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»الي�صوعية« كّرمت الراحل مرتي بول�ض:

رائد الدرا�صات الأل�صنية يف العامل العربي
أقام معهد اآلداب الشرقية في 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية 
في جامعة القديس يوسف، لقاء 
متري  الــراحــل  للدكتور  تكرمييا 
ســلــيــم بـــولـــس، فـــي قـــاعـــة بيار 
ــشــام، في  أبـــو خــاطــر - طــريــق ال
حضور عميد الكلية البروفسور 
جــرجــورة حــــردان، نــائــب رئيس 
األكادميية  لــلــشــؤون  اجلــامــعــة 
البروفسور هنري العويط، املدير 
الشرقية  اآلداب  ملعهد  الــســابــق 
الــبــروفــســور أهــيــف ســنــو، مدير 
الدكتور  بــالــوكــالــة األب  املــعــهــد 
سليم دكاش، باإلضافة إلى أسرة 

بولس ومهتمني.
والــقــى حــــردان الــضــوء على 
ــــاد ربــــطــــت بولس  ــــع ثــــالثــــة أب
بـــجـــامـــعـــة الــــقــــديــــس يـــوســـف، 
التشجيع  مــوقــف  »أن  مــضــيــفــًا 
هذا لم يكن األوحــد في لقاءاتنا، 
فغالبا مــا رافــقــه، بــل حــل محله 
البعد  النقد، وهــو يشكل  موقف 
الــثــانــي فــي عــالقــة مــتــري بولس 
بــاملــؤســســة الــتــي يــعــمــل فيها، 
والــنــقــد عــنــده صــريــح، واحيانا 
ــري بولس  ــت ــع م ــدف الذع. ولـــم ت
ــــى احــــتــــرام املـــؤســـســـة التي  إل
يعمل فيها مصلحة او مسايرة، 
ولـــم يــدفــعــه إلـــى الــنــقــد مــيــل إلى 
التمايز أو الظهور أو التباهي، 
بـــل حــلــمــه مبــؤســســة ثــابــتــة في 
مبادئها متجددة في مساراتها. 
ولــم يكن حلمه البعد الثالث قي 
عــالقــتــه بــاملــؤســســة فــحــســب، بل 
شــكــل اخلــلــفــيــة األســـاســـيـــة في 

األلــســنــيــة فـــي عــاملــنــا العربي، 
ـــأدب  ــــى مــفــهــومــه ل ـــطـــرق إل وت
فأشار  دراســـتـــه«،  فــي  ومنهجه 
إلى تبنيه »القاعدة التي تقضي 
ومداه،  البحث  نطاق  بتضييق 
ــي التعميم  حتــاشــيــا لــلــوقــوع ف
العابرة،  السطحية  واملــعــاجلــة 
ــد مـــن اإلحـــاطـــة  ــمــزي ــل وطـــلـــبـــا ل
والتعمق، مما حمله على التركيز 
على دراســة املوضوعات، مع ما 
يستتبعه ذلك من سعي إلى إبراز 
مــا فــي املــؤلــفــات التي يتناولها 
رئيسية،  مــحــاور  مــن  باملعاجلة 
ــيــط الــــضــــوء على  ــــــى تــســل وإل
املفهومية  املعجمية،  حقولها 

والداللية«.
ــعــويــط عــنــد ثالث  وتـــوقـــف ال
مــن أبـــرز ســمــات بــولــس ومنها: 
»نــظــرتــه الــثــاقــبــة إلـــى ضـــرورة 
واملناهج  املــذاهــب  مــع  التعامل 
من  بالكثير  املختلفة،  الــنــقــديــة 
واهتمامه  والتبصر،  االنــفــتــاح 

باأللسنية والنقد األدبي«.
وألقى سنو كلمة حتدث فيها 
عــن أربــعــة جــوانــب ملتري بولس 
متثل العالقة التي قامت بينهما، 
ــم واألســـتـــاذ  ــعــل وهــــي طـــالـــب ال
املعلم واألستاذ املشرف واملعني 
بــشــؤون املعهد وشــجــونــه. وقد 
إرتــــأت جلــنــة الــتــكــرمي أن جتمع 
هذه املداخالت وتلك التي ألقاها 
زمالؤه وتالمذته خالل اإلحتفال 
وأن تصدرها في مجلد خاص في 
الصادرة  »حوليات«  مجلة  كنف 

عن معهد اآلداب الشرقية.

من حفل تكرمي متري بولس

وتــصــرفــاتــه جميعها.  عــالقــاتــه 
ـــم بــــاألفــــضــــل، واألحــــســــن،  حـــل
واجلديد املدهش وغير املنتظر، 
وزمالئه  وأصدقائه  ولعائلته  له 
وطالبه. ولم يتخل عن احللم، في 

أحلك الظروف والشدائد.«
مــــن جــهــتــه حتـــــدث العويط 
ــاج بــولــس الذي  ــت عــن غــــزارة إن
ناهز 20 كتابا والـــذي ينم على 
ثقافته الواسعة والعميقة وعلى 
بــصــورة جلية  إنــتــمــاء مؤلفاته 
إلـــى احلـــداثـــة. كــمــا حتـــدث عن 
بولس كرائد من رواد الدراسات 




