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ناظم عودة

ولي�س )اجلمايل( �سوى اأحد تلك الأقنعة 
الزائفة التي تتقنع بها الأن�ساق بغية 
الإخفاء، ومبقت�سي هذا امل�ست�سفي 

�سيعّد الغذامي كّل دعاوي اأدوني�س يف 
احلداثة... خطابًا لفظيًا ل يوؤدي اإل اىل 
مزيد من الن�سقية الرجعية )3( ويتزامن 

ذلك كله وحماولة الغذامي اأن يك�سف 
اخللل يف اخلطاب النقدي، فيقرر اأن ما 
يرتاءي لنا جماليًا وحداثيًا يف مقيا�س 

الدر�س الأدبي هو رجعي ون�سقي 
يف مقيا�س النقد الثقايف )4( 

وبعد ذلك �سيكون ال�سعر هو 
امل�سوؤول عن �سعرنة الذات 
و�سعرنة القيم )5(. وبعد 

هذا التقرير ل 
ميكن النظر اىل 

اأفكار الدكتور 
عبد الله 

الغذامي ب�ساأن اأدوني�س وب�ساأن احلداثة 
على اأنها اأفكار نقدية حم�سة مل�سروع 

احلداثة العربية يف ال�سعر، واإمنا الأمر 
يتعلق بق�سية مزدوجة ي�سعي الغذامي 

اىل ب�سطها من خالل ما طرحه من 
فر�سيات تتعلق بالنقد الأدبي بو�سفه 
منهجًا، وباحلداثة بو�سفها م�سروعًا 
للتجديد. والق�سية متالزمة يف عرفه 

ويف داأبه الأخري لإعادة النظر يف 
الأ�سول الفكرية التي توجه عمل املنهج 
يف النقد بعامة، واإذا ما اأردنا اأن نعرف 

ما يختبئ ثقافيًا خلف اإعالن الغذامي 
رجعية احلداثة العربية ورجعية 

اأدوني�س ونزار قباين وغريهما من 
ال�سعراء ينبغي علىنا اأن نلّم بال�سرية 

النقدية للغذامي وبالتحولت التي 
طراأت على كتابته النقدية منذ منت�سف 

الثمانينيات حتي م�سروعه الأخري الذي 
اأطلق علىه: النقد الثقايف، وتلك م�ساألة 
اخرى نناق�سها لحقًا يف اإطار احلديث 

عن منهج الغذامي يف النقد الثقايف. اإّن 
القتبا�سات الأربعة الآنفة ميكن اإجمالها 

يف اأربع ق�سايا اأ�سا�سية تتفرع اىل 
ق�سايا اخرى:

1 ــ رجعية احلداثة العربية.
2 ــ اجلمايل بو�سفه قناعًا ن�سقيًا.

3 ــ لفظية احلداثة الأدوني�سية ورجعيتها 
الن�سقية.

4 ــ �سعرنة الذات و�سعرنة القيم. 
يعتمد الغذامي يف ما يقرره ب�ساأن 

احلداثة العربية على )ال�سعر( بو�سفه 
وثيقة تاريخية وفكرية �ساحلة لتكوين 

�سورة حكم نقدي قيمي على مرحلة 
ثقافية وفكرية ذات امتداد زماين وذات 
تنوع يف �سكل اخلطاب ويف م�سمونه. 

ومل يكن ذلك ممكنًا من الناحية املنهجية، 
لأن ال�سعر ل ي�سّح اأن يكون وثيقة على 

التاريخ بل التاريخ ي�سّح اأن يكون 
وثيقة على ال�سعر. وب�ساأن هذا الت�ساوؤل 

املركزي الأول الذي ما يلبث الغذامي 
يردده يف اأكرث من مو�سع يف كتاباته 

النقدية، ميكن القول اإّن م�سروع احلداثة 
العربية ينطوي على اأربعة جوانب:

ــ الأول، فكري، يتعلق مبنظومة الأفكار 
اجلديدة التي تتمتع بخوا�س التفرد 

والتمرد والتجاوز والغرابة وزحزحة 
منطق اليقينيات، على النحو الذي حدث 

مع متنوري النه�سة العربية حينما 
واجهوا اأفكار دارون واوغ�ست كونت 

وديكارت و�سبينوزا ومارك�س ونيت�سه 
و�سيمون واآخرين، وكان متنورو 

النه�سة يهدفون اىل اأن يجعلوا العقل 
يتطور بتطور املعقولت واملح�سو�سات، 

ول ريب يف اأن هوؤلء املفكرين يتفقون 
يف �سيء اأ�سا�سي وهو مناه�سة الركود 

العقلي يف النظر اىل الأ�سياء ويف 

تف�سريها، ومناه�سة منطق التقليد. 
وانتقلت هذه املناه�سة اىل املفكرين 

والإ�سالحيني العرب، فقد التفت ال�سيخ 
حممد عبدة لفتة نابهة حينما قارن بني 
عامل الإ�سالم )ال�سرق( وعامل امل�سيحية 

)الغرب( مقارنة تبني حركة العقل 
ال�سرقي والعقل الغربي يف التطورات 

املادية والتاريخية التي حدثت منذ ظهور 
الإ�سالم، فهو يري، مثاًل، اأّن الديانة 

امل�سيحية بنيت على امل�ساملة وامليا�سرة 
يف كل �سيء )6( اأما الديانة الإ�سالمية 

فقد و�سع اأ�سا�سها على طلب الغلبة 
وال�سوكة والفتتاح والعدة ورف�س كل 
قانون يخالف �سريعتها ونبذ كل �سلطة 
ل يكون القائم بها �ساحب الولية على 

تنفيذ اأحكامها، والناظر يف اأ�سول هذه 
الديانة ومن يقراأ �سورة من كتابها املنزل 

يحكم حكمًا ل ريبة فيه باأن املعتقدين 
بها ل بد اأن يكونوا اأول ملة حربية يف 

العامل، واأن ي�سبقوا جميع امللل اىل 
اخرتاع الآلت القاتلة واإتقان العلوم 

الع�سكرية.. )7( لكن الأمر معكو�س كما 
يري ال�سيخ، فالأمم امل�ساملة حتولت 

اىل اأمم حربية اأن�ساأت �سناعات راقية 
واجتهت اىل ا�ستعمار ال�سعوب، والأمم 

احلربية التي كانت راقية ال�سناعة 
)وهو ي�سرب مثاًل مبحمود الغزنوي 

الذي ا�ستعمل املدافع يف حربه �سد الهند 

واأدخل اىلها الإ�سالم يف الوقت الذي 
كان الغرب ل يعرف �سيئًا عن �سناعة 

املدافع( اأ�سبحت ل تعرف �سيئًا عنها يف 
الع�سر احلديث،)8( ول يرتك ال�سيخ 
حممد عبدة ذلك دون ذكر للم�سببات، 
فهو يرد تلك ال�سحوة ال�سناعية اىل 

ال�سراع الذي دار بني الأباطرة الرومان 
وامل�سيحية فانف�سح لهم جمال الفكر... 

وكانت براعتهم يف الفن الع�سكري 
واخرتاع اآلت احلرب والدفاع م�ساوقة 

لرباعتهم يف �سائر الفنون )9(، اأما 
امل�سلمون فبعد اأن نالوا يف ن�ساأة دينهم 

ما نالوا، واأخذوا عن كل كمال حربي 
حظًا، و�سربوا يف كل فخار ع�سكري 

ب�سهم... ظهر فيهم اأقوام بلبا�س الدين 
واأبدعوا فيه، وخلطوا باأ�سوله ما لي�س 

منها، فانت�سرت بينهم قواعد اجلرب، 
و�سربت يف الأذهان حتي اخرتقتها، 

وامتزجت بالنفو�س حتي اأم�سكت 
بعنانها عن الأعمال )10(.

ــ الثاين، نظري، يتعلق با�ستيعاب 
النظرية والوقوف عند بع�س مع�سالتها، 
ومن ثم حماولة الطرح النظري اخلا�س، 

على النحو الذي ج�سدته كتابات طه 
ح�سني و�سالمة مو�سي وحممد مندور 
وعبا�س حممود العقاد وحممود اأمني 

العامل وعبد العظيم اأني�س وحممد 
النويهي ونازك املالئكة )الناقدة( 

الغذامي واأدوني�س و �صراع احلداثة

يعتمد الغذامي يف ما يقرره ب�صاأن احلداثة العربية على )ال�صعر( بو�صفه وثيقة 
تاريخية وفكرية �صاحلة لتكوين �صورة حكم نقدي قيمي على مرحلة ثقافية 

وفكرية ذات امتداد زماين وذات تنوع يف �صكل اخلطاب ويف م�صمونه. ومل يكن ذلك 
ممكنًا من الناحية املنهجية، الأن ال�صعر ال ي�صّح اأن يكون وثيقة علي التاريخ بل 

التاريخ ي�صّح اأن يكون وثيقة على ال�صعر.يف م�صتهل كتابه: النقد الثقايف، يت�صاءل 
الدكتور عبداهلل الغذامي: هل احلداثة العربية حداثة رجعية؟)1(. وبعد اأن 

مي�صي بالبحث قدمًا يقرر: لي�س اجلمايل اإال غطاء تتقنع به االأن�صاق لتمرر هيمنتها 
على الذائقة العامة متو�صلة بحرا�صها الفحول واأدوني�س من اأبرزهم وال �صك)2(. 

وما ُي�صت�صفي من فر�صية الغذامي يف النقد الثقايف هو اأّن ثمة اأن�صاقًا ثقافية حاملة 
عيوبًا حتتال بو�صيلة ما حتى تتحجب بها وتخفي عيوبها، 
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وح�سني مروة وغايل �سكري واآخرين. 
ونحن هنا اأمام تنوع نظري ي�سمل املنهج 

التاريخي املعدل بفر�سيات )ديكارت( 
العقالنية، اأو املنهج التاريخي املعدل 

بفر�سيات )لن�سون( التي تلح على 
اإبراز اجلانب الروحي القومي، اأو 

املنهج القائم على توجهات اأيديولوجية 
ا�سرتاكية ومارك�سية، اأو املنهج الذي 

انبهر بفر�سيات فرويد التي اأ�س�ست علمًا 
لتاأويل العامل الال�سعوري املتج�سد يف 

ال�سلوك الإن�ساين، اأو املنهج الذي ميكن 
ت�سميته باملنهج )الفيلولوجي( القائم 

على تف�سريات لغوية ح�سب. وعلى ذلك 
فنحن اأمام حداثات نقدية خمتلفة ل 

ميكن تنميطها يف منط واحد. وتو�سح 
لنا معرفة ذلك الختالف روؤية اأدق يف 
تو�سيف اجلانب الرجعي يف م�سروع 

احلداثة العربية، وهنا يكمن اعرتا�سي 
على م�سعي الدكتور الغذامي اىل تنميط 

مناذج احلداثة والنظر اىلها نظرة 
واحدة حم�سورة يف اأدوني�س وحده.
ــ الثالث، مادي، يتعلق بعملية حتديث 

املجتمع العربي من النواحي املادية 
والتقنية.

ــ الرابع، جمايل، يتعلق بتحديث 
الو�سائل والأ�سكال الفنية للتعبري عن 
عامل الروح، على النحو الذي ج�ّسده 

ال�سياب ونازك والبياتي واحليدري يف 
حركة ال�سعر احلر يف العراق. وعلىنا اأن 
نقّر هنا اأن ذلك مل يحدث دومنا موطئات، 
كمحاولت على اأحمد باكثري وحماولت 

لوي�س عو�س يف بلوتولند، ودومنا 
اأ�سول تراثية اأي�سًا، كاملحاولت التي 

تقرن حركة ال�سعر احلر ب�سعر البند.
بني انطون فرح وحممد عبدة

وقد اأوجدت هذه اجلوانب الأربعة 
جماًل للت�سادم بني القدمي واحلديث، 

على النحو الذي جري بني اأنطون 
فرح وحممد عبدة، اأو بني اأنطون فرح 

وجمال الدين الأفغاين، وما متخ�س عن 
هذا احلوار من ولدة مفاهيم واأفكار 

جديدة ب�ساأن عالقة الدين بال�سلطة 
اأو الدميقراطية واحلكم اأو التوجه 

العلماين اأو العدالة اأو احلقوق الفردية. 
وقد متخ�س ذلك احلوار بني ال�سلفيني 

والليرباليني عن روؤية جديدة للواقع 
وللفكر تعطي دفعًا للحياة اىل الأمام، 

ل ميكن و�سفها بالرجعية. وكذلك 
ت�ساوؤلت طه ح�سني ب�ساأن اليقينيات 

املنهجية يف درا�سة الأدب اجلاهلي وما 
دار بينه وبني التيار ال�سلفي من جدال 

قد اأحدثت انعطافًا يف طبيعة الدرا�سات 
الأدبية، على الرغم مما قيل ب�ساأنهما 
)اأنطون فرح وطه ح�سني(. وهذا هو 
قانون الأفكار اجلديدة بع�سها يثري 

اأ�سئلة وبع�سها يوؤ�س�س وبع�سها يندثر. 
ومل تكن حركة ال�سعر احلر يف العراق 

اأقّل جلبة فقد تاألب ال�سعراء والنقاد 
واملثقفون العراقيون والعرب �سد هذه 
احلركة التجديدية، لكنها مل تكن حركة 

طارئة بل حركة تعي مكمن الأزمة يف 
الق�سيدة العربية، وقد ترك ذلك الوعي 

وتكري�سه �سعريًا اآثارًا يف تاريخ ال�سعر 
العربي ل ميكن تقليل �ساأنها. وبعد ذلك 

ي�سبح من التعميم الالمنهجي القول 
برجعية احلداثة العربية. ولكن الغذامي 

ينظر اىل احلداثة العربية من منظور 
�سعرية اأدوني�س ح�سب، ومن اجتزاءات 

خمتزلة تتمحور يف حديثه عن الأنا 
الأدوني�سية بت�سخماتها امل�سرفة بالتعايل 
الأ�سطوري يف تفرد هذه الذات ومتيزها 

اخلرايف، فهي تري ذاتها باأنها: اأنا العامل 
مكتوبًا، واأنا املعني، واأنا املوت، واأنا 

�سماء واأتكلم لغة الأر�س، واأنا التموج، 
واأنا النور، واأنا الأ�سكال كلها، واأنا 

الداعية واحلجة )11( وي�سعر الغذامي 
باحلرج حني يلتفت اىل نف�سه فيجدها 
حتاكم املتخيل حماكمة عقلية �سارمة 

�سبيهة مبحاكمة ال�سوف�سطائيني من لدن 
�سقراط، فما كان تهوميًا بالغيًا يف نظر 

�سقراط حتّول اىل مبادئ براجماتية يف 
نظر برتراند ر�سل، وب�سدد ذلك يقول 

الغذامي مربرًا حرجه ويجب علىنا هنا 
اأن نحتاط لأنف�سنا فال ياأخذنا الوهم اىل 
اأبعد مما ي�سح، اإذ لي�س من ال�سحيح اأن 
نت�سور اأن هذه املقولت جمرد تعبريات 

�سعرية جمازية )12(. وهو يري اأنها 
لي�ست كذلك لأنها مكرورة عن �سعراء 

�سبقوا اأدوني�س اىلها )13( ولأنها تتكرر 
عند اأدوني�س يف خطابه التنظريي، 

متامًا مثلما هي يف اأ�سعاره )14(. واإذا 
ما اقتنعنا بهذين ال�سببني ف�سرني اأن 
تكرارها يكر�س كونها �سعرية متخيلة 

ذات اأغرا�س دللية ل تتطابق بال�سرورة 
مع ما يرمي اىله الغذامي، ول يعني 
هذا التكري�س اأن املتخيل �سد العقل، 

لكننا لبد اأن نحرتز من خداع الو�سيلة 
املتخيلة، فقولنا: اأنا املوت، له تف�سري 

عقلي يختلف عن تف�سريه التخيلي، 
فالأول يبا�سر الدللة منذ اللحظة الأويل

حداثة ادوني�س
والثاين ل يبا�سرها اإل بعد اأن ي�ستح�سر 
لها م�سوغات التاأثري وال�ستجابة. وهذا 

�سرط لبد من و�سعه يف احل�سبان 
يف النقد الثقايف ول اأقول يف النقد 

اجلمايل. وعلى وفق هذا ال�سرط ميكن 
اأن ننفي ال�سفة اللفظية عن حداثة 

اأدوني�س من جهة ونوؤكدها من جهة 
اخرى، ولكن كيف؟. ل ميكن احلكم 

على جتربة اأدوني�س ال�سعرية والقول 
فيها اإنها حم�س حداثة لفظية، لأنها 

تختزن ت�سورًا جديدًا للعامل ولالأ�سياء 
من وجهة نظر اأدوني�س نف�سه؛ املثقف 

الذي قراأ الرتاث واملعا�سرة يف اأطروحة 
اأكادميية فو�سع يده على كل احلركات 

التي تغاير وتختلف عن ال�سائد من 
ناحية لغة اخلطاب، ومن ناحية اخلطاب 

نف�سه، وعلى هذا الأ�سا�س لبد اأن 
نقرتح تاريخًا للروح اأي�سًا حتي نعاين 
التطورات التي حدثت يف عامل الروح 

مثلما نعاين التطورات التي حدثت يف 
عامل املادة اأي�سًا، فقد كان اأدوني�س يبحث 

يف اللغة عن و�سائل اخرى تعرب بدقة 
عن قلق الروح الذي ل ين�سب. اإن هذا 

الفرتا�س يوؤكد لفظية حداثة اأدوني�س 
يف م�سمار ال�سعر الذي يناأي عن كل 

�سكل من اأ�سكال احلداثة حينما ل تكون 
البداية من حتديث اللغة نف�سها. واإذا ما 

كان الغذامي يرمي اىل اأن اأفكار اأدوني�س 
التجديدية مل تتحقق يف واقع احلياة 

الثقافية فكاأنها حم�س األفاظ فارغة من 
املحتوي الواقعي فاإّن التنبوؤ بالنتائج 

قبل املقدمات ل يجوز من الناحية 
املنطقية، وهنا ميكن الت�ساوؤل، هل من 

املمكن اأن ُيحجم امل�سرع القانوين ملجرد 
اأن يخطر يف خاطره ا�ستحالة تطبيق 
�سرعته؟. اإّن عامل الزمان وما يحوط 

به من ظروف واأحداث وتطورات �سرط 
منهجي يف كل حماولة لدرا�سة بناء 

ثقايف اأو اأدبي، فعامل الزمان هو الذي 
يجعل الغذامي يغفل عن روؤية )الن�سقية( 

يف خطاب اأدوني�س يف فرتة �سابقة، وهو 
الذي جعله اأي�سًا يتنبه لها فيما بعد.

وعودًا على بدء، باجتاه الغطاء اجلمايل 
الذي يقرره الغذامي، اأريد اأن اأك�سف 

عن طريقته يف توجيه الكالم اىل 
الوجهة التي يريدها هو نف�سه، ل اىل 
ما يريدها املقت�سي املنهجي، فهو مثاًل 
يوؤكد نخبوية حداثة اأدوني�س، كما مّر 

يف الق�سم الأول من هذه الدرا�سة، ليوؤكد 
حكمًا اآخر غري احلكم الذي يقرره الآن، 

فاأدوني�س النخبوي حتول اىل اأحد 
احلرا�س الفحول على الذائقة العامة 
بح�سب تعبري الغذامي، فالأمر، اإذن، 

يتغري بح�سب م�سيئته، مرة جماليات 
اأدوني�س نخبوية ومرة مهيمنة على 

الذائقة العامة. ومرة يري يف ا�سم 
اأدوني�س اأنه يخ�سع لالأب وين�ساع 

للتعلىمات )15( ومرة يقول هذا امل�سمي 
الر�سمي الذي اختاره �ساحبه راف�سًا 

ال�سم الذي منحه له اأهله )16(. ول 
يقت�سر الأمر هنا على الغذامي ح�سب 

واإمنا ي�سمل قراءة عبد العزيز حمودة 
وفوزي كرمي واآخرين.

دنى غايل

عينان ف�سوليتان متحديتان و�سيء من طفولة ودلل. نينار ا�سرب، وجه منحوت 
املعاين جذاب، يزيد من حدة ق�سماته �سعر ا�سود كث طويل، وقوام متنا�سق ناعم باأناقة 

غري بوهيمية على الطالق مع اك�س�سوارات خ�سنة بع�س ال�سيء تكمل �سورة فنانة 
ع�سرية، فردية، من يومنا هذا - الظاهر الذي يدل اي�سا على الثقافات املختلفة التي 

تتحرك خاللها، وباطنها بالطبع ما اأن نقرتب منها اأو من اأعمالها.
اختارت نينار طريق الفن وهو �سعب، يتطلب �سربا وقوة مادامت تريد تقدميه 

كما تريد هي، تقول. در�ست الفنون املختلفة يف باري�س ومازالت تدر�س. هناك ما 
يوحي، بعد الطالع على اعمالها على النرتنيت، انها �ستظل فنانة جتريبية،  طاملا 

اختارت نف�سها حمورا لعمالها التي متزج فيها بني الت�سوير وال�ستعرا�س والر�سم 
والغناء واملو�سيقى. اعمالها تدخل يف اطار التجريب، يف معظمها، مبادتها املتنقلة 

مب�سادرها وتاأويالتها بني الثقافات الغربية وال�سرقية حيث تظهر تلك العمال بحثها 
�سرها وتعقبها دوؤوبا جريا لكت�ساف نف�سها. نخال هذا البحث لن يكون يوما قاطعا. 

لعله ال�سك مرد ذلك، عك�س اليقني من ال�سياء. احلرية امام احلقائق وامل�سلمات 
والبديهيات املختلفة للبيئات املختلفة املحيطة. للحظة ميكن ملح بع�س من ذلك يف عملها 

الفوتوغرايف " فريتيغو" حيث ال�سوؤال هل ترى نف�سها الثابتة واملكان يتاأرجح من 
حولها، ام انها هي من ت�سعر بذلك الدوران ازاء املحيط وثوابته. تلك هي البدايات، يف 
ال�سئلة كما املخاوف كما اللعنة وهي تطارد وتتلب�س الب�سر منا، ممن يطلق عليهم رمبا 

بالفنانني اأو املبدعني.
كانت تتنقل هنا وهناك، تقرتب منه او تبتعد لتلتقط له ال�سورة بعد الخرى. ح�سرت 
نينار مع ال�ساعر ادوني�س يف ام�سية جميلة حميمية اقيمت له يف كوبنهاغن مبنا�سبة 
قرب �سدور كتابه "الكتاب" يف ايلول 2008 بالدمناركية، يف ترجمة ل�سليم العبديل 

عن دار " اندر�سكوون" بالتعاون مع ال�ساعر الدمناركي اريك �ستينو�س. وهي املنا�سبة 
التي اثارت احلديث حول كتابها الذي �سدر بالفرن�سية منذ العام 2006 حتت عنوان 

الكتاب  اىل  العربية  ال�سحف  بع�س  ا�سارت  ورمبا   . " اأبي   ... ادوني�س  مع  "حوارات 
يف حينها، ولكن خرب �سدوره القريب بالعربية عن دار ال�ساقي جعل من مرافقة موؤلفة 

الكتاب نينار لوالدها مثار ف�سول من قبل احل�سور العربي الذي مل يت�سن له قراءة 
الكتاب بعد، او اطلع على مقتطفات مرتجمة منه على النرتنيت. ووفق ما ذكرت نينار 
فالكتاب قد ترجم اإىل اللغة ال�سويدية وهناك اتفاق على �سدروه بالإيطالية و�سي�سدر 

بالإ�سبانية، والرتكية والإجنليزية اي�سا قريبا. 
ل اظن ان نينار تركت لنا �سيئا لنجتهد يف قوله او البحث عنه لنقدمها من خالله 

بخ�سو�س م�سروع كتابها هذا. ل�سيء �سياأتي منا و�سيكون ذا بال غري انطباعاتنا التي 
�ستقبلها او تهملها من غري ان ت�سيف لها او تاأخذ منها �سيئا. ذلك انه كتابها، ارادت ان 

تقول فيه كل �سيء عن نف�سها ولها، وان غّطت مراحل طويلة من حياة الوالد �ساعرًا 
ومثقفًا. مل يكن جوابا على �سوؤال بل كان حوارا، يف ع�سر جل�سات اأعدت من خاللها مئة 
�سوؤال اىل ادوني�س، ولكنه اي�سا حوار مل يبد معنيا كثريا مبا يقوله الب، بقدر ما كانت 

فيه هيمنة للمحاورة، املحا�سرة من ال�سائلة بالتطرق ملوا�سيع فيها من جدة وك�سف، 
من جراأة وحتد، ونب�س واإحلاح ونقد ما ي�ستحق الهتمام. مل يكن جمرد لهو، ول جمرد 
تكامل عنا�سر لإجناح م�سروع وترويجه ل�سالح اأحدهما. كانت فكرة التقرب من والدها 

الذي مل تتعرف عليه جيدا لغيابه الدائم، ا�سا�س م�سروعها، تردد ذلك يف لقاءاتها حول 
الكتاب، حتى تكاد توهمنا حقا باأننا نعرفه اف�سل منها. وهي الفكرة التي تر�سم يف 

الوقت ذاته بانفتاح ومن دون ت�سنع- بعيدا عن جممل ما قاله من �سعر وكتبه من فكر، 
�سورة اأب يقول بارتخاء وعطاء انه يفهم جيدا )ب�سكل او باآخر( ما تريده ابنته، يفهم 

ما تنتق�سه، ما منحه للكتابة ومل مينحه لها، وهو يذهب معها يف م�سوارها بكل 
ما ميكن ان يحمله من تبعات، بل بدا امل�سروع يف حالت ا�سبه مبحاولة منه 

لت�سديد دين. لدينا كل �سيء ولكن نفتقد �سيئا حد اللعنة، ل نعرف كيف 
نح�سل عليه. لدينا اآباء غري تقليديني، لدينا ابناء، بنات غري تقليديات، 

لدينا امهات غري تقليديات، لدينا قانوننا اخلا�س الذي ليعني احدا 
�سوانا، ولدينا العمر والوعي كله وادوات املعرفة كلها ولكنها 

ل تكفي لنفهم ذواتنا، لرمبا ب�سبب عظمة ما نرثه اأو ما 
يحيطنا مما ي�سو�س علينا، لدينا ما ليكفي ان نر�سمه 

ونّرق�سه ونغنيه ونكتبه ون�سوره وننحته. لدينا 
ما نود لو ن�سرخ به - تنفرد نينار بقول كل هذا 

اخلا�س والعام معا باإطار ادبي �سائق ولها 
ال�سبق

حو�ر�ت مع �أبي.. 
�أدوني�س

نحن اأمام حداثات 
نقدية خمتلفة 

ال ميكن تنميطها 
يف منط واحد. 

وتو�صح لنا معرفة 
ذلك االختالف 

روؤية اأدق يف 
تو�صيف اجلانب 

الرجعي يف م�صروع 
احلداثة العربية
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�صيار اجلميل 

ادوني�س ، ا�سم معروف منذ زمن بعيد يف 
ثقافتنا العربية وا�ستهر بال�سعر �سهرة 

وا�سعة وكانت له مدر�سته يف الق�سيدة 
املنثورة واجتاهه و�سيغته التي ل ميكن 

لأحد ان يقّلده ب�سهولة .. وهو كاتب 
م�سهب جدا وناقد ومفكر �سعب املرا�س 
له نظريته يف التحولت با�ستطاعتك ان 

تفهمه احيانا ولكن قد ياأخذك اىل �سحراء 
من التعابري والكلمات وتتيه فيها معه من 
دون ان تدرك ما يقوله �سعرا او نرثا !! . 

ولقد اثار ادوني�س جملة هائلة من احلمالت 
النقدية العا�سفة �سده منذ اربعني �سنة 

وملا تزل �سواء ما يخ�س �سعره اجلديد او 
ما يخ�س كتاباته املليئة بالفكار املخالفة 

وامل�ساك�سة او غري املدركة ملا هو �سائد 
يف الثقافة العربية اليوم .. ولقد اختلف 

النقاد فيه اختالفا كبريا ولبد ان نعلم باأن 
ارتال من املثقفني والدباء والقراء العرب 

وحتى ا�ساتذة جامعات و�سعراء عرب كبار 
يتوزعون يف امل�سارق واملغارب العربية 
وجدتهم ل يتقبلون حتى ا�سم ادوني�س 

لأ�سباب بعيدة كل البعد عما يف ن�سو�سه 
وما ن�سره من كتابات ، ولكن لأنهم �سمعوا 

قال عن قيل بانه �ساعر ملحد وكاتب �سال ! 
اما رهط اآخر من ال�سعراء والنقاد واملفكرين 

فان لهم جملة من املواقف امل�سادة جتمع 
اغلبها على ان ما يعلنه ادوني�س هو عك�س ما 

يبطنه فهو فنان باطني من الطراز الول .. 
ناهيكم عن دوره يف احلط من �ساأن الثقافة 

العربية بجعله لها او قيا�سه لها من خالل 
ابتذال لغوي !! ورمبا اختلف مع هذا وذاك 

، اذ اجد يف ادوني�س لي�س ظاهرة غريبة ، 
بل اعاينه كواحد من املثقفني املعا�سرين 

وقد متّيز عنهم ب�سمات فر�ستها عليه بيئته 
املعزولة يف �سوريا كونه ابن طائفة 

ن�سريية تتو�سح تقاليدها يف فنه 
او فكره ب�سكل فا�سح . و�سواء 

قبلنا ام مل نقبل ، فالبد ان 
نحرتم خ�سو�سيات الرجل 

وتقاليده حتى 
تلك املخزونة 

يف الالوعي 
الباطن.
ال 

معرفة يل به
ل يعرفني الرجل عن قرب ول اعرفه .. 

ولكنني جال�سته مرة واحدة يف مدر�سة 
الدرا�سات ال�سرقية والفريقية بجامعة 

لندن عندما جاء ليلقي �سعره يف واحدة 
من قاعاتها ول ادري متى كان ذلك بال�سبط 

وبدعوة ممن كانت ، ولكن بالتاأكيد يف 
مطلع عقد الثمانينيات من القرن املن�سرم 

.. اأتذكر جيدا انني جل�ست رفقة بع�س 
ال�سدقاء وكان مبعيتي بع�س ال�سدقاء 

والطلبة الذين يع�سقون �سماع ال�سعر 
اجلديد وبالخ�س من ادوني�س بالذات .. 
جل�سنا امام رجل ق�سري القامة كث ال�سعر 

باهت النظرات يتاأبط جملة من الوراق 
العري�سة ، الب�سته ب�سيطة وقد تّعلق غليون 
الدخان يف فمه ! اذكر انني مل اكن ا�ست�سيغ 
ما كان يلقيه ادوني�س لأنني كنت اعتقد باأنه 
نف�سه ل يعرف ماذا يريد قوله ! ولكنني مع 

توايل اليام ، اكت�سفت ان ادوني�س يريد من 
الخرين معرفة ما لبد له ان يقول ! لقد علق 

ادوني�س بذاكرتي منذ تلك اللحظة التاريخية 
التي جمعتنا به ولعل اكرث ما ر�سخ يف 

الوجدان : �سوته وطريقة القائه اجلاذبة 
التي متيزه فعال ك�ساعر من نوع نادر 

احل�سول ، ثم اي�سا طريقته يف التعبري كما 
كان قد اخت�س بها منذ زمن لي�س بالق�سري.

وقفة عند حياته
ولد اأدوني�س ، وا�سمه احلقيقي علي اأحمد 

�سعيد اأ�سرب يف قرية ق�سابني قرب بلدة جبلة 
�سمايل غرب �سورية العام 1929، وحدثني 

ال�سديق ال�ساعر الدكتور حممد ع�سيمة 
الذي زاملته بجامعة وهران باجلزائر 

قبل ع�سرين �سنة ) وهو واحد من اقربائه 
وتربطه به عالقة را�سخة قوية ( ان ادوني�س 

تربى يف بيئة ن�سريية م�سبعة باملاثور 
الطائفي اخلارجي الباطني ال�سعبي. مل يلج 

مدر�سة اإىل �سن الرابعة ع�سرة حيث در�س 
يف طرطو�س وقبل ذلك در�س على اأبيه يف 

املنزل حيث �سعراء الطائفة وال�سعر القدمي 
.. ومنذ بداياته الوىل كان متمردا على 

كل التقاليد ! يف �سنة 1944 نظم ق�سيدة 
�سعرية اأمام �سكري القوتلي زعيم ال�ستقالل 

عن فرن�سا واأول رئي�س للجمهورية اأثناء 
مروره ببلدة جبلة القريبة من قريته، يف 
جولة قطرية، اأعجب القوتلي بالق�سيدة 
ومنح ال�ساب منحة درا�سية، فانتقل اإىل 

العا�سمة دم�سق حيث �سيح�سل على 
البكالوريا بعد خم�س �سنوات ومن بعدها 
�سارك يف احلركة ال�سيا�سية والأدبية يف 

تلك الفرتة التحق باجلامعة ال�سورية وتابع 
درا�سته يف �سعبة الفل�سفة والآداب بني 

�سني 1950-1954 اإىل اأن نال الأ�ستاذية 
باأطروحته عن ال�سوفية العربية، اأثناء 

اإقامته بدم�سق انخرط يف احلزب القومي 
ال�سوري الذي اأ�س�سه املفكر اأنطون �سعادة 

)1904-1949( وتعرف على زوجته خالدة 
�سعيد التي كانت �سمن ن�سيطات احلزب، 

وتزوجها يف العام 1956 وانتقال اإىل لبنان 
وا�ستقرا يف بريوت. وبداأ اأدوني�س يتعاون 

مع يو�سف اخلال يف حترير جملة �سعر 
التي تعترب عالمة بارزة يف جتديد ال�سعر 

العربي وكانت ذات امليول الغرتابية للفرتة 
)1957-1963( وافرتقا اأدوني�س ويو�سف 
اخلال( بعد ذلك، اأو كما نقراأ بانهما " افرتقا 

يلعن بع�سهما البع�س" اأقام اأدوني�س يف 
بريوت من عام 1956 اإىل 1986وح�سل 

على منحة من احلكومة الفرن�سية للدرا�سة 
بال�سوربون �سنة 1960، وبعد نك�سة 1967 
اأ�سدر اأدوني�س من بريوت جملة "مواقف" 

التي كانت تعنى بالأن�سطة الأدبية والثقافية 
اجلديدة واأدت دورًا مكماًل ملجلة �سعر 

التي توقفت . ي�سفها احد النقاد بقوله : 
اأنها ظاهرة ال�سيوعيني العرب وتعاطفت 

مع �سعرائهم يف انعطاف بـ 180 درجة 
كالنقي�س للنقي�س ملوقفه الذي تبناه 

مع يو�سف اخلال يف جملة �سعر. ح�سل 
ادوني�س يف �سنة 1973 على دكتوراه من 

جامعة القدي�س يو�سف ببريوت، ومو�سوع 
الأطروحة كان الثابت واملتحول، الذي �سدر 

ككتاب بعد ذلك. اأما زوجته ال�سيدة خالدة 
�سعيد ، فهي من ابرز املثقفات والكاتبات 
والديبات العربيات املعروفات .. وكنت 

اتابع عن كثب كم وقفت اىل جانبه يف رحلته 
الفكرية وال�سعرية ال�سعبة �سواء يف بريوت 

ام باري�س .. ف�سال عن كونها �ساحبة قلم 
وا�سم م�ستقل عن زوجها اأدوني�س. 

ا�صتك�صافات
كان اأدوني�س ي�سعى منذ بداياته للو�سول 
بتوظيف ال�سعر اإىل اأفق اآخر من الرف�س 

والغمو�س الفني واللغة املزدحمة 
باملوحيات الغريبة اأكرث من العالنيات 
ال�سريحة، وعليه ، فهو ال�ساعر العربي 

املعا�سر الوحيد الذي اثار �سعره كثريًا من 
اخلالف حتى اأن بع�س النقاد طرده من جنة 

ال�سعر العربي اأ�ساًل، واأو�سله اآخرون اإىل 
مكانة الربان املالح امل�ستك�سف الأول ، يف 

حني قال اآخرون عنه انه التائه الذي ي�ّسوه 
�سنعة الدب ! ومل يكتف ادوني�س ب�سعره 
بل جنح اي�سا يف توظيف نرثه اذ اأثارت 

كتبه النقدية والنرثية اأفاقًا وا�سعة وخمتلفة 
من اجلدل و�سلت يف بع�س الحيان اإىل 
حد تكفريه . ولقد ترجمت معظم اأ�سعاره 

وبع�س كتبه النقدية اإىل اأكرث من لغة عاملية 
، ول ميكن اإنكار اآثاره على الإبداع ال�سعري 

وبدايات احلداثة يف ال�سعر العربي منذ 
اأواخر عقد اخلم�سينات يف القرن الع�سرين 
وحتى الآن .اأ�سدر اأدوني�س عددا كبريًا من 

الداووين منها: "اأوراق يف الريح، اأغاين 
مهيار الدم�سقي، كتاب التحولت، امل�سرح 

واملرايا، هذا هو اأ�سمي، مفرد ب�سيغة 
اجلمع، وكتاب احل�سار، واآخرها ديوان 

الكتاب يف جزءين". كما اأ�سدر عدة درا�سات 
وبحوث اأهمها ر�سالته للدكتوراه يف الأدب 

من جامعة القدي�س يو�سف يف بريوت 
عن الثابت واملتحول يف ال�سعر العربي 

وكتاب "زمن ال�سعر، فاحتة لنهايات القرن، 
ال�سوفية وال�سوريالية، النظام والكالم، 

وغريها".قدم ادوني�س جمموعة كبرية من 
خمتارات ال�سعر والفكر العربي منها "ديوان 

ال�سعر العربي، ال�سياب، يو�سف اخلال، 
�سوقي، الكواكبي، الزهاوي، وغريهم". 
ترجم عدة اأعمال م�سرحية و�سعرية منها 

را�سني،  وم�سرح  �سحادة،  جورج  "م�سرح 
والأعمال ال�سعرية �سان جورج بري�س وايف 

بونفوا".
ما الذي اكت�صفته يف اأدوني�س ؟

ادوني�س ، عامل وا�سع البعاد وله �سعوبته 
التي ل ميكن لأي قارىء التعامل مع 

معطياته وروؤاه .. رمبا ا�ستهواين تفكري 
ادوني�س يف نرثه الغزير اأكرث من ذلك 

النتاج ال�سعري .. ادوني�س �ساعر �سعب 
جدا ول ادري يف مرات عدة ان ادرك ما 

يريده بعد ان اتوقف طويال عند الن�س ، 
ومل اأجد اي تعليل منه ك�ساعر عن �سعره 

ي�ساف اىل ذلك انه خارق للتفعيلة ال�سعرية 
.. املتمعنة يف الرتاث وقد اكت�سفت كم تاأثر 

ادوني�س برتاث العرب وامل�سلمني .. وان 
جزءا كبريا من افكاره وابداعاته قد اوحاها 

اليه القدماء وهم كرث خ�سو�سا اولئك 
الذين اعتنى بهم جدا يف كتبه ! ادوني�س 
�ساحب فكر راف�س ل يهادن التقاليد ابدا 

مهما كان نوعها وجن�سها ولونها وهو دائم 
الثورة ل ي�ستكني ابدا ، وينعك�س مترده 

على املاألوفات جميعا التي يريد ا�ستئ�سالها 
مهما كان الثمن ويطالب بتحولت جذرية 
وا�سا�سية عن الثوابت .. انه جمتهد ولكن 

من نوع ل يبقي ول يذر .. ويبدو وا�سحا ان 
نتاج وع�سارة تاريخ اهله ومنطقته املنعزلة 

قد متكن من تفكريه وم�ساعره ب�سكل طاغ 
ل ميكننا ان جند ذلك عند غريه مهما كان 

حجم املاأ�ساة عرب التاريخ ! وكثريا ما اتهم 
ادوني�س انه م�سروع جاهز للتهدمي والنكار 
كونه متاأثر بالثقافة الفرن�سية يف حني يرى 

البع�س موؤخرا ان الثقافة الفرن�سية هي 
التي تاأثرت بادوني�س ! كما ميكنني اعتبار 
ادوني�س هو الذي حمل على كاهله ق�سيدة 
النرث اجلديدة وتنظرياته فيها . وميكنني 

القول كذلك ان ادوني�س ) الذي كان �سجاعا 
يف تغيري ا�سمه ( ل يهادن ابدا يف نب�س 

املا�سي متحليا بجراأة يف اطالق الحكام 
التي يراها من دون مواربة او خجل او اية 

تعاطفات .. اقول هذا لي�س من باب ال�سراكة 
وموافقته على ما يريد التو�سل اليه ، بل من 
باب العرتاف والمانة يف ال�سجاعة الدبية 

التي حتلى بها الرجل .. مع بع�س نقداتي 
له يف مواقفه ال�سيا�سية الخرية التي كادت 

تكون معرّبة عن معاناة العراقيني يف املحنة 
التي عا�سوها لأكرث من ثالثة عقود حتت 

حكم الطاغية اجلالد ، علما باأنه مل ي�سارك 
النظام ال�سابق مهرجانياته العبثية . وبهذه 

املنا�سبة ، ل ي�سعني املجال ال ان ار�سل 
بتحياتي الطيبة اليه واىل ال�سيدة زوجته 

خالدة �سعيد واىل ال�سديق القدمي الدكتور 
وال�ساعر ال�سوري حممد ع�سيمة الذي كان 

له الف�سل يف ان اّطلع على عامل ادوني�س 
اخلا�س من قريب وبعيد ومنذ زمن طويل .

عن كتاب ن�صوة ورجال

 م�ضاركات يف املراف�ضات 
والتحوالت ولغة املوحيات

�أدوني�س ..

لاليقاعات  اخل�صوع  مو�صيقى  لي�صت  لكنها  مو�صيقى.   )...( النثـر  ق�صيدة  "يف 
القدمية . بل هي مو�صيقى اال�صتجابة اليقاع جتاربنا وحياتنا اجلديدة _ وهو 

ايقاع يتجدد كل حلظة ." 
اأدوني�س

كان اأدوني�س ي�صعى 
منذ بداياته للو�صول 

بتوظيف ال�صعر اإىل 
اأفق اآخر من الرف�س 

والغمو�س الفني 
واللغة املزدحمة 

باملوحيات الغريبة 
اأكرث من االعالنيات 

ال�صريحة، وعليه ، 
فهو ال�صاعر العربي 

املعا�صر الوحيد
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علي ح�صن الفواز 

ملاذا تتحول اوراق ادوني�س اىل اعرتفات 
ثقافية؟ وملاذا يبدو ادوني�س دائما بزيه 

ال�سعري حكيما يف الكتابة، عارفا ان 
لطرق للحرير ين�سرف اليها الكاتب �سوى 
طريقه املوح�س، طريق الك�سف والتعرية؟ 
ملاذا تبدو هذه الكتابة وكاأنها حماولة يف 

اعالن الرباءة من املهيمنات الطاغية يف 
التاريخ وال�سيا�سة والخالق واملقد�س؟ 

ملاذا يعلن ادوني�س نف�سه ناقدا �ساخطا 
حمتجا مرعوبا من التاريخ واخلطاب 

واملكان واحلرب؟ ملاذا ينظر اىل املنفى 
بعني املثقف دائما ولي�س بعني ال�سيا�سي 
او املهاجر؟ ملاذا يرتاب كثريا بالق�سيدة 
اليومية، الق�سيدة التي ميكن ان ترمم 

انك�سارات الوجدان الثقايف ازاء �سدمات 
الرعب اليومي العميق الثر والوجع؟

هذه ال�سئلة الفادحة وغريها هي 
حمور كتابه اجلديد) راأ�س اللغة وج�سم 

ال�سحراء( ال�سادر حديثا عن دار ال�ساقي. 
والذي يحاول من خالله ان ميار�س 

افرتا�سات وعيه القرائي ال�ستثنائي، 
وعيا لرياء فيه ول خ�سية من العرتاف 

بتلم�سه احلاد الكثري من ا�سئلتنا الثقافية. 
الكتاب يجمع عديد املقالت والتاأمالت 

والفكار التي انحنى عليها ادوني�س خالل 
ال�سنوات الخرية، تلك التي �سجل فيها 
ان�سغالته بازمة مايراه املثقف العربي 

للوجود والعوملة واحلرية والدين 
واحلرب وحوار الثقافات او تقاطعها، 
وا�سكالت وعيه داخل ف�ساءات ال�سعر 

وطروحاته التجديدية، ف�سال عن ا�سكالت 
ما يج�ّسه يف الزمن الثقايف من ح�سا�سيات 

وغوايات، تلك التي تنعك�س على عالقة 
املثقف بتداعيات وعي لهذا الزمن وازماته، 

وكل متعلقاته ازاء)م�ستبدة( املكوث يف 
الكتابة والجراء ويف نظره اىل التاريخ 

وما تفرت�سه من �سجالت �ساخنة، تلك 
التي كانت �سببا يف اتهام ادوني�س ذاته 

باملروق عن امللة كما و�سفه احد 
فقهاء ال�سلفية ذات مرة..الكتاب 

يبداأ باملوّجه الول الذي حتدده 
لوحة الغالف لدوني�س، هذا 
املوجه هو اعالن عن جوهر 
فكرة ادوني�س عن اخلطاب 

الثقايف الذي ميثله ادوني�س 
بعد هذه الرحلة الطويلة، 
رحلة الذات اىل املعرفة، 

والخر، رحلة نحو 
الهوية ونحو خالفها..
نحو املزيد من تاريخ 

طويل من املقد�س 
والرمز والغمو�س 

وال�سحراء املعرفية 
والن�سانية التي جعلت 
ال�ساعر واملفكر لميلك 

اّل)راأ�س اللغة، ليواجه 
ج�سم ال�سحراء(..

�سم الكتاب اربعة ابواب وملحقا 
بجزءين الباب الول/املنفى املتحرك.

الباب الثاين/ترحال يف اح�سان املنفى.
الباب الثالث/لغة ابعثها الكالم.

الباب الرابع/دار جديدة ومدار جديد 
حلروب الع�سر..

امللحق �سم جزءين)�سداقات، 
تو�سيحات، مناق�سات(و)اق�سم 

ج�سمي يف ج�سوم كثرية(، حديث 
ادوني�س عن املنفى له اكرث من دللة، 
اذ ينظر اليه على انه فعالية اغرتاب 

قابل للتحول، وهذه النظرة هي ذات 
النظرة اىل)الن�س( الذي يعده  خا�سعا 

للتحول، وخا�سعا للقراءة املتعددة، 
وقابال للتالقح والنزياح. يقول 

ادوني�س)املنفى لي�س م�سالة جغرافية، 
وامنا هو م�ساألة ثقافية( وكاأنه ي�سعه 

كمفهوم امام تو�سيف ا�سكايل يثري 
الكثري من ال�سئلة، خا�سة يف التعاطي 

مع مو�سوعات املنايف العربية، تلك التي 
حتولت اىل مناف �سيا�سية وايديولوجية 

وج�سدية �سحبت معها بال�سرورة 
اجلغرافيا التي �سنعت للمثقف ارباكا 

عميقا يف نظره اىل المكنة. اذ باتت امكنة 
املنفى اكرث تعوي�سا من المكنة)الوطنية(

التي ارتبطت بالقمع والقهر وال�ستبداد 
واملهانة. وهذه القراءة العميقة للمنفى 

لميكن اغفالها عن ظاهرة)ادوني�س(ذاته 
فهو كائن ثقايف خا�سع منذ اكرث من ن�سف 

قرن اىل تو�سيف املثقف املنفي، املنفي 
يف وعيه وا�سمه ولغته وقراءته املتمردة 

واملتحولة اىل تاريخ)الثابت( يف منظمتنا 
الثقافية العربية.. مفهومه للمنفى قاده اىل 

مواجهات حادة مع ا�سوليات و�سلفيات 
ت�سع التحول مبثابة اخلطيئة، وتنظر اىل 

التفكري خارج ال�سياق بنوع من الرتياب 
الباعث على ال�سك..هذا ما ي�سع طروحات 

ادوني�س اخلالفية امام اجتهاد قرائي 
اخر، اجتهاد ي�سع الن�س يف ف�ساء ثقايف 
خاليف متاما، خاليف يف نظره اىل حياتنا 

وازماتنا وخ�ساراتنا، وامناط ثقافتنا 
العاجزة عن انتاج فاعليات للحداثة، 

ا�سئلة تالم�س اخلبيء وامل�سمر، لكنها 
متلك القدرة على حتري�سنا لعادة  النظر 

يف مفاهيم ال�سلطة واحلرية واملعرفة 
والتح�سر والعالقة مع الخر)العدو 

وال�سديق( وبناء قواعد مادية للتنمية 
والقرتاب من امل�ستقبل..كل مايف ثقافتنا 

هو)املا�سي( وان ازمة الثقافة تكمن يف 
تكري�سها للدفاع عن املا�سي �سد امل�ستقبل. 
هذا امل�ستقبل �سار مثارا للريبة واللتبا�س 

والتفقه يف علومه و�سروطه وقيا�ساته، 
والذي ينك�سف كل يوم على قيم جديدة 
حتتاج بال�سرورة اىل وعي جديد واىل 

جمتمع جديد واىل تعليم جديد واىل 
فاعليات توؤمن بالتعدد والبناء الدميقراطي 

ونبذ الديكتاتوريات والثيوقراطيات، تلك 
التي انتجت لنا طول قرون ثنائيات خالدة 

للرعب وال�ستبداد والتابعية، بني حاكم 
وحمكوم وتابع ومتبوع ومالك ومملوك 
وغريها.. وطبعا هذه الثنائيات انتجت 

لنا �سلطات قامعة وثقافات مقموعة، 
وتاريخ طويل من ثقافات التوريات 

وامل�سكوت عنه.. يف ق�سم اخر من الكتاب 
يتحدث ادوني�س عن)الكتابة العربية( 

باعتبارها اخلزان ال�سري والعلني 
لالفكار، فهو يقول انها)كتابة م�ستنفدة 
�سلفا( اأي انها  تقف عند حافة اخلواء، 

كتابة تعيد نف�سها، لن املثقف الذي ي�سنع 

الكتابة هو جزء من النظام الجتماعي 
الثابت، وان الثقافة هي خطاباته العالقة 

بازمات ال�سيا�سة وال�سلطة والتاريخ.. 
هذا النظر اىل الكتابة يقرنه ادوني�س 
بت�ساوؤله املرعب اىل نف�سه)ملاذا يظل 

الزمن يف الثقافة التي تنتمي اليها جاثما 
جامدا ويرف�س النهو�س( وكاأن الكتابة 

هي �سجيعة الزمن، هو الذي يطهرها 
ويلوثها وهو الذي مينحها القدرة على 
ممار�سة مغامرة احلياة واخلروج على  

ال�سجر والنفاذ واملوت. ويرى من زاوية 
اخرى وبوعي اكرث اغرتابا وت�ساوؤما 
ان)نظرتنا كلها وممار�ساتنا كلها على 

امتداد القرن الع�سرين املن�سرم مل توؤ�س�س 
اّل ل�سيء واحد، كتابة امل�ستقبل بحرب 

املا�سي( ولاح�سب ان ادوني�س ميار�س 
هذه القراءة امل�سادة اّل حتت �سغط ما 

ت�سكله الظواهر ال�سيا�سية اليوم من 
هموم اغرتب فيها املواطن والفيل�سوف 

واحلاكم وال�سرطي وال�ساعر، الغلب هم 
يف منايف داخلية وخارجية، هذه املنايف 
تخ�سع ملهيمنات خارجة من رحم التاريخ 

ذاته، ولي�س من اخلارج)المربيايل(
و)الحتاليل( و)العوملي( وحده فقط..اي 

ان ثقافاتنا مل ت�سرعن خطابا لالطمئنان 
اىل حياتنا املعا�سرة بكل قدريتها 

و�سدماتها، وانحازت اىل املا�سي املطمئن 
دون ا�سئلة، ت�ستل منه الحكام الكاملة 

والرموز الكاملة والبطولت الكاملة، يقول 
ادوني�س يف هذا ال�سياق)ما اغرب حياتنا 

العربية، املوتى الذين يبعثون اكرث من 
الطفال الذين يولدون( وكاأنه يحاول ان 

يقرتح قراءة للم�ستقبل، تلك القراءة التي 
لتفل�سف املا�سي، ولت�سع كل ملفاته يف 
املتحف، قدر ما ت�سعه عند حافة ال�سئلة، 

حافة هذا ال�سخب اليومي والكوين 
الذي يقرتح ان نكون امة �سردية ولي�ست 

�سعرية..
يف هذا الكتاب ثمة انحياز وا�سح للمكان 

اللبناين والف�ساء الثقايف اللبناين، من 
منطلق ان لبنان رغم  كل ما يحدث هو اكرث 

المكنة العربية انحيازا للفكرة املدنية، 
والفكرة الثقافية، وهذه احليازة جتعل هذا 

املكان مولدا ملواجهات �ساخنة قد يخت�سر 
فيها العقل العربي الكثري من حروبه..

نظرة ادوني�س اىل تاريخ ازمات العقل 
العربي/ال�سالمي ومواجهاته مع 

ال�سوليات الثقافية واليديولوجية، 
متنحه الكثري من النفعال، والكثري من 

ال�سئلة، تلك ال�سئلة التي يبدو فيها  
الكثري من)العدم( ، وفيها هام�س مفتوح 

للتاأمل تبدو هناك فو�سى يف ال�سئلة، 
وقد تبدو اي�سا ان ادوني�س ينزع اىل 

تخلي�س ثقافتنا و�سعريتنا من اليومي 
الفج، وال�سعبي الكرث فجاجة، وقد يبدو 

اي�سا انه غري مطمئن للمزاج ال�سيا�سي 
واليديولوجي الذي تدار به ال�سوؤون 

وال�سجون، لكن خا�سية ادوني�س ان يكون 
هكذا، �سانعا ا�ستثنائيا لال�سئلة، تلك 

ال�سئلة التي قد جتلب الرعب واخلوف 
وقد جتلب ال�سجر، لكنها عموما حتر�سنا 

على ان نفكر، وان لنكون عموميني 
بالكامل. من حقنا ان نعرتف ومن حقنا 

ان نحاور، ومن حقنا ان نذهب اىل 
احل�سارة دون عقد، وح�سا�سيات وان 

من�سك راأ�س اللغة وج�سد ال�سحراء لنعيد 
ترتيب اخلارطة من جديد.. هذا الكتاب 

يدعونا اىل فاعلية القراءة والك�سف، 
ويفتح امامنا افق اخر ال�سئلة الدوني�سية 

التي مازلت ومنذ ن�سف قرن تولد فينا 
املزيد من الحتجاج، واملزيد من 

التعايل واملزيد من البحث 
عن ريادات حقيقية اكرث 

قدرة على ال�سباع، واكرث 
غواية على انتاج الفكار 

والن�سو�س 
املفتوحة..

�أدون���ي�������س
راأ�س اللغة

 وفداحة اال�سئلة 
يف هذا الكتاب ثمة 

انحياز وا�صح للمكان 
اللبناين والف�صاء 

الثقايف اللبناين، من 
منطلق ان لبنان رغم  
كل ما يحدث هو اكرث 

االمكنة العربية 
انحيازا للفكرة 

املدنية
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ل  1. تخيُّ

ُل بغداَد، لكنني اأُحيِّي  اأتخيَّ
حلًبا، واأحيِّي 

كوفَة الثَّائرين – اْترِك احلبَّ 
يدخْل اإليْك 

دوَن اأن يقرع الباب. كاحللِم ياأتي 
اإىل مقلتيْك، 

دون اأن ي�ساأَل اللَّيَل. َطْيٌف 
د بني �سقوِق النَّوافِذ:  يرت�سَّ

ِه؟  رِّ ِمن اأين قلبَك مي�سي اإىل �سِ
اأُتراه ُيحيِّي، وهو مي�سي اإىل 

ِه،  رِّ �سِ
�سجَر الورد يف �ساحة البيِت؟ هل 

ُت؟ اأيقظُت  يتلفَّ
يف داخلي اأ�سدقائي ِلرَيْوا ِمْن 

جديٍد 
�سيَف �ُسلطاِننا 

كيف َيْهوي عليَك – َوها ُهم حوَل 
قربَك. ماذا؟ 

هل تقوُم ِلتلقاُهُم، وُن�سغي اإليهم 
ين�سدون: �سالًما على َعهدنا 

و�سالًما عليْك. 

2. رغبة

اأتخيَّل بغداَد، لكنني اأُحيِّي 
حلًبا، واأُحيِّي 

كوفة الثَّائريَن – اْهَدئي، 
ذكرياتي، 

َواْجل�سي. ركبتاَي �سريراِن. 
هذي عروقي 

َعط�ٌس جاِرٌف. وهذا 
كِبُد الَوْقِت: من َجْمِرِه 

ُد.  تتدفَّق هذي الوجوُه التي تت�سرَّ
ماذا؟ اإْهَدئي واجل�سي. 

اأفاَل ترغبنَي هنا، الآَن، اأن َت�سمعيه 
يتكلَّم: ذاك الذي كان َيحيا 

اأبًدا �ساِمًتا، بيننا؟ 

3. وداع 

ُل بغداَد، لكنني اأُحيِّي  اأتخيَّ
حلًبا، واأُحيِّي كوفَة الثائرين – 

اأْ  جَترَّ
قْل وداًعا لأر�سَك، للع�سب فيها، 

ولأ�سجارها واأنهاِرها. 
انها، خلليفة  قْل وداًعا ِل�َسجَّ

ها  اأْنقا�سِ
وهو مُيلي عليها تعاليَمُه، 

وق�سائَد ِغلمانه. 
اأُ يف ِظلِّها.  ْل اإىل غيمٍة تتفيَّ وتو�سَّ

ق، هذا الأمَلْ  ُقْل وداًعا لهذا التمزُّ
ُه  واْزُفِر الآَن ما َخطَّ

يف يديَك ويف ناظريَك ويف 
رْخ:  خطواِتَك َوا�سْ

لكُم كلُّ �سيٍء 
واأنا مثلما تقولون: �سخ�ٌس 

غريٌب 
واِة وهذا  لي�س يل غرُي هذي الدَّ

القَلْم. 

4. اإمكان 

اأتخيَّل بغداَد، لكنَّني اأُحيِّي 
حلًبا، واأُحيِّي 

ٌة  �سوَّ ُة حَمْ كوفَة الثَّائرين – الأِزقَّ
بالبكاِء وباملوِت، راأ�ٌس 

يتدحرُج. �سدٌر 
ماُح. دماٌء  َثَقَبْتُه الرِّ

ُل َغْزًل، وُتْن�َسُج لالأْفِق منها  تتحوَّ
ثياٌب. 

هل �سُت�سبح، يا اأيُّها الأْفُق، ُبوًقا 
ًة؟  اأم �سُت�سبح مرثيَّ

ميكن الفكر اأن ُيطفَئ الآَن 
م�سباَحُه 

كي ي�سرَي على َهْدي تاريخِه. 
ل �سم�ُس  ميكن الآَن اأن تتحوَّ

الغروِب اإىل ُبومٍة. 

5. ِقباب

ُل بغداَد، لكنَّني اأُحيِّي  اأتخيَّ
َحَلًبا، واأُحيِّي 

كوفَة الثَّائرين – الِقباَب، 
ال�سيوَخ ينامون يف ِظلِّها، 

امهم.  ون اأيَّ اأو يق�سُّ
قائُق اأوتاُر قيثارٍة  األدَّ

ٌر غائٌب، وكلٌّ  وامل�سلُّون: ُكلٌّ حا�سِ
ُث يف َنْف�سِه اإىل غريِه:  يتحدَّ

وَء فينا،  كلُّ ما يخلق ال�سَّ
لَُغٌة ُمْرَجاأَْه. 

ُه ِجراحاُتنا  َوَطٌن – ِحرْبُ
َوجنهُل اأْن َنْقَراأْه. 

6. َلْو 
ُل بغداَد، لكنني اأُحيِّي  اأتخيَّ

َحلًبا، واأُحيِّي كوفَة الثائريَن – 
ْد  تر�سَّ

كيَف َتعجُن بغداُد اأحزاَنها 
، ويف  يف املياديِن، يف كلِّ حيٍّ

كلِّ بيٍت 
غيِف واأحالِمها  وُتزاِوُج بني الرَّ

َهْر.  وال�سَّ
ْدَتها،  َلْو تر�سَّ

يَتها  َل�سنعَت من اللَّيل قيثارًة وغنَّ
َك  ْلَت فيها هواَك وَمْهديَّ ومَتثَّ

املُنتَظْر.

من يوميات املتنبي

اأدوني�س



7 العدد )1642( ال�صنة ال�صابعة ال�صبت )31( ت�صرين االول 2009

ادوني�س

ْع قهوتَك جانبًا وا�سرْب �سيئًا  �سَ
اآخر،

ُم�سغيًا اإيل ما يقوله الُغزاة:
بتوفيٍق من ال�سماء

ُنديُر حربًا وقائيّة
حاملنَي ماَء احلياة

من �سفاف الهد�سون و التاميز 
لكي تتدفق يف دجلة والفرات . 

حرٌب على املاء وال�ّسجر، على 
الّطيور ووجوه الأطفال.

من بني اأيديهم،
تخرُج ناٌر يف م�سامرَي ُدِبَبت 

روؤو�ُسها،
وعلى اأكتافهم ُتَرّبُت َيُد الآلة. 

الهواء َيْنتحُب
بٍة ا�سمها  حمموًل على َق�سَ

الأر�س،
والرّتاُب َيحّمر َي�سودُّ

يف َدّباباٍت وقاذفاِت قنابل،
يف �سواريخ َ ـ حيتاٍن طائرة،

يف زمٍن ترجتله ال�ّسظايا،
يف براكنَي ف�سائية تقذف ِحمَمها 

ال�ّسائلة.
مَتاَيلي، بغداُد، على خا�سرتِك 

املثقوبة،
ُوِلَد الُغزاة يف ح�سن ريٍح َت�سري 

على اأربع اأرجٍل،
ة بلُطٍف من �َسمائهم اخلا�سّ

التي ُتهّيُئ العامل لكي يبتلعُه
ُحوُت لُغتهم املقّد�سة.

َحقًا، كما يقول الغزاة،
ماُء كاأّن هذه الأمَّ ـ ال�سَّ
ي اإّل باأَبناِئها. ل تتغذَّ

هل علىنا كذلك اأن ن�سّدَق، اأُيها 
الغزاة،

اأّن ثمة �سواريخ نبوّية ً حتمل 
الغزو،

اأّن احل�سارة ل تولد اإّل من 
ة؟ رَّ نفاياِت الذَّ

رماٌد قدمٌي جديٌد حتت اأقدامنا:
هل تعرفنَي اإيل اأّية هاويٍة و�سلِت 

اّلة ؟ اأّيتها الأقداُم ال�سّ
موُتنا الآن يقيُم يف عقارِب 

ال�ّساعة.
َب اأظفاَرها  وَتهّم اأحزاُننا اأن ُتن�سِ

يف اأج�ساِد النّجوم.
يا لهذه البالد التي َنْنتمي اإليها:

ت  ا�سُمها ال�سمَّ
ولي�س فيها غرُي الآلم.

وهاهي مليئة ٌ بالقبور ـ جامدًة 
ومتحّركة.

يا لهذه البالد التي ننتمي اإليها:
اأر�ٌس َت�سبح يف احلرائق

والب�سر كمثل َحطٍب اأَخ�سر.
ما اأَْبهاَك اأّيها احَلجُر ال�ّسومرّي،
ل يزال قلبَك ينب�س بجلجام�س،
َل من  وها هو ي�ستعّد لكي يرَتجَّ

جديٍد،
َبحثًا عن احلياة،

غري اأّن دليله، هذه املّرَة، غباٌر 
َذّرّي.

اأْغلقنا الّنوافذ َ
بعد اأن م�سحنا ُزجاَجها بجرائَد 

توؤّرخ لِلغزو،
واألقينا على القبور اآخَر ورودنا.

اإيل اأين من�سي؟
الّطريُق نف�سه مل يعد ي�سّدق 

خطواِتنا.
II

وطٌن ُيو�سُك اأن َيْن�سَي ا�ْسَمُه.
وملاذا،

َعّلمْتني وردة ٌ جوّرية ٌ كيف اأَناْم
اِن ال�ّساآْم ؟ بني اأَح�سْ

اأََكَل القاتُل ُخبَز الأغنْية،
َل َت�َسْل، يا اأّيها ال�ّساِعُر، لن ُيوقَظ 

هذي الأر�س 
ية ْ.  غرُي املَع�سِ
31 اآذار 2003

حتية اىل بغداد
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هكذا ن�ساأت كاأنني �سجرة اأو نبتة. ومل يكن 
البيت اإل حاجزا واهيا بيني وبني ع�سب 

الطبيعة حني تع�سف اأو متطر، اأو ر�ساها 
حني تهداأ وت�سحو. 

كان بيتا �سيقا. لذلك اأقام اأبي �سريرا من 
خ�سب وا�سعا ننام فيه جميعا، على اأعمدة 

عالية من اخل�سب. كان هذا ال�سرير بيتا 
�سغريا داخل البيت، ودون اأن ياأخذ من 

م�ساحته �سيئا، اإذ كنا ن�ستخدم امل�ساحة حتت 
ال�سرير لأغرا�س كثرية. ويف ال�ستاء البارد 

كانت تنام حتته بقرتنا الوحيدة الطيبة، 
و�سديقها ثورنا الوحيد الذي كان هو اأي�سا 
طيبا. كنت اأذهب كل يوم حايف القدمني اإىل 

معلم القرية، ال�سيخ، اأي ما ي�سمى ."الكتاب"، 
لأتعلم القراءة والكتابة. 

كان يجل�سني قربه، وي�سع يف قدمي الراأ�س 
املقو�س لعكازه، كاأن�سوطة مت�سك بي 

وحتول دون اأن اأغافله واأهرب 
اإىل الت�سكع يف احلقول، كما 

كنت اأفعل، حينما ت�سنح يل 
الفر�سة. حتى الثانية 

ع�سرة من عمري، 
مل اأعرف مدر�سة 

باملعنى 

املتعارف عليه. فلم تكن يف منطقتنا مدار�س 
حكومية. وكانت اأقرب مدر�سة اإىل قريتنا 

تبعد م�سافة طويلة ل يقدر طفل يف �سني اأن 
يجتازها مرتني، يوميا. 

وحتى هذه ال�سن، مل اأ�ساهد �سيارة، ومل 
اأعرف الراديو، ول الكهرباء وطبعا، مل اأعرف 

املدينة. وبداأت باكرا باكت�ساف ج�سدي، يف 
الثانية ع�سرة اأو الثالثة ع�سرة، حيث تلقنت 

درو�سي الأوىل يف كيفية اللقاء بني ذكر 
واأنثى. كان ذلك ليال، يف واد �سغري، وراء 

القرية، وهي التي اأخذتني اإليه. بعد هذا 
احلدث، �سرت، اأحيانا، اأدعك ج�سدي باأع�ساب 
الأر�س، واألم�سها كاأنني األم�س ج�سد امراأة. 
بعد اأن اأنهيت تعلم الكتابة والقراءة عند �سيخ 
قريتنا يف "الكتاب"، قرر اأبي اأن ير�سلني اإىل 
تلك املدر�سة البعيدة. واأطماأن، رغم قلق اأمي، 

حتى اأن تلميذا اآخر يكربين �سنا �سيذهب 
معي. كان هذا التلميذ ابنا ملختار القرية، 

يو�سف الكعدي، وكان ا�سمه عبا�س. 
�صداقة النهر 

ويف اأحد اأيام ال�ستاء، عدنا من املدر�سة اإىل 
قريتنا، حتت مطر هائل مل ينقطع، طول 

الطريق. و�سلنا مع غروب ال�سم�س اإىل النهر 
الذي يف�سل بني قريتنا والقرية التي توجد 
فيها املدر�سة وا�سمه نهر ال�سدة وكان كمثل 

البحر يهدر �سائحا عبا�س ل. ل تنزل. النهر 
عميق، �سيغمرنا باملاء، �سنغرق. الأف�سل اأن 

ننتظر رمبا توقف املطر، وخف الفي�سان. 
- ل يزال هناك �سوء اإذا حل الليل، ل يعود 
باإمكاننا العبور ورمبا ازداد الفي�سان. اإنه 

يجيء من مطر اجلبال، ل من هذا املطر الذي 
ينهمر علينا. نعرب الآن، اأو تعود اإىل املدر�سة. 

كان الوقت غروبا، تكاد كثافة الغيوم اأن 
ت�ساويه بالليل. وكنا عائدين، عبا�س واأنا، من 
اأقرب مدر�سة اإلينا يف قرية يف�سلها عن قريتنا 

هذا النهر، نهر ال�سدة اأو ال�سذة، ل اأعرف. 
مل اأكن راأيت من قبل مطرا مثلما كان يف ذلك 

اليوم. مل اأكن راأيت النهر يف مثل في�سانه 
هذا. وكان عبا�س الذي يكربين بب�سع �سنني 
يريد، كما خيل، اأن يثبت �سجاعته، ل اأمامي، 

بل اأمام قريتنا والقرى التي جتاورها. مل 
ي�سغ اليه اأخذ ينازع متوج النهر، يقدم رجال، 

ويوؤخر الثانية، كاأنه يفح�س اندفاع املياه 
وقرار النهر. وبدا املطر غزيرا ملحا ينهمر من 

غيوم تكاد تالم�س اأكتافنا، يف �سخب هائل 
من الرعد. 

- لن نغرق. هات يدك. ام�سك بي جيدا. ل 
تخف. مل يكن يل خيار. اأخذت يده، ومل اأكد 

اأم�سك بها، واأ�سع قدمي يف النهر حتى رجني 
املاء. واأخذ يغمرين، �سدري، كتفي، حتى 

عنقي. اأ�سلمت نف�سي للنهر، وليدي عبا�س. 
، قليال، ون�سل اإىل ال�سفة الثانية. قليال. 
لكن الفي�سان كان يعلو. واملطر ي�ستد. مل 

اأ�سدق اأننا و�سلنا اإىل ال�سفة الثانية. وحني 

جتاوزنا اخلطر، وو�سعنا اأقدامنا فعال على 
اجلهة الأخرى من النهر، فوجئت بعبا�س 
ي�سمت، وميتلئ وجهه مبالمح غريبة ل 

تعرف اأهي خوف اأم فرح اأم مزيج منهما معا. 
كاأنه اأدرك لتوه اأن عبورنا النهر كان نوعا من 

جنون الطفولة الربيء. كاأنه اأدرك اأننا جنونا 
من املوت بقدرة لي�ست فينا. كاأنه تدارك 

تهوره: كيف مل يح�سب اأي ح�ساب للنتيجة 
الأخرى التي كانت ممكنة جدا، عنيت الغرق 
واملوت؟ جنونا وغرقت كتبنا ودفاترنا وكان 

و�سولنا اإىل القرية عيدا. 
هذا النهر الذي كاد ياأخذين معه اإىل �سرير 

النوم الأبدي، هو نف�سه الذي كان ياأخذ اأيام 
طفولتي بني اأح�سانه، غدرانا، و مغاور، 

�سخورا واأع�سابا، اأ�سجارا ونباتات كانت 
الألوان على �سفافه تتنوع وتتدرج، وكنت 

اأمنحها عيني كاأنني اأمنحها للحلم كنت اأ�سعر 
اأن وجودي بينها لي�س اإل �سورة، مزيجا 
منها جميعا. كانت طفولتي تن�سما ملجرى 
النهر، ل�سفافه، وملا حولها، وملا حتت�سنه. 

كان طيف مي�سك بيدي، ويجري معي، جنل�س 
تارة على �سخرة، ونخو�س تارة مني مائه 

املحمول على ب�ساط من احل�سى والرمل 
وكنا نتمراأى يف غدرانه، وننظر ب�سغف اإىل 

اأ�سماكها ال�سغرية، ومند اأيدينا نحوها، اإليها، 
ونح�سب اأننا نحول املاء نف�سه اإىل ط�ست 

كبري تلعب فيه مع اأيدينا. 

بيني وبني الطبيعة لغة ور�صائل
يف اأيامنا، ولي�س عهدها بعيدا، كان الفالحون 

يف القرى يح�سنون الإ�سغاء اإىل كالم 
الطبيعة. كانت �سجرة الزيتون من بني 

كلماتها الأكرث قربا اإىل الطبع واىل القلب، 
والأكرث األفة. متد حروفها كمثل الغ�سون بني 

يدي الرتاب اأقوا�سا خ�سر حانية يتداخل 
راأ�سها وعنقها و�سدرها يف ن�سيج واحد: 

كاأنها غيمة بقدمني موغلتني من اأعماق 
الرتاب. ل حتب الوحدة، توؤثر اأن تندرج 

يف جملة، واأن تكون يف جمع وتزهو بقدر 
ما يكرث حولها الأ�سدقاء. وهي نف�سها حتيا 

يف معجم الطبيعة بال عناية، تقريبا. منذ اأن 
مت�سك جذورها ب�سدر اأمها الأر�س، تتوىل 

هي رعاية نف�سها وتربيتها تكتفي بقليل من 
ال�سوء الذي متنحه ال�سم�س، وقليل من املاء 
الذي يجود به الغيم وتعرف كيف تدافع عن 

نف�سها، �سد العوا�سف خ�سو�سا: ت�سنع 
من غ�سونها �سباكا ل�سيد الرياح. فيها، يجد 
الفالح ما ي�سبه حياته، معنى ورمزا. وكثريا 

ما يفيء اإليها، يف حلظات التعب، ويتكئ 
عليها، متمتما يف ذات نف�سه: بالزيتون، اأق�سم 
اخلالق وتظل اأبدا يف ردائها الأخ�سر. �سيفا 

�ستاء، ربيعا خريفا. ل ت�سحب ول يتغري 
لونها. ل ي�سقط ورقها. ويف مو�سم عطائها، 
تتدىل ثمارها يف عناقيد، خ�سراء، �سوداء. 
كل حبة نهد �سغري، غابة من النهود.، اأنوثة 

ولدت يف �صنة 1930 يف قرية فقرية وب�صيطة ا�صمها ق�صابني، 
يف منطقة الالذقية قرب مدينة جبلة. قرية تذكر ببدايات 

اخلليقة: اأكواخ من احلجر والطني �صميناها بيوتا و�صط يتمازج 
فيه ال�صجر والب�صر، ولي�س ج�صد االإن�صان اإال ال�صكل االآخر جل�صد 

الطبيعة.  كان طني بيتنا يت�صقق مو�صميا، وكنا، يف كل مو�صم، 
نك�صوه بطني جديد، لكي يقدر اأن ي�صمد يف وجه املطر والريح 

والزمن. ال�صقف: ق�صبان خ�صبية تغطى بنبات �صوكي، يغطى 
بالرتاب، ومن ثم تك�صى بالطني لكي ال يخرتقه املطر. مع هذا 

كثريا ما كان املطر يت�صلل عرب �صقوق غري منظورة، وي�صقط 
نقطة نقطة فوق روؤو�صنا جميعا، اأبي واأمي واخوتي، ويف جميع 

اأنحاء البيت، فيما جنل�س للراحة اأو للطعام اأو فيما ننام. 

هكذا تكلم ادوني�س
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كونية. 
بيـت الـنار 

مل يكن عندنا يف البيت الذي �سهد ولدتي، 
مطبخ كما هي العادة يف البيوت اليوم كان 
املطبخ يف الهواء الطلق. اأمام البيت. قرب 

العتبة. كانت القدر كمثل قربان يرفع اإىل 
الأفق. هذا يف الف�سول اأو الأيام التي ل 

تعرف املطر والربد. اأما يف الأيام الأخرى 
�ستاء فكانت املدفئة داخل البيت تتحول هي 
نف�سها اإىل مطبخ نتجمع حول املدفئة. مند 
اأرجلنا يف اجتاه دفئها. ن�سغي اإىل ن�سيد 

احلطب يت�ساعد يف لهب اأحمر. ننظر ب�سغف 
اإىل القدر فوقه، تلب�س ال�سواد وتخبئ طعام 

يومنا قي حناياها، 
- انه�س. يكفيك نوما. طلعت ال�سم�س ، اإنه 

�سوت اأبي. يهزين من كتفي، رافعا عني 
اللحاف. كاأنه يقول يل "ل يكفي اأن تقراأ 

الكلمات، اأو اأن حتفظها، وترددها. ينبغي 
اأي�سا اأن حتولها اإىل غيوم متطر فوق 

احلقول" 
ويف كل �سباح، عندما كانت اأمي تهيئ 

يل زوادة املدر�سة، وتكرر، فيما تقبلني، 
العبارة، الالزمة: "در بالك على حالك "، 
كنت اأ�سعر، واأنا يف طريقي اإىل املدر�سة 

"الكتاب"، اأنها ترافقني. اأنها، اأحيانا، جتل�س 
اإىل جانبي. اأنها كانت متد يديها لتلم�س 
الف�ساء فوقي، اأهو ندي، اأم ياب�س؟ اأهو 

مائل اإىل ال�سحو، اأم اإىل التغيم؟ اإىل الدفء 
والعتدال، اأم اإىل الربودة؟ ولعلها كانت 
ت�سيف اإىل ثيابي ثوبا اآخر من�سوجا من 

خيوط �سلواتها. 
ل تزال را�سخة يف ذاكرتي �سور من اأ�سياء 

طفولتي يف القرية. اأذكر منها ال�سرير 
اخل�سبي الهزاز الذي كان مبثابة رحم 

ثانية. متثال للنوم واللعب يف اآن. ينام 
فيه الطفل لعبا، ويلعب فيما ينام. �سلة 

م�ستطيلة، مبقب�س طويل، يو�سع فيها الطفل 
كمثل ثمرة. رمز، مادي هذه املرة، للحياة 
والولدة. وهكذا حوله القرويون اإىل لغز 

يتبارون يف خفه: "�سيء، ل �سيء. له قدمان، 
ومي�سي" ذلك هو ال�سرير اخل�سبي الهزاز 

وكان مي�سي على ب�ساط �سويف اأبي�س، غالبا 
اأو تخالطه اأحيانا خطوط حمر اأو �سود، 

كاأنها �سور عن خطوط اليد التي ن�سجته. 
وكان الب�ساط يغار من ال�سجادة التي مل تكن 
تفر�س اإل لل�سيوف. كان ال�سيوف جزءا من 

العائلة، اجلزء الذي يخرتق رتابة العادة 
لهذا، كان ي�ستقبل مبا يخرتق اأي�سا هذه 

الرتابة. كان يدخل اإىل البيت كاأنه �سوء من 
مكان اآخر. ينور البيت، وي�سفي على ح�سور 

العائلة األق ال�سرور والغبطة. وحني يكون 
ال�سيف �سديقا للعائلة، ت�سعر كاأن بيتها 

حتول اإىل حديقة من النور. 
اأذكر اأي�سا حقل تبغ اأمام بيتنا. وحقول قمح، 

قريبة اإليه. وح�سن الليمون. منذ طفولتي، 
متر�ست بالعمل، فالحة وزراعة، وح�سادا. 
مرة، اأخذ املنجل اإ�سبعي، ول يزال اأثر ذلك 

اجلرح وا�سحا حتى اليوم. وكنت اأ�سابق 
البارعني يف �ستل التبغ. كان ال�ساتول كمثل 
قلم يف يدي، واحلقل كمثل �سفحة بي�ساء. 

وكانت �ستالت التبغ مبثابة الكلمات. يا لتلك 
ال�سطور، تتالألأ حميمة يف كتاب العمر. وقد 
عرفت كيف اأخطها بف�سل التتلمذ على ح�سن 
الليمون الذي كان يعمل مع اأبي يف الفالحة 
والزراعة واحل�ساد. ح�سن الليمون، اأملحه 
الآن يتكئ على املحراث اأكرث انحناء منه. 

ظهره كمثل القو�س، وعيناه اأكرث نفاذا من 
ال�سهام. كان �سديقا، بني اأقرب الأ�سدقاء، 

اإىل املطر والغيم، احلقل وال�سجر. اإىل 
البقرة واملاعز، الثور واجلدي. وما تبقى، 
يف ذلك الفلك احليواين الوديع، ال�سامت. 
كان يعمل، وياأخذ بدل عن عمله، قمحا اأو 

زيتونا، اأو نتاجا اآخر. مل تكن لأبي القدرة 
لكي يعطيه مال نقدا. وهو نف�سه كان را�سيا 

مبا ياأخذه، و�سعيدا. مل يكن جمرد عامل 
ي�ساعد اأبي. كان قبل ذلك �سديقا حمبا. وكان 

اأبي يعامله كاأنه ع�سو يف العائلة. اأذكر 
اأي�سا عني ق�سابني وكانت قريبة اإىل حقل 

التبغ اأمام بيتنا. من مائها، كنا ن�سقي م�ساتل 
التبغ، و�ستالته عندما كنا ن�سلمها لأح�سان 

احلقل. عني، متثال �سوء وعتمة، طالع 
من اأح�ساء الأر�س. اأحاطها اأهل ق�سابني 

ب�سخر، وبنوا فوقها قبة من احلجر، تظللها 

كطفلة تغطى، وقاية من الريح والغبار. عني 
ترى اإلينا، فيما ن�سرب دمعها. اأهي التي 

كانت ترانا، حقا، اأم اجلنيات ال�ساكنة فيها، 
تختبئ نهارا، وتظهر ليال؟ 

عني تنبج�س منها اأيامنا وت�سيل كاأنها املاء. 
اأذكر كذلك التنور. ميكن اأن اأن�سى اأ�سياء 

كثرية يف القرية، اإل التنور. األأنني ل اأقدر 
اأن اأن�سى النار، اأو اأن�سى اخلبز الذي كان 

يخرج منه، وت�سبقه اإلينا رائحته الذكية 
كاأنها اآتية لتوها من ال�سماء؟ وبني العني 

والتنور، بني املاء والنار، كنا، نحن الذين 
راهقنا، ن�ستعر�س ن�ساء القرية، ثيابهن 

واألوانهن، وكيف ي�سففن �سعورهن، 
ويتزين. ونتوقف طويال طويال عند 

�سدورهن، واأعناقهن واأردافهن، و�سيقانهن. 
لكن، اأين هذه القرية الآن؟ حني عدت اإليها، 
بعد خم�سني عاما، �سعرت كاأنني اأعود اإىل 

نوع من املوت، حممول يف ماء اللغة. �سعرت 
كاأنني �ساعد على جبل من الريح. وما 

اأحتدث عنه هنا لي�س، اإذن، اإل دخانا ل موقد 
له، و�سيع ناره الأم. ل مادة مت�سك بب�سري: 

هل يكفي اأن اأتنورها بب�سريتي؟ �سحيح، 
بقيت من هذه املادة اأ�سماوؤها، ولي�ست 

الأ�سماء اإل اأ�سداء، واأخيلة، وتوهمات. وهل 
يجدي اأن نكتب التوهم؟ اأم لعلي، يف عودتي 

اإىل القرية، عدت لكي اأرى الأب الذي مات، 
من دون اأن اأراه، من دون اأن اأح�سر ماأمته، 
واأ�سيعه اإىل داره الأخرية، لكي اأراه ظال ل 

يكاد يرت�سم، يتنقل على الدروب اإياها، حتت 
الأ�سجار نف�سها، اأو ما تبقى .منها بني الكتب 

التي كان يختارها يل، ويختزنها 
على اأوراقها التي تك�سوها اأنفا�سه، واأنفا�س 
الذين خطوها. اأم اأعود لكي اأتفح�س، �ساأن 
كثريين غريي، ما ن�سيب الواقع، حقا، يف 

احلياة، وما ن�سيب الذاكرة، وما ن�سيب 
التخيل اأم لكي اأ�ستعيد من جديد، توهما، 

جريان الزمن الذي يف�سلني عن مكان 
ولدتي؟ هل لكي اأقارن بني ق�سمات وجهي 

وجتاعيد ج�سدي، وبني ق�سمات املكان 
وجتاعيد الوقت؟ هل لكي اأ�ستبق موتي 
واأراه عيانا عرب جريان هذا الزمان، يف 

الأ�سياء التي عرفتها طفولتي والتي تغريت، 
ومل تعد هي هي؟ هل لكي اأواجه موتي، 
م�سبقا اأو لكي اأرى تلك النقطة الغائمة، 
الهائمة التي تف�سل بني احلياة واملوت، 

وت�سل بينهما يف اللحظة نف�سها؟ 
املكان رحم اللغة 

كاأنني اأبتكر مكان ولدتي، كما اأبتكر 
ق�سيدتي والق�سيدة ل تكتمل. كذلك املكان 

الذي ولد فيه الإن�سان: انه هو اأي�سا ل 

يكتمل. هل اأفاجـئ، اأو اأ�سدم اأحدا، اإن قلت: 
اأتعجب ممن يزعم اأنه يعرف نف�سه؟ كيف 
اأعرف نف�سي/ فيما تبدو يل كمثل الأثري، 
اأو كمثل خيط يف غزل ال�سم�س، اأو كمثل 
الهواء، �سائحا يف اجلهات كلها؟ كما خيل 

اإىل اأنني اأقرتب منها، اأكت�سف اأنني اأبتعد. 
واأعرف اأنها لي�ست �سرابا. اإنها كمثل �سوء 

ي�سلمك، فيما ت�سل اإليه، اإىل �سوء اآخر 
ي�سلمك هو نف�سه اإىل اآخر. اإىل ما ل ينتهي. 

وكل ما كتبته لي�س، يف ظني، اإل بحثا عنها: 
بحثا، ولي�س تعبريا عنها. كنت اأتر�سدها، 
اأ�ستق�سيها، اأكمن لها. وكانت تفلت دائما. 

كاأن نف�سي، كاأن هويتي هي هذا البحث، 
اأبدا. 

قراءة ال�صعر يف �صوء قنديل 
�صاحب 

اأذكر اأي�سا قراءة ال�سعر العربي القدمي، 
بعناية اأبي وب�سهره على تربيتي. كل 

ليلة قراءة. لل�سعر وحده. يح�سر املتنبي 
)كان الأكرث ح�سورا(. يح�سر اأبو متام، 

البحرتي، ال�سريف الر�سى. يح�سر امروؤ 
القي�س. املعري، لكن، نادرا. رمبا لأنه كان 

"حكيما"، ل �ساعرا، كما تعلم تقاليد التذوق، 
وكما يقول العارفون ب�سعرنا القدمي. 

قراءة ب�سوت عال واأمام �سيوف يحبون 
ال�سماع، وهم اأنف�سهم �سعراء. ي�سغون اإىل 

�سوتك باهتمام، كاأنهم ميتحنون ويقومون. 
ي�سغون اإىل لغتك، نطقا، وجتويدا. يطربون 

غالبا. مل تكن تقراأ براأ�سك وحده. كنت تقراأ 
بقلبك، بحوا�سك، بج�سدك كله. بعد ال�سماع، 

ياأتي امتحان ال�سرف والنحو. اأعرب هذه 
الكلمة. هذا البيت. واذكر وجوه اخلالف، 

هذا اأو هنالك ثم ياأتي امتحان املعنى. ما 
معنى هذا البيت؟ هل اأخذه ال�ساعر، اأم 
ابتكره. ما املعاين اخلا�سة به يف هذه 

ق�سيدة، وحده، من دون غريه؟ 
كل ذلك يف جل�سة بعد الع�ساء، يف البيت 
الذي ولدت فيه، والذي يتكون من غرفة 

واحدة يف �سوء قنديلي �ساحب يغذيه زيت 
النفط، الذي حل حمل زيت الزيتون. كل 

ليلة. تقريبا. تتكرر القراءة. م�سرح مفتوح 
يكاد يحاذي ذلك امل�سرح الأول يف راأ�س 

�سمرا. قرب الالذقية ، حيث ولدت الأبجدية. 
وكانت الكتب قليلة وغالبا ت�ستعار. وغالبا، 
ل ترد. كان من ميلك يف القرية كتابا ي�سعر 

اأنه ميتلك ما هو اأكرب من القرية. وكان مقامه 
يف نظر الفالحني يكرب ويعلو. 
ال�صعر �صفر نحو العامل 

ال�سعر. �سمعته اأو قراأته اأو كتبته، �سفر. 
يو�سع العامل، خارجا، وداخال. وداخال 

خارجا. تتو�سع القرية فتحاذي تخومها 
تخوم البلد الذي ن�ساأ فيه ال�ساعر. داخال 

تت�سع حدود احللم واخليال واملعرفة. هكذا 
كان يوؤكد القرويون الذين مي�سون �سهراتهم 

مع ال�سعر. 
- "غدا اأ�سافر لزيارة الأ�سدقاء يف قرية 

)ي�سميها(. اأو يف قريتني )ي�سميهما(. هل 
تاأتي معي؟ تقراأ لهم �سعرا. �سوف ي�سرون 

بك، ويحبونك " 
وتكون القرية، غالبا، بعيدة عني، اأنا الطفل 
الذي مل يكد يتجاوز العا�سرة. لكن، اأ�ستيقظ 

مع اأبي �سباحا. نفطر خبزا وزيتونا، 
ومن�سي. ي�سري اأمامي. ي�سع عكازه وراء 

ظهره، وي�سبك به ذراعيه. واإذ اأتخيله الآن، 
يبدو يل يف هيئة �سخ�س م�سلوب. اأتعرث، 

األتفت ميينا، �سمال، ورائي. اأنظر اإىل 
ال�سماء. األهو، اأحيانا، واأتخلف عنه قليال 

يلتفت ليتفقدين، ويقف �ساحكا - تعبت؟ " 
بلى، يولد الإن�سان اأكرث من مرة، ويف اأكرث 

من مكان. ولدته الأوىل من اأبويه عمل 
الطبيعة. ل اختيار فيه. ورمبا بدوت مغاليا 

اإذا قلت اإنني، منذ طفولتي، كنت م�سكونا 
ب�سعور غام�س اأن مكان ولدتي الأوىل 

لي�ست مكانا لكي اأمنو فيه، بل لكي اأنطلق 
منه. �سعور يقول يل: لن جتد نف�سك اإل يف 

مكان اآخر، يف اأمكنة اأخرى. كاأن الإن�سان ل 
ي�سبح نف�سه اإل باخلروج منها. كاأن تاريخ 
الإن�سان هو تاريخ اخلروج من نف�سه لكن 

كيف اأخرج، واأين؟ 

عن كتاب ها انت ايها الوقت 
�صرية �صعرية ثقافية

�صالح ح�صن 

 
 

بعد اأربعني عاما يعود �سديقنا الكبري ادوني�س اإىل العراق، لكن هذه املرة اإىل �سمال 
الوطن يف كرد�ستان العراق لكي يك�سر احل�سار عن الثقافة العراقية، ذلك احل�سار الذي 

فر�سه احتاد الكتاب العرب الل�سان الناطق با�سم ثقافتنا العربية من املحيط اإىل اخلليج. 
عمل كبري ملبدع كبري ل ميكن اإن يقوم به اإل �سخ�س له قامة ادوني�س وان جاء متاأخرا 

ومنقو�سا بع�س ال�سيء لكنه يف النهاية عمل مل ت�ستطع اإن ت�سطلع به امة بكاملها. قال 
ادوني�س يف كرد�ستان العراق ما مل ي�ستطع قوله يف كل البلدان العربية وما لن ي�ستطيع 

قوله بعد وقت طويل. حتدث عن كل �سيء مع املثقفني العرب والكرد. هم احتفوا به 
وعلقوا �سوره يف املدن ال�سمالية حتى اإن رئي�س اجلمهورية العراقية زاره وعرب له عن 
�سعادته بهذه الزيارة التاريخية. ال�سعراء ال�سباب حتدثوا معه عن كل �سيء مبا يف ذلك 

الأخطاء التي كانوا يظنون انه ارتكبها خالل م�سريته ال�سعرية واحلياتية. مل يرتكوا 
�سيئا يتعلق به وب�سعره وبفكره دون اإن يطرحوه اأمامه بكل �سدق وحرية لأنهم يحبونه 
ويحبون �سعره كما يحبون اأطروحاته الفكرية. لكنهم مل يكونوا تالميذ ول مريدين، بل 

كانوا مثقفني اأحرارا ل يخافون.
قالوا ل�سيفهم الكبري اأنهم األن ل يخافون من احلكومة ول من الرئا�سة ول من الربملان 

ول من الأحزاب ولكنهم قالوا اأنهم يخافون من اوؤلئك الذين ي�سغطون على الزناد �سيعة 
و�سنة، اأنهم يعرفون من هو قاتلهم. قالوا هذا الكالم ون�سروه يف ال�سحف احلكومية، 

وهو قال بدوره انه �سعيد ب�سقوط ال�سنم. قالها بو�سوح وعلى روؤو�س الأ�سهاد لأنه 
مثقف حر ول يخاف وهو عمل مل ت�ستطع اإن تقوم به امة بكاملها. حتدث عن ال�سعر 
واليديلوجيا والدين والفل�سفة واللغة العربية وانقرا�س احل�سارة العربية وحذر 

الكرد من ال�سقوط يف وهم القومية. مل يذهب ادوني�س اإىل كرد�ستان العراق ليقراأ �سعرا 
فح�سب، لقد كان وا�سحا وهو يحذر م�سيفيه من الأوهام التي وقعنا بها نحن العرب 
الذين بداأنا نت�ساقط من التاريخ ب�سرعة ولول وجود النفط لكنا خرجنا منه منذ زمن 

طويل.
العراقيون يف الداخل خونة كلهم هذا ما يقوله املثقفون العرب عرب احتادهم الفذ كما 

يعتقد بع�س املثقفني العراقيني، لكن ادوني�س له راأي اأخر.. انه الو�سع الأمني ذاك 
الذي يحول دون ح�سور املثقفني العرب اإىل العراق. اأما عن الحتالل فيقول ادوني�س 

بالو�سوح نف�سه: كنت اأمتنى اأن يتم ذلك الإ�سقاط من قبل ال�سعب العراقي اأما وقد جاء 
الأمريكان ف�سكرًا وليذهبوا ، بل انه يبدو اأكرث و�سوحا حينما يقول: وهل هناك بلد 

عربي لي�س حتت الحتالل، ما هذا الكالم ". 
ما كان ادوني�س يطمح بوقوعه كاد يتحقق على اأيدي العراقيني اأنف�سهم واأنا �ساهد وفاعل 

يف ذلك حني و�سلت طالئع النتفا�سة ال�سعبية اإىل مدينة امل�سيب التي تبعد ما يقرب 
اأربعني كيلومرتا عن العا�سمة بغداد لكن دول اجلوار تدخلت لدى اأمريكا واأجه�ست 

اأحالم العراقيني. اإحدى الدول زجت مبعار�سني للنظام ال�سابق ورفعت �سعارات طائفية 
دفعت دولة جوار اأخرى الطلب من اأمريكا لالإبقاء على �سدام حفاظا على الأماكن املقد�سة 
التي تديرها. دولة ثالثة طلبت من اأمريكا الإبقاء على �سدام خ�سية من اإقامة دولة كردية. 

احللم العراقي يتبخر والعراق يقع حتت الحتالل، هذا ما مل يكن يعرفه ادوني�س وكثري 
من املثقفني العرب الذين ل يريدون اإن يفهموا حتى بعد م�سي هذه الفرتة الطويلة 

وتزايد اأعداد ال�سحايا العراقيني من املدنيني.  مل يذهب ادوني�س اإىل بغداد لأنه يعرف 
اإن هذه املدينة قد تنفجر يف اأية حلظة، ولو كان ذهب اإىل هناك ملا وجد اأي مثقف 

عراقي لن اجلميع ذهب اإىل مدينة الب�سرة من اجل مهرجان املربد الذي 
انتهى قبل يوم واحد من ذكرى ولدة الديكتاتور املقبور. وزارة الثقافة 

العراقية وهي " وزارة حمنطة " ب�سبب املحا�س�سة الطائفية ووزارة 
منق�سمة على نف�سها لهذا ال�سبب اأي�سا مل ت�ستطع اإن تدعو ادوني�س 

لأنها لن ت�ستطيع اإن ت�سجنه يف املنطقة اخل�سراء ولن 
ت�ستطيع اإن حتميه من ال�سيارات املفخخة التي تقتل يوميا 

مئات العراقيني. بع�س املثقفني العراقيني كانوا يتمنون 
على ادوني�س اإن يزور بغداد لكي تكتمل هذه الزيارة 

التاريخية وبع�سهم ا�ستنكر هذه الزيارة من 
منفاه يف لندن لكن ادوني�س يزور العراق.. 

انه يف العراق األ يكفي ذلك؟.

هل ك�صر �أدوني�س �حل�صار
 عن �لثقافة �لعر�قية؟ 

ال تزال را�صخة يف 
ذاكرتي �صور من 

اأ�صياء طفولتي يف 
القرية. اأذكر منها 

ال�صرير اخل�صبي 
الهزاز الذي كان 

مبثابة رحم ثانية. 
متثال للنوم واللعب يف 

اآن. ينام فيه الطفل 
العبا، ويلعب فيما 

ينام. �صلة م�صتطيلة
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هو�صنك الوزيري

يذهب اأدوني�س اىل كرد�ستان العراق 
فيثري، وهو الذي يتقن اأ�سول فن الثارة 

وقواعده، كمًا عا�سفًا من الإ�سكالت 
والآراء يف ف�ساء الثقافة العربية التي 

تفتقر اأ�ساًل هكذا جدال جوهري يبحث 
يف �سوؤال موت العربي ح�ساريًا، 

وفعالية دوره التغيريي اأو تاأثرياته يف 
امل�سهد الفكري العاملي الراهن. اأدوني�س 
ال�سكايل، وكعادته دوما، قال ان العرب 

يف طور النقرا�س اأو انهم اأنقر�سوا 
فعاًل. وبدل ان ُيحاور فكريًا حول مفهوم 

النقرا�س احل�ساري ومعاين املوت 
الثقايف مت ر�سقه بال�سيا�سة. ول�ست هنا 
يف معر�س تاأويل وبناء قراءة حتليلية 

لهذه اجلملة التي �سبق اأن اأطلقها اأدوني�س 
لأكرث من مرة ويف اأكرث من مدينة عربية 

وغربية. وهي اجلملة ذاتها التي يردُد 
ثيمتها املركزية )النقرا�س/املوت( اأو 

�سكونية الفكر العربي وعدم قدرته على 
انتاج تغيري جذري، الكثري من املثقفني 

العرب من ي�سارهم اىل من يقف على 
ميني ميينهم، ولكن ب�سياغات لغوية 

اأكرث ب�ساطة ومهادنة للواقع الجتماعي 
ال�سيا�سي وا�ستخدام م�سطلحات من 

قبيل)ا�ستقالة العقل/النحطاط الفكري/ 
الظالمية...( وذلك دون ان تثري هذه 
الو�ساف وامل�سطلحات اأية ردود اأو 

ا�سكالت انتقادية. فلماذا اذن يثري هذا 
الراأي الآن كتابات م�سحونة بال�سيا�سة 

والآيديولوجيا ت�سل حد الغ�سب 
ال�سيا�سي عند البع�س بل التهام عند 

اآخرين. ول�ست هنا يف معر�س الكالم عن 
هذا الغ�سب )العربي(  اأوالتهامات بقدر 

ما اأود الرتكيز على العامل التفجريي 
لهما. تكمن �سيا�سية الكتابات الحتجاجية 

التي اأعقبت جملة اأدوني�س يف انها مل 
تقرتب من تناول �سوؤال املوت العربي 

ح�ساريًا الذي تكلم عنه اأدوني�س بقدر ما 
حاولت النيل منه انطالقًا من 
وب�سبب )املكان /املنرب( الذي 

�سرح منه مبوت المة العربية 
ح�ساريًا. وهنا حتديدًا، اأي 

يف هوية املكان الذي هو 
كردي بامتياز والذي منه رجا 

وامل اأدوني�س األ ت�سيب 
العدوى الثقافة الكردية، يكمن 

جوهر الإ�سكال يف الروؤية 
لتبداأ ماأ�ساة �سجال قومي 
الطابع والروح وذلك عرب 

جتريد ت�ساوؤل املوت من بعده 
الفل�سفي العميق وحتويله 

اأو ال�سح ح�سر اأبعاده كلها 
�سطحيًا داخل حقول ال�سيا�سة 

والآيديولوجيا. وهنا تكمن 
ماأ�ساة العقل الذي ليرتدد 

للحظة يف تد�سني عملية ت�سي�س 
مطلقة �ساملة يف قراءاته 

لالأ�سياء جميعها.
�سبق لأدوني�س ان قال الراأي 

ذاته يف بريوت ودم�سق 
والقاهرة ومدن عربية اخرى 

كما وانتقد وبق�سوة احلالة 
الركودية التي تعي�سها الثقافة 
العربية من على منابر باري�س 

ومدن اوروبية اخرى. وهنا 
ي�ستمد �سوؤال )فلماذا كل هذا 

الحتجاج الآن؟( �سرعيته 
وغرائبيته يف اآن واحد. من 

اأطلع على الكتابات املن�سورة 
يف ال�سحف وعلى مواقع �سبكة 

انرتنت والتي اأعرت�ست على 
زيارة اأدوني�س وغ�سبت من 

روؤيته ورد اأدوني�س نف�سه على 
هذه الكتابات واملن�سور يف 

�سحيفة احلياة، ل يجد �سعوبة 
بالغة يف اكت�ساف ان كردية املكان الذي 
قيل منه الراأي ولي�س الراأي ذاته، متثل 

عاماًل اأ�سا�سيًا يف اثارة كل هذا الحتجاج 
والغ�سب وقبلهما التهام. وهنا على 

عتبة املكان ميوت الفكر لتولد ال�سيا�سة 
بكل رخ�سها وقبحها. فمن خالل قراءة 

معرت�سي زيارة ادوني�س اىل كرد�ستان 
العراق نكت�سف بان النقرا�س/ املوت 

الذي طرحه اأدوني�س ُيعالج وُيناق�س 
�سيا�سيًا ولي�س فكريًا. فعند البع�س 
ان الثقافة العربية لي�ست ميتة وان 

العرب مل ينقر�سوا والربهان القاطع 
على حيوية هذه الثقافة هو مقاومتها 
لل�سلطات واملثقفون الذي يقبعون يف 
ال�سجون. لكن الطامة تكمن يف عملية 

التماهي بني الراأي وبني الهوية القومية 
للمكان الذي انطلق منه الراأي. والرتكيز 

على عامل كردية املكان ميثل دورا مهمًا 
يف ت�سيي�س عملية العرتا�س وانتاج 

اخليبة واطالق التهام. فهناك من اتهمه 
بالتملق للمتع�سبني الأكراد نا�سيًا بان 

الكراد لي�سوا هم من يقررون من الأحق 
بجائزة نوبل لالآداب. وهناك من كتب 
حول "فتنة اأقليم كرد�ستان العراق" و 

زيارة اأدوني�س له "وهو ما زال حمتاًل" 
وحتدث قومي عتيد عن "احل�سارة 

العربية التي قال عنها اأدوني�س يف �سمال 
العراق..." م�ستنكفًا حتى عن قول كلمة 

كرد�ستان العراق. وتطرف اآخر يف و�سفه 
ملكان الزيارة بـ)املحمية الأمريكية( ما 
يحمل يف �سياقاته ال�سمنية اتهامات 
يف غاية البتذال كالعمالة واخليانة 

والت�سال بالعدو..الخ لأدوني�س.
لهذا يبدو الأمر برمته وكانه ليتعلق 

مبا قاله اأدوني�س بقدر مايتعلق باملكان 
الذي قاله فيه والنا�س الذين قاله بينهم. 

اأق�سد الأكراد. وهكذا يتم ارتكاب خطيئة 
التبا�س اأو متاهي جوهر راأي بالهوية 

القومية للمنرب/املكان. وبالرغم من ان 
ا�ستاذ عبا�س بي�سون، وهو من املثقفني 

العرب القالئل الذين مل يوؤازروا دولة 
�سدام ح�سني يف حمالت النفال والقمع 

والق�سوة، ُي�سخ�س روح الإ�سكال 
العرتا�سي حني اأ�سار يف مقال له يف 

امللحق الثقايف جلريدة ال�سفري يف 15/ 
5/ 2009 حول املو�سوع اىل ح�سا�سية 
بع�س املثقفني العرب من ان تقال "كلمة 

�سلبية عن العرب يف حم�سر الأكراد" 
فهو نف�سه يقع يف اخلطيئة ذاتها حني 

يقول "لي�س بيننا من يعتد مبكانة العرب 
اليوم يف العامل ول با�سافتهم الثقافية 

فما العجب يف ان يقول اأدوني�س ذلك 
و لو يف حم�سر من الكراد." نقطة 

وراأ�س ال�سطر. ولكنه �سرعان ما ي�ستدرك 
كان.." ول  اأي  اأو  الأفرجن  اأو  "الأكراد 

اأعرف بال�سبط ما الذي يعنية ال�ستاذ 
بي�سون بـ "و لو يف حم�سر من الكراد" 

او بـ "الأكراد او الأفرجن" فهنا متثل "اأو" 
حدًا فا�ساًل بني نقي�سني. فهل ميثل الكرد 

والأفرجن نقي�سني خمتلفني بحيث انه 
من املقبول قوله اأمام الأفرجن ولكنه لي�س 

مقبوًل بالدرجة ذاتها اأمام الكراد!حتى 
اأدوني�س يفتتح رده يف جريدة احلياة 

7/ 5/ 2009 على املعرت�سني على راأيه 
وزيارته )متاهى الثنان واإلتب�سا اىل 

حد ل ميكن الف�سل بينهما فلم ُينظر اىل 
الراأي او ُيقراأ من خالل طرحه الفكري 

وما يقرتحه اإل ملتب�سًا بكردية الزيارة( 
يفتتح رده مبحاولة ا�سفاء ال�سرعية 

على زيارته عرب ا�سفاء ال�سرعية العربية 
على املكان عرب قوله بان "اأقليم كرد�ستان 

العراق" هو "جزء من اجلغرافية 
التاريخية وال�سيا�سية العربية فما اخلطاأ 

يف زيارته؟" كيف لكردي ان ي�ستقرئ 
هذه اجلملة/ الذريعة دون ال�سقوط يف 
م�ستنقع )القومية( وح�سها واأمرا�سها؟ 

ترى هل يحتاج مبدع ومفكر كبري 
بحجم اأدوني�س اىل ذرائع يقرتحها 

على معار�سيه وخ�سو�سًا القوميني 
منهم؟ اأوًل ل اأحد ي�ستطيع النكار بان 
كرد�ستان العراق هو جزء �سيا�سي من 
الدولة العراقية، لكن قول اأدوني�س عن 

اجلغرافية ال�سيا�سية والتاريخية والذي 
يبني كيانه الدليل على اأ�س�س عملية 

النتماء ومفهمومه يغوي بالحالة اىل 
انتماءات و جغرافيات اخرى. يغوي 

بالحالة اىل قول الرتكي واليراين 
بجغرافيتهما "التاريخية وال�سيا�سية" 

واعتبار الكردي جمرد جزء من ف�سائهما 
التاريخي و�سريتهما ال�سيا�سية! ودفعًا 
لأي التبا�س علي القول وبو�سوح تام 

بان البعد القومي/الكردي هنا ل يعنيني 
اأطالقا ولكن ال�سوؤال الذي ينبغي طرحه 
هو لو مل يكن كرد�ستان العراق جزءا من 

اجلغرافية التاريخية العربية وجزءًا 
من �سريتها ال�سيا�سية فهل كان اأدوني�س، 
وهو املقروء كرديا ب�سكل وا�سع، يرف�س 

زيارته؟؟يبدو ان هناك من املثقفني 
العرب، ومنهم الغا�سبون املحتجون على 

زيارة اأدوني�س اىل كرد�ستان العراق، 
من يحر�س كل احلر�س على الت�سبث 
ثقافيًا ببع�س �سهامات البداوة. فمن 

العار احلديث عن عيوبـ)نـا( اأمام الأغراب 
وخ�سو�سًا من )نـ(ـعتربهم اأقل �ساأنًا منا! 
فال �سري الكالم على تخلفنا وعرينا اأمام 
اخلواجات الأوربيني والأمريكيني، لكن 
ان تقول اأمام الكردي ) الذي منه وحده 

ُي�ستق ال�سوؤال الجتماعي ال�سهري يف 
الثقافة العربية ال�سعبية : ت�ستكردين؟( 

على عني العربي حاجب! فهذه خطيئة 
�سيا�سية لتغتفر.

حني ميوت �لفكر 
على عتبة �ملكان! 

ماذا يحدث حني مُياهى ق�صراً 
بني الراأي واملنرب اأو يتم املزج/

التالب�س عمداً بني ما يقرتحه 
الراأي من طرح فكري وبني ما 

تقرتحه هوية املنرب قوميًا اأو 
اآيديولوجيا فُيلب�س الراأي زي 

املنرب القومي او االيديولوجًي؟ 
�صُينفى الفكر وت�صتدعى 

ال�صيا�صة على عجل. بهذه 
الكيفية حتديدا نظر عدد 

من املثقفني العرب اىل زيارة 
اأدوني�س اىل كرد�صتان العراق 

وقروؤوا الراأي الذي قاله من 
هناك.

�صبق الأدوني�س ان 
قال الراأي ذاته يف 

بريوت ودم�صق 
والقاهرة ومدن 

عربية اخرى كما 
وانتقد وبق�صوة 

احلالة الركودية 
التي تعي�صها الثقافة 

العربية من على 
منابر باري�س ومدن 

اوروبية اخرى
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اأدوني�س والبحث عن الهوية غري املكتملة 
االإبداع، الدين، ال�صيا�صة، اجلن�س بالتعاون مع �صانتال �صّواف

ال يفاجئ ادوني�س قارئه بتلك الكثافة من اال�صئلة املقلقة واملراجعة 
ال�صارمة القنومات ال�صعر ووظيفته التي ينبغي ان يكون عليها والتاريخ 

ومكانة الرمز يف احلا�صر اىل غري ذلك من الثيمات التي يثريها ”ادوني�س“ 
مب�صاك�صته املعروفة للماألوف واملوروث البايل يف كتابه اجلديد”الهوية 

غري املكتملة“.
يكتب ادوني�س كتابه هذه املرة بلغة �صديقته ”�صانتال �صّواف“ الفرن�صية 

يف اثبات يتباهى ادوني�س به على الدوام.. بامتالكه لنا�صية حبه للغة 
خا�صة تخرتق حجب احل�صارة اواملوروث وتنتزع اعجاب االخر بكل 

انتماءاته.

توفيق التميمي

يفتتح ادوني�س انثيالته وثيماته باملطلق 
واملفردة الكرب يف لغتنا الب�سرية ”الله” 

الذي ل ميكن الو�سول اىل دللتها 
النهائية �سوى ال�سعراء القدي�سني ولذا 

تراه يقول بدون حتفظ ”لعل الدب هو 
امليدان الذي يتحتم عليه ان نبحث فيه وان 

ما تكون عليه روحانية جديدة، انبعاث 
روحي جديد يبث الدماء يف عروق كوكبنا 

ال�سائخ” �س8
وهنا وبطرافة يحاول ادوني�س ان 

يقارب العنف املاثل يف العامل واملتج�سد 
با�سكال متنوعة اىل ”منذجة “ الله 

ومتاثل  هيئته.. ولهذا فهو يرى ويعتقد 
بان حرب الديان التاريخية هي حرب 
للدفاع عن هذه النمذجة الق�سرية لله.. 

وبراأي اأدوني�س”فان الله قادر وحده..على 
الدفاع عن نف�سه، لذا فهو لي�س بحاجة اىل 

جنود ودبابات، وحاجاته اقل اي�سًا اىل 
انتحاريني وفدائيني للدفاع عن نف�سه“.

ادوني�س يربئ الله املطلع عن دن�س 
املت�سدقني بهذه الكلمة العظيمة التي 

ل يدرك ا�سرارها ال القدي�سون 
وال�سعراء.

حقيقة احلوار الغربي 
- العربي

عندما ينتقد ادوني�س 
العرب ل ينتقدهم 
بو�سفهم كائنات 

ان�سانية.. بل بو�سفهم 
موؤ�س�سة او نظامًا.

ويف ات�ساق املعنى املجرد.. 
فانه يتحدث عن دورة 

كاملة يبدو 

احلديث منفردًا عن واحدة من حلقاتها 
حديثًا عبثيًا وبال معنى.

اوىل هذه احللقات البوة البطريريكية 
املتحكمة يف ال�سلطتني الدينية واملدنية 
على ال�سواء.. وثانيهما احلوار املتعرث 

واملخاتل والالمتكافئ ما بني العرب 
والغرب وثالثهما وهو ما يوؤرق ادوني�س 

وي�سكل واحدًا من همومه املزمنة هو 
وظيفة ال�سعر يف احل�سارة املعا�سرة. 

يف احللقة الوىل ل منا�س من تقوي�س 
ال�سلطة البطريركية وحتطيم قدا�سة 

اللوهية فهما احلل لعروبة مه�سمة
 بدائية-تقابل النموذجي البطريركي 

المريكي.
امريكا هي الله ال�سغري للعامل

 اجلديد.. عندنا مازال الرئي�س هو الب- 
الله الذي يدور حوله البناء والبالد 

واجلي�س واملا�سي واحلا�سر.
ويف احللقة الثانية تكمن املاأ�ساة يف 

حوارنا مع الغرب بتف�سيله حوارًا 
وتدجينا لال�سوليني واملعادين 

للدميقراطية ومع الباء الدكتاتوريني.. 
على حوار مع فلول الدميقراطيني و�ستات 

الليرباليني. لن يف هذا احلوار تكري�سًا 
مرغوبًا 

للتفوق 

الغربي ودوام 
مل�ساحله.. التي ل 
تتقاطع مع نزعات 
ال�سوليني الباء 

واحلكام..
مادامت �سامنة 

لعقدهم ونوازعهم 
ال�سريرة ورغبتهم 
يف احلكم والعماء 

اليدلوجي.. و�سط مثل هذه العالقة 
امل�سينة وهي عالقة التابع واملتبوع.. 
وو�سط احلقيقة املرة بحقيقة ال�سلطة 

ي�سعى ادوني�س لتاأ�سي�س جدوى ال�سعر 
والبحث عن وظيفة دللية له داخل هذه 

املحتدمات دورًا ل يتعلق بالكالم واللغة 
فقط بل مبا ميكن ايجاده من بدائل يف 

العالقات و الثقافة واحلوار.
ويزعم ادوني�س ان ل�سعره هذه امليزات 

التثويرية والتمردية ومن هنا كان يتنباأ 
بامتياز ادوني�سي قبل ان ي�سقط �سدام 

نهائيًا ويزول عن امل�سهد”من امل�سني 
على ال�سعيد العربي ترك �سخ�س دينء 

يقود هذا البلد امل�سمى العراق مثل �سدام 
ح�سني“�س21 

وهنا يبدو ان ادوني�س يعول على وظيفة 
لل�سعر مغاىل به كثريًا.

ال�سيا�سة عندنا وامل الدميقراطية
ال�سيا�سة عندنا حتى هذه اللحظة 

التاريخية هي التطابق املجحف بايدلوجيا 
احلكم والنظام.. حتى لو حتولت هذه 

اليدلوجية اىل اآليات لتعذيب الب�سر 
وال�ستئثار باموالهم والتعار�س مع هذه 

اليدلوجية يعد نوعًا من املروق الديني 
الذي ي�ستحق القتل والنفي.. هذه ال�سيا�سة 

ل تزال ت�سوق �سعارت كاذبة وخادعة مثل 
القومية، احلرية، ال�سرتاكية.. اىل غري 
ذلك من اللغو والهذيانات والدميقراطية 
التي يب�سر لها ادوني�س يف مدار هويته 

غري املكتملة هي دميقراطية الت�سوف 
والع�سق والرغبة يف اجلمال املطلق..ل 

دميقراطية النفاق واملزايدات.
طريقة واحدة للثورة 

املعا�صرة
هو الوقوف بوجه هذه 

العودة امل�سوؤومة للدين 
من كال اجلانبني اليهود 
والعرب.. فهو يرى ان 

الدين ح�سب مفهوم هذه 
اجلماعات هو عبارة 

عن اقطاعات معزولة 
عن بع�سها مكتفية 

ب�سحة عقائدها وتكفري 
الخرى.. يغيب 

العقل ويح�سر حمله 
النفعال.

ومن هنا فالعوملة 
هي اخلطوة الوىل 

لتقوي�س القطاعيات 
املتحاربة وميكن 

لل�سعراء ان يوا�سلوا 
هذه الثورة.. بتاأ�ٍس 

حلمي كوين تن�سوي حتت 
ظالله كل التنوعات الب�سرية 

ولي�س كما يفعل التبليغ الق�سري لالديان 
و�سناعات موؤ�س�سات خا�سة بها.

العودة للبوذية يف العامل ل ميكن ان 
نفهمها ال بالعودة امل�سادة لالديان.. لن 

النا�س تريد حرية فردية.. م�سلوبة من 
قوى كثرية ومنها املوؤ�س�سة الدينية..

االدب املزيف
متاهي الدب مع الواقع هو امل�سارفة 
لتخوم الزيف وقرب موت الدب بكل 

ا�سكاله التعبريية وانك�ساره يف معركة 
ال�سوق وال�سلع النتاجية ودليل �ساطع 
لتفوق العقل القت�سادي والتكنولوجي 

على روؤية الدباء وخميلتهم ال�ست�سراقية.
ازدحام املعار�س التذكارية والقيم املادية 

الباهظة حلاجياتهم املوروثة مل�ساهري 
ال�سيا�سة والفن هو نوع من املفارقة 

التاريخية  للمعركة بني الدب احلقيقي 
والثقافة الزائفة.ل خال�س من هذا الزيف 
ال بادراك الدباء احلقيقيني بان حرياتهم 

هي اغلى ما ميكن والن�سياع لرغبات 
ال�سلطات وادارات الن�سر والتوزيع.. هما 

نهاية هذه احلرية وبداية انت�سار الدب 
الزائف.

ال�صرية الذاتية اكت�صاف لعراء 
الق�صدية واجل�صد

التنقيب يف �سريته الذاتية هو واحد من 
العمال امل�سنية لنها تختزن الك�سف 

والتعريف لي�س بن�سقه ال�سعري املميز 
ول بتنظرياته التي مل يكل عنها.. بل هو 

بحث عن جدوى يف الكتابة التي تتجاوز 
التفا�سيل للو�سول اىل اكتمال املعنى يف 
اثر ابداعي ق�سيدة او مو�سيقى او تاريخ.

البحث يف هذه ال�سرية تختزل حلمًا 
م�سروعًا يف اقرتاح الكائن ال�سعري 

اجلدير لوحده بالت�سالح مع الطبيعة 
واجلمال والعداء اي�سًا وبولدة هذا 

الكائن ورعايته ميكن اخلال�س من دوامة 
العنف التي باتت تهدد �سالم وامن العامل 

كله.
ويف واحدة من حلقات ادوني�س وروؤاه 

اجلريئة يبحث عن مفهوم للج�سد املع�سوق 
لغويا والذي يتع�سر الم�ساك به والتو�سل 

اىل ا�سراره وغمو�سه وحتولته 
وانفتاحته ال بب�سرية �سعرية وموهبة 

فدة.
وظيفة اجل�سد الالمتناهية وال�سعر كذلك 
تكمن قيمتها امل�سرتكة يف وظائف الهدم 

والزالة لالقنعة الزائفة والوجوه القبيحة 
والنوايا ال�سريرة واحداث زلزل ثقافية  

يف املدن امل�سكونة بالكذب والنفاق.
احلرية اهم درو�س الطفولة

اول مرة ارى ادوني�س ينقب يف ذاكرته 
عن م�ساهد الطفولة مبثل هذا العناء 

وي�ستح�سر معها القرية.. حياتها 

اليومية.. دروبها 
املف�سية للعيون 
والنهار عالقته 
بوالدته المية 
واملثقفة بثقافة 
احلياة.. والده 

النقي�س الذي قاده 
كالعمى لدروب 
ال�سعر واحلرية.

احلرية التي جعلته يتخذ قرارًا غري 
م�سبوق من اقرانه من ال�سعراء واملبدعني 

عندما اختار لنف�سه ا�سم”ادوني�س“ 
مت�سورًا ان التحرير من ال�سم املوروث 

هو اخلطوة الوىل للتحرير من اأقفال 
النتماءات الجتماعية والدينية.. وهكذا 

كانت الغاز هذه احلرية اهم بكثري من 
تلم�س البدايات الوىل ملوهبته ال�سعرية.
والتي جعلته اقرب لالخر واحلوار منه.. 

ولرمبا يباهي ادوني�س هنا بحريته 
امام”�سديقته �سانتال“ ويزهو بذلك 

التحرر وهو كان يومًا ما مغرو�سًا يف قرية 
عربية بدائية وطاعنة يف التخلف.

     احلب، اجلن�س، حلقات البداع املت�سل
احلب ل ميار�س باجل�سد وحده وامنا 
بالروح.. والفعل اجلن�سي واحدة من 

الو�سائل التي ميكن الو�سول عن طريقها 
لفهم ا�سرار الكون وجوهر الكائن 

الن�ساين.. هكذا يرى ادوني�س يف روؤيته 
لهذه احللقات املت�سلة ببع�سها بالبع�س 

الخر..
خامتة

ماذا اراد ادوني�س من كل هذه الوم�سات 
اللغوية.. الواخزة هل هو �سعي يف 

م�سروعه الذي بداأه بالثورة ال�سعرية 
التنظريية ”الثابت واملتحرك“ او هو 

مماهاة للغربي الذي ل يقل عنه �سانا.. او 
هو اف�ساح عن رغبته امل�سمرة يف اقتنا�س 
نوبل التي اخطاأته مرات ومرات دون حق 

او هو �سراحة وجراأة يف لغة اخرى يف 
ح�سرة �سديقة تنتمي لهذا الخر؟.

وكيف �سيتم قارئ هذا الكتاب هذا النوع 
من النتقالت و التحولت يف ا�سئلة 

الوجود و الواقع واحل�سارة والبداع  هل 
�سينتهي القارئ اىل يقني �سديقة ال�ساعر 

يف تعليقها الخري على كل هذا الذي ي�سمى 
كتابا جديدًا لدوني�س؟

هل ما �سعى اليه ادوني�س حقًا هو 
ذلك ال�ستنتاج الذي خرجت به 

�سانتال”ادوني�س يحل اللغه حمل 
الركيولوجي او املوؤرخ او الروائي او 

ال�سيا�سي او الفل�سفي.. حموًل اياهم 
اىل جتربة �سعرية“.

وانا اقول لرمبا اىل جتربة 
لغوية يربع بها ادوني�س 

من دون �سواه.
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د. ع�صام الع�صل 

ما يتبادر اىل الذهن احيانا، ان املبدع 
يف �سعيه اىل اكت�ساف امل�ساحات الغائبة 
من القول ال�سعري، يقدم ت�سورا ينطوي 

على الكثري من الهواج�س التي يفتقر اليها 
ن�سه، ما يجعل البتعاد عن ف�ساء الكتابة 
ال�سعرية مربرا للدخول يف ف�ساء املراقبة 

للعمل ال�سعري، وقد ات�سحت هذه املراقبة 
يف طبيعة البيانات ال�سعرية التي يكتبها 

عدد من املثقفني حماولة منهم و�سع اطار 
نظري قد تفتقده كتاباتهم ال انها ل تخلو 

منه متاما، فالتفاق على ماهية البيان 
ال�سعري تكاد تكون مال�سقة ل�سرورته، 

وهل يحتاج ال�سعر اىل بيان للرتويج له؟ ام 
ان البيان ميثل حلقة و�سل يجدها البع�س 

مرتهلة ان مل تكن معطلة ؟! 
تتطلب كتابة البيان ال�سعري وعيا ل 

باملنجز ال�سعري وحده وامنا تتجاوزه 
اىل معرفة باملنجز الثقايف العام فال توجد 

اهمية لبيان يعرب عن جتربة �سخ�سية 
قام بها ال�ساعر مبفرده وان كان النطالق 

يف كتابة البيان تتو�سم وجود مثل هذه 
اخل�سو�سية، غري ان اثر البيان يف املتلقي 

يقع يف اجتاه مغاير من كاتب البيان. 
فاملتلقي يبحث عن طبيعة املبدع الذي كتب 

البيان ف�سال عن اهمية الطروحات التي 
يقدمها، كما علينا ان منيز بو�سوح بني 

البيانات التي توؤرخ لفرتة �سعرية يكون 
فيها ال�ساعر جمرد م�ساهم يف حتول ثقايف، 

وبني البيانات التي تبتعد عن الت�سجيل 
التاريخي وتعنى بالروؤيا اجلديدة التي 
يقدمها �ساحب البيان، فالنوع الول 

)التاريخي ( ميثل �سوتا جماعيا 
يغيب فيه طابع البداع الفردي 

على اعتبار ان املبدع ي�ستمد 
�سرعيته من اجليل الذي 

ينتمي اليه والذي 
يتوافق معه يف 
العم الغلب 

والنوع 
الثاين 
من 

البيانات ) الروؤياوي ( ميثل �سوتا 
فرديا يغيب فيه طابع البداع اجلماعي 

وتظهر فيه �سمات الختالف بو�سوح 
�سديد مما يجعل من ال�سوت الفردي غري 

موؤهل لالن�سواء حتت م�سميات جيلية 
خمتلفة، واذا كان البيان التاريخي ميثل 

م�سروعا م�سرتكا فان البيان الروؤياوي 
ميثل م�سروعا فرديا كما ميكن ان نلحظ 

�سمات اخرى تتعلق بالبيانني ) التاريخي 
والروؤياوي ( وهي �سمة النتماء 

املوؤ�س�ساتي، فالتاريخي اكرث ما تت�سح 
�سورته يف الثقافة العربية يف املثقف الذي 

ينتمي اىل موؤ�س�سة ) �سلطة ذات طابع 
ر�سمي ( يف حني يقف البيان الروؤياوي 

خارجا عن كل �سلطة وراف�سا لالنتماء 
مبختلف ا�سكاله . 

نحاول يف مقالنا هذا ان نقراأ طبيعة 
ا�ستغال املبدع العربي يف �سياغة بيانه 

ال�سعري / الثقايف من خالل اختيارنا 
لبيانني، الول بيان احلداثة لدوني�س 

والثاين بيان الكتابة ملحمد بني�س 
والبيانان من�سوران يف كتاب البيانات 
ال�سادر عن ا�سرة الدباء والكتاب يف 

البحرين عام 1993 . 
ميثل البيان ال�سعري عند ادوني�س ازاحة 
لن�سو�س وترويج لن�سو�س اخرى وهو 

ما يت�سح يف ) بيان احلداثة ( الذي قدم 
له باحلديث عن اوهام احلداثة فلماذا 

تتقدم الوهام على ظاهرة احلداثة، 
فاوهام احلداثة التي يحددها ادوني�س 

هي)الزمنية، املغايرة، املماثلة، ال�ستحداث 
امل�سموين، وهم الت�سكيل النرثي ( واذا 

اعاد القارئ ترتيب مثل هذه الوهام يجد 
ان البيان يتخذ �سيغة قراءة موجهة تتبع 

الن�س العربي احلديث يف �سلبيته، و�سول 
اىل ال�سكل ال�سعري الذي يكتبه �ساحب 

البيان وهو ما يعرب عنه ادوني�س بقوله: 
) تلك هي، فيما يخيل ايل، اوهام ل ي�سح 

الكالم على احلداثة ال�سعرية العربية ال 
بدءًا من نق�سها او ابطالها ( البيانات 24، 
واذا ا�سفنا اىل البيان �سيغة التالقح بني 

الثقافات وبني مبدع واخر وهو ما يعرب 
عنه بعدم امكانية توجيه نقد ملبدع اخذ 
من ثقافات الغري، التزام جانب النقد او 
توجيه راأي يف النقد وهو ما يعرب عنه 

)ينبغي على القارئ / الناقد ان يواجه يف 
تقييم �ساعر ما ثالثة م�ستويات : م�ستوى 
النظرة او الروؤيا، م�ستوى بنية التعبري، 

م�ستوى اللغة ال�سعرية ( ملاذا ل ي�سع 

ادوني�س التنميط مثال الذي ميثل ) اعادة 
انتاج العالقات نف�سها : عالقة نظرة ال�ساعر 

بالعامل وال�سياء وعالقة لغته بها، وبنية 
تعبريه اخلا�سة التي تعطي لهذه العالقات 

ت�سكيال خا�سا ( مع اوهام احلداثة؟ 
ينحو البيان عند ادوني�س منحى مدر�سيا 

يحاول تعريف املتلقي بطريقة تعتمد 
التق�سيم وال�سرح، ويحاول اي�سا ا�ستدراج 
القارئ وهو ما ات�سح ب�سورة مبا�سرة يف 

تقدميه لالوهام التي متثل راأيه اخلا�س 
باحلداثة الوافدة على الثقافة العربية واىل 

جانب هذه املدر�سية هناك عن�سر البهام 
الذي يعد نقي�سا للمدر�سية يف �سياغة 

اخلطاب النقدي مثل قوله:” ان احلداثة 
ال�سعرية العربية ل تقيم ال مبقايي�س 

م�ستمدة من ا�سكالية القدمي واملحدث يف 
الرتاث العربي ومن التطور احل�ساري 

العربي ومن الع�سر العربي الراهن  فما 
معنى ا�سكالية القدمي واملحدث؟ وهل هناك 
اتفاق على ماهية كل منهما ؟ واذا كان لهما 

معنى خا�س يف طروحات ادوني�س فان 
ذلك ليوؤهلهما لن يكونا ا�سا�سا يف تقييم 

احلداثة. وميكن القول ان البيان عند 
ادوني�س يتخذ �سيغة التفوق دائما اذ تبدو 

ال�سارات وا�سحة لذلك يف قوله حماولة 
التب�سيط او ادخال مفاهيم جديدة اىل 

الثقافة العربية فلماذا التب�سيط مع خطاب 
يفرت�س به ان يكون موجها ل�سحاب 

الخت�سا�س ا�سال؟ :) واود ثانيا ان اجلاأ 
اىل �سيء من التب�سيط فاق�سم احلداثة اىل 

ثالثة انواع : احلداثة العلمية وحداثة 
التغيريات الثورية القت�سادية الجتماعية 

ال�سيا�سية واحلداثة الفنية ( كما نلحظ 
حماولة الدمج واملقارنة يف اآن واحد بني 

ا�سماء ملثقفني ما زال ح�سورهم مربكا يف 
الثقافة العربية مثل قوله :) ل اظن ان احدا 
ميكن ان يقول ان رينيه �سار، مثال او �سان 
جون بري�س او جوف او بوجن او بريتون 

او بونفوا او دوبو�سيه اكرث حداثة من 
هرياقليط�س او نيت�سه او هولدرلني او 

غوته او رامبو او مالرميه او لوتريامون 
ال باملعنى الزمني ( �س46 . 

يوؤكد ادوني�س يف بيان احلداثة على عالقة 
النا / الخر من خالل هذه العالقة يحدد 

مفهومه للحداثة، اي ل انف�سال يف العالقة 
اذا اردنا فهما حقيقيا للحداثة، وان مثل 

هذه العالقة قد حتددت ب�سكل اوباخر 
�سمن ظروف قد لتكون على م�سا�س مبا�سر 
باحلداثة ال�سعرية التي كان ادوني�س ب�سدد 

التا�سيل لها يف الثقافة العربية. 
فاذا كانت املفاهيم املتداولة يف الثقافة 

العربية هي مفاهيم نقلت ب�سورة 
ع�سوائية من جمال تداويل ولدت 

فيه”الغرب“ اىل جمال اآخر عني بالنقل 
قبل التمحي�س”العرب“ فان احلداثة كانت 

نتيجة لهذا النقل الع�سوائي الذي مل يكن 
نقاًل معرفيًا بقدر كونه نقاًل يت�سم مبحاولة 

ايجاد م�سطلحات مل يعرفها العرب ا�ساًل.
ان هوية احلداثة هوية م�سرتكة من خالل 
وعي كل امة بخ�سو�سية منجزها وبقدرة 

هذا املنجز على تقدمي ا�سكال تتجاوز 
ال�سكال التقليدية. وقد ا�سار ادوني�س 

اىل ذلك بقوله”ي�سح ان نقول ان احلداثة 
مبدئيًا لي�ست غربية اكرث مما هي عربية، 

واذا كان ثمة تفاوت بني الغرب وال�سرق يف 
ممار�ستها التطبيقية، فانه فرق يف الكم ل 
يف النوع، وظني ان هذا التفاوت هو مما 

ينبغي ان يدفعنا ا�سا�سيًا اىل ان نعيد النظر 
ب�سكل نقدي �سامل وجذري، يف ما�سينا 

املعريف وحا�سرنا على ال�سواء“. 41. 
وهنا يقدم ادوني�س اختالفًا وتاأ�سيال يف 

اآن واحد، الختالف يتمثل يف �سياغة روؤية 
خمتلفة عن ال�سائد املعريف الذي ي�سور 

احلداثة منجزًا طارئًا على الثقافة العربية 
ما يجعل الثقافة العربية ثقافة تقبل ل ثقافة 

اجناز. والتاأ�سيل هو ماراده ادوني�س من 
الدعوة اىل اعادة النظر يف املنجز العربي 

وطرح ا�سئلة ت�ستوعب ما قدمته الثقافة 
العربية يف ع�سورها املختلفة.

اما حممد بني�س يف بيان الكتابة فانه 
يحاول ان يقدم مربرات لكتابة البيان 

ال�سعري، وذلك للتحول الذي طراأ على 
ال�سعر والثقافة ب�سورة عامة بالتحول 

من ال�سفاهية اىل الكتابية، وان كانت 
دعوة بني�س دعوة لكتابة بيان �سعري 
مناطقي”املغرب حتديدًا “ فان هذا ل 

يخرجه من دائرة كتابة البيان ال�سعري 
العربي، والدعوة هنا دعوة للنهو�س بواقع 
ال�سعر املغربي الذي يجده بني�س مل يتوافر 

على قراء ونقاد ينقلونه اىل ف�ساء جديد، 
واذا كان بيان الكتابة يق�سم اىل ثالثة 

حدود عني الول بالتعريف بال�سعر املغربي 
وكتابة تاريخ له، وهو عمل تناأى عنه 

البيانات ال�سعرية، بو�سفها تناأى ب�سكل 
او باآخر عن الدخول يف ف�سول ل مي�س 

العملية البداعية، ف�ساًل عن ان تاريخ 
ال�سعر عند بني�س قد التزم املنهج التقليدي 

يف ربط الدب باحلقبة ال�سيا�سية”مع 
حركة التحرر الوطني يف الريف بقيادة 
المري حممد عبد الكرمي اخلطابي، بدء 

تفجري بنية ال�سعر املغربي التقليدي، 
وظهور بنية م�سادة يف اآن واحد. التحرر 

بدل ال�ست�سالم، اجلموع بدل املفرد، 
الوطن بدل ال�سلطة “ �س 65. من هنا 
كان احلد الول يف بيان الكتابة ميثل 

�سهادة ل�ساعر يقدمها عن تاريخ �سعري 
مغيب، وهناك فرق ل يخفى على املتلقي 
عن طبيعة ال�سهادة وخ�سو�سية البيان، 

فال�سهادة تفرت�س م�سبقًا النحياز اىل امور 
قد ل يكون ال�سعر اهمها، فال�سهادة تنحاز 

احيانًا للدفاع عن واقع ماأزوم عا�س ال�ساعر 
جتلياته، كما انها تعبري مبا�سر عن ال�سياء 

التي لها م�سا�س مبا�سر بحياة الن�سان 
ول تخت�س باملبدع، يف حني يقف البيان 

مربزًا خ�سو�سية فنية تتعلق مبفهوم كتابة 
�سعرية تتجاوز القوالب اجلاهزة، البيان 

نظرية م�سغرة يف ال�سعر، ف�ساًل عن ان 
ال�سهادة تكون ذات روؤية متفقة اذا هي 

�سدرت عن مبدع عربي فال فرق نوعيا بني 
احلدث ال�سيا�سي بني مغرب الوطن العربي 

وم�سرقه وامنا هي فروق كمية. غري ان 
طبيعة احلد الول قد ظلت من�ساقة اىل 

طبيعة ال�سلطة مبعناها الحادي ولي�س ما 
اراده” فوكو “ منها من انها متثل ان�ساقًا 

خمتلفة، او ان ال�سعر كان دومًا يحاول 
التحليق خارج دائرة ال�سدق، تلك الدائرة 

التي وجدت النظمة العربية �سرورة 
امتالكها، واذا كان بني�س يرف�س ان يكوت 

بيانه ممثال جليل معني، فانه يقع يف 
هذا النتماء اجليلي الذي ارغمت الثقافة 

العربية مثقفيها على الدخول فيه..”لقد 
حان الوقت للتاأمل يف ما مت اجنازه“ 

البيانات 70 . من وجهة نظر من؟ قطعًا من 
وجهة نظر اجليل ال�سبعيني الذي ينتمي 

اليه بني�س.
واذا كان احلد الثاين من بيان الكتابة 

يعلن”علينا ان نغري م�سار ال�سعر، هذا ما 
كانت تعلنه الدواخل، وهي تواجه جملة 

من النماذج القليلة التي كانت تن�سرها 
ال�سحف واملجالت املغربية. ان نغري م�سار 

ال�سعر معناه ان نبني الن�س وفق قوانني 
تخرج على ما ن�سج الن�س املعا�سر من 

�سقوط وانتظار. ان نوؤالف بني التاأ�سي�س 
واملواجهة “. البيانات 72. فان هذا العالن 

ايذان ببداية البيان ونهاية ال�سهادة، 
فال�سهادة وعي باملوجود يف حني ان البيان 

تاأمل يف املجهول.

ادون����ي���������س
�لبيانات �ل�صعرية بني �لتاأ�صيل و�الختالف

ميثل البيان ال�صعري 
عند ادوني�س ازاحة 

لن�صو�س وترويج 
لن�صو�س اخرى وهو 

ما يت�صح يف ) بيان 
احلداثة ( الذي قدم 

له باحلديث عن 
اوهام احلداثة فلماذا 

تتقدم االوهام على 
ظاهرة احلداثة



13 العدد )1642( ال�صنة ال�صابعة ال�صبت )31( ت�صرين االول 2009

حامت ال�صكر

                                                                 
    العمل ال�سعري الأخري لأدوني�س: 
تاريخ يتمزق يف ج�سد امراأة  ) دار 

ال�ساقي2007(، ميكن اأن يكون تكرارًا 
لقراءته  للتاريخ �سعريًا ، والتاريخ 

العربي خا�سة، بعد اأن توالت قراءات 
اأدوني�س له نرثًا يف )الثابت واملتحول(  

، و�سعريًا يف اأجزاء عمله ال�سخم : 
)الكتاب( عن حياة املتنبي و�سعره.
وهي قراءة تدين جمريات املا�سي 

املتخذ هيئة التاريخ  ، و القائمة �سيا�سيًا 
على �سنن الع�سف والقمع والتغييب ، 

رغم اأن اأدوني�س نف�سه اأ�سهم يف ك�سف 
الإ�ساءات املتقدمة ل�سيما يف ال�سعر 

املوروث  ) خمتاراته من ديوان ال�سعر 
العربي( والنرث الإ�سراقي  )درا�ساته 

عن املتون ال�سوفية يف ال�سوفية 
وال�سوريالية  وتنبيهاته على 

املواقف واملخاطبات و�سواها( 
وهي اإ�سارات تندرج خارج املوجة 

الإجرتارية واملحكومة بن�سق 
�سلطوي يف هذا التاريخ الدموي 

كما يلخ�سه يف) الكتاب(  ، اأو كما 
ي�سفه يف اإحدى ق�سائده باأنه 

تاريخ معّمى وحطام ، يف زمن 
اأعمى .

الحتكاك بالتاريخ وبناه 
املعرفية ومعتقداته تتم عرب 

حمور احلرية التي ينذر 
اأدوني�س نف�سه و�سعره  لها 
مبكرًا  ، لي�س يف اختياره 

ق�سيدة النرث والتب�سري بها 
فح�سب  ، بل با�سطدامه 

بالبنى املهيمنة على العقلية 
العربية ، وال�سعر والفكر 

يف مقدمتها ، ويف اختيار 

الرموز والأقنعة واملرايا  الثورية 
واملهّم�سة واملنبوذة يف التاريخ الر�سمي 

اأي�سًا، و يف الأ�سئلة التي يثريها قارئًا 
وكاتبًا حول القناعات واليقني امل�ستقر 

واملُ�ساِدر لالآخر.
واملراأة اإحدى اأبرز نقاط ا�سطدام 

اأدوني�س وم�سروعه التحديثي    
باجلماعة وماألوفها الجرتاري ، �سواء 
يف امللفوظ ال�سعري له وح�سور املراأة 
فاعال يف احلب واحلياة والرف�س ، اأو 

يف اأطروحاته النظرية حول املجتمع 
والفن واحلياة والثورة والتقليد 

والإبداع.
هنا يتمحور عمل اأدوني�س حول املراأة 

من زاوية اجل�سد الذي ت�سوره الثقافة 
املوروثة واملحكومة باملمنوعات 

والتابوات ، مبا ميكن اأن يكون  احتكاما 
للوظائف امل�سندة اإليها واملحددات 

املحيطة بها ،  حتديدًا دونياأً لدورها 
كنوع اإن�ساين ل جمرد جن�س ق�سيم 

للذكر)=اأنثى( .
والعنوان  يف العمل كعتبة مهمة وموّجه 
قراءة قوي وداّل يوحي بذلك ،  فالتاريخ 
يتمزق يف ج�سد امراأة، يتال�سى ِمزقًا بعد 

اأن قراأناه اأجمادًا ومفاخر و عنرتيات 
فارغة، وخذلنه وبيان زيفه يت�سح عرب 

ج�سد امراأة ، نبذه ال�سمري اجلمعي 
وحّوله اإىل م�سكوت عنه �سمن منظومة 

املغيبات التي تتعلق باملراأة التي يراد لها 
اأن توؤدي دورًا حمدودًا بالإجناب وتلبية 

الغرائز من طرف واحد.
امراأة اأدوني�س التي يحاكم التاريخ من 

خالل ج�سدها ل تريد هذا الدور، وترف�س 
الزعم اأو الت�سور ال�سائد حولها :

       زعموا اأنني خلقت لكي ل اأكون 
�سوى ذلك الإناء

       لحت�سان املنّي كاأين جمرد حقٍل 
وحرًث:

        ج�سدي من غثاٍء وحي�س
           وحياتي جتري

        مرًة �سرخًة ، مرًة ُموماأة
        وملاذا اإذن يكتب الكوُن اأ�سراَرُه

                بيدي عا�سٍق؟
             وملاذا اإذ يولد الأنبياء

              يف فرا�س امراأة؟
وهذا ال�سوؤال امللّخ�س للفكرة عن اإرادة 

ح�سرها يف خدمة الغريزة واحلفاظ 
الطبيعي على الن�سل،  يناق�س كونها 

حا�سنة لالأنبياء والع�ساق من ر�سل 
املحبة.

يف عتبة ) ال�ستهالل ( كما �سّماها 
اأدوني�س – املدرك لتقنيات الن�س 

املعرو�س للقراءة وَعتباته وموّجهاته – 
يعرفنا عرب )�سوت( مبا �سيق�س علينا 

يف عمله:
                  هذِه �سريُة امراأٍة عبدٍة وابنها

                ُنفيت ، ل ل�سيٍء �سوى اأنها
                ك�سرت قيدها، وُيحكى

                 اأنها ُزوجت لنبي
                   واأن ابنها 

                �سار من بعدها نبيًا
               مل يجيء يف تعاليمه

                اأنها ُحّررت
اإن الإعالن عن �سرتاتيجية العمل باأنه 

�سرية ِلَعبدٍة وابنها ، وجميء املراأة 
ب�سيغة التنكري ليوؤكد اأن اأدوني�س يف 

موقف تاريخي عام  ل ظريف خا�س  ،   
فهو ل يعر�س حالة املراأة امل�سّخ�سة اأو 
املتعّينة يف �سعره ، بل يت�سدى حلالة ) 
امراأة ( بالتنكري ، هي املرّمزة جلن�سها 

والنائبة عنه عرب التاريخ كله، كما 
اأن ابنها هو الب�سري الذي يحكي عنه 

جربان كثريا كابن للحرية والذي م�سخته 
العبوديات التي وجدها بعد ولدته 

الأر�سية .
لكن امراأة اأدوني�س التي متار�س اأي�سا 

بع�س دورها الأمومي كما اأراد لها خطاب 
الرجل ،  فتح�سر ل بج�سدها الذي متتلكه 

كرغبة ، بل كاأم يرافقها ولد لن يذكر يف 
تعاليمه حني يكرب وي�سّرع الد�ساتري 

والقوانني والأعراف اأنها  اأ�سبحت حرة ،
فظل وجودها احلياتي مرهونا بالعبودية 

،  كما كان وجودها الن�سي داخل العمل 
كذلك يف بداية ال�ستهالل وختامه ، عبدًة  

للرجل ول�سورتها التي ر�سمها لها  هو 
وللدور الذي اأ�سنده لها.

ال�سرية الن�سوية اإذًا �ستمر عرب اجل�سد 
وقبل ا�ستفاقتها الواعية واإح�سا�سها 

به �سيقرر الراوية يف ال�سفحة التالية 
لال�ستهالل اإىل ما يقّيد املراأة من جهتي 

زوِجها وابنها:
                اإنها امراأًة : مرة ً قيُدها طفلُها. 

مرارًا  
                         قيُدها زوُجها

ولكنها مع ذلك تكون �سحيتهما ، يف 
النهاية ، فال ت�ستطيع العي�س باأنوثتها 
كّل  باخلتان)  تعاَقب  لأنها   ، –ج�سدها 

خمتونٍة جثُة( وبقمع رغبتها)اإنني 
كفرا�سِة ليل خطاَي �سمعة(، وغربتها 
عن زوجها ) واأهفو اإىل عا�سق يكون 
�سديقا(   ، بينما يف نهاية الق�سيدة 

تهجم اجلماهري على  املراأة  لتقتلها رجمًا 
باحلجارة ، كما ح�سل ل�سواها من ن�ساء 
التاريخ اللواتي قلن : ل، فتموت  ومعها 

طفلها الذي لقى م�سريها نف�سه يف 
النهاية..

تختم اجلوقة الق�سيدة بالتعليق على ما 
جرى للمراأة يف الق�سيدة- التاريخ: 

                                 اإنها وابنها
                         اأ�سريان يف ظلمات ، 

بدايتها لفظة
                            ونهاياتها لفظة 

ورغم اأن اأدوني�س ي�سرح على ل�سان 
الراوية يف الق�سيدة باأن) لي�س ما

�سيقال بيانا ول م�سرحا / اإنه امراأة 
حّية-مّيتة ( جنده يتجه بالق�سيدة 

فنيا وجهة توثيقية هي جزء من �سرية 
املراأة يف هذا الوطن املثقل فنيًا تلفت 

نظر القارئ ملحمية العمل ، فهو ق�سيدة 
كما يقول العنوان اجلانبي املثبت 

داخل الكتاب، اأي هي عمل موحد جتمع 
�سفحاته الثمان والع�سرون واملائة روؤية 

واحدة ولي�س وجهات نظر مبثوثة يف 
ق�سائد  متفرقة كما يف الدواوين املعتادة 

.ويكمل العنوان اجلانبي و�سف العمل 
باأنه ) ق�سيدة باأ�سوات متعددة( وهي 

اإ�سارة اإىل الطابع الدرامي للق�سيدة 
املتوّزعة على عناوين ميّثل كل منها 

�سوتا يتكرر للمراأة واجلوقة والراوية 
والرجل والطفل الذي ل ينفك عن اأمه يف 

الدور امل�سند اإليه يف العمل. 
واإذا كان التجريد اللغوي وال�سوري قد 

حتكم يف الق�سيدة رغم تعدد اأ�سواتها 
فاإن مرّد ذلك لهيمنة الروؤية الأدوني�سية 
للمو�سوع الن�سوي ومكانة املراأة كنوع 

، ما جعل الن�س منك�سفًا من البداية 
ومعروف النهاية اأي�سًا، وذلك اأ�سعف 

احل�س الدرامي الذي اأراده اأدوني�س 
للعمل ، وهو يذّكرنا باأعمال �سابقة 

لأدوني�س يف الجتاه الدرامي متعدد 
الأ�سوات الذي وعدنا به و�سفا لهذه 

الق�سيدة ، ولكن دون حتقيق ال�سراع 
املنا�سب للتعددية ال�سوتية  ، ل�سيما واأن 

ال�سارد اخلارجي ينتج اأفكار ادوني�س 
ذاتها رغم ا�ستبطانه اأحيانا لالأ�سوات 

ال�سدية له وللمراأة بال�سرورة ولكن من 
جانبه هو دائما، كما ينبهنا امل�ستوى 

الإيقاعي  جمددا اإىل ا�ستثماره تفعيالت 
بحور متعددة هي املتدارك واخلبب 

واملتقارب ) فاعلن-فعلن-فعولن( وقام 
مبزجها يف �سطر �سعري واحد اأحيانًا، 

وهو ما اأعطى للحوار خا�سة �سمة نرثية 
تنا�سب الذهنية املتحكمة فيه ل احلركية 

الدرامية املطلوبة يف اأعمال كهذه .
والق�سيدة  تعيد كذلك مو�سوعة  احتكاك 

اأدوني�س بالثوابت التي تنبه 
خلطورتها وان�سرف يقاومها 

يف �ستى اأ�سكال كتابته 
�سعرا ونرثا ونقدا .

اأدوني�س يراجع التاريخ عرب 
ج�سد املراأة 
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 يف تغذية الع�ساب املوؤدبة اىل مراكز النتاج 

الدبي بالطاقة، رمبا تكون )الطاقة( �سعيفة او 
قوية بانية او مدمرة، فان ذلك لي�س مهما، املهم 

هو ان املحرك اتخذ �سكال: اي خرج من العدم 
اىل الوجود، هنا لتكمن ا�ستعادة اللحظة..

هكذا ي�سبح املوؤلف هو مايكتبه ل مايرغب فيه، 
ومن هنا نعد ادوني�س ناقدا بالفعل ل بالقوة، 

نبداأ حماولة قراءته نقديا.
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تدخل هذه املحاولة �سمن اعادة قراءة 
ادوني�س مبا هو عليه الن، لكن يجب ان 

نحرتز دائما، بان نف�سل بني ادوني�س �ساعرا 
كبريا وادوني�س منظرا ادبيا، وما اقوم به يف 

هذه املحاولة فيما ي�سمى بنقد النقد، مت�سل 
بعمل ادوني�س النقدي.

يدخل هذا النوع من الدرا�سات يف دائرة 
مامتكن ت�سميته عندنا: خماطر الكتابة، التي 

تنظر اىل النتاج النقدي بكونه مع او �سد 
وملا كان ادوني�س كما ارى هو اعلى 

�سوت اطلقته احلداثة الدبية فان 
اية كتابة عنه �ستو�سع مبا�سرة 

بني قو�سني وبهذا �ست�سادر 
املنطلقات قبل املنت، 
على الرغم من ان 
هذه املنطلقات 

حتاول 
النظر اىل 

النقد بو�سفه علما، ل ايديولوجيا، لكن علينا 
قبول هذه املخاطر والتوجه نحو الهدف: 
تقومي جتربة ادوني�س النقدية، لكي نعيد 

امتالكها.
مقولت )ادوني�س( التي بهرتنا بفعل �سدماتها 

ينبغي ان تزول مبعنى ان يزول انبهارنا بها، 
فالعامل منذ ال�ستينيات تقدم ببيانات متالحقة 

عن الطاهرة الدبية، ومل يعد النبهار هو 
حمرك هذه البيانات بل انقالب الجتاه الدبي 

من اخلارج اىل الداخل.
كل هذا يدفعنا اىل م�ساءلة ال�س�س النقدية 

التي انبنى عليها تنظري ادوني�س يف الدبية 
العربية القدمية واملعا�سرة. وحذف الزيادات 

التي ا�سفتها عليه، حركة التاريخ )تاريخ 
ال�سدام بني احلداثة والقدامة العربيتني( 

ثم لنحرر بعد ذلك او هذا ما نتوهمه، بع�س 
مفهومات احلداثة الدبية العربية، من �سوء 

الفهم واخللط.
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بداأت عملي هذا، اول، يف كتاب ادوني�س 
ق�سائد بدر �ساكر ال�سياب، التي اختارها وقدم 
لها ادوني�س الذي �سدر يف بريوت عام 1978 

اقول كتاب ادوني�س ولي�س ا�سعار ال�سياب 
املختارة من حيث انه ميثل خمتاراته هو 

الختيار بحد ذاته كما �سرنى جزء يف العمل 
النقدي ولي�س خارجه، اول وميثل افكاره 

النقدية يف املقدمة ثانيا.
ثم انتقلت اىل كتاب )ادوني�س( �سيا�سة ال�سعر 

– درا�سة يف ال�سعرية العربية املعا�سرة، الذي 
�سدر يف بريوت عام 1985.

وقد وجدت بعد فراغي من قراءة �سيا�سة 
ال�سعر، ان خمتارات ادوني�س يف �سعر 

ال�سياب، متثل حركتني نقديتني )باملفهوم 
البنائي للحركة(.

تتمثل احلركة الوىل باملقدمة.
وتتمثل احلركة الثانية باملختارات.

اعني ان مقدمة املختارات تنتظم منهجيا، 
يف كتاب �سيا�سة ال�سعر اكرث من انتظامها 

يف كتاب بدر �ساكر ال�سياب، على الرغم من 
الروابط الع�سوية بني مقدمة تتكلم على 

خمتاراتها فيه وال�سبب ان كتاب �سيا�سة ال�سعر 
ينطوي يف جزئه الكبري على مقدمات انتزعت 

من زمنها بع�سها كتب يف مطلع ال�ستينيات 
ومن ف�سائها دواوين او خمتارات وا�ستقرت 

يف �سياقها اجلديد: 
�سيا�سة ال�سعر.

ان الت�سور النقدي التي ومن املمكن ان يكون 
اقرتاحا يف الوقت ذاته، يرى ان اجلزء النقدي 

اخلا�س مبقدمات املختارات او الدواوين او 
بالتعليقات التي تبحث يف ال�سمات العامة 
ل�ساعر ما )كما هو حا�سل يف مقال �سعرية 

التجريد املت�سل ل�سالح �ستيتية يوؤلف كتابا ذا 
�سمة تاليفية خا�سة يف حني ي�سم املختارات 
جميع خمتارات ادوني�س بع�سها اىل بع�س، 

ننجز كتابا ذا �سمة تاأليفية مغايرة وهكذا نكون 
يف الن�سو�س النظرية بازاء �سمة تاأليفية 

ثالثة.
ان هذا الت�سور الذي ي�ستند اىل حتريك 

احجار الرقعة، والتالعب بزمنها اذ �ستكون 
خمتارات ادوني�س يف �سعر ال�سياب قد �سدرت 

عام 1985 نقديا عام �سدور كتاب �سيا�سة 
ال�سعر وعام 1967 تاريخيا عام �سدور هذه 

املختارات احلقيقة اقول ان هذا الت�سور 
دال على مايعتمل يف بوؤرة اخلطاب النقدي 

لدوني�س وهو ما نحاول الك�سف عنه.
وملا كان كتاب �سيا�سة ال�سعر يف جزء منه كما 
ذكرنا ي�ستمل على مقدمات دواوين فان قراءة 

مقدمة كتاب ق�سائد بدر �ساكر ال�سياب، �ستاأتي 
بعد قراءة ن�سه النظري، لتعيني بع�س نقاط 

هذا الت�سور.
تعني لنا القراءة املا�سحة اربعة جوانب يف 

)املر�سلة( النقدية لدوني�س.

الول: الن�سو�س النقدية: التي تنطوي على 
املبادئ واملفهومات والت�سورات النقدية، اي 
الجهزة التي تنطوي عليها نظرية او منظور 

)ادوني�س( للنقد، كما يتمثل ذلك مبقدمة ال�سعر 
العربي/ 1971/ وزمن ال�سعر/ 1972/ 

و�سيا�سة ال�سعر 1985.
الثاين: التفوهات النقدية: وا�ستخدام التفوه 

هنا م�سطلحا اجرائيا يتناول كل ما انتجه 
ادوني�س، من افكار نقدية وممار�سات يف 

مقدمات الدواوين واملختارات وكل ما�سدر 
عنه من تعليقات عرب حماوراته الدبية 

ويتمثل بكتاب )ديوان ال�سعر العربي – نازك 
املالئكة(..

الثالث: املقاربات النقدية، ويتناول فيها 
ال�سعر مو�سوعا كما يتمثل ذلك يف كتابة 

الثابت واملتحول الذي �سدر يف 3 اأجزاء عن 
دار العودة – بريوت 1974 وهو يف ال�سل 

ر�سالته التي نال بها �سهادة الدكتوراه يف 
الدب العربي.
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على هذا �سنبداأ بدرا�سة مايعد جزءا من ن�س 

)ادوني�س( النقدي كتاب �سيا�سة ال�سعر، ثم 
نتلوه بدرا�سة ما عددناه جزءا من تفوهاته 

النقدية ق�سائد بدر �ساكر ال�سياب – اختارها 
وقدم لها ادوني�س – بريوت عام 1978/ وقد 
�سدرت طبعته الوىل عن الدار نف�سها – دار 

الداب/ عام 1967 وكانت حتمل عنوان 
)خمتارات من �سعر ال�سياب(..

تق�سم القراءة املنهجية كتاب )�سيا�سة ال�سعر( 
اىل ق�سمني:

الول: ن�سو�س نقدية: يف اربعة مو�سوعات 
ما ال�سعرية؟ و�سعرية القراءة، و�سعرية 

الهوية، و�سعرية احلدث.
الثاين: تفوهات نقدية تتمثل بـ

اأ-مقدمات الدواوين والتعليقات ال�ساملة.
ب-ماميكن دراجه حتت تقنيات النقد، اكرث مما 

يدرج حتت النقد ذاته، واعني به املختزلت 
النقدية، التي تنجز عرب املحاورات وتتمثل 
يف كتاب )�سيا�سة ال�سعر( مبو�سوع حوار 

وهو احلوار الذي جرى بني ادوني�س حماورا، 
وال�ستاذ ح�سن داود حماورا.

وال تعطينا املعاينة الوىل لطوبوغرافيا كتاب 
�سيا�سة ال�سعر انطباعا باأننا يف ت�ساري�س غري 

متكافئة، ان �سح تعبري كهذا.
�ساأبداأ با�ستعارة كلمة ادوني�س من حواره 

مع ح�سن داود �سيا�سة ال�سعر / 156/ التي 
تقول: لي�سمح يل ان اكون هنا قا�سيا لكون 
انا اي�سا، ان ن�سر حوار، او ع ىل نحو ادق 

ل�سق حوار امر يحدث يف منهج كتاب )�سيا�سة 
ال�سعر( املفرت�س انه يعمل يف ظلم نظم بحثية 
)حتليلية( لعمومية )اختزالية( كما هي عادة 

احلوار- اقول يحدث فيه انك�سار كما انه يكون 
عالمة فارقة على الطابع الالن�سقي للكتاب 

ف�سال عن العتبار ال�سخ�سي:
ان ا�سما مثل ادوني�س لي�ست به حاجة اىل 
ان يحاور فيجمع حواره! ان لعبة احلوار 

التي ت�سمم لتخرج كتبا او تنزل )على ( 
لئحة الكتب امنا يقوم بها حماور مزدوج، ل 

ادوني�س.
ان احلوار النقدي مهم جدا بكونه نثار الفكار 

النقدية ل الفكار ذاتها، وهو �سهادة على اهمية 
الذات املحاورة او هو اعرتاف بقوتها على 
الدلء هذه هي حدود احلوار، اما ان تعود 

الذات الدلئية فتجمع هي ما اخذ منها، فاأمر 
ي�سري اىل العمليات التي جتري ماوراء النقد 

وهي العمليات الرئي�سة يف النقد امل�سرقي.
نعم! يقوم ح�سن داود با�سدار كتاب عن 

)ا�سئلته( هذا هو امل�سلك ال�سحيح.
هكذا ينبغي اخراج الوراق الثماين ع�سرة، 

التي ا�ستغرقها هذا احلوار من كتاب )�سيا�سة 
ال�سعر( وابقاوؤها �سمن تفوهات ادوني�س 

النقدية، انها لدوني�س ، ولي�ست لكتابه! 

اننا ُنخرب دائما ان )ادوني�س( اليدعي، بل اليرغب يف ان يكون ناقدا او منظر ادب، وهو اليف�صل اال ان 
يكون �صاعرا، اال ان يظل اكمه يعود من الليل باكرب التماعات ممكنة كما يقول �صان جون بري�س يف / اآنا 

باز: 129/.
لكن مابحوزتنا من وثائق يجعلنا ن�صتدرك على هذا االخبار: فما دام قلم ادوني�س ذا �صرير يف البيا�س 

النقدي فانه ا�صبح جزءا من القراءة.
ان كتبا كـ)عيار ال�صعر( البن طباطبا العلوي، و)�صيا�صة ال�صعر( الدوني�س، و)بنية اللغة ال�صعرية( جلان 

كوهني، هي كتب يف علم االدب، ت�صرع على اختالف يف الكم والنوع،

ادوني�س
 يف التفوهات

 النقدية
�صـيـا�صـة �ل�صـعر
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وارجو ال يبدو يف هذا تناق�س ما اذ املعنى 
انني ا�سع عنوان )حوار( حتت ممحاة 

مت�سخة! 
ال�سعرية: امل�سطلح ماوراء امل�سطلح:

ما الالفت يف ق�سمي كتاب �سيا�سة ال�سعر امل�سار 
اليهما اآنفا؟

الرتدد العايل لذبذبة م�سطلح ال�سعرية هذا 
الرتدد يعك�س النموذج النقدي املهيمن هو من 

جهة دال خارجي على الرغبة.
ان ال�سعرية علم، مو�سوعه اخلطاب الدبي 

من حيث هو املبداأ املولد لعدد غري حمدود من 
الن�سو�س علم لي�سعى اىل ت�سمية املعنى، بل 

اىل معرفة الوقانني العامة التي تنظم ولدة 
كل عمل، وهو يبحث عن هذه القوانني داخل 

الدب.
ال�سعرية اذن باملعنى ال�سطالحي معنية 
بتحويل ال�سارة امليتافيزيقية اىل قانون 

فيزيقي الروح اىل ج�سد، ان اجل�سد وقوانينه 
هو منظومة �سيميائية )رمزية( للروح هذه 

املزدوجة )ج�سد/ روح( هي ما متثله ال�سعرية 
والدب اخلطاب الدبي ال�سعري / ال�سردي/ 
الكتابي، روح وال�سعرية، هي القوانني التي 

تك�سف عن جت�سد هذه الروح.
او هي معنية باملبادئ املولدة لالرواح 

)الن�سو�س( وهكذا تتجه ال�سرعية مبر�سلة 
الن�س دائما نحو الداخل لكت�ساف الن�ساق 
الكامنة التي حتدد ادبية الن�سو�س بذاتها، 

وهذا الداخل هو لفتة املنهج البنيوي يف 
الدب، املثبتة على جميع ابوابه.

لكن فح�س منت �سيا�سة ال�سعر، يف م�ستوييه 
النظري واملمار�سي، يك�سف عن ندرة التوافق 

او التالقي مع هذا النظر املنهجي وبعبارة 
اخرى ان قراءة ال�سيا�سة تن�سئ تفاوتا بني 

العنوانات الرباقة للع�سر البنيوي عنوانات 
م�سطلح ال�سعرية املكتظة يف كتاب �سيا�سة 

ال�سعر، واملنت الذي حتتويه.
على �سبيل املثال، ين�سخ عنوان ادوني�س 

�سعرية ال�ستعادة/ انتج عام 1985 عنوان 
حول الديوان اجلديد لمني نخلة/ انتج عام 

1962 ويف هذا الن�سخ ليظهر لنا التنازع بني 
عنوانني كان الق�سد منهما ان يكونا متوارثني، 

ح�سب، بل بني عنوانني يتنازعان على 
مو�سوع واحد.

كان ينبغي لدوين ال ينظر اىل )العنوان( 
بو�سفه عالمة مركزة، تختزل فكرة ماحتته، 

او  عالمة على منا�سبة ماحتته، او عالمة ق�سد 
ملا حتته كما فعل حني قام ين�سخ عنوان كتابه 

)خمتارات من �سعر ال�سياب( بـ ق�سائد بدر 
�ساكر ال�سياب، اختارها وقدم لها ادوني�س،، 

هذا الن�سخ الذي كان ذا طابع تكتيكي، لمي�س 
�سرتاتيجية العمل النقدي، اقول ماكان عليه ان 
ينظر اىل )العنوان( على هذا النحو، بل بكونه 

جزء من فاعلية املنظومة التي ي�سرف عليها، 
ن�سي�س لن�س، اي بنية م�سغرة لبنية كبرية 
وبعبارة رابعة، ان ا�ستبدال عنوان بعنوان، 

لي�س م�ساألة كلمات بل م�ساألة منظومات.
يف الوقت الذي ا�ستبدل عنوان )�سعرية 

ال�ستعادة( بـ)حول الديون اجلديدة لمني 
نخلة( كان على هذا ال�ستبدال ان يعيد النظر 

يف ا�س�س املنت الذي يليه، اآلياته ومفهوماته 
وال ادخلنا يف ان�سقاقية، الرقعة والثوب.

ليتحدث ادوني�س عن م�سطلح ال�سعرية بل 
عما وراء هذا امل�سطلح ال�سوؤال الذي يفتتح به 

ال�سيا�سة ما ال�سعرية، ليتجه اىل ذاته ابدا، 
بل يظل عند م�ستوى ال�سياغة )امل�ستعارة( 
دون م�ستوى املفهوم، متجها اىل ماورائه، 

وال�سبب ب�سيط، لنه وا�سح، ادوني�س من�سغل 
مبر�سلته القدمية، من�سغل مبا�سيه العري�س، 

وما حا�سر بع�س املو�سوعات ومقدمات 
الدواوين يف ال�سيا�سة، ال ا�سرتجاع منظم 

مغطى بطبقة عازلة: من العنوانات هذه 
التغطية تكت�سب م�سروعيتها بتوقيقها توثيق 

العنوان النا�سخ والعنوان املن�سوخ وهذا �سيء 
حممود لكننا ل�سنا بازاء م�سروعية اخالقية، 

بل م�سروعية فنية، تاأخذ باحل�سبان الت�سادم 
بني املفهومات واملناهج احلديثة ومنطلقاتها 
العلمية )الل�سنية( من جهة، وبديهيات النقد 

اخلارجي، الذي يتكلم اكرث مما يبني.
وهكذا يظل �سوؤال ما ال�سعرية فارغا، لنتجه 
اىل عنوانني لهبني هما: الرتاث واحلدث.. 

اللذان يطوي كل واحد منهما على موقف 
ومو�سوع، ويقعان خارج ال�سعرية، التي تعنى 

بالبحث عن القوانني داخل الدب كما مر اآنفا.
يعيد ادوني�س عر�س النقطتني الالهبتني، 

الرتاث، واحلدث جزءا من اخلطاب 
اليديولوجي ل الدبي وهذا هو التفاوت بني 

العنوان واملنت.
ان ادوني�س يخ�سع لبتزاز اليديولوجيا التي 

حاول ان يق�سي طابعها الق�سري على الدب، 
في�سبح رهني افقها وهذا هو م�ستوى املفارقة 

يف كتاب )�سيا�سة ال�سعر(..
كونت النقطتان الالهبتان، )الرتاث( 

و)احلدث( ثغرتي احلداثة العربية، لقد 
ارتبطتا بالعرتا�سات امل�سفوعة بع�س 

الحيان بالوثائق، التي ت�سري اىل مراكز 
التمويل الثقايف من حيث ان هذه املراكز 

تعمل على القطيعة مع املا�سي )الرتاث( ومع 
احلا�سر )احلدث( وهي ا�سال بال برنامج 

م�ستقبلي، انها بعبارة خمت�سرة، حركة ت�سعى 
اىل حتطيم زمن الذات العربية، من اجل ان 

تكون هذه الذات مكيفة يف اطار احد النماذج 
املعرفية العاملية.

هكذا ا�سبح خلط الوراق ممكنا، او هو املمكن 
الوحيد، فال�سعرية مل تعد تتناول مو�سوعها، 

ال�سعر او ال�سرد بل ا�سبحت تتناول 
مو�سوعات فوق �سعرية كـ)احلدث( و)الرتاث( 
وهكذا تتجاوز ال�سعرية ذاتها اىل جمرد م�سدر 

�سناعي لكلمة �سعر، ل اىل م�سطلح تعددت 
مفهوماته وتو�سعت جمالته من مربع �سعرية 

ار�سطو، حتى تخوم �سعرية ال�سرد.
يعقب ا�سكالية )ال�سعرية( )ما ال�سعري(؟ وفوق 
ال�سعرية )الرتاث واحلدث( بحث ال�سعرية يف 
ذاتها ويندرج هذا حتت عنوان )يف ال�سعرية( 
وهو عنوان ي�سري اىل النتهاء من املخرجات 

والبدء باملدخالت لكننا جند ادوني�س هنا يتكلم 
على الال�سعري لريينا ال�سعري على امل نفي 

لريينا املثبت، اعني النرث وهكذا يعيد البحث 
يف احلدود الفا�سلة بني النواع الدبية، التي 

مل تعد ال�سعرية توليها اهتماما ال لغرا�س 
تدوير املفهومات، ان النرث يدخل حتت عنوان 

)الدليل( خارج ال�سوتي اي ي�سبح الوزن 
مميزا وحيدا بني نوعني كتابيني هما ال�سعر 

والنرث وادوني�س بتقليبه طرق التعبري: 
نرث- نرث

نرث – وزن
�سعر – نرث

�سعر – وزن
امنا يعيد.. كالما باطار عام ولي�س يف اطار 

ال�سعرية كما قال هو يف )ال�سعرية( حني 
ي�سرح ب�سعف التوتر الدليل او قلته حني 

ننرث بيتا غري قابل للنرث.
ان ي�سعف التوتر الدليل او يخف فهذه م�ساألة 

تتعلق بالنطباع وال�سعرية، تبحث يف النظم 
ل النطباعات.

يتحدث ادوني�س عن التوتر الدليل بدللة 
معنى التوتر او بدللته املعجمية لبدللته 

ال�سطالحية فالتوتر الدليل وامل�سافة جزء من 
م�سطلح اآخر هو )النزياح(.. 

ان و�سع )ما ال�سعرية( راأ�س حربة لبحث 
ينتهي اىل عد وزن البيت التي:
واعلم ما يف اليوم والم�س قبله

ولكنني عن علم مايف غد عِم
�سيئا زائدا امنا هو مبثابة ما افتتحنا به كالمنا 
من ان تغيري العنوان لكيفي لرفع درجة فاعلية 
املنت اننا نقراأ يف النقود الفل�سفية ويف الرتاث 

النقدي العربي جداول تنظم التفريق بني 
النواع حتى اننا لنقع على �سطب ثالثة ارباع 
الوزن من لئحة ما �سميته ال�سعرية الفل�سفية، 
عرب م�سطلح القاويل ال�سعرية بازاء م�سطلح 

ال�سعر يقول الفارابي.
واجلمهور وكثري من القراء امنا يرون ان 

القول �سعر متى كان موزونا مق�سوما باجزاء 
ينطبق بها يف ازمنة مت�ساوية، ولي�س يبالون 

اكانت مما يحاكي ال�سيء، ام ل، والقول اذا 
كان مما كان موؤلفا مما يحاكي ال�سيء، ومل يكن 
موزونا بايقاع فلي�س يعد �سعرا، ولكن يقال هو 

)قول �سعري( فاذا وزن مع ذلك، وق�سم اجزاء، 
�سار �سعرا..

ويحدد ابن �سينا المر على نحو ادق يقول:
وقد تكون اقاويل منثورة خميلة وقد تكون 
اوزان غري خميلة، لنها �ساجذجة بال قول، 

وامنا يحدد ال�سعر بانه يجتمع فيه القول 
املخيل والوزن.

هكذا يتح�سل لدينا..
�سعر كامل )قول خميل + وزن(

�سعر ناق�س )قول خميل – وزن(
�سعر منظوم )وزن- قول خميل(

اقول ت�سيء من حيث دوران املفهومات 
ال�سعرية يف القاويل وال�سعر، والوزن 

واملعنى والتخييل واملخيل واملحاكاة 
وال�سوت والدللة الخ، وهكذا مل تقدم ما 
ال�سعرية ويف �سعرية ادوني�س ال فراغا 

معجميا: ابقى م�سطلح )ال�سعرية( منقطعا عن 
متنه النقدي الذي يعك�سه وينعك�س فيه.

قيا�س االنحراف
يقول ادوني�س يف "يف ل�سعرية":

اي  للغة  العادي  النظام  ي�ستخدم  "النرث 
ي�ستخدم الكلمة، ملا و�سعت له ا�سال. اما 

ال�سعر فيغت�سب او يفجر هذا النظام. اي انه 
يحيد بالكلمات عما و�سعت له ا�سال. 
ملزيد من الي�ساح اآخذ مثال تب�سيطيا 

اأ ـ الليل ن�سف اليوم
ب ـ الليل موج )او جمل( امرئ القي�س.

اجلملتان هنا عن الليل، كمو�سوع واحد، 
لكنهما يثريان طريقتني خمتلفتني لدراكه 

والح�سا�س به، عدا ان لهما معنيني خمتلفني: 
املعنى يف اجلملة الوىل نرثي، منقول بكالم 

نرثي، واملعنى يف اجلملة الثانية �سعري 
منقول بكالم �سعري. الكالم يف امل�ستوى 

الول اعالمي، اخباري، يقدم معلومات حول 
ال�سياء، ويدور يف اطاره املحدود املنتهي. اما 

الكالم يف امل�ستوى الثاين، فيوحي ويخيل.. 
وهو يدور يف املنفتح وغري املحدود".

يفرق ادوني�س جريا على اأولية التفريق، بني 
الو�سع واملجاز، او امل�ستقيم واملنحرف. بني 

لغة للفعل، ولغة لالنفعال. او لغة لل�سعر، ولغة 
للعلم، وكل هذا عاجله اخلطاب البالغي القدمي، 
وحركات النقد اجلديد  لكن "ال�سعرية" تقدمت 

مبالحظات ا�سا�سية، يف طبيعة "النزياح" 
الذي يحدث بني جملتي ادوني�س: 

ـ الليل ن�سف اليوم
ـ الليل جمل

بحيث ا�سرتدت يف النهاية جملة "الليل ن�سف 
اليوم" اىل ال�سعر. باعتبار ال�سعر ن�سا مكونا 
من جمموعة دللية، اعلى من تركيب اجلملة، 
يعمل "النزياح" داخلها عرب عدة م�ستويات. 

اي مل يعد مرهونا بانحراف كالم اىل معنى 
اآخر، او ا�ستبدال عالقة بعالقة كما هي ت�سمية 
متكن  مبا  بل  اجلرجاين  املعنى" عند  "معنى 
ت�سميته �سرتاتيجية الدال "حيث يكون املعنى 

لي�س ثمرة العالقة بني "الدال" واملدلول بل 
بني الدار والدال. الدال هو معنى الدال اي هو 

عمله داخل بنية.. الخ. 
التنا�س 

يف "ما ال�سعرية" يقول ادوني�س: 
كالم  من  ينبع  ل  القي�س  امرئ  كالم  ان  "وكما 

طرفة. مثال والعك�س �سحيح، بل ينبع من 
الل�سان العربي، فان كالم كل �ساعر حقيقي، 

ل ينبع من كالم �ساعر �سابق، وامنا ينبع 
من الل�سان العربي، وفقا ل�ستخدامه اخلالق 

احلر، وهو ا�ستخدام، لبد من ان يكون ابتداء 
اذا اأراد ان يكون خالقا. فالكالم ال�سعري، 
كالم الذات املبدعة، هو دائما، مبثابة وليد 

حني يخرج من رحم الل�سان ومثل هذا الكالم 
النا�سئ واملن�سئ معا ي�سو�س الكالم ال�سائد، 

ويزلزل �سلطته اليديولوجية".
ويف جمال اآخر، يعطي ادوني�س مفهوم 

القطيعة ملعنى التوا�سل يف ال�سعر، م�ستعريا 
مفهوم )با�سالر( حو )الزمن( وعالقته 

بالقطيعة الب�ستموجلية والدبية:
اللحظات  من  �سل�سلة  العلمية  املعرفة  "يف 
املنف�سلة، كما ان ال�سورة ال�سعرية التي ل 

ندركها ال اآنيا متثل قطيعة بالقيا�س اىل 
املعا�س".

يقول اأدوني�س:
لميكن لهذا التوا�سل ان يكون فعال يغني 
البداع ال�سعري العربي ال اذا كان كلحظة 

خا�سة من املمار�سة البداعية انقطاعا عن كالم 
ال�سعراء الذين �سبقوه. ذلك ان هذا النقطاع 

هو الذي يحول دون ان ي�سبح ال�سعر تقليديا. 
واول ما نريد ان ننوه عنه، هو ان القطائع 
العلمية، ل تتطابق اآليا مع القطائع الدبية. 

لنه لي�س كما زعم ان "العامل يدرك العالقات 
املجردة للظواهر، وال�ساعر يدرك العالقات 

يف الواقع احل�سي فال�ساعر ل يدرك العالقات 
بل يجعلها حم�سو�سة، ول يعي�س "التجربة" 

بل ينجزها. 
ومن  هنا توجب ان نبحث يف مفهوم القطيعة 

الدبية عالمة على التوا�سل التاريخي او 
نرتك  وال  ادوني�س،  يدعوه  "التموج" كما 

امل�ساألة اىل معنى "ما ل يوجد عن الآخر" او 
كما  املبدعة"،  "الذات  "احلر" و  "اخلالق" و 

ينتهي ن�س ادوني�س يف هذا اجلانب جند 
ادوني�س قد ا�سار ا�سارة عابرة اىل "الل�سان 

العربي" بو�سفه "نبعا" ثم تاله بال�ستخدام 
اخلالق احلر. ان ادوني�س، ها هنا يراود 

عليها.  يعقد  ان  دون  "الل�سنية" من 
ان "الل�سان" احد اهم امل�سطلحات التي تتداول 

الآن. وعليه يتكئ امل�سطلح الذي ي�سري اىل 
الطابع البنائي للغة، اعني "الل�سانايا" او 

م�سرد  نراقب  ان  ينبغي  "الل�سنية" وعليه 
امل�سطلحات، لن هذا امل�سرد هو الذي ي�سل بنا 
اىل فهم لغة ال�سعر ومنذ ال�سنية �سو�سري توجد 

لدينا ثالثة م�سطلحات: 
اللغة والل�سان والكالم والفن او قل الفقر 
الدبي هو عالمة غناه! هذا هو الفرتاق 

املنهجي بني "الكالم" يف "الل�سان" والن�س 
يف الدب.. الكالم منوذج م�ساعي، موزع 

على ابناء بيئة لغوية توزيعا مت�ساويا. اما 
حت�سب  تكاد  قلة:  عند  موجود  "الن�س" فهو 

بال�سابع!
لو كان البداع الدبي هو الذات. )او املوؤلف 
التجاري( او هو اخللق والقطيعة مبفهومها 

ال�سفري، لكان بامكاننا �سوغ الذات الدبية! 
والتحكم من ثم لي�س بكميات النتاج الدبي، بل 

باأنواعه. )بالتحكم بعوامل الوراثة والبيئة، 
واملوؤ�س�سة(.

هكذا يقت�سي على املنتج عبور ف�ساء مزدحم، 
خمرتقا الواقعات الدبية )الن�سو�س الفا�سلة 
والناجحة معا، مبا فيها ن�سو�سه( ليحمل يف 
هذا العبور اآثارها انه نوع من انواع اللقاح، 

الذي ينت�سر عرب ارلج النحل واجنحتها 
وحلقات بطونها. لكن النحل ل يق�سد �سوى 

الرحيق، اما البداع فال يق�سد �سوى حلظته. 
وهكذا ي�سبح م�سطلح التنا�س او التفاعل 
الن�سي او التداخل، متحكما بالن�س ولي�س 
العك�س. واجتاه هذا التحكم هو الذي يحدد 

اآلية التوليد يف الأدب، التي لي�ست هي اعارة، 
او نقال، او ت�سمينا، او اقتبا�سا، لن كل امناط 

القرتا�س هذه تتم حتت رقابة الوعي، بل 
هي تداخل غري واع بني الن�سو�س، يف حلظة 

احلمل بن�س. 
وهذا التداخل ذاتي، ينتج التنا�س الداخلي، 

او غريي ينتج التنا�س اخلارجي. 
ان حميط الن�س واغواره، لي�سا �سوى ابهام 

الباهيم،  جميع  فت�سبه  الورق،  "تب�سم" على 
ول ت�سبه اأية واحدة منها!" ان "بنية البهام" 
التي تنعك�س يف ابجديتها )اخلطوط( ا�سارة 

اىل البنية اخلفية للنظام البايولوجي يف 
الن�سان. ان خطوط الن�س كذلك: ينبغي ان 

ترتد اىل "قعر القاع" لبحث عن "الفاعل" ولكي 
يت�سنى لنا حتديد حريته وخلقه وقدرته.. الخ

وان كان لالدب ان ي�سهم يف بناء الذاكرة 
اجلمعية )الثقافة( ، ويعدل، او يحول، او 

حتى يف�سر المناط ال�سائدة، فان ذلك يحدث 
عر�سا. وهذا هو الذي يف�سر ندرة الن�سو�س 

ويعلله يف اآن. 
وكاأي �سيء نادر )�سواء اأكان قليال او كثريا( ل 

يكون ذلك بح�ساب عدده، بل بح�ساب حلظته، 
فنحن منتلك جمرة من ذرات املاء، ولكن 

بح�ساب اللحظة، �ستكون هذه الذرات اندر 
�سيء على ظهر الر�س!

ان احلديث "البداع" و "احلرية" و "اخللق" 
و "التوا�سل" و "النقطاع" خارج مفهوماتها 
الجرائية، داخل نظرية الدب ادى اىل �سوء 

ا�ستخدام لميكن ح�سر اآثاره. 
فمنذ "حلم" )فرويد( وكاأننا عرثنا على 

�سالتنا يف تف�سري حلظة "البداع". لكن احللم 
الفرويدي، على الرغم من الطفرة التي احدثها 

ظل  له،  اللغوية  ال�سفرة  "لكان" با�ستعارة 
من�سبا على ما تقوله "األر�سالة" ل على نظامها. 
وهكذا كم انفقنا من الوقت والكالم الالمنهجي، 

ليقول لنا ناقد الدب: ان النقاد النف�سيني هم 
نقاد فا�سلون ب�سكل ي�سرتعي النتباه". ان 

يف  النحراف  اىل  تنظر  تعد  "ال�سعرية" مل 
لغة  او  )الفكر(،  الوعي  لغة  "الكالم" باعتباره 

الالوعي )احللم( بل اىل النحراف الن�سي. 
باعتبار الن�س الكتابة الثابتة )املدونة(. وهذا 

النحراف ل يتم ال بعبور اخلط الذي كان 
عرب. وهكذا علينا ان نثبت ما نفاه ادوني�س، 

ونقول ان كالم امرئ القي�س ينبع من كالم 
طرفة، وهما ينبعان من الل�سان العربي، لكن 

كل واحد منهما ي�سجل درجة انحراف 
ما. هذا النحراف لي�س �سوى 

ا�ستعارة كربى هي الن�س. 

هكذا يقت�صي على 
املنتج عبور ف�صاء 

مزدحم، خمرتقا 
الواقعات االدبية 

)الن�صو�س الفا�صلة 
والناجحة معا، 

مبا فيها ن�صو�صه( 
ليحمل يف هذا 

العبور اآثارها انه 
نوع من انواع اللقاح



التحرير
-----------------

علي ح�صني

الت�صميم
-----------------

م�صطفى حممد

اال�صراف اللغوي
-----------------

حممد ال�صعدي

اغريت احلب يف معبد باخو�س، ان ي�صري 
امامي لغر�س واحد: ان اأراه، كما هو يف 

ذاكرتي طفاًل.

�صورة الغالف االول واالخري من ار�صيف 
الزميل وارد بدر ال�صامل


