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نزيه أبو عفش
يوميات ناقصة
دة العجوز
السي ِ
ِم َ
حن ُـة ّ

صورة
وخبر

عشـاق النجـم األميركـي الراحل إلفيس بريسـلي
كمـا جـرت العـادة منـذ  26عامًا،
اسـتقل ّ
ّ
( 1935ـــ  )1977قطـارات مـن مدينـة سـيدني األسـترالية إلـى بلـدة باركـس فـي واليـة نيو
سـاوث ويلـز ،حيـث انطلـق أمـس الخميـس المهرجـان الخاص بــ «ملك الـروك» ،والمسـتمر
يتشـبه
المتوقع أن يجذب  25ألف شـخص،
المميـز
غـد األحد .فـي هذا الحـدث
ّ
حتـى بعـد ٍ
ّ
ّ
األيام
كثيـرون بإلفيـس في ّ
قصة شـعره ومالبسـه وطريقة حملـه للغيتار ،فيما تكـون ّ
األربعـة مليئة باألنشـطة والعـروض الترفيهية التي تحتفي بحيـاة صاحب أغنية Can't
 Help Falling In Loveومسـيرته المهنيـة االسـتثنائية( .بيتـر باركـس ــ أ ف ب)

«اتحاد الكتاب العرب» يصالح دمشق

سناء بركات
تُطرب زاهي غدًا
سعيدة بكونها تحمل اسم
الشهيدة سناء محيدلي ،هذا ما
تقوله السوبرانو السورية الشابة
سناء بركات (الصورة) لزاهي
وهبي في حلقة الغد من برنامج
«بيت القصيد» على «امليادين».
ُو ِل َدت بركات في قرية زيدل
في ريف حمص الشرقي ،حيث
بدأت الغناء باكرًا بتشجيع من
موهبتها في
أهلها الذين دعموا ً
الترتيل السرياني بداية ثم في
الغناء الراقي مع أدائها ألغنيات
فيروز ،وأسمهان ،وزكي ناصيف
الذي أحيت ذكراه أخيرًا بحفلة
في دار األوبرا في دمشق .اليوم،
تستعد سناء إلصدار أعمالها،
وتؤكد لوهبي التزامها بنهج
ّ
فني غنائي بعيد عن السائد
واملستهلك ،كما ّ
تقدم خالل
الحلقة مجموعة من األغنيات
بصوتها الشجي العذب.
سناء بركات ضيفة «بيت القصيد»:
غدًا السبت ـ  20:30على «امليادين»

بني  13و 15كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تستضيف دمشق اجتماع
املكتب الدائم لـ «االتحاد العام
لألدباء والكتاب العرب» ،بمشاركة
ّ
عربية.
وفود من خمس عشرة دولة
ّ
ّ
خاصة
بأهمية
ويحظى االجتماع
نظرًا إلى انعقاده في العاصمة
ّ
السورية ّ
للمرة األولى خالل
الحرب .وكانت العالقة بني «اتحاد
الكتاب العرب» في سوريا وبني
ّ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب
ّ
العرب» قد شهدت ّ
تحوالت عدة،
وصلت إلى ّ
حد التلويح بتجميد
ّ
عضوية دمشق في االتحاد
ُ
العام في عام  ،2016قبل أن يعلن
ّ
رئيس االتحاد العام أن مقترح
التجميد كان خطوة خاطئة قامت
على «نظرة غير صائبة» .ومن
املفترض أن ُيفتتح اجتماع دمشق
غد السبت في «قاعة
صباح بعد ٍ
األمويني» في «فندق الشام»،
ويعقب االفتتاح مؤتمرًا صحافيًا

لألمني العام لالتحاد العام ،حبيب
ّ
الصايغ .ويحل األمني العام لـ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب في
آسيا وأفريقيا وأميركا الالتينية»،
محمد سلماوي (الصورة)،
ضيفًا على االجتماع ،وتشارك
فيه وفود من لبنان ،وفلسطني،
واألردن ،والعراق ،واإلمارات،
ومصرُ ،
وعمان ،والسودان،
واملغرب ،وتونس ،والجزائر،
وموريتانيا ،واليمن ،وسوريا.
ّ
وعلمت «األخبار» أن االجتماع
سيشهد أيضًا اإلعالن عن عودة
ليبيا إلى مقاعد االتحاد العام،
ّ
سيتضمن الحدث ندوة فكرية
كما
تمتد على ثالثة أيام بعنوان
«ثقافة التنوير ،تحديات الراهن
واملستقبل» ،عالوة على جلسات
شعرية ،واحتفال توزيع جوائز
ّ
«االتحاد العام لألدباء والكتاب
العرب».
(األخبار)

َ َ ٌ
َ
األرض
نت هذه
لم ي ْبق أحد على م ِ
ِ
"قلب" هذه األرض:
لم َيقل َ َ ٍ
ألحد آخر ْعلى ِ
هاذ ِه األرض!
يا أجمل وأ َح َّـب َمن
على ْ ِ
َُ
َ ٌ
ألحد عليها:
لم َيبق أحد عليها..لم يقل ٍ
ٌ
شكرًا َ
موجود على هذه األرض!
ألنك
َ
أحد علىيها
لم
يبق ِمن َ ٍ
َ ْ
َ
أحد "ما عاد" عليها:
بجيل ٍ
لم يقل في ت ُ ِ
ْ
َب َ
ْ
ـعد َك ...الحياة صارت ناقصة.
َ ٌ
أحد ،أو في
ألحد ،أو عن ٍ
أبدًا لم َيبق أحد لم يقل ٍ
جناز ِة أحد.
َ
 :لم َيبق أحد.
(ختامًا على وجه التقريب)
 ...وختامًا ِ
ُ
َ
يبق ٌ
الك َـويكب الحزينْ
قلب هذا
أحد على
لم
ِ ِ
َ َِ ُ
ّ
ُ
بغضون ،والكذبة ،والقبيحون
إل الـم ِ
َ َ
َيـ َـت ّ
ـحابون على طريقتهمَ ،ويـتـباغضون على
طريقتهم.
وعلى طريقتهم :
َ ُ ٌّ
َّ
ْ
َ
كل منهم أن ي َ
جيء عليه الدور
يـنتظر
ً
َ
غير املأمول) محبوبًا ،جميال،
ليصير (في ِ
الغد ِ
وغــاليًا،
نقصان السعاد ِة
أسباب
وسببًا أكيدًا ِمن
ِ
ِ َ
الحزينة  ،الغفور ِة،
املركبة
هذه
ِ
ِ
ظهر ِ
على ِ
مصيرها:
يؤوس ِمن
ال َـم
ِ
ِ
ّ
آالمنا «األرض.»...
سيد ِتنا
ِ
وشفيعة ِ
2018/1/7

