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بسم هللا الرحمن الرحيم

حوار الصحفية عفت جميل خوقير مع معالي
الدكتور محمد عبده يماني

 .1هل كان لبيئتكم الشخصية تأثير على أجواء قصصكم وكيف؟؟
ال شكك أن البيئككف ككة ملككف الملرمككف بحي الكك بككين الحككرم الملككة الشككري
بالح رة ل ن له اثر لبير ة لشكتال بوكبرة م مكف ب كة ثا الك ب كة بن
ش معين اس سة بمؤثرات حايايف ة لل م لابت تلك ألاكم ملكن ان للكت
ط لب ة المرحلف الث لبيف إلى أن مملت إسا نا ب لج معكف كا شك أن لبيئكف
ملف الملرمف بالحي ة كة ملكف الملرمكف بملك ة ملكف الملرمكف أثكر لبيكر كة
أجباء الاوص باللام الاة لاباه .
 .2ماهي الظالل التي القتها البيئة السعودية على األدب؟
ال ش أن البيئف السعب يف لتي بيئف ااميز بمعطي ت بخو ئص بيئيف معيلكف
ظهكككرت رثككك ر كككني الظكككال كككة الكككنين لابكككبا بوكككبرة با عيكككف كككة الاوكككف
السكككعب يف باسكككاابا ووكككهم مكككن با ككك البيئكككف بال شككك أن سكككعف الممللكككف
العربيكف السكعب يف بسككعف ر عاهك اجعككل البيئكف مخالنككف مكن ملك ن إلكى ملك ن
لا بك ت أحمك السككب مة اخالك مككن لا بك ت إبككرا يم الل وككر اخالك مككن
لا ب ت حم الج سر من لا ب ت أحم مب الغنبر مط ر مكن لا بك ت ح مك
ملهبري ،للل من ؤالء معطي اك البيئيكف الاكة أثكرت كة مط ئك اي بكة
بظهر نل جلي ة بعض ايمم ل اي بيف ة الممللف العربيف السعب يف.
 .3ماهو الجديد الذي حاولت إضافته للقصة السعودية؟
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أل ة الحاياف مل م لابت الاوف لم أحك بل أن أضكي ج يك بلكم يلكن كة
ن لككة أن أضككي ج ي ك بلللككة لاباه ك بوككبرة طبيعيككف بلللككة ح بلككت أن
أرلز ملى البيئف ،بأن البن ووة بب لنات الاوص ايبلى الاة لاباهك
" اليك السككنلى" " اك ة مككن ح ئككل" "جككراا البحككر" "مر ك ت" "أمككرأة ككة
الظال" ،للهك ح بلكت أن أسكااة يهك وكبر مكن البيئكف بأارجمهك بطرياكف
أب بتخرى بالحم هلل ملى م ام بأل بطبيعف الح ل أار الحلم لللا ملكى
م ك ى ككنا العط ك ء بم ك ى لج ك حة ملككى أخككن لاط ك ت مككن البيئككف السككعب يف
باوبير ة ووة.
 .4هل يختلف تنااولكم للقصاة بالل اة اإنجليزياة فاي المعالجاة عناه فاي
القصة العربية؟
ال ش أن طرياف اللا بف ب للغف اإللجليزيكف اخالك مكن اللغكف العربيكف بللكن
بعض الاوص ح بلت أن الكبن وكبرة ممك لابكت ب للغكف العربيكف ب لكنات
 ABOY FROM MAKKAHلكنل وكف  BERSHEBA TRIANGLEللكن كني الاوكف اعبكر
من با خ رجة ب يه مامح من حي اة ة أمريل بب لنات كة ليبيكبر
بالبيئف الاة مشل بالاحك ي ت الاكة وك ل مكن الج ليك ت اليهب يكف إلكى
غير نل إلكى رم للك كة المسكاابل ب للسكبف لعكب ة الاك الشكري بايخكبة
النلسطيليين إلى ي ر م هة مع لجف لهني النلكرة بلكنل وكاة " اك ة مكن
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
لم مر ل ي ة ملف بلم ش ل أبل ء لسطين ب م ينك بن بوكبرة مؤسكنف
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.
 .5متى تكون أكثر تلقائية وارتياحا عند كتابة المادة العلمياة أو األدبياة
والسبب؟
الحاياف ال أ رق بين لا بف م ة ملميف أب أ بيف إلم ة اللحظ ت الاة ألاكم
يه باإللنع ل الني أح بك بأحك بل أن أمبكر ملك كة لحظكف لك ب لك
للن الم ة اي بيكف مريحكف ين الالكم يلسك م معهك بسكهبلف خ وكف إنا لابكت
وف أب مل شف بحث أ بكة أب ج لكم اك ريخة بألك شخوكي أشكعر ب رايك ا
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لبير مل م ألام من السيرة اللببيف بمن رل بيت رسبل هللا بمكن الاك ري
اإلسامة بمن وح بف رسبل هللا بمن المع ر اإلسكاميف أشكعر ب رايك ا
لبيككر بب لسككي م الالككم بللككن الم ك ة العلميككف احا ك إلككى ارليككز ألثككر بربم ك
يلبن نا ب السبم لإلراي ا ايلثر للم ة اي بيف.
 .6هل من رواياتكم ما تعتبره سيرة ذاتية لكم أو بعضها؟
ال أماا للل اعبير من البيئف الاة لل لعيش يه .
 .7هل تشعرون أن المنهج الديني والتربوي في كتاباتكم هو أمر موجه
ومخطط له مسبقا أم انه يأتي بصورة عفوية في سياق السرد؟
ل ممكل مكن بن اخطكيط ،بلثيكر مكن
إج باة ملى نا السؤال أل لي
لا ب اة أح بل أن أساط يه إسا ط ت أملة به ة مج ل الابحي الارببي
ملى بج الخوبص ،لحن مل م لاللم من ثا ال ثا ال ة الحاياف كة
ال ين بلح بل خال ني الثا ف أن لبج لك ب لك أن للاكة الضكبء ملكى
بعض المش لل بأن للظر إلى المساابل ملى ضبء نا ال ين بأن لاللم إلى
الشب م بلغف ينهمبل كة كنا المجك ل بال شك أن المكله الاربكبي بالك يلة
ب مله أميل ي إلى اخطيط بإسكا ط ت معيلكف بابجهك ت أريك أن اوكل
إلى أن ن الا ريء بب لنات الشب م.
 .8ما رأيكم في الواقعية فاي األدب الرمزياة الرومانتيكياة وهال تجادون
في كتاباتكم ميال للواقعية اكثر من غيرها؟
أل ك أميككل للبا عيككف بلككب ألككة أمجككم بككبعض اللا بكك ت الرمزيككف بلللككة لككم
أم رسه .
 .9هل كان لعالقتكم بعض األدباء السعوديين تأثر علاى فانكم القصصاي
وكيف كان؟
ال شككك أن لثيكككر مكككن اي بككك ء أثكككربا كككة حي الككك بابجه الككك بملكككى بجككك
الخوبص اللا م أمث ل ايسكا ن أحمك السكب مة ايسكا ن أحمك مبك الغنكبر
العط ك ر ايسككا ن مب ك هللا مري ك ايسككا ن مب ك العزيككز س ك م ايسككا ن مب ك
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الرزاق بليلف بايسا ن حم الج سكر بايسكا ن حسكين مكرم بايسكا ن حمكزة
شح اف بايسا ن مب الب م رشة بايسكا ن كؤا شك لر رحمهكم هللا جميعك ،
بغيككر م ممككن االمككنل ملككى أ بهككم بايسككا ن ط ك ر زمخشككري لككل ككؤالء
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.
 .11ماهي في نظركم خصائص األدب السعودي والذي تمثلاون أناتم أحاد
دعائمه؟
اي م السككعب ي ككة رأيككة مككن أ ككم خو ئو ك أل ك أ م يعبككر مككن البيئككف
السعب يف ب ة بيئف له خو ئص ببجب الحرمين الشرينين يه بإله بيئكف
طبيعيككف ب ككة ظككال بلككف اطبككق الشككريعف اإلسككاميف برجككل ك اللهضككف
السعب يف ب ب المل مب العزيز برجبلكف بأم لكف بشكج مف بإخكال ببرث
ني المربءات يبل ئ من بع ي ثم طبيعف نا الشكعم السكعب ي الكني ياميكز
ب لب ك ء باللككرم بالاع ك ط بالاككراحم بطبيعككف الل ك خ وككف ككة ملككف ككة
احالكك لهم بضككيب الككرحمن باحاككرامهم للحجكك بحروككهم ملككى خ مككف
الحج لل ني العبمل بغير اثرت ة االلس ن السعب ي بب لا لة ة مكن
يعبككر مككن حي ك ة اإللس ك ن السككعب ي وككب اي م السككعب ي بهككني الوككبغف
اي بيف الماميزة للبيئف السعب يف بال ش أن من يااب البيئف السعب يف بحك
اله ك بيئككف لريمككف بلظينككف ب ي ك اللثيككر مككن العط ك ءات اإللس ك ليف ،بالممللككف
العربيككف السككعب يف ماسككعف بماراميككف ايطككرا  ،لجك غيككر الحجك ز بملككف،
بالشم ل غير الجلبم بللل خو ئوه .
 .11ماهي مكانة األدب السعودي في األدب العربي؟
الحاياككف اي م السككعب ي مظلككبم إلككى حكك لبيككر بككين ال ام العربيككف ين
بس ئل اإلمام مل ل لت بلنارة طبيلف محك ب ة بضكعينف للك لالاكى اي م
العربة بلللل ال لش ر بال لس م إال ب لاليل بأخيرا ة السلبات ايخيكرة
بببجب االاو ل اإلمامة بالثبرة اإلماميف سك مت ايجهكزة اإلماميكف
بخ وف اإلنامف بالالنزيبن ة لال بعض الوبرة اي بيف ببعض ايمم ل
اي بيككف لملككك طق ككة العككك لم العربككة بخ وكككف ككة موكككر بسككبري بلبلككك ن
بالسب ان إلى ح لبير بللن يباى الع لم الخر ة المغرم العربة لي لل
اباول مع باباولل مع ضعي  ،بال لعر مل اللثير بال يعكر ملك
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اللثير بلنل من الوعم أن لحلم ملكى مل لك اي م السكعب ي بكين اي م
العربككة يلهككم ال يارأبلل ك ب لوككبرة الاككة اجعككل ل ك يهم الا ك رة ملككى الحلككم
مليل .
 .12ماهي إسهامات األدب السعودي في حركة األدب العربي الحديث؟
س ك م اي م السككعب ي ككة حرلككف اي م العربككة خوبو ك ككة المرحلككف
ايخيكككر ب لككككنات كككة مجكككك ل الشككككعر باي م باللا بككك ت اللا يككككف ببعككككض
المج الت الا ريخيف بللل ال يزال مط ء مح ب .
 .13هل يتميز األدب السعودي عن األدب العربي ككل بشيء؟
لعم ل خو ئو بإمل ل اك بلد يكم السكعب ي رااك ملكى إبكراز إلا جك
ألثر من أي أ يم رخر بحلم الاباول بال مم الني ابليك الممللكف العربيكف
السعب يف لهنا الج لم المهم.

