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تقدم أعمالها لليسوعية
إميلي نصرالله ّ
 17وثيقة ومقاالت على مدى  15عام ًا

األديبة إميلي نصرالله.

أع �ل �ن��ت رئ ��اس ��ة ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س
ي��وس��ف ف ��ي ب� �ي ��روت ت��وق �ي��ع عقد
ه�ب��ة م��ع األدي �ب��ة وال��روائ� ّ�ي��ة إميلي
نصرالله ،تمنح بموجبه حقوق ما
ي��زي��د ع�ل��ى  17وث�ي�ق��ة م��ن أعمالها
إل� ��ى ال �م �ك �ت �ب��ة ال �ش��رق� ّ�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة
ّ
تتضمن الوثائق مقاالتها
للجامعة.
ف��ي ال�ص�ح��اف��ة ع�ل��ى م��دى  15عامًا
أعدتها األديبة
وبحوثًا ودراس ��ات
ّ
ولم تنشر ،إضافة إلى كل ما كتب
عنها من مقاالت ودراسات.
واع � � �ت � � �ب� � ��ر رئ � � �ي� � ��س ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة
ّ
ال �ب ��روف �س ��ور س �ل �ي��م دك� � ��اش ه��ذه
ال�م�ن��اس�ب��ة "ع��زي��زة ج � ً�دا ع�ل��ى قلب
ال�ج��ام�ع��ة ن �ظ� ً�را إل��ى م�ك��ان��ة األدي�ب��ة
إم� �ي� �ل ��ي ن� �ص ��رال� �ل ��ه ف � ��ي ال �م �ش �ه��د
ً
ّ
ّ
ّ
خصوصا
والعربي،
اللبناني
الثقافي
ّ
اللبنانية في
وأن�ه��ا حملت القرية
كتاباتها وأوصلتها إل��ى العالم من
خ��الل رواي��ات �ه��ا ال �ت��ي ت��رج�م��ت إل��ى
لغات ّ
ّ
ّ
والفنلندية
كاأللمانية
عدة،
واإلن� � �ك� � �ل� � �ي � � ّ�زي � ��ة وال � �ت� ��اي � �ل � �ن� � ّ
�دي� ��ة
واإلس� �ب ��ان � ّ�ي ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا" .أض � ��اف:
ً
ّ
جناحا لوثائق األديبة
"سنخصص
ّ
الشرقية ،هذا
نصرالله في المكتبة

ّ
الثقافي العريق ال��ذي بناه
الصرح
ّ
اآلب��اء اليسوعيون منذ  140عامًا،
ودأبوا على تغذيته وحماية كنوزه
برغم ًالحروب وال�ك��وارث ،حافظين
ًّ
عربيا ً
ولغويا ًّ
لنا تراثا ًّ
نادرا".
أدبيا
وأع ��رب ��ت ن �ص��رال �ل��ه ع��ن ف��رح�ت�ه��ا
ب� � �ه � ��ذه ال � � �خ � � �ط� � ��وة ،م � �ع � �ت � �ب� ��رة أن
"ال�م�خ�ط��وط��ات ب��ات��ت اآلن ف��ي أيد
أمينة" ،وأنها تهدف من وراء هذا
المسعى إل��ى "االع �ت��راف بجميل ما
قدمته جامعة ّ
ّ
القديس يوسف إلى
اللبناني من خ��الل ّ
ّ
كلياتها
األدب
وم �ع ��اه ��ده ��ا ،وم� ��ن خ� ��الل ت�ش�ج�ي��ع
ال � �ط � � ّ�الب وح �ض �ه ��م ع �ل ��ى دراس � ��ة
األدب � ��اء ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي�ي��ن وال �ت �ع� ّ�م��ق في
ونتاجهم" .وشكرت إدارة
سيرهم
ّ ً
ّ
ال�ج��ام�ع��ة م�م��ث�ل��ة برئيسها دك��اش
وبمديرة المكتبة ميشلين بيطار
لالهتمام والمتابعة.
ّ
وأع� �ل ��ن رئ �ي��س ال �ج��ام �ع��ة ال �ن��ي��ة
ف� � ��ي إق� � ��ام� � ��ة اح � �ت � �ف � ��ال س �ت ��دع ��ى
إل �ي��ه ال �ص �ح��اف��ة وأه� ��ل ال�ت�خ�ص��ص
واألكاديميون إلزاح��ة الستارة عن
جناح األديبة نصرالله في المكتبة
ّ
الشرقية.

