شحبدح اخلىري
رائد اٌعًّ اٌعبَ
()3122-2233

أ .د .غبص اىِبٖ اـه٘ؿ(

)

ٱكذُٲٓ ا٧٣ذأ ٰٚ ٢٦ظٲةة معةدة ا٣ؼٮرم (ٞٚ ،)2166-6922ٲؽ قػٮرٱح،
كٞٚٲػػؽ إ٣ؿكثػػح ،كٞٚٲػػؽ ٌٝػػةٱة ا٣ذؿص٧ػػح ،أف ٱذجػػٲ ٨قػػ١٤ةن ذ٬جٲًّػػة ٱذؼ٤ػػ ٢ص٧ٲػػٓ
ٚىٮ٣٭ة ٬ٮ ق« ٟ٤اىػٍو اىػذم»ٞٚ .ػؽ ٩ػؾر مػعةدة ا٣ؼػٮرم( ،ا٣ػؾم ك٣ػؽ ٚػٰ
األكؿ ٠ ٨٦ة٩ٮف األكؿ ٔةـ  ٰٚ 6922ث٤ؽة وٲؽ٩ةٱة ،كدٮٚ ٰٚػٰ د٦نػ ٜوػجةح
ٱٮـ ا٣سالزة  ،إ٣نؿٱ٦ ٨ػ ٨مػ٭ؿ أٱ٤ػٮؿ ٦ػ٬ ٨ػؾا إ٣ػةـ ٛ٩ ،)2166كػ٣ ٫ؼؽ٦ػح
٦ضذ ٫ٕ٧كث٤ؽق كأ٦ذ ،٫ك٣ؿٔةٱح اٛ٩ذةظ٭ة ٔ٤ٯ ا٪٧٣ضـ إ٧٣ؿ :ٰٚا١ٛ٣ؿم كا٣سٞػةٰٚ
كاألدثٰ كا٘٤٣ٮم  ٥٦ ٣األػؿل.
ٚجٕؽ أف أ٩٭ٯ دراقذ٤٣ ٫سة٩ٮٱػح ا٣كػٮرٱح (اٞ٣كػ ٥األكؿ) ،كدراقػذ٤٣ ٫سة٩ٮٱػح
اٛ٣ؿ٩كٲح (اٞ٣ك ٥األكؿ) ٔةـ  ،6942ا٩ذٞػ ٢إ٣ػٯ ثذُٔٗت حتٔدة اىٓذؽتٍٖ (ا٣ذػٰ
٠ة٩خ دٕؿؼ ف٩بؾ ثػة٣ذض٭ٲـ األك٣ػٯ(٣ ،ؽراقػح ا٣نػ٭ةدة ا٣سة٩ٮٱػح (اٞ٣كػ ٥ا٣سػة،ٰ٩
٤ٚكٛح)  ٰٚإ٣ةـ ا٣ؽراقٰ  ،6943-6942ك ٥٣ ٫٪١٣ٱٮ ٰٚ ٜٚدراقذ ٫ال٩ىػؿا٫ٚ
( )أقذةذ  ٰٚصةٕ٦ح د٦ن٤٠ - ٜٲح اٳداب.
كردت اٞ٧٣ة٣ح إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض ٓ٧ثذةرٱغ 2168/5/31ـ.
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إ٣ٯ ا ٢٧ٕ٣إ٣ةـ ا٣ؾم ٩ؾر ٛ٩ك ٨٦ ٫أص ،٫٤ك٬ػٮ ا٩ؼؿاَػٚ ٫ػٰ ظؿ٠ػةت ا٣ذْػة٬ؿ
اُ٣الثٲح ًؽ ا٣كُ٤ةت اٛ٣ؿ٩كٲح ا٧٣عذ٤ح.
ٗٲؿ أ ٥٣ ٫٩ٱ١ذ ٙثؾٟ٣؛ إذ ا٩ىػؿؼ ٪٦ػؾ ٔػةـ  6943إ٣ػٯ ا٣ذػؽرٱف (ٚػٰ
ٌصرغ كهِذ األرثٔذنػ٘  ،ز ٰٚ ٥إغصادٗ اٙغ٘ ىيبِذت ،زٚ ٥ػٰ زة٩ٮٱػةت ٦ؽٱ٪ػح
ظ٤ت ٦ؽرقةن ٤٣ذةرٱغ كا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح ،زػٚ ٥ػٰ زة٩ٮٱػةت ٦ؽٱ٪ػح د٦نػ ٜا٣ؿقػ٧ٲح
كا٣ؼةوح ،كالقٲ٧ة اٳقٲح ظذٯ ٩٭ةٱح ٔةـ .)6958
ٱ٪ف َٮاؿ ٬ؾق اٛ٣ذؿة  ٨٦ا ٢٧ٕ٣إ٣ةـ ٌػتأى االرتلتذ ياأْ٘يتّ اىٍػطـتٖ
ك ٥٣ى
اىضي اتشضه غتب٘الً ىالرتلتذ يػٍيتّ اىػتذم ،إذ ظىػٚ ٢ٲ٭ػة ٔ٤ػٯ مػ٭ةدة ا٣ؽراقػح
ا٣سة٩ٮٱح (اٞ٣ك ٥ا٣سة٤ٚ - ٰ٩كٛح) ،كٔ٤ٯ اعصةزة  ٰٚا٣عٞٮؽ ،كٔ٤ػٯ اعصػةزة ٚػٰ
ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح كفداث٭ة ٨٦ ،صةٕ٦ح د٦ن٧٦ ،ٜة أ َ٣ ٫٤٬ٲذٮقٓ ٬ ٰٚػؾا ا٧ٕ٣ػٚ ،٢ٲض٧ػٓ
إ٣ٯ اٌ٪٣ةؿ ًؽ ا٧٣كذٕ٧ؿ ،ا١٣ذةثح كا٣ذأ٣ٲٌٝ ٰٚ ٙةٱة ٦ضذ ٫ٕ٧ا٪٣ػة٬ي ا٧٣ذعػؿر
ظؽٱسةن  ٨٦رثٞح ٬ؾا ا٧٣كذٕ٧ؿ .ك١٬ؾا ٩ؿاق ٱىؽر ٠ذةب «ذٔا اىٍتطأة» ثةالمػذؿاؾ
٩ ٓ٦ضٲت ص٧ةؿ ا٣ؽٱٔ ٨ةـ  ،6947ك٠ذػةب «تتذرٗز األٌت اىػطي٘ت ـتٖ اىخذْي٘ت
وذإ اى٘ٔم وتذرٗز اىٍشاطغذت» ثةالمذؿاؾ ٔ ٓ٦جؽ اٛ٣ذػةح ٦عجػٔ ٟػةـ ،6949
ك٠ذةب «األدب ـتٖ اىٍ٘تصان» ٔػةـ  ،6951ك٠ذػةب «ـفتٔا ـتٖ األدب واىاطي٘ت
واىر٘ذة اىػذٌ واالحاٍذع»ٔ ،ةـ ٌٚ ،6956الن ٔٝ ٨ٲة ٫٦ثذؿص٧ػح ركاٱػح «اىرتطس
اىفاٖ» ثةالمػذؿاؾ ٦ػٓ اٞ٣ػةص ٣ٲػةف دٱؿا٩ػٰ ٚػٰ ٔػة٦ى ٍٰ  6954ك ،6955ك٩نػؿق
ٔنؿات اٞ٧٣ةالت ا٧٣ذى٤ح ث٧ٮًٮٔةت اٞ٣ٮ٦ٲح كاألدب كاالصذ٧ةع كا٣ذؿثٲح.
كإ٣ٯ صة٩ت ٦نةر٠ةد٩ ٰٚ ٫ىؿة اٌٞ٣ةٱة اٞ٣ٮ٦ٲح (ىخِ ُفطة اىػتطا ٚ -ػٰ
ٚذؿة ا٣عؿب إ٣ة٧٣ٲػح ا٣سة٩ٲػح) ،ك٩نػةَةد ٫ا٣ٲكػةرٱح ،أقػ٭ٚ ٥ػٰ دأقػٲف (رايهت
اىهاذب اىػٔرَٗ٘) ،ز( ٥رايه اىهاذب اىػتطب) ،ك٠ػٮٚئ ٔ٤ػٯ ٬ػؾق ا٪٣نػةَةت
٦الظٞح  ٨٦صة٩ت قُ٤ةت ظك ٰ٪ا٣ـٔٲ ،٥ك٦عة٧٠ح  ٨٦صة٩ت قػُ٤ةت أدٱػت
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الشْشكلِ ،وحصرّحاً نو وزارة الخرةْةث ةدةح ةأل اا ةزاال ون
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لةث الديا ةر

الْصارّث ،وحصرّحاً ال لاً نو عهلً فِ وزارة الشؤوو اجتماعيةؤو واللاؤ فةِ
زنو كَنث ندروف الحوالْتِ.
وأشٍم فِ حأشْس اتحعد الكمعب اللرب ،وتالةو الاكمبعت والوثؤعق فةِ
اللطر الدرةِ الصَري ،واىخخب رئْصاً لٍا نحة عانْو (.)9191-9191
اىضم شةحاةة الخةَري فةِ عةا  9110إلةُ وزارة الشةنوا االمخهاعْةث
والدهأل ،رئْصاً لحائرة الخصجْأل الخداوىِ ،ذةم نةحّراً لةحائرة الخةحرّب الخدةاوىِ،
فهحّراً للد قات الحولْث ،فهحّراً للخخطْط ،ذةم نةحّراً عىدةال الرّةيْ ،ةد
عيِ ةخطَّر نشروع الصياعات الرّفْث خا ّ ث ومدلةً نشةروعاً إىخامْةا ،ةدةح أا
كاا نجرة نشروع ححرّب .واشخهر فِ عهلً ٌذا خُ عا  ،9111عيحنا اىخلأل
إلُ وزارة الخدلْم الدالِ نحّراً للخرمهث واليشرْ ،ةد مٍةح فةِ شةتْأل إىجةا
نشروع الَزارة فِ حرمهث أنٍات الكخب الدلهْث ،لخكَا نرامع نفْحة للطة ال
وااشاحذة الجاندْْو.
وقح حدرفج شحاةة الخَري فِ فخةرة عهلةً فةِ وزارة المللؤة اللؤعل  ،إذ
ر ج فِ فخرة ةراشخِ الجاندْث علُ نخاةدث أحدث مؤع تششؤرو وزارتؤع القاعةؤو
والمللة اللعل من كمب ممرتاو تمص بعهماعمؤعت اددبةؤو والشاد ؤو والليؤع ةو
والللوم اإل يع ةو يعمو ،وكاا الحكخَر صا الخطْب رقةس قي اللغؤو اللربةؤو
وآدابهع آىذاك وراء ٌذا الحرص ،إذ كةاا الهح زفةز ااكتةر لط ةةً فةِ اىفخةا ٍم
علُ الرلافات ااميتْث ،وال شْها الغرةْث نيٍا.
وعيحنا أوفححيِ تعملو دمش إلُ تعملو أكيفورد عةا  9191للحصةَ
علُ ةرمث الحكخَراه فِ اليلح الهلارا وإعحاة رشالث فِ الاوثرات ادتشبةؤو ةؤ
الشاد اللرب الحد ث ،كاا ال ةح نو زّارحً فِ الةَزارة ،وفةِ نيزلةً الدةانر فةِ
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اٛ٣ٲالت ا٣نؿٝٲح القذ٧١ةؿ ٕ٦ؿٚذٰ ث٪نةَةت أٌٔة رايهت اىهاتذب اىػتٔرَٗ٘
ورايه اىهاذب اىػتطب ٚػٰ ا٧٣ضػةؿ اٞ٪٣ػؽم ،كالقذنػةردٚ ٫ػٰ ثٕػي األ٦ػٮر
ا٧٣ذى٤ح ثة٪٣نػةط اٞ٪٣ػؽم ٚػٰ ٔٞػؽ ا٣ؼ٧كػٲ٪ٲةت ػةوػح ،ك٦ذةثٕػح ا٪٣نػةَةت
ا٣ذؿص٧ٲح ٤٣ٮزارة ٔة َ٦ػح .كا٣عٞٲٞػح أف مػعةدة ا٣ؼػٮرم ٣ػ ٥ٱجؼػ٤ٔ ٢ػٰ ثٮٝذػ٫
كػجؿد ،٫ك٠ة٩خ ثٲ٪٪ة ٦ؿاقالت ٔؽٱؽة ٠ةف  ٨٦ظىٲ٤ذ٭ة ظٮار ُ٦ٮؿ ٝػؽ٦خ ٣ػ٫
ثٞ٧ؽ٦ح ٔ ٨ا٣ؼ٧كٲ٪ٲةت ا٣كٮرٱح ٩نؿد٦ ٫ض٤ح اىٍػطـت ٚػٰ ٔػؽد أٱػةر ٦ػٔ ٨ػةـ
 6981دعخ ٔ٪ٮاف« :أكٔا غيٕ اىشٍػتِ٘٘ذت اىػتٔرٗ » .ك٪٠ػخ ٝػؽ أٞ٣ٲػخ
٦عةًؿة ثةع٤١٩ٲـٱح ٔ ٨ا٣عؿ٠ح ا٣ٲكةرٱح ٚػٰ اٞ٪٣ػؽ إ٣ؿثػٰ ا٣عػؽٱر دٕؿًػخ
ٚٲ٭ة ١٣ذةث ٫األدب ـٖ اىٍ٘صان ،كذ٣ػٚ ٟػٰ ٌطنتظ اىؾتط األوغتم ا٣ذػةثٓ ىهي٘ت
غذُت أُهُٖٔ ،حذٌػ أنػفٔرد ٰٚ ،رثٲٓ ٔةـ  ،6978أٚؽت ٚٲ٭ة ٦ػ ٨أظػةدٱسٰ
ك٦ؿاقالدٰ  ٓ٦ا٣ؿص ٢ا٣ؾم ٠ةف ٱؿل ٦ ٰٚكةٔؽدٰ ًؿثةن  ٨٦ا ٢٧ٕ٣إ٣ةـ ا٣ػؾم
٩ؾر ظٲةد ٨٦ ٫أص.٫٤
كٔ٪ؽ٦ة ٔيؽت  ٨٦إٱٛةدم ٔةـ  ،6983اٚذٞؽت معةدة ا٣ؼٮرم  ٰٚد٦ن،ٜ
كثٕؽ دٮاو ٓ٦ ٢أوؽٝةا٪ة ا٧٣نذؿ٠ٲ ٨دجٲ٪خ أ ٫٩دؿؾ وزارة اىاػيتً٘ اىػتذىٖ (ثٕػؽ
أف ٩نؿت ا٣ٮزارة ٚ ٰٚذؿة دٮ٣ٲ٦ ٫ؽٱؿٱح ا٣ذؿص٧ػح أ٠سػؿ ٦ػ ٨قػجٕٲ٠ ٨ذةثػةن) ،كأ٩ػ٫
ا٣ذع ٜػجٲؿان « ٰٚوذصة اىاطحٍت » ،يذىٍِظٍت اىػطي٘ت ىياطي٘ت واىثلذـت واىػيتٔم
(أىهػٔ) يأُع ،كقؿٔةف ٦ة ٔةكدت ا٣ذٮاوػٕ٦ ٢ػ٤٪٣ ،٫ذٞػٰ ٧٤٠ػة زار ا٣ؿصػ٢
د٦ن ،ٜأك ٝىؽ٬ة  ٢٧ٕ٣ٱذى ٢ثة٧ْ٪٧٣ح ٰٚ ،دارق إ٣ة٦ؿة ،أك ٌ« ٰٚطنظ يرتٔث
اىاػيتتً٘ اىػتتذىٖ» ا٣ذػػةثٓ أل١٣كػػٮ ،ا٣ػػؾم ٠ػػةف ٱػػؽٱؿق ف٩ػػؾاؾ ا٧٣ؿظػػٮـ ا٣ػػؽ٠ذٮر
٦ىُٛٯ ظؽاد رظ ٫٧اهلل.
كأذ٠ؿٚ ،ٲ٧ة أذ٠ؿ ،أ ٫٩ظؽز ٰٚ ٰ٪إظؽل زٱةرادٰ ٚ ٫٣ػٰ ٪٦ـ٣ػ ٫أ٩ػ ٫ٱ٪ػٮم
أف ٱي ًٕ َؽ رقة٣ح د٠ذٮراق ٦ ٰٚٲؽاف ا٣ذؿص٧ح كا٣ذٕؿٱت ،كٝؽ مضٕذ٤ٔ ٫ٯ ذ،ٟ٣
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ككٔؽدػػ ٫ثذٞػػؽٱ٦ ٥ػػة ثٮقػػٰٕ ٣ػػؿد ص٧ٲػػ٦ ٢كػػةٔؽد٣ ٫ػػٰ ٚػػٰ أز٪ػػة دراقػػذٰ
٤٣ػػؽ٠ذٮراق .كٱجػػؽك أف ا٩ىػػؿا٧ٕ٤٣ ٫ٚػػ ٢ا٧٣ضٕ٧ػػٰ ٦ػػ ٨صة٩ػػت ،كاردجةَػػ٫
ثة٧ْ٪٧٣ح إ٣ؿثٲح ٤٣ذؿص٧ح ،كادعةد ا٧٣ذؿص٧ٲ ٨إ٣ػؿب ٦ػ ٨صة٩ػت فػػؿ٣ ،ػ٥
ٱذؿ ٠ة  ٫٣ا٣ٮٝخ ا١٣ة٣ ٰٚذعٞٲ٬ ٜؾق األ٪٦ٲح ا٘٣ة٣ٲػح ٔ٤ٲػ٧٠ .٫ػة أذ٠ػؿ دٞؽٱ٧ػ٫
ظٛٲؽق مةدم  ٰٚ ٰ٣إظؽل زٱةرادٰ  ،٫٣كإ٬ؽااٰ دؿص٧ح ٣ؽٱٮا ٫٩ثةع٤١٩ٲـٱػح،
كٞ٣ةاٰ ث٭ؾا األػٲؿ كدنضٲٕ ٫كظٛـق ٔ٤ٯ ٦ذةثٕح دراقح األدب اٞ٧٣ةرف ،ثٕؽ
أف ٔ٧٤خ ث٧٭ةراد ٫ا٘٤٣ٮٱح.
كٱجؽك أف ٔ٧ػ ٢مػعةدة ا٣ؼػٮرم ٚػٰ ٦ؽٱؿٱػح ا٣ذؿص٧ػح ٚػٰ وزارة اىاػيتً٘
اىػذىٖ ٝؽ ٚذط ٔٲ٪ٲ٤ٔ ٫ػٯ ذ٘ٔٗت اىاطحٍت ودورْتذ اىشه٘تط ـتٖ االُفاتذح غيتٕ
اىثلذـذت األحِب٘ واإلـذدة ٌِٓذ ـٖ غٍي٘ اىاٍِ٘ت اىؾتذٌي ىيٍخاٍػتذت اىػطي٘ت ،
ٚؼىه ٚذؿة ٦ة ثٕؽ دٞةٔؽق  ٨٦ا ٰٚ ٢٧ٕ٣ا٣ٮزارة ىللت٘ اىاطحٍت ـتٖ اىتٔنَ
اىػطيٖ ،كاػذةر ا« ٰٚ ٢٧ٕ٣أىهػٔ» ٪ٕ٤٣ةٱح ث٭ؾق اٌٞ٣ػٲح ا٣عٲٮٱػح ا٣ذػٰ ٝػؽٌـ ٣٭ػة
ا١٣سٲؿ ثؽ ان ثٮًٕ« ٫اىشه اىلٌٔ٘ ىياطحٍ » ٔةـ  ،6985ا٣ذػٰ أٝؿ٬ػة ا٧٣ض٤ػف
ا٣ذٛ٪ٲؾم ٧ْ٪٧٤٣ح ك٦ؤد٧ؿ٬ة إ٣ػةـ ،كا٩ذ٭ػة ن ثإقػ٭ة ٫٦ثذأقػٲف ص٭ػةزٱ ٨دػةثٕٲ٨
٧ْ٪٧٤٣ح ٱؼؽ٦ةف ٌٝٲح ا٣ذؿص٧ح ،ك٦كةا ٢ا٣ذٕؿٱت ا٧٣ؿدجُح ث٭ة ،ك٧٬ة:
«اىٍػٓص اىػطيٖ اىػذىٖ ىياطحٍ » ا٣ػؾم اٚذػذط ٚػٰ ا٣ضـااػؿ إ٣ةوػ٧ح ٔػةـ
 ،2115ك«اىٍطنظ اىػطيٖ ىياػطٗب واىاطحٍ واىاأى٘ؿ واىِؾط» ،ا٣ؾم اٚذذط ٚػٰ
د٦نٔ ٜةـ  ،6996كالٱـاؿ ٱىؽر ا٣ذؿص٧ةت اٞ٣ٲ٧ح ،ك٦ض٤ح «اىاػطٗتب» ،ظذػٯ
ٱٮ٪٦ة ٬ؾا.
كٝؽ دؼ ٢٤ذ ٟ٣دعؿٱؿق كإٔؽادق «دى٘تو اىٍاتطحٍَ٘ وٌ غػتذت اىاطحٍت
واىِؾط ـٖ اىٔنَ اىػطيٖ» ٔةـ  ،6987ك٠ذةب «دراغذت غَ واكع اىاطحٍت ـتٖ
اىتتٔنَ اىػطيتتٖ» ،ا٣ػػؾم وػػؽر صػػـؤق األكؿ ٔػػةـ  ،6985كصػػـؤق ا٣سػػةٔ ٰ٩ػػةـ
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 ،1978وإشىامه فٌ مراجعةث «المعجة العرةةٌ ااشاشةٌ» ،الةي دة ر ة
المنظمث ام  1979والخق ٍ له.
نة ما شة (رٍنَةه وٍيَة ) « ،)1991-1991( René Wellekناقد النقادا ا
لألسدى

» The supreme critic of critics

ة فخةرة حقا ة ه مة جامعد ايلد

ةام

 ،1981وو كان ٍروقه الخحرر م العم ااكادٍمٌ فةٌ حية الجامعةث العرٍقةث
والمرميقث ،أجاب« :إنقياأستىتعابه،اونكقياأفتا الإلجازلت»؛ انه لة ٍعة ٍظ ةر
ةىا ،نخَجث ميه ال ائب فٌ خ مث نظرٍث اادب وال رس المقارن له.
والحقَقث أن شحادة الخير كان ٍ خق إجازات ميه الرشمٌ ةع

يدحةه

م حينس ،إذ انخخب رئَصاً التحا النىترجىلنالنعرب فةٌ مةمحمره ااوا الةي
ق حه لنىقظى النعربل انلترجى فٌ ةَروت ام  ،1991ووي العةام ن صةه الةي
انخخب فَه ضياً فٌ مجىعالنخان ين،امجىعالنلغ النعربل اب مشد  ،و مة مةا
وشعه اليقج والجى ودحث الت ن فٌ خ مث واحَ الممشصخَ  ،مخاةعةث لعميةه
العام الي كان لنا منه أكثر م

شرٍ كخاةةاً ،و شةرات ال راشةات والتحةيث،

الخٌ قص ةىا خ مث مجخمعه ،وةي ه ،واامث العرةَث ،ةخ مث اليصان العرةةٌ ومةا
دُ ّون ةه ،وما حرج له ،فكان «أمثون النعام النىتفانيافيالنعى النعام» ،الي نةير
ن صه له ،والي نيرحه أمه لةه ،إذ د خةه «شةحادة» ،فكةان و ٍةث التةار اشةرحه
ووطنه ولألمث ،فجزاه اهلل نا خَر الجزاء ،وجعينةا نخ شةً ةةه فةٌ خ مةث أوينةا،
ووطننا ،واامث العرةَث.
* * *

