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كتب
رواية

َّ

تلقب بالقمر
جوخة الحارثي ...امرأة ّ

بعد ّ روايتها األولى «منامات» ،تعود
القاصة والروائية العمانية الشابة
لتغرف من تقاليد البدو في «سيدات
وتحكي عن حب تتنازعه
القمر» (اآلداب)،
ّ
األساطير الشعبي ّة ،وصراع االمتالك
غواية
ّ
ّ
ة .قصة عزان ونجية ،امرأة القمر
والحري
ّ
التي تقدم له نفسها في إحدى الليالي،
قرأها لنا األديب السوري املعروف
ياسين رفاعية *
«سيدات القمر» (دار اآلداب) ،رواية
ُ
جاءتنا هذه املرة من سلطنة عمان،
لنكتشف فيها كاتبة عنيدة ،إن صح
التعبير .تقدم لنا جوخة الحارثي
ح�ي��اة ج� ّ�وان�ي��ة ل�ن�س��اء مضطهدات،
غ� � ��اوي� � ��ات ،س� � ��اح� � ��رات .ت �ح �م ��ل في

س � � ��رده � � ��ا م � ��آس � ��ي وق � � �ص � ��ص حب
وح�ك��اي��ات ،وتقاليد أقسى م��ا فيها
أن ّ ت�ل��د امل� ��رأة جنينها وه ��ي واقفة
شادة يديها إلى أعلى ،ممنوعة من
الصراخ.
ّي�نّ
ال � ��والدة ع ��ار إل ��ى أن ي�ت�ب� الخيط
األسود من الخيط األبيض.
ف ��ي رواي� � ��ة ال �ح ��ارث ��ي ال �ث��ان �ي��ة بعد
«م � �ن� ��ام� ��ات» («امل� ��ؤس � �س� ��ة العربية
ل � �ل� ��دراس� ��ات وال � �ن � �ش� ��ر» ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ،)2004
يتداخل السرد بني املاضي ـــــ أوائل
ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن ـــــ وال �ح��اض��ر .بني
السفر على البغال ،والسفر بأحدث
أن ��واع ال �س �ي��ارات ،يبقى ح�ل��م املرأة
األك �ب��ر ال� � ��زواج .م �ن��ذ ال� � �ـ 16يحبلن،
وي �ن �ج�بن ،وي�ص�ب�ح��ن ف��ي الثالثني،
ّ
ج ��دات .ح�ي��اة قاسية ف��ي البدايات:
ال � �ث � ��ورة ض� ��د اإلن� �ك� �ل� �ي ��ز ،وتهريب
ال�س�لاح ّ ،وال�ت�ج��ارات امل�ح� ّ�رم��ة .ومن
خ�ل�ال ك��ل ه��ذا ،ت�م� ِّ�رر ال�ك��ات�ب��ة ّ
قصة
ّ
ح��ب فيها ك��ل ال�ت�ح��دي ،ت��رت��وي من
األم�ث��ال الشعبية بكثرة« :املحبوب
محبوب ،جاء ضحى ،وجاء غروب،
وال��رام��د رام��د ،ج��اء ح��اش وسامد».
أي امل �ح �ب��وب م �ح �ب��وب ،م�ه�م��ا كان
الوقت الذي يجيء فيه.
خلفية ال��رواي��ة هي ع��ادات وتقاليد
ُ
البدو في عمان ،التي تشبه عادات
ال� � �ب � ��دو ف � ��ي ال � �ص � �ح� ��ارى العربية
ك�ل�ه��ا« .ظ ��ل ال �ب ��دو ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
استقرارهم الظاهري ( ،)...محتفظني
ّ
بزيهم التقليدي ،وطباعهم الحرة،
وب��ال�ح��دود ال�ع��ارم��ة ال�ت��ي تفصلهم
ع��ن ال�ح�ض��ر»ّ .أم��ا ّ
قصتها فمأساة
ع � � ��زان ال � � ��ذي ف �ق ��د ول � ��دي � ��ه ،لتنقذه
مفاجأة غير متوقعة ،لم تكن لتخطر
على بال .وهو داخل إلى بيته ،بعد
ح �ض��ور رق �ص��ة ال � ��زار الطقوسية،
مل��ح ظ�لام��ًا ،ومنه خ��رج عليه صوت
أن �ث��وي .ك��ان��ت ام ��رأة ف��ارع��ة الطول،
وق�ف��ت قبالته ،ون��زع��ت برقعها عن
وجهها .حني هدأ روعه ،سألها« :من
أن � ِ�ت وم ��اذا ت��ري��دي��ن؟» ن�ظ��رت املرأة
مباشرة ف��ي عينيه .أرب�ك��ه جمالها
ّ
املصمم ،وبريق عينيها الواسعتني.
ِّ
أرب �ك �ت��ه ّرائ �ح �ت �ه��ا ،وق��رب �ه��ا املبرح
م�ن��ه .ل�ك��ن ك�لام�ه��ا أف �ق��ده السيطرة:

ّ
ّ
نجية ،وأل��ق��ب بالقمر ،وأريدك
«أن��ا
أنت.»...
ّ
ّ
رأسه
س �ت �ظ��ل ع �ب��ارت �ه��ا ت� �ط ��ن ّف ��ي ُ ّ
أع��وام��ًا ك�ُث�ي��رة« :أن ��ا ن�ج��ي��ة ،وألقب
بالقمر ،وأريدك أنت.»...
ل��م ي �ع��رف ع ��زان ن �س� ً
�اء ك �ث �ي�ّ�رات في
ح� �ي � ً�ات ��ه ،ول � ��م ي � �ع ��رف ب � �ك ��ل تأكيد
ُام � � َّ�رأة ،ع�ل��ى ه��ذا ال �ق��در م��ن الجرأة،
ت� �ل ��ق ��ب ب��ال �ق �م��ر .وه� � ��ذه ال � �ج� ��رأة لم
تكن مألوفة ف��ي العوافي (ب�ل��دة في
س�ل�ط�ن��ة ع� �م ��ان) .ك��أن � ُه��ا ف��ي مدينة
أوروب � �ي� ��ة ،ت �ق��ول ل ��ه« :أري � � ��دك أنت»
م��ن دون ال�ت�ف�ك�ي��ر ف��ي االرت� ً�ب ��اط أو
ال ��زواج .تريدها ع�لاق��ة ح��رة تمامًا.
يلتقيان ف��ي ال �س��ر ،وي �م��ارس��ان كل
أن � � � ��واع ال � �ح ��ب م� ��ن دون مساءلة.
ه ��ذا م��ا أراده ك�لاه �م� ّ�ا :ال �ح��ري��ة في
ال�ع�لاق��ة .ول��وه�ل��ة ،ظ��ن��ا أن�ه�م��ا بلغا
الكمال ُّفي حرية الشغف الخالصة.
ال ت�ص��ن��ع ،وال م � ��داراة ،وال ك ��ذب .ال
وع� ��ود ،وال آم� ��ال .اش �ت �ع��ال اللحظة
وحسب ،ال قيود من املستقبل .هذا
م��ا أراده كالهما وسعى إل�ي��ه :رجل
�رة .لكن
حر ،وام��رأة ح��رة ،وعالقة ح� ّ
بعد أسابيع ،يكتشف ع��زان أن هذا
الحب الحر ّسقط في أعنف أشكال
الحاجة امللحة
العبودية ،وأن ه��ذه
ً
إل ��ى اآلخ ��ر ب��ات��ت ت�ق� ّ�ي��د ك�ل�ا منهما
بأعتى القيود ،وتشغله عن كل شيء
عداها.
ع � ��رف أن ال � � � ��دورة ال�ل�ان �ه ��ائ �ي ��ة من
االت � � �ص � � ��ال واالن � � �ف � � �ص� � ��ال بينهما
حلقة محكمة ي��دوران فيها عبدين
ّ
مقيدين .كانت حاجته إليها عميقة
وعنيفة ومبهمة.
وك � � � ��ان ل � �ق� ��اؤه � �م� ��ا ي� ��زي� ��ده� ��ا عنفًا
وغ�م��وض��ًا ،وي�ن��ادي أق��اص��ي م��ا فيه
م��ن رغ�ب��ات .ف��إذا ب�ع��زان ي�ص� ّ�رح« :ال
الحب».
حرية في ّ
ل�ك��ن م��ن ه ��ن ّس �ي��دات ال �ق �م��ر؟ تقول
األس� � �ط � ��ورة إن ال� �ل ��ه خ �ل ��ق الناس
ي �م �ش��ون ع �ل��ى أرب � ��ع ،ث ��م شطرهما
نصفني ،فأصبح ك��ل نصف يبحث
عن نصفه اآلخر.
في الرواية ،نقرأ املناجاة اآلتية« :ألم
تعرفي الحب يا ّ
ميا؟ ألم تشعري بي
وأنا أطوف حول بيتكم كما يطوف

ال �ح ��اج ح ��ول ك �ع �ب �ت��ه؟ ك �ي��ف يتسع
البيت لكل ذلك العشق؟ كيف تتحمل
ال�ش��رف��ة ال��وح�ي��دة وق��وف��ي الوحيد،
بأكداس العشق الثقيلة عليها ،من
دون أن تتهدم ،وتتساقط على تراب
�ارع ،أو ت�ط�ي� ّ�ر ف��ي س �م��اء الله؟
ال� �ش � ّ
ّ( )...ك ��ل ش ��يء ظ ��ل ف��ي م �ك��ان��ه ،رغم
أن ��ي ل�س��ت ف��ي أي م �ك��ان .ل��م تتكسر
النوافذ ،رغم أجنحتي الذي انفردت
على زجاجها من أول نافذة البيت،
ح�ت��ى آخ ��ر ن�ق�ط��ة ف��ي األف� ��ق .البيت
ات �س��ع ل ��ي ،ات �س��ع ل �ص��رخ��ة العشق
الناهشة تجول أصداؤها ّ
في .فكيف
يا ّ
ميا لم تر عيناك املطبقتان على
ماكينة الخياطة ،براحي ،وسجني
المس أعماقها؟» يقول النص شيئًا
م��ا ع��ن األرواح ال �ك��روي��ة املنشطرة

العمانية من
الصحراء ُ
صيد اللؤلؤ إلى ظهور
بالرق
النفط إلى التجارة ّ

امل�ن�ف�ص�ل��ة ال �ت��ي ت �ع��ود ل�ت�ل�ت�ق��ي من
جديد.
م ��ن ه �ن��ا ن� �ع ��ود إل � ��ى امل� �ح ��رم عزان
وّن�ج� ّ�ي��ة ام ��رأة ال�ق�م��ر .ق��ال ّع��زان لها
إن «ال� �ش� �ع ��راء ال ��ذي ��ن ت �غ��ن��وا بلذة
االم� � �ت �ل��اك ل� ��م ي� �ك ��ون ��وا ع� �ش ��اق ��ًا بل
ّ
نجية بسخرية
قناصني .ابتسمت
خفيفة ،ق�ن��اص��ون؟ ق��ال ع��زان بثقة:
ّ
نجية ال
نعم قناصون ،العاشق يا
يمتلك امل �ع �ش��وق ،مهما ات�ح��د معه
وت�ل� ّ�ذذ ب��ه .املعشوق ي��ا ّ
نجية كائن
مثلك ،كائن ال ُيمتلك.
ّ
ّ
ل �ك��ن ال�ض�ج��ر ب ��دا ع�ل��ى وج ��ه نجية
ال �ت��ي ل ��م ت �ع��رف ف ��ي ح �ي��ات �ه��ا كيف
تخفي مشاعرها .تضايقت خاصة
ألن عزان يفسد لقاءاتهما الحميمة
بمثل ه��ذا ال�ك�لام .مل��اذا يتحدث عن

االم� � �ت �ل��اك؟ ه ��و ال� � ��ذي ع� �ن ��ده أسرة
وأوالد ،وهي لم تطالبه بشيء .هي
سعيدة هكذا ،وال تفكر في االمتالك
وال �ق �ن��ص .ه��ي رغ �ب��ت ف��ي أن تكون
ح�ب�ي�ب�ت��ه ،ف �ك��ان��ت ،وال ت��ري��د شيئًا
آخ ��ر .ف �ل �م��اذا ي �ب��دو م�ع��ذب��ًا بأشياء
غامضة ال تفهمها؟».
ت �س �ت �ع �ي��د ال � ��رواي � ��ة أي� �ض ��ًا املاضي
البعيد ،وكيف ت�ط� ّ�ورت الحياة في
ُ
الصحراء العمانية ،من صيد اللؤلؤ
إل � ��ى ّ ظ� �ه ��ور ال� �ن� �ف ��ط ،إل � ��ى التجارة
بالرق .وكيف كان التجار يخطفون
ال � ّش �ب��ان م��ن ب�ي��وت�ه��م ،ويبيعونهم
أرق� � � ��اء ل�ل�أس ��ر ال �غ �ن �ي��ة واألجانب.
وتدخل الرواية في التقاليد القديمة،
وخصوصًا رقصة الزار ،وهذا تقليد
منتشر ف��ي أك�ث��ر ال �ب �ل��دان العربية،
وخاصة مصر وسوريا.
وت� ��رت � �ك� ��ز ال � � ��رواي � � ��ة م � � �ج� � ��ددًا على
األس � �ط� ��ورة ال �ت��ي ي��ؤم��ن ب �ه��ا ناس
ُ
ع �م��ان« :ك ��ان ال �ن��اس جنسًا واحدًا:
ذك� �رًا وأن �ث��ى ف��ي ّ ال��وق��ت نفسه وهم
أيد،
أب �ن��اء ال�ق�م��ر .ل�ك��ل إن �س��ان أر ّب ��ع ٍ
وأرب��ع أرج��ل ،ورأس� ��ان ...لكن اآللهة
خ ��اف ��ت م� ��ن ن� �ف ��وذ ه � � ��ؤالء الناس،
ف �ش �ط��رت �ه��م ش �ط��ري��ن ،وب �ق��ي مكان
ال� ّ�س��رة ف��ي البطن ت��ذك�ي�رًا لهم بهذا
االن� �ف� �ص ��ال .وه� �ك ��ذا أص �ب��ح الناس
ج� �ن� �س�ي�ن ،وي� �ب� �ح ��ث ك � ��ل ش� �ط ��ر عن
ّ
شطره الضائع ليتحد به من جديد.
وه��ذا ّ
يفسر املقولة الشهيرة :املرأة
مخلوقة من ضلع الرجل».
في روايتها ّ
«سيدات القمر» ،تتناول
ج��وخ��ة ال�ح��ارث��ي ال�ح�ي��اة الجوانية
امل �ج �ه��ول��ة ّل �ه��ذا ال� �ج ��زء م ��ن العالم
العربي .لكن األح��داث تفلت أحيانًا
من يد الكاتبة ،فيشعر القارئ بعدم
ال��راح��ة ،ويضطر إل��ى إع��ادة القراءة
من جديد.
وه��ذا الضعف يظهر في الكثير من
ال��رواي��ات ال�ع��رب�ي��ة ،م��ا يجعلها في
بعض األحيان مفككة .هذه الرواية
ُ
ال� �ت ��ي ت��أت �ي �ن��ا م� ��ن ع � �م� ��ان مفاجأة
جديدة تعزز حضور امل��رأة العربية
تهيمن على الساحة الروائية،
التي
ِّ
وهذا ما يبشر بالخير.
(*) أديب وناقد سوري

مسرحية
ّ

ناتاشا أشقر« :هو» الرجل ــ الحرب!
صباح زوين
ن��ات��اش��ا أن�ط��ون�ي�ل�ل��و أش �ق��ر ،كاتبة
باللغة الفرنسية ،ذات عالقة صعبة
م��ع مدينتها ،م��ع حربها وسلمها،
م � ��ع امل� �ح� �ي ��ط االج � �ت � �م� ��اع� ��ي عامة،
�وري خ ��اص ��ة ...ه ��ذا األخير،
وال� ��ذك� � ّ
رمز
�ن
�
م
�ا
�
ه
�
�
ت
�ر
�
ك
ذا
�ي
�
ف
�ل
�
�ث
ب �م��ا ي �م�
ّ
ٍ
ل�ل�ع�ن��ف وال� �ح ��رب ،س�ي�ح�ت��ل واجهة
 cellules 80مسرحيتها املؤلفة من
ف �ص��ل واح � ��د ال� �ت ��ي ص � ��درت أخيرًا
ّ
بالفرنسية.
ع��ن «م�ك�ت�ب��ة أن �ط ��وان»
لغة عنيفة،
تلجأ «هي» البطلة ،إلى ّ ٍ
تخاطب بها «هو» .هذا كل ما نعرفه
عن الشخصيتني في العمل .حديث
«أث � �ي ��ري» ب�ي�ن ال � �ـ«ه ��ي» والـ«هو»،
يطول ساعات ،عبر الهاتف العادي
أحيانًا ،أو الخلوي مرارًا وتكرارًا.
ك��ل ال�ك�لام ي��دور عبر ال�ه��ات��ف .تارة
ي� �ن� �ق� �ط ��ع خ� � ��ط أح � ��ده� � �م � ��ا لضعف
اإلرس��ال ،وط��ورًا ّ الكهرباء هي التي
ت �ن �ق �ط��ع ،ل �ت �ت��وق��ف م �ع �ه��ا املكاملة.

وأح �ي��ان��ًا ك �ث �ي��رة ،ت� ّط�ل��ب امل � ��رأة من
«ه� ��و» أن ي�ق�ط��ع خ��ط��ه ل �غ�لاء سعر
املخابرة ،وهكذا دوال�ي��ك على طول
 220صفحة من «الفوعة» الكالمية،
ٍّ
كالمي
بأسلوب ح��اد ،وضمن دف� ٍ�ق
هاذ .شالل من املفردات ،بعضها من
ٍ
ابتكار أنطونيللو ،وبعضها اآلخر
ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ق��ام��وس ّ ال� �ب ��ذاءة ،لغة
ّ
ال�ع��ال��م ال��ذك��وري .ك ��أن ال�ك��ات�ب��ة ترد
الصاع صاعني ،لكل أشكال العنف
والحرب التي ّ
أججها الذكور.
في «زنزانة  »80ال تتمرد أنطونيللو
ع �ل��ى ال� �ح ��رب األه �ل �ي��ة ف �ح �س��ب ،بل
على واق��ع النبذ ،وم��ا نتج منه من
ش �ع��ور ب �ع��دم االن �ت �م��اء االجتماعي
ف � ��ي م �ح �ي �ط �ه��ا م � ��ن «اللبنانيني
ّ
األص �ل �ي�ي�ن» ،ال ��ذي ��ن ع ��دوه ��ا مجرد
دخ �ي �ل��ة غ��ري �ب��ة ،ل�ك��ون�ه��ا ال تنتمي
إلى عائلة لبنانية «صافية» أبًا عن
جد .تنتقد أنطونيللو «التصفيات
العرقية» (ك�م��ا ج��اء ف��ي املسرحية)
التي كانت تقوم بها امليليشيات في

ح��ي التباريس حيث ك��ان��ت تسكن،
ّ
متعمد
وش �ه��دت ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ة ق�ت��ل
لعامل سوداني في أحد األزقة.
ن�ج��د ع�ل��ى ص�ف�ح��ات ال�ع�م��ل كلمات
ل�ب�ن��ان�ي��ة ع ��دي ��دة ،وع� �ب ��ارات عامية
ف��رن �س �ي��ة .ك� ��ان ال ب ��د م ��ن ذل � ��ك ،كي
يتالءم الكالم مع موضوع املسرحية،
أال وهو تصفية الحسابات مع عنف
ال� �ح ��رب وق �ب �ح �ه��ا ،م ��ن خ �ل�ال عنف
كالمي ضروري ،في عملية املساءلة.
ج� � ��اء ال� � �ح � ��وار امل� �س ��رح ��ي تحقيقًا
شرسًا ،مع ذلك الـ«هو» ،الرجل الذي
تقصفه عبر الهاتف بوابل متواصل
من الكالم املدمر ،واملهني ،والعنيف.
تمتلك أنطونيللو الجرأة على قول
ما ال يقال ع��ادة عن جرائم الحرب،
وع �ب �ث �ي��ة ال� �ح� �ي ��اة ال �ج �ن �س �ي��ة التي
ع��اش�ت�ه��ا ب�ك��ل ح��ري�ت�ه��ا وجنونها.
ج ��اءت ع�ب��ارات�ه��ا دق�ي�ق��ة ف��ي وصف
م�ش��اه��د م��ن ت�ل��ك األي� ��ام ،ل�ي��س فقط
ت�ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��األج �س��ام املبعوجة
وال ��رؤوس املمعوسة ،ب��ل أيضًا في

وص �ف �ه��ا ألب �س��ط ت�ف��اص�ي��ل الحياة
على
اليومية .تكتب« :أم ��ررت ي��دي ّ
ّ
ألتخلص من بقع املني ،ألني
فخذي
ّ
كنت أعلم أن ّه ليس من نقطة ماء في
الحنفيات .قلة املياه ،ألواح الصابون
امل �ش �ق �ق��ة ،امل � ّ
�زي� �ح ��ة وامل� �غ � ّ�ب ��رة على

...cellules 80
عبث وعنف ودمار
ذاتي وقسوة
ّ

املغاسل ،هل تذكر؟ املغاسل خارج
الخدمة ،املغاطس التي ّ
تحولت إلى
خ��زان��ات للمياه ،وأل ��واح الصابون
الجافة واليابسة إلى األب��د .الحرب
هي كل هذا أيضًا».
ت �ن �ت �ه��ي ا ّمل �س��رح �ي��ة ب� �م ��وت «هو».
نكتشف أن��ه كان ميليشويًا يمينيًا
أي � � � ��ام ال� � � �ح � � ��رب ،وأص � � �ب� � ��ح بعدها
ص�ح��اف�ي��ًا ي �س��اري��ًا .ي �م��وت بطريقة
عنيفة ك��أن الكاتبة عاقبته .يموت
ألنها تنتصر عليه منطقيًا ،أم ألنه
رأى ن �ف �س��ه أم� � ��ام ح ��ائ ��ط وجودي
م�س��دود؟ عبث وعنف ودم��ار ذاتي،
ضمن كتابة ال تتوانى عن الصريح
وامل�ب��اش��ر وال�ق�س��وة ،لتشدنا إليها
بقوة.

