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�أدباء �جلنوب يحتفون برو�يتني للكاتبة �جلنوبية �إميان م�صعبني

العاصمــة عــدن »األمناء« عــاء عادل 
حنش:

أدباء  التحــاد  العامة  األمانــة  نظمت 
وكتاب الجنــوب الخميس 16 مارس / آذار 
2023م حفــل توقيع روايتــّي )رجل واحد 
الجنوبية  للكاتبة  لن يكفي، وإليك قلبــي( 
الصاعدة إميــان مصعبني يف مقر االتحاد 
الكائن مبديرية خــور مكرس يف العاصمة 

الجنوبية عدن.

قدرات شباب الجنوب المثقف

اداره  الذي  التوقيــع،  وقدم خالل حفل 
د.عبد الحكيم باقيس، ثالث مداخالت نقدية 
عن أعامل الكاتبة الجنوبية الصاعدة إميان 
بدأتها األستاذة جوليت عياش بالحديث عن 

أهمية الرواية للكاتبة.
وأشــارت جوليت إىل املضمون العميق 

للرواية، والجرأة الكبرية.
واشادت بروايتّي )رجل واحد لن يكفي، 
وإليــك قلبي( للكاتبــة الجنوبية الصاعدة 

إميان مصعبني.
وأكدت جوليت ان إبداع إميان مصعبني 
ُيربهن مدى القدرات التي ميتلكها الشــباب 
املثقــف يف الجنــوب، وظهــور جيل من 

الكاتباِت الجنوبيات.

ي الجنوب
الرواية النسائية �ف

بدورها، قدمت د.أديبة البحري مداخلتها 
بالقول انه: »مل تحظ الرواية النســائية يف 
الجنــوب مبا حظيت به القصــة من ذيوع 
وانتشــار، ولعّل من أســباب تأخر ظهور 
الرواية وانتشــارها هو غيــاب القارئ، أو 
باألصح غيــاب الطبقة القارئة، فقد قيل إن 
الرواية أثر من آثــار الطبقة الربجوازية يف 
أوروبا.. وقد تأخــر ظهور هذه الطبقة يف 
بالدنا، باإلضافــة إىل أن عدم وجود أرضية 
االنطالق  ميكن  ومتعــددة  متنوعة  روائية 
منها، أمر يضع الروائيني الشباب أمام تحٍد، 
بخاصة أولئك الذين يسعون إىل كتابة روائية 
الرواية  انتشار  متجاوزة، وهو ما حال دون 

يف بالدنا مراعاة للبيئة املتحفظة تجاه كثري 
من القضايا«.

وأضافت: »لكن شهدت السنوات األخرية 
وما صاحبها من أحداث وتحوالت كبرية يف 
انفتاحا  املحيل،  والثقايف  السيايس  املشهد 
أكرب عىل التجارب الروائية العربية والعاملية، 
وما كان سببا يف ظهور جيل من الكاتباِت 
الجنوبيات كن أكــر جرأة يف التعاطي مع 
الواقع وتعقيداته، من خالل عدد من األعامل 

القصصية بعضها حاز عىل جوائز عربية«.
وتابعت: »وجد الجنويب نفســه مجربا 
عــىل التعايش مع واقعــه املرير، ويف ظل 
األحــداث والتحوالت الكثرية واملتســارعة 
التي شهدها املجتمع الجنويب يف السنوات 
التغيري  مــن  نوع  حدث  املاضيــة،  القليلة 
والتطور يف الساحة االجتامعية والثقافية، 
وهو األمر الــذي منح الكتــاب نافذة أمل 
القضايا  لتنــاول وطرح عدد مــن  دفعهم 
واألحداث االجتامعية والسياسية واإلنسانية 
والتعبري عنهــا يف قالب روايئ، وهو األمر 
الذي أحدث حراكا إبداعيا وثقافيا ملحوظا، 
جاءت األعــامل الروائية النســائية جزء ال 

يتجزأ منه«.
واكملت: »إن الواقــع الجنويب مل يأخذ 
حقــه بعد مبــا يكفي من أعــامل الكتاب 
والروائيني الجنوبيني السيام الشباب منهم، 
رغم وجود بعض األعامل الجيدة. ولعل سبب 
الضاغط بشدة  املحيل  الواقع  إىل  ذلك يعود 
عىل جميع األفراد فيه، ومعاناتهم الطويلة«.

وأكدت البحــري أن: »الروائية الجنوبية 
الواقع، كام تتخذ  اليوم مادتها من  تستلهم 
الذاتية  القضايا  مــن  املعارصات  الروائيات 
واإلنسانية بوابة للمطالبة بالحرية والدعوة 

للحب للسالم«.

الحرب الحوثية عىل الجنوب

وقالــت: »إن روايــة )رجــل واحد لن 
يكفي( وإن كانت ال تخرج يف عمومها عن 

مطارحة قضايا الذات واملرأة، والوقوف يف 
وجه العادات واملجتمــع، ورصاع املرأة مع 
الرجــل واصطدامها به، وأيضا رصاعها من 
أجل الحب، ومحاولة فهم العالقة امللتبســة 
للمرأة مع جســدها، ورغباتهــا ..إلخ. إال 
أننا نجدها أيضــا تنفتح عىل قضايا الواقع 
الســيام الرصاعات والحروب، وأثرها عىل 
فئــات اجتامعية معينة مــن قبيل طرحها 
أعقبها من  1994م ومــا  حــرب صيــف 
رصاعات وحــروب الحقة، ومــا آلت إليه 
أوضاع البالد، بعدها، من انقسامات ومتزق. 
إذ تربز قضية الحــرب حرب صيف 1994م 
وحرب 2015م يف مقدمة املوضوعات التي 
الحرب  أحدثه  ملا  نتيجة  الروائيات،  تناولتها 
اجتامعية  من خسائر كبرية وانقســامات 
وسياسية شكلت مادة خصبة يستقى منها 
الكتاب قصصهم، األمر الذي دفع الروائيني 
الجنوبيني لتناولها روائيا يف عديد األعامل 
ومــن بينها رواية )رجــل واحد لن يكفي( 
فيها،  تناولت  التي  إميان مصعبني،  للكاتبة 
عىل  الحوثية  الحــرب  التفصيل،  من  بنوع 
الجنوب وما نجــم عنه من تدمري وتخريب 
الجنوبية  للمدن  واســتهداف  ودمار  وقتل 

عامة، ومدينة عدن بشكل خاص«.
وأضافــت: »إن خصوصيــة تجربــة 
إميــان الروائية تكمــن يف طرحها قضية 
اجتامعية حساســة »الحب«، وعالقة املرأة 
واملســكوت  للمحظور  واخرتاقها  بالرجل، 
االجتامعية  األعراف  بعض  نقد  بغرض  عنه 
وإدانتها، ومحاولة تغيريها، وتبنيها موقفا 
فكريا جديدا، كام أنها كشفت عن العالقات 
امللتبســة يف حياة )املــرأة(، كل هذا بدون 
أن تضطــر الكاتبة للتعامــل مع املحظور 

املكشوف.
بالقول:  مداخلتها  البحــري  واختتمت 
»تتجىل يف الرواية جرأة الكاتبة يف التعبري 
املتجاوزة  املســائل  عن حقوقها، حتى يف 
للعــرف االجتامعي، التي تســائل الثوابت 
الدينيــة أو االجتامعية، بــل ويف دعوتها 
إلعادة النظر بالكثري من املفاهيم واألعراف، 

كام كشــفت عن نزعة االحتجاج والتمرد، 
وجسدت صورة املرأة الواثقة بذاتها القادرة 
عىل منازلة الرجــل يف كل مناحي الحياة. 
إذ يتسم خطابها الروايئ املتمرد بجرأة غري 
الخطوط  وتجــاوزه  مقوالته  يف  معهودة 
الحمــراء ذات البعد القيمي واملامرســات 

والسلوكيات«.

أحداث الرواية

فيــام قدم د.بــدر العــرايب مداخالته 
بالحديث عن الرواية )رجل واحد لن يكفي( 
مصعبني  إميان  الصاعدة  الجنوبية  للكاتبة 
بالقــول أن: »أحــداث الروايــة تدور يف 
العاصمة عــدن، ويف منطقة غري محددة، 
ويف زمن ميكن تحديده ضمنًيا )1994م * 

2018م(«.
وأضــاف: »يتناول الــرسد يف الرواية 
مالبسات  فحواها  شائكة  اجتامعية  قضية 
عالقة أرسية طارئــة أو بديلة بعد تقويض 

العالقة الطبيعية«.
املواجهة  الرسد  باسهاب  العرايب  ورسد 
والتبديل بني منطق الذات ومنطق اآلخر يف 
رواية )رجل واحد لن يكفي( للكاتبة إميان 

مصعبني.

مداخالت

وشهد الحفل، الذي حرضه رئيس اتحاد 
أدباء وكتاب الجنــوب الدكتور جنيد محمد 
الجنيد، واألمني العــام لالتحاد الدكتور بدر 
املاليــة باألمانة  الدائرة  العرايب، ورئيــس 
العامة لالتحاد األســتاذ محمد باســنبل، 
وعدد من املثقفــني واألدباء والروائيني يف 

الجنوب، عدد من املداخالت القيمة.
ويف ختــام الحفل، تــم التوقيع عىل 
الكتابــني من قبل الكاتبــة، وإهداءها إىل 
النسخ من  الحارضين، كام وزعت عدد من 

الرواية للحارضين.

أحداهما تتحدث عن أثر احلرب احلوثية على اجلنوب..

البحري: الروائية اجلنوبية تستلهم اليوم مادتها من الواقع


