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أدونيس محاضر ًا عن الشعر يف املكتبة الشرقية:
لسنا أنفسنا وال غيرنا ...نحن يف الفراغ

الحضور خالل اللقاء.

(ميشال صايغ)

في اختتام البرنامج الثقافي بعنوان "
الفنون وتضاد القدر" الخاص بإفتتاح
السنة األكاديمية لـ"الجامعة للكل
"التابعة لجامعة القديس يوسف ،لقاء
خاص بعنوان "هل يقدر الشعر على أن
يغير؟ ماذا يغير؟ وكيف؟" لضيف الجامعة
الشاعر أدونيس في المكتبة الشرقية.
روزيت فاضل

ف� ��ي ق ��اع ��ة ل ـي ـلــى ت ــرك ــي ال ـتــاب ـعــة
لـلـمـكـتـبــة ،أدون ـي ــس ك ــان ينتظر
جـمـهــوره أم ــس ،يــوقــع كتبه بفرح
فــي حـضــور نـســائــي الفــت وغصت
ال ـق ــاع ــة ب ـج ـم ـهــور شـ ـغ ــوف ل ـل ـقــاء.
وق ـبــل بـ ــدء ال ـل ـق ــاء ،تـطـفـلـنــا على
أحد الطالب الجالسين في الصف

األخـيــر فــي القاعة لمعرفة أسباب
ح ـضــوره ف ـســارع مجيبًا بــأنــه يحب
أدونيس اإلنسان الكوني ،صاحب
ال ــرؤي ــة الـمـخـتـلـفــة لــالن ـســان ايـنـمــا
وجد".
فـ ــي ت ـق ــدي ــم أدونـ ـ ـي ـ ــس ،ق ــال
الـشــاعــر والـصـحــافــي عـبــده وازن إن
ادونيس يعلن الحرب وال ينسحب
مــؤم ـنــًا ب ـحــريــة ال ـقــول وال ـ ــرد ضمن

سجال ديموقراطي .واعتبر أنه اخذ
موقفًا من الربيع العربي وخصوصا
بنسخته السورية ،ترك سجاال حادا
بين مؤيد ومعارض.
ثــم ت ـحــدث أدون ـيــس فــأكــد أنــه
"ال ي ـف ـصــل ال ـش ـعــر ع ــن ال ـف ـكــر"،
مبديا ًاحـتــرامــه لجميع المتدينين
وأيـضــا الالمتدينين" .وق ــال" :إنــه
بـمـجــرد اعـتـبــار ان الـنـبــي محمد هو
آخ ــر االن ـب ـيــاء وأن ال ـح ـقــائــق الـتــي
ق ــام بـتـبـلـيـغـهــا ه ــي آخ ــر الـحـقــائــق
فــإن ذلــك يعني أن ال نبي آخــر وال
أفـكــار اخــرى .وهــذا يعني ايضا ان
ليس على االنسان ان يبدل وإنما
يجب ان يطيع ويطبق .هذا يعني
ان اآلخـ ــر غـيــر مــوجــود اال بوصفه
مـنـبــوذا .ف ــإذا ذهـبـنــا بـهــذا االتـجــاه
فإن الله لم يعد لديه شيء يقوله،
ألنه قال آخر الكالم آلخر نبي".
وأشار "الى غياب البعد المسيحي
عن هذا الفضاء العربي ،باعتبار ان

ً
محاضرا في اليسوعية( .ميشال صايغ)
أدونيس

المسيحية مـكـ ّـون حـضـ ّ
ـاري فيها"
وقـ ـ ــال" :ن ـحــن الـمـسـلـمـيــن ال ـعــرب
نعيش فــي عالم ديني بــال ثقافة،
ونعيش فــي ذروة استالبية قــد ال
ي ـكــون ل ـهــا مـث ـيــل .لـسـنــا انـفـسـنــا،
ولسنا غيرنا ،ونحن في الفراغ ،وفي
نقطة الصفر".
وأكـ ــد ادونـ ـي ــس "انـ ــه ال يمكن
ان نبحث فــي كـيــف يغير الشعر؟
اذا لــم نبحث فــي هــذا الــواقــع ،ألن
الشعر جزء من هذا الواقع .وتساءل
مــا معنى الشعر؟ مــا الشعر الـيــوم؟
واجــاب" :انــا شخصيا لم أعد أعرف
مــا هــو ال ـش ـعــر"؟ ووص ـفــه ب ــ"شــيء
جميل ومثله مثل الحب ،ولكن في
السياق الــذي نتحدث عنه لم يعد
من معنى للشعر .ونظريا لم يعد له
عالقة مباشرة بالواقع ،وبالتالي ال
معنى ألي شعر يـنــدرج فــي سياق
الثقافة القائمة كما وصفته".
ورأى" :ان ال ـش ـعــر ال ـم ـل ـتــزم لم

يـفـعــل شـيـئــًا ،وق ــد فـقــد ح ـضــوره،
كــأنــه غ ـي ـمــة م ـ ــرت .ال ـش ـعــر يـغـيــر،
ولكن كيف؟ انه يغير في العالقات
بين الكلمة واالشـيــاء ،وهــذا يؤدي
الــى عــالقــة بين االن ـســان والـشــيء،
وال ـ ــى ت ـغ ـيــر ف ــي ال ــوع ــي ال ـج ـمــالــي
والفكري الفردي لالنسان".
وطرح أحدهم عليه سؤال" :كيف
ال يمكن أال يكون للشعر اثره على
الناس ونحن هنا معك نستمع لما
يقال .لو لم نكن نؤمن بذلك لكننا
نـتــابــع أخ ـبــار دخ ــول "داعـ ــش" إلــى
عين عرب.أليس الشعر هو الحل؟
"فرد ادونيس إن "الشعر هو الحل
لكن الحب هو الحل األكبر".
وس ـ ـئـ ــل عـ ـم ــا اذا كـ ـ ــان ال ـش ـعــر
يوحد الهويات العربية فـقــال":ان
م ــن م ـش ـكــالت ال ـث ـقــافــة ال ـســائــدة
مـشـكـلــة ال ـهــويــة" بــرأيــه" ،الـهــويــة
يتم توريثها سلفًا ،وأنا ضد ذلك،
وك ــل خ ــالق ي ـجــب ان ي ـكــون ضد

ذل ـ ــك .و"بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه  ،تـبـحــث
ال ـهــويــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل ،وت ـجــيء
من أمامه وليس من ورائــه .الهوية
ابــداع ،واالنـســان يبدع هويته كما
يـ ـب ــدع فـ ـك ــره ،ويـ ـج ــب ان ن ـكــافــح
مــن اجــل ان تـكــون هويتنا امامنا.
علينا رفض هذه الهوية الكاذبة".
وقــدم السيد محمد حسن األمين
مــداخـلــة أيــد فـيـهــا كــالم ادون ـيــس
حول "ان الشعر سواء في الصحوة
الـقــومـيــة او االســالمـيــة لــم يـكــن له
من تأثير على الوعي العربي العام،
ول ـكــن اخ ـت ـلــف م ـعــه حـ ــول تــوقــف
ال ــوع ــي وان ال ـث ـقــافــة اس ـت ـبــداديــة
واسـ ـتـ ـع ــادة ل ـل ـمــاضــي ف ـفــي ذلــك
ظلم ...وأنت يا أدونيس واحد من
الــذيــن يـكــدحــون فــي سبيل هــذه
الحقيقة".
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