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في الكتاب
كِ ْيم َيــا ُء األَ َدب | األ َحا ِديْــثُ
المســتَطْ َر َدة | ُع ْض ِويَّــ ُة َم َجا ِمــعِ
ْ
ــب تَ ْر َج ْمتُهــا | َم ْو ُســ ْو َعاتٌ
ــب ألّفتُهــا | كُتُ ٌ
اللّ َغــ ِة ال َع َر ِب َّيــة | كُتُ ٌ
السـبْ ُق فــي التَّ ْع ِريْـ ِ
ـف
ـاب ال ا ِّد َعــاء لــي بِهــا | َّ
شَ ــا َرك ُْت ِفيهــا | أل َقـ ٌ
ب َن ِج ْيــب َم ْحفُــوظ | َرا ِبطَــ ُة األ َدبَــاء | َم َجلَّــ ُة «قَا ِفلَــة ال َّزيْــت»
اضــ َر ٍ
ــس
| ت َْســ ِج ْي ُل ُم َح َ
ات لِ ِك َبــا ِر الم َف ِّكرِيــن | «ال َعــام» | تَ ْد ِريْ ُ
اضـ َراتٌ أ َد ِب َّيـ ٌة فــي
الص َحافَـ ِة فــي ال َجا ِم َعـ ِة األ ِميرك ّيــة | ُم َح َ
ُعلُـ ْو ِم ِّ
ال َخــارِج | ت َأ ِبيْـ ُن ال َّر ِ
احلِيْــن ِمـ َن األ َدبَــاء | َم َقــاالتُ َم َجلَّـ ِة «نِ ْصـ ِ
ـف
ال ُّدنيــا» | نَـ َد َواتٌ َح َض ْرت ُهــا | تَ ْح ِك ْي ـ ُم أونَ ِاس ـ ْيس | َم ْركَ ـ ُز األ ْه ـ َرام
للتَّ ْر َج َم ـ ِة ال ِعلْ ِم َّيــة | قَائِ َم ـ ُة ال ُم ْختَ َص ـ َرات | ال ُم َر َاســاتُ األ َد ِب َّيــة
«السـ َوانِح» | شُ ـ َع َراء نَظَ ُمــوا
| تَطَ ُّو ِعــي بالتَّ ْر َج َمـ ِة لِطَـ َه ُح َسـ ْين | َّ
ــف َو َم َج َّ
فــي | َم َجلَّــ ُة «الت ْر ِبيَــة ال َح ِديْثَــة» | ُص ُح ٌ
ــاتٌ
ق ََصائِــ َد َّ
ـض َمظَا ِه ـ ِر التَّ ْك ِريْــم | َع ـ ْن نَف ِْســي
نَشَ ـ ْرتُ ِف ْي َهــا َمقَالَ تِــي | بَ ْعـ ُ

ِك ْيميا ُء األَ َدب
الصحافَـ ِة ِلَ ِّي َسـ َب ٍب؛
ـب إِلــى ِّ
لَـ ْم يَ ُكـ ْن فــي تَقْديــري أَ ْن أَنْتَ ِسـ َ
فَ َقـ ْد كا َن ْاسـ ِت ْعدادي ال ِفطْـر ُِّي ِعلْ ِم ًّيــاَ ،وكانَـ ِ
ـب
ـت الكي ْميــا ُء أَ َحـ َّ
ـب فــي ال َم ْر َحلَ ـ ِة
ـي أَ ْن أَنْتَ ِسـ َ
ـيَ .وكا َن ِم ـ َن الطَّبي ِعـ ِّ
الم ـ َوا ِّد إِلَـ َّ
الجا ِم ِع َّيــ ِة إِلــى إِ ْحــدى ال ُكلِّ َّي ِ
ــات ال ِعلْ ِم َّيــ ِة إِشْ ــبا ًعا لِ َر ْغ َبتــي
فــي التَّ َخ ُّصـ ِ
ـي فــي أَ ٍّي ِم ـ ْن َميادي ِن ـ ِهَ ،ولَ ِك ـ ْن حـ َ
ـال
ـص ال ِعلْ ِمـ ِّ
دو َن َذلِ َ
ــب
ســوم الجا ِم ِع َّيــ ِة بِال ِّن ْســ َب ِة إِلــى طالِ ٍ
ــك ا ْرتِفــا ُع ال ُّر ِ
ـت إِلــى ِدر َاسـ ِة
الســا ِب َعة .فَاتَّ َج ْهـ ُ
عانــى ِمـ َن ال ُيتْـ ِـم ُم ْنـ ُذ ِسـ ِّن ّ
َــل تَ ْكلُفَــ ًة ِمــ َن ال ُعلــومَ ،وأَيْ ًضــا ِلَ َّن
الصحافَــ ِة بِا ْع ِتبارِهــا أَق َّ
ِّ
لصحافَــ ِة لَــ ْم تَكُــ ْن َمأْلوفَــ ًة فــي َذلِ َ
ــك
ال ِّدر َاســ َة الجا ِم ِع َّيــ َة لِ ِّ
ــي لِ ُمما َر َســ ِة
ال َوقْــتَ .و َهكَــذا تَ َخ َّص ْص ُ
ــت ِبتَأْهيــلٍ ِعلْ ِم ٍّ
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ـب أَيْ ًضــا
ِّ
الصحافَ ـ ِة بِا ْع ِتبارِهــا قَ ـ َدري ال َم ْرســو َم قَ ْبـ َـل أَ ْن أَنْتَ ِسـ َ
إِلــى األَ َد ِب َعلــى َســبيلِ الهِوايَــة.
الص ُح ِ
ــف ُم ْن َص ِرفَــ ًة فــي األَ ِ
ســاس ِإلــى
َوكانَ ْ
ــت ِعنايَــ ُة ُّ
الس ِ
األَ ْخبــا ِر َوال ُمتابَ ِ
ياســ َّي ِة ،أَ ّمــا األَ َد ُب فَــكا َن عالَــ ًة
عــات ِّ
ــح ال َم َ
ــأَ َد ِب لِ َيتَ َســل ََّل إلــى
جــال لِ ْ
ِــي قَــ ْد تُف ِْس ُ
َعلَ ْيهــا .فَه َ
َــا قَصيــ َد ًة لِلشّ ــا ِع ِر أ ْح َمــد شَ ــ ْوقي
َصفْحاتِهــا فَتَ ْنشُ ــ َر َمث ً
الص ْف َح ـ ِة األولــى أَ ْحيانًــا،
أَ ْو لِلشّ ــا ِع ِر حا ِفــظ إِ بْراهيــم فــي َّ
َوال ِســ َّيما إِ ْن كانَ ِ
ــت الق َِصيــ َد ُة تَتَنــا َو ُل ق َِض َّيــ ًة َوطَ ِن َّيــ ًة.
الصــا ِد َر ِة َحديثًــا.
ــت تَ ْنشُ ــ ُر أَ ْحيانًــا بابًــا لِلْ ُكتُ ِ
كَمــا كانَ ْ
ــب ّ
ـت تَ ْهتَ ـ ُّم ِبــاألَ َد ِب الخالِـ ِ
ـص
الص ُحـ َـف نــا ِد ًرا مــا كانَـ ْ
َولَ ِك ـ َّن ُّ
أَ ْو بِال َم َعــار ِِك األَ َد ِب َّي ـ ِة ال َّن ِاش ـ َب ِة بَ ْي ـ َن األُ َدبــا ِء ،اللَّ ُه ـ َّم إِلّ فــي
ــا ِت األَ َد ِب َّيــ ِة ال ُمتَ َخ ِّص َصــة.
ال َم َج ّ
ـي ُم َع َّم ـ ٌد
َوفــي َح ْي َرتــي إِزا َء االِقْ ِت ـر ِ
اب ِم ـ َن األَ َد ِب َوأَنــا ِص َح ِفـ ٌّ
ـت ت َْصـ ُد ُر في
ـت َمقـ ً
ـال نَشَ ـ ْرت ُ ُه فــي َم َجلَّـ ٍة كانَـ ْ
ِالصحافَـ ِة ،كَتَ ْبـ ُ
ب ِّ
ديــب ِمــ ْن
ِد َمشْ َ
ــق ْاســ ُمها «الثَّقافَــ ُة ال َع َر ِب َّيــ ُة» ِب ُع ْنــوان« :األَ ُ
ـئ يَ ُم ـ ُّر
أيْ ـ َن يَ ْب ـ َدأُ؟» قُلْـ ُ
ـب ال ّن ِاشـ َ
ـت في ـ ِه مــا َم ْعنــا ُه إ َّن األَديـ َ
ـي
ِب َم ْر َحلَـ ِة طُفولَـ ٍة أَ َد ِب َّيـ ٍة تَتَ َجلّــى فــي أُ ْســلو ِب ِه َو َمعانيـ ِهَ ،و ِهـ َ
ِــي
ُّــب َعلَ ْيهــا بِالتَّ َوكُّــ ِؤ َعلــى كاتِ ٍ
َع َق َبــ ٌة يُ ْم ِكــ ُن التَّ َغل ُ
ــب أَ ْج َنب ٍّ
ـب
ـب أَ ْع َمالَ ـ ُه َوت َكــو ُن فــي َســبيلِ األَديـ ِ
كَبي ـرٍ ،فَ ُيتَ ْر ِج ـ ُم األَديـ ُ
ـت
لِلظُّهــو ِر فــي ال َم َجـ ّـا ِت األَ َد ِب َّيـ ِةَ .وتَطْبي ًقــا لِ َهــذا الـ َّرأْ ِي ،قُ ْمـ ُ
8

ـي َهي ْنريــك
ِبتَ ْر َج َم ـ ِة َمقــا ٍل َعــنِ الكاتِـ ِ
ـب ال َم ْس ـ َر ِح ِّي ال َّن ْروي ِجـ ِّ
ْــت بِــه إِلــى َم َجلَّــ ِة «ال ِّرســالَة» فَـــ َنشَ َرتْ ُه فــي
إِبْ َســن َوبَ َعث ُ
ـت إِلــى ْاســمي ِعبــا َر َة «بَكالو ْريــوس
عـ ِ
ـام  ١٩٥٣بَ ْع َدمــا أَ َض ْفـ ُ
ِصحافَــة»ُ ،مباهــا ًة ِب ِتلْـ َـك ال َّد َر َجـ ِة الَّتــي لَـ ْم ت َ ُكـ ْن َمأْلُوفَـ ًة فــي
ْصوصـ ًة ُع ْنوانُهــا «كَ ّفــا ال ِقـ ْرد»
َذلِـ َـك ال َوقْــت ،كَمــا تَ ْر َج ْمـ ُ
ـت أُق َ
ـام ١٩٥٣
ـت بِهــا َم َجلَّ ـ َة «ال ُم ْقتَطَــف» فَ َنشَ ـ َرتْها فــي عـ ِ
َووافَ ْيـ ُ
أَيْ ًضــا.
ـب ِم ـ ْن أيْ ـ َن يَ ْب ـ َدأُ؟» تَ َع ـ َّر َض ِلِنْ ِتقــا ٍد
َولَ ِك ـ َّن َمقالــي «األَديـ ُ
َعنيـ ٍ
ـف ِمـ ْن ُم َح َّمــد فَ ْه ِمــي َع ْبــد اللَّطيــف الَّــذي كا َن يَ ْنشُ ـ ُر
ِ
الجاحـ ِ
«الصبــاح»
َمقاالتِـ ِه ِبتَ ْوقيـعِ
ـظ ،فَاتَّ َه َمنــي فــي َم َجلَّـ ِة َّ
الصحي َح ـ َةِ ،لَ َّن ُع ْنــوا َن
ـاليب ال َع َر ِب َّي ـ َة َّ
ِبأَنَّنــي ال أَفْ َه ـ ُم األَسـ َ
ـب؟»
َمقَالــي كا َن يَ ْن َبغــي أَ ْن يَكــو َن « ِم ـ ْن أَيْ ـ َن يَ ْب ـ َدأُ األَديـ ُ
ـب ِمـ ْن أَيْـ َن يَبْـ َدأُ؟».
ال «األَديـ ُ
الس ِ
ياســ َّي َة ،كَمــا
ــي أَ ْن أُمــار َِس ِّ
الصحافَــ َة ِّ
كا َن قَــ َدري األَ ْصلِ ُّ
ياســ ّيي َن فــي ال َّد ِ
الس ِ
اخــلِ َوالخــارِجَ ،وأَ ْن
أُ ْعنــى ِبأَ ْخبــا ِر ِّ
أَت َ َوفَّـ َر َعلــى اِ ْسـ ِتقْصا ِء األَنْبــا ِء ال ُمتَ َعلِّ َقـ ِة بِاألَ ْحـ ِ
ـداث الجا ِريَـ ِة
لصحافَ ـ ِة
ـي ال ِّرســالَ ُة األولــى لِ ِّ
ال َم َحلِّ َّي ـ ِة َوال َعالَ ِم َّي ـ ِة؛ فَ ِتلْـ َـك ِهـ َ
الَّتــي يَ ْب َحــثُ َع ْنهــا القــا ِرئُ فــي َجري َدتِ ـ ِه ك َُّل َصبــا ٍح .كَمــا
ـي فــي إي ـرا ِد األَ ْخبــا ِر ُه ـ َو الَّــذي يَ ْك َفـ ُـل
الس ـ ْب َق ِّ
أَ َّن َّ
الص َح ِفـ َّ
واج فــي ســوقِ ال ُمزا َح َمــة.
لِلْ َجري ـ َد ِة ال ـ َّر َ
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ـت األَ َد َب
َوكا َن ِمـ ْن شَ ـأْنِ َهــذا التَّ َفـ ُّر ِغ فــي َحياتــي أَ ْن أَ َحلْـ ُ
إِلــى ها ِم ِ
ــش ا ْه ِتماماتــي َوأَ ْولَ ِويّاتــي؛ ِلَ َّن األَ َد َب َم ْوضــو ٌع
يَ ْحتَ ِمـ ُـل التَّأْجيـ َـل َوال يُــرى َعلــى قامـ ِ
ـي.
السـ ْب ِق ِّ
ـوس َّ
الص َح ِفـ ِّ
َولَ َعلَّــ ُه كا َن ُمقَــ َّد ًرا لــي أَ ْن أُ ِ
ــي
ــل ال َع َم َ
واص َ
ــل ِّ
الص َح ِف َّ
ياســ ِة بَعيــ ًدا َعــنِ األَ َد ِب لَــ ْوال تَ َع ُّرضــي فــي
الس َ
َحــ ْو َل ِّ
عــام  ١٩٥٢لِ ِم ْح َنــ ِة االِ ْع ِتقــا ِل ،ال ب َِســ َب ِب أَ ِّي َمقــا ٍل أَ ْو َرأْ ٍي
ِ
ياس ـ ِة يُثي ـ ُر الشُّ ـ ُب ِ
هات.
الس َ
ـراب ِم ـ َن ِّ
نَشَ ـ ْرتُ ُه ،بَـ ْـل ِلَ َّن االِقْ ِتـ َ
ـت َع ـ ْن كِتابَ ـ ِة َمقـ ِ
الص ـ ْد ِر فــي َجري ـ َد ِة
َو َه َكــذا تَ َوقَّ ْفـ ُ
ـاالت َّ
ــت نَشــاطي
ــت أَ ْع َم ُ
ــل فيهــاَ ،و َو َّج ْه ُ
«ال ُم َقطَّــم» الَّتــي كُ ْن ُ
الصحافَــ ِة االِقْ ِتصا ِديَّــ ِة فَ َحــ َّر ْرتُ َعلــى َمــدى عا َم ْيــنِ
إِلــى ِّ
حاس ـ َبة» الَّتــي كا َن يُ ْص ِد ُرهــا نــادي
َم َجلَّ ـ َة «اإلقْ ِتصــاد َوال ُم َ
التِّجــا َر ِة ال َملَ ِكيَّ ـ ِة َو َح َّولْتُهــا ِم ـ ْن َم َجلَّ ـ ٍة شَ ـ ْه ِريَّ ٍة إِلــى َم َجلَّ ـ ٍة
نِ ْصـ ِ
ـت تِلْـ َـك ال َم ْر َحلَ ـ ُة االقْ ِتصا ِديَّ ـ ُة تَ ْو ِطئَ ـ ًة
ـف شَ ـ ْه ِريَّ ٍة .كانَـ ْ
ــل.
لِ َخــ ْو ِض َمياديــنِ األَ َد ِب بِمــا نُ َســ ّمي ِه التَّفَــ ُّر َغ الكا ِم َ
ِخاصتَيْــنِ ُهمــا الــ َّدوا ُم َواألَمــا ُنَ .و إ ْذ
فَــاألَ َد ُب يَتَ َميَّــ ُز ب ّ
الس ِ
أَتَأَ َّم ُ
ياســ َّي َة ،أَكْتَ ِش ُ
ــف أَنَّهــا فَقَــ َدتْ
ــل ال َيــ ْو َم َمقاالتــي ِّ
ياســ َة ِبقَضاياهــا دائِ َمــ ُة التَّ َغ ُّيــرِ ،كَمــا
الس َ
ك َُّل قي َم ِتهــا؛ ِلَ َّن ِّ
أَنَّهــا تــورِثُ الشُّ ـبُهات .أَ ّمــا األَ َد ُب ،فَيَ ْك َفـ ُـل لِلْ ُمشْ ـتَ ِغلِ ِب ـ ِه
ــا َعــ ْن أَ َّن الف َ
ُصــول األَ َد ِب َّيــ َة ال
األَمــا َن ِمــ َن ال َّنــوا ِز ِل ،ف َْض ً
تَ ْف ِقــ ُد قي َمتَهــا َمــ َع ُمــرو ِر ال َّز َمــن.
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الس ِ
ــي،
َو َهكَــذا ْاســتَ ْدبَ ْرتُ ال َع َم َ
ــل ِّ
ــي ِّ
ــي ال َي ْو ِم َّ
ياس َّ
الص َح ِف َّ
ــت إلــى األَ َد ِب تَأْليفًــا َوتَ ْر َج َمــ ًة َو ُمتابَ َعــ ًة لِ ْلَنْ ِشــطَ ِة
َواتَّ َج ْه ُ
ــل فــي ال ُبلْــدانِ ال َع َر ِب َّيــ ِة،
األَ َد ِب َّيــ ِة ،ال فــي ِم ْصــ َر َو ْح َدهــا ،بَ ْ
وفــي ال َمهاجِــ ِر األَ ِميركِ َّيــ ِة أَيْ ًضــا.
َو َمـ َع أَنَّنــي لَـ ْم أَتَ َخلَّـ ْـف َعــنِ ال ِكتابَـ ِة فــي ال َم َجـ ّـا ِت األَ َد ِب َّيـ ِة
ال ِم ْص ِريَّــ ِة ِمثْــلِ «ال ُم ْقتَطَــف» َو«الكاتِــب» َو«ال ِّرســالَة»
َو« ِم ْن َبـ ُر الشَّ ـ ْرقِ » َو«ال ِهــال» َو«التَّ ْر ِب َيـ ُة ال َحديثَـ ُة»َ ،و َغ ْيرِهــا،
فَ َقـ ْد َو َجـدْتُ فــي َم َجلَّـ ِة «األَديــب» اللُّ ْبنانِ َّيـ ِة الَّتــي أَنْشَ ـأَها
ـال ِ
واس ـ ًعا لِ َمقاالتــي ،فَشَ ـ َر ْع ُت
أَلْبيــر أَديــب عــا َم َ ١٩٤٢مجـ ً
ـام  ١٩٤٥فــي نَشْ ـ ِر ف ُُصــو ٍل لــي فــي تِلْـ َـك ال َم َجلَّ ـ ِة
ُم ْن ـ ُذ عـ ِ
ْاســتَ َم َّرتْ طَ َ
ــوال ُع ْمرِهــا الَّــذي ا ْمتَــ َّد ِلَكْثَــ َر ِمــ ْن أَ ْربَعيــ َن
عا ًمــا.

الســلِ الَّتــي نَشَ ـ ْرتُها فــي تِلْـ َـك ال َم َجلَّـ ِة ث َالثُ َس ِ
الس ِ
السـ َـل،
َو ِمـ َن َّ
أَ َّولُهــا ُع ْنوانُهــا «صــو َر ٌة َو ْص ِف َّيــ ٌة»َ .وفــي َه ِ
السل ِْســلَ ِة
ــذ ِه ِّ
ـي ِعشْ ــري َن شَ ـ ْخ ِص َّي ًة نِســائِ َّي ًة ُم ْن َف ـ ِر َدةً .فَ ُهنـ َ
ـاك
تَنا َولْـ ُ
ـت َحوالَـ ْ
األ ِديْ َبــة َوال َف َّنانَــ ُة التَّشْ ــكيلِ َّي ُة َوال ُمضيفَــ ُة ال َج ِّويَّــ ُة َو َعا ِزفَــ ُة
ــح
البِيانــو َوال َم ْع ِن َّيــ ُة ِبقَضايــا ال ُم ْجتَ َمــعِ َو َّ
الســ ِّي َد ُة الَّتــي تَ ْفتَ ُ
بَيْتَهــا ِل ْســ ِتقْبا ِل ُضيو ِفهــا فــي َجل َْســ ٍة أَ َد ِبيَّــ ٍة َوفَ ِّنيَّــ ٍةَ ،و َغيْــ ُر
َه ـ ُؤال ِء.
ـب َواألَ ْح ِذيَــة»،
أَ َّمــا ِّ
السل ِْس ـلَ ُة الثَّانِ َي ـ ُة فَــكا َن ُع ْنوانُهــا «األَديـ ُ
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َوقَ ـ ْد اِ ْس ـتَ ْو َح ْيتُ ُه ِم ـ ْن بَ ْيـ ِ
ـت ِش ـ ْع ٍر َو َر َد َعلَــى لِ َســانِ َصديقــي
الشَّ ــا ِع ِر نِ ـزار قَ َّبانــي الَّــذي َوقَـ َـف َعلــى ِم ْن َب ـ ِر ال ِم ْر ِبـ ِـد فــي
ال ِع ـراق َوأَلْقــى قَصي ـ َد ًة كا َن ِم ّمــا جــا َء فيهــا قَ ْولُ ـ ُه:
ـح ال ُم َف ِّكـ ُر بوقًــا يَ ْسـتَوي ال ِف ْكـ ُر ِع ْن َدها َو ِ
الحذا ُء
َوإِذا أَ ْص َبـ َ
ريضــ ًة
ــت ِلَنَّــ ُه يُمث ُ
ِّــل َد ْعــ َو ًة َع َ
َوقَــ ْد أَطْ َربَنــي َهــذا ال َب ْي ُ
لِـك ُِّل األُ َدبــا ِء َوال ُم َفكِّريـ َن ِبـأَلّ يَتَ َح َّولــوا إِلــى أَبْــواقٍ فا ِر َغـ ٍة.
َوشَ ـ َر ْع ُت أَتَـتَــ َّب ُع فــي الشِّ ـ ْع ِر َوال َّنثْـ ِر َم ْوضوعـ ٍ
ـات َو َر َد فيهــا
ِذكْــ ُر ِ
ٍ
كايــات فــي َهــذا
ــت ِح
الحــذا ِء أَ ِو ال ِّنعــال .بَ ْ
ــل َر َويْ ُ
َــا أَ َّن الشَّ ــا ِع َر ،ال َّناثِــ َر ،الموســيقا َر،
ال َم ْعنــىِ ،م ْنهــا َمث ً
الســي ِنمائِ َّي َع ْبــد ال َّر ْح َمــنِ ال َخميســي أَلْفــى
ال ُم ْخــر َِج ِّ
ـول ِم ـ َن ال َجري ـ َد ِة الَّتــي كا َن يَ ْع َمـ ُـل فيهــا إِلــى
نَف َْس ـ ُه َم ْنقـ ً
ُم َؤ َّس َســ ِة «باتــا» لِ ْلَ ْح ِذيَــ ِة ،فَاِ ْســتَ ْن َج َد ب َِصدي ِقــ ِه الشّ ــا ِع ِر
كا ِمــل الشِّ ـ َّناوي َعســا ُه يُ َع ِّزي ـ ِه فــي تِلْـ َـك ال ِم ْح َنــةَ .ولَ ِك ـ َّن
الشِّ ـ ّناوي الَّــذي كا َن يَ ْع ـر ُِف َعــنِ ال َخميســي أَنَّ ـ ُه شُ ــيو ِع ٌّي،
ــك ،فَأُ ْســتاذ َُك ال ّر ِ
َعــ ّزا ُه ِب َق ْولِــ ِهَ « :هــ ِّو ْن َعلَ ْي َ
ــي غوركــي
وس ُّ
ــت اآليَــ َة
ــت قَلَ ْب َ
كا َن إِ ْســكا ِف ًّيا َوصــا َر أَدي ًبــاَ ،و َهــا أَنْ َ
ديــب إِلــى إِ ْســكا ِف ٍّي!».
ْــت ِمــ ْن أَ ٍ
فَتَ َح َّول َ
َو ِم ّمــا َذكَ ْرتُــ ُه فــي تِل َ
ديــب َحبيــب
ْــك ِّ
السل ِْســلَ ِة أَ َّن األَ َ
ال َّز ْحــاوي ِع ْن َدمــا جــا َء ِم ـ ْن لُ ْبنــا َن لِ ْ ِلقا َم ـ ِة فــي ِم ْص ـ َر َع ِمـ َـل
فــي َم َحـ ِّـل َســليم َو ِس ـ ْمعان صيدنــاوي فــي ِق ْسـ ِـم األَ ْح ِذيَ ـ ِة،
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ـس أَقْــدا َم ال َّرا ِغبي ـ َن فــي ِش ـرا ِء أَ ْح ِذيَ ـ ٍة ِم ـ ْن َذلِـ َـك
فَــكا َن يَقيـ ُ
السل ِْسـلَ ِة أُكَـ ِّر ُر قَ ْو َل
ال َم َحـ ِّـلَ .وكُ ْنـ ُ
ـت فــي ك ُِّل َحلَ َقـ ٍة ِمـ ْن تِلْـ َـك ِّ
الســابِق ،را ِغبًــا فــي أَ ْن يَ ْح َف ـ َظ ك ُُّل األُ َدبــا ِء َهــذا
ن ـزار قَبّانــي ّ
ـت َويَ ْس ـتَظْهِرو ُه َويَ ْع َملــوا ِب ـ ِه َحتّــى ال يَ ْس ـتَو َِي ِف ْك ُر ُه ـ ْم
ال َب ْيـ َ
َم ـ َع ِ
ـت َوقْتَهــا ت َ ْعليقـ ٍ
ـات كَثي ـ َر ًة ِم ـ َن ال ُق ـ َّرا ِء،
الحــذاءَ .وتَلَ َّق ْيـ ُ
بِمــا فــي َذلِـ َـك تَ ْعليـ ٌـق ِمـ َن ال ُم ْستَشْ ـرِقِ ال َم َجـر ِِّي َع ْبــد الكَريــم
ِج ْرمانــوس.
السل ِْسـلَ ُة الثَّالِثَـ ُة فَــكا َن ُع ْنوانُهــا «ناجــي ال ُم َض َّيــع»؛ َذلِـ َـك
أَ َّمــا ِّ
ــب َوفــا ِة الشّ ــا ِع ِر إِبْراهيــم ناجــي ،نَشَ ــ َرتْ ِوزا َر ُة
أَنَّــ ُه َع ِق َ
ـت إِنَّـ ُه َم ْجمو َعـ ُة ناجــي الشِّ ـ ْع ِريَّ ُة الكا ِملَـ ُة.
الثَّقافَـ ِة مــا َز َع َمـ ْ
َوقَـ ْد تَ َب َّيـ َن أَ َّن تِلْـ َـك الم ْجمو َعـ َة ُمعي َبـ ٌة ِمـ ْن ِ
ناح َيتَ ْيــنِ  :األولــى
ـت ِشـ ْع ًرا لِشُ ـ َعرا َء آ َخريـ َن فــي ال ِّديــوانِ َ ،والثَّانِ َيـ ُة أَ َّن
أَنَّهــا َد َّسـ ْ
ال ّديــوا َن الَّــذي َح َّق َقـ ُه صالِــح َجـ ْو َدت َوأَ ْح َمــد رامــي َو ُم َح َّمــد
ـقيق الشّ ــا ِعرِ) َو َد َر َس ِشـ ْع َر ُه أَ ْح َمــد َعبــد ال َمقْصــود
ناجــي (شَ ـ ُ
ـص ،فَشَ ـ َر ْع ُت أَ ْسـتَقْصي ِشـ ْع َر
َوأحمــد َه ْيـكَلُ ،هـ َو ديــوا ٌن نا ِقـ ٌ
الص ُحـ ِ
ـف َوال َم َجـ ّـا ِتَ ،و ِمـ ْن أَ ْص ِدقــا ِء ناجــي الَّذيـ َن
ناجــي ِمـ َن ُّ
ــت إِلَ ْيــ ِه
كانــوا يَ ْحتَ ِفظــو َن ِبقَصائِــ َد لَــ ُهَ .ونَشَ ــ ْرتُ مــا ا ْهتَ َديْ ُ
ْمال لِلشِّ ـ ْع ِر ال ُم َض َّيـعَِ .وقَـ ْد ْاسـتَفا َد
السل ِْسـلَ ِة ْاسـ ِتك ً
فــي تِلْـ َـك ِّ
السل ِْس ـلَ ِة ِع ْن َدمــا نَشَ ـ َر َم ْجمو َع ـ َة
َح َســن تَ ْوفيــق ِم ـ ْن تِلْـ َـك ِّ
ِشـ ْع ِر ناجــي الكا ِملَـ َة بَ ْعـ َد َذلِـ َـك.
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األ َحا ِد ْيث ال ُم ْس َتطْ َر َدة
ِع ْن َدمــا َد َعتْنــي َجريــ َد ُة «ال َحيــاة» اللَّ ْن ُدنِ َّيــ ُة إِلــى ال ِكتابَــ ِة
الس ِ
ِ
ياســ َّي َة،
فيهــا ،أبْلَ ْغتُهــا أَنَّنــي ال أَتَنــا َو ُل ال َم ْو
ضوعــات ِّ
ـي
فَ َر َّح َبـ ْ
ـت ِب ـأَ ْن أَتَ َوفَّـ َر َعلــى الِكتابَـ ِة األَ َد ِب َّي ـ ِةَ ،وأَشــا َرتْ َعلَـ َّ
ــت
ِب ِكتابَــ ِة ف َْصــلٍ َعــنِ األَ ِ
ديــب ال َّر ْمــز ِِّي بِشْ ــر فــارِسَ ،وكُ ْن ُ
ْــت ال ِكتابَــ َة بَ ْعــ َد َذلِ َ
ــت ُع ْنــوانٍ
ــك تَ ْح َ
واصل ُ
أَ ْع ِرفُــ ُه ،ث ُــ َّم َ
ُمتَكَــ ِّر ٍر ُهــ َوَ « :حديــثٌ ُم ْســتَطْ َر ٌد» َعــ ْن أُ َدبــا َء َوشُ ــ َعرا َء
ــت مــا
َو َم ْه َج ِريّيــ َن َو ُم ْستَشْ ــرِقي َن َع َرفْتُ ُهــ ْم شَ ــ ْخ ِص ًّيا َو َر َويْ ُ
ٍ
كايــات
كا َن يَــدو ُر بَيْنــي َوبَيْ َن ُهــ ْم َمــ َع االِ ْســ ِتطْرا ِد إِلــى ِح
لَهــا ِصلَــ ٌة بِال َم ْوضــوع.
ـت إِلَ ْيهــا
السل ِْسـلَ ِة ِسـتِّين َم َقــاالً ،أَ َض ْفـ ُ
َوقَـ ْد نَشَ ـ ْرتُ فــي تِلْـ َـك ِّ
الســو ِريَّ ُة فــي
بَ ْع ـ َد َذلِـ َـك أَ ْربَعي ـ َن َمقـ ً
ـالَ ،وقا َمـ ْ
ـت دا ُر ال َقلَـ ِـم ّ
ـاب ِم ـ ْن ُج ْزأَيْــنِ َ ،ع ـ َد ُد
ِد َمشْ ـ َـق ِب َنشْ ـرِها عــام  ٢٠٠٣فــي كِتـ ٍ
َصفَحاتِـ ِه َ ٧٥٠ص ْف َحـ ًةِ ،ب ُع ْنـ َوانَ :وديـ ُـع ِفل َْســطين يَ َت َحــدَّ ُث َعـ ْن
ـام َع ْصـرِە.
أَ ْعـ ِ

ُعضْ ِويَّ ُة َم َجا ِمعِ اللّ َغ ِة ال َع َر ِب َّية
طــاب ِمــ َن ال ُّدكْتــور َع ْدنــان
ــت ب ِِخ ٍ
فــي ِ
عــام  ،١٩٨٦فو ِجئْ ُ
ــق
ال َخطيــب أَميــنِ َعــا ِّم َم ْج َمــعِ اللُّ َغــ ِة ال َع َر ِب َّيــ ِة فــي ِد َمشْ َ
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ــا فــي ال َم ْج َمــعِ َو ُصــدو ِر القَــرا ِر
ِل ْخ ِتيــاري ُع ْضــ ًوا ُمر ِاس ً
ـت ِب َقـرا ٍر ِمـ َن
الـ ِوزار ِِّي ِبتَ ْعيينــيَ .وبَ َعـ َد َذلِـ َـك بِعا َم ْيــنِ  ،فو ِجئْـ ُ
ال ُّدكْتــو ِر َع ْبــد الكَريْــم َخلي َفــة َرئيـ ِ
ـس َم ْج َم ـعِ اللُّ َغ ـ ِة ال َع َر ِب َّي ـ ِة
ـي بِا ْخ ِتيــاري ُع ْض ـ ًوا ُمــؤا ِز ًرا بِالتَّ ْزكِ َي ـ ِة ِم ـ ْن ث َالث َـ ٍة ِم ـ ْن
األُ ْر ُدنِـ ِّ
أَ ْعضائِــ ِه ُهــ ْم :أَكــ َرم ْز َع ْيـــ ِتر و ُروكــس بــن زائِــد العزيــزي
وه َّمــام غ َُص ْيــب.
َوقَ ـ ْد ُرشِّ ـ ْح ُت ثَــاثَ َم ـ َّر ٍ
ات ل ُع ْض ِويَّ ـ ِة َم ْج َم ـعِ اللُّ َغ ـ ِة ال َع َر ِب َّي ـ ِة
ـي.
ـري دو َن أَ ْن أَ ْح ُصـ َـل َعلــى ال ِّنصـ ِ
ال ِم ْصـ ِّ
ـاب القانونِـ ِّ

ــب ألّف ُتهـــا
كُـ ُت ٌ
ـت ْاسـ ِميِ ،ل َّن ُهنـ َ
ـاك كُتُ ًبــا
َو ِمـ َن ال ُكتُـ ِ
ـب الَّتــي أَلَّ ْفتُهــا َو َح َملَـ ْ
ـب اآلتِ َي ـ ُة:
أُ ْخــرى أَ ْع َد ْدتُهــا دو َن أ ْن تَ ْح ِمـ َـل ْاس ـ ِمي ،ال ُكتُـ ُ
| قَضايــا ال ِفكْــ ِر فــي األَ َد ِب ال ُم ِ
عاصــرِ ،المكتــب الفنــي
للنشــر ،القاهــرة .1995 ،الطبعــة الثانيــة ،دا ِر ال َج ِ
ديــد،
بَيْــروتُ | ١٩٩٤ ،مخْتــاراتٌ ِمــ َن الشِّ ــ ْع ِر ال ُم ِ
عاصــ ِر َوكَال ٌم
ـام َع ْص ـرِه
فــي الشِّ ـ ْعر | َوديــع ِفل َْســطين يَتَ َح ـ َّدثُ َع ـ ْن أ ْعـ ِ
ِ
قــاالت َوديــع ِفل َْســطين.
| ِمــ ْن َم
ـب فــي ِسل ِْسـلَ ِة « ُر َّوا ٌد َو َمشــاهير» َعـ ْن
ـت أَ ْربَ َعـ َة كُتُـ ٍ
كَمــا أَلَّ ْفـ ُ
ـي زِيــا َدة َوإِبْراهيــم ناجــي َو َع ْبــد ال َّر ْح َمــن
طَ ـ َه ُح َس ـ ْين َو َمـ ْ
ْــت أَ ْربَ َعــ َة َدواويــ َن َم ْخطوطَــ ًة لِرائِ ِ
ــد
شُ ــكْري .كَمــا َح َّقق ُ
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َج َما َعـ ِة «أَبوللــو» أَ ْح َمــد زَكــي أَبــو شــاديَ ،وأَ ْعـ َددْتُ لِل َّنشْ ـ ِر
تِ ْسـ َع َة َدواويـ َن ِلَبــي شــادي نَشَ ـ َرت ْها دا ُر ال َعـ ْو َد ِة فــي لُ ْبنــا َن
ِب ُم َق ِّد َم ـ ٍة لــي.

كُ ُت ٌب تَ ْر َج ْم ُتهــا
الســ َويْ ِد ِّي أو ُج ْســت ســترندبرج.
| َم ْســ َر ِح َّي ُة األب لِلْكاتِ ِ
ــب ُّ
ــب االِنْ ِكليــز ِِّي إِ ْدوارد وول
| َم ْســ َر ِح َّي ُة َد ْعــوى قَــذْف لِلْكاتِ ِ
ــي أوليفــر ونــدل
( َم ْخطُوطَــة) | ديــوا ُن الشّ ــا ِع ِر األَ ِميركِ ِّ
ـت فــي الشَّ ـ ْرقِ األَ ْو َسـ ِ
هولمــز | تَطَـ ُّو ُر ِصنا َعـ ِة ال َّزيْـ ِ
ـط | َعلــى
عيــم مارتــن لوثــر كينــغ
الســي َر ُة الذّاتِ َّيــ ُة لِل َّز ِ
َد ْر ِب ال ُح ِّريَّــ ِةِّ ،
| ِفل َْســطين فــي َضـ ْو ِء ال َحـ ِّـق َوال َعـ ْد ِل ،لهنــري كتــن | ْاسـ ِتقا ُء
األَنْبــا ِء فَـ ٌّن | ال َعالقَــاتُ ال َعا َّمـ ُة فَـ ٌّن (طُ ِبـ َع َم َّرتَ ْيــنِ ) | ُم َق ِّد َمـ ٌة
إلــى ِعلْـ ِـم االتِّصـ ِ
ـاالت | نَ ْه َض ـ ُة َجزي ـ َر ِة ال َع ـ َر ِب ،جــورج خيــر
ـاب األَخي ـ ِر ِق َّص ـ ٌة؛ َذلِـ َـك أَ َّن ُم َؤلِّ َف ـ ُه جــورج خيــر
اللــهَ .ولِلْ ِكتـ ِ
ـي ،كا َن قَـ ْد َرجانــي عــا َم
ـي ِم ـ ْن أَ ْصــلٍ َع َر ِبـ ٍّ
اللــهَ ،و ُه ـ َو أَ ِميركِـ ٌّ
 ١٩٥٢أَ ْن أُت َ ْر ِج ـ َم لَ ـ ُه كِتابًــا ُع ْنوانُ ـ ُه :أرابيــا ريبــورن ـ نَ ْه َض ـ ُة
يصــا ِم ـ َن
َجزي ـ َر ِة ال َع ـ َرب فَأَنْ َج ـ ْزتُ التَّ ْر َج َم ـ َةَ .وقَ ـ ْد جــا َء ِخ ِّص ً
الوِاليـ ِ
ـي نُ ْس ـ َخ ٌة
ـات ال ُمتَّ ِح ـ َد ِة َوت ََس ـلَّ َم نُ ْس ـ َخ َة التَّ ْر َج َمــةَ ،و ِهـ َ
َوحيـ َد ٌة ِبــا صــو َر ٍة كَ ْربونِ َّيـ ٍة ،إِ ْذ لَـ ْم يَ ُكـ ْن ُهنـ َ
ـاك ت َْصويـ ٌر فــي
َذلِـ َـك ال َوقْـ ِ
ـاب إِلــى
ـت .ث ُ ـ َّم ســافَ َر إِلــى ال ِّريــاض َو َس ـلَّ َم ال ِكتـ َ
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حاش ـ َي ِة ال َملِـ ِ
ِ
ـاب ُه ـ َو َد ْو ُر
ـك َع ْبـ ِـد ال َعزي ـ ِز ِلَ َّن َم ْوضــو َع ال ِكتـ ِ
ال َملِـ ِ
ـك َع ْبـ ِـد ال َعزي ـ ِز فــي نَ ْه َض ـ ِة ِبــا ِد ِه .ث ُـ َّم عــا َد َخ ْيــر اللــه
ـي ُهنـ َ
ـاب
ـاك عــا َم  ١٩٥٩دو َن أَ ْن يَــرى ال ِكتـ َ
إلــى أَ ِميــركاَ ،وتُ ُوفِّـ َ
ــك َع ْب ِ
ــك أَ َّن َوفــا َة ال َملِ ِ
َمطْبو ًعــاَ ،ذلِ َ
ــد ال َعزيــ ِز عــا َم ١٩٥٣
ـب َعلَ ْيهــا إِ ْهمـ ُ
ـت
ـال ال َم ْخطوطَــةَ .وفــي عـ ِ
ـام  ،٢٠٠٩فو ِجئْـ ُ
ت َ َرتَّـ َ
بِاتِّصــا ٍل ِم ـ ْن دا َر ِة ال َملِـ ِ
ـك َع ْبـ ِـد ال َعزي ـ ِز فــي ال ِّريــاض ت ُ ْن ِبئُنــي
ــك َعبْ ِ
أَنَّهــا َعثَــ َرتْ َعلــى ال َم ْخطوطَــ ِة ِض ْمــ َن أوراق ال َملِ ِ
ــد
ـوبَ ،و َر َجتْنــي أَ ْن
ـت ِب ِكتابَ ِتهــا َعلــى الحاسـ ِ
ال َعزيـزَِ ،وأَنَّهــا قا َمـ ْ
ـت ِبـ ِه.
أَقــو َم ِب ُمرا َج َع ِتهــا َوكِتابَـ ِة ُم َق ِّد َمـ ٍة لَهــاَ .و َهــذا مــا قُ ْمـ ُ
ـاب بَ ْع ـ َد َ ٥٧عا ًمــا ِم ـ ْن تَ ْر َج َم ِت ـ ِه!
َو َه َكــذا َص ـ َد َر ال ِكتـ ُ
ــاب
َو ِمــ ْن ُج ْملَــ ِة ال ُكتُ ِ
ــت ت َ ْر َج َمــ َة ِكتَ ِ
ــب ال ُمتَ ْر َج َمــ ِة را َج ْع ُ
الصــا ِدقِ َونَظَ ِريّاتِ ـ ِه ال ِعلْ ِم َّي ـ َة لل ُدكْتُــور نــور ال ّديــن آل
َج ْع َفــر ّ
علــي.

َم ْو ُس ْو َعات شَ ا َرك ُْت ِفيها
| ال َم ْوســو َع ُة ال َع َر ِب َّيــ ُة ال ُم َي َّســ َرةَُ ،وقَــ ْد َحــ َّر ْرتُ فيهــا ال ُبنــو َد
ِالصحافَـ ِةَ | .م ْوســو َع ُة كو ْمبــي ا ِإل ْســبانِ َّي ُة ال ُم َصـ َّو َر ُة
ال ُمتَ َعلِّ َقـ َة ب ِّ
ـت ُج ـ ْز ًءا ِم ْنهــا َولَ ِك َّنهــا لَ ـ ْم
فــي ث َمانِ َي ـ ِة أَ ْج ـزا ٍءَ ،وقَ ـ ْد تَ ْر َج ْمـ ُ
ٍ
َــم
ت َْصــ ُد ْر ب َِســ َب ِب ِخ
ــام ِم ْصــ َر َوال َعال ِ
الفــاتَ | .م ْوســو َع ُة أَ ْع ِ
ْــت إلَ ْيهــا األَ ْعــا َم ِمــ َن
لِــ َرؤوف َســامة موســىَ ،وقَــ ْد أَ َضف ُ
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األُ َدبــا ِء ال ِم ْص ِريّي ـ َن وال َع ـ َر ِبَ | .م ْوســو َع ُة تاري ـ ِخ ال ُق ْبـ ِ
ـط فــي
ث َمانِ َيــ ِة أَ ْجــزا ٍء بِاللُّ َغــ ِة االِنْ ِكلي ِزيَّــ ِة َ ،صــ َد َرتْ بِإشْ ــر ِ
اف َعزِيــز
ــت ِبتَ ْر َج َمــ ِة ما َّدتِهــاَ | .م ْوســو َع ٌة ِمــ ْن
ســوريال عطيَّــةَ ،وقُ ْم ُ
تــراث ال ُق ْب ِ
ــت ما َّدتَهــا لُ َغ ِويًّــا َو ِطبا ِع ًّيــا.
ــطَ ،وقَــ ْد را َج ْع ُ
ـي ال ُم ِ
الس ـكّوتَ ،وقَ ـ ْد
عاص ـ ِر لِ َح ْمــدي َّ
| قامـ ُ
ـوس األَ َد ِب ال َع َر ِبـ ِّ
أَ ْســ َه ْم ُت فــي تَ ْحريــ ِر ِه.

َاب ال ا ِّد َعاء لي بِها
ألق ٌ
ـس لــي
ـاب ِمـ ْن جانِـ ِ
ـض األَلْقـ ِ
ـي بَ ْعـ ُ
أُطْلِ َقـ ْ
ـب األُ َدبــا ِء َولَ ْيـ َ
ـت َعلَـ َّ
ـي وحيــد
ـي األَديـ ُ
ـب ال ِعرا ِقـ ُّ
ا ِّدعــا ٌء ِبـأَ ٍّي ِم ْنهــا .فَ َقـ ْد أَطْلَـ َـق َعلَـ َّ
«ســفي ُر األُ َدبــاء» ،ثُـ َّم جــا َء ال ُّدكْتور ُح َسـيْن
ـب َ
بَهــاء ال ّديــن لَ َقـ َ
َعلــي ُم َح َّمــد فَأَ ْصـ َد َر كِتابًــا ُع ْنوانُـ ُه َســفي ُر األُ َدبــا ِء ،ا ْعتَ َمـ َد فــي
ديب َوالشّ ــا ِع ُر
ـي األَ ُ
َما َّدتِـ ِه َعلــى َرســائِلي لِلْ ُم َؤلِّــفَ .وأَطْل ََق َعلَـ َّ
ــي َهــذا ال َع ْصــر».
ــي َســليم ال َّرا ِف ِعــي لَق َ
َــب «أَ ْصفَهانِ ُّ
اللُّ ْبنانِ ُّ
ـب
ـب ُّ
الســعو ِد ُّي ُم َح َّمــد َسـلِيم ال َح َمــد لَ َقـ َ
ـي األَديـ ُ
َوأَطْلَـ َـق َعلَـ َّ
« َج َبرتــي األَ َدب».

الس ْب ُق في ال َّت ْع ِريْ ِ
ف ب َنجِ ْيب َم ْحفُوظ
َّ
ـت َم َع لَ ْج َنـ ِة ال َّنشْ ـ ِر لِلْجا ِم ِع ّييـ َن َر ْغ َب ًة
فــي عـ ِ
َواصلْـ ُ
ـام  ،١٩٤٣ت َ
ِم ّنــي فــي نَشْ ـ ِر َم ْس ـ َر ِح َّي ِة األب ِب َقلَـ ِـم أوغوســت ســترندبرغ
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ــت قَــ ْد تَ ْر َج ْمتُهــا فــي ِسل ِْســلَ ِة َمطْبوعاتِهــا .فَقــا َم
الَّتــي كُ ْن ُ
الس ـ ّحار ِبتَقْديمــي إِلــى
رائِ ـ ُد اللَّ ْج َن ـ ِة َع ْبــد ال َحميــد َج ـ ْو َدة َّ
أَ ْعضائِهــا َو ُهــ ْم :نَجيــب َم ْحفــوظَ ،وعــا ِدل كا ِمــلَ ،و َعلِــي
ـت
أَ ْح َمــد باكثيــرَ .وقامــوا َجمي ًعــا ِب ِإ ْهدائــي ُم َؤلَّفاتِ ِهـ ْمَ ،وقُ ْمـ ُ
ِم ـ ْن ِ
ناح َيتــي بِال ِكتابَ ـ ِة َع ْن ُه ـ ْم فــي ال َم َجـ ّـا ِت األَ َد ِب َّيــةَ .وفــي
َهــذا ال َوق ِ
ْــت نَف ِْســ ِه ،كَا َن نا ِقــ ُد َم َجلَّــ ِة «ال ِّرســالَة» ســ ِّيد
ـب أَ ْعضــا ِء
ـب ال َحديثَـ َةَ ،و ِم ْنهــا طَ ْب ًعــا كُتُـ ُ
قُطْــب يَتَنــا َو ُل ال ُكتُـ َ
لَ ْج َنــ ِة ال َّنشْ ــ ِر لِلْجا ِم ِع ّييــن .فــي فَتْــ َر ٍة ِ
ــض
الحقَــ ٍة َز َعــ َم بَ ْع ُ
ــف نَجيــب
ــاب بِــأَ َّن َســيّد قُطْــب ُهــ َو أَ َّو ُل َمــ ْن اكْتَشَ َ
ال ُكتَّ ِ
ـت
ـت أَيْ ًضــا ِمـ ْن ُم ْكتَ ِشــفي ِه ،بَـ ْـل َذيَّلْـ ُ
َم ْحفــوظ َمـ َع أَنَّنــي كُ ْنـ ُ
َمقالَتــي َعـ ْن رِوايَـ ِة رادوبيــس فــي « ِم ْن َبــر الشَّ ـ ْرق ـ تريبــون
دو لوريــان» ِب ِعبــا َر ٍة َم ْعناهــا لَــ ْو قُــ ِّد َر لِ َه ِ
ــذ ِه ال ِّروايَــ ِة أَ ْن
تُتَ ْر َج ـ َم إِلــى لُغـ ٍ
ـات أَ ْج َن ِب َّي ـ ٍة لَ ْس ـتَ َوتْ َعلــى القا ِع ـ َد ِة نَف ِْســها
َمـ َع َهـ ِـذ ِه ال ِّروايـ ِ
ـاتَ ،و ُهـ َو مــا ا ْعتُ ِبـ َر نُبــو َء ًة ُم ْب ِكـ َر ًة بِعالَ ِم َّيـ ِة
نَجيــب َم ْحفــوظ.
الس ـ ْب ِق بِالتَّ ْعريـ ِ
الســاب ُِق
ـف ِب َنجيــب محفــوظَ ،و َهــلِ َّ
َو َح ـ ْو َل َّ
ـي ق َِض َّيـ ٌة ال يَ ُه ُّمنــي أَ ْن
ُهـ َو َصديقــي َسـ ّيد قُطــب أَ ْم أَنــا  ،فَ ِهـ َ
ـي ِس ـ ّيانَُ :هـ ْـل
أُ َعلِّـ َـق َعلَ ْيهــا أَ َّي اِ ْه ِتمـ ٍ
ـام .فَاألَ ْم ـ ُر بِال ِّن ْس ـ َب ِة إِلَـ َّ
َس ـ َب َق َس ـ ّيد قُطْــب إلــى التَّ ْعريـ ِ
الســاب َِق؛
ـف ِب ـ ِه أَ ْم كُ ْنـ ُ
ـت أَنــا ّ
ـي ق َِض َّي ـ ٌة لَ ـ ْم يَ ْح ِس ـ ْمها نَجِيــب محفــوظ نَف ُْس ـ ُه.
َو ِهـ َ

إخميــــم ـ محافظـــــة سوهـــــاج مس ِقــــط رأس وديــــــع فلسطيــــن
إخميمي بتوقيع مدرسة ويصا واصف
الصورة من المصادر المفتوحة .نسيج
ّ

ألّــف كتابًــا عــن طــه حســين فــي سلســلة
«ر ّواد ومشــاهير»

الســبق فــي التعريــف بنجيــب محفــوظ

وديــــع فلسطين

«وإذا أصبــح المفكّــر بوقًــا يســتوي الفكــر
عندهــا والحــذاء»

كتابــه عــن مــي فــي سلســلة «ر ّواد
ومشــا هير »

«ناجي ال ُمضيّع» ـ إبراهيـــم ناجــــي
صــور هــذه الصفحــة مــن المصــادر المفتوحــة | صــورة وديــع
الخاصــة
فلســطين مــن مجموعــة هنــاء فلســطين
ّ

فيلــم األديبــة إنعــام ك ّجــه جــي عــن مكتبتــه

األب ـ أوجست سترندبرغ
ترجم مســرح ّية ّ

َرا ِبطَ ُة األ َد َباء
ِــي
فــي ِ
عــام  ،١٩٤٥تَلَ َّق ْي ُ
ــت َد ْعــ َو ًة لِ ُحضــو ِر ا ْج ِتمــا ٍع أَ َدب ٍّ
ـت إِلــى ال ُع ْنــوانِ
يَ ْهـ ِـد ُف إِلــى إِنْشــا ِء را ِبطَ ـ ٍة لألُ َدبــا ِء ،فَتَ َو َّج ْهـ ُ
ــت
ــيَ ،وأَلْ َف ْي ُ
الــوا ِر ِد فــي ال َّد ْعــ َو ِة لِ ُم َجــ َّر ِد الفُضــو ِل ِّ
الص َح ِف ِّ
ب ِْض َعـ َة َعشَ ـ َر ِمـ َن ِ
الحاضريـ َن الَّذيـ َن لَـ ْم أَ ْعـر ِْف ِم ْن ُهـ ْم أَ َحـ ًدا.
ـت
َوفَ ْجـأَ ًة ظَ َهـ َر إِبْراهيــم ناجــيَ ،ولَـ ْم أَكُـ ْن أَ ْع ِرفُـ ُه ،إِنَّمــا كانَـ ْ
ـاب
ـي ال َمـ َّر ُة األولــى الَّتــي أَرا ُه فيهــا .ثُـ َّم نــو ِد َي ِلنْ ِتخـ ِ
تِلْـ َـك ِهـ َ
ـس ال ّرا ِبطَـ ِة َوأَ ْعضــا ِء َم ْجلِـ ِ
َرئيـ ِ
ـس إِدا َرتِهــاَ ،وكا َن ُهنـ َ
ـاك إِ ْجمــا ٌع
ـت َوكيـ ًـا لَهــا.
َعلــى انْ ِتخـ ِ
ئيســا لَهــا ،كَمــا انْتُ ِخ ْبـ ُ
ـاب ناجــي َر ً
ــت نَفْســي ُم َو َّرطًــا فــي تِل َ
ْــك ال ّرا ِبطَــةَ ،وكا َن ال
َو َهكَــذا أَلْ َف ْي ُ
ٍ
ماعــات أُ ْســبو ِع َّي ٍة لَهــاَ ،مــ َع التَّ َنقُّــلِ
ظيــم ا ْج ِت
َمفَــ َّر ِمــ ْن تَ ْن ِ
ِم ـ ْن َمــكانٍ إلــى آ َخ ـ َرَ ،ح ْيــثُ لَـ ْم يَ ُك ـ ْن لل ّرا ِبطَـ ِة َم َق ـ ٌّر دائِــم.
عــام ِ ١٩٥٢ع ْن َدمــا
ظــام إلــى ِ
َو ْاســتَ َم َّر نَشــا ُط ال َّرا ِبطَــ ِة بِانْ ِت ٍ
َص ـ َد َر قَ ـرا ٌر ِم ـ َن الثَّ ـ ْو َر ِة ِبف َْصــلِ ناجــي ِم ـ ْن َوظي َف ِت ـ ِه ُمدي ـ ًرا
ـإدا َر ِة الطِّبِّيَّ ـ ِة ِب ـ ِوزا َر ِة األَ ْوقـ ِ
لِـ ْ ِ
ـاف ِب َد ْعــوى التَّطْهي ـرِ ،كَمــا تَـ َّم
ـض ال َّرا ِبطَ ـ ِة.
ا ْع ِتقالــي ِبــا َس ـبَ ٍبَ .و ِع ْن ـ َد َذلِـ َـك قَ َّر ْرنــا فَـ َّ
َوبَ ْعـ َد َسـ َن ٍ
ـقيق أ ْح َمــد نَاجــي إلــى
واتَ ،دعــا ُم َح َّمــد ناجــي شَ ـ ُ
ا ْج ِتمــا ٍع لِتَأْسـ ِ
ـيس را ِبطَـ ِة األَ َدب ال َحديــث .ا ْجتَ َم ْعنــا فــي َم ْن ِز ٍل
فــي ال ُّدقّــي َح ْيــثُ انْتَ َخ ْبنــا ال ّنا ِق ـ َد ُم ْصطَفــى َع ْبــد الل ِّطيــف
ئيســا لِل ّرا ِبطَــةَ ،و َخلَ َف ـ ُه بَ ْع ـ َد َوفاتِ ـ ِه مح ّمــد عبــد
الس ـ َحرتي َر ً
َّ
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المنعــم َخفاجــي ،ثُـ َّم آلَـ ِ
ئاسـ ُة بَ ْعـ َد َوفاتِـ ِه إِلــى مح ّمــد
ـت ال ِّر َ
ـث ت ِ
ـت را ِبطَـ ُة األَ َد ِب ال َحديـ ِ
ُواصـ ُـل
علــي عبــد العــالَ .ومــا زالَـ ْ
ــط البَل ِ
ا ْج ِتماعاتِهــا األُ ْســبو ِعيَّ َة فــي َم َق ِّرهــا فــي َو َس ِ
َــد ك َُّل
الص ِّح َّيـ َة
ـي ِّ
ث ُالثــاءَ .و ِلَنَّنــي أُ ْعتَ َبـ ُر أَقْـ َد َم أَ ْعضائِهــاَ ،و ِلَ َّن أَ ْوضا ِعـ َ
ال ت َْســ َم ُح لــي بِالْ ُمشــا َركَ ِة فــي أَنْ ِشــطَ ِة ال ّرا ِبطَــ ِة ،فَقَــ ْد
ا ْختا َرت ْنــي أَبًــا ِ
روح ًّيــا لَهــا.

َم َجلَّ ُة « َقا ِفلَة ال َّز ْيت»
عــام  ،١٩٥٦ا ْختا َرتْنــي شَ ــ ِركَ ُة أَرا ْمكــو العا ِملَــ ُة فــي
فــي ِ
الســعو ِديَّ ِة ُمشْ ـ ِرفًا َعلــى َعالقاتِهــا ال َعا َّمـ ِة فــي القا ِهـ َر ِةَ ،و ُهـ َو
ُّ
ـام َ . ١٩٦٨وكانَـ ِ
ـت الشَّ ـ ِركَ ُة ت ُْصـ ِـد ُر َم َجلَّـ ًة
َع َمـ ٌـل ْاسـتَ َم َّر إِلــى عـ ِ
شَ ـ ْه ِريَّ ًة َمطْبو َعـ ًة ِطبا َعـ ًة ِ
فاخـ َر ًة لِفائِـ َد ِة ال ُم َوظَّفيـ َن ،فَتَ ْنشُ ـ َر
ـات ال ِّر ِ
أَ ْخبا َر ُه ـ ْم َوأَ ْخبــا َر ال ُمبا َريـ ِ
ـب أَ ْخبــا ِر
ياض َّي ـ ِة ،إِلــى جانِـ ِ
الشَّ ــ ِركَ ِة نَف ِْســهاَ .و ْاستَ ْخ َســ ْرتُ أَ ْن يَ ْن َصــر َِف ك ُُّل َهــذا ال ُج ْه ِ
ــد
ــت َعلــى الشَّ ــ ِركَ ِة
إِلــى أَ ْخبــا ٍر ال تُفيــ ُد ال ُم َوظَّفيــن ،فَاقْتَ َر ْح ُ
ويــل َم َجلَّــ ِة «قَا ِفلَــة ال َّزيــت» إلــى َم َجلَّــ ٍة ث َقا ِف َّيــ ٍة َعا َّمــ ٍة
تَ ْح َ
تُفي ـ ُد ال ُم َوظَّفي ـ َن َو َغ ْي ـ َر ال ُم َوظَّفي ـ َنَ .وافَ َقـ ِ
ـت الشَّ ـ ِركَ ُة َعلــى
ْتاب أُ َدبــا ِء ِم ْص ـ َر َوالْ ِبــا ِد ال َع َر ِبيَّ ـ ِة
اقْ ِتراحــي َوكَلَّ َفتْنــي ب ِْاس ـ ِتك ِ
فــي أَ ْعدا ِدهــا الشَّ ـ ْهريَّ ِةَ .و َه َكــذاْ ،اس ـتَ ْكتَ ْب ُت َع ّبــاس َم ْحمــود
ال َعقّــاد َو َعزيــز أَباظَــة باشــا َو َم ْحمــود تَ ْيمــور بــك َوعــا ِدل
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باصي َو ِوداد
ال َغ ْضبــان َو ُم َح َّمــد َم ْنــدور َوالشَّ ـ ْيخ أَ ْح َمــد الشِّ ـ ْر ّ
َســكاكيني َواألَميــ َر ُم ْصطَفــى الشِّ ــهابيَ ،و َغ ْي َر ُهــ ُم الكَثيــر.
َوتَ َح َّول ِ
ــي ُم ْحتَــ َر ٍمَ ،وكُ ّنــا نُ ْهــدي
َــت ال َم َجلَّــ ُة إِلــى ِم ْنبَــ ٍر ث َقا ِف ٍّ
ـب إِلــى أَســاتِ َذ ِة
ِم ْنهــا ك َُّل شَ ـ ْه ٍر  ٢٠٠٠نُ ْسـ َخ ًة فــي ِم ْصـ َر ت َ ْذ َهـ ُ
الجا ِمعـ ِ
ـات َواألُ َدبــا ِءَ ،و َم ـ ْن يَــدو ُر فــي أَفْالكِ ِه ـ ْمَ .ومــا زالَـ ِ
ـت
ـت ِمـ ْن َم َجلَّ ٍة
ـت تَ َح َّولَـ ْ
ال َم َجلَّـ ُة ت َْصـ ُد ُر ب ِْاسـ ِـم القا ِفلَــةَ ،وإِ ْن كانَـ ْ
شَ ـ ْه ِريَّ ٍة إِلــى َم َجلَّـ ٍة ت َْصـ ُد ُر ك َُّل شَ ـ ْه َريْنِ  .كَمــا أَنَّهــا تُ َركِّـ ُز َعلــى
ِ
ٍ
ضوعــات
ضوعــات ِعلْ ِم َّيــ ٍة أَكْثَــ َر ِمــ ْن تَ ْركيزِهــا َعلــى الْ َم ْو
َم ْو
األَ َد ِب َّي ـ ِة والثَّقا ِف َّيــة.

ت َْسجِ ْي ُل ُم َحاضَ َر ٍ
ات لِ ِك َبا ِر الم َفكِّرِين
كَلَّفَنــي تلْ ِف ْزيــو ُن أَرا ْمكــو ِبتَ ْســجيلِ َخ ْم َســــــ ِة أَحاديــثَ
تلْ ِف ْزيونِ َّيــ ٍة لِشَ ــ ْخ ِص ّي ٍ
ْــت َمــ َع
ات ُم ْختــا َر ٍة ِمــ ْن ِم ْصــر ،فَتَوافَق ُ
َعبّــاس َم ْحمــود ال َع ّقــاد َو َعزيــز أَباظَــة َو َم ْحمــود تَيْمــور بــك
َوإِ ْســماعيل َمظْ َهــر َوال ُّدكْتــور ُم َح َّمــد َع ـ َوض ُم َح َّمــد َو ُم َح َّمــد
َع ْبــد اللــه َع ّنــان َو َحبيــب جاماتــي َعلــى إِ ْجــرا ِء تِل َ
ْــك
ِ
ــت بِشَ ــ ْخصي ُمحــا َو َر ًة
التَّ ْس
ــجيالت التَّلْ ِف ْزيونِ َّيــ ِة .كَمــا أَ ْج َريْ ُ
َمــ َع َعزيــز أَباظــة َو َم ْحمــود تَيْمــور بــكَ .و ُم َؤكَّــ ٌد أَ َّن تِل َ
ْــك
التَّ ْسـ ِ
(ص ْوتًــا َوصــو َرةً) تُ ْعتَ ُبـ ُر ث َـ ْر َو ًة كَبيـ َر َة القي َمـ ِة ،لَـ ْو
ـجيالت َ
كا َن تِلْ ِف ْزيــو ُن الظَّ ْهــرانِ مــا ز َال يَ ْحتَ ِفــ ُظ بِهــا.
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«ال َعام»
ـت بــي ُم َؤ َّس َسـ ٌة أَ ِميرك َّيـ ٌة ت ُْصـ ِـد ُر كِتابًــا
فــي عــام  ،١٩٥٢ات ََّصلَـ ْ
ــم األَطالِ ِ
ــس ِب ُع ْنــوانِ «العــام» (ييــر) ،
َســ َن ِويًّا ُم َصــ َّو ًرا ِب َح ْج ِ
ـت ِم ِّنــي أَ ْن أَ ُخ َّصهــا ِب َمقــا ٍل َس ـ َنو ٍِّي ُم َص ـ َّو ٍر َع ـ ْن أَ َه ـ ِّم
َوطَلَ َبـ ْ
األَ ْحـ ِ
الص ْف َحتَ ْيــنِ ال ُم َخ َّص َصتَ ْيــنِ
ـداث فــي ِم ْص ـ َر ِ ِل ْدرا ِج ـ ِه فــي َّ
لِ ِم ْصـ َر .ف َْاسـتَ َج ْب ُت لَهــا َووافَ ْيتُهــا َعلــى َمــدا ِر عا َم ْيــنِ بِال َمقــا ِل
َّــف نَشْ ــ ُر تِل َ
ْــك
ال َمطْلــوبَ .غيْــ َر أَنَّــ ُه لِ َســبَ ٍب ال أَ ْع ِرفُــ ُه ،تَ َوق َ
ْــت بِــ َد ْوري َعــ ْن ُموافاتِهــا بِــأَ ِّي مــا َّد ٍة
ال َمطْبو َعــ ِة ،فَتَ َوقَّف ُ
ِص َح ِف َّيــ ٍة.

الص َحا َف ِة في ال َجا ِم َع ِة األ ِميرك ّية
تَدْ ِر ْي ُس ُعلُ ْو ِم ِّ
َــي الجا ِم َعــ ُة األَميِرك َّيــ ُة فــي أَ ْن
فــي ِ
عــام َ ،١٩٤٨ر ِغ َب ْ
ــت إِل َّ
أَقــو َم ِبتَ ْدريـ ِ
ـت َد ْع َوت َهــا
ـس ُعلـ ِ
الصحافَ ـ ِة لِطُ ّلبِهــا ،فَ َق ِبلْـ ُ
ـوم ِّ
ـام  ١٩٤٥نَظَـ ًرا إِلــى ِص َغـ ِر
ـت ا ْعتَـ َذ ْرتُ َع ْنهــا فــي عـ ِ
الَّتــي كُ ْنـ ُ
الص َح ِف َّيــةَ .وكا َن َع َملــي يَ ْقتَ ِصــ ُر َعلــى
ِســ ّني َو ِقلَّــ ِة ِخ ْب َرتــي ِّ
حاضـر ِ
ات الَّتــي أُلْقيهــا ك َُّل يَ ْو َميْــنِ نَ ِاشـ ًدا ا ِإلشْ ـ َر َاف َعلــى
ال ُم َ
َجريـ َد ِة «القا ِفلَــة» الَّتــي يَ ْنشُ ـ ُرها طُـ ّـا ُب الجا ِم َعـ ِة األَ ِميركِ َّيـ ِة
الصحافَــ ِة بِالجا ِم َعــ ِةَ ،وأَيْ ًضــا ا ِإلشْ ــر َاف َعلــى
َو َعلــى نــادي ِّ
ــل َعلــى
َرســائِلِ الطَّلَ َبــةَ .وقَــ ْد ْاســتَ ْم َر ْرتُ أُ َؤ ّدي َهــذا ال َع َم َ
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َمــدى َعشْ ــ ِر َســ َن ٍ
وات قَــ َّر ْرتُ بَ ْع َدهــا أَ ْن أَتَ َخلّــى َع ْنــ ُه ِلَ َّن
ـت أُنــادي بِهــا لَ ـ ْم
الصحي َح ـ َة الَّتــي كُ ْنـ ُ
الص َح ِفيَّ ـ َة َّ
ال َمبــا ِدئَ ِّ
الصحافَــ ِة ال َع َملِ َّيــ ِة ال َي ْو ِم َّيــة.
تَكُــ ْن تَجِــ ُد أَ َّي َصــ ًدى فــي ِّ
ِّــل طَلَ َبتــي ِب َنظَ ِريّ ٍ
ــف
ــت أَنَّنــي أُ َضل ُ
ــات تَ ْختَلِ ُ
َوقَــ ْد أَ ْح َس ْس ُ
ـق َوال ُمما َر َســة ،فَلَ ـ ْم أَشَ ـأْ أَ ْن أَ ْس ـتَ ِم َّر فــي َهــذا
َعــنِ التَّطْبيـ ِ
التَّ ْضليــلِ فَقَــ َّر ْرتُ االنْ ِســحاب.

ات أ َد ِب َّي ٌة في الخَارِج
ُم َحاضَ َر ٌ
حاضــر ٍ
ــت َعــ َد ًدا ِمــ َن ال َّد َع ِ
ات خــار َِج
ــوات ِ ِللْقــا ِء ُم َ
لَ َّب ْي ُ
باريــس
ِــي فــي
ِم ْص َرَ ،ح ْيــثُ َدعانــي َم ْع َهــ ُد ال َعال ِ
َ
َــم ال َع َرب ِّ
حاضــ َر ٍة َعــ ْن عــا ِدل ز َع ْي ِتــر شَ ــ ْي ِخ ال ُمتَ ْرجِميــ َن
ِ ِللْقــا ِء ُم َ
ال ِفل َْســطي ِنيّين .كَمــا َد َعتْنــي ُم َؤ َّس َسـ ُة البَابطيــن فــي ال ُك َويْــت
حاض ـ َر ٍة َع ـ ْن ِش ـ ْع ِر ال َم ْه َجــر .كَمــا َدعانــي ُم َح َّمــد
ِ ِللْقــا ِء ُم َ
اضـ َر ٍة َعــنِ ال َم َجـ ّـا ِت
ـس ُوزَرا ِء تُ ْونُــس ِ ِللْقــا ِء ُم َح َ
مزالــي َرئيـ ُ
ـت ب ِْاسـ ِـم ال َّرئيـ ِ
اض ـ َر ٍة
ـس بور ِق ْيبــة ِ ِللْقــا ِء ُم َح َ
األَ َد ِب َّي ـ ِةَ ،و ُدعيـ ُ
ناســ َب ِة ا ْح ِتفــا ِل َمدي َنــ ِة ال ُم َن ْســ ِتير ِب ِمئَ ِويَّــ ِة بَلْ َدتِهــا.
فــي ُم َ
عيــت ِمــ ْن ِقبَــلِ َج ْم ِعيَّــ ٍة أَ َد ِبيَّــ ٍة فــي لُبْنــا َن لِلْ ُمشــا َركَ ِة
َو ُد ُ
عيــت
ــي» .كَمــا ُد ُ
فــي نَــ ْد َو ٍة ِب ُع ْنــوانِ «لِ َنتَ َذكَّــ ِر األَدي َبــ َة َم ْ
حاضــ َر ٍة َعــ ْن
ِمــ ْن ِق َبــلِ َج ْم ِع َّيــ ِة ال َّنــ ْد َو ِة اللُّ ْبنانِ َّيــ ِة ِ ِللْقــا ِء ُم َ
ـوام ِم ْص ـ َر.
شَ ـ ِ
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تَأ ِب ْين ال َّرا ِحلِ ْين ِم َن األ َد َباء
َــات التَّأْبيــنِ ِ
اِشْ ــتَ َرك ُْت فــي َعــ َد ٍد ِمــ ْن َحف ِ
ــل ِم ْصــ َر
داخ َ
َوخا ِر َجهــا؛ فَفــي ِم ْص ـ َر شــا َرك ُْت فــي تَأْبيــنِ تشــارلز أدامــز
ميــد َم ْع َه ِ
َع ِ
ــد ال ِّدر ِ
اســات الشَّ ــ ْر ِق َّي ِة بِالجا ِم َعــ ِة األَ ِميرك َّيــ ِة،
ـب ســامة موســىَ ،ورائِـ ِـد َجما َعـ ِة أَبوللــو أ ْح َمــد زَكــي
َواألَديـ ِ
أبــو شــاديَ ،والشّ ــا ِع ِر إِبْراهيــم ناجــيَ .وفــي الخــا ِر ِج شــا َرك ُْت
ـي روكــس بــن زائِــد ال َعزيـزِي فــي
فــي تَأْبيــنِ ال َع ّل َمـ ِة األُ ْر ُدنِـ ِّ
ـي إِبْراهيــم ال َعريضــي فــي ال َب ْح َريْــن،
َع ّمــانَ ،والشّ ــا ِع ِر ال َب ْحري ِنـ ِّ
َوالشّ ــا ِع ِر َع ْبــد اللــه يوركــي َحـ َّـاقِ ِ
«الضــاد»
صاحـ ِ
ـب َم َجلَّ ـ ِة ّ
فــي َحلَــب.

َاالت َم َجلَّ ِة «نِ ْص ِ
ف الدُّ نيا»
َمق ُ
ئيس ـ َة ت َ ْحري ـ ِر َم َجلَّ ـ ِة «نِ ْصــف
ِع ْن َدمــا كانَـ ْ
ـت َســناء البيســي َر َ
الص ْف َح ـ َة األَخي ـ َر َة ِم ـ َن
ال ُّدنْيــا»َ ،ر ِغ َبـ ْ
ـب َّ
ـي فــي أَ ْن أَكْتُـ َ
ـت إلَـ َّ
ال َم َجلَّـ ِة َمـ َّر ًة فــي الشَّ ـ ْهرَِ ،وأَشــا َرتْ إلــى اِ ْس ِت ْحســانِ أَ ْن يَكــو َن
ال َمقـ ُ
الخاصــة.
ـال ذا ِصلَ ـ ٍة بِال َم ـ ْرأَ ِة أَ ْو ُم ْس ـتَ َم ًّدا ِم ـ ْن ت َجارِبــي
َّ
ـال َعــنِ ال ُم ْع ِج ـ َز ِة األميرك ّيــة ِهليــن كيلــر الَّتــي
ـت َمقـ ً
فَ َكتَ ْبـ ُ
ُولِـدَتْ َع ْميــا َء َص ّمــا َء بَكْمــا َءَ ،و َم َع َذلِـ َـك ْاسـتَطا َع ْت أَ ْن تَتَ َغل ََّب
َعلــى تِل َ
ِــح كاتِ َبــ ًة َو َخطي َبــ ًة َو ُم َؤلِّفَــ ًةَ ،وقَــ ْد
ْــك ال ِعلَــلِ فَتُ ْصب َ
ـال َعـ ْن منرفــا
ـت َمقـ ً
ـت بِهــا ِع ْنـ َد زِيا َرتِهــا ِم ْص َر.كَمــا كَتَ ْبـ ُ
الْتَ َق ْيـ ُ
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ـي ِمـ ْن أولــى ِخ ّريجـ ِ
الصحافَـ ِة بِالجا ِم َعـ ِة
ـات ِق ْسـ ِـم ِّ
ع َب ْيــدَ ،و ِهـ َ
ـت بَ ْع ـ َد تَ َخ ُّرجِهــا َعلــى إِ ْصــدا ِر َم َجلَّ ـ ٍة
األَ ِميرك َّيــةَ ،وقَ ـ ْد َع َك َفـ ْ
شَ ــ ْه ِريَّ ٍة لِلطَّالِ ِ
بــات ْاســ ُمها «الطَّالِ َبــة»َ ،و ْاســتَ َم َّرتْ ت ُْص ِد ُرهــا
ظــام شَ ٍ
ــت ت َْســتَ ْك ِت ُبني
َعلــى َمــدى َ ٣١ســ َن ًة ِباِنْ ِت ٍ
ــديدَ .وكانَ ْ
فــي ال َم َجلَّ ـ ِة ،كَمــا ا ْختا َرتْنــي ُم َح ِّك ًمــا فــي بَ ْعـ ِ
ـض ُمســابَقاتِها
األَ َد ِب َّيــةَ ،وا ْختا َرت ْنــي ُع ْضــ ًوا فــي ال َه ْيئَــ ِة ال ُمشْ ــ ِرفَ ِة َعلــى
ـال َعــن ِم ِســز
ـت َمقـ ً
ال َم َجلَّـ ِة فــي َسـ َنواتِها األَخيـ َرة .كَمــا كَتَ ْبـ ُ
أدا ْمــز َز ْو َجـ ِة َعميـ ِـد َم ْع َهـ ِـد ال ِّدراسـ ِ
ـات الشَّ ـ ْر ِق َّي ِة فــي الجا ِم َعـ ِة
ـت تُعا ِملُنــا َوكَأَنَّهــا أُ ٌّم لِك ُِّل الطَّلَ َبــة .فَكانَ ْت
األَ ِميركِ ِّيـ ِة الَّتــي كانَـ ْ
شــاي ُم ْســتَدي َر ٍة َوت َْســأَلُنا َعــ ْن
ت َ ْجتَ ِمــ ُع بِنــا َحــ ْو َل مائِــ َد ِة
ٍ
الخاص ـ ِة َوتُحــا ِو ُل تَ ْوجي َهنــا.
ُمشْ ـ ِكالتِنا الجا ِم ِع َّي ـ ِة والعائِلِ َّي ـ ِة َو َّ
ـي َز ْو ُجهــا تْشــا ْرلز أدا ْمــز ،قَ ـ َّر َر ِت ال ِه ْج ـ َر َة إِلــى
َو ِع ْن َدمــا تُ ُوفِّـ َ
ـاك ،فَســافَ َرتْ ب ِ
أُســتراليا لِتَلْ َحـ َـق بِابْ َن ِتهــا ال َوحيـ َد ِة ُهنـ َ
ِالباخـ َر ِة
الســ َف َر بِالطّائِــ َر ِة لَــ ْم يَكُــ ْن َمأْمونًــاَ .و ِع ْن َدمــا َو َصل ِ
َــت
ِلَ َّن َّ
ِ
ـط ال ُمحيـ ِ
الباخـ َر ُة إِلــى َو َسـ ِ
ـت
ـت ِبأَ ْز َمـ ٍة قَلْ ِب َّيـ ٍة تُ ُوفِّ َيـ ْ
ـط ،أُصي َبـ ْ
ـوس ال َب ْح ـر ِِّي ،ت َ َّمـ ِ
َعلــى إِثْرِهــاَ ،و َع َمـ ًـا بِال ّنامـ ِ
الصــا ُة َعلــى
ـت َّ
ـت فــي ال َب ْح ـرَِ .وكَ ـ ْم َح ِزنّــا ِع ْن َدمــا َعلِ ْمنــا
ُجثْمانِهــا ث ُـ َّم طُ ِر َحـ ْ
ـت
ِب َهـ ِـذ ِه ال ِّنهايَ ـ ِة األَلي َم ـ ِة ِلُ ِّمنــا الجا ِم ِع َّي ـ ِة الغالِ َيــة .كَمــا كَتَ ْبـ ُ
ـال َعـ ْن تِلْميذَتــي ال ّنا ِب َهـ ِة ليلــى ُر ْسـتُم ال ُمذي َعـ ِة ال ُم ْب ِد َعـ ِة
َمقـ ً
فــي َس ـ َن ِ
ـت فــي إِقْنــا ِع
وات التِّلْ ِف ْزيــونِ األولــى َوالَّتــي نَ َج َحـ ْ
طَــه ُح َسـ ْين ِبـأَ ْن يَ ْجتَ ِمـ َع فــي َحلَ َقـ ٍة َمـ َع َعـ َد ٍد ِمـ َن األُ َدبــاء،
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ـت لَ ْيلــى ِبتَ ْســجيلِ تِلْـ َـك ال َحلَ َقـ ِة ،األولــى َواألَخيـ َر ِة لِطَـ َه
َوقا َمـ ْ
ـت َحلَ َقـ ًة َعـ ْن زَميلَتــي َعزيـ َزة ُح َسـ ْين الَّتــي
ُح َسـ ْين .كَمــا كَتَ ْبـ ُ
الخاصـ ِة
ئيسـ ًة لِ َعـ َد ٍد ِمـ ْن لِجانِهــا
َّ
اِ ْختا َرتْهــا األُ َمـ ُم ال ُمتَّ ِحـ َد ُة َر َ
الســكّانِ  ،فَطاف ِ
ــي ت َْضطَلِــ ُع ِب ِتل َ
ْــك
بِاألُ ْســ َر ِة َو ُّ
َــت العالَــ َم َو ِه َ
ال ُم ِه َّمــة.

ات َحضَ ْرتُها
نَدَ َو ٌ
ـت القا ِهـ َر ُة تَتَ َم َّيـ ُز ِب َعـ َد ٍد كَبيـ ٍر ِمـ َن ال َّنـ َد ِ
كانَـ ِ
وات ال ُم ْنتَظَ َمـ ِة
ال ُمقا َمــ ِة فيهــاَ ،وقَــ ْد شَ ــ ِهدْتُ َعــ َد ًدا َغ ْيــ َر قَليــلٍ ِمــ ْن تِل َ
ْــك
ال َّنـ َد ِ
واتِ ،م ْنهــا نَـ ْد َو ُة َم َجلَّـ ِة «ال ُم ْقتَطَــف» األُ ْســبو ِع َّي ُةَ ،ونَ ْد َو ُة
َســا َمة ُموســى األُ ْســبو ِع َّي ُة الَّتــي كا َن يُقي ُمهــا فــي َج ْم ِع َّيــ ِة
الشُّ ـ ّبانِ ال َمسـ ِ
ـيح ّيي َنَ ،ونَـ ْد َو ُة ال َع ّقــاد الَّتــي نَ َقلَهــا ِمـ ْن َحدي َقـ ِة
ِّــق
ال َح َيــوانِ إِلــى بَ ْي ِتــ ِه فــي ِم ْصــ َر الجديــ َدةَ ،ونَــ ْد َو ُة ُم َحق ِ
التُّ ـر ِ
اث ُم َح َّمــد أبــو الف َْضــل إِبْراهيــم الَّتــي كا َن يُقي ُمهــا فــي
بَ ْي ِتـ ِه فــي ِم ْصـ َر الجديـ َدةَ ،ونَـ ْد َو ُة الشّ ــا ِع ِر ُم َح َّمــد ُم ْصطَفــى
ــق ال ُق َّبــ ِة،
الماحــي الَّتــي كا َن يُقي ُمهــا فــي بَ ْي ِتــ ِه فــي َحدائِ ِ
الســعو ِد ِّي َع ْبــد اللــه َع ْبــد الج ّبــار (الَّتــي
َونَــ ْد َو ُة األَ ِ
ديــب ُّ
ا ْعتُ ِقـ َـل ب َِسـبَبِها) َوكا َن يُقي ُمهــا فــي بَيْ ِتـ ِه فــي الجيـ َزةَ ،ونَـ ْد َو ُة
ـب ال ِفلِسـ ِ
الســوافيرِي الَّتــي كا َن يُقي ُمهــا فــي
األَديـ ِ
يني كا ِمــل َّ
ـط ِّ
بَ ْي ِت ـ ِه فــي ِم ْص ـ َر الجديــدة ث ُ ـ َّم نَ َقلَهــا إِلــى كازينــو َغ ْرناطَ ـ َة،
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َونَــ ْد َو ُة َع ْبــد القــا ِدر ال ِقــ ّط الَّتــي كا َن يُقي ُمهــا فــي كازينــو
َغ ْرناطَــة فــي ِم ْص ـ َر الجديــدةَ ،ونَ ـ ْد َو ُة األَدي َب ـ ِة أَمانــي فَريــد
ـت تُقي ُمهــا فــي بَ ْي ِتهــا فــي شــا ِر ِع ما ْرييــت فــي َو َسـ ِ
ـط
َوكانَـ ْ
ـت تُقي ُمها
القا ِهـ َرةَ ،ونَـ ْد َو ُة األَدي َبـ ِة َحيــاة أبــو ال َّن ْصــر الَّتي كانَـ ْ
فــي بَ ْي ِتهــا فــي ِم ْصــ َر الجديــدةَ ،ونَــ ْد َو ُة الشّ ــا ِع ِر ُســلْطَان
بِــ ْن َج ْعفَــر ِ
الســاب ِِق َوالَّتــي كا َن
القاســمي حاكِ ِ
ــم الشّ ــا ِرقَة ّ
يُقي ُمهــا فــي بَ ْي ِتـ ِه فــي ِم ْصـ َر الجديــدة بَ ْعـ َد اِنْ ِتقالِـ ِه لِ ْ ِلقا َمـ ِة
فــي القا ِهـ َر ِةَ ،و ُم َؤ َّخـ ًرا نَـ ْد َو ُة ال ُّدكْتــو ِر ُم َح َّمــد َع ْبــد ال ُمطَّلِــب
فــي كافي ِت ْريــا األَ ْم ِفتْريــونَ .وكانَ ِ
الســو ِريَّ ُة ث ُ َريّــا
ــت األَدي َبــ ُة ّ
ال َحا ِفــظ تُقي ـ ُم فــي ِد َمشْ ـ َـق نَـ ْد َو ًة ِباِ ْسـ ِـم « ُم ْنتَــدى ســكي َنة»،
ـت لِ ْ ِلقا َمـ ِة فــي ِم ْصـ َر قَـ َّر َر ِت ْاسـ ِت ْمرا َر تِلْـ َـك ال َّن ْد َو ِة
َولَ ّمــا انْتَ َقلَـ ْ
ـي كَلِ َم ـ َة االِفْ ِتتــا ِح فــي أَ َّو ِل َجل َْس ـ ٍة لَهــا.
َوكَلَّ َفتْنــي أَ ْن أُلْ ِقـ َ

تَ ْح ِك ْي ُم أون َِاس ْيس
ـي ِ
ـب أَســاطيلِ نَ ْقــلِ
صاحـ ُ
أوناســيس ُه ـ َو ال ِملْيا ْردي ـ ُر اليونانِـ ُّ
ـام َ ،١٩٥٧ع َقـ َد أوناســيس
ال ِبتْــرو ِل فــي أَنْحــا ِء العالَــمَ .وفــي عـ ِ
الســعو ِديَّ ِة يَتَ َع َّهـ ُد بِمو ِجبِهــا بِا ْح ِتــكا ِر
ات ِّفا ِق َّي ـ ًة َم ـ َع ال ُحكو َم ـ ِة ُّ
الســعو ِد ِّي َعلــى نا ِقالتِـ ِهَ .ولَ ِكـ َّن شَ ـ ِركَ َة
َع َملِ َّيـ ِة نَ ْقــلِ ال ِبتْــرو ِل ُّ
أَرا ْمكــو ِ
صاح َبـ َة ام ِتيــا ِز البِتــرو ِل ا ْعتَ َر َض ْت َعلــى تِلْـ َـك االت ِّفا ِق َّي ِة
ـت اتِّفا ِق َّيـ َة اال ْم ِتيــازَ .ونَشَ ـأَتْ ُمشْ ـ ِكلَ ٌة لَـ ْم يَتَ َسـ َّن
ِلَنَّهــا خالَ َفـ ْ
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واصــلِ بَ ْيـ َن ال ُحكو َمـ ِة َوالشَّ ـ ِركَ ِة فَتَ َقـ َّر َر إِحالَتُهــا إِلــى
َحلُّهــا بِالتَّ ُ
َــي اال ْخ ِتيــا ُر ِلَكــو َن كَبيــ َر
ُجنيــف فــي سويســراَ .و َوقَــ َع َعل َّ
ال ُمتَ ْرجِمي ـ َن القانونِ ّيي ـ َن فــي َهــذا التَّ ْحكيــم .فَســافَ ْرتُ إِلــى
ـت ت ََصـ ُّر ِف
أَ ِميــركا أَ َّولً ث ُـ َّم إِلــى سويسـرا َوهولَ ْنــدا ِلَكــو َن تَ ْحـ َ
ال ُمحاميــنَ .و ِخـ َ
ـال ُمـ َّد ِة التَّ ْحكيـ ِـم الَّتــي ْاسـتَ َم َّرتْ أَكْثَـ َر ِمـ ْن
ـت ـ َوأَشْ ـ َرف ُْت َعلــى تَ ْر َج َمـ ِة ـ أَكْثَـ َر ِمـ ْن
تِ ْسـ َع ِة أَشْ ـ ُهرٍ ،تَ ْر َج ْمـ ُ
أَ ْربَ َع ـ ِة ِ
آالف َص ْف َح ـ ٍة ،بَ ْع ُضهــا ِم ـ َن اإلنْ ِكلي ِزيَّ ـ ِة إِلــى ال َع َر ِب َّي ـ ِة
َوبَ ْع ُضهــا ِمــ َن ال َع َر ِب َّيــ ِة إِلــى اإلنْ ِكلي ِزيَّــ ِة ،إِلــى أَ ْن انْتَهــى
التَّ ْحكي ـ ُم ِب َق ـرا ٍر لِ َم ْصلَ َح ـ ِة شَ ـ ِركَ ِة أَرا ْمكــو.

َم ْركَ ُز األ ْه َرام لل َّت ْر َج َم ِة ال ِعلْ ِم َّية
ِع ْن َدمــا قَــ َّر َرتْ َجريــ َد ُة األَ ْهــرام إنْشــا َء َم ْركَــ ٍز ُمتَ َخ ِّص ٍ
ــص
الســا ِبقَة نَــوال
ِئاســ ِت ِه إِلــى تِلْميذَتــي ّ
لِلتَّ ْر َج َمــ ِةَ ،ع َهــدَتْ ِبر َ
ياسـ ِة الَّتــي
الس َ
المحـ ّـاويَ ،و َهـ ِـذ ِه ْاسـتَعانَ ْت بــي فــي َر ْسـ ِـم ِّ
يَســي ُر َعلَ ْيهــا ال َم ْركَ ـ ُز لِ َيكــو َن ُم ْختَلِ ًفــا َع ـ ْن َمراكِ ـ ِز التَّ ْر َج َم ـ ِة
المحــاوي
ّ
التِّجا ِريَّــ ِة ال ُم ْنتَ ِشــ َر ِة فــي ِم ْصــ َرَ .وصــا َرتْ نَــوال
ـي فــي التَّ ْر َج َمـ ِة ال َم ْعهــو ِد بِهــا إِلــى َهــذا ال َم ْركَـزِ،
تَ ْعتَ ِمـ ُد َعلَـ َّ
الســ َنو ُِّي لِلْ َب ْن ِ
ــي الَّــذي شــا َرك ُْت
َو ِم ْنهــا التَّقْريــ ُر َّ
ــك ال ُّد ْولِ ِّ
َعلــى َمــدى َعشْ ـ ِر َس ـ َن ٍ
وات فــي تَ ْر َج َم ـ ِة فُصــو ٍل ِم ْن ـ ُه .كَمــا
ـاب ال َم ْركَ ـ ِز طَائِ َف ـ ًة ِم ـ َن ال َّرســائِلِ الجا ِم ِع َّي ـ ِة
ـت لِ ِحسـ ِ
تَ ْر َج ْمـ ُ
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ــض التَّ ْر َج ِ
مــات
َوال ُكتُ ِ
ــت أُراجِــ ُع بَ ْع َ
ــب َوالتَّقاريــرِ .كَمــا كُ ْن ُ
ال ُمتَ َخ ِّص َصــة.

َقائِ َم ُة ال ُم ْخ َت َص َرات
الس ـ َنو ِِّي لِلْ َب ْنـ ِ
ـك
ِع ْن َدمــا كُ ْنـ ُ
ـت أُشــار ُِك فــي تَ ْر َج َم ـ ِة التَّقْري ـ ِر َّ
ـت
ـي لِ ِحسـ ِ
ـاب َم ْركَ ـ ِز األَ ْه ـ َرام لِلتَّ ْر َجم ـ ِة ال ِعلْ ِم َّي ـ ِة ،كُ ْنـ ُ
ال ُّد ْولِـ ِّ
ئــات ِمــ َن ال ُم ْختَ َصــر ِ
أُصــا ِد ُف ال ِم ِ
ِّــل أَ ْســما َء
ات الَّتــي تُ َمث ُ
اللِّجــانِ َوال ُم ْؤتَ َمــر ِ
ْــت َمــ َع ُمديــ َر ِة
ات َومــا إِلَ ْيهــا ،فَات َّ َفق ُ
ال َم ْركَـ ِز َعلــى إِ ْعــدا ِد ِف ْهـر ٍِس شــا ِملٍ ِب َهـ ِـذ ِه ال ُم ْصطَلَحـ ِ
ـات َومــا
َّــف ِمــ ْن َذلِ َ
ــك ُم ْع َجــ ٌم
ت ُ َمثِّلُــ ُه بِاإلنْ ِكلي ِزيَّــ ِة َوال َع َر ِب َّيــ ِة ،فَتَأَل َ
ـت ُمديـ َر ُة ال َم ْركَـ ِز ب ِِطبا َع ِتـ ِه فــي نُ ْسـ َختَ ْينِ (نُ ْسـ َخ ٌة
كَبيـ ٌر قا َمـ ْ
لِلْ َم ْركَــ ِز َوأُ ْخــرى لــي)َ .وفــي ا ْع ِتقــادي أَ َّن َهــذا ال ُم ْع َجــ َم
ـس لَ ـ ُه َم ِث ْيـ ٌـل حالِ ًّيــا فــي اللُّ َغ ـ ِة ال َع َر ِب َّيــة.
لَ ْيـ َ

الت األ َد ِب َّية
ال ُم َر َاس ُ
ِــي َعلــى التَّ َعــ ُّر ِف ِب َعــ َد ٍد
ســا َع َدني َع َملــي ِّ
ــي َواألَ َدب ُّ
الص َح ِف ُّ
الصحافَـ ِة َوالقَضايــا العا َّمـ ِة
كَبيـ ٍر ِمـ َن ال ُمشْ ـتَ ِغلي َن ِبــاألَ َد ِب َو ِّ
خــار َِج ِم ْصــ َرَ .و ِب ُمــرو ِر ال َوق ِ
ْــداس
ْــت ،تَراكَ َم ْ
ــت ِع ْنــدي أَك ٌ
ِمــ َن ال َّرســائِلِ الَّتــي تَلَ َّق ْيتُهــا ِمــ َن األُ َدبــا ِء فــي ال َمشْ ــرِقِ
ـي َوال َمها ِج ـ ِر األَ ِميرك َّي ـ ِةَ ،و ِم ْن ُه ـ ْم رائِ ـ ُد َجما َع ـ ِة أَبوللــو
ال َع َر ِبـ ِّ
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أَ ْح َمــد زَكــي أبــو شــادي َوالشّ ــا ِع ُر القَــ َر ِو ُّي َرشــيد َســليم
ــي عيســى ال ّناعــوري َوال ُمجا ِهــ ُد
الخــوري َواألَ ُ
ديــب األُ ْر ُدنِ ُّ
ديــب َعجــاج نُ َويْهِــض
ِــي ُم َح َّمــد َعلــي الطّا ِهــر َواألَ ُ
ال َع َرب ُّ
ـس َم ْج َمـعِ ِد َمشْ ـ َـق َويَ ْعقــوب
َواألَميـ ُر ُم ْصطَفــى الشَّ ــهابي َرئيـ ُ
الســو ِريَّ ُة
ال َعـ ْودات ال ُم َك ّنــى بـــ«ال َبـ َد ِو ِّي ال ُملَثَّـ ِـم» َواألَدي َبـ ُة ّ
ـس األَكْبَ ـ ُر أَبــو ِ
القاســم ُم َح َّمــد
ِوداد َســكاكيني َو َع ّل َم ـ ُة تونِـ َ
ـي
كُـ ّرو َو ُ
يوســف ِعـ ِّز ال ّديــن َرئيـ ُ
ـي ال ِعرا ِقـ ِّ
ـس ال َم ْج َمـعِ ال ِعلْ ِمـ ِّ
ـي َع ْبـ ُد الخالِــق فَريــد (الَّــذي نَشَ ـ َر َرســائِلي
َوالشّ ــا ِع ُر ال ِعرا ِقـ ُّ
فــي ُ ١١م َجلَّ ـ ًدا) َو َس ـ ِّيد قُطْــب الَّــذي كا َن يُر ِاس ـلُني ِع ْن َدمــا
كا َن فــي أَ ِميــركا َوالشّ ــا ِع ُر ال َم ْه َجـر ُِّي جــورج َص ْيـ َدحَ ،و َغ ْي ُر ُه ْم
الكَثي ـ ُر.

تَطَ ُّو ِعي بال ّت ْر َج َم ِة لِطَهَ ُح َس ْين
ـام  ،١٩٥٢زا َر ِم ْص ـ َر أُ ْســتا ٌذ ِم ـ ْن جا ِم َع ـ ِة بَ ْيــروتَ
َحوالَــي عـ ِ
األَ ِميرك َّيــ ِة َوقَــ ْد أَ ْخ َب َرنــي أَنَّــ ُه ت َوا َعــ َد َعلــى لِقــا ِء طَــ َه
ُح َسـ ْينَ ،ولَ ِك َّنـ ُه يَ ْخشــى ِمـ ْن أَ ْن تَكــو َن اللُّ َغـ ُة َع َق َبـ ًة بَ ْي َن ُهمــا،
ـت طَ ـ َه ُح َس ـ ْين فــي ال َّزمالِـ ِ
َو َرجانــي أَ ْن أَ ْص َح َب ـ ُه إِلــى بَ ْيـ ِ
ـك
ريــب يَ ْو َمهــا
ِلَقــو َم ِب ُم ِه ّمــ ِة التَّ ْر َج َمــ ِة بَيْــ َن الطَّ َرفَيْــنِ َ .وال َغ ُ
يركــي كا َن يُ َو ِّجــ ُه ُســؤالَ ُه إِلــى طَــ َه ُح َســ ْين
أَ َّن األُ ْســتا َذ األَ ِم َّ
بِاللُّ َغــ ِة اإلنْ ِكلي ِزيَّــ ِة فَأَقــو ُم بِالتَّ ْر َج َمــ ِة إِلــى اللُّ َغــ ِة ال َع َر ِب َّيــ ِة
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َويَقــو ُم طَـ َه ُح َسـ ْين بِالـ َّر ِّد َعلَ ْيـ ِه بِاللُّ َغـ ِة ال َف َرنْ ِسـ َّي ِة فَأُت َ ْر ِج ُمـ ُه
ـت
إِلــى اللُّ َغ ـ ِة اإلنْ ِكلي ِزيَّ ـ ِة .أَ ّمــا ال َم ـ َّر ُة الثّانِ َي ـ ُة الَّتــي تَطَ َّو ْعـ ُ
ــت ِع ْن َدمــا زا َرتْ ِم ْصــ َر
فيهــا بِالتَّ ْر َج َمــ ِة لِطَــه ُح َســ ْين فَكانَ ْ
ــت جالِ ًســا إلــى جِوارِهــا فــي فُ ْنــ ُدقِ
هيليــن كيلــرَ .وكُ ْن ُ
الكونْ ِت َن ْنتــال ِع ْن َدمــا جــا َء طَــ َه ُح َســ ْين َوزيــ ُر ال َمعــار ِِف
ال ُعمو ِم َّيــ ِة ل ُمقابَلَ ِتهــا ،فَأَف َْســ ْح ُت لَــ ُه َمكانًــا بَ ْينــي َوبَ ْي َنهــا،
ــت أَتَطَــ َّو ُع لِتَ ْر َج َمــ ِة كَال ِمــ ِه َحتّــى ت َ ْن ُقلَــ ُه ِســ ْكرِتي َر ُة
َوكُ ْن ُ
الخاصــ ُة ِبلُ َغــ ِة اإلشــا َر ِة إلَ ْيهــا.
هيليــن كيلــر
َّ

«الس َوانِح»
َّ
فــي أَ ْربَعي ِن ّيـ ِ
ـت أَنْشُ ـ ُر
ـات ال َق ـ ْرنِ الماضــي َو َخ ْمســي ِن ّياتِ ِه ،كُ ْنـ ُ
«ســوانِح» في َجريـ َد ٍة إِقْلي ِميَّـ ٍة ت َْص ُد ُر
َمقــالً أُ ْســبو ِعيًّا ِب ُع ْنــوانِ َ
الســعو ِد ُّي
ـب ُّ
فــي ال ِم ْنيــا اِ ْسـ ُمها «ا ِإلنْــذار»َ .وقَـ ْد تَطَـ َّو َع األَديـ ُ
«الس ـ َوانِ ِح» ِم ـ ْن
ُم َح َّم ـ ُد ِب ـ ْن ُســعود ال َح َمــد ِباِ ْس ـ ِت ْخرا ِج تِلْـ َـك َّ
ـي لِ ُمرا َج َع ِتهــا
َم ْص َدرِهــاَ ،وقــا َم ِبتَ ْصويرِهــا ،ث ُ ـ َّم َدفَ ـ َع بِهــا إلَـ َّ
ت َ ْو ِطئَــ ًة لِ َنشْ ــرِها فــي ال ُك َويْ ِ
تــاب األَ َّو ُل
ــت فــي كِتابَ ْيــنِ  :ال ِك ُ
ـام
يَ ُض ـ ُّم َمقاالتــي َع ـ ْن زِيا َرتــي ال ِب ْك ـ ِر ِلَ ِميــركا َولُ ْب َنــا َن فــي عـ ِ
ـاب الثّانــي يَ ُضـ ُّم نَ ْحـ َو َ ١٥٠م َقــالً ِمـ َن ال َخ ِ
واطـ ِر
َ ،١٩٥٥وال ِكتـ ُ
األَ َد ِب َّي ـ ِة اال ْج ِتما ِع َّي ـ ِة.
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في
شُ َع َراء نَظَ ُموا َق َصائِدَ َّ
كَ َّر َمنــي َعـ َد ٌد ِمـ َن األَ ْص ِدقــا ِء ِبتَ ْوجيـ ِه قَصائِـ َد ِم ْن نَظْ ِم ِهـ ْم إل ََّي،
ِم ْن ُهـ ُم الشّ ــا ِع ُر َم ْحمــود أبــو ال َوفــا َوإِبْراهيــم ناجــي َوالشّ ــا ِع َر ُة
ــي َع ْبــد الخالِــق
ُّ
الســعو ِديَّ ُة لَ ْيلــى ال ِق َرشــي َوالشّ ــا ِع ُر ال ِعرا ِق ُّ
ــي ســالم
فَريــد َو ُح َســ ْين ُمجيــب ال ِم ْصــر ِّي َوالشّ ــا ِع ُر ال َي َم ِن ُّ
ــي َجــال َح َنفــي البَ ْغــدا ِد ّي
َزيْــن باحميــد َوالشّ ــا ِع ُر ال ِعرا ِق ُّ
َونَظيــر إِ ْس ـ َك ْن َدر َوالشّ ــا ِع ُر ال ِفل َْســطي ِن ُّي َعلــي ِ
هاشــم َرشــيد
َوالشّ ــا ِع ُر ال َم ْه َجــر ُِّي جــورج َص ْيــ َدح َوالشّ ــا ِع ُر ُم َح َّمــد َع ْبــد
الســ َك ْن َدر ِّي
ال َغنــي َح َســن َو ُح َســيْن َعلــي ُم َح َّمــد َوالشّ ــا ِع ُر َّ
ـي َع ّبــاس ال َخليــل
إ ْدوار َح ّنــا َس ـ ْعد َوالشّ ــا ِع ُر َّ
الســفي ُر اإليرانِـ ُّ
ــي
ــي إِبْراهيــم ّ
الســا َم ّرائِ ّي َوالشّ ــا ِع ُر اللُّ ْبنانِ ُّ
َوالشّ ــا ِع ُر ال ِعرا ِق ُّ
َســليم ال ّرا ِفعــي َوأ ْح َمــد زَكــي أَبــو شــاديَ ،و َغ ْي ُر ُه ـ ْم.

َم َجلَّ ُة «الت ْر ِب َية ال َح ِديْثَة»
كا َن أَميــر بُ ْقطُــر ِم ـ ْن أَوائِــلِ الَّذي ـ َن نالــوا َد َر َج ـ َة ال ُّدكْتــوراه
فــي ِعلْـ ِـم ال َّن ْفـ ِ
ـس َوالتَّ ْر ِب َي ـ ِة ِم ـ ْن جا ِم َع ـ ِة كولُ ْمبيــا األَ ِميركِ َّي ـ ِة،
َوقَــ ْد ا ْختا َرتْــ ُه الجا ِم َعــ ُة األَ ِميرك َّيــ ُة َعميــ ًدا لِ ُكلِّ َّيــ ِة التَّ ْر ِب َيــ ِة
الَّتــي يَتَ َخ ـ َّر ُج فيهــا ُم َعلِّمــو َن ُم َؤ َّهلــو َن تَأْهيـ ًـا ِعلْ ِميًّــاَ .وفــي
عــام  ،١٩١٨قَـ َّر َر ال ُّدكْتــور أَميــر بُ ْقطُــر إِ ْصــدا َر َم َجلَّـ ٍة ف َْصلِ َّيـ ٍة
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ُع ْنوانُهــا «التَّ ْر ِب َيـ ُة ال َحديثَـ ُة»َ ،وظَـ َّـل يُ ِ
ـام
واصـ ُـل إِ ْصدا َرهــا ِباِنْ ِتظـ ٍ
إِلــى َوفاتِــ ِه عــا َم  ،١٩٦٦أَ ْي َعلــى َمــدا ِر  ٥٠عا ًمــاَ .وبَ ْعــ َد
ــت ُمقابَلَــ َة َر ِ
ئيــس الجا ِم َعــ ِة تومــاس با ْرتِلْــت
َوفاتِــ ِه ،طَلَ ْب ُ
َو َسـأَلْتُ ُه َعـ ْن َمصيـ ِر تِلْـ َـك ال َم َجلَّـ ِة ،فَقـ َ
ـال إ َّن ال َم َجلَّـ َة َم ْجهــو ٌد
ـت لَـ ُه
فَـ ْر ِد ٌّي لِل ُّدكْتــو ِر بُ ْقطُــر َو ِب َوفاتِـ ِه تَتَ َوقَّـ ُـف ال َم َجلَّـ ُة .فَ ُقلْـ ُ
إ َّن َه ِ
ــل اِ ْســ َم الجا ِم َعــ ِة
ــذ ِه َخســا َر ٌة كبيــ َرةٌ ،فَال َم َجلَّــ ُة تَ ْح ِم ُ
األَ ِميركِ َّيـ ِة ،كَمــا أَ َّن ُم ْعظَـ َم ال ُمشْ ـتَرِكي َن فيها ِم ْن ُم َعلِّمــي ِوزا َر ِة
ـي َم َجلَّـ ٌة ُم ْحتَ َر َم ـ ٌة فــي َجمي ـعِ َدوائِ ـ ِر التَّ ْر ِب َي ـ ِة
ال َمعــار ِِفَ ،و ِهـ َ
ـت َعلَيْ ـ ِه أَ ْن أَتَ َولّــى أَنــا بِصــو َر ِة ال ُمتَطَ ـ ِّو ِع
َوالتَّ ْعليــمَ .واقْتَ َر ْحـ ُ
ـب َرئيـ ِ
ـس التَّ ْحري ـرِ.
اج ال َم َجلَّ ـ ِة دو َن أَ ْن أَطْ َم ـ َع فــي لَ َقـ ِ
إِ ْخ ـر َ
فَقـ َ
ـليم ،فَــا بُ ـ َّد ِم ـ ْن أَ ْن تُ َع ِّي ـ َن
اح َغ ْي ـ ُر َسـ ٍ
ـال إِ َّن َهــذا االِقْ ِت ـر َ
ـب ِم ْنـ ُه ا ْخ ِتيــا َر َهيْئَـ ٍة تُشْ ـر ُِف
الجا ِم َع ـ ُة َر ً
ئيســا لِلتَّ ْحريـ ِر تَطْلُـ ُ
َعلــى تَ ْحري ـ ِر ال َم َجلَّ ـ ِة ،فَقــا َم ِبتَ ْعييــنِ ال ُّدكْتــو ِر ُعثْمــان لَبيــب
فَ ـ ّراج ُمدي ـ ِر ِق ْسـ ِـم ِ
ئيســا لِتَ ْحري ـ ِر ال َم َجلَّ ـ ِة،
الخ ْد َم ـ ِة العا َّم ـ ِة َر ً
ـب ا ْخ ِتيــا َر َهيْئَـ ٍة لِلتَّ ْحريـ ِر لِتُشْ ـر َِف َعلــى تَ ْحريرِهــا .فَقــا َم
َوطَلَـ َ
يوســف َصــاح ال ّديــن
ال ُّدكْتــو ُر فَ ـ ّراج ِباِ ْخ ِتيــا ِر َه ْيئَ ـ ٍة ِقوا ُمهــا ُ
ـس األَ ْس ـ َب ُق لِجا ِم َع ـ ِة َع ْيــن شَ ـ ْمس َوأَبــو الفُتــوح
قُطْــب ال َّرئيـ ُ
رضــوان َعميـ ُد كُلِّيَّـ ِة ال ُم َعلِّميـ َن َو ُسـ َميَّة فَ ْه ِمــي أُ ْســتا َذ ُة ِعلْـ ِـم
ْ
ال َّن ْفـ ِ
ـس َوإِبْراهيــم ِع ْص َمــت ُمطــاوع َوميشــيل ِو ْهبــة َوفيليــب
صا ِبــر َس ـ ْيف َو َوديــع ِفلِ ْسـ ِ
ـطين.
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َو َهـ ِـذ ِه اللَّ ْج َن ـ ُة لَ ـ ْم تَ ْجتَ ِم ـ ْع إِ ّل َم ـ َّر ًة ِ
ـت َعلــى
واح ـ َدةًَ .وكُ ْنـ ُ
َمــدى عا َم ْيــنِ أَ ُ
ــاب ال َم َجلَّــ ِة لِ َج ْمــعِ َمقاالتِهِــ ْم
طــوف ِب ُكتّ ِ
َو ُمرا َج َع ِتهــا لُ َغ ِويًّــا ثُـ َّم ال َّدفْـعِ بِهــا إِلــى ال َمطْ َب َعـ ِة َو ُمرا َج َع ِتهــا
ــي
ِطبا ِع ًّيــا إِلــى أَ ْن ت َْصــ ُد َر ال َم َجلَّــةْ .اســتَ َم َّر َع َملــي التَّطَ ُّو ِع ُّ
ــت ِخاللَ ُهمــا ال َم َجلَّــ ُة إِلــى أَ ْن
َعلــى َمــدى عا َميْــنِ انْتَظَ َم ْ
السـ َف ِر لِلْخــا ِر ِج لِلْ َع َمــلِ ُمتَر ِج ًمــا قانونِ ًّيــا فــي
ْ
اضطُـ ِر ْرتُ إِلــى َّ
ـت
شَ ـ ِركَ ِة ِبتْــرو ٍل أَ ِميركِ َّيـ ٍةَ .و ِع ْنـ َد َع ْو َدتــي بَ ْعـ َد عا َم ْيــنِ َ ،ع َرفْـ ُ
ـس التَّ ْحري ـ ِر ت َعاقَـ َد َعلــى َع َمــلٍ
أَ َّن ال َم َجلَّـ َة تَ َوقَّ َفـ ْ
ـت ِلَ َّن َرئيـ َ
فــي الخــا ِر ِج َولَ ـ ْم يَ ُع ـ ْد لِلْ َم َجلَّ ـ ِة َم ْسـ ٌ
ـؤول يُراعــي انْ ِتظا َمهــا.
ـت َعزي ـ َز ًة
ْت ِ ِل ْح ِتجـ ِ
ـاب تِلْـ َـك ال َم َجلَّ ـ ِة ِلَنَّهــا كانَـ ْ
َوكَ ـ ْم أَ ِس ـف ُ
َعلــى ُم ْن ِشـ ِئها أَميــر بُ ْقطُــر الَّــذي كا َن يَ ْسـتَ ْك ِت ُبني فيهــا َعلــى
َمــدا ِر َعشْ ـ ِر َس ـ َن ٍ
وات.

ف َو َم َج َّل ٌت نَشَ ْر ُت ِف ْي َها َمق ََالتِي
ُص ُح ٌ
| فــي ِم ْصــ َر« :ال ُم َقطَّــم»« ،ال ُم ْقتَطَــف»« ،األَ ْهــرام»،
المحاس ـ َبة»،
«األَ ْه ـرا ُم اإلقْ ِتصــا ِد ّي»« ،ال ِكتــاب»« ،اإلقْ ِتصــا ُد َو
َ
« ِم ْن َبــ ُر الشَّ ــ ْرقِ »« ،ال ِّرســالَة»ُ « ،و ُجهــاتُ نَظَــر»« ،ا ِإلنْــذار»،
«نِ ْصـ ُـف ال ُّدنْيــا»« ،ال ِهــال»« ،ال ُم َص ـ َّور»« ،ال ـ ّراوي ال َجديــد»،
م َجلَّــ ُة «الشُّ ــؤو ُن االِ ْج ِتما ِع َّيــ ُة»َ ،م َجلَّــ ُة «التَّ ْر ِب َيــ ُة ال َحديثَــ ُة»،
«الشُّ ـ ْعلَة»« ،را ِبطَ ـ ُة الشَّ ــباب»« ،عالَ ـ ُم ال ـ ّروح»« ،الطّالِ َبــة»،
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ـي»،
ـي ال َع َر ِبـ ّ
«ال َمســاعي»« ،مــار ِج ْر ِجــس»« ،ال َم َجلَّــة»« ،ال َو ْعـ ُ
ِــي»َ ،جريــ َد ُة
«ال َي ْو ِم َّيــة» (لِ َســامة موســى)« ،ال َعالَــ ُم ال َع َرب ّ
« َوطَنــي» | .فــي لُبْنــانَ« :األَديــب»« ،اآلداب»« ،ال ُعلــوم»،
«ال ِغ ْربــال»« ،رِســالَ ُة التَّ ْر ِب َيــة»« ،ال َّدبّــور» | .فــي ســورِيا:
« َم َجلَّــ ُة َم ْج َمــعِ اللُّ َغــ ِة ال َع َر ِب َّيــ ِة»« ،الثَّقافَــ ُة ال َجديــ َدة»،
«الســنونو» | .فــي ال ُك َويْـ ِ
ـتَ :م َجلَّ ـ ُة
َم َجلَّ ـ ُة ّ
«الضــاد»َ ،م َجلَّ ـ ُة ُّ
«صـ ْوتُ ال َب ْح َريْــن» .فــي تونِــس:
«ال َع َربــي» | .فــي ال َب ْح َريْــنِ َ :
الســعو ِديَّ ِة« :قا ِفلَـ ُة ال َّزيْــت»« ،ال َم ْن َهل»،
َم َجلَّـ ُة «ال ِف ْكــر» .فــي ُّ
«ال َف ْي َصــل»« ،ال َم َجلَّ ـ ُة ال َع َر ِب َّيــة»َ « ،عالَـ ُم ال ِكتــاب»« ،ال ّرائِــد»،
«األَ َد ُب ا ِإل ْســا ِم ّي»« ،ا ِإلذا َعــ ُة َوالتِّلْ ِف ْزيــون» | .فــي األُ ْر ُدن:
ـت
«صـ ْوتُ الشَّ ـ ْعب» ( َوكُ ْنـ ُ
َم َجلَّـ ُة «أَفْــكار» | .فــي ِفل َْســطي َنَ :
ُمر ِاســلَها فــي ِم ْصــ َر) .فــي قَطَــر« :ال ّرايَــة» | .فــي لُ ْنــ ُدن:
َجريــ َد ُة «ال َحيــاة».

إس ِم َي ال ُملْ َت َبس
ْ
ــت ِخ َ
ــال
ــي َوديــع ِفلِ ْســطين َح ْبشــيَ ،وكُ ْن ُ
ْإســمي الثُّالثِ ُّ
خاصـ ٍة َعـ ْن ق َِض َّيـ ِة ِفل َْســطي َن
ـي أُدا ِفـ ُع بِصــو َر ٍة َّ
َع َملــي ِّ
الص َح ِفـ ِّ
اللجِئيــ َن َحتّــى ظُــ َّن أَنَّنــي ِم ْن ُهــ ْمَ .وذاتَ يَــ ْو ٍم
َو ُمشْ ــ ِكلَ ِة ّ
عيت إِلــى َم ِ
باحـ ِ
ـث أَ ْمــنِ ال َّد ْولَـ ِة فــي الظوغلــيَ ،و ِب ُم َج َّر ِد
ْاسـتُ ْد ُ
الضا ِب ـ ُطَ « :متــى شَ ـ َّرف َْت ِم ْص ـ َر؟»
ُدخولــي َس ـأَلَني ّ
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ـت لَ ـ ُه« :لَ َق ـ ْد شَ ـ َّرف ُْت
ـت طَ ْب ًعــا مــا الَّــذي يَق ِْص ـ ُد ُه ،فَ ُقلْـ ُ
َع َرفْـ ُ
ِم ْصـ َر ِمـ ْن َسـ ْب َع ِة ِ
ـي،
ـي ِف ْر َع ْونِـ ٌّ
آالف َسـ َن ٍة ،فَأَنــا َصعيـ ِـد ٌّي ِق ْب ِطـ ٌّ
ســيس الثّانــي! َو َســعا َدت َُك َمتــى شَ ــ َّرف َْت
َو َجــ ّدي األَكْبَــ ُر َر ْم
ُ
َــي فــي
ِم ْصــ َر؟» َوبــا َد ْرتُ إِلــى ال ُخــرو ِج َو ّ
الضابِــ ُط يُلِ ُّ
ــح َعل َّ
ِب لَ ـ ُه َواِنْ َص َرفْــت.
ال َبقــا ِء َولَ ِك َّننــي لَ ـ ْم أَ ْس ـتَج ْ

بَ ْع ُض َمظَا ِه ِر ال َّتكْ ِريْم
لصحافَــ ِة
فــي ِ
عــام  ،١٩٤٩فُــ ْزتُ بِجائِــ َز ِة فــاروقِ األَ َّو ِل لِ ِّ
لص َح ِف ّييــ َن الشُّ ــ ّبانَ .وفــي
الشَّ ــ ْر ِق َّي ِة الَّتــي كا نَ ْ
ــح لِ ِّ
ــت تُ ْم َن ُ
ـي ِب َد َر َج ـ ِة
عـ ِ
ـام ُ ،١٩٥٢م ِن ْحـ ُ
ـت نيشــا َن ْ
االس ـ ِت ْحقاقِ ال َم َد نِـ ِّ
عــام ،١٩٩٢
كوما نْــدور ِمــ ْن ُحكو َمــ ِة إِ ْســبا نِياَ .وفــي
ِ
ْــا
ــت َج ْم ِع َّيــ ُة ِخ ّر يجــي الجا ِم َعــ ِة األَ ِميركِ َّيــ ِة َحف ً
أَقا َم ْ
ناســ َب ِة ُمــرو ِر  ٥٠عا ًمــا َعلــى تَ َخ ُّرجــي،
لِتَكْريمــي ِب ُم َ
عــام
َوأَ ْه َد تْنــي الميداليَّــ َة ال َّذ َه ِبيَّــ َة لِل ِْخ ّر يجيــنَ .وفــي ِ
ناس ـ َب ِة بُلوغــي ِس ـ َّن الثَّماني ـ َن
 ،٢٠٠٣كَ َّر َمتْنــي الجا ِم َع ـ ُة ِب ُم َ
ـام  ،٢٠٠٤كَ َّر َمتْنــي
ـي شَ ــها َد َة تَقْدي ـرٍَ .وفــي عـ ِ
َوأَ ْه ـ َدتْ إِ لَـ َّ
ُم َؤ َّس َســ ُة االِث ْ َن ْي ِن َّيــ ِة فــي َجــ َّد َة ِبرِعا يَــ ِة الشَّ ــ ْي ِخ َع ْب ِ
ــد
ال َمقْصــود خو َجــة فــي َحفْــلٍ كَبِيــ ٍر شَ ــ ِه َد ُه ال ِمئــاتُ ،
ـي لَ ْو َحتَهــا التَّذْكا ِريَّ ـ َة ال َم ْصنو َع ـ َة ِم ـ ْن نَســي ِج
َوأَ ْه ـ َد تْ إِ لَـ َّ
ال َك ْع َبــ ِة ال ُمشَ ــ َّرفَة.
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َع ْن نَف ِْسي
ُولِــ ْدتُ عــا َم  ١٩٢٣فــي َمدي َنــ ِة إِ ْخميــم فــي ُمحافَظَــ ِة
ســوهاج ِلُ ْس ـ َر ٍة تَ ْنتَمــي إِلــى َمدي َن ـ ِة نَقــا َدة فــي ُمحافَظَ ـ ِة
ــت َم ِ
راســ ِة اإلبْ ِتدائِ َّيــ ِة فــي َم ْد َر َســ ٍة
راح َ
قَنــا .ق ََض ْي ُ
ــل ال ِّد َ
ـت فــي ال َم ْر َحلَـ ِة الثّانَ ِويَّـ ِة إِلــى ال َم ْد َر َسـ ِة
أَمي ِريَّـ ٍة  ،ثُـ َّم انْتَ َقلْـ ُ
ْــت
اإلنْ ِكلي ِزيَّــ ِة فــي َجزيــ َر ِة ال َّر ْو َضــ ِةَ .وبَ ْع َدهــا الْتَ َحق ُ
ـت شَ ــها َد َة
الصحافَ ـ ِة فــي الجا ِم َع ـ ِة األ ِميركِ َّي ـ ِةَ ،ونِلْـ ُ
ِب ِق ْسـ ِـم ِّ
ـت ال َي ـ ْو َم ِم ـ ْن أَقْـ َد ِم
ال َبكالوريــوس فــي عـ ِ
ـام َ .١٩٤٢وأَ ْص َب ْحـ ُ
ْــت
ِخ ّريجــي الجا ِم َعــ ِةَ ،وأَقْــ َد ِم أَســاتِ َذتِها أَيْ ًضــاَ .ومــا ِزل ُ
الس ـ ِّن ال ُمتَأَ ِّخ ـ َر ِة أُمــار ُِس ال ِكتابَ ـ َة األَ َد ِب َّي ـ َة فــي
إِلــى َهـ ِـذ ِه ِّ
ــا ِت ال ُم ْختَلِفَــ ِة فــي ِم ْصــ َر َوالبِــا ِد ال َع َر ِب َّيــة.
ال َم َج ّ
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