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  تقديم
 

 
 
فات يجب أن تتحل ِّ

ِّ الص 
فات يجب أن تحمل؛ إن كنت ُمحاوًرا بأي  ِّ

ِّ الص 
ى، وأي 

فيع؛  راز الر  ِّ
 
ف من الط ، أو ُمثق  ، و أديبٍّ ٍّ

ي)ألكاديمي  ِّ ُم ف فإن كان الض 
 تجو 
ً
  يجمعل

  .(باكٍّ هو أهله وإن كان كل    ،ويسافر.. اآلهات من فوق الحناجر.. يجمعها

ضيف،دور ا فما
ُ
ِّ فهل هو من يُ  مل

 ،يات تطير بها العصافيرآلهات ألغنتلك ا ل حو 

 ؟.   ا فوق األغصانتنثرها زهرً 

هما َيتِّ ِّ
د  َرض أن يكونا ُمتساويان في نِّ

َ
ى وإ؟. وهل ُيفت وماذا كان    ُبعدٍّ  ن كان اللقاء عنحت 

 ِّ
 
ر أ ؟.قاء من خالل الورق فقطالل ِّ م  لِّ ن يكون ُم وهل يجب على املحاوِّ

حي منا ا بكل 

 ؟.هلضيفِّ التجربة الثقافية والبداعية 

ِّ وبعد  َه  .من هنا 
. قائلة: يجب أن يكون أغصانها باإلجابةلتثمر  شجرة األسئلة ز 

حاوِّ 
ُ
 ُم  ُر امل

 
 ث
َ
 ،ةعَ نِّ ق  يف  على البحث  عن إجابات مُ على إجبار الض   ا؛ قادًراا موسوعي  ًف ق

 كعمق األسئلة املطروحة .   .وعميقة

ر يجبثقافة   حاوِّ
ُ
  أن امل

ُ
 يف على ف قدرة الض  ضعِّ ت

 
من  املفاجآت بما يتوالد عتوق

  ؛أسئلة
َ
ِّ لت

 
ِّ ة للُم ل وجبة شهي  شك

قد يلتقطها ، ةر رسائل خفي  يمر كما يستطيع ت. يتلق 

 ، ويكشفها، أيلتقطهاو ل أ .في  الض  
ُ
ِّ و يكشف بعضها امل

الباحث عن ي الذي تلق 

طور  اإلجابة  .  فيما بين الس 

ِّ فمن أ
ِّ  هم 

ِّ امتالك  زاتمي 
قافي 

 
 الحوار الث

ُ
قدرة على قراءة ، و واسعةلثقافة ر حاوِّ امل

هات  ةيف الض  أفكار وتوج 
 
. يف في كثير من األحيانالض   وبما أن  ، بذكاء ودق

والترويج  ،تهاجابيستعرض ثقافته  وقدرته على  إيصال بعض الرسائل من خالل إ

  د  فال بُ  ؛لفكره وفكرته
ُ
ُر أن يكون امل  ،سائلتلك الر  ل قاطاتهلت  في اِّ سريع البديهة  حاوِّ

 
 
 إلجابات. ناسب لكل املوالتعامل معها بالش
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ا   لعُت  ومن خالل"محمد فتحي املقداد"،  الروائي  السوريأم 
 
ط حواراته التي اِّ

 .. ِّ
ة، استطاع من خاللها محاورة األكاديمي  ه يمتلك ثقافة موسوعي 

 
عليها، لحظُت أن

ق   ني ُمحِّ
يوف، وأظن  ا للض  د  ف... كما كان نِّ

ثق 
ُ
ه تعامل في ا حين أقوُل واألديب.. وامل : أن 

ات نة في طي 
 
، من خالل تمرير رسائل ُمبط بثٍّ

ُ
خ األسئلة، وكما  بعض حواراته بِّ

ِّسالة، وراوغ باإلجابة، وأحياًنا لم يلتقطها؛ 
رصدُت أن اإلجابات حيًنا التقط الر 

ؤال. مومي  فتأتي إجابته في مسار العُ  ة الس   ات تتباعد عن قصدي 

 

  ؛كشجرة مثمرة الحوارات جاءت
 
حظة التي طلبت فيه، تمنح من ثمرها ما يناسب الل

 ا من خالل الورقوجههسئلته أغلب أ كما أن  
ً
ِّ ؛ فكان قارئ

 ا لضيفه، يمتلكًد ا  جي 

قطة املطلوبة، و القدرة على تسيير الحوار بتشعب   بحث عن فسح املجال لليُ اته للن 

 . عند ضيفه اإلجابات

ه على 
 
واب: أن ِّ للعمل الحِّ  ىكل من يتصد  والنتيجة الص 

على تثقيف  عملال واري 

ِّ كما يُ  ،ؤالعلى الجرأة في طرح الس   ، وتدريبهانفسه
ِّ در 

 ،الفعل بها على سرعة رد 

 
 
 .ف من أسئلة  تولد من اإلجاباتي  لض  ع اوالقدرة على اصطياد ما ل يتوق

ان   2022 \5 \25ــــــا األردن   –عم 

 

 حممد حسني صواحلة                                                                    

 اإللكرتونيّة مدير عام ومؤسس صحيفة آفاق حرة
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 مقدمة المؤلف
 

 احلمد هلل وبعد:

من أصعب املوضوعات األدبيّة الدخول يف أبواب احلوارات. املوضوع يتطلّب 

الكثري من املهارات اليت جيب أن يتمتع هبا مُعِدُّ احلوار، منها التحضري 

على الرتاث الفكري اجليّد، واإلحاطة التامَّة من خالل االطّالع 

مطلقة، بعيدًا  واألدبي للضَّيف، واالبتعاد عن الشّخصنة احلواريّة بشفافيَّة

عن إثارة احلزازات واخلالفات أو ما من شأنه أن يكون إشارة 

واالنصراف للموضوع التقين ، واضحة دالّة على حادثة معيّنة معلوم صاحبها

حتى تستطيع تقديم مادّة دمسة  ومعاجلة مواضيع ذات أبعاد دالليّة،للحوار، 

للقارئ بداية، وحتّى تكون جزءًا من تاريخ احلركة األدبيّة والثقافيّة 

 على السّاحة العربيّة. 

"، توخَّيْتُ حوارات يف املنفىيف موسم احلواريّ هذا املوسوم بــــ "

يف  اذات شأن يُعتدُّ هب .االقتصار على عشرة شخصيّات أدبيّة وثقافيّة

بعد أخذت مساحة من  بآرائها الفكر والثقافة واألدب، استأنستُ ميادين
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احلرية يف طروحاهتا، واليت ليس من الضرورة أن نتوافق معها أو 

ى ع املدخل للقارئ برؤًوسِّنتناقض. حرية اإلجابة.. وجرأة الطّرح، تُ

يحت من ف، أتُة للضَّيْخصيَّ، ذات أمحالٍ من املعارف واملعلومات الشَّجديدة

 أرجو من اهلل أن يكون فيه الفائدة والنَّفع.   ة.الل احلواريَّخ

 

 األردنّ  –عمّان 

 2022 \5 \29ـــا 

 

 الروائي حممد فتحي املقداد                                                                    
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ن المحادين. األردن .دأ.   حسي 
 

 المفكر والباحث
 

 

 

ة ة عام  هو شخصي   ،"حسني طه املحادين"** األستاذ  الدكتور   

رة، حيمل أمانة الكلمة بجرأة يف اإلشارة ملواطن اخلطأ، مؤث  

والتنبيه للخطر الذي يراه بعدسة عامل اجتامع حريص عىل 
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ة، وتأثريات العوملة التي ة واإلسالمي  سالمة جمتمعاته العربي  

 ة.راهتا السلبي  صانة من مؤث  اجتاحت العامل بأرسه، وال ح

ُب بك أمجل ترحيب، وُأفِرُد لك نيا أرح  لغات الد   بكل  

 اء.احلوار املُثمر والبن  صفحات  مساحات واسعة من احلُب  

ُعرف األستاذ حسني يف األوساط العاّمة بشخصّيته األكاديمّية  

وهو كأستاذ يف كلية االجتامعية، ثم رئيًسا هلا يف جامعة مؤتة، 

عضو جملس حمافظة الكرك "الالمركزّية"، وله العديد من 

 . والعام   أن االجتامعي  صة يف الش  تخص  الكتب واألبحاث املُ 

ًقا جلامل وُمتذو   ،أديًبا افل القول أن يكون عامل االجتامعومن ن   

فوس، وانعكاساهتا  عىل اآلخرين بام هلا الكلمة، وتأثرياهتا يف الن  

نصوص إبداعية( –ممارسات األثر. له إصداران )من عميق 

 أفكار وانثياالت وجدانّية(. – زمكارياتو)

 



11 

 

 أسئلة احلوار:

 كيف تقدم نفسك كإنسان جلمهور املتلقني..؟ *

"متجول أمجع اآلهات من فوق  كام يقول  صديق أثري لدي..**

د. عبد احلميد -احلناجر.. أمجعها، وأسافر.. كل باِك هو اهيل.."

 حمادين.

أنا أنسان ما زلُت بّريًا، عابر للجغرافيا وجدانيًا، وللثراء  -

رقميًا، وموغل يف األبجدية األنثى حوارات وتنوع أذواق.. لذا 

فأنا منحاز لقيم اجلامل معنى ومبنى وبكل صنوفه يف سنام هذا 

اجلامل امللّون املرأة اآلرسة كاملواعيد املرتقبة واملؤجلة احلضور، 

إبداعًا وتدفًقا، وأعلن دائاًم: وبكل وعيي بأّنني متواطىء   إهلاًما

مع األمكنة وقيعاهنا املراهقة منها، أو العبقرّية عىل حدٍّ سواء، 

 مع انحيازي لقاع املدن احلبىُل بكّل مدهٍش غالبًا.
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أنا شخص يؤمن بمساّمات األشياء واألفكار معًا؛ فام زلُت  -

ًا دع الربّي، بأن يكون مسامياملؤّذن يف حواّس  املثقف واملب

 بداعه، ومباضع نقده. إشفيًفا يف قراءاته، وأفكاره و

أنا امتداد األبجديات، والّلهجات، وأسئلة الوعي الواخزة، 

التي ال تؤمن بالركود، فمن ال يتقدم يتأّخر عقالً، وممارسات 

 حياتية أشمل .

ون، األنباط، ، املؤابي  ي النهرنِ األردن ُبطي   - اليد الكركأنا مو

مؤتة، هّية الكرك باملعنى اجلغرايف املُحّبب، ومع هذا ما زلت 

أحاور هؤالء، كي أزداد علام من معانيهم الضافية والولودة 

بالنيل واالرتقاء، الشهداء، املعلمون، الفالحني والعسكر، 

وجامعاتنا. لكني مع هذا وأفواج الطلبة واخلرجيني من مدارسنا 

/وأّمنا هذه البسيطة "األرض" و نتاًجا ابن أمي أيضا أنا

استرشافيًّا لتجارب اإلنسانّية يف سعيها الّدائم منذ األزل، 
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لرتويض فجور الطبيعة، وبوهيمّيتها التي هتّدد حياتنا، بوساطة 

العلم وأساليبه املتنوعة يف احِلفاظ عىل اإلنسان الذي كّرمه اهلل 

 عز وجل يف العقل ووجوب تفعيله.

ويد واهلجيني املتصاعد ثقة، وتفاؤل كسنابل  يفي أنا ابن و   للر 

األحالم املرتقبة الِقطاف يف فضاء ُقرانا التي تغفو  كعاداهتا 

بكًرا استعداًدا للنهوض مبكًرا للصالة، وانبالج احلميدة مُ 

 النهار.

 إذ يفتضون األرض البِكر  يف نا الّشاهد عىل فرح  الفالحنيأ

بجانب تلِم وكأهّنام زوجان مراوغان اسم الزرع تِلاًم مو

رم املطر من لدن  وواعدين متهيدا إلخصاب البذار يف رمحها بِك 

 هلإ بالد الّشام بعل.
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 ني؟.ة األردني  كمتخّصص بعلم االجتامع، كيف تؤّطر شخصي  *

األردنيون النشامى، والنشمّيات هم أهلنا، هلم من طبائع 

منحازون للرصامة أكثر من متثلهم املُغالبة أكثر من قيم احلوار، 

للدعابة،  يميلون للتجاوز عىل ما هو عام؛ بحكم فروسية 

تربيتنا تارخيًيا، والتي ما زالت حارضة عىل هيئة "بدوي صغري" 

كامن بدواخل كل منا مع االحرتام ؛ فِقّلة الامء، وسعة 

الصحراء، ووعورة اجلبال، ووجع اهلجرات واحلروب يف هذا 

غات والل   كثرة السفر واالختالط مع األقواماإلقليم، و

األخرى، وكرم العطاء ؛ كلها عوامل سامهت يف تشكل سامت 

ني يف آن من خمتلف املنابت ة واجلامعة كأردني  تنا احلاد  شخصي  

واألصول باملعنى الدستوري للمواطنة. إذن ؛أستطيع القول 

، معات تساحًماونحن من فرائد املجتنحن مٍجاع التنّوع اإلنساين، 

 تنوع أفكار ، بناء وتضحيات عرب األجيال، صرب وعطاء.
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، جتتاح العامل أمج ع، بني العامل االفرتايض والواقعي تاتجاذبال *

؟.  فام هي رؤيتك كخبري اجتامعيٍّ

لنعرتف أننا نعيش كأردنيني صدمة حضارية قوية، جذورها  **

التكنولوجيا كأديولوجيا ة السيادة والتواصل، وظاهرها عوملي  

مي ي  وار القِ غربية املركز واملآالت؛ فحالة الدهشة، والد  

ار؛ دان عناوين نفوسنا، وسلوكي  تتسي   و  اتنا املعربة عن هذا الد 

جتامعّي، فنحن من البلدان التي تنرش فيها أدوات التواصل اال

 ، ولكننا مازلنا نتحادث مع بعضنا عربكأحد أذرع التكنولوجيا

اهلاتف اخللوّي، وكأننا كام لو كنا يف اخلالء، ونتشارك مع 

اآلالف من األصدقاء حلظيًّا وبكل اللغات املرتمجة، ومع هذا 

ة بني ظهرانينا لألسف، وكأننا نشهد وجود خلطاب الكراهيّ 

نجوب العامل االفرتايض يوميًّا مع ذلك مل تّتسع مداركنا اجلمعّية 

مل فيها طوال الوقت هي أداة بأن التكنولوجيا، التي نتعا
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ة أيًضا، والتي تستعملها الدول املتقدمة؛ إلعادة أديولوجيّ 

تضبيط تنشئتنا أفراًدا وشعوًبا حسب املقاسات العوملّية يف 

بلداهنم التي تتسّيد العامل دوالًرا واقتصادات ، وأنامط  متعّددة 

للحريات حياة فردّية، وأضعاف عالقات الشعوب باألديان 

ا واجل غرافيا ببلداهنم، من هنا برز  ما يمكن فهمه علميًّا وفكريًّ

من مفهوم "املواطن الكوين" أي الذي سيعيش موّزًعا بتبعيته، 

مل بني "األرض والفضاء" معا  و  وضبابية معرفته كمواطن ُمع 

وعرب التكنولوجيا وعرب ثقافة الصورة عىل وجه التخصيص.. 

وبه بعيد انتهائه من متابعة؛ ء أي منا جهاز حاسىلذا ما إن يطف

فلم أو مشاهد إباحية مثالً من التي ُحِرم منها يف جمتمع ناٍم حتى 

يعود لصدمة واقعه القامع له، وحتى حلريته يف التخّيل، أو 

اإلفصاح عن غرائزه وعواطفه، أو حتى نقده للكثري من 

املسلامت التي مل ُُتترب، أو مل تثبت صحة مضامينها يف عامل آخذ 
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باالنقالب املتنام عىل أّية مسلامت عىل مرسح هذه احلياة، 

 .باستثناء حرية اإلنسان الذي نتمنى أن يبقى إنساناً 

نا كتحديات كونية، أردنيًّا كيف يمكن قراءهتا.. والكور * 

 .بروفيسور؟

أجتهُد هنا قائالً، أن جائحة كورونا إحدى أغصان أو **

 صحية.مراحل تطّور العوملة، ولكن بعناوين 

ا بنسبة  تشري بعض الدراسات أّن هذا الفايروس، قد ُخلق خمربيًّ

مئوّية متوّسطة بتشارك ما بني الّصني وأمريكا، مع اختالف 

ُمرّبرات وأهدف كل منهام، وإن كانت الّتجارة، وزيادة مراكمة 

الّرأسامل النّقدّي هي اجلذر ألمريكا كقائدة للعوملة، واالستفادة 

دات الطلب عىل الّسلع واخلدمات الطبّية الصينّية من زيا

والدوائية بالنسبة للصني، رغم أّن جوهر النّظام الّسيايّس داخل 
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الصني، مازال أقرب إىل االشرتاكية، لكن املصالح املامرسة 

 راهنّا، تتقّدم عىل األفكار النظرّية هنا أو هناك.

ر فيه، البّد إذن أردنيًّا، وكجزء متأّثر من العامل أكثر مما هو مؤثّ 

من التذكري أن األشهر األوىل للجائحة، قد شهدت متاسًكا 

واضًحا بني املواطن واحلكومة جّراء كرِب  التحّدي للجائحة، 

والغموض املعريّف العاملّي جلوهر، وأساليب الوقاية من هذه 

العدوى املرضّية الظاهر واالقتصادية الباطن، وهي العابرة 

ديان، وللجغرافيا كالعوملة متاًما، لألشخاص والّلغات، واأل

 ألهنا هتّدد حياة اإلنسان أّي كان معتقده أو تواجده.

، لقد ترّتب عىل هذا التحّدي الذي استطاعت دولتنا إذن

األردنّية احلد من انتشاره، وحتويله أحيانا لفرصة نوعّية لتصدير 

ا بكّل فخر  .اخلربات، وهذا جيب تثمينه مدنيًّا وعسكريًّ

 



19 

 

 :تعريفيةة بطاق

. 1959. من مواليد لألستاذ الدكتور حسني طه املحادين

عضو جملس  -واجلريمة  االجتامع علم  أستاذ الكرك. األردن.

عميد كلية العلوم االجتامعية. . "حمافظة الكرك "الالمركزية

  .TOT)مدرب دويل معتمد. )جامعة مؤتة. األردن

 :الكتب املنشورة

 عامن. االجتامع واجلريمةمعجم مصطلحات علم *

، مركز الدراسات األردن ما بعد الكورونا "مشرتك*

 .عامن-ردنيةاجلامعة األ -جيةياالسرتات

مدينة -بداعية، وزارة الثقافة االردنية إممارسات نصوص *

 .العقبة للثقافة األردنية
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زمكاريات )زمان ؛مكان؛ أفكار( انثياالت وجدانية؛ وزارة  *

 . عامن–الثقافة 

 –؛ التحديات وتأثري الثقافات الفرعية الشباب العريب  *

 ،نموذجا )اهلوية؛ النوع االجتامعيأ األردين الشباب

 .نموذجاأجيا كأيدلوجيا ( الشباب األردين التكنولو

االستبعاد االجتامعي وعالقته بالعنف لدى الشباب اجلامعي -

األعىل "مؤرشات وآفاق " مشرتك مع رامي العساسفة، املجلس 

 ." األردن -للشباب

النمو االنفعايل من منظور نفس اجتامعي " مشرتك مع أديب  -

 .وديب .النوايسة، عامن

،  1أبحاث علمية حُمكمة ط، اضاءات والثقافة واالقتصاد -

 . عامن.)مشرتك(
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 .األردن-عامن أسئلة الثقافة العربية وحرية التعبري )مشرتك( -

النفس االجتامعي )مشرتك(  تعديل السلوك من منظور علم -

 .رام اهلل عامن،

علم اجتامع الرياضة ، دراسة تطبيقية عىل األلعاب الشعبية يف  -

 .األردن-املجتمع األردين )مشرتك( عامن

، عامن، يف األردن والوطن العريب )مشرتك(وسائل االتصال   -

 . األردن

رؤية  مكان ؛ فكره" ؛"زمان ر املشهد الثقايف يف األردنزمكا -

؛ نحت فكري ونقدي جديد يف اإلبداع جتامع األدبامن علم 

 .األردن –العريب ، عامن 

)مشرتك( رابطة الكتاب األردنيني ،  -عامن يف عيون املثقفني -

 .األردن –عامن 
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، األردين دراسة سوسيولوجية جيليه قيم العمل يف املجتمع -

 .لبنان –بريوت 

 –وزارة الشباب؛ عامن  قيم العمل عند الشباب األردين ، -

 .األردن

 الثقافة وزارة من بدعم  استثامر الوقت عند الشباب األردين ، -

 .األردنية
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ي محمد إقبال حرب. لبنان
 
 الروائ

 

 

 

 :أسئلة احلوار

 

(: من الالفت النتباه املتابع لتجربتك الكتابية، أهنا ترتاوح 1س

ما بني أكثر من جنس أديب )الشعر والقصة والرواية(، إن دّل ذلك 

عىل سعة اطالعك وثقل خمزونك املعريف. هل من الرضوري 
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للكاتب حتديد اهلوية األدبية، أي االختصاص يف جنس أديب 

 واحد؟. 

يصال الرسالة املرجوة بأفضل حيث أن مهمة الكاتب هي إ*

الطرق إىل القارئ فإن تنويع أساليب الكتابة هو من أفضل 

املحفزات للكاتب للتعبري عن رسالته. تقييد الكاتب بجنس 

 أديب واحد عندما يكون حامالً للموهبة ظلم له وللقارئ. 

 

(: من املعلوم أن الشعر هو املنتقى األرقى واألمجل من كالم 2س

شعراء من يتقدم الصفوف، وتبسط هلم ساحات العرب، وال

األمسيات عىل الدوام. لوحظ انحيازك وحتولك للكتابة الروائية. 

هل جاء هذا التحول حمض قناعة بصحة اختيارك؟ وهل ذلك 

 برأيك هو تنازل من مرتبة الشعر إىل الرسد الروائي؟ 

اسمح يل بداية أن أعرتض عىل مقولة "تنازل من مرتبة *

علاًم أن الشعر قد تبوأ عرش الكلمة منذ فجر التاريخ الشعر". 
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لنقاء حرفه وقدسية معانيه. لكن احلقيقة تكمن يف أن الكتابة 

األرقى هي البليغة، الرصينة، الوجيزة، اهلادفة يف أي نوع من 

أنواع الكتابة. أما اختياري للرواية وغريها من أنامط الكتابة 

املواضيع التي أخوض هبا ليس انحياًزا، بل يعود إىل نوعية 

والتي أستطيع اإلبحار يف كينونتها بطريقة أفضل من خالل 

الرواية والقصة واملقاالت أكثر من الشعر، فالشعر لدّي 

"هّبات" تأيت وتذهب أما "شيطان" الرواية والقصة فيالزمني 

 طيلة الوقت.

 

 

(: يف اآلونة األخرية ترتدد مقولة: )الرواية ديوان العرب(، 3س

برأيك: فهل ستحتل الرواية املقام األول يف األدب العريب، وهل 

ستكون قادرة عىل الرتبع عىل القمة إذا استطاعت إزاحة الشعر 

 للمرتبة الثانية بعدها؟. 
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ال أعتقد أن الرواية هي ديوان العرب حيث إن الرواية بشكلها *

العرصي جديدة عىل بالد العرب وحتتاج إىل وقت طويل لتتألق 

ابداًعا. ومن ناحية أخرى فإن عدد الرّواد املبدعني هم قلة لو 

أخذنا باالعتبار حجم العامل العريب. وما هذا بشح يف كّم 

ال أصحاب القرار من مد املبدعني، لكنهم متوارون بسبب امه

يد العون هلم، مادًيا ومعنوًيا. هذا من الناحية األدبية أما من 

الناحية التجارية فالشعر ال يبيع عادة إال يف الندوات، ليس يف 

العامل العريب، بل يف الغرب كذلك. هذا الكالم صادر عن دور 

النرش العربية والغربية عىل حد سواء. فكثري من دور النرش 

وقفت عن طباعة الشعر لعدة أسباب أمهها عدم وجود رّواد ت

القتناء الدواوين، لذلك نرى أن بيع الدواوين يتم عادة يف 

حفالت التوقيع. أعتقد أن مرد ذلك إىل أن الشعر احلقيقي نادر، 

كام الشعراء. ففي عرص انحسار القراء اجلاّدين يعاين الشعراء 

وايات العربية األصيلة والكتاب عىل حد سواء. وحيث أن الر
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غالبية األعامل الروائية مقتبسة أو غري  نادرة حيث نرى أنّ 

متكاملة لسبب أو آلخر. لذلك ال أجد مصطلح أن "ديوان 

العرب" تسمية خاطئة. أعيد القول عىل أن أصحاب املوهبة 

ُكُثر لكنهم ال جيدون الدعم والتوجيه الالزمني. وما هو موجود 

ا هو إال نتيجة جهد شخيص ومعاناة معظم من كّتاب عاملقة م

 األحيان.

هل ستكون قادرة عىل الرتبع عىل القمة؟". "ويبقى السؤال 

واجلواب ال لسببني، أواًل عدم وجود عدد كاف من القّراء 

اجلاّدين، ثانًيا ندرة الروايات اجلّيدة اخلالية من األخطاء اللغوية 

 واملوضوعية.

 

 

طالعنا وسائل التواصل وحمركات (: يف اآلونة األخرية ت4س

البحث عىل الشبكة العنكبوتية، بسيل جارف من العناوين ألعامل 
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روائية صادرة حديثًا. برأيك: هو هي السهولة يف تناول الكتابة 

الرسدي ة ما جعل صدى الرواية عاليًا؟. علاًم أن كثريا من األعامل 

خمرجات ذات الروائية كانت جتربة لكاتبها. مما خيلق إشكالية 

مستويات متدنية، ال تساوي قيمة احلرب والورق الذي كتبت 

 عليه. ما هو املخرج من هذا املأزق؟. 

 

سؤال مهم، كثرة اإلصدارات "التافهة" يعود أواًل لسهولة *

الطبع وعدم اكرتاث معظم دور النرش لنوعية وجودة الرواية، 

والقراء للكاتب  بل حتى سالمة لغتها. ثانًيا، عدم حماسبة النّقاد

الذي قّدم مستوى متدن من الكتابة. أقوهلا وبرصاحة أنني أرمي 

تسعة أعشار الكتب التي أحصل عليها أو أشرتهيا بسبب رداءة 

العمل. وبعد بحث األمر مع أدباء آخرين أدركت أن الوباء 

شامل. احلل يكمن يف تأكد ُدور النرش أواًل من صالحية ما 

وطرًحا، قبل البحث يف الشق الامدي.  ينرشون، لغة وموضوًعا
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النرش رسالة كام الكتابة، كام أن الذوق العام له دور كبري. ودور 

النّقاد يف املحاسبة تراجع إىل مستويات خطرية كام دور الصحافة 

يف اإلضاءة عىل الكتب املميزة والكّتاب املوهوبني. لذلك عىل 

اف وزارة اجلميع العمل ضمن خطة معتمدة، ربام حتت ارش

 الثقافة. 

واسمح يل باإلفاضة يف جوايب حول نقطة هاّمة. إذا ما كانت 

الدولة عاجزة أو هاملة ملوضوع اللغة والثقافة جيدر بدور النرش 

الذين هم املستفيد األول من جتارة الكتب أن يعملوا مع 

املدراس عىل تشجيع القراءة وإقامة مباريات وإعطاء حمّفزات 

بناء جيل قارئ يعترب القراءة غذاء فكري يومي. للطلبة من أجل 

كام أرفض مقولة أن الكتب غالية الثمن، فثمن الكتاب أقل 

 بكثري من سعر وجبة رسيعة أو "أرجيلة".
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(: ما هي الكفايات املعرفية واألدبية الرضورية، لكل من 5س

 الرسدية الروائية والقصصية؟ أراد سلوك درب الكتابة

يوجد كفايات معرفية وأدبية ألننا إضافة إىل باعتقادي ال *

املوهبة وتعلم اللغة العربية تعلاًم صحيًحا نحتاج للقراءة الدائمة 

يف كل املجاالت ألن عامل الرواية عامل متكامل ينهل من كل 

أنواع املعرفة. طبًعا، قراءة أمهات كتب األدب العريب 

والروايات العاملية والعربية حتسن من األسلوب 

واالسرتاتيجيات لكن التوسع يف عامل املعرفة أهم رافد لرسم 

لوحة روائية متكاملة، فرغم أن الظالل يف أي لوحة ال حتمل 

 بمفردها معنى لكنها هي روح تلك اللوحة ومجاهلا.

 

(: ما بني املوهبة األدبية واالحرتاف مسافة جيب اجتيازها. 6س

فة؟ وهل التعويل برأيك: كيف يستطيع الكاتب جتسري هذه املسا

 عىل اهلواية واملوهبة ستصنع أدًبا حقيقيًا؟
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لألسف، ال يوجد يف بالدنا احرتاف، فاالحرتاف ليس *

د من الدولة بتأمني أسباب  تكريس وقت كامل للكتابة، بل تعه 

احلياة للكاتب، فالكاتب املحرتف يف بالدنا ال يتحصل عىل 

ىل أي نوع من قوت يومه إال بشق األنفس، كام ال يتحصل ع

التأمينات احلياتية والصحية وال يتم دعمه مادًيا من أي جهة. إذا 

تغري القانون وأصبحت الكتابة مهنة هلا دعائمها سنعّول عىل 

أدب أفضل بفضل املواهب املنسية. حالًيا، أحيي كل صاحب 

املوهبة ورسالة يف أي جمال أديب الستمراريته متحدًيا اليأس من 

 لم به.أجل مستقبل حي

 

(: ما بني إرصار العديد من الكتّاب عىل أن نصوصهم 7س

واقعية ومقتبسة من الواقع، وحكايات اجلّدات واملجالس 

والطفولة، نحن أمام إشكالية الكتابة احلداثية وما بعد احلداثية 
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كمرحلة متقدمة، برأيك: ما هي الكيفية التي نستطيع من خالهلا 

 حد التناقض؟. التوفيق بني حالتني متباينتني

شة ألهنا ولدت يف ثقافة * برأيي أن احلداثة كلمة غربية مشو 

وعامل خمتلفني. لكن بمعناها املبسط تعني الكتابة بلغة العرص، 

أي أن نأخذ باالعتبار ثقافة هذا الزمن وأسلوب طرح وحل 

املشكالت. املشكلة األكرب يف عامل الكتابة يف عاملنا العريب هو 

عن البحث واالستكشاف والتأكد من صحة ما قصور الكتاب 

قبل نرشه، إضافة إىل عدم طرح ماّدته عىل  يزعمه الكاتب

متخصص يف التنقيح، ناهيك عن أن خيال كّتاب الرواية 

والقصة بشكل عام حمجور يف زمن "اجلّدات" وحكاياهتن. 

اإلرصار عىل هذا النمط يف الكتابة نابع من إرصار هذه األمة 

يف زمن السلف مع رسقة أسباب احلياة من احلارض عىل العيش 

عىل مضض. املشكلة ليست يف عامل األدب فحسب فهي واقع 

اجتامعي شامل. للخروج من هذا املأزق يف عامل األدب عىل 



33 

 

وأن يستشف الزمن املستقبيل  ،الكاتب أن يعيش حارضه

بأحالمه وآماله ومستجداته حتى يستطيع الكتابة بصورة 

رصنا وطريقة تفكرينا، وحتى نستطيع أن نخاطب تتناسب مع ع

العامل من خالل منظور عرصي. أي عليه أن يتمرد عىل احلارض 

 والاميض ليكون كاتًبا حداثًيا صاحب رؤية.

 

 

(: السياسة والدين واجلنس، مأزق ثالثي األبعاد، االقرتاب 8س

من إحداها يكون مثار إشكاالت ال حرص هلا، بعض الكتاب 

احلائط املعتقدات الدينية واألعراف والتقاليد رضب بعرض 

االجتامعية. فهل يعد ذلك جتديًفا ضد األديان الساموية، وتعهري 

 للقيم املتأصلة بعميق جذورها يف جمتمعاتنا العربية والرشقية؟

هذا الثالثي حيمل شارة القدسية، ومن محلها عصم نفسه من *

فتح عىل نفسه  ادً النقد واللوم. لذلك من غامر واقرتب منتقِ 
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عش الدبابري وأحياًنا أبواًبا أخطر عىل كيانه ووجوده. ومع ذلك 

أجد نفيس متمّرًدا عىل هذا الثالثي األبعاد ودائاًم ما أثري 

التساؤالت وأطرح شكوكي وأفكاري التي يعارضها كثري حتى 

أستطيع دمغ موقف رصيح مما أطرحه. وهذا ليس بعمل بطويل، 

أجل صالح اإلنسانية، بل هو واجب عىل الكاتب واملفكر من 

إن أخطأ أو أصاب. لكن هناك أصول وأساليب لالقرتاب، فال 

أقلل من شأن أي معتقد، وال أذم يف التقاليد االجتامعية كام ال 

أُتذ اجلنس مسألة سخرية، بل أعارض املفاهيم بجرأة 

وأعارض كثري املسلاّمت املتوارثة تارة بقوة وأخرى بالرمزية. 

من البعض كام أجد الكثري من املؤيدين.  أعاين بعض األحيان

الفخ الذي يقع فيه كثريون خالل اقتحامهم هذا الثالثي 

ينصبون أنفسهم أولياء ويقّللون من شأن اآلخر كام يستعملون 

مفردات بذيئة أو مهينة مما يضعهم موضع التجديف. وهذا ما 

 يقيض عىل طرحهم فيفقد قيمته التي قد تكون صائبة وهامة. 
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نا وبدون حتفظ أن نقتحم هذا الثالثي بجرأة وحكمة علي

 لنكسب أصدقاء ال ألن نبني أعداء. 

 

(: يف روايتك )هنا ترقد الغاوية( التي هي من املدرسة 9س

الواقعيّة االجتامعيّة، لقد عاجلت قضايا اجتامعية مهمة وشائعة. 

نرى رصاعا واضحا بني األسلوبني، ما بني الوضوح والرتميز 

للغموض، مما حيول بني القارئ وبني رسالة الكتابة، وهناك الامئل 

ني ب. هل من خمرج توافقي بعض الرسديات ذات النفس الشعري

 هذه الرؤى والتوجهات. برأيك؟.

ال أجد تناقًضا يرض بالرواية، ففيها الرتميز والوضوح، فيها *

البالغة والشاعرية رغم أهنا واقعية مئة يف املئة إذ أن أحداثها 

مل حقائق اجتامعية وعلمية ونفسية. هذه "اخللطة" هي التي حت

صنعت الراوية، وأّدت الرسالة كام أعتقد. فكل هذه الرضوب 

املتداخلة مل تتعارض قط يف إيصال الرسالة، خاّصة وأن كثري من 
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النّقاد اعتربها ممّيزة كوهنا مجعت هذه الفنون بسالسة العطاء. 

كّتاب هلم القدرة عىل ذلك وهذا ما ربام، وأعيد، ربام قليل من ال

 يعطي كتابايت نكهتها اخلاصة.

 

(: احلديث عن اجلوائز مفخرة ملن فاز بأي منها؛ ففيها 10س

كفايات الشهرة، واملكافأة الامدية. فهل حتدثنا عن رؤيتك هلذا 

املوضوع؟، سياّم، وأن مؤسسة الوطن العريب يف لندن، قررت 

 . 2021باسمك، ابتداء من العام  تكريس جائزة للرواية العربية

أشكرك عىل هذا السؤال، بداية أشكر مؤسسة الوطن العريب  *

برئيسها د. سعيد عالء الدين وأعضاء جملس اإلدارة بتكريمي 

عىل هذا النحو وإنشاء جائزة أدبية باسمي لتكريم رّواد الرواية 

، يف العامل العريب. هذه اجلائزة ال تعطى بسبب عمل أديب واحد

بل بناء سرية أدبية مستمرة مما يعطيها مصداقية دائمة. ويرسين 

 رة.بجدا ك بجائزة هذا العام التي تستحقهاأن أهنئك لفوز
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 بطاقة تعريفية: 

قبل الدخول يف حوار مع الكاتب حممد إقبال حرب، البد من 

إشهار بطاقته األدبية؛ فهو عريب لبناين املولد واملنشأ، عاد قبل 

سعودية،  -مسقط رأسه بعد رحلة اغرتاب أمريكيةسنوات إىل 

 متخصص يف جمال البرصيات الدقيقة.

احرتف الكتابة األدبية هناك وتابعها بعد عودته إىل لبنان، 

ليكون هويته األدبية من خالل نرشه ألعامله املوزعة ما بني 

 الشعر والرواية والقصة. يعني أننا أمام أديب شامل. 

ديوان / 2013عاشق النسيان( ان ): ديويف جمال الشعر 

 2015إنكليزي  -)مقتطفات من ديوان عاشق( النسيان عريب
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1-  Birth Of A Poet – مقتطفات/شعر ديوان 

 2016إنكليزي. -إيطايل

 ويف الرواية صدر له:  

 2010رواية  –احلقيقة  -1

 2014 ثانية طبعة – 2013 رواية –هنا ترقد الغاوية  -2

 2021 رواية –امللعون املقّدس  -3

 العّرافة ذات املنقار األسود_ قريًبا -4

 :القصة القصرية

 2012موت شاعرة )جمموعة قصصية(  -1

 2016 قصصية جمموعة –يعيش النظام  -2

 2018– قصصية جمموعة –العميان اجلدد  -3
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كام أنه عضو احتاد الكتاب يف لبنان ومرص، والعديد من 

)جائزة املنتديات الثقافية. ومؤخًرا املنجز األبرز عربًيا هو 

األديب حممد إقبال حرب للرواية العربية( التي أنشأهتا مؤسسة 

 الوطن العريب اإلعالمية.

يف حوارنا مع األديب حممد إقبال حرب، يطيب لنا توجيه 

العديد من األسئلة حول رحلته مع الكتابة التي شكلت مالمح 

 مسريته األدبية. 
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ي "أحمد طايل". مرص. 
 
 الروائ

 

 
 

 تقديم:

ربام يضيق املكان إذا تالقت الوجوه. وتشابكت النظرات. 

وارتبكت األلسنة بخجل إذا كانت  وتفّلتت الكلامت بأسئلته،

النية الستنطاق املكنون املخبوء يف دواخل أديب وكاتب، 
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يسمع بعينيه.. ويرى بأذني ه، ليس ألنه خُمتلٌف عن البرش، بل 

نحن وجهاً ألّنه صنيع احلرف والكلمة، عبٌد مطيع للفكرة. 

 .(طايل دلوجه، مع األديب والروائي )أمح

 

 أسئلة احلوار:

احلكاية األوىل هي األصدق يف دواخل كل إنسان، وليس  -1س

بالرضورة أن تكون كذلك. ماهي حكاية "أمحد طايل" األوىل يف 

 حياته؟.

 يفتح أخرى، تساؤالت حيمل السؤال هذا أن احلقيقة يف * 

 بحياة األوىل احلكاية أن مؤكد احلقيقة   ،داخيل اآلفاق من الكثري

 أناعني  أما ،لألبد بداخله ورابضة راسخة دوما تظل إنسان أي

 ،احلكايات من عديد بل واحدة، حكاية جمرد ليست :لك ولأق

 قبل اإلنسان ،(طايل أمحد) ووجدان كيان شكلت من يه

 عباءة ترتدي صادقة احلكايات كل والكاتب، واملثقف القارئ
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 من يقولون، كام القدمني أمخص حتى الرأس قمة من الصدق

 عىل تعيش  العامل بكل والقرى بقرية، ولدت أين حظي حسن

 من اخرتاعات والبعض واقعة، حقيقة أغلبها احلكايات،

 تندثر وال تتوه ال القرى حكايات حكائيها، وتفانني سورؤ

 املدن مثل القرى ليست هبا، يستدفئ الكل احلياة، زحام وسط

 التاهلرو بسبب ميالدها، وحلظة مهدها يف حكاياهتا متوت التي

 تنوعهم عىل بالريف الناس عدة، ألسباب تنتهى ال التي

 اموع األمس عن يباحلك اليوم نيبدؤو احلكايات، عىل عيشوني

 الطعام وصنع اخلبيز أثناء النسوة حيكون، باحلقول قادم، هو

 وعتبات للرجال، الطينية املصاطب جلسات بالليل حيكون،

 طازجة، متجددة، ودوما ال تنتهي دوما حكايات للنساء، الدور

 األفواه، هلا وتفغر احلدقات، هلا تتسع يالت البهارات كل هبا

 أكرب بالطفولة الفضول ،طفل أي مثل أنا األذان، وتستطيل

 حكايات أسمع اجللستني، بني أتنقل كنت وأوسع، وأكرب
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 عىل جلستي هو عىل الغالب ولكن نساء، وحكايات رجال،

 وبعضٍ  أصفيائه مع املنزل، أمام اليومية األب جلسة من مقربة

 يبحثون الشكايات بعض عن احلديث تناولوني القرية، أهل من

 فرتات، من بالقرية مرت أحداث حكايا وبعض هلا، حلول عن

 سابقة، أيام من أو بيومها سواء حاليا حدثت بأحداث وربطها

 إىل القرى حدود تتجاوز قد جماورة، قرى عن وحكايات

 األشكال متعددة حكايات قليال، يكون هذا ولكن املدينة،

 كان هذا كل أحيانا، واملرعب واملبهج، حزناملُ  واأللوان،

 للنوم، ولوجي حال صورا هستعيدوأ وخيتزن ،داخيل يرتسخ

 من املشهد تصور عدسة يمتلك ،جدا جيد مشاهد هو الكاتب

 تناديه حني ثم يسمعه، وما ه،يرا ما ويرصد خيتزن متعددة، زوايا

 هي أخرى حكاية، ناكه الورق، عىل ذاته يسكب الكتابة نداهة

 صحيفة تناءاق عىل بشدة واحلريص كبري، حد إىل املثقف األب

 بعض إىل إضافة( الصحف أم)يسميها كان يوميا، األهرام
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 كان والرتاجم، والسري الرتاث عشاق من كان الرتاثية، الكتب

 جماور كريس عىل يضعها يالت صحيفته لتناول يدفعني فضويل

 جلويس هو األهم ثم خمتلفة، بألوان والكتابة الصور، أتأمل له،

 وبأهل به اخلاصة مشاويره كل من أوبته حني يديه بني ليال

 يالت القصص وبعض الصحابة، ،األنبياء عن وحكاياته القرية،

 منهج عىل للسري عيني أمام يضعها ودورس وعرب عظات حتمل

 زمنية، عقود مرور رغم ومؤكد البداية، كانت هنا من صحيح،

 وكأهنا جمسدة دوما، يل ترتاءى والرؤى املشاهد هذه مازالت

 األوىل واخلطوة احلكاية يه الطفولة إن والتو، اللحظة يف حتدث

 .بالكاتب بالك فام إنسان، أي بحياة متاما الصادقة

 

مت  -2س س  وفيام بعد البدايات حكاية الثقافة واهلواية، التي و 

حياة "أمحد طايل" وشّكلت شخصيّته؛ فام هي املالمح غري 
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املُعلنة واملخبوءة؛ لتتكامل معرفة القارئ واملُتابع وإكامل 

 النصف اآلخر املعروف؟. 

 خالل ومن تعليميا، األوىل املرحلة بدايات إىل يولوج منذ *

 األب، وحكايات وأهليها، القرية حكايات عن لك ذكرته وما

 أين قلت إن أبالغ ال التأمل، املشاهدة، شغف الشغف، أصابني

تأمل باحلقول،  به، أمر ءيش لكل ورصد ،تأمل بحالة دوما كنت

 بدأ بأسطح املنازل املزينة بصوامع الغالل وأبراج احلامم.

 وقتا أخذت الفرتة، هلذه املواكبة األطفال بمجالت الشغف

 قليال، أكرب أو عرش الثانية عمر حتى ربام ،عمري من طويال

 روبني، أرسني البوليسية، الروايات استهوتني بعدها

 الرعب روايات ومن شابه ما كريستي، أجاثا روكامبول،

 عند والتشويق، اإلثارة عن البحث دائمة الطفولة واملغامرات،

  أرحب عامل إىل التحول عملية بدأت عرش اخلامس العمر

 حلمي)كتاب سلسلة بمتابعة بدأت أتذكر روايات، أوسع،
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 ،(نيأم العزيز عبد عمر) املرتمجة اجليب روايات سلسلة ،(مراد

 املصادر تنوع من البد عامة، قراءات املجالت وبعض

 من مقربة عىل تكون أن تستطيع حتى والفكرية اإلبداعية

 وبسريي يوم ذات ثم ،واستيعاهبا فهمه عىل وقادرا احلدث،

 هبذه إليها انتقلت قد كنت التي طنطا مدينة شوارع بأحد

 ،(طنطا) أدب نادي إىل ريتش الفته وجدت التعليمية، املرحلة

 نشاطه، عن العاملني أحد وسؤال ،للذهاب قدماي أخذتني

 بشكل احلضور عىل حلظتها ومن حرصت ،ندواته ميعاد وعن

 مفردات لية،فعا لكل جيد ومشاهدصت ومن مستمع دائم،

 أمسية ذات جرؤت ثم نقد، نثر، رواية، قصة، رسد، إبداعية،

 ببعض أقرأ كنت وافقوا، كتبتها، قصة عليهم أقرأ أن وطلبت

 ببعض فوجئت نتهاءاال بعد ،سنيتتلب   كانت الرهبة اللعثمة،

 مشهدا أرى كنت أين :علق أحدهم أن حتى وإشادة، التصفيق،

 لآلن، أفلته ومل ،بطرفه أمسكت الذى طياخل كان هنا من



47 

 

 ،يالسباع يوسف) قرأت ،قراءايت مصادر معي تصاعدت

 عبدالرمحن باكثري، أمحد عىل حمفوظ، نجيب إدريس، يوسف

 ،املرتمجة األعامل من عديد إىل باإلضافة( ينوآخر ،اخلمييس

 ،يتولستو) ،بتالبيبي أمسك الذى الرويس دباأل خاصة

 نزلقتا هنا من ،(تشيكوف ،يديستوفيسك ،جوركي مكسيم

 ،مناحيها بكل الثقافة، عامل إىل وبحب وبرتحاب قدماي،

 وبصحف. إقليميا الصحف، ببعض كتابات مؤمترات، ندوات،

 وعربيا، مرصيا للكثريين، أدبية لقاءات إعداد ثم ،اسم هلا

  ثائر .د عمران، الغريب حممد ،يالذهب خريي عرج،األ يواسين)

 الرزاق، عبد وفاء ،مريي خضري جاسم، سعد العذارى،

 ،الربي خالد الفخراين، حممد اته،تج رشيف .د سعيد، مكاوي

 نلهث اأ منا وحتتاج تتجدد دوما املعرفة ،(ّاألسامء من والعديد

 السنوات رغم بركبها، واللحاق موازاهتا نستطيع حتى وهنرول

 .الدرج أول عىل زلت ما كأنني أشعر مرت يالت الكثرية
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فرحة املولود البكر عظيمة يف حياة البرش عموًما. هل لك  -3س

أن تصف للقارئ مشاعرك وعواطفك وأحاسيسك املُتوّلدة عن 

 نّصك القصيّص األّول، والكتاب األول عندما نرش؟.

 غبطة حامال جييء أن البد إنسان ألي جديد أمر أي بطبيعة *

 ،خاصا ومذاقا رونقا له دوما يظل ولكنه ألام، وأحيانا ،هوفرح

 األول، إصداره خلروج ترقب بحالة يكون دوما والكاتب

 العمل كان يل بالنسبة البكر، مولوده هو له، الفعل رد ومدى

 من كثرية، اتمشاقّ  بعد جاء أنه رغم عىل طيب وقع له األول

 إجراءب رشعت منذ والكاتبات الكتاب ألعامل قراءات

 ولكني صياغة، إعادة سفر، مشاق ومن معهم، حوارات

 كبرية كميات أن شعرت نسخاته، أول تلقيت عندما أنى أعرتف

 يبعروق ضخ قد النقاء شديد بل ّي النق األوكسجني من

 أعرتف األول، عميل الروائي عن أما ،مسامي بكل بل ،وأورديت
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 يل أوىل جتربة ألهنا والقلق، اخلوف من كبرية بفرتة مررت أين

 كل أعرض كنت أنى القول أصدقكم اإلبداعي، اجلنس هبذا

 مرصيني والكاتبات، الكتاب األصدقاء من جمموعة عىل فصل

 واحليادية املصداقية عنهم أعرف أفعاهلم، ردود ةفرعمل وعرب،

 ستمرارلال كبريا حافزا كانت همآراء أن اهلل وأمحد اإلبداعية،

 .بالكتابة

 

املحّطات كثرية يف مسريتك احلياتيّة، من غري جدال،  -4س

واألهم  هي املحّطة الفكرّية. أين كان ميدان فكرتك الروائيّة 

األوىل . لو كان باإلمكان إلقاء الضوء برؤيتك الفلسفية عىل 

 عناوين رواياتك وكتبك املتنوعة. 

 مركز شبشري حصة)قريتي  يه حتديدا األوىل روايات مكان* 

 ما هذا وقتنا وحتى التي، القرية ،(مرص ..الغربية حمافظة طنطا

 به ما بكل الريف ببكارة متخيل تتمتع وغري كبري حد وإىل زالت
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 يتلوث مل ريف وبكارة ،وتراحم وود وذكريات عبق من

 استعامرية ألهداف املصطنعة للمتغريات اخلارجية بالقرشة

 املعروفة هتاايمسم أكثر وما وللشعوب، لألوطان حتكاريةاو

 أحداث من يف روايايت ما أغلب وأخواهتا، العوملة للجميع،

 األحداث ببعض غريت وإن كبرية، بنسبةحقيقية  وشخوص

 الرصد وبعض اخليال، بعض وإضفاء األشخاص ومسميات

 جرس هي أمسنا، إىل للعودة  ونداء الراهن، املجتمعي للواقع

 غالبية مع أختلف ين،العناو عن أما والغد، واليوم األمس بني

 منذ أختارها أنا العمل، بنهاية العنوان يضعون الذين الكتاب

 تطول قد أليام داخيل ويدور ،يلف عنوان من أكثر يظل البداية،

 تفكريي عىل حاز الذى العنوان عىل أقف وبالنهاية تقرص، أو

 ومعرب استهالكي،  غري عنوان عن أبحث ودوما دائم، بشكل

 إبداعي عمل وأي خاصة الرواية املحتوى، عن كبري حد إىل

 وهبا به خاصة للكاتب فلسفية رؤى حيمل وأن البد ،عامة
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 رين،اآلخ وفلسفات رؤى مع تصادمت وإن حتى ذاتيته،

 مع األدبية والنقاشات احلوارات من جمموعة كان األول الكتاب

 مدخل احلوار أن مؤمن أنا والعرب، مرص من وكاتبات كتاب

 أساسا أنا ،يكتبه وما الكاتب سيكولوجية ملعرفة ورضوري هام

 العلوم من الكثري بطياته جيمع الذى العلم النفس، بعلم مغرم

 شواطئ)الثاينإصداري  مع كان احلال وذات األخرى،

 األمس استلهام يه سابقا أسلفت كام األوىل يروايت ،(إبداعية

 حيمله وما الغد سترشافا ملحاولة إضافة باليوم، وربطه

 تأكيد يه ،(حياة متتالية)رواية وشعوب، كبرش ولنا ألوطاننا،

 أحد قال كام أو األشقاء، بني حتى الدائم، التصارع استمرار عىل

مع  (يوسف)سيدنا إخوة لقصة اسرتجاع يه النقاد، األصدقاء

 احلدث. تغري االحداث وبيئة
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"متتالية احلياة" عمل روائي من املدرسة الواقعية  -5س

االجتامعية. أمحد طايل هل امتلك شجاعة حماولة االقرتاب من 

التابوهات يف هذا العمل أو أعامله األخرى؟، وهل كنت جريئا 

 يف حواراتك مع الكتاب واألدباء حد مالمسة التابوهات؟. 

 شهود بعض من يل حكيت واقعية أحداث هبا حياة، متتالية* 

 الدرامية، واألحداث اخليال بعض إليها أضيف األحداث بعض

 بال العمل سياق داخل كانت إن هبا أرحب التابوهات عن أما

 رضورة وال مربر فال العمل من تنتقص كانت إن أما به، خلل

 الكتابة مالئمة، غري ببهارات أشبه املناسبة غري التابوهات هلا،

 .معي والقارئ للكاتب أسايس مطلب يه وصدق بواقعية

 

: "الوقوف عىل عتبات األمس" أحد أعاملك الروائي ة 6س

املنشورة متعانق مع حديث الذكريات بني الاميض واحلارض. 

"أمحد طايل" وحكاية األجيال بتبايناهتا، برأيك ما نفع  الروائي  
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العودة إىل الوراء؟. وهل هو هروب من تشابكات الواقع 

 املُربكة؟ 

 سرية كوهنا عن بعيدا ،(األمس عتبات عىل الوقوف)يروايت* 

 رياح لقراءة حماولة واليوم، األمس بني ربط يفه كبري، حلد ذاتية

 لليوم القوى األساس هو األمس أن كثريا مؤمن أنا الغد،

 ال من وللشعوب، لألوطان زاوية حجر يعند التاريخ والغد،

 هنا ومن ،غده وال يومه طريق يبرص وال يملك ال أمسه يملك

 يقظة بحالة دائام نكون أن الرواية،من خالل  يرسالت كانت

 وعظات، دروس من ،التارخيي مرياثنا عىل وبإرصار ووعي

 الذكريات، يه للتحنيط القابل غري الوحيد ءاليش وذكريات،

 ولكن الوقت، لبعض بعيدا يتنزو أو تتوه قد بداخلنا، حية يه

 كثرية، نواقيس تدق للواقع، وتظهر تنبثق  جتدها وقت ويأيت

 حضارات محلة وأننا ناخيبتار بالتشدق تكتفى ال أن تدعونا
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، مما يؤكد إليه اإلضافة من البد بالتاريخ االحتفاظ مع وعلوم،

 أصاله وعراقه التاريخ.

 

كأديب لك حضورك عىل الساحة األدبية. ما رأيك بفكرة  -7س

اكتساب اهلوية األدبيّة ألّي كاتب، وهل انتقاالت األديب بني 

ص، أو التنويع  ام أجدى التخص  فنون األدب عالمة صحيّة، وأهي 

 بني األلوان األدبية؟. 

 التنوع أن ومطالب قائل فمن الصدد، هذا يف الرؤى تعددت *

 بالطبع وهناك الكتابة، يمتهن ملن ورضوري مهم أمر اإلبداعي

 ينتج التخصص متاما، يالرأ هذا مع وأنا بالتخصص، ينادى من

 خرج حتى والرعاية الفكر من حقه أخذ إبداعيا جنسا عنها

 متيز من البعض هناك أن التسليم مع اجلميع، هبا يرحب بصورة

 ما عن مسألة، أللغاية قليل وبعدد استثناء ولكنه التعدد، رغم
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للكاتب فيجب عىل أي كاتب أن هيتم وأن يتمسك  اهلوية

 .اخلاصةبجنسه االبداعي الذي يؤكد عىل هويته 

 

بني الطموحات واخليبات، فام الذي وّد "أمحد طايل"  -8س

 كتابته ومل يكتبه إىل اآلن. وما الذي ندم عىل كتابته؟. 

 بعمر الكتابة رحلة أبدأ أن أمتنى كنت صدق وبكل لألمانة* 

 األربعني، جتاوزي بعد الكتابة بدأت أنا ،بدايايت من كثريا أقل

 ولوج جمرد كانت يالت البدايات كتابات ليست الفعلية، الكتابة

 ،كثريا فاعال كانت قبلها إين أقر ولكن واملثقفني، الثقافة لعامل

 األقل، عىل بمحافظتي الثقافة عىل كبري أثر هلا كان لياتوالفعا

 سرية أكتب أن هو زلت، وما به حلمت الذى العمل عن أما

 به طويل، تاريخ هلا عائلة كل ومكانيا، زمنيا ورحلتها عائلتي

 العمل غرار عىل أكتبها إشارات، به نجاحات، به ،انكسارات
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 أبو يصرب أمحد)للكاتب ،(اسوةالرس ملحمة)الكبري اإلبداعي

 .الفتوح

مسرية ُمكّللة بالعطاء عىل مدار أكثر من ربع قرن. ما  -9س

 رؤيتك للمشهد الثقايف عموًما؟. 

 من كبرية حالة وبصدق وبشدة تعرتيه اآلن الثقايف املشهد* 

 واستسهال ،احلديثة التكنولوجيا عدة، ألسباب والرتهل الوهن

 مضامني أي وبال ،ركيكة نصوصا نرتنتاأل عىل النرش

 الورقية، القراءة عن الغالبية وابتعاد رصافان األدبية، لألجناس

 فرصة يعطى ال مما ،اجلنوين اإلصدارات أسعار الرتفاع ربام

 الرقابة غياب ،ومتيز الكاتب  الكتاب حمتوى متيز مدى ملعرفة

 وثقافة ضمري هلا يالت الوظيفية وليست ،احلقيقية النرش وجلان

 األكرب املشكلة عدمه، من للنرش العمل صالحية مدى حتدد

 أشبه قراءة أراها يالت اإللكرتونية القراءة مساحات اتساع

 برصّي  وإهبار ورائحة، لون مكسبات إليه مضافا املعلب باملنتج
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 بالعوملة، أسموه ما إلينا وفد أن منذ األفكار، يشتت شديد

 اهدفه حرب ،ةاملتواضع نظري وجهة من أراها يوالت

 وقيمها وثقافتها هواياهتا من الشعوب لتفريغ حرب ،األسايس

 تنتابه متباعدة فرتات وعىل قليلة بأحيان هو حقا وأعرافها،

 هذا مهدها، يف متوت وقد طويال، تستمر ال رسيعة إفاقة حاالت

 أعىل جملس إنشاء كثريا، أعلنتها يالت الدعوة أعيد ألن ييدفعن

 مهمتها الثقافية، العربية الكيانات كل جيمع العربية، للثقافة

 يصدر الذى الكتاب توفري اإلصدارات، عىل احلاسمة الرقابة

 وأن العربية، البلدان بكل الوقت بنفس ليتواجد عريب بلد بأي

 الثقافية واملؤسسات احلكومات كل قبل من الكتاب يدعم

 من ثقافتنا خيرج الذى العالج من نوعا هذا يكون قد العربية،

 .املظلم النفق
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، والرصاع بني األصالة والنقاد النقد إشكالية بخصوص: 10س

 ونظر وجهة بيان يف  للجرأة النقد تاجواملعارصة، فهل حي

 ؟.الناقد

 إىل سابقة عقود من وربام حاليا حيتاج النقد أن متاما ؤيدكأ* 

 بمرشط أشبه متناهية، جراءة تكون أن جيب  بل جراءته، معاودة

 باجلسد بشدة نترشتا يالت اخلبيثة واألورام العلل يزيل جراح

 النقدية والرؤية الضامئر أصحاب زيادة إىل نحتاج ،الثقايف

 القلم صاحب إىل نفتقد وحمتواه، الكتاب عىل والرقيبة الواعية

 الضامئر تستحق وأمانة ،رسالة النقد أن املؤمن ءاجلري النقدي

 املحتوى فرتاجع ،النقدي الدور تراجع لألسف ،احلية

 الذى املالكي الناقد ظاهرة الساحة عىل ظهرت اإلبداعي،

 احليادية، غابت بأعينهم، كتاب أو لكاتب ونقده قلمه خيصص

 .األساس من تصدر أن جيب ال إصدارات من نراه ما فكان
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: أمحد طايل الروائي. مقارنة بني علمني روائيني "نجيب 11س

حمفوظ" و "خريي شلبي"، رغم أهنام يتجايالن، ويتساوقان يف 

أعامهلام األدبية العديدة، التي أّرخت حكاية النيل واألهرامات 

وبسطاء احلارة والقرية املرصية. برأيك لامذا بقي خريي شلبي يف 

 ؟. الصف اخللفي بعد نجيب حمفوظ

 مهاكال .األمر هلذا وموضوعيا منطقيا تفسريا أملك ال حقيقة* 

 عامليا، وربام ،العريب والفكر األدب بعامل الباسقة القامات من

 تكون وقد صائبة تكون قد تفسريات إىل الوصول نحاول دعنا

 خريي بدايات عن سابقة كانت بداياته حمفوظ نجيب خاطئة،

 هبذا القارئ تادهاع لام مغاير بشكل كتاباته وظهرت ،شلبي

 عن صدقا واملعرب املعاش للواقع رصد مغايرة، لغة الوقت،

 األديب باملنجز األكرب االهتامم من نوعا أوجد مما املجتمع،

 ووجود الفكر، صالونات لكل الدائم حمفوظ تيادار ملحفوظ،

 مريديه، من وأصبحوا ،حوله التفوا الذين املثقفني من كبري عدد
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 للعاملية، ووصوله حمفوظ نجم لبزوغ أساسيا سببا كان هذا كل

 صاحب هإن رغم ،لشلبي تتوفر مل وأسباب أدوات هذه كل

 يدعن بواقعية، املرصي املجتمع من األكرب الرشحية عن كتابات

 عىل املتميز القلم أصحاب من الكثري يوجد لك، مهام أمرا أقرر

 االنتشار من حظا ينالوا مل وعرضها، العربية اخلريطة طول

 من دواجي ومل اإلعالم، أبواب طرق عىل قدرهتم عدم بسبب

 قد موهبة هلم حق عن بحثا األبواب طرق سيدى بأيدهيم، يأخذ

 عدم بسبب عديدة وأقالم مواهب متوت للكثريين، تتوافر ال

 .األبواب طرق عىل قدرهتا

 

: أمحد طايل يف معرض القاهرة الدويّل. وأراد اقتناء أعامل 12س

روائية، ما هي األسامء العربيّة احلريص عىل أن تكون أثمن 

 مشرتياته، وكذلك األمر لألدب العاملي املرتجم؟ 
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 بعض بعقيل واضعا أكون الكتاب معرض إىل هبأذ عندما* 

 ،البعض أذكر سوف كثر، هم أعامهلا، أتابع دوما يالت األسامء

 اقتناء عىل حريص األسامء، بعض تذكر لعدم البعض يوليساحمن

 تتناول يالت الكبري، ياجلزائر الكاتب ،(عرجاأل يواسين)أعامل،

 للعرب، نكبات من هبا دثحي وما ندلسيةاأل الفرتة معظمها

 بعد، اللثام عنها طيم مل كثرية بأمور الزاخر األندليس التاريخ

 يه يالت الواقعية وكتاباته يالسور الكاتب(يالذهب خريى) عن

 الكاتب( يفةلخ خالد)عن فائقة، بجودة يدرام تصوير

 بواقعية يالسور الوجع ينزف بل يكتب الذى أيضا السوري،

 الذى ،اليمني(عمران الغريب حممد)عن كتاباته، بكل متجردة

 كتابات عن دوما أبحث كتاباته، وحديثا قديام اليمن بني رُيضفّ 

 تكون عندما الكلمة برصية، صورة إىل تتحول الكلمة هبا أرى

 .يقلب وأيضا يوثقافت لعقيل قربا أكثر تكون الشكل هذا عىل
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: تطالعنا الكثري من العناوين الروائية يوميًّا من خالل 13س

اإلعالنات عىل وسائل التواصل والسوشيال ميديا كسيل 

جارف. بالتدقيق فيام ينرش ويطبع كثري منه ال يرقى ملستوى 

تقنيات الفن الروائي  بمستوياته املتعددة، وال ننسى تدين 

 . التقنيات اللغوية. ما رأيك هبذه الظاهرة؟

 جدا، عال بصوتاآله..  قول إىل دفعا  ييدفعن هذا سؤالك* 

 من توقفت ال سيول علينا ُترج يوم كل فعال حاد، برصاخ بل

 من كبرية رشحية لدى قبوال جتد براقة عناوين ذات  اإلصدارات

 اجليد، وغري اجليد بني يزيالتم من عقله تفريغ تم الذى الشباب

 النزوات خماطبة الغرائز، خماطبة عىل كليا اعتامدا تعتمد كتابات

 انشباب إلهلاء العامل أساليب من واحده وهذه املعتلة، والنوادي

 من صوتنا وبح سابقا قلناه ما إىل ونعود ومعتقداته، تارخيه عن

 العهود كسابق نرش جلان وجود عدم الرقابة، غياب قوله،

 أمور يأ عىل والفكر الثقافة أمانة تغلب كانت يالت الامضية
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 عىل البعض وتصعيد واملجاملة املحاباة تعرف ال جلان أخرى،

 األمور يعنيه ما كل من حاسمة وقفة من البد البعض، أشالء

 أسايس ومعيار مقياس هي الثقافة ولية،ومسؤ حكومات من

 .األوطان عن

 

حيث تسمع ممّن يتهّجى . ب: ظاهرة استسهال الكتابة14س

ويستجدي الفكرة والكلمة وال جيدها، أنه بصدد كتابة رواية. ما 

 قول الروائي أمحد طايل؟. 

 الاستسه هناك يكون أن األحوال ومن حال يبأ  يمكن ال *

 متعددة وثقافة حقيقية أدوات من هلا البد الكتابة بالكتابة،

 العقول، ُتاطب رصينة، حقيقيةكتابات  تكون حتى الزوايا،

 إن مهم، التساؤل التساؤالت، أبواب القارئ أمام تفتح

 كتابة يفه عقله إعامل إىل القارئ جتعل ان الكتابة استطاعت

 عن البحث هبدف الكتابة يامرس ممن الكثري هناك ناجحة،
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 به زادت بزمن األموال عن بحثا أو الضوء، دائرة حتت التواجد

 املعاش، الواقع عن تعرب أو تنتمى ال كتابة تواجد مساحات

 دور عىل اجلادة الرقابة كتاباهتم، جتاهل هو األوحد العالج

 الدائرة داخل بالتواجد ألصحاهبا بالتواجد السامح عدم النرش،

 أكثر إعالميا الظهور دائم صار النوع هذا لألسف اإلعالمية،

 يتأمل مل الذى الكاتب ختصاراب. أدبية وقامات رموز من بكثري

 شبعي شيئا يكتب لن احلياة، صنوف وعاش واقعه، من ويقرتب

 .ويستمر

 

: ما هي كلمتك للُكتاب اجلُُدد  كنصيحة من خبري يعتد  15س

 به؟ 

 بعامل األوىل اخلطوات أصحاب والكاتبات الكتاب كل إىل* 

 حرفا وُتط لتكتب القلم متسك أن وقبل ءيش يأ قبل الكتابة،

 ومن متعددة، .وثقافات مصادر ومن كثريا، اقرأ واحدا،
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 ،تاريخ ،اقتصاد سياسة، ،اجتامع نفس، علم ، متعددة أجناس

 الرؤى من خمزونا لدهيم يكون حتى األدبية،  األجناس كل

 ملغادرة عوهمأد ،بصدق ومتكن للكتابة والالحمدودة املتسعة

 متنحكم الورقية القراءة اإللكرتونية، القراءة وأبواب نوافذ

 حمتوى قراءة من  متكنكم ورائحة، وطعم لون خاصا، مذاقا

 وحتتها، وأعالها السطور بني ما وقراءة كبري بشكل السطور

 الكتابة أعمدة لكم أقول وأنا سبعة، احلكمة أعمدة أن يقولون

 .باآلالف احلقيقية

 

 بطاقة تعريفية:

 1956 مواليد. من مرصي وروائي كاتبأمحد طايل  

 :صداراتاإل له من

 ( ثقافية إطالالت ..أفكارهم أجنحة عىل) -
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 مرص وكاتبات كتاب كبار مع حوارات مها( وإبداعية شواطئ)

 حممدي( و)شلب خريى( و)أصالن إبراهيم) مثل والعرب

(، والعديد من األدباء والكتاب القعيد يوسف( و)جربيل

 العرب. 

 (. األمس عتبات عىل الوقوفرواية: ) -

 (حياة متتاليةرواية: ) -

 النرش قيد( روائية سرية ..حكايات مملوء رأس) -

 ناداين( قيد الكتابة بعيد من ءرواية)يش -

 االعرج، ياسينالتقى وقدم الروائيني العرب يف األمسيات: و

 عبد وفاء ،العذاري ثائر .د عمران، الغريب حممد ،يالذهب خريى

 جناته. وغريهم.  رشيف .د سعيد، مكاوي الرزاق،

 

  



67 

 

 

 . الي
 سوريا القاص نجيب كيَّ

 

 

 

 تقديم:

وجها لوجه تشابكت النظرات برتكيز.. تأملُت تقاسيم  وجهه 

ياااه.. صمته ينبئ بخبايا ما يريد  .باحلكايا والقصصاملليئة 

ل ٌم من أعالم أدب القصة القصرية يف الوطن العريب،  قوله. ع 
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" األديب السورّي املقيم يف فرنسا. نجيب كي ايلاألديب "

منجزاته األدبية حتكي سريته الواثقة الّراسخة يف عوامل األدب. 

كتب  قصصه للكبار واألطفال. ونال العديد من اجلوائز العربية 

 املعتربة. 

  

 أسئلة احلوار:

: تداخالت احلياة بانعكاساهتا الكثرية املثرية عىل نفس 1س

من القلق. ما رأيك: أن ُتربنا بكوامن  الكاتب، ُتلق لديه حالةً 

هذه اهلموم واختالطاهتا يف نفس الكاتب، عند والدة فكرة 

 واملخاض العسري كي ترى النور؟

: الكاتب ابن القلق، وصديُقه، وحبيُبه. إنه كائٌن متوتر يف ١ج

معظم الوقت كوتر العود أو الكامن، معب أ بعذاباته الداخلية، 
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هز لإلطالق كبندقية حمشوة بالبارود، وقد وحمبته وأوجاعه، جا

ل د  وصفُت القلق بأنه صديق للكاتب وحبيبه، ألن القلق ُيو 

حالًة من عدم الرىض عن الواقع، ويزلزل العوامل  الكسولة 

ا اهلموم فهي واحلمد  -املستقرة التي ال تنتج غري  النعاس. أم 

ع من كغيوم الشتاء الداكنة من كل حدب وصوب، حتى م -هلل

مي إذا كنت  سوريًا، فأنت  فنجان قهوتك الصباحي يطلع لك ه 

ر غالبًا لعدم توفره، وقد يكون  ترشب قهوتك من دون سك 

فنجانك األخري بعد انتهاء البن من علبتك، وخارج اإلطار 

السوري نجد املناخ العريب متلبدًا بأجواء االنقسام السيايس، 

اخلارج، وعدم وجود خريطة والطائفية، والتبعية للخواجات يف 

للعمل لتجاوز احلال الراهن املُحبِط، كذلك عىل املستوى 

العاملي، نجد شالاًل من الرصاعات بني الدول الكبرية عىل 

اقتسام خريات الكوكب، وحروبًا تنفجر كالرباكني بصورة 
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مفاجئة كاحلرب األوكرانية، واجلميع يضع يده عىل الزر 

ا بات عىل حدود الفناء! هذه األحوال النووي! أي.. أن  بقاءن

غري السارة عىل املستويات كافة تصنع مخرية  الرفض والغضب 

يف نفس الكاتب، وُتول د يف بطنه اإلبداعي أجن ة  الكلامت. تلك 

الوالدة قد تكون عسريًة عند بعض الكت اب بحيث يضطرون إىل 

نب عملية قيرصية. أما عندي فالوالدة سهلة كام يقفز أر

 بارتياح، وكام تطلع زهرٌة من حضن الربيع.

 

  

: املدرسة الواقعية البحتة يف الكتابة. هل ُتلق كتابة قصصية 2س

 .ناضجة، أم ال بد من مزاوجة ومزج مع ألوان أخرى؟
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ذلك الزمن،  -كام أرى -: للواقعية املحضة زمنها، وقد أفل٢ج

يف الرسم بعد ظهور الكامريا. إن   كأفول األسلوب النسخي

 كلمة: فن حتتم علينا عندما نجلس أمام شاشة الالبتوب للكتابة

 الكتابة نبغي الذي اهلاجس وبني بيننا، تفاعلية حالةً  نخلق أن 

رب    يتحقق التفاعل وهذا فيه،  معمل يقوم حيث اإلبداع كيمياء ع 

 التي األولية املواد بتحويل األديب نفس يف املوجود الكتابة

لع إبداعية جديدة عليها بصامُت س إىل الواقع من استوردها

أميل غالبًا إىل مزج الواقع  -شخصياً  -روحه وعقله ورؤاه، وأنا

باخليال، ألن احلدود بينهام كادت تزول يف حياتنا من ناحية 

من  -حيث نردد دائاًم: أننا نحيا يف زمن العجائب، وألن اخليال

يفتح خاليا األسئلة والدهشة، واالنتظار،  -ناحية أخرى

اء كأن  و هكذا.. مع النصوص املبت كرة املتألقة يشعر الُقر 
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بات كبلد سمعوا عنه، لكنهم يعاينونه  -بالنسبة إليهم -الواقع

 اآلن ألول مرة، ويرتشفون مرئياتِه بكل حواسهم! 

 

: ال شّك أن فن كتابة القصة بحاجة إىل مهارة وخربة، 3س

قصيص املُعتّق، ما لا اخلبري  للخروج بنص معترب. "نجيب كي ايل"

 .هي رؤيتك هلذه اجلزئية يف كتابة النص القصيص القصري؟

(: نعم، إنه بحاجة إىل مهارة وخربة، وليستا من النوع ٣ج 

العادي، وإنام من السوية العالية. وإذا كانت النجارة واحلدادة 

تلزمها اخلربة واملهارة،  -وهي مهن مألوفة -وطالء اجلدران

فكيف بالفن القصيص، وهو مهنُة روح وعواطف فائقة 

ن موهبة اخلصوصية! كثرُة كتابة القصص دون ثقافة ودو

حقيقية ثرية ال تعني أن القاص صار خبريًا ماهرًا، فقد يتوفر 
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هذان العنرصان عند شاب صغري موهوب جمتهد أكثر  مما 

تتوفران لديه. النص القصيص هو نفُسه يشهد لك عىل كاتبه 

نقرأ لنرى حياًة أخرى  -عموماً  -خبرٌي وماهٌر هو أم ال؟ ونحن

نا، فنقارن، ونتأمل و  نتعلم شيئًا.تشبه حيات 

وعىل القاص دومًا أن يكون ساحرًا لقارئه بطريقة ما، يأخذ بيد 

ليس مألوفًا.. لرييه امرأًة أمجل   ذلك القارئ لرييه يف املألوف ما

يف خمتلف عن  من املرأة التي عرفها.. ليذيقه حزنًا ذا طعم ِحر 

طعم أحزانه.. ليعزف له عىل ربابة الكلامت أنشودة  حنني مل 

ل ق،  يسبق ألذنيه أن سمعتا هبا، لذلك يصفون اإلبداع بأنه خ 

وحني يكون كذلك يشعر القارئ كأنه يكتشف دنياه من جديد، 

وأن  ُحل ة هبي ة خفي ة كست كل  املوجودات والكائنات، شعوره 

عندئذ يشبه ذلك الشعور الذي يدامهنا عندما نجالس امرأًة 
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شياُء رتابت ها، وترتدي مجيلة، مع حضورها األنثوي ُتلع األ

احة، ونفاضة  ِسحرًا خاصًا، حتى علبُة الكربيت، والقد 

 السجائر!

 

ل امن سورّيان من أعالم 4س : "نجيب كي ايل" و"حسيب كي ايل" ع 

األدب، هل لك أن تيضء للقارئ شيئًا عن أعالم القصة القصرية 

 يف سوريا؟

ومتيزًا  (: الشك أن  فن القصة يف سوريا اكتسب عراقةً ٤ج

خالل القرن العرشين ومطلع القرن الواحد والعرشين، 

ورفوف املكتبات املليئة بمجموعات القصصية جيدة وجيدة 

جدًا شاهد عىل ما أقول، طبعًا.. هناك رداءة وحاالت متوسطة 

لدى بعض األسامء، وقد تنوعت املدارس األدبية بني 
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ية، ثم الواقعية الرومانسية، والواقعية، والفانتازيا، والغرائب

السحرية أو يشء قريب منها، وعندنا يف مدينة إدلب الواقعة يف 

الشامل السوري نمت مدرسٌة للقص الظريف الشعبي الساخر، 

وضع لبناهِتا الكاتب الكبري: حسيب كي ايل، ثم تابعته أقالٌم 

أخرى مضيفًة طعومًا جديدة أخرى إىل جتربته الفريدة الثرية. يف 

 الذي أرشُت إليه شاركت معظُم املحافظات النمو القصيص

السورية كالرقة، وحلب، ودرعا، ومحص، ودمشق، والسويداء، 

واحلسكة فكان كت اُب كل منطقة يرسمون خطوطًا من بيئتهم، 

وخصوصيات حياهتم، حتى إننا يمكن أن نستقي تارخيًا أو ما 

يشبه التاريخ ملواصفات العيش، واألوجاع، والفلكلور، 

وضاع السياسية من صفحات ُكتبهم. عن األسامء ال أحب واأل

أن أدخل هذه املحنة حتى ال ُأهتم باالنحياز ألحد أو كراهية 

كنُت أحب إبراهيم صمويل،  -عىل سبيل املثال -أحد، لكني
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ووليد معامري، ونور الدين اهلاشمي، وقد وجدُت أن بعض 

مت  شيئًا مقبواًل أو جيدًا، حصدت مع ه شهرًة وجمدًا األسامء قد 

أكثر  مما تستحق لظروف خاصة كزكريا تامر مثالً الذي ترأس 

حترير بعض املجالت السورية أو كان بني أرسة حتريرها، مقابل 

الشهرة الفضفاضة، ُحرمت أسامء أخرى من جمد تستحقه، فلم 

 ة مثالً القاّص تنل إال جزءًا ضئياًل حمدودًا منه، يف مدينتنا اإلدلبيّ 

ن املوسى أقل  شهرًة من تامر، لكنه ربام يفوقه أمهيًة تاج الدي

بكثري. بعد احلرب ونكبتها يف بلدنا ظهرت أسامء شبان وشابات 

موا قصصًا بعضها ؤعبّ  وا أقالمهم وأقالمهن بالصدق، فقد 

ناضج، وبعضها اآلخر مطبوخ عىل نار حامية عاجلة، فجاءت 

رعة من خليطًا من اإلخبار العادي والقص الفني مع ج

شة.  النظرات الشخصية املشو 
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: "نجيب كي ايل" كتب القصة القصرية للكبار والصغار. 5س

 .كيف استطعت  جتسري اهلُّوة بني جيلني خمتلفني؟

(: ببساطة.. أجيُب عىل هذا السؤال الذي يبدو شائكًا بأن  يل ٥ج

قلبًا قادرًا عىل معايشة ما يكتب، فعندما أخط  شيئًا للكبار 

يقذفني عفريُت الكتابة يف عواملهم، فأتنفس هواء هم، ويدق  

صدري مع دقات صدورهم، وعندما أخط  شيئًا للصغار 

يقذفني عفريُت الكتابة املذكور يف دنياهم، وطراوهتا ونزقها 

اجلميل، ويف العموم.. أشعر أن  ذلك الطفل القديم الذي كنُتُه 

ل يف أعامقي، و يامرس هلوه، وأحالمه، ذات  يوم مازال يتجو 

 ومشاغباته.
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: اختالف معايري كتابة القصة القصرية بالذات. عندما 6س

تكتب نًصا للكبار، وتاليًا تأيت إىل رحاب الصغار. يبدو يل أهنام 

تعرس  باختيار الفكرة   عىل طريف نقيض. أال حيصل لديك إرباك

بيرس  والكلامت واأللفاظ والدالالت؛ لتستطيع إيصال رسالتك

 .وسهولة؟

(: يف احلقيقة.. إن  من ينجحون يف الكتابة جليلني معًا هم ٦ج 

قلة، فاألدواُت خمتلفة كام تفضلت  يف سؤالك الكريم، 

وألرضب  مثااًل أو أمثلة، فالنص املوجه للصغار ينبغي أن 

يكون خفيفًا من حيث احلجم كرشفة الامء الواحدة بينام 

والدسم، ومن حيث اللغة نصوص الكبار حتتمل اإلطالة 

نصوص األطفال تستلزم اجلملة القصرية الوجيزة، بينام ال 

ط ذلك يف قصص الكبار، وثمة حماذير تربوية كثرية جيب  ُيشرت 
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االبتعاد عنها يف أي سطر نكتبه للطفل صديِقنا الطري الصغري، 

وال يوجد ما يامثل ذلك عندما نخاطب اجليل الكبري، وألوضح 

من هذا احلالة أقول بأنني أشبه املمثل الذي ينجح موقفي أكثر  

يف تقمص أدوار عديدة، بينام ممثل آخر ال يؤدي إال أدوارًا 

متشاهبة لضعف مقدرته عىل التقمص واملعايشة، وأحب  أن 

أذكر هنا بأن أدب األطفال نفعني يف كتابايت املوجهة للقارئ 

اطة، ورسعة الكبري حيث أضفى عليها ظاًل من الرباءة، والبس

 الوصول إىل القلب. 

 

  

: برأيك أستاذنا: يف الوقت احلارض. هل استطاعت الكتابة 7س

القصصية لألطفال جماراة  واقع االنتشار الواسع يف ظل وسائل 

 .التواصل والسوشيال ميديا؟
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م ٧ج ( طبعًا.. مل تستطع، ولن تستطيع، ألن الدعم املقد 

ها ميزانيات للطرفني شديد التفاوت، فوسائل الت واصل وراء 

ها إال  هائلة بعرشات املليارات، بينام قصص األطفال ليس وراء 

جهود فردية، ونوايا خملصة حسنة، ورغبات صادقة يف خدمة 

عقل الطفل وروحه، والعمل عىل محايتهام من التلوث أو العمل 

ر  عىل ُتفيف ذلك التلوث قدر  املستطاع، لكننا ال جيوز أن نتصو 

نبني دومًا عىل طريف نقيض، فوسائُل التواصل صار فيها أن اجلا

متسع ملواقع عديدة ُتص أدب الطفل، وصار بوسعه أن يقرأ 

قصته املفضلة من خالهلا، أو يسمعها بصوت كاتبها نفسه، ثم 

يعل ق عليها، كام أن وسائل التواصل والفضائيات جلأ بعضها إىل 

ر هلا إىل أعامل مصو  ة مرئية. عمومًا.. لكل قصص األطفال، فحو 

اته، وعىل الكاتب املستنري اته وسلبي  جانب حضاري جديد إجيابي  
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أن ال يتقوقع عىل ذاته ليشُتم  املستجداِت احلضارية، بل عليه أن 

 يستعمل صن ارة ذكائه ليستفيد منها.

  

: ما بني الكتابة الرسالية اهلادفة للمحافظة عىل القيم الدينية 8س

واالجتامعية، وما بني الكتابات اإليروتيكيّة بمحاكاة واألخالقية 

الغرائز ودغدغة العواطف، واُتذ البعض منها سبيالً للشهرة 

 والفوز باجلوائز. أين يقف نجيب كي ايل من هذين املسارين؟

(: أنا عدو االبتذال يف األدب واحلياة أيضًا. إن األدب ٨ج

ِة املحبة املطمورة يف بالنسبة يل بحٌث عن النقاء الضائع، ومدين

ها، وحلنجرة  الرمل، إنني أكتب حماواًل أن أعيد للغيمة بياض 

هت الدنيا بياض  الغيوم، وتغريد   البلبل تغريداهِتا بعد أن شو 

البالبل، لكن  هذا ال يعني أن ألبس جب ة الواعظ أو أفتح يف 
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قصيص متجرًا لبيع كبسوالت القيم. إنني ُأطلُق للنص العنان، 

وهو باألحداث وما وراءها يومئ إىل قضايا كثرية، ويلمح إىل 

جنات وظالل وواحات. أما األدب اإليروتيكي فهو نوع من 

أن نستعمل اإلشارة  -كام أعتقد -الكتابة ال أحتمس هلا، ويكفي

واإليامءة والتكنية، فذلك أهبى فنيًا قبل أن يكون التزامًا 

 أخالقيًا.

  

سوريا، ما هي انعكاسات الثورة  : "نجيب كي ايل" ابن9س

واحلرب واالختالطات خالل عقد من احلياة عىل كتاباتك 

 .القصصية؟
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جرى يف سوريا زلزل  حتى الرتاب  واحلجر ورساديب   (: ما٩ج

ُه بنبضات  اجلن، فكيف ال يتأثر القاص بذلك، وهو امللصُق أذن 

تسبح قلب الدهر؟! لقد تأثرت  نصويص كثريًا، فكتبُت قصصًا 

يف املأساة نفسها، وقصصًا أخرى تتناول جانبًا من تفرعاهتا التي 

كتبُته مل أقف بجانب هذا  كثرت كذيول الشياطني! ويف كل ما

الفريق أو ذاك، لكنني وقفُت بانحياز وسأبقى هناك مع ضفة 

الشعب املسكني الذي دفع ومازال يدفع أهبظ األثامن، وحيرتُق 

لألطفال دخلها موضوع احلرب  بأقسى النريان! حتى نصويص

هم  بقوة، فآذاُن الصغار سمعت أصوات  املدافع، ورأوا آباء 

، وهم أيضًا وصل الرصاص إىل  وأمهاهِتم ُيقت لون، وُيقت ل ن 

صدورهم الطرية، وهم أيضًا يقاسون اآلن من ويالت اجلوع، 

تراهم العني يتسلقون  والترشد، واحلرمان من التعليم، وكثريًا ما

 يات الزبالة!حاو
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: حصول نصوصك وجمموعاتك عىل العديد من اجلوائز 10س

العربية خاصة يف جمال قصص األطفال، ما الذي أضافته هذه 

 .اجلوائز لك ككاتب وأديب؟

(: اجلوائز متنح األديب جرعًة إضافية من الثقة بالنفس، ١٠ج

إذا كان صغري   -وقد تلفُت األنظار إىل أمهيته، وقد تؤذيه

ة، لكنها عندي  -العقل ي لديه النرجسية والشعور بالعظ م  فتنم 

جمرد جتربة أو مغامرة أجته نحوها، وغالبًا ال أكتب من أجلها 

إعالناهتا يف الصفحات، وإنام  شيئًا خاصًا أو أتفرغ ملالحقة

اًل  أختار هلا شيئًا مناسبًا مما عندي، وهو يف األصل ليس مفص 

عىل قياسها. ومن الناحية الامدية تسد  اجلوائز قدرًا من احتياج 

جيب الكاتب الفارغ غالبًا، لكن  الكتابة احلقيقية أكرب من أي 
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هبا،  جائزة مادية، وجائزهتا العظمى هي اعرتاف القارئ

 وجعُلها عطرًا يف خاطره، ونوتًة من نوتات سعادته.

 بطاقة تعريفية:

، حيمل شهادة جامعية يف 1953إدلب  -فهو من مواليد: سوريا

االسم الكامل: حممد ) 1980األدب العريب من جامعة حلب

نجيب كي ايل بن حسن، لكنه ينرش أعامله باسمه املُخت رص: نجيب 

 1996الكت اب العرب يف سوريا منذ العام (. عضو احتاد كي ايل

 قصص للكبار:

قصص قصرية جدًا عن وزارة الثقافة يف  -مي ت ال يموت -1

 1996سورية 

لهُ  لساين  -2  2001 دمشق/ساخرة قصرية قصص -القط أ ك 
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قصص قصرية جدًا عن احتاد الكت اب  -ُقبلة بالشاميس -3

 2010العرب 

نة -4 ع -خيوط ملو   2011ات نرش بحلب كتاب منو 

 2018تركيا  -قصص قصرية جداً  -بني زرقتني -5

األردن  -قصص قصرية -احلكايات املخب أة يف األصابع -6

2019 

 2020تركيا  -قصص قصرية -ال أعيص لك  حزناً  -7

 2021اسطنبول  -قصص قصرية -بين ُه وبني ثوهبا األزرق -8

ة -للنهوض بقصة الطفل العريب -9 منشور رقميًا  -دراسة نقدي 

 2021يف موقع دائرة الثقافة بالشارقة 

 2021اسطنبول  -قصص قصرية -ديُر القصائد -10
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 2021تركيا  -قصص قصرية -نغمٌة من وتر األرسار -11

 قصص للصغار:

دمشق بالتعاون مع  -قصص لألطفال -الطبل املثقوب -1

 1992احتاد الكت اب العرب 

ر -2 احتاد الكت اب العرب  -قصص لألطفال -أمرية السك 

2003 

 -جائزة مريا بنت هزاع -قصائد لألطفال -طفل ونافورة -3

 2006اإلمارات 

 الطي ب جائزة -لألطفال قصص –العيد واألرجوحة -4

 2016 السودان -صالح
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ضمن جمموعة مشرتكة،  -قصائد لألطفال -طفل يلهو -5

عر واللون  -شومانجائزة عبد احلميد  -عنواهنا: مرايا الش 

 2016األردن 

جائزة مصطفى  -قصائد لألطفال -قمٌر فوق  دفرتي -6

وز  2021تونس  -عز 

 .للطباعة جاهزاً  آخر   كتاباً  وله أكثر من عرشين 

 * حاصل عىل عدد من اجلوائز العربية يف جمال أدب األطفال:

 -2006 -اإلمارات -جائزة الشيخة مريا بنت هزاع -1

 املركز الثاين.  -قصائد -كتاب: )طفل ونافورة(

 -الدورة السادسة -السودان -جائزة الطي ب صالح -2

 املركز الثاين.  -قصص -كتاب: )العيد واألرجوحة( -2016
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: كتاب -2016 -األردن  -جائزة عبد احلميد شومان -3

 .األول املركز -قصائد -(يلهو طفل)

كتاب: )شجرة  -2019 -لبنان -جائزة ناجي نعامن -4

 قصص. -رسمتها العصافري(

وز -5 كتاب: )قمٌر فوق  -2021 -تونس -جائزة مصطفى عز 

 قصائد -دفرتي(

 -2022 -12الدورة  -السودان -جائزة الطي ب صالح -6

 املركز الثاين. -قصص -كتاب: )ضحكة األمرية(
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 عطية جمعة. مرصد. مصطفن أ. 

 

 
 

 تقديم:

ة، تكاد  يف مثل حوارّيتي هذه.. كأّنني أقف عىل أبواب احلري 

ًدا  تلِجُمني، وُتكب ُلني؛ لتمنعي عن متابعة مشواري. جُمد 

استعدُت شجاعتي خلوض غامر جُلّة احلوار املُختِلف متاًما، نحن 

أمام أحد أساطني الثقافة العربّية واإلسالمّية، وناشط دؤوب ال 
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ب إىل عزيمته، صامد قائم بإرصار عىل أظن  أّن الوهن يترس  

 امليُض  لوضع بصمته األصيلة يف سجّل اخلالدين. 

قد أستاذ لألدب العريب والبالغة والن  نحن وجًها لوجه مع 

، وباحث يف اإلسالمي ات واحلضارة، وقاصٍّ   وروائي   األديب 

 . ومرسحيٍّ 

 

 أسئلة احلوار:

هذه السرية العطرة، أقُف : أستاذ األساتيذ، بعدما قرأُت 1س

. إىل أين ُيريُد الوصول مصطفى  بكّل ُخشوع يف حمراب علمك 

 عطيّة، بعد هذه الُفيوضات؟.

حتيايت وتقديري لك مبدعنا الكبري أ. حممد فتحي املقداد،  -**

وغاية شكري وتقديري وامتناين لشخصك الكريم؛ عىل إتاحة 

رييت العلمية هذه الفرصة للحوار البنّاء املثمر، حول مس

 واإلبداعية والبحثية. 
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يف احلقيقة فإن سؤالك املتقدم يلج بشكل مبارش إىل هديف 

املستقبيل يف احلياة، فالشك أن تعدد إصدارايت وكثرهتا ما بني 

إبداعات رسدية ومرسحية، ونقد ودراسات أدبية، وكتب 

وبحوث فكرية وإسالمية، جيعل السؤال مرشوعا، ألن الساحة 

العربية تصنّف الكاتب تصنيفا واحدا أو ثنائيا كأن يكون  الثقافية

قاصا أو شاعرا أو ناقدا، ويكون هدفه يف احلياة املزيد من 

 اإلنجاز والرتاكم يف جمال ُتصصه. 

أما أنا فال أهتم بالتصنيف، وإنام وجدت نفيس منتجا يف حقول    

إبداعية )القصة القصرية والرواية واملرسح وأدب الطفل 

قال(، ويف حقول بحثية )الفكر واإلسالميات والتاريخ وامل

واحلضارة(، ويف حقل النقد األديب والدراسات األدبية والفنون 

 مثل السينام واملرسح وأيضا الفن التشكييل. 

وبذلك تكون اإلجابة عن سؤالك مفادها هو طموحي إلشباع    

ورّي هنمي املعريف البحثي، يف الفكر واإلسالميات واحلضارة، 
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تعطيش اإلبداعي يف الرسد بكافة أشكاله، وإثراء جتربتي النقدية 

يف األدب والفنون بشكل عام، فأنا ببساطة آمل أن أكون مبدعا 

وناقدا ومفكرا وباحثا، وبعبارة أخرى: أرى املوسوعية اجلامعة 

 بني اإلبداع والنقد والفكر، سبيال إلثراء ذايت وجتربتي. 

عىل نامذج من عظامء تارخينا  -ذلكمن أجل -وأضع عيني    

أمثال اجلاحظ وأيب حيان التوحيدي وأيب حامد الغزايل، وحديثا 

مثل عباس حممود العقاد، وعبد الوهاب املسريي، عىل قناعة أن 

املوسوعية تفيد وتثمر، وأن االقتصار عىل ُتصص بعينه قد 

  يعني لونا من اجلمود، فالبد من االنفتاح عىل كل معرفة وفن.

 

:  ما بني األكاديمي اجلاّد ببحوثه ومؤّلفاته املُتخّصصة يف 2س

علوم الّلغة والنقد األديب، واألديب  املوهوب أو اهلاوي، هناك 

مسافة تتاميز اختالًفا بني ُقطبي املُعادلة، أين جتد نفسك راحتها يف 

ة؟.  هذه املعمعة املُحري 
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تتساءل عن  سؤالك عميق ودقيق، أحييك عليه، ألنك -**   

 أي ميل يل نفسيا نحو املجال الذي أفّضله يف الكتابة بشكل عام. 

ويف احلقيقة أنني بدأت مشوار حيايت كاتبا للقصة والرواية،    

ومها عشقي األول، ولكنني كلام تقدمت وقرأت وبحثت، 

أكتشف يف ذايت مساحات أخرى للعطاء، فرحلتي مع النقد 

األدب يف مدينتي الصغرية يف األديب بدأت عىل طاولة نادي 

مرص، حيث رشعت يف تذوق النصوص، ثم مناقشتها، ومن ثم 

غصت يف القراءة النقدية، ودّعمت مساري بالدراسات العليا 

حيث إنني متخصص أساسا يف البالغة والنقد األديب واألدب 

 املقارن. 

وقد حرصت أال يطغى النقد بمنهجيته الصارمة عىل حيوية    

وطزاجة تدفقه يف نفيس، بل استفدت من النقد يف دعم اإلبداع 

كتابتي اإلبداعية، مثلام استفدت من دراسايت النقدية يف تاليف 
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أخطاء وسلبيات إبداعية، واستفدت من جماالت الفكر والتاريخ 

 والفنون يف استيالد أفكار إبداعية جديدة.

 وال تزال هناك عندي مرشوعات كثرية للكتابة اإلبداعية   

والنقدية والفكرية واحلضارية، أدعو اهلل تعاىل أن يعينني عىل 

تنفيذ أبرز ما فيها، فهي حتتاج وقتا وجهدا وتفرغا ممتدا، 

 إلنجازها. 

 

، 3س : لك العديد من الكتب املُتخّصصة يف النقد األديّب، برأيك 

ويف ظل  التسارع امللحوظ من خالل انتشار وسائل التواصل 

لة النرّش: هل تساوق الن قد مع هذه الّظاهرة االجتامعي، وسهو

 ليواكب مجيع التطّورات؟.

سؤالك ينكأ جرحا كبريا تعاين منه احلياة الثقافية العربية  -**    

بشكل عام، أال وهو غياب النقد املنهجي واملوضوعي، وغياب 

الناقد احلصيف عميق الثقافة املنهجية والذائقة اإلبداعية، فعىل 
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كثرة  ما ينرش من إبداعات، عىل قلة مواكبة النقد للقلة منها، مما 

حيرم كثريا من املبدعني من املتابعة النقدية، واإلرشاد والتوجيه، 

 وتسليط الضوء عىل جتربتهم، وتلك أزمة كربى. 

أما ما أرشت  إليه يف سؤالك حول املنشور يف وسائل التواصل    

اإلنرتنت، والتي صارت  االجتامعي ويف منتديات وصفحات

كثرة كاثرة، فكل من هب ودب صار يكتب إبداعات، أكثرها 

ضعيف فنيا ولغويا، والقليل منها جيد، مما يلقي أعباء كربى عىل 

 النقاد يف املتابعة والرصد. 

عىل جانب آخر، فإن اإلبداعات يف عامل اإلنرتنت أوجبت     

اع الرقمي، وبالفعل ظهور ما يسمى اإلبداع اإللكرتوين أو اإلبد

هناك حركة نقدية جادة رصدت هذا اإلبداع، حتت ما يسمى 

"النقد الرقمي"، وأنا بشكل شخيص وجلت هذا التخصص بعدة 

كتب، أبرزها: كتايب "شعرية الفضاء اإللكرتوين يف منظور ما بعد 

 احلداثة"، وعدة بحوث عن جتربة الرسديات الرقمية.
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ا وحيتاج إىل املزيد من اجلهود وال يزال املجال خصبا وبكر  

النقدية، خاصة مع الروايات واألشعار التي تتخذ من الفضاء 

 اإللكرتوين ساحة وموضوعا وفضاء هلا. 

 

اد 4س : برصاحة أقول لك: أملُس عدم ارتياح من النق 

األكاديمينّي، للُهواة من األدباء الذين دخلوا إىل ساحة النّقد، التي 

اد األكاديمينّي لظروف وأسباب. ما حتليلك  تكاد أن تفتِقد  النُق 

 هلذه اإلشكاليّة؟.

هذا شعور طبيعي ومتوقع، ألن بغض األدباء اهلواة  -**  

عندما دخلوا ساحة النقد، فإهنم مل يفهموا أن النقد علم 

ومناهج، وله أسس وقواعد، وليس جمرد كالم عام وإنشائي 

مق، والوقوف عىل وخطايب، وإنام يستلزم حتليل النص بع

مجالياته، عىل مستوى البنية واألسلوب، وقراءة رسائل النص 

 الظاهرة واملبثوثة، فيام يسمى شفرات النص. 
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وقد دعوُت مرارا األدباء إىل ولوج ساحة النقد، رشيطة أن    

يتسلحوا بالثقافة النقدية،  ويستفيدوا من قراءهتم املستمرة يف 

 اإلبداعات قديام وحديثا. 

ولكن احلادث أن هناك أدباء هواة، بعضهم لدهيم شهوة    

الكالم، وحب الظهور، يتصدرون املنصات، مدعني أهنم نقاد، 

ويصدرون أحكاما نقدية عامة، جّلها خطأ، وغري علمي وال 

 منهجي، ومن هنا البد من الوقوف أمام هذه الظاهرة.

د واإلبداع ونستحرض هنا كثريا من األدباء الذين برعوا يف النق   

 اد.معا، مثل ت إس إليوت، والعق  

 

: من املعلوم أدبيًّا بالرضورة، أّن النّقد إذا ارتقى، أفسح 5س

الطريق ومهّدها لالرتقاء بكاّفة مسارات األدب عموًما. هل لك  

 أن تيضء هذه الن قطة؟
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الشك أن ارتقاء النقد يفيد مسارات األدب واحلياة  -**    

ن النقد هو سنام الفنون اإلبداعية، بل إن النقد األدبية عامة، أل

 عملية إبداعية يف حد ذاهتا، فهناك ناقد مبدع، وهناك ناقد مقلد. 

من -أما كيف يرتقي النقد، فيكون باملتابعة اجلادة والرصينة     

لام ينرش يف احلياة األدبية والفنية، أي اإلبداعات  -قبل النقاد

ة، من أجل فرز املبدع احلقيقي من املقروءة واملسموعة واملرئي

أنصاف املبدعني، ومن مدعي اإلبداع، فاإلبداع احلقيقي قاطرة 

النقد، مثلام أن النقد كاشف عن املبدع احلقيقي. إهنا عملية 

تبادلية؛ اإلبداع اجلاد يولد النقد اجلاد، والنقد اجلاد يكشف عن 

 املبدع احلقيقي املتميز. 

الصدد عىل أن املامرسة النقدية والبد أن نشدد يف هذا   

الصحيحة واجلادة تثمر مذهبية نقدية عربية راسخة، ألن النقد 

يتأسس عىل اإلبداع، أي يقرأ الناقد اخلريطة اإلبداعية ومن ثم 

 ينّظر هلا. 
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التجربة النقدية ومن هنا، تأيت أمهية الدعوة إىل تعزيز آفاق   

ملبدعني من جهة، وبني النقاد بالنقاش واحلوار والتفاعل بني النقاد وا

 أنفسهم من جهة أخرى. 

 

، واألساتذة 6س  : ما هو تعليلك  لغياب مجعيّات النّقد األديب 

اد عن ساحتنا األدبيّة العربيّة، ملتابعة اجلديد، وإبراز األعامل  النُق 

األدبية اجليّدة أو املُميّزة بجودهتا الفائقة، لوقف مهزلة االنحدار 

ام ُينرش من أعامل، رّبام ال تستحق ثمن الورق و احلرب املُريع في

الذي ُكتبت عليه، ووضع ضوابط للنرش، علاًم أن كثرًيا من الكتب 

فيها من األخطاء اللغوي ة والنحوي ة بأبسط قواعدها، ابتداء من 

 الفعل والفاعل؟. 

إن غياب النقاد واحلركة النقدية املوضوعية الرصينة،  -**   

أزمة الساحة الثقافية العربية، حيث ال يوجد دعم أحد وجوه 

للمبدع، وكثري من املبدعني ينرشون عىل نفقتهم اخلاصة، وهناك 

نارشون يروجون لإلبداعات السهلة، مثل الروايات الرومانسية 
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والبوليسية ورسديات العالقات احلميمة وغري ذلك. وهذا ما 

وإثارة الغرائز،  نسميه النرش التجاري، الذي يلعب عىل التشويق

وال يقدم فكرا وإبداعا ساميا، فعني األديب وعني النارش كالمها 

 عىل نسبة املبيعات، بغض النظر عن القيم والقيمة.

فاحلل يف رأيي هو وجود حركة داعمة صحافيا وإعالميا 

وأكاديميا وماليا، فالناقد الذي خيصص وقته لقراءة اإلبداعات 

جلهده، وأيضا من أجل نرش حيتاج لدعم مادي، كمكافأة 

دراساته النقدية، وهذا يقتيض دعم خمتلف الفعاليات النقدية من 

 مجعيات ومؤمترات وصحف.

أما ما تفضلت باإلشارة إليه من األخطاء اللغوية التي يقع      

فيها املبدعون، فهذا يعود ألسباب عديدة، أبرزها عدم صرب 

املبدع عىل التعّلم والتمكن يف علوم اللغة )النحو والرصف 

واهلجاء واملعاجم(، واستعجاله للكتابة والنرش، مع قلة القراءة 

قبل النارش الذي ال يوفر مراجعة املتعمقة، وتأيت املصيبة من 
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لغوية دقيقة، ناهيك عن أمهية وجود جلان قراءة تفرز اإلبداع 

احلقيقي، فالنارش ال يريد مزيدا من التكلفة الامدية عليه، واملبدع 

يمول الكتاب غالبا، وبالتايل تصبح عملية النرش جتارية مادية 

 وليست رسالة إبداعية ثقافية. 

 

يّات ُكتبًا وأبحاًثا أخذ مساحة من مسريتك، : مسار اإلسالم7س

ة. لكن  يعني ذلك للمتابع أّنك تبحُث عن األصالة واملُعارص 

هناك املوجة املُعادية التي تت خذ من احلرب الفكرّية والرتهيب، 

ونشوء مصطلحات "اإلسالم فوبيا"، و"رصاع احلضارات" من 

فكرة "حوار  جانب، وبني تيّار ُمعاكس متاًما له صوت من خالل

األديان". الذي مل يستطع بلجم آالت احلروب والّدمار ألوطاننا، 

واًتباع سياسة األرض املحروقة. ما املخرج من هذا املستنقع 

 القذر برأيك كخبري حصيف؟. 
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إن الكتابة والبحث والتأليف يف جمال اإلسالميات أحد  -**  

يات بكافة روافد جتربتي، وهذا ناتج عن عشقي القديم لإلسالم

علومها )الفقه واحلديث والسرية واحلضارة والتاريخ(، وقد 

دعمت هذا التوجه بالعديد من الشهادات يف الدراسات العليا، 

حتى أقف عىل أرض معرفية وعلمية صلبة، قبل الولوج يف 

الكتابة اإلسالمية التي تستلزم التمكن العلمي والتكوين 

 القوي. 

خصوصيتنا الثقافية العربية اإلسالمية وأرى أنه ال يمكن فهم     

إال بالعودة إىل الرتاث دراسة وفهام ومتحيصا واستفادًة، فال 

يمكن أن نحاور اآلخر احلضاري )الغرب مثال(، دون أن نقف 

عىل أرضية صلبة جذورها اإلسالم والعروبة والرتاث، نقول 

الم ني هيامجون اإلسذلك، ونجد يف عاملنا العريب مثقفني تغريبيّ 

ذاته، وليس األفكار املنحرفة، أو العقائد الفاسدة، ويتحصنون 

يف ذلك باإلرث االسترشاقي االستعامري، بكل مقوالته التي 
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حتتقر اإلسالم والتاريخ واحلضارة اإلسالمية، ويّدعون أننا لن 

نتقدم إال إذا ُتندقنا يف خنادق الغرب، ونبذنا اإلسالم الدين 

 واحلضارة. 

بالدنا العربية، أما يف الغرب ذاته، فإن موجة هذا يف     

فوبيا" متصاعدة منذ أكثر من عقدين، وبعضهم  "اإلسالمو

يعلنها حربا دينية ضد اإلسالم، عىل نحو ما نجد يف اليمني 

 األورويب املتطرف، وفرنسا خري مثال عىل ذلك. 

ولذا، يكون السؤال: ماذا عن حوار األديان وحوار   

إنني أجد أن مثل هكذا حوار هو أشبه احلضارات؟ حيث 

بالرتف الفكري، والسفسطة، ألنه يدور يف أجواء أقرب إىل 

العداء منها إىل السالم، فكيف نتحاور من يرى اإلسالم خطرا 

عليه، وال يعرتف باإلسالم دينا يف األساس، وإنام هو رشيعة 

 حممد التي أخذها من الديانات السابقة؟ 
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رب مفكرون صادقون، وعلامء دين جادون، نعم هناك يف الغ    

ولكن أصواهتم غائبة وسط شعارات اليمني املتطرف، خاصة أن 

وفق الدراسات  -خمرجات حوار األديان واحلضارات حتى اآلن

ال تزيد عن عبارات عامة، دون إجياد أرضية  -واألبحاث عنها

حوارية جادة، يمكن أن نبني عليها قواعد منهجية يف عملية 

 اقف احلضاري بيننا وبني الغرب. التث

البد أن نكون رصحاء؛ إن الغرب يريد الرشق وفقا لنموذجه  

احلضاري هو، وهناك مفكرون يف العامل العريب يتبعون هذا 

النهج، ويرون أن ال طريق أمامنا إال طريق الغرب: خطوة 

بخطوة، وإال لن نتقدم، وعلينا أن ننقد تراثنا نقدا هادما، فنبقي 

ما يتفق مع طروحات االسترشاق الغريب، ورؤاه نحو منه 

 اإلسالم وحضارته. 
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: أستاذ مصطفى، باالنتقال إىل عامل السياسة لقد أبحرت 8س

فيها، بتأليفك للعديد من الكتب واألبحاث السياسيّة. من 

املعروف أّن السياسة بتعريفاهتا املُختلفة، وأخّفها وطأة عىل نفس 

ن". كيف وجدت عاملها، وأنت الباحّث القارئ، "هي فّن املمك

 واألديب؟.

عالقتي بالسياسة ال تزيد عن كتابتي عدد من األبحاث   -**    

يف جمال الفكر السيايس، ألننا أرى السياسة جماال ال يمكن 

االنفصال عنه، ألي مشتغل بالقضايا الفكرية، وباملناهج 

النقدية، واملذاهب األدبية. وبعبارة أخرى: فإن السياسة وجه 

 لسياسة. من وجوه حياتنا، لن نفهم احلياة إال بفهم ا

ومن هنا، فلم أنشغل باألحداث السياسة ومشاكلها    

ورصاعاهتا بشكل مبارش عىل نحو ما يفعل كّتاب الصحافة، 

وإنام انشغلت باملوضوعات السياسية وقضاياها وجذورها 

الفكرية، فال أتعامل مع األحداث السياسية اليومية، التي أتركها 
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فة اليومية، فهي يف رأيي للباحثني واملحللني السياسيني، والصحا

طوفان ال ينتهي، ومن ولج فيه، فهو يغرق يف مستنقع ال هناية له 

من األخبار املتالحقة، التي حتتاج إىل حتليل ومتابعة، يضيق 

 وقتي عنها، وليست من أولويايت البحثية والكتابية. 

أما مقولة "السياسة فن املمكن" فهي صحيحة،  ولكنها ُتص     

بالعمل السيايس يف األحزاب والنشطاء ورجال  املشتغلني

 احلكم. 

أما من هم عىل شاكلتنا، من املشتغلني بالكتابات الفكرية  

واألدبية، فإن السياسة بالنسبة إليهم ؛ هي املذاهب السياسية 

واألحداث الكربى، التي تكون تفسريا لام نجده من آراء سياسية 

 الثقافية. يف اإلبداعات األدبية، ويف التحديات 

 

: ما بني الكتابات الفكرّية واألبحاث األكاديميّة، والكتابة 9س

لألطفال املختلفة متاًما بأفكارها وألفاظها تناقض ب نّي، ومسافة 
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ُتباِعد بني املسارات األخرى. كيف استطعت  جتسري اهلُّوة عىل 

؟.   األقّل يف تفكريك 

فيه مصطلح أشكرك عىل هذا السؤال الذي استخدمت    -**  

"جتسري اهلوة"، ويف احلقيقة ال أرى يف ذايت هوة بني املجاالت 

األكاديمية واإلبداعية والكتابة للطفل، ألنني ببساطة، وكام 

ذكرت من قبل، فإين مبدع قصيص ومرسحي يف األساس، 

 والكتابة للطفل هي عشق يل منذ بدايايت األدبية. 

ستفادة من جتربتي يف أما فكرة التجسري، فهي قائمة عىل اال   

النقد والرسد والفكر، من أجل تقديم كتابة للطفل حول قضايا 

العرص واملستقبل، وأيضا أنجزت كتابات لألطفال حول 

التاريخ واحلضارة اإلسالمية وغري ذلك. واملسألة ببساطة، أنني 

عندما أكتب للطفل فإنني أعايش روح الكتابة للطفل، فتخرج 

 والباحث، وتبقى روح اإلبداع للطفل.  من نفيس روح الناقد
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وصدقني إن الكتابة للطفل فيها متعة كبرية، ألنني أجد نفيس   

مبتعدا عن عامل الكبار، ومنغمسا يف عامل األطفال عىل اختالف 

مراحلهم العمرية، أحاول أن أخاطبهم وفق مستوياهتم العقلية 

أصوغ  والنفسية واللغوية، وأتعرف عىل اهتامماهتم، ومن ثم

إبداعات رسدية أو مرسحية موجهة هلم، أسعى من خالهلا إىل 

تقديم قيم ومعلومات ومثل وأخالق، أطمح أن يستفيد منها 

األطفال يف مستقبل حياهتم. ولألمانة، فإن الكتابة للطفل 

أصعب كثريا من الكتابة للكبار، فعليك أن تنزل إىل الطفل، 

 ا. وُتاطبه بقاموس لغوي وبموضوعات يفهمه

 

: احلديث شي ٌق يطول ويطول، وبحاجة ملحاور كثرية تراود 10س

ذهن أي قارئ مثيل. ولكن سأنحو إىل املسار الشخيّص، أستاذ 

مصطفى كتبت كّل هذه الكتب وأبحرت يف أروقة الفكر واألدب 

والّدين، وحصلت عىل العديد من اجلوائز العربيّة والعامليّة، ويف 
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: لو زمحة اإلعالم والفضائيّا ت عىل كثرهتا، ساحمني، لو قلُت لك 

أّنني توجّهُت بسؤال إىل طلبة اآلداب بجامعة القاهرة مثالً. من 

هو مصطفى عطية.. أتوّقُع يف أحسن األحوال أن أسمع إجابة 

نسبة عرشة باملئة أهّنم يعرفون عنك  شيئًا، بينام حيفظون دقائق 

. ما تفسريك  لألمر حياة الفنّانني والفنّانات والعبي كرة القدم

 برأيك  استاذي الفاضل؟.

مصطفى عطية مجعة هو روائي وقاص ومرسحي، وناقد  -**  

 أديب، ومفكر، وباحث يف التاريخ واحلضارة والفنون. 

ربام يطول تعريفي بعض اليشء، ولكن هذا هو الواقع، وتلك    

هي املسارات التي سلكتها يف حيايت، اُتذت من املوسوعية 

 هنجا، ومن تعدد املجاالت اإلبداعية سبال.

وأعتز هبذه املسارات، وأدعو كل املثقفني والباحثني والكّتاب  

رين، وكام واملبدعني إىل االستفادة من جتربتي ومن جتارب اآلخ

يقال من أراد أن يعيش ضعف عمره، فعليه بقراءة سري 
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اآلخرين، واالستفادة من جتارهبم يف العمل واإلبداع واحلياة، 

ومن أراد أن يقترص عىل عمره فقط، فهو حتام خارس، ألنه قد 

يكرر أخطاء اآلخرين، ويبدأ من حيث بدأوا، ال أن يبدأ من 

 . حيث انتهوا، وشتان بني البدايتني

وهناك آخرون يف العامل العريب يشرتكون معي يف اهتاممايت    

املوسوعية والبحثية، مع متيز كٍل منهم يف جماالت بحثية وكتابية 

بعينها، فأنا لست وحيدا يف مساري، وال رائدا يف جتربتي، وإنام 

 هناك آخرون، أعتز هبم، وأتعلم من مسريهتم. 

أو غريهم من اجلامعات أما أن يعرف طالب جامعة القاهرة   

العربية عني شيئا، فهذا أمر ال يعنيني كثريا، ألهنم ببساطة جيل 

 واألدب الثقافة غري أخرى بأمور -ذكرت   كام–مشغول 

والثقافة إال ما  األدب أعالم عن يعرفون ال إهنم بل. والفنون

درسوه يف مراحل الدراسية. املشكلة يا أخي احلبيب أن لدينا 

رأ، وال تتثقف، بل إن املبدعني واملثقفني أجياال ال تق
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واألكاديميني هم يف غالبيتهم أيضا غري قراء وال متابعني للحياة 

 يف حدود ضيقة، وتلك أزمة األمة. الثقافية العربية إال 

وختاما، كل الشكر والتقدير لك أخي احلبيب أ. حممد فتحي    

ية، دالة عىل املقداد، استمتعت كثريا باحلوار معك، فأسئلتك ثر

 خصوبة فكرية، وروح إبداعية، ورؤية واقعية ومستقبلية. 

 

 بطاقة تعريفية:

. من مجهورية مرص العربّية.  وحيمل  مصطفى عطية مجعة. د. أ

، من دار العلوم، جامعة الفيوم، دكتوراه يف البالغة والنقد األديب  

 ف األوىل. م. بتقدير : مرتبة الرش   2006

فيسور( يف اجلامعة اإلسالمية مينيسوتا، ووهو أستاذ )بر

الواليات املتحدة األمريكية. وهو أستاذ حمارض بكلية الرتبية 

، باهليئة العامة للتعليم التطبيقي (األساسية )قسم اللغة العربية

والتدريب، وخبري مناهج يف وزارة الرتبية الكويتية، ومدرب 
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ديد من املراكز معتمد من البنك الدويل، وحمارض معتمد يف الع

التابعة لوزارة الرتبية الكويتّية وغريها من املراكز الفكرية 

والبحثية. وأيضا كثري املناقب.. غزير العلم.. ُمتدفيق كالنّيل.. 

الم عليها، ام أُ أمثاله يف عرصنا.. إذا جاز يل أن أضيف بدعة رب   ل  ق  

ّلة، سأجعل من ذكره اهلرمولكن  
ِ
ابع، الر   ها لن ُُترجني من امل

، يِل ب  وكأيب اهلول حارس الثقافة األصيلة. إذا مل حيسده أحٌد ق  

 ع حسد الِغبطة.ب  ل.. بالط  األو   هُ حاسد   سأكونُ 

وسأدع أعامله املنشورة حتكي سريته العطرة، فهي اهلدف 

 املنشود، والقول األصدق واألفصح واألوضح: 

 

 أوال: الدراسات األدبية والنقدية :

( داللة الزمن يف الرسد الروائي، نقد، جائزة النقد األديب، 1

  2001الشارقة، 
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( أشكال الرسد يف القرن الرابع اهلجري، نقد، مركز احلضارة 2

 2006العربية، القاهرة، 

( ما بعد احلداثة يف الرواية العربية اجلديدة )الذات، الوطن، 3

 . 2010اهلوية(، عامن، األردن، 

 2010سداة، نقد أديب، القاهرة، ( اللحمة وال4

( شعرية الفضاء اإللكرتوين يف ضوء ما بعد احلداثة، نقد أديب، 5

 . 2016القاهرة، 

 م2015( الظالل واألصداء، نقد أديب، القاهرة، 6

 م. 2016( الوعي والرسد، القاهرة، 7

( الرسد يف الرتاث العريب )رؤية معرفية مجالية(، دائرة الثقافة 8

 م. 2017الشارقة،  واإلعالم،

( القرن املحلق )الرواية اإلفريقية وأدب ما بعد االستعامر(، 9

 م. 2017منشورات جائزة الطيب صالح العاملية، اخلرطوم، 
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( عضو فريق التأليف يف كتاب : التأريخ واشتغال الذاكرة يف 10

الرواية العربية،  ببحث عنوانه : متثيل التاريخ العريب وإشكاالت 

يف الرواية التارخيية، جائزة كتارا للرواية العربية، العام  التأريخ

 م. 2019

( التحيز يف املرسح العريب: قراءة يف اجلذور والنشأة 11

والنصوص والتجارب، يف كتاب حمكم مجاعي باالشرتاك : 

تلغيم الفن: املرسح بوصفه ساحة للتحيزات، سورية، إبريل 

 م. 2019

 م. 2019ع الشعبي، القاهرة، ( الفصحى والعامية واإلبدا12

( أصداء ما بعد احلداثة: يف الشعرية والفن والتاريخ، 13

 م.2019القاهرة، 

( رشنقة التحيز الفكري: أنامط وجتليات ودراسات، القاهرة، 14

 م.2019

 2020( البنية واألسلوب: دراسات نقدية، القاهرة، 15
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 ثانيا: اإلسالميات واحلضارة:

( هيكل سليامن )املسجد األقىص وأكذوبة اهليكل(، القاهرة، 16

 م. 2008

( الرمحة املهداة، خلق الرمحة يف شخصية الرسول )ص(، 17

 م.  2011إسالميات، مركز اإلعالم العريب، القاهرة، 

 م 2015( احلوار يف السرية النبوية، إسالميات، القاهرة، 18

 م2016قاهرة، ( اإلسالم والتنمية املستدامة، ال19

( منهج الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( يف إدارة األزمات، 20

 م. 2018إسالميات، القاهرة، 

( وسطية اإلسالم يف حياتنا الفكرية: قضايا التجديد والثقافة 21

 . 2020القاهرة، واملعارصة، إسالميات، 

( احلكم الراشد: رؤية إسالمية حضارية، إسالميات، 22

 2020القاهرة، 
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( صورة الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( يف الوجدان الغريب: 23

أبعاد التجني، براهني التفنيد، الكتاب الفائز باجلائزة األوىل يف 

 ARIDاملسابقة الدولية بمنصة أريد البحثية الدولية 

Platform 2020، ماليزيا، ديسمرب . 

 

 ثالثا: اإلبداعات األدبية:

، القاهرة، 90ة، نصوص ( وجوه للحياة، جمموعة قصصي24

 م1997

( نثريات الذاكرة، اجلائزة األوىل يف الرواية، القاهرة / 25

 م. 1999الكويت، 

( رشنقة احللم األصفر، رواية، جائزة الرواية عن نادي 26

 م.2003، نرش : مركز احلضارة العربية،2002القصة بالقاهرة، 

 م.2005(  طفح القيح، جمموعة قصصية، القاهرة، 27

 م. 2007(  أمطار رمادية، مرسحية، القاهرة، 28
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 . 2010( نتوءات قوس قزح، رواية، القاهرة، 29

 م.2012( مقيم شعائر النظام، مرسحيات، القاهرة، 31

 م. 2013( قطر الندى، جمموعة قصصية، القاهرة، 32

 م. 2012( عىل متن حمطة فضائية، رواية لألطفال، الرياض، 33

 م.2012حية لألطفال، الرياض، ( سفينة العطش، مرس33

 م.2014( رواد فضاء الغد، قصص أطفال، الكويت، 34

( لكل جواب قصة، مرسحيات لألطفال، الكويت، 36

 م.2014

 م.2017( سوق الكالم، مرسحيات، القاهرة، 37

 ( مغامرات داخل املنزل، جمموعة قصصية لألطفال. 38

 

 حتت الطبع )كتب جاهزة للنرش( :

طوطات يف احلضارة اإلسالمية: تأصيل وتأريخ أوقاف املخ-

 واسترشاف. 



119 

 

القصص القرآين: يقينية اخلطاب، قضايا التلقي، التفسري -

 والبناء.

الرواية العربية: اخلصوصية والقضايا اإلنسانية: إشكاالت -

 الريف واملدينة نموذجا. 

فقه اهلجرة ودالالهتا: تأصيل يف ضوء السرية العطرة والواقع  -

 املعارص

اإلسالم واملستقبل: قضايا النهضة وإشكاليات الواقع.  -

 )إسالميات(. 

 اليسار واإلسالم السيايس. )دراسة فكرية وسياسية( -

التاريخ بني الواقع والتمثيل اإلبداعي: التخييل  -

 واإليديولوجيا واهليمنة. 

التاريخ واألنساق والتأويل: أبحاث يف التاريخ والرتاث  -

 واحلضارة.
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املوجة الرابعة للتحول الديمقراطي :نامذج ومقارنات  -

 لتجارب عربية وإسالمية

 اإلنبات احلسن: قضايا الطفولة والرتبية من منظور إسالمي. -

 أجنحة اخلريية : من حوار الذات إىل حوار احلضارات.  -

 روافد بالغية: بالغة اجلمهور والبالغة اجلديدة.  -

 بوليسية: تنظري ونامذج تطبيقية. قصص األطفال ال-

السجن، السلطة، اإلبداع : أدب السجون ورسديات االعتقال -

 السيايس.

 التطبيع الصهيوين: فك شفرات اخلداع والتدليس. -

العقرب والبندول: يف قضايا احلداثة والنقد الثقايف والتلقي.  -

 )بحوث أدبية ونقدية(

 سياسة واحلياة. صخب عىل صخب: مقاالت يف التاريخ وال-

سينام الواقع.. سينام املرآة )دراسات سينامئية يف التأويل  -

 واجلامليات والثقافة(.
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: يف خارطة الرواية العربية اجلديدة )دراسات املحكي واحلكاء -

 نقدية، جزءان(.

 اإلبداع املوازي )يف نقد النقد وتساؤالته(.  -

 فنون والفكر(.هنر وأمواج ورمال )مقاالت يف الثقافة وال -

 النسيم واهلجري، رواية. -

 نفحات ولطامت ولثامت. )قصص قصرية جدا(.  -

 كنت ملحدا: قصة العامل األمريكي جيفري النغ. -

 جامع األمة احلسن بن عيل، )رواية لألطفال( -

 الزهرات الثالث. )مرسحية لألطفال(. -

 الربتقالة يف الزجاجة )قصص لليافعة(.  -

 ي وبيامرستان بغداد )قصص لألطفال(. أبوبكر الراز-

 الكشاف الصغري )رواية لألطفال(. -

 ملحات من حياة العناكب. )قصص لألطفال(.-

 عامل بال أسالك. )قصة لألطفال(. -
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 يوميات طفل املستقبل. )أطفال(-

  

 جوائز دولية : 

اجلائزة األوىل عن كتاب "صورة الرسول )صىل اهلل عليه -

وسلم( يف الوجدان الغريب: أبعاد التجني، براهني التفنيد" يف 

 ARIDاملسابقة الدولية منصة أريد البحثية الدولية 

Platform   2020ماليزيا، ديسمرب . 

اجلائزة األوىل يف مسابقة مؤسسة األصالة للدراسات  -

اإلسالمية، اجلزائر، عن كتاب : الفكر اإلسالمي املعارص: 

اسرتاتيجيات التجديد واخلطاب واملستجدات. وقد صدر 

 .  2020الكتاب يف ديسمرب 

جائزة مسابقة األلوكة الدولية يف البحوث اإلسالمية  -

م. عن كتاب وسطية 2017والفكرية)الثالثة(، الرياض، 

 اإلسالم والقضايا الفكرية املعارصة. 
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جائزة االستحقاق ضمن جوائز ناجي نعامن األدبية، عن  -

 م.2017بحث " ما بعد احلداثة يف السينام العاملية "، بريوت، 

م،)الثانية( 2017جائزة الطيب صالح يف النقد األديب، العام  -

اإلفريقية وأدب ما بعد  القرن املحّلق: الرواية عن كتاب " 

 االستعامر.

جائزة مركز جيل للدراسات والبحوث عن بحث : النقد  -

 م.  2015العريب والنقد الغريب )هنج التلقي والتفاعل والتقييم(، 

(، عن بحث " 2011جائزة خمترب الرسديات باإلسكندرية ) -

 اخرتاق الوعي يف رسد حممد حافظ رجب.

 النقد األديب، عن كتاب اللحمة جائزة احتاد كتاب مرص يف -

 . 2011والسداة، 

جائزة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج العربية، يف أدب  -

م عن رواية " عىل متن حمطة فضائية "، ومرسحية  2011الطفل، 

 " سفينة العطش ". 
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جائزة املركز األول يف النقد األديب، مسابقة إحسان عبد  -

 م.  2009القدوس، القاهرة 

جائزة عن كتاب " ما بعد احلداثة يف الرواية العربية اجلديدة "،  -

ضمن املسابقة الدولية للنقد األديب، ملؤسسة الوراق للنرش 

 والتوزيع، األردن، وتم نرش الكتاب.  

اجلائزة األوىل يف الرواية، دار سعاد الصباح، الكويت،  -

 م.1999

اإلعالم بالشارقة، عن جائزة النقد األديب، عن دائرة الثقافة و -

 م. 2000كتاب " داللة الزمن يف الرسد " ، 

. عن 2001اجلائزة الثانية يف الرواية، نادي القصة، القاهرة،  -

 رواية " رشنقة احللم األصفر ". 

اجلائزة الثانية، جلنة العلوم السياسية، املجلس األعىل للثقافة،  -

 م، عن بحث مرص والعوملة.1999مرص، 
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زة الثالثة، مركز اخلليج للدراسات السياسية اجلائ -

، عن بحث 2002واالسرتاتيجية، القاهرة / البحرين، 

 مؤرشات التطور الديمقراطي يف البحرين.

أربع جوائز عن بحوث فكرية يف مسابقة الكويت الدولية  -

( عن بحوث : اإلسالم 2004 – 1999اإلسالمية لألعوام )

إلسالم، وسطية اإلسالم واحلضارة والعوملة، النظام الوقفي يف ا

 اإلسالمية: الدين والثقافة واجلغرافية واإلشعاع احلضاري. 

ثالث جوائز عن قصص قصرية يف مسابقة الكويت الدولية  -

 (. 2004 – 1999اإلسالمية لألعوام )

م، عن 2007ريية يف الكويت، جائزة مسابقة الشخصيات اخل -

: عبد اهلل املطوع  إلسالمالشخصية اخلريية يف ابحث "

 ".نموذجا
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. العراق  القاص علي السباعي
 

 

 :تقديم

الكالالم هالنّيٌ سالالهٌل.. بكالل تأكيالالد سيصالعب عنالالد القولبالة والتالالأطري، 

ليكالالون موضالالوًعا مالالا حيمالالل مفهومالالا ورسالالالة، وكالالذلك السالالؤال إذا 

كان لكانب أو مفكر أو أديب، ال شالّك بالأن خمتلًفالا، لتشالكيل ثيمالة 
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حواريالالالالالالة تنطلالالالالالالق باسالالالالالالتفهامات معلومالالالالالالة يف جانالالالالالالب، وجمهولالالالالالالة يف 

 جوانبها األخرى. 

وإذا كالان الكاتالالب قالالد اكتسالب هوّيتالاله األدبيالالة يف أحالد فنالالون الكتابالالة 

عالالالىل إطالقهالالالالا، سالالالالتأيت متخصصالالالالة يف جمالالالاله. ونحالالالالن بصالالالالحبة قامالالالالة 

أدبيالالة إنالاله القالالاص )عالاليل السالالباعي( ابالالن اجلنالالوب الشالالامخ، بشالالموخ 

مالالالالالالن اإلصالالالالالالدارات القصصالالالالالالية ذوات  نخالالالالالالل العالالالالالالراق. لالالالالالاله العديالالالالالالد

ة من البيئة املهجوسة بتارخيها العريالق املعجالون  م  عنوانات مستله 

بكثالالالالالالالالالالالالري مالالالالالالالالالالالالن األحالالالالالالالالالالالالزان.. وكثالالالالالالالالالالالالري مالالالالالالالالالالالالن األفالالالالالالالالالالالالراح، املهمومالالالالالالالالالالالالة 

بالالالالالالالالالالالالالالدكتاتوري ات واحلالالالالالالالالالالالالالروب عالالالالالالالالالالالالالىل أرض العالالالالالالالالالالالالالراق، عنالالالالالالالالالالالالالاوين 

استنهضت ذاكرة املكان، وألق  ودموع أحالزان الالاميض واحلالارض؛ 

 ملستقبل. يف حماولة استرشاف ا
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متيالالالالز وعمالالالالق نصوصالالالاله القصصالالالالية بإحياءاهتالالالالا الدالليالالالالة، ورسالالالالائلها 

املبالالالالالالارشة والرمزيالالالالالالة، جعلالالالالالالت منالالالالالاله قامالالالالالالة قصصالالالالالالية عالالالالالالىل السالالالالالالاحة 

العربيالالالة، حيالالالث نالالالالال العديالالالد منهالالالالا اجلالالالوائز األدبيالالالالة داخالالالل العالالالالراق 

والبلالالدان العربيالالة األخالالرى. ويف هنايالالة احلالالوار بعالالد األسالالئلة. هنالالاك 

 السباعي(.  بطاقة تعريفية بالقاص )عيل

 :أسئلة احلوار

عالاليل السالالباعي، كيالالف تقالالدم نفسالالك جلمهالالورك وقرائالالك يف  -١س 

 العامل العريب؟.

 كاتب قّصة قصرية. / 1ج 
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لفت انتباهي أّول نص قصيص كتبته، كان بعنالوان الفالت  -٢س 

، ومالالاذا ١٩٨٤)عربالدة عقالب ساليجارة الضالابط العراقالي( يف عالام 

 كانت تعني لك عربدة عقب السيجارة؟.

مالن حيالاهتم عاش العالراقيني تعاسالات مرحلالة مغالربة داميالة   / 2ج 

علالالالاليهم، يف ظالالالالِل حالالالالاكٍم   املرضالالالالوبخالالالالالل سالالالالني احلصالالالالار القالالالالايس

قالالالالالالاٍس وعنيالالالالالالٍف ومسالالالالالالتبد، كالالالالالالانوا يداسالالالالالالون بأعقالالالالالالاب جالالالالالالزم حمبالالالالالالي 

السالاللطة ذات األعنالالاق الطويلالالة احلمالالراء، وتالالداس كرامالالاهتم وهتالالان 

العالالالالراقيني  هبالالالالا، وتطفالالالالأ أعقالالالالاب سالالالالجائر هالالالالؤالء القتلالالالالة يف صالالالالدور

العاريالالة، ونرياهنالالا تكالالوي قلالالوهبم الكسالالرية املكلومالالة فقالالدًا وجوعالالًا 

وقهالالالالالالرًا وحرمانالالالالالالًا وعالالالالالالذابًا، لقالالالالالالد رسق هالالالالالالؤالء السالالالالالالفاحون حمبالالالالالالي 

السلطة حد اجلنون حياتنا، وبعالد كالل حالالة تشالفي وانتشالاء وتلالذذ 

بأرواحنالالالا املعذبالالالة يرمالالالون أعقالالالاب سالالالجائرهم بوجوهنالالالا انتصالالالارًا. 
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انتصالالالاٌر إلنسالالالاننا املهالالالان واملهالالالدور الكرامالالالة،  لكالالالن! مالالالا كتاباتنالالالا إال  

أتالالذكر وأنالالا أكتالالب كالالل قصالالة قصالالرية عالالن حيالالاة النالالاس يف ظالالل تلالالك 

الظالالروف القالالاهرة مالالا قالالاله احلبيالالب بورقيبالالة: " هالالم يناضالاللون لقطالالع 

األيالالالالالالالادي والالالالالالالالرؤوس ونحالالالالالالالن نناضالالالالالالالل لتظالالالالالالالل الالالالالالالالرؤوس شالالالالالالالاخمة 

  واأليادي مرفوعة ".

 

قصيصالالالال نرشالالالال لالالالالك  مالالالالن املنتظالالالالر أن حتالالالالدثنا عالالالالن أول نالالالالص  -٣س

م ،  1997)عالالالالالالالرس يف مقالالالالالالالربة( يف جملة)اإلحتاف(التونسالالالالالالالية عالالالالالالالام 

ومشاعرك يف ذاك الوقت،  أثارتني إشكالية العنوان، من املعلوم 

أن العرس والفرح يف البيوت واملجالس وصاالت األفالراح، أمالا 

 أن يكون العرس يف مقربة، أمر غري طبيعّي؟.
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ن رحالالم حياتنالالا العراقيالالة ولالالدت قّصالالة ) عالالرٌس يف مقالالربة ( مالال / 3ج 

بكالالالالل تعاسالالالالاهتا التالالالالي عشالالالالناها شالالالالظفًا ومعانالالالالاة إّبالالالالان سالالالالني احلصالالالالار 

العجاف التي أكلت أخرض ويابس جذع العراق العريالق، جالاءت 

قصالالالتي كالالالرد فعالالالل طبيعالالالي عالالالىل مالالالا تركالالاله احلصالالالار القالالالايس مالالالن آثالالالاٍر 

سلبيٍة ال تعد وال حتىصال، كانالت قصالة ) عالرٌس يف مقالربة (، احالدى 

ِة والقويالالالالِة واملجلجلالالالالِة التالالالالي نبعالالالالت مالالالالن أعالالالالامِق الرصالالالالخاِت اهلائلالالالال

صالالدِر بطلالالِة القصالالِة بوجالالِه اجلالديالالن املالالردة الغالالالظ، رصخالالة بوجالاله 

العسالالالالف الالالالالذي طالالالالال حياهتالالالالا ضالالالالد الظلالالالالم الالالالالذي حالالالالاق هبالالالالا، ذلالالالالك 

اجلالالور الالالذي كبالالل يالالدهيا وعقلهالالا وحياهتالالا وحيالالاة العالالراقيني أهلهالالا، 

إىل منالالايف  وأمالالات أطفالنالالا وكبالالار السالالن منالالا وقتالالل شالالبابنا ورشدهالالم

، وقتالالل طموحالالات شالالباننا، ووأد النالالور يف أرواحنالالا، وجعلنالالا الالالدنيا

بالالال حمتالالوى كعصالالف مالالأكول، أفالالرغ حمتوانالالا مالالن الالالداخل، ففعالالل مالالا 

فعالالل، وفعلالالت النالالاس مالالا فعلالالت حتالالى تعالاليش، ومالالا قّصالالة ) عالالرٌس 
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يف مقالالالربة ( إال  شالالالاهٌد عالالالىل بشالالالاعة حياتنالالالا يف ذلالالالك الوقالالالت، حيالالالث 

يف مقالالالربة ( ورب أرسهتالالالا بناتالالاله إىل  بالالالاع زوج بطلالالالة قصالالالة: ) عالالالرٌس 

أحالدى دور الالدعارة ليعاليش هالو بالثمن باليعهن كالون راتباله الشالالهري 

ال يكفالالالالالي حتالالالالالى إلعالالالالالالة نفسالالالالاله، تصالالالالالاب أمهالالالالالن، أم البنالالالالالات، بطلالالالالالة 

قصالالالالتي بالالالالاجلنون، بلوثالالالالة عقليالالالالة، تلالالالالك ببسالالالالاطة هالالالالي حكايالالالالة قصالالالالة 

)عرٌس يف مقربة(، والتي هي حكايتنالا كلنالا، يالوم بالاع النالاس أثالاث 

وحمتوياهتالالالالالالا الداخليالالالالالالة مالالالالالالن أبالالالالالالواب داخليالالالالالالة وشالالالالالالبابيك يف بيالالالالالالوهتم 

أسالالالالالواق اهلالالالالالرج حتالالالالالى يالالالالالأكلوا بثمنهالالالالالا مالالالالالا يسالالالالالد بالالالالاله رمقهالالالالالم وجالالالالالوع 

 أوالدهم.

ل قصة قصرية يل، عثالرت عالىل   بخصوص مشاعري بشأن نرش أو 

السعادة بنرش قصالتي: "عالرٌس يف مقالربة"، وجالدُت سالعاديت يف فالِن 

بعالالد أن بحثالت عنهالالا كتابالِة القصالِة القصالالرية، هالذا الفالالن األصالعب،  
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طالالالالويالً يف حيالالالالالايت حتالالالالالى وجالالالالالدهتا. وجالالالالالدت سالالالالالعاديت ألننالالالالالي لالالالالالدي 

 انحيازات إىل اهلامشيني. 

وسالالالالالؤالك حالالالالالول العنالالالالالوان، خالالالالالالل سالالالالالني احلصالالالالالار أمسالالالالالت أرض 

العراق عبارة عن مقربٍة شاسعٍة دفنا فيها أحياء، كالان لالدي عالرس 

فأقمتاله يف أرِض وطنالالي، مالن هنالالا جالالاءت تسالميتي للعنالالوان، عالالرٌس 

 ة.يف مقرب

 

للمتتّبالع ملسالالريتك األدبّيالالة يالحالالظ أّنالك ومنالالذ كتابتالالك عالالام  -٤س

ألّول نالالّص قّصالالة قصالالرية، مالالا زلالالت ُمقالالياًم يف رحالالاب الفالالّن  ١٩٨٤

القصيّصالال، ومل ُتغالالادره مالالثالً إىل عالالامل الروايالالة، كالالام فعالالل الكثالالري مالالن 

 الشعراء واألدباء، يف التنّقل بني فنون األدب؟.



134 

 

القصالالالالالرية، خملالالالالالص حلبيبتالالالالاله  عالالالالاليل السالالالالالباعي، كاتالالالالالب القصالالالالالة / 4ج 

القصة القصرية، أحبها وأحبته، شغف هبالا حبالًا وشالغفت باله، تولاله 

هبالالا وتوهلالالت بالاله، أخلالالص هلالالالا فأخلصالالت لالاله، منحهالالا حمبتالاله فمنحتالالاله 

 حمبتها أعطاها قلبه لتسكن فيه فأعطته قلبها ليكتب فيه زمنه.

 

مالالالا بالالالني دراسالالالتك األكاديميالالالالة، واحالالالرتاف الكتابالالالة األدبّيالالالالة  -٥س

هائلة، كيف استطعت املزاوجة بني الدراسة واهلواية، وما مسافة 

  هي انعكاسات دراستك عىل كتاباتك؟.

ل قصالالالالالالة قصالالالالالالرية يف حيالالالالالالايت يالالالالالالوم  / 5ج  -4-24قبلهالالالالالالا كتبالالالالالالت أو 

م، عربالالدة عقالالب سالاليجارة الضالالابط العراقالالي، بعالالدها قالالرأت 1984

كثالالالريًا، قالالالرأت بجالالالٍد واجتهالالالاٍد وإخالالالالٍص حتالالالى تسالالاللحت بالالالالوعي، 

ىل منابِع الثقافِة احلقيقيِة احلقِة الصافية، هنلالت مالن والوعي قادين إ
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تلالالالالالك املنالالالالالابع العديالالالالالدة والغنيالالالالالة والكثالالالالالرية والعذبالالالالالة والنقيالالالالالة حتالالالالالى 

م، أنالا 1993 – 1992درست علم الكهرباء، وُترجت فيه عالام 

القالالالادم مالالالن الدراسالالالالة العلميالالالة يف فالالالرتة الدراسالالالالة اإلعداديالالالة،  تلالالالالك 

يالالًا ممالالا زاد وسالالاعد عالالىل الدراسالالة العلميالالة جعلالالت عقالاليل علميالالًا عمل

حالالالرِق مراحالالالل كثالالالرية يف فالالالرتات قصالالالرية نضالالالجت وعالالالي اإلبالالالداعي 

عالالالىل نالالالار هادئالالالة، وطوعالالالت عالالالودي، وشالالالكلت مالحمالالاله اإلبداعيالالالة، 

لتالالالالالالالالتمخض عالالالالالالالالن تلالالالالالالالالك النالالالالالالالالريان ورضبالالالالالالالالات املطالالالالالالالالارق خالالالالالالالالارطتي 

 اإلبداعية يف كتابة القصة القصرية.

 

)إيقاعات الزمن الراقص(  أول جمموعة قصصية صدرت  -٦س

، هل لالك توضاليح حماورهالا الرئيسالية، لالسالتفادة ٢٠٠٢ام لك ع

 من جتربة بداياتك؟.
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) إِيقاعالالالالالالات الالالالالالالزمن الالالالالالالراقص (: تتحالالالالالالدث قصصالالالالالالها عالالالالالالن   / 6ج 

سالالنوات احلالالرب والدكتاتوريالالة واحلصالالار، وتتمحالالور جتربالالة كتابتهالالا 

حمالور   -عىل قطب واحد ثابت دارت حوله تروس قصصها، أنه:

احلصالالالالار القالالالالايس الالالالالذي رضبالالالالت اطنابالالالاله عميقالالالالًا وطالالالالويالً وقويالالالالًا يف 

 ها احلر.الروح العراقية احلّية وترك جراحًا ال تندمل يف قلب

 

مسالالرية حافلالالة بالعطالالاء األديب تتابعالالت عالالىل مالالدار أكثالالر مالالن  -٧س

عقدي ن من الزمن، هل لك أن حتدثنا عن تطور جتربتك يف الكتابة 

 ؟٢٠٢٠فيام بني البدايات وآخر نتاجاتك عام 

غرسالالالالالالني اخلالالالالالالالالق العظالالالالالالاليم جالالالالالالالل  وعالالالالالالالال يف بسالالالالالالالتان القصالالالالالالالة  / 7ج 

وبتها متأتيالالالة مالالالن القصالالالرية فسالالاليلة صالالالغرية سالالالقاها بميالالالاه عذبالالالة، عالالالذ

عذوبالالالة هنالالالالر اإلبالالالالداع الالالالالدفاق بالقصالالالالة القصالالالالرية والروايالالالالة والشالالالالعر 
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واملرسالالالح والرسالالالم واخلالالالط لتكالالالرب تالالالالتي اإلبداعيالالالة بمالالالرور املحالالالن 

واخلالالالالالالالالالراب واملصالالالالالالالالالائب واملصالالالالالالالالالاعب و واحلكايالالالالالالالالالات واملواويالالالالالالالالالل 

واللوعالالالالالالالات والقصالالالالالالالص والفقالالالالالالالدانات  واخلالالالالالالالذالنات واحلالالالالالالالروب 

النكسالالالالالارات ومالالالالالوت واحلصالالالالالارات واالحالالالالالتالالت واهلبالالالالالاءات وا

الطموحالالالالالالالات ووأد األحالالالالالالالالم كلهالالالالالالالا شالالالالالالالذبت وقومالالالالالالالت وصالالالالالالالّلبت 

جالالالالذعي اإلبالالالالداعي حتالالالالى أصالالالالبحت نخلالالالالة عراقيالالالالة مباركالالالالة حلالالالالوة 

الرطالالب بمحبالالة الالالذين كتبالالت عالالنهم ومالالنهم وإلالاليهم أحالالىل الرطالالب، 

وعرشالات القصالالص القصالرية والقصالالص القصالرية جالالدًا، وآخالر مالالا 

عالالن م، صالالدرت يل 2020تسالالاقط مالالن جالالذع نخلتالالي القصصالالية يف 

اهليئة املرصية العامة للكتاب، وضمن سلسلة " اإلبالداع العالريب "  

، جمموعالالة قصصالالية بعنالالوان " نخالالالٌت عاشالالقات تأكالالُل 49الكتالاب 

الالالالُهن  الطالالالالرُي "، تقالالالالع املجموعالالالالة يف  صالالالالفحة مالالالالن القطالالالالع  121رؤوس 

تالالالالدور تالالالالروس عجلالالالالة  ( قصالالالالة قصالالالالرية،12املتوسالالالالط ، وتضالالالالم )
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ي املطحالالون برحالالى القصالالص يف فلالالِك واقالالٍع مريالالر لإلنسالالان العراقالال

حالالروب مالالدمرة، مضالالاًفا إليهالالا حصالالار قالالاس واحالالتالل بغالاليض. إهنالالا 

الالاله،  الالاله، وأحالم  مأسالالالاة اإلنسالالالان العراقالالالي املهالالالزوم وهالالالو حيالالالزم أنقاض 

وبقايالالالا طفولتالالاله يف حقائالالالب الناّلالالزوح، ليتيالالاله عالالالىل سالالالفوح منحالالالدرات 

األمل الناّلالالالازف يف خارطالالالالة الّترشالالالالد لالالالالبالد مالالالالا بالالالالني القهالالالالرين، قصالالالالص 

ف عراقالالالالي أصالالالالفر ذابالالالالل، قصالالالالٌص بكالالالالل سالالالالاخنة كتبالالالالت ذات خريالالالال

 ألوان األمل والدم.

 

عيل السباعي قاصي جمتهٌد دؤوٌب يف متابعة أفكاره حادب  -٨س

عليها. كيف تصف لنا ميالد فكرة النص عندك، حتى وصوهلا لنا 

ا مقروًءا؟.  نصًّ
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مالالالذ كنالالالت يافعالالالًا محلالالالت مهالالالوم النالالالاس فالالالوق كتفالالالي روحالالالي   / 8ج 

أرض العالالراق، تعالاليش مهالالومهم  املعذبالالة بوجالالودهم املالالر عالالىل وجالاله

يف حنايالالالا روحالالالي وداخالالالل جوانحهالالالا املرشالالالقة بمحبالالالتهم، وبمحبالالالة 

النالاس املظلالالومني أعاليش ألكتالالب مهالومهم التالالي محلتهالا أنالالى ذهبالالت 

واجتهالالت يف الشالالوارع اخللفيالالة لالالوطني املفالالدى العالالراق، ومالالا جتالالوايل 

يف شالالعابه إاّل كالالان جتالالوااًل معرفيالالًا، جتالالوال العالالارف بشالالعاب وطنالاله، 

الويّف؛ جتوال  الات الص  اله هبالا ُحبًّالا، وهبنالي اهلل تعالاىل جمس  ل  الصويف املُو 

ألعيش هبن معرفيًا أللتقط قصص الناس وحكايالاهتم وعالذاباهتم 

الالالالالالالالالايت تلالالالالالالالالالك  وخسالالالالالالالالالاراهتم  ولوعالالالالالالالالالاهتم وفقالالالالالالالالالداناهتم؛ تلالالالالالالالالالتقط جمس 

اإلشالالالالارات لتحوهلالالالالا إىل قصالالالالص، يبالالالالدأ معهالالالالا عقالالالاليل بنسالالالالج خيالالالالوط 

 نسيجه ليغزل قصصهم.
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اِفالالالالالالالُل بصالالالالالالالخب التالالالالالالالاريخ وعبالالالالالالالق أنالالالالالالالت ابالالالالالالالن  -٩س الرافالالالالالالالدين الر 

احلضالارة، مالا هالي تالأثريات املكالان والزمالان عالىل أدائالك يف الكتابالالة 

القصصالالالالالالّية؟. وكالالالالالالان لتوظيالالالالالالف األسالالالالالالاطري واحلكايالالالالالالا الشالالالالالالعبية يف 

نصوصالالالالك أثالالالالر عالالالالىل إعطائهالالالالا بعالالالالًدا مجالًيالالالالا، هالالالالل هالالالالو هالالالالروب مالالالالن 

 استحقاقات الواقع ومعطياته الكارثّية؟.

أبالالالالن حضالالالالارة بالالالالالد الرافالالالالدين الطينيالالالالة التالالالالي عالالالاليل السالالالالباعي  / 9ج 

شالالالالكلت الالالالالوعي اإلنسالالالالاين األول نحالالالالو العالالالالامل عالالالالن طريالالالالق الكتابالالالالة 

واألسطورة، عيل السباعي ابن هالذه األسالاطري، وعالقتالي باملكالان 

متينالالة، حبالالي وارتبالالاطي بمدينالالة أور األثريالالة ال مثيالالل لالاله، مدينالالة أور 

م، قالالالالرب 1970-6-10تنثالالالالال عالالالاليل  يف قصالالالالص عالالالالدة، ولالالالالدت يف 

زق ورهتالالالالا يف مدينالالالالة النارصيالالالالة، وهالالالالذا املكالالالالان يسالالالالكن يف وجالالالالداين، 

وعنالالالدما أسالالالري داخالالالل كنوزهالالالا املعرفيالالالة قبالالالل أن أقالالالرأ عنهالالالا أسالالالاطري 
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األولالالني، أشالالعر بمتعالالة عذبالالة جالالدًا، أشالالبه بمتعالالة املحبالالني، مالالع هالالذه 

املحبة ورثت كالل تالاريخ العنالف هالذا الالذي مالرت باله بالالدي، بالالد  

النارصيالة (  –ن املكان األول ) أور ما بني النهرين، هلذا اُتذت م

حجالالالر األسالالالاس يف عالالالامريت القصصالالالية، ومالالالا انشالالالغايل بكالالالل أشالالاليائي 

اجلميلالالالالة التالالالالي عشالالالالتها وأعيشالالالالها بعمالالالالق كطفالالالالل ولالالالالد وترعالالالالرع بالالالالني 

سالالالالالالالطور ربوعهالالالالالالالا السالالالالالالالمر، جعلتنالالالالالالالي أتعلالالالالالالالق هبالالالالالالالا، أتوحالالالالالالالد معهالالالالالالالا، 

لتمنحنالالالالي فسالالالالحة تأمالالالالل اإلنسالالالالان، ذلالالالالك اإلنسالالالالان املعالالالالارص الالالالالذي 

ار، وهالالذا يتطلالالب بحاجالالة إلعالالادة صالالياغة مفالالردات حياتالاله باسالالتمر

منالاله أن يالالرى دواخلالاله بوضالالوح، وال يالالتم ذلالالك إال مالالن خالالالل حالالالة 

تأمالالالالالالالالل، عالالالالالالالاليل السالالالالالالالالباعي، يسالالالالالالالالتطيع اإلنصالالالالالالالالات ألنالالالالالالالالني النالالالالالالالالاس يف 

األسالالالالالالالاطري واحلكايالالالالالالالات العراقيالالالالالالالة احلزينالالالالالالالة السالالالالالالالالفة واملعالالالالالالالارصة، 

فولدت تلك األساطري واحلكايات ضمن حلمالة قصيصال، فكانالت 

عالالالالدت إىل جالالالالذوِر اإلنسالالالالان  بعالالالالدًا معرفيالالالالًا بجالالالالذوٍر عميقالالالالة، ألننالالالالي
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العراقالالالالي األوىل ألهنالالالالا حتالالالالدد هويتالالالاله الثابتالالالالة، كالالالالل مالالالالا ذكالالالالرت يمالالالالنح 

نصالالالالويص القصصالالالالية بعالالالالدًا مجاليالالالالًا متفالالالالردًا، وهالالالالذا البعالالالالد اجلالالالالاميل يف 

حقيقتالالالاله هالالالالروب مالالالالن اسالالالالتحقاقات الواقالالالالع العراقالالالالي املريالالالالر وكالالالالالل 

 معطياته الكارثية.

 

ت مالالالن خالالالالل متالالالابعتي لالالالام تكتالالالب ومنالالالذ سالالالنوات، توّلالالالد -١٠س

عنالالالالالالالالدي قناعالالالالالالالالة، أنالالالالالالالالك إنسالالالالالالالالان مهجالالالالالالالالوس ومهمالالالالالالالالوم بالتالالالالالالالالاريخ، 

وانعكاسالالالات هالالالذا املحالالالال عالالالىل كتاباتالالالك، كيالالالف توفالالالق بالالالني الالالالامدة 

 التارخيّية، والفكرة القصصية؟.

كاتالالالالالب القصالالالالالة القصالالالالالرية عالالالالاليل السالالالالالباعي: شالالالالالمعة حتالالالالالرتق  / 10ج 

التالالالالاريخ هالالالالو املتكالالالالأ األسالالالالاس جلميالالالالع  ضالالالالوًءا وقصًصالالالالا وتارخًيالالالالا.

ريخ العراقالالي، والتالالاريخ العالالريب، والتالالاريخ كتابالالايت القصصالالية، التالالا
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األوسالالط حالالارض بوضالالوح يف مجيالالع  –اإلسالالالمي، وتالالاريخ الرشالالق 

قصيص، كاتب القصالة القصالرية عاليل السالباعي يسالكن يف التالاريخ، 

وعنالالالالدما أسالالالالتثمر التالالالالاريخ يف كتابالالالالايت القصصالالالالية فالالالالأنني أسالالالالكنه يف 

قصيصالالالال القصالالالالرية، أكتالالالالب يف ظالالالالل واقالالالالع تالالالالارخيي هالالالالادر، وأنالالالالا هنالالالالا 

ل بالتالالاريخ يف قصيصالال التالالي تكتالالب الواقالالع العنيالالف كالالي تثمالالر أحتفالال

هالالالالذه النصالالالالوص القصصالالالالية وتغالالالالرق يف واقعهالالالالا ألن قصيصالالالال التالالالالي 

أكتبهالالالا هالالالالي قصالالالالص معرفيالالالالة، تضالالالم داخالالالالل متوهنالالالالا احلكائيالالالالة قالالالالدرًا 

كبالريًا مالن املعرفالة يف قوالبهالا الرسالالدية تارخيالًا يضالفي متعالة للحكايالالة 

بالالني اللمسالالة القصصالالية  وإمتاعالالًا يف الرسالالد. أكتبهالالا بلغالالة شالالفافة، مالالا

والعالالالني التارخييالالالة، أكتالالالب رسدًا ينتمالالالي إىل العالالالراق، ويقالالالف وسالالالط 

معمعالالالالة الواقالالالالع العراقالالالالي املتالالالالأزم وبحراسالالالالة التالالالالاريخ. حيالالالالث يظالالالالل 

وطني العراق هو املحرض األساس لكل كتابايت القصصية التالي 

واكبالالالت فيهالالالا كالالالل مالالالا جالالالرى ومالالالا جيالالالري يف وطنالالالي العالالالراق بوصالالالفه 
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جالالان الكتابالالة عنالالدي وهتيجهالالا. يف القصالالِة مركالالز اهتاممالالي ومركالالز هي

التالالالالالالالالي أكتبهالالالالالالالالا تتالالالالالالالالداخل فيهالالالالالالالالا األزمنالالالالالالالالة واألمكنالالالالالالالالة واألشالالالالالالالالخاص 

واألحالالالالداث والرمالالالالوز واإلحالالالالاالت واإلشالالالالارات واالسالالالالتذكارات 

والتالالالالواريخ واألسالالالالاطري والسالالالالري والفلسالالالالفات والعقائالالالالد والالالالالرتاث 

الفكالالالالري اإلنسالالالالاين والسالالالالحر واجلالالالالنس بالالالالام يشالالالالبه هنالالالالرًا عالالالالذبًا دفاقالالالالًا 

 تواصالً باملعرفة.طويالً م

 

بينام نعيش  -أي القديم -التاريخ يعني الرجوع للاميض  -١١س

احلداثالالالالالالة ومالالالالالالا بعالالالالالالد احلداثالالالالالالة، كيالالالالالالف تسالالالالالالتطيع جتسالالالالالالري اهلاُلالالالالالّوة بالالالالالالني 

؟  .الّضفتني 

عشالالالت، وأعالالاليش وسالالالط خضالالالم حياتنالالالا العراقيالالالة اخلشالالالنة   / 11ج 

الداميالالة، ومعهالالا عشالالت البالالؤس العراقالالي، وألننالالي أحالالب الكتالالاب، 
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فكالالان الكتالالاب خالالري جلالاليس يل  يف حيالالايت، كانالالت لقالالراءايت الكثالالرية 

التالالأثري  الكبالالري واملبالالارش واملالالوازي يف حيالالايت، ومالالا جتربتالالي اليوميالالة 

واحرتاقالالالالالالي بتجربتالالالالالالي اليوميالالالالالالة، وجتالالالالالالوااليت املعرفيالالالالالالة مالالالالالالع النالالالالالالاس 

اهلامشيني داخل بتوقة احلياة العراقية الساخنة، إال وكان هلالا األثالر 

عالالدة أساسالالية لتجربتالالي املتواضالالعة يف كتابالالة القصالالة البالالالغ يف بنالالاء قا

القصالالرية، هالالذا باإلضالالافة إىل أن عالاليل السالالباعي الشالالغوف بالالاألدب، 

أصالالالبح مؤمنالالالًا بالالالأن األدب وسالالاليلة وحيالالالدة ملقاربالالالة حقيقالالالة اإلنسالالالان 

واألشالالالالالالياء، فعشالالالالالالت جتربالالالالالالة ثقافيالالالالالالة عميقالالالالالالة، علمتنالالالالالالي فالالالالالالن الرسالالالالالالد 

القصيصالالالال، وفالالالالالن الرسالالالالد القصيصالالالالال علمنالالالالي اإلضالالالالالاءة مالالالالن خالالالالالالل 

كتشالفت اأكتبهالا هالي التالي تيضالء يل داخاليل، فقصة القصرية التالي ال

بالالالأن العالالالامل مبنالالالي عالالالىل الالالالداخل، داخالالالل اإلنسالالالان، ولالالاليس مبنيالالالًا عالالالىل 

خارجالاله، خالالارج اإلنسالالان، وتعلمالالت مالالن جوزيالالف كالالونراد: " أننالالا 

"، وتعلمالالالت خالالالل الالالالزمنكلالالالام تقالالالدمنا يف السالالالن، متكنالالالا مالالالن القفالالالز دا
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"، ويف ألة تغيالالالري الالالالراويليالالالام فالالالوكنر: "مسالالالمالالالن الروائالالالي الامهالالالر وي

أرسد قصالتي هبالاتني الطالريقتني، مالع القصة التي أكتبها يمكننالي أن 

سالالالالالالالتخدام مرشالالالالالالالحات تارخييالالالالالالالة تعضالالالالالالالد نيصالالالالالالال القصيصالالالالالالال، نيصالالالالالالال ا

القصيصالال التالالي تصالالور بنيتالاله الرسالالدية  بدقالالة انبثالالاق الالالراهن العراقالالي 

بأسالالالالاطريه وتناقضالالالالاته وبكالالالالل تعقيالالالالدات إنسالالالالانه املعالالالالارص، وهالالالالالذه 

متالالالون حكائيالالالة تقالالالوم عالالالىل انقالبالالالات فجائيالالالة يف  البنيالالالة أنشالالالأهتا عالالالىل

أكتالالالاف متالالالون طريقالالالة الرسالالالد، وتالالالأمالت تنكرسالالال كالالالام املوجالالالة فالالالوق 

ستطرادات متدفقة، تساهم كلهالا يف بنالاء االقصة، مع دوامات من 

جسالالد القصالالة لالالدي،  أحببالالت اللجالالوء إىل كالالل هالالذه التقانالالات حالالني 

 أكتب القصة القصرية، واستعنُت هبا حتى أمالد جرسالي القصيصال

 بني ضفتي القديم واملعارص.
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كثالالالالالري مالالالالالن الكتابالالالالالات األدبيالالالالالة يف كاّفالالالالالة املجالالالالالاالت، متيالالالالالل  -١٢س

للرتميالالالز والغمالالالوض، وعالالالدم بالالالّث مفالالالاتيح للالالالنص، فهالالالل هالالالذه هالالالي 

احلداثة؟. ورأيت من ُيشري للكتابات الواقعية الكالسيكية بيشء 

من االزدراء والّدونّية واملُبالارشة، مادامالت الكتابالة رسالالة، وهالذه 

الكتابالالالالالالات وصالالالالالاللت رسالالالالالالالتها للمتلقالالالالالالي بيرسالالالالالال وسالالالالالالهولة، مقابالالالالالالل 

ز، ما هو رأيك يف هذه املسألة  م  احلداثية ذات النهج الغامض واملر 

 اخلالفّية؟

احلداثالالة ظالالاهرة عامليالالة، لالاليس هلالالا زمالالان ولالاليس هلالالا مكالالان   / 12ج 

حمدد، وهي نابعة من حاجة اإلنسان يف كالل زمالن إىل التطالور؛ إذن 

احلداثة تولد يف  كل عرص، وهذا مالا يالنعكس عالىل آداب الشالعوب 

وفنوهنالالالالالالالالالالالا. وتتثالالالالالالالالالالالاقف الشالالالالالالالالالالالعوب بثقافالالالالالالالالالالالات متعالالالالالالالالالالالددة ومتنوعالالالالالالالالالالالة 

لالذي تعيشاله. وبمشارب خمتلفة لُتنتج ثقافالة جديالدة تليالق بالعرصال ا



148 

 

وبغيالالالة الوقالالالوف عالالالىل مفهالالالوم احلداثالالالة، ال بالالالّد أن نقالالالف عنالالالد كتالالالاب 

)العالالالني( للخليالالالل بالالالن أمحالالالد الفراهيالالالدي الالالالذي يقالالالول: احلالالالديث هالالالو 

اجلديالد مالالن األشالالياء. ونقالالف عنالد أبالالن منظالالور يف) لسالالان العالالرب (: 

احلديث نقيض القديم، ولنقف عند) املعجم األديب ( جلبور عبالد 

وابتالالالالداؤه، وهالالالالو اجلالالالالدة، وإتيالالالالان اليشالالالالء النالالالالور، يقالالالالول: أول األمالالالالر 

الالالالذي مل يالالالؤت بمثلالالاله مالالالن قبالالالل، فاحلالالالديث لالالاليس خالالالريًا كلالالاله، كالالالام أن 

القالالديم لالاليس رشًا كلالاله. ويعرفهالالا  أدونالاليس: "لقالالاء ديالالالكتيكي بالالني 

ثقالالافتني، عربيالالة وغربيالالة". كالالام ويراهالالا أدونالاليس: "تولالالُد تارخييالالًا مالالن 

خ مالالالالن تغالالالالري التفاعالالالالل أو التصالالالالادم بالالالالني مالالالالوقفني أو عقلالالالالني، يف منالالالالا

احليالالاة، ونشالالأة ظالالروف جديالالدة". ونقالالف عنالالد قالالول )حناّلالا عبالالود (: 

"أن احلداثة فعل شمويل كوين، يمكنه أن خيرتق  املالألوف واملعتالاد 

من أجل حتقيق مقاربة مالثىل لقالانون أمثالل". هنالا ال بالد مالن اجالرتاح 

"ديمالالالالوزي" معالالالالارص ينحالالالالدر مالالالالن بنيالالالالة الرؤيالالالالا اجلديالالالالدة إىل العالالالالامل، 
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اُّتالالالالالاذ الرسالالالالالد كوسالالالالاليلة لرسالالالالالالة إنسالالالالالانية سالالالالالامية ودافعالالالالاله األول يف 

تشالالالالّكل وعالالالالي اإلنسالالالالان مالالالالن جديالالالالد، بيالالالالنام تسالالالالعى ذايت خلالالالالل ذلالالالالك 

للخلالالق واإلبالالداع، أحالالاول قالالدر اسالالتطاعتي أن أنالالتج عالئالالق ثقافيالالة 

متبادلالالالة بالالالني القالالالديم واحلالالالديث مالالالن أجالالالل اخلالالالروج بالالالنص قصيصالالال 

 حالالالداثوي، وبينالالالي وبالالالني قالالالارئي أنالالالتج ميثاقالالالًا رسديالالالًا، وهالالالذا امليثالالالاق

يعمالالالالل عالالالالىل توجيالالالاله قالالالالارئي نحالالالالو حساسالالالالية التلقالالالالي بالالالالذاكرة وخميلالالالالة 

 رسدية.

 

الفضالالالالالالاء التالالالالالالارخيي وشخوصالالالالالاله، أخالالالالالالذ حّيالالالالالالًزا واسالالالالالالًعا يف  -١٣س

 كتاباتك، كيف تستطيع تطويع الامدة التارخيية لتواكب احلارض؟.

/  أسالالافر بكتالالابتي للقصالالة القصالالرية يف الالالزمن الرسالالد إىل   / 13ج 

ث املقاربالالالة لتأصالالاليل قصالالالتي التالالالي عمالالالق التالالالاريخ السالالالتعادة احلالالالواد
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أروهيا اآلن. فالإّن قصالص االسالتبداد والطغيالان والظلالم ال تنفصالل 

عالالن جالالذورها التارخييالالة. وإّنالالام تتناسالالل مالالع بعضالالها بعضالالًا، ويرسالالم 

احلالالالالالالالارض امتالالالالالالالداده التالالالالالالالارخيي وتشالالالالالالالكله املسالالالالالالالتقبيل داخالالالالالالالل املتالالالالالالالون 

احلكائيالالالالة لقصيصالالالال القصالالالالرية. ال يشالالالالكل التالالالالاريخ الالالالالذي آيت بالالالاله إىل 

القصصالالالالالالالية اآلن جتالالالالالالالاوزه للمتوّقالالالالالالالع السالالالالالالالابق. يف حالالالالالالالني  نصالالالالالالالويص

سيشّكل التالاريخ الالذي أضالمنه قصالتي رؤيالا اسالتباقية لالزمن الالنّص 

بالالالالالالالام أرسده مالالالالالالالن طغيالالالالالالالان احلّكالالالالالالالام وافرتاسالالالالالالالهم للشالالالالالالالعوب حتقيقالالالالالالالًا 

لرغبالاهتم وملالّذاهتم، ويف نصالالوص عديالدة اسالالتدرجُت فيهالا تالالاريخ 

ى تالالنعم املكالالان فقالالط يف بعالالض مالالن قصيصالال التالالي كتبتهالالا متالالأخرًا حتالال

قصيصال بعبالق الالاميض القالديم ممالا يالوفر للمتلّقالي جالوًا طبالق األصالالل 

لالالذلك الالالاميض البعيالالد، الرائالالي السالالارد عالاليل السالالباعي خيلالالق قصصالاله 

الالايت إال   ِدي  عالرب مرويالالات آنيالة متفاعلالالة مالع مرويالالات تارخييالة، ومالالا رس  

الالالي. لّكنهالالالا غريبالالالة عليالالاله يف  التفالالالاف عالالالىل وقالالالائع معروفالالالة لالالالدى املتلق 
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لها و الالات، وحالالوادث قريبالالة وبعيالالدة تشالالك  جماورهتالالا لقصالالص ومروي 

 يف عمق الزمن الاميض.

 

عيل السالباعي كاتالب عراقالّي حّقالق ذاتاله عالىل الّسالاحة مالن  -١٤س

خالالالل حصالالوله عالالىل العديالالد مالالن اجلالالوائز، مالالاذا تعنالالي لالالديك هالالذه 

 اجلوائز؟ وهل تكتب أنت فقط للمسابقات؟.

ة احلكالالي، قالالص حبالالاين اهلل تعالالاىل اخلالالالق العظالاليم بموهبالال  / 14ج 

احلكايالالا، حكايالالالة القصالالص، قصالالالص النالالاس، روايالالالة حيالالاهتم، مالالالثلام 

مالالنح اهلل جالالل  يف عالالاله عمتنالالا النخلالالة رطبهالالا اجلنالالي، ومالالثلام وهالالب 

العالذراء مالريم عيسالالى علياله السالالالم، خلقنالي اهلل تبالالارك وعالال رائيالالًا 

هلمالالوم النالالاس وطموحالالاهتم، جبلنالالي القالالدوس إنسالالانًا حيمالالل مهالالوم 

يالاله بالالني جنبيالاله يف جالالوانح قلبالاله مالالثلام ترتشالالف شالالعبه وناسالاله فالالوق كتف
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وتستاف النحلة رحيق األزهار، جالاءت اجلالوائز التالي نلتهالا نتيجالة 

جالالالالدي واجتهالالالالادي وجالالالالديتي ومثالالالالابريت وصالالالالربي يف حراثالالالالة حقالالالاليل 

اخلالالالالالاص بزراعالالالالالة القصالالالالالة القصالالالالالرية وأجناسالالالالالها التالالالالالي ولالالالالالدت مالالالالالن 

لقاحهالالا، ولكالالل جمتهالالد نصالاليب، وقالالل أعملالالوا فسالالريى اهلل عملكالالم 

املؤمنالالالون ، أعملالالالوا يالالالا آل داُود شالالالكرا، وكاتالالالب القصالالالة ورسالالالوله و

القصالالالالالرية عالالالالاليل السالالالالالباعي مل يكتالالالالالب حرفالالالالالًا واحالالالالالدًا حتالالالالالى يفالالالالالوز أو 

يشالالالرتك بأيالالالة مسالالالابقة ادبيالالالة قالالالالط. مالالالذ كتبالالالت آمنالالالت بقالالالول  "إيميالالالالل 

الكتابات الوحيدة التي تستحق أن تكتب، هي تلالك سيوران": "

 ". مردود التي يكتبها أصحاهبا دون أن يفكروا يف أي جدوى أو

 

عاليل السالالباعي بحكالم متابعتالالك مالالن قالراءات عالالىل وسالالائل  -١٥س

التواصالالالالالالل وغريهالالالالالالا، مالالالالالالا هالالالالالالو تقييمالالالالالالك لالالالالالالام ُيطالالالالالالرح مالالالالالالن نصالالالالالالوص 
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قصصالالية؟، ومالالن منطلالالق خرباتالالك الواسالالعة املتخصصالالة قصصالالًيا، 

 ماذا تقول وتنصح الكتاب بشكل عام اجلديد والقديم؟.

األهبالالالى، فالالالن عفالالالوًا. جتربتالالالي متواضالالالعة جالالالدًا يف هالالالذا الفالالالن  / 15ج 

كتابالالالالالالة القصالالالالالالة القصالالالالالالرية، هالالالالالالذا الفالالالالالالن املالالالالالالراوغ والشالالالالالالديد التعقيالالالالالالد 

والشالالديد اجلالالامل يف آن معالالا، كالالوين مالالا زلالالت يف مرحلالالة احل ب الالِو، بالالاهلل 

عليالالالالالالك كيالالالالالالف ملالالالالالالن يف مرحلالالالالالالة الزحالالالالالالف أن يتوجالالالالالاله بالنصالالالالالالح ملالالالالالالن 

تقرحت قدماه من فرط امليشال فالوق خالرائط اإلبالداع؟  مالا بوسالعي 

القصالالرية، حبالالي هلالالا، وشالالغفي هبالالا، احلالالديث فيالاله ملحبالالي فالالن القصالالة 

وهالالالذا الشالالالغف الالالالذي جالالالاءين مالالالن رحالالالم املأسالالالاة العراقيالالالة، جعلنالالالي 

شالالغوفًا بمعانالالاة النالالاس،  ومالالا مناغالالايت حلبيبتالالي " القصالالة القصالالرية" 

إال  ألكتالالالالب تلالالالالك االنكسالالالالارات، ومالالالالا حمبتالالالالي للقصالالالالة القصالالالالرية إال  

 ألدلو بدلوي فيها عام جرى للناس.
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 :بطاقة تعريفية

   لصادرة ورقيًا: الكتب ا 

إيقاعات الزمن الراقص / جمموعة قصصية / دمشق  .1

 م. 2002

رصخة قبل البكم / جمموعة قصصية / حصدت اجلائزة  .2

 2003/2004الثالثة يف الدورة الثالثة ملسابقة ديب الثقافية عام 

 م.

 2005ُزليخاُت ُيوسف/جمموعة قصصية / بغداد سنة  .3

 م.

م ، حصدت جائزة  2006/ احرتاق مملكة الزاماما .4

 م.2009ناجي نعامن يف لبنان / صدرت يف دمشق 

 م . 2014بنات اخلائبات / قصتان قصريتان / بغداد  .5
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مدونات أرملة جندي جمهول/جمموعة قصص قصرية  .6

 م . 2014جدًا بغداد/عام 

 م .  2017واشنطن   -)شهرزاد : قدري(  شهادات .7

سّلة األحزان السومرية / جمموعة قصصية / بلغاريا /  .8 م 

 م  2018

ألواٌح . . . من وصايا اجلد / جمموعة قصص قصرية  .9

 م . 2019جدًا /بغداد 

 :له خمطوطات 

يميض وتبقى شهرزاد)لياٍل قصصية(.وبقى رأس النعامة حتت  -

الرمال/قصص. ورأس النعامة خارج الرمال/قصص. 

 وسهن الطري / قصص .و روايتان.ونخالت عاشقات يأكل رؤ

 ورحلة الشاطر كلكامش إىل دار السالم / قصص .
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 اجلوائز:

اجلائزة األوىل يف مسابقة ]بيت الشعر العريب[  لألعوام -

 ( عىل التوايل ، عن القصص: 1998،1997،1996)

إيقاعات الزمن الراقص  \م1996مدينة حلمت بحكاياهتا 

 م.1998عرُس يف مقربة /\م 1997

اجلائزة الثالثة ملسابقة جملة /أور اإلبداعية / لعام   -

 ] مومياء البهلول [ . -م ، العراق ، وعن قصة : 1999

م ،  2003/2004اجلائزة الثالثة يف مسابقة ديب الثقافية  -

 عن جمموعته القصصية املوسومة ] رصخُة قبل البكم [ .

م  2006جائزة ) ناجي نعامن ( ، يف لبنان / بريوت عام  -

، عن جمموعته القصصية املوسومة]احرتاق مملكة الزاماما[ وقد 

 ترمجت النصوص إىل مخس لغات حية.
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م ، 2006اجلائزة األوىل يف مسابقة أور اإلبداعية عام  -

 العراق ، وعن قصة ] فرائس بثياب الفرح [ .

اجلائزة األوىل يف مسابقة برنامج )سحر البيان(، الذي  -

م ، حصل فيها ** عيل  2006، عام أطلقته الفضائية العراقية 

السباعي ** عىل درع اإلبداع الذهبي يف القصة ، وسمي  

 بقاص العراقية. 

اجلائزة األوىل)مناصفة(يف مسابقة أور اإلبداعية عام   -

م ، العراق، وعن قصته املوسومة بعنوان ] مزاد الرؤوس 2007

 العلني [ .

للقصة القصرية عام اجلائزة الثانية يف مسابقة )) أيلو ((  -

م ، ببغداد، وعن قصته املوسومة حتت عنوان : )رحلة  2016

  الشاطر كلكامش إىل دار السالم(.
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اجلائزة التقديرية يف مسابقة القاص زمن عبد زيد للقصة  -

 م ، عن عرش قصص قصار جدًا .  2017القصرية جدًا عام 

للقصة اجلائزة الثالثة مناصفة يف مسابقة الثقافة هي احلل  -

م ، ببغداد، وعن قصته املوسومة حتت  2017القصرية عام 

 )كلكامش يغني لسليمة مراد(. -عنوان :

جائزة مسابقة )كولدن بوك( للقصة القصرية يف القاهرة  -

 م . 2017

جائزة )ريشة اإلبداع( من صالون مي زيادة األديب يف  -

 م . 2017مرص، عام  –القاهرة 

أديب النيل  –بقة شاعر اجلائزة الثالثة مكرر يف مسا -

م ،  2018مارس  –والفرات بدورهتا الثانية بالقاهرة يف آذار 

)نخالت  -وعن جمموعته القصصية واملوسومة حتت عنوان :
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عاشقات يأكل رؤوسهن الطري(، حيث منح ألثرها وسام 

 ولقب : "أديب النيل والفرات" 

ايف اجلائزة األوىل للقصة القصرية يف مسابقة املنتدى الثق -

 2018أبريل  –مرص  يف نيسان  –لألصالة واملعارصة بالقاهرة 

)كاكا . . . عبد احلليم  -م ، وعن قصة املوسومة بعنوان :

 حافظ(.

اجلائزة السادسة يف املسابقة العربية الكربى للقصة  -

م ، دورة الروائي والقاص  2018القصرية بدورهتا الثالثة لعام 

شاريل ) ( عن قصته املوسومة:صينيكاظم احللعراقي الراحل )ا

 .(شابلن يموت وحده

جلائزة الثانية يف مسابقة القصة القصرية جدًا بدورهتا  -

األوىل، دورة القاص عيل السباعي والتي أجرهتا منشورات أمحد 



160 

 

م، وعن جمموعته  2019آيار  –الاملكي. ببغداد يف نيسان 

 (. القصصية واملوسومة حتت عنوان: )ألواٌح من وصايا اجلد

اجلائزة األوىل يف مسابقة اجلياد الدولية للقصة القصرية  -

 2019حزيران   –األردن  يف أيار  -جدًا بدورهتا اخلامسة بعامن 

 -م ، وعن قصته القصرية جدًا واملوسومة حتت عنوان :

 )بكامء(. 

ية، يف لبنان / بريوت عام جائزة )ناجي نعامن( األدب -

املوسومة]احلّبويب  ينظُر ، عن جمموعته القصصية م 2020

 مريديه[.

الثانية يف مسابقِة أدِب الرسائِل التي أقامها:  اجلائزة -

)بيت الفنون( يف واشنطن بالواليات املتحدة األمريكية، 

م، برسالته املوسومة بعنوان: )رسالة من 2020متوز  -حزيران
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الباحث عن اخللود )كلكامش( إىل كاتب القصة القصرية 

 وزائي املزاج )عيل السباعي(.العراقي اجل
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ي عبد العزيز بركة ساكن. السودان
 
 الروائ

 

 

 :تقديم

يل     و  وامخ أن نقف احرتاًما وإكباًرا هلا، وما عسى ق  للقامات الش 

ودايّن ) (، عبد العزيز بركة ساكنأن يكون عن الروائي  العريب  الس 

وائي ة،  هذا األديب الروائي  املُتمّعق بدقيق صنعته يف الكتابة الر 
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ق والغرب، وقبل عرشين سنة حينام  ضجيج كلامته هز  الرش 

الطي ب  قرأُت األعامل الكاملة، ومن ضمنها رائعة الروائي  

(، أيقنُت: أّن هذا البلد العريق موسم اهلجرة إىل الشامل) صالح

هو )سّلة غذاء الوطن العريّب(، أيًضا هو نبع بأصالته؛ فكام 

احلكايا واألساطري واألحاديث التي ُتالمس شغاف القلب 

ل ُثنائيًّا قرينًا  فيف؛ لُيشك  ببساطتها، وُُتالط الروح ببوحها الش 

وداني ني. ليس للطي ب صالح ، وثالثيًّا مع باقي الروائي ني الس 

 "."عبد العزيز بركة ساكن غريًبا أن يكون نبتها اجلديد هو:

 

 :أسئلة ونص احلوار

* عبدالعزيز بركة ساكن، كيف تقّدم نفسك جلمهورك 1*

 ومتابعيك وحُمبّيك من اجلمهور العريب ؟.

ربية. اتٌب ِمن  الُسودان، يكتُب باللغِة الع   ك 
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* بام أنك مقيم يف النمسا، من رُشفة موقعك هناك أريد 2*

العريب يف بالده، وبني أن يكون يف بالد تقييمك حلال الكاتب 

 االغرتاب والّلجوء؟.

لسُت ُمغرِتًبا يف الن مسا، ولكن ني الجئ، أو باألحرى منفيي من 

؛ فيختلف  ودان. أما حال الكاتب العريب  أو اإلفريقي  وطني الس 

من كاتب آلخر، وفًقا لل غة التي يكتُب هبا. بالنسبة يل ككاتب 

ة، ُتصن ف أعاميل يف فرنسا أو أوروب ا، يف فئة يكتب بالعربي  

وايات املرُتمجة اىل لغة املهجر، تلك ال تستحوذ إال  عىل سوق  الر 

ض من كتب، حيث ال يزيد عدد القراء عن  ا فيام ُيعر  ضي قة جدًّ

اء، وهذا خيتلف بالنسبة للُكت اب  20 باملئة من إمجايل  الُقر 

ة والفرنسي ة املهاجرين الذين يكتبو ن بُلغات املهجر، كاإلنجليزي 

اء والن ارشون إىل الكتب املكتوبة  أو األلامني ة، حيث يميل الُقر 

بالل غات التي يف بالدهم، جتنًبا لتكلفة الرتمجة، وضيق ُسوق 
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الكتاب املنقول. وينطبق هذا األمر عىل اجلوائز، وِمن ح الكتابة 

اجات الكاتب، ويف غالب األحيان وكّل األمور التي تتعل ق بح

عىل الكاتب أن يعمل لكي يعول أرسته أو نفسه، واحلياة يف 

غ اآلن للكتابة  ا ونفسيًّا. أنا ُمتفر  املهجر عالية التكاليف، ماديًّ

ل مسؤولي ة ذلك القرار بكل  شجاعة  فر، وأحتمًّ والقراءة والس 

 وصرب وُجنون.

 

ي حتفة فنيّة، وأستطيع * قرأُت لك )رواية اخلرب(، وه3*

تصنيفها حتت مصطلح )أدب الّلجوء( احلديث الظهور بوضوح 

وعالنيّة. فيها تقنية رسدّية رّبام تكون خافية، توقفُت كثرًيا 

باإلعادة والتدقيق، عندما شعرُت باالرتباك، وهي موضوع 

خروج الكاتب الروائي وإنابة البطل البديل من الرواية. هل لك 

 األمر؟. يف توضيح هذا
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دي  يقوم عىل  أستطيُع أن أقول بإجياٍز، إن  مرشوعي الرس 

اوي،  : بناء الر  التجريب، يف كل  مراحل العمل الفني 

واية فني حديٌث  والشخصي ات واملكان والزمان واحلدث؛ فالر 

عر والُفنون التشكيلي ة التي هي قديمة قدم  نسبيًّا، مقارنة بالش 

ة فيام أكتب، أي اإلنسان، لذا أح اول أن تكون يل بصمتي اخلاص 

ا كتابة ضد   ني، وهنا حت  دٍّ للقارئ، إهن  ُأغامر بأن أكتب شيًئا خيص 

القارئ الكسول أو العجول، هي حماورة له، واختبار للذاكرة، 

وأيًضا اختباٌر يل يف أن أهنض بعمل يف ظل  عاصفة من التجريب 

فيس كثرًيا، وأحاوُر أبطايل وألعُب يف كل  يشء، نعم قد أحاور ن

واة وأتالعب بالزمن واملكان، وكل  ذلك وفًقا لرضورات  مع الر 

ة وأخرى: ليست هناك فكرة أو لعبة  تتخل ق ما بني حركة رسدي 

ان وغري رضوري ة.  باملج 

ا أربع روايات قصرية، بدأهتا  أكتُب اآلن جتربًة خمتلفة قليالً: إهن 

هلا تقوم عىل  2016منذ العام   حمورها اإلنسان يف املنفى، أو 
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"، إدجار آالن بو" للشاعر األمريكي  "قصيدة الغرابحماورة "

"، الثانية تنهض عىل قصيدة الغراب الذي أحبنيبعنوان "

احلياة األخرى "، وهي رواية "آرثور رامبوللشاعر الفرنيس  "

، بعنوان "، والثالثة عىل نظام الكوالج يف الفن  لزكريا التشكييل 

ابعة؛ فهي التي أرشُت إليها أنت "سجني الربزخ" الرجل " أما الر 

ت. "، وهي تنهض عىل قصيدة األرض اليباب للشاعر "اخلراب

": ستصدر املحاولة كلها يف كتاب واحد بعنوان، إس. إليوت

 .2023" يف العام سجني الربزخ"

 

توثيقك للكالم  * يف روايتك ) خُمي لة اخلندريس( الحظُت 4*

وداين، ورب ام هذا األمر يكون غري مفهوم للقارئ  العام ي الس 

العريّب خارج الّسودان، مع العلم أن نا يف ثورة االّتصاالت الرقميّة 

واالنتشار الرسيع. ما رأيك أن نجتمع ونلتّف حول شعار 

 )الُفصحى هي احلّل(؟.
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العامي ات هي لغات يف طور التكوين والفصام، وهي لغات غني ة 

ع  د فهي أغنى من الُفصحى، التي ال ُتدم التنو  ا يف الرس  ا، أم  جدًّ

ل وشديد احلساسي ة الرسدي ة؛  االجتامعي  والثقايف  يف جمتمع ُمتحو 

الت كبرية اجتامعي ة  ة، بينام هناك حتو  فالفصحى لغة معياري 

ة؛ فالروائي و سياسي ة واقتصادي ة ونفسي ة، خلقت لغتها اخلاص 

ث راعي  حيتاج لُِبنية شخصي ات حي ة. مثالً، ال يمكن أن يتحد 

، بلغة مثل:  ادة، أو رُشطيٍّ فقري غري ُمتعل م، أو عامل بناء، أو ِحد 

إىل أين تذهبني يا أيتها الط فلة اليانعة؟. عىل الرغم من بساطة 

، ومستوى اجلمل ة، ولكن ها تشري إىل مستوى تعليميٍّ ُمعني 

ودان الل غة تشري إىل املكان  ، بل واقتصاديٍّ أيًضا. يف الس  اجتامعيٍّ

والزمان، بل الن وع، عىل سبيل املثال، هناك مجل ُتص  الن ساء 

فقط ال وهي بالطبع ستكون بالعامي ة أو الل غات املحلي ة؛ فال حيق  

 ادٍّ أن يقول: "سجمي، أو: ووب عيل".لرجل ج

 



169 

 

* أعاملك الروائيّة انطلقت من خصوصي ة املكان يف أحياء 5*

اخلرطوم، وزواريبها الضي قة لرصد دقائق حياة القاع املُعدم 

 واملُظلم، ما أمهيّة هذه املواضيع يف الكتابة والروائي ة؟.

، بل كل نعم، املكان بالنسبة يل ليس فقط كوحدة لوقوع احلدث

مكان لديه أدوات الرسد التي ُتّصه، أي أّن املكان يعترب تقنية 

رسدية، مثالً يف رواية "اجلنقو مسامري األرض"، استفدُت من 

لتها إىل كتابي ة، لذا، يف  طرائق احلكي املحلي ة الشفاهي ة، وحو 

رواية "اجلنقو مسامري األرض"، ال ُيوجد بطل واحٌد، أو 

ة وأخرى ثانوية، كّل شخصّية هي شخصّية شخصّيات أساسيّ 

أساسية وترسد، وحتكي وتفعل، وُتنظ م زماهنا ومكاهنا وتقود 

العمل. وهي الطريقة التي حيكي هبا "اجلنقو" عندما يسكرون يف 

لكّل فرد منهم  احلانات املحلي ة عند اسرتاحة العمل، حيث أّن 

ا غريه، عدا صاحبة احلانة، األمهّية االجتامعّية ذاهتا التي يتمت ع هب

وهي شخصّية األم يف رواية "اجلنقو"، حيث أخذت موقًعا 
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ا ُيامثل موقعها يف املكان. وألّن "اجلنقو" يف واقع حياهتم  رسديًّ

، فإن أحداث وثيامت الرواية الرسدي ة  يتحّدثون يف شكل مجاعيٍّ

ة،  أو تقني ة ُمتداخلة أيًضا: باختصار، املكان خيلق أدواته الرسدي 

د هو رسد ملكان  العمل الفني  هي تقني ة ملكان ما، أقصد، الرس 

 ما.

 

* أصبحت الرواية العربي ة حتتل  واجهة املشهد الثقايّف؛ فهل 6*

 ستكون ديوان العرب؟.

األمر يتعل ق بالتواصل، أي من الذي يقرأ الرواية؟. بل من هو 

 الذي هيتم  باألدب يف األصل؟

عر يمثل ديواًنا للعرب، ألن ه كان حارًضا يف احتفاالهتم، كان الش  

هم  وأحزاهنم وأتراحهم وحروهبم وعشقهم وكرههم وف ر 

اعر  عر دائاًم هناك، والش  هم وميالدهم ومماهتم، أي كان الش  ر  وك 



171 

 

عر حيتاج لشخص جُييد  لسان حال أمته، يف احلق  ما كان الش 

ألدب أم ال، كان يدخل كل  خيمة القراءة والكتابة، أو هيتم با

دون استئذان، بل ُيعل ق عىل أستار الكعبة للعابرين واملُقيمني 

قني.  واملُتسو 

ة يف البالد العربي ة، ال تأثري لألدب عىل  يف زماننا هذا، وخاص 

د  ن وُيرش  ب األدب، وُيلع  احلياة، ولكن العكس صحيح: حُيار 

اء واملُهّتمني. الكت اُب وُيسجنون، وحيدث كّل   ذلك مع قل ة الُقر 

 

* مع اّتساع حرّية النرش املُتاحة، وكثرة ما ُيكتب وينرش 8-7-*

حتت ُمسّميات الرواية، هل هذا الكّم اهلائل سيؤّثر عىل جوهر 

ومصداقيّة الروائيني اآلخرين؟. اط لعُت عىل أعامل روائيّة 

، أو كان رت للفضاء الزماين  واملكاين  خجواًل، مل يظهر إاّل عىل  افتق 
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استحياء، أنت كخبري ذو باٍع طويل، وخربة عريقة، ما قوُلك  يف 

 هذا األمر؟.

ة أن يكتب كّل من يشاء  أنا ضد  الوصاية عىل األدب، ومع ُحري 

ة قصرية، أو  يه بام يشاء، شعًرا، أو رواية، أو قص  ما يشاء وُيسم 

ة الكاتب  ًسا، مع حري  واملكتوب، دون أي ة رشوط، كتاًبا ُمقد 

 ولكن ني أقرأ ما يعجبني فقط، وأمهل ما ال يعجبني.

الرتاكم الكمي ينتج تراكام وأؤمن جًدا، بمقولة كارل ماركس: "

 "نوعيا

فليكتب كل  من يستطيع الكتابة، وينرش إذا ما وجد نارًشا، 

ر، أّي كتاب  فالقارئ الذي سيدفع سعر الكتاب، هو الذي ُيقر 

رأ، والنارش الذي يدفع تكلفة صناعة الكتاب، هو من خيتار سيق

 الكتاب الذي سينرشه.
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وهنا ينهض سؤال: ملن تكتب؟. هل أنت تكتب لقارئ، أّي 

 قارئ، أم تكتب ألن  لديك ورًقا ُتريد حتبريه؟.

امح، إن ام هناك آلي ات  ال ُتدار العملي ة اإلبداعي ة عىل املنع والس 

ز مًعا، وهي أيًضا ليست أدوات أخرى حتكم  الكاتب واملُنج 

خارجي ة بحتة، كتلك التي ُتص  القارئ، بل هي ترتبط 

 بخيارات الكاتب نفسه، وعيه ورؤيته للعامل أيًضا.

عر  فالرواية هي العمل الذي ُيطلِق عليه كاتبه اسم رواية، والش 

ة القصرية، فهي من عمل  ما يظن  كاتبه أن ه شعر، إال القص 

يطان.  الش 

 

* مهوم الكاتب العريب بعد كتابة منجزه، ودهاليز جور النرش 9*

الّساعية أواًل للّربح الامدّي أواًل، حتى الكثري ينرشون أعاماًل 
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متدّنية املستوى، ومليئة باألخطاء اإلمالئيّة والنحوية. ما رأيك 

 وانت انتقلت بني عاملني  عريّب وأورويّب؟.

حة، صناعة الكتاب هي مسؤولي ة النارش، دعنا نتحدث برصا

ل من يقرأ، ثّم ُيبدى رأيه،  عىل األقّل هنا يف أوروبا، الن ارش هو أو 

صون يف الل غة والتحرير، يقومون بإعداد  ثّم هناك ُمتخص 

الكتاب، وحيدث هذا ألكرب الكتاب عمًرا وجتربة وأصغرهم 

هبيئة حترير صارمة، عمًرا وجتربة، ال ُينرش كتاٌب دون أن يمر  

لون مسؤولية أصغر األخطاء الكتابي ة والرصفي ة  وهم يتحم 

ة، فالن ارش يدفع هلم ذلك.  والنحوي 

فالكاتب ليس عامل نحو ورصف، نعم هو صانع جمازات ورسد، 

ما حيتاجه الكاتب أو الكاتبة: هو احلد  الذي يمكنهام من صياغة 

، وال ترض  املعرفة العميقة  األخيلة واملجازات واألداء الفني 

ها األدنى، ولكنها ليست  ف، بل مطلوبة يف حد  بالنحو والرص 

ا اهلن ات  الصغرية والكبرية، فمن مسؤولية صانع كل  يشء. أم 
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لة للنرش،  سة ُمؤه  الكتاب، الذي جيب أن تكون عنده ُمؤس 

رين والكتاب أيًضا.  وبإمكانه أن يدفع للُمحر 

ون  ولكن يا لألسف الكثري من الن ارشين يف بالدنا، ال هيتم 

بصناعة الكتاب، ألن  بعض الُكت اب يدفعون هلم مقابل الن رش، 

بح املرتبط بجودة بال تايل، ال يقوم الن ارش بتجويد عمله سعًيا للر 

العرض، ألن  ما دفعه له الكاتب هو قيمة الطباعة زائًدا هامش 

بِع ولو نسخة واحدة، فهو ال خيرس شيًئا، بالتايل:  الربح؛ فاذا مل ي 

 لامذا ُينفق عىل حترير الكتاب وجتويده؟

 جيدون، ولكنهم قلة. هذا ال يعني أنه ال ُيوجد نارشون

 

* معادلة احلريات الشخصيّة والعاّمة واإلبداع يف بالدنا. 10*

 ماذا تعني لك؟.



176 

 

منع الكتب: من يقفل يف وجهك باًبا، فإّنه ُيعطيك كّل 

االحتامالت األخرى، يرتكك يف فضاء شاسع ال هناية له، ليست 

به بوابات ُتغل ق، أقصد، جيعلك يف مواجهة املمكن الفسيح. 

ة  وهذا ما حدث يل بالضبط، منعت ُسلطات اخلرطوم العسكري 

ساهتا األمني ة ُكُتبي بقرار من وزارة الثقافة. مل أرصخ، أو  ومؤس 

أنُدب حظ ي، أعطي تهم ظهري، ووجهت إراديت نحو الفضاء: 

ابات املدينة؛ فأنطلُق نحو الذي ال ينغلق"، كتبُت هذا  "ُقفلت بو 

 النص، ومن ثم طرُت.

 

* معظم أعاملك منعت من النرش يف اخلرطوم، ومن ١١*

االشرتاك يف معارض الكتاب، وأنت العلم الروائي والفائز بعدة 

جوائز حملية وعربية وعاملية. ما االنعكاسات السلبية واإلجيابية 

 عىل إبداعاتك ومجاهري قرائك؟.
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كيف طرت؟ قمت بنرش كل كتبي يف الشبكة العنكبوتية جماًنا، يف 

م  صيغة "يب دي أف"، مل أحارب الن ارشين اللصوص، ولو أهن 

طبعوا كتبي طبعات رخيصة بائسة، ولكن ها وصلت لكل  املدن 

البعيدة عن اخلرطوم، مل ُأِعر انتباًها للحمالت األمني ة التي 

م أعلنوا: أن  حاولت حتطيمي نفسيًّا والن ي ل من ي شخصيًّا، بل أهن 

بد العزيز بركة ساكن"، إن ام هو جلنة من ال يوجد كاتب اسمه "ع

الُكت اب الُشيوعي ني يكتبون روايات وقصًصا ترض  باحلياء العام. 

ودان عندما أصبحت حيايت يف خطر،  ولكنني، هربت خارج الس 

الح، ولسُت  فأنا لسُت حُمارًبا، وال أعرف كيف أستخدُم الس 

نع جنازة لنفيس، كتلك جيًدا يف اهلرب والعويل وال ممتاًزا يف ُص 

يت وهي حي ة. هبطُت مرص، ثم  إىل الن مسا، ثم  إىل  التي فعلتها جد 

لغة حي ة، وأستطيع أن أعيش  12فرنسا: اآلن ُكُتبي تنرش يف 

ه األدنى، إذا  عليها، نعم بصعوبة، ولكن مرصويف اليومي  يف حد 
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اًل يف  كل  األمكنة، أردت احلقيقة، أقول إنني أعيش ُحًرا وُمتجو 

 Nomadأقصد 

ر يف تكوين رابطة للُكت اب الذي يعيشون مثيل. متجولون.  وأفك 

 باملعني احلريف  للكلمة، ال بيت هلم، نتبادل األفكار والتجارب.

 

، وبالرمزي ة 12* * كثري من األعامل الروائية غارقة بالنسج األديب 

ة الكتابة احلداثي ة ، وما بعد احلدا ثة، ما هي ُرؤيتك  هلذا بحج 

 املوضوع؟.

احلداثة ما نعيشه اآلن، وما بعدها ما نعيشه وما تظهر مالحمه 

ا عام   اآلن أيًضا؛ فكيف نعيش ونكتب، وهي نحن ُمنفصلون حقًّ

هو مايض، أليس اآلن شيًئا آخر غري تدوير الاميض، مثل تدوير 

عراء من الن فايات، يف رأيي مل: " "، تلك مقولة ُمرتد مُيغاِدر الش 

" ما زالت قائمة، نعيد خلق ما ُخلق، ولكن عنرتة العبيسّ "
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بأنامل خمتلفة ورؤية خمتلفة، إذن ما بعد احلداثة: هي تدوير 

ة  للحداثة، التي هي تدوير لام قبلها. تلك اجلذور اللغوي 

واملعرفي ة هي ذاهتا التي ترضع الثمرة، ُتتلف املواقع اختالًفا 

ا، ولكن اهلدف هو ذاته: فأنا مع كل  املحاوالت وال وظيفيًّ 

أحكُم عىل أّي عمل ُمنت ج سلًبا أو إجياًبا؛ "فعندما ُتقي م فإنك  

ث عن العمل  ، وعندما حُتل ل فإن ك  تتحد  ث عن نفسك  تتحد 

ل الذين  "؛ فأنا مع هذه املقولة، دع األشجار تنمو، وُأفض  الفني 

بون ويفشلون عىل  الذين يعملون يف ظل آِمٍن مطمئن؛ جُير 

": دناءة روحي ة، أنا أعشق بودليغفالط مأنينة كام يقول "

سات  الفاشلني، املغضوب عليهم الذين تم  لعنهم من املُؤس 

ن، وأظن  أن  الكتابة حق   املُستقّرة، الذين خارج الذوق املُدج 

ادهتا، فمن هو للجميع، حت ى الذين ُينظر إليهم كعاجزين عن إج

 ، الذي يمتلك حق  املنع والعطاء، غري الكاتب نفسه؟، أنا مثلك 
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ال أقرأ إال  ما يعجبني، ولكن ني ال أعِقُل ما ال يعجبني وال 

 ألعنه.. 

 

* كثري من األعامل الروائي ة بقيت تدور رحاها بمدار 13*

ات، وقيل وقال، أين هي من األعامل الروائي ة  حكايات اجلد 

دّية املُتوافقة؟.  القائمة عىل البناءات الرس 

دائاًم ما أقول، الرواية هي فّن كتابة احلكاية. ليست هي احلكاية 

ذاهتا. هي عمل األدوات الفنّية يف الشفاهّية، وحتويلها إىل عمل 

د  ل. أو هي هدم ُمتعم  رسديٍّ له بعض القواعد التي تتشك 

ة يف طور التشكيل. إذ ن، الرواية كمنجز فنيٍّ لقواعد رسدي 

حديث، هي ليست ما حُيكى وُيت خيل، بل العمل فيام حُيكي أو 

 يتّم ُتيله أو ُيعاش.
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تنا " كل ": فرجينا ولفأما املوضوعات كام تقول جد 

وأنا اعتقد ما تعتقده  املوضوعات تصلح لكي تكون رواية.

ة فرجينيا ولف.  اجلد 

 

)اليوتوبيا(، فهل مسائل * إشكالية اإلبداع واملحظورات 14*

اإلبداع تكون راقية إذا تناولت القيم االجتامعية والدينية والرموز 

بالتحطيم والتجديف يف بحور اجلنس الفاضح، ماذا تعني لك 

 هذه املسائل، بعد تغري نمط عيشك يف بلد أورويّب؟.

ليست هناك حمظورات يف الكتابة، وليس هناك ما عىل الكاتب 

ل  يشء ُمستباح للحرب. عىل الكاتب أن يلتزم بيشء أن يتجن به، ك

طي، وجلنة  ا الرش  واحد فقط، وهو الرضورة الفني ة. أم 

يانات،  املُصن فات، واحلياء العام، والذوق، واألرسة، والد 

جل  ة والد  مات واملُحل الت، واألخالق، واجلنس، والِعف  واملُحر 
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ة الكاتب، غري الرضورة  واد عاء الط هارة، ال يشء حيد   من ُحري 

الفني ة للموضوع، جتنّب كل ما ال خيدم النّص، مهام بدأ بّراًقا 

ِزن كل  يشء بميزان  وخُمادًعا، ومهٌس لك  بأن تفعل، عليك أن ت 

 الرضورة الفني ة.

 

ٍف، ما هي كلمتك األخرية التي 15* ِ * ككاتب روائيٍّ حُمرت 

ُهها ملن يريد دخول عا  مل الكتابة الروائيّة؟.ُتوج 

نصيحة بسيطة، ورضورية، وهي: الكتابُة حقي إنسايني مرشوع،  

 ولكن الكتابة اجلي دة ال ُتنال إال بالقراءة املُكث فة.

                        

 *بطاقة تعريفية بالكاتب:

 حائز عىل العديد اجلوائز:
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 عىل جائزة الطيب صالح للرواية يف دورهتا السابعة.  -

 )فرنسا(. 2016وجائزة أدب عاملي  -

 )سويرسا(.  2017وجائزة األدب األفريقي  -

 )فرنسا(. 2016وجائزة ادب املقاومة  -

وتّم اختيار رواية )مسيح دارفور( يف ترمجتها الفرنسّية ضمن  -

 . 2016ية يف العام أهّم سّت روايات أفريقّية صدرت بالفرنس

للقصة القصرية عىل مستوى العامل « يب يب يس»ُمنح جائزة  -

 «. امرأة من كمبو كديس»م عن قصته: ١٩٩٣العريب 

« يب يب يس»التي تنظمها « قصص عىل اهلواء»وجائزة -

« موسيقى العظام»بالتعاون مع جملة العريب عن قّصتي ه: 

 «. فيزياء اللون»و
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عهد العايل الفني بمدينة )سالفدن م قرر امل٢٠١٣ويف  -

سالسبورج( بالنمسا أن يدرج يف مناهجه الدراسية روايته 

 يف نسختها األلامنية.« خميلة اخلندريس»

عىل « اجلنقو مسامري األرض»وعندما حصلت روايته  -

م، ليصدر بعد قليل ٢٠٠٩جائزة الطيب صالح للرواية عام 

 رواية ومنع تداوهلا. قرار وزارة الثقافة السودانية بحظر ال

عام « امرأة من كمبو كديس»وقبل ذلك صودرت جمموعته  -

 م. ٢٠٠٥

م قامت السلطات بمنع عرض كتبه بمعرض ٢٠١٢ويف  -

اخلرطوم الدويل للكتاب، يف املقابل، توف رت ألعامله قراءات 

 تنب هت إىل رسالته وإبداعيته ونب هت إليها

 * االعامل املرتمجة: 
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رواية )اجلنقو مسامري األرض( ترمجت إىل إلنجليزية  -

 والفرنسية واألمهرية. 

رواية )مسيح دارفور( ترمجت إىل )للفرنسية والنروجيية  -

 واإلنجليزية واأللامنية واالسبانية(

رواية )خميلة اخلندريس( ترمجت إىل اللغة األلامنية، ويتم  -

 إعدادها كفيلم. 

 للغة األلامنية. ال( ترمجت إىل اقصرية بعنوان )كسنصوص  -

رواية )سامهاين( ترمجت إىل اللغات التالية: السواحيلية  -

 (. 2021والكردية وستصدر بالفرنسية يف العام 

رواية )الرجل اخلراب( ترمجت إىل اللغة الكردية، وتم  -

 تصويرها كفلم قصري. 
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كدي(  و)ابنة اجلزار( وقصص أخرى   )امرأة من كمبو -

 ترمجت إىل اللغات التالية: للفرنسية واإلنجليزية والرتكية. 

 *قائمة باألعامل األدبية:  

رواية سامهاين/ رواية مانفستو الديك النويب/ رواية مسيح 

 دارفور/ رواية اجلنقو مسامري االرض

رواية خميلة اخلندريس/ رواية العاشق البدوي/ رواية 

لطواحني/ رواية رماد الامء/ رواية زوج امرأة الرصاص وابنته ا

 اجلميلة/ رواية والئم النخس

*املجموعات القصصية: امرأة من كمبو كديس/ موسيقى 

 العظم/ عىل هامش األرصفة

ما يتبقى كل ليلة من الليل/ زوج من أجل أجاك  *كتاب:

 الطويلة.
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 اإلعالمي خالد عواد األحمد. سوريا
 

 
 

 تقديم:

تضيق مساحة الكالم أمام سطوة الصحافة واإلعالم. وتتطاير 

الكلامت يف رحاب احلوار؛ رهبة وخوًفا من التقصري يف طرحها 

ة للضيف العريق بخربته،  املثمر، القتناص الل حظة احلِرج 

 العميق بفهمه لتشابكات حُميطه. 
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األخبار فاإلعالمّي ليس فقط املُصّور واملذيع املختّص بتغطية 

عىل خمتلف أنواعها، لإلعالمّي ذهنية األديب والن اقد والكاتب، 

تنضاف إىل براعته يف أصول مهنته اإلعالمي ة. هذه األساسّيات 

اجتمعت يف شخص "خالد األمحد" املُتمّكن من أدواته، فقد 

ة  حافة ال سوري  اشتغل خالل العقود الامضية كاتًبا وصحفًيا للص 

اء واملكتبة العربي ة العديد من والعربّية. و ة دسمة للقر  م ماد  قد 

ة والتوثيقي ة ذات الطابع الرتاثي  االجتامعي  الُكُتب احلواري 

ص  يف إبراز تراث حمافظة "مِح ص" التي  السوري عموًما، وُتص 

تتوسط سوريا جغرافيا، ونقل ماّدته التي كانت شفاهّية عن راٍو 

لّسعي الدؤوب أنتج أرشيًفا ُموّزًعا عىل سمع ممّن سبقه، هذا ا

ة.  جمموعة من الكتب املطبوعة، التي صارت وثيقة تأرخيية ُمعت رب 

قاءات مع كبار املفكرين إىل الل   كام أّن نشاطه الثقايّف امتد  

جزًءا ُتعترب  ات ت بحواري  ني، وتكلل  وري  واألدباء العرب والس  

 .عربيًّاة من تاريخ احلركة األدبي  
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 *أسئلة احلوار:

 

: خالد عواد األمحد، اإلنسان الّسوري ابن "مِحص" مدينة 1س

"خالد بن الوليد"، والتي تضّم بني جنباهتا ما يقارب اخلمسمئة 

مقام ورضيح لصحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. محص 

قلب سورّية، وأكرب حمافظاهتا مساحة موّزعة بني احلرض والبادية، 

ر مدينة سورية تعّرضت للتدمري والتهجري املمنّهج، وبعد وأكث

 إحدى عرشة سنة من الّلجوء يف األردن. واحلديث ذو ٌغّصة.

ماذا عن ذكرياتك  التي خّلفتها وراءك؟. وهل التغيري الديمغرايّف 

اين  سيجرب أهل محص عن الرتاجع عن حقهم املُتجّذر هناك  ك  الس 

 ما بني بابا عمرو والوعر؟.

منذ أن أطلقت أول رصخة يف احلياة إيذانًا باحلياة وولدت **

هًة يف مقربة الكتيب  مريضًا واهنًا قررت والديت أن تضعني ُمكر 

حابة بناء عىل نصيحة من  300التي تضم ُرفاة أكثر من  من الص 



190 

 

ن للموتى يف محص يف  -"اجلعيدي" ف  ار قبور وُمك  أشهر حف 

ا أن منتصف الستيني ات. إضافة إ ، فإم  ىل عمله كُمعالج شعبيٍّ

أعيش إىل اليوم التايل أو أموت، وشاءت إرادة اهلل أن ُأعانق 

احلياة، وبقي ت  مشيمتي منذ ذلك الوقت ُمعل قة بمدينة محص، 

التي بقيُت وفيًّا هلا بُكلِي تي إىل اآلن، ومنذ ذلك احلني وأنا 

ضفاف العايص، مشدودة إىل روح هذه املدينة، التي أقيمت عىل 

ام .. ومنها وعليها  والتي ما تزال شواهدها أوابد ال تفنى مع األي 

.. وألجلها كنُت دائاًم أنشُط يف دراسة تارخيها، ُمُدنًا وحوارض 

وعمق بادية، وُأطارد كّل أثٍر لنشاط برشيٍّ حضاريٍّ ُأنجز عرب 

ال  عىل ذلك الن شاط احلرضي  الباقي، ومدين ة محص التاريخ الد 

مدينة عريقة وقديمة قدم التاريخ بل ربام أكثر قدمًا مما نظن رغم 

أهنا ال تبدو كذلك ألهنا تعرضت لام هو جائر ومدمر لعراقتها 

إىل حدود االنتهاك فاملعطيات املتوفرة لدينا حتى اآلن تؤكد أهنا 

كانت موجودة كمدينة قائمة إىل ما قبل األلف الثالثة  ق.م، 
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ت عرب تارخيها الطويل بمراحل ُمزدهرة وهذا أمر مؤك   د، ومر 

نوعيًّا،  ولذلك عشُت مشدودًا لذاكرة وتفاصيل املدينة بأحيائها 

ة بغناها  املُت سعة وبيوهتا الكبرية ذات الُفُسحات الساموي 

اخل، واملبني ة من احلجر البازلتي  األسود،  وانفتاحها عىل الد 

، و ة والشوارع ببالطها احلجري  تِه الُعضوي  املجتمع بُلحم 

املُؤنسنة، ذات اإلرث الثقايف  واألخالقي  والتقاليد االجتامعي ة 

فيعة، التي جتعُل من الن سيج الديمغرايف  وحدة عضوية  الر 

مرتبطة بالنسيج العمراين املؤهل لذلك املكان الذي يسمونه 

 والتي انسحبت مندثرة لألسف –محص أم احلجارة السود 

بفعل ما يسمى باحلداثة ككل املدن العربية العريقة التي فقدت 

كل خصوصياهتا اإلنسانية واملعامرية املميزة ، ولكن ها بالنسبة يل 

محص، ككل  املدن العربية التي أمكن يل أن  أط لِع عىل ُتراثها 

؛ ما تزاُل حي ة يف داخيل كصحفيٍّ  الثقايف  واملعامري  واحلضاري 

اقة، ال  وكاتٍب  ر  البة واجلامل والع  وإنساٍن. ومدينة هبذه الص 
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يمكن أن تكون ُلقمًة سائغًة ملن حياولون العب ث  بنسيجها 

ت ُحلكة  ،  والبد  لنهارها أن يسطع مهام اشتد  يموغرايف  الد 

 الظ لمة. 

 

: يف خّضم رحلتك  الّطويلة يف ميدان اإلعالم مهنة املتاعب، 2س

ت ُه أنت  ما الذي أضيف  ف  إىل رصيك املعريّف؟، وما الذي أض 

؟.  ملهنتك 

** اإلعالم والصحافة خاّصة من أكثر امليادين التي ُتضيف إىل 

ا  ا رصيدًا معرفيًّا، وِغنًى يف األفكار والتجارب؛ ألهن  مُمارِسه 

تتطل ب االحتكاك اليومي  برشائح عديدة من الن اس بمختلف 

الثقافي ة، ولطالام قلُت يف أكثر من مناسبة: ُمستوياهتم املعرفي ة و

أن  الصحافة مل تكن بالن سبة يل وسيلة عيٍش بقدر ماهي أسلوب 

رٍة من حيايت.  حيايت األمجل، الذي اخرتُته يف سنٍّ ُمبك 
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: من زاوية منظور ُمعيّنة، ال ُيمكن الفصل بني الثقايّف 3س

تزنة يف كوامن النّفس من كهواية ُمكت سبة،  وماّدة مقروءة، أو خُم 

اخلربة احلياتيّة. كيف لك أن ُتفّصل لنا هذه املُزاوجة بني اإلعالم 

كمهنة، ومع الثقافة بجميع أوجهها؟. وما مدى رضورة إلامم 

 اإلعالمي  بثقافات اآلخرين؟. 

** من وجهة نظري ال يمكن للصحفي أن يكون ناجحًا إذا مل  

نب امتالك أدوات الكتابة واإللامم يكتسب اخلربة احلياتية إىل جا

بأرسارها فال يمكن أن تكتب من فراغ وكام قال يل الروائي 

الكبري الراحل حنا مينة ذات يوم يف حوار نرش يف كتاب " غواية 

مواجهات يف الفكر واحلياة واإلبداع( فإن الثقافة هي –األسئلة 

ه نتاج الذهن والسلوك البرشي واملعرفة هي احلصول عىل هذ

ّيها: النظرّي والتطبيقّي، وال شّك أّن التخّصص  الثقافة بشق 

اجلامعي  ُمهمي يف إكساب الصحفّي خربة مهنّية وحرفّية، ولكن 

التزّود بالثقافة احلياتّية يشء أسايٌس، يساعد الصحفّي بغري شّك 
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عىل أن يرقى بكتابته يف املوضوعات الصحفّية اليومّية، إىل 

ده بالث قافة املُتنّوعة من األدب والتاريخ واالقتصاد، جانب تزو 

وليس انتهاًء بالعلوم واجلغرافيا، وهكذا الّدراسة النظرّية مهام 

تشّعبت وكربت  ال جتعل من الصحفّي نِدًا يف العمل الصحفّي 

لزميله الذي مارس الصحافة العملّية وامليدانّية عىل  مدار 

 سنوات.

 

والتي ما زالت خمطوطة؛ يرى  : املُتتب ع ُكتبك املطبوعة4س

حرصك الشديد عىل التعامل مع الامّدة الرُتاثيّة بقداسة وتبجيل. 

؛  ما هو دافعك كإعالمّي لسلوكك  املحفوف باهتامم ملحوظ لك 

لتنتج العديد من الُكتب يف هذا املجال، والتي جاءت عىل حياة 

 أهل محص وريفها؟.

عد البُ  ولعل   ،دةعد  تإنسان يتشكل من أبعاد مُ  ** أنا كأي  

 ل  كُ  أن   واملسيطر عىل اهتاممايت، وأظن   ،هو األبرز الرتاثي  
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ة تدور يف هذا ة والثقافي  ة واإلنساني  األبعاد األخرى االجتامعي  

ة يف خرفي  أو تفصيلة زُ  ،جرة يف جدارني ُح حتى تظن   ،الفلك

أو لوحة  ،مسعىل الش   طل  ة يف نافذة تُ ص  قرن  أو مُ  ،ةي  رشبِ م  

اج يف ة لرِس أو أنصوبة حجري   ،ة للامء الباردأو ُفسقي   ،فسيفساء

ل آمنة يف طاقة هي مساحة دِ أو ياممة هت   ،يوت القديمةفناءات البُ 

وء أو متيمة يف ومنافذ الض   ،ةساع بني الزخرفة البغدادي  ت  اِ 

 ،اث الشعبي  اهتاممي بالرت   حجاب، وال مندوحة من القول أن  

وء عىل بتسليط الض   في حيث بدأُت حُ بدأ كجزء من عميل الص  

 ،ة يف محص مدينة وريفاً وبخاص   ،اثجوانب من هذا الرت  

 ،االهتاممبهناك الكثري من اجلوانب اجلديرة  أن   ووجدُت 

 ،واألزياء ،ةوالصناعات التقليدي   ،والكتابة عنها يف ميادين املهن

 ؛وتلك التي انقرضت ،والتقاليد التي الزالت سائدة ،والعادات

ومع الوقت  ،كبرية يف توثيق هذه اجلوانب متعةً  دُ جِ أ   فكنُت 

هذه املواد تصلح أن تكون فصواًل يف كتب تتناول  أن   وجدُت 
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عادات "كتايب  2011فنرشت يف عام  ؛اثجوانب من الرت  

لسورية الذي صدر عن اهليئة ا "ومعتقدات  من حمافظة محص

كتابًا  ، كام أنجزُت اث الشعبي  ضمن مرشوع حفظ الرت   ،للكتاب

فيه  تناولُت  .بعنوان  "صور من احلياة االجتامعية عند البدو"

  :وتراثهم الشعبي   ،دة من حياة البدو والباديةجوانب متعد  

كاألزياء وعادات الزواج والعالج والتعليم والغزو واحلروب 

ر البدوي والعالج والطبابة والفنون يف حياة البدو والشع

وغريها من  ،ة والتسليةرج  ومظاهر الفُ  ،الشعبية واألمثال

د احلياة من كبار ى عىل قي  نتها عىل لسان من تبق  اجلوانب التي كو  

كام  ،قبل أن تندثر وتزول ،من أبناء قبيلتي الفواعرة  ن  الِس 

ن حمافظة محص كتابًا آخر بعنوان "مهن وفنون تراثية م أنجزُت 

وريفها" الذي من املقرر أن يصدر يف األسابيع القادمة يف مدينة 

محص إن شاء اهلل ويف جعبتي كتاب آخر يف الرتاث الشعبي 
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بعنوان "منمنامت من الرتاث الشعبي السوري" وكتاب بعنوان 

    ."من الرمح إىل املغزل.. أوابد وإبداعات حضارية من سورية"

 

األمحد سأقلب الّصفحة األخرى، ألرى فيها : خالد عواد 5س

لة ملاُلحقة الُكتّاب  إنساًنا طاحًما خُمتلًفا، ساعيًا برسعة الن م 

ق ِهم، ونزواهتم؛  عراء، والصرب املُمّل عىل ن ز  واملُفّكرين والش 

للظفر بموعد لعمل ُمقابلة أو إجراء حوار، ُرّبام ال يقرأه أحد إاّل 

هل ترى أّن هذا العمل الذي قمت به كان له ما املُهتم  هبذا األمر. 

ُيرّبره آنذاك؟، رغم أن أضواء اإلعالم املرئّي ُيسعى إليها بكّل 

بُل املرشوعة وغري املرشوعة، ما الذي جعلك ُتقيم عند  الس 

 قناعاتك؟.

 ،عراءرين والش  اب واملفك  ** مبعث اهتاممي بمالحقة الكت  

ؤال يف حتريك الرواكد يف ة الس  ي  بدأ لقناعتي بأمه بحسب تعبريك  

وبدأ االهتامم  أيضًا كنوع من  ،وحتريض الفكر ،ةالثقافة العربي  
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وكيف  ،قاربة عوامل هؤالء املبدعنيوحماولة مُ  ،العمل الصحفي  

ة حمظوظًا بإجراء لقاءات أدبي   ام كنُت ورب   ،ويبدعون ،رونيفك  

ة ة والعربي  وري  ثقافة الس  اب وأدباء يوصفون بالكبار يف الت  مع كُ 

 "غالب هلسا"و "اهبهاين الر  "و ه"حنا مين" :ومنهم ،املعارصة

حممد "و "زكي قنصل"و "وجيه البارودي"و "عيل حيدر"و

 "ب تيزينيطي  "الو "برهان غليون"و "بديع حقي"و "عمران

بعضها كتايب األول  نُت وغريهم املئات من األسامء التي ضم  

مواجهات يف الفكر واحلياة واإلبداع" ويف  -"غواية األسئلة

كتايب الثاين "زمن الكتابة .. زمن اإلنصات ..  حوارات يف 

 ،به من حوارات ما قمُت  ويف كل   ،الفكر واحلياة واإلبداع"

ر من كل    ،جوانبها حاولت قدر اإلمكان اإللامم بتجربة املحاو 

واالبتعاد قدر اإلمكان عن األسئلة  ،ىل بعض أعاملهالع عواالط  

العتقادي  ؛اكنك الس  أو حتر   ،عق  التي ال تثري الن   ،ة العابرةوتيني  الر  

وبوابة للولوج إىل عوامل الفكر  ،ؤال هو مفتاح للمعرفةالس   بأن  
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ؤال هي إن الصياغة الصحيحة للس   :واإلبداع، وقدياًم ِقيل

عىل نزوات بعض  مل  رب املُ ا احلديث عن الص  نصف اإلجابة، أم  

 عندما أين   وأذكرّ  ،وشجون أخرى يف ذايت ،قصص هُ ل  ف   ؛ابت  الكُ 

ومل أكن قد جتاوزت  ه"،ا مينحنّ "الراحل  للقاء الروائي   ذهبُت 

الذي كان يعمل  ه"مين"ي وطلب من   ،العرشين من عمري

ليجيب  ؛وتركها له ،ئلةحينها كتابة أس ،ا لوزيرة الثقافةستشارً مُ 

 ؛م والتسويففبدأ بالترب   ؛ه بشأهناسابيع راجعتُ أوبعد  ،عليها

يده بعد الكثري من االنتظار،  ليعطيني اإلجابات مكتوبة بخط  

 ،له ق  بعض األسئلة مل ترُ  اإلجابات وجدت أن   وعندما قرأُت 

 فصب   ؛ةكشيخ للرواية العربي   ،من مكانته ا تناُل وربام اعتقد أهن  

كام  ،ةد  ؤ  حاِور بدل اإلجابة عنها هبدوء وتُ كمُ  جام غضبه عيل  

عليه سؤااًل واخزًا   طرحُت أين   ض بكاتب كبري مثله، وأذكرُ فرت   يُ 

ها ولكن   ،ةاملرأة حترض يف أعامل "حنّا مينه" بقو   أن   -بام معناه-

اول وعندما حُي  ،ر واجلسده  ا امرأة العِ إهن   :خاّص  امرأة من نوعٍ 
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 ع، ويبدو أن   قنِ ما يكون هذا االرتقاء غري مُ  ،االرتقاء هبا عادة

 أحاول مني بأين  واهت   ،وأثار جنونه ،ؤال أزعجه كثرياً هذا الس  

 " ألين  ويِني ني "دُ وأن   فيه، جاجة حرببدلق زُ  ؛رقة البحرتغيري زُ 

دون أن ينسى  ،بني املرأة والرجل يف عمل يقومان به معاً  زُ أمي  

  .صول عىل اإلجاباته بإحلاحي عىل احلُ ني أزعجتُ اإلشارة إىل أن  

 

: الشّك أن ظروف احلرب، وتبعاهتا القاسية عىل حياتنا 6س

ات التي انعكست بآثارها عىل العمل  كسورّيني. ما هي املُتغري 

اإلعالمّي عموًما؟. خالد عّواد األمحد كإنسان ُمعارض، كيف 

 ة.  مهنتك اإلعالمي  انعكس ذلك عىل

ألشري  ؛أن أجيب عىل هذا السؤال من منطلق ذايت ** أستطيعُ 

أكثر من  ة قاسية عيل  نعكسات نفسي  احلرب كان هلا مُ  إىل أن  

وعىل خالف الكثري من  ،انعكاسها عىل عميل اإلعالمي

بفعل  ؛مامهم اآلفاقأت د  ني الذين ُس وري  ني الس  الصحفي  
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يف  ني وجدُت اهلل أن   أمحدُ  .جوءلتهجري والل  وظروف ا ،احلرب

ولكن  ،حفي  للعمل الص   رصةً جوء فُ الل   ِت ل  الفرتة القريبة التي ت  

ن يل هذا العمل م  وأ   ،وليس الورقي   ،بشكله اإللكرتوين  

كام أتاح يل فرصة اإلسهام يف فضح  ،ا نوعًا مااستقرارًا ماديًّ 

نجازات إوالكتابة عن  ،وقصص املعتقلني ،جرائم نظام األسد

وعىل عكس عميل  ،امليادين واملجاالت ني يف كل  وري  الس  

عد كبُ  ،الذي كاد أن يكون مقترصًا عىل محص ،حفي  الص  

حافة انفتحت األمداء يل يف الص   ؛ثقافة وتراثًا وأمكنة جغرايفٍّ 

عاً وبات ما أكتبُ  ،ةاإللكرتوني    .ه أكثر ثراًء وتنو 

 

ال شّك أّن لكّل مهنة حماسنها، وأنت كصحفيٍّ تعمل يف  :7س

فهذه أمور تكيّفت وتأقلمت معها، ؛ مهنة املتاعب واملصاعب

ولكن كحديث للذكريات، هالّ حدثتنا عن بعض املفاجآت 

 واملفارقات خالل مسريتك الطويلة والعريقة؟.
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 1983ة التي تعود للعام تعرضت خالل مسرييت الصحفي   

ِ للكثري من عملي   حف يف الص   هُ وأنرُش  ،هبُ كتُ أة لام ق  ات الرس 

ِ أو   وأذكر أن   ،واملجالت هلا كانت ملقالة  ضُت تعر   ةٍ ق  ل رس 

ا عليها شقيق ألحد ط  س   ، فقد"ةمحص املهجري  "نرشهتا يف جريدة 

ونرشها  ،اتيّ يف منتصف الثامنين "العروبة"رؤساء حترير جريدة 

أنرش يف  ني كنُت غم أن  ر ، لن أتابعهانًا أين  م  يف الصحيفة خُم 

يف  صحفيٍّ  كأي   ،يومعد صدورها يومًا ب ُف وأتلق   ،اجلريدة ذاهتا

ب املعروفني يف تُ في الكُ ا أحد مؤل  ط  بداياته، وبعد سنوات س  

 كنُت قد "عثامن بن عفان"عىل مقالة يل عن مصحف  ،محص

قات فيام وتوالت الرس   ،ةاإلماراتي  اد ا حينها يف جريدة االحت  نرشهُت 

 "،قلعة محص"أحدهم عىل مقالة يل عن أيًضا طا بعد إذ س  

كأحد  "التي انضممت هلا "،ام األرسةأي  "ة ونرشها يف جمل  

ة عىل نرش زاوية شهري   فيام بعد حيث دأبُت ، رهيا لسنواتر  حُم 

صور من إىل " اوية فيام بعدتغيري الز   وتم   "،آثار بالدي"بعنوان 
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عىل سطور كاملة من كتايب  ن  إحداهُ  ت  ط  وس   ي"،الشعبالرتاث 

لتنرشها ضمن مقالة هلا عن  ؛"ةصور من احلياة االجتامعي  "

إىل  لبنايني  ، وجلأ صحفيي "م العريب  عل  املُ "عادات البادية يف جملة 

أي إصالح ما املُهرتئ من -" مهنة الرتا"رسقة مقالة يل عن 

 "اخلليج"ت يل يف جريدة نرِش  و ،-أو السّجاد وغري ذلك الثياب

التي تصدر يف ذات  "اداالحت  "لينرشها يف جريدة  ،ةاإلماراتي  

ما قام به  :قاتالرس   للمفارقة غري أن أطرف وأغرُب  ،البلد

برسقة أجزاء كبرية من مقالة  "شمس الدين العجالين  "الكاتب 

ة القطري   "ايةالر  "ت يف جريدة ُنرش "ف الدمشقي  ي  الس  "يل عن 

بدمشق بعد عام، رغم  "األزمنة"ة لينرشها يف جمل   ،2006عام 

برسقتها يف صفحة بعنوان  "اعدارم الطب  "الدكتور  م  ه اهت   ن  أ

ا رسقات عي أهن  د  د ما ي  صها لتصي  خص   ،(ةقات األدبي  الرس  )

توفيق "كام يقول الراحل  "،..!!وا يا رعاكم اهلللُ فتأم  " ؛ملقاالته

 ".طرائف من العامل"هري صاحب الربنامج الش   "البجريمي
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من خالل رصدك  وُمتابعاتِك  ويف مناخات السي ل  -8س

اإلعالمي والسوشيال ميديا. هل ارتقت الّصحافة واإلعالم 

س اجلراحات، املُوازي إلعالم النّظام ملُحاكاة املأساة، وتلم  

 وحُماولة تضميدها؟.

** لألسف مل يستطع هذا اإلعالم االرتقاء إىل تضحيات 

السورّيني، وُسمّو ثورهتم؛ ألّنه حتّول إىل دكاكني إعالمّية حسب 

ن"، وانبثق عن الثورة  وري  تعبري الكاتب الس   "نجم الدين السام 

وا أنفسهم زُوًرا وهبتانً   ،نيا إعالمي  جمموعة من األشخاص سم 

عالوة عىل  ،اإلعالم أخطر األسلحة وهم ال يفقهون حقيقة أن  

نة تبايِ ى خمتلفة ومُ لة من مصادر شت  مو  قنوات اإلعالم هذه املُ  أن  

 ة باتت أسرية هلذه األجندات.وري  ورة الس  يف مواقفها من الث  
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السورّي املهنّي  ما احلاجات الكفائيّة للصحفّي  – 9س

رج بلده يف دول اجلوار، والدول األجنبيّة واملحرتف املهاجر خا

 ؟. برأيك   حفي  من أدوات ليستطيع مُمارسة عمله الص  

** الكثري ممّن يعملون يف الصحافة من الاّلجئني السورّيني مل 

تكن لدهيم جتربة مهنّية سابقة يف سورّية، بل اكتسبوا بعض 

وخاّصة اخلربات من خالل الكتابة عىل مواقع شبكة األنرتنت، 

مواقع التواصل االجتامعي، وبالتايل فإّن أغلب ما يكتبونه عن 

الثورة ال خيرج عن نطاق التأّمالت، والرأي الشخيّص، وال 

يرقى ملستوى العمل الصحفي  املهنّي، ولذلك حيتاجون 

لدورات مهنيّة، وانخراط أكثر يف أجواء العمل الصحفّي 

وبالتايل حيتاج للكثري  وامليدايّن؛ فالصحفي "ُمؤّرخ الّلحظة"،

ران وامتالك األدوات املطلوبة؛  الكتساب اخلربة 
ِ
من امل

 العملّية، كي ينتج ماّدة صحفّية ذات مستوى الئق.
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اين عرش. ما هي ة لعامها الث  وري  : مع دخول املأساة الس  10س

ا؟. بعد استقرار الوضع وعودة االستقرار رؤيتك  ملستقبل سوري  

ى بقاع الّدنيا؟. شت   إىلع عودة الذين هاجروا تتوق  لسوري ا. هل 

 وما هي أمنيتك  األخرية؟.

** األمل بعودة االستقرار إىل سوريا ضعيف لألسف، وال 

بارقة من أمل تلوح يف األفق لألسف، وال يبدو هناك بصيص 

ضوء يف هناية النفق، الذي ُوِضعنا فيه مجيعًا؛ ألن هناك من يريد 

احلرب الّلعينة وال تنتهي، ألن هنايتها تعني هناية أن تستمّر هذه 

استثامرهم فيها، ومكاسبهم منها، ولذلك تكاد تنعدم العوامل 

املُشّجعة لعودة أي سوري تم هتجريه يف جهات العامل اخلمس 

إىل سوريا، يف ظّل انسداد األفق، وعدم وجود ما ُيشّجع عىل 

الد املنهكة عىل كل العودة عالوة عىل االهنيار الذي تعيشه الب

املستويات واألزمات االقتصادّية واملعيشّية، والتدمري الذي 

طال كّل مفاصل احلياة، فيام هم يعيشون حالة من االستقرار 
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واألمان، وبدؤوا يشّقون طريقهم إىل مراقي النجاح واملستقبل 

 املفقود يف سوريا عىل ضوء الواقع احلايل. 

تنتهي احلرب، وُترِشق شمس أما أمنيتي األخرية: فهي أن 

ّلص سوريا من ِربقة الظلم والظالم اجلاثم  احلرية، بعد أن تتخ 

 عىل صدرها، وحتتضن أبنائها املنفّيني يف مجيع بقاع العامل. 

 

 :الشخصية واألدبية بطاقةال

 *له العديد من الكتب املطبوعة ومنها:

 مواجهات يف الفكر واحلياة واإلبداع( –)غواية األسئلة   -

  2011)عادات ومعتقدات من حمافظة محص( دمشق  -

  2008)صور من احلياة االجتامعية عند البدو( محص  -

 .  2010عامل وأعالم من محص( محص )م -

 * والعديد من الكتب املخطوطة ومنها: 

 )أوابد وإبداعات حضارية من سورية(  -
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حوارات يف الفكر واحلياة  –اإلنصات  زمن–)زمن الكتابة  -

 نرش إلكرتونيًا –واإلبداع( 

 )مهن وصناعات تراثية من محص( سيطبع قريبا  -

منمنامت من الرتاث الشعبي  –)غريب اليد والوجه واللسان  -

 يف محص(.

)مشاهري علامء محص يف القرنني الثاين والثالث عرش  -

 اهلجريني(.
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يق. المفكر األديب 
ّ
 العراق جوتيار تمر صد

 إقليم كوردستان

 

 
 

 :تقديم

منذ سنوات عرفته شاعًرا من خالل اشرتاكي يف العديد من 

 بداية -بقليل بوك الفيس قبل ما مرحلة –املنتديات األدبّية 

 .انتباهي لفت اسمه
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ا  يف احلقيقة نحن أمام قامة فكرية ُيعتّد هبا، وُتعت رب  مرجًعا فكريًّ

ظروف باعدت بيننا وبني قضايانا األساسي ة، ورصفت يف ظّل 

يات واملصاعب التي ُتواجه إقليمنا امللتهب  األنظار عن التحد 

ة الغربي ة  بالفوىض وانعدام األمن، مع وجود اليد االستعامري 

عات، والن زاعات القومي ة  والرشقي ة التي تعمل عىل تغذية الن ز 

ة.والديني ة والطائفي ة؛   لفرض أجندات ُتدم أعداء األم 

"جوتيار متر" له صوالته وجوالته يف عوامل وساحات األدب، 

ة  مرسح ُمت نّقال ما ببن املقاالت والن صوص األدبي ة من وقص 

صه األكاديمي   وشعر ونقد. جاء هذا املساق خارج نطاق ُتص 

ٍص، أنتج العديد من الكتب ذات الط ابع  كباحث تارخييٍّ ُمتخص 

، وهذا ما جيعلنا نستنج أن نا يف ساحة ثقافي ة واسعة  الت ارخيي 

 . عها املوسوعي   األفق، بتنو 

ل بانتامئه الُعضوي  ل ه  قومي ة الُكورد، أن تكون وليس من الس 

ثقافته وكتاباته بالل غة العربي ة، ويغلُب عىل ظنّي أن  "جوتيار 
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ف أصيل ُمنتٍم بطبيعته جلذوره  ، وهو ما الرشقي ةمتر": ُمثق 

، بعيد الن ظرة تتخط ى  ٌف أمميي ر وُمثق  نستطيع أن ُنطلق عليه: ُمفك 

حبة، وهو جرس احلدود واحلواجز؛ لُتالمس حواف  الكو   ن الر 

اهني  املتعاكسني  يف كل  املعطيات. ُشجاٌع..  عبور سالٍك يف االجت 

 ثابٌت.. واضح. وعىل بركة اهلل نبدأ حوارنا:

 

 :أسئلة احلوار

"جوتيار متر" كيف تستطيع تقديم نفسك جلمهورك، -1

 .ومتابعيك من العرب والكورد؟

يق من إقليم كوردستان العراق، ولدت يف ** جوتيار متر ِصد 

 بادينان إمارة عاصمة كانت التي العامدّية_  أمي ديى   –مدينة 

ة، ت الظ روف وبسبب الكوردي   القرية إىل االنتقال عائلتي اضطر 

 ،– هوره – قريته األصل يف وهي ُمعّلاًم، والدي فيها عمل التي

لطات قبل من ترحيلنا تمّ  ُثمّ  ع إىل العراقّية الس  " شيالدزى  " جُم م 
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، ومن املُجمع انتقلنا إىل مدينة مركز حمافظة دهوك، السكني  

حيث فيها أمتمت دراستي املتوّسطة ومعهد إعداد املعّلمني، 

كتوراه يف جامعة  ومن ثّم البكالوريوس والامجستري ودراسة الد 

ج ولدي   ابنة، أعمل ُمدّرسًا يف دهوك يف الوقت احلايّل، ُمتزو 

إحدى اإلعدادي ات التابعة ملديرّية تربية دهوك، وأعمل حمارضًا 

 التي اإلنساني ة، العلوم كلي ة ،- تنسيب –يف جامعة دهوك 

 جامعة يف حمارضاً  عملُت  كام اآلن، الدكتوراه أيضاً  فيها أدرس

بع يقارب لام" نوروز"  ويف ة،املسائي   الُكلي ات ويف سنوات، الس 

" تنسيب،  يف األساس الرتبية كلية ويف الزراعة كلي ة "أكرى 

قيق تاريخ  يص الد  ، ُتص  وأيضًا يف معهد "أرارات" التقني 

ة واملرسح  العصور الوسطى، أكتب يف جماالت الن قد والقص 

عر واملقاالت أيضاً   .والش 
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تتخط ى حواجز الثقافة املوسوعيّة ال شّك أهّنا أعطتك  أبعاًدا 2- 

االنتامءات القوميّة الضيّقة. فام هي املناطق التي تريد الوصول، 

دة يف حميطات ال ُتؤمُن  من خالل وضع بصمتِك  الفريدة املُتفر 

 .بطريقتك  للوصول لآلخر؟

الثقافة بحد  ذاهتا تعترب نموًا تراكميًا عىل املدى الطويل، **

وهي حقل معقد تتمثل وحداته بام يمكن ان نطلق عليه 

امت الثقافي ة، أو الن مط الثقايّف، واالتصال  فات أو الس  الص 

بالثقافات األخرى هي من إحدى أهم مراحل النمو الرتاكمي 

ص أم  املوسوعي ة الذي حتدثنا عنه، ومع ذلك فإن  مق ولة التخص 

ف احلايل، وعىل  هي إحدى أبرز اإلشكالي ات التي ُتواجه املثق 

ق األوسط؛ فاالختالف يف االنتامءات سواء  األخص  يف الرش 

ع املُدِهش يف املذاهب  ة والتنو  القومي ة أو العقائدي 

ف أمام حواجز ال يمك ن واأليديولوجي ات، كل ها جتعل املثق 

جتاوزها، كوجهة نظر شخصي ة أال  يمكن بالثقافة املوسوعي ة 
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التي ُترج باإلنسان من دوائره الضي قة إىل دوائر أوسع، يمكن 

من خالهلا إنتاج ما خيدم وجوده اإلنساين  والوجود ي بسواء، 

ف املوسوعي   ص مع املثق  فضالً عن ذلك فإن  التخص 

ل عائ ، ال ُيشك  قًا لكونه خيدم قضي ته التي ُيؤمن هبا من األكاديمي 

اهات ُمعارصة بعيدًا عن  خالل رصد الت اريخ وحتليله ِوف ق اجِت 

، وحت ى الديني   لطوي  التبل د والتحجيم، الذي فرضه الواقع الس 

م، وُيساهم يف نرش الفكر  صه يمكنه أن ُيقد  عليه، ومع ُتص 

املجاالت األخرى، ومع اإلنساين  من خالل التامُزج يف 

( 24الثقافات واالنتامءات األخرى، ولعل  تقديمي لام ُيقارب )

ديوان شعري وجمموعة قصصي ة عىل مستوى الوطن العريب  

)املغرب، اجلزائر، تونس، ليبيا، مرص، األردن، لبنان، سوريا، 

وي د، الن مسا(، دليل  العراق(، وكذلك لبعض املُغرتبني يف )الس 

ص مل يكن مانعًا لالنفتاح عىل الثقافات األخرى، عىل  أن  التخص 

 .والنتاجات األخرى غري التارخيي ة
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يني   - 3 كتاُبك  )الفتح اإلسالمي لكوردستان بني التفسري الد 

خ د."عامد الّدين  واملنطق التارخيي(، ذّكرين بالعال مة واملؤر 

مّي للتّاريخ(. هل خليل" ابن املوصل، وكتابه )التفسري اإلسال

دفة البحتة، أم هو أخذ التاريخ ُعنوة  أتى ذلك من قبيل الص 

لتفسريات وتأويالت فلسفيّة تتبع أليديولوجيا فكرّية، وحشد 

مجيع الشواهد والوقائع لتتوافق مع املنظور الدينّي؟. برأيك: ما 

 .هو الفرق بني التفسري الّدينّي واملنطق التّارخيّي؟

رين د. "عامد  ** الدين خليل" هو بال شك  أحد أبرز املُفك 

ة  الذين ال يمكن التغاُفل عن ذكرهم يف جمال الت اريخ، وعد 

جماالت أخرى، ومع ذلك فإّن كتايب "الفتح اإلسالمي  

" هو يف  لكوردستان بني التفسري الديني  واملنطق التارخيي 

اته، باعتبار أن  احلقيقة نقد للتفسري الديني  للت اريخ بحد  ذ
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الت اريخ ُيمنِطُق احلدث ِوف ق مساره اخلاّص، وال يمكن اِعتبار ما 

محة دينّيًا  ؛ فالر  حدث هو نتاج مفهوم سبقيٍّ باألخص  الديني 

وإنسانّيًا مفهوم ثابت، ولكن احلرب دينيًا وتارخييًا فيها 

محة، وهي احل محة، ونرش الر  رب اختالف؛ فاحلرب دينّيًا للر 

سة: جنود اهلل، والرب مثالً، ويف املنطق التارخيي  فإن   املُقد 

ب ٌي، وذراري، وجواري، وغنائم، وتدمري،  احلرب: قتٌل، وس 

 ، اج  ر  ية، وخ  وحرق، ودماء، وهتجري، واستيطان، وِجز 

ف كل   عب أن يقرأ إنساٌن ُمثق  واسرتقاق واستعباد، لذا من الص 

ا  محة فحسب، وتارخينا تلك األحداث عىل أهن  لفرض ونرش الر 

واهد، التي جتعل من التفسري الديني   الكوردي ميلء بالش 

 ، الت اإلسالمي ة عىل مناطقهم بعيدة عن املنطق التارخيي  م  للح 

عىل ذلك األساس جاء كتايب؛ فالنص  التارخيي  وفق املنهج 

س، التارخيي  األكاديمي: هو يف األساس دراسة النص  ا ملقد 

ين، وكام  هاء واملُفرس  وليس الرتادف الل غوّي اخلاطئ عند الُفق 
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: هو الذي  يقول: د. "عبداجلبار العبيدي" عن املنهج التارخيي 

يعطيك  الُعمق الفلسفي  للعقيدة التارخيي ة؛ لكي تكون املُسل امت 

واضحة املعنى يف التحديد، لذا جيب إعادة الن ظر يف دراسة 

ص  بعيدًا عن التفسريات امليثولوجي ة التي طرحها الفكر الن

ين بعد القرن الثاين للهجرة،  الديني  التقليدي  للُفقهاء واملفرس 

غة؛ مل نصل هبا إىل حل  املعضالت  وجعلنا ن ُدور يف حلقات ُمفر 

ة األساسي ة، ومن هنا ُيمكن إدراك ماِهي ة الفرق بني  الفكري 

، واملنطق التارخيي  التفسري الدين  .ي 

 

 

"جوتيار متر" أديب كتب املرسح والقّصة واألدب مع أّنك   4- 

خ ُمتخّصص، وكأّنني يف حُماكاٍة ومُماهاٍة مع العالّمة "حممود  ُمؤر 

شيت خّطاب" الذي أعاد كتابة تاريخ الفتوحات اإلسالميّة من 

خالل موسوعته البحثيّة، كام أّنني قرأت له بعض الروايات منها 
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؟. وهل ذلك من "عدالة الّسامء". فام ه و وجه الّشبه بني احلالتني 

 .قبيل الّصدفة أيًضا؟

التاريخ يمنحك آفاًقا واسعة؛ فالتاريخ كعلم ال يمكن ** 

ع يف  وائر بحد  ذاته تنو  د الد  حرصه يف دائرة واحدة، وتعد 

ع يف االلتقاطات املناسبة التي  ع يف املصادر، وتنو  الثقافات وتنو 

أو األسلوب األديب  يف أي  جمال من املجاالت تتالءم مع املسار 

خ أو الكاتب أو األديب، يمكنه  املذكورة، السي ام إذا كان املؤر 

بقي  املفروض عليه سواء دينّيًا أو قومياًّ، ويف  أن يتجاوز الس 

نوا الت اريخ، ويف الوقت نفسه  الت اريخ نفسه نامذج كثرية، مم ن دو 

دة، كانوا شعراء بارزي ن أو أدباء يكتبون يف جماالت ُمتعد 

باعهم يف البداية  وبحكم أسلوب كتابة التاريخ آنذاك، السي ام اِت 

ند  وايات التارخيي ة من خالل الس  ثني يف نقل الر  هنج املُحد 

صون يف علوم احلديث  واة؛ فإن غالبي تهم كانوا يتخص  والر 

ه( 630وابن األثري)ته(، 310والتفسري أيضًا، كالطربي )ت 
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ه( 597وغريمها، ويف جمال األدب والتاريخ كاألصفهاين )

اه  وغريه، والعال مة "حممود شيت خطاب" أنموذج يف هذا االجت 

مع التأكيد عىل مالحظة، كونه مل يتجاوز فكره الديني  يف كتاباته 

األدبي ة والتارخيي ة، ومع ذلك إن االستشهاد به كأنموذج 

أديبٍّ تارخيّي ال يمكن إنكاره، وهنا لسُت أقارن نفيس  موسوعيٍّ 

به، ولكن لرب ام انتهجُت نفس مساره يف الكتابة مع فارق أيّن 

، وأقوم بتحليله  أكتُب الت اريخ للت اريخ، ووفق احلدث التارخيي 

، دون  واهد املبارشة التي رافقت احلدث التارخيي  وفق الش 

محة عىل احلدث، األخذ بالتفسري امليثولوج ، وإضفاء صفة الر  ي 

ة البعيدة عن تلك التي  باعتبار أن  الت اريخ له قواعده اخلاص 

اظ  ين، وحت ى ُوع  ثني، والفقهاء، واملفرس  فرضها املحد 

الطني وكتاهبم  .الس 
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كتبت  الّشعر والقّصة واملرسح واملقاالت. أين جتُد نفسك  بني -5

؟. ولقد كتبت  بالّلغتني العربيّة الكوردّية، فهل هذه الفنون األدبيّة

تعّرضت من البعض املُتّزمت واملُتعّصب للسخرية واالستهزاء، 

، ويطالبونك  بتحديد  رّبام يصفونك  بالّرمادي، بموقف البني  بني 

 .موقفك بوضوح؟

أن تكتب بلغة ليست لغتك األم، أمر يتطل ب الكثري من ** 

" ما زلُت أتعل م، وما  االشتغال عىل الن فس، وألين "كورديي

، طالام ما زلت أكتُب  ي ُمعجمي الل غوي  زلُت أحاوُل أن ُأنم 

بالعربي ة، والغريب أيّن كباحث تارخيّي وأديبٍّ أتب ُع سرية غالبي ة 

يص، ألن  غالبي تهم  خني والُكت اب واألدباء ضمن فرتة ُتص  املؤر 

ر   بًا، ولكن هم أجادوا وتركوا إرثًا ما زلنا يف األصل مل يكونوا ع 

نستعني به يف معرفة األحداث، والوقائع التارخيي ة، ونستشهد 

بأدبي اهتم يف حياتنا اليومي ة، ومع ذلك فاألمر صعٌب وما زال 

صعبًا، وحقيقة من خالل تعاميل مع األدباء وباألخص  يف 
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ط عزيمتي، بالعكس أغلب الدول العربي ة، مل أجد منهم ما ُيثب  

ر، والفيلسوف،  متامًا وجدهُتم ُيطلقون عيّل األلقاب كاملفك 

واألديب، والكاتب املوسوعي  وغري ذلك؛ فكان األمر تشجيعًا 

ر، استثني منهم بعًضا مم ن كان يف  يل لالستمرار يف العطاء والتطو 

ل بسبب موقفي من استفتاء استقال ل األول صديقًا، ولكن ه حتو 

إىل ما يمكن تسميته بالعدو  الل دود؛ فمواقف  2017كوردستان 

شًا؛ فأصبح  البعض باألخص  داخل العراق كان ِعدائّيًا ُمتوح 

يطلق عيل  وعىل الكورد الن عوت التي توارثها عن أجداده مم ن 

كانوا يرون الكورد ُقط اع طرق ولصوص، وشعب بليد، يف حني 

لطة وُمعارض، ولكن هؤالء  كان الكوردي  بعيداً  عن الس 

ن الكوردي ُشجاعًا وفياًّ حني استطاع  و  أنفسهم أصبحوا ير 

الكورد أخذ زمام األمور عىل األقل  يف مناطقهم، أما ما خيص  

كتابتي بلغتي األم الكوردية، نعم هناك من يقول يل أن ك  ُمقرص  

ُض بك  الكتابة بالعربي ة خا ة، وأنت  متتلُك كل  جداًّ، وال ُيفرت  ص 
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هذه الثقافة واملعلومات، وقدرتك  عىل الكتابة يف كل  

املجاالت، ومع ذلك أرى بأن إيصال رسالتي ككورديٍّ إىل غري 

الكوردي  ال تتم  إال  بأن أكتب  إليهم بلغتهم، باألخص  ضمن 

حميطي الذي أعيُشُه، بالطبع مع عدم اإلغفال عن الكتابة بلغتي 

ا حداثيًّا متكامالً بالل غة الكوردي ة، األ م، التي أملك ديواًنا شعريًّ

 .لكن ي مل أطبعه حلد  اآلن

 

 

يف ظّل ظروف قاهرة لشعوبنا العربيّة واإلسالميّة عىل حدٍّ 6- 

اق اِّتضحت معامل انقساماته القائمة عىل خلفيّات  سواء، ويف ِعر 

واملُؤّرخ، أهّيام األفضل طائفيّة وإثنيّة وقوميّة. بمنطق الباحث 

اًل  يات أن يبقى العراق دولة واحدة قوّية، أم ُدو  ملواجهة التحد 

  .وكيانات ضعيفة وهزيلة ال متلُك من أمرها شيئًا؟
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اًم تارخيّيًا؛ فعراق العجم،  ** العراق كان يف األصل ُمقس 

واد كان واقعًا، فضالً عن ذلك؛ فنظام األقاليم التي  وعراق الس 

تهجها العرب املسلمون بعد دخوهلم للمنطقة؛ أثبتوا بأن  هناك ان

ة السكاني ة  اختالٌف يف الط بيعة عىل مستوى الط بائع البرشي 

والتضاريسي ة يف املنطق؛ لذا كان هناك إقليم اجلبال، وإقليم 

اجلزيرة، وإقليم أذربيجان وأرمينيا وإيران، وإقليم خوزستان، 

لجوقي  كان هناك إقليم وإقليم فارس فيام ب عد، ويف العرص الس 

لجوقي) لطان ُسنُجر الس  -511كوردستان؛ فقد اقتطع الس 

ه( من إقليم اجلبال مناطق وأطلق عليها كوردستان، ووىل 551

ياق التارخيي  احلديث  عليها ابن أخيه سليامن شاه، وضمن الس 

ى العراق اآلن مقساًم إىل والي ات املوصل أيضًا، كان ما يسم 

-1914وبغداد والبرصة، وحت ى بعد احلرب العاملي ة األوىل 

، مل يكن هناك ما ُيشري إىل وحدة ال إثني ة وال جغرافي ة 1918

لة العراقي ة  و  للعراق، وبعد انتصار احللفاء، وبداية تأسيس الد 
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، 1921بموجب مؤمتر القاهرة الذي عقدته بريطانيا يف آذار 

فة من والية بغداد والبرصة، واستمر  كانت الدولة  العراقية مؤل 

، عندما ُأجري استفتاء، حيث كانت تركي ا 1925احلال إىل عام 

ُتنازع العراق عىل والية املوصل املعروفة تارخييًّا بمشكلة 

املوصل، هذا النزاع وهذا االختالف والتقسيم مل يأت من فراغ، 

ًرا يف البنية  االجتامعي ة واإلثني ة والقومي ة لكونه أمًرا ُمتجذ 

واملذهبي ة والديني ة يف العراق، أنا لسُت أحكُم من خالل 

رت العراق منذ تأسيسه إىل وقتنا  عاراتي ة التي دم  العاطفة، والش 

؛ يثبت  ، والواقع التارخيي  هذا؛ فقط االحتكام للمنطق التارخيي 

اسة: عارات التي ُيطلقها الس  ليست سوى فرقعات  أّن الش 

إعالمي ة؛ فالتقسيم موجود يف قلوب من يقطنون عىل أرض 

ة سلطة  ابق، فأي  العراق؛ وإذا ما استشهدوا بوقت الن ظام الس 

ة يمكنها فرض سياستها العسكري ة االستخباراتي ة،  دكتاتوري 

ومجع األطياف واملكونات حتت سيادة واحدة، ولكن حينها 
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ة كإنسان، وعىل هذا األساس، أرى يفقُد اإلنسان قي مته الوجودي 

أن  سياسة األقاليم ستكون أنجح حلٍّ للعراق احلايل، السي ام أن  

العراق ال حيكم نفسه بنفسه، ولن حيكم نفسه بنفسه طالام هناك 

م  ك سياستها، وهي التي تتحك  أجندات خارجي ة، هي التي حُتر 

م اجتام عياًّ أيضًا بالوالءات؛ بموارده، وهي التي تتحك 

فاالنقسام ليس سيايّس مذهبّي دينّي طائفّي فحسب، إن ام 

 .اجتامعيي إثنيي أيضاً 

 

 

"جوتيار متر" بني عاملني  متقاربني  ُمتباعدي ن. تتنازعه هوي تان.  -7

ته الثقافيّة العربيّة ذاُت البُعد اإلسالمّي الرشقي، وبني اهلوّية  هوي 

بًا. كيف تستطيُع التوفيق القوميّة الكور دّية التي ينتمي هلا دًما ونس 

 .بني هذه املُتناقضات املتنافرات املتدابرات؟
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الثقافة العربّية تتمّثل بالدرجة األساس يف الّلغة التي أكتب ** 

هبا، ومن ثّم يف التاريخ باعتبار أّن الكورد وكوردستان، كانت 

جزًءا من األقاليم التي وصلت جحافل اجليوش العربّية 

اإلسالمي ة إليها، وسيطرت عليها، وأخضعتها لنظامها اإلدارّي؛ 

رص الوسيط اإلسالمّي؛ فلكي أعرف تاريخ وجودي يف الع

البّد أن أتسّلح بالثقافة العربّية، باعتبار أّن املدّونات الكوردّية 

معدومة حول تلك الفرتة الزمنّية، ولكي أمتّكن من استخالص 

واقع الكورد وكوردستان من بني األسطر، البّد أن أمحل اهلويّة 

كوردّية، الثقافّية العربّية االسالمّية، ولكن ألستعيد ُهوّيتي ال

وأن أجتاوز املوروث التارخيّي العريّب عن الكورد، وأجلأ إىل 

املوروثات األخرى كالفارسّية واليونانّية، ومن خالل مجع تلك 

املوروثات حول الكورد؛ تتشّكل معامل ُهوّيتي األساسّية 

االنتامئّية؛ فالكوردّي مستقلي هبوّيته، وثقافته ووجوده، 

ّكده املصادر التارخيّية، ومن يتتّبع وجغرافّيته، وهذا ما تؤ
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سوسيولوجياًّ الوجود الكوردّي، وبنية املجتمع الكوردّي؛ 

سيجد بأّن له جذور منغرسة يف األرض، وله تقاليد وعادات، 

ولباس وأرض وحياة خاّصة به، واستطاع احلفاظ عىل 

خصوصّيته إىل وقتنا احلارض، وهنا تربز قيمة اهلوّية الكوردّية 

محلها، والتي تطغي عىل اهلوّية الثقافّية العربّية؛ ففي التي أ

املحّصلة فإّن األجيال التي وقعت حتت حكم النظام العراقّي 

السابّق؛ ُأجرِبت عىل محل اهلوّية الثقافّية العربّية، ولكن 

باعتقادي أن االجيال احلالية والقادمة ستحمل هوّيتها الكوردّية 

السلطوّية، التي حتّكمت بنا نحن  الرصفة البعيدة عن املؤّثرات

 .الكورد منذ عصور

 

 

مالحظة ُمستنت جة من عناوين كتاباتك التارخيي ة حول  - 8

ل )الكورد القيمرّية يف القرنني  القضيّة الكوردّية يف كتابك األو 
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السابع والثامن اهلجري(، و)أمراء يف الدولة األيوبيّة(، 

يف ظّل احلكم األموّي(، و)العالقات اإلسالميّة الكوردّية 

و)الفتح االسالمّي لكوردستان بني التفسري الدينّي واملنطق 

التارخيّي(. كأّنك ُتؤّكُد عىل الب عد اإلسالمي  الكوردّي، بينام هنُاك 

ممّن يصف اإلسالم باالستعامر، ويتّهم اإلسالم بتذويب اهلوّية 

اإلشكاليّة بني القوميّة الكوردّية، فكيف يمكن فّك هذه املُعضلة 

م املُفّكر الباحث، وبني واقع التجييش بأذانه الصاّمء الّرافضة  ف ه 

؟   .لالحتكام لصوت العقل واملنطق التارخيي 

االختالف يف الرؤية حول مفهوم الفتح واالستعامر أخذ **

مساحة كبرية بني االوساط الكوردّية املثّقفة واألكاديمّية، 

 التّيار الدينّي والتيار العلاميّن والقومّي وحّتى العاّمة، السّيام بني

الكوردّي، وحقيقة أنا شخصّيًا لسُت مع مصطلح الُفتوحات، 

ألّن الّتاريخ كام سبق وأن قلُت أحداث ووقائع، وأنظر للّتاريخ 

بعيدًا عن املوروثات امليثولوجيّة السبقّية؛ فالعنوة التي رافقت 
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ان مل تكن حتمل دخول اجليوش يف غالبّية مناطق كوردست

املفاهيم السبقّية للّرمحة، وجادهلم بالتي هي أحسن، إّنام رافقها 

القتل والّسبي، حّتى استعاذ اخللفاء من سبايا اجللولّيات 

الكوردّيات، فضالً عن ذلك فغالبّية الكتب التي قمت بتأليفها 

هي دراسات حتليلية نقدّية لآلراء التي ذهبت إىل أسلمة الكورد 

اومة، فبحسب التقسيامت التارخيّية واملصادر األولّية، دون مق

ه، أي يف 120هناك مناطق كوردّية مل تدخل اإلسالم إىل عام 

العرص األموّي، تلك املناطق حافظت عىل ديانتها الزرادشتّية 

التي نراها ديانة الكورد األصلّية، بالتايل فإّن الُبعد اإلسالمّي 

ة من االفرتاض الذي يتبنّاه للكورد يف كتابايت، ليست نابع

أصحاب الفكر الدينّي، والذي يتمّثل بأّن الكورد؛ استقبلوا 

اإلسالم برحابة صدر دون مقاومة، بالعكس متامًا فأنا أشرُي إىل 

املناطق وفق تارخيّيتها، وكيفّية دخول العرب املسلمني إليها، 

، قد فإن كانوا دخلوها بعد حرب وقتال، أي عنوة، أراها حُمتّلة
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سيطر عليها املسلمون بالقّوة، وإن دخلوها ِسل اًم أذكرها وفق 

لح، وهذا ما  رشوط الّسلم، أو ُصلحًا أذكرها وفق بنود الص 

جيعل كتابايت خمالفة عن الّسائد الذي يرى بأّن الكورد تبنّوا 

اإلسالم، حّتى قبل دخول اجليوش اإلسالمّية، وللعلم: إّن أّول 

اًّ كان يف العام السادس عرش اهلجري؛ وصول لإلسالم عسكري

فالتوازن يف الطرح األكاديمّي األساس الذي أّتبعه، وليس 

و  التاريخ، أّما ما خيّص تذويب اهلوّية  العاطفة التي ُتعّكر صف 

الكوردّية، أعتقد بأيّن قد أخالفك  الرأي فيام يتعّلق هبذا األمر، 

كن نابعة من صميم فالّرؤية اإلسالمّية العربّية للكورد مل ت

الوجود الكوردّي، إّنام جاءت الّرؤية وفق النهج الّسبقّي 

االنتقائّي التناقيّل، حيث تبنّت الرؤيّة مسارًا مل حتد عنه إال بعد 

ولة األّيوبّية؛ فالكورد حّتى  استالم الكورد للّسلطة يف عرص الد 

وا عىل من حيث التسمية يف املصادر التارخيي ة العربي ة مل حيصل

حقوقهم، حيث رافق اسم الكورد اسم األعراب، وجاءت 
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تسميتهم عىل وزن األعراب، ومن ثّم فرضوا هوّية الّلصوصّية 

وقطع الطريق عىل الكورد، وعّمموا ذلك، كام عّمموا عليهم 

صفات اخلارجّية )اخلوارج( والرّشاة، مع العلم بأّن تلك 

وصلب وحارضة  املشاكل االجتامعّية كانت موجودة يف صميم

اخلالفة العربّية اإلسالمّية، وبذلك فإّن تذويب اهلوّية الكوردّية، 

ة تارخيّية سبقّية عربّية إسالمّية ال م  ولصق االهّتامات هبا هي ِس 

 .يمكن إنكارها

 

 

هناك من يُسب  ويشتُم القائد "صالح الّدين األّيويب"، بأّنه  9- 

نيس  قومه الكورد، وذهب وبنى دولة للعرب بدل أن ُيقيم دولة 

للكورد. ويف كتابك  )أمراء يف الدولة األيوبيّة( وصفت ها بالّدولة 

األّيوبيّة؛ فهي إذن ليست عربيّة حسب زعم الّزاعمني. وال أنسى 

ل ت  دمشق بقيادة دخول جيوش االستع امر الفرنيس، حينام د خ 
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، وأّول فعل قام به "غورو" ذهب إىل قرب 1920اجلنرال "غورو" 

مة القرب ببسطاره. وقال  ل  ُمقد  ك  صالح الّدين، ووقف أمامه، ور 

مقولته الّشهرية: "ها قد ُعدنا يا صالح الّدين، وكنت  قد ُقلت  ال 

 .متر" من هذا؟ عودة لكم ثانية". فأين يقف "جوتيار

مة كتاب "أمراء يف **  يف كتايب "الكورد القيمري ة"، ويف مقد 

دُت، ووفق الدالئل والقرائن التارخيي ة: بأن   ولة األيوبي ة" أك  الد 

ولة األيوبي ة كانت انعطافة تارخيي ة كبرية، ليس يف  تأسيس الد 

تاريخ الكورد اخلاص  فحسب، إن ام يف التاريخ اإلسالمي  العام، 

وائر االنتامئي ة الكوردي ة من وذ لك ألهنا استطاعت من حيث الد 

ة، التي كانت وقتها ُتصاِرع من  استقطاب غالبي ة القبائل الكوردي 

ا كانت حماطة باملغول من جهة،  أجل البقاء، السي ام أهن 

الجقة، وغريها من القوى  واخلوارزمي ة والزنكي ة والس 

تلك القوى كانت حتاول بسط ُسلطتها  اإلسالمي ة آنذاك، وكل  

عىل املناطق املتامخة حلدودها، وإخضاع القبائل لسلطتها، ومن 
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، وإقحامها يف رصاعاهتا  لطوي  ثم  صهرها يف بوتقة وجودها الس 

ق نجاة  مع القوى األخرى، وجميء األي وبي ني آنذاك كان طو 

ة، لتلك القبائل: كالشهرزوري ة، واهلذباني ة، و ة، واهلكاري  احلميدي 

ة، والعديد من القبائل األخرى، ومن  ة، والزرزاي  والقيمري 

جانب آخر: فالنسب األيويب  واضح، وهو نسب كوردي 

  .أصيل

كي   اع العريب  الرت  ا اآلراء التي تريد إقحامه ضمن الرص  أم 

واهد التارخيي ة؛ فهؤال ء الكوردي؛ فهو أمر ال يتوافق مع الش 

ة فعل امللك األي ويب   ، ويتجاهلون رد  كون بقول أمري أي ويبٍّ يتمس 

لطان احلقيقي  يف تناُقض واضح  احلاكم، والكبري والس 

ورة التارخيي ة، ومع ذلك فإن  األصوات التي  ري  ورة والس  ري  للص 

( ة يف عرصنا ُمت همة "صالح الدين األي ويب   -567تأيت خاص 

بكونه مل يفعل شيئًا للكورد يتبن ون رؤيتهم هذه من  هال (،589

خالل مقارنة احلارض بذلك العرص، والتاريخ ال يشفع هلؤالء؛ 



234 

 

م ُيقحمون املفاهيم واملصطلحات التي نشأت، وانترشت  ألهن 

اع حت ى وإن  يف عرصهم، وُيسقطوهنا عىل ذلك العرص؛ فالرص 

ك ضمن جغ ولة كان موجودًا بني الكورد والرت  رافي ة الد 

اإلسالمي ة آنذاك كان رصاعًا بني قوى داخل دولة، ومل يصل إىل 

م الكورد  د  ما وصل إليه يف وقتنا احلارض، بالتايل صالح الدين خ 

ين محلت مع  أكثر ما خدم هؤالء املُت ِهِمني  له؛ فدولة صالح الد 

واهد الكور يني  اإلسالمي  الكثري من الش  ة طابعها الد  دي 

م  د بأهن  والعادات والتقاليد الكوردي ة، السي ام أن  املصادر ُتؤك 

ة، حني يتعل ق األمر  ثون مع بعضهم البعض بالكوردي  كانوا يتحد 

باألمور اخلطرية واهلامة، فضالً عن نقلهم لرتاثهم يف الل باس 

والعادات والتقاليد إىل أغلب املناطق التي تواجدوا فيها، هذا 

مه  ، ومعروف تارخيّيًا ما قد  من حيث الت اريخ الكوردي  اخلاص 

 .األي وبي ون للت اريخ اإلسالمي  

 



235 

 

 

ما قيمة الرأي والرأي اآلخر بني أبناء األّمة القائم عىل  -10

، يف ظّل املُتغرّيات والتحدّيات لدولنا وشعوبنا،  لمي  احلوار الس 

  .ني عريبٍّ وكوردّي وتركاميّن؟التي تواجهنا مجيًعا بال تفريق ب

وجود الفوارق القومي ة االنتامئي ة أمر واقعيي ال مفر  من  **

االعرتاف به، ووجود طموحات قومي ة لتلك األقوام أمر آخر ال 

ك بام لديه من  يمكن إنكاره، وحماولة كّل طرف التمس 

عي من أجل ثبيت وجوده، وحماولة إجياد  طموحات، والس 

قدم له أمر ال مفر  منه أيضًا، حت ى لو أتى ذلك عىل  موطئ

ة، وذلك ما جعلني أن أكتب يف مقال يل:  حساب القضايا العام 

بأن  الوطني ة الرشقي ة ال تتوافق مع القومي ة، حيث أرشُت إىل أن  

القومي ة قائمة عىل مفهوم ُمغاير للوطن، والواقع التارخيّي ُيربهن 

ؤية التي نتبن اها حول ذلك التغاُير مقولتي هذه،  ومع ذلك فالر 

؛ تعتمد يف األساس عىل احلوار والتسامح؛ ألن ه طوال  القومي 
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ق األوسط مل نجد حالًّ لقضي ة خالفي ة  اعات يف الرش  تاريخ الرص 

، بالعكس  قومي ة مذهبي ة ديني ة بشكل قطعيٍّ وجذريٍّ وهنائيٍّ

اعات دائاًم ُتسقى من خالل انبعاث ت والرص  متامًا فكل  اخلالفا

الن عرات، وتتسب ب يف أرضار بالغة وجسيمة ليس عىل املستوى 

ماء ُتراق الامدي  فحسب، إن ام عىل املستوى البرشي  أيضًا؛ فالد  

مة له، واإلنسان  مة هلا، واإلنسان هُيان وكأن ه ال ُحر  ا ال ُحر  وكأهن 

، ولكن يف األصل هو القيمة  ة الفعلي ة للوجود الكوين  الوجودي 

اإلنسان اآلخر  واالعرتاف بحق   ،لألسف االبتعاد عن احلوار

م به العقلي ة القبلي ة،  يف الوجود؛ يدفعهم للتنازع والنزاع، يتحك 

ر نفسه من خالل  واحلِمي ة العصبي ة. بالتايل يعيُد اإلنسان ويكر 

مار الذي يلحقه بكل  طمس معامل وجود اآلخر بالق تل والد 

يلي مرافٌق  :يشء، مع العلم بأن  احلوار والتفاهم د  هو سبيل ج 

لكينونة اإلنسان نفسه، ويمكن لإلنسان استفعال تلك اخلاصي ة 
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اجلدلي ة، وتوظيفها ألجل إبقاء إنساني ته حمل  ثقة وخدمة 

 .اإلنسان

 

  :الشخصية واألدبيةبطاقة ال

دهوك / إقليم 1972-7-14ديق من مواليد : جوتيار متر ص

كوردستان العراق. حاصل عىل دبلوم يف اللغة العربية والعلوم 

 .1992-1991االجتامعية من معهد اعداد املعلمني

-2004 دهوك جامعة –بكالوريوس تاريخ/ كلية اآلداب  -

 – اآلداب كلية/ الوسطى العصور تاريخ ماجستري.2005

ريخ العصور تا دكتوراه طالب.2010-2009 دهوك جامعة

 .الوسطى / جامعة دهوك

مدرس يف وزارة الرتبية. حمارض يف اجلامعة/ معهد ئارارات 

التقني/ قسم التسويق، وحمارض يف جامعة دهوك / كلية 

 .اآلداب/ قسم الدراما
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كالالالتب ونرش العديد من البحوث والدراسات األكاديمية 

بي ة من مرسح وقصة وشعر ونقد يف واملقاالت والن صوص األد

حف واملجال ت املحلية والعربية  .الص 

 :االصدارات

كتاب تارخيي بعنوان)الكورد القيمرية يف القرنني السابع -

 .والثامن اهلجري/ الثالث عرش والرابع عرش امليالدي(. دمشق

 .كتاب برش يمتهنون صناعة اآلهلة( دمشق-

 .بية( دمشقكتاب )أمراء يف الدولة األيو-

كتاب )العالقات االسالمية الكوردية يف ظل احلكم األموي( -

 .دمشق

كتاب )الفتح االسالمي لكوردستان بني التفسري الديني -

 .واملنطق التارخيي دراسة حتليلية نقدية( دمشق

كتاب) مشكلة قطع الطريق عن الكورد يف العرص االسالمي -

 .نقدية( دمشق الوسيط دراسة سوسيولوجية نقدية حتليلية
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 .كتاب )قراءات حول االرهاب(نرش إلكرتوين يف ألامنيا-

كتاب )الربكان الذي ال خيمد( قراءات يف أوضاع الرشق -

 .األوسط والقضية الكوردية، نرش االلكرتوين يف ألامنيا

كتاب )جنوب كوردستان آراء واحداث( نرش االلكرتوين يف -

 .ألامنيا

مجة دية لنصوص كوردية مرتكتاب نقدي بعنوان قراءات نق-

 .د(من الشعر احلديث )ترمجة ونق

 .(ديوان شعر صدر يف مرص )سيبل-

جمموعة قصصية ومرسحية بعنوان )موت اكرب من موت( -

 .بغداد

الدوافع الشعرية عند هلكورد قّهار، وتنوع مصادره )كتاب -

 .نقدي( دمشق

جمموعة قصصية بعنوان )صور من ذاكرة شاب( نرش -

 .إلكرتوين
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 .جمموعة خواطر )السبية واملطر( نرش إلكرتوين-

كام شارك بالعديد من دواوين الّشعر املشرتكة فيام بني الشعراء 

من خمتلف األقطار العربّية. كام ُترمجت الكثري من نصوصه اىل 

الفرنسية وااليطالية واالنكليزية من قبل كتاب وأدباء من 

 .سوريا وتونس واملغرب
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 علي الصمادي. األردن القاص محمد 
 

 
 

 التقديم :

ربام يضيق املكان إذا تالقت الوجوه. وتشابكت النظرات. 

وارتبكت األلسنة بخجل إذا كانت  .وتفّلتت الكلامت بأسئلتها
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النية الستنطاق املكنون املخبوء يف دواخل أديب وكاتب وفنان، 

 يسمع بعينيه.. ويرى بأذني ه. 

بل ألّنه صنيع جغرافيا صعبة  ليس ألنه خُمتلٌف عن البرش،

راس إهّنا "
ِ
" وكفى، املدينة األردنّية ذات عجلوناملسالك، وامل

املوقع املمّيز، ال تستنشُق هواءها إال نقيًّا مل ُيالمس أنوًفا، قبل 

 أنف العجلويّن، هواء رطيب برائحة البحر املتوّسط. 

بتشكيالهتا " عجلون" املُستوية بسهوهلا، و"إربدوما بني "

الثقافية بالفعل "حممد الصامدي"  اجلبلية.. تشكلت شخصّية

 والتأثري والتأث ر. إجياًبا وسلًبا.

 

 أسئلة احلوار:
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د عىل بدء. حممد الصامدي سنبدأ حوارنا معك، كأديب 1س و  : ع 

وفنان احرتف التصوير. ما هي أهم ذكرياتك الزمانيّة واملكانيّة 

التي محلتها معك من عجلون إىل إربد، وهل من صعوبات 

 باختالف العيش بني القرية "عنجرة" واملدينة "إربد"؟. 

**وحتدثت عن دور وزارة الثقافة يف دعم الكتاب والكتاب  

وعن الكتاب املجاين أو منخفض الثمن، وحتدثنا عن جملة 

فتقت العريب الكويتية التي شكلت الوعي، وفتحت آفاقا واسعة 

رؤاي اإلبداعية كنت بني جملة العريب، وعامل املعرفة املكان مل 

يشكل عائًقا يف ظل ثورة الطباعة واالتصاالت ومواقع 

وإال أن  ،التواصل االجتامعي كنت أعيش االنبهار يف املدينة

قريتي الوادعة أصبحت مدينة  .اعتزهلا ألعود نحو القرية

  .زلة األخريةاستهالكية وكنت أعتقد أهنا تصلح للع
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احلكاية األوىل هي األصدق يف دواخل كل إنسان، وليس  -2س

بالرضورة أن تكون كذلك. ماهي حكاية "حممد الصامدي" 

 األوىل يف حياته؟.

حكاية القراءة منذ الصفوف : احلكايات األوىل كثرية **

منذ سمري مكتبة ثم املكتبة اخلرضاء ثم روايات الفنية   .األوىل

الت أفكار التي ما زالت تصدره عن وزارة الثقافة إىل جم   ثمّ 

عليها مع األستاذ  التي عملُت  ،ةمكتبة مدرسة عنجرة الثانوي  

حني كنت أمارس كافة أدوار مدير  "يوسف مقطش"املرحوم 

 املكتبة. 

حكاية احلب األوىل مع طالبة املدرسة الثانوية حكاية الكتاب 

" والتقديم األرض األوىلية "األول بنو راما احلب واملرأة واحل
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هلذه الكتب سبع تقديامت لألصدقاء حممد اجلراح، عامر 

يل، أيمن الصامدي ومقدم يل أو قيجعفر الع ،اجلنيدي، إياد عبود

 رسالة رئيسًيا للمرأة. 

سعينات إىل رابطة حكاية اهليئات الثقافية منذ ألوان يف الت

ربد أمني للرس حكاية جملة ألوان الورقية إ ي نيالكتاب األردن

... يف كل جنس ألوان اإللكرتونية حكايات األوىلوحكاية 

 أردين حكايات األوىل مع التصوير. 

 

مت  -3س س  وفيام بعد البدايات حكاية الثقافة واهلواية، التي و 

حياة "حممد الصامدي" وشّكلت شخصيّته؛ فام هي املالمح غري 

ة؛ لتتكامل معرفة القارئ واملُتابع وإكامل املُعلنة واملخبوء

 النصف اآلخر املعروف؟. 
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رصاع دائم ولكل مرحلة... رصاع داخيل خوًفا عىل ** 

مسرييت اإلبداعية.... كنت أعتقد أن الثقافة جتمع وال تفرق؛ 

ألكتشف أن رصاع املثقفني دائم متصل متجدد ال تصدمك 

ومقاتل؛ فلم يقدمني إبداعاهتم، بل كل واحد يقدم نفسه كقائد 

أصدقائي يف العمل التطوعي وحب االمتحان الزماين واملنجز 

األكرب منها،  فقد ألصقت يب أمانة رس   منصب إداري؛بلتبوء 

ة دات خاص  د  وضمن حُم  ،رئاسة ملتقى ألوانومن هيئة وحي 

 ة. وظروف خاص  

ال يعرفه  نحنىمُ  ل لدي  شك  كانت القراءة فقط هي التي تُ 

إبراهيم " و"عامر اجلنيديفقد كنت أنافس " ؛االكثريون، عمليًّ 

" عىل التهام كثري من الكتب؛ فاملالمح غري املعلنة أنني ملكاوي

 كنت أحرض الكتاب اجلدد عىل الثورة عىل جيلنا الذي نحت

 مكانته يف اإلبداع ضمن ظروف قاسية من الضجر.. والغضب.  
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حياة البرش عموًما. هل لك فرحة املولود البكر عظيمة يف  -4س

أن تصف للقارئ مشاعرك وعواطفك وأحاسيسك املُتوّلدة عن 

؟. ورة األوىل التي التقطتها آلتُك   نّصك القصيّص األّول، والص 

كتاب فرحة أن  ولكل   ،**كل كتاب والدة أخرى هلا ظروفها

يف القصة فرحة أبطاهلا تتضح عندما طبعت  تتعلم شكل الكتابة.

" وفرحة يوميات ميت عىل هامش احلياةجمموعتي القصص "

 املفردات يف جمموعة، حنني وسبع أخريات " النثرية" 

والفرحة التي وجدهتا حني طبعت كتايب " هو الذي يرى" كانت 

فرحة الناقد حني جيتمع مع ثلة من أصحاب املرشوع النقدي، 

املقالة التي تشري إىل مقطع من مقاطع مشواري  وفرحة كتاب

 اإلبداعي بني الصورة والكلمة. 
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وفرحة من ساهم يف إخراج العمل من لوحة الفالن التي 

أصدقائي و ،يتوأرس ،"تامر اهليتي" ان العراقي  أهدانيها الفن  

ضني عىل نرش هذه الذي حر   ،""حممد فتحي املقداد الروائي

" عبادة الصامدية. و"هادات اإلبداعي  ة والش  البانوراما النقدي  

 ل وغريهم. الذي كان معي يف تقسيم اجلمع األو  

 

املحّطات كثرية يف مسريتك احلياتيّة، من غري جدال؛ فإن  -5س

األهم  هي املحّطة الفكرّية. لو كان باإلمكان إلقاء الضوء 

 برؤيتك الفلسفية عىل عناوين جماميعك القصصيّة اخلمس.

** كتايب بثالثة عناوين. وطبع أكثر من ثالث مرات. وكتب 

مقدمته يف نسخته األخرية سبعة من املبدعني. وكانت طبعته 
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األخرية باسم "األرض األوىل" أما عناوينه السابقة "شذرات 

 من قطوف/ من كل روض زهرة". 

البدايات ببساطتها وصدقها حد السذاجة. والعالقات الربيئة 

وكأهنا تعلم الكتابة يف بداية احلياة، وما زلت  بدون مساحيق،

"...".  وري  اط الس  أحتفظ بنسختها األوىل بخط اليد. للخط  

 ها التقليدي. وجاءت الطبعة الثانية عىل اآللة الكاتبة بخط  

ومن ثم كانت املجموعة الثانية" يوميات ميت عىل هامش 

رة واملقالة احلياة" كمزيج أديب، عبارة عن كتابات يف اخلاط

والقصة القصرية وقصيدة النثر.  وهي متثل املرحلة الثانية  من 

مسرييت الكتابية، يف حماولة البحث عن النفس من خالل جنس 

 أديب حمدد، وقد كانت يف القصة القصرية. 
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حينام طبع كتايب الثالث "حنني وسبع أخريات" التي جاءت 

دية والتجريدية يف كتجربة جديدة يل يف حماولة الكتابة التجدي

 النص القصيص. 

أما كتايب األخري "هو الذي يرى" فهو املرايا التي أرى فيها 

 مكانتي بعني احلقيقة. 

 

"هو الذي يرى" له قصة خمتلفة متاًما، حيث أنه تكليل  -6س

وتكريم من أصدقائك وأحبابك. بام كتبوا عن جتربتك، فام هي 

 قّصة هذا العنوان اإلشكايّل بجدلي ة انزياحاته؟. 

** هو الذي يرى تاريخ حياة... شهادات تكريم ملسرييت 

الكتاب. ثلة  اإلبداعية واحلياتية كل من نرش عطر لكلامته يف هذا

من كتاب النقد. ثلة من الذين رسموا كلامهتم بأحرف من نور. 
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رهط من األصدقاء كتاب املقالة والقصة والنقد املتخصص.. 

 حوارات من إعالمني سامهوا يف مسرييت اإلبداعية.

أن ترى نفسك، وأنت تسري يف حدائق اإلبداع، وحولك من 

ر العظيم، ثن له األتكريم، سيكو ُيقّدر هذا اجلهد بجائزة أو

ة وأنت عىل قيد احلياة. كانت تلك الكتابات منافسة يف خاص  

عامل الكتابة، واإلبداع قناديل نور تنري يف روايتي القادمة" مصور 

أعمى". شكًرا هلذه املرايا التي أوضحت صورة الصداقة 

 واإلبداع بني الشعر والنثر والنقد. 

 

استوقفني نص "ق.ق.ج". "املراسل احلريب"، وهو ُيقنّن  -7

 صورة املراسل احلريّب أدبيًا. فام تقول؟. 
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** هناك أسئلة تطرح بحسن نية، وهناك أجوبة تقال لتكون 

 شاهد عىل مسريتنا اإلبداعية. 

األسئلة حني تثري مكنونات النفس.. ال تسأل املصمم عن 

ارك بني يديه.. ال تسأل منتجة اإلبداعي. بعد أن تضع أفك

 الراعي عن إنتاج احلليب واملراعي قاحلة. 

كانت أمي تطلب مني أن أتعلم اخلياطة، فرفضت حتى ال ُألبِس  

، وحتى ال أنقص قدر أصحاب ا لصغار القامةثوًبا فضفاًض 

 النفوس العظيمة.

ال تسأل الريايض الذي يكد يف احلياة والعيش بكرامة لامذا مل 

 . املرمىحني خارت قواه أمام يسجل هدًفا 

ال تسألني كيف أحب وطني، وأنا أبحث عن لقمة العيش 

 والكرامة. 
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 كأديب لك حضورك عىل الساحة األدبية.  -8

*ما رأيك بفكرة اكتساب اهلوية األدبيّة ألّي كاتب، *وهل 

ام أجدى  انتقاالت األديب بني فنون األدب عالمة صحيّة، *وأهي 

ص، أو الت  نويع بني األلوان األدبية؟. التخص 

هناك من يتخصص يف جنس إبداعي وينجر ما يستحق املتابعة 

والقراءة والنفع والفائدة.... وهناك من ينتقل بني األجناس 

اإلبداعية ليجد نفسه... وهناك ناقد حصيف يعرف بوصلة 

 اإلبداع؛ حني يكتشف ما ال يعرفه الكاتب عن نصه. 

جناس أدبية؛ ألكتشف  أن كتابة القصة أما أنا فقد تنقلت بني أ

هي حقيل اإلبداعي الذي أسكنه جمرًبا جمدًدا عىل أن هواية 

التصوير؛ كانت خلدمة احلركة الثقافية يف عجلون واربد وأحياًنا 
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يف حمافظات أخرى. احلقول اإلبداعية والكتابة اإلبداعية 

 متغريات زمانية ومكانية. 

 اهتا، واإلبداع مرايا لرؤية العامل.أنا ابن هذه احلياة بكل تناقض

 

بني الطموحات واخليبات، فام الذي وّد "حممد الصامدي"  -9

 كتابته ومل يكتبه إىل اآلن. وما الذي ندم عىل كتابته؟. 

" عن التربع زياد الزعبي** حني حتدثت إىل األستاذ الدكتور "

بمكتباتنا. حدثني عن مرشوع التخيل، وكنا ندرك أن املكتبات 

التي يملكها اصحاهبا يف البيوت. جيب أن تكون يف اجلامعات 

ومراكز األبحاث، بحيث وأن تساهم يف إجياد وحتفيز جيل 

 مثقف واعي.. 
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" تبنى هذا املرشوع يف مجال املقابلةوحني حتدثت إىل الدكتور "

يف اجلامعة اهلاشمية عن روح ابنته املرحومة  ُتصيص جناح

" تلك التي كانت تنهل العلم واملعرفة يف حتصيل مجال خدجية"

 درجاهتا العلمية. 

وحني وجدت من يقرأ؛ حاولت مما يف حوزة مكتبتي اخلاصة أن 

أضع كثري من الروايات والدراسات النقدية يف القصة والرواية 

ئي "حممد فتحي املقداد". بني يديه... صديقي وأخي الروا

 وحني انتهت هذه الورقة توقفت عن الكتابة. 

 

مسرية ُمكّللة بالعطاء عىل مدار ربع قرن. *ما رؤيتك  -10

للمشهد الثقايف عموًما؟. * بخصوص إشكالية النقد والنقاد، 

والرصاع بني األصالة واملعارصة، فهل حيتاج النقد للجرأة  يف 
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د  *ما هي كلمتك للُكتاب اجلُدُ  بيان وجهة ونظر الناقد؟.

 كنصيحة من خبري ُيعتذ  به؟ 

** الذي يفصل املشهد الثقايف عن املشهد السيايس 

واالقتصادي واالجتامعي ال يملك الرؤيا للواقع الثقايف... هي 

احلياة وفصوهلا املتجددة لن أقول احلقيقة كاملة فام كنت أملسه 

أفضل مما  2020عام ولغاية  1990يف بدايات األعوام من 

أملسه اليوم، وهو انحدار يف القيم الثقافية واإلبداعية لصالح 

صاحب مرشوع حضاري.  اخلراب مل نعد نجد سياسًيا مثقًفا، أو

فساد يترشى يف الثقافة واإلبداع، والتكسب من الثقافة من 

أصحاب أجندات حياتية وليست ثقافية. ما يمكث يف األرض 

فعل شخيص لرواية  أصبحما ينفع الناس ال يبرش بغد أفضل. و

 خابية. 
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 النقد عالقات شخصية، ال حتتكم إىل مرشوع حضاري فاعل.-

اطلعت عىل جتربة كاتب رواية، ووجدت ناقًدا منحاًزا إليه، ومل 

 أجد دراسة نقدية جادة

هل أحدثك عن النقد حسب اجلنس اإلبداعي. أم أحدثك عن  

نقد ينحاز إىل كتابات األنثى والتميز النقدي حسب اجلنس. هل 

أحدثك عن إنتاج منفلت وغياب  الرؤية النقدية اجلادة املتابعة.  

 هل أحدثك عن استجداء النقاد من قبل املبدعني... 

اءة.... القراءة... كلمتي للكتاب اجلدد... القراءة .... القر-

ددات النقد ومثبطات والبقية تأيت دون عناء. ال تلتفتوا إىل حم

 اإلبداع.

 

 :ةة واألدبي  خصي  *البطاقة الش  
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. بلدة عنجرة. حمافظة 1961"حممد عيل فالح الصامدي" مواليد 

عجلون. األردن. رئيس ملتقى ألوان الثقايف. صدر له "األرض 

األوىل" و"شذرات وقطوف" و"يوميات ميت عىل هامش 

احلياة" و"وال حياة ملن ال تنادي" و"حنني وسبع أخريات" 

 ". هو الذي يرىو"

 تمع املدين والعديد من أمينًا له العديد من هيئات املج

 اهليئات الثقافية. 

  أمينًا له رابطة الكتاب اإلداريني منها اربد للدورين

 متتاليني. 

  .رئيس مللتقى ألوان الثقايف  مع ألوان للثقافة والفنون 

  .مدير املهرجان عائشة الباعونية الثقايف 
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 مترات واملهرجان واألمسيات مشاركات متعددة يف املؤ

ديد من املهرجانات واألمسيات الشعرية ية للعالقصص

 والقصصية. 
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ي سطور
ن
 محمد فتحي المقداد ف

 

بصرى الشام جنوب سورية من حمافظة  1964*)حممد فتحي املقداد( من مواليد  

 درعا. ناشط ثقايف مُتعدّد املواهب األدبية، إضافة لعمله األساسي مبهنة حلّاق.

الكتاب السوريني األحرار. عضو احتاد الكتاب األردنيني. عضو رابطة *عضو احتاد 

الكتاب السوريني بباريس. عضو البيت الثقايف العربي يف األردن. مدير 

 حترير موقع آفاق حرة اإللكرتوني.

 ( عن جمموع أعماله الروائية.  2021*فاز جبائزة )حممد إقبال حرب للرواية العربية 

ن األعمال األدبية، محلت عناوين لكتابات يف الرواية والقصة *فقد أجنز العديد م

القصرية والقصرية جدًا واخلواطر واملقالة. نشر منها ستة أعمال ورقية، ونشر جزء منها إلكرتونيًا، وما 

 تبقى ما زال خمطوطًا طي األدراج.

 أعماله املنشورة:*

 يف بغداد. 2015كتاب )شاهد على العتمة( طبع -1

 يف األردن. 2016)دوامة األوغاد( طبعت رواية -2
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 يف األردن.2017( طبع 1كتاب )مقاالت ملفقة ج-3

 يف األردن. 2018رواية )الطريق إىل الزعرتي( طبعت -4

 يف األردن. 2019رواية )فوق األرض( طبعت يف -5

 يف األردن. 2020جمموعة أقاصيص)بتوقيت بصرى( طبعت يف -6

فهي منشورة على مواقع حتميل الكتب اجملانية، ومن  :أعماله املنشورة إلكرتونيًا*

 املمكن احلصول عليها من خالل حمرك البحث جوجل:

 كتاب خواطر )أقوال غري مأثورة(. -1

 كتاب خواطر )بال مقدمات( -2

 كتاب خواطر )على قارعة خاطر( -3

 كتاب مقاالت نقد أدبي )إضاءات أدبية(. -4

 كتاب تراث )رقص السنابل( -5

 موعة قصصية )قربان الكورونا( خاصة يف أدب العزلة زمن الكورونا.جم -6
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 جمموعة أقاصيص )بتوقيت بصرى( -7

 حوارات متنوعة بعنوان )على كرسي االعرتاف(. -8

 1ج\احملرر الثقايف  -9

 1ج \قراءات أدبية سورية -10

 2ج \قراءات أدبية سورية ولبنانية -11

 ريفية بكتب صدرت حديثًا(. )بطاقات تع1احملرر الثقايف .ج-12

 تقدميات لكُتُب. -13

 قراءات يف الرواية األردنية.  -14

 قراءات شعرية أردنية. -15

 حديث املنجز )دراسات ملنجزات محلت مشروعا وجتربة أدبية(  -16

 حوارات يف املنفى )إحدى عشر حوارا مع أدباء عرب(  -17
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 هاروكي موراكامي(. للروائي الياباني )1Q84 رواية"مدخل إىل  -18

 أعماله املخطوطة:*

 )بني بوابتني( رواية تسجيلية. -1

 )تراجانا( رواية فنتازيا تارخيية متزاوجة كع الواقع بإسقاطاهتا. -2

 )دع األزهار تتفتح( رواية بني املاضي واحلاضر. -3

 )زوايا دائرية( جمموعة قصة قصرية. -4

 )رؤوس مدببة( جمموعة قصة قصرية -5

 ق.ق.ج.\)سراب الشاخصات( جمموعة قصة قصرية جدا  -6

 ق.ق.ج. \)قيل وقال( جمموعة قصة قصرية جدا  -7

 )مياسم( خواطر أدب نثري.  -8

 )جدّي املقداد( سرية الصحابي اجلليل املقداد بن عمرو. -9
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 )الوجيز يف األمثال احلورانية( تراث حوراني. -10

 انية(. )الكلمات املنقرضة من اللهجة احلور -11

 (2)مقاالت ملفقة ج -12

 )دقيقة واحدة( جمموعة قصة قصرية. -13

 

 *دراسات كتبت عن أعماله:

للروائي حممد -حبث )الواقعية يف األدب العربي. أمنوذجا  رواية دوامة األوغاد-

فتحي املقداد( تقدم به الباحث طالب عبد املهدي الفراية يف جامعة مؤتة، خالل دراسته 

 املاجستري.

حبث لنيل شهادة املاجستري، تقدم به الباحث مالك الصرايرة، بعنوان )األزمة السورية وانعكاسها -

رواية الطريق إىل الزعرتي للروائي حممد  -على األدب يف بداية األلفية الثالثة

 فتحي املقداد(.
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المية املرأة يف أدب الثورة السورية. حبث لنيل رسالة املاجستري يف جامعة العلوم اإلس -

األردن. قدمته الطالبة )سلسبيل الزبون( وكانت رواية )الطريق إىل الزعرتي( أحد 

 الروايات اليت اعتمدهتا يف دراستها. 

* كتب العديد من الدراسات النقدية عن جمموعة أعماله األدبية املطبوعة، قدّمها أدباء 

بيًّا، ونال العديد ونقّاد عرب . كما صدرت له العديد من النصوص يف كتب مشرتكة عر

من شهادات التقدير، والتكرميات خالل مشاركاته من اهليآات الثقافية الواقعية واالفرتاضية. 

 ونشر الكثري من أعماله يف اجملالت واجلرائد الورقية واإللكرتونية.

*له العديد من املقابالت  احلوارية التلفزيونية، على قناة األورينت، قناة العربي وسوريا، 

 قناة الرافدين، وقناة احلوار، وقناة الغد. و

حتت الطبع رواية )خيمة يف قصر بعبدا( دخول يف حماولة إشاعة مفهوم السّلم  -وقريبًا*

االجتماعي بني الشعبني السوري واللبناني على ضوء ما حصل يف 

 ظروف احلرب واللجوء، بعيدًا عن خمرجات السياسة القذرة. 

  عمل على مجع وإعداد* 
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دليل آفاق حرة( لألدباء والكتاب العرب بأجزائه اخلمسة، واحتوى على ألف اسم أديب )

عربي. بالتعاون مع األستاذ حممد صواحلة من األردن، مؤسس موقع وصحيفة 

 آفاق حرة.

*** 

 للتواصل مع املؤلف

 00962797852696 \الواتساب

 rafy2bos42@yahoo.com \اإلمييل
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