
»هو العمر فيه كام عشرين سنة«.
صحيح، هكذا نفكر حين تصل األرقام إلى تمامها، فنجد األحداث كثيرة، وتبدو األيام واألسابيع والسنوات طويلة، إال 
أنك فى اللحظة التى ستنظر فيها  خلفك، وتبدأ فى التذكر، والرصد والتأمل، ستشعر بأنك تعيشها من تانى وكأنما 

لم يمر الزمن!
من 20 سنة ولدت مجلة »البيت«، صدرت تحت مظلة مؤسسة األهرام الصحفية، درة الصحافة المصرية، لذا ولدت 
»البيت« كبيرة من يومها، حينها تلقيت العدد األول بين يدى كهدية، فتقابلنا ــ »البيت« وأنا ــ فى عمر العشرين، وكنت 
ال أزال طالبة بكلية الفنون الجميلة، لم يمنعنى ذلك من دخول كواليسها كمتدربة مبتدئة، منذ تلك اللحظة سكنتها بكل 
جوارحى وحواسى دون أدنى مبالغة، خطونا أولى خطواتنا فى الدنيا ولم نفترق قط، دخلت عالم الصحافة من باب 
حب اإلبداع واالبتكار، وفى الكواليس تعرفت على أساتذة وزمالء تعلمت منهم الكثير وال أزال، لكننى اليوم أنظر حولى 
تعاقب  الوجوه مع  تغيرت  والتى بدأت على يديه! فقد  للمجلة  المؤسس  الفريق  بين  الباقية من  بأننى وحدى  ألدرك 

السنين، وإن بقيت كل طوبة أقامت الكيان اليافع.
أندهش أحياًنا عندما أجد بذاكرتى مساحة تختزن ذكرى لكل صورة وفكرة وعدد وغالف.. فبال شك ذاكرة »البيت« 
عبر أعوامها العشرين هى أحد أهم كنوزها الثمينة التى ال تقدر بثمن، لذا حظيت بحماية وعناية كبيرة، خاصة وقد 
أصبحت »البيت« ديواًنا يوثق لحركة اإلبداع المعاصرة فى مصر والعالم، وقد حافظت على مسارها ولم تَِحْد عنه حتى 
مع تغير المساهمين فى إعدادها، فالكل يكمل البناء، هذه حقيقة البد من ذكرها، ألن »البيت« صاحبة مقام مصون، 

ولن نتردد فى أن نكّشر عن أنيابنا لحمايتها من أى ضرر أو إهمال أو حتى تغيير قد يصيب مبادئها أو هويتها.
اليوم أعود بذاكرتى لكل لحظة حلوة وكل أزمة صعبة عشناها مًعا، وأقول لها: »معقول! ده يادوب، إمبارح كان عمرى 
عشرين!«، أقولها وكأننى أستعيد فضول وعزيمة الشابة المجتهدة من جديد، صحيح أن التجربة قد نضجت، و»البيت« 
اليوم أمانة فى عنقى منذ سنوات ثالث بالتمام، كنت أحاورها فيها كل ليلة لتحكى لى عن أحالمها وطموحاتها، فأقول 

لها »أحالمك أوامر«، وكل ما أتمناه أن أكون قد وفيت بما وعدت.
السنوات العشرون هى عمر »البيت«، وهى عمرى الحقيقى الذى عشته معها بحق ووعيت فيه على حياة الصحافة 
وصحافة الحياة، قدمت لى فى كل يوم لذة اكتشاف جديدة، واألهم قدمت لى فرصة اكتشاف نفسى، وتلك هديتها 

األغلى لى، وال تزال.
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خالل مشوارنا مًعا كان لى شرف العمل مع مبدعين وموهوبين فى كل مجال، تصميم، فن، صناعة، عمارة، آثار، تراث، 
أدب، تصوير، إخراج.. منهم من يحمل إلى »البيت« مشاعر تنافس مشاعرى فى شدة االعتزاز والمحبة، وينظرون إليها 
»كرفيقة مشوار«، أو نقطة انطالق ألنها »وش السعد« كما يقال، فال هى تخلت عنهم وال هم تخلوا عنها، بل دائًما ما 
أو  الرواد  من  كان  سواء  مبدع  كل  مكانة  تحترم  وفنه،  لوطنه  ويخلص  عمله  يحترم  مجتهد  لكل  وسنًدا  ظهًرا  كانت 
المعاصرين أو من الشباب، فبابها دائًما مفتوح دون تحيز أو تفضيل، ومع وصولها سن العشرين تتلقى اليوم تهنئات 
فى  الكثير  لها  وتتمنى  حقها  توفيها  مشاعر  ودفقات  بها،  ارتبطت  التى  ذكرياتهم  عن  تحكى  بكلمات  المخلصين 

المستقبل.
أما أهل »البيت« فهم دائًما أصحاب رقى وذوق وموهبة، مهما تغيرت الوجوه واألسماء، فمنهم أصحاب الخبرة ومنهم 
أصحاب الروح الحماسية والقيادية بل والقتالية أحياًنا! نعم فإعداد »البيت« ليس عماًل سهاًل، بل هو أمر معقد شديد 
الدقة، يعمل فيه العقل واإلحساس بالتوازى دون أن يطغى أحدهما، وإال »باظت« توليفة الوجبة الذهنية التى نهديها 
إليك عزيزى القارئ، وأنت على قمة المنظومة، وكل أملنا هو أن نثير دهشتك وفضولك وإعجابك، عندها فقط نكون 

حققنا النجاح وتكون الرسالة وصلت ألصحابها.
السنوات العشرون مضت، رحل خاللها والدى، الرجل الذى أهدانى العدد األول أللتقى أنا و»البيت« بعدها فى رحلة 
العمر، وكانت هديته تلك بداية الطريق، أما والدتى فهى من أدين لها بكل لحظات القوة والقدرة على المواجهة والبناء 
حتى فى أعقد اللحظات.. هى منحتنى نفس اسمها »سوسن« وال تزال تمنحنى روحها وعمرها كل يوم.. إليها أقول 

»ما كنت ألكون إال بك«.
»البيت« تتم عامها العشرين محاطة بطاقة غامرة من الحب والتقدير واآلمال واألحالم.. طاقة ستكون زادها ووقودها 

لعقود مقبلة.
كل عشرين سنة وأنت حقيقى »البيت« وأروع وأنبل وأجمل.

sawsanmorad@ahram.org.eg

حوار مع كالوديو لوتي
جولة خاصة بقصر البارون بعد ترميمهرئيس معرض صالوني بميالنو

زيارة لمعام ل الترميم بالمتحف المصري الكبير

افتتاح معرض بوسط البلد

األهرام يحتفي بمادرة القاهرة 18تغطية فاعليات بينالي فينيسياتكريم المعماري وليد عرفة

ندوة لإلعالن عن مبادرة القاهرة 18

حوار مع الوزير خالد العناني

تصوير بالمتحف المصري الكبير

خالل افتتاح مبنى الفينواز زيارة الفنان فاروق حسني لمعرض كنوز الهرم الرابع

احتفالية بالعيد الـ 17 لمجلة البيت حوار مع د. زاهي حواس

37 /elbeitmagazine



واللقاءات  والصالونات  والمعارض  والفعاليات  باألحداث  حافلة  كانت  البيت،  مجلة  تأسيس  على  مرت  عشرون  سنوات 

واحلوارات.. ننتقي من المئات منها مجموعة صور تلقى الضوء على بعض من أحداث األعوام اخلمسة السابقة،

خالل تصوير موسوعة
“المبدعون قوة مصر”

زيارة للمتحف المصري الكبير

جولة بمصنع حسامة لألخشاب 

حوار مع والتر ماريوتي
رئيس تحرير مجلة “دوموس”

يف بينالي الشارقةكواليس تصوير “أسطوات مصر”افتتاح جاليري مرجانة بالمعاديبيت المعماري عمر الفاروق
مع سارة احلصري ومروة السنوسي

يف احتفالية البيت

كواليس تصوير “أسطوات مصر”

حوار مع المعماري محمد بدر

معرض أمبينته بفرانكفورت

خالل عرض مسرحية زها حديد

فوزي مصريلل وندوة عن البيت

مع المصمم نواف النصار 
يف ضيافة مجلة البيت

معرض بمتحف الفن اإلسالمي

كواليس عدد سنغافورة

أسبوع التصميم يف ميالنو

حوار مع الفنان وليد عوني ببيروت

جلسة تصوير بقصر محمد على بالمنيل

تكريم الكاتب جمال الغيطاني
بصالون البيت يف شارع المعز

معرض الفنان هيثم نوار بفينيسيا صالون البيت بالزمالك معرض حروفيات بمكتبة اإلسكندريةحوار مع كابيليني ولوكافويس بمعرض فيرنيكس

معرض الفنان هاني راشد

احتفال مرور 150 عاًما
على إنشاء ماريوت القاهرة

تكريم منحة البطراوي
يف احتفالية مجلة البيت 

أنسي أبو سيف يف CDAالقصر الملكي يف استكهولمحوار مع م. أحمد حلمي

غالية بنعلي يف بينالي فينيسيالقاء بالسفير عبد الرحمن صالح يف براغ
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العالم.. هم بعض من أصدقاء “البيت” وجزء من عائلتها الكبيرة، وفى  المبدعين فى مصر وحول  صور تجمع »البيت« مع 

خلفية كل صورة قصة وحكاية ومكان مميز، ألبوم صغير يحمل أثًرا وذكرى لن تتكرر.

الفنان صفوان داحول يف آرت دبي

حوار عن “الكشورى ليفينج جروب” أهم بيوت الصناعة اإليطالية

تصوير بيت عائلة ياسين

السفارة األمريكية
معرض للمصممين المصريين

أسبوع استكهولم للتصميم

الفنانان أحمد ماطر ومحمد طلعت
يف آرت دبي

الفنان آسر ياسين والمصمم أحمد فياض وتصوير غالف البيت يناير 2018

لجنة تحكيم مسابقة البيت للتصوير الفوتوغرافي

حوار مع الفنان د. أحمد مصطفى

حوار مع المعماري نبيل غاليافتتاح معرض إناليتن بالزمالك
مع الفنان أحمد فريد ولبنى فريد

في معرض بإيطاليا
سارة الحصري وشريف تميم

أثناء التحضير لعدد عن السويد

مع األستاذة سيلفيا النقادي
رئيس تحرير مجلة البيت األسبق

ورشة عمل بالنادي الدبلوماسي

السفير بريمجيث سداسيفان
واحتفال بعدد سنغافورة

منى حسين وهاني سعد
يف معرض »محلي«

ا حتفال مجلة البيت بالعام الـ 19

مع األستاذة عزة الحسيني
رئيس تحرير مجلة البيت السابق

مشاركة في تحكيم مشروعات الفنون
بالجامعة األمريكية

السفير “يان تيسليف” يف ضيافة مجلة البيت

مع الروبوت صوفيا يف منتدى شباب العالم
حوار مع النحات الراحل آدم حنين

يف أرت دي إيجيبت

مع المعماري إيهاب مختار 
CDA يف جناح مجلة البيت بـ

مع مجموعة من المبدعين المصريين

صالون مجلة البيت

حوار مع عزة فهمي وشهيرة فهمى

فريق عمل مجلة البيت 

حفل إطالق مجموعة
جديدة لكريستال عصفور

تكريم مؤسسي مصنع موبل الشرق

اجلناح المصرى بمعرض ميالنو

39 /elbeitmagazine


