
































  الطباعة الحجرية المعرض األول الوثائقي لكتب
وتحت رعاية راعي األبرشية مار  بدعوة خاصة من القنصلية الملكية الهولندية بحلب
األول في سورية عن آتب الطباعة  غريغوريوس يوحنا ابراهيم، تم افتتاح المعرض الوثائقي

زيز األستاذ حسين المدّرس والصديق الع وقد اهتم الباحث. 16/4/2005الحجرية، يوم السبت 
  قنصل هولندا الفخري بحلب

  
  المعرض األول الوثائقي لكتب الطباعة الحجرية

وتحت رعاية راعي األبرشية مار غريغوريوس بدعوة خاصة من القنصلية الملكية الهولندية بحلب
ية، يوماألول في سورية عن آتب الطباعة الحجر يوحنا ابراهيم، تم افتتاح المعرض الوثائقي

  .16/4/2005السبت 

المدّرس قنصل هولندا الفخري بحلب، بإعداد وقد اهتم الباحث والصديق العزيز األستاذ حسين
الذوق الرفيع، والهمة العالية، والمثابرة الجاّدة، والبحث هذا المعرض اعدادًا آامًال مما يدل على

حقيقة من الوثائق المهمة في عالماقتناء هذه المجموعة التي تعد  من جهة: المستمر، أوًال
.تواصل العمل الفكري منذ بداية القرن الثامن العشر وحتى تاريخه: وثانيًا الطباعة الحجرية،

الكتب والوثائق في هذا المعرض تختصر حكاية الطباعة العربية في المشرق، وبعدها فحروف
 .ال، لتدخل في عالم الطباعةالقراء من عالم المخطوطات التي آانت نادرة في آل األحو خرج

العربية، وآان فارس هذه المهمة االنسانية عبداهللا زاخر الذي له يعود الفضل في تصميم الحروف
من الكتب وقد احتوى هذا المعرض على مجموعة. وهو يعد بجدارة المبتكر للمطبعة العربية

والمسيحيون بشكل م،األولى المطبوعة عند المسيحيين العرب وقد عرفها القراء بشكل عا
 .خاص

يقدم بعضًا من نماذج الكتب الدينية  وقد استطاع االستاذ الباحث القنصل حسين المدّرس أن 
حلب، ودمشق، والقدس، وبيروت، وجبل  المسيحية المطبوعة حجريًا في الشرق من مطابع

، وروما، ولندن، مثيالتها في الغرب من مطابع باريس آسروان، وبعبدا، والموصل، وما يزامنها من
االفتتاح حضر سماحة مفتي حلب الشيخ الدآتور أحمد  وفي لحظة. وبطرس سبورك، ومالطة

إلى شرح مفصل من الباحث المدّرس عن هذه المجموعة حسون الذي جال مع نيافته، واستمعا
المطران يوحنا آلمة استعرض فيها هذا الفكر الناضج الذي أصبح لبنة وبعدها ألقى نيافة. الثمينة

الالحقة من نتاج فكري خّلد بحروف الطباعة عمل األجيال، وشكر االستاذ  لما عرفته األجيال
 ثم انبرى. العمل الرائد التي لم تشهد له مثيًال مدينة حلب في آل تاريخها المعاصر المدّرس لهذا

بأن  مد فألقى آلمة عّبر فيها عما جال في خاطره تجاه هذا المعرض وبّينأح. سماحة المفتي د
االسالمية ثم  معرضًا من هذا النوع يمكن أن يكون فاتحة خير لمعارض أخرى تتناول الكتب

االنتاج الفكري بالمقارنة مع وهكذا يشهد العالم على أن منطقتنا آانت رائدة في طباعة. العلمية
محبي الطباعة الحجرية العربية  هذا وقد أمَّ المعرض مئات من. لممناطق أخرى في العا

  .وحتى التاسعة مساًء نيسان من الساعة السادسة/20وسيستمر حتى يوم األربعاء 
  

  سورية المعرض الوثائقي األول في
في حلب وتوابعها مار غريغوريوس يوحنا  برعاية آريمة من سيادة مطران السريان األرثوذآس

القنصلية الملكية الهولندية في حلب بدعوتكم لحضور افتتاح المعرض الوثائقي  تتشرف ابراهيم
والدة المطبعة  ثالثة قرون على" عن آتب الطباعة الحجرية المسيحية  سورية األول في

  العربية في الشرق
  

  المعرض الوثائقي األول في سورية

حلب وتوابعها مار غريغوريوس يوحنا  برعاية آريمة من سيادة مطران السريان األرثوذآس في
حلب بدعوتكم لحضور افتتاح المعرض الوثائقي  تتشرف القنصلية الملكية الهولندية في ابراهيم

ثالثة قرون على والدة المطبعة العربية " الحجرية المسيحية  عن آتب الطباعة األول في سورية
 16س وذلك في يوم السبت للباحث القنصل حسين عصمت المدّر " 2005 ـ 1705في الشرق 
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