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حوار مع الروائية اجلزائرية سامية بن دريس: 

شـاركة نحو  913 دار نشر ومـؤسسة من 30 ستـقبل)  ينطـلق معرض الـرياض الدولي لـلكتاب في دورتـه اجلديدة اليـوم االربعاء حتت شـعار (الكـتاب بوابـة ا
عرض أبـوابه للجـمهور في عـرض عبد الـله الكنـاني في مؤتمـر صحفي يـوم األحد إن االفتـتاح الرسـمي سيكـون اليوم األربـعاء بيـنما يفـتح ا دولة. وقال مـدير ا
عارض  500 ألف عنوان كتاب في شتى مجاالت الفنون واآلداب قام في مركز الـرياض الدولي للمؤتمرات وا عرض ا اليوم التالي. وعلى مدى  10 أيام يقدم ا

عرض وتقدم  13فعالية متنوعة تعبر عن ثقافتها وتراثها. لكة البحرين ستكون ضيف شرف ا عرفة. وقال الكناني إن  وا
. ويشمل البرنامج العام للمعرض  200 فعالية من بينها  62 ندوة ومحاضرة وأربع مسرحيات و 18 فيلما قصيرا كما يتم تكر مجموعة من السينمائي السعودي

وسبق الكشف عن تفاصيل معرض الرياض الدولي للكتاب إعالن وزارة اإلعالم نتيجة ”جائزة الكتاب “لهذا العام والتي تبلغ قيمتها نصف مليون ريال.
ؤلفه محمـد بن عبد الله الـسريع وفي فرع الكتب وفاز باجلائزة في فـرع الكتب الديـنية واالجتمـاعية والقانـونية كتاب ”معرفة خـطوط األعالم في اخملطوطـات العربية “
التربـوية والـنفسـية فـاز كتاب ”قيادة الـتدريس االحـترافي “للمـؤلفـ صالح الـنفيـسة ومـحمد الـنذيـر وفي فرع الـدراسات اللـغويـة والنقـدية فـاز كتاب ”التفـكير والـلغة

فلح وفي فرع السرد فازت رواية ”زهور فان غوخ “للكاتب مقبول العلوي. ؤلفه عبد الله بن محمد ا والتفاعل النفسي “
وحصد حسن الصلهبي جائزة الشعر عن ديوانه ”اخملبوء في خد القناديل.“
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في نقلـها إلى أحـفادها.لـقد انـفصلت
مــاديـا عــنـهــا ولـكــني مــازلت مـديــنـة
حلــكـايــاتـهــا وروحــهـا. قــبل مـرحــلـة
ـاذا يــقـول الــنـضـج كـنت أتــســاءل : 
كـبـار الكـتـاب أنـهم يـكـتـبـون انـطالقا
من طـفـولـتــهم? بـعـد مـرحـلـة الـنـضج
اكتشفت ذلك نـحن نكتب من مخزون
الــذاكـرة الــذي تـشــكل األم أو اجلـدة

أحد محاوره األساسية.
{ مــاذا بــقي مـن أمك فــيك وانـــعــكس في

شخصيتك وكتاباتك ? 
مـا بـقي من أمي أو بـاألحـرى جدتي 
هو جتـسدهـا بـطريـقة أو بـأخرى في
بـــعض أعــــمـــالـي الـــروائـــيــــة مـــثال
شـخصية ذهـبية في " رائـحة الذئب "
فـــيــهـــا بـــعض مالمـح جــدتـي. نــفس
الــشيء بـــالـــنــســـبــة لـــروايـــة " بــيت

اخلريف".
{ هل تسع وراء الترجمة  ? 

 هل أسعى وراء الـتـرجـمـة? كل كاتب
يحـلم بـأن تتـرجم أعـماله إلى لـغة أو
لغات أخرى ليصل إلى أكبر عدد من
القراء واحلقيقة أنني ال أدري ماهي
قاييس  التي تعتمد لترجمة أعمال ا
دون أخرى هل يتعلق األمر باجلودة
ـقـروئــيـة?.  وأنـا في احلــقـيـقـة أم بــا
أعـيش فـيـمـا يشـبه الـعـزلـة وال عالقة

لي بالفاعل في مجال الترجمة.
{ هل ترين أنـنا مـازلنـا في حاجـة للـعودة
إلى الــــتـــراث ? أم قــــراءة الـــتــــراث بـــعـــ

احلداثة ..?
الــتــراث األدبي الــعــربي تــراث ثـري
لــذلك فـــهــو بــحــاجـــة إلى اكــتــشــاف
وإثـــراء  فـي مـــجــــال الـــســــرد عـــلى
ـا يسـتـحقه اخلصـوص  لم يـحظ 
الـــروائـي يـــحـــتـــاج إلى الـــتـــراث في
مـسـتــويـات مـخــتـلـفـة  خــاصـة عـلى
مــســتــوى الــتــقــنــيــة أمــا عن بــقــيـة
مـكــونـات الـتــراث كـالــتـراث الــنـقـدي
والنـحوي والتاريخـي وغيرها فالبد
ــنـاهـج احلـديــثـة من االســتـعــانــة بـا

إلعادة استحضاره .
إلى أي حد تستطيع أن توازي ب

احللم والواقع ?
ــوازاة بـ  الــكــتـابــة هي نــوع من ا
الــواقـع واحلــلم  والـــروايــة تـــتــسع
ـارس لــذلك عــنـدمــا نـكــتب فـنــحن 

سـامــيــة بن دريس من مــوالــيـد 16
تموز 1971بفـرجيـوة واليـة ميـلة 
حــيث زاولت دراســتــهــا  حــصــلت
عـلى شــهـادة الـلـيـسـانس في األدب
الـعربي مـن جامـعة قـسـنطـيـنة  ثم
ــاجــســتـيــر من جــامــعــة جــيـجل. ا
حتــضــر لــلــحــصــول عــلى شــهــادة
الـــــدكـــــتـــــوراه فـي األدب احلـــــديث
ـعـاصـر.  بـدأت الـكـتـابـة األدبـية وا
مع بــدايــة الـتــســعــيــنـيــات في فن
الــقــصـة الــقــصـيــرة حــيث نــشـرت
قــــصـــصـــهـــا فـي بـــعض اجلـــرائـــد
الـوطنيـة وكذلك اإلذاعـة في برنامج
دروب اإلبـــــداع. انــــتــــقــــلـت إلى فن
الـروايـة ونـشـرت روايـتـهـا األولى "
رائــــحـــة الـــذئـب" ســـنـــة   2015ثم
روايتـها الثانيـة " شجرة مر " مع
مــجـمــوعــة قـصــصــيــة عـنــوانــهـا "
أطــيــاف شــهــرزاد" ســنــة  2016ثم
روايـتـهـا الـثـالـثـة " بـيت اخلـريف "
ســنــة   .2017حــظــيـت روايــاتــهــا
ـيـة  في بـبـعض الـدراسـات األكـاد
بـعـض اجلـامـعـات الـوطــنـيـة مـنـهـا

تيزي وزو وجيجل وسكيكدة.
طـرحت عـلـيهـا أسـئـلة الـروايـة كـما
رأيـتــهــا فــكــانت لــهـا وجــهــة نــظـر
تـــخـــصـــهـــا فـي كـــتـــابـــة الـــروايـــة
وهـمـومـهـا من نـشـر ونـقـد الـى ماال

نهاية له مع رحلة االبداع 
{ مهـمـة  الروايـة  فـيـما تـريـنـها  تـتـمثل
الـــيــوم ..طـــرح الـــواقع الـــعـــام / كـــســر

التابوهات /  التحليل  /  أم ماذا?
- عن مــــهـــــمـــــة الــــروايـــــة هل من
الــــضـــروري طــــرح هـــذا الــــســـؤال
الــصــعب? هـل مــهــمـة الــروايــة هي
طـــــرح الــــــواقع الــــــعـــــام? كــــــســـــر
الـتـابــوهـات الـتــحـلـيل أعــتـقـد أن

مـهـمتـهـا تـتمـثل في كل هـذا وأكـثر
قـد تـكـون من مـهـامهـا أيـضـا احلـفر
في احلياة اإلنسـانية  في التاريخ
ــكــان في اآلتـي اجملـهــول في في ا
الـتــقــاط حـيــوات عــابـرة  حلــظـات
إنسانية ولعلها بعد كل هذا تتمثل
في الــبــحث عن جــوهــر مــا مــعـنى

حلياة إنسانية أقل بؤسا.
{ مـا هي مـسـاحــة  اإلجـابـات والـبـدائل
ــا هــو ســائــد ومـوجــود في ــطـروحــة   ا
الواقع أمام كم من األسئلة في الرواية? 
- هذا السؤال كان هاجسا بالنسبة
ـثـقـفـ سـابـقـ عن جـدوى األدب
عـــامـــة هـل لألدب جـــدوى? نـــعم له
جــدوى ولــكـنه ال يــظــهـر كــنــتـيــجـة
مــلـمــوسـة ومـبــاشـرة مــا يـقـال عن
األدب يــقـــال عن الــروايــة الــروايــة
تقـدم أسئـلة تـشرح واقـعا ولـكنـها
ليست مـخولة بتقـد إجابات إنها
ـتـعــة الـدافـئـة تــقـدم حلـظــات من ا
تسـرق وقتـا من عـمر الـقار مـقابل
حلـظــات جــمــالــيـة يــتــوقف فــيــهـا
لــيــســائـل ذاته وواقــعه وتــاريــخه 
حــسـب الــتــيــمــة الــتي تــتــنــاولــهــا

الرواية.
{ هل تطمح لتحقيق أسلوب جديد?
الطـموح لـتحـقيق أسـلوب جـديد قد
ال يكـون أمرا مـتاحـا ما أطـمح إليه

هو أن أقدم أسلوبا مختلفا.
{ مـاالـذي يــحـقق اخلـلــود لـلـشــخـصـيـة

الروائية?
- مـا يــحـقـق اخلـلــود لـلــشـخــصـيـة
الــروائــيــة هـــو قــدرة الــكــاتب عــلى
واصفاتها جعلـها حية ومتحـركة 
اإلنسانـية وبـتناقـضاتـها وعمـقها
وتـــمـــاهـــيـــهــا مـع الــشـــخـــصـــيــات
احلـقيقـية كل قار يـجد شيـئا منه

فـــيـــهـــا حـــتى األشـــيـــاء الـــســـريــة
واخلفيـة التفاصـيل الصغيرة وكل
ما من شأنه أن يصنع حياة. تصبح
الـشــخـصـيـة كـأنــهـا صـديق تـعـرفه
مــــــــثـال شــــــــهــــــــرزاد عـــــــــطــــــــيل 
الـدونـكـيـشـوت سـانـشو مـصـطـفى

سعيد  زوربا...إلخ.
{ هــاجس الـــبــحـث عن هــويـــة لــلـــروايــة
العربية  أو الـتي يكتبهـا كُتاب عرب كيف

ترينه ? 
- نــعـم فـــعال  مـــشـــكـــلـــة الـــروايــة
الـــعــربــيـــة  أنــهـــا لم ال تــعـــبــر عن
هـويـتهـا احلـقـيـقـيـة مـرة كتـبت في
صـــفــحــتي عــلى الــفــايــســبــوك : لم
يـسـتـفـيـد الـكـتـاب األجـانب من ألف
ـا يسـتفـيد مـنها لـيلـة وليـلة أكـثر 
الكتـاب العرب? ولعل مسـألة الهوية
هي تعـبير بطـريقة غيـر مباشرة عن
إشكالية أكبر وأكثر تعقيدا  تتعلق
بــالـــنــظــر إلى الـــذات وإلى الــتــراث
واحلـــداثـــة والـــعـالقـــة بـــالـــعـــالم و
الــــتــــمــــاهي مـع الــــواقع قــــضــــيـــة
بـكـرة والرواسب األولى الـقـراءات ا
 الـنـصـوص اجلـيـدة الـتي سـاهمت
في تكوين الذائقة الـفنية واجلمالية
للـكاتب. وهي قـضايـا غيـر منـفصـلة
عن الوضع العام الـذي تعيشه األمة
 أي مــســألـة الــتــصـالـح مع الـذات
نحن أمـة متخاصـمة مع ذاتها وفي
الـوقت نـفـسه تـخـاف اآلخـر وتـرغب
فـيه اجتـماع احلب والـكره الـفصل

والوصل...إلخ.
{ إلى أي مدى يسـاهم انفـصال الكـاتبة

ثقفة عن األم في حتررها ?  –ا
  االنـــــفـــــصـــــال عـن الـــــوالـــــدة هل
ـقصـود هو االنـفصـال الروحي أم ا
االنـفصال الـواقعي أي االستـقاللية
? انـــفـــصـــلـت عن والـــدتي ولـــكـــني
مــازلت أحــمل تـراثــهــا  وشـيــئـا من
روحـهــا بـالــنـســبــة إلي انـفــصـالي
األكـبــر كــان عن جــدتي ألمي  فــهي
مـــــدرســــــتي األولـى  ســـــواء عـــــلى
مسـتـوى الـثراء الـروحي واجلـمالي
الــذي كــانت حتــظى به فــقــد كــانت
امــرأة مــتـصــوفــة تــعــيش في عــالم
خصب أو عـلى مسـتـوى احلكـايات
احلامـلة لذلك العـالم والتي لم تفرط

نـوعا من احللم وأقـلها حتـقيق حلم
الـطـفولـة بـأن نـصـبح كـتّـابـا نـاهيك
عن اآلمــال الـتي تــعـتــلج في نــفـوس
الــشــخــصــيـــات وفي تــعــامــلــهــا مع
الواقع. والكتـابة أيضا هي شكل من

قاومة  مقاومة الواقع. أشكال ا
{ النـقد الـيوم وهل أخـذت أعمـالك حقـها

تابعة النقدية والدراســــــة ?  من ا
مــشـــكــلــة الــنــقــد أنـه مــحــصــور في
ي ال يصل اجلامعات وبطابع أكاد
إال إلى فئة خاصـة من اجلمهور أما
الـنقـد الصـحفي فـهو  _في الغالب_
ال يــطـرح األســئــلــة اجلـادة أســئــلـة
الـكـتــابـة وأسـئـلـة الـوجـود الـكـبـرى
والواقع فلم يستطع فتح نقاش ب
الــــكــــتــــاب والــــقـــراء كــــأن امالءات
الـواجب هي الــتي تـفـرض نــفـسـهـا
ولـيس الــشـغـف بـاألدب في ذاته مع

وجود بعض االستثناءات.
ـتـابـعـة  مـاعـدا لم حتظ أعـمـالي بــا
بــعـض الــرســائل اجلـــامــعــيــة الــتي
تــتـنـاولـهـا من أجل إعـداد احلـصـول

استر أو الدكتوراه. على ا
نـاهج الـتعـليـمـية هل يـنمي { األدب في ا
خــيـال الــطــالب وقــدراته  –و يـســاهم في

واهب اإلبداعية لدى الطلبة ? صقل ا
ــــنـــاهج أكـــيـــد األدب اجلــــيـــد في ا
ـراحل األولى من الـتـعــلـيـمـيــة في ا
الــعـــمــر له دور كــبــيـــر في تــنــمــيــة
واهب اإلبداعية وصقلها وإثرائها ا
 لـــــيس فــــقـط من نــــاحـــــيــــة احلس
اجلــمــالي وتــنــمــيــة اخلــيــال بل من
اجلــــــانب الــــــتــــــربــــــوي واألخـالقي
واإلنـسـانـي وفي بـنـاء الـشــخـصـيـة
ثقفة لألسف ـتفتحة وا ستقلة وا ا
ناهج هناك القليل جدا من هذا في ا
الـــتــــربــــويــــة اجلـــزائــــريــــة. ســـواء
بـالنـســـــبـة لـلـنصـوص الـتـراثـية أو

احلديثة.
{ يـقـول الـنـاقـد جـابـر عـصـفور »األصل
في اإلبــــداع الــــروائي ال يــــحــــقـق بــــعـــده
ـبـدع في اإلنـسـاني إال بــعـد أن يـغــوص ا
احمللي أو اخلاص إلى أقصى درجة وأن
يكون مخلصا في هذا الغوص «هل ترين
أن اإلبـداع الـروائي سـواء مـا كـتـبه رجل
أو امــرأة حــقق هــذا الــشــرط أم أن لــكل

جتربة ظروفها وشكلها اخلاص?

ا هو محلي  بالنسبـة إلي أنطلق 
من قـريـتي ومن تـراثـهـا وحـكـايـاتـها
هن  من وأغـانيـهـا وأمثـالـهـا  من ا
ـــيـــزهــا الــطـــبـــيــعـــة ومن كـل مــا 
ــوضـــوع هي تـــفــرض وطـــبــيـــعـــة ا
طبيعة حضور احمللي ومدى تعبيره
عن الـصفات اإلنـسانيـة جل األعمال
الروائيـة العظيم انطلـقت من بيئتها
احملـلــيـة وارتــادت آفـاقــا إنـســانـيـة
ـدن الصـغيرة أو ـغمورة وا الـقرى ا
اط الكـبيرة بأهـلها وتصـرفاتهم وأ
سلوكـهم خلدتها الـروايات الكبيرة
واألمـثــلـة ال تــعـد وال حتــصى قـدرة
الــروايـة عــلى الـتــجـاوز تـنــطـلق من
الثقافة احمللـية أي اخملتلفة عن بقية
الـثــقـافـات األخــرى ولـكــنـهـا تــلـتـقي

معها في جوهرها اإلنساني.
ـبـالغ فـيه { مـا رأيك في هـذا االحـتـفـاء ا

بـالـكم الالمـحـدود من اإلنـتـاج الـروائي
األسبوعي والـشهـري والنـصف سنوي

ا يصبح يوميا بعد هذا? ور
هـنـاك فـعال مـبـالـغـة في االحـتـفـاء
بالرواية مع التركيز على اجلانب
الــكــمي. ال بــأس أن يــكــون هــنـاك
تــراكم  ولـكـن لـيس عــلى حـسـاب
اجلـــانـب اجلـــمــــالي والــــفـــكـــري
فـــالــروايــات اجلــيــدة تــبــقى لــهــا
مـكـانـتـهـا والـعـبـرة ليـس في عدد
الـروايـات الـتي يـكـتـبـهـا الروائي
ولـكن الـعـبـرة بـالـروايـات اجلـيـدة
الـتي يـكـتـبـهـا أي أال يـكـرر نـفسه
ـعــنـى أن تـيــمــاته في كل عــمـل 
وأساليـبه وتقنياته تكـون مختلفة
عن سـابــقـاتـهـا وحــبـذا لـو كـانت
حتــمل قــيــمــة مــضــافــة لــلــروايــة

ولألدب عامة.
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األديبة التونسية وداد رضا احلبيب:

سعدي (الوقوف لي موت) أنا أكره ا
تـوارية إنّـما هي التـكرار والـسيـرة ا
ظلّ ثـابت لـي . أنـا اكـره الـوقـوف وال
سيرورة تكبّل مساري... بل هي وقفة
تـأمّل تليـها رحلة سـير طويـلة...هكذا

ا أكتب طعم االختالف.  يكون 
{ هل نــسـتــطــيع أن نــقــول أنّك جتــانــبـ

الواقعية في بعض نصوصك?
لم أجــانب الـواقــعــيّـة بل أدرت ظــهـر
النصّ للواقع حتى إذا ما التفت أجد
الـصـورة الـتي انـتـظـرهـا... يـعـني أنّ
الــواقع في كــتــابـاتـي يـخــبــو بــريـقه
واربة لـلمعنى ليـشعّ في اللحـظات ا
الواقعـيّة الرومنسـية التي أنشدها ال
تـــقـف طـــويـال أمـــام عــــتـــوّ الــــرّيـــاح

الالواقعيّة.
{ كـيف اسـتـطـعت أن جتــمـعي بـ الـنـثـر

والشعر على مستوى الكتابة? 

كـاتـبـة اسـتطـاعـت أن تـشـد الـقار
ـتـنـوعـة وتـشـعر إلى نـصوصـهـا ا
أثـناء حـديـثك معـهـا بأنّـهـا امتـلكت
ناصية القلم وكبرياءه كما تتلمس
ـتـعـدّدة الـتي ثـقـافـتـهـا الـواسـعـة ا
ــبــدعــة أضــافت لــشــخــصــيــتــهــا ا
ـا يجـعـلك تطـيل احلوار الكـثـير 

معها ... 
  جتــيــبك عـن األســئــلــة بــكلّ ذكــاء
واحتـراف دون حتويـر وال مراوغة
تــنـقل احلــقـيــقـة كـمــا هي في هـذا
احلـوار حــاولـنـا االقـتـراب من هـذه
ـعــرفـة خــفـايــا الـكــتـابـة الـكــاتـبــة 
وأسـرارهــا عـنـدهـا فــكـان لـنـا هـذا

متع. اللّقاء الشيّق ا
{ الــكــاتــبــة وداد احلــبــيب: هال عــرَّفتِ

بنفسك للقار العربي.
- وداد احلــبــيب مـــربّــيــة أســتــاذة
فــرنـــســيّــة لألقــســـام االبــتــدائــيّــة
تـونـسيّـة... أكـتب الـنّـثر والـشـعر...
صــدرت لي مــجــمــوعــة قــصــصــيّـة
(ثــرثـرة أنـثى) وصــدر لي ديـوانـان
شـعــريّـان (أنـا الـعــاشـقـة) و(خـيـال
ـرايـا) وقـريـبـا تـصدر لـي روايتي ا

األولى ... 
{ نـصــاً قـصــصّـيــاً أو شـعــراً كـيف/

? ن تكتب متى/ 
الـــكــتــابــة األدبــيــة حــيــاة من نــوع
خـاص إنّـهـا مـكـابـدة لذيـذة ووجع

جـــمـــيـل. عـــنـــدمـــا أكـــتب أكـــون في
منـاخات مخـتلفة وكـون خاص أعبر
خالله إلى دنـيـا الـوجـود الـسـرمـديّ
ـشاعر الشّـفيفة...أكتب من ... دنيا ا
نفـسي لكلّ الـذين يـقفـون على ضـفّة
االنــتــظـار... انــتــظــار مــيالد جــديـد
وفجر متجدّد... أكتب لإلنسان الذي
يـكـابـد من أجل أن يــعـيش ..لـلـمـرأة
ــفــقـود الــتي تــبـحـث عن كـيــانــهـا ا
..العاشقة التي تُذبَحُ مشاعرها على
خشـبـة الـنسـيـان والقـهـر .. لـلطـفـلة
ـة فيّ... لــلـمـقــهـورين في زمن احلـا
اجلــحـود ... لـلــمـنـسـيــ من مـوعـد
الـفـرح... لكـلّ الذين تُـديـنـهم قـوان
الـــظــلم وشـــرائع الــفـــســاد... أكــتب
عندمـا يتملّـكني الـتمرّد ويجـتاحني
الـوجع ويــرحل بي طـائــر الـفــيـنـيق

ألحترق معه...
ــدرسـة" الــفـكــريـة ــعـنى "ا { أسـاس ا
فـإلى أيّ مـدرســة فـكـريّــة تـنـتــمي األديـبـة

والشاعرة وداد رضا احلبيب?
- أعتـقد أنّ الكـاتب -أيّ كاتب- البدّ
أن يكون قد  انطبع في مرحلة أولى
ــدارس الــفـكــريّــة وتــشـبّع بـشــتّى ا
ونـهل من يـنـابيع بـعـديد الـثـقـافات 
كابدة فكريّة مختلـفة ليكون جاهزا 
الـكــتـابـة ...أنـا أجـزم أنّي نـهـلت من
هذه الـينـابـيع وقرأت األدب الـعربي
والـغربي وعـرفت الشـعر من أصوله

ومــنـــذ بـــدايـــات فـــجــره األوّل فـــمع
عشقي للّغة العربيّة أنا مختصّة في
الـلّـغة واألدب الـفـرنـسي ..و أعـترف
ـشـوبـة أنّـني أمـيل إلى الــواقـعـيّـة ا
ـــة. وطــبــعــا بــالــرّومــنـــســيــة احلــا
ـاجــسـتــيـر دراســتي احلــالـيّــة في ا
فلـسفة ستـؤثّر ايجابـا على كتاباتي

النثريّة والشعريّة.
{ مـنــجـزك الــقــصـصي غــني بــالـســيـرة

توارية ما الداعي لهذا? ا
- الـقـصّـة فنّ يـحـتـكم إلى ابـجـديات
الـواقع وعـتـبات احلـقـيـقة والـسـيرة
األدبيـة ليست طـابعا يـأسرني إنّها
نـــهج أســــيـــر فـــيه ألرسـم مـــوطـــني
األدبي وكــوني الــفــكــري.. ال أرتــهن
لفـكرة الـوقوف عـلى عتـبة الـبدايات
ألنّي أعــتـــقــد كـــمــا يـــقــول أديـــبــنــا
الـتـونـسي الـكـبـيـر الـراحل مـحـمـود

- "ثـــرثــرة أنـــثى " ولـــدت قــبل “أنــا
ـرايـا " وب الـعاشـقـة " و " خـيال ا
اخملـاضـيْن الـنـثـري والـشـعري وجع
مــخــتــلف... والــنــمط الــسـردي في "
ثـرثـرة أنــثى " يــنـبـنـي عـلى جــدلـيـة
الــكــشف والــتـــســتّــر ذلك أنّ األنــثى
تـسـتـبـطن مـشـاعــرهـا وتـعـلـنـهـا في
وقت مــنــاسب... "أنــا الــعــاشــقـة " و
ـرايا " حتـتـكم الـكـتـابة إلى "خـيـال ا
تــوالــد الــصـور الــشــعــريــة من رحم
اللـحـظـة الـهـاربـة... الـقصّ والـشـعر
تـــوأمـــان لـــكـــنّـــهـــمــــا من رحـــمَـــيـْن

مختلفيـْن. 
{  هل تـؤمنـ بـالـتـخـصص في الـكـتـابة
من جنس واحد? أم يجوز لـنا التنويع ب
أصنـاف األدب? وإذا كانت اإلجـابة بـنعم
أال ترين أنَّ ذلك يـخـلق نـوعًا من الـتـشتت

والفوضى.
- إذا كـنت قد أصـدرت شعـرا ونثرا
فـاألكيـد أنّـني ال أرتهن جلـنس واحد
في الـكـتابـة اإلبـداعـيّـة.. وأنا في كلّ
حال ال أعـتبـر الـتخـصّص في جنس
واحـد اسـتــثـنـاء  بل أراه حتــنـيـطـا
للمـبدع وتـكبـيال له وقيـودا حتدّ من
انــــطالقـه نــــحــــو فــــضــــاءات أرحب
..الــتـنــويع لــيس مــبــدأ بل حـقــيــقـة
تــفــرضـــهــا  روح اإلبــداع وقــريــحــة
ــــبــــدع ..وال أرى أنّ ذلـك  يــــخــــلق ا
تـشـتّتـا وفـوضى  بـال عـلى الـعكس
..الـتـنـويع يـخـلق امـتـدادا وتواصال

وانتشارا . 
{ أال تــرين أنَّه فـي ظل انــتـــشــار مــواقع
الـتـواصل االجــتـمـاعي قـد أصــبح تـركـيـز
ـــبـــدع عــلـى االنـــتـــشــار عـــلـى حـــســاب ا
قـضــــيـته اإلنــسـانـيـة الـتي انــتـهـجـهـا في

مؤلفاته?
- مواقع التواصل االجتماعي مكّنت
ـبـدع من نـشـر قـضـيّـتـه والـوصول ا
تـلقّـي بأكـثر سـهولة بكـتابـاته إلى ا

خـاصّــة في ظلّ مــعـضــلـة الــطـبــاعـة
والـنـشـر. كــيف لـلـمـبــدع أن يـنـتـشـر
وهو ال تـرتدي ثـوب قـضيّـته? ما من
مبـدع يقـدر عـلى أن يصل إلى قـلوب
الـــنــاس وأذهـــانــهـم إال هــو يـــحــمل

وجعه ب كفّيه... 
{  يبـدو واضـحًا اشـتـغـالك على الـشـعر
بشكل كـبيـر في الفتـرة األخيـرة. ما الذي
تضـيـفه الشـاعـرة وداد احلـبيب إلى وداد

األديبة.
- الشعر عندي ليس ترفًا أو سياحة
أدبــيّـــة إنّه قــضــيّـــة واقع وحــيــاة..
مـسـألـة مـصيـر وبـقـاء... أنـا ال أكتب
الـشـعـر من أجل الــشـعـر بل يـرتـهن
نــصّي لــقــضــايــا االنـســان والــواقع
واألمّة.. أعـتـقد أنّـني أحـاول أن أجد
ــكــابــدة لي مــوطـئ قــدم في دنــيـــا ا
ــا ــســألــة لـــيــست  الـــشــعــريّـــة.. ا
ـــا تــبــنــيه يــضــيف الـــشــاعــر بل 
ويـتـركه من صـحـائف تـرشـد الـناس
إلى مــواجــعــهـم وتــمــسح دمــوعــهم

وجتعلهم يحيوْن بسالم..  
{  ال بد أن إبداعاتك قـد نشرت بـالعديد
ـــواقـع اإللـــكـــتــــرونـــيـــة والــــصـــحف من ا
واجملالت الورقيـة برأيك من يسـاعد على
ـــواقع االنـــتــشـــار مـــواقع الـــتـــواصل وا

اإللكترونية أم اجملالت الورقية?
كـلّ هــذه الـــوســـائل تـــعـــمل لـــنـــشــر
اإلبـــداع.. لــكـن أعــتـــقـــد أنّ أهــمـــهــا
اجملالت الـورقـيّـة ألنّـهـا تـظلّ الـشكل
واقـع االلكـترونـية احليّ النّـابض ا
ال يـصل إلـيـهــا اجلـمـيع وأحـيـانـا ال
ـا يُـكـتَب بـهـا في ظلّ أشـياء يـهـتمّ 

واهتمامات أخرى . 
ـبـدع مُكـرَّم خـارج بـلده اذا الـكـاتب ا  }

أكثر من بلده نفسها?
شرف - هذه مسألة وعي من قبل ا
خــاصّــة فـي وزارة الـثــقــافــة.. ولــكن
لـيـست قـاعـدة فـكـثـيـرون هم األدباء

الــذين كــرّمـتــهم بـلــدانـهم وعُــرفـوا
ّن فــــيــــهــــا أكــــثــــر من غــــيــــرهم 
استـقطبتهـم دول أخرى... الفيصل
ـشـرفـ بـدرجة ـسـألة وعي ا في ا

أولى.
ــبــدعــ واألدبــاء ــاذا تــقــيــمــ ا   }
التونسي ومـستوى النشاطـات الثقافية
في تــونـس مــقـــارنــة بــالـــدول الــعـــربــيــة
بـدع الـتـونسي األخرى? وهل بـإمـكـان ا
بدع العرب على أن يكون في مقدمة ا
الــــرغم مـن الــــظــــروف الــــســــيــــاســــيــــة
واالجتماعـية واالقتصـادية التي أصابت

وطننا العربي الكبير?
بـدعات التـونسيون بـدعون وا - ا
كــثـــر ولـــهم حـــضـــور مــشـــرّف في
الـسـاحـة األدبـية والـثـقـافـيّـة داخل
تـــونس وخـــارجــهـــا .. ال أزعم أنّي
على درجة من الكفاءة ألقيّم تقييما
نقديا ألدباء وأديبات بالدي ولكنّي
أؤكّـد بـكـثـيـر من الـثـقـة مـا لـهم من
ـبـدع الـتـونـسي قــيـمـة جـلـيـلــة... ا
لــيـس أقل أو أكـــثـــر من أيّ مـــبــدع
عـــــربي والـــــظــــروف الــــتـي حــــفّت
بـبالدنـا ألـقت بظاللـهـا عـلى بـلدان
أخـرى... تـلك الـظـروف لم حتـدّ من
بـدع الـتـونسي... بل زادته تمـيّـز ا

تميّزا وحضورا الفتا .
{  ما جديدك اآلن?

- أنــا بـصــدد إنـهــا روايـتي األولى
ولي مـــجـــمـــوعـــة قـــصـــصـــيّـــة في

خطواتها األخيرة أيضا. 
{  كـلــمـة أخــيـرة تــوجـهــيـنــهـا لــلـقـار

العربي بشكل عام.
ـمـيّز - سـعـيـدة جدّا بـهـذا الـلقـاء ا
ن... شـكرا لـكم على هذه أسـتاذ أ
ـة الـتي مكّـنـتني من الـدعوة الـكر
مــصــافـحــة مـحــبّي األدب والــشـأن
الــثـقــافي الــعـربي بــصــفـة عــامـة..
أرجو لكم مزيد التألّق واالنتشار...
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