أما بعد

امل�سافة رمبا تنت�رص

ر�سالة من بول �شا�ؤول �إىل الدكتور عبد العزيز املقالح

الصديق الغالي الدكتور عبد العزيز
حتية من القلب!

ماذا ميكن أن أقول لك في رس� � ��الة كهذه سوى إني
مشتا ٌق جداً حلضوركم الشفاف ,وكذلك مكتوباتكم
الت� � ��ي أحب!؟ ماع� � ��دا ذلك ,املس� � ��افة رمبا تنتصر،
واألزمن� � ��ة وما ينكس� � ��ر فينا ,وما نش� � ��عرهم أنه ال
ينكسر.
أتابع أخبارك بني احلني واحلني ,حس� � ��ب ما يتوفر
ل� � ��ي؛ ومع هذا ال أعرف ما ه� � ��ي آخر أعمالك ,وما
آخر ما كتبت ,وما تكتب ،وما ستكتب.
أع� � ��رف أنك منهم� � ��ك كثيراً بني اجلامع� � ��ة والكتابة
والش� � ��عر والنقد ...والناس ...وهذا يس� � ��رني جداً؛
ألن الزمن ،وخاصة في هذا الزمن ,ينبغي أن يُعبأ,
أو يُحت ّل بشعر أو بأي إبداع.
إلي ,فق� � ��د أصيب بيت� � ��ي في بيروت
أما بالنس� � ��بة َّ
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بصواري� � ��خ عدة في هذه احلرب التي ال تنتهي ,وهو
َ
وأتلف لي نحو  2000كتاب ،عدا عن
ش� � ��به مدمر،
اخلسائر األخرى .ال بأس؛ وإنها لضريبة!
وصدر لي ديواني الشعري السادس" :موت نرسيس"
(بطباعة س� � ��يئة؛ ألني لم أكن موج� � ��وداً في بيروت
حني صدوره) ,وكتاب عن املسموح :املسموح العربي
احلدي� � ��ث" ,مختارات من الش� � ��عر العاملي" .وعندي
نح� � ��و ثمانية مخطوط� � ��ات أخرى بني نقد وش� � ��عر
وترجمات نقد.
واآلن جتري متاري� � ��ن على آخر مس� � ��رحية كتَبتُها,
والتي س� � ��تمثلها نضال األش� � ��قر .وقد تبدأ متارين
على مس� � ��رحية أخرى في القاهرة ,أو في الكويت،
أجنزتها منذ عدة أشهر ...إذاً ،نقاوم املوت والغربة

أما بعد

بول شاؤول

بالكتابات! صديقي؛ لكن رمبا حتى إشعار آخر!
الصديق األك� � ��رم عبد العزيز ،أرجو أن ترس� � ��ل لي
مما نش� � ��رت في الس� � ��نتني األخيرتني؛ فعندي شوق
لقراءتك.
أبع� � ��ث إليك بهذه الرس� � ��الة مع الصدي� � ��ق والزميل
الش� � ��اعر الدكتور فاضل العزاوي ،الذي يزور اليمن
احلبي� � ��ب ويود كثيراً أن يتش� � ��رف ب� � ��ك؛ ألنه يقدر
أعمالك وكتاباتك...

وأخي� � ��راً ،وف� � ��ي انتظ� � ��ار أن نلتقي ،كم أنا مش� � ��تاق
لنلتقي! حتياتي احلارة لك وكل اإلخوان!
أخ ـ ــوك:
بول شاؤول
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