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 الػؼقد تامذةكؾؿة 

 عبد الـبي اصنقفإستاذ الدكتور ألؼاها 

 

 يمؾام ؾمؼطً ورىمي من ؿمجرة اعمعرومي اًمتي أشمػقل فمالهلو شمداقمى إمم ؾموطمي وقمقي سمقً

 :ؽربقمؿرو سمن معدي

 اوسمؼقً مثل اًمسقف ومرد مــن أطمّبفـذيـى اًمـذه

وقمـدمو أشململ وضمفي ذم اعمرية، أطمّدق ذم يصمور اًمزمن ومقه، وأؿمعر سمدكّو إضمل إذ 

 ضمسدي، أقمزي اًمـػس سمبقً طمبقى سمن أوس اًمطوئي، أيب متوم: ذميـِّسب اًمضعف 

 بفالسقف ٓ رُضزَدرى إن كان ذا ُ نَ  هــؾدا ختؾّ ــدرضـه ختـري مــٓ تـؽ

همػم أي رسقمون مو أصحو قمغم سممس اًمواىمع اًمذي كعقشه مـغؿسلم ومقه سمرىض همريى 

قمجقى، وإذ يتَبلمَّ زم يمقف شمزهد جمتؿعوشمـو سمآصمور اًمسـلم، وشمشؽمي ظمؼمات احلقوة سمثؿن 

هلل وكعم اًمويمقل، حسبي ا»ا دً سمخس، ومني أؾمؾم أمري إمم من مـحـي كعؿي احلقوة، مردِّ 

 .شطمسبي اهلل وكعم اًمويمقل

هى اًمذين أطمبفم، أىموهلو وأكو أهمبطفم، ذًمك أهنم اؾمتسؾؿوا عمؾك اعموت يؼبضفم ذ

إمم ضموار رهبم، ومضوا إمم ىمبورهم يرىمدون ومقفو، ًمعؾفم جيدون هـوك سمعض اًمراطمي ذم 

ضجعي اعموت إمم طملم اكتؼوهلم إمم دار اًمشؼوة أو دار اًمرؿمود، إذا مورهمبـو ذم اؾمتعورة قمبورة 

 :أيب اًمعالء اعمعري
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ـــ ـــؾاْت خؾ ـــاء فض ـــاس لؾبؼ  ق الـ

 

ــــــــة لســـــــبو م لؾـػـــــــاد   أمــــ

 إكـــــل رضـؼؾـــــون مـــــن دار أعـــــل 

 

 ش إىل دار  ــــــــــؼوة أو ر ــــــــاد 

 

 

 

 رقـــدة ادـــوت ضـــجعة رضســـ رض 

 

 السـفاد اجلسم فقفـا والعـقش م ـل 

 

 

 

أهمبطفم قمغم مو اكتفوا إًمقه من راطمي، أمو كحن، إطمقوء، ومال راطمي ًمـو إٓ سمؾؼوء وضمه 

 ، فنهنم: ا، أو صديؼ  ب ا، أو قريايػؼدون حبقب   :ن األحقاء عـدما يواجفون ادوت. ذلك أرسمـو

يعقشون الـدم، بل اإلرساف فقه، عذ تػريطفم بػسحة احلقاة وعدم لؼاء الػؼقد 

مع اًمػؼقد، وٓ ضمدوى من  ًا أكثر مما لؼوه؛ يعقشون اإلحباط بسبب استحالة التواصل جمدد

 . اًمـدم مفام ـمول

ون إىل استحضاره يف كػوسفم باحلديث عـه، أو الؽتابة عن مآثره، أو وهؽذا يؾجم

اجرتاح أي فعل يم بحزهنم عذ فؼده، ويسعى إىل استدراك تؼصرهم بام كان عؾقفم أن 

 .ايػعؾوه من أجؾه عـدما كان حق  

وًمؽن يمل ذًمك وهم، وموًمؽتوسمي شُمغقِّى اًمػؼقد، سمحديثفو قمـه سمصقغي ضؿػم اًمغوئى، 

فد ذم ذيمر حموؾمـه، وهؽذا ومنهنو شمتحول إمم ىمتل صمون ًمه من طمقٌ ٓ يدري مع أهنو دم

 .صوطمبفو مو دمؽمطمه يداه

. ، سموًمتجوهل أو اإلمهولوهمػم أن اًمصؿً، وهو اخلقور اًمبديل، شمغققى ًمه أيًض 

، وًمؽـه ذم وٓطمؼً  بوعد الؽتابة عن الػؼقد ولذلك فنن جاك ديريدا كان يواجه الػؼد دائام  

، وهلكذا أيمتى قمن ؿمقخي حمؿد إطمسون اًمـص، ومؽقف زم أن )4(يمون يؽتىهنويي اعمطوف 

                                                           

 اكظر يمتوسمه: (4)

Jacque Derrida, 

The Work of Mourning, Ed. Pascale-Anne Brault and Michael Nass, 

(The University of Chicago Press, Chicago and London, 2001). 
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أومّر من ىمتؾه صموكقي سموحلديٌ قمـه طمديٌ اًمغوئى؟ إهنو عمعضؾي واهلل، ودمووزهو جمرد اضمتفود، 

 .مسعى ًمعؾه ُُيؿد

 .يبدو زم أن اًمسبقل اًموطمقد ًمالسمتعود قمن اًمتغققى اًمذي أذت إًمقه هو حموورة اًمرضمل

 شالنص»، وشموىمف اًمرضمل قمن اعمزيد من اًمعطوء، وًمؽن شحسانا »ًمؼد شموىمف ىمؾى 

ابه ًماعل»ال يزال بني أيديـا  ومن ادحال أن يتوقف إحساكه، فؾـحاوره باالحرتام  شينتفع

عؾقفا،  وُمطرالذي يؾقق بتاريخ صاحبه، وباجلدية التي أخذ كػسه هبا، وباألكاة التي يبدو أكه 

ظموصي وأن اًمرضمل اختذ من  الص اًمذي يمون دأسمه،اًمتي يموكً ديدكه، وسموإلظموبادعرفة 

يتدسّمر سمه كصوص أظمرين، ويمون  ومـفجً  Explication de Textes شرشحاالنصوص»

يمل موومعؾه يـطؾق من اًمـصوص ويرشمد إًمقفو، ًمقـّور ىمورئفو سمعده وجيعؾه ذم وضع يؿؽـه من 

 .اؾمتقعوهبو وومفؿفو قمغم اًمـحو إمثل

سعوه اعمعرذم سمـشلة اًموقمي اجلؿعي ًمألمي اًمعرسمقي ًمؼد اكشغل اًمرضمل مـذ سمدايي م

ؾه ذم فمل اًمدوًمي إمويي، سموصػفو أكؿوذضًم  ًمإلومصوح اًمسقود اعمعورم قمن إمي و وشمشؽُّ

اًمعرسمقي، وُيعّد هذا إكؿوذج،  سمنمجوع اعممرظملم اًمسقوؾمقلم اًمعرب وهمػم اًمعرب، من أيمثر 

وؾمقي ًمألمي اًمتي ىمومً قمغم اًمتـوع اخلالق قمن اإلرادة اًمسقا وأكصعفو شمعبػمً ا اًمـامذج شمطّورً 

Creative Diversity واًمذي دمغم سملؾمؿى صوره ذم إكدًمس اًمتي ٓشمزال، ًمقس ذم ،

 ، اًمػردوَس وقمقون اًمعرب وذايمرهتم ومحسى، سمل ذم قمقون اإلكسوكقي وذايمرهتو اجلؿعقي أيًض 

ي شمشّؽل هذا اًموقمي  اعمػؼوَد اًمذي يـبغي قمؾقفو أن شمستعقده. أىمول ًمؼد اكشغل اًمرضمل سمعؿؾق

الع بقة الؼبؾقة و أهرها و »، وسمعدهو «اخلنابة العربقة و العرص الذهبي »قمـدمو درس 

 عر الغزش و ، ًمقتبعفام سمدراؾمي ذم رؾموًمتقه ًمدرضمتي اعموضمستػم واًمديمتوراه «الشعر إموي

ن بن حسا، ودراؾمي يملٍّ من اًمشعراء العرص إمويب و الشعر السقاد و العرص إموي

قمن دراؾمته اًمرائدة واعمتؼدمي ًمـ  ، ومضاًل هابت وزهر بن أيب سؾؿى والعباس بن إحـف
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ذم ضمزأين، وصـوقمته ًمـ اظمتقورات إهموي ذم ؾمتي أضمزاء.  الؼبائل العربقة وأكساهبا وأعامفا

و اًمذي صدر قمن جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي، مـرصومً  كتب إكساب العربقةوقمؿؾه اًمعؾؿي إظمػم 

ع اًموٓء سملم إمم در  «األنا»اؾمي كصوص إدب اًمعريب ومو شمـطوي قمؾقه من شموزُّ

إمم ومفم ـمبقعي اًمـػس اًمعرسمقي من ظمالل ومفم  ، ولعؾه كان يسعى من وراء ذلك«اجلمعة»و

، ًمقتبلم اًمسبقل إمم شمعزيز اًموٓء ًمؾجامقمي ذم كػوس أسمـوء إضمقول اوكثرً ا مو شمػصح قمـه ؿمعرً 

ؾمفو ذم ؾموريي وا جلزائر واًمؽويً، وَمبِه َوطمَدُه دمد ؾمبقؾفو إمم اًمعزة واًمؽرامي، وإمم اًمتي درَّ

سمـوء احلورض اًمذي يؾقق سمرصوح اعمويض اعمجقد، واؾمتنماف اعمستؼبل اًمواقمد، اًمذي يؿؽن 

 .أن يػخر أطمػوُد سُمـوشمِه سمِؿن سمـوه

اعمتدومق قمغم مدى أيمثر  شالـص»ومن اًمرضوري سمؿؽون آكرصاف إمم حموورة هذا 

قمؼود، وآكشغول سمه ودمووزه طمتى يتم اإلؾمفوم قمغم كحو إجيويب سمتلديي اًمرؾموًمي من ؾمتي 

 .اًمتي كذر كػسه هلو

ال يزال بقــا  شالنص»ًمؽن ادوت، و همقَّبه، وشاإلحسان»كعم ًمؼد شموىمف ىمؾى 

 لـحاوره بام أمؽن من صرق يؿؽن أن أشر إىل بعضفا عذ كحو برقي: 

م، وشمالمذشمه، اًم Festschriftالؽتاب التؽريؿي  -1 ذي يسفم ومقه أصدىموء اعمؽرَّ

 .وأىمراكه سمغرض اًمتـبقه قمغم مؽوكته، وأمهقي إكتوضمه، وشموضقح إؾمفومه ذم طمؼل ختصصه اعمعرذم

ذم ىمسم اًمؾغي اًمعرسمقي ذم ضمومعي دمشق ُيسـد إمم من يـفض تسؿقة كريس باسؿه  -2

 .سمرؾموًمي اعمؽّرم اًمتي كذر كػسه هلو

من جاكب أستاذ بارز يف حؼول  ي اسؿه تؾؼى سـوم حمارضة تذكارية باتـظق -3

 اهتاممات ادؽّرم.

تلسقس مـحة باسؿه متـح لطالب أو أكثر يتابع دراسته يف جواكب من  -4

 اهتاممات ادؽّرم البحثقة.
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من ضمواكى اهتامموت ا ختصقص ضموئزة يمتوب سموؾمؿه متـح عُمَمًمَّف يتـوول واطمدً  -6

 .اعمؽّرم اًمػؽريي واًمبحثقي

 مة كدوات ومممترات تـاقش إسفام ادؽّرم وأعامله.إقا -7

م شمتـوول  -8 إصدار أقمداد ظموصي من اعمجالت اعمرموىمي اعمعـقي سموهتامموت اعمؽرَّ

موادهو طمقوشمه وأقمامًمه سموًمدراؾمي واًمتحؾقل واعمـوىمشي وشمتحوور مع يرائه وأومؽوره وشمبـي 

 قمؾقفو، داومعي أسمحوصمه وحموضموشمه إمم مدى أوؾمع وأومق أسمعد.

ر  -8 سمنطمسون تسؿقة بـاء، أو مؽتبة، أو قاعة، أو مدرج يف اجلامعة باسؿه، ُتَذكِّ

 الرجل الغائب، والـص احلارض.

رمحك اهلل يوؿمقخي اجلؾقل، وأهلم أهؾك وأطمّبتك اًمصؼم واًمسؾوان، وسمعٌ ومقـو 

مويـبغي من قمؾوِّ اهلؿي واإلظمالص ذم اًمعؿل ًمؾـفوض سمعىء طموارك ومقام شمريمته ومقـو من 

 عرومي، ًمـػفم أكػسـو، وكػفم همػمكو، وكػفم اًمعومل اًمذي كعقش ومقه.قمؾم وم

 

     
 

  


