
 في بيروت في يوسف القّديس جامعة رئيس اليسوعّي، دّكاش سليم البروفسور كلمة
ملي نصراهللا" (هبة منها إلى المكتبة الستارة عن "محفوظات الروائّية إ إزاحة حفل

 في ،الحادية عشرة الساعة تمام في ،2015 أيلول 29 يوم الثلثاء في الشرقّية التراثّية)،
 .المكتبة الشرقّيةفي  ،مسرح ليلى تركي

 العزيزة السّيدة األديبة إملي نصراللـه،

سوف  والقرّاءة أدبك. فإّن املتخّصصني أو عن مجاليّ  سرية حياتكعن لست هنا يف موقع الكالم  
هو أرشيفك  ،، فإّن ما لدينا اليوم هو منكِ ميت كلمة اعتزاز وامتنان واستشرافيقولون ما عندهم. كل

  .الصغريهتمام األم بولدها أن �تّم به كا، فال بّد لنا اخلاصّ 

" من مكتبة املدرسة، الكلّية الوطنّية يف الشويفات قد سارقة الكتبكلمة اعتزاز بأن تكون "
فوااتا ًعا ملا يتجاوز الستة آالف وثيقة من حماختارت املكتبة الشرقّية يف جامعة القّديس يوسف مستودَ 

هذه الثروة  ،من عمر اجلامعة 140الــ  وهي يف عامها ،امكتبتنة. كلمة اعتزاز بأن تستقبل الشخصيّ 
خلدمة األدب  ودعوةً  وثراءً  ءً من يد أديبة ثريّة بذوقها وفّنها وأدبـها وحنا�ا، فتزداد مكتبتنا بـها األدبّية
 ةالصحاف. كلمة اعتزاز بأن تكون مكتبتنا اليوم وهي اليت حتوي جمموعات فريدة من والعريبّ  اللبناينّ 
 ورواياتـها. بكتبهافخرها الصحافّية وهي تفخر بـها  األديبةمقاالت  تستقبل

يوم هذه احملفواات متأنّية ساهرًة  إثرّ�ا مجعت يوًما أديبتنا ألكلميت كلمة شكر أجّددها جتاه و  
املعاونني واملعاونات لك من األصدقاء واألهل الذين ساعدوا  عليها. كلمة شكر ال بّد أن أقولـها حيال
الشاعرة ندى عيد اليت كانت صلة الوصل املشرتكة  صديقةلل ويساعدون يف التجميع والرتتيب، وشكرًا

 ا إياهاملشروع ومتابعته هذاكلمة حّق أنّه لوال سهر السّيدة ندى على فيها  أن أقول  فال بّد من ،ةاخلفيّ 
والشكر ال بّد أن يُقال ه، ملا حتّقق وأصبح واقًعا. بانتباه يوًما بعد يوم إىل هذا اليوم الذي حنتفل بإطالق



ري من اإلجيابّية يف هذا املشروع ليبصر اليت سامهت وبالكث مديرة املكتبة الشرقّية سّيدة ميشلني بيطارلل
 النور.

ن نضع هذه احملفواات يف خزانة يف املكتبة الشرقّية إنّه ليس املهّم أ لقلنانا املستقبل استشرفوإن  
جيال ل واألطاريح وكذلك لتعرفها األئستخدم من قبل أصحاب الرسافهي موجودة ها هنا لكي تُ 

على عظمة أديبتنا وعلى كفاحها وحتّديها الصعاب واّتساع أدبـها  الالحقة، فهي من ناحية شاهد
ضعها على موقع هذه احملفواات ونإلكرتونّيا  ننسخفنا أن هداملصاعب، ف مهنةواخنراطها الواسع يف 

ستفادة علمّية للوصول إىل إوكّل من يريد أن يستفيد  القاصي والداينليستفيد منها  اإللكرتوينّ  املكتبة
يف املستقبل  والرسائل وحنن نتطّلع إىل املزيد من احملفواات والوثائق استخراج الفائدة القصوى منـها.

نطالقة حنو جمموعات أخرى من الوثائق، خصوًصا تلك املقاالت إالقريب والبعيد، فتكون هذه الموعة 
 واملؤلّفات اليت تتحّدث عنك حضرة األديبة.

 سّيديت، 

يف حياتنا  ممّيزالواقع أّ�ا أبعد من مناسبة، إّ�ا حدث  ،فهي مناَسبة مناِسبة نقول إّ�ا مناسبة أن 
ضافة حصلنا عليها اليوم حيث صرت . إنّه حدث يدّل على قيمة مُ وتاريخ هذه املكتبة ووجودنا اجلامعّية

 .وبينناأن تكوين معنا  معنا وبيننا. فهنيًئا لنا بك وشكرًا لكِ 


