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املدرسة في  ه منذ سنواترافق جزء هام من حياته النّحاسغيد لدكتور ر ا لدىاألدب 

 الستينيّ 
ّ

دها ببعض ت احااط  ييزّي ات من القرن العشرين، فكان يشارك في إعداد مجل

كانت  ،ةمراحله املدرسيّ  كّل  النّحاسة بدمشق، حيث أمض ى سنيّ ة املاالثانويّ  كتاباته. كما أّن 

 مميّ 
ّ
 ة.ة"، يفيها نشر أيلى كتاباته األدبيّ ة التي حملت عنوان "أضواء املاسنيّ تها السنويّ زة بمجل

س ف الزين مؤّس يلعل األجواء التي اختبرها في بيئة جده لوالدته الشيخ أحمد عار 

 يمحرّ 
ّ
في  كان لها دير ريادّي التي ي  ،1909عام  ، لبنان،ة العرفان التي صدرت في صيدار مجل

 ،ه في صيداالنصف األيل من القرن العشرين، يزياراته ملطبعة يمكاتب العرفان يملنزل جّد 

ه من األدباء فه إلى زيار جّد األبيات من الشعر، يتعرّ  مئاتد تحفظ يتردّ التي ته جّد تأثره بي 

 ، ينيالكتاب ياملفكرين يالسياسيّ 
ّ
 بالغوص ه ذلك كل

ً
أكثر في حجين الكتابة جعله يزداد شغفا

قة.
ّ
 احخل

ينشرها.  دين أن  من ة ، كان يكتب خواطره األدبيّ يعلى الرغم من توجهه العلميّ 

، ة في بيريت لم يترك له الوقت الكافي لذلكفي احجامعة األميركيّ  االنغماس في التحصيل العلميّ 

 ة.ة يالفكريّ األدبيّ ة ي في إغناء ثقافته العلميّ  أسهمتاحجامعة بما فيها من موارد  لكّن 

حاز على بكالوريوس في العلوم يماجستير في علوم البحار من تلك احجامعة،  بعد أن  

. في العلوم لتحصيل الدكتوراه 1976ة إلى بريطانيا عام ة السوريّ ة العربيّ أيفدته احجمهوريّ 

 آخر يعد الدكتوراه في األدب اإلنجليزّي يهناك التقى سوريّ 
ً
لصداقته ، كان نفسها في احجامعة ا

ة قصّ  ،1978، في عام الذي أرسل النّحاسة في نفس تأثير كبير في إعادة إشعال الريح األدبيّ 

 سهيل إدريس رطيس تحرير  الدكتور  قصيرة إلى
ّ
الذي يافق على نشرها. يكان لهذا  ة اآلدابمجل

يقرن ذلك  دين أن   من الذي صمم على مواصلة نشاطه األدبي، النّحاسعلى  يقع إيجابّي 

 لديام انشغاله في البحث العلميّ  التنفيذ العمليّ ب
ً
  ة.، يبعدها في احاياة العمليّ نظرا

ة يجامعة هال، كما عمل في سوريا لدى عمل في األبحاث يالتدريس في احجامعة األميركيّ 

سات، يكان كز األبحاث، يقدم االستشارات للوزارات ياملؤّس ااملجلس األعلى للعلوم يمر 

 ضمن 
ً
 .حدة للبيئةبرنامج األمم املتّ ناشطا

 لدى سلطة حماية البيئة في يالية  1988هاجر إلى أستراليا مع نهاية عام 
ً
فعمل مستشارا

انتقل إلى مدينة  1990س يترأس مجموعة علوم البحار فيها. يفي عام ثم أّس  ،فيكتوريا

 دير ممتاز فيسيدني ليرأس قسم الشواطئ ياملصّبات في مجلس مياه سيدني، ثم ترفع إلى م

 ألعماٍل خاصة في  التي تركها بعد نفسها لمؤسسةل شركة تقانة املياه التابعة
ً
سنوات متفرغا

ة دراليّ لدى احاكومة الفي ثم عاد للعملة الثقافية يالترجمة ياإلعلم. ديّ مجاالت البيئة يالتعّد 

 .2014، إلى تقاعده عام في مجال الضمان االجتماعيّ 
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ّ
ة، يهو عضو في اتحاد ة يالثقافيّ ات ياملجالس العلميّ احجمعيّ س يشارك في عدد من ترأ

ة، يالسلطة العامليّ  PEN، يجمعية ، ياتحاد كتاب نيو سايث ييلزينالكتاب األستراليّ 

 ة للمترجمين املجازينة الوطنيّ األستراليّ 
ّ
 من املؤتمرات العلميّ . نظ

ً
ة، ة يالعامليّ ة املاليّ م عددا

 ،ةيدعي مرات عديدة من قبل هيئات أستراليّ  مشاركته فيها.إلى باالضافة  ،ةيالنديات الفكريّ 

ليكون في هيئة إدارة  ،مثل اتحاد كتاب نيوسايث ييلز يهيئة الشعر العالمي في يالية فيكتوريا

 بعض جلسات مهرجانات الكتاب يتقديم املداخلت ياملااضرات.

ة يتبسي  العلوم يالفكر يالنقد يالقصّ  في مجاالت العلوم أكثر من خمسماطة مادة نشر

ة كتب أدبيّ  عشرة، بما في ذلك ةاإلنكليزيّ ة ي يالترجمة في اللغتين العربيّ القصيرة ياملقالة 

 تقانيّ  ينيأربع
ً
.كتابا

ً
 ا

 من أهّم ي 
ّ
التي كان يصدرها ييرأس تحريرها من  ةمجلة "كلمات" الفصليّ ة اته األدبيّ محط

قةمجلة سيدني، أستراليا، ك
ّ
استمر إصدار  .ةة ياإلنكليزيّ باللغتين العربيّ  عاملية للكتابة احخل

، عشر  24، يكانت املاصلة 2006إلى  2000املجلة من عام 
ً
ة يالباقي منها باللغة العربيّ  ةعددا

 .ةاإلنكليزيّ باللغة 

 
ّ
، يالكتابة مفتاح ديمومته". يكانت تهدف باب اإلرث احاضارّي  ة "الكلمةكان شعار املجل

ة في مختلف أنحاء ة ياإلنكليزيّ يتوصيله إلى قّراء العربيّ  يالعالميّ  إلى االحتفاء باإلبداع املاليّ 

التحكيم الذي قام به مجموعة استشارية منتقاة  فضلة العالية بالعالم، معتمدة على النوعيّ 

  ين.ين يعرب يأميركيّ ين ينيوزيلنديّ من كّتاب أستراليّ 

مت ة يدراسات ينقد يفنون، يقّد األصيلة من نثر يشعر يقصّ نشرت كلمات األعمال 

كثير من املشاهير في الكتابة  إسهاميعلى الرغم من  .يالفكرّي  ز التواصل الثقافيّ ترجمات لتعزّ 

اب املبتدطين الختبار قدراتهم ينشر ما قامت به هو فتح املجال أمام الكتّ  من أهّم  فإّن فيها 

 ة األيلى.صفحاتها للمرّ  أعمالهم فانطلق بعضهم من على

 عضوين  يجدير بالذكر أّن 
ً
اثنين من الذين اختارتهم كلمات كمستشارين، أصبحا الحقا

. كما ترأست إحداهن ة في أستراليالآلداب يالفنون، يهو أعلى هيئة أدبيّ  في املجلس األستراليّ 

  اتحاد الكتاب األسترالّي.

 حجهوده في إغناء املجتمع  2003عام ة "يوم أستراليا" ميداليّ على  النّحاسحاز 
ً
تكريما

كّرمته رابطة إحياء . كما بين احاضارات يتعزيز التواصل الثقافيّ  بإصداره "كلمات" األستراليّ 

كرمه  نفسها السنة يفي .2005ة" لعام في أستراليا بمنحه "جاطزة جبران العامليّ  التراث العربّي 

 ة مدى احاياة.فخريّ  ةبمنحه عضويّ  العربّي  املجلس األستراليّ 

 رطاسة، ي آلداب يالفنون املجلس األسترالي ل فيالتي احتلت مناصب ا الكاتبة املعريفة ي أّم 

في  طة مفكرام رشاته كواحد من أهّم فقد  ،السيدة صوفي ماسون  تحاد الكّتاب األستراليين،ا

أستراليا في استفتاء أجرته صايفة "سيدني مورنينغ هيرالد" املرموقة، ينشرت النتيجة يوم 

 لتفاتة من أهم ما حصل عليه من تقدير.يعتبر هذه اال النّحاس. ي 12/03/2005

مقابلة نشرتها في صايفة "سيدني مورنينغ  النّحاسأجرت مع  يسبق للسيدة ماسون أن  

دة بلسانين" ركزت تنطق الكتابة احجيّ  ، حملت عنوان "حين18/01/2004-17هيرالد" في عدد 

  النّحاسة إسهامات أهميّ  لىفيها ع
ّ
ة. يكان لنشر ة ياإلنكليزيّ ة "كلمات" بالعربيّ من خلل مجل
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سبعماطة  صاف أستراليا، تتوزع على حوالى هّم ة في ياحدة من أهذه املقابلة باللغة اإلنكليزيّ 

في تعريف أستراليا على إسهامات بعض مواطنيها من أصول ناطقة  ة كبيرةألف مواطن، أهميّ 

  ة.بالعربيّ 

نشرتها على مدّينتها اإللكترينّية عام  النّحاسكما أجرت السّيدة ماسون مقابلة مع 

2016. 

 من كتابه "شخصيّ 
ً
ات سورية في القرن العشرين" خصص الصاافي هاني احخّير حّيزا

صت صايفة "سيريا تايمز" الصادرة باإلنكليزية من . كما خصّ النّحاسحخص فيه سيرة 

 عن 
ً
، تاريخ 6691ات مميزة"، في العدد ضمن قسم "شخصيّ  النّحاسدمشق نصا

13/11/2005. 

 اإلهداءات التي قدمها له بعض الشعراء أمثال يحيى السمايي  النّحاسييقدر 
ً
عاليا

ييوسف احااج يالبريفسور مانفريد يورغنسن، يالتي جاءت بصيغة قصاطد اختص بعضها 

  النّحاسمباشرة ب
ّ
 ته.يمجل

ة "كلمات" ينشريا يأهميّ  النّحاساب العرب إسهامات الدكتور رغيد تنايل عدد من الكتّ 

دة غادة السمان، يالناقدة الشاعرة غالية خوجة، ياألديب يديع فلسطين، يّ عنها، يمنهم الس

  الكاتب يالشاعر يحيى السمايي، يالشاعر
ّ
 غسان علم الدين، الفّنان ي، يالشاعرخالد احال

، ياألديبة نهاد شبوع يالكاتبة شادية جدعون حّجار، يالشاعر الصاافي أنطوان قزي،

 .نويل عبد األحداملترجم الكاتب ، ي أكرم برجس املغوشالصاافي ، ي يالشاعر يوسف احااج

 أجرت السيدة رفيف صيدايي مقابلة مع 
ً
: كلمات النّحاسحملت عنوان "رغيد  النّحاسمثل

كما نشرت جمانة أبو  .7/10/2004تحتفي باإلبداع"، نشرتها في مجلة الشريق األماراتية يوم 

ات الترجمة ، ركزت فيها على تحديّ 08/03/2001الريس مفرج مقالة في النهار البيريتية بتاريخ 

لقة "كلمات" منذ عددها األيل، طأما شادية جدعون حجار فواكبت ان .النّحاسكما يراها 

 .03/05/2000في جريدة "الشرق" الصادرة في سيدني بتاريخ  النّحاسينشرت مقابلة مع 

ة عن مجلة "كلمات" يأديارها املمكنة في أستراليا يكتب الدكتور دنيس ييكر مقالة بالعربيّ 

 .08/05/2001ة بتاريخ نشرت في صايفة النهار األستراليّ 

الذي  ور مانفريد يورغنسنهذه االلتفاتات الكريمة، مبادرة جديدة من البريفسخر آ

  .The River (Boolarong Press, Salisbury 2016)  ة من كتابهرغيد النّحاس قصيدأهدى 

 مجموعته القصصّية مبادرة من القاص غريع بوغارتس الذي كّرسيكذلك 

(Shanti Arts Publishing, USA 2018) Beyond Sunflowers and Starry Nights  

ها لرغيد النّحاس
ّ
  كل

ً
 تشجيعه يدعمه عبر السنين".ب"عرفانا

ة ة فتتضمن جلسات مع دار اإلذاعة األستراليّ ة يالتلفزيونيّ أما املقابلت اإلذاعيّ 

 ة، إذاعة البث احخاص في الوطنيّ 
ّ
 ة.ة السوريّ ة، يالفضاطيّ ات اللبنانيّ أستراليا، بعض املاط

 ن تتضّم 
ّ

ي في هواياته األخرى التصوير الفوتوغرافي يالسباحة يالعناية باحاداطق يالتمش 

العمل اليديي فيقوم بإصلح يصيانة معظم ما يلزم  راج، ييمارسها باستمرار. كما يحّب األح

 .ةة يعمرانيّ يصايّ ة تمديدات كهرباطيّ ي  أديات املنزل من

ما تطلب األمر.
ّ
 ييرى أّن من أهم أعماله العناية بحفيدته يحفيده كل


