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أدونيس في «اليسوعية»:
نحن في الفراغ ...في الصفر!
ضمن مؤتمر «الفن مضاد للقدر» الذي
احتضنته «جامعة القديس يوسف» أخيرًا ،كنا على
موعد مع مهيار .لقاء تناول الشعر ،والواقع الثقافي،
تشكل مرتكزًا رئيسًا
واإلسالم وغيرها من الثيمات التي ّ
المستمرة
في تاريخه وسجاالته
ّ
كريم
علي ّ
ومكرسًا ّ
ّ
مرة جديدة
أدونيس «ثابتًا»
في بيروت ،بدعوة من «جامعة القديس
ّ
يوسف» التي احتفت بالشاعر املفكر
ض ـمــن مــؤت ـمــر «الـ ـف ــن م ـض ــاد ل ـل ـقــدر»
الذي أقيم أخيرًا في الجامعة .انطالقًا
م ــن عـ ـب ــارة أنـ ــدريـ ــه م ــال ــرو ال ـش ـه ـيــرة
«ال ـفــن م ـضــاد ل ـل ـقــدر» ،ض ـ ّـم الـبــرنــامــج
الذي ّ
قسم على يومني ( 1و 2أكتوبر)،
محاضرات ولقاءات فنية وسينمائية
وش ـعــريــة ومـســرحـيــة مـتـنـ ّـوعــة .الـيــوم
ّ
األول شهد مـحــاضــرات ول ـقــاءات عـ ّـدة
م ــع أحـ ــد م ــؤس ـس ــي Art Reoriented
اللبناني ســام بــردويــل ،ومـخــرج فيلم
«غـ ــدي» أم ــن ّ
درة وغـيــرهـمــا ليختتم
بـعــرض «حــريــة التعبير» فــي «مسرح
مـ ــونـ ــو» .أمـ ــا ان ـط ــاق ــة الـ ـي ــوم ال ـثــانــي
ف ـك ــان ــت م ــع ال ـف ـن ــان ن ــدي ــم كـ ــرم ضـمــن
محاضرة «طفرة املدن سريعة الزوال».
بعدها ،قـ ّـدم األكاديمي جــورج سلهب
محاضرة بعنوان «أدونيس والتجديد
في النظرية الشعرية» .هنا ،قارب أبرز
م ـك ـ ّـون ــات ال ـش ـعــر األدونـ ـيـ ـس ــي؛ حيث
ال ــرف ــض والــرح ـيــل وال ـح ـلــم مـنـطـلـقـ ٌ
ـات
َ
ل ـع ــاق ــة م ـت ـشــاك ـســة ط ـ ــال أمـ ــدهـ ــا مــع
هاجس التجديد الشعري ،والبحث في
ٍّ
مترد .وفق سلهب ،تعددت
واقع عربي
م ــام ــح ال ــرف ــض ع ـنــد أدونـ ـي ــس حيث
ّ
والصورة البكر،
االستكشاف والتفلت
ً
وال ـ ـثـ ــورة ش ـع ـرًا وع ــاطـ ـف ــة وفـ ـكـ ـرًا فــي
سبيل التغيير املنشود .ثم استحضر
نماذج من التجارب الحداثوية عامليًا
كالسوريالية ورموزها أندريه بروتون
وبول إيلوار وغيرهما ،وأقام مقارنات
ب ـي ـن ـه ــا وبـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــص األدونـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي،
ل ـي ـخ ـل ــص إل ـ ـ ــى ت ــوصـ ـي ــف ح ـ ــال ـ ــةٍ مــن
ّ
التفلت واالستسالم للدفق الشعوري
ع ـن ــد أدون ـ ـيـ ــس ،ح ـي ــث ال ـل ـغ ــة وسـيـلــة
والج ّدة.
االستكشاف ِ
أمــا املــوعــد املنتظر مــع أدون ـيــس ،فقد
اح ـت ـض ـن ـتــه «امل ـك ـت ـب ــة الـ ـش ــرقـ ـي ــة» فــي
الجامعة تحت عنوان «هل يقدر الشعر
يغير؟ مــاذا ّ
أن ّ
يغير؟ وكـيــف؟» .أسئلة

ّ
ت ـش ــك ــل م ــرت ـك ـزًا ف ــي ت ــاري ــخ أدون ـي ــس
ّ
ّ
وسجاالته املستمرة .قدم الشاعر عبده
َ
صاحب «مفرد بصيغة الجمع»
وازن
ف ــي هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة الـ ـح ــواري ــة ،واص ـفــا
إي ــاه بـ ـ «مـحـطــم األي ـق ــون ــات وصــاحــب
امل ـق ــوالت الــزلــزال ـيــة فــي الـفـكــر الـعــربــي
الجامد» ،و«صاحب اآلراء السجالية»
ال ـت ــي ك ــان آخ ــره ــا مــوق ـفــه م ــن الــربـيــع
العربي السيما في صيغته السورية.
ّ
اعتبر وازن أن سياق مسيرة أدونيس
يـ ـت ــواف ــق وي ـت ـك ــام ــل ف ـك ــري ــا مـ ــع ط ــرح
مــاركــس بـتـحــويــل ال ـعــالــم ،أم ــا شعريًا
ف ـه ــو ي ـت ـشــابــه وت ـغ ـي ـيــر ال ـح ـي ــاة عـنــد
شارل بودلير.
أمـ ـ ــا أدون ـ ـ ـيـ ـ ــس ،فـ ـق ــد افـ ـتـ ـت ــح الـ ـح ــوار
فصل فيها ما يمكن أن ّ
بتوطئةّ ،
يكون
ً
مـ ــوج ـ ـزًا عـ ــن ق ـض ــاي ــا ط ــرق ـه ــا ط ــوي ــا
فــي مؤلفاته الـفـكــريــة .وفــي الـبــدء كان
الـسـجــال عــن الـشـعــر وال ـف ـكــر :هــل هما
ْ
م ـن ـف ـصــان أم م ـت ـح ــدان؟ أج ـ ــاب ب ــأن
َ
ّ
ّ
ال ف ـص ــل ه ـن ــا ،إال أن ال ـح ــاس ــة تـفــكــر
َّ
والـفـكــر يـحـ ّـس ،وأن كــل شـعــر هــو ٌ
فكر
ٍ
م ـن ــذ م ـط ــال ــع اآلداب مـ ــع ج ـل ـجــامــش
واألوديـســة وسفر أيــوب .بعدها ،عرج
عـلــى مـفــارقــة تــأسـيـسـيــة فــي ف ـكــره ،أال
وهــي التعاطي مــع ال ـجــذور واألص ــول
التي ال يكون بتجاهلها بل باعتبارها
ّ ً
مشكال أساسًا؛ إذ «الالمرئي جزء من
املرئي».
رؤيــة الــواقــع الثقافي ،مــا هــذا الــواقــع؟
ك ــان ل ـجــواب أدون ـي ــس ت ـفـ ّـرعــان ،حيث
تقوم الثقافة السائدة اآلن على أمرين:
ث ـق ــاف ــة الـ ـنـ ـق ــل /االس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ،وث ـقــافــة
النقل االس ـت ـعــارة .الثقافة األول ــى هي
ثـقــافــة الـسـلـطــة ـ ـ ـ كـمــا سـ ّـمــاهــا ـ ـ ـ وهــي
ال تعتمد ال ـح ــوار وال ـن ـقــاش والـبـحــث
طريقًا ملجابهة عراقيلها .أمــا الثقافة
ّ
الثانية فمت ِبعة ُمستتبعة ترتكز على
الحلول الغربية للحصول على أجوبة
َ
امللمح األبــرز
فــي شؤونها .وتــابــع أن

حــال ـيــا أن ال ـع ــرب ف ـكــريــا «مـنـقـسـمــون
ماضويًا ال مستقبليًا»؛ أي أن الخالف
ً
ليس حاصال على أساس تنافس على
س ـل ـطــة أو م ـن ـصــب ،ب ــل ه ــو واق ـ ــع في
االرتـبــاط مع اإلســام األصــل وتحقيق
ال ـص ّ ـل ــة األمـ ـث ــل مـ ـع ــه .وهـ ـ ــذا ال ـخ ــاف
متمثل في جوانب عدة أولها التأويل،
وبــالـتــالــي ام ـتــاك الـحـقـيـقــة األص ــوب،
ّ
يعزز حكمًا ّ
توجهًا دون آخر
وهــو ما
عـنــد مـعـتـقــديــه .وه ــذا ب ــرأي أدون ـيــس
صــادر عــن ختام الحقيقة فــي اإلســام
حيث محمد خاتم األنبياء ،والحقائق
ال ـتــي أت ــى بـهــا هــي آخ ــر الـحـقــائــق ،ما
َ
دور اإلن ـ ـسـ ــان فــي
ي ـس ـت ـت ـبــع انـ ـ ـع ـ ــدام ِ

التغيير الذي لن يبقى لديه في أقصى
مــا ُيمكن إال أن يشرح ويــؤول ويطيع
ً
ً
ّ
ويطبق .وأوضح أيضًا إشكاال أصيال
في الثقافة اإلسالمية السائدة أال وهو
«اآلخ ـ ـ ـ ــر»؛ ف ـه ــو ع ـم ـق ـيــا غ ـي ــر م ــوج ــود
ً
إال م ـن ـبــوذًا ،واملـسـيـحــي مـثــا منهوب

أخرج عمر أبي عازار عرض «الغائب قبل
الوقت» المستوحى من قصيدته
وم ـح ــروق وم ـس ـبـ ٌّـي فـيـهــا وغ ــائ ــب عن
امل ـش ـهــد ك ـكــلّ ،وه ــو الـ ــذي ك ــان مـكـ ّـونــا
حضاريًا متجذرًا في هذه املنطقة وفق
أدونيس.
«اإلسـ ـ ــام ب ــا ث ـقــافــة اآلن واملـسـلـمــون
ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي ع ــال ــم ديـ ـن ـ ّـي بـ ــا ث ـق ــاف ــة،
وثـقــافـتـهــم مستلبة م ـتــأثــرة بــالـغــرب،

يـعـيـشــون فــي عــالــم مـحـكــوم بــالـعـنــف.
لـسـنــا أنـفـسـنــا ولـسـنــا غ ـيــر ،نـحــن في
الفراغ ،نحن في الصفر» قال أدونيس.
أما في ما يخص السؤال الجوهري في
املحاضرة أي كيف ّ
يغير الشعر ،فرأى
بأنه ال ّبد من البدء بالبحث في الواقع
ومعرفته ،فالشعر ينطلق مــن الــواقــع
ّوال ينفصل عنه .وذهب بعيدًا معتبرًا
أنــه لم يعد هناك أي معنى للشعر في
واق ـع ـن ــا أو ف ــي م ــا ي ـن ــدرج ف ــي سـيــاق
ثـقــافـتـنــا الـقــائـمــة .وأضـ ــاف أن الشعر
يـغـ ّـيــر أو غـ ّـيــر تــاريـخـيــا فــي الـعــاقــات
بـ ــن الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ،وتـ ـف ــري ــغ امل ـح ـت ــوي ــات
والـ ـع ــاق ــات ال ـق ــدي ـم ــة ب ـي ـن ـهــا إلن ـش ــاء
مـعـنــى جــديــد وبــال ـتــالــي إن ـش ــاء وعــي
جـمــالــي جــديــد ،مــا ينعكس فــي عالقة
اإلنسان بالكلمة والشيء وما ُيحسب
عليهما.
ال ـح ــوار شـ ّـعــب ت ـ ّ
ـوج ــه امل ـحــاضــرة إلــى
مـ ـف ــردات م ـلـ ّـحــة كــال ـهــويــة وإش ـكــال ـيــة
الشعب /الفرد والخطاب االيديولوجي
السائد .واقترح أدونيس إلغاء مفردة
األقلية من املعجم السياسي ألن «الفرد
ّ
هو األس ــاس» .وأشــار إلــى أن ال إيمان
عـنــده بالجمهور والـشـعــب والخطاب
األي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوج ـ ــي؛ فـ ـك ــل اي ــدي ــول ــوج ــي
ّ
يتحدث عن حزبه .وفي النهاية ،اعترف
بأن السينما واملسرح والتشكيل اليوم
فنون ّ
تغير أكثر من الشعر الــذي يمر
ف ــي «ح ــال ــة مـضـعـضـعــة» .وأخ ـي ـرًا قــرأ
على الـحـضــور قصيدتني مــن «أغــانــي
مهيار الدمشقي».
ن ـهــايــة االح ـت ـفــال ـيــة ك ــان ــت م ــع عــرض
م ـس ــرح ــي ي ـج ـ ّـس ــد ق ـص ـي ــدة أدونـ ـي ــس
«ال ـ ـغ ـ ــائ ـ ــب ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت» أخ ــرجـ ـه ــا
عـضــو «فــرقــة زقـ ــاق» عـمــر أب ــي ع ــازار.
تـ ّـمــت ت ــأدي ــة ال ـع ــرض م ــن خ ــال ق ــراءة
القصيدة تتابعًا بالعربية والفرنسية
ع ـل ــى إي ـ ـقـ ــاع وت ـ ــري وتـ ـح ــت ض ــرب ــات
سـ ـك ــن م ـت ـت ــال ـي ــة عـ ـل ــى لـ ـ ــوح خـشـبــي
ً
تصعيدًا للقصيدة وتـمـثـيــا ُمس ِقطًا
ملفرداتها في التاريخ والحاضر وحلم
التغييرّ .
وصف العرض مشكلة اآلخر،
واآلن ،والعالقة املضطربة بني األصول
واملـ ـعـ ـي ــش ...م ـ ـفـ ــردات ت ـق ــع ف ــي صـلــب
التاريخ األدونيسي؛ «هذي ُ
نار ُنا ،هذا
ّ
ُ
ُ
ـرادق األخ ـ ّـو ْه والــزمــن األعـجــف قــرن
سـ ِ
َ
ثور يموت».
ٍ

