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يتيح ميزة مفقودة منذ 2009

محمد الماغوط .. البدوي األحمر الذي فجر السجن موهبته !

تعيين كلب في وظيفة "ناظر محطة" قطار السياحة باليابان

ال تكبت التثاؤب.. 
فهو يمنح النشاط

 الهند ثاني أكبر مصنع للهواتف 
في العالم

 فيس بوك يسمح للمستخدمين 
باالعتراض على حذف منشوراتهم

يعمل تطبيق وات�ض اآب خالل الفرتة الراهنة على تفعيل بع�ض امليزات اجلديدة، بهدف حت�سني 
اأداء تطبي��ق الدرد�س��ة ال�سهري، ومن خالل حتميل اأحدث اإ�سدار جتريب��ي من وات�ض اآب لنظام 
الأندرويد ميكنك اكت�س��اف الكثري من امليزات اجلديدة.ويتجه حاليًا تطبيق وات�ساب اململوك 
ل�رشكة في�ض بوك لتقدمي ميزة مفقودة منذ اإطالقها يف 2009 وهي تغيري الرقم، التي ت�سمح 
للم�ستخدمني بنقل معلومات ح�سابهم وجمموعاتهم واإعداداتهم اإىل رقم جديد متاًما.وتعترب 
ه��ذه امليزة مفيدة جداً مل�ستخدمي وات���ض اآب الذين تخلوا عن رقمهم القدمي وا�ستبدلوه باآخر 
جدي��د، حيث �سيتمكنون من خ��الل هذه امليزة من اإبالغ جميع جهات الت�سال اخلا�سة بهم 
اأنه جرى تغيري الرقم القدمي اإىل رقم جديد.كما من خالل هذه امليزة، ميكن مل�ستخدمي وات�ض 
اآب ت�سييق نطاق جهات الت�سال التي ميكن م�ساركة الر�سالة معها عرب اإر�سالها اإىل جهات 
ات�س��ال حمددة.ول�ستخ��دام مي��زة "تغيري الرقم" انتق��ل اإىل اإعدادات الوات�س��اب ثم انقر فوق 
"احل�س��اب" ث��م حدد "تغيري الرق��م". وبعد القيام بذلك، ا�سغط على زر التايل الذي ظهر يف 
الزاوي��ة العلوي��ة اليمنى واأدخ��ل رقم الهاتف القدمي ثم اجلديد. وبعده��ا انقر فوق التايل مرة 

اأخرى، ثم قم بتمكني خيار اإعالم جهات الت�سال اخلا�سة بي.

يف اإطار ا�ستخ��دام احليوانات لتن�سيط 
الكل��ب  تعي��ني  اأعي��د  ال�سياح��ة، 
ع��ام  مل��دة  "و�س��او"  اليابان��ى 
اآخ��ر ف��ى وظيف��ة "ناظ��ر حمطة 
قط��ار ال�سياح��ة"، يف بلدة تقع 
ب�سم��ال �رشق الياب��ان لي�سعد 
بذل��ك ع�س��اق الكل��ب الذى 
اليابانيني  خط��ف قل��وب 

بع��د اأن اكت�سب �سهرة وا�سعة فى عم��وم البالد ب�سكله الفريد 
م��ن نوعه وهو من ف�سيل��ة "اأكيتا" وهى م��ن اأكرب �ساللت 
ال��كالب الياباني��ة ومن�ساأه��ا املناط��ق اجلبلي��ة ال�سمالي��ة 
من الب��الد. واأ�سبح الكل��ب الأبي�ض ال�سخ��م حديث �سبكات 
التوا�س��ل الجتماع��ى عل��ى النرتن��ت ومق��الت املدونني 
وحتى على �سا�سات التليفزي��ون واكت�سب قلوب اليابانيني، 
و�سيعم��ل و�س��او ف��ى ه��ذه املهم��ة لتن�سي��ط ال�سياحة حتى 
31 مار���ض الع��ام الق��ادم ف��ى حمط��ة "اأجيجا�س��اوا" فى 

بلدة "اأجيجا�س��وا" مبقاطعة "اآم��ورى" و�ستن�سم له زوجته 
"ت�سوباك��ى" وتعم��ل نائبة لرئي�ض املحط��ة بينما ابنتهما 
"ت�سوم��ى" �ستكون متدربة. وي�سغ��ل "و�ساو" من�سب ناظر 
حمط��ة القطار ال�سياحى منذ ع��ام 2011 ، وفى نف�ض العام 
عني فى من�سب "�سفري خا�ض لالأن�سطة ذات ال�سلة بالرتاث 
العامل��ى"، وعقب مرا�س��م التعيني ا�ستقبلت عائل��ة "و�ساو" 
القطار القادم، الذى حمل عدًدا من م�سجعى الكلب من بينهم 

ا مل�ساهدته. �سبية جاءت من مقاطعة اأخرى خ�سي�سً

هناك اأي��ام ل ميكن للمرء فيها التوق��ف عن التثاوؤب. 
غ��ري اأن��ه يف بع���ض املواق��ف تك��ون حمرج��ة. وعلى 
�سبيل املثال، ميكن اأن يجعلك التثاوؤب يف العمل تبدو 
وكاأن��ك ت�سعر بامللل اأو غري مهت��م. ولكن ي�ستح�سن األ 
تكب��ح احلاجة للتثاوؤب. ملاذا نتث��اءب؟  وتقول اإحدى 
النظري��ات اإن التث��اوؤب مينح اجل�س��م الن�ساط وال�سعور 
باليقظة. ويقول الربوفي�سور اإجنو فيت�سه، رئي�ض مركز 
طب الن��وم مب�ست�سفى �ساريت��ه يف العا�سمة الأملانية 
برل��ني: "ل توج��د اأبح��اث كث��رية. ولكن م��ا نعلمه اأن 
�سيئ��ًا ما يحدث يف اجل�سم".  وتابعت: "التثاوؤب ين�سط 
اجله��از الع�سب��ي التلقائ��ي مما ي�سّب��ب يف رفع معدل 
�رشب��ات القلب، وميك��ن افرتا�ض اأنه بالتث��اوؤب يريد 
اجل�س��م مكافح��ة التعب"، حت��ى لو كان الأث��ر ل يدوم 

طوياًل.
 م��ا ال��ذي ميك��ن اأن تفعل��ه اإذا مل 

ترغ��ب يف التث��اوؤب؟ يف بع���ض 
املواقف عندم��ا يكون من غري 
املالئم التث��اوؤب، ميكن كبحه 
به��دوء. ول يوج��د اأي عواقب 
�سلبية على اجل�سم. غري اأنه اإذا 
كنت ت�سعر بالتعب يف العمل، 
ف��اإن التث��اوؤب م��رة اأو اثنني 
اله��واء  بع���ض  مين��ح عقل��ك 
املنع���ض. كما اأنه ي�ساعد على 

النهو���ض م��ن وق��ت لالآخر 
ويجعل دورتك الدموية 

توا�سل عملها.

ك�سف بحث اأجرته رابطة الهواتف اخللوية الهندية )ICA( اأن الهند اأ�سبحت حاليا ثاين  
اأكرب م�سّنع للهواتف املحمولة فى العامل بعد ال�سني، اإذ ارتفع الإنتاج ال�سنوى للهواتف 
املحمولة داخل الهند من 3 ماليني جهاز فى عام 2014 اإىل 11 مليون جهاز فى عام 
2017.واأزاحت الهند فيتنام من املركز الثاين، لت�سبح الآن فى املرتبة الثالثة، نظًرا 
لت�سني��ع العديد من الهواتف الذكية حملًيا، كما انخف�س��ت واردات الهواتف اإىل اأقل من 
الن�س��ف فى الفرتة م��ن 2017 اإىل 2018.ووفًقا لهذه البيان��ات، ت�ستحوذ الهند حالًيا 
على 11 فى املئة من الإنتاج العاملى للهواتف، وهو اأعلى بكثري من ن�سبة 3 باملئة فى 
ع��ام 2014.و�رشح بانكاج موندينج��رو، الرئي�ض الوطنى للرابطة: "ي�سعدنا اأن نعلمكم 
اأن��ه مع اجله��ود امل�سنية واملعايري التى تبذلها حكومة الهن��د، و ICA، اأ�سبحت الهند 
الآن ثان��ى اأك��رب منت��ج للهواتف املحمولة من حي��ث احلجم".حددت فرق��ة عمل امل�سار 
ال�رشي��ع )FTTF( ، وه��ى هيئ��ة تقع حت��ت اإ���رشاف وزارة الإلكرتوني��ات وتكنولوجيا 
املعلوم��ات، هدفه��ا باإنت��اج 500 ملي��ون هاتف حمم��ول حملًيا بحلول ع��ام 2019، 

بقيمة 46 مليار دولر، 

م��ن املع��روف اأن �رشك��ة في���ض ب��وك تق��وم باإزال��ة كل املحتوي��ات �س��واء املن�س��ورات اأو 
الفيديوه��ات اأو ال�سور التى تنتهك �رشوطها، لتفاج��ئ امل�ستخدمني باإزالة هذه املن�سورات 
دون الق��درة عل��ى ا�ستعادتها مرة اأخ��رى، اإل اأن اأحدث تقرير ك�س��ف اأن في�ض بوك قد ت�سمح 
قريبا للم�ستخدمني بالعرتا�ض على عمليات احلذف، بحيث يتم اإعادة املن�سورات املحذوفة 
عن طريق اخلطاأ من قبل فريق اإدارة املحتوى لدى في�ض بوك. ووفقا ملا ن�رشه ملا مت ن�رشه 
يف موق��ع امريك��ى، ففي الوق��ت احلايل ت�سمح في���ض بوك بالعرتا�ض عل��ى عمليات حذف 
املحت��وى ال��ذى ينتهك قوانني حق��وق امللكية الفكري��ة فقط، فيما يجب عل��ى امل�ستخدمني 
التعام��ل مع احل��ذف والعرتا�ض مبوجب القوان��ني الأمريكية و�سيتم اإع��ادة املن�سورات لو 
كان��ت تعود مللكيته��م. ومن املنتظر اأن تعتم��د في�ض بوك على طريق��ة خا�سة بالعرتا�ض 
حي��ث تختار عدد ع�سوائى من امل�ستخدم��ني وت�ساألهم اإن كان هذا املحتوى ي�ستحق احلذف 
اأم ل، وهو ما يعنى اأن قرار احلذف �سيكون بيد جهة خارجية ل تعمل لدى في�ض بوك، فيما 
ت�س��ع عم��الق التوا�سل الجتماع ثالثة ت�سنيفات رئي�سية املحتوى غري املالئم ن�رشه على 

ال�سبكة الجتماعية والتى ت�سمل العري، خطاب الكراهية، املحتوى الب�رشى العنيف.

قريبا..واتس آب بعد الصين

متقاطعة كلمات

مهنيًا: ت�سعر بارتياح لدى تعاملك مع النا�ض بعد معاناة 
�سابق��ة، ل��ن تظل وحي��داً ولن تتع��ّ� خطواتك بع��د اليوم 
بف�س��ل دعم الزمالء عاطفيًا: كيف يناق�سك احلبيب واأنت 
ال��ذي قدم��ت له الدع��م املطل��ق يف ال�ساب��ق؟ ل داعي اإىل 

ال�ست�سالم اأو الجنراف وراء اأفكارك ال�سود

مهني��ًا: تواج��ه حال��ة توت��ر م��ع اأح��د الزم��الء، ح��اذر 
اخلالف��ات ال�سخ�سي��ة التي ق��د ت�سبب ل��ك اللتبا�ض يف 
بع���ض الأم��ور الدقيق��ة الت��ي ميك��ن اأن ث��ري امل�س��اكل 
عاطفي��ًا: ُك��ن ع��ادًل يف ت�رّشفاتك وك��ن حري�سًا على 
اإظهار املوّدة والح��رتام للحبيب الذي ل يفارقك حلظة 

طاملا اأنت بقربه

مهني��ًا: ت�سامح على تاأخريك اأو رمبا تتلقى م�ساعدة غري 
منتظ��رة اأو مكاف��اأة تعّو�ض عن خ�سائ��ر �سابقة عاطفيًا: 
تب��دو حتّركاتك وحما�ست��ك يف اأوجها، وتب��دي ا�ستعداداً 
للقي��ام باأم��ور م�ستحيلة لإر�ساء ال�رشي��ك فقط، لأنه يف 

نظرك ي�ستحق كل �سيء

مهني��ًا: تظهر مواهب كثرية وق��درات متنّوعة ول �سّيما 
عل��ى ال�سعي��د الداري والتنظيم��ي وتطم��ح اىل املزيد 
من العطاء واملثابرة عاطفي��ًا: تالقي تفهمًا كاماًل من 
احلبي��ب، واإذا كنت مرتبًطا ت�سطلح بع�ض الأمور وتهداأ 

امل�ساكل وتعود املياه اإىل جماريها الطبيعية بينكما

مهني��ًا: جتن��ب ا�ستدراج��ك اإىل ا�ستفزاز الزم��الء، وُكن 
متحّفظ��ًا ج��ّداً، تواج��ه م�س��كالت �سخ�سي��ة ميك��ن اأن 
تزع��زع توازنك   عاطفيًا: عليك بالتناغم والرومان�سية 

مع ال�رشيك والتخلي عما مل يعد يفيدك اأو ي�سعدك

مهنيًا: ل ترف�ض امل�ساعدة من الأ�سدقاء، فهم يرغبون 
يف م�ساعدتك على اإظهار قدراتك املهنية واملالية

عاطفيًا: ت�سعر بروع��ة اجلّو ولن تت�رشع يف اإلقاء اللوم 
عل��ى ال�رشي��ك عندما تتده��ور الأم��ور اأو تت�س��ع الهّوة 

بينكما
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مهني��ًا: ل تخاط��ر بر�سي��دك الكب��ري وب�سمعت��ك الطيبة، 
واأن�سحك بتقدمي التنازلت التي ميكن اأن ت�ساهم يف حل 
امل�سكالت املهنية عاطفيًا: ادر�ض جمدداً بع�ض القرارات 
اأو املواقف التي اتخذتها �سابقًا بحق احلبيب، واأو�سح له 

وجهة نظرك ب�رشاحة فتك�سبه

مهني��ًا: تث��ري اإعج��اب الزم��الء بذكائ��ك وجتن��ي ثمار 
جه��ودك وحت�س��ل عل��ى فر�ض جي��دة مل�ساري��ع حتلم 
به��ا وتريد حتقيقه��ا لتثب��ت كفاءتك عاطفي��ًا: ت�ستغل 
ارتي��اح ال�رشيك اإليك وحت�سل من��ه على ما مل تتوقعه، 

وتق�سيان معًا اأمتع الأوقات الرومان�سية واأجملها

مهني��ًا: انتظر هذا اليوم جناح��ًا مهنيًا يحتاج اإىل دعم، اأو 
ارتباط��ًا يثري بع�ض الإ�سكالت م��ع الزمالء، لكن �رشعان 
ما تتو�س��ح الأمور عاطفيًا: اجلو العام مريح ويحمل اإليك 
مفاج��اآت عل��ى ال�سعيدي��ن ال�سخ�س��ي والعاطف��ي، تطري 

بعدها من الفرح وتتقرب من ال�رشيك اأك� فاأك�

مهني��ًا: تتعّر���ض ل�سغوط م��ن قبل زم��الء اأو من بع�ض 
امل�سوؤول��ني اأو الإداري��ني، ه��ذا بالإ�ساف��ة اىل امل��زاج 
املتقّل��ب والنفعال ال�سائد عاطفي��ًا: ت�سعر ببع�ض القلق 
والنزع��اج، لي���ض ب�سبب احلبي��ب، بل ب�سب��ب الهواج�ض 

املهنية ال�ساغطة التي توتر اأجواءك العاطفية

مهني��ًا: تك��ون م�سمم��ًا هذا الي��وم على اإجن��از عمل بال 
ت�سوي��ف وتعتذر عن تلبية بع�ض الدعوات حتى لو كانت 
م��ن اأق��ّرب الأ�سخا���ض عاطفيًا: تفك��ر يف تغيري ما ويف 
اإجراء يتطّلب الكثري من ال�سجاعة للمحافظة على العالقة 

�سليمة طاملا اأنك تعي�ض واحلبيب حتت �سقف واحد

مهني��ًا: ك��ن عل��ى ا�ستع��داد لتتمّكن م��ن مواكب��ة التطور 
امل�ستج��د يف العمل، واأي ت��رّدد تداعياته لن تكون خطرة 
عل��ى م�ستقبل��ك عاطفي��ًا: الإخال���ض ه��و عن��وان الأيام 
املقبل��ة م��ع ال�رشيك، وه��ذا ما يخل��ق بينكم��ا اأجواء من 
الراحة وال�سعادة الالمتناهية التي تبقي العالقة م�ستقرة

عموديًا �أفقيًا
1 تلقب فنيا ب�سم�ض الغنية )لبنان( o ن�سف اأحمد
2 وح��دة قيا�ض �رشعة الت�سالت الال�سلكية o اآلة 

اأو طريقة لتحقيق الن�رش )معكو�سة(..
3 يعر���ض عليهم �س��يءا لروؤيت��ه o طبق �سهي يف 

بع�ض البلدان العربية.
 o 4 م�ستدي��رة املوا�س��الت اليومي��ة يف املركبات

زعيم تركي اثبت اأن احلق اأقوى من امل�سالح.
o فيه عيبا. 5 �سهر عربي 

6 �سهد o قفز o حملول خمفف من حم�ض ي�ستخدم 
يف الأكل وله مع زيت الزيتون فوائد عالجية

7 ي�س��ل �سيئني معا o جعل الأ�سياء املنف�سلة يف 
كل واحد بعد تفرقة.

o اعطاه يدا بيد )معكو�سة(. 8 �سيجارة 
o ل�سيء 9  فرقة عظيمة من اجلي�ض 

10 بنات ذوات طرفة وخفة دم

1 بلبل اخلليج )من الكويت(.
2 �سلطان الطرب )من �سوريا(.

الأغني��ة  وعم��الق  لبن��ان  مط��رب   3
اللبنانية

الأ�سخا���ض مم��ن يعرف  4 جتم��ع م��ن 
بع�سهم بع�سا

اأداة   o ال�سي��اء  م��ن  كوم��ة  �سنع��ا   5
)معكو�سة(.

o ثلثا  6 كان في��ه نتيج��ة )معكو�س��ة( 
وقت.

7 فنان العرب )من ال�سعودية(.
8 اأتكلم o عاقد النية فيما يعمل ومنفذه
ح��اج  خال��د  اجلزائ��ري  ال��راي  مل��ك   9

ابراهيم.
10 الفنان احل�سا�ض )من المارات(.

البداية يف ال�سجن..
ال�سوري  “احلزب  واُت��ِه��َم  املالكي”،  “عدنان  اأغتيل   1955 يف 
اأع�ساء  من  الكثريين  اإعتقال  ومت  الجتماعي” باإغتياله،  القومي 
“املزة”، ويف  �سجن  “املاغوط” منهم، وحب�ض يف  احلزب، وكان 
تعرف  فقد  احلقيقية،  الأدب��ي��ة  “املاغوط”  حياة  ب��داأت  ال�سجن 
املجاورة..  الزنزانة  يف  كان  الذي  “اأدوني�ض”،  ال�ساعر  على  فيه 
اأدخن  “كنت  “املاغوط”:  يقول  ال�سجن  يف  الأدبية  جتربته  وعن 
يف  مذكراتي  كتبت  البافرا  ورق  وعلى  والبافرا،  �رشت  الطاطلي 
ال�سجن وهّربتها يف ثيابي الداخلية، واكت�سفت لحقًا اأن ما كتبته 
ال�سجن ون�رشتها كما هي،  )القتل( كتبتها يف  �سعراً. ق�سيدة  كان 
التي  الأ�سياء  معظم  ال�سجن.  يف  كانت  احلقيقية  الأدبية  بداياتي 
املراأة،  الق�سبان:  وراء  من  راأيتها  بها،  واأحلم  اأ�ستهيها،  اأو  اأحبها 
كان  وم�رش؛  �سوريا  بني  الوحدة  فرتة  وخ��الل  الأفق”.  احلرية، 
اأواخر  يف  بريوت  اإىل  هرب  لذا  دم�سق،  يف  مطلوبًا  “املاغوط” 
اخلم�سينيات، ودخل لبنان بطريقة غري �رشعية، وهناك اأن�سّم اإىل 
اخلال”  “يو�سف  ال�ساعر  على  تعرف  حيث  �سعر”،  “جملة  جماعة 
�ساكر  “بدر  العراقي  وال�ساعر  “املاغوط”  بني  ن�ساأت  بريوت  يف 
“اأدوني�ض” على  اأي�سًا يف بيت  ال�سياب” �سداقة حميمة، وتعّرف 
وهي  زوجته،  بعد  فيما  �ست�سبح  التي  �سالح”،  “�سنية  ال�ساعرة 

�سقيقة “خالدة �سعيد” زوجة “اأدوني�ض”.
اأ�سبح �ساعراً معروفًا،  “املاغوط” اإىل دم�سق كان قد  عندما عاد 
دار  عن  القمر(  �سوء  يف  )ح��زن  الأوىل  جمموعته  �سدرت  حيث 
الدار نف�سها بعد عام واحد  1959، ثم �سدرت عن  “جملة �سعر”، 
 1961 ويف   ،1960 اجلدران(  مباليني  )غرفة  الثانية  جمموعته 
دخل “املاغوط” اإىل ال�سجن للمرة الثانية واأم�سى يف ال�سجن ثالثة 
اأ�سهر، ووقفت “�سنية �سالح” و�سديقه احلميم “زكريا تامر” اإىل 
جانبه خالل فرتة ال�سجن، وتزوج “املاغوط” من “�سنية �سالح” 

عقب خروجه من ال�سجن، واأجنب منها ابنتيه “�سام” و”�سالفة”.
ال�سحافة..

لتحرير جملة  رئي�سًا  دم�سق  “املاغوط” يف  ال�سبعينيات عمل  يف 
عنوان  حتت  الناقدة  املقالت  من  كثرياً  ن�رش  حيث  )ال�رشطة(، 
“املاغوط” م�رشحياته  كتب  الفرتة  تلك  ويف  الأخرية”،  “الورقة 
املتوالية، )�سيعة ت�رشين( و)غربة(، وفيها اأراد التوجه اإىل العامة 
بب�ساطة دون تعقيد، وهو واحد من الكبار الذين �ساهموا يف حتديد 
و�سدورها  ن�ساأتها  يف  ال�سورية  )ت�رشين(  جريدة  وتوجه  هوية 
وتطورها يف منت�سف ال�سبعينيات، حني تناوب مع الكاتب القا�ض 
“زكريا تامر” على كتابة زاوية يومية، وحني انتقل ليكتب عموده 
ال�سهري “األي�ض يف بالد العجائب” يف جملة )امل�ستقبل( الإ�سبوعية، 
داخل  )امل�ستقبل(  جملة  اإنت�سار  يف  كبري  دور  مل�ساركاته  وكان 

�سورية، ويف 1979 ظهرت م�رشحيته )كا�سك يا وطن(.
خالل الثمانينيات �سافر “املاغوط” اإىل الإمارات وعمل يف جريدة 
)اخلليج(، واأ�س�ض مع “يو�سف عيدابي” الق�سم الثقايف يف اجلريدة، 

وعمل معه يف الق�سم لحقًا الكاتب ال�سوري “نواف يون�ض”.
 املوت يالحقه..

بوفاة  ب��داأت  “املاغوط”،  على  قا�سية  الثمانينيات  فرتة  كانت 
عي�سى” 1985،  “اأحمد  والده  وفاة  ثم  “ليلى” 1984،  �سقيقته 
�سالح” عام  “�سنية  ال�ساعرة  زوجته  وفاة  هو  فقد  اأ�سعب  وكان 
و”املاغوط”  ال�رشطان..  مع  طويل  ���رشاع  بعد  اأي�سًا   1985
بقربها  جل�ست  مري�سة،  كانت  “حني  فيقول:  الفرتة،  تلك  يتذكر 
الإبر،  املثقوبتني من ك�ة  قدميها  اأقّبل  املوت،  فرا�ض  وهي على 
فقالت يل عبارة لن اأن�ساها: )اأنت اأنبل اإن�سان يف العامل(”. واأو�ست 
بعدها،  من  الزواج  بعدم  “املاغوط”  زوجها  املحت�رشة  ال�ساعرة 
وتربية ابنتيهما “�سام” و”�سالفة”، يقول: “مل اأكن عائليًا، حمبًا 
للمنزل  اأ�سبحت حمبًا  �سنية،  الآن فقط، بعد رحيل  الأ�رشة،  حلياة 

والعائلة”.
عنه،  ابنتاه  اأغرتبت  وقد   ،1987 “ناهدة”  اأمه  وفاة  كانت  ثم 
فتزوجت ابنته “�سام” اأوا�سط الت�سعينيات من طبيب �سوري مقيم 
وكذلك  جنازته،  حل�سور  اإل  �سوريا  لزيارة  تاأِت  ومل  اأمريكا،  يف 
ابنته الثانية “�سالفة” املقيمة مع زوجها يف بريطانيا، وقد تركت 

هذه احلوادث اأثراً �سديداً عليه وعلى اأعماله وكتاباته.
 ق�سيدة الن�..

الوطن  يف  الن�  ق�سيدة  رواد  اأه��م  اأح��د  املاغوط”  “حممد  يعّد 
وكتب  الن�ية،  والق�سيدة  اخلاطرة،  “املاغوط”  كتب  العربي.. 
والفيلم  التليفزيوين  امل�سل�سل  و�سيناريو  وامل�رشحية  ال��رواي��ة 
ما  اأما  احلزن.  اإىل  ومبيله  بالب�ساطة  اأ�سلوبه  واأمتاز  ال�سينمائي، 
من  نوع  “ال�سعر  الن�:  لق�سيدة  مفهومه  عن  “املاغوط”  يقوله 

رف�ست  واأن��ا  تدجنه،  والتفعيلة  والقافية  ال��وزن  ال��ربي،  احليوان 
تدجني ال�سعر، وتركته كما هو حراً، ولذلك يخافه البع�ض. واأعتقد 
اأن )ق�سيدة الن�( هي اأول بادرة حنان وتوا�سع يف م�سمار ال�سعر 
اأن  اللفظية، كما  الق�سوة والغطر�سة  الذي كان قائمًا على  العربي، 
غزارتها  بكل  املعا�رشة  التجارب  وت�ستوعب  مرنة،  الق�سيدة  هذه 
التجربة  اأم��ام  لوجه  وجهًا  ال�ساعر  ت�سع  اأنها  كما  وتعقيداتها، 
وت�سطره اإىل مواجهة الأ�سياء دون لف وراء البحور، اأو دوران على 
وحيدة  كانت  فقد  الرواية؛  “املاغوط” يف  جتربة  اأما  القوايف..”. 
ذاتية.  �سرية  عن  عبارة  وكانت  )الأرج��وح��ة(،  رواي��ة  يف  وظهرت 
التي عا�سها  والتخفي واملالحقة،  الإعتقالت  فيها مرحلة  تناول 
املراأة  و”غيمة”  نف�سه،  “املاغوط”  هو  التنبل”،  “فهد  �سخ�سية 

التي اأحبها بجنون هي “�سنية �سالح” التي اأ�سبحت زوجته.
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