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عــــاء  تقريــر/  »األمنــاء« 
عـــادل حــنش:

أكــد رئيس اتحــاد أدبــاء وكتاب 

الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد عىل 

رضورة اســتمرار أنشــطة اتحاد أدباء 

الجنوبية  العاصمة  فرع  الجنوب  وكتاب 

عدن مبا يصب يف ابراز الشباب الجنويب 

من األدبــاء واملثقفني، ُمشــًرا إىل أن 

األمسية القصصية املعنونة بـ)الخطاب 

الشباب( اعطت  اإلبداعي القصيص عند 

فرصة لظهور عدة وجوه جنوبية شابة 

أدبية، وتقديم أعاملهم املتميزة.

وعرب الدكتور الجنيد عن ســعادته 

بنشاط فرع عدن، وبتواجده يف األمسية 

التي تهتم بالشــباب، كون االتحاد ُخلق 

للشــباب الجنــويب الفاعــل، باعتبار 

الشباب املثقف ركيزة أساسية لبناء دولة 

الجنوب املنشودة.

الجنيد عىل رضورة  الدكتور  وشــدد 

قيام قيادة اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع 

عدن بإبراز الشباب واالهتامم بإبداعاتهم 

الثقافية واألدبية، كون ذلك العمل ُيعد من 

األساســيات واألدبيات التي تأسس عليها 

االتحاد.

القصصية  األمســية  ذلك خالل  جاء 

التي نظمها اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب 

السبت  يوم  عدن  الجنوبية  العاصمة  فرع 

2 يوليو / حزيــران 2022م تحت عنوان: 

عند  القصــيص  اإلبداعــي  )الخطــاب 

الشــباب(، يف مقر االتحــاد الكائن يف 

مديرية خور مكرس بالعاصمة عدن.

وكانت األمســية القصصية قد بدأها 

رئيس الدائرة املاليــة التحاد أدباء وكتاب 

الجنوب فرع عدن الشــاعر مازن توفيق 

بالحديث عن أهمية األمســية، واالهتامم 

الذي يوليه اتحاد أدباء وكتاب الجنوب فرع 

العاصمة الجنوبية عدن بفئة الشباب.

وقال توفيق أن: »األمســية تأيت من 

باب حــرص والتزام اتحــاد أدباء وكتاب 

الجنوب فــرع العاصمــة الجنوبية عدن 

الشــابة  للمواهب  ودعــاًم  بالشــباب، 

واعطائهم  تحفيزهم  أجــل  الجنوبية من 

الثقة بأنفسهم من خالل إرشاكهم يف مثل 

هذه الفعاليات«، حد قوله.

وأشــار إىل أن األمســية تهدف إىل 

لتقديم إبداع الشــباب الجنويب، وتسليط 

الضوء عليهــم، وتوجيههم، وتحفيزهم، 

الخوف  عامــل  وكرس  بهــم،  واالهتامم 

لديهم.

الثقافية  الدائرة  رئيس  قالت  بدورها، 

التحــاد أدباء وكتاب الجنــوب فرع عدن 

الشــاعرة صابرين الحسني أن: »الخطاب 

الشــباب ما يزال يخاطب  القصيص عند 

الوجــدان فقط، لكني أقــول أن الخطاب 

املألوف  اليوم قفز خارج زجاج  القصيص 

ليواجه السياســة والعادات متغطرًســا 

ورشًسا عىل الواقع محاواًل منه بإستامتة، 

أي القــاص، تهميــش دوره العاجز يف 

القصيص  اإلبــداع  أن  املجتمــع، واألهم 

عند الشــباب يغامر باحتواء كل ما ليس 

تحت ســيطرته، فهو مزيج من الشجاعة 

واملجازفة والحذر والجرأة«، مشرًة إىل أن 

ذلك بحسب اعتقادها بقيمة وخصوبة هذا 

الجنوبية  العاصمة  يف  اإلبداعي  الخطاب 

عدن.

املبدعني  مــن  كوكبة  قــدم  بعدها، 

املثقف  الجنــوب  شــباب  من  واملبدعات 

قصــص قصرة أكدت عــىل أن الجنوب 

الثقافيــة واألدبية  املواهب  ميتلك مــن 

الكثر والكثر.

وقدم كٌل من القاصة سحر عبد الاله 

صالح مثنى قصة بعنوان )خلف القضبان 

رجٌل حقيقي(، فيام قدمت القاصة إميان 

خالد قصة بعنوان )جلسًة يف التحقيق(، 

الله حمد قصة  القاص نــر  فيام قدم 

بعنوان )العاق(، وأخرى بعنوان )مارينا(، 

فيــام قدمت القاصة أعيــاد عامر قصة 

2015م(، فيام  بعنوان )شارع الســجن 

قدم القاص أحمــد صدقي محمود قصة 

بعنوان )جرميتــي األوىل(، أما القاصة 

سارة عادل فقدمت قصة بعنوان )عندما 

تبيك الدموع(، قرأها والدها نيابًة عنها.

وشهدت األمســية القصصية، التي 

حرضهــا رئيس دائــرة املــرأة والطفل 

يف األمانــة العامة للمجلــس االنتقايل 

الجنويب األستاذة اشــتياق محمد سعد، 

ورئيس اتحاد أدبــاء وكتاب الجنوب فرع 

العاصمــة الجنوبية عــدن املؤرخ نجمي 

عبد املجيد، ونائب رئيس اللجنة اإلعالمية 

االنتقايل  للمجلس  الوطنية  الجمعية  يف 

القدوس،  عبد  نادرة  األســتاذة  الجنويب 

واألكادميي  شــفيق،  شــوقي  والشاعر 

الدكتور مســعود عمشــوش وعدد من 

الجنوبيني،  والشــعراء  واملثقفني  األدباء 

شــهدت عدد من املداخالت أشــادت يف 

مجملها بالقصص التي أُلقيت يف األمسية 

القصصية.

تقرير

خال أمسية قصصية شبابية ألدباء اجلنوب بعدن..

د.جنيد: االحتاد ُخلق ل�سباب اجلنوب الفاعل باعتباره ركيزة اأ�سا�سية لبناء دولة اجلنوب

 •  االهتمام بإبداعات الشباب من أساسيات وأدبيات االتحاد

 •  توفيق: األمسية تهدف لتقديم إبداع الشباب الجنوبي وتحفيزهم

 •  كوكبة من المبدعين والمبدعات يؤكدون أن الجنوب يمتلك مواهب ثقافية وأدبية

 •  الحسني: الخطاب القصصي قفز خارج زجاج المألوف ليواجه السياسة والعادات


