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األم"،  "ح����اوة  ع��ل��ى  تفتحت  آذار  ب��راع��م 
ن���ك���ه���ات م���م���زوج���ة ب���ال���م���ش���اع���ر وال��ك��ث��ي��ر 
م���ن ال��ح��ن��ي��ن ان��ت��ج��ت وص���ف���ات ل��ح��ل��وي��ات 
ت��ن��اق��ل��ن��اه��ا م��ن ال��ج��دة ال���ى األم ث��م ال��ي��ن��ا، 
ال��ن��ش��ر  دار  أراد  وت���ج���ارب  ح���ب  وك��ل��م��ات 
ل��ي��ب��ان" االح���ت���ف���ال ب��ه��ا على  "ك��ل��م��ة - آر 
لوجه  ام��ت��ن��ان  "ملحمة  خ��ال  م��ن  طريقته 
مع  تشّربته   

َ
ح��ب��ا تنضح  بصفحات  األم"، 

كل وصفة او كلمة، تأخذ القارئ في رحلة 
ممتعة الى اماكن حميمة في الذاكرة.

اخبرتها ابنتها عايدة ان في 
اآلداب  لقسم  االخ��ي��رة  السنة 
الفرنسية في جامعة القديس 
يوسف، طابًا ليس بامكانهم 
دفع القسط الجامعي الكمال 
ع���ام���ه���م ال������دراس������ي ف����ي ظ��ل 
خصوصا  المستشري،  الغاء 
بعد عام خلط االوراق بعضها 
الذين  االه��ل  مكبًا  ببعض، 
وض�����ع�����وا ام����وال����ه����م ب���ال���ل���ي���رة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ف����ي ال���م���ص���ارف. 
وبعد اتصال مع مدير قسم 

جامعة  في  الفرنسية  اآلداب 
كارل عقيقي،  الدكتور  القديس يوسف 
نضال  النشر  دار  صاحبة  عليه  اق��ت��رح��ت 
ال��ى االمهات،  ًُم��ه��دى  ح��داد عمًا جماعيا 
وي���ع���ود ري���ع���ه ب��ال��ك��ام��ل ل��م��ن��ح��ة ل��ل��ط��اب 
ك���ي ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن اك���م���ال دراس��ت��ه��م في 
ل�"النهار"،  اوضحت  كما  التخصص،  ه��ذا 
ف����واف����ق خ���ص���وص���ا ان ل��ل��ك��ل��ي��ة ص��ن��دوق��ًا 
لمساعدة الطاب "فيار دو ليتر"، فكتب 
والربيع  األم  ع��ن  متحدثًا  الكتاب  مقدمة 

والفرنكوفونية. 
71 مشاركة ومشاركًا قدموا 23 وصفة 
م���ن ال���ح���ل���وي���ات، ب��ي��ن��ه��م ط���ه���اة اش��ت��ه��روا 
ب��وص��ف��ات��ه��م، وك��ذل��ك اش��خ��اص شغفهم 
ال��ط��ب��خ ووص���ف���ات ال��ح��ل��وي��ات، واش��ت��ه��روا 
ب���م���ا ي���ق���دم���ون���ه ع���ل���ى وس����ائ����ل ال���ت���واص���ل 
الفرنسية،  باللغة  نصًا  و48  االجتماعي، 
وب��ع��ض��ه��ا ب��ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة وال��ع��رب��ي��ة، 
الطباء وصحافيين واساتذة ادب وطاب 
القطع  وكّتاب وغيرهم ضّمهم كتاب من 
الربيع غافه برسمة لنضال  الوسط، زّين 
"ب���والدات ال متناهية،  ح��داد تشعر معها 
واالح����ج����ام  االش����ك����ال  م��خ��ت��ل��ف  م����ن  ورود 
رسالة  تقديم  خالها  م��ن  اردت  متناغمة 

امل وجمال". 
المرهفة حاولت مع كّتاب  الفنانة  هذه 
آخرين ان تجسد في كتاب "ح��اوة االم"، 
االم ف���ي ك���ل ن���واح���ي���ه���ا: ال����غ����ذاء ال���روح���ي 
والغذاء الجسدي. فنانة خلوقة ال تنطق اال 
لتقول الجمال وال تفعل اال لتجمع الطاقات 
مرة  كل  ريعه  يعود  مشروع  في  االيجابية 
الربيع  ع��ال��م��ه��ا يشبه  م��ح��ت��اج��ة.  ال���ى ج��ه��ة 

ال����دائ����م، ه��ن��اك 
تسكن،  ح��ي��ث 
ال مكان لليأس 
مشاريع  عندها. 
ت����ت����اح����ق ع��ل��ى 
رغ��������م ال����م����أس����اة 
ال���ت���ي ن��ع��ي��ش��ه��ا. 
ف�����ب�����ع�����د ك�����ت�����اب 
آب  المرفأ في 4  انفجار  غ��داة  بيروت  عن 
ال��م��اض��ي ع���اد ري��ع��ه ال���ى ال��ص��ل��ي��ب االح��م��ر 
ال��ل��ب��ن��ان��ي، ت���ع���ود ال���ي���وم ب��ت��ح��ي��ة ل��ام��ه��ات 
 ب��ال��رب��ي��ع 

ً
وب��ك��ت��اب زي��ن��ت��ه ال��ك��ل��م��ات ف���رح���ة

ال��ى  واألم وال��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، ي��ع��ود ري��ع��ه 
حراس الكام المرهف طاب قسم اآلداب 
الفرنسية. اختارت اجمل النصوص "لكل 
ولصبرها  لذاتها  ع��ط��اء  م��ن  االم  م��ا تجسد 
وح��ب��ه��ا غ��ي��ر ال��م��ش��روط وت��ج��دده��ا ال��دائ��م 
وحاوتها".  بملحها  الحياة  فهي  كالربيع، 
خدمة  ف��ي  لها  التابعة  النشر  دار  وضعت 
ل��ب��ن��ان "ط��ال��م��ا ه��و ب��ح��اج��ة ال���ى ذل����ك"، هي 
الظروف  رغم  على  بانه سينهض  المؤمنة 
القاهرة والكوارث المتتالية، ولكنه "بحاجة 
الى  وكذلك  الفائقة،  والعناية  العمل  الى 
العدالة المستقلة"، مصّرة على ان الثقافة 

ستنير دربه بقناديل الكلمات.
وص���ف���ات ون���ص���وص م��ت��ن��اغ��م��ة تكمل 
بعضها البعض، فيها الكثير من المشاعر 
ال���ح���ل���وة، خ��ص��وص��ا ان��ن��ا ن��ت��ك��ل��م ع���ن االم، 
ام��ه��ات��ه��م،  م��ن  ال��ب��ع��ض  مها 

ّ
وص��ف��ات تعل

ُوض�����ع�����ت ف�����ي ك����ت����اب ن���ش���ع���ر م�����ن خ���ال 
ص��ف��ح��ات��ه ب���ال���ح���اوة وح����ب االم، ك��ي��ف ال 
وه���و م��ه��دى ال��ي��ه��ا وم��س��ت��وح��ى م��ن ح��اوة 
كل ما قدمته في سبيل اوالدها. وصفات 
وك��ل��م��ات ق��دم��ت ص���اة ل��ل��ج��م��ال، ت��ق��دي��را 
لحب المتناٍه، ال تسعه الكلمات، يدغدغ 

فينا الحنين الى حضنها دوما. 
يمكن الحصول على الكتاب من مكتبة 
انطوان اوناين لداخل لبنان، وللخارج عبر 

موقع "مايد ان لبانون دوت كوم".      

"حالوة األم، كلمات ونكهات" يف صفحات تنضح حبًا

 

 

 

 

 

6
27396العدد    2021- 03-27 السبت 

Admin
Highlight


