مترجمتان من إيطاليا وباحث من الدنمرك يستكشفون األدب اليمني
األحد  , 11نوفمبر  7002م

ػُأ ٍٚشقافٛح :ظًغ َاد٘ انقصح انًُٛٛح األظثٕع انًاضي ٙنيٛييا ييٍ األدتيا انير ٍٚأصيوٕا تاْرًياو نيصشز ياصيٛاخ أٔزٔتٛيح
يٓرًح تاألدب انَٔ .ًُٙٛسصد ُْا أْى يا ظا ػهٗ نعاٌ انًرحدش ٍٛف ٙاأليعٛح..
إيساتيال:
فوز نجية محفوظ غيّر حياتي
انييدورٕزج زٚييصاتٛش ْيي ٙانريي ٙذسظًييد زنييٗ اةٚاانٛييح زٔاٚييح انسُْٛييح نهسٔا يي ٙانًُٛييٙ
انساحم شٚد ياٛغ دياض ،ذؼًم حانٛا أظراذج نألدب انؼست ٙتعايؼيح زٔييا ،وًيا ذ يس
ػهٗ ظهعهح يراصصح ترسظًح األدب انؼست ٙزنٗ انهوح اةٚاانٛح.
ْييرِ ْيي ٙانًييسج انصانصييح انريي ٙذييصٔز فٓٛييا انيئ ،ًٍٛانًييسج انريي ٙثهٓييا واَييد فيي ٙيييازض
انًاض ،ٙأيا شٚازذٓا األٔنٗ فكاَد ف ٙانعثؼُٛٛاخٔ ،نى ذُط في ٙحيدٚصٓا اةييازج زنيٗ
انروٛساخ انر ٙطسأخ ػهٗ صُؼا خشل انؼقٕد انصششح انًاضٛح.
واَد زٚصاتٛش ذرحدز تهكُح يايٛح ٔاضحح ح ٍٛاند أَٓا تيدأخ تدزاظيح انهويح انؼستٛيح
ف ٙظايؼح زٔيا ف ٙانعثؼُٛاخ ،حُٓٛا واٌ ػيدد انايشب انًٓرًي ٍٛتدزاظيح انؼستٛيح نيى
ٚكٍ ٚرعأش  3أٔ  4طشبٔ ،واَيد انكرية انؼستٛيح انًرسظًيح هٛهيح َٔيادزجٔ ،نيى ٚكيٍ
ندٖ اةٚاان ٍٛٛفكسج ػٍ األدب انؼستي ،ٙألٌ انًعر يس  – ٍٛحعية زأٓٚيا -نيى ٓٚرًيٕا
تاألدب انؼست ،ٙأيا ا ٌٜفُٓيا أوصيس ييٍ  555طانية ٚدزظيٌٕ انهويح انؼستٛيح ٔاألدب
انؼست.ٙ
ٔػٍ اندافغ انر٘ ادْا ندزاظيح انهويح انؼستٛيح انيد أَٓيا واَيد هقيح تؼيد َكعيح 67و ت ينٌ ييا ٚعيس٘ في ٙفهعيا ٍٛتي ٍٛانٓٛيٕد
ٔانؼسبٔ ،اٌ انعسا د ف ٙانوسب نى ذكيٍ ذقيدو انًؼهٕيياخ انكافٛيحٔ ،واَيد ذسٚيد أٌ ذؼيس ذياز ٚانقسيٛح انيهعياُٛٛح ٔذيازٚ
انؼسب ٔانًعهًٔ ،ٍٛاْرًد أوصس تانقسٛح انيهعاُٛٛح ،فقسأخ نوعاٌ وُيأَ ،ٙذسظًد نّ زنٗ اةٚاانٛيح يعًٕػيح "زظيال فيٙ
ان ًط" شى ذسظًد زٔاٚح "انًر ا م" نهسٔا  ٙانيهعا ُٙٛأيٛم حثٛث ،ٙتؼد ذنك ذسظًيد تؼيأ أػًيال َعٛية يحييٕثٔ ،زشيس
فٕش يحيٕث تعا صج َٕتم اند أٌ حٛاذٓا ذوٛسخ ذًايا ،ألَٓا واَد انًرسظًح اةٚاانٛح انٕحٛدج انر ٙذسظًيد نُعٛية يحييٕث،
ٔذوسخ أَٓا ح ٍٛانرقد تّ ف ٙانقاْسج اند نّ " أٌ حظيك وياٌ حظي "ٙألَٓيا تؼيد ذنيك اظيرااػد أٌ ذريسظى ٔذُ يس في ٙدٔز
َ س يًٓح ف ٙزٚاانٛا.
ذٓرى زٚصاتٛش تانقصح انقصيٛسج ٔانسٔاٚيح ،نيرنك َ يسخ اَإنٕظٛيا ييٍ  655صييحح ضيًد  65صيح صيٛسج نؼيدد ييٍ وثياز
انكراب انؼسبٔ ،انرقد تصاحة داز َ س زٚاانٛح صوٛسج غايسخ تإصيداز ظهعيهح (ورياب ػيسب ٔيؼاصيسٌٔ) ٔصيدز ػُٓيا
أػًيييال نصيييُغ ه زتيييساْٛىٔ ،ظًيييال انوٛايييأَ ،ٙغيييادج انعيييًاٌ ،زضيييافح زنيييٗ ياريييازاخ صصيييٛح نًعًٕػيييح ييييٍ انكاذثييياخ
انعييؼٕدٚاخ ،فًٛييا أتييدخ أظيييٓا نؼييدو ذًكُٓييا يييٍ ذسظًييح صييت يييٍ انيئ ،ًٍٛاخررًييد حييدٚصٓا تاةيييازج زنييٗ أٌ انوييس يييٍ
شٚازذٓا نه ْٙ ًٍٛيٍ أظم ظًغ اةصدازاخ انقصصٛح انعدٚدج نإلطشع ػهٓٛا ٔانُظس ف ٙزيكاَٛح ذسظًح تؼسٓا..
ماريا:
تقوية الصلة تالثقافة اليمنية
اندورٕزج يازٚا تدأخ دزاظح انهوح انؼستٛح ثم ػ يس ٍٚػاييأْ ،ي ٙا ٌٜذدزظيٓا
نهاييشب فيي ٙظايؼييح َيياتٕن ٙتعُييٕب زٚاانٛييا ،شازخ انيي ًٍٛفيي ٙيييازض انًاضيي،ٙ
ٔ اند أَٓا ذسٚد أٌ ذقٕ٘ صهرٓا ٔيؼسفرٓا تانصقافح انًُٛٛح.
زنييٗ ظاَيية انرييدزٚط ذرييسظى يازٚييا األدب انؼستيي ٙزنييٗ اةٚاانٛييحٔ ،ذوييسخ أَٓييا
ذسظًييد حرييٗ ا ٌٜػ ييسج وريية ،يييٍ تُٓٛييا أػًييال نهكاذيية انعييٕز٘ ػثييد انعييشو
انؼعٛهٔ ٙنهكاذثح انؼسا ٛح ػانٛح يًدٔغ  ٔ ،نؼثد انسحًٍ يُٛفٔ ،يحًد يكس٘.
ٔظييا خ ذسظًرٓييا نسٔاٚييح "ظييٛسج يدُٚييح" نؼثييد انييسحًٍ يُٛييف ضييًٍ ي ييسٔع
أٔزٔت ٙتؼُٕاٌ "ذاوسج انًرٕظط" تانرؼأٌ يغ انًؤظعح انصقافٛح األٔزتٛح.
وًييا ذسظًييد يعًٕػييح صصييٛح نهكاذيية انهٛثيي ٙزتييساْٛى انكييَٕ َ ٙييسخ ان ييٓس
انًاض ٙف ٙزٚاانٛا ،اند أٌ تؼأ صصٓا ذرحدز ػٍ االظرؼًاز اةٚاان ٙيٍ

ٔظٓح َظس واذة ػست.ٙ
انرقد ف ٙشٚازذٓا األٔنٗ تؼدد يٍ انكاذثاخ انًُٛٛاخ ٔتدأخ يغ اندورٕزج زٚصاتٛش تقسا ج أػًيانٍٓٔ ،اػرثيسخ شٚازذٓيا انعدٚيدج
نه ًٍٛفسصح نهقا تانكراب انروٕزٔ ،ذرًُٗ أٌ ذعًغ انكصٛيس ييٍ األػًيال األدتٛيح انًُٛٛيح نكي ٙذقيٕو تقسا ذٓيا ٔدزاظيرٓا ػُيديا
ذؼٕد زنٗ زٚاانٛأ ،يٍ شى اخرٛاز انقصت انر ٙيٍ انًًكٍ أٌ ذرى ذسظًرٓا زنٗ اةٚاانٛح ف ٙانًعرقثم انقسٚة.
سوغن هليثستروب:
الكاتة اليمني يواجه ظروفا صعثة
انثاحس انداًَسو ٙظيٕغٍ ْهٛثعيرسٔب يٓيرى تياألدب انًُٛئ ،ٙذحدٚيدا تانقصيح
انقصيييٛسج انرييي ٙواَيييد يحيييٕزا نسظيييانح ياظعيييرٛس أَعصْيييا ييييؤخسا فييي ٙظايؼيييح
وٕتُٓاظٍ.
ظييا ظييٕغٍ زنييٗ انيي ًٍٛثييم  7ظييُٕاخ تؼييد أٌ أَٓييٗ دزاظييرّ نهوييح انؼستٛييح فييٙ
انداًَس  ،شى ٔاصيم دزاظيرّ نهؼستٛيح تنحيد انًؼاْيد في ٙصيُؼا ٔ ،اْيرى تقيسا ج
ًَاذض يٍ أدب انقصح انقصٛسج نكراب ..ًٍُٛٛٚ
أٔل دزاظح أػدْا واَد ػٍ ششز صت نهكاذة يحًد انوست ٙػًساٌ ،ذُيأل
فٓٛا يعرٕٖ انُظس زنٗ انًسأج ٔأيكال حسٕزْا ف ٙانُت انقصص.ٙ
فيي ٙػيياو  1552ػيياد زنييٗ انيئ ًٍٛذؼًييء فيي ٙييسا ج انًعييايٛغ انقصصييٛح انًُٛٛييح
تٓييد زَعيياش تحصييّ نُٛييم زظييانح انًاظعييرٛسٔ ،ويياٌ ػُييٕاٌ انثحييس "انييٕطٍ ف يٙ
األدب ان ًُٙٛانًؼاصس"
اظييرُرط فيي ٙتحصييّ أٌ االنرييصاو االظرًيياػ ٙيٕظييٕد فيي ٙانُصييٕ انقصصييٛح،
ٔتإيكاٌ انقصت أٌ ذؤشس ػهٗ انًعرًغ نٕ سأخ ف ٙاذعاِ يعرقثهٔ ،ٙػٍ ظثة اْرًايّ تاألدب ف ٙان ًٍٛال أٌ األدتيا فيٙ
اندًَس ٚحصهٌٕ ػهٗ اندػى انحكٕي ٙتعٕٓنحٔ ،زغى ذنك فإٌ األدب انر٘ ُٚرعَّٕ ال ٚرُأل يا ٓٚى انًعرًغ ،نرنك ٓٚرى تًيا
ٚكرثّ انقا ان ًُٙٛألَّ – حعة ٕنّٕٚ -اظّ ثسٔفا صؼثح نكٍ ػُدِ يٕضٕع ٔغس يٓى ظدا ٚكرة ػُّ..
 ظثء َ س ْرِ انرواٛح تصحٛيح "زأ٘" األظثٕػٛح. -انصٕز يٍ "ػُأ ٍٚشقافٛح"
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