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 الدكتور عبد الكريم األشرت
 ١(*)عضو رشف يف جممع اللغة العربية

     
 )**(مازن املبارك. د

ّالكالم عىل من أحب, والكـالم عـىل مـن أكـره, موضـوعان أفـر مـن احلـديث 
إن احلـديث فـيهام حـديث ثقيـل عـىل الـنفس, . فيهام; ألين ال أطيق محل ما يـستوجبان

 . جانبحيارصها بمشاعر احلب أو الكره من كل
ًوما استجبت إىل رغبة الكتابة يف أحدمها طوال حيايت إال جمربا مضطرا; ألنني حـني  ً

إن .. أحتدث فإنام أحتدث بلساين, وأما حديثي يف احلب أو يف الكره فليس للساين مكـان فيـه
َوإين ألخـشى أن أتكلـم وأتكلـم . ّالقلب هو لسان احلب وترمجان املـشاعر وحبـل املـودات

 !ًالمي إال تعبريا عن العجز عن الوفاء بحق من أحتدث عنهفال يكون ك
ّلقد عرفت الدكتور عبد الكريم األشرت منذ نيـف وسـتني سـنة, حـني اجتمعنـا 
ّأمام باب املعهد العايل للمعلمني يف املبنى القديم جلامعة دمشق مع نفـر مـن املتقـدمني 

ه اهللا, وارتبطت قلوبنـا منـذ إىل املعهد, وكان بينهم صديقنا األستاذ عاصم البيطار رمح
َتلك الساعة بعقد صداقة استمرت استمرار حياتنا, وعرفنا قسم اللغة العربية يف تلك  ّ

                                                           
ُأعدت هذه الكلمة للرتحيـب بالـدكتور عبـد الكـريم األشـرت بعـد انتخابـه عـضو رشف يف املجمـع,  (*)

ُل دون إلقائها انتقال الدكتور األشرت إىل جوار ربهولكن حا َ. 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق(**) 
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أربـع سـنوات كانـت جتمعنـا فيهـا قبـل الظهـر كليـة اآلداب, . األيام بالفرسان الثالثـة
. ميليـهّوجيمعنا بعد الظهر املعهد العايل للمعلمني, مل يغـري واحـد منـا مقعـده بجـوار ز

ّوجتمعنا  خارج اجلامعة دار أحدنا لسمر أو طعام أو درس ومذاكرة أو لذلك كلـه, ال 
ينفرط عقدنا إال إذا سافر أحدنا ومل نسافر معه, ومـا أكثـر مـا كانـت سـياحتنا مـشرتكة 

 .داخل القطر وخارجه
ولو كانت أشجار غوطة دمشق أو بـساتني امليـدان القديمـة تتحـدث لتحـدثت عـن 

هني, ّالشبان الذين كانوا يقضون الساعات الطويلة كـل يـوم دارسـني قـارئني ومتنــزالثالثة 
َّـزهات مــصايفها لتحــدثت عــن رحــالت وأســفار نــتولــو حتــدثت قــرى ريــف دمــشق وم

ــة يلقــون الــشعر أو  ّوجلــسات وأســامر, ولــرددت صــدى أصــوات أولئــك الــشبان الثالث
ــون ــا, أو حيلل ــصوص أو يعربوهن ــرؤون الن ــشدونه, ويق ــنهم ّين ــت لكــل م ــون وكان ِّ ويعلق

ّخصوصية ال يقتحمها عليه أحد منا وال يمـسها, ويعـرف جـوه فـال يعكـره عليـه, وكانـت  ّ ّ
َ فال يكون أحد أسعد منّـا حـني نغتـنم مـن الوقـت مـا نقـضيه ,جتمعنا رغبات كثرية مشرتكة
اء  سـواء أكانـت يف سـياحة داخـل القطـر أو خارجـه, أو يف قـض,ًمعا لتحقيق تلك الرغبات

يوم يف الغوطة, أو جلسة ساعة عىل قراءة فصول من كتاب أو قـصائد مـن ديـوان أو كانـت 
ّلقد مجعت بيننـا أخـوة وصـداقة وحمبـة, ووحـدتنا صـلة محيمـة وغـري. يف جلسة عىل طعام ّ  ةّ

 .صادقة عىل اللغة العربية والثقافة والرتاث
ّيث جيـرين إىل ولوال أين أخشى أن يطغى القلم بطغيان الذكريات لرتكت احلـد

ولكن مسؤولية احلديث الرسمي عـن الزميـل املجمعـي تـدفعني ! صور عجيبة حبيبة
 .إىل تغيري مسار احلديث إىل اجتاه آخر
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يطيب يل قبل احلديث عن األستاذ األشرت وعلمه وثقافته وأدبه أن أحتدث عـن 
لفــة ّ مــودة خلــصت مــن الكُ بينــي وبينــه رحــمْاألســتاذ األشــرت اإلنــسان; لقــد مجعــت

ّوالتكلف, ومن الرياء والتزلف, صفاء ال كدر فيه, وصداقة ال عتب فيها, نفرتق سنة  ّ
ّإذا صـحت لـك مـودة أخيـك : (وصدق من قـال! ّفإذا اجتمعنا فكأننا تفرقنا باألمس ّ

ّولطاملــا قـرصت يف حقــه فــإذا رأيتـه كانــت نظــرة عينــه .) ِفـال تبــال متــى يكـون اللقــاء ّ
 اعتـذار كنـت ّأرسع مـن اعتـذاري, وكانـت أقـوى مـن أيلقائه وحركة يـده ٢(*)وهلفة

! ّعتذر, إنه أسـبق إيل مـن اعتـذاري إليـهأسمح يل أو يقبل مني أن يإنه مل يكن . سأقوله
 وهللاّ مـا أحـىل الـصداقة إذا ,ّفلله ما أطيب نفسه وأصـفاها, وأرقـى أخالقـه وأرضـاها

ّ أهنــا إذا صــدقت املــودة لقــد رأيـت. تقاسـم الــصديقان الثقــة وتنافـسا يف الزيــادة منهــا
ْظهــرت معهــا املــساحمة, وزالــت مــن طرقهــا املــضايقة واملعاتبــة, ووجــدت يف قلــب 

َّ رحيبا تبقيه فيه أخا وحبيبا, وحتفظه حارضا ومغيًالصديق مكانا ً ً ً  ً.باً
ّمجعنا طلب العلم أيام الشبيبة والفتوة, والنفوس خالية من اهلمـوم, واألذهـان 

ّق متسعة رضية, ال هم وال غم, ثم فرقتنا األيام وباعدت بيننا ّنرضة متطلعة, واألخال ّ ّ ّ
الليايل حتى رصنا ننتظر مواسم اللقاء ونخـتلس سـاعات املناسـبات ليكـون اجتامعنـا 

فإذا ضاع أحدنا عن أخيـه كـان كمـن ضـاع عـن نفـسه .. ربيع حياتنا وصدى ذكرياتنا
 !وتاه عن إلفه, وشعر بالغربة ولو كان بني الناس

م ١٩٥٢ الدكتور األشرت عىل اإلجازة يف اآلداب من جامعة دمشق عام حصل
وحــصل عــىل املاجــسرت مــن معهــد الدراســات العربيــة العليــا بالقــاهرة وحــاز درجــة 

                                                           
 ...يا هلفتاه: يقال يف التحرس عىل فائت: اللهفة: يف املعجم (*)

ِّوتطلعه للقاء:  االقرتاح ُِّ ُ ُ.. 
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م, واختـاره املعهـد مـن بـني ١٩٦٢الدكتوراه يف اآلداب من جامعة عني شـمس عـام 
ّخرجييه ليكون مدرسا فيه فور خترجه منه ِّ ًّ. 

ٍم مل ينقطـع إال يف سـنوات١٩٨٨و١٩٦٣ة دمشق ما بني سنتي ّدرس يف جامع ّ 
واختـاره جممـع اللغـة العربيـة يف . عـري إىل اإلمـاراتُعري فيهـا إىل اجلزائـر وسـنوات أُأ

ًدمشق عضوا مراسال عام   .م١٩٩٢ً
ّخترجت به أجيال أحبت األدب حلبها أستاذ األدب, كان طالبه يـشعرون معـه  َّ

ّستاذ األشرت أديب فطـرة وطبـع قبـل أن يكـون أديـب تعلـم بالراحة واالطمئنان, فاأل
ّواكتساب, وصاحب شخصية متميزة بطبعها وطبيعتها, فهو ذو حلن إنساين عـاطفي, 
يظهر يف صوته ويف أسلوبه ويف سلوكه, شـديد احلـساسية, ومرهـف الـشعور, أنـيس 
ّلطيــف, ولكنــه إذا اســتفز غــضوب, وإذا غــضب عنيــف, يعــرب عــن غــضبه بنظــرات  ُ
ّتتحدى, وكلامت تنفذ سهاما إىل األعامق, وقد خيرج أشد الغضب وأعنفـه يف كلـامت  ًّ

َّساخرة تستل بحدة وذكاء كل مـا تـراكم يف نفـسه مـن أمل وثـورة وإذا كتـب يف سـاعة , ّّ
عىل أن عفوه أرسع من غـضبه, ورضـاه . الغضب فرصير قلمه أعىل من نربات صوته

 .أقرب من عتبه
ًن تعددت فيه الثامر وتنوعت فيه األزهار أطيابا وألوانـا; كتـب واألستاذ األشرت بستا ً ّ ّ

.. ّاخلاطرة واملقالة والسرية, ورسد الذكريات ووضع املؤلفات وحقق بعـض كتـب الـرتاث
ّوكتب يف األدب والنقـد, وكانـت كتاباتـه موزعـة بـني أدب الـدرس وأدب الـنفس, وكـان 

 !ّ حتمل من معاين اجلد ما حتملّقلمه ذا نكهة متميزة برشاقة ال ختلو من نكتة
. ّيف كتبه من األدب ما يضاهي ما يف سـلوكه مـن أدب, فقـد مجلـه اهللا بـاألدبني

 مــن كتــب, وأشــهد مــا جتولــت عينــي يف ّى إيلود بــني احلــني واحلــني إىل مــا أهــدوأعــ
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 انتعشت نفيس بأزهار أدبه, وما اسـتغرقت يف قـراءة صـفحاته, إال ّصفحات كتبه, إال
ولشخصية الدكتور األشرت أثر باق يف نفـوس . ُشغلت عن قراءة غريه بحالوة عباراته

طالبه الذين قرؤوا عليه, وزمالئه الذين رافقـوه, وأصـدقائه الـذين خـالطوه, وآالف 
 .الذين عرفوه يف كتبه

ّشخصية صاحبها فإن كتابات الدكتور األشرت تـدل ّوإذا كانت اآلثار تدل عىل 
, ةٍعىل أنه رجل إنسان, وإنسان أديب, وأديـب مرهـف, وأديـب طبـع ال أديـب صـنع

ّوعىل أنه ذو اطالع واسـع, وفكـر يتـسع ملـا يـضيق بـه غـريه, يتـسع لليمـني ولليـسار,  ّ
قـدة وللقديم واحلديث, ولكل االجتاهات والنـزعات, ولكنه يقـرأ كـل ذلـك بعـني نا

ّلقد عاش الرجل احلياة بحلوها ومرها, ورضاها وسـخطها, جـرب ومـارس, . نافذة ّ
ٌودرس ودرس, وأقام ورحل, وانتهى إىل أن املأوى إىل عز القناعـة خـري مـن اللجـوء  ّ ّ َ
ٌإىل ذل الرضاعة, وألن جتمع مع احلرمان الرىض خري من أن جتمع معه السخط, وهـو  َ ّ

ًكفى بالقناعة ملكا, ويرى الصدق مع : فيقول مع القائلنيًيرى يف القناعة ماال ال ينفد  ْ ُ
أذكر أنني يـوم خرجـت مـن بعـض . النفس ثم مع الناس من أرقى الفضائل اإلنسانية

مقاالته بحرصه عىل هاتني الفضيلتني اللتني مها القناعة والصدق, كتبت عـىل هـامش 
كـام أذكـر ! ن كـل رذيلـةَّلقد حصنت املجتمع هباتني الصفتني بـسياج حيميـه مـ: مقالته

ّأنني قرأت له شيئا عن األخالق وهو يكتـب يف النقـد األديب, ويـصور مـا تـصل إليـه  ً
ٍعالقة الناقد باملنقود من ترد وسوء وتفكك يف الصالت االجتامعية وبعد عـن سـالمة  ٍُ ٍٍّ

 !ّالسلوك وجادة األدب
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 لغـة الكتـاب ولغـة وأما يف اللغة فطاملا دافع عن العربية, ودعا إىل التقارب بـني
ٌاخلطاب, وأن يوضع كل يف موضعه الـصحيح يف مـنهج تبقـى للعربيـة الفـصحى فيـه 

ّمنـزلتها وكرامتها, وهو بذلك إنام يعرب عن منهج جممعي أصيل ّ. 
ِّولعل من أهم ما يتصف به الدكتور األشرت أنه يمثـ ًل جـيال مـن األدبـاء الـذين َّ

ّ, والفنّي االصطالحي الثقـايف, ومل يتخـل عـن مجعوا األدب بمعنييه; اخللقي اإلنساين
أدب املهنة ومل ينـزع أخـالق العلـامء يف سـبيل الـسبق إىل نـرش كتـاب أو إذاعـة رأي أو 

. ّ أو غري ذلك من األمراض التـي حلـت بكثـريين مـن جيـل هـذا العـرص,بلوغ شهرة
ّوامتــاز عــن أمثالــه أيــضا بأنــه وقــف حارســا لتلــك األخــالق يتــصدى للمتجــاوز ً ين ً

ًواملتطاولني ويفضح املدجلني واملدلسني والسارقني, ومل يبق صامتا مساملا, لقد كان  ً ّ–

ُ خريا مني, فأنا أرسق وأسكت, وأهاجم فأعر−أشهد ُ ُض, وكان هو يرسق فيـصيح, ً
َّويتعر  !ّض له فيتصدى وهياجمُ

ًلقد خاض غري معركة من معارك الرأي والعلم, ال تعصبا لـرأي أو عـىل رأي; 
إنه يرفض الكيد واالستهتار . ٍخللق يقف إىل جانبه, ولصدق يعرب عنه, وحلق يعلنهبل 

ّوالتجنّي واالدعاء للفوز بالسبق, أو إلخفاء خرب علمي أو حقيقة عـن نـسخة خطيـة,  ّ
فلطاملا عال صوته وهو اخلفيض عادة, وارتفعت نربتـه .. ّأو تزوير يف حتقيق نص عزيز

ست وهـي الناعمـة اللطيفـة, وكانـت لـه صـيحات وهي اهلامسة, واحتدت كلمته وق
وهـو يـدعو إىل أن . ة عرفتها بعض الصحف واملجـالت يف دمـشق واإلمـاراتَّيَِرتْشَأ

ًتسود يف أعامل العلامء أخالق العلامء وإىل أن يكون اإليثـار إيثـارا للعلـم يف حقائقـه ال 
األدب يف ذاته ال عىل وأن يكون احلكم عىل .. ًتفضيال للعلامء يف أسامئهم أو مناصبهم

 ...منتجه يف نزعته وصداقاته
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ّويفهم أكثر من هذا وأبعد من كتاباته املوزعة واملنشورة التي تـشهد لـه بـالغرية  ُ
ومل يكـن اختـصاصه يف األدب .. الصادقة عىل أخالق األمة ولغـة األمـة وأدب األمـة

ًاحلديث الذي استغرقه دراسة وتدريـسا وإنتاجـا وتأليفـا لينـسيه ً  احلـرص عـىل أصـالة ً
إن اجلديد املعارص الـذي عـاش فيـه وخـاض .. اللغة وسالمتها ووجوب الدفاع عنها

 مل  كـام. ُأمواجه وعبابه مل ينسه األعامق واللجج وما فيهـا مـن أصـول وجـذور وآللـئ
تنسه هبارج احلياة احلديثة وزخرفها, وال أنـوار اإلعـالم احلـديث ومبالغاتـه, أن يـرى 

ومنها حياتنا اللغويـة التـي هـي .. يط ويشمل ساحات حياتنا العربيةاإلحباط الذي حي
 .ًأخطر الساحات أثرا يف حياتنا الثقافية املستقبلية

ولست أكتم أهيا السادة أنني إذا أعلنت قدر الدكتور األشرت الثقايف فألنني بعد 
افية امعية والثق وطول املامرسة حلياتنا االجت,طول املنافحة يف حياتنا الفكرية والسياسية

ُ أصـبحت أقـيس وعـي , يف سـاحاهتا مـن رجـال وأقـالم ونزعـات وأفكـارومـا ألقـى
املثقف العريب بوعيه اللغوي قبـل غـريه, فـإذا اسـتقام وعيـه وأدرك أثـر اللغـة يف حيـاة 
ًاألمة فكرا وموقفا, قوال وسلوكا فهو عندي املواطن املثقف الذي يرجـى خـريه, وال  ً ًً

 .. كانت عقيدته أو جنسيته أو مذهبهًاّخري يف غريه أي
 .أخي عبد الكريم

ــا  ــت من ــام, فوهن ــا األي ــا فارســني, وعملــت فين ــادحني, وعملن ــشنا ك ــد ع ْلق َ
فوقفنـا عـىل .. ْاألجسام, وخبت منا العيون, وركبت فوق أكتافنـا مـن الـسنني ثامنـون

ًشاطئ احلياة مودعني نصعد أنفاسا معدودة, ونسري خطا حمـدودة,  ُ ً ِّْ ُِّ ال نـدري الرحيـل َ
 .متى سيكون



 )١ (اجلزء) ٨٧( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٢٨٤

فلنجعـل رحـاب املجمـع موضـع .. ألمثالنـا أن يغرسـوا الفـسيلة  وقد قـال
ّونحـن بحمـد اهللا كهـول هبمـة شـباب, وإننـا .. غراسنا خلدمة لغـة قومنـا ولغـة قرآننـا

 . ّلنرمي هبمتنا إىل أبعد مدى آمالنا
. نـا القـول والعمـلّوأسال اهللا أن يديم علينا الصحة ويتم لنا النعمـة, ويـسدد ل

ولك مني أصدق التهنئة بإضافة الـرشف إىل رتبتـك إذ يـستقبلك جممـع اللغـة العربيـة 
 .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.. ّعضو رشف يعتز املجمع بانضاممك إليه


