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  كلمة

  السيدة كورين بروزيه، السفيرة الفرنسية
    الضابط في الفنون واآلدابخالل حفل تقليد وسام
  ،   فوزي زيادينإلى السيد

   ـــــــ
      2010 تشرين  الثاني 7األحد 

  في منزل السفيرة          
  
  

  ،ة الوزيرةمعالي السيد
  ،السيدات
  السادة،

  األعزاء،األصدقاء 
  العزيز السيد زيادين،

  
  ! إال الموسيقى )لإلحتفال (، ويكاد ال ينقصبطل هذا اليوممن جديد أنتم 

  
  عندما يكرس المرء حياته ألمر يهيم به، أفال يكون المرء بطل حياته ؟

  
عزيزي السيد زيادين، أعترف بأن حضوركم اليوم في منزل فرنسا هذا، وانتم محـاطين              

في الواقع، لدي االنطباع بانني أستقبل     . ابكم، يثير في نفسي شعوراً بالفخر     ترم وبأ بأصدقائك
 صديقاً وعضواً في هذه األسرة الكبيرة من علماء اآلثار، الذين بدونهم يغدو التاريخ كلمـة              

  .جوفاء
  

 المرموقـة   كلية لـوفر   في   تكوينكم بدأتم   1965لقد أمضيتم حياة مهنية باهرة ومنذ عام        
، حيث درستم اللغات السامية القديمة واألدب        السوربون داب القديمة في  ودراساتكم في اآل  

  .  الدكتوراه في الفنون وعلم اآلثارالعربي وحصلتم على 
  

نيـة وعـن   كنت أقول الفخر، ألن تكريمكم اليوم يتيح لي المجال للحديث عن سيرتكم المه            
  . الوطيدة التي حافظتم على إقامتها مع فرنساالعالقات
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حياً للجهود التي التزم بها بلدكم لكي يتيح المجال أمـام            يادين، إنكم تشكلون رمزاً   السيد ز 
  التي يتـيح األردن    نة في تراثه واخيراً ثراء الروائع     فهم أفضل لتاريخه ولالمكانيات الكام    

   .مشاهدتها لزواره الكثيرين
  

 ت حول التاريخال، وأجبتم على تساؤوالدة مخيال جديدلقد ساهمتم، من خالل أعمالكم، في     
  . حافظتم على الذاكرةو
  

فـي  قـصير عمـره     وعراق األميـر     و القلعة و البتراء التي قمتم بها في      التنقيباتأتاحت  
الصحراء المجال لكي يكتسب مواطنوكم والسلطات السياسية في األردن الـوعي باهميـة             

، سـاهمتم فـي     ميالن كونديرا تراثه، وساعدتم في بناء ذاكرة مواطنيكم، وكما كان يقول          
  ".الوعي الجماعي لالستمرارية التاريخية، ونمط التفكير والعيش) "خلق(
  
كان باإلمكان أن تصبح هذه التنقيبات وهذه األبحاث طي النسيان لو لـم تـصدرها فـي                  

األردن، أرض االنبياء، البتراء وقافلة     : " شهدت على خبرتكم واكتشافاتكم      مطبوعات كثيرة 
 بالفرنـسية واالنجليزيـة     ال فضالً عن ثمانين مقـاالً نـشرتموها       مث، على سبيل ال   "المدن

  .والعربية
  

  .1983 بالتراث األردني منذ عام  فرنسا بمساهمتكم في التعريفأقرت
  

فارس من الدرجة ، ووسام )1983(في الواقع حصلتم على وسام فارس السعف األكاديمية      
  ).1987(ن واآلداب ، ووسام الفارس في الفنو)1984(الوطنية لالستحقاق 

  
  . بلديعود إلي شرف أن أنقل إليكم عرفان، وي2010ها نحن في عام 

  
. يجب على الشاعر أن يترك آثارًأ لدى مروره، وليس بـراهين          : "  يقول   شاركان رونيه   

، وألنكم كنتم، من خالل التنقيبات التي قمتم بها طوال هـذه            "وحدها اآلثار تؤدي إلى الحلم    
 كي تـستفيد    عثاً للحياة في الطبيعة، ومبرزاً لرموز صاغت تاريخ هذا البلد         السنين كلها، با  

،  السيد فـوزي زيـادين      أقلدكم، الفرنسي ، وبأسم وزير الثقافة   منها األجيال القادمة، فإنني   
  ./.وسام الضابط في الفنون واآلداب

  
   
  
   
  

 


