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فخ العناوين.. اشكالية القراء المستمرة ومصيد فراستهم 

ا�صبحت  هل  القراءة  من  طويلة  فرتة  بعد 
�صاحب فرا�صة يف اختيار الكتب اجليدة من 
العناوين ، ام ما زلت تقع يف وهم العناوين 
فجاءت  االدباء،  مع  ال�صوؤال  بداأت  هكذا  ؟ 
يعرتف  ال  بع�صهم  متباينة  االجابات 
بالفرا�صة وال يعمل عليها وبع�صهم يعتمدها 
هذا  يف  كبرية  جتربة  لديه  �صارت  ان  بعد 
بل  للعناوين  يكرتثون  ال  واآخرون  املجال 
يهمهم ا�صم الكاتب بعد ان �صارت ال�رشكات 
وجتاريا  مغايرا  عنوانا  ت�صع  التجارية 

لرتويج الكتب .
وجهات  على  �صنتعرف  اال�صتطالع  هذا  يف 
ايها  فتعال  املو�صوع  حول  متباينة  نظر 

القارئ العزيز لنلج هذا العامل .
ان  �صك  ال   ، قال  احلطاب  جواد  ال�صاعر 
ابحث  عادة  لكني  مغريا  يكون  العنوان 
العنوان  خلف  يقف  الذي  الكاتب  ا�صم  عن 
النا�رش  يكتبه  ما  او  االوراق  اقلب  واحيانا 
من  يكتب   ما  او  ال�صحف،  يف  الكتاب  عن 
وانا  لالقتناء  تدفعني  الكتاب  عن  نقود 
اىل  انظر  واحيانا   . النتيجة  على  مطمئن 
الكتاب من  او ما يكتب على ظهر  الفهر�س، 
الكتاب   اهمية  على  لال�صتدالل  ب�صيط  تقدمي 
فخ  يف  ا�صقط  ال  انني  يعني  ال  ذلك  لكن   ،

العنوان

العنوان والكتب غري املتخ�ص�صة 
الكتب  بع�س  قال:  احلر  عبد  منذر  ال�صاعر 
حتاول  قد  او  القارئ  جتذب  عناوين  حتمل 
تدخل  ال  الكتب  هذه   . تخدعه  او  تغريه  ان 
الرواية  او  ال�صعر  كتب  اخت�صا�س،  باب  يف 
او النقد ال ميكن ان تثري خداعُا ومبجرد ذكر 
ماهية  على  ن�صتدل  ان  ميكن  املوؤلف  ا�صم 

الكتاب وفحواه .
فال  وتفا�صيلها  العناوين  عن  البحث  اما 
وطبيعة  وا�صمه  الكتاب  امام  له  اهمية 
غري  الكتب  �صعيد  على  .اما  االأدبي  االجتاه 
املتخ�ص�صة مثل كتب الفكر واملعلومات او 
مو�صوعات  غريبة او مثرية تدعو للف�صول 
يجذب  قد  العنوان  فهنا  عليها  للتعرف 
يخطاأ  ،وقد  الكتب  ب�رشاء  ويغريه   القارئ 
هنا القارئ الن  العنوان كان فخُا ،الأنه ال 

ينطبق على املنت او يبتعد عنه .
عدم  ب�صبب  كثريا  املاأزق  بهذا  امر  مل  انا 
بحثي عن مو�صوعات االثارة التي ال اعرف 
اعرف كتابها  التي  الكتب  واقراأ  �صيئا عنها 
واجتاهاتهم الفكرية واالدبية لذلك ابتعدت 

عن ال�صقوط يف فخ العناوين .
براقا  عنوانا  ارى  حني  ذلك  من  وبالرغم 

ما  �رشعان  لكن  اليه،  اجنذب  رمبا  ومثريا 
اكت�صف انه عنوان جتاري لي�س اال وخمادع 

اي�صا .
وا�صبحت مقولة ان الكتاب يقراأ من عنوانه 
�صارت غري جمدية واحيانا الكتاب يلجاأون 
اىل عناوين مثرية لكنهم يخدعون املبتدئ 
غري  او  الب�صيط  والقارئ  املتمر�س  من  اكرث 
نادرا  لذلك   ، الثقايف  باجلانب  املتخ�ص�س 
العناوين  امام  املتمر�س   املثقف  ي�صقط  ما 
مع  تن�صجم  ال  التي  او  املغرية  او  التجارية 

منت الن�س .
،هناك  يقول  لطيف  عبا�س  الروائي  اما    
من  الكتاب  اختيار  يف  كبرية  ا�صكالية 
عنوانه  فبعد خربة �صنني طويلة من القراءة 
جم�صات  الكاتب  لدى  ت�صبح  املتوا�صلة 
عميقة او باالأحرى لي�س الكاتب بل  القارئ 
القراءة وهناك  املتمر�س  هناك  متر�س يف 
فخ يف اختيار العناوين اجليدة  للكتب  بداأ 
عربيا  عموما  الثقافة  يف  لالأ�صف  ينت�رش 

وعراقيا واجنبيا .
ل�رشاء  وتدفعك  تخدعك  عناوين  هناك   
بني  قطيعة  جتد  ما  �رشعان  لكن  الكتاب 
عبارة  االمر  ان  فنكت�صف  والعنوان  املنت 

عن غواية او نوع من اخلداع لرتويج الكتاب 
غري  العناوين  فخ  يف  وقعت  �صخ�صيا  ،وانا 
بالعناوين  وعيا  عندي  �صار  لهذا   ، مرة 
بحيث ا�صتطيع ان احكم على العناوين منذ 
القراءة االوىل وهل ان هذه العناوين ينطبق 
مع املنت او ان  الكتاب مفيدا ام فخا وحاليا 
او ثالثة من  العناوين و�صطرين  اقارن بني 
واهميته  ماهيته  اعرف  الكتاب  �صفحات  
ان  بعد  خمادعا  �صار  الفهر�س  حتى  الأنه 
يف  تتفنن  الكتب  توزيع  �رشكات  ا�صبحت  
حول  ظاهرة  هناك  �صارت  وبذلك   . ذلك 
متار�صها  اجلديدة  الكتب  يف  العناوين  فخ 
لكتبها  الرتويج  اجل  من  التوزيع  �رشكات 
مع  واقول  قبل  من  ناألفه  مل  نحو  وعلى 
العناوين  يف  اخلداع  ثقافة  دخول  اال�صف 
الكتاب وعلينا ان  التي هي  اىل اهم مدونة 
نتمر�س  وان  العناوين  اختيار  يف  نحرت�س 

يف القراءة حتى ال نقع يف اخلطاأ ملرتني .
بعد  انه  اخلياط  ابراهيم  ال�صاعر  وراأى 
مع  والعالقة  القراءة  من  طويلة  �صنوات 
معرفة   على  داللة  عندي  ا�صبحت  الكتاب 
قيمة الكتاب من عنوانه، الن العنوان يوحي 
ثريا  العنوان  يقال  وكما  الكتاب   بباطن 

الن�س اي ي�صلط اال�صواء على الن�س او كما 
يعني  ال  وهذا  عنوانه  من  يقراأ  الكتاب  قيل 
انني ال اأتوهم احيانا يف كتاب ب�صبب خداع 
العنوان وعدم تطابقه مع تف�صيالت  الن�س  
وقد توهمت غري مرة يف عناوين مغرية لكن 
يبتعد  الكتاب  ن�س  ان  اكت�صف  ما  �رشعان 
عن العنوان  على العموم فرا�صتي جيدة يف 
االختيار وقد ا�صتخدمتها يف اقتناء موؤخرا 
كتاب ) دقيقتان فوق بغداد ( الذي يتناول 
من  العراقي  النووي  املفاعل  تدمري  ق�صية 
قبل ا�رشائيل عام 1981وق�صية العناوين ال 
تقت�رش على الكتب بل موجودة يف ال�صحف 
اي�صا فمثال تن�رش احداهن ان قانونا يخ�س 
ان  جتد  اخلرب  منت  تقراأ  وعندما  ما  ق�صية 
يف  بدائية  مناق�صة  على   تعدو  ال  الق�صية 
النواب ولي�س  هناك اي قرار  جلنة مبجل�س 

�صادر كما يوحي  العنوان .
يف  ان  يظن  را�صي  عبد  ح�صن  ال�صاعر 
مو�صوع الكتب والعناوين تتعطل الفرا�صة ، 
يبهرين  جتربة  من  اكرث   ويف  احيانا  الأنها 
العنوان  لكن �رشعان  ما اجد نف�صي غريبا 
مع  موؤخرا  وقد ح�صل  فاأتركه  الكتاب  عن  
رواية جنمة  للكتاب يا�صني اذ مل اجدها كما 

قال عنها النقاد واالدباء  يف كتاباتهم .
يبدو  ما  على  لكن  منها  انتق�س  ان  اريد  ال 
اخلا�صة  والثقافية  ال�صيا�صية  الظروف  ان 
الفرانكوفونية  وكتاب  الكولونيني  بالكتاب 

اعطت م�صاحة للن�س اكرث مما ي�صتحق .
بعناوينها  ت�صتهني  قد  اخرى  كتب  وهناك 
لكن يتبني فيما بعد انه كتاب مهم يف كاأن 
او  رواية  او  نقدي  او  �صعري  كتاب  يكون 
بدرجة  اي�صا  هذا  ورمبا  ق�ص�صية  جمموعة 
ما عائد اىل الكاتب ومهارته وخربته حني 

ي�صع العنوان . 
يجيد  ال  لكنه  عظيم  مبحتوى  موؤلف  هناك 
جذابا  يكون  لكتابة  جيد  عنوان  و�صع 
لكنه  ب�صيط  مبحتوى  اخر  موؤلف  ،وهناك  
ي�صع له عنوانا  جذابا ومثريا فيكون كتابة 
كتابة  من  اف�صل  هي  كتب  من  رواجا  اكرث 
على  فيها  التعويل  ميكن  ال  الق�صية  ،اذن 
هذا  يف  الفرا�صة  مع  ل�صت  وانا   ، الفرا�صة 
�صهلة  عقبة  ي�صبح  قد  ،والعنوان  املو�صوع 
للقارئ واحيانا ي�صكل عقبة وعرة يف دخول 
الكتاب،اذن  مو�صوعة  اىل   للقارئ  �صاق 
الق�صية تعود اىل مهارة وموهبة املوؤلف يف 

و�صع العنوان  املنا�صب .

بغداد ـ قحطان جاسم

إدوارد ألبيالمثقفخلف النافذة زها حديد
العراقية  املعمارية  املهند�صة  عن  وثائقي  فيلم  بييريوت  يف  موؤخرا  عر�س 
لغة  ففر�صت  املجال،  هذا  يف  فريدة  ب�صمة  تركت  التي  حديد  زها  الراحلة 
معمارية خا�صة ازدهرت معها هند�صة مرهفة وغري تقليدية، بل �صكلت انقالبا 
على ال�صائد. يربز الفيلم التي اأنتجته بي بي �صي كيف جابت بنت ح�صارات 
العراق املدن مزودة بخرائط عابرة للتقليد، فبنت مملكتها املميزة، ومتكنت من 
ن�رش ذوقها ونرثه على �صوارع وجامعات وعوا�صم حتكي اليوم لغتها. الفيلم 
النم�صا  من  واأبنيتها  الالمعة  العراقية  املهند�صة  الإجنازات  زيارة  عن  عبارة 
اإىل اأذربيجان. ومن املقرر اإطالقه يف بريوت يف افتتاح الن�صخة الثانية من 

مهرجان بريوت للفيلم الوثائقي يف الفرتة 8-13 نوفمرب/ت�رشين الثاين.

يف جديدها االأدبي تر�صم �صارة اجلذع وطنًا من خلف اأ�صوار الكلمات، وتبوح 
له باأ�رشار ال حُتكى، خّل�صت بها غربة كل اإن�صان وانف�صاله عن زمانه ومكانه 
ق�رشاً ال طوعًا و�صط عامل ي�صوده الظالم، ورماد الدمار، و�صواد التمزق، والقهر 
واحلزن. يف الالفتة ال�صعرية االأوىل التي افتتحت بها ال�صاعرة عملها والتي 
اأي�صًا )10/  1/  1999م( تقول:  ت�صكل م�صمون الن�س ور�صالته وميالدها 
اأقطن يف كهف عظيم وبني ورقٍة  ال�صتة ع�رش ربيعًا..  ابنة يناير.. ذات  »اأنا 
وقلم.. اأكتب الأ�رشاٍر خلف النافذة ال حُتكى..«. وبهذا املعنى جعلت ال�صاعرة 
اأو االأمنوذج يف الن�س،  ال�صعري  الفاعل  �صارة اجلذع من �صخ�صيتها نف�صها 

وهي تفعل ذلك من خالل موجهات داللية تقدمها مع كل ق�صيدة.

�صطوة  و�صقوط  املثقف  موت  عن  احلديث  ميكن  ال  اأنه  خمطئًا  اأكون  وقد 
عن  احلديث  دون  عييام-  راأي  وت�صكيل  الوعي  لتغري  -كييياأداة  الثقايف 
نهاية  كانت  فقد  بينهما،  الوثيق  لالرتباط  وذلك  االأيديولوجيا  �صقوط 
موت  عن  احلديث  هي  احلتمية  نتيجتها  منطقية  مقدمة  االأيديولوجيا 
املثقف فيما بعد، فقد بداأ احلديث عن مفهوم نهاية االأيديولوجيا عندما 
من  مو�صوعًا  لي�صبح  املعرفة  اجتماع  علم  جمال  من  املفهوم  نقل  مت 
مو�صوعات علم االجتماع  ال�صيا�صي، وميكن القول: اإن ظهور امل�صطلح يف 
د به احلديث  االأدبيات االأمريكية للمرة االأوىل كان يف العام 1951م وُق�صِ

عن  نهاية �صوفية الي�صار التي ظهرت بعد احلرب العاملية الثانية.

بوالية  مونتوك  يف  مبنزله  األبي  اإدوارد  االأمريكي  امل�رشحي  الكاتب  تويف 
كتاب  اأعظم  كاأحد  �صمعة  األبي  واكت�صب  عاما.   88 ناهز  عمر  عن  نيويورك 
يف  االأمريكية  للحياة  اأحيانا  القا�صية  بنظرته  املتحدة  الواليات  يف  الدراما 
بجائزة  األبي  وفاز  وولف".  فرجينيا  من  يخاف  "من  م�رشحية  مثل  اأعماله 
"التوازن اله�س" و"منظر البحر"  "بولتزر" لالآداب ثالث مرات عن م�رشحيات 
و"ثالث ن�صوة طويالت". ومتيزت اأعماله با�صتك�صافها بع�صا من جوانب الزواج 
ذات مرة ملجلة  األبي  وقال  االأمريكية عامة.  االأطفال واحلياة  وتربية  والدين 
"باري�س ريفيو" االأدبية اإنه قرر يف �صن ال�صاد�صة اأن يكون كاتبا، ولكنه اختار 

اأن يكتب م�رشحيات بعد اأن خل�س اإىل اأنه لي�س �صاعرا اأو روائيا بارعا جدا.

وفاةعن موتاصداراتتخيل

قراءة في كتاب

يوا�صل الطبيب والكاتب امل�رشي اأحمد خالد توفيق 
خالل  من  العلمي  اخليال  وروايات  ق�ص�س  كتابة 
تت�صمن  التي  الفئران"  ممر  "يف  اجلديدة  روايته 
اإ�صقاطا على جوانب من ق�صايا احلكم وال�صلطة يف 

الكثري من الدول النامية.
عند  من  عاما(   54( توفيق  خالد  اأحمد  رواية  تبداأ 
عمره  من  االأربعني  يف  مهند�س  وهو  ال�رشقاوي، 
يعي�س حياة مريحة اإال اأنه فقد الرغبة يف كل �صيء 
�صيء  اأي  مواجهة  عن  "العجز"  �صعور  من  ويعاين 

واالإح�صا�س باأنه غري موؤثر.
يتناول ال�رشقاوي قر�صا منوما للهروب من التفكري 
كان  التي  القليلة  ال�صاعات  لكن  الفارغ،  واقعه  يف 
يدخل  لغيبوبة  تتحول  ذهنه  فيها  يريح  اأن  يطمع 
اإثرها امل�صت�صفى حيث ال يجد االأطباء �صببا وا�صحا 

حلالته يف ظل عمل كافة اأجهزة ج�صمه بكفاءة.
"م�صار  اإىل  لينتقل  النقطة  هذه  عند  املوؤلف  يقف 
االأخرى  الرئي�صية  ال�صخ�صية  اآخر" يعرفنا فيه على 
جامعي  طالب  وهو  املليجي،  رامي  الرواية؛  يف 
للتحر�س  تتعر�س  له  زميلة  لروؤية  ال�صدفة  تقوده 
نحو  على  ت�صري  التطورات  لكن  لهما  اأ�صتاذ  يد  على 
واالأ�صتاذ  لرامي  زوجة  اإىل  الطالبة  فتتحول  غريب 
ليت�صح  االأحداث  تت�صاعد  له.  اإىل �صديق  املتحر�س 
اإذ  الرواية؛  عنوان  من  املق�صود  املعنى  تدريجيا 
االأر�س  من  يقرتب  نيزكا  هناك  باأن  االأخبار  تنبئ 

يو�صك على تدمريها واإنهاء احلياة الب�رشية.
توفيق  يدمج  املوؤلف  وخربة  الطبيب  ومبهارة 
فجاأة  يظهر  اإذ  واحد؛  خط  يف  الرواية  م�صاري 
ال�رشقاوي الذي ال يزال ج�صده راقدا بامل�صت�صفى يف 
غيبوبة يف عامل الظالم اجلديد، وي�صبح اأحد رعايا 
اأر�س الظالم، حيث يلتقي رامي الذي �صار اأبا ل�صاب 

مل يتبني مالحمه منذ والدته.
جناة  طوق  اإىل  مربرات  ودون  رامي  يتحول 
االثنان  ويتاآلف  الظالم  عامل  يف  لل�رشقاوي 
"ال�صوئيني"  اأو  "النورانيني"  اإىل  معا  وين�صمان 

هوؤالء القلة املتمردة على حكام عامل الظالم.
وعد  كما  وخمتلفة  مفاجئة  النهاية  وتاأتي 
بني  القارئ  تاركة  االأوىل  ال�صطور  منذ  املوؤلف 
"النورانيني"  وعامل  الوعي  فاقد  ال�رشقاوي  عامل 
الباحثني عن االأمل. حتمل الرواية دون �صك اإ�صقاطا 
يحتكر  التي  النامية  الدول  من  كثري  اأو�صاع  على 
فيها قلة من رجال االأعمال واأ�صحاب النفوذ خريات 
املواطنني  من  العظمى  االأغلبية  تقدمي  مع  بالدهم 
لقمة �صائغة للجهل واملر�س واخلوف، اإال اأن املوؤلف 
يطرح اأفكاره وي�صيغ ت�صاوؤالته يف قالب غري منفر.

أقتباس 

اأنك اأخربتني يوًما؛ "اأذكر 
اأن لكل فرد غرفة مظلمة يف منزل روحه.

غرفتك  يف  هناك؟  و�صعتني  هل  ترى 
املظلمة؟".

النغ ليف

عبودية الغد..
واأقول غداً اأحبُهم اأكرْث

اأو اأكرهُهم اأقْل!
اأقول غداً اأنبُت زهراً

على ِمْلح �صحاريِهم..
اأقول غداً تكرُب ذراعّي

وتت�صّلل اإىل َوْردة ال�صم�س
من بني ق�صبانِهْم..

اأقول غداً توقظني غيَمْة
وتتكىء على بابي �صنبَلْة

وتتفياأ لدّي موَجْة
ِمن قلب ماآِقيهْم..

اأقول غداً يحّط على �صاِعد مداَي 
نْوَر�ْس

ويتفّتق من وجعي �رَشْب زْنَبْق..
اأقول غداً اأُداِعب جفون الزيتوْن
بفرح  احُلزن  دهاليز  واأفر�س 

الليموْن..
غداً اأُذيب �صقيع الكون

واأنرث على بوؤ�س الطفولة
هديل احَلَماْم

و�ُصكون امل ناْم

و�َصْهو االأناْم..
واأقول غداً تتعب االأقِنَعة

وتتدحرج االأ�صوات النِتَنة
وتتوارى الَقَبِليات الَهِرَمة..

ال�صبية  ُيلِب�ُصوا  لن  غداً  اأقول: 
ثوب العار

باأغالل  ال�صاب  ُيقّيدوا  ولن 
ال�رشف..

لوه  ُيحمِّ ال  طفٌل  �صُيوَلد  اأقول: 
عبء التاريخ

وال  الذنب  ِبَطْوق  يخنقوه  وال 
ي�صتعبدوه بخوف اخلطيئة..

اأقول: �صتكتمل ثوراتنا
وُتزِهر دماوؤنا

ُ رماُدنا.. و َيخ�رشرَّ
لن ي�صرتوا كرامتنا بربميل غاز

اأحالمنا  على  ُي�َصاومونا  لن 
بقارورة زيت

وال ِكي�س �ُصكر..
لن ي�صري بائعو �صكوك الغفران 

ُحّرا�س الف�صيلة..

لن يحتكر اأ�صحاب العمائم وال 
ُمِطيِلي اللحى الدين..

لن يحب�صوا اهلل يف كعبة
اأو كني�صة
اأو معبْد..

اهلل  اإىل  يحّج  عا�صقا  يقتلوا  لن 
َعرْبَ حمبوبه

اأو موؤمنًا ال ي�صجْد..
لن َي�صتعِبُدوا االإن�صان

با�صم احلرية
تاِري�س  مِبَ يدو�صوه  لن 

الراأ�صمالية
ِبكرا�صي  ُيهم�ّصوه  ولن 

الدميقراطية..
كل يوم اأقول غداً

اأقول غداً واأت�صاءل:
اأياأتي َغٌد نتعافى فيه من وجع 

االأم�س،
نن�صى به �صياع اليوم،

ونتحّرر فيه من اأكذوبة
هبة البيتيوعبودية الغد!

ثقافة 

خارج السياق 
املفكر  بها  تقدم  الذكور  اىل  ون�صيحة  در�س 
ال�صابة  ال�صاعرة  العراقي خالد مطلك بعد وفاة 
الطويلة  النقيب، قائال: بعد ليلة احلزن  وجدان 
نتعلمه  در�س  هناك  هل   ، الكئيب  النهار  وهذا 
ملاذا  اأنف�صنا  ن�صاأل  هل   ، وجدان  رحيل  من 
الليلة حزينة  ان جتعل هذه  الراحلة  ا�صتطاعت 
، وتاأخذ معها كل هذا احلب ؟ النها براأيي كانت 
ان�صانة بال ق�صوة ، حتى وهي تتحمل اأ�صد انواع 
االمل، كانت رحيمة معنا يف كلماتها، ورقيقة 
وتتفقد  منا�صبة  بال  علينا  ت�صلم  وهي  معنا 

غيابنا .
واأخوات  بنات  بيننا  لوحدها،  لي�صت  وجدان 
وابداعا  وطيبة  مودة  عنها  يقلن  ال  و�صديقات 
والوجوه  الرقيقة  الورود  من  جمموعة  بيننا   ،
الرحيمة، التي جتعل من هذا املكان اقل وح�صة 
طيبة  كلمة  منا  يحتجن  واخواتنا  بناتنا   ..
االأحيان  بع�س  لكننا   ، ومباركة  وت�صجيعا 
ق�صاة على ح�صورهن، ال نرتك فر�صة اال و ننال 
منهن كما لو اإنهن �صبب املاأ�صاة التي نعي�صها ..

هذه  من  ت�صخر  تعليقات  باأمل  احيانا  اقرا 
) وان كانت  ، واأحيانا  الر�صامة  ال�صاعرة وتلك 
اخلا�صة،  حياتهن  مت�س  كتابات  اقراأ   ) نادرة 
وتنال من �صمعتهم الأنهن مذيعات او اإعالميات 
ولال�صف  العام،  املجال  يف  العامالت  من 

ترافقها كلمات بذيئة يف بع�س االأوقات .
بال  اإنهن  اأملا  يكفيهن  اال�صدقاء،  ايها  بناتنا 
بالد يتنف�صن فيها حريتهن ، بال جمتمع رحيم 
 ، الكرامة  مع  الوظائف  لهن  توفر  دولة  بال   ،
مع  ويتوا�صلن  موجعة  غربة  يع�صن  بع�صهن 
معنا  ويتوا�صلن  الوطن  يف  وبع�صهن  الوطن، 
منا  ي�صتحقن  راقية  مدنية  عالمات  اأغلبهن   ،
كل االحرتام والتقدير و خماطبتهن باأدب يليق 

مب�صتوى ح�صورهن وقوة حتملهن ..
ليلة وجدان ومن روحها در�صا يف  لنتعلم من 
يخد�س  ال  مبا  وبناتنا،  اخواننا  مع  التعامل 
باالأمل،  لها  يت�صبب  وال  منهن  واحدة  م�صاعر 
بيننا،  ح�صورهن  نوقر  ان  ن�صتطيع  ان  امتنى 
واحرتامنا  و�صمعتنا  يتنا�صب  مبا  ونتعامل 
يف  اال  �صعيفا  خملوقا  لي�صت  املراأة   .. لذاتنا 
املجتمع ال�صعيف والثقافة اله�صة،عندما تكون 
فهذا  كربيائها،  لتحطيم  �صهال  هدفا  البنت 

يحدث فقط يف جمتمعات الذكورة املنتفخة..

واعتذاري  وجدان،  بفقدان  الن�صاء  لكل  عزائي 
لهن  احدنا،  من  �صدرت  اإ�صاءة  كل  عن  لهن 
اوال،  الراحلة  الفقيدة  على  وال�صلوان  ال�صرب 

وعلى بع�س حماقاتنا ثانيا .
به  تقمن  وما  تكتنب  مبا  فخور  �صخ�صيا  انا 
من ادوار م�رشفة يف خميمات الالجئني ودور 
تكتب  �صابة  بكل  فخور  واملر�صى،  االأيتام 
وتر�صم وتن�رش وتعمل يف هذه الظروف ال�صعبة.

النقية  لروحك  وال�صكينة  واخللود  الرحمة 
وجدان، والأهلك واأ�صدقائك وحمبيك ال�صلوان .


