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الروايات واألنبياء 

ئات من رجال ـشاركة ا رض.وشيّع جثمـانه السبت في محافـظة كفر الشيخ  صري محـمد عمارة اجلمـعة عن عمر ناهز  89 عاما بـعد رحلة قصيـرة مع ا توفي الـباحث  ا
األزهر وعـدد كبـير من مـحبـيه. وأفرد مـغردون وسمـا باسـمه عددوا من خالله خـصاله ودعـوا للـترحم عـليه رأيـ أنه ادى دورا الفتـاً لالنتـباه في إحيـاء أعمـال مدرسـة التـجديد
اإلسالمي التي أسسهـا رفاعة الطهطاوي وطورها محمد عبده وجمـال الدين األفغاني وغيرها من األسماء.ويرى محبوه أنه جنح في احلفـاظ على حياده ما جعله مرجعا للكثير
كتبات ستنير القادر على تقد مشروع حضاري عربي إسالمي كبديل لفـكرة التغريب) حسب تعبيرهم.كما نوهوا بإسهاماته في إثراء ا ـن وجدوا فيه (العقل ا من الباحث 
ه لرحيل عمارة.وبدوره نعى عتـزلي القائم على تقد العقل على النقل.  وكان األزهر قد نـشر بيانا عبر فيه عن حزنه وأ اإلسالمية بعـشرات الكتب التي جنحت برأيهم في إحياء الفكر ا

رابط على ثغور اإلسالم) . سلم عمارة ووصفه بـ (احلارس اليقظ ا ي لعلماء ا االحتاد العا
كمـا يلـقبه تالمـذته بـ (البـلدوزر) وبـ (كاسـحة ألـغام الـفكـر اإلسالمي) في إشارة إلى اسـتماتـه في الدفاع عن الـنصـوص الديـنيـة أمام مفـكرين آخـرين أمثـال نوال الـسعـداوي.مقابل ذلك
االحتـفاء انـتقد كـتاب ومـدونون آخـرون عمارة وأفـكاره ونـعتـوها بـ (الغـلو). وفـند بـعضـهم ما يردده أنـصار عـمارة عن (اعـتداله) قـائل إن آراءه خـدمت (الرجـعيـة واألصولـية بل وحتى
درسة السلـفية التي شنت عليه حـملة بسبب مناصـرته لفكرة تقد العقل ه تـنازالت لصالح ا سيحي والشـيعة) .كذلك يعيب عليه مـنتقدوه ابتعاده عن (الـعقالنية) بتقد الطائفية ضـد ا
طلق). يـزهم ليـسقط بـذلك في دائرة الـتقـديس ا ـا  عـتزلي) قـائل إنـه (اكتفى في الـبحث  عـلى النـقل.في ح يـنتـقد مـفكرون أمـثال عـمار بن حـمودة (نـزعة محـمد عـمارة الـتمـجيديـة للـفكـر ا
طلقة.ويقول كثيرون إن أفكار عمارة والشيخ محمد واستذكر مغـردون مواقف عمارة من فرج فودة ونصر حامد أبو زيد اللذين عرفا بكتاباتهما في الفكر اإلسالمي ومعارضتهما لسلطة النص ا

الغزالي كانت سببا في تأليب الناس على فودة ما أدى إلى مقتله على يد متطرف .

رسالة القاهرة

…—ULŽ bL×  ÍdB*« YŠU³ « qOŠ—

4

الْأَسْمَاءَ كُـلَّهَا ثُمَّ عَرَضَـهُمْ عَلَى الْمَلَـائِكَةِ فَقَالَ
(( َ أَنْبِـئُونِي بِـأَسْـمَاءِ هَـؤُلَاءِ إِنْ كُـنْتُمْ صَـادِقِ
تـوصلـنـا الى غـرض مـا نتـمـنى اخلـوض فيه
عن عالقـة الــسـرد بـحـيـاة االنـبـيـاء وابـتـدأنـا
ـــصــادر بـــأدم ألنه األول بـــالـــرغم من قـــلـــة ا
ـدونات الكتب السماوية او واغلبها يخضع 
االساطيـر أو ما افـترضه أنا كـكاتب من حقي
أن اقول وأن أوجه إن كنت مخطأ او صائبا.

(2)
آدم في مـيـثـولـوجـيـا الـروايـات وروحـانـيـات

اجلنوب وأزمنته
نـــــزل آدم وزوجــــته حــــواء حتـت ظل ســــدرة
خـــضــراء قـــرب مـــكـــان يــلـــتـــقي فـــيه نـــهــرا
مـيـزوبـوتــامـيـا ( دجـلـة والـفـرات) في مـديـنـة

القرنة جنوب العراق .
وفـي أد الــنـص الــســـمـــاوي واألســـطــوري
واحلـكـائي الــشـعـبي لـقـصـة الـنـزول تـنـتـشـر
الرؤية في خيـال البشر  ومـنها يأخـذ البشر

العِبر والرسامون الصور .
وتبـقى قصـة الـتفـاحة من بـعض اسبـاب هذا
ـعـلـم عـلى الـنـزول. لـهـذا حـ نـوى أحـد ا
تكـملـة نصف ديـنه وجلب صـندوق تـفاح إلى
نـاسـبة ـعلـمـ والـتالميـذ لـيوزعه عـلـيـهم  ا
خـطـوبـته  وجـدتـهـا مـناسـبـة ألزرع في ذهن
الـتالمــيـذ الـبـدايـات الـروحــيـة والـقـصـصـيـة
لقـصـة نزول أبي الـبـشر آدم وفـي مكـان قد ال
يـبعـد سـوى اربـعـ ميال عـن قريـة ام شـعـثة

حيث تقع مدرستنا.
بـرحـمـته وبـصـفـاء دمـعـته احلـزيـنـة شـاهدت
مالمح آدم ألول مرة في عيـون أطفال األهوار
 وثمـة سعادة مـشتركـة ب االثـن  وألنني
ال أعـلم إن كـان األطـفـال في قـريـتـنـا قد سُـمحَ
لــهم في مــنـاســبـة مــا أن يـقــضـمــوا الـتــفـاح
األحمـر بتـلك السـعادة والـلذة الـتي اراها في

عيونهم عندما قلت لهم :
وانــتم تــأكــلــون الــتـــفــاحــة اســتــمــعــوا الى

حكايتها.
فـجـأة انـبرى (مـسـعـد) أذكى الـتالمـيـذ فـطـنة

وسألني والتفاحة تمأل فمه :
أستاذ ال توجد امرأة في قريتنا اسمها حواء
وال يــوجــد فــيـهــا رجل إســمه آدم  وعــنــدمـا
اتـزوج مـثل مـعلم الـقـراءة الـذي نـأكل تـفـاحة
عـرسه الـيـوم واجنب اوالدا  الـبـنت سـأطلق

عليها اسم حواء والولد آدم.
ـا وحـتـمـاً بــعـد هـذه الـسـنـوات الـطـويـلـة ر

(1)
(وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَـلَائِكَـةِ إِنِّي خَالِق بَشَرًا مِنْ

صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ )
صدق الله العظيم
أول روايـة تــؤرخ لـلـخــلـيـقــة وكـانت خـارج
النـطاق األرضي هـو اللـحظـة التي  فـيها
االعالن عن خلق آدم وحـواء  فنشـعر بـثقة
تـلك الــرؤيـة أن الـروايـة تــرتـهن بـخـلق وال
تــرتـــهن بــوالدة  فــكــان مــا يــروى أن هــذا
اخلـلق كـان مـكانـه الفـردوس و من خالل
الـرؤى السـرمـديـة وفيه مـشـاهـد خالبة عن
ـكان وتصاحب تـلك الدهشة التي جمالية ا
 تخيلهـا الحقا كشـكل ومكان سرمدي من
خالل نصوص كتبهـا أولئك الذين تناسلوا

من هذا اخللق الحقا .
ـبـاهج احلـسـيـة حتـذيـر واحـد رافق تــلك ا
ـسـكـونـة بـدهـشة واجلـمـالـية واالوصـاف ا
متعة التي الروي الذي يتحدث عن االيام ا
كـان آدم يـقــضـيـهـا مع بــعـله حـواء  وهـذا
الـتـحـذيـر يـطـلب مـنـهـمـا عـدم االقتـراب من

شجرة التفاح وقطف ثمارها.
ومــتى خـــضــعت حــواء إلغــواء ( االفــعى ــ
الشيطان ) حتولت مسارات سرد يومياتها
في نــهـارات الـفــردوس ولـيـالــيه الى مـكـان
آخـر لم يعـد فـيه هـاجس اخلـلق مـوجودا 
إذ اتت الوالدة كـبديـل عنه ذلك عـندمـا ولدا
قابيل وهابيل  ومنذ حلظة والدتهما كتبت
تواريخا جديدة للسرد منذ حلظة شجارها
وقتل االخ ألخيه والى اليـوم  وما قبل تلك
اللـحظـة تـخيـلته انـا في رواية صـدرت قبل
عــامــ بــعـنــوان ( آدم ــ حــواء .الــوردتـان
ـظـلـة ) وفـيـهـا اوثق افـتـراضـا تـهـبـطــان 
بــسـاطــة يـوم الــزوجـ فـي احلـقل واحالم

تكوين الذرية على االرض .

ليشكل هذا الـيوم صورة احلكي الذي رافق
احليـاة ومراحـله التـأريخـية وتـطور ادوات
التعـبير عنه شـفاها ومن ثم تـدوينا  حيث
اصــبـح اخلــلق من مــوازاة الـــرغــبــة لــنــيل
اخللود بعد نهايـة العمر فيما الوالدات هي
ـعـاش اصال والذي مـهـد لتـأسيس الواقع ا

السرد وصانعيه.
لـكن الـكـثـير يـعـتـقـد أن مـا يـنـتجـه الروائي
يـعـد خـلـقـا جـديـدا حلـكـايـة تـمـتـلك احلـدث
احليـاتي ومتـغيراته كـلهـا  ولكـنه كما ارى
ا هـو يـصـنع . والـصـنـاعة هي ال يـخـلق إ
مـرتـبـة مـا دون اخلـلق وحتـتـاج ايـضـا الى
الــتــجــربــة واحلـرفــة واالخــتــراع وااللــهـام
ـوهـبـة  وتخـتـلف عن اخلـلق أن اخلـلق وا
يقـوم على مـبدأ ( كن فيـكون ) فـيمـا الصنع
يــحـتــاج الى مـراحــله الــنـشــأة والـفــاصـلـة
ـعايـشة واالجتـهاد  وغـالبا من الزمـنية وا

تكون البداية من الصفر .
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فاخللق أيعاز غيبي وخارق من اجل تكوين
كـتلـة تـتحـرك بـفعـل وبدون كـمـا في حتويل
الــصـــلــصــال والـــنــار الى جـــســد  فـــيــمــا
الــصــنــاعـة هـي جتـمــيع وحتــويــر وافــكـار
وتكـوين مواد اولـية تـنتج لـنا مـا يسـاعدنا
على تـسهيل حـياتـنا وجعـلهـا اكثر سـهولة
من سابقاتها كما حدث في حتوالت العصر
الـصـنـاعي في الـقـرون الـثالث الـتي سـبقت

القرن الواحد والعشرين.
وهـكــذا نـكـتـشـف أن اخلـلـيـقــة الـتي هـيـأت
لــلـوالدات هـي من اوجـدت لــنــا اسـاســيـات
ســرد مــا يــحـدث فـي هـذا الــعــالم من خالل
مدونـة تتـحدث عن الـذي جرى ويـجري وما
ســـيــجـــري ذلك ألن الـــروايــة وحـــدهــا بــ
ــذاهـب االدبــيـــة تـــســتـــطـــيع ان تـــعــيش ا
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لوّح: الكتابة هي محو البياض وبياض احملو عبد الوهّاب ا

"تسريد الشعر" وكل هـذا يؤكد أن الكتابة كل
ال يـتـجــزأ. فـفي األصل اإلغـريــقي كـان هـنـاك
ــا عـلى تــصـنــيف ال يــقـوم عــلى الـشــكل وإ
ـتـلقي الـتـراجيـديا الـكـوميـديا الـتأثـير في ا
ولـيـس انـطالقـا مـن هـذا أو تـلك روايــة لـقـد
أضــر هـذا الــتـصــنـيف اإلجــرائي بــالـكــتـابـة
عــمــومًـا وأدخل الــكــاتب في صــراع مع ذاته
رغم أن الكتـابة في حقـيقتـها كمـا قال الفـقيد

إدوارد خراط عابرة لألجناس.
tðUH R  fM&

أما سبب جتنيس مؤلفاته:
 فـيـمـا يـخص كـتـابـاتي فـهي بـحـكم ضـغـوط
الناشر الـذي بدوره يخضع لـضغوط السوق
وقد عـانـيت في ذلك كثـيـرًا مع ناشـر روايتي

"كبابيل اآلخرة".
عن مـــــشــــروع الــــروايــــة ومـــــدى الــــتــــأثــــر
بـشخـوصـهـا كرر عـدم اعـتـرافه بالـتـصـنيف

األدبي ولكن:
الرواية هي نـفسـها مشـروع كتابي كـتاباتي
ال تتـصنف غـير أنـها أحـيانًـا تفـيض لتـأخذ
مــسـارات أبـعــد من أن تـكـون مــكـثـفــة داللـيًـا
مقـتصـدة لـغويًـا متـقشـفة في اجملـاالت التي
ــزيـد من تــطـرقــهــا فـتــنـفــتح وحتــتـاج إلى ا
العناية وفق مسار الرؤيا التي انطلقت منها
وتفلـت من يدي حتى أنـها تـخلق شخـوصها
ـسرح عرائس وحدهـا ال يتعـلق األمر هـنا 
ــخــرج ســيــنــمــائي يــعــمل كــاســتــيــنغ أو 
لـــلـــشـــخــصـــيـــات رغم أني أذكـــر أن اخملــرج
الفرنـسي غودار غـير طاقم تـمثيل فـيلم كامل
ألنه لـم يـكن مــســتـوعـب تـمــامًــا لـروح فــكـرة
الـفيـلم الـكتـابـة ال تبـدأ عنـدي بـنيـة مـسبـقة
وتخطيط اسـتباقي وفق نظـرية األجناس بل

تبدأ من حلظة أنها قابلة للمحو.
يــؤكـد أن ال مــجــال لـلــمـقــارنـة بــ كـتــابـات
ـكن ــسـرحـيــة وكـتـابــات الـقـصــة ولـكن  ا
حتــــويـل روايــــة وقـــــصــــيـــــدة إلى عــــروض

مسرحية:
ؤهل علينـا أن نفرق هنـا ب النص األدبي ا
ــســرح وبـ لـيــتم تــمــثـيــله عــلى خــشــبـة ا
ها سرحيات التي  تقد الدراماتورجيا ا
عـلى اخلــشـبـة بـاعـتــبـار أني صـاحب الـنص
األول لها هي في األصل كـانت كتابـات أدبية
طاغ غـلب عـليـهـا احلوار وطـبـعًا ال تـعدم أي
كتـابة من حـوار ب الـشخـصيـات لكن  لـيتم
حتــويـــلــهـــا إلى اخلــشـــبــة فـــهــذي تـــصــبح
ـا يــعــني تــدخل الــكــتــابـة درامــاتــورجــيــا 
السـيـنوغـرافيـة والكـتابـة الديـكوريـة وكتـابة
ـمثل والـكـتابـة االكـسسـواريـة وهذي إدارة ا
من اخــتــصــاصــات مـخــرج الــعــمل قــلـة من
استطـاعوا التـمكن من كل هـذه التقـنيات من
مــثـل شــكـــســـبــيـــر وبـــرتـــولت بـــرخت وانــا
مـــونــشــكــ وســعــد الـــله ونــوس والــطــيب
الــصـديـقي ال مــجـال لـلــمـقـارنــة إطالقًـا بـ

لـلـعـروض السـيـنـمـائـية جـنب بـيـتـنـا وكنت
أنـظـف الـقـاعـة في الــصـبـاح مــقـبل حـضـور

ساء. العروض السينمائية في ا
تختلف طقوس الكتـابة عنده فهو الذي يرى
في الـكـتـابـة فـعل مـسـؤول ومـشروع ضـخم

لذا
انًا كليًا بالكتابة التي تهبط على ال أؤمن إ
صـاحبـهـا مـنزلـة كـالوحـي; فالـكـتابـة حلـظة
ـكن الـقبض عـلـيـها وكـمـا إنني ال فـالتـة ال 
اكـتـب حتت الـطـلـب وال أقع فـريـســة ابـتـزاز
األحاسيس اجليـاشة واالنفعـاالت الصاخبة
تحمسة فإنني اكتب بعيدًا عن والعواطف ا
كل مــا هــو انــفــعــالي ذلـك أن الـكــتــابــة في
جـوهــرهـا فـعـل مـسـؤول وجــاد وهي أيـضًـا
مــشــروع ضــخــــــــــم قــائم عــلى الــتــجــريب
الـــدائـم والـــبــــحث فـي أســـئــــلـــة الــــوجـــود

والكينونة.
أشار إلى مهام الكاتب اجلاد بالقول:  

مـــهــام الــكـــاتب اجلــاد اإلنــصـــات لــصــخب
كوناته الـثقافية ا هي ترسـبات  الدواخل 
وتشـكـيالت رؤيته حـول الـعالم فـي عالقتـها
بتـحوالت الـواقع انطالقًـا من بيـئته احملـلية
تلك ولتحقـيق هذا الفعل عـلى الكاتب أن 
معجمه اللـغوي اخلاص وتكون لديه أدواته
ـكـنه أن ـا  وعُـدَّته الـتـعــبـيـريـة اخلـاصـة 
ـتـفـرد وهـذا لن يـحـدث إال ـتـلك أسـلـوبه ا
بالكتابة وإعادة الكـتابة واحملو لعل الكتابة
في جــوهـرهــا هي ذلك احملــو الـذي بــعـد أن
نـحـرف بيـاض الـورقـة بالـكـلـمات يـعـود بـنا
إلى اجلـوهـر األســاسي الـذي هـو الـبـيـاض
أليـست الكـتابـة هي محـو البـياض وبـياض

احملو!
ال يعترف باألجـناس األدبية والكـتابة عنده

كل ال يتجزأ ويسهب في الشرح قائلًا:
ذات يـوم أصــدرت فـرجـيـنـيــا وولـلف كـتـابًـا
بعنـوان األمواج واحتار الـنقاد في تـصنيفه
وفـرجـيــنـيـا وولف نـفـســهـا قـالت عن كـتـاب
يــولـســيــوس جلـيــمس جــويس أي نـوع من
ــكن أن نـقــوله عن الــكــتب هـذه? وهــو مــا 
ـواقف واخلـطابـات لـلـنـفـري أو عن رسـالة ا
ـؤانـسـات لـغــفـران لـلـمـعـري أو عـن كـتـاب ا
للتوحـيدي. إذًا; عبارة األجـناس األدبية هي
ي إجـرائي وكذلك باألسـاس مصطـلح أكاد
نظريـة األجنـاس األدبية تـمت صياغـتها في
اخملابر اجلامعية الـبعيدة عن هوس الكتاب
وفوضـاهم اإلبداعـيـة واالستـعمـال احلديث
ـصـطـلح هـو لتـسـهـيل الدرس األدبي لـهذا ا

لطالب اجلامعات ليس إال.
يـتـابـع: لـقـد دأب الـنـقــاد الـيـوم في مـعـرض
حـديـثـهم عن الـروايـة عـلى قـول عبـارات من
قـبـيـل "روايـة تـتـوفـر عــلى ذرى شـعـريـة" أو
"روايـة شـعـريـة" أو يـقـولـون عن قـصـيـدة ما
"قصـيدة بـهـا كل أدوات العـدة السـردية " أو

كـتـابـة الـقـصـة والـكـتـابـة لـلـمـسـرح لـكن هـذا
يـــــــتـــــــوقـف عـــــــلـى قـــــــدرة اخملـــــــرج عـــــــلى
الدرامـاتورجـيا ويـجدر هنـا اإلشارة إلى أنه
 حتــــويل بــــعض الـــروايــــات إلى عـــروض
مسرحية مثل موسم الهجرة إلى الشمال كما
 حتـــويل قـــصـــائـــد نـــثـــريـــة إلى عـــروض
مسـرحـية وهـو مـا حدث مع قـصائـد لـلشـاعر

اللبناني عباس بيضون.
الترجمة من الفرنسية....

يـشـدد أن من اخلـطـأ الـنـظـر لـلـتـرجـمـة بـع
ا يجب النظر الشخصانية لـلكاتب األول وإ

نفعة لصالح العام: إلى ا
فعل الترجمة هو إيواء الغريب للغريب وهو
فـعل تثـاقف وتـفاعل بـ ثـقافـات وحـضارات
ا فـي ذلك عادات وطـبـائع وألن الكـتـابة في
جـوهـرهـا هي هـذا الـتـفاعـل ب داخـل الذات
واخلـارج كل هــذا اخلـارج كـمــا في تـشـكالته
وال يجب النظـر للترجـمة من جهة بـراغماتية
شــخــصــانــيــة لم ال نــتــحــدث عن اســتــفـادة
شعوب كاملة من الترجمة مثلما حدث للعرب
حـ شـرعوا فـي ترجـمـة أعـمـال الـفـرس مثل
ألف لــــيـــلــــة ولــــيــــلــــة كـــلــــيــــلــــة ودمــــنـــة
الــشـاهــنــامــة...إلـخ. ثم انــدفــعــوا لــتــرجــمـة
الفـلسفـة اليـونانيـة وقامت الـنهضـة العـربية
األولى خالل الـعصـور الـعـباسـيـة وهـو نفس
مـا حــدث في الـعــصـر األنـدلــسي; من اخلـطـأ
الـنـظـر لـلتـرجـمـة من جـهـة اسـتـفـادة الـكاتب
األول بقدر ما أن الـترجمة هي امـتطاء خيول
غـيـر مـروضـة والـركض بـها فـي أراض وعرة
ــتـرجم اجلــيـد من يـصل إليـصــال رسـالـة وا
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واضيع بحد في الكتابة والتألـيف ال يهمه ا
ذاتها بقـدر أهمية طـرق وكيفيـة عرضها على

اخلطوط البيضاء:
مـا يهـمـني في كـتابـاتي لـيس مـا أقـوله ولكن
عاني مطروحة في كيف أقول قال اجلاحظ ا
الــطـريق والــكـاتـب اجلـيــد هـو الــذي يـبــتـكـر
أســلــوبًــا مــغــايــرًا في حــديــقــة عن احلب أو
ًـا قـال عــنـتـرة هل احلـرب أو الــبـحـر  وقــد
غادر الشعـراء من متردم  وقال قـبله زهير بن
أبي سـلـمى مـا أرانـا نـقـول إال كالمـا مـكـرورًا
ـهم هـو ـواضـيع  فـا وبـالـتـالي ال تـعـنـيـني ا
ألوفة أتطرق أحيانًا واضيع ا كيفية طرق ا
ـهمـشة الـتي قد ال تـروكة ا واضـيع ا لتـلك ا
تعـني أحدًا وهي تـلك التـفاصـيل الصـغيرة…
جورب مثقوب مـعلق على حبل غـسيل قطعة
ج على طاولة مـنسية دمعـة متحجرة على

خد جحش.
ما يـظهـر حالـيًا في الـساحـة األدبيـة ال عالقة
لـه بـالــنــقـد والــنــقـد احلــقــيـقـي لن تـقــبل به

ؤسسات العربية: ا
لــيس هــنــاك حــركــة نـقــديــة تــوازي الــتـراكم

اإلبــداعـي الــنـقــدي الــعــربـي هــنــاك مــجـرد
تــفـاعالت انــطـبــاعـيــة حـول مــا يـكـتـب هـنـا
وهــنـــاك وأغــلـــبــهـــا ذات طــابع صـــداقــاتي
حمـيـمي ال عالقة لـها إطالقـا بـالنـقد اذا كـنا
نـتحـدث عن الـنـقد بـاعـتبـاره عـمـليـة حتـليل
للـنص من الداخل وحتـاور معه السـتكـشاف
مـواطن اإلبــداع فـيه والـتـبــشـيـر أو الـعـكس
الــوقــوف عـلـى مـا فــيه من نــقــائص لألسف
نحن العـرب ليس لـنا نظـرية أدبيـة متكـاملة
رغم مــا زخـر به الــتـراث األدبي الــعـربي من
ترسانات نقدية بالغة األهمية مازالت تعتبر
ي من ابن مـرجـعـيـات مهـمـة في األدب الـعـا
طبا طبا وابن رشـيق وابن حزم القرطاجني
وغــيـرهـم فـبـاســتـثــنـاء قــلـة قــلـيـلــة حـاولت

ــدرسـة نـقــديـة عـربــيـة لـكن   الــتـأسـيس 
الـقضـاء عـلـيهـا في بـدايـاتهـا. الـنقـد حتـرير
لـلعـقل ودفع له لـيكـون مـتحـررًا وهـذا ما لن

ؤسسة عند العرب. تقبل به ا
ظل اجلـسـد في الـثـقـافـة اإلسالمـيـة مـدنـسًـا

واألدب جعله مقدسًا....
تـطـرق األدب الـعـربي والـغـربي إلى اجلـسـد
هو للتأريخ واستكشاف الذات وليس بهدف

إغراء وشهوانية:
هــذا شـكل آخــر من أشـكــال تـصــنـيف األدب
وحــبــسه في خــانـة مــخــصـوصــة من قــبـيل
األدب الــــــنـــــســـــوي األدب الـــــزجني األدب
السجـني األدب اجلسدي هـذه التصـنيفات
فـضـيـحـة الـنـقـاد اجلـدد األدب ال يُجـزأ هل
كن أن تخـلو كـتابة من احلـديث عن عضو
ـكن أن تـخـلـو كـتـابـة من من اجلـسـد وهل 
إغـراء جسـدي هـنـاك كتـابـات تـبالغ في ذلك
واعـتـقـد أنـهـا تـذهب نـحـو اسـتـكـشـاف تـلك
سكوت عـنها في داخلـنا لقد زخر نطقـة ا ا
األدب العـربي القـد شعـرًا وخبـرًا وحديـثًا
بالـتطـرق للـجسـد باعتـباره مـنطـقة إغـرائية
ـقـصــود مـنــهـا جـلب شــهـوانـيــة ولم يـكـن ا
ـا يحدث فعلًا القار بقدر مـا كانت تأريخا 
بل وهناك كتب ذات بعد أنطولوجي في هذا
الـغـرض من مـثـل اإليـضـاح في عـلم الـنـكـاح
ـثل هـذه وغـيــره كـمـا زخـر األدب الــغـربي 
ـوتــيــفـات ويــكــفي فــقط قـراءة ــواضــيع ا ا
ــاركــيــز دو ســاد أو روايـة عــاشق أعــمــال ا
اللـيـدي شاتـلي أو عالقـات خطـرة وكل هذي
الروايـات وأن تطرقت لـلجـسد لم تـكن تبغى
إغـراء الـقـار بل الـذهـاب نـحـو اسـتـكـشاف
الذات من خالل اجلـسد. لـقد ظل اجلـسد في
الــثـقــافـة اإلسالمــيـة مــدنـسًـا واألدب جــعـله

مقدسًا.
تــأثـــر بـــبـــدر شــاكـــر الـــســيـــاب ومـــعــجب
بـاآلخــرين: ال يـكـاد يــنـجـو كـاتـب من تـأثـيـر
كاتب آخر عـليه بل وأؤكد أن أغـلب الشعراء
الـعـرب في الـعـصـر احلـديث خـرجـوا من كم
بـدر شــاكـر الـســيـاب وأنـا مـنــهم وهـو مـا ال

يـعـني إنـني وقـعت حتت سـطـوة الـشـعـراء
العــ بـودلـيــر رامـبــو فـرلـ وطــريـقـة ا
تمردهم على السائد في الكتابة وأرى انهم

شهد. مازالوا إلى اآلن يتصدرون ا
عـرفـية في تـنخـر احملسـوبـية والـعالقـات ا
ـلـتـقيـات الـثـقـافـيـة بـدال من تـكر جـسـد ا

األدب كقيمة فكرية وجمالية:
لألسف ســـــادت الــــعالقــــات اإلخــــوانــــيــــة
والــصـداقـاتــيـة حــتى حتــولت إلى عالقـات
ــضــمــار حــيث صــارت طــاغـــيــة في هــذا ا
ــلـتــقـيـات مــآدب ووالئم ووكــاالت أسـفـار ا
قـرب و استـبعـاد الفـاعل لألحبـاب وا
ـلـتـقـيات احلـقـيـقـ فـإذا كـان الـهـدف من ا
األدبـيـة هي الـــــــحث عن اإلضـافـة األدبـيـة
واجلمـاليـة فهي في احلـقيـقة صـارت للـقاء
أحبـة وعشـاق افتـراضيـ واألنكى من ذلك
ـسؤولة ـباركة رسـمية مـن اجلهات ا يتم 

وهو الشأن حتى في معارض الكتاب.
وضع األدب والثقافة في تونس:

تونس دائـمًا منـتعشـة ثقافـيًا ودائمًـا هناك
حراك ثقـافي جاد فيـها لكن لـيس باألساس
مـــا يـــظـــهـــر عـــلـى مـــنـــصـــات الـــتـــواصل
ـكن مـا يـظـهر االجـتـماعـي بل وبالـعـكس 
على سوشيال ميديا هو األردأ فهناك حركة
نشـر كـثيـفـة وهنـاك إصدارات أدبـيـة مهـمة
جدًا كما هناك تـوجه نحو البحث اجلمالي
اجلاد وهو ما ال تـظهره وسائل اإلعالم وال

منصات التواصل االجتماعي.
ـتـرجم والـروائي أهم مـؤلـفـات الــشـاعـر وا
ـلـوّح في الـشـعـر والـروايـة عـبـد الـوهّـاب ا
سرح والدراسات األدبية والترجمة وا

أصدر في الـشعر: 1ـ رقاع الـعزلـة األخيرة
تـــونس ســـنــة  2 .1993ـ الــواقـف وحــده
تونس  3 .1997ـ سعادة مشـبوهة تونس
 4 .2000ـ أنا هـكـذا دائـمـا تونس .2002
 5ـ الغـائب تونس  6 .2002ـ اللـيل دائـما
Nul ne vient a وحده بـيروت 6 .2010ـ
sin heure2015فرنسا. 7ـ راقص الباليه
تونس 8 .2011ـ كـتاب الـعـصـيـان تونس

9 .2013ـ كتدبير احتياطي 2019
صــــدر له فـي الـــروايــــة: ـ "مــــنـــذ"  .2008ـ

"كبابيل اآلخرة" 2018
صـدر له في الـتـرجـمة: 1ـ رسـائل فـرنـاندو
. 2ـ بـيـسـوا إلى حـبـيـبـته  2000فلـسـط
بورتريه سوزان  2015مصر.  3ـ يوميات
احلـــداد (مــذكــرات) لــلـــكــاتب روالن بــارت
 2018تونس.  4ـ على مـرتفـعات الـيأس لـ

إميل سيوران  2020السعودية
صـدر له في الـدراسـات: ـ "فـخـاخ الـدهـشـة"
 2016تـــونـس وهــو يـــتـــضـــمـن دراســات
ومقاالت تبحث في خصائص قصيدة النثر
العربـية. كتب عدة مـسرحيـات  إخراجها

منها سوس انتلجنسيا غرائب...

كانت قصة الـنزول قد منـحت أولئك الصغار
في شــبــابـهم شــيـئــا  فــهـنــاك من اسـتــعـان
بـدمـعـة الـنـبي يـوم أمـرهُ الـرب بـالـنـزول الى
االرض ومـــغـــادرة اجلــنـــة  لــكـي تــشـــفع له
وحتــمــيه من شــظــايــا احلــرب  وهـنــاك من
استمع الى نصيحة (مسعد) الذي انتحر في
يوم مـا وغادر احلـيـاة دون أن يتـسنى له ان
ا يسمي من يخلفهم بأسمى ادم وحواء ور

غيره فعل ذلك .
غــيـر أن تــلك الـتــفـاحـة احلــمـراء الــتي كـنت
اشـاهدهـا تـذوب سـعادة في افـواه الـتالمـيذ
الــذين ال يــرون ويــتــذوقــون الــفــواكه إال في
ناسبات البعيدة بقيت تعيش في مخيلتي ا
وتـعـيـد اليِّ ذكـريـات انـشـداد الـتالمـيـذ لتـلك
القـصص والـروايات الـتي كـنت أريد بـها ان
اعــبــر مــعـهم الـى الـعــالم االخــر بــعــيـدا عن
ـاء وقـطـعـان اجلـواميس غـابـات القـصب وا
اء لتعود لتشخر الليل وهي تنسل من لذة ا

كله في زرائبها بعد حلبها.
W½uK  ¡U HO

تـعـيش كـلـمـا تـصـادفـني روايـة نـزول النـبي
على االرض مـرسومـة بفسـيفـساء مـلونة في
سـقف كـنيـسـة أو لـوحـة في مـتحف أو حتت
اجــفـــان امــرأة حتــمل اسـم حــواء حــتى لــو

كانت من بلد افريقي إسمه ماالوي .
النبي بـقيَ دالة لـنزول الذكـريات على رأسي
 وكل قــصـيــدة او اغـنــيـة حتــمل شـيــئـا من
حـكـايـته تـوراتـيـة كـانت أو اسالمـيـة  أعود
ـشـاحـيف الــذكـريـات واتـمـنى أن مـسـرعــا 
اقـف أمــام الــبــشــر الــواقــفــ عــلى رصــيف
مـحــطـة قـطـار دوسـلـدورف يــنـتـظـرون مـعي
وصول القطار الـذاهب الى بروكسل  وأعيد
قـص احلــكــايــة ذاتـــهــا الــتي كـــنت ارويــهــا

لتالميذ مدرستي.
وذات يوم عدت ألزور الـقرية جملـرد استذكار
االمـكــنـة واصـحـابـهــا ألرى ان اغـلب الـكـبـار
غادروا احلـيـاة والتـالميـذ كـبروا واجنـبوا 
ـفــاجـأة الـســعـيـدة الــتي اعـادت اليَّ تـلك وا
الــلــحــظــات اجلـمــيــلــة يــوم كـنـت أقف امـام
تالمـــذتي وأنـــا اروي لــهـم قــصـــة نــزول آدم
وحــواء اني رأيت ولــدَيْ مـكــسـيـم ابن طـيب
الذكـر شغـاتي  الـبنت اسـمهـا حواء والـولد
يـحمل اسم آدم. أول رحـلـة فضـائـية هـبـوطا
من الــسـمـاء الى األرض كــان ركـاب الــرحـلـة
اثـنــ فـقط . ذكــر إسـمه آدم  وأنــثى تـدعى

ـظــلـة او حــواء . هـبــطــا 
ــســاعـدة جــنح طــائـر أو 

مالك  ال أعرف ?
ولـــكــنـــهــمـــا اآلن حتت ظل
شـــجـــرة ســدر قـــريـــبــاً من
ضفـاف نهرين يـلتـقيان في
مـكـان جـنـوب أور بحـوالي

مئة ميل .
اليوم السبت .

ـاذا السـبت . لـكـني أشـعر
أن حلظـة الـنـزول كانت في

هذا اليوم وبعد الظهر .
أظن أن الــسـبـت هـو ســبـات االشــيـاء  وألن
الطـريق طـويلـة فـإن الهـابـطَيْن األولـ اخذا
غفوة مارسا فـيها السبـات الى اليوم الثاني
 فـشــعـرا انــهــمـا لم يــزال مــتـعــبــ فـأعــطـا
يومهـما الـثاني ( االحد ) عـطلـة  وفي اليوم
الثالث ( االثـن ) هـو إشارة البـدء بالنـسبة
لهمـا معنى ان يبـدآ باحليـاة العملـية  فكان
الـتـفــكـيـر األول ان ظل الـســدرة الـتي هـبـطـا
ـكان حتـتـها ال تـقـيـهـمـا من حرارة ظـهـيـرة ا
وشـعـرا ايضـا ان نـدى الـصـبـاح الهـاطل من
ورق الشـجرة يبـللـهمـا  فكان الـتفـكير االول
آلدم ان يجد ما يستـرهما من شعاع الشمس
 فكـان بدء حاجـة اجلسد بـعد اجملـامعة هي
الـثــوب والـسـقف. وهـكــذا بـدأت احلـيـاة من
حـاجـة  وتـطــورت احلـاجـة الى احلـاجـات 
واحتاجت احلاجـات للتنـوع وتغير امـكنتها
وتـتسع  وتـصـبح تـضاريـسَ وجغـرافـياتٍ 
أسـسـهـا هابـيل بـعـد مـوت قـابـيل ـ وطـورها

ابناء هابيل بعد موت ابيهم وجديهم .
ــكــان  انــتــشـرت هــنــا في الــقــرنــة اتــسع ا
صرائف الـقصب مثـلما يـنتـشر النـخيل على
الــطـــ الــبــارد  أوال قــرب ضــفــاف االنــهــر
والـســواقي ومن ثم ذهب جــنـوبــاً الى حـيث
يتحد الـنهران ويكـونا نهرا واحـدا ويصبان
في البحر العمـيق. في تلك االمكنة ولد الظل
لــيــصــبح ظالال كــثــيــرا وحتــته كــانت تــقـام
الـشعـائـر وتـتلى الـصـلـوات وتتـبـادل قبالت
الـغـرام . وحتـتـهـا يـسـتـريح اجلـد من لـهـاث
تــعـب الــيـــوم وهـــو يــشـــاهـــد بــســـعــادة ان
الــبــســاتــ تــذهب الى االبــعــد والـصــرائف
تتجـمع مع بعـضها في إلـفه العيش وتـصير

قرى .
ولـهذا فـضّل ان يـكـون بلـده األول ومـا حوله

قرى من الـقصـب فقط .لم يـرد لهـا لتـتسع 
وعــنـدمـا شــاهـد واحــدا من احـفــاده يـبـني
حـائـطا من الـطـ واحلـجـر  رفـسه بـقدمه
وهـدمه وقـال :ما دام آدم حـيـا  ابـقـوا على
القصب سقفا ألحالم ليلكم . أما الط فهو

سح اجلباه فقط . بركة 
لم يـــعــرف آدم حـــســاب األعــمـــار ألنه كــان
يعـيش الـيوم بـحسـاب رغـبته لـتأسـيس ما
يــقـيه الـبــرد واحلـر ويــصـلح بــ نـزاعـات
خلفهـا شجار قـابيل وهابيل . يـعيش يوماً
لـيـوم آخـر يـعـرف أنه سـيـأتي بـعـد اغـفـاءة
ا ليل . لم يجدول غـده  ولم يضع تصورا 
ـتلك شعـورا غامضا  سيفـعله  ألنه كان 
إنه هــبط بـقــدر ومــا سـيــجـيئ بــقـدر . وكل
ــســتــعـمــرته انـشــغــاالته هــو االعــتــنــاء 
الـصـغـيـرة الـتي عـاش فـيـهـا مع بـعض من
احــفــاده رفــضــوا ان يــغــادروهــا ويــبــقــوا
بـصـحـبـة جــدهم الـكـهل وجـدتـهم الـعـجـوز
الـتي جـعـلـت من بـيت الـقـصب ومـطـبـخـهـا
الــصـغـيـر ســلـوى تـنــسـيـهـا الــسـهـو الـذي
جعـلهـا تطـيع ابـليس وتـقضم من الـتفـاحة
لتـهبـط عقـابا وغـاية ورغـبة بـإنشـاء كوكب
لألحـيـاء الـذين هم خـارج جـغـرافـيـة اجلـنة
اســمه األرض. ولـم تــغــادر هــذا الــبــيت إال
عـندمـا تـذهب هي وبـعـلهـا لـيـقضـوا سـاعة
ــا كـان فـوقـاً ولم من الـراحــة واالسـتـذكـار 
يعد موجودا  ويتمددا بحميمية ليتالصقا
ظــلـــهـــمــا حتـت شــجـــرة الـــســـدر حــيث ال
ــر ويـنــظـر يــشـاهــدهـمــا الـغــربـاء  ومن 
اليـهما من االبـناء واالحـفاد يقـول :هذا هو
نـظر اجلـميـل  لنـتعـلم منه في خـلوتـنا  ا
ــشـاهــد الـرقــيــقـة هي من ويــقـال ان تــلك ا
صنعت في قلوب البـشر االحساس بالغرام

والعشق.

ستـويات الزمـنية الـثالثة في التـعبير عن ا
حـالـة حـياتـيـة مـا  وقـد يـفعـلـهـا الـشـعر او
الـفـلـسفـة لـكن قـوالب الـنـظم واالشـتـراطات
الصـعبة في الـفلسـفة قـد يعجـزان عن تأدية
الــدور الــذي تـــؤديه الــروايــة في ان تــكــون
ـسـتقـبل عـبـر كل تلك ـاضي واحلاضـر وا ا
الـتـحـوالت االرضــيـة الـتي شـهـدت عـصـورا
حـيـاتـيـة وفـسـلجـيـة وسـلـوكـيـة وحـضـارية
مختلفة . ابـتدأت الرواية كردة فعل مثل اي
جـنس ادبي اخر دوافـعه حـاجـة حيـاتـية أو
غامضة سكنت الذاكرة البشرية في تعاملها
ا يتوفر لها األول مه البيئة ومتغيراتها و
من امــكـانــيـات اول بــضـاعــته كـان اخلــيـال
ـا  الـتـعـبـير عـنه والـتـصـور واحلس ور
شـفـاهــيـا او تـصـويـرا ذلـك قـبل ان تـخـتـرع
الـلـغة وتـتم صـنـاعـة احلـرف ومن ثم نـشوء
الـتدوين  وعـيـر تلك االخـيـلة كـان الـتعـبـير
يسـكنـه هاجـسا واحـدا  هو رغـبة االنـسان
ـا فـوق  وأن كان يـدرك انه لـلـوصـول الى ا
ن كـان في الـعال ذات يـوم  فـهو في حـفيـد 
هــاجــسـه الــســردي هــذا اراد ان يــصل الى
تـلك تـدويـنـا مـوثـقا لالب هـنـاك  وألنه ال 
االول اشـرك في تـعـداد الـقـوى الـتي خـلقـته
وهذا فبـدال من االله الواحد تـعددت االلـهة 
ـادة السردية لإلنسان التعدد هو من طور ا
لينوع حـكاياته بتـنوع مصادرهـا وحاجتها
لــلــوصـــول الــيــهــا او طـــلب مــســـاعــدتــهــا
لـشـعـورهـا ان كل الـذي مـا فـوق هـو مـصدر
لـلفـعل اخلـارق الـذي يـؤثر بـحـيـاته كـما في

طر والريح والعاصفة والطوفان. ا
وهـكــذا كـان الـسـرد نـتــاج والدة رحـمـيـة ثم
حتـولت الـى والدات ذهـنـيــة  ارتـبـطت اوال
بـهاجس اخلـلق عـبـر تدوين قـصـة اخللـيـقة
ومن ثـم انــتـقــلـت الى ســرد الــوالدة لــتــبـدأ
بحكـاية جلـجامش وما سـبقهـا من افتراض
ان جـــلــــجــــامش ولــــد من نــــصف بــــشـــري

والنصف االخر الهي.
 عـنـد آدم وحـواء ابـتـدأ الـسـرد  واتضـحت
ـا بـعـد عـصـور ليـست مـسـاراته الحـقـا ور
قارن ببعيدة ذلك عندما نكتشف في االدب ا
ان ساللــة االنـبــيـاء الــقــريـبــة من ادم كـانت
موجـودة في عهـد الـتدوين كـما مع ابـراهيم
ع الــذي ولـد فـي اور او كـمــا مع اوبــنــشـتم

الذي يعتقد انه نوح في قصة الطوفان .
ـــا تــــلـك اآليــــة الـــكــــر  (( وَعَــــلَّمَ آدَمَ ور

مـنـذ الـصغـر حـازت الـسـينـمـا عـلى مـكـانة
عالية من بـ اهتمامـاته إضافة إلى نشأته
في بيـئة ديـنيـة صوفـية تـقوم عـلى اإلنشاد
الـديــني شــكال مــعًــا (الـبــيــئــة الـصــوفــيـة
والـسيـنمـا) الـلبـنـة األولى لتـكـوينه األدبي
هنا كانت نـقطة االنطالق لـشق طريقه نحو
عـالم أوسع وأصعـب الذي ال يـنـجـو منه إال
مـن عـرف قــيــمـة الــقــلم والــكـلــمــة وتــسـلح
بأدوات وعدة وعتاد معرفية ثرية تمكنه من
تـوظـيـفـهـا في خـدمة رؤيـته وغـايـته األدبي
األسـمى ويـنـطـبق هـذا عـلى ضـيـفـنـا الذي
ـسـؤولـيـة بـاجتـاه الـكـتـابـة يـشـعـر بــروح ا
كن الـتـهاون ويـراها مـشـروعًا ضـخـمًـا ال 
معها وكـانت نتيجـة عدة مؤلفـات قيمة في
سرح الشعر والرواية والنـقد والترجمة وا
مــنــهــا تــسـع مـجــمــوعــات شــعــريــة  أربع

مــؤلـفــات في
التـرجمة

وروايت وكتاب في الدراسات إضافة إلى
عدة مسرحيات.

بدأ الـكتابة وإعادة الـكتابة واحملو. يؤمن 
ال يـر نـفـسه إنـسـانًـا عـصـريًـا بل بـدائيًـا في
أصوله! والتـجنـيس األدبي عنده فـعل مضر
للكاتب بحيث يدخله إلى صراع مع الذات
ـلوّح شـاعر ومـترجم روائي عبـد الوهّـاب ا
من موالـيد قفـصة بـاجلنوب الـتونـسي سنة

1961
نص احلوار ....

لوّح اإلنسان يقول: عن عبد الوهّاب ا
لــــــعــــــلـــــنـي مـن آخـــــر سـالالت اإلنــــــســـــان
النياندرتالي; هذا الذي لم يتخل عن أصوله
األولى في جــوهـرهــا احلـيــواني وفي نـفس
الوقت عمل عـلى تطويـر ذاته بحكم اختالف
مـــكـــونــــاته كـــإنـــســــان بـــقـــدر مـــا طـــورت
احلضارات أفسدته اإلنسان وأجهز على كل
مقوماته كـ ابن لألرض التي يعمل اآلن على
تدمـيـرها... ال اعـتقـد إنـني إنسـان العـصر

احلديث ما زلت بدائيًا في أصولي.
نـشأ فـي بيـئـة دينـيـة وعـشقَ الـسيـنـما

فكانت بداية التكوين األدبي لديه: 
لـقـد تـضـافـرت عـوامل عـدة لـتـشكـيل
هذه النـشأة لـعل أهمهـا البيـئة التي
تربيت وترعـرعت فيهـا حيث أن باكر
صباي كان في حـضن جدي الذي كان
صــاحب طــريـقــة صـوفــيــة تـقــوم عـلى
اإلنشاد الديني لقد تـأثرت بتلك الفترة
عـمـيـقًـا ومن هـنـاك تـسـلل إلي حب
الـقـراءة والــتـوغل في عـالم
الـتـخـييـل إضافـة إلى
عوامل أخرى منها
إني فـي صـــــبــــاي
كنت مواظبًا على
مـــــــشــــــــاهـــــــدة
الـسـيـنـمـا فـمن
حـــــــــــظـي أنـه
كـانت هــنـاك
قــــــــــاعــــــــــة

عبد الوهاب
لوح ا


