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جدل القراءة يف املدونة الق�س�سية والروائية الن�سائية يف اليمن
أروى عبده عثمان في "يحدث في تنكا بالد النامس":

 تناصية املوروث الشعبي بني األسطرة والشيفرة الداللية

في قصصها  عثمان  عبده  أروى  القاصة  تعتمد 
ونصوصها التي نشرتها قبل مجموعتها القصصية 
على  النامس"��،  بالد  تنكا  في  "يحدث  اجلديدة: 
أساس تداخل صاٍف وإش��ارات املتون التي توظف 
واحلكائية  األس��ط��وري��ة  مستوياته:  بكل  امل����وروث 
والتاريخية والشعبية، والتي لم تكن من مستجدات 
االش��ت��غ��ال ال���س���ردي وآل��ي��ات��ه ف��ي ال��ق��ص اليمني 
احلداثي، بقدر ما ارتبطت بنظام السرد احلديث 
وكيفية توظيفه واستثماره واإلفادة من بنية اإلطار 
السردي،  وال��ت��وص��ي��ل  احل��ك��ي  ببنية  يحيط  ال���ذي 
ساكنة إلجناز  تزيينية  ح��دود  داخ��ل  تقف  ال  التي 
تتوغل  إنها  بل  والتعبيري،  والفني  اجلمالي  أثرها 
وظيفتها  ب���أداء  مسهمة  القصصي،  اخل��ط��اب  ف��ي 
فيها  تتعدى  التي  والتشكيلية،  والسردية  البنائية 
يخلقه  ملا  مستجيبة  واملوضوعية،  الثيمية  قيمتها 

احلضور الفني الذي ميارس وجوده على املستوى 
اجلمالي، واالرتفاع مبستوى بنية القص الذي يكون 
النهوض  في  أث��ر خصب  وذا  ومهماً،  حيوياً  ج��زءاً 
إلى  ال��ع��ودة  إن  رؤاه.  وب��ل��ورة  القصصي  باخلطاب 
استيحاء املوروث عند القصاصني احملدثني، ليس 
مبثابة التقهقر أو العودة إلى املاضي في تراكماته 
إلى  يهدف  إنه  بل  فحسب،  ومكابداته  وانزياحاته 
داخل جسد  تخليق معنى جديد وعالقات جديدة 
ال��ن��ص ال��ق��ص��ص��ي ال����ذي ي��ش��ي��ر ال���ق���اص ب���ه إلى 
من  القاصة  تبرز  تاريخية  أو  أسطورية  محركات 
خاللها سياق النص اجلديد في البحث عما وراء 
تؤكد  التي  ورؤاه  وأحداثه  وكوامنه  امل��وروث  النص 
التي  وفاعليته  وث���راءه  وحيويته  امل���وروث  دينامية 
احلاضر  بني  الصلة  منها حتقيق  املتلقي  يستشف 
واملاضي، والراهن والغائب، والوجود والعدم. وبهذا 

� أستاذ النقد واألدب احلديث املشارك، كلية التربية – املكال - جامعة حضرموت.
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يكون استثمار بنية املوروث ما هو إال قناع تتوارى 
ال��س��اردة، لبلورة نظرة ورؤي��ة جديدة  ال��ذات  خلفه 
واقع  ومؤثرات  جتليات  ومواكبة  الواقع،  ملجريات 
بخصائص  االحتفاظ  مع  متغيرة،  ومعرفة  جديد 
البنية القصصية واحلكائية التراثية، مشكلة شيفرة 
داللية وإيحائية وعالمية وابستمولوجية داخل النص 
القصصي اجلديد، حيث تعطى الداللة األساسية 
عبر  واملعرفية  والفكرية  والسياسية  واالجتماعية 
داخله،  وتتكون  ب��ه  تبوح  ال��ذي  ال��ت��راث��ي  متشكلها 
وتتخلف باملعنى اجلديد والتشكل والتناص، والتي 
أسهمت هذه البنيات، وإلى حدٍّ كبير، في البرهنة 
والتعبيرية  اجلمالية  )الثيماتيكية(  فرادتها  على 
امل��زدوج��ة. ه��ذا ف��ي رأي��ي انتقالة مهمة ف��ي أدب 
بدأ عند زيد مطيع  الذي  املعاصر،  اليمني  القص 
دماج، ومحمد عبد الولي، وعبد الله سالم باوزير، 
وصالح سعيد باعامر، ومحمد الغربي عمران، وأروى 
عبده عثمان، وهدى العطاس، ونادية الكوكباني... 
وغيرهم، اولئك جسدت قصصهم الكثافة القصصية 
بأقصى لغة توصيلية بعيدة عن األلفاظ التقليدية 
من  الواقع  حركة  برصد  وبالعناية  والرومانسية، 
خالل املاضي، وحركة احلياة املعاصرة بشكل واع 
بعالقاتنا بالشكل الذي ترتديه هذه القصص. إنن 
باملنت  النهوض  إلى  ذلك  من خالل  يسعى  السارد 
وف��ق جدلية  على  وامل���وروث  والشعبي  األس��ط��وري 
مبشاهد  وجتسيده  ال��واق��ع  بتحريك  تقوم  جديدة 
خالل  من  مقتصدة،  وبتفاصيل  بعيدة،  أو  قريبة 
فضاء التراث واملوروث املترامي، والحتضان النشوة 
واحلاضر  الغائب  مع  والتحاور  والسردية  الداللية 
معاً في السطح والغياب الروحي واإلنساني الذي 
املوروث  هذا  ص��ورة  عبر  وإنساننا،  واقعنا  يعيشه 
واستدالالته التي تكونها بدينامية وحيوية وجدلية 
األسطوري  النص  مع  املعاصر  الواقع  فيها  يلتقي 
منذ  املعاصر  النص  عليها  اشتغل  التي  وحكائيته 
البداية، والذي تتداخل فيه العالقات والشيفرات، 
النص احلكائي اجلديد،  فيه  يتحول  أيضاً  وال��ذي 
واملنت احلكائي القدمي، إلى عالقات تناصية قادرة 

واملوجودات،  األش��ي��اء  وأس���رار  خفايا  كشف  على 
ومت��ي��ط ال��ل��ث��ام ع��ن األل��غ��از وال��ط��الس��م املشحونة 
اإلنسانية  النفس  وتشظيات  والغوامض  باألسرار 
املاضية في احلاضر التي تكّون بنية القص احلديثة، 
وتسهم في جعلها عماًل سردياً موحداً ومتماسكاً، 
عبر عملية وحدة األمكنة واألحداث والشخصيات، 
بهدف  والتناسخ  ال��ت��وال��د  عبر  األزم��ن��ة  وتتشابك 
ولوج األمكنة واألحداث احملرمة، وكشف األسرار، 
وفض األلغاز، عبر القدرة الكامنة في تشكيل رؤية 
القاص خللق نص جامع يداخل بني ما هو موروث 
وبني ما هو معاصر، وذلك بتقريب البنى احملركة 
على  معتمداً  بينهما،  والتوليف  وراهنيته،  للواقع 
القصصي،  النص  كتابة  في  وانتقائية  جدلية  بنية 
تكوين  في  القاص  عنان  يطلق  مرجع  أو  كمصدر 
شيفرات وعالمات وإش��ارات قصصه ومحموالتها 
ولكن  ووص��ف،  وس��رد  لتسجيل  اجلديدة  ومدونته 
بعناية جديدة له، مما يخلق األسطورة أو احلكاية 
التوظيف  م��ن  ال��ن��م��ط  ه���ذا  إن  ح��ي��ث  اجل���دي���دة، 
البنية  إلى تشكيل عالئق جديدة في  بالنص  ينمو 
املعنى  يخص  فيما  احلداثية  والقصصية  السردية 
والوصف  السرد  أبنية  يخص  فيما  أو  الداللة،  أو 

تتشابك األزمنة لدى القاص 
اليمني عبر التوالد والتناسخ 
بهدف ولوج األمكنة 
واألحداث المحرمة وكشف 
األسرار وفض األلغاز لخلق 
نص جامع يتداخل فيه 
الموروث بالمعاصر
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الشخصيات  وأسطرة  الواقع  أسطرة  يعتمد  الذي 
التي حتقق  واألح��داث،  واألمكنة  واألزمنة  والبيئة 
بدورها بناًء فنياً مغايراً ملا اعتاده القاص التقليدي 
السرد  بنية  وك��س��ر  القصصي،  ال��ن��ص  كتابة  ف��ي 
والتتابع،  التوالي  على  يعتمد  الذي  عليه  املتعارف 
قصصية،  أح���داث���اً  ال��ق��اص  منها  يستقي  وال��ت��ي 
الرؤية،  تنمي  التي  القصصي  املسار  ويطورها في 
وتضفي  احلداثي.  للنص  الكلي  املعنى  إلى  وتقود 
القاصة أروى عبده عثمان على قصصها نوعاً من 
التراكم املعرفي وتشكيل ذهنية حكائية وأسطورية 
وذلك  وامللفوظي،  النصي  السياق  خالل  من  تبرز 
بكل  اليمني  الشعبي  امل���وروث  توظيف  خ��الل  م��ن 
عناصره ومكوناته، وتأسيس بنية قصصية وسردية 
من داخل طقوس وعادات وقيم وتقاليد وحكائيات 
وتكوين اخلصائص  وإعادة صياغته  املوروث،  هذا 
وفنية  طبيعة  مع  ينسجم  مبا  له  اجلديدة  البنائية 
التعبير القصصي التي تعتمد في توظيفها له في 
منحيني أساسيني، هما: أوالً: محاولة تخليق رؤية 
شعبية معاصرة، من خالل استغالل املوروث القدمي 
والشعبي واستنهاض املخيلة القصصية، باالعتماد 
باألحداث  امل��ع��رف��ة  ف���ي  م��ت��ع��ددة  ط��ب��ق��ات  ع��ل��ى 
التي  وال��رم��وز  واألم��اك��ن  والثقافات  واحل��ض��ارات 
في  بتجميعها  القيام  ث��م  ال��ق��ص،  مفاصل  تتخلل 
عدة نصوص أو نص واحد. وثانياً: تضمني النص 

النص  مفردات  مع  تتداخل  التي  الشيفرات  بعض 
لتعزيز املعنى، وتداخل بني ما هو موروث وبني ما 
النص  وراء  املتلقي عما  لبحث  وذلك  معاصر،  هو 
املوروث وحكائيته ونصوصيته وكوامنه؛ أي: تكوين 
ثمة تالقح بني الرؤية املعاصرة، وخصائص املوروث 
ودالل��ة جديدة  معنى  وم��ا ميثلها في احلاضر من 
تأسيس  وفي  والوصف،  السرد  أبنية  يخص  فيما 
منت قصصي ينأى عن الواقع املباشر أو الدالالت 
يؤدي  التوظيف  في  النمط  هذا  إن  إذ  الواضحة؛ 
بالنص إلى النمو من الداخل، والتماسك، والتماهي 
ب��ني واق��ع مضى وب��ني واق��ع قائم وب��ني واق��ع آت، 
القاصة  من  محاولة  في  الواقع  هذا  أسطرة  عبر 
للعبور بشخصياتها وأحداثها من الواقع األسطوري 
املجموعة،  هذه  والتي عكستها قصص  وامل��وروث، 
إقامة  في  القاصة  عند  متقدم  وعي  عن  وكشفت 
امل��اض��ي وب���ني احل���اض���ر، والواقعي  ب��ني  ال��ع��الق��ة 
واألسطوري، من خالل إقامة الصلة بينهما، وبلورة 
موقف فكري ووجودي وإنساني واضح يتحدد على 
القص  وتقنيات  وال��س��ردي��ة  البنائية  املعادلة  وف��ق 
مفاهيم  عبر  فيها،  التركيب  وخصائص  احلداثي 
ورؤى ونظرات جديدة إلى واقع احلياة وما يكتنفه من 
مكابدات ومجاهدات واقعية وأسطورية وتاريخية، 
والتي تعتمد على إحياء هذا املوروث داخل النص 
احلداثي، وبالتالي تؤدي إلى تشكيل عالقات جديدة 
الدميومة  مقومات  بكل  النص  ورف��د  النص  داخ��ل 
والبقاء، كعالمات تدخل في بنية النص وتشكله في 
م��ادة جديدة لنص  ليكون  وامل��دل��والت،  اخلصائص 
مخلق عند القاصة أروى عبده عثمان في مجموعتها 
النامس"...  ب���الد  تنكا  ف��ي  "ي��ح��دث  القصصية: 
في قصص  القول  وتعبيرية  وفنية  جمالية  تأتي 
القصصية  مجموعتها  ف��ي  ع��ث��م��ان،  ع��ب��ده  أروى 
والفائزة  النامس"  تنكا بالد  "يحدث في  اجلديدة: 
العربي  لإلبداع  الشارقة  جائزة  في  األول  باملركز 
القصة  مجال  في   ،2000 عام  الرابعة  دورتها  في 
الشعبي  امل���وروث  م��زج  ف��ي  قدرتها  م��ن  القصيرة، 
هذا  وانفتاح  الواقعي،  مع  والتاريخي  واألسطوري 

تخلق القاصة في مجموعتها 
عالقات جديدة من خالل 

رصد الواقع بكل مأساوتيه 
بهدف تحقيق ذاتها المغيبة 

والمتسلبة والمغتربة
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وتخليق  وملفوظية،  شعبية  تأويالت  على  التمازج 
والثقافي،  املعرفي  التراكم  عبر  جديدة  عالقات 
الكمي والنوعي، الذي متتلكه القاصة وتعيه في عمل 
وتشكيل  ووصفها  واستنهاضها  القصصية  املخيلة 
مأساويته  بكل  الواقع  رصد  في  األساسية  بنيتها 
وأساه وشجنه، ورفد النص بالعديد من اإلشارات 
واملعاني والرموز التي حتقق القاصة من خاللها ذاتها 
من  أكثر  توجد  وبذلك  واملغتربة،  واملستلبة  املغيبة 
عالقة مع املاضي واملوروث وتقارب مع شخصيات 
وعادات  وتقاليد  وم��دن  وأمكنة  وأزم��ن��ة  وأح���داث 
ذلك املوروث، والعالقات دالة على هذا االستالب 
والتغيب واالغتراب الروحي والفكري الذي تتشظى 
إلى مختلف مناحي احلياة، ويوحد  فيه اإلح��االت 
ال��ذات مع اآلخ��ر، حيث جتد أن حساسية املشهد 
القصصي  ال��س��رد  فاعلية  م��ن  تنطلق  القصصي 
واألسطورية  الشعبية  البنى  تخص  خارطة  ورس��م 
واحلكائية واملفاهيم الشعبية وسط بنى وسطية بني 
الواقعية املتخيلة التي تقارب هذه املتون وتواترها؛ 
على  الضاغطة  الصراعات  وسط  النص  ينشأ  إذ 
تولد  التي  الواقعية  العفوية  واألفعال  الناس  حياة 
واحلب...  واإلحباطات  واآلم��ال  وامل��خ��اوف  القهر 
ورؤيتها  الساردة  والتي حملت في حقيقتها صوت 
وأف���ك���اره���ا، ب��ال��ت��م��ازج م���ع أب���ط���ال امل��ج��ت��م��ع وهم 
القاصة  تعتمد  إذ  نازفة،  بدماء  تاريخهم  يصنعون 
في قصصها الثالث عشرة قصة التي احتوتها هذه 
املجموعة، حيث نستطيع بسهولة أن نتلمس قدرة 
القاصة التي بدأتها في تطوير مفهوم اإلفادة في 
الوحدات  ومعارضة  واستثماره،  الشعبي  ال��ت��راث 
القصصية املنطقية والسببية التي قام عليها النوع 
التركيب  ومكونات  وعناصره  وأساليبه  القصصي 
عن  تبحث  جديدة  ألساليب  بارتيادها  وذل��ك  فيه، 
تشكل  وبنائية  قصصية  لوحدات  جديدة  توازنات 
امتداداً لقاصة قادرة على أن تبدع متنها القصصي 
الطرق  أكثر  تستلهم  وتركيبية  رؤي��وي��ة  بنية  وف��ق 
إمكانية في صياغة سرد قصصي معاصر تكشف 
بنية  م��ن  ب���ارزة جتعل  م��ه��ارات قصصية  ع��ن  فيه 

احلكاية الشعبية واملوروث واللغة القصصية أساساً 
لبناء عالم قصصي متميز وشائق وشفاف وسلس 
عبر فعل الكتابة اجلديدة ببعديها الفني واجلمالي، 
وتؤكد من خاللها حركية التراث واملاضي من خالل 
"البطل اإلشكالي" الذي يحمل في رؤيته وجدليته 
وجتلياته إيحاءات ودالالت ترتكز في مجموعها على 
عدد من اإلشارات والرموز والعالمات املفضية إلى 
استثمار الفعل الغرائبي والتجريبي والفانتازي، وما 
الترميز،  في  وعمق  الرؤية،  في  اتساع  من  يتيحه 
وغايته املتكونة من متفصالت القص املتفرقة في 
التي  املتخيلة اخلفية  الواقع وشخصياته  فضاءات 
طاقاته  م��ن��ه  وتستمد  وأب���ع���اده،  م��ش��اه��ده  حت���رك 
واإلنساني  والوجودي  النفسي  العمق  إلى  املتجردة 
وما فيه من استباقات واسترجاعات واستذكارات 
ف��ي إن��ت��اج م��ك��ون��ات ال��غ��ائ��ب امل���وج���ودة ف��ي ذهن 
شخصيات قصص هذه املجموعة، إذ يتنافر الواقعي 
مع املتخيل، والتاريخي مع األسطوري، والتجريبي 
الذي  القائم  احل���دث  بنية  إلن��ش��اء  ال��ف��ن��ت��ازي،  م��ع 
الصحيحة  التناصية  اللحظة  تطوير  وفق  يتحرك 

حساسية المشهد القصصي 
تنطلق من فاعلية السرد 
القصصي ورسم خارطة 
تخص البنى الشعبية 
واألسطورية والحكائية 
والمفاهيم الشعبية وسط 
بنى وسطية بين الواقعية 
المتخيلة التي تقارب هذه 
المتون وتواترها
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مع  القاصة  فيها  تتعالق  التي  امل���وروث،  ه��ذا  ف��ي 
نص سابق أو منط أو منت أولي أو أصلي تستطيع 
ثانية في سياق قصصي  تستنهضه  أن  من خالله 
الحق تعبر من خالله عن إيجاد محفزات تشبيعية 
تستفز بها ذاكرة املتلقي اجلديد وتقوم بدمج آفاق 
القائمة  الفجوات  املتداخلني، وردم  املتني والنصي 
امل��ت��ون اخل��ف��ي��ة على  ب���ؤرة ه���ذه  بينهما، م��ج��س��دة 
والتركيبية  واألسلوبية  الصياغية  املستويات  جميع 
والقيمية واستراتيجية السرد احلداثية، تاركة لهذا 
املختلفة  ومحفزاتها  اآلف��اق  هذه  اكتشاف  املتلقي 
وانفتاحها ومتظهرها وحركتها في فضاء النصوص 
لرصد جتليات الواقع ومكابداته ومجاهداته التي 
تتسلل إلى عمق الشخصية وتكوينها املتحرك بني 
ال��وج��ود وال��الوج��ود، وال���ذات وامل��وض��وع، واحلياة 
واملوت، والذي اقتربت فيه القاصة من دينامية هذا 
سردية  بطريقة  وتوتره  وعمقه  وتقاطعاته  الواقع 
نصياً،  اشتباكاً  تنشئ  أن  فيها  حاولت  وقصصية 
وتعالقاً داللياً عن طريق إكساب طريقتها السردية 
إيحاءات ودالالت وبنى وأمناطاً قصصية تخلق من 
وأسرارها  ونبوءاتها  وأصواتها  مفرداتها  خاللها 
ف��ي ط��ق��وس احل��ي��اة امل��ع��اص��رة حتمل ف��ي ثناياها 
وفيوضاته  امل��ع��اص��ر  إن��س��ان��ن��ا  وآالم  ووج���ع  أس���ى 
وحركتها  اللغة  تداعيات  عبر  والروحية  العاطفية 
التي أخرجت هذه القصص من كيانها  واحتكاكها 
الثابت والساكن واملستقر في املاضي، وحتت وطأة 

عمق  في  املدفونة  الراهنة  واملشاعر  األحاسيس 
في  التقينا  لقد  وفنتازيته.  وغرائبيته  الواقع  هذا 
مجموعة أروى عبده عثمان ثالث عشرة قصة يكاد 
يجمعها ذلك البعد الشعبي والتاريخي واألسطوري 
واالجتماعية  اإلنسانية  وال��ت��ج��ارب  وامليثولوجي 
عامة،  العربي  املجتمع  بها  ي��زخ��ر  ال��ت��ي  العميقة 
واملجتمع اليمني خاصة، والتي تعكس صورة العالم 
الواقعي خلفها، والتي تتمرأى في ذاتها وقسماتها 
الداخلية في العناية بالبناء والشخصيات والثيمات 
واألحداث بطريقة فنية وجمالية وتعبيرية وعالئقية 
وتناصية جديدة؛ كما نلحظ ذلك في قصص "كيف 
استطاع حمادي األفلخ أن يأتي باجلن مربطني؟"، 
بالد  تنكا  ف��ي  و"ي���ح���دث  رن�����ان"،  ملكد  و"ح��ك��اي��ة 
من  ت��ش��رب  و"تنكا  دب����وان"،  و"القيصر  ال��ن��ام��س"، 
دخلت  شعبية  حكايات  م��ن  وغيرها  ط���اخ"...  بئر 
في نسيج وبنية القصص األخرى التي تستند في 
الذي  املاضي  بني  املتوترة  املسافة  خريطة  تدوين 
يفضي إلى احلاضر، واحلاضر املؤدي إلى مكانية 
في  املتجرد  وامل��ك��ان  التائه،  ال��زم��ن  بفعل  التيهان 
الذي  االجتماعي  بالواقع  امللتصق  ولكنه  املالمح، 
إلى متحور احلياة، ويحمل  ثناياه عودة  يحمل في 
في  أيضاً  ومتثل  جهة،  من  والتشبث  للبقاء  دع��وة 
املضمون الداخلي لهذه الثيمات املوروثة والشعبية 
ال��واق��ع املعيشي في ظل  إدان���ًة لهذا  واألس��ط��وري��ة 
واالغترابات  واالس���ت���الب���ات  ال��ق��اس��ي��ة  ال���ظ���روف 
املعنى حتمل  بهذا  وهي  أيضاً،  واملريبة  املفروضة 
بالقدر  وحتمل  الصريحة  اإلدان��ة  تلك  طياتها  في 
نفسه دعوة للحياة واألمل والشوق واحلب وتنشيط 
الذاكرة وإذكاء وترصني املعرفة بهذا املوروث، كما 
يأتي  أن  األفلخ  حمادي  استطاع  "كيف  قصة  في 
باجلن مربطني؟" التي نلحظ فيها تشكيل املوروث 
والتشكل  باملعنى  تبوح  التي  واإلش����ارات  الشعبي 
والنسيج والتناص مع املوروث؛ فهل "حمادي األفلخ" 
هو بطل احلكاية؟! ال نعرف إذاً من هو البطل الذي 
سيحمي  ومن  "تنكا"،  أهالي  من  تبقى  من  سينقذ 
"ب��الد النامس" من غ��ارات "ح��م��ادي األف��ل��خ". أما 

القاصة استطاعت أن تعالج 
هذا الحاضر المأساوي عن 

طريق التعمق بالحكاية 
الشعبيــة وامتداداتها 
الخاضعة لتأويالت شتى
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ملاذا ال نعرف وملاذا لم نعرف البطل الذي على يده 
ستحرر بالد "تنكا" والبلدان املجاورة لها، فألنه لم 
مازالوا  املجاورة  والبلدان  "تنكا"  فأهل  بعد،  يخلق 
"حمادي  حول  ويتقاتلون  يتصارعون  اللحظة  حتى 
املعنونة  وفي قصتها  أم جني!!  إنسي  أهو  األفلخ" 
"يحدث في تنكا بالد النامس" التي سمت املجموعة 
)مداعس  احل��ك��اي��ة  ب��ط��ل  ب��ني  مت���اٍه  ث��م��ة  باسمها 
يظهرون  الذين  الواقع  وأبطال  األع��ور(  صوصان 
في سلوكه وقيمه ورؤيته، حيث تكون العالقة التي 
تتوطد مع شخصيات الواقع، والتي تقيم عالقاتها 
ذاكرة  في  املجسمة  البطل  مع شخصية  التناصية 
احلاضر، إذ يتضح أن القاصة استطاعت أن تعالج 
باحلكاية  التعمق  بوساطة  املأساوي  احلاضر  هذا 
شتى،  لتأويالت  واخلاضعة  وامتداداتها  الشعبية 
ما دامت حتدث في "بالد النامس"، وبذلك يضمن 
للقاصة أن تتالعب ببنية هذه احلكاية وترويضها 
عنه  ينتج  ال��ذي  املكثف  الواقعي  املأساوي  للوضع 
خالل  م��ن  وال��واق��ع��ي��ة(  )املتخيلة  احلكايتني  دم��ج 
تفجير بؤر النص عبر منحى فكري وفني وجمالي 
واضح، يشكل في حقيقته أساس العالقة والوجود 
بني االثنني، والعالقة باملوروث واملاضي من خالل 
قول  في  كما  النامس"،  ب��الد  "تنكا  في  يحدث  ما 
ال��س��اردة م��ن خ��الل ضمير ال��غ��ائ��ب ال���ذي سيطر 
على معظم قصص املجموعة. "وتفتقت شهوته عن 
ألوان وفنون كان يبتكرها بوحشية وجنون، خاصة 
واللسان.  العقل  باكورتها  وكان  الليل،  يجن  عندما 
واألشالء،  األنني  توسد  في قصره،  اجلماجم  زرع 
جتشأ زبد اللذة. طفق يجوب أرج��اء تنكا بعد أن 
أدخلها قعر عينيه وأغمضهما بقوة. إثر ذلك اندفع 

سيالن لعابه اللزج يصهر الشوارع واألزقة، ويغمر 
مفعماً  الباش ج��ذالً  كل ش��يء، ليرسم على محياه 
نبتت  وتقزمت،  األجساد،  تكورت  عندئٍذ  بالنشوة. 
لها أذناب، استطالت وطالت حتى جاوزت اجلسد، 
أعاقت احلركة، فدوت قهقهاته الصاخبة تشق عنان 
السماء، فرحاً بهذا التبدل، شاكراً أجداده معلمي 
احلكمة الذين أمدوه بتاريخهم فسار على منوالهم".
املبدعة  اليمنية  القاصة  توظيفات  مجمل  إن 
القصصية  مجموعتها  ف��ي  عثمان  ع��ب��ده  أروى 
تتمركز  النامس(  تنكا بالد  اجلديدة )يحدث في 
والقصصي،  السردي  التخليق  معمار  تشكيل  في 
واألمكنة  واألح�����داث  الشخصية  تشكيل  وف���ي 
واألزم��ن��ة، على أس��اس وعي هذا امل��وروث بشكل 
إعادة  ثم  ومن  ومعرفي،  وحضاري  وجيد  جديد 
صياغته، وبناء عالمات وإشارات ورموز جديدة، 
ومن ثم العبور املخيالتي من املاضي إلى احلاضر 
السرد  بنية  ف��ي  تعكس  لكي  اجل��دي��د،  وال��واق��ع 
والشخصيات  ال���واق���ع  ه���ذا  خ��ص��ائ��ص  وال��ق��ص 
وثيماته  نسيجه  وتشكل  واألم���اك���ن،  واألح����داث 
أروى  القاصة  لنصوص  تنشئ  التي  وتراكماته 
خاصية جديدة تعكس ما تضمره عالقة التداخل 
والتناص بني املتخيل السردي والواقعي كعالمات 
وإشارات تدخل في بنية القص احلداثي وتشكله 
القص  ه��ذا  وترفد  وامل��دل��والت،  اخلصائص  في 
باإلشارات والرموز واملعاني التي تدخل في نسيجه 
املدونة  ت��ك��ّون  التي  وثيماته  وملفوظاته  وبنياته 
أروى عبده عثمان ونصوصها.  اجلدلية لقصص 




