن املوم�س :يثري التقزز والقبح
لأن الأ�صل الطبيعي  -ال الظل  -م�ستقبح م�ستهجن بقيمتي احلق واخلري .
فهذا الفن مرفو�ض باحلقيقة اجلمالية ومن ي�ستجيب للقبح الفني يكون جماله ذاتيا مكت�سبا من
() 1
البيئة اخلائبة»
ومن ثمة يتفق املوقف من (الأخالق) مع املوقف من (االلتزام) يف �إقرار الأغلبية بهما وحتفظهما
على لونهما الذي ح َّكمه (توفيق احلكيم) بالأثر املرتتب على العمل �إذ يقول �«:إن نوع الت�أثري هو الذي يحدد
بعدئذ �أنها حركت م�شاعرك العليا �أو
نوع الفن ،ف�إذا طالعت �أثرا فنيا :ق�صيدة �أو ق�صة �أو �صورة و�شعرت ٍ
تفكريك املرتفع ف�أنت �أمام فن رفيع ،ف�إذا مل حترك �إال املبتذل من م�شاعرك والتافه من تفكريك ف�أنت
() 2
�أمام فن رخي�ص « ...و�أخريا يقول :لو علم رجل الفن خطر مهمته لفكر دهرا قبل �أن يخط �سطرا »
الدور اخللقي لألدب ( األدب معلم أخالقي) :
واالختالف على هذا الأدب �أو على هذا الدور قد ال ي�صمد للمواجهة� ،إذ للأدب وظيفة ال يختلف عليها
�أحد ،وظيفة جمالية �أوال ونفعية ثانيا ،تتوارى الوظيفة النفعية خلف الثوب اجلمايل �أو خلف( :الفنية)
وتت�صل النفعية بالغاية اخللقية من �سبيل قيامها بدور حتري�ضي �أو تهذيبي تعليمي ،يقول (في�صل
دراج) « :الزمت الر�سالة التحري�ضية الن�ص الأدبي العربي احلديث �شعرا كان �أم رواية منذ والدته حتى
() 3
اليوم »
ويقول بالدور التحري�ضي للأدب كذلك (عبد الكرمي جويطي) لكنه ي�شرتط له �أال تقت�صر على فعل
التحري�ض ولكن يتحلى بالفنية لتحريك (الوعي) �أو للتثوير �إذ يقول « :قد يجد ال�شاعر نف�سه م�ضطرا ويف
�سياق تاريخي حمدد لقول �شعر جماهريي حتري�ضي ال يتعب القاريء وال يرهقه بغمو�ض م�صطنع  .فيكون
�آنذاك الرهان الأ�سا�سي الذي يواجهه هو التوفيق بني امل�ستوى الفني والتحري�ضي ب�شكل يجعل املبا�شرة لغة
ورموزا و�أ�ساطري » تبدو عفوية وتلقائية ،و�إال فقد ال�شعر خا�صيته الأوىل وهي خا�صية �أنه يخاطب الوجدان
يتو�سل بالوجدان �إىل الوجدان
((( االلتزام وال�شرط اجلمايل �ص 124
((( انظر :االلتزام الإ�سالمي يف ال�شعر  -اخلنني �ص 313-312
((( بحث في�صل دراج  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 179
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�آمن دنقل بقوة ب�أن ال�شعر قادر على �صناعة الثورة ال على طريقة ال�سيا�سيني املحرتفني بل على
طريقة احلاملني الذين يرون فيه ر�ؤية لتغيري واقع النا�س وعالقتهم ولتغيري الأ�شياء يف حد ذاتها و�إن كانت
() 1
ال�سلطة ترت�صده ،ونادرا ما يدع ال�شاعر يفلت من كما�شتها»
واجلمع بني التحري�ض والفنية �شرط االلتزام كما �سبقت فحواه ،وقد ي�صل فعل التحري�ض �إىل
حد (الثورة) �أو (املعركة) االجتماعية ال ال�سيا�سية كـ (ثورة تغيري اجتماعية توعوية) من خالل تربيته
للوجدان االجتماعي كما يقول �أمل دنقل �إذ « مل يف�صل �أمل �أبدا بني ال�شعر ووظيفته االجتماعية والوطنية،
ينبغي �أن يكون كاخلبز الذي يتقا�سمه النا�س والهواء الذي يتنف�سونه وال�سالح الذي يرفعونه يف وجه
الظامل وهو «�أخطر �أنواع الأ�سلحة التي ميكن �أن تخاف منها لأنه يربي الوجدان الوطني والقومي على
ال�صمود واملق�أومة .ففي البلدان املتخلفة تكون الوظيفة التعبريية والتح�سي�سية لل�شعر �أهم بكثري من
الوظيفة اجلمالية التي « ت�صلح للمجتمعات املتقدمة ال ملجتمعات ينا�ضل كل �أفرادها للو�صول �إىل م�ستوى
() 2
مقبول من احلياة »
ومن ثمة يت�أكد يف ذكر التعبريية والتح�سي�سية للأدب باختالف املجتمعات  -معنى (كارل مارك�س)
ال�سابق ذكره من �أن (الفن للفن) ال يظهر �إال يف املجتمعات املتقدمة� ،أما املجتمعات التي ما زالت يف �سلك
الن�ضال فال بد لها من قطع مرحلة مع �أدب (امل�ضمون) �أو (الفكرة) ك�أولوية يف ت�أ�سي�س كيانها ت�سبق
كماليا التطرف �إىل جهة (الفنية) وحدها
وهذه (الفكرة) تعد (�أداة ن�ضالية) لهذه املجتمعات ،يقوم املبدع  -ك�أحد �أفراد هذه املجتمعات
املنا�ضلة  -بدور التزامي ال مفر منه ،يقول �سارتر « :وهكذا مهما تكن الطريق التي قادتك �إىل الأدب
ومهما تكن الآراء التي تن�شرها ف�إن الأدب يقذف بك �إىل املعركة فتكون الكتابة طريقة لن�شدان احلرية،
() 3
و�سواء بد�أت عن طيب خاطر �أو مرغما ف�إنك ملتزم  -منخرط يف املعركة »
وهذه املعركة يعد الأديب �أحد جنودها ولي�س هو امل�س�ؤول وحده ،ومن �ساحة هذه املعركة يقول نبيل
�سليمان وا�صفا �إبداعه الروائي� « :صرحت �أن الرواية لي�ست طلقة عابرة وال حرب ا�ستنزاف بل هي معركة
بالكامل و�أنني ال �أكتبها ت�أريخا لنف�سي وال ت�سلية للآخرين ،بل لأقاتل فيها مع كل �إن�سان يف هذه الأر�ض
((( حتوالت مفهوم االلتزام �ص 240
((( بحث عبد الكرمي جويطي  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص ( 239م�ست�شهدا بر�أي �صالح عبد ال�صبور و�أمل دنقل )
((( انظر :بحث حممد برادة  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 10
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املبتالة ب�ألوان القهر وال�سلب»

() 1

فهو (يقاتل مع) فاملعركة م�شرتكة متن�أوبة �إذ « دياليكتيك الن�ص والقاريء ينطوي على دياليكتيك
الأدب واملعركة وهو ما يوحد الكاتب والقاريء يف معركة وطنية واحدة ت�ستلهم �صيغة بري�شت ال�شهرية »
�أيها الكاتب �إنك ال تقاتل وحيدا فقارئك يقاتل معك �إذا عرفت �أن ت�شده �إىل املعركة كما �أنك ل�ست وحيدا
يف بحثك عن احللول فهو يعرث عليها �أي�ضا ،تنطوي فكرة االلتزام على دعوة �إىل معركة توحد القاريء
() 2
والكاتب واللغة املكتوبة واللغة ال�شفهية واحللم اخلا�ص والأحالم اجلماعية »
وهذا الدور التحري�ضي �أو النفعي للأدب يعمل على م�ستوى عميق يف الوجدان الفردي واجلمعي كما
يقول (رت�شارد هوجارت)  :عندما نتحدث عن «الفهم الأخالقي للفن» ال نتحدث فح�سب عن الإرادة وهي
ت�ؤدي وظيفتها ولكن �أي�ضا عن عامل خارج الإرادة عن احلياة الداخلية غري الواعية للإن�سان ومن املهم �أال
نبدو مدعني هنا ،ولكن الأدب  -بالتع�أون مع الفنون الأخرى التي متتلك طرائقها اخلا�صة يف �إثراء اخليال
 ميكن �أن ي�ساعدنا على اكت�شاف « الده�شة ».وما هو �صحيح بالن�سبة للأفراد �صحيح كذلك بالن�سبة للمجتمعات فاملجتمع الذي ال �أدب له يكون �أقل
فر�صة يف ت�شكيل �شيء من اكتمال التجربة الإن�سانية داخل طبيعته ومن ثم داخل م�ؤ�س�ساته ،ونحن نعلم
�أ�شياء معينة عن طريق واحد فح�سب هو طريق التعبري عنها �أو و�ضعها يف �أ�شكال .
ولي�س معنى ذلك �أن « مننطقها» فنحن قد نعرف بع�ض الأ�شياء عن طريق معاجلتها على نحو جمازي
وك�أنها م�سرحية درامية .
ي�ستطيع الأدب �إذن �أن يجعلنا نح�س  -على نحو �أكرث اكتفاءا  -اكتمال التجربة الإن�سانية ووزنها
وت�شابكها ومقت�ضياتها و�إمكان تنظيمها  .وهو ي�ستطيع �أن يجعلنا نح�س بكل هذا ولكن لي�س من ال�ضروري
�أن يجعلنا نت�صرف طبقا لهذا  .فنحن دائما ميكن �أن نرى �شيئا ونت�صرف على نحو خمالف  .لكننا يف هذه
احلالة ال نت�صرف عن عمى �أو عن عدم و�ضوح ،بل نح�أول عن �أنانية �أو خوف �أو ق�صد �أن نقلل مما نتعرفه
يف �أنف�سنا على �أنه �أقرب �إىل حقيقة الأ�شياء � .إن الأعمال الأدبية � -إذا قرئت كما ينبغي  -متنحنا فر�صة
لتو�سيع اقتنا�صنا اخليايل لكثري من نواحي التجربة الإن�سانية و�إذا �أردنا �أن نت�صرف بطريقة ح�سنة فيما
بعد فقد نكون قادرين على �أن نفعل ذلك مبرونة �أكرث وب�صرية �أنفذ .
وبهذا املعنى اخلا�ص ميكن �أن يكون الأدب ُم َع ِّلما �أخالقيا وهو ميكن �أن ير�شد الإرادة الأخالقية
فت�ضعف �ألوان التنوير التي يقوم بها يف حاالت معينة من ال�سلوك وتقوى على العك�س من ذلك من حاالت
�أخرى .
((( بحث نبيل �سليمان  -حتوالت مفهوم االلتزام � -ص 249
((( نف�سه �ص 240
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ولكن الأدب ال ي�ستطيع �أن يوجه الإرادة الأخالقية وهو  -يف حدود ما يقوم به من ت�شكيل للإدراك
() 1
اخللقي والب�صرية النف�سية  -قد يرثي الإرادة اخللقية وي�صبح « الروح » لكل وجودنا اخللقي »
لكن هذا الدور اخللقي واالجتماعي �إذا حتققت للأدب امللتزم ركني الفنية وااللتزام فما هي معوقات
ت�أديته دوره التوعوي وحتقيقه هدف املبدع ؟
يجيب عن هذا ال�س�ؤال (نبيل �سليمان) حمددا بع�ض هذا املعوقات يف« :تف�شي الأمية وحمدودية
() 2
انت�شار الكتاب والعوائق االقت�صادية وال�سيا�سية �أمام �إنتاجه ودخوله بيوت النا�س »
االلتزام من املنظور اإلسالمي:
نرى مفهوم (االلتزام) من املنظور الإ�سالمي من خالل مر�آة (الأدب الإ�سالمي) �إذ « يقول الدكتور
(عبد اهلل احلامد) يف بيان املق�صود بالإ�سالمية عندما ين�سب الأدب �إليها « :ولي�س املق�صود بالإ�سالمية
فيه �أن يكون دينيا يعنى بالت�سبيح والتحميد والدعاء واال�ستغفار ونحوهما من ابتهال للموىل وتعظيم له
وحديث عن عجائب خملوقاته كذلك �شعر ديني �إ�سالمي ،بل بع�ض من كل ،وجزء من ج�سم ،فال�شعر
الإ�سالمي �أو�سع من ذلك بكثري؛ �إنه يتن�أول كل ق�ضايا الكون واحلياة والإن�سان حني متتزج بالعاطفة
الإ�سالمية �أو تت�شح بو�شاح الفكر الإ�سالمي ( -هـ :ال�شعر الإ�سالمي يف �صدر الإ�سالم  /د .عبداهلل احلامد
�ص .)15
ولذلك يعرف الدكتور (عبد اهلل احلامد) الأدب الإ�سالمي بقوله « :يعني الأدب الذي ات�صل
بالإ�سالم ات�صال الفرع بالأ�صل واجلدول بالينبوع ،الأدب الذي يحمل فكرة �إ�سالمية نرية �أو عاطفة دينية
�سامية ،بهذا التعريف يت�ضح �أن الأدب الإ�سالمي لي�س يعني الأدب اخللقي واحلكم والن�صائح التي ميكن
() 3
�أن تقال ب�أي ل�سان ،ويف �أي ع�صر و�أي ديانة»
فهو مفهوم �أ�شمل ومن ثمة « �أخط�أ �أولئك الذين ح�سبوا االلتزام الإ�سالمي يف الأدب قائما على
�أ�سا�س من تقدمي م�سائل الدين وق�ضاياه �إىل اجلماهري يف قوالب �أدبية يكون لها ن�صيب من اجلمال النابع
من الف�صاحة والبيان واملهارة يف ت�أليف الكالم فقط .
 ...لي�س هذا هو كل �شيء وقد ال يجد فيه الأديب املنفذ الذي ي�ستطيع �أن ير�سل من خالله �أ�شعة ح�سه
ووجدانه �إىل الآخرين �أو لينف�س عما ي�ضطرم يف ح�سه و�شعوره  ...فالإ�سالم نظر �إذن �إىل حاجات الإن�سان
احل�سية والنف�سية ،لأن اهلل �سبحانه وتعاىل كونه و�أوجده من عنا�صر ح�سية ومعنوية يكمل بع�ضها بع�ضا
على نحو من التالزم والتكامل .
((( حا�ضر النقد الأدبي مقاالت يف طبيعة الأدب  -ت�أليف طائفة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني  -بحث (ملاذا �أقدر الأدب) رت�شارد
هوجارت � -ص 58-57
((( �أ�سئلة الواقعية وااللتزام � -ص 95
((( االلتزام يف الت�صور الإ�سالمي للأدب  -حممد ر�أفت �سعيد � -ص  - 37دار الهداية للطباعة والن�شر والتوزيع  -الطبعة الأوىل
 1408هـ 1987 -م
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�إن الإن�سان يف حاجة �إىل �أن يعرف حدوده وواجباته ولكنه �أي�ضا يف حاجة �إىل �أن يعلن عن حزنه
و�أمله وفرحه و�سروره وت�شوقه و�آالمه ،وحني يوفق �إىل �إبراز ذلك يف �صورة كالمية بليغة مل يخرج يف �شكلها
وم�ضمونها على مفاهيم الإ�سالم ،ف�إن هذا هو الأدب امللتزم �شعرا كان �أو نرثا �أو خطابة �أو كتابة �أو ق�صة
�أو م�سرحية �أو ر�سالة .
وكاتب هذا �ش�أنه هو الأديب الذي انقاد لاللتزام الإ�سالمي ،ويف هذا املعنى يقول الدكتور (عماد
الدين خليل) م�شريا �إىل االلتزام الإ�سالمي يف الفنون بعامة �« :أن ميتلك الفنان � -أوال  -ت�صورا �شامال
متكامال �صحيحا للكون واحلياة والإن�سان ،يوازيه انفتاح وجداين دائم ،وتوتر نف�سي ال ين�ضب له معني
�إزاء الكون واحلياة والإن�سان ومن بعد هذا يجيء االلتزام عفويا مت�س�أوقا من�سابا ،عالقته بالعطاء الفني
ال تقوم مطلقا على الق�سر والتكلف والإكراه ،وال تعرتف �أبدا باملدر�سة الوعظية املبا�شرة (هـ :يف النقد
الإ�سالمي املعا�صر د .عماد الدين خليل �ص )189
وعليه  -ي�شرتط يف االلتزام الإ�سالمي العن�صر الفني ليجمع بني امل�ضمون الإ�سالمي والتن�أول الفني
�إذ �أن «التزام الأديب بالثقافة الإ�سالمية يعني �أن الأديب قد ح�صل من املعارف الإ�سالمية ال�ضرورية
ما يك ِّون لديه منظار خا�ص ينظر به �إىل الأ�شياء و�إىل الأمور  .و�أن ين�صهر يف الأديب ما ح�صله من هذه
املعارف اليقينية وي�صبح مزيجا متنا�سقا يجري يف كيان الأدب جمرى الدم فال ي�ستطيع الأديب يف حركته
الأدبية �أن ينفك عنه .
الأديب امللتزم بالثقافة الإ�سالمية يجمع يف التزامه بني �أمرين :الفكرة ال�صافية وال�صياغة الفنية
و�إن اقت�صر على جانب واحد ال ن�ستطيع �أن نلقبه بالأديب امللتزم بثقافة الإ�سالم لأنه �إن كان �صايف الفكرة
دون �أن يلتزم بالتعبري الفني املوحي ال ن�سميه �إال مثقفا  .و�إن التزم بال�صياغة الفنية وتناق�ض مع ثقافة
الإ�سالم ال ن�سميه �إال فنانا يف �صناعة الكالم الذي يو�صف مب�ضمونه .
�أما الأديب امللتزم التزاما ثقافيا بر�ؤية �إ�سالمية فهو الأديب الذي يعرب عن املفاهيم الإ�سالمية �أو
الأفكار الإ�سالمية �أو الت�صورات الإ�سالمية ال�شاملة جلوانب احلياة كلها تعبريا فنيا رائعا ،ف�أراه ملتزما
وهو يتحدث عن العقيدة و�أراه ملتزما وهو يتحدث عن العبادة ،و�أراه ملتزما وهو يتن�أول عالقة الإن�سان
ب�أخيه الإن�سان ،و�أراه ملتزما عندما يعرب عن احلياة وعن املعاناة وعن فرحه وحزنه وان�شراحه وغمه ،و�أراه
ملتزما يف و�صفه ويف حتليله للمواقف و�أراه ملتزما يف وقفته �أمام �أحداث زمنه وق�ضايا �أمته ،لأنه �إن�سان
م�سلم مثقف كغريه يف هذا اجلانب ومع ثقافته �أديب ينفعل وي�ستطيع �إخراج انفعاالته �شعرا عذبا �أو رواية
ً () 1
�أو ق�صة �أو م�سرحية �أو مقاال»
((( االلتزام يف الت�صور الإ�سالمي للأدب  -حممد ر�أفت �سعيد �-ص 66
574
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ثانيا :اإلطار التطبيقي
لإلفنا الت�صنيف ،ن�ستبني مفهوم االلتزام يف �أ�شعار �شاعر العقيق( :حممد ها�شم ر�شيد )من
خالل درا�سة هذا املفهوم عنده عرب جمالني (بابني �أو مبحثني �أو حمورين) غري منف�صلني هما :
1 -1املجال امل�ضموين لاللتزام
2 -2املجال الفني لاللتزام
نعر�ض خاللهما عدة ق�ضايا ..
أوال :املجال املضموني لاللتزام
1 -1االلتزام الإن�ساين
�إن االلتزام يف الإ�سالم مبعناه الأ�صيل لي�س نقي�ض احلرية التي يختلـف مفهومهـا مـن فل�سـفة
�إلـى �أخـرى ومـن مـذهب لآخـر .فاحلريـة فـي الـدول ال�شـيوعية والبلـدان اال�شـرتاكية تـرتبط �أ�سا�سـا بلقمـة
العي�ش ،وال مكانة فيها لر�أي يحيد عن النظـام املتبـع و احلريـة فـي العـامل الغربـي تتمثـل فـي حريـة ر�أ�س
املال ،ويف التعبيـر الفـردي .مهمـا �أخـل بـالقيم والأخـالق العامـة� .أمـا فـي الإ�سـالم ،فـ�إن هنـاك �ضـوابط
()1
للحرية من �صنع اخلالق روعيت فيها طبيعة الإن�سان وطبيعة املجتمع »
وقد اعتنى ال�شاعر � -أو التزم  -بالتعبري عن الهم الإن�ساين العام ،كق�ضايا الفقر وال�شقاء
الإن�ساين كما جنده مثال يف ق�صيدة (�ضحايا الإن�سانية) �إذ يقول :
أبرصهتــا والليــل داج رهيــب
والنجــم يلقــي نظــرات الغريــب
والريــح تــري يف حنايــا الســكون
تنســاب كاألحــام بــن اجلفــون
وكل يشء راعــش خافــق
مقــرورة فيهــا الســنى الشــارق

حملولــك اآلفــاق عــايت اجلنــاح
مرتعشــا يرقــب ضــوء الصبــاح
هفهافــة ترعــش حتــى الصخــور
وإن تكــن تعصــف بــن الصــدور
حتــى الــرؤى يف األعــن الناعســة
تطغــى عليــه الظلمــة الدامســة

((( خل�ضر العرابي (دكتور)  -مفهوم االلتزام يف الأدب الإ�سالمي � -ص  -84الأثـر -جملة الآداب واللغات-جامعة قا�صدي
مرباح  -ورقلة  -اجلزائر -العدد ال�ساد�س -ماي2007م  -جامعة تلم�سان  -اجلزائر
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فهو ميهد بر�سم م�سرح الأحداث ملعناه بر�سم لوحة للطبيعة الكئيبة؛ �إذ( :الليل داج -حملولك
الآفاق) وي�ضفي عليها �سياجا نف�سيا م�ضطربا من خالل الكلمات املوحية( :مرتع�شا  -تع�صف) ,ومن
خالل الت�صوير القا�سي يف مثل( :عاتي اجلناح) فهو غري مب�شر ،ف�إذا ما كان اعتيادنا عن ت�صوير اجلناح
ب�أنه لطيف رفيف فهو هنا ي�أتي يف �صورة �إكراهية( :عاتي) ك�أنه لطائر جارح ي�ستعد القتنا�ص (�ضحاياه)
(�ضحايا الإن�سانية) .
وتتبدل �صورة النجم فال يكون ناعم ال�ضوء بل هو( :يلقي نظرات الغريب مرتع�شا) يثري الهلع
بارجتافه وتوج�سه وبانتظاره بـ (�ضوء ال�صباح) هذا الذي �إن �أتى ق�ضي عليه ،مزيد �إثارة مل�شاعر القلق!
ويقويها ذكره (الريح) يف البيت الثالث تلك التي (ترع�ش حتى ال�صخور !!) فكيف بها مع (امر�أة !),
وميتد  /يعمم هذا االرتعا�ش �إىل كل �شيء (كل �شيء راع�ش خافق) لي�س هذا فقط بل ارتعا�ش �أ�ضيف �إليه
(ظلمة دام�سة) يف البيت الأخري  ,ثم يكمل وا�صفا حالته الإن�سانية بقوله :
أبرصهتــا يف هــدأة الشــارع
يف مقلتيهــا  . .نظــرة الضــارع
نامــت عــى األرض وطفــل صغــر
تضمــه والريــح  . .كالزمهريــر
وترفــع األســال عــن ســاقها
احلــرى بآماقهــا
واألدمــع
َّ
مســكين ٌة خيطــو عليهــا الشــتاء
وجســمها املكــدود حتــت الســاء
نامــت ونــام الطفــل فــوق الــراب
والطــر تغفــو يف ســفوح اهلضــاب
حتــى وحــوش البيــد يف نجــوة
ٍ
جنــة
أوت مــن الغابــات يف
نامــت عــى األرض ونــام الوليــد
وحوهلــا كل بنــاء مشــيد
وكل هبــو لعنتــه احليــاة
أقداســه رجــس يــذل اجلبــاه
576

تنــام فــوق األرض فــوق الــراب
ويف حمياهــا  . .ظــال العــذاب
مو َّســدٌ ســاعدها  -املجهــدا
َ
ُ
ُرعــش هندهيــا وتطــوي اليــدا
ت
عابثــة  . .باجلســد الواهــن . .
ُتنْبــيء عــن رس األســى الكامــن
ُ
الدجــي الطويــل
الليــل
ويــدر ُج
ُّ
ُ
حينــو عــى الطفــل الشــقي العليــل
رصعــى بــكأس الــذل بــن البــر
ويف ذرى األوكار فــوق الشــجر
عــن قســوة الليــل بــدفء الكهوف
هبــا الــرؤى احلمــراء أمســت تطــوف
يف حضنهــا الواهــن كشــلو طعــن
جمــدودب اللقيــا أشــل اليمــن
وأبغضــت أبوابــه الشــاخمة
وحلنــه شــكوى املنــى الصارخــة
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�إذ يظهر احلدث على امل�سرح وهو�( :شقاء امر�أة بالفقر) ومظاهر الفقر التي تتلب�س يف هي�أتها
وهي�أة �صغريها( :نامت على الأر�ض وطفل �صغري  )..ثم ي�أتي بالبيت التايل تداخل (احلدث) مع (م�سرح
الأحداث) ليكون الناجت عذاب بنوعيه( :ج�سدي يف :مقلتيها � -ساعدها  -نهديها  -يدا � -ساقها -
ج�سمها) ميتد على ثمانية �أبيات ،و (نف�سي :الذل) ،ويعقد ال�شاعر مقارنة بني ذلها وهي من (الب�شر)
وبني (الطري ،وحو�ش البيد) التي جنت من هذا الذل و�سط الب�شر ,فرغم الـ (بناء م�شيد  -بهو � -أبواب
�شاخمة) لكنه عاجز عن العطاء (جمدودب اللقيا �أ�شل اليمني) ال يقدم لها �إال الإذالل !
وختام الق�صيدة كان ا�ستخال�ص العربة التي بحث ال�شاعر لي�صل �إليها:
وهكذا تربز شــــــــــــــتى العرب

يف مــرح الكــون الرحيــب العجيــب

فــوىض تضــم النــاس يف أظالهلــا

قــد كبلــت أحالمهــم بالقيــود

وحوهلــا األشــواك فــوق الكثيــب

وتبــر األزهــار يف املنحــدر

ـب الوجــود
ألترعــوا بالبِــر قلـ َ

لــو ُحطمــت بالديــن أغالهلــا

()1

وهكذا تربز �شتى العرب يف م�سرح الكون الرحيب العجيب و (العرب) هنا يف مفارقات احلياة
ومتناق�ضاتها التي ال حتل  -من وجهة نظر ملتزمة �إن�سانيا � -إال بالدين !
و يف ق�صيدة �أخرى بعنوان( :اجلناح املهي�ض) ويفجر ال�شاعر نظرته الإن�سانية من خالل امر�أة
فقرية �أي�ضا م�شردة بالفقر يقول فيها:
أطلــت ويف ناظرهيــا  ..نـــــــداء

حزيــن  ..جيلجــل  ..يف أضلعــي

إيل يــــــــــدا تنطــوي
ومــدت َّ

عــى لقمــة عفرهتــا الريــاح

وذل توشـــــــــحه الكربيــــــاء

أيــا أخــت عفــوك ،ال تعجبــي
تركنــاك ،للنــاب ،واملخلــب

وترويـــــــه  ..باألمــل املمــرع
***

إذا مــا بكيــت ،فنحــن اجلنــاة
وعدنــا كام عدت ،نشــكو احليــاة

() 2

((( الأعمال ال�شعرية الكاملة � -ص  - 109 :108املجلد الأول (مل ين�شر املجلد الثاين ب�سبب وفاة ال�شاعر قبل �إ�صداره)  -حممد ها�شم ر�شيد
 من �إ�صدارات نادي املدينة املنورة الأدبي  -رقم الكتاب  - 63الطبعة الثانية 1411هـ 1990 -م((( ال�سابق � -ص 216-215
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فال�شاعر يفر�ض م�س�ؤولية اجتماعية �إن�سانية حتمي هذه ال�شقية من ذل ال�س�ؤال وي�ستنكر ال�سلبية
�إزاء هذا الدور .
وعن ذات امل�س�ؤولية الإن�سانية جند له ق�صيدة بعنوان�( :شهيدة) حيث يعر�ض بها للم�س�ؤولية املهدرة
1
التي تهدر حق احلياة �إذ تُقتل �صغرية بحادث �سيارة ل�سائق م�ستهرت فيقول:
ضحيــة اجلهــل واجلنــون
طوتــك يف كفهــا املنــون
ِ
فعــدت لــأرض للــراب
ســحابة ضمهــا ال ُعبــاب
فيــا فــؤادي دع النحيــب
لعلهــا تطفــيء اللهيــب
ويــا فتــايت جنــى البــر
وأســندوا الذنــب للقــدر
وعللــوا موتــك الرهيــب
وحولــه الشــارع الرحيــب
وهكــذا ُتــدر الدمــاء
وتصعــد الــروح للســاء
ضحيــة الطيــش والغــرور
ألقــاك يف وهــدة القبــور

***

وغفلــة الوالــد الشــفوق
وحطمــت كاســك الدفــوق
لألبــد
اخللــد
لعــامل
وحاطهــا املــوج وال َّز َبــد!
ويــا جفــوين ارشــفي الدمــوع
وتنــر النــور يف الضلــوع
فحطمــوا قلبــك الطهــور
كأنــه ناضــب الشــعور
برسعــة الســائق العجــول
وفوقــه الواجــب الثقيــل
ويمــرح املجــرم األثيــم
تشــكو إىل اخلالــق العظيــم
جنــى عــى روحــك األنــام
() 1
وراح يبكــي عــى اآلثــام !
َ

وعلى ما بالن�ص من (ق�ضية التزامية) جتاه حق الإن�سان يف احلياة ،واحلفاظ على هذه احلياة،
نلمح روعة الت�صوير يف الن�ص مما يطبعه بطابع الفنية التي هي (جواز مرور) الر�سالة يف ت�أثريية ال تنكر؛
فمثال جند( :حطمت ك�أ�سك الدفوق) و (�سحابة �ضمها العباب) و (القدر ك�أنه نا�ضب ال�شعور) وهي �صور
م�شحونة بالت�أثري العاطفي حتمل الن�ص �إىل �أعمق نقاط احل�سا�سية داخل متلقيه .
((( ال�سابق � -ص 216-215
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وجند ا�ستخدامه لفنية النداء (فيا ف�ؤادي  -ويا جفوين  -ويا فتاتي) مما يدير مر�أوحة �أو ثنائية
طرفية بالن�ص متخيلة (مع النف�س) �أو م�ستدعاة (مع ال�شهيدة) تتمرد على التقريرية بالن�ص وحتيي جوه
بالتفاعلية ولو حتى كانت تفاعلية بائ�سة حزينة متخيلة !
-2االلتزام الوطني :
�شاعرنا يوظف هنا( :بنية التحول) م�ضافا �إليها :تكرار (النداء) يف فنية موظفة نلمح منها التزامه
الوطني يف ق�صيدة (يف يومنا الوطني)� ,إذ يقول مناجيا هذا اليوم رمز االحتاد الذي هو بداية امل�سري:
مظفــرة

ورؤى غــد ،أحــى مــن األمــل

يــا

رمــز

أجمــاد

كانــت خطــاه تســر حائــرة

حتــى التقــت ،فمضــت عــى عجل

ملــا تولتهــا ،يــد البطــل

وهتــاف شــعب عــاش وحدتــه

كان اللقــاء بدايــة العمــل

تطــوي الطريــق وحينــا احتــدت

ثم ي�سرتجع ال�شاعر بتقنية الـ (فال�ش باك) � -إحدى تقنيات الفن امل�سرحي  -هذا احللم يف �سابق
الأجيال التي كان حلما �أو �سرابا طاملا تال�شى ب�شتات االجتاهات :
يــا يومنــا الوطنــي يــا حلــا

اجليــل عــر اجليــل يســكره
ومــى الزمــان مضــت مواكبــه
دنيــا مــن األهــواء صاخبــة

ونــوازع

شــتى

تبعثرهــا

عصفــت بــكل كياننــا وطــوت

أجيالنــا
***

عاشــت

تناغيــه

نفــح األزاهــر يف روابيــه

تــرى عــى درب البطــوالت
وشــتيت

أشــتات

ألويــة

أهــداف

ورايــات

وغايــات

ســفر البطولــة والكرامــات
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وما �إن حتقق اجلمع حتت راية واحدة (� )1إال وال�شاعر يجده ب�شرى وبداية عهد م�أمول:
حتــى أطــل صبــاح عزتنــا

متهلــا بــن الربــى اخلــر

تطــوي الدجــى ،وتعيــد يف بلدي

ألــق الربيــع ،ونــرة الفجــر

ورست

أشــعته

مرفرفــة

وتقــول للتاريــخ :موعدنــا
يــا يومنــا الوطنــي يــا أمــا

جــع فيــه واحتــدت
الشــعب ُ ّ

واخلــر يف خطواهتــا يــري

***

قــد حــان ،موعــد شــعبنا احلــر
بالســعد قــد الحــت مطالعــه

أقطــاره ،وزهــت مرابعــه

()٣

وهذا التوحد مطلب وطني �إ�سالمي بل هو من حكمة العقل الب�شري ،يقدمها �شاعرنا يف تركيب
(م�سرح �شعري) بعنوان( :املركب الغريق) ويف العنوان توظيف للرتاث الديني من حديث َع ِن ال َّن ِب ِّي َ�ص َّلى
َّ ُ
اب
(م َث ُل ا ْل َقا ِئ ِم َع َلى ُحدُو ِد َّ ِ
ا�س َت َه ُموا َع َلى َ�س ِفي َن ٍة َ ،ف�أَ َ�ص َ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم َق َالَ :
الل َوا ْل َوا ِق ِع ِفي َها َ ،ك َم َث ِل َق ْو ٍم ْ
َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْعالهَ ا َو َب ْع ُ�ض ُه ْم َ�أ ْ�س َف َل َها َ ،ف َكانَ ا َّل ِذينَ ِ َ
ا�س َت َق ْوا ِمنَ ْ َالا ِء َ،م ُّروا َع َلى َمنْ َف ْو َق ُه ْم َ ،ف َقا ُلوا
ف �أ ْ�س َف ِل َها ِ�إ َذا ْ
َل ْو �أَ َّنا َخ َر ْق َنا ِف َن ِ�صي ِب َنا َخ ْر ًقا َ ،و َ ْل ُن�ؤ ِْذ َمنْ َف ْو َق َناَ ،ف ِ�إنْ َي ْ ُت ُكوهُ ْم َو َما �أَ َرادُوا هَ َل ُكوا َجمِ ي ًعاَ ،و ِ�إنْ َ�أ َخ ُذوا َع َلى
() 4
ن ْوا َو َ َ
�أَ ْي ِديهِ ْم َ َ
ن ْوا َجمِ ي ًعا )
يعر�ضه ال�شاعر يف ديباجة �شعرية جمددة للمعنى يف قالب خمتلف تتداخل فيه الأ�صوات واالجتاهات:
زجمــر اإلعصــار يف البحــر فيــا
وتنــزى املــوج جمنــون اخلطــى
يلطــم الشــطآن يف ثورتــه
أصوات متهدجة:

ِض َلــة املركـ ِ
ـب يف البحــر الغضــوب
هــادرا ،مــا بــن خفـ ٍ
ـق ووثــوب
ال يبــايل بــراخ ونحيــب

((( كتب �أي�ضا ق�صيدة (ال َع َل ْم) ي�صف فيه رموز ال َع َلم ال�سعودي( :لونه الأخ�ضر  -ال�سيف  -النخلة) � -ص 293
((( ال�سابق �ص 179
((( موقع �إ�سالم ويب  -مو�سوعة احلديث  -رواه البخاري يف �صحيحه عن ال�صحابي النعمان بن ب�شري
((( ال�سابق � -ص 125
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ُعــدْ بنــا يــا أهيــا الربــان ُعــدْ
هــا هــو اإلعصــار يف آثارنــا
عــد بنــا يــا أهيــا الربــان عــد
فالضفــاف اخلــر تبــدو خلفنــا
أصوات أخرى:
ال تعــد يــا أهيــا املــاح ال
فالضفــاف اخلــر يف وجهتنــا
فوىض
ومــى الــركاب يف ثورهتــم
ذاك يرنــو وجهــة الــرق وذا
أشــعلوها ثــورة داميــة
قتلــوه ليقــودوا ُفلكهــم

***

***

***

ُعــدْ بنــا ،أرسع جتــاه الشــاطيء
كالعــدو  ..الشــاينء
يتحــدى
ِّ
عــد بنــا للشــاطيء املرتقــب
وهــي يــا ربــان أقــى األرب
األمــواج مــن أعصابنــا
تســخر
ُ
تتغنــى باألناشــيد العــذاب
ٍ
حــزب يف طريــق واجتــاه
كل
وجهــة املغــرب ترنــو مقلتــاه
ذهــب الربــان يف َو ْقدهتــا
ٍ
نفــس تقتــي غاياهتــا
كل

ومن ثمة كان امل�صري لهم الغرق وال َف َرق:
إلى األعماق
ومــى املوكــب يف غــر طريــق

وطــواه البحــر يف أحشــائه
ارتطــم بالصخــر واهبــط للــردى

مــن
هكــذا  ..فليتحطــم كل
ْ

للــج العميــق
للــج،
ســائرا
ِّ
ِّ
ً

***

ــرخُ بالفلــك الغريــق
عابســا َي ْ َ
ــر يف دجــى القــاع الســحيق
وتنا َث ْ
ســار باألهــواء يف غري طريــق !!
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وهو يف كل ذلك  -ال يرتكز على احلديث النبوي كمرجعية دينية مبا�شرة للمتلقي  ،لكنه يحتكم
باجلميع �إىل منطق العقل الذي لن يختلف عليه �أحد ،فهو يوحدهم من منطلق اجتماع الكل على (العقل)
فيقدم احلكمة النبوية يف ثوب خمتلف بالإقناع العقلي ال بالت�سليم الديني فح�سب .
ومل يقت�صر االلتزام الوطني عند ال�شاعر على الوطن الأ�ضيق لكنه ات�سع للوطن الأكرب الذي ذكرنا
مناذج من حزنه على م�آ�سيه  -يف ق�صائده عن الأعياد  -وهو هنا يغني مع تون�س يف ق�صيدته�( :أغنية �إىل
تون�س املنا�ضلة) يبد�أها بالنداء الت�شخي�صي:
يــا تونــس اخلــراء عيــدك عيدنــا

وربيعــك الزاهــي ،ربيــع الضــاد

ُم ُث ُ
ــل البطولــة ،تســتظل بعزمــه

و (بفيصــل) اإلســام ،واألجمــاد

وكفــاح قائــدك العظيــم ،كفاحنــا

يف كل معــرك ،وكل طــراد

وهو قد وظف الإيقاع بالتكرار يف( :عيدك عيدنا  /ربيعك ربيع ال�ضاد  /وكفاح قائدك كفاحنا  /كل
معرتك وكل طراد)
ومن ذكر (تون�س) و (قائدها) ا�ستطرد لذكر امللك (في�صل)  -رحمة اهلل عليه  -ومدحه ،يف باقي
قوله:

2

صنــوان يف دنيــا العروبــة  ..حــررا

ســيفيهام ،مــن ربقــة األغــاد

لكــن بعزمــة مؤمــن وبصــرة

تــزن األمــور بحكمــة وســداد

وتطلعــا

للســاح مل يتدرعــا

هتفــو إىل النــر املبــن أو الــردى

بسياســة اإلبــراق واإلرعــاد
بكرامــة ،يف ســاحة استشــهاد

()1

وهنا � -أتى املدح �سيا�سي ملون بطابع قومي �إ�سالمي( :عزمة م�ؤمن � -ساحة ا�ست�شهاد ).
وهكذا جاء ملمح (املدح) عند حممد ها�شم ر�شيد ذا �صبغة دينية يلتزم فيها بالت�أمني واملباركة
لنقاط القوة وبالت�أكيد على هذه الأو�صاف اجلامعة بني كرامة الإن�سان وقوة الإ�سالم رابطا يف املدح بني
((( ال�سابق � -ص 125
((( نف�سه �ص 171
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(ال�سيا�سي والديني) كما يف مثل ق�صيدته( :هذا هو احلب) التي قالها يف �آل �سعود( :عبد العزيز -
في�صل) �إذ يقول:
كل تارخيــك املجيــد جهــاد

ونــداء إىل العقيــدة يســمو

وانتصــار تزهــو بــه األيــام

***

عــن جلــاج ،يلهــو بــه األقــزام

وأتــى فيصــل فجلجلــت الدعــوة يف عهــده  ..وتــم الوئــام

وغــدت دعــوة التضامــن ُأ ّســا

دعمتــه

[عقيــدة والتــزام]

فهو يق ّيم مليكه من مبادئه القائمة على( :العقيدة وااللتزام !!) ،ثم ي�ستطرد ل�صفاته الإن�سانية يف
التوا�ضع والوقار ،مطبقا اللتزامه الإ�سالمي مبا يرفع راية دينه:
يــا مليكي  ..مــاذا أقول وللشــعر

بنفــي توهــج واحتــدام؟

تنكــر الــذات يف تواضعــك الفــذ

ويزهــو الوقــار واالحتشــام

قــد رأينــاك يــوم أمــس عــى املينــاء والبحــر هلفــة وأوام
وبــك النهضــة احلديثــة قامــت

***

وهلــا صولــة ،وفيهــا عــرام

أنــت ُن ْعمــى مــن اإللــه عــى اإلســام ،واملســلمني حيــث أقامــوا

لــك يف كل موطــن وبــاد
فلتعــش

رمــز

أثــر خالــد ،ورصح مقــام

عــزة

وفخــار

وانتصــار يزهــو بــه اإلســام

()1

َ
(اتخاذ موقف) لكنه يربت بهذه
فهو مل ميدحه �إال ب�أو�صاف م�شهودة له لي�س رياءا وال �صمتا ي�سلبه
الأو�صاف على كل من التزمها بدعمه وب�إثباتها له .
((( ال�سابق �ص 145
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واملدح  -عند �شاعرنا  -ال ي�ستهلك ال�شاعر فيه الأو�صاف �أو يطيل ويكرر ،لكنه كان مرتبطا
باحلدث ،يركز على احلدث �أو املنا�سبة التي هي غالبا عنده افتتاح مل�ؤ�س�سة مهمة كمكتبة عامة �أو ميناء
مثال � -أكرث مما يكر�س الأو�صاف واملمادح .
جند مثال يف ق�صيدة (�أفراح ينبع البحر) التي قالها مبنا�سبة و�ضع حجر الأ�سا�س مليناء ينبع البحر
عام  1385هـ يقول:
يــا ينبــع البحــر مــن قلبــي أباركــه

هــذا الصبــاح ،ومــن أعــاق وجــداين

مــاذا أرى ،أي دنيــا فيــك قــد بعثــت

وأي روح رست يف جســمك العــاين

إين ألنظــر واألطيــاف ســابحة

حــويل ،فأنكــر يف واديــك أجفــاين

ثم هو يطيل يف و�صف هذه املدينة وك�أمنا يتغزل بها  ..بل يجعلها عرو�سا ح�سناء ع�شقت( :في�صال)..
واحتملت ويالت الليايل ف�أر�ضت حبيبها الذي �شملها باحلنان ،و�أعاد لها ما �ضاع من حظوتها بعمرها
ال�سابق:
رأيــت فيــك عروســا حــرة وقفــت
أطامرهــا َخلِقــات غــر أن هلــا

مــن حســنها ،وصباهــا خــر (فســتان)

مل تبــك ،مل تشــك ،مل تفــر عواطفهــا

ملــن حتــب ،ومل تعلــق ببهتــان

مــرت عليهــا الليــايل وهــي صامــدة

تبســم مــن هتــوى ،وضمخها
حتــى َّ

فأرشقــت ،وازدهــت يف ظل(فيصلهــا)

يف موكــب مــن صبايا اخللــد نوراين

صمــود (رضــوى) وإن نــاءت هبجــران

بحبــه ،وطواهــا قلبــه احلــاين

حبيبهــا واســتعادت عمرهــا الفــاين

ثم يكرر النداء مطلع الق�صيدة الندائي بل يكرر البيت كامال م�ؤكدا على بهجته بيوم زيارة ويل العهد
(الأمري في�صل) الذي ي�سعده ك�سعادة �أيام الأعياد ،ثم يثني عليه قائال:
يــا ينبــع البحــر مــن قلبــي أباركــه
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للنــاس عيــد وحيــد يف مباهجهــم

وعيدنــا بــويل العهــد عيــدان

ومــن يســر هبــدي اهلل معتصــا

بدينــه احلــق يف رس وإعــان

أخــو احلبيــب الــذي حيمــي مفاخرنــا

يدعــو إىل الوحــدة الكــرى ألمتنــا
أخــو احلبيــب فقــويل :مــن يامثلنــي

مــن أن تعيــث هبــا أوهــام شــيطان

***

يف ظــل أكــرم دســتور وفرقــان
مــا دام (فيصــل) حيميني ويرعــاين !!

()1

 - 3االلتزام الديني :
بدت الروح الدينية الإ�سالمية يف �شعر حممد ها�شم ر�شيد وا�ضحة من خالل ذكر الأعياد واملنا�سبات
الإ�سالمية كـ (رم�ضان  -عيد الفطر  -احلج  -املولد النبوي  -ذكرى الهجرة)� ,أو ال�شعائر كـ (اجلهاد -
ال�صيام)� ,أو (الأدعية والت�سابيح)� ,أو ذكر الأماكن ذات الإيحاءات الدينية (بدر  -جبل النور)
والأ�شد وقعا  -والتزاما باملعنى الإ�سالمي  -ما يكون رابطا فيه بني (الديني) و (الواقع الوطني)
كما يف مثل ق�صيدته( :يف موكب الأفراح) والتي قالها يف عيد الفطر  -حيث عادة ال�شاعر ا�سرتجاع الواقع
الإ�سالمي امل�أ�س�أوي يف الأعياد يف �أكرث من ق�صيدة � -شاكيا الواقع بالقد�س ولبنان وباك�ستان وبكل �أر�ض
امل�سلمني يف حوارية يقول فيها:
قالــوا :وهــل للعيــد مــن معنــى وقد

عــاث الدخيــل ،ولــج يف اإلفســاد ؟

وعــى ثــرى لبنــان ،مأتــم أمــة

ثــكىل ،حتطمهــا رحــى األحقــاد

فالقــدس تــرزح حتت وطــأة غاصب
وبقلــب باكســتان جــرح غائــر
وبآســيا الصغــرى ،شــعوب مزقــت

واملســلمون بــكل أرض أصبحــوا

قــذر ،يدنــس معقــل اآلســاد

مــا زال ينــزف يف ضلــوع الضــاد
باملخلــب القــاين ،وباإلحلــاد

غــرض الرمــاة ومنهــل الــوراد

((( ال�سابق �ص 151
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ثم ي�أتي رد ال�شاعر على هذا القول:
فأجبتهــم :مــا العيــد إال وقفــة
نســتلهم املــايض ،ونــدرك أننــا

ثم يقول نهايتها:

عــر الزمــان ،لفــرة اســتعداد

أقــوى مــن األغــال واألصفــاد

1

والنــر لإلســام مهــا احلولكــت

آفاقنــا ،وتلطخــت بســواد

()1

وهو �أي�ضا ي�ستح�ضر يف ق�صيدة (�أحزان ليلة العيد) تلك الأحزان التي حتركها لديه منا�سبات العيد،
يقول يف ثورة مدمدمة حمملة للعيد بـ (املدافع) التي عليها حترير نف�سها قبل �أن تكون �إ�شعار بهجة ال تكون
�إال ملنت�صر:
دمدمــي يــا مدافــع العيــد ،إن العيــد

أمســى  ..مظاهــرا  ..ورســوما

ثــم زيف الفجــر املنـ َّ
ـر  ..فجــر العيد

يف موكــب الدجــى  ..مكلومــا

دمدمــي دمدمي وكوين عــى األرض

ودعيــه يمــر  ..مرتعــش اخلطــو

جحيــا  ..ويف الســاء  ..رجومــا

حزيــن الــرؤى  ..يفيــض وجوما

فهو يكرر الفعل الغا�ضب( :دمدمي) ثالث مرات لي�شمل بها( :الأر�ض) و (ال�سماء) ،وي�أبى لفجر
العيد �أن يزف �إال( :يف موكب الدجى) حيث يغيب نوره ويفقد انت�شاءه ،م�شخ�صا �إياه يف هيئة( :مرتع�ش
اخلطو  ..حزين الر�ؤى  ..يفي�ض وجوما) .
ثم يعر�ض امل�أ�ساة و�سبب الثورة ورف�ض الفرحة يف قوله:
وملــاذا الغنــاء ،والليــل داج

مكفهــر  ..والفجــر ضل ســناه ؟

وبمــرى الرســول ،جيثم مســخ

أنكــرت أرضنــا الطهــور  ..خطــاه ؟

أنغنــي  ..واجلــرح ينــزف  ..والعــار

ثقيــل  ..بــه تنــوء اجلبــاه ؟

((( ال�سابق �ص 156
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وملــاذا ونحــن يف وهــدة البــؤس
وبأعامقنــا  ..مآتــم  ..تبكــي

وركام مــن املفاخــر  ..واألجمــاد

***

***

نغنــي

بعيدنــا

املــوءود؟

يف أخاديدهــا  ..ليــايل العيــد
أمســى  ..مبعثــرات يف اللحــود

وي�ضع الفرح بالعيد م�شروطا بالتزام فعلي حمقق على �أر�ض الواقع:

1

عيدنــا احلــق  ..يــوم ال يبــر العيد

بآفاقنــا  ..مظاهــر  ..بــؤس

عيدنــا احلــق  ..يــوم نرفــع للحــق

منــارا  ..عــى ثــرى الطهــر  ..يريس

عيدنــا احلــق  ..يــوم نســتأصل الرش

عيدنــا احلق  ..يــوم ال نبقي عىل األرض
فــإذا جــاء ذلــك اليــوم  ..واجتحنــا

وســحقنا عنــارص الــر يف الكــون

ووقفنــا عــى الصخــور  ..قــد أضحت

فلنغــرد  ..ونبتهــج بليــايل العيــد

فحــرام عــى الذليــل  ..اجلبــان

ونلقيــه  ..يف قــرارة  ..رمــس

***

صــدى رصخــة  ..وال ظــل يــأس
بإيامننــا

وحققنــا

قــوى

كرامــة

الطغيــان
اإلنســان

زهــورا  ..ســحرية  ..األلــوان
ولنحيــي  ..يف ســنى املهرجــان
نشــوة العيــد  ..وابتهــاج األمــاين

()1

ففي�صل االبتهاج واالبتئا�س هو (االلتزام املتحقق) من (عدمه) .
ويقف ال�شاعر (على �أطالل املا�ضي)  -وهكذا ا�سم الق�صيدة  -م�سرتجعا �أمل املقارنة بني (ما�ض
طللي) و (حا�ضر مزري) !! وقد ف�سر ال�شاعر عنوان ق�صيدته هذه بقوله( :دمعة على الواقع الإ�سالمي
((( ال�سابق �ص  208ق�صيدة (�أحزان ليلة العيد)
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املعا�صر) ،على �أنه ي�ستهل الن�ص برف�ض البكاء رمز الهوان والذل م�ستدعيا عزة و�أجماد تاريخنا فيقول:
يــا قلــب ال تبــك الــراث الفــاين

فالدمــع ال يروي صــدى الظمآن

قــم فــارو للتاريــخ أجمــاد احلمــى

ومصــارع األبطــال والشــجعان

ولنحــي أحــرارا فحســ ُبك ذلــ ًة

ـفح املدامــع ،واخلطــوب روان
سـ ُ

ثم ي�ستفز يف النفو�س الإباء مذكرا ب�أجماد النبي  )1( م�ستطردا يف هذه التفا�صيل بقوله:
يــا نائمــون تنبهــوا  ..ملصريكــم

وترفعــوا عــن مهيــع األدران
ٍ
جمــد يف الــراب مهــان
أطــال

ه ـ َّز العـ َ
ـروش جال ُلــه فتحطمــت

منكوســة األعــام والصلبــان ...

وثبــوا إىل العليــاء إن بأرضكــم

ِ
العزيمــة شــامخ األركان
بيــد

جمــد بنــاه “ حممــدٌ “  ..وأقامــه

وي�ستطرد يف هذه الأجماد  ..ثم  ..ي�ستغرب:
عجبــا  ..فكيــف تزعزعــت أركاننــا

...

وطــوت معاملنــا يــد ِ
احلدثــان

يــا قــوم تلــك عواقــب حمتومــ ٌة
الغــرب يف آثارنــا
نِمنــا وقــا َم
ُ

ينســاب حتــت الليــل كالثعبــان

حتــى فقدنــا جمدنــا وفخارنــا

يف غ َْمــرة األهــوال واألشــجان

ُيغــري بنــا اجلهــاء مــن أقوامنــا

للبغــي ،والتفريــط ،والشــنآن
ويقودنــا للــر ،واخلــران

 ..لكنه يختم مبقطع تفا�ؤيل  -ي�ؤ�شر �إىل الدور االلتزامي غري اليائ�س لل�شاعر ،وهو تفا�ؤل مكرر يف
خواتيم كثري من ق�صائده يدل على هذا املنحى االلتزامي الإيجابي الذي ين�أى عن الي�أ�س �أو االن�سحاب
((( ي�ستح�ضر يف نف�سي  -يف �إطالته لأو�صاف النبي و�أحداث ع�صره يف ن�شر الدعوة � -شعراء املدائح النبوية  -التي تن�أولت منها
(بردة كعب بن زهري  -وبردة البو�صريي) ومعار�ضاتهما يف بحثي للدكتوراه الذي كان بعنوان (الأ�س�س اجلمالية لفن املعار�ضة
ال�شعرية) .
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الرومان�سي  -رغم �أن ال�شاعر �أقرب ملذهب الرومان�سيني  -يقول فيه:
لكننــا ســنعود نصعــد ُّ
للــذرى
ونســود رغــم احلادثـ ِ
ـات ونبتنــي
ُ
َ

مــايض عهدنــا الفتــان
ونعيــدُ
َ

أجمادنــا بجامجــم الفتيــان

ـت لوائنــا
وسيســتظل الكــون حتـ َ

ويســر خلــف رشيعــة القــرآن

لنكــن كــا كان اجلــدود أعــزة

تعــن الوجــوه لنــا بــكل مــكان

فــإىل األمــام إىل األمــام فحســبنا

مــا ضــاع مــن ملــك ومــن ســلطان

وقريب منه ما جاء يف ذكر الهجرة بق�صيدته�( :صدى الهجرة) م�سرتجعا جمد الإ�سالم و�صموده

()1

وذات ال�صدى ي�أتي حمركا للجهاد يف ق�صيدته (�صوت من املا�ضي) بادئا ن�صه ب�إيقاع قوي م�صرعا
مطلع كل مقطع ومعددا لقوافيه:
يف كل شــر مــن بــادي
يــرن

صــوت

بمســمعي

دوى صــداه مــع الصبــاح
ّ

فــوق اجلبــال ،ويف الوهــاد

***

فــإذا بـــ (طيبــة) كلهــا

نشــوى

وبحــارض

جيــل

يشــدو

بــاض

توشــح

بصنــع

خالــد

متوثــب
بالبطولــة
يمينــه

حــي عــى اجلهــاد
ويقــول:
ّ
فــوق الربــى ،وعــى البطــاح

نشــوى

بأغنيــة

الكفــاح

هيفــو

جليــل

صامــد

يزهــو
***

بــكل

جماهــد

ومشــى عــى ســنن الرجولــة
ال

بالعمومــة

واخلؤولــة

((( الأعمال الكاملة �ص 162
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ثم يقارن هذا املا�ضي باحلا�ضر و�أ�سباب ترديه فيقول :
أرنــو إىل دنيــا العــرب
رصعــى بشــؤبوب مــن األهــواء
خبيــث
جتلبــب

غرقــى بطوفــان
طوفــان إحلــاد

***

حــرى متزقهــا الريــب
انســكب
دمهــا
يف
مســخ القديــم مــع احلديــث
وباحلديــث
بالكتــاب

لكن ال�شاعر يتفاءل  -على عادته  -م�ستنه�ضا تلك الروح القدمية لتحيا بنفو�س الأبناء قائال:
ويــرن

يف

الصــدى

أذين

(القــدس) تنهشــها الوحــوش
فتعــود تعصــف يف دمــي

وأصيــح :يــا أرض القداســة
ســنعود
ســنعود

رغــم

الغاصبــن

فانتظــري

بنيــك

مســتنجدا:

مســترصخا
وتســتبيح

روح

البطولــة

والفــداء

جتــار

الفنــاء

والشــهامة
ورغــم

املســجدا

املخلصــن

واإلبــاء

األوفيــاء

()1

�1أما يف املنا�سبات الدينية جند له مثال ق�صيدة( :ليلة املولد) ( ،)2فهو ي�ستذكر مولد الر�سالة مبولد
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم وكيف تغريت الأحوال .
وعن معنى التوحد ت�أتي حكمة ال�شعائر الإ�سالمية يف �شعرية (ال�صيام) يف ق�صيدته( :عربة
ال�صوم) املحملة  -منذ العنوان  -بـ (العربة) كمعنى على مرجعية �إ�سالمية:
عــرة الصــوم  ..أننــا نتالقــى
وحــد الصيــام  ..خطانــا
فلقــد ّ

مــن جديــد  ..عــى طريــق اجلهاد
ومنانــا  ..برغــم أنــف األعــادي

((( ال�سابق �ص 203

((( نف�سه �ص 95
((( نف�سه �ص 314
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ويف جماهدة النف�س  -كحكمة لل�صيام  -تعليم وتربية وتهذيب عملي على ال�صرب الذي ال يتحقق �أي
عمل جاد نافع �إال به ،وال يتبع ال�شاعر طريقة التنظري التجريدي لكنه  -بفنية �شاعرية  -يتن�أول فكرته من
خالل و�سائل فنية كـ (الق�ص) مثال يف ق�صيدته [ :يف رم�ضان ] ،حيث يبد�أ فيق�ص عن رجل يعاين العط�ش
 ..وال يك�شف عن ق�صده  -من حكمة ال�صوم  -وال يكت�شفها القاريء �إال نهاية الق�صيدة ،يف جو ت�شويقي
نرى بع�ض �أبياته يف قوله:
ســار والشــمس فوقــه تتلظــى
ظامئــا  -يعصـ ُ
ـف الصدا بــن جنبيه
ـرخُ الضلوع ،وتشــكو
جائعا َ -تـ ُ
ذاك كهــل طــوى احليــا َة ســعيدا
مل يــذق يف حياتــه حرقــ َة اجلــوع
غــر أن اإللــه قــد فــرض الصــو َم

***
***
***
***

فتُحيــل الوجــود شــعلة  ..نــار
 كلفــح اهلجــر بــن الــراريمــا تالقيــه مــن ضنــى ،وانصهــار
ناعــا يف مباهــج األوطــار
ــم األقــدار
املعنَّــى ،وال ُّ
جته َ
ليغــدو اجلميــع يف مضــار

ثم بعد هذه الوم�ضة الكا�شفة عن مو�ضوع الن�ص ،يوا�صل الق�ص:
ومــى الكهــل مثقــا باملــآيس
ٍ
هنــاء
حيســب الكــون ك َّلــ ُه يف
ـر ُه  ..فأبــر كوخــا
مل يطــل سـ ُ

حومــت فوقــه “ ُذكاء “ وألقــت
َّ
ورأى ِ
فيــه فتيــ ًة  ..كالســكارى
ُ
يبعــث الكآبــة يف النفــس
منظــر

يتخطــى اهلجــر نحــو الديــار

نضــو الشــقاء حتــت النهار
ـو ْ
وهـ َ

قائــا يف العــراء دون ِ ..جــدار

ثوبــا فــوق ســقفه املنهــار
َ

وعجــوزا نامــت عــى األحجــار

و ُيغــري الدمــوع  ..باالهنــار
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وحيــا ٌة هــي اجلحيــم فــا فيهــا

ســوى اليــأس ،واألســى والنــار

ثم ت�أتي وقفة حوارية �أكرث متا�سا مع االلتزام بذكر تفا�صيل �شخ�صية ذاك (الكهل) فهو �صاحب
(ق�صر) ،يقول يف الوقوف الندائي لربه:
يــارب إننــي يف طريقــي
قــال:
ِّ

ُ
أعيــش كالطيــار
نحــو قــري،

أأنــا واحليــاة ملــك يمينــي

بالنَّضــار

اهلجــر فــؤادي
ولقــد أشــعل
ُ
ـت أقــوى عىل الصــدى وي ُقــدُّ اجلوع
لسـ ُ

كيــف يــارب هــؤالء ،ومــاذا

َ
الظــال وأطفــيء
رمحــ ًة أســبِ ِغ

والشــقاء شــعاري
اليــأس
وغــدا
ُ
ُ

وجبينــي

متــوج،
ٌ

ِجســمي بســيفه  ..البتــار ؟

ســوفَ يلقــى الضعافُ مــن أرضار ؟
ـحاب قلــب ِ
القفـ ِ
بعصــر السـ ِ
ـار !!
َ

ثم ي�أخذ قرارا فاعال:
وأتــى الكــوخَ قائــا :أهيــا القــوم

اهجــروا الكــوخَ  ،وانزلــوا يف رحــايب

ه ُّل ُمــوا  ..فأنتمــو يف جــواري
ِ
أنــت أمــي ،وهــؤالء صغــاري !!

لت�أتي احلكمة القولية بعد الفعل العملي فتكون ت�صحيحا عمليا (�أدبيا) م�ؤثرا من منطلق الـ (التزام
فني) ا�ستعان على حتقيقه بالتكرار الدال (هكذا ال�صوم : )..........:
هكــذا الصــوم ،فكــر ٌة متــأ النفــس

ـروح
ـأرس الـ َ
هكــذا الصــوم ،نشــو ٌة تـ ُ
ـب
تغمـ ُـر القلـ َ
هكــذا الصــوم ،رمحـ ٌة ُ

ليــس معنــاه أن نجــوع ونصــدى

والشــقاء فنُغــي
البــؤس
ونــرى
َ
َ

َ
لعــالِ  ..األنــوار
فتســمو،

 فتمــي  ..مــع النســيم الســاري فيحيــا  ..بس ِــنة اإليثــار
ُ
و ُن َقــي احليــا َة مثــل الضــواري
تفضــل الغ َّفــار !!
ثــم نرجــو ُّ

((( ال�سابق �ص 105-101
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فهو راف�ض للتواكل الديني اخلانع حمرك لاللتزام امل�س�ؤول دينيا واجتماعيا .
ولل�شاعر يف ديوانه (يف ظالل ال�سماء) ذي الداللة الدينية عدة ق�صائد ت�شبه الت�سابيح �أو الأدعية
فهو يقول مثال يف ق�صيدته( :ترنيمة) يف معنى �إ�سالمي يحمل عبق معناه من ب�ساطته التي قد ين�سينا
�إياها تعقيد الزمان:
ربــاه

إنــك

ريب

ربــاه إنــك  ..أهــل
فكــن دليــل احليــارى

***

ورب

كل

الوجــود

لــكل فضــل وجــود
()1
إىل رحــاب اخللــود

فهو يطلب اخلروج من احلرية �إىل حال( :اخللود الآمن) عرب لغة خالية من التعقيد .
ويف �أخرى بعنوان( :لك احلمد) يقول مت�أدبا مع اخلالق:
إليــك تعــاىل  ..مأمــا  ..ودعــاء
()2
تتوق  ..ألفق باجلــال  ..تناءى

لــك احلمد  ..حتــى احلمد منــك  ..وإنه
وهــل ذرة مــن محــأة الطــن صغتهــا

ويف دعاء �آخر (�أمام البيت) يقول:
وكل أفــق ســحيق
()3
أكوابنــا بالرحيــق

مــن كل فــج عميــق
جئنــاك يــا رب  ..فامــأ

وجند له ن�صني يقف فيهما على �أثرين �إ�سالميني يف( :جبل النور) و (يف بدر) يقول يف الأول:
جبــل النــور  ..يــا جبــل
أنــت مــأوى ( ..حبيبنــا)
ومــى يف اعتكافــه

***

شــب يف ســفحه األزل
حينــا قــام  ..واعتــزل
()4
يرقــب احلــادث اجللــل

وميزج  -يف الثانية  -احلدث الديني بحواره مع حبيبته التي يعرفها بهذا (الأثر) يف فنية ت�شويقية
((( نف�سه �ص 272
((( نف�سه �ص 263
((( ال�سابق �ص 264
((( نف�سه �ص 270
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رابطة بني العاطفة الدينية والعاطفة نحو املحبوبة :
هــي خطوتــان  ..فــا تقويل
مــاذا نريــد مــن الرمــال -
هــي ســاحة الشــهداء يف
ملعــت بــه أســيافنا
دنيــا مــن األجمــاد نحــن
لنعيــش يف القمــم املضيئــة -

***
***

مــاذا نريــد مــن الطلــول
وأيــن نذهــب يف الســهول
بــدر  ..وأول معــرك
لتــيء أطبــاق احللــك
عــى رباهــا  ..نلتقــي
املــرق
دروب
يف

فتطلعي  ..مثيل إىل
()18
وادي الفخار  ..وأطرقي

فهو يحببنا يف املكان من خالل حواره مع حمبوبته و�إنكاره عليها جتاهلها لهذا الأثر ,داعيا لها �إىل
العي�ش يف كنف ذكرياته املجيدة � /أو �أجماد الذكريات !
 -4االلتزام والغزل:
قد يح�سب البع�ض يف ارتباط الغزل بااللتزام تع�سفا يف القرن بينهما ،لكني �أدعي (�أال تع�سفية)؛
فااللتزام  -ق�ضية وهدف ،و (العالقة باملر�أة) ق�ضية �أزلية ال ميكن التنكر لها �سواء كانت يف �صورة �أدبية
حتمل هي�أة (الغزل) �أو حتى (اجلن�س) ،ولي�س املعول على وجود الق�ضية �أو امل�س�ألة ،بل على [ طريقة
الطرح ] �أو (امل�ضمون و العر�ض) ..
ومن ثمة نعر�ض لهذه امل�س�ألة من منظور �إبداع (حممد ها�شم ر�شيد) كيف جاءت ؟ و َمب تلبثت ؟
�أتت م�شاعر �شاعرنا يف �إطار ملتزم بالإ�سالم بال كبت وال تفريط؛ حيث « مل ت�ستطع تلك امل�شاعر
�أن تخرج �شاعرنا عن منطقة الطهر والقدا�سة ،وعن حظرية الدين الذي ينهاه عن تعدي حدود حالله،
((( ال�سابق �ص 266
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فجاءت جتربته مغلفة بالطهر والنقاء بعيدة عن الو�صف احل�سي املثري لعواطف الإن�سان الدنيا »
فال�شاعر يتحدث عن عواطفه لكن متواريا خلف �ستار ي�ضفي مزيد �إمتاع على �صور وتعابري ت�ستثري
اخليال ،وينوه �إىل كنز ال ينفد خمب�أ من املتعة غري املك�شوفة وال املنهوبة امل�ستهلكة من خالل غزل �شفاف
ميا�س املح�سو�سات وال يغرق يف ح�سيتها لكنه يداعبها عن بعد يف �إ�شارة ثرية ممتعة و�إملاحة تعر�ض الأثر
لال�ستجالء .
() 1

فهو يقول مثال يف ق�صيدة (تخطري) يف �إيقاع خفيف خفة هذا (التخطر) الذي ي�سري فيه ذكر
احلبيبة م�سرى اخلمر اللطيفة �أو �سنا الفجر املمزوج بالعطر والغناء :
ختطــري  ..عــى دمــي

بخطــوك

املرنــم

ورقرقــي الضيــاء يف

فــؤادي

املحطــم

وشعشــعي ســنى الرؤى

وهلــي  ..وغــردي

بفجــرك

شــذية

املنمنــم
الرتنــم

ثم ميتد ال�شاعر لو�صف جوانب ح�سية كـ( :الهدب  -اجلفون  -الثغر  -الوجنتني  -املقلتني  -ال�شعر
 اجلبني) لكن يف احتماء بالعذرية بال ا�ستغراق يف احل�سية من جانبها ال�شهوي ،لكن يف التزام بالناحيةاجلمالية الرثية الإيحاء املحركة للخيال �إذ يقول:
وعانقـــي صبابتـــي
ففي جفونـــك ارمتت
وللعقـــود يف الشـــذا
ورقصـــة  ..غريـــرة
وللعبـــر  ..نشـــوة
ونفحة  ..بوجنتيك ..
ومقلتـــاك  ..ضاءتـــا
وأرشقـــت بأضلعي

هبدبـــك  ..املهوم
رؤى احلنني حتتمي
تأرجـــح  ..املتيـــم
عـــى حلـــون مغرم
بثغـــرك املتمتـــم
عذبـــة  ..التـــرم
بســـحرها املطلسم
شـــهية التبســـم

((( حممد ها�شم ر�شيد �شعره و�شاعريته  -رزق حممد �سيد �أحمد د�أود � -ص  - 154مطبوعات نادي الق�صيم الأدبي  -الطبعة
الأوىل 1414هـ 1994 -م
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مـــن
كمنبـــع
الســـنى احلبيـــب
ك
شـــعر
و
انطـــوى  ..عـــى
ونـــام يف وداعـــة
تربعم احلنـــن  ..يف

ذاب  ..يف دمـــي
جبينـــك  ..امللثـــم

عـــى مهـــاد أنجم
املحـــوم
فـــؤادي
ِّ

ثم يعيد بيتا املطلع لي�ضيفا �إيقاعا تكراريا يعادود  -مبعناه  -التذكري ب�شفافية اجلو وجتريديته
العذبة ،ليكمل عليهما معنى حمبوبته تلك التي لي�ست �إال( :فرحة  -وب�سمة  -وجنة  ..بها يحتمي !):
ختطــري  ..عــى دمــي

بخطــوك

فلســت غــر فرحــة

ترنحــت  ..عــى فمــي

وشعشــعي ســنى الــرؤى
وبســمة  ..تألقــت

وجنــة بظلهــا الظليـــ

بفجــرك

املرنــم

املنمنــم

وضيئــة  ..بمبســمي

ـــل ..جئــت أحتمــي

( )١

و�إ�شباعا �أو ك�شفا عن املنحى االلتزامي يف غزل (حممد ها�شم ر�شيد) ن�ستجلي ن�صا �آخرا ل�شاعرنا
يح�أور فيه حمبوبته بق�صيدته( :يف الطريق) ،فيه الو�صف احل�سي الذي يتطرق فيه لو�صف( :عباءتها -
�صدرها  -عطفيها  -جبينها  -انحنائها  -حماجرها  -ب�سمتها) ,يبد�أه برتقبه �ساعة الغروب يف متهيد
ذي حدين  -وتر�صد قلبه لطيفها الذي �أقبل (تهادى  ..كخطى الطفل  ..يف دالل  ..ولهو)� ,إذ يقول:
خطــوة  ..خطــوة  ..أســر عــى الرمــل
خطــوة  ..خطــوة  ..أســر وللشــمس
وإذا يب أرى هنالــك  ..طيفــا
يتهــادى مرنحــا  ..وخطــاه
جســدهتا
جللتهــا عبــاءة ..
ّ

وقلبــي  ..هنــاك  ..يســبق خطــوي
عــى األفــق خطــوة  ..ثــم هتــوي
ســار فــوق الرمــال نشــوان نحــوي
كخُ طــى الطفــل  ..يف دالل  ..وهلــو
حلــا رائعــا يفيــض مجــاال

((( ال�سابق �ص 415 :412
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عانقــت صدرهــا الشــموخ  ..وعطفيها
وهتــأوت منســابة  ..يف انحنــاء
وطــوت خرصهــا عــن األعــن الظمأى
وأطلــت  ..ومــن حماجرهــا النشــوى ..
وبــدا الفجــر  ..يف غالئلــه البيــض ..
وأطلــت  ..وبســمة مــلء عينيهــا ..

***

وأبــدت جبينهــا يتــاال
يســتثري اخليــال  ..مــن حيــث جــاال
وضمــت  ..مجاهلــا املختــاال
أطــل الضحــى  ..ورف األصيــل
ُت َغنِّــي  ..لــه الربــى والســهول
وأخــرى  ..تشــع فــوق املحيــا

ثم تاله حوار �أو خطاب املحبوبة ,املتعجبة ل�شاعريته ،املتغنية بذاك احل�سن ,متمنية �أن تن�أى بتمثاله
هذا( :ح�سنها) عن ال�شقاء الذي يفيق ال�شاعر عليه ..
ودنــت  ..ثــم متتمــت يف ذهــول
أهيــا الشــاعر الذي عشــق احلســن ..
وشــدا  .والوجــود بــن يديــه
مــن تُراهــا  ..تلــك التــي تت َغنّــى
ُــرى جتســد فيهــا
أي ســحر ت َ
أي نبــع يف مقلتيهــا  ..مــن اإلهلــام ..
أي حلــن بثغرهــا ؟ أي نفــح
كــم طــواين الدجى  ..وضــم جناحيه
ليتنــي كنــت يف حياتــك فجــرا
ليتنــي كنــت فــوق كفــك كأســا

***

***

واللظــى يســتفيق يف جانحيــا:
وأمســى  ..بظلــه  ..يتف ّيــا
ّ
يتمــى  ..نشــيده العبقريــا
هبواهــا  ..متيــا ..نشــوانا؟
ــت  ..قيثــارك الفتانــا؟
فت ََص ّب ْ
أهــدى  ..يراعــك األحلانــا؟
مــن شــذا حســنها  ..طــواك افتنانا ؟
يناغــي  ..فــؤادي املحزونــا
تتهــادى  ..عــى ســناه الرغــاب
ملؤهــا الشــوق واألمــاين العــذاب

و�إذا بال�شاعر يفيق على واقع غارب:
مل يكــد يســتفيق مــن بغتــة احللــم

ومهــس اللحــون يف شــفتيه
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مل يكد يســتفيق  ..حتى انجىل الشــك

والح املصــر يف مقلتيــه

ورأى اهلــوة الســحيقة  ..تفغــر

فاهــا  ..لكــي تضــم عليــه

فرنــا والشــعاع يغمــر جفنيــه

شــعاع األصيــل  ..فــوق اخلميل

وتبــدى مجاهلــا مــلء عينيــه

وطيــوف األســى ترفــرف  ..حــرى

 دخــان احلريــق يف جانحيــهكظــال النخيــل  ..بــن النخيــل

و�إن كان ال�شاعر مل ينبه قارئه �إىل �سبب لهذا امل�صري وال علل ،لكنه  -رمبا  -ترك الأ�سباب خليال
القاريء  -عن ق�صد  -يف ذكره البدايات والنهايات مع اختالف التفا�صيل فيما بينهما من ق�صة لأخرى,
لي�ضع ك ٌل ما يحلو له من تفا�صيل� ,أو ما يحلو للواقع �أنه يفر�ضه عليه في�أخذ الن�ص بعدا �أعم .
ويختم الق�صيدة بالت�سليم:

1

وجثا راكعــا  ..عىل األرض  ..هلل

وص ّ
ــى  ..برعشــة  ..وذهــول
َ

ثــم ســارت خطــاه يف جلــة الصمــت ..
بعيــدا  ..عــن شــاطيء املســتحيل

آه  ..قــد عــاد للصبابــة لألشــجان
يف ذلــك  ..الطريــق  ..الطويــل!

()1

لكنه �سار �ضد التيار ,خمتارا �ضالله( :يف جلة ال�صمت)  ..خريا له من الو�صول �إىل�( :شاطيء
امل�ستحيل) فال�صبابة طريق طويل ال يريد �أن ي�صل �آخره الذي قد يحمل النهاية غري املحتملة كذلك !
 ...وعلى منوال تلك النهاية غري امل�شبعة للحب واال�شتياق ت�أتي ق�صيدته( :قبلة حائرة) يف حوارية
عذبة �شفافة مع املحبوبة يف مغالبة للجاذبية الطبيعية بينهما حفاظا على طهر وعفة العالقة لإبقائها بال
انطفاء فلنتابع هنا هذا ال�صراع:
((( ال�سابق �ص 364
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يف ليلــة أغفــت جوانحنــا
وتالقــت النظــرات ســامه ًة
وتراقصــت فيهــا رغائبنــا
وتربجــت فيهــا املنــى  ..و َدنــا
قــال احلبيــب وقــد رأى َأ َلقــي
َ
بقلبــك  ..ال
يــا صاحبــي رفقــا
إيل فيــا لنظرتــه
ورنَــا
َ
ّ
وترقرقــت جفنــاه ،واختلجــت
وطفقــت أرمقــه وفــوق فمــي
وكأن يف شــفتيه أغنيــ ًة
تنســاب يف مهــس ،كام ارتعشــت
يغمرهــا
ّ
ثــم ُ
ــرى َّ ..
وتــرف َح ْ
يــا ليلــة مــا كان أروعهــا
َ
اآلمــال أضل ُعنــا
نالــت هبــا

***

فيهــا عــى األحــا ِم  ،واحلــب
ُ
واهلــدْ ُب يســجو يف ســنى اهلدب
كالطــر حــول املــورد العــذب
نبــع اهلــوى للهائــم الصــب
وبوارقــي كالســيف يف الغمــد
تقــي عليــه عــوارض الوجــد
الســحر؟
مــاذا هبــا مــن روعــة ِّ ..
شــفتاه يف خفــر ،ويف طهــر
قلبــي يــكاد يفــر مــن ثغــري!
نشــوى مــن األحــام ،والعطــر
ِ
الزهــر !
بيــد النســيم براعــم ْ
ُطهــر الصبــا ،فتعــود للوكــر !!
والكــون يرقــص حولنــا  ..جذال
()1
وشــفاهنا  ..مل تبلــغ األمــا

ومل يتخل ال�شاعر يف عر�ض م�شاعره عن فنية الأداء �سواء بتنويع القوايف مما يغري الإيقاع النف�سي
املواكب للتوتر النف�سي احلادث يف تلك احلال � -أو من خالل روعة الت�صوير يف مثل قوله « :رغائبنا كالطري
حول املورد العذب  -وبوارقي كال�سيف يف الغمد  -قلبي يكاد يفر من ثغري) ,يف حالة م�صارعة بني:
(ال�سمو وال�سقوط) ،ومن خالل احلوارية يف قول املحبوبة:

َ
بقلبك  ..ال
يــا صاحبي رفقــا

تقــي عليــه عــوارض الوجــد

وهذه حالة االختالج  -بال�ضعف  -تن�أورهما فال يكون �إال االلتزام ب�أدب احلب:
يغمرهــا
ّ
ثــم ُ
ــرى َّ ..
وتــرف َح ْ

ُطهــر الصبــا ،فتعــود للوكــر!!

((( ال�سابق �ص 39
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فهما حمتميان يف (وكر) ح�صني ت�أتي مكاف�أته يف ختام حممل بروعة الذكرى:

يــا ليلــة مــا كان أروعهــا
َ
اآلمــال أضل ُعنــا
نالــت هبــا

والكــون يرقص حولنــا  ..جذال
وشــفاهنا  ..مل تبلــغ األمــا

�إذ :ما زالت (�شفاهنا  ..مل تبلغ الأمال !!) رغم حترق الأ�ضلع بالآمال !
ويعر�ض ال�شاعر يف ق�صيدة( :الطل�سم) لو�صف( :عيني املحبوبة) يف غزل جيد ملتزم يجمع �أطرافه
من عدة وجوه �أولها :اختيار (عينيها) مبتعدا عن �أو�صاف اجل�سد الأخرى ،وثانيها من و�صفه للق�صيدة بـ
(الطل�سم) هذا الت�صوير ال�سحري لـ (العينني � -أو الناظرين � -أو الأهداب) حيث ال�سحرية التي ي�ستطرد
() 1
ال�شاعر يف جتريدها وتكرار ت�أثريها يف خاطره
وها هو � -سريا مع جمرى التزامه املرتفع  -يتغزل با�سمها( :مي) يف ق�صيدته( :ا�سمك العذب) قائال:
ــي  ..يــا نشــوة اهلــوى يف ضلوعــي
َم ُّ
أنــت يــا رعشــة احليــاة  ..بأحالمــي
أي رس معربــد  ..ت ّيــم األشــواق
ورسى خافــق التوهــج  ..يــروي

وانطــاق الــرؤى ،ونجــوى اخليــال
ونبــع الرغــاب  ..يف آمــايل
يف فجــر  ..حســنك املختــال
باســمك العــذب  ..هينــات الــدالل

حممال ا�سمها مبعاين( :ن�شوة الهوى) و (رع�شة احلياة) ،بل هو�( :سر معربد) ،ثم هو يكثف �أو�صاف
هذا اال�سم فهو( :رمز) للكثري  ،..و( حياة من  )..الكثري من اجلمال نراه يف قوله:
اســمك العذب  ..يــا حنني اهلــوى البكر
رمــز كون مــن املفاتــن  ..واألشــواق ..
وحيــاة مــن النســائم  ..واألعشــاب ..

وحلــن املنــى  ..وحلــم الوصــال
والوجــد  ..والشــذا  ..واجلــال
والزهــر  ..والنــدى  ..والظــال

 ...اســمك العــذب  ..حينــا ســكبته
شــفة الغيــب  ..يف دمــي قدســيا
اســمك العــذب  ..رمــز فــردويس الزاهــي ..
((( ال�سابق �ص416
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ونبــع

األحــام

..

يف

جانحيــا

ثانيا :املجال الفني
عالقة الفنية بااللتزام:
يقوم االلتزام على جناحي -1( :الفكرة  -املو�ضوع) ( -2الطريقة الفنية) وهي الو�سائل التي
ي�ستعني ال�شاعر بها لتحقيق الت�أثري وااللتزام .
اإليقاع:
مل يلتزم �شاعرنا طريقة منطية ثابتة يف ق�صائده ،لكنا جند ا�ستخدامه لتغيري القافية داخل
الق�صيدة الواحدة ,و�أحيانا تغيري (البحر ال�شعري) من مقطع لآخر ،بل تعد هذه الطريقة (تغيري القافية
من مقطع لآخر داخل نف�س الن�ص) �أو�ضح الظواهر الإيقاعية يف �أعماله بل �أغلب �أعماله يقع �ضمنها ،فهو
جمدد قيا�سا على الق�صيدة العمودية ،وهو م�ستمد من املو�شحات الأندل�سية طريقة نظمها ،ولكنه ينوع
فيها  -مقاربا للن�سق املختلف يف بناء املو�شحات .
فنجد �أغلب ق�صائده متنوعة القوايف (�شعر مر�سل) ( ،)1وبع�ضها  -بقدر �أقل  -متنوع القوايف
والبحور ( )10داخل الن�ص الواحد .
ويتفنن ال�شاعر يف (طرق) تقفيته للق�صائد ،منها ما ي�أتي على طريقة التو�شيح ( ،)2بتكرار قافية
املطلع مع كل مقطع ،ومنها ما ت�أتي فيه القافية خمتلفة من مقطع لآخر دومنا ر ًّد على املطلع ،ومنها ما
ي�أتي مرددا لأكرث من قافية على طريقة نظم متداخلة مت�شابكة على �أنحاء متنوعة يف مترد جيد على قيد
القافية الذي ُيتهم بالإقحام �أو اجلور على املعنى مع املحافظة على القافية ذات الوقت لكن مع تنويعها ..
وهو حل يتو�سط تطرف جهتي التع�صب للبناء التقليدي �أو التحلل التام منه .
() 3
كما جاءت عنده �أي�ضا الق�صائد العمودية لكن على قلة وا�ضحة
والأعجب  -يف مترده وجتدده الإيقاعي جند مداخلته بني كل هذه ال�صنوف ! يف مثل ق�صيدته:
(م�صرع بلبل) انظر �إليه يقول:
((( انظر ال�سابق (الأعمال الكاملة) مثال الق�صائد بال�صفحات402 - 394 - 379 - 375 -364 -350 - 325 -322 -266 :
438 - 416 407
((( نف�سه :مثال الق�صائد بال�صفحات - 384 - 331 - 319 -46 - 19 -17 :انظر :القافية يف العرو�ض والأدب  . -ح�سني ن�صار
�ص  161مو�ضوع �:أ�شكال الق�صيدة املتنوعة القافية  -مكتبة الثقافة الدينية  -دار امل�صري للطباعة
((( نف�سه :مثال الق�صائد بال�صفحات412 - 360 -337 - 308 :
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فهوى
فطوى

يا طائرا عصفت به األقدار
ومشى عىل جثامنه اإلعصار

بني الرمال  ..جناحه
وصداحه
ونشيده ُ ..
وحنا عىل األعشاب
واجلدول املنساب
ودموعه
يا لألسى جفت عىل األحداق
وضلوعه
خفاقة هتفو إىل اآلفاق !
املخضوب
وارمحتاه لقلبك
ْ
يا شاعر األغصان
ماذا طواه من الدم املسكوب
يف ثورة األشجان
وارمحتاه لرسبك املتأمل
وارمحتاه لقلبك املتح ِّطم
ورنــوت مبتئســا إىل الشــجر
َ
ســوالف ِّ
َ
ُ
الذكــر
إليــك
َو َهفــت

ملا هويت
ملا بكيت
ونظــرت مكتئبــا إىل الز َّهــر
َ
حتنــو عليــك مــع الشــذى العطــر

ُّ
وترف يف َدل ويف خفر
ِ ِ
اخلــر
ســحر املنبــع
وذكــرت
َ
َ
ــحر
الس َ
ومشعشــع األنــداء يف َ
602

وليــايل األحــا ِم يف القمــر
َ
فــوددت لــو ُغ َّلــت يــد البــر
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ووثبت لآلفاق
َ
تصدح
ْ
الرقراق
السنى
وعىل َّ
()1
مترح !!
فهو يزن �شطرا كامال وي�ضع بال�شطر الثاين التفعيلة الأخرية فقط يف مثل:
يــا طائــرا عصفــت بــه األقــدار
ومشــى عــى جثامنــه اإلعصــار

فهوى
فطوى

بني الرمال  ..جناحه
وصداحه
ونشيده ُ ..

�إذ الق�صيدة على بحر الكامل بتفعيلته( :متفاعلن) التي تتبادل مع (متْفاعلن) وتفعيلتها الأخرية
( ُم َت َفا  - oْ///فهوى  -فطوى) ورغم ا�ستمرار ذات التفعيلة (متفاعلن) املتبادلة مع (متْفاعلن) على
طول الق�صيدة لكن ال�شاعر مل ي�أت بال�صورة التامة للبحر يف �أي من �أبياته .
وعلى تفنن ال�شاعر بالإيقاع كما يف ااملثال ال�سابق جنده يز�أوج  -يف بع�ض ق�صائده بني (التو�شيح) و
(ال�شعر العمودي) ،و �شاهد ذلك جنده يف ق�صيدته�( :أنا وابني والعيد) التي يقول فيها:
قــال يل طــه ،وطــه  ..يــا أخــي القــاريء  ..ابنــي
***
عمــره مخــس ســنني  ..وشــهور أربعــة
عاشــها وهــو قريــر  ..يف أمــان َو َدعــة
***
مل يعــش بعــد كــا عشــنا  ..بأعــاق اللهيــب
ال ومل يبــر مــن الكــون ســوى اللــون احلبيــب
((( الأعمال الكاملة �ص 99
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لــون دنيــاه  ..ودنيــا الطفــل مــن زهــر وطيــب
وانطالقــات أغاريــد  ..عــى أفــق رحيــب
بجناحــن  ..يرفــان بإيقــاع وحلــن

فكما نرى :كل مقطع على قافية( :الأول على روي العني والثاين بروي الراء والثالث بالباء) ,وكل
مقطع �أربعة �أبيات على تفعيلة بحر الرمل (فاعالتن) وخمتتمة ببيت على روي( :النون) مكرر نهاية
الثالثة مقاطع( :يغني  -متن  -حلن) .
ثم يوا�صل ال�شاعر ق�صيدته على نحو عمودي يف قوله:
 ..قــال يل طــه  ..وقــد رأى بــن أجفاين
يــا أيب  ..يــا أيب  ..أتبكــي ؟ أتبكــي ؟
ِل َ تبكــي  ..وليــس يف الكــون إال
قلــت :يــا طفيل الصغــر  ..لك الســعد
يف غــد إن كــرت إن مل تعــد طفــا
ـت  ..عــى العيــد
فســتبكي  ..كــا بكيـ ُ
وبكــى الطفــل  ..واملواكــب مــا زالــت
عجبــا قــد بكــى الطفــل  ..ومــا زلنا ..

1

دموعــا  ..نــدت  ..عــى اســتحياء:
يف ضحــى العيــد ..يف ظــال اهلنــاء؟
زغــردات األفــراح ،مــلء اجلــواء ؟
لــك اليمــن يف الضحــى واملســاء
كبــرا  ..يعيــش  ..باألهــواء
ِ
ــب مرائــي
وتنــأى عــن كل خ ٍّ
تغنــي  ..يف فرحــة وانتشــاء
()23
نغنــي  ..عــى دروب الشــقاء !!

و�إن مل ي�ستقم لل�شاعر الوزن لهذا املقطع ف�صار كال�سرد غري املوزون رغم احتفاظه بالقافية .
وهو يف ق�صيدة�( :أ�صداء العقيق) يتالعب بالتو�شيح؛ �إذ يورد مطلعا بعد �أربعة �أ�شطر موحدة القافية
ثم بعدها مطلع يتفق مع املطلع الأول يف القافية (بروي القاف) ،وهكذا ننظر الأبيات يف جوها احلاين :

((( الأعمال الكاملة �ص 217
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أنا  ..يف الطريق
أميش  ..عىل خطو القمر
واألفق  ..ينبض  ..بالصور
والليل  ..هيمس  ..بالذكر
ويقول يل  ..طاب املقر
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فهنا  ..العقيق
هذا ثراه  ..أال تراه ؟
والطيب  ..ينفح  ..من رباه
وهنا تضمك  ..ضفتاه
لتغوص  ..يف رس احلياة
***
و�إذا ال�شاعر تعتوره احلرية يف (الكينونة) بل يغرق يف �سرابها قائال:
وأنا غريق
أطفو  ..عىل  .موج القرون
وهتيم يب  ..جلج الظنون
حريى فأرصخ :من أكون ؟
أنا  ..يف مدى الوادي احلنون ؟
***
أميل  ..بريق
مل يبق منه  ..سوى ضباب
ورؤاي  ..مهزلة الرساب
وهواي  ..أوهام الشباب
وأعود أصغي  ..للعباب
***

لكن هذا الوادي املبارك يهديء من روع ال�شاعر وي�ؤكد له �أ�صالة كينونته و�أجمادها:
فإذا  ..العقيق
يروي  ..عىل سمع الصخور
أجمادنا  ..عرب العصور
فيضمني  ..طوفان نور
ورؤى غد  ..عذب  ..طهور
حلو الربيق
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بنية التكرار اإليقاعية :

مثل العقيق

() 1

وي�أخذ التكرار  -ك�أحد و�سائل املو�شح  -مكانة وا�سعة يف �إبداع �شاعرنا ،وخا�صة تكرار (كلمة �أو
�أكرث) على بدايات املقاطع  ..ويكاد يكون ذلك ظاهرة �أ�سلوبية مميزة ل�شاعرنا ،فل َرن له  -مثال  -ق�صيدة
2
(الن�شيد الوطني) التي يكرر �شطرا كامال نهاية كل مقطع بعد املطلع :
براياتنــا  ..يســتعز الســام
ومــن ُأفقنــا شــع فجــر الوئــام

***

وتســمو احليــاة ويزهــو الوجــود
بأحــى غــد  ..يف ظــال الســعود

ومســجد (طــه) الرســول األمني
ففــي أرضنــا  ..كعبــة الطائفــن
بــكل املحبــة للمســلمني
وفيهــا (الريــاض) متــد اليمــن
براياتنا  ..يستعز السالم ..
ودســتورنا  ..خالــد مل يــزل
بوحدتنــا  ..قــد رضبنــا املثــل
لنيــل املنــى  ..وبلــوغ األمــل
كــا كان يرســم  ..درب العمــل
براياتنا  ..يستعز السالم ..
تُرنحــه  ..عــزة املنتــر
محلنــا الســام  ..لــكل البــر
وإرث العروبــة  ..إرث الظفــر
هبدي الرســول  ..ووحي الســور
()2
براياتنا  ..يستعز السالم ..

فتكرر ال�شطر (براياتنا  ..ي�ستعز ال�سالم  )..وهو ما يتوافق مع الروح الهتافية لـ ( :الن�شيد الوطني).
كما جتد التكرار عند ال�شاعر يف ق�صيدة( :خطوات يف اجلحيم ) -حيث ال تتخلى الق�صيدة عن
البحر والقافية وال يلتزمهما ،يعر�ض فيها �شقاء الإن�سان يف جو رومان�سي تغلفه ك�آبة واعتزالية ال ت�سليه
عنها الطبيعة التي طاملا ارمتى الرومان�سيون يف �أح�ضانها هروبا ،لكنها ال ت�شفي غليال وال تخفف هما،
يقول:
أجل عاد يف ظل أشجانه
إىل الوجد واألدمع

((( الأعمال الكاملة �ص 217
((( الأعمال الكاملة �ص 274
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وسار غريقا  ..بأحزانه
وللشوق  ..يف األضلع
جحيم تذوب  ..عىل ناره
أغاريده الباسمة
وتنساب يف قلب إعصاره
ترانيمه احلاملة
 ...وما من رفيق
هيدهد  ..أشواقه الثائرة
سوى نظرات النجوم
تلوح كومض الكلوم
بقلب جريح ..شقي
وما من صديق
يضم جوانحه احلائرة
سوى خطرات النسيم
ترف  ..كأ ٍّم  ..رؤوم
ينام عىل املرفق
بقايا رفات ابنها املفتقد
وقد جللته غوايش الزبد
وسارت يف ركاب األبد

وي�أتي تكرار اجلملة�( :أجل عاد) �أربع مرات على مقاطع الق�صيدة  ..لت�شي بالي�أ�س الذي يكون
جوابه:
مرة :وما من رفيق
و�أخرى :وما من �صديق
وثالثة :وما من خليل
والأخرية :وما من حبيب
موغال يف نفي القرب النف�سي مع تدرج تلك القرابات( :رفيق ثم �صديق ثم خليل ثم حبيب) وكلها
منتفية لترتكه يف م�صب الأمل .
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فلنتابع الق�صيدة �أو فلنع�أودها معه ،فهو عاد للطريق الطويل:

أجل عاد يطوي الطريق الطويل
وحيدا  ..وحيدا  ..وما من خليل
سوى مهسات الربى والسهول
يموت صداها بقلب السكون
وحرشجة الريح بني الغصون
تذوب بصدر الظالم احلزين
وإطراقة الشجر الناعس
عىل ساعد َ
احل َلك الدامس
كإطراق روح  ..شجٍ  ..بائس
هتأوت أمانيه فوق الرتاب
وضلت خطاه وراء االرساب
فأمسى رصيعا بكف العذاب
**
أجل عاد  ..عاد إىل شجوه
وعاد  ..جيوب الطريق الكئيب
يسري عىل الشوك  ..دامي اخلطى
ويسحب أقدامه  ..يف اللهيب
[ وما من حبيب ]
يبارك أزهاره الذأوية
ويبعث فيها الطيوب
وحيضن أوراقها اهلأوية
فتخرض بعد األسى والشحوب
ّ
وترقص فوق الربى الباكية »
........

ليكون الي�أ�س اخلتامي يف قوله:

�سوى جه�شة الذكريات
ودمدمة العا�صفات
608

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .مها مراد �سليمان �سامل

ت�ضج بقلب احلياة
وت�سكب يف الكائنات
�صدى الأ�ضلع النائحات
() 1
و�س َّر الأ�سى يف الظالم الرهيب

ظاهرة التدوير:

التدوير هو ما ا�شرتك �شطراه يف كلمة واحدة وقد ا�صطلح القدماء على املدور بـ
َ
(املداخل) ..وهو من غنى ال�شعرية العربية القدميـة ،ومـن مرونتها وا�ستجابتها للمواقف املختلفة؛
(فهو) ي�شتمل على خيارات متنوعة يف عالقـة الإيقاع بالرتكيب والداللة ،و( هو) ميزج
خ�صائ�ص الـ�شعر الـ�شكلية واملو�ضـوعية بخ�صائ�ص النرث؛ فيكون من �شيوعه يف ن�ص �شعري ن�ص
ثالث ،لي�س �شعر ًا تقليـديا ي�ستويف القيم التي ارت�ضاها القدماء ،ولي�س ف ّن ًا من فنون النرث املعهودة) 2( .
وهو من الظواهر الإيقاعية عند ال�شاعر التي وردت بكثافة يف �أعماله وهي يف �أغلب الأحيان �أجيد
توظيفها كمنحى للتنويع الإيقاعي واخلروج على النمطية ،فنجد عنده �أحيانا ق�صائد كاملة مدورة( :انظر
الق�صائد بال�صفحات� , )435 - 399 -248 -82 :أو �أبياتا مفردة (بال�صفحات- 124 -122 - 84 - 25 :
)242 - 150 - 149 - 148 -147- 146
وتوظف ظاهرة التدوير  -دالليا  -يف الإبانة عن ات�صال معنى ال�شطرين ,والتمرد على الف�صل
الإيقاعي لهما !!
فنية النداء واحلوار:
يعرف احلوار على نحو عام ب�أنه تبادل الكالم بني اثنني �أو �أكرث و�إن كان البع�ض يعده خا�ص بالفنون
الق�ص�صية النرثية �إال �أن معظم النظريات الأدبية احلديثة متيل �إىل طم�س التمييز بني الأنواع الأدبية
وهو من الظواهر الفنية الأ�سلوبية الوا�ضحة يف �أعمال �شاعرنا ا�ستخدام تقنية (احلوار) الذي ال
يخلو من معنى التزامي ملا يف احلوار من معنى امل�شاركة �أو �إ�شراك الآخر يف مو�ضوع �أو هدف ما هو :
(حمتوى التزامي)� ،إذ هو يحمل ر�سالة رمبا (حتري�ضية) كما يف قول ال�شاعر:

() 3

((( الأعمال الكاملة
((( الدكتور في�صل �أ�صالن التدوير والت�ضمني يف �شعر ابن النقيب احل�سيني الدم�شقي  -جملة جامعة دم�شق-املجلد 28-العدد
الثاين 2012
((( انظر :حممد �سعيد ح�سيف مرعي (�أ .م .د ).احلوار يف ال�شعر العربي القدميـ � -شعر امرئ القي�س �أمنوذجا � -ص - 60:61
جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�سانية املجلد  14العدد  -3ني�سان 2007
((( نف�سه
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أهيــا الســابح يف أحالمــه

أومــا شــاقك ســحر الكائنــات؟

()4

فهو يحر�ض الإن�سان لي�ستيقظ من غيبوبة احلياة داخله ليتابع جمال احلياة خارج الذات ..
وقد تكون الر�سالة التحري�ضية ذات منحى وطني يف مثل ق�صيدته املعنونة بالنداء( :نداء املجد)
1
امللزم للم�شاركة �أو الرد ،فينادي ناقدا متعجبا:
حيث عنونت بـ (النداء) ِ
أهيــا الســائرون يف موكــب الــذل

ٍ
وجهــة أو  ..قــرار
إىل غــر

***
أهيــا الراســفون يف قبضــة القيــد ،ســكارى مــن قســوة التنكيــل
***
نســجته عناكــب األوهــام
أهيــا النائمــون فــوق وســاد
***
نحــو املجــد  ..والفخــار األثيــل
أهيــا احلاملــون بالعــزة القعســاء
***
أهيا النائمون والفجر قد أقبل يغري ضياؤه  ..ويشوق
أهيا السائرون يف موكب الذل حيارى ،والعز فيهم عريق
أهيا احلاملون بالنهضة الكربى  ..وهم من خياهلم مل ُيفيقوا
()1
أهيا الراسفون يف قبضة األغالل  ..والكون يف الظالم غريق
أهيا الراسفون يف قبضة األغالل  ..والكون يف الظالم غريق

ثم يكون التوجيه  -بفنية الأداء والنداء  -الراف�ض للوقوع يف املتناق�ضات بني احلال واملقال ..
ليحدث االن�سجام بني املقال واملُعا�ش ! ولئال ينعزل القول عن واقع احلياة:
لنثب وثبة األباة إىل املجد ،فنسمو إىل ال ُعال ونسود
((( نف�سه
610

مجلة جامعة الطائف للعلوم اإلنسانية  :العدد [ ،]23ربيع األول ١٤٤٢هـ  /أكتوبر ٢٠٢٠م

د .مها مراد �سليمان �سامل

شامخ الرصوح كام كانت عظاما هياب منها الوجود
َ
ولن ُِعدْ
فمن العار أننا نمأل الكون ضجيجا  ..ونحن فيه عبيد
ومن العار أننا نتغنى  ..برتاث اجلدود وهو بديد

()1

فهو كا�شف عن عورات الكالم ،ثم ير�شد �إىل الك�ساء ال�ساتر له ،والذي ال ين�سجه املبدع وحده بل هو
م�س�ؤولية جماعية .
وتكرر النداء الوطني يف ق�صيدته( :هذه الأر�ض) مذكرا لهم باالعتزاز ع َّله يحيا بالنفو�س:
أهيــا القــوم هــذه األرض كانــت
أهيــا القــوم مــن هنــا انبثــق النــور
أهيــا القــوم هــذه األرض كانــت

...
...

موئــل الصيــد مــن أبــاة اجلــدود
وغنَّــى الزمــان حلــن اخللــود
مــرح املجــد يف قديــم العهــود

()2

و�إذا ما كانت بنية احلوار بالنداء وظفت يف فكرة (االلتزام الوطني) ،فهي مل تكن غائبة عن:
(ال�شعر الوجداين ال�شخ�صي) عند حممد ها�شم ر�شيد ،والذي كان احلوار فيه على منحيني :حوار مع
الذات ,وحوار مع املحبوبة �أو عنها .
وي�أخذ احلوار مداه امل�سرحي يف ق�صيدة( :ال�شذا املقيد) الذي يق�ص ما دار بني( :مي)  -هذا اال�سم
الذي تغزل به يف ق�صيدة (ا�سمك العذب)  -وبني� :أمها ،فيقول را�سما م�سرح الأحداث  -نف�سيا وبيئيا:
وحــن عــادت  ..وظــال الدجــى
وزرقــة اآلفــاق  ..مــن حولنــا
تطلعــت  ..يف غضــب ُ ..أ ُّمهــا
قالــت ويف أجفاهنــا  ..شــعل ٌة

***

طوفاهنــا يغــرق  ..كل الوجــود
وقــد أوشــكت ُتــي غرابيــب ســود
هــادرة  ..كاملــوج حــول الكثيــب
حممــرة  ..كالشــمس عنــد املغيــب:

((( الأعمال الكاملة �ص 122
((( ال�سابق �ص 106
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فهو بد�أ م�ستخدما تقنية اال�سرتجاع ( ،)flashbackقا�صا ما �سبق على �ساعة احلكي( :وحني
عادت) ,را�سما مالمح القلق على ت�أخر الفتاة حتى( :ظالل الدجى) ,م�ستعينا بالت�صوير يف حتريك هذا
اخلوف على م�سرحه من خالل التعبري ( :ظالل الدجى طوفانها يغرق كل الوجود) ،فالطوفان فيه خوف
وهلع  .و�أي�ضا من خالل ا�ستخدامه للألوان املحركة لهذا اخلوف( :زرقة الآفاق  -غرابيب �سود � -شعلة
حممرة) ،ومن خالل الت�صوير حني �صور الأم حول (مي) ب�أنها( :كاملوج حول الكثيب) مبا يف املوج من
غ�ضب و�شدة ومبا يف الكثيب من ال�ضعف والتال�شي .
منها:

ثم ي�أتي احلوار ليعر�ض( :ذروة احلدث) الق ِلق من طرف الأم ،يف ا�ستطراد دال على متكن القلق

مــي  ..طوانــا الدجــى
ــي  ..يــا ُّ
يــا َم ُّ
ِ
ذهبــت واإلشــعاع مــلء الربــى
مــاذا جــرى يــا مــي  ..إنــا هنــا
كــم مأتــم مــر عــى أضلعــي
وكــم نــداء  ..مســتهام الصــدى
ناديــت  ..حتــى املــوج نــادى معــي:
ُ

***
***

ونحــن يف قلــب اللظــى  ..نحــرق
وعــدت واألضــواء  ..خلــف األفــق
يف هلفــة األشــواق نطــوي الزمــن
ويف دمــي  ..يســقيه كأس الشــجن ؟
مــي  ..مــلء الفضــاء
أطلقتُــه يــا
ُّ
مــي  ..وضــاع النــداء
مــي  ..يــا ُّ
يــا ُّ

ولكن تهد�أ ثورة الأم ,رمبا بر�ؤية هدوء و�صفاء مالمح ابنتها املمهلة للوالدة لت�سكب كل قلقها -
لكن الأم تع�أود اجرتار اخلوف ثانية رمبا يف لهجة �أخف حدة فتقول:
ِ
أقبلــت فــإين أرى
مــن أيــن
أمــن عنــاق املــوج؟ يالألســى
أمل هتــايب الســيل يف عــدوه
ويف شــفتيها  ..ويف كفهــا
حــذار يــا بنتــاه كــم  ..كــم برعم
612

***

***

يف مقلتيــك الفرحــة الغامــرة
وحيــدة غــادرت هــذا املــكان؟
ّ
ينســل كاألفعــوان؟
أو فاجــرا
ويف ناظرهيــا  ..هتــاف حزيــن
أغفــى عــى صــدر الربــى حيلــم
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وعــاد فــوق الســفح يستســلم!

مهــت بــه األنســام  ..حتــى هوى

لكن يتجدد اخلوف  -من املعنى الكامن يف �ضمري املجتمع  -يف اخلوف على الأنثى ،فهي هنا تك�شف
عن خوفها الذي جاء من( :عناق املوج) ،يف تورية ح�سنة دالة على املعنى ،فالأم تخ�شى على ابنتها من
تقلبات هذا املوج خموفة �إياها يف مبا�شرة قائلة :
ّ
ينســل كاألفعــوان؟
أو فاجــرا

أمل هتــايب الســيل يف عــدوه

ثم تالين لها القول بالنداء( :يا بنتاه) وتزيدها �إي�ضاحا وتف�صيال وت�صويرا متثيليا( :كم برعم )..
لي�أتي الرد من (مي) حممال برباءة الطبيعة ورغبتها يف اال�ستمتاع برومان�سيتها بال كدر من خوف
�أو قلق:
ــي  ..وقالــت هلــا:
فأطرقــت َم ُّ
أبــرت ِخــدْ ًرا  ..بــن تلــك الربــى
فقلــت أروي الــروح  ..مــن منبــع
ألقيــت نفــي  ..بــن أحضانــه
وهــا أنــا اآلن  ..فهيــا بنــا
أمواجــ ُه
َــم ..
ُ
فلــم تــزل تفغ ُ

***
***

أمــاه  ..إين كنــت وحــدي هنــاك
ينــام فيــه املــوج حتــت األراك
الصــوى  ..إال عىل خالقي
خايف ُّ
وعــدت منه  ..كالســنى الشــارق
إن شــئت نحــو اخلــدر نســتمتع
بالعطــر  ..والعشــب بــه هيجــع

وهنا حتل العقدة امل�سرحية ،وي�أتي اخلتام بانفراجها :
فعانقتهــا أمهــا وانثنــت
وأختهــا اهنالــت  ..عــى جيدهــا

ترقــرق القبــات  ..يف ثغرهــا
باللثــم ..وارتاحــت عــى صدرهــا

()1

فتتحرر املخ�أوف لتتال�شى ،وتكون احلياة يف �أح�ضان طبيعة حانية ال غابة موح�شة!
وهكذا َّ
وظف ال�شاعر الإمكانيات امل�سرحية (من :احلوار  -ال�شخ�صيات  -الذروة �أو العقدة ثم انفراج
احلدث يف ترتيب هرمي  -ر�سم امل�سرح) ،و�أي�ضا تقنية( :الفال�ش باك) يف خدمة ق�ضيته( :التزامه)
((( ال�سابق �ص 402
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وعر�ضها وحتقيق فكرته ب�أ�سلوب فني ممتع .
وقد يدور احلوار مع املحبوبة يف مناجاة كما يف ق�صيدته( :حينما نلتقي) التي ُي�سلي قلبه فيها بقوله:
أقــول لقلبــي :غــدا نلتقــي
وأمــأ مــن ســحره أضلعــي
غــدا يــا فــؤادي نالقــي احلبيــب

***

فأشــكو إليــه ويشــكو إيل
وأتــرع مــن حســنه مقلتــي
فكفكــف دموعــك ال تيــأس

وقد يكون احلوار مع املحبوبة مناجاة ا�ستئنا�س كما يف ق�صيدته( :هل تذكرين)

()1

()3

كما قد يكون احلوار مع (الالئم) يف مثل ق�صيدته (ناي وقيثار) التي يعاتبه فيها يف روعة الت�شبيه
التمثيلي يف قوله:
أهيــا الالئــم ال تعتــب  ..فلــم
غــر أن العــود ال يشــدو إذا

***

يذهــب الدهــر بأنغامــي  ..وحلنــي
مل يكــن مــا بــن أحضــان املغنــي

()3

وت�أتي طرافة احلوار � -إىل جانب روعة وجدانيته ال�سابقة  -حني يدار احلوار مع �أحد �أع�ضاء
كورال (الطبيعة) ,يف ق�صيدته املدورة( :مع القمر) ،حيث ي�أتي البدر �شاكيا !
ِ
الضوء حامل النظرات
خافق
الفيايف
قلت للبدر وهو يطوي
َ
َ
ضاربا يف الفضاء كاحلائر الوهلان  ..يرتاد داجي الظلامت
ت عليه وطوته سوالِ ُ
ف الذكريات:
حب َر َّف ْ
سامها كا ُمل ِّ
الليل فاهدأ بني حضن النسائم العطراتِ
أهيا البدر قد مىض ُ
ود ِع السهدَ للقلوب اللوايت غاهلا السقم يف ربيع احلياة
مفعم القلب من لظى احلرسات
 ...قال :يا صاحبي حنانك إين
ُ
أنا دنيا من املنى واألغاريد ،وكون من األسى والشكاة
...

((( نف�سه �ص 402
((( نف�سه
((( ال�سابق �ص 36
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َ
مرشق البسامت
الكأس
أجرع
فدع اللوم يا صديقي ودعني ..
َ
ُ
...
مالم َ
دائم العربات
ك إين خالدُ السهد ُ
فرتفق ودع َ
()1
أنا لوال املنى لذبت حنينا لليايل الفتون ،والصبوات !!

 ..والأمثلة امل�ؤكدة حل�ضور النداء كظاهرة �أ�سلوبية توا�صلية عند ال�شاعر كثرية ( ,)2وقد �أجاد ال�شاعر
توظيفها فنيا مبا يخدم الن�ص الأدبي وبالتايل يحقق ال�شطر الفني لاللتزام .
التصوير :
يعد الت�صوير من �أهم الو�سائل الفنية التي يعر�ض عربها املبدع فكرته ووجدانه �أو �شعوره �إذ
«توحي كلمة �صورة بال�شيء امللمو�س معربا عنه يف اللغة » ( ،)3من خالل :الت�شخي�ص (كما يف النداء لغري
العاقل ال�سابق التمثيل له يف مثل ق�صيدة :مع القمر) ،وقد عر�ضنا لكثري من هذه ال�صور عرب البحث
�سابقا ،و�سنقف هنا  -كذلك  -على بع�ض مناذج من �صور �شاعرنا لن�ستك�شف �إبداع فنيته بها .
فنجد له مثال يف ق�صيدة( :يف رم�ضان) ال�سابق الوقوف على بع�ض �أبياتها ،حني يقف ذاك الكهل
الغني �أمام الفقراء قائال:
رب هــؤالء ،ومــاذا
كيــف يــا ِّ
رمحــ ًة أســب ِغ الظــال وأطفــيء

ســوف يلقــى الضعــاف مــن أرضار ؟
()4
بعصــر الســحاب قلــب القفــار !!

5فنجد الت�صوير يف( :ع�صري ال�سحاب) لي�س من م�ستهلك ال�صور ،ي�سوغها اجلو العام للق�صيدة
حيث احلوار كان عن عظة ال�صوم .
وجنده كذلك يف ق�صيدة�( :شهيدة) ال�سابقة ت�صويره( :ك�أ�سك الدفوق) و (طوتك  ..املنون) و( ك�أنه نا�ضب
ال�شعور) م�شبعة للإح�سا�س باملعنى .
((( ال�سابق �ص 82
((( نف�سه  -كما يف الق�صائد :من انت  -زورة  -ولنعد للحب  -قبلة حائرة  -ال يا ف�ؤادي  -يف رم�ضان � -أغنية حب �إىل تون�س
املنا�ضلة  -يف يومنا الوطني  -يف موكب اخلالدين  -جبل النور  -الر�سالة الزرقاء  -ا�سمك العذب ..
((( الويل حممد  -ال�صورة ال�شعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي � -ص  -19املركز الثقايف العربي  -بريوت لبنان -الطبعة الأوىل 1990
((( ال�سابق �ص 104
((( نف�سه �ص 234
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وهو كذلك يقول يف رثاء امللك في�صل:

ِ
س (عبــد العزيــز) مــا زال يرسي
ُّ

بشــذاه يف الدوحــة الفرعــاء

()5

فهو بيت رائع الت�صوير؛ فهو ي�صف الأ�سرة احلاكمة بـ (الدوحة الفرعاء) العطرة ب�شذى اجلذر �أو
اجلد الأول (عبد العزيز) ! وبالرغم من اعتيادية ال�صورة لكن ال�شاعر �أجاد �صنعها بقوله�( :سر  ..ي�سري
 ..يف الدوحة) .
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محمد هاشم رشيد بني الفنية وااللتزام
جودة ورداءة
نعر�ض هنا  -ملا مل ننوه �إليه يف �سابق البحث من �أبيات �أو مقاطع جيدة ال ينبغي غمط ال�شاعر
برتك الإ�شارة �إليها ،منها ما جاء لي�صب يف جماالت االلتزام ال�سابق الإ�شارة �إليها( :الوطني القومي)� ،أو
تعبري عن البوح اخلا�ص الذي ال مينعه االلتزام ما عرب عن نف�س ال�شاعر يف لغة راقية؛ فلل�شاعر �أن يبوح
بعواطفه مامل يند بلغته عن الذوق .
ونذكر له ابتداء � -أبياتا مفردة حمكمة ،جند له منها يف الغزل قوله يف ق�صيدة( :على ال�شاطيء):
وســارت وحــول خطاهــا القلــوب

إىل صخــرة عانقتهــا الرمــال

والغربــة الكــرى  ..إذا مــا خامــرت

قلبــا  ..فــكل األرض ال تؤويــه

فاملصــاب األليــم أقــوى مــن الصــر

ورزء البــاء فــوق العــزاء

()1

( �صخرة عانقتها الرمال) نقل احلالة ال�شعورية �إىل الطبيعة ,وميزة النقل هنا �أنه مل يورد من
مفردات الطبيعة ما يعهد منه هذا الو�صف العاطفي ،بل اختار�( :صخرة) يف حالة ع�شق مع( :الرمال) !
ومن وجدانياته جند �أي�ضا قوله يف الغربة:
واملعنى وا�سع  ..و�شرحه حا�ضر يف القلوب والعقول املجربة .
و يقول يف رثاء امللك في�صل متفجعا:
يف �صدق ي�ست�شعره كل من عاي�ش جتربة الفقد .
و يقول يف �إحدى ت�سبيحاته:

()2

()3

ســبحان مــن ص َّلــت لــه أضلعــي
()4
وكل مــن يف الكــون صــى معــي

وبعد ذكرنا الأبيات املفردة ال�سابقة ،نعر�ض ملا جند من جيد التزامه ،ومنه نفوره من طول املناظرات
العربية بال جدوى حتى ما عادت ال جدواها تخفى على �صغري ،فيقول يف ق�صيدة( :نداء املجد):
أهيــا احلاملــون بالعــزة القعســاء
كل يــوم هلــم جلــان وبحــث

واملجــد والفخــار األثيــل
ومشــاريع للغ ِ
َــد املأمــول

((( نف�سه �ص 391
((( نف�سه �ص 310
((( ال�سابق �ص 229
((( نف�سه �ص 349
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ٌ
تنفيــذ
فــإذا حــان للمشــاريع
عــاد كل لســجنه مســتضاما

وزالــت مالمــح التضليــل
()1
ثــم أغــى ،ونام بــن الطلــول

فيعر�ض ملفارقة الواقع للحلم ،بني التنظري والتنفيذ ،بني حتقق املجد والرقود بني �أطالل جمد بائد.
وجند من رائع ما قاله يف عودة (امللك خالد) معافى ،حيث جعل كل مدائن اململكة تتبادل دور الغناء
2
لن�شيد واحد مبتهج بهذا اخلرب حني يقول:
غــردت (طيبــة) اهلــدى وتغنــت
وازدهــت يف (الريــاض) فرحــة شــعب
وأغــاين األفــراح فــوق (عســر)
وبــكل الثغــور قــد رقــص املــوج -
( بأبــى بنــدر) تشــيد وتشــدو

( مكــة) اخلــر وانتشــى (اإلحســاء)
مرشئــب ،تزهــو بــه األعيــاد
يف (تبــوك) رنــت هلــا األصــداء
وغنــت ،شــواطيء عــذراء
()2
و (بــآل الســعود) يزهــو الثنــاء

َ
عرفتــك يف احلــب  ..يــا ويلتــاه

عــذاب  ..حيببنــي يف احليــاة
ٌ

فها هي املدن والطبيعة تتبادل �أطراف العزف على �أغنية ال�سعادة .
ومن جيد �شعره الوجداين بيتا يقول فيه:

()3

فالبيت وم�ضة قوية الإ�شعاع باملفارقة .
ومن رائع وجدانياته العاطفية جنده يقول يف ختام ق�صيدة (اذكريني) :
()4

فأنا من طال يف الليل سهاده
وأنا من َع َّز يف األرض مراده
وطوى األيام يشجيه وداده
َو َص َبا نحوك كالطري  ..فؤاده
فاذكريني
وارمحيني
رس غرامي وحنيني
أنت يا َّ
()5
وفتوين !
		
((( نف�سه �ص 123
((( نف�سه �ص 196
((( ال�سابق �ص .20

((( انظر يف فكرة الوم�ضة بحث( :الق�صيدة الق�صرية جدا يف الإبداع ال�سعودي) للباحثة  -م�ؤمتر الأدباء ال�سعوديني الثالث
((( الأعمال الكاملة �ص 63
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أنت) ،فهو  -على بعد مراده يف و�صالها  -يرجع الذنب عليها؛ �إذ هي� :سر غرامه
�إنه حوار (�أناِ � ،
وحنينه وفتونه ،والعذر للم�سحور بها �إذ ال ميلك امل�سحور من �أمره �شيئا .
ويف هذه (الأنا) نختم بن�ص جيد بعنوان�( :أنا) حممل ببنية املفاج�أة املكررة على منوال نراه يف
ن�سجه:
شــعاع
أنــا يف جلــة احليــاة
ٌ
النــاس عــن ســناه فأمســى
عمــي
ُ
َ

تــرف حــول حوافيــه
أنــا نبــع
ُّ
رسه فتالشــى
جهــل الــروض َّ
أنــا يف الكــون بلبــل يتغنــى
أنكــر احلســن حلنُــه فتــوارى
أنــا ســاقي الغــرام أســقي الندامــى
فعــدت  ..وحيــدا
مل أجــدْ شــاربا
ُ

***
***
***

مــرق النــور ،رائــع اللمحــات
ضائعــا يف مســارح الظلــات!

نواعــس الزهــرات
وتزهــو
ُ
وثــوى بــن أضلــع الفلــوات
مســتهاما  ..بأعــذب الصدحــات
يف مطــأوي الشــجون واحلــرات !
مــن كــؤوس اخليــال والصبــوات
أحتســيهاِ ،
()1
وعشــت يف ســبحايت !!

فهي �أبيات مو َّقعة داخليا ببنية الكالم وباملعنى ،فكل بيتني من الأبيات مبني على طريقة موحدة؛
ي�أتي (البيت الأول) يف كل منها حممال مبعنى �إيجابي و�أو�صافه اجلميلة التي ت�شوق النف�س ثم ي�أتي (البيت
الثاين) خمالفا للتوقع يف رد الفعل املجايف لهذا اجلمال ،فتكون ردة ال�شاعر �أن يلقي بجماله يف �سلة
الهدر� ،أو يتما�سك فيبقيه لنف�سه ! فهكذا الإنكار يقتل كل جميل .
و�إذا ما كان منا هذا الوقوف املعجب بجمال حما�سن �شاعرنا ،فلي� ِأت دور الإنكار عليه �أي�ضا فرن�صد
له بع�ض هناته يف العنوان التايل :

((( نف�سه �ص 15
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املآخـــــذ
مما جتده من امل�آخذ على ال�شاعر ،قوله يف الرثاء لـ (�ضياء الدين رجب):
خفقــت بــكل الشــوق ،والوجــد املــرح ،واألمل
تنســاب بوحــا ســاحر اإليقــاع ،مضطــرم اخلفــوق

فانظر معي �إىل قوله( :بكل ال�شوق � -ساحر الإيقاع) فهل ت�ست�شعر بهما جرعة احلزن تفوق داللة
ال�سعادة �أو جو الع�شق الذي رمبا هذه املفردات �أقرب ملعجمه !
وانظر لل�سطرين:
وعــى ذرى «ســلع» أكاد أحــس يف عمــق الســكينة
بالدمــع ،باملأســاة ،باألشــجان ،باملهــج احلزينــة

بحفيــف أجنحــة ،كأجنحــة احلامئــم يف احلــرم
خفقــت بــكل الشــوق ،والوجــد املــرح ،واألمل
***
وأصخــت بالــروح اللهيفــة ،للســفوح ،وللتــاع
وإىل «الثنيــة» وهــي ختفــق للقــاء وللــوداع
***
فســمعت أصــداء احلنــن ،ولوعــة القلــب املشــوق
ُ
()1
تنســاب بوحــا ســاحر اإليقــاع ،مضطــرم اخلفــوق

ليت�أكد � -أو بالأقل يرتجح  -لديك ما �أقول .
	�أ�ضف �إىل ذلك( :ال�شكل الإيقاعي) الذي  -و�إن جاء على بحر الكامل بتفعيلته( :متفاعلن)� ,إال
�أن تغيريه للقافية رمبا �أ�ضفى عليه جوا من الن�شوة التي ال توافق �سياق الرثاء .
ومن امل�شاهد التي �أرى بها( :عدم منا�سبة) ما يعر�ضه من فل�سفة اخلري وال�شر يف �سياق حديثه
عن الهوى� ,إذ يقول يف ق�صيدته( :ولنعد للحب) التي يعر�ض فيها للقاء حمبوبته يف جو بهيج ت�شارك
الطبيعة يف �إكمال جمال م�سرحه ،يعاتب حمبوبته على �إخالف موعد هواه ,فتوحي له �أن تغيبها مل يكن
((( ال�سابق �ص 15
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هجرا ،ولكنه لـ (قيود) فر�ضت عليها ،فكان رده عار�ضا لتلك الفل�سفة يف ا�ستطراد قائال:
إن يــك الــر أصيــا يف النهــى
أو ُ
اخلــر عميقــا يف الدُّ نــى
يــك
ُ

ِل َ ُيــزى باجلحيــم املجرمــون؟
()1
الكتــب ،ويف م املرســلون ؟
فلــم
ُ

فهو ا�ستخدم االحتجاج املنطقي �أو ما �سماه قدامة بن جعفر( :املذهب الكالمي) والذي هو من �أثر
الفل�سفة اليونانية ولي�س من مكونات ال�شعر العربي الأ�صيل ,فاجتمع عليه عيبان .
ومن امل�آخذ عليه كذلك تكراره لبع�ض (م�شتقات) الكلمة الواحدة على قرب امل�سافة بني املكررين،
فنجده مثال يف ق�صيدة�( :ضحايا الإن�سانية)  -التي �سبق حتليلها كممثلة لاللتزام الإن�ساين  -يردد كلمة:
(ترع�ش  -راع�ش  -ترع�ش) على الأبيات ( ،)9-5-3ع ّل الكلمة مفيدة يف �إيحائها وموظفة جيدا يف
حتميلها باملعنى النف�سي ،لكن توايل ذكرها قد يطعن يف ثراء معجم ال�شاعر .
وجند له مثال يف ق�صيدته (يف ظالل ال�سماء) قوله:
رغائب  ..من ضياء تنساب  ..عرب الضياء

()2

فتكرار (�ضياء  -ال�ضياء) غري م�ست�ساغ فلو قال مثال بدل ال�ضياء الثانية (عرب الف�ضاء) ملا اختل
الوزن وال�ستقام املعنى ،ورمبا هي خط�أ طباعي .
وهو �أي�ضا يف ق�صيدة (على �أطالل املا�ضي) يكرر�( :أجماد  -املجد  -املجد) على الأبيات (-3
 )7-5على هذا القرب بالورود .
وهو م�أخذ �أح�سبه جد معيب يف حق فنية الن�ص وان�سياب املتلقي بال ا�ستيقاف معطل ال يحقق فائدة
�إيقاعية كما يحدث مثال من التكرار على موا�ضع مق�صودة خم�صو�صة كالتي يف( :رد الأعجاز على
ال�صدور مثال �أو غريها من املح�سنات) .
وثمة م�أخذ �آخر يتعلق بفنية بناء الق�صيدة� ،إنه( :الت�ضمني) ،حيث يكون (املتعلق واملتعلق به)
على بيتني ،وهذا م�أخذ على ا�ستقاللية البيت مبعناه ،فنجده مثال بني�( :شرط وجوابه) �أو بني( :نداء
ومنادى) �أو ما هو من هذا القبيل .
وقد امتد هذا التعليق للمرتابطني �إىل �أن و�صل �أق�صاه يف ق�صيدة�( :أنا وابني والعيد) ،فهو من �أول
بيت يعلق (القول) من املطلع يف قوله:
قال يل طه ،وطه  ..يا أخي القاريء  ..ابني

()3

((( نف�سه �ص 46
((( نف�سه �ص 350
((( ال�سابق �ص 217
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فال ي�أتينا بالقول �إال بالبيت رقم !! )53( :وخالل هذا املدى ال�شا�سع بني فعل القول واملقول يورد
تفا�صيل ليلة العيد وافتقادها للبهجة ومفارقة معنى العيد بني عامل الكبار (ال�شاعر) وعامل ال�صغار
(ابنه)  ..مكررا ال�شاعر  -على مقاطع متعددة  -فعل القول بال مقول ،حتى �إنه يف البيت ( )35يقول:
قال يل طه ،وطه  ..إن تعد تذكر  ..ابني
عمره مخس سنني  ..عاشها وهو يغني

 ..فهو مقدر لطول املدى�( :إن تعد تذكر) وا�ضعا عالمة ( ):ليبد�أ املقول ،فننتظره وال ي�أتينا �إال -
كما ذكرت �إن تعد تذكر !  -بالبيت ( )53حيث فيه:
يا أيب  ..يا أيب  ..أتبكي ؟ أتبكي ؟
()1
يف ضحى العيد  ..يف ظالل اهلناء ؟

وهو يف ذات الق�صيدة  -قرب نهايتها  -يعلق جواب ال�شرط �إىل بيت تال:
يف غــد إن كــرت  .إن مل تعــد طفــا
ـت  ..عــى العيــد
فســتبكي ،كــا بكيـ ُ

كبــرا  ..يعيــش  ..باألهــواء
ِ
()2
ــب مرائــي
وتنــاى عــن كل خ ٍّ

مت َمال لقرب اجلواب ،ورمبا بغر�ض الت�شويق جاء التعليق على رده فنيا .
و�إن كان التعليق هنا ُ ْ
والت�ضمني ورد �أي�ضا يف قوله على ل�سان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
واهلل لــو وضعــوا الشــمس املنــرة يف
عــا دعــوت إليــه النــاس قاطبــة

يمنــاي  ..والبــدر يف يــراي مل أحــل
()3
مــن رهبــة اهلل واإلخــاص يف العمــل

فهو و َّزع (�أحل عما) مفرقا بني الفعل وحرف اجلر املت�صل به على بيتني .
و�أي�ضا ورد الت�ضمني يف تعليق جواب ال�شرط يف قوله بق�صيدة( :اجلمال الأ�صيل):
يتبســمن للســنى  ..فــإذا أبــرن
نضبــت هبجة الرؤى  ..وترشــفن

ظــال الغــروب  ..يف أجفانــك
()4
كؤوســا  ..هليبهــا  ..مــن دنانــك

((( نف�سه �ص 220
((( نف�سه �ص 221
((( ال�سابق �ص 164
((( نف�سه �ص 301
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ويف ذات الق�صيدة ت�ضمني �آخر ،بتعليق جواب ال�شرط �أي�ضا يف قوله:
إن تكوين  ..عــرت هبرجة العمر
وتالشــت نضــارة احللــم الزاهي

وودعــت  ..رفرفــات األمــاين
()1
فــا زلــت منبعــا للحنــان

وقد �أتي عنده من الت�ضمني ما يكون بني �أفعل التف�ضيل واملف�ضل يف مثل قوله بق�صيدة( :بركات
ال�سماء ):
وأبــدع مــا أبرصتــه العيــون
رفيقــك  ..فــوق حميــا الغديــر

وتاقــت إليــه القلــوب الظــاء
()2
وقــد وشــحته أكــف الضيــاء

ومن امل�آخذ �أي�ضا والتي تتعلق بق�ضية( :االلتزام) ما جنده �أحيانا يف القليل من ق�صائده من
ق�صائد خطابية هى �أقرب ملفهوم االلزام منها �إىل االلتزام ,حيث جند حما�سية مل ُ ْ
ت ِد كثريا
على تاريخ ال�شعر العربي ،مثل قوله يف نهاية ق�صيدة (على �أطالل املا�ضي) :

3

فــإىل األمــام إىل األمــام فحســبنا
لنكــن كــا كان اجلــدود أعــزة
إن يــد الردى
أو فلنمــت شــهداء َّ
فاملــوت أجــدر حتت افيــاء الظبى

ما ضــاع من ملــك ومن ســلطان
تعنــو الوجــوه لنــا بــكل مــكان
أحنــى علينــا مــن يــد العــدوا
()3
مــن أن نعيــش بذلــة وهــوان

فلطاملا تكرر هذا املعنى يف الأ�شعار حتى كاد �أن ميوت بال جدواه ،وهو و�إن كان حما�سيا� ,إال �أنه يخدم
التزام ال�شاعر من جانب كونه ختام تفا�ؤيل حيث ال ي�أ�س ,بل روح م�ستب�شرة ب�أثر التزامها بق�ضيتها على
�أر�ض الواقع .
وقريب منه قوله نهاية ق�صيدة (نداء املجد) :

((( نف�سه �ص 303
((( نف�سه �ص 396
((( نف�سه �ص 121

أهيا النائمون والفجر قد أقبل يغري ضياؤه  ..ويشوق
أهيا السائرون يف موكب الذل حيارى ,والعز فيهم عريق
أهيا احلاملون بالنهضة الكربى  ..وهم من خياهلم مل يفيقوا
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لنثب وثبة األباة إىل املجد ,فنسمو إىل العال ونسود
ولنعد شامخ الرصوح كام كانت عظاما هياب منها الوجود
فمن العار أننا نمأل الكون ضجيجا  ..ونحن فيه عبيد
() 1
ومن العار أننا نتغنى  ..برتاث اجلدود وهو بديد

فهى معان حما�سية ملأت الكتب ومل تنب فكرا وال تركت �أثرا فعليا .

ومن هناته كذلك جند بع�ض العيوب الإيقاعية ,فنجده مثال يف ق�صيدة( :ولنعد للحب) يقول :
يا حبيبي كنت باألمس مع احللم الندي
أعرب الليل بنجواك وقلبي يف يدي
يتنزى ظاميء األشواق كالطري الصدي
حينام يطلب يف الصحراء عذب املورد
غري أين عدت باللهفة أهفو للغد
() 2
يائسا من فرحة اللقيا ,وصدق املوعد

فال�شاعر عد الدال ر�ؤيا لقافيته ثم ي�أتي ب (ندي  -يدي � -صدي) والتي الدال فيها ال ت�صلح ر�ؤيا
الن �آخر الكلمة ياء ولي�ست الياء هنا ياء و�صل حلركة الدال بل هي �أ�صل الكلمة
وجند �أي�ضا يف ق�صيدة (�صدى الهجرة) يقول :
كل هذي القرون من عمر الدهر وكل الأحداث والنكبات
() 3
مل تبدد �آثاره  ...مل حتله نب�أ عابرا  ..ب�سفر احلياة
فالتاء املربوطة تنطق هاء نهاية الكالم وهو اعتربها _ هنا _ تاء روى .
وختاما  ..حظي الأدب ال�سعودي ب�أديب يف علو قامة حممد ها�شم ر�شيد ,وات�ساع �إبداعه املتنوع
اجلواهر زخر �شعره باللآيلء الثمينة التي �أ�ضيف �إىل قيمتها الفنية اجلمالية قيمة التزامية نفعية هادفة
الر�سالة  ..التي ال ي�ضريها بع�ض ما يعلق بها من �شوائب هينة تدخلها من باب انتفاء الكمال عن كل عمل
ب�شري !
((( ال�سابق �ص 124
((( نف�سه �ص 45
((( نف�سه �ص 162
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قائمة املصادر واملراجع

�1 -1أ�.أ.رت�شاردز  -مباديء النقد الأدبي والعلم وال�شعر -ترجمة وتقدمي وتعليق حممد م�صطفى بدوي -
مراجعة لوي�س عو�ض و�سهري القلم�أوي  -املجل�س الأعلى للثقافة  -امل�شروع القومي للرتجمة  -العدد
 -416الطبعة الأوىل 2005
2 -2ابن عقيل الظاهري  -االلتزام وال�شرط اجلمايل 1407-هـ 1987-م الطبعة الأوىل  -الريا�ض
�3 -3أحمد �أبو حاقة  -االلتزام يف ال�شعر العربي -دار العلم للماليني  -الطبعة الأوىل ( 1979ر�سالة
دكتوراه)
�4 -4أحمد رحماين  -النقد الإ�سالمي املعا�صر بني النظرية والتطبيق (اجلزء الأول)  -مركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية  -الطبعة الأوىل 1425هـ 2004 -م (ر�سائل جامعية )
5 -5بدوي طبانة  -ق�ضايا النقد الأدبي :الوحدة  .االلتزام  .الغمو�ض -دار املريخ للن�شر  -الريا�ض -
1404هـ 1984 -م
6 -6ح�سني ن�صار (دكتور)  -القافية يف العرو�ض والأدب  -مكتبة الثقافة الدينية  -دار امل�صري للطباعة
7 -7رجاء عيد  -فل�سفة االلتزام يف النقد الأدبي  -النا�شر من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية 1988
 8 -8رزق حممد �سيد �أحمد د�أود  -حممد ها�شم ر�شيد �شعره و�شاعريته -مطبوعات نادي الق�صيم الأدبي
 الطبعة الأوىل 1414هـ 1994 -م 9 -9رومان ياكب�سون  -ق�ضايا ال�شعرية -ت /حممد الويل ومبارك حنوز  -دار توبقال للن�شر  -الدار
البي�ضاء  -املغرب  -الطبعة الأوىل  -1988مت ن�شر هذا الكتاب �ضمن �سل�سلة املعرفة الأدبية
�1010سهيل �إدري�س و�آخرون  -حتوالت مفهوم االلتزام يف الأدب العربي احلديث -تخطيط و�إ�شراف حممد
برادة  -دار الفكر  -دم�شق � -سوريا  /بريوت  -لبنان  -الطبعة الأوىل 1423هـ 2003 -م
� 1111صالح �أحمد ال�شامي  -الفن الإ�سالمي التزام و�إبداع -دار القلم  -دم�شق  -الطبعة الأوىل 1410هـ
 1990م1212طائفة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني  -حا�ضر النقد الأدبي مقاالت يف طبيعة الأدب -ترجمه وقدم له
وعلق عليه د .حممود الربيعي  -دار غريب للطباعة والن�شر والتوزيع  -القاهرة 1998م
1313علي �شلق  -ح�سان بن ثابت (االلتزام) -دار املدى للطباعة والن�شر  -بريوت  -لبنان
1414في�صل �أ�صالن التدوير والت�ضمني يف �شعر ابن النقيب احل�سيني الدم�شقي  -جملة جامعة دم�شق-
املجلد 28-العدد الثاين 2012
1515خل�ضر العرابي (دكتور)  -مفهوم االلتزام يف الأدب الإ�سالمي  -الأثـر -جملة الآداب واللغات-
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جامعة قا�صدي مرباح  -ورقلة  -اجلزائر -العدد ال�ساد�س -ماي2007م  -جامعة تلم�سان  -اجلزائر
1616حممد بن �سعد بن ح�سني  -الأدب الإ�سالمي بني الواقع والتنظري -دار ابن عبد العزيز �آل ح�سني
للتوزيع والن�شر  -الريا�ض  -الطبعة الأوىل 1412هـ
1717حممد بن �سعد بن ح�سني  -االلتزام الإ�سالمي يف الأدب وبحوث �أدبية �أخرى -الطبعة الأوىل 1404هـ
 1984م1818حممد ر�أفت �سعيد  -االلتزام يف الت�صور الإ�سالمي للأدب -دار الهداية للطباعة والن�شر والتوزيع -
الطبعة الأوىل  1408هـ 1987 -م
1919حممد �سعيد ح�سيف مرعي (�أ .م .د ).احلوار يف ال�شعر العربي القدميـ � -شعر امرئ القي�س �أمنوذجا
 جملة جامعة تكريت للعلوم الإن�سانية املجلد  14العدد  -3ني�سان 20072020حممد غنيمي هالل (ترجمة وتقدمي وتعليق)  -ما الأدب  -جان بول �سارتر -نه�ضة م�صر للطباعة
والن�شر والتوزيع  -الفجالة  -القاهرة  -الإيداع 1990
 2121حممد ها�شم ر�شيد  -على �أطالل �إرم (ملحمة �شعرية ) -من�شورات نادي املدينة املنورة الأدبي -
طبع يف مطابع الر�شيد  -طريق املطار خلف حمطة الفالح  -املدينة املنورة .
2222حممد ها�شم ر�شيد  -الأعمال ال�شعرية الكاملة  -املجلد الأول (مل ين�شر املجلد الثاين ب�سبب وفاة
ال�شاعر قبل �إ�صداره) -من �إ�صدارات نادي املدينة املنورة الأدبي  -رقم الكتاب  - 63الطبعة الثانية
1411هـ 1990 -م
2323م�سعد العطوي  -املقطعات ال�شعرية يف اجلاهلية و�صدر الإ�سالم -مكتبة التوبة  -الطبعة الأوىل
1314هـ 1993 -
2424موقع �إ�سالم ويب  -مو�سوعة احلديث � -صحيح البخاري
2525مي يو�سف خليف � -أبعاد االلتزام يف الق�صيدة الأموية -دار غريب للطباعة والن�شر  -القاهرة
 2626ناجي علو�ش  -من ق�ضايا التجديد وااللتزام يف الأدب العربي -الدار العربية للكتاب  -ليبيا  -تون�س
1399هـ 1978 -م
2727نا�صر بن عبد الرحمن بن نا�صر اخلنني  -االلتزام الإ�سالمي يف ال�شعر -اململكة العربية ال�سعودية -
الريا�ض  -مكتبة الر�شد  -الطبعة الأوىل 1424هـ 2004 -م
2828نبيل �سليمان � -أ�سئلة الواقعية وااللتزام -دار ابن ر�شد للن�شر والتوزيع -ع ّمان  -الأردن  -الطبعة
الأوىل 1986
 2929الويل حممد  -ال�صورة ال�شعرية يف اخلطاب البالغي والنقدي  -املركز الثقايف العربي  -بريوت
لبنان -الطبعة الأوىل 1990
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