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خليل يلتقي وفد ًا من «يوني�سكو» :تدمر ّ
تمثل قلب العالم ك ّله
رانيا مش ّوح
ألنهما المك ّون األ ّول واألساس للنسيج السوري العريق،
وألن هذا النسيج ال ينمو ويكتمل من دونهما ،بات الحفاظ
عليمها أولى األولويات وأسمى الهموم .نحن نتحدّث عن
اآلثار والتراث .آثار حضارات م ّرت على هذا الوطن ،وتراث
ما زال ح ّيا ً مع مرور السنين.
ضمن هذا اإلط��ار ،وفي سياق التعاون المستم ّر بين
ّ
ومنظمة «يونيسكو» ،ودأبهما
وزارة الثقافة السورية
الدائم على المحافظة على التراث السوري العريق واآلثار
التاريخية والحضارة اإلنسانية ،استقبل وزير الثقافة
السوري عصام خليل أمس في ال��وزارة ،وفدا ً من منظمة
«يونيسكو» العالمية ،ض ّم كل من كريستينا منغازي
مسؤولة مشروع الصون الطارئ للتراث الثقافي السوري
(مكتب «يونيسكو في بيروت» ،والدكتور حمد الهمامي
المدير اإلقليمي ،وندى الحسن مديرة وحدة القسم العربي
في مركز التراث العالمي في «يونيسكو» ،وميشلين روسلر
مديرة مركز التراث في «يونيسكو».
بعد اللقاء ،أدل��ى خليل بتصريح صحافي جاء فيه:
نحن سعداء باستقبال وفد «يونيسكو» الذي زار مدينة
تدمر ّ
واطلع من خالل الزيارة على ما قام به اإلرهابيون
قبل أن يح ّررها الجيش السوري .نحن اآلن في مرحلة
رصد األضرار وتقديرها ،تمهيدا ً لوضع خطة عمل متكاملة
بالتنسيق مع «يونيسكو» .واستمعنا بارتياح عن إعراب

�أحاديث في الكتاب والملكية الفكرية

مسؤولي «يونيسكو» عن رغبتهم في تقديم ك ّل عون إلعادة
ترميم هذه المدينة العظيمة المدرجة على الئحة التراث
العالمي ،انطالقا ً من المسؤولية القانونية واألخالقية التي
يشترك بها العالم كلّه ،ألن هذه المدينة تمثل قلب العالم
كلّه ،بالمعنيين الثقافي والمعرفي ،وإن كانت تتموضع في
سورية بالمعنى الجغرافي.
وأض��اف خليل :نشكر جهود جميع الذين يعملون
إلعادة هذه المدينة ،والشكر األكبر يبقى للجيش العربي
السوري الذي ح ّرر هذه المدينة من رجس اإلرهاب .وقد
أعربتُ لمم ّثلي «يونيسكو» عن الجهود الكبيرة التي قامت
بها سورية حتى خالل هذه الحرب الهمجية للحفاظ على
آثارها ولترميم ما تض ّرر منها .وننتظر أن تكون جميع
الجهود متكاملة في سياق واحد ،وفي إطار خطة العمل
المشتركة لكي نتمكن من استعادة األلق والنور لمدينة
تدمر.
بدورها ،أوضحت روسلر سبب الزيارة قائلة :نحن هنا
لسببين .األول يتمثل باألضرار غير المرئية في المتحف
نفسه ،لذلك نحن هنا للمساعدة في وضع المتحف ،ويعني
التوجه إلى ترميم األسقف والبناء الذي شيّد هنا،
ذلك
ّ
واألبنية التي ُد ّمرت وانهارت وس ّويت باألرض .والسبب
الثاني متعلق بالقسم المعماري .فكلنا نعلم حجم األضرار
وحجم العراقة ،وأنها تعود إلى عصور قديمة وأصيلة.
وأضافت :نحن بحاجة ألن نكون أكثر تفاعالً في إعادة
تأهيل األبنية ومساعدة األشخاص المتض ّررين .

ّ
المكثف ي�ضع الحدث
ال�سرد
تحت نير «مق�صلة الحالم»!

«لقيطة ا�سطنبول» ...بحثٌ عن الحبّ في �أزمنة االختالف
إقبال قدوح
«لقيطة اسطنبول» ،رواية أخرى للكاتبة التركية
إليف شافاك ،ترجمها إلى العربية الدكتور محمد
درويش ،وهي صادرة عن «دار اآلداب» ـ بيروت.
ت��دور أح��داث ال��رواي��ة ح��ول عائلة «قزانجي»
التركية التي تعيش في منزل كبير ،ولكل فرد من
ه��ذه العائلة حكاية هي أق��رب إل��ى المأساة .من
«زليخة» البارعة في فنّ الوشم ،وهي والدة «آسيا»
المنجمة ،فـ«سوريا» األرملة
اللقيطة ،إلى «بانو»
ّ
المعلّمة ،و«فريدة» المهووسة بالكوارث ،ولتينك
النساء األرب��ع ،شقيق وحيد يعيش في الواليات
المتحدة األميركية ،ال رغب ًة منه ،بل تنفيذا ً
ّ
لمخطط
األس��رة ،التي تظنّ أ ّنها بإبعاد ابنها إلى بالد ما
وراء البحار ،تقيه من لعنة الحقت العائلة ألجيال،
ومفادها أن الذكور ال يعيشون كثيراً .كما نجد في
ال��رواي��ة «أرم��ان��وش» ،ابنة «روز» التي تكشف
بالتعاون مع «آسيا» أسرارا ً كبيرة عن العائلة وعن
تاريخ تركيا.
تضيء الكاتبة في هذه الرواية علی ثقافة الجدّة
االسطنبولية ،وعلى بعض القواعد الثابتة لدى
العائلة ،هذه القواعد التي تصبح مع الوقت أعرافا ً
وتقاليد ،يوصم بالجهل كل من يخرج عنها.
�ص ال��ث��ق��اف��ة ،ت��ق��ول الكاتبة إنّ
وف��ي م��ا ي��خ� ّ

النمسا ـ طالل مرتضى
عتبة :لعلّي لست الكاتب الذي يترك قارئه في متن الحبكة المنتقاة ،ويدير
له ظهره دونما اكتراث .إذا لم تأخذ تحذيري على محمل الجدّ ،فإنك بعد قليل
ستقع مخمورا ً تحت سطوة را ٍو خطير .كن متيقنا ً أنه لن يوفرك ،بل سيزجّ بك
عن سابق دراية في ما هو عالق به.
أشيع أنه ممن يمتهنون لعبة السحر ،أو شخص غير عادي يزاول عن دراية
النفسي وعلومه.
الطب
ّ
ّ
استهالل :بعيدا ً عن سلطة النقد التفكيكي وتجلياته .ببساطة ،نحن في
حضرة مروية هندسية بكل ثيماتها .أي لعبة معادالت .بمعنى رياضي ،أن
«س» زائد «عين» يساوي بالمطلق المحسوس «عين سين» كبدعة اجترعها
الكاتب من لعبة المتاهة ،حين رسم داخل مربعنا الكبير «الحياة» ،مربعا ً أصغر
ثم مربعا ً داخل آخر ثم آخر .لتجد نفسك بعد برهة مسجونا ً داخل نفسك.
الكاتب العليم هو من يجعل القارئ تابعا ً عندما يضع األخير أمام ذاته،
جلي ك ّل خساراته وتناقضاته وجها ً لوجه من دون مواربة .ليست
ليرى بشكل ّ
الحكاية قول ادّع��اء ،بل ألنه يعرف ـ أي الكاتب ـ وبحسب قوله :أكثر البشر
خسارة هم ضحايا التناقضات .ليس فقط تناقضاتهم الداخلية ،إنما تناقضات
الذين يعيشون معهم .تلك اللحظات التي يحلمون عبرها بالحياة.
بدأت حكاية «خالد» باالنكسار األول عندما وجد خطيبته في حضن رجل،
وهو الجامعي المفتون بأفكار الح ّرية التي تتغنى بها األحزاب الس ّرية ،كمصيدة
تب ّرر من خاللها غايتها .إذ يقع تحت سطوة رفيقة عاشقة ح ّد الثمالة ،كيف وهو
بالحب ويلده كما يكره األنظمة
مطب أثنى خائنة ،جعلته يكفر
الخارج توا ً من
ّ
ّ
التي تقمع شعوبها .ليصير معترفا ً لعاشقته الجديدة عبر رسالة ،أنها ليست إال
نسخة عن سابقتها.
تلك هي «القشة التي قصمت ظهر البعير» ،حين وجد نفسه مك ّبالً بجريمة
كاملة لم يقترفها .التهمة التي ساقت به إلى معتقل صحراويّ لعشرين سنة
بحجة التحضير لعمليات تخريبية في البالد.
ّ
السؤال األوح��د الذي يعالق المرء في هذه المرحلة ،كيف ستمضي هذه
السنون؟ ومن هو المستفيد من زجّ «خالد» ك ّل هذه المدة ،وهو العارف أنه لم
يكن ليشكل خطرا ً ما على أحد من منافسيه.
ثمة حلقة مفقودة ضلّها «خالد» ،عندما اعتقد أنّ الحرية الحقيقية هي خارج
جدران المعتقل ،والذي تماهى مع الحالة إلى أن قضى مدة محكوميته ،ليصطدم
بواقع أش ّد مرارة في سجن الحياة الكبير ،من خالل إعادة إعمار أسئلته السالفة
من دون جدوى حصوله على األجوبة التي تخرجه من دوامة عزلته.
وحده «رداد» ،الصديق الصدوق الذي يملك بعض مفاتيح الحكاية ،والذي
حاول جاهدا ً إخراج صديقه من عزلته ،عبر مدّه بوسائل التقانة التي لم يألفها
«خالد» قبالً كـ«فايسبوك» ووسائط التواصل االجتماعي األخرى ،والتي كانت
سببا ً في تع ّرفه إلى «سعاد» التي تقيم في بلد بعيد ،إذ إنها تركت البالد قبل
عشرين سنة مقابل صفقة زواج تمت بهدوء بينها وبين رجل كان البوابة لها
على عالم ،مثلما يمنحك المال ...يأخذ منك إنسانيتك!
إنه السجن الجديد لـ«خالد» ال��ذي بدء ي��ودّع سجن المعتقل وسنواته
السالفات .إنه السجن األكثر حداثة ـ االفتراضي ـ والذي انفتح عبر نافذة رسائل
مكتوبة ،تحمل إرثا ً ال يستهان به من الكبت بسبب العادات واألعراف التي لم
نزل نتغ ّنى بها .أولها أنّ شرف األنثى في محافظتها على ما يطلق عليه «غشاء
البكارة» الذي ال يساوي بضع دنانير بعدما قام الصينيون بصناعة بديل عنه،
يخص الرجل والمرأة .إلى أن يح ّول الحكاية من طور
والكثير الكثير في ما
ّ
الرسائل إلى المهاتفة ،ثم الدعوة إلى التالقي ألجل ترجمة الحالة االفتراضية
إلى واقع بالقول المحسوس :تعال نترجم ك ّل كلمات
االنتظار إلى لغة جديدة ال يعرفها سوانا
لغة قلمها أنت وورقتها أنا
أنا ورقة بيضاء بكر لم تحفل بالحبر.
متن :في «مقصلة الحالم» للروائي جالل برجس ،والصادرة عن دار «األهلية
للنشر والتوزيع» ع ّمان ،استطاع الراوي عبر نفاذه الشعري السردي الغلبة
على الراوي الذي انسحب ممعنا ً برفع لغته السردية التي تشعر القارئ بشيء
من التململ .والتي أتت على حساب تواتر األحداث ،لكنها جاءت من دون مبالغة
متهادية مع عشرين سنة كاملة من االعتقال التعسفي:
بدت تسريحة شعرها
كقصيدة نثرية
ليس أمامها أيّ عقبات للقول
عيناها اللتان كانتا تبرقان كأنهما كلمتان جميلتان
قيلتا منذ أمد بعيد
وما تزاالن تعيدان إنتاج إيقاعهما الجميل
الذي يتك ّرس مع الزمن موسيقى أصيلة.
أتت توظيفات الشخوص منسجمة تماما ً مع ذاتها ،منفتحة المضمرات على
كل دوالها من دون تكلّف .وهذا ما فتح للراوي أن يتحكم بكل العالئق التي تحيط
به ،ليجعل منها جزءا ً أصيالً في مرويته ،كالنار والضوء وحفيف األشجار ،كذلك
شخصية الذئب التي رافقته طوال المسيرة ،والتي لم تكن إال انعكاسا ً لصدى
الخفي.
صوته
ّ
جالل برجس ،را ٍو متأهب على ال��دوام ،ال يتوانى أن يوقعك في مصيدته
الغاوية ،حين يرى هو أنك ستكون طعما ً لغيرك ينجي بك خاتمة قوله.

المثقفين الغربيين يعتقدون أن ثمة فجوة بين
الشرق والغرب ،وبين األتراك أنفسهم ،فثمة حيرة
بين أنصار الحداثة العلمانية وبين التقليديين
المفتونين بالماضي العثماني .
وف��ي عمق ال��رواي��ة ،تتط ّرق الكاتبة بقوة إلى
الخالف التاريخي بين بين األرم��ن واألت���راك ،إذ

ّ
بحق
تضيء على المجازر التي ارتكبها العثمانيون
األرمن مطلع القرن العشرين ،والتي طاولت اآلالف،
خصوصا ً المثقفين منهم ،والحكم عليهم بأنهم
خونة متم ّردون على الدولة .وفي المقلب اآلخر،
تسلّط األضواء على وصف األرمن للعثمانيين بأنهم
بقالب درامي
متوحشون .كل ذلك
برابرة وقتلة
ّ
ٍ
عرفت الكاتبة كيف تصوغ حبكته بحنكة ،لتجعلنا
نقرأه على لسان شخصيات عدّة من الطرفين ،ك ّل
طرف يدّعي أ ّنه المحق والمظلوم.
وتتصاعد وتيرة الجماليات في الرواية ،لتبلغ
ذروتها في الجزئين األخيرين ،كما يتجلّى ذلك في
قدرة الكاتبة على اصطحاب القارئ في رحلة عبر
الزمن من دون ترتيب ،إذ ترببط كثيرا ً بين الماضي
التاريخ ،والحاضر الحدث.
كما أنّ للوصف جمالياته الفريدة لدى صاحبة
«ق��واع��د العشق األرب��ع��ون» ،ه��ذا الوصف الذي
ّ
يتخطى التقليدي ،لنجده يالمس جوانيتنا بكل
سالسة ويستحيل أحيانا ً إلى حِ ك ٍم ومأثورات،
فعلى سبيل المثال تقول عن السأم إنه اختصار
للحياة« :إذا كان ال��وادي في أعماقك يثيرك أكثر
من العالم الخارجي ،فيمكنك السقوط في ذاتك...
إنّ المفتاح إلى الحياة يكمن في المقاومة ...وما إن
تتصدع الر ّمانة وتنتشر حبّاتها في ك ّل مكان ،حتى
يستحيل وضعها في مكانها من جديد».

حب» لياقوت الأحمد دند�شي...
«�شبهة ّ
ق�ص�ص ق�صيرة ما بين �شبه بدايات و�شبه نهايات!
�أعمارنا
ٌ
وفاء بيضون

محمد خالد الخضر

«نحت الأقدار» لل�شاعرة لينا غزالة...
ن�صو�ص �شعرية تقوم على الرمز والداللة
م .خ.

ثم تبدّل أسلوب الكتابة لتعتمد الحوار القصصي
النص وترسم خطا ً بيانيا ً يقوم على
في تكوين
ّ
العاطفة الناتجة عما قاله الحبيب ،الذي كان سببا ً
النص ورسم الصورة البيانية الدالة على
في كتابة
ّ
نص «صياغة
كينونة
الحب الكبيرة ،كما جاء في ّ
ّ
التكوين»:
قال لها
دعيني أراقب خطى الليل
وأين سينتهي المسير
دعيني أكفكف دمع الغيم
إن تبعثرت قصائدي
وأصبح النهار كئيباً.
وتعتمد الشاعرة غزالة في نصوصها على رسم
الطبيعة وجمال تداعياتها وتح ّوالتها ،ثم تربط بين
الحب ،ليكون مناخا ً عاطفيا ً يتالءم مع
جمالها وبين
ّ

ألقى الدكتور جورج جبور محاضرة في المركز الثقاقي العربي في أبو رمانة ـ
دمشق يوم األحد الماضي  24نيسان  ،2016جاء فيها:
مناسبتا لقاء اليوم هما :اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤ ّلف الذي أق ّرته
«يونيسكو» عام  1995واعتمدته يوما ً عالميا ً كل  23نيسان ،واليوم العالمي للملكية
ّ
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
الفكرية في  26نيسان من ك ّل سنة ،وهو يوم والدة
«وايبو» عام .1970
بين منظم َتي «يونيسكو» و«وايبو» تداخل في االختصاص في شأن الملكية األدبية
والف ّنية ،بدأ منذ إنشاء «يونيسكو» عام  .1945أما الملكية الصناعية ،فلـ«وايبو»
وحدها االختصاص فيها.
إنّ عادة اعتماد يوم معيّن إلظهار االهتمام بأمر محدّد أو لتخليده ،عادة قديمة
عرفتها الشعوب .عند العرب مثالً ،كان يوم «حليمة» وهو ليس س ّراً .إال أنّ األمم
توسعتا في هذا المجال بهدف خلق ثقافة عالمية تشاركية .وهذا
المتحدة وعائلتها ّ
هدف مقبول شرط أن يرتكز على إنصاف الحضارات كلّها .وال يتح ّقق إنصاف حضارة
ما إال بقوة دول تلك الحضارة.
في المفكرة الحالية لألمم المتحدة وعائلتها ،أيام مس ّماة يفوق عددها عدد أيّام
السنة .اهتمامنا في سورية وفي الدول العربية بك ّل هذه األيام مفيد ،على أن يتم
تركيز االهتمام على ما يفيدنا ضمن خصوصيات اليوم المحتفى به.
ُت ْحيي الرابطة السورية لألمم المتحدة أربع ًة من هذه األي��ام هي :يوم إنشاء
األمم المتحدة ،ويوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ،ويوم حقوق اإلنسان ،ويوم
مناهضة العنصرية .وفي هذه األيام األربعة تعطي الرابطة األولوية في الحديث
لقضية اإلنسانية األولى في أيامنا وهي قضية فلسطين.
إننا مرتاحون ألنّ يومَي الكتاب والملكية الفكرية يحظيان في سورية باهتمام
واسع ،رغم الظروف الصعبة .فوزارة الثقافة قادت االهتمام ،وواكبتها هيئات عدّة
من المجتمع المدني .هكذا تشهد دمشق وكل المناطق السورية فعاليات مشهودة في
هذين اليومين.
إن للفظة الكتاب قدسيتها في الثقافة العربية .ومن أهم المسائل الراهنة المثارة
عالميا ً في شأن الكتاب ،التنافس بين الكتا َب ْين الورقي واإللكتروني ،وثمة جهود
تبذلها الدول لترويج كتبها ،سواء على نحو معلن أو س ّري .أما ما يواجهه الكتاب
العربي من مشاكل ،فيكمن في مسألة صعوبة انتقاله بسبب أساليب الرقابة الفكرية.
حتى أننا ال نقرأ عن معرض عربي للكتاب إال ونقرأ معه خبرا ً عن العناوين التي
منعتها الرقابة من المشاركة.
وهناك صعوبة في الرجوع إلى الكتاب العربي نظرا ً إلى ضعف العناية بفنّ
الفهرسة .فحين يو ّد أحدنا البحث عن مكان بثينة شعبان في مذكرات كلينتون ال
يعود إلى الترجمة العربية للكتاب .إذ ليس فيها فهرس أسماء ،بل يعود إلى األصل
االنكليزي ،وهو ذو فهرس أسماء غني .كما أنّ الهيئات العربية الجامعة ،الحكومية
وغير الحكومية ،المهتمة بالثقافة عموما ً والكتاب خصوصاً ،تشكو من الضعف
البنيوي والمالي والتواصلي.
يخص الكتاب السوري ،فنالحظ أنه يتقدّم ،إال أنه يعاني من ضعف
أما في
ّ
التعريف به وتوزيعه عربياً ،حتى قبل أحداث السنوات الست الماضية .وهنا ال ب ّد
من اإلشادة بنشاط هيئة الك ّتاب ،ونقترح أن تنشر مجلة «المعرفة» وهي الراسخة
موسعة بكتب الهيئة وبغيرها من الكتب السورية .كما نشيد بظاهرة
عربيا ً تعريفات ّ
واضحة ،أال وهي تليين قبضة الرقابة على النشر الذي تمارسه وزارة اإلعالم ،رغم
أننا نرى أنه من األفضل إلغاء الرقابة كلّيا ً .
وبالعودة إلى الملكية الفكرية ،بدءا ً من اهتمام العرب بما عُ ِرف ِباسم «السرقات
األدبية» ،مرورا ً بما هو متعا َرف عليه من أن القانون األول لحماية الملكية الفكرية هو
ذلك الذي عرفته بريطانيا عام  .1709ثم كان لفيكتور هوغو دوره في تطوير أفكار
أدّت بالنتيجة إلى اتفاق برن عام  1886لحماية األعمال األدبية والفنية ،وهو االتفاق
الذي ُط ّورت هيكليته لتنسجم مع نظام األمم المتحدة ،فولدت «وايبو» التي نحتفي
اليوم بذكرى تأسيسها.
إنّ التعقيدات الكبرى في موضوع الملكية الفكرية التي أتانا بها عصر اإلنترنت
كثيرة ،وهناك حوادث السرقة األدبية التي أثارت عواصف سياسية ومنها فضيحة
جوزف بايدن ،نائب الرئيس األميركي الحالي ،الذي اضطر لالنسحاب من حلبة
التنافس على الرئاسة خريف عام  ،1987ليعود إلى الحلبة بعد عشرين سنة
نائبا ً للرئيس .وهناك فضيحة رئيس جمهورية هنغاريا الذي اضطرته سرقته
الفكرية إلى االستقالة عام  .2012كذلك اضطرت سرقة فكرية وزير دفاع ألمانيا
إلى االستقالة قبل ذلك بسنة .ونالحظ أنّ تعبير «السرقة» تط ّور إلى تعبير ّ
أرق
ّ
وأدق هو «التناص».
ً
ً
إنّ
موضوع الملكية الفكرية في سورية يحرز تقدّما مشهودا ،إال أن على الهيئات
المعنية باالبداع ،بذل مزيد من الجهد كي تقنع القضاء باحترام رأيها في موضوع
الفصل بين االقتباس والسرقة .على سبيل المثال :ثمة بحث قدّمه أحد القضاة لمؤتمر
المحامين العرب في دمشق عام  .1989فرأى اتحاد الك ّتاب العرب أن البحث مسروق
سرقة تكاد تكون كاملة ،وبينما رأى اتحاد المحامين العرب أن البحث يكاد يكون
مطابقا ً لبحث آخر ُنشر قبله ،رأت إدارة التفتيش القضائي أن ال سرقة هناك!

«من كرومك خمرتي» لمحمود حبيب...
ح�ضور ال�شعر في الع�صر الراهن

حب» ،نصوص عابقة بالتناقضات ،حديقة من الذكريات بنكهة
«شبهة ّ
الطفولة،
وفائض من الجنون .هي متعبة من ثقل العمر والهموم.
�ب» ،نجد صفوة ما قد يشي به قلب ام��رأ ٍة عاشقة ،لتتجلّى
في «شبهة ح� ّ
نصوص ياقوت األحمد دندشي ،عباراتٍ ومآثر وأغنيات تطرب لها القلوب.
هي التي كلما حادثتها والدتها ،تكون مخادعة وبارعة في التمثيل ،وتخبرها
أنها بخير حتى ال ُتحزنها ،لكأنّ الفرح في حياتها ممنوع من الصرف .وهي التي
حب زائدة رغم ضبابية الحبيب ،فتكون شبه متواطئة
اعتادت تناول جرعات ّ
الحب ،فهي عاجزة عن تخيّل
في عشقها ،تر ّمم شقوق هرمت كثيرا ً من ج ّراء
ّ
سماء أعلى من جبين حبيبها الذي تعشق وصاله ،وهو غارق في البعد.
تخاطبه متخمة بالشوق في مرآة الذاكرة:
أعد لي قلبي سليما ً معافى
إال منك
فمنذ رحيلك لم يزد
في عمري يوم واحد
أعلنت التم ّرد على قلبها ،فال بأس بالعيش بال قلب حتى تكون هي ذاتها بأقل
الحب ،معلنة شبه بداية جديدة.
خسائر ممكنة من مضمار
ّ
في بالها ألف سؤال عن شام الوصال ،وعن فلسطين العودة كأجمل عروس،
حيث الدهر يمضي والمكتوب لنا من بعض عمر في ارتباك حيث البدايات
والنهايات.
حب» ،من الكتب التي تستحق أن نقتنيها في مكتباتنا ،وهو
كتاب «شبهة ّ
صادر عن «دار النهضة العربية» ـ بيروت ،ويقع في  114صفحة من القطع
الوسط ،أما لوحة الغالف ،فهي للفنانة فاديا الخطيب.

تذهب الشاعرة لينا غزالة في مجموعتها الجديدة
بعنوان «نحت األقدار» إلى معانٍ وجدانية وإنسانية
وعاطفية تعبّر عن خلجات أنثى تحاول صوغ
عواطفها من دون أن تقع تحت وطأة الرمز ،معتمدة
على البناء الشعري الذي يبنى على أساسه النص.
وتأتي في سياق النصوص الشعرية صوَر عفوية
التشكيل ،نظرا ً إلى التدفق العاطفي الذي يظهر في
نص «طفلة اليم»:
بنيانها كقولها في ّ
ال تخبروه أنني طفلة اليم
وجعي ممتد
على ساعد الرمل كالخطوط.
حب كبير
وتجعل الشاعرة من الصورة داللة على ّ
فتنتقي ألفاظه التعبيرية من الكائنات الموجودة في
النص
فضاء الجمال ،ليبقى التواصل الوجداني بين
ّ
والمتلقي عامرا ً ومليئا ً بالشجن والصفاء اإلنساني،
تقول في نصها «مدن االبتسامات»:
ألجلك عتقت عناقيدي
ورسمت بين الغيم دروباً.
الحب بإيحاءات ّ
تدل
وتعبّر غزالة عن تصاعد
ّ
على ثقافة تشكيلية تم ّكنها من رسم معالم تح ّوالت
الخيال الذي ّ
يدل على شرودها ،فيما وراء البيئة التي
تحب أنه أسمى ما في حياتها،
من
تعيشها ليعرف
ّ
وال شيء يع ّوض حضوره:
باردة أطرافي
ال تقوى على وداعك
عند الرحيل
أُشعل مواقدك
أُلقي بذراعيك على كتفي
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أشجان المحبّين وعواطفهم التي تترقب الحضور
واللقاء بعد سطوة الغياب وغدر الهجر .فتقول في
قصيدة «دموع من نار»:
تحت المطر
أنتظر أن تأتي
من أعوام تمحو ظالمي
المجموعة ال��ص��ادرة ع��ن مؤسسة «سوريانا
لإلعالن» ،والتي تقع في  124صفحة من القطع
الوسط ،عبارة عن وجدانيات امرأة حالمة بالنقاء
�ب األس��م��ى ال��ذي أصبح وج���وده قريبا ً من
وال��ح� ّ
المستحيل ،ث��م ت��ذه��ب ف��ي معظم أحيانها إلى
استحضار الصور الداللية التي يغلب وجودها
في مقدّمات النصوص ،ثم تتراوح هذه النصوص
إلى غير مستوى لتنتظر عودة الشاعرة إلى العمل
وترميم بعض الثغرات.

«من كرومك خمرتي» ،مجموعة شعرية للشاعر محمود حبيب تو ّثق
حضور الشعر في عصرنا الراهن بأسسه ودالالته ومنهجه ،معبّرا ً عن
واقع المجتمع من خالل نصوص مش ّكلة من صوَر وإيحاءات ،ال تخلو من
العاطفة اإلنسانية.
في مجموعة الشاعر حبيب يتقدّم الشعر بصور بهية .ففي قصيدة
«حاوري الورد» موهبة دفعت بصاحبها ليبحر بقاربه إلى أعماق البحر
البسيط ،وهو يك ّون قصيدته مما يحمله من مشاعر وعواطف تالءمت مع
البحر البسيط ،وبدت أيضا ً قدرة الشاعر على التكوين البنيوي الذي لم
يترك مدخالً يقلّل من شأن القصيدة فيقول:
نخلة أنت في فرات األمان
وأنا أعشق المدى والنخيال
سافري في دمي مواويل عشق
واعبري في الجفون حلما ً جميال
أنت والكأس صاحبان استفاقا
من دناني وعاقباني طويال
ويحاول الشاعر حبيب إثبات أن قصيدة الشطرين ما زالت تتحدّى
ظروف الزمن ودعاوى التط ّور والتحديث .وأنه بوسعها استعادة رونقها.
فيقول في قصيدة «لو تنفع ليت»:
ظبي تمايس في أعطاف محتشم
وم ّر بين شغاف القلب كالنسم
بي عن هواك هموم ال تفارقني
وفي فؤادي ما يكفي من السقم
وبي وعينيك حزن ليس يطفئه
طيف لليلى وال شوق إلى سلم
وال أزل دون خمسيني رفيف صبا
ورغم ذلك ج ّد الشيب في هرمي
كما أن للشعر الوجداني حضورا ً في نصوص الشاعر حبيب ،ألن
النزعة اإلنسانية تفجر العواطف وتدفع األلفاظ لتتك ّون بشكل انسيابي
وعفوي .فجاءت قصيدة «المخلصون قصيرة أعمارهم» من دون تكلّف،
فأدّت المعنى ثم أسقطت التراث الشعري العربي األصيل على أدواتها
ومفرداتها وألفاظها ،فبدت األصالة والمعاصرة باتجاه واحد في تكوين
النص فيقول:
ّ
يبس النخيل وج ّفت األعناب
وتب ّرأت من خمرها األكواب
ّ
يحط عليه من
والطير ال غصن
تعب وال من جدول ينساب
والربع أقفر من سعاد وزينب
وبكت على هجر الحبيب رباب
وترتفع القصيدة عند حبيب إلى مستوى يرفع الذات الشعرية ليصل
بها إلى ريادة في الشعر العربي الحديث ،من دون أن يأتي في شعره
بزحافات أو علل أو جوازات .فكانت األدوات والحروف في معناها ومكانها
بهي العاطفة وشفيف
إنساني
الحقيقيين ،وكانت القصيدة في حضور
ّ
ّ
المعاني .يقول في قصيدة «ال ب ّد من التوضيح»:
أتسلسل الشعر من عينيك أقداحا
وطارحته الهوى عيناك فانساحا
تسافرين بأهدابي معتقة
وتنبتين على ك ّفي أدواحا
قولي أحبك في ع ّز الخريف كما
الحب ّ
نضاحا
كان الربيع بعصر
ّ
يُذكر أن المجموعة من منشورات الهيئة العامة السورية للك ّتاب ،وتقع
في  160صفحة من القطع الوسط ،وهي ّ
تدل على أن صاحبها الشاعر
محمود حبيب يح ّقق حضورا ً على الساحة الثقافية في العصر الحديث،
وال يق ّل عن الشعراء الذين امتطوا صهوة المجد والبقاء في سجل التاريخ،
ألنّ المحتوى الشعري في الكتاب ال تتخلّله ثغرات .فهو غالبا ً ما ينافس
فحول الشعر ويوازي أطولهم قامة في عصرنا الراهن.

