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 3151يكن فوز الروائي اليمٍت مهدان مطيع دّماج ابدلركز الثاين جلائزة الشارقة لإلبداع العريب عام مل 
مفاجًئا للنّقاد والقرّاء ادلتابعُت ذلذا الكاتب الواعد الذي عرفناه من قْبل يف حقلي القصة والشعر، 

ف من دون عناء أنو يقف يف حضرة  ، وىي ابكورة أعمالو الروائية، فسيعر «جوىرة الت َّْعَكر»ومْن يقرأ 
 كاتب انضج ديتلك جتربة روائية جديرة ابلدراسة واالىتمام.

ال بد للقارئ أن يتساءل عن نوع ىذه التجربة الروائية اليت لفتت االنتباه ودفعت كثَتًا من النّقاد 
قل. وعل  الرم  لتمثّلها والكتابة عنها بغية اإلمساك أبسرار الصنعة أو مالمسة بعض جوانبها يف األ

من النتائج ادلختلفة اليت توصل إليها النّقاد والدارسون، فإهن  مل يالمسوا الشكل الفٍت للرواية، فقد 
انصّب الًتكيز عل  اللغة الشعرية اترة، وعل  التالقح ما بُت ادلاضي واحلاضر اترة أخرى، وعل  ادلزج 

تخيَّل حيًنا خخر. كل النتائج اليت وردت أعاله ما بُت الواقعي والتارخيي حيًنا، وعل  الواقعي وادل
صحيحة لكن مفاتيحها مجيًعا لن تفتح ابب الرواية الذي ظل مغلًقا، ولن تنفرج بوابتو دون معرفة 

اليت تكمن يف البناء ادلعماري للرواية أو بكلمات خخر، يف شكلها الفٍت الذي يتداخل « كلمة السرّ »
و الذي أييت أواًل مث تليو الثيمة، واألحداث، والشخصيات، والزمكان فيو ادلبٌت ابدلعٌت، فالبناء ى

 الروائي.

بٌت مهدان نّصو الروائي بثالثة مستوايت واقعية واترخيية وأسطورية ُمطّعمة ابخليال اجملّنح للكاتب 
كل الشخصيات احلقيقية واألحداث الواقعية يف ىذه »الذي استهل روايتو بتنويو صريح مفاده أن 

دون أن ينس  الذاكرة ودورىا الكبَت يف تفعيل أحداث ىذه الرواية الدرامية « واية من نسج اخليالالر 
النابضة ابحلياة. وعل  الرم  من جنوح اخليال يف ىذه الرواية، فإن ادلتلقي يشعر بصدقها الفٍت، 

طقًيا وال يطعن يف وخلّوِىا من االفتعال، فادلعط  األسطوري موّظف أبمانة، واحلدث التارخيي يبدو من
الذاكرتُت الشفهية والتدوينية، ولكنو يعزز األنساق السردية ودينحها فرصة التماىي ابألحداث الواقعية 



« زينب»اليت تسّيدت فيها شخصيات مثل الُعمدة، وكرمي، ورحيانة، والشيخ راجح العارض، وُكرامة، و
لفضاء الروائي نكهة كوميدية خاصة كسرت وثُ ّلة ُُمببة من ذوي االحتياجات اخلاصة الذين منحوا ا

عط  السردي وما ختللو من مواقف مأساوية كثَتة حصدت أرواح بعض 
ُ
يف كثَت من األحيان جديّة ادل
 الشخصيات الرئيسية والثانوية.

قد تبدو شخصية الُعمدة بسيطة، ساذجة، لكنها يف واقع احلال َفِطنة، ُُمّنكة، وكثَتة التبّصر ابدلاضي 
ر، وىي العصب الرئيس الذي يشدُّ الرواية منذ مجلتها االستهاللية حىت هناية النص تقريًبا واحلاض

ولكنها ليست الشخصية احملورية الوحيدة، فهناك كرمي، اإلنسان ادلثقف الذي ينطوي عل  شخصية 
حر مامضة جتمع بُت العاشق ادلتّي ، والسياسي اجلسور الذي يعمل بصمت مطبق، وال يوازيو يف الس

اليت حضرت موتو وصّورت األشكال اذلندسية الغريبة « زينب»واجلاذبية والغموض سوى شخصية 
اليت طبعتها يداه ادلخضبتان ابلدماء عل  جدران الغرفة. ىذا احلضور اخلاطف قد تكرر سابًقا يف 

ج خخذة معها اليت وافتها ادلنّية بعد مخسة أشهر ومثانية أايم من الزوا « رحيانة»موت زوجتو وحبيبتو 
 اجلنُت الذي كانت تنتظره األسرة برمتها.

إىل جانب « ُسطيح»ديتزج الُبعد األسطوري ابلتارخيي حيث يستحضر الكاتب شخصية الكاىن 
، فاألول يربّئ ىند بنت عتبة من اخليانة اليت رماىا هبا زوجها وخيربىا أبهنا ستكون «أروى»ادللكة 

ِعظام، وأن ابنها معاوية سوف يصبح أول خلفاء الدولة  امرأة ذات شأن أييت من نسلها ملوك
مكيدة تفضي بو « ادلفّضل بن أيب الربكات»فسوف تدبِّر لقائد جيوشها « أروى»األموية. أما ادللكة 

إىل ادلوت عل  الرم  من شغفو الالُمدود هبا. أما احلاج ُُمّمد الذي رأى رؤية يف ادلنام ومل يعد إىل 
ث سنوات وىو يتأبط اجلوىرة احلمراء اليت قّدمها لو النيب الكرمي ىدية لقومو، دايره إاّل بعد ثال

وحينما سقط من اإلعياء تفّجرت بقربو عُت ماء صافية بّثت احلياة يف القرى ادلبثوثة عل  سفوج 
جبل الت َّْعَكر. رمبا صّدق اجلميع ىذه احلكاية ابستثناء الُعمدة الذي اختلق أسطورتو اخلاصة اليت 

تمحور عل  اتجر ىامجو اللصوص، وسرقوه بعد أن أوسعوه ضراًب أفض  بو إىل ادلوت مث قربوه عل  ت
لو معظ  الناس.  عجل لكن قربه حتول إىل مزار يبجِّ

ُفجعت  3113انتق  الروائي بعض األحداث ادلهمة اليت دمغت التاريخ اليمٍت ادلعاصر. ففي عام 
لدكتور بيل كوىُت، ومديرة ادلشًتايت كاثلُت جارييت وكان القاتل البالد مبقتل الطبيبة مارات مايرز، وا



متشدًدا إسالمًيا ال مَت يّدعي أن ضحاايه كانوا يقومون أبعمال تبشَتية لنشر الدين ادلسيحي! كما 
مّت امتيال جار هللا عمر، األمُت العام للحزب االشًتاكي اليمٍت، وسوف يُعدم قاتلو علي أمحد 

أن يعرف أن ضحيتو كان أول سياسي ديٍت ينادي علًنا إبلغاء عقوبة اإلعدام يف  السعواين من دون
 اليمن.

الرواية ُمطّعمة ابألحداث الدرامية وادلفاجآت الكثَتة اليت تكسر راتبة السرد األفقي ولعل حكاية عامل 
س كااث أيديول»النبات السويدي بيًت فورسكال الذي اكتشف نبتة القات وسوف تُعرف ابس  

بعنوان  5315مهمة من الناحية العلمية لكن األى  منها ىو صدور كتابو عام « فورسكاليس
أعّز وأمل  ما ديلكو اإلنسان بعد حياتو ىي »الذي يؤكد فيو عل  أّن « أفكار حول احلرية ادلدنية»

وال.  ، وأن اخلطر الوحيد الذي يهدد ىذه احلرية يتمثل ابلوجهاء من أصحاب ادلناصب واألم«حريتو
السويدي بعد ثالث سنوات  الربدلان كما يدعو ادلؤلف إىل حرية الرأي والصحافة، وسوف ُيصدر

 قرارًا برفع الرقابة عن الصحافة هنائًيا.

أن ىذه الرواية تنويرية، وأن الكاتب يهدف إىل حّض القرّاء ولفت عنايته  إىل أى   ال شك يف
وكرامتو، وسوف ُتصبح ىذه الفكرة ُمهيمنة سردية تًتدد « حرية الفرد»وأعظ  شيء يف الوجود وىو 

 عل  مسار النص الروائي حىت وإن جاءت أبشكال وصيامات خمتلفة.

بقوة يف ىذه الرواية بدءًا ابجلوىرة احلمراء، وعُت ادلاء اليت حيضر اجلانب اخلرايف أو األسطوري 
تفجرت، واختفاء قرب كرمي، أو ظهور وجهو ادلبتس  فوق مياه السّد، وما إىل ذلك من أحداث ووقائع 
فانتازية ال تنتمي إىل الواقع بشكل من األشكال، لكنها تقفز عليو وحتيا يف ادلساحة ادلشّوشة احملصورة 

 قة والوى  البصري.بُت احلقي

ذل  حصته  أيًضا، « اجملانُت»ومثلما يهيمن األسوايء عل  األنساق السردية ادلتعددة ذلذه الرواية فإن 
ومن دوهن  كانت الرواية ستخسر كثَتًا من نَ َفسها الفكاىي، خصوًصا أن األحداث تدور مبجملها 

ة أو بعض األبطال احلقيقيُت الذين ديحضون يف قرى صغَتة انئية، أما ادلدن فإهنا حتضر يف ذاكرة الروا
 قراى  ُحًبا من نوع خاص.

http://www.alshnews.com/search.html?query=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86&form=search


يتمحور اجلانب الفٍت كثَتًا يف ىذه الرواية حول مصائر بعض الشخصيات األساسية ومموضها يف 
، أما الثالثة فهي «رحيانة»وزوجتو « كرمي»احلياة وادلوت عل  حد سواء، وأول ىذه الشخصيات 

حالوة ىذه الشخصيات «. أروى»جاءت لزايرة قرب ادللكة « ِحراز»مَتة من اليت قيل إهنا أ« زينب»
الذي كبت قصة حبو يف صدره، وإىل « ادلفّضل»وإىل « ىند بنت عتبة»ومموضها ديتدان إىل 

الذي ال تستطيع أن تنساه بعد قراءة النص الروائي. أما جبل التَّعكر وجوىرتو، فإنو ينفتح « ُسطيح»
وحىت الوقت  5511من مالبية األحداث ادلهمة اليت وقعت يف اليمن منذ عام مثل كتاب مثُت يتض

الراىن، وعلينا أن نرتكن إىل قول الروائي مهدان مطيع أبن األحداث الواقعية والشخصيات احلقيقية 
 ىي من نسج اخليال حقِّا!

 


