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ــاوز في  ــي، رواية ال تتج ــي المذاب ــب هائل عل ــان للكات ــة فات م رواي
ــم قد اتخذت  ــذا التكثيف في الحج ــة، وهي به ــاحتها 46 صفح مس
ــا، هاتان  ــن لبنائه ــا محوري ــي بدايته ــاء ف ــخصيتين كما ج ــن ش م
ــرد  ــخصيتان هما فات مان، والصوت، وقد بين الكاتب بداية الس الش
دالالت هذين الرمزين اللذين يعدا امتدادا للصراع بين الخير والشر.
ــع كثير من  ــي تتقاطع م ــة الت ــخصية العجائبي ــك الش ــان تل ــات م ف
ــة، وبالرغم من أن هذه  ــخصيات الهوليودية ذات القدرات الخارق الش
ــا في هذه  ــي فإنه ــي غرب ــداد ثقاف ــينمائية ذات امت ــخصية الس الش
ــة، إذ تكمن مفارقة هذه  ــلوك مغرق في المحلي ــة ذات ثقافة وس الرواي
ــم أنتجت من  ــن وفكرين متغايرين ث ــا مزجت بين ثقافتي ــة أنه الرواي
ــة ذات ملمح عجائبي  ــك خصوصية محلية. صحيح أن الرواي كل ذل
ــارئ أن يخطئ  ــة وكل جملة ال يمكن للق ــازي لكن وراء كل كلم وفانت
ــي امتدادها العربي  ــط بها ف ــة اليمنية ومع ما يحي ــك الخصوصي تل
ــراع األزلي الذي  ــي النهاية إلى ذلك الص ــي، حتى يصلها ف واإلقليم
تشير إليه بين الخير والشر. الخير الذي يمثله فات مان والشر الذي 

يمثله الصوت.
ــير الرواية على خط حكائي بسيط بالرغم من بنائها ذي الشكل  تس
ــارئ فقد بدأت الرواية بتوضيحات عن  العجائبي وغير المألوف للق
ــا امتدادا للصراع بين  ــخصيات وما تحمالنه من رمزية بوصفهم الش
الخير والشر، ووصلت في آخر النص لينتصر الخير كعادته في ختام 
أي حكاية بسيطة دون أن يكون هناك جهد في بناء الزمن وتفصيالته 
ــابق إلى الذي يليه في حركة موازية  ــلم المقطع الس وحركاته، إذ يس
لحركة أي حكاية بسيطة، وهنا كان االشتغال على عدد من المفارقات 

الداخلية التي تسد مفاصل الوقفات الحكائية داخل النص.
ــينمائية ولو أن التصريح في  ــتفادت الرواية كثيرا من التقنية الس اس
ــف ذلك  ــك قد أفقد القارئ لذة أن يكتش ــر من موضع داخلها بذل أكث
ــخصيات  ــارة وإلى الش ــك الخواتم ت ــم مل ــارت إلى فيل ــه فأش بنفس
ــد أن أهم مالمح المزج مع الفنون  ــينمائية األخرى تارة أخرى، بي الس
ــذي يبدأه  ــول القصيرة ال ــام الفص ــي مفتتح وخت ــل ف ــرى يتمث األخ
ــابق ويختمه بتساؤالت عن الفصل الالحق، بما  بخالصة الفصل الس
ــابهة تماما  ــة حلقة تلفزيونية مش ــن الفصل القصير بمثاب يجعل م

لحلقة عن مسلسل غرائبي يقدم لألطفال.
ــردية  تفتقر الرواية إلى الكثير من العناصر التي تمنحها الحياة الس
ــا في نفس الوقت غنية في تفاصيلها، وتفصيالتها  النموذجية لكنه
ــات الداخلية وعلى لغتها بمرجعياتها  التي تلعب كثيرا على العالق
ــخرية المرة  الغنية من مصادر مختلفة، وهي تكرس في كل ذلك الس
التي تتقاطع مع الواقع دون أن تسقط في سطحيته، ال يمكن لقارئ 
ــطحها  ــدا أن يكتفي بمجرد العبور على س ــذه الرواية القصيرة ج ه
ــا مرة أخرى، فهي خادعة وصادمة، خادعة بأن  دون أن يعيد قراءته
ــلم القارئ  ــق مع س ــا بحاجة إلى إعادة قراءة كي تتس ــة فيه كل كلم
المعرفي والفكري المتفاعل مع الواقع اليمني والعربي بصورة عامة.  
ــة الواقعية الفانتازية، بعض  ــل من الالفت في تفاصيل هذه الرواي لع
ــق مع  ــى تصحيحها لتتس ــراوي إل ــم يعمد ال ــرد ث ــي ت ــارات الت العب
ــذي يتناقض ظاهره مع  ــع، ذلك الخطاب ال ــاب العام للمجتم الخط
ــه يعي جيدا قواعد  ــرد عن فات مان في ص 12: "وألن ــه، فمثال ي باطن
ــالمة الالزم اقتفاؤها والتزامها في كيفية التعامل مع الخاطفين  الس
ــم الخروج بأقل  ــيء ث ــالمة الرهائن أوال وقبل كل ش ــا على س حفاظ
ــبة ممكنة من األرباح، عفوا أقصد من الخسائر في األرواح" وهي  نس
عبارة تفضح الخطاب السلطوي المتناقض بين ما تقوله وما تفعله، 
ــلوب الذي يقدم  ــه بالفعل. وهذا األس ــه، وما تنوي ــل بين ما تقول أو ق
ــا يحاكي  العبارة ثم يصححها وهي بطريقة ما تقدم مفهوما معكوس
هذه السخرية في نقد الخطاب بمعنى أن الصحيح يصحح بالخطأ 
ــاخر بامتداد  ــح هو ما قيل أوال. وقد يمتد هذا الخطاب الس فالصحي
ــاوزا إطاره المحلي يقول "وضع فات  ــر متج الصراع بين الخير والش
ــعار منظمة  ــتيكية التي تحمل ش مان كلبه في أحد األكياس البالس
ــة الجائعين  ــوا أقصد إلغاث ــة القراصنة... عف ــدة إلغاث ــم المتح األم
ومشردي الحروب" فهذه التعديالت أو االستبداالت اللغوية تختزل 
ــان والجائع،  ــن القرص ــم بي ــض القائ ــك التناق ــة ذل دالالت متناقض
ــلطوي المحلي  ــات الدولية ماهي إال امتداد للتناقض الس فالمنظم
ــلطات الصغرى  ــك الس ــن كل تل ــرى متجمعة م ــلطة كب ــكل س لتش

المتناقضة.
ــاخر الذي يصحح الكلمات بعكسها يتم مزج  ــلوب الس وبنفس األس
ــاخر ففي  العبارات المتنافرة دالليا لكي تصل إلى معنى فانتازي س
ــيش في  ــون عقوبة مهرب الحش ــون قان ــراوي مضم ــدرج ال ص 19 ي
ــاة) وهو مزج  ــاص مدى الحي ــنقا بالرص ــج بأنها (اإلعدام ش الخلي
ــد فينتج التنافر،  ــياق داللي واح ــاخر بين عالقات مختلفة في س س
فتكون السخرية الالذعة تحت هذا الغطاء اللغوي الصامت بوصفها 
محاكمة غير علنية لكثر من االختالالت في سلم العالقات اإلنسانية 
التي تتجسد على الواقع خارج أسوار الرواية ال سيما تلك العالقات 

التي تربط الواقع اليمني بمحيطه في الخليج.
ــاخرة  ــرد س ــرا يمكن القول: إن رواية فات مان تعطيك جرعة س أخي
ــكل مكثف دون  ــزة، تلعب على التفاصيل بش ــريعة ومرك خفيفة وس
ــرد وخطوطه العريضة، تجنح للتجريب في  االهتمام بتفرعات الس
مواطن معينة من حيث التفاعل مع فنون أخرى ومن حيث الغرائبية 
ــي يمكنها أن تتفاعل مع الواقع فتزول كل تلك الغرابة حين يعمد  الت
ــط العالقات بعضها  ــن الرموز من خالل رب ــارئ إلى فك الكثير م الق

ببعض مهما بدت في كثير من األحيان مشتتة أو متناقضة.
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ــارد الناقد الجزائري  ــر 2013م التقيت والس في أواخ
ــارك كل منا  ــط.. حيث ش ــي مسق ــي ف ــد موفق السعي
ــب الدائم  ــات المكت ــي اجتماع ــاده ف ــن وفد اتح ضم

لالتحاد العام للكتاب العرب.
ــا أدباء من  ــي فيه ــات التي يلتق ــك الملتقي ــل تل ومث
ــارف  ــة للتع ــل فرص ــار العربية..تمث ــف األقط مختل
ــعة..  ــدارات وتكوين صداقات أدبية واس وتبادل اإلص
ــد إصداراته "كمثل  ــعيد أح ــتاذ الس وقد أهداني األس
ــى ثالثة وأربعين  ــتملت عل ــه" القصصية التي اش ظل
ــرة جدا وفن  ــة القصيرة والقصي ــا تنوع بين القص نص

الشذرة. إصدارات دار األوطان في الجزائر 2011 .
 قرأت تلك النصوص وأعترف بتأخري في الكتابة عنها 
ــر وشدني أسلوب الكاتب  ــد أن قرأته قبل عدة أشه بع
ــد القراءة  ــي عالجتها نصوصه.. بع ــك األفكار الت وتل
ــاج السردي  ــى المزيد من النت ــو أحصل عل ــت ل تمني
ــاء التي قرأت لها.. وكم  ــري.. فقليلة هي األسم الجزائ
ــن سياستها لتخصص  ــر م ــى أن تغير دور النش نتمن
ــاء المغمورة..وعدم  ــك األسم ــن إصدارتها لتل حيز م

التركيز على األسماء المشهورة فقط.
ــوان الغالف  ــة من عن ــل ظله"وبداي ــى "كمث ــود إل وأع
ــه الداخلية.. ــاره الكاتب من أحد نصوص ــذي استع ال

ــة عناوين  ــو التالي: خمس ــت على النح ــي توزع والت
ــون كل  ــاً تك ــرون عنوان ــان  وعش ــردة واحدة..اثن بمف
ــن ثالث مفردات.. تسعة  ــا من مفردتين.. ثمانية م منه
عناوين من أربع..  ونصين جاءت بخمس مفردات لكل 
ــراغ.. وإن كنت دوما  ــذا التنوع لم يأت من ف عنوان.وه
أميل لإليجاز في العنوان.. لكن القارئ سيدرك أهمية 
ــن الطويلة.. والضرورة التي فرضت على  تلك العنادي
ــي أكثر من نص  ــك.. حيث وأنه قد حاول ف ــب ذل الكات
ــكل  توظيف مفردات النحو والصرف واستخدمها بش
ــأن تمكنه من  ــح فيما قدمه.. بل وأجزم ب تجريبي نج
ذلك قد ظهر بصورة جلية حيث أخرج تلك النصوص 
بشكل متماسك محافظا على العمود الحكائي حتى 

نهاية النص. 
ــم عتبات النص..  ــروف أن العنوان يمثل أه ومن المع
ــن. ولذلك  ــب قراء محتملي ــه يصطاد الكات ومن خالل
ــي  ــا ف ــا كتابه ــدة ظلمه ــال الجي ــض األعم ــد بع نج
ــن جوهر النص..  ــرة ..أو البعيدة ع ــا المباش عناوينه
ــوان دور في  ــال العادية يكون للعن ــر من األعم والكثي
ــد أن موفقي قد وفق في  ــن القراء. وهنا نج رواجها بي
ــل ظله" كعتبة تحتمل  أختيار عنوان إضمامته "كمث

ــن الداخلية التي  ــن معنى.. وهكذا هي العناوي أكثر م
ــاه .. ونستعرض  ــر االنتب ــة ومنها ما يثي ــاءت جاذب ج
بعضها: رذاذ سعالها.. من دفتره.. بعض من هدوئها.. 
خمس قبالت.. هاجس حذائها.. ومن على شاكلتها.. 
ــة السعادة..  ــن من فقد شهي ــات المدينة.. تعاني عتب
ــا.. أمام  ــة.. عطر جارته ــروف فاتن ــب المدينة.. ح كل
ــر في نفس  ــن التي تثي ــك العناوي ــى آخر تل ــا. إل بابه
ــذا هو العنوان  ــؤال إلبهامها.. وهك ــارئ أكثر من س الق
ــي الوقت  ــن ناحية وف ــوى النص م ــن محت ــر ع المعب
ــق مدلوله والتباسه..  ــس جاذب والفت للقارئ بعم نف

ما يدفع القارئ الكتشاف ما بعد تلك العناوين.
ــوص  ــك النص ــد تل ــا يزي ــب  وم الكات ــز  تمي
ــار  ــي اختي ــه ف ــي إجادت ف
ــار عالجتها  ــع وأفك مواضي
نصوصه.. إضافة إلى ذلك 
ــذي  ال ــي  الفن ــوب  األسل
ــاره ما جعلنا  البسه ألفك
ــوص  ــك النص ــع تل نتاب
ــرة..  والمثي ــوقة  المش
روح  إال  ــداع  اإلب ــا  وم
ــة .. ونعرف أن  الدهش
ــص يرتكز  ــاح الن نج
ــدة عناصر  ــى ع عل
 .. ــرة  الفك ــا:  منه
ــر..  الجوه أو 
ــة  غ لصيا ا
 . . ــة لمتقن ا
ــة... وكثيرا  اللغ
ــد  نج ــا  م
ــا  ص نصو

ــض  لبع
ب   ــا لكت ا
ــج  ل تعا
ا  ر ــا فك أ

ــب  الكات أن  إال  ــررة  مك
ــوق.. وبذلك  ــوب مش ــة وأسل ــا بصيغ يقدمه

ــوب.. وهناك من  ــودة األسل ــرار الفكرة بج ــوض تك يع
ــل .. أو أن متناوالتها  ــاراً لم تطرق من قب ــارون أفك يخت
قليلة.. وبذلك يحقق الكاتب كسبا بين القراء..خاصة 
ــاش الكثير.  ــن اإلده ــا فيه م ــس الفكرة ثوب ــا الب إذا م

وتعتبر نصوص السعيد ذات أفكار جديدة.
وفي جل نصوص موفقي تحضر المرأة.. لكنها ليست 
ــا العربي ..  ــة  كما تعودنا في أدبن ــك المرأة الضحي تل
ــي مناحي  ــي العاطفة وف ــاركة ف ــل هي المرأة المش ب

ــطحاتها.. وإذا  الحياة المرأة التي تعيش نزواتها وش
ما   استعراضنا بعض النصوص .. منها: عطر جارتها.. 
ــاكلتها.. مصممة أزياء..  تعد خطواتها.. ومن على ش
ــا.. تقتني أثرا..  ــا.. كتفاصيل حذاءه هاجس حذاءه
ــوارع  ــرأة موفقي هي امرأة المدينة كائن الش ودوما ام

والتسكع.
أمر آخر تلك النصوص التي جعل منها الكاتب ملعبا 
ــرف.. ليجد القارئ نفسه  ــة أدوات النحو والص ألنسن
ــري..  أمام أسلوب جديد  لتمازج الكلمة والكائن البش
وذلك أسلوب تجريبي.. إذ قليال ما نقرأ نصاً أو نصين 
ــة أدوات اللغة ..  ــة أنسن ــب غامر بكتاب ــن لكات سرديي
ــا هنا أمام عدد من النصوص التي يمتلك الكتابة  لكنن
ــا : ميثاق شرف  ــى استخدامها ومنه ــدرة خاصة عل ق
ــل  ــاز مرس ــره.. مج ــن دفت .. م
ــة..  الحالي ــه  وعالقات
ــة.. ألف  ــروف فاتن ح
ــر  وضمي ــن  ألالثني
ــزم حروف  ــأن.. ج الش
ــص ملتبس...  ــة /ن العل
ــوص  ــن النص ــا م وغيره
ــا الكاتب  ــي وظف فيه الت
ــا  وأدواته ــة  اللغ ــردات  مف

بشكل  بديع ومشوق.
ــر آخر قل أن تجد نصاً من  أم
ــد دون عتبة  ــوص السعي نص
ــض  ــل أن بع ــهاد.. ب أو استش
ــل عتبته ضمن  النصوص يحم
ــارئ بأنه ضمن  ــه ليوهم الق متن
ــا ما  ــن سريع ــص.. لك ــج الن نسي
ــم اتصالها هي في  يدرك بأنها رغ
ــة  ومن تلك  ــه منفصل ــت نفس الوق
ــب  ــا.. كل ــر جارته ــوص: عط النص
ــد خطواتها.. ومن على  المدينة.. تع
شاكلتها..حديث الصباح والمساء.. 
ــة أزياء.. طعام  قهوة وكاوكاو.. مصمم
ــدودة..  ــة مح ــع والكمي ــراب.. للبي وش
ــب  اللع ــا..  حذاءه ــس  هاج ــة..  لزوج
ــار.. من دفتره.. معلم متعامد غير متجانس.. رذاذ  بالن
ــا من النصوص  ــم.. كمثل ظله.. وغيره ــا القدي سعاله
ــة.. وقد تكون  ــي كلم ــض عتباتها ف ــد تأتي بع التي ق
ــدرا .. وبعضها يتجاوز الخمسة أسطر. وسنتناول  ص
ــص  عتبته:إهداء:على  ــا" ون ــا: "عطر جارته بعضاه
ــة.. وأرادت تبييض  ــم الكتاب ــت في موس ــي انخرط الت
ــر جارتها كدسته في  ــرف االئتمان.. وعط أموالها بح

ــا المتسخة..وبقي عطوها يفوح. جاءت هذه  مالبسه
العتبة كإهداء.. يقرأها القارئ كنص مكتمل.. ويمكنه 
ــة لنص  ــة  الثاني ــة. العتب ــص القص ــن ن ــراه ضم أن ي
ــول الزال  ــة" ونصها:ورواية تق ــب المدين ــوان" كل بعن
ــة ال تتجاوز  ــذه العتبة في جمل ــدا. وقد جاءت ه طري
ــث بعنوان"حديث  ــات.. وعتبة نص ثال ــس كلم الخم
ــاع. عتبة من  ــة : إيق ــص العتب ــاء" ون ــاح والمس الصب
ــك العتبات مختلفة من  ــردة واحدة . وهكذا نجد تل مف
نص إلى آخر. تلتقي جميعها في أنها متصلة بالنص 
ــر تكثيفا  ــا أنها أكث ــا سابقا.. كم ــا ذكرن ــة كم ومنفصل
ــى الزمان  ــا عميقا.. يتالش ــل مضمون ــازاً.. تحم وإيج

والمكان.. كما تندر ذكر الشخصيات فيه.
جل النصوص تبعث في القارئ نهم التساؤل .. كما أن 
بعضها يدعو القارئ ألن يشارك الكاتب في استكمال 
ــل التأويل باستبطان  ــك الفجوات اإلبداعية ليكتم تل
ــة. ما  ــة العالي ــارئ ذي الذائق ــع الق ــة م ــص خاص الن
ــص كل قارئ حسب  ــاً موازياً متخيًال يخ يتخيل نص

وعيه بالنص..
ــؤال .. دافعا  ــبه الس ــي النص بما يش ــا ينته ــرا م وكثي
ــة. ومن تلك  ــن إجابات ممكن ــى البحث ع ــارئ إل بالق
ــر متجانس" ونص" رذاذ  النصوص"معلم متعامد غي

سعالها القديم"
ــت نصوصها  ــان اإلضمامة تنوع ــابقا ف وكما ذكرنا س
ــذرة . ومن فن  بين النص القصير والقصير جدا.. والش
ــابه في األسماء أو  ــذرة النصوص التالية "أي تش الش
ــي كل الجرائد  ــر ف ــن غير مقصود"  ونص "نش األماك

والمجالت:ال أحب الشهرة" وغيرها.
ــة في مجال السرد من يصنع  وقليال من الكتاب خاص
ــرى القارئ العزيز  ــه  شكال أو مضمونا.. وكما ي بصمت
ــز  بأكثر من  ــك التمي ــرز ذل ــاع أن يب ــا أستط أن كاتبن
ــل بها نصوصه  ــات التي يسته ــوب.. فتلك العتب أسل
ــل أدواتها إلى  ــزه .. وتوظيف اللغة وتحوي إحدى تمي
ــخصيات الفاعلة.. أو باألصح انسنتها  ــبه الش ما يش
ــير إلى تميزه واقتداره في هذا  في نصوص عديدة تش
المنحى. إضافة إلى تلك المرأة التي تأثث شخصيات 
ــرأة أو أن  ــدو  المدينة هي الم ــة لتب ــوص اإلضمام نص
المرأة هي المدينة.... سمات أتمنى من النقاد الوقوف 
عليها عند تحليل نصوص موفقي. وإظهار ما تحمله 
ــة وأن بعضها  ــاءات.. خاص ــن إيح ــك النصوص م تل
ــراءة لتحليل  ــن ق ــى أكثر م ــا يحتاج إل ــق م ــن العم م
ــك  ــا.. وكذل ــا وسياسي ــة اجتماعي ــا الهادف مضامينه
ــل اقتدار.كما أن  ــادة الكاتبة بك ــز الذي أج ــن الترمي ف
ــددة.. وتحتاج  ــذه اإلضمامة متع ــب الفنية له الجوان

إلى تركيز نقدي منهجي. 

كمثل ظل لسعيد موفقي..نصوص مغايرة

"شخصي" تتصدر قائمة نيويورك تايمز لألكرث مبيعا
� א�כ��:���
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ــخ الورقية أو  ــواء للنس ــة ”نيويورك تايمز“ للروايات األكثر مبيعا، س ــايلد قائمة صحيف ــخصي“ للي تش تصدرت رواية ”ش
اإللكترونية، وحلت رواية ”في مكان آمن مع رجل طيب“ لجان كارون في المركز الثاني.

ووفقا لواكلة أنباء الشرق األوسط ، جاء ثالثا كانت ”عين الجنة“ لكليف كوسلر وراسل بليك، وجاءت ”فتاة راحلة“ لجيليان 
فلين رابعا، فيما كان المركز الخامس واألخير من نصيب رواية ”المكان السري“ لتانا فرينش.

أما على مستوى األعمال غير األدبية للكتب األكثر مبيعا للنسخ الورقية واإللكترونية كانت قائمة ”نيويورك تايمز“ لألسبوع 
ــورا هيلينبراند في المركز  ــاب ”بال هوادة“ لل ــدال مونرو المركز األول، وجاء كت ــل كتاب ”ماذا لو؟“ لران ــي: احت ــر كالتال األخي

الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب ”األوالد في الزورق“ لدانيل جيمس براون.
ــن نصيب كتاب  ــز الخامس واألخير م ــالباخ، فيما كان المرك ــون مع مارك ش ــعوذة“ لفيل روبيرتس ــل كتاب ”بال ش ــا ح ورابع

”يوميات نجمة مجنونة“ لجون ريفرز.

للحقيقة:
من الظلم القول بأن إصدار (25 قاصاً وقاصة) 
ــة اليمنية،  ــة شاملة للقص ــو تقدمة تعريفي ه
ــة شابة  ــاء قصصي ــى أسم ــم يحتو عل ــه ل ألن
ــة الحقيقية  ــت التقدم ــت ومازال ــرة شّكل وكبي
ــة القصيرة واألقصوصة ..لكّن من الحق  للقص
القول بان اإلصدار ما هو إّال مجرد لمحة أولية 
ــن القاصين  ــدود م ــي لعدد مح ــاج قصص لنت

والقاصات.
مائة قصة وأقصوصة:

25 قاصاً وقاصة وأكثر من 100 قصة وأقصوصة 
ــن دفتيه آخر إصدارات نادي القصة  ضّمها بي
ــهر تحت  ــذي صدر قبل عدة أش ــة) وال (المق

عنوان (25 قاصا وقاصة).
ــذي أحسنت  ــي اإلصدار ال ــزة رائعة ف ثمة مي
ــري جمعه وترتيبه حيث  القاصة انتصار الس
ــا مجردا بل  ــرض القصص عرض ــم تكتف بع ل
قدمت عددا من قصص كل قاص مضيفة إليها 
ــاص أو القاصة  ــن بورتريه للق ــة عبارة ع رسم
ــي سمير مجيد  ــة الفنان العراقي الباه بريش
ــرة بنتاج القاص  ــة تتصل مباش ..وسيرة ذاتي

ــارات قوية إَِلى أن هذا اإلصدار  السردي..وإش
ــدارات أخرى تستوعب  ــو إال فاتحة إلص ما ه

بقية كّتاب وكاتبات القصة.. 
360 صفحة:

ــدار في  جاء اإلص
(360) صفحة من 

ــط  المتوس ــع  القط
محتويا على مقدمة 

ــد  ــور عب ــا الدكت كتبه
العزيز المقالح ولمحة 

ــة  القص ــول  ح ــة  عام
ــأتها  ونش ــا  وتاريخه

ــص  قص ــل  لك ــراءات  وق
ــدار بقلم  ــص اإلص وأقاصي
الدكتور ابراهيم ابو طالب.

نسبة ليست غالبة:

ــون  يمثل ــة  وقاص ــا  قاص  25
ــل  الجي ــن  م ــة  بسيط ــة  نسب

ــذ قيام  ــر من ــذي ظه ــردي ال الس
الوحدة اليمنية وحتى اللحظة ...وهم أسماء 
المصري،  والحسن محمد،  وانتصار السري،  
ــة  ــه،  وحفص ــد الفقي ــدال،  وحام ــير زن وبش
مجلي، وريا احمد وكاتب هذا العمود (سامي 
ــاء  ــي،  وسم ــوى الكحالن ــاطبي) ،  وسل الش

ــد،  وسيرين حسن،  ــي،  وسميرمجي الصباح
ــالن،  وعلى القوطاري،  ومحاسن  وعفاف شم
الحواتي،  ومحمد الحوثي،  ومحمد 
ــي عمران،  ومحمد الغرباني،   الغرب
ــيخ،   ــة الش ــالل،  ونبيل ــر ط ومني
ــد  ــر عب ــم،  وياس ــاة باحكي ونج

الباقي.
مالحظات على درب السرد:

ــالل تنوع  ــدا واضحاً من خ ب
ــم  ثقافاته ــوع  تن ــاب  الكّت
ــة  اللغوي ــم  وأساليبه
ــة  السردي ــم  واتجاهاته
وهذا في مدلوله العام أن 
ــيء فإنما  ــار إَِلى ش أش
ــة  اّن ثقاف ــى  إَِل ــير  يش
ــالف في حقيقة  االخت
ــة  ثقاف ــي  ه ــر  األم
ــالف  ..فاخت ــع  الجم
ــم واتجاهاتهم السردية  تياراته

لم تشر إال إَِلى أنهم جميعاً ينتمون للقصة. 
 األنثى األكثر حضوراً:

ــذا اإلصدار الذي  ــة برزت بقوة في ه ثمة سم
ــة المدروسة  ــا بالمتأني ــة اسميه ــدم لمح يق
للسرد في اليمن وتتمثل هذه السمة في غلبة 

األقالم النسائية حيث بلغت نسبة القاصات 
70 % فيما لم يتجاوز القاصين الـ30 % وهذا 
مؤشر طيب يحيلنا إَِلى ما احتلته األنثى من 

مكانة متقدمة في عوالم السرد القصصي.
ــي  ــح ف ــز المقال ــد العزي ــور عب ــر الدكت اعتب
ــردي  ــن الس ــذا الف ــأن ه ــدار ب ــه لإلص تقدمت
ــا كان  ــاول كم ــور التن ــهًال وال ميس ــس س لي
ــض القراء في  ــض الكّتاب وبع ــر إليه بع ينظ
ــمته المعاصرة فهو أكثر تعقيداً من الشعر  س
ــن بقية  ــقه م ــي  جمالياته وتناس ــب ف وأصع
ــة األخرى ..ربما كان ذلك على  الفنون القولي
ــهولة عندما كان  ــاطة والس ــن البس ــة م درج
ــب  ــان أو ُتكت ــروى باللس ــات ت ــض حكاي مح
ــدار انتصار  ــيداً بمعدة اإلص ــم .....مش بالقل
السري ..حرية اختيار هذه النماذج البديعة 
ــر في  ــرة وإعدادها للنش ــة القصي ــن القص م
ــير  ــن ذهن القارئ بما تش ــن تغيب ع داللة ل
ــوع والتقارب  ــن أهمية الوحدة في التن إليه م

في االختالف. 
قبل الختام:

ــى أن هذا  ــي بالتأكيد عل ــدأت سأنته وكما ب
ــة  ــة متواضع ــوى لمح ــدم س ــدار ال يق اإلص
ــم يتضمن نتاج الكثير  للقصة اليمنية كونه ل
ــة المميزين،  ــاب وكاتبات القص ــاج كّت من نت
ــا ثمار أخرى  ــرة أولى ستتبعه ــا هو إال ثم وم

في المستقبل القريب..

    محمد الغريب عمران
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