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وقَف الرصيُف على الضعيِف
ليقيِه من ُعرَي الرصيِف

وتساءلت شفٌة وراَء الصمِت
أيُنِك يا حروفي ؟

وقَف الضميُر على يديِه
ولم يزل رهَن الوقوِف
ال وجَه يا صنعاُء في

مرآِتنا غيَر الرغيِف
طروادُة العمياُء تحمُله

على حِدّ السيوِف
لكأن وجُه قصيدٍة

حسناِء في عيِن الكفيِف
فإذا .. وتسجُد دمعٌة
 حرّى بال خٍدّ أِسيِف

وإذا .. مساٌء مالُح
    اللحظاِت يبحُث عن حِليِف

وأنا وُحلٌم أّثَثْته
  اآلُه بالُحزِن النظيِف

نبني األماني كّلما
وقَف الرصيُف على الضعيِف
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وقوفوقوف

النعرات املقيتة ..تعود ؟!النعرات املقيتة ..تعود ؟!

ترى الروائية والشاعرة نبيلة الزبير ان 
مثل هذه االستدعاءات ما هي إال تعبير 
ــن مقاومة للتغيير الذي كان يجب ان  ع

تنجز استحقاقاته منذ 2011..
ــذه المقاومة التغيير  ــت :"صارت ه وقال
ــف األول لمؤتمر  ــذ النص ــر حدة من أكث
ــك الفترة  ــهدت تل ــوار الوطني ،وش الح
ــدة أهمها  ــاوالت عدي ــى اليوم مح وحت
الدفع بورقة الطائفية والمذهبية وحتى 
ــن األوراق التي  ــة ،وغيرها م الجمهوري
ــادة توجه  ــض رابحة في إع عدها البع

ــغل طاقاتها بعيداً عن  مسار البالد وش
ــدء تنفيذ  ــة ،وب ــتحقاقات الوطني االس
ــه بدء بناء  مخرجات الحوار ،وهو نفس

دولة المواطنة. "
ــر أن  الزبي ــد  ــذي تؤك ال ــت  الوق ــي  وف
ــا مع قوى النفوذ  ــكلة هي أساس المش
ــؤازرة  ــالد وبم ــوارد الب ــر م ــي تحتك الت
ــة وقبلية،تقول انه مهما  من قوى ديني
ــذه القوى ال  ــل ه ــك فان مجم ــن ذل يك
ــت ،وان كان  ــب الوق تفعل أكثر من كس
ــال البالد  ــو إيص ــي األصل ه ــا ف رهانه

ــز ،لكنها  ــل والعج ــى حالة من الفش إل
ــوى الوطنية  ــاع مختلف الق أمام إجم
ــى مهما صعبت الطريق  ــوف تتالش س

او تعثرت أحيانا"
نتاج التخلف ..

ــرحي  ــير الكاتب المس ــه يش ــن جانب م
ــاس االرياني إلى  والروائي عبدالله عب
ــذه النعرات هو محصلة  أن بروز مثل ه
ــة  القبيل ــس  لتكري ــي  طبيع ــاج  ونت

والتخلف ،واستبعاد أي دور ثقافي في 
البالد وعلى مدى العقود التي مضت .

وقال :"ازعم أنني تطرقت لهذه الموضوعات 
في أعمالي الروائية والقصصية والمسرحية 

.."
ــن يدافعون عن  ــف م ــاك لألس ــاف: "هن وأض
ــد الذاتي  ــم ،بدًال من النق ــم في الحك ماضيه
ــا إلى ما  ــي أوصلتن ــة الت ــم الكارثي لتجربته

نحن عليه "

مطمئن للمستقبل ..

ــد الناقد  ــال يؤك ــذه الح ــخيصه له ــي تش وف
ــور أن   ــد المنص ــي محم ــاعر والسياس والش
ــد  ــور والدمامل في الجس ــذه البث ــور ه "ظه
ــة  ــالك النخب ــدم امت ــى ع ــرده إل ــي م اليمن
ــن  التحصي ــل  لعوام ــة  والمثقف ــية  السياس
الذاتي ضد الخطابات العصبوية السياسية 

والطائفية والجهوية والعنصرية لألسف" .
ــع أول بوادر اختالف  ــال : ها أنت ترى انه وم وق
ــي او مجتمعي  ــرف  سياس ــع أي ط ــي م سياس
ــي والعنصري  ــاب الطائف ــتدعاء الخط يتم اس
ــتمد مفرداته من عقود ماضية  هذا الخطاب يس
ــتفحلت طيلة  ــادرة التي اس ــع والمص ــن القم م
ــد  ــروب صعدة وحروب دماج والجوف وحاش ح

وغيرها."
ــات  مخرج ــون  تك أن  ــرض  "يفت  : ــاف  أض و 
ــتوعبت تلك  ــي قد اس ــوار الوطن ــر الح مؤتم
ــرة  بنظ ــا  معالجاته ــت  وقارب ــكاليات  اإلش
ــتقبل ، وأنا مطمئن للمستقبل بعد أن  للمس
تكون قد فشلت وتراجعت كل المراهنات على 
ــي  ــادرة ليحل  الفعل السياس ــوة والمص الق
محل األدوات البالية ، وانه ال بد من التعايش 

والحوار واالعتراف بوجود اآلخر.
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ــــــم" ــــــدي ــــــق ـــــــرث الـــــــــعـــــــــريب ال ـــــــن "عـــــــــيـــــــــون ال الفقية وشيخوخة قمر 
 " القصصية  المجموعة  من  الثانية  الطبعة  صــدرت 
تقع  والتي   , الفقيه  حامد  للقاص   " قمر  شيخوخة 
األمانة  عن  وذلك  المتوسط   القطع  من  صفحة   75 في 
وتحتوي   . للشباب  الجمهورية  رئيس  لجائزة   العامة 

وقد  قصيرة..  قصة   21 على  المجموعة 
"  أحدى   القدر  " طفل  فازت قصة 

بجائزة  المجموعة  قصص 
BBC العربية ومجلة العربي في 

مسابقة قصص على الهواء...
وتأتي هذه الطبعة بعد أن صدرت 

2010م  العام  في  األولــى  الطبعة 
صنعاء   – للنشر  عبادي  دار  عن 

الثقافية  األوســاط  احتفت  والتي   ..
إضافة  مجموعة  بأنها  ووصفت  بها 

أنها  مــن  بالرغم  السردية  للمكتبة 
التجربة األولى للقاص الذي حصل على جائزة رئيس 
الجمهورية للشباب في مجال القصة القصيرة للعام 
حادية   " الثانية  القصصية  مجموعته  عن  2010م  

الصباح المالح " ..

للسياحة  أبوظبي  هيئة  في  الوطنية  الكتب  دار  عن 
بعنوان  جديدة  أدبية  سلسلة  مؤخراً  صدرت  والثقافة 
الدكتور  بتحريرها  قام  القديم"  العربي  النثر  "عيون 

خليل الشيخ والدكتور أحمد خريس. 
تبرز سلسلة "عيون النثر العربي القديم" ما شغله النثر 
القديم،  العربي  األدبي  التراث  في  واسعة  مساحة  من 
العربي  اإلبداع  طائر  به  طار  الذي  اآلخر  الجناح  فهو 
إلى جانب الشعر، باعتباره أحد قسمْي "القول"، فالكالم 
أو  المنظوم،  الشعر  قالب  في  يصاغ  أن  إما  كُلّه  األدبي 
في قالب القول المنثور. وألن الثقافة القديمة قامت في 
أساسها على الشفاهة، فإن الشعر هو عمادها األساسي، 

نظراً لسهولة حفظه واستظهاره بسبب الوزن والقافية، 
مما  السجع-  عن  تغاضينا  –إن  النثر  في  وانعدامهما 
بعد  قليًال  وسننتظر  والضياع.  للنسيان  عرضة  يجعله 
وال  التدوين،  تقاليد  تمَتّنت  أن  بعد  النثر،  ليزهر  اإلسالم 
شك أن القرنين الثالث والرابع هما أوج ازدهار كتب النثر 
والتوحيدي،  كالجاحظ  مبدعين  أيدي  على  وكّتابه، 
النثر،  كتب  في  أساسية  مادة  الشعر  ظل  فقد  ذلك  ومع 
بوصفه الشاهد األعظم على الهوية والذائقة العربيتين. 
تناهز  التي  مختاراتها  عبر  السلسلة  هــذه  وتلقي 
وخصب،  تعدد  من  القديم  النثر  به  يحفل  ما  الثالثين 
عدة  نثرية  أجناساً  العربي  األدبي  التراث  عرف  فلقد 

والخرافة،  واألخبار،  والوصايا،  والخطب،  كاألمثال، 
والمقامات،  والفلسفية،  القصصية  والرسائل  والسيرة، 
والنوادر، وكتب األمالي، والطبقات، والرحالت...إلخ. أما 
خصوبة النثر فنلتمسها في تعدد موضوعاته وأساليبه، 
ودينية،  وسياسية،  اجتماعية،  بقضايا  واهتمامه 
الثورة  وفلسفية، ومذهبية، مما أحدث شكًال من أشكال 

المعرفية في الخطاب العربي اإلسالمي.
     وتتوجه هذه السلسلة، إلى القارئ العادي أو مجمل 
تفض  وشروحات  دالــة،  بمقدمات  زودت  وقد  القراء، 
من  القرب  اختيارها  في  روعي  التي  النصوص،  مغاليق 

الذائقة الحديثة، والبعد عن التقعر والتعقيد.
العربي،  بالتراث  القارئ  وْصل  إلى  السلسلة  وتهدف   
وتوعيته إلى ما يحفل به ماضينا من كنوز أدبية حجبه 
ضمن  األخرى  بالثقافات  الكثيرين  انشغال  ربما  عنها 
أفق العولمة والثورة التكنولوجية الحديثة التي وصلتنا 

بالعالم، وقطعتنا أحياناً عما يشكل جوهر ثقافتنا.
النثر  كتب  أمهات  من  السلسلة  هذه  نصوص  اقتطفت     
العربي القديم، وقد روعي في اختيارها كذلك أن تكون 
شاملة وملمة بأبرز توجهات أئمة النثر العربي أسلوباً، 

فضاء  السلسلة  غطت  كما  أدبياً،  وجنساً  وموضوعاً، 
وانتهاء  الهجري  الثاني  القرن  من  بدءاً  واسعاً  زمنياً 
بالقرن التاسع، ويمكن تصنيف المختارات في السلسلة 
ضمن أطر عامة، أبرزها: الكتب المهتمة بالتأريخ للشعر 
وأشعار  للجمحي،  الشعراء  فحول  كطبقات  والشعراء 
الكتب  وثمة  لألصفهاني.  واألغاني  للمرزباني،  النساء 
خلدون.  ابن  كمقدمة  واالجتماع،  بالتاريخ  المهتمة 
ابن  ورحلة  فضالن  ابــن  كرحلة  الرحلة  كتب  وهناك 
أما  الهمذاني.  كمقامات  المقامات  في  وأخرى  جبير، 
كتب الحكايات واألخبار والنوادر فأمثلتها كتاب البخالء 
بعد  والفرج  للتوحيدي  والصديق  والصداقة  للجاحظ 
السلسلة  للتنوخي واألذكياء البن الجوزي. وفي  الشدة 
عجائب  ككتاب  والعجائب  الغرائب  كتب  يمثل  ما 
بن  كحي  الفلسفي  والقصص  للقزويني،  المخلوقات 
الدائرة حول  أو  يقظان البن طفيل، والكتب الموضوعية 
موضوع واحد كالحب في كتاب طوق الحمامة البن حزم 
األندلسي،والقصص الجاري على ألسنة الحيوان ككليلة 

ودمنة البن المقفع.

داخل مساحة تراجع المشروع الثقايف .. وتصاعد التأزيم السياسيداخل مساحة تراجع المشروع الثقايف .. وتصاعد التأزيم السياسي
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توطئة:
ــد آثارها  ــرة ال تنتهي عن ــادت ،ليثير مخاوف كثي ــرات كانت قد ب ــم او لنقل نع ــتدعاء مفاهي ــي اس يأت

الوخيمة على النسيج االجتماعي  اليمني وقيم التعايش الخالق. 
وداخل مساحات التوتر السياسي تأخذ هذه النعرات بأشكالها المذهبية والطائفية والمناطقية في 
ــبة للبعض دون إدراك أبعادها الخطيرة  ــهًال بالنس ــتدعاؤها هدفًا س ــكل من جديد ،ويصبح اس التش
ــكال أدواره  ــروع الثقافي ،وتراجع أش ــي المجتمعي ،وخاصة في ظل نكوص وتخلف المش في الوع

وأدواته.. 
في هذا الحيز ،يناقش (ثقافي الثورة )مع مثقفين وأدباء واقع هذه االستدعاءات ،فضًال عن بواعث 

تراجعات الدور المناط بالثقافة والمثقف.

لقاءات / محمد صالح الجرادي

"صــنــعــايئ" ــــة  رواي يف  الفنية  ــح  ــالم امل ــن  "صــنــعــايئ"م ــــة  رواي يف  الفنية  ــح  ــالم امل ــن  م

• محمد المنصور• عبدالله  االرياني• نبيلة الزبير
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التشكيلية,  الفنانة  بسرد  "صنعائي"  تبدأ 
عن  تفصح  أن  دون  المتكلم  ضمير  مستخدمة 
أسباب  وجهلها  أبيها  موت  لنا  فتصف  اسمها, 
ميتاً  صنعاء  إلى  إعادته  ثم  القاهرة  إلى  هجرته 
بعد ثالثين عاماً لتنفيذ وصيته لُيقبر في مقبرة 
لصنعاء  عشقها  لوصف  تنتقل  ثم  "ُخزيمة". 
القسم  وفي  لحميد.  عشقها  بداية  ثم  القديمة, 
وتيرة  بنفس  السرد  "حميد"  يستهل  الثاني 
سردية  منافسة  في  فيدخل  للمدينة  العشق 
على  يعرفنا  الــذي  هو  حميد  "صبحية".  مع 
إلى  القديمة  صنعاء  تتحول  ومعهما  "صبحية" 

امرأة تهبط في ثياب الندى فتصير أسطورة.
للمكان  واألنثى,  الذكر  الجنسين,  عشق  في 
وقدرتهما  والجمال  المكان  حيادية  على  داللة 
في  دور  للنوع  يكون  أن  دون  األنظار  لفت  على 
الدور  تقدير الجمال حين يكون للروح ال للعين 

لى وفي ذلك إشارة األكــبــر.  إ

كما  جميعاً.  يوحدنا  الذي  اإلنساني  المضمون 
يجعلنا  والرجل  األنثى  منظور  من  السرد  أن 
النسوية  الكتابة  بين  القائم  الجدل  ذلك  ننسى 
في  الكاتبة  تنجح  عندما  خصوصا  والذكورية 

إقناعنا على تقمص هوية الراوي ذكراً أو أنثى. 
بساطة السرد وتلقائيته الخالي من التكلف, هو 
قصصها  منذ  الكوكباني  نادية  أعمال  يميز  ما 
األولى. في روايتيها "حب ليس إال" و "عقيالت", 
تتجاوز  وربما  المفردات,  بعض  فوق  تقفز  قد 
ستالحظ   "صنعائي"  في  لكنك  الفقرات,  بعض 
تطور السرد وتلقائيته, لتجعلك تتمسك بتالبيب 
إيقاعاتها  على  وتشدد  والعبارات  المفردات 
ومضامينها حتى نهايتها المفتوحة, التي تعدك 
بلقاء آخر في مدينة ال تجرؤ على إغالق أبوابها. 
العتبات في بداية كل قسم من أقسام الرواية هي 
وتربطها  قسم  كل  بها  تستهل  قصيرة  حكايات 
الدائرية  القصة  القصص:  هذه  من  بالمتن. 
أماً (ص 77), وقصة  التي تصير  ابنتها  لألم مع 
راغب  عشق  وقصة   ,(105 (ص  "المقهوية" 
قدسية  وقصة   ,(145 (ص  للصنعانية  التركي 
"الُبدات"  قصة  ثم   ,(157 (ص  الكبير  الجامع 
بالقصص  الواقعية  لمزج  كنموذج  السحرية 
من  وغيرها   .(239 (ص  واألسطورية  السحرية 
القصص الحياتية التي توزعت في ثنايا الرواية 

والتي تصور مالمح المدينة وحياة سكانها. 
ملمح فني آخر, تتجلى من خالله أصالة الفنان 
التهويم  أو  الحدث  أرجحة  هو  آن,  في  ووظيفته 
به بين الحلم والواقع, وقلب الحقيقة إلى وهم أو 
العكس, نجده في عدة أمثلة منها هذه الفقرات: 

يقول "حميد":
نستكمل  أن  على  الهرب  "صبحية"  "اختارت 
هي  حدود  بال  الرغبة  أن  لي  تأكد  اللقاء.  حلم 
هي  الرغبة  ــدود  ح وكــل  مسك",  "حوريتي 
ليست  "صبحية"  النهاية  في  "صبحية". 
"حوريتي مسك", و "حوريتي مسك" 

ليست صبحية."
جماليات  في  يزيد  ما 

والتلميح  الفقرة  بها  استهلت  التي  العبارة 
حلماً,  أو  وهماً  كان  الواقع  في  اللقاء  أن  إلى 
و  "حميد"  بين  المشترك  اللقاء"  "حلم  هو 
الفقرة  هذه  "نستكمل".  الفعل  في  "صبحية" 
تشير  الحلم,  باللقاء  أو  اللقاء  بحلم  توهم  التي 
من  بكل  "حميد"  ربطت  التي  العالقة  نوع  إلى 
كانت  باألولى  عالقته  "صبحية".  و  "حورية" 
تتطور  لم  روحية  بالثانية  وعالقته  جسدية, 
وضع  الضروري  من  كان  لذلك  جسدية,  لتصير 
انتهت  ما  إلى  تنتهي  ال  كي  العالقة  لهذه  حدود 
هي  "صبحية"  أن  اعتبار  على  ــى,  األول إليه 
صنعاء وصنعاء هي صبحية, مثلما أن "حميد" 
من  أكثر  بالمدينة  ربطهما  ما  هو  والروح  كذلك, 

ارتباطهما الجسدي. 
وتقول "صبحية":

العبق  "حميد"  عطر  من  عبقة  خفيفة  "رائحة 
أهدتني إياها نسمة هواء رائقة سرت في أوصالي 
هذه  هل   : يتكرر  سؤالي  جعلت  خجلة  نشوة 

لحظات حلم أم حقيقة؟!"
وقوع  على  مادية  شواهد  وجــود  من  بالرغم 
تخاطب  التي  العطر  رائحة  هنا  وهو  الحدث, 
لوقوع  وإثباتاً  يقيناً  أكثر  يجعلها  مما  الحواس 
توحي  ذلك  من  بالرغم  صبحية  أن  إال  الحدث, 
بين  اللقاء  وكأن  بحميد.  لقاءها  تصدق  ال  بأنها 
حميد وصبحية لم يكن واقعاً بل حلم. هذا النوع 
من التساؤل القريب إلى االنكار ال يكون إال عند 

لقاء األرواح ال األجساد!
ــروح  ل "حــمــيــد"  يوجهها  الــتــي  الــمــنــاجــاة 
"صبحية", يزيد من احتمال "حلم اللقاء". يقول 
"حميد" : "ما سأقوله ولو في الغياب ! ... اسمعي 
ولو في الغياب !... بي رغبة عارمة بالحديث لك 
ومناجاتك في خيالي أكثر من أي وقت مضى ... 
بل  لك  سأحكي  كنت  صبحية,  دعوتي  قبلِت  لو 

يبدأ  ثم   "... ستدهشك  بقصة  لك  سأعترف 
بسرد ماٍض لم تعشه "صبحية". مناجاة بين 
حاضر وماض ! ربما لذلك كان اللقاء حلماً لم 
الحلم  وبهذا   ! يكتمل 
ــة  ــرواي ال تناجينا 
في  رغبة 

تحقيق لقائنا بماٍض جميل لم نعشه لكن يمكن 
استعادته لو !

في  الشعرية  الصور  ببعض  النقطة  هذه  أختم 
الرواية, والتي أنتقي منها ما يلي: 

"ُشرب مالمح وجهه", "تقطيع مشاعري وآمالي", 
المعجون بشوق  ابتسامة", "الحزن  "دحرج لي 
نــاره",  تخبو  حتى  أو  يوماً  قلبها  من  يــُزل  لم 
"نصطاد معاً دهشة المدينة بخطواتنا من األزقة 
الفضوليين  نظرات  ومن  العابرين  وجوه  ومن 
المطلة علينا من شقوق المنازل ومن نوافذها.", 
"كنت بحاجة إلى كمون الشرنقة قبل أن تحلق 
والدي  "اكتفى  جديد",  من  الحياة  فضاء  في 
بزراعة  حميد  واكتفى  مساء..  كل  ألمه  بتلميع 
كلما  بدموعه  وريها  المدينة  أرجاء  في  ذكرياته 
مر بها", "قلبي خاوياً منه كإناء نحاسي تدخله 

ريح الحياة فيصدر أنيناً جارحاً".
التشويق 

دائماً,  الغموض  أو  اإلخفاء  يعني  ال  التشويق 
شيء  أي  إخفاء  عدم  في  يكون  تشويق  فهناك 
الوقت  الرواية منذ أول كلمة فيها, في نفس  في 
الذي ال تكشف فيها شيئاً حتى آخر لحظة فيها. 
أما التشويق في "صنعائي" فيلعب في المنطقة 

الوسطى بين الكشف والحجب.
وهي  التشويق  بعنصر  اللعب  الكاتبة  أجادت 
سمة أخرى تجيدها منذ روايتها "حب ليس إال", 
لكنها هنا تلعبه باحتراف. يبدأ التشويق عندما 
يحوم  غامض  رجل  عن  "صبحية"  لنا  تحكي 
الهجرة  غموض  ثم  والدها,  قبر  حول 
الغموض  سياق  وفي  القاهرة.  إلى 
الذي يكتنف حياتها تتساءل: "هاهم 
الغامضون يتكاثرون من حولي: امرأة 

المقبرة,  رجل  الستارة, 
ـــل الــمــأدبــة,  ورج

والغامض الكبير حميد". 
ولــوج  فــي  الــتــدرج  أســلــوب  التشويق  يتخذ 
االسم  إلى  ــارة  اإلش من  الغامضة  الشخصية 
"عبده  إلى  المقبرة"  "رجل  من  الوصف:  إلى 
سعيد". ومن "رجل المأدبة", "الرجل الغامض" 
"امرأة  إلى "غمدان". ومن  المتحف"  إلى "رجل 
الستارة" إلى "حورية". وقد رأينا كيف أن ظهور 
بالغموض  بدأ  "حورية",  أو  الستارة"  "امــرأة 
المفاجئ  بالظهور  بــدأ  بالغموض,  وانتهي 
ظهورها  وكــأن  المفاجئ,  باالختفاء  وانتهي 
واختفاءها حلم عاشته "صبحية" أو حكاية من 

حكايات "الُبدات" األسطورية! 
إلى  التلميح  ثم  سعيد"  عبده  "العم  اختفاء 
ضل  الذي  المأدبة  رجل  هو  يكون  أن  احتمال 
ويشبه  الوقت  "طيلة  وصبحية  غمدان  يراقب 
بالماء  نقعه  بعد  سعيد"  "عبده  كبير  حد  إلى 
لمدة ثالثة أيام وإلباسه تلك البدلة الفاخرة التي 
اختفاء  وغموض  العيش!...",  رخاء  على  تدل 
حورية, ثم غموض موت والد صبحية الذي يترك 
من  االختياري  موته  الحتمال  مفتوحاً  الباب 
التي  المدينة  إلى  اليمن,  إلى  أسرته  عودة  أجل 
التأجيل  إلى  إضافة  لمغادرتها.  وحزنت  أحبتها 
الذي ال يفصح دفعة واحدة  السردي والمتقطع 
عن األحداث, كلها عناصر أسهمت في التشويق.  
بين  السرد  تناوب  التشويق  عنصر  إلى  يضاف 
شخصيات الرواية وتنوعه بين عدة شخصيات: 
ثم  "حورية",  و  "غمدان",  "حميد",  "صبحية", 
والد صبحية من خالل رسالته إليها التي تقرأها 
تاريخه  على  لتتعرف  وصيته,  حسب  موته  بعد 
الطوعي  النفي  اختياره  وأسباب  النضالي 
الرواية  منح  السرد  في  التنوع  هذا  للقاهرة. 

من  ومنعها  والحركة  الحيوية 
في  الـــوقـــوع 

الملل. 
كل رواية تفرض نهاياتها 

"هي  الروايات  نهايات  فإن  إليوت,  لجورج  وفقاً 
ويقول  المؤلفين".  معظم  عند  نقطة  أضعف 
"كان  الروائي":  "الفن  كتابه  في  لودج  ديفيد 
خاصة  بصفة  مزعجا  شيئاً  القصص  ختام 
كانوا  ألنهم  الفيكتوريين  للروائيين  بالنسبة 
كيما  والناشرين  القراء  لضغط  يتعرضون  دائماً 
األخير  الفصل  وكان  سعيدة,  نهايتهم  يجعلوا 
باسم  الصنعة  أبناء  لدى  ُيعرف  الروايات  من 
جيمس"  "هنري  وصفه  الذي  الشمل"  "جمع 
ساخراً بأنه "توزيع الجوائز والمعاشات واألزواج 
والفقرات  والماليين,  واألطــفــال  ــات  ــزوج وال

الملحقة والمالحظات البهيجة."
انتهت العالقة بين "صبحية" و "حميد" إلى أن 
تكون جارحة لتنسجم مع تاريخ التحوالت التي 
التحول في  المدينة وأهلها, والتي منها  أصابت 
تنتهي  والتي  المنفتحة  بالمرأة  الرجل  عالقة 
مفتوحة,  النهاية  لها.  الرجل  فهم  بإساءة  غالباً 
من  "ألننا  القدر,  لتدبير  تتركها  ال  الكاتبة  لكن 
يصنعها خالفاً للبدايات التي ال نختارها عادًة". 
للمدينة  حبها  احتمال  من  صبحية  تتشكك 
بعد فقدان من أحبتها فيه أو احبته فيها. لكنها 
تنتهي إلى أن المدينة ال تحتاج لحميد كوسيط 
إلينا  مفتوحة  رسالة  في  تحب,  من  وبين  بينها 

بوجود أمل ما!
بلم  أمل  وتعطي  مفتوحة  "صنعائي"  نهاية 
يجمع  الذي  األخير  اللقاء  خالل  من  الشمل, 
شمل  لم  "غمدان".  و  "حميد"  "صبحية",  بين 
مدينة  حول  جميعاً  ليجمعنا  الثالثة  يتجاوز 

صنعاء باعتبارها رمزاً لكل اليمنيين.


