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مقدمة
تقــدم هــذه الدراســة عرضــا لنتائــج دراســة تحليليــة أوســع أجراهــا الباحــث عــى 
ــمات،  ــن الس ــدد م ي ع

ــات �ف ــذه الرواي ك ه ــ�ت ــارصة.1 تش ــة مع ــات يمني ــت رواي س
 .2015 2005 إىل  الممتــد مــن  ي 

الزمــىف المــدى  ي 
الروايــات �ف أول: كتبــت هــذه 

ي خلفيــة رسديــة لهــا. ثالثــا: تركــز 
ي اليمــىف

ثانيــا: تتخــذ هــذه الروايــات مــن المــا�ف
ي اليمــن. و اختيــار هــذه الروايــات 

هــذه الروايــات عــى الهويــات الجمعيــة �ف
ة قائــم عــى قناعــة مفادهــا أن  مــن جملــة الروايــات المكتوبــة خــالل هــذه الفــ�ت
ــات بدرجــة أكــ�ش مــن  ــاء الهوي ــة عــن بن ــات تنطــوي عــى مــادة رسدي هــذه الرواي
هــا. و بصــورة أكــ�ش تخصيصــا، فإننــا نســتطيع القــول إنَّ كل واحــدة مــن هــذه  غ�ي
الروايــات الســت تــدور حــول موضوعــات تصــف تجــارب وتوجهــات إنســانية لهــا 

ــن. ي اليم
ــد �ف ــدل الجدي ي الج

ــة �ف ــة المتداول ــا الهوي ــة بقضاي عالق

تــدور هــذه القضايــا حــول الأطــر الهوياتيــة الرئيســية الثــالث: المناطــق أو 
قاليــم، النتمــاءات الدينيــة أو الطائفيــة، أو العرقيــة. ومــع أن الدراســة تركــز  الأ
عــى ســت روايــات، فإنهــا تحيــل عــى روايــات يمنيــة أخــرى معــارصة أينمــا لــزم 

. ــ�ي ــة بخــط الجــدل الرئي ــر وكان ذا صل الأم

ي عندمــا أصــدر 
ــات القــرن المــا�ف يني ي اليمــن إىل عرش

ــة �ف ــة الرواي يعــود فــنُّ كتاب
ــة،  مي ــن أرسة ح�ف ــدر م ــنة 1950(، المنح ــو�ف س ــقاف )المت ــدهللا الس ــد عب أحم
ــة  ــت، أخــذت الرواي ــك الوق ــذ ذل ي العــام 2.1927 و من

ــاروت” �ف ــاة ق ــه “فت روايت
ي تطويــر 

ي التطــور والنمــو فنيــا وموضوعيــا. و أســهم كّتــاب مرموقــون �ف
اليمنيــة �ف

ي اليمــن، ومنهــم – عــى ســبيل المثــال ل الحــ� – محمــد 
ي �ف هــذا الجنــس الأد�ب

ــو�ف ســنة 1969(،  ــ�ي )المت ــد باكث ــىي أحم ــو�ف ســنة 1966(، وع ــان )المت ــىي لقم ع
ومحمــد عبدالــوىلي )المتــو�ف ســنة 1973(، و عبــدهللا ســالم باوزيــر )المتــو�ف ســنة 
ــح  ــو�ف ســنة 2000(، و وجــدي الأهــدل، وصال ــاج )المت ــع دم ــد مطي 2004(، وزي

هــم. ، وغ�ي ــ�ي ــة الزب ــن، ونبيل باعامــر، وعــىي المقــري، و أحمــد زي

ي أنِْتجــت فيهــا الروايــات المختــارة 
ة الزمنيــة الــىت نســتطيع القــول بــإنَّ الفــ�ت

ي تاريــخ اليمــن 
ات الحاســمة �ف للتحليــل، 2005-2015 تعــد واحــدة مــن الفــ�ت

ــد  ــن 2005-2010 تع ــد؛ أي م ــذا العق ــن ه ــف الأول م ــنوات النص ــث. فس الحدي
ي مظاهــرات شــعبية عارمــة ُعرفــت 

ي تمثلــت �ف
ــىت ــاق أحــداث 2011 ال مؤسســة لنبث

ــنة  ــو�ف س ــح )المت ــدهللا صال ــىي عب ــابق ع ــس الس ت الرئي ــ�ب ، و أج ي
ــىف ــع اليم بالربي

ــهد  ــد ش ــن 2011 إىل 2015 فق ي م
ــا�ف ــف الث ــا النص ــلطة. أم ــرك الس ــى ت 2017( ع

ي الممتــد مــن مــارس 
الثــورة ومــا تالهــا مــن عمليــة انتقاليــة شــملت الحــوار الوطــىف

2013 إىل ينايــر 2014. وقــد أُْجِهضــت هــذه المفاوضــات، لســؤ الحــظ، و أُْغِرقــت 
ي نهايتــه إىل حــرب أهليــة شــاملة 

ي مســتنقع الــ�اع المســلح الــذي أفــىف �ف
البــالد �ف

ي نهايــة العــام 2014 ولــم تخمــد نارهــا حــىت لحظــة كتابــة هــذه الســطور.
بــدأت �ف

ية و لتعليقاتها القيمة عى المحتوى. ف نجل�ي ه لتحريرها النسخة الإ ف ف هاي�ف يتقدم الباحث بالشكر للزميلة ماري كرست�ي  1

ي اليمن بصورة عامة وبدايتها بصورة خاصة انظر باقيس 2014، و أورت 1997.
عن الرواية �ف  2
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ــة  ــن 83 رواي ي اليم
ــدرت �ف ــداث ص ــظ بالأح ــن المكت ــن الزم ــد م ــذا العق ــالل ه خ

)انظــر زيــد الفقيــه، تحــت الطبــع، ص16-21(. وهــذا العــدد يتجــاوز عــدد 
ــن  ي ــرن العرش ــن الق ة م ــ�ي ــنة الأخ ف الس ــبع�ي ي الس

ــد �ف ي البل
ــة �ف ــات المطبوع الرواي

ي بلــغ فيهــا عــدد الروايــات اليمنيــة 66 روايــة. )انظــر المرجــع 
)1927-2000( الــىت

ــل  ــة للتحلي ــت المنتخب ــات الس ــإن الرواي ــابقا، ف ت س ــا أرسش ــابق، ص12(. وكم الس
ي اليمــن. اثنتــان منهمــا، )ســتيمر 

تنطــوي عــى نقــاش لمســائل تشــييدات الهويــة �ف
،4 تعالجــان قضيــة الهويــات  ي

( لناديــة الكوكبــا�ف ي
بوينــت( لأحمــد زيــن،3 و )صنعــا�أ

ي 
ي لمدينــة عــدن �ف

ي الكوزموبوليــىت
ي الأوىل يصــف أحمــد زيــن المــا�ف

المناطقيــة: �ف
ــم  ــن حك ة م ــ�ي ــام الأخ ــالل الأي ي خ

ــا�ف ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــد الس ــة عق نهاي
ــة صنعــاء  (، فتجعــل مــن مدين ي

ــة )صنعــا�أ ــة الثاني ــا الرواي ــوب. أم ف للجن ــ�ي نجل الإ
ــا  ــات أبطاله ــرد وذكري ــا ل ي مرح

ــا�ف ــرن الم ــن الق ــد الســتينيات م ــة عق ي نهاي
�ف

ي شــمال اليمــن ويعيشــون 
مامــة �ف الذيــن ينتمــون إىل جيــل مــا بعــد الثــورة ضــد الإ

 ، ي
ي المــا�ف

ف متموضعتــان �ف . وعــى الرغــم مــن أن الروايتــ�ي ي الزمــن الحــارصف
�ف

جاعية  اســ�ت بطريقــة  ومســتقبله  لليمــن  الحــاىلي  الواقــع  عــى  تحيــالن  فإنهمــا 
ــه. ي الآن نفس

افية �ف ــترش واس

اليمــن،  ي 
�ف الأخــدام  قضيــة  تعالجــان  الســت  الروايــات  مــن  روايتــان  وثمــة 

، الذيــن قــدم أجدادهــم مــن أفريقيــا منــذ قــرون  ف ف صحفيــا بالمهمشــ�ي المعروفــ�ي
ــة  ــا الرواي ــود. أم ــم الأس ــا للونه ــا وفق ــون هوياتي ــون يصنف ــن ل يزال ــْت والذي خل
م  ف ي يعــ�ت

ــي يمــىف ــن، فتحــ�ي قصــة صحف ــد زي ــد( لأحم الأوىل، )حــرب تحــت الجل
ــة  ــح مجل ــاء لصال ي صنع

ــود �ف ف الس ــ�ي ــن المهمش ي ع
ــتقصا�أ ــر اس ــة تقري ــى كتاب ع

ي الروايــة 
أجنبيــة، ليكتشــف تهميشــا واســعا لفئــات مختلفــة مــن الشــعب. �ف

ي 
الثانيــة )طعــم أســود .. رائحــة ســوداء( يعالــج عــىي المقــري5 قضيــة الأخــدام �ف

محــوى6 مــن محاويهــم ذات الصفيــح بالقــرب مــن مدينــة تعــز، ويعــرف بمحــوى 
ــميته  ــى تس ــيدأب ع ــا س ــو، كم ــن، أو امب ــة عبدالرحم ــة قص ــع الرواي ــن. تتتب زي

ي وصحفــي يعيــش حاليــا بالمملكــة العربيــة الســعودية. ويعمــل 
ي الحديــدة غــرب اليمــن عــام 1968. وهــو روا�أ

ولــد أحمــد زيــن �ف  3
ــة،  ــج، والصحاف ــة، والوطــن، والهجــرة إىل دول الخلي ــة، والمواطن ــا الهوي ــه حــول قضاي ــدور روايات ــاة. ت ــة الحي ــد لصحيف أحم
ــة )2007( و حــرب تحــت  ــح وضــع )2004(، قهــوة أمريكي ــات، منهــا: تصحي ــه عــدد مــن الرواي ي اليمــن. ل

ــاة السياســية �ف والحي
ــت )2015(. ــد )2010( وســتيمر بوين الجل

ي 
ة، و أكاديميــة. درســت الهندســة المعماريــة �ف ي تعــز عــام 1968. وهــي روائيــة، وكاتبــة قصــة قصــ�ي

ي �ف
ولــدت ناديــة الكوكبــا�ف  4

ف تعمــل  ي هــذا المجــال مــن جامعــة القاهــرة عــام 2008. ومنــذ ذلــك الحــ�ي
جامعــة صنعــاء وحصلــت عــى درجــة الدكتــوراه �ف

ــا النــوع الجتماعــي والمســاواة/ الالمســاوة  ي رواياتهــا تظهــر قضاي
ــة الهندســة بجامعــة صنعــاء. �ف ي كلي

ــة كأســتاذ مشــارك �ف نادي
ي والعمــارة المحليــة وجمالياتهــا كمحفــزات رسديــة للموضوعــات الرئيســية. لهــا عــدد 

كموضــوع مركــزي. ويحــ�ف التاريــخ اليمــىف
ي )2013(، وســوق عــىي محســن )2016(.

ــالت )2009(، و صنعــا�أ ــا: حــب ليــس إل )2006(، و عقي ــات، منه مــن الرواي

ي تعــز 1966. و يعمــل منــذ العــام 1988 
ي باريــس. ولــد المقــري �ف

ي مقيــم حاليــا �ف
، وشــاعر، وصحفــي يمــىف ي

عــىي المقــري روا�أ  5
ي مجــال الصحافــة الثقافيــة. تــوىل المقــري ســكرتارية تحريــر مجلــة الحكمــة مــن عــام 1997 إىل 2005 التابعــة لتحــاد الأدبــاء 

�ف
ف عــى إصدارهــا الدكتــور عبدالعزيــز المقالــح،  ي يــرش

ف المقــري محــررا لمجلــة غيمــان الــىت ي عــام 2007 عــ�ي
. �ف ف ــاب اليمنيــ�ي والكتَّ

ي للدراســات والبحــوث. كتــب المقــري الروايــة بعــد ممارســة طويلــة للشــعر والصحافــة، و رواياتــه رائــدة 
رئيــس المركــز اليمــىف

ــة  ــدن اليمني ــخ الم ــة، و تاري ــة، والسياس ــرأة، والطبقي ــا الم ــام بقضاي ــه اهتم ي رسديات
ــن. و �ف ي اليم

ــات �ف ــال أدب الأقلي ي مج
�ف

ي ترجمــت إىل عــدد مــن اللغــات، منهــا: طعــم أســود.. رائحــة ســوداء )2008(، و 
ــىت ــات ال ــه مجموعــة مــن الرواي وتحولتهــا. ل

ي )2014(.
ــة )2012(، و بخــور عــد�ف اليهــودي الحــاىلي )2009(، و حرم

ــاء مغلقــة بالمعــىف  ــد والعــزل الجتماعــي، و هــي أحي ــواء والتقيي ي الحت
ي اللفظــة معــا�ف

محــوى مــن الفعــل حــوى يحــوي. و�ف  6
ــة. ــادي للكلم ــزي والم الرم
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ــة  ي ــة أو ح�ف ــا مزارع ــدو أنه ــن أرسة يب ــدر م ــاب ينح ــو ش ــا، وه ــدام لحق الأخ
ــن  ــن م ــرب عبدالرحم ــة. يه ــة العربي ــة اليمني ــض للغالبي ــار العري ــن التي ــة م حرفي
ــن  ــى م ــق ع ــة تطل ــي صف ــة )وه ــة المزاين ــي إىل فئ ي تنتم

ــىت ــو ال ــه الدوغل حبيبت
ي 

همــا(. �ف يمتهنــون أعمــال محتقــرة لــدى الطبقــات الأعــى كالحالقــة والجــزارة وغ�ي
ــة. ــاة مختلف ــاط حي ان أنم ــ�ب ــن و يخ ــالذ الآم ــان الم ــد الحبيب ــن يج ــوى زي مح

ــا ينطــوي  ي هــذه الدراســة، فردهم
ــان نناقشــهما �ف ــان اللت ت ــان الأخ�ي ــا الروايت أمَّ

عــى موضوعــات تمــسُّ مســألة الهويــات الدينيــة. تناقــش الروايتــان عالقــة 
ــان أخــرى، و لســيما  ــا بأدي ــا ببعــض وعالقته ــة بعضه ســالمية التقليدي ــَرق الإ الِف
ــة  ــي رواي ــرآن،7 وه ي عم ــر�ب ــد الغ ــل( لمحم ــة يائي ــة الأوىل )ظلم ــة. الرواي اليهودي
ســماعيىي عــىي  تاريخيــة تتعــرض لمرحلــة مــن تاريــخ اليمــن إبَّــان حكــم الداعــي الإ
ــة  ــة الثاني ــا الرواي ــالدي. و أم ــرن الحــادي عــرش المي ي الق

ــد الصليحــي �ف ــن محم ب
ــاريء – مــن خــالل قصــة حــب  ( لعــىي المقــري، فتصحــب الق )اليهــودي الحــاىلي
ي يمــن القــرن الســابع عــرش 

ف فتــاة مســلمة و شــاب يهــودي – إىل رحلــة رسديــة �ف بــ�ي
ان بقــوة إىل  ، فإنهمــا تشــ�ي ف ف تاريخيتــ�ي الميــالدي. وعــى الرغــم مــن كــون الروايتــ�ي

ــوم. ــن الي ي يم
ــة �ف ــة والديني ــاة الجتماعي الحي

الهويَّات المرودة والتخييل التاريخي
ــن إىل  ي اليم

ــي �ف ي التاريخ
ــا�ف ــدد الم ــا يتم ــها هن ي نناقش

ــىت ــت ال ــات الس ي الرواي
�ف

ي الروايــات 
الحــارصف ليصــل بالمســتقبل. والهويــات الفرديــة والجمعيــة كمــا تظهــر �ف

ي لحظــة تاريخيــة 
ي ويتخيلونــه �ف

ي ينظــر بهــا الكتــاب إىل المــا�ف
نتــاج للكيفيــة الــىت

ي يعايشــها مؤلفــو 
معــارصة لهــا دللــة و أهميــة. فتجــارب الثــورة والتحــولت الــىت

ي 
ــه �ف ي ويتمثلون

ــا المــا�ف ي يصفــون به
ــىت ــة ال ــغ عــى الطريق ــر بال ــا أث ــات له الرواي

ي يشــيدون بهــا 
ي يبدعونهــا. وهــذا بالتــاىلي لــه أثــر عــى الطريقــة الــىت

الروايــات الــىت
ــال  ــاج لخي ــات نت ــذه الهوي ــة.إّن ه ــخصيات الروائي ــات الش ــا هويّ ــردون فيه وي
ف الكتابــة عــن  ــاب أو لذاكراتهــم الثقافيــة )أســمان 2012(. وباختيــار الروائيــ�ي الكتَّ
ــم  ــة إىل قرائه ــائل معين ــال رس ــون إيص ــم يتوّخ ــددة، فإنه ــب المح ــذه الجوان ه
ي الصفحــات التاليــة تحليــل للتخييــل التاريخــي لــدى 

بخصــوص حــارصف اليمــن. و�ف
ــات  ــي: الهوي ــات، وه ي الرواي

ــات �ف ــمة للهوي ــر راس ــة أط ــالل ثالث ــن خ ــاب م الكّت
ــة. ــة، والعرقي ــة، و الديني المناطقي

ــوس  ــى البكالري ــرآن ع ــل عم ة. حص ــ�ي ــة قص ــب قص ، وكات ي
، و روا�أ ــياسي ــو س ــار 1958. وه ي ذم

ــرآن �ف ي عم ــر�ب ــد الغ ــد محم ول  7
ــات  ــل موضوع ــام 2006-2010. تحت ــن ع ــال لمحافظــة صنعــاء م ف وكي ــخ بجامعــة صنعــاء. عــ�ي ــن قســم التاري والماجســت�ي م
ــل  ــة يائي ــر )2010(، و ظلم ــا: مصحــف أحم ــات، منه ــن الرواي ــه عــدد م ــه. ل ا واســعا مــن رسديات ف ــخ اليمــن حــ�ي ي تاري

ــة �ف الهوي
)2012(، و الثائــر )2014(، ومســامرة المــو�ت )2016(.
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الهويــات المناطقية

ة الممتــدة مــن بدايــة الســتينيات حــىت مطلــع الســبعينيات مــن القــرن  تعــد الفــ�ت
ــة  ــذه المرحل ــث. وله ــن الحدي ــخ اليم ي تاري

ــة �ف ــة ومؤسس ــة تكويني ي مرحل
ــا�ف الم

ي أوســاط 
ــاش �ف ة للجــدل والنق ــ�ي ــت مث ــا لزال ــس فقــط لأنه ــة لي حساســية تاريخي

شــارة إليهــا تتجــاوز هــذه الدوائــر  مثقفــي البلــد ونخبــه السياســية، و لكــن لأن الإ
ــكِّلة  ة المش ــ�ت ــذه الف ــي ه ــوارع. فف ــوت والش ي البي

ــاس �ف ــة للن ــاة اليومي إىل الحي
ي 

ي الجنــوب، ومــع المــا�ف
ي الســتعماري �ف

حدثــت القطيعــة السياســية مــع المــا�ف
ي الشــمال، وكان أن نتــج عــن ذلــك رصاعــات مريــرة صاحبــت هــذا 

مامــي �ف الإ
التحــول ذي الأثــر المديــد عــى طــوال تاريــخ البلــد وجغرافيتهــا. لقــد قــاد هــذا 
ي اليمــن لــكل واحــدة منهمــا صبغــة 

ف �ف الــ�اع الداخــىي إىل خلــق جمهوريتــ�ي
تهــا.8 و روايتــا أحمــد زيــن و  اجتماعيــة و اقتصاديــة و سياســية مختلفــة عــن نظ�ي
ي الجنــوب والشــمال مــن 

ف فضــا�أ ي تســقطان رسديــا هــذا التبايــن بــ�ي
ناديــة الكوكبــا�ف

ي شــمال اليمــن مــن جهــة أخــرى.9 
ف اليمــن الأعــى و اليمــن الأســفل �ف جهــة، وبــ�ي

ة  ــ�ت ــك الف ي تل
ــة �ف ــراح الجمعي ــولت الج ف كل حم ــ�ي ــك ناقلت ــان ذل ــل الروايت تفع

ف مدينتــا صنعــاء  ي الروايتــ�ي
ي الآن ذاتــه. و موضــوع الــرد �ف

الصادمــة والمؤسســة �ف
ــواىلي حــىت العــام  ــوب بالت ي الشــمال والجن

ــىت ف لدول ــ�ي ــا عاصمت ــان كانت ــدن اللت وع
1990 الــذي أصبحــت فيــه صنعــاء عاصمــة سياســية لليمــن الموحــد وعــدن 
عاصمــة تجاريــة لــه، ثــم مــا أعقــب ذلــك مــن تســمية عــدن عاصمــة مؤقتــة بعــد 
هــا  ف عــى صنعــاء وغ�ي ي العــام 2014 وســيطرة الحوثيــ�ي

انــدلع الحــرب الأهليــة �ف
ف  ف رمزيــ�ي ف تعــدان فضائــ�ي ، فــإن المدينتــ�ي ف مــن المــدن. وبوصفهمــا عاصمتــ�ي
ــّون  ــبة لتك ــة، وبالنس ــن جه ــث م ــن الحدي ي اليم

ــة �ف ــرة الدول ــق فك ــبة لتخل بالنس
ــة مــن جهــة أخــرى. ــة وطني ــة وهوي ي ثقافــة ح�ف

عدن
ــة ســتينيات  ي تتخــذ مــن نهاي

ــىت ي العــام 2015 وال
ــن المطبوعــة �ف ــة أحمــد زي رواي

ي 
يــن مرحــا زمنيــا لهــا تتتبــع حيــاة مجموعــة مــن الثــوار الشــباب �ف القــرن العرش

ــة تجــاه الحكــم  ــدور القصــة حــول مشــاعرهم واتجاهاتهــم المختلف ــوب. ت الجن
مفعمــة  الروايــة  أنَّ  مــن  الرغــم  وعــى  عــدن.  مدينــة  مســتقبل  و  ي 

يطــا�ف ال�ب
ي اليمــن المعــارص عــن طريــق 

بالتاريــخ، فإنهــا مهمومــة بالقضايــا الســاخنة �ف
. فقيــم مثــل التســامح، والحريــة، ومســألة هويــة مدينــة عــدن  ف حالــة والتضمــ�ي الإ
ي صلــب الجــدل الفكــري والســياسي اليــوم. 

بوصفهــا مدينــة كوزموبوليتيــة تقــع �ف
ي حركــة شــخصيات الروايــة عــ�ب الزمــان 

وهــذه القيــم والمســائل معكوســة �ف
ــل  ــا ب ــس عدني ــو لي ــذي ه ، ال ــم�ي ــية س ــخصية الرئيس ــوت الش ــكان. إنَّ ص والم

ــام 1967،  ــىت ع ف ح ــ�ي يطاني ــن ال�ب ــال م ــوب محت ــمال. كان الجن ــوب والش : الجن ف ــ�ي ــومة إىل دولت ــل 1990 مقس ــن قب ــت اليم كان  8
اكية ماركســية. و كان الشــمال تحــت حكــم الأئمــة  ي حــىت نهايــة ثمنينياتــه دولــة اشــ�ت

ثــم أصبــح منــذ ســبعينيات القــرن المــا�ف
ف  ــ�ي ــة والسياســية ب ــة. تعــود النقســامات الجغرافي ــة عســكرية قبلي ــا طبق ــة تحكمه ــح جمهوري ــم أصب ف حــىت 1962 ث ــ�ي الزيدي
يطانيــون والعثمانيــون معالــم الحــدود. انظــر حــول هــذا الموضــوع  جنــوب اليمــن وشــماله إىل عــام 1904 عندمــا وضــع ال�ب

ــز 2012. ويل

ي أجــزاء 
كان يطلــق عــى شــمال اليمــن قبــل الوحــدة مــع الجنــوب عــام 1990 الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة، و يتســم جغرافيــا – �ف  9

ي تعالــج هــذه القضيــة وفــق أجنــدة رسديــة 
واســعة منــه – بالنقســام إىل يمــن زيــدي أعــى و يمــن شــافعي أســفل.رواية الكوكبــا�ف

ي هــذه المقالــة.
ي مقابلتهــا المشــار إليهــا �ف

ت �ف تصحيحيــة، كمــا عــ�ب
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ــا  ر مــن عالقــات الســلطة فيم ــدة10 �في غــرب اليمــن، هــو صــوت محــرَّ مــن الحدي
م هــذا الصــوت طرحــا عقالنيــا إزاء  ف المســتعِمر والمســتَعمر. و مــن هنــا، يقــدِّ ب�ي
ــالف  ــام الخت ــف تم ــك يختل ــه بذل ــوب اليمــن. وصوت ي جن

ــة �ف ــة الكولونيالي التجرب
عــن الخطــاب القومــي لــدى الشــخصيات الأخــرى. فهــو مــن جهــة يعــدد انجــازات 
ــك  ــيعقب تل ــموىلي س ــم ش ــن حك ــات م ــس التخوف ــدن، و يتحس ي ع

ف �ف ــ�ي يطاني ال�ب
ة ويســيطر عــى البــالد مــن 1970 إىل 1990 مــن جهــة مقابلــة. وعــى ســبيل  الفــ�ت
المثــال ل يخفــي ســم�ي تخّوفــه مــن ســيطرة الهويــة الريفيــة لــدى الثــوار الشــبان 
التخــوف نفســه  عــى المدينــة، وهويتهــا، و إمكانياتهــا الكزموبوليتيــة. وهــذا 
ي الجنــوب 

ة النتقاليــة بعــد ثــورة 2011 عندمــا امتــالأت الســاحات �ف صاحــب الفــ�ت
ســمات  إحــدى  و  ريفيــة.11  خلفيــات  مــن  ف  القادمــ�ي بالمتظاهريــن  والشــمال 
ــل  ــه غــ�ي مكب ه مــن الأصــوات – أن ــة مــع غــ�ي ــة – بالمقارن ي الرواي

صــوت ســم�ي �ف
بتحديــدات الخطاطــات الفكريــة والنفســية للخطــاب القومــي. يتعامــل هــذا 
ــائر  ــاح والخس ــه الأرب ــب في ــا تحس ــا نفعي ــال براغماتي ــخ تعام ــع التاري ــوت م الص
ي 

ــاد �ف ــوت الح ــذا الص ــق. ه ــة الالح ــة القومي ــام الدول ــاىلي ونظ ــام الكولوني للنظ
ــخصياتهم،  ــل ش ــن تمث ــة الذي ي الرواي

ــه �ف ــوات معارصي ــد أص ــف ض ــة يق العقلن
افية، مــن قــادوا الجنــوب بعــد الســتقالل. نســتطيع  حالــة الســترش عــن طريــق الإ
ــم  ــة، و إْن ل ــماء الرواي ي س

ــوح �ف ــية )1970-1990( يل ــبح الماركس ــول أن ش أن نق
ــة. ــورة رصيح ــر بص يظه

ــب لفــت  ــروم الكات ي المؤســس ي
ــىف ي هــذا الطــار الزم

ــة �ف ــق وضــع الرواي عــن طري
بعــد  مــا  زمــن  ي 

�ف التحــّول  وع  مــرش ي 
�ف الضائعــة  الفرصــة  إىل  القــاريء  انتبــاه 

ــا بعــد  ة م ي فــ�ت
وع تحــّول آخــر �ف ي مــرش

الســتعمار؛ فرصــة أضيعــت مــرة أخــرى �ف
. و نســتطيع أن نستشــف مــن الروايــة تمنيــا يبــدأ بـ)لــو(؛  ِ

ف ف اليَمنــ�ي وحــدة 1990 بــ�ي
ــح،  ــن منفت ــام يم ــة قي ــا إمكاني ف لرأين ــ�ي ــت الفرصت ــية التقط ــب السياس ــو أن النخ ل
وديمقراطــي، ومتعــدد الثقافــات، و ذي فضــاءات متســامحة كعــدن. وعــالوة عــى 
ي تيــار اليحــاء المتدفــق تحــت بطانــة رسد الروايــة 

ذلــك، يســتطيع المــرء أن يقــرأ �ف
ــورة 2011م. ــا بعــد ث ــة م ي مرحل

ــة فرصــة أخــرى �ف ــة إضاع إشــارة إىل إحتمالي

صنعاء
ــاء  ــاء بصنع ــام 2013 احتف ي الع

ــة �ف ي المطبوع
ــا�أ ي صنع

ــا�ف ــة الكوكب ــة نادي ي رواي
�ف

بوصفهــا مدينــة جميلــة و ذات تاريــخ عريــق. غــ�ي أن السياســة ل تبــارح الروايــة، 
ــن  ــمال اليم ي ش

ــورة 1963 �ف ــت ث ي أعقب
ــىت ــة ال ــرب الأهلي ــياسي للح ــخ الس فالتاري

ن للــرد. و بصــورة أخــص، تعيــد الروايــة حــ�ي أحــداث  تعــد بــؤرة الحــدث المكــوِّ
ي صنعــاء و بتعــاون قبــىي 

أغســطس 1968 عندمــا أقــدم مجموعــة مــن الضبــاط �ف
ــر  ــوم يَُتذك ــىت الي ــز. ح ــن تع ــدر م ــاب المنح ــب عبدالوه ــال عبدالرقي ــى اغتي ع
ي فــك الحصــار عــن صنعــاء 

عبدالوهــاب بوصفــه بطــال مهمــا كان لــه دور حاســم �ف
وع النظــام الجمهــوري. تتعــرض  بــه الملكيــون مــن أجــل إجهــاض مــرش الــذي رصف
ــذي انصبغــت  ــن أســفل ال ــن أعــى ويم ف يم ــ�ي ــي ب نقســام المناطق ــة إىل الإ الرواي

كا �في ســ�ية ســم�ي وســ�ية الــروا�أي أحمــد زيــن، فكالهمــا ينحــدر مــن الحديــدة �في تهامــة غــرب اليمــن.  نالحــظ هنــا عنــ�ا مشــ�ت  10
ي عــدن اليســارية والمنفتحــة وعــدا بمــا 

ــن رأوا �ف ف الذي ــة مــن مثقفــي تهامــة اليســاري�ي ي شــخصية ســم�ي إشــارة إىل نخب
ولعــل �ف

ــا وشــمال. ي اليمــن جنوب
ــون �ف ــة والقان ــة، وســيادة روح المدني ــة الإجتماعي ــم بالعدال ــق الحل ــه مــن تحقي يطمحــون إلي

ه عى لفت انتباهي إىل هذه النقطة المهمة. ف هاي�فف
أشكر ماري كرست�ي  11
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بــه الحكايــات الشــفوية والمكتوبــة الــواردة عــن أحــداث 12.1968 وتمثيــالت هــذا 
ــون  ــم اليمني ــا انقس ــذ 2011 عندم ــدث من ــدث ويح ــا ح ــة بم ي ذات صل

ــا�ف الم
ي أوج 

: أحدهمــا يؤيــد الثــورة و آخــر يقــف ضدهــا. و�ف ف ي الشــمال إىل فريقــ�ي
�ف

ي  دد بعــض قــادة حــزب المؤتمــر الشــعىب ة لــم يــ�ت اشــتعال هــذه الأحــداث الأخــ�ي
ي عــام 

العــام، الــذي كان يقــوده الرئيــس الســابق عــىي عبــدهللا صالــح )تــو�ف
ف مــن اليمــن  2017(، عــن وصــف هــذه الأحــداث بأنهــا ثــورة أولئــك القادمــ�ي
ف )انظــر  الأســفل، وبالأخــص تعــز، ومــن هنــا فهــي ليســت ثــورة كل اليمنيــ�ي
ــة  ــداث قائل ــك الأح ــة تل ــا أهمي ــة له ي مقابل

ــة �ف ف الكاتب ــ�ي ــم 2011(. وتب ــو حات أب
)المقرمــي 2014(:

خ  ي تحديــدا حــدث رصاع مريــر نتــج عنــه رسش
ف الزمــىف ي هــذا الحــ�ي

“�ف
ي اتّســع تاليــا بفعــل الأحــداث السياســية 

ي بنيــة المجتمــع اليمــىف
كبــ�ي �ف

ف الذيــن قدمــوا إىل  المتالحقــة، كمــا لحــق ظلــم كبــ�ي بالثــوار الحقيقيــ�ي
ــار  ــّك الحص ــا وف ــاع عنه ــة للدف ــق اليمني ــف المناط ــن مختل ــاء م صنع
ــ�  ــم الن ــا إن ت ــورة، وم ــة للث ــوى المناوئ ــا الق ــه حوله بت ــذي رصف ال
ــا  حــىت خــرج الفــاّرون مــن مخابئهــم لســتالم ثمــن نــ� ليســوا طرف
ف قتــل وتعذيــب  فيــه، وجــوزي الثــوار الحقيقيــون بمــآلت وحشــية بــ�ي
ــه  ــبوا في ــورة، نس ــرا للث ــا مغاي ــوا تاريخ ــون فكتب ــاء المتقّول ــي. وج ونف
ــك،  ــوا بذل ــم يكتف ــة، ول ــولت زائف ــتكتبهم بط ــن اس ــهم أو لم لأنفس
ــن  ــد م ــكان لب ، ف ف ــ�ي ــال الحقيقي ــور الأبط ــويه ص ــدوا إىل تش ــل عم ب

ــق”. ــح الحقائ ــم، وتوضي ــار له النتص

ــا جــرى  ــورة 1963 يشــبه م ي لمــا لحــق بث
ــا�ف ــذي تقدمــه الكوكب ــف ال هــذا التوصي

حديثــا عندمــا عمــدت قــوى مــا بعــد ثــورة 2011 إىل احتــكار فضــاء الثــورة. لقــد 
ــق أهدافهــا. ــورة و أنهــم مــن ســيوصلها إىل تحقي ادعــى هــؤلء نســبتهم إىل الث

ي أفــق 
قــل �ف ي الحديــث بــدت الروايــة، عــى الأ

بهــذا العتمــاد عــى التاريــخ اليمــىف
ية؛ لأنهــا تحــاول تقديــم  ية انعكاســية )كــرام 2015(. فهــي تفســ�ي التلقــي، تفســ�ي
ــن  ــي ع ــل القوم ــدم التخيي ــة تخ ــن بطريق ــمال اليم ي ش

ــداث 1968 �ف ــراءة لأح ق
ــق،  ــى المناط ــاىل ع ــد يتع ــر واح ــدا ذا جوه ــدا واح ــا بل ــث كونه ــن حي ــن م اليم
ة  واليديولوجيــات، والطوائــف. وهــي انعكاســية؛ لأنهــا تحــ�ي أحــداث تلــك الفــ�ت
ف مضافــا إليهــا شــخصيات متخيلــة. وهنــا ينحــر  بطريقــة تشــبه طريقــة المؤرخــ�ي
للنــص.  الذرائعيــة  التوجيهيــة  الوظيفــة  لحســاب  للخيــال  وك  المــ�ت المجــال 
ــة، بالمعــىف الأروســطي للكلمــة، مــن  ي فالنــص بهــذا المعــىف يحمــل روحــا تطه�ي
ف  ي المجــروح عــن طريــق تخّيــل قوتــ�ي

حيــث لجــوؤه إىل تطهــ�ي و معالجــة المــا�ف
. ف ف وقــوة الرجعيــ�ي ف بشــكل جيــد وخالــص مــن الشــوائب: قــوة التقدميــ�ي مصممتــ�ي

�في الروايــة معالجــة مفصلــة لقضيــة اغتيــال المقــدم عبدالرقيــب عبدالوهــاب الــذي ينحــدر مــن تعــز، والــذي كان قائــدا لقــوات   12
ي صنعــاء مــن قبــل جماعــة عســكرية وقبليــة تنتمــي 

ي العــام 1968 ورئيســا لهيئــة الأركان العامــة. قتــل عبدالوهــاب �ف
الصاعقــة �ف

ي تلــت قتــل عبدالوهــاب 
ي دافــع عنهــا عبدالوهــاب أثنــاء حصــار 1967. تعــرض الروايــة الأحاســيس الــىت

إىل صــف ثــورة 1963 الــىت
ومــا لحــق ذلــك مــن تهميــش تعــز والمحافظــات الشــافعية مــن المناصــب العســكرية الحساســة. وهــو الأمــر الــذي أثــار الحبــاط 
بخصــوص الجمهوريــة الوليــدة و وعودهــا بالمســاوة والعدالــة الجتماعيــة ومحــو الفــوارق المناطقيــة والطائفيــة والطبقيــة. وهــو 

ي ثــورة 2011 حــىت كتابــة الروايــة 2013 مــن انقســام و اســتقطاب وفــق خطــوط هوياتيــة.
أمــر لــه ارتبــاط بمــا حــدث �ف
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وبهــذه الســمة، فإنــه يمكــن النظــر إىل الروايــة باعتبارهــا صــدى مــن أصــداء 
ة مــا بعــد 2011 الــذي مــال إىل غــض الطــرف  ي فــ�ت

خطــاب النشــوة الرومانســية �ف
ــل  ــق تخيُّ ــن طري ــن ع ي اليم

ــة �ف ــات الداخلي ــة وال�اع ــات المناطقي ــن الختالف ع
همــا  ف يمكــن تأط�ي ف متصارعتــ�ي مجتمــع منظــم بشــكل جيــد يتكــون مــن قوتــ�ي
ــون،  ــون والرجعي ــد، التقدمي ــام الجدي ــم والنظ ــام القدي ــة: النظ ــات ضدي بثنائي

الحداثيــون والتقليديــون؛ بعبــارة أخــرى: الجيــدون والســيئون.

الهويــات الدينية

سالمية الإ الِفَرق 
عمــرآن  ي  الغــر�ب ر  يطــوِّ  2012 العــام  ي 

�ف المطبوعــة  يائيــل(  )ظلمــة  روايــة  ي 
�ف

ــى  ــة، وع ــة الصليحي ــد الدول ي عه
ف �ف ــ�ي ــاة اليمني ــن حي ــة م ــال لقطع ــهدا متخي مش

ــي  ــد الصليح ــن محم ــىي ب ــماعيىي ع س ــي الإ ــم الداع ــل حك ي ظ
ــد �ف ــه التحدي وج

، معتمــدا عــى التاريــخ،  ي
ي القــرن الحــادي عــرش الميــالدي. يســتعيد الــروا�أ

�ف
ــوع فرقهــم  ي عيشــهم ضمــن مجتمــع واحــد رغــم تن

ــة �ف ف الطويل ــ�ي ــة اليمني تجرب
الدينيــة، دون غــض الطــرف عــن الــ�اع وموّلداتــه. الشــخصية الأساســية جــوذر 
ي مرحلــة مــن مراحــل بحثــه عــن الحقيقــة 

مولــود لأب إســماعيىي و أم يهوديــة. و�ف
ي الآن نفســه ليهــوا إلــه أمــه وهلل إلــه معلمــه صعصعــة. 

الوجوديــة يصــىي جــوذر �ف
ــل التاريخــي يســتعيد  ــف مــن خــالل هــذا التخيي ــإن المؤل ــك، ف وعــالوة عــى ذل
ــة كنمــوذج  . )والفدرالي ــد اليمــن عــى أســاس فيــدراىلي ي توحي

ف �ف ــة الصليحيــ�ي تجرب
لحكــم اليمــن كانــت موضوعــا متــداول أثنــاء كتابــة الروايــة(.13 وعــى النقيــض مــن 
ســماعيلية تحتفــي  ة مــن تاريــخ اليمــن وبعقيــدة الإ الكتابــات المزدريــة بهــذه الفــ�ت
ي الروايــة، جــوذر، مــن 

ي بذلهــا الشــخصية الأوىل �ف
الروايــة بالجهــود المضنيــة الــىت
ــة. أجــل الوصــول إىل الحقيق

ي مرحلــة حساســة، هــي مرحلــة مــا بعــد 
ي الحســبان بــأن الروايــة كتبــت �ف

و أخــذا �ف
 . ــارصف ــل الح ــن أج ي م

ــا�ف ــن الم ــزاء م ــتثارة أج ــدف إىل اس ــا ته ــورة 2011، فإنه ث
ي لــم يغادرنــا بعــد، بتناقضاتنــا المذهبيــة ووحشــية 

يقــول الكاتــب “أرى أن المــا�ف
ــب كل  ــيطر ويغتص ــ�ي يس ــالق ل ــيلة دون أخ ــن أي وس ــث ع ــذي يبح ــياسي ال الس
ي طريقــة 

، يظهــر اســتدعاء المــا�ف ء” )انظــر المأمــون 2016(. وبهــذا المعــىف ي
سش

مــن طــرق اعتبــار التأريــخ حلقــات رصاع متواليــة مــن أجــل المصالــح القتصاديــة 
ي تسلســل عضــوي 

ي ينطلــق نحــو المســتقبل �ف
والسياســية. وبهــذا التصــور فالمــا�ف

ي عمــرآن معلقــا عــى روايتــه )المرجــع  . يقــول الغــر�ب يؤثــر بمجرياتــه عــى الحــارصف
الســابق(:

ــي  وع ــد. ومرش ــن واح ي زم
ــة �ف ــدة أزمن ــع ع ــتطيع أن يجم ــب يس “الكات

ــة  ــرن الخامــس الهجــري، عــ�ب رؤي ة أواخــر الق ــ�ت ــادم يعــود إىل ف الق
ــع الأمــس، وأحــداث اليــوم هــي  ــه مــن وقائ الحــارصف ومــا يعتمــل في

و�في 29 يوليو 2016  يد اللك�ت حوار مع الكاتب عن طريق ال�ب  13
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اهــا  ، ولهــذا أكتــب الروايــة ل�ي ي
ي المــا�ف

عيــة لأحــداث تكــررت �ف ابنــة رسش
ــة  ــف رؤي ي الأمــس، قــد تختل

ــوم �ف ى الي ــه الخاصــة، فــ�ي ــارئ بعين الق
.” ي

كل قــارئ، لكــن الجميــع يعيشــها اليــوم أ�ب أم ر�ف

واليهودية سالم  الإ
ــن  ــام 2009 م ي الع

ــورة �ف ( المنش ــاىلي ــودي الح ــري )اليه ــىي المق ــة ع ــذ رواي تتخ
ــا. تقــع فاطمــة ابنــت  يمــن القــرن الســابع عــرش الميــالدي لردهــا فضــاء زمكاني
ــرأ فاطمــة مــع ســالم  ــدي مســلم 14�في حــب ســالم الفــىت اليهــودي. تق ــٍت زي مف
ك  ــ�ت ة ي ــ�ت ــد ف ــا. بع ــن عائلتيهم ــمع م ــرأى ومس ــى م ــة ع ي ــا الع�ب ــرآن ويعلمه الق
ي صنعــاء بعيــدا عــن الرســوم الطقســية والحواجــز 

وجــا �ف ف الفــىت والفتــاة ريــدة لي�ت
ي فاطمــة يعلــن ســالم إســالمه 

. وحبــا �ف ف ف أبنــاء الديانتــ�ي العقديــة المفروضــة بــ�ي
لهــا، وحبــا فيــه تنجــب منــه ابنــا لتمــوت أثنــاء وضعــه. تُحَبــك الروايــة مــن 
ــاريء  ــح للق ــن لتوض ي اليم

ــود �ف ف واليه ــلم�ي ف المس ــ�ي ــة ب ــة الملتبس ــيج العالق نس
ف الشــخصيات يمكــن أن يطــّور صيغــا مــن  ي المبــارسش بــ�ي

نســا�ف أن التواصــل الإ
ي وضــع مشــحون بعواطــف الكراهيــة 

التفاهــم، والتســامح، والتعايــش حــىت �ف
ــل  ــارة تجع ــانية جب ــة إنس ــه طاق ــة بوصف ي الرواي

ــب �ف ز الح ــ�ب ــم. ي ــوء الفه وس
ــف. وعــى العكــس  ــة تجــاه الآخــر المختل يجابي ــه الإ نســان يكشــف عــن عواطف الإ
مــن الصــورة النمطيــة يظهــر ســالم “حاليــا” – حــاىلي تــدل عــى الشــخص الوســيم 
ي حبــه لفاطمــة. 

ي لهجــة شــمال اليمــن –، و مجتهــدا، ومنفتحــا، وصادقــا �ف
�ف

ــد يتضــح  ي شــديد التعقي ــم العــر�ب ــل بحــارصف العال ي المتخّي
ــا�ف ــط هــذا الم وبرب

ــم عــى  ــف قائ ــاة مختل ــة ايجــاد نمــط حي ــي الضــوء عــى إمكاني ــة تلق ــأن الرواي ب
ــالم. ــش، والس ــم، والتعاي التفاه

ــا  ــن أن تطــور – تأويلي ــان يمك ف إىل أن الأدي ــا العــ�ي ــة إشــارة ل تخطئه ي الرواي
 و �ف

ك بــدل مــن أن تكــون  – صيغــا اجتماعيــة وأخالقيــة تشــجع عــى العيــش المشــ�ت
وعــات النعزاليــة. وعــى الرغــم مــن أّن الفضــاء  ف مبعثــا للحواجــز الجتماعيــة وال�ف
ــل  ــة تحي ــإن الرواي ــة، ف ــكار الصوفي ــم يكــن فضــاء انتشــار لالأف ــة ل ي للرواي

المــكا�ف
ــق مــن  صــالح يمكــن أن ينبث ي التســامحية لتؤكــد عــى أن الإ ــن عــر�ب عــى أفــكار اب
وطياتــه. و بصــورة واعيــة بالتاريــخ، تلجــأ الروايــة  اث، و بمصطلحاتــه، و مرش الــ�ت
ــة  ــا، فالرواي ــن هن ــا. وم ــاىلي عقلنته ــنتها، وبالت ــر، و أنس ــة بالآخ ــة العالق إىل تأْرَخ
ي اليمــن ونقــد مبطــن للحــركات 

ي �ف
عكــس رسدي للتجربــة التاريخيــة للتعايــش الديــىف

ي المنطقــة العربيــة 
ي اليمــن خاصــة و�ف

الأصوليــة، بمختلــف أديانهــا، و طوائفهــا، �ف
بشــكل عــام.

الزيديــة مذهــب إســالمي مــن مذاهــب الشــيعة؛ هــذا عــى الرغــم مــن قربهــا مــن تيــارات الســنة المعروفــة، ول ســيما الحنفيــة.   14
ي بنيتهــا الالهوتيــة عنــارص سياســية قويــة. 

ي اليمــن و هــو المذهــب الشــافعي، فإنهــا تتضمــن �ف
ي �ف هــا المذهــىب وعــى عكــس نظ�ي

وواحــد مــن أهــم خصائــص المذهــب الزيــدي، إىل جانــب البعــد الســياسي فيــه، التأكيــد عــى الإجتهــاد ونبــذ التقليــد، وهــو مــا 
ي المجتهــد المطلــق محمــد بــن 

ي شــخصيات مرموقــة أبرزهــا القــا�ف
ي تاريخــه تمثــل �ف

ي قــوي �ف
وز تيــار ســىف جعلــه تربــة خصبــة لــ�ب

ي ســنة 1839م(. انظــر حــول هــذا الموضــوع هيــكل 2013.
ي )تــو�ف

عــىي الشــوكا�ف
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الهويــات العرقية

ز مســائلة العنرصية والتمي�ي
ي العــام 2010، قصــة 

 تحــ�ي روايــة )حــرب تحــت الجلــد(، لأحمــد زيــن الصــادرة �ف
ــاء. ي صنع

ــود �ف ــع الس ــول مجتم ــة ح ــة أجنبي ــر لمجل ــة تقري م كتاب ف ــ�ت ــي يع صحف
انطالقــا مــن حقــل الصحافــة و مــا يعتمــل فيــه مــن عالقــات مصالــح وســلطة، ومــا 
هــا، تكشــف الروايــة التهميــش  يســتتبع ذلــك مــن تغطيــة بعــض القضايــا دون غ�ي
ي البلــد والمســتنقع الهائــل الــذي يجــر إليــه الشــعب بمختلــف جهاتــه، و 

الواســع �ف
ي التهميــش الــذي طــال فئــات مختلفــة 

ي عملــه الســتقاصىأ
عرقياتــه. يكشــف قيــس �ف

ف العنــ�ي ل يقتــ� عــى ســود اليمن)فئــة  مــن الشــعب؛ وبهــذا المعــىف فالتميــ�ي
الأخــدام مــن ذوي الأصــل الأفريقــي( بــل يشــمل العــرب الذيــن يشــكلون الغالبيــة 
ــاعر  ف للش ــ�ي ف دال ــعري�ي ف ش ــ�ي ــة )ص6( ببيت ــح الرواي ــع. تفتت ــن المجتم ــى م العظم

ي ســنة 1999م(.
ي )تــو�ف

دو�ف ي المعــروف عبــدهللا الــ�ب
اليمــىف

ي صنعــاء  
جنوبيــون �ف

ي عدِن
شماليون �ف

ي المنفى 
يمانيــون �ف

ي اليمِن
ومنفيــون �ف

15 �في العــام 2007، فإنهــا تشــ�ي 
ي ــة كتبــت بعــد ظهــور الحــراك الجنــو�ب ولأن الرواي

ِّ عــن  إىل تلــك الحركــة ومــا صاحبهــا مــن عواطــف، ورؤى متصارعــة ومختلفــة، تعــ�ب
ــي  ــن. و توح ــن اليم ــة م ــق مختلف ي مناط

ف �ف ــ�ي ــاس العادي ــدى الن ــي ل ــاط جماع إحب
ــر  ــوف تظه ــد” س ــت الجل ــروب تح ــة أو “الح ــارب المختلف ــذه التج ــأنَّ ه ــة ب الرواي
ي أن الخــط التاريخــي للروايــة يشــ�ي بأنهــا تنبــؤ رسدي 

للعلــن يومــا مــا. وهــو مــا يعــىف
ــت  ــورة 2011 و انته ــدأت بث ــام ابت ة جس ــ�ي ــداث كب ــن أح ــا م ــب صدوره ــا أعق بم

ي أواخــر العــام 2014 ولزالــت مســتمرة.
ــد” اندلعــت �ف ــة “فــوق الجل بحــرب أهلي

الأخدام
ي العــام 2008 يتخطــى عــىي 

ي روايــة )طعــم أســود.. رائحــة ســوداء( الصــادرة �ف
�ف

ي )المحــاوي( وبالتحديــد 
ف المعــزول �ف المقــري مجتمــع الغالبيــة إىل عالــم المهمشــ�ي

ف يطلــق عليــه )محــوى زيــن( بالقــرب مــن مدينــة تعــز بالمنطقــة 
َّ ي محــوى معــ�ي

�ف
ي الحــب 

( يــأ�ت ي روايتــه )اليهــودي الحــاىلي
الوســطى مــن اليمــن. مثلمــا هــي الحــال �ف

ي عمليــة التغيــ�ي الجتماعــي: إنــه 
ي هــذه الروايــة بوصفــه القــوة الأساســية �ف

�ف
ــة(  ي المجتمــع )مــن طبقــة المزاين

ــا �ف ــاة مــن الطبقــة الدني الحــب الــذي يدفــع فت
إىل أن تهــرب مــع حبيبهــا مــن قريتهمــا إىل محــوى زيــن الــذي يعيــش فيــه 
ي للروايــة يمتــد مــن 1975 إىل 1982، فإنهــا تتضمــن 

طــار الزمــىف الأخــدام. و لأن الإ

، ويعــرف اختصــارا بالحــراك، هــو حركــة سياســية اجتماعيــة ترجــع جذورهــا إىل حركــة الرفــض الــىتي أعقبــت حرب  الحــراك الجنــو�بي  15
ف مبعديــن قريــا  ف جنوبيــ�ي ف ومدنيــ�ي ي تشــكيل الحركــة المنظــم عــام 2007 عــى يــد عســكري�ي

صيــف 1994، و وصلــت ذروتهــا �ف
ي فــك الرتبــاط واســتعادة الدولــة الجنوبيــة. وقــد 

مــن أعمالهــم. ترافقــت مطالبهــم الحقوقيــة مــع المطلــب الســياسي المتمثــل �ف
ي عهــد الرئيــس الســابق عــىي عبــدهللا 

ي صنعــاء �ف
ي الجنــوب ليشــكل حركــة رفــض واســعة ضــد نظــام الحكــم �ف

زاد زخــم الحــراك �ف
ي ســنة 2017(.

صالــح )تــو�ف
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ــذي  ــوب وال ي الجن
ي �ف

ــىف اكي اليم ــ�ت ــزب الش ــي للح جتماع ــج الإ نام ــارات إىل ال�ب إش
ــم  ي خض

ــدام �ف ــج الخ ــاىلي إىل دم ــة، وبالت ــة الطبقي اتبي ــو ال�ت ــدف إىل مح كان يه
ــذه  ــاه ه ــدام تج ــل الأخ ــأن ردة فع ــة ب ــي الرواي ــض. توح ي العري

ــىف ــار اليم التي
ي  ــج الحــز�ب نام ــاس لل�ب ــول والحم ــة القب ــن جه : م ف ــت ذات مزاجــ�ي صالحــات كان الإ
ي أولئــك الذيــن كان لهــم اطــالع ووعــي بالأفــكار الماركســية مــن 

ي تمثــل �ف
المســاوا�ت

اث بهــذا الأمــر، وبالخصــوص  الأخــدام، وهــم قلــة. ومــن جهــة أخــرى عــدم اكــ�ت
ــة  ــي دون مقاوم ــم الجتماع ــوا وضعه ــن تقبل ف الذي ــ�ي ــدام العادي ــة الأخ ــن جه م
رمزيــة أو ماديــة. ضمــن هــذا المــزاج الأخــ�ي تنطــوي الروايــة عــى إبــراز الصــور 
ــ�ي مــن  ــة”. فكث ــة عــن الأخــدام وحياتهــم “الغرائبي ــة والأســاط�ي المتداول النمطي
ف يعتقــدون بــأن مــن يطلقــون عليهــم الأخــدام يفتقــرون إىل النظافــة، ول  اليمنيــ�ي
يمارســون الشــعائر الدينيــة، ويأكلــون موتاهــم، و يمارســون العالقــات الجنســية 
ات قــد أعيــد  ف دون انتقــاء أو دون ضوابــط. والمالحــظ أن بعضــا مــن هــذه التحــ�ي

ــاش. ــة ورب ــة كعائش ي الرواي
ــة �ف ــخصيات المتخيل ــلوكيات الش ي س

ــا �ف إنتاجه

ي شــهدت تقدمــا لحركــة اليســار 
ة الزمنيــة 1975 إىل 1982 الــىت إن اختيــار الفــ�ت

ي الجنــوب و اجتاحــت بأفكارهــا أجــزاء مــن الشــمال لــه دللــة 
ي حكمــت �ف

الــىت
ــى  ــزال تحظ ــة ل ت جتماعي ــاوة الإ ــال المس ي مج

ة �ف ــ�ت ــك الف ــازات تل ــة. فإنج خاص
ه مــن  ي اليمــن. يؤثــث المقــري – كغــ�ي

بتقديــر – وتذكــر – النخبــة اليســارية �ف
ــه بمالمــح ومعالــم فضــاء  ــن – فضــاء رسدياّت ف المعارصي ف اليمنيــ�ي ــة الروائيــ�ي نخب
ام. ــ�ت ــب، والح ــانية، والح نس ــة الإ ــق الكرام ــة لتحق ــه إمكاني ــون في ــانوي يك إنس

فضاء الروايات: التعدد من خالل التبئ�ي
ينطــوي الــرد عــى إمكانيــة إبــراز أصــوات و أفــكار مختلفــة. تدخــل هــذه 
ــل  ــن التواص ــة م ــق حال ــض لتخل ــا البع ــع بعضه ــوار م ي ح

ــكار �ف ــوات والأف الأص
. و بذلــك، فالفضــاءات المنتجــة مــن هــذا التفاعــل تميــل إىل أن تكــون  ي

نســا�ف الإ
ــدى  ــاء عــى هــذا الفهــم، فــإن ل متعــددة المنظــورات ومتعــددة الأصــوات. وبن
الروايــات المحللــة هنــا القــدرة عــى أن تكــون مرحــا لتفاعــل أصــوات مخاِطبــة 
ي اليمــن، عــى 

ي الحيــاة اليمنيــة الواقعيــة. وبعكــس القناعــة الســائدة �ف
ومخاَطبــة �ف

قــل لــدى الطبقــة الحاكمــة منــذ عقــود، عــن واحديــة الأمــة، فــإن الفضــاءات  الأ
والطوائــف،  الأعــراق،  و  اللهجــات،  بتنــوع  الحتفــاء  نحــو  تجنــح  الروائيــة 
ي البلــد. وبمــا أن الروايــات هنــا ذات 

والمناطــق، والثقافــات الفرعيــة والمضــادة �ف
ــخ، و  ــي بالتاري ــزودة بالوع ــخصياتها م ــوات ش ــإن أص ــة، ف ــائل الهوي ــة بمس صل
ف بخصــوص  ، و بالتموضعــات الجتماعيــة والسياســية للمؤلفــ�ي ي

بتخييــالت المــا�ف
ي اليمــن.

ــوم �ف ــع الحــال الي واق

ــاريء  ف الق ــ�ي ــو تلق ــد، وه ــدف واح ــة ه ــة لخدم ــت موجه ــات الس إن كل الرواي
ــالل  ــن خ ــة م ــة متأتي ــذه العملي ــا أن ه ــر لن ــوع. ويظه ــات التن ــن جمالي ــا ع درس
ــرات  ي الفق

ــة. �ف ــة للرواي ــالة مركزي ــل رس ي توص
ــىت ــر ال ــات النظ ــض وجه ــ�ي بع تبئ

ــات: ي الرواي
ــرت �ف ــا ظه ــذه كم ــر ه ــات النظ ــص لوجه ــة تلخي التالي
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 . ي مــن الحــارصف
ي روايــة )ســتيمر بوينــت(، شــخصية مســتوردة إىل المــا�ف

، �ف ســم�ي
ــا  ــن م ــلطوية )زم ــة الس ــة القومي ــد الدول ــن مابع ــن زم ــة م ــخصية منقول ــه ش إن
ي 

ي نهايــة ســتينيات القــرن المــا�ف
بعــد 2011 بعبــارة أخــرى( إىل زمــن الســتعمار �ف

ي عــدن. وبمــا أن شــخصية ســم�ي قــد 
ف �ف يطانيــ�ي ة الثــورة ضــد ال�ب خــالل فــ�ت

رســمت بطريقــة خارجــة عــن مصفوفــة المســتعِمر والمســتعَمر، فإنــه يمثــل 
ي 2011 ومــا بعدهــا. هــذا 

وجهــة نظــر وخيــال جيــل يدعــو إىل يمــن جديــد �ف
ــوم  ــم الي ي عال

ي �ف
ــا�ف ي ســياق التواصــل عــ�ب الثق

ــا �ف ــل نشــأ و تشــكل اجتماعي الجي
ــة  ــانوية المضمن نس ــالة الإ ــة للرس ــؤرة الحامل ــو الب ــم�ي ه ــوت س ــم. إن ص المعول
ــة  ــة القومي ــد للردي ــوت ناق ــرى، ص ــة أخ ــن جه ــو، م ــة، وه ــن جه ــة م ي الرواي

�ف
المناطقيــة  ي خلفيــة ســم�ي 

�ف فــإنَّ  ذلــك،  عــى  بالوثوقيــة. وعــالوة  المتســمة 
، ولــو مــن طــرف خفــي، إىل  ــه مــن أصــول تهاميــة شــمالية غربيــة( مــا يشــ�ي )كون
ــكل النــاس بغــض النظــر عــن  ي كانــت ل

ي المــا�ف
ــة �ف حقيقــة أن عــدن الكزموبوليتي

ي 
جتماعيــة. وســم�ي لديــه رأيــه الخــاص عــن عــدن �ف خلفياتهــم المناطقيــة والإ

ي عــن طريــق الهجــرة والختيــار ل عــن طريــق 
ة مــا بعــد الســتعمار؛ لأنــه عــد�ف فــ�ت

ــات  ، فــإن صــوت ســم�ي يتحــدى بالغي ــد والضطــرار. وبالنظــر إىل الحــارصف المول
ي عــدن. 

ي ترفــض الحضــور الشــماىلي �ف
ي الــىت ي الحــراك الجنــو�ب

الفصائــل المتطرفــة �ف
ــاء  ي صنع

ــياسي �ف ــام الس ــض للنظ ــوت راف ــة، ص ــة مقابل ــن جه ــا وم ــو، أيض وه
ي يــوم مــن الأيــام كونيــة 

ي كانــت �ف
الــذي دأب عــى ترييــف و قبيلــة المدينــة الــىت

ــرى. ــات أخ ــى ثقاف ــة ع ــة ومنفتح ي ــا الح�ف ي توجهاته
�ف

، تمثــل صوتــا حامــال لرســالة مركزيــة مفادهــا أن  ي
ي روايــة صنعــا�أ

صبحيــة، �ف
ي العنــوان 

نســخة مــن صنعــاء أخــرى مذوتــة عــن طريــق ضمــ�ي المتكلــم )اليــاء( �ف
ي هــذا الصــوت 

ك. �ف ممكنــة ومحتملــة، وهــي نســخة فضــاء مدينــة العيــش المشــ�ت
ــن  ــفل ضم ــى والأس ــماىلي الأع ــن الش ي اليم

ــو�ف ف مك ــ�ي ك ب ــ�ت ــش مش اف لعي ــترش اس
ــب  ــة الح ــاء. قص ــال ونس ــون رج ــا المواطن ــاوى فيه ــة يتس ــة تقدمي ــج دول برنام
ــر  ــة ثائ ــدو – ابن ــا يب ــة – فيم ــة. فصبحي ــة خاص ــد ذات دلل ــة وحمي ف صبحي ــ�ي ب
ي 

مــن المناطــق الوســطى و حميــد ابــن ثائــر مــن المناطــق العليــا، وهــو مــا يعــىف
ــة  ــلوك صبحي ي س

ــ�. و�ف ــب الن ي موك
ــون �ف ــا يلتق ــع وفيه ــك للجمي ــورة مل أن الث

ي 
ي الفضــاء العــام حافــز لتفكــ�ي القــاريء باتجــاه حــق المــرأة �ف

كفنانــة مشــاركة �ف
ــا  ــن تنميطه ــدا ع ــة بعي ــتقلة والواعي ــة المس ــة و الوظيفي ــا الجتماعي ــق ذاته تحقي

ــية. ــل الجنس ــات الرج ــتجيب لرغب ــي المس ــع البيلوج ــورة الموق ي ص
�ف

ــف  ــودي ونص ــف يه ــه نص ــل(، بوصف ــة يائي ي )ظلم
ــودي، �ف ــوذر الوج ــن ج  تكوي

ي يمــن القــرون الوســيطة ليلقــي بالضــوء 
ف متمايزيــن ظاهــرا �ف مســلم، يدمــج عالمــ�ي

ــف  ــرق النظي ــرة الع ــدة. إن فك ــخصية واح ي ش
ي �ف

ــا�ف نس ــودي الإ ــآزر الوج ــى الت ع
و اليديولوجيــات والعقائــد ذات المنطلقــات المطلقــة موضوعــة عــى محــك 
ــبية.  ــة النس ع ف ــا ال�ف ــق فيه ــكار و تتخل ــا الأف ــر فيه ي تنصه

ــىت ــة ال ــة المعاش التجرب
ي ظهــور هويــة جــوذر المختلطــة والباحثــة عــن الحقيقــة خــالل حركتــه زمانــا 

إن �ف
، و الحتيــاج الوجــودي إىل المعاضــدة مــن  ي

نســا�ف ومكانــا مــا يشــ�ي إىل النقــص الإ
ــا. ــل قــد يكــون جــزءا مــن تكوينن ــا؛ ب ــد من آخــر ليــس بعي

( هــو التحقــق  ي روايــة )اليهــودي الحــاىلي
حــب فاطمــة لســالم، الفــىت اليهــودي، �ف

ي الطــرف الآخــر مــن 
اف، والتقديــر. و�ف الــردي لأفــكار مجــردة كالتســامح، والعــ�ت
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معادلــة الحــب هــذه يؤثــث حــب ســالم لفاطمــة وتقديــره لشــخصها، وهــي ابنــة 
ي 

ــانوي �ف نس ــاء الإ وط الفض ــن رسش وري م ــ�ف ــادىلي ال ط التب ــرش ــلم، ال ي المس
ــىت المف

ــي  ، وه ــاىلي ــة بالح ي الرواي
ــىت �ف ــف الف ــري. ووص ــد المق ــة عن ــة الروائي ــق الرؤي أف

ي 
ي الروايــة كحــال نســاء اليمــن �ف

صفــة غزليــة بامتيــاز – تســتخدمها فاطمــة �ف
ــال الآخــر؛  اف بجم ــ�ت ــه اع ــص. إن ــة للن ــة الكلي ــة بالنســبة للرؤي ــع – ذو دلل الواق
نســانية وكفــوءا، بــل أن  الــذي ل يســتحق أن ينظــر إليــه بوصفــه إنســانا كامــل الإ
ي الديــن ابــن  اث الشــيخ محــىي ر، و يُحــب، ويُحتفــى بــه. إنَّ قــراءة فاطمــة لــ�ت يُقــدَّ
ي الروايــة. ومفــاد تلــك 

ــاه رافعــة مــن روافــع الفكــرة الرئيســية �ف بهــا إي ي وترش عــر�ب
ــة؛ أْي أن  ــة وعرقي ــرش مــن حواجــز ديني ــا صنعــه الب ــرة أن الحــب يتجــاوز م الفك
الحــب – بعبــارة أخــرى – يتجــاوز مفهــوم الآخريــة إىل الأنويــة فقــط. يقــول عــىي 

المقــري:

ّ ل أرى  “الآخــر قــد يكــون نحــن، ونحــن قــد نكــون الآخــر؛ بالنســبة إىلي
ّهــة، كمــا ل أرى وجــود ‘آخــر’ مختلــف  ف وجــود ‘أنــا’ خاصــة وصافيــة وم�ف
ــي  ــدار اهتمام ي بمق

ــا�ت ي رواي
ــة �ف ــذه الثيم ي ه

ــغلىف ــم تش ــذا ل ــاً. له كّلي
والســلطة  الوطــن  كمفهــوم  أخــرى،  إنســانية  محــن  أو  بثيمــات 
ي والســياسي ورغبــات الجســد، 

والأيديولوجيــا والتاريــخ والتطــرّف الديــىف
ــدام’،  ــر’. فـــ ‘الأخ ــف بـــ ‘الآخ ــا يوص ــا، وم ــتها الأن ي معايش

ك �ف ــ�ت يش
اليمــن، واليهــود، والمــرأة والعدنّيــون، بمختلــف  ي 

وهــم الســود �ف
ــن.  ــوا آخري ــن وليس ــم نح ــم، ه ــم ول إنتماءاته ــم وانتماءاته هويّاته
ي مســتوى 

وهــذه الـــ ‘نحــن’ قــد تحــوي ‘آخريتهــا’ إىل جانــب ‘أنويتهــا’ �ف
ــاج 2014(. ــارض” )الح ــق أو التع ــن التواف م

ــور  ــورة بتط ــة ومتط ــة ثري ــي ذو رؤي ــد( صحف ــت الجل ــرب تح ــة )ح ي رواي
ــس �ف قي

ي الرؤيــة والتفكــ�ي مشــتق مــن تجربــة الكاتــب نفســه 
اء �ف ي الروايــة. هــذا الــ�ش

الحــ�ي �ف
ــات  ــن الفئ ــش ع ــف التهمي ــة إىل كش ضاف ــا. و بالإ ــزال، صحفي ــل، ول ي ــذي عم ال
ي 

ي المجتمــع، تُظِهــر رؤيــة قيــس المتحولــة والدينميكيــة الــ�اع �ف
المختلفــة �ف

ي الــذي يعكــس حالــة الســتقطاب الســياسي والجتماعــي 
الحقــل الصحفــي اليمــىف

ي كانــت، ولزالــت، تشــهدها البــالد. وهــذا هــو مــا دفــع قيــس إىل أن يتحــول 
الــىت

مــن صحفــي يدعــم النظــام ورسديتــه الالتاريخيــة عــن يمــن واحــد اللحمــة والــولء 
ــة،  ــات الهوياتي ــات، والتنوع ــد الختالف ــل ناق ــل بعق ي يتأم

ــتقصا�أ ــي اس إىل صحف
ي طــور تحولــه، كطقــس عبــور، 

ي اليمــن. و�ف
إىل جانــب الأدواء السياســية المزمنــة �ف

ي 
ف الأجانــب. �ف ي المعارضــة والباحثــ�ي يصــادق قيــس مثقفــي اليســار و صحفــىي

ــددة و ذات  ــورات متع ــن منظ ــن م ى اليم ــ�ي ــس ل ــة قي ــح رؤي ــور تنفت ــذا الط ه
ــة. ــة عقالني ــاد تحليلي أبع

ــة ذوي الحــرف  ــة )طعــم أســود.. رائحــة ســوداء( يأخــذ الأخــدام و طبق ي رواي
�ف

ي هــروب عبدالرحمــن مــع حبيبتــه المنتميــة إىل طبقــة 
المحتقــرة مركــز الهتمــام. �ف

ــه  ــذي تتعــرض ل ــش ال ف والتهمي ــ�ي ــة عــى التمي ــة إىل محــوى الأخــدام دلل المزاين
الروايــة  ي 

�ف المبــأرة  نســانوية  الإ الرؤيــة  تتمثــل  الجتماعيتــان.  الفئتــان  هاتــان 
المهمشــة والمــزدراة صوتــا  الطبقــات  الــذي منــح  الــكىي  الــردي  الفعــل  ي 

�ف
ــا  ــخصياتها حقه ــح ش ــك تمن ــة بذل ــم. إن الرواي ــع أصواته ــى قم ــدا ع ــا ض عالم
ي حــق 

ي حديــث الــذات عــن ذاتهــا، و�ف
ي الزمــان والمــكان، و�ف

ي الوجــود �ف
الطبيعــي �ف
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ــة  ــذات، جمعي ــك ال ــة تل ــن هوي ــ�ب ع ي تع
ــىت ــال ال ــرؤى والأفع ــار ال ــداء واختي إب

ي المحصلــة، فــإن أفعــال هــذه الطبقــات تشــ�ي إىل أن حقائقهــا 
أو فرديــة. و�ف

ــة؛ أي  ــه الطاغي ــه، ورسديات ــن وهويات ــع المهيم ــل المجتم ــكلة بفع ــة مش الوجودي
ــإنَّ  ــك، ف ــن ذل ــس م ــى العك ــه. وع ــه، وتفضيالت ات ف ــر، و تح�ي ــال الآخ ــكَّلة بخي مش
ف ”طعــم أســود” و ”رائحــة ســوداء” إعــالن حــ�ي عــن وجــود هــذه الفئــة  الدالــ�ي
ــن،  ــ�ي ممك ــكار وجودهــا غ ــا، محــو أو إن ــن هن ي اليمــن. و م

الســوداء)الأخدام( �ف
ي اليمــن. 

ي الــذي تمارســه الغالبيــة الجتماعيــة المهيمنــة �ف ف برغــم الوصــم التميــ�ي
ي 

بذلــك تكــون الرؤيــة الأساســية للنــص هــي أنســنة مــن نزعــت إنســانيتهم �ف
ــرة. ــن المحتق ــدام وذوي المه ــة الأخ ــم فئ ــن؛ وه اليم

من الوطن إىل فضاء متخيل بديل

ك: فضــاءات متخيلة نســانوية والعيش المشــرت عة الإ ز الرز

ــن  ي ــرن العرش ــتينيات الق ي س
ــور�ت ــد ث ــا بع ــل م ــة إىل جي ــون الأربع ــي الروائي ينتم

ــىي  ــد ع ــنة 1958، وول ــرآن س ي عم ــر�ب ــد الغ ــد محم ــماله. ول ــن وش ــوب اليم ي جن
�ف

ي و أحمــد زيــن ســنة 1968. و 
المقــري ســنة 1966، وولــدت ناديــة الكوكبــا�ف

ــكار بخصــوص  ــارة أف ــات أترابهــم هــو إث ي رواياتهــم ورواي
ك �ف الموضــوع المشــ�ت

ــة، توحــي إيحــاء واضحــا  ي اليمن.وكتاباتهــم، بصــورة عام
ــاة أخــرى �ف ــة حي إمكاني

ــذا  ــة. وه ــة ذات كرام ــاة كريم ــش حي ــا لعي ــا مثالي ــس مكان ــث لي ــن الحدي أن اليم
: ف ــ�ي ــزى إىل عامل ــن أن يُع يمك

ــد  ــا بع ــة، و م مام ــد الإ ــا بع ــتعمار، وم ــد الس ــا بع ــات م ــل جمهوري  الأول: فش
ي أحــالم وطموحــات 

ي يــر�ف
ي ايجــاد نمــوذج ســياسي و اجتماعــي وثقــا�ف

الوحــدة، �ف
: ي

ــروا�أ ــا عــى منجــزه ال ــري معلق ــول عــىي المق . يق ف ــ�ي ف اليمني ــ�ي المواطن

ي البحــث عــن وطــن ضائــع أو تقديــم 
“لــم تكــن هواجــ�ي منشــغلة �ف

ي ‘طعــم 
ي روايــىت

ي إذ انشــغلت �ف
ي الروايــة، لكنــىف

صــورة لــه أثنــاء كتابــىت
مفهــوم  اختبــار  ي 

�ف  ‘ الحــاىلي ‘اليهــودي  و  ســوداء‘  رائحــة  أســود... 
 ‘ ي

ي ‘بخــور عــد�ف
ي �ف

الوطــن غــ�ي المحقــق، أو غــ�ي المتــاح للجميــع، فإنــىف
حاولــُت أن أختــ�ب إمــكان إيجــاد بديــل مــن هــذا الوطــن، البديــل 
ــم، وإىل  ــة أو اس ــىت كصف ــل وح ــش، ب ــخ ومعي ــوم وتاري ــرة ومفه كفك

ــاج 2014(. ــال”. )الح ــذا الحتم ــق ه ــن تحق ــدى يمك أي م

ي  ي العالــم العــر�ب
 ثانيــا: انتشــار الأفــكار والأفعــال غــ�ي المتســامحة و المتطرفــة �ف

ي هــي بدورهــا تعبــ�ي عــن فشــل الأنظمــة السياســية 
ي اليمــن خاصــة، الــىت

عامــة و�ف
وبرامجهــا الثقافيــة والتعليميــة المقدمــة لالأطفــال والفتيــان.

ــم  ــتخدام مواهبه ــون إىل إس ــد الروائي ــي يعم ــل التاريخ ــى التخيي ــاد ع و بالعتم
ــارب  ــكار و تج ــتجالء أف ــل اس ــن أج ي م

ــىف ــخ اليم ــات التاري ي طي
ف �ف ــ�ي ــة باحث الفني
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ي بلــد 
ي خلــق رؤى لمجتمــع أفضــل �ف

ســهام �ف ي الإ
ي أمــال �ف

متخيلــة مــن المــا�ف
ــن: ــد زي ــول أحم ــل. يق ــر، والجه ــروب، والفق ــن الح ي م

ــا�ف يع

ــن  ــد م ــك كان ل ب ــالم الحال ــودها الظ ي يس
ــىت ــة ال ــة اليمني ي اللحظ

”�ف
العــودة إىل عــدن. ل أحــد يصــدق أن مدينــة مثــل عــدن تبــدو اليــوم 
ــعت  ي ش

ــىت ــدن ال ــك الم ــن تل ــدة م ــال أو واح ــد المن ــم بعي ــل حل مث
عــى العالــم مــن حولهــا ثــم انطفــأت لالأبــد ولــم يعــد ســوى الكتــب 
ي مفتوحــة  ف تذكــر بهــا )...( كانــت عــدن تحــت الســتعمار النجلــ�ي
ــت  ــدان. كان ــدن وبل ــن م ــواها م ــا س ــل عم ــة بمراح ــع.. متقدم للجمي
ــا  ي جغرافي

ــدة �ف ــة الفري ــت. الحيوي ــط صام ي محي
ــد �ف ــعاع الوحي ش الإ

متخلفــة: معابــد، كنائــس، ومســاجد، وبــرش ينتمــون إىل أعــراق وأديــان 
ز 2015(. ــ�ت ــة” )روي مختلف

ف الروايــات الســت هــو العــودة إىل التاريــخ، وهــو  ك بــ�ي إن القاســم المشــ�ت
عيــة تاريخيــة”، وذلــك حــىت يتحقــق اقنــاع  الأمــر الــذي يمنــح تلــك الروايــات “رسش
ي بــأن المــروي حقيقــي و أصيــل. فالعتمــاد عــى حكايــات مبنيــة عــى 

القــار�أ
ــوص  ــي النص ــن” يحم ــخ اليم ــه “تاري ــاريء أن ــب والق ــد الكات ــن أن يعتق ــا يمك م
ــا  ــال خصب ــون خي ف يملك ــ�ي ــييدات مثقف ــرد تش ــا مج ــى أنه ــا ع ــر إليه ــن أن يُنظ م
ــة  ــات اليمني ي الرواي

ــي �ف ــل التاريخ ــذا المي ــة. إن ه ــبك اللغ ي س
ــة �ف ــم براع ولديه

ــود.  ــذ عق ــن من ــهدها اليم ي تش
ــىت ــة ال ــولت التاريخي ــن التح ــق ع ــارصة منبث المع

ــة  ات المختلف ــ�ي ــوص التفس ــدل بخص ــس والج ــ�اع والتناف ــذا ال ــا، ه ــن هن وم
للتاريــخ، والتصــورات المتنوعــة عــن الهويــة الجمعيــة. ومــن الطبيعــي، إذن، 
ي 

ي �ف
أن تجــد الاليقينيــات والحساســيات المختلفــة طريقهــا إىل الخطــاب الــروا�أ

ح هــذه  اليمــن. و بنــاء عــى التخيــالت التاريخيــة المختلفــة لكتــاب الروايــات تقــ�ت
ــي  ــا ينبغ ــوص م ــدم رؤى بخص ــن وتق ي اليم

ــل �ف ــاة أفض ــة حي ــات إمكاني الردي
ــرآن: ي عم ــر�ب ــول الغ ــه. يق ــن أجل ــاح م الكف

“الأدب أفــق مــن الحلــم والأمــل، والسياســة أن تعمــل لتصــل إىل 
ــك، الأدب روح  ي ذل

ــة �ف ــون الوســائل ل أخالقي ــا تك ــادة م أهدافــك، ع
تســافر فينــا، أفــق مــن الجمــال والخلــق. والعالقــة بينهمــا عالقــة 
ــادة خــام  ــارصه هــي السياســة كم ــة فضــاء وأحــد عن ــدة، فالرواي وطي
لنســج إبداعــات ناجحــة، لــول غبــاء الســياسي لمــا وجــد الكتــاب 
ــم الجمــال”  ــال لعال ــح مكّم ــم القب ــك يظــل عال ــا، لذل لأعمالهــم تفّوق

.)2016 )المأمــون 

ــاة أفضــل. و ىلي أن  ــه حي ــل في ــدا يتخي ــا جدي ــاريء أفق ــات للق بهــذا تضــع الرواي
ــه و  ــان مكانت نس ــح الإ ــه يمن ــانوي«؛ لأن نس ــاء الإ ــر » الفض ــذا الأم ــى ه ــق ع أطل
ي مركــز الكــون الــردي. لقــد تنامــت هــذه الــرؤى المتســامحة 

أهميتــه المســتحقة �ف
ــد  ي بل

ي �ف
ــا�ف ــد الم ــة العق ــات طيل ــك الرواي ي تل

ــات والوجــوه �ف والمتعــددة الطبق
ي 

ة أهمهــا خــروج آلف مؤلفــة مــن النــاس إىل الشــوارع �ف تعتمــل فيــه تحــولت كبــ�ي
ــاء نظــام  ــل أيضــا ببن ف ليــس بإزاحــة نظــام الســتبداد وحســب، ب ــ�ي 2011 مطالب
جتماعيــة. إنَّ هــذه العالقــة  ي لبــه العدالــة الإ

ســياسي واجتماعــي جديــد يتضمــن �ف
ف النصــوص مــن جهــة ومشــاعر جماهــ�ي مــا بعــد 2011 العارمــة  الجدليــة بــ�ي
وغــ�ي المنظمــة تحيــل عــى حقيقــة مهمــة؛ وهــي أن الأدب يعكــس المشــاعر 
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ــخ  ــيات التاري ــن، و حساس ــدام الأم ، وانع ف ــ�ي ــا الاليق ــا هن ي حالتن
ــة )�ف المجتمعي

ي 
ــة. و�ف ــات خطابي ــق تقني ــة وف ــة المنظم ــكاله الردي ــة أش ــت بطان ــة( تح والهوي

هــذا الســياق، بصــورة خاصــة، عكســت الروايــات اليمنيــة المشــاعر والــرؤى 
ــة. ــة حواري ــىف رسدي ــورة ب ي ص

ــ�ي �ف ــدى الجماه ــتتة ل ــة والمش المضطرب

ي الحــوار 
ف هــو ايجــاد البدائــل كمــا عــ�ب عــىي المقــري �ف وع هــؤلء المؤلفــ�ي إّن مــرش

ز البدائــل �في صــورة وطــن مفهومــي بديــال  المشــار إليــه ســابقا.16 وهنــا تــ�ب
ــل  ــظ بعوام ــة تكت ــن مدين ــة ع ــة بديل ــة كزموبوليتي ــي؛ ومدين ــن الحقيق ــن الوط ع
التطــرف، والفقــر، وبالمليشــيات؛ و الأدب بفضائاتــه الجميلــة الحالمــة بديــال 
عــن السياســة الســلطوية، والعنــف، والتهميــش. إن الروايــات الســت المدروســة 
2011 تحمــل رؤيــة البدائــل بصــورة  ي

ي خرجــت إىل الشــوارع �ف
هنــا والجماهــ�ي الــىت

متســاوية. وعندمــا كانــت جماهــ�ي المتظاهريــن تطالــب ببديــل عــن النظــام 
ي ســتينيات وســبعينيات 

ي شــعاراتها ورموزهــا إىل التاريــخ القريــب �ف
كانــت ترجــع �ف

ــت  ــخ وتخيل ي رجعــت إىل التاري
ــىت ــات ال ــت الرواي . تمامــا كمــا فعل ي

القــرن المــا�ف
وطهــا  ي قوالــب حواريــة معقــدة، و أشــكال فنيــة لهــا رسش

البدائــل، و إن كان ذلــك �ف
ــم.  ــوار 2011 وخطابه ــة ث ــت حرك ي اكتنف

ــىت وط ال ــرش ــن ال ــة ع ــة المختلف الوجودي
ــات  ــإن الرواي ــد، ف ي البل

ــة �ف ــة المثقف ــون إىل النخب ــات ينتم ــاب الرواي ــا أن كّت وبم
ف  ــ�ي ــة. فالمضام ــة تعليمي ــة بيداغوجي ــي، صبغ ــدون وع ــي أو ب ــت، بوع ــد حمل ق
ي بصــورة أمثوليــة حــىت عنــد العتمــاد عــى التاريــخ 

التعليميــة تتخلــل الــرد الــروا�أ
ــن  ــادية م ــا إرش ــات صيغ ــتخدم الرواي ــال ل تس ــة الح ــل. وبطبيع ي المتخي

ــىف اليم
ي اليمــن، و إنمــا أمثــولت ذات طابــع حــواري مركــب 

أجــل تحقيــق حيــاة ناجحــة �ف
ــؤلء  ــالة ه ــاريء لرس ــم الق ــاط فه ــاة. و من ــانوية المرتج نس ــاة الإ ــ�ي إىل الحي يش
؛  ف ف القــّراء المحليــ�ي كة بينهــم وبــ�ي ف يرجــع إىل الأرضيــة التداوليــة المشــ�ت الروائيــ�ي
ي إطــار 

ي وضعنــة الرديــات تاريخيــا وجماليــا �ف
كة �ف وتتمثــل هــذه الأرضيــة المشــ�ت

ي 
ــئلة. و�ف ــوم و أس ــن هم ــه م ــق ب ــا يتعل ــكل م ي ب

ــىف ي والزم
ــرا�ف ــن الجغ ــاء اليم فض

ــات  ي الرواي
ــر �ف ــا تظه ــانوي كم نس ــاء الإ ــات الفض ــرض لمكون ــة ع ــرات القادم الفق

ــة. المدروس

نســانوي المتصّور مالمــح الفضاء الإ

ي الروايات هي:
نســانوي المتصور �ف  مالمــح الفضاء الإ

ي الروايــات المدروســة بوصفــه طاقــة إنســانية تقهــر 
الحــب: يصــور الحــب �ف

ي عــىي المقــري يدفــع الحــب الشــخصيات الرئيســية 
ي روايــىت

جتماعيــة. �ف الحواجــز الإ
ــالف. خت ــار الإ ــة و اختي ــدات الديني ــة والمعتق جتماعي ــم الإ ــدي القي إىل تح

ي الروايــات. 
الشــفافية والحــوار: تحظــى القضايــا الأخالقيــة بنقــاش مفتــوح �ف

ف والعيــب تخضــع  ي الــذي تهيمــن فيــه مســائل الــرش
وعــى عكــس الواقــع اليمــىف

ي 
ــية �ف ــة والجنس ــد الغرامي ــات حمي ــائلة. عالق ــة للمس ــخصيات الروائي ــال الش أفع

ي مثــال واضــح عــى هــذا الملمــح. وكذلــك الأمــر بالنســبة لقضايــا 
روايــة صنعــا�أ

وعــه الــروا�أي الخــاص،  انظــر حــوار المقــري مــع مايــا الحــاج �في صحيفــة الحيــاة المشــار إليــه ســابقا. وبرغــم تعبــ�يه عــن مرش  16
ــة  ي المنطق

ي اليمــن خاصــة، و�ف
ــة �ف ــة والتاريخي ــه الجتماعي ــداع الــردي ومحفزات ب ، يقــدم تصــورا عــن دوافــع الإ ي ي رأ�ي

ــه، �ف فإن
ــة بصــورة عامــة.  العربي
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ــن  ــع المعــاش ع ي الواق
ــاس �ف ي يحتشــم الن

ــىت ــة ال ــة، والعرقي ــة المناطقي العن�ي
ي الروايــات كل العن�يــات عــى 

نقاشــها بصــورة شــفافة مــع ممارســتهم إياهــا. �ف
ــاوض. ــد و التف محــك النق

ســماعيليون – تصــور  قليــات – كالأخــدام و اليهــود والإ التقديــر والعرفــان: الأ
نســانية  ــة الإ ــراز للكرام ــا إب ام، و فيه ــا الحــب والحــ�ت بلغــة ومشــاهد يســود فيه
ي 

قليــات الــىت ي اليمــن مــن تعــٍد، وخصوصــا الأ
نســان �ف ي وجــه مــا يطــال كرامــة الإ

�ف
ــا. ــفيه قناعاته ــا، وتس ــانية أبنائه ع إنس ف ــ�ف ــة، ول هان ــرض لالإ تتع

وطهــا  الشــخصيات مقيــدة برش الرغــم مــن كــون  الذاتيــة والســتقالل: عــى 
 ، ي ــال الأد�ب ي الخي

ــا، �ف ــة بطــرق مختلفــة، فإنهــا هن ــة، و ببيئاتهــا الحاضن جتماعي الإ
ــر  ــ� الأم ــا. ول يقت ــخصية و طموحاته ــا الش ــن آماله ــ�ب ع ــان لتع ــة العن مطلق
عــى إطــالق حريــة الأفــكار وحســب، بــل يتجــاوز ذلــك إىل حــل عقــد العواطــف 
ي هــو رفــض 

والنفعــالت المكبوتــة. و أقــرب مثــال عــى هــذا التوجــه الــذا�ت
ــة  ــة والديني ــد القبلي ــ�ي والتقالي ــن نفســها، المعاي ــة م بعــض الشــخصيات، الواثق

ــن. ي اليم
ــائدة �ف الس

ي غيــاب 
التمثيــل: يكمــن واحــد مــن أعمــق و أخطــر جوانــب الأزمــة اليمنيــة �ف

ي 
ي �ف ــ�ش ــي ال ي والجتماع

ــا�ف نس ــوع الإ ي للتن
ــا�ف ــي والثق ــياسي والجتماع ــل الس التمثي

اليمــن. تعمــد الروايــات إىل خلــق فضــاءات فيهــا قابليــة للتنــوع والختــالف وفيهــا 
ــة. ــات المحتلف ــن ذوي التجاه ــراد م ــة و الأف ــات المتنوع ــكل المجموع ف ل ــ�ي توط

الواحــد  القــرن  بدايــة  حــىت   : ي الأد�ب وبالتمثيــل  الوجــود  ي 
�ف بالحــق  اف  العــ�ت

ي اليمــن ل تجــد لهــا تمثيــال كافيــا 
قليــات العرقيــة والدينيــة �ف يــن كانــت الأ والعرش

الروايــات  أن  اليمــن. غــ�ي  ي 
�ف الصحفــي  أو  كاديمــي،  الأ أو   ، ي الأد�ب الخطــاب  ي 

�ف
ــن  ف والمولدي ــ�ي ــاج المهمش ــط إدم ــتطع فق ــم تس ي ل

ــا�ف ــد الم ي العق
ــادرة �ف الص

ــك  ــل منحــت تل ــا، ب ي رسدياته
ف و ذوي الحــرف المحتقــرة �ف ســماعيلي�ي واليهــود والإ

ــف  ي الصح
ــاش �ف ــى بالنق ي أن تحظ

ــا، و �ف ــالل عناوينه ي احت
ــق �ف ــات الح المجموع

ي بمثابــة 
ي الثقافــة العالمــة المكتوبــة يــأ�ت

المحليــة والعربيــة. وهــذا التمثيــل �ف
الجمعيــة  الأنــا  داخــل  الجماعــات  هــذه  موضعــة  إىل  تهــدف  أدبيــة  مبــادرة 

المواطنيــة بعيــدا عــن خطابــات الوصــم الجتماعــي والعــزل الوجــودي.

، إن لــم يكــن ذو ســمعة  العلمانيــة أو الدنيــوة: مصطلــح العلمانيــة إشــكاىلي
ــه  ــف بوصف ــه مصن ــك أن ــة. وذل ــا القومي ــالمية و أحيان س ــات الإ ي الخطاب

ــيئة، �ف س
ــة  ــن الفضــاءات العام ي النســحاب م

ــن �ف ــث أخــذ الدي ــن الغــرب حي مســتوردا م
ســالمي  الإ للخطــاب  طبقــا  و  الخــاص.  الفضــاء  نحــو  والهــروب  قــرون  منــذ 
ي الفضــاء الخــاص، بــل ل بــد أن يكــون 

الحديــث، فــإن الديــن ل يمكــن حــ�ه �ف
جــزءا مــن كل مظاهــر حيــاة المســلم. أمــا الروايــات، فتتحــدى هــذه النظــرة مــن 
ي الزمــان والمــكان وهــم محكومــون 

ي تقــدم حركــة الأفــراد �ف
ــىت خــالل رسدياتهــا ال

ــ�ي أن  ــة. غ ــوى المفارق ــة والق ــوص المتعالي ــن النص ــ�ش م ــش أك ورات العي ــ�ف ب
نظريــة  مفاهيــم  ل  و  مجــردة،  مصطلحــات  إســتخدام  إىل  لتلجــأ  الروايــات 
ــاس  ــات الن ــرض مماراس ــا تع ، و إنم ي

ــا�ف وع العلم ف ــ�ف ــة ال ــات صالحي ــة لثب عويص
ــف  ــد يوص ي بل

ــىت �ف ــة ح ــم الوجودي ــات تجاربه ــي لمجري ــف ح ي وص
ــة �ف الدنيوي

بالمحافظــة الدينيــة كاليمــن.
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العقالنيــة: تلجــأ النصــوص إىل فــك بعــض القضايــا الحساســة – مثــل المناطقيــة، 
مامــة – مــن قيودهــا الخطابيــة المســورة  ســتعمار والإ والطائفيــة، وتاريــخ الإ
؛ ويتــأ�ت لهــا ذلــك مــن خــالل خــواص الــرد  ي

اس والخــوف القومــي والديــىف بالحــ�ت
ي الروايــات، خضــع خطــاب الدولــة اليمنيــة الرســمي بخصــوص هــذه 

وتقنياتــه. �ف
القضايــا إىل عمليــة فردنــة و تذويــت. فخطــاب الدولــة بخصــوص هــذه القضايــا 
يقــدس الوطــن بطريقــة عاطفيــة ل عقالنيــة، لكــن الروايــات تتيــح الفرصــة لالأفــراد 
وا عــن أرائهــم الفرديــة الخاصــة بطريقــة عقالنيــة غــ�ي خاضعــة  ف كي يعــ�ب العاديــ�ي

ي المنمــط.
ي والديــىف

كراهــات الخطــاب الوطــىف لإ

ــأي  ــى ب ــة، ل تحظ ــة، و القبلي ــة، و القومي ــات الوطني ع ف ــة: ال�ف ــة العالمي المواطن
ي الخطــاب 

ي الروايــات. بــل إن مفهــوم الوطــن نفســه، كمــا يظهــر �ف
احتفــاء �ف

ي 
�ف المقــري  يقــرر  كمــا  والمســائلة  للنقــد  يعــرض  القومــي،  ي  والعــر�ب ي 

اليمــىف
ي روايــة أحمــد زيــن 

ي رواياتــه. و�ف
حــواره المشــار إليــه ســابقا، وكمــا يظهــر �ف

ــد  ــال ق ــل إن المج ، ب ــ�ي ي الح
ــال �ف ــن بمج ــص الوط ــم يخت ــت( ل ــتيمر بوين )س

ــا بغــض النظــر  ــن اتخذهــا موطن ــؤي كل م ي ت
ــىت ــة ال ــة الكزموبوليتي أفســح للمدين

ــات  ــخصيات الرواي ــج ش ــوال تنس ــس المن ــى نف ــه. وع ــه و دين ــه وفصل ــن أصل ع
ــة  ــري مكون ــىي المق ( لع ــاىلي ــودي الح ي )اليه

ــرآن و�ف ي عم ــر�ب ــل( للغ ــة يائي ي )ظلم
�ف

ــف  ــادة تعري ــك إع ي ذل
ــي. و�ف ــع التاريخ ي الواق

ــرة �ف ــددة ومتناح ــات متع ــن هوي م
نســان، ولمفهــوم الهويــة، ولفهــم الــذات لذاتهــا وتاريخهــا. لمفهــوم الإ

ي روايــة 
الوعــي بالطبيعــة والبيئــة: تقــدر الحيوانــات، الــكالب والقطــط والنمــل، �ف

ي 
( و �ف ي

ي )صنعــا�أ
( عــى نحــو خــاص فيــه مســحة مــن تصــوف. �ف )اليهــودي الحــاىلي

ــا  ــدا مبطن ــن نق ــو يتضم ــى نح ــدن ع ــاء وع ــا صنع ــدر مدينت ــت( تُق ــتيمر بوين )س
ــاب الوعــي بالطبيعــة والمــكان. عــة التخريــب والســتحواذ، وغي ف ل�ف

ــق  اف بالح ــ�ت ــفة الع ــق فلس ــن طري ــات ع ــد الرواي ــالم: تعم ــو الس ــه نح التوج
ي التاريــخ والمــكان والزمــان والثقافــة إىل توجيــه القــاريء نحــو إمكانيــة 

ك �ف المشــ�ت
ي 

ــة �ف ــات الجمعي ــارة مســائل الهوي ــإن إث ــا، ف ــن هن ي اليمــن. وم
ــش بســالم �ف العي

ــز  ــس التماي ــس مــن أجــل الحشــد اليديولوجــي، ول مــن أجــل تكري ــات لي الرواي
ــات  ــق كل المكون اف بح ــ�ت ــل الع ــن أج ــل م ــ�اع، ب ــؤدي إىل ال ــي الم المجتمع
ي أن تتعايــش بســالم 

ي تفضــل، و �ف
ي أن تفهــم نفســها بالطريقــة الــىت

المجتمعيــة �ف
ــا البعــض. ــع بعضه م

ي روايــة )اليهــودي الحــاىلي لعــىي المقــري( يجمــع فاطمــة 
تقديــر الفــن و التعليــم: �ف

ــان  ــض، ويحتفي ــا البع ي بعضهم
ــىت ــان لغ ــم. يتعلم ــغف العل ــب وش ــالم الح وس

، و بالشــعر والأدب. الشــخصية  ي بكتــب ابــن رشــد، و ابــن حــزم، وابــن عــر�ب
ي روايــة )ظلمــة يائيــل( فنــان و خطــاط ومصــور بــارع يحــول النصــوص 

الرئيســية �ف
ي الروايــة يحظــى الفنــان بتأييــد الداعــي 

الدينيــة المجــردة إىل تصاويــر مدهشــة. �ف
ي 

ــية. �ف ــة الرثودكس ــة الديني ــض الرؤي ــا يناق ــو م ــي وه ــىي الصليح ــماعيىي ع س الإ
روايــة أحمــد زيــن )ســتيمر بوينــت( يعمــل ســم�ي معلمــا و تلقــى ســعاد المتعلمــة 
( فنانــة،  ي

ي )صنعــا�أ
وذات الشــخصية المثقفــة والحــرة تقديــر زمالئهــا. وصبحيــة �ف

، وتعلــم  ي )حــرب تحــت الجلــد( صحفــي منفتــح عــى البحــث، والتقــىي
وقيــس �ف

ــة المتفشــية  ــه رفــض لالأمي ــد، والتحــّول. كل هــذا يمكــن أن يفــر عــى أن الجدي
نــاث. ي أوســاط الإ

ي اليمــن، وخصوصــا �ف
�ف
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الخاتمة
بعيــدا عــن مــا يمكــن أن يفهــم مــن النظــرة الأوىل مــن أن كّتــاب الروايــات الســت 
ح توفــر الأهــداف النهائية  يرومــون إيصــال رســالة موحــدة، فــإن هــذه القــراءة تقــ�ت
ــق  ــق خل ــا يحق ــاد. إن م ــدد البع ــب و متع ــانوي مرك ــاء انس ــى فض ــات ع للرواي
ف الأربعــة بالتاريــخ وتخييلهــم  نســانوي هــو وعــي هــؤلء الروائيــ�ي هــذا الفضــاء الإ
. وكمــا بّينــت الدراســة، فــإن الروايــات تشــتبك مــع بعض  ي أفــق الحــارصف

لأحداثــه �ف
ــة  ــة تنويري ي المعــارص مــن أجــل تقديــم رؤي

ي المجتمــع اليمــىف
ــا الملحــة �ف القضاي

ــادي،  قتص ــف الإ ــة، والتخل ــل الدول ي فش
ــة �ف ــة المتمثل ــة الوجودي ــل المعضل لح

ــاب  ي أعمــال هــؤلء الكّت
ي الأفــكار والعواطــف �ف

والعنــف، والفســاد. إنَّ التشــابه �ف
نســانوية والحساســية  ــة الإ ي إىل الرؤي

ــاص الموضوعــا�ت الأربعــة يتجــاوز مجــرد التن
ي نســتخلص ثــالث نقــاط 

ــأ�ت ــة بخصــوص أزمــة اليمــن المعــارص. وفيمــا ي التاريخي
ي تأتَّــْت مــن خــالل القــراءة 

شــاملة بخصــوص هــذه الرؤيــة الأدبيــة التنويريــة الــىت
الناقــدة لنصــوص الروايــات:

ــاب – كمــا يُستشــف مــن  ــة: ينظــر الكّت ف ومشــاركتهم الفكري ام الروائيــ�ي ف ــ�ت أول، ال
ي المجتمــع، ومــن هنــا، 

مقابالتهــم – إىل أنفســهم بوصفهــم قــادة التنويــر �ف
ســهام برؤاهــم مــن أجــل حــل الأزمــة الوجوديــة  يعتقــدون بــأن مــن واجبهــم الإ
ــية  ــة الأساس ــاب القناع ــؤلء الكّت ــدى ه ــد أن ل ــة؟ ل ب ــة طريق ــن بأي ــة. لك اليمني
مــن أن النــاس يميلــون إىل الحكايــات، و أنهــم يريــدون أن يكتســبوا معرفــة 
ي أطــر حيــة و جذابــة وقريبــة مــن الواقــع. 

عــن أفــكار وجوديــة مهمــة مرســومة �ف
ــة  ــا، قناع ــاب، أيض ــؤل الكّت ــدى ه ــون ل ــد أن يك ــه ل ب ــك، فإن ــى ذل ــالوة ع و ع
أخــرى مفادهــا أن القالــب الــردي للكتابــة بشــخصياته المركبــة وذات الأصــوات 
جتماعية  المتعــددة لديــه القــدرة عــى نــزع هــذه الأزمــة ذات الوجــوه المتعــددة الإ
ــدي  ي الض

ــا�أ ــع الثن ــا ذات الطاب ــن صياغاته ــا م ــية – نزعه ــة و السياس قتصادي والإ
ي 

ــا �ف ــة ووضعه ــية المهيمن ــة والسياس ــة والصحفي ــات الديني ي الخطاب
ــيطي �ف التبس

ــة.  ــية والجتماعي ــاده النفس ــف أبع ــد بمختل ــب والمعق ــانوي المرك نس ــا الإ إطاره
إّن الــكالم بنغمــة فكريــة متعاليــة آمــرة و ناهيــة؛ وفــق صيغــة افعــل ول تفعــل، 
ي إطــاره 

ي تحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن ايجــاد مجتمــع يضــع �ف
قــد اثبــت فشــله �ف

. إن نــرش الرســالة التنويريــة  ام، والتقديــر الواجــب للغــ�ي القيمــي مســائل الحــ�ت
ــراء؛  ــف الق ــاب تعاط ــر باكتس ــوىلي لجدي ــواري أمث ــب ح ــورة قال ي ص

ــاة �ف المتوخ
ــياقات  ــة بالس ــة مرتبط ــاه بطريق ــم وقضاي ــن مجتمعه ــؤلء ع ه ــه يخ�ب ــك أن وذل

ــلطوية. ــة الس ــن الصبغ ــة م ــوار، وخالي ــى الح ــة ع ــة، ومؤسس التاريخي

اف بوصفــه مســلمة فلســفية مباطنــة للــرد: إن الشــتباك مــع  ثانيــا، العــ�ت
امــج الرديــة للروايــات الســت قائــم  ي ال�ب

قضايــا الأزمــة الوجوديــة اليمنيــة �ف
ي الروايــات؛ وتلــك 

نســانوي المتوخــى �ف عــى أحــد أهــم خصائــص الفضــاء الإ
عمليــة  هــو  الفلســفي،  معنــاه  ي 

�ف اف،  والعــ�ت اف.  العــ�ت هــي  الخصيصــة 
ف الــذوات المختلفــة يحظــى فيهــا الأفــراد بتقديــر بعضهــم  اجتماعيــة تبادليــة بــ�ي
ــم  ــر كينوناته ــراد وتقدي ــك الأف ــتقاللية أولئ ــة اس ــذه العملي ي ه

ــىف ــض. وتقت البع
ي حــد ذاتهــا ولذاتهــا )هونيــت 2012: ص41(. ومــن هنــا، فــإن هويــات الأفــراد 

�ف
ــاء  ــالل فض ــن خ ــة م ــا، متأتي ــي، بدوره ي ه

ــىت ــذه، ال ــة ه ــالل العملي ــكل خ تتش
ي 

ــوا �ف ــأن يكون ــات ب ــراد والجماع اف بحــق الأف ــ�ت ــرد التواصــىي الحــواري. الع ال
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ــالف  ــواء كان الخت ف )س ــ�ي ــوا مختلف ــن( و أن يكون ــه )اليم ــم في ــذي ه ــكان ال الم
ي منظــور الــرد. غــ�ي 

دينيــا، أو عرقيــا، أو مناطقيــا( هــو خصيصــة مركزيــة �ف
ــب  ــا يتطل ــردة، و إنم ــة مج ــه مقول ــده بوصف ــف وح ــن أن يق اف ل يمك ــ�ت أن الع
؛ كالحــب. إن الحــب – بوصفــه مقولــة  ف ــن منــه ســلوٌك اجتماعــيٌّ معــ�ي تحقيقــا يمكِّ
ــر  ــوع متوات ام – موض ــ�ت ــر، والح ــبيهة كالتقدي ــات ش ــى توجه ــوي ع ى، ينط ــ�ب ك
ــدى  ــة تتح ــانية طبيعي ــة إنس ــه طاق ــا بوصف ي فيه

ــأ�ت ــت. وي ــات الس ي رسد الرواي
�ف

ي هــذا الســياق تتحــدى عاطفــة الحــب المبثوثــة 
. و�ف ي صنعهــا البــرش

الحواجــز الــىت
ــي  . فف ي

ــىف ــع اليم ي المجتم
ــة �ف ــة المصنوع ــة الهوياتي ــز الرمزي ــات الحواج ي الرواي

�ف
ف جــوذر  ــ�ي (، وب ــودي الحــاىلي ــة )اليه ي رواي

ــة وســالم �ف ف فاطم ــ�ي ف أن الحــب ب حــ�ي
ي روايــة )ظلمــة يائيــل( يتحــدى الحواجــز الدينيــة، فــإن عاطفــة الحــب 

وشــوذب �ف
ي 

ــة �ف ــة والطائفي ــز المناطقي ــاوز الحواج ( تتج ي
ــا�أ ي )صنع

ــد �ف ــة و حمي ف صبحي ــ�ي ب
ي )طعــم 

شــمال اليمــن. وعــى نفــس المنــوال، يهــدم حــبُّ عبدالرحمــن للدغلــو �ف
ــا  ــي. أم جتماع ــة و أســوارالعزل الإ ــة الطبقي اتيبي أســود.. رائحــة ســوداء( أركان ال�ت
ف  ــ�ت ــه ل يع ــن، فإن ــد زي ــت( لأحم ــتيمر بوين ــة )س ي رواي

ــم�ي �ف ــعاد و س ــب س ح
ــرف  ــي المتط ــار اليديولوج ف اليس ــ�ي ــوب ول ب ــمال والجن ف الش ــ�ي ــالف ب ــأي اخت ب
ــل  ــة تتخل ــى الحواجــز الرمزي ــز ع ــات القف ــدل. إن حكاي ي المعت

ــا�ت غم ف ال�ب ــ�ي واليم
ــانوي  نس ــهد الإ ــمات المش ــن س ــدة م ــمة واح ــ�ي إىل س ــت وتش ــات الس رسد الرواي

ام. ــ�ت ــب والح ــو الح ــة أل وه ــال التخييلي ــذه الأعم ي ه
ــرَّس �ف المك

ــالث  ــة الث ــات الأطــر الهوياتي ــل الرواي ــة؟: ل تعام ــات الجمعيَّ ــاذا الهويَّ ــا، لم ثالث
رة أخالقيــا  – الدينيــة، والمناطقيــة، والعرقيــة – بوصفهــا أطــرا مرجعيــة مــ�ب
وتســتخدم للحشــد اليديولوجــي، و إنمــا تعيــد تشــييدها مــن أجــل أهــداف 
طويــل  ي  أد�ب بعــد صمــت  الأدب  ي 

�ف الهويــات  هــذه  تمثيــل  أ(  وهــي:  ثالثــة. 
ــا، وحــىت تعمــل، مــن خــالل فعــل الكتابــة، عــى عقلنــة  بخصــوص هــذه القضاي
ــالموية  س ــة و الإ ــات القوماني ــس السياس ــوع بعك ــالف والتن ــة الخت ــع حقيق وتطبي
ــة أن  ــارة إىل حقيق ش ــف. ب( الإ ــط المختل ــوع وتنمي ــة المتن ــد إىل وحدن ي تعم

ــىت ال
ــورة  ــة بص ــي يمني ــا ه ــة هوياتي ــة المصنف ــات الجتماعي ــذه الفئ ــن ه ــد م كل واح
ــة  ــع بالطريق ــن المجتم ي الوجــود ضم

ــا  الحــق �ف ــكل واحــدة منه متســاوية و أن ل
ي تفهــم بهــا نفســها. ج( مناقشــة بعــض أطــر 

ي تفضلهــا، وبالطريقــة الــىت
الــىت

ــا. ــاد له ــد الح ــه النق ــل توجي ــن أج ــة، م ، كالمناطقي ي
ــا�ت ــاء الهوي النتم

ي  ــ�ش ي ال ــيط الأد�ب ــة الوس ــت الرواي ــد أصبح ــة، فق ــح الدراس ــا توض ــا، وكم و ختام
نســانوية.  والفّعــال الــذي يســتخدمه مثقفــو اليمــن مــن أجــل توصيــل رســالتهم الإ
ي 

ــ�ي �ف ــى التفك ف ع ــ�ي ــراء اليمني ف الق ــ�ي ، إىل تحف ــىف ــذا المع ــم، به ــدف رسدياته وته
ــد  ي بل

ــل غــ�ي هــذا النظــام مــن العتقــاد �ف ــل للعيــش، ومجتمــع بدي نمــوذج بدي
ــة.  ــة المتعاظمــة، وبالكراهي ممــزق بالحــرب، والالســتقرار، وبالنقســامات الداخلي
اف،  ام، والعــ�ت ي هــذا الأفــق أســلوب حيــاة يشــكله الحــب، والحــ�ت

إن البديــل �ف
ــا، والتوجــه نحــو الســالم. ــة وحمايته ــي بالبيئ ــاح، والوع ــة، والنفت والعقالني
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الكاتب عن 

ي 
غ �ف ي مســاق الدكتــوراه بجامعــة ارلنغــن نورنــ�ب

عبدالســالم الربيــدي باحــث �ف
وع “الكفــاح مــن أجــل الهويــات والأخــالق والفضــاءات العامــة  ألمانيــا ضمــن مــرش
ــاول  ــة. تتن ــفاغن الألماني ــة فولكس ــه مؤسس ــذي تمولِّ ــط“ ال ق الأوس ــرش ــدن ال ي م

�ف
ي الروايــات اليمنيــة المعــارصة. حصــل 

أطروحتــه بنــاء الهويــات و الوعــي بالتاريــخ �ف
ي مجــال اللغــة العربيــة و آدابهــا مــن جامعــة 

عبدالســالم عــى درجــة الماجســت�ي �ف
ســالمية والعربيــة بجامعــة البيضــاء  ي قســم الدراســات الإ

صنعــاء، وهــو محــارصف �ف
ق  اكــة مــع الــرش باليمــن، وهــو زميــل معهــد مركــز للدراســات التطبيقــة بالرش
ي تحريــر الصفحــة 

ي مدينــة بــون الألمانيــة. منــذ 2017 يعمــل الربيــدي �ف
)CARPO( �ف

ــدة  ي القصي
ــب �ف ــص الغائ ــاب “الن ــف كت ــو مؤل ــة. وه ــة المدنيَّ ــن مجل ــة م العربي

ي عمــان 2012، وترجــم كتــاب “التصوف 
العربيــة الحديثــة“ الصــادر عــن دار غيــداء �ف

ــل 2019. ــان العــام المقب ي عم
ــذي ســيصدر �ف ســالم“ ال ي الإ

نســانوية �ف ــة الإ ع ف وال�ف
alrubaidi@carpo-bonn.org للتواصل: 

CARPO عن 

ي العــام 2014 
ق )CARPO( �ف اكــة مــع الــرش تأســس مركــز الدراســات التطبيقيــة بالرش

ي ألمانيا مــن ذوي الختصاصات 
ف �ف ف الألمــان والمقيمــ�ي مــن ِقَبــل مجموعــة من الباحثــ�ي

بولوجيــا  ، والعلــوم السياســية، والن�ش ق الأوســط والأد�ف ذات الصلــة بدراســات الــرش
اوح عمــل المركــز ضمــن محــور يتجــاور فيــه البحــث العلمــي، مــع  الجتماعيــة. يــ�ت
ــذ  ــى تنفي ــز ع ي المرك

ــل �ف ــز العم ــي. ويرك كاديم ي والأ
ــا�ف ــادل الثق ــارة، و التب الستش

ي بلــدان 
اكــة مــع الجهــات ذات الصلــة مــن المســتفيدين �ف مشــاريع بالتعــاون والرش

ي CARPO بــأن بلــدان هــذه المنطقــة مــن 
. يؤمــن الباحثــون �ف ق الأوســط والأد�ف الــرش

ا مــن خــالل صنــع سياســات  العالــم يمكــن لهــا أن تحقــق مســتقبال مزدهــرا و ســلميَّ
اكــة، وعــن طريــق الســتثمار القتصــادي الــذي يســتفيد مــن  تتســم بالشــمول والرش
ــا،  ــن هن . وم ف ــ�ي ف المعني ــ�ي ــدى الفاعل ــة ل ق ــة والخالَّ ــوارد المتاح ــات والم كل المكان
ف  فــإنَّ CARPO يفتــح القنــوات بصــورة دائمــة مــن أجــل النقــل التفاعــىي للمعرفــة بــ�ي

، وأصحــاب المبــادرات والأعمــال، و صنــاع القــرار. ف المواطنــ�ي

وع الم�ش عن 

ي 
وع “مناهــج أكاديميــة لبنــاء الســالم وبنــاء الدولــة �ف ي هــذه الدراســة ضمــن مــرش

تــأ�ت
كاديمــي الألمانيــة المعروفــة بـــ)DAAD(. و  اليمــن”، الــذي تمولــه خدمــة التبــادل الأ
قيــة والأســيوية  وع هــي: معهــد الدراســات الرش ي هــذا المــرش

يكــة �ف المؤسســات الرش
ــة  ي جامع

ــة �ف ــي والتنمي ــوع الجتماع ــات الن ــاث و دراس ــز أبح ــون، مرك ــة ب ي جامع
�ف

ــذا  ــإن ه ــن، ف ي اليم
ــرة �ف ــرب الدائ ــبان الح ي الحس

ــذا �ف ــاء، و CARPO. و أخ صنع
ــد. و  ي البل

ــة �ف ــاء الدول ــة بن ــالم وعملي ــاء الس ي بن
ــهام �ف ــدف إىل الس وع يه ــرش الم

، و  ف ف الباحثــ�ي ــ�ي ــة الروابــط ب كاء انجــاز هــذا الهــدف مــن خــالل تقوي يتوخــى الــرش
ي مجــالت السياســات والتنميــة مــن خــالل إقامــة 

اء �ف ، والطــالب، والخــ�ب ف كاديميــ�ي الأ
ضافــة إىل  ــة، بالإ ــة، والمؤتمــرات، والجامعــة الصيفي الورشــات، والمــدارس الصيفي

إصــدار سلســة مــن المطبوعــات.
bonn-sanaa.de :نت وع عى الن�ت موقــع المرش

mailto:alrubaidi@carpo-bonn.org
http://bonn-sanaa.de


Study25 صالح  ي الروايــة اليمنية المعــارصة بوصفها رؤية لإ
نســانوية �ف عــة الإ ف ــــــــــــــــل وطــٍن بديـــْــــــل: ال�ف تََخيُّ

حظــي تحريــر هــذه الــدراس،ة وترجمتهــا، و تصميمهــا بدعــم مــن خدمــة التبــادل 
وع “مناهــج أكاديميــة لبنــاء الســالم  الأكاديمــي الألمانيــة )DAAD( ضمــن مــرش
ــون  ــة والآســيوية بجامعــة ب قي ي معهــد الدراســات الرش

ي اليمــن” �ف
ــة �ف ــاء الدول وبن

ي جامعــة 
اكــة مــع مركــز أبحــاث و دراســات النــوع الجتماعــي والتنميــة �ف بالرش

ي هــذه الدراســة عــن كاتــب 
ــواردة �ف ِّ الأراء والمواقــف ال صنعــاء، و CARPO. تعــرب

كاء  ــة )DAAD( ول عــن �ش ــادل الأكاديمــي الألماني الدراســة وليــس عــن خدمــة التب
وع. المــرش
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