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 سقوط اليوتوبيا وبداية الديستوبيا
 في الرواية اليمنية الجديدة

 

 د.عبدالحكيم محمد صالح باقيس
 ة عدنجامعــ،ة اآلداب كليــأستاذ مشارك، 

hakimbagees@hotmail.com 

 

 ملخص:

لواقع العنيفة في ظل عن تحوالت ا دمشهدها األجعبرت الرواية اليمنية الجديدة في       

( في أكثر من صورة واستجابة روائية تشف عن وعي 2022ـ  2012عشرية املحنة والحرب )

تابها 
ُ
الجديدة، وكان بينها ظهور روايات تتناول سقوط اليوتوبيا وبداية  تحوالتبالك

 ثين:مبحتمهيد و و  في مقدمةالديستوبيا. وذلك ما نحاول تسليط الضوء عليه 

نماذج روائية تصور سقوط  خمسةيوتوبيا وتخوم الديستوبيا" ويتناول سقوط الاألول "      

الحلم باملدينة الفاضلة أو مجتمع التطور وقيم الحداثة والديمقراطية، وهي: )أرض 

لوجدي األهدل، والتي تصف عنف الواقع وفساده نخبه  2018املؤامرات السعيدة( 

ِّق واالغتصاب. و)بالد  المي والخداععيل ال التضلا الجديدة املتوحشة، وممارسته
والر 

لعلي املقري، في تناولها موضوع الطاغية الديكتاتور وجنونه، ووحشية  2019القائد( 

العالم الذي شيده من الخوف والكبت والظلم الذي ساد كل ش يء، وفي تناولها فشل الثورة 

لعلي  2014 (ر عدني)بخو ثم ،لذاتيا بعد تحولها إلى حالة هستيرية من الفوض ى والتدمير

بين الفضاء مدينة عدن  انتصف اللتانألحمد زين،  2020و)فاكهة للغربان(  املقري 

 الكولونيالية اليوتيوبي والفضاء الديستوبي وتحوالت املدينة عدن بين الكوزموبوليتانية

يرة لالحتالل ت األخالسنواو  ،منتصف القرن املاض ي تناولتالبروليتارية، األولى االشتراكية و 

بين منتصفي عقدي السبعينيات  ية، واألخرى ة الكولونياليناملد مرحلةو  ،البريطاني

والثمانينيات في القرن املاض ي، لحظة فشل التجربة املاركسية الشمولية، وتحولها إلى 
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ل املدينة الحاملة إلى فضاء كابوس ي مخيف.  ورواية )وقش: هجرة صراع دموي عنيف حو 

ما تم إبادة فرقة تاريخية، عندا وتوبيقوط يالتي تتناول س ،لوليد دماج 2022 الشمس(

مام اليمن في القرن إة وتدمير مجتمعها بأسلوب وحش ي على يد عبدهللا بن حمزة املطرفي  

وقد اقتربت هذه الروايات في تصويرها وحشية الواقع وجنونه وسوداويته  الخامس الهجري.

 حملت بعض خصائصها وسماتها العامة.من الرواية الديستوبية، و 

يرة املطففين والرواية الديستوبية" فيتناول مظاهر املدينة اآلخر "جز  أما املبحث      

الواقع، حيث انتشار  ياتمعط الفاسدة التي تدور أحداثها في املستقبل الذي ال ينفصل عن

الفوض ى صراعات لااألوبئة والفيروسات، وتقسيم العالم إلى مجتمعين، األول تسوده 

، والثاني يمتلك الثروة هجرة غير الشرعيةالو  ة والطائفيةوالقتل والحروب األهلي

بوتات بكل أنواعها، والتي تمكنه من التحكم في كل ش يء، والتجسس و والتكنولوجيا والر 

، وينتج عن ذلك مجتمع فاسد آخر، حياتهم وأفكارهم أدق تفاصيل الم البشر فيع على

الصورة عبرت عن هذه  ع ويسوده التوحش وغياب النسانية، وقدتحاصره األطما

، كذلك، التي ظلت، لحبيب عبدالرب سروري  2022)جزيرة املطففين(  رواية الديستوبية 

في سنوات  يبمعطيات الواقع اليمن ومتخيلها الديستوبي ،ةصل أشطان بنيتها السرديت

 . املحنة والحرب

 .ال العلميتوبيا، الخي، الديسالجديدة، اليوتوبيا: الرواية اليمنية كلمات مفتاحية
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The fall of utopia and the beginning of dystopia 
In the new Yemeni novel 

Dr. Abdulhakim Mohammed Saleh Baqais 
Associate Professor .Faculty of Arts. University of Aden  

hakimbagees@hotmail.com 

Summary: 
The new Yemeni novel, in its newest scene, expressed the violent transformations of reality 

in light of the decade of ordeal and war (2012- 2022) it is a narrative  response depicted in 
the thoughts of its writers  and its new transformations. Among these novels was the 

emergence of Novels dealing with the fall of utopia and the beginning of dystopia. This is 

what we are trying to shed light on in an introduction and two chapters: 
The first, “The Fall of Utopia and the Borders of Dystopia,” deals with five fictional models 

that depict the fall of the dream of a virtuous city. or the society of development and the 

values of modernity and democracy, namely: (The Land of Happy Conspiracies) 2018 by 
Wajdi al-Ahdal, which It describes the violence of reality and the corruption of its new, 

savage elite, its practice of misinformation, cheating, salvery, and rape. 

And (Country of the Leader) 2019 by Ali al-Maqri, in which it deals with the issue of the 
tyrant, his madness, and the brutality of the world he built of fear, repression, and injustice 

that prevailed in everything, and in addressing  the failure of the revolution after it turned 

into a hysterical state of Chaos and Self-Destruction. The novel, (Adani Incense) by Ali Al-
Maqri 2014 and (Fruit for Crows) 2020 by Ahmed Zain, which describe. The city of Aden 

between the utopian space and the dystopian space, and the transformations of the city, 

Aden between cosmopolitanism and the proletariat, the first in the middle of the last century 
in the last years of the British occupation and the period of the colonialist city, and the other 

between the mid-1970s and the 1980s, the moment the Totalitarian Marxist experiment 

failed, that created a violent bloody conflict that made the  dreaming city  bears  a frightening 

nightmare sphere. And walid Dammajs Novel (Waqush: Migration of the sun) 2022, which 
deals with the fall of historical utopia, When the Al- Matrafia band was exterminated and its 
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community was destroyed in a brutal manner at the hands of Abdullah ben Hamza, imam of 

Yemen in the 5h Century. 
These novels, in their portrayal of the brutality of reality, its madness, and its blackness, are 

more like the dystopian novel, and bear some of its characteristics. and its general features.  

As for the other topic, (The Island of the Villains -Al Motafafeen and the Dystopian Novel), it 
deals with the aspects of the corrupt city that its events take place in The future which is 

inseparable from the data of reality, where epidemics and viruses spread, and the world is 

divided into two societies. 
The first is dominated by conflicts, chaos, killings, civil and sectarian wars, and illegal 

immigration, and the second has Wealth, technology and robots of all kinds, which enable 

him to control everything, and spy on the human world in the smallest details of their lives 
and ideas, and as a result another corrupt society is besieged by greed and dominated by 

brutality and the absence of Humanity.  This dystopian image was clearly expressed by the 

novel (The Island of the Villains - Motafafeen) 2022 by Habib Abulrab Al Sarori. 

Keywords: the new Yemeni novel, utopia, dystopia, scientific fiction. 

 

 مقدمة:

نطلق  والتي يمكن أن( 2022ـ  2012) ت األخيرة:العشر سنوامنية في شهدت الرواية الي      

لكمي زيادة في املستوى ا في العديد من املستويات،ا تطوًرا الفتً  عشرية املحنة والحرب، عليها

ت املوضوعا شتغال علىالنوعي جاء اال  ى ، وفي املستو والكتابة ظة في معدالت النشرو حمل

ما يمكن أن نطلق عليها مرحة التجريب  جديدة،وأساليب الكتابة التقنيات  يدة وعلىالجد

ت األنظار إليها منذ توكتابة الرواية الجديدة، ومن مؤشرات التطور ظهور أسماء جديدة لف

 ظهور  أسماء جيل التسعينيات وجودها وتجربتها الروائية،البداية، فيما رسخت 
ً

فضال

والرواية، لتشجيع الكتاب على  في مجال القصة املحلية بيةز األدئالعديد من الجوا

ب جديدة لالطالع على تجار نافذة مهمة  ، وقد كان الفضاء الليكترونياالستمرار في الكتابة

 خصوبة ، حيثفريدةيمنية مفارقة  املؤشرات تشير إلىجميع هذه و  آخذة في التشكل،
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عن إحداث  وعجز نخبه الفاعلةليمني واقع اعقم ال ، في مقابلالرواية اليمنية تجربة كتابة

 التغيير الجوهري.

، وتشكيلها للظاهرة السردية الجديدة مفارقةنتشارها ستبدو الرواية في افي هذه الدة و      

من نشور من الكتابات النقدية ، ذلك أن معدل املة تطورهاكذلك، لغياب النقد عن مواكب

لنقد ضعف املؤسسات أسباب غياب اغاية، ولعل أحد للأبحاث ودراسات ومتابعات ضيئل 

كان يمكن أن تخلق مناشط عديدة للحياة  قافية واألكاديمية وغياب املبادرات التيالث

التي تشجع على التواصل املثمر بين النص والناقد، وبين النص ، الثقافية والبداعية

 ثقافي اليمني.والجمهور، ما يشير إلى خلل جسيم في أحد أطراف املشهد ال

 ، وكان البدمن إلى ارتباطها املتفاعل مع تحوالت الواقعالرواية في الي تشير سوسيولوجيا      

استجابة جمالية وطبيعية جديدة تشكل  وموضوعات أنماط ظهور من  في العشرية األخيرة

، السيرة الذاتية روايةتمثيل السردي للحرب، و ال :من بينها، الجديدةالواقع الت لتحو 

سرد ، و ورواية ما بعد الكولونيالية انتاستيكية،اية الفخية الجديدة، والرو ريوالرواية التا

سرد القمع والرهاب، والعديد من األنماط واملوضوعات الجديدة التي و  اليهود واملهمشين،

 ظهور الرواية الديستوبية. بداية تؤشر على ملمًحا تجريًبا في الكتابة، ومن بينها

الجديدة، من أهم يمنية ن الروايات في الرواية العي ظهور هذا النمط مدوا ولعل      

ب والصراعات السياسية والطائفية و في ظل الحر  وسورياليته الدواعي، فجنون الواقع

 عن الفقر والجهل وعوامل التخلفالطارئة على 
ً

بيئة  ، كل ذلك يوفراملجتمع اليمني، فضال

صراع و  خلل ما يسوده منالواقع بكل اجية على حتجاال  من الكتابة نمطخصبة لهذا ال

، والعثرات التاريخية والهزائم املستقبل اآلمنوفشل في االنتقال إلى  م وتخلفروب وظلوح

في تاريخ اليمن  نية كبرى يشكل محنة إنسا وغيرها مما والتشظي، والتشظي واالغتراب

أن كما  .وتالفي وقوعه بابهمعالجة أس تتمتنذر بما هو مخيف وكارثي إذا لم و  الحديث،

ن قياسها على كفال يم ،نفسه الواقعر خصوصية تها في إطالديستوبيا تشكل خصوصيا

نت في اعتمادها على نقد الواقع وسلبياته وإن كا ،تة ومحددةثابعلى نماذج عاملية الدوام 



 لح باقيسلحكيم محمد صاعبداد.                                                                          بداية الديستوبيا وبيا و سقوط اليوت

                                                                                                            

 ISSN: 2958 - 4248                   2023 ايرين ـــ   واألربعون  الثامنالعدد  يمن( لة )أبحاث المج   

 

 

8 

ي كتب نسبة إلى جورج أوريل، الذ ؛ستوبية األوروليةتبدو أقرب إلى نموذج الرواية الدي

 أ
ً
 ظمن  إساءة استخدام السلطة، و  تنتقد يلتا( 1984من قبيل ) سياس يطابع ذات  عماال

 وفرض الطاعة العمياء. الديكتاتورية واالستبداد الحكم

ت سابقة للديستوبيا في الروايات اليمنية، كما أن مجالها في ليس هناك دراسا      

قديم قراءة في لبحث إلى تيهدف هذا اة، محدود للغاية، ومن هذه الناحي الدراسات العربية

فترض يبالتوقف عند أبرز الروايات التي منية، ية اليالديستوبية في الروا لظاهرةتشكل ا

( ؛ )أرض املؤامرات السعيدة، وهيسمات الرواية الديستوبية بعض البحث اشتمالها على

توحشة، ملالوجدي األهدل، والتي تصف عنف الواقع وفساده نخبه الجديدة  2018

ِّق وال المي والخداعالتضليل العا وممارسته
لعلي املقري،  2019و)بالد القائد( االغتصاب. و  ر 

في تناولها موضوع الطاغية الديكتاتور وجنونه، ووحشية العالم الذي شيده من الخوف 

والكبت والظلم الذي ساد كل ش يء، وفي تناولها فشل الثورة بعد تحولها إلى حالة هستيرية 

 2020و)فاكهة للغربان(  2014قري ( لعلي املر عدنيو)بخو  لذاتي،ا الفوض ى والتدمير نم

في بين الفضاء اليوتيوبي والفضاء الديستوبي مدينة عدن  انتصف اللتانألحمد زين، 

البروليتارية، األولى االشتراكية و  الكولونيالية تحوالت املدينة عدن بين الكوزموبوليتانية

ة مرحلة املدينو  السنوات األخيرة لالحتالل البريطاني ن املاض ي فير منتصف الق تناولت

بين منتصفي عقدي السبعينيات والثمانينيات في القرن املاض ي،  ى خر واأل ية، الكولونيال

ل املدينة  لحظة فشل التجربة املاركسية الشمولية، وتحولها إلى صراع دموي عنيف حو 

والتي  ،لوليد دماج 2022 ة الشمس(وقش: هجر )ورواية الحاملة إلى فضاء كابوس ي مخيف. 

 ادم إبما تتاريخية، عندقوط يوتوبيا س تتناول 
ُ
 ة فرقة امل

 
ة وتدمير مجتمعها بأسلوب رفي  ط

وقد اقتربت هذه  مام اليمن في القرن الخامس الهجري.إوحش ي على يد عبدهللا بن حمزة 

لرواية الديستوبية، وحملت االروايات في تصويرها وحشية الواقع وجنونه وسوداويته من 

 مة.بعض خصائصها وسماتها العا
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لحبيب عبدالرب سروري،  2022املطففين( جزيرة وقد توقف البحث عند رواية )      

ومتخيلها  ،ةأشطان بنيتها السردي تشد   ظلت هي التيو ، صةيستوبية خالبوصفها رواية د

على الرغم من أن أحداثها ، بوالحر  في سنوات املحنة ومعطياته يالواقع اليمنب الديستوبي

ن، األول سيم العالم إلى مجتمعيوالفيروسات، وتق، حيث انتشار األوبئة في املستقبل تدور 

، هجرة غير الشرعيةالو  الفوض ى والقتل والحروب األهلية والطائفيةو الصراعات تسوده 

كل ن التحكم في مكنه مالتي تبوتات بكل أنواعها، و والثاني يمتلك الثروة والتكنولوجيا والر 

 عن ذلك ، وينتجوأفكارهمحياتهم  أدق تفاصيل الم البشر فيع ش يء، والتجسس على

  .ماع ويسوده التوحش وغياب النسانيةر، تحاصره األطمجتمع فاسد آخ

 :ستوبيااليوتوبيا والدي تمهيد في

حلم في  (utopia)ح ، والتي يطلق عليها مصطلالسعيدة الطيبةاملدينة الفاضلة أو األرض       

ر عديدة في الحلم صو  هذااتخذ  قدل، و النسانية الطويتمعات عبر تاريخ جميع املج

امختلف الحضارات والث ملجتمع يرتبط بفكرة األرض الطيبة أو ا ظل قافات، فًضال عم 

ريخ الفلسفة والفكر النساني وفي تا جيات ومعتقدات عديدة،يديولو املثالي من رؤى وأ

كون ن تملا ينبغي أ األفالطونية ليةية املثاعن الرؤ  تعبيًرا ق.م، 347الطون رية إفكانت جمهو 

ُيذكر ف ،حلم قديم أو األرض الطيبة السعيدة املثاليولئن كانت فكرة املكان  ،عليه الدولة

)يوتوبيا( اسًما لبلد خيالي مثالي، في كتابه ( هو من صاغ كلمة 1535ن توماس مور )ائًما أد

ثلى للجمهوريممتع حًقا عن الحكومة مفيد و املعنون: )
ُ
سماةة والجزيرة الجدامل

ُ
 يدة امل

، وهي  utopiaيوتوبيا  ي خاص أطلق عليه اسمهي جزيرة متخيلة لها نظام اجتماعو  توبيا(يو 

املأخوذ من  uاًنا أو موقًعا، والحرف التي تعني مك toposمن الكلمة الغريقية وذ مأخكلمة "

ال مكان أو  توبيا التي تعنيك، أصبحت كلمة يو تيجة لذلأو بدون .. ن عني الالتي ت ouالبادئة 

وقد ارتبط مفهوم اليوتوبيا باملكان ( 1)د"في أي مكان، تشير إلى مكان طيب غير موجو  ليس

ا هو خيالي بعيد التحقق في الواقع، أو لته بين موتعددت دال ،لسفة املثاليةالحلم والف

من وجهات نظر قعي يمكن تحقيقه مثالي، وبين ما هو وا إنسانيمجرد فكرة حاملة بمجتمع 
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العالقات االجتماعية  ة، تستند إلى نظم إصالح املجتمعات وتحديدكريجاهات ورؤى فات

واع النشاط االجتماعي كثير من أنها وصًفا لتوبيا "باعتبار وُينظر اآلن إلى اليو  بداخلها.

 ا أيًضا التفكير"تعني اليوتوبي سوف لكلذ. و (2)والسياس ي التي تسعى لقامة مجتمع أفضل"

جه اآلخر النظام السياس ي وطرح البديل، أي أنها الو ة و لجديدة للحيافي االحتماالت ا

ديدة؛ ومقاربات عك منطلقات ا، وكل ما هنال. وليس هناك تعريف جامع لليوتوبي(3)للواقع"

اريخ طويل في الفكر وبيا تيقول هايدجر "كل ما ال تاريخ له يسهل تعريفه" وألن لليوت

اطعاتها بالعديد من املفهومات وتقن تداخالتها ب فصل مفهومها عنساني، فإنه يصعال

لى أفكار مثالية تشمل ع اتها "فلسفةاالجتماعية. لكنها في أبسط مقاربات تعريفالفلسفية و 

ي، من . وبمعنى آخر "عبارة عن نظرات وأفكار ليحاد مجتمع جديد ونموذجحياة أفضل"ل

 .(4)ب اآلخر"البديل من الجانن من جانب، وطرح خالل نقد الواقع الراه

نظره ادعاء ساذج، من أمثال سيوران،  ك من يسخر من اليوتوبيا، ألنها من وجهةناوه      

عبرة عن املجتمع املثالي، البد من وير لوحة ميقية، ولتصوير يوتوبيا حقذي يقول: "لتصال

الالزم كي ال  عة ظاهرة أكثر منهة، على أن ال تكون تلك الجر البال  جرعة من السذاجة وربما

 .(5)خط القارئ"ة سى إثار فض ي إلت

ما دفع بول  ألخرى ملفهوم األيديولوجيا،وبيا بأنها تحمل الصورة اوكثيًرا ما نظر إلى اليوت      

ر املفهومي الطا على املقارنة بين األيديولوجيا والتوتوبيا من داخلغال مطوال كور باالشتري

 (6)اعية والثقافية""املخيلة االجتمملا أطلق عليه  لوظيفة التكامليةلكل منهما، ومن فرضية ا

كانوا يصفون  ى املاركسيون التقليديون الذينينهما، خالف ما كان ير ومن نقطة الالتطابق ب

ريكور أن  هة نظرلوجية، مثل ماركس الشاب في كتاباته األولى، ومن وجأنها أيديو ليوتوبيا با

لى األيديولوجيا رة الظاهراتية إعند اعتماد النظًيا على أية حال "هذا االختزال ليس نموذج

، ومن (7)ين"ليين متمايز ي األيديولوجيا واليوتوبيا إلى صنفين دالواليوتوبيا.. عندها تنتم

عبر  جه خاصق على املستوى الظاهراتي "تميز اليوتوبيا نفسها بو ه الالتطابتخالصه أوجاس

ا ال يدعي كاتب يوتوبيات، بينم عمال تسمي نفسهاإذ ُيالحظ وجود أكونها صنًفا أدبًيا معلًنا.. 
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إنه د من نوعه، ية.. ثم أن اليوتوبيا عمل شخص ي جًدا وفريما أن عمله يمثل أيديولوج

 ،(8)بل، ال يلحق األيديولوجيا اسم محدد كمؤلف لها"ه، وباملقاميز ملؤلفالبداع امل

 هما في "املخيلةبيا في إطار أثر ديولوجيا واليوتو ن فكرة الوظيفة لكل من األينطالق موباال 

برى ات جديدة وبديلة هي الوظيفة األساسية الكاالجتماعية والثقافية" فإن "تنمية منظور 

لة نفسها ـ عبر وظيفتها اليوتوبية ـ تمتلك دوًرا بأن املخي إذن القول  يا، أال يمكنناتوبلليو 

اليوتوبيا، هذه جتماعية؟ أليست طبيعة حياتنا اال ا في مساعدتنا على إعادة النظر في كوينيً ت

 التي نعيد النظر من خاللها على نحو جذري  القفزة إلى الخارج ]الالمكان[ هي الطريقة

لطة وتعريف الدين، وما إلى ذلك؟ أال وتعريف السالستهالك، ائلة، وتعريف ابتعريف الع

والت التفنيد احدة من أقوى محامكان، كو ال ع البديل، وتجسيدها في الاملجتمتعمل فنطازيا 

معناها األساس ي مكملة  وبهذا يمكن أن ُيخلص إلى أن اليوتوبيا في. (9)ا هو قائم"مل

لواقع وتصونه، فإن جيا تحمي ااأليديولو  ري، و"إذا كانتعناها الجوهلأليديولوجيا في م

مارسة للخيال وبهذا املعنى، تكون اليوتوبيا هي م تساؤل،اليوتوبيا تضعه، أساًسا، موضع 

نية عبر تاريخها ، كما أن تاريخ املجتمعات النسا(10)ماعي"االجتير الوجود تفكير في ما يغاوال

س هناك مجال من و بحسب ريكور: "لي ،وبياتعديد من أشكال اليوتالطويل يحفل بال

ات رين، يمكن النظر إلى تنويعقرن العشلففي ا ،(11)ة املجتمع ال تتسرب إليه اليوتوبيا "حيا

مقراطية وال سلطوية وبيئية لكية وديية ورأسمالية وميوتوبيات اشتراكمنها: "فهناك 

 وإصالحية، وثمة يوتوبيات قية ويسارية ويمينيةة وأبوية ومساواتية وتراتبية وعر ونسوي

املثليات وغيرها من ثليين و ة، وامل، واألسرة النووية، واألسرة الكبير تركز على الحرية الجنسية

تندرج فيه االتجاهات فاًضا، و ائًعا وفضوبيا ماليوت صبح مفهوم. وهكذا ي(12)يات"اليوتوب

منظورات أيديولوجية  وانتقادات وتداخالت منتباينة، وأصبح مجال اجتهادات واألفكار امل

 عن الي فيةثقاو 
ً

اب الذين يؤلفون أعماال ت 
ُ
يبتكرون باستمرار  وتوبياعديدة، "وحيث أن الك

 جديدة من
ً

يا حدود لليوتوب ن يكون أي تعريفأفكارهم، فيجب أاليوتوبيا لعرض  أشكاال

اليوتوبيا  اليوتوبي، بوصفه املجال األبرز للتعبير عن صور األدب ، أما (13)مرنة نوًعا ما"

 ظل "يتغياملجتمعات املعاصرة، فقد وتحوالتها في 
ً

ة، د جدير باستمرار ُمكتسًبا أشكاال



 لح باقيسلحكيم محمد صاعبداد.                                                                          بداية الديستوبيا وبيا و سقوط اليوت

                                                                                                            

 ISSN: 2958 - 4248                   2023 ايرين ـــ   واألربعون  الثامنالعدد  يمن( لة )أبحاث المج   

 

 

12 

 مجتمعات أسوأ الكنها معيبة، أو م مجتمعات أفضل لدواليوم أغلبه معقد أو مبهم، يق

انزياح مفهوم اليوتوبيا في مجال  ي استمراروهذا يعن .(14)بش يء طيب فيها"تفظ تزال تح

االنطالق من لية، ولكن بلحلم باملجتمع في صور مثابيره عن مستويات جديدة بااألدب وتع

رغم من الكتابة. وعلى الحظة مكانات التعبير عن ظواهره في لإواقع و خصوصيات ال

نذ نهاية ا يرى سارجينت، استطاعت البقاء موبيا، كمصور جديدة لليوتاستمرار 

ة أو اليكوتوبيا، نسوية، واليوتوبيا البيئياض ي، كاليوتوبيا الالتسعينيات في القرن امل

صعود الديستوبيا، فإن هناك من ظل  ي، ف(15)وبيات املنشورة على صفحات األنترنتواليوت

وروح العصر تعمل كلها ضد  ث العالماملاض ي، "فأحدا وتوبيا، صارت منيرى أنها، أي الي

فة فإن اليوتوبية تبدو متخل ، إذا لم تكن قاتلة،اليوتوبية، وستبقى كذلك عدة عقودالروح 

فهل يعني ذلك  ،(16)مل"ع، وقد جفت منابعها في الخيال واأل وغير علمية، وبال موضو 

 ا؟!.ولها إلى ديستوبيسقوطها الحتمي أو تح

ام فقد جاءت كمصطلح للمكان الخبيث في استخد "Dystopiaتوبيا يس"الدأما       

مام رن الثامن عشر في خطابه أالنجليزي جون ستيورات ميل في منتصف القالفيلسوف 

. ويعود ( 17)القرن العشرين نتأخر مولم يشع استخدامها األدبي إال في وقت مالبرملان، 

"  Dysت من كلمتين؛ األولى: "حنة القديمة، في غريقياللغة ال  باليوتوبيا، إلى اشتقاقها أسوة

ة أصبحتا بعد ذلك في كلم" التي تعني املكان، فToposواألخرى: " الش يء الس يء، والتي تعني

الديستوبيا هو املقابل  مفهوم " تعني املكان الخبيث، وبهذا يصبحDystopia ة هي: "احدو 

اشتراطاتها في حدود  ي بعض األحيان،بلة، فهذه املقاوتوبيا، غير أن لالعكس ي ملفهوم الي

 بيات في بعضاأليديولوجية والظروف التاريخية، فاليوتو املنطلقات والتصورات 

ل رى، مثل املجتمعات التي تحاو ديستوبيات من وجهة نظر أخاملجتمعات يمكن أن تكون 

طرفة، ة املتات الدينيالقومية، والجماعها الخاصة، كالنازية أو العرقية ها أنظمتدتشيي

رؤى األحادية الشمولية، وفي كل التي تسودها األيديولوجيات التي تؤمن بال والبلدان
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سودها الخراب ة الخبيثة الفاسدة التي ين الديستوبيا تعني األمكنفقد استقر أاألحوال، 

 ر.ويتحكم بها الش

ليه، أن يكون عكن يم بلية للعالم، وماوقد ارتبطت الديستوبيا كثيًرا بالرؤية املستق      

في األدب  أن صعود الديستوبيا جنتسار  عنها من خالل األدب والفنون، ويذكر ر  والتي ُعب

يد من األحداث التي شهدها العالم، العدمن القرن العشرين، بفعل  بدأ في النصف األول 

اكة كاألنفلونزا، وحاوب العمثل الحر  ي صاددوث الكساد االقتملية، وظهور األوبئة الفت 

لديستوبيا في ، ويمكن القول إن أسباب صعود ا(18)وفيتناملحروب في كوريا لعظيم، واا

جديد، في ظل ن اللقرن العشرين وفاتحة القر زادت بشكل مضاعف منذ نهايات ااألدب قد 

وموجات جديدة من األوبئة والفيروسات  م،الالع مختلف مناطق حروب عديدة شهدتها

 عن تصاعمتحوراتهاا و رونسارس وأيبوال وكو مثل: 
ً

د الحركات اليمينية القومية ، فضال

ا في الشرق، وقضاي والديكتاتوريات ية واملذهبيةالغرب، والصراعات الديناملتطرفة في 

قضايا الهجرة غير يها ف إلاضويمكن أت ت واالحتباس الحراري،خية البيئة والتغيرات املنا

ثية على مستوى العالم عبرت عنها العديد مما ُينذر بتحوالت كار  ،وغيرها ،الشرعية والنزوح

 ية. السينمائ المألفابات الروائية وامن الكت

، الحًقا أن يتشكل املفهوم بوضوحب الديستوبي كتابات مبكرة قبل تاريخ األدوُيذكر في       

نشر جوزيف هل )العالم اآلخر والعالم  دماعن ع عشر امليالدي،سابال قرن ربما تعود إلى ال

، 1985في )آلة الزمن(  الذي نشرغير أن البداية الحقيقية مع هربرت جورج ويلز ذاته(، 

يالي العلمي، فقد وعلى الرغم من كونهما تندرجان في أدب الخ، 1898والم( في و)حرب الع

فة، أكثر من تركيزهما ي كاى مصير الجنس البشر عل هماكيز الجانب الفريد فيهما هو تر "كان 

نبؤية، وقد ارتبطت كتابات ويلز دائًما بنظرة مستقبلية ت ،(19)على مصير أي شخص واحد"

 أحياًنا في ستقبل في كثير مخدامه أجواء املاستوكان "
ً

ن األعمال القصصية متأمال

األول  النصف ، وُيعد  (20)وكوكبه"ري لبشع اياًنا املصير النهائي للنو مكانيات املباشرة، وأحال 

)العقب وائية الديستوبية العظيمة، من قبيل: من القرن العشرين عصر األعمال الر 
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ع( و)عالم جديد رائ، 1924مياتين في ن( ليفجيني زا)نحو ،1908في  الحديدية( لجاك لندن

 ،1949 ريل في( لجورج أو وأربعة وثمانين وتسعمائة، و)ألف 1932في  أللدوس هكسلي

. وكذلك 1957وت في و)على الشاطئ( لنيفل ش ،1953اي برادبيري في ( لر 451و)فهرنهايت 

. فضال عن 1966هاريسون في  اري شمس خضراء( لهاألعمال في حقبة الستينيات، مثل: )

القرمزية( دورتي جيمس، و)الخادمة ل نسوية، من قبيل: )أبناء الرجل( لفيليس أعما

كوكب األرض، فيما األخرى تتناول معاناة من  على تركز زيادة املوليدلى ألو وا ملارغريت أتوود،

الديستوبيا وم عمال أرست مفه، وجميعها هذه األ (21)سكان الكرة األرضية من مرض العقم

رارة والظلمة، بحسب أو أدب العالم السفلي املشبع باملفاسدة، أدب املدينة ال بوصف

راب ويفتك بها الخسودها الشرور يلة تمتخات تمعوصورت مج، (22)ير جيس ي ماتزتعب

، وفقد ه النسانواألمراض، وتغول النسان على أخي يةوالديكتاتور  والقتل واالستبداد

 ،املستقبلية التي تتنبأ بفناء البشرية وي علىأعمال تنطوالفضيلة، وهي  حمةوالر  يم الخيرق

ملرير، أو أدب الواقع ادة فاسال ينةدب الديستوبي أو أدب املدذا يمكن القول إن "األ هكو 

لخراب تسوده الفوض ى، ومن أبرز مالمحه اخيالي مخيف، أو غير مرغوب فيه،  هو مجتمع

( أي أدب املدينة Utopiaا )بل أدب اليوتوبيوهو يأتي في مقاض، والفقر واملر  والقتل، والقمع

 .(23)الفاضلة"

وجدت دواعي عدي      
ُ
وتوبية ظاهرة أفول الروايات الي ايةدة لبدوفي أدبنا العربي الحديث، أ

تم ببطء، وربما على استحياء، لكنه ن ذلك الصعود يستوبية، وإن كاديوصعود الروايات ال

ملخيف الذي أفرزته واقع املتشظي واائي الجديد، فالرو شهد الواهر امليشكل أحد ظ

ت األلفية ايامنذ بدشهدها العالم العربي في العقدين األخيرين، التحوالت الكبرى التي 

لدولة اآلن، ونكوص ا األمريكي وحتى لبيد االحتال 2003بغداد في الجديدة وسقوط 

ات املذهبية وانتشار الصراع ة،الطائفياطقية و الوطنية وتحولها إلى الديكتاتورية املن

في إحداث التغيير والتحوالت السياسية  2011رهاب، وفشل ثورات الربيع العربي منذ وال 

شكالت طائفية ومة في أزمات وحروب أهلية، ، ودخول املجتمعات العربيطيةديمقراوال
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 عن زيادصراعات داخلية و 
ً

 صاديةقتالت االة املشكفي الهوية والقومية واالنتماء، فضال

أن يؤدي إلى ظهور  لك كان بالضرورةقر والهجرة والنزوح، كل ذت الفية، ومعدال واالجتماع

، وتعبر عن حاالت التشظي يب لهذه الدواعي واألوضاعستجالتي تأنواع جديدة من الكتابة 

ذات  لرواياتن رؤية ال يقينية للعالم والذات، ومن بينها اي، واالنطالق منفس ي واالجتماعال

 هذه األوضاع واحتجاًجا عليها.صفها انعكاًسا لة الديستوبية بو سمال

بعض الروايات ت إلى أن الشحا ء ظهور الرواية الديستوبية يذهب محمدوفي استقصا      

من مفهوم الرواية الديستوبية، مثل كثيًرا  نت تقتربكااملكتوبة في الثمانينيات  املصرية

، حيث (24)كاويةها من أجواء كافلتي تستمد موضوع، وا1981يم في ها)اللجنة( لصنع هللا إبر 

يرى ما، و  تقرير وتطلب منه أن يلتهم نفسه لفشله في كتابةلجنة مبهمة تراقب شخص ما، 

املختلفة، حاضرة في  الثقافيةجعياتها مر دها وتمثيالتها السردية و أن الديستوبيا "بأبعا

تماعية القتصادية واالجاع السياسية واضو مرويات مصرية كثيرة، أفرزها تردي األ 

، و)يوتوبيا( ألحمد توفيق 2005ساطي في وذكر من بينها: )الخالدية( ملحمد الب (25)لإلنسان"

 لطوخي فيلنائل ا ة(، و)نساء الكرنتين2013في لطابور( لبسمة عبدالعزيز ، و)ا20008ي ف

 ،2015ربيع في  دم، و)عطارد( ملح2015، و)فتاة الحلوى( ملحمد توفيق في 2013

ا "لم تكن ، ويرى في خصوصية هذه النماذج أنه2016في اة( ألحمد ناجي و)استخدام الحي

حاكي مدن ج روايي إنتامدفوعة بقوة الرغبة السردية ف
ُ
الخراب أو مدن ة "ديستوبية" ت

 مالرواية والسينما الغربية املتداولة، بل كانت منشغلة بهمو يستوبيا وضة في دعر الفساد امل

ابها الطا ت 
ُ
ر فيمحين إلى فهم طبك تمع السوسيوثقافي أو الجيوسياس ي الالهث للمج يعة التغي 

ج مد، حتى ولو عن طريق إنتايل األ بوس طو املصري املنحدر نحو مستقبل غامض ككا

ل املستقبل اآلتي"محة إلى تازية طاانمرويات ساخرة تجريبية ف . ولذلك يخلص في  (26)تخي 

بعض وجوهها عن ديستوبيا  وبيا العربية في: "تختلف الديستماذج إلى القول نلقراءته لهذه ا

ستقبل استلهاًما لبعض في املتدور  لتي تقوم تمثيالتها على بناء حبكة سرديةاآلداب األخرى ا

مي، فيما تنهض رواية الديستوبيا يال العلضيات الخفر يات فيزياء املستقبل، أو نظر 
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، وتخييل فانتازيا بكثافةى تشغيل طاقة الغير املستقر، عل العربية، إن جاز االصطالح

يالت لجامع املشترك بين هذين املظهرين من تمثسردي منفتح إلى أقص ى مدى، لكن ا

لة عن ت املعزو ن األسمنمدإنسانية النسان وانتشار بيا هو التأكيد على غياب لديستو ا

الخصوصيات،  الحريات وانتهاك الجماهير، وتفش ي الفساد وهيمنة القمع السياس ي، ووأد

لرأيين ينطبقان على بقية . ولعل  كال ا(27)الرأسمالية  املتوحشة" ر ذلك مما تفرزهوغي

لسياسية واات الثقافية واالجتماعية ألخرى النشغالها باملتغير ربية اية العالنماذج الروائ

ناصة مع تحكاية العربي األخير( لواسيني األعرج، امل 2084ثل: رواية )نفسها، م

ها حمل عنوان )آخر رجل في أوروبا( قبل عنوانيل، التي كانت تو ( لجورج أور 1984رواية)

السنعوس ي و)فئران أمي حصة( لسعود  هللا، هيم نصرالحالي، و)حرب الكلب الثانية( لبرا

، والعديد من النماذج العربية 2019ة العيس ى في م( لبثينطح العالس ، و)حارس2015في 

ت ظاهرة في االنتقال من الرواية يبدون أنها مثل ا جميًعا، والتيال مجال لذكره يتاألخرى، ال

فعل املذكورة، التي جاءت ردة املية اذج العالسوداوية إلى الديستوبيا، بخالف النم الواقعية

 .(28)العلمي، أو ما أطلق عليها باليوتوبيا املضادةالخيال  توبية فييو على ظاهرة األعمال ال

ع العنيفة جد عن تحوالت الواقي مشهدها األ ت فعبر لجديدة، فقد اليمنية الرواية ا اأم        

ابة روائية تشف جن صورة واستر مأكث ( في2022ـ  2012املحنة والحرب ) في ظل عشرية

 
ُ
 فجميع العوامل والدواعي التي أنتجت ديستوبيا ،الجديدة بتحوالت الواقع ابهاتعن وعي ك

ضطرابات، ة باألزمات واال قع اليمني، بدايكل مضاعف في الوالة بشروائية عربية هي فاع

ماعات يد الجباية بالحرب األهلية وسقوط صنعاء وتفش ي الفساد والرهاب، وليس نه

لنزاعات املذهبية ، واديثةمكونات منظومة الدولة الحة املسلحة، وانهيار جميع الحوثي

ب االجتماعية وسقوط مختلف النخماء، طرابات الهوية واالنتوالقبلية والطائفية، واض

جًيا كتاب سمير الشميري ساد واالنتهازية، والتي عبر عنها سوسيولو لسياسية بين الفوا

 عن تفش ي 2022في  (29)شة(ب متوحيح ونخس)مجتمع ك
ً

أعلى معدالت الفقر ، فضال

ة وغير ذلك مما حول حيااد السياس ي الذي يفتك بكل أطراف املجتمع، الفسئم و والجرا
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 التاريخ، فكان من الطبيعي ر مسبوقة على مر  معاناة متصلة غيمنيين إلى جحيم و الي

الدولة الحديثة  سقوطة لفكرة املوازي وايات تتناول سقوط اليوتوبيار ر ظهو ب الرهاص

 سردًيا عن  ة الديستوبيادايوب جماعات العنف والفساد،مام ها أوفشل
ً

بوصفها تمثيال

عيدة( امرات الس)أرض املؤ قبيل: من املستقبل، من لخوف ية الواقع وجنونه، واوحش

وفساده نخبه الجديدة املتوحشة،  لوجدي األهدل، والتي تصف عنف الواقع 2018

ِّق التضليل اها رستومما
لعلي املقري،  2019( واالغتصاب. و)بالد القائدلعالمي والخداع والر 

ن الخوف عالم الذي شيده مية اليكتاتور وجنونه، ووحشفي تناولها موضوع الطاغية الد

لها إلى حالة هستيرية كل ش يء، وفي تناولها فشل الثورة بعد تحو  والظلم الذي سادوالكبت 

 2020و)فاكهة للغربان(  2014ر عدني( لعلي املقري بخو و) تي،ر الذاالتدميو من الفوض ى 

ي وتحوالت يستوبليوتيوبي والفضاء الدبين الفضاء امدينة عدن  انتصف اللتانزين،  حمدأل 

جاءت  بروليتارية، األولىالاالشتراكية و  ،الكولونيالية موبوليتانيةة عدن بين الكوز املدين

 سردًيا لألوضا
ً

بريطاني ي في السنوات األخيرة لالحتالل القرن املاض تصف الفي من عتمثيال

ت والثمانينيات في بين منتصفي عقدي السبعينيا رى دينة الكولونيالية، واألخومرحلة امل

دموي عنيف  وتحولها إلى صراعلية، جربة املاركسية الشمو اض ي، لحظة فشل التالقرن امل

ل  لتاريخية كتابة الرواية ا وحتى في ظل موجة مخيف. ة إلى فضاء كابوس ياملدينة الحامل حو 

 سرديً  الجديدة، جاء متخيلها يحمل
ً

، وبياديستط اليوتوبيا وتحولها إلى لفكرة سقو  اتمثيال

اقتربت هذه  دقم، فعلى العمو و  ،2022في  ة )وقش: هجرة الشمس( لوليد دماجمثل رواي

وحملت  واية الديستوبية،من الر  وجنونه وسوداويتهوحشية الواقع ا وايات في تصويرهالر 

 عض خصائصها وسماتها العامة.ب

أ كثيًرا عن التي لم تن ،روري بدالرب سلحبيب ع 2022ففين( ة املط)جزير  روايةوفي       

التمثيل السردي ألوجاع الواقع اليمني في سنوات الحرب وآثارها، على الرغم من اشتغالها 

 ينفصل عنال  الذيي الديستوبي علمل اللخيان ا، وفي إطار ماملستقبل ر فيبأحداث تدو 

الم إلى مجتمعين، األول وبئة والفيروسات، وتقسيم العث انتشار األ الواقع، حي تطيامع
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، ةوالهجرة غير الشرعي فيةهلية والطائل والحروب األ الفوض ى والقتالصراعات  تسوده

التحكم في كل  من مكنهتي توالبوتات بكل أنواعها، و والثاني يمتلك الثروة والتكنولوجيا والر 

 ، وينتج عن ذلكحياتهم وأفكارهم تفاصيل دقأ عالم البشر في ء، والتجسس علىش ي

 .ب النسانيةر، تحاصره األطماع ويسوده التوحش وغيامجتمع فاسد آخ

: سقوط
ا

 توبيا:وتخوم الديساليوتوبيا  أوًل

ليست روايات   ذا املبحثان هعنو  تحتيات املتناولة تجدر الشارة إلى أن الروا في البدء      

ن من افي أو الدقيق، على وفق ما يشمله املصطلحيا باملعنى الحرتوبيا أو ديستوبيو 

مالمح أو خصائص تتقاطع م تخل من ل خصائص وسمات عامة، لكن هذه الروايات

مة، إذ تشير ي مدى تحقق جميع االشتراطات في النصوص عار نسبي فهما، ذلك أن األممع

ن. وربما، أيًضا، تشير العدالة والقانو جتمع املثالي، لطيب الخيالي، املاملكان ا إلى وبيايوتال

ئة املصانة، وهكذا طنة والبيواوالديمقراطية وقيم الحرية والعدالة وامل إلى مجتمع الحداثة

ذ يصبح عي تحدده إمكانات واشتراطات عصرية، وعندئحلم واق ن تكون اليوتوبيايمكن أ

مكان، ال وحده في الال ملة يصوغها الخيال مجرد فكرة حا ض الواقع،ي أر يق فتحقممكن ال

ا الديستوبيا فتشير، على سبيل ا ية، املستقبل ث،ملثال ـ إلى سمات عامة مثل: املكان الخبيأم 

ألوبئة واألمراض، العنف والحروب، ائبية، اية، الفساد، الخر الخيال العلمي، السخر 

االستبداد كن أن تكون نظم ات الكارثية، ويمي، النهايلبيئوث التلوتبدل القيم، االسقوط 

ت التي ليس بالضرورة أن تحضر بشكل لف والواقع املرير، وغير ذلك، وهذه السماوالتخ

 
ُ
كامنة في  ات عديدةمن منظورات وخطابا أن توصيفها ينطلق كذلك لنصوص، كما لي فيك

تراطات بعينها؟! قرة في اشمست وغيريدة يا متحولة وعدبنية أية رواية، أليست اليوتوب

مدى ؟!. وبهذا املعنى نفهم خصوصية النصوص في نسبة للديستوبياوكذلك الحال بال

دام كلمة ستوبيا، ولذلك آثرنا استخبيا والديتو اقترابها مما ينطوي عليه مصطلحا اليو 

في  عامةا الودها أو سماتهللديستوبيا، بمعنى االقتراب كثيًرا من حدبالنسبة )تخوم( 

ايات "الواقع املرير"، وتجدر لعنوان. إنها رو دراسة تحت هذا االتي اخترناها للالروايات 
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وي كتاباتهم على سمات ، مما تنطينأن هناك روايات لكتاب يمنيين آخر  -أيًضا  -الشارة  

الشقيقة( في ، و)2016روايات محمد مسعد )اليقطينة( في يا، مثل وتوبيا والديستوبالي

2018،  
ً

باب من ول عند بعض الشالنص الروائي األ جديدة في كتابة  ن محاوالت عفضال

وبية ست، وفي كل األحوال لم تزل الظاهرة الدي2016( لخالد باعزب في 2116قبيل )عدن 

 ،قضايا الواقع واالحتجاج عليهملعالجة جدوا فيها مدخال طب اهتمام الكتاب الذين و تستق

 تشار.ى املزيد من االني طريقها إلا فأنهيبدو ا هو قادم. و والتحذير مم

  الكنايات:ديستوبيا 

راب بعض الروايات اليمنية من تخوم حية التاريخية يمكن الشارة في اقتالناومن       

كتبها في حدود  التيق الواقع( )مأساة وا إلى رواية محمود الزبيري  الرواية الديستوبية،

، عن خريطة العالم وطنه الغائب حث عنللبلة متخي ن رحلة، تحدث فيها السارد ع1950

، وهو في الرواية لى عالم اآلخرة، ومشاهد النعيم والجحيمرحلة املتخيلة إوتقوده هذه ال

، واملكاند والزمان ا، خارج حيز الوجو ومخيًف  مظلًما ءً دت فضايبحث عن اليمن التي ب

ذي وال املفقود، لوطنق للواواق ابالد  اسم ختيارال كان و  بسبب واقعه املظلم واملتخلف،

 تعميق الحساس بهول الواقع ر البالغ فيلمنطق، األثقة لهو عجائبي ومفار يرتبط بكل ما 

المامة حكم يقها في ظل من أمور يعجز العقل عن تصد ايجري فيه وما ،الذي تعيشه

 منالي لما جع، صر الحديثالع كل أشكال التواصل في رهيب الذي حجبها عنلااالنغالق و 

ة لواق( في الثقاف، كما أن )واق اتلخيال والخرافاقادم من كتب ا حشمو  تبدو كبلٍد خرافيٍ 

ان ما لهذا وغني عن البي واملظلم واملخيف، املكان البعيد واملرعب والتعبير الشعبي تعني

ن هي كنائية يمكن أ. و (30)التاريخية والتراثيةتحفل بها املخيلة  ت وكنائيةسم من دالال اال 

 ة.الثقافة العربي كان الديستوبي فيلمالتصور املبكر لفي رج تند

أولى النصوص التي يمكن القول أنها فالزمنية التي ُيعنى البحث بها،  الفترةأما في إطار       

لوجدي  2018املؤامرات السعيدة( ض )أر  رواية يستوبيا الواقع، هيتنطوي على مالمح لد

، كما يبةالط بلدةالـب وبياليوتي رقة الحلممام مفان أنواة العمنذ عتب ، والتي تضعنااألهدل
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 ين ىن من خن  جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل  : قوله تعالى جاء في

ثية ظلت املخيلة التاريخية والترا تيلوا (،15سبأ: ) خي حي جي يه مهىه جه

"األرض الطيبة السعيدة" و"العربية السعيدة" و"اليمن : اتوبياليو املكان بدائًما  اتصفه

لتي تحفها ألرض الطيبة ال ع على صورة جميلةذلك من األوصاف التي تجمير وغ لسعيد"ا

 يوتوبيةصفات  ،ورىتماعية والشدالة االجيمان والعن واألنهار، وبلد الحكمة وال ناالج

جيا عند الحديث عن اليمن بوصفة البلد يولو لتاريخية والدينية وامليثكرستها املرويات ا

ديدة الج الوطنية فكرة الدولة في م اليوتوبيتجدد الحلا ظل يثيً وحد. الحضاري السعيد

ن تحول في الواقع إلى مكايأو اليوتوبيا  ، لكن هذا الحلميمقراطي التعدديوالنظام الد

، املؤامرات املستمرةتسودها الصراعات و  ،رى موحشة تعسةأرض أخإلى اليمن مفارق، و 

إلى  والتراثي املتخيل التاريخيرها من يوتوبيا العنوان ومفارقته في انتزاع تصو ى مغز  وهنا

يت هذديًم "قو عه وتشوهاته،ي تكتبه بكل أوجاواقع الرواية الذ ه البالد بالعربية ا ُسم 

لى بالقارئ إ الرواية وتقفز .(31)د املؤامرات"فإنها تستحق مسمى بال السعيدة، أما اليوم 

اث األحدتقدم وإذ الواقع والفن،  يهام الذي يفصل بينز الحاج ي، وتكسرالعمق املأساو 

ن التخييل، ثية وسوريالية مالواقعي األشد عبو تخيل وحي بخيالية ما يروي، أفي صورة ت

تصبح عبقرية دئذ وعن صولها املأساوية،واقع الرواية وف رئ نفسه في مواجهةالقايجد 

 ت الواقع الذيخاللها حكايا قدم منتي ية اللتخييل والطريققدرة على اليس في ال لساردا

ره  نعيش فحسب، ذي ال لى تشوهات الواقعالتي من خاللها نطل  ع اياالزو وإنما في تخي 

 األولى.ة عليه للمر  أننا نتعرفما يثير دهشتنا مما نقرأ، وكة، سنوات األخير أفرزته ال

ي السنوات التديدة، وهي لجأللفية اقد الثاني من افي بدايات الع الرواية أحداث تدور       

بعدئذ في مختلف املجاالت، وكان من نتائجها الفساد واألزمات  ًعا مشوًها منأفرزت واق

يتم تسريد هذه  مرحلة الحرب األهلية، دخول اليمن إلى بيد الحوثيين و  سقوط صنعاء

 ثحي، بلية والعالميةية والقالسياس ؛بين السلطات ماهيمن الت دت أجواءً ملدة التي شها

وهشاشته في مواجهة  زهاملدني وعج جتمعملا، و والجريمة من جهة نفوذوال واملال والجنس
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لعوالم املتداخلة وما هذه اا بتفاصيل غم اهتمامهى الر ، وعلمن جهة أخرى الفساد والظلم 

أثره السلبي و  تشوهات الواقع العالمي،ل على تمثيل سردي ترتكزآمر، وتد يكتنفها من فسا

قات نظومة العالدانة مل، وهي إهساد في كل زوايافده املؤامرات ويضرب السو في بلد ت

في  ية السياسيةتهاز االنصور سدين، و السلطة الفا رجالالعالميين بالفاسدة التي تربط 

تضليل الرأي العام بنشر األكاذيب، والوقائع، و  ن في تزييف الحقائقاستخدام الصحفيي

مي على عال ناولها أثر التضليل ال وهي ترتكز في أثناء ت م.االتهامات وتدمير الخصو وتلفيق 

دة تعمل على دائًما سلطة فاس سمات الروايات الديستوبية، حيث هنالكواحدة من 

الوسائل،  ن خالل مختلفناس، والتأثير عليهم وسحقهم وإخضاعهم ميب الوعي لدى التغي

قول، ر الصحيحة من العكاضلل يعمل على سحب األفوحيث هناك، دائًما، "العالم امل

اية قيقة، والعالم املضلل الذي سعت الرو بشكل يحولها إلى حألفكار املزيفة لكن وبث ا

ي ود أمامنا، ومن املاض ي الضارب بجذوره فمن الواقع املوجظهاره هو صورة الديستوبية ل 

ن و شخصية محورية كاشفة م.  والسارد الذي يحمل اسم )مطهر( ه(32)بهة"أحداث متشا

شعارات  متناقضين؛ ننشأ في كنفي هازي انت وهو شاب صحفي ملهنية،هذه الفئة ا داخل بنية

 ، فضنه املتناقضملفارقة في تكويلية مًعا، وتلك االيسار وواقع القب
ً

عن مفارقة االسم ال

 الفاسد. الذي يحمله وسلوكه

مية األولى الصحيفة الرس من قبل رئيس تحرير بوصفه صحفي، مطهر() لف الساردكيُ       

للتغطية ة في مهمالحديدة،  ةمدين من صنعاء إلى الساحل الغربي في نزولبال دبال ال في

 من قبل املهمشينمن فئة األخدام  فلة دون العاشرةالصحفية بعد انتشار خبر اغتصاب ط

، نشرت تفاصيل حادثة االغتصاب كانت رضةمعا لي سلطوي، وألن صحيفةشيخ قب

 ، تصبح مهمتهاسدينورجاالتها الفطة السل أزعج ف مع الضحيةوخلقت جًوا من التعاط

 التي تظهر الشيخ الكاذبة لألحداث واألخبار املفبركة وماتعلوامل ابة املقاالتتك السارد

يلة(، ثم مع الطفلة الضحية املغتصبة )جل حواًرا ، فيجري ة الضحيةاملغتصب في صور 

ير، يس التحر رئ  على توجيهاءً بن، املغتصب النقيض لصالح الشيخيعكس كل ما تقوله إلى 
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، ثم أرسلبحيث يبدو ا لحوارنتج ام"طلب مني بشكل صريح أن أ يقول:
ً

ته لفاعل مجهوال

ى تغيير يؤدي إلبد أن سننشره ال أن الحوار الذي لصحيفة، شدد على بأقص ى سرعة إلى ا

العام مهمتنا التي تقتضيها مصلحة الوطن هي أن ينقلب الرأي ن وأالصورة لصالح الشيخ، 

من  مهمتهي ف ساردالوينجح . (33)وزوًرا"ظلًما ف مع الشيخ بوصفه متهًما ، ويتعاطقيضإلى الن

، س ير السيائه لليسافي أثناء انتما ابقة التي تحصلهااستغالل سمعته الصحفية الس خالل

خراط في سلسلة من املؤامرات واألباطيل من النوا السلطة من اليقاع بخصوم ويتمكن

ومن أجل تبرئة الشيخ  ،باألخبار املفبركة لسلطاتقرب من االتل على املال و أجل الحصو 

وتشويه سمعة يرتكب عدًدا من املغالطات واألكاذيب العام تصب وتضليل الرأي القبلي املغ

كان من من سمعتهم ليسهل التخلص منهم، و ة تنال ار مزيفركة أخببفو ود والشرفاء، الشه

في صورة ى الشيخ شرطة الذي قبض علبط الالفاسدة تصوير ضا نتائج فبركاته العالمية

يول "الغلمانية" ضية االغتصاب باملق يه الذي ينظر فيهام القاض ي النز مغتصب أطفال، وات

طفال وضحايا حقوق األ افع عن التي تد لناشطة الحقوقيةالجنس ي، وتصوير اوالشذوذ 

الوطن،  سمعة مات دولية تنال منالعهر والتهتك والعمل لصالح منظاالغتصاب في صورة 

، بعد أن هاالروسية ومهنيت من سمعة الطبيبةق تهمة غير أخالقية تنال في تلفي تهساعدوم

ينشره  ما ه كللطفلة، تكذيبع حادثة اغتصاب اتقرير الطبي الذي يؤكد وقو كتبت ال

شيخ، من أمثال الصحفي حوادث االغتصاب وجرائم الو  الفساد اء عنن الشرفلصحافيو ا

الغتصاب، وغير ذلك عملية ا قاصر( تنسب إليه هم بديل )فتياد مت، إيجسامي قاسم

رطي الشريف واستبداله الكيدية عزل الش تهون نتيجته مقاالات الصحفية، فتكالفبرك

حقيق واستبداله إلى التالنزيه القاض ي  ال حقيقي، إحالةي فاسد مغتصب أطفبشرط

عترف وسية، ونزع اة الر لطبيبكمة الناشطة الحقوقية، وترحيل ابقاض فاسد، ومحا

سامي قاسم ارض املعقتل الصحفي ر بعد تهديده باالغتصاب، تي القاصمزيف من الف

حول  ألخبار الصادقةالتي كانت تنشر ارة الصحيفة املحلية املستقلة رة بشعة، مصادبصو 

م قتلها، وهكذا يجتاح الفساد النهاية سجن الفتاة املغتصبة ث اب، وفياالغتص قضية

 .يءكل ش  لتآمروا
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االجتماعية  لواقع وسقوط القيمسوداوية لتحوالت اء ذلك صورة ثنأ رواية فيوتقدم ال      

وتكريس مقوالت لنماذج املشوهة، يم الفاسدة وانية، في ظل عالم تسوده األطماع والقوامله

الذي يحفظ لإلنسان من قبيل "إن املال هو عكس خطابات فجة، عارات جديدة، تشو 

 وفي النهاية يكتشف "السلطةلك في  ى موطئ قدملحق نفسك واعثر علأ و" (34)انيته"إنس

لسلة من الجرائم للتآمر، بعد أن غاص في س نفسه ضحية أصبح هوأنه قد السارد 

 كارثيةلا تانهايلاب الرواية نتهيتصرات. و اقنسية مع فتيات ة، والعالقات الجالصحافي

ادثة سير بعد أن قرر اعتزال الصحافة ي ح، فةتراجيدي ةفي صور  در اسلا هموت ؛لشخوصها

نسخة أخرى في التحول إلى  بةرغكأنها بلية، و استعادة مكانته القأجل قريته من  العودة إلىو 

 مة الفاسدةكالذي برأته املحعلى يد مغتصبها ااملغتصب، ومقتل الطفلة جليلة من الشيخ 

 جرد ضحايالهم إلى مناس وتحويلتغول الشيخ املغتصب وحزبه على ا. وحش يلوب بأس

انتهاك حقوق النسان  مام ظاهرةأ وعجزها فشل منظمات املجتمع املدني، يتهملوحش

بأكمله  الذي أصبح ،لوطنارثية لهاية الكلى النإ في ذلك تلمح إنما ايةالرو واالتجار بالبشر، و 

 .واملؤامرات األكاذيب تضللهالة اغتصاب و في ح

الحديدة ته الصحفية في مهفي أثناء م اردالس يكتبها ةفيار اعت يتخذ السرد شكل يوميات      

وحدة سردية قائمة بذاتها تروي تفاصيل اليوم،  تشكل يةوستين يوًما، وكل يوم في أربعة

واريخ، مكتفًيا ن تسجيل التتخلو مأنها  داث اليوم، ومن الالفتسعتها تبًعا ألح ت فيتفاو ت

، من عكسًيا تنازلًيا ، وتتخذ ترقيماهي بيوم ثالثاءتنأليام فقط، تبدأ بيوم ثالثاء وتبتعيين ا

، فيما األحداث تسير بشكل تصاعدي متسلسل من (1) قمر  ( إلى الثالثاء64) رقم الثالثاء

ة على لداليحمل  فصول ين اللعناو ترقيم العكس ي التنازلي النهاية، وهذا الإلى اية البد

 في يوم املأسوي مصيره د السار يلقى فيها  االنحدار نحو النهاية املأسوية أو الهاوية التي

 من الطبيعي.رج حدود التعيين أو الز صفري خا

عد  توثيًقا ذاتًيا حميمي عوغن      
ُ
أن ُيقدم ا يكتبه املرء لنفسه قبل يً ن البيان أن اليوميات ت

خاصة  تخير الرواية شكل اليوميات داللةن هنا يكتسب اآلخرين، وم تهاركعلى نشره ومش
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تسودها املؤامرات  ، والتيكوت عنهاالم الخاصة املسفشاء العو تلصص وإال علف على

 ع
ً
ا لألخطاء ريً أكتسب شكل اليوميات طابعا اعترافًيا تبري ، فقدن ذلكوالفضائحية، فضال

 ال تتردد عن تهازية فاسدةية انشخصية إعالم الذي ظهر في صورة ،الساردالتي ارتكبها 

 لصاعدة،نتهازي للفئات ااب البرجماتي اال وهي تمثل في ذلك الخط القيام بكل ما ُيطلب منها،

ا  اسير انتقالهفتء ذلك كل التبريرات والذرائع، و ي أثناتقدم فو 
ً
من املعارضة إلى السلطة، بحث

مظهر يد أن يظهر بخص ير ي املاض ي كان أي ش: "فيقول  كماو بمقاييس عصرية،  لةعن بطو 

اليوم فإن ه إلى نجم، وأما جتمع يتواطأ معه ويحولذهب إلى املعارضة، وكان املالبطل ي

امة يرددها الجميع ذه اللعبة السمجة، وأصبحت هناك قناعة عمع قد مل  من هاملجت

املجتمع، والبطولة  دم لك في السلطة، لقد نضجق لحق نفسك واعثر على موطئأمفادها: 

لية بانفعاالته الداخ هحو بأو  (35)بمقاييس هذا العصر"لذا أنا بطل ن عصر آلخر، غير متت

 رافياالعت ا اللون من السرد الحميمي الذاتيح بها، فيكون هذالبعض على البو  التي ال يجرؤ 

تنقع، وكل : "كنت أشعر وكأنني في مسول مناسًبا لتمرير االنفعاالت والشعور الداخلي، يق

اء إلى االنتم وفي ظل .(36)لسلطة واملعارضة"املميت بين اط في الصراع ور أت خطوة تجعلني

لى حالة من التوحش والتدمير، بما وقيمها وتتحول إلذات إنسانيتها النتهازية تفقد اطبقة ا

: "كنت كطائر محتضر ول ، يقها بسقوطهاك تدمير الذات لنفسها ووجودها واعتراففي ذل

يقول السارد  إذفسها، ة الذات من نبما ذلك سخري (37)"عن مكان يدفن فيه نفسهيبحث 

أن  . ذلك(38)أتكلم" أي ش يء أنني لن لم يبقوا لي منه أنهم ه: "أعدك بشرفي ولولزميلت

 هةفي التعبير في مواجلروية الديستوبية واستراتيجياتها لسخرية املريرة والتهكم من سمات اا

 تأنيب عليه.ي بالذنب والخللدارية تندرج في الشعور االواقع ومشكالته، وهي سخ

 والتآمر، تتحكم والجرائم والقتل بًيا للنفاقؤامرات فضاًء ديستو وهكذا جاءت أرض امل      

فاسد مزيف، أفراده ضحايا  ية فاسدة، ويكون نتيجة ذلك إنتاج مجتمعفيه نخب انتهاز 

ي ف واحد غارق سب السارد: "كل لخوف والتأنيب، يبدون، بحاستالب و لة واال يشعرون بالعز 

جتمع ذا املوفي ه (39ر إرسالهم إلى الجحيم"ه، وكأننا حفنة من املذنبين تقر بة نفسمحاس
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إلى الناس، م الدفاع عن حرية الرأي ونقل الحقيقة فة العال تعد وظيواء الفاسدة لم واألج

للين مستلبين، راد املجتمع إلى أفراد مضوتحول أف ،ا مجرد سلطة تكرس هذه املشاعروإنم

بالعلف املقدم للقطيع،  واألكاذيب التي يسميها السارد شعاراتهم بالولتم حشو عقي

م العلف للقراء، الدولة ية مريرة: "تقدييصف السارد بسخر همة الُصحف، كما موتصبح 

لف ضروري عهذا ال انقطاع،ة عن علف املتعلمين بالصحف يومًيا دون هي أيًضا مسؤول

ربىالعلف للدواب ا للمدنيين كضرورة
ُ
بدون هذا العلف تفقد الدولة ائر، و ي الحضف لتي ت

عني أن العلف ت األرض، وهذا يلعلف جاءا من نبااطرتها على القطيع، ورق الصحف و سي

 
ُ
، كل ش يء في أرض املؤامرات السعيدة  (40)فسه"قدم للناس والحيوانات هو من املصدر نامل

جديدة، الت الل العميئة كة الردتطرد فيه العمل لتزييف واالدعاء والفساد،ير إلى ايس

والذوق العام، املتصلة باألدب  تي كل ش يء، بما في ذلك املوضوعامجتمع غارق في الفساد ف

ها.. قرأتها، كانت قصيدة  لي حمود شطة بقصيدة عمودية راًجا نشر قول السارد: "مد  ي

ا، رهرحبت بنش لثانوية، ولكننيها املراهقون في الصفوف ابلتي يكتن تلك اغزلية تافهة م

. (41)يًضا"أالذي يمنع أن نفسد ذوق القراء س ي كل ش يء فاسد في البلد، فما في نف قلت

لى مجتمع إعلى املجتمع وأثرها في تدميره وتحويله ملتوحشة النخب اة تغول ل الروايوتتناو 

، وبمنأى ابط وال هياكل وال مؤسسات"بال ضو  كسيح فاسد وعاجز عن املقاومة، مجتمع

خة بالقذارة، يدمر فاسد استشرت فيه النفوس امللط ، عقيملقانون واة النظام عن سلط

من العاقات  غوص في بحر غويرعالم الخراب، وير بخطى ثابتة في يكل ش يء، ويس

ب خهشه النري.. تنمطمًرا عظيًما للكفاءات والرأسمال البشواألمراض املزمنة، وأضحى 

عارات ناعمة سيح بشمع الكجتيدمر امل كم، الكلفي الح الطامحةالحاكمة والنخب 

شطط لضباب والشطحات و اذهنيات مشوشة على قدر كثيف من وأباطيل شائعة، وب

يفة لم تعد أرض . وبفعل هذه التحوالت العن (42)العظمة" جرف مسكون بهاجسالغواة، وتع

سمة عامة، فشل والحباط ث العجز والر، حيغييالت وأمكاًنا للحلم  السعيدة تااملؤامر 

الذي و  القادر على التغيير، يفكرة سقوط البطل اليجابذلك من خالل لرواية ا دموتق

متد منذ عشرينيات القرن عبر تاريخا امل لعديد من نماذجهاة اليمنية تقدم ظلت الرواي
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جديد قع اللواة ايمثلون هشاش ،هشة بشرية ونماذج زومين،أبطال مأ يمقدت ، وإنماياملاض 

 فارقات والتوحش.ملوايث التناقضات ته السلبية، حوتحوال

تسمية، بداية من العنوان، وعلى مستوى الشخصيات وال ة باملفارقةتحفل الرواي      

واستخدام مفردات  الذات ومن اآلخرين، إلى السخرية من سردية التي تميلواللغة ال

سدة، نتهازية والفاالفئات اال  تي تستخدمهاال اليومي واللغة الخشنةألفاظ أقرب للكالم و 

 لى خطاب تبرير وي عوتنط
ً

االحتفاء بالرموز والشفرات، والتهجين   عني تهكمي، فضال

ة اعي في الر الجتماصل اعالم التو  وتوظيف لغة، صوتيوالتعدد ال اللغوي  سائل النصي 

 .يستوبياالدوظفها السارد في إنتاج داللة تي ناصر المن الع هاوغير والفيسبوك، 

راسوبيا،اسم كان ربية كنائيةة عدولاء  ديستوبي لضي ف( فهبالد القائدرواية )ا أم        ها عِّ

مها أو زعي قائدالم وبشر إلى حمل اس وتتحول بمن فيها من حجر قبل أن تطمس هويتها

الفت في كلمة وده فقط، ومن الاسمه ويرتبط بوجش يء فيها إلى ما يحمل  ي حول كلالذ

ر   فهم هذه الن مكيو  "ديستوبيا"لفظية لكلمة املجانسة ال بيا"اسو "عِّ
ُ
كلمة الغريبة أن ت

ن وهي بلدا ا غيرهامن ثالثة أسماء: العراق، سوريا، وليبيا، وربم ة لغوًيانحوتم ابوصفه

لتخلص من الحكم كبير من أجل الحرية وا راع دموي نيفة وصحوالت عشهدت ت

ل يقو ء، باملغزى والداللة واليحالة نوان والتسمية حافيعني أن شفرة الع الديكتاتوري، ما

راسوبيامن خالل إنصات بل سنوات طويلةُت قالسارد: "عرف  ي ألخبار بعض الذاعات، أن عِّ

عرف بـ 
ُ
أو اسم  صاروا يطلقون عليها صفةها أنهم صلت إلي حين و أعرف إال ة، ولمبالد الثور ت

راسبالد ال طلق عليها فيوبيا، وهو االسم لقائد، أما عِّ
ُ
 يوم األول للثورة، من قبلال ذي أ

 سوى في من الواضح أنه حد يردده، بات مع أد نفسه، فلم أسقائال
ً

لم يعد متداوال

 .(43)بلدان"مية بين الالسجالت الرس

قة، بما في حت سلطة املراقبة الدقيتيعيش أهلها  ،الخارجولة عن أرض معز ئد القا وبالد      

، يدخلونه فقط في غير متاح للجميعارمة، وهو "يت بضوابط صاستخدام األنترنذلك 

، وهناك في األعلى (44)طائق الشخصية واملواقع املطلوبة"الب تسجيل والدكاكين بعد اهياملق
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شف، يومض نجم الكااسمه البيرة، "صغيرة وكة الناس ورصد كل قمر صناعي مهمته مراقب

ام أو في غرفة كنت في الحميء حتى إذا مله الناس، كل ش ، يكشف كل ما يعضوؤه في الليل

ا النفس، تفكير الشخص خبايي ذلك يا كلها، بما فخباومك مع زوجتك، يكشف الن

. (45)النمل" ى دبيب، وسماع حتقبل حدوثهاوأحالمه، وله قدرة خارقة في اكتشاف األشياء 

طة اتهم بعيًدا عن سلمارسة أبسط تفاصيل حيم في ظل هذا االختناق يع الناسيستط فال

ف لخو ، ما جعلهم تحت سلطة اي يجثم فوق الجميعالذ ،لخارق التجسس ي االقائد وجهازه 

من الشكوى أو األنين، وتتفش ى بينهم الوشاية وعدم االطمئنان  منوعون حتىواالختناق، م

حت سلطة الطاغية جتماعي تالب اال واالست ديستوبيان الش يء، حالة م رتياب من كلواال 

الذي تعرض له، ث عن الظلم وح أو الحديحاولة بعضهم الباتور، حتى عند مالديكت

ا وبسرعة "أي
ً
 .   (46)وغل في صدره"هناك من أ لقائد رحيم لكنن استدرك خوف

ستالب منها القهر واال  تتشكل الديستوبيا في بالد القائد من العديد من العناصر،      

ي مخيف حت حكم ديكتاتور كانها، فجميعهم يقعون تني منه سلذي يعالتسلط اوا

هم ته تحويلتيجن نتكو ير أو الحرية، و وال يتيح لهم أي مجال للتفك جميع،مع المتوحش يق

د البشر يفتهم التباري في خدمته إلى درجة التمجيد والتقديس الذي ينافي حدو ذالء، وظإلى أ

النفاق  ف على التنافس في درجاتفعل الخو لقائد ببالد ا رط أهاليما ينخملنطق، عندوا

ون على مدارحكاياطناع إلى قائدهم واص والتودد
 
وم ل يالعام يقدمون ك ت تمجيده، و"يظل

ذاعة والسينما، يتابعها الجميع، ويعيدون متابعتها، ليستذكروا زيون وال في التلفية منها حكا

 يد أمجاده، تلك األمجادا، ليستعيتابعه ئد نفسهحتى القاظيمة، ألمجاد العاده، تلك اأمج

 ن الخنوع والعجزتمع سلبي يعاني ميستوبية تقديم مجسمات الرواية الدمن  . إن(47)الُعال"

، وُيسحق الجميع تحت سلطة القائد وجبروته، كما (48)ليهالواقع عة الظلم اجهمو  عن

ا ي، إلى مواعتيادو بشري دود ما هن صفاته تتجاوز حيصفها السارد بأسلوب تهكمي، وكأ

اض الذي  ضوًيا، وإنما هوهو خارق، فهو "ليس نه ه  اهضون في نهضتهم م النيستلهالن 

ائد هو املصدر لهذ اللهام، إنما القفكرة، و  لكي بدع ئد،لقاء لهناك إلهام يجي قدرته.. ليس
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ر أو هو بمفكة.. ليس ألخرويلدنيوية وامشاكلها ا هو امللهم لخالص البشرية جمعاء، من كل

تي تحمل صفته، لد الي البليس قائًدا لهذ رية.. إن القائدما امللهم للفكر والعبققري، وإنعب

ليس قائد أمة، هو قائد أممي، و  فهو قائدالعالم، كل . لشر.يع البلدان والبوإنما قائد جم

حدها ا، لقد و قائده ة، يكون هوى أمة واحداألمم التي ستتوحد ذات يوم بفضل إلهامه، إل

وحد هو املبقي سوى شكلي،  هدى القائد، وماوإرادة واحدة تسير على دف واحد قائد بهال

ه قوية ها، وحدتتفك عرا ال حدةه و الفاشلين، وحدت العظيم، أكبر من كل املوحدين

دها لقائد، موحتماسكة بجبروت الزعيم القوي، أمة في قبضة قائد عظيم، أمة هي روح ام

 .  (49)األعظم"خالقها قها، بل ا، خالوموجده

جورج  الروائي البريطاني )نسبة إلى وروليةديستوبية أكذا تمض ي الرواية في أجواء هو       

ل الذي يصفكرة الديكتاتورية واالستبداد والخنوع والذالل  نر متسخ التي (1950ل أوروي

روائًيا، تتماهى  الديكتاتور  صياغة تاريخ الطاغية لب كل املعاني والقيم. وهي إذ تعيدى قإل

إلى درجة وتحوالته العنيفة اقع ن أوجاع الو مخضبون به منحن ما  نا، بسببقعاتمع أفق تو 

ف في اكتشا ، وتمض يملفارقة والسخرية املرة، والتهكمامد تعت في لغة سرديةك ، وذلالجنون 

ن يدكتاتور الطاغية وجنونه، وتفاصيل محيطه الخاص من حاشية وأبناء، ومنافقالعالم 

لغة السردية ب الكامنة في الير عبقرية الكاتي قصة الطاغية، غوضحايا، وكل ما يكتنزه مرو 

تجعلنا ندلف إلى ما نعلم تفاصيله  ةيدجد رديةحداث في حبكة سة بناء التفاصيل واأل وإعاد

 دهشة واملتعة واالكتشاف.ال ذةل تمل من بعين أخرى ال

ظروفه وفي خط سردي آخر تتناول "بالد القائد" ورطة كاتب روائي مشهور، دفعته       

وكل إليه" في لجند القائده في "بال إلى أن يجد نفس صعبة ومرض زوجتهاملادية ال
ُ
ا أن ة أ

 يه الذيللتأوا تمجد مآثره وبطوالته إلى أقص ى درجات التبجيل ذيال القائد ةر ب سيتكت

بحسب لغة الرواية،  "االكتمال الذي يأتي بعده الزوال"يلبي جنونه، إلى تصور درجة 

ا تراجيدًياقو س يسقطشعبية، و  إثر تورة القائد فيسقط الزعيم
ً
ام ، وينفرط عقد النظط

وكل ش يء يغدو إلى انفراط طاٍغ ومجنون، بما في ذلك  ،ةير الس نة كتابةوالحاشية، وعقد لج
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القائد "وكأن الكل صار ضد الكل، يصرخون بال معنى، إذ بدت الثورة وكأنها ى علن ئرو الثا

 .(50)اب من الحياة"مما تعني االقتر  تعني التقارب مع املوت أكثر

عامة، ومن بينها ها التماس معن الديستوبية، وتتقاطعاتخوم ن تقفان عند الروايتي كال      

ة اعترافية لساردين هما في صيغ املتكلمير اخيارهما ألسلوب السرد من الداخل، بضم

واآلخر  ان؛ األول كاتب صحفي انتهازي يعمل في منظومة فاسدة،الشخصيتان املحوريت

 ديكتاتور طاغية، وهمامل في لجنة تمجيد الظروف على الع ئي مشهور أجبرتهكاتب روا

ن ن كاشفاردالنخبة الثقافية في عجزها وتشوهاتها وفسادها، لكنهما ساوط اقسن ال مثي

ظواهر الرواية الديستوبية التي ونة مجتمع النخبة من داخله، وتلك واحدة من عن عف

وصفها من خارجي، بل يتم  فها من قبل زائرتوبيات في عدم وص"تختلف عادة عن اليو 

تبت ذيالر اضفهي مرتبطة بوضوح الحالداخل، 
ُ
وعلى هذا النحو سيكون  .(51)فيه" ك

العالم الديستوبي  داخل بنية السرد عنفي )جزيرة املطففين( كاشًفا من  سيكون السارد

ويفش ي أسراره الداخلية، وسنقف عند هذه الرواية في مبحث قادم  الذي ظل يرقبة

  .قلتمس

 الديستوبيا:من اليوتوبيا إلى املدينة 

عالقة تماٍه ونشأة وتاريخ وحضور ووجود وتفاعل وموازاة وتمثيل  دينةبامللرواية عالقة ا      

اصيلها تفية، ولكل مدينة ملدينة هي الرواهي املدينة، أو اسردي، توشك أن تكون الرواية 

صور من تمثيالتها السردية املتعددة في إلينا الرواية، ولها تها ردياتها التي حملوهويتها وس

ملدن التي تنتجها الرواية هي مدن روائية متخيلة قبل أي أن اذلك وائية، بات الر طاالخ

 هاالة إلى مرجعياتكانت درجات الحالتاريخية، مهما ش يء، وهي تختلف عن املدن الواقعية و 

شيدها السرد، وهي بذلك "أكثر كاس واالنزياح التي يالنعيخية، إنها مدن االعمرانية والتار 

نا مع ذلك أن املدينة الروائية سواء أكانت انعكاًسا أم دو لويب ا أكثر،عدت عنهبتأدبية كلما ا

 ة الرواية، وكماك قريبة من شخصيكلمات، وهي في ذلانزياًحا، هي قبل كل ش يء عالم من ال

أن يصف العالم، أو تهديمه،  ، وربما أراد الروائيلماتكفضاء أبدعته الكنه تبغي معالجتها أ
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ا خيالًيا" يًضادع أأنه يب وز بفعلجاوهذا الهدم مت
ً
، ومدينة عدن في أبعادها (52)عامل

 انت أرًضا خصًباولوجية وغيرها، كالتاريخية والجيوسياسية والسوسيوثقافية واأليك

  ،1939قمان )سعيد( في لي لنذ أن كتب محمد عتمثيلها سردًيا، مو  لكلمات الرواية
ً

وصوال

وما بينهما صور وتمثيالت  2020في  لغربان(فاكهة ل) في أيامنا هذه بأحمد زين الذي كتب

 يل السردي ملدينةوسنقف تحت هذا العنوان عند نموذجين روائيين في إطار التمث عديدة.

ان فيما يعرف رجندت وهماحمد زين، )فاكهة للغربان( أل و ي( لعلي املقري،عدن، )بخور عدن

ة، وتزيح توبيوديستوبية، تان؛ يو يتها رؤيسرد ة ما بعد الكولونيالية، وتتقاسمبالرواي

 أخراهما األولى في املتخيل الروائي.

وبيا، ا والديستتوبييو الان من ين تقتربفي صورت رواية )بخور عدني(في  تبدو مدينة عدن      

وهو شاب فرنس ي هارب  رد ميشيل،اسمنظور الل خال نم يةيوتوبية كولونيال ولى رؤيةاأل 

، يحاول أن يجد لنفسه الثانية يةالعامل ربالح ءأثنا فياومة الفرنسية من التجنيد في املق

تالل ، في ظل االحقتئذفتبدو له مدينة عدن و  ،جديدهوية بديلة في مكان حياة جديدة و 

حقبتها  أوج نة فياملديكانت ذ ة، إجديدالحياة الالحلم ب املكان املناسب أو نيالبريطا

بشري خليط يعيش فيها و ، إليهاللمهاجرين  يوتوبيالء فضاال تشكل ما يشبه الكولونيالية

بريطانيون وفرنساويون وإيطاليون  عديدة؛بشرية ومعتقدات وأديان  من أجناس

 خليط من الدياناتو قة، آسيويون وأفار هنود وصومال و و  ات أوروبية أخرى،وجنسي

رح وتط ومجوس،  ون ويهود وهندوس وبهرة إسماعيليون سيحين ومب: مسلمو ذاهوامل

وتحاول الجابة عليه ، من هو العدني؟، واالنتماء الهوية معنىفي  اللك سؤ لرواية في أثناء ذا

يوتوبي  ل لهم حلم، الذي مثالعدني املديني معجتاملبمن وجهات نظر الشخصيات وعالقاتها 

الرواية  وقد ظلت، (53)ء"كل ش يء، أو هي كل ش ي مختلف، فيها آخر بلد انصهروا فيه: "عدن

الثقافي والديني الذي عاشته مدينة عدن في  تنوعالو  رقيالع عددعلى خصوصية التتركز 

املدينة  دنصورة ع تستعيد لكأثناء ذ هي نهاية النصف الثاني من القرن املاض ي، وفي

ية الفردية واالجتماع ال الهوياتشكأ كلل ةر صاه ابوصفهنيالية الكولو  موبوليتيةز الكو 
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، هي هوية والثقافة ق ن والعر لو ود البرة لحدهوية جديدة عا قليدية في إطاروالعرقية والت

منطوق  ، كما يتكرر فيوليس إلى العرق أو املعتقدات ،"العدني" نسبة إلى املدينة

كون هو أن يورة ني، لكن ليس بالضر عدمر  من عدن هو فـ "كل واحد ي  ت،الشخصيا

الكل ومية، فة أو لحزب أو قا لفرد أو جماعوليست احتكارً  ي، العدني صفة جماعيةالعدن

، وتتصاعد هذه الرؤية اليوتوبية الكولونيالية (54)الكل"، وكل عدني هو جزء من العدني هم

الل املدينة من تقالذي يطالب باس للسكان األصليينة الخطاب الوطني للمكان في مواجه

ة، فيصبح ومانسية الطاغيإلى حالة من الصبغة الر  هذه الرؤية ألجنبي، وتصلل احتالاال 

واه من بعد، ولكن صفة العدني تالمس قدماه أو حتى ه رها منذصيدن، يني هو ع"العد

، أولد آباؤه تى وإن ولد فيهاا وهو في عدن، حليست فرًضا، فيمكن للمرء أن ال يكون عدنيً 

لهم  ن، بل ومجرمين،يئ األخالق، أو خاطئيبرهم البعض سيعت لذيناده.. حتى أولئك اجدوأ

ن في طرف بعيد ال ملن يطلبها، ولو كاصفتها إي  تعطفعدن ال مل صفة العدني،الحق في ح

ع أن ينتزع طيفإن ال أحد يستأصبح عدنًيا ، عنها، هو حين يعمل ذلك، ويقول لنفسه إنه 

دينة عدن املستعمرة مل يةالكولونيالبيا يوتو ى الرغم من أن اللعو ، (55)هذه الصفة"منه 

مجتمعات خاصة من  شاءة في إننيلكومو تستند إلى فكرة ا (1967إلى  1839منذ )البريطانية 

الة مدينية توفر لهم حياة أفضل، فقد أنتجت في الوقت نفسه ح ،املستوطنين واملهاجرين

ماض ي املدينة  عند استدعاء ةئيوالر ا تعميق املفارقة متها الروايات فيهكثيًرا ما استل ،عامة

ذي آلت توبي اليسع الداليوتوبي والواقالحلم ، بين لحظة الكتابة حاضرهافي مواجهة 

، بتكرارها دائًما سرديات املدينة املجهضة وإخفاقها في التحول إلى املدينة (56)إليه

  فردوسية.ال

األولى، لنقيض من صورتها ا لىع ا، تبدو املدينةلديستوبياملدينة افهي صورة ثانية أما ال      

وما  بي الجنو فتأسيس الدولة الوطنية  لحظةلعنيفة التي تشهدها اتحوالت ال بسبب

 اليوتوبيا الكولونيالية حلملإلى نهايات مأساوية  أدى شهدته من عنف في نهاية الستينيات،

 ساويةات مأايتصل بها إلى نه إذ ،مخيفةأخرى  ، تصبح مدينةيةيع شخصيات الروامجعند 
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، حيث فاسدةكابوسية مدينة تحول من مدينة يوتوبيا حاضنة للجميع، إلى وت، ما ةفي لحظ

بح ا تل "لقدالقو  الخراب اهدشم
ُ
لعارف مع قبوة ووجدوا رأسيهما مرميين إلى جوار ذ

صورة  بدلتوت، (57)ربيعي حار"ه من نهار يوم وءضفي ميدان كريتر، مع ظهور أول جسديهما 

 بعدكراهية الو  العنف سودهاي، موحشة مدينة إلىتمثلها الرواية،  ماية، كنة الفردوساملدي

يعبر السارد بأسلوب تهكمي عن الرعب الشمولي و  ،تعايشلاو  وءالهد تاريخ طويل من

ويسكتون  ألحزاب والجمعياتالقادم: "إنهم سيمضون في تأميم كل ش يء، بعد أن أمموا ا

واحدة، هي فة صحيحزب جبهة الوطن، و و هسوى حزب واحد، ك ... لن يكون هناالناس 

امتألت  لك فقدوألجل ذ. (58)"شركاء، هي شركة الوطن صحيفة الوطن، وشركة واحدة بدون 

، يقول شوارعها ومقاهيها باملخبرين والجواسيس، وانتشرت فيها االغتياالت واالنفجارات

ًزا مباشًرا للمدينة في عن النهاية املأساوية للفتاة العدنية )ماما( التي تشكل ترمي يشيلم

ر ولم ُيعثاما، م سدكل ش يء، اختفى جقد تفجر : "لجمالها وحيويتها، وفي صخبها وأفولها

دموية . وبهذه املشهدية ال(59)بكل من فيه شظايا"نو ازيدل إليها، صار الكت حتى على أشالء

دئذ يقرر ، يغدو كل ش يء إلى نهايات ديستوبية فاجعة، وعنعدنيةلفتاة الملوت )ماما( ا

: "ال هتحير و  تساؤالته اخله، ويرددد نة اليوتوبيا فيحمل حلمه باملدييل الرحيل، وهو يميش

ون ماما، سأتبع قولها إن مض ي، فمالي أذهب بدون عدن، ومالي أبقى بدم أى أأعرف هل أبق

جدران وباب واحد، عدن بحر، سأقول بوابة من البحر وإلى البحر،  جًنا لهليست س عدن

  .(60)كن ألحد أن يغلقها"وال يم

ا في رواية       ة من تاريخ ة الحساسيبة بالغقحتمثيل  ىعل السرد( فينفتح فاكهة للغربان) أم 

ركات اصمة تستقطب الشيوعيين والح، لحظة أن كانت مدينة عدن عاليمن جنوب

فخخ ة من التاريخ امل، في السبعينيات ومنتصف الثمانينيات، لكنها حقبالعربيةيسارية ال

الفضاء  دينة منملا ا، انتزعت فيهوالوشايات لدسائسواملؤامرات وابالصراعات 

ى بعد ية قبل االستقالل، إلى مدينة أخر ونيالو من اليوتوبيا الكوليتاني ألو الكوزموب

 الحلماملدينة بوصفها  ،وليتاريةرالب شتراكيةبيا اال اليوتو  تحاول العبور إلى االستقالل،
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في ية سردية مذهلة ول الرواية بعبقر العرب وغير العرب، وتتناواملنفيين للثائرين  واملالذ

عمق الريف، ومن عواصم  ها منملدينة بالقادمين إليمأزق ا ،ةاريوالحو السردية اللغة 

تيار الوعي، ويش ي  بأسلوب عماقها،طن فيها السارد وعي الشخصيات وأستب، يالعالم

ابتسامته "يبتسم صالح ويهز رأسه، ثم يقطع  :عاالته النفسية وتشظياتها الداخليةبانف

يوم ى وصل إلى ما أضحى القطعه، حت لذيوار اويل املشطى كم هو راءه، كأنما لير لينظر و 

مع  ستغالل،بعد اال ر الفيال التي استولى عليها الثوا ليه، ها هو يسمر مع رفاقه في هذهع

وشركات أجنبية في منطقة غيرها من فلل وبنايات شيدها البريطانيون ومالك مصارف 

 .(61)"رمكسر واملعالمعاشيق وخو 

 ظلملدينة، التي مرت بها ا قافيةالسوسيوث ييراتلتغاو  يوسياسيةت الجالتحوال  وبسبب      

تخضع الهما في ك، ويثالحد مرحلتين زمنيتين من تاريخهابحدود  طمرتبتمثيلها سردًيا 

م وثقافية، أكان من ناحية السارد أ جيةيولو أيد على املستوى التعبيري لوجهات نظر املدينة

مام نوعين من لبدء نكون أي ا؛ فةدمي لخطابات متعدشخصيات التي تنتمن وجهة نظر ال

مليناء ينة انة الكوزموبوليتانية، حيث املدالية للمدية الكولونييا مختلفين؛ اليوتوبياليوتوب

إليها من مختلف هاجرين ة، وباملاملنفتحة على البحر الذي يصلها بالعالم ويمدها بالحيا

ة على الحركات نفتحنة املمديللالبروليتارية  االشتراكية ية، ثم اليوتوباألجناس واألعراق

حتفاالت الوفود واال ال تكف عنها  -كما تصفها الرواية  -مدينة يوعية واليسارية، لشا

تجاه الديستوبيا؛ اقضتان تزيح أحداهما األخرى بان متنيوتوبيتا ألممية، وهما رؤيتانا

تلكاتها( مم ن اكيو مم االشتر ية التي أا والد نورا )سليل األسرة السلطانى يمثلهالحالة األول

ة: يين العقائديين( الذين استولوا على املدينالثوريين االشتراكد خاطًبا صالح )أحيقول م

ت وبغضب نجليز بقوة الشعاراء ال الذين نعتمونا بالرجعيين وعمال علينا نحن "تغلبتم

ى ء علز القضان سيسهل فهمها لو أنها بقيت في حي  ة.. وذكر أن الثورة عليهم كاجماهير أمي  

الرفاق أنفسهم إلى تصفية  ىعن عبث طاملا انته بيد أنها تكشفت قطاع والرجعية،اال

النهاية، هذه  أكثر سوداوية ووحشية، و"لن تكون قبل عنده ، واملست(62)واحدهم اآلخر"
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ي املطرقة واملنجل، من تبدلتم بالتاج البريطاناس اوي بدرجة مريعة، لقدفالقادم مأس

 ليه، وسلمتم البالدذهبتم بأنفسكم إإلى مستعمر آخر ه، على رأس جيوش مستعمر جاء

ليست هذه عدن التي أعرفها، رة مغايرة، يقول: "و ، ولذلك تبدو املدينة في ص (63)والعباد له"

ي الفقر .. أرى مدينة أخرى غارقة فها أكثر من معرفتي الخطوط على راحتي، قال أعرف التي

مختلفة تماًما في  لجديد، ستبدولواقع املدينة ا مةائلرؤية املتش. لكن هذه ا(64)والشعارات"

والشيوعية العربية، فهي مدينة املالذ أو  ةلة األخرى، والتي تمثلها الشخصيات اليساريالحا

بي بالنسبة إليهم، مثل الشوعي العراقي عباس، الذي "لم يجد سوى هذه الحلم اليوتيو 

"ًنا، وأيًضا هم، طعاًما ومسكالفارين من بلدانالشيوعيين  ملدينة تهبه، مثل سائرا
ً

،  (65)عمال

دو أشبه بجسم غريب في بعدن حلم غال يتحقق أمام عيوننا، لذلك هي تيقول: "إن 

: "يغيب طويال عن بلده الجزائر، منغمًسا بالكامل في ، وبقطاش الجزائري الذي(66)محيطها"

يه ى أكثرها تفاهة، تأخذ بالنسبة إلفي عدن، حت ة هنا، أبسط املمارساتالحياة املتالطم

 ، يتملكه شعور فائض بالكنًها آخر
 
يه باستمرار حرية، لم يألفه في أي مكان آخر، شعور ُيغذ

ت الغنائية ملطربين ملتزمين باليسار، جو ضجيج االحتفاالت الحزبية واألممية، الحفال 

ناضلين واملطرودين من لكثير من امللميعاد، بالنسبة إلى ااملدينة التي تحولت أرًضا ل

عة جيفار (67)بلدانهم" س قب  ا فوق راسه، لم يتوان  كل هؤالء لحظة في ، و"قال وهو يتلم 

تقبل بال كلل الحاملين جيء بمجرد ما هفت لهم عدن، راحت تستدرجهم بوعودها، وتسملا

دد  تتعدد بتعر كفه، وأضاف أن عدن الوالثوار، شرب من زجاجة البيرة، ومسح فمه بظاه

ا على أرض تنمو فيها األ من يهبطون إليها، فراًرا من ج
ً
حالم.. تتوضح له عدن حيم أو توق

تجاء ًرا تؤثث ذاكرتها بأفعال من فيها، بحكايات الهروب وااللكمدينة جديدة، أرًضا ب

داوي 
ُ
. وعدن (68)"وقصص األرواح التي شوهتها السجون، فحطت هنا، كي تتداوى وت

ا فيه يعمدون إلى تذكيرنا أننا نية مكان مختلف: "في كل بلد أقمنناء الفلسطيبالنسبة لس

لًفا في عدن حتى اآلن، ]...[ إنها املدينة تء ]...[ وبعد لحظة أضافت أن األمر يبدو مخغربا

ي أي يدة التي ال توجد بها سفارة أمريكية، وبها ما ال يمكن العثور عليه فالعربية الوح
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العماني: "كما هي في  ، وعدن عند اليساري سالم (69)طين"رة دولة فلسعاصمة عربية، سفا

 .(70)لكل املهمشين واملحبطين والحاملين" كل مرة، مدينة

كما  -ي تنبت فيه األحالم"  لف الذذه الرؤية للمدينة اليوتوبيا للمكان "الحلم املختهو       

تي تدعو إلى بناء ة، اللشيوعيار واالتجاهات اتشكلت بفعل شعارات اليس  -تصفها الرواية

يويوبية حاملة بإعادة تشكيل  وده وإمكاناته الواقعية باتجاه نزعةمجتمع جديد يتجاوز حد

عامة التي حاول زعة الفهومات اليسار االشتراكية، وهي تندرج في إطار النماملجتمع وفق 

ا ون كمليسارياك، وقد "تصرف االيسار ترسيخها في العديد من بلدان حركة التحرر، آنذ

ى هذا جتمع بشكل أساس ي، وعلى املستوى الثقلو كانوا قادرين على إعادة تنظيم امل
 
افي غذ

 لى ثقةع جديد، وعلى املستوى السيكولوجي، فقد كان يقوم عماالعتقاد رؤية يوتوبية ملجت

تمد اس ي، فقد كان يعبالذات فيما يتعلق بإمكانات النسان في التاريخ، وعلى املستوى السي

سرعان ما تقوضت على مستوى ة لكن هذه الرؤي (71)انات وتوقعات يقينية"ى إمكعل

التناقضات بعن وقع مغاير حافل  ة في الواقع في ظل سقوط اليوتوبيا، لتتكشفاملمارس

 والتنكيل والشمولية حالة من القهر واالستالبلى الديستوبيا، أقرب إ ، تجعلهاوالتشوهات

اق بوحشية ، وعلى مشاهد اقتتال الرف1986اث يناير ي أحدكبرى فتهي بالفجيعة الني الذي

 .آمر والغربانتيسكنه املوت والمخيف ة عدن إلى فضاء شبحي مفرطة، تتحول فيها املدين

حاملة التي تعيشها الشخصيات التي تصحو ء اللحظات الهكذا تبدأ الديستوبيا بانتها      

قول نورا "كانت البالد كلها تت والتربص، والوشايا يد تسوده الصراعاتعلى واقع جد

ثوار، اللحظات تمر بطيئة مشحونة واقع األناشيد الثورية التي تمجد التصحو وتغفو على 

ه والحرية ]..[ ومن لم ى حياة الرفاوتر والقلق، والجميع يتعجل نحقق الوعود للعبور إلتبال

ا من الطر عاش منبية أو جبهة التحرييتوضح انتماؤه للجبهة القوم
ً
فين، ثم ما لبث أن ر وذ

اب التقاريهيمنت الجبهة القومية، وت ت 
ُ
ولذلك سوف "يدور في  (72)ر"فشت الوشاية وانتشر ك

أ على لعملقة وانكفدن نأت عن البحر، أو ان البحر طوى أمواجه وسفنه اعخلدها أن 

 قطيع من شباب يعاننفسه ]...[ كما لو إننا قدمنا من كوكب آخر، 
ً
، ةا في الحماسون إفراط
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طع بالغ . وتلخص في مق(73)لعبث بكل ما حولهم"عبثوا بالتاج البريطاني، ولن يتوانوا في ا

رحيل  توبيا وتحول إلى كابوس مرعب "في تلك األوقات، بعدو الداللة كيف سقط الحلم بالي

عن ة وطرنا، ابتعدنا دي بريطاني، لم نكن نمش ي فوق األرض، نبتت لنا أجنحآخر جن

حل األرض،
ُ
كله، ورأينا بعين خيالنا عالًيا، حلمنا بثورة مستمرة لتحرير الجوار  قوصرنا ن

خيالتنا جنات، الجميع فيها متساو، ميدة تنهض على أنقاض بالد، صنعت لنا بلداًنا جد

 من شمع، إذ بها تذوب في حرارة عدن وجوها الجحيمي، أجنحتنا كانتوفجأة، وكأنما 

صلبة فقط، بل كانت أكثر صالبة حتى من  التي لم نخلهباألرض ا فتساقطنا مرتطمين

فيما  قد بدت له املدينة بسبب قتال الرفاق.  وكذلك بالنسبة لصالح، ف(74)ردفان"صخور 

جماعية، "يفكر في األيام لقليلة واملقابر ال بيتهم، مكاًنا للموت والخراب والدمار والقتل

لتي كان يضمرها كل طرف افي الفتك،  ة الفظيعةه خالله حجم الرغباملاضية، التي راع

لشوارع، وأكلت منها الغربان لك األنفس التي اختلط لحمها بتراب الآلخر، وتجسد في كل ت

كانوا قد أخذوا ي الضحايا، و لم يقدر أحد، كما تقول إذاعة البي بي س ي، أن ُيحص  أيًضا..

بهم،  قبير دفن الئذووهم تد قليلون من استطاع بعضهم، كما سمع، إلى أماكن مجهولة،

 
ً

ا، وكانت لها القدرة على الحر  إال أن رواحهم بقيت ثقيلة، تأخذ شكال
ً
كة، فاقتحمت سميك

ون ذلك تم ن أن الوحشية لن تكون بسبب طريقة القتل، وإنما كآل كل األمكنة.. عن  له ا

 .(75)ورة جماعية، من دون أي تفريق بين رفيق وآخر "بص

فرقة الفنون الشعبية، سليلة األسرة  اقصة في"نورا" الر  قصةوالرواية إذ تحكي       

جياب، م سالذي تسمى با ئرة، وأحبت الثاية، والتي نشأت في كنف أسرة بريطانيالسلطان

إثر  يها بالعطب والتعفنوإصابة قدم رفاقه، ه من قبلوقررت كتابة مذكراتها بعد اختطاف

ت والتآمر، ويتحول الصراعااملعطوبة ب ينةتشكل ترميًزا للمد حادث انتقامي سياس ي مدبر،

على توصية من جياب قبل بناًء  تستعين فيه بصالح لتيا نوارا ذاكراتمفعل إنجاز كتابة 

من عالم  يله وأوجاعه،إلى مناسبة الكتشاف التاريخ املسكوت عنه، بتفاص ،هاختطاف

سكن سرديات ت يالقسري واالغتياال الخوف والوشايات والكبت واالعتقاالت واالختفاء 
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ت وشهادات الشخصيات املروية املختنقة بالصراعات والحروب، فتغدو املذكرا املدينة

التاريخ الشخص ي بأوجاع املدينة وتحوالتها  عقاطع فيها الخاص بالعام، أوجاالتي يت

 بو صيل حر للتأمل تفا باتجاه القارئ  املسافة رواية في عبورهاة، وكأنها كتابة الالعنيف

يغة األدخنة وال الحرائق، وإن لم تخل كذلك من ص فاصيلها، ال تحجب تمضت وصراعات

 .املدينة إلى ذاكرة السرد ةالتي تقفز من ذاكر  املتناسلة أوجاعهاستعارية ألحداث الواقع و 

، تلجأ إلى توظيف والخطابات األساليبلرواية ملختلف التقنيات و في إطار توظيف ا      

وة ثورية حاملة ألغنية عندما يصغي صالح في نش، والديستوبيااألغنية في إنتاج اليوتوبيا 

 كل جماعي، بعنوان" قالت عدن":محلية مشهورة تؤدى بش

ا لمت.. قالت ها وست.. قالت عدن، كل الشعوب مدت إيديلل من فرحة وفالحين اتبد"عم 

 .(76)ر.. قالت عدن .. قالت عدن"عدن، كل الجنوب قال انتظ

سوداء، ماتت في عزلة بعد  ة، بصوت مغنية أمريكيةئحة أجنبية ناوتقابلها في السرد أغني

وف خاستعادتها ذكريات من الوالفاقة، تصغي إليها نورا في أثناء أن عانت من املرض 

 واأللم، تقول كلماتها:

ِّن األور جار ا"على أش
اق، ودم منسدل فوق الجذور، ههنا لجنوب فاكهة غريبة، دم يلو 

ركت للغربان ل
ُ
ركت للمطر، ليتراكم ا،تحز  قشرتهفاكهة ت

ُ
ركت  ت

ُ
من فوقها، للريح لتنهبها، ت

ن، لألشجار، إلى أن تتساق للشمس، إلى  .(77)ا"نط، حصاد غريب وُمرٌّ ههأن تتعف 

ية العميقة، ف العديد من العناصر ذات الدالالت املشهديكما تلجأ الرواية إلى توظ      

دات، األثاث وأنواع املوجو  ، وطبيعةجدران الغرفوبينها مشهدية اللوحات املعلقة على 

دية وسنكتفي هنا باثنين فقط: األول مشه وطريقة الكالم وهيئة الشخصيات، وغيرها،

ارة، وهي تنعق على النوافذ تن في حركتها وانتشارها وهي تحلق وتنقض امتكررة للغرب

 ت وتنتشراقب الشخصياتارة أخرى، تحضر الغربان في كل املشاهد وهي  تر  وأسطح املنازل 

نفوس الشخصيات،  وداء، وهي تتعارك فيما بينها وتثير الخوف فيفي املباني مثل لطخ س

ملوروث افي  وغني عن البيان ما يمثله ية باذخة،ئلسرد عالمة سيمياوتشكل الغربان في ا
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 عما تم توظيفه منذ البداية الشعبي من  نذر للشر والخراب والش
ً

ير، فضال
 
في بنية ؤم والتط

 عطب والفساد والديستوبيا.دالالت كثيفة توحي بالنوان من الع

ة في حاالت من نسكان املديتتصل باملفارقة الديستوبية في ظهور واملشهدية األخرى       

التأثير في تحرك في هامش املدينة والسرد، بعيًدا عن أشباح تمجرد  الغياب واالستالب،

رت ميداًنا ال، بدا مقفًرا، ثم عبًعا ضيًقا وطوية لتأخذ شار أحداث الرواية، "انعطفت السيار 

ون خضاًرا ند نهايته طابور من ناس ضجرين، يشترفشارًعا ضيًقا آخر، ثم الح لها ع

ال وموظفين فيات با، حيث يبدون كأنهم تأطير أو خل(78)خيصة"ر  هته أشبه بالدمى: "عم 

ن عمقها تبدو املدينة م. وهكذا (79)و اثنين ينكبون على تناول إفطارهم البسيط"وضابط أ

ا للفضاء الذي تعيش في الداخلي فضاءً 
ً
ا ومفارق

ً
ه "فئة من الرفاق املناضلون" آسًنا موحش

ها صخب سهراتهم وسط قضون فيي الكولونيالية التي استولوا عليها، وينفلل واملباوسط ال

كة ممزقة للسارد منه ، بدت املدينة(80)ائر من املاركات العامليةالعطور والخمور والسج

تون، يعيشون ، وأناسها صام(81)هذه املدينة ُينذر بكارثة" ة حتى أصبح "كل ش يء فيمتآكل

دة، فاسح خفيفة محملة بروائح ملوحة وأطعمة ات "هبت ريبعيًدا عن صخب االحتفاال 

شارع جانبي بضوء شحيح، يفيض من نوافذ  ونفايات تنتشر في الزوايا، عندما انعطفا إلى

بطابعها الهندي، وتعرفا وسط الظالم  ال تزال بيوتها تحتفظ  حارات قديمة،يوت... تخلالالب

. أليست (82)خارج البيوت" م شبه عراةاص دفعتهم الرطوبة الخانقة إلى النو على أشخ

ها الشر في صورة عاملين بعض سماتهما تعمد إلى تقديم املجتمعات التي يسكنفي الديستوبيا 

 ؟!.متجاورين متناقضين

ربط عمليات ترميزها باملرأة، ويكون  الرواية باملدينة تكرر من املالحظ في عالقة و       

ائًما، بمصير واحدة من شخصيات داة، عن تحوالت املدينة وصورها في املواز الحديث 

)جليلة( املغتصبة من قبل سيما في تماهي النهايات الديستوبية، فصورة الفتاة  ال الرواية،

ينة الهامشية، سعيدة(  هي معادل للمدية )أرض املؤامرات اللطوي في رواشيخ قبلي س

ة بوحشية بسبب لغتاالمية، والفتاة )ماما( املظالقوى ال باح بأكمله من قبلتوللوطن املس
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ورا( خور عدني( هي املعادل ملدينة عدن الكولونيالية، و)نة )بالتطرف السياس ي في رواي

ي ان( هي املعادل لعدن ففي رواية )فاكهة للغربتقام سياس ي املعطوبة القدمين في حادثة ان

كما أن )جميلة( املفتقدة في رواية  ظل صراع اليسار على السلطة بعد االستقالل،

واملختنقة بمظاهر اجتياح الشمال  قودة، هي عدن املف2018فان( ملبارك ساملين و )الط

ة وللنهايات نة املستباح. وهكذا جميعهن ترميز سردي للمدي1994للجنوب بعد حرب 

 ة الكارثية.الديستوبي

 تاريخية: ديستوبيا / يوتوبيا

يخية، توظف في بناء ر الوليد دماج، وهي رواية ت 2022مس( : هجرة الشوقش)رواية في       

 ، استطاعت هذه الفرقة أن(83)مساملة اسمها املطرفية دينية فكريةسردي مأساة فرقة 

لعام، وكانت بأفكاره وقوانينه عن محيطه ا اص، املستقلتكون مجتمعها اليوتيوبي الخ

ودة، لكنها تعجز في الدفاع عن وبيا الكوميونات أو املجتمعات الخاصة املقصتأشبه بيو 

ا، وتتعرض اهنفس
ً
نتهى القسوة والوحشية على يد لإلبادة بم بسبب اتخاذها نهًجا مسامل

ذكرات والشهادات ية أسلوب املبدهللا بن حمزة، وتتخذ الرواإمام اليمن، وقتئذ، ع

ن أنها لروائية من مخطوط ُعثر  عليه، وعلى الرغم ماالتي ترويها شخصيات  واالعترافات

تبها فكرة د استثمر كاإلى بدايات القرن الخامس الهجري، فق دو تحيل إلى وقائع تاريخية تع

ل الحديثة بك اليمن اآلن، وانهيار الدولة الصراع األيديولوجي والطائفي الذي تشهده

وأساليب تنكيلها بمختلف املعارضين  اعة الدينية الحوثية،مؤسساتها ورموزها أمام الجم

التعذيب إبادتها وتحويلها بفعل مشاهد القتل و  مرواية إذ تقدم يوتوبيا تاريخية تتلها، وال

ي املعاكس، عند الذهاب حش ي إلى حالة من الديستوبيا، تمارس السقاط الروائالو 

وتعيد بناء أحداث  تاريخ اليمني القديم،تفاصيله وتساؤالته إلى عمق الت الواقع و بمشكال 

يار رواية السقاط ت بات والصراعات املعاصرة، فيما كانتاريخية وفق مضامين الخطا

ذات مغزى  ية العربية سابًقا، يعمد على انتقاء أحداث تاريخيةاية التاريخالتاريخي، في الرو 

 طا املعنى يصبح السقااملعاصر، وبهذطها على الواقع هامها وإسقاوداللة، ويتم استل
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 لقراء إلى املاض ي، ما يفتحالروائي عملية عكسية ارتدادية، من الحاضر 
ً

إخفاقات  ةمجاال

 اليوتيوبي يعمق الشعور بفكرة سقوط الحلمو ض ي، املا مرآةي ف وهزائمه الواقع وانتكاساته

 العنفو  القمع ظل تغول خطابات في حقيق ذلك، واستحالة تناء مجتمع معاصرفي ب

 ات ديستوبية عاجزة.التي تؤدي في نهاية املطاف إلى إنتاج مجتمعو والحروب والكراهية، 

الجديدة، أو "تخيل التاريخ" إحدى كتابة الرواية التاريخية  تشكلى آخر سو وفي مست      

والتماهي مع  صبة للتفاعلث يصبح التاريخ مادة خحي ظواهر الرواية اليمنية الجديدة،

بحث عن سؤال الواقع والتباساته وحيرته لاقاته وانكساراته، وامعطيات الواقع بكل إخف

توبيا وتأويله من أجل مواجهة ديساقه واستنط ،صه في أحداث التاريخ املاض يونكو 

يات روا وفيهااه التاريخ، الكتابة االرتدادية باتج من موجة ظهرتالحاضر، وفي هذا السياق 

يما ُيعرف اآلن فسيولوجية في الحاضر، لها جذورها السو  ة تاريخية يوتوبية،ذات نزع

مية الساللية الذي لهاشخطاب ا ةقيال، والتي جاءت في مواجهبحركة القوميين اليمنيين األ

ن قبيل م لحوثيون، وتركز هذه الروايات على ماض ي اليمن الحضاري قبل السالم،تبناه ا

 بنية النصتوظيف  هافي السارد استطاعالتي . 2022يقي في لصالح السح البخور( قوافل)

ه وحضارت معن الحياة في اليمن القدي ةتمرير العديد من املعلومات التاريخيو  ،رحليلا

بناء املعابد والقصور والحصون، طريقة  ،ربآسد م ؛انتهابناء السدود وصي ق طر و ، دنهوم

الحدث أو يكاد  ايتراجع فيهو  اتها،لقوافل ومحطحركة ا ونحت التماثيل،كتابة النقوش 

 جتماعيةاال  الذي يحمل العديد من املعلومات اليوتوبي خبو لصالح عنصر الوصفي

لمرة األولى، لوحات ومشاهد مما رئ الرواية على تفاصيلها لع قابما يطلر التي ، التاريخيةو 

في العالم  إحدى ركائزهجاري الذي كانت اليمن يتصل بالحياة االجتماعية والنشاط الت

ارئ اليوم املفارق لكل تفاصيل ذلك قلقاه تالخطاب الذي ي القديم، وهنا مكمن داللة

يل" عن ي وكأنه ذلك "املجتمع البدروائتخيل الاملشرق، ويعايشه في فضاء امل التاريخ

 .الحاضر املتخم بكل األوجاع والهزائم
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ا  :والرواية الديستوبية جزيرة املطففين: ثانيا

ملرير" ا تلهم سرديات "الواقعف النماذج الروائية السابقة، التي كانت تسخال ب      

ها اليوتيوبية استخالص سمات نتمع اليمني، والتي أمكوالتحوالت العنيفة التي مربها املج

فإن صياغة أحداث الواقع التاريخي روائًيا،  ةوبية في املتخيل الروائي الذي إعادوالديسيوت

ى الرواية لحبيب عبدالرب سروري، تنتمي بقوة إل 2022ن( يرة املطففرواية )جزي

ستقبلية، ، مثل: )الخرائبية، املوفق العديد من اشتراطاتها وسماتها العامة ،ةالديستوبي

الهجرة، سقوط القيم النسانية، الفصل العنصري وتقسيم راض واألوبئة، النزوح و األم

الوحشية والدموية، النهايات الكارثة..(  ،ى النسانلمي وتراجع معناملجتمعات، الخيال الع

 الديستوبي.تخيل املوقف عندها في تلسمات تصلح جميعها ل وهي

 بات الديستوبيا:عت

عها الذي يتناول ديستوبيا املستقبل منذ ملطففين( التمهيد ملوضو تبدأ رواية )جزيرة ا      

، بما (84)يكترونيةلط دوائر إشر في وسطه خطو العنوان وما يصحبه من غالف مظلم تنت

كما أن جملة . الظلمة في املستقبل ىلولوجيتين من داللة عتتضمنه هاتين العالمتين السيم

ة املكانية على ير إلى الداللطففين( تشالعنوان املكونة من كلمتي املركب الضافي )جزيرة + امل

من مل العديد هو وصف يحو  وصف أهله باملطففين،عالم معزول مراوغ غير عادل، ي

والخداع والظلم والتزييف والفساد وروث، ويندرج فيها الكذب ملاللغة وا املعاني السلبية في

من بأفق خاص  وغيرها من الصفات السلبية، ليلج القارئ إلى عالم الرواية الداخلي

ي ف ى العنوان بنص موازي لتي تش ي بعالم سلبي فاسد مختل. وسوف يعضد معنالتوقعات ا

قاتم  مبو مكتوبة في مستطيل أسوداى آرتور ر ث ترد عبارة منسوبة إلاألولى، حيالصفحة 

تحمل نبوءة باملستقبل املخيفة، تقول: "سيقوم عالم  صغير شاحب، وبال عمق" تتبعها 

إذا لم ونية التي تتدلى هذه املرة من أعلى الصفحة. و وائر الليكترإال من الدصفحة فارغة 

النصية املوازية في  نطففين، فإالولوج إلى جزيرة امل القارئ إلىه الغالف جو تنتزع عتبات 

بما تتضمنه من كلمات تغري بالدخول  ،ستتكفل بالمساك بتالبيبه من دبر لغالفظهر ا



 لح باقيسلحكيم محمد صاعبداد.                                                                          بداية الديستوبيا وبيا و سقوط اليوت

                                                                                                            

 ISSN: 2958 - 4248                   2023 ايرين ـــ   واألربعون  الثامنالعدد  يمن( لة )أبحاث المج   

 

 

42 

شديد اليجاز للعالم الديستوبي،  ن تقدم تلخيًصاة، توشك أإلى عالم جديد في الكتاب

لفيروسات الم ُمتهالك، هو عالم اردية عن "عامرة السغارئ وتحفزه لتلقي املوتستقطب الق

ًسا عالم الحروب والظلم والقهر واملوت املجاني" وتخاطب الجوائح املهلكة، لكنه أساو 

تحت سماء  اجنً ًما أن اليمن سل قرأت يو القارئ وتشوقه إلى الفضاءات الديستوبية: "ه

زًءا مما من ستصبح جأن الي يلها كذلك؟!". ما يعنمفتوحة، وكيف تصبح املعمورة بأكم

 ا كبيًرا.ردية يغدو العالم فيها سجنً سفي بنية  يستقطبه املتخيل

ا        ر س وتلقيه، العتبة األبرز في إنتاج السرد الديستوبيأم  ا هتكمن في البداية التي تم تخي 

 مهم من مكونات البداية في النص السردي مكون رئيسلإلعالن عن بداية السرد، ذلك أن 

جهة، واملتلقي من جهة ثانية،  من "حلقة تواصل بين املؤلف والساردلسرد، فهي ا بنية

، وتختلف (85)رها تحدد العديد من املنطلقات األولية عن الجنس األدبي وإفضاءاته"وعب

ن غيرها من األنواع األدبية األخرى، ففي حين تميل البداية في النص عالبداية في الرواية 

ة في الرواية يبدان الكثافة وتقلص الحجم، تتسع الإلى درجة م ةلشعري والقصة القصير ا

،  (86)خصوصية بناء النص الروائي، وقد "تشغل الفصل األول بأكمله"إلى مدى أوسع بحكم 

عن الطريقة التي يمكن بواسطتها تحديد البداية  ا التميز سيفض ي بنا إلى التساؤل وهذ

إجماع نقدي حول تحديدها، فقد يكن هناك  مل؟ ومتى تنتهي؟، وإن الروائية، من أين تبدأ

ُيعمد إلى تحديدها أن ية األولى في النص، و صطالح أن تشمل الوحدة االستهاللال ى اجر 

يتصل بجانب التشكيل  صية والعالمات الطباعية، وكل مابواسطة بعض املؤشرات الن

 البيان أن نعوغني  بياض الطباعة،البصري للكتابة؛ كالنقاط والنجيمات، والفراغ في 

ى القارئ، حيث "ُيعقد رة، بوصفها الجزء املتقدم منه إليكب للبداية في النص الروائي وظيفة

ة التخيل، بنوع الحكي وإعداده للدخول في لعفيها امليثاق السردي بين النص والقارئ لتلقي 

 لدى الكاتب والقارئ،وهي من أعقد أجزاء النص الروائي ملا لها من حساسية بالغة 

 قارئ وتحفيزه ملواصلة التفاعل معله ال إن وظيفة البداية هي شد انتباخالصة القو و 

لبداية وظائف ا دي لنجو ندري أ ت، وقد لخص(87)النص، وإثارة استجابته الجمالية"
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أن نبدأ النص )وظيفة تنميطية( أن نجلب اهتمام القارئ )وظيفة ": أربع نقاط السردية في

 ع سير الحكاية )وظيفةوظيفة إخبارية( أن ندفل )إغرائية( أن نقوم بعملية إخراج التخيي

 .(88)("درامية

لسرد في )جزيرة املطففين( لحظة انبثاق السرد، وهكذا جاءت البداية على مستوى ا      

عالم كابوس ي موحش، يستقطب على  ية حافلة باملفردات الدالةتأطيرية مكانية إغرائ

 القارئ للولوج إلى تفاصيله:

ك، ذل في هذه الحديقة الصغيرة التي صممت، مع ،ي نائز ، مشلول شبه جيب"الجو كالح وكئ

ن بؤرة املدينة ومركزها العص بي. لم أر إنساًنا واحًدا يتجول فيها، أو يقترب من أحد لتكو 

بدء الحجر الصحي. لم يثر انتباهي ش يء  ق منذث يقبع باب متحف صغير، مغلأركانها، حي

دا خيمتين صغيرتين، مختلفتين ع مرة،رًضا أكثر من وعيستحق الذكر وأنا أعبرها طوال 

خيمتين باستغراب، ثم لقتل الوقت الث، وراء املتحف. أطلت النظر إلى الث تخلف شجيرا

 ساًما في هذه امل
ً

لي االذي أضحى ثقيال  في هذه الحديقة املقبرة، ململ  دينة كلها، أعدت تجو 

 ،ستوى القصةملاعلى لكن  .(89)طار"لقاملتاخمة ملحطة السكك الحديدية، بانتظار ا

إلى مدينة )كاليه( الفرنسية قبل قدومه  وقتتبدأ خيوطها  إذ ،بداياتهافالسارد يخبرنا عن 

املهاجر غير  يمنيالتعرف على الشخصيات الرئيسة الثالث في الرواية: )طفران( الشاب ال

دمة من قا ةانديا( فتييمنية، و)سالشرعي، ثم كل من )فريد( الباحث االجتماعي من أصول 

ن يصفهما تاريخ أحد الفيروسات الخطيرة، واللذان عاملستقبل في مهمة استقصائية 

بأجمل ثنائي تعرف عليهما في حياته، وسيصبحان موضوع السرد في الرواية . ويمكن كذلك 

ن لفصل األول بأكمله، والذي جاء في بضع وخمسين صفحة من مئتين وخمسيإن االقول 

حداث الديستوبية لأل  ية الثالثة يشكل بداية كبرى تمهيديةروالاجم فصول حصفحة من 

 الدرامي املتصاعد في الفصلين التاليين من الرواية.  املتداخلة وإيقاعها

"أعمل  :ل الولوج في تفاصيل الروايةقبهويته  بتقديم ،بضمير املتكلم ،يبدأ السارد      

هذا  ،في هذه الدنيا الفانية ،هسِّ ، هوس تجس  صحفًيا ربما، لكني وكيل سري، في األساس
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ة الذاتية، عالم تشظي وحروب البادال مين تتجه البشرية في عالم اليوم، عالل: إلى أاالسؤ 

فيروسات والجوائح املهلكة، لا لمالحياة الخرائبية، عاالالجئين والهاربين من املوت والظلم و 

لليكترونية اآللية على كل إنسان ا عالم الرقابة بوتات الذكية القاتلة غير املرئية،و عالم الر 

، ال تأخذه سِّ عمورة: تجس  ي هذه املف  نس  كليٌّ
 
قنيات الذكاء وم، يستخدم أحدث تال نو  ة

جابة عن هذا ريق ال حاولة في طم الرواية بفصولها الثالثة بعد ذلك وتصبح ،(90)االصطناعي"

 وكب، ويمنحكالني على الوجود النساالذي يهدد  املخيف التساؤل والقلق من املستقبل

ب وشيك إذا لم حذر من خراوي إلى القارئ، مرير رؤيتهوت هناسلتشرعية  السرد   السؤاُل 

 ة توازنها الطبيعي.تستعد النساني

 الزمن الديستوبي:

اتم املخيف املرعب الذي درجت الروايات لزمن القديستوبي ذلك اال املقصود بالزمن      

تسلط و ن خراب وأمراض وأوبئة وظلم مرة مما هو قادم لى تصويره محذالديستوبية ع

على كوكب األرض، ومن هذه الناحية تأتي ارثية تهدد الوجود النساني والحياة ونهايات ك

خيل الروائي للمت تيحي مختلف، ما ينوعشتغال على زمن خصوصية الزمن الديستوبي باال 

ية في تصوير ر قارئ، ويتحرك بحوفكرته إلى الالديستوبي أن ينجز حكايته ويمرر رؤيته 

 وواقعي تاريخيد تبدو متطابقة مع ما هو زمن طبيعي و الخاصة، التي ق أزمنتهج إنتاعوامله و 

 حيًنا، ومفارقة ملا هو طبيعي ومنطقي في أحيان أخرى.

دمه ستقبلية للعالم املتخيل الذي يقرؤية املوبية تتصل بالل  أهم سمة زمنية ديستلع      

رؤية استشرافية ال تتصل باملفارقة الزمنية املألوفة في تحريك من الروايات،  هذا النمط

أشياء وأحداث ، لكنها رؤية استشرافية في إنتاج خطاب سردي مغاير، السرد وإيقاعه

كتب فيه الروايات، قد يكون قريًبا من ا يبل الذوثها في املستقدتخيل حي
ُ
لحاضر الذي ت

 ستشرافيةاال  تها الزمنيةالحالتين ال تؤسس الروايات في قفز  عنه، وفي كال يكون بعيًداوقد 

ن "الرواية الديستوبية من األعمال التي ذلك أ ،في الواقع اعن زمن كتابتهلعالم منفصل 

واقع، بل تستند لكن دون انفصالها عن الستقبل، تكسر حاجز الحاضر، وتتعايش في امل
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لحاضر معها بكل مشكالته وتساؤالته، ومن ا ستقبل، تحمل، وهي إذ تقفز إلى امل(91)عليه"

بالقفزة الزمنية عن  د كثيًراعربية ال تبتعر الروايات الديستوبية الهذه الناحية، فأكث

في  ن بضع سنوات وأحياًنام، أكثر الحاضر الذي يحمل في داخله جذوًرا وأبعاًدا ديستوبية

ل، ذلك ما نجده في أكثر خيستقبل املتز الزمني باتجاه أحداث املنحو عقدين من القف

ذلك تثنى من أمي حصة( وتس عطار( و)يوتوبيا( و)فئرانالنماذج الروائية املشهورة، مثل )

رة منذ شصية مباالعربي األخير( لواسيني األعرج التي خلقت تنا 2084نماذج محدودة مثل )

يته هو حشه وتفاصيل و ل، وكأنما الحاضر في جنون( لجورج أوري1984ية )االعنوان مع رو 

أن  العربية الديستوبية الروايات خطابات جزء من الديستوبيا املستقبلية التي تحاول 

 يلية.في صيغة تخ تحذر منه

فين( فإن زمن كتابتها لنصية التي تمدنا بها رواية )جزيرة املطفؤشرات ابحسب امل      

ث فهو نهاية عام األحدابدأ به زمن التاريخي الذي تل، أما ا2022ام عونشرها في حدود ال

ذي عاشه انتشار جائحة وباء الكوفيد، زمن التصفيد واالغالق التام ال في ذروة  2020

اه الزمن ، لكنها تقفز باألحداث باتج(92)األوروبية ين الدول في املعابر وبالعالم، وخصوًصا 

امي نحو ع ا، وإلىبأعوام قليلة نسبيً  2020من بعد عام  الديستوبي املستقبلي الذي يمتد

ي الذي جاءت منه )سينديا( الصحفية االستقصائية للبحث الزمن املستقبل 2040و 2030

هر في عام كورونا، ولم يلتفت والذي ظ، 2020ي العام ايات فيروس جديد وجذوره فعن بد

بالزمن  تقفز الروايةكما ه، ب انشغال العالم بفيروس كورونا ومتحوراتإليه أحد بسب

سانية بعد أن تغول الذكاء تقبلية في ظل عالم مخيف تعيشه النمسإلى مرحلة  واألحداث

إلى  بأكمله ، وتحول العالمجسس الليكتروني وتقنياتهاالصطناعي والروبوتات وبرامج الت

 حشية.و مرحلة أكثر شراسة و 

، ن تخييلي مرجعيمقسمين: ز  يمكن تقسيم الزمن الديستوبي وأحداثه في الرواية إلى      

 ازي.فانت وزمن تخييلي
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ول، حيث تحيل األحداث إلى زمنية مرجعية تاريخية، األول فيما يشغل معظم الفصل األ       

بداية زمن القصة لحظة د جاءت على العالم، وقحة فيروس كورونا وآثارها في ظل جائ

ق قصائية قبل إغال تاس اح السارد عبور الحدود بين بريطانيا وفرنسا في مهمة صحفيةنج

عن العالم، بريطانيا من جديد إلى جزيرة معزولة  "تحولت ، لحظة أنلدينالحدود الب

بيل أعياد كريسماس عندما وصلت مدينة كاليه ملهمة عمل صحفية سريعة 
ُ
بثالثة  2020ق

ابها عليها، بسبب انبثاق رعيل جديد من الفيروسات فيها، دول جميعها أبو غلقت الأيام أ

  Cov Dev 2من داء سليلة: ، أشد  عدوانية  Covid N501Yاجعة: والف علهلاسمه يثير ا

هاالذي أباد  ِّ
 
يرتبط ، كما (93)"حتى يوم وصولي أكثر من مليون إنسان في أنحاء العالم كل

وجات املهاجرين غير الشرعيين التي تتجه ميث عن انتشار الحدي باملرجع ديستوبيال الزمن

د من لقائه يجعل السار عندما رة، رحالتهم الخط في همتانانحو البلدان األوروبية، ومع

ناة ملهاجر غير الشرعي في )كاليه( نافذة سردية لإلطالل على معاالشاب اليمني اـ)طفران( ب

عالم متوحش يقوم على التمييز  معاناتهم ومآسيهم في نأ في إخبارنا عالهجرة والنزوح، ويبد

الصورة املشهدية وز دالالتها اختزالية تتجاؤملة في صورة امل العنصري والتناقض واملفارقات

ا يجد الوجودي العام: "ما يخدش نياط القلب طوال هذا السفر: بعضن إلى املعنى النساني

حلة بطاقم من جميلة، محمًيا طوال الر وأحذية دافئة ومالبس  نفسه مدجًجا بمعاطف

تنتص وسطها ياء السفينة، رة ثرية في علو مقصاألطباء والخبراء في املجاالت كلها، يقبع في 

خر يلهث سابًحا وسط األمواج العاتية، هدفه اولة موائد متجددة شهية.. وبعضنا اآل ط

ملكترثة أو الرافضة له ب غير اام نظرات الركا، والتسلق في مؤخرتهاـ أماللحاق بالسفينة

 .(94)وراتها"صمق غالًبا، أو العدائية جًدا أحياًنا، وهي تبصق نحوه من شرفات

ذين تدفعهم ظروفهم في معاناة املهاجرين غير الشرعيين الملشاهد الديستوبية وتتجلى ا      

وأمراض إلى تشهد حروب وصراعات وفقر  إلى مخاطر رحالت الهروب من بلدانهم التي

ور الواقعية التي يرويها املهاجرون "ألتصقت في ذاكرتي إلى وروبية، وهي الصواصم األ الع

، أستحضر مثلصأ، منظرهما ب وعذابات حكاها ليتل وموت وتعذيوابيس صور قك دألب
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 على قدميهم تحت أضواء القمر سفوح جبال األلب الثلجي وهما يعبران
ً

ة في درجة حرارة ليال

عد أن عبرا إيطاليا قبل ذلك ]..[ أو سويسرا وفرنسا، بر، بين عشرين تحت الصفتناهز ال

ابهما حلة بحرية، تأرجح قكبريت، طوال ر اقف كأعواد و  دقبل إيطاليا، وهما بين حش

ليا، تصلبت أرجلهما طوالها، ]..[ تصارعها في رحلتهما مع املهترى من ليبيا إلى جنوب إيط

ر التهريب" الذي هدد "م ِّ
دة وهمجية ع إلى البحر ببرووهو يدفالجميع برشاشه عب 

ا وأوجاعها ضايقه حجمه م،هسيكوباتية، على حين غرة، امرأة ُحبلى كانت واقفة مع

ؤها امل ا أكبر من بقية الالجئين املتواتر في طرف املركب، رغم أنها دففاجئة، وتقي 
ً
عت له مبلغ

ضايق سعاله ق آخر، ة أخرى، في زور منظر االبن الصغير المرأ ]...[ وكيف يمكن نسيان

ر تهريب آخر، فقد أعصابه، انتز وبكاؤ  ِّ
عب  ة لطفل بعنجهيا عه وارتفاع الحمى في جسده م 

عنفوانه  مواج وهي تهجم عليه كلبوة جريحة، رغمأمه، رماه بين األ  وعنف من حضن

رة األم بعد ذلك، بحركة مباشالوحش ي وإطالقه رصاصة من مسدس نحو السماء.. قفزت 

ا عن طفلها، ولم تعد مثل الالجئين كل هي التيال إرادية )
ً
هم تقريًبا، ال تجيد السباحة( بحث

ذيب جماعي كهذه، تبعثرت مراكبها حتفهم في رحالت تع ف الغرقى لقوا. عشرات آال ن.حتى اآل 

ات البحار"في ط  . (95)ي 

عية، وأبعادها الواقملرجعي صفاتها ومسمياتها كما تتخذ األمكنة في الزمن الديستوبي ا      

ركوب  اجًنا كبيًرا تحت سماء مفتوحة، غادرها طفران وكل الذين استطاعو ليمن غدت سفا

ا عن مالذملوت باتجاه بارب اقو 
ً
ش ات جديدة، ألنها أصبحت مكان مظلم تعيحار العالم بحث

وع يتمرغ في وحل الحروب والجأكثر تاريخها تعاسة وظالمية "يمن مستباح للهمجيات كلها، 

ر مآس ي النسانية املعاصرة تراجيدية بامتياز، قرعته قوارع يتجرع أكث ليشيات،والقهر وامل

، وبريطانيا (96)م اكتراثه ونسيانه"مام تجاهل العالم كله وعدشعًبا مثله أ تقرع ر كما لمهالد

ء عشرات الكيلومترات من مواجهة موجات املهاجرين تعمل في الحدود الفرنسية على "بنا في

أسالك شائكة لولبية، مستحيلة االختراق، زعانفها  ار، تعلوهاعدة أمتدران ارتفاعها ج

، (97)ع النظير"بسادية، وذكاء خبيث منقط ق جسد النسانلتمزياخترعت  ،سكاكين صغيرة
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عالم األغنياء والسلطة والذكاء االصطناعي  نقسامه إلى فئتينهكذا يبدو العالم في ا

التقسيم للعالم  الفقر، وهذااعات و واألمراض والصر  والسيطرة، وعالم الحروب

اقض والتصادم للتقاطب والتنزها  افي إبر  ةوللمجتمعات ُيعد  من سمات الرواية الديستوبي

 د.م في الطار الواحاملجتمعات، وعلى مستوى املبادئ والقيبين الناس و 

ا الزمن اآلخر، الزمن التخييلي املستقبلي الفانتازي،       فهو  ،الثالثلفصلين الثاني و في ا أم 

ات والوباء سللفيرو ند للزمن األول بكل مشكالته النسانية والسياسية والوبائية، زمامتدا

ا، ولم ينتبه سم )داء العناكب( ظهر وقت تفش ى كورونتطلق عليه الرواية ا ذيالالجديد 

ة في علم لم إليه وقتئذ النشغالهم بفيروس كورونا ومتحوراته، ما دفع الباحثالعا

للبحث في تحقيق استقصائي  2040لقدوم من املستقبل في عام ا إلى يدنا(سات )سالفيرو

 دأ الوباء بفقاب" قدف ،هعن بدايات
 
ل أعين الناس، على نحو عات ونقاط دقيقة ترقص في ُمق

ا هالمية أشبه تطورت هذلنظر، ثم عشوائي يزعج ا
ً
ه الثقوب الصغيرة، لتصبح خطوط

بة طائرة، زاد تشنجها وعشوائيتها مة مضطر يد مظلبقع وخدوش وأخادبالعنكبوت، ترافقها 

باشرة، ال تتمزق بسببه رئتا ن هذا الوباء ممأحد وت مأكثر فأكثر، من سنة ألخرى.. ال ي

لكوفيد األخيرة في نهاية عض تنوعات طفرات النسان أو يحترق دماغه، كما حدث مع با

م يهتم الناس بهذا لذلك ل ليها..القضاء الجذري عالجارفة، قبل االحتفال األطلس ي الشامل ب

ت الجوائح، عمه من فيروسا يوبن فيدو الوباء املخاتل، ظلوا سجناء الحرب ضد فيروس الك

ة الضفادع" ونعته بـ "متالزم ندس  غادرـ  ما حدث معه يمكن مقاربتهومع ذلك هو داء  م

 ع، مدمرت مخادكم هو وباء  صامأهمل البشر طويال هذا الوباء، قبل أن يكتشفوا مؤخًرا 

ة على ر لسيطد اقلألعصاب على املدى البعيد. صار بعضهم يضرب رأسه بالجدران، وهو يف

رها اليومي البطيءأعصابه م . ثم ُيكتشف أن (98)، تقود بشًرا إلى االنتحار أحياًنا"ن فرط تدم 

لتوقف به املرء بعد ا سبب وباء داء العناكب كثرة النظر إلى الشاشات الليكتروتية، يصاب

قل مر إلى الشاشات، ويكون التخلص من أعراضه واآلالم التي تسبب بها في عن النظ

نية، وعندئذ فقط، تختفي الفقاقيع النظر إلى الشاشات االليكترو ين بالعودة إلىنالعي
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ة في األعين، فالدواء من الداء نفسه، يتحول الناس إلى ضحايا وط العناكب الراقصوخي

ارد: "عندما يكون السم  دواًء، فهناك مكر  أو حيلة ما، قول السية، ويتهم وشاتهم الذكأجهز 

مثل ثعبان يلتهم  أعرف( هناك مطب  يجعل املريض من الطبيعة )ال ا أووجيلمن التكنو 

تقدمه الرواية تفتك األمراض واألوبئة بكل ش يء، ن الديستوبي الذي . في الزم(99)ذيله!"

ته  لى كوكبحياة عئة التي تهدد الوتفاقم مشكلة البي األرض، "الفردوس املرجاني األرض ي برم 

يبق، مع  ية لساحرة في حي ألف، التي لمه املنطقة الغنذفي هال إمهدد باالنقراض الكلي، 

قد مات املرجان في معظم بحار أطلس ال النصف، في حين ذلك، من مستعمراتها اليوم إ

ب السامة الناجمة عن والطحالتيريا دمير شامل: البكومجيطاته، بعد أن أباده سالح ت

بات بفعل وحشية ة تقض ي على النئالبيثة ر والكا. (100)تداعيات وباء الخلل البيئي املاحق"

بل املؤلم حًقا أن بعض النباتات  يكتب فريد في مذكراته: "املحزن  ،نيتهأناو  نالنسا

د كلية من إلى األبآلن، و دودة، اختفت امح، التي كانت نادرة ال تنبت إال في مناطق واألشجار

وال وإلى إلى ز  املستقبل يف ءل ش يك. يغدو (101)عمورة بعد التصحر والخراب والخلل البيئي"امل

 نهايات كارثية.

ات خاصة، تطلق عليه الرواية اسم )عصر زمن التخييلي املستقبلي الفانتازي سمولل      

، كاالنتقال من نةاألزم ة واالرتحال عبرانية الحركالزمكنة( الذي تتيح لبعض الناس إمك

حقق في دم الذي تقبفعل الت اضر،حستقبل إلى الالحاضر إلى املاض ي، أو القدوم من امل

الم في هذا الزمن إلى كتلة والبرامج االستقصائية، كما يتحول الععالم املعلوماتية والرقابة 

ن داوالبل يم جديد لألمكنةفي ظل تقس واحدة ببلدانه وقاراته يطلق عليها اسم )أطلس(

ة، وعلى ينة اقتصادوهيم طوًرا تقنًياتحت سلطة قيادة عامة )ق.ع( مركزها العالم األكثر ت

الرواية إلى لهيمنة في عاملنا الواقعي، فقد لجأت لرغم من وجود هذا التقسيم وأشكال اا

ة لألوضاع الكارثيوالتخييل  هذا التقسيم والتسميات املجازية التي تتيح لها حرية التناول 

 ييستوبيا فالد ةنا تأتي داللنسانية التي تهدد العالم بأكمله على هذا الكوكب، وهالغير 
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الم لذي ينتظر البشرية، إذا لم يستعد الع، في تحذيرها من املستقبل املظلم االروايات

 قيمه النسانية وتوازنه الطبيعي.

ن الفيروسات ية عائمهمتها االستقص في 2040ام في عصر الزمكنة تأتي )سينديا( من ع      

علم، ويقدم  مبدون اس ي يريطانيا،ف يمني مهاجر وهو وتلتقي بالسارد،واألوبئة في عصرنا، 

ظر التسلل طفران )املهاجر غير الشرعي( الذي ينتوتلتقي كذلك ب ،نفسه بوصفه صحفي

 أم أملانية،من ني قديم، و )فريد( ابن ملهاجر يم بعد ذلك إلى بريطانيا، ومن خالله تلتقي

 فريد ومقلة، ينسانية نبيلرواية في صورة نموذجية لشاب علماني منفتح، وصفات إه اتقدم

غرامية بين سينديا غير الشرعيين في مناطق شتاتهم، تنشأ عالقة  املهاجرين دةبمساع

الم مهمات استقصائية عن أوضاع املهاجرين وبلدانهم. عندئذ يكون الع وفريد، ويذهبان في

 م تقسيمه إلى ثالثة مناطق، يطلق عليها السارد أحياءد تالرواية ق الذي تقدمه )أطلس(

ِّ ه لسارد أنا، ويخبرنا أطلس
سياسية،  إشكاالت إنسانية، أو عقوبات اجتماعية أو "لتالفي أي 

نة، فيما سيتعاقب من أحداث، بحرف واحد مستعار، سأرمز غالًبا لكل شخص أو مدي

في إطار رج يند الخطاب املوجه إلى القارئ  . وهذا(102)من اسمه"حرف األول ليس بالضرورة ال

طففين( )جزيرة امل ثمار روايةتنتاج السرد، واسإصفه جزًءا مهًما في الوعي باملروي عليه بو 

لي، وبناًء على دعائه إلى تفاصيل بناء العالم التخييفي أكثر من موضع  لحضور القارئ واست

 عصر الزمكنة هي:لثالثة في ( ا، ستكون أحياء العالم )أطلسالسارد ما يقدمه

بيئة جغرافية  رفاهية فيفي كل ملختارة" األوروبية الذي تسكنه "شعوب هللا ا لف(حي )أ      

دهم، ويعلق السارد ساخًرا : ن األمراض، تخدمهم الروبوتات وتجتهد في إسعاخة خالية مباذ

لهم مرتبة فقط ألن  قطًعا من سمى شعوب حي ألف: "شعوب هللا املختارة" ليس "لم يخطى

بما ر غبات( أو يذ الر ضلية في الغذاء وتنفلحيوانات )األولوية واألفم ا"األلفا( نفسها في عال

فسهم، لكرتنا ، من سينجون من خراب بيئي ماحق، سببوه هم أنكنهم أيًضأ)األلفا++( ل

كأنها حياتهم و . وتبدو (103)"ه الكرة الضالة: حاميها ومحميها حراميها!األرضية، وكأن قانون هذ

شكلة لديه مشكلة، وهذه م هذا الحي الوحيدة أنه ليسكلة وتوبيا خالدة، وأن "مشفي ي
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برى، بحد
ُ
لحي وفي هذا ا .(104)ية ال تحتمل حياة بل مشكالت!"يعة النسانذاتها، ألن الطب ك

لتي يرمز لها بحرفي ق.ع، في جزيرة وسط الحي معزولة مركز القيادة العامة األطلسية، ا

 ية الحديثة.لعسكر الروبوتات والتقنيات اذكى أنواع حمية بأوم

ث الشعوب ن الشتات العظيم"، حيطسم "و ه السارد اشين( والذي يطلق عليالحي )      

شر و الصورة مفارقة تماًما، جموع من البسيوية وبلدان عبور املهاجرين إلى الغرب، تبداآل 

يشبه نهاية  ة: "ش يء ماسوريالية مخيفتحاول الدخول إلى حي ألف، في صورة ديستوبيا 

وخ ياب وشأطفال وشب وأطفال تمش ي كأشباح،عظمية لشيوخ ونساء ياكل العالم، ه

قطط، ال يعبر أللغام الداعرة املزروعة في كل مكان، كالب و اء انفجار ابأعضاء مبتورة جر  

ل  بهم فرف شارع، بدون عين مفقودة أو رِّجٍل ناقصة؛ بشر أحدهم بين خيمتين، أو ط
 
ك
ُ
ي ن

، وأخرجوا السجون د
ً

ال تقل  يشوا عذابات إضافية،قبل املوت فقط، ليعمنها هًرا كامال

نهم، منذ سنين، الثوب املهلهل املمزق بس كل واحد مطفال ونساء وشيوخ، يلأاعة؛ بش

يخضع هذا الحي لرقابة شديدة من قبل القيادة . و (105) ء بالثقوب والقاذورات نفسه.."اململو

 الم األطلس ي.مة من كل أنحاء العالقادواج البشرية املهاجرة خشية األم امة األطلسية،الع

ا الحي )ياء       سكنه الشعوب العربية تملسحوقة،  و فهو حي الشعوب املنكوبة وا (أم 

ة في أحياء أطلس، ، يمثل الجانب األكثر بشاعالساردسب خرى، وبحأمقهورة شعوب و 

 فة "تمأل شوارعهادن أطلسية مزدحمة متخللعالم في مسكان افي املئة من  99حيث يعيش 

والبادات تهم فيها يموتون في الحروب االناس حيو  قض يستنقعات السوداء، يكلها أنهار امل

عالم  ثمة في الواقع، ال عدالة إنسانية في جماعية، وإن لم يموتوا جوًعا ومرًضا وشقاًء،ال

ية هتهما السياسة التنفيذوجيا، وواجلتكنولتسوده أنانية وشراهة ثالوث البنوك وا

ة جماعية، تعليم يبادات طائف، إومي في أرجائها كلهاوذبح واغتصاب يالحاكمة. قصف 

به شوهنا تبدو املشهدية الديستوبية أ .(106)ف ويضمن ديمومته"فظ على التخلظالمي، يحا

كل صورة مرعبة ما يش ملية في السنوات األخيرة،لسينما العااالتي تقدمها بتلك املشهدية 
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ا حية تج منها على الجميع ملستقبل كارثي يهدد البشرية، بسبب تسلط فئة قليلة
ً
علها مسوخ

 لتجاربها وأطماعها.

لعالم في املستقبل إلى في تقسيم املجتمعات، يتم تقسيم ا بيةوشأن الروايات الديستو       

الم ألف ينهما، يتحكم العيعي بعن االتصال الطب غير متكافئين من البشر معزولين فئتين

سبب الكوارث وياء، ويتفاصيل الحيين: شين ي كل فخر، في كل تفاصيل حياة العالم اآل 

بالعديد من سكان هذا  الجزء من فع والحروب والصراعات األهلية والطائفية، ما يد

 أط
ً
يث نة، حا عن الحياة اآلملس إلى املغامرة بحياتهم ومحاولة العبور إلى عالم ألف، بحث

هم أثناء مغامرات هجراتن في و يقتلن ومركز قيادة العالم األطلس ي، لكنهم جزيرة املطففي

ذه الجزيرة، يقيها من به متًرا، يحيط 20فـ "ثمة جدار فوالذي ارتفاعه الت التسلل، ومحاو 

ة عمالقة من أي الجئ أو متطفل أو متسلل أو غريب، تعلوه روبوتات مسلح أي تسونامي،

تقترب فينة سأي  النيران، وأكثر أشعة غاما إبادة، على تعدة لطالق أفتكا، مسذكية جد

 ئيةأو متسلل أو محب لالستطالع، وعلى أي موجة ماريق أو الجئ على أي غمن الجزيرة، و 

 .(107)غامضة أو سمكة غريبة"

 الديستوبي:اليمن 

ابة تقارير لكت تقصائيةفي مهمة اسيقرر كل من فريد وسينديا الذهاب إلى حي ياء  حين      

 ، وتبحث سينديايثيولوجية والبيئيةوامل ةييبحث فريد عن الحياة االجتماع ائية؛استقص

ف بها من  لتياو ، مهمة السارد سكان ومشكالت حياتهم، تتحول عن أوضاع ال ِّ
 
ل
ُ
بواسطة ك

 هكتابراسة حمراقبة فريد و  هة ال يعلم هويتها، إلى مهمة تجسسية، ظاهرهاجاتصال من 

ن فيه ويدو  ،في كل رحالته الذي يحمله معه املوت(على شفا حفرة من )اعترافات 

 التي ظل يجهلها السارد حقيقة املهمةفيما ، مسيحل بالعال اب القادم الذيمشاهداته للخر 

ية عن كل ما يقوم به فريد وسينديا في رحلتهما إلى جمع املعلومات االستخبارات نفسه، هي

 دستوبي فيال واقعال تفاصيل تشافكال اسبةنم لتجسسراقبة وااملتصبح مهمة ف حي ياء،

 به، وسينديا في تقاريرها. فريد في كتا ارد، وما يدونهن خالل ما يرويه الس، مءايحي 
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الحديث عن الحي ياء،  عندالسارد ال يصرح باسم اليمن أو مدنه  وعلى الرغم من أن      

ت عديدة يتفطن إلى مستويان القارئ يمكنه أن فإ واألحداث املستقبلية التي تجري فيه،

ا أنها ديستوبي، وكاألخيرة في اليمن ربحأفرزته ال لذيع الواقاأحداث  معمن التماهي 

من عناصرها العديد شطانها في كما أن الرواية تشد أ ،املستقبلية متناسلة في األزمنة

 يةهوية شخوص الروا رهاتخي   لى ما هو متصل بخصوصية البيئة اليمنية، منذالسردية إ

يرتبط  وما ،ريةاألخوين السقط رة دميد، وحتى شج؛ السارد وطفران وفر املتصلون باليمن

 ثيولوجيا.ها من مب

ا تكتبه سي        نديا في تقريرها بعد زيارتها يخبرنا السارد في أثناء مهمته التجسسية عم 

جيلي مع ماهو كائن في أحداث )ياء( الذي يبدو متماهًيا في تقريرها التسالخطرة لحي 

يدوس  و طاغيةا وطوائف متصارعة، أطعة مليشي: "في كل مقاسينديا واقعية، تقول 

عادية. ئفة مليشيا أو طائفة مسكانها كحشرات تحت ماكنته الساحقة، ولكل مليشيا أو طا

 ولهاأجوج ومأجوج، يبيع لها السالح، ويملعامة في حي يا ا رأس من رؤوس القيادةلكل مليشي

أو ذاك، وكل  هذا الرأسدعمها، كل قائد عسكري أو سياس ي مرتزق يعمل لويوجهها، وي

األخرى،  يدق بيد هذا الرأس أو ذاك، إذا نهضت وسادت، ُسوعدت املليشيامجرد ب مليشيا

قلا زيمتها، وتغيير موازين، لكبح جماحها وهعلى نحو أقوى 
ُ
ب معادلة موازين لقوى، ثم ت

لما زاد دمير الذاتي ببطء وانتظام وإيقاع متوازن. وكر مباراة التتستمالقوى مرة أخرى، ل

، وساعدت غريمه مؤقًتا، كي ال ينس ى أنه بيدق ال غير، وهي سريًعا هو املتصر أنهته ق.عز 

، ال أحياء حي ياء مظقطعة على الدوام في معريق. الكهرباء مندها من ترسم خارطة الطوح

حدها على الشفاه: من سيهاجم هذا  "األكشن" و ساؤالماء في الحنفيات أيُضا، لكن ت

ى الحكم اليوم؟، من سينال اليوم سيصل إل، من سيقتل من؟، من اك اليوم؟املسكر أو ذ

على حياة  لفصل السابع تنقضد؟. عقوبات وبنود او يسدعًما أفضل من ق.ع ليهيمن و 

ء مجاورة في أحيامنه كلها. حسب بنودها، يحق لتحالف طعات حي ياء و اقالناس، في م

، تى تريدأو تلك في حي ياء، ماملدينة  أطلس، فوضتها ق.ع أن ترسل طائراتها لقصف هذه
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التوازن الطائفي  تحت مبرر وقف هذا التمرد فيه أو ذاك، أو سحقه والحفاظ على

 . (108)ياس ي والعسكري"والس

لفقر تاتورية وااء، حيث الجهل والخوف والديكالديستوبية في حي ي دتتعدد املشاه      

ق للزمن ي زمنه الخاص املفار ي فات الطائفية والحروب األهلية، وحيث يسير الحوالصراع

لى الرغم من حركته قبلي، في زمن نكوص ي يعود بقفزته الزمنية إلى صيغ املاض ي، وعاملست

وص ي ارتدادي ديستوبي، يصف مكنة، فهو في زمن نكز بل أو عصر الستقادية في اتجاه املالب

الها إلى ر حراقبته لفريد وهو يمر بمدينة )قاف( وكيف تغيه في أثناء مسارد مشاعر ال

تي مرئًيا في رثاء وطن ضائع، ليس من باب املجاز هنا، األرض ال أذرف دمًعا الاألسواء: "

ر نهك مغتصب محروق، تدمالصغر: وطن  ا فيلتي فيها، وعشقتهولدت فيها وعشت طفو  م 

ة، تحول إلى وطن خ ان قلب حي  ياء وأغواره العميقة، يسير بخطى لزمن في معمعردة ]..[ اكلي 

، بدأت في طفولتنا كن إلى الخلف.عة معتوهة متغيرة، لسري
ً

. في مدينة صباي قاف، مثال

طربة، خلقتها ضت في دوامة موغرقألمام، ثم تعثرت ية تتقدم سريًعا إلى احركة الزمن خط

تطرفة والتجهيل الديني ملغامرات املالطغيان واسياسية، ال تجيد غير ممارسة أنظمة 

 .(109)والحروب"

ية عديدة ليوميات هذا الحي، يكتب عن كتابه صوًرا ديستوب ياء يرصد فريد فيحي وفي       

ا في هذا ها وبؤسفقرهعيم األزرق، وعن مدينة )غين( عاصمة الز الحياة االجتماعية، في 

ة، ومن ذلك ورية والوحشيتطرفة، والديكتاتحيث تسود األفكار امل القسم من العالم،

زعيمها  تلبة، تقف أمام شاشةغوجية هستيرية مسيماصور لجموع من الناس في حالة د

عن الكتاب اهير "مليونية مخدرة" الطاغية األكثر وحشية ودموية من أبيه، وهو يهتف بجم

ي هياج متصل جماهير من حوله تهتف فزرق الذي يبشر به، فيما العصر األ وال األزرق

ق"، "األزرق لون الح ق"،هو األفضل"، "األزرق أعمق"، "األزرق أبر  رات: "األهبلبشعا

تبدو النزعة  وهنا. (110)فديك يا زعيم"، يا هللا يا عظيم اترك عرشك للزعيم""بالروح بالدم ن

التي تخرج و  كتاتور،تمجيد الطاغية الدي شعارات من تهاسخريحاضرة بقوة في  السياسية
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يزرع  الذي يحكم مدينة )غين( استطاع أن الزعيمف ،مستسلمة ورةمذعحناجر خائفة من 

ية أعليه، ونظريته: "تعذيب السجون املنهجي أقوى من  من يفكرون بالثورةلذعر في قلوب 

ًما مثابًرا، يكون تعذيًبا عنيًفا وحشًيا دائ نطة أعلى هزيمتها، شريالعالم، قادر  دوًما  ثورة في

 ق.ع لعيم الطاغية بدهاء كلبي خبيث، كيف يجعوقد "عرف الز  ،(111)ال نهاية"ال حد له و 

عليه مثل بؤبؤ العين، يسمي فخامته هذه وتسانده، وتحافظ  تقف ضمنًيا في صفه،

ت الرهابية متى ما اابعص، يقوم بتحريك ال(112)ص فوق رؤوس الثعابين"االستراتيجية، الرق

أخرى، وكذلك تفعل ة عن ق.ع تارة ابات بالنيابع، تارة، ومهاجمة هذه العصيشاء ضد ق.

يبدو العالم الديستوبي الرهابية، هكذا  بينه وبن العصابات ن ق.ع في الحفاظ على التواز 

ة، لفالسالسياسة فيه تعنى اماع واملؤامرات، تصبح خال من القيم واملبادئ، تحكمه األط

عدوك يخيف سفالة: اجعل قاعدة أزلية في علوم فن البحسب لغة السارد وسخريته: "

ك حليًفا له في األخير عليك، ويعد   االقرار األكبر واألقوى واألقدر، ليحافظ هذ صاحب

ِّك"
أسلوب  تبدو أقرب ما تكون إلى ،والرواية في هذه النزعة السياسية ، .(113)مناهضة عدو 

 التي تندد (1984رواية ) كاتب، نسبة إلى جورج أورويل (114)لرواية الديستوبية األوروليةا

وقمع لخوف في املجتمعات، السيطرة والرقابة العنيفين، وكل أشكال بث الرعب وابالقمع و 

تلف خعارضة وتصفيتها، وفرض السيطرة العمياء للحزب الواحد، وغسل العقول بمامل

 ل.يأساليب الدعاية والتضل

 عن معطيات ال ينفصل الدموية والقتل، وحش ي تسودة لتتنبأ الرواية بمستقهكذا       

لقهر ا، وباوالتضليل حينً ، بالشعارات الديماغوجية أساليب السيطرةتتعدد فيه  قعية،او 

الرقابة والعنف  م فيها كل الوسائل، بما في ذلك والتخويف أحيًنا، تستخدالب واالست

 .التكنولوجيا والتقنيات الحديثةبواسطة 

  :توبيالديس لميالخيال الع

منذ تاريخية عديدة  ادب الخيال العلمي، أدب تشكل بفعل معطيات لخيال العلمي، أوا      

 األدبالنمط من ذا وله ،ونظرياته يلعلملتطور اي باالوعمنها  لقرن العشرين،بدايات ا
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رات التغيير في العلم وفي يعرض لتياألدب "الذي ، فهناك من يرى أنه ااتجاهاته وتصوراته

الثابتة، وتوسيع نطاقها، وإعادة النظر فيها واتخاذ علمية املجتمع، ويهتم بنقد النماذج ال

والتطور في  هدف تصوير الحقائق العلميةيكون ال ذلك وفقو  ،(115)نهج ثوري حيالها"

لعلمي يال ا"رسالة أدب الخ يرى الذي  مثل آرثر كالرك،، م والتكنولوجياو مجاالت العل

القدرة على التفكير ، ومنحهم دان في تنمية مخيالت الناس وتعليمهمدووظيفته تتح

هناك ارف، فلومات ومعمن مع علميالخيال ال وعلى الرغم مما قد يحمله ،(116)"باملستقبل

"فأدب الخيال العلمي بوسعه تحذير  باملستقبل، وءالتنب بجانضرورة ببال هطبر يمن 

 إذ يقوم بهذهتكون خافية عن بصيرتهم، وهو  قد التيالناس وصرف أذهانهم إلى املخاطر 

 بارنوف يريمي كما يرى  ،(117)على نحو أعم وأشمل وأجدى، من التصورات الطوباوية" ةاملهم

ألدب الخيال العلمي تطرح في املقام األول حقيقة الكشف عن  االجتماعية رسالةالأن "

ذا ما وجهت _ تهيئة ملهمات جتمع _ إسيد توقعاتها وآماله، وهي تيهئ املمخاوف البشرية وتج

   .(118)املحتملة" ية، وتحذر من كل األخطارجديدة وتغييرات جوهر 

، )جزيرة املطففين( هتقدمالذي ف منه،واملوقف  العلمييال لخاإشكلية وبعيًدا عن       

"ما  مكنة أوالز  عصر يرتبط بتصورها ملا تطق عليه مخيف، عبمر  ديستوبي علمي خيال

الخيال روايات ب فعر تما  ي درجت عليهالخيال الذ نوعليس من  وهو ،ة"بعد النساني

 اتهة وخدمي صالح النسانيف نيتطور التكنولوجي والتقال ن يكون حي ،الكالسيكية العلمي

يثير  في تحققه،ب غير مرغو  ما هو خيالوإن تها في املستقبل،مشكال د على حل  ويساع

من أدوات  أداة تطوًراو  التقنيات األكثر حداثة تكون عندما  ،الرعب ويهدد وجود النسان

كون وي على سائر البشرية،ل أن تتسلط تحاو  ،من البشر فئة صغيرةمن قبل يطرة الس

تنيًنا في  40الكوكب هي مصلحة صبح "مصلحة تو  ،منها ةددو مححفنة  بيد صير النسانيامل

بذلك شأن املستقبل، و شاء با تتتخذ من القرارات م ويحق لها أن ،(119)ع"رأس ق.ع بالطب

 األنظمة الشموليةظل  مما عانته البشرية في اديةحالة أكثر جنوًنا وس تعبر عن

يحمله  نأمما يمكن  ديستوبي في التحذيرل التأتي داللة املتخي ااتورية، ومن هنوالديكت
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 أفق تظهر فيبدت بعض مالمحة  يالذو زمنة القادمة، التكنولوجي والتقني في األ التغول 

 .اقع املعاشالو 

ير عالم تصو  في، ديستوبي خيال علميطففين( على تنطوي )جزيرة املبهذا املعنى و       

لكنه فاقد للقيم  ل والذكاء االصطناعي،التصانولوجيا والرقمية وات والتكالتقنيا في متطور 

ون حياتهم، البشر وتتصرف بشؤ  وهي تحتل مواقعبوتات و تبدو الر  ومعنى النسانية،

ه، ملهنة وفي الترفيائف، في افي مختلف الوظبوتات الذكية واستخدامها و ر ر للانتشار كبيو 

از، بحد تهى العجالروبوتات في منهذه ل "أشكاو، وفي كل ش يء، وفي القتل والتجسس

عضها تها وقفزها، وبن، وبعضها تشبه الحيونات في مرونة حركذاته، بعضها تشبه النسا

لى رة، قادرة عيالخفافيش أو الدناصرة الصغ ًنا،صغيرة جًدا، تشب، أحياأجهزة طائرة 

ق، أو الطل ءلة موسيقية في الهوابابيل، على مشاهدي حفلعمودي، كطير األ السقوط ا

تمعيها تحت سقف اضرة جامعية، للسقوط على رؤوس مساب صالة محاقتحام ب

في  التي تستخدمها ق.ع الذكية ات القاتلةالروبوت وظيفة ارد عنيخبرنا السو . (120)مغلق"

 كذلك ، وتستخدمها(طلسأ)من  (ألف)حي إلى ال يةالشرع لهجرات غيرع ال نشاطها ملنمجا

 تبدو ،اكاربة هنزن بين املليشيات املتحاان التو لضم (اءي)ي زاعات في حللتدخل في الن

 ،م مركزي ظام تحكتتصل بنتنتشر في كل أرجاء أطلس، و  ،انية للقتلآلة شيط الروبوت

ميرات بال عد، قادرة كالروبوتات مشحونة بعدسات و إن هذه ا القول  و"يلزم مجهزة للقتل

صيحة في ت آخر ياة ببرمجلطيران، مزودفز أو ا، على القعلى املش ي والحركة فوق الخرائب

ًدا، اكي الدماغ البشري، ضربا للهدف مركز جعصبونان اصطناعية، تحاالصطناعي: الذكاء 

ى ية أو باألحر بدقة مليمتر  أشعته الفتاكة "النظيفة" مركز الجمجمة صة أوتصل الرصا

 . (121)نانومترية عالية"

تيح الدخول إلى الهواتف الذي ي نامج أوميجا،ر التصال، مثل بالعديد من برامج ا وهناك      

عالم وهذا البطريقة تأويلية غير مباشرة،  هات أو استخدامأو كلما بتحليل أية بياناتويقوم 

 حديدها منت تملكل إنسان قيمة ي يصبح، وظائف كلية الخوارزميات تؤديديستوبي ال
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ليمات ا التعالم، ويصدر لهنتشرة في كل العبوتات املو ر لله تتغذيقبل ريبوت عظيم يصدر 

 قاء فيببال كم بمصيره، بما في ذلك، وهذه القيمة هي التي تتحأو القرارات بشأن األفراد

برامج الذكاء أكثر من خالل املراقبة والتجسس  قيمة تحددهاال الحياة أو املوت، هذه

ي د يعطمثال عمو  حتوي على معلومات ..ملف )أوميجا ++( تفي  ةعمدطناعي، "هناك أاالص

ر رات واملعلومات الخاصة به، رقم بين صفع أعمدة املؤشفي ضوء مجمو  نسان"قيمة" لكل إ

، لب اللبفي عين ق.ع، وهو عصب الحرب بالنسبة إليها،  وواحد، له أهميته القصوى 

، !عق. خطير في نظر ًما سلبًيا لنسانرق ايعد  حينه 0,2عن ا إذا "خفت موازينه" وقل السيم

، ههاوية وما أدراك ما هيجًدا، "فأمه  ألن الشخص خطيرف الرقم من الصفر، تربأما إذا اق

تغيرات شخصيته كل ثانية،  لوزفيره، وتحلي لزم مراقبته ومحاصرة شهيقهنار حامية" ي

 لرواية،تتنبأ به ا كذا في عالم املستقبل الذيه .(122)ال تبقي وال تذر!" يات خاصة،وارزمبخ

وفق خوارزميات  محددة فرد قيمةكل ل مجنونة، ية متوحشةيقوم على فكرة فاشالذي س

ة الروبوتات كل نشاطه، يفقد النسان قيمته بًء على تقييم مراقاق.ع، بن اصة تحددهاخ

 .تهه وتصرفالسلوك التي تحددها ق.ع الرقمية قيقية مقابل القيمة املاديةالح

ة شعوب إباد بعن وجو  خبرهي مع أحد برامج الروبوتات الذكية، فريد حوارفي أثناء       

رقابة الليكترونية وال ية"ما بعد النسان"و نةالزمك بأكملها، ألنها في نظر التقييم في عصر

، حياتها عبث، ضاللة في ضاللة.. شعوب كهذه م"شعوب فائضة على اللزو   مجرد الصارمة،

رب من الصفر! تقتل، ال تختلف كثيًرا عن امليكروبات: قيمة معظم سكانها اسمح لي أن أقو 

كاسدة، يلزم التخلص تيريا ضارة، خطر على الكوكب، بضاعة فاسدة بك سام، شب  ع

ا ينتظر يصاب فريد بالخوف والصدمة، ويحدث نفسه ئذ، وعند(123)منها" أكثر شعوب ، عم 

حيث معظم ة املسحوقة،  ياء برمته اآلن، حي الشعوب العربينتظر حي  "أعرف ما ي البشرية

 .(124) !"20.أقل من "قيم" الناس 
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سوده السيطرة املتوحشة ت لمفي عا ستوبييلخيال العلمي الدلتتشكل صور هكذا       

وفق املتخيل الديستوبي وكأنها  ،بأكملهاوب عاعية لشبادات الجمالدموية وال القتل و و 

  ة!.مجرد بكتيريا ضار 

 

 :اتمةخال

، وذلك بسبب ديدةوية العربية الجاهر الراظو  ة الديستوبيا منسقوط اليوتوبيا وبداي      

يفة في عاملنا العربي في السنوات الكبرى والعندتها املتغيرات العديد من دوافع الكتابة التي أ

ت والتشظي والتشت الفسادالظلم و و  ،والصراعاتاألزمات املتعددة،  ومن بينها ة،ألخير ا

رب الذي تسوده الح ليمنا بالنسبة لواقع عوتتضاعف هذه الدواف وفقدان األمل، النفس ي،

من االضطراب والفساد، لة ، وتحوله إلى حانهيار منظومة املجتمعاالفقر و راعات و الصو 

في تعبيرها  اقتربتقد انت استجابة الكتابة الروائية اليمنية لهذه الظاهرة أمر طبيعي، و فك

، بيةستو الدي كتابةاشتراطات وعناصر ال من الواقع وفقدان األمل باملستقبل ختناقعن ا

 ،كسيح عاجز عن التغيير ث مجتمعحي دوافعها في واقعنا،الستجابة استمرار ي هذه اذيغو 

عند كل من  وتعد األعمال الروائية لم،لتشتت وغياب الحيعاني من التغول والتوحش واو 

تابة، ن الكممهدة لظهور هذا النوع مليد دماج، وو أحمد زين، و وجدي األهدل وعلي املقري 

ويرى ففين(، ملطلرب سروري )جزيرة ااية حبيب عبداا بقوة في رو مالمحه توالتي برز 

والكتابة ألدب موجة جديدة على مستوى ا شكلالكتابة ربما ي الباحث أن هذه النوع من

 .في اليمن الروائية

 الهوامش واملراجع:
                                                           

اد، دار هنداوي، القاهر ترجمة ضياء و  رجنت،مقدمة قصيرة جًدا، اليمان تاور سا ةيوتوبيال( 1)  . 10: 2016ة، ر 

  .14:املرجع السابق( 2)

  eduwww.academia./37834553  :، نوزاد جمالجتماعي والسياس يي التغيير اال بي فو ر اليوت( ضرورة الفك3)

 . 3:ملرجع السابقا( 4)
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  .123: 2010وت، جمل، بيرشورات السيوران، ترجمة آدم فتحي، من ريخ ويوتوبيا،تا( 5)

كتاب الجديد املتحدة، بيروت، ح رحيم، دار ال، بول ريكور، ترجمة فال يايوتوبمحاضرات في األيديولوجيا وال( 6)

2021 :47. 

 .63:السابقاملرجع ( 7)

 .63:رجع السابقامل( 8)

 .65:املرجع السابق( 9)

 .306: 2001هرة، ، القاعين للدراسات ة محمد برادة وحسان بورقيةترجم ، بول ريكور،علالنص إلى الف من( 10)

 .306:املرجع السابق( 11)

 . 27: ، مرجع مذكور رة جًدامقدمة قصي ةوبييوتال (12)

 .13:املرجع السابق (13)

 . 37: سابقاملرجع ال (14)

  .37: ابقجع الساملر  (15)

  .211: 2001ملعرفة، الكويت، لقادر، عالم اعبدا فاروق جاكوبي، ترجمةليوتوبيا، راسل نهاية ا( 16)

 . 33: مرجع مذكور ، مقدمة قصيرة جًدا ةيوتوبيال (17)

  .23: املرجع السابق (18)

كتاب، امة للاملصرية العة شكري، الهيئ ن، ترجمة حسنو ر خآو  خيال العلمي، روبرت سكولزاق أدب الآف( 19)

  ..52: 1996قاهرة، ال

  .35: 1998للثقافة، القاهرة،  املجلس األعلىباس، ندر، ترجمة بكر عبل، باترك بار ملستقظالل ا( 20)

  .37 :2020اير بر ، ف148ة الدوحة، العدد وميد، مجلة نبيل ممجسيمفونيات العالم الجديد، أليكس ي بروكا، تر  (21)

  .214 :2016بغداد،  ملدى،لديلمي، دار االطيفة  ز، ترجمةجيس ي ماتديثة، الحر الرواية تطو ( 22)

 ،93اسدة( في الرواية العربية املعاصرة، فاطمة برجكاني، مجلة فضاءات نقدية، العدد)املدينة الف توبياالديس( 23)

  136: 2018آذار 

براير فلدوحة، ، ا148د حة، العدة الدو مجلد الشحات، الجديدة، محم تمثيالت الديستوبيا في الرواية املصرية( 24)

2020 :31.  

  .31: ابقاملرجع الس( 25)

  .32: املرجع السابق (26)

  .32: املرجع السابق ( 27)

  .88: 1993، لكتاب، طرابلسللعربية ر االدا قاسم،ال العلمي أدب القرن العشرين، محمود ُينظر: الخي( 28)
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واألمراض، و مجتمع مريض، ومعقد، تنهشه الذئاب والكالب فيه ه شنعيسيح الذي ع الك"املجتم: همما يقول( 29)

حركته، يعاني  امة، دمرته الحروب والويالت واملصائب، وشلت يقوى على االستقالصف به العواصف، وتع

ة" الحضار  الترهات والسفاسف خارج قارعةإمكانياته في و طاقته  هدرية، ية وحركمن إعاقة فكرية وذهني

لنشر، القاهرة، بة للطباعة واب متوحشة، سمير عبدالرحمن الشميري، دار النخيح ونخسع كنظر: مجتميُ 

2022 :24..  

 لعجيبـة،ت احكايـاات والالشـعبية التراثيـة العديـد مـن الخرافـ ، نسجت حوله املخيلةمخيفق الواق بلد خيالي وا( 30)

بــاد( لزكريــا بــن محمــد بــن محمــود ار العبــوأخر الــبالد )آثــا فــي كتــابة لــه فــى كتــب األخبــار مــا جــاء ولعــل أهــم إشــار 

وتتصـــل بجرائـــر زانـــج واملســـير إليهـــا بـــالنجوم، هـــا فـــى بحـــر الصـــين، نممـــا جـــاء فيـــه: "إم، و 1283 ىتـــوفالقزوينـــي، امل

ات ا ثمـرة علـى صـورة النسـاء معلقـن بهـا شـجرة لهـأل  ،السـما ات بهـذمـا سـميقالوا: إنها ألـف وسـتمائة جزيـرة، وإن

الصــوت فهمــون مــن هــذا ت يســمع منهــا صــوت واق واق، وأهــل تلــك الــبالد يا أدركــذوإ بشــعورهن، لشــجرةمــن ا

 يتط
ً
يئة اله، الجزء األول  ،د وأخبار العبادآثار البال  ،كريا بن محمد بن محمود القزويني: ز ُينظر. "رون بهيشيئا

 .33:  2003 :القاهرة، راسات الشعبيةسلسلة الد، فةاور الثقلقصعامة ال

 . 230:  2018دة، وجدي األهدل، دار نوفل، بيروت،السعي تمراأرض املؤا( 31)

 . 84: 2021نطا، ع الوظائف، نجدي عبدالستار، دار النابغة، طم األنوااملفهو  توبيا الروائية:الديس (32)

 . 25سعيدة: ؤامرات الأرض امل ( 33)

 . 13السعيدة:  أرض املؤامرات ( 34)

 . 15: السعيدة أرض املؤامرات (35)

 . 234يدة: ت السعملؤامراض اأر  (36)

 . 982: دةأرض املؤامرات السعي (37)

 . 304لسعيدة: ااملؤامرات رض أ (38)

 . 16أرض املؤامرات السعيدة:  (39)

 . 269أرض املؤامرات السعيدة:  ( 40)

 . 244: رات السعيدةأرض املؤام (41)

 . 27: 2022هرة، ، القاالتوزيعر و للنش نخبة، الب متوحشةالشميري، مجتمع كسيح ونخبدالرحمن سيمير ع( 42)

 . 20: 2019يا، لتوسط، إيطااملقري، دار امل ليبالد القائد، ع( 43)

 . 56بالد القائد:  (44)

 . 15بالد القائد:  (45)

 . 78بالد القائد:  (46)

 . 23ئد: بالد القا (47)
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 . 109: مرجع مذكور ، يةالروائ الديستوبيا (48)

 . 33بالد القائد:  (49)

 . 118 ائد:القد بال  (50)

 .  34 :مرجع مذكور مقدمة قصيرة جًدا،  ةوبياليوت (51)

ة املصرية العامة للكتاب، ترجمة محمد خير البقاعي، الهيئ جان إيف تادييه، ،الرواية في القرن العشرين (52)

 . 101: 1998القاهرة، 

 . 125 :4201وت، اقي، بيرلسبخور عدني، علي املقري، دار ا  (53)

 . 235ني: بخور عد  (54)

 . 352بخور عدني:   (55)

ليمن في الخمسينيات سوف تعيد موبوليتية ملدينة "عدن" في جنوب از الكو  نياليةة الكولو يبوتو الي وهذه الرؤية  (56)

في  التجاري األجنبي ي ين، والتي تصف يوميات "التواهي" الحمد ز ألح 2015بوينت(  رواية )ستيمر ثيلها السرديتم

شخصياته عشية  وتفاعالت هكنتمختلف أجناسه وأم"، ببوينتاالنجليزي "ستيمر حمل االسم ن، الذي يمدينة عد

دينة شهدتها املبب التحوالت العنيفة التي ت االنفعاالت والتوتر النفس ي بساالستقالل الوطني، يصف زين لحظا

 الجاليات األجنبية عنها. رحيلو 

 . 304دني: ع بخور   (57)

 . 315بخور عدني:   (58)

 . 334ي: بخور عدن  (59)

 . 335: ير عدنبخو   (60)

 . 19: 2020زين، دار املتوسط، إيطاليا،  بان، أحمدر غللفاكهة   (61)

 . 170فاكهة للغربان:   (62)

 . 171ة للغربان: فاكه  (63)

  .175ن: فاكهة للغربا  (64)

 . 48فاكهة للغربان:   (65)

 . 241غربان: للفاكهة   (66)

  .60ربان: فاكهة للغ  (67)

 . 61هة للغربان: فاك  (68)

 . 144اكهة للغربان: ف  (69)

 . 156لغربان: فاكهة ل  (70)

 . 22: 2001، الكويت، 269لم املعرفة، رقم در، عاجاكوبي، ترجمة فاروق عبدالقانهاية اليوتوبيا، راسل   (71)
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 . 37فاكهة للغربان:   (72)

  .25ان: ربفاكهة للغ  (73)

 . 44: كهة للغرباناف  (74)

 . 230لغربان: فاكهة ل  (75)

 . 132هة للغربان: فاك  (76)

 . 116بان: اكهة للغر ف  (77)

  .79ُينظر: فاكهة للغربان:   (78)

  .118ُينظر: فاكهة للغربان:   (79)

 .91، 18ُينظر: فاكهة للغربان:   (80)

  .210بان: هة للغر ظر: فاكُين  (81)

  .210 ر: فاكهة للغربان:ُينظ  (82)

 اجتماعية فرقة دينية وهي، هجري لاس في بدايات القرن الخام ، وقد ظهرتبن املطرف ها شهابؤسسى مسبة إلن( 83)

 بأفرادها وإبادتها بأسلوب وحش ي. بالتنكيل عبدهللا بن حمزة مساملة، قام إمام اليمن وحاكمها

يركب دراجة هوائية ونة تهكمية لدينكشوت وهو التي تحمل أيق توسط(ة دار النشر )املومن املالحظ أن أغلف  (84)

عمالقة، جميعها تحمل عالمات توليد الطاقة البديلة الينات شاهًرا حربته الطويلة ليحارب هذه املرة مراوح ترب

 . األغلفة في رسم الكتب ان تشكيلي يستلهم موضوعاتيقف خلفها فنو صميمها بذكاء بالغ، ويتم ت ،سميولوجية

 . 1999خريف  ،61العدد  ،كرملمجلة ال، يشعيب حليف، البداية في الرواية العربيةيفة وظ  (85)

، 75ات نقدية كتاب ،ثقافةة لقصور الالعام الهيئة، صيرنال البدايات في النص األدبي ـ ياسينتهالل فن ساال   (86)

 . 45: 1998 القاهرة،

وقراءات ج دراسات زيد مطيع دما: ضمن كتاب، اقيسيم بعبدالحك، وداللتها في رواية الرهينةشعرية البداية   (87)

 .130: 2009 ،، صنعاءاء والكتاب اتحاد األدب ،ديةنق

 37: 1999، 10العدد جدة، ، مجلة نوافذ،إدريس لنجو، ترجمة سعاد بن إنشائية الفواتح النصية، أندريا في  (88)

 .11: 0222توسط، إيطاليا، ب سروري، دار املبيح، زيرة املطففينج( 89)

 . 16جزيرة املطففين:   (90)

 .  59: مرجع مذكور ، الديستوبيا الروائية  (91)

 . 20طففين: جزيرة امل  (92)

 . 20جزيرة املطففين:   (93)

 . 13: ملطففينجزيرة ا  (94)

  .16: جزيرة املطففين  (95)
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 . 25جزيرة املطففين:   (96)

 . 27جزيرة املطففين:   (97)

 . 49جزيرة املطففين:   (98)

 . 51 جزيرة املطففين:  (99)

 . 162جزيرة املطففين:   (100)

 . 167 يرة املطففين:جز   (101)

 . 84 جزيرة املطففين:  (102)

 . 101رة املطففين: جزي  (103)

 . 510ين: جزيرة املطفف  (104)

 . 48ين: جزيرة املطفف  (105)

 . 102 ففين:جزيرة املط  (106)

 . 114املطففين:  جزيرة  (107)

 . 153ن: جزيرة املطففي  (108)

 . 131ن: يجزيرة املطفف  (109)

 . 451جزيرة املطففين:   (110)

 . 176جزيرة املطففين:   (111)

 . 771ين: يرة املطففجز   (112)

 . 177جزيرة املطففين:   (113)

 . 49 :، مرجع مذكور الروائيةا يتوبالديس  (114)

  .15 لمي، مرجع مذكور:آفاف أدب الخيال الع  (115)

 .  26 :الخيال العلمي أدب القرن العشرين، مرجع مذكور   (116)

 . 177جزيرة املطففين:   (117)

 . 177املطففين:  جزيرة  (118)

 . 212جزيرة املطففين:   (119)

 . 115 جزيرة املطففين:  (120)

  .188جزيرة املطففين:   (121)

 . 218طففين: جزيرة امل  (122)

 . 235فين: جزيرة املطف  (123)

 . 236جزيرة املطففين:   (124)


