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غالف مجلة البراقالعنود الشارخ

مجلة البراق حتّلق مبشاهير 
الكويت حول العالم

الواليات املتحدة األميركية. كتبت 
العديد من الكتب عن السياسات 
الثقافية وتلك املتعلقة بالتمييز 
بن اجلنسيين والسياسات في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ومن بينها كتاب »الثقافة الشعبية 
والهوييية السياسييية في دول 
اخلليج العربي«. وسوف تكون 
معنا أول ضيف محرر في مجلة 
البراق عام 2016 احلالي، تليها 
أميرة بهبهاني في عدد )أبريل/

مايو(.

املتحدة اإلمنائي في األكادميية 
والتوعية االجتماعية في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي. 
تعلم الشيخة العنود في جامعة 
الكويت وجامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا واجلامعة العربية 
املفتوحة. إنهييا أيضا محاضر 
زائيير في جامعة أوبسيياال في 
السويد ومحاضر عن اإلسالم 
وبريطانيييا فييي )SOAS( وفي
Fulbright Scholar وعيين املرأة 
في اإلسالم في كلية Whittier في 

الكويت من خالل صفحاتنا. 
العنود الشارخ هي دكتورة 
في أبحيياث القضايييا الثقافية 
والسياسييية  واالجتماعييية 
فييي املنطقيية، مييع شييهادة 
البكالوريوس من كينغز كوليدج 
في لندن وشهادتي املاجستير 
والدكتوراه من كلية الدراسات 
 ،)SOAS( الشييرقية واألفريقية
عملت الدكتورة العنود الشارخ 
اليونيفييم  كمستشييارة فييي 
وفريدوم هاوس وبرنامج األمم 

بالتزامن مع اخلطط الرامية 
لتطوير وتعزيز أسطول اخلطوط 
الكويتية، تسييتضيف  اجلوية 
مجلة البراق التييي توزع على 
منت رحالت الشركة كوكبة من 
مشاهير الكويت ليكونوا ضيوف 
محررين طيلة عام 2016.  وتقول 
البراق  الناشر الصحفي ملجلة 
د.دميا ضناوي، »يشييرفنا أن 
نسلط الضوء على أهم املواهب 
واملشاهير من الكويت ليكونوا 
معنا كضيوف محررين، ونتطلع 
لقييراءة وجمييع هييذه األعداد 
اخلاصة املوقعة بأسماء كويتية 
المعة وببصمة فنانن وناشطن 
اجتماعين وأفراد ناجحة، من 
خالل عرض مواضيعهم حسب 
رؤيتهم اخلاصة للكويت والعالم«. 
الكويتية هي  اخلطوط اجلوية 
الرابط بن الكويت وبقية دول 
العالم، وتعتبيير مجلتها جواز 
السفر املوجود في جيب املقعد 
اخلاص بك أثناء كل رحلة، لذلك 
ندعوك لقراءة عييدد )فبراير/ 
مارس( مبشاركة العنود الشارخ، 
والتي بدورها تعيد تطوير وطنها 

غالف الكتاب

غالف الكتاب

»احل���ب نبع الس���عادة والش���قاء واألحزان 
لإلنسان، يتوسط حديقة احلياة، يأسرك يشدك 
إليه كاملسحور، فإنك س���تطيعه وتقترب منه، 
ترتشف من مائه السحري وبعدها لن تتوقف... فإن 
توقفت اللتقاط أنفاسك سيكون االنقباض واحلزن 
ضعف ما تذوقت من فرح ويستمر باالزدياد... 
لكن اإلنسان لن يتوقف عن احملاولة.. فقد بات 
مسحور النبع إلى أن ينام بجانبه صريعا.... فال 

نهاية لنبض احلب إال بتوقف القلب«.
هكذا تفتتح الكاتبة مها املنصوري جتربتها 
األولى في الكتابة »سرب الفراش« لتقلب بصفحات 
قلوب العشاق، فتبحر وتغوص بلحظات وتفاصيل 
حياة األحبة من هيام وعشق وسهر وحزن وألم، 
سردتها في 187 صفحة، عبر 92 خاطرة تنقلت 
خاللها كالفراش���ة بني حوار األحبة، تارة تصف 
فيه���ا حال احملبوب »لقاؤك س���يدتي... أصعب 
امتحان، س���هرت الليالي ادبج ما سينثر لساني 
في حضرتك، وأتوقع إجاباتك تعليالتك، أحفظ 
كل التحلي���الت التي تخطر على البال، لكن عند 
لقاك أميرتي....كأن شيئا لم يكن أنسى كل شيء، 
فلقاؤك سيدتي أصعب امتحان....«، وتارة أخرى 
حال احملبوبة »متازحه بدالل، تسأله ألف سؤال 
وسؤال، هل حتلو بعينيك امرأة أخرى؟ أحتبني؟هل 
أنا األولى؟.... وهل أنا األخيرة؟«... فيرد باسما 
»أميرت���ي ما بها؟!!أنت كنت وس���تكوني محور 
حياتي وسكوني، يا من علمتني معنى احلياة، 

اطمئني فليس بعدك إال املمات«.
وبني »صرخة« »حرية« »جهل« »أترك اآلهات« 
»األنا القاتلة« »غموض« و»طفل صغير« تنقلنا 
الكاتبة إلى عمق هذا احلب وما ميكن أن يعترضه 
من »مطبات« كالغي���رة واخليانة وغيرهما، إلى 
جانب ما يحمله فكر الرجل الش���رقي الذي يولي 
أهمي���ة كبيرة ملاضي محبوبت���ه بحيث تقول له 
»تطلب مني أن أبحث في دفاتر أشعاري في خبايا 
ذاكرتي بنبضات قلبي القدمية....إن خفق الفؤاد 
باس���م سواك... فياس���يدي اطمئن، أرح أعصابك 
الشرقية، وفورة دمك العربية، وخذ دفاتري كلها، 
واسمع نبضات فؤادي فلم تنبض باحلب أبدا قبل 

أن ترى عينيك«.
واإلنس���ان كما ترى الكاتبة يعيش وهمه بأن 
يجد قلبا ينبض بحروف اسمه، ويدق حلبه، وكأن 
قلبه شعلة من نار.....يريد استبداله بقلب آخر... 
معتبرة بأنه »قد تكون هذه سنة احلياة، فمنذ األزل 
كانت القلوب تهدى وتتبدل نبضاتها«، ولكنها تشدد 
»إن كنا نريد عقد هذه املبادلة دون خسارة علينا 
فالنتأكد من وجود ذاك القلب الذي سيحافظ علينا 

أوال قبل أن نهديه أغلى ما لدينا.. روحنا«.
وبالرغم مما يسببه احلب من قلق وخوف وارق 
وحنني وغدر، إال أن املنص���وري تقر في النهاية 
بأنه ال مفر من احل���ب مهما انتابه من ألم وحزن 
وأسى، لذلك نراها تختم إصدارها ب�»ورقة بيضاء« 
تهديها للمحب���وب..... »قلبي ورقة بيضاء، خط 
عليها ما تشاء، سعادة أم ش���قاء تهديني، كل ما 
تكت���ب يرضيني، فحبك األول واألخير... وال مفر 

من هذا املصير«. 

صدر حديثاً عن دار ذات السالسل للكاتبة مها املنصوري

»سرب الفراش« يغوص باستكشاف آفاق قلوب العشاق

مقتطفات من الكتاب 
٭ ال تسيئ ظنا باحلبيب، بغير اآلثام لن تصيب، 

عد إلى رشدك واستغفر، فإبليس بظنك سينتصر، 
اسأل حبيبك ما تريد، فمنه فقط اجلواب األكيد.

٭ أنا الغريب وأنت الوطن، وفي قلبك لي سكن، 
وروحك تهبني االستقرار، عيناك تبث ضوء 

النهار، نور وجهك لي حارس، فانت وطني ولقلبي 
فارس.

٭ كيف لي أال أفرح، بابتسامة منك تفضح، كل 

اخلبايا واألسرار، بغزل مستور وضح النهار، 
فابتسامتك سر سعادتي، جاعلة الفرحة عادتي.

٭ صرخت ظننتك صادقا، ظننتك رقيقا عاشقا، 
صدقت الفارس النبيل، صدقت حبك العليل، 

أجاب:أظنك آثمت، حن بي طننت. 
٭ لست سوى مدع، والهوى بك مبتلى، حاشا 
للحب أن يعرفك، أن يسكن يوما منزلك، جاهل 

أنت بعالم الهوى، لن حتب وإن العالم خوى.


