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عـــاء  تقريــر/  »األمنــاء« 
عـادل حـنش:

أدباء  العامة التحاد  األمانة  نظمت 
وكتاب الجنــوب الخميس 17 نوفمرب/ 
2022م، حفل )توقيع  ترشين الثــاين 
كتاب األدباء والشــباب مــن إصدارات 
اتحــاد أدبــاء وكتاب الجنــوب(، يف 
املعال،  مبديريــة  العرب،  قــر  قاعة 
برعاية  الجنوبيــة عدن،  العاصمة  يف 
من الرئيس القائد عيدروس بن قاســم 
الرئايس، رئيس  املجلس  نائب  الُزبيدي، 

املجلس االنتقايل الجنويب.
وبدأ الحفــل - الذي حرضه عضو 
هيئة رئاسة املجلس االنتقايل الجنويب، 
نائــب األمني العــام لألمانــة العامة 
لهيئة رئاســة املجلس األســتاذ فضل 
محمــد الجعدي، ورئيــس اتحاد أدباء 
محمد  جنيد  الدكتــور  الجنوب  وكتاب 
املجلس  رئاســة  هيئة  وعضو  الجنيد، 
السعدي،  نارص  طيار  العميد  االنتقايل 

االنتقايل  املجلــس  وعدد من قيــادات 
الجنويب، واألدباء والكتاب والصحافيني 

الجنوبيني - بالنشيد الوطني الجنويب.
وألقــى بعدها رئيس اتحــاد أدباء 
وكتــاب الجنوب الدكتــور جنيد محمد 
مســتهلها  يف  رحــب  كلمة  الجنيــد 
بالحارضين، مؤكًدا مواصلة اتحاد أدباء 
وكتاب الجنوب يف دعم الشباب الجنويب 

يف كافة املستويات األدبية والثقافية.
أدباء وكتاب  اتحاد  أن  إىل  وأشــار 
الجنوب أخذ عىل عاتقه مهمة ترســيخ 

الهويــة الوطنية الجنوبيــة بعد أن طالها 
الطمس والتهميش خالل السنوات الثالثني 
املاضيــة بفعل سياســة نظــام صنعاء 

الهمجية ضد أبناء الجنوب.
بهم  املحتفى  للشــباب  الجنيد  وبارك 
املتميزة  األعامل  هذه  وتقديم  اإلنجاز،  هذا 
للجمهور، منوًها بــأن اتحاد أدباء وكتاب 
الجنوب قد عمل، وما زال يعمل، عىل تعزيز 
الهويــة الجنوبية يف فضــاءات الثقافة 
واألدب وتقديــر روح االنتامء الوطني يف 

املشهد الثقايف يف ربوع الجنوب الحبيب.
وأكــد الدكتــور الجنيد، يف 
ختــام كلمتــه، أن هــذا الحفل 
هــو لتوقيع اإلصــدارات األوىل 
ألعامل ســتة من األدباء الشباب 
يف الجنــوب، والذي يأيت ترجمة 
الرئيس  الهتاممــات  حقيقيــة 
القائــد عيــدروس الُزبيدي لكل 
واألدب،  والثقافة  اإلبداع  مجاالت 
ونرش إبداعــات األدباء يف داخل 
الجنوب وخارجه، لُيشــكل رافًدا 

ثقافًيا للجنوب وهويته.
بدوره، أكد نائب األمني العام 
االنتقايل  املجلس  رئاســة  بهيئة 
فضــل الجعــدي، يف كلمته، أن 
اتحاد أدباء وكتاب الجنوب قد غدا 
اليوم رصًحا ثقافًيا معزًزا للهوية 
الجنوبية، ناقاًل، يف سياق كلمته، 
تحيات الرئيــس القائد عيدروس 

الُزبيدي بهذه املناسبة املتميزة.
اتحاد  الجعدي بــأن  ونــوه 
أدباء وكتــاب الجنوب ُيعد رصًحا 
معــزًزا لثقافــة الجنــوب التي 
تعرضت الســتهداف منهجي من 
قبل عصابة صنعــاء بعد احتالل 

دولة الجنــوب يف صيف 1994م من خالل 
وسائل دنيئة أدت إىل تدمري البنية التحتية 
واألديب  الثقايف  واإلبداع  واإلنتاج  للثقافة 
وتعطيــل الحركة املوســيقية واملرسحية 
وإغــالق األبواب أمام املواهــب الجنوبية، 
يف عقلية تعكس مدى حقــد هذا النظام 
عىل الجنوب، مؤكًدا أن اتحاد أدباء وكتاب 
الجنوب خاض عديد النضاالت املشــهودة 
يف الجبهة الثقافيــة الجنوبية ويف أعتى 
الظروف واستطاع الصمود واالنتصار لحق 
استعادة دولة الجنوب ليكون رافًدا محورًيا 

وحيوًيا يف الحارض الجنويب.

إىل  كلمته،  ختام  يف  الجعدي،  وأشار 
أن هذه اإلصدارات سُتسهم يف إثراء املكتبة 
الجنوبية من خالل الرتاكامت املعرفية التي 

تحملها هذه الكتب.
بعدها، ألقى الشــاعر زهري الهوميل، 
كلمة نيابة عن الكتاب املحتفى بهم، شكر 
فيها الرئيس القائد عيدروس الُزبيدي عىل 
الجنويب،  الدائم واهتاممــه باألدب  دعمه 
بعد ســنوات عجاف من اإلهامل والتغييب 
أدباء الجنوب منذ عقود خلت  التي عاشها 
ومل تكن هذه الخطوات التنويرية أن تتم إال 

بفضله.

الدور  ومثن زهري، يف ذات الســياق، 
الكبــري التحاد أدبــاء وكتــاب الجنوب، 
ووقوفه إىل جانب كتاب وشعراء الجنوب 

من خالل إصدار كتبهم.
فيام ألقى األمني العــام التحاد أدباء 
وكتاب الجنــوب الدكتور بدر الُعرايب كلمة 
تحدث فيهــا عن أهم ما جــاء يف الكتب 

املحتفى بها بشكل مقتضب.
اإلصدارات  هذه  أن  إىل  الُعرايب  وأشار 
ُتعتــرب يف مجملها إنجاًزا أدبًيــا جنوبًيا 

عظياًم.
وجاءت األعامل، التي احتفى بها اتحاد 

توقيع  حفل  خــالل  الجنوب  وكتاب  أدباء 
إصدارات اتحاد أدباء وكتاب الجنوب، لستة 
أدبــاء جنوبيني، تضمنــت مؤلفات أدبية 
من األعــامل األدبية للشــباب، منها: )٤( 
دواوين شــعر ومجموعتــان قصصيتان، 
وهي )سيجارة واحدة لنساء العامل )ديوان 
شــعر( للشــاعر الشــاب عبدالله نارص 
السيييل، وقبالت من الُحمى عىل جبني من 
شمع )ديوان شعر( للشاعر عيل الكازمي، 
للشــاعر  شــعر(  )ديوان  العيون  وخرير 
الدكتور زهري الهوميل، وبال فواصل )ديوان 
العولقي،  عائشة  الصاعدة  للشاعرة  شعر( 
ومرايــا مــن ورق )مجموعــة 
قصصيــة( للقاصــة الدكتــورة 
صوفيــا الهــدار، ونرجس يبحث 
عن وجهــه )مجموعة قصصية( 

للقاص سامل فرتوت.
ويف ختــام الحفــل البهيج 
املحتفى  الُكتب  عىل  التوقيع  كان 
الكتاب، وإهدائها إىل  بها من قبل 
الحارضيــن، كام جــرى تقطيع 

“كيكة” للمحتفى بهم.
أدباء  اتحــاد  إصــدار  ويعد 
وكتــاب الجنوب لعــدد من كتب 
إنجاًزا  الجنوبيني  والشباب  األدباء 
مهاًم، وتدشــيًنا ملهمــة وضعها 
اتحاد أدباء وكتــاب الجنوب عىل 
عاتقه باألخذ بيد املبدعني واألدباء 

الشباب يف ربوع الجنوب.
وكتاب  أدبــاء  اتحــاد  وكان 
الجنوب قــد أعلن عــن مواصلة 
إصدار عدد من أعامل أدباء الجنوب 
ومن فئة الشباب خاصة، كتجسيد 
واألدبية  الثقافية  الوطنية  للهوية 

الجنوبية.

خال حفل توقيع إصداراتهم..

 •  الجعدي: أدباء الجنوب ُيعد صرًحا معزًزا لثقافة الجنوب التي تعرضت الستهداف منهجي

 • الجنيد: االتحاد أخذ على عاتقه مهمة ترسيخ الهوية الوطنية الجنوبية

احتاد اأدباء وكتاب اجلنوب يحتفي بعدد من اأدبائه املبدعني


