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 دسـقكؾؿة األستاذ الدكتور حمؿود ال

 كائب رئقس جمؿع الؾغة العربقة

 

اجلؿفقرية لؾشمون الثؼافقة راظقة هـذا دة الدكتقرة كجاح العطار كائب رئقس سـقال

 احلػؾ التلبقـل

 دات، أهيا السادة، أهيا احلػؾ الؽريؿ: أشعد اهلل أوقاتؽؿسـقأيتفا ال

ما كـت أحسبـل أن أقػ ذم هذه الؼاظة ممّبــًا ذم حػـؾ تلبقــؽ يـا أبـا معــ. ومــذ 

اَم آشـتحؼاق  امين شـقات وقػت ذم هذه الؼاظة كػسفا مفـئًا ومباركًا لـؽ حقازَتـؽ وشـ

د رئـقس اجلؿفقريـة لـضـالؽ ومؽاكتـؽ ســقالسقري مــ الدرجـة ادؿتـازة تؼـديرًا مــ ال

ُف تؼؾقـدك ذلـؽ القشـام. وصـتان بـغ الـققػتغ: ذم الققػـة صــرإدبقة ادتؿقزة، وكان يل 

آل الػـماد دـا  صـرإوػ كاكت الػرحة متأل ظعَّ ظادل، وذم الققػة الثاكقة ها هق ذا إمل يعت

قاد، ولؽـ تؾؽ هل احلقاة التل ٓ يدوم ظذ حال هلـا  إلقف وضع البالد الذي حيقل دون الرُّ

 صان، وٓ يبؼك مـ ادرء إٓ إحاديث والذكر، وأكت الؼائؾ:

ــا » ــا وآماُلـ ــا وأحالُمـ ــف يـتفــل جســدًا، أمــا ذكرياُتـ ــد أن يـتفــل اإلكســان، لؽـ ٓ ب

 «.مدى احلقاة وأصعاُركا وكؾُّ ما كتبـاه فنهنا تبؼك

تؽ العطـرة ســروظذ أّي حال أقػ أن مفـئًا أيضًا أهَؾؽ وأبـاَء وضـِؽ وأمتِؽ ب

ُتؽ شــروحقاتِؽ الزاخـرة بالعطـاء واإلبـداع، هــلٌء لـؽ ذكـرك الطّقـب، ومباركـة لـؽ 

 ادتللؼة التل شتبؼك حقة ترددها إجقال.
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، ورحقـؾ ادـر  ضــلمل يؽـ بـغ رحقؾـؽ يـا أبـا معــ ذم الثـامـ مــ صـفر آب ادا

د مـ لقاء اشؽـدرون، ورفقِؼ دربؽ شـرالػاضؾ إشتاذ زهر مصطػك رفقِؼ دربؽ ذم الت

ذم الدراشة ببغداد، وذم العؿؾ بقزارة السبقة وذم القؿـ، شقى صفر واحـد حقـث غادركـا 

 ذم الثامـ مـ هذا الشفر، وكلكؽام ظذ مقظد ذم آكتؼال مـ هذه الـدار إػ الـدار أخـرة،

وما مـ فـارق بـغ رحـقؾؽام شـقى أكـؽ دفــت ذم  ـرى وضــؽ شـقرية، ذم حـغ حالـت 

ة التل يؿر هبا القضـ دون دفــف ذم تـراب وضــف، حقـث دفــ رمحـف اهلل ذم شـقالظروف الؼا

ََََن   ري  د  ت ََََ مٱو  ﴿ صـــــغادؼـــزة اإلشــــالمقة ببؽــــغ ذم ال ََََت   ض  أر   أي  ب ََََ س  ف    ﴾تو  م 
 .مي  ظ  لع  ٱ لل  ٱ ق  د  ص  

قتف، ْسـقامة أدبقة صاخمة، ظاش صظػ العقش وقَ  سـكا الؽبر شؾقامن العقإن صاظرك

وكابد مر احلقاة وآٓمفا، وظاكك اشتبداد الطغاة وتعسػفؿ، ومـّر بليـام البـمس واحلرمـان، 

ومع ذلؽ كؾف طؾَّ متػائاًل أروع ما يؽقن التػاؤل، ومِل ٓ يؽقن متػائاًل مادام حيؿؾ رشـالة 

أظتـز »ؾؿـف الؼـقمل، حؾـِؿ إمـة العربقـة القاحـدة، إذ يؼـقل: ققمقة، فؼد وقـػ حقاتـف حل

ء واحد هق أحالمل التل كاكت وراء كؾِّ كؾؿة قؾتفا ذم حقايت، وٓ أرى حلقايت معـك شـلب

د مـ لقاء اشؽـدرون، رأى كػسف ذات يـقم ُيؼتؾـع مــ حتـت شـرمـ دون حؾؿ: أكا ضػؾ م

حضان الغربة بعـد اكؼطـاع بؾـده الصـغر، صجرة التقت التل تظؾؾ باحة داره، وُيؾؼك ذم أ

مسؼِط رأشف. ومـذ ذلؽ احلغ فتحت ظقـلَّ ظذ حؾؿ ظر  كان حمقر حقايت وصعري، وما 

 «.ًا ظذ هذا احلؾؿ الذي تدور حقايت وصعري حقلفصـرزلت م

أجؾ يا أبا معـ مل تؽــ إٓ صـاظر احلؾـؿ الؼـقمل الـذي وهبـت لـف ظصـارة فؽـرك 

تؽ كؾفا، با ًا القظل الؼقمل ذم ظؼقل أبــاء إمـة ووجـداكا ؿ، ة حقاسـرورحقؼف إبان م
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وٕكـؽ ذم براءتـؽ ، مــ جفـة ام إضػال الذيـ رأيت أهنؿ أمـؾ إمـة ومسـتؼبؾفاشـقوٓ

ء مـجـذب شــلصـبف ال»ويرتؽ تشبف إضػال براءة وصػاء مــ جفـة أخـرى شـروصػاء 

فؽ إػ الؽتابة هلـؿ إٓ كقظـًا مــ ، «إلقف التشـبث بادسـتؼبؾ، ومتسـؽًا بـاحلؾؿ وما كان تقجُّ

خ ذم وجــف صـــرحة تـطؾــؼ مـــ أظامقــؽ لتصـــقالــذي وقػــت كػســؽ لــف، وهــا هــل ذي 

اتركقين أكا صاظر احلؾؿ الؼقمل، اتركقين حلؾؿل، ٓ بـد أن يعـقد احلؾـؿ ذات »ادشؽؽغ: 

ت ضــقت تـاضؾ بالؽؾؿة إلكػاذ هذا احلؾؿ غَر مؽسث بالطغـاة والغـزاة، مضـق، وم«يقم

أكت اخلؾقة ذم جسد تبحث ظــ ماليـغ اخلاليـا مــ أخقا ـا، وتؽـافح بـال َهـقادٍة لؽـل و

يتحرك اجلسد، وتتػتح احلقاة، وجسدك هق أمتـؽ، هـذه إمـة العربقـة العظقؿـة ادـؽقبـة 

ادؿّزقــة والتــل مــّدت جــذور احلضــارة بقـــؽ وبــغ العــامل مـــذ وجــد هــذا العــامل، وكاكــت 

 الشعر ذم حقاتؽ يا فؼقد إمة كؾفا. احلضارات. ومـ هـا بدأت قصة

ة إمة كحق حتؼقؼ حؾؿفا الؽبر ذم القحدة  ب ظؾقفا العقاصػ اهلقُج سـروذم م

مـ أظدائفا، فتػس ظزائُؿ بعضفؿ، ويصاب بعضفؿ أخر باإلحباط والقلس، فقطؾ ظؾقـا 

ق وواقعــا َد شحب القلس والتشاؤم مـ ظادــا ادؿـزَّ ق، فـنذا هـق  صاظركا الؽبر لقبدِّ ادـمرِّ

يتؾتؾ اهلؿؿ اخلامدة، وهيز الـػقس اجلامدة، ويظـؾ متشـبثًا بحؾؿـف الـذي وقـػ حقاتـف لـف 

 قائاًل ومتسائاًل:

 هؾ يـتحر احلؾؿ؟

 ء إػ اهلقةصـلهؾ كقلس...وكؾؼل بؽؾ 

 اع التل يريد وهنالـا؟ضـقهقِة العدم وال

 إكـل ما أزال متشبثًا بطػقلتل
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 ابقعل التل ٓ تـدحربلحالمل العتقدة.... بقـ

 ما أزال أظقش بـبضات الؼادمغ

 بجذور شـدياكة ظتقؼٍة، ظتقؼٍة كالدهر، خمتبئٍة ذم أظامق إرض.

 وها هق ذا خياضب العروبة ذم دمف قائاًل:

ــــل ٓ تقل ــــل ذم دم ــــداً  شـــــلظروبت  أب

 

 غـــــدًا أحّطـــــؿ أغـــــاليل وأصـــــػادي 

وزيـر الثؼافـة إشـبؼ ذم  ومجقؾ جدًا مـا يؼقلـف الصـديؼ الـدكتقر خالـد الرويشـان 

مــؽ تعؾؿــا كقـػ كـذرو أقـامر أحالمــا ذم مػـازات »القؿـ ظـدما خاضب صاظركا قائاًل: 

 «.القلس كل تثقر شـابؾ حقاة، وتػقَر يـابقع أمؾ

ويبؼك صاظركا متعؾؼًا بحؾؿف القردي، ويا لف مـ حؾؿ مجقؾ خالد بلمة ظربقة واحدة 

 ووضـ ظر  واحد:

 قَػ وحدةأضع ظؾقـا وحدة ض

 ابًا كقػام صئِت فاقَدملشـربريؼًا 

 وهبتؽ ظؿري، ما وهبُت شقى الظام

 إلقِؽ أكا احلادي الؼتقُؾ، أكا الظؿل

لؼد كـَت وفقًا يا أبا معـ دعؾؿؽ إول إشـتاذ زكـل إرشـقزي الـذي أحاضـؽ 

وفقـًا لرفـاق  بابتسامتف العذبة الدائؿة وبعقـغ تشعان حبًا وأماًل وتػاؤًٓ بادستؼبؾ، وبؼقت

دربؽ الذيـ قاشؿقك صظػ العقش وقسقتف، ومرَّ احلقاة وآٓمفـا، وبؼقـت وفقـًا لقضــؽ 

يػة ادسمولة، مممـًا بلن الؽؾؿة هل شـروأمتؽ، وفقًا لألرض والؼقؿ واإلكسان والؽؾؿة ال

ؾة ادثذ لتحطقؿ الؼققد وحترير الػؽر والتصدي لؾزائػ واجلامد والتابع وغر ذلؽ شـقالق
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ؾ وغـر إخالقـل، ومممــًا ذم الققـت كػسـف بـلن مفؿـة صــقغر الصـحقح وغـر إمـ 

الؽؾؿة أن تتحقل إػ ضاقة وفعؾ، فالؽؾؿة لقست جمرد صـؽؾ لػظـل يتـللػ مــ حـروف 

فنذا مل الققمل،  وإيؼاظات صقتقة، إهنا جزء ٓ يتجزأ مـ وجقدكا، مـ حؼقؼتـا، مـ شؾقكـا

ئًا يـدور ذم الػـراغ، وٓ يـسك أي أ ـر، صــقة طؾـت دًا مــ هـذه احلؼقؼـصــقحتؿؾ الؽؾؿة ر

 فالؽؾؿة هل اإلكسان.

 أهيا احلػل الؽريم:

 صــرلؼد كان فؼقدكا جمبقًٓ بالقفاء واحلـغ إبدي لؾقائف السـؾقب وقريتـف التـل أب 

، ولشجرة التقت التل تعؾَّؿ حروف إبجدية حتت طالهلا ظـذ يـدي «الـعرية»فقفا الـقر 

 خ القققر أمحد. وها هق ذا يسسجع مقضـ كشلتف إوػ، إذ يؼقل:شـقلف ال والده ادغػقر

ــدي الســؾقبا  أَ أَ  ــا بؾ ــراب ادفــد ي ــا ت  هــزُّ جرحــؽ ي

ـــا    ـــدًا هلقب ـــَت صـــاظَرك الصـــغَر تصـــقغف أب  أظرف

 باضــــقلـــقٓك مل تعـــرف صـــػاُه الشـــعر قافقـــًة خ 

 مل حتــــسق مـفــــا العقــــقُن لتـفــــؾ الػجــــر الؼريبــــا 

 القحـــدة الؽـــزى أترُمُؼفـــا غريبـــا ؟فّجـــرت كبـــَع  

ـــا  ـــا الغققب ـــزَحؿ ذم اكطالقتف ـــقات ت ـــاَءة اخلط  وّض

 وتظـــؾ كـــالعؿالق حتشـــد حقـــث أومـــلت الؼؾقبـــا 

ـــا  ـــُد ذم مروجـــؽ غرشـــفا  ـــرًا وضقب  شــــعقد كعِؼ

 ولؼد خلّص صاظركا دمارب القفاء التل مرَّ هبا ذم حقاتف، فللػك أهنا تتؿثؾ ذم ققلف: 

ـــــ ــــرَم م ــــَؼ أك ــــا مل أل ــــراب بالدك  ت

 

 كغتالـــــــــــف ويضـــــــــــؿـا حتـاكـــــــــــا 
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ظؿــره دجــد  وقــػلؼــد شــّؿل صــاظركا الؽبــر صــاظَر العروبــة والطػقلــة بعــد أن 

العروبة وبراءة الطػقلة، وهق إػ جاكـب هـذه التسـؿقة الصـحقحة صـاظر ادؼاومـة أيضـًا، 

قــا، فؾـستؿع إلقف يؼـقل: ظبـارة واحـدة كسـتطقع أن كتحـدى هبـا الـدماَر الـذي يـصـبُّ ظؾ

وادقَت الذي ألػـاه، ظبارة واحدة حرصُت ظؾقفا ذم كؾ كؾؿة مــ أصـعاري، وكـؾِّ كبضـة 

 مـ حقايت، وهل أكـا باققن، بؾ إكـا مل كبدأ بعد:

ـــــــــك ـــــــــقف أبؼ ــــــــــديان ش ـــــــــذور الس  كج

 كالصــــــــــحارى كالزمان..شــــــــــقف أبؼــــــــــك 

 ومـــــ الؼــــز العتقــــِؼ، ومـــــ ادفــــقى الســــحقِؼ  

ــًا   ــذي ُيرهؼـل..ظربق ــقت ال ـــ اد ــكوم  شــقف أبؼ

 وضادا ردد أبـاء إمة ققل الشاظر: 

 أمــــــَة العــــــرب لـــــــ متــــــقيت وإين

 

ــــــــاءُ    أحتــــــــداك باشــــــــؿفا يــــــــا فـ

أما مسللة ظضقيتف وظؿؾف ذم جمؿع الؾغة العربقـة فتـتؾخص فـقام يـع: كـان صـاظركا  

ادبدع ذم ضػقلتف إوػ قد شؿع بادجؿع العؾؿل العر  مـ والده الذي أصاد هبذا ادجؿع 

حرِصف ظذ خدمة الؾغة العربقة، وكان بقده جمؾُة ادجؿـع وقـد تضـؿـت البحـقَث اجلـادة و

ؾة لرجآت ادجؿع وظؾامئف إفاضؾ، وتساَءل الطػؾ شؾقامن: هؾ يتقح يل الؼدر صـقوإ

أن أزور هذا ادجؿع وألؼَل كظرة ظؾقف؟ وجيقب: ذلؽ حؾؿ بعقد وفرصة ما أطـفـا تتـاح ذم 

يؼـرزم قصـائده إوػ حتـت صـجرة التـقت ذم قريـة مفؿؾـة كائقـة ذم  يقم مـ إيام لطػـؾ

 امل مـ شقرية ٓ يسؿع هبا أحد، وٓ يعرففا أحد.الشِّ  صـكأق
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اع وضــف الصـغر، ويـزور ضــقإيام، ويؽَز الطػؾ، ويليت إػ دمشؼ بعد  ضـلومت

ؾ لـف، لقسـتؿع ادجؿع العؾؿل العر  ظـدما كان ضالبًا ذم  اكقية جقدة اهلاصؿل برفؼة زمقـ

ة، وقد رأى ذم ادجؿع الشاظر صػقؼ جزي رمحف اهلل بعد أن لػت اكتباهف وقـاُره ضـرإػ حما

ة حافؾـة بالعطـاء الػؽـري وغـزارة اإلكتـاج إد  أن ســرورزاكُتف، وتشاء إقدار وبعد م

 ظضـقًا ظـاماًل ذم ادجؿـع تؼـديرًا دؽاكتـف 4991يـتخبف جمؿـع الؾغـة العربقـة بدمشـؼ ظـام 

 بتعققـف، 4994ظام  217إدبقة وظبؼريتف الشعرية، وصدر ادرشقم اجلؿفقري ذو الرقؿ 

واشتؼبؾف ادجؿع، وألؼك صاظركا خطابًا ذم اشتؼبالف ذم جؾسة ظؾـقة مساء يـقم إربعـاء ذم 

، وأصاد ذم خطابف بنبداع ادجؿعل الراحـؾ 2114مـ الشفر التاشع مـ ظام  شـرالتاشع ظ

 حمؾَّف ذم ادجؿع. سـكي، وقد حؾَّ فؼقدكا العقالشاظر صػقؼ جز

اء لؾشـام إذ يؼـقل: حتقتـل ضــرولؼد وّجف ذم خطاب اشتؼبالف ذم ادجؿع التحقة اخل

اء لؾشام، مؾفؿتِـا إوػ، وظروِس ققافقـا اخلالدة، ومؾحؿِة أجمادكا العربقة التل ما ضـراخل

طقع أن يتجاوز ظاصـؿة احلـب كزال كعقش ظذ ذكراها، وكستظؾ بذراها، ومـذا الذي يست

ػًا ذم معركة؟. ويعسف شـقوادجد والضقء إذا أراد أن يؼقل صعرًا، أو يغـَل حلـًا، أو يتؼّؾَد 

 الشاظر بلكف واحد مـ تالمذة العطر والقاشؿغ ذم مديـة ادجد والضقء والقاشؿغ.

ذ اجلديـد ة، ويـػـتَح ظـصـركان مـحاه ذم ظؿؾف ادجؿعل أن جيؿع بغ إصالة وادعا

أظسف أكــل »واحلدا ة اكطالقًا مـ اجلذور وحػاطًا ظؾقفا، وها هق ذا مـفجف يتؿثؾ ذم ققلف: 

كـت مشدودًا إػ الساث ذم اددة إوػ مـ كتاجل، وكاكت طالل الؼرآن وادعؾؼات وديقان 

ظـذ  دة أكتبفـا، ولؽـــل مـا لبثـت أن اكػتحـتصــقادتـبل حتقط  ، وتشدُّ ظذ يدي ذم كؾ ق

ظقاملَ جديدٍة ظـدما أخذت أضالع بشغػ أداب إجـبقة وصعراَء الغـرب، ومـع هـذا فؼـد 

 «.ؾصـقبؼقت دمربتل الشعرية دمربة ظربقة تـلى ظـ أن تتزّيا بغر زهّيا العر  إ
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ذلؽؿ هق ادـفج الذي يعتؿده جمؿُعـا ذم احلػاظ ظذ اجلذور وآكػتاح ظذ احلدا ـة 

تـا غـقة وّٓدة تػتح صدرها لؽـؾ جديـد، وهـل خـر معـّز ظــ حقاتــا، اكطالقًا مـ أن لغ

 ده حمقضًا بسقر ظظؿتفا وصؿقخفا.سـقوأمقـة ظذ ترا ـا، تبدع ذم تصقيره ودم

هقيِة أمتـا وادحافظـِة « حةصـقالعربقة الػ»وكان رمحف اهلل صديَد آظتزاز بؾغتف إم 

ق، وبلن الغؾبـة شـتؽقن هلـا، ففـا هـق ذا شـرا ادظذ ذاتقتفا الثؼافقة، وكان مممـًا بؿستؼبؾف

 يؼقل ظذ لساهنا:

ــــــــــــــُؽُؿ   ـــــــــــــت إرحـــــــــــــاُم بق  إذا تؼطَّع

 إذا تراكؿــــــــــــِت إشــــــــــــقاُر واحلُجــــــــــــُب  

ـــــــــقيَتؽؿ  ـــــــــدكقا ُه ــــــــــ ال ـــــــــُتْؿ م  إذا التؿس

 وضــــــاع خؾــــــػ  ــــــقِم الغربــــــِة الـســــــُب  

ُؽؿُ   ـــــــؿُّ ـــــــدٌر يض ـــــــؿ ص ـــــــافقا، لؽ ـــــــال    ف

 شــــــــتؾتؼقن ظــــــــذ صــــــــدري..أكا العــــــــرُب  

 مَجَــــــــدت ومــــــــا مَجَــــــــدُت..ولؽـ ِحؼبــــــــةٌ  

ــــــــــــــــــُب   ؼقين إػ أيت . يِلَ الَغَؾ
ــــــــــــــــــلضؾِ  ف

اًم ظؾقاًل، وفؽرًا كـّرًا، ولغـة سـقكان فؼقدكا الغايل ذم أ ـاء ظؿؾف ذم جؾسات ادجؿع ك 

، وتعـاماًل إكسـاكقًا راققـًا مـع الـزمالء وادـقطػغ كافـة، ولؽـؿ كـان حيــ إػ ادستقى ظالقة

دة ســقدما أقعده ادرض، وحال دون حضقره جؾسـاتِف، وحتؿـؾ إيلَّ الادجؿع وجؾساتف ظـ

وفاء أبق صامل حماشبة ادجؿع السابؼة رشالة مـ صاظركا الؽبـر كتبفـا بخـط يـده ظـقاهنـا 

 ويؼقل فقفا:« حتقة مع وفاء»
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ـّ إػ جمؿـــــــــع اخلالـــــــــديـ ـــــــــ  أِح

 

  ــــــــقُج   الــــــــذكرياُت الِقضــــــــاءُ  

 إػ إخــــــــــقٍة ورفــــــــــاٍق كــــــــــرامٍ  

 

ــــــًا، أو ُأضــــــاءُ ء هبــــــضـــــــلأُ    ؿ حاد

ــــــ  ــــــؼ احلَ ــــــا، ٓ ُأضق ــــــاٌم أك  راكَ ُحط

 

 وإٓ شــــــؼقُت اهلــــــقى مــــــا يشــــــاءُ  

 وجئـــــــتُؽُؿ ضـــــــائرًا مــــــــ حــــــــغٍ  

 

ـــــدون جــــــاٍح.. وضـــــاب الؾؼـــــاءُ    ب

 رشــــــــقيل إلــــــــقؽؿ..إػ إخــــــــقيت 

 

ــــــــــاءُ   ــــــــــا.. وف ــــــــــًة بالتحاي  مؽؾؾ

 
 أهيا احلػل الؽريم:

ة واحلالقـة ضــقذم الســتغ ادالؼد فؼد جمؿعـا جمؿع الؾغة العربقـة بدمشـؼ مــ قبـُؾ 

كقكبــة مـــ رجآتــف رمحفــؿ اهلل مجقعــًا: إشــتاذ الــدكتقر حمؿــد إحســان الـــص، إشــتاذ 

قامـة  الدكتقر ظزيز صؽري، إشتاذة الدكتقرة لقذ الصباغ، وها هق ذا جمؿعـا الققم يػِؼد

هـذه كؾامِت  ضػالصاخمة ومقهبة متللؼة، ومـظقمَة ققؿ كبقؾة وشامقة، ضادا رددت صػاه إ

دهؿ ظذ الصعقد العر ، وضادا أغـك ذاكرة إمة بجـامل أصـعاره وبـثَّ صـقادـظقمة ذم أكا

القظل الؼقمل، ورّشخ إمؾ والتػاؤل ذم العؼقل والـػقس، وضادا ظّزز اإليامن باكتصـار 

 اشة أحابقؾ إظداء.صـرإمة ظذ أظدائفا مع قتامة إجقاء و

حقؾف صاظرًا مبدظًا ومـاضاًل صؾبًا بالؽؾؿة اهلادفة بعد أن وقػ لؼد فؼدت إمة بر

حقاتف خلدمة الؾغة العربقة وحافظ ظذ كضار ا وكصاظتفا وظذب كؾام ا، وشـعك جاهـدًا 

دون كؾٍؾ وٓ مؾٍؾ إػ حتؼقؼ حؾؿ كان هاجَسـف، حؾـِؿ القحـدة العربقـة، وظـقدِة إمـة إػ 

ت هبا إمة إٓ إيامكًا بام دظا إيؼاد صعؾة احلضارة جمددًا، ومل تزد ه إحداث التل مرَّ هبا ومرَّ

 إلقف وكادى بف.
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شتبؼك أهيا ادجؿعل الراحؾ حلـًا خالدًا ظذ مـرور إيـام وكجـاًم ذم شـامء  ؼافتــا 

ية مــ أبــاء بـررة حتـقضفؿ شــرامرات بالعربقة ٓ يلفؾ. وظزاؤكا ما خّؾػتف وراَءك مـ ِظـ 

لػاضـؾة وإديبـُة ادثؼػـة الـدكتقرة مؾؽـة أبـقض برظايتفـا احلاكقـة، رفقؼُة دربؽ ادربقـُة ا

وظزاؤكا ما تركتف لؾؿؽتبة العربقة مــ تـراث ضـخؿ تـفـؾ مــف إجقـاُل الؼـقَؿ القضـقـة 

ٍد ضـخؿ مــ الؾغـة العالقـة والصـقر وإشـالقب الشـعرية صـقوالؼقمقة واإلكساكقة، ور

 ادػعؿة بالعذوبة والرقة.

معــ الرمحـة القاشـعة، شـعَة مـا قدمتـف ٕمتـؽ مــ أفـاكغ العطـاء رمحؽ اهلل يا أبا 

 ادبدع، وجزاك اهلل ظـفا خر اجلزاء، والسالم ظؾقؽؿ ورمحة اهلل وبركاتف.

 

     


