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 حفل التكريم
  ))كلمة االفتتاح(( 

 .الكلمة اليت افتتح ا سعادة الشيخ عبد املقصود خوجة احلفل
 والصالة والسالم على خِري خلقه وخامت رسله سيدنا         احلمد هللا مستوجب احلمِد والشكِر والثناءِ     

 .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 :أحبيت األساتذة األفاضل

بامسكم مجيعاً أرحب أمجل ترحيب بضيف أمسيتنا سعادة         ..  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته    
ة االثنينية اليت   األخ األديب القاص الدكتور عصام خوقري الذي تفضل مشكوراً واستجاب كعهده لدعو           

ينتمي إليها قلباً وقالباً كقطب من كبار أقطاا، وأحد روادها األوائل، رغم أن ظروف عمله قد جتعله                  
د عأحياناً ينقطع عنا زمناً يقصر ويطول حيناً، إن ضيفنا الكبري مكان ترحيب وحفاوة قبل أن يقتعد مق                 

ثري من أمسياتنا اليت أفادت كثرياً من مداخالته        املُكرم يف هذه األمسية، فقد كان دائم املشاركة يف ك          
 .ومالحظاته وتعليقاته

إن ضيفنا الذي ختصص يف طب األسنان وجد يف األدب ضالته اليت أفرغ فيها مكنون نفسه                  
التواقة إىل مجاليات اللغة، شأنه يف ذلك شأن كثري من األطباء الذين اجتهوا إىل األدب والفكر جبانب                  

مثال األخوة الدكاترة عبد اهللا مناع، وحممد علي البار، ومصطفى حممود، ويوسف             ختصصهم املهين، أ  
وليس يف ذلك غرابة ألن بذرة اإلبداع عندما تنمو ال يعنيها إن كان حاملها أديباً                ..  إدريس، وغريهم 

 .مطبوعاً، أم متمرداً على اإلطار الذي أوجدته فيه ظروف احلياة والتخصصات املهنية
نا إىل كتابة الرواية، واملسرحية، واملقاالت األدبية يف الصحف اليومية، ولعلكم            وقد اجته ضيف  

الحظتم اخليط الرفيع الذي يربط معظم أعماله األدبية، متمثالً يف متسكه بالتراث احلجازي األصيل يف               
أو جريانه  هلجة اخلطاب، حىت ليخيل إىل القارئ الذي ينتمي إىل هذه املنطقة أنه جيلس إىل أحد أصدقائه                 

حيدثه مبا يف نفسه، ويفصح عما يدور خبلده، ويتجاذب معه أطراف احلديث كأي صديقني ربطت                  
يأخذك معه إىل املرتل، وإىل الشارع، وإىل مكان العمل، ويف كل احلاالت            ..  بينهما أواصر احملبة والبوح   

ليت تعطي صورة كاملة ملا يدور      يعطيك انطباعاً بأنك تصحبه مبا يصوره لك عرب كلماته القليلة املعربة وا           



حولك، فال يترك مناسبة إال ويلج من خالهلا لرسم الصور التراثية سواء تلك املتعلقة باألمثال الدارجة                
أو نوع املالبس أو الطعام، وغريها من عناصر احلياة اليت تشكل يف جمموعها اإلرث الثقايف حمليط                   

احي يف رواياته ومسرحياته اليت ال ختلو أيضاً من أبيات          الكاتب، وقد أبدع كثرياً يف تصوير هذه النو       
الشعر املناسبة اليت يوردها يسراً ال قهراً، فتأيت يف مكاا وكأا قد صيغت للتو من أجل هذا املوضوع                  

 .أو ذاك
وذه املناسبة أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لشركة امة للعالقات العامة والتسويق اليت أفردت              

هذه البالد، فجاءت يف ثوب أنيق          أبناء  لنشر كثري من إبداعات    "الكتاب العريب السعودي  "سلسلة  
وطبعة جذابة، ولعل الفضل يعود إليها يف اقتنائي بعض أعمال ضيفنا الكبري، وحسناً فعلت امة                  
 بإصدار تلك السلسلة اليت أوقفت متويلها لألسف ألسباب ال ختفى على اجلميع، آملني أن يعود ذلك                
املشروع للساحة إلثراء العطاء، واملسامهة يف دعم الكتاب العريب السعودي، وهي القادرة على ذلك               

 .مبشيئة اهللا
تتلخص يف  "  السعد وعد "وهناك نقطة ال بد من اإلشارة إليها، وقد أملح إليها ضيفنا ملسرحية              

توقفت طباعة الكتب لقناعة    أمهية وجود عناصر مساعدة تدفع بالعمل اإلبداعي إىل دائرة الضوء، فإذا            
بينما الكتاب يف تصوري أقل     ..  تامة بأا ال تساوي تكلفتها، أي أا باملنطق التجاري عمل خاسر           

الوسائط تكلفة لربط املتلقي باملبدع، فماذا سيكون شأن بقية الوسائط مثل املسرح والتلفزيون                 
 كما أن املسرح ما زال حيبو، وينهض مث         -ة   رغم أن األخرية خارج دائرة اهتماماتنا احلالي       -والسينما  

غري ..  يكبو، أما التلفزيون فقد أصبح سيد املوقف واملسؤول األول عن نشر الوعي والثقافة يف بالدنا               
أن هناك شبكة من العناصر املتداخلة اليت جتعل العمل اإلبداعي مرئياً على الشاشة الصغرية، فهنالك                

كل هذه العناصر جيب    ..  ثلون، والكادر الفين بشموليته وتعدد مهامه     كاتب السيناريو، واملخرج، واملم   
أن تتوفر قبل أن تعطي الضوء األخضر للعمل اإلبداعي لكي يرى النور يف شكل مسلسل أو رواية                   

وهذا اجلهد حيتاج إىل استثمارات هائلة توفرت لدى بعض الفضائيات ولكن تأيت إشكالية              ..  متكاملة
د الفاصل بني اإلمهال واإلار، وكم من أعمال تافهة وجدت طريقها إىل              رغبة اجلمهور لتضع احل   

التنفيذ حبجة رغبة اجلمهور، بينما بقيت أعمال أخرى مفيدة خارج املنافسة يف حني أا قد تشكل بداية                 
وتسويقه، للثقافة التلفزيونية كما ينبغي أن تكون، ويف مفترق الطرق بني العزوف عن الكتاب وطباعته               

جيتر آماله وآالمه، قد       العربية لألعمال اجلادة املفيدة، يبقى املبدع      جتاهل التلفزيون أو الفضائيات   و
إىل صرير القلم على الورق يف ضوء الفجر، مث يودع عصري مهجته أدراج               يبث الشكوى لدفاتره، حين   

 الكبري يف قوله    وأضم صويت لصوت ضيفنا   ..  مكتبه، حىت يأيت من يفجر هذه القضية بصورة حامسة         
وملن شاء أن يعترب هذه دعوة مفتوحة خللق كوادر ذات قُدرات علمية وتقنية للقيام ذه املهمة،                   "



وأركز كثرياً كثرياً على صفيت العلم والتقنية دون صفة االجتهاد قبل أن تصبح احملاوالت الوليدة يف                 
م، وال تزال   ١٩٨٠هـ املوافق   ١٤٠٠هذا الطرح املستنري قدمه ضيفنا منذ عام         "  عداد املوؤدات 

ترى هل سيطول االنتظار؟ أما آن هلذا       ..  الرصاصة يف جيبه ألكثر من سبعة عشر عاماً يف انتظار جودو          
الفارس أن يترجل؟ أسئلة كثرية متداخلة أترك لكم أيها األحبة مهمة تداوهلا وتدارسها يف هذا اللقاء،                 

 احنيازها إىل جانب املبدعني يف هذه البالد الطاهرة، وتتبىن          ولعل صحافتنا العزيزة تتناول القفاز وتعلن     
 .األمر قبل فوات األوان

 

نرحب مرة أخرى بضيفنا الكبري، آمالً أن تقضوا معه أمجل اللحظات متمتعني بفنه وأدبه وحس               
الطرافة والبهجة اليت يشيعها يف من حوله، وأحب أن أذكركم أن ضيف أمسيتنا القادمة سعادة األخ                 

فأهالً ومرحباً بكم لالحتفاء به     ..  لشاعر حممد التهامي، املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية        ا
 .واالستزادة من فضله وعلمه

 .والسالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته
 

  ))السرية الذاتية لسعادة ضيفنا الدكتور عصام خوقري (( 
 .م١٩٢٧هـ املوافق ١٣٤٦ ولد مبكة املكرمة عام -
 . تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي فيها-
 ابتعث إىل القاهرة والتحق بكلية الطب بالقصر العيين حيث حتصل على بكالوريوس طب وجراحة                -

 .األسنان
 . واصل دراساته العليا يف لندن يف أمراض اللثة حيث خترج من جامعة لندن-
املستشفى املركزي باملدينة املنورة فالشؤون      عمل بعد عودته بالصحة املدرسية مبكة املكرمة مث ب           -

 .الصحية باملدينة أيضاً مث بالصحة املدرسية يف جدة
 . يعترب من أملع الكتاب الذين عرفتهم الصحافة السعودية-
 . تتميز كتاباته بالعبارة الساخرة والصور الكاريكاتورية املؤثرة-
السعد :  "لة االجتماعية وله عدة مؤلفات منها      واملقا..   كتب القصة الطويلة والقصرية واملسرحية      -

و "  الدوامة"، و   "أنا وزوجيت "، و "زغروطة بعد منتصف الليل   "، و   "يف الليل ملا خلي   "، و   "وعد
 .باإلضافة إىل عشرات املقاالت والبحوث". السنيورة"



 كلمة لسعادة األستاذ املربي الفاضل الكبري (( 
  ))األستاذ عبد ا بغدادي

 :ليلة القصيدة الفصامية الفصحاء وأقول...  من هذه الليلة الكبريةموأشد على أيديكأحييكم 
 

وعكـــاظَ يف اِإلطْـــراِب واإلنشـــاد
. 

ــاوةً  ــام نق ــروبِة كاملق الـع تــي بـ
. 

ــياد   ــب ِلج ــو ملع ــواكب هـ لـكَ
. 

ــ  نهـــو م تبِلمــع كــارٍم هـــو مطْل
. 

 

تتفجر األنغام من جنباته، هو رجل عريب من        ..  ولعل األخطل الصغري أمري الشعراء بعد شوقي      
االثنينية الغراء يف لياليها الزهراء، على الروايب       "وبيت  "..  بيت مقام ومشاد للشعر واألدب    "بيت عروبة   

هذه ليليت وحلم   :  وفيها..  حةٌ لألدب فيحاء، ومخيلةٌ للحب غَناء     وا..  اخلضراء، وفوق التالل العفراء   
يتيه ا  ..  ومن هذه الليلة الكبرية والقصيدة العصامية العصماء       ..  حيايت بني ماض من الزمان وآت      

     زها النور واحلب، وعال فيها الوفاء، من حبيب األدباء والبلغاء          األدب واألديب صباح مساء، فلقد طر
النهى، منرب  ثنيين ومنربه العايل شامخ الذرى، باذخ        االصاحب هذا البيت    ..  بد املقصود ع"  اخلوجة"

 ..واخللق واإلبداع احلضاري.. النسق العايل والطراز الرائع من الشعر واألدب
الفكري "  ثنييناال"نصب يف امللتقى    "  منرياً عذباً رقراقاً  "االثنينية شالالت تنحدر وجداول تنساب      

راً يتدفق رواًء وخضرة وحياةً، ومشساً تدفئ العقول باملعرفة أحبها          " األديب العاشق للكلمة     األديب هلذا 
وعايشها مع والده األديب طيب اهللا ثراه وقد        ..  منذ كان برعم ورد وفىت طري عمر ونضري شباب         

 وشخصياً أحببته ما    ..استطال وجتذر وتعمق حبه من صالونه األديب املاتع، حببه صاحبه كما حيب احلب            
عايشته طيلة عمر االثنينية ومدة ريعاا وشباا وعزها وجمدها          ..  كففت ولوصاله وقربه ما قطعت    
ومن احلب لدى صاحب االثنينية ووفائه الغالب لكل حمبيه جتلو           ..  وفخرها ويف زمن السنني اخلوايل    

 ديب األملعي والقصصي الرائع صاحب     انة بالوفاء ولضيفه من هذه الليلة الكبرية الطبيب األ         صورة ري
وإبداعةٌ .  العلم البارع لن يكف أبداً عن الدفِْق والعطاء من عامل األدب القصصي له فيه صولةٌ وجولةٌ                

 من هذا امليدان ويتجه بأدبه      سابغات رافالت   تندت فيه حسناوات جياد،   حلوةٌ متأنقةٌ متألقةٌ وقد     
رواد يف الوطن العريب من أمثال من عاجلوها وأحسنوا          وينحو به منحى كبار القصاص ال       يـالقصص

طه حسني، سالمة، وحممد تيمور، حممود طاهر       :  صناعتها وعرفوا تأثريها ووقعها يف الساحة األدبية وهم       
الشني، مصطفى املنفلوطي، إبراهيم املازين، توفيق احلكيم، حممود تيمور، إبراهيم املصري، يوسف              

وأخرياً القصصي املسرحي التلفزيوين البارع     ..  د احلميد السحار، حيىي حقي    السباعي، سعيد العريان، عب   
يف األدب والذي حقق بقصصه املتألقة النجومية والعوملة وقد          "  نوبل"جنيب حمفوظ احلائز على جائزة      



                ا إىل رحاب الفن القصصي البارع واملسرح العاملي الرائد، وكون الدكتور عصام خوقري طبيب أخذ
يبسم ثغره عن جمانِة الشنِب     ..   اللسان  عامل طب األسنان، فقد ازدهى أدبه القصصي سبطُ         المع يف 

عاشق متطلع إىل حسن غامس ألنه أساس صحة اإلنسان قلمه          ..  ويلمع كخد الورد من شفة الضحى     
ق تلُف األمل احلاين وتدفع غمة      بعطر، ما خطَّ به إال وفاء وما قَطَر مداده إال حباً كأنّ قلِمهِ ذراع العاشِ              

وقل أن  ..  ثنني أدباً قصصياً شهياً وطباً عبقرياً ندياً       االزج  عشق الطب واستهواه األدب وم    ..  القلب
ورحاب الفن  ..  جيتمع اإلثنان يف إنسان إال صاحب املوهبة تأخذ بصاحبها إىل عامل اإلار واإليداع              

سرية عطرة وسنبلة طائبة مثقلة باجلىن املذهب        "..  م خوقري فعصا..  "واألصالة واملعاصرة ..  األصيل
 ..وألالء من الذكر اجلميل والعطاء اجلزيل، ووهج من احلب العميق

جعل حماسن األخالق له سرية وتطيب بطيبها، صحبته زمن الدرس والتحصيل بدار البعثات               
تعليم مكة املكرمة وكنت مؤسسها     ورافقين العمل مديراً للوحدة الصحية مبنطقة       ..  السعودية بالقاهرة 

اً على  أخذ علم الطب ندي   ..  ومديرها وقد توثقت صليت به ما انقطعت والوصال والقرب ما توقف أبداً           
 من طيب الطيوب     ينشر قصصه جيتين  ..  أعالمه وجناه شهياً من أطرافه وابتغى طرف احلكمة         

 ..واألطياب
فق بضاعة أهل العلـم من السوق       هم واألدب، وين  ا احلكمة وليشرق اِهلمةَ، ويزيد من الف       

الكاسدة، ويوقظ العيون الناعسة، ويبلُّ الشن املُتفَضف، ويندى الطني املترشف، ويذلل قَعودا الصرب،              
 ..وحيج راحلة األمل ويحلى مر اليأس

حديثه شهي ونقاشه   ..  نانفصيح اللسان، باهر البيان، سبطُ الكالم، حلو الكتابة، طويل العِ           
، ومعرفةٌ، ووفاٌء بالنثر والسجع، وتباعد من         سهلٌ شجى من خطرات العقل، لفظٌ عذب، ومأخذٌ       

التكلف اجلايف، وبقارب من التلطف اخلاص مالك لزمام القصة، يوفيها حقها من احلبكة والدراية،                
 .ويجود بأعذب األحلان، وأشجى األنغام... ويؤثر ويتأثر، ويجوَد املعىن واملبىن، ويرقرق املعىن

 

 كلمة لسعادة األستاذ الدكتور األديب والكاتب املعروف (( 
  ))عبد ا مناع. د

يسعدين أن أشارك يف هذه     ..   السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وأسعد اهللا مساءكم بكل خري          -
 هو الدكتور عصام خوقري، وحىت هذه        االثنينية اليت جتتمع لالحتفاء بأديب طبيب أو بطبيب أديب         

اللحظة مل أكن أعلم أن الدكتور قد أوغل يف رحلة العمر إىل هذا احلد ألنين علمت اليوم أنه أى                     
٥٣، شيء أقرب من     ٥٨ م أو    ١٩٦٠ م وكنت أعتقد أنه أاها يف        ١٩٥٣دراسته يف الطب يف عام      



 م وجدت أمامي جنماً يف الساحة        ١٩٦٣  عندما أيت دراسيت يف جامعة اإلسكندرية يف عام        .  ...
عصام، واحلقيقة أنه كان أيضاً جنماً اجتماعياً ميتاز برشاقة العبارة، وخبفة الدم              .  وكاتباً وطبيباً هو د   

وأيضاً اجلدية فيما يكتب، وقد أحدثت بعض مقاالته دوياً وضجيجاً كبرياً وأظنها هي اليت أبعدته عن                 
وفكره من عامل الطب نقلة أبدية ويترك عامل الطب إىل عامل الصحافة،             أن يكون صحفياً وينتقل بقلمه      

واجتهوا إىل األدب،      الذين تركوا الطب   أولئك األطباء "  أتذكر"وأنا يف طريقي إىل االثنينية الليلة كنت        
وأبدع وأشجى وأمتع، وكانوا يف مواقعهم األدبية رمبا أمجل           احلقيقة وجدت أم كثر وأن معظمهم برز      

ري من مواقعهم الطبية، أصبحوا أساتذة بل ومعلمني، أذكر مثالً على سبيل املثال شاليكوف أستاذ                بكث
القصة القصرية ومعلمها، نذكر الدكتور يوسف إدريس املعلم الثاين للقصة القصرية بال جدال، نذكر               

مود وجتلياته  الشاعر العظيم إبراهيم ناجي ورومانسياته وليايل القاهرة، ونذكر الدكتور مصطفى حم            
العلمية األدبية وتأمالته بني العلم واحلياة، بني األدب والعلم، ونذكر أيضاً الكاتب الربيطاين سومرست              
موم وقصصه، نذكر من قبل زكي أبو شادي، كان السؤال الذي يراودين مل كل هذا العدد من األطباء                  

مسة يف هذا األمر لكين أعتقد أن هؤالء        ترك املهنة واجته إىل األدب وال أدعي أين وصلت إىل إجابة حا           
األطباء كانت روحهم أكرب من حيز املكان الذي وجدوا أنفسهم فيه يف عامل العيادة، يف عامل املستشفى،                 
وأم حاولوا أن خيرجوا من حصار املكان معربين عن ذوام على أحسن مستوى ورمبا أيضاً كان أحد                 

 . لآلخرين إننا لسنا أطباء فقط إمنا حنن أدباء حقيقيونأسباب بروزهم أم أرادوا أن يقولوا
عصام صاحب أسلوب متميز رشيق العبارة كما قلت وهو أيضاً كشخص ميتلك خفة دم،               .  د

وإذا كانوا يقولون يف تعريف طب األسنان أنه هو الذي يأخذ لقمته من فم مريضه، فهي أكثر ما ينطبق                   
ويأخذها بالنكتة، ولكنه يأخذها يف كل األحوال، يأخذ         على الدكتور عصام، هو يأخذها بالضحكة        

عصام بعد أزمته مع الصحافة تفرغ للكتابة األدبية تفرغاً تاماً، وقدم أعماالً             .  لقمته من فم مريضه، د    
مجيلة ولو كانت هناك حركة مسرحية، ولو كانت هناك ضة درامية إذاعية لتحولت كل أعماله إىل                 

 يوجد مسرح، فقدإلذاعة أو يف التلفزيون، أو يف املسرح ولكن بكل أسف ال           أعمال درامية، سواء يف ا    
 أمحد السباعي أن ينشئه ولكنه مات دونه، ومل يتحقق احللم، وماتت             حاول شيخنا الكبري وأستاذنا   

فكرة املسرح إال من حماوالت صغرية حمدودة ال تستمر أبداً، تبدأ حيناً وتتوقف شهوراً وحكم على                  
 يكون، لو كان هناك مسرح لتحولت أعمال الدكتور عصام إىل مسرحيات مجيعها يف                املسرح بأال 
ولو أن هذا حدث خللق جيالً آخر من كتاب املسرح ومن املخرجني ومن املتخصصني يف                ..  اعتقادي

اإلضاءة ويف الصوت، كان أصبحت لدينا كوادر عديدة يف عامل املسرح، لكن بكل أسف عدم وجود                 
 . على أعمال ولكن قضى أيضاً على خلق أجيال جديدة من كتاب املسرحاملسرح قضى ليس



عصام كان جنماً يف احلياة األدبية      .  م وجدت أن د   ٦٣كما ذكرت إين عندما عدت يف عام         
واحلياة الصحفية وكان أيضاً زعيماً للعزاب، وعلى حياء تقدمنا بطلب العضوية يف نادي العزاب وبعد               

ست سنوات، ترك الزعيم نادي العزوبية وشغر املكان ألجد نفسي مرشحاً           حني، بعد أربع أو مخس أو       
لرئاسة نادي العزوبية، ولكن أيضاً بعد حني تركنا النادي ويبدو أن النادي قد انتهى بتحول أو انضمام                 
آخر رؤسائه إىل عامل املتزوجني، كان ميكن للدكتور عصام كما قلت أن يكون صحفياً ولكن األزمة                 

 يف أعقاب مقاله العظيم اجلميل الذي كان تعليقاً على البيان الوزاري الشهري هو الذي                 اليت حدثت 
أوقف مسرية الدكتور يف الصحافة، وجعلته يتأمل ويتأىن وأنا أعتقد أنه فعل بنفسه خرياً، وفعل بقلمه                 

 .خرياً فخسرنا صحفياً ولكننا كسبنا أديباً ممتعاً ومجيالً وأعماالً أدبية مجيلة
 . لكم وشكراً الجتماعكمشكراً

 

  ))تعليق طريف لسعادة عبد املقصود خوجة((  
-          عصام خوقري  .  اع يصر على أن د     أيها األساتذة األكارم أظن الحظتم أكثر من مرة الدكتور من

. .. عدت اخل  عندماأنا  ..   الدكتور عصام خوقري كان كاتباً كبرياً      .. عدت عندماأنا  ..  كان جنماً المعاً  
 مسخبعشر سنني،   ب يفهمكم أنه أقل منه      يريد أن  صنو الدكتور عصام خوقري،      ه قلت أن  ألنين  هذا كله 
 .الرسالة وصلت يا معايل الدكتور..  سنة، عشرين سنةعشرة

 

 :األستاذ حسان كتوعه
 مسك اخلتام لسعادة األديب املعروف واألستاذ جبامعة امللك عبد العزيز جبدة والناقد املعروف              -

 : احملسن القحطاينالدكتور عبد
 

  ))عبد احملسن القحطا�ي. كلمة سعادة األديب األستاذ د(( 
فقد وضعين  ..  بسم اهللا الرمحن الرحيم السالم عليكم أيها احلاضرون ورمحة اهللا وبركاته أما بعد            

وأظن أنين لست املسك اآلن ألن احملتفى به مل يتحدث          ..  األخ حسان يف حرج شديد عندما قال املسك       
وما عساي أن أقول يف ليلة يكرم فيها أديب وقاص وروائي ال ميكن ألي راصد للحركة                   .  .بعد

إذا وزعت إىل   .  القصصية والروائية يف اململكة العربية السعودية، إال أن جيعله من أصحاب مراحلها            
 أن  مراحل، ومن غري شك أنه وخنبة معه من القصاصني والروائيني كانوا وما زالوا هواة، ولست أزعم                

القصة وأن الرواية أخذت مكاناً سامقاً كما أخذه الشعر، ولذلك أسباب يعرفها من يكابد كلمة القصة                
وحبكة الرواية، ولكين حني أحتدث عن الدكتور عصام خوقري فأجده يف رواياته ومل أقرؤها مجيعاً ولكن                



ري من النقاد، أنصفه فيها     فقد تناوهلا كث  "  السنيورة"  آخر رواية قرأا له هي السكـر املـر، أمـا        
االجتماعيون واختلف حوله النقاد والسبب يف ذلك أيها اإلخوة أن الرواية اختلف حوهلا النقاد ألن                
فريقاً منهم يقول إنه ال شكل هلا، وكيف أتعامل معها، والفريق اآلخر يقول إا حبكة ومعروف أن                   

ال يستطيع أن يقننه، ألنه جاء بقانونه        الفن صعب اإلمساك به، متمرد على الناقد حيس به ولكن             
 .ونظامه

 وإمنا اخلصومة اليت تبين     - ال أقول اخلصومة اليت دم       -هذه هي طبيعة الفن وستبقى اخلصومة       
احلوار "  السكر املر "بني النقاد وبني الروائيني والقصاص وحىت الشعراء أنفسهم، الذي لفت نظري يف             

تكونوا قرأمتوها كقراءيت هلا، وهي من الروايات القليلة جداً، اليت          وامسحوا يل أيها اإلخوة وأرجو أن       
بطلها امرأة، راوية، والبطل كما هو معروف حيتاج إىل شخصية مضادة له، هذه الشخصية املضادة إما                
أن تكون من داخلة نفسه فيكون هناك صراع داخلي ضمن اإلنسان ونفسه، أو يكون شخصاً آخر،                 

 واحداً وإمنا بطالن حىت البطلة أخذت الدور من رواية ألنه أراد أن يفسح هلا                هنا املراد ليس شخصاً   
اال وأن تكون بطلة يف كل الرواية فكانت الراوية ورغم أن الراوي هو الذي يتحكم يف مسري                    
احلدث، وكما تعرفون فإن السرد إما أن يكون سرداً استطرادياً وإما أن يكون سرداً تقطيعاً إن صح                  

تعبري أما سرداً متوالياً والسرد القطعي كما تعرفون أيها اإلخوة هو أن ننتقل من مشهد إىل مشهد                 هذا ال 
آخر، وال ضري أن يستعمل الراوي أحد هذه األجناس الثالثة وإن كان بعض النقاد يعتقد أن السرد هو                  

تقيد بزمن يعيقه أو مبكان     النقطة الضعيفة يف احلبكة ألن الراوي يريد أن يطري جبناحيه مع الرواية وأال ي             
 .حيد من حركته

استرسلت يف  الراوية إمسها رجوة وبطل آخر امسه فارس والبطل الثاين فالح وامسحوا يل إن                
يغشى   اجلامعة الدكتور الذي   أستاذ   احلديث مع هذه القصة، البطلة أرادت هذا الفارس الرجل املشهور         

ا منه ألنه يعرف سريته فكأنه أحس، اختاروا          صوالت وجوالت، حذرها والده    املنتديات ويكون له  
لنطفكم فإن العرق دساس، وال أريد أن أقف عند هذه القصة طويالً فاحلدث كبري، ولكن القصة محلت                 
هلجتني خمتلفتني حمليتني هلجة جدة وهلجة السراة، وكثري من القصص العاملية مل تأخذ عامليتها إال من                  

ي قابع يف خصوصيته ولكنه عاملي يف قوته وقدرته وأصوله، فهو            خصوصيتها وحمليتها، الشعر اجلاهل   
حملي صحراوي ميثل القبيلة والفرد ومع ذلك انطلق إنطالقة كبرية، أخذ قوته من خصوصيته وحمليته                

جدة ليس غريباً عليها وله احلق أن حيكمها ألنه ترىب فيها، ويتحدث اللهجة سليقة ال               ...  فأحكم اللهجة 
لسراة جيب أن يتقمص الشخصية ويدرس اللهجات لكي يكتب هذه الكلمة، املهم يف              اكتساباً، لكن ا  

هذه القصة اليت أخذت يف السرد املتوايل أن البطلة ظلت من أول سطر إىل آخر سطر هي السيدة،                    
وكانت القضية قضية إسقاط بني األنثى وبني الذكر، بني حواء وبني آدم، حىت أا تناديه بآدم فبعد أن                  



ا الصرب طريقاً طويالً أرسلت قصة مستها الطاووس، ال أريد أن أحتدث كثرياً عن احلبكة ولكين                 بلغ  
أما ..  أقول إن من قرأ القصة يكون مشدوداً إليها، هنا معادلة بني هلجتني حمليتني وبني منطقتني صغريتني               

 .السنيورة فهي بني عاملني خمتلفني
حوا إن كانت كلميت ليست مدحاً يف الدكتور عصام          مرة أخرى أنا سعيد ذا االجتماع وامس      

خوقري فهو قمني به ولكين قلت كلمة أرجو أن أضع منها إضاءات على هذا العمل الروائي الذي أقول                  
 . إنه حمفوف باملخاطر، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 
 

  ))كلمة احملتفى به (( 
يحكم العذر أن أتكلم على طريقة البساط         يا حضرات اإلخوان امسحوا يل أوالً أن أستم         -

األمحدي يعين ما أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى ال لعجز ولكن أنا أميل إىل أن يكون البساط                   
 .فمعذرة إن جتاوزت أو قصرت.. أمحدي بيننا كلنا

كلميت ليست كلمة باملعىن املفهوم ولكن حبيت أذكر أو أوضح لكم ظروف حضوري إىل هذا                
أين أنا يف واقع األمر أشواقه أكرب مين شوية، أو شويتني، أخونا يف اهللا األستاذ عبد املقصود                   املركز  

أرسل يل أنه يرشحين ألكون حمل تكرمي، ويف واقع األمر أصبت بشبه حالة ذهول، فأمسكت بالقلم                 
س قدموا  وقلت له أعتذر عن هذا الكالم ليه؟ لسبب عندي أنا أجده ألن عملية التكرمي دي ميكن لنا                 

أكثر مما قدمت، أنا ما قدمت شيء، بضع روايات طويلة، بضع مسامهات يف الصحافة، يف اجلانب                  
الثقايف واجلانب االجتماعي يعين الكمية اليت قدمتها من ناحية الكم قليلة، لكن إصراره وجدت أنه                 

 خشيت من   خشيت على نفسي أن ميلكها شيء من الغرور بعد التكرمي،         ..  يلبسين ثوب فضفاض علي   
تضخم حالة األنا، الدكتور عبد اهللا مناع يصر أين جتاوزا، اجلانب اآلخر أين لو أسلمت نفسي هلذا                  

 يدوشين، خيليين خفيف شوية، معذرة للتعبريات البلدي هذه لكن أنا أحب            -بالبلدي-الشعور يعين قد    
ملقصود عنده قدرة على اإلقناع     البلدي، حاولت كثري أين أعتذر لكن بسم اهللا ما شاء اهللا األخ عبد ا              

حىت لو كنت أنا غري مقتنع، وقدرته على اإلقناع، وضعفي أمامه قلت له إنت أكرمتين وكرمتين خارج                 
نسيج االثنينية ال أنكر هذا، لكن أن يضعين يف هذا املوقف أمام صفوة من الناس أصحاب الرأي                    

أختم الدردشة هذه أقول لكم هاؤم اقرأوا       والفكر وخيليين أخاف من غري املتوقع ولكن زي ما يعين            
 .كتايب وال تشددوا حسايب
 .والسالم عليكم



  ))األسئلة املوجهة للضيف الكريم(( 
من األسئلة اليت وردتنا لسعادتكم يا دكتور، مبضع اجلراح وقلم األديب أيهما كان                -

د أبو بكر خوقري    األطوع لكم يف حياتكم العملية، وهل هناك صلة قرابة تربطكم بالشيخ حمم            
 العامل املكي؟

يعين أنا  .  نبدأ من األخري، رمحة اهللا عليه الشيخ أبو بكر يعترب جدي، ابن عم جدي عبد الوهاب               
أما حكاية مبضع اجلراح وقلم الكاتب ميكن بالنسبة يل باعتباري طبيب أسنان            ..  أنتمي إىل هذه الساللة   

يبقى أعاجل الناحية السنية فيه، هذه الرابطة، إمنا ما          وأنا كطبيب ما دام القلم له سن        ..  القلم له سن  
أعتقد أنه استعصى على مبضع اجلراح موش تفاخراً ولكن ألين درست وأخذت األمور خطوة خطوة                
عن علم فربنا سبحانه وتعاىل هو الذي وفقين والذين وقعوا حتت املبضع مل يتأملوا كثرياً على ما أظن                    

 .هاؤم اقرأوا كتابية.. بالنسبة للقلم زي ما قلت لكم
أزمة عصام خوقري يف الصحافة أو مع الصحافة        :  سؤال من األستاذ فؤاد عنقاوي يقول       -

       عصام نفسه  .  اع فهل لنا أن نسمع من سعادة د       حتدث عنها سعادة الدكتور الفاضل عبد اهللا من
 عن تلكم األزمة وما عادت عليه من انعكاسات؟

كل ما يعلم يقال، ومما حفظناه أيضاً من األمثال البلدي يقول لك            فيما حفظناه من األقوال أن ما       
.. خلي الطابق مستور، فلو مسحت يا أخ فؤاد، خلي الطابق مستور، خشية أن ينكشف املستور                 

 .احلدق يفهم.. معذرة
ما أهم الرسائل اليت حاولتم توجيهها      :  األستاذ سعيد اخلوتاين مراسل املسلمون يقول       -

م القصصية بإجياز، وهل كان حلياتكم مبصر أثناء دراستكم تأثري على عطائكم              لقراء إبداعاتك 
 القصصي؟ 

ال أعتقد أن تواجدي أو وجودي يف مصر له تأثري مباشر أو غري مباشر على عطائي القصصي                   
 إذا  –ألنه يف الفترة دي كنت متفرغ فقط للدراسة العلمية، والدراسة العلمية جافة وصعبة إمنا عطائي                

 الفضل فيه أوالً وأخرياً للمناهـج الدراسية اليت كانت تعطى لنا يف فترة               –أن هناك عطاء    صح  
كان كم هائل كبري من     .  التحصيل يف االبتدائي ويف الثانوي، مل يكن هناك عندنا مرحلة متوسطة            

جمموعة النظم  مفردات اللغة العربية كنا يف االبتدائية وأوائل الثانوية ندرس يف األدب العريب كتاب امسه               
والنثر، كانت لكبار الكتاب والشعراء املعاصرين املناخ األديب والثقايف والتعليمي كان يصر على                
اجلانب اللغوي، أو جانب اللغة العربية، فكان عندي خمزون ال بأس به من الثقافة واألدب العريب، لعلم                 

آلن الطالب لو جنح يف املتوسطة وأخذ       اإلخوان هي مفارقة لطيفة جداً بينما كان وما هو اآلن، يعين ا            



شهادا يأخذ إذا أكرمه والده يشتروا له سيارة وينطلق ا، أنا ملا أخذت الشهادة االبتدائية وابتدينا                 
فترة اإلجازة الصيفية ثالثة أو أربعة شهور والدي رمحة اهللا عليه جاب يل هدية وفرحت ا وإذا ا                    

حفظها يف األربعة شهور، وقسم يل األربعة شهور على املعلقات           كتاب املعلقات العشر، وعلي أن أ      
هذا هو املناخ والبيئة    ..  العشر، قلت له أنا أذكر يف كتاب امسه املعلقات السبع عشان أسقط ثالثة              

الثقافية اليت أعطتين خمزوناً ال بأس به ساعدين على أن أمارس القصة جبانب أين كنت كثرياً ما أقرأ                    
كتاب وصغار الكتاب أيضاً، ما أشوف قصة إال وأقرأها، فهذا الفضل حقيقة يعود              القصص لكبار ال  

هلذه العوامل، وعامل مهم دفعين ألسلوب القصة وهو الكتاب الكرمي، القرآن، بصراحة يعين أعطاين               
                 ر احلل  قدرة على احلوار يعين أعتقد أين حلد ما جنحت يف شد القارئ حبيث أقدم املشكلة ويبتدي يدو

وهكذا، وعشان نضرب مثل بسيط يف قصة العبد الصاحل وسيدنا موسى عندما ركبوا يف السفينة               ..  هأي
خرقها قال أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر، يعين ما دام مساكني من أوىل أننا حنافظ هلم                   

ذ كل سفينة   عليها، فأردت أن أعيبها، كيف هذا؟ فأعطى املربر بعد كـدا، وكان وراءهم ملك يأخ              
 .هذه النقطة وهذا األسلوب احلواري الذي يشد القارىء تعلمت أمثاله من القرآن الكرمي.. غصبا

يقول الدكتور يوسف حسن نوفل يف كتابه القصة        :  سؤال من األستاذ خالد أسعد يقول       -
فنية، العربية إن طبيعة الفن القصصي أن يعمد القاص إىل طريقة تعبريية تفرضها عليه الرؤية ال               

 فنيه تفيده   ةفيلجأ إىل النجوى الداخلية واالستبطان وهو ما يعرف باملنالوج الداخلي، وتلك أدا           
يف استبطان الشخصية والتعرف على جوانبها وما يعتمل يف داخلها من مشاعر، وما تضمره من               

األطر أسرار وعندما يكتب الدكتور عصام خوقري وهو القاص العريب الكبري قدراً ومتيزاً هذه                
التعبريية اليت يعاجل ا فنه القصصي الرائع فهل يلجأ إىل عرض احلدث وتصويره من خالل                  
ارتباطه باألشخاص سرياً مع األحداث يف مراحل منوها وصوالً إىل الذروة يف التعقيد، أم أنه يلجأ                

 .إىل استكناه أغوارها وإحياءاا والصور الواقعية اليت يراها هو من خلف شخوصه
بصراحة أنا يف كتابيت القصة مل أدرس فقه القصة ومكوناا إمنا            ..  دا كالم كبري علي   ..  ذرةمع

وجدت عندي يف نفسي حاجات أريد أن أنقلها من شرحية ألخرى من شرائح اتمع، مث عندي                   
املخزون أو احملصول اللغوي فأنا أعرب وأبين ما أردت، هذا هو مفهومي لكتابة القصة، أضع اهليكل                  
العظمي أو البنائي أوالً، مث تفاصيل القصة، مث أخلق الشخصيات فيها، وبعدين أضع كل شخصية تتكلم                
بالذي يدور يف نفسي داخل هذا احلدث، هذا هو الذي عندي والذي ما أزال أمارسه وال أدعي أين                   

 .درست فقه القصة وأدب القصة



دبية بقصصك الرائعة هل جيد     لقد أثريت حبق الساحة األ    :  األستاذ عيسى عنقاوي يقول     -
 .القاص والروائي جهداً كبرياً يف القصة القصرية أو يف الرواية الطويلة مع إجياز الفرق

املعاناة موجودة سواء يف القصة القصرية أو الرواية الطويلة، البداية ميكن أن تكون أكثر معاناة                
قصصني وضع اخلامتة أو القفلة للقصة      لكن أشد معاناة يعانيها القاص كما أتصور، وكما قال أكثر ال           

حبيث أا تكون منطقية وبعيدة عن االفتعال، يف الرواية املعاناة طبعاً حتكون أكثر ألن الرواية فيها                  
حركة يف البعد الزمين والبعد املكاين، ويف تعدد الشخصيات أيضاً، ميكن تعتربوه شيء من املغاالة لو                 

 الرواية، يعيش مشاعر أبطال الرواية، وأضرب هلذا مثالً، أذكر          قلت إن الكاتب يعيش القصة أو يعيش      
أين يف إحدى روايايت افتعلت خصومة بني عريسني يف الليل، وبعدين ما قدرت أكمل، تعبت وغلبين                  
النوم، إيش رأيكم كنت أتقلب ودائماً ما قادر أنام الحظت كأنه صوت يكلمين يقول إنت حتنام                  

ثة صباحاً  لثاالاصمني هل هذا املعقول؟ وجدت نفسي أقوم فعالً الساعة           وترتاح وتارك العروسني متخ   
وافتعلت الصلح بينهم، دخلتهم غرفة النوم، ورحت أنا لوحدي، هذا جزء من املعاناة اليت فيها حقيقة                

 .الكاتب يعيش فعالً معاناة أبطال الرواية
بعة الراثة والساعة   لثاالاعة  نت رايح حيصحوك الس   إنتظر من اليوم و   إ:  تعليق عبد املقصود خوجة   

 .مسة حىت تصلح بني العروسنيااخلوالساعة 
 الدكتور حممد حمسن يقول ما رأيكم يف القصة القصرية جداً؟ مث ما رأيكم يف القصة                  -

 الشعرية أو القصيدة اُألقصوصية؟
صورة القصة القصرية جداً أعتقد أن فيها شيئاً كثرياً من الصعوبة، عشان أحط املراقب يف ال                

القصة عبارة عن عمود واحد يطلع يف الصفحة، هذا ما أتصوره خبصوص القصة القصرية جداً، أنا                  
مارست القصة القصرية، بس موش جداً أحياناً هلا ذيول وحاجة زي كدا وأالقي فيها متعة حبيث أنه                  

أخرة حرصت أن   يسهل علي أو أي كاتب للقصة القصرية أنه يعطي للقارئ، أنا يف قصصي القصرية املت              
أساعد القارئ عشـان يبتسم، خصوصاً إذا كان زي حاالتنا يف آخر الليل ميسك الكتاب عشان                 
جيلب النوم، فجعلت القصة يف هذه اموعات كلها خفيفة ونوع من الفنتازيا، فإذا كان السؤال هو                 

 .أيها أشد؟ فكما يقول املثل اإلجنليزي اإلجادة وليدة املمارسة
ما :  عبد اهللا يقول من خالل جتربتكم اإلبداعية يف القصة والصحافة يقول            األخ سعد    -

 رأيكم يف احلداثة يف الرواية والقصة القصرية بالذات؟
أنا كان يل رأي يف احلداثة من زمان، ويعين الدكتور عبد اهللا الغذامي كان يل معه مالمة                 ..  شوف

روبا نقله إخوانا الذين درسوا هناك، مل يفهم مبعناه         لكن أنا أرى احلداثة نسق أديب جديد ورد إلينا من أو          



الذي وضع من أجله فكثريين افتكروا أنه من السهل جداً أنك تقول أي حاجة وتقول دا حداثة وأنا                   
 .بكلم جيل الغد فقلت إنه إذا صح هذا املفهوم فهي نوع من االيدز الفكري

وقري، من أين أنت؟ وهل احملتفى الرجاء شرح كلمة خ   :  األخ عبد الرمحن أبو صاحل يقول       -
 به يف األصل من بلد غري السعودية؟

هذا صحيح، أنا لست من ساللة عربية، إن كان أراد السائل هذا السؤال، املنطقة هذه، منطقة                 
يا ِعباِدي الَِّذين آمنوا ِإنَّ     :  احلجاز هي منطقة هجرة أو هجرات، وربنا سبحانه وتعاىل قال يف كتابه            

 فإذا صعب عليكم أن تعبدوين يف أرضكم يف بالدكم حتت أي ظرف من              ى واِسعةٌ فَِإياي فَاعبدونِ   أَرِض
هذه قصة  ..   يبقى هنا  )أو مل منكن هلم حرماً آمناً      (:  طيب نروح فني؟ قال   .  الظروف هاجروا منها  

فما أقدر أعطيك   ..   مكة سالليت، هنا يف أرض احلجاز ميكن يل أكثر من ثالثني أو أربعني جد مدفونني يف              
واألرض (..  وهذا يكفي جداً  ..  التفاصيل أو احلقيقة ألي ساللة إمنا يكفي أين فعالً من ساللة آدم             

 :بعدين مهيار الديلمي الشاعر الفارسي كان بيقول.. )وضعها لألنام
ــرب   ــن العـ ــرس ودي ــؤدد الف س

. 

ــرافه     ــن أط ــد م ــت ا ــد مجع ق
. 

 

 أكون قد أجبت على هذا السؤال وأرجو أال يتضايق صاحب السؤال من نوعية                فعسى أن 
 .اإلجابة

كونكم من األدباء ورجال القصة هل لكم مسامهات         :  األخ غياث عبد الباقي يقول      -
قصصية وأدبية تتناول القضايا العربية مثل قضية فلسطني أو القدس أو البوسنة واهلرسك وغريها              

 ية هامة؟من أحداث إسالمية عرب
أعترف أين مل أطرق هذا اال إن كان يف البوسنة أو اهلرسك أو اهلند والسند وبالد تركب                   
األفيال ألين علشان أتعرض أو أتقدم يف هذا اال جيب أن أكون على دراية كاملة أو عندي قاعدة                    

 إين ال أشرك به شيئاً،      عريضة من الفكر اإلسالمي، أنا ما عندي من اإلسالم هو ما قد يرضى به اهللا عين               
فلهذا أن  ..  أؤدي املطلوب أو املفروض، ميكن أين ال أقوم به خري قيام ولكن خرياً من عدم القيام                 

أتصدى لقضايا إسالمية قد يعين قصور إمكانييت تعرضين ملؤاخذات هلا أول وليس هلا آخر واسألوا من                
 .كان قبلي
شارة الدكتور املناع ماذا كنت ترى يف العزوبية        انطالقاً من إ  :   األستاذ متيم احلكيم يقول    -

 حني كنت رئيساً لنادي العزوبية وماذا ترى فيها اآلن؟
رمبا هذا آخر جواب أو أحسن جواب يا أستاذ متيم، وأنا عارف إنت             ..  ليت الشباب يعود يوماً   

احلقيقة لقيت جتاوب   احلقيقة إن قيام مجعية العزاب املتحدة يف اململكة أنا وضعت أسسها، و           ..  قصدك أيه 



كبري من العزاب كان اهلدف منها حتسني حالة العازب، بياكل يف املطعم ياخذ هدومه يغسلها عند                  
الغسال، يتشعبط يف األتوبيس هذه كانت ميكن من مجلة أشياء لكن راحة البال من ناحية عدم الدوشة                 

 :ونق الستات والثرثرة، ولكن زي ما قال الشاعر
ــيه     ــر يق ــه ب ــيس ل ــرفل وال حب

. 

إذا حـــم القضـــاء علـــى امـــرئ 
. 

 

عبد العزيز مدرس، لنا    .  كانت مجعية العزاب منتشرة، لنا مندوب يف الرياض وكان ميثلها د            
مندوب يف جدة واملدينة وأخذنا نضع هلا أسس على أساس نوع من الفكاهة يف الصحافة وختدم                   

) اخلية(حني ما حم القضاء ثالثة من رؤسائها كنت أنا أحدهم املؤسس سقطوا يف              أغراضنا ولكن فعالً    
 أو القفص الذي قالوا عنه ذهيب بعدما دخلناه ال لقيناه ال ذهيب وال حيزنون، معاي انتو وال أل؟

طرح الشيخ عبد املقصود خوجة إشكالية رغبة اجلمهور         :  األخ سعد سليمان يقول     -
ع واملتلقي، ما موقفكم جتاه هذه املسألة وكيف اخلروج من           دبني املب كعقبة يف طريق التواصل     

 دائرا؟
إنه كان هذا نوع من املالمة ختها على الكوادر         ..  أنا فهمت ما قاله األخ عبد املقصود غري كدا        

أو اإلدارات الفنية يف التلفزيون عموما والفضائيات ليس يف السعودية فقط، هم يقولوا هذه احلاجات                
إمنا اجلماعة حياولوا   ..  فهة هذا اجلمهور يريد هذا، وماذا يريد اجلمهور؟ هل عملوا إحصائية؟ ال            التا

 .خيتصروا يف املصاريف ويبالغوا يف املردود، هنا اإلشكالية
من خالل سريتكم الذاتية ورد من      :  األستاذ عدنان فقي حمامي ومستشار قانوين يقول        -

 جرة الزوجات، فهل املوضوع عن جتربة حقيقية أم ماذا؟خالهلا كتبكم اليت مل تنشر ككتاب ه
زي ما قلت من شويتني إين أردت يف قصصي القصرية وعندي منها اآلن جمموعتني مل تنشر بعد                  
بسبب األزمة اليت أشار إليها األخ عبد املقصود، أزمة النشر والطباعة، هجرة الزوجات زي ما يف                  

الطعم عشان يقرأ وإذا قرأها أنا حرصت أن تكون من النوع           ي  عنوان آخر وعدة عناوين جتذب القارئ ز      
 اخلفيفة حىت إذا انتهى من      بالعريب والكوميدي   املسرح الفالس أو الفنتازيا    أدب   اخلفيف زي ما بسموه   

آخر سطر تكون وضعت على شفتيه ابتسامة بعد التقلص الرهيب الذي نعيشه اآلن يف                  قراءا عند 
نت احلاجة إىل ابتسامة أو ضحكة أو نكتة خصوصاً قبل النوم عشان نتفادى             مشوارنا اليومي فلهذا كا   

 .أقل ما فيها يعين.. الكوابيس
عندما تبادرون  :   األستاذ نبيل عبد السالم خياط مدير العالقات العامة بنادي مكة يقول           -

تعلة لديكم يف الشروع هلندسة القصة ماذا يتبادر يف ذهنكم لتكوين بناء القصة؟ هل األحداث املف        
 تسبق الشخصيات أو العكس أو كالمها معاً؟



أنا ملا أضع هيكل القصة أبتدي أختار الشخص املناسب للحوار أو للحدث املناسب ما عندي                
خصوصاً يف القصص القصرية شخصيتني أو ثالثة أو أربعة مما هي مشكلة أشيل من دا واحط لدا، هذا                  

ود مرسوم عندي فأنا أرى أن هذا يصلح لكذا فأنا أضع             الوضع يف القصة إمنا أساساً اهليكل موج       
 .الشخصية مث أحدث على لساا اللي بدي أقوله

ما توقعاتك ملستقبل احلركة األدبية والفنية يف ظل التحفظ         :  األخ شرف الدباغ يقول     -
 هل سيكون احلال تراجع، سكون،      ٢٠٠٠القائم وهل ترى أنه يف املستقبل القريب أي بعد عام           

 إنفراج؟أم 
الواقع أنا ما فهمت كلمة التحفظ اليت       ..  وأفتح الرمل ..  واهللا أنا ما عارف وإال أضرب البخت      

ذكرها األخ شرف يف السؤال ما هو املقصود بالتحفظ؟ أنا ميكن يل سنوات طويلة عديدة يف الكتابة يف                  
ما دام  ..  فهوم التحفظ فما هو م  ..  الصحافة ويف القصة وال أزال يعين أجد التحفظ مرغم أخاك ال بطل           

مفهوم التحفظ موجود، علينا أن نتعامل معه، نرجع ملهارة صاحب العمل، كيف يسري على حد املوس                 
 .بدون ما جيرح رجله، هذه قدرة قد تكون خاصة، ال أعتقد أكثر من كدا

هل أدى فرض املعلقات العشر عليكم إىل نفوركم من الشعر          :  األخ معتز الرسالن يقول     -
 م أي أيادي شعرية؟وهل لك

 بالعكس حفظ املعلقات العشر واحلقيقة الذي        .. ما أعرف أيادي   ..أيادي؟ أنا أعرف أبيات   
 دي أعطتين زي ما قلت رصيد من اللغة فما أبعدتين عن             ..حفظته سبع وأنا غالطت أبوي يف ثالثة       

هللا أين ما استمريت  يل حماوالت يف عهد الشباب كانت يل حماوالت شعرية وأمحد ا            الشعر بالعكس كانت  
فيها ألنه رمبا أراد اهللا بالشعر والشعراء خرياً إنه ما أكون واحد منهم ويف فترة الشباب وفترة التحصيل                  

 وفعالً ضللت وقلت شعر خشيت أن يؤاخذين اهللا فيه فحرمت على            ..فكار اإلنسان مل تنضج بعد    أكان  
 .نفسي أن أقوله بعد كدا

يف ظل وجود واقع جديد يسمى العوملة السياسية         :  ولالسيد أبو بكر العيدروس يق      -
واالجتماعية واألدبية وتتمثل يف صورة جديدة وخطرية تسمى االنترنت، كيف ترى معايشة              

 األدب والفن العريب على خارطة األدب العاملي؟
أنا شايف أنه يف مداخلة أو إلزام بإدخال األدب العريب مع األدب الغريب، هي أمة لكم دينكم                  

 هلم نوع من الثقافة الغربية فرضتها قرون أو سنوات عديدة جداً من الثورات الفكرية من                 ..ويل دين 
 إحنا احلمد هللا حىت اآلن ال يزال كتاب اهللا بيننا           ..عدم وجود الرابط أو ضعف الرابطة العقائدية عندهم       

كلمة التحفظ موجودة،   حيكمنا بقدر اإلمكان وميكن اللي قاله األخ شرف قبل شوية حكاية التحفظ،              



نتاجي أنا عشان أجعله يقال عنه عاملي أقوم أفرط يف ما عندي            إ لكن أن أجعل     ..التحفظ دا هنا ينفعنا   
 . حنن ثقافتني خمتلفتني فلكم دينكم ويل دين.. ال..عشان أساير ما عندهم

 

  ))تعليق من صاحب االثنينية(( 
احللو يف اآلخر، وباعتبار األخ أسامة السباعي كل        السؤال األخري أو األسئلة األخرية، باعتبار         -
 : السؤال األول.. سنة قادمة٥٠٠ سنة جيينا منه سؤال فأمامي ثالثة أسئلة سأطرحها مجيعاً عن ٥٠٠

إىل أي حد تأثرت برواد القصة أو الرواية يف بالدنا أمثال األساتذة عبد القدوس                   -
 .]هذا السؤال األول[مد دمنهوري؟ األنصاري، أمحد السباعي، حممد علي مغريب، حا

الواقع أين أنا زي ما قلت قرأت لكل أو معظم رواد القصة سواء عندنا أو من اجلوار ولكن ليس                   
 خلق  ..نوعاً من التفاخر أو التباهي أين أقول مل أتأثر م، لكن أمحد اهللا ربنا أعطاين قدرة على أن أبني                   

 يف النسق القصصي أو مشروع القصة بصراحة وليست جماملة           أكثر ما تأثرت به    ..اإلنسان علمه البيان  
 .أو استرضاء لبعض املشاعر كان القرآن الكرمي

ما نوع الشبه أو االختالف يف خصائص القصة بني أولئك الرواد             :  السؤال الثاين   -
 والقصاصني احملدثني؟

انب اليت نلتقي    واجلو ...  ٤  ،٣،  ٢،  ١ق هي   رمن الصعب أين أحدد أو أقول إنه جوانب الفوا        
إمنا خايف على وجه العموم     ..   أوالً ألين زي ما قلت لست موسوعة وال عندي         ....٤،  ٣،  ٢،  ١فيها  

 شوف عادة وأنت أعلم باحلكاية دي كل كاتب له خصوصيته أو له              ..جتي على وجهي أنا لوحدي    
 ..و مضبوط  يكون حدسك ه   %٨٠ أو   ٧٠طابع يظهره حبيث أنك ملا تقرأ قصة تقول هذه قصة فالن            

 . كويس يا أسامة..  مع األسف الذين قرأت هلم كان قبل ظهور الكمبيوتر...فما أقدر أمل مبن قرأت هلم
هل ميكن أن تصف لنا خصائص القصة عند عصام خوقري على           :  السؤال الثالث واألخري    -

 ضوء الشروط األدبية لنقاد القصة احلديثة؟
 .. أنا عندي القصة ما أريد أن أقول فأقول         ..بصراحة خلينا كدا    ..دام فيها شروط بطَّلنا     ما

حسب يعين موجودايت أو خمزوين الثقايف ومدى استجابيت للمشاعر أو للشرحية اليت أخذا من اتمع                
 فأقول أنا ما عندي فيما لدي فإذا قبلها القارئ فبها ونعم، وإن ردها نقول سعيكم                  ..عشان أكوا 

 الدكتور عبد احملسن لسه كان بيقول النقاد أوشكو أن           ..خطا النقاد مشكور، إمنا ماذا لدي وعلى      
 ..خيتلفوا فيما بينهم عن الرواية الواحدة أو القصة الواحدة، فتدخلين يف معركة معاهم أنا موش قد كدا                

 .السالح املعاي زي اللي يف جيبك



  ))ختام احلفل(( 
نا ال منلك يف اية هذا احلفل املبارك يف         نعتذر لبعض اإلخوة عن األسئلة، فاحلقيقة الوقت دامه         -

هذا اللقاء الطيب إال أن نتقدم بالشكر والتقدير لسعادة ضيفنا الدكتور عصام خوقري، طبيب األسنان،               
 .والكاتب، والقصصي املعروف، وجلميع من شرف هذه االثنينية وأضاء هذه الدار

دية تذكارية لسعادة ضيفه الدكتور     اآلن يقدم الشيخ عبد املقصود خوجة صاحب االثنينية ه         
 ونود أن نذكر حضراتكم بأن ضيف االثنينية القادم هو سعادة            ..عصام خوقري وهي لوحة االثنينية    

األستاذ الشاعر حممد التهامي املستشار اإلعالمي السابق جبامعة الدول العربية، والدعوة عامة طبعاً كما              
حة لسعادة ضيف هذه األمسية نيابة عن الفنان خالد           يقدم الشيخ عبد املقصود خوجة لو       ..تعلمون
 .خضر

أصحاب الفضيلة واملعايل والسعادة واإلخوة احلضور إىل أن نلتقي إن شاء اهللا يف االثنينية القادمة               
 .مع الشاعر حممد التهامي ضيف االثنينية القادمة، أستودعكم اهللا والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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