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 مناذج من كتاابت حول عمر فاخوري
 )وفًقا للتسلسل الزميّن(

 
ّدمتهم. أصاب إذا ُعّد األُدابء اخلالَّقون حقًّا يف املرحلة األخرية من عصر اإلحياء والنهضة، كان األديب اللبنايّن، عمر فاخوري، يف مق

ا ما كان وطنيًّا أو مشاكل عصره وسواء منه وثقافة أوروبّية ممتازة، ومجع إىل ذلك فكرًا دقيًقا، وبصرًا اثقًبا، يف فهم   ،ثقافة عربّية أصيلة
 إلشارات، ابرع اللفتات، الذع السخرية يف عمق ورهافة ذوق.، لطيف ااالعبارة العربّية، أنيقه بتدع أسلواًب نقيَّ اعامليًّا. و 

يف إتقاهنا  ن يرسم لبعض النماذج البشريّة، يف اجملتمع واحلياة حوله، صورًا بلغ  أأو رواايت اتّمة، فقد عرض له ا وهو، وإن مل يرتك قصصً 
ماٍت من الغرابة  -على كوهنا مناذج عاديّة جدًّا -تّتبع النماذج البشريّة اليت تّتسمبلقّصاصني. ويبدو عليه شغٌف خاّص كبار امبلغ    بس 

ك أو  ك وُتشجي مًعا.والطرافة ُتْضح   ُتشجي، أو هي ُتْضح 
 رئيف خوري، 
 ،١٩٥٠ - ١٨٥٠نصوص التعريف يف األدب العريّب، عصر اإلحياء و النهضة، يف  ،(" هـ١٣٦٦ – ١٣١٤م /  ١٩٤٦ -١٨٩٦"عمر فاخوري )

  .٤١٥، ص ١٩٥٧الطبعة األوىل، بريوت، جلنة التأليف املدرسّي، 
 

### 

يف مسارح الرومانتيكّية مع أنّه نشأ يف عصر كان ال يزال للرومانتيكّية مقاٌم عاٍل يف نثران االديّب. أقول  مونين الذين يهنا م  مل يكن كاتبُ 
ين عن احلياة، مسرتسلني يف الفرار من الواقع براج عاجّية، بعيد  ألنفسه العنان يف متابعة الذين يعيشون يف  قْ ل  طْ مون وأقصد أنّه مل يُ ييه

ومانتيكّية انطالقها الشخصّي والتحّرر من قيود التصّنع ممّا جرى عليه األقدمون. ر من ال أحالمهم. وإمّنا كسب  إىل جّنات يشيدوهنا من 
هبا  التعبري فيها ال لتمجيد األمل واهلرب إىل الطبيعة من جبال وأهنار وغاابت ورايض، بل ليخدم   وسهولة   فاستعمل هذا االنطالق  

ما بناه االستبداد ونظام الطبقات من حواجز تفصل بني الناس  مع املتأّلمني واحملرومني، ولدكّ   الشعب الذي يعيش يف وسطه، يتأملّ 
ومبعانيه  ،ا بل هو أدب حّي يعكس أبسلوبه مجال اللغةوقيًّ وق ولكن ليس سُ دًّا من الس  حبيث يتنّعم فريق ويشقى فريق. كان أدبه مستم  

 معىن احلياة. 

ّي منه، وخصوًصا تلك األانشيد اليت ُعر ف  هبا صديقه وزميله عمر شغفه ابألدب الشعيّب حّّت العامّ الشعور أيًضا انبثق  اومن هذ
هي: "شهادات على العصر وعلى أهله، تكشف  ،كما يقول،الزعيّن، وذلك ألّن هذه األانشيد مل تـُن ظ ْم على هامش احلياة بل ألهّنا 
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نوًعا من الشعر هو اهلجاء  ه استحدث  نّ ائني بني شعرائنا ألجَّ بها أعظم اهلصاح نّ إعن عوراهتا ومساوئها حّّت ليمكن القول 
 عن آالمنا وآمالنا.  ،ةعن أخالقنا االجتماعيّ  ،رًا صادقة عن حقيقتناو  . ويعين ابهلجاء االجتماعي ما يرسم لنا صُ ١جتماعّي"اال

 أنيس املقدسّي،
 .٣٨٠ -٣٧٨[، ص  ١٩٦٣، بريوت، دار الكاتب العريّب، ]ة احلديثةالعربيّ ها يف النهضة مالفنون األدبّية وأعال"واقعّيته" يف 

### 

مسكًة واحدًة". بل إّن  ط ه البحرُ عْ ر"، ورأي احلقيقة اللبنانّية، مل يقف "كالصّياد الذي دمهته العتمة ومل يُـ م  مل يقف "لبنان" يف رأي "عُ 
"لبنان" قّصة شعب من شعوب العامل "لعّل صغره يف رقعة األرض، ويف زمحة التاريخ، كان حافزًا ذلك الشعب، دافًعا إاّيه بعزم ال 

 وزها". سّد ع  يُغل ب، إىل األخذ بضرب من ضروب العظمة أو السمّو يكفي به طموح ذاته، وي  

يف أذهاهنم أثرًا بليًغا حّّت صاروا يؤرّ خون به شؤوهنم  ث  د  حْ فهي قيمة الذين أسهموا فيه، قيمة الذين أ  أّما قيمة االستقالل اللبنايّن 
رى بينه وبني الشعب اللبنايّن، العُ  لة وثيقة   ببقاء الصّ  احلّية . وال قيمة هلذا االستقالل إاّل  واملاّدة   والفعل   اليومّية. فقد كانوا يف ُسبله الوزن  

 ا ابلدم واللحم. سً أيخذون من الشعب حقًّا مقدَّ  وفئاتٍ  وبني أفرادٍ ال بينه 

يّة" اليت تعين، يف ا بواسطة ما أمساه "ابلبيئة املادّ ر" رأٌي بذلك مفاده أّن االستقالل شيء ُُي قَّق عمليًّ م  عُ ل  وأّما كيف ُُي قَّق االستقالل، "ف  
ا اجلسد الذي ُييا فيه استقالل "لبنان"، هذا االستقالل الذي ال تؤكّ ده هناية املطاف، العنصر  االقتصاديَّ الذي هو عصب هذ

 وأخريًا هو لّية، وعالقاته العاملّية، أكثر ممّا تؤّكده أوضاعه الداخلّية، حني يشعر الشعب اللبنايّن أّن االستقالل أّواًل وْ الدَّ  هحدود
  بكفاح هذا الشعب.نة للكرامة الوطنّية إاّل  بشعبه، وال ضمااستقالله، إذ ال ضمانة هلذا االستقالل إاّل 

ف وطن، وطًنا من حلم ودم، وطًنا هو ملك لشعبه الكادح املكافح الذي هو حلم األّمة ودمها، يْ " وطًنا ال ط  " "لبنان  رُ م  ولقد أراد "عُ  
 وطًنا استقالل "لبنان" فيه يعين استقالل شعبه. 

أّن "الوطنّية الصرف" ال بّد أن ي بطل على صعيدها كل  حذر يقوم بني اللبنانّيني حني ينقسمون على ذاهتم  " بعمقٍ رُ م  ولقد وعى "عُ 
 ]...[.طوائف  وأداياًن. 

لن ميحو أثر ه سوى الروح  ]...[  ر" أّن الزمن الذي عاشه "لبنان" وبني طوائفه وأداينه حدوٌد كاليت تفصل بني وطن ووطنم  ويرى "عُ 
"لبنان"  بقاء   دستور   ع، هبذا القول الذي يؤّلف وجيمع، هبذا القول الذي يُعتب ُ ف وجيم  . وهو خيتصر هذا الروح اللبنايّن، الذي يؤلّ  اللبنايّن  

)ويعين هبا السيادة القومّية، وحّق اإلدارة والتشريع( روًحا جديًدا هو الروح  بل بقاء كّل وطن وشعب: "قد تسّلمنا مع تلك املصاحل
ًعا فاجتمع، ومتغايرًا فائتلف. لقد جتّلى هذا الروح اللبناين  اجلديد يف إرادة اللبنانينّي مجيًعا، ا فاصطلح، ومتوزّ  عً نايّن الذي كان متناز  اللب

                                                           
 .٣٩ ( ص١٩٣٨الباب املرصود )١
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 على اختالف طوائفهم وأجناسهم، أن يعيشوا مًعا، أبناء  شعب واحد حرٍّ يف وطن واحد سعيد. وإاّن لنرجو أن يتجّلى هذا الروح كلّ 
ّن هذا الروح ساعة، ولكّل مناسبة، يف جهود اللبنانينّي املتوافرة، املتضافرة، املتناصرة، حلفظ كياهنم الوطيّن، وإمناء مرافقه، وتعزيز كرامته: إ

 .١مصاحلنا املشرتكة" ي رأس  ف  اللبنايّن املشرتك ل  

 جوزف حرب،
 . ٣2 -2٩، ص ١٩٦٩، الطبعة األوىل، بريوت، بيت احلكمة، ُعَمر فاخوري، جسر الشعب إىل األدب يف

### 

ر فاخوري الذي تلّقى دراسة مكينة يف العربّية والفرنسّية، وعرف بعض اللغات األجنبّية، مثّقًفا فحسب بل كان مثّقًفا كبريًا م  ومل يكن عُ 
كانت ثقافته املتجدّ دة لتنام بني دفّتَّ الكتاب، وت قنع ابلسطور ن هذه الثقافة املوضوعّية، وجعله متفّوقًا متألًّقا، وما  أفاد أدبه م  

 ُته يعيش يف اجملتمع، ويشعر أنّه من الشعب وللشعب.والقرطاس، وإمّنا كانت وسيلة ال غاية جعل  

رين واملعجمّيني مبعانيها ألهّنا غري حمدَّدة فإنّ  ، املثقَّف الكبري، قد أعطى الوجود ر فاخوريم  عُ  وإذا كانت كلمة الثقافة اليت حريَّ ت املفسّ 
 الفكرّي احلديث مثااًل صادقًا من تفسري الثقافة احلّية بشخصيّته وأدبه واّتصاله حبقائق الوجود وحوادثه املتعاقبة.

دعوته للحرّيّة  سّباقًا يف ،أن يبقى لبنان على عهده وسجاايه –مقيمني ومغرتبني -ر فاخوري من هؤالء اللبنانّيني الذين يريدونم  وكان عُ 
يه تّيارات متضاربة، فقد آن للوطن وهو يتهيّ  أ والكرامة القومّية، حفيظًا على اللغة واألصالة والتاريخ، وإن جتاذبت فريًقا من جناح 

بة أو خشية يف يْ للحياة االستقاللّية البانية، أن يستحدث سياسة جديدة تتغرّي فيها العقول والطوااي، وتتحرَّر األفكار والنفوس من كّل ر  
 ّد والعهد والوطنّية الصادقة.و ي لبنان على المواجهة احلقيقة اللبنانّية اليت ضّمت جناح  

، وسعًيا صادقًا إىل ك ما يرفع شأن بالده اللبنانّية، وينافح  لّ وما كانت وطنّية عمر هتافًا أو م ل ًقا أو ارجتااًل، وإمّنا كانت أداًب حيًّا قوايًّ
 م واالستغالل.يْ الضَّ  عنها خصومها يف

 وداد كسَّاب،
 .٣٥، ٣٠، 2٦، ص ١٩٧٠، القاهرة، اهليئة املصريّة العاّمة للتأليف والنشر، عمر فاخوري أديب اإلبداع واجلماهري يف

### 

: "االّّتاد السوفيايّت حجر الزاوية"، كتبه  [....] ا أن يف العامل، فليس بدعً هو يُرّدد: "لقد أنقذ العمال احلرّيّة و إنَّ ُعم ر الذي ك ت ب 
 ُيفظوا احلريّة يف لبنان" !...

 ُعم ر أديب "احلرّيّة والنور".
                                                           

 عمر فاخوري، احلقيقة اللبنانّية. ١
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 ُعم ر احلقيقة اللبنانّية، حقيقة السواد األعظم...

 اإلنسانّية. تهالفنّان الذي حفظ لفّنه، قيم ُعم ر

ر، املصّور، اإلنسان الذي فهم  ا اإلنسانّية على حنو إنسايّن، جعلوه، أو هكذا ُخّيل إليهم، أديبً ُعم ر األديب، املفّكر، الناقد، الساخ 
نً   ا انتقاء اللفظة، وال شيء غري اإلنشاء وحسن اإلنتقاء!...يكتب اإلنشاء، حُمس 

وان، أّن أن يُدركوا، ولو بعد فوات األ -هم  -ا، فالواقع يفرض عليهم إاّل أن هنتف ابمسها هتافً  -حنن - وإذا كانت احلقيقة أتىب علينا
ياسة مل ُيكت ب هلا النجاح، ألّن ُعم ر فاخوري " كّل ال يتجزّأ وال ُيص نَّف"، وألّن و عملية الفصل بني "ُعم ر اإلنشاء"،  ُعم ر األديب، س 

سوق، ال يلى كّل حال، كاان من وحاسته هذه، كانت دليل أدبه ذاك، وكالمها، عيأدب ُعم ر النرّي كان يف خدمة سياسته الرشيدة، وس
 حيث وج د  أديب احلرّيّة، صديق اإلّتاد السوفيايّت، عدو النازيّة، كاتب اجلماهري... وفنان الواقعّية، من يفّك له الرصد!

 خمايل عون، 
 .٥٥-٥٣ص  ١٩٧٥، بريوت، مطبعة األمل، أدابء يف التاريخ"ُعم ر فاخوري... أيخذ شهادة" يف 

 

### 

الفصول "هم إىل املبادئ اجلمالّية العاّمة، كما جتده يفعل يف اج  ت  أحيااًن ون   النقديّة يتعّدى األشخاص  ر فاخوري يف انطباعيّته م  عُ 
 ينتقل من طبيعة الغربلة الفاصلة ما بني غّث ومسني إىل طبيعة البناء الفيّنّ املتماسك... "الباب املرصود". بل تراه يف "األربعة

، حالة نفسّية راكدة يتعّطل فيها "حنّا امليت"أو  "علي العلويّ ــ"ف .يصوّ ر بيئته... عب االختبار الذايتّ البطل يف قصصه منوذج اجتماعّي 
 الزمن، كما تتعّطل احلركة وقابلّية التغيري، وال يبقى فيها غري االنتظار...

ّية... لكّنما  وال وسيلة فنّـ لرمز مل يعتمده منهًجا تعبريايًّ ابلواقع. حّّت إذا جلأ إىل ا والتزامٌ  ،عن اخليال واحللم الواهم املقالة عنده إعراضٌ 
 رًا يسرتيح إليها...و  يستّل من الرمز صُ 

واآلداب العاملّية وخاّصة الفرنسّية منها، من جهة أخرى. وكأنّه بذلك وضع  ،تكمن براعته يف إقامة املوازانت بني أدب الرتاث من جهة
 النظر يف قيمه ومفاهيمه...عيًدا الرتاث ّتت جمهر جديد مُ  أدب  

اين  أمني ألربت الرَّيَّ
، الغالف اخلارجّي ١٩٧٧القاهرة، دار الكتاب املصرّي،  ؛ة األوىل، بريوت، دار الكتاب اللبناينّ ع، الطبقلٌم يفكُّ الرَّْصَد أو عمر فاخوري، سريته وأدبه يف

 للكتاب.
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### 

ُص" الذي فُ نْـ ع  وال اشتهى مقتىن غريه. عاش ال يفصل بينه وبني الناس ذاك " التـَّ موظَّف عاش نظيف  اليد  واجليب. ما مّد يده قّط، 
 يتنكَُّر به بعض األدابء واملتأّدبني ألصحاهبم مّت ُوظّ فوا.

ر ال م  طان. كان عُ ًة على األو رْي  يتفانون غ   كان ال طائفيًّا، ولكّنه مل يتشدَّق يوًما بذّم الطائفّية كأصحابنا األشّد تعّصًبا من الّكهان، ثّ 
صانع، فظّل حيث هو ألنّه ال ُيسن املداجاة واملصانعة واملداهنة، ألنّه أيبٌّ اثبت يزدري املنافقني صيح وال مُياحك وال يُداهن وال يُ ي  

 والزاندقة الذين يكّرون مع كّل خيل ُمغرية.

 د مبا صنع، ولو فعل ذلك غريه ألقام الدنيا وأقعدها.ترك ما ترك من موارد رزق تعص ًبا لبالده، وانتصارًا هلا، ومل يشعر أح

سامة، كان فُمه نظيًفا ال يتبّذُل حّّت يف اجملالس اخلاّصة اليت ُكنّا نُعطي املرح فيها حّقه. فكان يُقابل تلك النكات الصارخة برُبع ابت
 وُيشارك بكلمات كان يستعّد لتأديتها استعداد  طالب غري واثق من ذاكرته.

 لذين يقتلون الرجل وميشون يف جنازته.وًّا يف ثياب صديق، ومل يكن من ايكن عمر عدومل 

صّلي آلهلة الفّن مبا يدور على لسانه.. مل يكن أديًبا حمرتفًا بل كان أديًبا أّما يف األدب فكان مؤمًنا ولكّنه غري ممارس الطقوس املنظَّمة. يُ 
 هاواًي.

يّنّ، وما معشوقاته غري الكلمات اللوايت يؤّلف بينهن وال جيعلهن ضرائر.. أولع  ابجلديد ومل يكن ر فاخوري لّذة العمل الفم  وكانت لعُ 
ث ني.حْ مُ ـيتنكَّْر للقدمي فكان من خري من كتبوا بلسان العرب من ال  د 

 مارون عّبود،
 –١٩٧٨ة، بريوت، دار مارون عّبود، ، الطبعة الثالثُجدد وقدماء، اجملّلد الثاين، مؤلَّفات مارون عّبود الكاملة، يف الدراسةيف  ،يف يومه األسود" ُعم ر"

 .٦٥٥ - ٦٥٤، ص١٩٧٩

### 

ر فاخوري منذ سبع وثالثني سنة. فهي ال زالت هي هي م  ج أبناء لبنان اليوم إىل قراءة "احلقيقة اللبنانّية" كما عرضها عُ و  حْ وما أ  ]...[ 
 . ١تكونهمبا هي عليه، وما يقتضي أن 

لع من لقد أراد عمر فاخوري يف كتاب "احلقيقة اللبنانّية" أن يبين تصميًما ملدينة فاضلة... يّتخذها أمنوذًجا يبين عليه لبنان اجلديد الطا
ه. 2ر فاخوري بعد ذلك طويالً م  االستقالل. ومل يُعمّ ر عُ   ليشرف على عملّية البناء فينصح ويوجّ 

                                                           
  [.١٩٤٥صدر كتاب احلقيقة اللبنانّية، يف طبعته األوىل، عن دار املكشوف، مطالع عام ] ١
  . ١٩٤٥، وصدر كتابه يف أّول سنة ١٩٤٦نيسان  2٤تويّف يف 2
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 فاروق سعد،
 .١٩٨2 بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، ،ة األوىلعفاخوري، الطبلعمر  احلقيقة اللبنانّية، خواطر وأحاديث" يف تقدمي"

### 

واسع االّطالع،  بك واإلخراج، وانقدٌ نضاٍل أصيل ُعين   ابلسَّ  ديب لبنايّن يف الطليعة، وعضو اجملمع العلمّي العريّب بدمشق، وكاتبُ أ
واسعة. توفّر له اّطالع واسع على اآلداب العربّية واالوروبّية عاّمة واآلداب اإلفرنسّية خاّصة، وقلم متمّكن ، ذو ثقافة إنسانّية هعميق

 اء.متّصرف، ووعي سليم يف الوطنّية اجملاه دة واألدب البنَّ 

العبارة، ورشاقة السياقة، مع غىًن غين القارئ عن اللمح الساخر ولذعة التهّكم. له صّحة اللغة، وعافية ألسلوبه اخلاّص نكهة اإلمياء تُ 
وافر من املالحظة الدقيقة والتصوير البيايّن الكاشف. كّل هذا، إىل ذوق رهيف، وإدراك صحيح. يف عينيه نظرة معّقدة وعلى فمه 

اٍد التلفيق الفاجر يف األدب د   [....] ابتسامة ُمغ لَّفة. اثر على اجلمود، وعلى الدعوى املتعالية، وسلق  أبلسنٍة ح 

قرأ أدب ُه فيطالعك احتّل مقاًما رفيًعا يف األدب احلديث ، والنقد األديّب التوجيهّي، فكان إنتاجه الفكرّي طلًعا زكيًّا يف األدب املعاصر. ت  
 على شيء فعلى ما اّتسم به من استبحار يف فيه هذا التجاوب بني أدب العرب وأدب الغرب، يف تزاوٍج وتقاُرٍن وتساوٍق إّن دلَّ 

 الثقافتني العربّية والغربّية. 

 يوسف أسعد داغر،
 -١٨٠٠ِسرَيِ أعالمه الراحلون ) الفكر العريّب احلديث يف، اجلزء الثاين، مصادر الدراسة األدبّيةيف  ،"2٤/٤/١٩٤٦ -١٨٩٦"عمر فاخوري، 

 .٦٠٦، ص ١٩٨٣، ٧قسم الدراسات األدبّية،  - ، بريوت، منشورات اجلامعة اللبنانّية(١٩٥٥

### 

يوم محل إيّل البيد نسخة منه بعد ذلك  ين ما نسيت تلك النسمة املنعشة اليت هّبت علّي من صفحات "الباب املرصود"]...[ ولكنّ 
يكون عن التطفٌّل تب له رأيه، وله أسلوبه، وله ذوقه يف األدب. فهو أبعد ما ابسنوات. فقد شعرُت، لدى مطالعتها، أنيّن يف حضرة ك

 ستقالل.ما يكون من اإلبداع والتجديد واالحال، وأقرب النتوالتقليد وا

ذوقه الرفيع. فأسلوبه أسلوب احملدّ ث "أديب يف السوق" أسلوبه املشرق و و حسبك من صاحب"الباب املرصود" و"الفصول األربعة"
 ،رد وهي، إىل ذلكالزّ  ك  بْ رته احملبوكة ح  يف ذلك ال تدري أهو يف عبا ش عن السرّ فتّ  ذ تُ إنت أق ميتلك عليك انتباهك ومشاعرك. و ب  اللَّ 

أم هو يف اللفتات الفجائّية يلتفتها إىل هنا وهنالك فتظّنه قد شطَّ عن موضوعه ّث ال يلبث أن تراه قد عاد إليه؟ أم هو  أنعم من احلرير
 ينتفض والقلب   لعفويّة اليت جتعل الفكر  يف اخلّفة الرفيقة اليت يقودك هبا من ابب إىل ابب، ومن مشهد إىل مشهد، أم هو يف السخرية ا

، أم هو يف جمال الرسوم والتماثيل الكالمّية يعرضها عليك عُ  يضاعف نبضه من غري أن تُرهق   ان بتواضع الفنّ  رُ م  الفكر  وتعصر  القلب 
 الذي ال خيشى على ثروته النفاد. الواثق من فّنه، وبسخاء الثريّ 
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ة  االّطالع، واستقامة التفكري، وبراعة التعبري، وحسن الذوق. ولكن هذه كّلها ليست اللغة س ع  ر فاخوري إىل سالمة م  لقد مجع عُ 
ما جنس أو ملَّة  ّـَ يُل ق لب ُه وفكره بقلوب الناس وأفكارهم أينما كانوا ومن أ  بذات ابل ما مل يرتمجها صاحبها إىل عواطف إنسانّية ت ص  

اجتماعّي بعينه، فراح يعمل له بكّل قواه إميااًن منه أبنّه  إٍ وهي اليت دفعت به إىل اعتناق مبد ر كان غنيًّا بتلك العواطف،م  كانوا. وعُ 
املبدأ األوحد الذي يكفل لإلنسانّية اخلالص من اجلهل والعسف والفقر والّذل والعبوديّة، ويؤّمن هلا الوصول إىل أقصى ما ترتّجاه من 

 لق واإلبداع، والتحّرر من احلدود والقيود.حببوحة العيش، وانطالق الفكر يف دنيا اخل

 لقد عاش عمر فاخوري أديًبا وإنسااًن، ومات أديًبا وإنسااًن.

 ميخائيل نعيمة، 
-٤2٤ ، ص١٩٨٩، الطبعة الثانية، بريوت، دار العلم للماليني، يف الغرابل اجلديد، اجملّلد السابع، اجملموعة الكاملة"عمر فاخوري أديب وإنسان"، يف 

٤2٨. 

### 

ىل قرّائه توج ه  املقتنع برأيه، فيعاجل نفوس هم معاجلة املفكّ ر إدب، ميزج النضال ابألدب، ويتوجه عمر فاخوري رجل العقيدة والثقافة واأل
ال جياريه،  رأي ًشا كلَّ ًما الباهني والع ل ل، مناق  الذي يلّف موضوعه لفًّا، ويبسط جوانبه بسطًا واضًحا، ويغوص فيه إىل األعماق، مقدّ  

 ة، وذوٍق قلَّ نظريُه، واّتساع  آفاق ال يدع قواًل ذّ  لسان، وذلك كّله ببصريٍة نفَّامستشهًدا أبقوال العلماء واملفّكرين من ُكّل أُّمٍة ومن كلّ 
 لقائل.

ُ عن واقع  دب أن يكون ابن زمانه وأن يُكت ب  يريد من األ ،وعمر فاخوري رجل االلتزام والواقع لزمانه، وأن يكون صرًُيا وجريًئا يعبّ 
 الشَّْعب وحياة األُمَّة؛ وهكذا كان أدبه...

ياق على ر ص انٍة وغزارة اندفاق. وأ سلوب يف أُسلوبه نكهة اإلمياء، ودقّة املالحظة؛ وفيه متانة العبارة على بساطٍة وسالسة، ورشاقة السّ 
 ...عمر فاخوري هو أسلوب احلياة واحلركة

 يدّل على براعة الكاتب يف التالعب ابملعاين وتبيان الفكرة.   ،وهو أسلوب جلّي العبارة

ة ات، وهذه خاّصة تشهد لصاحبها على القدرة يف تناول املوضوعات الذهنيّ يمَّ ع  مُ ـوهو أسلوب الوضوح البعيد عن التعقيد والغرق يف ال
 الت األلفاظ ومضامينها الغريبة.، دون غرق يف مدلو الفلسفّية، ذات الطابع االديبّ 

ة يف عامل البحث والكلمة، فيضيف كّل جديد، ويفتح نوافذ مشرقة لفهم ر  سلوب االبتكار الذي أيىب تقليد التيّارات املسيط  أوهو 
 األدب وطرق معاجلته.

 الناقدة، واللمحة الباهرة.دب الشخصّية وااللتزام، واهلدوء والرصانة والعمق، والروح الالذعة أالفاخوري هو  وهكذا فأدب
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 حّنا الفاخوري،
-٤2١، ص ١٩٩١، الطبعة الثانية، بريوت، دار اجليل، أدب النهضة احلديثة، اجملّلد الرابع، املوَجز يف األدب العريّب واترخيه"عمر فاخوري يف أدبه" يف 

٤22. 

### 
واقتباًسا، ال تكاد صفحاهتا تتجاوز األلف من القطع الوسط. وهي ه املنشورة، وضًعا كتبُ   . جُميًداالًّ ق  كان عمر فاخوري يف أدبه مُ 

جتماعّي والفكرّي الجمموعات مقاالت وخواطر ال صلة عضويّة بينها، وال و حدة موضوع، ويغلب عليها طابع النقد األديّب وا
 والسياسّي. يعود هذا األمر إىل عوامل عدة أمّهها: 

 . وقضى سنوات وهو يسعى إىل تناسي مآسيه ابلذهول عن نفسه. نا طوياًل بما عّمر أدي -

وجبوبري الذي قال: "ما كتبُت صفحة لو استطعت اختصارها بسطر، وال سطرًا لو  [Alain] كان من طبعه اإلجياز أتثـّرًا آبالن  -
طاح املستقبل، عبقريّة جبان يروي ب    مثله: "فإذا مبا يفيض منالًّ ق  ر يف صاحب "النيّب" وكان مُ م  أمكنين حصره بكلمة". وقال عُ 

 شوقي مسفوحة على هضاب املاضي".]أمحد[ ة بينما عبقريّ 

 رواية "علي العلوّي" وما أمتّها.  س  ف  النـَّ  ول  النفس. عمله الوحيد الذي اقتضى طُ  كان قصري    -

من الثقافة وفرة. أّما كتابه  على الكتابة، أن خيتزن   م  د  قْ ه تدقيًقا وتنقيًحا. وقد آثر، قبل أن يُـ كتاابت    عُ ب  شْ فسه، يُ نكان صارًما مع   -
 "كيف ينهض العرب" فمحاولة مراهق اثئر، كبري الطموح.

 مجيل جرب،
 .2٦ص  ،2٠٠٦، الطبعة األوىل، بريوت، نوفل، عمر فاخوري يف سريته وأدبه"عمر فاخوري واألدب" يف 

### 

 ،كاره، وطوًدا من صب، ما أ ْوم ض  فيهما برٌق من أمل إاّل أعقبه ليل من أيس. وكانم من يد سهاًل ر  مُ ـلقد كانت حياة هذا األديب ال
 داد. نفحة من ط يب، وفيض من أنس، ودوحة من و   ،بني هذا وذاك

الدوّي   تضّج به األرض ضجيًجا ]...[ فهل أحّدثكم عناملرء عينيه ويعود إىل أحضان أّمه، فيتالشى ذكره أو يرتك بعده دوايًّ  ضُ م  غْ يُـ 
ن أّي دوّي: األديّب؟ أم السياسّي؟ أم العلمّي؟ أم الدعايّب؟ وهذه آاثره ّتّدثكم عنها ع  الذي تركه عمر فاخوري يف دنياه، وإّما فعلت فـ  

 س ٍع من أوقاتكم.يف ُمتَّ 
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حظّياته أو فارسيّاته. فكال جا، عن طرٍف من فإيّن حمّدثكم، ]...[، ولو قلياًل ر الفاخوري، ]...[ م  وما دام البحث عن املرحوم عُ 
قال "كان مستبدًّا ابللطيفة يف عصره" وهل   واحًدا منهما إاّل  ني إىل قلبه، فما ذكر  كاان حبيب    ١"صقر لبنان"و "،أيب عثمان"ني مام  اإل

 كان عمر غري ذلك؟

من اخللق ]...[ أّما يف مواقفه األدبية فقد   وابش أو من هم يف صفاهتمألوكثريًا ما حّدثنا عن ّتاشيه ا مل يكن صاحبنا عنرتًا يف حياته،
 جّبارًا.  2كان ُعط ْيل يًّا

 صالح اللبابيدي،
 . ٥٥-٥٣، بريوت، دار الثقافة، ]د.ت.[، ص الُثماالت"عمر الفاخوري" يف 

### 

 

 

                                                           
ب تـ ه ك مه روف ع، وصاحب روح م ر ح ة، ومالعباسّينيم(، وهو أحد أكب األدابء  ٨٦٨-٧٧٥ابجلاحظ جلحوظ عينيه ) والـُمل قَّب عثمان يبأبالـُمك ىنَّ "اجلاحظّيات" نسبة إىل عمرو بن حبر ] ١

الذع. و"صقر لبنان" عنوان كتاب ال دهروف أيًضا بنقعلنهضة يف القرن التاسع عشر، وامل( أحد أكب أعالم ا١٨٨٧-١٨٠١ايق )شدنسبة إىل أمحد فارس الوسخريته. "والفارسّيات" 
 .["صقر لبنان"ـصدور كتاب عّبود، ب بعدف، ر  عالذي ابت يُ  قايشدمارون عّبود وتناول فيه ال ضعهو 

      [.عنوان نفسهال( ّتمل ١٦٠٦ -١٥٦٤)  ل" بطل واحدة من أشهر مسرحّيات وليم شكسبرييْ سبة إىل "ُعط  ن"ُعط ْيل ّيا" ]2
       


