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  الشعرية صايغ توفيق جتربة
  مهدي سامي

  
  .صفحة 258. 2009 والنشر، للكتب الريس رياض: بيروت

   
 الشعر كتابة بدأ صايغ توفيق أن يرى فهو النقدي، معيارها يف صائبة لكنها وواضحة بسيطة مهدي سامي مقولة

 النثرية وكتابته وسيرته. الشعري مشروعه عليها يكون أن يجب التي للكيفية جمالية عامة خطوط ذهنه ويف
 ما أهم أن على مهدي سامي فيلحّ لنفسه، اختارها التي الثقافية بالهوية يرتبط املشروع هذا أن تبينان املبكرة

  .ومسيحيته سوريته هما، صفتان الهوية هذه يميز
 بالتيار املبكر وشبابه صباه يف التأثر شديد كان أنه املبكرة النثرية صايغ توفيق كتابات يف الباحث يجد

 ال أننا" بـ مهدي إقرار مع االجتماعي القومي السوري احلزب مؤسس سعادة أنطون املفكّر له نظّر الذي األيديولوجي
 قرائن لدينا" لكن ،)36 ص" (والقرائن اإلشارات بعض سوى احلزب بهذا ما زمن يف صايغ ارتباط لنا يؤكد ما نملك

  ).36 ص" (األقل يف األيديولوجي بتيّاره تأثره على تدل قوية أُخرى
 دينية( أيديولوجية مسألة" كانت صايغ توفيق عند التجديد مسألة أن إىل موقع من أكثر يف مهدي ويشير

 مل لو فنية لتكون كانت ما املسألة هذه أن إىل هذا حكمه يف مستنداً ،)48 ص" (فنيّة مسألة تكون أن قبل) وسياسية
 فني بدافع العربي الشعر يف النظم قواعد على يثر مل مهدي، يلحّ كما صايغ، ألن جوهرها، يف أيديولوجية تكن

 الشعر هذا يف يعبّر كي أنه لصايغ بدا بأنه ذلك األساس، يف أيديولوجي بدافع وإنما جيله، شعراء من كسواه خالص
 الطبيعي وميله تنسجم أساسية ثقافية مرجعيات ثالث إىل يركن أن عليه فإن اختارها، التي الثقافية الهوية عن
 منها فجعل الغربية، والثقافة التوراة، وأدب املسيحية، العقيدة: هي اختارها التي واملرجعيات الديني، كيرالتف إىل

 خالصة مسيحية برؤية شعره يكتب أن قرر ذلك ضوء ويف. الشعري مشروعه صوغ يف له موجِّهة أساسية مرجعيات
 منه يستمد تراثاً  التوراة أدب من يتخذ وأن معها؛ منسجمة فنية وبأدوات والعالقات، واألشياء والكون للحياة
 سوري تراث فالتوراة الوثني، السوري التراث من بدالً وإيقاعاته، لغته ويستلهم وإحاالته، وتضميناته رموزه

 الديني الشعر سيما وال الغربية، احلداثة بمعطيات التوراتي األنموذج يصقل وأن نفسه؛ الوقت يف ومسيحي
 تفكيره يستمد فرآه ،1944 سنة يف املعري عن صايغ توفيق بحث عند مطوالً مهدي اميس ويتوقف. اإلنكليزي

" وحدها السورية بيئته استلهم" فقد فيه، تتمثّل] السورية[ أمتنا وأن ،]سورية[ بالدنا من وشخصيته ومزاياه
 به يهتم كان بما يهتم مل املعري أن رأى صايغ أن ذلك إىل أضف]." سورية[ بالده بها زخرت التي احلضارة وعى"و

 نهى التي اجلسدية باللذائذ يعبأ مل أنه إىل فأشار احلواس، عن بالنادر إالّ تبتعد ال موضوعات من العربي الشعر
 يف الديني العامل أثر على التعليق إىل مهدي يعمد ذلك، على عالوة. عنها االجتماعيين القوميين الشعراء سعادة
 التابعة املدارس يف دينياً تعليماً تلقيا ألبوين ابناً نشأ الشاعر بأن فيفيدنا الشعرية،و الثقافية صايغ هوية تكوين
 يف معلمة األم كانت بينما بروتستانتياً، قسّاً األب وكان فلسطين، شمال يف تخدم كانت أميركية تبشيرية لبعثة
 الثقايف منحاه يف وحاسم رمباش تأثير له كان ديني جو يف نشأ توفيق فإن وعليه، البعثة، مدارس إحدى

  .والشعري
 العامل هذا أن مهدي ويرى ومادتها، الشعرية كتابته شكل أيضاً  شمل بل فحسب، الرؤية على يقتصر مل التأثير وهذا
 مع يختلف أنه إىل املؤلّف يشير وهنا. األيديولوجي العامل من حتى شعره ويف صايغ نفس يف أثراً أعمق كان ربما

 الشعر يف اخلالص امليتافيزيقي باملعنى املسيحية التجربة فاحتة هو" اخلال يوسف شعر أن رأى الذي أدونيس
 وهو أعوام، عدة صايغ عن متأخراً إالّ  مسيحي شعر كتابة يحاول مل مهدي، عرف يف فاخلال، ،)49 ص" (العربي

 على ال ثورة" صايغ شعر أن رأى الذي جبرا إبراهيم جبرا مع مهدي يختلف كما القليل، إالّ الشعر هذا من له ليس
 أن مهدي يرى إذ ،)50 ص" (اجلديدة اإلنسان جتربة من فراغه على بل فقط، الغنائي وإيقاعه] العربي[ الشعر عمود
  .أيديولوجية ثورة وإنما حقيقتها، يف خالصة فنية ثورة ليست صايغ ثورة

 بحسب املعري، فعل كما يغمسها، راح بل التوراتية، األدبية بالثقافة يكتف مل صايغ إن القول إىل الباحث ويمضي
 على الشعري مشروعه إرساء له ويتم يريد، التي الثقافة مكونات بذلك ليستكمل الغربية، األدبية الثقافة يف رأيه،

 ملن البديهة حكم يف هذا وكان" الغرب، وأدب التوراة، وأدب املسيحية، العقيدة أي اختارها، التي الثالث الدعامات
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 ورأي). 59 ص" (املسيحي الغرب ثقافة وإىل العربي األدبي التراث إىل اخلاصة ونظرته الديني، إيمانه مثل يف هو
 طارئة، أو وافدة أو غريبة أو خمتلفة أُخرى ثقافة الغربية الثقافة يف يرى ال فإنه صايغ، مثل كان من أن مهدي
  .األصلية لثقافته مطرداً ونمواً متطوراً امتداداً يراها وإنما
 يف وأدبها فكرها من درسه وما األصلية، ينابيعها من سكسونية – أنكلو ثقافة من صايغ استقاه ما مهدي وثّق

 مهدي ويجد. جامعاتها يف يحاضرون كانوا الذين وشعرائها نقادها مشاهير على تتلمذه وثّق كما وإنكلترا، أميركا
 الباطني، والعذاب الروحي القلق عن املعبّر ذلك هو الغربية،" الدينية التجربة" شعر من صايغ به تأثر ما أكثر أن

 وبهذا]. 1965 – 1888[ إليوت. س. وت] 1631 – 1572[ دنّ جون أشعار سيما وال واليقين، الشك بين والتقلّب
 العقيدة أي الشعري، مشروعه عليها أرسى التي املوجّهات، أو الثالث، الدعائم بناء استكمل قد صايغ يكون

 املبكرة وتصوراته صايغ أفكار بأن" هنا يجزم ال أنه يستدرك مهدي أن ومع. الغرب وأدب التوراة وأدب املسيحية
 أن يزعم إنه إالّ ،)64 ص" (بآخر أو بقدر الواقع يجايف فهذا تغيير، أو تطور دون من ثابتة بقيت قد املشروع هذا عن

 الطريق بداية على وضعته التي فهي وعي، دون من أو منه بوعي مشروعه تقود بقيت ذكرها التي الثالثة املوجِّهات
  .أكثر ليس وتهذيب، تعديل جمرد كان وإنما اجلوهر، يمس مل حدث، إن تغيير، من بعدئذ حدث وما فيها، سار التي
 عليها تضفي بميزات لغته يميّز أن أراد الشاعر هذا أن مهدي فيرى الشعرية، اللفظة يف صايغ جتديد حيث من أمّا

 لها، مرجعاً التوراة ترجمة بلغة يكتف مل فهو العربية، شعراء بها يكتب التي اللغة عن خمتلفة وجتعلها خصوصية
 ومفردات ،)الغالب يف ريفية( سورية عامية مفردات فاستخدم اللغة، هذه خارج من عناصر عليها أدخل وإنما

 املفردات بعض ابتكار حاول عندما ذلك على وزاد أجنبية، وأُخرى معجمية، فصيحة وأُخرى تراثية، فصيحة
 أُخرى، أحياناً القياس مبدأ ومستخدماً أحياناً جمتهداً خاصاً، تصريفاً بتصريفها أو معروفة، مفردات بتحريف

 احلال، واقع يف حدث ذلك أن أعتقد ال كنت وإن ،)119 ص" (متنافر لغوي خليط إىل يفضي أن لهذا بد ال فكان"
 والشائع والغرائبي، واملألوف واحلداثة، التراث بين املزج هذا هو صباي منذ صايغ قصائد إيلّ حبّب ما فلعل

: احلصر ال املثال سبيل وعلى يأتي، بما صايغ جاء السورية العامية املفردات فمن. والعامي والفصيح والنافر،
 قارب مهدي الباحث أن تماماً أرى لكني. إلخ زحمان؛ خرمش؛ مطمط؛ حسمس؛ طرطش؛ طنطن؛ معمس؛ نطنط؛

 أيديولوجي دافع هو والعبارات املفردات هذه استخدام إىل صايغ دافع أن الظن أغلب" أن إىل يشير حين الصواب
 عن التعبير عن عاجزة ليست الفصحى العربية بأن بوضوح يقرّ مهدي فسامي ،)119 ص" (فنياً يكون أن قبل

 بيئة ذي شعر كتابة أراد صايغ إن إالّ  الدقة، هذه إىل للوصول العامية استخدام إىل نضطر كي كاملة بدقة املعاين
  .آن يف ومسيحية سورية

 يكتف مل األخير هذا أن إىل فيومئ صايغ، توفيق عند اللغوية الثورة مظاهر تفصيله يف قدماً الباحث ويمضي
 وإن" التوراة شعر أن وجد إذ والقافية، الوزن من خالٍ شعر كتابة يف أثرها اقتفاء حاول وإنما التوراة، لغة بمجاراة

 جتربة، بعد اكتشف أنه يبدو لكن ،)159 ص" (قافية فيه جند أن ويندر الوزن من يخلو إنه إالّ إيقاع، أبياته يف يكن
 فاعتنى النثرية، اخلواطر مستوى إىل بقصائده ويهبط بشعره، الضرر سيلحق والقافية الوزن عن الكلي تخلّيه أن

 احلركة استخدام ذلك ومن يبدو، ما على لها مساعدة تكون أن أرادها أُخرى بدائل إىل جلأ ثم اجلزئية، بالتقفية
 لشعره يبني أن كله ذلك من وغرضه أحياناً، داخلية قوايف اعتماده إىل باإلضافة والتجنيس، والتنوين والسكون،

  .والتفعيلي التقليدي بشكليه العربي الشعر يف السائد اإليقاعي النظام من بديالً  به خاصاً إيقاعياً نظاماً
 فهمه وأنه آخر، عربي شاعر أي من أكثر إليوت قرأ صايغ أن إىل مهدي فيشير بإليوت، صايغ بعالقة يتعلق فيما أمّا

 منحى إليوت قصيدة تنحو حين ففي البناء؛ يف عنه جوهرياً اختلف إنه إالّ آخر، عربي شاعر أي فهمه مما أعمق
 توجد ال ووقائع وأحداث مواقف إىل تلمح التي الصور من حشد من فتتشكل تركيبها، يف الرمزي الفرنسي الشعر
 صايغ قصيدة فإن األساسية، القصيدة بفكرة بنائية عالقة منها لكل يكون بينما مباشرة، منطقية عالقة بينها
  .منطقياً تتابعاً ومقاطعها صورها بتتابع فكرتها وتتطور تعاقبياً، سردياً  تنمو

 الشعرية احلداثة روّاد أحد صايغ بأن وإقرار باألصول، واعتراف بدء، على عود صايغ توفيق عن مهدي سامي كتاب
 كانت املشروع لهذا العامة اخلطوط وأن غيره، من ومتميز به خاص شعري مشروع صاحب كان وأنه العربية،
 سورياً  شاعراً يكون أن وهو وحمدد، واضح وديني أيديولوجي أساس على ومبنية البداية، منذ ذهنه يف مرسومة
 احلزب إىل السياسي انتماؤه هي األوىل الثقافية، هويته حدّدتا فكريتان مرجعيتان يومئذ له كان إذ مسيحياً،
 الصواب، عن بعيد غير وهو مهدي، سامي معتقد هو هذا. الديني انتماؤه هي والثانية االجتماعي، القومي السوري
 األخير زيارة لدى كثب عن سعادة أنطون وعرف القومي، السوري احلزب زعيم أدبيات على مباشرة اطّلع فصايغ
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 إىل رسمياً توفيق انتماء يثبت ما هناك ليس إنه إالّ الصيّاغ، دارة يف ونومه املنفى، إىل طريقة يف وهو لطبرية
 بل ال القومي، احلزب يف فاعلين أعضاء كانوا وأنيس وفؤاد وفايز يوسف إخوته أن من الرغم على القومي، احلزب

 اإلماطة يف تماماً أفلح مهدي سامي أن يف شك من فما الديني صايغ انتماء حيث من أمّا. عدة حاالت يف منفّذين
  .صايغ توفيق قصيدة بنية يف االنتماء هذا أثر عن

 البحث يف موغلة دراسة والفنية الفكرية ومرجعياتها صايغ توفيق جتربة عن مهدي كتاب إن القول قصارى
 وقصيدة حياة العربية، احلداثة روّاد أحد إىل العودة يف عنه غنى ال مصدراً يجعلها الذي األمر واإلحالة، والتقصي

  .وأثراً
  شريح حممود

   
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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