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إملي نصرالله تهب وثائقها لمكتبة ”اليسوعية“

USJ األديبة والروائية إملي نصرالله 

صدى البلد  

لقّديس  ا رئاسة جامعة  علنت  أ
يوسف في بيروت عن توقيع عقد 
هبة مع األديبة والروائّية اللبنانّية 
إملي نصرالله، تمنح بموجبه حقوق 
ما يزيد عن سبع عشرة وثيقة من 
أعمالها إلى المكتبة الشرقّية التابعة 

للجامعة. تتضّمن الوثائق مقاالتها 
في الصحافة على مدى خمسة عشر 
عاًما وأبحاثا ودراســـات قامت بها 
األديبة ولم تنشر، إضافة إلى كل ما 

كتب عنها من مقاالت ودراسات.

القرية اللبنانية
إعتبر رئيس الجامعة سليم دكاش 
هذه المناسبة ”عزيزة جًدا على قلب 
الجامعة نظًرا إلى مكانة األديبة إملي 
نصرالله في المشهد الثقافّي اللبنانّي 
والعربّي على حّد سواء، خصوًصا أنها 
حملت القرية اللبنانّية في كتاباتها 
ــى الــعــالــم مــن خالل  وأوصــلــتــهــا إل
رواياتها التي ترجمت إلى لغات عّدة 
كاأللمانّية والفنلندّية واإلنكليزّية 

«تشجيع الطالب وحثهم 

على دراسة األدباء 

اللبنانيين والتعمق 

في سيرهم ونتاجهم»

والتايلندّية واإلسبانّية وغيرها“. 
وتابع: ”سنخّصص جناًحا لوثائق 
األديبة نصرالله في المكتبة الشرقّية، 
هذا الصرح الثقافّي العريق الذي 
بناه اآلباء اليسوعّيون منذ ١٤٠ سنة، 
ودأبوا على تغذيته وحماية كنوزه رغم 
الحروب والكوارث حافظين لنا تراثا 

ا نادًرا“.  ا عربّيً ا ولغوّيً أدبّيً

أيٍد أمينة
لله عن  أعربت نصرا من جهتها 
فرحتها العارمة بهذه الخطوة معتبرة 
أن ”المخطوطات باتت اآلن في أيٍد 
أمينة“، وأنها تهدف من وراء هذا 
المسعى إلى ”االعتراف بجميل ما 
قّدمته جامعة القّديس يوسف إلى 
للبنانّي من خــالل كلّياتها  ا األدب 
ومعاهدها، ومن خالل تشجيع الطّالب 
وحثهم على دراسة األدباء اللبنانّيين 

والتعّمق في سيرهم ونتاجهم“. 
أعــلــن رئــيــس الجامعة عن  كما 

احتفال ستدعى  مة  قا إ في  لنّية  ا
ــل االختصاص  ليه الصحافة وأه إ
واألكاديمّيين إلزاحة الستارة عن جناح 
األديبة نصرالله في المكتبة الشرقّية. 

طابع أدبي
جدير بالذكر أن األديــبــة إملي 
نصرالله من أبرز الروائّيات الرائدات، 
بــدأت حياتها المهنّية كصحافية 
ثم غلب عليه الطابع األدبّي فتحّولت 
إلى كتابة الرواية والقّصة وقصص 
الفتيان واألطفال والسيرة. اهتّمت 
ة  لهجر ا بــمــوضــوع  ملحوظ  بشكل 
اللبنانّية، وكانت احتفلت في العام 
لروايتها  الذهبّي  باليوبيل   ٢٠١٢
الشهيرة ”طيور أيلول“، وصدرت 
عنها وعــن أدبها دراســات وأبحاث 
متنّوعة بغير لغة في لبنان والخارج، 
كما أصدرت األونيسكو طبعة خاّصة 
من الرواية بأسلوب البرايل منذ فترة 

قصيرة.
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