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   انَّان الطيَّ محمد حسالدكتور

  كلمة طالب الفقيد
  

ِدهبعــ مــن العــال َرتــب ْبــع ُدهــر يــا ِ 
  

  ِحتــــــرب مل أم َرحبـــــت ِالــــــسماح َبيـــــع  
  

 الـــورى مـــن َأردت مـــن ِّوأخـــر ِّقـــدم
  

  تـستحي منـه َكنـت قد الذي مات  
  

رحم اهللا أستاذنا الفحام وأسبغ عليه سحائب مغفرته وشآبيب رضوانه، 
لقد فقدنا ..األمة الوزير والسفري ، والرئيس واملدير، واألمني واخلبريولئن فقدت فيه 

. ق البصريِّدقق العليم، واملِّحنن طالبه فيه املعلم اإلنسان، واملريب الشفوق، واحملق
وكم بعث يف جنباتنا من ! وكم أذكى يف نفوسنا من روح! فكم بث فينا من أمل

  :لشاعرولعل خري عزاء لنا يف فقده قول ا !.رجاء
 لقــــــــد عــــــــزى ربيعــــــــة أن يومــــــــا

  

 عليهـــــــا مثـــــــل يومـــــــك اليعـــــــود  
  

ا عندما كنت على ًعرفت األستاذ الدكتور شاكر منذ أكثر من ثالثني عام
ًوإن أنس ال أنس إطاللته احملببة أستاذ, مقاعد الدرس يف قسم اللغة العربية َ  لألدب اَ

ُُوال يصدفه , نها صارفال يصرفه ع, األندلسي يف احملاضرة األوىل من يوم الثالثاء ِ

ّولعل أمجل ما . ِّوال ما يشغله من املهام اجلسام, ّعنها ما كان يتقلده من أعباء الوزارة
,  تلك الفوائد اليت كان ينثرها يف تضاعيفها-  ّوكلها رائع مفيد - يف حماضرته 

ٌويتبدى فيها جانب من جوانب علمه الغزير   .وحرصه على إفادة طالبه, ّ
َانب آخر من جوانب علم أستاذناجبدراسات العليا تعرفت ويف رحاب ال ٍ، 

ِمن خالل تدريسه مادة الدراسات األدبية لطلبة دبلوم الدراسات اللغوية ِ وفيه , َ
حيث كنا على موعد مع دراسته املتميزة , عرفنا كيف متتزج اللغة باألدب

  .ِشاعر العربية الفحل, للفرزدق



  
١٠٠٢  )٤(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ستاذنا اجلليل يف رحلة علمية طويلة؛ وذلك ّمث سىن يل اهللا أن أنعم بصحبة أ
وهو الذي أشرف على  - ََحني أحسن يب  بإشرافه على رساليت املاجستري والدكتوراه 

ت َّزَع يل جوانب من علمه وفضله وخلقه تَّ فتكشف-   اجلامعية الرسائلمئات
ديب واأل, نصوح واملريب الذق،احلواملعلم ا, ت فيه املشرف العاملدلقد وج, نظائرها
وحافظة حاضرة , ٍوقلب واع, إىل أمانة نادرة, رئ املدققاوالق, واملتتبع اخلبري, املرهف

, واألخذ بيده وتشجيعه,  يف تعليم طالبهاًال يألو جهد). وخري الفقه ما حوضر به(
وال جيرح , ُّال ميس كرامة, وتقومي خطئه بأرق ما أويت املعلمون من أساليب التقومي

ستمع إليه وقد كتب يل أ. يذه أعلى معارج السمو اإلنساينرقى بتلمبل هو ي, ًاشعور
: ووضع املالحظات املختلفة عليها, بعد قراءته الفصل األول من رساليت للدكتوراه

ا« ا ليست قاطعة, َاألخ حسان هذه مالحظات أرجو أن تناقشها مث تذاكرين  , إ
ج التحقيق بأحسن وجه ولكنها مناسبة للتفكري للوصول إىل األحسن حىت خير

َفمىت تبلغ الغاية إذا , ّوأرجو اإلسراع فما قدمته قليل قليل, ممكن إن شاء اهللا ُ
ٍّ أي رقة هذه وأي مرب عظيم وراءها؟»!مضيت على هذه املسرية؟ ُّ ُّ.!  

على أن عناية األستاذ بنا معشر طالبه مل تقتصر على إشرافه على رسائلنا 
ا إىل , اجلامعية , وصاحب معضالتنا, فهو مفزعنا, كل حبث نقوم بهوإمنا تعد

ُوموضح مشكالتنا وال غرو فهو , نقصده فما جند عنده إال احلفاوة والتشجيع, ِ
وال يبخل مبراجعة أو , ُّال يضن عليهم باستشارة, كرمي بعطائه, ٌّحفي بطالبه

قال َ وثالثني سنة ما أذكر أين رجوته النظر يف ماًصحبته بضع. تدقيق أو تقدمي
يب َأو مراجعة كتاب أو التقدمي لتحقيق أو حبث إال كان نعم ا َ.  

, أو النهوض بدراسة,  من أصحابنا قصده لإلشراف على حبثاًوال أعرف أحد



  
َّالدكتور حسان الطيانكلمة  ١٠٠٣  ّشاكر الفحام.  يف حفل تأبني دَّ

َّأو كتابة مقدمة ملؤلف إال مد له يد , أو حىت احلصول على خمطوط, أو مراجعة حتقيق َّ

ما أخذ بيد الناشئني يف رحاب العربية من وما أكثر , والتشجيع والرعاية, العون والعناية
ا وحمبيها ودارسيها ْويذكي , ّويشد من أزرهم, ِيشجعهم ويغذوهم بلبان العلم, طال

يشرف على , ويدين منهم النائي, ِّيقرب إليهم البعيد, فيهم روح املتابعة والتحصيل
ا من اخلطأ واخلطل, حبوثهم ِّ ما يتوج ذلك ًاثريوك, ِّويقوم منآدها وينفي عنها ما أصا

ٍكله بكتابة مقدمات هلا ولسان حاله ومقاله يردد َّ:  
ــــــــــــــــوه َُّإن اهلـــــــــــــــالل إذا رأيـــــــــــــــت ـنمـ َ َّ 

  

ًأيقنـــت أن ســـيكون بـــدر   ُ ْ َ   كـــامالاْ
  

ُُولو أن ما كتبه من مقدمات مجع يف صعيد واحد لكان لنا منه كتاب عنوانه ُ :
  بناء الرجال: حدةبل إن عنوانه بكلمة وا. هلممتشجيع الباحثني وشحذ ا

ُُيبـــــين الرجـــــال وغـــــريه يبــــــين القـــــرى َ 
  

ِشتــــــــــــــان بـــــــــــــني مــــــــــــــزارع ورجــــــــــــــال   ٍ ّ 
  

 اليت كان ية األستاذ بطالبه تلك املناقشاتَّولعل من أبرز مظاهر عنا
ٍفقد حتولت به وبأمثاله من كبار األساتيذ إىل أندية علمية يسمع , يشارك فيها ٍّ ّ

ٍفيها الطالب كل مفيد وطريف ال لألساتذة مازلت. ٍ  أذكر كيف كان يفسح ا
م شرع يقول ُاملناقشني يتقدمونه بالقول حىت إذا ما فرغت جعبا َ ْمل يرتك يل «: َ

ِ وراح يتحفنا بأفانني من القول ودقائق من التحقيق وطرائف »...ّالزمالء بقية

ّل ما تقدمكنسي تاألمثال والشواهد  َّ.  
 ُإذا قلـــــت شـــــارفنا أواخـــــر علمـــــه

  

 حــــىت قلــــت هــــذي أوائلــــهّتــــدفق   
  

,  العربية وأصفاها زهرة عمره-  ّبرد اهللا مضجعه - َّأحب أستاذنا الفحام 
ا أبد, ووهبها كل طاقته وجهده, َّومنحها كل وقته ًفهو املتبتل يف حمرا والقائم , اِّ

ا أىن كان أو حل وارحتل َّبشؤو  يف اًأو مشارك,  ملقال عنهااًال تكاد تراه إال كاتب, ّ



  
١٠٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ااًأو مراجع,  لكتاب فيهااًفِّأو مؤل, ة هلاندو  للجنة اًأو مرتئس,  لنتاج يتعلق 
  .تعمل يف سبيلها

ُوهو عامل أسس بنيانه على قاعدة صلبة من قراءة الرتاث العريب اإلسالمي 
ّ متكامل ال يغين فيه فن عن فنٌّ فهو عنده كل,ََالقراءة املستوعبة ُوال يرتك كتاب , ٌّ

ا, لكتاب ل وعل ما عل من علوم اللغة العربية وآدا َّل ما  َّ وتاريخ الرجال , َ
ٌفاستوى له من ذلك كله علم أصيل , وعلوم القرآن واحلديث وغريبهما, وسريهم ٌ ِِّ

ٌغزير موصول بعلم األوائل من أرباب اللغة وأعالمها ٌ.  
ٍوإحاطة بالتاريخ ووقوف على , ٍئت من بصر بالشعر وعلم بغرائبهفما ش

ِِّومكنة من العربية جتاوزت حد التخصص إىل حيز اإلبداع واالبتكار؛ , دقائقه َّ ٍ َِ َ
,  إىل خلق نبيلكل ذلك.فقد أمكنته اللغة من قيادها وألقت إليه بأسرارها

ِوسياسة وحنكة فاقت الوصف , وتعامل حلو مجيل ٍ َّالكالم يزين رب َّإن «ُْ ُ َ َ
لس ْحنيك ملي باألمور إذا عرت«:  فهو كما قال األول»ا ََ ِ ٌّ َِ ٌَ«.  

ٍيــــــــــزدحم النــــــــــاس كــــــــــل شــــــــــارقة َّ ُ ُ 
  

ه   شرعني يف أدب ه م ْبباب ِـــــــــــــــــ َِـــــــــــــــــ ِ ُـــــــــــــــــ ِ 
  

َُّوألستاذنا الفحام منط فريد آسر يف الكتابة كأمنا قد له ّ ٌ ٌ ُال يكاد يشركه , ٌ َُ ْ َ
َّفيه أحد من األدباء أو الكتاب ٌ.  

 ـٍيف نظــــــام مــــــن البالغــــــة مــــــا شــــــ
  

ُ امـــــــــرؤ أنـــــــــه نظـــــــــام فريـــــــــدَّــــــــــك   ّ ٌ 
  

ُيروعك فيه هذا النـفس األديب املتميز َ َّ َ ِوالغىن املبهر بنفائس الرتاث شعره ونثره , ُ ِ ِ ُ
وعذوبة , وإحكام النسج, ومجال الديباجة, ويف أسلوبه من اإلشراق, ِوأمثاله
شهد بذلك أساتذته , ّرئ متذوقِّما ال خيفى على كل قا, وسالمة الطبع, البيان

ُِّوتـوج بنيله جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب , ورصفاؤه قبل تالمذته ومريديه
وحسيب أن أدلل على ذلك بفقرة جاءت يف ختام كالم . ١٩٨٩العريب لعام 

وأنا ال أزعم أن ما «:طويل له من كتابه نظرات يف ديوان بشار بن برد يقول فيها



  
َّالدكتور حسان الطيانكلمة  ١٠٠٥  ّشاكر الفحام.  يف حفل تأبني دَّ

ُّق الصراحجئت به هو احل ًوإمنا هو الرأي الح يل فسجلته مقرون, ُّ ُ َّ ال , ّ حبجتهاُ
َفإن قسم يل أن أصيب فبحمد اهللا وعونه. ِأملك أن أقطع فيه بيقني ُ ُ وإن تكن , ْ

ِّاألخرى فليشفع يل أين ما ابتغيت فيما أتيت إال وجه احلق وحده ُ ُ أدور معه , ْ
ٌوال يعطفين إلف, ُشهوة املغالبةُّوال تستفزين , ًال مييل يب هوى, حيث يدور ْ ُ وال , ِ

ُوليعلمين أساتذيت السادة العلماء. أنزِع إىل عصبية ْ َّوليفيضوا علي من أنوار , ّ ْ
جعلين اهللا من الذين يستمعون القول فيتبعون , ّوإمنا العلم بالتعلم. معارفهم
ُّأي بيان هذا وأي خلق نبيل وراءه؟. »أحسنه ُّ.!  

 الفحام أجيال وأجيال، وانتفعت بعلمه وفضله أفواج  بأستاذناْوقد خترجت
وأفواج، وتابعت التحصيل العايل على يديه خنب من الطلبة أصبحت اليوم ملء 
السمع والبصر يف دنيا العربية من أمثال الدايل والبدوي النجار وأبو زيد والنبهان 

  .ريوغريهم وغريهم كث...ومري علم وطليمات وأبو عمشة وعبد اهللا وغزال
وما أنا إال واحد من أجيال مرت عليها يد الدكتور شاكر فكانت كالدمية 

  .اهلتون أينما هطلت أينعت وأمثرت، واهتزت هلا األرض وربت
ا علي حني منعين َّوقد كانت له يد علي ّ ال أنساها ما حييت، أحسن 

ن وكا!. الناس، وأنصفين حني ظلمين الناس، وحباين وقربين حني هجرين الناس
ًذلك إبان منقليب كسري ، إثر ١٩٨٦ا من جامعة السوربون بفرنسة عام ًا حسريّ

 - فتلقفين أستاذنا الفحام .  وال ذمةإالمقابلة لئيمة جافية مع من ال يرقب فينا 
ّبرد اهللا مضجعه ونفس عنه كربه  بعناية األب الشفوق، ومودة املعلم الرفيق، -  ّ

فه كل الرعاية واحلدب، وليشرف على وإصرار املريب النصوح، ألجد يف كن
ا درجة الدكتوراهاألط ، تلك األطروحة اليت صنعتها على عينه، روحة اليت نلت 

فحظيت منه باالهتمام والتقدير، واملتابعة والتقومي، على كثرة مشاغله، وعظم 



  
١٠٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٣(لد  ا–جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ّاملهام امللقاة على عاتقه، ووفرة الوراد الذين يردون حوضه ، فال جيدون إال أرحب 
  .صدر، وأوسع علم ، وأعظم معلم

  :وهلذا تراين أردد فيه دائما بيت املتنيب اخلالد
دت ُوقـي ََّــــــ َذراك يف َنفــــــسي َ ــــــة َ ًحمب َََّ 

  

َومن   َوجد َ َـ َاإلحـسان َ ًقيـد ِ ََّتـقيـدا اَ َ  
  

وبعد فما زال أستاذي الدكتور الربداوي يوصيين باإلجياز واالختصار حىت 
  :قلت

  !أو جيتزأ الروض بزهرة؟! تصر اجلبل بصخرة؟أو خي! هل يعتصرالبحر بقطرة؟
ُّفأستاذنا الفحام أجل من أن حييط بفضله وعلمه ونبله ! كل هذا ال يكون 

ورفع .. إنه كالعربية اليت عاش هلا . قَّكتب أو عبارات تنمُوعطائه كلمات ت
ا، أحببناه حبنا للعربية، وبكيناه بكاءنا على حاهلا، وسيظل .. رايتها ومات دو
اًالدخ   .ا يف ضمائرنا وقلوبنا ما دام فينا قلب خيفق حبب العربية وأربا

وال يسعين قبل أن أغادر مقامي هذا إال أن أناشد كل حمب ألستاذنا الفحام 
  .ف من أجله ومن أجل ما نذر له عمرهَّأن يشارك يف كتاب للوفاء يصن

ة من عطاء،  بقدر ما أسديت للغ يا أستاذنا اجلليل فرمحك املوىلأما أنت
وبقدر ما بنيت هلذه اللغة الشريفة من رجال، وبقدر ما أعليت هلذه اللغة من 

  .رايات وحصون
وجعل ذلك كله زلفى لك عنده يوم جتد كل نفس ما عملت من خري 

  .اًحمضر
  ِوالسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


