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 نيستكرمياً ألدو
  

  منري بشور. د
 
  

، نشر يف جملة "السمفونية يف شعر أدونيس: "          قبل مخسني عاماً متاماً كتبت مقاالً بعنوان
، ١٩٥٦ظهر املقال يف مثل هذا الشهر، يف أيار من العام ".  الة" بعنوان كانت تصدر هنا يف بريوت

ن قد إلتقيت أدونيس قبل أن أكتب املقال، وال عرفته مل أك.  أي منذ نصف قرن من الزمان متاماً
بعدها جاء .   أثارتين، ودفعتين إىل الكتابة "لفراغا"شخصياً، لكن قصيدة ظهرت له آنذاك بعنوان 

يف غرفة صغرية موصولة لبناء يقع خلف شارع   بدرج أدونيس إىل بريوت، واستقر خارجي"بلس" ،
له إمسي، فرحب يب   ذكرت. يف فراشهت إليه بال موعد، فوجدته ذهب . يف إحنداره حنو البحر

  بقيت عنده حوايل العشرين دقيقة، أعتقد أن عدد الكلمات اليت تبادلناها أثناءها مل يزد.  وجلست
 مل يسألين عن املقال الذي كتبت، ومل أسأله أنا عن أي شيء، سوى ما تقتضيه  . عن العشرين بكثري

  .اللياقات
  

 لقاؤنا األول، اما الثاين فكان بعد هذا اللقاء األول بساعتني او ثالث، إذ انين، بعد  كان ذلك       
بضع صفحات، مث عدت إليه  يف حيث كنت أسكن، وكتبت قصة قصرية إىل اللقاء األول، ذهبت

يلّ ، أضاءت عينيه، وهو يستمع إورحب يب بابتسامة عريضة .ها له، فوجدته كأمنا يتوقع عوديتألقرأ
  . يضاً كتب قصيدة يف غيايب، وقرأها يل نتهيت، فاجأين بأن قال انه هواوبعد أن .  أقرأ قصيت

  .  ، أحسب اا قصيدة نثر، نشرت فيما بعد يف إحدى جمموعاتهبضع أبيات يف كانت قصيدة قصرية، 
  

  .        كان ذلك منذ نصف قرن تقريباً، كما قلت
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ب مين الصديق ماهر جرار أن أساهم يف هذه الندوة ببضع كلمات تكرمياً        ومنذ أيام، عندما طل
 فأنا قد  .  عليهةه ويده يف علبة من احللوى ممنوعكما يشعر ولد صغري قُبض علي ألدونيس، شعرت

 وكان علي  .بتهم ما تزال تسكنين كسر دفنيزمان طويل، لكن حم غادرت عامل الشعر والشعراء منذ
أقتطعها من االت والصحف بني احلني واآلخر،  وراقي القدمية، وإىل قصاصات كنتأن أعود إىل أ

 ومن بني هذه . ألياميوم من ا حتفظت ا، على أمل أن أقرأها يفاوإىل بعض كتب الشعر اليت 
 من أُتيح يل   وهكذا صرفت ما.  الثالثةئهأجزا يف ، "لكتابا: " أدونيس املدهشالكتب كتاب

   ، حول ما ميكنين  أقرأ أدونيس، وأقرأ عنه، وأُدير األفكار يف رأسياألسبوعني األخريين، خالل الوقت،
  .أقوله عنه، تكرمياً له، يف هذه الدقائق القليلةأن 

       ال أعرف كيف يكرم إنسانٌ إنساناً آخر، بغري احلب واجلهد يف الدخول إىل ثنايا الروح، سعياً 
غتنم هذه املناسبة ألفعل ذلك، أنقل إليكم ما أعتقد أنه قد حصل من  وإذ أ . والتآخي إىل التالقي

  :ألدونيس، خالل اخلمسني سنة األخرية حتوالت يف الروح الشعرية
  

  أو أا قصيدة سيمفونية،  سيمفوينّ،بأا كانت ذا طابعٍ" لفراغا"      إذا صحت قرائيت لقصيدة 
 والبوليفوين  . ، هو أقرب إىل البوليفوين"الكتاب"صاً يف فإن شعر أدونيس اجلديد، باملقابل، وخصو

، هو الذي ميزج بني أصوات اآلالت "الكتاب"على أنواع، والنوع األقوى الذي أمسعه، عندما أقرأ يف 
 تأيت هذه  . وكرسته فنون األوبرا، على وجه اخلصوص املوسيقية، وأصوات البشر، والذي جسدته

، حبيث أن التكامل طبقات وإيقاعات خمتلفة ، وعلىمتعددة ، وعرب قنواتاألصوات من جهات خمتلفة
 بل بفعل التفرد، أو التوحد الذي ينشأ بينها، ال ينشأ بفعل التناغم والتآلف، كما يف السيمفوين،

 يستنفر األعماق ،"الكتاب"ختراق مدهش يف اتفرد وتضاد و وهو  . ختراق، واملفاجأةالوالتضاد، وا
 فهم معىني ويهزها، كما تستنفرها مقاطع األوبرا وزها، حىت عندما يستمع املرء إليها بلغة أجنبية وال

  .كلماا
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 وط، فتتفرد الكلمات موقعاًيتعدى الصوت، ليشمل الشكل، واخلط" الكتاب"      والبوليفوين يف 
،  ويف املنت، حيث )فتحة/ ضمة / ةكسر( اآلنَ  /املكانُ / أمسِِِِ :  وتوزيعاً، وتتنافر، بدءاً من الغالف

ع يف صناديقتتوزوكأن ويبدو  .أليسر يف األعلى، وإىل األمين، وا:حاتهصفعلى   وهوامش 
 كما حيدث ألذن من مواقع وجهات خمتلفة، اىل اتصل ف الصفحات مسارح تتوزع الكلمات عليها،

اآلخر،   بعضها  تندر الكلمات يفات، بينمام بالكل ويزدحم بعض الصفحات ،  األوبرايف مسرح
  .تشارك العني األذنَ والروح يف حركة النبض واإليقاعف
  

     أما يف املعىن، فالتضاد أعمق غوراً وأبعد مدى، إذ تأيت الكلمات لتفرض املعىن أحياناً، أو تثريه، 
من الكلمات   عواملُ.   تقوله ا، وإمنا مبا ال تقوله، وبالطريقة اليتفقط ال مبا تقوله أو تستسقيه،

 وتضعه التاريخ، من غياهب الزمن --تتحرك يف جسد الكتاب، بوعي وبال وعي، تستجلب األمس
 كمخرجٍ سينمائي  . صياغته، او كتابته من جديد يف حضرة املكان، موثوق اليدين، كأمنا تبغي إعادة

  .  اآلنَ/ ملكانُا/ ألمسِا: يط األمس ليعيد صياغته من جديديستعيد شر
  
، ذلك أن هذا املوضع حمتلٌّ أو  ليس للمستقبل على هذا السراط موضع ، بني األمسِ واآلنَ:  نتبهواا

 .مشغول باملكان
    

 كان  . ، كان أدونيس قارئاً، منذ مخسني سنة، كما يف كلّ شعره آنذاك"لفراغا"  يف قصيدة       
 طافحاً باألمل، باليقني، منشداً نشيد الثورة اليت ستأيت بالغد  كان . كصناعة للمستقبل" املكان"يقرأ 

اخلمسني سنة األخرية حتول  يف  .  سواههبكتكان يقرأ يف كتاب  كان يفعل ذلك ألنهو   .املشرق
  .  ء إىل كاتب ، وحتول الكاتب إىل كتابىالقار

  
، فليكن ذلك يف "املكان"  يف فسحة كن خلق العامل ممكناً  وإن مل ي.  بالكلمات،اخللق—فعل الكتابة

  .وبعدما ينتهي الشاعر من عمله يقف حائراً.  فسحة الكلمات
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كلّ قصيدة :  "١٩٩٦عام " النهار" يقول أدونيس، يف مقابلة له مع الياس خوري يف ملحق       

 ومل متأل لين، بأنين لست من كتبها، ألا مل تكما، أشعر حني أعيد قراء"لكتابا" أكتبها، حىت
 ."أشعر مبلء كياين أنين باستمرار أنا ال أنا أعيش وأكتب وأنا.  الفراغ

  
  

، "الكتاب"سبانية لِإل، مبناسبة صدور الترمجة ا٢٠٠٥م       ويعيد أدونيس القول نفسه تقريباً عا
ظر إليه مرور فترة طويلة على صدور جزئه األول نشأت بيين وبينه مسافة تتيح يل أن أن بعد:  "فيقول

كيف : وال أتردد يف القول انين أصاب، أنا من كتبه، بشيء من احلرية.  قارئاً بصفيت...من خارج
  "؟ كيف أقرأه؟"الكتاب"أدخل إىل 

  
  قميص الشاعر، أم أصبح الشاعر قميصه؟" الكتاب"        هل أصبح 

          
بعد مخسني سنة يعود .   يف موضع آخر،  يقول أدونيس"الشعر ال يعبر عني، بل ميأل فراغايت       "

  .أدونيس إىل الفراغ، ليمأله بالشعر، بالكتابة
  

        .       حتيةً إىل أدونيس، الكتاب


