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مقدمة
يف �شهر مايو�/أيار من هذه ال�سنة  1942وقعت يف يدي ن�سخة من العدد الثاين،
ال�سنة الأوىل ،من جملة الع�صبة التي كانت ت�صدر يف �سان باولو ،الربازيل ،وهو
العدد املخ�ص�ص ل�شهر فرباير�/شباط �سنة  .1935كانت ن�سخة و�سخة الغالف وقد
انتزعت منها �صفحات عديدة وال�صفحات الباقية خملخلة ومهددة بالعطب .مع
ذلك ر�أيت �أن �أنظر يف هذه ال�صفحات و�أقف على ما فيها ،فوجدت ن�ص مرا�سلة
�أدبية بني ثالثة �أدباء �سوريني ،هم� :أمني الريحاين ويو�سف نعمان معلوف و�شفيق
معلوف .واملرا�سلة املذكورة عبارة عن ثالثة كتب م�شتملة على �آراء ونظريات
يف ال�شعر وال�شاعر .وال�شعر وال�شاعر يدخالن يف مو�ضوع الأدب الذي كان قد
ا�ستلفت نظري ما يجري من تخبط وتخليط فيه.
قر�أت الكتب الثالثة امل�شار �إليها وقر�أت التعليق الأخري الذي �أحلقه بها �شفيق
معلوف ،حني دفعها للن�شر يف املجلة املذكورة .ف�شعرت بالنق�ص الفكري الكبري،
الذي مثلته تلك الكتب يف هذا املو�ضوع ،وباحلاجة �إىل در�س يتناول مو�ضوع
الأدب يف �أ�سا�سه ويجلو الغوام�ض الكثرية ،التي �أ�شوت فيها �سهام الرماة و�ضاعت
جمهودات الك ّتاب .على �أين مل �أجد منف�سحاً من الوقت للقيام بهذا الدر�س،
على الوجه الذي �أريده .فحاجات �صحيفة الزوبعة ،التي كان ال بد من قيامي
على �إدارتها وكتابة �أهم موا�ضيعها و�أبحاثها ال�سيا�سية واالجتماعية ،والفل�سفية،
م�ضافة �إىل حاجات �إدارة فروع احلزب ال�سوري القومي االجتماعي ،عرب احلدود
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ومعاجلة امل�سائل والق�ضايا الكثرية التي تعر�ض لها ،و�إىل حاجات الإذاعة القومية
االجتماعية يف �أو�ساط ال�سوريني عرب احلدود ،ف�ض ًال عن االهتمام بتتبع ال�سيا�سة
الإنرتنا�سيونية وعالقتها بالأمة ال�سورية ونه�ضتها القومية االجتماعية ،كانت �أكرث
مما ميكنني وحدي �سد ثغراته ،فكيف �أعمد �إىل تو�سيع دائرة الأعمال وزيادة
الق�ضايا التي ت�شغل فكري ،من غري �إحلاق عجز كبري ب�ش�ؤون كثرية.
بعد ا�ستعرا�ض م�ستعجل لهذه احلالة ،ق ّررت �إرجاء املو�ضوع الأدبي �إىل وقت
م�ؤات .وم�ضت ب�ضعة �أ�شهر �أجنزت فيها بع�ض املطاليب الهامة .ولكن امل�سائل
املتعلقة بطبيعة عملي مل تنق�ص ،بل زادت .ويف هذه الأثناء كان مو�ضوع الأدب
يلوح �أمام ناظري ويطل من وراء امل�شاكل الإدارية والنف�سية وال�سيا�سية التي
تعر�ض �أمامي .ومل �أكن �أجهل عالقة الأدب بهذه امل�شاكل و�إمكانيات تذليلها
ب�إن�شاء �أدب جديد ،حي .وكم كنت �أت�أمل من تفاهة الأدب ال�سائد يف �سورية
و�أ�شعر �أنّ فو�ضى الأدب وبلبلة الأدباء حتمالن ن�صيباً غري قليل من م�س�ؤولية
التزعزع النف�سي واال�ضطراب الفكري والتف�سخ الروحي املنت�شرة يف �أمتي .وكان
هذا الت�أمل يحفزين النتهاز كل فر�صة عار�ضة للفت نظر الأدباء الذين يحدث بيني
وبينهم ات�صال �إىل فقر الأدب ال�سوري و�شقاء حاله وفداحة �ضرره ولتوجيههم
نحو مطالب احلياة وق�ضاياها الكربى وخطط النف�س ال�سورية يف �سياق التاريخ.
ومن الذين ات�صلوا بي يف �سان باولو ،الربازيل ،و�أف�ضيت �إليهم بر�أيي ثالثة من
�أفراد «الع�صبة الأندل�سية» بينهم مدير جملة الع�صبة التي ن�شرت املرا�سلة الأدبية
املذكورة �آنفاً .كان ذلك يف �أحد �أيام يناير/كانون الثاين  ،1939على الأرجح،
مبنا�سبة قيام الأدباء الثالثة املذكورين بزيارة ر�سمية يل .فقد �س�ألت �أولئك الأدباء
عن ال�سبب املوجب لن�شوء «الع�صبة الأندل�سية» وهل لها غر�ض �أو مذهب �أدبي
ويوحد اجتاههم .ف�أجاب مدير جملة الع�صبة جواباً ا�ستوثقت
يجمع بني �أفرادها ّ
منه �أنه ال يوجد �شيء وا�ضح من هذا القبيل .ف�أبديت للزائرين ر�أيي يف الأمر
10
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وقد ا�شتمل على نظريات توجيهية جعلت �أحدهم يقول ،فيما بعد�« ،إنّ الزعيم
املحدث
همه على مزايا ّ
ّ
حمدث ممتاز» .فت�أ�سفت كثرياً ،لأن ذاك الأديب ق�صر ّ
دون �أفكاره و�آرائه ،والعهدة على الناقل .ومثل هذه ال�سابقة جعلني �أزداد �شعوراً
املا�سة �إىل بحث يف الأدب ومهمته ،ويف الأدب الذي حتتاج �إليه �سورية
باحلاجة ّ
وخ�صائ�صه.
بني �إحلاح هذه احلاجة و�إحلاح امل�سائل الأخرى التي ال تفت�أ تزدحم يف مكتبي،
ر�أيت �أن �أ�ست�سنح �أول فر�صة للتوفيق بني اجلاذبني .فلما فرغت من �أهم امل�سائل
امل�ستعجلة ،قررت الكتابة يف هذا املو�ضوع باال�ستناد �إىل ما ورد يف مرا�سلة الأدباء
الثالثة املن�شورة يف جملة الع�صبة .وكانت الطريقة العملية الوحيدة املمكنة،
للتوفيق بني خمتلف احلاجات� ،أن �أكتب لكل عدد من الزوبعة ق�سماً من
البحث ،وهذه الطريقة اال�ضطرارية �أوجبت قطع التفكري يف املو�ضوع عند نهاية ما
يفي بحاجة عدد اجلريدة واالنتقال �إىل معاجلة ال�ش�ؤون الأخرى املتنوعة ،حتى �إذا
حان موعد �صدور العدد التايل ،عدت �إىل املو�ضوع والفرتة بني االنقطاع والعودة
نحو خم�سة ع�شر يوماً تنازعت فيها الفكر �شواغل ومهام عديدة .فكان كل ق�سم
جديد يكلفني جهداً كبرياً يف الو�صل بني �أ�سبابه و�أ�سباب الق�سم ال�سابق له.
وكان من وراء ذلك فوات تفا�صيل كثرية هامة.
وكنت �أريد �أن �أحدد املو�ضوع مبا جاء يف املرا�سلة الأدبية امل�شار �إليها .وهو مقت�صر
على ناحية ال�شعر .ولكني ا�ضطررت �إىل تعديل هذه العزمية ب�سبب ّاطالعي ،بعد
كتابة املقال الأول ،الذي ن�شر يف العدد  50من الزوبعة ال�صادر يف � 15أغ�سط�س/
�آب املا�ضي ،على �آراء رهط �آخر من كبار �أدباء �سورية وم�صر من�شورة يف بع�ض 
�أعداد الهالل التي وردتني هدية من �أحد الرفقاء القوميني االجتماعيني .فعر�ضت
للأدب عامة ،ف�ض ًال عن ال�شعر ،وكان ذلك دائماً �ضمن حدود التوفيق املذكور
التي �أوجبت االقت�صار على الأ�سا�سي ،ال�ضروري واال�ستغناء عن الإ�سهاب
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والتفا�صيل الوا�سعة املجال ،التي ر�أيت تركها ال�ستنتاج املفكرين والأدباء.
�أمتمت هذا البحث يف ثمانية �أق�سام ،ت�شبه املقاالت ،ن�شرت متالحقة يف ثمانية
�أعداد من الزوبعة ابتداء من العدد ال�صادر يف � 15أغ�سط�س�/آب وانتها ًء يف العدد
ال�صادر يف  1دي�سمرب/كانون الأول  .1942ويف �أثناء ن�شر الأق�سام املذكورة وردتني
ر�سائل من �أدباء ،ومن بع�ض  حمبي الأدب ،يبدي فيها �أ�صحابها اهتمامهم
للبحث ورغبتهم يف اقتنائه .وبع�ض هذه الر�سائل حمل اقرتاح طبعه جمموعاً
يف كتاب على حدة ،تعميماً للنظريات الواردة فيه .فوافق ذلك رغبتي واغتنمت
�أول فر�صة لإ�صدار هذا الكتاب.
وقد عنيت مبراجعة البحث وتنقيحه وت�صحيحه من الأغالط التي وقعت عند
ن�شره يف الزوبعة و�أ�ضفت �إليه مالحظات جديدة قليلة مل ترد يف الزوبعة .ويف هذه
الناحية �صعوبات �أخرى ناجتة عن نظام املطابع ال�سورية يف بوي ُن�س �آير�س وكيفية
عملها.
بوان�س �آير�س ،يف  15دي�سمرب/كانون الأول 1942

�أنطون �سعاده
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و�صلت �إىل الوطن ن�سخ قليلة من الطبعة الأوىل ،التي طبعت يف بوي ُن�س �آير�س،
ف�أثارت اهتمام الأدباء والدار�سني والطلبة والأو�ساط التي لها عناية بال�ش�ؤون
علي طبع الكتاب ثانية ليت�سنى للراغبني
الأدبية وتطور الفكر يف �سورية ،واقرتح ّ
يف الأدب اقتنا�ؤه .فنقّحت الكتاب ودفعته للطبع.
ال�شوير ،يف  15يونيو/حزيران 1947
امل�ؤلــف
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تقدمي البحث يف الزوبعة
ن�شرت جملة الع�صبة التي كانت ت�صدر يف �سان باولو ،الربازيل ،يف عددها ال�صادر
يف فرباير�/شباط �سنة  1935ثالثة كتب تدور على ديوان الأحالم لل�شاعر �شفيق
معلوف نزيل �سان باولو ،الربازيل ،وقد لفت نظري االحتكاك والت�صادم الفكريان
يف ال�شعر و�أغرا�ضه اللذان �أثارهما ظهور الأحالم ور�أيت �أنهما يفتحان الباب
لبحث يجب �أن يحيا ويجد اهتماماً كبرياً يف دوائر التواقني �إىل املعرفة والفهم
والراغبني يف االرتقاء الثقايف الذي ّميكن الأمم من �إبراز �أف�ضل مواهبها وال�صعود
�إىل قنة جمدها .و�إىل القارىء الكتب املذكورة وتعليق ال�شاعر الأخري عليها حني
�س ّلمها للن�شر ،كما وردت يف جملة الع�صبة املحتجبة:
[]1

من كتاب الريحاين
عن الفريكة يف  12ني�سان�/أبريل

1926

عزيزي �شفيق املعلوف حفظه اهلل
�أ�شهد �أنك �شاعر .ولكنك يف الأحالم بعيد عن كنه احلياة واملقا�صد الكربى
فيها .قد كانت هذه اللهجة  -لهجة الك�آبة واحلزن « -مو�ضة» يف زمن بريون
ومي�سه .وهي يف ال�شرق ،خ�صو�صاً فينا نحن ال�سوريني ،داء دفني .فما ف�ضل
ال�شاعر وهو يبكي ويئن مثل عامة النا�س؟
�أ ّما من النظر الفني ففي «�أحالمك» كثري من بديع الت�صور ،وجميل اخليال ورقّة
التعبري ،ونعومة الديباجة .ولكنك مقلد يا �صديقي .وال �أقول مقلد جلربان وهو
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مثلك يف دموعه من املقلدين  -اقر�أوا �أ�شعيا بدل �أن تغم�سوا �أرواحكم يف دموع
�إرميا .عودوا �إىل �شك�سبري وغوته � -إذا كان ال بد من العود  -بدل �أن حترقوا
�أ�صابعكم وم�آقيكم يف مراجل مي�سه وبريون.
لي�س ال�شاعر «زنبقة يف جمجمة» �إنّ يف ذا الت�صور غلواً فيه �سقم ولي�س فيه �شيء
من احلقيقة واجلمال� .إنّ فيه حتقرياً للجن�س الإن�ساين ،و�أنا و�أنت وجربان منه
واحلمد هلل .و�إنّ يف الكون ويف احلياة جما ًال �أ�سمى و�أبهى و�أعظم و� ّ
أجل من
جمال الزنبقة اللطيف املحدود ،و�أنت و�أنا وجربان ،وال�شم�س والقمر واملج ّرة،
ملعات جم�سدة من ذلك اجلمال واحلمد هلل.
�أما ال�شاعر فهو من النا�س ،من �صميم النا�س .ولي�س من ظن نف�سه فوق النا�س
بابن عم لإبن عم �أ�صغر ال�شعراء� .إمنا ال�شاعر احلقيقي مر�آة اجلماعات ،وم�صباح
يف الظلمات ،وعون يف امللمات ،و�سيف يف النكبات .ال�شاعر احلقيقي ي�ش ّيد
للأمم ق�صوراً من احلب واحلكمة واجلمال والأمل .كفكفوا دموعكم �سلمكم اهلل.
وارفعوا لهذه الأمة التي تتخبط يف الظلمات م�شعا ًال فيه نور ،فيه �أمل ،فيه �صحة
وعافية .و�إنّ يف ال�صحة حياة جديدة.
�صديقك
�أمني الريحـاين
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[]2

من كتاب �صاحب الأيام
عن نيويورك يف  14متوز/يوليو

1926

عزيزي �شفيق
 ...وددت لو ي�سمح يل الوقت ب�إبداء بع�ض مالحظاتي مطو ًال يف ديوانك ،ولكن
ما �أريده ال يتاح يل فنحن هنا عبيد �أوقاتنا ،غري �أنّ ذلك ال مينعني من �إبداء ر�أيي
يف �أ�شياء جوهرية �أريدك �أن تعريها جانب االهتمام.
�إعنت يف م�ؤلفاتك املقبلة �أن تكون مبتكراً فيما تنزع �إليه� ،سواء كان بالفكر �أو بالعمل،
و�أن تكون مق َّلداً (بفتح الالم امل�شددة) ال مق ِّلداً (بالك�سر) يف �سائر �أعمالك ،لأن
على هذه القاعدة الأ�سا�سية تتوقف �شهرة املرء يف احلياة وقبل كل �شيء �أترك اخليال
الذي ال روح فيه وال حقيقة .واطرق �أبداً املوا�ضيع احليوية والعمرانية و�ش ِّهر ت�شهرياً ال 
تخ�شى معه لوم اللوام موا�ضع ال�ضعف يف الأمة ،م�شرياً �إىل كل �ضعف يف �أخالقها
وخلل يف عاداتها ونق�ص يف كيانها ،على �سبيل حب الإ�صالح املج ّرد لي�س �إال ،و�أن
ال تعود حياتك كلها يف ما تكتب �إىل البكاء والنواح على الطلول البالية والآثار
اخلربة ،كما يفعل �أكرث الكتبة ال�شرقيني وال �سيما ال�شعراء منهم ،بل كن ذاك الرجل
املفكر يف احلياة وما تتطلبه احلياة من عوامل الرقي و�أ�سباب العمران ،وال تكن �شرقياً
يف خيالك وعملك ،بل امل�س بيدك �أبداً حقائق الوجود ،وا�سع �إىل العمل بها دائماً
ويف كل حني ،لأن ف�ضاء ال�شرق ممتاز عن كل ف�ضاء ،كله خيال بخيال ،يوحي �إىل
املرء ما ال يوحيه ف�ضاء �آخر يف الوجود ،فمنه �أوحيت الأديان وظهر الأنبياء ون�ش�أت
خياالت الأرواح على تعداد منازعها وكرثة معتقداتها ،فكان �شراً يف احلياة على
نف�سه وعلى غريه  -فكن يا �شفيق �إذاً رج ًال ي�ؤخذ باحلقيقة ال ي�ض ّله اخليال...
عمك
يو�سف نعمان معلوف
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[]3

جواب �صاحب الأحالم
عن زحلة يف � 15أيلول�/سبتمرب �سنة

1926

�سيدي العم الفا�ضل
� ...أما ما ذكرمتوه عن الأحالم فقد �أعرته كل اهتمامي من ّز ًال ر�أيكم من نف�سي � ّ
أجل
منزلة ،و�أما �أن �أكون «مق َّلداً (بفتح الالم امل�شددة) ال مق ِّلداً (بالك�سر) يف �سائر �أعمايل»
فهذا ما طمحت �إليه منذ ترعرعت ون�ش�أت .فكنت را�سخ العقيدة يف وجوب جتديد
وبث روح حديثة فيه ،ولئن طرقت باباً وجله �سواي فهل يف كل ما
ال�شعر العربي ّ
تتناوله القرائح ما مل يطرق النا�س بابه؟ وهل �إذا اتفق لر�سام �إبراز �صورة عاجلها
من قبله �آخرون فا�ستحدث لها �ألواناً وابتكر لها رموزاً و�أ�شكا ًال نقوم فننكر عليه فنه
وابتكاره ،لأن ال�صورة حملها قبل لوحه لوح وخطرت ل�سواه يف خميلة؟
�أ ّما �أن �أترك يف �شعري «اخليال الذي ال روح فيه وال حقيقة ،و�أطرق املوا�ضيع احليوية
والعمرانية» فال �أخفي عنك يا �سيدي العم الكرمي ،مع احرتامي لر�أيك الأعلى،
�أنّ يل ر�أياً �آخر يف ال�شعر .فهو يف عريف ذلك ال�شعور الناب�ض ي�صور للنا�س نفو�س
النا�س ،وال تتعدى فائدته  -يف �أحايني كثرية  -منفعة ي�صيبها املرء لدى �سماع قطعة
مو�سيقية جميلة ،مطربة كانت �أم م�شجية .وقد �أكون على خط�أ من الوجه العاملي
النافع ،ولكنني على حق من وجهة الفن اخلالد.
�إنّ للوطن ك ّتابه و�صحافييه وله �أقالمهم املرهفة وقرائحهم امل�شحوذة� .أما �أن ي�سري
ال�شاعر مع احلاالت الطارئة فيبعث من حوله �ضجيجاً يزول بزوال تلك الطوارىء،
فهذا ما ال �أ�س ّلم به� ،إذ لي�س ال�شاعر يف عريف من �ضج له اجليل الواحد حتى �إذا
تبدلت الأو�ضاع واختلفت الأحوال تنا�سته من بعده الأجيال.
�أنا عامل �أنّ ال�شرق ال يحتاج �إىل الفن حاجته �إىل املوا�ضيع احليوية العمرانية ،ولكن
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هذه املوا�ضيع ترتبط بالزمان ،يا �سيدي العم الكرمي ،و�أنا من هواة ال�شعر اخلالد الذي
ال يرتبط بالأزمنة...
املخل�ص
�شفيق معلوف
[]4

حا�شية  -يف � 22شباط/فرباير �سنة
م�ضى على هذه الكتب الثالث زمن غري ق�صري ،ولو طلب �إ ّيل الآن ر�أيي يف ما �أنكره
علي الكاتبان الكبريان من الك�آبة وال�شكوى يف ق�صيدة الأحالم ،لأنكرت معهما
ّ
على نف�سي ذلك الأ�سلوب ،لو �أنّ الأحالم كانت من منتوج العهد احلا�ضر� .أ ّما
وهي قد نظمت يف زمن مل �أكن قد جاوزت فيه الثامنة ع�شرة من العمر ،حتت ت�أثري
طور الفتوة املكتنف بالظلمات واحلرية وقلق النف�س ،ف�إنني �أراها �صورة حقيقية
لنف�سيتي يف ذلك احلني ،كما ي�صح �أن تكون �صورة لنف�سية معظم الفتيان ،وهذا
ما يحببها �إ ّيل ويجعل لها قيمتها يف نظري.
�شفيق معلوف
1935

�أعتقد �أنّ املو�ضوع الذي طرقته الكتب الثالث ال يجوز �أن يبقى يف هذه احلدود
الأولية التي ورد فيها ،فاملعاين فيها كلها نتف مقت�ضبة ال ت�سد حاجة وال ت�شفي غلي ًال.
و�إذا كان ي�شفع يف اقت�ضابها �أنها كتب خ�صو�صية فال ي�شفع �شيء باملرور بها دون
�ضمنها ال�شاعر
تناولها بالدر�س ومتحي�ص الأفكار الواردة فيها .وال �أعتقد احلا�شية التي ّ
نف�س من ال 
تعليقه على كتابي منتقدي ديوانه بالغة الغاية التي ميكن �أن تطمئن �إليها ُ
يقنع من عظمة البحر بو�شل وال من �سعة الأفق بح ّيز حدده امل�ستوى الداين املا�ضي.
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ال �أطمح �إىل قول كل ما �أود قوله يف الأدب ويف الفن يف �أبعد ما �أمكن وميكن
النظرة الإن�سانية العليا بلوغه ،وجميع ما ينطوي حتت ذلك من �أ�شكال و�ألوان ،يف
عجالة �أكتبها يف �صحيفة تلح عليها املطاليب ال�سيا�سية وحاجات التفكري القومي
حتملني
يف الق�ضايا االجتماعية  -االقت�صادية ،حتت �ضغط الظروف احلا�ضرة التي ّ
من �أعبائها ما لو زاد �أكرث من ن�سبة ق�شة التنب �إىل الوقر لأرهقني و�أرزحني .ولكني
مل �أجد ّبداً من قول �شيء يف املو�ضوع لإبقائه حياً ولرتغيب الأدباء يف الإقبال
عليه ،وال مندوحة عن �إبداء بع�ض مالحظات خطرت يل فور قراءتي الكتب
املثبتة �آنفاً.
�أبد�أ بكتاب الريحاين� .إنّ فيه موا�ضع حتتاج �إىل تدقيق كثري .و�أالحظ �أنّ يف هذا
الكتاب تعميماً و�إطالقاً يجرفان الكثري من التفا�صيل التي تبقى احلقيقة الكربى
الأ�سا�سية ناق�صة نق�صاً كبرياً بدونها ،ويظل الفكر قلقاً ال يجد ا�ستقراراً واطمئناناً
�إال بوجودها وجالئها.
نظر الريحاين يف الأحالم فوجده ديواناً ت�سوده «لهجة الك�آبة واحلزن» وو�صف هذه
«اللهجة» ب�أنها كانت «مو�ضة» يف �أيام برين ومي�ساه .ولي�س ديوان الأحالم يف متناول
يدي لأقابل هذا الو�صف عليه و�أجد كم فيه من تدقيق .ولكني �أذكر �أين قر�أت
هذا الديوان قراءة م�ستعجلة من نحو �أربع ع�شرة �سنة� ،أو يزيد ،و�أذكر �أنّ الت�أثري
الذي �أحدثه َّيف هو ت�أثري نب�ضات الإح�سا�س الأول وقد انق�شعت حجب املراهقة عن
قزحية ال�شباب فتمازجت فيها الأ�شواق والرغبات التي اتخذت �صوراً من اجلمال
قوية والذعة �أحياناً ،ولكنها �صور ظهرت فيها �شاعرية جديرة ب�أن حتل مو�ضعاً مكيناً
يف النفو�س ويف الأجيال .ومع ذلك فال بد من القول �إنّ تعبري «لهجة الك�آبة واحلزن»
الذي �أطلقه الريحاين هو من التعميمات التي ال تفيد كثرياً يف درا�سة معينة �أو
خمت�صة مبو�ضوع معني .وهو بعيد كل البعد عن تناول الوجهة النف�سية و�أ�سبابها.
ومن هذا القبيل انتقاله من خماطبة �صاحب الأحالم �إىل خماطبة جميع ال�شعراء
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ال�سوريني فيقول لهم «اقر�أوا �أ�شعيا بدل �أن تغم�سوا �أرواحكم يف دموع �إرميا.
عودوا �إىل �شك�سبري وغوته بدل �أن حترقوا �أ�صابعكم وم�آقيكم يف مراجل مي�ساه
وبرين ».ولو كان قيل هذا الكالم يف غري معر�ض النظر يف ديوان الأحالم لكان
�إطالقه هذا الإطالق غري املحدود يجد مو�ضعاً �أمنع من مو�ضعه احلا�ضر ،لأنه
يكون ٍ
حينئذ كالماً عمومياً يفهم منه من �شاء ما ي�شاء� ،أما يف مو�ضعه املذكور فهو
قليل املح�صل .وال يزيد املح�صل من كالم الريحاين قوله� ،إنّ ال�شاعر لي�س «زنبقة
يف جمجمة» ،وال قوله�« :إمنا ال�شاعر احلقيقي مر�آة اجلماعات وم�صباح يف الظلمات
وعون يف امللمات و�سيف يف النكبات .ال�شاعر احلقيقي ي�شيد للأمم ق�صوراً من
احلب واحلكمة واجلمال والأمل».
هذا الكالم الأخري الذي يحاول الريحاين �أن يخرج به من ال�سلبية ال�صكراتية
(ال�سقراطية) �إىل النظرة الإيجابية يزيد التعميمات ال�سابقة تعميماً .وميكن �أن
يح�سب من قبيل املعميات ولي�س فيه �أدنى اقرتاب من �شجون املو�ضوع التي
لكل �شجن منها اجتاه خا�ص.
احلقيقة �أنّ هذا الكالم ال يتعلق بديوان الأحالم بقدر ما يتعلق بال�شعر وال�شاعر
على الإطالق .وهو مر�سل �إر�سا ًال ال حتقيق فيه وال تدقيق ،ولي�ست فيه حقيقة
�أ�سا�سية واحدة ي�صح اعتمادها «لت�شييد ق�صور من احلب واحلكمة واجلمال
والأمل» للأمم التي تهدمت ق�صورها �أو مل يكن لها ق�صور .ف�إين ال �أعتقد �أنّ
�شعراء �سورية ي�صريون غري ما هم بقراءة �سفر �أ�شعيا وترك قراءة �سفر �إرميا .والعودة
�إىل �شك�سبري وغوته وحدها ال تفيد كثرياً �إذا مل تكن هنالك ثقافة واعية فاهمة
تتبع خطط النف�س ال�سورية .وماذا ا�ستفاد �أدب اللغة العربية كله من عودة ال�شاعر
امل�صري �شوقي �إىل �شك�سبري غري الن�سخ وامل�سخ والتقليد الذي مل ي�ضف �إىل ثروة
الأدب العاملي مقدار حبة خردل؟
�أما قول الريحاين «ال�شاعر احلقيقي مر�آة اجلماعات وم�صباح يف الظلمات» فقلت
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�إنه من قبيل املعميات ومل ي�صعد بنا درجة واحدة فوق قول جربان «ال�شاعر
زنبقة يف جمجمة» فمر�آة اجلماعات ال يكونها ال�شاعر وحده �أو كل �شاعر ،وقد
قال الدكتور خليل �سعاده�« :صحافة كل �أمة مقيا�س ارتقائها ،و�صورة �أخالقها،
ومظهر �شعورها ،وعنوان جمدها ،فهي املر�آة التي ترى بها الأمة نف�سها» ،وم�صباح
الظلمات يكونه الفيل�سوف والفنان والأديب وال�شاعر والقائد والعامل ،وكذلك
«عون يف امللمات و�سيف يف النكبات ».ويكونه كل واحد من ه�ؤالء بطريقة
خا�صة .ويف هذه احلقيقة يكمن �سر ال يجلوه كتاب الريحاين وال �شيء مما كتب
الريحاين .فقد عاد الريحاين �إىل هذا املو�ضوع يف كرا�س عنوانه �أنتم ال�شعراء ق ّبح
فيه البكاء والعويل تقبيحاً كثرياً ،ولكنه مل ِ
يعط ال�شعراء در�ساً واحداً يوجههم
توجيهاً جديداً ،لأن كالمه كان كله من هذا النوع الغام�ض امل�شو�ش الذي ي�شبه
دعوة الداعني �إىل االحتاد القومي من غري فهم �أو تعيني ملا هي القومية وما هي
مقوماتها.
�أترك كتاب الريحاين عند هذا احلد ،و�أنتقل �إىل كتاب ال�سيد يو�سف نعمان
معلوف .والذي �أراه يف هذا الكتاب �أنه ي�شتمل على �آراء فجة� ،أو مبت�سرة،
م�ستمدة من احلياة الأمريكانية العملية ذات الطابع الأنكلو�سك�سوين ،ولي�س فيه
�شيء من العمق خللوه من النظرة الفل�سفية �أو التاريخية .وهذه الآراء الواردة فيه
هي مزيج من نزعة فردية ورغائب عملية و�أحكام عامة ا�ستبدادية ،كقوله «فمنه
(ال�شرق) �أوحيت الأديان وظهر الأنبياء ون�ش�أت خياالت الأرواح على تعدد
منازعها وكرثة معتقداتها ،فكان �شراً يف احلياة على نف�سه وعلى غريه».
تظهر النزعة الفردية بجالء يف قوله:
«�إعنتِ يف م�ؤلفاتك املقبلة �أن تكون مبتكراً فيما تنزع �إليه� ،سواء كان بالفكر �أو
بالعمل ،و�أن تكون مق َّلداً (بفتح الالم امل�شددة) ال مق ِّلداً (بالك�سر) يف �سائر
�أعمالك ،لأن على هذه القاعدة الأ�سا�سية تتوقف �شهرة املرء».
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فك�أن ال�شهرة الفردية �صارت الغاية الأخرية املتوخاة من الفكر �أو العمل ،وك�أن
�أهم �شيء يف طبيعة الفكر �أو العمل �أن يكون املرء غري تابع غريه و�أن يكون
متبوعاً .وهي قاعدة فردية بحتة لعل الدافع �إليها �أنّ املتكلم عم املخاطب ويهمه
�أمره ال�شخ�صي ،ا�ستم�ساكاً بعروة القرابة الدموية التي تنزع �إىل املباهاة واملفاخرة،
كما هو م�شهور يف قبائل العرب .ومع �أنّ املخاطب ،وهو ال�شاعر املنتقد ،قبل هذه
الفكرة الفردية يف جوابه �إىل عمه فهو مل يتقيد بها كل التقيد الظاهر يف كالم
عمه ف�ألقى عليه هذا ال�س�ؤال« :ولئن طرقت باباً وجله �سواي فهل يف كل ما تتناوله
القرائح ما مل يطرق النا�س بابه؟» وهو �س�ؤال يكاد ي�صل �إىل طرق باب ينفتح عن
�أفق تنبلج فيه �أنوار فجر تفكري �أ�صلي جديد ،وال يق�صر �إال خطوة �أو قفزة واحدة
ليلج هذا الباب .ولكنها خطوة �أو قفزة تف�صل بني عاملني وقد ت�شبه نوعاً القفز فوق
العار�ضة العالية �أو ال�سور باال�ستعانة بعكاز طويلة خا�صة بهذا الغر�ض.
والرغائب العملية هي التي جتعل عم ال�شاعر يقول له هذا القول« :وقبل كل �شيء
�أترك اخليال الذي ال روح فيه وال حقيقة واطرق �أبداً املوا�ضيع احليوية والعمرانية،
الخ ».فمح�صل كالمه �أنّ اخليال هو دائماً ال روح وال حقيقة فيه ،و�أنّ ال�شعر هو
كله خيال .وهنا يتحول انتقاده ال�شاعر �إىل نوع من تقبيح ال�شعر والإ�شارة على
ن�سيبه بوجوب تركه واالنتقال �إىل طرق «املوا�ضيع احليوية والعمرانية ...وموا�ضع
ال�ضعف يف الأمة م�شرياً �إىل كل �ضعف يف �أخالقها وخلل يف عاداتها ونق�ص 
يف كيانها ».وكل ذلك ال دخل له يف ال�شعر وال�شعراء وال يخت�ص �إال بعلماء
االجتماع والنف�س وال�سيا�سة .ولوال  هذا التخ�صي�ص  التوجيهي لكان �أمكن
الت�ساهل يف عبارة املنتقد ال�سابقة واعتبارها مفيدة ترك نوع اخليال الذي ال روح
فيه وال حقيقة من �أجل الأخذ بنوع من اخليال فيه روح وحقيقة .وقد �أ�صاب
ال�شاعر يف الرد على هذا الكالم من وجهة ال�شعر ،خ�صو�صاً قوله:
«�إنّ للوطن ك ّتابه و�صحافييه وله �أقالمهم املرهفة وقرائحهم امل�شحوذة� .أما �أن ي�سري
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ال�شاعر مع احلاالت الطارئة فيبعث من حوله �ضجيجاً يزول بزوال تلك الطوارىء
فهذا ما ال �أ�سلم به� ،إذ لي�س ال�شاعر ،يف عريف ،من �ضج له اجليل الواحد ،حتى
�إذا تبدلت الأو�ضاع واختلفت الأحوال تنا�سته من بعده الأجيال»
فهذا كالم من ي�شعر بر�سالة ال�شاعر الأ�سمى والفنان الذي من �أهم �صفاته
الإبداع عن طريق الت�صور (اخليال) ،وهو �أقوى كثرياً من قوله �إنّ مهمة ال�شاعر
هي «ت�صوير نفو�س النا�س للنا�س» الذي هو مرادف لقول الريحاين �إنّ ال�شاعر
«هو مر�آة اجلماعات» وقد يكون مت�أثراً به .ولكنه خمالف له عند التف�صيل ،لأن
«مر�آة اجلماعة» قد تعني «نف�س اجلماعة»� ،أما «نفو�س النا�س» فريجح �أنها تعني
نفو�س الأفراد .والعبارتان �ضمن احلدود التي قيلتا فيها� ،ضعيفتان لأنهما ال 
ت�شتمالن على �أية ق�ضية نف�سية علمية �أو فل�سفية �أو على �إدراك م�ضبوط لنف�س
اجلماعة ونف�س الفرد والفرق بينهما .والعبارة الثانية ،من هذا القبيل� ،أ�ضعف
من الأوىل لأنها �أكرث تعميماً وهي لذلك �أكرث غمو�ضاً .ولكن �إذا �أخذنا هذه
العبارة على وجه التدقيق ونظرنا �إليها ،نظرنا �إىل معنى مق�صود بعينه وجدنا
�أنها �أقوى ،يف ذاتها ،من عبارة الريحاين ،لأنها �أبرزت لفظة «النف�س» التي
تدل� ،سواء �أكانت مفردة �أو جمموعة ،على �أقوى و�أ�سمى ما يف الإن�سان ،بينما
عبارة الريحاين ال توجب الدخول يف امل�سائل النف�سية وقد تعني �إبراز �ش�ؤون
اجلماعة وعاداتها.
من الغريب �أنّ ال�شاعر الذي قال القول القوي املذكور �آنفاً ،يف �صدد ال�شاعر
ور�سالته ،مل يجد بعد م�ضي ت�سع �سنوات ونيف ،ما يزيده عليه �أو يكون �شبه
ا�ستمرار له ،و�أنه اكتفى بالقول يف تعليقه الأخري على كتابي منتقديه �أنه لو
طلب �إليه ر�أيه الآن لكان «�أنكر على نف�سه ما �أنكره عليه الكاتبان الكبريان من
الك�آبة وال�شكوى».
ال يقت�صر الت�ضارب والتخبط يف حقيقة ال�شعر و�صفته ،اللذان دللت عليهما
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يف ما تقدم من هذا البحث ،على الأدباء الثالثة ال�سوريني املذكورين �آنفاً ،بل
هما ي�شمالن �أكرث الأدباء الالمعني� ،إن مل يكن كلهم ،يف العامل العربي .فقد
كان من ح�سن حظي و�أنا يف هذه البالد التي ق�ضت الظروف �أن تتوقف فيها
رحلتي املر�سومة� ،أين ت�سلمت هدية كتبية من �أحد الرفقاء الغيورين فيها بع�ض 
جمموعات الهالل ،وبينما �أنا �أقلب �صفحات بع�ض �أعداد  ،1933بعد كتابة احللقة
ال�سابقة ،وقع نظري على ر�أي للدكتور حممد ح�سني هيكل بك� ،أحد كبار �أدباء
م�صر ،يف عدد يونيو/حزيران من ال�سنة املذكورة .ف�أقبلت على املقال ووجدت
�أنه حلقة �أخرى من حلقات التخبط يف دائرة مغلقة على الأدب� ،إذ فيه من
التعميمات واملطلقات ما ال حم�صل �إيجابي وراءه� .إليك بع�ض عباراته:
«�إين �أفهم �أن يكون التجديد هو �أن ي�شعر ال�شاعر �أو الكاتب ب�شعور الع�صر
الذي هو فيه ،ويعبرّ عن ذلك تعبرياً �صادقاً ممث ًال ل�صفات ذلك الع�صر الذي
و�ضع فيه هذا التعبري بحيث يكون �شاعر القرن الرابع ع�شر الهجري �أو كاتب
القرن الرابع ع�شر (القرن الع�شرين) له �شخ�صية خا�صة تخالف �شخ�صية
ال�شاعر �أو الكاتب الذي ظهر يف القرون ال�سابقة مع املحافظة على قواعد
اللغة وحدودها»« ،ول�ست �أق�صد بال�صفات اخلا�صة �أن يعمد �شعراء الع�صر
احلا�ضر �إىل ا�ستخدام �ألفاظ املخرتعات احلديثة يف �شعرهم �أو يتناولوا هذه
وي�سموا ذلك جتديداً ،ف�إذا كان القدماء و�صفوا الناقة �أو
املخرتعات في�صفوهاّ ،
ال�سيف و�صفوا هم القطار �أو الطيارة �أو املدفع .و�إذا كان القدماء ا�ستعملوا يف
�أ�شعارهم هند وليلى ودعد ،ا�ستعملوا هم �سو�سو و�سو�سن ومرغريت وماري
�إىل �آخره .بل �أق�صد بال�صفات اخلا�صة �إبراز كل ما يقع حتت ال�شعور بحكم
البيئة ،والتعبري تعبرياً �صادقاً عن احلياة التي حتيط بهذه البيئة والظروف التي
يعد اخلروج عن هذه ال�صبغة خروجاً
تالب�سها وجتعل لها �صبغة خا�صة بحيث ّ
عن تلك البيئة .ف�أنت ت�ستطيع يف الوقت احلا�ضر ويف البيئة التي تعي�ش فيها
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�أن ت�صف الناقة �أو ال�سيف �أو غريهما ،مما تناوله القدماء ب�أ�سلوب يتفق و�شعور
ٍ
وحينئذ يقال
الع�صر الذي تعي�ش فيه واحلياة العقلية ال�سائدة يف هذا الع�صر
�إنك و�صفت هذه الأ�شياء ب�أ�سلوب جديد».
وح�سني هيكل يرى �أنه ال يوجد «�شعر معبرّ عن الع�صر الذي نحن فيه ولي�س
لنا �شعراء ميتازون ب�صفات تخالف ال�صفات التي كان عليها بع�ض ال�شعراء يف
الع�صور املا�ضية» ،ويزيد قائ ًال:
«و�أنا على يقني من �أنّ م�ؤرخ الأدب العربي يف الأجيال القادمة ،لو قدمت �إليه
ق�صيدة من ق�صائد الع�صر احلا�ضر قد حذف ما فيها من �أعالم ،ال ي�ستطيع �أن
يعينّ الع�صر �أو اجليل الذي قيلت فيه»
ولكنه يعرتف ب�أن النرث «قد امتاز بقوته واجتاهه نحو النهو�ض ورقي احلياة العقلية
فيه وخ�صبها وت�شعبها و�إنتاجها».
هذا الر�أي �شديد الإبهام وكثري التخبط� .أنظر يف غمو�ض التعابري الآتية:
«بل �أق�صد بال�صفات اخلا�صة �إبراز كل ما يقع حتت ال�شعور بحكم البيئة ،والتعبري
تعبرياً �صادقاً عن احلياة التي حتيط بهذه البيئة والظروف التي تالب�سها ،الخ».
فماذا يفهم القارىء اجليد الإدراك من هذه الأو�صاف التي ال تزيد املو�صوف
�إال غمو�ضاً؟ ما هو ال�شعور بحكم البيئة وكيف يكون؟ وما هي «احلياة التي حتيط
بهذه البيئة والظروف التي تالب�سها»؟
يف عدد نوفمرب/ت�شرين الثاين من ال�سنة املذكورة ر�أي يف التجديد يف ال�شعر
لل�شاعر ال�سوري املتم�صر خليل مطران� .إنه �أدق من ر�أي ح�سني هيكل .وهو
حدث مطران عن نف�سه:
يخالفه يف ر�أيه القائل �إنه مل يحدث جتدد يف ال�شعر .فقد ّ
«�أردت التجديد يف ال�شعر منذ نعومة �أظفاري ولقيت دونه ما لقيت من عنت
ومناو�أة� ...أردت التجديد يف ال�شعر وبذلت فيه ما بذلت من جهد عن عقيدة
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را�سخة يف نف�سي وهي �أنه يف ال�شعر ،كما يف النرث� ،شرط لبقاء اللغة حية نامية.
على �أنني ا�ضطررت ،مراعاة للأحوال التي حفّت بها ن�ش�أتي� ،أال �أفاجىء النا�س
بكل ما كان يجي�ش بخاطري ،وخ�صو�صاً �أال �أفاجئهم بال�صورة التي كنت �أوثرها
للتعبري لو كنت طليقاً ،فجاريت العتيق يف ال�صورة بقدر ما و�سعه جهدي وت�ضلعي
من الأ�صول واطالعي على خملفات الف�صحاء ،وحتررت منه ،و�أنا يف الظاهر �أتابعه،
بنوع خا�ص من الو�صف والت�صوير ومتابعة الغر�ض� ،إلخ».
وبعد �أن يعطي و�صفاً جمتزءاً حلاجة اللغة �إىل �ضروب التعبري ال�سليم ،الوا�ضح،
الدقيق قاطبة ،ي�صل �إىل نتيجة ال تبعد كثرياً عن النتيجة الهائمة التي و�صل �إليها
الريحاين ويو�سف معلوف وح�سني هيكل ،و�إليك قوله:
«�أريد �أن يكون �شعرنا مر�آة �صادقة لع�صرنا يف خمتلف �أنواع رقيه� .أريد كما تغيرّ 
كل �شيء يف الدنيا� ،أن يتغري �شعرنا ،مع بقائه �شرقياً ،مع بقائه عربياً ،مع بقائه
م�صرياً .وهذا لي�س ب�إعجاز».
يف عدد الهالل عينه ،الذي ورد فيه ر�أي خليل مطران يف التجديد يف ال�شعر،
مقال حل�سني هيكل يف «الفنون الرفيعة و�أثرها يف حياة �شرقنا العربي ».يف هذا
يلخ�ص هيكل وجهة نظر الريحاين يف حملته على الأدب الباكي عن طريق
املقال ّ
نقده لق�صيدة ب�شارة اخلوري التي مطلعها «الهوى وال�شباب والأمل املن�شود توحي
فتبعث ال�شعر حياً» ،ووجهة نظر ب�شارة اخلوري يف رده على الريحاين التي ال 
تختلف كثرياً عن وجهة نظر �شفيق معلوف يف رده على عمه يف كتابه �إليه املثبت
�آنفاً .وقد حاول هيكل �أن يكون يف هذا املقال �أدق منه يف ر�أيه ال�سابق املذكور
فوق .فقال �إنّ الر�أيني (ر�أي الريحاين ور�أي اخلوري) هما يف طبيعة الوجود .وع ّلل
من�ش�أ اجلدل ب�أنه من نتائج «ما ي�صيب ال�شرق العربي من هوان �سيا�سي وانحالل
اجتماعي» ،ثم انتقل �إىل حماولة �إي�ضاح �أ�شد ر�سوخاً وذي �صفة �إيجابية فقال:
«وقد �أ�صيبت الفنون مبا �أ�صيبت به تبعاً لظروف احلياة التي يخ�ضع لها ال�شرق
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العربي والتي تخ�ضع الإن�سانية من بعد احلرب لها .وال يكون عالجها ب�إنكار ما
للدموع وما لل�شجن من �أثر يف احلياة .و�إمنا يكون عالجها ب�أن تبعث الدموع ،و�أن
يبعث ال�شجن النف�سي� ،إىل التما�س املثل الأعلى ،كما تدفعها احلما�سة وتدفعها
النجدة واملروءة �إىل التما�سه .ولو �أنّ  �أرباب الفن يف الأدب والغناء والنق�ش و�سائر
الفنون الرفيعة و�ضعوا هذا املثل �أمام �أنظارهم لأرجعوا �إىل الفن حياة �أقوى بكثري
من حياته اليوم ،وملا كان اجلدل الذي ثار يف هذا ال�صيف الأخري بني �أمني
الريحاين وب�شارة اخلوري».
بعد الكالم املتقدم يحاول هيكل �أن يخطو خطوة فا�صلة فيقول:
«ماذا ع�سى �أن يكون املثل الأعلى؟ �أعتقد �أنّ ال�شرق قد �ضل طريقه يف هذه
الع�صور الأخرية مت�أثراً بتعاليم الغرب ،ف�أ�صبح مثله الأعلى مادياً ،يح�سب احلرية
التي ت�سمو بها النف�س �إىل املكان الأرفع� ،أن ينال اجل�سم و�أن تنال ال�شهوات كل
مبتغاها .وقد يكون للبيئة الطبيعية يف الغرب ،ما يدفع �إىل التطلع �إىل مثل هذا
املثل الأعلى .لكن بيئة ال�شرق الطبيعية وتاريخه منذ الع�صور الأوىل ،وتاريخه
بنوع خا�ص منذ انت�شرت احل�ضارة الإ�سالمية (املحمدية) يف ربوعه ،يجعل هذا
املثل الأعلى الذي يتخذه الغرب �أمامه دون ما تتطلع �إليه النف�س ال�شرقية .فهذه
النف�س ت�ؤمن بوحدة الوجود وترى يف هذه الوحدة واالت�صال بها والفناء الروحي
فيها غاية ما ترجوه ،ولذلك كانت �أمثال هذا ال�شرق جتري« :ب�أن من اعتز بغري
اهلل ذل .ومن افتقر لغري اهلل هان» .وال تعرف �شيئاً يف احلياة يعادل تقوى اهلل.
�أفيمكن �أن ي�صور الفن هذه املعاين و�أن ي�صل بها من درجات ال�سمو �إىل ما يجب
�أن ي�صل �إليه الفن؟»
هي �أول حماولة لالنتقال من الغمو�ض �إىل الو�ضوح ،ومن التعميم �إىل التخ�صي�ص،
ومن ال�سلبية �إىل الإيجابية ،ولكنها حماولة غام�ضة ،متخبطة ،مطلقة ،م�ستبدة.
ففيها ينظر هيكل �إىل الفن من زاوية «ال�شرق والغرب» ،ويحدد ال�شرق بكالم ال 
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حتقيق فيه لتاريخ «ال�شرق» الذي يذكره وال لفل�سفة ذلك التاريخ وال للمحمدية
نف�سها التي يطبعها ،ا�ستبداداً ،بهذا الطابع اجلزئي ،وكان الأف�ضل �أن ال يحاول
جتريدها من خ�صائ�صها العملية يف مادية حياة البيئة التي ن�ش�أت فيها� .أما حتديده
املثال الأعلى لل�شرق كله ،مدخ ًال فيه العامل العربي كله ،فهو من التحديدات
اال�ستبدادية ال�ضيقة ،التي تكون �أكرث قبو ًال عند عامة املتعلمني وعند قليلي
التعمق من خا�صتهم ،نظراً لب�ساطتها وقلة ما تطلبه من �إنعام نظر وجهد يف
التفكري ،ولكنها لي�ست مما ميكن العقل الفل�سفي الأ�سا�سي االطمئنان �إليه وقبوله
م�ستقراً لتفكريه و�شعوره .وكم يخالف هذا التفكري ال�سطحي املتمركز يف حتديد
الت�صور بالأمر الواقع ر�أي الدكتور خليل �سعاده يف روحية ال�شرق الدينية �إذ قال:
«الدين يف ال�شرقي قطعة من حياته .فهو يح�سب احلياة و�سيلة لت�شريف الدين
(تقوى اهلل والفناء الروحي يف وحدة الوجود) ال الدين و�سيلة لت�شريف احلياة
وال�سمو بها من مرتبتها احليوانية �إىل مرتبة روحانية تطهر الأخالق وتهدم الفوا�صل
غري الطبيعية القائمة بينه وبني �أخيه يف الوطنية والب�شرية»
يعد ال�شرق كله روحياً
�إين موقن كل اليقني بف�ساد ذاك التق�سيم ال�سطحي الذي ّ
والغرب كله مادياً ويح�سب طلب مبتغيات اجل�سد و�شهواته من «الت�أثر بتعاليم
الغرب ».ولكني �أعتقد �أنّ توقف �سري احل�ضارة يف ال�شرق عند حد هو ما جعل
النف�س ال�شرقية تعمد �إىل الفناء يف ال�ش�ؤون اخلفية من امل�سائل النف�سية ،ف�صارت
م�سائل الالهيوىل �أو ماوراء املادة امل�سائل الوحيدة التي تتجه �إليها النف�س التي
ا�ضطرت لهذا النهج ب�سبب ترك النظر يف امل�سائل الوجودية ،الهيولية ،احل�سية.
وحيثما انعدمت �أ�سباب التقدم العمراين انعداماً يكاد يكون كلياً� ،صارت مطالب
ماوراء املادة نف�سها مادية يف معظمها ،ف�صارت اجلنة جنة حلى ومالب�س وعطور وما
�شاكل .و�أعتقد �أنّ اطراد �سري احل�ضارة يف املتو�سط والغرب ،ابتداء من �سورية،
جعل للم�سائل النف�سية ،الوجودية ،الهيولية ،احل�سية الن�صيب الأوفر من ان�شغال
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النف�س� .أما املادية والروحية فهما من ن�صيب ال�شرق والغرب كليهما .وي�صعب
كثرياً ،من وجهة نظر احلياة ،ح�سبان ق�سم كبري من امل�سائل النف�سية اخلفية التي
تعنى بها �شعوب «النف�سية ال�شرقية» م�سائل روحية باملعنى احليوي .ويدخل يف
هذا القيا�س ،امل�سائل اخلفية ال�شائعة يف الغرب كالروحانية وال�صوفية وغريهما،
وكما وجدت املادية يف الغرب كذلك وجدت يف ال�شرق ،فم�سائل احلب املادي
وال�شهوات اجل�سدية ن�ش�أت ن�شوءاً م�ستق ًال يف ال�شرق كما يف الغرب .ويف الفنون
املعربة عن النف�سية ال�شرقية �أح�سن تعبري جند املو�سيقى التي ي�سمونها «العربية»
�أو ال�شرقية قد اتخذت وجهة مادية من ال�شهوات احلادة ،يف حني �أنّ املو�سيقى
الغربية انت�صرت على املادية انت�صاراً رائعاً وارتفعت فوق ف�ضاء ال�شهوات اجل�سدية
ارتفاعاً عظيماً .فلل�شرق مادية قوية وروحية منعكفة على امل�سائل اخلفية التي ال 
تربز �إىل احلياة �أو الوجود ،وللغرب مادية قوية وروحية تعنى بالوجود وبت�سامي
احلياة �ضمن الوجود الإن�ساين ،وهي على عك�س روحية ال�شرق التي طلبت
الت�سامي وراء الوجود (الوجود الإن�ساين) .ولذلك �أرى من �أ�شد اخلط�أ ح�سبان
الت�سامي وراء الوجود وحده «روحية» والت�سامي �ضمن الوجود «مادية».
�إذا كان ال�شرق املت�سكع يف قيود املادة قد ر�أى ،يف �أرقى فل�سفاته الهندية وال�صينية،
�أنّ الطريقة الوحيدة النت�صاره على املادة هي �إهمال ق�ضايا املادة وثقافتها ،ف�إن
العقل ال�سوري الذي خطط للمتو�سط والغرب قواعد ثقافته املادية والروحية ر�أى
�أنّ االنت�صار على املادة يكون مبعاجلتها والقب�ض عليها وت�سخريها للغايات النف�سية
اجلميلة التي جتعل الوجود الإن�ساين جمي ًال� ،صريحاً ،نيرّ اً.
�إنّ حتديد املثال الأعلى يف عبارة ح�سني هيكل« :من اعتز بغري اهلل ذل ومن
افتقر لغري اهلل هان» هو جتميد ال قوة له لغلب املادية يف احلياة الروحية و�ش�ؤونها
يف الوجود .وهو لي�س مبد�أً روحياً �إال �إذا ح�سبنا الروحيات قا�صرة على الغيب.
�إنها نظرة م�صرية �شرقية هذه النظرة التي ت�ضع املثال الأعلى يف هذه العلبة املطرزة
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عن له
اخلفيفة احلمل يحملها املرء يف جيبه وينتقل بها من مكان �إىل مكان ،وكلما ّ
النظر يف املثال الأعلى فتح العلبة و�أخرجه منها ونظر �إليه ب�إعجاب و�شهق �شهقة
الفرح ثم �أعاده �إىل مو�ضعه وا�ستمر يف حاله من حله وترحاله« .الفناء الروحي
يف وحدة الوجود» �إذا كان مثا ًال �أعلى فهو مثال عدمي �أو فنائي ال وجودي،
والروحية املوافقة له هي روحية ك�سيحة ،مري�ضة تتجه نحو الغيب الذي جتعله
م�ستقراً للوجود وت�شيح بوجهها عن الوجود الإن�ساين الذي ال حت�سبه �إال ع ّبارة
�إىل الغيب ووا�سطة للفناء فيه.
هذه النظرة التي يثبت بها الأدب امل�صري نف�سيته ال�شرقية هي نظرة منافية خلطط
النف�س ال�سورية يف �سياق التاريخ .وعدم �أخذ ال�سوريني بهذه النظرة هو من
الأدلة على ما ذ َه ْب ُت �إليه حني �أعلنت� :أنّ �سورية لي�ست �أمة �شرقية و�أنها لي�ست
ذات نف�سية �شرقية .و�إذا كان ال�سوريون �أولعوا بالتغني «باملزايا ال�شرقية» التي
و�صلت �إليهم يف مزيج من �أدب الهند والفر�س والعرب فما ذلك �إال لتال�شي
نظرتهم �إىل احلياة و�ضياع مثلهم العليا يف تعاقب الفتوحات وا�ضطراب جمرى
احلياة ال�سورية االجتماعية والروحية .وهذه احلقيقة هي التي جعلت ميخائيل
نعيمه ي�سبق ح�سني هيكل �إىل ح�سبان نف�سه �شرقياً وتف�ضيله النظرة «ال�شرقية»
التي يزعم �أنها تقول مع حممد« :وال غالب �إال اهلل» على النظرة التي يزعم �أنّ
الغرب يعبرّ عنها بقوله« :وال غالب �إال �أنا» (�أنظر فتاوى كبار ُ
الك َّتاب والأدباء يف
م�ستقبل اللغة العربية ونه�ضة ال�شرق العربي .طبع «الهالل» م�صر� ،سنة )1923
فهو قد جعل الغرب ك�أنه يقول« :وال غالب �إال �أنا» وهو يق�صد بقوله املقابلة بني
موقف ال�شرق وموقف الغرب من الوجهة ال�سيا�سية والعمرانية قبل كل �شيء.
وقد �أخذ ح�سني هيكل فكرة نعيمه يف التعبري عن موقف ال�شرق وجعلها مثا ًال
�أعلى للنف�سية ال�شرقية.
لنتابع تفكري نعيمه قلي ًال� .إنه يقول يف مقالته التي �أجاب بها على ا�ستفتاء جملة
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الهالل �إنّ الفرق بني ال�شرق والغرب منح�صر يف نقطة واحدة جوهرية هي:
«�إنّ ال�شرق ي�ست�سلم لقوة �أكرب منه فال يحاربها ،والغرب يعتقد بقوته ويحارب بها
كل قوة .ال�شرق يرى اخلليقة كاملة لأنها �صنع الإله الكامل .والغرب يرى فيها
كثرياً من النق�ص وي�سعى لتح�سينها .ال�شرق يقول مع حممد« :قل لن ي�صيبنا �إال 
ما كتب اهلل لنا» .وي�ص ّلي مع عي�سى« :لتكن م�شيئتك» .ومع بوذه يجرد نف�سه من
كل �شهواتها .ومع الوت�سو يرتفع عن كل الأر�ضيات ليتحد بروحه مع «الطاو» �أو
الروح الكربى� .أما الغرب فيقول« :لتكن م�شيئتي» .و�إذ يخفق يف م�سعاه يعود �إليه
ثانية وثالثة ويبقى يعلل نف�سه بالفوز .وعندما يدركه املوت يو�صي مبطاحمه لذريته».
ويف اعتقاد نعيمه�« :إنّ فر�سخاً مربعاً من بالد ال�صني «اخلاملة» يحوي من اجلوهر
�أكرث من كل جزائر اليابان «الناه�ضة»».
هذا كالم �إذا �أزلت منه زخرف التعبري الأدبي ،ال�شعري مل جتد فيه حقيقة واحدة
غري جهل �ش�ؤون احلياة وتطورها منذ ظهر الإن�سان على مر�سح الطبيعة وجهل
التاريخ وفل�سفته .فال�شرق ،لعلة طبيعية ،على الأرجح ،حاول من قبل «حت�سني
اخلليقة» كما حاول الغرب «حت�سينها» من بعد .ولذلك ن�ش�أت الأديان يف ال�شرق،
�أي لتح�سني اخلليقة .وقد «ح�سنت» الأديان اخلليقة حت�سيناً كبرياً ،وال �شك.
ولكنها ع�صت كل حت�سني جديد ن�ش�أ بعد �أحكامها ،ف�أ�صحابها ال يق ّرون مبعرفة
جديدة �إال مك َرهني .و�إذا كان عي�سى ،ال�سوري البيئة ،رمى �إىل ت�أديب النفو�س
بقوله« :لتكن م�شيئتك» فهو �أعلن االنتقا�ض على «املنزل» بالذهاب �إىل «تكميل
النامو�س» ،وحممد نف�سه الذي ن�ش�أ يف بيئة بعيدة عن التفكري بالق�ضايا الفل�سفية
الكربى نطق بالوحي «ولكل �أجل كتاب» .فلي�س يف �س ّنة امل�سيح وال يف �س ّنة
الر�سول� ،إذا �أخذت كلها ،ما مينع «حت�سني اخلليقة» �أو ما يرف�ضه .ول�ست �أعتقد
�أنّ تعاليم بوذه والوت�سو �أن�شئت بق�صد منع التفكري يف «حت�سني اخلليقة» ،ولكن
العقلية ال�شرقية ،التي عجزت عن حل قيود الروح املادية بنظرة �إىل احلياة والكون
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فاهمة ،هي التي وقفت عند «�أحكام» الفل�سفات الدينية وتعليالتها الإفرتا�ضية
امل�ستندة �إىل «قوة �أكرب منها» حددتها تلك الفل�سفات حتديدات متباينة جعلت
اخلالق الواحد «ينزل» تعاليم غري واحدة فيما يخت�ص باحلياة الإن�سانية �ضمن
الوجود وقبل «الفناء يف وحدة الوجود».
�إختار ميخائيل نعيمه التكلم على «اخلليقة» و«حت�سينها» لي�ضع القارىء �أمام
اال�صطالح .وكالمه كالم �أديب ،ال كالم فيل�سوف �أو عامل �أو فنان ،وها ال�صني
ترتك اليوم «جوهر» اخلمول لت�أخذ «بعر�ض» النهو�ض .ولي�س يعني ذلك زوال
القواعد ال�صاحلة من تعاليم الوت�سو.
ّ
مما ال �شك فيه �أنّ نف�سية الذين يذعنون لكل «ما كتب اهلل �أن ي�صيبهم» ترى يف
هذا الإذعان �أجمل املثل العليا و�أحبها و�أف�ضلها .و�سواء �أكانت هذه النف�سية
�شرقية �أم غربية ،فهي نف�سية لها م�صريها وهو غري م�صري النف�سية التي ال تقبل مبا
هو دون «ما يكتبه اهلل» للذين يعملون باملواهب التي �أعطاهم.
�إنّ �صوفية نعيمه الهدامة التي �أبرزها يف �أحد خطبه يف بريوت �سنة � 1932أو  1933بقوله
�إنّ القوة هي يف الأمم العاجزة «امل�ستغنية» عن الت�سلح (و�إن يكن ا�ستغنا�ؤها قهراً �أو
كرهاً) ،و�إنّ ال�ضعف هو يف الأمم امل�ستكرثة من �آالت احلرب ،قد نبذتها �سورية وال 
تفكر يف جعلها مثا ًال �أعلى لها� .أما يف م�صر فقد جتد تربة جيدة لنموها وازدهارها كما
يظهر من اقتبا�س ح�سني هيكل مثاله الأعلى من عبارة ميخائيل نعيمه الواردة يف
مقابلته بني ال�شرق والغرب ،ومن �أقوال غريه كم�صطفى �صادق الرافعي.
ومل يخرج من دائرة التخبط يف مو�ضوع النه�ضة الأدبية غري من ذكرت من كبار
يعد يف مقدمة مفكري م�صر ويف طليعة كبار �أدبائها
الأدباء .طه ح�سني نف�سه الذي ّ
كتب مقالة يف عدد الهالل ال�صادر يف نوفمرب/ت�شرين الثاين  1933بعنوان «نه�ضتنا
الأدبية وما ينق�صها» قال فيها �إنّ الأدب يف اللغة العربية قد �سار مرحلة كبرية و�إنه
ال تزال تنق�صه �أ�شياء ،وخال�صة املقالة �أنّ موا�ضع ال�ضعف «يف نه�ضتنا» هي:
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� - 1إت�صالنا ب�أدبنا القدمي �ضعيف مل يبلغ ما ينبغي له من القوة.
 - 2ثقافة �أدبائنا من الأدب الأجنبي ثقافة حمدودة.
� - 3أدبا�ؤنا ال يح�سنون الآداب الأجنبية القدمية التي �أن�ش�أت الأدب الأجنبي
احلديث.
 - 4ال يحفل �أدبا�ؤنا بالعلم وال ي�أخذون �أنف�سهم بدر�سه والإملام بطائفة منه .ويف
ر�أي طه ح�سني �أنه �إذا �أزيل هذا ال�ضعف من «�أدبائنا» فنه�ضتنا الأدبية ت�ستكمل
�شروط ارتقائها �إىل ذروتها .واحلقيقة �أنّ هذا الكالم يدخل يف ما عبرّ عنه طه
ح�سني نف�سه يف مقالته امل�شار �إليها «بالطول والعر�ض»� ،أي باخللو من العمق� .إنه
كالم �شكلي ال �أ�سا�سي ،كما �سيت�ضح فيما يلي:
وعبا�س حممود العقاد ،كاتب م�صري �آخر كبري ذو �شهرة� ،أجاب يف عدد الهالل
املذكور فوق على �س�ؤال :هل ي�صبح لنا �أدب عاملي؟ ويف جوابه يقول:
«فالأدب العاملي لي�س مرتبة من مراتب ال�سمو يرتفع �إليها الكتاب والكاتب ،ولكنها
حالة من احلاالت تتي�سر �أ�سبابها فتظهر وتخطئها هــذه الأ�سباب فيخطئها الظهـور»
والظاهر �أنه يعني بالأدب العاملي انت�شار الكتب بوا�سطة الرتجمة والطبع يف
خمتلف اللغات ال قيمة الأدب العاملية .في�أخذ يبحث عن الظروف والأ�سباب
املرتجم �إليهم ،ووجود املرتجِ م ،وح�سن
العملية التي تذيع الكتاب ،كالغرابة عند َ
الطباعة ،ووجود �شركات الن�شر ،ون�سبة عدد القُراء ،وغري ذلك من الأمور
ال�سطحية والعملية التي ال ميكن �أن يقوم عليها �أدب عاملي لأ ّمة من الأمم على
ن�سبة �إرتقاء املثال الأعلى والفكر والفن.
واخلال�صة �أنك لو جمعت جميع الأقوال والآراء املتقدمة و�أمثالها ملا ح�صل لك
منها غري ا�ضطراب يف الفكر وت�شتت يف ال�شعور يحرمانك �إدراك حقيقة الأدب
عموماً وال�شعر خ�صو�صاً ،ور�سالة الفن.
36

جتديد الأدب وجتديد احلياة

الفكرة البارزة يف جميع الأمثلة املتقدمة من تفكري نفر من �أ�شهر �أدباء اللغة العربية
يف الع�صر احلا�ضر هي :ترك البكاء التقليدي والتح�سر والتلهف والنواح والندب
التي �أغرقت ال�شعر العربي القدمي يف عبابها وتغرق ال�شعر ال�سوري وامل�صري
احلديث يف ذاك العباب عينه� ،أللهم �إال  بع�ض  ا�ستثناءات نادرة تطمو عليها
ال�صفات املذكورة ويحتاج حمب االطالع ملجهود كبري يف الغو�ص عليها .هذه
الفكرة هي فكرة �سلبية ،يدفع �إليها امللل من اجلمود وال�ضرب على وترية واحدة.
ولكنها لي�ست بالفكرة اجلديدة يف �أدب اللغة العربية .فقدمياً �أظهرها ال�شاعر
الفار�سي املزيج ،ال�سوري البيئة واحل�ضارة �أبو نوا�س ب�أ�سلوبه املجوين البديع:
قــل ملــن يبكــي علــى ر�ســم در�س     واقفــاً مــا �ضــ ّر لــو كــان جلـ�س
وقال �أي�ضاً:
خمـارة البلد
عــاج ال�شقــي علــى ر�ســم ي�سائلــه      وعجــت �أ�سـ�أل عـن ّ
ف�أبو نوا�س تهكم على الوقوف على الطلول والبكاء والعويل ،لأنه �إبن بيئة تختلف
عن بيئة �شاعر ال�صحراء ،ولأنه متحدر من �شعب َخبرِ َ من احلياة �ألواناً غري �ألوان
حياة ال�صحراء .وقد ا�ستيقظ �أبو نوا�س لهذه احلقيقة ووجد يف البكاء والندب
و�س�ؤال الطلول عجزاً م�ضحكاً .فقال قوله الذي �سبق به جميع دعاة «التجديد»
من �أدباء اليوم .و�أدباء الع�صر احلا�ضر ،مع كل اجتهادهم ،مل يتجاوزوا موقف �أبي
نوا�س من العويل واالنتحاب على الطلول وعلى العهود �إال قلي ًال.
كل اجتهاد �أمني الريحاين بلغ �إىل القول �إنّ ال�شاعر يجب �أن يكون «مر�آة
اجلماعات» ،ومبلغ اجتهاد ح�سني هيكل هو �أنّ التجديد يف ال�شعر «هو �أن ي�شعر
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ال�شاعر �أو الكاتب ب�شعور الع�صر الذي هو فيه ويعبرّ عن ذلك تعبرياً �صادقاً ممث ًال
ل�صفات ذلك الع�صر الذي و�ضع فيه هذا التعبري» ،وكل اجتهاد خليل مطران بلغ
�إىل قوله «�أريد �أن يكون �شعرنا مر�آة �صادقة لع�صرنا يف خمتلف �أنواع رق ِّيه ».وهذا
الر�أي هو �أرقى ما و�صل �إليه تفكري �أدباء �سورية وم�صر حتى اليوم .ف�إذا كان هذا
هو غاية ال�شعر وال�شاعر فال حاجة لكل ذاك الكالم الكثري على التجديد وترك
التقليد ،الذي هو من قبيل حت�صيل احلا�صل.
�إنّ  �أدباء الع�صر الذي نعي�ش فيه ميثلون ب�أدبهم ع�صرهم �أ�صدق متثيل� .إنهم ال 
يحتاجون �إىل تغيري �أ�سلوبهم ليمثّلوا ع�صرهم ،كما يتوهم ح�سني هيكل يف
تخبط فكري للخروج بالأدب والفنون اجلميلة من احلالة التي هي فيها� ،أو كما
يظن خليل مطران� .ألي�س الع�صر يف �سورية� ،إىل �أن بزغت �أنوار النه�ضة القومية
االجتماعية ،ع�صر جمود وذهول وتقليد وا�ستكانة؟ �ألي�س الع�صر يف م�صر ع�صر
تقليد �شرقي وم�سخ غربي؟ بلى� ،إنّ الع�صر يف �سورية لكذلك و�إنّ الع�صر يف م�صر
لكذاك� ،إذن فالأدباء يف �سورية ويف م�صر هم «مر�آة جماعاتهم» متاماً وممثلو ع�صرهم
متثي ًال �صادقاً ،واملطلوب من كل الكالم الذي ملأ به طالبو التجديد �صفحات
وجملدات هو حا�صل .ومع ذلك فاحلاجة �إىل التجديد �أو التغيري باقية ،وهي على
ازدياد ،والتوق �إىل حالة جديدة يقوى يوماً بعد يوم .ف�أين ال�سر يف هذا التناق�ض 
وهذا التباين؟ هو يف ُبعد الأدباء الذين عاجلوا املو�ضوع عن �صلبه وعن ق�ضاياه
الكربى التي لي�ست هي ق�ضايا �أدبية بحتة.
خذ مث ًال كالم ح�سني هيكل على «الع�صر» الذي يعي�ش فيه ال�شاعر .فك�أين
بح�سني هيكل يفهم الع�صر من خالل مطالعاته يف الأدب الفرن�سي ولي�س من
در�سه و�ضعية م�صر .وك�أين ب�أمني الريحاين يرى �أنّ عك�س نف�سية اجلماعة هو
�شيء ا�صطناعي �أ�سا�سه الغ�ش �أو الرياء ك�أن ميثّل ال�شاعر ال�سوري نف�سية �شعبه
وحالته الروحية باالقتبا�س �أو الإكت�ساب من �أدب �شك�سبري و�أدب غوته اللذين
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ميثالن �أدب �شعبني �آخرين فيظهر �شعبه بغري مظهره احلقيقي .وهذا ما يفعله كثري
من الأدباء يف م�صر وبع�ض الأدباء يف �سورية فيم�سخون نف�سية �شعبيهما م�سخاً.
وك�أين بخليل مطران الذي ّاطلع كثرياً يف الأدب الفرن�سي يجهل �أنّ الع�صر
احلا�ضر يف �أوروبة �شيء ويف �سورية وم�صر �شيء �آخر� .إنه يعمى عن احلالة التي
عليها ال�شعب ال�سوري ،واحلالة التي عليها ال�شعب امل�صري ،فيح�سب �أنهما يف
حالة ال�شعوب الأوروبية عينها ،ويبدو لقارىء عبارته �أنّ الأدباء وحدهم يف �سورية
وم�صر بقوا مت�أخرين عن حالة الع�صر وهو غري احلقيقة.
ماذا ينتظر من ال�شاعر الذي ُو ِل َد يف بيئة يغ�شاها اجلهل ويغمرها الذل واخلنوع،
ومل يفتح عينيه �إال لريى ظلمة الفو�ضى والبلبلة والت�سكع يف املادية ،وربيت نف�سه
على ت�أوهات العجز وح�سرات الفوات و ُمثُل ال�شهوات و�أمثلة اجلمال املادي
وميول الغرائز البيولوجية ،خ�صو�صاً ال�شاعر الذي يجب �أن يكون ،يف عرف
ك ّتاب «التجديد» مر�آة اجلماعات �أو مر�آة ع�صره؟ �أينتظر منه غري ا ّتباع ما �شب
عليه ووعاه من �أمثلة الأدب الذي و�صل �إليه؟ كال .كال.
�إنّ الأدب ،كله ،من نرث ونظم ،من حيث هو �صناعة يق�صد منها �إبراز الفكر وال�شعور
ب�أكرث ما يكون من الدقة و�أ�سمى ما يكون من اجلمال ،ال ميكنه �أن ُيحدث جتديداً
من تلقاء نف�سه .فالأدب لي�س الفكر عينه ولي�س ال�شعور بالذات .ولذلك �أقول
�إنّ التجديد يف الأدب هو م�سبب ال �سبب  -هو نتيجة ح�صول التجديد �أو التغيري
يف الفكر ويف ال�شعور  -يف احلياة ويف النظرة �إىل احلياة ،هو نتيجة ح�صول ثورة
روحية ،مادية ،اجتماعية �سيا�سية تغيرّ حياة �شعب ب�أ�سره و�أو�ضاع حياته ،وتفتح
�آفاقاً جديدة للفكر وطرائقه ولل�شعور ومناحيه.
يالحظ م�ؤ ّرخو الأدب ودار�سو عنا�صره وعوامله� ،أنّ التغيرّ ات �أو االنقالبات
ال�سيا�سية يعقبها تغيرّ يف الأدب و�أ�ساليبه .ويذهب جمهورهم� ،إىل �أنّ النه�ضات
�أو التغيرّ ات ال�سيا�سية هي �سبب نه�ضة الأدب والفنون اجلميلة .والذي �أراه
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�أنّ التغيرّ ات ال�سيا�سية لي�ست هي يف ذاتها امل�ؤثّر �أو الفاعل الأ�سا�سي يف تغيري
جمرى الأدب ،لأين �أرى الأحداث ال�سيا�سية نتيجة البتداء تغيرّ النظرة �إىل
احلياة �أو حل�صول اعتقادات ومثل عليا روحية  -مادية جديدة يف �شعب من
ال�شعوب ،فتدفعه النظرة اجلديدة �أو التعاليم اجلديدة �إىل ا�ستنباط الو�سائل
التي تتحقق بها مطالبه .ومن هذه الو�سائل �أ�ساليب ال�سيا�سة و�أ�شكالها وخططها
و�أهدافها .فال�سيا�سة ،يف حد ذاتها� ،شبيهة مبا حددت به الأدب .فحيث ال فكر
وال �شعور جديدين يف ال�سيا�سة ال توجد �سيا�سة جديدة وال نه�ضة �سيا�سية،
وكذلك يف الأدب .فحيث ال فكر وال �شعور جديدين يف احلياة ال ميكن �أن تقوم
نه�ضة �أدبية �أو فنية.
ّ
يذكرين بحث و�سائل �إنها�ض الأدب ال�سوري والأدب امل�صري ببحث و�سائل
ترقية فن التمثيل يف �سورية .فقد �س�ألني �أحد هواة هذا الفن ،منذ عدة �سنني،
عن كيفية ترقية متثيل الروايات يف �سورية .فقلت �إنّ الأمر مرتبط برتقية حياة
ال�شعب ال�سوري نف�سه .ف�إن متثيل �أدوار احلب وال�شهامة والبطولة ب�ألوان راقية
يحتاج �إىل �شعور املمثل بهذه ال�صفات �شعوراً راقياً .والذين مل يتعودوا من احلب
غري اجتاهاته الفيزيائية ال ميكنهم �أن ميثّلوا حاالته النف�سية ال�سامية .وقد �شاهدت
مرة �أحد هواة التمثيل يف دم�شق ،وهو �شاب متنور ،يحاول متثيل دور التعارف
مع فتاة ينتظر �أن يقع حبه يف قلبها ويقع حبها يف قلبه ،فجاء الدور بعيداً جداً عن
�إعطاء النتيجة املرغوبة على م�ستوى راق من ال�شعور والت�صرف .وواحد �آخر كان
من ن�صيبه �أن ميثّل دور الوالد الذي ن�أَت به الأقدار عن ابنته ،وح�سب يف عداد
الأموات ،ثم عاد �ساملاً موفقاً لي�ضم ابنته �إليه .فلما جاء حني املقابلة مع ابنته
وظهرت الفتاة التي متثل دور الإبنة حبطت جميع املحاوالت جلعل ذراعي الوالد
متتدان بلهفة وت�ضمان الفتاة برفق وحنان .كانت الأنوثة �أقوى ت�أثرياً على الرجل
من م�شهد الأبوة والبنوة الذي ي�شرتك يف متثيله .ولو كان الرجل ن�ش�أ غري ن�ش�أته
لكان �أقرب �إىل �إجادة متثيل دوره.
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الأديب وال�شاعر واملمثل هم �أبناء بيئاتهم ويت�أثرون بها ت�أثّراً كبرياً ويت�أثرون كثرياً
باحلالة الراهنة االجتماعية  -االقت�صادية  -الروحية .والفنان املبدع والفيل�سوف
هما اللذان لهما القدرة على االنفالت من الزمان واملكان وتخطيط حياة جديدة
ور�سم مثل عليا بديعة لأمة ب�أ�سرها .وال يقدر على ذلك الأديب الذي وقف
حد الأدب وال�صور اجلزئية التي ت�شتمل عليها �صناعته .وال�شاعر الذي هو
عند ّ
«مر�آة اجلماعات» �أو «مر�آة ع�صره» ال يقدر �أن ينه�ض بال�شعر �أو بالأدب ،لأن هذا
النهو�ض يعني �ضمناً :النهو�ض باحلياة وبالنظر �إىل احلياة .وال�شاعر الذي �ش�أنه
عك�س حالة جماعته �أو ع�صره كاملر�آة لي�س باملرء الذي ينتظر منه �إيجاد حالة
جديدة ل�شعبه �أو لع�صره .فهذا �ش�أن املعلم ،الفيل�سوف ،الفنان ،القائد ،الذي يقدر
�أن يخطط تاريخاً جديداً لأمته وي�ضع قواعد ع�صر جديد ل�شعبه .وله �أن يكون
�أديباً �شاعراً �إذا �شاء .ولي�س عليه �أن يكون ذلك .ولل�شاعر �أن يكون معلماً فيل�سوفاً
فناناً قائداً �إذا قدر ولي�س عليه �أن يكون ذلك.
�إنّ من الظلم لل�شاعر �أن ُيطلب منه متثيل ع�صره �أو جماعته متثيل امل�ؤرخ والعامل
االجتماعي .فكالم الريحاين وخليل مطران وح�سني هيكل هو ظلم لل�شعراء
وتكليف لهم �أن يكونوا غري ما هم .قد يكون يف �شعر ال�شعراء ما ي�ستدل به
على حالة ع�صورهم والأفكار واالعتقادات ال�شائعة فيها ،ولكنه لي�س حتمياً �أن
يدر�س ال�شاعر ع�صره حني يحاول نظم ق�صيدة يف فكرة �أو عاطفة �أو منقبة �أو
حادثة� .إنّ ق�صائد ال�شاعر التي ينظمها غري مفكر بع�صره �أو بغريه من الع�صور
هي التي يغلب �أن جتيء �أكرث انطباقاً على حالة ع�صره و�أدبه ،ولذلك قلت �إنّ
�شعراءنا ميثّلون ع�صرنا متثي ًال �صادقاً .و�أعني بع�صرنا الع�صر الذي تعي�ش فيه �سورية
ولي�س الع�صر الذي تعي�ش فيه بريطانية �أو �أملانية �أو فرن�سة �أو رو�سية .ويف ر�أيي
�إنّ ع�صر �سورية احلا�ضر هو غري ع�صر هذه الأمم احلا�ضر و�إن كان الزمان واحداً.
فحالة �سورية االجتماعية  -االقت�صادية  -ال�سيا�سية  -النف�سية تختلف عن حالة
الأمم املذكورة .فك�أنها تعي�ش يف ع�صر غري ع�صر تلك الأمم .ولذلك مل ميكن
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�أن يكون نتاج �شعرائها مطابقاً لع�صر �أرقى الأمم الأوروبية ،التي خلفت وراءها
ثورات عظيمة يف االجتماع واالقت�صاد وال�سيا�سة ويف العلم والفل�سفة ،بينما
�سورية تتخبط يف دياجري تاريخها الأخري الفاجع ،وقد ن�سيت فل�سفات �أ�ساطريها
وثوراتها االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية الغابرة التي �أ�ضاء نورها �أرجاء العامل
املعروف � ٍ
آنئذ ،وكانت �إ�صالحاتها مثا ًال لأثينة ورومة.
�سبق يل القول ،يف مكان �آخر� :إنّ ال�شاعر ،يف عريف ،هو الذي ُيعنى ب�إبراز �أ�سمى
و�أجمل ما يف كل ح ّيز من فكر �أو �شعور �أو مادة .و�أزيد هنا �إين �أرى �أنّ من �أهم
خ�صائ�ص ال�شعر� :إبراز ال�شعور والعاطفة والإح�سا�س يف كل فكر �أو يف كل ق�ضية
ت�شمل عنا�صر النف�س ،و�إعطاء ال�شعور والإح�سا�س والعواطف �صوراً جمازية
�أو خيالية ،عنا�صرها القوة واجلمال وال�سمو مع عدم مفارقة احلقيقة والغر�ض 
الإن�ساين ،و�أكرر القول �إنّ ال�شعر لي�س الفكر بعينه ،من غري حرمان ال�شاعر حق
�إبداء الأفكار الكلية �أو اجلزئية كلما �شاء و�أمكنه ذلك.
لي�س ال�شعر ،يف عريف ،جمرد �شعور كما عبرّ عنه �شفيق معلوف يف كتابه �إىل
عمه ،وب�شارة اخلوري يف رده على الريحاين� .إين �أرى ال�شعر� ،أو ،على الأقل،
ال�شعر املثايل الأ�سمى �شديد االت�صال بالفكر و�إن يكن ال�شعور عامله الأ�سا�سي
�أو غر�ضه ،لأن ال�شعور الإن�ساين ذاته مت�صل بالفكر ات�صا ًال وثيقاً يف ّ
املركب
حد ما ،ما قلته
العجيب الذي ن�سميه النف�س .و�أعتقد �أنه ي�صح يف ال�شعر� ،إىل ٍّ
يف املو�سيقى و�أجريته على ل�سان بطل ق�صة �أ ّلفتها �سنة  1931بعنوان فاجعة حب
وطبعتها يف بريوت مع ق�صة عيد �سيدة �صيدنايا �سنة  ،1932وهو يختلف عن نوع
امل�شابهة بني ال�شعر واملو�سيقى الذي �أورده �شفيق معلوف يف كتابه �إىل عمه� .إليك
القول املذكور وهو ب�شكل حوار ومداولة وو�صف روائي:
«كنا مرة جمتمعني يف حلقة من الأ�صحاب ،ف�أخذنا نتحدث يف كل علم وفن حتى
�شب ومل ي�سمع �سوى الأحلان ال�شرقية
تطرقنا �أخرياً �إىل املو�سيقى .وكان بيننا من ّ
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ال�شائعة عندنا التي ي�سمونها خط�أ «الأحلان العربية» ،و�إذا كان قد �سمع بع�ض الأنغام
الغربية فهو مل يعب�أ بها ومل يحاول فهمها .وكان �آخرون ممن �سمعوا الأحلان ال�شرقية
والأنغام الغربية ووقفوا على ما يف هذين النوعني من املو�سيقى من فن وافتنان.
فقدم ه�ؤالء الأنغام الغربية على الأحلان ال�شرقية لرقي تلك وغناها يف التعبري عن
ّ
حد التعبري عن احلاالت
احلياة العاطفية ولفقر هذه من هذه الوجهة ووقوفها عند ّ
الأولية .وتع�صب �أولئك ،ولعل تع�صبهم من باب ال�شعور القومي غري النا�ضج
والتم�سك مببد�أ املحافظة ،للأحلان ال�شرقية .وهذا �شيء طبيعي ،فالذين يفهمون
حلناً مو�سيقياً واحداً فقط يف�ضلونه على كل حلن ونغم غريه.
«وكان من وراء ذلك �أنّ اجلدل يف هذا املو�ضوع احتدم بني الفريقني وطال
�أمره ،حتى خ�شيت �أن ي�ؤول �إىل تباغ�ض و�شحناء ،كما جرت العادة عندنا نحن
ال�سوريني �إىل هذا اليوم ،ف�إننا قلي ًال ما نتناق�ش يف �أمر بق�صد التو�سع يف املعرفة
والفهم ،وتبينّ وجه ال�صواب ووجه اخلط�أ� .إال �أننا مل نبلغ هذا احلد يف هذه املرة
لأن الفريقني املتجادلني قررا �أن ي�ستفتيا �سليماً يف الأمر ب�صفة كونه خبرياً يف
نوعي املو�سيقى ال�شرقي والغربي ،وحمباً للإن�صاف واحلقيقة .ف�س�أل �سليم �أحد
املت�شبثني ب�أف�ضلية املو�سيقى ال�شرقية املحافظة ،وا�سمه بهيج ،قائ ًال:
«�أتدري ،يا �صاحبي ،ملاذا وجدت املو�سيقى؟»
«ف�أجابه بهيج بلهجة املوقن� :أجل وجدت املو�سيقى لتكون لغة العواطف».
«قال �سليم« :لو كنت خبرياً باملو�سيقى ملا جزمت بهذا التحديد الذي يجرد
املو�سيقى من ثلثي مزاياها على الأقل».
«فهتف الأربعة دفعة واحدة« :ثلثي مزاياها؟!»
«�سليم« :نعم ،ثلثي مزاياها».
«بهيج�« :إذن ،كيف حتددها �أنت؟»
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«�سليم�« :إين �أحددها ب�إطالقها من كل حتديد ،ف�إنك ت�ستطيع �أن تعرف الكثري من
مزايا املو�سيقى ولكنك ال تتمكن من ح�صرها .لي�ست املو�سيقى لغة العواطف
فح�سب ،بل هي لغة الفكر والفهم �أي�ضاً� .إنها لغة النف�س الإن�سانية بكل ظواهرها
وبواطنها .و�إن �شئت فقل �إنّ املو�سيقى تتناول امليول الأولية والعواطف واحلاالت
النف�سية على �أنواعها والأ�صوات على اختالفها وال�شعر والأدب والفل�سفة.
ومن هذه الوجهة ال ميكنك �أن تق�سم املو�سيقى �إىل ق�سمني� ،شرقي وغربي ،و�إمنا
ميكنك �أن مت ّيز بني الأ�ساليب ال�شرقية والأ�ساليب الغربية يف التعبري عن املعاين
النف�سية املق�صودة من املو�سيقى ،وبني �أ�صناف هذه املعاين ،عينها .فمتى كانت
املو�سيقى الغربية تعبرّ عن العواطف واحلاالت النف�سية التي تعبرّ عنها املو�سيقى
ال�شرقية عينها �أمكنك فهمها بكل �سهولة و�إن اختلف �أ�سلوبها .فيت�ضح لك
مما تقدم� ،أنّ وجه الفرق يف ما ت�سمونه املو�سيقى ال�شرقية �أو العربية واملو�سيقى
الغربية لي�س يف �أ�سا�س املو�سيقى ،فال يوجد نزاع قط من هذا القبيل ،بل يف
املعاين التي يق�صد التعبري عنها عند ال�شرقيني وعند الغربيني ويف الأ�ساليب
املتخذة لبلوغ هذا الغر�ض ،و�أنّ الفرق الذي جتده بني �أ�ساليب املو�سيقى ال�شرقية
ونظائرها الغربية لي�س �إال جمرد تنوع يتبع حاالت نف�سية خا�صة .وميكنك �أن جتد
الربهان القاطع على �صحة هذه النظرية يف العلوم الطبيعية والنف�سية وفروعها ،ف�إن
هذه العلوم تثبت مبا ال يقبل الرد �أنّ الطبيعة الب�شرية واحدة يف جميع العنا�صر
وال�شعوب و�إن تعددت الأمزجة� .إنّ عواطف احلب والبغ�ض  والرقة والق�سوة
وال�سرور واحلزن وبواعث الطرب والت�أمل واللهو والتفكري والطموح والقناعة وما
ينتج عنها جميعها من ثورات وانفعاالت وت�صورات نف�سية تق�صر الكلمات عن
و�صفها ،كل هذه واحدة يف جميع الأمم يف ال�شرق والغرب وال فرق بينها �إال 
مبقدار تن ّبه النفو�س و�إرتقائها و�شدة �شعورها �أو خمولها وانحطاطها وعدم �شعورها.
فالقوم الذين ال تزال نف�سيتهم يف دورها االبتدائي �أو كانت حمجوزاً عليها بحكم
العادات والتقاليد العتيقة ،الناجتة عن تلك النف�سية ،كانت مو�سيقاهم ابتدائية
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�أي�ضاً .وهي يف هذه احلال ال تعبرّ عن العواطف التي هي �شيء م�شرتك بني
الإن�سان واحليوان ،كال�شهوات اجلن�سية التي متثّل معظم عواطف ه�ؤالء القوم.
وبعك�س ذلك ،القوم الذين حتررت نف�سيتهم وارتقت ،ف�إن مو�سيقاهم تعبرّ عن
عواطف ت�سمو على ال�شهوات اجلن�سية وتخيالت تعلو عن الأغرا�ض احليوانية
الدانية� ،إذ مل يعد مطلبهم يف الدنيا مقت�صراً على «و�صال احلبيب» بل �أ�صبح
مطلباً �أعلى يرفع احلب نفو�سهم �إليه وي�شحذ عزائمهم لتحقيقه ،مو ّلداً يف نفو�سهم
همه
من العواطف ال�سامية والأفكار والتخيالت الكبرية ما ال ي�ستطيع فهمه من ّ
و�صال احلبيب وعلى الدنيا ال�سالم .هذه هي العواطف والت�صورات والأفكار
التي تعبرّ عنها مو�سيقى �أمثال بيتهوفن الذي بلغ يف الفن املو�سيقي حد الألوهية،
لأن معزوفاته ا�ستغرقت �أ�سمى ما ت�صبو �إليه النف�س الب�شرية يف احلياة� .إنه كان
ي�شعر بعواطف و�آمال و�أميال جميع �إخوانه الب�شر ،حتى ك�أن نف�سه كانت م�ؤلفة
من كل النفو�س .وهذه هي �صفة املو�سيقي النابغة كما هي �صفة ال�شاعر والأديب
النابغة� .أنظر �إىل ما تعبرّ عنه معزوفات هذا املو�سيقي اخلالد .خذ مث ًال� ،سيمفونيته
ال�سابعة التي �أجاب بها على مدافع ال�سفاح نابوليون بتيار من الأنغام حت ّول �إىل
تيار من العواطف الب�شرية الطالبة احلرية الثائرة على الظلم واال�ستبداد ،ال يزال
جارياً و�سيظل جارياً �أبد الدهر! �أنظر �إىل معزوفاته الأخرى (ك�سيمفونيته اخلام�سة
املعبرّ ة عن ال�صراع بني عوامل الفناء وعوامل البقاء  -بني املوت واحلياة ،وانت�صار
هذه بفتوتها على ذاك بهرمه) ومعزوفات غريه من املو�سيقيني اخلالدين فهي ال 
تقف عند رفع العواطف الروحية فح�سب �إىل مراتب ال�سمو ،بل تتعداه �إىل رفع
الأفكار والت�صورات العقلية �أي�ضاً .ال ،يا �صاحبي ،مل توجد املو�سيقى لتكون لغة
العواطف الأولية التي وقفت عندها املو�سيقى التقليدية ال�شائعة بيننا ،بل لغة
النف�س بجميع ما فيها من عواطف و�أفكار».
«بينما كان �سليم يتكلم كان الأ�صحاب جميعهم م�صغني كل الإ�صغاء .فقد
كانت هذه املرة الأوىل التي ي�سمعون فيها حديثاً من هذا النوع ،وبعد �صمت ظهر
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يف �أثنائه �أنّ الرفقاء كانوا يجتهدون يف فهم خطاب �سليم ويحاولون �إدراك املدى
البعيد الذي بلغه قال بهيج« :ما ر�أيك �إذن يف مو�سيقانا؟»
تعد نتاج نف�سيتنا نحن
«�سليم« :احلقيقة يا �صديقي� ،أنه لي�س لنا مو�سيقى ّ
ال�سوريني من حيث �إننا قوم لنا مزايا خا�صة بنا� .أما الأحلان ال�شائعة بيننا فلي�ست
مما ن�ش�أ من نف�سيتنا ،بل هي مزيج من نف�سيات �أقوام خمتلفة .و�إذا كان فيها ما يعبرّ 
عن جزء ي�سري من عواطفنا ومزاجنا فهي تق�صر تق�صرياً كبرياً عن ا�ستيعاب ما يف
�أعماق نفو�سنا من �شعور ي�ستغرق ما يف الكون من عوامل وم�ؤثرات نف�سية وما
يف �صميم عقولنا من ت�صورات وت�أمالت تظهر فيها حقيقة طبائعنا ومواهبنا� .إنّ
الأحلان التي ت�سمعها كل يوم لي�ست خارجة من نف�سيتنا بل هي مما دخل على
تقاليدنا وعاداتنا� .إنها �أحلان تقليدية فح�سب».
«بهيج�« :إذن �أنت تف�ضل املو�سيقى الغربية؟»
�سليم« :قلت �إنه ال تف�ضيل يف املو�سيقى� .إمنا �إذا كنت تريد معرفة ر�أيي يف الفرق
بني موقفنا من املو�سيقى وموقف �أهل الغرب منها ف�إين �أ�صارحك �أنّ �شعوب
ال�شرق ،خال الرو�سيني� ،إذا كانوا يح�سبون �شرقيني ،قد عدلوا عن الأ�س�س
املو�سيقية �إىل الأحلان املو�ضوعة� ،أو هم قد اقت�صروا يف املو�سيقى على طائفة من
الأحلان ال يجدون عنها حميداً .وهذا كان �ش�أن الغرب �أي�ضاً� ،إال �أنه ملّا ارتقت
نف�سيات الب�شر وعقلياتهم ا�ضطرت املو�سيقى �إىل جماراة هذا الإرتقاء لكي
تعطي املثل ال�صحيح للعواطف والأفكار اجلديدة التي مل تعد الأحلان املو�ضوعة
تكفي للتعبري عنها .وقد �سبق الغربيون �أهل ال�شرق �إىل �إدراك ذلك ،ف�أحدثوا
يف املو�سيقى تطوراً خطرياً� ،إذ �إنهم عدلوا عن الأحلان �إىل الأ�صوات املفردة التي
هي �أ�سا�س املو�سيقى فرتبوها و�أدخلوا على املو�سيقى الأدب والفل�سفة ،ف�ض ًال
ا�ستتب لهم �إظهار مكنونات النف�س الراقية بوا�سطتها .وهذا
عن ال�شعر ،وهكذا
ّ
ما يجب �أن يحدث يف �سورية ويف كل قطر فيه �شعب حي يف نف�سيته وعقليته.
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�إنّ التقاليد القدمية امل�ستعارة قيدت نفو�سنا ب�أحلان حمدودة �إبتدائية قد �أ�صبحت
حائ ًال بيننا وبني االرتقاء النف�سي� .إنّ يف فطرتنا ونفو�سنا �شيئاً �أ�سمى مما تعبرّ عنه
هذه الأحلان اجلامدة� ،شيئاً �أ�سمى من ال�شهوات �أو العواطف الأولية� .إنّ يف �أنف�سنا
فكراً عاطفياً وفهماً عاطفياً يتناوالن الت�أمالت العميقة يف احلياة والرغبة ال�شديدة
يف حت�سينها من وجوه متعددة� :إجتماعي ،قومي ،روحي� ،إن�ساين ويدفعاننا نحو
مطلب �أعلى �أليق بوجودنا يحتاج حتقيقه �إىل �أنواع من املو�سيقى غري الأحلان
امل�ستعارة املو�ضوعة حلالة �أو حاالت نف�سية حمدودة معينة كحالة احلزن �أو حالة
التدله يف الغرام ،ف�إن نغماً و�ضع حلالة من هذا النوع ال ي�صح �أن ي�ستعمل يف حالة
�أخرى تختلف عنها كل االختالف كحالة غ�ضب النف�س وثورتها على اال�ستبداد
والظلم �أو حالة اجلذل واالبتهاج �أو حالة الت�أمل .بل �إنّ حلناً و�ضع حلالة نف�سية
منذ نحو �ألفي �سنة ال ميكنه �أن يعبرّ عن هذه احلالة بعد مرور زمن طويل �إكت�سبت
فيه النف�س من االختبارات ما رقى �شعورها و�أك�سب احلالة النف�سية املق�صودة
معانٍ جديدة حتتاج �إىل �أنغام جديدة لو�صفها .ف�إذا كنا نريد �أن حتيا نف�سيتنا حياة
راقية تقربنا من �أكناف ال�سعادة وجب علينا �أن نحررها من ربقة الأحلان التقليدية
التي ال تغذي �إال العواطف الدنيا ،و�أن نعود �إىل الأ�صوات نف�سها فن�سلط عليها
فكرنا العاطفي وفهمنا العاطفي ون�ستخرج منها مو�سيقى تغذي كل عواطفنا وكل
ت�صوراتنا و�أفكارنا وتظهر بوا�سطتها قوة نف�سيتنا وجمالها».
فوجدت بهيجاً و�أ�صحابه قد وقفوا على
إلتفت �إىل الرفقاء
«ملّا �أمت �سليم عبارته � ُّ
ُّ
�أفكار جديدة مل يكونوا قد �سمعوا مثلها من قبل .ثم �إنّ  �أحدهم نظر �إ ّيل وخاطبني
قائ ًال« :ما ر�أيك يا �سيد ،يف ما يقوله ال�سيد �سليم؟»
قلت�« :إين �أوافق على جميع ما قال و�أ ّت ُ
خذ من حكمه يف املو�سيقى حكماً يف
الأدب� .أنظر �إىل �شعرائنا كيف يحدون العي�س يف منظوماتهم ،وما هم يف ذلك �إال 
مق ِّلدين ،لأن حدي العي�س لي�س من �ش�ؤون �شعبهم وال من مظاهر متدنهم ،و�إىل
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ك َّتابنا كيف يتكلمون عن الغرباء والبطحاء وبالدهم جبلية و�سهلية خ�ضراء� .إنّ
التقليد قد �أعمى ب�صائرهم عن احلقيقة ،و�أين لأعتقد �أنه ال بد من القيام بجهود
جبارة قبل �أن ت�صبح النه�ضة الأدبية معبرّ ة عن حياتنا القومية ،ولكني موقن
ب�أنه �سيجيء اليوم الذي يتحقق فيه ذلك وت�صري الروحية والعقلية ال�سوريتان،
الغنيتان مبواهبهما الطبيعية ،معينني ينهل منهما الأدباء و�أهل الفنون والعلماء
والفال�سفة الذين يخرجون من �صميم ال�شعب ال�سوري».
«وبعد �صمت ق�صري ان�صرفنا وقد ر�سخ حديث �سليم يف ذهني ومل تـزده الأيــام
�إال ر�سوخـاً.
«�إنّ احلديث املتقدم يو�ضح روح التجدد التي ملأت حياة �صديقي �سليم و�أرادت
�أن تتناول ع�صراً و�أمة .والذي �أعلمه �أنّ �سليماً كان قد ابتد�أ ينظم �سيمفونية يف
علي
انتهاء عهد اخلمول وبزوغ �شم�س يقظة ال�شعب ال�سوري .وال�صدق يوجب ّ
�أن �أروي �أنّ �سليماً كان يعتقد �أنّ نه�ضة ال�شعب ال�سوري �ضرورية للتمدن ،لأنه
كان موقناً من مزايا احلرية وال�سالم واملحبة املت�أ�صلة يف قومه ،وهو مل يكن يرمي،
من وراء ذلك� ،إىل غر�ض �سيا�سي ،بل �إىل ما هو �أعظم �ش�أناً و�أكرث فائدة من
الغر�ض ال�سيا�سي� .إنه كان يرى الفورة ال�سيا�سية �أمراً تافهاً �إذا مل تكن مرتكزة
على نف�سية متينة يثبتها يف قلب كل فرد� ،سواء كان رج ًال �أم امر�أة� ،شاباً �أم �شابة،
يوحد العواطف ويجمعها حول مطلب �أعلى حتى ت�صبح
حي وفن مو�سيقي ّ
�أدب ّ
ولها �إميان اجتماعي واحد قائم على املحبة ،املحبة التي �إذا وجدت يف نفو�س
�شعب بكامله �أوجدت يف و�سطه تعاوناً خال�صاً وتعاطفاً جمي ًال ميلأ احلياة �آما ًال
ون�شاطاًٍ .
حينئذ ي�صبح اجلهاد ال�سيا�سي �شيئاً قابل الإنتاج ،و�أما الوطنية القائمة
على تقاليد رجعية رثة فهي �شيء عقيم ولو �أدت �إىل احلرية ال�سيا�سية».
�أَنظر الآن ،بعد مرور �إحدى ع�شرة �سنة ،يف هذا اال�ستعرا�ض حلالة فن املو�سيقى
وحالة الأدب يف بيئتنا ونوع النف�سية امل�سيطرة على جمموعنا ،املوروثة من �أزمنة
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ال�سقوط حتت مطارق الفتوحات الرببرية و�أمواج النف�سية ال�شرقية ،ف�أرى �أين قد
�صورت حالة التخبط يف املوا�ضيع الفنية والأدبية ال�سائدة يف �أو�ساط متنورينا
و�أو�ضحت طريقة اخلروج من تلك احلالة .و�إين �أوافق الآن على ما �صورت يف
الق�صة و�أرى �أنه ينطبق على ما �أتناوله يف البحث احلا�ضر من التخبط الأدبي
وال�صراع الفكري يف الأدب ،وعلى ما �أ�صف به الآن الأدب عامة وال�شعر خا�صة.
و�أرى فيه ،عدا ما تقدم� ،صلب املو�ضوع.
قلت �إنّ امل�شابهة بني ما قلته يف املو�سيقى وما قلته و�أقوله يف ال�شعر تختلف عن
امل�شابهة التي �أوردها �شفيق معلوف يف كتابه �إىل عمه حيث يقول:
«�إنّ يل ر�أياً �آخر يف ال�شعر .فهو ،يف عريف ،ذلك ال�شعور الناب�ض ي�ص ّور للنا�س
نفو�س النا�س .وال تتعدى فائدته  -يف �أحايني كثرية  -منفعة ي�صيبها املرء لدى
�سماع قطعة مو�سيقية جميلة ،مطربة كانت �أم م�شجية»
فهذه امل�شابهة بني ال�شعر واملو�سيقى ال ترفع ال�شعر وال املو�سيقى وال تعطيهما
املنزلة ال�سامية التي لهما يف النف�س التي �سمت ب�شعورها و�إدراكها وانفلتت من
احلدود ال�ضيقة يف الفكر وال�شعور� .إنها من مالزمات النظرة القدمية �إىل احلياة
والفن ومن نتائج ت�أثري البيئة ونوع الثقافة اللذين حددا لل�شاعر املذكور ال�شعر
واملو�سيقى حتديداً م�ضنكاً.
�أوردت يف ما �سبق من هذا الدر�س ر�أيي يف �ضعف تعبري �شفيق معلوف عن
ال�شعر .وكان �إيرادي ر�أيي هناك مقت�ضباً مل �أحلل فيه غري قوله «ي�ص ّور للنا�س
نفو�س النا�س ».ولذلك �أرى وجوب �إكمال التحليل ال�ستخراج الفائدة الكربى.
و�أتناول «ت�صوير النفو�س» ف�أقول �إنّ هذا الت�صوير ال ميكن �أن يحدث بوا�سطة
«ال�شعور الناب�ض» .و�إذا حدث ت�صوير للنفو�س بوا�سطة ال�شعور املذكور جاء
ت�صويراً م�شوهاً �أو ناق�صاً .والأرجح �أن يكون ٍ
حينئذ ت�صويراً ل�شعور ال�شاعر ،على
ن�سبة وعيه ،بنفو�س النا�س وما يراه يف نفو�س النا�س .وقد يكون وعي ال�شاعر كام ًال
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وقد يكون ناق�صاً .ويف كل حال فالوجهة الو�صفية بوا�سطة ال�شعور وحده هي
ذاتية بحتة (�سبيكتيف) و�ضيقة جداً ،لأنها تكون منح�صرة يف نف�س ال�شاعر وغري
متناولة نفو�س النا�س كما هي نفو�س النا�س ،وال �أ�شواقها �إىل ما حتب �أن تكون.
�أما و�صف هذه النفو�س كما هي ،فيحتاج �إىل مقدار غري ي�سري من علم النف�س
وعلم االجتماع والفكر الذي يجب �أن يالزم ال�شعور �أو يتقدم عليه �أو يقوده يف
هذا امل�سلك الوعر .فتخ�صي�ص ال�شاعر بالعناية بنفو�س النا�س وو�صفها بوا�سطة
«ال�شعور الناب�ض» الذي يوحي االندفاع مع ال�سجية �أكرث مما يوحي التمعن يف
الدقائق النف�سية والق�ضايا التي تتعر�ض لها النف�س لي�س تخ�صي�صاً موفقاً ،وال يلزم
ال�شاعر ،بوجه عام ،و�صف نفو�س النا�س ليكون �شاعراً .فقد ي�صف ال�شاعر عنا�صر
الطبيعة �أو بع�ضها �أو مظهراً من املظاهر الطبيعية �أو وقائع حربية �أو غريها ويكون
�شاعراً� .أما ال�شاعر الذي «ي�ص ّور نفو�س النا�س» و ُيعنى بال�ش�ؤون النف�سية فهو لي�س
�أي �شاعر �أو كل �شاعر ،بل �شاعراً ذا �صفة خا�صة ومنزلة منفردة .وكذلك ال�شاعر
الذي يتناول الق�ضايا الفل�سفية الوجودية �أو الغيبية.
�إنّ خليل مطران �شاعر �شاعر من غري �أن يدخل امل�سائل النف�سية .ولعله �أ�ضعف ما
يكون حني يدخل هذه امل�سائل .فق�صيدة «نريون» قطعة �شعرية خالدة� ،سما فيها
خليل مطران على م�ستوى ع�صره (يف �سورية وم�صر) وعلى ما تقدمه من ع�صور
�أدب اللغة العربية .ولعل �أ�ضعف ما يف هذه الق�صيدة ،ما تعلق منها بامل�سائل
النف�سية .و�شفيق معلوف �شاعر �شاعر يف الأحالم ومل ي�ص ّور فيها نفو�س النا�س
ويف عبقر وفيها قليل من الق�ضايا النف�سية و�صورها و�أو�صافها �أو هي معدمة من هذا
القبيل .وال جند يف عبقر «ال�شعور الناب�ض» الذي جنده يف الأحالم �إال يف مقاطع
خا�صة تدل ميولها البيولوجية على عدم الن�ضج النف�سي.
ما حدد ل�شفيق معلوف تعريف ال�شعر حدد له �إدراك �سمو املو�سيقى �أو عمقها.
فتمثيله فائدة ال�شعر ب�أنها «ال تتعدى» فائدة �سماع قطعة مو�سيقية جميلة «مطربة
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كانت �أم م�شجية» جعله ال يرى للمو�سيقى غري ناحيتي الطرب وال�شجا .وهذه
هي املو�سيقى املحدودة ،ال�ضيقة ،الأولية .هذه هي املو�سيقى يف نظرة �إىل احلياة
�ساذجة ،جامدة ،غري جديرة باالرتقاء النف�سي وجمد املثال الأعلى اخلالد.
الطرب وال�شجو وحدهما هما من مالزمات احلياة الفقرية يف الثقافة النف�سية ويف
الفن واملناحي الروحية .وقد ر�أى القارىء مما قدمت نق ًال عن ق�صة فاجعة حب �أنّ
فائدة املو�سيقى ال تقت�صر على الطرب وال�شجا� ،إال حيث جمدت املو�سيقى عند
حد هذين ال�شعورين الأوليني ،بجمود حياة البيئة روحياً وماد ّياً .فاملو�سيقى الراقية
ّ
حتمل النف�س على ت�أمالت فكرية وثورات روحية ف�ض ًال عن خمتلف العواطف
الفردية التي هي من �ش�ؤون احلياة البيولوجية �أو اجلن�سية .ولكن هذه املو�سيقى
الراقية هي وليدة ع�صر راق �أو نتاج خميلة مبدعة ،قدرت بذاتها �أن تت�صور عاملاً من
الأفكار والت�أمالت وال�شعور يف �أمواج من الأنغام والأحلان حتتاج بدورها �إىل ع�صر
يفهمها .وهذه املخيلة املبدعة يجب �أن تكون مت�أثرة ب�إح�سا�س بق�ضايا احلياة ،عال
جداً ال يكون ،يف الغالب� ،أو ال يجب �أن يكون� ،إبداعاً خا�صاً باملو�سيقي املبدع.
لأ�شرح هذه النظرية� :إنّ واغرن مو�سيقي مبدع وال �شك .وهو يف املو�سيقى ن�سيج
وحده .ولكن مو�سيقاه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ب�إح�سا�س احلياة امل�ستمد من الأ�ساطري
اجلرمانية وبالق�ضايا النف�سية والفل�سفية املنطوية عليها حياة �أبطال تلك الأ�ساطري.
و�شعور واغرن نف�سه م�ستمد من نظرة النه�ضة الأملانية �إىل احلياة والكون والفن.
لي�س واغرن مبدعاً للنظرة الأملانية �إىل احلياة وال وا�ضعاً للأ�ساطري اجلرمانية .ولكنه
مبدع للموحيات والأمواج املو�سيقية املعربة عن النظرة املذكورة ولألوان ال�شعور
الفل�سفي الذي �أح�سه حني قر�أ تلك الأ�ساطري ،وفهم منها ومن نه�ضة �شعبه املزايا
القومية �أو اجلن�سية اجلوهرية التي جعلته يرى ويربز تلك املثل العليا الفل�سفية
التي نراها متثي ًال ون�سمعها �أحلاناً و�أنا�شيد يف «ولكرييا» و«�سيقفريد» و«ذهب الرين»
و«تانهويزر» و«لوهنقرن» و«�أ�ساتذة الغناء» و«تر�ستان و�إيزلده» وغريها .فكان واغرن
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�شاعراً روائياً ،لأنه نظم ق�صائد رواياته املو�سيقية ،وكان مو�سيقياً روائياً فل�سفياً لأنه
�أ ّلف �أحلان و�أنغام تلك الروايات اخلالدة ب�أ�سبابها ال�شعورية والفكرية املعربة عن
نظرة �إىل احلياة عالية جداً .وي�صعب على الدار�س املفكر ت�ص ّور و�صول واغرن �إىل
ما و�صل �إليه من غري ات�صاله بخطط النف�س الأملانية وت�أثره بنظرة �إىل احلياة عالية
و�إح�سا�س عميق بق�ضاياها ،ومن غري ن�ش�أته �ضمن العوامل النف�سية التي �أعطت
�أملانية اجتاهها ال�صعودي.
و�إذا ذهب �أحد من �أدباء الع�صر ال�سوري الهالك �إىل «�أوفرة» و�سمع �أحلان
واغرن �أفي�س ّر بها �أو يطرب �أو ي�شجى؟ ال �أظن �إال �أنه يعافها ،لأنه ال يفهمها وال 
يفهم موحياتها وال يدرك ق�ضاياها .وبعد فلي�س يف ق�صائد واغرن املو�سيقية من
الطرب وال�شجا �إال قلي ًال ،و�أكرث و�أهم ما فيها ،ت�أمالت فكرية واجتاهات فل�سفية ال 
يقدر على تت ُّبعها َمن غر�ضه الطرب �أو ال�شجو ومن ال يجد املو�سيقى �إال تعبرياً
عن �شعور الطرب و�شعور ال�شجا يف جمال �ضنك من احلياة تغلب فيه النزع ُة
البيولوجية النزعة النف�سية .ففائدة قطع مو�سيقى واغرن ال تقت�صر على �إحداث
جذل �أو انب�ساط �أو �شجا فيزيائي ال�شعور �أو بيولوجي النف�سية ،بل تتعدى ذلك
�إىل الق�ضايا الأ�سا�سية ،التي تواجهها النف�س الإن�سانية الراقيةّ ،
املركبة ،بكل ما فيها
من �أفكار و�شعور ومطامح وميول و ُمثُل وما تتعر�ض له من ال�صراع العنيف ،اخلفي
�أو املعلن ،بني الأجمل والأقبح وبني الأ�سمى والأ�سفل وبني الأنبل والأرذل.
ال يكون موقف �أديب اجلمود واخلمول ال�سوري جتاه مو�سيقى بيتهوفن �أو باخ �أو
مو�سرق�سكي �أو ويرب �أو بروكرن �أو ت�شايكو�سكي �أو ُب ُردين �أو رم�سكي  -كرزاكف
�أو �سرتاون�سكي �أو �شوفني �أو برليوز �أو دبو�سي �أو �سباليو�س �أو د ُورياك �أو �شوبرت
�أو غريهم ،غري موقف امل�ستغرب �أو امل�ستهجن.
فمنذ �سنني �سمعت كاتباً �صحفياً �سورياً يف �سان باولو ،الربازيل ،ينظر �إىل نف�سه
نظره �إىل �أديب كبري ،يقول �إنه دخل مر�سح «املوني�سيفال» يف املدينة املذكورة
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لي�سمع �إحدى �سيمفونيات بيتهوفن الطائرة ال�صيت ،فلم يطل به املقام حتى
عاف ال�سماع وخرج من املكان ،وهو يف حرية من بالهة النا�س ،الذين يطيقون
اجللو�س بدون ملل نحو �ساعة �أو يزيد ،ل�سماع مو�سيقى ال طرب فيها «لطيب
العناق على الهوى» وال �شجا فيها «لطول ليل ال�صب»؛ ول�شدة �س�أم «الأديب
الكبري» املذكور مما �سمع من هزيز ودوي وزمزمة وحفيف وك�شي�ش وقرع ،وليفرج
كربه ،طلب من �صاحب املكتبة ال�سورية التي كان يروي فيها ق�صته� ،أن ي�سمعه
بع�ض �أنا�شيد املغنية امل�صرية �أُم كلثوم املطربة ،امل�شجية! ومل ِ
يكتف بذلك بل
�صار ينادي �صديقاً له ماراً باملكان ويقول له« :تعال لنموت بهذا الغناء» وهو ال 
يدري �أنه يقول احلقيقة كلها بعبارته هذه التي ا�ستعملها ملعنى �آخر!
مع �أنّ ال�شعر �أ�ضيق جما ًال من املو�سيقى للتعبري عما ت�شمله النف�س الإن�سانية من
فكر وت�صورات و�شعور ومنازع ،ف�إن ما حدد به �شفيق معلوف املو�سيقى وفائدتها
جعل ال�شعر نف�سه بامل�شابهة� ،أ�ضيق جما ًال و�أقرب قعراً مما هو �أو مما ميكن �أن يكون
بعد �أن تنجلي لنف�س ال�شاعر نظرة �أعلى يف احلياة الفردية واحلياة االجتماعية
ومطالب �أ�سمى للجمال النف�سي و�إح�سا�س �أدق ب�أغرا�ض الوجود وجوهره امل�ستقر
يف النف�س �ضمن الوجود ولي�س بعد الوجود وال قبله .ف�إين �أعتقد ،بطبيعتي
ال�سورية� ،أنّ كيان النف�س هو يف الوجود ولأجل الوجود ،مهما كانت طبيعة هذا
الوجود يف ذاته ،ومهما كانت علته ،ولي�س لأجل «الفناء» يف «وحدة الوجود».
ال �أعتقد �أنّ بلوغ هذه املرتبة يتم لل�شاعر ال�سوري �أو غريه بقراءة �سفر �أ�شعيا من
التوراة اليهودية وال بتقوية االت�صال «بالأدب القدمي» الذي هو تعبري غام�ض يف ذاته،
وال ب�إح�سان الآداب الأجنبية القدمية التي �أوجدت الأدب الأجنبي احلديث وال 
بتو�شية الكتب و�إتقان الطباعة ،بل باالت�صال مبجرى حياة يجد فيه ال�شاعر نف�سه
ونف�س �أمته وجمتمعه وحقيقة طبيعته وطبيعة جن�سه ومواهبهما ،وب�إدراك عمق
النظرة �إىل احلياة والكون والفن املالزمة لهذا املجرى الذي يزداد قوة مع الأيام.
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بعد ظهور �أمر احلزب ال�سوري القومي االجتماعي وح�صول االختبارات الوا�سعة
لأهمية عقيدته وتعاليمه القومية االجتماعية ،التي تفتح عهداً وتاريخاً جديدين
وجتلو نظرة �إىل احلياة والكون والفن جديدة ،وو�ضوح عظم املهمة التي يقوم بها
هذا احلزب قال يل الأمني جورج عبدامل�سيح ،وهو من رجال املجل�س الأعلى
ومن �أ�شد رجال احلزب �إخال�صاً و�إقداماً ومن خطباء احلركة القومية االجتماعية
وك ّتابها و�إدارييها:
«لو كنت قومياً قبل ابتدائي درو�سي النهائية� ،إذن لكنت ا�ستفدت من درو�سي
�أكرث كثرياً مما ا�ستفدت� ،إذ كنت عرفت كيف يجب �أن �أدر�س  -و�أظن �أين �أعبرّ 
عن ر�أي غريي �أي�ضاً».
الأمني عبدامل�سيح كان طالباً يف الدائرة االقت�صادية يف اجلامعة الأمريكانية .وكان
يف ال�سنة النهائية حني قبل فكرة القومية االجتماعية .ومل ي�ستوعب �أهميتها
ويفهم خطرها و ُبعد مراميها وق�ضاياها �إال بعد �أن اجتازت هذه الفكرة مرحلة
واختمرت باالختبار وال�شروح ومعاجلة امل�سائل التي اعرت�ضت ن�شوءها ومنوها.
وكان لدرو�سه املدر�سية ن�صيب يف �شغله عن در�س مو�ضوع التعاليم اجلديدة.
ف�أنهى درو�سه على �أ�سا�س النظرة الفردية الالقومية الرامية �إىل النجاح الفردي
البحت بال مباالة ب�شيء �آخر .ولكنه بعد �أن �سار �شوطاً يف احلركة القومية
االجتماعية �أخذ ي�ستعيد بع�ض النظرات ويدقق فيها و�صار يفهمها فهماً جديداً.
مل يكن الأمني عبدامل�سيح وحيداً يف هذا ال�شعور .فالأمني فخري معلوف ترك
اال�شتغال يف بواطن النجوم بعد �أن �صحت به�« :أت�شتغل بفح�ص بواطن النجوم
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و�أنت ال تدري ملن تكون الأر�ض التي حتت قدميك غداً؟» وبعد �أن ا�ستوعب
الفكرة القومية االجتماعية قال يل مرة «الآن �صرنا نفهم مقاالتك يف املجلة»،
وهي املقاالت التي كتبتها لأعداد املجلة التي ا�ست�أنفت �إ�صدارها يف بريوت �سنة
 1933ومل ي�صدر منها �سوى �أربعة �أعداد� ،إذ ا�ضطررت لإيقافها من �أجل �صرف
كل عنايتي �إىل تنظيم احلركة القومية التي كانت حتتاج �إىل �إن�شاء وت�أ�سي�س كل
�أمر من �أمورها� ،إذ مل يكن قبلها �شيء �إداري �أو اجتماعي �أو �سيا�سي �أو ثقايف �أو
د�ستوري �أو مناقبي ي�صح اعتماده لنوع هذه احلركة اجلديدة.
مثل قو ْيل الأمني عبدامل�سيح والأمني معلوف �سمعت من غريهما .والأمني
فخري معلوف غيرّ اجتاه درو�سه فدر�س بع�ض االقت�صاديات وال�سيا�سة وهو يع ّلم
يف اجلامعة ،ثم انتقل �إىل الفل�سفة فتخ�ص�ص فيها وقد عرف ،على �ضوء النه�ضة
القومية االجتماعية ،ما يدر�س وكيف يدر�س (من امل�ؤ�سف �أن يكون حدث
لفخري معلوف م�ؤخراً �إنحراف نف�سي ظاهر نحو الق�ضايا الغيبية والالهوتية)
والذين �أدركوا خطورة هذه النه�ضة و�شعروا بعظم حقيقتها وهم بعد يف بدء
درو�سهم النهائية �أو قبل بلوغها ظهرت فاعلية مبادىء النه�ضة يف درا�ستهم.
وجميع ه�ؤالء والذين �صقلت التعاليم القومية االجتماعية ثقافتهم وجلت وعيهم
و�أيقظت مواهبهم هم الآن قوى روحية كبرية يف هذه احلركة الباعثة �أمة عظيمة
من مرقدها.
يف �أوا�سط �سنة  ،1935قبل اعتقايل ومعاوين يف �إدارة احلركة ال�سورية القومية
االجتماعية بب�ضعة �أ�شهر� ،إن�ضم �إىل هذه احلركة �شاعر كان ا�سمه قد ابتد�أ يدور
على الأل�سنة يف �أو�ساط �سورية الأدبية وخ�صو�صاً يف لبنان .هو �سعيد عقل ناظم
ملحمة بنت يفتاح .وقعت يف يدي ن�سخة من هذه الرواية ال�شعرية فقر�أت ب�ضعة
مقاطع منها ف�أح�س�ست فيها �شاعرية ممتازة جديرة بتناول ق�ضايا احلياة والنف�س.
ولكنني مل �أطق قراءتها كلها لأين وجدتها تخدم مو�ضوعاً غريباً عن املوا�ضيع
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ال�سورية ،خمت�صاً باليهود �أعداء �سورية .ر�أيت موهبة �شاعر �سوري جدير بالتعبري
عن النف�س ال�سورية ،ولكنها موهبة خارجة عن املوا�ضيع ال�سورية وعن خطط
النف�س ال�سورية .وهي تخدم اجتاهات ومث ًال يف انت�صارها انك�سار ل�سورية ومثلها
العليا ومطاحمها وقواها .ومع كل ال�شاعرية اجليدة الظاهرة يف امللحمة مل �أجد فيها
ما ميكن �أن يفتح للأدب ال�سوري مدخ ًال جديداً و�أن يحدث فيه تغيرياً �أو جتديداً،
على الأقل التغيري �أو التجديد املنتظر �أن يجعل �سورية يف م�صاف الأمم التي لها
�أدب حي جدير بالبقاء وباحتالل مركز عاملي.
ر�أيت يف بنت يفتاح مظهراً من مظاهر «�أدب الكتب» الذي عر�ضت له يف مقال
ن�شرته يف املجلة يف بريوت با�سم م�ستعار وبعنوان «�أدب الكتب و�أدب احلياة»
وق�صدت �أن �ألفت فيه النظر �إىل �أنّ ما نحتاج �إليه هو �أدب احلياة� ،أي الأدب
الذي يفهم حياتنا ويرافقنا يف تط ّورنا ويعبرّ عن مثلنا العليا و�أمانينا امل�ستخرجة
من طبيعة �شعبنا ومزاجه وتاريخه وكيانه النف�سي ومقومات حياته وهي من الأمور
التي �شغلت �أكرب ق�سم من تفكريي يف البعث القومي و�أ�سبابه ،ور�أيت �أنّ تركيز
جت�سم
الأدب عليها غري ممكن �إال باالت�صال بنظرة �إىل احلياة والكون والفن جديدة ّ
لنا مثلنا العليا وت�سمو بها وت�ص ّور لنا �أمانينا يف فكرة فل�سفية �شاملة تتناول جمتمعنا
كله وق�ضاياه الكربى املادية  -الروحية من اجتماعية واقت�صادية ونف�سية و�سيا�سية
وفنية .وقد عبرّ ت عن هذا الر�أي ،بطريقة �أخرى ،يف ختام �شرح مبادىء احلزب
ال�سوري القومي االجتماعي بقويل:
«�إنّ غاية احلزب ال�سوري القومي هي فكرة �شاملة تتناول احلياة القومية من �أ�سا�سها
ومن جميع وجوهها .فهي حتيط باملثل العليا القومية وبالغر�ض من اال�ستقالل
وب�إن�شاء جمتمع قومي �صحيح .وينطوي حتت ذلك ت�أ�سي�س عقلية �أخالقية جديدة
وو�ضع �أ�سا�س مناقبي جديد».
بهذه النظرة ر�أيت �إمكان �إن�شاء �أدب جديد فيه كل عوامل التجديد ودوافع
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البعث .فالأدب الذي يخدم هذه الغاية� ،أو �أية غاية مماثلة لها ،هو «�أدب احلياة»
الذي عنيته .هو الأدب الذي يك�شف عن عظمة مطامح نف�سية هامة و�سمو
مراميها .هو الأدب الذي مهمته �أن يكون «منارة للجماعات» ولي�س «مر�آة لها».
�إنه �أدب النوابغ والعباقرة الذين �إذا فات بع�ضهم �أن يكونوا م�ؤ�س�سني للفل�سفة
والنظرة �إىل احلياة اجلديدتني ،فال يفوتهم �إدراك املثال الأعلى ،الذي ت�شتمالن
عليه والنف�سية اجلديدة التي تقت�ضيانها فيحملون النظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون
والفن ويقيمون بها �أدباً جمي ًال خالداً ،لأنه يحمل عوامل حياة جديدة بنظرتها
وفل�سفتها ورغباتها ،فيكون بذلك النهو�ض الأدبي امل�ساوق للنهو�ض ال�سيا�سي
املبني بدوره على وجود النظرة الفل�سفية اجلديدة يف احلياة الإن�سانية وعواملها
و�أغرا�ضها الأخرية.
مل تكن بنت يفتاح تنطبق على مرمى التجدد الروحي يف �سورية وعلى ما يرجى
من الأدب اجلديد الذي كانت �سورية تتوق �إليه توقاً داخلياً ،لأنها كانت بعيدة
عن موا�ضيع احلياة ال�سورية وغري مت�صلة بنظرة فل�سفية ميكنها �أن ت�ستغرق �أمواج
النف�س ال�سورية .فلم ي�ستهوين مو�ضوعها .و�صور اجلمال التي فيها بقيت غريبة
وجامدة ،مع �أنها �صور �إح�سا�س �سوري �ضمن حوادث مو�ضوع غريب معاك�س
الجتاه ال�شعور ال�سوري ،فر�أيت �أن �ألفت نظر ال�شاعر �إىل مطاليب النه�ضة
ال�سورية يف الأدب ،فانتهزت فر�صة زيارة قمت بها ملنفذية احلزب ال�سوري
القومي االجتماعي للبقاع ال�شمايل يف زحلة ،بعد خروجي من ال�سجن املرة
الثانية �سنة  ،1936لتنفيذ عزميتي .كانت الدعاوات املف�سدة قد لعبت دوراً هاماً يف
مديرية زحلة ،يف �أثناء غيابي الطويل يف ال�سجن مرتني متواليتني مع فرتة ق�صرية
بينهما .وكانت الإذاعة ال�شيوعية قد �أخذت تعبث ببع�ض الرفقاء ومنهم �سعيد
عقل الذي وجدته �شبه مقتنع ب�أنه ال حاجة لنه�ضة قومية اجتماعية يف �سورية� ،إذ
العامل كما قال له بع�ض ال�شيوعيني ،على �أبواب �صراع بني ال�شيوعية والر�أ�سمالية
و�أيهما انت�صر ق�ضى على كل �أمل ل�سورية بتحقيق بعثها .ف�أو�ضحت للمتزعزعني
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مقدار اخلطر على جمتمعهم وعلى �أنف�سهم من تق ّلبهم يف العقائد تق ّلب الأوراق
تلعب بها الريح .ويف نهاية حديثي �إليهم وجهت خطابي �إىل �سعيد عقل
خ�صي�صاً ومدحت �شاعريته املمتازة وملته لعدم اهتمامه باملوا�ضيع التي هي من
�صميم ال�شعب ال�سوري وتاريخه .و�س�ألته هل مل يجد يف تاريخ �سورية من روائع
املظاهر واملكنونات النف�سية التاريخية ما ي�ستهويه ال�ستخراج كنوزها وا�ستئناف
جمرى خططها ال�سامية؟ فلم يحر جواباً ف�أ�شرت عليه بقراءة كيفية بناء قرطا�ضة
العظيمة وحتويلها �إىل قاعدة �إمرباطورية ف�سيحة الأرجاء �شديدة ال�سطوة وحوادث
تاريخها املوقظة ال�شعور واملنبهة الفكر� ،أو قراءة �شيء من �أي دور من �أدوار تاريخ
�سورية القدمي فيتمكن ،بف�ضل ات�صاله بالنظرة ال�سورية القومية االجتماعية،
من ربط ق�ضايا �سورية القدمية بق�ضاياها اجلديدة و�إيجاد مو�صل اال�ستمرار
الفل�سفي بني القدمي ال�سوري واجلديد ال�سوري القومي االجتماعي وا�ستخراج
املثل العليا الفرعية والتف�صيلية اجلوهرية يف الأخالق واملناقب ،و�إبراز �أجمل
املظاهر النف�سية و�أ�سنى املواقف املناقبية ح�سب الإح�سا�س والت�صور املالزمني
خل�صائ�ص النف�سية ال�سورية .تركت هذا املعنى يف ذهن �سعيد عقل وخرجت
من املكان غري منتظر جواباً.
بعد �سجني املرة الثالثة ويف �أواخر �سنة � 1937أو �أوائل �سنة � ،1938أو�صل �إ ّيل
الأمني فخري معلوف نب�أ جعلني �أ�شعر مبوجة حرارة جتري يف ج�سمي كله .قال
يل الأمني معلوف �إنّ �سعيد عقل ي�شتغل يف ق�صيدة �أو ملحمة عنوانها قدمو�س
ال�سوري التاريخي الذي ع ّلم اليونان الأحرف الهجائية والكتابة وله ق�ص�ص بطولة
�أ�سطورية جميلة ،و�إنه قد �أجنز ق�سماً منها� ،أ�سمعه بع�ض مقاطعه ،و�إنه يود �أن يجتمع
بي ل ُي�سمعني ما قد نظم .مل ميكني دور اجلهاد العنيف الذي كنت فيه من حتقيق
رغبة الرفيق �سعيد عقل ولكني �شعرت برغبة �شديدة يف االلتقاء به ليقر�أ يف
ناظري تقديري العظيم و�شكري (و�إين �آ�سف ،بعد وقويف على رواية قدمو�س من
نظم �سعيد عقل لأين مل �أجد فيها ما كنت �أتوقعه .فقد حاول امل�ؤلف �أن ي�صبغ
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احلقائق التاريخية والأ�ساطري التقليدية ب�صبغة حملية �ضيقة ف�أ�ساء �إىل الأ�ساطري
و�إىل الواقع التاريخي).
مف�ض ًال �أخذ املثل من احلا�ضر ومن �ش�ؤون
�سردت هذه احلوادث كما حدثتّ ،
تاريخ نه�ضتنا التي يف مقدور كل م�ؤرخ وحمقق متحي�صها و�س�ؤال �أفرادها الذين
هم �أحياء ويف فتوة احلياة ،لي�سهل �إدراك نظريتي يف كيفية ن�شوء �أدب جديد
حي بن�شوء نظرة فل�سفية اجتماعية جديدة �صدرت عنها حركة �سيا�سية وا�سعة
تناولت حياة �أمة ب�أ�سرها وامتد ت�أثريها �إىل الأمم املجاورة وامتزجت �أنغام مو�سيقاها
اخلا�صة بالأنغام اخلا�صة ال�صادرة عن �أمم �أخرى ت�شرتك يف الإرتقاء النف�سي على
�أحلان املجد املكت�سب بانت�صار الأف�ضل والأنبل والأعز على الأ�سو�أ والأرذل
والأذل ،ولفهم �ضرورة النظرة الفل�سفية اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن
للتجديد الأدبي �أو الفني.
علي كثرياً �أن �أت�ص ّور �أنّ جمرد قراءة تواريخ قدمية والإطالع يف الأدب
وي�صعب ّ
العربي القدمي ودر�س الأدب الإنرتنا�سيوين احلديث ،يكفي لإيجاد نه�ضة �أدبية
فنية �أ�صلية جديدة يف �سورية وم�صر �أو يف �أية �أمة من �أمم العامل ،على وجه القيا�س.
كل ذلك يحتاج �إىل احلافز الروحي امل�ستمد من فكرة �أو عقيدة فل�سفية جديدة
يف احلياة وق�ضاياها .وبدون هذا احلافز الروحي ،الذي هو �شيء حقيقي ،ال وهمي،
ال يكون الأدب �سوى �ألوان تقليدية �أو ا�ستعارية باهتة ال ن�ضارة لها وال رونق وال 
�شخ�صية .فال هو �شيء جديد من الوجهة النف�سية يطبع خ�صائ�صه على احلقب
والأجيال وال  هو �شيء قدمي �أ�صلي حمتفظ بخطوط �شخ�صية �صحيحة تظهر
قوتها يف مالحمها ال�صريحة ،التي ال يتمالك الناظر �إليها من ال�شعور بحقيقتها
والإعجاب مبقدرتها على البقاء وبجاذبية مزاياها الأ�صلية اخلا�صة.
لو كان احلافز الروحي امل�ستمد من فل�سفة العقيدة ال�سورية القومية االجتماعية
ات�صل بجميع رجال العلم والأدب الذين ان�ضموا �إىل هذه العقيدة ،قبيل ابتداء
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درو�سهم ال�شبه اخت�صا�صية ملا كانت تلك الدرو�س ،ظلت هياكل عارية ،ميتة ال 
حياة لها وال حراك بها ،حتى جاءت النه�ضة القومية االجتماعية مببادئها و�صيرّ ت
العلوم امليتة علوماً حية ،فاكت�ست العظام حلماً ونب�ضت عروقها بدم احلياة احلار.
وبدون احلافز الروحي الواعي ال تفيد كثرياً قراءة �شك�سبري وغوته وال العودة �إىل
�سفر �أ�شعيا وال زيادة العلم وال التعمق يف الأدب القدمي.
�إنّ العراك ال�سيا�سي العنيف الذي ا�ضطرت النه�ضة ال�سورية القومية االجتماعية
للدخول فيه يف جبهتني داخلية وخارجية ،قبل اكتمال منوها الطبيعي وقوتها،
حال دون ح�صول نتاج �أدبي كبري ،وا�سع� ،شامل .ولكن احلافز الروحي الذي
ولدته هذه النه�ضة احلقيقية قد حرك عوامل احلياة واالرتقاء يف جماعات كثرية
و�أيقظ وجدان �ألوف الأحداث والطلبة يف طول البالد وعر�ضها .والعقيدة �آخذة
يف االختمار ،والفكر قد ابتد أ� يتبلور ،و�سيجيء دور الإنتاج الأدبي والفني
الوا�سع ،الذي ينه�ض  بالع�صر الذي ابتد�أ تاركاً يف احل�ضي�ض  الع�صر الذي
�أخذته ح�شرجة النزع (وقد جاء بالفعل هذا الدور وقد بدت طالئعه يف عدة
م�ؤلفات ذات قيمة).
�إنّ من نتائج ح�صول نظرة فل�سفية جديدة �إىل احلياة والكون والفن ،حدوث تغيري
يف جمرى احلياة ومظاهرها ،ويف �أغرا�ضها القريبة والأخرية ،قبل كل �شيء .وهذا ما
حدث يف �سورية بوجود النظرة الفل�سفية ال�سورية القومية االجتماعية ،لي�س فقط
يف ما  تعلق بالأدب والفن ،بل يف ما اخت�ص بالأعمال والأخالق واملناقب.
�إ ّتفق يل �أكرث من مرة �أن �سمعت هذا القول من من�ضمني �إىل احلركة ال�سورية
القومية االجتماعية مدركني:
«مل نكن نعلم �أي درك من االنحطاط الأخالقي و�ضعف املناقب بلغ �شعبنا� ،إىل
�أن دخلنا يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي .الآن �أ�صبحنا ندرك الف�ساد
املتف�شي يف �أمتنا وخطره على حياتها».
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ح�صول النظرة الفل�سفية اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن يفتح �آفاقاً جديدة
للفكر ومناحي جديدة لل�شعور كما قلت �آنفاً .وهنا نقطة االبتداء لطلب �سيا�سة
جديدة و�أ�شكال �سيا�سية جديدة ولفتح تاريخ �أدب وفن جديدين .فالأدب والفن
ال ميكن �أن يتغريا �أو يتجددا �إال بن�شوء نظرة فل�سفية جديدة يتناوالن ق�ضاياها
الكربى� ،أي ق�ضايا احلياة والكون والفن التي ت�شتمل عليها هذه النظرة.
قد ي�س�أل �سائل« :هل من ال�ضروري �أن يكون التجديد الأدبي خا�صاً مبوا�ضيع �أمة
معينة ف�إذا تناول غريها َب ُط َل �أن يكون جتديداً وفقد قيمته الأدبية؟»
جوابي :كال ،لي�س من ال�ضروري .فالقيمة الأدبية �أو الفنية لي�ست يف هوية �أو
«جن�سية» املو�ضوع ،بل يف الق�ضايا التي ينطوي عليها املو�ضوع ويف كيفية معاجلة
الق�ضايا ويف النتائج الروحية احلا�صلة من هذه املعاجلة� .أما ذاتية املو�ضوع وزمانه
ومكانه فلها ناحية �شعورية خا�صة وتقل �أهميتها� ،أو تعظم ،على ن�سبة الغر�ض 
اخلفي �أو املعلن الذي ي�سوق املو�ضوع �إليه .على �أنّ االجتاهات الفكرية وال�شعورية
تت�أثر باملو�ضوع ،الذي �إذا كان خا�صاً كـ بنت يفتاح تع ّر�ض لفقد كل مربر عام ولأن
يكون خمالفاً �أو مناق�ضاً للمثل العليا التي يبغيها ال�شعب املكتوب له املو�ضوع
وللخطط النف�سية التي تربز بها مواهبه اجلديرة بالإعجاب والبقاء .فـ بنت يفتاح
مث ًال ،تدخل يف الأدب اليهودي اخلا�ص �أكرث مما تدخل يف الأدب ال�سوري ،لأنها
تتناول مو�ضوعاً يهودياً بحتاً تبقى �أ�سبابه ونتائجه �ضمن �إطار املظاهر اليهودية
وكذلك موحياته وجواذبه ،خ�صو�صاً وال�شاعر قد نظم الق�صة ومل يح�صل له
الوعي القومي ومل يدرك النظرة اجلديدة �إىل احلياة.
�إنّ االعتماد على املوا�ضيع الغريبة ال ين�شىء �أدباً �شخ�صياً ملجتمع له خ�صائ�صه
التي ميكن �أن ت�ضاف �إىل جمموعة الآداب العاملية ووحدات خ�صائ�صها� .إنه ليربر
تناول بع�ض املوا�ضيع الأجنبية ،بعد ن�شوء الأدب القومي �أو اخلا�ص على نظرة
�إىل احلياة والكون والفن وا�ضحة .فيكون تناول تلك املوا�ضيع بهذه النظرة �أو بهذا
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الوعي الذي له خ�صائ�صه فيك�سبها من خ�صائ�صه ما ي�ضيف �إليه �ألواناً و�أ�شكا ًال
متميزة .ويف هذه احلالة يجب �أن تكون تلك املوا�ضيع ذات �أهمية خارقة ،تاريخية
�أو حقوقية �أو �إن�سانية ،قابلة اال�شرتاك بني ال�شعوب �أو بني بع�ضها .ف�شلر �أ ّلف
عذراء �أرليان�س (�أرليان) يف جان درك .ولكن لي�ست هذه الرواية الإنتاج الذي
�أعطى �شلر مقامه الأدبي .وهي لي�ست �سوى جزء ي�سري مما كتب �شلر .و�أهم ما
كتب �شلر ،على ر�أي جمهور نقّاده ،هو حرب الثالثني �سنة يف احلرب ال�شديدة
التي جرت يف �أملانية بني الكاثوليك والربوت�ستانت .فاملو�ضوع �أملاين �صميم وقد
كتب فيه �شلر نرثاً ،ونظم فيه ق�صيدتني �أو ملحمتني عاليتني جداً ،الواحدة يف
بطل الكاثوليك ولن�شتني ،والثاين يف بطل الربوت�ستانت غ�ستاف �أدلف .ومع �أنّ
تدخل يف �ش�ؤون النزاع الديني الأملاين ودخل
هذا الأخري هو ملك �أ�سوج فقد ّ
يف تاريخ �أملانية .واملو�ضوع و�سياقه �أبرزا �شاعرية ممتازة وجدت نف�سها يف بيئتها
ويف بيتها فوافق ذلك املثل الب�سيط «رب البيت �أدرى بالذي فيه ».ففي و�صف
ولن�شتني ،مث ًال ،تظهر �صورة حية ذات رواء نادر .و�أمتنى �أن تكون �صورة �أبطال
�سورية يف ق�صائد �شعرائها �أبهى �سنا ًء من ق�صيدة �شلر يف ولن�شتني وجديرة مثلها
باحتالل مركز عاملي ممتاز.
وهذه «عبقر» ل�شفيق معلوف .هي �أي�ضاً ق�صيدة �سورية يف مو�ضوع غريب.
و�س�أتناولها بت�شريح مل ميكن �أن �أتناول به بنت يفتاح لأن تلك قد �أ�صبحت �أمامي
بف�ضل �أحد املعارف.
ال �شك عندي يف �أنّ عبا�س حممود العقاد ال يجد �سبباً للتذمر من مظهر الكتاب
الذي طبعت فيه الق�صيدة .فورقه �صقيل و�أ�صفر يريح العينني .و�صفحاته كلها
ذات طراز ولكل ن�شيد من �أنا�شيد الق�صيدة �صورة رمزية من ر�سم فنان �إيطايل.
مو�ضوع الق�صيدة عبقر العربية التقليدية وهي «قرية ت�سكنها اجلن ين�سب �إليها
كل فائق جليل ».وقد �أراد ال�شاعر �أن يقوم ب�سفرة معراجية �أو معرية �أو دانتية
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�إىل عبقر .وكما �سار حممد ب�صحبة جربيل �إىل اجلحيم وال�سماء فتع ّرف �إليهما،
وكما فعل ال�شاعر ال�سوري اخلالد �أبو العالء املعري ،وكما فعل �شبه فعله
دانتي �ألغياري يف «ديوينه كميديه» ،كذلك �سار �شفيق معلوف �صحبة �شيطان
�شعره �إىل عبقر.
ملاذا اختار �شفيق معلوف «عبقر» مو�ضوعاً ل�شعره؟ ال �أظن �إال �أنه حب «الإبتكار»
ودافع �أن يق َّلد من غريه �ضمن نطاق �أدب اللغة العربية� ،إذ لي�س ملو�ضوع الق�صيدة،
�أي لعبقر� ،أية ق�ضية نف�سية �أو فل�سفية عامة كالتي للجحيم وال�سماء .وهذا
املو�ضوع جمهول يف �سورية �إال عند الذين �أكبوا على درا�سة التقاليد واخلرافات
العربية كامل�ست�شرقني ومن جرى جمراهم .و�صوره الأ�صلية هي �صور خرافات
و�أوهام تالزم اجلماعات الب�شرية املكتنفة نفو�سها ظلمة اجلهل والغفلة والوح�شة.
فخياالتها غرائب ال منطقية وال ت�سل�سل فل�سفي لها ،كظهور اجلن وركوبها الأرنب
والظبي والريبوع واحلية وغريها ،وكمخاطبة اجلن وغري ذلك ،وكعجائب الكهان
الذين يولد بع�ضهم بال عظام وبع�ضهم ن�صف �إن�سان .وهذا النوع من اخلرافات
ال مغزى له غري ما يدل عليه من حالة الأقوام التي متار�سه .وعلى عك�س ذلك
الأ�ساطري الراقية ذات ال�صبغة الفل�سفية املتناولة ق�ضايا احلياة الروحية واملادية،
املالزمة للجماعات الب�شرية التي �أظهرت ا�ستعداداً نف�سياً عالياً وجعلت �أ�ساطريها
ذات مغزى يف احلياة ويف املمات ،كالأ�ساطري ال�سورية التي �أثّرت ت�أثرياً كبرياً
يف الأ�ساطري الإغريقية و�ساعدت على ن�شوء �أبدع ال�شعر الكال�سيكي و�أ�سمى
التفكري الفل�سفي .وال بد هنا من ت�صحيح االعتقاد ال�شائع �أنّ ال�شعر الكال�سيكي
يبتدىء بهومري�س� .إنه يبتدىء ،مئات من ال�سنني قبل �إلياذة هومري�س ،بق�صيدة
يرجح �أنها «�أوغاريت» القدمية ،كما
«طافون» يف �سورية ،يف ر�أ�س �شمرا ،التي ّ
�أظهرت التنقيبات اجلديدة بني �سنة  1929و�سنة 1932.
مل يتناول ناظم عبقر هذا املو�ضوع العربي بق�صد ت�صوير حالة العرب النف�سية
يف خرافاتها وتخيالتها وهي تغدو وتروح بني كثبان الرمال ويف مفاوز ال�صحراء
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و�سبا�سبها وو�سط �أجنادها ووهادها ،بل كان ق�صده �أن يجد يف تلك ال�صور الأولية،
التي من�ش�أها خماوف اجلهل وهواج�س اال�ضطراب جتاه اخلفاء ،مغازي الأ�ساطري
العليا ،الرا�سمة لق�ضايا احلياة الإن�سانية وم�سائلها النف�سية الكربى رموزاً فل�سفية
يف غاية الدقة من التمعن وقوة املالحظة املتنبهة باال�ستعداد الذاتي واالجتاه الدال
على طموح نف�سي عظيم �إىل �إدراك كنه احلياة والوجود والبقاء والفناء والأغرا�ض 
العظمى من الوجود الإن�ساين ،مما هو من �ش�أن اجلماعات الآخذة ب�أ�سباب الرقي
الفكري .فكان ق�صد ال�شاعر �أعظم و�أعلى من الأ�سباب التي �أراد بلوغه بها،
والنتيجة الأخرية التي و�صل �إليها ناظم عبقر لي�ست من النتائج امل�سعدة التي
يرغب فيها الإدراك العايل .حاول ال�شاعر �أن يرقى باخلرافات العربية �إىل مرتبة
الأ�ساطري الفل�سفية فنزل بفل�سفة الأ�ساطري �إىل حالة ال منطقية.
لعل �أعظم مدح ل�شاعرية �شفيق معلوف �أنه حاول �أن يربط جميع الأوهام العربية
التقليدية يف عبقر واجلن والكهانة بخيط من الفكر وال�شعور يتعلق مبو�ضوع من �أهم
املوا�ضيع الإن�سانية :احلب .ال �أظن �أحداً �سبق �شفيق معلوف �إىل هذه املحاولة،
وال �أعتقد �أنّ  �أحداً �سيدركه يف مثلها� .إنها ابتكار ولكني ال �أمتنى �أن يجد مقلدين
كثريين يف �سورية.
مل يكن �شفيق معلوف حمتاجاً �إىل هذه ال�سياحة الطويلة �إىل عبقر ليظهر �أنه �شاعر
يف الو�صف الروائي .ومل يكن حمتاجاً �إليها ع ّبارة لي�صل �إىل متجيد احلب الفاين
الذي يتغذى بدم �شرايني ال�شباب وينمو بحرارة �أج�ساد الفتوة ،ثم يجف مع
جفاف ال�شرايني ويتقل�ص بتناق�ص احلرارة ويفنى بفناء الأج�ساد.
متتاز «عبقر» على «بنت يفتاح» وعلى كل ما وقع عليه نظري يف ال�شعر ال�سوري
وامل�صري والعربي القدمي واحلديث ،با�ستثناء �إنتاج ال�شاعر ال�سوري الكبري �أبي
العالء املعري ،ب�أنها �شيء ّ
مركب ب�إبداع املخيلة التي �أن�ش�أت ف�صوله و«م�ؤلف»
بعناية ا�شرتك يف ت�أليفه الفكر �أو العقل مع ال�شعور ،وب�أنها حماولة ّ
مركبة تدل على
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م�ؤهالت الناظم لل�صعود فوق العواطف واالنفعاالت العار�ضة �أو الفطرية ولتناول
املوا�ضيع الإن�سانية املتعلقة ب�صفات الإن�سان اجلوهرية الباقية .متتاز ب�أنها خيالية وب�أن
اخليال فيها مربوط بالعقل ،وب�أنّ الفكر مل يهمل فيها لترتك العاطفة على �سجيتها.
هذه حقائق ال�شاعرية الكربى يف «عبقر» .ولكن يالحظ يف هذه ال�شاعرية اخللو
من النظرة الفل�سفية �إىل احلياة والكون والفن القادرة على الت�أ�سي�س �أو البناء حلياة
�أ�سعد حا ًال و�أبقى م�آ ًال .و�أعتقد �أنّ اخللو من هذه النظرة هو ال�سبب الذي حمل
ال�شاعر على دفن �شاعريته يف تت ُّبع اخلياالت واخلرافات العربية اخلالية من املغزى
الفل�سفي �أو من �سحر اجلمال ،ومعاناة ا�ستخراج بع�ض الرموز واملغازي من جميع
تلك اال�ستعرا�ضات الغريبة ،من ركوب ظهر ال�شيطان �إىل ذكر عرافة عبقر �إىل عبقر
بذاتها ،كما يت�صورها ال�شاعر� ،إىل «مراكب اجلن»� ،إىل اجلن� ،إىل الكاهنني �سطيح
و�شق وغري ذلك من �أ�ضغاث الأوهام التي ال جتد فيها �أي تعبري �أو مغزى فل�سفي
ي�صلح لتو�سيع �أفق النف�س يف احلياة ومراميها .ولذلك �أجد «عبقر» خالية �إال من
ا�ستعرا�ض اخلرافات ال�شبحية واعتقادات �أولية بالية يف «حديث العرافة» ومتجيد
للحب املتلظي يف ال�شفاه ،وكل ذلك ب�أ�سلوب �شعري جميل جزلت «معانيه» ولطفت
ديباجته وحلت رقّته ،ولكنه ال يوجد يف النف�س غري لذة ت�شبه اللذة التي تورثها خمر
جيدة ت�سعد باحت�سائها وتثمل بدبيبها وتلتذ بذكراها وال �شيء وراء ذلك .ومع هذا
ففي «عبقر» �أبيات فيها ملحات �أو ملعات نف�سية تكاد ت�صل �إىل الثورة الروحية كقوله:
ما الفرق يف نومي ويف يقظتي     وكل ما يف يقظاتي ر�ؤى
يف «ن�شيد الكاهن �سطيح» ويف «حديث الكاهن �شق» يجد الباحث حماولة
لالقرتاب من الفل�سفة والفل�سفة االجتماعية .ولكن لي�س يف هذا االقرتاب غري
جماراة االعتقادات القدمية كقوله على ل�سان �سطيح:
واخللق من حمقى ومن �أغبياء
وكل من يف الأر�ض من �أغبياء
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يجرون كالعميان خلف القدر
وفوقهم يلمع �سيف الق�ضاء
وحتتهم تفغر فاها احلفر
وكقوله على ل�سان �شق:
ما �ضرين والواحد ال�سرمد
مل يحب ج�سمي بيدين اثنتني
ما زال للق�ضاء فوقي يد
فلي�س بي من حاجة لليدين
ولكنه يف «حديث �شق» يخرج �إىل ت�أمالت اجتماعية بع�ضها ذات �صبغة مناقبية
متفقة مع خطط التفكري ال�سوري كقوله:
�شذب مني الأغ�صن الفا�سدة       ف�صلحت بقيتي البـاقيـة
هــل تنفـع اليدان والواحـدة       تهدم مــا ت�شيده الثانيــة
وكقوله:
و�إنّ قلباً بع�ضه ي�شعر
وبع�ضه ك�أ ّنه اجللمد
ح�سبي منه ِن�صفه النري
ال كان قلب ن�صفه �أ�سود!
فالبيتان الأخريان والبيت ال�سابق لهما هما من �أجمل و�أ�سمى التعابري ال�شعرية
يف ح ّيز من الفكر �صالح لتثبيت قواعد االجتماع والعمران ولتقوية املناقب
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ال�ضعيفة.
�أتناول �أخرياً الغاية الأخرية من عبقر  -احلب:
ال�صورة التي ير�سمها �شفيق معلوف للحب لي�ست يف «عبقر» �أرقى منها يف الأحالم
�إال قلي ًال� .إنه احلب اجلاهلي �أو الرببري �أو الفطري� .إنه احلب الذي مل يرو�ضه
التمدن ومل تق ّومه الثقافة ومل ترتفع به النف�س .يف «�أغنية اجلنية» يظن املدقق،
بادىء بدء� ،أنّ ال�شاعر يحاول ت�صوير ميول اجلن و�شهواتها ليخرج من ذلك �إىل
فكرة فل�سفية يف احلب ومغزاه ،ولكن ختام الق�صيدة« ،هم�س اجلماجم» العبقرية،
يثبت �أنّ �صورة احلب التي يراها ال�شاعر هي �صورة ال�ضم والتقبيل وارجتاف الأ�ضلع
وطلب الأج�ساد الأج�ساد .وال�شاعر يتدرج منذ البدء نحو هذه الغاية �أو هذا املثال.
ففي ت�صويره «�أمرية اجلن» يكني عن احلب الذي يرمي �إليه بقوله:
م�ست بروح لي�س من عبقر
غادرها غرقى ببحرانها
فك�أنه يريد �أن يقول �إنّ روح الإن�س دخل يف ج�سم �أمرية اجلن فجلب �إليها �أماين
الإن�سان وت�صوراته ف�إذا هي ال�شهوات اجل�سدية امللحة:
ويحي! من ي�شبع َّيف النهم؟
� ُأكلما ا�س َت ْلق َْت على ِمع�صمي
روح ،فقربت �إليها ِفمي
متل�صت ...فلم �أُق ِّبل ومل
�أ�ضم �إال عدماً يف عدم؟
وي�ستطرد ال�شاعر ،م�صوراً عامل الإن�س ،فيقول:
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يف العا ِمل الآخر حيث الأرج
يجاذب الأنف�س �أهواءها
متى تلظت �شهوة يف املهج
تعدم الأج�ساد �إِطفاءها
مل ِ
ما فيه غري احلب ملء الف�ضاء
ملء الرثى ،فيِ الغاب يف ظله
فوق اجلبال الناطحات ال�سماء
يف املاء ،يف كيانه كله
هذه هي �صورة احلب التي يراها ال�شاعر يف عامل الإن�س فري�سمها يف «�أغنية
اجلنية» .وانظر كيف يتابع ال�شاعر يف هذا الن�شيد و�صف احلب:
من يل بحب نوره ينبلج
حمتدم يف املقل؟
من �شرر
ٍ
من يل بثغر الهب تنفرج
ثغرته عن �شعالت القبل؟
من يل بذي �صد ٍر خفوق �ألج
يف �صدره و�إن يكن يختلج
ِلعا�صف املوت اختالج ال�شعل
ما نفع روح خالد ع�شت فيه
ما زلت مل �أح�ضن ومل �أُحت�ضن
ينتقل ال�شاعر من اجلن �إىل «العبقريني» ،ويعني بهم ال�شعراء فريى مثاويهم
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وي�سمع هم�س جماجمهم ،فال ترى فرقاً بني ذكرياتهم و�أماين اجلنيات ،وهاك
ختام الرواية وفيه غايتها الأخرية ومثالها الأعلى:
تاهلل ال الأ�صنام     وال اخلرافـات
تهز منـا العظـام     ونحـن �أموات
تال�شت الأوهام
و�أهلهــا مـاتـوا
لكـن من يهز منـا الرفـات
فهو الذي كل �أماين احلياة
يفرت يف ثغره
وكل ما يف الأر�ض من ذكريات
يغفو على �صدره
ال ت�ستطيب النجوم     غيـر تهـاليلــه
ولي�س تبكي الغيوم     يف غري منديله
ذاك هو احلب ل�صيق الرثى
ما جلناحي عزمه نه�ض
خ�صوا به اجلنة وهو الذي
م�ضجعه القتاد والق�ض
واحلب يف اجلنة ما �ش�أنه
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وال �أذى فيها وال بغ�ض
�ألقوه للنار و ِ�إن �أرم�ضت
�أقدامه املواطىء الرم�ض
وليتلقفه �شواظ اللظى
وليتلهم بع�ضه البع�ض
فالأر�ض �إن كانت جحيماً له
وكـان فيهـا تهنـ�أ الأر�ض 
هذا هو كل مرمى الق�صيدة .ال�صورة ال�شعرية رائعة ،ولكن الت�صور املثايل فطري
�ساذج .وميكن �أن ينعت باجلاهلي �أو الوح�شي .فاحلب ،كما ي�صوره ال�شاعر ،هو
نزعة بيولوجية بكل ما فيها من ميول و�أ�شواق ج�سدية ،ال غاية نف�سية مثالية تتخذ
من الغر�ض البيولوجي �س ّلماً لبلوغ ذروة مثالها الأعلى ،حيث تنعتق النف�س
من قيود حاجة بقاء النوع ولذائذ �أغرا�ضه وي�شاد بناء نف�سي �شامخ حلياة �أجود،
وحيث ي�صري مطلب احلب ال�سعادة الإن�سانية االجتماعية الكربى .فيكون احلب
احتاد نفو�س .وال يكون اعتناق الأج�ساد غري وا�سطة لتعانق النفو�س امل�صممة على
الوقوف معاً وال�سقوط معاً من �أجل حتقيق املطلب الأعلى ،يف جهاد �ضد الف�ساد
والرذائل ،ولن�صرة احلق الكلي والعدل الكلي واجلمال الكلي واحلب الكلي،
ولرف�ض اللذات اجل�سدية غاية يف ذاتها ،التي هي �أعظم م�صدر للأذى والبغ�ض 
والعداوات ال�صغرية ،اللئيمة ،احلقرية ،التي ال ترى يف الكون غري �صغرها ول�ؤمها
وحقارتها.
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�إذا ق�ست �شفيق معلوف باملقيا�س الذي و�ضعته لل�شاعر وهو« :ال�شاعر هو الذي
ُيعنى ب�إبراز �أ�سمى و�أجمل ما يف كل ح ّيز من فكر �أو �شعور �أو مادة» وجدته
�شاعراً �شاعراً .فهو ارتقى مبو�ضوعه �إىل �أعلى علوه �ضمن ح ّيز الفكر وال�شعور
الذي الزمه ،وهو ح ّيز نظرة ق�صرية ،قدمية ،جامدة.
�إنّ فهم احلب كما ورد يف عبقر لي�س نظرة خا�صة ب�شفيق معلوف ،بل م�شرتكة
بني جميع �شعراء اللغة العربية الذين ورثوا خطط الأدب العربي .فاحلب املادي
املتخذ �شك ًال ،يف اللذائذ اجل�سدية ،هو املطلب الأعلى يف الأدب العربي كله.
�ضمن هذا احل ّيز الروحي ن�ش�أ �شعراء اللغة العربية ،و�ضمنه �أن�ش�أ �شفيق معلوف
عبقر لتكون ن�صباً فخماً جمي ًال لنظرة احلياة الباطلة الفانية ،ف�أجاد �إجادة كبرية
و�أبدع الت�صور والت�صوير .فذهب يف فن ال�شعر �إىل �أبعد ما �سمح له ح ّيز النظرة �إىل
احلياة والكون والفن املذكور �آنفاً .وهذا �شاهد �آخر ،على �أنه ال ميكن رفع م�ستوى
الأدب� ،إال باعتناق نظرة �إىل احلياة �أ�سا�سية ،جديدة توحي عاملاً جديداً من الفهم
واملطالب والغايات ،ولي�س كما يقول طه ح�سني بزيادة االطالع يف الأدب القدمي
ويف الآداب الأجنبية القدمية التي �أن�ش�أت الأدب الأجنبي احلديث .ف�شفيق
معلوف يك�شف يف عبقر عن ات�صال وثيق بالأدب العربي القدمي وب�ش�ؤون النف�سية
العربية وخياالتها ومثلها .وقد �أحدث يف الق�صيدة املذكورة �أ�شكا ًال هي غاية يف
الإبداع واالبتكار يف الأ�سلوب .و�إذا كان املق�صود من جتديد الأدب ارتقاء �أ�ساليبه
و�إحداث �أنواع من املجاز جديدة فقط ،مع بقاء النظرة �إىل احلياة على حالها ،فـ
عبقر تعترب جتديداً هاماً .ولكني �أرى املق�صود من طلب �أدب جديد هو الو�صول،
عن طريقه� ،إىل فهم جديد للحياة يرفع الأنف�س �إىل م�ستوى �أعلىّ ،
وميكنها من
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�إدراك ح ّيز جديد من النظر النف�سي م�شتمل على مثل عليا جديدة تتبلور فيها
�أماين احلياة و�أ�شواقها املنبعثة من خ�صائ�ص نف�سيتها الأ�صلية ،و�إال فكل جتديد
�شكلي ال يحمل جتديداً يف الأ�سا�س ،هو من قبيل اللهو الباطل واللذات الزائلة
التي ال بقاء وال ا�ستمرار لها �إال ا�ستمرار تكرارها اململ.
�إنّ يف عبقر ابتكاراً جمي ًال يف ال�شكل �أو الأ�سلوب ،ولكن هل حملت �إىل الأنف�س
اجتاهاً جديداً �أعلى مطلباً و�أرقى غاية و�أ�سمى نهاية؟ كال.
قلت فيما �سبق �إنّ التناق�ض بني غاية «متثيل الع�صر» ،التي طلبها كبار �أدباء الع�صر
اخلايل من نظرة جديدة �إىل احلياة ،واحلاجة �إىل التجديد هو يف ُبعد الأدباء الذين
عاجلوا املو�ضوع حتى الآن عن �صلبه وعن ق�ضاياه الكربى التي لي�ست هي ق�ضايا
�أدبية بحتة.
�إنّ يف �سورية حاجة �إىل التجديد الأدبي ،لي�س ملج ّرد التجديد وتغيري الأ�ساليب
و�إظهار �أ�شباح جديدة ،بل للو�صول �إىل التعبري عن نظرة �إىل احلياة والكون والفن
جديدة ،قادرة على ا�ستيعاب املطالب واملطامح النف�سية املنطبقة على خطط النف�س
ال�سورية .كل جتديد غري هذا التجديد يزيد يف هيام النف�س ال�سورية وظلمتها
التي اكتنفتها منذ ّ
�شذت عن حمورها الأ�صلي بعامل الفتوحات الرببرية ،التي
قطعت بني �أدب �سورية وخططها النف�سية .و�إنّ من �شروط النظرة اجلديدة �إىل
احلياة والكون والفن ،ال�صاحلة لتقدم احلياة الإن�سانية وارتقائها� ،أن تكون نظرة
ذات «�أ�صل» و�إال كانت عار�ضاً من العوار�ض التي تلغي ال�شخ�صية والنف�سية
وخ�صائ�صهما ّ
فت�ضل النف�س وحتار ال تدري ما هي حقيقتها وال ما هي �أوهامها
كقول �شاعر عبقر:
ما الفرق يف نومي ويف يقظتي     وكل ما يف يقظاتي ر�ؤَى؟
ال جتد النف�س ال�سورية �شيئاً من خ�صائ�صها و�أ�صولها يف ابتكارات عبقر ال�شعرية
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امل�شتملة على طائفة من اخلرافات العربية اخلالية من املغزى الفل�سفي ومن
العالقات مبجرى الفكر وال�شعور الإن�سانيني الراقيني ،كما تر�سمه الأ�ساطري
ال�سورية التي جاءت النظرة ال�سورية القومية االجتماعية �إىل احلياة والكون
والفن تزيل الطبقات التي تراكمت عليها ودفنتها ،وتوجد اال�ستمرار الفل�سفي
بني ال�سوري القدمي وال�سوري القومي االجتماعي اجلديد .ويظهر الفرق العظيم
يف النتائج الروحية بني االهتمام باخلرافات واملوا�ضيع الغريبة ،بدون نظرة وا�ضحة،
�أ�سا�سية �إىل احلياة والكون والفن ،والعناية بالأ�ساطري الأ�صلية ذات املغزى
الفل�سفي يف الوجود الإن�ساين ،بوعي لنظرة �أ�سا�سية �إىل احلياة والكون والفن،
من �إيراد بع�ض الأمثلة:
لي�ست ق�صة �أدون �أو �أدوني�س جمهولة .وكل مت�أمل فيها يجد لها مغزى وعالقة
وثيقة مبجرى احلياة .وهذه لي�ست الق�صة الأ�سطورية الوحيدة .ففي اكت�شافات
ر�أ�س �شمرا ،قرب الالذقية ،التي ورد ذكرها فوق ،ظهرت حقائق رائعة عن عظمة
التخ ّيل ال�سوري والتفكري ال�سوري يف احلياة وق�ضاياها الكربى .وهذه احلقائق
ال  ُتعلن �شيئاً �أقل من هذا الواقع� :إنّ  �أهم الأ�ساطري اليونانية و�أهم ق�ص�ص اليهود
الأ�سا�سية املثبتة يف التوراة م�أخوذ عن �أ�صول �سوريةُ ،ك ِ�شف عن ق�سم كبري منها
يف روايات وق�صائد وجدت يف تنقيبات ر�أ�س �شمرا بني  1929و ،1932كما كان قد
ُك�شف عن ق�سم هام منها يف نينوى و�آ�شور ومنرود وبابل و�سواها.
يف �سنة  1929اكت�شفت بعثة التنقيبات يف ر�أ�س �شمرا ،التي رئ�سها كلود ف� .أ.
�شيفر� ،شك ًال قدمياً من احلروف الهجائية مل يكن معروفاً من قبل .ال�شكل هو �أقدم
ما عرف ،وهو �أي�ضاً فينيقي (كنعاين) �إال �أنّ احلروف ذات خ�صائ�ص م�سمارية.
وهذا دليل جديد قاطع على ن�شوء احلروف الهجائية يف �سورية ،التي حاول عدد
غري ي�سري من امل�ؤرخني املغر�ضني حرمانها من فخر اخرتاعها .بنا ًء على �أهمية هذا
االكت�شاف العظيم وما جاله من احلقائق العلمية الرائعة� ،س�أل معهد النقو�ش يف
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باري�س ومتحف اللوفر ودائرة التهذيب العمومي الفرن�سية ،باال�شرتاك فيما بينها،
ال�سيد �شيفر ،بني �سنة  1930و�سنة  1932قيادة بعثة جديدة �إىل ر�أ�س �شمرا للبحث
عن �أ�صول حرفية غري التي اكت�شفت �أو ًال وعن بقايا �أركيولوجية .ويقول رئي�س
البعثة يف مقالة عن �أعمالها ن�شرتها جملة نا�شنل جيوغرافك ماكزين الأمريكانية
يف عددها ال�صادر يف يوليو �« :1933إنّ نتائج هذه احلفريات اجلديدة فاقت جميع
التكهنات وجعلت ر�أ�س �شمرا من �أهم الر�سوم الأركيولوجية يف ال�شرق القدمي».
ما يعنينا يف هذا املو�ضوع ،من اكت�شافات ر�أ�س �شمرا ،هو الق�صائد واملالحم
الرائعة ،التي تثبت بدون �شك� ،أنّ ال�شعر الكال�سيكي ابتد�أ يف �سورية وعنه نقل
الإغريق ،الذين تعاونوا هم والرومان على غمط �سورية حقها يف الإبداع الفني
وقيادة الفكر الإن�ساين .يقول املكت�شف:
«مل تكن خطورة �أوغاريت (يرجح املكت�شف �أنّ ر�أ�س �شمرا هي التي كانت
تعرف يف املدونات القدمية املكت�شفة يف م�صر با�سم �أوغاريت) قائمة على التجارة
وال�سيا�سة فح�سب .ففيها َحي َِي م�ؤلفون وفال�سفة عظام لثالثة �آالف وثالث مئة
�سنة خلت .وقد وجدنا ف�صو ًال كاملة من خملفاتهم يف مكتبة الهيكل يف ر�أ�س
�شمرا .هم �أي�ضاً كتبوا بالعالمات امل�سمارية للأحرف على �ألواح كبرية فوق
املعتاد ،قا�سمني كتاباتهم �إىل �أعمدة متعددة.
أن ال يقدر تقديراً �صحيحاً طول الكتاب الآخذ يف
«كثرياً ما كان يحدث للم�ؤلف �
ّ
كتابته في�ضيق جمال الف�صول الأخرية .في�ضطر �إىل تقريب ال�سطور الأخرية بع�ضها
من بع�ض ،كما يفعل الكاتبون الع�صريون على الآلة الكاتبة حني ي�ستعملون
«الف�سحة املفردة الدرجة» ،و�إىل ت�صغري حروف هذه ال�سطور .وقد جتمع لدينا عدة
ف�صول من م�ؤلف واحد تزيد على �ألف كلمة ،ويحتمل �أن يكون عدد عبارات
امل�ؤلف كله �أكرث من ثالثة �آالف بيت .وهذا امل�ؤلف هو ملحمة بطولية.
«قبل �إلياذة هومري�س اخلالدة بزمان طويل� ،أن�ش�أ امل�ؤلفون الفينيقيون (الكنعانيون)
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يف �أوغاريت املالحم يف مغامرات غريبة لبطل �أ�سطوري يدعى طافن (�أو طافون).
كان هذا البطل هو امل�صطفى عند بع�ض الآلهة الذين كانوا كرثاً يف دار الآلهة
الفينيقية .ون�ص ر�أ�س �شمرا املكت�شف يروي �أنه كان هنالك ال �أقل من خم�سني
�إلهاً وخم�س وع�شرين �إلهة .فلم يكن طافون يقدر �أن يتجنب جلب عداوة بع�ضهم
على نف�سه ب�سبب حتيزه يف م�شاحناتهم .هذه الآلهة الفينيقية تظهر بروح حربية
منتقمة وقا�سية.
«�إيل (�أو ال  -يعني الإله)� ،أب الآلهة الكبري جداً ،الذي ي�سميه امل�ؤلف «ملك
ال�سوم» ،ملك �أو مولوخ� ،أي «ملك ال�سنة» يبذل اجلهد عبثاً حلفظ ال�سالم بني
ُولده .وهو ،مع ذلك ،لي�س كلي القدرة ،لأنه كثرياً ما ي�ضطر لقبول رغائب زوجته
الإلهية ع�شرية �أو �أ�شرة� ،إلهة البحر ،التي لها �سبعون ولداً ُت ِّ
ف�ضل بع�ضهم على
بع�ض .هذا التخ�صي�ص هو �سبب امل�شاحنات يف مملكة الآلهة.
«املقاوم الأكرب والألد لإيل هو بعل ،امل�ستبد منذ والدته ،الطامح �إىل امللكية
املطلقة .ورواية العراك بني ملك ال�سنة ،ال�شيخ العادل ،وبعل هي رواية ذات
جاذبية نادرة وغنية باملواقف املثرية ال�شعور .وبعل ينت�صر يف الأخري وال�شباب
بكل ق�سوته وظلمه يغلب حرمة ال�سن .وهذه هي العربة التي يريد امل�ؤلف �إبرازها.
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القتال بني معط وعلني
«على لوح �آخر من �ألواح ر�أ�س �شمرا مد ّون و�صف للقتال بني «معط» الرامز �إىل
الطبيعة املثمرة و «علني» الذي ميلك على الغيث والريح.
«قتل معط علني ف�صار النا�س ي�شكون �إىل الآلهة .فقد جفّت الأر�ض ب�سبب قتله
و�أم�ست ال�سباع تطوف باملدن .فتنه�ض الآلهة �أناة (�أو عناة)� ،أخت �إله الغيث
املقتول ،ملناق�شة معط احل�ساب على ما جنت يداه .فينكر هذا فعلته ويعد بتحويل
ال�صحاري �إىل مروج خ�ضراء (بالنيابة عن علني) ،ولكنه يخفق وتذهب �سدى
جميع التقدمات التي تقدمها �إليه الب�شرية رجاء �أن يعطيها الغيث.
ٍ
«حينئذ ينفد �صرب �أناة فت�أخذ منج ًال وت�ضرب به معطياً فتقتله .ثم حترق جثته.
وقد ت�أكل بع�ضها ،وتذري البقية يف احلقول .وهكذا يتحول معط �إىل الإنتاج �أو
احل�صاد الذي ي�سقط حتت املنجل ليعطي اخلبز للإن�سانية.
«بعد انتقام �أناة ُيبعث علني ويعود املطر �إىل ال�سقوط.
«يدخل يف هذه احلكاية �أ�شخا�ص �آلهة �آخرون .ولكل منهم ر�سالة ي�ؤديها:
احلكمة� ،إله احلكمة الذي ّ
يذكر النا�س بال�صرب ويدعوهم �إىل الت�سليم للقدر.
و�أدون� ،أدوني�س الفينيقي الكال�سيكي الذي ميلأ نفو�سهم باجلذل واحلما�سة
للجمال واحلب .ثم الآلهة �أماة ،خادمة �أ�شرة القوية� ،أم الآلهة ،التي ُتري النا�س
كيف ي�صنعون الآجر من الطني لبناء بيوتهم.
«وبعل نف�سه (رمز ال�شباب) يعقد عزميته و ُيقدم على قتال الأفعى ذات ال�سبعة
ر�ؤو�س ،التي كان الب�شر يخافونها خوفاً �شديداً� .إ�سم هذه الأفعى يف ن�ص م�ؤلف
ر�أ�س �شمرا «لنت» .ويف �أ�شعيا  1 :27واملزامري  14 :73من التوراة نرى احلية حتمل
اال�سم عينه «لنت» بتحوير قليل يف اللفظ «لويتان» �أو التنني� .أ�شعيا :يف ذلك
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اليوم يفتقد الرب ب�سيفه القا�سي العظيم ال�شديد لويتان احلية املقومة ولويتان
احلية املتلوية ويقتل التنني الذي يف البحر .املزامري� :أنت ر�ض�ضت ر�ؤو�س لويتان.
جعلته م�أك ًال لزمر القفار .هنا نلم�س �أنباء ذات خطورة مهيجة وثوروية.
«جميعنا نتذكر دانيال ،الذي كان ،مع نوح و�أيوب ،من �أتقى �أهل زمانه .دانيال
يظهر يف �أحد ن�صو�ص ر�أ�س �شمرا با�سم دين � -إيل ،الذي يجب �أن يرتجم :دين
�أو دينونة اهلل».
هنالك حقائق �أخرى غاية يف اخلطورة وردت يف مقالة مكت�شف �آثار ر�أ�س �شمرا
ولكنها ذات عالقة قليلة مبو�ضوع هذا البحث فال �أعر�ض لها الآن� .أما ما ترجمته
�آنفاً من مقالة املكت�شف و�أخت�ص بالناحية الأدبية فهو �شيء يحرك �أعماق نف�س
كل �سوري وكل �إن�سان حمب للفل�سفة والفن.
�إنها �صورة خمت�صرة ،ناق�صة� ،سقيمة هذه ال�صورة التي يقدمها لنا كلود ف� .أ.
�شيفر يف مقالة �إخبارية ،مقت�ضبة ،جامدة ال روح فيها وال فن .وهي ،مع ذلك،
ت�شتمل على مالمح �شخ�صية نف�سية �أ�صلية ذات �سناء وبهاء .وق�ضاياها تبدو
و�ضاءة ،غ�ضة ،ك�أنها �أن�شئت �أم�س �أو اليوم .فرتى فيها الت�صور ال�سوري قد عر�ض 
لق�ضايا احلياة ب�أ�سبابها و�أ�شكالها ،فتناول ال�شيخوخة وال�شباب والأب ّوة والبن ّوة
واحلب والبغ�ض  واحلكمة والإقدام والعدل والظلم والطموح والقناعة .ترى
ال�شباب فيها غري ناب�ض بثورة ال�شهوات واحلب البيولوجي ،بل تراه يف مطامح
ال�س�ؤدد ويف حماربة لويتان �أو تنني الرذائل الذي كان وال يزال يخيف النوع
الإن�ساين .وترى �إله احلكمة يعظ بالت�سليم للق�ضاء والقدر ولكن دوره جزء من
�أدوار غريه وهو لي�س �أقواها ولعله �أ�ضعفها.
وال نن�س ملحمة جلغا�س البابلية املختومة بق�صة الطوفان الرائعة ،املكت�شفة يف
َ
مكتبة امللك الآ�شوري العظيم �أ�شور باين بال ،التي نقلها اليهود بر ّمتها �إىل
توراتهم ،مع بع�ض تغيري �سطحي يف بع�ض حوادثها اجلزئية الب�سيطة.
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كم مجُ ّ د امل�ؤرخون والدار�سون اليونان من �أجل عظمة �أ�ساطريهم التي يعود
معظمها �أو �أهمها �إىل �سورية .فحكاية انتقام �أناة من معط باملنجل ،وذ ّر بقاياه يف
احلقول لينبت الزرع وي�سقط حتت املنجل ،و�أ�ساطري كثرية غريها منقولة بحذافريها
تقريباً �إىل الأ�ساطري الإغريقية والعامل يعيرّ نا ب�أننا نحن الذين نقلنا عن الإغريق.
والعامل مديون لنا بفل�سفات جليلة ويقول �إننا جميعاً مديونون لليونان فقط.
متى �أخذ الأدباء ال�سوريون ،املوهوبون ،املدركون �سمو النظرة ال�سورية القومية
االجتماعية �إىل احلياة والكون والفنّ ،يطلعون على هذه الكنوز الروحية الثمينة،
ازدادوا يقيناً بحقيقة نظرتهم وعظمة �أ�سبابها وبقوة املوحيات الفل�سفية والفنية
الأ�صلية يف طبيعة �أمتهم ،التي ي�ؤهلهم فهمها لإن�شاء �أدب فخم ،جميل ،خالد.
يف مثل هذا الأدب ،اخلارج من �صميم حياتنا ال�سورية ،امل�ؤ�س�س على النظرة
اجلديدة الأ�صلية �إىل احلياة والكون والفن ،جند التجديد النف�سي والأدبي والفني
ونحن �إليه بكل جوارحنا.
الذي ن�شتاق ّ
�إىل مقام الآلهة ال�سورية يجب على الأدباء الواعني �أن يحجوا وي�سيحوا فيعودوا
من �سياحاتهم ،حاملني �إلينا �أدباً يجعلنا نكت�شف حقيقتنا النف�سية �ضمن ق�ضايا
احلياة الكربى التي تناولها تفكرينا من قبل يف �أ�ساطرينا ،التي لها منزلة يف الفكر
وال�شعور الإن�سانيني ،ت�سمو على كل ما عرف ويعرف من ق�ضايا الفكر وال�شعور.
الآن �أخاطب� ،أنا ،جميع �شعراء �سورية قائ ًال:
تعالوا نرفع لهذه الأمة التي تتخبط يف الظلمات م�شعا ًال فيه نور حقيقتنا و�أمل
�إرادتنا و�صحة حياتنا .تعالوا ن�شيد لأمتنا ق�صوراً من احلب واحلكمة واجلمال
والأمل مبواد تاريخ �أمتنا ال�سورية ومواهبها وفل�سفات �أ�ساطريها وتعاليمها املتناولة
ق�ضايا احلياة الإن�سانية الكربى .تعالوا ن�أخذ بنظرة �إىل احلياة والكون والفن نقدر،
على �ضوئها� ،أن نبعث حقيقتنا اجلميلة العظيمة من مرقدها  -حقيقتنا ،التي ال 
ترى احلب خدوداً ونهوداً وقدوداً دونها القتاد والق�ض ،وال ترى ال�شباب �أفواهاً
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مل�صقة ب�أفواه و�شرراً حمتدماً يف املقل وثغوراً الهبة ت�ضطرم فيها �شعالت القبل ،بل
ترى احلب نفو�ساً جميلة يف مطالب عليا عظيمة حتمل النفو�س يف �سبيلها امل�شقات
الهائلة ،التي يذللها احتاد النفو�س يف وحدة ال�شعور واملطلب  -احلب الذي �إذا
ق ّرب فماً �إىل فم �سكب نف�ساً يف نف�س ،وكل واحدة تقول للأخرى� :إين معك يف
الن�صر واال�ست�شهاد من �أجل ما ت�أبى نف�سانا �إ ّاله وال ت�ستعظمان �أمراً وال ت�ضحية
يكون بهما بلوغه واالحتفاظ به .وترى ال�شباب ،كما متثله الأ�ساطري ال�سورية يف
�شخ�ص بعل ،قوة عظيمة غر�ضها قتل لويتان الرذائل واخل�سائ�س والقبائح .وبهذا
املعنى اجلميل ،الرا�سخ يف �أ�صول احلياة ال�سورية وتقاليدها ،يجب �أن نفهم قول
ال�شاعر ال�سوري اخلالد ،املعري:
�إنّ ال�شبيبة نار� ،إن �أردت بها       �أمراً فبادره� ،إنّ الدهر مطفئها
تعالوا ن�أخذ بنظرة جديدة �إىل احلياة والكون والفن ،وبفهم جديد للوجود وق�ضاياه،
جند فيهما حقيقة نف�سيتنا ومطاحمنا ومثلنا العليا ،تعالوا �إىل احلرية والواجب
والنظام والقوة ،لي�س لأنها �شعار حزب �سيا�سي اجتماعي ،بل لأنها رمز فكرنا
و�شعورنا يف احلياة ولذلك �صارت �شعار حركة البعث القومي ،التي و�ضعنا فيها
كل رجائنا وكل قوتنا وكل �إرادتنا.
تعالوا نقيم �أدباً �صحيحاً له �أ�صول حقيقية يف نفو�سنا ويف تاريخنا .تعالوا نفهم
�أنف�سنا وتاريخنا على �ضوء نظرتنا الأ�صلية �إىل احلياة والكون والفن .بهذه الطريقة
نوجد �أدباً حياً جديراً بتقدير العامل وباخللود.
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بهذا االجتاه اجلديد ميكن �أن يرتافق الأدب واحلياة ،فيكون لنا �أدب جديد حلياة
جديدة فيها فهم جديد للوجود الإن�ساين وق�ضاياه التي جند فيها الفرد واملجتمع
وعالقاتهما ومثلهما العليا كما تراها النظرة اجلديدة الأ�صلية �إىل احلياة والكون
والفن� .إنّ الأدب ال�صحيح يجب �أن يكون الوا�سطة املثلى لنقل الفكر وال�شعور
اجلديدين ،ال�صادرين عن النظرة اجلديدة� ،إىل �إح�سا�س املجموع و�إدراكه ،و�إىل
�سمع العامل وب�صره ،في�صري �أدباً قومياً وعاملياً لأنه يرفع الأمة �إىل م�ستوى النظرة
اجلديدة وي�ضيء طريقها �إليه ،ويحمل ،يف الوقت عينه ،ثروة نف�سية �أ�صلية يف
الفكر وال�شعور و�ألوانهما �إىل العامل.
ال ميكن �أن ينه�ض الأدب عندنا ،وال �أن ي�صري لنا �أدب عاملي ي�سرتعي اهتمام
العامل وتكون له قيمة عاملية باقية� ،إال بهذه الطريقة .ولنفرت�ض �أنه ميكن �إن�شاء
�أدب جديد� ،أو �إحداث «جتديد» يف الأدب ،من غري هذا االت�صال الوثيق بينه
وبني النظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن ،فما هي الغاية �أو الفائدة منه وهو
�شيء غريب بعيد عن نف�س اجلماعة وق�ضاياها الفكرية وال�شعورية� ،أو عن ق�ضايا
الإن�سانية ،كما متثل �ضمن حياة اجلماعة املعينة وح ّيز فكرها و�شعورها ،يف �أرقى ما
ميكن �أن ي�صل �إليه هذان العامالن النف�سيان.
�إنّ الأدب الذي له قيمة يف حياة الأمة ،ويف العامل ،هو الأدب الذي يعنى بق�ضايا
الفكر وال�شعور الكربى ،يف نظرة �إىل احلياة والكون والفن عالية �أ�صلية ،ممتازة ،لها
خ�صائ�ص �شخ�صيتها .ف�إذا ن�ش�أت هذه النظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن
�أوجدت فهماً جديداً للق�ضايا الإن�سانية ،كق�ضية الفرد واملجتمع وق�ضية احلرية
وق�ضية الواجب وق�ضية النظام وق�ضية القوة وق�ضية احلق وغريها .وبع�ض هذه
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الق�ضايا يكون قدمياً فيتجدد بح�صول النظرة اجلديدة �إىل احلياة وبع�ضها ين� أش�
بن�شوء هذه النظرة .فاحلرية ،مث ًال ،كانت ُتفهم قبل النظرة اجلديدة �إىل احلياة
يف �أ�شكال واعتقادات ال و�ضوح وال �صالح لها يف النظرة اجلديدة .فلما جاءت
النظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن ،التي ن�ش�أت ب�سببها احلركة ال�سورية
وف�صلت احلرية
القومية االجتماعية ،وقرنت احلرية بالواجب والنظام والقوةّ ،
�ضمن املجتمع وجتاه املجتمعات الأخرى هذا التف�صيل الوا�ضح ،الظاهر يف
تعاليمها ،ن�ش�أت ق�ضية جديدة للحرية ذات عنا�صر جديدة يبينها فهم جديد
يتناول �أ�شكال احلياة كما تراها النه�ضة القومية االجتماعية ،وفعل احلرية و�ش�أنها
�ضمن هذه الأ�شكال .واحلب كان ق�ضية �شهوات ج�سدية ملتهبة لها �شكل مادي
يظهر يف العيون الرامية �سهاماً ويف خمر الر�ضاب ويف ارجتاف ال�ضالع وتثني
القدود ،ف�صار ق�ضية جمال احلياة كلها وا�شرتاك النفو�س يف هذا اجلمال .عر�ض 
علي ،مرةّ ،
�سجل �أمثال و�أقوال فر�أيت فيه قو ًال مفاده �أنّ ال�صداقة �أجمل ما يف
ّ
احلياة ،فكتبت يف �صفحة منه« :ال�صداقة هي تعزية احلياة� ،أما احلب فهو الدافع
نحو املثال الأعلى ».ومهما يكن من �أمر ر�أيي يف ال�صداقة فر�أيي يف احلب يدخل
يف ق�ضية احلب اجلديدة .فاملثال الأعلى هو ما تراه نظرة �إىل احلياة والكون والفن
وا�ضحة ،معينة .واحلب الواعي هذه النظرة يتجه دائماً نحو مثالها الأعلى ويرمي
�إىل االقرتاب منه ،يف كل اختالجة من اختالجاته� .إنّ ق�ضية كون الو�صال غاية
املطالب العليا النف�سية هي ق�ضية قد ماتت للنظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون
والفن وح ّلت حملها ق�ضية كون احلب احتاد فكر و�شعور ،وا�شرتاك نفو�س يف فهم
جمال احلياة وحتقيق مطالبها العليا.
لقد ن�ش�أت نظرة �إىل احلياة والكون والفن جديدة يف �سورية ونتج عنها جمرى
حياة جديد لتيارات النف�س ال�سورية التي كانت مكبوتة وحمجوزة .فهل يتنبه
لهذه احلقيقة �أدباء �سورية ،وخ�صو�صاً �شعرا�ؤها ،ويل ّبون هاتف الدعوة وي�شرتكون
يف رفع ال�شعب ال�سوري �إىل م�ستوى النظرة اجلديدة ومثلها العليا ،ويوجدون هذا
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الأدب الغني بالق�ضايا الفكرية وال�شعورية التي كانت كامنة يف باطن نف�سيتنا
حتى ظهرت يف النظرة اجلديدة �إىل احلياة؟
ال �شك عندي يف �أنّ هذا ما يحدث الآن عند جميع الأدباء الذين ات�صلوا بالنظرة
اجلديدة �إىل احلياة والكون والفن ،وفهموا ق�ضاياها الكربى يف احلقوق وال�سيا�سة
واالقت�صاد واالجتماع ،ويف الأخالق واملناقب واملثل العليا .و�إين موقن ب�أن هذا
ما �سيحدث جلميع النا�شئني على ات�صال وامتزاج بهذه النظرة املحيية .ولكني
�أ�شك يف �أمر الأدباء الذين ن�ش�أوا قبل ظهور النظرة اجلديدة �إىل احلياة وظلوا
بعيدين عن مراميها وق�ضاياها الكربى وغري مت�صلني مبجرى احلياة اجلديد الذي
ولدته هذه النظرة� ،أو الذين ،مع �إح�سا�سهم مبجرى احلياة اجلديد ،مل يجدوا يف
نفو�سهم قوى كافية لنقلهم من ح ّيز نظرة �إىل ح ّيز نظرة �أخرى ،ومن اجتاه جمرى
�إىل اجتاه جمرى �آخر.
بع�ض العلل املانعة له�ؤالء الأدباء من الأخذ بالنظرة اجلديدة �إىل احلياة والكون
والفن وا�ضح يف النزعة الفردية التي دللت عليها يف كتاب ال�سيد يو�سف املعلوف
�إىل ن�سيبه ال�شاعر� ،شفيق معلوف� ،إذ يقول له:
«�إعنتِ يف م�ؤلفاتك املقبلة �أن تكون مبتكراً فيما تنزع �إليه� ،سواء كان بالفكر
�أو بالعمل ،و�أن تكون مق َّلداً ال مق ِّلداً يف �سائر �أعمالك ،لأن على هذه القاعدة
الأ�سا�سية تتوقف �شهرة املرء يف احلياة».
وقد ب ّينت يف �صدر هذا الدر�س ،غلط هذا التفكري الذي يجعل ال�شهرة ال�شخ�صية
غاية الفكر والعمل يف احلياة .و�أزيد هنا �أنّ العمل بهذه «القاعدة الأ�سا�سية»
التي و�ضعها عم ال�شاعر املذكور ي�ؤول �إىل هدم احلقائق الأ�سا�سية التي يجب �أن
تكون بغية كل تفكري تعمريي وكل �شعور حي ،جميل ،لأنه متى �صار كل نابه
ي�سعى ليكون مق َّلداً ،فكم تكون التفرقة والفو�ضى عظيمتني بني املتزاحمني على
«االبتكار» بق�صد ال�شهرة واال�ستعالء على زمالئهم ،الذين ي�صريون �أنداداً؟ �أال 
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يبلغ بهم التزاحم واملناق�ضة حد العداوة والبغ�ضاء واحل�سد امل�ستورة بظواهر �شفافة
من الرياء والتدجيل يف املظاهر واملطالب؟
قلت يف ما تقدم �إنّ �شفيق معلوف َقبِل القاعدة الفردية التي و�ضعها عمه ،ولكنه
مل يتقيد بها كل التقيد ،لأنه احتاج �إىل تربير جماراته �سواه يف �شعره فقال« :ولئن
طرقت باباً وجله �سواي فهل يف كل ما تتناوله القرائح ما مل يطرق النا�س بابه؟»
وقلت �أي�ضاً �إنّ �شفيق معلوف كاد ي�صل ،من هذه الناحية� ،إىل طرق باب ينفتح
عن �أفق تنبلج فيه �أنوار فجر تفكري �أ�صلي جديد وال يق�صر �إال خطوة �أو قفزة
واحدة ليلج هذا الباب .فما هي هذه اخلطوة �أو القفزة وكيف تكون؟
�سبق يل القول �إنّ اخلطوة املطلوبة تف�صل بني عاملني وقد حتتاج لعكاز .ذلك لأنها
تنقل �صاحبها من نف�سية �إىل نف�سية ومن نظرة �إىل نظرة ،في�صري لها عامل جديد
ب�أ�شكاله و�ألوانه وغاياته ومثله .اخلطوة �أو القفزة املطلوبة تكون با�ستعمال جميع
القوى النف�سية لرف�س عامل النزعة الفردية والغايات املادية ،وترك جعل حب
�إبراز ال�شهرة الفردية غاية �أخرية للفرد ،والقفز �إىل عامل ابتغاء احلقيقة الأ�سا�سية
الكربى التي ي�ستقر عليها الفكر ويطمئن �إليها ال�شعور ،وا ّتباعها حني توجد،
�سواء �أوجدت باالهتداء الذاتي �أم بهدي هاد .هي حقيقة الفرد واملجتمع وحقيقة
النف�سية ال�سامية التي انت�صرت على قيود املادية املجلجلة يف احل�ضي�ض وح ّلقت
�إىل ال�سماء  -ال�سماء التي ال تخلو من �أمل وعذاب ولكن �أملها وعذابها لي�سا
من �أجل ال�شهوة املتلظية يف املهج ،بل من �أجل ما هو �أ�سمى من ذلك بكثري -
من �أجل ما لو �أطفىء لظى ال�شهوة اجل�سدية وق�ضت النزعة البيولوجية وطرها
لظل لظاه يلذع النفو�س ويعذبها حتى جتد له حتقيقاً  -من �أجل خذل الأقبح
والأ�سفل والأرذل والأذل ،ورفع الأجمل والأ�سمى والأنبل والأعز ،فال تكون
هنالك اختالجات حب �إال �ضمن دائرة هذا الوعي الذي يرفع قيمة الإن�سانية
طبقات جوية فوق القناعة براحة النزعة البيولوجية ذات االرتباط املادي ،الغافلة
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عن املطالب النف�سية اجلميلة يف نظرة �شاملة احلياة والكون والفن.
القاعدة الذهبية ،التي ال  ي�صلح غريها للنهو�ض  باحلياة والأدب ،هي هذه
القاعدة :طلب احلقيقة الأ�سا�سية الكربى حلياة �أجود يف عامل �أجمل وقيم �أعلى.
ال فرق بني �أن تكون هذه احلقيقة ابتكارك �أو ابتكاري �أو ابتكار غريك وغريي،
وال فرق بني �أن يكون بزوغ هذه احلقيقة من �شخ�ص وجيه اجتماعياً ذي مال
ونفوذ ،و�أن يكون انبثاقها من فرد هو واحد من النا�س لأن الغر�ض يجب �أن يكون
احلقيقة الأ�سا�سية املذكورة ،ولي�س االجتاه ال�سلبي الذي تقرره الرغائب الفردية،
اخل�صو�صية ،اال�ستبدادية.
وقد قرب �شفيق معلوف كثرياً من هذه القاعدة يف جوابه �إىل عمه ولكنه وقف
خطوة دونها ،ف�إذا هو خطاها مت له هذا االنتقال الفا�صل من عامل �إىل عامل
وا�ستغنى عن ن�صائح عمه ،التي حتتاج لغربلة متكررة ،وعن �إر�شادات �أمني
الريحاين الغام�ضة ،اخلاوية ،التائهة وعن تخبط الأدباء ال�سوريني وامل�صريني يف
«التجديد» وكيف يكون.
�أعتقد �أنّ ل�شفيق معلوف هذا اال�ستعداد العقلي  -الروحي لإدراك القاعدة
املذكورة �آنفاً والغاية النف�سية الأخرية التي يقوم عليها �أدب خالد .فهو قد وقف
قريباً جداً من هذا الإدراك الذي وقف معظم �شعراء �سورية وم�صر و�أدبائهما
بعيدين جداً عنه .وهو الإدراك الوحيد الذي ميكن �أن يجد م�ستقراً يف النفو�س
ويف الأجيال .وكان اقرتاب �شفيق معلوف وا�ضحاً يف قوله�« :إذ لي�س ال�شاعر ،يف
عريف ،من �ضج له اجليل الواحد ،حتى �إذا تبدلت الأو�ضاع واختلفت الأحوال
تنا�سته من بعده الأجيال ».وهذه منزلة ال  ميكن بلوغها �إال  باالت�صال بنظرة
جديدة �إىل احلياة والكون والفن م�شتملة على حقيقة �أ�سا�سية �صاحلة لإن�شاء عامل
جديد من الفكر وال�شعور� ،إذا مل يكن هو العامل الأخري ،الأ�سمى على الإطالق،
عند امل�شككني ،فهو عامل فوق العوامل املا�ضية ودرجة ال بد منها الطراد ارتقاء
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الإن�سانية النف�سي ،ولذلك هو عامل خالد ،لأن ما �سي�أتي بعده يف الآباد البعيدة
�سي�صدر عنه ويثبت نف�سه عليه� ،أو ،على الأقل� ،ستكون النفو�س التي ارتقت
�إىل هذا العامل اجلديد م�ستعدة القتبال عامل �أجد� ،إذا ك�شفت خمب�آت الأبد
�أنه �سيكون ممكناً �إحداث ذلك العامل ،الذي ال ميكننا ،الآن و�إىل �أمد بعيد،
ت�صور موجباته وحقائقه وق�ضاياه ،ولكننا نت�صور ،مبوجب مبد�أ اال�ستمرار واالطراد
الفل�سفي ،الذي �أ�ضعه ن�صب عيني يف فهمي الوجود الإن�ساين� ،أنه ال بد من
�أن يكون ذا ات�صال وثيق بعامل نظرتنا اجلديدة وحقائقه وق�ضاياه ،كما �أننا نرى،
مبوجب هذه النظرة� ،أنّ عاملها لي�س �شيئاً حادثاً من غري �أ�صل ،بل �شيئاً غري ممكن
بدون �أ�صل جوهري تت�صل حقائقه بحقائقه ،فتكون احلقائق اجلديدة �صادرة عن
احلقائق الأ�صلية القدمية بفهم جديد للحياة وق�ضاياها والكون و�إمكانياته والفن
ومراميه.
ها قد بلغت غاية ما �أردت توجيه فكر �أدباء �سورية و�شعورهم �إليه يف هذا الدر�س
امل�ستعجل ،املقاطع مراراً عديدة يف �سياقه .ورجائي �إليهم �أن ال يظنوا �أنّ ما دفعني
�إليه هو حمبة �سبقهم �إىل «االبتكار» �أو رغبة يف �أن �أكون «مق َّلداً»� .إنّ ما دفعني
�إليه هو حمبة احلقيقة الأ�سا�سية ،التي و�صل �إليها تفكريي ودر�سي ،و�أو�صلني
�إليها فهمي ،الذي �أنا مديون به كله لأمتي وحقيقتها النف�سية ،و�شعرت بالواجب
يدعوين لو�ضعها �أمام مفكري �أمتي و�أدبائها و�أمام �أمتي ب�أجمعها ،من �أجل ما هو
�أبقى و�أف�ضل و�أ�سمى حلقيقة الأمة .وهي حقيقة ت�ساعد كل مفكر و�أديب على
تثبيت �شخ�صيته �ضمنها والبقاء فيها ،ومتكن الأمة من �أن يكون لها �أدب عاملي
تبقى فيه �شخ�صيتها وتخلد.
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