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 غّسـان شـحرور. بقلم د.. ثقافة التكريم بين الحق والواجب:  مجددا  ؤكد ي" عادل محمود" رحيل

عادل "المصري األميركي البيولوجيا عالِم الطبيب وحزيران الجاري، رحل /يونيو 11في 

 مايكروسوفت مؤسس شركة" بيل غيتس"نعاه إال بعد أن  ، كما ينبغي،منطقتنا تعرفهالذي لم  ،"محمود

 ،"عصرنافي  اللقاحات العالَم فقد واحدا من أعظم مبتكري"إن : ، وأغنى رجال العالم قائال  العمالقة

تايمز الشهيرة  صحيفة النيويوركخصصت  كذلك، "ال يحصى من األطفال أنقذ حياة عدد"وأضاف أنه 

بدور حيوي في لقد قام : "وأضاف المقالمع عدد من صوره،  ،مآثر هذا الطبيب العالم مقاال  مطوال  عن

لم يقف األمر عند ذلك بل سارعت   ،"إنتاج لقاحات عديدة أحدثت تطورات كبرى في الصحة العامة

إنجازاته التي بالمؤسسات األكاديمية والخاصة التي عمل بها إلى اإلشادة به ومؤسسات إعالمية أخرى، و

نيو  في  جامعة كيس ويسترن رزرف في كليفالند، وجامعة برينستون منهاأذكر امتدت عدة عقود 

للحساسية واألمراض  األمريكي المعهد الوطنيو، وجامعة وينستون سالم في نورث كارولينا، جيرسي

 .  ، وغيرهاباإلضافة إلى الشركة الطبية الخاصة التي عمل بها المعدية،

 هذا الطبيب ولم نعرف ،حزيران/يونيو 02لم يصل الخبر لإلعالم العربي إال في يوم األربعاء نعم، 

 . المؤسسات اإلعالمية واألكاديمية األمريكيةتلك ت عنه إال من خالل ما تحدثوالعالم 

الروسية منذ عدة سنوات  "سانت بطرسبرغ"جامعة التي أقامتها  عالميةلقد ذكرني ذلك بالندوة ال

، الذي أمضى عشرين (1181-1112) "محمد عيّاد الطنطاوي"بمناسبة المئوية الثانية لمولد الشيخ 

أستاذا  في كلية اللغات وفي القسم التعليمي لوزارة الخارجية الروسية،  ملعاما  في روسيا القيصرية يع

خالل تلك الفترة من حياته، أكثر من مائة  "الطنطاوي"لقد أنجز ". سانت بطرسبرغ"الشرقية بجامعة 

منح وقد سيرته الذاتية والعديد من المؤلفات التاريخية واألدبية،  ةكتابوخمسين مخطوطة، إضافة إلى 

خاللها العديد من األلقاب واألوسمة، تقديرا  لجهوده وإنجازاته، واستمر تكريمه واالعتراف بفضله حتى 

من األمالك الحكومية التي تقوم الحكومة " سانت بطرسبرغ"قبره قرب  جعلت الحكومة فقدبعد وفاته، 

إلصدار  خاصا   تبنت كلية اللغات الشرقية  بالجامعة مشروعا   ، إضافة إلى ذلكبالحفاظ عليها وحمايتها

بعد تصنيفها وفهرستها لتكون متاحة لجميع الباحثين " اإلنترنت"على الشابكة " الطنطاوي"مخطوطات 

 .، تقديرا ألعمال هذا العالم الذي نكاد نسمع به في منطقتنا العربيةفي العالموالمهتمين 

" أمين الريحاني"مكتبة الكونغرس األميركي باألديب والمفكر اللبناني  أيضا باحتفال ذلك ذكرني 

وقد أقامت  رواية كتبها عربي باللغة اإلنجليزية، ، التي تعد أول"كتاب خالد"بمناسبة مئوية روايته 

أمين "لقد حفل إرث   .المكتبة ندوة حول إنجازات هذا األديب حضرها العديد من الباحثين والمثقفين

بالعديد من الكتب والمسرحيات والقصص التي كتبها باللغتين العربية ( 1498-1188" )الريحاني

الت بإنجازات وإبداعات واإلنجليزية، وبعد ذلك، خصصت المكتبة أيضا  عددا  من المناسبات واالحتفا

 .وغيرهم من أشهر مفكري وأدباء المهجر" جورجي زيدان"، و"جبران خليل جبران"

ما أحوج هل نجهل مبدعينا، أم نتجاهلهم، حقا : أمام هذه األمثلة، وغيرها، يحق لنا أن نتساءل  

بنائه، خالل حياتهم وبعد مجتمعنا اليوم إلى تعزيز ثقافة التكريم، أو أخالق االعتراف بفضل اآلخرين من أ

نها وبكل بساطة حق من حقوقهم، وواجب من واجباتنا، فما أقسى أن نجهل المجتهدين إرحيلهم، 

 .وال تنتهي بعد ذلك ،ثقافة وأخالق تبدأ في البيت والمدرسةوبكل بساطة والمبدعين أو نتجاهلهم، إنها 
 

 غسان شحرور. يكتبها ددورية زاوية ثقافية مجتمعية " األمس بعين اليوم"* 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/9ea6d56b-898b-439f-891f-1f31fe8ac779
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/3b544bfb-061d-4ed6-9ecd-3b6ec2b31614
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/3b544bfb-061d-4ed6-9ecd-3b6ec2b31614
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fa586bd2-b8ed-489a-ab61-c95adc835df7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/c5b5dbe7-0b84-477b-824d-0fa0b436f94c/fa586bd2-b8ed-489a-ab61-c95adc835df7

