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«منام الماء» لخيرات الزين سيرة الحروف
غسان مراد
ثـ ـم ــانـ ـي ــة وعـ ـ ـش ـ ــرون ح ـ ــرف ـ ــا ،ث ـم ــان ـي ــة
وع ـ ـشـ ــرون ل ــوح ــة ،ث ـمــان ـيــة وعـ ـش ــرون
ق ـ ـصـ ــة ،ث ـم ــان ـي ــة وع ـ ـ ـشـ ـ ــرون ق ـص ـي ــدة،
ث ـمــان ـيــة وعـ ـش ــرون حـ ـك ــاي ــة ...هـ ــذا هو
كتاب خيرات الزين «منام املاء» الصادر
أخيرًا عن «دار عالم الفكر».
ٌ
كتاب خارج التصنيف املتعارف عليه.
مــن ّأول حــرف حتى آخــر ح ــرف ،نكون
عــاجــزيــن عــن الـتـصـنـيــف فــي أي خانة
من خانات األجناس األدبية واإلبداعية
التشكيلية.
ان ـط ــاق ــا م ــن الـ ـعـ ـن ــوان ،ف ـف ــي ق ــام ــوس
«املـ ـحـ ـي ــط» ،ن ـج ــد أن مـ ـف ــردة «ح ـ ــرف»
ك ـم ــدخ ــل ت ـع ـنــي «الـ ـحـ ـي ــاة والـ ـت ــدف ــق»،
وتـ ــأتـ ــي ه ـن ــا ب ـم ـع ـنــى «م ـس ـي ــل امل ـ ــاء».
هــل هــذا االنــزيــاح املـعـنـ ّ
ـوي نحو املنام
يــربـطـنــا بحلم الـحـيــاة وجــريــانـهــا؟ أو
ٌ
ووجه آخر
ليست األحالم هي رغباتنا،
لـلـحـيــاة؟ أسـئـلــة تـجـيــب عـنـهــا خـيــرات
فــي نـصــوصـهــا ،فلكل حــرف حـ ّـيـكــت له
حياته وأسراره ودالله.
وإذا دخلنا في عمق النص ،فقد قامت
خيرات بوضع تصنيف داللي انطالقًا
من رؤيتها التعبيرية للحرف ،وأعطته
مـعـنــى ب ــذات ــه ،ون ـم ـطــا داللـ ـي ــا؛ أحـيــانــا
واق ـع ـيــا ك ــاالس ــم ،والـ ـص ــوت ،وال ـش ـكــل،
وأح ـي ــان ــا إي ـحــائ ـيــا كــال ـن ـجــم وال ـط ـيــر،
وأح ـي ــان ــا م ـج ــازي ــا ك ــال ــزه ــرة والـحـجــر
ّ
وعدديًا كالرقم؛ كل هذا حسب
والصفة،
َّ ُ ّ
ّ
الترتيب َاألب ـجـ ُـدي َ «أبـ َجـ َـد ه ـ َـوز حطي
َ
َ
كل ُمن َس ْعفص ق ِرشت ثخ ٌد ضظغ» .ال
يخلو كتاب الزين من املعرفة .الثقافة
تصبح مفيدة عندما تتحول املعطيات
ال ـج ــام ــدة (ال ـش ـك ــل بـ ــدون م ـع ـن ــاه) الــى
معلومات ،وبالتالي أن تساعدنا هذه
املـعـلــومــات فــي إن ـتــاج مـعــرفــة إبــداعـيــة
ج ــدي ــدة .إض ــاف ــة إل ــى بـعــدهــا األدب ـ ــي -
ال ـث ـقــافــي ،ت ــزي ــد ن ـص ــوص ال ـك ـت ــاب من
معرفتنا عــن ال ـحــرف .نـصـ ٌ
ـوص كأنها
ٌ
ً
تأريخ للحروف ،كأن نقرأ مثال« :يدخل
الهاء على األسماء فيصبح ضميرها»
أو «واو الـ ــوضـ ــوح ،إذا ت ـج ــول ــت بــن
الـحــروف تحولت إلــى ضـمــة» ،أو «هي
نــون جمع املــذكــر الـســالــم ،لكنها تحب
الـنـســاء وتـحـمــل ن ــون الـنـســوة بــأنــوثــة
ن ـب ـي ـل ــة» .وتـ ــأتـ ــي أن ـس ـن ــة ال ـ ـحـ ــرف مــن
التشبيهات التي وردت في النصوص
امل ـت ـتــال ـيــة ،وم ــن إع ـط ــاء ه ــذه األش ـك ــال

ً
أب ـعــادًا إنـســانـيــة ،إذ تـقــول فــي «األل ــف»
ً
م ـثــا« :ح ــرف كــأنــه أمـيــر أدم ــن البحث
عـ ــن أن ـ ـث ـ ــاه» ،وك ــأنـ ـه ــا ت ــوح ــي ل ـن ــا أن
األلف يشبه الرجل باستقامة أعضائه
واالن ـ ـح ـ ـنـ ــاء ي ـش ـب ــه األن ـ ـث ـ ــى ،وأسـ ـ ـ ــرار
إغ ــواءات ـه ــا ودالل ـه ــا .و«ال ـب ــاء بـشــوش،
ّ
ابـتـســامــة بــرت ـقــالـ ّـيــة» ،و«كـ ــل ال ـحــروف
نقطتها فــوقـهــا أو تـحـتـهــا ،إال الجيم
نقطتها في قلبها».
في النصوص الكثير من رسائل الحب،
ف ـحــروف خ ـيــرات أق ـمـ ٌـار مـلــونــة بــألــوان
ت ـش ـب ــه م ـع ــان ــي ال ـ ـحـ ــروف فـ ــي ب ـعــدهــا
الواقعي.
ٌ
كتاب ال يقرأ كما تقرأ الكتب .في أي
صـفـحــة ،ستجد مــا يــأخــذك إل ــى عالم
آخ ــر ،عــالــم املـعــانــي الهائجة فــي بحر
ّ
القمرية.
املعاني وفــي حديقة خيرات
ّ
ّ
في كل صفحة فقرات عدة ،لكل واحدة
ّ
معناها .لهذا فإن قراءة الكتاب ليست
خ ـطـ ّـيــة ،ب ــل ان ـت ـقــائ ـيــة ...تـشـبــه عملية
الـبـسـتـنــة ،الـتــي تـتـنــاســب مــع ال ـقــراءة
عـلــى اإلنـتــرنــت وتــويـتــر والفيسبوك.
ه ــو نـ ـ ّـص م ـن ـســوج ب ـخ ـيــوط امل ـعــانــي
امل ـت ــراب ـط ــة ف ــي ال ـش ـك ــل حـ ــروفـ ــا ،وف ــي
امل ـع ـنــى م ـن ـســوج م ــن رواب ـ ــط الـحـقــول

ّ
الداللية للفقرات في كل نص.
وإذا ك ــان ــت األصـ ـ ـ ـ ــوات ح ـ ــروف ـ ــا ،فـفــي
ال ـ ـحـ ــروف ص ـ ــدى ي ــدخ ــل وي ـ ـخـ ــرج مــن
األش ـج ــان لـيـعـبــر ع ــن مـكـنــونــات الـفــرد
في كل تفاصيلها .حروف ال تخلو من
ّ
حسية باطنية تخرج وتدخل
إيماءات
ذات ـن ــا ح ـتــى «ال ـع ـظ ــم» لـتـعـكــس أس ــرار
نفوسنا وخباياها .الحرف عند الزين،
يــأتــي مــن املـعـنــى كــالـجـســد مــن ال ــروح،
فــاالنـجــذاب إلــى ال ـحــروف هــو انـجـ ٌ
ـذاب
إلــى الجسد ،األول بما فيه مــن معنى،
والثاني بما فيه من روح.
ـان ع ــدة .وإذا
سيميائيًا لـلـحــروف م ـعـ ٍ
كانت الـحــروف ،حسب تاريخ الكتابة،
ُ
قد أخذت شكلها مما تصور ،وتطورت
ل ـك ــي ت ـص ـبــح اع ـت ـبــاط ـيــة وت ـج ــري ــدي ــة،
ح ـ ـسـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـ ـل ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وعـ ـل ــم
السيمياء ،إال أن خيرات أعادت للحروف
بمعان
معانيها األصلية ،كما زودتها
ٍ
ّ
مجرد عالمة
جــديــد ٍة .فالحرف لم يعد
اعتباطية ،بل تعددت أبعاده في النظام
ّ
ً
ال ــلـ ـغ ــوي ل ـي ـص ـبــح شـ ـك ــا مـ ــن أش ـك ــال
التعبير الرمزي للعديد من التمثيالت
والـ ـتـ ـص ــورات الــذه ـن ـيــة ال ـت ــي يبنيها
الفرد عند تطلعه إلى الحرف.

أمـ ــا ال ـن ـمــط ال ــدالل ــي ل ـل ـنــص ،فـيــرتـكــز
أحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاص م ـ ـ ــن خـ ــال
ُ
اس ـت ـع ــارات اســتــؤص ـلــت م ــن سياقها
ُ
األصـ ـل ــي وزرع ـ ـ ــت ف ــي س ـي ــاق ال ـك ـتــاب
ً
النصي .كأن نقرأ مثال« :عندما أخذت
ُ
الدنيا عيني أبي العالء املعري ،صار
الـ ِـش ـعــر عـيـنـيــه .أم ــا ع ــن ع ـمــر ب ــن أبــي
رب ـي ـعــة ،ف ــأي عــن ال تـتـمـنــى أن تـكــون
عـيـنــه» ،أو «ش ـه ــرزاد طـهــرت شهريار
من الشر الكامن في شرايينه ،فإن كان
لـلـشـهــوة أل ــف لـيـلــة ول ـي ـلــة ،فللشغف
أل ــف شـهــر وش ـهــر» .تـحـتــوي الكلمات
ّ
الـ ـت ــي ت ـش ــك ــل كـ ــل نـ ــص ع ـل ــى ال ـح ــرف
ّ
الذي تتكلم عنه خيرات .هذا التركيب
ال ــدالل ــي ل ـيــس بــالـسـهــل إذا م ــا أردن ــا
إع ـط ــاء ال ـنــص م ـع ـنــى ،وف ــي الـتــركـيــب
لعبة مــن أالعـيــب البحث عــن املـفــردات
ال ـت ــي ت ـت ـنــاســب ف ـي ـمــا بـيـنـهــا لتشكل
بـنـيــة نـصـيــة ش ـعــريــة مـتـنــاسـقــة ذات
ّ
دالالت مــركـبــة ال تخلو أب ـدًا مــن رؤيــة
للحياة ،إذ نجد في النص الكثير من
الــرســائــل اإلي ـحــائ ـيــة ،ال ـتــي تـعـبــر عن
الثقافة والسياسة ،واألخــاق والدين.
ونتساءل عند قــراءة النصوص ،أهي
سيرة ذاتية للحروف أم قصائد غزل

ّ ّ
لكل حرف؟ فال يمكن إل لفنانة كخيرات
أن ت ـقــدم ه ـكــذا إن ـت ــاج .ال نـتـحــدث عن
الشكل ،أو اللوحات الفنية ،ولكن عن
الـحـكــايــا املـغــزولــة الـتــي أعـطــت الـنـ ّـص
لونًا شعريًا .استطرادًا ،معظم رسائل
ُ
ّ
إيجابية ،كأن الكتاب كتب
النصوص
بـفــرح مــن أج ــل ال ـف ــرح .فــي النصوص
أصـ ــوات ع ــدي ــدة تـتـكـلــم كـنــص «الـعــن
ب ــال ـع ــن» ح ـي ــث حـ ـ ــوار ب ــن ال ـعــري ـشــة
والعنقود ،ونص آخر تتحاور الرمانة
م ــع ال ــرغـ ـي ــف ...وأص ـ ـ ــوات الـعـصــافـيــر
واألشجار ،فخيرات ّ
تعبر عن أفكارها
ُ
ب ــأص ــوات أخـ ــرى ،تـجـ ّـســد فــي أص ــوات
الطيور واألشجار واألزهار...
أما اللوحات الثماني والعشرون ،فلها
أبعاد .البعد الفني من خالل األلوان
عدة
ٍ
ووضـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـحـ ــرف ال ـ ــذي لـ ــه ارتـ ـب ــاط
ببعده الطباعي .فأغلب األحرف ُرسمت
على فضاء اللوحة حسب شكلها .في
الــوســط (ب ،ت ،ن ،)...،على اليمني (ل،
و) على الشمال (م)ُ ،
وص ّممت األلــوان
ُ
ّ
نظرًا إلى تشابهها باللون الــذي تعبر
عـنــه ،وتسمح بــرؤيــة الـحــرف وب ــروزه،
وت ـع ـطــي ل ـلــوحــة ب ـع ـدًا ب ـ ــدون زخ ــرف ــة.
أل ــوان نقية ،غلب عليها طــابــع ال ــدفء،
إبداعية مع وجــود إيقاعات متجانسة
مستوحاة من التراب .فقد جرى تسهيل
شكل الـحــرف ،إلعـطــاء الوظيفة حقها.
ج ـم ـيــع نـ ـق ــاط ال ـ ـحـ ــروف ع ـن ــد خ ـي ــرات
الزين بـ ٌ
ـدر ،ومنحنيات الحرف هــال...
وال ـهـ ٌـال كــإشــارة مــزدوجــة فــي الـنــص،
عــامــة مــن عــامــات الـتــرقـيــم تستخدم
ك ـ ــأداة لــاحـتـضــان والـ ـض ـ ّـم؛ احـتـضــان
ُ
امل ـعــانــي ال ـتــي تــوضــح مــا س ـبــق ،كــأيـ ٍـد
مفتوحة تستقبل اآلخــر فــي األحضان
ب ــن ه ــال ــن .وقـ ــد أع ـط ــت خـ ـي ــرات فــي
لوحاتها حركة دائرية كمبدأ للجمالية
الـتــي تـحـ ّـددهــا قــوانــن االنـحـنــاء بــدون
زوايـ ــا .وق ــد يعتبر ه ــذا اإلبـ ــداع كنهج
مـ ـع ــاص ــر ل ـت ـص ـم ـي ــم ال ـ ـحـ ــرف وش ـك ـلــه
الكتابي -الفني ذات بعد تعليمي ،نهج
ّ
سخي ومرح في آن .لخيرات حساباتها
القمرية في تعداد الحروف؛ كنا نتمنى
لو أضافت حرفًا يشوبه االلتباس ،الالم
ألــف (ال) ،لنرى كيف ستصور خيرات
تزاوج استقامة األلف مع انحناءة الالم
لـتـجـسـيــد الـتـشـكـيــل ال ـهــالــي املـعـ ّمــول
ّ
ـرات فــنــانــة
ع ـل ـي ــه .ك ـن ــا ن ـع ـت ـقــد أن
خـ ـي ـ ّ
تشكيلية فقط ،ولكن ّ
ّ
تبي ،أنها أيضًا
ّ
قاصة وشاعرة وكاتبة نثر ،وبعد...

حين تتجلى ...وتلبس تيجان الملوك
رؤوف قبيسي
الكتب تسعد وتشقى كما يقول ميخائيل
نعيمة .هي مثل البشر ،بعضها يموت ساعة
ال ـ ـ ــوالدة ،وبـعـضـهــا يـفـنــى ش ــاب ــا ،وبـعـضـهــا
يـشـيــخ ،ثــم تـطــويــه املـنــايــا كــأنــه لــم يـكــن .من
الـكـتــب مــا يـمــوت مــع م ــوت صــاحـبــه ،ومنها
مــا تبقى فيه نسمة الحياة ،بعد الـعــودة من
جنازة الكاتب ،فيبقى حيًا في ذاكرة جيل أو
جيلني ،وربما ثالثة أجيال وأكثر ،ومنها الذي
يبلغ درجة فائقة من اإلثــارة ،فتخلع الجموع
عـلـيــه ع ـب ــاءة ال ـق ــداس ــة ،ك ــأن ــه وح ــي يــوحــى،
ويبقى حيًا على الورق وفي الصدور ،ما دام
الناس أحياء ُيــرزقــون .من الكتب ما ُيشرى
بــداعــي امل ـجــامــات ،كـمــا األم ــر فــي مـعــارض
ال ـك ـتــب ،ومـنـهــا ال ــذي يـخــاطــب األزم ـن ــة على
اختالفها ،وال يخاطب زمنا محددًا ،ويبقى
جــدي ـرًا بــال ـقــراءة مـتــى ك ــان مـضـمــونــه جيدًا
وجديدًا .وفي صناعة النشر دومًا مفاجآت،
فقد تجد شاعرًا يفاجئك جديده ،فتجد أنه
ليس بمستوى قديمه من الجودة واإلتقان ،أو
قد تجد جديده قد خالف قديمه أشد املخالفة،
وتفوق عليه ،إلــى درجــة تحسب أن الشاعر
ال ــذي نـظــم ه ــذه الـقـصــائــد ،هــو غـيــر الشاعر
الذي طالعنا ديوانه في ما سبق.
ليست عناصر املفاجآت وقفًا على الشعر،
إنـهــا تــدخــل فــي مـيــاديــن املـعــرفــة بضروبها
امل ـت ـبــاي ـنــة .م ــن ت ـلــك امل ـف ــاج ــأة ك ـت ــاب «م ـنــام
املــاء» للكاتبة اللبنانية خيرات الزين .املؤلفة
معروفة في الوسط الثقافي كفنانة تشكيلية،

وكان من املتوقع أن يحمل كتاب من وضعها
صــورًا مــن ريشتها ،لكن املـفــاجــأة ،أنــه ضم
ً
إل ــى جــانــب ال ـصــور ف ـصــوال مــن الـنـثــر  .في
ه ــذا الـكـتــاب ،تـصــور خ ـيــرات الــزيــن حــروفــا،
وتكتب نصوصًا مـطــرزة بــالـحــروف ذاتـهــا،
ف ــإذا طــالـعــك ح ــرف ال ــدال عـلــى سبيل املـثــل،
وجــدت نصًا على هذا النحو« :الــدال هي أول
الدنيا والدين ،وهي آخر الجسد واألبد .دخلت
مــن دون دلـيــل إلــى منبع ال ــدر .هــي قلب آدم
ودليله ،وهي الــدواء لكل داء ،وهي الــدواة لكل
قـلــم دافـ ــق» .وإذا طــالـعــك ح ــرف ال ـشــن ،جــاء
النص كاآلتي« :الشني تحمل شــراب الشفاء
في شهدها ،ومن شميمها شم النيم ،يشعل
شذاها شوق العاشق .تمر كشبح ،وتستمر
كمشهد في عشايا الصيف .ترافق الشخص
مــن شبابه إلــى شيخوخته .فمن شــب على
ش ــيء ،شــاب عليه .إنـهــا شبق الشمعة عند
ّ
اشتداد الظالم ،وابتسامة الفجر حني بشرته
بــال ـشــروق .ألـيــس تـكــريـمــا لـحــرف الـشــن أن
يكون مدخل الشعر ،فشريعة الشعر أولها
الشعور ،كما شــرارة الضوء بداية شعاعه»،
وقس على ذلك مع بقية الحروف.
فــي «مـنــام امل ــاء» تتجلى الـحــروف وتكتسب
رفـعــة وأب ـهــة ،وتـبــدو كأنها فــي مسابقة من
مسابقات ملكات الجمال ،والجمال هنا ليس
شكل الحرف وحده مصورًا بريشة الفنانة،
بل أيضًا بما يختزنه من معان حني ينضم
إلى بقية الحروف ،فيؤلف كلمة ومعنى ،لكنه
ً
يبقى مع ذلك ،متفردًا بذاته مستقال ،ومتوجًا
بعرشه .ال يمكن الناظر في صور الكتاب ،إال

أن يبدي إعجابه بصنيع الفنانة .أما النص،
كـمــا أي ن ــص ،فـمـحـكــوم بمعايير النسبية،
وقــد يــروق لشخص وال يــروق آخــر .وآدابنا،
الـقــديــم منها والـحــديــث ،لــم تكن يــومــا بريئة
من الصنعة املتعمدة في أي حــال ،وقد يجد
قــارئ «منام املــاء» أن خيرات الزين اعتمدت
النهج ذاتــه ،لكنها فعلت ذلــك بحذاقة تنسي

أحسنت في اختيار
ورق الكتاب،
والغالف واأللوان

القارئ ما في نصوصها من نسج مستعار،
فإذا بالجسد القديم قد ارتدى أردية جديدة،
والـكــاتـبــة صبية تـصــور ال ـحــروف بنضارة،
وتداعبها بغنج ودالل ،ترسمها وتكسوها
بزخرف ال تكلف فيه ،وبعفوية تنساب كما
أدب السهل املمتنع.
أح ـس ـنــت خ ـي ــرات ال ــزي ــن خ ـي ـرًا ف ــي اخـتـيــار
ورق الكتاب ،والغالف واألل ــوان ،وفــي ترتيب
صور الحروف وسرد سيرها الذاتية بكلمات
مقتضبة .خالفت نهج كثير من دور النشر
التي تطرح كتبًا تشق على العقول واألبصار.

عليه نتساءل :هل أجادت هذه الفنانة الكاتبة
ك ــل اإلجـ ـ ـ ــادة؟ نـحـتـكــم مـ ـج ــددًا إلـ ــى أح ـكــام
النسبية في ما يتصل بالصور والنصوص
معًا ،لكن الشيء الذي ال شك فيه وال خالف
عليه ،هــو أن خـيــرات الــزيــن قدمت جــديـدًا ،ال
عهد لنا به من قبل ،ال من قريب وال من بعيد.
املــؤلـفــة م ـص ــورة ،تـعــرفـهــا م ـعــارض بـيــروت
ووسائل إعالمها ،وهي في كتابها هذا تطبع
نـثـرًا غــريـبــا ،وتـصــب فيها ق ــدرًا مــن الغواية
ل ـيــس بـقـلـيــل ،وال ن ـبــالــغ إذا قـلـنــا إن «م ـنــام
املــاء» بما فيه من جديد ،رسمًا ونصًا ،فاق
في شكله ومضمونه كتبًا كثيرة تحفل بها
أسواق الكتب ،ولو أنه قصر في بلوغ الدرجة
العالية من الكمال .عليه نقول ،إننا كنا نود
لو أن الفنانة الكاتبة اختارت عنوانًا آخر لهذا
الـكـتــاب الـقـ ّـيــم ،فـحــرف ال ــام حــن يـتــردد في
كلمتني ،ثقيل على السمع ثقيل على القراءة.
كان من األنسب كذلك ،لو أنها راعت عالمات
الترقيم والتشكيل ،بحيث تكون النقطة مكان
الفاصلة ،والفاصلة املنقوطة مكان الفاصلة
العادية ،والفاصلة العادية حيث يجب النقطة
أن تكون ،وهذا ظاهر في صحائف مختلفة
من الكتاب .كــان يجب مــراعــاة كتابة الهمزة
أيـضــا ،مثل هـمــزة القطع فــي كلمة «إبنتي»
املــدونــة في سطور اإله ــداء ،إذا كــان يجب أن
تحذف ،أو تكون موصولة .في النص أيضًا،
ن ــرى ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث ( )...ي ـت ــردد شكلها
فــي كثير مــن الـسـطــور ،وه ــذا ال ل ــزوم لــه وال
ض ـ ـ ــرورة ،وف ـي ــه اس ـت ـخ ـفــاف بـعـقــل ال ـق ــارئ
ً
ومخيلته ،فضال عن أنــه خــارج على تقاليد

كتابة النثر العربي ،وعن تقاليد أي لغة أخرى
على حد علمنا.
جاءت بعض السطور أيضًا كأنها خضعت
ً
لـلـحــروف خضوعًا كــامــا وب ــأي طــريـقــة ،ما
جعل املعاني تغور تحت ستار من الغموض
والتجسيم ،وبــدت غير مألوفة كما في باب
حــرف الجيم ،حيث استخدمت كلمة جرس
لفعل التجويد ،كما في جملة «كم من جرس
كنيسة جود قرآنًا وكم من مئذنة جامع رتلت
ً
إنجيال» ،ال لشيء ،إال ألن في الجرس حرف
جيم! هناك أيضًا كلمات زائدة في كثير من
ال ـس ـطــور ك ــان مــن ال ـبــاغــة أن ت ـحــذف ،مثل
كلمة «جامع» في الجملة املذكورة ،إذ يكفي
ً
ً
أن نقول «كم من مئذنة رتلت إنجيال» ،بدال
مــن إضــافــة كلمة جــامــع ،ألن امل ــآذن ال تكون
ً
أصال إال في الجوامع!
مهما يـكــن مــن أم ــر ه ــذه ال ـه ـنــات ،وحجمها
وعددها ،وهي ال تخفى على القارئ الرصني
فــي أي ح ــال ،فتبعتها ال تـقــع عـلــى الفنانة
الكاتبة وحدها ،بل على دار النشر (دار عالم
الفكر) ،وعلى العاملني فيها من املدققني في
املقام األول .وإذ نشير إليها ،فمن باب لفت
النظر ،وتعزيز األمــل أن يبلغ كتاب من هذا
الـنــوع الــدرجــة الالئقة بــه مــن الكمال ،هــذا إذا
مــا نــوت الفنانة الكاتبة يــومــا أن تنشر منه
طبعة ثــانـيــة .مهما يـكــن ،يبقى «مـنــام املــاء»
بشكله الحالي ،أفضل من مئات الكتب التي
تلدها دواليب املطابع ،وتنشرها الدور العربية
في لبنان وغير لبنان ،وهــو خليق بــأن يقرأ
ويحفظ في مكانه املناسب بني الكتب ّ
القيمة.

