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تلك  زالت  فما  املصادفة،  تصنعني  )لم    
رسم  التي  القدمية  الصفراء  الوريقات 
املعهود عليها، خير شاهد  الزمن بصمته 
الباحث  يبدأ  والتعب.( هكذا  املعاناة  على 
والشاعر صالح هواش املسلط احلديث عن 
مسيرته األدبية والبحثية احلافلة باإلجنازات، 
وباملعاناة أحايني أخرى. كان أول بزوغ ملوهبته 
في املرحلة االبتدائية، حني شعر مبيوٍل نحو 
كتابة الشعر. ومما يتذكره من تلك املرحلة 

هذا املقطع: 
شـــجيرة  التفاح          ثمـــــرها قد الح  
وزهرها الـــــفواح          يعـــطر  األفـراح 
وبيتنا الوضـــــاح          قد زانه  املصـباح

لعل اجلزيرة السورية التي ينتمي إليها كاتبنا، 
منطقٌة أشبه بلوحة املوزاييك املتناغمة، إذ 
تتعدَّد فيها البيئات، ومتتزج الثقافات واألعراف، 
التي تتأثر وتؤثّر في بعضها البعض. واملعلوم 
أن األدب بوصفه الروضة العطرة في بساتني 
الثقافة, والرافد األساسي لنهرها املتدّفق، 
يأخذ جلَّ مقوماته من ذاك التنّوع والتمازج، 

قراءة في مسـيرة 
الكاتب السوري 

"صالح هواش المسلط"

ومن هنـا ميتلك أديبنا إرثه الثقافي والفكري 
واملعرفي، ويتشرب مفردات التراث احلقيقي 

املنطقة.   لتلك 
عريق،  ريفي  بيت  من  )املسلط(  ينحدر     
يعدُّ مبثابة أكادميية علمية اجتماعية، تعلَّم 
فيها القيم النبيلة واألخالق الكرمية، وانطلق 
في  وجاهد  واألفكار،  املبادئ  بتلك  محمالً 

عبد المجيد قاسم
اكتب - سور�
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إيصال رسالته اإلنسانية، فانصهر وجدانه 
مع مجتمعه، وأسسه االجتماعية والثقافية 
أمام خلٍق  ذاته  ليجد  األصالة،  املمتدة في 
املرهفة  األحاسيس  متلؤه  نابض؛  بشري 
لتنقالته بني  املهذبة. وقد كانت  واملشاعر 
في  الكبير  األثر  واملدينة  والريف  البادية 
اإلنسان  واملعارف حول  التجارب  اكتساب 
وصياغة  تكوين  في  وأسهمت  وواقعه، 

األدبية.  شخصيته 
في  وترعرع  نشـأ  التي  األسرة  عن  يقول 
كنفهـا: )تعلمت من تلك األكادميية أصول 
وتعاليم ديننا احلنيف، كما تعلَّمت حبَّ الوطن 
واإلخالص لترابه، كيف ال، وقد نهلت ثقافة 
من  تربته  قداسة  عن  والذود  الوطن  حب 
مدرسـة جدّي اجملاهد الشيخ )جميل املسلط 
امللحم( الذي جابه بكل إميان وصبر؛ غطرسة 
إغراءاته  كل  ورفض  الفرنسي،  املستعمر 
والباحث  الكاتب  دخل  واملعنوية.(  املادية 
اجلامعة، وعمل في  املسلط  صالح هواش 
على  لعدة سنوات، حصل  التدريس  حقل 
لكتاباته  بعدها كلياً  تفرغ  احلقوق،  إجازة 
وبحوثه، انضم إلى الهيئة العربية لكتابة 
األنساب بعد حصوله على عضوية  تاريخ 
الهيئة العائدة الحتاد املؤرخني العرب التابعة 
في  العربية. وأصبح عضواً  الدول  جلامعة 

رابطة األدب اإلسالمي العاملية.
الشعر  بني  "املسلط"  أعمال  َّع  تتوز    
العديد  وأصدر  األطفال،  وأدب  والدراسات 

من املؤلفات واألعمال األدبية وهي: 
أوالً- أربعـة دواوين شـعرية هي: )أبو سـعدي( 
بحر  من  )رسالة  العائد(،  النورس  )حكايا 
الظلمات(، )احلب والهاتف.( ُسئل الكاتب 
مها  تنظم قصائدك؟ فأجاب: أنظِّ مرة ملن 
الكائن  هو  فاإلنسان  وأخيراً،  أوالً  لإلنسان 
احليوي الفاعل في احلياة. وعن أجمل قصيدة 
له قال: )لكل قصيدة حالتها اخلاصة بها، 
ولكل قصيدة من قصائدي نكهتها وسحرها 
اخلاص، لكنهن لم يجتمعن في واحدة ألقول 

هي أجمل قصائدي.( 
يلي:  كما  وهي  البحثية  املؤلفات  ثانياً- 
)مجلد في أنساب العرب العاربة(، ) صفحات 
منسـية من نضال اجلزيرة السـورية(، )تراث 
عند  والعوارف  )العرف  السـورية(،  اجلزيرة 
 ،) األصيلة  العربية  )اخليول  البدو(،  قبائل 
من  )داهية  وفرسانها(،  عنزة  شيوخ  )من 
الصحراء(، )إمارة اجلبور(، )جوانب من نضال 

املرأة في اجلزيرة السورية( الذي جاءت في 
ضمَّ  املتوسط.  القطع  من  صفحة   /161/
في  املرأة  عن  األول  فصول،  ثالثة  الكتاب 
اجلزيرة السورية قبل التاريخ. والثاني أبحاث 
وإحصائيات عن املرأة في اجلزيرة السورية. 
وتناول الثالث أدب املرأة في اجلزيرة السورية. 

ثالثاً- ضمن قائمة إصدارات الشاعر والباحث، 
جند أعماالً شعرية موجَّهة لألطفـال؛ حيث 
صدر له ثالث مجموعـات شعرية وهي: )رائد 
الفضاء واألطفـال(، )اإلخالص هلل(، وديوان 
شعر لليافعني والفتيان بعنوان )من أجدادي( 
عام /1994/. وهو إصدار يتحدَّث عن علماء 
وأبطال عرب أفادوا اإلنسانية. يضمُّ اإلصـدار 
عن  إحداها  في  يقول  شـعرياً،  نصاً   /14/

الوليد(: بن  )خالد 
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الـولـيد ابن  يــــــــا  يــــــــــا جدنـا 
املـــــاضي  اجمليـد لـــــنـا  أرجـــــــع 
تـشتـــكي تبــــــكي   فالــــــقدس 
مــــــن  ظلــــــم أحفـاد  اليهــــود
ولــــــّي األمـــــــر  وقاد اجليـــــــش
سـاَر بــــــــه  لبـالد  الشـــــــــــام
اليرمـوك وادي  فــــــــي  حـــــــــقـق 
أروع نصــــــــٍر   لإلســـــــــــــــالم
يـدعـى: سيــــــــف اهلل جــــــــدي 
من أســــــمـاُه . . . مـن أســــمـاه ؟

الكتابة لألطفال يقول كاتبنـا:  في مجال 
)الطفل هو مستقبل هذه األمة، ويعوَّل عليه 
األحداث  زخم  في  املكسور  خاطرها  جبر 
واملعضالت.( ويقول في موضع آخر: )ألنهم 
ركيزة اجملتمع ومستقبله املشرق، والذي نطمح 
من خاللهم أن نحقق ما عجزنا نحن الكبار 
عن حتقيقه، في املستقبل لألمة واإلنسانية 
الطفولية  لرغباتنا  تنمية  جمعاء، وكذلك 
وأمنيات  آمال  إليه من  في حتقيق ما تصبو 

كبيرة لم نحققها بعد.(   
شعرية  مسرحيات  للشاعر  أن  كما     
بعنوان:  مجموعة  منها  لألطفال  غنائية 

في مجالها: )هي  العمل( يقول  إلى  )هيا 
ومثيرة  ممتعة  ولكنها  جداً  صعبة  جتربة 
البشري؛  الفكري للعقل  التكوين  لبواكير 
لذلك هي تأخذ جهداً أكبر ووقتاً أطول.( لقد 
استطاع الكاتب توظيف براعته في امتالك 
األدبية  األشكال  لشتى  اإلبداعية  األدوات 
التي عكف عليها، منطلقاً في كتاباته من 
حسٍّ إنساني غاية في الرفعة. لعل أهم ما 
مييزها الهم الوطني واإلنساني املبني على 

التسامح واحملبة. 
احملافل  من  الكثير  في  الباحث  شـارك     
األدبية على املستوى احمللي والعربي والعاملي. 
فعلى املسـتوى العربي: شارك في مهرجـان 
"اخلالدية"  "الكويت" الثقافي، ومهرجان 
األردنية".  بـ"اململكة  النبطي  للشـعر 
ونال عدة جوائز منها: جائزة املركز الثقافي 
باحلسكة عام /1984/، وجائزة األدباء الشباب 
وجائزة   ،/1985/ عام  الشرقية  للمنطقة 
املوسيقي  املهرجان  في  األولى  املعلمني 
نال  كما   ./1986/ بدمشق  األول  الغنائي 
لإلبداع  "الشارقة"  جلائزة  األولى  املرتبة 
عن   /1997  -1996/ األولى  الدورة  العربي- 
واألطفال( والتي  الفضاء  )رائد  مجموعته 
قال فيها: )اجلائزة هي تكرمي لكل املبدعني 
ولبقية  العرب، كلٌّ في مجال اختصاصه، 
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الفنون األدبية.( يقول الشاعر في إحدى قصائدها:
جــــــدي يـــــــا جـدي  الفـــــــــــــالح    جـــــــــّدي يا جــــــــــــّدي  الفالّْح
بُـورك زنـــــــــــــدك كلَّ صبـــــــــــاح      وجبــــــــينك  يـــــبقى  وضــــــاْح
يعــــــــرُق بـالعــــــطـِر النــــــــّضـّاْح      يلـثـــــُم شــــــمساً كّل  صــــباح

ويغنـــــــي فـــــــي الكفَّ املـــــــنجـْل      يُنـشُد للفــــــــالح  األسمـــــــــرْ
أو أقطـــــــاْن أجمــــــــــل أغنــــــــية للبـــــــيــدرْ       يجــــــني قمحــــــاً 
يحمــــــــــــل خيـــــــــــراً لألوطـــــاْن     جـــــــّدي يا جـــــــّدي  الفــــــالْح

ويقول في أخرى بعنوان "رائد الفضاء": 

إلـــــــــى  السمـاءْ أرتقــــــــــي  أمـنيــــــتـي يــــــــا أصدقـــــــــــــــاءْ     أن 

رائــــــــــَد  الفـضــــاءْ بــــــــــــ،طالً      أكـــــــــون  أصــــــــــبح نســــــــراً 

أطــــــــــــير  فـــــــــــي  مركــــــــبـٍة      نـحــــــــو الـنجـــــــوم  والقمـــرْ

ْ أرى املـــــــــــــــــــــــــــــــجــراِت  أرى       هـنــــــــاك أشـــــــكاَل..  صـــور

ُ الـفــــضاءْ وعندهــــــــــــــــا يا  أصـــــــــــــدقـاءْ       تكــــــــوُن رحــــــلـة 

ألنه  والكتابة  البحث  املسلط" يعكف على  "صالح هواش  والباحث  الشاعر  يزال     ال 
ال  إنه  بيئته،  إنسان  من  استمده  الذي  املعنى  ذلك  للحياة،  احلقيقي  املعنى  فيها  يرى 
ونشأ  ولد  الذي  املكان  هذا  في  احلياة  مسيرة  يؤرخ  ولكنه  فحسب،  انطباعاته  يكتب 
ونظام  أناس عصره  يصور  أن  الكاتب هي  إلى  توكل  أفضل مهمة  أن  فيه. ويرى  وترعرع 

حياتهم، وعالقة األجيال وتفاعلها. 


