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ثقافة

ورقة ثقافية..

ماذا جرى؟

اأنِت حما�ضرة لأدباء اجلنوب عن ماهية الثقافة 
وميادينها واأهميتها بحياة ال�ضعوب

رئي�س انتقايل حلج يلتقي بهيئة احتاد 
فناين ومبدعي املحافظة

اأعرا�س جانبية

يعــد الدكتــور لويس عــوض 1915-
1990م قامــة فكرية شــامخة ويأيت يف 
الحديثة،  العربيــة  النهضة  رواد  صفــوف 
لويس عوض مثقف موســوعي كبري جسد 
يف حياته وفكره يف إبداعه ونقده وكتاباته 
املفكر  تناقضات  كل  ومامرساته  التاريخية 

الربجوازي وتقلباته.
يقــول الناقــد الكبري الدكتــور صالح 
فضل: "ميثــل لويس يف حياتنــا الثقافية 
الحديثة بؤرة إشــعاع متميــزة تتوهج يف 
الحضاري  الفكــر  مجالني جديديــن هام: 
والنقد األديب، فقد اســتطاع بقامته املديدة 

أن يقف عىل مسافة  وثقافته املوســوعية 
العادي يف مرص،  املثقف  كافية من منظور 
ليتأمل تاريخنــا الحضاري مبراحله العديدة 
ويحــدد مكوناتــه الحقيقية ويســترشق 
التطور  مساره ومستقبله وارتباطه مبنطق 

اإلنساين الشامل، مخالف بذلك رؤية العوام 
بقدر ما حمل رسالة قادة الفكر يف العرص 

الحديث.
الخاصة  بتأويالته  انفــرد  قد  كان  وإذا 
التنوير  حركة  يف  واملراحــل  األدوار  لبعض 
العربية يف مرص، ما أثار مشــكالت عديدة 
فإنه يلتقي مع بقية ممثيل هذه الحركة يف 

الهدف االسرتاتيجي األخري.
الدكتور  الراحل  الكبري  املفكر والناقد  إن 
للثقافة  وإضافاته  أصيل  هرم  عوض  لويس 
العربية ال ينكرها أو يشك فيها سوى الجهالء 
و املرىض، وإذا كان طه حســني هو عميد 
الثقافة املرصية يف النصف األول من القرن 
أحد عمداء  العرشين، فأن لويس عوض هو 

النصف الثاين من القرن العرشين.

عدن "األمناء" خاص:
األسبوعية  الجلســات  ضمن 
أدباء وكتاب  اتحاد  يف مجلس مقر 
استضاف  أربعاء  كل  عرص  الجنوب 
املجلــس عرص أمــس األربعاء  25 
نوفمرب / ترشيــن الثاين  2020م 
الباحث الدكتور عبد السالم  األستاذ 
عامر يف مقر االتحاد مبديرية خور 

مكرس يف العاصمة الجنوبية عدن.
وقدم الدكتور عبد السالم عامر 
محــارضة تحت عنــوان: "ماهية 
يف  وأهميتها  وميادينهــا  الثقافة 

حياة الشعوب".
الثقافية عدد  وتخلل الجلســة 
من األغاين للفنان سند عيل حمود 
إىل جانــب زمالئه يف فرقة منتدى 

الباهيصمي الفنية. 

حلج "األمناء" خاص:
التقــى رئيــس القيــادة املحلية 
مبحافظة  الجنويب  االنتقايل  للمجلس 
لحج املحامي رمزي الشــعيبي الثالثاء 
يف مكتبه، هيئة اتحاد فناين ومبدعي 

لحج.
وجرى خــالل اللقاء، الذي حرضه 
مديــر اإلدارة الثقافيــة بانتقايل لحج 
العديد من  مناقشــة  كرد،  عبده سعيد 
القضايــا واملواضيــع املتعلقة الجانب 
الفني واإلبداعي بلحج، وكذا أساسيات 
انطالق ســري عمــل االتحــاد وتذليل 
الصعــاب أمامــه لالرتقــاء بالجانب 
املكانة  عىل  والحفاظ  واإلبداعي  الفني 

الريادية للحج الفن والرتاث.
وقال الشــعيبي: "إن هــذا اللقاء 
األول لفنايت ومبدعي لحج، يأيت ضمن 

تدارس الجهود وتوجيهها لســري عمل 
االتحاد باملحافظة ولهيئته التي انتخبت 
 2020/11/6 املنــرصم  االثنــني  يوم 
بحضور كبري لفنايت ومبدعي املحافظة 
الجنويب  االنتقــايل  املجلس  وبرعاية 
واعــدا باالهتــامم واملتابعــة بتذليل 
الصعاب أمام عمل االتحاد وسري عمله 

عىل الوجه املطلوب".
مــن جانبه قــدم رئيــس الهيئة 
التنفيذية التحــاد فناين ومبدعي لحج 
تصورا  علــوي  فيصل  باســل  الفنان 
عن عمــل االتحاد وأهــم االحتياجات 
واملستلزمات لتسيري عمل االتحاد بلحج، 
شــاكرًا رئيس  انتقــايل لحج املحامي 
الشــعيبي عــىل اهتاممــه ومتابعته 
ودعمه لتأســيس االتحاد بلحج ملا من 
شأنه إعادة األلق الفني واإلبداعي التي 

متيزت بها لحج.

أعياد عامر
يجر لسانه محاواًل وصَف نسمٍة 

خدها ندب قديم.
تتباطأ خطواته هاربا

 من ظل    
من اسم  
من لون 

من حكاية صدع ما
من رهبة حرب 

من سامء خلعت نجومها 
من وجه يحمل مالمحه 

من كلامت مبللة
من كلامت وقحة 
من كلامت مخبأة 

من كلامت...
*

يرتعــش كطائر مذبوح؛ لســمعه 
نشيج الشجرة رقم ألف.

يقف مشــدوها أمام ســطٍر شديد 
التفاهة.

عجوزًا،  ببغــاًء  يصبح  ما  بطريقة 
سيسميه الجميع ببغاًء عجوزًا ،لكنه 
وبــكل ما أويت من حقد ســينىس 

ويصبح ببغاًء عجوزًا كأول مرة.
صباحا ســيعجز عن اإليتاء بجملة 

مفيدة
أنا أشــعر بالغثيان  الخري  كصباح   

ناولني كأسا من الضفادع.
أو كفكرة راودته ذات أمل 

قصائدي  جميع  شقت  الشقيقة  إن 
أبيع بعضهــا  ال  الحبيبات؛ ملــا 
هذه  بها  ليشقوا  للساسة املساكني 

األرض ويخلصونا.

ماذا جرى؟
ماذا أرى؟

قادة جيش أوىل بأس هامم 
من حرارة الشمس يظللون 

الصحراء بأجسامهم
شهور يلحقها عام 

أين هي دول التحالف يا ترى؟ 
من هذا االعتصام

كرب الظلم
كرث عدميي الضمري واالحرتام 

يف طول هكذا غيابهم 
إىل حني ينصفهم األمام 

من يعطي أهلهم راحة املنام؟  
من يغطي بدال عنهم مشاعر 

الحب والحنان؟
من يسع املنزل فرحة ووئام؟

أضحت صورة يعيبها أعداء االنتقام
لها يعيب الرشف والرجولة والفخر باالنتصار 

ما هذه دولة 
ما هذه دول االنتامء إىل اإلسالم 

هذه عصابة املافيا واإلجرام 
ماذا جرى؟
ماذا أرى؟

عساكر أمن وقادة جيش عظام 
يرضب بهم املثال 

يف النزاهة والشجاعة واألقدام 
عاشوا حياة عز سطرتها األقالم 

يجثون اليوم أيام وليايل 
عىل الرمال 

يا لله، من هذا الظلم والظالم 
من يهدينا طيب العيش والسالم 

وهوالء لنا من خرية الرجال 
ممن أفنوا زهرة أعامرهم 
يف املعسكرات والخيام 

يكون لبقية سنينهم هذا الجزاء ومسك 
الختام 

ماذا جرى؟
ماذا أرى؟

تحاور وتفاوض حول اتفاق 
يف الرياض 

يجر من عدن وراءه اعتصام 
ما شأن إمساك رواتب من عارصوا الزمان 

مصيبة لها ال يقبل التعذر من خرافات 
وأصنام 

يا لله ، إليك املشتىك 
من حكومة قبحها اإلخوان 

جل فسادهم يف دهاليز الظالم
 حكومة منبطحني وجهال 

متلكوا أمور الناس وتسيدوا املقام

أنِت..
ويرتعش القلُب

حني تطلني 
من ثقب حزين

ويقرتب الدفء مني
فيسألني املوت عنِّي
فأرصخ ما زلت حيًا

وما خاب ظنِّي
أنِت

بديع الكالم
وشوق الغرام

وسحر ابتسام
وحسن التثني

أنِت
حكاية أنثى

عىل مقلتيها جنون السؤال
ويف شفتيها بقايا خيال

إليها شددت الرحال
ورست بال موعد باتجاه املحال

عىل ناقة من جنوين
أنِت

من أنِت يا فاتنة؟
أنت تلك التي يف الجوى ساكنة..

أنت 
تلك التي كنُت أعشقها 

قبل أن تسكن األرض
من حني كنِت بقلب السهى كامنة..

حني كنِت ظنوين
 وكنت يقيني..

أنِت..
ويرتعش الحزن يف خافقي

ويزيد حنيني
وينتفض العشق كاالنفجار

تثور سنيني
وأنِت جنوين
وكل األماين

وأنِت عيوين.

مازن توفيق

عادل العبيدي

حممد م�ضعد

لويس عوض.. قامة فكرية متحررة


