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Abstract
We have chosen from the broad manifestations of postmodernity in Adonis' poetry, his
violation of the grand narratives, because it is the central axis in the emergence of
relativism in postmodern philosophy, which Adonis has emphasized in the Concerto AlQuds collection. We have found that the image of "Al-Quds" is surrounded by many
questions and doubts about its historical facts and the grand narratives that it carries in the
consciousness of Muslims in general. What we intended by this paper was to examine the
impact of postmodernism, as a Western thought, on the addressed poet leading to re-create
the meaning of Al-Quds, as it was not just a place in a geographical spot, but rather a
symbol of religion and a place of truth in which blood sheds in and for its sake.
Accordingly, we found the poet's emphasis on the movement of history, perfectly suited to
his position on the truth, and the evidence of its proportionality and its perpetual movement,
as well as his deep call to reject the "fixed meaning" in favor of "convert". This is what his
poetry coverts in its own networks, as it carries decency through its belief in relativism. The
denial of the grand narratives is of particular significance in postmodernity, in which
Adonis minimized traditional ideas and beliefs about the truth and the meaning. This results
in the role of a questioner about the truth that revolves around it. Thus, in its general sense,
the truth becomes completely relative. One of the most important of these comprehensive
narratives is the "history" that Adonis skillfully undermines it in the Concerto Al-Quds. He
calls to reconsider the history and to question the extent of its merits. Through this
limitation of history, Adonis argues that "Al- Quds" is only a "linguistic" image painted by
many religions and their authority over cultures and vessels. It is only a picture that slides
on the land of the mind without ceasing a final stop at a specific station of meaning. This is
what has been studied in this article, in the framework of the methodology of criticism of
new historicism, which is one of the most critical frameworks of postmodernism.
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 .9أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربيج مدرس ،طهران ،إيران
 .0طالب دكتوراف ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربيج مدرس ،طهران ،إيران

(تاريخ االستالم 0291/90/09 :؛ تاريخ القبول)0291/1/97 :

امللخّص
لقد اخترنا من ضمن التجليـات الواسـعة ملابعـد احلدا ـة يف شـعر أدونـيس ،نقضـ للسـرديات الشـاملة؛ ذلـك أل ّنـ اَّـور
األساس يف انطالق الن سبية يف فلسفة مابعد احلدا ـة ،وهـي مـا أكـ ّد أدونـيس حضـورها يف جمموعـة "كونشـريتو القـدس"
بصــورة واســعة .فلقــد وجــدنا لصــورة "القــدس" يف هــذا الــديوان ،تشــكيكا وتســامالت عــن حقائقهــا التارخييــة والســرديات
الشاملة الل حتملها يف وعي املسلمني عامة .فما قصدناف هو البح عما أ ّرت مابعد احلدا ة ،بكوهنا تيارا غربيا ،علـى
الشــاعر كــي يعيــد صــناعة املعــاين الدالــة للقــدس؛ إذ هــي مل تكــن جمــرد مكــان يف بقعــة جغرافيــة وحســب ،بــل هــي رمــز
للديانة ومصب حقائق جتري الدماء فيها وهلا وألجلها .بناء على ذلك ،فقد وجدنا ارتكـاز الشـاعر علـى حركيـة التـاريخ،
مناسبا متا ما ملوقف من احلقيقة ،ودليال على نسـبيتها وحركيتـها الدائمـة لديـ  ،ومناسـبا أيضـا لدعوتـ العميقـة لـرفض
"الطابــج" ومــنح األحقيــة للــ"متحول" .هــذا هــو مــا فيـ أشــعارف يف شــبكاألا الدالليــة ،إذ هــي حتمــل التفكيــك مــن خــالل
إميانـ بالنسـبوية .فــإنّ نقـض الســرد الشـامل ،هــو ذو داللـة حمـددة يف مـا بعــد احلدا يـة ،فقــد قـام أدونــيس مـن خاللـ
بالتقليل من شهن األفكار واملعتقدات التقليدية حول احلقيقة واملعىن .ويترتب علـى ذلـك قيامـ بـدور املتسـائل عـن أحقيـة
الطوابج الل تدور حوهلا ،فهكذا تتحول احلقيقة مبعناها العام ،نسبية متاما .وإنّ أحد أهم هـذف السـرديات الشـاملة هـو
"التاريخ" الذي قام أدونيس وبرباعة فنية عالية ،بتقويضـ يف الـديوان "كونشـريتو القـدس" ،فهـو اـ ّ علـى إعـادة النظـر
في والتسامل عن مـدى أحقيـة معطياتـ  ،ومـن خـالل هـذا التقـويض للتـاريخ ،يـذهب أدونـيس إىل أ ّن "القـدس" ليسـج إال
صــورة "لغويــة" رُ ــج علــى يــد األديــان الســماوية وســلطتها علــى الطقافــات واألوعيــة ،وأهنــا ليســج إال صــورة تتزلــق علــى
أراضــي املعــىن دون أن تتوقــف توقفــا هنائيــا يف حمطــة حمــددة مــن املعــىن .هــذا مــا متّ دراســت يف هــذا املقــال ،يف إطــار
منهجية النقد "التارخيانية اجلديدة" ،والل تعترب من أهم األطر النقدية ملا بعد احلدا ة.

الكلمات الرئيسة
السرديات الشاملة ،التارخيانية اجلديدة ،النسبوية ،مابعد احلدا ة ،أدونيس ،كونشريتو القدس.
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مقدمة
قــراءة التجربــة الشــعرية ألدونـيس ،حتتــاج إىل مراجعــة خلفياتـ الفكريـة للوصــول إىل ــوم
جتربت وإدراك فضاءها وتلقـي رماهـا املغـايرة .فـال ميكننـا دراسـة أشـعار أدونـيس ،مـن غـري
متابعة املفاهيم الل املها شعرف .واألمر يبدو أكطر صعوبة حينما نالحظ أنّ بالنسـبة إليـ
حتديدا ،أنّ املفاهيم "املركزيـة" هـي دومـا يف حالـة الصـريورة .وهـي مفـاهيم قـد تبنّاهـا وقـد
أعاد صُنعها ،اعتقادا من بهنّ الفكرة كي تبقى حية ،جيب االستمرار يف إعادة تشكيلها .فهـو
يعيد إنشاء مفاهيم بشكل دائم ،وهذا ما يبعد القارئ عن وصول إىل منصة مسـتقرة ينظـر
مـن فوقهـا إىل أشـعار الشـاعر .فانطالقـا مــن صـريورة املفـاهيم والقضـايا يف شـعر أدونـيس،
علينــا أن نتوقــف أمــام جــزء منــها ،وإن كــان صــعبا لكــن علينــا أن نؤطرهــا ولــو بصــورة مؤقتــة
الســتيعاب تلــك املقــوالت الــل ميكــن اســتخراجها مــن نصوصـ ؛ متّ ذلــك مــن خــالل دراســتنا
لصفحات معدودة من ديوان "كونشريتو 9القـدس" وهـي صـفحات حاولنـا أن تكـون أساسـية يف
ديوان  .فوجدنا الشاعر يف تلك الصفحات ،مرة ظهر متعاطفا مع القدس وأحيانا كان يظهـر
وكهنّ حلم يتقاطع مع الوقائع الل جـرت وال زالـج جتـري هنـاك .فيبقـى شـعرف مفتوحـا علـى
تهويالت شتّى وأسئلة شىت؛ ومن مجلة هذف األسئلة الل تابعناها يف هذف الدراسة :هل كانـج
القدس معادال موضوعيا يف شعر أدونيس أم هي معادل فين حللم الشاعر؟ بعبارة انية ،هـل
هــي جمــرد قنــاع محل ـ الشــاعر لقــول مــا أرادف؟ هــل متجي ـد القــدس هــو متجي ـد بصــدق أم
حماولة متهيدية لقلب صورة القدس رأسا على عقبها؟ وهل أدونيس يلتقـي مـع القـدس بشـهن
ويفترق عنها يف شهن آخر؟
وقبل أن ندخل جلرد خصائص مابعد احلدا ية يف هذا الديوان ألدونـيس ،جيـب أن نشـري إىل
أن ما بعد احلدا ة ،وقبل أي شيء ،هي"مشروع قافـي" صدرت عـن رغبـة ألكميـة لتغـيري احلاضـر
وهي حتمل سياسة تدمريية تطور علـى التقا ليـد وتنـادي بـالتخلص مـن الرأ اليـة والعوملـة واألبويـة
وما إىل ذلك من السيطرات لكنها من دون أن تقدم البديل أو تبشر مبا هو أفضل .فكان البدّ مـن
رحلــة شــاقة للمشــروع الطقــايف العــريب كــي يــدرك هــذف املرحلــة مــن اخلــالء الروحــي والنفســي وكــي
يقطع هذف املسافة الشاسعة بني احلقيقة والوهم ،وبني االطمئنان والقلق.
 .9الكونشــريتو كلمــة التينيــة وتُلفــظ (كونســرتار) أي الكفــال ،وهــي قطعــة موســيقية يــربز فيهــا دور آلــة
موسيقية ،أو أكطر يف النغم ،من ضمن سياق القطعة اللحنية( .حممد سعيد)falestinona.com :0293 ،
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ونضــيف إىل مقــدمتنا هــذف ،أنّ هنــاك شــيئا مــن التحديـد املنــهجي يف دراســتنا البــد مــن
ذكرف ،وهو أننا اعتدنا يف قراءة أشعار أدونيس وتصدينا لنقدف أن نتحـد عـن شـعر الشـاعر
بــالطبع ،فلــذلك ح ـني نقــول الشــاعر ،أو نقــول أدون ـيس ،ال نقصــد أدون ـيس نفس ـ  ،حــىت وإن
ذكرناف إ ا ،بل نقصد ما كتب .
درســنا ضــمن حمــور "نقــض الســرديات الشــاملة" مــا املـ "التــاريخ" مــن معــىن يف هــذا
الديوان ألدونيس ،ومت ذلك بناء علي نظريـة "التارخيانيـة اجلديـدة" الـل تعتـرب إحـدى نتـائري
احلركة مابعد احلدا يـة .ففـي هـذف الدراسـة سـوف نتعـرف علـى إشـكالية التـاريخ املقـدس يف
ديـوان "كونشـريتو القــدس" ،ونقصــد بالتــاريخ املقــدس ،التــاريخ الــذي تشــكلج فيـ الســرديات
التارخيية ،والطوابج ،واملعتقدات الل بنج الوعي الديين القدسي بشكل عام.
أمّــا بالنســبة لســوابق البح ـ فلــم نعطــر حــىت اآلن عل ـى حب ـ درس هــذا املوضــوع هبــذا
التحديد ،إلّا أنّنا وجدنا تقريرا يف صفحتني يقدم جمموعة "كونشريتو القدس" ألمحد دلباين
حتـ ـ ــج عنـ ـ ــوان" :ماـ ـ ــىت ينتـ ـ ــهي تارخيلـ ـ ـكي يـ ـ ــا جاريـ ـ ــة السَّـ ـ ــماء والنّبـ ـ ــوات؟" علـ ـ ـى موقـ ـ ــع
 ،Thaqafat.comيتطرّق بصورة إشارية إىل قضية القـدس يف هـذا الـديوان .إذن دراسـتنا
هذف ،أوىل دراسة مستقلّة لنقض السرديات الشاملة مـن رميـة التارخيانيـة اجلديـدة يف شـعر
أدونيس وإن كانج هنـاك إشـارات يف نايـا بعـض الكتـب واملصـادر تطـرق إىل بعـض القضـايا
العامة ،كما أن جيدر بنا اإلشارة إىل أنّ حبطا يسريا على جوجـل حـول شـعر أدونـيس يهـدينا
إىل جمموعة هائلة من الدراسات حول شعرف من لتلف اجلوانب ال ترتبط هبذا املوضوع.

مابعد احلداثة هي ساحة جدال بني الثابت واملتحول
إنّ مــا بعــد احلدا ــة ،يعــين أن نفتــرض مســبقا نوعــا مــن الشــك ،أو فقــدانا ل ميـان مبشــروع
احلدا ــة ،والتهكيــد علــى رول التعددي ـة ،والتشــكيك املتنــامي باألصــوليات التقليدي ـة ،وأخ ـريا
رفــض النظــر إىل العــامل نظــرة كالني ـة شــاملة ،أو توقــع حلــول هنائي ـة وأجوبــة تامــة (جمموعــة
املؤلفني .)12 :0291 ،فدخلنا إىل احلقل الواسع ملا بعد احلدا ة من باب "النسبوية" الـل جتهـر
هبا؛ وذلك ألنّ كافة مبادئ مابعـد احلدا ـة راجعـة إىل هـذف الرميـة للعـامل ،وهـي الرميـة الـل
تبدأ وتنتهي خصائص مابعد احلدا ية عليها.
ال ينكــر أح ـدأ ،فعالي ـةَ النظري ـة النقدي ـة الــل تبنتــها مابعــد احلدا ــة ،كمــا ال يشــك أحــد
مبشروعية دعوألا التحريريـة وحماربتـها للمفـاهيم القمعيـة القسـرية ،وال خيتلـف ا نـان علـى
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أمهية تغيري األسس املعرفية وإماطة القنـاع عـن خفايـا أبنيـة القـوى ودوافعهـا املتحيـزة .لكـن
مابعــد احلدا ــة تصــل يف النهاي ـة إىل مــا وصــل إلي ـ "التقــويض" ،فهــي وإن حاربــج أش ــكال
اهليمنـة والظلــم ،تظــل عــاجزة عــن تقــدمي البــديل الــواقعي الطقــايف .فبقيـج الدراســات مابعــد
احلدا ية معلقـة بـني املركـز واهلـامش غـري قـادرة علـى تـبين توجـ حمايـد أو متحيـز (الرويلـي
والبازعي .)001 :0220 ،فهناك خصائص هامة ملابعد احلدا ية تتمطل يف ما يلي:
 سقوط املركز يف كل جمال ومكان وزمان وخطاب كالمي. سقوط التسلسل الزماين لألحدا التارخيية. سقوط التمييزات الطنائية ،مطل ما كان بني "احلقيقة" و"اخلرافة". سقوط مبدأ عدم التناقض ،الذي هو احلجر األساس يف التفكري والكتابة احلدا ويني. نشوء امليتاخرافة يف كتـاب التـاريخ ،ومعهـا سـقوط تصـنيف الزمـان إىل مـاضٍ وحاضـرومستقبل ،وخلط الفترات واحلقب الزمنية( .هتشيون)92 :0221 ،
إن "احلقيقة" من منظور مابعد احلدا ة ،ليسج شيئا جوهريا وال هي ة جمـردة يطمـح
إليها البشر ،بل كما يرى "ميشل فوكو" أن احلقيقة شيء ينشـه يف الـدنيا نتيجـة لقيـود كـطرية.
ذلك ألنّ لكل جمتمع منظومة حقيقية وسياسة عامة للحقيقة خاصة ب  ،تلك هي ألوان تـؤدي
دور احلقيقة؛ أي هي آليات وحاالت تعني املرء علي متييز الصحيح مـن اخلطـه ،أو اخلـري مـن
الشر( .ميلز )39 :0292 ،فهذف اآلليات توهم اجملتمع بهنّ احلقيقة ماذا تكون ،حي من منظور
فوكو أنّ احلقيقة هي "تؤخـذ" علـى أهنـا حقيقـة .إذن فاحلقيقـة شـيء البـد هلـا مـن التعـدد يف
اجملتمعات ،ومن مث فإنّ احلقي قة ال تتواجد مـن فـراال بـل هـي يف صـراع دائـم مـع اللغـة ،اللغـة
الــل تصــنع احلقي قــة داخلــها بتجــدد واســتمرار .وهكــذا تعلــن مــا بعــد احلدا ــة عــن نســبية
"احلقيقة" حي أهنا ال ألتم بعرض صادق أو دقيق "للحقيقي" ،بل إهنا قامـج لتـهتم باآلليـات
الل تنتري احلقيقة السائدة الل يدعمها التمويل املؤسسي.
وكمــا أشــرنا إنّ هــذف الرميـة للحقيقــة جتعلــها نســبية وجتعلـها متعــددة ال هنايـة لتعــددها؛
وأحيانا التعددية تهيت من التناقضات وعدم اليقني .فهذا التعدد مضـطرب إذ ال تتنـاغم فيـ
األصوات خللق التعدد املتنـاغم ،بـل تتنـافر و لـق تعـددا مضـطربا .فقـد تزلـزل مصـدر هـذا
الـيقني واإلميـان أمــام هــذف املقولــة بــهنّ الطوابــج ليســج إال صــنعة إنســانية بالــذات ،فاالعتقــاد
بنسبية احلقائق الطابتة أو االعتقاد بتحوهلا ،هي حماولة لتحويل القيم واملعتقدات إىل جمـرد
قضــايا إيديولوجي ـة تقــع خلفهــا وبصــورة لفي ـة" ،آلي ـات الســلطة" .فهكــذا تزعزعــج الق ـيم
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املطلقة الكربي وسردياألا الشاملة ،وانتهى املسار إىل تشويش الطوابج .فهذا "الغياب" لوجـود
سند يقيين أو ملركز مطلق ،أو كما يقال ل ـ"لوغوس" ،رمـى حقيقـة القـيم إىل ـاء النسـبوية،
كما جند جتلياألا يف شعر أدونيس.

يف معىن "التارخيانية اجلديدة"

1

إنّ مــا بعــد احلدا ــة ،هــي التشــكيك إزاء "امليتــا حكايـات" أو "امليتــا ســرديات" .وأبــرز مــا شــكل
الفرصة هلذا التشـكك ،هـو أزمـة الفلسـفة امليتافيزيقيـة الـل كانـج تعتمـد عليهـا يف املاضـي.
فتصبح الوظيفة احلكائية تفقد عناصرها الوظيفيـة ،وبطلـها العظـيم ،وهـدفها العظـيم .إهنـا
تتبعطر يف سُحُب لغوية وإشارية .لذلك يتسائل ليوتار بنفس  :أين ميكن بعد امليتا حكايات ،أن
تستقر املشروعية؟ (جمموعـة مـؤلفني )1-1 :0227 ،فخالفـا ملـا نبّـ إليـ ابـن خلـدون يف مقدمتـ
الشهرية ،من ضرورة جتنب اال ياز يف كتابة التاريخ ومـا يفرضـ اإلجتـاف العلمـي يف زماننـا
من وجوب املوضوعية يف األحبا مجيعها ،فإنّ مابعد احلدا ية تقـول :إنّ الصـفات العرضـية
املوقتــة ،وعــدم الفصــل النــهائي يف األمــور ،والتحزبي ـة،وإخل هــي الصــفات الــل حت ـلّ حمــل
الوضــعية الــل تفي ـد املوضــوعية والــرباءة مــن النــوازع الذاتي ـة الــىت تنكــر الطبيعــة التهويلي ـة
والتقييمية بصورة ضمنية للتمطيل التارخيي (هتشيون.)91 :0221 ،
هذا ما جند دواعيـ يف "التارخيانيـة اجلديـدة" باعتبارهـا إحـدى رمى مابعـد احلدا ـة إذ
أهنا تُعترب أيضا إحـدى اإلفـرازات النقديـة ملرحلـة مابعـد البنيويـة ،وفيهـا جيتمـع العديـد مـن
العناصر الىت هيمنج على إجتاهات نقدية أخرى كاملاركسية والتقويض (التفكيكية) .جتتمـع
ه ــذف العناص ــر لت ــدعم التارخيانيــة اجلدي ـدة يف س ــعيها إىل ق ــراءة ال ــنص األدىب يف إط ــارف
التارخيي والطقايف حي تؤ ر األيديولوجيا وصراع القوى االجتماعية يف تشـكل الـنص ،وحيـ
تتغري الدالالت وتتضـارب حسـب املـتغريات التارخييـة والطقافيـة ،وهـذا التضـارب يف الـدالالت
هو ا أخذت التارخيانيـة مـن التقـويض .يقـول "سـتيفن غـرينبالت" 0حمـددا معـامل إجتاهـ
هذا« :يف النهايـة البـد للتحليـل الطقـايف الكامـل أن يـذهب إىل مـا هـو أبعـد مـن الـنص ليحـدد
الــروابط بـني الــنص والقـيم مــن جهــة ،واملؤسســات واملمارســات األخــرى يف الطقافــة مــن جهــة
أخرى» (الرويلي والبازعي.)12 :0220 ،
1. New historicism
2. Stephen Jay Greenblatt
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تعدّ "التارخيانية اجلديـدة" مـن أبـرز اإلجتاهـات النقديـة الـل ظهـرت يف مرحلـة مـا بعـد
البنوية .أمّا معامل هذا النقد فقد اتّضحج بشكل منهجي يف بداية الطمانينات يف كتابات عدد
من النقاد ،والسيما "ستيفن غرينبالت" .هذا التيار اجلديد رفض مفهوم احلقيقة التارخييـة
وإمكانية استعادألا كما هي؛ فاحلقيقة التارخيية تالشج مع تالشـي اللحظـة التارخييـة الـل
ولــدت داخلــها ،ومل يتبــق لنــا ســوى ســرديات ومرويـات عــن التــاريخ والطقافــة .فهــذف التمــطالت
للحقيق ــة التارخييــة ال ميك ــن أن توص ــلنا إىل نقط ــة فه ــم موض ــوعي هل ــا ،ألهن ــا ه ــي نفس ــها
(السرديات واملرويات) مل تُكتب بصيغة موضـوعية بريئـة وإمنـا كتبـج وصـيغج ضـمن خطـاب
أيديولوجي مؤسسايت .هكذا ال تنظر التارخيانيـة اجلديـدة إىل التـاريخ علـى أنـ كيـان موحـد
ومتجانس ،وليس التاريخ إال متظهرات اخلطاب الذي تبنت الطبقة احلاكمـة يف ذلـك العصـر
(غــرينبالت وآخــرون .)1 :0291 ،فــإنّ التارخيانيـة اجلديـدة هــي منــهري نقــدي ينظــر للنصــوص،
منها األدبية وغري األدبية ،باعتبارها فضاء يكشف عن عالقات السلطة (برتا.)039 :9310 ،
ويف الكتابــة التارخيي ـة متي ـز "هتش ـيون" 9ب ـني األحــدا  0والوقــائع ،3فالوقــائع أحــدا قــد
أضــفينا عليهــا معــىن ،هــي مــن إنشــائنا .واألحــدا تــتملّص مــن املعــىن ،غـري أننــا نبحـ عــن
املعــاين أو نبتــدعها .ويف موضــع آخ ـر تقــول وبقــوة :األحــدا املاض ـية تُعطـي معــىن وال توهــب
وجودا .والسرد يف ذلك هو أن لـيس لـدينا سـبيل للوصـول إىل املاضـي ،اليـوم ،إلّـا عـرب آ ـارف
الباقي ة كو ائقـ وشـهادة الشـهود ،ومـواد السـجالت .أي أننـا ال منلـك سـوى مـواد متطيليـة مـن
املاضي وعنـ  ،ومنـها ننشـئ قصصـنا وشـروحنا .فمـن هـذا املنظـور تـرى مابعـد احلدا ـة بـهنّ
التاريخ مل يعد كنـا أن يكـون قصـة واحـدة (هتشـيون .)97-92 :0221 ،ومـن هـذا املنظـور ،إنّ
التاريخ سرد ،والسرد فهم وتهويل ،وأنّ التعامل مع التاريخ ليس التعامل مع األحدا إنـ قبـل
كلّ شيء تفسري لتلك األحـدا وأسـباهبا« .وهكـذا يصـبح املخيـال االجتمـاعي و يقـة تارخييـة
للتحليل والفهم والتفسري فكل ترا أ ناء تطورف ،ينتقى أشياء ويـرفض أشـياء أخـرى حبسـب
متطلبات اجلماعة وإكراهات السلطة» (اخلراط.)012 :0293 ،
مثة غموض يف حتديد ما تشتمل علي "التارخيانية اجلديدة" .ولكن من اَّتمـل أن تتفـق
مشاريعها بكوهنا تستلم النصوص (التارخيية واألدبيـة) باعتبارهـا مكونـات خطـاب السـلطة،
1. Linda Hutcheon
2. Events
3. Facts
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وأهنا ترفض التراتبية الطابتة يف التاريخ .وهذف عملية إعادة التفكري يف العالقة بـني السـلطة،
واملؤسسات ،والتاريخ .فباعتقاد التارخيانيني اجلدد أن بعض مـا وصـلنا مـن التـاريخ لـيس إال
متطيالت قد كانج أداة مت احلفاظ على عالقات السـلطة مـن خالهلـا .وكمـا أشـرنا كـان هلـذا
الضرب من مساءلة التاريخ أوراق اعتماد شاملة من قبل التيار القوي ملا بعد احلدا ة ،والـل
حتمل يف أطروحاألا تشهري عالقات السلطة وتفكيك التراتبية كما قام فوكو بذلك.
تلـف األسـئلة الـل يطرحهــا املؤرخـون التقليـديون والتارخيــانيون اجلـدد إىل حـد بعيــد،
وألن هاتني املقاربتني للتـاريخ مؤسسـتان علـى رمى لتلفـة حـول مـا هـو التـاريخ وكيـف يسـعنا
معرفت  .يطرل املؤرخون التقليديون سؤال" ،ما الذي حد ؟" وما الذي يقول احلـد لنـا عـن
التاريخ؟" يف املقابل ،يطرل التارخيانيون اجلـدد سـؤال" ،كيـف مت تهويـل احلـد ؟" و"مـا الـذي
تقول التهويالت لنـا عـن املـؤولني؟" .إن التـاريخ ،بالنسـبة ملعظـم املـؤرخني التقليـديني ،سلسـلة
أحدا هلا عالقة خطية ،9وسببية :0حد (أ) يسبب حد (ب) ،وحد (ب) يسبب حـد
(ج) ،إخل ..فضال عن ذلك ،يعتقدون أننا قادرون بشـكل تـام ،عـرب التحليـل املوضـوعي ،علـى
إماطة اللطام عن الوقائع حول األحدا التارخيية ،وبوسع هذف الوقـائع أن تكشـف أحيانـا عـن
رول العصر ،أي ،رمية العامل الل حتمل الطقافـة اَّالـة عليهـا هـذف األحـدا  .وبالفعـل ،فقـد
قــدم بعــض التقــارير التقليديــة األكطــر شــعبية مفهومـا أساســيا قــد يفســر رميــة شــعب تــارخيي
معني للعامل (غرينبالت وآخرون.)933 :0291 ،
يف املقابل ،ال يعتقد التارخيانيون اجلدد بـهن لنـا مـدخال واضـحا أليّ شـيء سـوى الوقـائع
األكطر أساسـا للتـاريخ .مـطال  ،بوسـعنا معرفـة أن جـورج واشـنطن هـو أول رئـيس أمريكـى ،وأن
نابوليون اهنزم يف معركة واترلو .لكن فهمنا ملا تعني هذف احلقائق ،وكيف جتد مكاهنا داخـل
النسيري املعقد لأليديولوجيات املتنافسـة واألجنـدات املتصـارعة اجتماعيـا ،وسياسـيا ،و قافيـا
يف الزمان واملكان اللذين حد ج فيهما هو ،بالنسـبة هلـم ،بشـكل دقيـق ،مسـهلة تهويـل ،ولـيس
حد ا .من هذا املنظـور ،لـيس مثـة شـيء يعتـرب عرضـا للوقـائع ،بـل فقـط التهويـل .فضـال عـن
ذلك ،ااج التارخيانيون اجلدد ،بكون التـهويالت املو ـوق هبـا ،صـع اب إنتاجهـا لعـدة أسـباب.
يكمــن الســبب األول واألكطــر أمهيــة يف هــذف الصــعوبة ،كمــا يعتقــد التارخيــانيون اجلــدد ،يف

1. Linear
2. Causal
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اســتحالة التحليــل املوضــوعي .فمطــل مجيــع البشــر ،يعــيش املؤرخــون يف زمــان ومكــان معيــنني،
وتتــه ر نظــراألم لألحــدا اجلاريــة واملاضــية يف عــدد ال اصــى مــن الطــرق الواعيــة وغــري
الواعية بتجربتهم اخلاصة داخل قافتهم .قد يظنون أهنم موضوعيون ،بيد أن هذف النظرات
ملا هو صائب أو زائف ،سيؤ ر بشدة يف الطرق الـل يؤولـون هبـا األحـدا (غـرينبالت وآخـرون،
.)931-932 :0291
إذن نلخــص مــا م ـرّ بنــا عل ـى أنّ الت ــاريخ التقلي ـدي ميي ـل أن يك ــون أحــادي املنط ــق ،وإنّ
التــارخييني التقلي ـديني هــم أبري ـاء مــن الســلطة والسياســة ،ل ـيس عل ـيهم إال كتابــة مــا وقــع،
ويـدعون أنّ كتابــاألم بعيـدة عــن األيـديولوجيا .ولكــن وفــق الفيلســوف الفرنســي ميشــل فوكــو،
والــذي أ ّــرت أفكــارف بقــوة يف تطــور التارخيانيـة اجلدي ـدة ،إنّ ســلطة اخلطــاب تنتقــل يف كــل
املستويات االجتماعية ،وال ميكننا فهم حد تارخيي مبعزل عن شبكة اخلطابات .فلذلك من
هذا املنظور ،ليس التاريخ هو تسجيل ما قـد وقـع يف املاضـي وانتـهى ،بـل تتجـدد أحـدا هـذا
التاريخ بتجدد تهويل وإعادة قراءات .

القدس؛ رؤية تارخيانية جديدة
إذا شئنا أن جنمل أهم التحوالت مـن رميـة احلدا ـة إىل رميـة مابعـد احلدا ـة ،كمـا جتلـج يف
شعرية قصيدة النطر ،فإننا نستطيع أن نلخصها يف املظاهر التالية:
 إطرال اإلنشغال بالسرديات الكربى فلسفيا وإيديولوجيا ومجاليا. قلب التراتبية يف الطنائيات التقليدية بني " قافة عليا" و" قافة دنيا" مطال. التخلــي عــن تقــدمي رميـة موضــوعية ،بــل الــاوع إىل تقــدمي عــامل القصـيدة ،بــل والعــاملذات  ،يف تشظي ومتردف.
 التشظي واالختالل الزمين. العدميـة؛ وفــق التعريـف النيتشــوي ،إنّ العدميـة هــو تــدحرج اإلنســان إىل خــارج املركــز(احلقيقة املركزية) و اجملهول (السيسي.)002 -091 :0292 ،
إنّ الشعر مابعد احلدا ي ،يؤكد صدورف عن بؤرة واحـدة وهـي مـردّ كـلّ شـيء إىل "غيـاب"
املركز والتجذر ،وافتقار األنا املؤمنة باالستقرار .والذي نواجه يف هـذا النـوع مـن الشـعر هـو
افتقارف إىل مركز إشعاع بـاطين ينقضـ مـن صـميم مهسـاة التشـتج .وهـذا الغيـاب قـد يصـل
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باإلنسان إىل مرحلة اغتراب عن ذات  ،هنالـك يقـول فوكـو« :ال تسـهلين مـن أنـا ،وتطلـب مـين
أن أظلّ نفس الشخص» (هوروكس وجفتيك.)1 :0220 ،
بناء على ما سبق متج دراستنا ألشعار هـذا الـديوان وفـق بعـض اَّـاور اتّخـذها أدونـيس
كاس ــتراتيجيات يف تق ــويض مفه ــوم الت ــاريخ وم ــا حتم ــل "الق ــدس" م ــن الص ــورة التارخييـ ـة
والعقائديـ ـ ة ،وه ــذف االس ــتراتيجيات جت ّل ــج حت ــج ل ــواء التمطي ــل؛ من ــها :التجري ــد ،الت ــورط،
التقويض ،نقض الطنائيات احلتمية ،الرفض والبارودي.9
التمطيل:0
التمطيــل هــو إعــادة تقــدمي املاضــي أو عــرض جديــد للماضــي ،يبح ـ عــن ســؤال :كيــف تقــرأ
الكتاب ــات واألعم ــال الفني ــة واألدبي ــة والتارخيي ــة وم ــا ش ــاب  ،الواق ــع االجتم ــاعي والسياس ــي
والت ــارخيي واألي ــديولوجي والطق ــايف عمومــا ،وتك ــون قراءأل ــا جدي ــدة؟ أي م ــا بع ــد حدا ي ــة؟
(هتشيون)91 :0220 ،

فمــن هــذا املنظــور ،يقــوم أدونــيس بتمطيــل القــدس وإعــادة قرائتــها تارخييــا ،فتــاريخ القــدس
قائم على هيمنة السماء « ،القدس يف هـذا العمـل األدونيسـي ليسـج فردوسـا مفقـودا ،وإمنـا هـي
جحــي أم أرض ـ ّي وانشــقا ُق ذاكــرة أ َّســس ل ـ التنابــذ التــارخيي بــني املنظومــات الدينيــة للطوائــف
امللختلفــة وهــي حتــاول االســتئطار بوعــود السّــماء واألبديــة .ـنُ هنــا أمــام عمــل إبــداعيّ اــاول،
جاهدا ،تهسيس ذاكرة مضادة لتاريخ التنابـذ واالنغـالق والتنـاحر الـذي أ ّسسـج لـ الوحـدانيات
الدينية من جهة أوىل؛ كمـا اـاول ،مـن جهـة انيـة ،أن يكتـب مر يـة األرض الـل رأى أدونـيس
أهنا ظلج رهينة ل هليّ ومح امة ذبيحة بسـيف ال ّسـماء الـل ج َّسـدت احلـدي باسـم املطلـق يف
شــكل الــديينّ كمــا هــو معــروف .مــن هنــا اعتقــاد أدونــيس أنَّ هــذف املدينــة العتيقــة متطــل بصــورة
منوذجية " اء على األرض" .وبالتال فهي التجسيد األمطل للحظة الالهوت وهـو يعتقـل املعـىن
يف اللغة املتعالية ،ويكبح صريورة العامل والتاريخ ،وينسـفُ جسـورا االنفتـال علـى اآلخـر املختلـف»
(دلباين :.)thaqafat.com :0293 ،فالشاعر يبدأ بتوظيف تقنية "التمطيل" من القصيدة األوىل:
موجزأ اوي
عاليا عاليا،
1. Parody
2. Re-presentation
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أنظروا إليها تتدلّى من عنق السماء.
أنظروا إليها تُسيَّريُ بههداب املالئكة.
 ...اقرعوا باهبا حفاة،
يفتح نيب يعلّمكم السّريا ،وكيف تنحنون.
مسرل يقودف احلكيم اجلبار.
...
كطريا رجوت اخلبزا أن ينتقد امللحا
كطريا عج من يسهلين ،خفية« :ملاذا يتهخّر املوت يف القدس،
ويظلُّ تقدّم احلياةي موتا آخر؟
وكيف يُسجنُ رأسأ يف قبْو الكلمات الل ابتكرها هو نفس ؟»
...
حقا ميكرُ الغيبُ يف القدس ،وهو سيّد املاكرين.
...
يف زاوية ،يف أقصى صحرائي،
غزالة تبكي( .أدونيس)99-1 :0290 ،

إنّ متطيل سلسلة من األحدا  ،ميكـن تعريفـ علـى أنـ سـرد ،ولكـن يتميـز مفهـوم التمطيـل
بالعديد من الوظائف املختلفـة ،حيـ أننـا نسـتخدم التمطـيالت بطـرق عديـدة ولتلفـة .وفقـا
لــذلك ،إنّ يف قــول الشــاعر « :مســرل يقــودف احلكــيم اجلبــار» (أدونــيس )1 :0290 ،نالحــظ أنّ
الشاعر قد أخذ موقفا من التمطيل اعتقادا من أنّ القدس كقضية ،هـي ليسـج إال صـورة مـن
التمطالت متّ بنامها وصنعها على يد الوعي اجلمـاعي ،فاسـتخدام كلمـة "مسـرل" يهخـذنا إىل
أنّ من منظور الشاعر ،ليسج احلقيقة إلّا متطالت ،نصنعها ونؤكـد أحقيتـها بـالتوقيع اإلهلـي.
فاستخدم الشاعر يف ذلـك التعـبري ،أسـلوبا طاعنـا وذكيـا علـى سـبيل مـا بعـد احلـدا يني وهـو
ينتقد الدين كوسيلة لتصديق أمور مل تكن بالنسبة إلي سوى وجهة نظر.
فنراف قد دخل يف السرد امليتاخرايف بطيف خيال اجملـنح الـذي يريـد أن يتجـاوز األسـاس
الــديين ،إىل غزالــة تبكــي يف أقاصــي صــحرائ البعيــدة وهــو يتــرك الصــفحة فارغــة بيضــاء
ليهخذ بيد القارئ مع بعيدا عن الصـورة املـؤطرة للقـدس ،أو رمبـا هـذف الفراغـات هـي فـراال
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اليـهس لكـي يلقــي القـارئ بــهنّ هـذف السـماء أي القـدس ليســج إال مكـرا اويـا بّـج حضــورف
ط ــوال الت ــاريخ ،فف ــي الص ــفحة ال ــل تليــ  ،وبهس ــاليب ميتاخرافيــة ،يتح ــد ع ــن التكهن ــات
والتنجيم لتقدمي صورة عـن مسـتقبل هـذف البقعـة (القـدس) والـل لـيس فيهـا سـوى اخلـراب
والدمار .فيقوم باستخدام أسلوب الكوالج واقتطاف الصـور املختلفـة وتـداخل القصـص تاركـا
بينها بياض الصفحات ،جللب مشاركة القارئ يف صنع حقيقة رمبا تكون جديدة.
صــي جــذور
وإ ّن األســلوب اآلخــر الــذي اســتخدم الشــاعر ،هــو "التــورط"؛ فنــراف يتــورط يف تق ّ
قضية القدس ،ويشارك يف أحدا ها حيـ قـام بـدمري املاضـي باحلاضـر وتشـويش الـزمن اخلطـي.
وفجهة نراف يناقض نفس يف قراءة مستقبل القدس حي يري «أنّ النمل أكطر علوا من الكواكب»:
قدر النمل أن يتحد مع سليمان،
ومل تقدر الكواكب.
ربّما هلذا يتنبّه النمل:
األحزمة ،األقنعة ،اخلنادق ،اجلرّافات ،القنابل ،الصواريخ،
احلقائب ،الدواليب ،األدمغة اإللكترونية،
تلك هي األيام املقبلة( .أدونيس)90 :0290 ،

هكــذا ينطــر الكلمــات مبعطــرة عل ـى صــفحة بيضــاء مصــورا أيــام القــدس املقبلــة متقطّعــة
متجزّأة بالقنابل والصواريخ وإخل ،وهذا أسلوب دادائيّ يوظفها الكاتب ما بعد احلدا ي كطريا
يف كتابات حي أصبح أحد أهمّ أساليب الكتابة لدي .
فيمطــل الش ـاعر نفس ـ عل ـى هيئــة امــرئ الق ـيس يف طريق ـ إىل بــالد الــروم مــرورا ببي ـج
املقدس ،حي يقرأ قبل ورودف على عتبة البيج:
للدم الذي أريق على ضفاف املتوسط
منذ البدايات ،تاريخ مدنّس.
هلذا التاريخ األرضي
موجز اوي إ القدس( .أدونيس)93 :0290 ،

يتخذ الشاعر جبهرف هذا ،رفضا للقدس وتدنيسا لتارخيهـا وانتسـاهبا إىل العنـف والقتـل
والدم ،قائال:
يف بدء العامل ،كانج الكلمة
يف بدء الكلمة ،كانج الدماء( .أدونيس)92 :0290 ،
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وهكذا يوظـف أسـلوب النصوصـية مشـريا إىل العبـارة األوىل مـن الكتـاب املقـدس "إجنيـل
يوحنا" ،إذ هكذا يبدأ« :يف البدء كان الكلمة ،والكلمة كان عند اهلل ،وكان الكلمة اهلل» (إجنيل
يوحنا :اآلية  .)9ويقوم الشاعر بإجياد الربط بني هذا وبني ما جاء يف القرآن الكرمي يف بدايـة
ِّ
إين جاعل يف األ ِّ
عل فيهها م َهن يفسه ِد فيهها
خلق البشر﴿ :وإِّ َذ قال ربُّك لل
َمالئكة ّ
رض خليفة ،قالوا أجت ِ
ويسفك ال ِّّدماَ﴾ (البقرة.)32/
ِ
ولكن أدونيس ينسـب سـفك الـدماء إىل اخلـالق هنائيـا دون البشـر ألن "الكلمـة" هـي "اهلل"
نفس على أساس الكتاب املقدس ،وهو يكمل كالم طاعنا بـ" مسـرلأ يقـودف احلكـيم اجلبـار"،
متورط ـا يف قنــاع امــرئ الق ـيس ،يف تلــك الشــوارع الــل ش ـقّها الغي ـب ،حي ـ ال ي ـرى ال ـدين
وشريعت إلّا قيودا على أرجل البشر:
كلما حاولجا أن تعانقا امرءة ،يسهلك احلارسُ:
هل إستهذنْجا السماءَ؟ (أدونيس)92 :0290 ،

وهذف السماء اإلهلية ليسج إلّا ومها من األوهام ،بعيدة عن أية حقيقة ،صنعها التاريخ.
ليسج القدس إلّا حلما ال يتجاوز عن حـدود اللغـة .إهنـا اللغـة املصـطنعة البشـرية صـنعها
املؤرخ ــون وال ــزمن فيه ــا دائ ــري يت ــداخل فيــ احلاض ــر باملاض ــي واملس ــتقبل وتت ــوتر احل ــدود
الزمانية في  .فليس التاريخ اخلطي الذي تتواىل األحـدا فيـ علـى سـري منطقـي مـنظم كمـا
يعتقد احلدا يون ،بل إنّ تاريخ ما بعد حدا ي ال يعترف ببداية وال هناية .إن اللّاهناية:
القدس حلم ـ لغة .لغة ميتزج فيها التـاريخ مبـا قبلـ ومـا بعـدف .ميتـزج باإلنسـان والواقـع،
هناية وال هناية .إهنا التراب واملاء ـ ولك أن جتبل ما تشاء( ... /أدونيس)03 :0290 ،
النص ما بعداحلدا ي نص مفتول يتسع اجملال في ملشاركة القـارئ ،بـل إلبداعـ وإعـادة خلقـ
حي نشاهد توظيف هذف التقنية يف هذا النص .ولـك أن جتبـل مـا تشـاء عـن القـدس وتفكـر فيهـا
كما تشاء ألهنا اللغة وفكر القارئ على أساس ما يفكر فيها أدونيس يف هذا الـنص .هـذف القصـيدة
ـ ـ وكلــها منقولــة عــن كتــاب "األنــس اجلليــل بتــاريخ القــدس واخلليــل" جملــري الــدين احلنبلــي (-121
 )101ـ نص مفتـول للقـارئ ومفتـول علـى بقيـة النصـوص ،فـال يتجـاوز الـنص عـن أن يكـون نتيجـة
بقية النصوص وحصيلة ما قبل وما بعدف .فالقدس مفتوحة علـى القـارئ وعلـى النصـوص وهويتـها
س ــائلة ومفكك ــة كوالجي ــة عل ــى س ــبيل الف ــن التلص ــيقي .إنّه ــا جمموع ــة تلص ــيقية م ــن الفراغ ــات
والعبــارات البيانيــة أو بانورامــا تارخييــة جتســد ملحمــة القــدس يف عمليــة مــزج املختــارات املتفرّقــة
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ومن مث توزيعها بالتسـاوي بعـد خلطهـا .و« القصـد مـن كافـة تلـك االبتكـارات األسـلوبية هـو إحضـار
املخرب إىل صميم الكتاب ،دون أن يشوه التفسري التهويلي» (غيلنر.)13 :0229 ،
و ــن هنــا نوظــف ســتة مصــطلحات رئيســية يف ســياق أعــادة قــراءة التــاريخ ـ ـ يف هــذف
اجملموعة ـ الل تتمّ حتج لواء التمطيل وهي :التجريد ،والتورط ،والتقويض ،ونقض الطنائيـات
احلتمية ،والرفض ،والبارودي .والبـد مـن اإلشـارة مسـبقا بهنّـ ال ميكننـا وضـع حـدود فاصـلة
هلــذف املصــطلحات متيــز بعضــها ع ـن الــبعض بســبب التــداخالت احلدوديــة فيهــا وعالقتــها
الو يقة يف ضمن التمطيل.
أ) التجريد:9

إن لفظة 0تعـين "العقيـدة الطابتـة اجلامـدة" ،أو "الـرأي العـام" الـذي يعتـرب طبيعيـة فـال يـتغري.
والطقافة عموما  ،والغربية منها خباصة ،تتهلف من أشياء ومسائل يزعم أن هلا طبـائع ابتـة.
وتعتق ــد "لين ــدا هتش ــيون" 3أنـ ـ ميك ــن نق ــد تل ــك الطقاف ــة ال ــل ال ت ــرى فيه ــا إلّ ــا معتق ــدات
وأيــديولوجيات مــن إنشــاء البشــر .وهنــا يتــدخّل (هــي تفضــل أن تقــول يتــورّط( املنــهري املابعــد
حدا ي ،عامال على جتريد أو تعرية تلك األشياء واملسائل ،ألهنا يف املقام األخـري ،عبـارة عـن
أشكال من التمطيل جتمّدت باملمارسة األيديولوجية .وجتدر اإلشارة إىل أهنا تستخدم أحيانـا،
وكمرادف للفظة التجريد ،لفظة "نـزع الشـيء مـن طبيعتـ املفترضـة أو املزعومـة" .2مطـل هـذا
الكالم يؤدي إىل رفض املوضوعية يف كل مؤلفاتنا وأعمالنـا ،إذ يغـدو كـل مـا يوجـد هنـاك إن
هو إال إنشاء يف إنشاء ،وتهويل يف تهويل ،وبكلمة واحدة :متطيل( .هتشيون)91-97 :0220 ،
وخالفا ملا نب إلي ابن خلدون يف مقدمت الشهرية ،من ضرورة جتنب اال ياز يف كتابـة
التاريخ وما يفرض اإلجتاف العلمي يف زماننا من وجوب املوضوعية يف األحبا مجيعهـا ،فـإن
مابع ــد احلدا ي ــة تق ــول :إن ص ــفات العاراض ــية املوقت ــة ،وع ــدم الفص ــل الن ــهائي يف األم ــور،
والتحزبية ،وحىت السياسة الصـراة  ...هـي الصـفات الـل حتـل حمـل الوضـعية الـل تفيـد
املوضوعية والرباءة من النوازع الذاتية الل تنكر الطبيعة التهويلية والتقييمية بصورة ضمنية
للتمطيل التارخيي( .هتشيون)91-97 :0220 ،
1. De-Doxification
2. Doxy
3. Linda Hutcheon
4. Naturalization-De
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فالتجريد من الطوابج يقصد ب فضح الطوابـج الطقافيـة لشـعب مـن الشـعوب عـرب الكشـف
عن أهنا ليسج ذات طبيعة ال تتغري ،وأهنا جمرد أشكال متطيلية من إنشاء البشر.
يف قصيدة " اء على األرض" جيرد الشاعر القدس من معناها األصـلي وأصـوهلا
املتعارفــة ،فهــي ليســج قضــية دينيــة ،بــل جمــر د قنــاع ورمــز للعــامل أو احليــاة أو للــدنيا
حي جتردت من قدسيتها وتزلقـج يف صـريورة دائمـة وحتـول دائـم .صـريورة ال توجّـ
العامل و ما هو أفضل ،بل هي تلو بكـارة العـامل وتفقـدها نعومتـها ونقاوألـا األوىل
حي يقول:
يا قدس ،يا قدس!
يف عصرك الربونزيّ ،كانج التفاحة امرأة
يف عصرك النفطي  -اإللكتروينّ ،صارت التفاحة قنبلة:
حتوّل
ال تتّج في الصواريخ إلّا و بيوت العشّاق( .أدونيس)01 :0290 ،

ولكن الشاعر مهمـا اـاول أن جيـرّد نفسـ مـن العواطـف الدينيـة يقـع يف تناقضـات معذبـة
لروح حي جترّف هذف العواطف و اللّا شيء ،و الشكوى من ضياع احلقوق والقتـل والعنـف
حبق املظلومني .فريفض أن يقع العامل يف فخّ اللغة وميحو الواقع يف صناعة األلفاظ البشرية:
بلي ،بني الواقع واللغة خنادق ال تُردم،
وأهال بك أيها اللّاشيء امللك( .أدونيس)39 :0290 ،

ولكنّـ مل تتغلّــب عليـ اجلحافــل املرهقـة مــن طيــف اخليــال املتنـاقض بعــد ليمزّقـ أشــالء
أشالء حىت تهخذف صورة بانورامية أخرى تتبادر علي  ،فال يرى احلياة إلّا يف الصورة:
ال حياة يف احلياة يا مرمي
ال حياة إلّا يف الصورة (أدونيس)39 :0290 ،

فيقــوم بطــال هـدّاما لكـلّ الطوابــج واألصــول باحطـا عــن مطرقــة نيتشـ ليُهبطـ علـى رأس
العقل حىت تطري يف اء احلرية ،دون التمييـز بـني العقـل الغـريب والعقـل الشـرقي أو ناسـيا
وربّم ــا متناس ــيا الف ــرق العظ ــيم بين ــهما وأنّــ «إتّجــ النق ــد النيتش ــوي إىل تق ــويض ب ــداهات
العقالني ــة الغربي ــة وك ــل الق ــيم املالزم ــة هل ــا مب ــا يف ذل ــك قيم ــة العق ــل واحلقيق ــة ذاألم ــا».
(بوشالكة:)992 :9112 ،
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«على هذف األرض ما يستحق احلياة» ،يقول زرادشج بلسان نيتش ،
أين هي إذا،
مطرقة احلرية؟
أين هو ،إذا ،سندان العقل؟ (أدونيس)33 :0290 ،

وعلى هذا األسـاس وبعـد تعـيّن الـدين كالعامـل األسـاس يف كار ـة قـدس (مـن وجهـة نظـر
الشاعر) ،يطلق سهام األخرية ـوف ويصـرّل بـهنّ احلـلّ النـهائي يف تـرك الـدين واخلـالص
من  ،قائال:
واآلن ،اذهيب أيتها السماء،
اتركيين قليال لكي أتفقّد أعضائي( .أدونيس)73 :0290 ،

وال يكتفي بذلك فحسب ،بل يتجاوز التجريد إىل تدنيس املقدس حل يسقط من مكانتـ
لدى القارئ باستفهام كنائى ،طاعنا يف النصوص الدينية:
كيف تستقبل الصخرة ببولٍ؟ كيف تستقبلها بغائط؟
إمض .غط قدميك باملصابيح ،واستاغفيرْ
«املياف العذبة والرّيال اللواقح
9
رُج من حتج صخرة بيج املقدس» (أدونيس)21 :0290 ،

هذا املنهري االستذكاري لدى هايدجر والذي يوظّف أدونيس يف كتابات التارخيية عـن القـدس،
هو مـا يسـمّى "جينيالوجيـا" 0عنـد نيتشـ  ،فاالسـتذكار هـو الـذي يسـترجع (امليتافيزيقـا) مـن حيـ
هي وهم وأخطاء ... ،وهـو الـذي يسـمح لنـا بـالتفكري يف الكيفيـة الـل عـن طريقهـا اـدد الوجـود
حقيقــة املوجــود أي أ ّن فعــل االســتذكار هنــا لــيس إ ّلــا مــن فعــل الوجــود ذات ـ أل ّن تــاريخ الفكــر أو
الفلسفة من و جهـة نظـر هايـدجر لـيس يف هنايـة األمـر إ ّلـا القـدر الـذي تفـوّف بـ الوجـود وع ّبـر عـن
نفس يف شـكل أقـوال حمـددة ومـن فالسـفة لصوصـني أل ّن تـاريخ الوجـود يرتقـي إىل اللغـة فيمـا
يقول املفكرون األساسيون ،وما أفكار فيلسوف يف مرتبة نيتش إلّا صدى لتاريخ الوجـود يف الكـالم
الذي فاف ب ذلك الرجل التارخيي كما لو كان لغت ( .بوشالكة)902 :9112 ،
 .9عن أيب هريرة
 :Généalogie .0علم األنساب والسالالت وهنا يعين قيام ضد مفهوم األصـل يف معنـاف امليتـافيزيقي الـذي
استخدم نيتش .
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ب) التورّط:
التورط 9يفيد ،عند هتشيون ،االشـتراك يف األحـدا والوقـائع ،ووصـفها مـن الـداخل .والتجريـد
بداية التورط ،فعند الكالم عن املواد املشاهبة للـنص واَّيطـة بـ (مطـل اهلـوامش ومـا شـاب )،
يقول "ليونيل غو ان"« :0إن انقسام صفحة كتابة التاريخ (بواسطة اهلوامش) هـو شـهادة علـى
االنقطاع بني احلقيقة الفعلية والسرد القصصي التارخيي» (هتشيون )91 :0220 ،وأكطر ما يتجلـى
التورط يف ارسة التهكم عن طريق استعمال القصة أو الكتابة الساخرة.
إنّ رمية أدونيس جتاف "القدس" تتمطل يف التسامل العميق حـول "جـوهر وجـود" القـدس مـن
خــالل الرجــوع إىل الــوراء والــاول يف أعمــاق جــذورها الدينيــة إلفراغهــا مــن ك ـ ّل دواخلــها
وأعماقها ال تارخييـة وتفجريهـا مـن الـداخل ،بعـد جتريـدها مـن كـل القـيم واملعـاين ويـدجمها
علي سبيل نقد "هايدجر" ولعبة اخـتالف "دريـدا" يف نفـي كـ ّل املاهيـات واملقـابالت يف رميتـهما
التفكيكيــة اهلدّامــة جتــاف (امليتافيزيقــا الغربيــة) «لكشــف أوهامهــا وأخطائهــا األساســية وكــذا
لفضح سرّها اعتمادا على املنهري االستذكاري» (بوشالكة.)902 :9112 ،
ي ــبين أدون ــيس قص ــيدت علـ ـى أرض الت ــاريخ والواق ــع معـ ـا .الت ــاريخ اض ــر ع ــرب فع ــل
"املناصصــة" (أو التنــاصّ) الــذي يتــيح للشــاعر أن يســترجع نصوص ـا قدميــة كتبــها شــعراء
وعلماء يف القـدس وعنـها ،فيدخلـها يف نسـيري قصـيدت ال بكوهنـا «شـواهد» وإمنـا كمقطوعـات
ترتكز إليها رميت ورمياف .وال تغدو هذف املقطوعـات الـل قطفهـا مـن عيـون التـرا اإلسـالمي
والتورايت واملسيحي ،غريبة البتة عن جو القصيدة أو سياقها التارخيي وامليتافيزيقي ،بل هي
تزيد من رحابتها وتر ّسـخ جـذورها الضـاربة يف عمـق التـرا  .هكـذا اضـر ابـن عبـاس وأبـو
هريرة وكعب وأبو ذرّ وجابر وجمري الدين احلنبلي وسواهم من أعالم اإلسـالم ،كمـا اضـر
حزقيــال وحبقــوق وســفر الالويــني مــن التــوراة وال تغيــب أيض ـا «درب اآلالم» الــل اجتازهــا
املسيح( ...عبدف وازن)alhayat.com :0292 ،
وهكذا يتقصى أدونيس جذور القدس التارخيية ،فهي "موجز
أكتاف املالئكة:
عاليا عاليا،
أنظروا إليها تتدلّي من عنق السماء.

اوي" جاءت من السماء على

1. Complicity
2. Lionel Gossman
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أنظروا إليها تُسيَّريُ بههداب املالئكة( .أدونيس)1 :0290 ،

وبعــد احلصــول علـى أصــلها الــديين واالعتقــادي ،يضــع الــدين هــدفا لســهام نقــدف الــالذع
وسخريت املراوغة وينكرف بتّة حل جيرد القدس من أصلها ،بل ليهدّم األصل قبل كلّ شـيء.
فليسج القدس إلّا صنعة اعتقادية للهيمنة اإلهلية ومكانا للنبوّات الل حتاول إخضـاع البشـر
واألرض حلكم اهلل وأنبيائ :
اقرعوا باهبا حفاة،
يفتح نيب يعلّمكم السّريا ،وكيف تنحنون( .أدونيس)1 :0290 ،

ج) الرفض:
الرفض مبعىن ترك الشيء وفرقت وعدم قبول والقضـية اَّوريـة للـرفض يف هـذف اجملموعـة
هي قضـية اهليمنـة اإلهليـة وإخضـاع البشـر وسـلطة احلقيقـة املطلقـة الـل تتمطـل مجيعهـا يف
"التاريخ" كما يعرب عن أدونيس.
جعل أدونيس ضمن كطري من كتابات وأشعارف ،أن ينمو رفض "احلقيقـة املطلقـة" يف وبـ ،
وإذا كان مثة مدخل لقـراءة هـذا الـديوان ألدونـيس ،فهـو صـراع مـع الـذاكرة .إنّ قصـة هـذا
الصراع يعود إىل قصة نقد العقل الغريب ،أي صراع مع احلدا ة .وشعر أدونـيس وهـو مـبين
على هذا املنظور ،ال يستريح إلنتاج حصيلة حتمل شيئا مـن املعـىن يف طياألـا ،كالعقـل مابعـد
احلـدا ي الــذي مــا ارتــال إىل أيـة منظومــة قافيـة أو جمتمعيـة شــاملة ،بــل حــارب كــل جهــاز
ا ـاول احتبــاس املعــىن وتقيي ـدف يف إطــار حمــدد .هكــذا كانــج قــدرة أدون ـيس الشــعرية ه ـى
اإلنزيـال مــن املعــىن ،ورفضـ الــذاكرة وانشــغال بــالترا يف آن واحــد .فبــذلك حقــق انزي ـال
الطوابج من شعرف ،وجعل يفقد دعمها.
لكن كتب "كاظم جهاد" عن رفض أدونـيس لذاكرتـ بقولـ « :أدونـيس ينكـر الـذاكرة ،فهـي
ــرج ل ـ وعلي ـ  ،م ــن حي ـ ال يتوقــع» (جه ــاد .)929 :9113 ،فــهدونيس ال ي ـرفض املاض ــي وال
يتجاهل عـن الـذاكرة بـل يعيـد قراءألمـا ،ويؤكـد« :مـا اتـاج إليـ اجملتمـع ،هـو جعـل املاضـي
حاضــرا مســتمرا» (أدونــيس .)91 :9112 ،ويف موضــع آخــر يكتــب« :أعــين أن نعي ـد تقــومي هــذا
املاضي ،جذريا وكليا» (أدونيس.)03 :9112 ،
فهدونيس يبقـى منحـازا علـى أيـة حـال ،وإنـ اتضـن الـذاكرة واملـورو  ،لكنـها احتضـانة
متناقضــة منشــطرة مليئــة باإلهني ـارات ،كــي تكمــل قصــة مغامرات ـ يف شــعرف .قــد يستحضــر
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أدونيس إحدى شخصيات الترا  ،أو نصا قرآنيا ،كما وجـدناها يف هـذا الـديوان أيضـا ،فإنـ
اتسب قد جعل للذاكرة بنيانا يف شعرف وإن أراد نقضها كما ردد ذلك عن نفس يف مواضـع
شىت من مؤلفات وحوارات .
فــنالحظ يف دي ـوان "كونش ـريتو القــدس" أنّ الشــاعر يف الصــفحات األوىل يبــادر بنقــل مــا
حتمل "القدس" مـن اجملـد لـدى املسـلمني ،ولكـن مـا يلفـج اإلنتبـاف هـو أنـ يف متجيـدف لصـورة
"القــدس" مل يباشــر بقولـ هــو ،بــل ينقــل األقــوال عــن التــاريخ ويـذكر املصــادر أيضـا يف أســفل
الصفحة ،إذ هلذف املبادرة داللتها اخلاصة وهي على غرار النصوصية ما بعـد احلدا يـة الـل
تقوم بإعادة قراءة النصوص السابقة هلا وأحيانا رفضها .نقرأ يف الديوان:
9

"بيج املقدس أرض اَّشر واملنشر"
"من مات ببيج املقدس ،فكهن مات يف السماء"( 0أدونيس)93 :0290 ،
"يا رسول اهلل ،أي اخللق أول دخوال إىل اجلنّة؟
األنبياء.
مثّ من؟
الشهداء.
مث من؟
مؤذنو بيج املقدس"( 3أدونيس)09 :0290 ،

ويف موضــع آخــر جنــد هــذف الصــورة يف ديوان ـ  ،وهــي صــورة مــن الكتابــة الــل يســتغرب
القــارئ مــن إجيادهــا يف دي ـوان شــعري ،لكن ـ مل ي ـهت هبــا أدون ـيس مــن دون جــدوى ،إذ هــي
مقدمة ساخرة لنقض السرد الشامل لدى الوعي اجلمعي عن قدسية "القدس":
أ) التاريخ /الرواي:
الواقديّ (ت 027هـ) ،اليعقويب ،الطـربي ،ابـن البطريـق ،اإلصـطخري ،املسـعودي ،املقدسـي،
إبن عساكر ،أ اة بن منقذ ،العماد األصبهاين ،ياقوت احلموي ،ابن األ ري ،أبـو شـهمة ،ابـن

 .9عن :أيب ذرّ.
 .0عن :أيب هريرة.
 .3عن :جابر.

املستوى املعجمي يف شعر أمحد عبد املعطي حجازي :دراسة على ضوَ إسرتاتيجية الطاب

77

العربي ،ابن فضل اهلل العمري ،ابن خلدون ،املقريزي ،ابن شاهني ،ابن تغري بـردي ،وـس
الدين السيوطي ،جمري الدين احلنبلي (ت 101هـ).
هؤالء كلهم ر وا صورة القدس :وانتشوا مبعناها وبشّروا ب (أدونيس)37 :0290 ،

إنّ نقل روايـة معنعنـة ،وذكـر أ ـاء السلسـة املشـاركة يف نقـل الروايـة ،يف ديـوان شـعري،
يعترب متهيدا لقول ما هو خلف هذف الرواية ،ورمبا هو لفج انتبـاف القـارئ ملشـاركة التـاريخ يف
ترس ـيم ص ــورة "الق ــدس" ل ــدى ال ــوعي اجلم ــاعي .وه ــذا االحتم ــال يق ــوى عن ــدما نالح ــظ يف
الصفحات الـل تليـ  ،يـربز أدونـيس األسـئلة اَّرجـة ،ويـطري الشـك يف صـورة "القـدس" يبـدأ
شيئا فشيئا برفض تلك الصورة ،إذ يصف التاريخ باالصطناعي واألعمى:
تاريخ ـ ماء اصطناعي تسبح في السُالالت وأنساهبا.
مل يترك شيئا إال حتدّ عن ـ لكن مل يقل أي شيء.
أعمى ل شكل مالك يتكئ على باب النفق:
هل ما يقال هنا حقيقة؟
أوف ،كيف إذا ،جترّأتا علي النطق؟ (أدونيس)20 :0290 ،

فنجد أدونيس عندما يتحد عـن "الطـربي" وعـن إميـان اجملتمـع العـريب بـ يقـول« :إن
الفهم السائد يف هذا اجملتمع للمعرفة ،إمنا هو الفهم الذي ينقل الطربي» ويتسـائل :ملـاذا
ال يسهل (املفكر) ،هل ما يقول الطربي ،وهو القول السائد ،صحيح؟ ملاذا ال ار احلقل
املعريف الذي يعمل في  ،بدال من البقاء على هوامش وأطراف  ،إمهاال أو تناسـيا أو جتنبـا؟
ملاذا ال يبدأ ،فيقرأ مـا قـرأف األوائـل جمـددا هـذا احلقـل املعـريف ،جتديـدا كليـا؟ وأكطـر مـن
ذلك يري أدونيس أنّ ما عدا التاريخ ،علـى مسـتوي التـرا  ،وعلـى املسـتوي الـديين ،يسـلك
اجملتمع العريب نفس املسلك لكـن حتـج عبـاءة لتلفـة؛ فإنـ يـدعو الفكـر العـريب مبسـاءلة
"األصول ذاألا" أوال (أدونيس . )01 :9112 ،وهكـذا يـرى أدونـيس أنّ التـاريخ مل يقـل شـيئا بـل
إن ـ لعبــة اصــطناعية ،فوصــف بــذلك األعمــى الــذي واقــف علــى بــاب النفــق .فــإنّ التــاريخ
التقليــدي أعمــى ألنـ ينظــر لألحــدا مــن زاويــة واحــدة دون أن يلتفــج إىل اهلــوامش وإىل
املسكوت عن  ،فدائم ا هناك تآويل ال ميسـك التـاريخ هبـا مجيعـا .فهنـا أيضـا يظـل أدونـيس
صـديقا لألسـئلة دون أن يكتفـي مبـا قــدمّ لـ التـاريخ مـن الســري بـل يريـد الشـك إذ يــرى ال
برهان أكرب من املصادفات:
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سهظل صديقا لألسئلة مجيعا،
ولن أهادن األجوبة.
كلّا ،ال تكفيين هذف املؤونة الل يقدمها تاريخ اخلطوات...
تاّف إذا يف أحشائي آخين أيها الشك
وماذا نفعل
عندما تكون املصادفات هي ،وحدها الرباهني؟ (أدونيس)12 :0290 ،

وجنــد أدونـيس ميجــد هــذف األســئلة بنفسـ حيـ يـرى أنّ الطقافــة تتحــول وتتقــدم حبســب
األسئلة الل نطرحهـا عليهـا .بـل إهنـا ال تتجـدد إال بطـرل أسـئلة جديـدة عليهـا .ومبـا أن مطـل
هـذف التســامالت واألسـئلةمل تعرفهــا قافتنـا املورو ــة ،فقــد أخـذت تطبــج وتبـدو جامــدة ،خــارج
احلركة التارخيية؛ إنّ التغري هو تغـري القـوى الـل ألمـني علـى األحـدا والـبُىن ،كـذلك لـيس
الت ــاريخ ،مبعن ــاف العميـ ـق ،إال تغـ ـري املع ــاين (أدون ــيس .)33-32 :9112 ،وهـ ـذا م ــا ت ــدعو إليـ ـ
"التارخيانية اجلديدة" أيضا حيـ تـرى أنّ التـاريخ لـيس نسـقا متجانسـا مـن األحـدا ميكـن
الطقــة هبــا متام ـا .فهكــذا أدون ـيس ال يتوقــف عنــد األســئلة وحســب ،بــل ميضــي إىل أن يصــل
للرفض والتناقض ،والتناقض يف قرارة وعي ال فرار من كما حال فلسفة مابعد احلدا ة:
مل تكــن العصــا الــل حتولــج إىل حيــة تعــرف أنّ كـلّ زقــاق يف القــدس مســتودع
لدعاء يناقض بعض بعضا (أدونيس)21 :0290 ،

أشار بقولـ "العصـا الـل حتولـج إىل حيـة" ،إىل التـرا الـديين ،وأراد التسـامل عـن هـذا
التــرا بوصــف أن هــذف العصــا ال تعــرف عــامل التناقضــات ،إذ هــي ســرد شــامل وكلــي أخـذت
طريقها يف الوعي اجلماعي .ورمبا يعين هبذا التناقض يف الدعاء ،هو دعوة اليهود واملسـلمني
يف القدس بعضهم على بعض ،إذ كالمها يدعوان اهلل ولكن متناقضني كل التناقض.
د) نقض الطنائيات احلتمية:
يعترب العصر مابعد احلدا ي ،هو عصر التداخل والتشتج الفاقدان للسّبب ،فمناطق التداخل
بني حقل معـريف وحقـل آخـر هـي السـمة الغالبـة علـى خريطـة املعـارف ملـا بعـد حدا يـة .وهـذا
التداخل يؤدي إىل نقض الطنائيات الضدية ،كما فعل نيتش مـع نائيـة العلـة /املعلـول .ويفعـل
فرويد الشيء نفس مع أي نائية جتمـع بـني الشـيء ونقيضـ  ،مطـل عـادي /مرضـي ،والصـحة
العقلية /اجلنون ،والوعي /الالوعـي ،واحليـاة  /املـوت .فـإن مـا يفعلـ فرويـد هـو قلـب النظـام

املستوى املعجمي يف شعر أمحد عبد املعطي حجازي :دراسة على ضوَ إسرتاتيجية الطاب

71

التقليــدي رأســا عل ـى عقــب ،ليصــبح املركــزي هامشــيا واهلامشــي مركزيــا ،واألصــل أكذوبــة
واألكذوبة أصال .الشيء ،والشيء ابج قابل للتطبيج( .محودة)921 :0223 ،
جند نفس املنهري لدى أدونيس يف متردف على نائية إلـ  /البشـر حيـ يتحـد يف املقطـع
التــال عــن هــذا التضــارب ،إذ يضــع احلــزن والفــرل يف شــهقة واحــدة ويقــول إنّ الســماء ،أي
املدلول االستعالئي ،مطلها مطـل لوحـة فريـدة وُضـعج يف متحـف األرض ،وهنـا للمتحـف داللتـ
يقصد أدونيس هبا سجن املعاين وتقليصها على يـد البشـر ،فلـذلك هـي لوحـة واحـدة ال تبـدلَ
فيها وال تغريا وال بديل ،فيزعم كلّ من البشر ،بهن هو املالك الوحيد هلـا ،أي هـو املالـك األول
واألخري للحقيقة املطلقة.
با ك أكون الفرل واحلزن يف شهقة واحدة ،وسوف أطبقُ شفلَّ على أسرارك
السماء كمطل لوحة فريدة يف متحف األرض
وكلّ اارب لكي يصحّ زعم أن سارقها الوحيد (أدونيس)73 :0290 ،

وهكذا صار غياب احلقيقة أي رفض املركز جزءا جوهريا يف هذف األبيات وأصـبح هلـا دالالت
حرة تبع القراءات علـى وفـق االسـتجابات ،حيـ ظهـرت للقـدس يف هـذا الـديوان ،صـور لتلفـة
وأحيانا متناقضة ترفض بعضها بعضا .وإنّ هذا التناقض الـذي يظهـر عليـ أدونـيس يف كـطري مـن
أشعارف ،هـو يف أكطـر األحيـان نتيجـة لـرفض العالقـات الضـدية أو رفـض الطنائيـات يف قـرارة وعـي
الشــاعر ،حي ـ رفــض هــذف الطنائيــات يف مواقــف شــىت وهــا هــو رفــض الطنائيــة بــني "الفلســطيين
واليهودي" .فهنا جيد القارئ نفس إزاء الطنائيات الضدية الل قام الشاعر بإعـادة كتابتـها ،رغبـة
من لتخفيف الصراع و فيض  .فنجـدف ماجـرا مـن الـدماء الـل ال ينقطـع جمراهـا يف القـدس.
فإن يف شعرف هذا مل يتخل عن ماضي وال عن ترا  ،بل أسفر عن تشـكيكها بـبعض قضـاياها كـي
يعيد كتابة الذاكرة اجلماعية الل ال تسبب يف القدس سوى األسى والدماء .فيتساءل:
ملاذا كل ذرّة يف رماد فلسطني جرل مفتول؟ ملاذا هذا اجلرل يصنع احلياة،
لكن بآالت املوت؟ (أدونيس)21 :0290 ،

وهكذا الشاعر ال يرى يف هـذف الصـورة للقـدس سـوى اَّنـة ،فـال جيـد هنـاك غـري الشـقاء
الزاحف عليها ،فإن رغم اجلرول النازفة اـاول أن يعيـد قـراءة القـدس .هـو يـؤمن هبـا ويـؤمن
برســالتها ،لكن ـ يشــك يف ا صــار وجودهــا إىل فئــة خاصــة ،ويعلــن بصــورة ضــمنية عــن أمل ـ
الوحيــد أي اجتمــاع الفئــات كلــها علــى هــذف األرض مــن دون تــهطري .فإن ـ يتعــاطف مــع القــدس
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إنسانيا على الرغم من كوهنا رمزا دينيا يف الدرجة األوىل ،وأيضا هي ـ شاء أدونـيس أم أيب ـ ـ،
رمز ملغتصب احلقـوق واألرض ،وهـي قضـية قبـل أن تكـون عنـوان مكـان ،فإنـ يتعـاطف معهـا يف
حالة واحدة ،وهي مجـع الغربـاء فيهـا ،مـع كـل الفـوارق بينـهم ،رمبـا ذلـك ال اـد إال بنسـيان
"القضــية" أي تناســي حقيقــة وجــود ظــامل ومظلــوم هنــاك .علــى العمــوم يعيــد أدونــيس ســرديات
القدس ،دون أن يقبل بسردها الشامل كقضية.
هـ) التقويض:
"التفكيكي ــة" ترمج ــة لكلم ــة ( )La déconstuctionالفرنس ــية .وب ــدال من ــها تُس ــتعمل كلمت ــا
"التقويضية" و"التشـراية" أيضـا  .واملقصـود هبـذا اإلجتـاف هـو تفكيـك الـنص مـن أجـل إعـادة
بنائ  .وهذف وسيلة تفتح اجملال ل بداع القرائـي كـي يتفاعـل مـع الـنص( .الغـذامي)12 :9112 ،
تشــكل التفكيكيــة ملمحـا مــن مالمــح مــا بعــد احلد ــة وهــدفا مــن أهــدافها طرحهــا الفيلســوف
الفرنسـي "دريــدا" .وبنــاء علـى ذلــك ،إنّهــا منــهري لقــراءة النصــوص يســتند إىل تلــك الفلســفة.
(املســريي والتريكــي )19 :0223 ،وهــدفها األساســي تقــويض فلســفة احلضــور الــل تقــوم عليهــا
امليتافيزياء الغربية ،مـن أجـل إحـالل فلسـفة الغيـاب .وغيـاب احلضـور هـو غيـاب ألي مركـز،
وأي مرجعية( .املسريي والتريكي)12 :0223 ،
ي ـرى أدون ـيس ،كمــا حــال التارخياني ـة اجلدي ـدة ،أن ـ جي ـب تقــويض أيّ ن ـصّ كــي تــربز
التناقضــات األيديولوجي ـة الــل متخبئــة في ـ  ،ومــن ضــمنها التــاريخ ،حي ـ أنّ التــاريخ وفــق
أدونيس ،لـيس جمموعـة أحـدا متّ تسـجيلها ،بـل هـي جمـرد تآويـل لألحـدا  ،وهـذف الـدائرة
للتآويل ال تتوقف عن الدوران والصريورة:
بعض السّفر تاريخأ
وبعضُ تآويل
خذوها يف استدارة ،يف مطل  ،كيفما شئتم ،أنّى شئتم،
ال هناية
إال يف هذف الالهناية (أدونيس)22 :0290 ،

حتد أدونيس قبل هذا عن وجوب حترير العريب من كل سـلفية ،ووجـوب إزالـة القدسـية
عن املاضي والنظر إلي بوصف جزءا مـن جتربـة أو معرفـة غـري ملزمـة إطالقـا ،والنظـر إىل
اإلنسان ،تبعا لذلك ،على أن معناف اإلنساين احلقيقي هـو كونـ خالقـا مغـريا أكطـر منـ وار ـا
متابعا (أدونيس .)22 :9112 ،نالحظ أصداء هذف الرمية يف هذف السطور:
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كيــف تُرجتــل با ــك (القــدس) القيامــة ،وتنقلــب أرحــام األشــياء إىل جط ـ
وأشــالء .كيــف تترجــف البيــوت والشــوارع واألجــواء يف القصــف اإلهلــي املتواصــل
حتقيقا للنبوءات والرساالت (أدونيس)29 :0290 ،

يـرى أدونـيس أنّ مــا جــرى ومــا جيـري حاليــا يف القــدس ،هــي بســبب التمســك بالقدسـية
املميتة أي كما وصفها هنا بالقاتلة ،فالقدس هنا ذات داللة فنية ،اسـتخدمها الشـاعر هادفـا
مــن خالهلــا التســامل عــن املقدســات الــل ترجتــف البيـوت والشــوارع مــن وراءهــا يف القصــف
اإلهلي ،ويقول بسخرية ،أنّ جرى ذلك كل لتحقيق الرساالت.
ويف موضـع آخــر بعــدما أراد تغـيري صـورة "القــدس" مــن جمــرى السـؤال ،ال يـهىب مــن نفــخ
اإلعصار يف صورألا الراهنة ،فيقول لاطبا هلا:
يلذّ ل أن أكون فيك اإلعصار والزلزلة،
أشهد فيك النهاية والالهناية يف نبض واحد (أدونيس)31 :0290 ،

وهذا أدونيس كما يريد الزلزال لصورة "القـدس" أي للمعـاين الـل محّلـها التـاريخ ،يـدعو
الصالة أيضا كي تكون رقصا ،أي تتراقص يف املعاين الل ال تؤطر يف حجم حمدد:
أســهلوا الصــالة نفســها ،وســوف تقــول لكــم :خــري ل أن أكــون رقصــا (أدونــيس،
)12 :0290
9

و) الباروديا
الباروديا م ا بعد احلدا ية هي نـوع مـن املراجعـة التنفيذيـة للماضـي أو إعـادة قراءتـ يؤكـد علـى
قوة أشكال متطيل التاريخ ويدمّرها .إهنا وبصـورة جوهريـة ألكميـة ونقديـة ،فهـي نقديـة تفكيكيـا
وخلّاقة بنائيا .وكما تقول شريي ليفاين« :0كل كلمة وكـل صـورة مـؤجَّرة ومرهونـة ،فـنحن نعـرف
أنّ الصور ة ليسج إلّا فضاء متتزج في وتتصـادم صـور متنوعـة ،وال واحـدة منـها صـورة أصـلية،
فالصورة هي نسيري من املقتبسات مستمدة من مراكز للطقافة ال حتصى» (هتشيون.)91 :0220 ،
«إن الف ــن م ــا بع ــد احل ــدا ي يوظ ــف البارودي ــا والــتّهكم 3لينخ ــرط يف ت ــاريخ الف ــن وذاك ــرة
املشــاهد يف عمليــة إعــادة تقيــيم األشــكال واملضــامني اإلســتطيقية عــرب إعــادة النظــر يف متطيلــها

1. Parody
2. Sherrie Levine
3. Irony
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السياســي الــذي جــرت العــادة علــى عــدم اإلقــرار ب ـ » (هتشــيون .)02 :0220 ،وأدونــيس يف هــذف
اجملموعة انطالقا من متطيل القدس ،ااول أن يلبس سخريت يف غطاء الباستيش .9وهـي كلمـة
إيطالية تعين :خليط من عناصر ومقوّمات سابقة .الباستيش نوع من عملية التباديل الرياضية،
أو مزج مـن تقنيـات األنـواع األدبيـة والقواعـد .ميطـل الباسـتيش مـع البـارودي 0أهـم املصـطلحات
املفتاحية ملا بعد احلدا ة؛ حي ميطالن عالقة العمل األديب أو الفين يف ما بعد احلدا ة بهعمال
سابقة ،ال علي سبيل حماكاة العمل السابق ،وإنّما على سبيل توظيف العمل السابق طال لرميـا
العــامل الــل أنتجتـ  ،ومــن مثّ تفكيكـ وتوظيفـ يف بنيــة جديــدة تنــتري رميــا عــامل مغــايرة متامــا.
والفرق بينهما هو أنّ البارودي يف إعادة إنتاج لألعمال السابقة تكون السخرية مقوّما أساسـيا
في  ،وإن مل تكن هدفا حبدّ ذاألا .أما الباستيش فليسج السخرية هدف األساسي ،وإن تضـمن
حس السخرية فإنّ يظل يف سياق يتم تلقي باحترام( .السيسي)001 :0292 ،
إنّ هذف اجملموعة «سخرية أدونيس من قدسية القـدس السـماوية ،هـو كـان اـاكي الـنص
الديين عن القدس كنص أديب ويسخر ن اول هكذا نص إىل قاتل أو إىل مقتول» (عبـدف
وازن )alhayat.com :0292 ،فنجــدف يقــول لاطبـا التــاريخ األحــادي ،أي تلــك القــراءة للتــاريخ
الل تسجن املاضي يف أحدا وأسباب حمددة ،بقول :
إقــرأ بُرجــك أيهــا التــاريخ ،وســوف تــرى كيــف تنقلــب التومهــات إىل أبــراج مــن
احلقائق (أدونيس)97 :0290 ،

امل مفهـوم "قـراءة الـربج" نوعـا مـن االسـتهزاء والسـخرية ،مبـا أنـ يـدلّ علـى اخلرافـة
والتنجيم ،فيكمل أدونيس أنّ تومهات التاريخ ،على يدي السلطات ،تكسب األحقيـة الـل ليسـج
هلا .ويف موضع آخر طاعن األنساب والتاريخ بقول :
هل سنظلّ إىل األبد /نُصعاقُ ونُجار /وراءَ جحافل أنسابنا؟ (أدونيس)30 :0290 ،

اعتقادا من ما بعد احلدا ة ،إنّ النسب أمر ومهي ،مبعىن أنّ النسب ال يستند بالضـرورة علـى
أسس واقعية موضوعية كرابطة الدم والساللة ،بل إن يقوم على االخـتالف .وهـذف النظـرة هـي مـا
تبــدد النقــاء العرقــي يف التــاريخ ،أو مــا يســمي ابــن خلــدون ب ـ"سقوط األنســاب" (كــاظم.)29 :0222 ،
فنجـد أدونـيس هنـا معترضـا علـى سالسـل األنسـاب وعلــى مـا جيـرف التـاريخ مـن القيـود .وهـو كمــا

1. Pastiche
2. Parody
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وصف التاريخ باألعمى ،يعترض مرة أخرى على جهل إذ ال مييز بـني احلقيقـة والزائـف ،ومبـا أنـ
أحادي البعد والزاوية ال خيرج عن نطاق الضيق كى يدرك سعة احلقائق وتهرجحها:
وما هذا التاريخ الذي جيهل الفرق بـني الـدمع واحليـرب ،وبـني املسـمار واحلـرف
األجبدي؟ (أدونيس)23 :0290 ،

بعكس النظرة السائدة عـن الباروديـا الـل تعتربهـا بريئـة مـن السياسـة وال تارخييـة ،تقـول
هتشيون« :إن الفن مـا بعـد احلـدا ي يوظـف الباروديـا والـتّهكم لينخـرط يف تـاريخ الفـن وذاكـرة
املشــاهد يف عمليــة إعــادة تقيــيم األشــكال واملضــامني اإلســتطيقية عــرب إعــادة النظــر يف متطيلــها
السياســي الــذي جــرت العــادة علــى عــدم اإلقــرار بـ » (هتشــيون .)02 :0220 ،ومــن امللفــج ،عنــدما
يشري أدونيس إىل اآلراء اإلسـالمية يقـول أن "الطابـج النظـري" يتخـذ مـن نفسـ معيـارا للمعرفـة
العامة ،حبي أن ما خيالف  ،يف أي ميدان معريف ،يوصف "بفساد املعىن" كما يعـرب ابـن تيميـة.
وقد أصبح هذا الطابج النظري نصـا انيـا حـل حمـل الـنص األول  -نـص الـوحي ،حبيـ يتعـذر
اليوم أن نتجاوزف لكي نقـرأ قراءتنـا اخلاصـة ،ونكتـب نصـنا احلـدي اخلـاص ،بـدءا مـن الـنص
األول (أدونيس . )91 :9112 ،فيطالب بسماء أخرى خاليـة مـن القيـود الـل تُملـي علـى وعيـ القـيم
حي يرفض السماء؛ والسماء تلك "احلقيقة املطلقة" ،إذ تشهق غضبا وتقول ال رجاء يفّ:
صمتا ،صمتا ،أيها الشاعر،
 ..هل سيحد يوما ،أن تشهق السماء غضبا،
وتصرخ:
كلّا ،ال رجاء يفّ ،ولسج السماء؟ (أدونيس)20 :0290 ،

جيهــر الشــاعر بلســان الســماء أهنــا ليســج حقيقيــة وأهنــا جمــرد كذبــة صــنعتها عالقــات
السلطة ومتّ تعزيزها على يد التاريخ .هذا ال يدلّ علـى أنّ أدونـيس ال يـؤمن بالـدين هنائيـا بـل
ما يصرل بـ هـو أن الـدين جيـب أن خيـرج مـن قولبـة املؤسسـات ويبقـي يف إطـارف الشخصـي
حي يقول« :إنّ أصل الطقافة العربية ليس واحدا بل كطري ،وبهن هذا األصل ال امل يف ذاتـ
حيوية التجـاور املسـتمر ،إال إذا لـص مـن املـبىن الـديين التقليـدي االتبـاعي ،حبيـ يصـبح
الدين جتربة شخصية حمضة ،وبهن ال أولوية للمعىن على الصورة أو للنطق على الكتابـة ،بـل
هناك جدلية واحدة يف ما بينهما» (أدونيس .)22 :9112 ،فإن يذهب إىل أنّ "القدس" ليسج إال
صورة "لغوية" رُ ج على يد األديان السماوية وسـلطتها علـى الطقافـات واألوعيـة ،ورغمـا عـن
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ذلك ،إنّ "القدس" يف هذا الديوان ألدونيس ،ليسـج إال صـورة تتزلـق علـى أراضـي املعـىن دون
أن تتوقـف توقفـا هنائيــا يف حمطـة حمــددة مـن املعـىن ،فــال يريـد أدونـيس للسـماء إذ وصــفها
بسماء اجلن والعفاريج ،أن أليمن على القدس وحتصرها يف قفص املعىن.
وها أنج أورشليم  -القدس،
تتزجلني على لري املعىن (أدونيس)32 :0290 ،

فهراد أدونيس أن ارر مفهوم القيمة لتنفتح على كم هائـل مـن االحتمـاالت ،األمـر الـذي
رمبا يهخذ القارئ إىل هوة التناقضات احلادة وحـاالت الاليقـني الـىت تكـون صـادمة وعنيفـة.
وأيضا إىل فضـاءات مـن اهلجنـة غـري املتوقعـة بـني نظـم القـيم الـل تعـود إىل أصـول وجـذور
واجتاهات غريبة الواحدة عن األخرى.
بناء على ما سبق ،وجدنا صورة "القـدس" يف هـذا الـديوان ،مزدوجـة بداللتـها املوضـوعية
وداللتها الفنية ،مبعىن أنّ أدونيس تارة رمـى القـدس كبقعـة جغرافيـة يف أرض فلسـطني ،ومـا
تدور حوهلا من السنن واملعتقدات ،وتارة أرادها كصورة فنية يتساءل من خالهلـا عـن أحقيـة
التــاريخ وعــن أحقي ـة الطواب ـج الــل ال زالــج تتــداول يف وعــي العــريب -اإلســالمي ،فهصــبحج
"القدس" هنا وسيلة للتهكم بشهن ما تدعم السلطات الدينية ،ولـرفض السـرد الشـامل الـذي
جتذّر منذ سنوات يف احلقول املعرفية.

النتائج
تســعى التارخيانيــة اجلديــدة إىل إعــادة قــراءة التــاريخ يف ضــوء النصــوص األدبيــة والطقافيــة،
حيـ تتضــمن النصــوص يف بناهــا شــبكة مــن اخلطابــات ال ميكــن كشــفها أو كشــف صــريورة
داللتها ،إال بإدراك حقيقة هيمنة املؤسسات أو السلطة على فكرة األيديولوجيا وصـراع القـوى
االجتماعيــة .هكــذا أصــبح املاضــي اجلــاهز الــذي يقدم ـ املؤرخــون التقليــديون عــن انتظــام
األحدا وتسلسـل أسـ باهبا ،مل يعـد مقنعـا .بـل جـاءت التارخيانيـة اجلديـدة كـي تتحـد عـن
عدم اجلزم ،وعدم اليقني إزاء ما روى لنا يف التاريخ ،ذلك ا أدّى إىل تشويش احلنني إىل
املاضي وألميش اإلمساك بنظام التاريخ.
على نفس الصعيد ،يـرى أدونـيس مـن هـذا املنظـور ،أ ّن املعـىن التـارخيي هـو أمامنـا أكطـر
ا هو وراءنا .ذلك بوصف املعىن مشـروع وخلـق وإعـادة بنـاء ،أي لنقـل أ ّن املعـىن هـو أيضـا
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إبــداع .فهكــذا إنّ الواحــد املطلــق يف شــعر أدونــيس وهنــا هــي "القــدس" ،مل يكــن يقــبض علــى
ضـل أن يكـون
استقرارف بل هو يظ ّل متـهرجح ،ومل يكـن يـتحكم كليـا علـى هـذا الشـاعر الـذي يف ّ
دائما بعيدا ومنفصال عن أصل  ،يروم الالهناية ،ويبتعد عن التاريخ السـارد إذ يـراف لـيس إال
كذبة كربى .فقد رأى أدونيس متكن باالنفالت واخلروج من حتج طاعة األصول فقام ليحفر
مثــة موقفــا آخــر يف أرض القــدس ،لتلــف متــام االخــتالف عــن صــبغة الــيقني الــل حتملــها
"الق ــدس" يف وع ــي ع ــدد ك ــبري م ــن البش ــرية يف الع ــامل .فوج ــدناف باس ــتخدام اس ــتراتيجيات
"التمطي ـ ــل"" :التجري ـ ــد" و"الت ـ ــورط" و"التق ـ ــويض" و"نق ـ ــض الطنائي ـ ــات احلتمي ـ ــة" و"ال ـ ــرفض"
و"البارودي" ،قام هبذا التقويض التارخياين ،وإعادة قراءة املعـاين املهيمنـة عـن طريـق النقـد
الـذي وجهـ بصــورة عامـة ضــد الطوابـج الــل تـدور حـول "بيــج املقـدس" ،ليخــرج القـدس مــن
الترا وتعابريها املورو ية ،ويزيل عنها هذا األمل املورو ي واالنغالق املطلق باسم الدين ـو
التجســيد األمطــل لفكــرة االنفتــال االنســاين واحلضــاري هلــذف املدينــة .ألن أغلــب مــا كتــب مــن
قصائد عنها استُلهم من ماضي املدينة وتارخيها العريق وحاضرها املنكوب.
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القرآن الكرمي
إجنيل يوحنا
أدونيس (0290م) .كونشريتو القدس .بريوت :دار الساقي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (9112م) .الطابج واملتحول .ط  ،7بريوت :دار الساقي.
بــرتا ،ويلــم يوهــانس (9310ش) .نظري ـ اديب .ترمج ـة :فــرزان ســجودي ،ط  ،0طهــران:
مؤسسة آهن گيگر.
بوشالكة ،رفيق عبدالسالم (9112م) .مآزق احلدا ة :اخلطاب الفلسـفي ملـا بعـد احلدا ـة.
جملة إسالمية املعرفة ،السنة  ،0العدد  ،2صص.932-999
جهاد ،كاظم (9113م) .أدونيس منتحال .ط  ،0نال مك] :مكتبة مدبول.
محودة ،عبد العزيز (0223م) .اخلروج من التي  .الكويج :عامل املعرفة.
اخلراط ،حممد (0293م) .تهويل التاريخ العريب .بريوت :املركز الطقافـي العريب.
الرويلي ،ميجان وسعد البازعي ،)0220( ،دليل الناقد األديب ،ط ،3بريوت ،املركـز الطقـايف
العريب.
السيسي ،عبداهلل (0292م) .ما بعد قصيدة النطر :و خطاب جديـد للشـعرية العربيـة.
بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنشر.
صابر عبيد ،حممد (0290م) .الفضاء الشعري األدونيسي :سيمياء الدال وابتكار مفاتيح
املعىن .دمشق :دار الزمان للطباعة والنشر.
الغذامي ،عبداهلل (9112م) .اخلطيئة والتكفري ،من البنيوية إىل التشراية ،قراءة نقدية
لنموذج إنساين معاصر .جدة :النادي األديب الطقايف.
غــرينبالت ،ســتيفن؛ وآخــرون (0291م) .التارخيانيــة اجلديــدة واألدب ،ترمجــة حلســن
أمحامة .بريوت :املركز الطقافـي للكتاب.
غيلنر ،أرنسج (0229م) .ما بعد احلدا ة والعقـل والـدين .ترمجـة :معـني اإلمـام ،دمشـق:
دار املدى للطقافة والنشر.
كاظم ،نادر (0222م) .متطيالت اآلخر :صورة السود يف املتخيل العريب الوسيط .بـريوت:
املؤسسة العربية للدراسات والنشر.

املستوى املعجمي يف شعر أمحد عبد املعطي حجازي :دراسة على ضوَ إسرتاتيجية الطاب

527

 .91جمموعة مؤلفني (0291م) .مابعد احلدا ة دراسات يف التحوالت االجتماعية والطقافية يف
الغرب .ترمجة :حار حممد حسن؛ وباسم علي خريسان ،بريوت :دار الروافد.
 .92جمموعــة مــؤلفني (0227م) .مابعــد احلدا ــة .ج  ،9ترمجــة :حممــد ســبيال؛ وعبدالســالم
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بنعبدالعال ،املغرب :دار توبقال للنشر.
املسريي ،عبد الوهاب وفتحي التريكي (0223م) .احلدا ـة ومـا بعـد احلدا ـة .دمشـق :دار
الفكر.
ميلــز ،ســارا (0292م) .اخلطــاب .ترمجــة :عبــدالوهاب علــوب ،القــاهرة :املركــز القــومي
للترمجة.
هتشيون ،ليندا (0221م) .سياسة ما بعد احلدا ية .ترمجة :حيدر حاج ا اعيل ،بـريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.
هــوروكس ،كــريس؛ وزوران ،جفتيــك (0220م) .أقــدم لــك فوكــو .ترمجــة :إمــام عبــدالفتال
إمام ،القاهرة :اجمللس األعلى للطقافة.
دلباين ،أمحد (0293م) .أدونيس يف "كونشريتو القدس" :ماـىت ينتـهي تارخيلـكي يـا جاريـة
السَّماء والنّبوات؟ .http://thaqafat.com/2013/01/19958
عبدف ،وازن (0292م) .كونشريتو-أدونيسhttp://www.alhayat.com/article/1449303 /
حممد ،سعيد (0293م) .كـونشريتـو القـدس :الشاعرأدونيس يبح عن املقـدّس يف املدينـة
الفاضلة القدس تتعرض إلقصاء عنصري .زاوية قافية ،العدد اإلمجال.301 :

 .02وهبــة؛ جمــدي ،املهنــدس؛ كامــل (9112م) .معجــم املصــطلحات العربيّــة يف اللّغــة واألدب،
الطّبعة الطّانية ،بريوت :مكتبة لبنان.
25. http://www.falestinona.com/OurPalWebSite/ArticleDetails.aspx?Arti
cleId=5459.

