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العربي القسم عن المسؤول اإلسالمي -  في المركزیة بالمكتبة     زیورخ   
في أجراه العربیة إلى وترجمھ باأللمانیة زیورخ    عید ثابت  :   

 
العربي القسم حجم ھو ما  -  اإلسالمي -  في    في المركزیة المكتبة     زیورخ؟   

العربي القسم حجم تقدیر صعبال من  -  اإلسالمي -   في    مكتبتنا     إننا تقول قسم كل بمیزانیة الخاصة إحصائیاتنا ولكن  . 
حوالي سنویا نخصص سویسري فرنك ألف  ٨١   الشرقیة اللغات كتب لشراء    العربیة،  :  والتركیة،    والفارسیة     أننا كما  . 

نشتري بند تحت تدخل أخرى كتبا      « یاناألد  المسیحیة غیر     » ، عنوان تحت وكذلك      «  وشمال األوسط الشرق تاریخ 
أفریقیا  ».   

كإھداء، الكتب من ھامتین مجموعتین على مكتبتنا حصلت فقد ذلك عن وفضال وھما     والعالم للمستشرق الخاصة المكتبة  : 
د المستقل بیوركلي  .     D. Buerkli الذي    في عاش    أول    لعشرینا القرن      المكتبة لتلك السابق للمدیر الخاصة والمكتبة  -  
الخاصة ل البروفیسور المستشرق  :  فوریر  .     L. Forrer من نسخ ثالث مثال نمتلك فنحن وھكذا  .    « ولیلة لیلة ألف   » ،   

ھي األولى  ھي والثانیة  - ٥٣٨١  سنة القاھرة طبعة    ٢٤٨١- ٩٣٨١  سنة كالكوتا طبعة     ، ھي الثةوالث    بریسلو طبعة      
بولندا (  ( ، نادر شيء وھذا     .  

التي باألقسام الخاصة اإلحصائیات ببعض وإلیك أشرفُ     علیھا    أعني  -   الشرقیة اللغات    في  :   ٧١٢  على حصلنا  ٤٩٩١  سنة   
عنوانا،  في    عنوانا،  ٩٨ :٣٩٩١  سنة    وفي    عنوانا،  ٣١١  على حصلنا  ٢٩٩١  سنة    وفي    عنوانا  ٩٢١ :١٩٩١  عام       - 

حوالي ھو والمتوسط  سنویًا عنوان مائة     .  
في كبیرا مجھودا بذلت وقد األخیرة، السنوات    في لدینا الموجود النقص لسد    الشرقیة، اللغات قسم    فیما وخاصة     یخص   

الروسي االستشراق والمجري،    في وكذلك    العربیة، اللغة علوم حقل    في وأیضا    التقلیدي تخصصنا    األساسي    األندلس،  :   أو   
اإلسالمیة أسبانیا  .  

في العربیة الكتب على الطلب حجم ھو ما  -  في المركزیة المكتبة     زیورخ؟   
علیھ اإلجابة تصعب أیضا السؤال ھذا  -  خبرتي، خالل من ولكن  .  العربي، القسم عن كمسؤول     إن فقط أقول أن أستطیع   

التي االقتراحات معظم العربیة، الحضارة تخص كتب لشراء تصلنا    الروائي على تتركز    المصري    محفوظ نجیب     فھناك  . 
محفوظ، نجیب بأدب جدا تمھم السویسریین الطلبة من جدید جیل المصري واألدب    الحدیث     بمراجعة شخصیا قمت وقد  . 

دراسات، من محفوظ نجیب عن صدر ما كل للمكتبة أشتریھ أن وأحاول    ولكني  .  في دائما أوفق لم    جھودي    ھذه     وبرغم  . 
في مؤخرا نجحنا فقد ذلك في محفوظ لنجیب الكاملة األعمال على الحصول    ضخمة مجلدات خمسة     .  

وھكذا یظلُّ     في األول اھتمامنا محور ھو محفوظ نجیب    الحالي الوقت     نجیب بأدب الھتمامنا رآخ سببا ھناك أن كما  . 
محفوظ، دار وجود وھو    یونیون       Unionsverlag في    زیورخ،    وھي    التي الدار     ألعمال األلمانیة الترجمات بنشر تقوم   

محفوظ نجیب  .  
ھي ما  -  التي األعمال    السعودیة؟ العربیة المملكة عن اھتمتلكون     

لدینا، تمثل ال السعودیة  -  ھامشیا حقال إال    لمكتبتنا كتب بشراء نقوم عندما  -    فیما ولكن  .  عامة، بصفة السعودیة یخص      
اإلسالم رسول حیاة عن الكالسیكیة المؤلفات فلدینا    ) صلعم   ( ، اإلسالم ونشأة    اللبناني الباحث قام وقد  .  عواد مارون      

باریس ( بمساعدتنا، طویلة سنوات مدار على  )  ،وفعال قوال    في    اإلسالمیة الحضارة بتاریخ الخاصة الكتب على الحصول     .  
تیمیة، ابن ألعمال سعودیة طبعة على الحصول حاولنا فقد وھكذا نوفق لم لألسف ولكننا     الكتب من الكثیر وینقصنا  . 

بالسعودیة الخاصة  .  
إشرافي وبجانب في االستشراق على    في المركزیة المكتبة    زیورخ،    إننيف    البرتغالیة، اللغة عن أیضا مسؤول    والرومانیة،      

واألسبانیة،  التي واإلیطالیة    في الرسمیة اللغات إحدى تعتبر    سویسرا    فإنني ولذلك  .   بالقسم لالھتمام الوقت من متسعا أجد ال   
العربي، فإنني ھنا ومن    أي على كبیرا اعتمادا أعتمد    نيتصل نصائح أو اقتراحات    المتخصصین من     مكتبات قدمت وقد  . 

في القدیمة الكتب بیع لي ونیویورك ھامبورج    في الخدمات من الكثیر    الحقل ھذا     .  
لكم؟ بالنسبة العربیة الثقافة أھمیة ما  -   

السؤال ھذا  -  ینبغي    إلیك أوجھھ أن    ذلك وبرغم  .   بشكل ازداد قد العربیة افةبالثق األوروبیین اھتمام أن نالحظ أن یمكننا   
واضح، نوبل جائزة على محفوظ نجیب حصول منذ    العربیة، لآلداب المتزایدة الترجمات خالل من بجالء ذلك رھویظ  .    

العربي واألدب باإلسالم الخاصة الكتب مراجعات وكذلك  في    األلمانیة، الصحف     تزیورخر النویھ صحیفة وخاصة   
تسایتونج، في وكذلك    الدولي فرانكفورت معرض    للكتاب،    في المشاركة العربیة النشر دور عدد أن حیث    في المعرض ھذا      
مستمر تزاید  وال  .  التطورات ھذه كل نتائج على بحسم نحكم أن یمكننا     من طبقة وجود الیوم نتجاھل أن نستطیع ال أننا بید  . 

العربي األدب تقرأ األوروبیین تظامبان المترجم     .  
ھي ما  -  التي المقاییس    اإلسالمیة؟-العربیة الحضارة تخص كتب شراء عند اھتراعون     

في المركزیة المكتبة  -  لدیھا زیورخ    األخرى المكتبات من الكثیر بعكس  -   المتخصصین من كبیرة ھیئة  -     - ٨٢ 
في متخصصا  الحالي الوقت    ھي األساسیة مھوظیفت  -    في كتب من مكتبتنا تحتاجھ ما بروتدی بحث    العلم حقول مختلف     . 



الطبیعي ومن  التي الكتب لتدبیر كبیرة میزانیة نخصص أن    بسویسرا عالقة لھا    المثال، سبیل وعلى  .   نخصص فنحن   
حوالي سویسري فرنك ألف  ٠٣   سنویا،    ا،ھوآداب اإلیطالیة اللغة لكتب    ھي اإلیطالیة ألن    في رسمیة ةلغ ثالث    سویسرا،     بعد   

والفرنسیة األلمانیة  .  
أیضا نراعیھ ومما التي اللغات  :  في تدرس ال    فحسب، زیورخ جامعة    التي المواد من تعتبر أیضا بل    الطلبة، فیھا یمتحن      

األسبانیة، مثل  والبرتغالیة    لالستشراق، المقررة والمیزانیة  .  بذلك، بالمقارنة    جدا، كبیرة لیست     بعین أخذنا إذا وخاصة   
باالستشراق، الخاصة الكتب ثمن ارتفاع االعتبار تكفي ذلك مع اھولكن    احتیاجاتنا لسد    نشتري ونحن  .  في     األول المقام   

األوروبیة باللغات كالسیكیة وأعماال ترجمات األلمانیة،  :  واإلنجلیزیة،    والفرنسیة،    واإلیطالیة،    بانیةواألس    وفي  .   حقل   
االستشراق، مستمرة بصورة القدیمة الكتب من مشتریاتنا تزداد     الخاصة المكتبة من جزًءا اشترینا فقد المثال سبیل وعلى  . 

األسباني للسفیر في السابق    بون    التي  -    تحتوي    اإلسالمیة األندلس عن الكتب من كبیرة مجموعة على     سیزر عصر ومنذ  . 
دوبلر    César Dubler آ والبروفیسور    في أساسیة بحث مادة اإلسالمیة أسبانیا أصبحت    A. Steigerشتایجر  .    

زیورخ   .  
كیف  -  العربي؟ والعالم سویسرا بین الثقافیة العالقات تعزیز یمكننا     

في األكبر العبء یقع  -  اإلعالم ووسائل النشر دور على المجال ھذا    لن واإلسالم العرب عن الخاطئة فالتصورات  .   یمكن   
تصحیحھا، اإلسالمیة- العربیة الثقافة عن الصحیحة المعلومات نشر خالل من إال    الحیوي والدور  .  الذي     المكتبات تستطیع   

ھنا بھ تقوم أن في یتمثل    الكتب، تدبیر  :  والترجمات    التي  -   سریعا تنفد ما غالبا    القراء، من ممكن عدد ألكبر وتوفیرھا  -     
المتخصصة، المعارض تنظیم كذلك  األمر اقتضى إذا    في األلكترونیة الخدمات تقدیم أن كما  .  المجال، ھذا     شبكة وخاصة   

اإلنترنت أن یمكن  -   في كثیرا یساھم    الحضارتین تقریب     .  
في ستظل العربیة اللغة ولكن رأیي    األكبر العائق تمثل    وروبیون،فاأل  .  األسبان باستثناء ربما     جمة صعوبات یواجھون  -  

العربیة اللغة لتعلم الذي المستشرقین وجیل  .  في العربیة تعلم قد مؤخرا تقاعد    بیروت     للتقریب حاسم بدور لبنان قامت لقد  . 
واألوروبیة، العربیة الحضارتین بین األھلیة، الحرب بدایة حتى    بیروت للعاصمة الشامل والتدمیر     .  

إنني بیروت، بناء إعادة إن أعتقد    فیھا، النشر دور وإحیاء    الصحافة، حریة وإطالق    في األثر أكبر لھ سیكون     استرداد   
التقلیدي لدوره لبنان والغرب العربیة الحضارة بین كوسیط القدیم    في بدورھا ساھمت قد كثیرة عربیة دوال أن شك ال  .   ھذه   

طةالوسا العربي العالم ةھواج ستبقى بیروت ولكن  .  للغرب بالنسبة    بیروت، بناء إعادة من البد  .  النوادي فقط لیس    اللیلیة،      
النشر، دور أیضا ولكن  الحرة والصحافة     .  

برون، فون األستاذ  -  الحدیث ھذا على لك شكرا     .  


