
 هيم عوض أستاذي الدكتور إبرا 

 إليمان صوابي 

إن كان حال اإلنسان بين الذكر والنسيان فشتان بين مقام الذكر والنسيان من         

 أب معلم راع موجه ..وإن كان النسيان للناس نعمة فالذكر في حقك حق .  

كيف أنسى أول طلة ؟! أول محاضرة . أسميتها طلة الترقب ، نعم كنا نترقبك         

كالبقية أول طلة لهذا األستاذ الذي يسبقه    أترقب وكنت    - طلبة السنة التمهيدية    – جميعا  

أعين  فتالقت   ، وعجل  بحزم  تمشي  الطرقة  أول  من  هللت  حتى  وهيبته  صيته 

أبدا ، كنا   الطلة  أنسى هذه  أنسا  ، لن                                                                          الحاضرين بك وتحسست األنفس من بعضها 

                                غرباء وكنت غريبة حتى ابت عثت . 

ا        ، التي  التقنين والموسوعية ، األصالة والتقدمية  لطرح والمناقشة ، األرضية 

                                                                                  نصبت   عليها أعمدة محاضراتك لنا في السنة التمهيدية ، وبين إحاطة الملقي وابتدائية  

الفكر  المتلقي يشحذ  مشربا  وف                           أ شربنا  عنك  و   رصدنا  فكري  عينا  خ لق  في                         وانتهينا 

 وثقافي وإنساني جديد ، دمت جديدا وسعيدا . 

بين مناقشة المحاضرات  ما  ه بنظرة موازنة        رصدت       ج  التقنين والموسوعية، منه       

وطرح الكتابين المقررين ، تقنين الكتاب وموسوعية المناقشة ، أما التقنين فللتوحيد  

كنا مصريين    -ول على اختالف ثقافاتها المحلية  والجمع ، توحيد الفكرة وجمع العق

وسوريين فكرة    -وليبيين  وهو  حول    ) االستشراق   ( وهي  بحدوده واحدة  الهدف 

واتجاهاته وأمثلته ، وأما الطرح الموسوعي في المناقشات فكان الغرض منها تنمية  

 الوعي الثقافي التقدمي ما بين التجليات المعرفية واإلنسانية والتربوية . 

األصالة والتقدمية ، مابين أصالة الفكرة وتقدمية المفكر كان لكتابيك في نفسي       

، لذة الثقافة وفرحة الدفاع عن الدين الحنيف واطمئنان األصول  لذة وفرحة واطمئنان  

                                                                    ، فرحة النشء يطمئن ألصوله كفرع أخضر استقوى لما وجد الجزع مستوى  على  

 فأعجبت الزراع وغظت الكفار .سوقه 

وما بين كتابيك عن االستشراق " إسالم د: جيفري النج ، قراءة في كتابه النضال     

منهجا                                                                      من أجل االستسالم " و  كتاب روجر آلن " مدخل إلى األدب العربي " اتخذت  

عمليا في عرض جانبين من جوانب االستشراق واتجاهين من االتجاهات االستشراقية  

في كتاب د: جيفري النج ، واالتجاه الثاني    حايد متمثلاألول وهو االتجاه الم  ، االتجاه

فيبني آراءه على  موجه مغيب يعرض للفكر بعين العنصرية ال بعين الحدث الواقع  

تمثل في كتاب روجر آلن . وأذهلني احتواء الكتابين على  يو سلسلة من االفتراضات  



كتب   في  القراءات  من  والكثير  على  الكثير  للرد  بين  ن  المستشرقي التراث  في جمع 

  األصالة والمعاصرة .

" موقعا خاصا في       التداعيات والدالالت  د: جيفري النج  لكتاب " إسالم  وكان 

لها في كتاب حضرتك ترجمة                                               نفسي بما حواه من ترجمات لمواقف روحية عرضت  

عن كتابه األصلي ، مثل عرضك بالترجمة ألول صالة فجر صالها جيفري النج في  

وأبهرت  المؤلف  بيته  عن  النقل  حبكة  قبل  ني  المعاني  بعناية  رسمت  عربية  بسالسة 

الكلمات هذا الصراع العنيف في نفس المؤلف عند أول صالة صالها ، صراع بين  

الركوع والعجرفة ، صراع بين النور والمتاهات ، ورهبة اقتحام أرض نفسية جديدة  

عات العنصرية والتمييزات  وبعيدة كل البعد عن أرض مكانية أمريكية أرهقتها الصرا

                                                              والعرقية ، فكان صراعه وصراعه وصراعه إلى االستسالم ، استسالم  هلل ،   الثقافية  

 وحلت بأرض النور قدماه .

ولك يا أستاذي في كتابك هذا شأن عجيب ، فكأنك أنت المحقق والمدعي ، نعم          

فتهدرها المشككة  التساؤالت  تستشرف  ثم  للفكرة  تعرض  بالردود     -ساؤالت الت   - ، 

الدامغة ، فتلقم الطاعن الحجر وراء الحجر ، وعلى هذا جاء كل الكتاب فحص وتفنيد  

ورد على المدعين خاصة في فصل القرآن والعلم وهو من أهم فصول الكتاب وأحبها  

لنفسي ، حيث بيان االختالف الفكري واألسلوبي بين روحي القرآن الكريم والكتاب  

سمى اختالف الشكل والمضمون للرد على من قال ببشرية الكتاب  ، أو كما ي المقدس  

االستشراقية   العلوم  مابين  دراساتك  المدعين  لهؤالء  حشدت  وقد  فأجدك   ، الكريم 

ومقارنة األديان والنقد األدبي في تحفز فكري وحشد ثقافي ألهب فصول كتابك وأطفأ  

 . ظمأي لمثل هذه الدراسة التقنينية الحماسية في آن واحد 

، نادر أنت بميزتي االستماع  فيك  ها  التمستاالحتواء الفكري صفة هي أكثر ما         

                                                                                   والقراءة  ، تسمع منا ونسمع منك نقرأ لك فنتعلم وتقرأ لنا فتقو  م ، والحق يقال أكثر  

الدكتور   أستاذي  وعند  بإنسانيتها عندك  الصفة  هذه  نوفل) ما وجدت  أستاذ    (يوسف 

         ولم تر                                      الكثير ممن ح م  لت أكتافه باأللقاب  األدب الحديث بكلية البنات ، فندرتما وسط  

 عينه أبعد من سن قلمه . 

ونلت من هذه القراءة  وعلى هذا قدمت إليك أول كتاباتي مجموعة قصصية ابتدائية       

الشرف ، ورغم مجازفة االبتداء وجدتك صابرا ، بينما كان أستاذي الدكتور يوسف  

من   أول  وكنت   ، المكافئة  خير  وكافئني  كتاباتي  على  وتقويمه  نقده  وسجل  مرحبا 

نطقني نقدي في أول محاضرة بعد تقديم الكتابات إليك ، تجربة جديدة ، وكأنك  است 

                                                                             كنت تقول لي : كما جربت  لذة الفن جربي لذعة النقد حين تكوني المنقودة وهيمنته  

 وعلوه حين تكوني الناقدة وكوني خير معلم ومتعلم لنفسك ومن نفسك .  



 

ت منك كتبا ، وأخذت منك هبات  فأخذت منك علما ، و أخذت منك ماال ، وأخذ     

                                   ، يسعد ، أ تيت  السعد كله آمين .حلوة الطعم  ، وهذا عهد من يجاورك 

حيث  وإني        الليسانس  مرحلة  في  لي  حضرتك  بتدريس  أنعم  لم  كنت  وإن 

والتحكم نف  ،   الالموسوعية  أن  إال  فينا   جميعا  نهليأبى هللا  نمت  التي  توجيهاتك  من 

والحذر من أعين كثيرة تتربص بنا لكوننا نشأ لجيل يفترض  جذور التطلع والتوثب  

                                                                              أنه مسلم كما ينبغي أن يكون المسلم ، لكنه ي عمى وي صم في زمن كثرت فيه البهرجة  

وعلت فيه األصوات ، فهداك هللا إلينا وهدانا إليك لتقف منا موقف المرشد ونقف منك  

عز  -ة والتنبه والحياد ، أدام هللا   موقف المتعلمين الظامئين إلى هذا الكم من العقالني 

 عليك فيض علمه  أستاذنا ، وأدام علينا علمك آمين .   –وجل 

شات التي شهدناها اقموضوع أكثر الن هل النساء هن أكثر أهل النار ؟ كان هذا هو        

معك سخونة وحماسة وأدلى الجميع بدلوه ورمي كل ممن حضر سهما صاب أو خاب  

من هو مبرر بهوى وجزاف ومن هو منصت    الحضورمن  والموضوع ، بخصوص  

قديم ،ترقب  م أدلى بسهم من علم  العزيز وفتنتها   امتد   ثم  ومن  النقاش لقصة امرأة 

ودفاعك وبحثك فيما  عرضت لألقوال فيها  والردود  ، ف  عليه السالمليوسف الصديق  

ي بيتها نبي من أنبياء هللا  ، إذ كيف حال امرأة يقيم فنفسية    تاعتبارا وراء الحدث من  

!! صحيح أنه لم يكن مقامها منه مقام مريد من نبي إذ لم يتهيأ له وقتها مقام النبوة ، 

غريزية  زمان ، واعتبارات  وإنما التمست منه بفطرتها مقام اإلنسان األعلى ، فريد ال

 فطرية ، يوسف أوتي شطر الجمال !! 

             ومد  كل منا    (  المرأة العزيز فإنه كان يوسف    اللهم اغفر                    ومنك ألهمت  دعائي )        

  كنا فتيات كلية البنات حديثات عهد باختالط ، وأسهبتلك بقصعته ، رجاال ونساء ،  

بالفتيات حين تأخذهن  وما أدراك    ،في الشرح والتوصيف وكنا غريرات    حضرتك 

وبكت إحدى صديقاتي العزيزات خجال ، الحقيقة  وجوم الغريرات  التبسنا  فالحمية ،  

فالظاهر أنها كانت    -وأتمنى أال يأتي هذا اليوم    –أني لم أجرب يوما أن أبكي خجال  

بين الحضور أمارس   أنا فغالبا كنت أجلس  أما  الرقة والحساسية ،  ومازالت شديدة 

حركا وأتابع   ، وتعليقاتهم  الحضور  انفعاالت  رصد  في  الطفولية  يديك  موهبتي  ت 

ولشد ما أفادتني هذه المتابعة فكلما كانت  المفسرة للشرح فيما يشبه الوسواس ^^ ،  

انفعاالتك في مناقشة أشد حماسة وانفعاال كلما استحوذ موضوع المناقشة على تفكيري  

 ونفسي . 

 



 

وانتهت المحاضرة واستبقت إليك من باب الغرفة إلى باب السيارة وقلت كالمدفع   

ذي انطلق في غير معاد اإلفطار : يا أستاذي هذه أول مرة يكلمنا أحد  الرمضاني ال

 فيها عن امرأة العزيز بهذه الرؤية ، إال أننا لم نعتد مثل هذا الكالم بشرحه وتفسيره

 ونحن رجال ونساء ، فنرجو منك رفقا واعتبارا .

وهنا أقول لك : قرأت حديثا في كتابك "إسالم د: جيفري النج " أن النطفة تشمأنط  

وهي بين يدي باريها أن يدخل والديها جنته ، وهي ما هي تتدلل بين يدي العزيز  

 –حاشا هلل أن أشبه به أحدا  –                                                 المتكبر ، فيبدو أن  هذا نصيب الجهالء أمام العلماء 

سفها من مبتدئ  ، وال يزعجك مني كثرة سؤالي   فال تغضب مني لتجرأي فإنما كان

، ألهمك هللا علينا صبرا وألهمنا فهما ووعيا ،  ، وأدعو هللا أن أكون منك خير متعلم 

 جزاك هللا عنا خيرا ورحمك وأحبتك والمسلمين . 


