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مقدمة
تقــدم هــذه الدراســة عرضــا لنتائــج دراســة تحليليــة أوســع أجراهــا الباحــث عــى
ســت روايــات يمنيــة معــارصة 1 .ت
تشــرك هــذه الروايــات ف ي� عــدد مــن الســمات،
أوال :كتبــت هــذه الروايــات ف ي� المــدى الزمــن ي الممتــد مــن  2005إىل .2015
ثانيــا :تتخــذ هــذه الروايــات مــن المـ ض
ـا� اليم ـن ي خلفيــة رسديــة لهــا .ثالثــا :تركــز
ي
هــذه الروايــات عــى الهويــات الجمعيــة ف ي� اليمــن .و اختيــار هــذه الروايــات
مــن جملــة الروايــات المكتوبــة خــال هــذه الفـ تـرة قائــم عــى قناعــة مفادهــا أن
هــذه الروايــات تنطــوي عــى مــادة رسديــة عــن بنــاء الهويــات بدرجــة أك ـرث مــن
إن كل واحــدة مــن هــذه
ي
غ�هــا .و بصــورة أكـرث تخصيصــا ،فإننــا نســتطيع القــول َّ
الروايــات الســت تــدور حــول موضوعــات تصــف تجــارب وتوجهــات إنســانية لهــا
عالقــة بقضايــا الهويــة المتداولــة ف ي� الجــدل الجديــد ف ي� اليمــن.
تــدور هــذه القضايــا حــول أ
الطــر الهوياتيــة الرئيســية الثــاث :المناطــق أو
أ
القاليــم ،االنتمــاءات الدينيــة أو الطائفيــة ،أو العرقيــة .ومــع أن الدراســة تركــز
عــى ســت روايــات ،فإنهــا تحيــل عــى روايــات يمنيــة أخــرى معــارصة أينمــا لــزم
أ
الرئيــ� .
الجــدل
بخــط
صلــة
ذا
وكان
مــر
ال
ي
ض
ـن كتابــة الروايــة ف ي� اليمــن إىل ش
ـا� عندمــا أصــدر
ع�ينيــات القــرن المـ
يعــود فـ ُّ
ي
ف
ض
أحمــد عبــدهللا الســقاف (المتــو� ســنة  ،)1950المنحــدر مــن أرسة ح�ميــة،
روايتــه “فتــاة قــاروت” ف ي� العــام  2 .1927و منــذ ذلــك الوقــت ،أخــذت الروايــة
اليمنيــة ف ي� التطــور والنمــو فنيــا وموضوعيــا .و أســهم ك ّتــاب مرموقــون ف ي� تطويــر
هــذا الجنــس أ
د� ف ي� اليمــن ،ومنهــم – عــى ســبيل المثــال ال الحــر – محمــد
ال
ب
ي
ف
ف
(المتــو� ســنة ،)1969
باكثــر
وعــ� أحمــد
(المتــو� ســنة ،)1966
عــ� لقمــان
ي
ي
ي
ف
ف
ـول (المتــو� ســنة  ،)1973و عبــدهللا ســالم باوزيــر (المتــو� ســنة
ـ
عبدال
ـد
ـ
ومحم
ي
أ
ف
 ،)2004وزيــد مطيــع دمــاج (المتــو� ســنة  ،)2000و وجــدي الهــدل ،وصالــح
وغ�هــم.
ـ� المقــري ،و أحمــد زيــن ،ونبيلــة الزبـ يـر ،ي
باعامــر ،وعـ ي
الفــرة الزمنيــة ت
ت
الــى أنْ ِتجــت فيهــا الروايــات المختــارة
بــإن
نســتطيع القــول
َّ
ي
ف
ت
للتحليــل 2015-2005 ،تعــد واحــدة مــن الفــرات الحاســمة ي� تاريــخ اليمــن
الحديــث .فســنوات النصــف أ
الول مــن هــذا العقــد؛ أي مــن  2010-2005تعــد
ت
ـى تمثلــت ف ي� مظاه ـرات شــعبية عارمــة ُعرفــت
مؤسســة النبثنــاق أحــداث  2011الـ ي
ف
عــ� عبــدهللا صالــح (المتــو� ســنة
بالربيــع اليمــ ي  ،و ب
أجــرت الرئيــس الســابق ن ي
الثــا� مــن  2011إىل  2015فقــد شــهد
 )2017عــى تــرك الســلطة .أمــا النصــف
ي
ن
الثــورة ومــا تالهــا مــن عمليــة انتقاليــة شــملت الحــوار الوطـ ي الممتــد مــن مــارس
 2013إىل ينايــر  .2014وقــد أُ ْج ِهضــت هــذه المفاوضــات ،لســؤ الحــظ ،و أُغ ِْرقــت
البــاد ف ي� مســتنقع الـراع المســلح الــذي أفـ ضـى ف ي� نهايتــه إىل حــرب أهليــة شــاملة
بــدأت ف ي� نهايــة العــام  2014ولــم تخمــد نارهــا حـ تـى لحظــة كتابــة هــذه الســطور.

ال ي ز
كرست� نز
 1يتقدم الباحث بالشكر للزميلة ماري ي ن
نجل�ية و لتعليقاتها القيمة عىل المحتوى.
هاي�ه لتحريرها النسخة إ
 2عن الرواية ف ي� اليمن بصورة عامة وبدايتها بصورة خاصة انظر باقيس  ،2014و أورت .1997
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خــال هــذا العقــد مــن الزمــن المكتــظ أ
بالحــداث صــدرت ف ي� اليمــن  83روايــة
(انظــر زيــد الفقيــه ،تحــت الطبــع ،ص .)21-16وهــذا العــدد يتجــاوز عــدد
أ
ين
خــرة مــن القــرن ش
الع�يــن
الروايــات المطبوعــة ف ي� البلــد ف ي�
الســبع� الســنة ال ي
( )2000-1927الـ ت
ـى بلــغ فيهــا عــدد الروايــات اليمنيــة  66روايــة( .انظــر المرجــع
ي
الســابق ،ص .)12وكمــا شأ�ت ســابقا ،فــإن الروايــات الســت المنتخبــة للتحليــل
تنطــوي عــى نقــاش لمســائل تشــييدات الهويــة ف ي� اليمــن .اثنتــان منهمــا( ،ســتيمر
ـا� ) لناديــة الكوكبـ ن
بوينــت) ألحمــد زيــن 3 ،و (صنعـ ئ
ـا�  4 ،تعالجــان قضيــة الهويــات
ي
ي
المناطقيــة :ف� أ
الوىل يصــف أحمــد زيــن المـ ض
ـا� الكوزموبوليـ ت
ـى لمدينــة عــدن ف ي�
ي
ي
ي
أ
أ
ض
خــرة مــن حكــم
نهايــة عقــد الســتينيات مــن القــرن
المــا� خــال اليــام ال ي
ي
ئ
النجلـ ي ز
ـا� ) ،فتجعــل مــن مدينــة صنعــاء
ـ� للجنــوب .أمــا الروايــة الثانيــة
فإ
(صنعـ ي
ض
المــا� مرسحــا لــرد وذكريــات أبطالهــا
ي� نهايــة عقــد الســتينيات مــن القــرن
ي
ف
المامــة ي� شــمال اليمــن ويعيشــون
فالذيــن ينتمــون إىل جيــل مــا بعــد الثــورة ضــد إ
ف
ض
ين
المــا� ،
ي� الزمــن الحــا�ض  .وعــى الرغــم مــن أن
الروايتــ� متموضعتــان ي� ت ي
الحــال لليمــن ومســتقبله بطريقــة اســرجاعية
فإنهمــا تحيــان عــى الواقــع
ي
واســت�افية ف� آ
ش
الن نفســه.
ي
وثمــة روايتــان مــن الروايــات الســت تعالجــان قضيــة أ
الخــدام ف ي� اليمــن،
ـ� صحفيــا بالمهمشـ ي ن
المعروفـ ي ن
ـ� ،الذيــن قــدم أجدادهــم مــن أفريقيــا منــذ قــرون
أ
خلــت والذيــن ال يزالــون يصنفــون هوياتيــا وفقــا للونهــم الســود .أمــا الروايــة
أ ْ
الوىل( ،حــرب تحــت الجلــد) ألحمــد زيــن ،فتحــ� قصــة صحفــي يم ـن يعـ ت ز
ـ�م
ن ي
ي
ف
ئ
المهمشــ� الســود ي� صنعــاء لصالــح مجلــة
اســتقصا� عــن
عــى كتابــة تقريــر
ي
ي
ف
أجنبيــة ،ليكتشــف تهميشــا واســعا لفئــات مختلفــة مــن الشــعب .ي� الروايــة
الثانيــة (طعــم أســود  ..رائحــة ســوداء) يعالــج عــ� المقــري  5قضيــة أ
الخــدام ف ي�
ي
محــوى  6مــن محاويهــم ذات الصفيــح بالقــرب مــن مدينــة تعــز ،ويعــرف بمحــوى
زيــن .تتتبــع الروايــة قصــة عبدالرحمــن ،أو امبــو ،كمــا ســيدأب عــى تســميته
3
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ف
ئ
روا� وصحفــي يعيــش حاليــا بالمملكــة العربيــة الســعودية .ويعمــل
ولــد أحمــد زيــن ي� الحديــدة غــرب اليمــن عــام  .1968وهــو ي
أحمــد لصحيفــة الحيــاة .تــدور رواياتــه حــول قضايــا الهويــة ،والمواطنــة ،والوطــن ،والهجــرة إىل دول الخليــج ،والصحافــة،
والحيــاة السياســية ف ي� اليمــن .لــه عــدد مــن الروايــات ،منهــا :تصحيــح وضــع ( ،)2004قهــوة أمريكيــة ( )2007و حــرب تحــت
الجلــد ( )2010وســتيمر بوينــت (.)2015
ـا� ف� تعــز عــام  .1968وهــي روائيــة ،وكاتبــة قصــة قصــرة ،و أكاديميــة .درســت الهندســة المعماريــة �ف
ن
ي
ي
ولــدت ناديــة الكوكبـ ي ي
ف
جامعــة صنعــاء وحصلــت عــى درجــة الدكتــوراه � هــذا المجــال مــن جامعــة القاهــرة عــام  .2008ومنــذ ذلــك الحـ ي ن
ـ� تعمــل
ي
ناديــة كأســتاذ مشــارك ف ي� كليــة الهندســة بجامعــة صنعــاء .ف ي� رواياتهــا تظهــر قضايــا النــوع االجتماعــي والمســاواة /الالمســاوة
كموضــوع مركــزي .ويحـرض التاريــخ اليمـن ي والعمــارة المحليــة وجمالياتهــا كمحفـزات رسديــة للموضوعــات الرئيســية .لهــا عــدد
ئ
ـ� محســن (.)2016
مــن الروايــات ،منهــا :حــب ليــس إال ( ،)2006و عقيــات ( ،)2009و صنعـ ي
ـا� ( ،)2013وســوق عـ ي
ئ
روا� ،وشــاعر ،وصحفــي يم ـن ي مقيــم حاليــا ف ي� باريــس .ولــد المقــري ف ي� تعــز  .1966و يعمــل منــذ العــام 1988
ـ� المقــري ي
عـ ي
أ
ف ي� مجــال الصحافــة الثقافيــة .تــوىل المقــري ســكرتارية تحريــر مجلــة الحكمــة مــن عــام  1997إىل  2005التابعــة التحــاد الدبــاء
ن ف
ت
ن
ـى يـ شـرف عــى إصدارهــا الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح،
والك َّتــاب اليمنيـ يـ� .ي� عــام  2007عـ يـ� المقــري محــررا لمجلــة غيمــان الـ ي
رئيــس المركــز اليم ـن ي للدراســات والبحــوث .كتــب المقــري الروايــة بعــد ممارســة طويلــة للشــعر والصحافــة ،و رواياتــه رائــدة
ف� مجــال أدب أ
القليــات ف ي� اليمــن .و ف ي� رسدياتــه اهتمــام بقضايــا المــرأة ،والطبقيــة ،والسياســة ،و تاريــخ المــدن اليمنيــة
ي
وتحوالتهــا .لــه مجموعــة مــن الروايــات الـ ت
ـى ترجمــت إىل عــدد مــن اللغــات ،منهــا :طعــم أســود ..رائحــة ســوداء ( ،)2008و
ي
ن
ـد� (.)2014
ـال ( ،)2009و حرمــة ( ،)2012و بخــور عـ ي
اليهــودي الحـ ي
محــوى مــن الفعــل حــوى يحــوي .ف
و� اللفظــة معـ ن
ـا� االحتــواء والتقييــد والعــزل االجتماعــي ،و هــي أحيــاء مغلقــة بالمعــىن
ي
ي
الرمــزي والمــادي للكلمــة.
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أ
الخــدام الحقــا ،وهــو شــاب ينحــدر مــن أرسة يبــدو أنهــا مزارعــة أو ض
ح�يــة
حرفيــة مــن التيــار العريــض للغالبيــة اليمنيــة العربيــة .يهــرب عبدالرحمــن مــن
حبيبتــه الدوغلــو ت
الــى تنتمــي إىل فئــة المزاينــة (وهــي صفــة تطلــق عــى مــن
ي
أ
وغ�همــا) .ف ي�
يمتهنــون أعمــاال محتقــرة لــدى الطبقـ
ـات العــى كالحالقــة والجـزارة ي
آ
يخــران أنمــاط حيــاة مختلفــة.
محــوى زيــن يجــد الحبيبــان المــاذ المــن و ب
أ
خ�تــان اللتــان نناقشــهما ف ي� هــذه الدراســة ،فرسدهمــا ينطــوي
َّأمــا الروايتــان ال ي
تمــس مســألة الهويــات الدينيــة .تناقــش الروايتــان عالقــة
عــى موضوعــات
ُّ
الســامية التقليديــة بعضهــا ببعــض وعالقتهــا بأديــان أخــرى ،و الســيما
الفـ َـرق إ
ِ
أ
7
الغــر� عمــرآن ،وهــي روايــة
اليهوديــة .الروايــة الوىل (ظلمــة يائيــل) لمحمــد
بي
ـ�
السـ
تاريخيــة تتعــرض لمرحل فــة مــن تاريــخ اليمــن إبَّــان حكــم الداعــي إ
ـماعيل عـ ي
ي
بــن محمــد الصليحــي ي� القــرن الحــادي عـ شـر الميــادي .و أمــا الروايــة الثانيــة
ـ� المقــري ،فتصحــب القــاريء – مــن خــال قصــة حــب
(اليهــودي الحـ ي
ـال ) لعـ ي
ف
بـ ي ن
ش
ـ� فتــاة مســلمة و شــاب يهــودي – إىل رحلــة رسديــة ي� يمــن القــرن الســابع عــر
ـ� تاريخيتـ ي ن
الميــادي .وعــى الرغــم مــن كــون الروايتـ ي ن
ـ� ،فإنهمــا تشـ يـران بقــوة إىل
الحيــاة االجتماعيــة والدينيــة ف ي� يمــن اليــوم.

الهويَّات المرسودة والتخييل التاريخي

ض
ف� الروايــات الســت ت
المــا� التاريخــي ف ي� اليمــن إىل
الــى نناقشــها هنــا يتمــدد
ي
ي
ي
الحــا�ض ليصــل بالمســتقبل .والهويــات الفرديــة والجمعيــة كمــا تظهــر ف ي� الروايــات
نتــاج للكيفيــة الـ تـى ينظــر بهــا الكتــاب إىل المـ ض
ـا� ويتخيلونــه ف ي� لحظــة تاريخيــة
ي
ي
ت
ـى يعايشــها مؤلفــو
معــارصة لهــا داللــة و أهميــة .فتجــارب الثــورة والتحــوالت الـ
ـا� ويتمثلونــه �ف
الروايــات لهــا أثــر بالــغ عــى الطريقــة الـ تـى يصفــون بهــا المـ ي ض
ي
تي
ي
ت
ـى يشــيدون بهــا
ـ
ال
ـة
ـ
الطريق
ـى
ـ
ع
ـر
ـ
أث
ـال لــه
ـى يبدعونهــا .وهــذا بالتـ ي
ي
الروايــات الـ ي
الروائيــة.إن هــذه الهويــات نتــاج لخيــال
ويــردون فيهــا هويّــات الشــخصيات
ّ
ن
الك َّتــاب أو لذاكراتهــم الثقافيــة (أســمان  .)2012وباختيــار الروائيـ يـ� الكتابــة عــن
يتوخــون إيصــال رســائل معينــة إىل قرائهــم
هــذه الجوانــب المحــددة ،ف فإنهــم ّ
�ض
و� الصفحــات التاليــة تحليــل للتخييــل التاريخــي لــدى
بخصــوص حــا اليمــن .ي
ف
الك ّتــاب مــن خــال ثالثــة أطــر راســمة للهويــات ي� الروايــات ،وهــي :الهويــات
المناطقيــة ،و الدينيــة ،والعرقيــة.

ف
ئ
روا� ،وكاتــب قصــة قصـ يـرة .حصــل عم ـرآن عــى البكالريــوس
ـياس ،و ي
 7ولــد محمــد الغـ ب ي
ـر� عم ـرآن ي� ذمــار  .1958وهــو سـ ي
ن
ـت� مــن قســم التاريــخ بجامعــة صنعــاء .عـ يـ� وكيــا لمحافظــة صنعــاء مــن عــام  .2010-2006تحتــل موضوعــات
والماجسـ ي
الهويــة ف� تاريــخ اليمــن حـ ي ز
ـ�ا واســعا مــن رسدياتــه .لــه عــدد مــن الروايــات ،منهــا :مصحــف أحمــر ( ،)2010و ظلمــة يائيــل
ي
ت
المــو� (.)2016
( ،)2012و الثائــر ( ،)2014ومســامرة
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الهويــات المناطقية

تعــد الفـ تـرة الممتــدة مــن بدايــة الســتينيات حـ تـى مطلــع الســبعينيات مــن القــرن
ض
المــا� مرحلــة تكوينيــة ومؤسســة ف ي� تاريــخ اليمــن الحديــث .ولهــذه المرحلــة
ي
حساســية تاريخيــة ليــس فقــط ألنهــا الزالــت مثـ يـرة للجــدل والنقــاش ف ي� أوســاط
أ
الشــارة إليهــا تتجــاوز هــذه الدوائــر
مثقفــي البلــد ونخبــه السياسـفـية ،و لكــن لن إ
ت
الفــرة المشــكِّلة
إىل الحيــاة اليوميــة للنــاس ي� البيــوت والشــوارع .ففــي هــذه
ف
ض
ض
ـا�
حدثــت
ـا� االســتعماري ي� الجنــوب ،ومــع المـ ي
القطيعــة السياســية مــع المـ ي
ف
المامــي ي� الشــمال ،وكان أن نتــج عــن ذلــك رصاعــات مريــرة صاحبــت هــذا
إ
أ
التحــول ذي الثــر المديــد عــى طــوال تاريــخ البلــد وجغرافيتهــا .لقــد قــاد هــذا
ين
جمهوريتــ� ف ي� اليمــن لــكل واحــدة منهمــا صبغــة
الداخــ� إىل خلــق
الــراع
ي
8
نظ�تهــا .و روايتــا أحمــد زيــن و
اجتماعيــة و اقتصاديــة و سياســية مختلفــة عــن ي
ئ
ناديــة الكوكبـ ن
ـا� تســقطان رسديــا هــذا التبايــن بـ ي ن
ـا� الجنــوب والشــمال مــن
ـ� فضـ
ي
ي
العــى و اليمــن أ
ـ� اليمــن أ
9
جهــة ،وبـ ي ن
الســفل ف ي� شــمال اليمــن مــن جهــة أخــرى.
ت
ين
الفــرة
ناقلتــ� كل حمــوالت الجــراح الجمعيــة ف ي� تلــك
تفعــل الروايتــان ذلــك
آ
ف
الصادمــة والمؤسســة ف� الن ذاتــه .و موضــوع الــرد � الروايتـ ي ن
ـ� مدينتــا صنعــاء
ي
ي
والجنــوب بالتــوال ت
ت
ين
حــى العــام
الشــمال
لدولــى
عاصمتــ�
وعــدن اللتــان كانتــا
ي
ي
 1990الــذي أصبحــت فيــه صنعــاء عاصمــة سياســية لليمــن الموحــد وعــدن
عاصمــة تجاريــة لــه ،ثــم مــا أعقــب ذلــك مــن تســمية عــدن عاصمــة مؤقتــة بعــد
انــدالع الحــرب أ
الهليــة ف� العــام  2014وســيطرة الحوثيـ ي ن
وغ�هــا
ـ� عــى صنعــاء ي
ي
ين
ين
ين
ين
رمزيــ�
فضائــ�
المدينتــ� تعــدان
عاصمتــ� ،فــإن
مــن المــدن .وبوصفهمــا
ف
لتكــون
بالنســبة لتخلــق فكــرة الدولــة ي� اليمــن الحديــث مــن جهــة ،وبالنســبة
ّ
ثقافــة ض
ح� يــة وهويــة وطنيــة مــن جهــة أخــرى.

عدن

روايــة أحمــد زيــن المطبوعــة ف� العــام  2015والـ ت
ـى تتخــذ مــن نهايــة ســتينيات
ي
ي
القــرن ش
الع�يــن مرسحــا زمنيــا لهــا تتتبــع حيــاة مجموعــة مــن الثــوار الشــباب ف ي�
الجنــوب .تــدور القصــة حــول مشــاعرهم واتجاهاتهــم المختلفــة تجــاه الحكــم
ن
أن الروايــة مفعمــة
ال�
ب
يطــا� و مســتقبل مدينــة عــدن .وعــى فالرغــم مــن َّ
ي
بالتاريــخ ،فإنهــا مهمومــة بالقضايــا الســاخنة ي� اليمــن المعــارص عــن طريــق
الحالــة والتضمـ ي ن
ـ� .فقيــم مثــل التســامح ،والحريــة ،ومســألة هويــة مدينــة عــدن
إ
ف
ـياس اليــوم.
بوصفهــا مدينــة كوزموبوليتيــة تقــع ي� ف صلــب الجــدل الفكــري والسـ ي
عــر الزمــان
وهــذه القيــم والمســائل معكوســة ي� حركــة شــخصيات الروايــة ب
ســم� ،الــذي هــو ليــس عدنيــا بــل
إن صــوت الشــخصية الرئيســية
ي
والمــكانَّ .
ال�يطانيـ ي ن
 8كانــت اليمــن قبــل  1990مقســومة إىل دولتـ ي ن
ـ� حـ تـى عــام ،1967
ـ� :الجنــوب والشــمال .كان الجنــوب محتــا مــن ب
أ
ض
ت
ت
ـا� حــى نهايــة ثمنينياتــه دولــة اشــراكية ماركســية .و كان الشــمال تحــت حكــم الئمــة
ثــم أصبــح منــذ ســبعينيات القــرن المـ ي
ـ� حـ تـى  1962ثــم أصبــح جمهوريــة تحكمهــا طبقــة عســكرية قبليــة .تعــود االنقســامات الجغرافيــة والسياســية بـ يـ�ن
الزيديـ ي ن
ال�يطانيــون والعثمانيــون معالــم الحــدود .انظــر حــول هــذا الموضــوع
جنــوب اليمــن وشــماله إىل عــام  1904عندمــا وضــع ب
ويلــز .2012
ف
 9كان يطلــق عــى شــمال اليمــن قبــل الوحــدة مــع الجنــوب عــام  1990الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة ،و يتســم جغرافيــا – ي� أجـزاء
ن
ـا� تعالــج هــذه القضيــة وفــق أجنــدة رسديــة
واســعة منــه – باالنقسـ
ـام إىل يمــن زيــدي أعــى و فيمــن شــافعي أســفل.رواية الكوكبـ ي
تصحيحيــة ،كمــا عـ بـرت ف ي� مقابلتهــا المشــار إليهــا ي� هــذه المقالــة.
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مــن الحديــدة  10ي ف� غــرب اليمــن ،هــو صــوت محـ َّـرر مــن عالقــات الســلطة فيمــا
ـتعمر .و مــن هنــا ،يقـ ِّـدم هــذا الصــوت طرحــا عقالنيــا إزاء
ـتعمر والمسـ ف َ
يب�ن المسـ ِ
التجربــة الكولونياليــة ي� جنــوب اليمــن .وصوتــه بذلــك يختلــف تمــام االختــاف
عــن الخطــاب القومــي لــدى الشــخصيات أ
الخــرى .فهــو مــن جهــة يعــدد انجــازات
ين
شــمول ســيعقب تلــك
يطانيــ� ف ي� عــدن ،و يتحســس التخوفــات مــن حكــم
ال�
ب
ي
ت
الفــرة ويســيطر عــى البــاد مــن  1970إىل  1990مــن جهــة مقابلــة .وعــى ســبيل
تخوفــه مــن ســيطرة الهويــة الريفيــة لــدى الثــوار الشــبان
المثــال ال يخفــي سـ ي
ـم� ّ
عــى المدينــة ،وهويتهــا ،و إمكانياتهــا الكزموبوليتيــة .وهــذا التخــوف نفســه
صاحــب الفـ تـرة االنتقاليــة بعــد ثــورة  2011عندمــا امتـ أ
ـ�ت الســاحات ف ي� الجنــوب
ين
القادمــ� مــن خلفيــات ريفيــة 11 .و إحــدى ســمات
والشــمال بالمتظاهريــن
أ
ـم� ف ي� الروايــة – بالمقارنــة مــع غـ يـره مــن الصــوات – أنــه غـ يـر مكبــل
صــوت سـ ي
بتحديــدات الخطاطــات الفكريــة والنفســية للخطــاب القومــي .يتعامــل هــذا
الصــوت مــع التاريــخ تعامــا براغماتيــا نفعيــا تحســب فيــه أ
الربــاح والخســائر
الكولونيــال ونظــام الدولــة القوميــة الالحــق .هــذا الصــوت الحــاد ف ي�
للنظــام
ي
ف
العقلنــة يقــف ضــد أصــوات معارصيــه ي� الروايــة الذيــن تمثــل شــخصياتهم،
الحالــة االسـ ش
ـت�افية ،مــن قــادوا الجنــوب بعــد االســتقالل .نســتطيع
عــن طريــق إ
ف
إن لــم
أن نقــول أن شــبح الماركســية ( )1990-1970يلــوح ي� ســماء الروايــة ،و ْ
يظهــر بصــورة رصيحــة.
عــن طريــق وضــع الروايــة ف ي� هــذا االطــار الزم ـن ي المؤســس يــروم الكاتــب لفــت
انتبــاه القــاريء إىل الفرصــة الضائعــة ف ي� ش
التحــول ف ي� زمــن مــا بعــد
مــروع
ّ
االســتعمار؛ فرصــة أضيعــت مــرة أخــرى ف ي� مـ شـروع تحـ ّـول آخــر ف ي� فـ تـرة مــا بعــد
اليمنـ ي ن
وحــدة  1990بـ ي ن
ـ� .و نســتطيع أن نستشــف مــن الروايــة تمنيــا يبــدأ بـ(لــو)؛
ـ� َ
ِ
ين
الفرصتــ� لرأينــا إمكانيــة قيــام يمــن منفتــح،
لــو أن النخــب السياســية التقطــت
وديمقراطــي ،ومتعــدد الثقافــات ،و ذي فضــاءات متســامحة كعــدن .وعــاوة عــى
ذلــك ،يســتطيع المــرء أن يق ـرأ ف ي� تيــار االيحــاء المتدفــق تحــت بطانــة رسد الروايــة
إشــارة إىل إحتماليــة إضاعــة فرصــة أخــرى ف ي� مرحلــة مــا بعــد ثــورة 2011م.

صنعاء

ئ
ن
صنعــا� المطبوعــة ف ي� العــام  2013احتفــاء بصنعــاء
الكوكبــا�
ف ي� روايــة ناديــة
ي
ي
بوصفهــا مدينــة جميلــة و ذات تاريــخ عريــق .غـ يـر أن السياســة ال تبــارح الروايــة،
أ
ت
الــى أعقبــت ثــورة  1963ف ي� شــمال اليمــن
فالتاريــخ
الســياس للحــرب الهليــة ي
ي
ـ� أحــداث
تعــد بــؤرة الحــدث المكـ ِّـون للــرد .و بصــورة أخــص ،فتعيــد الروايــة حـ ي
ـ�
أغســطس  1968عندمــا أقــدم مجموعــة مــن الضبــاط ي� صنعــاءت و بتعــاون قبـ ي
عــى اغتيــال عبدالرقيــب عبدالوهــاب المنحــدر مــن تعــز .حــى اليــوم يُ َتذكــر
عبدالوهــاب بوصفــه بطــا مهمــا كان لــه دور حاســم ف ي� فــك الحصــار عــن صنعــاء
الــذي �ض بــه الملكيــون مــن أجــل إجهــاض مـ شـروع النظــام الجمهــوري .تتعــرض
النقســام المناطقــي بـ ي ن
ـ� يمــن أعــى ويمــن أســفل الــذي انصبغــت
الروايــة إىل إ
 10نالحــظ هنــا عن ـرا مشـ ت
ـرة الـ ي ئ
ـروا� أحمــد زيــن ،فكالهمــا ينحــدر مــن الحديــدة ي ف� تهامــة غــرب اليمــن.
ـم� وسـ ي
ـرة سـ ي
ـركا ي ف� سـ ي
ف
ف
ن
ـاري� الذيــن رأوا ي� عــدن اليســارية والمنفتحــة وعــدا بمــا
ـم� إشــارة إىل نخبــة مــن مثقفــي تهامــة اليسـ ي
ولعــل ي� شــخصية سـ ي
ف
الجتماعيــة ،وســيادة روح المدنيــة والقانــون ي� اليمــن جنوبــا وشــماال.
يطمحــون إليــه مــن تحقيــق الحلــم بالعدالــة إ
ن
كرست� نز
هاي�ه عىل لفت انتباهي إىل هذه النقطة المهمة.
 11أشكر ماري
ي
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بــه الحكايــات الشــفوية والمكتوبــة الــواردة عــن أحــداث  12 .1968وتمثيــات هــذا
ض
المــا� ذات صلــة بمــا حــدث ويحــدث منــذ  2011عندمــا انقســم اليمنيــون
ي
ف
ين
و� أوج
فريقــ� :أحدهمــا
ف ي� الشــمال إىل
يؤيــد الثــورة و آخــر يقــف ضدهــا .ي
أ
أ
ت
ـع�
اشــتعال هــذه الحــداث الخـ يـرة لــم يــردد بعــض قــادة حــزب المؤتمــر فالشـ ب ي
العــام ،الــذي كان يقــوده
(تــو� عــام
عــ� عبــدهللا صالــح
ي
الرئيــس الســابق ي
أ
ن
القادمــ� مــن اليمــن
 ،)2017عــن وصــف هــذه الحــداث بأنهــا ثــورة أولئــك
ي
أ
أ
ن
اليمنيــ� (انظــر
الســفل ،وبالخــص تعــز ،ومــن فهنــا فهــي ليســت ثــورة كل أ ي
ين
وتبــ� الكاتبــة ي� مقابلــة لهــا أهميــة تلــك الحــداث قائلــة
أبــو حاتــم .)2011
(المقرمــي :)2014
ف
يز
الحــ� الزمــن ي تحديــدا حــدث رصاع مريــر نتــج عنــه ش�خ
“� هــذا
ي
كبــر ف� بنيــة المجتمــع اليم ـن اتســع تاليــا بفعــل أ
الحــداث السياســية
ي ّ
ي ي
ن
المتالحقــة ،كمــا لحــق ظلــم كبـ يـر بالثــوار الحقيقيـ يـ� الذيــن قدمــوا إىل
وفــك الحصــار
ّ
صنعــاء مــن مختلــف المناطــق اليمنيــة للدفــاع عنهــا
الــذي �ض بتــه حولهــا القــوى المناوئــة للثــورة ،ومــا إن تــم النــر
ـارون مــن مخابئهــم الســتالم ثمــن نــر ليســوا طرفــا
حـ تـى خــرج الفـ ّ
فيــه ،وجــوزي الثــوار الحقيقيــون بمــآالت وحشــية بـ ي ن
ـ� قتــل وتعذيــب
المتقولــون فكتبــوا تاريخــا مغايــرا للثــورة ،نســبوا فيــه
ونفــي .وجــاء
ّ
ألنفســهم أو لمــن اســتكتبهم بطــوالت زائفــة ،ولــم يكتفــوا بذلــك،
بــل عمــدوا إىل تشــويه صــور أ
ين
الحقيقيــ� ،فــكان البــد مــن
البطــال
االنتصــار لهــم ،وتوضيــح الحقائــق”.
ن
ـا� لمــا لحــق بثــورة  1963يشــبه مــا جــرى
هــذا التوصيــف الــذي تقدمــه الكوكبـ ي
حديثــا عندمــا عمــدت قــوى مــا بعــد ثــورة  2011إىل احتــكار فضــاء الثــورة .لقــد
ادعــى هــؤالء نســبتهم إىل الثــورة و أنهــم مــن ســيوصلها إىل تحقيــق أهدافهــا.
بهــذا االعتمــاد عــى التاريــخ اليم ـن الحديــث بــدت الروايــة ،عــى أ
القــل ف ي� أفــق
ي
التلقــي ،تفسـ يـرية انعكاســية (كـرام  .)2015فهــي تفسـ يـرية؛ ألنهــا تحــاول تقديــم
قــراءة ألحــداث  1968ف ي� شــمال اليمــن بطريقــة تخــدم التخييــل القومــي عــن
اليمــن مــن حيــث كونهــا بلــدا واحــدا ذا جوهــر واحــد يتعــاىل عــى المناطــق،
أ
ـ� أحــداث تلــك الفـ تـرة
وااليديولوجيــات ،والطوائــف .نوهــي انعكاســية؛ لنهــا تحـ ي
بطريقــة تشــبه طريقــة المؤرخـ يـ� مضافــا إليهــا شــخصيات متخيلــة .وهنــا ينحــر
ت
المــروك للخيــال لحســاب الوظيفــة التوجيهيــة الذرائعيــة للنــص.
المجــال
أ
ن
ن
تطه�يــة ،بالمعــى الروســطي للكلمــة ،مــن
فالنــص بهــذا المعــى يحمــل روحــا
ي
ض
تخيــل قوتـ ي ن
ـ�
ـا� المجــروح عــن طريــق ّ
حيــث لج نــوؤه إىل تطهـ يـر و معالجــة المـ ي
ن
ن
مصممتـ يـ� بشــكل جيــد وخالــص مــن الشــوائب :قــوة التقدميـ يـ� وقــوة الرجعيـ يـ�.

 12ي ف� الروايــة معالجــة مفصلــة لقضيــة اغتيــال المقــدم عبدالرقيــب عبدالوهــاب الــذي ينحــدر مــن تعــز ،والــذي كان قائــدا لقــوات
الصاعقــة ف� العــام  1968ورئيســا لهيئــة أ
الركان العامــة .قتــل عبدالوهــاب ف ي� صنعــاء مــن قبــل جماعــة عســكرية وقبليــة تنتمــي
ي
أ
ت
ت
ـى تلــت قتــل عبدالوهــاب
ـى دافــع عنهــا عبدالوهــاب أثنــاء حصــار  .1967تعــرض الروايــة الحاســيس الـ أي
إىل صــف ثــورة  1963الـ ي
ومــا لحــق ذلــك مــن تهميــش تعــز والمحافظــات الشــافعية مــن المناصــب العســكرية الحساســة .وهــو المــر الــذي أثــار االحبــاط
بخصــوص الجمهوريــة الوليــدة و وعودهــا بالمســاوة والعدالــة االجتماعيــة ومحــو الفــوارق المناطقيــة والطائفيــة والطبقيــة .وهــو
أمــر لــه ارتبــاط بمــا حــدث ف ي� ثــورة  2011حـ تـى كتابــة الروايــة  2013مــن انقســام و اســتقطاب وفــق خطــوط هوياتيــة.
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وبهــذه الســمة ،فإنــه يمكــن النظــر إىل الروايــة باعتبارهــا صــدى مــن أصــداء
خطــاب النشــوة الرومانســية ف ي� فـ تـرة مــا بعــد  2011الــذي مــال إىل غــض الطــرف
ف
تخيــل
عــن االختالفــات المناطقيــة والرصاعــات الداخليــة ي� اليمــن عــن طريــق ُّ
ين
ين
تأط�همــا
قوتــ�
مجتمــع منظــم بشــكل جيــد يتكــون مــن
متصارعتــ� يمكــن ي
بثنائيــات ضديــة :النظــام القديــم والنظــام الجديــد ،التقدميــون والرجعيــون،
الحداثيــون والتقليديــون؛ بعبــارة أخــرى :الجيــدون والســيئون.

الهويــات الدينية
السالمية
الفرق إ
ِ

ف َ
ف
الغــر� عمــرآن
يطــور
ي� روايــة (ظلمــة يائيــل) المطبوعــة ي� العــام 2012
ِّ
بي
ين
اليمنيــ� ف ي� عهــد الدولــة الصليحيــة ،وعــى
مشــهدا متخيــا لقطعــة مــن حيــاة
ف
عــ� بــن محمــد الصليحــي
ال
فوجــه التحديــد ي� ظــل حكــم الداعــي إ
ســماعيل ئ ي
ي
ي� القــرن الحــادي ش
الــروا�  ،معتمــدا عــى التاريــخ،
عــر الميــادي .يســتعيد
ي
ف
تجربــة اليمنيـ ي ن
ـ� الطويلــة ي� عيشــهم ضمــن مجتمــع واحــد رغــم تنــوع فرقهــم
أ
الدينيــة ،دون غــض الطــرف عــن ال ـراع ومو ّلداتــه .الشــخصية الساســية جــوذر
ف
و� مرحلــة مــن مراحــل بحثــه عــن الحقيقــة
مولــود ألب إسـ
ـماعيل و فأم آيهوديــة .ي
ي
ـ� جــوذر ي� الن نفســه ليهــوا إلــه أمــه وهلل إلــه معلمــه صعصعــة.
الوجوديــة يصـ ي
وعــاوة عــى ذلــك ،فــإن المؤلــف مــن خــال هــذا التخييــل التاريخــي يســتعيد
تجربــة الصليحيـ ي ن
ـ� ف ي� توحيــد اليمــن عــى أســاس فيــدر يال ( .والفدراليــة كنمــوذج
لحكــم اليمــن كانــت موضوعــا متــداوال أثنــاء كتابــة الروايــة) 13 .وعــى النقيــض مــن
الســماعيلية تحتفــي
الكتابــات المزدريــة بهــذه الفـ تـرة مــن تاريــخ اليمــن
وبعقيـ فـدة إ
الروايــة بالجهــود المضنيــة الـ تـى بذلهــا الشــخصية أ
الوىل ي� الروايــة ،جــوذر ،مــن
ي
أجــل الوصــول إىل الحقيقــة.
و أخــذا ف ي� الحســبان بــأن الروايــة كتبــت ف ي� مرحلــة حساســة ،هــي مرحلــة مــا بعــد
ض
المــا� مــن أجــل الحــا�ض .
ثــورة  ،2011فإنهــا تهــدف إىل اســتثارة أجــزاء مــن
ي
ض
ـا� لــم يغادرنــا بعــد ،بتناقضاتنــا المذهبيــة ووحشــية
يقــول الكاتــب “أرى أن المـ ي
لــ� يســيطر ويغتصــب كل
الســياس الــذي يبحــث عــن أي وســيلة
دون أخــاق ي
ي
ض
ن
ش
ـا� طريقــة
ـ
الم
ـتدعاء
ـ
اس
ـر
ـ
يظه
،
ـى
ـ
المع
ـذا
ـ
وبه
.)2016
ـون
ـ
المأم
ـر
ـ
(انظ
�ء”
ي
ي
مــن طــرق اعتبــار التأريــخ حلقــات رصاع متواليــة مــن أجــل المصالــح االقتصاديــة
ض
ـا� ينطلــق نحــو المســتقبل ف ي� تسلســل عضــوي
والسياســية .وبهــذا التصـ
ـور فالمـ ي
�ض
ـر� عمـرآن معلقــا عــى روايتــه (المرجــع
يؤثــر بمجرياتــه عــى الحــا  .يقــول الغـ ب ي
الســابق):
“الكاتــب يســتطيع أن يجمــع عــدة أزمنــة ف ي� زمــن واحــد .ش
وم�وعــي
القــادم يعــود إىل فـ تـرة أواخــر القــرن الخامــس الهجــري ،عـ بـر رؤيــة
الحــا�ض ومــا يعتمــل فيــه مــن وقائــع أ
المــس ،وأحــداث اليــوم هــي
ت
االلك� ي ن
ال�يد
و�  29يوليو 2016
 13حوار مع الكاتب عن طريق ب
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ابنــة ش�عيــة ألحــداث تكــررت ف� المـ ض
ـا�  ،ولهــذا أكتــب الروايــة يل�اهــا
ي
القــارئ بعينــه الخاصــة ،فــر يى اليــوم ف� أ
المــس ،قــد تختلــف رؤيــة
ي
ي
ض
ر�”.
كل قــارئ ،لكــن الجميــع يعيشــها اليــوم بأ� أم ي

السالم واليهودية
إ

الحــال ) المنشــورة ف ي� العــام  2009مــن
عــ� المقــري (اليهــودي
تتخــذ روايــة
ي
ي
يمــن القــرن الســابع عـ شـر الميــادي لرسدهــا فضــاء زمكانيــا .تقــع فاطمــة ابنــت
ـت زيــدي مســلم 14ي ف� حــب ســالم الفـ ت
ـى اليهــودي .تق ـرأ فاطمــة مــع ســالم
مفـ ٍ
ت
ت
الع� يــة عــى مــرأى ومســمع مــن عائلتيهمــا .بعــد فــرة يــرك
القــرآن ويعلمهــا ب
ف
ت
ز
الفـ تـى والفتــاة ريــدة لي�وجــا ي� صنعــاء بعيــدا عــن الرســوم الطقســية والحواجــز
ـ� أبنــاء الديانتـ ي ن
العقديــة المفروضــة بـ ي ن
ـ� .وحبــا ف ي� فاطمــة يعلــن ســالم إســامه
حبــك الروايــة مــن
لهــا ،وحبــا فيــه تنجــب منــه ابنــا لتمــوت أثنــاء
وضعــه .تُ َ
ف
ين
نســيج العالقــة الملتبســة ي ن
المســلم� واليهــود ي� اليمــن لتوضــح للقــاريء
بــ�
ن
المبــا� ي ن
ش
يطــور صيغــا مــن
بــ� الشــخصيات يمكــن أن
نســا�
ال
أن التواصــل إ
ّ
ي
ف
ت
التفاهــم ،والتســامح ،والتعايــش حــى ي� وضــع مشــحون بعواطــف الكراهيــة
يــرز الحــب ف ي� الروايــة بوصفــه طاقــة إنســانية جبــارة تجعــل
وســوء الفهــم .ب
آ
اليجابيــة تجــاه الخــر المختلــف .وعــى العكــس
النســان يكشــف عــن عواطفــه إ
إ
ـال تــدل عــى الشــخص الوســيم
فمــن الصــورة النمطيــة يظهــر ســالم “حاليــا” – حـ ي
ف
ي� لهجــة شــمال اليمــن – ،و مجتهــدا ،ومنفتحــا ،وصادقــا ي� حبــه لفاطمــة.
ض
العــر� شــديد التعقيــد يتضــح
المتخيــل بحــا�ض العالــم
المــا�
وبربــط هــذا
ّ
بي
ي
بــأن الروايــة تلقــي الضــوء عــى إمكانيــة ايجــاد نمــط حيــاة مختلــف قائــم عــى
التفاهــم ،والتعايــش ،والســام.
ـ� إىل أن أ
و ف� الروايــة إشــارة ال تخطئهــا العـ ي ن
الديــان يمكــن أن تطــور – تأويليــا
ي
– صيغــا اجتماعيــة وأخالقيــة تشــجع عــى العيــش المشـ تـرك بــدال مــن أن تكــون
مبعثــا للحواجــز االجتماعيــة نز
أن الفضــاء
وال�وعــات
االنعزاليــة .وعــى الرغــم مــن ّ
ـكا� للروايــة لــم يكــن فضــاء انتشــار أ
ن
للفــكار الصوفيــة ،فــإن الروايــة تحيــل
المـ ي
الصــاح يمكــن أن ينبثــق مــن
ـر� التســامحية لتؤكــد عــى أن إ
عـ تـى أفــكار ابــن عـ ب ي
ش
الــراث ،و بمصطلحاتــه ،و م�وطياتــه .و بصــورة واعيــة بالتاريــخ ،تلجــأ الروايــة
إىل تأْرخــة العالقــة آ
وبالتــال عقلنتهــا .ومــن هنــا ،فالروايــة
بالخــر ،و أنســنتها،
َ
ي
ف
ن
عكــس رسدي للتجربــة التاريخيــة للتعايــش الديـ ي ي� اليمــن ونقــد مبطــن للحــركات
أ
ف
ف
و� المنطقــة العربيــة
الصوليــة ،بمختلــف أديانهــا ،و طوائفهــا ،ي� اليمــن خاصــة ي
بشــكل عــام.

 14الزيديــة مذهــب إســامي مــن مذاهــب الشــيعة؛ هــذا عــى الرغــم مــن قربهــا مــن تيــارات الســنة المعروفــة ،وال ســيما الحنفيــة.
ـى ف ي� اليمــن و هــو المذهــب الشــافعي ،فإنهــا تتضمــن ف ي� بنيتهــا الالهوتيــة عنــارص سياســية قويــة.
وعــى عكــس ي
نظ�هــا المذهـ ب ي
الجتهــاد ونبــذ التقليــد ،وهــو مــا
ـ
الس
ـد
ـ
البع
ـب
ـ
جان
إىل
ـدي،
ـ
الزي
ـب
ـ
المذه
ـص
ـ
خصائ
ـم
وواحــد مــن أهـ
ـياس فيــه ،التأكيــد عــى إ
جعلــه تربــة خصبــة لـ بـروز تيــار سـن قــوي ف� تاريخــه تمثــل ف� شــخصيات يمرموقــة أبرزهــا القـ ض
ـا� المجتهــد المطلــق محمــد بــن
ي
ي
ي
ي
ف
ن
ـو� ســنة 1839م) .انظــر حــول هــذا الموضــوع هيــكل .2013
ـ� الشـ ي
ـوكا� (تـ ي
عـ ي
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الهويــات العرقية
يز
والتمي�
مســائلة العنرصية

ـ� روايــة (حــرب تحــت الجلــد) ،ألحمــد زيــن الصــادرة ف ي� العــام  ،2010قصــة
تحـ ي
ف
ت
ز
صحفــي يعــ�م كتابــة تقريــر لمجلــة أجنبيــة حــول مجتمــع الســود ي� صنعــاء.
انطالقــا مــن حقــل الصحافــة و مــا يعتمــل فيــه مــن عالقــات مصالــح وســلطة ،ومــا
غ�هــا ،تكشــف الروايــة التهميــش
يســتتبع فذلــك مــن تغطيــة بعــض القضايــا دون ي
الواســع ي� البلــد والمســتنقع الهائــل الــذي يجــر إليــه الشــعب بمختلــف جهاتــه ،و
عرقياتــه .يكشــف قيــس ف ي� عملــه االســتقاص�ئ ي التهميــش الــذي طــال فئــات مختلفــة
مــن الشــعب؛ وبهــذا المعـ نـى فالتميـ ي ز
ـ� العنــري ال يقتــر عــى ســود اليمن(فئــة
الصــل أ
الخــدام مــن ذوي أ
أ
الفريقــي) بــل يشــمل العــرب الذيــن يشــكلون الغالبيــة
ين
ين
ين
دالــ� للشــاعر
شــعري�
ببيتــ�
العظمــى مــن المجتمــع .تفتتــح الروايــة (ص)6
ف
ن
ن
ـو� ســنة 1999م).
اليمـ ي المعــروف عبــدهللا الـ بـر ي
دو� (تـ ي
جنوبيــون ف ي� صنعــاء
ف
عدن
شماليون ي� ِ
يمانيــون ف ي� المنفى
اليمن
ومنفيــون ف ي�
ِ
أ
15
ـر
ـو� ي ف� العــام  ،2007فإنهــا تشـ ي
ولن الروايــة كتبــت بعــد ظهــور الح ـراك الجنـ ب ي
إىل تلــك الحركــة ومــا صاحبهــا مــن عواطــف ،ورؤى متصارعــة ومختلفــة ،تعـ ب ِّـر عــن
ين
العاديــ� ف ي� مناطــق مختلفــة مــن اليمــن .و توحــي
إحبــاط جماعــي لــدى النــاس
بــأن هــذه التجــارب المختلفــة أو “الحــروب تحــت الجلــد” ســوف تظهــر
الروايــة َّ
ن
للعلــن يومــا مــا .وهــو مــا يعـ ي أن الخــط التاريخــي للروايــة يشـ يـر بأنهــا تنبــؤ رسدي
كبــرة جســام ابتــدأت بثــورة  2011و انتهــت
بمــا أعقــب صدورهــا مــن أحــداث في
بحــرب أهليــة “فــوق الجلــد” اندلعــت ي� أواخــر العــام  2014والزالــت مســتمرة.

الأخدام

ـ�
ف ي� روايــة (طعــم أســود ..رائحــة ســوداء) الصــادرة ف ي�
العــام  2008يتخطــى عـ ي
المقــري مجتمــع الغالبيــة إىل عالــم المهمشـ ي ن
ـ� المعــزول ف ي� (المحــاوي) وبالتحديــد
ف� محــوى معـ ي َّ ن
ـ� يطلــق عليــه (محــوى زيــن) بالقــرب مــن مدينــة تعــز بالمنطقــة
يالوســطى مــن اليمــن .مثلمــا هــي الحــال ف� روايتــه (اليهــودي الحــال ) يـ ت
ـأ� الحــب
ي
ي
ي
ف� هــذه الروايــة بوصفــه القــوة أ
التغيــر االجتماعــي :إنــه
الساســية ف ي� عمليــة
ي
ي
الحــب الــذي يدفــع فتــاة مــن الطبقــة الدنيــا ف ي� المجتمــع (مــن طبقــة المزاينــة)
إىل أن تهــرب مــع حبيبهــا مــن قريتهمــا إىل محــوى زيــن الــذي يعيــش فيــه
أ
أ
الطــار الزمـن ي للروايــة يمتــد مــن  1975إىل  ،1982فإنهــا تتضمــن
الخــدام .و لن إ
ـو� ،ويعــرف اختصــارا بالحـراك ،هــو حركــة سياســية اجتماعيــة ترجــع جذورهــا إىل حركــة الرفــض الـ ي ت
ـى أعقبــت حرب
 15الحـراك الجنـ ي ب
ـ� جنوبيـ ي ن
ـكري� ومدنيـ ي ن
صيــف  ،1994و وصلــت ذروتهــا ف� تشــكيل الحركــة المنظــم عــام  2007عــى يــد عسـ ي ن
ـ� مبعديــن قرسيــا
ي
ـياس المتمثــل ف ي� فــك االرتبــاط واســتعادة الدولــة الجنوبيــة .وقــد
مــن أعمالهــم .تر
افقــت مطالبهــم الحقوقيــة مــع المطلــب السـ ي
نظــام الحكــم ف� صنعــاء ف
زاد زخــم الحـراك ف
ـ� عبــدهللا
ـ
ع
ـابق
ـ
الس
ـس
ـ
ئي
ر
ال
ـد
ـ
عه
�
ـد
ـ
ض
ـعة
ـ
واس
ـض
ـ
رف
ـة
ـ
حرك
ـكل
ـ
ليش
ـوب
ـ
الجن
�
ي
ي
ي
ي
ف
ـو� ســنة .)2017
صالــح (تـ ي

Study

تَ َخ ُّيــــــــــــــــل وطــن بديـــْــــــل :نز
النســانوية ف ي� الروايــة اليمنية المعــارصة بوصفها رؤية إلصالح
ال�عــة إ
ٍ

12

ت
اك اليمــن ي ف ي� الجنــوب والــذي
االشــر
الجتماعــي للحــزب
ال�نامــج إ
إشــارات إىل ب
ي
ف
ت
وبالتــال إىل دمــج االخــدام ي� خضــم
كان يهــدف إىل محــو ال�اتبيــة الطبقيــة،
ي
أ
التيــار اليمــن ي العريــض .توحــي الروايــة بــأن ردة فعــل الخــدام تجــاه هــذه
الصالحــات كانــت ذات مزاجـ ي ن
ـز�
ـ� :مــن جهــة القبــول والحمـ
إ
ـاس ب
لل�نامــج الحـ ب ي
أ
ف
ت
ـاوا� تمثــل ي� أولئــك الذيــن كان لهــم اطــاع ووعــي بالفــكار الماركســية مــن
المسـ ي
أ
أ
ت
الخــدام ،وهــم قلــة .ومــن جهــة أخــرى عــدم اكــراث بهــذا المــر ،وبالخصــوص
مــن جهــة أ
ين
العاديــ� الذيــن تقبلــوا وضعهــم االجتماعــي دون مقاومــة
الخــدام
رمزيــة أو ماديــة .ضمــن هــذا الم ـزاج أ
الخـ يـر تنطــوي الروايــة عــى إب ـراز الصــور
والســاط� المتداولــة عــن أ
النمطيــة أ
الخــدام وحياتهــم “الغرائبيــة” .فكثـ يـر مــن
ي
ـ� يعتقــدون بــأن مــن يطلقــون عليهــم أ
اليمنيـ ي ن
الخــدام يفتقــرون إىل النظافــة ،وال
يمارســون الشــعائر الدينيــة ،ويأكلــون موتاهــم ،و يمارســون العالقــات الجنســية
دون انتقــاء أو دون ضوابــط .والمالحــظ أن بعضــا مــن هــذه التحـ ي ز
ـ�ات قــد أعيــد
إنتاجهــا ف ي� ســلوكيات الشــخصيات المتخيلــة ف ي� الروايــة كعائشــة وربــاش.
ت
ت
الــى شــهدت تقدمــا لحركــة اليســار
إن اختيــار
الفــرة الزمنيــة  1975إىل  1982ي
ف
ت
الــى حكمــت ي� الجنــوب و اجتاحــت بأفكارهــا أجــزاء مــن الشــمال لــه داللــة
ي
ت
الجتماعيــة ال تــزال تحظــى
الفــرة ف ي�
خاصــة .فإنجــازات تلــك
مجــال المســاوة إ
ف
كغــره مــن
بتقديــر – وتذكــر – النخبــة اليســارية ي� اليمــن .يؤثــث المقــري –
ي
ـ� اليمنيـ ي ن
نخبــة الروائيـ ي ن
ـ� المعارصيــن – فضــاء رسدياّتــه بمالمــح ومعالــم فضــاء
ت
واالحــرام.
النســانية ،والحــب،
إنســانوي يكــون فيــه إمكانيــة لتحقــق الكرامــة إ

التبئ�
فضاء الروايات :التعدد من خالل
ي

ينطــوي الــرد عــى إمكانيــة إبــراز أصــوات و أفــكار مختلفــة .تدخــل هــذه
الصــوات أ
أ
والفــكار ف ي� حــوار مــع بعضهــا البعــض لتخلــق حالــة مــن التواصــل
ن
ـا�  .و بذلــك ،فالفضــاءات المنتجــة مــن هــذا التفاعــل تميــل إىل أن تكــون
إ
النسـ ي
أ
متعــددة المنظــورات ومتعــددة الصــوات .وبنــاء عــى هــذا الفهــم ،فــإن لــدى
مخاطبــة
الروايــات المحللــة هنــا القــدرة عــى أن تكــون مرسحــا لتفاعــل أصــوات
ِ
ومخا َ
طبــة ف ي� الحيــاة اليمنيــة الواقعيــة .وبعكــس القناعــة الســائدة ف ي� اليمــن ،عــى
أ
أ
القــل لــدى الطبقــة الحاكمــة منــذ عقــود ،عــن واحديــة المــة ،فــإن الفضــاءات
الروائيــة تجنــح نحــو االحتفــاء بتنــوع اللهجــات ،و أ
العــراق ،والطوائــف،
والمناطــق ،والثقافــات الفرعيــة والمضــادة ف ي� البلــد .وبمــا أن الروايــات هنــا ذات
صلــة بمســائل الهويــة ،فــإن أصــوات شــخصياتها مــزودة بالوعــي بالتاريــخ ،و
بتخييــات المـ ض
ـا�  ،و بالتموضعــات االجتماعيــة والسياســية للمؤلفـ ي ن
ـ� بخصــوص
ي
واقــع الحــال اليــوم ف ي� اليمــن.
ين
تلقــ� القــاريء
إن كل الروايــات الســت موجهــة لخدمــة هــدف واحــد ،وهــو
درســا عــن جماليــات التنــوع .ويظهــر لنــا أن هــذه العمليــة متأتيــة مــن خــال
تبئــر بعــض وجهــات النظــر ت
الــى توصــل رســالة مركزيــة للروايــة .ف ي� الفقــرات
ي
ي
ف
التاليــة تلخيــص لوجهــات النظــر هــذه كمــا ظهــرت ي� الروايــات:
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ف
ض
ـا� مــن الحــا�ض .
سـ ي
ـم� ،ي� روايــة (ســتيمر بوينــت) ،شــخصية مســتوردة إىل المـ ي
إنــه شــخصية منقولــة مــن زمــن مابعــد الدولــة القوميــة الســلطوية (زمــن مــا
ف
ض
ـا�
بعــد  2011بعبــارة أخــرى) إىل زمــن
االس فــتعمار ي� نهايــة ســتينيات القــرن المـ ي
خــال ت
ن
ســم� قــد
يطانيــ� ي� عــدن .وبمــا أن شــخصية
ال�
ي
ي
فــرة الثــورة ضــد ب
والمســتعمر ،فإنــه يمثــل
المســتعمر
رســمت بطريقــة خارجــة عــن مصفوفــة
ِ
َ
ف
وجهــة نظــر وخيــال جيــل يدعــو إىل يمــن جديــد ي�  2011ومــا بعدهــا .هــذا
ف
ف
ـا� ف ي� عالــم اليــوم
الجيــل نشــأ و تشــكل اجتماعيــا ي� ســياق التواصــل عـ بـر الثقـ ي
النســانوية المضمنــة
المعولــم .إن صــوت
ســم� هــو البــؤرة الحاملــة للرســالة إ
ي
ف ي� الروايــة مــن جهــة ،وهــو ،مــن جهــة أخــرى ،صــوت ناقــد للرسديــة القوميــة
ســم� المناطقيــة
فــإن ف ي� خلفيــة
المتســمة بالوثوقيــة .وعــاوة عــى ذلــك،
ي
َّ
(كونــه مــن أصــول تهاميــة شــمالية غربيــة) مــا يشـ يـر ،ولــو مــن طــرف خفــي ،إىل
حقيقــة أن عــدن الكزموبوليتيــة ف� المـ ض
ـا� كانــت لــكل النــاس بغــض النظــر عــن
ي
ي
جتماعيــة .وســم� لديــه رأيــه الخــاص عــن عــدن �ف
وال
خلفياتهــم المناطقيــة إ
ي
ي
أ
ن
ـد� عــن طريــق الهجــرة واالختيــار ال عــن طريــق
فـ تـرة مــا بعــد االســتعمار؛ لنــه عـ
ي
ـم� يتحــدى بالغيــات
المولــد واالضط ـرار .وبالنظــر إىل الحــا�ض  ،فــإن صــوت سـ
ي
ف
ت
ـمال ف ي� عــدن.
الفصائــل المتطرفــة ي� الحـراك الجنـ ب ي
ـى ترفــض الحضــور الشـ في
ـو� الـ ي
الســياس ي� صنعــاء
وهــو ،أيضــا ومــن جهــة مقابلــة ،صــوت رافــض للنظــام
ي
أ
ت
ـى كانــت ف ي� يــوم مــن اليــام كونيــة
فالــذي دأب عــى ضترييــف و قبيلــة المدينــة الـ ي
ي� توجهاتهــا الح�يــة ومنفتحــة عــى ثقافــات أخــرى.
ئ
صنعــا�  ،تمثــل صوتــا حامــا لرســالة مركزيــة مفادهــا أن
صبحيــة ،ف ي� روايــة
ي
نســخة مــن صنعــاء أخــرى مذوتــة عــن طريــق ضمـ يـر المتكلــم (اليــاء) ف ي� العنــوان
ممكنــة ومحتملــة ،وهــي نســخة فضــاء مدينــة العيــش المشـ تـرك .ف ي� هــذا الصــوت
العــى أ
مكــو� اليمــن الشــمال أ
ن
ت
مشــرك ي ن
ش
والســفل ضمــن
بــ�
اســت�اف لعيــش
ي
ي
برنامــج دولــة تقدميــة يتســاوى فيهــا المواطنــون رجــاال ونســاء .قصــة الحــب
ين
بــ� صبحيــة وحميــد ذات داللــة خاصــة .فصبحيــة – فيمــا يبــدو – ابنــة ثائــر
ن
مــن المناطــق الوســطى و حميــد ابــن ثائـ
ـر مــن المناطــق العلي فــا ،وهــو مــا يع ـ ي
ف
و� ســلوك صبحيــة
أن الثــورة ملــك للجميــع وفيهــا يلتقــون � موكــب النــر.
كفنانــة مشــاركة ف� الفضــاء العــام حافــز يلتفكــر القــاريء باتج يــاه حــق الم ـرأة �ف
ي
ي
ي
تحقيــق ذاتهــا االجتماعيــة و الوظيفيــة المســتقلة والواعيــة بعيــدا عــن تنميطهــا
ف ي� صــورة الموقــع البيلوجــي المســتجيب لرغبــات الرجــل الجنســية.
تكويــن جــوذر الوجــودي ،ف ي� (ظلمــة يائيــل) ،بوصفــه نصــف يهــودي ونصــف
مســلم ،يدمــج عالمـ ي ن
ـ� متمايزيــن ظاهـرا ف ي� يمــن القــرون الوســيطة ليلقــي بالضــوء
ف
ن
ال
نســا� ي� شــخصية واحــدة .إن فكــرة العــرق النظيــف
عــى التــآزر الوجــودي إ
ي
و االيديولوجيــات والعقائــد ذات المنطلقــات المطلقــة موضوعــة عــى محــك
الــى تنصهــر فيهــا أ
ت
الفــكار و تتخلــق فيهــا نز
ال�عــة النســبية.
التجربــة المعاشــة ي
إن ف ي� ظهــور هويــة جــوذر المختلطــة والباحثــة عــن الحقيقــة خــال حركتــه زمانــا
ن
ـا�  ،و االحتيــاج الوجــودي إىل المعاضــدة مــن
ومكانــا مــا يشـ يـر إىل النقــص إ
النسـ ي
آخــر ليــس بعيــد منــا؛ بــل قــد يكــون جــزءا مــن تكويننــا.
ـال ) هــو التحقــق
حــب فاطمــة لســالم ،الفـ تـى اليهــودي ،ف ي� روايــة (اليهــودي الحـ
ي
و� الطــرف آ
أ
ف
ت
الخــر مــن
الــردي لفــكار مجــردة كالتســامح ،واالعــراف ،والتقديــر .ي
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معادلــة الحــب هــذه يؤثــث حــب ســالم لفاطمــة وتقديــره لشــخصها ،وهــي ابنــة
ت
المفــى المســلم ،ش
النســانوي ف ي�
الــرط
التبــادل الــرض وري مــن ش� فوط الفضــاء إ
ي
ي
ت
بالحــال  ،وهــي
الفــى ي� الروايــة
أفــق الرؤيــة الروائيــة عنــد المقــري .ووصــف
ي
صفــة غزليــة بامتيــاز – تســتخدمها فاطمــة ف� الروايــة كحــال نســاء اليمــن �ف
آ ي
ي
ت
الواقــع – ذو داللــة بالنســبة للرؤيــة الكليــة للنــص .إنــه اعــراف بجمــال الخــر؛
النســانية وكفــوءا ،بــل أن
الــذي ال يســتحق أن ينظــر إليــه بوصفــه إنســانا كامــل إ
إن قـراءة فاطمــة لـ تـراث
ـى الديــن ابــن
يُقـ َّـدر ،و يُحــب ،ويُحتفــى بــهَّ .
الشــيخ محـ ي ي
ف
ـر� ش
وت�بهــا إيــاه رافعــة مــن روافــع الفكــرة الرئيســية ي� الروايــة .ومفــاد تلــك
عـ ب ي
أي أن
الفكــرة أن الحــب يتجــاوز مــا صنعــه البـ شـر آ مــن حواجـ أـز دينيــة وعرقيــة؛ ْ
ـ�
الحــب – بعبــارة أخــرى – يتجــاوز مفهــوم الخريــة إىل النويــة فقــط .يقــول عـ ي
المقــري:
آ
آ
إل ال أرى
“الخــر قــد يكــون نحــن ،ونحـ
ـن قــد نكــون الخــر؛ بالنســبة ي ّ
وم�هــة ،كمــا ال أرى وجــود ‘آخــر’ مختلــف
وجــود ‘أنــا’ خاصــة وصافيــة نز ّ
ف
ت
روايــا� بمقــدار اهتمامــي
ك ّليــاً .لهــذا لــم تشــغل�ن ي هــذه الثيمــة ي�
ي
بثيمــات أو محــن إنســانية أخــرى ،كمفهــوم الوطــن والســلطة
أ
ـياس ورغبــات الجســد،
واليديولوجيــا والتاريــخ والتطـ ّـرف الديـن ي والسـ
ي
‘الخــر’ .فـــ أ
النــا ،ومــا يوصــف بـــ آ
يشــرك ف� معايشــتها أ
ت
‘الخــدام’،
ي
ف
والعدنيــون ،بمختلــف
وهــم الســود ي� اليمــن ،واليهــود ،والمــرأة
ّ
هويّاتهــم وانتماءاتهــم وال إنتماءاتهــم ،هــم نحــن وليســوا آخريــن.
وهــذه الـــ ‘نحــن’ قــد تحــوي ‘آخريتهــا’ إىل جانــب ‘أنويتهــا’ ف ي� مســتوى
مــن التوافــق أو التعــارض” (الحــاج .)2014
قيــس ف ي� روايــة (حــرب تحــت الجلــد) صحفــي ذو رؤيــة ثريــة ومتطــورة بتطــور
ـ� ف ي� الروايــة .هــذا الـرث اء ف ي� الرؤيــة والتفكـ يـر مشــتق مــن تجربــة الكاتــب نفســه
الحـ ي
بالضافــة إىل كشــف التهميــش عــن الفئــات
الــذي عمــل ،وال يــزال ،صحفيــا .و
المختلفــة ف� المجتمــع ،تُظهــر رؤيــة إقيــس المتحولــة والدينميكيــة الــراع �ف
ي
ي
ِ
الصحفــي اليم ـن
ـياس واالجتماعــي
ـ
الس
ـتقطاب
ـ
االس
ـة
ـ
حال
ـس
ـ
يعك
ـذي
ـ
ال
الحقــل
ي
ي
ت
ـى كانــت ،والزالــت ،تشــهدها البــاد .وهــذا هــو مــا دفــع قيــس إىل أن يتحــول
الـ ي
مــن صحفــي يدعــم النظــام ورسديتــه الالتاريخيــة عــن يمــن واحــد اللحمــة والــوالء
ئ
اســتقصا� يتأمــل بعقــل ناقــد االختالفــات ،والتنوعــات الهوياتيــة،
إىل صحفــي
ي
أ
ف
ف
و� طــور تحولــه ،كطقــس عبــور،
إىل جانــب الدواء السياســية المزمنــة ي� اليمــن .ي
والباحثــ� أ
الجانــب� .ف
ين
يصــادق قيــس مثقفــي اليســار و
صحفــى المعارضــة
ي
يي
لــرى اليمــن مــن منظــورات متعــددة و ذات
هــذا الطــور تنفتــح رؤيــة قيــس ي
أبعــاد تحليليــة عقالنيــة.
ف� روايــة (طعــم أســود ..رائحــة ســوداء) يأخــذ أ
الخــدام و طبقــة ذوي الحــرف
ي
ف
المحتقــرة مركــز االهتمــام .ي� هــروب عبدالرحمــن مــع حبيبتــه المنتميــة إىل طبقــة
المزاينــة إىل محــوى أ
الخــدام داللــة عــى التميـ ي ز
ـ� والتهميــش الــذي تتعــرض لــه
النســانوية المبــأرة ف ي� الروايــة
فهاتــان الفئتــان االجتماعيتــان .تتمثــل الرؤيــة إ
الــكل الــذي منــح الطبقــات المهمشــة والمــزدراة صوتــا
ي� الفعــل الــردي
ي
عالمــا ضــدا عــى قمــع أصواتهــم .إن الروايــة بذلــك تمنــح شــخصياتها حقهــا
ف
ف
ف
ف
و� حــق
و� حديــث الــذات عــن ذاتهــا ،ي
الطبيعــي ي� الوجــود ي� الزمــان والمــكان ،ي
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أ
ت
تعــر عــن هويــة تلــك الــذات ،جمعيــة
إبــداء
الــى ب
واختيــار الــرؤى والفعــال ي
ف
تشــر إىل أن حقائقهــا
و� المحصلــة ،فــإن أفعــال هــذه الطبقــات
ي
أو فرديــة .ي
الوجوديــة مشــكلة بفعــل المجتمــع المهيمــن وهوياتــه ،ورسدياتــه الطاغيــة؛ أي
مشــكَّلة بخيــال آ
الخــر ،و ي ز
فــإن
تح�اتــه ،وتفضيالتــه .وعــى العكــس مــن ذلــك،
َّ
الدالـ ي ن
ـ� عــن وجــود هــذه الفئــة
ـ�
”طعــم أسـ فـود” و ”رائحــة ســوداء” إعــان حـ ي
أ
الســوداء(الخدام) ي� اليمــن .و مــن هنــا ،محــو أو إنــكار وجودهــا غـ يـر ممكــن،
برغــم الوصــم التميـ ي ز
ـ�ي الــذي تمارســه الغالبيــة االجتماعيــة المهيمنــة ف ي� اليمــن.
أ
بذلــك تكــون الرؤيــة الساســية للنــص هــي أنســنة مــن نزعــت إنســانيتهم ف ي�
اليمــن؛ وهــم فئــة أ
الخــدام وذوي المهــن المحتقــرة.

من الوطن إىل فضاء متخيل بديل
النســانوية والعيش المشـ تـرك :فضــاءات متخيلة
ال�ن ز عة إ

ينتمــي الروائيــون أ
ت
ثــور� ســتينيات القــرن ش
الع�يــن
الربعــة إىل جيــل مــا بعــد
ي
عــ�
ف ي� جنــوب اليمــن وشــماله .ولــد محمــد
بي
الغــر� ن عمــرآن ســنة  ،1958وولــد ي
الكوكبــا� و أحمــد زيــن ســنة  .1968و
المقــري ســنة  ،1966وولــدت ناديــة
ي
الموضــوع المشـ تـرك ف ي� رواياتهــم وروايــات أترابهــم هــو إثــارة أفــكار بخصــوص
إمكانيــة حيــاة أخــرى ف ي� اليمن.وكتاباتهــم ،بصــورة عامــة ،توحــي إيحــاء واضحــا
أن اليمــن الحديــث ليــس مكانــا مثاليــا لعيــش حيــاة كريمــة ذات كرامــة .وهــذا
ين
عاملــ�:
يمكــن أن يُعــزى إىل
أ
المامــة ،و مــا بعــد
الول :فشــل جمهوريــات مــا بعــد االســتعمار،
ومــا بعــد إ
الوحــدة ،ف� ايجــاد نمــوذج ســياس و اجتماعــي وثقـ ف
ـا� يـ ض
ـر� أحــام وطموحــات
ي
ي
ـ� .يقــول عــ� ي المقــري معلقــا عــى منجــزه الـ ئ
ـ� ي اليمنيـ ي ن
المواطنـ ي ن
ـروا�:
ي
ي
ـ� منشــغلة ف ي� البحــث عــن وطــن ضائــع أو تقديــم
“لــم تكــن هواجـ ي
ف
ت
ت
ن
ـى ‘طعــم
ـى الروايــة ،لكن ـ ي إذ انشـ
ـغلت ي� روايـ ي
صــورة لــه أثنــاء كتابـ ي
ف
الحــال‘ ي� اختبــار مفهــوم
أســود ...رائحــة ســوداء‘ و ‘اليهــودي
ي
ف
ن
ن
ـد�‘
الوطــن غـ يـر المحقــق ،أو غـ يـر المتــاح للجميــع ،فإنـ ي ي� ‘بخــور عـ ي
أختــر إمــكان إيجــاد بديــل مــن هــذا الوطــن ،البديــل
حاولــت أن
ب
ُ
ت
كفكــرة ومفهــوم وتاريــخ ومعيــش ،بــل وحــى كصفــة أو اســم ،وإىل
أي مــدى يمكــن تحقــق هــذا االحتمــال”( .الحــاج .)2014
الفــكار أ
ثانيــا :انتشــار أ
ف
ـر�
وال
فعــال غـ يـر المتســامحة و المتطرفــة ي أ� العالــم العـ ب ي
عامــة ف
و� اليمــن خاصــة ،الـ ت
ـى هــي بدورهــا تعبـ يـر عــن فشــل النظمــة السياســية
ي
ي
وبرامجهــا الثقافيــة والتعليميــة المقدمــة أ
للطفــال والفتيــان.
و باالعتمــاد عــى التخييــل التاريخــي يعمــد الروائيــون إىل إســتخدام مواهبهــم
ين
باحثــ� ف ي� طيــات التاريــخ اليمــن ي مــن أجــل اســتجالء أفــكار و تجــارب
الفنيــة
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ف
ض
الســهام ف ي� خلــق رؤى لمجتمــع أفضــل ف ي� بلــد
متخيلــة مــن
المــا� أمــا ي� إ
ي
ن
يعــا� مــن الحــروب ،والفقــر ،والجهــل .يقــول أحمــد زيــن:
ي
ف
ت
الــى يســودها الظــام الحالــك كان ال بــد مــن
ي
”� اللحظــة اليمنيــة ي
العــودة إىل عــدن .ال أحــد يصــدق أن مدينــة مثــل عــدن تبــدو اليــوم
ت
الــى شــعت
مثــل حلــم بعيــد المنــال أو واحــدة
مــن تلــك المــدن ي
أ
عــى العالــم مــن حولهــا ثــم انطفــأت للبــد ولــم يعــد ســوى الكتــب
يز
االنجلــ�ي مفتوحــة
تذكــر بهــا ( )...كانــت عــدن تحــت االســتعمار
للجميــع ..متقدمــة بمراحــل عمــا ســواها مــن مــدن وبلــدان .كانــت
الشــعاع الوحيــد ف ي� محيــط صامــت .الحيويــة الفريــدة ف ي� جغرافيــا
إ
ش
متخلفــة :معابــد ،كنائــس ،ومســاجد ،وبــر ينتمــون إىل أعـراق وأديــان
ت
(رويــرز .)2015
مختلفــة”
ت
المشــرك ي ن
بــ� الروايــات الســت هــو العــودة إىل التاريــخ ،وهــو
إن القاســم
أ
ت
ش
المــر الــذي يمنــح تلــك الروايــات “�عيــة تاريخيــة” ،وذلــك حــى يتحقــق اقنــاع
ئ
القــار� بــأن المــروي حقيقــي و أصيــل .فاالعتمــاد عــى حكايــات مبنيــة عــى
ي
مــا يمكــن أن يعتقــد الكاتــب والقــاريء أنــه “تاريــخ اليمــن” يحمــي النصــوص
ين
مثقفــ� يملكــون خيــاال خصبــا
مــن أن يُنظــر إليهــا عــى أنهــا مجــرد تشــييدات
ف
ولديهــم براعــة ف ي� ســبك اللغــة .إن هــذا الميــل التاريخــي ي� الروايــات اليمنيــة
ت
الــى تشــهدها اليمــن منــذ عقــود.
المعــارصة منبثــق عــن التحــوالت التاريخيــة ي
التفســرات المختلفــة
ومــن هنــا ،هــذا الــراع والتنافــس والجــدل بخصــوص
ي
للتاريــخ ،والتصــورات المتنوعــة عــن الهويــة الجمعيــة .ومــن الطبيعــي ،إذن،
ئ
الــروا� ف ي�
أن تجــد الاليقينيــات والحساســيات المختلفــة طريقهــا إىل الخطــاب
ي
ت
اليمــن .و بنــاء عــى التخيــات التاريخيــة المختلفــة لكتــاب الروايــات تقــرح هــذه
الرسديــات إمكانيــة حيــاة أفضــل ف ي� اليمــن وتقــدم رؤى بخصــوص مــا ينبغــي
الغــر� عمــرآن:
الكفــاح مــن أجلــه .يقــول
بي
“الدب أفــق مــن الحلــم أ
أ
والمــل ،والسياســة أن تعمــل لتصــل إىل
أهدافــك ،عــادة مــا تكــون الوســائل ال أخالقيــة ف� ذلــك ،أ
الدب روح
ي
تســافر فينــا ،أفــق مــن الجمــال والخلــق .والعالقــة بينهمــا عالقــة
وطيــدة ،فالروايــة فضــاء وأحــد عنــارصه هــي السياســة كمــادة خــام
الســياس لمــا وجــد الكتــاب
لنســج إبداعــات ناجحــة ،لــوال غبــاء
ي
أ
مكمــا لعالــم الجمــال”
تفوقــا ،لذلــك يظــل عالــم القبــح ّ
لعمالهــم ّ
(المأمــون .)2016
بهــذا تضــع الروايــات للقــاريء أفقــا جديــدا يتخيــل فيــه حيــاة أفضــل .و يل أن
أ
أ
النســان مكانتــه و
النســانوي»؛ لنــه يمنــح إ
أطلــق عــى هــذا فالمــر « الفضــاء إ
أهميتــه المســتحقة ي� مركــز الكــون الــردي .لقــد تنامــت هــذه الــرؤى المتســامحة
ض
المــا� ف ي� بلــد
والمتعــددة الطبقــات والوجــوه ف ي� تلــك الروايــات طيلــة العقــد
ي
تعتمــل فيــه تحــوالت كبـ يـرة أهمهــا خــروج آالف مؤلفــة مــن النــاس إىل الشــوارع ف ي�
 2011مطالبـ ي ن
ـ� ليــس بإزاحــة نظــام االســتبداد وحســب ،بــل أيضــا ببنــاء نظــام
ف
إن هــذه العالقــة
ـياس واجتماعــي جديــد يتضمــن ي� لبــه العدالــة إ
الجتماعيــةَّ .
سـ ي
ن
جماهــر مــا بعــد  2011العارمــة
بــ� النصــوص مــن جهــة ومشــاعر
ي
الجدليــة ي
أ
وغــر المنظمــة تحيــل عــى حقيقــة مهمــة؛ وهــي أن الدب يعكــس المشــاعر
ي
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الاليقــ� ،وانعــدام أ
المجتمعيــة ف
ين
المــن ،و حساســيات التاريــخ
(� حالتنــا هنــا
ي
ف
و�
والهويــة) تحــت بطانــة أشــكاله الرسديــة المنظمــة وفــق تقنيــات خطابيــة .ي
هــذا الســياق ،بصــورة خاصــة ،عكســت الروايــات اليمنيــة المشــاعر والــرؤى
الجماهــر ف� صــورة ن
بــى رسديــة حواريــة.
المضطربــة والمشــتتة لــدى
ي ي
ن
ـ� المقــري ف ي� الحــوار
إن مـ شـروع هــؤالء
ّ
المؤلفـ يـ� هــو ايجــاد البدائــل كمــا عـ بـر عـ ي
16
ف
تــرز البدائــل ي� صــورة وطــن مفهومــي بديــا
المشــار إليــه ســابقا .وهنــا ب
عــن الوطــن الحقيقــي؛ ومدينــة كزموبوليتيــة بديلــة عــن مدينــة تكتــظ بعوامــل
التطــرف ،والفقــر ،وبالمليشــيات؛ و أ
الدب بفضائاتــه الجميلــة الحالمــة بديــا
عــن السياســة الســلطوية ،والعنــف ،والتهميــش .إن الروايــات الســت المدروســة
ت
ـى خرجــت إىل الشــوارع ف ي�  2011تحمــل رؤيــة البدائــل بصــورة
هنــا والجماهـ يـر الـ ي
جماهــر المتظاهريــن تطالــب ببديــل عــن النظــام
متســاوية .وعندمــا كانــت
ي
ف
كانــت ترجــع ف ي� شــعاراتها ورموزهــا إىل التاريــخ القريــب ي� ســتينيات وســبعينيات
القــرن المـ ض
ـا�  .تمامــا كمــا فعلــت الروايــات الـ ت
ـى رجعــت إىل التاريــخ وتخيلــت
ي
ي
البدائــل ،و إن كان ذلــك ف ي� قوالــب حواريــة معقــدة ،و أشــكال فنيــة لهــا ش�وطهــا
الــروط ت
الوجوديــة المختلفــة عــن ش
الــى اكتنفــت حركــة ثــوار  2011وخطابهــم.
ي
وبمــا أن ك ّتــاب الروايــات ينتمــون إىل النخبــة المثقفــة ف ي� البلــد ،فــإن الروايــات
ين
فالمضامــ�
قــد حملــت ،بوعــي أو بــدون وعــي ،صبغــة بيداغوجيــة تعليميــة.
ئ
ـروا� بصــورة أمثوليــة حـ تـى عنــد االعتمــاد عــى التاريــخ
التعليميــة تتخلــل الــرد الـ ي
اليمــن ي المتخيــل .وبطبيعــة الحــال ال تســتخدم الروايــات صيغــا إرشــادية مــن
أجــل تحقيــق حيــاة ناجحــة ف ي� اليمــن ،و إنمــا أمثــوالت ذات طابــع حــواري مركــب
النســانوية المرتجــاة .و منــاط فهــم القــاريء لرســالة هــؤالء
يشــر إىل الحيــاة إ
ي
أ
ت
ن
ن
ن
الروائيـ يـ� يرجــع إىل الرضيــة التداوليــة المشــركة بينهــم وبـ يـ� القـ ّـراء المحليـ يـ�؛
وتتمثــل هــذه أ
الرضيــة المشـ تـركة ف ي� وضعنــة الرسديــات تاريخيــا وجماليــا ف ي� إطــار
ف
ف
ن
و�
فضــاء اليمــن الجغــر يا� والزمــ ي بــكل مــا يتعلــق بــه مــن همــوم و فأســئلة .ي
النســانوي كمــا تظهــر ي� الروايــات
الفقــرات القادمــة عــرض لمكونــات الفضــاء إ
المدروســة.

المتصور
النســانوي
مالمــح الفضاء إ
ّ

النســانوي المتصور ف ي� الروايات هي:
مالمــح الفضاء إ
الحــب :يصــور الحــب ف ي� الروايــات المدروســة بوصفــه طاقــة إنســانية تقهــر
ف
ت
ـ� المقــري يدفــع الحــب الشــخصيات الرئيســية
الحواجــز إ
ـى عـ ي
الجتماعيــة .ي� روايـ ي
الختــاف.
الجتماعيــة والمعتقــدات الدينيــة و اختيــار إ
إىل تحــدي القيــم إ
الشــفافية والحــوار :تحظــى القضايــا أ
الخالقيــة بنقــاش مفتــوح ف ي� الروايــات.
وعــى عكــس الواقــع اليم ـن ي الــذي تهيمــن فيــه مســائل الـ شـرف والعيــب تخضــع
أفعــال الشــخصيات الروائيــة للمســائلة .عالقــات حميــد الغراميــة والجنســية ف ي�
ـا� مثــال واضــح عــى هــذا الملمــح .وكذلــك أ
ئ
المــر بالنســبة لقضايــا
روايــة صنعـ ي
ـره عــن ش
م�وعــه الـ ي ئ
ـروا� الخــاص،
 16انظــر فحــوار المقــري مــع مايــا الحــاج ي ف� صحيفــة الحيــاة المشــار إليــه ســابقا .وبرغــم تعبـ ي
ف
ف
و� المنطقــة
فإنــه ،ي� ر ي يأ� ،يقــدم تصــورا عــن دوافــع إ
البــداع الــردي ومحفزاتــه االجتماعيــة والتاريخيــة ي� اليمــن خاصــة ،ي
العربيــة بصــورة عامــة.
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العنرصيــة المناطقيــة ،والعرقيــة الـ ت
ـى يحتشــم النــاس ف ي� الواقــع المعــاش عــن
ي
نقاشــها بصــورة شــفافة مــع ممارســتهم إياهــا .ف ي� الروايــات كل العنرصيــات عــى
محــك النقــد و التفــاوض.
أ
أ
والســماعيليون – تصــور
التقديــر والعرفــان :القليــات – كالخــدام و اليهــود إ
النســانية
بلغــة ومشــاهد يســود فيهــا الحـ
ـب واالحـ تـرام ،و فيهــا إب ـراز للكرام أــة إ
ف
ف
ت
ـى
ي� وجــه مــا يطــال كرامــة إ
النســان ي� اليمــن مــن تعـ ٍـد ،وخصوصــا القليــات الـ ي
للهانــة ،ولــنز ع إنســانية أبنائهــا ،وتســفيه قناعاتهــا.
تتعــرض إ
الذاتيــة واالســتقالل :عــى الرغــم مــن كــون الشــخصيات مقيــدة ش
ب�وطهــا
أ
ف
د� ،
إ
الجتماعيــة ،و ببيئاتهــا الحاضنــة بطــرق مختلفــة ،فإنهــا هنــا ،ي� الخيــال ال أ ب ي
لتعــر عــن آمالهــا الشــخصية و طموحاتهــا .وال يقتــر المــر
مطلقــة العنــان
ب
أ
عــى إطــاق حريــة الفــكار وحســب ،بــل يتجــاوز ذلــك إىل حــل عقــد العواطــف
ت
الــذا� هــو رفــض
واالنفعــاالت المكبوتــة .و أقــرب مثــال عــى هــذا التوجــه
ي
المعايــر والتقاليــد القبليــة والدينيــة
بعــض الشــخصيات ،الواثقــة مــن نفســها،
ي
الســائدة ف ي� اليمــن.
التمثيــل :يكمــن واحــد مــن أعمــق و أخطــر جوانــب أ
الزمــة اليمنيــة ف ي� غيــاب
ف
ن
نســا� واالجتماعــي الــرث ي ف ي�
ال
الســياس واالجتماعــي
التمثيــل
والثقــا� للتنــوع إ
ي
ي
ي
اليمــن .تعمــد الروايــات إىل خلــق فضــاءات فيهــا قابليــة للتنــوع واالختــاف وفيهــا
توطــ� لــكل المجموعــات المتنوعــة و أ
ين
الفــراد مــن ذوي االتجاهــات المحتلفــة.
االعــراف بالحــق ف� الوجــود وبالتمثيــل أ
ال بد� :ت
ت
حــى بدايــة القــرن الواحــد
في
أي
ش
والع�يــن كانــت القليــات العرقيــة والدينيــة ي� اليمــن ال تجــد لهــا تمثيــا كافيــا
أ
أ
ف
غــر أن الروايــات
ف ي� الخطــاب ال
د�  ،أو الكاديمــي ،أو الصحفــي ي� اليمــن .ي
ب
ي
ض
ين
الصــادرة ف ي� العقــد
المهمشــ� والمولديــن
المــا� لــم تســتطع فقــط إدمــاج
ي
ين
ـماعيلي� و ذوي الحــرف المحتقــرة ف ي� رسدياتهــا ،بــل منحــت تلــك
والسـ
واليهــود إ
ف
ف
ف
المجموعــات الحــق ي� احتــال عناوينهــا ،و ي� أن تحظــى بالنقــاش ي� الصحــف
ت
يــأ� بمثابــة
المحليــة والعربيــة .وهــذا التمثيــل ف ي� الثقافــة العالمــة
المكتوبــة ي
مبــادرة أدبيــة تهــدف إىل موضعــة هــذه الجماعــات داخــل أ
النــا الجمعيــة
المواطنيــة بعيــدا عــن خطابــات الوصــم االجتماعــي والعــزل الوجــودي.
إشــكال  ،إن لــم يكــن ذو ســمعة
العلمانيــة أو الدنيــوة :مصطلــح العلمانيــة
ي
الســامية و أحيانــا القوميــة .وذلــك أنــه مصنــف بوصفــه
ســيئة ،ف ي� الخطابــات
إ
مســتوردا مــن الغــرب حيــث أخــذ الديــن ف ي� االنســحاب مــن الفضــاءات العامــة
الســامي
منــذ قــرون والهــروب نحــو الفضــاء فالخــاص .و طبقــا للخطــاب إ
الحديــث ،فــإن الديــن ال يمكــن حــره ي� الفضــاء الخــاص ،بــل ال بــد أن يكــون
جــزءا مــن كل مظاهــر حيــاة المســلم .أمــا الروايــات ،فتتحــدى هــذه النظــرة مــن
خــال رسدياتهــا الـ تـى تقــدم حركــة أ
الف ـراد ف ي� الزمــان والمــكان وهــم محكومــون
ي
غــر أن
بــرض ورات العيــش أكــرث مــن النصــوص المتعاليــة والقــوى المفارقــة .ي
الروايــات التلجــأ إىل إســتخدام مصطلحــات مجــردة ،و ال مفاهيــم نظريــة
ن
عويصــة الثبــات صالحيــة الــنز وع
العلمــا�  ،و إنمــا تعــرض مماراســات النــاس
ي
الدنيويــة ف� وصــف حــي لمجريــات تجاربهــم الوجوديــة ت
حــى ف ي� بلــد يوصــف
ي
بالمحافظــة الدينيــة كاليمــن.
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العقالنيــة :تلجــأ النصــوص إىل فــك بعــض القضايــا الحساســة – مثــل المناطقيــة،
والمامــة – مــن قيودهــا الخطابيــة المســورة
الســتعمار إ
والطائفيــة ،وتاريــخ إ
ت
ن
باالحـ تـراس والخــوف القومــي والديـ ي ؛ ويتــأ� لهــا ذلــك مــن خــال خــواص الــرد
وتقنياتــه .ف ي� الروايــات ،خضــع خطــاب الدولــة اليمنيــة الرســمي بخصــوص هــذه
القضايــا إىل عمليــة فردنــة و تذويــت .فخطــاب الدولــة بخصــوص هــذه القضايــا
يقــدس الوطــن بطريقــة عاطفيــة ال عقالنيــة ،لكــن الروايــات تتيــح الفرصــة أ
للفـراد
العاديـ ي ن
ـ� يك يعـ بـروا عــن أرائهــم الفرديــة الخاصــة بطريقــة عقالنيــة غـ يـر خاضعــة
إلكراهــات الخطــاب الوط ـن ي والدي ـن ي المنمــط.
المواطنــة العالميــة :نز
ال�عــات الوطنيــة ،و القوميــة ،و القبليــة ،ال تحظــى بــأي
ف
احتفــاء ف ي� الروايــات .بــل إن مفهــوم الوطــن نفســه ،كمــا يظهــر ي� الخطــاب
اليمــن
والعــر� القومــي ،يعــرض للنقــد والمســائلة كمــا يقــرر المقــري ف ي�
ب
ي
ي
ف
و� روايــة أحمــد زيــن
حــواره المشــار إليــه ســابقا ،وكمــا يظهــر ف ي�
رواياتــه .ي
الحــ�  ،بــل إن المجــال قــد
(ســتيمر بوينــت) لــم يختــص الوطــن بمجــال ف ي�
ي
ت
الــى تــؤي كل مــن اتخذهــا موطنــا بغــض النظــر
أفســح للمدينــة الكزموبوليتيــة ي
عــن أصلــه وفصلــه و دينــه .وعــى نفــس المنــوال تنســج شــخصيات الروايــات
ف� (ظلمــة يائيــل) للغــر� عمــرآن ف
لعــ� المقــري مكونــة
الحــال )
و� (اليهــودي
بي
ي
ي
ي
ي
ف
ف
و� ذلــك إعــادة تعريــف
مــن هويــات متعــددة ومتناحــرة ي� الواقــع التاريخــي .ي
النســان ،ولمفهــوم الهويــة ،ولفهــم الــذات لذاتهــا وتاريخهــا.
لمفهــوم إ
الوعــي بالطبيعــة والبيئــة :تقــدر الحيوانــات ،الــكالب والقطــط والنمــل ،ف ي� روايــة
ف
ئ
ـا� ) و ف ي�
ـال ) عــى نحــو خــاص فيــه مســحة مــن تصــوف .ي� (صنعـ ي
(اليهــودي الحـ ي
(ســتيمر بوينــت) تُقــدر مدينتــا صنعــاء وعــدن عــى نحــو يتضمــن نقــدا مبطنــا
نز
ل�عــة التخريــب واالســتحواذ ،وغيــاب الوعــي بالطبيعــة والمــكان.
ت
االعــراف بالحــق
التوجــه نحــو الســام :تعمــد الروايــات عــن طريــق فلســفة
المشـ تـرك ف ي� التاريــخ والمــكان والزمــان والثقافــة إىل توجيــه القــاريء نحــو إمكانيــة
العيــش بســام ف ي� اليمــن .ومــن هنــا ،فــإن إثــارة مســائل الهويــات الجمعيــة ف ي�
الروايــات ليــس مــن أجــل الحشــد االيديولوجــي ،وال مــن أجــل تكريــس التمايــز
ت
االعــراف بحــق كل المكونــات
المجتمعــي المــؤدي إىل الــراع ،بــل مــن أجــل
ف
ف
ت
ـى تفضــل ،و ي� أن تتعايــش بســام
المجتمعيــة ي� أن تفهــم نفســها بالطريقــة الـ ي
مــع بعضهــا البعــض.
ف
ـ� المقــري) يجمــع فاطمــة
تقديــر الفــن و التعليــم :ي� روايــة (اليهــودي الح تـ ي
ـال لعـ ي
لغــى بعضهمــا البعــض ،ويحتفيــان
وســالم الحــب وشــغف العلــم .يتعلمــان
ي
أ
عــر�  ،و بالشــعر والدب .الشــخصية
بكتــب
ابــن رشــد ،و ابــن حــزم ،وابــن ب ي
ف
الرئيســية ي� روايــة (ظلمــة يائيــل) فنــان و خطــاط ومصــور بــارع يحــول النصــوص
الدينيــة المجــردة إىل تصاويــر مدهشــة .ف ي� الروايــة يحظــى الفنــان بتأييــد الداعــي
عــ� الصليحــي وهــو مــا يناقــض الرؤيــة الدينيــة االرثودكســية .ف ي�
ال
إ
ســماعيل ي
ي
ـم� معلمــا و تلقــى ســعاد المتعلمــة
روايــة أحمــد زيــن (ســتيمر بوينــت) يعمــل سـ ي
ف
ئ
وذات
ـا� ) فنانــة،
الشــخصية المثقفــة والحــرة تقديــر زمالئهــا .وصبحيــة ي� (صنعـ ي
ف
ـ�  ،وتعلــم
وقيــس ي� (حــرب تحــت الجلــد) صحفــي منفتــح عــى البحــث،
والتقـ ي
أ
الجديــد ،والتحـ ّـول .كل هــذا يمكــن أن يفــر عــى أنــه رفــض للميــة المتفشــية
ف
ف
النــاث.
ي� اليمــن ،وخصوصــا ي� أوســاط إ
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بعيــدا عــن مــا يمكــن أن يفهــم مــن النظــرة أ
الوىل مــن أن ك ّتــاب الروايــات الســت
يرومــون إيصــال رســالة موحــدة ،فــإن هــذه القـراءة تقـ تـرح توفــر أ
الهــداف النهائية
للروايــات عــى فضــاء انســانوي مركــب و متعــدد االبعــاد .إن مــا يحقــق خلــق
ـ� أ
النســانوي هــو وعــي هــؤالء الروائيـ ي ن
الربعــة بالتاريــخ وتخييلهــم
هــذا
الفضــاء إ
ف
�ض
ألحداثــه ي� أفــق الحــا  .وكمــا ّبينــت الدراســة ،فــإن الروايــات تشــتبك مــع بعض
القضايــا الملحــة ف ي� المجتمــع اليم ـن ي المعــارص مــن أجــل تقديــم رؤيــة تنويريــة
القتصــادي،
لحــل المعضلــة الوجوديــة المتمثلــة ف ي� فشــل
الدولــة ،والتخلــف إ
والعنــف ،والفســاد .إن التشــابه ف� أ
الفــكار والعواطــف ف ي� أعمــال هــؤالء الك ّتــاب
َّ
ي
أ
ت
النســانوية والحساســية
الربعــة يتجــاوز مجــرد التنــاص الموضوعـ
ـا� إىل الرؤيــة إ
ي
ت
ـأ� نســتخلص ثــاث نقــاط
التاريخيــة بخصــوص أزمــة اليمــن أ المعــارص .وفيمــا تيـ ي
ـت مــن خــال الق ـراءة
ـى تأتَّـ ْ
شــاملة بخصــوص هــذه الرؤيــة الدبيــة التنويريــة الـ ي
الناقــدة لنصــوص الروايــات:
ـ�ام الروائيـ ي ن
أوال ،الـ ت ز
ـ� ومشــاركتهم الفكريــة :ينظــر الك ّتــاب – كمــا يُستشــف مــن
مقابالتهــم – إىل أنفســهم بوصفهــم قــادة التنويــر ف ي� المجتمــع ،ومــن هنــا،
يعتقــدون بــأن مــن واجبهــم الســهام برؤاهــم مــن أجــل حــل أ
الزمــة الوجوديــة
إ
أ
اليمنيــة .لكــن بأيــة طريقــة؟ ال بــد أن لــدى هــؤالء الك ّتــاب القناعــة الساســية
مــن أن النــاس يميلــون إىل الحكايــات ،و أنهــم يريــدون أن يكتســبوا معرفــة
عــن أفــكار وجوديــة مهمــة مرســومة ف ي� أطــر حيــة و جذابــة وقريبــة مــن الواقــع.
و عــاوة عــى ذلــك ،فإنــه ال بــد أن يكــون لــدى هــؤال الك ّتــاب ،أيضــا ،قناعــة
أخــرى مفادهــا أن القالــب الــردي للكتابــة بشــخصياته المركبــة وذات أ
الصــوات
أ
الجتماعية
المتعــددة لديــه القــدرة عــى نــزع هــذه الزمــة ذات الوجــوه المتعــددة إ
ئ
الثنــا� الضــدي
والقتصاديــة و السياســية – نزعهــا مــن صياغاتهــا ذات الطابــع
إ
ي
التبســيطي ف� الخطابــات الدينيــة والصحفيــة والسياســية المهيمنــة ووضعهــا �ف
ي
ي
النســانوي المركــب والمعقــد بمختلــف أبعــاده النفســية واالجتماعيــة.
إطارهــا إ
إن الــكالم بنغمــة فكريــة متعاليــة آمــرة و ناهيــة؛ وفــق صيغــة افعــل وال تفعــل،
قـ ّـد اثبــت فشــله ف� تحقيــق أ
الهــداف المرجــوة مــن ايجــاد مجتمــع يضــع ف ي� إطــاره
ي
ت
ش
القيمــي مســائل االحــرام ،والتقديــر الواجــب للغـ يـر .إن نــر الرســالة التنويريــة
أمثــول لجديــر باكتســاب تعاطــف القــراء؛
المتوخــاة ف ي� صــورة قالــب حــواري
ي
يخ�هــؤالء عــن مجتمعهــم وقضايــاه بطريقــة مرتبطــة بالســياقات
وذلــك أنــه ب
التاريخيــة ،ومؤسســة عــى الحــوار ،وخاليــة مــن الصبغــة الســلطوية.
ت
االعــراف بوصفــه مســلمة فلســفية مباطنــة للــرد :إن االشــتباك مــع
ثانيــا،
أ
ف
ال�امــج الرسديــة للروايــات الســت قائــم
قضايــا الزمــة الوجوديــة اليمنيــة ي� ب
ف
النســانوي المتوخــى ي� الروايــات؛ وتلــك
عــى أحــد أهــم خصائــص الفضــاء إ
ف
ت
ت
واالعــراف ،ي� معنــاه الفلســفي ،هــو عمليــة
االعــراف.
الخصيصــة هــي
أ
ن
اجتماعيــة تبادليــة بـ يـ� الــذوات المختلفــة يحظــى فيهــا الف ـراد بتقديــر بعضهــم
البعــض .وتقتــض هــذه العمليــة اســتقاللية أولئــك أ
الفــراد وتقديــر كينوناتهــم
ي
ولذاتهــا (هونيــت  :2012ص .)41ومــن هنــا ،فــإن هويــات أ
الف ـراد
ف ي� حــد ذاتهــا
تتشــكل خــال العمليــة هــذه ،ت
الــى هــي ،بدورهــا ،متأتيــة مــن خــال فضــاء
ي
االعــراف بحــق أ
ت
الفــراد والجماعــات بــأن يكونــوا ف ي�
التواصــ� الحــواري.
الــرد
ي
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ين
مختلفــ� (ســواء كان االختــاف
المــكان الــذي هــم فيــه (اليمــن) و أن يكونــوا
ف
غــر
دينيــا ،أو عرقيــا ،أو مناطقيــا) هــو خصيصــة مركزيــة ي� منظــور الــرد .ي
ت
االعــراف ال يمكــن أن يقــف وحــده بوصفــه مقولــة مجــردة ،و إنمــا يتطلــب
أن
ن
ـي معـ يـ�؛ كالحــب .إن الحــب – بوصفــه مقولــة
تحقيقــا يم ِّكــن منــه سـ ٌ
ـلوك اجتماعـ ٌّ
ت
كــرى ،ينطــوي عــى توجهــات شــبيهة كالتقديــر ،واالحــرام – موضــوع متواتــر
ف ب
ت
ويــأ� فيهــا بوصفــه طاقــة إنســانية طبيعيــة تتحــدى
ي� رسد الروايــات الســت.
ي
ف
الحواجــز الـ ت
ش
و� هــذا الســياق تتحــدى عاطفــة الحــب المبثوثــة
ـى صنعهــا البــر.
ي
ي
ف ي� الروايــات الحواجــز الرمزيــة الهوياتيــة المصنوعــة ف ي� المجتمــع اليمــن ي  .ففــي
ـ� فاطمــة وســالم ف� روايــة (اليهــودي الحــال ) ،وبـ ي ن
ـ� أن الحــب بـ ي ن
حـ ي ن
ـ� جــوذر
ي
ي
وشــوذب ف ي� روايــة (ظلمــة يائيــل) يتحــدى الحواجــز الدينيــة ،فــإن عاطفــة الحــب
ئ
ين
(صنعــا� ) تتجــاوز الحواجــز المناطقيــة والطائفيــة ف ي�
بــ� صبحيــة و حميــد ف ي�
ي
ـب عبدالرحمــن للدغلــو ف ي� (طعــم
شــمال اليمــن .وعــى نفــس المنــوال ،يهــدم حـ ُّ
أســود ..رائحــة ســوداء) أركان ت
الجتماعــي .أمــا
ال�اتيبيــة الطبقيــة و أأســوارالعزل إ
ســم� ف� روايــة (ســتيمر بوينــت) لحمــد زيــن ،فإنــه ال ت
يعــرف
حــب ســعاد و ن ي ي
ن
بــ� اليســار االيديولوجــي المتطــرف
بــ� الشــمال والجنــوب وال ي
بــأي اختــاف ي
ت
ين
غمــا� المعتــدل .إن حكايــات القفــز عــى الحواجــز الرمزيــة تتخلــل
واليمــ� ب
ال� ي
النســانوي
رسد الروايــات الســت
وتشــر إىل ســمة واحــدة مــن ســمات المشــهد إ
ي
المكــرس ف� هــذه أ
ت
العمــال التخييليــة أال وهــو الحــب واالحــرام.
َّ ي
أ
الجمعيــة؟ :ال تعامــل الروايــات الطــر الهوياتيــة الثــاث
ثالثــا ،لمــاذا الهويَّــات
َّ
مــررة أخالقيــا
– الدينيــة ،والمناطقيــة ،والعرقيــة – بوصفهــا أطــرا مرجعيــة ب
وتســتخدم للحشــد االيديولوجــي ،و إنمــا تعيــد تشــييدها مــن أجــل أهــداف
ف أ
أد� طويــل
ثالثــة .وهــي :أ) تمثيــل
هــذه الهويــات ي� الدب بعــد صمــت ب ي
ت
بخصــوص هــذه القضايــا ،وحــى تعمــل ،مــن خــال فعــل الكتابــة ،عــى عقلنــة
الســاموية
وتطبيــع حقيقــة االختــاف والتنــوع بعكــس السياســات القومانيــة و إ
ت
الشــارة إىل حقيقــة أن
الــى تعمــد إىل وحدنــة المتنــوع وتنميــط المختلــف .ب) إ
ي
كل واحــد مــن هــذه الفئــات االجتماعيــة المصنفــة هوياتيــا هــي يمنيــة بصــورة
متســاوية و أن لــكل واحــدة منهــا الحــق ف ي� الوجــود ضمــن المجتمــع بالطريقــة
ت
ت
الــى تفهــم بهــا نفســها .ج) مناقشــة بعــض أطــر
الــى تفضلهــا ،توبالطريقــة ي
ي
الهويــا�  ،كالمناطقيــة ،مــن أجــل توجيــه النقــد الحــاد لهــا.
االنتمــاء
ي
أ
د� الــرث ي
و ختامــا ،وكمــا توضــح الدراســة ،فقــد أصبحــت الروايــة الوســيط ال ب ي
النســانوية.
والفعــال الــذي يســتخدمه مثقفــو اليمــن مــن أجــل توصيــل رســالتهم
ّ
اليمنيــ� عــى إالتفكــر �ف
ن
ن
ز
تحفــ� القــراء
وتهــدف رسدياتهــم ،بهــذا المعــى  ،إىل
ي
ي
ف ي ي
نمــوذج بديــل للعيــش ،ومجتمــع بديــل غـ يـر هــذا النظــام مــن االعتقــاد ي� بلــد
ممــزق بالحــرب ،والالســتقرار ،وباالنقســامات الداخليــة المتعاظمــة ،وبالكراهيــة.
إن البديــل ف� هــذا أ
الفــق أســلوب حيــاة يشــكله الحــب ،واالحـ تـرام ،واالعـ تـراف،
ي
والعقالنيــة ،واالنفتــاح ،والوعــي بالبيئــة وحمايتهــا ،والتوجــه نحــو الســام.
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ي
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ب
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ي
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عن الكاتب

نورنــرغ ف ي�
عبدالســام الربيــدي باحــث ف ي� مســاق الدكتــوراه بجامعــة ارالنغــن
ب
ألمانيــا ضمــن مـ شـروع “الكفــاح مــن أجــل الهويــات أ
والخــاق والفضــاءات العامــة
الوســط“ الــذي تمو ِّلــه مؤسســة فولكســفاغن أ
الــرق أ
ف ي� مــدن ش
اللمانيــة .تتنــاول
أطروحتــه بنــاء الهويــات و الوعــي بالتاريــخ ف ي� الروايــات اليمنيــة المعــارصة .حصــل
ـت� ف ي� مجــال اللغــة العربيــة و آدابهــا مــن جامعــة
عبدالســام عــى درجــة فالماجسـ ي
الســامية والعربيــة بجامعــة البيضــاء
صنعــاء ،وهــو محــا�ض ي� قســم الدراســات إ
بال�اكــة مــع ش
باليمــن ،وهــو زميــل معهــد مركــز للدراســات التطبيقــة ش
الــرق
( )CARPOف� مدينــة بــون أ
ف
اللمانيــة .منــذ  2017يعمــل الربيــدي ي� تحريــر الصفحــة
ي
ف
المدنيــة .وهــو مؤلــف كتــاب “النــص الغائــب ي� القصيــدة
العربيــة مــن مجلــة
َّ
ف
العربيــة الحديثــة“ الصــادر عــن دار غيــداء ي� عمــان  ،2012وترجــم كتــاب “التصوف
ف
نز
الســام“ الــذي ســيصدر ف ي� عمــان العــام المقبــل .2019
النســانوية ي� إ
وال�عــة إ
للتواصلalrubaidi@carpo-bonn.org :

عن CARPO

تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة ش
بال�اكــة مــع الـ شـرق ( )CARPOف ي� العــام 2014
ـ� أ
ف
اللمــان والمقيمـ ي ن
مــن ِق َبــل مجموعــة من الباحثـ ي ن
ـ� ي� ألمانيا مــن ذوي االختصاصات
أ
أ
ذات الصلــة بدراســات الـ شـرق الوســط وال ن
ث
واالن�بولوجيــا
د� ،والعلــوم السياســية،
االجتماعيــة .يـ تـراوح عمــل المركــز ضمــن محــور يتجــاور فيــه البحــث العلمــي ،مــع
الثقــا� أ
ف
والكاديمــي .ويركــز العمــل ف ي� المركــز عــى تنفيــذ
االستشــارة ،و التبــادل
ي
ف
ش
مشــاريع بالتعــاون وال�اكــة مــع الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين ي� بلــدان
الوســط أ
الـ شـرق أ
وال ن
د� .يؤمــن الباحثــون ف ي�  CARPOبــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن
ـلميا مــن خــال صنــع سياســات
العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق مســتقبال مزدهـرا و سـ َّ
تتســم بالشــمول ش
وال�اكــة ،وعــن طريــق االســتثمار االقتصــادي الــذي يســتفيد مــن
ين
ين
َّ
المعنيــ� .ومــن هنــا،
الفاعلــ�
والخلقــة لــدى
كل االمكانــات والمــوارد المتاحــة
ـإن  CARPOيفتــح القنــوات بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــ� للمعرفــة بـ يـ�ن
فـ َّ
ي
أ
ن
المواطنـ يـ� ،وأصحــاب المبــادرات والعمــال ،و صنــاع الق ـرار.

ش
الم�وع
عن

ت
ـأ� هــذه الدراســة ضمــن مـ شـروع “مناهــج أكاديميــة لبنــاء الســام وبنــاء الدولــة ف ي�
تـ ي
أ
أ
اليمــن” ،الــذي تمولــه خدمــة التبــادل الكاديمــي اللمانيــة المعروفــة بـــ( .)DAADو
ال�قيــة أ
ال�يكــة ف ي� هــذا المـ شـروع هــي :معهــد الدراســات ش
المؤسســات ش
والســيوية
ف
ف ي� جامعــة بــون ،مركــز أبحــاث و دراســات النــوع االجتماعــي والتنميــة ي� جامعــة
صنعــاء ،و  .CARPOو أخــذا ف ي� الحســبان الحــرب الدائــرة ف ي� اليمــن ،فــإن هــذا
ش
المــروع يهــدف إىل االســهام ف ي� بنــاء الســام وعمليــة بنــاء الدولــة ف ي� البلــد .و
ـ� الباحثـ ي ن
يتوخــى الـ شـركاء انجــاز هــذا الهــدف مــن خــال تقويــة الروابــط بـ ي ن
ـ� ،و
أ
الكاديميـ ي ن
ـ� ،والطــاب ،والخـ بـراء ف ي� مجــاالت السياســات والتنميــة مــن خــال إقامــة
بالضافــة إىل
الورشــات ،والمــدارس الصيفيــة ،والمؤتم ـرات ،والجامعــة الصيفيــة ،إ
إصــدار سلســة مــن المطبوعــات.
الم�وع عىل ت
موقــع ش
االن�نتbonn-sanaa.de :

Study

تَ َخ ُّيــــــــــــــــل وطــن بديـــْــــــل :نز
النســانوية ف ي� الروايــة اليمنية المعــارصة بوصفها رؤية إلصالح
ال�عــة إ
ٍ
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حظــي تحريــر هــذه الــدراس،ة وترجمتهــا ،و تصميمهــا بدعــم مــن خدمــة التبــادل
الأكاديمــي الألمانيــة ( )DAADضمــن ش
مــروع “مناهــج أكاديميــة لبنــاء الســام
وبنــاء الدولــة ي ف� اليمــن” ي ف� معهــد الدراســات ش
ال�قيــة والآســيوية بجامعــة بــون
ش
بال�اكــة مــع مركــز أبحــاث و دراســات النــوع االجتماعــي والتنميــة ي ف� جامعــة
أ
ف
صنعــاء ،و  .CARPOتعـ ب ِّـر الراء والمواقــف الــواردة ي� هــذه الدراســة عــن كاتــب
الدراســة وليــس عــن خدمــة التبــادل الأكاديمــي الألمانيــة ( )DAADوال عــن ش�كاء
المـ ش
ـروع.
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