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لي�ض  الّتْعَكر«  »جوهرة  يف  الروائي  الواقع 

عامل  اإىل  تت�سلل  فلكي  دائمًا؛  اليد  متناول  يف 

اأن تكون م�سلحًا باأدوات فارقة،  الرواية عليك 

ذلك لأن عامل ال�رصد لي�ض عاملًا من ورق فقط، 

والفني،  البحثي  ال�ستق�ساء  من  عامل  واإمنا 

بحيث  والتاريخي؛  والجتماعي  والفل�سفي، 

مكا�سب  باإح�ساء  خبري  وكاأنه  املتلقي  يبدو 

الّتْعَكر«،  »جوهرة  يف  تواىل  ما  وهو  الده�سة، 

وتعبيدها  الرواية  ر�سف  اإىل  عمد  حيث 

فال  ال�رصدية؛  الدراما  من  متالحقة  مب�ساهد 

عالقة  يقوي  �ساعري  حدث  من  �سطر  يخلو 

اأهم  اأن  راأيت  قد  ولعلي  ل،  بامل�ستقبمِ ل  املر�سمِ

تقنية  الكاتب يف عمله هي  فنية وظفها  لعبة 

�سنتناول بع�سها هنا.  والتي  والهام�ض،  املنت 

الروؤية؛  بو�سوح  روايته  ال�سارد  ميد  ولكي 

فاعلة؛  ولكنها  جديدة؛  لي�ست  بتقنيات  زودها 

الرواية  يف  الرئي�سية  التقنية  اإىل  فبالإ�سافة 

التي  الر�سائل  تقنية  هناك  والهام�ض(،  )املنت 

العار�ض«؛  و»ال�سيخ  »كرمي«  بني  تبادلها  مت 

مثاًل،  الأمريكية  الطبية  البعثة  اأع�ساء  بني  اأو 

تقنية  اإىل  الرواية  اأجزاء  بع�ض  يف  ملتفتًا 

التداعي واملونولوج.

رواية  تنه�ض عليها  التي  املحورية  الثيمة  اإن 

»جوهرة الّتْعَكر« هي اأن العني التي تنظر بفخر 

تتحرك  التي  العني  نف�ض  هي  املا�سي  اإىل 

تت�سهي  التي  والرواية  امل�ستقبل،  باجتاه 

اإليه،  اإىل عمق جدير باأن نلتفت  احلداثة تتكئ 

باجلوهرة؛  الرواية  الت�ساق  جاء  هنا  ومن 

من  وهي  بالتقادم،  ملعانها  يزداد  فاجلوهرة 

ح�سن  بناء  يف  و�ساهم  »الّتْعَكر«  جبل  اأ�ساء 

�سهري ازدادت �سهرته يف عهد الدولة ال�سليحية 

)439 هجرية( التي اتخذت من مدينة »جبلة« 

لها.  عا�سمة  للح�سن،  واملحاذية  القدمية، 

الروائي،  ا�ستخدمها  مفردة  اأول  هي  اجلوهرة 

�ستولنتري  جريوم  يذكر  كما  »جوهرة«  وكلمة 

تاأتي اأي�سًا مبعنى Essence وال�سفة امل�ستقة 

هو  ما  على  للدللة  ت�ستخدم   Essential منها 

عظيم الأهمية ول غنى عنه«)1(.

»اجلوهرة«  اأن  الرواية  حكايات  اإحدى  تقول 

اأهايل  من  ّمد،  حُمُ فاحلاج  اهلل؛  من  هدية 

طاف  وحني  للحج،  ذهب  املجمرة،  ذي  قرية 

مودعًا ت�رصع اإىل اهلل اأن يغفر لأهايل منطقته 

روايـة

قراءة فـي »جوهرة الّتْعَكر« 

اأ�سباح التاريخ بني تقنيتي املنت الروائي وهام�سه

حممد عبدالوكيل جازم

حين فرغت من قراءة رواية »جوهرة الّتْعَكر« )الفائزة بجائزة الشارقة للرواية( للروائي والشاعر همدان زيد دماج، لفتت انتباهي قدرة 

الكاتب على األخذ براية الكتابة من حيث انتهى دماج األب، صاحب العمل الروائي الخالد: »الرهينة«، مضيفًا إلى ذلك نَفَسه الخاص، 

ورؤيته الخاصة، وأسلوبه الخاص، مستفيدًا من تطورات العصر ومدخالته الغزيرة وتقنياته المتشعبة. ولعل همدان دماج أراد بعمله هذا 

تذكيرنا بموهبة والده التي بلغت ذروة اإلبداع الروائي والقصصي، وإن كان ثمة شيء ورثه همدان عن أبيه بوضوح، فهو ما أستطيع 

أن أوجزه بشيئين. أحدهما: اقتناص األفكار الكبيرة ذات العالقة بتاريخ اإلنسان، وهمومه وتطلعاته، واآلخر: القدرة الفائقة على رسم 

الشخصيات بدقه. تقع الرواية في 73 مقطعًا، موزعة على ستة فصول، ولكل فصل مفاتيح مشهديه مكثفة واقتباسات تعين القارئ 

على تلمس مجاهل النص.



70

كانت  ذنوبهم  باأن  يوؤمن  كان  فقد  ذنوبهم؛ 

هّم  وعندما  اأ�سابهم،  الذي  القحط  �سبب 

اهلل  ر�سول  منامه  يف  راأى  اليمن  اإىل  بالعودة 

وهو  بالعودة،  له  ياأذن  حتى  باملكوث  ياأمره 

ثالث  بعد  اإل  عليه  يح�سل  مل  الذي  الأذن 

حتت  وجدها  جوهرة  يديه  وبني  عاد  �سنوات. 

التي جاءته  الروؤية  اأخربته بذلك  و�سادته كما 

احلاج  اأ�ساع  القرية  م�سارف  على  املنام.  يف 

ماء يف  فتدفقت عني  الثمينة؛  ّمد جوهرته  حُمُ

نف�ض املكان �ُسميت بـ»جوهرة الّتْعَكر«.

احلا�رص”  يف  املا�سي  “تفعيل  عنوان  حتت 

يقول ريكور: اأول طريقة للتفكري حول ما�سوية 

املا�سي هي التغافل عن وخز ما يبحث فيه األ 

�ستظهر  هكذا  الفا�سلة،  الزمنية  امل�سافة  وهو 

للتنائي،  نزعًا  بو�سفها  التاريخية  العملية 

موجوداً  كان  ما  مع،  تطابقًا  اأو  مع،  ومتاهيًا 

حني  الإبداعية  العملية  لأن  مرة«)2(.  ذات 

اأو  الزمن؛  حركة  تتال�سى  ال�رصد  يف  تخو�ض 

هيدجر،  بها  يقول  التي  »التاريخية«  حركة 

وميكننا هنا اأن نالحظ اأن الروائي ا�ستفاد من 

العمل  هذا  يف  ليمزج  والهام�ض  املنت  تقنية 

بطزاجته،  واحلا�رص  بحيويته،  املا�سي  بني 

مقدمًا للقارئ عماًل ا�ستثنائيًا مغلفًا بالأ�سالة 

واملعا�رصة.

من  ال�سخ�سيات  ر�سم  على  الروائي  قدرة  تعد 

الروائي، وقد جتلى  العمل  ال�سمات املائزة يف 

»العمدة«.  الرواية  بطل  �سخ�سية  يف  ذلك 

واإمنا  مينية  مفردة  لي�ست  »العمدة«  ومفردة 

ال�سا�سة  عرب  اليمن  اإىل  وفدت  م�رصية  مفردة 

الف�سية كما اأفاد ال�سارد العليم، لكنها مع ذلك 

بخفة  اإليه  ت�سللت  بل  الرواية،  عامل  تقتحم  مل 

معززة باحليثيات ومدججة بعالمات الإقناع.

�سخ�سية  تقم�ض  الروائي  اأجاد  لقد  حقًا 

و�سناعتها  ر�سمها  يف  برع  مثلما  »العمدة« 

على الأرجح؛ فالعمدة منذ بداية الرواية وحتى 

نهايتها حافظ على وترية واحدة من التنامي 

ما  الكاريكاتوري  و�سفه  يف  وجند  املنطقي، 

يغنينا عن اأي كامريا �سينمائية حديثة، فنحن 

ونحياًل  جداً،  ق�سرياً  العمدة  »كان  مثاًل:  نقراأ 

مم�سكًا  �رصيعة  بخطوات  دائمًا  مي�سي  جداً، 

يحملها  قامته،  مع  تتنا�سب  ل  طويلة  ع�سى 

عيناه  اأ�سمر،  احتياجًا.  منه  اأكرث  تفاخراً  معه 

يتمنطق  الزمن،  بفعل  غائرتان  �سغريتان 

عن  ورثها  الثمن،  غالية  »�سيفاين«،  جنبية 

اإىل  راأ�سها  وي�سل  �سدره،  ن�سف  تغطي  اأبيه، 

مب�ستودع  غمدها  وراء  يحتفظ  ذقنه،  اأ�سفل 

�سغري من ال�سكاكني« )�ض17(.

اإنه  »خذوين«...  يقول  يكاد  عاٍل  و�سف  هذا 

العمل،  يف  الرئي�سة  لل�سخ�سية  مبتكر  و�سف 

دقيق  و�سف  اليمني  املجتمع  عرف  ملن  وهو 

�سيكت�سف  الروائية  الدراما  تنامي  ومع  جداً... 

القارئ اأن هذه ال�سخ�سية، التي يبدو ظاهرها 

لديها  واإمنا  اأبداأ،  عادية  لي�ست  متوا�سعًا، 

املعطى  من  املاأخوذة  اخلا�سة  فل�سفتها 

اأن الروائي، وهو  الجتماعي املحيط. وامللفت 

م�سافة  على  جنده  والأحداث،  امل�ساهد  ي�سوق 

مميزة من احلياد؛ ذلك احلياد امل�سفوع بقدرة 

العمدة  يعي�ض  التوازن.  دفع  على  عادية  غري 

و�سط جمموعة من ال�سخ�سيات التي تدور حوله 

يف قرية »ذي املجمرة« التي تقع يف منت�سف 

البخور«  »دار  ي�سمخ  حيث  »الّتْعَكر«؛  جبل 

التاريخي ال�سهري، وهو املكان الذي ورثه »اآل 

العار�ض« من اأجدادهم. يعود هذا احل�سن اإىل 

التي  احلادثة  تلك  اإىل  الإ�سالم،  قبل  ما  زمن 

الّتْعَكر  �ُسطيح  اأن  من  التاريخ  كتب  اأوردتها 

الراهب  هو  و�ُسطيح  املكان،  هذا  ي�سكن  كان 

اإليه والد هند بنت عتبة  اليهودي الذي احتكم 

األ�سق زوجها بها العار، فرباأها �ُسطيح  عندما 

ما  وهو  العظام،  امللوك  �ستلد  باأنها  واأخربها 

اأول خلفاء  الذي كان  ابنها معاوية  حتقق يف 

عا�ض  اإنه  الأ�ساطري  الأموية« .تقول  الدولة 

امل�ستقبل  ا�ست�رصاف  على  قادراً  وكان  طوياًل 

با�ستطاعته  كان  كما  بالآجال،  والتكهن 

بنزول  والتحكم  والرمال  ال�سحاب  حتريك 

الأمطار، واأن ال�سخور كانت تن�ساع لأوامره« 

)�ض31(.

مل تتوقف اأهمية هذا احل�سن عند هذه احلادثة؛ 

فقد �سار هذا احل�سن، اإبان الدولة ال�سليحية، 

مقراً حلكم اليمن، وذلك اأثناء تويل امللكة اأروى 

الدولة؛ لأنها  �سئون  اإدارة  ال�سلحي  اأحمد  بنت 

من  القريبة  جبلة  مدينة  يف  البقاء  اإىل  عمدت 

»دار  واختارت  ال�ستاء،  �سهور  طوال  احل�سن 

يف  مقراً  لتكون  »الّتْعَكر«  جبل  يف  البخور« 

امللكة  تركت  كيف  الرواية  حتدثنا  ال�سيف. 

بعد  الن�ساء  من  العرب  ملوك  اأ�سهر  اأروى، 

لقائد  م�س�ض  على  الّتْعَكر  ح�سن  الإ�سالم، 

وكيف  الربكات،  اأبي  بن  املف�سل  جيو�سها 

ع�سكرية  مهمة  يف  الربكات«  اأبي  »ابن  يذهب 

يف  لُيقتل  يعود  ثم  »زبيد«  يف  ثورة  لإخماد 

حكاية  املنطقة  اأهايل  »يتناقل  غدراً.  احل�سن 

من  يظهر  يزال  ما  املف�سل  �سبح  اأن  مفادها 

اأيام العاّلن« )�ض28(،  حنٍي لآخر، خا�سة يف 

التي، عرب  التاريخ  اأ�سباح  بداأ ظهور  هنا  ومن 

الغام�ض.  القتل  تنا�سلت  املتتالية،   الأزمان 

باأن  فرنى  اأكرث،  الرواية  اأحداث  تت�ساعد 

»العمدة« مل يكن �سوى الرجل الثاين يف املنطقة 

توارث  الذي  العار�ض«  »راجح  ال�سيخ  بعد 

احلياة  تطور  وب�سبب  الأجداد،  عن  احل�سن 

»العار�ض«  ال�سيخ  انتقل  احلديث  الع�رص  يف 

بينما  اليمنية،  العا�سمة  �سنعاء  يف  لل�سكن 

يعمل »العمدة« على حل اخلالفات التي تن�سب 

بني اأهايل املنطقة، مبعية �سخ�سية ثالثة هي 

»ال�رصجبي«. وقد كانت اأكرث احلوادث ماأ�ساوية 

ح�سلت  التي  تلك  هي  ال�رصدي  املنت  يف 

لـ»كرمي«، الذي توارى يف حادثة قتل غام�سة 

�سعب على املحيطني فك �سفراتها يف عقر »دار 

ُقتل  الذي  نف�سه  املكان  يف  ال�سهرية،  البخور« 

نف�سه  واملكان  الربكات،  اأبي  بن  املف�سل  فيه 

الذي ماتت فيه »ريحانة« عرو�ض »كرمي«. اأما 

يف الهام�ض )ولي�ض يف املنت( فنقراأ واحدة من
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األ  الرواية،  يف  اإثارة  احلوادث  اأكرث  بني 

اأع�ساء  اأحد  »فور�سكال«،  موت  حادثة  وهي 

لقد   .1763 عام  اليمن  اإىل  الدمناركية  البعثة 

ال�سخ�سية  هذه  تاريخ  الرواية  ا�ستعر�ست 

اأن  كيف  القارئ  ليعرف  الهام�ض  يف  الفذة 

اإحدى  اأي�سًا  كان  البديع  الأثري  املكان  هذا 

يفرق  ل  العجيب  املكان  الغمو�ض.  حمطات 

الطفل  »عزيز«،  مثل  عادية  �سخ�سية  بني 

امل�ساب مبر�ض البله املنغويل، وبني �سخ�سية 

واملفكر  النبات،  وعامل  الرحالة،  »فور�سكال«، 

الأوربية؛  احلريات  تاريخ  يف  اأهمية  الأكرث 

حيث �سكل كتابه »اأفكار حول احلرية املدنية« 

عام 1759 نقداً �رصيحا للنافذين يف اأوروبا، 

وفيه اأكد اأن »اأعز واأغلى ما ميلكه الإن�سان بعد 

حياته هو حريته« )�ض170(.

اإنه العامل ال�سويدي ال�سهري الذي اكت�سف النبتة 

حيث  »القات«،  اليمن  يف  ت�سمى  التي  املنبهة 

اأيديول�ض  »كاثا  با�سمه:  العلمي  ا�سمها  الت�سق 

فور �سكال�ض« )�ض166(.

يف الهام�ض الروائي ُيورد ال�سارد اأن فور�سكال 

اأجواء  دخل  حني  اخلبيث  باملر�ض  اأ�سيب 

اأع�ساء  بقية  عن  دونًا  والتي  املنطقة،  هذه 

لنداء  ا�ستجاب  الذي  الوحيد  كان  البعثة، 

احل�سن؛ فذهب اإليه وطاف يف اأرجائه، وحني 

خطري  مبر�ض  التايل  اليوم  يف  اأ�سيب  عاد 

»يرمي«. مدينة  يف  اأيام  بعد  اإثره  على   توفى 

النقو�ض الغام�سة التي كان الرحالة فور�سكال 

نف�سها  النقو�ض  هي  كانت  موته  قبل  راآها  قد 

اأع�ساء  )اأحد  يونغ«  »جيم  الدكتور  راآها  التي 

جبلة  م�ست�سفى  يف  الأمريكية  الطبية  البعثة 

الطفل  رقبة  يف  جروح  �سكل  على  املعمداين( 

»علي« )ابن ال�سيخ »العار�ض«( الذي تويف اثر 

الرتابي  الطريق  يف  ماأ�ساوي  مروري  حادث 

اخلارج من قرية »ذي املجمرة«. تقول الرواية 

ملوت  كان  هل  »ترى  الأخرية:  �سفحاتها  يف 

الأ�سكال؟!  بهذه  عالقة  »فور�سكال« 

»مارتا«،  الدكتورة  لإ�رصار  كان  وهل 

تلك  تعنيه  ما  اإىل  الو�سول  على  والآخرين، 

)�ض280(. مقتلهم؟!«  �سبب  هو   النقو�ض 

»يونغ« حديث عن حريته  الدكتور  ر�سائل  يف 

من تلك النقو�ض التي وجدها يف رقبة الطفل، 

ت�ساوؤل  الرواية  جوهر  يف  اأن  الوا�سح  ومن 

الذي  املت�سظي  الت�ساوؤل  باللتفات وهو  جدير 

يبدو  التي  القاتلة،  النقو�ض  تلك  �رص  اإىل  ي�سري 

عالقة  لها  وهل  وهناك،  هنا  ال�سلبي  اأثرها 

»�ُسطيح«  الراهب  كتبها  التي  الطال�سم  بتلك 

لهند بنت عتبة حني زارته بق�سد تربئتها من 

الطال�سم(  )اأي  كانت  والتي  الفاح�سة،  تهمة 

والل�سو�ض؟  والطامعني  للمقامرين   هدفًا 

املنطقة  ورثته  الذي  الغام�ض،  القتل  جنون 

اإىل  اأرواحهم  حتولت  الذين  الأجداد،  من 

»عابد  املت�سدد  فهذا  �سعاره؛  ازداد  اأ�سباح، 

اأجانب  اأطباء  2002م ثالثة  كامل« يقتل عام 

اتهمت  عندما  املعمداين«  »جبلة  م�ست�سفى  يف 

القاتل،  اإليها  ينتمي  التي  املت�سددة،  اجلماعة 

الطاقم الطبي هناك بن�رص الدين امل�سيحي يف 

اليمن، وبالتزامن ر�سدت الرواية لنف�ض اخللية 

الإرهابية حادثة قتل اأخرى نفذها »ال�سعواين« 

اأهم  اأحد  قتل  حادثة  وهي  الفرتة،  نف�ض  يف 

رجال التنوير وال�سيا�سة يف اليمن ال�سهيد »جار 

اهلل عمر« الذي قتل اأمام الكامريات الف�سائية، 

وهو يلقي كلمة يف احتفال عام. ويجدر بنا اأن 

ن�سري اإىل اأن حادثة ال�سيارة التي اأودت بحياة 

الطفل »علي« ابن ال�سيخ العار�ض يف الرواية، 

وحياة اآخرين، قد تزامنت اأي�سًا مع حادثة قتل 

احلمدي.  اإبراهيم  ال�سابق  اجلمهورية   رئي�ض 

التي  اجلميلة،  الدرامية  ال�سخ�سيات  بني  من 

تزخر بها الرواية، والتي وقفت اأمامها متاأماًل، 

�سخ�سية »عزيز« ابن العمدة املدلل الذي »يحق 

م�سابًا  اجلميع  ويظنه  لغريه«،  يحق  ل  ما  له 

داون،  متالزمة  اأو  املنغولية،  البالهة  مبر�ض 

نادر  »باإك�سري  م�ساٌب  احلقيقة  يف  هو  بينما 

لل�سعادة« )�ض165(. 

بعد متابعة اأبعاد هذه ال�سخ�سية امللفتة للنظر، 

املتج�سدة  اللحظة  »عزيز«  اعتبار  ميكننا  األ 

لالأ�سباح؟ اأو »ال�سورة املكثفة لالأ�سالف« ح�سب 

ما جاء يف ن�ض الرواية؟ الأرواح التي تتحرك 

ما  لغريها.  يحق  ل  ما  لها  ويحق  اخلفاء،  يف 

تعاين من مر�ض خفي...  ب�سلطة  »عزيز«  اأ�سبه 

 مر�ض لي�ض مدرك، ويحق لها اأن تفعل ما تريد!

احلديث  جممل  من  �سيكت�سف  القارئ  لعل 

وهناك  الرواية،  يف  متنًا  هناك  اأن  ال�سابق، 

يرويها  التي  الأحداث  ميثل  املنت  هام�سًا: 

احلديث،  للزمن  اأحداثها  وتعود  ال�سارد، 

يف  حدثت  التي  الأحداث  ميثل  والهام�ض 

اإ�سناد اإىل مرجعيات  العهد القدمي، يتخلل ذلك 

ال�سارد  ويلجاأ  الو�سطى،  الع�سور  عن  تتحدث 

اإىل ذلك لتو�سيح امل�سهد ال�رصدي برمته، واإن 

ل  جانبية،  اأو  هام�سية،  اإيحاءات  وفق  كانت 

فمثاًل  الفني.  الدعم  اأخذ  اإل  ال�سارد  فيها  يرى 

�رّصحت  القرية  الرواية جمتمع  اأن و�سفت  بعد 

»الّتْعَكر«،  ح�سن  باك«  »الفال�ض  تقنية  عرب 

وبعده،  الإ�سالم  قبل  التاريخي  دوره  وذكرت 

م�سرية  الأوربية  النه�سة  ع�رص  اإىل  انتقلت  ثم 

العلمية  الدمناركية  والرحلة  فور�سكال  اإىل 

 ال�ستك�سافية التي راأ�سها العامل ال�سهري نيبور. 

التقنيات  من  تبدو  والهام�ض  املنت  تقنية  اإن 

اإليها  ويلجاأ  الروائية،  الكتابة  يف  النادرة 

املعنى  تو�سيل  يف  فائدة  من  لها  ملا  الكتاب 

كافة  ا�ستيعاب  على  الروائي  الن�ض  ولقدرة 

الفنون والقوالب الفنية. وتتميز رواية »جوهرة 

متنًا،  اأحيانًا  ي�سبح  الهام�ض  باأن  الّتْعَكر« 

لي�ض  ال�سكل  م�ستوى  على  فالهام�ض  والعك�ض، 

يف  يتداخل  واإمنا  الورقة  ركن  يف  منزويًا 

اأم�ساج الن�ض، ولي�ض هناك خط يف�سل الهام�ض 

الأحداث  ذلك؛  من  العك�ض  على  بل  املنت؛  عن 

يف  الهام�ض  ترفع  الرواية  يف  املت�ساعدة 
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عمد  وقد  املنت،  م�ستوى  اإىل  كثرية  اأحايني 

والهام�ض(  )املنت  التقنية  هذه  اإىل  الكاتب 

اأحداث  عن  املنت  اأحداث  متييز  على  ليعمل 

العميقة بني  الو�سائج  الرغم من  الهام�ض على 

امل�سارين. ويف اأزهى جتليات هذه التقنية راأينا 

كيف متت قولبتها يف اإطار �سكلي بحيث و�سع 

الهام�ض يف قالب ي�سبه »الق�سيدة العمودية«، 

الكتابة.  يف  املعتاد  ال�سكل  املنت  اأخذ   فيما 

التي  ال�سهرية  الأ�سئلة  الرواية تلك   تتحقق يف 

»الزمان  كتابه  يف  ريكور  بول  منها  انطلق 

وال�رصد«، اإذ يقول يف جوهر ت�ساوؤلته: »األي�ض 

الأثر مبا هو اأثر حا�رصاً؟ األي�ض من �ساأن متابعته 

جعل الأحداث التي تف�ض رجوعًا اإليه معا�رصة 

للتاريخ،  كقراء  اأنف�سنا،  نحن  األ�سنا  لآثارها؟ 

جنعل من اأحداث املا�سي اأحداثًا معا�رصة عن 

لتظافرها؟  باحلياة  مفعمة  بناٍء  اإعادة  طريق 

املا�سي  فهم  ميكن  »هل  العبارة  وبوجيز 

باحلا�رص؟«)3(. ت�سبثه  �سوى  ما   بطريقة 

لحظنا اأن الرواية اأعطت ظهرها كلية للمدينة 

الأعمال  يف  املنت  ت�سكل  ما  عادة  التي 

الهام�ض كاملعتاد،  فالريف، بو�سفه  الروائية؛ 

فيه  يرتفع  متنًا؛  لي�سبح  الرواية  يف  يعود 

والكادحني.  واملهم�سني  الفالحني  �سخب 

نعده  الذي  املكان  ذلك  اإىل  الرواية  ذهبت 

دائمَا بعيداً عن الأحداث، وهو يف احلقيقة نواة 

جتلى  بالدراما؛  املثخنة  روحها  بل  الأحداث؛ 

يف  يتحرك  الذي  »كرمي«  �سخ�سية  يف  ذلك 

بعد  الأكرث ح�سوراً  ال�سخ�سية  بو�سفة  الرواية 

�سخ�سية »العمدة«، وحادثة مقتله؛ اأو انتحاره، 

تركت نهاية غام�سة �ُسجلت يف ذمة الغمو�ض 

التاريخي الذي يغلف املكان، وهذه احلادثة مل 

تكن طارئة على جمتمع القرية الربيء؛ ولكنها 

املكان  ذلك  يف  الفطري  اجلانب  متثل  كانت 

والوقائع  واحلكايات،  بالأ�ساطري  امللت�سق 

مفتوحة...  نهايات  ذات  كانت  التي  الغام�سة 

ال�سحية  دم  تلعق  �رصيرة  اأ�سباح  دائمًا  هناك 

لتخفي اأدوات اجلاين، وبالتايل تتال�سى الأدلة 

امل�سكونة  الأمكنة  تلك  يف  اإليه.  املن�سوبة 

لإزهاق  مربراً  دائمًا  يجدون  بالأ�ساطري 

�سحاياهم، و�سناعة اجلرمية.

التي  الروائي  املنت  �سخ�سيات  كانت  واإذا 

الريف،  جمتمع  �سكلت  قد  »العمدة«  ت�سدرها 

املكان  لهذا  فان  لفتًا؛  �رصاعًا  واأحدثت 

اأن  الأحداث  اأثبتت  اإذ  تاريخية  خ�سو�سية 

التاريخ  فيها جممل  احت�سد  ثمة فكرة مغايرة 

احلديثة  الرواية  ف�سخو�ض  ركبها؛  يف  لل�سري 

وهنا  القدمية،  ال�سخو�ض  معطف  من  خرجت 

ال�ساكن  لتحرك  الإبداعية  الفاعلية  جاءت 

والأ�ساطري. واحلكايات  الكتب  بطون   يف 

ال�سهرية  »الّتْعَكر«  ح�سن  �سخ�سيات  هذه   

التي  ال�سبحية  الأ�رص  زاوية  من  تتحرر 

حو�رصت  كما  التاريخ،  طوال  فيها  ُحو�رصت 

�سخ�سيات  لت�سبح  ال�سعبي حتديداً،  الذهن  يف 

ال�سخ�سيات  هذه  مع  تعاملوا  العوام  تفاعلية. 

الفزع  اإثارة  �سوى  لها  عمل  ل  اأ�سباح  وكاأنها 

مهزوزة  �سورة  وهي  والأرق،  واخلوف 

املمتد.  الزمن  طوال  م�سوه  وعي  عليها  انبنى 

النظرة  اأ�سبحت  واإمنا  فح�سب،  ذلك  لي�ض 

ولكن  �سلبية،  العظيمة  و�سخ�سياته  للتاريخ 

الت�سور. ذلك  من  حررها  الأدبي   العمل 

تقدم الرواية ال�سخ�سيات التاريخية لي�ض على 

وثيقة  اأنها  على  تقدمها  بل  »اأ�سباح«،  اأنها 

ال�سلة بالهوية؛ حيث اأن كتب الرتاث احتفظت 

على  القدرة  �سلبتها  لكنها  التاريخي؛  بحقها 

احلركة، والنفعال والإدها�ض، وراأت »جوهرة 

الفذ،  الروائي  الإبداعي  العمل  هذا  الّتْعَكر«، 

التاريخ  اأ�سباح  واإعطاء  الفجوة  هذه  جت�سري 

بق�سد  واحلركة  التعبري  وحرية  التنف�ض  حرية 

اإزالة ما نظنه تناق�سًا بني املا�سي واحلا�رص؛ 

وامللك  »�ُسطيح«،  الراهب  اأ�سباح  كانت  فمثال 

الربكات«،  اأبي  بن  و»املف�سل  »اأروى«، 

واآخرين،  الر�سويل«  و»امل�رصف  »وفور�سكال« 

يتم تدويرها كمحفوظات يف الذاكرة، ل متلك 

 

وثيق  انتماوؤها  يكن  ومل  �سيئًا،  اأمرها  من 

ال�سلة بالذات اجلمعية. واإذا كان الروائيون قد 

من  اأقوى  جديدة  �سخ�سيات  خلق  على  درجوا 

�سخ�سيات اأ�سباح التاريخ، فاإن رواية »جوهرة 

ال�سخ�سيات  بني  توائم  باأن  راأت  الّتْعَكر« 

من  وجتعل  احلديثة،  وال�سخ�سيات  القدمية 

العمل الإبداعي ج�رصاً للفن واملعرفة. 

اأخرياً،  ال�سبحية  التهاومي  بتلك  اهتم  »العمدة« 

واإن كان ل يبوح بذلك. لكننا عرفنا من خالل 

و�سع  يف  �ساهم  اأنه  يحت�رص،  وهو  هذيانه، 

احللول للحد من ظهور اأ�سباح التاريخ القاتلة، 

وال�سيخ  هو  بها  قام  التي  الزيارة  تلك  ويف 

املجانني  ي�سبه  ب�سيخ  والتقاءهما  »العار�ض« 

)جامع  الإ�سالم  يف  ُعرف  م�سجد  ثالث  جوار 

»اجَلَند الذي اأ�س�سه معاذ بن جبل ر�سوُل ر�سول 

ال�سيخ  اأن  ال�سياق  من  وفهمنا  اليمن(،  اإىل  اهلل 

جلدية  حقيبة  بدفن  العمدة  كّلف  »العار�ض« 

هناك  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهو  بعيد،  مكان  يف 

الغام�سة  بالأحداث  عالقة  لها  واأوراقًا  كتبًا 

راأ�سها.  على  النتحار  اأو  القتل؛  ياأتي   التي 

اإن رواية »جوهرة الّتْعَكر« على اأية حال لي�ست 

عني  ولي�ست  »الّتْعَكر«،  جبل  راأ�ض  يف  ح�سنًا 

ولي�ست  القرى،  اأهايل  دموعها  يتقا�سم  ماء 

�سجن  حالة  هي  واإمنا  املجمرة«،  »ذي  قرية 

على  تناوبت  اإبداع  حالة  ومعريف،  اإن�ساين 

خلقها اآلهة الأر�ض وال�سماء. 
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