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عالء اليوسفي

في »حرب تحت الجلد« )دار اآلداب(، 
ي��خ��ت��رق أح��م��د زي���ن م��س��ام��ات اليمن، 
ويغوص في بواطن مجتمع متوّحد 
حول اليأس، وتعتمل داخله صراعات 
وحروب كامنة. وفي روايته الجديدة، 
ي���ف���ك���ك ص����اح����ب »ق�����ه�����وة أم���ي���رك���ي���ة« 
)2007(، الهوية السياسية والوطنية 
الطاغية، إلى حد التماثل مع شخصّية 
ال��ب��ط��ل ق��ي��س. ل��ط��امل��ا ع���ّد ه���ذا األخ��ي��ر 
سة وفوق النقد، من  وحدة اليمن مقدَّ
دون أن يفصل نظرته السياسية، عن 
هوّيته اإلنسانية الخاصة. يقّرر قيس 
الذي يعمل في إحدى صحف الحزب 
التحرير،  الحاكم، واملقّرب من رئيس 
أن ي��ك��ت��ب ت��ح��ق��ي��ق��ًا مل���ج���ّل���ة أج��ن��ب��ي��ة، 
بمقاييس مهنّية محترفة. رغبة تأتي 
م���ن خ����ارج م���ا درج ع��ل��ى ك��ت��اب��ت��ه من 
هدفها  رئيسه،  م��ن  بتوجيٍه  ت��ق��اري��ر، 
امتداح إنجازات العهد. هكذا، يختار 
ليكتب عنها،  اجتماعية مهّمشة  فئة 

وي���ب���دأ ال��ع��م��ل ب��م��ن��ه��ج��ي��ة ال��ص��ح��اف��ة 
األجنبية للوصول إلى الحقيقة.

ت���ف���ت���ح ال������رواي������ة ع���ل���ى م����ف����ارق����ات م��ن 
ال��ن��وع ال����ذي ن��ج��ده ف��ي أك��ث��ر م��ن بلد 
ع��رب��ي. س��رع��ان م��ا يتعّرف قيس إلى 
ص��ح��اف��ي��ن م���ن ان���ت���م���اءات وخ���ي���ارات 
سياسية مغايرة القتناعاته، وينزلق 
إل��ى عالقة  من دون تخطيط أو إرادة 
صداقة معهم، ومن خاللهم، يتكّشف 
اك��ت��ش��اف  للحقيقة.  اآلخ����ر  ال��وج��ه  ل��ه 
عّما  يتساءل  ويجعله  م��رآت��ه،  يهّشم 
يحدث له. أين تلك األرض الصلبة التي 
كان يمشي واثق الخطى فوقها؟ ملاذا 
ق��دم��اه؟  تلمسها  أن  بمجرد  ت��ت��ص��ّدع 
ف���ي ال��س��اب��ق، ك���ان ي���راه���م ان��ت��ه��ازي��ن 
أّم����ا اآلن ف��ل��م ي��ع��د يحتاج  ��ل��ن،  م��ض��لَّ
إلى دليل على القمع الذي يتعّرضون 
ل�����ه، ب���ع���دم���ا رأى آث������ار ال����ض����رب ع��ل��ى 
إل��ى دليل  ل��م يعد يحتاج  وج��ه عليا. 
ال��ذي تقوم به صحف  على التضليل 
السلطة، بعدما أتى طالل بصور من 
ال��ج��ن��وب ل���م ي��ك��ن ي��ت��ص��ّور وج��وده��ا 

حقيقة، وبعدما أغلقت الجريدة التي 
ن��ش��رت��ه��ا وح��وك��م ص��اح��ب��ه��ا ال���ذي لم 

يكن إال صديقه شاهر.
تنساق الرواية ضمن خطوط درامّية 
م��ت��ع��ّددة. ف��ي إط���ار بحثه ع��ن مراجع 
إلع��داد تحقيقه الصحافي، يقع بطل 
الرواية قيس على رواي��ة تتحّدث عن 
ت��ل��ك ال��ف��ئ��ة امل��ه��م��ش��ة، وف��ي��ل��م ي��ص��ور 
ح��ي��ات��ه��ا. ف��ي م�����وازاة ال��خ��ط ال��س��ردي 
األس���اس���ي، ي��ق��ودن��ا ص��اح��ب »أس���الك 
تصطخب« إل��ى رواي��ة داخ��ل الرواية، 
ال��رواي��ة.  داخ���ل  فيلم تسجيلي  وإل���ى 
ه�����ك�����ذا، ي���ف���ت���ح ن�����اف�����ذة ع����ل����ى م��ش��ه��د 
اج���ت���م���اع���ي ي���ن���ض���ح ب���إش���ك���ال���ي���ات ال 

يتسع لها تحقيق صحافي.
من خالل أبطال الرواية الصحافين، 
وامل����ق����ات����ل����ن ال�����ق�����دام�����ى م�����ع ال����وح����دة 
السابقة  الحروب  وضّدها، وضحايا 
وامل��س��ت��م��رة، ي���زّج ص��اح��ب »تصحيح 
ت��خ��ال��ف  ب���ح���ق���ائ���ق   )2004( وض�������ع« 
معلنًا  بها،  وتصطدم  قيس،  قناعات 
 »الضحايا دائمًا بال ذاكرة، سرعان 

ّ
أن

م���ا ي��ن��س��ون ب��ط��ش ال���ج���الد ل��ي��ه��ت��ف��وا 
ثانية باسمه«.

التفاصيل التي اختار قيس أال يهملها 
في سعيه إلى إنجاز التحقيق، تظهر 
ف���ي م��ك��ان آخ����ر أك��ث��ر وع������ورة. يسمع 
القديم »أن شعرة دقيقة  املحارب  من 
ت���ف���ص���ل ب�����ن ال�����دف�����اع ال���ح���ق���ي���ق���ي ع��ن 
الوحدة، والسكوت عن فساد حكومة 
ال���ن���اس  رغ���ب���ة  ن��ف��س��ه��ا وراء  ت��������داري 
ال���وح���دة، وأّن���ه  العاطفية ف��ي ص��م��ود 
في ظرف كهذا من الصعب رؤية هذه 

الشعرة«.
وك��م��ن ي��خ��رج م��ن ال��ظ��ل��م��ة إل���ى ال��ن��ور 
فجأة، يعاني قيس في اعتياد األفكار 
والوقائع الجديدة التي بدأ يتلّمسها. 
م��ش��ّوش، وص���ور مضطربة، ال  إدراك 
املثالية  وال���ص���ور  االق��ت��ن��اع��ات  تشبه 
التي طاملا آمن بها. هل يكمل التحقيق 
أم يتوّقف؟ تضيء الرواية على الواقع 
ال  وآالم  ح���روب  ف��ي  املتخّبط  اليمني 
ت��ن��ت��ه��ي، وع��ل��ى واق����ع إع��الم��ي سمته 

املصالح الخاصة والتضليل.

يوسف زيدان في مهّب التاريخ

محمد خير

ال��ح��ارق، خرج  انتهاء الصيف  »م��ع 
زوج���ي وأخ���وه م��ال��ك إل��ى ي��ث��رب في 
غير تجارة. قال إنه ذاهب إلى هناك 
ليعلن إسالمه، فقلت له أعلنه هنا، 
فضحك وه��و ي��ق��ول: أن��ت ال تعرفن 

شيئًا، ولكني أحبك ألنك طيبة«.

ه�����ذه امل�������رة، ي��ح��ك��ي ي���وس���ف زي�����دان 
مارية،  لسان  على  الجديدة  رواي��ت��ه 
امل��ص��ري��ة ال��ق��ب��ط��ي��ة ال��ي��ت��ي��م��ة. يتقدم 
صاحب »ع��زازي��ل« ف��ي ال��زم��ن مئتي 
ع�������ام. ي��ن��ت��ق��ل م����ن ال����ق����رن ال���خ���ام���س 
امل������ي������الدي زم�������ن رواي������ت������ه ال���س���اب���ق���ة 
ال��ح��ائ��زة ج���ائ���زة »ب���وك���ر« ال��ع��رب��ي��ة، 
امليالد  بعد  ال��س��اب��ع  ال��ق��رن  وينتقي 
زم��ن��ًا ل��رواي��ت��ه ال��ج��دي��دة »ال��ن��ب��ط��ي« 
)دار الشروق ���� القاهرة(. في الرواية 
ال��ث��ان��ي��ة في  ال��ت��ي ص����درت طبعتها 
يوم صدور الطبعة األولى )التي لم 
ي��ره��ا أح����د!(، ان��ت��ق��ال م��وف��ق للحظة 

زمنية مشحونة بالدراما.
ال�����زم�����ن زم������ن ال����رس����ال����ة امل���ح���م���دي���ة، 
وم���ص���ر ت��ع��ي��ش ل��ح��ظ��ة ال���رع���ب بن 
ان���س���ح���اب ال����ف����رس ���������� ب���ع���د اح���ت���الل 
وج���ي���ز ���������� وع������ودة ال�������روم، واألق���ب���اط 
م��م��زق��ون ب���ن ال��ع��دوي��ن ال��ط��ام��ع��ن، 
واختالف املذاهب املسيحية، وظالل 
ال��ذي أطلت طالئع جيوشه  العربي 
وخراجها.  مصر  أح���وال  تستكشف 
ف���ي م��ش��ه��د ت��خ��ي��ل��ه زي�������دان، يلتقي 
ع����م����رو ب����ن ال����ع����اص ب����م����اري����ة ال��ت��ي 
العرب.  زواجها جزيرة  بعد  سكنت 
يسألها عن بيوت أهلها، وأحوالهم، 
وأس��ل��ح��ت��ه��م، وزرع��ه��م وح��ص��اده��م، 
ق��ب��ل أن ي��أم��ره��ا وزوج���ه���ا وأه��ل��ه��م 
ب����ال����رج����وع إل�����ى م���ص���ر م����ع ال��ي��ه��ود 
ل���ت���م���ه���ي���د دخ���������ول ال�������ع�������رب. ي��ح��ت��ج 
بعضهم، لكن زوج مارية يسفر عن 

نظرة واقعية: 
املسلمن  إال ج��واس��ي��س  ن��ح��ن  »م���ا 
لنا  البالد، وإذا قالوا  وعيونهم في 

ارحلوا، فال بد من الرحيل.
��� فلماذا يبقى كبارهم في يثرب؟

��� ال شأن لنا«.
ل��ك��ن ح��ك��اي��ة م���اري���ة ت���ب���دأ ق��ب��ل ذل��ك 
بسنوات، مع طفولة نمت في منطقة 
ف���ق���ي���رة ت���ق���ع ع���ل���ى ح��������واف ال���ب���ل���دة 
املالكانيون  يسكنها  التي  البيضاء 
)ال������روم األرث�����وذك�����س(. م���اري���ة ال��ت��ي 
ت���ن���ت���م���ي إل������ى ال���ي���ع���اق���ب���ة )األق�����ب�����اط 
األرث����وذك����س الح���ق���ًا(، ل���م ت��دخ��ل ق��ّط 
البلدة البيضاء حليفة الروم. تسمع 
ح���ك���اي���ات ش��������وارع ال���ب���ل���دة ال��غ��ن��ي��ة 
ال���ن���ظ���ي���ف���ة، وت���ح���ض���ر ص�����الة األح����د 

فيشرح  ال��ف��ق��ي��ر،  ح��ي��ه��م  كنيسة  ف��ي 
كاهنهم شنوته مدى كفر أهل البلدة 
ال��ب��ي��ض��اء. ل��ك��ن ال��ف��ت��اة ال��ص��غ��ي��رة ال 
تهتم كثيرًا بذلك، بل ال تعرف اسم 
حيها الصغير )كفور النملة( إال بعد 
رحيلها عن مصر. ال تعرف حقيقة 
امللتصقة  القديمة(  )اآلث���ار  ال��ب��راب��ي 
ب��ال��ح��ّي، وال م��ت��ى ن��ش��أ ال��ن��ه��ر. كلما 
سألت أمها عن أصل شيء، أجابتها 
السنن«.  آالف  »من  نفسها  اإلجابة 
ت���خ���ّط���ى ع���م���ر م����اري����ة ال���ث���ام���ن���ة ب��ال 
ع��ري��س أو خ��اط��ب. وع��ن��دم��ا يأتيها 
املسيحي سالمة  ال��ع��رب��ي  ال��خ��اط��ب 
الذي سيأخذها إلى بالده البعيدة، 
ت����ج����ده أم����ه����ا ف����رص����ة م����ن ال���س���م���اء، 
»صاحباتي  ألن  البنت  وتستجيب 
اللواتي كن يمرحن حولي، تزوجن، 

فخال الكفر من ضحكات العذارى«.
ي���أت���ي ال���ع���ري���س وأه���ل���ه ب��ع��م��ائ��م��ه��م 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة، ي�����دف�����ع�����ون »األرب��������������ون« 
ل���ل���ع���روس )س���ي���ك���ون ع���ق���د األم������الك، 
أسابيع،  بعد  باإلكليل(.  والتتويج 
ت��ت��ج��ه��ز ال�����ع�����روس ب���أق���م���ش���ة م��ص��ر 
القديمة، تحظى بالهدايا البسيطة. 
ل���ك���ن األخ�����ب�����ار ت���ت���ط���اي���ر ع����ن رح��ي��ل 
موشك للفرس وعودة الروم فيسود 
البيضاء  البلدة  أه��ل  فيهرب  الهلع، 
ح��ل��ف��اء ال����روم ب��أم��وال��ه��م وم��ت��اع��ه��م. 
وت��ب��ق��ى ال��ب��ل��دة ال��ف��ق��ي��رة ب��ال نصير، 
ي���ع���ت���ص���م أه����ل����ه����ا ف�����ي ك��ن��ي��س��ت��ه��م، 
وي����ج����م����ع اآلخ�������������رون م���م���ت���ل���ك���ات���ه���م 
أرواحهم من  ليفتدوا بها  البسيطة 
ال���رع���ب، يهرع  ال���غ���زاة... ح��ن يشتد 
ب���ع���ض���ه���م ل��ي��خ��ت��ب��ئ ف�����ي ال���غ���ي���ط���ان 
الخوف، تصرخ  القريبة. وفي ظالم 
امرأة بأنها رأت أم النور، لقد تجلت 
ل��ه��ا ال���ع���ذراء ف��ي ظ���الم ال��ل��ي��ل: »أه��ل 
الكفر داخلهم أمل عظيم، وتضاحك 
ب���ع���ض���ه���م م������ت������رددًا ب���ي���ن���م���ا ت��ج��ه��م 
األك��ث��رون، تسأل م��اري��ة ج��اره��م أبو 
ال��ع��ذراء قد ظهرت  دميانة إن كانت 
حقًا للمرأة الصارخة، يقول بأسًى: 

هي امرأة مسكينة«.
املغادر يعود ويحكي  العريس  لكن 
عن اتفاق يقضي بأن يخرج الفرس 
م������ن م����ص����ر ب������ال ت�����دم�����ي�����ر، ع����ل����ى أن 
مراسم  تستكمل  ل��ل��روم.  يسّلموها 

ال����زي����ج����ة وت���������ودع م�����اري�����ة ح��ي��ات��ه��ا 
األول����ى إل���ى ج��زي��رة ال��ع��رب. الرحلة 
ط���وي���ل���ة ط����وي����ل����ة، ت���س���ت���غ���رق ش��ه��رًا 
ومئة صفحة من الكتاب. لكن مارية 
املتعبة تندهش وهي تتعرف للمرة 
األولى إلى بالدها. الصحراء والبدو 
وال���ب���ح���ر ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه، ت��دخ��ل 
في  العربية، تسافر  الحياة  طقوس 
آخ����ر ال��ق��اف��ل��ة ع��ل��ى ب��غ��ل��ة وراء ن��اق��ة 
أن تغطي  أن عليها  زوج��ه��ا، تعرف 
ال��غ��رب��اء، تكتشف أن  أم����ام  وج��ه��ه��ا 
زوجها ال يلتزم بالصيام املسيحي 

ألنه »على سفر«. 
ت��ن��ت��م��ي ع���ائ���ل���ة ال�������زوج إل�����ى ال���ع���رب 
استنباط  احترف  من  »أول  األنباط 
ال����زوج مسيحي،  األرض«.  م��ن  امل���اء 

الشرى،  ل��اّلت وذي  أم��ه تصلي  لكن 
وت����ع����ت����رض ع���ل���ى اس������م م�����اري�����ة )م���ا 
ك��ل بناتهم  أه��ل مصر يسمون  ب��ال 
م��اري��ة(، تسميها »م��اوي��ة«. أم��ا األخ 
األك���ب���ر ف��ه��و »ال�����ه�����ودي«، ألن����ه أراد 
التحول إلى اليهودية ولم يستطع، 
 أمه ليست كذلك فظل في منزلة 

ّ
ألن

بن املنزلتن.
األخ�����ت�����ان ه���م���ا »امل���ت���ل���ف���ت���ة« ل��ك��ث��رة 
تلفتها بحثًا عن أطفالها الكثيرين، 
أنجبت آخرهم بعد عام ونصف عام 
ع��ل��ى م����وت زوج����ه����ا. واألخ�������رى هي 
األول، وطلقت  ليلى هجرت زوجها 
ال��ث��ان��ي. الح��ق��ًا، ستنشأ ب��ن م��اري��ة 
ول��ي��ل��ى ع��الق��ة ح���ب »م��ل��ت��ب��س«، في 
أي���ام س��ف��ر ال�����زوج. أم���ا األخ ال��ث��ال��ث، 
ال����غ����ري����ب، امل����ن����ع����زل، ال���ب���ل���ي���غ، ف��ه��و 
»النبطي« صاحب دين جديد، توّقع 

أبوه أنه »سيكون ملكًا على األنباط 
أمه  وق��ال��ت  ال��ق��دي��م«.  يعيد مجدهم 
»بل سيكون نبيًا ويرفع شأن العرب 
ك��ل��ه��م، ألن��ه��ا أي����ام ح��م��ل��ت ب���ه ك��ان��ت 

ترى الاّلت كل ليلة في أحالمها«.
ي��ت��ح��دث ال��ن��ب��ط��ي ب��ك��الم��ه ال��غ��ري��ب، 
يحكي عن الربة األول��ى ال��اّلت التي 
أن��ج��ب��ت اب��ن��ه��ا إي����ل م���ن غ��ي��ر زوج، 
ويخلق إيل اإلنسان مزيجًا من ذكر 
وأنثى. في كل أنثى ذكر، وفي كل ذكر 
أن��ث��ى، ت��ت��ع��اق��ب ال��ح��ي��وات وت��ت��ب��ادل 
األرواح األجساد الفانية وتتناسخ. 
يحكي النبطي ويعتكف كل حن في 
ال��ج��ب��ال، ينتظر امل��زي��د م��ن ال��وح��ي. 
ف���ي���م���ا ب����ع����د، ع���ن���د اش�����ت�����داد ح����روب 
ال���غ���زوات اإلس��الم��ي��ة ف���ي ال��ج��زي��رة، 
»تحتاج  ألنها  تغلب  قبيلة  ت��دع��وه 
راي���ت���ه«، يعتذر  ت��ح��ت  ت��ح��ارب  نبيًا 

بأن نبوته لم تكتمل، فيطردونه.
ت��ن��ج��ب،  أن  دون  م����ن  م����اري����ة  ت��ك��ب��ر 
ف���ي���ن���ع���ت���ون���ه���ا ب���امل���ص���ري���ة ال���ع���اق���ر، 
اإلس��الم بطلب من زوجها،  وتدخل 
بالعذراء. تموت  لكنها تبقى تقسم 
أم ال������زوج، وت���رح���ل ش��ق��ي��ق��ت��ه ل��ي��ل��ى، 
املطرودين  باليهود  املكان  ويمتلئ 

من أنحاء الجزيرة. 
ت����غ����دو م����اري����ة وح����ي����دة ف����ي ب��ي��ت��ه��ا 
ال��خ��اوي، بينما ال��زوج وج��د طريقه 
في العمل مع الدين الجديد. يزورها 
بموت  فيبلغها  بنيامن،  شقيقها 
ال��دي��ر. يتغير  أم��ه��ا، وبنّيته دخ���ول 
امل����ك����ان وال�����ن�����اس وال ي���ب���ق���ى س���وى 
ل��ه برقاع  ال��ح��ائ��ر: »ج����اؤوا  النبطي 
م��ك��ت��وب ف��ي��ه ق����رآن امل��س��ل��م��ن، فنظر 
إل����ي����ه ط�����وي�����اًل، وج�������ال ب���ب���ص���ره ف��ي 
السهول البعيدة، ثم قام وهو يقول، 
وك���أن���ه ي���ح���ادث ن��ف��س��ه: ي��أت��ي ب��ه��ذا، 

وُيسيل الدماء؟«.
يتبدل التاريخ فتتبدل معه جغرافيا 
البشر. تبدأ رحلة العودة إلى مصر، 
وم����اري����ة ت��ائ��ه��ة ف���ي غ���ب���ار ال��ق��اف��ل��ة، 
ت��ح��ب إال شخصًا  ل��م  أن��ه��ا  تكتشف 
واح���دًا، وال ش��يء أصعب من اتخاذ 
ال���ق���رار. م���رة أخ����رى، ي��ح��رث يوسف 
أرض��ًا يعرفها جيدًا، فيبعث  زي��دان 
زم����ن����ًا ق���دي���م���ًا ب���ب���ش���ره وح����ج����ارت����ه، 

وحكاياته وأسئلته.

رواية

سرد 

اختيار موفق 
للحظة زمنية 

مشحونة بالدراما

شعرة بين الدفاع 
عن الوحدة والسكوت 

عن الفساد

كتب

مصر املمزقة بني الروم والفرس قبل الفتح 
اإلسالمي، هي مسرح أحداث »النبطي«، 

روايته الجديدة الصادرة عن »دار الشروق« 
في القاهرة. يواصل صاحب »عزازيل« هنا 

الحفر في التاريخ، فيبعث عاملًا قديمًا ببشره 
وحجارته وحكاياته وأسئلته
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