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يــا مؤمترنا اليــوم مللم شــملنا # وحد 
صحافتنا وكتاب الجنوب 

يف املؤمتر هذا نبارك لشعبنا # ونقول له 
مربوك يا شعب الجنوب 

بإعالمنا يا الله نوحد صفنا # قوال وفعال 
فيه تأليف القلوب 

يف مؤمترنا اليوم نجمع شملنا # من أجل 
يصبح شعبنا مثل الشعوب 

يك نعيــد دولتنا وذا مــن حقنا # والحق 
ألهل الحق ما منه هروب 

قولوا ملن ال زال واقف ضدنا # إىل متى يا 
ذاك تتحمل ذنوب

يا ويل كل من هو معادي شــعبنا # من 
أمسنا واليوم ذا الزم يتوب 

شعٌب يطالب حًقا أمر به ربنا # وال يطالب 

حق غريه من الشعوب 
يــا ذي تريــدون اليوم تبقــى أرضنا # 

وخرياتها دايم منيحه للحلوب 
ذا حلمكــم من امس يا أعدائنا # وحلمكم 

كالشمع يف نارنا يذوب   
با ترحلــوا يا من بقــي يف أرضنا # وبا 

نطهر منكم أرض الجنوب
للسلم والقانون يسعى شعبنا # واحنا لها 

وقت التحدي والحروب 
لشعبنا الصامد نجســد حبنا # وتاريخه 

الناصع عىل كل الدروب 
ونفخر بكل ما قدمــوه أبطالنا # يف كل 

موقع من ميادين الحروب
وصلوا عىل املرسل لنا من ربنا # الهاشمي 

طه النبي نور القلوب
ذي جاء بدين الحق بايشفع لنا # من نار 

حمراء عند عالم الغيوب.

حلج "األمناء" خاص:
ينظــم فرع اتحــاد أدبــاء وكتاب 
الخميس  اليوم  لحج  مبحافظة  الجنوب 
مبقره يف مدينة الحوطة فعالية ثقافية 
أدبية بعنــوان )النقد العــريب الحديث 

ومناهجه(.
وأوضح األديب عادل إبراهيم، رئيس 
فرع اتحــاد أدباء وكتــاب الجنوب يف 

لحج، أن الفعالية الثقافية تأيت يف إطار 
الثقافية  واألنشــطة  للفعاليات  خطته 
لعــام 2023م، مضيفــًا أن الفعاليــة 
ستكون لها داللة كبرية ملا سيقدم فيها 
من محاور وزوايا هامة من قبل الدكتور 
محمد ردمان، وعدد من األدباء واملهتمني 
بالشأن الثقايف والفكري يف املحافظة، 
داعيًا للمشاركة الفاعلة فيها لالستفادة 

التي من شــأنها  وإثرائهــا باملداخالت 
أن تقــدم رؤية واضحــة تنمي األفكار 

وتعززها بالجوانب األدبية.
2023م سيكون حافاًل  أن عام  وأكد 
التي  األثر  ذات  النوعية  الفعاليات  بعديد 
ســينظمها االتحاد ضمــن خطة العام 
الفعاليات  جملة  أن  إىل  مشريًا  الجاري، 

ستكون متفردة وهادفة يف محتواها.

ة ق�صرية.. ق�صّ

اليوم.. فعالية لأدباء اجلنوب بلحج 
عن النقد العربي احلديث ومناهجه

للندامى مزاج القهوة

املوؤمتر الأول لالإعالم اجلنوبي

والكلمــة اإلعــالم  منــرب  يــا  ســالم 
واإلعــالم والتنويــر  الفكــر  قــادة  يــا 
أجمــل تهــاين لكــم كاًل تصــل بسمـــه
يف مؤمتــر كوكبــة قــادة صحــف وأقالم
والحكمــة العــدل  بنهــج  تنهــج  أقــالم 
تنقــل عــن الشــعب أوجاعــه إىل الحكام
ـــه جبهــة دفاعـــه ومتحــدث عــىل همَّ
واآلالم األوجــاع  مــن  يعــاين  ومــا 
ـــه وعــن هدف شــعب من أجلــه نزف دمَّ
عــىل طريــق الفــداء كّمــن أســد رضغام
رقمـــه يعتــي  الجنــويب  الشــهيد  دم 
األرقـــام باقــي  عــن  القامئــة  أول  يف 
ـــه طيــف الهــوى والهويـــة أعــىل القمَّ
رايـــة هويـــه جنوبيــــه بشــكٍل عــام
والذمــة الحــي  والضمــري  أقالمكــم 
األيــام قــادم  عملكــم  أمانـــة  تبقــى 
الخدمة يف  والشــعب  الوطــن  جنــود  أنتم 
وحــرب أقالمكــم فــوق الصــدور أختــام
ومــن خرج عن هدف شــعبي صغــر حجمه
احجــام وال  قيمــه  لــه  ليــس  باعياننــا 
ـــه عــاد العــدو يف العســل بيدس لنا سمَّ
الســام الخصوم  إعــالم  من  حذركــم  خذوا 
األمـــة منــرب  يــا  أقالمكــم  يف  اســمو 
أقزام كونــوا قمــم شــامخه ال ترجعــون 
كنتــم شــعاع األمــل والنــور بالظلمـــة
الصــام لهــا  زلتــم  وال  ثــورة  رواد 
ـــه الهمَّ ويف  إرادتكــم  بقــوة  نفخــر 
أهــرام رصوح  مــن  أعــىل  واملعنويــات 
مْتــه وبــه  أبيــايت  باختــم  باملصطفــى 
صــالة تغــى رســول الديــن واإلســالم.

*إهداء إىل نوارس اإلعالم الجنويب يف 
مؤمترهم األول.

مطيـع املردعي

جنيد حممد اجلنيد

اعتذار
اللحاق  أردت  ركضت،  أيب،  ذراع  متحديا 
بها ولكنني وقفت بعدما فصلني عنها صوته 
الحاد، رأيتها تســتعطف خايل بالبقاء ولو 

لدقيقة.
التي أقفل باب ســيارته  اللحظــة  يف 

ملحتني فأشارت بيدها، 
كانت تبيك!

وكنت جامدا كمنزل جدي. 
رسوايل القصري خفق لها..

الطريق  إىل نفس  اندفعت  أعوام..  مرت 
وعىل غــرار املايض مل أتحرك من مكاين؛ مل 
يكن املشهد واضًحا، رأيت خيوطا متموجة، 

وتعرثت باأللوان التي فرشت يف املكان؛
وحده وجه أمي املدور ظهر يل مبتسا، 

وساخنا.
هذه املرة لوحت بيدي لها،

وابتسمت.

حممد �صعيد الزعبليحممد با�صنبل

نوار�س الإعالم اجلنوبي

الســاء والدموع  تنظر عيناه إىل 
تنهمر، تغــرق األرض تحت قدميه علها 
تلمح بصيًصا من نــور، ورشيط ثالث 
باملآيس  مليئًا  أمامــه  مير  عقود خلت 
التي ظلت تالزمه منذ صغره وحتى اآلن.
صــارع أمواج الفقــر حتى حصل 
عىل مؤهل متوسط اعتقد أنه سينجيه 
وعائلته من ضيــق الحال، إال أن الرياح 
ظل  الســفن،  تشــتهي  ال  مبــا  تأيت 
يتخبط هنا وهناك بحثا عن عمل حتى 
املسجد -  إمام   - إبراهيم  الشيخ  أرشده 
للعمل كبائع يف محــل مالبس داخلية 
للجنسني، ذهب واســتلم العمل ومرت 
األيام وعينيه عــىل ما تعرضه فردوس 
زميلته من مالبــس داخلية عىل زبائن 

املحل، ومتنى أن يرتبط بها.
وذات مســاء عاد من عمله منهًكا 
يفكر وينبش يف رساديب الرغبات، طرح 
فردوس  وصورة  الفراش  عىل  نفســه 
ترتاقــص أمامه عىل جــدران الغرفة، 
وإذا  التليفون،  مرت ساعات، رن جرس 
بهــا ذات الصوت املالئــيك تطلب منه 
انتظارها، أمســك زجاجة العطر سكب 
منها عىل مالبسه، أعد كوًبا من الشاى 
يلطــف به برودة الجــو، وبعد لحظات 
دقات متتالية كدقات قلب مجهد أظنته 
الليايل عىل باب منزلــه، فتح وإذا بها 
فتاة جميلة بيضــاء جذابة املالمح ذات 
وجهها  رشــيق  وقوام  طاغيــة  فتنة 
كالبــدر وأنفها كأنف األطفال، مدت يدا 
وهى  فصافحها  األظافر  ملونة  صغرية 
تصلح من وضع شعرها الذي بدا له كآية 
من نور، دخلت غرفته خلعت معطفها، 
جلست بجواره عىل رسيره، اقرتب منها 
واقرتبت منــه  ضمها إليه وقبل أن يهم 
الغرفة واقرتبت  بها، فتحت والدته باب 
منه وقالت: انهض يا بني الســاعة اآلن 
مفزوعا  نهض  ميعاد عملك،   السادسة 
من نومه وعينــاه تتجول يف كل أركان 
الغرفة بحثا عنهــا، ثم ضحك ضحكات 
خرًيا،  اجعله  "اللهم  وقال:  هســتريية 
اليوم إجازة يا أمــي"، وعاد للحلم من 

جديد.

ال�صاعة ال�صاد�صة

حممد �صبا�صه
ال تكفي دقيقتان ملغازلة 
القهوة.. تحتاج لغزل القهوة 
أكرث من وقت، فيه تستجمع 
كل مذاقك لتصبها يف ينابيع 

الروح.
للقهوة طقسها الشعري 
الخاص.. ولها مزاج ال يعرف 

ترتيله إال الشعراء،  
اقرأ عليها من الشعر ما 
تدفق من آياته الفاتنات، قبل 

أن تصبها..
القهوة توأم الشعر.. هل 
تســتطيع قراءة أبجديتها.. 

اقــرأ من أول ما يتكثف منها عىل الســطح حتى آخر 
مثالتها.

إنها تعويــذة النفس من أزمــات أرهقتها، ومن 
جراحات أدمتها، ومن بكائيــات أحزنتها، ومن حرب 

دمرتها.
انتظر، ال ترشب عىل عجل..
رقرق الكوب قليال، وانتظر..

انتظر..
فهناك من الندامى من يحن إليها.. إليك..

انتظر..
هناك من ينتظر بفارغ الصرب، ليشاركك النشوة..

ويرفع معك نخب املزاج.

ثقافة

قصة قصرية..


