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ـف خوري البطل اإليجابي
محمد دكروب شاهدًا على مناظرة رئيف خوري وطه حسين
في خريف  ،1995عهد سماح ادريس إلى محمد دكروب
بتقديم الحلقة التاسعة من «ذاكرة اآلداب» التي
ّ
تخص مناظرة شهيرة أقامها سهيل ادريس في «قصر
األونيسكو» في بيروت في أيار (مايو)  1955بني طه
ّ
حسني ّورئيف خوري بعنوان «ملن يكتب األديب :للخاصة
ْأم للكافة؟» .هذا التقديم الذي تخصنا به «اآلداب» في
عمالقة أربعة
مئوية رئيف خوري ،بمثابة تحية إلى ً
جعلوا حياتنا أكثر عمقًا وتحديًا وجماال
ً
ف� ��ي ذل� � ��ك ال� � �ع � ��ام ،ك � �ن � ُ�ت م� �ع � ّ�ب ��أ ض��د
ً
رئ�ي��ف خ ��وري ،م�ي��اال ،ول��و ب�ح��ذر ،ملا
سيقوله طه حسني .كنا ،حسني مروة
وأن� ��ا ،ن �ت �ع��اون ف��ي ت�ح��ري��ر «مجلس
ال �ث �ق��اف��ة ال��وط �ن �ي��ة» (ث �ق��اف �ي��ة ف�ك��ري��ة
ش �ه��ري��ة ي �ص��دره��ا ال �ش �ي��وع �ي��ون في
لبنان) .وكانت «ال�ح��رب» معلنة ،في
ص �ح��اف��ة ال �ش �ي��وع �ي�ي�ن ،ع �ل��ى رئ �ي��ف
خ� ��وري وآخ ��ري ��ن ،ب�ت�ه��م ال�ت�ح��ري�ف�ي��ة
والخروج على الخط األممي ،والعداء
لالتحاد السوفياتي ...وك��ان األدب��اء
ال�ت�ق��دم�ي��ون وامل��ارك�س�ي��ون ف��ي مصر
ي �خ��وض��ون (ب ��اس ��م األدب ال �ج��دي��د)
م� �ع ��رك ��ة ض� ��د ط� ��ه ح� � ّس�ي�ن وال� �ع� �ق ��اد
وال �ح �ك �ي ��م ،ب ��دع ��وى أن � �ه ��م ي�م�ث�ل� ُ�ون
األدب القديم املحافظّ .
وأدت صحفنا
ال�ش�ي��وع�ي��ة ه � ّن��ا «ق �س �ط �ه��ا» ف��ي ه��ذا
االت � �ج � ��اه .وك ��ن ��ا ق ��د ع �م �ل �ن��ا ،ح�س�ين
مروة وأن��ا ،على جمع كتابات نقدية
مل�ح�م��ود أم�ي�ن ال�ع��ال��م وع �ب��د العظيم
أنيس ،وإص��داره��ا ( )1954في كتاب
ُ
«ف��ي ال�ث�ق��اف��ة امل �ص��ري��ة» ال ��ذي اعتبر
ب�م�ث��اب��ة «ال �ب �ي��ان ال �ث �ق��اف��ي» لل��أدب��اء
الشباب املاركسيني في تلك املعركة.
ُ
ذهبت إذن متوقعًا أن أشهد انفجار
م�ع��ارك كالمية ف��ي ك��ل ات�ج��اه :رئيف
خوري «الخارج على املاركسية» في
م�ع��رك��ة ض��د ال�ش�ي��وع�ي�ين ،وض ��د طه
ح �س�ين «ال � �خ� ��ارج» ،ه��و أي �ض��ًا ،على

نفسه
طليعية وتجديدية طه حسني ّ
وامل�ش�ت�ب��ك ـ �ـ ك��ذل��ك ـ �ـ م��ع أدب ��اء ون��ق��اد
ماركسيني! كانت تلك ّأول ّ
مرة أسمع
فيها رئ�ي��ف خ ��وري ،خطيبًا :ص��وت
هادر ،وهامة هادرة ،يخطب بجسمه
ّ
كله ،بحركة جسمه وإيقاعات يديه،
ّ
وان�ف�ع��االت��ه الحماسية ف��ي ك��ل كلمة
ّ
أو ج �م �ل��ة ت �ت �ط��ل��ب ه� ��ذه ال �ح �م��اس��ة.
وك��ان��ت اب�ت�س��ام�ت��ه ال �س��اخ��رة تعطي
ك�لام��ه ّواق �ع��ًا م�ح�ب�ب��ًا .و ًك ��ان ص��ادق��ًا،
ف��رغ��م أن �ن ��ي ك �ن ُ��ت م �ع� ّ�ب��أ ض� ��ده ،فقد
وص��ل إل� ّ�ي ص��دق��ه .وص��دق��ه ه��ذا ،إلى
ت �م��اس��ك م�ن�ط�ق��ه ،ك ��ان ي�ع�ط��ي ك�لام��ه
قدرة اإلقناع.
وف� � � ��ي ح� � � � ��دود م � �ع� ��رف � �ت� ��ي ،ي ��وم� �ه ��ا،
ب��امل �ف��اه �ي��م امل ��ارك �س �ي ��ة ح� ��ول األدب
والفن والواقعية و«األدب الهادف»...
ل��م أج��د ف��ي ك�لام رئ�ي��ف م��ا يتناقض
م � ��ع ت� �ل ��ك امل � �ف� ��اه � �ي� ��م .ش� � �ع � � ُ
�رت ب��أن��ه
ي �ع �ط �ي �ه��ا روح� � ��ًا وت�ل��اوي� ��ن م�ح�ل�ي��ة،
عربية ،تبعدها عن عمومية التجريد
وتقربها إل��ى نبض الحياة الراهنة.
على انني وجدت في كالمه االنتقادي
ل��وض��ع األدب واألدب � ��اء ف��ي االت �ح��اد
السوفياتي ،وافتقارهم الى الحرية،
ُ
حسبت أنه يتناقض مع املضمون
ما
ينّ
العام لخطابه! (سيتب بعد سنوات
وت � �ج� ��ارب م� ��ري� ��رة ،واخ� �ت� �ب ��ار ع�ي�ن��ي
لواقع األدباء في االتحاد السوفياتي

«مناضل» حرفته األدب
يمنى العيد *
عند الكالم على رئيف خ��وري الناقد
األدب � � ��ي ،ع�ل�ي�ن��ا األخ � ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار
ً
ّ
كونه مفكرًا مناضال ،سعى إلى إقامة
ّ
م�ج�ت�م��ع ال �ع��دال��ة وال �ح ��ري ��ة .م��ن ه��ذا
املنطلق ،رب��ط ب�ين األدب كنتاج فني
وبني قضايا املجتمع .األدب في نظره
ل�ي��س ت��رف��ًا ،ب��ل ه��و ن�ت��اج م �ن��درج في
سياق الحياة بما هي حياة الشعوب،
واألدب م �ع �ن� ّ�ي ب �ت �ق� ّ�دم �ه��ا ورق � ّ�ي �ه ��ا.
وهو أي األدب ،وحسب تعبير رئيف
ٌ
خ� � � ��وري ،م � �س � ��ؤول ع� ��ن ه � ��ذا ال �ت �ق��دم
وال��رق��ي .ت �ن��اول رئ �ي��ف خ� ��وري ،ش��أن
نقاد زمنه ،مسألة العالقة بني الشكل
ّ
وامل� �ض� �م ��ون ،ل �ي��وض��ح أن اه �ت �م��ام��ه
ّ
االجتماعية لألدب لم يكن
بالوظيفة
على حساب الشكل .الشكل ،في ّ نظره،
ج�م��ال� ّ�ي��ة ال تنفصل ع� ّ�م��ا يتمثل فيه
معان وأحاسيس .وبمعنى آخر،
من
ّ
الجمالي ٍة ليست ّ
مجرد شكل ،بل هي
�ان
ره�ي�ن��ة م��ا ي��زخ��ر ب��ه األدب م��ن م�ع� ٍ
إن�س��ان� ّ�ي��ة ،وم��ا ي��ول��ده م��ن أحاسيس
ويتركه من أث��ر .في هذا السياق ،أكد
ّ
جمالية اللغة ،أو
رئيف خ��وري على
املوسيقى
أو
الصوتي،
على الجمال
ّ
ف� ��ي ع� �ب ��ور ال � �ك �ل�ام م� ��ن ال �ت �ل��ف ��ظ إل��ى
ً
ال� ّ�س �م��اع ،ج��اع�لا م��ن ه��ذه املوسيقى
ّ
ال �ل �ف �ظ� ّ�ي��ة ع �ن �ص �رًا ي� �ص ��ب ف ��ي ق�ي�م��ة
األدب .ي�ق��ول« :إن ال�ج��رس املوسيقي

ال � �ج � �م � �ي ��ل ض � � � � � ��روري ف� � ��ي م� � �ف � ��ردات
ال �ك��ات��ب» .ك �م��ا أوض� ��ح أن ال�ج�م��ال� ّ�ي��ة
هي في «استاطيق العبارة» .وعليه،
ّ
ف ��إن ال�ن�ق��د األدب � ��ي ،ف��ي ن �ظ��ره ،يبقى
ناقصًا إذا أهمل االستاطيق واقتصر
على ال�ت��اري��خ والتحقيق التاريخي،
والتحليل النفسي« .فهذا كله ّ
يفسر
ً
ً
األدب ...وي� �ص ��وره ف �ع�ل�ا ال ف ��اع�ل�ا».
ي �ت � ّ
�وس ��ع رئ� �ي ��ف خ� � ��وري ف ��ي دراس � ��ة
ّ
ّ
املسألة اللفظية ـــ الصوتية ـــ مقتربًا،
من جهة ،من علم األص��وات الحديث،
ً
ومقدمًا من جهة ثانية إضاءة جديدة
ّ
لوظيفة التعبير اللغوي في جمالية
ّ
األدب .ه�ك��ذا يمكن ال�ق��ول ب��أن رئيف
خوري كان ناقدًا أدبيًا واسع الثقافة،
ع�م�ي��ق ال ��رؤي ��ة ،ل ��م ي�م�ن�ع��ه اه�ت�م��ام��ه
ب �ق �ض��اي��ا امل �ج �ت �م��ع م ��ن ال �ت �ع �م��ق ف��ي
ّ
جماليته،
معنى األدب والحرص على
ّ
وب��ال�ت��ال��ي ب �ل��ورة م�ن�ظ��ور ن �ق��دي أك��د
ّ
العضوية بني
فيه على ه��ذه العالقة
الشكل واملضمون.
ن��اق��دة لبنانية ت �ش��ارك ف��ي امل�ئ��وي��ة ضمن
م �ح��اض��رة ت�ح�م��ل ع �ن��وان «رئ �ي��ف خ��وري
ناقد ًّا»
يتخلل االحتفالية عرض فيلم وثائقي عن
رئ�ي��ف خ ��وري م��ن إخ ��راج سمير يوسف
ّ
وربيع قصيباتي ،فيما تغني أميمة الخليل
م ��ن ش �ع��ر رئ �ي��ف خ � ��وري وأل� �ح ��ان ه��ان��ي
سبليني

بني تالمذته
ّ
ح �ت��ى ق �ب��ل ان �ه �ي��اره أن ك �ل�ام رئ�ي��ف
ك� ��ان ه ��و ال �ص �ح �ي��ح ،وامل �ن �س �ج��م مع
منطق فهمه املاركسي) .وعندما جاء
ُ
دور ط��ه ح �س�ين ،ك �ن� ُ�ت أت� �س ��اءل :هل
سيدخل ف��ي ع��راك م��ع رئ�ي��ف خ��وري
وم� ��ع ط ��ه ح �س�ي�ن اآلخ � ��ر ال � ��ذي «ك ��ان
ط� �ل� �ي� �ع � ّ�ي ��ًا م� � �ج � � ّ�ددًا؟
وس��ط أم ��واج ه��ادرة
م� � � � ��ن ال� � �ت� � �ص� � �ف� � �ي � ��ق،
أوص �ل��وا ط��ه حسني
إل ��ى امل �ن �ب��ر .ال أذك ��ر
(ب� �ع ��د  40ع ��ام ��ًا م��ن
ه� � � ��ذا ال� � � �ح � � ��دث) ه��ل
أل �ق��ى خ �ط��اب��ه واق �ف��ًا
أم ج��ال�س��ًا ع�ل��ى ك��رس��ي خ�ل��ف املنبر.
لكنني أتذكر أنه كان منتصب الظهر،
واضعًا يديه أمامه ،على حافة املنبر
أو ع�ل��ى رك�ب�ت�ي��ه ،دون أن يحركهما.
ج�س�م��ه ه� ��ادئ ي �ك��اد ال ي �ت �ح��رك فيه
س��وى الشفتني .وال�ك�لام ي�ص��در عنه
ً
منغومًا م��وق�ع��ًا ك��أن��ه ي��رت�ل��ه ت��رت�ي�لا.

كانت «الحرب»
معلنة في صحافة
الشيوعيين ضده
بتهم التحريفية

ي�ل�ق��ي ك�لام��ه (وه ��و األع �م��ى) بتدفق
ُ
وي�س� ٍ�ر كأنه يقرأ في لوحةٍ ما أمامه
كالمًا مكتوبًا بخط واضح.
ُ
لم يقل ما ُ
كنت قد توقعته منه .كان
ً
في كالمه ،أوال ،ما ينقض تصوراتي
املسبقة ،اآلتية من غبار تلك املعركة
ال � �ت � ��ي ث � � � ��ارت ب� �ي� �ن ��ه وب� �ي ��ن األدب � � � ��اء
التقدميني واملاركسيني املصريني في
تلك الفترة .وكان في كالمه ،ثانيًا ،ما
ينسجم مع طه حسني األصيل الذي
ع��رف �ن��اه ،وم ��ع ت ��راث ��ه ه ��و ن�ف�س��ه في
فهمه ل�ل�أدب ودوره .ف��اج��أن��ا وفاجأ
ب ��األخ ��ص ال �ص��دي��ق س�ه�ي��ل إدري ��س
منظم تلك املناظرة ب��أن ب��دأ حديثه:
«يجب أن أقول لكم الحق قبل أن آخذ
معكم في هذا الحديث ،فأنا لم ألتزم
بالدفاع عن الخاصة وال عن العامة».
بل هو إنما واف��ق ــ كما ق��ال في نوع
م��ن امل ��راوغ ��ة امل�ح�ب�ب��ة ـ �ـ ع�ل��ى اق �ت��راح
إدري � � ��س ألن � ��ه أراد أن ي� � ��زور ل �ب �ن��ان
ويلقى اللبنانيني .ث��م ق��ال ،صراحة:

«ه� ��ذه امل �ن��اظ��رة أو ه ��ذه امل��وق �ع��ة أو
امل �ع ��رك ��ة أو ه � ��ذه ال �خ �ص ��وم ��ة ،إن �م��ا
ٌ
مصطنع ال
ه��ي ،فيما أع�ت�ق��د ،ش��يء
ً
أعرف له أساسًا وال أعرف له أصال».
وواص � ��ل ح��دي �ث��ه ف ��ي ال �ب��ره �ن��ة على
دعواه هذه .فاألدب إنما ُيكتب ُليقرأ.
واألدي � � ��ب إذ ي �ك �ت��ب «ف� �ه ��و ال ي�ك�ت��ب
ّ
للخاصة ،وال يفكر في الخاصة ،وهو
ال يكتب للعامة وال يفكر في العامة،
وإن �م��ا ي�ك�ت��ب ل�غ�ي��ره ،ي�ك�ت��ب ل�ك��ل َم��ن
يتاح له أن يقرأ».
إذا ع� ��اد ال � �ق� ��ارئ اآلن إل� ��ى امل �ق��ارن��ة
امل�ت��أن�ي��ة ب�ي�ن م��ا ق��ال��ه رئ �ي��ف خ��وري
وما قاله طه حسني ،في تلك املناظرة،
سيجد أنهما اختلفا بتفصيل هنا
وتفصيل ه�ن��اك .لكنه سيجد أنهما
ي�ت�ف�ق��ان ف��ي األس � ��اس :ف��ي موقفهما
امل �ب��دئ��ي م��ن األدب ،ك�ن�ت��اج ج�م��ال��ي،
�ردي ل� �ك ��ن ب � �م � ّ
وك� �ف� �ع ��ل خ � �ل ��ق ف � � � � ّ
�ادة
ِ
ٍ
اج�ت�م��اع�ي��ة .وف��ي ال ��دور ال ��ذي ي��ؤدي��ه
األدب ال في تنمية ال�ت� ّ
ُ
�ذوق الجمالي
اإلن � �س ��ان ��ي ف �ح �س ��ب ،ب� ��ل ف� ��ي إن � ��ارة
الوعي والطريق إلى الحرية والتقدم.
وات � �ف ��ق االث � �ن� ��ان أي� �ض ��ًا ف ��ي ت��وج �ي��ه
االنتقاد الى حال األدب واالدب��اء في
االت� �ح ��اد ال �س��وف �ي��ات��ي واف �ت �ق��اره �م��ا
ال��ى ال�ح��ري��ة .وق��د وج�ه��ت صحافتنا
الشيوعية النقد الشديد واالنفعالي،
ال� � ��ى امل� �ت� �ن ��اظ ��ري ��ن م � �ع� ��ًا ،ع� �ل ��ى ه ��ذه
ال�ن��اح�ي��ة ب��ال��ذات ،دون دخ ��ول ج��دي
في املوضوع!
وس� �ن ��رى ،ب �ع��د ع� ��ام واح � ��د م ��ن ه��ذه
امل � �ن � ��اظ � ��رة أن ه � � � ��ؤالء امل� �ت� �ن ��اظ ��ري ��ن
«امل�ت�خ��اص�م�ين» جميعًا :ط��ه حسني،
ورئ� �ي ��ف خ � � ��وري ،وس �ه �ي��ل ادري � ��س،
وعدد من األدباء الشيوعيني العرب،
سيلتقون في «مؤتمر األدب��اء العرب
الثاني» في بلودان  ،1955ويعلنون
ف��ي األدب والفكر والسياسة ،موقفًا
متقدمًا ّ
تحرريًا ،وعلى درج��ة رفيعةٍ
من االنسجام.
* محمد دكروب
ً
* ّ
النص كامال على موقعنا

العائلة تحيي إرثه العريق
روان عز الدين
مناظرة «ملن يكتب األديب:
انطالقًا من
ّ
ّ
للخاصة أم للكافة» ،تنجلي الصورة
ع��ن م �ش��روع رئ �ي��ف خ � ��وري .ي��وم�ه��ا،
دافع عن ّ
الجماهير
توجه الكاتب إلى
ّ
ال إلى النخب .هذا الفكر املتجذر في
ك�ت�ب��ه م �ط��اب��ق مل �م��ارس��ات��ه ال �ي��وم �ي��ة،
فهو «لطاملا اهتم بتثقيف مجتمعه
وباآلخرين» تقول ابنته ملكة خوري
خ �ي ��اط ل �ن ��ا .وإن ل ��م ت �ك��ن ال �س �ن��وات
القليلة التي عاشتها ملكة وإخوتها
ال�خ�م�س��ة ب��رف�ق��ة وال��ده��م ق�ب��ل وف��ات��ه
تشرين الثاني (نوفمبر) ،1967
في 8
ّ
كافية لتبني صورة واضحة عنه ،إال
أنها تذكر تواضعه وامل�ن��زل املفتوح
أم��ام الجميع «املتعلم وغير املتعلم،
الفقراء واألغنياء» .تشير أقوال ابنته
إلى السمعة «الطيبة» التي يتناقلها
ع �ن��ه أص � ��دق � ��اؤه ،وال� �ح ��س ال �ف �ك��اه��ي
ال��ذي طاملا أش��ار إليه ال��راح��ل سهيل
إدري��س .لكن أولوية ه��ذه األكاديمية
في «الجامعة األميركية في بيروت»
اليوم ،هي االهتمام بإرثه .الروايات
وكتب النقد األدبي والقصة القصيرة
وامل� � � �ق � � ��االت وال � � � ��دراس � � � ��ات وال� �ش� �ع ��ر
ال� �ت ��ي ص� � ��درت ب �م �ع �ظ �م �ه��ا ع ��ن «دار
امل �ك �ش��وف» ق�ب��ل ع �ق��ود ،ب ��دأت تخرج
إلى الضوء مجددًا .أع��اد أبناء رئيف
إص � ��دار م��ؤل �ف��ات��ه ،وت�ج�م�ي��ع امل�ف�ق��ود

نصبه في بلدة نابيه
م �ن �ه��ا .وه ��م ب��ذل��ك اخ� �ت ��اروا ال�ج��ان��ب
ال � �ج� ��وه� ��ري ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى ت �ج��رب��ة
والدهم وإحيائها بعد حوالى أربعة
ع�ق��ود على رحيله .ب��دأت الرحلة مع
إص� ��دار ال�ع��ائ�ل��ة أرب �ع��ة م��ن ك�ت�ب��ه عن
«دار ال�س��اق��ي» ه��ذا ال �ع��ام ،ه��ي رواي��ة
«ال �ح��ب أق� ��وى» ( ،)1950و«ال ��دراس ��ة
األدب �ي��ة» ( )1939ال�ت��ي ي�ت�ن��اول فيها
أسس النقد األدب��ي ،و«م��ع العرب في
ال�ت��اري��خ واألس� �ط ��ورة» ( )1942ال��ذي
ينهل فيه بعض القصص والحوادث
من التاريخ العربي ،و«الفكر العربي
ال �ح��دي��ث ،أث ��ر ال �ث ��ورة ال�ف��رن�س�ي��ة في
ت��وج�ي�ه��ه ال �س �ي��اس��ي واالج �ت �م��اع��ي»
ّ
ّ
( .)1943كذلك يقبع مؤلفه «ديك الجن،
ّ
)1948
ال �ح��ب امل�ف�ت��رس» (امل�ك�ش��وف ـ �ـ ّ
ت �ح��ت ال �ط �ب ��ع ح ��ال� �ي ��ًا ،ك �م ��ا ت �ح��ض��ر

ّ
العائلة لثالثة مؤلفات أخرى ُيتوقع
إع��ادة إص��داره��ا :تجميع أشعاره في
كتاب ،وإصدار كتاب آخر حول نظرته
إل ��ى ال �ق��وم �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى كتابه
الشهير «حقوق اإلنسان من أين وإلى
أي��ن امل �ص �ي��ر؟» .ت�ق��وم ال�ع��ائ�ل��ة بجهد
ش�ب��ه ف ��ردي .ب�م�س��اع��دة أب �ن��اء رئ�ي��ف،
وب �ل��دي��ة ن��اب �ي��ه ،و«امل �ج �ل��س ال�ث�ق��اف��ي
للبنان الجنوبي» و«الحركة الثقافية
_ أن� �ط� �ل� �ي ��اس» ،وب� �ع ��ض األص� ��دق� ��اء
وال ��زم�ل�اء .وق �ب��ل أي� ��ام ،أزاح� ��ت نابيه
الستار عن نصب تذكاري البنها عند
م��دخ��ل ال�ب�ل��دة ،فيما ت �ش��ارك العائلة
ال �ي��وم ف��ي االح�ت�ف��ال�ي��ة املخصصة له
م��ن خ�لال كلمة تلقيها ملكة خ��وري،
إض��اف��ة إل��ى ب�ع��ض اس �ت �ع��ادة أش�ع��ار
والدها النادرة والقديمة.

