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روزيت فاضل 

ف���ي ال��ط��ب��ق��ة ال��ث��ان��ي��ة ق����رب ص��ال��ة 
القراءة في مبنى المكتبة الشرقية، 
ك���ان أم���س "ي���وم إم��ي��ل��ي نصرالله" 
ال���ت���ي ح���ض���رت ب��وج��ه��ه��ا ال��ج��م��ي��ل 
وال��م��الئ��ك��ي ل��ت��ش��ارك ف���ي اح��ت��ف��ال 
إزاح��������ة ال����س����ت����ارة ع����ن م��ح��ف��وظ��ات 
الشرقية  المكتبة  إلى  قدمتها هبة 
ال���ت���راث���ي���ة، وه�����ي ت��ن��ب��ض ب��أدب��ه��ا 
األرض  ب���ح���ب  ال����ن����اب����ض  ال���س���خ���ي 

وجذورها. 
ان����ض����م إل�����ى ال���ت���ك���ري���م أص���ح���اب 
ال���دع���وة رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال��ق��دي��س 
دك�������اش  س����ل����ي����م  األب  ي������وس������ف 
في  اللغات  وعميد كلية  اليسوعي 
ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ه���ن���ري ع��وي��س 
ميشلين  ومديرتها  المكتبة  وأه��ل 
ب��ي��ط��ار وف���ري���ق ال��ع��م��ل وع�����دد من 
واإلنسانة  والكاتبة  الروائية  محبي 
ال��ى ع��دد من  والصحافية وال��م��رأة، 

أصدقائها وأهلها.
ب������ع������د إزاح����������������ة ال�������س�������ت�������ارة ع���ن 
ال���م���ح���ف���وظ���ات، ش������ددت ال��ك��ات��ب��ة 
إم����ي����ل����ي ن����ص����رال����ل����ه ع����ل����ى ال���ع���الق���ة 
بالجامعة،  تربطها  ال��ت��ي  ال��وط��ي��دة 

تراكم  على  عليها،  دي��ن  لها  والتي 
ع���ب���ر ال���س���ن���ي���ن، م����ن خ�����الل اخ��ت��ي��ار 
أس��ات��ذت��ه��ا، ل��ل��ع��دي��د م��ن قصصي 
ورواي����ات����ي ل��ك��ي ي��ت��دارس��ه��ا ط��الب 
اع��ت��م��ده��ا بعضهم  ال��ج��ام��ع��ة، ك��م��ا 
على  إن  أطروحاتهم،  م��ادة إلع���داد 
مستوى الماجستير أو الدكتوراه. 

وت���وق���ف���ت ن���ص���رال���ل���ه أم�������ام ك��ل 
ك��ت��اب ف��ي ال��م��ح��ف��وظ��ات، موضحة 
ل�����أب دك������اش وال���ح���ض���ور ت��رت��ي��ب 
ال��ك��ت��ب ف���ي ال���رك���ن ال���خ���اص فيها 
"ط��ي��ور أي��ل��ول"، "ش��ج��رة الدفلى"، 
الالئحة  وتطول  الينبوع"،  "رهينة 

طبعًا...
ك����ي����ف أب�����ص�����ر ه�������ذا ال����م����ش����روع 
ال����ن����ور وم������ا ه����و م��س��ت��ق��ب��ل��ه؟ ذك���ر 
ال���ت���ي  ك���ل���م���ت���ه  ف�����ي  األب دك�������اش 
ال��س��ت��ارة ف��ي مسرح  إزاح����ة  سبقت 
ل��ي��ل��ى ت���رك���ي ال���ت���اب���ع ل��ل��م��ك��ت��ب��ة أن 
هذه  إلكترونيًا  ننسخ  أن  "ه��دف��ن��ا 
موقع  ع��ل��ى  ونضعها  ال��م��ح��ف��وظ��ات 
ليستفيد  اإلل���ك���ت���رون���ي  ال��م��ك��ت��ب��ة 
م��ن��ه��ا ال��ق��اص��ي وال����دان����ي وك����ل من 
يريد استفادة علمية للوصول إلى 
القصوى منها".  الفائدة  استخراج 
الطّيارة  عيد  ن��دى  الشاعرة  وشكر 

كانت  ال��ت��ي  المشتركة  ال��ص��دي��ق��ة 
صلة الوصل الخفية قائاًل: "ال بد أن 
أقول فيها كلمة حق إنه لوال سهر 
ال��س��ي��دة ن���دى ع��ل��ى ه���ذا ال��م��ش��روع 
وم��ت��اب��ع��ت��ه ب��ان��ت��ب��اه ل��م��ا ك���ان أب��ص��ر 
النور"... كما شكر أيضًا "السيدة 
المكتبة  م���دي���رة  ب��ي��ط��ار  م��ي��ش��ل��ي��ن 

ال��ت��ي س��اه��م��ت وبالكثير  ال��ش��رق��ي��ة 
م���ن اإلي��ج��اب��ي��ة ف���ي ه����ذا ال��م��ش��روع 

ليبصر النور".
أما الدكتور عويس فألقى كلمة 
ال��ج��ام��ع��ة وق����ال: "أظ���ن أن تشوشًا 
التي  المكتبة  ه��ي  ف��ه��ل  اع��ت��ران��ي، 
باستقبالها المحفوظات شاءت أن 

الست  أن  أم  للست؟  تحية  ت��وج��ه 
رغ��ب��ت ف��ي أن ت��ب��دي عاطفة حيال 
مكتبته  تغلبت  ال��ذي  المبنى  ه��ذا 
على  مريديه  وع��ي��ون  ومخطوطاته 
وبشاعات  ال��ت��م��اس،  خطوط  نشاز 

البطوالت الغبية؟".
وتوقف عند من "كتبت تكريمًا 

لأرض وللمرأة، كتبت ما يحلو لها، 
صناعة  ال��ك��ت��اب��ة،  ف��ع��ل  أن  معتبرة 
ص��ارت  إن  إال  تستقيم  ال  الكتابة، 
م����ن ل���ح���م ال���ك���ات���ب ودم��������ه، ت��ف��ت��ح 
تمامًا  الست  ل��ك  ف��ت��ت��راءى  الكتاب 
كما ه��ي. وال��غ��رب ال��ذي استضاف 
السّت استضافها هي،  انما  كتبها 
ام���ي���ل���ي، ف���أح���ّس ب�����اّن ت��م��ش��رق��ًا أو 

تلبننًا يجذبه...".
ألقتها  ف��ق��د  المكتبة  كلمة  أم���ا 
ال��س��ي��دة غ��راس��ي��ا أب����ي ط���اي���ع ال��ت��ي 
"اختصرت فيها محطات من تاريخ 
تنظر  والتي   )...( المكرمة  األديبة 
ف��ت��رى قلبًا مشعًا في  إل���ى وج��ه��ه��ا 
عينيها، وديعة تلك اآلتية من بلدة 

الكفير الجنوبية".
واختصرت نصرالله في كلمتها 
ال��ع��ب��رة م��ن رواي��ت��ه��ا األول����ى "ط��ي��ور 
اي����ل����ول"، م��ش��ي��رة إل����ى أن ن��ظ��رت��ه��ا 
ه���ذه  إل�����ى  أرى  ت���ب���دل���ت "وص��������رت 
تأتينا  ال��ذي  ال��واق��ع،  بعين  الهجرة 
أخ�����ب�����اره م�����ن ك�����ل ج���ه���ة وص������وب، 

وحيثما وطأه قدم مغترب...".
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)ميشال صايغ( دكاش ونصرالله يرفعان الستارة عن المحفوظات.  


