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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 

خوقير مع معالي عفت جميل حوار الصحفية 
 الدكتور محمد عبده يماني

 
    

 
 ؟؟جواء قصصكم وكيفأهل كان لبيئتكم الشخصية تأثير على  .1
 
ن البيئككف  ككة ملككف الملرمككف بحي الكك  بككين الحككرم الملككة الشككري  أشكك   ال

 كة ثا  الك  ب كة  بن بالح رة ل ن له  اثر لبير  ة لشكتال  بوكبرة م مكف ب
ش  معين اس سة بمؤثرات حايايف  ة لل م لابت  تلك  ألاكم ملكن ان للكت 

ن لبيئكف أشك   سا نا ب لج معكف  كاإن مملت أ إلىط لب   ة المرحلف الث لبيف  
ثكر لبيكر  كة أملف الملرمف بالحي ة  كة ملكف الملرمكف بملك ة ملكف الملرمكف 

 .جباء الاوص باللام الاة لاباه أ
 
 ؟الظالل التي القتها البيئة السعودية على األدبماهي  .2
 

ن البيئف السعب يف لتي بيئف ااميز بمعطي ت بخو ئص بيئيف معيلكف أ ال ش 
ظهكككرت رثككك ر  كككني الظكككال  كككة الكككنين لابكككبا بوكككبرة با عيكككف  كككة الاوكككف 

ن سكككعف الممللكككف  أ ال شككك السكككعب يف باسكككاابا  ووكككهم مكككن با ككك  البيئكككف ب
ملكك ن  إلكىعاهك  اجعككل البيئكف مخالنككف مكن ملكك ن العربيكف السكعب يف بسككعف ر 

بككرا يم  الل وككر اخالكك  مككن إالسككب مة اخالكك  مككن لا بكك ت  أحمكك  لا بكك ت 
مب  الغنبر مط ر مكن لا بك ت ح مك   أحم لا ب ت حم  الج سر من لا ب ت 

ثكرت  كة مط ئك  اي بكة أ للل من  ؤالء معطي اك  البيئيكف الاكة  ، ملهبري
 .لعربيف السعب يفاي بيف  ة الممللف ا ايمم لبظهر نل  جلي   ة بعض  

 
 ؟ضافته للقصة السعوديةإماهو الجديد الذي حاولت  .3
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ضكي  ج يك  بلكم يلكن  كة أن أحك بل أل   ة الحاياف مل م  لابت الاوف لم أ
ن أضككي  ج يكك  بلللككة لاباهكك  بوككبرة طبيعيككف بلللككة ح بلككت أن أن لككة 

ات الاوص ايبلى الاة لاباهك  ن البن  ووة بب لنأب ،رلز ملى البيئفأ
أمككرأة  ككة "  "مر كك تجككراا البحككر"  " اكك ة مككن ح ئككل"  "" اليكك  السككنلى"  "

ارجمهك  بطرياكف  أ يهك  وكبر مكن البيئكف ب ةسكااأن أللهك  ح بلكت  ،الظال"
ار  الحلم لللا   ملكى أل  بطبيعف الح ل أام ب ب بتخرى  بالحم  هلل ملى م أ

خككن لاطكك ت مككن البيئككف السككعب يف أ حة ملككى مكك ى  ككنا العطكك ء بمكك ى لجكك
 .باوبير    ة  ووة

 
نجليزياة فاي المعالجاة عناه فاي هل يختلف تنااولكم للقصاة بالل اة اإ .4

 ؟القصة العربية
 

لجليزيكف اخالك  مكن اللغكف العربيكف بللكن ن طرياف اللا بف ب للغف اإلأ ال ش 
 لكنات ن الكبن وكبرة ممك  لابكت ب للغكف العربيكف بأبعض الاوص ح بلت 

ABOY FROM MAKKAH  لكنل   وكفBERSHEBA TRIANGLE  للكن  كني الاوكف اعبكر
مريل  بب لنات  كة ليبيكبر  أمن با   خ رجة ب يه  مامح من حي اة  ة 

 إلكىبالبيئف الاة مشل    بالاحك ي ت الاكة وك   ل    مكن الج ليك ت اليهب يكف 
خكبة شكري  بايرم للك   كة المسكاابل ب للسكبف لعكب ة  الاك   ال إلكىغير نل  

 ي ر م  هة مع لجف لهني النلكرة بلكنل   وكاة "  اك ة مكن  إلىالنلسطيليين 
ح ئل"   يه  جبالم من الحي ة  كة ملطاكف  الشكم ل مك  ظكال ملكى الاضكيف 
النلسطيلف ب واة الث لثف " مشكر  بكا خطيئكف"  وكبرة مكن با ك   لسكطين 

 بن بوكبرة مؤسكنف بل ء  لسطين ب م ينكألم  مر ل ي  ة ملف بلم  ش   ل  
بمحزلف لاجئين ملى الممللف العربيف السعب يف  كتثر نلك   كة حي الك  ب كة 
شكككعبرل  بب لاككك لة  كككة مط ئلككك  ب كككة لا ب الككك   ل لكككت  كككني المجمبمكككف مكككن 

 .الاوص بب لنات  وف مشر  با خطيئف
 
دبياة و األأمتى تكون أكثر تلقائية وارتياحا عند كتابة المادة العلمياة  .5

 ؟والسبب
 

لاكم ألم   ة اللحظ ت الاة إ بيف أب أالحاياف ال أ رق بين لا بف م  ة ملميف 
مبكر ملك   كة لحظكف  لك  ب لك   أن أحك بل أح  بك  بألنع ل الني  يه  باإل

نا لابكت إللن الم  ة اي بيكف مريحكف ين الالكم يلسك م معهك  بسكهبلف خ وكف 
عر ب رايك ا شكأب ج لكم اك ريخة بألك  شخوكي  أ بكة أب مل  شف بحث أ وف 
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لام من السيرة اللببيف بمن رل بيت رسبل هللا بمكن الاك ري  ألبير مل م  
شكعر ب رايك ا أسكاميف سامة بمن وح بف رسبل هللا بمن المع ر  اإلاإل

ارليككز ألثككر بربمكك   إلككىلبيككر بب لسككي م الالككم بللككن المكك  ة العلميككف احاكك   
 .يفراي ا ايلثر للم  ة اي بيلبن  نا  ب  السبم لإل

 
 ؟و بعضهاأتعتبره سيرة ذاتية لكم  هل من رواياتكم ما .6
 ماا  للل  اعبير من البيئف الاة لل  لعيش  يه .أ ال
 
 
مر موجه أن المنهج الديني والتربوي في كتاباتكم هو أهل تشعرون  .7

 ؟م انه يأتي بصورة عفوية في سياق  السردأومخطط له مسبقا 
 
بلثيكر مكن  ،ل  لي   ل   ممكل مكن  بن اخطكيطأج باة ملى  نا السؤال إ

به   ة مج ل الابحي  الارببي  ةملأسا ط ت إساط  يه  أن أح بل ألا ب اة 
 لحن مل م  لاللم من ثا  ال   ثا  ال   ة الحاياف  كة  ،ملى بج  الخوبص

لضكبء ملكى ن للاكة اأن لبج   لك  ب لك   أال ين بلح بل خال  ني الثا  ف 
 إلىن لاللم أالمساابل ملى ضبء  نا ال ين ب إلىن للظر أبعض المش لل ب

ن المكله  الاربكبي بالك يلة أ ال شك الشب م بلغف ينهمبل   كة  كنا المجك ل ب
ن اوكل أريك  أسكا ط ت معيلكف بابجهك ت إاخطيط ب إلىميل  ي  أ ب مله  

 .ن  ن الا ريء بب لنات الشب مأ إلى
 
ية فاي األدب الرمزياة الرومانتيكياة وهال تجادون رأيكم في الواقع ما .8

 ؟في كتاباتكم ميال للواقعية اكثر من غيرها
 
مجككم بككبعض اللا بكك ت الرمزيككف بلللككة لككم  ألككة ألكك  أميككل للبا عيككف بلككب أ
 .م رسه أ
 
دباء السعوديين تأثر علاى فانكم القصصاي هل كان لعالقتكم بعض األ .9

 ؟وكيف كان
 

ثكككربا  كككة حي الككك  بابجه الككك  بملكككى بجككك  أ بككك ء  ن لثيكككر مكككن ايأ ال شككك 
مبك  الغنكبر  أحمك  ايسكا نالسكب مة  أحمك  ايسكا نمث ل أالخوبص اللا م 

مبكك   ايسككا نمبكك  العزيككز سكك م  ايسككا ن مبكك  هللا مريكك  ايسككا نالعطكك ر 
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حمكزة  ايسكا نحسكين مكرم ب ايسكا نحم  الج سكر ب ايسا نالرزاق بليلف ب
 ، كؤا  شك لر رحمهكم هللا جميعك  ايسكا نرشة بمب  الب  م  ايسا نشح اف ب

طكك  ر زمخشككري لككل  ككؤالء  ايسككا نبغيككر م ممككن االمككنل  ملككى أ بهككم ب
بغيكككر م الكككنين مشكككل  ملكككى أ بهكككم بمشكككل  معهكككم بأخكككنبا بتيككك يل  بأخكككنبا 

 .يبجهبلل   ة لثير من ايحي ن  لهم  ضل لبير  بن ش   ة  نا المج ل
 

حاد أناتم أسعودي والذي تمثلاون ماهي في نظركم خصائص األدب ال .11
 ؟دعائمه

 
 م يعبككر مككن البيئككف ألكك  أ ككم خو ئوكك  أاي م السككعب ي  ككة رأيككة مككن 

له  بيئكف إالسعب يف ب ة بيئف له  خو ئص ببجب  الحرمين الشرينين  يه  ب
للهضككف سككاميف برجككل  كك   اطبيعيككف ب ككة ظككال  بلككف اطبككق الشككريعف اإل

خكال ببرث إرجبلكف بأم لكف بشكج مف بالسعب يف ب ب المل  مب  العزيز ب
 ني المربءات يبل ئ  من بع ي ثم طبيعف  نا الشكعم السكعب ي الكني ياميكز 
ب لب كك ء باللككرم بالاعكك ط  بالاككراحم بطبيعككف اللكك   خ وككف  ككة ملككف  ككة 
احالكك لهم بضككيب  الككرحمن باحاككرامهم للحجكك   بحروككهم ملككى خ مككف 

السعب ي بب لا لة  ة مكن  الحج   لل  ني العبمل بغير اثرت  ة االلس ن
لسكك ن السككعب ي  وككب  اي م السككعب ي بهككني الوككبغف يعبككر مككن حيكك ة  اإل

ن من يااب  البيئف السعب يف بحك  أ ال ش اي بيف الماميزة للبيئف السعب يف ب
بالممللككف  ،لسكك ليفالهكك  بيئككف لريمككف بلظينككف ب يكك  اللثيككر مككن العطكك ءات اإل

 ، لجكك  غيككر الحجكك ز بملككف ،ايطككرا العربيككف السككعب يف ماسككعف بماراميككف 
 .بالشم ل غير الجلبم بللل خو ئوه 

 
 ؟ماهي مكانة األدب السعودي في األدب العربي .11
 

حكك  لبيككر بككين ال ام العربيككف ين  إلككىالحاياككف اي م  السككعب ي مظلككبم 
مام مل  ل لت بلنارة طبيلف محك ب ة بضكعينف للك  لالاكى اي م بس ئل اإل

خيرا  ة السلبات ايخيكرة أال ب لاليل بإلس  م  لش ر  بال العربة بلللل  ال
ماميكف جهكزة اإلماميف سك  مت ايمامة بالثبرة اإلبببجب  االاو ل اإل

 ايمم لنامف بالالنزيبن  ة لال بعض الوبرة اي بيف ببعض بخ وف اإل
اي بيككف لملككك طق  ككة العككك لم العربككة بخ وكككف  ككة موكككر بسككبري  بلبلككك ن 

  لبير بللن يباى الع لم الخر  ة المغرم العربة لي  لل  ح إلىبالسب ان 
يعكر  ملك   لعر  مل  اللثير بال بال ،اباول مع  باباولل  مع  ضعي 
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ن لحلم ملكى مل لك  اي م السكعب ي بكين اي م أاللثير بلنل  من الوعم 
بللكك  ب لوككبرة الاككة اجعككل لكك يهم الاكك رة ملككى الحلككم يارأ العربككة يلهككم ال

 .مليل 
 

 ؟سهامات األدب السعودي في حركة األدب العربي الحديثإهي ما .12
 

لمرحلككف سكك  م اي م السككعب ي  ككة حرلككف اي م العربككة خوبوكك   ككة ا
ايخيكككر ب لككككنات  كككة مجكككك ل  الشككككعر باي م باللا بككك ت اللا يككككف ببعككككض 

 يزال مط ء مح ب . المج الت الا ريخيف بللل  ال
 

 ؟ككل بشيء هل يتميز األدب السعودي عن األدب العربي .13
 

لا جك  إبكراز  إمل ل اك  بلد يكم السكعب ي   رااك  ملكى إلعم ل  خو ئو  ب
 يم رخر بحلم الاباول بال مم الني ابليك  الممللكف العربيكف أألثر من  أي 

 .السعب يف لهنا الج لم المهم
 
 

         

  


