


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تـاذــن األسـل تأبيـحفـ
 وريشحادة اخل

 



 





 

 

 

 

َإَّلََلفخرَ اَا َنَ  ِأ ْإنَََمَألْ العَأَلأَهَ َ َمَ ه 
َ

َ
َ َْ َءَ َّلَىَأدَأهدَ وَاسْ  َهَ دىَلأَىلعَاهل

َ َبعَأففَ  َْمَ لْ ْز  َتعأ ًَداأبْ َحيًّْاَبْ َأش 
َ

َ
َ
َ

َالََ َاءَ أحيْ َمَأل َالعَأَل َىتَوأهَ وَ مَ َاس 
َ 

 

 

 

 




- 3 - 

 
 حفـل تأبيـن

 شحادة اخلوري األستاذ

  
 

م  7أققم يف الساعة الثاكقة عرشة والـصف من يووم إرععوايف يف  ّّ هوو 9341ادحو

 م يف قاعة الدكتورأمحد مـقف العائدي يف جمؿع الؾغة العّعقوة7197أيؾول  77ادوافق 

هلل فؼقودكا حػل تلعني لؾّاحل الؽبر إشتاذ صحادة اخلوري رمحه اهلل.. وقد اختار ا

 ععد رحؾة ضويؾة حافؾة عالعطايف ادتـوع. 7192أيؾول  91إىل جواره يوم إحد يف 

 وقد ألؼقت الؽؾامت التلعقـقة أتقة:

 

o  كؾؿة جمؿع الؾغة العّعقوة عدمقوق ألؼاهوا إشوتاذ الودكتور موّوان ادحاشوـي

 رئقس ادجؿع.

o ح رئقس آحتاد.كؾؿوة احتاد الُؽّتاب العّب ألؼاها الدكتور كضال الصال 

o  كؾؿووة احتوواد ادسلووني العووّب ألؼاهووا الوودكتور عسووام عّكووة إمووني العووام 

 ٓحتاد ادسلني.

o .كؾؿوة أصدقايف الػؼقد ألؼاها إشتاذ عقسى فّتوح 

o .كؾؿوة آل الػؼقد ألؼاها كل من كجل الػؼقد الدكتور وائل وكّيؿته السقدة أدى 
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  مروان احملاسين الدكتوراألستاذ  كلنة

 رئيس جمنع اللغة العربية بدمشق

 

 امكرًه امحفل أًها

اىل٘اام ةٔاساب اىخانةَ٘  َىلػ ضاىج ُؽوٌف ْائي٘ث عانث دون حٍّهَ ٌشٍِٓاا ٌا

ََ اىٍػة اىٍٓخادة اىخٖ حيٖ  ىفل٘ػُا األـخاذ كطادة اىغٔري رضٍّ اهلل، ى٘هٔن ذىم ِىٍ

وٗؽى اىٍشٍّ أن ضفو اىخنةَ٘ ال ِٖٗٓ اْخٍاد ْتاراِت  ِا.رض٘و نٍو ٌَ أْياء ٌشٍٓ

اإلٌؽاء واىخلؽَٗ ىيفل٘ػ، ةو ْٔ ٌِاـتثٌ إلةاؽاز ٌاا كّػٌاّ ماٖ ٌشااالت عػٌاِث اىي اث 

ِق مٖ ٌاكاحٓا، ونٔالً إىٕ إةلائٓا ٌِارةً حيٖء  ٍُّ اىٓؽة٘ث واىٍلارنِث مٖ حٍٔٗؽْا، واىخٓ

 يّٖ َْ ذاح٘خِا اىرلام٘ث.ىِا اىٍؽٗق ىئنٔل إىٕ اىٍٓاَنؽة دون اىخغ

 ََ وُطَ اى٘ٔم مٖ حنةِِ٘ا ىفل٘ػ ٌشٍِٓا األـخاذ كطادة اىغٔري، ُطاول اـاخٓؽا

اىٍشاالت اىفهؽٗث اىخٖ ـاًْ مٖ حٔىِ٘ص ٌٍِيلاحٓاا، ملاػ ناان ٌرّلفااً ٌفخٔضااً ْيإ 

اىخارٗظ اىٓؽةٖ، ٌخٍفهاً ةاىلً٘ اإلُفاُ٘ث اىخٖ اُهاتّج ماٖ اىي اث اىٓؽة٘اث ْيإ ٌاػار 

 َ٘، ٌؤنًِّػا أٍْ٘ث اىطٔار ةَ٘ اىرلامات ٌفخاضاً الـخهٍال إُفاُ٘ث اإلُفان.اىفِ

ذىم ألُّ ةٓػ أن غيتج حّ٘ارات اىطػاذث ْيٕ ُٔاٍح ْػٗاػة ٌاَ ض٘ااة ٌشخٍٓاحِاا، 

ؽداً ال ِٗلٍّ َْ أضػاٍث وح ّ٘ؽاٍت وُِؽات، ةػأ ذىم َٗفِؽَ ْيِ٘ا وكفثً  ـَ ضاٌيثً إىِ٘ا 

ُفان ٌَ ٌشؽٗات اىػْؽ اىخٖ حٓهف ةاىٍشخٍٓات، غ٘اؽ ُخفاءل م٘ٓا: ٌا ْٔ واكّ اإل

ٌَ ٍٗرّاو أْيإ  آةٍٓث ةٍا ونيج إىّ٘ اىلِاْات اىفائػة مٖ ْاىً اى٘ٔم، ةنّن اإلُفان ناائ

ٌفخٔى ونيج إىّ٘ اىٍغئكات، وٗشب أن ٗطخّو اىهػارة مٖ نو اْخٍاٌات اىٓهؽ، 

 حلػٗؽاً ىٍاكاحّ اىفهؽٗث.
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كٍِّ٘٘ث حلخؽك م٘ٓاا سٍ٘اّ اىرلاماات اىخاٖ سٓياج إن ْؼه اىٔكفث حُػعيِا إىٕ آماق 

اإلُفان ٌطٔراً حُفيًِّ ْيّ٘ األُٔار ؤْ ٌطاٌط ةِخاِج اىٓلٔل، ىٍ٘هَ حٔىُ٘ص اىطلاائق 

َّ ةٍا حفؽىّ إُفاُ٘خّ ٌَ كؽوط.  اىخٖ الةػ ٌَ ٌُؽاْاحٓا ى٘فخطّق اإلُفان اىخٍخّ

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

ىطاٌيث ىيٓػٗػ ٌَ األنػاء اىخارٗغ٘ث مٖ مٖ ةيػة ن٘ػُاٗا ا 4291وىػ مل٘ػُا ْام 

ـٔرٗث، وناُج دراـخّ األوىٕ مٖ اىٍػرـث اٙـا٘ث اىٓؽٗلاث، ماٖ ضاٖ اىلٍ٘ؽّٗاث ماٖ 

وىٓو رَُ٘ اىخارٗظ مٖ ْؼه اىتلاع اىفٔرٗث ٗفّفؽ ٌا ُٓؽ مٖ إُخاسّ ٌَ  دٌلق اىلػٍٗث.

 اْخٍاٍم نت٘ؽ ةاىخارٗظ اىٓؽةٖ.

اىخطق ةهي٘ث اىطلٔق مٖ اىشآٌاث  4213وةٓػ أن ُشص مٖ سؾأي اىتهاىٔرٗا ْام 

،إال أُّ ىً ٗيخفج إىٕ ٌٍارـث اىٍطاٌاة نٍا ْٖ ْادةُ 4211اىفٔرٗث وحغؽج م٘ٓا ْام 

عؽٗشااٖ اىطلاأق، ةااو آذااؽ اىٍٓااو ٌػرـاااً ىي ااث اىٓؽة٘ااث مااٖ اىٍااػارس اإلْػادٗااث 

، ضَ٘ ةػأ اىٍَٓو ماٖ وزارة اىخٓياً٘ اىٓااىٖ ٌاػٗؽاً ىيخؽسٍاث 4291اىؽـٍ٘ثضخٕ ْام 

واىِلؽ، ةٓػ أن أٌيلج اىٔزارة ةؽُاٌشاً ىخؽسٍث اىهخب اىٓيٍ٘ث ٌاَ اىي اات األسِت٘اث 

َّ ىٍالب اىشآٌث مٖ اىفؽوع اىٓيٍ٘ث. ونان كػ اُخفب إىإ ني٘اث اٙداب  ىخهٔن ٌؽاس

 .4291 اإلسازة ٌِٓا ْام وُال 4291)كفً اىي ث اىٓؽة٘ث( ْام 

٘ؽ عت٘اؽاً ىٔضاػة اىخؽسٍاث ضَ٘ اعخ 4214وىٓو أًْ ٌؽضيث مٖ ض٘احّ ناُج ْام 

ةإدارة اىرلامث مٖ اىٍٍِِث اىٓؽة٘ث ىيخؽة٘ث واىرلامث واىٓئم ةخُٔؿ، إذ إُٓا اىٍؽضيث اىخٖ 

ياّ ٌاَ أْاالم كاؤون اىخؽسٍاث ماٖ  َٓ ٌتٓج ٌفاَره اىرلامٖ، وضػدت ىّ حغههااً َس

 اىٌَٔ اىٓؽةٖ، ةٓػ ُلؽ نخاةّ "دراـات َْ واكّ اىخؽسٍث مٖ اىٌَٔ اىٓؽةٖ" وكػ نان

ٌَ ٌؤـفٖ اىٍؽنؾ اىٓؽةٖ ىيخٓؽٗب واىخؽسٍث واىخنى٘ف، اىاؼي ٌاازال ٗاؤدي ٌٓاٌاّ 

 ضخٕ اٙن، نٍا نان أضػ ٌؤـفٖ احطاد اىهخاب اىٓؽب.
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كااػ أحاضاج ىااّ اىفؽنااث ىِلاؽ ْااػد ٌااَ  4211ذاً إن ْٔدحَااّ إىاإ دٌلاق ْااام 

اىػراـات واىتطٔث اىلٍ٘ث ماٖ ٌٔىأْات حاؽحتً ةهر٘اٍؽ ٌاَ كاؤون حٍأٗؽ اىي اث 

ّٖ اىطياري، إىٕ ساُب ْػٍد ٌاَ اىتطأث اىخارٗغ٘اث اىٓؽة ٘ث، وحطػِٗػ ٌخٍيتات اىؽك

ُٓٓاػة اىٍٓؽٗاث، إىإ  اىخٖ حيٖء ةٓو اىؾواٗا اىٓاٌث مٖ اىخارٗظ اىٓؽةٖ، ٌَ ضلائق اى

نخاب" ةَ٘ دٌلق واىلػس"اىؼي ٗٓؽَ مّ٘ ةٓو اىِلاط اىٓاٌث مٖ حارٗظ اىٍاػِٗخَ٘، 

 االت اىي ث اىٓؽة٘ث.نٍا أىاف إىٕ ذىم ةطٔذاً أعؽى مٖ ٌش

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

ال كم ةنن ٌٔىٔع اىخؽسٍث ةلٖ غاىتاً ْيٕ ُلاٌات مل٘ػُا اىفهؽٗث، مٓٔ ىً ٗٓختاؽ 

اىخؽسٍثَ أداة ٌَ أدوات اىٍراكفث، حشٓو اىِّم اىٍِلٔل إىٕ اىٓؽة٘اث ٌُخفايٍاً ْيإ مهاؽ 

ضاَ٘  خؽاسٍاث اىفأرٗٔن،اىٍخيّلٖ، ةو نان ٗٓٔد إىٕ حيم اىٍهاُث اىٓاى٘ث اىخٖ حَفٍِّٓا اى

ُلئا اىٓئم واىفيففث اإلغؽٗل٘ث إىٕ اىي ث اىٓؽة٘ث، اىخٖ ناُج كػ ةي ج أْيٕ ٌفاخٔٗاحٓا 

ماٖ اىااِّم اىلؽآُااٖ، مااإًُّٓ نااأُا ةااؼىم ٗفخطاأن ٌفاااراٍت مهؽٗااثً ٍٗهااَ ىيٓااؽب أن 

لث اىخٖ وساػوْا ماٖ ةاالد ـِ فٍث ىيطيارة اىتا ِـّ  ٗفيُهْٔا ىئنٔل إىٕ ضلائَق ْيٍٍ٘ث ٌؤ

إىٕ ٌاناأُا ٗطٍئُاّ ٌاَ أناػاٍء ذلام٘اث ْؽة٘اث ونايج  اىلام، وْٖ ضلائُق ٗي٘فُٔٓا

إىً٘ٓ نادرةً َْ ٌٍيهخَ٘ ْؽة٘خَ٘ ، إضاػاٍْا ماٖ اىط٘اؽة ٌشااورةً ىيرلاماث اىفارـا٘ث، 

واىراُ٘ث مٖ ةهؽى اىلام ٌشاورةً ىيؽوم، وناُج حيم األنػاء حؽاماق اىلٔاماو اىخشارٗاث 

 اىطاٌيثَ ىيطؽٗؽ إىٕ دٌلق، ٌيخلٕ اىطيارات.اىِاكيث ىيتغٔر، أو حيم 

وُطَ اى٘ٔم ُٔاسّ ضيارةً غاىتث ْيٕ ْاىٍِا، حٍفٔ ْيٕ ـٍص األضػاث غ٘ؽ ْاةئث 

ةنضٔال اىلٓٔب، وةٍا حُطػذّ ماٖ ض٘ااحًٓ ٌاَ اىخ ٘اؽات. وْاؼا ٌاا ٗشٓاو اىرلاماات 

ىُبِّ ٌٍِيلاات اىٔنُٔل إىٕ  اىلػٍٗثَ اىٓؽٗلث حٍؽح حفاؤالً نت٘ؽ األٍْ٘ث: ن٘ف ٍٗهَ ىٓا

ٍُطّؽنات األني٘ث اىخٖ حيٍَ اـخٍؽاَرْا وارحلاءَْا،  اىطيارة اىطػٗرث، ىئكٔف ْيٕ اى
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وال كم ةنن ْؼا الٗهٔن إال ةٍطاوىِث اىِفٔذ إىٕ اىفهاؽ اىاؼي اْخٍاػه اىلاائٍٔن ْيإ 

ٍُفاخَخِؽ  حطل٘ق حيم اإلُشازات اىطيارٗث اىتاْؽة، أي إن اىٓػَف ْأ اىخٓاّؽف ةااٙعِؽ اى

ِخز، واىِاٌِق ةي اٍت أعؼت حفٍ٘ؽ ْيٕ اىفهؽ اىٓاىٍٖ. إُٓاا وراء ٍُ ضاىاثٌ  ذىم اىفهؽ اى

حهلف كهَٔر اىي ات اىلٌٔ٘ث مٖ ٌشاال اىيطااق ةاىخ٘اارات اىفهؽٗاث اىٓاىٍ٘اث إال ْاَ 

ٌؽٗق اىخؽسٍث اىٍخؽاملث ةخطػِٗد اىي ات اىٌِٔ٘ث، ىخاخٍهَ ٌاَ اـاخ٘ٓاب ُِخااج اىفهاؽ 

ر اىطاٌااو ىيخفاااؤالت ا ّٔ إلُشااازات اىٍؽحتٍااث ةخلاُااات إىاإ ساُااب ا ىٔسٔدٗااث،اىٍخٍاا

ْفااخلتِيث ،سػٗااػة ٍُ ًٍ ضامااو  وْااؼا ٌااا ٗفااٍص ىيرلامااات اى أن حطااّػدَ ٌٔكٓٓااا مااٖ ْاااى

ةاىٍخِاكيااات. وال كاام ةاانن إحلاااَن اىخؽسٍااث، واْخٍااادَ اىٍلاااةالت اىٓؽة٘ااث اىػك٘لااث 

ِّٖ ٌشخٍٓاحِاا ة اىخطااق األماؽاد ىيٍهٍيطات اىٓيٍ٘ث اى ازٗث، ْٔ اىؼي َُٗطٔل دون حل

ٍُٓا  ةٍا ٗهيًٓ ٌَ اىطيارة اىٓاىٍ٘ث، ث، ال ٍٗهَ أن ٗهٔن مٓ ٌطٍٔالً ْيٕ ْتارات مِشَّ

يَٓا كاادرةً ْيإ  َٓ ٍُْق ضياري َس ـٓالً ْيٕ ٌَ اْخادوا مهاضثَ ى خًٓ، وٌا حطٍيّ ٌَ 

 ّ.إٗشاد ْالكٍث ض٘ث ٌخطؽنٍث ةَ٘ األمؽاد، وةَ٘ اإلُخاج اىفهؽي اىٓاىٍٖ مٖ أْيٕ ٌفخٔٗاح

 أٗٓا اىطفو اىهؽًٗ

أعخً نالٌٖ كائالً إن ٌفار ض٘اة األـخاذ كطادة اىغٔري ْأ ٌاؾٗز ٌاَ ناالةث 

نغٔر ن٘ػُاٗا مٖ ٌٔاسٓخّ ىهو ٌا ٗفٖء إىٕ اىي ث اىٓؽة٘ث، وٌَ ٌؽاوة اىفهؽ اىطاؽ 

 اىؼي ٗػعو إىٕ أٍْاق اىٍلهالت وٗراةؽ ْيٕ حنن٘ػ كِاْاحّ م٘ٓا.

ىفَ٘ نان ْام اىخلػٗؽ اىؽـٍٖ ىٍفار مل٘ػُا، ملػ وال كم ةنن اىٓام اىراُٖ ةٓػ األ

اُخغب مّ٘ ْئاً ْاٌالً مٖ ٌشٍّ اىي ث اىٓؽة٘ث ض٘د ْؽمِاه ذِْاً ٌخفخطاً دك٘ق اىخٍ٘٘ؾ 

غب مٖ اىٓام ذاحّ رئ٘فاً الحطاد اىٍخاؽسٍَ٘ نٍا اُخُ  ٗٓخٍػ ى ث ٌخِ٘ث ىيخٓت٘ؽ َْ مهؽه.

 ؤْ ٌِهب ٌازال كاغؽاً ةٓػ وماحّ. ،اىٓؽب

 .واىفالم ..اً ىهً ْيٕ ٌلارنخهً ىِا مٖ ْؼا اىخنةَ٘وكهؽ
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 نضال الصاحل الدكتور كلنة

  العرب الكّتاباحتاد  رئيس

 

 ..امسٌدات.. امسادة

وماٖ ْاؼا اىهاؽح  ..أٌاام كاٌاات ٌٓؽم٘اث ْاى٘اث ..واٙن ..ِْاا كؽٌف ىٖ أن أكف

ّٖ اىٓاىٖ، ألحطّػث َْ كاٌث إُفاُ٘ث وذلام٘اث ْاى٘اث، ْاَ اىؽاضاو اىٓؾٗاؾ األـاخاذ  اىٓيٍ

 كطادة اىغٔري اىؼي ُشخٍّ اى٘ٔم مٖ ذنؽى ٌؽور ـِث ْيٕ رض٘ياّ ْاَ ْاؼه اىفاُ٘اث، 

واىؼي نان ىّ غُ٘ؽ ٗػ ة٘ياء ْيٕ غ٘ؽ كنن ٗغّم اىفهاؽ واألدب واىخؽسٍاث، ةاو ْيإ 

 اىرلامث ْاٌث، واىٓؽة٘ث عانث.

ماٖ سآٌاث كتو ٌا ٗؾٗػ ْيٕ ذالذث ْلٔد نِج ٌاىتاً ماٖ ٌؽضياث اىػراـاات اىٓي٘اا 

ضيب، ونٍا اْخػت كتو ذىم ونٍا ـنةلٕ، ىً أنَ أدع نخاةاً ِٗٓاٖ االعخهااا اىاؼي 

ّٖ اىطػٗد، إال ـُٓ٘ج إىّ٘ ٌٍٓاا ٗهاَ ٌاَ أٌاؽ اىٍفاامث  ْلػُت اىٓؾم ْيّ٘، اىِلػ األدة

   .اىخٖ حفهيِٖ َْ ٌهان وسٔده، واىخٓب اىؼي ٍٗهَ أن أناةػه مٖ ـت٘و اىٔنٔل إىّ٘

غأري: "األدب ماٖ اىٍ٘اػان"، اىهاادر ـاِث أىاف وحفآٍئث نان نخاب األـخاذ اى

وعٍفَ٘، أضػ اىهخب اىخٖ ةؼىج سٓػاً، ةاو سٓأداً ٌياِ٘ث ماٖ اىتطاد ِْاّ ةٓاػ أن 

ا أّرخ ىيِلػ األدةٖ اىٓؽةٖ اىطاػٗد، ضخإ  ٍّ وكُٓج ْيٕ غ٘ؽ إكارة إىّ٘ مٖ غ٘ؽ نخاب ٌ

ِج ٌياُ٘ج إى٘ٓاا ْرؽت ْيٕ ُفغث ٌِّ ىػى أضػ ةاْث نخب األرنفث مٖ دٌلق اىخٖ ن

آُؼاك، أِْٖ كتو ٌا ٗؾٗػ ْيٕ ذالذث ْلٔد، ىيٍلاارنث ماٖ اضخفاى٘اث ذلام٘اث ناُاج وزارة 

اىرلامث حفييج ةػْٔحٖ إى٘ٓا. ىً حهػ ِْ٘اي حلّ ْيٕ اىهخاب ٌؽْلاً ةاىخٓب ةاَ٘ ـأاه 

ٌَ اىهخب األعؽى، ضخٕ وسػحِٖ أْخاف ةهأت ال ٗفآٍّ ـأاي: "ْأ ذا أع٘اؽاً"، 
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َّ أُّ ْرؽ ْيٕ ن٘ػ ذٍَ٘ ذىم اىِٓار، مٍيب عٍؿ ى٘ؽات وْيٕ اىؽغً ٌَ  أّن اىتائّ ُ

ذٍِاً ىيهخاب، مإُِٖ ىً أحؽدد مٖ دمٓٓا إى٘اّ ٌاَ دون أعاؼ وردّ، نٍاا ىاً أُخِاؽ ٌأٗالً 

فٖ ْيإ "ىااىّث" ألْؽع إىٕ أكؽب ٌلٕٓ، منةػأ حلي٘ب نفطات اىهخاب، وأُا أضفػ ُف

 اىخلٍخٓا أع٘ؽاً.

ْيٕ ةيّ ْلؽات ٌَ اىهفطات ٌَ اىلٍاّ اىٍخٔـاً،  ىً ٗهَ ضشً اىهخاب ٗؾٗػ

َّ اىتطٔث اىرالذث اىخٖ اضخٔاْاا ناُاج ةطشاً ٌطاً٘ ٌاَ اىٍٓؽماث، ةاو ٌاَ اىاؽؤى  ىه

اىٍتهؽة مٖ وْٖ األدب، ووُ٘فخّ، ورـاىخّ، والـٍ٘ا نيث ذىم اىْٖٔ ةٍفٓٔم اىٔاكٓ٘اث 

َ نافطث إىإ نافطث االكخؽان٘ث وةاىشؼر اىفيففٖ ىٓؼه األع٘ؽة، أي اىٍادٗث اىشػى٘ث. ٌ

ٍَّ اىهخاب ٌَ أٌؽوضات وٌلٔالت سػٗاػة ُفات٘اً، آُاؼاك، مٍ٘اا  نِج أىٓد وراء ٌا حي

َّ ٗهلاف ضلاائق اىهأن واإلُفاان،  ِٖٗٓ األدب، والـٍ٘ا حٓؽٗف اىغٔري ىّ ةنُاّ: "ما

وٌؽآة ىيط٘اة حٓهؿ أضػاث اىٍت٘ٓث واىٍشخٍّ"، والـٍ٘ا أٗيااً ٌفاارْث اىغأري إىإ 

َّ ْؼه اىٍؽآة ٗيؾم أال حهٔن ٌِفٓيث ةاو ماْياث"، والـاٍ٘ا ْاّػه األدب "وـا٘يث  اىلٔل: "ىه

، كاؽٍٗث أن حخهاو ساؼوره ةاىط٘ااة، ةااألرَ  ّٖ ٌَ وـائو اىتِااء واىِٓأَ االسخٍااْ

واىٓاٌيَ٘ مٖ األرَ، وحخشّ مؽوّْ ُطٔ ةِاء ض٘اة مييٕ، ِٗال اىِاس ٌِٓا ضِاً أومؽ ٌاَ 

اً حلّػٌّ ْيٕ أةِاء س٘يّ ماٖ اإلكاارة إىإ أّن األدب اىِفّ واىطؽٗث واىفٓادة"، والـٍ٘ا ذاىر

سٓػ مهؽّي ٌؽحتً ةاىيؽورة ٌّ اىطاساات اىٍادٗاث واالسخٍاْ٘اث، ذاً ماٖ ُف٘اّ ٌفٓأم 

ا ماٖ غ٘اؽ كانن ِٗٓاٖ وْ٘اٖ اىط٘اد مٖ أي سٓػ مهاؽّي. وساػُت ماٖ اىهخااب زاداً ذؽٗ ا

ّٖ  ةاألدب، والـٍ٘ا أُِٖ نِج أكؽزم آُؼاك ةهخاةث اىلهث اىله٘ؽة، ًّ وْ٘اٖ ةاىِلاػ األدةا ذ

وماٖ اىطلياَ٘ ٌٓااً، األدب  ،وكػ نِج أضّيؽ ةطرٖ ىِ٘و كٓادة دةئم اىػراـاات اىٓي٘اا

ّٖ غًِ  مٍ٘ا ِٖٗٓ ْالكث األدب ةاىٔاكّ ٌَ سٓث، ومٍ٘ا ِٖٗٓ  ا٘  إ ٌٓؽموُلػه، كّػم اىهخاب إى

 اـختهار حيم اىٓالكث مٖ اىٍٍارـث اىِلػٗث ٌَ سٓث ذاُ٘ث.
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اىؽاضو اىٓؾٗؾ ىً ٗٓػ، مٍ٘ا أُشؾ ٌاَ ٌؤىفاات مٍ٘اا ةٓاػ، إىإ ْاؼا وٌَ أـف أّن 

، األدب وُلػه، ـٔى ٌا كّػٌّ ْيٕ اـاخط٘اء واىاص ماٖ اىلفاً األول  ّٖ اىطلو اىٍٓؽم

ٌَ نخاةّ: "مهٔل مٖ األدب واإلسٍاع واىخؽة٘ث واىرلامث واىط٘اة اىٓاٌث" اىؼي نػر ةٓػ 

وىأ ناان مٓاو، وىأ ناان حاؽسً ُطٔ ـج ـِٔات ٌَ نػور "األدب ماٖ اىٍ٘اػان"، 

أٌؽوضاحّ اىِِؽٗث اىخٖ كّػٌٓا مٖ اىهخاةَ٘ إىٕ حٍت٘لات ُلػٗاث، ىهاان أضاػ أةاؽز أْاالم 

ّٖ اىطػٗد، والـٍ٘ا مٖ حيم اىٍؽضيث ٌَ ْلػ اىغٍفِ٘٘ات وٌا حااله ّٖ اىٓؽة ، اىِلػ األدة

 ى أض٘اُاً ذاُ٘ث.اىخٖ ناُج حٍٔر ةخ٘ارات مهؽٗث وذلام٘ث حخياد مٍ٘ا ةِ٘ٓا أض٘اُاً، وحخهاد

 ..امسٌدات.. امسادة

ىٓيّّ ٌَ ُامو اىلٔل إّن كٍ٘ث اىؽسو اىؼي ُطَ مٖ ضيؽحّ اى٘ٔم ال حهٍَ مٍ٘ا كّػم  

إىٕ اىٍهختث اىٓؽة٘ث ٌَ ٌؤىفات مطفاب، ةاو، أٗيااً، ماٖ اىاػور اىاؼي ُٓاو ةاّ ماٖ 

 اىخنـ٘ؿ ى ٘ؽ ٌؤـفث ذلام٘ث ـأرٗث وْؽة٘اث، وٌاَ ذىام ٌلاارنخّ، ٌاّ كاٌاات أدة٘اث

ـٔرٗث ْاى٘ث، ـِث عٍفَ٘ وحفٍٓئث وأىف، مٖ حنـ٘ؿ راةٍث اىهخّااب اىفأرَٗ٘ اىخاٖ 

سٓؽت ةِففٓا ـاِث أرةاّ وعٍفاَ٘ وحفآٍئث وأىاف ِْاػٌا ْلاػت ٌؤحٍؽْاا األول 

ةطئر ْػد ٌَ األدةاء اىفٔرَٗ٘ واىيتِاَُ٘٘ واىٍهاؽَٗ٘ واىٓاؽاكَ٘٘ واألردُ٘اَ٘، ذاً 

اىٓؽب، ـاِث حفاّ وـاخَ٘ وحفآٍئث وأىاف، مٖ ٌلارنخّ مٖ اىخنـ٘ؿ الحطاد اىهخّاب 

ّٖ كغها٘اً، أّن ىٍاػِٗخٖ  اىؼي أحلّؽف ةؽئاـخّ اٙن. وى٘ؿ ٌَ ُامو اىلٔل، وةاىِفتث إىا

ضيب ضّهث، وأّي ضّهث! ٌَ كطادة اىغٔري، ملػ اضخيِخّ ُٓاٗث األرةِٓ٘٘اات ٌػّرـااً 

، وىٍاىٍا ـٍٓج ٌَ غ٘اؽ أدٗاب وناحاب  ّٖ وةاضاد ٌاَ م٘ٓا، وماْالً مٖ ضؽانٓا اىرلام

ٍَّ ْؽمّ َْ كؽب اىهر٘ؽ ٌَ اىغهال اىطٍ٘ػة اىخٖ نان ٗخٍخّ ةٓاا، إُفااُاً  أةِاء ضيب ٌ

وةاضراً وٌػّرـاً، وىٍاىٍا، أٗياً، أّنػ ىٖ ْؤالء أُّّ نان كػٗػ اإلٗراار ىيٓؾىاث ألُّاّ ناان 
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ّٖ ةاىٍؾٗاػ واى ٍؾٗاػ ٗؤذؽ اـخرٍار ى٘يّ وُٓاره مٖ اىلؽاءة واىهخاةث، وى٘خؽف عّؾاُّ اىٍٓؽما

اا ٍّٗهاَ اىهيٍاث اىخاٖ  ٍّ ا أُشؾ ـاةلٔه ٌَ اىتاضرَ٘ واىٍخؽسٍَ٘ مٖ غ٘اؽ ٌشاال، وٌ ٍّ ٌ

ِّآُا، ال اةِث اىٍلامٓث.  ٗهخب ٌَ أن حهٔن اةِث اىٍٓؽمث ٌَ ٌ

 َ ٌاَ وةٓػ، م٘ا أٗٓا اىٍرلف ةطّق، وأُج حؽماو اٙن ماٖ ـاؽٗؽ األةاػ، وٌٍٓاا ٗها

 .ا٘  ضو ا..ض٘  و ا..أٌؽ اىٍٔت، مفخِّو ةِِ٘ا ض٘  

 ً.واىفالم ْي٘ه
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 بسام بركةكلنة الدكتور 

 حتاد اتمجريمن العربالعام المن األ

 
يف الػؽوّ  معواً وتـاققوـا  ..وواكبته زمقل عؿوٍل ورفقوق درب ..عّفته رئقسًا وصديؼاً 

  ..كووام كووان كزاشووًا يف العؾووم ..م الصووديُق ْعوووالؾغووة والسلووة.. ويف هووكا وذاك كووان كِ 

 يف حتؾقل الؾغة والدفاع عن العّعقة والعّوعة. اداهّ  )العالِ  اق  اِش طكَ 

 ّّ ويف  ..ه يف ادممتّات العادقةتُ قحادة اخلوري مـك زمن ضويل، وواكبْ ع ُت فْ لؼد تع

ها. إٓ أكـي عّفته جقدًا ، وغرِ ، وُعامنَ ، ودمقَق الـدوات العؾؿقة، يف الالذققة، وعروَت 

وددة تػوق  7117، يف العام "احتاد ادسلني العّب"قس وخِزته عن قّب مـك تلش

 ًا له.أمقـًا عامّ  وكـُْت  ،عرش شـوات. فؼد كان رئقسًا لالحتاد

 َّ َّ  كان صحادة اخلوري أكث من رفقٍق يف دروب العؾم والعؿل،  من صديق يل، وأكث

ُّ  ،لؼد كان إب الّوحي يل... ولالحتاد ككلك، كان يّعى آحتادَ  صموكه،  عذ ويسف

 ر.اغه الّص وتِ خإ وكام يسفّ إخ إكز عذ صمونِ  أوٓده..كام يّعى إُب 

 "جمّوحةٌ " يفٍّ من ُُمبٍّ وَ  ذلك، والقفادةُ ٓ َيَسُع لن أحتدث عن صخصه، فالوقت 

 كام ُيؼال. 

شلحتدث فؼط اكطالقًا من قّايفة عؾؿقة موضوعقة ٕعامله الػؽّية والؾغوية العديدة 

 ا مؽتبتـا العّعقة.التي أغـى هب

ومتـوعة، إٓ أهنا تصّب يف جمؿؾفا يف همٍّ واحد  ه متعددةٌ ا أعاملُ ادواضقُع التي تتـاولُ 

ه الكي يقؿل يف الوقت كػِس  عؿعـاها العامّ  ، ادعّفةُ العّعقةُ  وموضوع رئقٍس هو ادعّفةُ 

 َّ  .والثؼافةَ  والويةَ  الػؽ
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، العّعقةِ  ، والؾغةِ السلة والتعّيِب ك صتى، لؼد كتب صحادة اخلوري يف مواضقعَ 

 ، وغرِ الثؼافقةِ  ، والويةِ احلضارّي  ، والتطورِ الؾغويةِ  ، وادعاجمِ ؼـقةِ الت   وادصطؾحاِت 

 .ذلك من ادجآت

فا، وإذا الؽتب وادعاجم والبحوث التي أّلف فقفا ووضعَ  إذا عدكا إىل عـاوينِ و

يـطؾق مـفا، وجدكا أن ادملف ٓ يؽتػي عالوقوف كظّكا يف إشس الثؼافقة وادبدئقة التي 

  ه مّحؾةٌ عـدَ  ادثاقػة )أو التثاقف ، فادثاقػةُ  ةِ وَبتَ عـد عَ 
ِ
، اجلامعقةِ  الكاِت  من مّاحل عـايف

 ُّ  من جكوركا التارخيقة. إٓ إذا أّدت إىل تعزيز الثؼافة إم التي تـبعُ  وهي ٓ ُتثؿ

يف  ضعًا صامتًا، ورأيت يف أعامله: الدقةَ صحادة اخلوري عادًا متوا ُت عّفْ لؼد 

إىل إشؾوب  يف الدراشة، إضافةً  الدققؼةَ  يف ادعارف، وادـفجقةَ  ةَ ادعؾومة، وادوشوعقّ 

ّّ  ،هأشؾوعِ  عاجلاحظ يف جزالةِ  كاّالكي يككّ  سِ ؾِ الس   ، واخلطاِب لِ اجلزْ  ي وعليب العاليف ادع

 تػؽره. ِق وُعؿْ  ،لؾه يف متاكةِ 

َّ إذا ما أعدْ  ا يسسعي آكتباهَ م إٓ أنّ  ه ِّ عؿْ  خالَل  هُ وكرَش  هُ ما كتبَ  يف كل   كا الـظ

عادًة، يستؼي ادملف  .ه الغزيّةِ لـصوِص  الؼارَئ  ر الكي يـتاُب هو القعوُ  الطويلِ 

 قّايفاٍت  عصارةَ  مُ صحادة اخلوري ل يؽن يؼد   ومن مطالعاته. لؽنّ  ،ه من ذاكّتهمعؾوماتِ 

 ، ول يؽن يؽتػي عالتحالقل العؿقؼة والبسقطة. فحْسب واشعةٍ  ومطالعاٍت ، ضويؾةٍ 

 عصرته. وصػافقةِ  ،هروحِ  وشامحةِ  ،هقؾبِ  من معنيِ  ُل يـفَ  -رمحه اهلل  -عل كان 

 من دمقَق تلثر يف اكتؼاله ِوّ من تلث   اخّةِ ما يف حقاته الزّ  ف  كام أن الؼارئ يستِق 

 ها من احلوارض العّعقة ادعّوفة.، إىل غرِ ولبـانَ  ، إىل توكَس والالذققةِ 

  صخصقته... جايفت مّآةً  ه، متامًا مثَل كتاعاتُ  ه، وجايفْت أعاملُ  يف كل هكا شارْت و

 دويف ادُبِِص.، وهُ العارِف  ِت ؿْ عـه من تواضع العاِل، وَص  ُت ّفْ دا عَ 
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 والدكتور مروان املحاسني رئوس املجمع ..حممود السود ىائب رئوس املجمعوالدكتور 

 
 عضوي املجمعزمولوه ع م

 رمحه اهلل وإىل يمونه الدكتور سعود الصفديالدكتور عبداهلل واثق شهود ساره يإىل 
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 رمحه اهلل شحادة اخلوريستاذ األ

ح عض زمولته عم  ووزيرة الثقافة و املجمعالدكتورة لباىة مشوِّ

 
 شحادة اخلوريألستاذ ا

 إحدى امللتقوات العلموة بتوىسيف 
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 األستاذ شحادة اخلوري يسار ىلإ

 دمشق جممعسني رئوس مروان املحاد.  و  التوىيس رئوس دار احلكمة عبد اللطوف عبود.د

 
 األستاذ شحادة اخلوري يسار ىلإ

 دمشق جممع أىور اخلطوب عضود.  و  اسم سارة من منظمة الصحة العاملوةق.د
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 اخلوري عرموين اهنقولته السودة عمع 

 
 أفراد أرسته يف املنزلع م

 أملىالسودة السودة لونة وه ووائل وكريمتالدكتور فوها عقولته وىجله يظهر 
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ّ  لؽنْ  ّ   دِ وتعد   ،ع ادوضوعاِت م من تـو  غْ ، وعذ ال  صادُف ه، كؤى يف كتبه ومؼآتِ ال

ا اشتعامِٓت  وتلشقُس  ،عن الؾغة العّعقةِ  هو الدفاعُ ، واحدة ومـفجقةً  ،دائاًم هدفًا واحداً 

هبا. من هـا، جايفت كتاعاته  لا والتعؾقمِ تداوُ  تعؿقمُ و ،يف التعبر وادصطؾح الصحقحةِ 

 العّعقة يف التواصل كام يف اكتساب ادعارف. الؾغةِ  ققؿةِ  لدعمِ  وشقؾةً 

 يف  الػؽووّةِ  وتوصووقُل  والسالشووةُ  الدقووةُ مهووا صووفا يف كؾؿتووني: فلخل   ..هتُ وأمووا مـفجق وو

وو دون أن تؼووعَ موون  ..هكؾ وو يف لؾووٍة تسووتدعي الووساَث  ..صووحقحةٍ  مسووبوكةٍ  لؾووةٍ   ّ يف التؼع 

 أو اإلشػاف.

كام كـت  ..كـت أعًا ٓحتاد ادسلني العّب ..صؽًّا لك يا صحادة من أعامق قؾبـا

َّ  .ؿقع أعضائه.جل اوأخًا وفق    العّعقةَ  والسلةَ  ..عؿوماً  العّيب   صؽًّا لّعايتك الػؽ

 خصوصًا. وادسلني العَّب 

جسدك إٓ أن روحك ما  صحقح أكك غبت عـا يف .لّوحك الطاهّة كل السالم.

 وذكّاك دائؿة يف قؾوعـا... تزال عقــا
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 أصدقاء الفقيدكلنة 

  عيسى فتوح اها األستاذألق

 

 األستاذ امدكتور وروان امىحاسني رئٌس وجىع امنغث امعرةٌث

 امسادة أعضاء امىجىع

 ..أًها امسادة ..أًتها امسٌدات

 

ََ َْلَؽ ٌَ أٗئل ْام  ُٖ كاطادة اىغأري  9142مٖ اىراٌ رضو األدُٗب اىٍشٍٓا

ِّ اىي ث اىٓؽة٘ث ْاَ اذِاَ٘ وحفآَ٘ ْاًٌاا،  ُٔ احطاِد اىهخّاب اىٓؽب ةػٌلق، وٌشٍ ْي

 َْ اىفؽُف٘ث، ومٖ اىٍٓو اىخؽةٔي.كياْا مٖ اىتطد واىخنى٘ف واىخؽسٍث 

ٍَ٘ اىٓؽب كطادة اىغٔري وىػ األدٗب واىتاضد واىٍؽةٖ ورئ٘ؿ احطاد اىٍخؽس

َّ أةِاء أـؽحّ اىٍؤىفاِث 41/44/4291ةؽٗف دٌلق مٖ « ن٘ػُاٗا»مٖ ةيػة  ، ونان راة

وناان ٌاَ « نا٘ػُاٗا»ٌَ عٍفث ذنٔر واةِخَ٘، وحيلٕ دراـخَّ االةخػائ٘ثَ ماٖ ٌػرـاث 

َّ 4242-4212أـاحؼحّ م٘ٓا األدٗب إى٘اان دٗؽاُاٖ ) (، وةٓاػ أن أُٓإ اىهاَف اىؽاةا

 َٖ أدعيّ واىػه ٌػرـث )اٙـ٘ث( األرذٔذنفا٘ث ةػٌلاق اىخاٖ ٌهاد م٘ٓاا ـاتّ  االةخػائ

. وألُٓا ناُج ٌػرـثً وٌِ٘اثً وكٌٔ٘اثً 4219ـِٔات، إىٕ أن ُال اىلٓادة اىرأُٗث ْام 

ٌِفخطث، وِٗخٍٖ أـاحؼحٓا وٌالةَٓا إىٕ أدٗاٍن ؤٌائَف ومئااٍت ٌخٓاػدة، ملاػ غؽـاج 

خٓت٘اؽ واىاؽأي، وأحاضاج ىاّ اىٍلاارنثَ ماٖ ْؼه اىٍػرـث مٖ ُففّ ضؽٗاثَ اىخفه٘اؽ واى

اىطؽنث اىٌِٔ٘ث ىيخغيم ٌَ ُ٘ؽ االُخػاب اىفؽُفٖ، وناان ٌاَ أةاؽز األـااحؼة م٘ٓاا: 

 مارس اىغٔري، وسٍ٘و ني٘تا، وٌ٘ل٘و مؽح اىؼي دّرـّ األدب اىٓؽةٖ.
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وةٓاػ  ..اُخلو إىٕ اىخشٓ٘ؾ األوىٕ ىػراـث اىتهاىٔرٗا )اىلفً اىراُٖ( 4213مٖ ْام 

 4211دعو ٌٓٓػ اىطلٔق مٖ اىشآٌث اىفأرٗث )سآٌاث دٌلاق(، وحغاؽَّج ْاام  ُ٘يٓا

ٌّ أُّ ناان ٗطٍاو كآادة  -وةٓػ ـتّ ـِٔات كياْا مٖ حػرٗؿ اىي ث اىٓؽة٘ث وآداةٓا 

ام وحغاؽج ْا 4291اُخفب إىٕ كفاً اىي اث اىٓؽة٘اث ماٖ ني٘اث اٙداب ْاام  -اىطلٔق

 ـٓ٘ػ األم اُٖ. و وكهؽي م٘هو، أٌشػ اىٍؽاةيفٖ، ، ونان ٌَ أـاحؼحّ م٘ٓا:4291

اىغانِث، ذً مٖ إْػادِٗث اىتِاات ةاٙـا٘ث، « كٍِا»دّرس األدب اىٓؽةٖ مٖ ٌػرـث 

اَ٘ ماٖ ضياَب، ض٘اد دّرس اىخاارَٗظ  4211ومٖ ْام  ُٓ اُخلو إىٕ اىخٓيً٘ اىؽـاٍٖ، م

ْاد إىإ دٌلاق ض٘اد حأىّٕ  4212واىخؽة٘ثَ اىٌِٔ٘ث، وٍْو مٖ اىٍطاٌاة، ومٖ ْام 

 مٖ ذأُٗاحٓا اىؽـٍ٘ث واىغانث. اىخػرٗؿ

اُخلاو إىإ  4222اُخلو إىٕ وزارة اىلؤون االسخٍاْ٘ث، ومٖ ْام  4221مٖ ْام 

 .وزارة اىخٓيً٘ اىٓاىٖ ض٘د حفيًّ ٌِهَب ٌػِٗؽ اىخنى٘ف واىخؽسٍث واىِلؽ

َُْ٘ عتً٘ؽا ىٔضػة اىخؽسٍث ماٖ اىٍٍِِاث اىٓؽة٘اث ىيخؽة٘اث واىرلاماث  4214ومٖ ْام 

آٌث اىػول اىٓؽة٘ث ةخُٔؿ، وعاالل ٍْياّ ماٖ ْاؼه اىٍٍِِاث أـآً ماٖ واىٓئم مٖ س

ِّ ىٓاا، واكاخؽك ماٖ ىشِاث اىطأار  ةااط اىخااة دراـث ٍْو ٌهخاب حِفا٘ق اىخٓؽٗاب ةاىؽِّ

ٍ ا مٖ  األورةٖ، وكػ كّهو ٍْيُّ مٖ ْؼه اىٍٍِِث ٌػة ذٍاُٖ ـِٔات ًٌٍِٓفا -اىٓؽةٖ ٌٓ

ْاد إىٕ دٌلق، وأحً ةَٓو اىػراـاات  4212ض٘احّ اىفهؽٗث، وىٍا اُخٕٓ ٍْيّ م٘ٓا ْام 

اىخٖ ةػأْا ـاةًلا، وأىلٕ اىٓػَٗػ ٌَ اىٍطاىؽات مٖ اىٍؽانؾ اىرلام٘اث واىِأادي األدة٘اث 

ا مٖ اىٍشالت واىهطف اىفٔرٗث واىٓؽة٘ث. َٓ  واالسخٍاْ٘ث، نٍا ُلؽ ةَٓي

كام ةخنـ٘ؿ راةٍِث اىهخاِب اىفٔرَٗ٘ اىخٖ حطٔىج مٍ٘اا ةٓاػ إىإ  4291مٖ ْام 

راةٍث احطاد اىهخاب اىٓؽب ٌّ نو ٌَ األدةاء واىهخاب: كٔكٖ ة ػادي، ُت٘اّ ْاكاو، 

ِْ٘ث، ٌٔاْب ن٘اىٖ، ضف٘ب ن٘اىٖ، ـٓ٘ػ ضٔراُ٘ث، إى٘ان دٗؽاُٖ، غفان اىؽماْٖ،  ٌِ ضِّا 
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ٌٍػوح ماعٔري، ناالح دِْاٖ.. ذاً اُياً إى٘ٓاا: أٍُأان ضٍهاٖ، ْتاػ اىٍٓاَ٘ 

ماااحص اىٍااػرس، ُهاأح ماااعٔري  اىٍياأضٖ، ٌطٍااػ اىطؽٗااؽي، ْااادل أةاأ كااِب،

وغُ٘ؽًْ.. وناُج حفايم ـات٘و األدب اىٍيخاؾم ةليااٗا اإلُفااِن ناىطؽٗاث واىٓػاىاث 

 واإلعاء ٌَ عالل اىِٓز اىٔاكٖٓ.

 4222َضيَّج راةٍث اىهخاب اىفٔرَٗ٘ ُففآا ىَِ٘طاوَّ ٌطيٓاا ْاام  4292مٖ ْام 

سٍٓ٘اثَ اىتطأِث  ، واعخاار99/49/4222احطادُ اىهخّاب اىٓؽب، ماُخفب إى٘اّ ماٖ 

 واىػراـاٍت مّ٘.

اُخُغب رئً٘فا الحطاد اىٍخؽسٍَ٘ اىٓؽِب وٌلؽه مٖ ة٘اؽوت، وماٖ  9119مٖ ْام 

ا ْاٌاًل مٖ ٌشٍّ اىي ث اىٓؽة٘ث ةػٌلق. ُال  9119اىرالذَ٘ ٌَ آذار ْام  ًٔ اُخُغب ْي

، واحطااِد اىهخّااب 4212ْػدًا ٌَ كٓادات اىخلاػٗؽ، ٌاَ اىٍشياؿ األْيإ ىيٓيأم 

ِّ اىخُٔفاٖ ىيٓيأم 9112، وسآٌِث اىفاحص مٖ ى٘ت٘ا ْام 9111ب ْام اىٓؽ ، واىٍشٍا

 أًٗيا. 9119، واىشٍِٓ٘ث اىهُٔ٘ث اىفٔرٗث ْام 9119واىفِٔن ْام 

ْلاَؽةَ ُاػوةً ماٖ ناو ٌاَ ـأرٗث  َْ  َّ َلَؽة ٌؤحٍؽات، وحف َْ نٍا ضيؽ وكارك مٖ 

ً٘ مٖ اىٌَٔ اىٓؽةاٖ، واىٍ ؽب وحَُُٔؿ واىشؾائؽ واىفٔدان وىتِان ضٔل حٓؽٗب اىخٓي

ًِ اـاخٍٓاىٓا،  ِّ اىٍهٍيطات وٌٓاىشخِٓا وحٍٓ٘ ِّ اىهخاب اىٓؽةٖ واىخؽسٍث ووْى وواك

وٌهاُِث اىي ث اىٓؽة٘ث ةَ٘ اىي ات اىٓاىٍ٘ث، واىخؽسٍاِث ودوِرْاا ماٖ عػٌاث اىطياارة، 

نراؽ واىخؽةِ٘ث ودوِرْا مٖ حٓؾٗؾ اىلً٘ اىٓؽة٘ث األن٘يث، وحٓؽِٗب اىخٓيً٘ اىٓاىٖ.. وُلؽ أ

 ٌَ ٌئث ٌلال مٖ اىهطف واىٍشالت اىفٔرٗث مٖ ٌٔىْٔات كخٕ.

ًْػا ٌَ اىهخب ٌِٓا: ضٔل اىٍؽأة، األدُب مٖ اىٍ٘ػان،  4211أنػر ةػءًا ٌَ ْام 

مهاأٌل مااٖ األدب واالسخٍاااع واىخؽة٘ااث واىرلامااث واىط٘اااة، حٓؽٗااُب اىخٓيااً٘ اىٍتااٖ 

ا وضػٗرًا،  ًٍ دراـاٌت مٖ اىخؽسٍث واىخٓؽٗب واىه٘ػىٖ مٖ اىٌَٔ اىٓؽةٖ، اىخؽسٍثُ كػٗ
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ًُ اىي اث اىٓؽة٘اث  واىٍهٍيص، اىلي٘ثُ اىي ٔٗث مٖ اىشؾائؽ واُخهاُر اىي ث اىٓؽة٘اث، ٌٓشا

اىٍطً٘ )ةاالكخؽاك(، كي٘ثُ األٗاِم واىلِٓٔر واألركام وحفٍ٘احُٓا وغ٘ؽْا.. نٍا حاؽسً 

ٖ اىٓيأم ذالذث نخب َْ اىفؽُف٘ث ْٖ: اىطؽُس اىفخٖ، االحشاْاُت اىؽئ٘فث ىيتطاد ما

 مٖ حػرٗؿ اىٓئم.االسخٍاْ٘ث واإلُفاُ٘ث، اىخشػُٗػ 

ِّ اىٍِلأرةَ  ةلٖ أن ُلاَ٘ؽ إىإ أن ِْااك ْاػدًا ٌاَ اىِلااد اىهتاار حِااوىٔا ٌؤىفاحِا

ةاىػراـث واىِلػ، وأذِٔا ْيٕ اىشٓٔد اىٍتؼوىث م٘ٓا ًٌِٓ: أُ٘ؿ اىغٔري اىٍلػـٖ مٖ 

واىاػنخٔر سٍ٘او ناي٘تا ماٖ « طاػٗداالحشاْات األدة٘ث مٖ اىٓااىً اىٓؽةاٖ اى»نخاةّ 

اىٍػرـاثُ اىٔاكٓ٘اثُ »وضِّا ْتٔد مٖ نخاةّ٘ « احشاْات اىِلػ اىطػٗد مٖ ـٔرٗث»نخاب 

اىِلاُػ »، وُتُ٘و ـيٍ٘ان ماٖ نخاةاّ «واكٓ٘ثُ ٌا ةٓػ اىطؽب»و« مٖ اىِلػ اىٓؽةٖ اىطػٗد

ُّٖ مٖ ـٔرٗث ِأِن ُِؽٗاثُ اىِلاػ واىف»واىػنخٔر ٌطٍاػ ٗٔـاف ُشاً ماٖ نخاةاّ « األدة

األدُب »وـ٘ف اىػَٗ اىلٍِار مٖ نخاةّ « واىٍؼاِْب األدةِ٘ث مٖ األدب اىٓؽةٖ اىطػٗد

 .«ضػٗد اىٓتلؽٗات»، وْتػ اى ِٖ اىٍٓؽي مٖ نخاةّ «اىٓؽةٖ اىفٔري ةٓػ االـخلالل

نان األـخاذ كطادة اىغأري أدٗتًاا ْهااٌ٘ ا، أُلان ُففاّ ةِففاّ، ووناو ةشاّػه 

ََ واسخٓاده إىٕ أْيٕ اىٍِانب ا ىٓيٍ٘ث واألدة٘ث، نان آعُؽْا رئاـاثَ احطااِد اىٍخاؽسٍ٘

اىٓؽِب، وْيأٗثَ ٌشٍاّ اىي اث اىٓؽة٘اث، ورةّإ أوالده اىرالذاث حؽة٘اثً ْيٍ٘اثً ٌراى٘اثً، 

  «نا٘ػُاٗا»وأونٕ كتو وماحّ أن ُٗػمَ سرٍاُّ ةٓػ اىٔماة ماٖ اىلتاؽ اىاؼي كا٘ػه ماٖ 

ٔحاّ، رضٍاّ اهلل رضٍاث واـآث، اىخٖ أكاٌج ىّ أنرؽ ٌَ ضفو حهؽًٗ مٖ ض٘احّ وةٓاػ ٌ

َوَ  ..وأـهِّ مف٘ص سِاحّ  .وناجعَ رَ َهَلإناَإليََوَ إناَِلل
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 الفقيد آلكلنة 

 وكرميته السيدة أتمى..  وائللدكتور ألقاها كل من: نـجله ا

 

 األستاذ امدكتور وروان امىحاسني

 األستاذ امدكتور وحىود امسٌد

 دوشق واألساتذة امىحاضرون ةامنغث امعرةٌث  األساتذةُ امكرام أعضاء وجىع

 امحضور امكرًه.. امسٌدات وامسادة

 

و اىخنةَ٘ واىخهؽًٗ ىيٍؽضأم اىٔاىاػ اىفاىاو أدنً مٖ إكاٌث ضفاُلهؽ ىهً سٓ

 كطادة اىغٔري، ؤْ ٗهادف مٖ اىؼنؽى اىفِٔٗث األوىٕ ىٔماحّ.

ـانذنؽ  ،ة اىٔاىاػإن ـٍطخً مفنكخؽك أُا وأعخٖ أىٍٕ مٖ ُلو نٔرة ض٘ث َْ ض٘ا

 أُا َوكَفاٍت ٌٍ٘ؾةً مٖ ض٘احّ اىلغه٘ث وحخطػث أىٍٕ َْ حنٌالت مٖ ض٘احّ وٌآذؽه.

ٗا ىٓا ٌَ حشؽةٍث مؽٗاػة أن ِٗلان اإلُفااُن وٍِٗأ ماٖ ْااىً ُٗغخَهاُؽ م٘اّ اىؾٌاان  

ًُ م٘ٓا األعالق واىٌِٔ٘اث..  ًٍ حٍخؾج مّ٘ اىي ث واىِطهٍث، وٌػرـٍث حُٓيَّ واىٍهان، وٌط٘

 ُج ض٘احِا ٌّ األب اىفاىو.ْؼه نا

ٗغخهؽ اىؾٌاُن واىٍهاُن ضَ٘ حُٓ٘ق حفان٘و اىخارٗظ اىٓؽةٖ ٗخفيفو أٌاٌم ةػءًا 

ٌَ كٓٔة اىهتاح وحخفاٌؽ ى٘الً ةلهم األُت٘اء واألدٗان وأةٍال اىخاارٗظ، ذاً حفاخ٘لَ 

 ٌشػدًا ْيٕ كهائػ اىلٓؽ اىٓؽةٖ اىغاىػ.

ن حخهاؽر حيام اىلهام إال ةٍياب وٗخخاىٕ ْؼا اىٍفيفو أكًٓؽا وـِٔاٍت دون أ

ٌَ األوالد واألضفاد، ضَ٘ حَغُؼىًُٓ ذانؽحًُٓ اىٍخٔاىٓث أٌام ذانؽحّ اىٔكادة واُٙ٘ث.. 

 نان ٗطفَ األزٌان واألضػاث وننُٓا ٌغؾوُث مٖ ضاـٔب مهؽه اىؽكٍٖ.
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وحخٓلق اىي ثَ اىٓؽة٘ثَ ضاَ٘ حٓاُ٘ق َسٍاىٓاا ماٖ اىهاتاح، وزعٍٓاا ماٖ اىٍفااء 

، ال ةاو ناُاج ْٔاٗخاّ اىٍفيايث ماٖ اىشيفاات االسخٍاْ٘اث أن ٗفانل ؤُادرْا ىا٘الً 

 اىي٘ٔف إُلاد األكٓار ومم أى از اإلْؽاب.

اىي ث اىٓؽة٘ث ناُج ضاىؽة ٌِٓا ْيٕ اىػوام. ِٗاكق ٍِْخٓا ْتؽ اىخارٗظ، دورْاا 

اىؽائػ مٖ اىٓهؽ اىؼْتٖ ىيطيارة اىٓؽة٘ث اإلـالٌ٘ث، وٌُؽوَُخٓا مٖ اىخٍٔر واالكختاس 

َٖ وحلٔدَ رنب اىخٍٔر اىطياري مٖ نامث اىٓئم.وعي  ق اىٍهٍيطات اىشػٗػة ىِخٍُاِك

و ىّ ى٘شاػد اىي اث اىٓؽة٘اث اىطػٗراث  ٍِ َْ ُّ وْؼا نان ْػمَّ، وْؼا ٌا  ٍَ ِٓ ْؼا نان ٌُي

ىختلٕ ض٘ثً، ٌؽُثً، ٌٓانؽةً ورائػةً أٌام حطاػٗات اىخٍأر اىٓيٍاٖ اىطاػٗد وىخٔاناب 

 لٔدْا.اىِٓيث اىٓؽة٘ث اىطػٗرث، ةو ح

اىٓؽة٘ثُ واىٓؽوةث ناُخا ٌالذَه وٌه٘ؽه ؤْٗثَ وسٔده. اىٌَٔ واىٌِٔ٘اث ناُاا أْياّ 

 ورماكّ وكٓتّ، نُِ٘ٔخّ وٌِٕٓ ض٘احّ.

حخِلق اىطهٍث ضَ٘ حٓ٘ق ٌّٓ مٖ أُلٕ ٌُرِيٓا وأرمّ كٍ٘ٓا.. ضَ٘ ٍٗخؾج اىخارٗظ 

ِضهٍخاُّ ْيإ ةاىف٘اـث واىػَٗ ةاىٍشخٍّ وحخؾاضً األمهار وحخيارب اىٍٔاكف، حتلٕ 

 ُلائٓا اىفهؽي وذٔاةخٓا اىغاىػة.

حََؽةَّج ْيٕ ٗػّٗ اىفاىيخَ٘ أس٘اٌل ٌَ اىخالٌ٘ؼ واألـاحؼة، أنػكاءُ وغؽةااء، أةِااءٌ 

وأضفادٌ مٖ ـٔرٗث اىطت٘تث ومٖ أنلاع اىٓاىً اىٓؽةٖ.. ُٓيأا ٌِاّ األعاالق اىطٍ٘اػة 

دؤوةًاا ماٖ كؽاءحاّ  واىٌِٔ٘ث اىٍٍيلث وةلاٖ ٌِاارة ىٓاً ماٖ ض٘ااحًٓ وٍْيٓاً.. ناان

( نخاةًاا وْلاؽات اىٍلااالت واىػراـاات، وناان أضاؾن ٌاا ماٖ 91ونخاةخّ.. أُشؾ )

 ٌف٘ؽحّ أن عؼىخُّ كٔاه اىتهؽٗث ٌؤعًؽا نٖ ٗخاةّ ٌؽٗلّ مٖ اىلؽاءة واىخنى٘ف.

لٍػ ٌَ ض٘احّ ىًُٔا عاًنا مٖ ٌٍٓث إُفااُ٘ث أو  ِْ ن نو  ِّٔ لِاهُ مٖ ـِٔات ٍْؽُا ٗي ِْ

 ٍٗٓ٘ٓا نو ٌا ىػّٗ ٌَ ُلاط وسٍٓػ.إدارٗث أو مهؽٗث 
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اا راٗاث اىِٓياث اىي ٔٗاث.  ًٓ سال مٖ اىٓاىً اىٓؽةٖ ٌتلًؽا ةاىٓؽة٘اث واىخٓؽٗاب، رام

مًٍِٓ ٌَ اـخشاب واُػمّ مٖ ٌؽٗلٓا وًٌِٓ ٌَ حشاْيٓا وٗاا ىسـاف.. وماٖ ناماث 

 ٌؽاضو ٍْيّ نان عالكًا وٌؤـًفا.

 ٗظ مانىف واضاًػا ودَرَّـاّ. مِٓػٌا ةػأ اىخػرٗؿ اىراأُي ىاً ٗٓشتاّ نخااب اىخاار

ونخاةّ األول ضٔل اىٍؽأة نان ٌَ أوائو اىه٘طات ىخطؽٗؽ اىٍؽأة ودَمَُّٓ ىيٍلارنث مٖ 

 حنـ٘ؿ احطاد اىهخاب اىٓؽب.

ر وُلؽ نِاْث اىفاشاد اىأٌِٖ  َّٔ و مٖ وزارة اىلؤون االسخٍاْ٘ث، ٌ ٍِ َْ وِْػٌا 

 وامخخص أول ٌغؾن ىّ مٖ دٌلق.

و مٖ وزارة اى ٍِ َْ لؤون االسخٍاْ٘ث، أـؿ ٌؽنَؾ اىخنى٘ف واىخٓؽٗب ومٖ وِْػٌا 

 ْٓػه حؽسٍج اىٍؽاسّ اىٍٓخٍػة مٖ اىٍب وـٔاه.

وِْػٌا ٍْو مٖ اىٍٍِِث اىٓؽة٘ث ىيرلاماث واىٓيأم، أـاؿ ٌؽاناَؾ ىيخٓؽٗاب ماٖ 

 ـٔرٗث واىهر٘ؽ ٌَ اىػول اىٓؽة٘ث.

ذً أـؿ احطاد اىٍخؽسٍَ٘ اىٓؽب وحؽأـاّ ْاػة ـأِات إىإ أن عؼىاّ ٍْاؽه، 

َّٔج ٍْيّ مٖ ْئٗث ٌشٍّ اىي ث اىٓؽة٘ث مٖ ـٔرٗث. ا ىّ. .وح ًٍ  وذىم نان مغًؽا ِْ٘

ىاً ٗهخاؽث  ،ومٖ سٍّ٘ ٌؽاضو ٍْيّ نان ٗشٍّ ةَ٘ ٌخٍيتات اىٍٓو وكؽاءحّ وحنى٘فّ

 ألي ُلاط آعؽ اسخٍاْٖ أو رٗاىٖ أو أٗ ا نان إن ىً ٗهَ ىّ ةٌُٓػ ذلامٖ أو مهؽي.

ةهٍات ض٘احّ.. ٌفؽط اىٍطتث، رك٘ق اىٍلاْؽ، ٍْفّ ْيٕ اىٓائيث نان ٌَ أسٍو 

 ٌؽْف اىطفاـ٘ث، ٗٓتؽ َْ ٌٔاكفّ ةؽمق وضِان..

ُّ ناألٌفال ِْاػ  وٌا نان ٗؤىٍّ كٖء أنرؽ ٌٍا ضهو مٖ ـٔرٗث، ناُج ِْ٘اه حػٌ

ٌلاْػة اىٍٓاُاة واىػٌار، غ٘ؽ ٌهػق ىٍا ٗطُهاو  ننُاّ نااةٔس ٌؽٗاّ، وْأ ٗخاؼنؽ 
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ْيث االضخالل وٌآـٖ اىطؽوب اىخاٖ مؽىاج ْيإ كتاةّ مٖ ُياىّ ىالـخلالل وٌِا

 اىٍٍِلث عالل حارٗغٓا اىطػٗد.

ن٘ػُاٗا ناُج دائٍث مٖ كيتّ، ٌهػر إىٓاٌّ مٖ كٍٔعٓا وْؽاكخٓا وٌِارة ىاّ ماٖ 

 ٌث أْيٓا، رًٌؾا ىيخآعٖ واىٍطتث.نٍٔدْا وكٓا

ُّ حؽ ٍَّ ق ْٔاءْا ِْػ والدحّ وُام حطج كٍؽْا ٌفاًل ْيٕ ـٍص اىٍِؾل وَى اةٓا حِلَّ

 ِْػ وماحّ.

وى٘ؿ ٌا ٗريز نػوَرُا وٗؽأب آالم اىتٓػ اىش ؽامٖ ةِِ٘ا ـٔى ٌا وْتاّ ألضفااده 

 ٌَ ٌطتٍث وإىٓام واىخؾاٍم ةٍطتث ـٔرٗث واىي ث اىٓؽة٘ث.

ؽ، ذً درس اىٓؽة٘اث ماٖ دٌلاق وأىٍٓاّ  اةِِا كادي ةػأ ٗهخب اىلٓؽ مٖ ٍْؽ ٌُتَهِّ

ٌشٍاّ اىي اث اىٓؽة٘اث، منٌيإ ـاخث اُ ٍاس اىٔاىػ مٖ كي٘ث اىخٓؽٗب وْئٗخّ ماٖ 

أْٔام ٌَ ٍْؽه مٖ دراـث ٌؽضيث اىِٓيث واىفِٔات األوىإ ىخنـا٘ؿ اىٍشٍاّ، كاؽأ 

ْلؽات اىهخب ٌَ ٌهػرْا األنيٖ وٌِٓا ٌشاالت اىٍشٍاّ األوىإ ونيَّاو سٓاَػهُ 

 ةنٌؽوضث اىػنخٔراه ةػرسث اٌخ٘از ٌَ سآٌث سٔرج واكٍَِ.

ْاًٌاا  91أًٗيا وأىفج نخاةًا وْٖ مٖ ٍْؽ اىاا واةِخِا َرُا درـج اىٓؽة٘ث مٖ دٌلق

ْااَ األوىاااع االكخهااادٗث واالسخٍاْ٘ااث مااٖ والٗااث أوْاااٗٔ عااالل ٌؽضيااث األزٌااث 

االكخهادٗث األع٘ؽة، وكػ ضاز اىهخاب اىٍؽنَؾ اىراىَد ماٖ ضلياّ، ماٖ ناماث اىٔالٗاات 

 اىٍخطػة األٌ٘ؽن٘ث.

ْاًٌاا نآِج  99 اواةِخِا ى٘يٕ أعؼت ٌِطٕ اىفَ واىِطج، وْاٖ ماٖ ٍْاؽ اىا

حٍرااًل ةؽوُؾًٗا ىيلاْؽ اىهت٘ؽ ُؾار كتاُٖ ضتًا ٌِٓا ىلٓؽه واىخؾاٌّ، وأكاٌج اىٓػٗاػ ٌاَ 

اىٍٓارَ ىخٓؽَ اىطؾن واألىً ىٍا ضو ةفٔرٗث وكٓتٓا. واةِخِا ْال درـج اىطلٔق 

 وحش٘ػ اىٓؽة٘ث وحػرـٓا ألوالدْا.
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واىي اث اىٓؽة٘اث وحلاػٗؿ نيِا ٍٗٓو مٖ ٍُاكّ ىيٍطامِث ْيإ االىخاؾام ةاىرلاماث 

 ـٔرٗث وكٓتٓا ْيٕ ٌػى اىط٘اة.

ونان ٌَ ذٍارْا إُلائٖ ىيطػٗلث اىرلام٘اث اىفأرٗث ماٖ ٌػِٗاث ني٘فالُاػ اىخاٖ ال 

ٌر٘و ىٓا مٖ اىٓاىً. وم٘ٓا ٗلف ةلٍٍٔخ كٔس اىِهؽ اىخػٌؽي وماَ اىخغٍاً٘ اىٓؽةاٖ 

رٗظ اىطياري واىرلامٖ وُامٔرة كهؽ اىًِٓ وحٍرال ُؾار كتاُٖ، إىامثً إىٕ حػوَٗ اىخا

 ىفٔرٗث ةٍؽاضِيّ ورواِده وأَىَِلّ، نيٓا ٌطفٔرة ْيٕ أٍْػة غؽاُ٘ج عاىػة.

 وامدي امحتٌب

نيٍاحِا ونيٍات أضفادك ٌخٍاذيث: كاهٌؽ ٍْ٘اٌق وْؽمااٌن نتٌ٘ؽ...نِاج ىِاا وىٓاً 

اىٍٓيً األنتؽ، اىٍيًٓ األًِْ، اىهػٗق اىٓؾٗؾ واألب واىَشػَّ اىٍطب، وال ةػ ِْا ٌَ 

ٌخُّْ اىٔاىػة اىفاىيث ُٕٓ اىٓؽٌُٖٔ عاالل اىٓلأد اىٓػٗاػة ىئاىاػ وىيٓائياذ ث نؽ ٌا كَػَّ

 أسٍٓٓا ٌَ ٌطتث وإدارة وضهٍث.

أعخِا اىٓؾٗؾة أىٍٕ ُٓشج ْٖ وْائيخٓا ْيإ ُعٍاا اىٔاىاػ وناُاج ىاّ اىهاػٗلث 

 واىخيٍ٘ؼة وأوالدْا ُلؤوا ْيٕ إىٓاٌّ وكػوحّ.

مٖ اىٓام اىٍاىٖ، وْٖ اىخٖ ـارت ْيٕ ٌؽٗلاّ  وعٍف اىلػَر أعخِا اى اى٘ث ىِِْ٘ث

 مٖ اىخػرٗؿ واىخنى٘ف وناُج ىّ ع٘ؽ راْ٘ث وـِػ وٗخًٍ أوالدُْا رـاىخَٓا.

ُخلػم ىهً وىهاماث  ،ةاـٍٖ واـً زوسخٖ ـٔـَ ْالل واىٔاىػة واىٓائيث ةنـؽْا

 ،ىٍاا ىٍفاِاه ٌاِهً ٌاَ ٌطتاٍث وحلاػٍٗؽ ىئاىاػ ،األنػكاء واألضتاء ةاىلهؽ واىٓؽمان

 وـئاٍن ىٓائيخّ وأْيّ.

ىخخااةّ األس٘اال اىلادٌاث  ،راسَ٘ أن حهٔن ذنؽاه عاىػة ماٖ اىليأب واىٓلأل

 وشكًرا. وأترك امحدًث ألختي أمىى... ٌف٘ؽحّ اىؽائػة.
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 ا امجىع امكرًهـأًه

حغؼىِٖ اىهيٍات، حخفاةق مٖ ذِْٖ األمهار وحخفارع اىؼنؽٗات، وال أْؽف ٌاَ 

َْ أةٖ أو ٌٓيٍٖ أو نػٗلٖ؟ وأحٓرؽ ٌَ سػٗػ ألُاّ ناان  أَٗ أو ن٘ف أةػأ .. أأحهيً

نو ْؤالء مٖ ُفؿ اىٔكج واىؾٌَ، ٌِؼ اىٍفٔىث ضخٕ آعؽ ٗٔم ٌَ ض٘احّ ْؽمخاّ ٌ٘تًاا، 

ٌؽًضا، ناضب ضهٍاث وةها٘ؽة ذااكتخَ٘.. ْؽمخاّ ناادكًا ٗٓاؽف ٌاا ٗؽٗاػ، ال ٗفااوم 

ِّ ٌِؼ ةػاٗث ض٘احاّ، نايب اإلرادة،  رُِي ٍُ رك٘اق اىٓٔاٌاف، ناؽًٗ اى٘اػ ةنعالك٘احّ، أًٌِ٘ا ى

واىِفؿ، ىٍ٘ف اىيفان، ْؽمخّ ٍْٔمًا، ٌطت ا، ٌِانًؽا ىييٓ٘ف، داًْ٘ا ىيطق ٌِؼ اةخػأ 

ةؽٌٖ اىطشارة ْيٕ سِٔد االضخالل ى٘ؽضئا َْ ةيػحّ ووٌِّ، إىٕ أن حٓياً اىطلأق 

ى٘ػامّ َْ اىٍِئم، إىٕ رٗادحّ مٖ نفب ضلٔق اىٍؽأة ماٖ اىٓياً واىرلاماث واىٍٓاو 

لؽار، كاًْؽا ـالضّ دوًٌا ىيػماع َْ اىي ث واىٍشخٍّ واىٌَٔ واألٌث، دؤوةًا ٌراةًؽا واى

ْيٕ واستاحّ ؤٌٍضاحّ، ال ٍّٗٓ اىٔنٔل إىٕ ُٓاٗث اىٓػف وحطل٘ق اىِشاح مطفب، 

ِا ىٍِٓاٖ  ّٓ ةو حٍّٓ اىؽضيث مٖ اىٍؽٗق واىٍخٓث ةاسخ٘از اىٍهاْب. ةُطتّ وْػوئّ كاش

اب.. نان ىِا اىهػٗق اىهت٘اؽ، ىاً ٗفاخٍٓو ٌِٓاا ًٌٗٔاا ٌَ ذاحِا نٍا ْٔ إٍْٔ ةال ضف

ْيٕ ٌاوىث اىطٔار.. ى٘ؿ ذىم مطفب  ، ةو نان دوًٌا وأٌٖ ٌِٓا أنػكاءَ ـيٍث األب

ًٓ ٌطتث األـاؽة واىي اث واىأٌَ واضخاؽام اىاؼات واَٙعاؽ،  ةو نادََق أوالدُا وْيٍَّ

اىٍراو األْيإ ضاورًْ، أعؼ ًٌِٓ وأٍْاًْ.. أٍْاًْ ةفغاء وناان ىٓاً اىلاػوة و

أـاؽحّ أو ةإٗشاة٘خاّ اىخاٖ حلاهو  ْيٕواىٍؽسّ واىؽنَ اىِي٘و.. ىً ٗتغو ًٌٗٔا ةٔكخّ 

 ٌطٔر ض٘احّ وحؽى اىِٔر دوًٌا ضخٕ مٖ اىِالم.

ثٌ مٖ اىخٔاىّ ْٔ، ٌيتِا ٌِّ كتو عٍفث أْٔام أن ٗيلٖ نيٍث مٖ ْؽس ضف٘اػه  ٍَّ كِ

 اىفاؽد ةنْياّ وأساػاده، ٌاَ كاً٘ اىٓاؽب أن ٗفغاؽ »ـاٌؽ مٔكف أٌام اىشٍّ وكاال: 
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 «ىهِٖ ْؾٌج اى٘ٔم أن أكٔل ةهو نػق أُٖ ـنكيب اىٍٓ٘ار وأمخغؽ ةنوالدي وأضفاادي

 مهفق اىشٍّ٘ ىٓؼه اىٓاٌث اىٓاى٘ث اىٍخٔاىٓث واىٍفٍٓث ةاىطب..

نان ٗؽى ُففّ سؾءًا ٌَ ُنو، ُلٍثً ن ٘ؽةً مٖ ْاىً اإلُفاُ٘ث اىفف٘ص، ال ٗطػُّ ع٘اىّ أو 

ق ماٖ ىٍهان.. ٌٔـْٔثٌ ٌخطؽنث ْٔ، ٗفتص مٖ ةطار اىٍٓؽمث وٗطيّامهؽه اىؾٌان وال ا

 مياء اىفهؽ رامًيا اىخٔكف.

ال ُٗطاىؽ ةو ٗطاور.. ُؽاكتّ مِاخٓيً ٌِاّ.. ِٗليام ةطػٗراّ اىفااضؽ ٌاَ ٌطٍاث 

ألعؽى، مخطيّق ٌّٓ وحخشٔل ٌَ ٌطٍات اىخاارٗظ إىإ اٙداب واىرلاماث، ذاً اىلآؽ 

ى٘ث األدٗان واىٍٓخلػات ذً حخٔكاف ٌٓاّ ِْاػ واىطب، وٌَ حٍٔر اىطيارات إىٕ سػ

. ّٖ  كهث ضئة ىفِان أو ناحب أو ُت

إُّ رـام ٌتػع، رٗلخّ اىهيٍث وىٔضخّ ضهاٗات اإلُفان واىلٓٔب واىطياارات 

ٗؽوٗٓا ةلفام٘ث اىفِان وٗطييٓا ةفهؽ اىتاضد وٗغاً اىاؽؤى ىٍفاخلتو أمياو نندٗاب 

ْيٕ وسّٓ اىٍِ٘ؽ حٍِطَم اىفاهِ٘ث  وكائػ.. نو ذىم وأُج حؽاكب اةخفاٌث ْادئث حٍفٔ

 األضػاث. وـً زْضٍثِ 

ا ُطَ ةم ٗا أةٖ،  َ مغٔرون سػ  َ أ ٍخِا أن ُٓاٌو اٙعؽ نٍا ُؽٗاػه أن ضَ٘ ْيَّ  خَِاْ٘ غِ

ا أو ٌِئًٌا مفانعخار  ًٍ ٗٓاٌيِا، وغاىتًا ٌا نِج حلٔل: إذا ُعِّ٘ؽُت أن أنٔن ذات ٗٔم ُاى

 ٌِئًٌا نٖ أُامَ ٌؽحاح اىيٍ٘ؽ. أن أنٔن

ْيٍخِا أن اىٍخٓث واىلٍ٘ث حهٍِان مٖ اىٍٓو اىػؤوب مٖ ـت٘و اىٍٓؽمث واإلُفاان 

ا مٖ ْؼه اىط٘اة نٍا األـؽة واىٍشخٍّ واىي ث واىٌَٔ.. اىٌَٔ  ـً اىؼي رأٗخّ أَُج ٌلّػ

َٖ ٌٔٗيثً  أٌاا اىي اث اىٓؽة٘اث اىخاٖ ناُاج ٌطأر  .حػامّ ِْٓا. ةلياٗاه اىخٖ ـٓؽَت ى٘اى

ا إٗاْا إىٕ أرمّ اىٍفخٔٗات ىخُشاري ةل٘اث اىٓيأم ض٘احم اىٍؽنؾي، ملػ اىخط ًٓ ٍَج رام

 واىي ات نٖ حتلٕ كاٌغث، مٖ اىٍي٘ٓث، حخؽأس اىلًٍ.
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ٓا حطيؽ ةِِ٘ا اى٘ٔم مٖ ْاؼا اىٍهاان  ..إىَ٘م ٗا أةٖ وإىٕ روضم اىٍاْؽة اىخٖ أُِضفُّ

ج ٌفا٘ؽحم . وإىٕ روح اةِخم اىطت٘تث وأعخِا اى اى٘ث ىِِْ٘ث اىخٖ راملا.اىؼي ٌاىٍا أضتتج

 ..رُو اىٓي٘ا واىٍٓو اىاػؤوب اىٍغيامٍُ ؾاْث واىوَضَؼت َضْؼَوَك مٖ اىٍٓاء واىِ ..ةإْشاب

 ُٓياَ أُاا وزوسااٖ اىاػنخٔر عي٘او نؽنااؽ  ..وإىإ اىٔاىاػة اىطت٘تاث أٌااال اهلل ٍْؽْاا

َو األٌاُث ةنٌاُث ودون اُلٍاع. ٍِ  وأوالدُا كهَؽُا وَْٓػُا ْيٕ أن َُط

 

         

 


