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 1وأبرز منجزاتهر فاخوري م  ع  سرية 
 (1895-1946)  

 
 

 مولده ونشأته
ربيع  26) 1895. و لد يف بريوت يوم الثالاثء يف اخلامس عشر من شهر أيلول عام 2محن بن علي الفاخورير ر بن عبد الم  هو ع  

ة حاليًّا. ويف تعيني اتريخ مولده  مبىن البلديّ ه(، يف حي آل ميوت من أحياء البسطة، ومبحّلة الشيخ رسالن، حيث  1313األّول عام 
 .4نصف عمري، وحيايت خالهلا قاحلة..." 3يقول: "عشرون عاًما وعامان!... 1917عمر يف مذّكراته عام  كتب  

حّّت انصرف إىل  تلّقى أبوه عبد الرمحن مبادئ القراءة والكتابة يف أحد الكتاتيب حبّي البسطة. وما إْن حفظ القرآن يف تعليمه االبتدائيّ 
 ن  س  ر ح  م  ع   ، يبيع اخلرضوات والعقاقري ابجلملة واملفّرق، يف سوق العطّارين املعروف اليوم بسوق أايس. وكان والد  العمل التجاريّ 

 . 6ة" إْن تعّذر الكسب، فباع األصناف "الفقرية" برأمساهلاراغ  قنوًعا يكتفي بربح "الفْ  ،5والفكاهة ميّااًل إىل املرح ،املعشر

رة احلوت البريوتّية. وذكر لنا وجيه فاخوري، شقيق سأّما والدته فعائشة ابنة حممد تعباين، من سّكان بريوت. وآل تعباين فرع من أ
 ه.وقد ورث عمر بعض ما ف طِّر ْت علي ،  حِّ مر   تابة، إاّل أّّنا ف طِّر ْت على ذكاء يرفده روح  كاملؤلِّف، أّن أّمه مل تتلقَّ مبادئ القراءة وال

                                                           
املصرّي، ، الطبعة األوىل، بريوت، دار الكتاب اللبنايّن؛ القاهرة، دار الكتاب قلٌم ي فكُّ الرَّْصد  أو عمر فاخوري، سريته وأدبههذه السرية مأخوذة من كتاب الدكتور أمني ألربت الّرحياين 1

ي شار إىل أّن احلواشي هي من وضع مؤّلف  . لكن، وتوخيًّا لالختصار، مّت حذف بعض التفاصيل. وقد أ شري  إىل املواضع اليت مّت احلذف فيها ابلرمز التايل: ]...[.56-9، ص 1977
 الكتاب، ابستثناء ما ورد فيها بني معكوفني فهي من وضعنا.

؛ وكما ذكرت 1، ص 1955عبد الباسط الفاخوري كما ذ ك ر  خطًأ عزيز خوري يف رسالته اجلامعّية "عمر فاخوري حياته وآاثره"، اجلامعة السوريّة ،عام  وليس ابن عبد الرمحن بن الشيخ2
دة وداد سكاكيين يف كتاهبا "عمر فاخوري ، وكما أوردت ذلك أيًضا السيّ 12، ص 1967خطأ أيًضا اآلنسة حياة كّساب يف كتاهبا "عمر فاخوري األديب الثائر" الصادر يف طرابلس 

، ضمن سلسلة أعالم العرب. فقد ذكر يل األستاذ وجيه فاخوري شقيق عمر، أّن جّدهم لوالدهم هو علي الفاخوري وليس 6، ص 1970أديب االبداع واجلماهري" الصادر يف القاهرة 
 بعائلة عمر صلة نسب مباشرة.عبد الباسط الفاخوري الذي، وإْن كان من األسرة نفسها، ال تربطه 

( مطابًقا ملرور مخسني 1946(. ورمّبا كان مصدر اخلطإ اعتبار اتريخ وفاته )1946) 10،1، و9:5كما ذكر رئيف خوري يف جمّلة الطريق،   1896وليس عام  1895اتريخ مولده عام 3
 .1896ال  1895عام  عن إحدى ومخسني سنة أي أنّه و لِّد  يفّ سنة على مولده. والصحيح أنّه ت و 

 (.1956آب -)تـّموز 30، ص 5-4جمّلة الثقافة الوطنّية، العددان 4
 .1969تشرين الثاين  21من مقابلة مع األستاذ وجيه فاخوري يف 5
 .146ص  ،1944اف، بريوت، فاخوري، عمر، "أديب يف السوق"، دار املكشوف، مطابع الكشّ 6
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ن يف أداء الفرائض ال سّيما الصالة والصوم.  ظ  حاف  نشأ عمر يف منزل  أهلوه على الشعائر الدينّية، إذ والداه من أهل التقى، ال خيالَّ
 انهيك أّن أ س ر  الفاخوري والتعباين واحلوت تّضم بني أفرادها عدًدا من شيوخ الدين.

فدرس احلقوق وزاول احملاماة ودخل القضاء، مّث عاد إىل احملاماة. وأّما  ومواهب. أّما وجيهكان عمر بكر والديه. وله شقيقان مها وجيه 
 مواهب فانصرف إىل دراسة الرايضيّات، وعلَّمها، وله فيها مؤلَّفات مدرسّية. والشقيقان يتقنان الفرنسّية، فضاًل عن العربّية.

يسى قاسم املعروف مبدرسة "املعّلم عيسى" قرب اجلامع العمرّي الكبري. وكثريًا ما  اب الشيخ عتَّ تلّقى عمر مبادئ القراءة والكتابة يف ك  
فأحياء بريوت الضّيقة القدمية كانت مالعب  كان يلعب يف األزقّة مع سائر الصبية يف طريق ذهابه وإايبه، بني البيت واملدرسة.

 ا حبفظ القرآن، بعد الوقوف على مبادئ احلساب األّولّية.تاتيب ذلك العصر، ختتم علومهطفولته. ومدرسة الشيخ عيسى، كسائر ك  

 الكلّّية العثمانّية
 ويبدو أّن الوالد كان ينوي نقل عمر إىل حانوته ليساعده يف التجارة، فيتمّرس هبا منذ الصغر. غري أّن ميل ولده كان حنو االستزادة من

يف حمّلة زقاق البالط، وهي الكلّيّة  1سة الشيخ أمحد ّعباس األزهريّ ، إىل مدر 1906العلم ]...[. وكان أن أرسله أبوه، حبدود عام 
. من أساتذة عمر يف تلك الكّلّية: 1912العثمانّية اليت ع رِّف ْت يف ما بعد ابلكّلّية اإلسالمّية حني انتقلت إىل برج أيب حيدر حنو عام 

وصالح الدين  ،5ويوسف حرفوش ،4وبشري القضماين ،3القصَّار، مدرِّس اللغة العربّية، والدكتور بشري 2الشيخ مصطفى الغالييين
ابملستوى الذي يؤهِّّل الطالب لالستفادة  جنبّية ضئياًل. فلم تكن اللغتان الفرنسّية والرتكّيةكان االهتمام بتدريس اللغات األ    .6الرفاعي

. غري أّن اهتمام عمر ابلرتمجة، منذ ذلك العهد 8على الرغم من أن العناية ابلفرنسّية كانت تقارب أحيااًن العناية ابلعربّية 7من آداهبما
ل ـثَّ م  ـر، دفعه إىل مزيد من حتصيل اللغة الفرنسّية. وكثريًا ما كان يرتجم القصص البوليسّية والرواايت لتكون مواضيع مسرحيّات ت  كِّ بم  ـال

. أّما اخلطابة فكانت جمااًل رحًبا يتبارى فيه 9درسة. وكان يطبع هذه الرواايت صاحب املكتبة األهلّية يف بريوت حمّمد مجاليف امل
                                                           

األنسي والشيخ حمّمد عبده والشيخ يوسف األسري وخّريج األزهر، ولد وتويّفِّ يف بريوت. من مؤلَّفاته: "تلريخ آداب اللغة العربّية" م( هو تلميذ عمر 1927-1854 /ه1270-1345)1
 (.259:  1"رواية السباق". )كّحالة،  و

يف مصر. عاد إىل بريوت وأصدر جمّلة النرباس وانتسب إىل حزب االحّتاد  م( مصطفى حمّمد سليم الغالييين. و لِّد  يف بريوت. تعّلم يف اجلامع األزهر1945-؟1886 /ه1364 -؟1303)2
ن [. م1945شباط ] 17ق. تويّفِّ يف بريوت يف والرتّقي. انضّم إىل حزب االئتالف مّث حزب اإلصالح. رئيس اجمللس اإلسالمّي يف بريوت. قاٍض شرعّي. عضو اجملمع العلمّي العريّب بدمش

فور واحلجاب" املنسوب لنظرية زين الدين، "نظرات يف اللغة واألدب"، س  أو الدين اإلسالمّي واللورد كرومر"، "جامع الدروس العربّية"، "نظرات يف كتاب ال نّيةاملد مؤلَّفاته: "اإلسالم روح
 (.277: 12وديوان شعر. )كّحالة، 

اجلامعة األمريكّية، وتوىّل إدارة الكّلّية اإلسالمّية يف عهد صاحبها أمحد عّباس األزهري. توىّل التدريس م( طبيب ومعّلم. و لِّد  ببريوت، وتعّلم الطّب يف 1934-... /ه1353 -)...3
 (.47:  3ّحالة، لّيات يف احلساب". )كوالتفتيش يف مدارس املقاصد إىل أن تويّف ببريوت. من آاثره: "موجز التاريخ العاّم"، و"أوّ 

 مل أعثر على ترمجة حلياته.4
ل  إىل فرنسا مع بعض املنكوبني يف حوادث سنة 1917 –...  /ه1335 –)... 5 للدراسة يف فرساي. دّرس يف كّلّية اآلابء اليسوعّيني يف بريوت.  1860م( من رجال الرتبية والتعليم. أ رسِّ

 (.288: 13العربّية". )كّحالة،  من آاثره: "املراسلة التجاريّة يف اللغتني العربّية والفرنساويّة"، و"املنتخبات العاّمّية يف اللغة
 مل أعثر على ترمجة حلياته.6
 .2، 10و 9: 5خوري، رئيف، "عمر فاخوري يف مخسني سنة"، جمّلة الطريق، 7
 .1969تشرين الثاين  21من مقابلة مع وجيه فاخوري يف 8
 املرجع نفسه.9



   

لبنان -في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح  مؤّسسة الفكر اللبنانيّ   

 
 

3 
 

 الطاّلب ويعملون من خالله على ترسيخ ملكتهم العربّية. وابإلضافة إىل هذا النشاط الثقايّف يف الكلّّية العثمانّية، الذي كان عمر من
تب. فكان خيتلس اخلطى إىل الكتيّب توفيق كّبوش، وهو حتت درج من ة وخطابة، شغف الفّت مبطالعة الكفيه ترمج أبرز املشرتكني

ري  أبطال األساطري العربّية ك . وإذا خاف سطوة جده أخبأ كتبه سرية عنرتة، وامللك سيف، واملهلهلاألدراج ليبتاع منه الكتب احلاملة سِّ
ه تلك الكتب لريّد حفيده إىل م  أحرق جدّ أهله. ول ك   ّلل إليها لياًل فيقرأها ابطمئنان بعد أن يرقدسطح البيت ليتمّكن من التسعلى 

 .1ولكن دون جدوى ،"الطريق القومي"

. وكان 5وحممود احملمصاين 4، واألخوان حمّمد3، وعبد الغين العريسي2ر محدم  ر يف الكلّّية العثمانّية، فمنهم الشهداء ع  م  أّما رفاق ع  
مر مر محد ينظم القصائد الوطنّية، وع  الع م ر ين مجعتهما موهبة أدبّية م ْبكِّرة: ع  . غري أّن وطنّيةً  مر من أكثر الّطالب محاسةً هؤالء مع ع  

. وإىل جانب هذا النفر الذي شغلته اهلموم السياسّية، 6فاخوري يفكِّر بوضع كتاب عن اليقظة العربّية ووقوف العرب بوجه األتراك
دعى دعى "التلميذ"، وأخرى ت  زمالئه الذين شّكلو مًعا حلقة شبه أدبّية، وأصدروا جمّلة مدرسّية ت   ا من سائرمر عددً ق ع  صاد

 .8مر الزعيّن ط، وبشري النّقاش، وع  من هؤالء األصدقاء معروف األرانؤو . و 7"الزهرة"

الكلّّية العثمانّية، يراقب األحداث السياسّية من بعيد. مر، وهو الطالب النشيط يف كان ع    1913و 1906يف ذلك العهد، أي بني 
ويّتضح موقف الكلّّية العثمانّية من تلك  . كما شهد رّدات الفعل الناجتة عن هذا الصراع.9شهد بداية الصراع بني العرب واألتراك

األزهر، ال ي لقى حرًجا يف أن يتنازل عن عثمانيّته  األحداث أبن استـ ْبدِّل  امسها ابسم الكلّّية اإلسالمّية. فالشيخ أمحد عبّاس من خّرجيي
 ظة على اإلسالم.إلسالمه. وهو بذلك يعّزز عروبته احملافِّ 

                                                           
 .2، 10و 9: 5خورى، رئيف، "عمر فاخوري يف مخسني سنة" جملة الطريق، 1
فّر إىل البادية مع م( ع مر بن مصطفى محد. درس يف الكّلّية اإلسالمّية. نظم الشعر ابكرًا. علَّم يف الكّلّية نفسها، وح رَّر  يف بعض الصحف احمللّية. 1916 -1893 /ه1334 -1311)2

ر  يف دي ع  شعره ون شِّ ، 1960وان بعد وفاته. )اجلندّي، أدهم، "شهداء احلرب العاملّية الكربى"، مطبعة العروبة، دمشق، رفاق له هراًب من مجال ابشا. لكّنه اعت قل وأعدِّم شنًقا يف بريوت. مج 
 (.117 -115ص 

علم درس ( كاتب، صحايّف، سياسّي. و لِّد  وتعلَّم ببريوت. واشرتك مع فؤاد حنتس إبصدار جريدة املفيد اليومّية. دخل مدرسة الصحافة يف ابريس و م1916-1891 /ه1308-1334)3
ْيق  إىل الديوان العريّف يف عاليه، مّث  السياسة الدولّية. عاد إىل بريوت، واشرتك مع عارف الشهايّب يف متابعة إصدار اجلريدة، ونقالها إىل دمشق يف بدء احلرب العاملّية األ وىل. ق بِّض  عليه وسِّ

 (.277:  5اة". )كّحالة، ح كِّم  عليه ابملوت شنًقا يف بريوت. من آاثره: "املختار من مثرات احلي
يف احلقوق من  م( حمّمد بن مصباح احملمصاين. حقوقّي، سياسّي، كاتب. و لِّد يف بريوت وتعّلم فيها ابلكّلّية العثمانّية. مّث حصل على شهادة دكتوراه1915-1888؛ ه1305-1333)4

فحوكم يف الديوان العريّف يف عاليه بتهمة أتسيس فرع الالمركزيَّة ببريوت، ابريس. من مؤّسسي مجعّية العربّية الفتاة. دخل يف اجلمعّية اإلصالحّية، واعت قِّل  خالل احلرب العاملّية األوىل، 
هيونّية".   (. 23: 12)كّحالة، والتحريض على االنفصال عن الدولة العثمانّية، والتظّلم من الرتك، وأ ْعدِّم  شنًقا ببريوت. من آاثره: "دعاة الفكرة الصِّّ

أ عدم ش نًقا يف بريوت مع أخيه حمّمد وشهداء القافلة األوىل.  1915آب  21س يف مدارس بريوت، مّث انصرف للتجارة. يف م( حممود بن مصباح احلمصاين، در 1884-1915)5
 (.77، ص 1960)اجلندّي، أدهم، "شهداء احلرب العاملّية الكربى"، مطبعة العروبة، دمشق، 

 (1956)كانون الثاين  57و 56، 1: 2قلعجي، قدري، "ع مر فاخوري يتحّدى مجال ابشا" جمّلة الرسالة، 6
 (. 1956)أاّير، حزيران  16، 15، 6و 5: 15مرّوة، حسني، "أقانيم ثالثة تالقت يف شخصّية ع مر فاخوري"، الطريق، 7
 .1969تشرين الثاين  31من مقابلة مع وجيه فاخوري يف 8
والغاية من ذلك إقامة مساواة اتّمة بني مجيع املواطنني العثمانّيني. وجتّسدت تلك احلركة ابملطالبة بقانون  يومذاك كانت رايح جديدة هتّب يف اإلمرباطورية العثمانّية انشدة اإلصالح.9

السلطان عبد احلميد عن مبساعي مجعّية االحّتاد والرتقّي. وبعد هذه اخلطوة خ لِّع  1908تـّموز  24. ومّت هلا النجاح يوم أ علِّن  الدستور يف ةأساسّي أو دستور يقّيد سلطة السلطان املطلق
 ّية العربّية.. ولكن سرعان ما انتهجت مجاعة "تركيا الفتاة" سياسة عنصريّة طورانّية انتهت إىل رّدات فعل كانت السبب املباشر يف الدعوة إىل القوم1909عرشه عام 
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عد، إىل وضع ولعّل هذا اجلّو هو الدافع املباشر الذي دفعه، من ب   دييّن السائد بني طاّلب الكّلّية.كذلك كان اجلّو السياسّي وال
 العرب".ابكورته األدبّية "كيف ينهض 

 Renéكلّّية احلقوق. كان عميدها يومذاك األب   ،يف جامعة القّديس يوسف يف بريوت ،أّسس اآلابء اليسوعّيون 1913ويف عام 

Mouterde 1ومديرها األستاذ Blanc Joseph  ومن 2حان انجحمر بتلك الكلّّية، وقضى فيها عاًما واحًدا أّناه ابمت. فالتحق ع .
 ]...[.. Arène  Benoît 4و Huvelin Paul3 أساتذته يف تلك السنة

 لقّصة كتابه األوّ 
ثـ ر ْت هذه اجلمعّيات يف سعى العرب إىل أتسيس اجلمعّيات الّسرّ  يّة لبّث فكرة االنعتاق من الدولة العثمانّية، والدعوة إىل االستقالل. وك 

. ومل نتمّكن من 6ستقالل"و"حزب اال 5"اجلمعّية العربّية الفتاة"بريوت ودمشق. فانضوى عمر يف اثنتني منها: ]وخاّصة يف[ املدن، 
معرفة القرائن اليت هبا يتحّدد نشاطه يف هاتني اجلمعّيتني السياسيّتني. فاملراجع تسكت عن حبث هذا املوضوع غري ما ذكره رئيف 

يّة، ويتوىّل توزيعها رغم األخطار اليت يتعّرض هلا من من عهوده، كتابة النشرات الوطنّية الّسرّ  مر كان يتعاطى، يف عهدٍ خوري من أّن ع  
ظهر كتابه األّول "كيف ينهض العرب" من املكتبة األهلّية يف بريوت لصاحبها حمّمد ]... يف هذه الفرتة[ . 7البوليس العثماينّ  لِّ ب  قِّ 

إلعالن احلكم العسكرّي يف مجيع والايت م. وبعد أن أ ْعلِّن ْت احلرب العاملّية استنسب األتراك الفرصة 1912 ه/1331مجال عام 
بني ابالستقالل والقبض عليهم فورًا واالقتصاص منهم. فوشى السلطنة مبا فيها جبل لبنان، ليتمّكنوا بذلك من مالحقة مجيع املطالِّ 

ى إلحالته عل مر والقبض عليه ومصادرة كتابه متهيًدا، فغضب الوايل وطلب مالحقة ع  8أحدهم بعمر لوايل بريوت بكر سامي بك
، عضو جملس إدارة والية بريوت آنذاك، ما إْن علم بغضب الوايل حّّت 9مر، حمّمد الفاخورينسيب ع   اجمللس العريّف يف عاليه. ولكنّ 

ال جتوز حماسبته.  راشدٍ  غريِّ  ولدٍ  ه هذا عمل  صغر سّن عمر، فعمل   مر حياوالن محله على الرجوع عن قراره حبّجةسارع إليه مع والد ع  
قال إّن أحد رجال الدين غضب ملا جاء يف الكتاب من عبارات الكتاب فورًا. أّما سبب الوشاية في   مر إبتالف مجيع نسخِّ والد ع   د  فوع  

                                                           
1Les Jésuites en Syrie 1831-1931, Université St. Joseph, (1) L’Ecole de Droit, Beyrouth (Les Eds. Dillen, Paris.) pp. 7-9. 

، صادرة عن جامعة ليون يف فرنسا، ختّول مبوجبها التالميذ الذين جنحوا ابالمتحان 1914أيلول  24وثيقة خمطوطة ابلفرنسّية يف كّلّية احلقوق جبامعة القّديس يوسف، يعود اترخيها إىل 2
 إىل الصّف األعلى. ومن بني هؤالء "فاخوري ع مر عبد الرمحن". االنتقال

   .أستاذ القانون الرومايّن من جامعة ليون، ومن مؤسَّسي كّلّية احلقوق الفرنسّية يف بريوت3
 . 1970األّول تشرين  30، الصفحة األوىل، 47العدد  ،Nouvelles de la Faculté( 1887-1970أستاذ القانون املديّن من جامعة ليون. )4
ين . وكان مؤّسسوها مجاعة من الطاّلب العرب. هدفها السياسّي نيل االستقالل العريّب داخل إطار اإلمرباطوريّة العثمانّية، )زين نور الد1909تشرين الثاين  14أتسّست يف ابريس يف 5

 (. 91، ص 1968زين، "نشوء القومّية العربّية"، دار النهار للنشر، بريوت 
 (.15، ص 1967م املعلن للعربّية الفتاة الّسرّيّة، )كّساب، حياة، "عمر فاخوري األديب الثائر"، مطبعة الغد، طرابلس، االس6
 .39، 10و 9: 5خوري، رئيف، جمّلة الطريق، 7
: 2. 1956مقال لقدري قلعجي، جمّلة الرسالة، كانون الثاين  . وأييت االسم خمتلًفا: أبو بكر حازم، يف4و 1، ص 1946نيسان  29و 28هذا االسم أوردته جريدة صوت الشعب اتريخ 8

 .57و  56، 1
 (.1969تشرين الثاين  21ابن عم والد عمر. )من مقابلة مع وجيه فاخوري يف 9
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ذلك اليوم عاد عبد  . يف1تّدل على أّن صاحبها يعتقد أبّن الرابطة القومّية بني العريّب والعريّب أقوى من الرابطة الدينّية بني عريّب وتركيّ 
إىل منزله يف حمّلة الشيخ رسالن، ومجع كّل نسخ الكتاب يف صناديق خشبّية وألقى هبا لياًل يف بئر املنزل لت ْدف ن  فيها  ،مرأبو ع   ،الرمحن

آخر على رّف إىل األبد صواًن حلياة ولده. ويقال إّن عمر متّكن من إنقاذ بعض النسخ اليت أخفاها عن والده، فوضعها يف صندوق 
به لظّنه أّن فيه خرضوات اندرة حيتفظ هبا أثناء احلرب  ال حيفلو ًضا ر  أبيه. فكان أبوه ينظر إىل ذلك الصندوق ع   جرِّ رفوف م تعاٍل من 

 .2ألّن أسعار البضائع يف ارتفاع

 دراسة مّضطربة
 Special ـبريوت يف صّف ال اجلامعة األمريكّية يفاملشكلة، دخل ، وبعد أن انتهى بسالم من تلك 1915-1914 يف العام الدراسيّ 

form وإصدار جمّلة  ،اللغة اإلنكليزيّة. وتعّرف إىل حمي الدين النصويّل، الذي اشرتك معه يف ما بعد بتأسيس حركة كشفّية ليدرس
 الكّشاف.

ّي". تسّجل فيها عدد من التالميذ ال لغاية افتتح الوايل عزمي بك مدرسة جتاريّة ليلّية يف بريوت أمساها "املكتب التجار  1915عام 
علمّية بل للتخّلص من الدخول يف اجليش الرتكّي. وكان عمر يف عداد امللتحقني هبا. غري أنّه مل يتمّكن من املكوث فيها أكثر من سّتة 

يها ينتمي، فاجأته فصيلة من يتمّشى يف حي من أحياء البسطة، وال عمل يرتزق منه، وال مدرسة إل أشهر. وذات يوم بينما كان عمر
واألوامر  البالد يف نظام األحكام العرفّية،متهيًدا إلرساله إىل جبهة القتال، إذ  3اجليش الرتكّي وقبضت عليه، لتسوقه إىل "الدبّية"

إىل مدرسة أو كلّّية للدراسة. أدرك  مل ينتمِّ  طنة، وإحلاقه ابلقوى املقاتلة، ماالعسكريّة الصادرة إذ ذاك، تفرض توقيف أّي فّت اتبع للسل
ق إىل جبهة القتال لكونه جنا من حبل املشنقة يوم صدور كتابه األّول، وهو اليوم عرضة ألن ي سا هله املخاطر اليت حّتف حبياة عمر:أ

وأتو منها بشهادة  ،ن الدراسة. كان ذووه يومذاك على صلة وثيقة مع مدرسة الشيخ أمحد عّباس. فهرعوا إليها يف احلالعاطاًل ع
 .4ّية"مدرسّية متكِّن عمر من االلتحاق فورًا بقسم الصيدلة التابع "للكلّّية العثمانّية الطبّـ 

 وكان أن صدر يومذاك قرار يقضي إبعفاء امللتحقني بدراسة الصيدلة أو الطّب من االخنراط اإللزامّي يف اجلنديّة تلبية حلاجة الدولة إىل
ّمد الفاخوري وثيقة تسجيل تنىبء أّن نسيبه عمر قد التحق بكلّّية الصيدلة، فّتم إخراج عمر من "الدبّية" قبل أطباء وصيادلة. أبرز حم

 .5نقذ رأس الفّت للمرة الثانية يف مّدة ال تتجاوز العامنيإرساله إىل صفوف العسكر. فأ  

واخلطابة إىل عامل األدوية والتحليل الكيماوّي وتركيب ولكن ما عالقته هو ابلصيدلة؟ كيف انتقل فجأة من عامل الرتمجة واملطالعة 
 العقاقري؟

                                                           
 (.1956)كانون الثاين  57و 56، 1: 2 ،جمّلة الرسالة ،قلعجي، قدري، "عمر فاخوري يتحّدى مجال ابشا"1
 املرجع نفسه.2
 م يف اليوم التايل إىل اجلبهة.لبنانّية اتبعة إدارايًّ لقضاء الشوف يف حمافظة جبل لبنان، وقد أنشأ[ اجليش الرتكّي فيها مركزًا جيمع فيه الشباب املوقوفني لريسله]هي بلدة 3
 كان امسها الرمسّي "عثماين طب فاكولته سي".4
 .1969الثاين  تشرين 21هذه احلادثة رواها يل وجيه فاخوري شقيق عمر بتاريخ 5
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 ، مل يكن ليهتّم أثناءها بدراسته.1مرَّ عامان على عمر يف كلّّية الصيدلة

إليها. رات وال يذاكر. فهو مل يتمكَّن من استيعاب فكرة األرقام والرموز والعناصر وتفاعلها، واالختبارات العلمّية وما كان حيضر احملاض
ب. اتبع مطالعاته الشخصّية يف تلك األثناء، ومجيعها مطالعات أدبّية ابللغتني الفرنسّية والعربّية. وكان يتحنيَّ الفرص ليخطب يف الطاّل 

جاء موعد  ولـّماكان بني احلضور عدد من أساتذته. حني ألقاها[  و ] العهد: خطبة عيد املولد النبوّي، ومن خطبه املعروفة يف ذلك
آخر السنة، مل يتمّكن عمر من اإلجابة الصحيحة على أّي من األسئلة املطروحة عليه فرسب. ومل ي ْكمِّل السنة  متحان النهائيّ اال

. غري أنّه حفظ من هاتني السنتني ذكرايت مجيلة مع أصدقاء له أمثال 1918الثانية ألّّنا انتهت ابحتالل جيوش احللفاء للبنان عام 
وجان جلخ، ووجيه عّكاري، وغريهم. كما إنّه مارس عدًدا من األعمال أثناء انتسابه إىل كلّّية الصيدلة. فقد دّرس  الدكور حمّمد خالد،

نيِّّ  يف القنصلّية األملانّية لرتمجة الربقيّات اليت كانت ترد ابللغة اللغة الفرنسّية يف بعض املدارس، كاملكتب السلطايّن واملكتب التجارّي، وع  
 الفرنسّية.

 منزل قامت
ة ما خطرت له ببال، وال كان يّ غري أّن السنة األوىل اليت قضاها يف كّلّية الصيدلة أحدثت فيه صراًعا نفسانيًّا عميًقا. هو ميّر مبرحلة دراس

 عطائه القدرة على االختيار؟ ]...[حياته السابقة إن كانت عاجزة عن إن يف اختيارها. إًذا ماذا تعين له له شأ

حيّمل الرتبية البيتّية اخلاطئة تبعات ما آل إليه، فيقول: "وكان ي عِّد ين املنزل ألن أحيا بنفسي و وينتقد نفسه يوم وقع ابلغرور واألاننّية، 
مة، ا جهلت الناس مل أعرف نفسي... بل عرفت  نفًسا كبرية يف نظر الغرور والكِّرب ِّ الفارغ واألاننّية الدميمّ ـولنفسي ويف نفسي... ول

 .2صغرية يف نظر احلقيقة ونظري اليوم"

 وحشة املدرسة
املنزل وحاشية. إّن ما عاانه عمر من منزله حاول أن يستعيض عنه يف حياته املدرسّية، ولكّنه اكتشف أّن: "حيايت يف املدرسة حيايت يف 

ا، بني املنزل واملدرسة ألّنّما متداخالن وتداخلهما  هي جهلي ابلسريرة اإلنسانّية، ]...[. ويصعب علّي أن أجعل حدًّا واحلاشية ذكرهت 
 .3متلّبس، وكاان يتبايعان التأثريات ابملقايضة: رّد فعل، وفعل رد ]...[

مل جيد بني زمالئه  ، كماّلمني من حيرتمه وحيّبهعًما وال رفيًقا... فهو مل جيد بني املمدرسته، فنجده ال يصادق فيها مّعلويتابع حديثه عن 
 من يبادله اإلعجاب واحملّبة.

 ]...[. له قرار.  ف  عر  هكذا خييب ظّنه ابملدرسة وأبجوائها، كما سبق وخاب ظّنه ابملنزل وأبفراده. فهو يف االثنني غريب ضائع ال ي  

                                                           
 .1917و 11916
 (.1956آب  -، )متّوز29-28، ص 5-4مرّوه، حسن، جمّلة الثقافة الوطنّية، العددان 2
 .31املرجع نفسه، ص 3
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 عمر الكّشاف
، صديق عمر وزميله يف عهد الدراسة، عازًما على أتسيس مجعّية الكّشاف املسلم. فراح ي ْطلِّع  صديقه على 1كان حمي الدين النصويل

أهداف احلركة الكشفّية وتعاليمها وم ث لها العليا. فاستجاب عمر هلذه احلركة بعد أن وجدها تتيح للشبان التعّرف إىل الطبيعة 
القر يّة، يف أاّير من عام  قام هبا مع رفيقه حمي الدين النصويّل، إىل عنيلة إىل حبمدون اليت ومصادقتها وتذّوق مجاهلا. وتذّكر تلك الرح

ومكثا فيها قرابة شهر، يعيشان يف خيمة واحدة على رابية من الروايب اخلضراء، جيالسان الطبيعة، ويقرآن وردزورث وابيرون  ،1918
يل يف بّث الفكرة الكشفّية بني الفتيان، وتعميم مبادئها، وجتسيد هذه املبادئ يف فاندفع عمر ملؤازرة صديقه النصو  .2وخليل مطران...
 الكّشافة وأفواجها. قِّ ر  ة بني فِّ نشاطات مستمرّ 

، واإلسهام يف حتريرها منذ عددها األّول، 1927عام  3ولعّل هذا االندفاع هو الذي محل عمر على الرتحيب إبصدار جمّلة الكّشاف
 ة والتصوير، وغريها من املواضيع.وطوال أعوام ثالثة، كتب خالهلا عدًدا من املقاالت املتفرّقة يف الشعر والقصّ 

اتّية. ]...[. فوجد يف هذه أحبَّ عمر الكشفّية ألّّنا تقّرب اإلنسان من الطبيعة، فيصادقها ويستوحيها يف كثري من شؤونه الفكريّة واحلي
 ا لدعوته هو، وملوقفه اخلاّص من الطبيعة كإنسان وأديب.يًّ ملا عاحلركة منطلقً 

 عمر الصحفيّ 
ني مل ينفصل عمر عن كّلّية الصيدلة، كما تقّدم، إاّل بعد أن احتّلت جيوش احللفاء لبنان وسوراي. وقامت موجة عارمة بني اللبنانيّ 

 ابالستقالل. وانتشرت اجلمعّيات واحلركات السياسّية لتواجه األوضاع اجلديدة. بوالسورّيني تطال

يف ذلك العام زار األمري فيصل بن احلسني مدينة بريوت بطريقه إىل دمشق. ويف بريوت اجتمع بنخبة من الشبّان وكان عمر من بينهم. 
"العاصمة"، وطلب إىل عمر أن ينقلب إىل الشام لريئس  وبعد وصول األمري إىل دمشق، قّررت حكومته إصدار جريدة رمسّية ابسم

د أكثر من بضعة أشهر على حتريرها. وغادر الفّت بريوت، وأهله كارهون، ليتوىّل املهّمة املعهود هبا إليه، غري أنه مل ميكث يف عمله اجلدي
(، واتريخ نشر 1337مجادى االوىل  17) 1919شباط  17صدور العدد األّول منها أي على األرجح، بني اتريخ  ،متتدّ و  ما يبدو

قـ ف ل  عمر عائًدا إىل مّث ]...[. على صفحات "العاصمة" إاّل مرّة واحدة. ، ألّن اسم عمر مل ي رِّْد 1919أاّير  7مقاله الوحيد فيها أي 
 بريوت.

                                                           
. مارس التجارة يف شبابه، وأصدر جريدة "بريوت". ترّاس 1921(. من مواليد بريوت. خترَّج من اجلامعة األمريكّية يف بريوت بدرجة أستاذ علوم يف االقتصاد عام 1896-1961]) 1

داخلّية، واألنباء. من مؤّلفاته: من قلب بريوت، وله، يف حماضرات الندوة اللبنانّية: البالد . توىّل مناصب وزاريّة عّدة: املالّية، والعدلّية، وال1936احلركة الكشفّية، وأسَّس حركة النّجادة عام 
، جزء موسوعة أدابء لبنان وشعرائهقوب، إميل، بني الصحافة واحلكومة واجمللس، ومن وحي مقرتحات براندوت، ومن وحي االستفتاء االنتخايّب، ورسالة لبنان يف الشرق األدىن العريّب )يع

 .[(51، ص 2006، طبعة أوىل، بريوت، دار نوبِّليس، 14
 .22، ص 13و 12ديب من حلم ودم"، جمّلة الطريق، السنة اخلامسة، العددان أفتح هللا، مصطفى، "2
 املرجع نفسه.3
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. واستمّر يكتب يف تلك 1أسابيع ثالثة حّّت بدأ ينشر مقاالت افتتاحّية، وعدًدا من املقاالت األدبّية يف جريدة "احلقيقة" رّ مل مت
(. 1181، العدد 12تشرين األّول من السنة ذاهتا )السنة  13( حّّت 1123، العدد 11)السنة  1919حزيران  28 الصحيفة من

 .2لم دميقراطّي"وكان يـ و قِّّع ابسم مستعار هو "مس

 يف ابريس: االكتناز الثقايفّ 
. وليس يبدو أنّه 3نزواًل عند إحلاح ذويه، عزم عمر على السفر إىل ابريس ملتابعة حتصيل احلقوق على نفقة عّمة، وكان هذا غنيًّا م نـ عًَّما

رة، وفيها احلياة الصاخبة ابريس فيها خصب اآلداب والفنون الكالسيكّية واملعاصِّ  نّ ة احملاماة اندفاع املتهّوس. ولكاندفع إىل مهن
ًها  .واألجواء الثقافّية الغنّية، فاستهواه الرحيل إليها وإْن مل يستهوِّهِّ البعد واالغرتاب. ]...[ ومن املرجَّح أّن عمر قد غادر بريوت متوجِّّ

، وذلك استناًدا إىل اتريخ آخر مقال نشره 4ببضعة أاّيم أو ببضعة أسابيع على األكثر9191تشرين الثاين  21إىل ابريس بـ ع ْيد  اتريخ 
 تشرين الثاين من العام نفسه. 21، واتريخِّ آخر صفحة من مذّكراته املؤرَّخة يف 1919تشرين األّول  13يف بريوت والعائد إىل 

 نعلم منها بعض  تفاصيل حياته اليومّية. 5لة إىل خاله يف بريوت، بعث عمر برسا1920كانون الثاين   30وبعد شهرين تقريًبا، أي يف 

 .6نا رسائل عمر، وأحاديث مع شقيقه وجيهوَّل  ع  م  أما بشأن تفاصيل العهد األّول من حياته يف احلاضرة الفرنسّية ف

وعالقته مع أصدقائه يف ابريس، تستنزف الكثري من وقته، فكان يصرف معظمه يف املطالعات  ،مل تكن نشاطات عمر السياسّية
 األدبّية. فعمر م ْول ع  ابألدب، ال يهتّم بدراسة احلقوق. مي ضي النهار وهو متنّقل من مكتبة إىل أخرى يقّلب الكتب بني يديه، يقارن

                                                           
 وهي جريدة سياسّية نصف أسبوعّية كانت تصدر يف بريوت لصاحبها كمال عّباس.1
ة ألّن الدميقراطّية "احلقيقة"، على هذا االسم املستعار. فكان رّد عمر عليه ما يلي: "يقول "لبيب" م ن وّقع مسلم دميقراطّي فهو يّدل على جهل للدميقراطيّ اعرتض لبيب الرايشي يف جريدة 2

منّا هي جناية أيب عليَّ ألنه من يوم و لِّْدت  دعاين "مسلم دميقراطّي" ال تـ ْنس ب  إىل دين، اعرتاضه يدّل على ذكائه لوال أّن يل عليه ردًّا: إذا كان يف توقيعي تناقض فليس الذنب ذنيب. إ
 .1919تـّموز  28، بريوت، 1، ص 1141، العدد 11وكنت أظّن أن سّر املسألة ال خيفى على ذكاء اللبيب..."، "احلقيقة"، السنة 

 (.1956آب -)تـّموز 33و 26، ص 5-4الشريف، إحسان، "أاّيم لنا يف ابريس"، جمّلة الثقافة الوطنّية، العددان 3
 مل أقع على ما يشري ابلضبط إىل اتريخ سفره إىل ابريس.4
 (.1956آب  -)تـّموز 61-60، ص 5-4ن ش ر ْت هذه الرسالة، جمّلة الثقافة الوطنّية، العددان 5
ع "كلود برانرد" الذي يبعد عن جامعة ابريس مخس عشرة دقيقة؛ وأنّه، ويف الفندق نفسه ]نعلم من إحدى رسائله أنّه نزل[، عند وصوله إىل العاصمة الفرنسّية، يف فندق ستيل، ويف شار 6

ا. مّث أييت على ذكر أصدقائه اجلدد. فمن الذ ين كان يتبادل الزايرات معهم حمّمد رستم حيدر، ويف غرفة جماورة لغرفته، كان ينزل زميله "توفيق"، وأّن بدالت اإلجيار كانت مرتفعة جدًّ
املقاهي وكان قد عرف بوصول عمر.  شقري يف الوكالة العربّية. ]...[. ومن أصدقائه أيًضا الذين يذكرهم، يف رسالته هذه، إبراهيم سليم جّنار الذي اجتمع به صدفة يف إحدىوجنيب 

وفيق رزق، عبدهللا املشنوق، حمي الدين نصويّل، خريهللا خريهللا، صالح ]...[. ومن صحبه أيًضا يف ابريس: حبيب أبو شهال، الدكتور حريز، أمحد شوقي، الدكتور جنيب فرح، الدكتور ت
 اللبابيدي، عبدهللا اليايف.

ه" يف شارع "السان ميشال" إىل عدد من أّما "طقم الطاّلب السورّيني"، كما يسمّيهم، فمنهم حلمي البارودي وتوفيق األحدب وإحسان الشريف ]...[. وتعّرف عمر يف مقهى "السوفلي
عّية تضّم مجيع هؤالء الشباب، تنطق ابمسهم وي ْسم ع  لطاّلب العرب الذين يرتّددون إليه. وكثريًا ما كانوا يتناقشون يف الشؤون السياسّية املتعّلقة ببالدهم ومصريها. وبرزت فكرة إنشاء مجا

. مّث قدم 1922وكان عمر من املؤّسسني. غري أّّنا مل تدْم أكثر من عامني، فقد احنّلت عام  ،1920صًدى لصوهتا يف أورواّب وبلدان الشرق األوسط. فتأّسست اجلمعّية العربّية عام 
م السياسّي اثنية كما كان عليه يف السابق. الدكتور عبد الرمحن شهبندر إىل ابريس وبعثها من جديد، بعد أن انتقل مشل الطاّلب من مقهى "السوفيله" إىل مقهى "السورس"، وعاد نشاطه

كان عمر قد انتقل من عنوانه األّول إىل فندق نشاط هذه اجلمعّية أّّنا أرسلت وفًدا من أعضائها، ومن بينهم عمر، ملقابلة الزعيم السياسّي الفرنسّي مارسال كاشان. يف هذه األثناء  ومن 
 "ترمينوس" يف شارع "برون"، منطقة "بورت دورليان".
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إىل حيث جيالس كتبه. يب والفيّنّ، القيِّّم واملبتذ ل، مّث يشرتي بعًضا منها وينصرف ث، األدواحملد   بينها، جديدها وقدميها، الكالسيكيّ 
ه مضي وقت  هلا، فال يرتّدد من أن يستعيض هبذه الكتب عن عشاء تلك الليلة في   ا كان مثن الكتب يفوق ما كان رصد  رًا مثوكي

 .1بصحبتها

أدابء الفرنسّيني واإلنكليز عن طريق ما كتبوا، ومن غري معرفة هبم. ومن وأاتحت له هذه املطالعات الغنّية مصادقة عدد من كبار 
ما بعد، ورومان روالن الذي ترجم له أيًضا   اله يفم له جمموعة من أقو رج  اإلعجاب، وت   به أشد   ب  عجِّ الذي أ   2هؤالء: أانتول فرانس

أحيااًن، وأتّمالهتما يف الناس  إحساسهما املرهف، ورمّبا الشاذّ كتابه عن غاندي، وأندريه جيد وأوسكار وايلد، اللذان شاركهما يف 
 .3والصداقة واحلياة... كما شغف أيًضا ابدابء أمثال تريستان برانر وجول رومان وغريمها...

الكوميدي أو ليه. وعرف ون والشاتفرانسيز واألوديّ ف املسرح الكالسيكّي يف الكوميدي واظب عمر على حضور املسرح الباريسّي. عر 
 .4ن. أّما األوبرا فقد عرف أمجلها على مسرح ساره برانراامللهاة يف  اجليمناز ومسرح أنطو 

هكذا كان يقضي عمر وقته يف العاصمة الفرنسّية، بني الكتب واملسارح. وال تفوته حياة اللهو واجملون، فلها يف فؤاد الفّت الشرقّي 
ما قدم إىل ابريس ليحصر مهَّه يف كتب احلقوق، كما شاء ذووه، ولكّنه أتى ليكون يف احتفال دائم  اعة املتشهِّّي. فهو أصاًل احملروم جم

وكانت أاّيم عمر يف " :ة مًعا... ]...[ابحلياة على وجوهها. ويقول صالح اللبابيدي، زميل عمر يف ابريس، عن شغفه ابملطالعة وابحليا
واقًفا يف ساحة من الساحات الكربى، أو يف متحف من املتاحف، أو متأّماًل يف عظمة برج  لهثّ ياته... وما زلت  أمتم حابريس أمجل أايّ 

ه مسحور بروعة الفّن. وكم حّدثىن عن أمله كّلما كان يتصّور أنه مفارِّق هذه املباهج وكانت تتجّسم يف قلبه هذه اللوعة إذا إيفل وكأنّ 
" عظَّم هللا أجر كم"... وظّل  :التفت  عمر إىل الواقفني معّزاًي يقول ،القطار يف األرض فإذا ضرب .شّيعنا أحد الرفاق العائدين إىل احملطّة

وال بّد لعمر من مغامرات  .5عمر يف ابريس بعد أن أمّت دراسته فيها حّّت أتى على آخر درهم ميلكه أو يستطيع احلصول عليه..."
ا مل تطمسه األايم. عرف الكثري من بنات الليل. ولكن قّلما وجد لنفسه صديقة عاطفّية، مرَّ بعضها مرورًا عابًر، وترك البعض اآلخر أثرً 

، مثّ 6زمًنا ، ابدلته احلبّ Liliْل ذلك دون وقوعه يف حّب فتاة فرنسّية مجيلة تدعى الدراسة أو سائر معارفه. ومل حي   من بني زميالت 
 أعوام.ًما وحرقة طوال ـلترتك يف قلبه جرًحا ينزف أل هانصرفت عن

                                                           
 (.1956آب -)متوز 33و 26، ص 5-4ّلة الثقافة الوطنّية، العددان الشريف، إحسان، "أاّيم لتا يف ابريس"، جم1
عد أانتول فرانس عددًّا من عمر ل م ح  عن ب  مل جيتمع عمر فاخوري أبانتول فرانس كما ذكرت اآلنسة حياة كّساب يف كتاهبا "عمر فاخوري األديب الثائر". فقد ذكر يل شقيقه وجيه أّن 2

لرجلني فال تّدل ابلضرورة يسّية دون أن جيتمع به. أّما قّصة الصورة اليت جتمع بني امللك فيصل وأانتول فرانس واليت كان حيتفظ هبا عمر فإْن دّلت على إعجابه اباملرّات يف أحد املقاهي البار 
 على اجتماعه الشخصّي أبانتول فرانس.

)كانون  6و 5، 1: 2(، وصقر، موريس، "العريّب الذي فّك الرصد"، الرسالة، 1939ين األول تشر  9) 4، 218:  5راجع حبيش، فؤاد، "أندريه جيد وعمر فاخوري"، املكشوف، 3
 (.1956الثاين 

 من حديث مع شقيقه وجيه ابلتاريخ نفسه.4
 .176ص  ]د.ت.[(اللبابيدي، صالح، كتاب "الثماالت"، )دار الثقافة، بريوت، 5
أّّنا آتية إىل الشرق أمرية من أمريات ألف ليلة وليلة، حتيا حياة غنّية مرتفة. ولكن أىّن لعمر أن حيقِّق  Liliما ملّخصه: حلمت ، يذكر 8خوري، عزيز، "عمر فاخوري، حياته وآاثره"، ص 6

ّت آخر. وكان هذا الفّت راحت تبحث عن حتقيق حلمها مع ف مثل هذا احللم، وهو الذي يـ ق رتِّّ  على نفسه ألّن ذويه عاجزون عن تلبية مجيع رغباته. مل يّتم الزواج بينهما ألّن الفتاة الفرنسّية



   

لبنان -في جامعة سيّدة اللويزة، زوق مصبح  مؤّسسة الفكر اللبنانيّ   

 
 

10 
 

ربون. أّما احلقوق فكان يدرسها على نفسه مع زمالء له وأصدقاء، يف العشااي. وما كان و يت احلقوق واآلداب يف الستسجَّل عمر يف كلّيَّ 
كلّّية احلقوق.   هِّ نِّ عْ اآلداب كانت تعين له ما مل تـ   ّيةوال يتابعها إاّل لتقدمي االمتحاانت. لكّن كلّ  ،خيتلف إىل احملاضرات يف الكلّّية نظاميًّا

دمي إذ يرتّدد إىل كلّّية اآلداب لسماع حماضرات حول عدد من القضااي األدبّية اليت يستطيب. وهو ال يتتبَّع التحصيل تتبـًّعا مسؤواًل لتق
 االمتحاانت النهائّية. وهكذا يتبنّي لنا أّن احلقوق كانت ابلنسبة لعمر على هامش األدب منذ بداية عهده.

عن هلفته إذ يسرتجع أصغر التفاصيل شأاًن.  ب  عرِّ ابريس عمر عن أهله، وال خّففت من حنينه إليهم. ويف رسائلة قرائن ت   مل تشغل حياة
 فهو يتحّدث إىل والدته عن انرجيلتها، ويهتّم إبنفاذ "طلبّية" من "الكبسول" إىل والده.

وكان من الصعب كان وجيه، شقيق عمر، قد سافر إىل ابريس لاللتحاق أيًضا بكلّّية احلقوق ملتابعة دراسته.   يف العام الدراسّي الثالث
ني من أعضائها يدرسان يف العاصمة الفرنسّية، فبعثت إىل عمر تستدعيه إىل الوطن والبدء ابلعمل. األسرة أن تتحّمل نفقة شابّ  على

. فراح مياطل ما استطاع حّّت جاءت والثقافّية الذكرايت العاطفّيةمن بطه هبا العديد نة اليت ير غري أّن عمر مل يكن يرغب مبغادرة املدي
ّناية العام الدراسّي، فتقّدم من امتحاانت السنة النهائّية، ولكّن احلظ ابلنجاح مل حيالفه، فاّضطّر، على إحلاح ذويه، أن يعود إىل 

 .1923بريوت. وكان ذلك صيف 

له النجاح هذه املرّة لنيل إجازة احلقوق. ومّت له ما أراد.  مَّ ي تسافر عمر للمرّة الثانية واألخرية إىل ابريس، آماًل أن  اميف خريف ذلك الع
 .1بريوت حمامًيا يكره احملاماة قدر ولوعه ابألدب م  دِّ وانل اإلجازة وق  

 عود إىل الصحافة
وكان ذلك يف العام  3. مثّ كتب يف جريدة امليزان2يف حترير جريدة "املفيد" مل ميكث عمر طوياًل يف بريوت. توّجه إىل دمشق حيث أسهم

(. وإّن ما نشره، يف تلك 43)السنة األوىل، العدد منه كانون األّول   8( و11آذار )السنة األوىل، العدد  31وابلضبط بني  ،1925
ما بعد يف كتاب أمساه "آراء غربّية يف مسائل شرقّية"، وقسم من   يف الفرتة، كان ترمجة أو نقًدا اجتماعيًّا وأدبيًّا. فمن الرتمجة ما مجعه

زان كتاب "أقوال أانتول فرانس". أّما سائر مقاالته النقديّة فقد نشر القسم األكرب منها يف كتابه "الباب املرصود". يبقى مقاالن يف املي
أنّه حرَّر أيًضا يف جريدة الفيحاء يف دمشق  ،ه عن عمر فاخورييف رسالت ،غري منشورين يف كتبه سنأيت على ذكرمها. ويذكر عزيز خوري

 .4 تلك الفرتةيف

                                                                                                                                                                                           
منه  Liliوملا سأله عمر عن السبب الذي دفعه النتزاع  من أثرايء آل البارودي من محاه. فمالت إليه وتغافلْت عن حّبها لعمر. وبعد مّدة التقى الشااّبن يف أحد املقاهي الباريسّية وتعاتبا.

 زدراء، وقال له بسخرية أليمة: "أنت تستطيع أن تكفيها أمورها، ألّنك محار حيمل ذهًبا".أجاب: "ألّنك ال تستطيع أن تكفيها أمورها"، فنظر إليه عمر اب
 من حديث مع شقيقه وجيه بنفس التاريخ.1
 فيها.مل أمتّكن من العثور على أّي جمّلد أو نسخة من هذه اجلريدة، ال يف بريوت وال يف دمشق، وابلتايل مل أمتّكن ابلضبط من حتديد كتابته 2
 وهي أدبّية أسبوعّية لصاحبها أمحد شاكر الكرمّي.3
 . وهذه أيًضا مل أعثر على أّي أثر هلا.9خوري، عزيز، ص 4
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ها هو أمحد رتمجِّ . فم  1عن اإلنكليزيّة لشارلز دِّكنز Piquiqueوقد أخطأ البعض حني اعتقد أّن عمر فاخوري هو الذي ترجم مذّكرات 
آذار من  10، والثاين بتاريخ 19252كانون الثاين   27األّول بتاريخ شاكر الكرمّي بناء على ما ورد يف مقالني له يف جريدة امليزان، 

 .3العام نفسه

عزم عمر على العودة إىل وطنه واالستقرار فيه ّنائيًّا، بعد أن أقنع نفسه بضرورة ممارسه احملاماة على الرغم من كرهه هلا.  1926عام 
 .4ها بداء السلويف ذلك العام أيًضا توقَّفت جريدة امليزان عند وفاة صاحب

ت ويف بريوت توىّل عمر الصفحة األدبّية يف جمّلة "األحرار املصَّورة" األسبوعية لصاحبها جربان التويين. عهد ذاك كتب عدًدا من املقاال
ر ْت يف  .5ما بعد يف "الباب املرصود" اليت ن شِّ

 عضو اجملمع العلمّي العربّ 
ب  عمر عضًوا مؤازِّرًا يف اجملمع العلمّي العريّب يف دمشق بتاريخ  . ونتبنّي ذلك من الرسالة اليت بعث هبا 1927تشرين الثاين  25انت خِّ

اًل أو راسِّ أّن انتخابه عضًوا م   اعترب   (عمر) همن نّصها، أنّ  يتبنّي لنا، ]...[ 7وأجابه عمر برسالة ش ْكر .6ْرد علّي رئيس اجملمعك  إليه حمّمد  
ر  له يفمؤازِّ   رًا ليس إاّل من قبيل التشجيع. ولعّل هذا ما يفّسر عدم قيام عمر بنشاط مرموق يف اجملمع، وال يف جمّلة اجملمع. فكّل ما ن شِّ

 .8هذه اجملّلة كان ترمجة لبعض أقوال أانتول فرانس يف عدد من أعدادها

 عمر احملامي
. ويقع مها: صالح اللبابيدي وعمر الزعيّن ني منذ عهد الدراسة، ني له، وزميل  فتح مكتًبا مع شريك  احملاماة يف بريوت. ف ةارسمبشرع عمر 

 .9املكتب يف بناية املقاصد اخلرييّة، شارع اإلفرنسّيني

آراء مل يبذلِّ النفس  يف سبيل قضّية يرحبها ويتقاضى أجرها على ما يبدو، بقدر ما كان يبحث عن الظرف والتهّكم والتدقيق يف 
وإذا جاء أحد املوكِّلني  .10من الشعر الصايفويقول فيه اللبابيدي: إنّه إذا وقع على ما يروق له فكأنّه حظي  على بيت  املشرتعني.

يشرح قضيّته، أصغى إليه عمر حّّت يصل إىل جوهرها، فإن راقت له ظّل مصغًيا وإاّل رجع إىل كتابه اترًكا املوكِّل يف عهدة زميله 
                                                           

يدة امليزان نفسها . ورمّبا مل يتسنَّ للسّيد خوري االّطالع على جر  Piquiqueفقد ذكر عزيز خوري يف رسالته أّن عمر لـ م ع  يف األوساط األدبّية عندما نشر يف جريدة امليزان مذّكرات 1
 ليتحقَّق من صّحة هذا القول.

 .1، صفحة 2السنة األوىل، العدد 2
 .2، صفحة 8السنة األوىل، العدد 3
 .14، ص 10و 9الكّيايل، سامي، "خواطر سريعة"، جمّلة الطريق، السنة اخلامسة، العددان 4
 (.1950ن وأاّير )نيسا 87و 86، 5و 4: 9كرم ملحم كرم، "السالم على ع م ر"، الطريق، 5
 . 38، مرجع سابق، ص قلم يفّك الّرصد أو عمر فاخوري سريته وأدبهي راجع نّص هذه الرسالة يف كتاب أمني ألربت الرَّحياين 6
 من املرجع ذاته. 39و 38ي راجع نّصها على الصفحتني 7
 (.1956)تشرين األّول  544، و534، 4: 31( و1945ألّول )تشرين الثاين وكانون ا 558، 12و 11: 20جمّلة اجملمع العلمّي العريّب، دمشق، 8
 أي يف آخر شارع طرابلس، اليوم.9

 (.1946آب  3) 14، ص 340، العدد 12اللبابيدي، صالح، "عمر احملامي"، جمّلة املكشوف، السنة 10
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ي ليستمع إىل بقية حديثه انسًيا أّن يف املكتب غريه من اخللق. ويتابع اللبابيدي تدوين هذه الذكرايت فيقول: "وال أذكر يوًما اللبابيد
ذه من األاّيم اليت قضيناها مًعا يف احملاماة عرف فيه األجر الذي تقاضيناه من أحد املوكِّلني، فإّن جلده كان يضيق من أن يهتّم مبثل ه

وكّل ما كان يهّمه من األمر أن جيد يف خزانة املكتب املتواضعة مثن كتاب يشرتيه، فإن مل جيْده  أضافه إىل حسابه اخلاّص يف التوافه. 
 . ]...[1املكتبات اليت كانت ترى فيه أكرب املستهلكني"

. فقّرر التخلّي عنها، 2عليه ما يضمن له احلياة الكرمية. وكثريًا ما كان يدفع هو رسوم معامالت زابئنه رّ مل تدإذ إّّنا  ،احملاماة   ر  م  ع   م  ئِّ س  
 .3فاختار الثانيةمانة الّسجل العقارّي. فع رِّض  عليه منصبان: القضاء أو أوآثر الوظيفة، 

 رحلة إىل حلب
ح على جًها إىل حلب، ملتابعة أحباثه األثريّة. فاقرت متّ  1928صيف  قدم إىل بريوت حبدود 4يقول سامي الكيّايل إّن أحد املستشرقني

وذهبا مًعا إىل حلب حيث واصل املستشرق تنقيباته يف "قرة قمش" و"تّل حلف" عن  مّية هذه، فوافق  عمر أن يصحبه يف رحلته العل
علومات التارخيّية واألثريّة والعلمّية. ويقول سامي آاثر احلثّيني فيهما. وبقي عمر يف رحلته هذه بضعة أشهر أفاد خالهلا الكثري من امل

 .6عن حياتنا الشرقّية وعاداتنا كتب عمر فاخوري أكثر حبوثه وحقَّق فيها 5الكّيايل إّن هلذا املستشرق كتاابً 

لفائدة مزدوجة: تنقيب وقد تسىّن لعمر، يف هذه الرحلة، أن يطّلع على مكتبات حلب وما فيها من املؤّلفات القدمية واحلديثة. فكانت ا
 أثرّي علمّي، ومزيد من املطالعات األدبّية، جتتمع مًعا لتضيف جديًدا إىل مكنوزه الثقايّف. وجاءت هذه الرحلة يوم بدأ يدّب اليأس يف

 نفس عمر من أجواء مهنته، ومن فقر احلياة الثقافّية اليت كان حيياها. فكانت بلسًما يضمِّّد جراحه، ويبعث فيه األمل.

 يف الدوائر العقاريّة
، صدر مرسوم يقضي بتعيني عمر فاخوري أمني السجل العقارّي من الدرجة الثانية. وذلك بعد أن تقدَّم عمر 1929أّول آذار عام يف 

. وبعد مضّي أربعة أشهر 8عن سجّله العديلّ ونسخة  ،ّيةبشهادة حسن سلوك، وشهادة طبّـ  اتعيينه لدى هذه املديريّة مرفقً  7بطلب
                                                           

 املرجع نفسه.1
 .1969كانون األّول   2من حديث مع زوجته بتاريخ 2
 أبو . ولـّما سأله زميله صالح اللبابيدي عن سبب هذا االختيار أجاب بسخريته املعهودة: "أتريدين أن أكون من القوم الذين قال عنهم أستاذان14، 340: 12اللبابيدي، املكشوف، 3

ْجرِّ وإىل إيناس الرشد إذا أرادوا الشراء منهم، عثمان: "احتال اآلابء يف حبس األموال على أوالدهم ابلوقف، فاحتالت القضاة على أوالدهم ابالستحجار. ما أسرعهم إىل إطالق احل  
 وأبطأهم عنهم إذا أرادوا أن تكون أمواهلم جائزة لصنائعهم! ال، أان ال أريد ذلك، ولو أردت القضاء ملا عْفت  احملاماة..."

 يقول األستاذ مواهب فاخوري، شقيق عمر األصغر، إّن هذا املستشرق هو األملايّن أوبنهامي.4
 اسم الكتاب وال اسم مؤلفه. مل يذكر5
 .15، 10و 9: 5الكّيايل، سامي، "خواطر سريعة"، جمّلة الطريق، 6
 .4615رقم الطلب 7
ت الساكن يف : "عمر أفندي بن عبد الرمحن الفاخوري من أهايل بريو 8، 9: 5جاء يف شهادة حسن السلوك ملختار احملّلة، كما هو وارد يف مقال لألستاذ رايض حنني يف جمّلة احلكمة، 8

، اإلمضاء غري مقروء". وجاء يف الشهادة 1929شباط  21حمّلتنا الباشورة هو من ذوي األخالق احلسنة والسرية احلميدة وعليه أ ْعط ْيت  هذه الشهادة حبسن حال املومى إليه. حتريرًا: 
د  بصّحة جّيدة وليس فيه مرض ساٍر وال سواه. وبطلب منه أ عطي له هذه الشهادة". الدكتور أنيس الطبّـّية، الوارد نّصها يف املقال املذكور أعاله: "معاينة األستاذ عمر أفندي فا خوري: و جِّ

 . أّما يف نسخة سجّله العديّل فنقرأ: "إّن الشخص احملرَّر امسه وكنيته أعاله مل يصدر حبّقه حكم قطعّي".1929شباط  23قّدورة، 
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عمر يف مناصب  ج  توَّفَّ جورج حنّاس. وبعدها تدرَّ بداًل من أمني السّجل امل 1ونصف انت دِّب  للقيام أبعمال يف أمانة السجّل املركزيّ 
على القيام مبسؤوليّاته   وفاته، كان خالهلا حريًصاّّت ، حيث قضى سبعة عشر عاًما ح2عديدة وخمتلفة يف مالك مديريّة الدوائر العقاريّة

مصاحلهم يف كثري من األحيان من دائرة إىل أخرى، لإلسراع يف إّناء  عِّ ب  تـ  تـ  على مساعدة أصحاب العالقة وتوجيههم و و مّت وجه، على أ
 معامالهتم.

سجيلها يف الصحيفة ت حييلها إىل معاون أمني السّجل ليتوىلَّ كان عمر، حبكم وظيفته كأمني للسّجل العقارّي، يستمع إىل العقود، مثّ 
. وعندما أصبح مفّتًشا يف الدوائر 4طّر للخروج من مكتبه ليستمع إىل العقود يف منزل أحد أصحاب العالقة. وكثريًا ما كان يضّ 3العينّية

 .5التقارير إىل املدير املركزيّ  ري األعمال، وعن نشاط املوظَّفني يف تلك الدوائر، وتقدمي هذهالتقارير عن س   العقاريّة حتّولت مهّمته لوضع

ه تندفًعا لتنفيذ مهمّ دوًما، م  قًّا، خ  حِّ ـأحّبه املوظفون واحرتموه. فقد بقي  أثناء الوظيفة، كما يف خارجها، ظريف املعشر، سريع اخلاطر، م  
 .6على أكمل وجه

 حّبه
ا. وعرفا مًعا هتوبراءرف حالوة الطفولة نة خالته الصغرى. عطيّارة اب يف صباه ذلك الذي اجتذبه حنو سلوىكان أّول حّب عرفه عمر 

إىل ذويه يسأل عنها، وكأّّنا استمّر يذكرها يف رسائله  ل. فكان له ذكرايت محلها معه إىل ابريس. إذباد  تم بّ فة حبحيويّة الفتّوة املغلَّ 
 .وتزّوجها ابلفعل، 7زّوج هاتأن ي 1931ما بعد. فقّرر عام  له يفالت مكااًن يف قلب الفّت ما متكَّن أحد سواها من احتلّ احت

ظار مولودمها البكر. تْت سلوى وابت العروسان ابنلسعادة اليت بدأ يعرف طعمها. محل  غري أّن القدر راح يرتصّد الشاب ليسرتّد منه ا
اتت األّم وجاءت ساعة الوضع. كان املخاض عسريًا، ومل تتمكَّن سلوى من التغّلب عليه، وانتابتها مح ّى النِّّف اس فأّدت إىل وفاهتا. وم

 .8والوليد

ته عن الناس واجملتمع، وانطوى على نفسه يف صمت رهيب. وهجر القلم داء قامتة أبعد  يمر. داخل ْته  سو ت ع  ضربة قاضية، حّطم  
 وأصدقاءه من الكّتاب واألدابء.

                                                           
 .9192آب  16اتريخ  5501مبوجب مرسوم رقم 1
 [.3، حاشية رقم 44-43وللمزيد من التفاصيل حول هذه املناصب اليت تدرّج عمر فيها، ي راج ع كتاب الدكتور أمني ألربت الّرحياين، ص ]2
بح عمر مفّتًشا يف هذه الدوائر، ، أي حني أص1940، وهو خ ل ف  عمر فاخوري يف أمانة السجّل العقارّي منذ حزيران 1970كانون الثاين   14ذكر يل األمري إميل فاتك شهاب يف 3

وقانونّيتها يوقِّّع العقد مّث ، ذكر أّن عمل أمني السجّل يتلّخص مبراجعة أوراق العقد بني متعاقدين حول بيع أو شراء أو أتمني أو إفراز. وعندما يتأّكد من صّحتها 1960وحّّت حزيران 
 ينّية.حييله ملعاونه الذي يوّقعه بدوره ويسجّله يف الصحيفة الع

ق.ل. تقريًبا، أي  275نصف اللرية الذهب  عند أتدية هذه املهّمة كان يتقاضى ما ي سمَّى بتعويض انتقال: وقيمة هذا التعويض ترتاوح بني نصف لرية ذهب )يومذاك( ولريتني. وتعادل4
ا من مقابليت م  ع األمري إميل فاتك شهاب بنفس التاريخ املذكور أعاله.حنو مخسني لرية لبنانّية من حيث القيمة الشرائّية. وهذه املعلومات أخذهت 

 كان املدير املركزّي آنذاك األستاذ أمني مشحور.5
 من مقابلة مع األمري إميل فاتك شهاب ابلتاريخ نفسه.6
 .1970آذار  10من حديث مع شقيقه وجيه بتاريخ 7
 املرجع نفسه.8
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من البيت للرتفيه عن النفس فراحوا يشّجعونه على اخلروج  بقي عمر على هذه احلال ما يقارب السنة. خاف أهله عليه وعلى مصريه،
 واجملون. ،وشرب اخلمرة ،ونسيان املاضي. فوجد عمر نفسه منصرفًا حلياة اللهو

أله سائل أن يكّف عن اللعب ، يف هذا السبيل، كّل ما يف جيبه. وإذا سق  فِّ نْ  اإلدمان. فكان يـ  ّّت باق حويغسل آالمه ابلقمار والسِّّ 
باق أجاب مفلسًفا أبنّهوالره  .1"خيتصر احلياة بشوط على حصان" ان ابلسِّّ

 زواجه الثاين
كانت تعمل يف ملهى "الكيت   Margueritte Katzهنغاريّة ت دعى  ةسلوى، تعرَّف عمر إىل فّنان هبعد عامني من غروب وج

القرار ومل تكْن راضيًة ر هبذا م  ، قّررا الزواج. وعلمْت أسرة ع  1937وتوثَّقت بينهما الروابط. وبعد أربع سنوات، أي يف عام  ،2كات"
. فأخذه صراع بني نداء قلبه ومراعاة أهله. حاول هكانت على دين غري دينه، وبيئة غري بيئته، وسلوك قد ال يرتضيه ذوو   3ألّن السّيدة

ا العودة ليتّم عمر إقناعهم فما أفلح. فّقررت مرغريت مغادرة لبنان والعودة إىل بالدها. فلّما وصلْت إىل تركيا كتب إليها عمر يسأهل
  ، يف العام نفسه.يّنّ الزواج بعد اسرتضاء ذويه. فعادت وعقدا قراّنما حسب الشرع اإلسالمّي الس  

ال تدخل غري أّن زواجه ابع د  الشّقة بينه وبني أهله فكانت والدة عمر، إذا أتّخر عن زايرهتا تلم  مبنزله تناديه من الطريق تستطلع حاله، و 
 .4ملقابلة زوجتهاملنزل اجتنااًب 

 مل تكن حياهتما الزوجّية هانئة. فقد ظّن عمر أّن حّبه الثاين هذا هو التعويض الذي ميكنه احلصول عليه بعد مأساة حّبه األّول. ولكنْ 
 داءه. حدثّته امرأته عن ضرورة العودةي. فضاعف ذلك كآبته وسو 5سرعان ما اكتشف أّن ال شيء يف احلياة يستطيع أن يكون عوًضا

إىل الكتابة. أَّلَّ عليه أصدقاؤه، فعاد، ولكن يف حرص وحذر. كان يرتجم أحيااًن ما يكتب ابلعربّية إىل زوجته ابلفرنسّية، وذلك 
وحيّز األسى  ،وحني وقوع اخلصام بني الطرفني بني حني . وهذا مل مينع6شفاًها، كي حيملها على مشاركته يف ما يشغل فكره ووجدانه

 .7عمر نفس  

كَّن ْت هي يوًما من تقدير مواهب الكاتب األديب يف زوجها. ولعّل جهلها اللغة العربّية كان سبًبا رئيًسا يف هذا العجز. فباءت ما مت
لب الليل وأماكن اللهو، حّّت إذا ما عاد إىل منزله انزوى يف غرفته بني كتبه وأوراقه. حماوالت عمر ابلفشل. وعاد إىل حرق لياليه يف ع  

 ،و"الكيت كات" ،ونس"فيخ فؤاد حبيش أحد أصدقائه: "كنت أراه أحيااًن يف قاعات املالهي الليلّية يف بريوت: "الالشويقول 

                                                           
 .1970الثاين  كانون  6من مقابلة مع األستاذ صالح األسري بتاريخ 1
 كان عمر يراتد هذا املقهى بصحبة صديق له هو جربائيل املّر الذي أصبح انئًبا ووزيًرا بعد عهد االستقالل.2
 ب.جِّ نْ ومل تـ   ةزّوجتذكر ْت يل أّّنا كانت م3
 .1969كانون األول   2من مقابلة مع زوجة عمر بتاريخ 4
 .1970الثاين  كانون  6من مقابلة مع األستاذ صالح األسري بتاريخ 5
 من حديث مع زوجة عمر ابلتاريخ نفسه.6
 مع زوجته يف خصام مستدمي. لثاين مل تعرف االستقرار. فقد كان، أّن حياة عمر يف زواجه ا1970شباط  21ذكر يل الدكتور فؤاد افرام البستاين، بتاريخ 7
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يدّل على ذوق  ،األاثث أنيق حتت الطريقة مرت من الكراكول، يف بيت كان يسكن يف البسطة على مسافة مئ  و"املطعم الفرنسّي".
وثياب مرتاكمة فوق السرير وحوله وحتته، وفناجني قهوة فارغة  ،رةبعث  رفيع. أّما غرفته فكانت كساحة قتال: كتب ودفاتر وأقالم م  

 .1وأعقاب سكاير، وكنّا نلتقي مرّة يف األسبوع على األقّل يف مكتبة "بنيار" يف جادة اإلفرنسّيني"

وبعض التعويض  ،من حياته الزوجّية، أن خيلق جوًّا أدبيًّا يف منزله علَّه جيد يف ذلك املناخ بعض العزاءحاول عمر، يف املرحلة الثانية 
 الروحّي. ويتابع فؤاد حبيش قائاًل: "كنّا نقصد إليه يف السهرة: الياس أبو شبكة، وخليل تقّي الدين، وأان، فنلعب البوكر مًعا، ولعبة

 .2به..." كّل مرّة، مقااًل يتمّخضع نا، يف  ورق غريها. وكان ي ْسمِّ 

 ر واحلربم  ع  
يف الشعر  الكتابّيةد اجلماالت صير  ة فراحيف إغناء حياته األدبيّ اجلهد . بذل 1939عاد إىل األدب، ومل يتحوَّل عن عزلته حّّت عام 

 نفسّي.يف التحليل النقدّي كأمّنا عثـ ر  على عنصر تعويض ق تعم  الوالنثر، يف القّصة واملقالة، و 

، ووصل دوّي مدافعها إىل بريوت. وتعرَّف عمر، عن طريق الصحافة، إىل فئة منتمية إىل احلزب الشيوعّي السورّي  أ ْعلِّن تِّ احلرب 
يف  أثناء احلرب بعد انقطاع مديد. كتب   وغريمها. فعاد إىل مزاولة الصحافة ،اللبنايّن الذي كان يتزعَّمه خالد بكداش، وفرج هللا احللو

 .4، وحرَّر يف جريدة "العهد اجلديد" مع رايض الصلح وخري الدين األحدب3ّلة "املراحل"جم

وأصبحت معروفة ابسم  ،سها من بعد، مّث يف مجيعة أصدقاء االحّتاد السوفيايّت اليت ترأّ 5صبة مكافحة الفاشستّية والنازيّةمّث اخنرط يف ع  
ملانيا وإيطاليا، أمجعّية الصداقة اللبنايّة السوفياتّية. وقد ساند جهود احلزب الشيوعّي السورّي اللبنايّن. وكانت النازيّة والفاشستّية، أو 

 .6انب الدول احلليفة، على جبهة أخرىعلى جبهة موحَّدة، وكانت احلكومة اللبنانّية إىل ج

اليت انتمى إليها عمر فكان مركَّزًا على االّتصال املباشر ابلشعب عن طريق الرحالت اليت كانت تقوم هبا إىل املدن صبة أّما نشاط الع  
عن كثب إىل اجلماهري، وحتسَّس  قضاايها بشكل عفوّي  الكربى: طرابلس ومحص وحلب ودمشق، وغريها، ممّا أاتح لعمر التعّرف  

                                                           
 (.1957)متّوز  11و 10و 9، 9: 6". جمّلة احلكمة، جرب، مجيل، "فؤاد حبيش يتحّدث عن صديق يه عمر فاخوري والياس أبو شبكة1
 املرجع نفسه.2
 (.1950ر ايّ أ-)نيسان 87-86، 5و 4: 9الطريق،  كرم ملحم كرم، "السالم على عمر"، جمّلة3
 .1970كانون الثاين   6من حديث مع صالح األسري بتاريخ 4
مقاومة النازيّة مجعّية ( أبّن عمر هو الذي أّسس 1950نيسان وأاّير  5و 4:9و 1949أيلول  22، 9: 8ريق )لقد أخطأ الدكتور جورج حّنا حني ذكر يف مقالني له يف جمّلة الط5

 عّية ذكرْت فيه أنّ م. وقد نشرت جريدة املكشوف خربًا عن هذه اجل1937وز مّ تـ 14وأصدرت نشرة موقَّعة من أنطون اثبت يف  1937والفاشستّية، ألن هذه اجلمعّية قد أتّسست عام 
 .4، 104: 3ا املظهر اجلديد من االستعمار يف السياسة الدولّية". املكشوف، ذقانون هذه اجلمعّية يتضم ن ستًّا وعشرين ماّدة، وأّن غايتها "السعي للقضاء على ه

ع ْد من مربِّّر الستمرار تلك اجلمعّية ملكافحة هذين النظامني. فتحَّولت إىل مجعّية ا النظام النازّي والنظام الفاشسيّت، مل يـ  معندما سقطت الدولتان األملانّية واإليطالّية، وابلتايل اّنار معه6
، 9: 8الطريق، جمّلة ة الفرنسّية واحلليفة. راجع جورج حّنا، "عمر فاخوري جمرم"، يّ صداقة مع االحّتاد السوفيايّت. وكان من الطبيعّي أن ختطى هذه اجلمعّية اجلديدة بعطف السلطات احمللّ 

 (.1949)أيلول  22
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قدري و رئيف خوري، و ، وشارك يف حتريرها مع مجاعة من الرفاق أمثال أنطون اثبت، 2امسها ي أعطى جمّلة الطريقذ. وهو ال1ومباشر
 كامل عّياد، وغريهم.و قلعجي، 

 احلزب الشيوعّي وعمر
قيقة اللبنانّية" حيث يقول: "يف صيف ه يف "احلدالشيوعّي إىل عمر فاخوري، ومل يسع  عمر إىل احلزب. هذا ما يؤكّ  احلزب   ىلقد سع
... أستقبل  يف منزيل، سرًّا... جريدة... ما كان أعجلين عهد ذاك إىل قراءة صفحاهتا احلرام، أتكن  1940 يين أعدادها كاملواّد تت 

ومن خالل صفحاهتا تعرَّف إىل احلزب الشيوعّي  ،، أتتيه إىل املنزل4كانت تلك الصحيفة، وهي صوت الشعب  ،إًذا .3"اخلطرة املهربَّة
 ونشاطه.

رمسيًّا إىل احلزب. غري أنّه كان من  مِّ تانتمائه إىل احلزب فقد أ ثريْت حوهلا التساؤالت. وذكر  يل شقيقه وجيه أّن عمر مل ينأّما قضّية 
. ويـ ْثبِّت  هذا القول ما هوأضاف أنّه ابلرغم من مناصرته للحزب فإنّه مل يلتزم مبواقف ،عجيين.كذلك أّكد يل األستاذ ق دري قلاملناصر 

وعّي بشيء من الظرف: إّن احلزب الشي مرّة عمر فاخوري يف مرٍض أصابه، وقال له كداش يف إحدى مقاالته من أنّه عاد  ذكره خالد ب
"إّنكم مل تعطوين بطاقة انتساب للحزب،  :عمر على املرض. فأجابه عمر بسخرية تنّم عن حقيقة جازمة اخّتذ قرارًا بضرورة تغل بِّ 

 .5"بقراركم. ولكّنين مناضل غري حزيّب... وهلذا سأطيع القرار وسأحاول تنفيذها على التقّيد فلست  جمربً 

مفّكرًا مسلًما لبنانيًّا،  ني أرادوا تضخيم شيوعّية عمر فأحاطوه بعطفهم ورعايتهم، ساعني إىل جعله رمسيًّا يف صفوفهملكّن الشيوعيّ 
ف خوري. فاحلركة الشيوعّية بدأت يف أوساط غري عربّية كاألرمن عن املسيحينّي املنتمني كأنطون اثبت، وجورج حنّا، ورئي فضاًل 

 .6مفكِّرين مسلمني ليضّموهم إىل صفوفهم مثّ انضّم إليهم املسيحّيون. فراح الشيوعّيون يبحثون عن ،واألكراد

كان يعجب بذكاء الرجل ر الشيوعّي. هذا ما جاء على لسان املستشرق بول كراوس الذي  م  ر األديب مل يكن ليوحي بع  م  غري أّن ع  
، وعند انتهاء زايرته قال كراوس لصديقه رودنسن: "أتعلم أّن هذا الرجل شيوعّي؟ 1943وعبقريّته. فقد زاره يف أحد األاّيم من عام 

 .7شيء عجيب وهللا"

                                                           
 (.1950)نيسان وأاّير  21، 5و 4: 9اثبت، أنطون، "أان مل اكتشف عمر فاخوري". الطريق، 1
 .4، 8: 8اثبت، أنطون، "املقابلة األخرية بني عمر فاخوري وخليل مطران"، الطريق،2
 .33-32 ص ،1944كشوف، بريوت، الطبعة األوىل منشورات دار امل، احلقيقة اللبنانّيةفاخوري عمر، 3
 .35املرجع نفسه، ص 4
 .7، 10و 9: 5بكداش، خالد، "علم قائم بذاته"، الطريق،  5
 . واألستاذ قلعجي من الذين رافقوا نشأة احلركة احلزبّية الشيوعّية آنذاك.1970كانون الثاين   7من حديث مع قدري قلعجي بتاريخ 6
 ( نقاًل عن جمّلة "الفكر" الباريسّية.1949)أيلول  30، 9: 8رودنسن، "عن جمّلة الطريق وعمر فاخوري"، الطريق، 7
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الشيوعّيون، وخاضوا املعركة  وموسى فريج. فأيّده ،يف ذلك العام خاض عمر املعركة االنتخابّية يف بريوت منفرًدا ضّد عبدهللا اليايف
. غري أّن بياانت عمر االنتخابّية، ابلرغم ممّا تضّمنته من دعوة تقدمّية إصالحية، مل 2نتخبه األرمن وخاّصة الشيوعّيون بينهموا .1ابمسه

 أتتِّ مطلًقا على ذكر احلزب الشيوعّي أو املبادئ العقاديّة املاركسّية.

 نشاطات أ خ ر
. وكان عمله يقتصر على كتابة املقاالت 3إىل مصلحة الرتمجة والنشر التابعة للدوائر العربّية يف املفوضّية الفرنسّية 1941انضّم عمر عام 

انصرف عمليًّا عن الدوائر العقاريّة إىل مصلحة الرتمجة والنشر ابلرغم  1941إلذاعتها يف راديو الشرق، ونشرها يف الصحف. وبعد عام 
. وأصبح عمله 5. وبعد مّدة ع نيِّّ  مديرًا لقسم اإلذاعة العربّية يف راديو الشرق4ل الذي أ ضيف إليه راتبه اجلديدمن استمرار راتبه األوّ 

بة  .6مقتصرًا على مراقبة األحاديث اليت تـ ْلق ى يف اإلذاعة وتصفيتها من اآلراء اليت ال توافق السلطة املنتد 

إىل جانب الرتمجة. كما كان عضًوا يف جلنة  األديبَّ  قد  الن ،7ريوتمدرسة اآلداب العليا ببس، يف مر يدرِّ وابإلضافة إىل عمله هذا كان ع
 . 19458م املنهاج للتعليم االبتدائّي، وعضًوا دائًما يف جلنة الباكالوراي اللبنانّية. وقد استمّر يف عمله يف اإلذاعة ومدرسة اآلداب حّّت عا

افّية. فقد كان يلتقي يف مكاتبها بعدد من األدابء كالياس أيب شبكة، وفؤاد افرام البستاين، وجملّلة املكشوف دور يف حياة عمر الثق
وبطرس البستاين، وخليل تقّي الدين، ويوسف غصوب، وسليم حيدر، وصالح لبكي، وغريهم. وكتب للمكشوف عدًدا من املقاالت 

أّما صاحب املكشوف الشيخ فؤاد حبيش فهو الذي أَّلَّ على عمر  .9ويّةاألدبّية. واشرتك يف جلاّنا التحكيمّية للمباراة األدبّية السن
  .لنشر كتاب يه: الباب املرصود، والفصول األربعة

واستمّرت حّّت احلرب  ،1936-1935نشأها شارل قرم عام لقات الصداقة اللبنانّية" اليت أ  اشرتاكه يف "ح ومن نشاطاته األدبّية أيًضا
 .10وأثناءها. وكان عمر من األعضاء املواظبني على حضور جلساهتا ومناقشاهتا

                                                           
قاعدهتم االنتخابّية  كّنه اجّته إىل الشيوعّيني ليكسبأّن صاحب "حجز الزاوية" مل يكن شيوعيًّا عقائدايًّ ول ، وهو رفيق عمر،1970كانون الثاين   4ذكر يل األستاذ صالح اللبابيدي بتاريخ 1

 الئحتني املتنافستني آنذاك.لومل يوقَّق للدخول يف إحدى اما خاض املعركة منفرًدا، بعد
 .1969كانون األّول   2من حديث مع زوجة عمر بتاريخ 2
ديب أوالنشر. وكان ألبري  ةة السينما، مصلحة املطبوعات، مصلحة الرتمجح: قسم اإلذاعة، مصلتضمّ  قرَّرت املفوضّية الفرنسّية العليا إنشاء الدوائر العربّية. وكانت هذه الدوائر 1938عام 3

عمر فاخوري، كّل من  فضاًل عن. وقد انّضم إىل مصلحة الرتمجة والنشر، 1943حّّت  1941. مّث أصبح مدير الدوائر العربّية مبا فيها اإلذاعة من 1941و 1938مديرًا لإلذاعة بني 
 (.1969كانون األّول   8ديب بتاريخ مي عزقول.)من مقابلة مع ألبري أكر و  النّقاش وأمني الغريب وميشال أمسرالياس أبو شبكة ورئيف خوري وحمّمد 

 من مقابلة مع ألبري اديب ابلتاريخ نفسه.4
ي  إىل هذا املنصب حنو عام 1969شرين الثاين  21ذكر يل شقيقه وجيه، بتاريخ 5

 اليوم.. أّما مكتبه فقد كان يف طلعة زقاق البالط، خلف وزارة الداخلّية 1944، أّن عمر ر قِّّ
 .376( ص 1969فّروخ، عمر، "املنهاج اجلديد يف األدب العريّب"، )دار العلم للماليني، بريوت، طبعة أوىل 6
 ّية إبشراف السّيد بونور مستشار املعارف عهد االنتدابكلّ كانت ال7
 .13خوري، غزير، األطروحة، ص8
 .(1938آب  8) 4، 160: 4( و1936آب  26)12، 63: 2راجع املكشوف، 9

 1970شباط  21من مقابلة مع فؤاد افرام البستاين بتاريخ 10
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دون أن حيظى بتحقيق حلمه. فأسقط موسكو ّنائيًّا من ذهنه بعد أن متىّن زايرهتا، والتعّرف  ة السفارة فقد حلم هبا عمر طوياًل أّما قصّ 
 .1إليها، وإىل النظام الشيوعّي عن كثب، وإىل كبار األدابء، ورجال الفكر الروس

 مرضه وموته
يَّة يف العاشر من تشرين    21، مّث م دَّد ْت هذه إلجازة يف 1945الثاين عام نعلم من سجاّلت الدوائر العقاريّة أّن عمر م نِّح  إجازة م ر ضِّ

بناء على  1946كانون األّول من ذلك العام، وملّدة أربعة وسبعني يوًما. وأخريًا ص رِّف  من اخلدمة يف السابع عشر من نيسان عام 
مّث التهبت معه املرارة، فدخل مستشفى  ،ّية. فلقد أ صيب عمر بداء الريقان الذي أّنك قواه، وزاد يف رّقة جسمه النحيلتقرير جلنة طبّـ 

ويبدو أّن تلك العملّية مل تنجح  .19452اجلامعة األمريكّية يف بريوت، وأ ْجرِّي ْت له عملّية جراحّية الستئصال املرارة يف كانون األّول عام 
ي  عريض  األمل، كبري  متاًما. فعاد عمر إىل منزله علياًل 

  الرجاء.  ال يقوى على العمل. غري أنّه ب قِّ

فدخل مستشفى الدكتور  .3يف البانكرايس ل  مَّ ود   ،يف الكبد مضت أربعة أشهر وهو طريح الفراش. وساءت حاله إذ أصابه جفاف  
الضعيف مل يتمّكن من املقاومة طوياًل. فبعد ولكّن جسمه  .الثانيةاجلراحّية وأ ج رِّي ْت له العملّية  وهو يف حالة خطرة، 4حمّمد خالد

ومات عن إحدى ومخسني  ،1946عام  بعاء يف الرابع والعشرين من نيسانأودى حبياته صباح يوم األر أسبوع تعرَّض لنزف دموّي 
 .5سنة

                                                           
ح  ملنصب سفري لبنان يف موسكو أربعة ، كان أحدهم عمر فاخوري1 . أّما الثالثة اآلخرون فكانوا: كمال جنبالط، عندما انل لبنان استقالله وبدأت الدولة تبعث سفراءها إىل اخلارج، ر شِّّ

ك، وهنري فرعون وزير اخلارجّية، ا(. وافق  عبد احلميد كرامي، رئيس جملس الوزراء يومذ1970كانون الثاين   21ين. )من مقابلة مع خليل تقّي الدين بتاريخ وخليل تقّي الد ،جربان التويينو 
تشرين  21مع وجيه شقيق عمر بتاريخ  كان. )من مقابلة  ل تقّي الدين هلذا املنصب. وهكذاعلى انتداب عمر سفريًا إىل موسكو. ولكّن رئيس اجلمهوريّة الشيخ بشارة اخلوري اختار خلي

 .(1969الثاين 
 .1969تشرين الثاين  21من حديث مع شقيقه وجيه بتاريخ 2
 (.1957)أاير  8و 7، 7: 6جرب، مجيل، "زوجة عمر فاخوري تتحّدث ألّول مرّة عنه" جمّلة احلكمة، 3
 من حديث مع شقيقه وجيه ابلتاريخ نفسه.4
مقاله "ذكرى عمر الفاخوري" يف كتاب "الثماالت" )دار الثقافة، بريوت، ال ت.( ص  لثالثة واخلمسني من عمره، وذلك يفبابيدي حني ذ ك ر  أّن عمر فارقنا يف السنة اللأخطأ صالح ا5

ومخسني عاًما. وإذا قابلنا اتريخ مولده بتاريخ وفاته يتبنّي لنا أنّه  ، ذاكرة أنّه تويّف عن ثالثة1946نيسا  26. وكذلك أخطأت جريدة احلياة يوم نـ ع ْت عمر يف عددها الصادر يف 178
 عة أاّيم ابلضبط.ستويّف عن مخسني سنة وسبعة أشهر وت


