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  شكري فيصل
 األديب الذي جنت عليه السياسة

١٩٨٥−١٩١٨ 

)*(عيسى فتوح. أ 

, وناقـد رصـني, األستاذ الدكتور شكري عمر فيصل أديب مرهف اإلحساس
لـد يف حـي ُو... ّوجممعي بارز, وأستاذ جامعي متميز, وسيايس جنت عليه السياسة

 العـامل الـشيخ العقيبة بدمشق القديمة ألب محيص األصل, وأم دمـشقية هـي أخـت
االبتدائية اخلاصـة, يف ) التهذيب اإلسالمي(حممود ياسني الذي كان صاحب ومدير 

قرب اجلامع األموي, ويف هذه املدرسة تلقى شكري دراسـته األوىل, ) املسكية(حي 
ّويف بيت خاله نشأ وترعرع, وعىل يديه تربـى, ويف جمالـه تفـتح, ويف مكتبتـه كانـت 

 .مطالعاته كام يقول
الرسمية التي أصبح اسـمها فـيام ) نموذج البحصة(قل بعد ذلك إىل مدرسة انت

ملواصـلة دراسـته اإلعداديـة والثانويـة, ) مكتب عنـرب(ثم إىل ) مدرسة معاوية(بعد 
وأيب اخلري القـواس ) ١٩٧٧−١٨٨٨(ألستاذين زين العابدين التونيس لحيث تلمذ 

وسليم اجلنـدي ) ١٩٥٥−١٨٨٧(م ألساتذة حممد البزوليف السنتني األوىل والثانية, 
 .يف السنوات التالية) ١٩٤٥−١٨٨١(وعبد القادر املبارك ) ١٩٥٥−١٨٨٠(

                                                 
 .من سوريةاألدب واللغة باحث يف   )*(
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 ١٩٣٨بقـسميها العلمـي والفلـسفي عـام شهادة الدراسـة الثانويـة حني نال 

يف اإلجـازة  نـال شـهادة ١٩٤٤التحق بكلية اآلداب يف جامعـة القـاهرة, ويف عـام 
ول من خرجيي تلـك الـسنة, وملـا عـاد إىل دمـشق اآلداب بدرجة االمتياز, وكان األ

 دراسة احلقـوق يف اجلامعـة  ثانوياهتا, وواصل يف الوقت نفسهَّدرس اللغة العربية يف
 .١٩٤٦السورية, فنال اإلجازة فيها عام 

 إىل جامعة القاهرة لتحضري الـدكتوراه يف اآلداب, فعمـل إىل ١٩٤٦وفد عام ُأ
 اإلدارة الثقافيـة بجامعـة الـدول العربيـة التـي كـان ا يفًجانب دراسته ملحقا ثقافيـ

, فكان شكري خـري معـني لـه يف )١٩٥٤−١٨٨٦(يرشف عليها األستاذ أمحد أمني 
املنظمـة العربيـة للرتبيـة (ُوضع الرتتيبات التي آلت باإلدارة إىل ما دعي فيام بعـد بــ

 ).والثقافة والعلوم
ا, وكـان جـد بدرجـة جيـد  نال شـهادة املاجـستري يف اآلداب١/٧/١٩٤٨يف 

, ويف عـام ) عـرض ونقـد واقـرتاح−منـاهج الدراسـة األدبيـة (موضوع أطروحته 
, ويف )قـسم اللغـات الـرشقية( حصل عىل دبلوم معهـد اللهجـات العربيـة ١٩٤٩
, وكان موضـوع دكتوراه يف اآلداب بدرجة جيد جدا نال شهادة ال٢٥/١٠/١٩٥١

 نــشأهتا ومقوماهتــا −القــرن األول للهجــرة املجتمعــات اإلســالمية يف (أطروحتــه 
ً عضوا يف جلنـة الرتبيـة والتعلـيم ِّ, وملا عاد إىل دمشق عني)وتطورها اللغوي واألديب

املكلفة بتخطيط برامج التعليم ومراقبة الكتب املدرسية, وكان ال يرتك لنفسه سـاعة 
ة كجمعية الـشبان فراغ إال أسهم هبا يف النشاط الثقايف للجمعيات والنوادي الدمشقي

 .املسلمني, ومجعية اإلخوان املسلمني, والنادي العريب وغريها
ً أسـتاذا مـساعدا لـألدب العـريب القـديم يف كليـة اآلداب ِّ عـني١٩٥٢يف عام  ً

ً صار أستاذا بال كريس يف الكليـة, فأوفدتـه اجلامعـة ١٩٥٦بجامعة دمشق, ويف عام 
ك دراسة اللغة األملانيـة التـي بـدأها يف جامعـة طالع, فتابع هناإىل أملانيا للزيارة واال
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القاهرة, واختار بعض املخطوطات املوجودة يف جامعات توبنغن وماربورغ وبرلني 

 .ملكتبة جممع اللغة العربية بدمشق
ُ مثل سورية يف مؤمتر األدباء العرب الثاين الذي ع١٩٥٧ويف عام  ) بلـودان(قد يف ّ

مؤمتر األدباء العرب الذي عقـد يف الكويـت, حيـث ّ مثلها يف ١٩٥٨بسورية, ويف عام 
البطولة يف األدب العريب احلـديث منـذ سـقوط بغـداد حتـى فجـر (ًألقى بحثا بعنوان 
ً سمي عضوا يف املؤمتر العارش هليئة الدراسات العربية ١٩٦٠, ويف عام )النهضة احلديثة ّ
فـون العـرب ِّأسهم به املؤلما (ًكية يف بريوت, حيث ألقى بحثا بعنوان ييف اجلامعة األمر

, كام حرض ندوة التعريب التـي أقيمـت يف )يف املئة سنة األخرية يف دراسة األدب العريب
ومـؤمتر األدبـاء ) عوائق يف طريـق التعريـب(ً, حيث ألقى بحثا بعنوان ١٩٧٤ليبيا عام 

ِّ, حيث ألقى بحثا قي١٩٧٧ًالعرب الذي عقد يف ليبيا أيضا عام  لة اللغـة مشك(ًام بعنوان ً
ّ, وندوة احتـاد املجـامع العربيـة التـي عقـدت يف عـامن عـام )العربية يف األدب املعارص

ّاللغـة العربيـة خـالل ربـع قـرن يف ميـدان الـتعلم (ً, حيث ألقى بحثـا بعنـوان ١٩٧٨
ً, حيـث ألقـى بحثـا ١٩٧٩, وندوة التعريب التي عقـدت يف اخلرطـوم عـام )والتعليم
وندوة احتاد املجـامع العربيـة التـي أقيمـت يف ) كة التعريبموقع الندوة يف حر(بعنوان 

تعريب التعلـيم العـايل واجلـامعي يف ربـع (, وكان بحثه فيها بعنوان ١٩٨٤الرباط عام 
واحلقيقة أنه ما كان يتأخر عن االشرتاك يف أي مؤمتر يدعى إليه, أو أية )... القرن األخري

 ...ندوة يستطيع أن يساهم فيها ببحث أو دراسة
لقد كان إرصار الدكتور شكري فيصل عىل حضور هذه املؤمترات والنـدوات, 

 رغبات الداعني إليها, موضع لوم وانتقاد بعض أصدقائه, فقد اهتمه الدكتور قيقوحت
بالــسعي الــدؤوب وراء املــال والتعويــضات ) ٢٠٠٤−١٩١٦(إبــراهيم الكــيالين 

 ومل تتجاوز املدة الفاصلة بني آخـر ً وأوهن قلبه املريض أصال,أرهقهوهذا ما املادية, 
 أشـهر, فقـد تـويف يـوم َبحث قدمه يف ندوة املجامع العربية بالرباط ووفاتـه بـضعة



ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥<{<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٧٧٤
بسويـرسة إثـر عمليـة ) جنيـف( يف مدينـة ١٩٨٥السبت يف الثالـث مـن شـهر آب 

جراحية يف القلب, ويف العارش منه نقل جثامنه إىل املدينـة املنـورة يف اململكـة العربيـة 
 أقـيم لـه حفـل تـأبيني يف احتـاد ٣٠/١٠/١٩٨٥سعودية حيـث دفـن فيهـا, ويف ال

ًاب العرب بدمشق الذي كان عضوا فيـه, تكلـم فيـه نخبـة مـن رجـال األدب َّالكت
الذي حتدث عن عملـه يف ) ١٩٩٥−١٩١٤(والفكر, منهم الدكتور عدنان اخلطيب 

 .الصحافة السياسية وانتقاله فيام بعد إىل الصحافة األدبية
ــام  ــسه ع ــصل رشــح نف ــكري في ــدكتور ش ــاتني أن أشــري إىل أن ال  ١٩٥٤ّف

ق, فلام قامـت الوحـدة بـني سـورية َّلالنتخابات النيابية عن مدينة دمشق لكنه مل يوف
أن فـنجح, ومل يلبـث ) االحتاد القـومي( رشح نفسه لالنتخابات ١٩٥٨ومرص عام 

 اختـري ١٩٦١عـام ويف ... عـن سـورية) جملـس األمـة(ظهر اسمه يف عداد أعضاء 
ُعضوا يف جممع اللغة العربية بدمشق, واستقبل يف جلسة علنيـة يف األول مـن شـباط  ً

−١٨٩٥(, واحتل املقعد الذي خال بوفاة األستاذ الرئيس خليـل مـردم بـك ١٩٦٢
, وأسندت إليه عضوية جلنتي املجلـة واملطبوعـات واملخطوطـات وإحيـاء )١٩٥٩

 للمجمـع, ومل يمنعـه هـذا املنـصب مـن ًا عاما انتخب أمين١٩٧٢ ويف عام الرتاث,
متابعة التدريس اجلامعي يف كل من جامعة دمـشق, واجلامعـة اللبنانيـة يف بـريوت, 

البـن عـساكر, ووضـع ) تاريخ دمـشق(ّواجلامعة األردنية يف عامن, وحتقيق خمطوط 
ُوكان من قبل قد عهد إلي... الربنامج إلمتام حتقيقه بمشاركة بعض الزمالء ه بتحقيـق ُ

للعـامد األصـفهاين ) خريدة القـرص وجريـدة العـرص(قسم شعراء الشام من كتاب 
 .١٩٦٨ و١٩٥٥بأجزائه األربعة التي صدرت بني عامي 

ًلقد استهوت السياسة الدكتور شكري منذ أن كان طالبـا يف املرحلـة الثانويـة, 
, ١٩٣١عـام فكان من رواد احلركات الطالبية يف مكتب عنرب منـذ أن انتـسب إليـه 

, وملـا أصـدرت هـذه العـصبة )عصبة العمل القومي( إىل ١٩٣٣ولذلك انتمى عام 
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 لتكـون لـساهنا النـاطق, ١٩٣٨يف الـسادس مـن حزيـران ) العمل القومي(جريدة 

وكلفت املجاهد عثامن قاسم برئاسة حتريرها, أخذ شكري يكتـب زواياهـا, وينـرش 
ًبعض األسامء املستعارة, وكان أحيانا امل باستعتعليقاته فيها, إما باسمه الرصيح, أو 

 بتحريرها ويصححها ويدفعها إىل املطبعـة بمفـرده, إىل أن توقفـت يف أوائـل ُّيستقل
احلرب العاملية الثانية, فرتك الصحافة السياسية واجته إىل الصحافة األدبية, فكتب يف 

ألديب, وجملة جممع واملعرفة واملوقف ا... جمالت الرسالة والثقافة واألديب واآلداب
وقـد اتـسمت .. ١٩٨٠ و١٩٥٢ًاللغة التي كتب فيها ستة وعرشين مقاال بني عامي 

مقاالته باجلدية والعمق واإلحاطة والدقة والفهم والوعي, فقد كان الدكتور شكري 
ًأديبا موهوبا وناقدا بليغا, أويت قلام سياال, وأسلوبا مرشقا وجذابا تأثر ف ً ً ً ً ً ًً يه بأسـلوب ً

 :طه حسني, وكان يقول
ف فيهـا جيـب أن تكـون موضـع ُّلَكـَأعتقد أن العناية باألسـلوب عنايـة ال تـ«

اهتاممنا, فاألفكار الطيبة, والنتائج القيمة, واألبحاث التي اسـتنفدت اجلهـد, جيـب 
−١٩١٩(وال يشك األستاذ عبـد الغنـي العطـري . »َّأال تربز للناس يف ثوب مهلهل

َأن شكري فيصل كان أديبا ذ(يف ) ٢٠٠٣ ّاقة وموهوبا, يتمتع بأسلوب قـل نظـريه ّوً ً
ًبني األدباء العرب قديام وحديثا, تأرسك كلامته الرقيقة, وتسحرك مجلـه وألفاظـه ً ...

عميد األدب العريب طه حـسني, فأعجـب بأسـلوبه وأحبـه عند وال غرابة فقد تلمذ 
ًجا عجيبا, حتى مل حتى العشق, فتشابه األسلوبان, وامتزجا امتزا يعد من السهل عىل ً

لقد غدا أسلوب شكري نسخة ثانية عن ... الباحث أو الناقد أن يميز بني األسلوبني
طاه يف أسلوبه الساحر, حتـى جـر جمـر ُم خَّسَرَأسلوب أستاذه طه حسني, فقد ت

 ...).ًالطبع فيه, وصار جزءا من أدبه, وعالمة بارزة يف كل ما كتب وأبدع
ƒ^j‰_Ø’éÊë†Óë 

 حني كنـت يف الـسنة الثانيـة ١٩٥٨عرفت األستاذ الدكتور شكري فيصل عام 
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بقسم اللغة العربية يف كلية اآلداب بجامعة دمشق, يوم كان يلقـي علينـا حمـارضات 

) تطور الغزل بني اجلاهلية واإلسالم, من امرئ القيس إىل عمـر بـن أيب ربيعـة(عن 
 دراسة األدب العبايس حيـث درسـنا عليـه ثالثـة مـن ويف السنة الثالثة انتقل بنا إىل

بشار بن برد, وأبو العتاهيـة, وأبـو نـواس, فكـان خيتـار لنـا : شعراء هذا العرص هم
ًنصوصا من دواويـنهم فيحللهـا ويـرشحها ويبـني خصائـصها الفنيـة, وصـورها, 

  جـداًافقد كان بارعـ... ًمستعينا بذاكرته اخلصبة, وحافظته اجليدة, وموهبته اخلارقة
ّيف حتليل النصوص التي يقلبها عىل شتى وجوهها, ويعترص زبدة ما فيها مـن أفكـار 
ًوخصائص وميزات, وكثريا ما كنا نقيض ساعتني أو أكثر يف دراسـة الـنص الواحـد 
ٍالذي ال تتجاوز أبياته العرشة, فيأيت بأفكار ومعان واستنتاجات كنا نستغرب كيـف 

 ...ق املبدعَّخلاليفطن هبا, ويصطادها خياله ا
ًال أذكر أنه محل يف حقيبته يوما درسا مكتوبـا, أو يف جيبـه ورقـة وضـع عليهـا  ً ً

كان يتحدث ... رؤوس أقالم بل كان يمتح كالمه من ذاكرته احلية, وقرحيته الفياضة
بيرس وطالقة وكأنه يغرف من بحر زاخر, ال يرتدد وال يتلجلج, ال يريـد أن يقاطعـه 

ً يكون مستغرقا يف الكالم, لئال يقطع عليـه سلـسلة أفكـاره, أو أحد من طالبه حني
ًيعكر انسجامه يف حتليل النصوص, أو سبحاته التي يغيم يف ضباهبا, حملـال وشـارحا  ً
ًومفرسا, وما زلت حتى اليوم أحتفظ بمعظم مـا أمـاله علينـا مـن حمـارضات غـري 

ً يف الوطن العـريب, حفاظـا تتوىل طباعتها إحد دور النرشأن ًمكتوبة سابقا, وأمتنى 
 .ًعىل آثاره التي مل جتمع, وال يزال أكثرها مبعثرا يف بطون الصحف واملجالت العربية

طلعت عىل حمتويات مكتبته الضخمة اومهام نسيت فلن أنسى يوم زرته يف منزله, و
م ّالتي كانت تغص باآلالف املؤلفة من الكتب الرتاثية واملراجع األساسية, ورأيت السل

للوصول إىل الرفوف العالية املحاذية لسقف املنـزل, ولـست أدري يستعمله الذي كان 
غلقـت بعـد ُماذا حل هبذه املكتبة الغنية التي أفنى زهرة شبابه يف جتميع حمتوياهتا, فقـد أ
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 .اضطراره إىل مغادرة دمشق واإلقامة يف اململكة العربية السعودية

*   *   * 
ة الثانيـة يف قـسم اللغـة العربيـة بكليـة اآلداب عـام بعد أن أهنيت دراسة السن

 دفعنـي تـأثري بـه, .)مشتى احللـو(, سافرت لقضاء عطلة الصيف يف بلديت ١٩٥٨
وإشفاقي عليه من مواصـلة العنـاء والـسفر والـسهر أن أكتـب إليـه رسـالة أدعـوه 

 برسـالة ًوأرجوه فيها أن يرأف بنفسه ويرتاح قليال يف ربوع املشتى اجلميلة, فأجابني
 : هذا نصها١٩٥٨ متوز ٢٩حتمل تاريخ الثالثاء 
 :عزيزي عيسى

ذلـك أن كـل ... شكرت لك رسالتك األخرية, وإن جاءت متأخرة فـيام تظـن
إننـا يف هنايـة شـهر ... يشء يف حياتنا ينسحب عىل الصيف, حتى ليوشـك أن يأكـل

بعـض متوز, ومع ذلـك فـال يـزال عنـدنا بعـض االجتامعـات يف جملـس الكليـة, و
 .وبعض األعامل األخرالرسائل, 

إن توتر اجلو الدويل أنساين وأهلاين عن أمر السفر, إىل جانـب مـشاغل الكليـة, 
 هل يف وسعي أن أخطو يف ذلك خطوة جريئة?: وحني أفكر اليوم أتساءل

وأعامل أخر تتصل ببعض املخطوطات, وال أدري ... أمامي بحث مستعجل
 كـل حـال أين سـآخذ باقرتاحـك األخـري, أن أزور كيف أجتاوز ذلك, يبدو يل عـىل

 .وقد أصطحب زوجتي دون األوالد... الضيعة وحدي
 .قبل السفر.. ولك أن تنتظر مني رسالة يف هذا.. فال أدري... أما متى يكون ذلك

وعىل كل حال فلن أكون من عدم القدرة بحيـث ال أسـتطيع أن أؤمـن لنفـيس 
 أكـرر لـك الـشكر والتحيـة, .أن أكتب لك مرة أخر ّنيتيبيتوتة ليلة أو ليلتني ويف 

 .وأمحد اهللا عىل عافيتك من الوعكة التي أملت بك, والسالم عليك ورمحة اهللا
 شكري فيصل
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 وعملـت يف التـدريس والكتابـة ١٩٦٠كلية اآلداب عـام يف وبعد أن خترجت 

ًوالتأليف, أنجزت كتابا خمطوطا بعنوان  , )ميـةأديب إسـحاق باعـث النهـضة القو(ً
/ ١٢/١٠فخطر يل أن أرسـله إليـه ليكتـب مقدمتـه, فأجـابني برسـالة مؤرخـة يف 

ً معتذرا بلباقته املعهودة عن كتابة املقدمة قائال١٩٦٩ ً: 
 :عزيزي األستاذ عيسى

ِّمتنيت خملصا أن أفرغ لبحثك القي م هذا مدة من الزمن, تساعدين عىل أن أمتثـل ً
 وجـدتني يف دوامـة مـن املـشاغل التافهـة ولكنـي... كل ما فيه, ثم أن أكتـب عنـه

ولقـد ختطيـت كـل صـعوبة . ًالصغرية التي متتص الوقت, وال تغني عن احلق شـيئا
ًفقرأت يف جلسة واحدة قدرا صاحلا اجتذبني واستاملني, ولكن العوائق كانت فـوق  ً َْ

 .ما أقدر عىل مطاردته
يـرس يل إين أقيض هذين األسبوعني وسـط ضـجيج الـسفر الـذي أرجـو أن تت

ًأسبابه قريبا, وبني ضجيج داخيل هو هذه املشاعر التي تتملك اإلنسان وهـو هيـم أن 
 .يغادر وطنه, وأن يبتعد عن مغانيه

ًهلذا أمتنى أن تتاح يل فرصة قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنت أعتقد أين حينذاك 
 .ْبق إىل ذلكَّسأخرس متعة الس

لك هذا ويف أعاملك األخر, ولنـا أمتنى لك أطيب احلظوظ من التوفيق يف عم
 .يف الصيف املقبل إن شاء اهللا فرص كثريات

 شكري فيصل
*   *   * 

تعمدت نرش هاتني الرسالتني ألظهر من خالهلام مد تقدير األسـتاذ الـدكتور 
 ال أزال يف الـسنة الثانيـة مـن ١٩٥٨شكري فيصل لطالبه, مع أننـي كنـت يف عـام 

مل رسالتي, بل أجاب عنها بكل مودة واحرتام وتقـدير, دراستي اجلامعية, فهو مل هي
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 . دعويت لقضاء بضعة أيام يف ضيافتيإجابةواعتذر بلطف ولباقة عن عدم 

أما الرسالة الثانية التي كتبها يل بعد إحد عرشة سنة من كتابة األوىل, فقد كانت 
ًترمجانا أمينا ملا كان يعانيه من ضغوط العمل, وكثرة املشاغل واأل عباء واألسـفار, وملـا ً

 ٍّكان حيمله يف قلبه من قلق ومهوم لفراق أرسته ووطنه, فقد كان طـوال حياتـه يف حـل
ًكام كانت تعبريا صادقا عن اللباقة والدماثة والشفافية التي كان يتمتـع هبـا, ... لَومرحت ً

 :والتهذيب الرفيع املتأصل فيه, وهل أمجل وأرق من قوله
ً قراءة الكتاب مطبوعا, وإن كنـت أعتقـد أين حينـذاك أمتنى أن تتاح يل فرصة«

 ?..»ْبق إىل ذلكَّسأخرس متعة الس
 

*   *   * 




