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َمَجاِمــعِ  ـُة  ُعْضِويَـّ  | المْســتَطْرََدة  األَحاِديْــُث   | األََدب  كِيْميَــاُء 

ــْوَعاٌت  ــا | َمْوُس ــٌب تَرَْجْمتُه ــا | كُتُ ــٌب ألّفتُه ــة | كُتُ ــِة الَعَرِبيَّ اللَّغ

ــبُْق فــي التَّْعِريـْـِف  َشــاَركُْت ِفيهــا | ألَقــاٌب ال ادَِّعــاء لــي ِبهــا | السَّ

يْــت«                                   ـُة »قَاِفلَــة الزَّ بَنِجيْــب َمْحُفــوظ | َراِبطَــُة األَدبَــاء | َمَجلَـّ

| تَْســِجيُْل ُمَحاَضــرَاٍت لِِكبَــاِر المَفكِِّريــن | »الَعــام« | تَْدِريْــُس 

َحافـَـِة فــي الَجاِمَعــِة األِميركيّــة | ُمَحاَضــرَاٌت أَدِبيَّــٌة فــي  ُعلـُـْوِم الصِّ

الَخــارِج | تَأِبيْــُن الرَّاِحلِيْــن ِمــَن األَدبـَـاء | َمَقــاالُت َمَجلَّــِة »نِْصــِف 

ــُز األْهــرَام  ــُم أونَاِســيْس | َمرْكَ ــَدَواٌت َحَضرْتُهــا | تَْحِكيْ نيــا« | نَ الدُّ

ــة             ــالُت األَدِبيَّ ــَرات | الُمرَاَس ــُة الُمْختََص ــة | قَائَِم ــِة الِعلِْميَّ للتَّرَْجَم

ــَوانِح« | ُشــَعرَاء نَظَُمــوا  ِعــي بالتَّرَْجَمــِة لِطـَـَه ُحَســيْن | »السَّ | تَطَوُّ

ٌت  ــالَّ ــٌف َوَمَج ــة« | ُصُح ــة الَحِديْثَ ــُة »التْرِبيَ ــيَّ | َمَجلَّ ــَد ف قََصائِ

ــي ــْن نَْفِس ــم | َع ــِر التَّْكِريْ ــُض َمظَاِه ــي | بَْع ــا َمَقااَلتِ ــرُْت ِفيَْه نََش

في الكتاب
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ِكْيمياُء األََدب    

حافـَـِة أِلَيِّ َســبٍَب؛  لـَـْم يَُكــْن فــي تَْقديــري أَْن أَنْتَِســَب إِلــى الصِّ

فََقــْد كاَن اْســِتْعدادي الِفطـْـِريُّ ِعلِْميًّــا، وَكانـَـِت الكيْميــاُء أََحــبَّ 

ــِة  ــَب فــي الَمرَْحلَ ــيِّ أَْن أَنْتَِس ــَن الطَّبيِع . وَكاَن ِم ــيَّ المــَوادِّ إِلَ

ــي  ــباًعا لَِرْغبَت ــِة  إِْش ــاِت الِعلِْميَّ ــدى الُكلِّيَّ ــى إِْح ــِة إِل الجاِمِعيَّ

ــْن حــاَل  ــِه، َولَِك ــْن َمياديِن ــي أَيٍّ ِم ــيِّ ف ــِص الِعلِْم ــي التََّخصُّ ف

ــٍب  ــى طالِ ــبَِة إِل ــِة ِبالنِّْس ــوِم الجاِمِعيَّ ــاُع الرُّس ــَك ارْتِف دوَن َذلِ

عانــى ِمــَن اليُتْــِم ُمْنــُذ ِســنِّ الّســاِبَعة. فَاتََّجْهــُت إِلــى ِدراَســِة 

ــا أِلَنَّ  ــوم، َوأَيًْض ــَن الُعل ــًة ِم ــلَّ تَْكلَُف ــا أَقَ ــِة ِباْعِتبارِه حافَ الصِّ

ــَك  ــي َذلِ ــًة ف ــْن َمأْلوفَ ــْم تَُك ــِة لَ حافَ ــَة لِلصِّ ــَة الجاِمِعيَّ راَس الدِّ

لُِممارََســِة  ِعلِْمــيٍّ  ِبتَأْهيــٍل  ْصــُت  تََخصَّ َوَهَكــذا  الَوقْــت. 
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ــا  ــَل أَْن أَنْتَِســَب أَيًْض ــَدري الَمرْســوَم قَبْ ــِة ِباْعِتبارِهــا قَ حافَ الصِّ

ــة. ــبيِل الِهوايَ ــى َس ــى األََدِب َعل إِل

إِلــى  األَســاِس  فــي  ُمْنَصرِفَــًة  ُحــِف  الصُّ ِعنايَــُة  َوكانَــْت 

ياِســيَِّة، أَّمــا األََدُب فَــكاَن عالَــًة  األَْخبــاِر َوالُمتابَعــاِت السِّ

ــى  ــلََّل إل ــْأََدِب لِيَتََس ــاَل لِ ــُح الَمج ــْد تُْفِس ــَي قَ ــا. فَِه َعلَيْه

َصْفحاتِهــا فَتَْنُشــَر َمثَــاًل قَصيــَدًة لِلّشــاِعِر أْحَمــد َشــْوقي 

ــا،  ــى أَْحيانً ــِة األول ْفَح ــم فــي الصَّ بْراهي ــظ إِ ــاِعِر حاِف أَْو لِلّش

َوطَِنيَّــًة.  قَِضيَّــًة  تَتَنــاَوُل  الَقِصيــَدُة  كانَــِت  إِْن  ِســيَّما  َوال 

ــا.  ــاِدَرِة َحديثً ــِب الّص ــا لِلُْكتُ ــا بابً ــُر أَْحيانً ــْت تَْنُش ــا كانَ كَم

ــِص  ــاألََدِب الخالِ ــمُّ ِب ــْت تَْهتَ ــا كانَ ــاِدًرا م ــَف ن ُح ــنَّ الصُّ َولَِك

ــمَّ إِاّل فــي  ــاِء، اللَُّه ــَن األَُدب ــبَِة بَيْ ــِة النَّاِش ــارِِك األََدِبيَّ أَْو ِبالَمَع

َصــة. الَمَجــاّلِت األََدِبيَّــِة الُمتََخصِّ

ــٌد  ــا ِصَحِفــيٌّ ُمَعمَّ ــراِب ِمــَن األََدِب َوأَن َوفــي َحيَْرتــي إِزاَء االِقِْت

حافـَـِة، كَتَبْــُت َمقــااًل نََشــرْتُُه فــي َمَجلَّــٍة كانـَـْت تَْصــُدُر في  ِبالصِّ

ــْن  ــُب ِم ــوان: »األَدي ــُة« ِبُعْن ــُة الَعَرِبيَّ ــُمها »الثَّقافَ ــَق اْس ِدَمْش

ــرُّ  ــُت فيــِه مــا َمْعنــاُه إنَّ األَديــَب الّناِشــَئ يَُم ــَدأُ؟« قُلْ ــَن يَبْ أيْ

ِبَمرَْحلَــِة طُفولَــٍة أََدِبيَّــٍة تَتََجلّــى فــي أُْســلوِبِه َوَمعانيــِه، َوِهــَي 

ــيٍّ  ــٍب أَْجَنِب ــى كاتِ ــِؤ َعل ــا ِبالتَّوَكُّ ــُب َعلَيْه ــُن التََّغلُّ ــٌة يُْمِك َعَقبَ

ــُه َوتَكــوُن فــي َســبيِل األَديــِب  ــُم األَديــُب أَْعَمالَ ــٍر، فَيُتَرِْج كَبي

لِلظُّهــوِر فــي الَمَجــاّلِت األََدِبيَّــِة. َوتَطْبيًقــا لَِهــذا الــرَّأِْي، قُْمــُت 
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ــِب الَمْســرَِحيِّ النَّْرويِجــيِّ َهيْنريــك  ِبتَرَْجَمــِة َمقــاٍل َعــِن الكاتِ

ــي  ــَنَشَرتُْه ف ــالَة« فَـ ــِة »الرِّس ــى َمَجلَّ ــه إِل ــُت ِب ــن َوبََعثْ إِبَْس

عــاِم 19٥3 بَْعَدمــا أََضْفــُت إِلــى اْســمي ِعبــارََة »بَكالوْريــوس 

رََجــِة الَّتــي لـَـْم تَُكــْن َمأْلُوفـَـًة فــي  ِصحافـَـة«، ُمباهــاًة ِبِتلـْـَك الدَّ

َذلـِـَك الَوقـْـت، كَمــا تَرَْجْمــُت أُقْصوَصــًة ُعْنوانُهــا »كَّفــا الِقــرْد« 

ــرَتْها فــي عــاِم 19٥3  ــف« فََنَش ــَة »الُمْقتَطَ ــُت ِبهــا َمَجلَّ َووافَيْ

أَيًْضــا.

ــرََّض اِلِنِْتقــاٍد  ــَدأُ؟« تََع ــَن يَبْ ــْن أيْ ــنَّ َمقالــي »األَديــُب ِم َولَِك

ــد فَْهِمــي َعبْــد اللَّطيــف الَّــذي كاَن يَْنُشــُر   َعنيــٍف ِمــْن ُمَحمَّ

بــاح«  َمقاالتِــِه ِبتَْوقيــعِ الجاِحــِظ، فَاتََّهَمنــي فــي َمَجلَّــِة »الصَّ

ــواَن  ــَة، أِلَنَّ ُعْن حيَح ــَة الصَّ ــاليَب الَعَرِبيَّ ــُم األَس ــي ال أَفَْه ِبأَنَّن

ــُب؟«  ــَدأُ األَدي ــَن يَبْ ــْن أَيْ ــوَن »ِم ــي كاَن يَْنبَغــي أَْن يَك َمَقال

ال »األَديــُب ِمــْن أَيْــَن يَبْــَدأُ؟«.

ــا  ــيََّة، كَم ياِس ــَة السِّ حافَ ــارَِس الصِّ ــيُّ أَْن أُم ــَدري األَْصلِ كاَن قَ

َوأَْن  َوالخــاِرج،  اِخــِل  الدَّ فــي  ياِســيّيَن  السِّ ِبأَْخبــاِر  أُْعنــى 

أَتََوفَّــَر َعلــى اِْســِتْقصاِء األَنْبــاِء الُمتََعلَِّقــِة ِباألَْحــداِث الجاِريَــِة 

ــِة  حافَ ــى لِلصِّ ــَي الرِّســالَُة األول ــَك ِه ــِة؛ فَِتلْ ــِة َوالَعالَِميَّ الَمَحلِّيَّ

ــا  ــاٍح. كَم ــِه كُلَّ َصب ــي َجريَدتِ ــاِرئُ ف ــا الق ــُث َعْنه ــي يَبَْح الَّت

ــُل  ــذي يَْكَف ــَو الَّ ــاِر ُه ــراِد األَْخب ــيَّ فــي إي َحِف ــبَْق الصِّ أَنَّ السَّ

ــة. ــوِق الُمزاَحَم ــي س ــرَّواَج ف ــَدِة ال لِلَْجري
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ِغ فــي َحياتــي أَْن أََحلـْـُت األََدَب  َوكاَن ِمــْن َشــأِْن َهــذا التََّفــرُّ

ــوٌع  ــي؛ أِلَنَّ األََدَب َمْوض ــي َوأَْولَِويّات ــِش اْهِتمامات ــى هاِم إِل

 . َحِفــيِّ ــبِْق الصِّ يَْحتَِمــُل التَّأْجيــَل َوال يُــرى َعلــى قامــوِس السَّ

َحِفــيَّ  الصِّ الَعَمــَل  أُواِصــَل  أَْن  لــي  ًرا  ُمَقــدَّ كاَن  ـُه  َولََعلَـّ

فــي  تََعرُّضــي  لَــْوال  األََدِب  َعــِن  بَعيــًدا  ياَســِة  السِّ َحــْوَل 

ــاٍل أَْو َرأٍْي  ــبَِب أَيِّ َمق ــاِل، ال ِبَس ــِة االِْعِتق ــاِم 19٥٢ لِِمْحَن ع

ــبُهاِت.  ــُر الشُّ ــِة يُثي ياَس ــَن السِّ ــراَب ِم ــْل أِلَنَّ االِقِْت ــرْتُُه، بَ نََش

ــَدِة  ــْدِر فــي َجري ــِة َمقــاالِت الصَّ ــْن كِتابَ ــُت َع ــذا تََوقَّْف َوَهَك

ــاطي  ــُت نَش ْه ــا، َوَوجَّ ــُل فيه ــُت أَْعَم ــي كُْن ــم« الَّت »الُمَقطَّ

ــِن  ــدى عاَميْ ــى َم ْرُت َعل ــرَّ ــِة فََح ــِة االِقِْتصاِديَّ حافَ ــى الصِّ إِل

ــادي  ــا ن ــي كاَن يُْصِدرُه ــبَة« الَّت ــَة »اإلقِْتصــاد َوالُمحاَس َمَجلَّ

ــٍة  ــٍة َشــْهِريٍَّة إِلــى َمَجلَّ لْتُهــا ِمــْن َمَجلَّ ــِة َوَحوَّ التِّجــاَرِة الَملَِكيَّ

ــًة  ــُة تَْوِطئَ ــُة االقِْتصاِديَّ ــَك الَمْرَحلَ ــْت تِلْ ــْهِريٍَّة. كانَ ــِف َش نِْص

الكاِمــَل.  َغ  التََّفــرُّ نَُســّميِه  ِبمــا  األََدِب  َمياديــِن  لَِخــْوِض 

َوإْذ  َواألَمــاُن.  واُم  الــدَّ ُهمــا  ِبخاّصتَيْــِن  يَتََميَّــُز  فَــاألََدُب 

ــَدْت  ــا فََق ــُف أَنَّه ــيََّة، أَكْتَِش ياِس ــي السِّ ــْوَم َمقاالت ــُل اليَ أَتَأَمَّ

ــا  ــِر، كَم ــُة التََّغيُّ ــا دائَِم ــَة ِبَقضاياه ياَس ــا؛ أِلَنَّ السِّ كُلَّ قيَمِته

ــِه  ــتَِغِل ِب ــُل لِلُْمْش ــا األََدُب، فَيَْكَف ــبُهات. أَّم ــورُِث الشُّ ــا ت أَنَّه

ــَة ال  ــوَل األََدِبيَّ ــْن أَنَّ الُفص ــاًل َع ــواِزِل، فَْض ــَن النَّ ــاَن ِم األَم

ــن. ــروِر الزََّم ــَع ُم ــا َم ــُد قيَمتَه تَْفِق



11

 ، اليَْوِمــيَّ ياِســيَّ  َحِفــيَّ السِّ الَعَمــَل الصِّ َوَهَكــذا اْســتَْدبَرُْت 

َواتََّجْهــُت إلــى األََدِب تَأْليًفــا َوتَرَْجَمــًة َوُمتابََعــًة لِْأَنِْشــطَِة 

ــِة،  ــداِن الَعَرِبيَّ ــي البُلْ ــْل ف ــا، بَ ــَر َوْحَده ــي ِمْص ــِة، ال ف األََدِبيَّ

ــا. ــِة أَيًْض ــِر األَِميركِيَّ ــي الَمهاِج وف

َوَمــَع أَنَّنــي لَــْم أَتََخلَّــْف َعــِن الِكتابَــِة فــي الَمَجــاّلِت األََدِبيَّــِة 

َو»الرِّســالَة«  َو»الكاتِــب«  »الُمْقتَطَــف«  ِمثْــِل  ـِة  الِمْصِريَـّ

ــرِْق« َو»الِهــالل« َو»التَّْرِبيَــُة الَحديثـَـُة«، َوَغيْرِهــا،  َو»ِمْنبَــُر الشَّ

فََقــْد َوَجــْدُت فــي َمَجلَّــِة »األَديــب« اللُّبْنانِيَّــِة الَّتــي أَنَْشــأَها 

أَلْبيــر أَديــب عــاَم 19٤٢ َمجــااًل واِســًعا لَِمقاالتــي، فََشــَرْعُت 

ــِة  ــَك الَمَجلَّ ــي تِلْ ــي ف ــوٍل ل ــِر فُُص ــي نَْش ــاِم 19٤٥ ف ــُذ ع ُمْن

ــَن  ــْن أَْربَعي ــَر ِم ــدَّ أِلَكْثَ ــذي اْمتَ ــا الَّ ــواَل ُعْمرِه ــتََمرَّْت طَ اْس

ــا. عاًم

الِســِل الَّتــي نََشــرْتُها فــي تِلـْـَك الَمَجلَّــِة ثاَلُث َسالِســَل،  َوِمــَن السَّ

لِْســلَِة  أَوَّلُهــا ُعْنوانُهــا »صــورٌَة َوْصِفيَّــٌة«. َوفــي َهــِذِه السِّ

ــاَك  ــرَِدًة. فَُهن ــائِيًَّة ُمْنَف ــْخِصيًَّة نِس ــْي ِعْشــريَن َش ــُت َحوالَ تَناَولْ

ـُة َوَعازِفَــُة  يَـّ األِديْبَــة َوالَفنَّانَــُة التَّْشــكيلِيَُّة َوالُمضيَفــُة الَجوِّ

ــُح  ــي تَْفتَ ــيَِّدُة الَّت ــعِ َوالسَّ ــا الُمْجتََم ــُة ِبَقضاي ــو َوالَمْعِنيَّ الِبيان

ــُر  ــٍة، َوَغيْ ــٍة َوفَنِّيَّ ــٍة أََدِبيَّ ــي َجلَْس ــا ف ــِتْقباِل ُضيوِفه ــا اِلْس بَيْتَه

ــؤاُلِء. َه

ــة«،  ــُب َواألَْحِذيَ ــا »األَدي ــكاَن ُعْنوانُه ــُة فَ ــلَُة الثَّانِيَ لِْس ــا السِّ أَمَّ
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ــاِن َصديقــي  ــى لَِس ــْعٍر َورََد َعلَ ــِت ِش ــْن بَيْ ــتَْوَحيْتُُه ِم ــْد اِْس َوقَ

ــي  ــِد ف ــِر الِمْرِب ــى ِمْنبَ ــَف َعل ــذي َوقَ ــي الَّ ــزار قَبَّان ــاِعِر نِ الشَّ

ــُه: ــا قَْولُ ــا جــاَء فيه ــَدًة كاَن ِمّم ــى قَصي ــراق َوأَلْق الِع

َوإِذا أَْصبَــَح الُمَفكِّــُر بوقـًـا         يَْســتَوي  الِفْكــُر ِعْنَدها َوالِحذاُء

ــًة  ــَوًة َعريَض ــُل َدْع ــُه يُمثِّ ــُت أِلَنَّ ــذا البَيْ ــي َه ــْد أَطَْربَن َوقَ

لــوا إِلــى أَبـْـواٍق فاِرَغــٍة.  لـِـُكلِّ األَُدبــاِء َوالُمَفكِّريــَن ِبــأَاّل يَتََحوَّ

ــْعِر َوالنَّثـْـِر َمْوضوعــاٍت َوَرَد فيهــا  َوَشــَرْعُت أَتَـتَـــبَُّع فــي الشِّ

ــذا  ــي َه ــاٍت ف ــُت ِحكاي ــْل َرَويْ ــال. بَ ــذاِء أَِو النِّع ــُر الِح ِذكْ

الموســيقاَر،  النَّاثِــَر،  ــاِعَر،  الشَّ أَنَّ  َمثَــاًل  ِمْنهــا  الَمْعنــى، 

أَلْفــى  الَخميســي  الرَّْحَمــِن  َعبْــد  ــيِنمائِيَّ  السِّ الُمْخــِرَج 

ــى  ــا إِل ــُل فيه ــي كاَن يَْعَم ــَدِة الَّت ــَن الَجري ــواًل ِم ــُه َمْنق نَْفَس

َســِة »باتــا« لِْأَْحِذيَــِة، فَاِْســتَْنَجَد ِبَصديِقــِه الّشــاِعِر  ُمَؤسَّ

ــنَّ  ــة. َولَِك ــَك الِمْحَن ــي تِلْ ــِه ف ي ــنَّاوي َعســاُه يَُعزِّ ــل الشِّ كاِم

 ، ــُه ُشــيوِعيٌّ ــِن الَخميســي أَنَّ ــرُِف َع ــذي كاَن يَْع ــّناوي الَّ الشِّ

ــي  ــيُّ غورك ــتاُذَك الّروِس ــَك، فَأُْس ْن َعلَيْ ــوِّ ــِه: »َه ــزّاُه ِبَقْولِ َع

اآليَــَة  قَلَبْــَت  أَنْــَت  َوَهــا  أَديبًــا،  َوصــاَر  إِْســكاِفيًّا  كاَن 

.»! ــكاِفيٍّ ــى إِْس ــٍب إِل ــْن أَدي ــَت ِم لْ فَتََحوَّ

َحبيــب  األَديــَب  أَنَّ  لِْســلَِة  السِّ تِلْــَك  فــي  ذَكَرْتُــُه  َوِمّمــا 

الزَّْحــالوي ِعْنَدمــا جــاَء ِمــْن لُبْنــاَن لِْلِقاَمــِة فــي ِمْصــَر َعِمــَل 

ــِة،  ــِم األَْحِذيَ ــاوي فــي ِقْس ــْمعان صيدن ــليم َوِس ــلِّ َس فــي َمَح
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ــَك  ــْن َذلِ ــٍة ِم ــداَم الرَّاِغبيــَن فــي ِشــراِء أَْحِذيَ ــكاَن يَقيــُس أَقْ فَ

ُر قَْوَل  لِْســلَِة أُكَــرِّ . وَكُْنــُت فــي كُلِّ َحلََقــٍة ِمــْن تِلـْـَك السِّ الَمَحــلِّ

ــا فــي أَْن يَْحَفــَظ كُلُّ األَُدبــاِء َهــذا  نــزار قَبّانــي الّســاِبق، راِغبً

ــْم  ــتَِوَي ِفْكرُُه ــى ال يَْس ــِه َحتّ ــوا ِب ــتَظِْهروُه َويَْعَمل ــَت َويَْس البَيْ

ــرَّاِء،  ــَن الُق ــرًَة ِم ــاٍت كَثي ــا تَْعليق ــُت َوقْتَه يْ ــذاء. َوتَلَقَّ ــَع الِح َم

ِبمــا فــي َذلـِـَك تَْعليــٌق ِمــَن الُمْستَْشــرِِق الَمَجــِريِّ َعبْــد الَكريــم 

ــوس. ِجرْمان

لِْســلَُة الثَّالِثـَـُة فـَـكاَن ُعْنوانُهــا »ناجــي الُمَضيَّــع«؛ َذلـِـَك  ــا السِّ أَمَّ

ـُه َعِقــَب َوفــاِة الّشــاِعِر إِبْراهيــم ناجــي، نََشــرَْت ِوزارَُة  أَنَـّ

ــْعِريَُّة الكاِملَــُة.  الثَّقافَــِة مــا زََعَمــْت إِنَّــُه َمْجموَعــُة ناجــي الشِّ

َوقـَـْد تَبَيَّــَن أَنَّ تِلـْـَك المْجموَعــَة ُمعيبَــٌة ِمــْن ناِحيَتَيْــِن: األولــى 

يــواِن، َوالثَّانِيَــُة أَنَّ  ــْت ِشــْعرًا لُِشــَعراَء آَخريــَن فــي الدِّ أَنَّهــا َدسَّ

ــد  َقــُه صالـِـح َجــْوَدت َوأَْحَمــد رامــي َوُمَحمَّ الّديــواَن الَّــذي َحقَّ

ناجــي )َشــقيُق الّشــاِعِر( َوَدرََس ِشــْعرَُه أَْحَمــد َعبــد الَمْقصــود 

َوأحمــد َهيْــَكل، ُهــَو ديــواٌن ناِقــٌص، فََشــَرْعُت أَْســتَْقصي ِشــْعَر 

ُحــِف َوالَمَجــاّلِت، َوِمــْن أَْصِدقــاِء ناجــي الَّذيــَن  ناجــي ِمــَن الصُّ

ــِه  ــُت إِلَيْ ــا اْهتََديْ ــرُْت م ــُه. َونََش ــَد لَ ــوَن ِبَقصائِ ــوا يَْحتَِفظ كان

ــْعِر الُمَضيَّــعِ. َوقـَـْد اْســتَفاَد  لِْســلَِة اْســِتْكمااًل لِلشِّ فــي تِلْــَك السِّ

ــَة  ــَر َمْجموَع ــا نََش ــلَِة ِعْنَدم لِْس ــَك السِّ ــْن تِلْ ــق ِم ــن تَْوفي َحَس

ــَة بَْعــَد َذلِــَك. ِشــْعِر ناجــي الكاِملَ
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األَحاِديْث الُمْسَتطْرََدة    

ــِة  ــى الِكتابَ ــُة إِل ــاة« اللَّْنُدنِيَّ ــَدُة »الَحي ــي َجري ــا َدَعتْن ِعْنَدم

ياِســيََّة،  فيهــا، أبْلَْغتُهــا أَنَّنــي ال أَتَنــاَوُل الَمْوضوعــاِت السِّ

ــِة، َوأَشــاَرْت َعلَــيَّ  ــَر َعلــى الِكتابَــِة األََدِبيَّ ــْت ِبــأَْن أَتََوفَّ بَ فََرحَّ

ــُت  ــارِس، َوكُْن ــر ف ــِزيِّ ِبْش ــِب الرَّْم ــِن األَدي ــٍل َع ــِة فَْص ِبِكتابَ

ــواٍن  ــَت ُعْن ــَك تَْح ــَد َذلِ ــَة بَْع ــُت الِكتابَ ــمَّ واَصلْ ــُه، ثُ أَْعرِفُ

ٍر ُهــَو: »َحديــٌث ُمْســتَطْرٌَد« َعــْن أَُدبــاَء َوُشــَعراَء  ُمتََكــرِّ

َوَمْهَجِريّيــَن َوُمْستَْشــرِقيَن َعرَفْتُُهــْم َشــْخِصيًّا َوَرَويْــُت مــا 

ــاٍت  ــى ِحكاي ــِتطْراِد إِل ــَع االِْس ــْم َم ــي َوبَيَْنُه ــدوُر بَيْن كاَن يَ

ــوع. ــٌة ِبالَمْوض ــا ِصلَ لَه

لِْســلَِة ِســتِّين َمَقــاالً، أََضْفــُت إِلَيْهــا  َوقـَـْد نََشــرُْت فــي تِلـْـَك السِّ

ــِم الّســوِريَُّة فــي  بَْعــَد َذلِــَك أَْربَعيــَن َمقــااًل، َوقاَمــْت داُر الَقلَ

ــَدُد  ــِن، َع ــْن ُجزْأَيْ ــاٍب ِم ــي كِت ــرِها عــام ٢٠٠3 ف ــَق ِبَنْش ِدَمْش

ُث َعــْن  َصَفحاتـِـِه 7٥٠ َصْفَحــًة، ِبُعْنــَوان: َوديــُع ِفلَْســطين يََتَحــدَّ

أَْعــاِم َعْصــرِە.

ُعْضِويَُّة َمَجاِمعِ اللَّغِة الَعَرِبيَّة  

كْتــور َعْدنــان  فــي عــاِم 198٦، فوِجئْــُت ِبِخطــاٍب ِمــَن الدُّ

ــَق  ــي ِدَمْش ــِة ف ــِة الَعَرِبيَّ ــعِ اللَُّغ ــامِّ َمْجَم ــِن َع ــب أَمي الَخطي
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اِلْخِتيــاري ُعْضــًوا ُمراِســاًل فــي الَمْجَمــعِ َوُصــدوِر الَقــراِر 

الــِوزاِريِّ ِبتَْعيينــي. َوبََعــَد َذلـِـَك ِبعاَميْــِن، فوِجئْــُت ِبَقــراٍر ِمــَن 

ــِة  ــد الَكريْــم َخليَفــة رَئيــِس َمْجَمــعِ اللَُّغــِة الَعَرِبيَّ كْتــوِر َعبْ الدُّ

ــْن  ــٍة ِم ــْن ثاَلثَ ــِة ِم ــؤاِزًرا ِبالتَّْزكِيَ ــيِّ ِباْخِتيــاري  ُعْضــًوا ُم األُرُْدنِ

ــزي  ــد العزي ــن زائِ ــس ب ــِتر وُروك ــرَم زَْعيْـ ــْم: أَك ــِه ُه أَْعضائِ

ــب. ــام ُغَصيْ وهمَّ

ــِة   ــِة الَعَرِبيَّ ــِة َمْجَمــعِ اللَُّغ ــرَّاٍت لُعْضِويَّ ــْحُت ثَــالَث َم ــْد رُشِّ َوقَ

. ــيِّ ــى النِّصــاِب القانونِ ــَل َعل الِمْصــريِّ دوَن أَْن أَْحُص

كُـُتــٌب ألّفُتهـــا  

ــا  َوِمــَن الُكتُــِب الَّتــي أَلَّْفتُهــا َوَحَملَــْت اْســِمي، أِلنَّ ُهنــاَك كُتُبً

ــُة: أُْخــرى أَْعَدْدتُهــا دوَن أْن تَْحِمــَل اْســِمي، الُكتُــُب اآلتِيَ

الِفْكــِر فــي األََدِب الُمعاِصــِر، المكتــب الفنــي  | قَضايــا 

للنشــر، القاهــرة، 199٥. الطبعــة الثانيــة، داِر الَجديــِد، 

ــْعِر الُمعاِصــِر َوكَالٌم  بَيْــروت، 199٤ | ُمْختــاراٌت ِمــَن الشِّ

ُث َعــْن أْعــالِم َعْصــرِه  ــْعر | َوديــع ِفلَْســطين يَتََحــدَّ فــي الشِّ

ــطين.  ــع ِفلَْس ــاالِت َودي ــْن َمق | ِم

اٌد َوَمشــاهير« َعــْن  كَمــا أَلَّْفــُت أَْربََعــَة كُتـُـٍب فــي ِسلِْســلَِة »ُروَّ

ــن  ــد الرَّْحَم ــم ناجــي َوَعبْ ــاَدة َوإِبْراهي ــْي ِزي ــيْن َوَم ــَه ُحَس طَ

ْقــُت أَْربََعــَة َدواويــَن َمْخطوطَــًة لِرائِــِد  ُشــْكري. كَمــا َحقَّ
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َجَماَعــِة »أَبوللــو« أَْحَمــد َزكــي أَبــو شــادي، َوأَْعــَدْدُت لِلنَّْشــِر 

تِْســَعَة َدواويــَن أِلَبــي شــادي نََشــَرتْها داُر الَعــْوَدِة فــي لُبْنــاَن 

ــٍة لــي. َم ِبُمَقدِّ

كُُتٌب تَرَْجْمُتهــا  

ــَويِْديِّ أوُجْســت ســترندبرج.  | َمْســرَِحيَُّة األب لِلْكاتِــِب السُّ

| َمْســرَِحيَُّة َدْعــوى قَــْذف لِلْكاتِــِب االِنِْكليــِزيِّ إِْدوارد وول 

ونــدل  أوليفــر  األَِميركِــيِّ  الّشــاِعِر  ديــواُن   | )َمْخطُوطَــة( 

ــرِْق األَْوَســِط | َعلــى  يْــِت فــي الشَّ ُر ِصناَعــِة الزَّ هولمــز | تَطَــوُّ

ــغ                     ــر كين ــن لوث ــِم مارت ــُة لِلزَّعي ــيرَُة الّذاتِيَّ ــِة، السِّ يَّ َدرِْب الُحرِّ

| ِفلَْســطين فــي َضــْوِء الَحــقِّ َوالَعــْدِل، لهنــري كتــن | اْســِتقاُء 

َمــٌة  ــُة فَــنٌّ )طُِبــَع َمرَّتَيْــِن( | ُمَقدِّ األَنْبــاِء فَــنٌّ | الَعالقَــاُت الَعامَّ

ــر  ــرَِب، جــورج خي ــرَِة الَع ــُة َجزي ــِم االتِّصــاالِت | نَْهَض ــى ِعلْ إل

ــر  ــُه جــورج خي ــَك أَنَّ ُمَؤلَِّف ــٌة؛ َذلِ ــِر ِقصَّ ــاِب األَخي ــه. َولِلِْكت الل

ــْد رَجانــي عــاَم  ، كاَن قَ ــيٌّ ِمــْن أَْصــٍل َعَرِبــيٍّ اللــه، َوُهــَو أَِميركِ

ــُة  ــورن ـ نَْهَض ــا ريب ــُه: أرابي ــا ُعْنوانُ ــُه كِتابً ــَم لَ 19٥٢ أَْن أُتَرِْج

ــَن  يًصــا ِم ــْد جــاَء ِخصِّ ــَة. َوقَ ــزُْت التَّرَْجَم ــرَب فَأَنَْج َجزيــرَِة الَع

ــَخٌة  ــَي نُْس ــة، َوِه ــَخَة التَّرَْجَم ــلََّم نُْس ــَدِة َوتََس ــاِت الُمتَِّح الِوالي

َوحيــَدٌة ِبــال صــورٍَة كَْربونِيَّــٍة، إِْذ لـَـْم يَُكــْن ُهنــاَك تَْصويــٌر فــي 

ــى  ــاَب إِل ــلََّم الِكت ــاض َوَس ي ــى الرِّ ــمَّ ســافََر إِل ــِت. ثُ ــَك الَوقْ َذلِ
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ــَو َدْوُر  ــاِب ُه ــِز أِلَنَّ َمْوضــوَع الِكت ــِد الَعزي ــِك َعبْ ــيَِة الَملِ حاِش

ــر اللــه  ــالِدِه. ثُــمَّ عــاَد َخيْ ــِز فــي نَْهَضــِة ِب ــِد الَعزي ــِك َعبْ الَملِ

إلــى أَِميــركا، َوتُُوفِّــَي ُهنــاَك عــاَم 19٥9 دوَن أَْن يـَـرى الِكتــاَب 

َمطْبوًعــا، َذلِــَك أَنَّ َوفــاَة الَملِــِك َعبْــِد الَعزيــِز عــاَم 19٥3 

َّــَب َعلَيْهــا إِْهمــاُل الَمْخطوطـَـة. َوفــي عــاِم ٢٠٠9، فوِجئـْـُت  تَرَت

ــي  يــاض تُْنِبئُن ــِد الَعزيــِز فــي الرِّ ــِك َعبْ ــْن دارَِة الَملِ ِباتِّصــاٍل ِم

أَنَّهــا َعثَــرَْت َعلــى الَمْخطوطَــِة ِضْمــَن أوراق الَملِــِك َعبْــِد 

الَعزيــِز، َوأَنَّهــا قاَمــْت ِبِكتابَِتهــا َعلــى الحاســوِب، َورََجتْنــي أَْن 

َمــٍة لَهــا. َوَهــذا مــا قُْمــُت ِبــِه.  أَقــوَم  ِبُمراَجَعِتهــا وَكِتابَــِة ُمَقدِّ

ــِه! ــْن تَرَْجَمِت ــا ِم ــَد ٥7 َعاًم ــاُب بَْع ــَدَر الِكت ــذا َص َوَهَك

َوِمــْن ُجْملَــِة الُكتُــِب الُمتَرَْجَمــِة راَجْعــُت تَرَْجَمــَة كِتَــاِب 

ــور نــور الّديــن آل  ــَة للُدكْتُ ــِه الِعلِْميَّ َجْعَفــر الّصــاِدِق َونَظَِريّاتِ

ــي. عل

َمْوُسْوَعات َشاَركُْت ِفيها  

ــوَد  ــا البُن ــرَّرُْت فيه ــْد َح ــرَُة، َوقَ ــُة الُميَسَّ ــوَعُة الَعَرِبيَّ | الَمْوس

حافَــِة. | َمْوســوَعُة كوْمبــي اإلِْســبانِيَُّة الُمَصــوَّرَُة  الُمتََعلَِّقــَة ِبالصِّ

ــْم  ــا لَ ــا َولَِكنَّه ــزًْءا ِمْنه ــُت ُج ــْد تَرَْجْم ــزاٍء، َوقَ ــِة أَْج ــي ثَمانِيَ ف

ــِم  ــَر َوالَعالَ ــالِم ِمْص ــوَعُة أَْع ــاٍت. | َمْوس ــبَِب ِخالف ــُدْر ِبَس تَْص

ــَن  ــالَم ِم ــا األَْع ــُت إلَيْه ــْد أََضْف ــى، َوقَ ــالمة موس ــَرؤوف َس لِ



18

ــي  ــِط ف ــِخ الُقبْ ــرَِب. | َمْوســوَعُة تاري ــَن والَع ــاِء الِمْصِريّي األَُدب

ــز  ــراِف َعِزي ــَدرَْت ِبإْش ــِة ، َص ــِة االِنِْكليِزيَّ ــزاٍء ِباللَُّغ ــِة أَْج ثَمانِيَ

ــْن  ــوَعٌة ِم ــا. | َمْوس ــِة مادَّتِه ــُت ِبتَرَْجَم ــة، َوقُْم ــوريال عطيَّ س

َوِطباِعيًّــا.                                 ـا  لَُغِويًـّ مادَّتَهــا  راَجْعــُت  َوقَــْد  الُقبْــِط،  تــراث 

ــْد  ــّكوت، َوقَ ــيِّ الُمعاِصــِر لَِحْمــدي السَّ | قامــوُس األََدِب الَعَرِب

ــرِِه. ــي تَْحري ــَهْمُت ف أَْس

َعاء لي ِبها   ألَقاٌب ال ادِّ

أُطْلَِقــْت َعلـَـيَّ بَْعــُض األَلْقــاِب ِمــْن جانـِـِب األَُدبــاِء َولَيْــَس لــي 

ادِّعــاٌء ِبــأَيٍّ ِمْنهــا. فََقــْد أَطْلَــَق َعلَــيَّ األَديــُب الِعراِقــيُّ وحيــد 

كْتور ُحَســيْن  بَهــاء الّديــن لََقــَب »َســفيُر األَُدبــاء«، ثـُـمَّ جــاَء الدُّ

ــد فَأَْصــَدَر كِتابـًـا ُعْنوانـُـُه َســفيُر األَُدبــاِء، اْعتََمــَد فــي  َعلــي ُمَحمَّ

َمادَّتـِـِه َعلــى رَســائِلي لِلُْمَؤلِّــف. َوأَطْلََق َعلـَـيَّ األَديُب َوالّشــاِعُر 

ــر«.  ــذا الَعْص ــيُّ َه ــَب »أَْصَفهانِ ــي لََق ــليم الرَّاِفِع ــيُّ َس اللُّبْنانِ

ــد َســلِيم الَحَمــد لََقــَب  ــعوِديُّ ُمَحمَّ َوأَطْلـَـَق َعلـَـيَّ األَديــُب السُّ

»َجبَرتــي األََدب«.

ْبُق في التَّْعِريِْف بَنِجْيب َمْحُفوظ   السَّ

فــي عــاِم 19٤3، تَواَصلـْـُت َمَع لَْجَنــِة النَّْشــِر لِلْجاِمِعيّيــَن َرْغبًَة 

ــِم أوغوســت ســترندبرغ  ِمّنــي فــي نَْشــِر َمْســَرِحيَِّة األب ِبَقلَ



ــاَم  ــا. فَق ــلَِة َمطْبوعاتِه ــي ِسلِْس ــا ف ــْد تَْرَجْمتُه ــُت قَ ــي كُْن الَّت

ــّحار ِبتَْقديمــي إِلــى  ــْوَدة السَّ ــد الَحميــد َج ــِة َعبْ ــُد اللَّْجَن رائِ

ــي  ــل، َوَعلِ ــاِدل كاِم ــوظ، َوع ــب َمْحف ــْم: نَجي ــا َوُه أَْعضائِه

أَْحَمــد باكثيــر. َوقامــوا َجميًعــا ِبِإْهدائــي ُمَؤلَّفاتِِهــْم، َوقُْمــُت 

ــة. َوفــي  ــاّلِت األََدِبيَّ ــْم فــي الَمَج ــِة َعْنُه ــْن ناِحيَتــي ِبالِكتابَ ِم

ـِة »الرِّســالَة« ســيِّد  َهــذا الَوقْــِت نَْفِســِه، كَاَن ناِقــُد َمَجلَـّ

قُطْــب يَتَنــاَوُل الُكتُــَب الَحديثـَـَة، َوِمْنهــا طَبًْعــا كُتُــُب أَْعضــاِء 

ــُض  ــَم بَْع ــٍة زََع ــرٍَة الِحَق ــي فَتْ ــن. ف ــِر لِلْجاِمِعيّي ــِة النَّْش لَْجَن

ــب  ــَف نَجي ــْن اكْتََش ُل َم ــَو أَوَّ ــب ُه ــيّد قُطْ ــأَنَّ َس ــاِب ِب الُكتَّ

َمْحفــوظ َمــَع أَنَّنــي كُْنــُت أَيًْضــا ِمــْن ُمْكتَِشــفيِه، بَــْل َذيَّلْــُت 

ــرْق ـ تريبــون  َمقالَتــي َعــْن ِروايَــِة رادوبيــس فــي »ِمْنبَــر الشَّ

ــِة أَْن  ــِذِه الرِّوايَ َر لَِه ــدِّ ــْو قُ ــا لَ ــارٍَة َمْعناه ــان«  ِبِعب دو لوري

ــٍة اَلْســتََوْت َعلــى القاِعــَدِة نَْفِســها  تُتَْرَجــَم إِلــى لُغــاٍت أَْجَنِبيَّ

َمــَع َهــِذِه الرِّوايــاِت، َوُهــَو مــا اْعتُِبــَر نُبــوَءًة ُمبِْكــرًَة ِبعالَِميَّــِة  

ــب َمْحفــوظ.  نَجي

ــاِبُق  ــبِْق ِبالتَّْعريــِف ِبَنجيــب محفــوظ، َوَهــِل السَّ َوَحــْوَل السَّ

نــي أَْن  ُهــَو َصديقــي َســيّد قُطــب أَْم أَنــا ، فَِهــَي قَِضيَّــٌة ال يَُهمُّ

ــْل  ــيّاُن: َه ــيَّ ِس ــبَِة إِلَ ــُر ِبالنِّْس ــا أَيَّ اِْهِتمــاٍم. فَاألَْم ــَق َعلَيْه أَُعلِّ

َســبََق َســيّد قُطْــب إلــى التَّْعريــِف ِبــِه أَْم كُْنــُت أَنــا الّســاِبَق؛ 

ــْم يَْحِســْمها نَِجيــب محفــوظ نَْفُســُه. ــٌة لَ َوِهــَي قَِضيَّ



إخميــــم ـ محافظـــــة سوهـــــاج مسِقــــط رأس وديــــــع فلسطيــــن 

الصورة من المصادر المفتوحة. نسيج إخميمّي بتوقيع مدرسة ويصا واصف 



»ناجي الُمضيّع« ـ إبراهيـــم ناجــــي 

وديــــع فلسطين

فيلــم األديبــة إنعــام كّجــه جــي عــن مكتبتــه   
ــع  صــور هــذه الصفحــة مــن المصــادر المفتوحــة | صــورة ودي

ــاء فلســطين الخاّصــة  فلســطين مــن مجموعــة هن

ــلة  ــي سلس ــين ف ــه حس ــن ط ــا ع ــف كتابً ألّ
ومشــاهير«  »رّواد 

الســبق فــي التعريــف بنجيــب محفــوظ 

»وإذا أصبــح المفّكــر بوقًــا يســتوي الفكــر 
عندهــا والحــذاء« 

»رّواد  سلســلة  فــي  مــي  عــن  كتابــه 
» هير ومشــا

ترجم مســرحيّة األّب ـ أوجست سترندبرغ
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َراِبطَُة األَدبَاء   

يْــُت َدْعــَوًة لُِحضــوِر اْجِتمــاٍع أََدِبــيٍّ  فــي عــاِم 19٤٥، تَلَقَّ

ــواِن  ــُت إِلــى الُعْن ْه ــاِء، فَتََوجَّ ــٍة لأَُدب ــِدُف إِلــى إِنْشــاِء راِبطَ يَْه

، َوأَلَْفيْــُت  َحِفــيِّ ْعــَوِة لُِمَجــرَِّد الُفضــوِل الصِّ الــوارِِد فــي الدَّ

ِبْضَعــَة َعَشــَر ِمــَن الحاِضريــَن الَّذيــَن لـَـْم أَْعــرِْف ِمْنُهــْم أََحــًدا. 

َوفَْجــأًَة ظََهــَر إِبْراهيــم ناجــي، َولَــْم أَكُــْن أَْعرِفُــُه، إِنَّمــا كانَــْت 

تِلـْـَك ِهــَي الَمــرَُّة األولــى الَّتــي أَراُه فيهــا. ثـُـمَّ نــوِدَي اِلنِْتخــاِب 

رَئيــِس الرّاِبطـَـِة َوأَْعضــاِء َمْجلِــِس إِدارَتِهــا، وَكاَن ُهنــاَك إِْجمــاٌع 

ــا.  ــاًل لَه ــُت وَكي ــا، كَمــا انْتُِخبْ ــا لَه ــى انِْتخــاِب ناجــي رَئيًس َعل

ــة، وَكاَن ال  ــَك الرّاِبطَ ــي تِلْ ــا ف ــي ُمَورَّطً ــُت نَْفس ــذا أَلَْفيْ َوَهَك

ــِل  ــَع التََّنقُّ ــا، َم ــبوِعيٍَّة لَه ــاٍت أُْس ــِم اْجِتماع ــْن تَْنظي ــرَّ ِم َمَف

ــِة َمَقــرٌّ دائِــم.  ــُث لَــْم يَُكــْن للرّاِبطَ ِمــْن َمــكاٍن إلــى آَخــَر، َحيْ

ــا  ــاِم 19٥٢ ِعْنَدم ــى ع ــاٍم إل ــِة ِبانِْتظ ــاُط الرَّاِبطَ ــتََمرَّ نَش َواْس

ــرًا  ــِه ُمدي ــْن َوظيَفِت ــِل ناجــي ِم ــْورَِة ِبَفْص ــَن الثَّ ــراٌر ِم ــَدَر قَ َص

ــِوزارَِة األَْوقــاِف ِبَدْعــوى التَّطْهيــِر، كَمــا تَــمَّ  ــِة ِب ــْلِدارَِة الطِّبِّيَّ لِ

ــِة. ــضَّ الرَّاِبطَ ــا فَ ــَك قَرَّرْن ــَد َذلِ ــبٍَب. َوِعْن ــال َس ــي ِب اْعِتقال

ــد ناجــي َشــقيُق أْحَمــد نَاجــي إلــى  َوبَْعــَد َســَنواٍت، َدعــا ُمَحمَّ

اْجِتمــاٍع لِتَأْســيِس راِبطـَـِة األََدب الَحديــث. اْجتََمْعنــا فــي َمْنزٍِل 

ــف  ــد اللِّطي ــى َعبْ ــَد ُمْصطَف ــا الّناِق ــُث انْتََخبْن ــي َحيْ قّ ــي الدُّ ف

ــِه محّمــد عبــد  ــَد َوفاتِ ــُه بَْع ــة، َوَخلََف ــَحرتي رَئيًســا لِلرّاِبطَ السَّ



٢3

المنعــم َخفاجــي، ثـُـمَّ آلـَـِت الرِّئاَســُة بَْعــَد َوفاتـِـِه إِلــى محّمــد 

علــي عبــد العــال. َومــا زالـَـْت راِبطـَـُة األََدِب الَحديــِث تُواِصــُل 

اْجِتماعاتِهــا األُْســبوِعيََّة فــي َمَقرِّهــا فــي َوَســِط البَلَــِد كُلَّ 

يَّــَة  حِّ ثاُلثــاء. َوأِلَنَّنــي أُْعتَبَــُر أَقـْـَدَم أَْعضائِهــا، َوأِلَنَّ أَْوضاِعــَي الصِّ

فََقــْد  الرّاِبطَــِة،  أَنِْشــطَِة  فــي  ِبالُْمشــاَركَِة  لــي  تَْســَمُح  ال 

ــا لَهــا. ــا روِحيًّ اْختارَتْنــي أَبً

يْت«   َمَجلَُّة »َقاِفلَة الزَّ

فــي عــاِم 19٥٦، اْختارَتْنــي َشــرِكَُة أَراْمكــو العاِملَــُة فــي 

ــِة فــي القاِهــرَِة، َوُهــَو  ــعوِديَِّة ُمْشــرِفًا َعلــى َعالقاتِهــا الَعامَّ السُّ

ــرِكَُة تُْصــِدُر َمَجلَّــًة  َعَمــٌل اْســتََمرَّ إِلــى عــاِم 19٦8 . وَكانـَـِت الشَّ

ــَدِة الُمَوظَّفيــَن، فَتَْنُشــَر  َشــْهِريًَّة َمطْبوَعــًة ِطباَعــًة فاِخــرًَة لِفائِ

ــاِر  ــِب أَْخب ــى جانِ ــِة، إِل ياِضيَّ ــاِت الرِّ ــاَر الُمباَري ــْم َوأَْخب أَْخبارَُه

ــِد  ــذا الُجْه ــرَِف كُلُّ َه ــرُْت أَْن يَْنَص ــها. َواْستَْخَس ــرِكَِة نَْفِس الشَّ

ــرِكَِة  ــى الشَّ ــُت َعل ــن، فَاقْتَرَْح ــُد الُمَوظَّفي ــاٍر ال تُفي ــى أَْخب إِل

ــٍة  ــٍة َعامَّ ــٍة ثَقاِفيَّ ــى َمَجلَّ ــت« إل ــة الزَّي ــِة »قَاِفلَ ــَل َمَجلَّ تَْحوي

ــى  ــرِكَُة َعل ــِت الشَّ ــَن. َوافََق ــَر الُمَوظَّفي ــَن َوَغيْ ــُد الُمَوظَّفي تُفي

ــِة  ــالِد الَعَرِبيَّ ــَر َوالِْب ــاِء ِمْص ــِتْكتاِب أَُدب ــي ِباْس اقِْتراحــي وَكَلََّفتْن

ــاس َمْحمــود  ــْهريَِّة. َوَهَكــذا، اْســتَْكتَبُْت َعبّ فــي أَْعداِدهــا الشَّ

ــاِدل  ــك َوع ــور ب ــود تَيْم ــا َوَمْحم ــة باش ــز أَباظَ ــاد َوَعزي الَعّق
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ــْرباصّي َوِوداد  ــيْخ أَْحَمــد الشِّ ــد َمْنــدور َوالشَّ الَغْضبــان َوُمَحمَّ

ــهابي، َوَغيْرَُهــُم الَكثيــر.  َســكاكيني َواألَميــَر ُمْصطَفــى الشِّ

ــدي  ــا نُْه ــرٍَم، وَكُّن ــيٍّ ُمْحتَ ــٍر ثَقاِف ــى ِمْنبَ ــُة إِل ــِت الَمَجلَّ لَ َوتََحوَّ

ِمْنهــا كُلَّ َشــْهٍر  ٢٠٠٠ نُْســَخًة فــي ِمْصــَر تَْذَهــُب إِلــى أَســاتَِذِة 

ــِت  ــا زالَ ــْم. َوم ــي أَفاْلكِِه ــدوُر ف ــْن يَ ــاِء، َوَم ــاِت َواألَُدب الجاِمع

الَمَجلَّــُة تَْصــُدُر ِباْســِم القاِفلـَـة، َوإِْن كانـَـْت تََحوَّلـَـْت ِمــْن َمَجلٍَّة 

َشــْهِريٍَّة إِلــى َمَجلَّــٍة تَْصــُدُر كُلَّ َشــْهَريِْن. كَمــا أَنَّهــا تُرَكِّــُز َعلــى 

ــاِت  ــى الَْمْوضوع ــا َعل ــْن تَرْكيزِه ــَر ِم ــٍة أَكْثَ ــاٍت ِعلِْميَّ َمْوضوع

ــة. ــِة والثَّقاِفيَّ األََدِبيَّ

تَْسِجْيُل ُمَحاَضَراٍت لِِكَباِر المَفكِِّرين  

كَلََّفنــي تلِْفْزيــوُن أَراْمكــو ِبتَْســجيِل َخْمَســــــِة أَحاديــَث 

ــَع  ــُت َم ــر، فَتَوافَْق ــْن ِمْص ــارٍَة ِم ــْخِصيّاٍت ُمْخت ــٍة لَِش تلِْفْزيونِيَّ

ــة َوَمْحمــود تَيْمــور بــك  ــاد َوَعزيــز أَباظَ ــاس َمْحمــود الَعّق َعبّ

ــد  ــد َوُمَحمَّ ــد َعــَوض ُمَحمَّ كْتــور ُمَحمَّ ــر َوالدُّ َوإِْســماعيل َمظَْه

تِلْــَك  إِْجــراِء  َعلــى  جاماتــي  َوَحبيــب  َعّنــان  اللــه  َعبْــد 

ــاَورًَة  ــْخصي ُمح ــُت ِبَش ــا أَْجَريْ ــِة. كَم ــجيالِت التَّلِْفْزيونِيَّ التَّْس

ــَك  ــٌد أَنَّ تِلْ ــك. َوُمَؤكَّ ــور ب ــود تَيْم ــة َوَمْحم ــز أَباظ ــَع َعزي َم

التَّْســجيالِت )َصْوتـًـا َوصــورًَة( تُْعتَبُــُر ثـَـْرَوًة كَبيــرََة القيَمــِة، لَــْو 

ــا. ــُظ ِبه ــا زاَل يَْحتَِف ــراِن م ــوُن الظَّْه كاَن تِلِْفْزي
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»الَعام«   

ــٌة تُْصــِدُر كِتابًــا  َســٌة أَِميركيَّ فــي عــام 19٥٢، اتََّصلَــْت بــي ُمَؤسَّ

ــر( ،  ــام« )يي ــواِن »الع ــِس ِبُعْن ــِم األَطالِ ًرا ِبَحْج ــوَّ ــَنِويًّا ُمَص َس

ــمِّ  ــْن أََه ٍر َع ــوَّ ــَنِويٍّ ُمَص ــاٍل َس ــا ِبَمق ه ــي أَْن أَُخصَّ ــْت ِمنِّ َوطَلَبَ

ــِن  َصتَيْ ــِن الُمَخصَّ ْفَحتَيْ األَْحــداِث فــي ِمْصــَر إِلِْدراِجــِه فــي الصَّ

لِِمْصــَر. فَاْســتََجبُْت لَهــا َووافَيْتُهــا َعلــى َمــداِر عاَميْــِن ِبالَمقــاِل 

ــَك  ــُر تِلْ ــَف نَْش ــُه، تََوقَّ ــبٍَب ال أَْعرِفُ ــُه لَِس ــَر أَنَّ ــوب. َغيْ الَمطْل

الَمطْبوَعــِة، فَتََوقَّْفــُت ِبــَدْوري َعــْن ُموافاتِهــا ِبــأَيِّ مــادٍَّة 

ــٍة. ِصَحِفيَّ

َحاَفِة في الَجاِمَعِة األِميركّية    تَْدِريُْس ُعلُْوِم الصِّ

ــي أَْن  ــُة ف ــُة األَمِيركيَّ ــيَّ الجاِمَع ــْت إِلَ ــاِم 19٤8، َرِغبَ ــي ع ف

ــا  ــُت َدْعَوتَه ــا، فََقِبلْ ــِة لِطاُّلِبه حافَ ــوِم الصِّ ــِس ُعل ــوَم ِبتَْدري أَق

الَّتــي كُْنــُت اْعتـَـَذرُْت َعْنهــا فــي عــاِم 19٤٥ نَظـَـرًا إِلــى ِصَغــِر 

ــى  ــُر َعل ــي يَْقتَِص ــة. َوكاَن َعَمل َحِفيَّ ــي الصِّ ــِة ِخبْرَت ــّني َوِقلَّ ِس

ــِن نَاِشــًدا اإلِْشــرَاَف َعلــى  الُمحاَضــراِت الَّتــي أُلْقيهــا كُلَّ يَْوَميْ

َجريــَدِة »القاِفلـَـة« الَّتــي يَْنُشــرُها طـُـاّلُب الجاِمَعــِة األَِميركِيَّــِة 

ــى  ــراَف َعل ــا اإلِْش ــِة، َوأَيًْض ــِة ِبالجاِمَع حافَ ــادي الصِّ ــى ن َوَعل

ــى  ــَل َعل ــذا الَعَم ــتَْمَررُْت أَُؤّدي َه ــْد اْس ــة. َوقَ ــائِِل الطَّلَبَ رَس
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ــُه أِلَنَّ  ــى َعْن ــا أَْن أَتََخلّ ــرَّرُْت بَْعَده ــَنواٍت قَ ــِر َس ــدى َعْش َم

ــْم  ــا لَ ــادي ِبه ــُت أُن ــي كُْن ــَة الَّت حيَح ــَة الصَّ َحِفيَّ ــاِدئَ الصِّ الَمب

حافَــِة الَعَملِيَّــِة اليَْوِميَّــة.  تَُكــْن تَِجــُد أَيَّ َصــًدى فــي الصِّ

ـُل طَلَبَتــي ِبَنظَِريّــاٍت تَْختَلِــُف  َوقَــْد أَْحَسْســُت أَنَّنــي أَُضلِـّ

ــذا  ــي َه ــتَِمرَّ ف ــأْ أَْن أَْس ــْم أََش ــة، فَلَ ــِق َوالُممارََس ــِن التَّطْبي َع

ــحاب. ــرَّرُْت االنِْس ــِل فََق التَّْضلي

ُمَحاَضَراٌت أَدِبيٌَّة في الَخاِرج   

ُمحاَضــراٍت خــاِرَج  إِلِلْقــاِء  َعــواِت  الدَّ ِمــَن  َعــَدًدا  لَبَّيْــُت 

ــَس  ــي باري ــيِّ ف ــِم الَعَرِب ــُد الَعالَ ــي َمْعَه ــُث  َدعان ِمْصَر،َحيْ

الُمتَْرِجميــَن  َشــيِْخ  زَعيِْتــر  عــاِدل  َعــْن  ُمحاَضــرٍَة  إِلِلْقــاِء 

َســُة البَابطيــن فــي الُكَويـْـت  الِفلَْســطيِنيّين. كَمــا َدَعتْنــي ُمَؤسَّ

ــد  ــي ُمَحمَّ ــا َدعان ــر. كَم ــْعِر الَمْهَج ــْن ِش ــرٍَة َع ــاِء ُمحاَض إِلِلْق

مزالــي رَئيــُس ُوَزراِء تُْونـُـس إِلِلْقــاِء ُمَحاَضــرٍَة  َعــِن الَمَجــاّلِت 

ــرٍَة  ــاِء ُمَحاَض ــة إِلِلْق ــِس بورِقيْب ــِم الرَّئي ــُت ِباْس ــِة، َوُدعي األََدِبيَّ

ـِة بَلَْدتِهــا.  فــي ُمناَســبَِة اْحِتفــاِل َمديَنــِة الُمَنْســِتير ِبِمئَِويَـّ

ــاَركَِة  ــاَن لِلُْمش ــي لُبْن ــٍة ف ــٍة أََدِبيَّ ــِل َجْمِعيَّ ــْن ِقبَ ــُت ِم َوُدعي

ــُت  ــا ُدعي ــْي«. كَم ــَة َم ــِر األَديبَ ــواِن »لَِنتََذكَّ ــْدَوٍة ِبُعْن ــي نَ ف

ــْن  ــرٍَة َع ــاِء ُمحاَض ــِة إِلِلْق ــْدَوِة اللُّبْنانِيَّ ــِة النَّ ــِل َجْمِعيَّ ــْن ِقبَ ِم

ــَر. ــواِم ِمْص َش



٢7

تَأِبْين الرَّاِحلِْين ِمَن األَدبَاء  

اِْشــتَرَكُْت فــي َعــَدٍد ِمــْن َحَفــالِت التَّأْبيــِن داِخــَل ِمْصــَر 

ــز  ــِن  تشــارلز أدام ــي تَأْبي ــَر شــاَركُْت ف ــي ِمْص ــا؛ فَف َوخارَِجه

ــرِْقيَِّة ِبالجاِمَعــِة  األَِميركيَّــِة،  راســاِت الشَّ َعميــِد َمْعَهــِد الدِّ

َواألَديــِب ســالمة موســى، َورائِــِد َجماَعــِة أَبوللــو أْحَمــد َزكــي 

أبــو شــادي، َوالّشــاِعِر إِبْراهيــم ناجــي. َوفــي الخــارِِج شــاَركُْت 

فــي تَأْبيــِن الَعاّلَمــِة األُرُْدنِــيِّ روكــس بــن زائِــد الَعزيــِزي فــي 

َعّمــان، َوالّشــاِعِر البَْحريِنــيِّ إِبْراهيــم الَعريضــي فــي البَْحَريـْـن، 

ــِة »الّضــاد«  ِق صاِحــِب َمَجلَّ ــد اللــه يوركــي َحــالَّ َوالّشــاِعِر َعبْ

ــب. فــي َحلَ

نيا«   َمَقاالُت َمَجلَِّة »نِْصِف الدُّ

ــِة »نِْصــف  ــِر َمَجلَّ ــْت َســناء البيســي رَئيَســَة تَْحري ِعْنَدمــا كانَ

ــَن  ــرََة ِم ــَة األَخي ْفَح ــَب الصَّ ــي أَْن أَكْتُ ــيَّ ف ــْت إلَ ــا«، َرِغبَ نْي الدُّ

ــْهِر، َوأَشــارَْت إلــى اِْسِتْحســاِن أَْن يَكــوَن  الَمَجلَّــِة َمــرًَّة فــي الشَّ

ــة.  ا ِمــْن تَجاِربــي الخاصَّ ــٍة ِبالَمــْرأَِة أَْو ُمْســتََمدًّ الَمقــاُل ذا ِصلَ

ــي  ــر الَّت ــن كيل ــة ِهلي ــزَِة األميركيّ ــِن الُمْعِج ــااًل َع ــُت َمق فََكتَبْ

ُولـِـَدْت َعْميــاَء َصّمــاَء بَْكمــاَء، َوَمَع َذلـِـَك اْســتَطاَعْت أَْن تَتََغلََّب 

ــْد  ــًة، َوقَ ــًة َوُمَؤلَِّف ــًة َوَخطيبَ ــَح كاتِبَ ــِل فَتُْصِب ــَك الِعلَ ــى تِلْ َعل

الْتََقيْــُت ِبهــا ِعْنــَد ِزيارَتِهــا ِمْصَر.كَمــا كَتَبْــُت َمقــااًل َعــْن منرفــا 
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حافـَـِة ِبالجاِمَعــِة  عبَيْــد، َوِهــَي ِمــْن أولــى ِخّريجــاِت ِقْســِم الصِّ

ــٍة  ــداِر َمَجلَّ ــى إِْص ــا َعل ــَد تََخرُِّجه ــْت بَْع ــْد َعَكَف ــة، َوقَ األَِميركيَّ

ــا  ــتََمرَّْت تُْصِدرُه ــة«، َواْس ــُمها »الطَّالِبَ ــاِت اْس ــْهِريٍَّة لِلطَّالِب َش

ــتَْكِتبُني  ــْت تَْس ــديٍد. وَكانَ ــاٍم َش ــَنًة ِباِنِْتظ ــدى 31 َس ــى َم َعل

ــِض ُمســابَقاتِها  ــي ُمَحكًِّمــا فــي بَْع ــِة، كَمــا اْختارَتْن فــي الَمَجلَّ

َعلــى  الُمْشــرِفَِة  الَهيْئَــِة  ُعْضــًوا فــي  َواْختارَتْنــي  األََدِبيَّــة، 

الَمَجلَّــِة فــي َســَنواتِها األَخيــرَة. كَمــا كَتَبْــُت َمقــااًل َعــن ِمِســز 

ــرِْقيَِّة فــي الجاِمَعــِة  راســاِت الشَّ أداْمــز َزْوَجــِة َعميــِد َمْعَهــِد الدِّ

األَِميركِيِّــِة الَّتــي كانـَـْت تُعاِملُنــا وَكَأَنَّهــا أُمٌّ لُِكلِّ الطَّلَبَــة. فَكانَْت 

تَْجتَِمــُع ِبنــا َحــْوَل مائِــَدِة شــاٍي ُمْســتَديرٍَة َوتَْســأَلُنا َعــْن 

ــا.  ــاِوُل تَْوجيَهن ــِة َوتُح ــِة َوالخاصَّ ــِة والعائِلِيَّ ــِكالتِنا الجاِمِعيَّ ُمْش

ــى  ــرََة إِل ــرَّرَِت الِهْج ــز، قَ ــارْلز أداْم ــا تْش ــَي َزْوُجه ــا تُُوفِّ َوِعْنَدم

أُســتراليا لِتَلَْحــَق ِبابَْنِتهــا الَوحيــَدِة ُهنــاَك، فَســافَرَْت ِبالباِخــرَِة 

ــَفَر ِبالطّائِــرَِة لَــْم يَُكــْن َمأْمونًــا. َوِعْنَدمــا َوَصلَــِت  أِلَنَّ السَّ

ــٍة تُُوفِّيَــْت  الباِخــرَُة إِلــى َوَســِط الُمحيــِط، أُصيبَــْت ِبأَزَْمــٍة قَلِْبيَّ

ــالُة َعلــى  ــِت الصَّ ، تَمَّ َعلــى إِثْرِهــا، َوَعَمــاًل ِبالّنامــوِس البَْحــِريِّ

ــا ِعْنَدمــا َعلِْمنــا  ــْم َحزِنّ ُجثْمانِهــا ثُــمَّ طُرَِحــْت فــي البَْحــِر. وَكَ

ــُت  ــة. كَمــا كَتَبْ ــِة الغالِيَ نــا الجاِمِعيَّ ــِة أِلُمِّ ــِة األَليَم ــِذِه النِّهايَ ِبَه

َمقــااًل َعــْن تِلْميَذتــي الّناِبَهــِة ليلــى رُْســتُم الُمذيَعــِة الُمبِْدَعــِة 

ــاِع  ــي إِقْن ــْت ف ــي نََجَح ــى َوالَّت ــوِن األول ــَنواِت التِّلِْفْزي ــي َس ف

طَــه ُحَســيْن ِبــأَْن يَْجتَِمــَع فــي َحلََقــٍة َمــَع َعــَدٍد ِمــَن األَُدبــاء، 
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َوقاَمــْت لَيْلــى ِبتَْســجيِل تِلـْـَك الَحلََقــِة، األولــى َواألَخيــرَِة لِطـَـَه 

ُحَســيْن. كَمــا كَتَبْــُت َحلََقــًة َعــْن زَميلَتــي َعزيــزَة ُحَســيْن الَّتــي 

ــِة  اِْختارَتْهــا األَُمــُم الُمتَِّحــَدُة رَئيَســًة لَِعــَدٍد ِمــْن لِجانِهــا الخاصَّ

ــَك  ــُع ِبِتلْ ــَي تَْضطَلِ ــَم َوِه ــِت العالَ ــّكاِن، فَطافَ ــرَِة َوالسُّ ِباألُْس

ــة. الُمِهمَّ

نََدَواٌت َحَضرْتُها  

ــَدواِت الُمْنتَظََمــِة  ــُز ِبَعــَدٍد كَبيــٍر ِمــَن النَّ كانَــِت القاِهــرَُة تَتََميَّ

ــَك  ــْن تِلْ ــٍل ِم ــَر قَلي ــَدًدا َغيْ ــِهْدُت َع ــْد َش ــا، َوقَ ــِة فيه الُمقاَم

النَّــَدواِت، ِمْنهــا نـَـْدَوُة َمَجلَّــِة »الُمْقتَطـَـف« األُْســبوِعيَُّة، َونَْدَوُة 

ــِة  ــي َجْمِعيَّ ــا ف ــي كاَن يُقيُمه ــبوِعيَُّة الَّت ــى األُْس ــالَمة ُموس َس

ــبّاِن الَمســيِحيّيَن، َونـَـْدَوُة الَعّقــاد الَّتــي نََقلَهــا ِمــْن َحديَقــِة  الشُّ

ــِق  ــْدَوُة ُمَحقِّ ــَدة، َونَ ــَر الجدي ــي ِمْص ــِه ف ــى بَيِْت ــواِن إِل الَحيَ

ــد أبــو الَفْضــل إِبْراهيــم الَّتــي كاَن يُقيُمهــا فــي  ــراِث ُمَحمَّ التُّ

ــد ُمْصطَفــى  بَيِْتــِه فــي ِمْصــَر الجديــَدة، َونَــْدَوُة الّشــاِعِر ُمَحمَّ

ــِة،  ــِق الُقبَّ ــي َحدائِ ــِه ف ــي بَيِْت ــا ف ــي كاَن يُقيُمه ــي الَّت الماح

ــي  ــار )الَّت ــد الجبّ ــه َعبْ ــد الل ــعوِديِّ َعبْ ــِب السُّ ــْدَوُة األَدي َونَ

اْعتُِقــَل ِبَســبَِبها( وَكاَن يُقيُمهــا فــي بَيِْتــِه فــي الجيــزَة، َونـَـْدَوُة 

ــوافيِري الَّتــي كاَن يُقيُمهــا فــي  األَديــِب الِفلِســِطينيِّ كاِمــل السَّ

ــَة،  ــو َغرْناطَ ــى كازين ــا إِل ــمَّ نََقلَه ــدة ثُ ــَر الجدي ــِه فــي ِمْص بَيِْت



3٠

ــو  ــي كازين ــا ف ــي كاَن يُقيُمه ــّط الَّت ــاِدر الِق ــد الق ــْدَوُة َعبْ َونَ

ــد  ــي فَري ــِة أَمان ــْدَوُة األَديبَ ــدة، َونَ ــَر الجدي ــي ِمْص ــة ف َغرْناطَ

ــِط  ــا فــي شــاِرِع ماْرييــت فــي َوَس ــا فــي بَيِْته ــْت تُقيُمه وَكانَ

القاِهــرَة، َونـَـْدَوُة األَديبَــِة َحيــاة أبــو النَّْصــر الَّتي كانـَـْت تُقيُمها 

ــلْطَان  ــاِعِر ُس ــْدَوُة الّش ــدة، َونَ ــَر الجدي ــي ِمْص ــا ف ــي بَيِْته ف

ــي كاَن  ــاِبِق َوالَّت ــارِقَة الّس ــِم الّش ــمي حاكِ ــر القاِس ــْن َجْعَف ِب

يُقيُمهــا فــي بَيِْتــِه فــي ِمْصــَر الجديــدة بَْعــَد اِنِْتقالِــِه لِْلِقاَمــِة 

ــد َعبْــد الُمطَّلِــب  كْتــوِر ُمَحمَّ ــرًا نـَـْدَوُة الدُّ فــي القاِهــرَِة، َوُمؤَخَّ

ــا  ــوِريَُّة ثَُريّ ــُة الّس ــِت األَديبَ ــون. وَكانَ ــا األَْمِفتْري ــي كافيِتْري ف

ــدى ســكيَنة«،  ــْدَوًة ِباِْســِم »ُمْنتَ الَحاِفــظ تُقيــُم فــي ِدَمْشــَق نَ

َولَّمــا انْتََقلـَـْت لِْلِقاَمــِة فــي ِمْصــَر قـَـرَّرَِت اْســِتْمراَر تِلـْـَك النَّْدَوِة 

ــا. ــٍة لَه ــاِح فــي أَوَِّل َجلَْس ــَة االِفِْتت ــَي كَلَِم ــي أَْن أُلِْق وَكَلََّفتْن

تَْحِكْيُم أونَاِسْيس  

ــِل  ــاطيِل نَْق ــُب أَس ــيُّ صاِح ــُر اليونانِ ــَو الِملْيارْدي أوناســيس ُه

الِبتـْـروِل فــي أَنْحــاِء العالـَـم. َوفــي عــاِم 19٥7، َعَقــَد أوناســيس 

ــُد ِبموِجِبهــا ِباْحِتــكاِر  ــعوِديَِّة يَتََعهَّ ــًة َمــَع الُحكوَمــِة السُّ اتِّفاِقيَّ

ــِه. َولَِكــنَّ َشــرِكََة  ــعوِديِّ َعلــى ناِقالتِ ــِة نَْقــِل الِبتْــروِل السُّ َعَملِيَّ

أَراْمكــو صاِحبَــَة امِتيــاِز الِبتــروِل اْعتَرََضْت َعلــى تِلـْـَك االتِّفاِقيَِّة 

ــَة االْمِتيــاز. َونََشــأَْت ُمْشــِكلٌَة لَــْم يَتََســنَّ  أِلَنَّهــا خالََفــْت اتِّفاِقيَّ
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َر إِحالَتُهــا إِلــى  ــرِكَِة فَتََقــرَّ َحلُّهــا ِبالتَّواُصــِل بَيْــَن الُحكوَمــِة َوالشَّ

ــَر  ــوَن كَبي ــاُر أِلَك ــيَّ االْخِتي ــَع َعلَ ــرا. َوَوقَ ــي سويس ــف ف ُجني

ــى  ــافَرُْت إِل ــم. فَس ــذا التَّْحكي ــي َه ــَن ف ــَن القانونِيّي الُمتَرِْجمي

أَِميــركا أَوَّاًل ثـُـمَّ إِلــى سويســرا َوهولَْنــدا أِلَكــوَن تَْحــَت تََصــرُِّف 

ِة التَّْحكيــِم الَّتــي اْســتََمرَّْت أَكْثَــَر ِمــْن  الُمحاميــن. َوِخــالَل ُمــدَّ

تِْســَعِة أَْشــُهٍر، تَرَْجْمــُت ـ َوأَْشــرَفُْت َعلــى تَرَْجَمــِة ـ أَكْثـَـَر ِمــْن 

ــِة  ــى الَعَرِبيَّ ــِة إِل ــَن اإلنِْكليِزيَّ ــا ِم ــٍة، بَْعُضه ــِة آالِف َصْفَح أَْربََع

ـِة، إِلــى أَْن انْتَهــى  َوبَْعُضهــا ِمــَن الَعَرِبيَّــِة إِلــى اإلنِْكليِزيَـّ

ــِة َشــرِكَِة أَراْمكــو. ــراٍر لَِمْصلََح التَّْحكيــُم ِبَق

َمْركَُز األْهَرام للتَّرَْجَمِة الِعلِْميَّة  

ــٍص  ِعْنَدمــا قَــرَّرَْت َجريــَدُة األَْهــرام إنْشــاَء َمْركَــٍز ُمتََخصِّ

ــوال  ــاِبَقة نَ ــي الّس ــى تِلْميَذت ــِتِه إِل ــَدْت ِبرِئاَس ــِة، َعَه لِلتَّْرَجَم

ياَســِة الَّتــي  المحــاّلوي، َوَهــِذِه اْســتَعانَْت بــي فــي رَْســِم السِّ

ــِة  ــِز التَّْرَجَم ــْن َمراكِ ــا َع ــُز لِيَكــوَن ُمْختَلًِف ــا الَمْركَ ــيُر َعلَيْه يَس

ــاّلوي  ــوال المح ــارَْت نَ ــَر. َوص ــي ِمْص ــرَِة ف ــِة الُمْنتَِش التِّجاِريَّ

تَْعتَِمــُد َعلـَـيَّ فــي التَّْرَجَمــِة الَمْعهــوِد ِبهــا إِلــى َهــذا الَمْركَــِز، 

ـذي شــاَركُْت  ْولِــيِّ الَـّ ــَنِويُّ لِلْبَْنــِك الدُّ َوِمْنهــا التَّْقريــُر السَّ

ــُه. كَمــا  ــوٍل ِمْن ــِة فُص ــَنواٍت فــي تَْرَجَم ــِر َس ــدى َعْش ــى َم َعل

ــِة  ــَن الرَّســائِِل الجاِمِعيَّ ــًة ِم ــِز طَائَِف ــُت لِِحســاِب الَمْركَ تَْرَجْم
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ــاِت  ــَض التَّْرَجم ــُع بَْع ــُت أُراِج ــا كُْن ــِر. كَم ــِب َوالتَّقاري َوالُكتُ

َصــة. الُمتََخصِّ

َقائَِمُة الُمْخَتَصَرات  

ــِك  ــَنِويِّ لِلْبَْن ــِر السَّ ــِة التَّْقري ــارُِك فــي تَْرَجَم ــُت أُش ِعْنَدمــا كُْن

ــُت  ــِة، كُْن ــرَام لِلتَّْرَجمــِة  الِعلِْميَّ ــِز األَْه ــيِّ لِِحســاِب َمْركَ ْولِ الدُّ

ـُل أَْســماَء  أُصــاِدُف الِمئــاِت ِمــَن الُمْختََصــراِت الَّتــي تَُمثِـّ

إِلَيْهــا، فَاتََّفْقــُت َمــَع ُمديــرَِة  اللِّجــاِن َوالُمْؤتََمــراِت َومــا 

الَمْركَــِز َعلــى إِْعــداِد ِفْهــرٍِس شــاِمٍل ِبَهــِذِه الُمْصطَلَحــاِت َومــا 

ـَف ِمــْن َذلِــَك ُمْعَجــٌم  ـِة َوالَعَرِبيَّــِة، فَتَأَلَـّ تَُمثِّلُــُه ِباإلنِْكليِزيَـّ

كَبيــٌر قاَمــْت ُمديــرَُة الَمْركَــِز ِبِطباَعِتــِه فــي نُْســَختَيِْن )نُْســَخٌة 

ــَم  ــذا الُمْعَج ــادي أَنَّ َه ــي اْعِتق ــي(. َوف ــرى ل ــِز َوأُْخ لِلَْمْرَك

ــة. ــِة الَعَرِبيَّ ــي اللَُّغ ــا ف ــٌل حالِيًّ ــُه َمِثيْ ــَس لَ لَيْ

الُمَراَساُت األَدِبيَّة  

ــَدٍد  ــرُِّف ِبَع ــى التََّع ــيُّ َعل ــيُّ َواألََدِب َحِف ــي الصِّ ــاَعَدني َعَمل س

ــِة  ــِة َوالَقضايــا العامَّ حافَ كَبيــٍر ِمــَن الُمْشــتَِغليَن ِبــاألََدِب َوالصِّ

ــداٌس  ــدي أَكْ ــْت ِعْن ــِت، تَراكََم ــروِر الَوقْ ــَر. َوِبُم ــاِرَج ِمْص خ

يْتُهــا ِمــَن األَُدبــاِء فــي الَمْشــرِِق  ِمــَن الرَّســائِِل الَّتــي تَلَقَّ

ــو  ــِة أَبولل ــُد َجماَع ــْم رائِ ــِة، َوِمْنُه ــِر األَِميركيَّ ــيِّ َوالَمهاِج الَعَرِب
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ــليم  ــيد َس ــَرِويُّ رَش ــاِعُر الَق ــادي َوالّش ــو ش ــي أب ــد َزك أَْحَم

ــُد  ــوري َوالُمجاِه ــى الّناع ــيُّ عيس ــُب األُرُْدنِ ــوري َواألَدي الخ

ــض  ــاج نَُويِْه ــُب َعج ــر َواألَدي ــي الطّاِه ــد َعل ــيُّ ُمَحمَّ الَعَرِب

ــهابي رَئيــُس َمْجَمــعِ ِدَمْشــَق َويَْعقــوب  َواألَميــُر ُمْصطَفــى الشَّ

ــُة الّســوِريَُّة  ــَدِويِّ الُملَثَّــِم« َواألَديبَ الَعــْودات الُمَكّنــى بـــ»البَ

ــد  ــو القاِســم ُمَحمَّ ــُر أَب ــَس األَكْبَ ــُة تونِ ِوداد َســكاكيني َوَعاّلَم

كُــّرو َويوُســف ِعــزِّ الّديــن رَئيــُس الَمْجَمــعِ الِعلِْمــيِّ الِعراِقــيِّ 

َوالّشــاِعُر الِعراِقــيُّ َعبْــُد الخالـِـق فَريــد )الَّــذي نََشــَر رَســائِلي 

ــلُني ِعْنَدمــا  ــذي كاَن يُراِس ــب الَّ ــيِّد قُطْ ــًدا( َوَس فــي 11 ُمَجلَّ

كاَن فــي أَِميــركا َوالّشــاِعُر الَمْهَجــِريُّ جــورج َصيْــَدح، َوَغيْرُُهْم 

ــُر. الَكثي

ِعي بالّترَْجَمِة لِطََه ُحَسْين    تَطَوُّ

ــروَت  ــِة بَيْ ــْن جاِمَع ــتاٌذ ِم ــَر أُْس ــاِم 19٥٢، زاَر ِمْص ــي ع َحوالَ

طَــَه  لِقــاِء  َعلــى  تَواَعــَد  ـُه  أَنَـّ أَْخبَرَنــي  َوقَــْد  األَِميركيَّــِة 

ُحَســيْن، َولَِكنَّــُه يَْخشــى ِمــْن أَْن تَكــوَن اللَُّغــُة َعَقبَــًة بَيَْنُهمــا، 

ــِك  ــي الزَّمالِ ــيْن ف ــَه ُحَس ــِت طَ ــى بَيْ ــُه إِل ــي أَْن أَْصَحبَ َوَرجان

ــا  ــُب يَْوَمه ــِن. َوالَغري ــَن الطَّرَفَيْ ــِة بَيْ ــِة التَّْرَجَم ــوَم ِبُمِهّم أِلَق

ــيْن  ــَه ُحَس ــى طَ ــؤالَُه إِل ــُه ُس ــيَّ كاَن يَُوجِّ ــتاَذ األَِميرك أَنَّ األُْس

ــِة  ــِة الَعَرِبيَّ ــى اللَُّغ ــِة إِل ــوُم ِبالتَّْرَجَم ــِة فَأَق ــِة اإلنِْكليِزيَّ ِباللَُّغ
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َويَقــوُم طـَـَه ُحَســيْن ِبالــرَّدِّ َعلَيْــِه ِباللَُّغــِة الَفرَنِْســيَِّة فَأُتَْرِجُمــُه 

ــُت  ْع ــي تَطَوَّ ــُة الَّت ــرَُّة الثّانِيَ ــا الَم ــِة. أَّم ــِة اإلنِْكليِزيَّ ــى اللَُّغ إِل

ــَر  ــا زارَْت ِمْص ــْت ِعْنَدم ــيْن فَكانَ ــه ُحَس ــِة لِطَ ــا ِبالتَّْرَجَم فيه

هيليــن كيلــر. َوكُْنــُت جالًِســا إلــى ِجوارِهــا فــي فُْنــُدِق 

الكونِْتَنْنتــال ِعْنَدمــا جــاَء طَــَه ُحَســيْن َوزيــُر الَمعــارِِف 

ــا،  ــي َوبَيَْنه ــا بَيْن ــُه َمكانً ــْحُت لَ ــا، فَأَفَْس ــِة لُمقابَلَِته الُعموِميَّ

ِســْكرِتيرَُة  تَْنُقلَــُه  َحتّــى  لِتَْرَجَمــِة كَالِمــِه  ُع  أَتَطَــوَّ َوكُْنــُت 

ــا. ــارَِة إلَيْه ــِة اإلش ــُة ِبلَُغ ــر الخاصَّ ــن كيل هيلي

َوانِح«    »السَّ

ــُر  ــُت أَنُْش ــرِْن الماضــي َوَخْمســيِنيّاتِِه، كُْن ــاِت الَق ــي أَْربَعيِنيّ ف

َمقــااًل أُْســبوِعيًّا ِبُعْنــواِن »َســوانِح« في َجريــَدٍة إِقْليِميَّــٍة تَْصُدُر 

ــعوِديُّ  َع األَديــُب السُّ فــي الِمْنيــا اِْســُمها »اإلِنـْـذار«. َوقـَـْد تَطـَـوَّ

ــَوانِِح« ِمــْن  ــَك »السَّ ــْن ُســعود الَحَمــد ِباِْســِتْخراِج تِلْ ــُد ِب ُمَحمَّ

ــا  ــيَّ لُِمراَجَعِته ــا إلَ ــَع ِبه ــمَّ َدفَ ــا، ثُ ــاَم ِبتَْصويرِه ــا، َوق َمْصَدرِه

ــاُب األَوَُّل  ــِن: الِكت ــي كِتابَيْ ــِت ف ــي الُكَويْ ــرِها ف ــًة لَِنْش تَْوِطئَ

يَُضــمُّ َمقاالتــي َعــْن ِزيارَتــي الِبْكــِر أِلَِميــركا َولُبَْنــاَن فــي عــاِم 

19٥٥، َوالِكتــاُب الثّانــي يَُضــمُّ نَْحــَو 1٥٠ َمَقــااًل ِمــَن الَخواِطــِر 

ــِة. ــِة االْجِتماِعيَّ األََدِبيَّ
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ُشَعَراء نَظَُموا َقَصائَِد فيَّ   

 ، كَرََّمنــي َعــَدٌد ِمــَن األَْصِدقــاِء ِبتَْوجيــِه قَصائـِـَد ِمْن نَظِْمِهــْم إلَيَّ

ِمْنُهــُم الّشــاِعُر َمْحمــود أبــو الَوفــا َوإِبْراهيــم ناجــي َوالّشــاِعرَُة 

ــق  ــد الخالِ ــيُّ َعبْ ــاِعُر الِعراِق ــي َوالّش ــى الِقرَش ــعوِديَُّة لَيْل السُّ

ــالم  ــيُّ س ــاِعُر اليََمِن ــِرّي َوالّش ــب الِمْص ــيْن ُمجي ــد َوُحَس فَري

ــداِدّي  ــي البَْغ ــالل َحَنف ــيُّ َج ــاِعُر الِعراِق ــد َوالّش ــن باحمي َزيْ

ــيد  ــم رَش ــي هاِش ــطيِنيُّ َعل ــاِعُر الِفلَْس ــَكْنَدر َوالّش ــر إِْس َونَظي

ــد  ــد َعبْ ــاِعُر ُمَحمَّ ــَدح َوالّش ــورج َصيْ ــِريُّ ج ــاِعُر الَمْهَج َوالّش

ــَكْنَدِرّي  ــاِعُر السَّ ــد َوالّش ــي ُمَحمَّ ــيْن َعل ــن َوُحَس ــي َحَس الَغن

ــل  ــاس الَخلي ــيُّ َعبّ ــفيُر اإليرانِ ــاِعُر السَّ ــْعد َوالّش ــا َس إْدوار َحّن

ــيُّ  ــاِعُر اللُّبْنانِ ــاَمرّائِّي َوالّش ــم الّس ــيُّ إِبْراهي ــاِعُر الِعراِق َوالّش

ــْم. ــو شــادي، َوَغيْرُُه ــد َزكــي أَب ــليم الرّاِفعــي َوأْحَم َس

َمَجلَُّة »التْرِبَية الَحِديَْثة«   

ــوراه  كْت ــَة الدُّ ــوا َدرََج ــَن نال ــِل الَّذي ــْن أَوائِ ــر ِم ــر بُْقطُ كاَن أَمي

ــِة،  ــِة كولُْمبيــا األَِميركِيَّ ــْن جاِمَع ــِة ِم ــِس َوالتَّْرِبيَ ــِم النَّْف فــي ِعلْ

َوقَــْد اْختارَتْــُه الجاِمَعــُة األَِميركيَّــُة َعميــًدا لُِكلِّيَّــِة التَّْرِبيَــِة 

ــا. َوفــي  ــاًل ِعلِْميًّ لــوَن تَأْهي ــرَُّج فيهــا ُمَعلِّمــوَن ُمَؤهَّ الَّتــي يَتََخ

كْتــور أَميــر بُْقطُــر إِْصــداَر َمَجلَّــٍة فَْصلِيَّــٍة  َر الدُّ عــام 1918، قَــرَّ
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ُعْنوانُهــا »التَّْرِبيَــُة الَحديثـَـُة«، َوظـَـلَّ يُواِصــُل إِْصدارَهــا ِباِنِْتظــاٍم 

إِلــى َوفاتِــِه عــاَم 19٦٦، أَْي َعلــى َمــداِر ٥٠ عاًمــا. َوبَْعــَد 

َوفاتِــِه، طَلَبْــُت ُمقابَلَــَة رَئيــِس الجاِمَعــِة تومــاس بارْتِلْــت 

َوَســأَلْتُُه َعــْن َمصيــِر تِلْــَك الَمَجلَّــِة، فَقــاَل إنَّ الَمَجلَّــَة َمْجهــوٌد 

ــُه  ــُة. فَُقلْــُت لَ ــِه تَتََوقَّــُف الَمَجلَّ كْتــوِر بُْقطُــر َوِبَوفاتِ فَــرِْديٌّ لِلدُّ

ــِة  ــَم الجاِمَع ــُل اِْس ــُة تَْحِم ــرٌَة، فَالَمَجلَّ ــارٌَة كبي ــِذِه َخس إنَّ َه

األَِميركِيَّــِة، كَمــا أَنَّ ُمْعظـَـَم الُمْشــتَرِكيَن فيها ِمْن ُمَعلِّمــي ِوزارَِة 

ــِة  ــِر التَّْرِبيَ ــٌة ُمْحتَرََمــٌة فــي َجميــعِ َدوائِ الَمعــارِِف، َوِهــَي َمَجلَّ

ِع  ــوِّ ــا ِبصــورَِة الُمتَطَ ــى أَن ــِه أَْن أَتََولّ ــُت َعلَيْ ــم. َواقْتَرَْح َوالتَّْعلي

ــِر.  ــِس التَّْحري ــِب رَئي ــي لََق ــَع ف ــِة دوَن أَْن أَطَْم ــراَج الَمَجلَّ إِْخ

ــَن  ــْن أَْن تَُعيِّ ــدَّ ِم ــال بُ ــليٍم، فَ ــُر َس ــراَح َغيْ ــذا االِقِْت ــاَل إِنَّ َه فَق

ــٍة تُْشــرُِف  الجاِمَعــُة رَئيًســا لِلتَّْحريــِر تَطْلُــُب ِمْنــُه اْخِتيــاَر َهيْئَ

كْتــوِر ُعثْمــان لَبيــب  ــِة، فَقــاَم ِبتَْعييــِن الدُّ َعلــى تَْحريــِر الَمَجلَّ

ــِة،  ــِة رَئيًســا لِتَْحريــِر الَمَجلَّ ــِة العامَّ ــرّاج ُمديــِر ِقْســِم الِخْدَم فَ

َوطَلـَـَب اْخِتيــاَر َهيْئـَـٍة لِلتَّْحريــِر لِتُْشــرَِف َعلــى تَْحريرِهــا. فَقــاَم 

ــٍة ِقواُمهــا يوُســف َصــالح الّديــن  ــرّاج ِباِْخِتيــاِر َهيْئَ كْتــوُر فَ الدُّ

ــو الُفتــوح  ــن َشــْمس َوأَب ــِة َعيْ ــبَُق لِجاِمَع ــب الرَّئيــُس األَْس قُطْ

رْضــوان َعميــُد كُلِّيَّــِة الُمَعلِّميــَن َوُســَميَّة فَْهِمــي أُْســتاَذُة ِعلْــِم 

النَّْفــِس َوإِبْراهيــم ِعْصَمــت ُمطــاوع َوميشــيل ِوْهبــة َوفيليــب 

ــر َســيْف َوَوديــع ِفلِْســِطين. صاِب
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ــى  ــُت َعل ــَدًة. َوكُْن ــرًَّة واِح ــْع إِاّل َم ــْم تَْجتَِم ــُة لَ ــِذِه اللَّْجَن َوَه

ـِة لَِجْمــعِ َمقاالتِِهــْم  َمــدى عاَميْــِن أَطــوُف ِبُكتّــاِب الَمَجلَـّ

فـْـعِ ِبهــا إِلــى الَمطْبََعــِة َوُمراَجَعِتهــا  َوُمراَجَعِتهــا لَُغِويًّــا ثـُـمَّ الدَّ

ــيُّ  ِع ــي التَّطَوُّ ــتََمرَّ َعَمل ــة. اْس ــُدَر الَمَجلَّ ــى أَْن تَْص ــا إِل ِطباِعيًّ

ـُة إِلــى أَْن  َعلــى َمــدى عاَميْــِن انْتَظََمــْت ِخاللَُهمــا الَمَجلَـّ

ــَفِر لِلْخــاِرِج لِلَْعَمــِل ُمتَرِجًمــا  قانونِيًّــا فــي  اْضطـُـِررُْت إِلــى السَّ

َشــرِكَِة ِبتْــروٍل أَِميركِيَّــٍة. َوِعْنــَد َعْوَدتــي بَْعــَد عاَميْــِن، َعرَفْــُت 

ــَة تََوقََّفــْت أِلَنَّ رَئيــَس التَّْحريــِر تَعاقَــَد َعلــى َعَمــٍل  أَنَّ الَمَجلَّ

ــِة َمْســؤوٌل يُراعــي انِْتظاَمهــا.  ــْد لِلَْمَجلَّ ــْم يَُع فــي الخــاِرِج َولَ

ــزًَة  ــْت َعزي ــا كانَ ــِة أِلَنَّه ــَك الَمَجلَّ ــْفُت اِلِْحِتجــاِب تِلْ ــْم أَِس َوكَ

َعلــى ُمْنِشــِئها أَميــر بُْقطُــر الَّــذي كاَن يَْســتَْكِتبُني فيهــا َعلــى 

َمــداِر َعْشــِر َســَنواٍت.

ٌت نََشرُْت ِفْيَها َمَقااَلتِي    ُصُحٌف َوَمَجاَّ

»األَْهــرام«،  »الُمْقتَطَــف«،  ـم«،  »الُمَقطَـّ ِمْصــَر:  فــي   |

ــبَة«،  ــاب«، »اإلقِْتصــاُد َوالمحاَس ــراُم اإلقِْتصــاِدّي«، »الِكت »األَْه

ــذار«،  ــر«، »اإلِنْ ــاُت نَظَ ــالَة«، »ُوُجه ــرِْق«، »الرِّس ــُر الشَّ »ِمْنبَ

ــرّاوي الَجديــد«،  ــالل«، »الُمَصــوَّر«، »ال ــا«، »الِه نْي ــُف الدُّ »نِْص

ــُة«،  ــُة الَحديثَ ــُة »التَّْرِبيَ ــُة«، َمَجلَّ ــؤوُن االِْجِتماِعيَّ ــُة »الشُّ مَجلَّ

ــة«،  ــّروح«، »الطّالِبَ ــُم ال ــباب«، »عالَ ــُة الشَّ ــْعلَة«، »راِبطَ »الشُّ
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»الَمســاعي«، »مــار ِجرِْجــس«، »الَمَجلَّــة«، »الَوْعــُي الَعَرِبــّي«، 

ــَدُة  ــّي«، َجري ــُم الَعَرِب ــى(، »الَعالَ ــالمة موس ــة« )لَِس »اليَْوِميَّ

»َوطَنــي«. | فــي لُبْنــاَن: »األَديــب«، »اآلداب«، »الُعلــوم«، 

بّــور«. | فــي ســوِريا:  »الِغْربــال«، »رِســالَُة التَّْرِبيَــة«، »الدَّ

الَجديــَدة«،  »الثَّقافَــُة  الَعَرِبيَّــِة«،  اللَُّغــِة  َمْجَمــعِ  ـُة  »َمَجلَـّ

ــُة  ــِت: َمَجلَّ ــنونو«. | فــي الُكَويْ ــُة »السُّ ــاد«، َمَجلَّ ــُة »الّض َمَجلَّ

»الَعَربــي«. | فــي البَْحَريْــِن: »َصــْوُت البَْحَريْــن«. فــي تونِــس: 

ــعوِديَِّة: »قاِفلـَـُة الزَّيـْـت«، »الَمْنَهل«،  َمَجلَّــُة »الِفْكــر«. فــي السُّ

ــد«،  ــُم الِكتــاب«، »الرّائِ ــة«، »َعالَ ــُة الَعَرِبيَّ »الَفيَْصــل«، »الَمَجلَّ

»األََدُب اإلِْســالِمّي«، »اإلِذاَعــُة َوالتِّلِْفْزيــون«. | فــي األُرُْدن: 

ــْعب« )وَكُْنــُت  َمَجلَّــُة »أَفْــكار«. | فــي ِفلَْســطيَن: »َصــْوُت الشَّ

ُمراِســلَها فــي ِمْصــَر(. فــي قَطَــر: »الرّايَــة«. | فــي لُْنــُدن: 

ــاة«. ــَدُة »الَحي َجري

إْسِمَي الُملَْتَبس   

إْســمي الثُّالثِــيُّ َوديــع ِفلِْســطين َحبْشــي، وَكُْنــُت ِخــالَل 

ــٍة َعــْن قَِضيَّــِة ِفلَْســطيَن  َحِفــيِّ أُداِفــُع ِبصــورٍَة خاصَّ َعَملــي الصِّ

َوُمْشــِكلَِة الاّلِجئيــَن َحتّــى ظُــنَّ أَنَّنــي ِمْنُهــْم. َوذاَت يَــْوٍم 

ْولـَـِة فــي الظوغلــي، َوِبُمَجرَِّد  اْســتُْدعيُت إِلــى َمباِحــِث أَْمــِن الدَّ

ــَر؟« ــرَّفَْت ِمْص ــى َش ــُط: »َمت ــأَلَني الّضاِب ــي َس ُدخول
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ــْد َشــرَّفُْت  ــُه: »لََق ــُت لَ ــذي يَْقِصــُدُه، فَُقلْ ــا مــا الَّ ــُت طَبًْع َعرَفْ

 ، ِمْصــَر ِمــْن َســبَْعِة آالِف َســَنٍة، فَأَنــا َصعيــِديٌّ ِقبِْطــيٌّ ِفْرَعْونِــيٌّ

ــرَّفَْت  ــى َش ــعاَدتَُك َمت ــي! َوَس ــيُس الثّان ــُر رَْمس ــّدي األَكْبَ َوَج

ــي  ــيَّ ف ــحُّ َعلَ ــُط يُلِ ــروِج َوالّضاِب ــى الُخ ــاَدرُْت إِل ــَر؟« َوب ِمْص

ــت. ــُه َواِنَْصرَفْ ــتَِجْب لَ ــْم أَْس ــي لَ ــاِء َولَِكنَّن البَق

بَْعُض َمظَاِهِر التَّكِْريْم   

ــِة  حافَ ِل لِلصِّ ــاروِق األَوَّ ــزَِة ف ــزُْت ِبجائِ ــاِم 19٤9، فُ ــي ع ف

ــي  ــبّان. َوف ــَن الشُّ َحِفيّي ــُح لِلصِّ ــْت تُْمَن ــي كانَ ــْرِقيَِّة الَّت الشَّ

ــِة  ــيِّ ِبَدَرَج ــِتْحقاِق الَمَدنِ ــُت نيشــاَن االْس عــاِم 19٥٢، ُمِنْح

 ،199٢ عــاِم  َوفــي  إِْســبانِيا.  ُحكوَمــِة  ِمــْن  كومانْــدور 

َحْفــاًل  األَِميركِيَّــِة  الجاِمَعــِة  ِخّريجــي  َجْمِعيَّــُة  أَقاَمــْت 

تََخرُّجــي،  َعلــى  عاًمــا   ٥٠ ُمــروِر  ِبُمناَســبَِة  لِتَْكريمــي 

عــاِم  َوفــي  لِلِْخّريجيــن.  َهِبيَّــَة  الذَّ الميداليَّــَة  َوأَْهَدتْنــي 

ــُة ِبُمناَســبَِة بُلوغــي ِســنَّ الثَّمانيــَن  ٢٠٠3، كَرََّمتْنــي الجاِمَع

ــيَّ َشــهاَدَة تَْقديــٍر. َوفــي عــاِم ٢٠٠٤، كَرََّمتْنــي  لَ َوأَْهــَدْت إِ

َعبْــِد  ــيِْخ  الشَّ ِبِرعايَــِة  َة  َجــدَّ فــي  االِثَْنيِْنيَّــِة  َســُة  ُمَؤسَّ

الِمئــاُت،  َشــِهَدُه  كَِبيــٍر  َحْفــٍل  فــي  خوَجــة  الَمْقصــود 

ــيِج  ــْن نَس ــَة ِم ــَة الَمْصنوَع ــا التَّْذكاِريَّ ــيَّ لَْوَحتَه لَ ــَدْت إِ َوأَْه

الُمَشــرَّفَة. الَكْعبَــِة 
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َعْن نَْفِسي   

ُولِــْدُت عــاَم 19٢3 فــي َمديَنــِة إِْخميــم فــي ُمحافَظَــِة 

ــِة  ــاَدة فــي ُمحافَظَ ــِة نَق ــى َمديَن ــي إِل ــرٍَة تَْنتَم ســوهاج أِلُْس

راَســِة اإلبِْتدائِيَّــِة فــي َمْدَرَســٍة  قَنــا. قََضيْــُت َمراِحــَل الدِّ

أَميِريَّــٍة ، ثـُـمَّ انْتََقلـْـُت فــي الَمْرَحلـَـِة الثّانَِويَّــِة إِلــى الَمْدَرَســِة 

الْتََحْقــُت  َوبَْعَدهــا  الرَّْوَضــِة.  َجزيــرَِة  فــي  ـِة  اإلنِْكليِزيَـّ

ــهاَدَة  ــُت َش ــِة، َونِلْ ــِة األِميركِيَّ ــي الجاِمَع ــِة ف حافَ ــِم الصِّ ِبِقْس

ــَدِم  ــْوَم ِمــْن أَقْ البَكالوريــوس فــي عــاِم19٤٢. َوأَْصبَْحــُت اليَ

ِخّريجــي الجاِمَعــِة، َوأَقْــَدِم أَســاتَِذتِها أَيًْضــا. َومــا ِزلْــُت 

ــي  ــَة ف ــَة األََدِبيَّ ــارُِس الِكتابَ ــرَِة أُم ــنِّ الُمتَأَخِّ ــِذِه السِّ ــى َه إِل

ــة. ــالِد الَعَرِبيَّ ــَر َوالِب ــي ِمْص ــِة ف ــاّلِت الُمْختَلَِف الَمَج






