
الجھة المستضیفة: مرآة البحرین 
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العنوان: الشیخ حسین األكرف: حین قال لي سید المقاومة، ال مجال للخطأ ھنا 

مـرآة البحـریـن (خـاص): األكـرف یـعتبر المجـدد األبـرز فـي تـاریـخ اإلنـشاد والـرثـاء فـي البحـریـن، فـقد أسـس أسـلوبـاً فـي 
مـطلع 1992م فـي الـعزاء الحسـیني عـرف بـعد حـین بـمدرسـة تـعدد األلـحان واإلیـقاعـات، شـكلت أصـوات صـالـح الـدرازي 

وجعفر الدرازي واألخوة سھوان، حسین وجعفر ومھدي، وعبدالشھید الثور، ھذه المدرسة في التسعینیات. 

صـار صـوت األكـرف عـالمـة مـن عـالمـات الـلطمیة البحـرانـیة الـتي عـرفـت بـتفردھـا عـلى مسـتوى الخـلیج، وشـكلت لـھا 
حضوراً ممیزاً في شارع المقاومة اإلسالمیة بلبنان. 

فـي ھـذا الـحوار یتحـدث األكـرف عـن مـدرسـة الـلطمیة البحـرانـیة الحـدیـثة الـمتعددة األوزان والـمتعددة اإلیـقاع، إیـقاع 
الـمصیبة وإیـقاع السـیاسـة، ویـخص حـضورھـا فـي شـارع الـمقاومـة بـلبنان بـأھـمیة، وعـبر األكـرف عـن افـتقاده لـمواكـب 
البحـریـن، وقـال "فـي خـارج البحـریـن ال یجـد (الـرادود) نـفسھ بـشكل كـامـل" وطـالـب منشـدي الـوطـن الـعربـي وفـنانـیھ أن 

یقدموا أعماالً للبحرین كجزء من الوطن العربي الذین یعیش التھمیش واإلقصاء. 

مرآة البحرین: یبدو إصدار ھذا الموسم "أوراق العطش" الفتاً في عنوانھ، كیف تبدو تجربتھ؟ 

لـعل إصـدار"أوراق الـعطش" لمحـرم ھـذا الـعام یـعد مـن حـیث الـنصوص واأللـحان األكـثر تـنوعـا خـالل الـسنوات الـثالث 
الـماضـیة، فـقد شـارك فـیھ عـدة شـعراء ومـلحنین مـن مـختلف الـمدارس األدبـیة والـفنیة داخـل الـدائـرة الحسـینیة، وبـذل 
الـمھندسـان الـقدیـران بـدر محـمود وحـسام یسـري جـھوداً مـركـزة لـتقدیـم األفـضل فـي مـجال الـھندسـة الـصوتـیة والـتوزیـع، 

ولقد تلمست آثار ھذه الجھود المتكاتفة في نجاح العمل. 

المرآة: یقال إن خروج األكرف من البحرین ترك أثره على الموكب الحسیني، فھل كان لھ أثر على قصائده العزائیة؟ 

األكـرف: بـعیداً عـن مـواكـب البحـریـن، وطـبیعة قـصائـدھـا -مـوضـوعـاً ولـحناً- الـممیزة، أفـتقد إلـى الـمحفزات الـخاصـة لـتقدیـم 
تـلك الـقصائـد الـممیزة، فـفي خـارج البحـریـن ال یجـد "الـرادود" البحـرانـي نـفسھ بـشكل كـامـل، ویـعود ذلـك إلـى طـبیعة الـعزاء 

خارج البحرین، لكنني أحافظ على مستوًى معین بحیث ال یقل عن المتوسط من حیث الجودة. 
وأمـا بـالنسـبة لـآلثـار الـمعنویـة لـما أقـدمـھ مـن قـصائـد خـارج البحـریـن، فـیتملكني الـوجـع الـداخـلي، والـغضب والـمشاعـر 

العمیقة أكثر، حیث أعیش قضایا شعبي وھمومھ في أكثر نتاجي. 

الـمرآة: لـوحـظ أن وجـود األكـرف خـارج البحـریـن تـزامـن مـع غـزارة فـي إنـتاج األنـاشـید، وشـبھ اخـتفاء عـن الـموكـب 
العزائي، ھل یعوض األكرف بھذا عن شيء فقده في مواكب البحرین؟ 

األكـرف: ال یـوجـد فـي الـخارج مـواكـب، بـل مـجالـس داخـل الحسـینیات، ومـشاركـاتـي الـقلیلة تـعود إلـى أمـور، مـنھا:الـمجالـس 
المحـدودة الـتي أشـارك فـیھا حـیث أركـز عـلى مجـلس مـركـزي واحـد ومـجالـس فـرعـیة قـلیلة، خـالفًـا لـلوضـع فـي البحـریـن 
حـیث كـثرة الـمواكـب وتـنوع الـمشاركـات، بـاإلضـافـة إلـى ارتـباطـي بـالـتدریـس فـي الـحوزة الـعلمیة، وعـدم قـدرتـي عـلى الـتنقل 

بین الدول األخرى والتي أتلقى منھا دعوات كثیرة. 



الـمرآة: األكـرف مـن الـقلة مـن الـروادیـد الـذیـن یـشاركـون فـي الـمواكـب الـعزائـیة خـارج البحـریـن، وكـونـك تـتبنى مـدرسـة 
تـشجع عـلى تـناول الـقضایـا السـیاسـیة الـداخـلیة لـلبلد بـمبدئـیة فـي الـموكـب، فھـل یـنطبق ذلـك عـلى الـقصائـد فـي الـبلدان 

األخرى؟ 

األكـرف: ال أتـناول الـقضایـا الـتي تـعد شـأنـاً داخـلیاً ألي دولـة أقـرأ فـیھا الـعزاء، أمـا الـقضایـا الـعامـة ومـنھا قـضیة وطـني 
البحـریـن، فـأتـطرق إلـیھا أیـنما ذھـبت، لـكن مـع مـراعـاة األوضـاع الـخاصـة فـي كـل بـلد، وھـذا یـنعكس عـلى الـنص تـصریـًحا 

أو تلمیًحا. 

الـمرآة: تـتناول الـقضایـا السـیاسـیة فـي الـبلدان األخـرى انـطالقًـا مـن شـخصك البحـریـني أم مـن خـالل االنـتماء لـلھّم اإلسـالمـي 
العام؟ 

األكـرف: كمنشـد و قـارئ عـزاء إسـالمـي، تـتمثل الـقاعـدة فـي رھـن الـنفس لـلقضایـا اإلسـالمـیة الـعامـة أوًال، وبـالـذات، 
وأتـعامـل مـع قـضیة البحـریـن بـاعـتبارھـا قـضیة مـن قـضایـا الـشعوب اإلسـالمـیة الـعامـة، ولـو أنـھ مـن الـصعب أّال یـكون ثـمة 
فـرق فـي نسـبة الـتفاعـل الـشخصي بـین قـضیة وطـني والـقضایـا األخـرى، إال أن الـصحیح أن نـعیش الـقضایـا بحسـب 

األولویات اإلسالمیة العامة. 

المرآة: بین القصائد العزائیة المسجلة وتلك المباشرة مع جمھور المعزین، أین یبدع األكرف أكثر؟ 

األكـرف: لـكل مـنھما أدوات نـجاح وآلـیات إبـداع، ولـیس بـالـضرورة أن یـكون الـناجـح فـي إحـداھـما نـاجـًحا فـي األخـرى، 
وأحسـبني أنجـزت بـعض األمـور، بـخبرة تـراكـمیة، عـلى طـریـق الـنجاح فـي الـقصیدتـین، وبـالـطبع أجـد نفسـي أكـثر فـي 
الـقصیدة الـمباشـرة، ذلـك لـكونـھا األصـل فـي إحـیاء ھـذه الـشعیرة، وألن نـتائـج عـطائـك، ال سـیما الـمعنویـة و الـروحـیة مـنھا، 

ال تحتاج وقتًا طویًال للظھور. 

الـمرآة: أعـمالـكم فـي كـاسـیت األنـاشـید "حـق الـعودة"، مـع الـفنان حـسام یسـري ومـعتز بسـیونـي، مـتداولـة حـتى یـومـنا الـحالـي، 
وتـبث فـي إذاعـات عـربـیة. ھـناك رأي أن األكـرف لـم یـعد للجـمھور الـعربـي بـعمل خـاص بـعد ذلـك إال فـي أنـشودة "كـنت 
وحـدك" بـعد الـعدوان األخـیر عـلى غـزة. وحـتى ھـذا الـعمل كـان مـسكونـاً بـھم الـثورة البحـریـنیة، ھـل یحجـز الـھم البحـریـني 

األكرف عن إعادة تقدیم أعمال موجھة إلى الجمھور العربي؟ 

األكـرف: ال یـمكنني الـفصل بـین قـضیة البحـریـن وقـضایـا الـوطـن الـعربـي مـن حـیث الـمبدأ، والـمسألـة ربـما تـعود إلـى 
الـظالمـة الـخاصـة الـتي تـعیشھا قـضیة البحـریـن مـن بـین الـقضایـا الـعربـیة، بـحیث یـلزمـني ذلـك كمسـلم عـربـي أن أدافـع عـن 
قـضیة البحـریـن بـشكل مـكثف ألظھـرھـا لـلعالـم الـعربـي مـن تـحت ركـام الـتضلیل والـتزیـیف. لـقد قـدمـت لـلقضایـا الـعربـیة 
الـكثیر مـن الـمقطوعـات واألعـمال وال زلـت أفـعل، حـتى عـلى مسـتوى الـقصائـد الـعزائـیة، والـمطلوب مـن منشـدي الـوطـن 

العربي وفنانیھ أن یقدموا أعماالً للبحرین كجزء من الوطن العربي الذین یعیش التھمیش واإلقصاء. 

الـمرآة: مـوطـني.. مـوطـني... الـشعر الـذي ُكـتِب لـلتعبیر عـن وطـن عـربـي واحـد، والـذي ھـو اآلن النشـید الـرسـمي لـلعراق، 
حـین ینشـده األكـرف فـي فـیدیـو كـلیب مـن بـطولـة حـجي صـمود والـطفل الـمصاب أحـمد الـنھام، أال یـعرض ھـذا األكـرف 

للنقد كونھ یحول الھم األكبر الى ھم محلي، أو یفرض الھم المحلي على الھم األكبر؟ ھل انتقدك العراقیون؟ 

األكـرف: كمنشـد إسـالمـي ال یـمكنني أن أنـظر لـقضایـا الـوطـن اإلسـالمـي والـعربـي نـظرة تجـزیـئیة، وأرى أن عـمل 
"مـوطـني" ھـو الـنقطة الـمركـزیـة مـن بـین كـل األعـمال اإلنـشادیـة الـتي تـتداعـى لـھا كـل مـحاور الـھموم والـقضایـا اإلسـالمـیة 



والـعربـیة، فـھو مـن أقـدم األعـمال الـتي حـملت الـقضیة الـعربـیة الـكبرى، ولـیس خـاصـاً بـالـعراق الـشقیق ال نـصاً وال لـحناً، 
ولقد وجدت تفاعالً واسعاً من الشعب العراقي والعربي مع ھذا العمل. 

الـمرآة: صـار البحـریـنیون یـفدون لـزیـارة األربـعین بـأعـداد كـبیرة، وبـات مـوكـبھم فـي األربـعین مـن أكـبر الـمواكـب، أیـن 
األكرف من ھذا؟ وھل سنراه ھذا العام في األربعین في كربالء؟ 

األكـرف: أنـا قـریـب جـداً مـن مـوكـب أھـالـي البحـریـن فـي كـربـالء الـمقدسـة فـي أربـعینیة الحسـین عـلیھ السـالم، والـذي یـعتبر 
إنـجاًزا مـھًما تـكاتـفت فـیھ الـجھود الـمباركـة واجـتمعت فـیھ الجـماھـیر البحـرانـیة تـحت رایـة واحـدة ھـي رایـة الحسـین صـلوات 
هللا وسـالمـھ عـلیھ، سـواء عـلى مسـتوى الـتشاور واإلعـداد، أو الـمشاركـة، فـقد شـاركـت فـیھ لـثالثـة مـواسـم، وانـقطعت عـن 
ذلـك لـظروف خـاصـة، ولـكني لـم أنـقطع عـن مـتابـعتھ ومـد یـد الـعون لـإلخـوة األحـبة الـقائـمین عـلیھ، وأسـأل هللا أن یـوفـقني 

للحضور والمشاركة ھذا العام. 

الـمرآة: بـالـنظر ألغـلب الـمناطـق الشـیعیة، بـقَي الـعزاء مـحافـظاً عـلى بـصمتھ الـخاصـة لـكل مـنطقة، یـمكن ذكـر التجـربـة 
الـعراقـیة، االیـرانـیة، الـتركـیة إلـخ... كـأمـثلة عـلى ذلـك، فـعلى الـرغـم مـن تـطورھـا إال أنـھا حـافـظت عـلى إطـارھـا الـعام، بـحیث 
لـو سـمعت إحـدى الـلطمیات اآلن وقـارنـتھا بـأخـرى قـبل نـصف قـرن، ألدركـت بـأنـھا تـنتمي إلـى الـمدرسـة ذاتـھا مـع كـل 
الـتطور الـذي أصـابـھا، فـي حـین أن التجـربـة البحـرانـیة ال تـملك ھـذه الـسمة، فـلو قـارنـت نـتاج 2014 بـالـنتاج قـبل 50 سـنة، 
لـوجـدت اخـتالفًـا فـي أسـس الـمدرسـة نـفسھا، بـحیث أنّـھا لـم تـعد مـوجـودة، خـالفًـا لـتجارب الـبلدان الـثانـیة. ھـل یـمكن أن نـسمي 

ھذا تأسیًسا جدیًدا، وھل تراه أمًرا إیجابیًا، أال یمثل تجاوًزا بل سحقًا للتركة السمعیة وموروثاتھا؟ 

األكـرف: مـا یـمیز ألـوان الـعزاء فـي ھـذه الـدول ھـو الـلغة والـلھجة والـُمفَرَدة أكـثر مـن الـمدرسـة، فـیخالـھا المسـتمع مـدرسـة 
مـحافـظة، إن جـاز الـتعبیر، والـواقـع ھـو أن الـمدارس فـي كـل ھـذه الـدول مـتطورة ومـتنوعـة، إال أن الـفارق األسـاس بـینھا 
ھـو مـحافـظة المنشـدیـن وقـراء الـعزاء فـیھا عـلى الـتراث والـموروث كـما ھـو، وفـتحھم مـدارس جـدیـدة بـعضھا ال عـالقـة لـھ 

بالتراث، فیما یطور بعضھا اآلخر التراث نفسھ. 

والبحـریـن لیسـت بـدعـة بـین ھـذه الـدول، لـكن اإلشـكالـیة األسـاسـیة ھـي أنـنا اھـتممنا بـالـتطویـر واسـتحداث الـمدارس الـعزائـیة 
عـلى حـساب الـموروث، حـیث اعـتمد غـالـبیة المنشـدیـن ومـقرئـي الـعزاء أسـالـیب الـمدارس الحـدیـثة وأھـملوا األلـوان الـتراثـیة 

القدیمة. 

وھذه إشكالیة ألفت النظر إلیھا قبل عاشوراء ھذا العام عبر كلمة مسجلة لفعالیة خاصة بمواكب العزاء في البحرین. 

الـمرآة: أنـتم مـتھمون بـأنـكم تـنتمون لمجـموعـة سـاھـمت فـي تكسـیر سـلطة الـنص، إذ یحـّل الـلحن لـدیـكم أوالً، أي أن السـلطة 
األولـى لّـلحن. یـمكنك أن تـنفض عـنك ھـذا االتـھام ولـكن، كـیف تـبرر تـذمـر الـشعراء مـن الـتعدد الـمفرط لـألوزان، بـل یـذھـب 

البعض إلى القول بأنھا أوزان ال یمكن الكتابة وفقًا لھا، مما یضطرھم لإلسفاف.. 

األكـرف: مـر عـلى مـشاركـتي فـي عـزاء اإلمـام الحسـین قـرابـة الـثالثـین عـامـاً، وأحسـب أن الـغالـبیة الـعظمى مـن "الـروادیـد" 
یلحنون أوالً ثم یكتبون النص، وال أرى في ذلك سلبًا لسلطة النص. 

نـعم، مـنذ بـدأت بـتأسـیس الـمدرسـة الـعزائـیة الحـدیـثة فـي الـعام 1992م و الـتي اشـتھرت بـ"مـدرسـة تـعدد األلـحان" حـیث 
تـتعدد وتـتنوع األوزان الـشعریـة فـیھا، بـدأت مـشكلة تـذمـر الـشعراء مـن اخـتالف األوزان، والـحق أن لھـذا الـتذمـر أسـبابـھ 
الـصحیحة غـالـبًا، لـكن ھـذه الـمدرسـة أنـتجت شـعراء مـاھـریـن فـي إعـطاء الـنص سـلطتھ رغـم تـعدد األوزان بـل وعـدم قـابـلیة 
بـعضھا لـلتكیف مـع الـلّحن بنسـبة مـا، والـوجـدان ویـبرز ذلـك عـبر مـئات الـقصائـد الـناجـحة والـتي كـان لـھا انـتشار واسـع فـي 

العالم اإلسالمي العربي. 



وینبغي على الملحنین من رواد ھذه المدرسة مراعاة التناسق والتناسب والصحة في األوزان إلیجاد حل اإلشكالیة. 

الـمرآة: عـلى مسـتوى الـنص أیـًضا، ولـعلك قـریـب مـنھ، مـن حـیث إنـك تـكتبھ أحـیانًـا، یُـتھم الـنص الحسـیني دائـماً بـأنـھ یـراوح 
مكانھ، على مستوى سرد الحدث، وعلى مستوى الصورة الشعریة التقلیدیة.. بم تبرر ذلك؟ 

األكـرف: أعـتقد أن طـبیعة الـقصیدة الـعزائـیة والـنص الحسـیني تـوافـق طـبیعة الـمالحـم، والـتي تسـتھدف الـطبقات الـشعبیة 
الـھاویـة للسـردیـات واألسـلوب الـقصصي الشـیق.غـیر أنّـي أعـتقد أنـنا قـدمـنا الـكثیر مـن الـنصوص الـشعریـة الـبعیدة عـن 

الطبیعة الملحمیة والسردیة وھناك نماذج مھمة یمكن االطالع علیھا. 

الـمرآة: إلـى جـانـب الـلطمیات، خـضتم تجـربـة اإلنـشاد، مـاھـو الحـد الـفاصـل بـین الـلطمیة واألنـشودة عـلى مسـتوى اإلیـقاع 
وأیًضا على مستوى الكلمات، مع مالحظة أنھ لم یعد یَُعّول على اإلیقاع "الفرایحي" أو العسكري كسمة فارقة.. 

األكـرف: الـقصیدة اإلنـشادیـة أوسـع مـن حـیث مـوضـوعـاتـھا، وإن كـانـت الـموضـوعـات مشـتركـة بـینھا وبـین الـلطمیات 
مشـتركـات، إال أن مـوضـوعـات اإلنـشاد مجـردة مـن قـید الـربـط بـالـمصائـب الـخاصـة بـأھـل الـبیت عـلیھم السـالم، أو أفـراحـھم. 
ومـن حـیث اإلیـقاع فـھو أسـاسـي فـي الـلطمیة بـحیث یـمكن لـلمعزي الـلطم عـلى وقـعھ، لـكنھ غـیر مـوجـود فـي اإلنـشاد، 

وبالتالي ال تتقید األنشودة بھ. 

الـمرآة: كـان لـك زیـارات مـتكررة إلـى لـبنان، احـییت خـاللـھا عـدة مـناسـبات. وقـد نشـر شـباب لـبنانـیون أحـد الـفیدیـوھـات لـدى 
مـشاركـتك فـي مـناسـبة اسـتضافـتھا الـجامـعة الـلبنانـیة، مـاذا تحـدثـنا عـن ھـذه الـمشاركـة وتـفاعـل الـطالب الـلبنانـیین مـع الـقصیدة 

العزائیة؟ 

األكـرف: لـقائـي بـطالب الـجامـعة الـلبنانـیین ومـشاركـتي فـي الحـرم الـجامـعي كـان حـدثـاً مـمیزاً بـالنسـبة لـي ولـقد تلمسـت 
حـضور الـقصیدة الـعزائـیة فـي وجـدان الـطلبة والـطالـبات ومـا شـد انـتباھـي ھـو اإلنـصات الـتام لـلنص والـتفاعـل مـعھ والـذي 

كشف عنھ طبیعة األسئلة على ضفاف المشاركة. 

الـمرآة: للحـدث السـیاسـي حـضور دائـم فـي الـلطمیة البحـرانـیة، ولـعل ھـذا مـا یـمیز الـقصائـد الـعزائـیة البحـرانـیة عـن غـیرھـا 
فـي الـشارع الـلبنانـي الـمقاوم، خـصوصـاً أن ھـذه الـقصائـد حـضرت فـیھا األحـداث الـتي تھـتم او تـلك الـمتعلقة مـباشـرة بھـذا 

الشارع. تحدیداً المقاومة وحزب هللا متى حضرت في اللطمیة البحرانیة؟ 

األكـرف: تـاریـخ حـضور قـضیة الـمقاومـة لـلعدو الصھـیونـي فـي الـقصیدة الحسـینیة بـدأ بـعد قـیام الـثورة اإلسـالمـیة فـي إیـران، 
وتركز بعد أول جمعة أقیم فیھا احتفال بمناسبة یوم القدس العالمي في البحرین ولعلھ عام 1986م. 

أمـا الـمقاومـة اإلسـالمـیة فـي لـبنان وبـالتحـدیـد حـزب هللا فـقد بـدأ حـضورھـا فـي أواخـر الـثمانـینات فـي قـصائـد قـلیلة وبـشكل 
رمـزي نـظراً لـلظروف األمـنیة آنـذاك و تـوسـع تـناولـھا بـعد تحـریـر الـجنوب، ونـحن نـنظر إلـى الـمقاومـة فـي لـبنان بـاعـتبارھـا 

منجزاً من مجزات الثورة الحسینیة، والتي ال یمكن فصلھا عن القضیة الحسینة. 

الـمرآة: لـشارع الـمقاومـة تجـربـتھ مـع الـلطمیة البحـرانـیة بـشكل عـام، ولـطمیات األكـرف بـشكل خـاص، لـكن مـاذا عـن 
تجربتك مع شارع المقاومة، حین حضرت على أرضھ؟ 

األكـرف: فـي عـام 2001 كـان مـن الـمقرر أن أشـارك فـي مجـمع سـید الشھـداء بـالـضاحـیة بـعد دعـوة مـوجـھة مـن األخـوة 
األحبة في المقاومة الباسلة، إال أن ظروفاً حالت بیني و بین ھذا الشرف العظیم. 



وبـعد حـرب تـموز 2006 زرت بـیروت فـي الـعام ذاتـھ قـادمـاً مـن زیـارة األربـعین للسـیدة زیـنب، فـدعـیت لـلمشاركـة فـي 
مجـمع سـید الشھـداء بـذكـرى األربـعین، وھـناك كـانـت إطـاللـتي األولـى عـلى ھـذا الـكم مـن جـماھـیر الـمقاومـة وكـان الـموقـف 
مـدھـشاً، فـفي خـتام المجـلس وجھـت تـحیة لـلمقاومـة وسـیدھـا الـعظیم وصـانـع انـتصاراتـھا وشھـدائـھا الـخالـدیـن عـبر إلـقائـي 
مـقطعاً مـن أنـشودة الـوعـد الـصادق، وتـفاجـأت بـأن الجـمھور یـرددھـا مـعي عـن ظھـر قـلب والـحال أن ھـذا الـعمل تـم إصـداره 

في األسبوع األول لحرب تموز وھو أول عمل صدر حولھا. 

بـعد ذلـك وجھـت لـي دعـوة لـلمشاركـة فـي مجـمع سـید الشھـداء لـعاشـوراء 2007 لـلیالـي العشـر األولـى ثـم تـكررت الـدعـوة 
عام 2009. 

مـا یـمیز الـعزاء فـي مجـمع سـید الشھـداء ھـو أنـك تـشعر بـوجـودك فـي الـصفوف األمـامـیة فـي كـربـالء الحسـین عـلیھ السـالم، 
تـقاتـل بـالـكلمة والـصرخـة وتـحفیز الـھمم وھـو الـشعور الـذي لـم أجـده فـي مـكان آخـر. وكـذلـك تـرى الـدقـة فـي الـتنظیم واإلعـداد 

ورعایة "الرادود" والسھر على راحتھ للحد الذي یشعرك بالخجل. 

ومـا زالـت تـحضرنـي كـلمة لـسماحـة سـید الـمقاومـة، أبـلغني إیـاھـا أحـد الـقائـمین عـلى مجـلس الـعزاء وھـي: ھـنا ال مـجال 
للخـطأ، أربـكتني الـكلمة كـثیراً، وأحسسـت بـعظیم الـمسؤولـیھ تـجاه إنـجاح مجـلس الـعزاء وبـذلـت كـل جھـدي مـن أجـل ذلـك 

والحمد � خرجت بتجربة أحسب أنھا مرضیة.


