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  مصطفى أبو شواربمحمد األستاذ 

  ل األستاذ الشاعرِّممث
  عبد العزيز سعود البابطين

  

  
  

 عليه وعلى ،احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني
  .آله وصحبه خري صالة وأزكى سالم

معايل األستاذ الدكتور غياث بركات وزير التعليم العايل باجلمهورية العربية 
  .يةالسور

  .املنصة املبجلة
  .علماء العربية وأدباءها ومثقفيها

  .احلضور الكرمي
  .سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته

َّلقد أحب الشاعر العريب الكبري األستاذ عبد العزيز سعود البابطني أن 
رة لواحد من صروحنا العربية ِطَنكم اليوم، ومعكم هذه الذكرى العيكون بي

سيمة حالت بينه وبني مشاركة أصحاب القلم وأرباب الشاخمة، لوال مشاغل ج
العرتاف له لعلم العامل املعلم ببعض حقه، واالكلمة يف حماولة الوفاء هلذا ا

  .ًبشيء من فضله وأياديه علينا مجيعا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ويشرفين باسم األستاذ عبد العزيز البابطني، وباسم مؤسسة جائزة عبد 

 احلفل التارخيي أشارككم هذان  أ-العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري 

ّر شاكر الفحام، العروية، أستاذنا املرحوم الدكتوفقيد سورية واملشهود لتكرمي 
 اليت عاش من  النبيلةم يف شخصه كل املعاين اإلنسانيةِّوحنن إذ نكرمه إمنا نكر

  .أجلها وأنفق فيها حياته

رين والباحثني  قد انعقد بني املفك- حضورنا األعزاء -ذا كان اإلمجاع إو

تعلمني يف سورية والبالد العربية؛ على أن اد، وأجيال العلماء واألدباء واملَّوالنق

ّشخصية أستاذنا الدكتور الفحام، شخصية فريدة نادرة املثال؛ فليس مصدر 
إىل احلياة األدبية من روائع البحوث والدراسات  هذا اإلمجاع قيمة ما أضافه

ًكتب عن الفرزدق وبشار والشعر األندلسي، كاشفا والرتاجم؛ ويف مقدمتها ما 
ًعن منهج رائد يف نقد الشعر وحتليله، متميزا بعمق الفكر وقوة احلجة، وروعة 

ليس كل ذلك فحسب مصدر اإلمجاع على تفرد ... األسلوب ودقة التعبري

ّفقيدنا اجلليل؛ وإمنا مصدره يف تقديري أن شخصية الدكتور الفحام كانت 
 له َذَمْلَتـكادميي الذي فهو العامل األ... وانب واملواهب والقدراتمتعددة اجل

 أساتذة العربية يف جامعة دمشق الغراء وغريها من اجلامعات السورية ُّلُج

وهو السياسي املثقف الذي لونت توجهاته الثقافية عمله السياسي ... والعربية

معي األصيل ... اًا ووزيرا حكوميًا ونائبا برملانيًومواقفه سفريا دبلوماسي وهو ا

امع اللغوية  الذي مجع إىل رئاسة جممع اللغة العربية بدمشق عضوية فاعلة با

وب وهو املوسوعي الدؤ... ردن واملغربوالعلمية يف مصر والعراق واهلند واأل



  
٩٩١  ّشاكر الفحام.  يف حفل تأبني د - األستاذ حممد مصطفى أبو شواربكلمة 

الذي أسهم يف تأسيس عدد من املوسوعات العربية واإلسالمية وترسيم 

انب من هذه اجلوانب  وليس من شك يف أن كل ج.يان طرائقهاحدودها وب

 -ق يف فقيدنا الكرمي ِّفر على مثل هذا املستوى الرفيع الذي حتقكفيل، إذا تو

  .أن يضمن لصاحبه بلوغ أعلى مراتب االمتياز واخللود والعظمة

ًولقد كان األستاذ الدكتور شاكر الفحام واحدا من الركائز الرئيسة اليت  ّ
ا سنة تسع البابطني مسعود لت عليها مؤسسة جائزة عبد العزيز َّعو نذ نشأ

 عماد جلان فكان رمحه اهللا. أعماهلا وأخطرها َّلَجَئة وألف؛ يف أومثانني وتسعم

ا؛ كما كان أحد أبرز مستشاري  حتكيم جوائز املؤسسة يف غري دورة من دورا

عشر والعشرين؛ وهو مشروع معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع 

املؤسسة األضخم الذي استغرق العمل فيه قرابة عشر سنوات، ويصدر بإذن 

اية هذا العام، متضمنا تراجم ما يقرب من عشرة آالف شاعر ومناذج  ًاهللا مع 
  .من نصوصهم

  أيها الحضور الكريم

ّد أن من حق الدكتور شاكر الفحام ِّ ما يؤكإن يف ذلك كله وغريه كثري
ِّعلى األمة العربية أن تكرم ذكراه وأن تنشر سريته وسجل عطائه يف كل 

 وتعرف هلذا الرجل ،امليادين، حىت تقف األجيال على صور ذلك العطاء

  .العظيم فضله ومآثره على األدب العريب ولغته وعلى الثقافة العربية املعاصرة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

يدة، ويف رحاب مكت بة األسد وها حنن أيها األعزاء يف محى دمشق ا

تف باسم راحلنا اخلالد على أرض  العظيمة ويف معقل العروبة احلصني؛ 

  .َّسورية األبية اليت طاملا أجنبت العمالقة واألفذاذ وأنبتت القادة والعظماء

م لألمة َّ ثراه بقدر ما قدَبَّرحم اهللا أستاذنا شاكر الفحام رمحة واسعة وطي

  . سورية والعروبة واإلسالم إىل يوم الدين ووقى اهللا، الزمانمن جمد يبقى ما بقي

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


