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�آثار ومواقع التراث ال�سوري ...معر�ض �صور �ضوئية في نيويورك
سفيرة اسماعيل
تحت عنوان «الحرب غير المعلنة على مواقع سورية
السياحية» ،اخ ُتتم معرض الصور الضوئية لمواقع التراث
السوري قبل التدمير وبعده ،ضمن فعالية اليوم السياحي
السوري الذي ّ
نظمته وزارة السياحة بالتعاون مع البعثة
السورية الدائمة في األمم المتحدة ،وشبكة اإلرادة السورية
ـ األميركية «سوا» في مق ّر األمم المتحدة في نيويورك بين
 29حزيران الماضي والثالث من تموز الجاري.
وأوضح الدكتور خلدون مخول السكرتير العام للشبكة
أن «س���وا» مؤلفة م��ن مجموعة مغتربين سوريين في
الواليات المتحدة األميركية سعوا من خالل المعرض إلى
إيصال الصورة الحقيقية لما يجري في سورية من أعمال
إجرامية بطريقة حضارية تعكس حقيقة اإلنسان السوري
األصيل ،وتاريخ سورية الذي يُد َّمر على أيدي اإلرهاب ومن
يدعمه من دول عربية وأجنبية.
وأوض��ح مخول أن الهدف من إقامة المعرض توجيه
رسالة تؤ ّكد م��دى ق��وة الشعب السوري وإص���راره على
إع��ادة إحياء تراثه ،ألنّ الشعب ال��ذي صنع هذا التراث
وجيشه صامدون .قائالً« :سنزرع الورد في مفاصل الصخر
وسنوقف هذه الهمجية ونحيي الكنز الثقافي والمعماري
لبالدنا رغما ً عن أنف العالم».
وأضاف إن ز ّوار المعرض الذي افتتحه الدكتور بشار
الجعفري م��ن��دوب س��وري��ة ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة،
كانوا من مختلف دول العالم مثل روسيا والهند وإيران
وباكستان ،وفي مقدّمهم أمين عام األمم المتحدة بان كي

مون ،الفتا ً إلى أنّ فكرة المعرض انطلقت السنة الماضية
من مبنى المنظمة الدولية ،وافتتح بحضور أمينها العام
وأعضاء البعثة الدبلوماسية السورية الدائمة وعدد من
سفراء الدول األجنبية.
وأش��ار ّ
مخول إل��ى أنّ أعضاء شبكة اإلرادة السورية
مفصلة عن ممارسات التنظيمات
األميركية قدّموا شروحات ّ
اإلرهابية المسلحة بحق التراث والحضارة السوريين،
للزوار الذين أبدوا أسفهم على ما آلت إليه تلك المواقع التي
تع ّد ملكا ً للبشرية جمعاء .مؤكدا ً أنّ المعرض القى نجاحا ً
كبيرا ً وإقباال ً كثيفاً ،ال سيما من قبل أبناء الجالية السورية
الذين أتوا من واليات مجاورة لحضور المعرض ودعمه.
وكشف مخول أنّ الشبكة تتواصل حاليا ً مع جهات عدّة
في أميركا إلعادة افتتاح المعرض في أكبر عدد ممكن من
الواليات األميركية ليتس ّنى للشبكة تبيان الصورة الحقيقية
لما يجري في سورية من إجرام وتخريب للحضارة السورية
العريقة ألكبر عدد ممكن من األميركيين .الفتا ً في الوقت ذاته
إلى العمل على تنفيذ مشروع خيريّ يعود ريعه للمتض ّررين
من جراء األحداث في سورية.
وتض ّم الشبكة ع��ددا ً كبيرا ً من أبناء الجالية السورية
بينهم أطباء ومثقفون وعمال وطالب ،علما ً أن االنتساب
إليها يتم عبر تقديم طلبات موجودة في جميع الفروع وعبر
الموقع اإللكتروني أو صفحة الشبكة على «فايسبوك».
يذكر أن وزارة السياحة أطلقت مجموعة نشاطات في
دول االغتراب ضمن فعاليات اليوم السياحي السوري ،كان
آخرها في إيطاليا في أيار الماضي ،إذ ّ
نظمت معرضا ً للصور
الضوئية بعنوان «كنوز اآلثار السورية تراث اإلنسانية».
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استجمعت الريح عواءها ،كما ذئاب الغابات.
وأمطرت شجرة الياسمين بح ّبات النار.
والشجرة تغوص في أفئدة عاشقيها...
ّ
يشق مساحات الصخر
تو ّتر طيبها ،فراح
وغضب الموج.
ج ّرحت الريح أوراق الياسمين ...وأدمتها.
ولك ّنها بقيت ف ّواح ًة ...منذور ًة على وعد النصر.
حجت إلى الياسمينة ك ّل الغابات تتعلّم.
ّ
نصب الياسمينة معلّم ًة.
وإذ بالغابات ،وقد تعلّمتُ ،ت ِّ
عظمة الياسمينةّ ،
أن فيها البحر منطوياً ...والسماء ملتمع ًة،
والتراب نسغا ً عاشقاً .وفيها حكاية مدين ٍة استخلفها التاريخ.
تحكي عنه بلغ ٍة لن يفهمها اّإل من كانت الياسمينة لهم.
الياسمينة المد ّماة ،المج ّرحة ،إنما الصابرة ،علّمتنا ثقافة أن
نكون ،وكيف نكون ،ولماذا نكون!

�أ ّم كلثوم مخ ّل ً
دة على عطارد
الجعفري وبان كي مون خالل جولة في المعرض

النحات غزوان عالف ورحلة المادة نحو حقيقة دافئة حيث ال قيود وال حدود
ّ
طحان
محمد سمير ّ
النحات غ��زوان عالف بخصوصية من ناحية تعاطيه مع
يتميّز أسلوب
ّ
تجسدت في عمل ف ّني جميل .فالفكر والجمال عنصران
المنحوتة على أ ّنها فكرة
ّ
مترابطان لديه بشكل واضح ،إلى جانب حرفيته العالية في الجانب التقني،
وقدرته على إخراج الطاقة الكامنة من الخامة التي يتعامل معها لمصلحة
صورة المنحوتة.
وعن عالقته بفنّ النحت يقول عالف :إن النحت طريقة تفكير ورؤية مختلفة
للمنتج الثقافي ،أكثر منه عمل إبداعي ممزوج بحرفية ومهارة عاليتين على
الصعيد التقني .مبينا ً أن الموهبة دائما ً هي األس��اس للنحات .أما المهارة
والتقنيات فهي تتط ّور مع الوقت بالتعلم والتجارب.
النحات الخارجي بك ّل جماله وألمه وتعقيداته وصخبه
ويتابع إن عالم
ّ
وحزنه وسكونه ،حاضر دائما ً في داخله بجميع األبعاد .الفتا ً إلى أنه خالل
النحات مع عمله الفني ،يصبح هذا العمل بين يديه عجينه ل ّينة ومادة
تعاطي ّ
النحات والخيال ،ويتحول إلى مادة مصهورة تتقولب بين يديه
مطواعة في فكر ّ
لتغدو حقيقة دافئة تشعّ وسط صمت الفراغ ،حيث ال قيود وال حدود .معتبرا ً أنّ
المشاهد مدع ّو للمشاركة بالتجربة وهو جزء منها دوماً.
وعمل عالف على مختلف الخامات والمواد وحتى غير الصالحة منها للنحت
بالمفهوم العام .وال يميل إلحداها على األخرى إال حسب ضرورة الفكرة واإلخراج
النهائي الذي يريده .إذ يبتعد دائما ً عن االستقراء واالستيحاء واالنسياق وراء
ّ
شكل المادة ،خصوصا ً خامة الخشب .لكنه يجد في اإلنسان المعاصر ه ّمه األول
دائما ً من خالل عالقته بنفسه وباألخر واألشياء من حوله والمكان والزمان.
ويقول :أعيش من خالل عملي حالة بحث دائمة عن الجديد والمبتكر سعيا ً
إلى التف ّرد والخصوصية ،عبر اإليجاز مع البالغة ،والبساطة مع التركيز ،ما
يح ّقق معادلة خاصة يمتزج فيها السهل مع الصعب ،وهي مشروعي المستمر
الذي بدأته وال أعلم أين سيصل في المحطات المقبلة.
وعن أعماله الحديثة يقول عالف إنها تتمحور حول صراع اإلنسان بين
االنتكاسات و األزم��ات التي يم ّر بها ،و قوة الحياة وغريزة البقاء عنده ،مع
إظهاره عدّة حاالت كالحزن والوجع مقابل األمل والحياة والفرح في وجه
الموت.
للنحات عالف نصيب كبير من الخسارة المادية والمعنوية بسبب
وكان
ّ
األزم��ة ،عبر خسارته مشغله وفقدان مجموعة من األعمال الحديثة التي لم
تعرض مسبقاً ،إلى جانب عدد من أعمال أخرى طور التشطيب ،إضافة إلى

كمية كبيرة من المواد الخام واألدوات واألخشاب والقوالب .وعلى رغم ذلك،
يعتبر عالف ما جرى جزءا ً من الماضي ،ولم يتوقف عنده ،ال بل تجاوزه من
خالل االستمرار في العمل.
وحول استفادة الفنّ التشكيلي السوري من وجود عدد من التشكيليين
السوريين في الخارج ،يجد عالف أن األحداث الجارية في بلدنا سلّطت األضواء
علينا جميعا ً كسوريين .ومن الطبيعي أن ينال الفنّ والفنانون السوريون
االهتمام من قبل مختلف الجهات في العالم .مشيرا ً إلى أنّ بعض الفنانين
استطاعوا أن يستفيدوا من هذه الفرصة على صعيد العرض واإلعالم ،خصوصا ً

المغتربين منهم ،وال عيب في هذا برأيه.
نحاتنا يرى أن الفن الحقيقي واألصيل ال يحتاج إلى أزمة كهذه حتى
ولكن ّ
يُع َرف أو يُس َّوق له داخ��ل سورية أو في الخارج .وال يصح في النهاية إال
الصحيح.
وعن حال السوق الفنية داخل سورية حالياً ،يشير عالف إلى أنّ هناك ضعفا ً
كبيرا ً من ناحية شراء األعمال الفنية واقتنائها في الداخل ،وهذا متو ّقع بسبب
األزمة التي ألقت بظاللها بق ّوة على كل جوانب الحياة .الفتا ً إلى أنّ السوق الفنية
في الخارج لم يتغيّر حالها كثيرا ً بالنسبة إلى اقتناء األعمال الفنية السورية.
ويرى عالف أن على الفنان دائما ً أن يقدّم ف ّنا ً راقيا ً وأصيالً ،وعليه احترام
ال ُمشاهد وعدم االستخفاف به أو االنقياد وراء ذوق المقتني وإرضائه من أجل
التسويق والبيع .فمعادلة الفن تسقط في هذه الحالة ،ويقع الفنان في النهاية
في ّ
فخ النسخ والتكرار والسطحية.
وحول امتالك النحت السوري هوية خاصة به يقول عالف ،إنّ الفنّ لغة
عالمية للتواصل ال تعرف الحدود والمسافات ،وه��ذا ما أثبته كثيرون من
التشكيليين السوريين من خالل عرض أعمالهم والمشاركة في أه ّم التظاهرات
الفنية العالمية .مشيرا ً إلى ضرورة أن يتقن الفنان هذه اللغة ليستطيع أن يعبّر
عنها ومن خاللها عن أفكاره وهويته الثقافية.
ويؤكد عالف أنّ الفن التشكيلي في تط ّور مستمر وسريع ،والعالم ليس
بحاجة إلى تجارب فنية مقلّدة أو منسوخة عن تجارب أصيلة .فالتوجه اليوم
عالميا ً يتمثل في االهتمام بخصوصية الفنان المكانية والزمانية ،وتراثه الثقافي
والحضاري واإلنساني ،إذ يُحت َرم ويُقدَّر الفنان عندما يستطيع التقريب والربط
بعمله بين إرثه العريق وواقعه ال ُمعاش والمستقبل الذي ترنو إليه اإلنسانية.
النحات عالف الذي يد ّرس النحت والرسم للشباب منذ أكثر من  14سنة،
ّ
يعبّر عن تفاؤله بمستقبل الفنّ التشكيلي السوري ،ويقول :لدينا الكثير من
الطاقات والخامات الفنية الشابة الواعدة ،وما سيحكم على تجاربهم الفنية
الوقت والعمل الجاد وإخالصهم إلرثهم ولفنهم .فالعمل مفتاح النجاح دائماً ،أما
الحظ فللفاشلين فقط.
النحات غزوان عالف من مواليد دمشق عام  ،1973وخ ّريج المعهد التقني
للفنون التطبيقية في دمشق ـ اختصاص نحت عام  ،1993وعضو في اتحاد
الفنانين التشكيليين السوريين منذ عام  ،1995مد ّرس في مركز «أدهم اسماعيل
للفنون التشكيلية» بين عامي  2000و ،2014ويبلغ عدد معارضه الفردية ،16
وشارك في أكثر من ستين معرضا ً مشتركا ً داخل سورية وخارجها .وأعماله
مقتناة ضمن مجموعات خاصة داخل سورية وفي بلدان كثيرة.

أعلن االتحاد الدولي للفلك ،إطالق اسم كوكب الشرق «أم كلثوم» ،على فوهة بركان
في كوكب عطارد تخليدا ً لذكراها ،بعد اعتماد االتحاد نتيجة المسابقة الدولية التي
أسفرت عن فوز خمسة أسماء عالمية إلطالقها على فوهات بركانية موجودة على
سطح هذا الكوكب.
ونقلت وكالة األنباء المصرية الرسمية عن رئيس قسم الفلك في المعهد القومي
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس قوله ،إن فريق التواصل
االجتماعي والتوعية اإلعالمية لرحلة المركبة الفضائية «ماسنجر» ،أعلن عن هذه
المسابقة في كانون الثاني الماضي.
وأضاف أن ذلك تم بمناسبة انتهاء مهمة عمل «ماسنجر» التي تحطمت فوق سطح
عطارد في  30نيسان الماضي ،محدث ًة فجوة قطرها  16مترا ً عند اصطدامها بسطحه،
بعدما التقطت آالف الصور لهذا الكوكب.
وأوضح أنّ الفائزين الخمسة هم :أ ّم كلثوم ،والعازف اإليرلندي تورلو أو كاروالن،
والمص ّور الفوتوغرافي األميركي يوسف كرش ،والكاتبة الشاعرة السومرية انهدوانا،
والرسام المكسيكي ريفيرا.
وأشار إلى أن شروط المسابقة تمثلت في أن يكون المرشح فنانا ً أو موسيقيا ً أو
كاتبا ً مشهورا ً لمدة تزيد على  50سنة ،وأن يكون قد توفي منذ ثالث سنوات على
األقل.
وبدأت رحلة «ماسنجر» ،التابعة لوكالة الفضاء والطيران األميركية (ناسا) ،في
 ،2004ووصلت إلى عطارد في  ،2011بعد رحلة استغرقت سبع سنوات اجتازت
خاللها مسافة ثمانية مليارات كيلومتر ،والتقطت آالف الصوَر التفصيلية لهذا الكوكب،
إلى أن تحطمت في نيسان الماضي.

�سوت�شي تحت�ضن
مهرجان الثقافة الكورية الجنوبية
تستضيف مدينة سوتشي الواقعة على البحر األسود ـ جنوب روسيا ،مهرجان
الثقافة الكورية الجنوبية ،الذي انطلقت فعالياته منذ السبت الماضي.
وستتحول المدينة في هذه الفترة إلى مركز للثقافة الكورية ،إذ سيشاهد
أهاليها أفالما ً كورية ،وسيرتدون أزياء كورية قومية ،حتى أ ّنهم سيتعلّمون
طبخ مأكوالت كورية تقليدية .ويشارك في المهرجان ممثلون عن الجاليات
الكورية في المدن الروسية الجنوبية.
ومن األفالم التي شاهدها أهالي سوتشي ،الفيلم الكوميدي الرومنسي «وكالة
التعارف سيرانو» من إخراج كيم هون سوكا ،وفيلم اآلكشن التاريخي «السالح
األخير» من إخراج كيم هان مين.
وسيقام في إط��ار المهرجان معرض للصور الفوتوغرافية في موضوع
األزياء الكورية التقليدية ،إذ سيقدّم المص ّور الكوري لي سونغ جون أعماله
الفوتوغرافية.
وقال المستشار الثقافي في السفارة الكورية الجنوبية في روسيا« :أتينا من
وطننا بجزء صغير من كوريا لنقيم هذا المهرجان .وأنا أعرف أن مدينة سوتشي
معروفة بمهرجاناتها .ونحن جاهزون للتعاون في هذا المجال».

الع�صفور والببغاء ...ثنائية الإبداع واالتباع
خيري منصور

*

للوهلة األول��ى ،يبدو هذا العنوان كما لو أنه
لقصة أطفال ،أو ألحد تجلّيات منطق الطير لفريد
الدين العطار ،لكنه في الحقيقة اختزال لثنائية
اإلب��داع واالتباع .فالعصفور ال ينتظر صوتا ً كي
يردّد صداه .بينما الببغاء ليس لديها ما تقول غير
ما تسمعه وتك ّرره بال إضافة أو نقصان.
وحين نعى اإلنكليز موت ببغاء طاعنة في السن
والتقليد معاً ،وكانت تعيش في منزل تشرشل،
وجدوا أنها تردّد أصداء ألصوات قديمة ،أصحابها
رحلوا ،وهم من أبرز قادة الحرب العالمية الثانية
ومحاربيها .وكأن تلك الببغاء العجوز توقفت عن
النم ّو بعد رحيل صاحبها.
لقد فتح لي كتاب دانيال بناك وه��و بعنوان
«متعة القراءة» الباب على مصراعيه كي أتجول
في أروق��ة قلعة نصف مضاءة أو نصف مظلمة،
بحيث تكون تجربة القراءة هي النصف المضاء،
وف��ي المرات السابقة التي كتب فيها أدب��اء عن
تجاربهم في القراءة كان األم��ر سهالً ،إنه مجرد
سرد لقائمة من الكتب التي أ ّث��رت في تكوينهم.
هذا ما فعله هنري ميلر عندما كتب عن مئة كتاب
كان لها الفضل في تشكيل وعيه .لكن كتبا ً في هذا
السياق من طراز القارئ العاديّ لفرجينيا وولف أو
ما كتبه جورج ستاينر عن القراءة بصفتها تجربة
غير متقطعة عن الكتابة ،كان لها مقتربات تستفز
ال��ق��ارئ وتوقظه من االستغراق في التلقي إلى
االشتباك مع ما يقرأ.
يقول ج��ورج ستاينر إنّ القراءة تنطوي على
مخاطر عظيمة ،فهي ُتضعِ ف من شخصيتنا ومن
إحساسنا بأنفسنا .ويضرب أمثلة منها تجاربه
في قراءة «آ ّنا كارنينا» لتولستوي ،و«البحث عن

الزمن الضائع» لمارسيل بروست ،و«التح ّول»
لكافكا .ثم ينتهي إلى االعتراف بأنه ما أن فرغ من
قراءة تلك األعمال ،حتى شعر بضعف في مشاعره
الجنسية ُمتأثرا ً برواية بروست ،ولم يستطع أن
ينظر إلى المرآة خشية أن ينبثق منها مسخ كافكا.
وأخيرا ً يقول إن القراءة تغيّرنا ،فأحيانا ً نكون بعد
قراءة كتاب ما غير ما ك ّناه قبل قراءته ،فهل القراءة
اغتراب عن الذات أم سبيل لالنعتاق من شرنقتها
الخانقة؟
بالطبع ،يتفاوت الق ّراء في إجاباتهم على أسئلة
كهذه ،ألن منهم من يقرأ ليتسلى أو قبيل النوم ،أو
ملئا ً للفراغ في محطة قطار .ومنهم من يقرأ ألن
هاجسه المزمن البحث ع ّمن يضيء له الطريق أو
يعينه في احتمال ما يعانيه من شكوك في جدوى

الحياة.
يقول دانيال بناك مؤلف «متعة القراءة» ،إن من
ينطقون بلغة اآلرغو يستخدمون كلمة الربط بدال ً
من القراءة .ويس ّمون الكتاب الضخم «بلوكة»،
ويكفي أن ّ
تفك األربطة حتى تتح ّول «البلوكة»
إلى غيمة ،وقد يكون في هذه العبارات ما يقارب
الشعر ،بحيث ال تبتعد كثيرا ً عن قصيدة «غيمة في
سروال» لماياكوفسكي ،لكن المقصود بها ما تحدثه
القراءة ،وبالتالي المعرفة من تحوالت ،وينتهي
المؤلف إلى القول إن هناك شرطا ً وحيدا ً للتصالح
مع القراءة ،أال نطلب شيئا ً بالمقابل ،وهو يذ ّكرنا
بهذا القول بنمطين سائدين من القراءة ،أحدهما
بريء وباحث عن المعرفة بفضول أصيل ،واآلخر
استثماري يمارسه من تورطوا بمهنة الكتابة ،إذ

تقتادهم اهتماماتهم الكتابية من أنوفهم إلى كتب
معينة ،قد ال يجدون فيها أيّ متعة ،لكنها أشبه
بالضرورة المهنية.
والسائد اآلن بالنسبة إلى الكتاب ،النمط الثاني
من القراءة .فالبحث عن إجابات عن أسئل ٍة محددة
قد ال يكون ممتعا ً أو شائقا ً بالضرورة ،إنه واجب
فحسب ،وهذا ما يفسر عزوف الروائيين عن قراءة
الشعر ،وعزوف الشعراء عن قراءة االقتصاد أو علم
األحياء والفيزياء مثالً ،على رغم أن للشعر فيزياءه
أيضاً .وهو ما عبّر عنه يوجين غلفيليك باستنطاق
األشياء ،وليس المقصود هنا تحول القصيدة إلى
دائ��رة معارف ،ألن القصيدة المثقفة تذيب تلك
المعارف وترشحها شعراً .وهنا نتذكر على سبيل
المثال استخدام األساطير في الشعر ،فهناك من

يتصورون أن ذكر األسطورة باالسم يكفي إلعادة
إنتاجها شعراً ،والحقيقة أن هناك شعراء استلهموا
أساطير وح ّولوها إلى شحنات في قصائدهم ،من
دون أيّ ذكر لها.
ومن المفارقات التي تستوقفنا كق ّراء في كتاب
دانيال بناك قوله ،إن كل الئحة حقوق للقراءة يجب
أن تبدأ من الحق في عدم استخدام هذا الحق ،أي
الحق في عدم القراءة ،وبالطبع هناك الماليين من
البشر يستخدمون حقهم في عدم القراءة ،أو بمعنى
آخر في الجهل ،من دون أن يتعرضوا ألي مساءالت،
لكنهم الخاسرون في نهاية المطاف ألن القراءة كما
وصفها شاعر آسيوي ال تطيل العمر لكنها تع ّمقه.
فنحن نسافر إلى القطب المتجمد الشمالي ،وننادم
طائر البطريق ،من دون أن ندفع ثمن الرحلة ،وقد

دانيال بناك

هنري ميلر

فرجينيا وولف

جورج ستاينر

نقرأ رواية تدور أحداثها في سيبيريا ونحن نشوي
الكستناء في مدفأة الحائط ،تماما ً كما شاهدنا فيلم
«تايتنك» في غرف النوم الدافئة.
والقراءة بهذا المعنى تجارب معفاة من المكابدة،
بل هي هبات ممن كابدوا وج ّربوا .وإذا كان جورج
ستاينر ال يعود كما ك��ان ،س��واء ف��ي مشاعره
الجسدية أو رؤاه بعد ق��راءة «ال��زم��ن الضائع»
لبروست ،فإن هناك من يعودون إلى قواعدهم
سالمين حتى لو قرأوا روايات العالم كلها وشاهدوا
األفالم جميعها ،إنهم يشبهون من يسافر ويطوف
العالم وه��و مغمض العينين عن كل ما حوله،
ألنه يمتلئ بذاته كبيضة مسلوقة على حد تعبير
ساخر لجان بول سارتر .وحين ترجمت قصيدة
كفافي «المدينة» إلى العربية للم ّرة األولى ،أساء
ق ّراء كثيرون فهمها ،وظنوا أن الشاعر يقول لهم ال
تفكروا بمغادرة بيوتكم واألزقة التي تعيشون فيها
ألن من خ ّرب حياته في مكان ما سيالحقه الخراب
ذاته أينما ح ّل أو ارتحل ،والحقيقة أبعد بكثير من
هذا المعنى الحرفي للرحيل.
فالخراب المقصود وجودي بامتياز وإدراك مبكر
للعبث ،وهذا اإلدراك هو ما ال يتغير ،وهناك ك ّتاب
كان موضوعهم األثير هو العدمية والعبث ،لكنهم
أبدعوا عشرات الكتب ،مقابل العبثي اللعوب الذي
ح ّول حياته إلى ضرب من المجازفة وأصبح مجرد
عبد لغرائز تقتاده إلى العدم.
الببغاء والعصفور ليس عنوان قصة لألطفال أو
البالغين ،على رغم أن جملة خبرية واحدة هي في
حقيقتها قصة ،ما دام لها مبتدأ وخبر.
والقراءة بالمعنى الذي أراده دانيال بناك أو
جورج ستاينر وغيرهما هي مبتدأ الكتابة وخبرها
فالكاتب هو القارئ األول لما كتب!
*كاتب أردني

