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 ( قراءة في مفهوم الحداثة عند أدونيس)  نحن واألخر

 

 .م.د.أيسر محمد فاضل الدبوأ
 كلية اآلداب

 

المقو   أنفقا نطلق  للياقا مقن و اقة ن رنقا  أنيصح فكرية  بأزمةيمر النقد 
والفكرية فضال لن ما يكتب تح  لباءة الحداثقة  ةاألكاديميللى الساحة  نراهالن ما 
ويتققرا انطبالققا  دليققة التققرال والم اصققرة يثيققر القلقق   ن فضققال لققالحداثققة  دومققا ب قق

... هذا الكالم ال يقصد منه مراحقل التييقر  للى مستقبل النقد ال ربيلصورة فوضوية 
حداثتاا بالمزج بين القادم وما هقو   إستراتي ياوبناء  انطالقتااالتي كان  والية في 

ول قل أققرب أدوار التييقر ،التفكير ألن مقةفي التيير يتداول في الساحة األدبية تمايدا 
غربيقة كانق  مقن بقذور حداثويقة  فانطالقتقهالشق ر الحقر  وللقى الصصقو الش ر هو 

كان له ان كاسقاته للقى تييقر النققد وفقرة حالقة  ديقدة فقي  ولكن بتطبي  لربي واع  
 ألققق  أدبيققةحركققة حداثويققة بوصققفه مققن هنققا كققان الشقق ر الحققر  ،الت امققل مققش الشققكل

دون ال راقي وال ربي م ا وانتقل  بتفت  الحركة الشكلية للقصيدة  األدبب اللاا للى 
القذي قبلقه  االبت اد لن الدائرة الموسيقية التي طرحا الصليل بن احمد الفراهيدي األمر

 .بته لن البيئة ال ربيةاالمتلقي للى الرغم من حداثته وغر 
هي األسا  فقي   لقه  ت لم أب دية اليربومما نراه  ليا لند اغلب نقادنا أنَّ 

التر مققة حصققول  أوليققا مققن  أن حسققبان أحققدنايضققش فققي  أندون مققن متققر م زمانققه 
يتر مه لف يا بان  أنمفاوم المثاقفة النقدية التي تتيح له ان يتر م الن  نقديا قبل 

للقى قارئنققا نققدا وفلسقفة وهقذا مقا تقرا ي  قل لكقل كلمقة مقا يقابلاقا فقي الليقة الثانيقة 
يقولققققه الكاتققققب ولكققققن هنققققاا مققققن يققققدافش لققققن  أني ققققي مققققا يريققققد لح ققققا  دون ان 

ولققو قبلنققا منققا هققذا فمققا هققي  ةالكاتب/المبققدع بقولققه ان ثقافققة القققارة النقديققة ضقق يف
آليققا  القققراءة الصققحيحة التققي يمكققن لمتلقينققا ال ربققي الناقققد مرالاتاققا وهققو يقققرا نصققا 

ربيتين لذلا كان ي ب للقى ب يدة لن البيئة والفكر ال  ا  ليفا ميالي  وات اها  وصور 
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التققي لققم  اآلمققانسققاحة  إلققىالمتققر م أن يتسققلح بليققة النقققد وهققو يتققر م كققي يصققل بنققا 
 لندها الحقا . سأقفن دها السباب 

هققذه فققي ن رنققا األهققم واألصطققر فققي تشققكيل سققاحة نقديققة ت ققم بفوضققى مققن 
حقد  إلقىبيئقة نقديقة غيقر مت انسقة بقل مضقطربة  للىكان لاا اثر  التيالمصطلحا  

لنققدنا ال ربقي  األمالحاضقنة افتقادنقا إلقى  مقشم ال قة هقذه القضقية بب يد. دلونا نبدا 
لفلسفة النقدية اليربية وبداية مقش اكثقر المصقطلحا  لم انقا فقي واحتضاننا لالم اصر 
ا بقدا سقيل الكتقب والتر مقا  مقمقا ب قد الحداثقة فم او وهقي الحداثقة  آال اآلصرحضارة 

إلى هذه الدراسا  وافتقادنا إلى الفلسفة ال ربية   محتا اي بقي ييزو الفكر ال ربي الذ
ول قل مقا  .تنا كقأبن سقينا والكنقدي والفقارابيغادرنقا كبقار فالسقف والتي فقدناا منقذ  أن

لققم تشققرع   فققي تلمقق  الققولي يبققرز للققى السققطح فققي م ال تنققا لقضققية الحداثققة إناققا 
انطققال  ديناميتاققا فققي أوروبققا  قققرون للققى ةبققذاتاا، إال ب ققد انقضققاء مققا يقققارب ثالثقق

األوروبقي، القذي لقرف ب صقر األنقوار أو التنقوير،  81اليربية، أي ابتداء مقن الققرن 
لصر انتصار ققيم الحريقة وال دالقة والديموقراطيقة واالنفتقاع أي لصقر انتصقار الفكقر 
الفلسفي الحر الذي يحاول  ادا ت رية واستبان  تااف  المؤسسقة الكنسقية وتققوية 

ا أصالقيا  الميتافيزيقا وما تحمله في طياتاا مقن أسقاطير وصرافقا  التقي تكبقل وتفكي
تفكير اإلنسان األوروبي وتقيد لقله، فناد  فلسفة األنوار بإلطاء األولويقة القصقو  
لل قل حيل يقول كانط م يبا للى سؤال ما األنوار: "إن م نى األنوار صروج اإلنسقان 

م يته، أي أن يملا  .(1 اإلنسان ش الة استصدام لقله بنفسه"(( من تب يته وا 
من هنا ي ب الوقوف في ما ذكر من إن الولي بالحداثة كان ب د ثالثة ققرون 

القولي القذي  إلقىتقدل للقى تمصقة هقذا المصقطلح وتقلباتقه حتقى وصقوله  مقدةوهي 
السققلطة المتمثلققة فققي  أركققانقبققل فيققه مصققطلح الحداثققة ودصققل قبققة الم رفققة بتاققاوي 

ة سققلييقرا كققي يققرر لققا مقا انقق  تف لقه ب يققدا لقن ممار  ُمنحقق  هققي سقلطة الكنيسقة و 
الققولي الققذاتي ...هكققذا كانقق  الحداثققة اليربيققة فكيققف هققي الحداثققة لققدينا هققل دصققل 
المصطلح ليقر في ولينا كنقاد ب د مدة من الزمن هقل كانق  والدتقه ايقذانا بمقو  مقن 

حقدل لقم يكقن كمقا هقو فقي مقا  إن.  الكنيسقةتققد  مقا تسقيره ر قال  أفكقارسبقه من 
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فققي تربققة ب يققدة لققن التربققة ال ربيققة ثققم  ققاء  مققن  أين قق نقققال لزهققرة بققل كققان اليققرب 
صصائ  تتفق   نللبيئتي أن أدراادون من بيتنا  إلىلنقلاا  / المتر م /األديب المبدع

 . اافي الب ة وتصتلف كثيرا في ب ض
فوضققى حضققارية  وولققد  مققن الطبقققا   اكثيققر فققي أوربققا الحداثققة  لقققد أفققرز 

بليقققق  التفققققالال  السياسققققية  .ارهققققا للققققى النصققققو  األدبيققققة ال ربيققققةان كسقققق  آث
واال تمالية واالقتصادية في أوروبا ذروتاا في ألقاب الحرب ال المية األولقى وبقيق  

ولققي  غريبققا أن تكققون  (2 بققاري  مركققز تيققار الحداثققة الققذي يمثققل الفوضققى األدبيققة.
هابرمققا  بققأن الحداثققة  أمثققال األصققولمن ريققه  آثارهققا هكققذا سققيما مققا نسققم ه مققن

هققل  ،وهقو يت امققل مقش هققذا الوافقد وأديبنقاهققل ولقى ناقققدنا  (3  مشقروع لقم يكتمققل ب قد(
التسققاؤال  أدرا اصققتالف البيئققة واأليدلو يققة بققين  التفكيققر ال ربققي واليربققي  .. هققذه 

روؤ  مققش  شققالرنا ادونققي  ومققا رشققح اصتيققاره كونققه  مققن كبققار  إ اباتاققاسققنصوة 
..فاققو زلققيم الحداثققة ال ربيققة أو شققيا مققن شققيوصاا كونققه فققي وطننققا ال ربققي الحداثققة 

والتن يققر الفكققري للحققداثيين  اإلبققداعفققي  األكبققروهققي ها سققه  ،ابققرز مققن تكلققم لناققا
 ر  طب ققا ممققا حققواه مققن حلققول فكققري للحداثققة ب يققدا لمققا سققنتناوله مققن آثققا( 4 ال ققرب ..

 . واإلسالموبة سلبيا قادها هذا الشالر ضد ال ر 
السقاحة بالملقل  أغرقق فشالرنا كتب الكثير من النقد والشق ر مول قا بتن يقرا  

والتكرار لكثرة ما رددها   لقد كان من بين ما لف  ن ري وشد اهتمامي فقي "تن يقرا " 
راع " أدوني  هو أنه منقذ اكتشقف ققول النفقري:" كلمقا اتسق   الرؤيقة ضقاق  ال بقارة 

 اإلل قاببه، وهو قول يسقتح   إل ابهيكتب وال يمل من تكرار يصدر به الكثير مما 
 أنحقا ، لكن أدوني  "زادها كثيرا   دا  .. وصر  كلما رأيق  لقه مققاال  أو كتابقا ، أتوققش 
 (5 أ ققد فيققه أشققارة إلققى قققول النفققري هققذا، أو تصققريحا  بققه أو شققرحا  مسققابا  لفحققواه.((

التقي و الفلسفية والم رفية بمفقاهيم الحداثقة قلة الم رفة  وهذا مما ي لل من ن رنا إلى 
 ألستاذ ميصائيقلول ل رأي ا إ ابتنافي  المتصورة ية ؤ بناء هذه الر  إلى أدوني دف   

ذا كققان اإلسققااب  آنبصققيية المنكققر والمت  ققب فققي  اإلسققاابهققذا يوضققح  واحققد  وا 
 والتكقققرار ليسقققا مقققن البالغقققة القديمقققة فقققي شقققيء، فإنامقققا النققققية البيقققية للحداثقققة
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الحقداثوي الكبيقر أدونقي   مقن ي سقر للقى  الم والمحدثين.. فلمقاذا لقم يت نبامقا ال ق
التشكيا بكون  أدوني  الشالر أحد ألالم الحداثة، وقد ي ده أتباله ال لقم الفقرد فقي 
ذا كان هذا الباب مقفقال  فقأين ن قد ال قواب.. ومادمنقا  هذا الميدان وفي كل ميدان.. وا 

صرين فلنطرع ما يصيل لنا أن فيه و اة ن ر ال أكثر.. ف نقدما ال ن رف  وابا  يقنش اآل
يكثر الكالم للى فكرة واحدة تكون ال بارة قد اتس   وتكون الرؤية قد ضاق  إلى حقد 
ينقققذر بقققالصطر.. ومقققن يسقققتطيش أن يقققزلم ذلقققا وأدونقققي  مقققن هقققو لليقققه مقققن ال لقققم 

ا فقي م ال قة  األمقر ال يبت قد كثيقر ول ل كتاب د.محمد لمرانقي حنشقي  (6 والشارة! ((
مققن صققورة أصققر  انطالقققا مققن لقائديققة ادونققي  الدينيققة كونققه مققن أشققد الماتمققين 

هقوالء  أنبالتصوف النصيري كان واضحا لنقد ادونقي  بقل هقو مقن اولياتقه بقل يوكقد 
  كلاققم يومنققون ب "الابطققة" و"الققتقم " و"الحلققول" و"الابطققة"  ريةالمتصققوفة النصققي
كسقق ن لاققا وهققذا هققو  األ سققادقمصققانا فققي  واتصاذهققا األرة األرواعلنققدهم نققزول 

ما ذكره ادوني  بقوله    كنق  مقش قلقة مقأصوذا  إلىهذا القول ي ود بنا (7 "التقم "((
بققالابوط للققى ال كقق  فققي ال ققل فققي هققذا الليققل الشققفاف الققذي يت ققان  فيققه الوضققوع 

 .(8 واليموة ويتحركان مو ة واحدة ((
 األفكقارب ل للى طقرع  أساسيامحركا  أحياناقف الدينية والم رفية ت األيدلو يا

 واإلسققناد األدلققةالشققطح ب يققدا لققن الدقققة ودون طققرع  إلققىالتققي تققذهب بالناقققد  واآلراء
الناقد للى حد سواء، ومن هنا و د ادوني  تح   أوالباحل  لرأيالذي يقف مساندا 

 تأكيققد بييققة مثلققةاألولققذلا كققرر كثيققرا مققن  ،وأفكققاره أرائققهقبققة الحداثققة مبتيققاه لتفريقق  
فذاكرتققه فضققال  لققن الناقققد البصققير مبتيققاه وب يققدا لققن مفققاهيم قققد ال يقبلاققا القققارة 

التكرار وهقو مقا دفقش صور الطائفة والحاف ة في الوق  نفسه برز  في كثير من آراه 
فاو    لن يس ه بكل ما صزن في ذاكرتقه  اإلبداعتماما لن دائرة  إلى إب اده ام ب ض
... أمقا أن يبقدع فقي ليقة  إنتا اقاي يقد  أنأي : ،يكررهقا أنسقو  ،ذجونما إش ارمن 

بليقة  أوشاد  كل هذا الاو  ال قائقدي فلقن يتحقق  ال لقه وال لييقره سقواء بقال نون 
 وال يصلق األمقرلكقن  مقن المباليقة ة لمقا فقي القن  الققار  ومش  تصور (9 ال نقاء...((

يدا فقي كتاباتقه وال حضقور للققارة من الدقة فشالرنا وناقدنا في الوق  نفسه ذهب ب 
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الثقافقة الفرنسقية و حقاول  أحضانترلرع فكريا بين  شالر وناقد وهذا غير ب يد لن 
مقن  ال قذر التراثقي والثقافقة ال ربيقة الرصقينة لقن به ب يدا  يصنش ثقافته الصاصة  أن

 بقالنموذج الفرنسقي فاقو ينشقر آراءه فقي م لقة مواققف لقن التقرال والقذي تأثرهصالل 
 (10 من صالها أن : أكد

 در ة التناقة. إلىهي من التنوع والتبياين بحيل تصل ،: الترال بذورأوال
تنتشققر وتسققود لققم ت ققد صققالحة لكققي نتصققذ مناققا نقطققة  أنثانيا:البققذور:التي قققدر لاققا 

 نرتبط باا. أوانطال  
ال هقي فقي اغلباقا بقذور ميتقة و ثالثا:االت اها  التي اصطلح للى تسقميتاا بالحديثقة 

 حداثة فياا.
  لاقا نقطقة  أوراب ا: ضرورة البحل لن البقذور الحيقة التقى غيقر  قاهرة والبقدء باقا 

 .االنطال 
صطقورة ادونقي  فقي فكققره  إن اموكققد اإلمقامغسقان  األسقتاذ وهقذا مقا تنبقه إليققه

يقة الفكريقة المو قه لتحطقيم مو ه نحو الترال    حزنقي الكبيقر هقو للقى هقذه ال بقر لا
تركيبقه وبنائققه ومزاو ققة المفيقد فيققه مققش الحداثقة التققي ي رضققاا  إللققادة، ولققي  التقرال

هذه الرؤيقة كانق  نتي قة تشقرب ال ققل االدونيسقي مفقاهيم الحداثقة دون (11 ادوني ((
أيدلو ية للواقش والمفردا  التي ت امل م اا ادوني   وهذه م ال ة والتمحي   التأني

كققان القصققد تامققيا المفققاهيم يققاة فبققدءا  مققن اإلسققالم ووصققوال  إلققى كققل مفققردا  الح
لياء الدينية  تتقرا انطبالقا واضقحا ممقا وهو يصرع باذه الدلوا   اإلسالميةالاوية وا 

لدقققة وال لميققة ومققن ذلققا قولققه   ا  واألنبيققاء لققد  القققارة أن كالمققه م ققافي تمامققا ل
ال بقققوة اليققابرة وهققي قائمققة بقققوة االسققتمرار  األ يققالرتبتاققا  ألفققا   والفضققيلة واآلصققرة 

وللقى كقل مقن يريققد  ،أمقوا والتمسقا باقذه التقاليقد مقو  والمتمسقكون باقا  ،الحقيققة
، كمقدمقققة هقققذه التقاليقققد أواللكقققي يقققدفن  ،حفقققار قبقققور إلقققىيتحقققول  أنالتحقققرر مناقققا 

 ققل  –ويقققول فققي موضققش آصققر    هققاتوا فؤوسققكم نحمققل ا  ( 12 ضققرورية لتحققرره ((
للطفقل كتابقا غيقر المالئكققة ،غيقر المذذننفقتح للشقم  طريقققا  ،كشقيا يمقو  - اللقه
دون   اإلسقالمللقى  الحققدفالصورة هي التي تحاكي لقل القارة لقي لم مقد   (13 ..((
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أن يسند ذلا بدليل فكري أو ات اه يمكقن للققارة أن يقبلقه أمقا أن تكقون األمقور للقى 
ال لكققان النقققد ل بققة الاققدف  مناققا الاققو  فاققذا أمققر مرفققوة بالحداثققة والنقققد لمومققا وا 
ال ي قد  التاللب ب قول القراء دون ولي ودقة  ولي  في هذا م افقاة لقن الصقواب و

 من تسقلح لند شالرنا  إضافة إلى ما لرفناه ادوني  نصيري  أنا نما للم إذاغريبا 
 إياهققاواصققفا  8191 بققاءة الحداثققة التققي قققال لناققا تققويبني المققورم البريطققاني لققام ب

 .(14 تشويا((ب  الاللقالنية والفوضوية وال
والشقي غيقره كمقا يقر  مارشقال  إشقكاليةالصوة في م ال الحداثقة يفقرة  إن

طقرع نمقوذج لم تمقش حقديل يكقون هقو نفسقه صاليقا  إلىتميل     أناابيرمن بل يوكد 
تت ققاوز كققل االضققطرابا  المتصققلة ل ميققش ال القققا  اال تماليققة  إناا،مققن المشققكال 

 هواصتياراتقلواق قه  أدونقي نقا كقان ت اهقل من ه (15 القل  والتحرية(( أشكالوسائر 
لققن كققل مققا هققو لقالنققي    ون ققد لنققد أدونققي  لققداء  صاصققا وهققو ب يققدة لققن الواقققش 

ممقا فقرة ليقة يصق ب للقى الققارة  ((16لداء نسقي لكل مقا هقو منطققي ولقالنقي ((
و يفة اللية حالة تواصلية بين المبقدع والمتلققي وهنقا يتسقلح  أنفا شفرتاا متناسيا 

الحداثققة الذاتيققة وهققذا ممققا  إن ققازا بمققا يققذكره ر ققال الحداثققة مققن ان أهققم  ي أدونقق
ومقن هنقا يققول فيتقو    الحداثقة هقي  األدبالصالف فيه ولكن مش الفلسفة ولي  مش 

وهقذا دقيق  ولكقن لقي  مقش  (17 ورؤية ذاتية لل قالم (( ،انتصار الذا  ،الذا  أولويا 
اهققم المفقاهيم التقي شققكل    قالقدة  الحداثققة  فالذاتية ،والفقن وانمقا مققش الفلسقفة األدب

لحداثقة مقن زاويقة الفلسقفة تصتلقف اشقد  إنمقن هنقا يتبقين  (18 في م ال الفلسقفة (( 
حبقرا القن  الققارة بصقمته يكقون للى لم يترا  إن فاألصير األدباالصتالف لناا في 

لصقرها لقم تت قاوز  إذ اإلسالمللى ور  كما هو الحال في كثير من القصائد ما قبل 
مكانتاقا فقي تت لق  بمشقالر وقلقوب قرائاقا فقي حقين احتلق  الم لققا   مواحد لقلسبب 
ومن هنقققا وققققف ،فقققي ذاكقققرتام ب يقققدة لقققن النسقققيان تبققققىالنقققا  ليتناقلوهقققا و  نفقققو 
موقف الند الم اتب لما يقوم به الوحي من تو ياا  لبناء الققيم اال تماليقة  ادوني 

وكان  ،فيمققا كققان الققوحي يت سققد فققي موسسققا يقققر ذلققا بقولققه    أنوالروحيققة فب ققد 
يصقدماا .... يحقتم هقذا اليققين تنشقئة  أداةالشق ر اال بوصقفه  إلقىالموسسة ال تن قر 
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 أنقواعأي نوع من  إلىدون أي تساؤل يؤدي  ،بن  مطل  اإليمانالفرد المسلم للى 
مققا هققذه االسققلبة للققذا  ال تصققدم ادونققي  وال مشققروع حداثتققه وهققذا  (19 التشققكيا ..((

يفسقره قولققه    الققذا  فقي مثققل هققذا التنشقئة ُمسققتلبة سققلفا .بل الو قود فياققا وال مكققان 
كقتم الحقيققة التقي  اإلسقالمهقذا التصقور صتمقه ادونقي  بقان  (20 لالنا المتسقائلة ..((

   هكذا لم ي د الشق ر يققول الحقيققة كمقا كقان        اإلسالمكان يقولاا الش راء قبل 
وكما يبدو ان ادوني  ت ل  بمفاقوم الضق ف القذي  (21 (( الماإلسيدلي الش راء قبل 

تناقلققه كثيققر مققن النقققاد القققدماء لققن ال صققر اإلسققالمي  وال ادري مققن اصققد  بقققول 
الحقيقة الشالر ال اهلي ام الشقالر اإلسقالمي   ولقو كانق  ح قة أدونقي  غيقر هقذا 

ي صلقده وت صقبه لكان األمر يقبل المناقشة ولكنني أ ن ان أدوني  لبر لما يدور ف
 أكثرفي  أدوني وقف  لقد  ،ال صرين اقرب إلى قول الحقيقة أيللى الدين متناسيا 
متكلما باسقم ال صقرنة والحداثقة وال سقيما ذاا الكقالم القذي  لإلسالممن موقف مناوة 
 اإلسقالميال الم والمفكر  وفيه ي د القرضاوي اإلسالمللى  األلمىينبئ لن الت صب 
ماتمققون فقققط بفتققاوي "ميكققي  بققأنامنتاققى دوره بققل اتاققم المسققلمين "فقياققا صققييرا" ا

" أن أدونققي    قققال الشققالر السققوري الم ققروف للققي أحمققد سقق يد الشققايب"  "مققاو 
ن إالمسلمين تأصروا لندما ياتمون فقط بفتاو  "ميكي ماو " م تبرا   للى حد قولقه 

وكيقف ،المرأةتلب  كف أن يصبح "ت ربة روحية " وأضحى شرلا فقط " كيف  اإلسالم
لي مفكقرا واحقدا مقن   د.....القلب والروع إلىمناج  اإلسالم...فلم ي د ،يصلي الر ل
ويتضقح للققار  مقن صقالل هقذا  (22 ((....مليون مسلم مثقل سقبينوزا 033بين مليار و

يبيقى ال لمانيقة محاولقة دورها في ال قل ال ربي فأدوني   الحداثة  الن  كيف  ل ب 
كدين للحياة اال تمالية والسياسية واالقتصادية بل هو ي لقن ذلقا  الماإلسمنه ت ريد 
   فال دور لام ال فقي  -وهو ما يبدو طبي يا  – دور لر ال الدين دال يو  اارا وانه 

لي  فيه واسقطة وال يققيم واسقطة بينقا وبقين ا   اإلسالم... ،السياسية وال في الحب
التقي   قاء باقا  النبويةواضح للرسالة  إقصاءوفي هذا  (23 وا  (( أن فما هناا هو 

رسول البشرية محمد  صقلى ا  لليقه وسقلم وهقي رسقالة وصقل  لقن طريق  القوحي 
هققذا ي نققي تققرا الحبققل للققى اليققارب  فضققال لققن أن  ،السققماوية األديققانوكانقق  صققاتم 
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ب يقدا لقن رابقط ققد  وأيدلو ياتقه لشاوتهلي تاد من ي تاد ويفسر كل للى هواه وفقا 
وفوضى ومن هنا كان  دلاوته كثيرة في بنقاء ثقافقة  يمااو  إلىحب الفكر ال ربي يس

مققا  ققاء بققه لققن القققران ي  ققب منققه القققارة  مققاول ققل ،للققى هققواه الفكريفكريقة /دينيققة 
 إلقىيت قاوز الشقص  : ا  هقو القذي اوحقاه ونقلقه  القرآنقين الن  إ   قائال الكريم 

إنسقاني. –انقه لمقل إلاقي  ،ودونقه كتقاب القوحي ،أنا  إلىوبّليه النبي  ،النبي مالا  
 تقأول أن أي (24 للمتصيقل ال م قي (( ،لمل  كوني وهو بوصفه كذلا محيط  بال ناايقة

حتقى لقو كنق   قاهال ب لقوم الققران وليتقه وكنق  قارئقا ال تمتلقا  ملما تفاقوتفسر وفقا 
رأي هكقذا للقى  التأويلالقراءة ال اللم اي  اة نقدية او مدرسة حداثوية تترا  أدوا 
هارود بلوم الذي يطرع مفاوم " قل  التأثير" وهقو يصقور الققارة  رأيالفاضل  أستاذنا

 وأهميتقهالذي ينطل  في سوء فام مت مد للن  المقروء غاية فقي التقليقل مقن شقانه 
وهي صورة تدلو إلى تحطيم ما هو مقد  بقراءة تأويلية غير منضبطة وال مسقؤولة  

ل الذي ينبقأ لقن الحققد واألنانيقة التقي ي قب أن ال تتمثقل بالر قل وفياا الكثير من الزل
 األكاديمي .
الذي يبحل لنه أدوني  ي ب أن يولد ب يدا لن الواققش والم تمقش  اإلبداع إن

وقبققل ذلققا الققدين، يققر  أدونققي  أّن    دليققة ال ققاهر والبققاطن هققي التققي ُتفصققح لّمققا 
 أحضققانوالدتققه   كانقق ن ه ادونققي الققذي يصقق فاإلبققداع (25 سققّميناه بققزمن اإلبققداع،((

فالمتصققوفة -فققي األغلققب للققى آرائاققم وأفكققارهم -المتصققوفة وهققو مققا التمققد ناقققدنا  
يقققرون أن   التأويقققل البقققاطني والتفسقققير الصقققوفي كالهمقققا نققققل  لل بقققارة ال قققاهرة إلقققى 

ذهقب اب قد مقن ذلقا فقي اسقتثمار  األمقرول ل  (26 الباطن، بالتماد نوع من اإلشارة،((
قح آلية ا ذا كان التأويقل ُيفصح لتأويل لند الصوفي   ، فالتأويل ش ّش للى  الشطح(، وا 

ُح لن الش ور الذي وّلدتقه اآليقة  بلية واضحة لن م نى اآلية القرآنية، فالشطح ُيفصح
مة للش ور غامضة  مثله لند الصوفي، ومن ثّم فالليةُ  وهذا ما ادصقل مقا  (27 ((الُمتر ح
هنققا ولققد  مبققدلا سققلبيا كوننققا بحا ققة إلققى قققارة يفاققم ذكرتققه سققابقا مققن أن الحداثققة 

ال إي ابيقا  ويتفالقل مققش الققن  لكقي يكققون المبققدع  فالمبققدع نقققية ذلقا األمققر الققذي  وا 
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لققن ال اطفقققة  ا  يققدلونا إلققى متاب ققة آراء ادونققي   بشققي مققن الشققفافية والدقققة ب يققد
 والميول.

نققه وهققو مققا مققن كيانققه الفكققري الققذي يققذود ل ا  وكققان ادب أدونققي  يمثققل  ققزء
سققابقا وبينقا أنققه شققالر ذا ، ييقو  فققي رؤيتققه دون حضقور لمتلقق  بققل  إليققهالمحنقا 

أحيانا يصير االدب لنده م رد توهما  تودي الى لالم من الصيقال يقتقرب مقن ال قالم 
 فقذراؤه( 28 المتصوف وهذا الل ب فقد نال األستاذية بأطروحته لن الصوفية ال ربيقة.

. وك قزء مقن نت اتقه رالشق ر والنثقكثر في التصوف مقن الفكرية قد و د  نصيباا اال 
دلواتققه الصققارصة لنقققل التصققوف النثققري مققن هققاما التققاريصي وا اققاره الققى و النثريققة 

الو ود وهي دلوة تمثل     فقي كتابيقه  الثابق  والمتحقول(، و الصقوفية والسقريالية( 
 ربقي إلقى مسقاحة إلى نقل الكتابقة اإلبداليقة الصقوفية مقن هقاما التقاريا الثققافي ال

لى االهتمام بالب د السيميائي التحويلي الذي لقم تتمتقش بقه كتابقة  قبقل النثقر  الضوء، وا 
هذا الب د واالهتمام النقدي بقالنثر الصقوفي  قاء مقن ت ليقا  الم رفقة  (29 الصوفي.((

 -فققي رايققه –الصققوفية التققي يققومن باققا فالم رفققة الصققوفية لاققا للماققا الققذي اليقققا  
  حال  ال ثبا  لاا، أي ال نااية لاا، وهقي م رفقة  -الم رفة  –م بل هي باللية والكال

ترفة المسب ، وال اهز والميل ، م رفة تش ر أناقا مقا تقزال ضقيقة بققدر مقا تتسقش، 
انقه الضقياع التشقت  لقدم  (30 وكلما  نّنا أّننا اقتربنا باا من الطمأنينة ازددنقا حيقرة((

و ية ادوني  الحداثويقة    ... لقالم يصقرج  امحقا االستقرار كلاا مفردا  تركتاا ايدل
فاقو يقر  ال مقال  (31 من دائرة التحكم لقالم ياقدد وياقدم بشقكل ألمقى وهقو يتحقرا((

فققي التصققوف   هققذا الييققب الحضققور هققو مققد  الكشققف الققذي تتأسقق  لليققه  ماليققة 
التصققوف، وقواماققا أمققران: األول: أّن محاولققة الكشققف لققن الييققب ال توصققل إاّل إلققى 

زيقققد مقققن الحا قققة إلياقققا والثقققاني: أّن ت ربقققة الكشقققف  تفتقققرة ت بيقققرا  صقققارج ال ققققل م
 .(32 والمنط ((
فققي صلقق   إيمققانن األفكققار التققي بنققى للياققا ناقققدنا رؤيتققه كانقق  تنطلقق  مققن إ

ثنائية الذا / الالم قول ومن هنا  اء  كل تا امته للى الواقش وللى من يقف مقن 
أن ت ققد ال قالنققي الحققداثوي فققنحن ممققن يققرفة  الطققرف النقققية ألفكققاره وهققو التيققار
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آليا  التفكيقر وأنمقاط  في كثيرا  ر الحداثة ال صير فياا بل للى ال ك  فان دصولاا غي  
نقلة مامة في الفكر فاي لملة ذا  و اين   و ه إي قابي وو قه   اإلبداع بل احدث

 اهر الحيقاة سلبي، فالو ه األول يت لى في  اور ال قالنية وسيادة قيماا في  ل م
ال صقققرية، وأمقققا الو قققه الثقققاني فيتمثقققل فقققي تامقققيا كقققل مقققا يمققق  بصقققلة بالرغبقققا  

مقن هنقا كانق  الحداثقة او ( 33 ال سدية واألهواء والصيال والمتصيل والنوازع الطبي ية((
الوافققد لملققة بققو اين فمققنام مققن كققان مسققتلاما ومتحمسققا لمققا طرحتققه م اتبققا الفكققر 

 قب مثقل هقذا االن قاز الحضقاري الفلسقفي اليربقي ومقنام النقدي الم اصر ألناا لم تن
من وقف مندهشقا دون إن يحقرا سقاكن فقي حقين كقان الطقرف االي قابي فقي ال مليقة 

اسقققتلاام بوالثاقققا ونتا اتاقققا ومضقققاميناا والوصقققول  إلقققىهقققو مقققن دف تقققه الحداثقققة 
 ربقي بتطبيقا  تحاكي األيدلو ية ال ربية ولي  ب يدا لن طروحا  وأنمقاط التفكيقر ال

لي يد طرحة بلية  اآلصروهذا ما كان مبدلا بالمفاوم النقدي ألنه استلام ما  اء من 
 القارة ولي  بلية المتكلم الذي ال يفاماا اال هو نفسه .

لدواوينققه بققدءا  مققن  ال نققوان ووصققوال  إلققى اصتياراتققه  أدونققي والمالحقق  للققى 
 متمثلقة بققدققة اصتياراتقه  مثلق  قد  ،الكلما  والمفردا  التي يرسم باا الصورة للقارة

دلقوة لب قل ب قة و في الريح " وهي مرحلة تاثرة بالقوميقة   أورا " قصائد اولى " ثم 
بتمويقل وهقو .. ثقم  قاء كتابقه الصطيقر " قضقية باسقترناا"  نالمسقيحييال رب  األ داد

ن ليصدر ديوانية ب نقوا 8191 اء لام  ثموفيه الشي الكثير  األمريكيةمن المصابرا  
" أغققاني مايققار الدمشقققي" وم  ققم قصققائد هققذا  بإسققمبققارز ألحققد الشقق راء الشقق وبين 

وهقذا االت قاه منطلق  (34 لقي " ي نوانقه " القرفة هقو ان فرافضقي  بأنقهالديوان تصرع 
هقوالء الققوم    :       صيرية التي قال لناا أبن تيمقة  رحمقه ا (نللفرقة ال أساسي

اكفققر مققن الياققود  –أصققناف القرامطققة الباطنيققة هققو وسققائر  –المسققمون بالُنصققيرية 
والنصار  ....وضررهم أل م من ضرر الكفقار المحقاربين مثقل التتقر والفقرنج وغيقرهم 

 الصقققورة هقققي تقققتكلم وتمثقققل مقققد  إن (35 ..وهقققم دائمقققا مقققش كقققل لقققدو للمسقققلمين ((
 مققن هنققا لققي  مققن ال  ققب ان يفاققم الحداثققة  أدونققي ،التققي يتحققرا باققا  األيدلو يققة

نمقا   ال تنشقأ الحداثقة مصقالحة،  صقر  وه قوم ا بأنا فقي  إذنتنشقأ  تنشقأ ه ومقا وا 
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  وألي كيققف يكققون هققذا الا ققوم  ومققا وسققائله (36 صققر  ثقققافي  ققذري وشققامل ..((
فقي صضقمه هقذه التسقاؤال  ال يمكقن أن نفقم فقي طروحاتقه   إليهغرة يرمي الوصول 

مفققودة وم طلقة تمامقا الحقوار  بليقةوال لليقة التفالقل قح الحضقارا  وليا لمفاوم  تال
وولقي ومققدرة للقى إحقدال يمقوة دون توضقيح ال ولذلا ال يمكن فام الحداثة بأناا

ال سققد  أركمققا هققو الحققال فققي قولققه   لققم ، لمليققة نقققل األيدلو يققة لنصققر دون ولققي
التققراب .الصققورة وحققدها مققن  للققي     إلققىيلققب  الققدم ... لققم أواكبققه وهققو يفققيء 

الصورة هي ال سد لم يلقب    (37 آلن ت ل  م ي نتذكر ونتحدل((األف (( وها هي ا
الققدم أهكققذا تفاققم الصققورة و مققا هققذه الم ققازا  المتراكبققة اليامضققة التققي تناققال فققي 

 زء من  الفقن والفلسقفة ققد اسقتين  الصقورة    الحديثقة  إناا ،للى القارة ات قيداتا
ف المام يطبقش نفوسقام للقى  ،ولالم القدماء لالمنالن الواقش ألن الفر  واضح بين 
إال  ،شق رهم ت م اقا صصقائ  م قدودة أغقراة إنأمور واضحة الت قيقد فياقا، حتقى 

فتصققوره  (38 لققالم الصققور الحققديل منققام حضققاري مطبققوع بققالقل  الو ققودي ....(( إن
لققن أي كيققان  ا  نفسققه ب يققد لإلنسققانينبثقق  مققن القلقق  الو ققودي الققذي يمققنح الذاتيققة 

ة تمثقل فقي ن قره    تحقدي االسقت ابا  الذاتيقة سقبيال  بقدال  الصور  له فملص صار ي 
لققن القصققيدة المثقفققة هققي التققي     أدونققي مققن هنققا كققان تصققور  (39 مققن الواقققش ((

( 40 فينيقي..((،ت مقققش مزي قققا ثقافيقققا لربيقققا وغيقققر لربقققي  آشقققوري إغريققققي سقققومري

نقاء صقورة ب إلقىقصيدة تبنى للى تو يف رمزي مما يتطلب صبرة ثقافيقة لاليقة تمتقد 
كافيققة لققن الحضققارة القديمققة ومققن هنققا نقققول التو يققف األسققطوري ال مققانش منققه و 

وان ال تكون صيالة أو من صنش الشالر نفسقه السيما إن كان في رموز ال تييب لنا 
شققالرنا الكبيققر وو فاققا الشقق راء كثيققرا ول ققل مققن ي لقق  بالققذاكرة وأقققربام إلققى الققذكر 

زي يصلقق  نولققا مققن الت ققال  الفكققري فققي ذهنيققة الققذي اسققتطاع بتو يققف رمقق ،السققياب
( ت كقق  صققورة أليققوبفقصققيدة السققياب   قققالوا  إليققهالقققارة بققين المبققدع والمرمققوز 

بقه  ألمَّ اذا النبي الكريم من بالء المرة الذي ل متمثلة بالم اناة واضحة من ال نوان 
ا أليوب" أن لزلة واضحة في حياته اال تمالية   ويحّ  قارة قصيدة "قالو ه في تركف

السقياب، ومقا ت ربقة النبقي أيقوب سقو   الت ربة التي تت ّلى فقي القصقيدة هقي ت ربقة
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شصصققية  أدونققي وابققتالع  وسققيلة دراميققة للت بيققر لققن ت ربققة الشققالر الشصصققية،
أكثقر ممقا ينتمقي  مايار، فإذا هو مايار الدمشقي القذي ينتمقي إلقى أدونقي  ودمشق 

التراثيقة أو  لشقالر يحقذف ب قة مالمقح الشصصقيةإلى القديلم والشصصقية التراثيقة، فا
وكقذا الشقأن فقي قصقيدته "رحقل الناقار"   فاقو ال ي قود  (41 يضيف ب قة المالمقح،((
آلاقة البحقار، وييّيقر ب قة مالمقح القنقاع التراثيقة لتتناسقب  من رحلته ب د أن أسقرته

ة فالسياب يو ف الرمز وكأنه هو هو حتقى تصقل القى مرحلق (42 وت ربته الشصصية((
السّياب قنالا  في  القناع الذي يتكلم بلسان الشالر ففي شصصية السّيد المسيح يّتصذ

لشققالر هققذه الشصصققية الدينيققة إلققى قنققاع ل ا  ويحققوّ  "قصققيدته "المسققيح ب ققد الصققلب
فقي الصقلب بضقمير مفقرد المقتكّلم  شّفاف، ويتحّدل من صقالل القنقاع وت ربقة صقاحبه

زا  للصقلب الم اصقرالذي ي انيقه الشقالر  الشق ب  أنا(، فيستصدم الصقلب التقاريصي رمق
الريققاع ت صققف بنصيققل  ال راقققي(، فالمسققيح لققم يمقق  ب ققد صققلبه، وهققو ال يققزال يسققمش
بشصصية ياقوذا القذي  ال را ، ويصل إلى أسماله لويل الم ّذبين، ويرمز إلى الحّكام

 .(43 ((  سلم السّيد المسيح إلى ألدائه.

 فبقد اال تماليقة والسياسقية مقن صقالل القنقاع  األفكارفالشالر هنا لبر لن 
مالمقح شصصقية الّسقيد  مقنأشقياء له هذا الصنيش و وهقا سقمح  لقه باسقت ارة ثالثقة 

، فالصقلب رمقز مصورا ب قل امقةالمسيح: الصلب، والفداء، والحياة من صالل المو ، 
 السققياب الققذي اضققطاد ، وتشققير التضققحية إلققىللم انققاة وال ققوع الققذي ي انيققه الشقق ب

فققي و ققدان  وأب ققد وتشققّرد، فاققو يمققو  مققن أ ققل فكققرة ال تنتاققي بموتققه، ألنققه ي ققيا
 (44  اآلصرين وهو ما يت سد في قوله :

   كال هله بين  الّد ى والّناار   كن ُ 
. ثمّ  ُ  نفسي كنوز ا  ف ّري ُتا ا كالثهم ار  ر     ف َّ

، حين   ث ار  ن بي قحم اطا  وُكمهي دح ل ُ        فصَّ
،دفَّ  حين   ي ار     أُ  يوما  بلحمي ل ام  الصه
و اه ، حين   ُ  ُ ر حا  سح ي ُ  ُ رحي، وضمَّد     ل ره

  ُحطهم السُّوُر بيني وبين  اإلل ه  
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الصيققال  امققالهُ وهنققا يكققون المبققدع قققد و ققف الرمققز تو يفققا لمليققا ولققي  رمققوزا 
هقذه القصقائد   المطل  ون رية التراسل وفلسفة الحلم وشمولية الرؤيقا ..(( الن مثقل 

الذاتية بحا ة الى الدقة والن ر ولذا قل ما ما ت د لاا اذنا صقاغية يققول أدونقي  فقي 
 (45 قصيدته " الفراغ":

 حطام الفراغ للى  باتي
 يمد المد  ويايل الترابا
 ويصلج  انحي  الما  

 وييب  في نا ري سرابا
الرمز ابية فقادوني  ثم اليموة والضب التي و د  لند التشاؤميةالن رة  أناا

راويققة الحققاوي وهققو يحلققل قصققيدة  كيققف قققاد قققراءة األسققتاذ ال اللققم رمققز  و  إلققىيشققير 
   كلمقققة الفقققراغ فقققي م ناهقققا ال قققاهري هقققي الصقققالء والالنشقققاط  القققى الققققولادونقققي  

المققدلول داصققل هققذا المقطققش يحتققاج لحفققر يصققرج ب ققة القققرائن "  إن إالوالالنشققيال  
هقذا البنقاء القذي  (46 ... الفقراغ هنقا لقه ققدرة م سقدة ((  المألوفقةالفراغ" من الداللة 

كققان اي ابيققا فققي تحريققا دائققرة الفكققر  األوللمققل بققه أدونققي  فققتح الم ققال بات ققاهين 
ال ربي والقارة والناقد بمتاب ة وقراءة الفلسفة وال ذور التي نشا  وترلر  فياا هقذه 

ر  فقي ات قاه آصقر سقلبي يقنمُّ سقاو ال قلية االدونسية كما رأينا في الصفحا  السقابقة 
ومن هنقا نتفق  مقش  مقا  نبَّقه اليقه د. إبقراهيم  ،لن كارثة وفوضى في الساحة ال ربية

فاقققم السقققامرائي للقققى أن الشققق راء أكثقققروا فقققي االلتمقققاد للقققى الرمقققز ثقققم األسقققطورة 
  يسقت ينون بققذلا للوصقول إلققى مقا يريققدون في ربقون لنققه صقراحة، أو يومئققون إليققه 

هذا ( 47 ييمضون لن قصد فيتركون القارة في ضرب من متاهة م لمة(( تلميحا ، أو
واليقا للرمقوز المسقتصدة   القارةاالست مال للرمز اليسمن وال ييني من  وع مالم يكن 

ال فمقققا الفائقققدة منقققه اال كمقققا قلنقققا صقققان ا ل قققالم صقققا  ال يفاقققم منقققه اال اليمقققوة  وا 
د هرع إلياا هؤالء، فلم كان هقذا الرمقز والتكانا :   إذا كان هذا الرمز يومئ إلى فوائ

غريبا  لنا ال ي رفه إال الصاصة التي قرأته في المصادر ولم تح  بشيء مقن أثقر لققه 
ذا كان الش راء اليربيون وأص  منام  .  . إيليقو  ققد  في حياتاا التي تحياها  وا 
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البيق   سلا هذا السبيل فإنه قد ألف هذا منقذ طفولتقه، سقم ه فقي حكايقا الطفولقة فقي
ذا كقان هقذا شقيئا  ألفقه اليربيقون ولرفقوه أيكقون لنقا أن نتشقبل بشقيء ال  والمدرسة وا 

وتكققون النتي ققة لثققرة أصققر  فققي قضققية التلقققي ولققذا يحققذر مققن  (48 ن رفققه وال ندركققه((
الوقوع في مثل هذا قائال:    وكأن ال ربية صل  من الرمز، ولقو أن هقؤالء أدركقوا مقن 

قفوا مناا للى إيماءا  رمزية تفي بحا تام، فال يابطون إلقى سيرة الكلمة ال ربية لو 
منباا  للقى أن السقياب  (49 المباشرة كما زلموا وال صابوا اليموة الذي تمسكوا به((

كققان وراء ذلققا فيقققول:   لقققد فققتح هققذا البققاب السققياب فسققنَّ سققنة غيققر حميققدة لمققن 
يف وبروميثيققو  صلفققه، فقققد  ققاء بشققيء مققن األسققطورة اإلغريقيققة كأسققطورة سققيز 

وغيرهما للى طريقة التقليد والمحاكاة، ولقم يلتفق  إلقى مقا كقان لقد  ال قرب األققدمين 
فقققي هقققذا الصصقققو  وال إلقققى مقققا كقققان لقققد  األمقققم القديمقققة مقققن السقققاميين وغيقققرهم 
كالبابليين واآلشقوريين والكن قانيين والسقومريين والمصقريين، وال إلقى مقا اشقتار لقد  

الققدكتور ابققراهيم ب ققة  أسققتاذناوان كنققا نققر  فققي قققول  (50 ((الصققينيين والانققود مققثال  
نتفق  م قه بقان السقياب كانق  الشقرارة التقي مش هذا في ب قة  وانبقه ولكننا  المبالية
مش ايمانننا باناا كان  غطقاء اللمقال ادبيقة  ،التحم  والام اهذ اآلصرينلند  أوقد 

 إناقا ،حقن بصقدد دراسقتهذهب  ب يدا الى حد الشقطح والقوهم كمقا فقي شقالرنا القذي ن
لباءة الحداثة وهو ما وصفه السامرائي بقولقه    لقي  هقذا  اء  مش الفوضى التي 

 أهققلومققن هنققا يضققش السققامرائي مققا بنققى م  ققم  (51 م ققازا  بققل إنققه سققفر فققي التيققه((
نققوا  فيققرد قققائال:   إن التحققول  وأبققيتمققام  أبققيالحداثققة ح  اققم لليققه  وهققو حداثققة 

م وبشار وأبي نقوا  ي قب أال ين قر إليقه مسقابقة ي تمقد للياقا المنسوب إلى أبي تما
أصققحاب الحداثققة، ذلققا أن الققذي أصققذه النقققاد القققدماء للققى هققؤالء الثالثققة يققدصل فققي 

. (52 ت ديد طائفة من االست ماال  تتصل بما هو م از لم يسمش فقي الشق ر الققديم((
فقي الن ريقة ال ربيقة   ياأيقدلو  ا  فالذي كان حداثة في ال صر ال باسي هقو لقي  انقالبق

ب وصلق  الصقور ال ديقة لقكما حدل في لصرنا بل كان انقالبقا ليويقا مقن صقالل التال
ا وكققان ذلققا تحقق  لبققاءة الم ققاز الققذي ي ققد  ققزء سققابقيهالتققي لققم تكققن مالوفققة لنققد 

وصرققا لققانون الليقة  اي قد انتااكق اآلنمن تطور اللية ولكن ما حقدل ويحقدل  اأساسي
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يصققيم للققى الققن   غموضققاقققار  فكانقق  محصققلة م ققازاتام ال ديققدة وت ققاوزا فكريققا لل
هقذه الوسقائل ال ديقدة ققد تقؤدي إلقى :   لبقد ال زيقز ابقراهيم ققائال  وهذا ما ذهقب إليقه 

تناقضا  وغموة لكون "الش ر ي تمد الالمنطقية ألنَّه يتحدل لن أشقياء ال منطقيقة 
مقج كثيقرا الشق ر  ومقن هنقا (53 ((دون أن يحاول تبسقيطاا" وهقذا مقن نتقائج الحداثقة.

مقن  بقيق  كثيقر  و سقابقا هقو مقن يمقنح القن  الصلقود  أشقرناالحديل ال ن الققارة كمقا 
 .حبرا للى ور  ال ت د لاا مكانا لند المتلقي  الكتابا 

ول ققل مققن الطريققف فققي حققديثنا هققذا ان ننقققل مققا ذكرتققه  ريققدة  كلنققا شققركاء 
لقه  تحق  لنقوان الموقش ا هتي نشر الو ( من مقالة السيد ناصر الماغوط 81/8/8331

 يقول:  إذ الشالر أدوني  شيا الطريقة(، 
وسم   يوما أنه  ي ني أدوني ( قد أسرَّ لقب ة أصقدقائه المصلصقين مقن    

أتباله أنه مقافتئ ي قرب الكتابقة بالققارة ال ربقي منقذ نصقف ققرن، لكنقه اكتشقف منقذ 
زلمه ألنه حتى اآلن لقم يطلقش  أول قصيدة كتباا أن القارة ال ربي غبي  دا  للى حد

أحد من هؤالء القراء أو النقاد ليقول له أن ما تكتبه يقا سقيد أدونقي  ال لالققة لقه ال 
بالشقق ر وال بققالنثر .ثم يضققيف: كلققذلا كققان يقاقققه بالضققحا ويقققول لمققن حولققه: ف ققال 
القراء مساكين، وأنا أستيلام، وكلمقا احت ق  مبليقا مقن المقال، أزط قصقيدة مقن ك قب 

دس  تكون لبارة لن كلما  مرصوفة لشقوائيا ب انقب ب ضقاا، أنشقرها فقي  ريقدة ال
الحيقققاة وأققققبة للياقققا مائقققة دوالر تسقققاوي لنقققدي كقققل الققققراء ال قققرب الم اصقققرين 

القققي  والمتنبققي وأحمققد شققوقي واألصطققل  ةوالققراحلين، وهققي لنققدي أغلققى مققن امققر 
 (54 الصيير وال واهري وبدوي ال بل .((

 - بققرأي األسققتاذ المققاغوط -رسققم فياققا شققالرنا كلماتققه وهققذه الصققورة التققي ي
األمققر الققذي  باققذه الليققة ان يققتكلم  األحقيققة بحا ققة الققى مققا يويققد كالمققه وي طققي لققه 

يكقون  أننرفضه في دراساتنا االكاديمية وهو ما تنبه اليه ب ة الباحثين موكقدين    
شقأننا أن ننقتق   الماغوط رأي في أدوني  وما يكتبه، فاذا ح  لقه لقي  مقن للسّيد

.. نحقن لقن ن قادل المقاغوط فقي مزالمقه، بقل سقن اريه فقي كقل مقا اإلطال منه للى 
ف ال  في أن أدوني  لي  سو   نصاب( كبير، إال أننا نريقد  م هذهب إليه، وسنتف  
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: هققل قققال أدونققي  ف ققال  كققل هققذا الكققالم .. أم أنققه م ققرد فقققطأن نسققأله سققؤاال  واحققدا  
قققد صققدر لققن  الكققالمكققان هققذا  إذاإلققى أدونققي   يسققيءل أن تصريققف يسققيء إليققا قبقق

ياسقّيدي  ت لقمأدوني  ف ال ، فأن  مطالب بالكشف لن المصدر الذي ورد فيقه، وأنق  
مصققادر موثوقققة.. أو مققا أشققبه  نقلقق .. بلينققيلققي..  قيققل..سققم  أن كلمققة مققن نققوع  

  ورلقاه( لقن مس لة باسم إلالمنا ال ربقي حف قه ا ماركةذلا من ال بارا  التي هي 
نفسه.. نحن نريد توثيقا  للميا  مضقبوطا  لاقذا  يحترميكون لاا وزن في تقدير إنسان 
تتحلى بقه مقن حرفيقة فققط، بقل لت نقب نفسقا لقار  ماالكالم الصطير، ال لتثب  مقدار 

ل المققاغوط مققا ذهققب يققف للققى النقققية مققن ققو و ،(55 ((الكقذب الققذي سققيلح  بققا..
أدونقي  فقي   -كما يحمل لنوانقه –مت دد بأنهحسن واصفا ديب للي ال إليه األستاذ

ميتافيزيقيقا .. أم  قائال:  كيميقاء أم فيزيقاء أم ، ديده ... يمطر السراب ويبقرلم الليقة
في مقا يقدمقه  نبة  ديد للمفردا  نسيج اللية األولى ..ماما ت دد  األوصاف، فإن

الصقانش، رغيقف  ج للتو من يقدالشالر الكبير أدوني  شيئا طاز ا، طريا،نقيا كأنه صر 
ولققم  صبققز ألقققي بققه للحققال فققو  مثيالتققه المقمققرا ،أو دفقققة مققاء التصققر  مققن اليققيم

 يتسقن  لاققا أن تمقر إال لبققر م ققر  واحقد ..هققو هندسقته الليويققة واإلبداليققة ،صققل 

وهنا أققف متسقائال لقن هندسقة  (56 ((..فازداد  حدة واتقادا وكثافة وتف ر  بالم اني
 وله :ادوني  في ق

 وشوشني آدم
 بيصة اآله

 بالصم  باألنَّه
 لس  أبا ال الم 
 لم المح ال نة 
(57 صذني إلى ا  

 

فيقققذهب اسقققتأذنا يحيقققاوي م لققققا للقققى القققن  السقققاب     إن مشقققاد التفالقققل 
ذ قال ربقا للمالئكقة غنقي  النصي حاضر في محيط هذا الن  مش الن  القرآني    وا 
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لل المشوه الذي ادصله ادونقي  وهقو يشقطح ب يقدا فأي صورة للتفا( 58  الل ....(( 
 لن آليا  الدلوة واالست ابة بين ا  لز و ل وبين مالئكته لليام السالم .

إننا إزاء انحراف فكري وقراءة مشقوه للقن  شقطح  ب يقدا ول قل تحمقل هقّم ققد 
يكققون دينققي أو دوافققش أصققر  يققدرا قققارة الققن  بتأمققل أن صققاحبه شققطح ب يققدا لققن 

فقي حقين  يققف مقن الشق راء مقن و قف الحداثقة فقي صدمقة  ي اآلية القرآنيقة المراد ف
السقياب القذي رسقم صقورته  انقذكر بشقالرن هنقا أن ول قل مقن المناسقب قضقية ومبقدأ 

الذاتية من صالل أالنا المت سدة في كل ال را  انه يمثل رمز االلم واألمقل بقين صقورة 
أبنقاءه ومشقكالتام اليوميقة فالسقياب اإلنسان الذي أثقله األلم وصقورة القوطن بامقوم 

"أنشودة المطر":   لن مشكال  اإلنسان ومقا يقدور فقي فلقا الزمقان غيقر يتحدل في 
ول له و د مقن ليقة مقا مقآذا آمنقا فقي التو يقف الصقوتي الرائقش  (59 ((متقيد بمكان، 

إدراا الصقققو  وضقققبطه وحشقققره فقققي مقققادة ليويقققة تحفقققز فيقققه الققققوة ومقققن صقققالل    
وهو يستش ر األصقوا  المصتلفقة ل ناصقر الطبي قة فيفرغاقا بتشقكيال  مقن اإليحائية. 

لنده فقالنبرة الصقوتية (60 الحروف الموحية ب رساا وا تمالاا في هيئة مصصوصة((
 تتيير بتيير الفكرة وهي تصط بين مدلول الكلمة وبين شكلاا . لقد اسقتطاع السقياب  

الحقديل وققد  اقر  ماقارة  إلنسقانالنقد  األزمقةبالوسائل ال ديدة ان يتصور حقاال  
الشققق رية فقققي ت ديقققد ال قققروة القققذي شقققكل ازمقققة فقققي ال قققالم ال ربقققي فقققي  السقققياب

السقياب تحقرر  مقن اسقر  إلشق ارالمنصرم فالموسيقا ال ديقدة  من القرن األرب ينيا 
الشقق رية ت سققيدا  لل اطفققة الرومانتيكيققة وللمباشققرة الواق يققة  القافيققة فكانقق  الت ربققة

وغيقرهم مقن الشق راء وسق وا  البيقاتيالمالئكقة ولبقد الوهقاب  ى  انقب نقازافالسياب ال
فالصورة لنقد السقياب تحقاكي  (61 ((الفردي الى حد كبير  دا   النموذج الش ري إمكانية

 حتقى ،ممزو قة مقش ب قة فقي صقورة واحقدة القلب وال قل بين ال اطفة والتصيقل فاقي
ة إال أن الشققالر   لاققا ذا  ب ققة هققذه الصققور أو األشققياء كانقق  صققورا متناقضقق إن

ال قوع والنققود  -ف مش ما بين   المو  والحياة  ،بمضمون وشكل  ديد واحدةصورة 
األرة والبحر والسماء ( هقذه الصقور المتشقاباة  -ال را  واألم  - والبقاءال ودة  -

رها الشالر لبقر مقدصل واحقد لقصقيدة واحقدة فكقان اإليحقاء  المتناقضةكان  أو   َ صو 
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أنشقودة المطقر   فاقو فقي قصقيدة  (62 ((في غاية ال مقال  لصورةوالمضمون والشكل 
): 

 لينااح غابتا نصيل سالة السحر
 أو شرفتان راع ينأ  لناما القمر 
 ليناا حين تبسمان تور  الكروم 
 وترق  األضواء كاألقمار في نار 
  ه الم ذاف وهنا  سالة السحرر ي 
 (63 م كأنما تنبة األضواء في غورياما الن و  
ي ل  د. للي لبا  للوان للقى هقذه الصقورة الفنيقة فيققول  إنَّ السقياب لقم  

نمقا ققدماا وققد  يقدم لنا هذه الصورة ال زئية من الطبي قة ليقربط بيناقا ربطقا  لقليقا ، وا 
تحقق  فياا تلا الوحدة الحيوية الكامنة وراء هذه ال زئيا ، وو دنا الصيال ققد لمقل 

وقام  ال اطفقة  ،ال القة ال وهرية ما بين اإلنسان والطبي ةللى تحقي  هذه بالتاكيد 
بط الصفققي الققذي شققّد كققل تلققا الصققور السققري ة غيققر الناشققزة إلققى ب ضققاا بحيققل ابققالر 

يح  المتلقي باذا الحزن الاادة ال ميق  وققد تنافقذ مقش الطبي قة التقي صلقش الشقالر 
انية مش الطبي ة بل  مقش والسياب لم يكتفح بال القة المك((64((للياا أحاسيسه ورؤاه.

إلياققا ال القققة الزمانيققة وهققو يرسققم صققورته الشقق رية وبققذلا كانقق  إرهاصققا  الت ديققد 
يحملاققا إحساسققه المرهققف الققذي فققا  للققى شقق راء آصققرين دون أن يتنباققوا لليققه فققي 

إن ابتاقاال  الشقالر أمقام الطبي قة تحيلنقا إلقى ،   تشكيل الصورة فقي الشق ر الحقديل
دائققم الت ققدد: فاققي الفصققول فققي » شققتاري: دائققم الحركققة والتحققول الرمققز التمققوزي ال

تحوالتاا، /المو  والميالد وال الم والضياء/، وهي لناصقر الطبي قة المت قددة: ن قوم 
وبحقققر وضقققباب، ولصقققافير وشققق ر وغيقققوم وقمقققر... هقققي التقققوازن الكقققوني الملقققيء 

 اال  الحيققاة بكققلإناققا ابتاقق (65 ((بالتناقضققا  وت ققاور األضققداد فققي المفققردا  والصققور
الطبي قة بال اطفقة مقش   يتالحم فياا المبدعلالم  إلى القارةهذه المقدمة تأصذ الواناا،

  الققارةك يني المحبوبة التي راع المحبقوب/  القمقر وهقو تحقاكي مصيلقة والتي تت سد 
 إناا،السققياب اي يشققااأللققم والم انققاة التققي لققاا نفقق  كالققذي  ب يققدة  الت ربققة لققي  ف
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التققي أصققذ باققا الشققالر   ليصلقق  صققلة مققش المتلقققي ت مققش ثققالل رؤ : هققي الم اصققرة 
 دتاا وكثافتاا ثقمَّ مقا يمكقن أن توحيقه وبقذلا ت قاوز   مقود الصقور لنقد السقابقين 

 وهققذا الققتالحم ال ققاطفي / ال قلققي فققي آن واحققد يكققاد يتطققرف مققش. (66 مققن الشقق راء((
اإلحسققا   مركققز القلققب تصاطققبالتققي ر ب يققد لققن الموسققيقى يأدونققي  بتصققو  اسققتأذنا

 : بل اناا لية ال قل والباطنال اطفي 
 أن  بال شريان 

  لدا يحيا وحده يدور 
 ييور في دوامة القشور 
  (67  لدا يحيا يابسا لريان

اناققا صققورة التأمققل ال قلققي ب يققدا لققن ليققة القلققب ومصاطبققة الشقق ور ال ققاطفي، 
 ويقول في موضش آصر :

 غير أني شالر ألبد ناري 
    (68 ال ل لة واحب 

إننققا فققي ناايققة المطققاف البققد أن نققذكر مققن أن الحداثققة أمققر البققد منققه ولكققن ال 
يقبل للى اإلطال  الن لنا تراثا لقه فكقر وفلسقفة ومقا الكنقدي والفقارابي وابقن سقينا إال 

ومققن ال ققذر لققه فققي التققرال ال حداثققة لققه فققي  ،أسققاتذة اليققرب بشققااداتام   اليققرب(
ملاا األديب أحيانا بقدافش صقاد  فيقزل وهقو مف قم بالحماسقة اناا هموم يح ،الم اصرة

في إسقاطا  الحداثة وما ب دها للقى التقرال دون ولقي او إدراا لمزالق  مقا ب قد ذلقا 
ومققنام مققن ولققى وقققرا الفكققر والفلسققفة الحاضققنة لمصققطلح الحداثققة ومققا ب ققدها فكققان 

داثقة ب قين التقرال وأن الولي ب مش بين الحداثة والترال بم نى  آصر أن نن قر إلقى الح
 نن ر إلى الترال ب ين الحداثة .
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