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 السرد فً الٌمن...

 

 

 الولوف على عتبة "جوهرة التعكر"

 امتزاج المعمول بالالمعمول شعبٌا  

 

"جوهرة التعكر" رواٌة لـ"همدان زٌد دماج"، صادرة عن 

، عمل ٌفاجا أفك المارئ الجٌد، فمد 2017دار أرولة، 

كنت أتولع أننً سؤلرأ رواٌة تضاؾ إلى الكم السردي، 

ً مثابراً، فتفاجؤت بها الذي ال ٌثٌر ال تفاتاً، وال ٌدهش متلمٌا

 عمبلً ٌمنٌاً متفرداً، ٌخلد حضوره دون ضجٌج.

فً عتبة الرواٌة التباس لـ"بٌرس هارٌس"، ٌشٌر إلى 

الذاكرة وصدفة االنتماء: "الذاكرة طفل ٌمشً على الشاطا، 

ال ٌمكنن أبداً أن تحزر أي الصدفات الصؽٌرة سٌلتمطها، 

شٌابه الثمٌنة". هل فعبلً الذاكرة رحلة استعادة وٌحفظها بٌن أ

مبنٌة على صدفة التماط التفاصٌل الصؽٌرة؟ أم أن الذاكرة 

 فٌها لصدٌة االنتماء واالختٌار؟

ظنً أن الذاكرة لٌست عفوٌة. بما فً ذلن هذه الرواٌة 

الٌمنٌة بامتٌاز، وهً تلملم الحكاٌات لوطن ٌعانً فً أٌامنا 

 لم تعد الدار الكبٌرة تجمعهم. تفكن أجزابه، وأناس

اختفاء العادات الجمٌلة، وبساطة األٌام، والمرح الذي حل 

محله لتامة بلٌدة "على الحمول الزراعٌة التً ُهِجر بعضها، 
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وبنٌت فً بعضها منازل لبٌحة... على بهجة الرلص 

الجماعً أٌام األعٌاد بعدما اكتفى أبناء كل لرٌة بالصبلة فً 

ودوا ٌجتمعون فً المصلى الكبٌر أسفل لراهم، ولم ٌع

الشبلل... على نماء المروج واآلكام والطرلات التً 

أصبحت مكسوة بكل ما خلك هللا من أوساخ... على موت 

المواوٌل الزراعٌة التً كانت تردد صداها الجبال... على 

األمطار التً شحت، على مبنى "الولً" الذي تهدمت أجزاء 

لى نساء المرٌة ولد اختفت البهجة من من لبته البٌضاء... ع

 (.263حٌاتهن، مثلما اختفت وجههن وراء النماب..." )ص

فً تنوٌه استدراكً ٌمول المإلؾ فً مفتتح الرواٌة: "كل 

الشخصٌات الحمٌمٌة واألحداث الوالعٌة فً هذه الرواٌة من 

نسج الخٌال". هنا تصبح الحمٌمة ملتبسة بالخٌال، والخٌال 

تمظهرات الحمٌمة واألحداث الوالعٌة، فً مزج تمظهراً من 

وتداخل وإزالة لحاجز الوالعً واألسطوري، المحسوس 

 والمربً والطبلسم والبلمربٌات.

وهل الخٌال سوى امتصاص ومحاكاة ومشابهة وظبلل 

 تتولد من عالم الحمٌمة ومولِّدة له فً آن.

إنها األماكن واألزمنة، األحداث واألشخاص، التً ٌجازؾ 

السارد فً الؽوص فٌها "األماكن التً تختبا واألزمنة فً 

كهوؾ معطؾ شتوي مبتل، ٌتدثر فٌه الماضً، وتتوارى 

 (.9فً ثناٌاه الحكاٌات والتفاصٌل..." )ص
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 السرد فً الٌمن...

 

من الكهانة والنبوة الرابٌة للمستمبل ٌكون الولوج إلى كهؾ 

وثناٌا معطؾ الذاكرة، الذاكرة بما هً فعل ممارسة للحرٌة 

فً آن، فً تماثلها مع احتراق السٌجار "التدخٌن  والحٌاة

حٌاة األحرار ٌا مؽفل!..."، والؽفلة نمٌض الذاكرة، 

 والتدخٌن فعل اشتعال وإٌماد لها.

سرد متنبه بذاكرة تصوٌرٌة تلتمط التفاصٌل ناسجة حكاٌة 

 وتارٌخاً لؤلشخاص واألمكنة، للتارٌخ والحاضر.

ٌل الذاكرة الفردٌة "جوهرة التعكر" رواٌة تؽوص فً تفاص

والجمعٌة، لتعٌد تخلٌمها حٌوات تتحول فٌها األطٌاؾ 

 والمصص الشعبٌة إلى تفاصٌل ملموسة ومربٌة ومسموعة.

ما أكتبه لٌس لراءة نمدٌة لـ"جوهرة التعكر"، وإنما مجرد 

ولوؾ على عتبتها، متؤمبلً فً صدفاتها التً تحتاج إلى 

لما ولدته من عوالم لرب أكثر، إنها ظبلل لراءة ومشاهدة 

ً وعٌن ماء تتدفك بالحٌاة،  ممزوجة باألرض، جببلً وحصنا

ً ٌمتطً فرس المفضل بن أبً البركات متجهاً  وتارٌخا

 صوب جهات الٌمن.

ٌخٌط الروابً شخصٌاته واألحداث بالتدار وصبر ودلة، ال 

ٌترن للشرود السردي الذي ٌمع فٌه الكثٌرون، فسحة. صبر 

جول، ٌعطً للتفاصٌل مجالها وأفمها، سارد متمكن وؼٌر ع

ً إٌاها ببعض الحكاٌات واألحداث، فً تداخل لؤلطر  مازجا

السردٌة التً ٌحتوٌها إطار كلً هو "جوهرة التعكر"، وكؤن 

الحكً بكل آفاله هو الحٌاة التً تنتمل فً جٌنات السارد 
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 السرد فً الٌمن...

 

الخارجً، من أبٌه صاحب "الرهٌنة" و"طاهش الحوبان" 

حمدٌة" و"المدفع األصفر" و"االنبهار و"العمرب" و"األ

والدهشة" زٌد مطٌع دماج. تواصل وتماٌز بٌن األب 

واالبن، فً أسلوب الحكً وبناء الشخصٌات، ووحدة السارد 

 اإلنسانً فً خلمه الحمٌمً لشخصٌاته وتناوالته لؤلحداث.

اتفاق الروح السردٌة ذات العبك اإلنسانً، واختبلؾ فً 

فاألب زٌد مطٌع دماج جاء تعبٌراً  بإرة الخطاب السردي،

عن زمن تنوٌري، اهتماماته األساسٌة تركز على انعتاق 

اإلنسان، ونضاله السٌاسً، لذا كان السرد لدٌه نضالٌاً 

بامتٌاز، مع تؤسٌس متمٌز فً المصة المصٌرة، نراها خبللة 

بدرجة ربٌسٌة فً "طاهش الحوبان" ثم فً "العمرب"، 

ضً تحرري فً "الرهٌنة" وذات خطاب سٌاسً تحرٌ

و"المدرسة األحمدٌة" و"المدفع األصفر" و"االنبهار 

 والدهشة".

لكن االبن تعبٌر عن زمن مختلؾ فً تراكماته المعرفٌة 

والسٌاسٌة، لذا تؤتً السٌاسة فً أحداثها كنتؾ وجزبٌات فً 

النسٌج الكلً للرواٌة كعمل حٌاتً متكامل فً نصه 

ً خلؾ جمالٌات  وخطابه. فنجد خطاب الرواٌة أكثر توارٌا

 النص فً "جوهرة التعكر".

ولعل التضفٌر السردي لتفاصٌل هذا العمل هو الذي ٌترن 

 أثره لدى المتلمً بانبهار واستمتاع دون نتوءات.
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 السرد فً الٌمن...

 

شخصٌات الرواٌة تشمل الشٌخ "العارض" والعالل "العمدة" 

 والفبلح "السُّلٌَّان" والنجار والطحان، الخ.

ربٌسً لحركة السرد وخطاب الرواٌة  "العمدة" ناظم

 النمدي، كمولؾ ساخر من اهتراء الوالع السٌاسً:

 "أنت اشتراكً ٌا عمدة... أكٌد!

 ٌهز العمدة رأسه نافٌاً، وٌضٌؾ، مكشراً:

كبل... االشتراكٌون، مبلعٌن...! كذابون... ال فابدة منهم  -

 أبداً... ِخرق مبتلة... صدلونً!...

تفوت هذه الفرصة الثمٌنة لسماع رأي ٌضحكون... ولكً ال 

 العمدة فً البمٌة ٌصرخ أحدهم:

 ٌا جماعة العمدة مإتمر... رجل دولة... مش أي كبلم!... -

كبل... كبل... أصحاب المإتمر مبلعٌن...! َسَرق!... ٌعنً  -

لصوص!... علٌن أن تحترس منهم دابماً... ٌستطٌعون أن 

 !...ٌلتمطوا اللممة من فمن بسرعة البرق

إصبلحً إذن؟!... أخٌراً ٌا عمدة رجعت إلى جادة  -

 الصواب!...

إلى جا... ماذا؟ المطاوعة مبلعٌن...! خنازٌر... ٌعنً  -

نجاسة على نجاسة... ٌحمدون علٌن وأنت جثة هامدة... 

 صدلونً!...
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 السرد فً الٌمن...

 

ٌمهمه الجمٌع ولد تناسوا خبلفاتهم، ثم ٌسترسل أحدهم 

 ضاحكاً:

 ... صدٌك البٌبة...!العمدة من حزب الُخضر -

حٌنها ٌشعر العمدة بالضجر، كؤنما لم ٌعجبه األداء 

المسرحً الذي أصبح دون المستوى، فٌنهض لاببلً 

باستهزاء وخبث صادم، ولد رسم بؤصابع ٌده النحٌلة إشارة 

 لبٌحة فً وجه صاحب الصوت:

 (.137صدٌك أمن ٌا ملعون!..." )ص -

والسُّلٌَّان، وحمزة  حكاٌات العمدة والشٌخ العارض وكرٌم

الماسر والشرجبً، والكاهن سطٌح التعكر، والمفضل بن 

أبً البركات، والفمٌه سعٌد الحرازي، والملكة أروى، وأمً 

حلٌمة ُكرامة ورٌحانة، والعالم السوٌدي فورسكال، ومصلح 

سعٌد، واألمٌرة الرسولٌة الدار النجمً، وأمً تمٌة، وسلٌم، 

شعبً وحٌاة الفبلحٌن وعاداتهم وعلً ناجً... الموروث ال

 ومواسمهم وأساطٌرهم، ومنازعاتهم... الخ.

"جوهرة التعكر" من تلن األعمال التً تحفر ذاتها السردٌة 

 فً الذاكرة الٌمنٌة، كواحدة من العبلمات السردٌة الفارلة.

ٌحضر الوالعً والبلمعمول، عالم األشباح واألرواح 

عمول، بامتزاج فً بوتمة ووالعٌة العمدة الساخرة من البلم

المرٌة وحٌاة الفبلحٌن... دون أن ٌكون عالم البلمعمول 
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 السرد فً الٌمن...

 

ناتباً، بل هو جزء أصٌل من الحٌاة الوالعٌة والمعاشة فً 

 األرٌاؾ.

التعاٌش السلمً والحمٌمً بٌن الطبمات االجتماعٌة المتعددة 

حتى سبعٌنٌات المرن العشرٌن، وانعدام الحدود بٌن الوالعً 

مول، بٌن التارٌخ والحاضر المعاش... مع ثمانٌنٌات والبلمع

المرن العشرٌن وما بعده "الناس تباعدوا عن بعضهم، 

واألسرة الكبٌرة التً كانوا ٌعٌشون فً كنفها فً المرٌة 

 صارت أسراً صؽٌرة متناحرة.

حتى حٌن ٌجتمعون للصبلة فً جامع المرٌة كانوا 

 (.262متفرلٌن..." )ص

بٌن الوالعً والخارق األسطوري البلمعمول لعالم األشباح 

واألرواح المتواصلة عبر الزمن، تزول الحدود، فً تجسٌد 

للوالعٌة الشعبٌة للرٌؾ الٌمنً... من سطٌح التعكر 

ورسومه فً كهوؾ جبل التعكر وطبلسمه التً أعطاها لهند 

بنت عتبة، وحسمها لطهارتها، ونبوءته لملن بنً أمٌة، 

للفافة الجلدٌة التً أعطاها بما تحتوٌه من أسرار سرمدٌة، وا

والتً ظلت تنتمل عبر الزمن إلى الولً دمحم والفمٌه سعٌد 

الحرازي والبناء الٌهودي، والمفضل بن أبً البركات، 

والملكة أروى إلى فورسكال والدكتورة مارتا... الخ. إزالة 

الكشؾ الذي  الحاجز بٌن الوالعً والخارق، العلم والخرافة،

ٌعنً الموت "فبصرن الٌوم حدٌد"، معرفة أسرار تلن 

النموش، تعددت وتكررت التفاصٌل لتبمى كلٌة الحكاٌات 
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واألساطٌر فً لعر المجتمع... تعالب أفراد الشٌخ العارض 

فً حفظ المخطوطات الخارلة فً دار البخور، ونهاٌتهم 

 المؤساوٌة مع كل بوح وكشؾ ورإٌة!

ٌال السٌاسً كلما كشؾ المحظور والمسكوت ٌمابل ذلن اؼت

 عنه، وعلى صوته الصادح بالحرٌة والتعاٌش.

 

 التزامن فً حٌز المكان:

لرى "جبل التعكر" الحٌز المكانً كبإرة رابطة لؤلحداث، 

وتعدد الزمان، فالسارد الخارجً ٌسعى من خبلل هذه 

المجاورة الزمنٌة والبصرٌة لؤلحداث، لٌإكد أن الحاضر 

لمٌدان الحمٌمً لهذه التجربة الروابٌة الفذة. هذا التضفٌر هو ا

بٌن حكاٌة كرٌم وجار هللا عمر، وفورسكال والدكتورة 

مارتا فً مستشفى جبلة، بٌن سطٌح والولً دمحم والشٌخ 

العارض، والملكة أروى، والفمٌه سعٌد الحرازي، وعلً 

السعوانً... الخ، مٌدانها الحمٌمً هو الحاضر. السارد 

لخارجً جعل الفعل الروابً ٌحدث فً سلسلة من األزمنة ا

المتعددة فً المكان الٌمنً، الذي تبدأ بإرته فً جبل التعكر، 

لتحلك منه نحو التهاٌم وجبلة، مدٌنة تعز وعدن، ومكة 

والحدٌدة وصنعاء، وٌرٌم... الخ. هذا االنتمال الواعً 

ً للمكان الٌمنً  المتعدد، المتجاور لؤلزمنة، والرابط عضوٌا

الذي ٌخلط بٌن هنا وهنان المكانً والزمانً، ٌتحدى 

ً خارطته من أصدافه  التشتٌت البصري والسردي، راسما
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المنتماة، وإن زعم أنها تجاذبت عن طرٌك الصدفة ؼٌر 

 الواعٌة.

استعادة األزمنة من الماضً البعٌد والمتوسط والمرٌب إلى 

ي، حٌن الحاضر تخلك شعوراً بعضوٌة المكان الوحدو

تشاهده من أعلى جبل التعكر، برإٌة كلٌة جامعة وممعنة 

فً استٌعاب الجزبٌات والمكونات التارٌخٌة والجؽرافٌة، 

لكؤن الوطن الوحدوي الٌمنً مكثؾ فً تلن اللفافة الجلدٌة 

التً أعطاها سطٌح التعكر إلى هند بنت عتبة، وتوارث 

ً توزعوا ً وأحداثا على لرى  سرها المكنون أزمنة وأشخاصا

 سفح جبل التعكر.

هنان حشد لفضاءات زمنٌة تربطها رسومات كهؾ جبل 

التعكر ولبة السماء، والفضاء المكانً للٌمن، وأحداثها 

التارٌخٌة الممتدة من الماضً، والمتجمعة فً "بركة 

 التعكر"، أي فً الحاضر المتدفك نحو المستمبل.
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 "جوهرة التعكر"

 األسطورةالمكان ٌمٌن الرؤٌة وسطوة 

ً باالنتماء  المكان فً رواٌة "جوهرة التعكر" ٌثٌر إحساسا

المتجذر فً التارٌخ، والمتحرن فً الحاضر والصانع 

للمستمبل، وهو إحساس بالزمن كتجّلٍ من تجلٌات المكان 

 وتمظهراته الجمالٌة.

المكان كامتصاص لؤلحداث والنبوءات ولعنة الكشؾ 

فهو الحامل للتارٌخ  للمستور. بدون المكان ال أحداث،

الٌمنً، بطموحات حكامه وُمعاناة محكومٌه، سلطة السٌؾ 

 والكتاب فً آن، المعرفة والموة.

بوالعه ورموزه، ولراه ومدنه، المكان، جبل التعكر 

وجوهرته التً تتدفك حٌاة ولرى على امتداد سفحه، 

سٌرورة التارٌخ ودٌمومة المكان. المكان الذي نتخٌله 

 لسحرٌة أو نعٌش لسوة ولابعه.بمنظوراته ا

فً هذه الرواٌة "جوهرة التعكر" لمإلفها همدان دماج، 

، نجد 2017والصادرة بطبعتها األولى عن دار أرولة، عام 

ً لؤلسطورة/ النبوءة اإلطار، ذات شمٌن،  المكان مٌدانا

أحدهما ٌتعلك بنبوءة سطٌح السببً/ سطٌح التعكر بحتمٌة 

أرضكم الحبش، ولٌملكن ما بٌن  الؽزو: "اعلم أنه لتهبطن

أبٌن وجرش"، وهً النبوءة العابرة لؤلزمنة، وزمانٌة 

متلمٌها، فهً تتحمك كلما َوَهن المكان بتنالضات الداخل، 
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فتخرب األسواق والسدود، وتتحول المدرجات الزراعٌة إلى 

أرض ٌباب، أو صخور عارٌة من تربتها، والسواحل 

 ستعمار!والودٌان إلى مرتع لمراصنة اال

والممولة النبوبٌة الثانٌة لسطٌح السببً/ سطٌح التعكر، 

تتعلك بانتمال مركز العمران والملن من الٌمن إلى الحجاز، 

حٌن حسم أمر عفة "هند بنت عتبة" عند لجوبها وأبٌها إلٌه، 

لٌمول لوله الفصل ببراءتها من تهمة زوجها "الفاكه بن 

الت للنبً دمحم حٌن طلب المؽٌرة" لها بالزنا. وهند هً من ل

منها ومن نساء لرٌش بعد الفتح أن ٌباٌعنه على أال ٌزنٌن 

وال ٌسرلن وال ٌمتلن أوالدهن، فمالت له: وهل تزنً الحرة 

 أو تسرق!

هنا ٌصبح شرط الملن العفة التً شهد بها سطٌح لهند، 

وعبرت عنها باستفهامها االستنكاري والنافً: "وهل تزنً 

 .الحرة أو تسرق!"

لم ٌكتِؾ سطٌح، الكاهن السببً التعكري، بؤن ٌشهد لهند 

بالعفة، وإنما تنبؤ لها بؤن تكون حامبلً بٌولوجٌاً لُمْلن العرب 

ودولتهم المرتجاة، تلن التً كان ولع حوافرها كؤمل ٌنتظر 

 نبٌاً وكتاباً.

وكؤن نبوءة سطٌح الكاهن السببً/ التعكري و"لفافته" التً 

ن تمهٌداً أو بشارة، ترى ُمْلن العرب سلمها لـ"هند"، كا

ً بموجهات النبوة، كونها جامع الملن واكتمال الدٌن:  ممترنا

 "الٌوم أكملت لكم دٌنكم... ورضٌت لكم اإلسبلم دٌناً".
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 السرد فً الٌمن...

 

المكان فً هذه الرواٌة، هو رحلة وكشؾ لثمافة المكان 

وأسراره، والعبللة مع المكان لٌست عبللة انتماء إلرث 

 ، وإنما إعادة تخلٌك للمكان وتولٌد لؤلحداث.وتارٌخ فحسب

هنان مخٌلة واسعة ولؽة وصفٌة نشٌطة فً هذه الرواٌة، 

 وتداخل بٌن الوالع والرمز واألسطورة.

لن نجد فً هذه الرواٌة شخصٌات ذات توجه أٌدٌولوجً 

بشكل حاد وواضح، وكؤن المكان هو األٌدٌولوجٌة 

"، بل المحورٌة والواضحة لهذه الرواٌة. ولم اذا ألول "وكؤنَّ

إن أٌدٌولوجٌة هذه الرواٌة هً المكان بتحوالته الجمالٌة 

وولابعه السٌاسٌة وأحداثه الطبٌعٌة، أو بحسب مفهوم المكان 

لدى ؼاستون باشبلر فً كتابه "جمالٌات المكان"، ترجمة: 

"ؼالب هلسا"، والذي ٌشمل العبللات الحسٌة التً تربط 

سد أصٌل لماضً الشخصٌة من اإلنسان بوالعه، فهو مج

خبلل الذاكرة التً تجد صداها الحمٌمً فً مدركات مادٌة، 

كالؽابة وبٌت الطفولة ومبلعب الصبا، هو فً الولت نفسه 

 مترجم ألحبلم اإلنسان وأمنٌاته الممبلة.

وهو ما نجده فً رواٌة "جوهرة التعكر" ٌتمثل بحصن 

. الخ. من هنا التعكر ومابه ولرٌة المجمرة ودار البخور..

ٌصبح تارٌخ حصن التعكر ومدافن الحبوب فٌه ولراه 

ودوره وجوهرة مابه... الخ، هو نداء ودفاع عن وحدة 

الٌمن، وبحسب باشبلر: نداء من أجل إدامة الحٌاة. ولهذا 

فإن السارد الخارجً وهو ٌتحدث عن جبل التعكر، ٌراه 
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 السرد فً الٌمن...

 

ً فً لمته وارتفاعه لـ"جبل صبر"  ً موازٌا فً تعز. جؽرافٌا

فجبل التعكر ٌطل على الطرٌك المإدٌة إلى تعز وعدن 

 وصنعاء.

إنها رواٌة/ نداء من أجل دٌمومة الحٌاة الوحدوٌة. فعتبة 

الرواٌة التً التبسها السارد فً بداٌة الرواٌة، عن سطٌح 

ً بؽزو األحباش كلما وهن  التعكر، لم تكن تخبرنا اعتباطا

الخراب والؽزاة إذا حلوا المكان، وإنما كانت تمول لنا إن 

بالٌمن، فإن سابر الجسد الٌمن سٌعانً من ذلن، فبل فرق 

بٌن "أبٌن" فً الجنوب و"جرش" فً منطمة عسٌر شماالً، 

 فً الحال والمآل!

المكان هو أٌدٌولوجٌة هذه الرواٌة، ولهذا نجد شخصٌاتها 

لٌست ذات أٌدٌولوجٌة عمابدٌة، بل هً ؼٌر واضحة فً 

ً فً شخصٌة "العمدة" أٌدٌولوجٌتها ، وهو ما نجده جلٌا

"النمٌب دمحم بن حمود لابد"، ففً أٌام االنتخابات ٌتجمع 

حوله الشباب بعد خروجهم من المسجد ممازحٌن له، فمد 

"كان العمدة ٌؽٌر من انتمابه السٌاسً والحزبً بمزاجٌة 

وبسرعة، كما ٌؽٌر تبػ "مداعته"، وجد شباب المرٌة فً 

وضوعاً جدٌداً للتندر... كانوا ٌجلسون حوله، هذه المسؤلة م

 ولد أشعل سٌجارة، وٌبدإون ممازحته:

 أنت اشتراكً ٌا عمدة... أكٌد!... -

 ٌهز العمدة رأسه نافٌاً، وٌضٌؾ، مكشراً:
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كبل... االشتراكٌون مبلعٌن...! كذابون... ال فابدة منهم  -

 أبداً... ِخَرٌق مبتلة... صدلونً!...

ال تفوت هذه الفرصة الثمٌنة لسماع رأي ٌضحكون. ولكً 

 العمدة فً البمٌة، ٌصرخ أحدهم:

ٌا جماعة العمدة من المإتمر... رجل دولة... مش أي 

 كبلم...

ً مرة أخرى، وٌضٌؾ ولد رفع  ٌهز العمدة رأسه نافٌا

 حاجبٌه مستنكراً:

كبل... كبل... أصحاب المإتمر مبلعٌن... سرق!... ٌعنً  -

تحترس منهم دابماً... ٌستطٌعون أن  لصوص!... علٌن أن

 ٌلتمطوا اللممة من فمن بسرعة البرق!...

إصبلحً إذن؟!... أخٌراً ٌا عمدة رجعت إلى جادة  -

 الصواب!...

إلى جا... ماذا؟ المطاوعة مبلعٌن... خنازٌر... ٌعنً  -

نجاسة على نجاسة... ٌحمدون علٌن وأنت جثة هامدة 

 (.137-136صدلونً!..." )ص

ان الخاص هو الحٌاة، بحسب باشبلر، وهو بحسب المك

الرواٌة "حصن التعكر" الذي تتسع جؽرافٌته إلى ما ٌطل 

علٌه من أفك ومدى، فحصن التعكر ٌطل من ارتفاع ثبلثة 
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 السرد فً الٌمن...

 

آالؾ متر فوق سطح البحر، على شراٌٌن طرق البرٌد 

 والموافل المسافرة شماالً إلى صنعاء وجنوباً إلى تعز وعدن.

تكثٌؾ مكانً للٌمن الواحد بؤفمه، والممتد  حصن التعكر

 رأسٌاً فً أعماق التارٌخ.

إن رمزٌة الكاهن سطٌح السببً/ التعكري الذي عاش 

طوٌبلً، تمثل أزمنة المكان، والمدرة على تشكٌله وتخلٌمه 

ً آثار كفٌه وألدامه مطبوعة على  مرات عدٌدة، تاركا

صخوره، سطٌح ذاكرة المكان ومستشرؾ األحوال 

األحداث واألزمان التً ستمر به، ٌرى بؤم بصٌرته و

األحباش فً لادم العمود وهم "ٌمعون" بؤرض تهامة 

وٌملكون ما بٌن "أبٌن وجرش"، ثم ٌلفظهم المكان فً عهد 

سٌؾ بن ذي ٌزن، وصوالً إلى الوحً الدمحمي، الذي رآه أبو 

، سفٌان ُمْلكاً، وحٌن استدرن علٌه العباس لاببلً له إنه الدٌن

فمال نعم! وكؤن الملن ال تستمٌم مدامٌكه إالَّ بالدٌن، وهنا 

أهمٌة استدران العباس بن عبدالمطلب وسرعة استجابة أبً 

 سفٌان لهذا التصحٌح االستدراكً!

هً نبوءة سطٌح السببً/ التعكري لربٌعة بن نصر، أحد 

ملون التبابعة، حٌن فسر له رإٌاه التً هالته وأللمته، فمال 

"رأٌت حممة خرجْت من ظلمة، فولعت بؤرض لسطٌح: 

تهمة، فؤكلت منها كل ذات جمجمة"، فكان تؤوٌل سطٌح 

لهذه الرإٌا لوله للملن: "اعلم أنه لتهبطن أرضكم الحبش، 

ولٌملكن ما بٌن أبٌن إلى جرش، وهو بعد الملن بحٌن، أكثر 
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 السرد فً الٌمن...

 

من ستٌن أو سبعٌن من السنٌن، ثم ٌنمطع ملكهم وٌُمتلون 

ٌكون ذلن على ٌد إرم بن ذي ٌزن، ٌخرج  وٌُخرجون...

علٌهم من عدن، فبل ٌترن أحداً منهم فً ببلد الٌمن، ثم 

ٌنمطع سلطانه على ٌد نبً ذكً، ٌؤتٌه الوحً من العلً 

 (.31المدٌر" )ص

رمزٌة سطٌح لادرة على تطوٌع المكان وعجنه وتشكٌله 

والتنبإ باألحداث واألحوال، وتوجٌه الرٌاح وتحرٌن 

الممطرة. إنه علم الٌمٌن، الذي ٌحج الناس إلٌه السحب 

لمعرفة ما التبس علٌهم. تكثٌؾ رمزي وتركٌب أسطوري 

للٌمن، المكان والمعمار والمركز الحضاري المضًء فً 

الجزٌرة العربٌة، المتموضع خلؾ الحاجز الصحراوي 

)الحجاز( الذي ٌفصله عن الشام، وٌمثل البحر األحمر له 

مصر والهند، الذي تنتمل عبره التوابل  شرٌان التواصل مع

 واللبان وؼٌرها من المنتجات.

كانت الٌمن لبلة "الحجاز" و"نجد"، كلما ضالت بهم الرإٌة 

والمعٌشة وجهوا وجوههم لِبَل الٌمن، لٌعودوا محملٌن 

 بجبلء البصٌرة ولوافل الشتاء المحملة بالمعٌشة والثراء.

إلى الٌمن تعود بٌمٌنها لمد كانت هند بنت عتبة فً رحبلتها 

من خبلل نبوءة سطٌح لها بملن األرض، وكذلن تعود 

محملة بتجارتها التً اشتهرت بها، كونها من نساء لرٌش 

 اللواتً عملن بالتجارة لبل اإلسبلم وبعده.
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 السرد فً الٌمن...

 

تناولت هند بنت عتبة "لفافة" المعرفة التً ال تبوح لمكنونها 

وكذلن  لبل األوان، فتظل مصونة رموزاً وطبلسم،

مستبشرة بنبوءة واضحة جلٌة "إنما أنت امرأة ذات شؤن، 

ولسوؾ ٌؤتً من نسلن ملون عظام ٌمٌمون الدنٌا وال 

 (.35ٌمعدونها" )ص

هو تواٍز للمكان والملن الصلٌحً، بٌن جبلٌن: جبل التعكر 

وجبل صبر، وبٌنهما معول الفبلح و"أتبلم" وشٌجة تجري 

 ة من على جبلٌن.فٌها ٌنابٌع الحٌاة، جواهر هابط

ً أن ٌكون حصن التعكر ممراً للملكة أروى فً  لٌس ؼرٌبا

الصٌؾ، وأن ٌكون لها فً سفح جبل صبر "بركة أحمر" 

ومسجد "الحمراء" أو "مسجد أحمر"، فً داللة على صفتها 

التً ُعِرفْت بها "الحمراء"، والبركة والمسجد ٌمعان فً 

بَات" أو "ثَعَبَات"، الجهة الشمالٌة لجبل صبر، فً لرٌة "ثُعَ 

والتً عرفت فً ما بعد فً عهد الدولة الرسولٌة بـ"مدٌنة 

 الملون"، التخاذها سكناً لملون بنً رسول.

فجبل صبر بممته الشمالٌة كلما زالت الؽمة تماهى مع لمة 

جبل التعكر، تماٍه لبصر وبصٌرة وُمْلن عماده الدولة 

وحصن التعكر الذي الفاطمٌة ثم الرسولٌة ثم الطاهرٌة... 

ٌشرؾ على شرٌان االتصال واللحمة بٌن تعز وعدن 

وصنعاء، شاهد بصر ورإٌا، ولٌس من رأى كمن سمع، 

وكبلهما الجببلن ٌطبلن من حٌث الرإٌة على أفك الٌمن 

 ووطنٌته.
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 السرد فً الٌمن...

 

بانتمال "لفافة" سطٌح السببً/ التعكري، من هند بنت عتبة 

ت المدرة على إلى الملكة أروى بنت أحمد الصلٌحً، حاز

تطوٌع الملون والسبلطٌن والمكان، وتسٌٌر الرٌاح. وكما 

ترن سطٌح آثار لدمٌه وكفٌه على حصن التعكر، تركت 

الملكة أروى آثارها فً جبل التعكر وِجْبلَة وجبل صبر، 

ً وؼرباً...  ً وشرلا وفً العدٌد من أمكنة الٌمن شماالً وجنوبا

ن خبلل أثرها، مساجد وفً تلن األمكنة سنجد لؽة لفافتها م

وسماسر وسدوداً وبرن مٌاه تتدفك بالحٌاة الدابمة، وأولافاً 

ظلت تحمل اسم "أولاؾ الحرة سٌدة"، وبصٌرة علم ال 

 ٌعرفها سوى خواص الخواص.

فالملكة الحرة سٌدة )أروى( بنت أحمد الصلٌحً وصلت فً 

سلم دعاة اإلسماعٌلٌٌن إلى مرتبة "حجة اإلمام"، أي أعلى 

ة بعد درجة داعً الدعاة، فاإلسماعٌلٌة ال تلتفت إلى درج

األشكال الجسمانٌة للرجل والمرأة، فذلن ال ٌعنً شٌباً، "بل 

تنظر إلى ما ٌظهر عن هذه األشكال الجسمانٌة من األفعال 

الخٌرة واألعمال الصالحة" )الحٌاة الفكرٌة فً الٌمن فً 

لدجٌلً، المرن السادس الهجري، الدكتور دمحم رضا حسن ا

، منشورات الخلٌج العربً بجامعة البصرة، 1405-1985

 (.46ص

انتمال "اللفافة" من سطٌح إلى هند إلى الملكة أروى، الحجة 

بعلم الباطن، كان سر ملكها بما ورثته من علوم األوابل 

وصوالً إلى علوم زمانها، مما سهل لها المضاء على 

ان بمرب خصومها ومنافسٌها بضرب بعضهم ببعض، ولو ك
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"المفضل بن أبً البركات" الذي أراد أن ٌنازعها الُمْلن، 

وانتزع منها حصن التعكر، ثم وجدوه جثة هامدة فً "مدفن 

جهنم"، "أكبر مدافن الحبوب الصخرٌة المنحوتة منذ المدم 

التابعة للحصن، وأكثرها اتساعاً وجماالً، بعد أن انزوى فٌه 

ً بجانب خزٌنة صخرٌة فارؼة م نحوتة فً جدار صامتا

المدفن، ولد ؼشٌه ألم الخدٌعة وهذٌان الخٌبة واأللم" 

ً من 45)ص (. لٌصٌر "شبح ابن أبً البركات" طلسما

طبلسم ورموز وحكاٌات حصن التعكر: "عندما كان العمدة 

 ٌُْسؤل بإلحاح عن شبح "ابن أبً البركات"، كان ٌرد ساخراً:

ً رإوسكم!..." ال وجود لؤلشباح، وال حتى للجن، إالَّ ف -

 (.47)ص

عدٌدة هً الرموز التً تتكرر فً العدٌد من األمكنة الٌمنٌة، 

سواء ممامات ألولٌاء صالحٌن أو شخصٌات أسطورٌة، أو 

من الجان، فحكاٌة الولً "ُمُحّمد" أو "ُحّمد" نجدها فً جبل 

التعكر وفً تعز فً الجهة الؽربٌة من "جبل الماهر"، لدٌه 

الجبل بعمك ٌكفً لملٌل من الزوار  مكان منحوت فً ضاحة

ربما ثبلثة أشخاص، والعبللة بٌن الجن والضاحة فً 

د"،  الجبال متبلزمة. ولد ُعِرؾ باسم "الشٌخ دمحم" أو "ُحمَّ

بحسب نطك أبناء المدٌنة المدٌمة، ولد كانت النساء 

واألطفال ٌضعون فٌه الشموع والعطور والناد، وُعِرؾ 

لكنه فً جبل التعكر اسمه "الحاج كذلن بصفة "شٌخ الجن"، 

دمحم"، وهو ولً من األنمٌاء ٌسكن لرٌة "ذي للسن" التً 

اندثرت منذ زمن بعٌد، وهً لرٌة ؼٌر بعٌدة عن لرٌة "ذي 
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المجمرة" التً لم تكن لد بُنٌت بعد. ومن حكاٌة هذا الولً 

ٌبدأ تدفك "جوهرة التعكر"، وهً جوهرة حمراء أعطاها 

دمحم، حٌن التماه فً الحج، وعند عودته فتح النبً دمحم للحاج 

هدٌة النبً لبل الموعد المحدد له، فكان أن ؼشً علٌه 

وسمطت "الجوهرة من بٌن ٌدٌه متدحرجة إلى أسفل أحد 

مجاري السٌول. وبعد ساعات مرَّ بعض الرعاة من ذلن 

ً مسناً  المكان، ولم ٌصدلوا ما شاهدته أعٌنهم... كان شٌخا

رض مؽشٌا علٌه تحت ألدام بؽلة متهالكة، ال مرمٌاً على األ

تحمل فوق ظهرها أي شًء، وعلى مسافة ؼٌر بعٌدة كانت 

المٌاه تخرج صافٌة ؼزٌرة من عٌن ماء لم ٌروها من لبل" 

 (.54)ص

ومن ٌومها أصبح "الولً دمحم" مزاراً لطبلب البركة والشفاء 

"ومازال بعض األهالً، وخاصة النساء ٌداومون على 

ن البخور وعٌدان الند..." ه حتى الٌوم، مولدٌزٌارت

 (.54)ص

 

 واحدٌة المكان فً تنوعه وحركة إنسانه:

تتداخل األمكنة بتنمبلت داببة لئلنسان على األرض الٌمنٌة، 

فسالم جد "الحاج عبده" جاء إلى المنطمة ضمن العشرات 

من أبناء المبابل الذٌن نزحوا من "ببلد مطلع"، خبلل فترات 

ة، واستمروا فً عدة مناطك من الببلد... بعضهم متعالب
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ٌمولون: إنه جاء من "رٌدة"، وبعضهم اآلخر ٌمول من 

 (.70صنعاء، وآخرون ٌمولون من "حضرموت"... )ص

الثابت فً "األصول" االنتماء للمكان، المكان الٌمنً بشكله 

الجامع والمتسع للجمٌع، ولهذا تظل أوهام "األصول" 

أحد حمٌمتها على وجه الدلة"، فكلما ألم تخمٌنٌة "ال ٌعرؾ 

بالٌمنً جابحة من جوع ومرض وحروب تكون هجرته 

الداخلٌة وتنمبلته فً المكان، وطرٌك النجاة منها كان 

"الولؾ للمساجد"، والتفرق بٌن لرى وودٌان جبل التعكر، 

 المعادل الموضوعً ألفك الجؽرافٌة الٌمنٌة.

، أو مذبح لآللهة "طواق العروس" ممابر صخرٌة لدٌمة

 السببٌة.

هند بنت عتبة والملكة أروى وصفٌة بنت حمود حٌدر 

ورٌحانة ومارتا ماٌرز أسٌرات "لفافة" سطٌح التعكر، 

و"طواق العروس" التً ال تفتح جدرانها إالَّ لمن وصل إلى 

 عٌن الٌمٌن، متبلشٌاً فً سحرٌة المكان.

البركات، ومن الذكور "علً بن الفضل، والفضل بن أبً 

 واألشرؾ، وفورسكال، وكرٌم، وبٌل كوهٌن... الخ.

التماهً مع المكان "دفنت "مارتا" مع "بٌل كوهٌن" مدٌر 

المستشفى، فً حدٌمة المستشفى الخلفٌة بـ"جبلة" حسب 

وصٌتها، فً جنازة مهٌبة شارن فٌها آالؾ الٌمنٌٌن، رجاالً 
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ٌارة ونساء، وماٌزال بعض األهالً حتى الٌوم ٌمومون بز

 (.96ضرٌحها، لمراءة الفاتحة على روحها" )ص

شخصٌة "العمدة" فً هذه الرواٌة متحركة، ترصد تحوالت 

المكان بحنٌنٌة لما كان علٌه، فهو شاهد لما كان علٌه 

بؤحداثه وناسه "كان ٌشعر بالحزن على أشٌاء كثٌرة اختفت، 

وعادات جمٌلة تولفت... على بساطة األٌام السعٌدة التً 

األهالً ٌنعمون بها... على المرح الذي اختفى من  كان

حٌاتهم لتحل مكانه لتامة بلٌدة... على الحمول الزراعٌة التً 

هجر بعضها، وبُنٌت فً بعضها اآلخر منازل لبٌحة... على 

بهجة الرلص الجماعً أٌام األعٌاد بعدما اكتفى أبناء المرٌة 

مصلى الكبٌر بالصبلة فً لراهم، ولم ٌعودوا ٌجتمعون فً ال

أسفل الشبلل... على نماء المروج واآلكام والطرلات التً 

أصبحت مكسوة بكل ما خلك هللا من أوساخ... على موت 

المواوٌل الزراعٌة التً كانت تردد صداها الجبال... على 

األمطار التً شحت كثٌراً... على مبنى "الولً" الذي 

.. على نساء تهدمت أجزاء من لبته البٌضاء بسبب اإلهمال.

المرٌة ولد اختفت البهجة من حٌاتهن مثلما اختفت وجوههن 

وراء النماب الذي لم تفلت من لبضته المتوحشة حتى وجوه 

الفتٌات الصؽار... على العزلة والتوحش الذي فرضه 

األهالً على أنفسهم... على الببلد التً انتكست أوضاعها 

رٌة عن لعب وتفشى فٌها الفساد.... على تولؾ شباب الم

 (.264كرة المدم..." )ص
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ً للعبلمات فً حصن التعكر جذبته  كل من الترب لاربا

نحوها فبل ٌعود، وكل من الترب من عبلمات هذه الرواٌة 

انساق لموة جذب نحو سطورها وحكاٌاتها الشعبٌة التً تفتح 

أبوابها بجهد العاشك وشوق المارئ للمكان، المكان بما هو 

سحرٌته لكل من ٌفكن دالالت  خطاب روابً سارداً 

العبلمات والطبلسم والرموز، لكنه ال ٌعود بعد مؽامرته 

المرابٌة كما كان لبلها، فالشعور بتحوالت المكان وموت 

ً لما كان  العدٌد من أشواله ٌترن ُؼصة على مآالته، وحنٌنا

علٌه، "لكن ألٌس هذا هو ما ٌتبمى من الحٌاة، التً عادة ما 

األمر إلى ذرات رمال تعصؾ بها رٌاح تختزل فً آخر 

الذاكرة فً اتجاهات ؼٌر محددة، لتشكل لوحة متعددة 

المشاهد واأللوان... لوحة تظل رؼم كل شًء نالصة، وفً 

أحٌان كثٌرة ؼٌر متجانسة، مثل لوحتً التً حاولت أن 

أرسمها لكم عن لرانا الصؽٌرة التً تربض فً سطح جبل 

ها التً طواها النسٌان؟!" التعكر، عن ناسها، وحكاٌات

 (.283)ص

هً ؼصة المكان حٌن ٌتحول إلى ذرات رمال مفككة 

"تعصؾ بها رٌاح" األحداث، فتنبري الذاكرة إلنشابه من 

 جدٌد.

هً عبلمات سطٌح فً حصن التعكر التً رسمتها دماء 

"كرٌم" على الجدران، ورسمه العشب األخضر الذي نبت 

ابلة، والمكان هو الثابت فً المكان، الشخصٌات عابرة وز
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الذي ال ٌفنى وال ٌزول ولكن ٌتؽٌر، ٌستعٌد خلمه من ذرات 

 الرمال كلما عصفت به رٌاح األطماع.

ما رسمته األحداث فً المدافن المدٌمة ورسمه العشب فوق 

لبر "كرٌم"، "نحتها بعناٌة بالؽة الراهب السببً ُسطٌح منذ 

 (.289زمن بعٌد جداً؟!" )ص

كان وأسطورة "لفافة" سطٌح السببً/ التعكري، رحلة فً الم

التً ظلت منؽلمة بطبلسمها وعبلماتها، منحوتة فً الصخر 

والمدافن وبالدماء على الجدران، تنتمل من هند التً لم 

ٌمسسها ضر حٌن فتحت "اللفافة" لتمرأ ما فٌها فلم تفهم 

شٌباً، وكؤن المس مرتبط بالفهم! ثم لتصل تلن "اللفافة" إلى 

ً بالداعٌة ا لداعٌة اإلسماعٌلً، الذي وصفته الرواٌة خطؤ

الفاطمً، فمد تمرد على اإلمام عبٌدهللا المهدي حٌن كان فً 

سلمٌة، ولبل أن ٌذهب إلى المؽرب، ناهٌن عن تؤخر نشوء 

الدولة الفاطمٌة فً مصر... ومن ابن الفضل إلى المعماري 

وصوالً الٌهودي فالمفضل بن أبً البركات فالملكة أروى 

 إلى فورسكال والطبٌبة مارتا وعلً ورٌحانة وكرٌم...

رواٌة األساطٌر واألمكنة والرسوم ما إن تنؽلك على األفهام 

حتى تتحول إلى خرافة ؼامضة، ٌجب التسلٌم لها وبها دون 

فن طبلسمها، فمد حاولت هند ذلن فلم تعِ شٌباً، سوى أنها 

لتمابم وحرزاً وجدت طبلسم وأشكاالً فحسبتها تمٌمة من ا

 ٌحفظها من شرور اإلنس والجان.
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إنها رواٌة المكان والطبلسم فً آن. رحلة الحٌاة والموت، 

 المعرفة والسلطة.

"لفافة" سطٌح السببً/ التعكري ارتبطت بمستمبل ملن بنً 

أمٌة، وٌوتوبٌا الفبلحٌن التً رفع لواءها علً بن الفضل، 

عضهم أراد وكانت الملكة أروى وارثة لرموزها... ب

الوصول فكان له ذلن، وبعضهم فتح لهم الموت أبوابه 

 مدخبلً لما أرادوه.

ً كاٍؾ لفهم المكان، ولراءة األحداث التً  هل ما كتبته سابما

حفرت نفسها فً الصخور والمدافن والمبور وعشب 

األرض وعٌون المٌاه وتحت أنماض المبانً المدٌمة 

رض؟ المكان الممتد فً والعابرٌن كؤطبلل فً ذاكرة هذه األ

األفك الجامع للٌمنٌٌن فً جؽرافٌتهم التً تعٌد لملمة ذاتها 

كل حٌن، متجاوزة لآلنً، مكثفة لؽتها باتساع جوهرة 

 الحٌاة؟

 

 

 

 

 

 


