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  شرتعبد الكريم األاألستاذ الدكتور 

  


املوافق ه ١٨/١/١٤٣٣أقيم يف الساعة السادسة من مساء يوم األربعاء 

يف قاعة املحارضات باملجمع حفل تأبيني للراحل الكبري عضو الرشف م١٤/١٢/٢٠١١

يف املجمع األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه اهللا، وذلك برعاية السيدة الدكتورة 

.مهوريةجاح العطار، نائب رئيس اجلن

، بعد رحلة طويلة ٧/١٠/٢٠١١وقد اختار اهللا فقيدنا إىل جواره يوم اجلمعة يف 

حافلة بالعطاء.

حرض احلفل السيدة الدكتورة نجاح العطار ولفيف من الشخصيات الرسمية 

واألدبية والثقافية ومجهور غفري من املهتمني باللغة واألدب العربيني.

 ُفيلم وثائقي عن حياة الفقيد.تبعها عرُض ذكر احلكيم.دئ احلفل بتالوة مباركة من الب

:ثم تتابع إلقاء الكلامت كام ييل

o ألقاها ، احلفلةالسيدة نائب رئيس اجلمهورية الدكتورة نجاح العطار راعيكلمة

رئيس املجمع.السيد بالنيابة عنها 

o.كلمة جممع اللغة العربية ألقاها رئيس املجمع الدكتور مروان املحاسني

o الدكتور حممد عامر مارديني.اجلامعة رئيسألقاها كلمة جامعة دمشق



٥

o كلمة جامعة حلب ألقاها عضو اهليئة التدريسية يف جامعة حلب الدكتور عيسى

العاكوب، عضو املجمع.

oالدكتور حممود السيد.اللجنةرئيسألقاها كلمة جلنة التمكني للغة العربية

oجمع الدكتور مازن املبارك.كلمة أصدقاء الفقيد ألقاها عضو امل

o كلمة طالب الفقيد ألقتها عضو اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق الدكتورة

ماجدة محود.

o.كلمة آل الفقيد ألقاها ولده الدكتور حممد األشرت

 رئيس نائب السّيدحممود الدكتورورئيس املجمع املحاسني مروان وكان الدكتور

مديرية الثقافة بحلب بتاريخ التأبني الذي أقامته قد ألقيا كلمتني يف حفلاملجمع 

١٥/١١/٢٠١١

وكلمتي الدكتور املحاسني ،وفيام ييل نص الكلامت التي ألقيت يف هذا احلفل

.يف جامعة حلبوالدكتور السيد





٦

الدكتور مروان املحاسنياألستاذ كلمة 

رئيس جممع اللغة العربية   

                

هذا احلفلةيس اجلمهورية الدكتورة نجاح العطار راعيالسيدة نائب رئ

أهيا السيدات والسادة

يرشفني أن أفتتح هذا احلفل التأبيني لفقيدنا الكبري الدكتور عبد الكريم األشرت 

ألنقل إليكم ما ختص به ذلك العامل الفاضل واألستاذ الكبري ،بتكليف من السيدة النائب

كبارنا ألعامله العلمية وتأكيدنا ملقامه الرفيع يف خدمة اللغة من التقدير، وهي تشاركنا يف إ

العربية ومكانته املتميزة يف حقل اختصاصه.

.للسيدة النائب عىل تفضلها باحلضورافشكرً 



أهيا السيدات والسادة:

اهللا إهنا املناسبة الثانية التي متأل فيها أصداٌء السم الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه 

ملكانته العلمية الرفيعة.ابفضله، وتأكيدً اأرجاَء جممع اللغة العربية، اعرتافً 

فقد كانت األوىل حني أمجع جملس جممع اللغة العربية عىل انتخابه أوَل عضو رشف 

يف هذا املجمع العريق، ليُضمَّ اسمه إىل تلك األسامء التي متّيز أصحاهبا بصدق انتامئهم إىل 

لًة الثقافة العر  جديدة تعيُد اللغة العربية لغًة عاملية، مؤهَّ
ٍ

بية، وحرصهم عىل سلوك ُطُرق

حلمل أعباء العلوم عامًة، والعلوم احلديثة خاصة، بام يقود إىل فتح األبواب واسعًة أمام 

أبنائها، للمسامهة يف بناء عامل الغد.



٧

، جيعل من هذا املنرب وأنتم تشاركون اليوم يف املناسبة الثانية، وقوامها حفل تأبيني

ألصداء أخرى، ترّدد ما َنوّد أن يعرفه جمتمعنا، عن رجل َوهَب حياته للعلم، امنطلقً 

وجعل من خدمة اللغة العربية وآداهبا منارًة هيتدي هبا، وتتحّكم بكل نشاطاته، وذلك 

 أتاحت له فهَم العاملِ من خالل ألفاظها وتراكيبها،
ٍ
واستقّرت يف إرضاًء إليامنه العميق بلغة

هلويته.انفسه مرتكزً 

 وتراكيَب، تتجىل كالمً 
ٍ
أو امنطوقً اإن اللغة العربية ككّل اللغات ما هي سوى ألفاظ

 ار مكتوبة. فإذا كان الكالم ُح انصوًص 
ِ
 به عن املقاصد

ُ
كام هو معروف ُيستطاع التعبري

تنتظم يف مسارَد متكاملة، 
ِ
 ل

ٍ
 مفردة

ٍ
فإن النصوَص ُمَقّيدة بقواعد بأساليَب جتمع بني ألفاظ

 ختتلف بني لغة وأخرى باختالف تلك النواظم. ولغتنا لغة اشتقاقية ُتعّد 
ٍ
وضوابَط ورشوط

، ومن أدّقها يف السبك والرتكيب، ملتزمًة قواعَد توّضح امن أوسع لغات العامل جذورً 

ّمُله الكاتب ثامَر العالقة بني اللفظ واملعنى، لتوصل القوَل إىل البيان الرصيح حتى حني ُحي 

ختّيالته ومجاليات املجاز.

التناغم مع افإذا أراد باحث يف مستوى الدكتور األشرت النفوَذ إىل قلب اللغة، متوّخيً 

روحها، كان البد له من االنغامس يف نصوصها الرتاثية، إذ إن هذا االنغامَس هو السبيل لتتكّون 

بنَي عليها مرشوعه.لديه َمَلَكُة األسِس التي يمكن له أن ي

عىل أجنحةام املعريف الذي امتّد ُصعدً ْخ هو مرشوع يستخلص فيه، من ذلك الزَّ 

 ُتتيح له فهَم ما طرأ عىل اللغة من تطورات، أوصلتها إىل ما هي عليه.
َ

الفتوحات العربية، عنارص

، احداثيً اوهذا أمٌر َيعُرس الوصول إليه بدراسة النصوص احلديثة، بعد أن اعتمدت طابعً 

 املوروث، وكّلها أدوات فّعالة يف 
ِ
 الرثِّ للغرب، وتقديِس الوافد، وازدراء

ِ
تسوده نزعُة التقليد

االجتاه نحو التغريب، باإلرصار عىل التحديث القرسي.



٨

أن ُنحسن «وحني قام بمراجعة النقد العريب القديم كانت الغاية من تلك املراجعات 

دراساتنا النقدية، لقوة صلتها بحقائق تكويننا، ونظرتنا اإلفادة من قَيمها وأحكامها يف

لتنا بمجموع الرتاث األديب العريب
ِ

».اخلاصة إىل ذواتنا، وإىل الوجود من حولنا، وص
)*(

هلا عام صدر من نصوص يف عصور اوقد كان اختياُره هذا للنصوص القديمة متييزً 

لك التي اشُتهرت بام سيطر عىل اللغة االنحطاط التي تلت ذلك االنفجار املعريف العظيم، ت

من تراجٍع، أنتجه االنكفاء إىل الداخل، عىل أفكار السلف يف احلوايش واملخترصات. وقد 

 ثبتت فجُمدت، اخصوًص «وصف جابر عصفور هذا االنكفاء باجلمود 
ٍ

يف اقرتانه بأنساق

 استقّرت فتكّلست، وعادات اتُّبعت إىل أن حتّجرت
ٍ

».وأعراف

ن التعّمق يف دراسة الرتاث ال حيول دون االنفتاح املتوازن عىل احلداثة، والشك بأ

لألخذ منها دونام شعور بالنقص أو الدونية، وهذا ما يعني تأكيَد احلفاظ عىل خصوصيتنا 

 ثقافية غربية عن معضالت جمتمعنا دون 
ٍ
الثقافية والقيمية، وهو ما حيول دون تسّول أجوبة

لتاريخ.وعِي الفارق يف البنى وا

 الدكتور األشرت بأمثال 
ِ
وإن االنفتاح عىل احلضارات األخرى، كام نراه يف استشهاد

.Hوليت تني ـهيب Taineانت بوف ـوسSainte Beuveه ما ـة، واعتمـالفرنسيني من جه
ِ
اد

 تساعد عىل كشف خفايا اخلطاب من جهة أخرى، يؤكّد أن 
ٍ

أضافه التحليل النفيس من أدوات

 للحقائق«ال يعني اعتباَر تلك احلضارات هذا االنفتاح
ٍ

، بل هو وسيلة ينأى هبا »مستودعات

الناقد عن الترشنق عىل اهلوية، مفهومًة بوصفها ماهيًة مطلقًة ال تغتَني وال تتطور.

لذا كانت دراساته مجيعها هتدف إىل استخراج الدروس من تراثنا يف مواجهة 

شف منطلقات التجديد يف دراسته لشعر أيب نواس التنميط الثقايف الغالب، فهو حني يستك

                                                

.٥ص/(*) مراجعات نقدية 



٩

بعد قيام املفارقات الصارخة بني مضمون دائًام «يرى أن التجديد يف وسائل التعبري يأيت 

العرص اجلديد ووسائل تعبريه الشعرية، حتى تقبَله النفوس وتأتلَف معه، إلحساسها 

».باحلاجة إليه
)١(

: ، وهو ُيعّرفها قائًال »الساحَة اللغويةَ «يسميه إّن أعامل الدكتور األشرت قد شملت ما 

هي الساحة التي نبني فيها انتامءنا الرصيح، ونحفظ هويتنا الفكرية ومرشوعنا احلضاري «

»العام، وَندخل عىل املستقبل الذي نريده من أبواهبا كلها: السياسية واالقتصادية والثقافية

ها
)٢(

ة يف صلتها بمستعمليها يف خمتلف السياقات للغامعّمقً وهي أعامل متثل حتليًال 

االجتامعية، واللغُة العربية برتاثها الثقايف والعلمي واألديب والفنّي، حتتاج إىل توثيق نقدي 

 العتامدها األساَس الثقايف املتني لكل بناء حضاري مستقبيل، إذ إن 
ٍ
ألصالتها، وتأكيد

 ما مل يستند
ُ

ه احليّة، التي يقوم عليها يف املايض.املستقبل الثقايف ال يصنعه احلارض
ِ
إىل قواعد

أنه نأى بنفسه عن كل معنضايل، وجهٌ ويمكننا القول بأن دراساته يف الشأن اللغوي هلا 

 انفعايل أو محايس، 
ٍ

، مع اإلرصار عىل إبداعاهتا ااكتفى بإبراز منـزلة اللغة العربية تارخييً وموقف

ان والتبيني، وحتى يف دراسته للمواويل الرشقاوية املرصية يف البالغية، كام نراه يف دراسته للبي

».ألوان«كتابه 

حقائقه اوهو قد اهتم بتقويم األثر الذي خيّلفه النص األديب يف النفس، مستقصيً 

الَفنّية، املستخلصة يف الزمان واملكان اللذين خضع ألحكامهام، وهو عمل يرتبط 

سانيات التطبيقية من جهة أخرى، وهذا أمر واضح باللسانيات االجتامعية من جهة، والل

ألسامة بن منقذ.» االعتبار«يف دراسته لكتاب 

                                                

.١٤٥/ص٢٠٠٩) مراجعات نقدية /١(

.١٤ص/العربية يف مواجهة املخاطر ) ٢(



١٠

أهيا السيدات والسادة

 زمني ال انقطاع فيه، وال يبقى منها يف الوعي 
ٍ
 تنساُب يف مسال

ٍ
ما احلياة سوى هنيهات

ا فيه. ولقد إال ذكرياٌت تنتظم يف طيّات الوجدان الشخيص أو اجلامعي حمتفظًة بموقعه

 احاولت يف هذه املناسبة، التي جعلناها تثبيتً 
ٍ

لذكرى فقيدنا الكبري، أن أتطّرق يف ملحات

قصرية إىل ُجَزيرات فكريَّة يف بحر أعامله األدبية.

ومتابعة، اوتنفيذً اإهنا دراسات ثقافية أصيلة تدخل يف املخططات اللغوية، تصّورً 

در الضعف واإلحباط، يف مواجهة الثقافات املتقدمة، يف التصدي ملصااوهي تشّكل مستندً 

 طاٍغ باملوروث القديم، يصل إىل 
ٍ
كام أهنا سياٌج حيول دون االنجراف وراء ما نراه من زهو

يُّونحد تقديسه، وحقيقة األمر أن
ِ
حرّي بنا أن ندرك أن عرصنا بحاجة إىل قواعَد نا َحر

جابنا به، بعد أن تتوّضَح لنا قيُمه احلقيقية.ُيسّوغ إعيعتمدها لَفهم هذا املوروث، فهًام 

 أديبنا الكبري يف مثل هذه املناسبة يضيف الكثري إىل عراقة هذا 
ِ
وإن استذكار أعامل

 متميزة تركها لنا مؤسسوه
ٍ
ادقيقً اإّن أعامَله قد أبرزته باحثً .املجمع، إذ نضّمها إىل آثار

 ورصا
ٍ
 ودقة، وهي ختدم أغراض جممعنا، حتى تناول العديد من األنواع األدبية بفطنة

ٍ
نة

أضفناه إىل الدراسات اللغوية األدبية الرصفة، وهو تسهيُل اجديدً ابعد أن سلكنا مسارً 

 املصطلحات العلمية 
ِ
نقل العلوم احلديثة إىل اللغة العربية باإلرصار عىل إيالء توفري

نراه من تطور متسارع يف خمتلف األولّويَة يف حركة التعريب. وإنه ملسار شاق يف مواجهة ما 

العلوم والتقانات، وقد قبلنا التحدي معتمدين خربات األجداد يف مواجهتهم حلضارات 

 بقيت تدفعها قرونً 
ٍ

عديدة، اغامرة أغرقت بالد الرشق، مستلهمني من روح لغتنا طاقات

حمدودية مستنكرين ما ُيرّوجه املسترشقون بأّن اللغة العربية مصابٌة بانغالق رصيف و

كام ا) أو أن موت الفصحى قد أضحى ُحمققً ١٩٣٢اشتقاقية، كام يقول ويلكوكس (ت 

ماتت الالتينية، حسب قول اآلخرين.



١١

بل نقول إن الفصحى ستبقى حية متطورة مادام فيها رجال ونساء يبذلون طاقاهتم 

ألهنم يعشقون لتعود لغًة عاملية حتمل مهوم اإلنسان، وتشارُك يف ارتقائه احلضاري، وذلك 

مجالياهتا، ويعّربون عن ذواهتم بدقيق تعابريها، ويستظلوهنا هويًة يفخرون هبا.

رحم اهللا فقيدنا أحد هؤالء الرجال وأسبغ عليه رضوانه.

.والسالم عليكم ورمحة اهللا





١٢

عامر ماردينيكتورداألستاذ الكلمة 

رئيس جامعة دمشق  

توفون أجوركم يوم القيامـة كل نفس ذائقة املوت وإنام فمـن زحـزح عـن النـار

    Sوأدخل اجلنة فقد فاز
  

  فقدت جامعـة دمشـق برحيـل املرحـوم األسـتاذ الـدكتور عبـد الكـريم األشـرت أحـد

أبرز أعالمها.

اسـم المـع بـرز يف جمـال الدراسـات األدبيـة واللغويـة والنقـد األديب... قامـة علميـة 

ويف تطـوير البحـث األديب... كتـب وألـف يف جمموعـة مـن أسهمت يف التعلـيم اجلـامعي، 

القضايا التـي تتعلـق بـاألدب العـريب قديمـه وحديثـه، وبفنونـه املختلفـة، مـن شـعر دعبـل 

بـالنثر ااخلزاعي ونصوص من األدب العبايس، وكتاب االعتبار، إىل األدب احلديث معّرًفـ

 نقدية. وكثـري ممـا العريب احلديث وبأدب النكبة وبفنون النثر املهجري مع 
ٍ

ألوان ومسارات

.اونقدً اوأدبً أسهم يف إغناء املكتبة العربية علًام 

كان الدكتور عبد الكريم األشرت يتميز بنـزعته اإلنسانية الفياضة، نزعة رافقته يف 

وصفاَء نفس، وبساطة آرسة يف تعامله اوسموً حياته وعمله، وخياراته، وأضفت عليه نبًال 

اجلم، وجديته، وعفويته املحببة.وتواضعه وأدبه 

كان مهه االرتقاء بالنفس اإلنسانية إىل مساحات تليق بالذات اإلنسـانية، لتتَّسـق مـع 

مقوالت العقل واحلكمة من دون أن تفقد حرارة الروح واتقاد الوجدان.

ُعرف الدكتور األشرت، بدراسة األدب احلديث ونقده، أكثر مما عرف بدراسـة القـديم، 

كانــت عـن شـعر دعبــل ١٩٦٢مـن أن موضــوع الـدكتوراه التـي ناهلــا يف مرصـ عـام بـالرغم
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اخلزاعي العبايس مـع د. مهـدي عـالم. ومـارس التـدريس بعـدها يف العديـد مـن اجلامعـات 

ة  واملعاهد، فباإلضافة إىل جامعة دمشق، دّرس يف جامعـة وهـران يف اجلزائـر وزار خـالل مـدَّ

غرب العريب، باإلضافة إىل إسبانيا وفرنسا.معظم بلدان امل١٩٧٣- ١٩٦٩تدريسه 

ثم أعري إىل جامعـة اإلمـارات العربيـة مـدة سـنتني ليعـود بعـدها إىل جامعـة دمشـق، 

ويتابع نشاطه التدرييس فيها.

واملغـرب وإسـبانيا ورومـا ولنـدن وبغـداد واهلنـد "قبل احتالهلـا"زار أملانيا والقدس

ومؤلفات عديدة منها:والسعودية وطهران والكويت، له كتب كثرية

التعريف بالنثر العريب احلديث وفنونه.-١

معامل يف النقد العريب احلديث.-٢

."الرواية"دراسات يف أدب النكبة-٣

شعر دعبل اخلزاعي.-٤

حتقيق كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ.-٥

فنون النثر يف املهجر.-٦

مسامرات نقدية.-٧

"أجزاء٣"ديوان العرب -٨

ألوان.-٩

ضايا الفكر والثقافة العربية.فواصل صغرية، يف ق- ١٠

باإلضافة إىل العديد من املقاالت والكتب املختارة واألحاديث اإلذاعية.

لألستاذ واألديب املوسوعي، املتنور املنفتح، املتواصل ارائعً ايمثل د. األشرت نموذًج 

مع املحيط.
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اديمية َعلًام كان يقّدر اجلميع، فأحبه اجلميع، وبرحيله خرست الساحة الثقافية واألك

من األعالم الذين قّدموا للمجتمع أجـّل اخلـدمات يف العلـم واملعرفـة واألدب، هـو رمـز، 

أو من خالل نتاجه الثَّّر، فرأى اتغلغل بخلقه وتواضعه وأدبه إىل قلوب كل من عرفوه عيانً 

كل من واصله وهج إنسانيته، وعمق روحه، وأصالة قيمه...

سكنه فسيح جناته، وليس لنا القول إالّ قـدر اهللا ومـا شـاء رحم اهللا األستاذ الكبري وأ

فعل، وإنا هللا وإّن إليه راجعون.
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كلمُة جامعَة حلب

عيسى العاكوبألقاها األستاذ الدكتور 

عضو جممع اللغة العربية  

السيّد األستاذ الدكتور رئيس املجمع

الفضالء الّسادة أعضاء املجمع

أرسة الفقيد

وُف األعّزاءالّضي

اجلمهور الكريم

الّسالم عليكم ورمحُة اهللا وبركاته

أّما بعُد، فأذنوا يل أّوًال بأن أشكر للسّيد األستاذ الدكتور نضال شحادة، رئيِس 

، كام يستدعي املقاُم أن 
ِ
جامعة حلب، تكليفي متثيَل جامعة حلب العزيزة يف هذه املناسبة

تقديم هذه الكلمة. أّما املناسبُة التي مجعتنا يف هذا أشكر ملجمعنا الكريم دعوته إّياي ل

املكان فعىل قدر كبري من األّمهية؛ ألّهنا رضٌب من االحتفاء بالفكر واألدب واملعرفة، أو 

جا كام يقول الشاعُر العرّيب:
ِ
ْلم واحل

ِ
ُقْل باآلداب والع

جا
ِ
ْلُم واحل

ِ
  وصاحُبها عند الكامل يموُت   وما تنفع اآلداُب والع

ويدّلنا عىل أّهنا احتفاٌء بالعقل واإلنتاج والنّفع جميُئها غالًبا تتوًجيا حلصاد العمر 

َهر. ْكر وحماصيل الكفاح والعنَت والسَّ
ِ
وثمرات الف

 
ِ
وتصطبُغ أمثاُل هذه املناسبات بالوفاء؛ الذي يعني استمرار إجالل األحياء

حني يكون التكريُم من اجلامعة ألصحاب املآثر واملنَجزات حتّى بعد ذهاب أجرامهم. و

ألحد أساتذهتا يكون نمًطا خاصا من التكريم؛ نمٌط يعربِّ عن إحساٍس بحقٍّ معلوٍم أماله 
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عطاٌء علميٌّ وتربوّي يثمر مواطنني صاحلني؛ حمّبني لوطنهم، متمّكنَني من أدوات تطويره 

.دعواالرتقاء به إىل حيث القّوُة واملنَعُة والفعُل اخلّالق املب

وتدرُك جامعُة حلب أّن املرحوم، األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت، كان يف 

املقام األّول أستاًذا يف قسم الّلغة العربّية من جامعة دمشق، لكّن فيض عطائه انداح ليشمل 

ْلم يف جامعة حلب، يف الّدراسة اجلامعية األوىل، ويف الّدراسات 
ِ
الكثريين من طلبة الع

قسم الّلغة العربّية، ويف ترقيات أعضاء اهليئة التدريسّية يف هذا القسم.العليا يف 

وتدرك جامعُة حلب، إضافة إىل ذلك، أّن الفقيد ظّل حّتى لقاء وجه رّبه رساًجا 

وّهاًجا يف فضاء احلياة الثقافية يف سورية احلبيبة كّلها، ويف ديار العروبة األخرى؛ وأّنه 

قسُم الّلغة العربّية يف هذه اجلامعة وجملُس اجلامعة إلحدى تقديًرا هلذا الفضل رّشحه 

اجلوائز الثّقافّية العربّية الكبرية، قبل ثالث سنوات.

ا األحّبة
ّ

أهي

، وُيبلوُر هذا املوقُف حالًة »الّثناَء عىل الّشخص بعد وفاته«يعني التأبُني يف العربّية 

ذا  النوُع من الغياب فرصٌة لتأّمل سرية املؤبَّن فكرّية ال ُحيتاج إليها غالًبا قبَْل الوفاة؛ فه

الستنباط حلظات النّجاح واإلرشاق وإسداء الفضل يف هذه الّسرية. فهل يف وسعنا أن 

، ال تأذن لنا احلياُة بقراءهتا وتأّملها. أو 
ٍ
َري

ِ
نقول إّن املوَت يأذن لنا بقراءة ُكتٍب، وتأّمل س

تأذن بقراءة كتب أعامل األحياء؟.نقول، يف مقابل ذلك، إّن احلياَة ال 

زين قبل 
ِ
وإذا صّح ذاك وهذا، فام أحوَجنا إىل أن نستشعر موَت األعالم واملنج

موهتم لنكون أقدَر عىل قراءة إنجازهم القراءَة الربيئة الصحيحة. وحيتاج املُرء يف السياق 

 مقداُر اجلهد الذي علينا أن نب
ٌ
ذله لكي نتحّرر حلظًة الذي نحن فيه إىل القول: كم هو كبري

من نفوسنا األّمارة لكي نرى إنجاَز األحياء الذين يعيشون بني ظهراَنينا.
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ا األعزّ 
ّ

اءأهي

غربت شمُس الدكتور األشرت عن سامء احلياة الّثقافّية يف سورية ويف ديار العروبة، 

ْلم أن ُتطيَل أمدَ 
ِ
النّهار، ومتنَح أبناَء لكّن َأْلقها سيستمّر زمنًا طويًال؛ ألّن ديدَن شموس الع

األّمة وقًتا أطول إلبصار األشياء عىل حقيقتها. وإذا كان قسُم الّلغة العربّية يف جامعة 

حلب قد وّدع أعالًما من األساتذة من أمثال الدكتور حممد صربي األشرت واألستاذ حممد 

ا الدكتور 
ً
عبد الكريم األنطاكي والدكتور حممد محوية والدكتور عصام قصبجي، وأخري

األشرت، فإّن أفواج املتعّلمني عىل هؤالء األساتذة ستظّل ترّدد ما قاله الّشاعر:

 األغصاُن ترفُع هاَمها  لوال اجلذوُر املطمئنُّة يف الثّرى
ِ

  ما كانت

لم الذين مل ُيرَزقوا أبناَء أرحاٍم؛ إذ هّيأ هلم 
ِ
ولعّل يف هذه احلقيقة ما يعّزي أهَل الع

كر. وإّن مزاَرهم احلقيقّي يف صدور العارفني.املوىل سبحا
ِ
 وأحفاَد ف

ٍ
نه أبناَء عقول

وكم هو مناسٌب أن نرّدد عىل األسامع يف هذه املناسبة ذلك البيَت الذي قاله شاعٌر 

كبري بالفارسّية:

 ما در زمني جموى
ِ

  بعد از وفات، ُتربت

 ما سْت 
ِ
  در سينه هاى مردِم عارْف مزار

ومعناه:

نا يف الّرتاببعد
ِ
ُمضّينا من هذه الفانية، ال تبحْث عن َمْرَقد

ففي صدور العارفَني مزاُرنا وُمقامنا          

زيَن يف الفكر واألدب والثّقافة، وذلكم هو املوقُف منهم بعد 
ِ
تلكم، إًذا، حاُل املنج

مغادرة هذه الّدنيا إىل دار الّدوام والبقاء.
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ا األحّبة
ّ

أهي

م، ونعيُد إىل يقوُل أجداُدنا إنّ 
ِ
ح ُل هذه الرَّ

ِ
ٌم بني أهله، وها نحُن اليوَم َنص

ِ
ْلَم َرح

ِ
الع

 من الّتجّلة ذكرى األحبّة الذين غادرونا من دون توديع. غادرونا وتركوا لنا 
ٍ
األذهان بقدر

من ومضات عقوهلم زاًدا معرفيا نعود إىل مائدته نحُن وأجياُلنا القادمة.

 فباْسِم جامعة حلب أقوُل 
َ

: َسْقًيا وَرْعًيا لعهد َمْن نحن يف حرضة تكريمهم، ونّرض

اهللا سبحانه ثراهم، وأجزَل هلم املثوبة. وباسم جامعة حلب أيًضا، أشكر ملجمع الّلغة 

العربّية هذا الّصنيَع امليموَن الذي جاء تقديًرا خلدمة العربّية وإعالء كلمتها وارتقاء شأهنا. 

والّسالم ». إّنا هللا وإّنا إليه راجعون« حَسِن القول والَعَمل، وواهللا، سبحانه، هو اهلادي إىل

عليكم ورمحة اهللا وبركاته.
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الدكتور حممود السّيداألستاذكلمة

رئيس جلنة التمكني للغة العربية  

نائب رئيس املجمع  

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.:أهيا احلفل الكريم

وأنا أقف هذا املوقف يف حفل تأبني علم من أعالم احلكمة لكم أحس بالصعوبة 

والثقافة واألدب يف أمتنا لعجزي عن إيفائه حقه جتاه ما يتسم به من مزايا ومناقب، إنه 

علم من أكرب اهلامات األكاديمية العلمية واألدبية، ذلكم هو األديب الكبري الراحل 

.األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه اهللا

أيام امل تتح يل الظروف لقاء فقيدنا إال يف ثامنينيات القرن املايض، وكنت سعيدً 

سعادة بسريته العطرة وذكره الطيّب عىل ألسنة املدرسني والطالب يف جامعة وهران 

عام مخسة وسبعني وتسعامئة وألف، وكان الراحل اباجلزائر حيث التحقُت هبا مدرًس 

أربع سنوات قبل التحاقي هبا.الكبري قد دّرس فيها من قبُل 

 
ً
لبالده أّنى حلَّ وحيثام ارحتل، فيذكر اولكم هو مجيل ورائع أن يكون أحدنا سفري

اآلخرون وطنه بكل إكبار وتقدير واحرتام بفضل سلوكه احلميد وعقله الرشيد، ويقّدُم 

ة التي النموذج احلّي والقدوة الصاحلة يف ترصفاته وسائر حركاته، هاجسه خدمة الرسال

وقف نفسه هلا، وغايُته تأدية األمانة التي كلفها، ولقد كان الدكتور األشرت رمحه اهللا ذلك 

السفري املجيل املتميز لوطنه يف حّله وترحاله، خدمه بكل نزاهة وإخالص وجترد.

يف الدراسات اكان يتسم رمحه اهللا بحسه النقدي وحصافة الرأي منذ أن كان طالبً 

ا يسبغ عىل كل أستاذ دّرسه صفة تلّمسها يف شخصيته من خالل تدريسه إذ العليا، فها هوذ

كنا نعشق يف كل أستاذ صفته: يف أمحد أمني الوضوح والعمق، ويف أمني اخلويل «يقول : 
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القدرة عىل اإلثارة واآلراء املتجددة، ويف عبد الرمحن عزام نقاء عروبته ورعايته للطلبة 

هذا اللقاء العفوي من خالل هذه الشخصية اآلرسة التي اعً العرب. ولكننا كنا نلتقي مجي

ال يكاد يفلت من أرسها أحد شخصية طه  حسني التي كان هلا يف عقولنا وقلوبنا هذا 

احلضور الدائم الذي ال يغيب، واملكانة الرفيعة التي ال تتأخر، والعطاء اخلصب الذي ال 

املادي، وهو من أوائل املفكرين يدانيه عطاء، إن وجوده املعنوي كان يسبق حضوره

». العرب الذين ربطوا بني حرية األديب وحرية األدب

، أصيًال ا، وباحثً اجمليً اوبعد أن التحق بالتدريس اجلامعي كان رمحه اهللا مدرًس 

يف العقول والقلوب والضامئر. مارس اومؤثرً اكفيً ا، وإعالميً اقديرً ا، وكاتبً امتميزً اومؤلفً 

خمتلف املراحل التعليمية، كام مارس التأليف والكتابة الصحفية، واملشاركَة يف التدريس يف

الندوات اإلذاعية والتلفزية واإلرشاَف عىل رسائل الدراسات العليا ومناقشَة الرسائل 

اجلامعية، فكانت حياته كلها حافلة بالعطاء وزاخرة باخلصب والنامء.

ياتنا الثقافية، ينهل منها طلبة العلم يف حاوتعد كتبه وبحوثه ومقاالته كنوزً 

، يشعرك هبا يف اوالباحثون املهتمون بأصالة الفكر وبناء األمة متعة الروح والعقل معً 

استعامله لغة تأرسك بحالوهتا وعذوبتها ورقتها بأسلوب ساحر يدفعك إىل التعلق 

باملوضوع الذي يتناوله دون ملل.

عن تعدادها وحرصها اا التي أجدين عاجزً وماذا عساي أن أعدد من مؤلفات فقيدن

ومنها: التسهيل يف دراسة األدب احلديث، النثر املهجري وفنونه، دعبل بن عيل اخلزاعي 

شاعر آل البيت، نصوص خمتارة من األدب العبايس، غروب األندلس وشجرة الدر، 

اسات يف أدب نصوص خمتارة من األدب العريب احلديث، معامل يف النقد العريب احلديث، در

النكبة، العربية يف مواجهة املخاطر...الخ.

 وهكذا ترون أيتها السيدات، أهيا السادة أن املشهد الثقايف فقد علًام 
ً
اوعمودً اكبري
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. ومل يقف إشعاعه امن أعمدة الثقافة العربية، وشعلة أنارت البصائر عىل مدى ستني عامً 

عم أكثر بقاع الوطن الكبري يف اجلزائر حتى اعند حدود وطنه الصغري، بل امتد بعيدً 

واإلمارات ولبنان ومرص والكويت.

أهيا احلفل الكريم

بعد عودة كل منا إىل جامعتنا األم، جامعة دمشق، كنت ألتقي الدكتور األشرت يف 

إىل كتابة املقالة اكلية اآلداب باجلامعة، وطاملا بحثنا يف شؤوننا اجلامعية، ثم التفتنا معً 

بجريدة البعث. وشكوت إليه مرة الضيق الذي » حديث الصباح«متمثلة يف الصحفية

أكابده من جّراء كتابة احلديث وتقديمه يف موعد حمدد، وكنت آنئذ يف السنوات األخرية 

لكلية الرتبية بجامعة دمشق، ومل يكن لديَّ الوقت الكايف للتفرغ امن عقد الثامنينيات عميدً 

سم رمحه اهللا ابتسامته العذبة املعهودة، وقال يل: أخي حممود أحس إىل كتابة األحاديث، فابت

بام تشعر به، ولكنني ال أوافقك عىل الرأي يف التخيل عن كتابة احلديث، وأقول لك بكل 

، ولكنني عدلت عنها إليامين بأن ارصاحة لقد راودتني فكرة التخيل كام تراودك حاليً 

 
ً
يف املقالة الصحفية، وأننا يف أحاديثنا الصباحية كام االكلمة مسؤولية وأمانة، وأن ثمة خري

يف ندواتنا التلفزية نؤدي رسالة، وإذا ختلينا عن واجب األداء فهذا يعني أننا نسري يف 

ودواء اناجعً الطريق اخلطأ، وأربأ بك أن تسري فيه. واحلق أقول لقد كانت كلامته بلسًام 

يف اجلريدة.» يث الصباححد«ملا كنت أكابده، وتابعت كتابة اشافيً 

وتكررت لقاءاتنا يف مناسبات متعددة، يبث كل منا إىل أخيه شؤونه وشجونه، 

يف ندوات جممع اللغة العربية بدمشق ومؤمتراته، ويف الندوات التي كانت اوشاركنا معً 

تقيمها وزارة الثقافة لتكريم بعض األدباء الراحلني. ثم صدر القرار اجلمهوري املتضمن 

فيها، وُأوكل إىل اللجنة وضُع ايل اللجنة العليا للتمكني للغة العربية، وكان عضوً تشك

د اللجنة اجتامعات دورية هلذه 
ِ
 عمل وطنية للتمكني ومتابعُة التنفيذ عىل أن َتعق

ِ
خطة
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الغاية، وتقدَم تقاريرها الشهرية إىل السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب السيّد رئيس 

 
ِ
هذا احلفل. واعتذر األستاذ الدكتور األشرت رمحه اهللا عن عدم متكنه من اجلمهورية راعية

للجنة أن احضور هذه االجتامعات يف دمشق لوضعه الصحي، فاقرتحُت باعتباري رئيًس 

نرسل إليه التقاريَر بوساطة الناسوخ (الفاكس) فيطلَع عليها، ويزوَدنا بمالحظاته وآرائه 

عنها بأي صورة من الصور، ووافقت السيدة نائب الرئيس التي ال يمكن للجنة االستغناءُ 

ننتظر وصول ــأعضاء اللجنةــعىل املقرتح، وسارت األمور عىل هذا النحو، فكنا 

النسائخ منه لنقرأها ونفيَد منها يف عملنا، إال أنه حاول االعتذار للمرة الثانية، وأرسل 

وبعُد فإين أجدين «يس اجلمهورية، ويقول فيها: رفعها إىل السيدة نائب رئانسيخة إيلَّ طالبً 

وأكون عندها - اليوم يا سيديت، ونحن يف الطريق إىل إمتام العام الثالث من عمر اللجنة

للسّيد الرئيس ثقتَه اإىل تسليم األمانة، ليتاح تسميُة البديل، شاكرً امدعوً - بلغت الثامنني

ها أيًض الغاليَة، ولك يا سيديت أمجُل ما حيفظ اإلنس
ِ
. اان لإلنسان من مجال الصلة وشكر

أسأل اهللا حسن اخلامتة، وأن هييئ للجنة من بعُد سبل التوفيق فيام تتوىل أمانته، وأن يالزمها 

إال أن االعتذار مل يقبل بسبب احلرص ». فيه اإليامُن باحلرص عىل رعاية أسس التمكني

غية اإلفادة من مالحظاته وآرائه القيمة.العميق عىل استمراريته يف اللجنة مهام تُك ظروفه ب

أهيا احلفل الكريم

يقول شاعرنا العريب:

  إنسانفأنت بالنفس ال باجلسم  فضائلها عليك بالنفس فاستكمل

، فإذا ذكر سمو النفس اويف ضوء ذلك أشهد أن نفَس فقيدنا كانت عاليًة وعاليًة جدً 

ذكر فقيدنا الغايل، ولقد ملستم هذا التهذيب يف ذكر فقيدنا الغايل، وإذا ذكر التهذيب اجلم 

الرسالة السابقة، وتلمسونه يف مجيع جوانب حياته، فها هو ذا يرسل رسالة إىل أمينة رس جلنة 

لو تكرمت ا: ابنتي الفاضلة اآلنسة ريام: صباح اخلري، أكون شاكرً التمكني يستهلها قائًال 
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طار نائب السيد رئيس اجلمهورية عىل بنقل شكري العميق للسيدة الدكتورة نجاح الع

».دعوتيها الكريمتني الغاليتني وعجزي عن تلبيتهام، ودمت لكل مجيل طّيب

وما من رسالة أرسلها إىل اللجنة إال وحييي أعضاءها ويشكُرهم ويدعو هلم باخلري 

ه إال وأرسل إيلَّ نسخة منه هدية وقد تّوج اإلهداء بعب ارات والتوفيق، وما من كتاب ألفَّ

املودة والتحية والذكرى الطيبة.

إال أنه حيٌّ » راحل«تلك هي بعض سامت فقيدنا الراحل، ومع أننا نستخدم كلمة 

يف العقول والنفوس والضامئر كام أن اخلالدين ال يموتون، إهنم يبدؤون خلودهم ساعة 

منا ومن ازءً يقال إهنم ماتوا، ذلك أهنم أصبحوا بالذي خّلفوا من أثر، وأبدعوا من أدب ج

تارخينا وإرثنا، أمل يقل شاعرنا العريب:

 قد مات قوم وهم يف الناس  اد هلاـاة ال نفـموت النقي حي
ُ
  أحياء

وهللا در أمري الشعراء شوقي إذ يقول:

  املجد والرشف الرفيع صحيفةٌ 

  وجدانك احليُّ املقيُم عىل املدى

  جعلت هلا األخالُق كالعنوان

 
ِ

  الوجدانولرّب حيٍّ مّيت

ولقد جتّىل هذا الوجدان احلّي املقيم عىل املدى يف جوانب حياة فقيدنا كلها، وإذا 

كان شاعرنا العريب يقول:

  ارهــب اختيـعىل اللبيًال ـن دلي  ـاــذ  كـارك مُ ـاك باختيـد عرفنــق

يف عىل مشاعره اإلنسانية املرهفة من اختياره مواقف إنسانية فإننا سنأخذ مثاًال 

، وها هو ذا يتخّري ثالث قصائد لشعراء شاعت عىل ألسنة الناس قصيدة االشعر واحلياة معً 

. ومن أصحاب الواحدة أي القصيدة الواحدة اواحدة من شعرهم طغت عىل ما قالوه مجيعً 

التي شاعت عىل األلسنة دون غريها الشاعُر اإلربيل البحراين يف قصيدته اهلائية عىل أهنا 

عة باإلنسان:مثال للفجي
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  رّب دار بالغضا طال بالها 

  كان يل فيها زمان وانقىض

  عكف الركب عليها فبكاها

  فسقى اهللا زماين وسقاها!

  
ومن أصحاب الواحدة الشاعر العراقي ابن ُزريق البغدادي، وقد ختّري قصيدته 

واحلنني، وهي يف عىل أهنا مثال للفجيعة باحلياة، إذ يصور فيها جتربة الغربة ااهلائية أيًض 

معنى من معانيها حتمل اخليبة التي تتعدد صورها يف حياة الناس، ويقول فيها:

  ال تعذليه فإن العذل يولعه

 بهاجاوزت يف لومه حًد 
َّ

  أرض

  فاستعميل الرفق يف تأنيبه بدًال 

  ولكن ليس يسمعهاقد قلت حقً 

  من حيث قدرت أن اللوم ينفعه

  هموجعمن عنفه فهو مضنى القلب

 أبو البقاء الرندي، وقد ختّري قصيدته:
ُ

ومن أصحاب الواحدة الشاعُر األندليس

  فال يغرَّ بطيب العيش إنسان  لكّل يشء إذا ما تم نقصان 

عىل أهنا مثال عىل الفجيعة بالوطن عندما تفككت ممالُك األندلس وسقطت معظم 

حوارضها بلنسية، ُمرسية، قرطبة، اشبيلية:

  عسى البقاء إذا مل تبق أركانُ   أركان البالد فامقواعد كنَّ 

وينادي الشاعر فيها بأعىل صوته:  

  أال نفوٌس أبيّات هلا مهمٌ 

 
ٍ
  ملثل هذا يذوب القلُب من كمد

  أما عىل اخلري أنصار وأعوان؟

  إن كان يف القلب إسالٌم وإيامن!

نا الغايل لكتاب االعتبار ألسامة بن منق  
ِ
ذ وإعادُة نرشه بعد أن أعاد وما اختيار فقيد

النظر فيه إال إليامنه باملقاومة إذ يقول: إن غاية ما أبتغيه من نرش الكتاب مرة أخرى يف 

طبعته الكاملة هذه بعد أن أعدت النظر فيه إعادة شاملة، أن تقع اإلفادة منه يف هذه األيام 

اإلفرنج أيام حروب الفرنجة يف يذّكر بغزو اجديدً ااستيطانيً ااحلرجة التي نواجه فيها غزوً 



٢٥

 روح املقاومة يف نفوس الناس عىل أهنا 
ِ
عرص أسامة، فيعني يف نرش نصوصه عىل تقوية

 بام نجم لنا حتقيُقه تلك األيام واستخالِص 
ِ
الطريق إىل عزة األمة، وبثِّ الثقة واالعتبار

نظريها يف رصد الدروس منها، فالكتاب يف مجلته يعد فوق مزاياه الفنية وثيقة حية قل

».إحساسنا بالتفوق احلضاري العام يف القرون الوسطى

وكان يرى أن يف االطالع عىل كتب الرحلة يف القديم واحلديث ثقافًة متصلة 

بالعرص الذي نحن فيه، مل يصغها الفكر وحده، بل صاغتها النفس املنفعلة بمجموعها 

سا وفكرً 
ِ
رخيية إنسانية مل يبدعها اخليال، ولكن وحركة حية، فهذه جتارب تااووجدانً اح

صاغتها حقائق املشاهدة واالنفعال احلّي فيها.

ويف وقفاته النقدية األدبية عىل أعامل بعض النقاد العرب املعارصين من أمثال 

الدكتور أمحد كامل زكي، والدكتور حممد زكي العشاموي، ورجاء النقاش، والدكتور عبد 

للقارئ العريب وطالب اجلامعات ايف هذه الوقفات تقريبً امللك مرتاض، كان يرى أن 

بخاصة من مذاهب الفكر والفن وأعالمهام يف الغرب، وما يشكو منه إنسان العرص من 

غلبة املادة عىل الروح ومن الغربة وضعف اإليامن باخلالق والتمرد عليه وشيوِع النزوع إىل 

 األمن.
ِ
العبثية وافتقاد

ناسبة أن نطلع عىل جانب من درر أفكاره النّرية يف قضايانا وحيسن بنا يف هذه امل

الثقافية لنتبني رجاحَة الرأي وسداَده بعد أن تعرفنا رهافَة احلس ويقظَة الوجدان.

أما آراؤه الرتبوية فقد اتسمت باحلكمة ومواكبة االجتاهات الرتبوية احلديثة فهاهو 

 شخصيته الفكرية ذا يقول: إن رسالتنا اجلامعية احلقيقية هي يف
ِ
تكويِن الفرد وتنمية

 عن اآلفاق املعرفية اجلديدة وإبداِع 
ِ

 إىل اقتحام املجهول، والكشف
ِ
 وعيه ودفعه

ِ
وإيقاظ

احللول للمشكالت املاثلة فيها. ونحن يف جامعاتنا العربية نتوجه أكثر ما نتوجه إىل خطاب 

 إىل تركيبها أو إبداعها.الذاكرة ال إىل خطاب العقل، ونرمي إىل حتفيظ احلقائق ال
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إن جوهر العمل الرتبوي هو تنشيط احلركة الذهنية. ولقد علمتني احلياة أن أغنى 

الغنى غنى النفس، وأخصَب اخلصب خصُب التكوين ومواتاُة الطبع، وعلمتني أن أساس 

النجاح يف عملنا الرتبوي يقوم عىل تقليص املسافة بيننا وبني الطالب، فبغري اإلحساس 

 الود والتقدير املتبادل، تصبح العملية الرتبوية جافة، ويغيب ب
ِ
عمق الصلة بيننا وبينه، صلة

».فيها اجلانب اإلنساين احلي

موقفه من الرتاث واملعارصة، فقد دعا رمحه اهللا إىل فهم الرتاث وفحصه اومجيل جدً 

فواصل «يرى يف كتابه واإلفادة من كنوزه املعرفية واجلاملية يف خدمة احلارض، فالرتاث كام 

صخرة مكينة يمكن أن نجعلها عقبة يف الطريق » صغرية يف قضايا الفكر والثقافة العربية

يف اإىل املستقبل، ويمكن أن نبني عليها بيتنا احلديث: واملطلوب أن نكون أمناء وأحرارً 

وقت واحد، أمناء عىل الرتاث نحفظه ونفهمه ونقدره ونغار عليه، وال ننقطع عنه،

ال نتعبده وال ننقطع إليه.اوأحرارً 

ولكم يذكرين موقفه هذا من الرتاث بموقف أستاذه وأستاذي الدكتور املجمعي 

السلف ال ريب موضع احرتامنا وآثارهم موضع «أجمد الطرابليس رمحه اهللا إذ يقول: 

از، ولكن اعتزازنا، وويل ألمة ال تطبع أبناءها عىل هذا االحرتام، وال تعّودهم هذا االعتز

احرتامنا السلف جيب أن يكون احرتام األحرار، واعتزازنا بآثارهم جيب أن يكون اعتزاز 

 
ً
عىل الركب كان الشلل اللجباه، أو غدا االعتزاز جثوً ااألعزة، فإذا انقلب االحرتام تعفري

».فاجلمود فاملوت

القدرة عىل أما احلداثة يف نظره فهي املعارصة، وهي قبول العرص والتفاعل معه، و

 بأنفسنا وتسجيِل هويتنا احلضارية فيه، وهي ما ال يستطيعه 
ِ
 طريقنا منه والدخول

ِ
اختيار

الغرباء عن العرص واملنقطعون عنه إىل املايض، وال الغرباء عن أنفسهم الذين انقطعوا عن 

غرباء يقفون عىل خط واحد، وإن وقفوا يف طرفني متقابلني.اأصوهلم، فهم مجيعً 
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علينا أال نقّرص يف دراسة منجزات العرص يف «قفه من العوملة فيتمثل يف قوله: أما مو

كل امليادين، وأال نقّرص يف تعلم اللغات التي تدنينا منها، واالنفتاِح عىل حقائق املعرفة 

ه يف غري تعبد وال تصلب وال 
ِ
 ما نملكه يف ضوئها وتقويم

ِ
اإلنسانية يف العلوم كافة، ودراسة

اس بالنقص، فاملعرفة حق لكل البرش إذا استطاعوا امتالكها، ثم إن خوف وال إحس

احلضارات الضعيفة حني تنغلق عىل نفسها، وجترت ثقافتها اخلاصة، وتقيم من حوهلا 

األسوار بدعوى احلفاظ عىل نفسها تؤتى من مأمنها ويقتلها ضعفها، وليس من بديل 

َس أقدامها يف تربة ثقافتها،
ِ
».وتفتح منافذها لرياح الثقافات األخرىأمامها إال أن تغر

أهيا احلفل الكريم

إذا كنا قدمنا باقة من اختياراته يف تسليط األضواء عىل بعض املواقف اإلنسانية 

والفكرية فحري بنا أن نقدم باقة من آرائه العملية يف جمال التمكني للغة العربية مادامت 

الكلمة هي كلمة جلنة التمكني.

أشد األمل من واقع احلال اللغوي يف أقطارنا العربية ولطاملا ادنا متأملً لقد كان فقي

إن األمة تعاين يف أقطارها املختلفة من «شكا من سوء هذا الواقع، فلنستمع إليه يقول: 

عىل التعبري الشفهي والكتايب يف مراكز احلياة اإلدارية ازحف العاميات مفردات وأنساقً 

طاب نفسه، حتى أصبحنا نشهد اليوم من طغيان العاميات يف إىل اخلوالوظيفية وصوًال 

أجهزة اإلعالم املرئي واملسموع ما أخذ الناس واملسؤولون يف املؤسسات الثقافية قاطبة 

يألفونه ويستطيبونه وينامون عنه، وأصبحنا نسمع عىل اختالف مراتبهم واختصاصاهتم 

 استبدال العامية بالفصيحة يف احلياة من يدعو إىل هجر التقعيد النحوي والرصيف، ثم إىل

 سواء!
ٍ
العامة ويف النتاج األديب والثقايف واإلبداعي عىل حد

إن ما وصلت إليه احلال يف الساحة اللغوية (وهي الساحة التي نبني فيها انتامءنا 

الرصيح، ونخط هويتنا الفكرية ومرشوعنا احلضاري العام، وندخل عىل املستقبل الذي 

  . اأبوابه كلها السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية) ال يبرش باخلري أبدً نريده من 
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بل ينذر برش ما نحن فيه: انحالل الروابط، وجتزئة األرض، وضياع اإلنسان وعزله، 

واالنجراف املرسوم يف تيار العوملة بمفهومها القائم الذي يعني السيطرة عىل االقتصادات 

».ت أهلها لصالح االقتصادات القوية وثقافاهتا املتقدمةالضعيفة وطيَّ ثقافا

 باملسؤولية: 
ٍ
وبعد رصد هذا الواقع يقول بكل رصاحة وشفافية وشعور عال

يؤملني أن يصل يب التفكري يف اهلم اللغوي إىل اإلحساس بعجزنا عن محله يف ساحتنا «

عىل أقدار نسبية، الوطنية وحدها، عىل حني تبقى معظم الساحات العربية بعيدة عنه 

ناء خارج الرسب يبقى صعبً 
ِ
إىل احلزن، إذ يقود إىل التساؤل عن ا، ويصل بنا أحيانً افالغ

».قدر االنتفاع بام نحن يف صدده

ومع ذلك يرى أن جدار اخلالص يتمثل يف اللغة العربية الواحدة، وحدة األمة 

خ وخشبة الصلب واملوت ووحدة تراثها، صوت ضمريها العميق املنبعث من أعامق التاري

يف وقت واحد.

ومن آرائه ومقرتحاته العملية يف جمال متكني اللغة العربية والتي زّود جلنة التمكني 

يف اهبا تكليُف متخصصني وضَع معجم صغري تفّصح فيه أكثر املفردات والرتاكيب ورودً 

ها، ووضَع كتاب املحكية العامية السورية ليكون يف األيدي تعود إليه اللجنة يف توجه

وإمالًء، وتتوىل توزيعه عىل الدوائر اصغري جتمع فيه أهم قواعد الكتابة السليمة نحوً 

واملؤسسات، ووضَع آلية للتدقيق اللغوي يف مؤسسات الدولة قاطبة، واختياَر العنارص 

الصاحلة لتأدية هذا الواجب، إذ إن أكثرهم ال حيمل غري الشهادة الثانوية يف أغلب 

ال، ويرى أن يلجأ إىل زرع املدققني اللغويني يف لغة البث يف أجهزة اإلعالم كلها األحو

لرصد األخطاء وتنبيه املذيعني عليها، وأال يكتفى بإقامة الدورات التدريبية. ويف جمال 

اقرتح أن توكل إىل بعض العاملني القادرين يف جمال اإلعالم كتابُة برامج ااإلعالم أيًض 

ذابة تستعني باحلوار واحلكاية واملشاهد التمثيلية الرسيعة لبلوغ هذه عملية خفيفة وج
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الغاية، فإذا بلغ الربنامج من النجاح ما جيعل وسائل اإلعالم العربية األخرى حتذو حذوها 

وتقتدي هبا، فيقع اإلشعاع هبا يف الطرفني.

مة موازنة ويف االحتفال بيوم اللغة األم يف احلادي والعرشين من شباط اقرتح إقا

بني النهوض بالعربية امليتة حتى هنايات القرن املايض، والرقي هبا إىل درجة استيعاهبا 

للمنجز العلمي املتطور وإنتاجه، وبني العربية يف مؤسسات التعليم العايل يف الساحة 

العربية قاطبة، وقد سموا جامعتهم اجلامعَة العربية ال اجلامعة اإلرسائيلية إلدراكهم مكان

اللغة من سعيهم إىل طوائفهم يف أنحاء العامل القديم واحلديث.

  ويف جمال التحرر من األمية دعا إىل إنشاء مراكز ال مدارس لتحرير كثري من 

) من ربقة األمية يف األرياف بخاصة، فإن ما رآه  من أعدادهم يف اوإناثً االشباب (ذكورً 

ة العلم، وغادرها عىل احلال نفسها! حلب كام يقول يسد البرص! وقد أهنى بعضهم خدم

عىل حد تعبريه.

أما مقرتحاته يف جمال القراءة فقد جتلت يف ختصيص بعض األركان يف املقاهي ودور 

عىل الرتويح واألماكن التي يرتادها الناس عىل اختالف مقاصدها، تعرض فيها، فضًال 

وألوالدهم يف م أوًال الصحف واملجالت، كتب جذابة خفيفة تغري الرواد باقتنائها هل

البيت. وإن إقامة مكتبات صغرية يف البيوت جتمع فيها الكتب يف مدار األيام، ويعني 

خطوٌة اوكبارً االرجوُع إليها عىل تقوية احلافز، وغرِس عادة القراءة يف أفراد األرسة صغارً 

راءة أصبحت رضورية يف عرص التلفاز واحلاسوب والشابكة، واالنرصاف منها عن الق

لكل ما ننوي النهوض به.الورقية التي هي األساس دائًام 

ولعلَّ من أكثر املقرتحات التي ركز عليها مقَرتحه: اجلدية، اجلدية، اجلدية، 

والتقليل من الكالم والتنظري، مع الكثري من الفعل، مها الدواء الشايف ملجتمع مسرتخ ال 

يها.تصلح فيه التعميامت والتنظريات مهام تفننا ف
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وبعد أن قدم فقيدنا الراحل باقة من املقرتحات العملية للنهوض باللغة العربية 

فإن اأمتنى أن يكون حمصول اُجلهد الذي تبذله اللجنة عىل خمتلف الصعد مرضيً «يقول: 

بالنتائج، وللنتائج مقدمات، واملقدمات تقتيض أن تكتسب قرارات اللجنة العربة دائًام 

».صفة اإللزام

احلفل الكريمأهيا

كان فقيدنا يتسم برهافة احلس ويقظة الوجدان ورجاحة العقل، يزين ذلك كله 

مشاعر إنسانية نبيلة افتقدناها يف عرص انحرست منه القيم املعنوية واجتاحته قيم 

االستهالك، وسادت فيه املصالح حتى بات ينطبق عليه قول شاعرنا العريب:

  ال املصالح ما حياك إنسانلو  حياك من مل تكن ترجو حتيته

يف عرص تلك هي سامته كان فقيدنا الكبري ينأى بنفسه عن مواضع التهم ويشمخ 

وأداًء  اونزوعً ابمثله وقيمه يف عامل احلق واخلري واجلامل، فكان االتزان يف سلوكه فكرً 

ىل هبا عفة يتجىل يف مجيع املواقع التي عمل فيها، وكان األلق يف منظومة املناقب التي يتح

وكرامًة وأناًة.ونبًال 

بتنوير العقول ايف العقول والقلوب ألنه كان بارً وسيبقى اسم فقيدنا الغايل ماثًال 

 عذٍب، وأسلوب رشيق، تزينه والبصائر، وعامًال 
ٍ
عىل إشاعة احلب يف القلوب ببيان

عواطف إنسانية نبيلة، ومشاعر وجدانية رقيقة.

رمحة الواسعة سعة ما أعطاه ألمته من أفانني الثقافة اهلادفة رحم اهللا فقيدنا الكبري ال

وامللتزمة. وما أعظم ما أعطى! وما أفدح ما فقدناه برحيله! إال أّن عزاءنا برحيله األبنية 

ومناقب رفيعة اوخلقً البرشية العالية والقوية التي بناها بنني وبنات فأحسن البنا علًام 

، والدكتورة سحر، والدكتورة عبري، والدكتورة رحاب: (الدكتور حممد، والدكتور أمحد

). وعزاؤنا برحيله املؤلفات القيمة التي أبدعها يراعه فأضحت منهًال احفظهم اهللا مجيعً 
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لرواد العلم وناشدي الثقافة. وعزاؤنا برحيله السرية العطرة التي خلَّفها وراءه:اعذبً 

  طيب يعشقه القلُب فنذكره وال  اسُمهيضوع عبري املسك إن ُذكر

 
ً
:أتساَءل قائًال اوأخري

 
ِ
 األشرتَمْن للفصاحة

ِ
  بعد فقد

  يشارككم عظيم مصابكمقلبي

  َمْن للفضيلة والسامحة والتقى؟

  يف مؤمٍن نحو اجلنان قد ارتقى

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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أصدقاء الفقيدكلمة 

باركاألستاذ الدكتور مازن املألقاها

عضو جممع اللغة العربية  

باسم احلي القيوم الذي ال يموت، والذي قىض عىل عباده باملوت، وجعل كل 

إنسان إىل انتهاء وكل عمر إىل انقضاء.

ملا يف الصدور، وجعل إخواننا وهم من أهل القبور اوجعل موت األحباب امتحانً 

حياهتم .أوعظ لنا نحن معارش الغافلني والالهني مما كانوا يف 

أخي عبد الكريم

ما كان أسعدين بك حني رشحتك عضو رشف يف جممع اللغة العربية فكان إمجاع 

يف املجمع ااإلخوة الزمالء هو اجلواب. وكنت عىل عزم إعداد كلمة أستقبلك هبا عضوً 

.اواالستقبال وداعً اففّتني ومضيت وجعلت اللقاء فراقً 

  وإْن أبطأت منك قريببأين  وإين وإن ُقْدمَت قبيل لعامل

  صباح إىل نفيس الغداة حبيب  نلتقي يف مسائهاوإن صباًح 

ولكل حدث عندنا حيلة نلتقيه هبا، وما حيلتنا مع مصيبة الفقد إال الصرب. ولكن 

ْزء وجّلت املصيبة قّل العوض وضعف الصرب واجللد وضاق الصدر... كلام  كلام عظم الرُّ

صاب، ألنك بقيت وحدك تنتظر أن يفتح لك الباب لتلحق مىض قبلك األصحاب عظم امل

باألحباب الذين ابتلعهم الغياب... لقد كنا ثالثة التقينا وتعارفنا عىل باب دار املعلمني 

عاصم البيطار وعبد الكريم األشرت ومازن املبارك، كنا ال ١٩٤٨العليا بجامعة دمشق عام 

 عىل أمل اللقاء... وتوّجه نحونا القضاء وسّدد نفرتق إال لنلتقي، وما كان لنا من فراق إال
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ال رجاء يل يف اللقاء... فال أقل من اإلينا سهم الفناء ففرقنا وشتت شملنا.. وأبقاين وحيدً 

أن أقول فيمن مىض كلمة وفاء.

مجعتني بالدكتور عبد الكريم األشرت أيام دراسة يف اجلامعة، بل مجعنا مقعد واحد 

سنوات الدراسات العليا يف القاهرة، ومجعتنا زمالة تدريسية يف أربع سنوات، ومجعتنا

جامعة دمشق... بل قل لقد مجعتنا احلياة يف احلّل والرتحال، يف اإلقامة ويف السفر، يف 

الشّدة والرخاء. وكنا ثالثة إخوة عاصم وعبد الكريم ومازن، خرجنا من رحم واحدة هي 

ة واملوّدة، ما عرفنا غريه ا صلة ارتفعت بنا عن سفاسف احلياة، وعشنا ساعات رحم األخوَّ

 النـزعة، 
َّ
صفاء ونقاء ومودة وإخاء، كان الدكتور عبد الكريم فيها بيننا الرجل اإلنساين

كل البعد عن التكلف أو التصنع...اللطيف العْرشة، الصادق األلفة، البعيد 

كأْن مل يسمعها، وإذا رأى إذا سمع من أحدنا كلمة ال تعجبه مّر ــرمحه اهللا ــوكان 

بالطبع والفطرة، فنرتك له قراءة اال يعجبه أغىض كأن مل يره. كنا نراه أديبً امنّا شيئً 

النصوص بنثرها وشعرها فيقرأ كل كلمة بمعناها وكل حالة بمقتضاها هلجة وحركة...

ها لقد كانت له صفاته يف اخللق والسلوك ويف الرتبية والتعليم ويف الثقافة بسعت

وشموهلا، مما جعل طالبه يعشقون درسه، ويلتفون حوله بحّب وتقدير وإعجاب... ولقد 

هم إليه احمبَّبً اباقيً اترك يف نفوس طالبه وقّرائه أثرً  يذكرونه به كلام ذكر، ويثنون عىل ما وجهَّ

ونبّههم عليه من أدب الدرس والنفس... وكان عىل هدوء طبعه وخفض صوته وطول 

تم غضبه إذا غضب، وال يطوي رأيه إذا نقد، بل يرصح ويعلن وينرش وخيوض نظرته ال يك

معارك الرأي بلسانه وقلمه، وكانت له يف ميدان نقد التحقيق والتأليف صوالت وجوالت 

تذكر بعضها صحافة العراق، وتذكر بعضها اآلخر صفحات يف صحف اإلمارات...

الشام ومرص واجلزائر واإلمارات، رأى لقد مّرت بالدكتور عبد الكريم أحداث كثرية يف 

فيها احلياة بحلوها ومّرها، وعارش فيها من األدباء واألعالم من بقي يذكرهم حتى آخر 
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حياته باحلب والوفاء، كالدكتور حممد مندور والدكتور إسحاق موسى احلسيني... وكنت 

 
ً
يعّرب عام انتهى ما كاناأرى فيه الرجل الذي يستخلص من أحداث احلياة دروسها، وكثري

إليه من حَكم يف حياته كأن يقول: أغنى الرجال أقنعهم. ويقول: أرقى أخالق الرجل أن 

مع الناس.امع نفسه وصادقً ايكون صادقً 

وكنت أرى فيه الغرية عىل أمرين اثنني طاملا رصح برأيه فيهام، أما األمر األول فكرهه 

َلل) القائمة عىل التجمع وال تعصب لرأي أو نزعة أو فكر، تلك التي ال يرى للّصحبة (للشُّ

أفرادها بعضهم يف بعض إالّ اإلحسان واجلودة والتفوق! ويعميهم تعصبهم عن رؤية 

احلقيقة يف أدب أو شعر أو نقد.. وأما األمر الثاين فغريته عىل اللغة العربية ودفاعه عنها.

ها حديث اوبعد فإن حياة غنّية عريضة عشناها معً  ستني سنة ال يمكن أن يفيها حقَّ

ينقيض بدقائق فام سّجلته السنوات ال تستعيد ذكرياته الدقائق.

ز عن التعبري 
ِ
وما وعته العقول وانطوت عليه النفوس وعاش مع خفق القلوب تعج

عنه األلسن واألقالم.

ى عىل والدكتور عبد الكريم األشرت أكرب من أن ُجتمع صفاته يف صفحات، أو تقو

مجع فضائله وشامئله الكلامت، وإن األمل لفقده ال ينتهي.

وما رأيت داًء أقتل لألحياء من موت األصدقاء، إنه املوت الذي ال يقتل َمن ُيميته 

َقْتَلُه ألخيه وُحمبه.. إنه ينـزل بمن يميتهم فريحيهم من دنياهم ولكنه ينزل بإخواهنم قاتًال 

د الضلوع وُيسيل الدموع ويمأل النفس َيقتل وال ُيميت، يقيم ويقعد،
ّ
يزلزل األركان وهي

مها وغام.

ال ينتهي!اال ينقيض وشوقً اال يمتلئ، وحزنً اإنه يستبدهلم باحلبيب الذي قىض فراغً 

بأمل الفقد من كان أكثرهم صلة اولعل من أشد الناس مصيبة وأكثرهم إحساًس 

ت جامعة.معه وأغناهم ذكريااعيًش بالفقيد وأطوهلم 
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من كان ينتظر لقاءك ليسعد اوسوءً اوأشد األخبار وقعً اوإن من أفدح الناس ُرزءً 

بالرتحيب بك فيشقى بنعيك ويأسى بوداعك.

  غري طائعافال بّد منه ُمكرهً   اوإين متى مل ألزم الصرب طائعً 

نا، وعىل ما يف القلب من جروح وما يف النفس من أمل الفقد، ال نقول إال ما يريض  ربَّ

إنا هللا وإنا إليه راجعون.

أحسن اهللا عزاءنا وعزاء أهلك وأوالدك فيك، وأحسن مثواك عنده، وقىض لنا 

ولك بالرمحة والغفران.
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كلمة طالب الفقيد

ماجدة محوداألستاذة الدكتورة ألقتها 

  ))د.عبد الكريم األشرت األب واملعلم(( 

ن: (للرجل العظيم قلبان، قلب يتأمل، وقلب يتأمل) أحسست وأنا أقرأ قول جربا

كأنني أمام وصف جيسد أستاذي املرحوم د.األشرت، فقد اجتمعت لديه احلساسية وعمق 

الرؤية! لذلك كان حديثه يف قضايا الفكر والنقد حديث العقل والقلب معا، حتى أنه كان 

اهلموم العامة وكأهنا مهه يرفض الكلمة التي ال تعرف نبض القلب، هلذا متيّز بتناول 

اخلاص، فجاءت كلامته املكتوبة واملسموعة حارة مؤثرة، لذلك استطاع أن جيّسد لنا أثناء 

تدريسه صوت األبوة احلانية وصوت املعلم املعطاء.

مثله، يف هذا الزمن، يدرك معنى احلياة يف القيم والعلم ال يف اإننا قلام نجد إنسانً 

هم الوطن حتى فتك بقلبه، ال يمكن أن أنسى صوته الذي الذي املال واملناصب، آمله 

خنقته العربات (أثناء تكريمه يف احتاد الكتاب العرب) وهو يتحدث عن خيبته يف 

اسرتجاع فلسطني وإجهاض حلمه يف حتقيق الوحدة العربية!

كم أفتقدك يا أستاذي وأيب الروحي! فقد جعلت التعليم رسالتك يف احلياة، هلذا 

تلقي املحارضة بقلبك وعقلك معا، كي تريب النفوس والعقول!كنت

مل تَر يف املناصب وزخرف احلياة سكينة لروحك، كانت الكتابة، التي مل تفصل فيها 

تفصل ابني البحث العلمي والنفس اإلنسانية، هي متعتك ورسالتك! مل أجدك يومً 

وزمالئك، فنرشت عطر الباحث عن اإلنسان، كنت عزيز النفس، اكتفيت بحب طالبك 

املودة حيثام حللت، هلذا مل أجد إنسانا حتوطه القلوب، وجتله النفوس حيثام حّل سواك! 



٣٧

فقد اجتمع حولك الطالب من مجيع الطوائف واألفكار، حتى إنني كنت أتساءل: كيف 

التقى يف حبك املاركيس باملتدين...

! بفضل ما جتّسده من قيم لقد عّلمتنا كيف توّحد الشخصية املخلصة أبناء وطنها

أصيلة يف فعلها وقوهلا!

 التقريب بني املذاهب مهموما بوحدة هذه األمة، فسعيت عرب مؤلفاتك إىلكنَت 

(كتاب امللتقى) يشهد عىل ذلك كام سعيت إىل التقريب بني املسلمني اإلسالمية

حة اإلسالم.واملسيحيني يف كتاب (أوراق مهجرية) حني ذكرت إعجاب أدباء املهجر بسام

أحسست باملسؤولية جتاه املال العام، هلذا كنت تضحي براحتك، فتجلس ساعات 

يف هبو الفندق، تنتظر موعد السفر، كي ال تكّلف خزينة الدولة دفع أجرة يوم زائد! كنت 

تردد (سبحان اهللا)، مل تشتك يوما من اتكتفي برتديد (ساحمهم اهللا) وحني تستغرب أمرً 

عىل حتّمل املرارة واخلذالن، أعرف كم اأو اإلمهال! كان قلبك النبيل متعّودً سوء املعاملة، 

آملتك احلياة، مل تبخل عليك بمصائبها، فواجهتها باإليامن والعمل، والكثري من الصرب! 

، كنت تتحملها بصمت، كي 
ِ

وحني اجتمعت األمراض عليك يف أيامك األخرية مل تشتك

.ال ُحتزن أحباءك!

نة التدريس، بل كانت الكتابة شغلك الشاغل، وقد أتاحت لك فرتة مل تكتف بمه

التقاعد فسحة من الوقت، فأنتجت ما يعجز عنه الكثري من الباحثني! لتعّلمنا أن رجل 

!االعلم ال يتقاعد أبدً 

أعرف أنه كان حيّز يف نفسك أنك مل تنرصف لألدب، فالدراسات األكاديمية 

مك األديب! هلذا أسعدين أن تنرصف إىل كتابة أخذت وقتك، ومنعتك من حتقيق حل

سريتك الذاتية، أدهشتني رهافتك وحيويتك األدبية يف وصف شخصيات عايشتها، كام 



٣٨

أدهشتني حياتك الغنية يف كفاحها من أجل العلم ورفعة اإلنسان والوطن! كم أمتنى اليوم 

عّلمنا!أن جتد هذه السرية من ينرشها! كي تتعلم عل يدك األجيال مثلام ت

التقت يف كتبك احلداثة بالرتاث، فقد كنت تلفت نظر طالبك وقّرائك إىل رضورة 

اإلفادة من كنوز املايض املعرفية واجلاملية، لتكون يف خدمة احلارض، فالرتاث يف رأيك، 

صخرة مكينة يمكن أن نجعلها عقبة يف الطريق إىل املستقبل، ويمكن أن نبني عليها بيتنا 

كنت تطالبنا أن نكون أمناء وأحرارا يف وقت واحد، وأمناء عىل الرتاث احلديث، هلذا 

نحفظه ونفهمه ونقدره ونغار عليه وال ننقطع عنه، وأحرارا ال نتعّبده وال ننقطع إليه.

هلذا كنت من أبرز املنافحني عن اللغة الفصيحة، التي رأيت أن هلا وضًعا خاًصا، إذ 

زمان وأي مكان، فدعوت للحفاظ عىل أصوهلا تشكل رابطة تؤلف بني العرب يف أي 

وسالمتها، وصححت األخطاء التي يرتكبها األدباء، والتي رأيتها جرًحا نازًفا يف صدر 

األدب، كام انتقدت أولئك الذين يستخدمون العامية يف احلوار، كنت تدعو إىل استخدام 

لغة فصيحة سهلة تقرتب من لغة احلياة دون أن تتورط بالعامية.

ن هذا الرأي مل يمنعك من االهتامم باألدب الشعبي، لذلك مل ترفض يف كتابك إ

(ألوان) دراسة املواويل الرشقاوية التي كتبت بالعامية.

ال يمكن أن أنسى كيف حّولت املناسبة اخلاصة بتكريمك يف احتاد الكتاب العرب 

حت مهومنا الكثري
ّ

ة التي ما زالت تنخر إىل مناسبة عامة، توقفت عند واقعنا البائس ورش

جسدنا، واقرتحت بعض احللول التي تسهم يف معاجلة الداء العضال الذي نعاين منه، 

أحسست أنني أمامي مثقف من نوع نادر ينسى ذاته يف أشد حلظات تألقها! يعمل بحس 

عال من املسؤولية، ألن ضمريه احلي يرافقه يف كل حلظة! لن نستغرب أن يعلو يف خطابك 

  اهلم العام، وخيفت صوت الذات، فقد أفلحت يف توحيد وجعك الذايت هذا صوت 

بوجع أمتك! 



٣٩

بينت لنا أن معنى احلياة يتجسد بالعمل، وأن كل ما حولنا يدعونا إىل بذل اجلهد، فلو 

تأملنا حال اللغة العربية اليوم لوجدناها يف حال ال حتسد عليها، لذلك دعوتنا إىل مقارنة 

ة هي لغة األعداء التي أحياها العمل حتى باتت لغة العلم، ترتجم عنها حاهلا بحال لغة ميت

لقرون طويلة عىل املعرفة إىل لغات العامل، يف حني نجد لغتنا العربية التي كانت لغة املعرفة

شفا هاوية، تتصاعد أصوات كثرية من أجل نبذها واستخدام اللغة اإلنكليزية مكاهنا!

ا من ضعف، يف رأيك، فاللغة صورة عن أبنائها، هلذا ليس غريًبا ما تعانيه لغتن

دعوتنا إىل العمل من أجل إنقاذ األمة من ضعفها، واإلسهام يف بناء جيل جديد مؤمن 

بأصالته ومنفتح عىل احلياة احلديثة! فالكل مسؤول عن هذا الضعف، ولن ينقذنا سوى 

خّدره يف داخلنا، لنعيش تكريم العمل، كأنك أردت أن توقظ فينا حس املسؤولية الذي ن

حياة أكثر راحة، ال هيمنا إذا كانت أكثر هوانا! كانت كلامتك، تنزف أملًا عىل ما نحن فيه! 

إهنا كلامت من خرب احلياة بحلوها ومرها! مثلام خرب معانيها، فرأى روعتها تتجىل يف القيم 

النبيلة التي لن تتحقق إال بالعمل والتضحية!

نتعلم من أستاذنا اتساع األفق، والسعي للتعلم من الصغري قلت يف نفيس: ليتنا 

والكبري! لعل أكثر ما يؤثر يف النفس هو سؤاله رأي تالمذته فيام يكتب!

 
ً
ما أسمعه اليتنا نتعلم من أستاذنا حماسبة الذات! وعدم تنـزهيها عن اخلطأ! فكثري

 أن أفعل كذا!ايقول: قد أكون خمطئً 
ّ
! أو كان عيل

م منك اإلخالص للعلم والعمل مًعا، هلذا أحسست أن تفانيك يف عملك ليتنا نتعل

مرآة تفانيك يف علمك! ما أحوجنا إىل مثل هذا اإلخالص اليوم!!

، وكيف يتحول احلرف إىل نبض القد علمتنا يا أستاذي كيف تكون الكلمة صدقً 

لذي يفتقد القدوة يشع إخالًصا ونوًرا، فكنت ضمري أمة ومنارة علم! كم أرثي هلذا اجليل ا

الصاحلة بني أساتذته!



٤٠

ترانا نستطيع أن نمتلك روح أستاذنا السمحة التي تعذر اآلخرين، وتستوعب 

أخطاءهم سواء أكانوا مثقفني أم أناس عاديني!؟

علمتنا كيف يكون اإلخالص منهًجا للحياة! وكيف يكون انفتاًحا عىل كل جديد 

يطّورنا وال يذهب بأصالتنا!

باليتم للمرة الثانية يف حيايت، فقدت قلًبا أبوًيا، حييطني برعايته هأنذي أحس

وعلمه! أبحث اآلن عن سند روحي فال أجد! أفتقد نربتك األبوية تنصحني وتشجعني 

عىل العمل رغم كل اإلحباطات! لكن عزائي يا أيب وأستاذي أن قيمك وتعاليمك ما 

زالت حية بيننا!





٤١

ألستاذ الدكتورعبد الكريم األشرتكلمة آل الراحل ا

ولده الدكتور حممد األشرتألقاها 

أهيا السادة

يف حرضة غيابه تضيق اللغة وخيتنق الكالم.

ويف أنفسنا ترتاكب القيم وتطوى الصحف وتتغيم األحالم.

فحني يرتجل فارس اللغة العربية، وقد ترجل، هتيم الكتابة وتنكس األقالم.

ملرتجل:فيا فارس العربية ا

كيف أقول يف حرضة غيابك وأنت من دانت له الريشة والدواة، وطوع بنانه غفـت 

املعاين فانبسطت وتداورت وانكمشت كام أراد!.

كيف أخطب يف حرضة غيابك ولطاملا قلت أنت فصل اخلطاب!

، فأن أقول اليوم واجب الأدعي حسن إمتامه وال كـامل إعـداده وإن رشفـت حمـاوًال 

ل الـذي أحسـه مـن حـويل، ورجـوت أن تسـمعني، بعـد أن كنـت تسـمع، وسموت باجلال

زالّيت، ولطاملا غفرت.وتغفر

يف خميلتنـــا يقبـــع مكانـــك املعتـــاد، وتفـــتح مفكرتـــك الصـــغرية، وحتـــرتق لفـــائف         

كل اكلَّ الالءات، عابرً ا، متجاوزً ارفيقً اتبغك، وترتشف قهوتك، ويف خميلتنا جتالسنا رقيقً 

ف، لتجرس اهلوة بني جيلني، فيصري اللقاء مجاع أبوة وصداقة ومـزيج طرفـة حدود االختال

ونصح مجيل.

أستعري منه اآلن:اقرأتك تكتب عام سبعة وتسعني كالمً 



٤٢

:الو كنت شاعرً 

لكتفيكالغزلت من خيوط الشمس وشاًح 

وجلعلت من فتور جفنيك فتور الغروب

ومألت حناجر الطيور من عذوبة ضحكاتك

ون يسطع من ألالء وجهكفأصبح الك

وكحلته باحلاجبني

 افـــام وجـــدت يـــاأيب كالًمـــ
ً
أدق مـــن                امـــن كالمـــك، والصـــوغً ايليـــق بـــك خـــري

بـني منك، فام يقف مثيل قـائًال اصوغك، واخرتت أن أكمل من حيث انتهيت أنت، معتذرً 

ألكمل فأقول:ايديك، معتذرً 

:الو كنت شاعرً 

بني شفتنياضائعً اهلمهمت كالمً 

وتذكرت كم حنوت ولطفت

كم أصبحَت إذ أمسيت

نديمك ليٌل وحرب وورق

ودفرت مرشوع، ومحى كتاب

وعينان اثقلتا...بدمٍع وأرق

 وصحو ونصف نعاس
ٍ
وإغفاءة

رطاس
ِ
وجنون ق

هيدُّ املنكبني



٤٣

:الو كنت شاعرً 

اب لرسمتك مطوي الظهر كقوس النشَّ

صلب العزيمة كالوترْ 

عابونحتُّ ابتسامتك  يف غمرة الصِّ

وقمرْ اجلينً 

ونثر ياسمني

والنتحلت قسوتك حني تقسو

ولينك حني تلني

وزعمت أنك مألت كأس األبوة

حتى الشفتني

:الو كنت شاعرً 

"رمحها اهللا"    لتذكرت قولك يف طائرك الر ائعْ   

يسبح يف السموات العالية

متسح بمنقارك منقاَره الالمعْ 

يبوْح اويقيض يف قفصك دهرً 

تطريان.....

وروْح ا، روًح اجتوبان اآلفاق معً 

تستحرضان لقيامت األفراِخ الفتية

حتى ينمو الريْش 

وختفق األجنحة        جناحني جناحني



٤٤

:الو كنت شاعرً 

لتتبعت عينيك تطوفان حول أحفادك 

مرات ومرات

طواف احلجيج يف أداء املناسك

تغمرهم بلهفتك، تغشاهم برمحتك

فتكشف املسالكمتسح الدموع 

......حفيديناوتغمز تستزيد حفيًد 

:الو كنت شاعرً 

لشممت رائحة غبار الصحائف

متأل مكانَك، تشغل زمانَك 

تزاحم دخان التبغ يف رئتيْك 

وتنسمت عبق القهوة يف فنجانَك 

حلوًة....مغليةً 

تراقص أبخرهتا قلمك بني يديك

حيبو....جيري ويغفو بني اإلصبعني

:الو كنت شاعرً 

ألحسست باألمل خيرتق حشاك

يف كل أزمات الوطنْ 

يتلوى يف اخلارصة

اينخر النخاْع   يندفع بركانً 

ختمده أنفاسك احلائرةْ 



٤٥

وشهدت كم حارصتك محر اخلطوط

وسود الرشوط

وأحكام نرش جائزة

وكم ضمنت بني املعاين

علَّهم يقرؤون

بني السطرين

:الو كنت شاعرً 

ارساًج ألشعلت بغضك للزمن الرديء

وصببت الزيت فيه إىل األبْد 

ليجلَو حرقة الكذب واملداورةْ 

وقيح االستحكام واالستكبار واملناورة

 القلوب
َ

فتزأَر احلناجر وتتجارس

ويفرَّ املخرُز من العيننيْ 

:الو كنت شاعرً 

لقلت كل هذا ولكني طبيٌب 

.مما كان يقولمهًام اجلَّ ماأستطيع أن أنقل لكم بعًض 

ل:كان يقو

.أكثر املخلوقات غربة عن نفسه: اإلنسان

.بعض الناس يقتله الذم وبعضهم يقتله املديح

.األحزان الثقيلة الحتملها غري البسامت

 ًيف حياة اإلنسان.اقد يكون العقل أضعف قوى النفس أثر



٤٦

وكان يقول:

 ًقوة ؟أن تكون الثروة فينا مصدَر ضعف وهي يف تاريخ األمم كّلها مصدرُ األيس غريب

 
ً
كان يقول:اوأخري

إننا مسؤولون أمام أنفسنا قبل كل يشء.

مسؤولون أمام التاريخ الذي كتبه لنا آباؤنا.

مسؤولون أمام أجيالنا القادمة.

أما التبعة أمام اهللا فمرتوكه للضمري.

أهيا السادة

قلة يف النـاس مـن تتغـري الـدنيا بعـد رحـيلهم وأجـرؤ أن ازعـَم أنـك، عبـَد الكـريم 

منهم، فإن هي جنٌة ورْب، فهي لك وهو أرحم الرامحني.ااألشرت كنت واحدً 

ميق يف وإال ففيام تركت من شاردات اإلبداع يف فنون األدب وفيام حفرت من أثر ع

.دروب اخللود بعض من سلوان

ــديَق        ــل، والص ــزوج اخللي ــرؤوف، وال ــق فقــد اســتودعناك األَب ال ــوت ترف أهيــا امل

َم الناصح، والعريبَّ الغيور.األمني، واملعل

هـا،  أهيا املوت ترفق فبـني ظهرانيـك اليـوم رجـٌل أحـبَّ احليـاة وعـاين حلَوهـا ومرَّ

عركته فام انكفأ، وغازلته فام استطاب، غرس فينا فـيام غـرس ثقافـة االنتصـار، واقتلـع منـا 

ثقافة اهلزيمة.

بل القلم يعجز عن تكبيل آمن باخليال واطمأن أنه سيقود األمة يف النهاية وأن ما يك

الفكر،ويف بعض صباحاته األخرية احتسى القهوة مع تباشري اخلالص.

ترفق به أهيا املوت فلطاملا ترفق، وأعنه فلطاملا أعان، وأبلغه أننا هنا اليوم شـاكرون، 

بفضله معرتفون، وبداللته سائرون.



٤٧

حتى نلحق به، وحتى حيني ترفق به أهيا املوت وأبلغه أن له يف أعناقنا بيعة ال تنقيض 

اللحاق؛ سنبقى نعلن وبكل الفخار:

نعم إننا نحن أوالد عبد الكريم األشرت.

أهيا احلضور الكريم، عائلة الراحل وهي حتاول التعايف من جـرح اخلطـب والتعـايل 

عىل أمل املصاب ال جتد يف حضوركم إال عزاًء نتقبله، وال يف مشاركة األسـاتذة األجـالء إال 

يستأهله وال نستأهله.تكريًام 

فدمتم، أشكركم، والسالم عليكم.





٤٨

كلمة الدكتور مروان املحاسني

رئيس جممع اللغة العربية   

يف حفل تأبني األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت

١٥/١١/٢٠١١بمديرية الثقافة بحلب بتاريخ 

أهيا السيدات والسادة

هذا املنرب باسم جممع اللغة العربية ألقدم التعازي بالدكتور إنه ملن دواعي احلزن أن أعتيل

عبد الكريم األشرت، قامًة كبريًة يف عامل األدب، فقدها جممعنا. وقد أفاَتتنا وفاُته فرصَة استقباله 

ه فاحتًة لفعاليات مؤمترنا السنوي العارش.أول عضو رشف انتخبه جممعنا، استقباًال  كنا ُنعدُّ

العديد من املحبني للغة العربية الذين أرادوا أن خيّصوها لقد عرف جيلنا

.اوإنتاًج اوتدريًس اباهتاممهم، ناذرين أنفسهم خلدمتها، بحثً 

إال أن قلًة منهم متكنت من إبراز شخصية متميزة، طافت عىل معظم جماالت اللغة 

 ُتَصبُّ فيه الطاقات
ٍ
 متفّرد

ٍ
وُتستقىص احلقائق واألدب، قبل الوصول إىل الرتكيز عىل جمال

وتستخرج منه األحكام.

واجليل الذي أعنيه هو ذلك الذي خترج يف اجلامعة السورية يف مطلع النصف الثاين 

 احلرب العاملية ليواجه مستقبًال 
َ

، ختيّم عليه اواعدً من القرن املايض، جيٌل جتاوز مآيس

مفتوحًة عىل مجيع ما يتطلبه رايات القومية العربية، مؤكدًة موقع اللغة العربية لغًة حيةً 

خ عىل ما أثبتته سورية عن صلوح اللغة العربية حامًال  ملختلف العلوم الغد. إنه موقٌع َترسَّ

والثقافات، بعد أن تأكد نجاح تدريس الطب وخمتلف املواد العلمية باللغة العربية، ذلك 

لعزوفها ااملخاوف تربيرً ملا أبدته اجلامعات العربية األخرى مناالنجاح الذي أضحى حتديً 

عن اعتامد العربية واسطًة مثىل إليصال املعرفة إىل أذهان أبنائها.
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واسع اآلفاق، إذ كان طالب كلية اآلداب التي اجامعيً القد عشنا يف تلك األيام جوً 

ألن، كثريي االهتامم بام يدور يف الكليات العلمية، خاصة ١٩٤٧فتحت أبواهبا عام 

انت تشتمل عىل فروع ملعظم العلوم اإلنسانية مع بقاء حمورها األساس حموَر تهم كيَّ لِّ كُ 

فقيدنا بعلوم اللغة العربية، فكانوا يلتقون بطالب كلية الطب، ولكني مل أحَظ بالتعرف 

بمزيج من احليوية واجلّدية، حسَن ا، وقد كان متميزً احينذاك، بل عرفت أخاه صاحلً 

الرفقة، رصيَح العبارة.

املجاالت مفتوحة أمام الدكتور عبد الكريم حني خترجه ليجول يف حقول وكانت

بني األنواع األدبية املختلفة، من الشعر إىل الرواية، األدب العريب قديمه وحديثه، متنقًال 

إىل املقال، إىل السرية، وحتى إىل املرسح الذي ظهرت بداياته يف تلك األيام، إال أن جمال 

ي استهواه.النقد األديب هو الذ

 أوىل من شعر شاعر آل البيت دعبل بن عيل 
ٍ
وهذا ما دفعه إىل اختيار دراسة جمموعة

لرسالة التخرج يف كلية اآلداب، وذلك بإرشاف الدكتور إبراهيم ااخلزاعي موضوعً 

فنون النثر «الكيالين. وكذلك فقد تكرر إرصاره عىل النقد األديب حني اختار موضوع 

نيل شهادة املاجستري، يف معهد الدراسات العربية يف للبحث املطلوب لاعنوانً » املهجري

القاهرة بإرشاف الدكتور حممد مندور.

ثم عاد إىل النقد األديب يف مرشوعه للدكتوراه يف جامعة عني شمس ونال الشهادة 

بدرجة الرشف األوىل بإرشاف الدكتور مهدي عّالم وموضوعها نقٌد ملجموعة ١٩٦٢عام 

عبل بن عيل اخلزاعي.شعرية لد

إن اختياره ملوضوعات البحوث املطلوبة يف مساره الدرايس، هو تأكيٌد ملا كان يتمتع 

الولوج إىل ذلك الفن الرفيع، فن النقد األديب، بام يتطلبه من ببه من مقدرة فكرية تسمح له 

 ثقافية وذوق فني.
ٍ
معارَف وخلفية
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 الحقة ملجموعات وإّن نظرة رسيعة إىل املنهج الذي اتبعه ال
ٍ
دكتور األشرت يف دراسة

أربع من شعر دعبل، تعطي فكرة عن الدقة التي التزمها يف أعامله النقدية األخرى. فهو يميّز يف 

تلك الدراسة بني شعر ينسب إىل دعبل ومل ينسب إىل غريه، وشعر حتققت نسبته إىل دعبل، ثم 

الفصُل فيه، حتى يصل إىل ما ُنسب خطأ إىل ينظر فيام اختلفت املصادر يف نسبته إليه وأعجزه 

دعبل وَمتّكن من إعادته إىل أصحابه.

 
ٍ
إن هذه االستنتاجات التصنيفية التي استقاها من دراسته ألربع جمموعات حمققة

 كبرية تتضمن املراجعات، 
ٍ
ومنشورة ألربعة حمققني خمتلفني، تشري بدقتها إىل جهود

ما وقع يف تلك النصوص تصحيحليصل الناقد إىل للتقاطعات، اوالتحقيقات، وتوضيحً 

من أخطاء، وتبيان ما فيها من آراء متضاربة، ليتمكن من إعادة األمور إىل نصاهبا، ومن ثّم 

إصدار أحكامه النقدية.

أهيا السيدات والسادة

نصوص املجتزأة لسنا يف جمال الدخول إىل متاهات ما يكابده الناقد يف مواجهة ال

 عىل رواية أخرى، وهذا قة عىل نصوص متعددة، زَّ و املماملبتورة، أ
ٍ
ما ُيلزُمُه ترجيَح رواية

وإعادَة األبيات املكسورة إىل أوزاهنا، بل إن ما هيمنا هو تأكيد ما جيب أن َيّتسم به املُرتكز 

الفكري للناقد، إذ البد له من اعتامد تكويٍن ثقايف متني، ُيضاف إىل تكوينه املفطور، وإىل 

 فنية مرهفة. ذلك أن النقد يتطلب عمقً حسا
ٍ
من مقوماته التزّود بزاد لغوي اثقافيً اسية

ثقايف متصٍل بالتاريخ، وبعلوم احلديث والتفسري والتأويل، وكلُّها تضاف إىل ُمدركات 

 تعتمد وضوَح املنهجيات الرتاثية، 
ٍ
العرص الثقافية اجلديدة، ليصل الناقد إىل معاَرصة

إىل عامل النص، الستكناه حقائقه الداخلية.يل دخول املتلقِّ فجميعها أسٌس تسهّ 

مراجعات نقدية بني القديم «وهنا تربز براعة الناقد كام يصفها الدكتور األشرت يف كتابه 

توضيُح موقفه من العالقة اجلدلية بني اللفظ واملعنى، واختياُر األلفاظ «بأن عليه » واحلديث
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 املوافقة للمعاين يف السياقا
ِ
 املجاز يف الوَحدات املركبة ودّقة اختيارها، وقْدر

ِ
ت املختلفة، وُطُرق

»اإلفادة منها يف إغناء الدالالت وتلوينها
)١(

.ها 

وهو يرى رضورَة انصهار اآلفاق بني املايض واحلارض، للوصول إىل النظرية النقدية 

وهلذا فقد أبدى إعجاَبه لإلهلام.االتي تفي بحاجات اليوم، معتمدين تراَثنا اللغوي مصدرً 

وتقديره ملا قام به الدكتور مصطفى ناصف يف التأليف بني القديم واجلديد، واجلمِع بني 

مصادر ثقافته القومية ومصادر الثقافة الغربية.

إال أن فقيدنا قد أضاف إىل هذه املنطلقات التقليدية انضواَءه حتت لواء أستاذه يف 

ندور، أستاذ النقد الذي كان يعتمد املنهج التأّثري املعلَّل، معهد الدراسات الدكتور حممد م

حتليِل «لتدريسه اجلامعي الذي أقامه عىل اذلك املنهَج الذي جعله الدكتور األشرت منطلقً 

النصوص واستخراج اخلصائص منها بام يقّرب النص من املفهومات واألحكام املشرتكة 

للقصة التارخيية (شجرة الدر) لسعيد العريان، ، وهذا مساٌر يتجىل يف دراسته»بني الناس

.١٩٦٥وملرسحية عزيز أباظة الشعرية (غروب األندلس) عام 

ولعل نقَده لشعر وسرية الشاعر اخلليفة األموي الوليد بن يزيد
)٢(

  يربز ما يتميز

 تتجاوز املسائل النقدية، ومذاهَبها املسيطرَة اليوم عىل 
ٍ
  به منهجه النقدي، من نظرة

لساحة النقدية العربية والعاملية، كالبنيوية واألسلوبية والتفكيكية، ليصَل إىل مواقَف ا

 تستقيص أعامق اإلحساس باحلياة، وجتلياهتا يف املفردات والصور والصياغات 
ٍ
ذوقية

واألبنية األدبية.

ما ال يقبله العقل وال«فبعد أن استنكر ما أحاط بشخصية الوليد بن يزيد من ُهتم فيها 

إىل تفسري تلك النفس القلقة، «نراه يصل » املنطق، وال تقبله حقائق احلياة اجلارية من حوله

                                                

.٦مراجعات نقدية  ص)١(

.٢٠٠٨شعراء شاميون قدامى وحمدثون  الدكتور عبد الكريم األشرت   وزارة الثقافة ) انظر٢(
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يِّه
ِ
 تبحث عن ر

ٍ
وهو يراها تتطلع إىل جتديد » التي ُتعاين من اإلحساس بعطٍش جمهول

لشاعرية حقيقية، تتجاوز ما ُتلزمه اخلالفة من وقار وتقاليد.اإحساسها باألشياء دافعً 

ال يمكن أن ُتفهم أخباره اإنسانيً ا ذلك الشاعر األموي نموذًج وهو يعترب

عن االستعانة باستعراض حقائقها النفسية، وهو اودالالهتا، ومقطوعاُته الشعرية، بعيدً 

ُيرجع ما الَتَبَس من سرية الوليد إىل أن تاريخ األمويني قد كتبه العباسيون.

  اوز املسالَك النقدية املعروفة ليصلوبذلك يكون الدكتور األشرت رمحه اهللا قد جت

إىل البحث فيام وراء اللغة، من املضامني املستوردة، أو الغائبة، أو املسكوت عنها، كام 

تتبّدى من خالل الدالالت يف النصوص املقروءة، والشك بأن اللغة العربية تتميز يف هذا 

 يف التضمني، وو
ٍ
جود األضداد، واملقاييس املجال عن أي لغة أخرى بام هلا من خصوصية

اخصبً االلغوية، وبحور االشتقاق، ومسارات املجاز املختلفة، إذ يشكل جمموعها مرتعً 

للتفسري والتأويل.

ما ُيعّرض الناقد وهذا للذات باملوضوع، اإنه مسلك قد جيد فيه البعض خلطً 

مها مرتكزاٌت هتامه باالنطباعية، ولكنه مسلٌك حصيف، يستند إىل حساسية نقدية، تدعال

 عندما تتجّىل أدبً «يف علم النفس وعلم اجلامل، بحيث تتسع آفاُقه 
ِ
كام » التشمل أرسار اللغة

يقول عبد السالم املسدي.

أهيا السيدات والسادة

لقد كان فقيدنا الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه اهللا من أولئك األفذاذ الذين 

 مضيئًة يف درو
ٍ

ب األدب العريب قديمه وحديثه.اختّطوا ألنفسهم مسارات

 تتناول األدب العبايس شعرً 
ٍ

، إىل أخرى تدرس اونثرً افهو الذي انتقل من مقاالت

ما أحاط بالنكبة من أدٍب روائي، إىل كتٍب خيتص كل منها بجزء هام من قضايا الفكر 

والثقافة العربية.
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للوصول إىل روح إال أن منطلقاته الفكريَة بقيت حتوم حول النقد وسيلًة أصيلةً 

النص، التي ال يدركها الناقد إال بعد إمرارها من ثقافته احلاملة لقناعاته، وملا انصّب يف 

وجدانه من إحساسات جمتمعية، ليعوَد إىل إخراجها بام يسميه صناعة التفكري مادًة سائغة 

حتملها لغٌة أدبية شفافة ال تعقيد فيها.

نفسه عن تلك القالع املعرفية املتعاقبة، التي وقد نجح الدكتور األشرت حني نأى ب

 
َ

 ُتبعثر العنارص
ٍ

تفرض قوالَب جامدًة تّدعي احتكار فهم النصوص، وتتشبّث بتصنيفات

النصيّة وتقيض عىل مجالياهتا.

 البدَّ رحم اهللا فقيدنا الكبري، وأسكنه فسيح جنانه، وأبقى ذكَره مثاًال 
ٍ
هلا أن ألجيال

قبل االنطالق يف إنتاٍج أديب يسيطر عليه فكٌر ال أثر لألصالة فيه، ثقافتها األثيلة،تعَي 

عني بمساَيرة احلداثة. متذرِّ

.والسالم عليكم ورمحة اهللا





٥٤

الدكتور حممود السّيداألستاذ كلمة 

يف حفل تأبني األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت

١٥/١١/٢٠١١بمديرية الثقافة بحلب بتاريخ 

تاذ الدكتور موفق خلوف حمافظ حلب ممثل راعية هذا احلفل التأبيني السيدة األس

الدكتورة نجاح العطار نائب السيّد رئيس اجلمهورية

تور عبد الكريم األشرت رمحه اهللاآل األستاذ الدك

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.أهيا احلفل الكريم: 

حفل تأبني علم من أعالم احلكمة لكم أحس بالصعوبة وأنا أقف هذا املوقف يف 

والثقافة واألدب يف أمتنا لعجزي عن إيفائه حقه جتاه ما يتسم به من مزايا ومناقب، إنه 

علم من أكرب اهلامات األكاديمية العلمية واألدبية، ذلكم هو األديب الكبري الراحل 

األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه اهللا.

أيام افقيدنا إال يف ثامنينيات القرن املايض، وكنت سعيدً مل تتح يل الظروف لقاء

سعادة بسريته العطرة وذكره الطيّب عىل ألسنة املدرسني والطالب يف جامعة وهران 

عام مخسة وسبعني وتسعامئة وألف، وكان الراحل اباجلزائر حيث التحقُت هبا مدرًس 

هبا.الكبري قد دّرس فيها من قبُل أربع سنوات قبل التحاقي

 
ً
لبالده أّنى حلَّ وحيثام ارحتل، فيذكر اولكم هو مجيل ورائع أن يكون أحدنا سفري

اآلخرون وطنه بكل إكبار وتقدير واحرتام بفضل سلوكه احلميد وعقله الرشيد، ويقّدُم 

النموذج احلّي والقدوة الصاحلة يف ترصفاته وسائر حركاته، هاجسه خدمة الرسالة التي 

ايُته تأدية األمانة التي كلفها، ولقد كان الدكتور األشرت رمحه اهللا ذلك وقف نفسه هلا، وغ

السفري املجيل املتميز لوطنه يف حّله وترحاله، خدمه بكل نزاهة وإخالص وجترد.
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يف الدراسات اكان يتسم رمحه اهللا بحسه النقدي وحصافة الرأي منذ أن كان طالبً 

سه صفة تلّمسها يف شخصيته من خالل تدريسه إذ العليا، فها هوذا يسبغ عىل كل أستاذ درّ 

كنا نعشق يف كل أستاذ صفته: يف أمحد أمني الوضوح والعمق، ويف أمني اخلويل «يقول : 

القدرة عىل اإلثارة واآلراء املتجددة، ويف عبد الرمحن عزام نقاء عروبته ورعايته للطلبة 

ن خالل هذه الشخصية اآلرسة التي هذا اللقاء العفوي ماالعرب. ولكننا كنا نلتقي مجيعً 

ال يكاد يفلت من أرسها أحد شخصية طه  حسني التي كان هلا يف عقولنا وقلوبنا هذا 

احلضور الدائم الذي ال يغيب، واملكانة الرفيعة التي ال تتأخر، والعطاء اخلصب الذي ال 

ملفكرين يدانيه عطاء، إن وجوده املعنوي كان يسبق حضوره املادي، وهو من أوائل ا

». العرب الذين ربطوا بني حرية األديب وحرية األدب

، أصيًال ا، وباحثً اجمليً اوبعد أن التحق بالتدريس اجلامعي كان رمحه اهللا مدرًس 

يف العقول والقلوب والضامئر. مارس اومؤثرً اكفيً ا، وإعالميً اقديرً ا، وكاتبً امتميزً اومؤلفً 

ة، كام مارس التأليف والكتابة الصحفية، واملشاركَة يف التدريس يف خمتلف املراحل التعليمي

الندوات اإلذاعية والتلفزية واإلرشاَف عىل رسائل الدراسات العليا ومناقشَة الرسائل 

اجلامعية، فكانت حياته كلها حافلة بالعطاء وزاخرة باخلصب والنامء.

ها طلبة العلم يف حياتنا الثقافية، ينهل مناوتعد كتبه وبحوثه ومقاالته كنوزً 

، يشعرك هبا يف اوالباحثون املهتمون بأصالة الفكر وبناء األمة متعة الروح والعقل معً 

استعامله لغة تأرسك بحالوهتا وعذوبتها ورقتها بأسلوب ساحر يدفعك إىل التعلق 

باملوضوع الذي يتناوله دون ملل.

تعدادها وحرصها عن اوماذا عساي أن أعدد من مؤلفات فقيدنا التي أجدين عاجزً 

ومنها: التسهيل يف دراسة األدب احلديث، النثر املهجري وفنونه، دعبل بن عيل اخلزاعي 

شاعر آل البيت، نصوص خمتارة من األدب العبايس، غروب األندلس وشجرة الدر، 
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نصوص خمتارة من األدب العريب احلديث، معامل يف النقد العريب احلديث، دراسات يف أدب 

ربية يف مواجهة املخاطر...الخ.النكبة، الع

 وهكذا ترون أيتها السيدات، أهيا السادة أن املشهد الثقايف فقد علًام 
ً
اوعمودً اكبري

.امن أعمدة الثقافة العربية، وشعلة أنارت البصائر عىل مدى ستني عامً 

أهيا احلفل الكريم

ور األشرت يف بعد عودة كل منا إىل جامعتنا األم، جامعة دمشق، كنت ألتقي الدكت

إىل كتابة املقالة اكلية اآلداب باجلامعة، وطاملا بحثنا يف شؤوننا اجلامعية، ثم التفتنا معً 

بجريدة البعث. وشكوت إليه مرة الضيق الذي » حديث الصباح«الصحفية متمثلة يف 

أكابده من جّراء كتابة احلديث وتقديمه يف موعد حمدد، وكنت آنئذ يف السنوات األخرية 

لكلية الرتبية بجامعة دمشق، ومل يكن لديَّ الوقت الكايف للتفرغ اعقد الثامنينيات عميدً من

إىل كتابة األحاديث، فابتسم رمحه اهللا ابتسامته العذبة املعهودة، وقال يل: أخي حممود أحس 

بام تشعر به، ولكنني ال أوافقك عىل الرأي يف التخيل عن كتابة احلديث، وأقول لك بكل 

، ولكنني عدلت عنها إليامين بأن القد راودتني فكرة التخيل كام تراودك حاليً رصاحة

 
ً
يف املقالة الصحفية، وأننا يف أحاديثنا الصباحية كام االكلمة مسؤولية وأمانة، وأن ثمة خري

يف ندواتنا التلفزية نؤدي رسالة، وإذا ختلينا عن واجب األداء فهذا يعني أننا نسري يف 

ودواء اناجعً وأربأ بك أن تسري فيه. واحلق أقول لقد كانت كلامته بلسًام الطريق اخلطأ،

يف اجلريدة.» حديث الصباح«ملا كنت أكابده، وتابعت كتابة اشافيً 

وتكررت لقاءاتنا يف مناسبات متعددة، يبث كل منا إىل أخيه شؤونه وشجونه، 

ه، ويف الندوات التي كانت يف ندوات جممع اللغة العربية بدمشق ومؤمتراتاوشاركنا معً 

تقيمها وزارة الثقافة لتكريم بعض األدباء الراحلني. ثم صدر القرار اجلمهوري املتضمن 

فيها، وُأوكل إىل اللجنة وضُع اتشكيل اللجنة العليا للتمكني للغة العربية، وكان عضوً 
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د اللجنة اجتامعا
ِ
 عمل وطنية للتمكني ومتابعُة التنفيذ عىل أن َتعق

ِ
ت دورية هلذه خطة

الغاية، وتقدَم تقاريرها الشهرية إىل السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب السيّد رئيس 

 هذا احلفل. واعتذر األستاذ الدكتور األشرت رمحه اهللا عن عدم متكنه من 
ِ
اجلمهورية راعية

للجنة أن احضور هذه االجتامعات يف دمشق لوضعه الصحي، فاقرتحُت باعتباري رئيًس 

ل إليه التقاريَر بوساطة الناسوخ (الفاكس) فيطلَع عليها، ويزوَدنا بمالحظاته وآرائه نرس

التي ال يمكن للجنة االستغناُء عنها بأي صورة من الصور، ووافقت السيدة نائب الرئيس 

ننتظر وصول ــأعضاء اللجنةــعىل املقرتح، وسارت األمور عىل هذا النحو، فكنا 

ونفيَد منها يف عملنا، إال أنه حاول االعتذار للمرة الثانية، وأرسل النسائخ منه لنقرأها

وبعُد فإين أجدين «رفعها إىل السيدة نائب رئيس اجلمهورية، ويقول فيها: انسيخة إيلَّ طالبً 

وأكون عندها - اليوم يا سيديت، ونحن يف الطريق إىل إمتام العام الثالث من عمر اللجنة

للسّيد الرئيس ثقتَه اإىل تسليم األمانة، ليتاح تسميُة البديل، شاكرً امدعوً - بلغت الثامنني

ها أيًض 
ِ
. االغاليَة، ولك يا سيديت أمجُل ما حيفظ اإلنسان لإلنسان من مجال الصلة وشكر

أسأل اهللا حسن اخلامتة، وأن هييئ للجنة من بعُد سبل التوفيق فيام تتوىل أمانته، وأن يالزمها 

إال أن االعتذار مل يقبل بسبب احلرص ». ص عىل رعاية أسس التمكنيفيه اإليامُن باحلر

العميق عىل استمراريته يف اللجنة مهام تُك ظروفه بغية اإلفادة من مالحظاته وآرائه القيمة.

أهيا احلفل الكريم

يقول شاعرنا العريب:

  عليك بالنفس فاستكمل فضـائلها  فأنــت بــالنفس ال باجلســم إنســان

، فإذا ذكر سمو اك أشهد أن نفَس فقيدنا كانت عاليًة وعاليًة جدً ويف ضوء ذل

النفس ذكر فقيدنا الغايل، وإذا ذكر التهذيب اجلم ذكر فقيدنا الغايل، ولقد ملستم هذا 

التهذيب يف الرسالة السابقة، وتلمسونه يف مجيع جوانب حياته، فها هو ذا يرسل رسالة إىل 
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: ابنتي الفاضلة اآلنسة ريام: صباح اخلري، أكون ائًال أمينة رس جلنة التمكني يستهلها ق

  لو تكرمت بنقل شكري العميق للسيدة الدكتورة نجاح العطار نائب السيد اشاكرً 

  تني وعجزي عن تلبيتهام، ودمت لكلرئيس اجلمهورية عىل دعوتيها الكريمتني الغالي

».مجيل طّيب

ءها ويشكُرهم ويدعو هلم باخلري وما من رسالة أرسلها إىل اللجنة إال وحييي أعضا

ه إال وأرسل إيلَّ نسخة منه هدية وقد تّوج اإلهداء بعبارات  والتوفيق، وما من كتاب ألفَّ

املودة والتحية والذكرى الطيبة.

إال أنه حيٌّ » راحل«تلك هي بعض سامت فقيدنا الراحل، ومع أننا نستخدم كلمة 

رنا العريب:يف العقول والنفوس والضامئر، أمل يقل شاع

 
ُ
ـاء   مـــوت النقـــي حيـــاة ال نفـــاد هلـــا  قد مات قوم وهم يف النـاس أحي

وهللا در أمري الشعراء شوقي إذ يقول:

ــالعنوان ــالُق ك ــا األخ ــت هل   املجد والرشف الرفيع صحيفةٌ   جعل

 الوجــــدان
ِ

  وجدانك احليُّ املقـيُم عـىل املـدى  ولــــرّب حــــيٍّ مّيــــت

املقيم عىل املدى يف جوانب حياة فقيدنا كلها، وإذا ولقد جتّىل هذا الوجدان احلّي 

كان شاعرنا العريب يقول:

ـــيًال  ـــارهن دل ـــب اختي ـــىل اللبي   اـقــد عرفنــاك باختيــارك ُمــذ كــ  ع

عىل مشاعره اإلنسانية املرهفة من اختياره مواقف إنسانية يف فإننا سنأخذ مثاًال 

لشعراء شاعت عىل ألسنة الناس قصيدة ، وها هو ذا يتخّري ثالث قصائداالشعر واحلياة معً 

. ومن أصحاب الواحدة أي القصيدة الواحدة اواحدة من شعرهم طغت عىل ما قالوه مجيعً 

التي شاعت عىل األلسنة دون غريها الشاعُر اإلربيل البحراين يف قصيدته اهلائية عىل أهنا 

مثال للفجيعة باإلنسان:
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ــــارّب دار بالغ  عكـــف الركـــب عليهـــا فبكاهـــا ــــال باله ــــا ط   ض

ـــــاين وســـــقاها!   ان وانقىضــا زمــان يل فيهــك  فســـــقى اهللا زم

ومن أصحاب الواحدة الشاعر العراقي ابن ُزريق البغدادي، وقد ختّري قصيدته 

عىل أهنا مثال للفجيعة باحلياة، إذ يصور فيها جتربة الغربة واحلنني، وهي يف ااهلائية أيًض 

ة التي تتعدد صورها يف حياة الناس، ويقول فيها:معنى من معانيها حتمل اخليب

  ولكن ليس يسمعهاقد قلت حقً 

  من حيث قدرت أن اللوم ينفعه

  من عنفه فهو مضنى القلب موجعه

  ال تعذليه فإن العذل يولعه

 بهاجاوزت يف لومه حًد 
َّ

  أرض

  فاستعميل الرفق يف تأنيبه بدًال 

 أب
ُ

و البقاء الرندي، وقد ختّري قصيدته:ومن أصحاب الواحدة الشاعُر األندليس

ــان ــيش إنس ــب الع ــرَّ بطي ــال يغ ـــان  ف ـــا تـــم نقص ـــّل يشء إذا م   لك

عىل أهنا مثال عىل الفجيعة بالوطن عندما تفككت ممالُك األندلس وسقطت معظم 

حوارضها بلنسية، ُمرسية، قرطبة، اشبيلية:

  فـــامقواعـــد كـــنَّ أركـــان الـــبالد  عســـى البقـــاء إذا مل تبـــق أركـــانُ 

وينادي الشاعر فيها بأعىل صوته:

  أمــا عــىل اخلــري أنصــار وأعــوان؟

  إن كان يف القلب إسـالٌم وإيـامن!

ــــات هلــــا مهــــمٌ    أال نفــــوٌس أبّي

 
ٍ
  ملثل هذا يذوب القلـُب مـن كمـد

نا الغايل لكتاب االعتبار ألسامة بن منقذ وإعادُة نرشه بعد أن أعاد 
ِ
وما اختيار فقيد

نه باملقاومة إذ يقول: إن غاية ما أبتغيه من نرش الكتاب مرة أخرى يف النظر فيه إال إليام

طبعته الكاملة هذه بعد أن أعدت النظر فيه إعادة شاملة، أن تقع اإلفادة منه يف هذه األيام 

يذّكر بغزو اإلفرنج أيام حروب الفرنجة يف اجديدً ااستيطانيً ااحلرجة التي نواجه فيها غزوً 
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 روح املقاومة يف نفوس الناس عىل أهنا عرص أسامة، فيعني 
ِ
يف نرش نصوصه عىل تقوية

 بام نجم لنا حتقيُقه تلك األيام واستخالِص 
ِ
الطريق إىل عزة األمة، وبثِّ الثقة واالعتبار

الدروس منها، فالكتاب يف مجلته يعد فوق مزاياه الفنية وثيقة حية قل نظريها يف رصد 

». القرون الوسطىإحساسنا بالتفوق احلضاري العام يف

وكان يرى أن يف االطالع عىل كتب الرحلة يف القديم واحلديث ثقافًة متصلة 

بالعرص الذي نحن فيه، مل يصغها الفكر وحده، بل صاغتها النفس املنفعلة بمجموعها 

سا وفكرً 
ِ
وحركة حية، فهذه جتارب تارخيية إنسانية مل يبدعها اخليال، ولكن اووجدانً اح

ائق املشاهدة واالنفعال احلّي فيها.صاغتها حق

ويف وقفاته النقدية األدبية عىل أعامل بعض النقاد العرب املعارصين من أمثال 

الدكتور أمحد كامل زكي، والدكتور حممد زكي العشاموي، ورجاء النقاش، والدكتور عبد 

امعات للقارئ العريب وطالب اجلاامللك مرتاض، كان يرى أن يف هذه الوقفات تقريبً 

بخاصة من مذاهب الفكر والفن وأعالمهام يف الغرب، وما يشكو منه إنسان العرص من 

غلبة املادة عىل الروح ومن الغربة وضعف اإليامن باخلالق والتمرد عليه وشيوِع النزوع إىل 

 األمن.
ِ
العبثية وافتقاد

 قضايانا وحيسن بنا يف هذه املناسبة أن نطلع عىل جانب من درر أفكاره النّرية يف

الثقافية لنتبني رجاحَة الرأي وسداَده بعد أن تعرفنا رهافَة احلس ويقظَة الوجدان.

أما آراؤه الرتبوية فقد اتسمت باحلكمة ومواكبة االجتاهات الرتبوية احلديثة فهاهو 

 شخصيته الفكرية 
ِ
ذا يقول: إن رسالتنا اجلامعية احلقيقية هي يف تكويِن الفرد وتنمية

 و
ِ
 عن اآلفاق املعرفية اجلديدة وإبداِع وإيقاظ

ِ
 إىل اقتحام املجهول، والكشف

ِ
عيه ودفعه

احللول للمشكالت املاثلة فيها. ونحن يف جامعاتنا العربية نتوجه أكثر ما نتوجه إىل خطاب 

الذاكرة ال إىل خطاب العقل، ونرمي إىل حتفيظ احلقائق ال إىل تركيبها أو إبداعها.
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ي هو تنشيط احلركة الذهنية. ولقد علمتني احلياة أن أغنى إن جوهر العمل الرتبو

الغنى غنى النفس، وأخصَب اخلصب خصُب التكوين ومواتاُة الطبع، وعلمتني أن أساس 

النجاح يف عملنا الرتبوي يقوم عىل تقليص املسافة بيننا وبني الطالب، فبغري اإلحساس 

 الود والتقدير املت
ِ
بادل، تصبح العملية الرتبوية جافة، ويغيب بعمق الصلة بيننا وبينه، صلة

».فيها اجلانب اإلنساين احلي

موقفه من الرتاث واملعارصة، فقد دعا رمحه اهللا إىل فهم الرتاث وفحصه اومجيل جدً 

فواصل «واإلفادة من كنوزه املعرفية واجلاملية يف خدمة احلارض، فالرتاث كام يرى يف كتابه 

صخرة مكينة يمكن أن نجعلها عقبة يف الطريق » افة العربيةصغرية يف قضايا الفكر والثق

يف اإىل املستقبل، ويمكن أن نبني عليها بيتنا احلديث: واملطلوب أن نكون أمناء وأحرارً 

وقت واحد، أمناء عىل الرتاث نحفظه ونفهمه ونقدره ونغار عليه، وال ننقطع عنه، 

ال نتعبده وال ننقطع إليه.اوأحرارً 

ة يف نظره فهي املعارصة، وهي قبول العرص والتفاعل معه، والقدرة عىل أما احلداث

 بأنفسنا وتسجيِل هويتنا احلضارية فيه، وهي ما ال يستطيعه 
ِ
 طريقنا منه والدخول

ِ
اختيار

الغرباء عن العرص واملنقطعون عنه إىل املايض، وال الغرباء عن أنفسهم الذين انقطعوا عن 

يقفون عىل خط واحد، وإن وقفوا يف طرفني متقابلني.غرباء اأصوهلم، فهم مجيعً 

علينا أال نقّرص يف دراسة منجزات العرص يف «أما موقفه من العوملة فيتمثل يف قوله: 

كل امليادين، وأال نقّرص يف تعلم اللغات التي تدنينا منها، واالنفتاِح عىل حقائق املعرفة 

 ما نملكه 
ِ
ه يف غري تعبد وال تصلب وال اإلنسانية يف العلوم كافة، ودراسة

ِ
يف ضوئها وتقويم

خوف وال إحساس بالنقص، فاملعرفة حق لكل البرش إذا استطاعوا امتالكها، ثم إن 

احلضارات الضعيفة حني تنغلق عىل نفسها، وجترت ثقافتها اخلاصة، وتقيم من حوهلا 

من بديل األسوار بدعوى احلفاظ عىل نفسها تؤتى من مأمنها ويقتلها ضعفها، وليس
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َس أقدامها يف تربة ثقافتها، وتفتح منافذها لرياح الثقافات األخرى
ِ
».أمامها إال أن تغر

أهيا احلفل الكريم

إذا كنا قدمنا باقة من اختياراته يف تسليط األضواء عىل بعض املواقف اإلنسانية 

لعربية مادامت والفكرية فحري بنا أن نقدم باقة من آرائه العملية يف جمال التمكني للغة ا

الكلمة هي كلمة جلنة التمكني.

أشد األمل من واقع احلال اللغوي يف أقطارنا العربية ولطاملا القد كان فقيدنا متأملً 

إن األمة تعاين يف أقطارها املختلفة من «شكا من سوء هذا الواقع، فلنستمع إليه يقول: 

كتايب يف مراكز احلياة اإلدارية عىل التعبري الشفهي والازحف العاميات مفردات وأنساقً 

إىل اخلطاب نفسه، حتى أصبحنا نشهد اليوم من طغيان العاميات يف والوظيفية وصوًال 

أجهزة اإلعالم املرئي واملسموع ما أخذ الناس واملسؤولون يف املؤسسات الثقافية قاطبة 

تصاصاهتم يألفونه ويستطيبونه وينامون عنه، وأصبحنا نسمع عىل اختالف مراتبهم واخ

من يدعو إىل هجر التقعيد النحوي والرصيف، ثم إىل استبدال العامية بالفصيحة يف احلياة 

 سواء!
ٍ
العامة ويف النتاج األديب والثقايف واإلبداعي عىل حد

إن ما وصلت إليه احلال يف الساحة اللغوية (وهي الساحة التي نبني فيها انتامءنا 

وعنا احلضاري العام، وندخل عىل املستقبل الذي الرصيح، ونخط هويتنا الفكرية ومرش

. بل انريده من أبوابه كلها السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية) ال يبرش باخلري أبدً 

ينذر برش ما نحن فيه: انحالل الروابط، وجتزئة األرض، وضياع اإلنسان وعزله، 

الذي يعني السيطرة عىل االقتصادات واالنجراف املرسوم يف تيار العوملة بمفهومها القائم

».الضعيفة وطيَّ ثقافات أهلها لصالح االقتصادات القوية وثقافاهتا املتقدمة

 باملسؤولية: 
ٍ
وبعد رصد هذا الواقع يقول بكل رصاحة وشفافية وشعور عال

يؤملني أن يصل يب التفكري يف اهلم اللغوي إىل اإلحساس بعجزنا عن محله يف ساحتنا «
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ة وحدها، عىل حني تبقى معظم الساحات العربية بعيدة عنه عىل أقدار نسبية، الوطني

ناء خارج الرسب يبقى صعبً 
ِ
إىل احلزن، إذ يقود إىل التساؤل عن ا، ويصل بنا أحيانً افالغ

».قدر االنتفاع بام نحن يف صدده

ومع ذلك يرى أن جدار اخلالص يتمثل يف اللغة العربية الواحدة، وحدة األمة 

حدة تراثها، صوت ضمريها العميق املنبعث من أعامق التاريخ وخشبة الصلب واملوت وو

يف وقت واحد.

ومن آرائه ومقرتحاته العملية يف جمال متكني اللغة العربية والتي زّود جلنة التمكني 

يف اهبا تكليُف متخصصني وضَع معجم صغري تفّصح فيه أكثر املفردات والرتاكيب ورودً 

امية السورية ليكون يف األيدي تعود إليه اللجنة يف توجهها، ووضَع كتاب املحكية الع

وإمالًء، وتتوىل توزيعه عىل الدوائر اصغري جتمع فيه أهم قواعد الكتابة السليمة نحوً 

واملؤسسات، ووضَع آلية للتدقيق اللغوي يف مؤسسات الدولة قاطبة، واختياَر العنارص 

إن أكثرهم ال حيمل غري الشهادة الثانوية يف أغلب الصاحلة لتأدية هذا الواجب، إذ

األحوال، ويرى أن يلجأ إىل زرع املدققني اللغويني يف لغة البث يف أجهزة اإلعالم كلها 

لرصد األخطاء وتنبيه املذيعني عليها، وأال يكتفى بإقامة الدورات التدريبية. ويف جمال 

القادرين يف جمال اإلعالم كتابُة برامج اقرتح أن توكل إىل بعض العاملنيااإلعالم أيًض 

عملية خفيفة وجذابة تستعني باحلوار واحلكاية واملشاهد التمثيلية الرسيعة لبلوغ هذه 

الغاية، فإذا بلغ الربنامج من النجاح ما جيعل وسائل اإلعالم العربية األخرى حتذو حذوها 

وتقتدي هبا، فيقع اإلشعاع هبا يف الطرفني.

بيوم اللغة األم يف احلادي والعرشين من شباط اقرتح إقامة موازنة ويف االحتفال

بني النهوض بالعربية امليتة حتى هنايات القرن املايض، والرقي هبا إىل درجة استيعاهبا 

للمنجز العلمي املتطور وإنتاجه، وبني العربية يف مؤسسات التعليم العايل يف الساحة 
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اجلامعَة العربية ال اجلامعة اإلرسائيلية إلدراكهم مكان العربية قاطبة، وقد سموا جامعتهم 

اللغة من سعيهم إىل طوائفهم يف أنحاء العامل القديم واحلديث.

ويف جمال التحرر من األمية دعا إىل إنشاء مراكز ال مدارس لتحرير كثري من الشباب 

كام يقول عدادهم يف حلب) من ربقة األمية يف األرياف بخاصة، فإن ما رآه  من أاوإناثً ا(ذكورً 

حد تعبريه.يسد البرص! وقد أهنى بعضهم خدمة العلم، وغادرها عىل احلال نفسها! عىل

أما مقرتحاته يف جمال القراءة فقد جتلت يف ختصيص بعض األركان يف املقاهي ودور 

عىل الرتويح واألماكن التي يرتادها الناس عىل اختالف مقاصدها، تعرض فيها، فضًال 

وألوالدهم يف حف واملجالت، كتب جذابة خفيفة تغري الرواد باقتنائها هلم أوًال الص

البيت. وإن إقامة مكتبات صغرية يف البيوت جتمع فيها الكتب يف مدار األيام، ويعني 

خطوٌة اوكبارً االرجوُع إليها عىل تقوية احلافز، وغرِس عادة القراءة يف أفراد األرسة صغارً 

عرص التلفاز واحلاسوب والشابكة، واالنرصاف منها عن القراءة أصبحت رضورية يف 

لكل ما ننوي النهوض به.الورقية التي هي األساس دائًام 

ولعلَّ من أكثر املقرتحات التي ركز عليها مقَرتحه: اجلدية، اجلدية، اجلدية، 

مسرتخ ال والتقليل من الكالم والتنظري، مع الكثري من الفعل، مها الدواء الشايف ملجتمع

تصلح فيه التعميامت والتنظريات مهام تفننا فيها.

وبعد أن قدم فقيدنا الراحل باقة من املقرتحات العملية للنهوض باللغة العربية يقول: 

فإن العربة دائًام اأمتنى أن يكون حمصول اجلُهد الذي تبذله اللجنة عىل خمتلف الصعد مرضيً «

».دمات تقتيض أن تكتسب قرارات اللجنة صفة اإللزامبالنتائج، وللنتائج مقدمات، واملق

أهيا احلفل الكريم

كان فقيدنا يتسم برهافة احلس ويقظة الوجدان ورجاحة العقل، يزين ذلك كله 
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مشاعر إنسانية نبيلة افتقدناها يف عرص انحرست منه القيم املعنوية واجتاحته قيم 

يه قول شاعرنا العريب:االستهالك، وسادت فيه املصالح حتى بات ينطبق عل

ــان ــاك إنس ــا حي ــالح م ــوال املص ــه  ل ــو حتيت ــن ترج ــاك مــن مل تك   حي

يف عرص تلك هي سامته كان فقيدنا الكبري ينأى بنفسه عن مواضع التهم ويشمخ 

وأداًء  اونزوعً ابمثله وقيمه يف عامل احلق واخلري واجلامل، فكان االتزان يف سلوكه فكرً 

التي عمل فيها.يتجىل يف مجيع املواقع 

بتنوير العقول ايف العقول والقلوب ألنه كان بارً وسيبقى اسم فقيدنا الغايل ماثًال 

 عذٍب، وأسلوب رشيق، تزينه والبصائر، وعامًال 
ٍ
عىل إشاعة احلب يف القلوب ببيان

عواطف إنسانية نبيلة، ومشاعر وجدانية رقيقة.

قدمه ألمته من أفانني الثقافة اهلادفة رحم اهللا فقيدنا الكبري الرمحة الواسعة سعة ما

وامللتزمة. وعزاؤنا برحيله األبنية البرشية العالية والقوية التي بناها بنني وبنات فأحسن 

ومناقب رفيعة (الدكتور حممد، والدكتور أمحد، والدكتورة سحر، اوخلقً البنا علًام 

اؤنا برحيله املؤلفات القيمة ). وعزاوالدكتورة عبري، والدكتورة رحاب: حفظهم اهللا مجيعً 

لرواد العلم وناشدي الثقافة. وعزاؤنا برحيله اعذبً التي أبدعها يراعه فأضحت منهًال 

السرية العطرة التي خلَّفها وراءه:

  يضوع عبري املسك إن ُذكر اسـُمه  فنــذكره والطيــب يعشــقه القلــُب 

 
ً
:أتساَءل قائًال اوأخري

  َمْن للفضـيلة والسـامحة والتقـى؟

  يف مــؤمٍن نحــو اجلنــان قــد ارتقــى

 األشــرت
ِ
 بعــد فقــد

ِ
  َمــْن للفصــاحة

  قلبي يشـارككم عظـيم مصـابكم

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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