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  كلمة الدكتور أنور الخطيب
 في حفل استقباله

  
  

ِالسيد األستاذ الدكتور مروان احملاسين رئيس جممع اللغة◌ العربية ِ ِ ُ ُ ُ.  
مع ِالسيدات والسادة أعضاء أسرة◌ ا ِ ُ ُ.  

ُالسيدات والسادة احلضور ُ.  
  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ْاحلمد هللا الذي أنعم علي باحلديث إليكم، يف هذه ا ِ
َ ْ

ِ ريب اشرح يل صدري، ويسر . ِألمسية املباركةُ
  !...يل أمري، واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل

ِإنه لشرف عظيم، أن أكون أحد أفراد هذه األسرة الكرمية، اليت آلت على نفسها رعاية اللسان  َ ِ ِ ِ ِ َ ٌ ٌ
ِوقد دعوت اهللا أن أكون عند حسن الظن وامسحوا يل أن أتقدم... العريب املبني َّ ُ مع َ  بالشكر لرئيس ا

. وأعضائه على الثقة اليت منحتين شرف الزمالة، كما أخص بالشكر الزميل احملرتم الذي تفضل واستقبلين
  ... وبعد

امع يف العامل وصل احلاضر باملاضي فإنين أتشرف بإحياء ذكرى سلفي الصديق◌  ِملا كان من تقاليد ا ِ ِ ُ
ٍيفاخر جممع اللغة العربية بدمشق بثالثة من رجاالته. العزيز الدكتور خمتار هاشم رمحه اهللا

ُ ْالدكتور حكمة : ُ ِ

ُهاشم رمحه اهللا رائد فلسفة وحكمة وثقافة عالية، واألستاذ عبد اهلادي هاشم اللغوي املتمكن والقاموس  ُ ُّ ُ ٍُ ٍ ٍ

ُالبحر العلمي العميق، واهلادئ الدكتور خمتار هاشم، نطاسي حاذق علمه واسع وهو عل ٌّ َُّ َ ٍى خلق قومي، وأدب ُ ٍ

 . وحديثي اآلن هو عن الدكتور خمتار رمحه اهللا. خمتار
َإذا كنت يوما يف غريب دمشق القدمية، وجعلت خلفك باب اجلابية، وميَّمت وجهك شطر الباب  َ َ َ َ ِ َ ِّ ً

ِالشرقي،  كنت على رأس طريق◌ كان امسه يف غابر األيام ٍ ٍ ُالطريق املستقيم مث أصبح امسه: ِ َالسوق : َ
ُالطويل وسوق مدحت باشا ترى يف منتصف الطريق وإىل اليمني باب مسجد سيدي هشام ومئذنته  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ

َاجلميلة◌ َّوقد حجبتها أبنية مل خيطط هلا. َ َُ وإن وجلت من الفتحة الضيقة اليت تلي اجلامع كنت يف سوق . ٌ
ِويف جنوبه قوس نزلة طاحونة السجن، اليت حيركها ماء كان ينصب . الصوف

َّمن أحد فروع بردى تسرب ُ
  .ًحنوها متخفيا عرب األسواق والبيوت

ُذكر الطاحونة ابن عساكر مؤرخ دمشق الكبري املتوىف سنة إحدى وسبعني ومخسمئة للهجرة( ُ َ َ َ مما يدل . َ
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ا تسمية قدمية   ).ٌعلى أ
َتتجاور يف هذه النـزلة بيوت الفقراء وبيوت األغنياء وإذا وصلت إىل الطاحونة و ُ ُ ًجدت على يسارها بيتا ُ

ِدمشقيا عريقا، يبعد مخسني ومئة  مرت عن سوق مدحت باشا، حيث جتارة والد املختار عارف حسن : ً
  .هاشم العبجي

ٌدرج خشيب صاعد إىل الطوابق العلوية وجبانبه دهليز طويل، مث ساحة مساوية تتوسطها حبرة جيري  ٌ ٌ ٌ ٌ ِ ِ ٌ ٌ
ار، تستمد م ُّفيها املاء ليل  ِ َ ْ َ َ ِاءها من حبرة قاعة البيت، وتدفعه إىل حبرة املطبخ، فبيت املاء◌ الذي ُ ِ ِ ِ

ٍجيري بصورة مستمرة، منظفا الفضالت من دون صنبور أو  ً ا منطقة الشاغور ) سيفون(أو ) ريغار(ٍ إ
ِاجلواين حيث شوغرة املياه يف كل رقعة، وقد فرشت الساحة باألحجار امللونة وبالرخام الناصع البيا ِ ُ َ ض، ُِ

ِتتناثر فيها قصاع الزهور وأصائص الشمشري، تظللها أشجار من الكباد والنارنج والليمون، ويتسلق  ِ ُ ِ ُ
ا الليلك وأنواع من اليامسني البلدي واألصفر والعراتلي، وعلى سطوح غرفها الشتوية نصبت  ْحيطا َ ِ ُ ِ

َ ٌ ُ
 يف الصيف واخلريف ويقول املثل ُالعرائش متد أهل البيت بورق العنب يف الربيع، وبالعنب من مثارها

  . فاكهة الدار تطيل األعمار: الدمشقي
أبصر فقيدنا املختار النور يف هذه الدار، يف الرابع والعشرين من رمضان سنة ثالث وثالثني وثالمثئة 

وعلى رحاب . وألف للهجرة وهذا التاريخ يوافق الرابع من شهر آب سنة مخس عشرة وتسعمئة وألف للميالد
  . ده حبا، وعلى بالطه وبني الرياحني درجسجا

تتلوى : هذا التنوع احليوي الزاخر داخل البيت منفتح على تنوع حيوي عامر آخر خارج البيت
الدروب على جانيب الطريق، وتكتظ األحياء بالسكان ، وتتشعب فيها األزقة واحلارات ، كما يتفرع منه 

اعمل لدنياك «: عبادة بني األحياء واألسواق لتقول لصاحبناوتنتشر مواقع ال.  العديد من أسواق املدينة
ًكأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غدا ً«.  

ا، أن يبصر النور كاتب هذه السطور، املاثل أمامكم، يف البيت  ا ومعجزا ِومن طريف األقدار وأغر ِ ِ ِِ َ
ئة وألف للهجرة املوافق للخامس والعشرين من ذاته ، يف الثاين عشر من ربيع األول سنة سبع وأربعني وثالمث

لقد ولدنا يف بيت واحد، بفارق أربع عشرة سنة، ويف شهر . آب سنة مثان وعشرين وتسعمئة وألف للميالد
  .ميالدي واحد

ِملا يـفع املختار محل على الذهاب إىل املدرسة، عابرا نزلة طاحونة السجن، جمتازا سوق الصوف  َ ً َ ًَ ِ َ
ُِ ُ َ َ

) الكلية العلمية الوطنية(حيث ) َما بني البحرتني(ًت باشا، مرورا بسوق اخلياطني فإىل َفسوق مدح
 .ًالقائمة إىل اليوم، وختليدا لذكرى مديرها صممت هذه القاعة اليت حنن فيها اآلن

ِتعلم مبادئ القراءة والكتابة وبعد ختم القرآن يف سنته الدراسية الثانية، كان تلميذا للخليل،  ً ِ ِ ِ َ
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ِعر◌ دمشق الكبري، ويف أحد األيام، تقدم املختار خجال ببعض أبيات الشعر، فأثار إعجاب شا ًِ ِ

ُأستاذه، كيف يقول خمتار الشعر وهو صغري ُهل تكتب الكالم نثرا، مث حتوله إىل شعر؟ أجابه : فسأله! ُ ُِ ُ ً َ ُ
ْإنه جواب شاعر : ِ نفسهُقال اخلليل يف. ُال، إمنا يزدحم القول يف صدري، وال أرتاح إال إذا نطقت به ُ

ويذكر شاعرنا خمتار، رمحه اهللا، هذا احلوار بقصيدة . ْسيد خمتار، إذن أنت شاعر: والتفت إليه يقول
  :جتري على لسانه يقول فيها

ْوكــــــــــان أســــــــــتاذنا فيهــــــــــا اخلليــــــــــل فهـــــــــــل ُ
ِ َ ُ 

 

ا إذا مــــــــــــــــــــــــا جئــــــــــــــــــــــــت مفتخــــــــــــــــــــــــرا  ُأالم يوم ًُــــــــــــــــــــــــ ُ 
 

ة ٍوجئــــــــــــــــت يومــــــــــــــــا بأبيــــــــــــــــات مهلهل َــــــــــــــــ َ َْ ُ ًٍ ُ ْ ِ َ 
 

د  َّق ــــــــــــــــــــــــــــ ا حـــــــــــــــــــــــــــــذراَـ ـــــــــــــــــــــــــــــاء خائف ـــــــــــــــــــــــــــــمتها حبي ً ٍ ُ ْ 
 

دته: َفقـــــــــال َُخمتـــــــــار أقبـــــــــل، جئـــــــــت س َّ ـــــــــ ُ ُ ْ ِ ْ ُ 
 

ِنظـــــــــــــــم الـــــــــــــــشعر كيـــــــــــــــف جـــــــــــــــرى؟. ْقـــــــــــــــل يل: فقـــــــــــــــال  ُ 
 

ب القــــــــول نثــــــــرا مث تـنظ◌مــــــــه ُهــــــــل تكت ِ ِ َْ ًَ َ ُ ُــــــــ ْ ْ 
 

ُوفـــــــــــــــــق العـــــــــــــــــروض وفيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــرت مقتـــــــــــــــــدرا  َ ِ ُ َ َ ْ َ 
 

ُفقلــــــــت ــــــــشعر يف خلــــــــدي, كــــــــال:ْ ُجيــــــــيش ال ُ 
 

ًأضــــــــــــــــــــــــــيق صــــــــــــــــــــــــــدرا بــــــــــــــــــــــــــه إال إذا صــــــــــــــــــــــــــدرا  ُ 
 

صف◌كمُي: فقــــــال ُفــــــتح ديــــــوان ب ُ ِ ِّ َ ـــــ ِـ ٌ ُ 
 

ــــــشعرا  ــــــه ال ــــــأيت ب سجل مــــــا ي ــــــه ي ََفي ُ ُ َّ َ ـــــ  ُـ
 

ًوهـــــــــــــــــذه أول األشـــــــــــــــــعار فاحتـــــــــــــــــة ِ ُ 
 

 َإين أرى الغيـــــــــث بعــــــــــد اليـــــــــوم منهمــــــــــرا 
 

  إىل أن يقول رمحه اهللا 

ا ََُـــــــوأيـــــــن أســـــــتاذنا بـــــــل أيـــــــن رفـقتـن ِْ ُ 
 

ْمـــن راح مـــنهم ومـــن مـــا زال منتظـــرا  َ َ 
 

َأمت املختار دراسته الثانوية يف ال َ َكلية العلمية الوطنية، وحصل على البكالوريا األوىل، فكان األول ُ َ
َعلى مجيع طالب اجلمهورية، وأهدي له ساعة، كتب عليها، هدية شكري القوتلي سنة إحدى ومخسني 

ُِ ِ ُْ
  .ٍوثالمثئة وألف للهجرة املوافقة الثنتني وثالثني وتسعمئة للميالد ، وهي حمفوظة لدى ورثته

َىل املدرسة األرثودكسية، اليت استهوته فيها، دروس مديرها الراحل مجيل صليبا، فأجاد َوانتقل بعدها إ ُ ُ ُ
َالفلسفة وأبدع فيها، فكان األول من بني رفاقه يف البكالوريا الثانية َ ى حتصيله الثانوي حمبا . َ َّحىت إذا ما أ
ِّللفلسفة، أحل عليه أهلة لدراسة الطب فانتسب إىل املعهد الطيب ُ  العريب سنة أربع وثالثني وتسعمئة وألف َّ

ُوكان على مقاعد السنة الثانية عندما أجاز أساتذة الطب نشر مقال دجبه عن مصطلحات . للميالد ََّ َ َ ْ َ ِّ ِّ ُ َ ِ ِ ِ َ
ِمقرتحة اطلع عليها يف جملة جممع القاهرة مع رأي يراه يف بعضها، وصدرته جملة املعهد بقوهلا َّ َ ٍ َ ْ ْوردت علينا «: ُ َ

ِ الرسالة املفيدة من الطالب السيد خمتار هاشم، فنشكر له عنايته بتنقية◌ لغة الضاد العلمية من هذه ِِ ِ ْ ِ ُ َ ِ ُ ُ
 من خرجيي معهد الطب العريب يف اجلامعة السورية سنة أربعني وتسعمئة -  رمحه اهللا - كان . »الشوائب

ِوألف للميالد وعمل بعدها يف وزارة الصحة واإلسعاف العام، وساف
َ
ِ َ ِر إىل الغرب، بعد انتهاء احلرب العاملية ٍ َ

َعاد إىل الوطن يف أيلول سنة  مثان وأربعني وتسعمئة وألف . ِّالثانية، يف بعثة للتخصص يف طب األطفال
ى  للميالد، وتطوع للخدمة يف اجليش السوري سنة تسع وأربعني وتسعمئة وألف للميالد برتبة رئيس وأ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٢(اجلزء ) ٨٤( ا
  

٥٨٠

ُمل ترتك له خدمة الدولة .  سبعني وتسعمئة وألف للميالد برتبة عميدخدمته يف القوات املسلحة سنة ُ
ًبإخالص واستقامة وقتا لالهتمام مبا يهواه من حبوث أو حتقيقات أو نشرات، حىت إذا ما أحيل على  ٍ ٍ

  .ِالتقاعد بدأ ميارس هواياته
ٌألفاظ حائرة«ًنشر سنة أربع ومثانني وتسعمئة وألف للميالد حبثا عنوانه  عاجل فيه ما قيل يف تعريف  » ٌ

ّاملعد◌ن والف◌ل◌ز واجلوهر من : ثالث كلمات هي ِ ِ ِِ ِ ِ َْ
َاألشنة : ٍوثالث أخريات هي) املعدنيات( ْ ُ

ُوالطحلب واحلزاز من  ُ ُ املستقبل زميله املختار -  رمحه اهللا - حاور الدكتور عدنان اخلطيب ). النباتات(ُْ ُ
ًاملستقبل حوارا جممعيا حبتا قائال ً ً َ ُ

ٌألفاظ حائرة«ُلقد قرأت البحث الذي عنونته (:  ُومتتعت بقراءته، كما » ٌ َ
ِأين أعدت قراءته، ابتغاء تكوين فكرة واضحة حمددة، فحرت كيف حارت الكلمات بني يديك؟ هل  ُ ُْ ِ َ ُ

ا ا حارت : كانت حائرة أل ًحارت حورا وحؤورا فرجعت من حال إىل حال، أم كانت حائرة أل ِ ْ َ ً ًُ ُ َْ ْ
ْاحل◌يـ َ ُرة وحتريت فكانت حريانة وحريى، أم أن املعاين أثقلتها فتحريت، كما تتحيـر األرض  إذا امتألت َ ُ ََّ ََْ ً ْ َ َََّ

ا كما يتحري السحاب إذا مل  َّباملاء، أو حتريت مدلوال ا كانت حائرة بائرة ال ُُ ًتسقه الريح إىل جهة ما، أو أ ً ُ ْ ُ َ
ُلقد فزعت م! انتهى احلوار) تدل على شيء معي عندما قرأته، وحرت يف أمري، أو حتريت َِ ُن هذا احلوار ا ْ ِ ُ

َرب هب يل حكما وأحلقين بالصاحلني: أمري وقلت ِ ِِ َّ ِ ِ ْ ْ ََ ًَ ْ ُ ِ ْ َ ِّ] وانتقلت من حيـرة◌ ألفاظ خمتار ]٨٣: الشعراء ِ ِ ِ َِ ْ
ِ ُ

معي عدنان اخلطيب إىل حرية املطرب حممد عبد الوهاب  ِهاشم إىل ح◌يرة◌ كلمات  احملاور األمني ا ِ ِ ِّ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َ
ِدليلي احتار، وحريت قليب معاك، إىل حرية تسمية جممع اللغة : ِيف أغنيته سهران حريان إىل حرية أم كلثوم ِ ْ َ َّ

العربية وامل
َ

ِجمع العلمي العريب فغش◌ي علي، ومل أهتد◌ لسبيلي فأنا حريان وحائر وأنتم حيارى  ُ َ ِ ِِ
َ ِ ُ ِّ ِ َ ْ َّوأن ََ

َهذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقون ُ ََّ ََّ َْ ْ ْ ُْ ُ ََُّ ُ َُ ِ ِِ ُِ َّ َ َ ً ْ
ِ ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َ ََ ََ ُُّ ُ َّ ُ ِ

َ
ِ َ َ ] 
  ].١٥٣:  ماألنعا

ًنشر الدكتور املختار سنة ست ومثانني وتسعمئة وألف للميالد حبثا مستفيضا  ُأوزان األطباء «عنوانه ً
ُُومكاي◌ي◌هلم ِ ِِ ْموضحا فيض الكلمات اليت وردت يف كتب الطب العريب . يف جملة جممع دمشق» ِ َ ََ َ ً

َ بني أيدينا من معجمات، يف قصورها ونقد ما. للتعبري عن املقادير الطبية، يف مداواة األمراض املختلفة َ ْ ُ
ّيف حتديث أساليبها يف التعريف باملصطلحات، كما وجه كلمة تقدير وإعجاب منصفة ألحد جممعيينا  ً َ ِ ُْ َّ

َالقدامى الراحلني، قائال◌  ِويقتضي اإلنصاف، أن أستثين من هذا احلكم، معجم منت اللغة، تأليف «ً ْ َ َ َ ُ
معي، ويكفيه فخرا أنه عرف َُالشيخ أمحد رضا، فإن ظهوره ك ََّان خطوة مباركة، يف طريق العمل ا ً ً ً

ُاألوزان، بلغة يفهمها أبناء هذا العصر وذلك مبقارنتها بالنظام املرتي ٍ«  
وقد نشر سنة ست ومثانني وتسعمئة وألف يف جملة الرتاث العريب حتقيقه لرسالة طبية مهمة، ولعثوره 

َُّد اعتاد الطبيب الشاعر، إذا ما زار باريس، أن مير بدار الكتب لق: على تلك الرسالة قصة نوجزها َ
ويف زيارة غري . الوطنية لالطالع على ما فيها من جديد، أو على ما يف كنوزها من جماهل املخطوطات
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ًمتبوعة بإشارة ) ّأبورية ؟(بعيدة العهد عثر يف فهارس الدار على اسم خمطوطة جاءت فيه كلمة غريبة 
ا  رسالة حتمل استفهام ت ٌدل على جهل املفهرس معناها، وأحب طبيبنا االطالع على املخطوطة فإذا 

بأن الرسالة قد تكون : فاستشعر على غموض هذا العنوان) العبورية يف األحباث الوردية(هذا العنوان 
تفتقد ) خمرومة(ٍذات قيمة طبية أو نباتية، فطلب نسخة مصورة عنها، وكان شديد األسف، ملا وجدها 

. صفحات من أوهلا، ولوال أن مصنفها اختتمها بقصيدة، أبان فيها عن نفسه، لظلت جمهولة النسب
َبدأ التحقيق .  بتحقيق الرسالة ونشرها،  بعد أن عثر على ترمجة وافية ملصنفها- رمحه اهللا -لقد قام 

املؤلف يشري إىل اهلوة القائمة إن : فقال) ّأبورية ؟(باإلجابة عن إشارة االستفهام املوضوعة عقب كلمة 
ًبني الناس، وتقطع أسباب الود بينهم، حىت أصبح كل فرد كوكبا يدور يف مداره اخلاص، هذا يف عهد 
ًاملؤلف حني كان عبور هذه اهلوة ممكنا بطريق الورد واألزهار، أليس التعبري ضروريا لسريان الود بني 

ُر من عبري، فلألزهار لغة تتجاوز الشم إىل النظر، وتتجاوز الناس؟ وتعبري الورد ال يقتصر على ما ينش
ٌالنظر إىل معان أخرى، وهذا ملحظ◌ لطيف للمؤلف حممود بن يونس اخلطيب يف تسمية كتابه  ٌ َ ْ َ

ًلقد كان املختار واضحا وموفقا إىل حد بعيد، يف حتديث رسالة » العبورية الودية يف األحباث الوردية« ً
ُشر اهلجري الطبية إىل لغة القرن اخلامس عشر، لغة يفهمها غري األطباء غري كتبت بلغة القرن العا ُ

ٍ

َْاملختصني، لقد كان موفقا يف التعريف مبؤلف العبورية، ويف عرض ما ورد فيها من أنواع النبات،  ِوذكر ً ْ ِ

ِاألمساء العلمية والشائعة ألصناف الزهور والورود اليت وردت فيها صاغها يف أبيات من قص يدة بكى فيها ما ِ
ضاع أو سرق من كنوز تراثنا، ومن مؤلفات علمائنا األوائل، مع إشارة لطيفة، إىل ما جيب على علمائنا 

ٍاملعاصرين، بذله من جهود إلحياء ما يف الرتاث من كنوز غالية ُُ ْ نشر سنة سبع ومثانني وتسعمئة وألف، . َ
ٌرحلة استكشافية يف قانون ابن سينا«ًحبثا عنوانه    :الحظ فيه ما يلي. يف جملة جممع دمشق» ٌ

ُاالهتمام بالرتاث األديب العريب وإمهال دراسة الرتاث العلمي، ويطالب العلماء العرب املعاصرين  • ُ ُ
  .بإحياء هذا األخري

َاحرتام العلماء◌ املسلمني أبقراط وجالينوس وديسقوريدس، وتغييب علماء◌ الغرب اجلهد  • ِ ِ ِِ ِ
ُ َ َ ُ

َّالعلمي الرتاثي  ُالعريب واإلميان باملعجزة اإلغريقيةَّ َّ .  

ِتقدمي بعض املالحظات على مقالة نشرها الدكتور الفاضل أمحد عروة • ُالوقاية وحفظ (  بعنوان ِ ُ
مع املوقر وعلى بعض تسميات املواد ) الصحة عند ابن سينا  لد احلادي والستني من جملة هذا ا ِظهرت يف ا

  .  املركبةالنباتية واحليوانية واألدوية
ّقاموس األطبا وناموس األلبا ( وقد أجنز قبل وفاته، حتقيق املخطوطة املعنونة  املكتوبة يف القرن ) ّ

َمدين بن عبد الرمحن القوصوين املصري، رئيس أطباء دار الشفاء مبصر، : احلادي عشر للهجرة، ملؤلفها ْ
ِِ ِ ِِ ِ ُ ْ َ

ِ ِ ِ َ َْ
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 رمحه - ة ولده الدكتور غياث إىل الدكتور شاكر الفحامواليت جتاوزت مخسمئة صفحة قدم حتقيقها كامل
  . أرجو اهللا أن يساعدين على متابعة هذا املوضوع.  لنشرها-اهللا 

ِّويف سنة ألفني للميالد كتب للموسوعة العربية حبثا معقدا بعيدا عن موضوعات الطب، والشعر،  ً ً ً
) ياءأي األح(ثل قدرة املنظومات احلية ُاليت مت) autonomyاالستقاللية (والتحقيق اللغوي، عنوانه 

ا مبعزل عن شروط الوسط اخلارجي) أي اآلالت(وبعض املنظومات غري احلية  وشرح . على إدارة ذا
ِالعالقة بني اإلدارة الذاتية والسربنية  ِcybernetics مبـني◌ا وجود استقاللية غريزية، واستقاللية فردية ً َ ِّ َُ

َحقيقية، وبـني أن املشابك َّ علم : ُ العصبية هي اليت توفر االختيار األنسب ودعا إىل ضرورة دراسةَ
ِاألفكار والنيات، وعلم االجتماع وعلم النفس، كما دعا إىل االنطالق والتوسع يف دراسات  ِ ِ ِ ِ َِّ

اية حبثه ) النغوستيك(اللسانيات  َاليت تعاجل الظواهر اللغوية، وتستنبط قوانينها املقارنة وبـني يف  َّ َ ُ
تمعاتص  .عوبة كشف االستقاللية املرتبطة بالسريرة وبالذاكرة ومها هبتان فرديتان ال تظهران إال يف ا

ِتعرفت باملختار يف مجعية أصدقاء دمشق ويف حماضرات جممع اللغة العربية، ويف اجلوالت اليت كنا نقوم  ِ ُ
َا معا يف أحياء دمشق داخل السور، ويف قاعات املطالعة يف املكت ِبة الوطنية صباحا، والتجوال يف حديقة ً ً

ًاجلاحظ مساء وعلى ضفاف بردى آمن املختار حبرية اإلنسان، اليت منحها لنجله األكرب غياث الذي أحب . ِ
ُالرياضيات، مقدما له كل متطلبات التقدم العلمي، وهو اليوم يشغل كرسي الرياضيات يف جامعة تولوز الثالثة  َ ْ َ ًَ

ُله الثاين عارف على دراسة يف فرنسا، وساعد جن اهلندسة الزراعية، وعلى إقامة مزرعة منوذجية ألشجار َ
 فوق سطح البحر يف منطقة عسال الورد، وترك البنته مي الوحيدة حرية  مرت١٨٠٠مثمرة، على ارتفاع 

ا عن باين، أيب خليل الق: االختيار، فحصلت على شهادة الدكتوراه يف اآلداب من فرنسا، يف أطروحة أعد
كنت أشعر مع املختار بدفء .ٌوهي اليوم مدرسة يف قسم اللغة الفرنسية، يف كلية اآلداب يف جامعة دمشق

ًصداقة العمر، وأمجل سويعات التقاعد، مقلبني صفحات أحداث اليوم متناولني خيوطا ومهية من مستقبل  ِ ِ

ا وقفنا أمام بردى الذي كان يروي لنا ًوكثريا م. ًأردناه أن يكو ن غنيا مشرقا، يستوعب طموحات شبابنا
ًقصة، ال تنتهي، عن تاريخ مقدس بدأ مبكة، وسار شرقا وغربا ومشاال وجنوبا، كتب سطوره رجال عظام  ًً ً ٍ

. ًكان الصدق نرباسا، والواجب يدفع التطلع إىل غايات مثلى. أعالم تركوا لنا معامل شاخمة على دروب الزمن
هذه السفينة العربية اإلسالمية ؟ مل هذا العدد الكبري من الربابنة على : ائلنيوكم من مرة وقفنا حيارى متس

ووقف كل منا يف صف ربان توسم فيه بعد النظر، وحسن الطوية، وصدق النية ولكن الطريق طالت وال 
 ًيزال الشاطئ بعيدا يف احللم، فالعامل يتحد وحنن نتفرق والقرش ينهش يف خمتلف جوانب السفينة عربية
كانت أم إسالمية أو عاملية، غري عابئ باألصوات املتخاذلة اليت ميتزج فيها األنني باالستجداء وال من 

ْوكم تساءلنا ومل نزل أين االجتاه الصحيح نظرنا إىل األعلى واألسفل، وإىل اليسار وإىل . مستجيب
ُاليمني، ومضى العمر، واحللم الكبري يضيق به الواقع ُ ُ ُ.  
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ذا التلميذ الشيخ النشيط، حينما كان يطلب مين االسم العلمي لبعض النباتات ولكم كنت أستمت َّع 
ِاحمللية وخواص◌ها الطبية َّ .  

لقد غادرت يا خمتار، ولكن احللم ال يزال يراودنا، وكثرت تساؤالتنا ولكن ما من جميب، واسودت الصورة 
ا بتحطيم األوثان لن تبعث ثانية إال إن النهضة اليت بدأت مس: يف الذهن حىت ملعت بارقة أمل تقول ري

  . اجلهل، الفرقة، النرجسية: بتحطيم األوثان

األعباء كثرية، واحلمل ثقيل، والدرب طويل، والعمر قصري هل أستطيع أن أسري على دربك يف خدمة 
مري العربية والذكر احلكيم؟  وعلى درب األمني عدنان اخلطيب، وعلى درب األستاذ املعلم الكبري األ

إن واجبنا لن ينتهي ما دمنا . باللغة والفكر والتاريخ! ًإذا تطلعنا إىل الكبار أصبحنا كبارا: مصطفي الشهايب
  .أوتينا املقدرة

ًوقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا ِ ٍ ِ ٍ َِ ً َ ْ ُْ َْ ْْ ُ َ ِ ِِ ْ َْ ْ َْ َ َ َْ ْ َْ َُْ ِ ِِ ْ َ ََ َ ُ ِّ ُ 
  ]٨٠: اإلسراء[

  .عليكم ورحمة اهللا وبركاته والسالم

  


