
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 

تساءلت عندما حدد موضوع هذه الندوة عن جدواه ملستمعه، ما الذي يفرتض أن خيرج به من هذه 
 لآلخرين يف جتربيت الشخصية يف عامل األدب؟الندوة؟ ما الذي ميكن أن يكون ذا أمهية بالنسبة 

من هنا ارتأيت أن أتناول هذا املوضوع من زاوية أمشل قلياًل متثل رؤييت للتجربة األدبية بشكل عام مع 
شيٍء من الرتكيز على جتربيت اخلاصة، حبيث ميكن اعتبار هذه الورقة عامة مبا حتاول دراسته من شؤون 

 من أمثلة من جتربيت الشخصية..أدبية، وخاصة مبا أعرض له 
 نقاط: هذه الهذا األساس، ميكن التطرق إىل وعلى 

 مىت تظهر النـزعة األدبية؟ *
 كيف يتحدد اجلنس األديب اخلاص باألديب؟ *
 مم يتشكل العمل األديب ويستمد مادته؟ *
 كيف تنشأ الفكرة األدبية.. *
 ما الذي ينبغي أن يتوقعه الكاتب بعد ظهور عمله األديب؟ *
 

وىل وهي املتصلة بزمن ظهور النـزعة األدبية أرى أنه رغـم أن بعـا الكتـاب نـدون أواًل: بالنسبة للنقطة األ
يف أنفسهم امليل إىل األدب يف فرتة الشباب وأحياناً يف سين النضج إال أنه كثرياً مـا تظهـر هـذه امليـول منـذ 

ة حلكايــاأل الطفولــة، ويف جتــربيت اخلاصــة بــدأأل رحلــة األدب معــي منــذ عهــد الطفولــة األوىل كمتلقيــة جيــد
 . أمي الشعبية اليت أستمع إليها بشغف قبل النوم

كنــت أؤلــف شــفهياً وقنيــاً قصصــاً وأغــاا  فوليــة، أمــا   -مــا بــا اخلامســة والثامنــة–ويف تلــا الفــرتة أيضــاً 
القصـــأ فأقصـــها علـــى بـــاقي األ فـــال وأمـــا األغـــاا فكنـــت أغنيهـــا لنفســـي. وكتبـــت أول قصـــة يف حيـــا  

أقـــل مـــن صـــفحة، ومل أكتـــب غريهـــا حـــىت  رجـــت مـــن  وباللغـــة الفصـــحى يف ســـن الثامنـــة وكـــان حجمهـــا
 اجلامعة، وإن كتبت قبل ذلا بعا األشعار.. 

فإذا ما وجدأل  فلا يستمتع باحلكاياأل بشكل غري عادي ويغين لنفسـه أغـاا قنيـة فـاعلم أنـه قـد ينـتج 
 أدباً يف املستقبل.

 
 ة: كيف يتحدد اجلنس األديب اخلاص باألديب..ثانيالنقطة ال
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أديب وفـين، فشكسـبري مـثالً أكثـر مـن جمـاٍل  يفا يكون املبدع مبدعاً يف أكثر من جمـال أديب وأحيانـاً كثرياً م
كتــب الشـــعر واملســـرحية والروايـــة، وكتـــب توفيـــا احلكـــيم املســـرحية والروايـــة والقصـــة، وكـــذلا فعـــل يوســـف 
 السباعي وكثري غريهم، وأظن أن تعدد أوجـه اببـداع األديب أكثـر شـيوعاً مـن التخصـأ، وان كنـا نظـن أن
التخصــأ هــو الغالــب، ذلــا يف ظــين أن معظــم النــاس يقمعــون امليــول األقــل إحلاحــاً علــيهم ويركــزون علــى 

 املفضل لديهم من ألوان األدب.
وأنا كمعظم من سلا هذا الطريا وجدأل يف نفسي ميوالً ألكثر من جـنس أديب ظهـر يف مراحـل فتلفـة، 

 روايــة، ومــررأل بالقصــة القصــرية أيضــاً ولكــين مل وبنســب فتلفــة، فــأول مــا أنتجــت كــان شــعراً م مســرحاً م
 أنتج فيها ما يذكر من حيث الكمية حىت اآلن.
لقد كتبت املسـرحية والشـعر والروايـة، هـل يعتـ  هـذا  ـراًء "أذكر أن أحد الصحفيا وجه إيلَّ هذا السؤال: 

أظـن أن تعـدد األجنـاس األدبيـة واحلقيقة أن اجلواب قـد ال يكـون هـذا أو ذاإ وإ ـا  "أدبياً أم تشتتاً فكرياً؟
 هو األقرب إىل الطبيعة، والتفرد جبنس واحد هو امللفت للنظر وال أعين بذلا الـذي عـرع عنـه إنتـاج لـونٍ 

 قخر حىت لنفسه.. عن كتابة لونٍ  يعجزواحد ألنه يركز اهتمامه على لون واحد، وإ ا من عرع عنه أنه 
مـــا يظـــن بعضـــنا وال يـــدل علـــى التشـــتت، وعمومـــاً وهـــذا التعـــدد إذا ظهـــر ال يضـــعف مســـتوى األديـــب ك

فاجلنس األديب األقوى يفرض وجـوده علـى كـل حـال بعـد املـرور ببـاقي األنـواع، وهـو الـذي يعـرع األديـب 
بـأن أركـز جهـودي علـى الروايـة  همبعضبه مستقبالً عندما يصل إىل مرحلٍة أنضج من حياته، وقد نصحين 

لــن أتــردد حلظــًة يف  فقصــرية  غبــة يف كتابــة مســرحية جديــدة أو قصــةٍ فقــ ، ولكــين أؤكــد أنــه فــور شــعوري بالر 
كتابتهـــا، ألن األدب ال يعقمـــع وال ينبغـــي الـــتحكم فيـــه، خاصـــة وأن اللـــون الغالـــب كمـــا ذكـــرأل ســـيفرض 

 غري مفتعل. وجوده أخرياً بشكٍل  بيعي  
تطـــري  ى فراشـــةً أمـــا كيـــف يتحـــدد علـــى مســـتوى العمـــل الواحـــد فـــأظن أن الفكـــرة األدبيـــة تولـــد بقالبهـــا  تـــر 

فتشــعر أنــا تريــد أن تكتــب قصــة قصــرية.. تــرى  فـــالً يبكــي فتشــعر أنــا تريــد أن تعــ  عــن املشـــهد يف 
 قصيدة..  وتستوقفا ظاهرة ما فيتكون يف ذهنا هيكٌل لرواية..

اب مـن نلـس أمـام مكتبـه ويقـول لنفسه:"سـأكتب قصـيدة" هذا نوعي ككاتبـة ولكـين أعـرع أن مـن الكت ـ
 ة كتابـة عمـل أديب جديـد ويعـود بعمـل أديب  هبـا  بيعـة ليلـة بني ـ ومـنهم مـن يسـافر إىل بـالدٍ ويكتبها فعاًل، 

جيــد، ومــنهم مــن يقــرر أن يكتــب عــن قضــيٍة مــا أو حقبــٍة تارخييــٍة مــا فيعــد مــا املراجــع م خيــرج أيضــاً بعمــل 
 جيد.
 

 ة: مم يتشكل األدب.. من أين يستمد مادته..ثالثالنقطة ال
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ــ ،فيهــا جزئيــةٍ  وكــل  يبــدو أن احليــاة، بــل  ســهم يف خ تنــا احلياتيــة الــيت تع  يصــب   وفــن   اه مــن علــمٍ وكــل مــا نتلق 
منهــا قوالبنــا اخلاصــة الــيت نقــدم أفكارنــا ورؤيتنــا مــن  بــدورها يف تشــكيل خ تنــا األدبيــة أو املــادة الــيت نشــكل  

 خالما..
 ل شـيءٍ نشـمه، كـ نشـعر بـه، كـل شـيءٍ  ه، كل شـيءٍ ؤ نقر  نشاهده، كل شيءٍ  نتعلمه، كل شيءٍ  كل شيءٍ 

شـكل بنـا يإىل املرحلـة الـيت  ـن فيهـا األوىل كـل ذلـا ومنـذ الطفولـة   ..نسمعه، كـل شـيء نتـذوق  عمـه
هائـل لـدى األديـب أو ابنسـان عمومـاً يكـدس فيـه كـل مـا ميـر بـه، ويسـتخرج منـه مـا يشـاء مـىت  معلوماألٍ 

 شاء وكيف شاء.. 
مبثابــة املرحلــة  ذاهــاخليــال و  ،هــا اخليــالامس أخــرى هائلــةٍ  بنــا املعلومــاأل هــذا يعمــل بالتعــاون مــع مؤسســةٍ 

 ل منه أشياء كثرية..األكثر تطوراً حيث يستمد من بنا املعلوماأل ما يشك  
أخـرى أكثـر تطـوراً هـي  إىل أن يتعامل مـع مؤسسـةٍ  ،واألديب يشرتإ مع ابنسان العادي حىت هذه النقطة

علومـــاأل الشخصـــي.. علـــى القـــدرة الـــيت تشـــمل فيمـــا تشـــمل انتقـــاء الصـــا  واملـــوحي مـــن بنـــا امل ،املوهبـــة
 ن أدباً.. س اجلميل من األساليب والكلماأل.. على تسخري اخليال واخل ة لتكو  تلم  

بسـيطة، أو  فاملعلوماأل مع اخليال بدون املوهبة قد نعالن ابنسان يستطيع أن يستنتج أمـراً مـن مقـدماألٍ 
املوهبة وحـدها هـي  ما أو أن يلفا أكذوبة ولكنهما ال نعالنه ينتج أدباً.. مة يف ميدانٍ قي   أن ينجز دراسةً 
 اليت تنتج األدب.

 ولكن كيف يستمد الكاتب مادة عمله األديب؟
هناإ ما يعرع بالتدوير أو إعادة تصنيع األشياء املستهلكة فعجالأل الدراجة مثالً قـد تصـهر وتصـنع مـن 

وقـــد تصـــنع يف النهايـــة مـــن الدراجـــة القدميـــة أخـــرى جديـــدة جديــد ويصـــهر حديـــدها ويصـــنع حديـــداً قخـــر 
مــن األوىل، وقــد تصــنع  فتلفــة متامــاً عــن األوىل مــن ناحيــة الشــكل واللــون واحلجــم إال أن مــادة الثانيــة قتيــةٌ 

 ..ة إحداهامن ماد سوى أن موادها مصنعةٌ  بصلةٍ األ أشياء أخرى متاماً ال متت إىل الدراج
ون املــادة األساســية مــن احليــاة، فلكــي أكتــب عــن رجــل مســن، فيجــب أن اب.. يأخــذوهكــذا يصــنع الكت ــ

اخل، ولكـي …مـن الرجـال املسـنا.. جـدي، عمـي، أيب أكون على علم هبـذا املفهـوم، وتعاملـت مـع عـددٍ 
فتلفــة  يجــب أن أعــرع هــذا املفهــوم، وأكــون قــد مسعــت عــن قصــأ ســرقاألٍ فأكتــب عــن عمليــة ســرقة، 

سـرق شـيًاً، خـادم مـثالً .. ومـا أكتبـه سـيكون حـد اً  بت سلوإ انسـانٍ وعن مواصفاأل السارقا، ورمبا راق
تهــا علــى خــ   أو علمــي جديــداً علــى اب ــالق مل دــد  يف دنيــا الواقــع إال أن مادتــه اســتندأل يف واقعي  

 عــن عمليــة قيــاسٍ  مباشــرة باحلــد  املكتــوب، أي أن املــادة احلكائيــة عبــارةٌ  أخــرى لــيس مــا صــلةٌ  بأحــدا ٍ 
 …يف بنا املعلوماأل اخلاص يب، أو خ   يف احلياة على ما لديَّ 
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من ا اذ الواقع أساساً لعمله، فمهما بلغ اخليال بالكاتب ومهما كـان هـذا اخليـال خصـباً  وال ينجو كاتبٌ 
متامـاً ال صــلة مــا بتاتـاً مبــا دــد  أو ميكـن أن دــد  يف العــامل،  جديــدةً  ن مــادةً إال أنـه ال يســتطيع أن يكـو  

 غريبـة الشـكل جـاءأل مـن كوكـب غريـب، فسـيجعل مـا أرجـالً  لنا أن كاتباً كتب عن فلوقاألٍ فمثاًل لو  ي
، وســيجعل مــا الــيت يعرفهــا األرضــية وان اختلفــت عــن أرجــل املخلوقــاألأو مــا يــؤدي مهمتهــا تســري عليهــا 

ن اختلفـــت خصائصـــها عـــن خصـــائأ عقـــول إعيونـــاً تـــرى هبـــا أو مـــا يـــؤدي مهمتهـــا، وعقـــوال تفكـــر هبـــا و 
ليست قائمة يف أساسياأل تكوينها على مـا عرفـه وخـ ه يف هـذا  ذلا أن عقله لن يصوغ فلوقاألٍ  البشر،

   .يف عقله جديد ليس له مرجعيةٌ  العامل، ألنه يف النهاية سيعجز عن خلا شيءٍ 

ن بلونــه، إىل اخلــارج بعــد أن انعكــس علــى ذهــن الكاتــب وتلــوَّ  مــذا أقــول إن األدب مــا هــو إال شــعاع مرتــد  
مــا مــن خــالل أدبــه فهــو ال يقــدمها مــن  ن بلونــه" ألن الكاتــب عنــدما يقــدم قضــيةً لــى نقطــة "تلــوَّ وأشــدد ع

 ا يقدمها من وجهة نظـره هـو الـيت قـد تشـرتإ أحيانـاً مـع إوجهة نظر الرأي العام أو التاريخ أو احلكومة، و 
هـذا  عـن بـاقي الكتـاب. وجهة نظر الرأي العام أو احلكومـة، وبطريقتـه اخلاصـة بـه والـيت مـن شـأيا أن متيـزهع 
 ما تتشكل منه مادة األدب ولكن ما الذي يستدعيه ويطلا شرارته األوىل؟  

 ة:رابعلنقطة الهذا التساؤل يأخذنا إىل ا
 كيف تنشأ الفكرة األدبية..

 
تـراه  أرى أن بذرة العمل األديب تكون عبارة عن ومضة فكرية أو باألحرى عا فية أو تأملية.. هنـاإ شـيءٌ 

أخـرى يف نفسـا فتنــزرع شـجرًة هبـا  ب لا بذرةً كثرية.. أو خيص   أو تعلم عنه يثري لديا أفكاراً  أو تسمعه
 ما هبا من معاا ليلة.

، "يـــوم اخللـــد امليـــت"أمستهـــا  تمي ـــ خللـــدٍ  ليلـــةً  تشـــكيلية أرتـــين لوحـــةً  وفنانـــةً  شـــاعرةً  اجنليزيـــةً  أذكـــر أن امـــرأةً 
، أليـــا  إىل جانـــب شـــجرةٍ يـــوم رأأل اخللـــد امليـــت  حتمـــل االســـم نفســـه وقالـــت يل إيـــا أيضـــاً كتبـــت قصـــيدةً 

فــرأأل اخللــد امليــت لتبـدد اكتًاهبــا لــبعا األسـباب وكانــت تتنـــزه يف إحــدى احلــدائا  ومكتًبــةً  كانـت حزينــةً 
وأخذتــه معهــا إىل البيــت كــي ترمســه حــىت أيــا  م وضــعت اخللــد يف كــيسٍ  ،ذاإ فكتبــت القصــيدة يف احلــال

 ..كملت اللوحةإىل أن استاضطرأل إىل وضعه يف الثالجة بضعة أيام 
، واملــوأل لــه صــله باليــأس بكآبتــه علــى األقــل ومــا تعانيــه هــي كــان شــعوراً مرتبطــاً بــاملوأل ،هــذه حالــة مــوأل

أو بآخر، ومن هنا كـان خـريع متنـاغٍم ملـا اعـرتى الشـاعرة  وكل هذه العناصر ترتب  ببعضها بشكلٍ  ،والنهاية
إىل جانـــب  وال حـــىت حيـــاةٍ  وال قـــوةٍ  ه بـــال حـــولٍ ئـــلـــد وارمتاهـــو حالـــة مـــوأل اخلع  وتشـــاؤمٍ  وحـــزنٍ  مـــن اكتًـــابٍ 
 ا احتاد كل هذه املعاا عن تلا القصيدة واللوحة..الشجرة، ومتخ  

 خارجية )منظر اخللد امليت( وبذرة داخلية على استعداد لإلستجابة "االكتًاب واحلزن". با بذرةٍ  احتادٌ 
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تأمالتــا، فمــثالً مالحظــيت حلــاالأل مــا يســتوقفا ويثــري  أو إدراإٌ  وأحيانــاً تطلــا الشــرارة األوىل مالحظــةٌ  
التصلب لدى بعا الناس وعجزهم عن إصالح أسلوهبم يف احلياة حىت بعد أن يعرفـوا عـدم جـدواه أجنـب 
فكــرة روايــة أشــجار الــ اري البعيــدة الــيت حتــد ت فيهــا عــن هــذه الظــاهرة وأ ــر الرتبيــة أحيانــاً يف تعزيــز بعــا 

هت ذلـا باألشـجار ال يـة الـيت ال لى هـديها  ـوال حياتـه، وشـب  األفكار اخلطأ اليت يكويا الطفل ويسري ع
 تطاما يد ابنسان بالتشذيب حىت تتصلب جذوعها على ما هي عليه.

معـــا أو الشـــعور  ويف بعـــا األحيـــان تنـــتج العمـــل األديب الدهشـــةع الـــيت يستشـــعرها الكاتـــب حيـــال شـــيءٍ 
والدهشـة  واره أو يزيل شـيًاً مـن غموضـه..بغموض هذا الشيء لدرجة جتعله خيوض فيه ليس  شيًاً من أغ

تعبري اسـتعرته مـن الفلسـفة حيـث يقـول أحـد الفالسـفة ابغريـا  إن الباعـث علـى املعرفـة هـو الدهشـة الـيت 
، فمــا اكتشــاع قــانون انكارهــاأحــٌد ال يســتطيع  يشــعرها االنســان حيــال الظــواهر ا يطــة بــه، وهــي حقيقــةٌ 

 يوتن عندما رأى التفاحة تسق ..ن وتساؤل   اجلاذبية إال نتاج دهشة  

الدهشــــة الــــيت أحتــــد  عنهــــا يف ســــياق األدب دهشــــٌة أدبيــــة إن صــــ  التعبــــري، مبعــــ  أيــــا ال تــــدعوإ إىل 
ممــا  ءٍ علــى تفريــغ شــيالتعبــري عــن شــيٍء أدهشــا، أو ولكنهــا تســاعدإ  وكونيــةٍ  استكشــاع حقــائا علميــةٍ 

 ارق  بعاً.مع الف ما، كما تعانا الوحش عندما تعجز عن امرب منه.. يعرتيا من غموض جتاه شيءٍ 

وظلـــت ، منـــذ أن اكتشـــفتها يف مرحلـــة عمريـــة صـــغرية هـــذه الدهشـــة اعرتتـــين  ـــويالً جتـــاه أكلـــة حلـــوم البشـــر
ومل أكملهــا حــىت يف ذهــين ولكــين مل أكتبهــا  ،يف ذهــين تتطــرق إىل هــذا املوضــوع فــت قصــةً أل  إىل أن  عالقــةً 

ظلــت الظــاهرة تثــري لكــن ، و فصــرفت النظــر عنهـا كبــريٍ   يف نفسـي بشــكلٍ  وممجوجــةٌ  ألن هـذه الظــاهرة مقــززةٌ 
، يف هـذه املرحلـة مـن املسـرحياألكنـت أكتـب فيهـا جمموعـة   يف نفسي ما تثريه من دهشة حىت أتت مرحلةٌ 

امــرأٌة علــى زوجهــا يف اخلــروج مــن  لــ   تــذكرأل أقصوصــة شــعبية تســمى "أم املقــابر"، يف هــذه األقصوصــة تع 
يـا تكـره مرقهـا، فيخرجـان للبحـث عـن هـذا البلـد وعنـدما ندانـه يفو مـا بلدمها إىل بلد ليس فيـه مقـابر أل

قصــرية متــرض الزوجــة ومتــوأل فتؤكــل هنــاإ، ألن أكــل امليــت يف  أن يســأال عــن البــديل للمقــابر، وبعــد مــدةٍ 
الصـينية بعـد أن يسـتفيا  وموضـوعة علـىمطبوخـة تلا البلد هو البديل عن دفنـه، فيخا بهـا زوجهـا وهـي 

 "م املقابر..اهذي البلد اللي ما فيها مقابر يا ": باللهجة اخلليجية  بعاً  قائالً من هلعه واستغرابه 

ــ يف  مســرحة هــذه األقصوصــة،  إىل كتابــة املســرحية شــعرأل برغبــةٍ  هٌ يف تلــا الفــرتة الــيت كــان فيهــا ميلــي موج 
األمثل للتعبـري عـن الدهشـة الـيت تعرتيـين حيـال هـذه الظـاهرة، ولكـين  وتبا يل فيما بعد أن ذلا كان احلل  

 45، ولكــين كتبتهــا يف أو أقــل يف مخســة أســطر روى عــادةً يبها وتطويرهــا كثــرياً أليــا تعــبــالطبع قمــت بتشــذ
ال ميكـــن أن أدع الـــزوج يأكـــل  إذ ووحشـــيةٍ  و ـــأةٍ  صـــفحة وأمسيتهـــا "الرحلـــة" وغـــريأل النهايـــة لتكـــون أقـــل  

وضـــمنتها اعموعـــة لـــذلا فقـــد اقتبســـتها بتصـــرع شـــديد، ، ا كـــانزوجتـــه، أو حـــىت أصـــور إنســـاناً يؤكـــل أي ـــ
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يف حيـــز الوجـــود، وهـــي العمـــل الوحيـــد  حتـــت عنـــوان إنســـانٌ  يف بـــداياأل التســـعينياألســـرحية الـــيت نشـــر ا امل
، بابضــافة  بعــاً النبهــاري بالــدرس الرائــع الــذي جتــاه شــيء مــا مــن التنفــيس عــن دهشــةٍ  الــذي كتبتــه كنــوعٍ 

لـــا مـــذه وكمتع ممـــا يـــرب إليـــه. ا ـــا وهـــو أن مـــا يـــرب منـــه قـــد يكـــون أفضـــل بكثـــريٍ تقدمـــه القصـــة بـــا  ي  
أرى أيا الوجه اآلخر مذه املسرحية أليا أيضـاً تعـ  عـن بعـا متعلقـاأل هـذه  ةً صيدالتجربة كتبت أيضاً ق

 ال تقرعوا الطبول الدهشة وان كانت  لو من تناول الظاهرة، ومطلعها:
 ال تشعلوا النريان                                                        

 ال ترقصوا يف وهجها                                                         
 كي تقتلوا األحزان                                                     

 
 الكاتب أن يتوقعه بعد ظهور أدبه..اً: ما الذي على خامس
 

كنــت أشــعر بــأنين أمتلــا بــاألحرى   ال أعلــم مــدى ارتبــاط اآلخــرين بأعمــامم ولكــن عــن نفســي، أشــعر أو 
ر أحـد أعمـايل تفسـرياً مغـايراً ملـا أردأل إيصـاله، وأظـن حا تفسريه بال منازع، وأشعر بابحباط عنـدما يفسَّـ

 وعنــدما ال تصــل أشــعر بــالغي  ،أرغــب يف توصــيلها فكــرةٌ  أنــين كنــت أشــعر بــذلا ألنــه دائمــاً يكــون لــديَّ 
ة وهـي أن عقولنـا هام ـ يف إيصال الفكـرة؟ ولكـن مـع مـرور الوقـت أدركـت حقيقـةً  إذاً  وأتساءل، هل فشلت

عــن  (قــد يكــون كبــرياً )مــا  مــا  تلــف إىل حــدٍ  بطريقــةٍ  رةٌ أو مشــف   وان تشــاهبت، وأن عقولنــا م جمــةٌ  فتلفــةٌ 
علينــا  يتوجدد إدراكــه ولــيس مــا  نريدد مــن األحيــان نــدرإ مــا  ا يف كثــريٍ ننــإ ريقــة برجمــة بــاقي العقــول، كمــا 

أسـبغنا  و بعـاً لـن نشـعر بقربـه منـا إال إذا ،اء نستمتع أكثر بالعمـل األديب إذا شـعرنا بقربـه منـاإدراكه، وكقر  
 فسرناه وفا هوانا..عليه هاجسنا و 

مــا يكتبــه مــن أعمــال أدبيــة، ويتســع صــدره ملــا يســمعه مــن تفســرياأل عذلــا لــذا فعلــى الكاتــب أن يتوقــع 
ا نـا قـد  ضـع لسـوء التفسـري ألن  أي   بل وحىت الكلماأل العادية الـيت تقـال يف حـوارٍ  ،ليس األدب ،ألنه

 بطرق فتلفة.. أدمغتنا كما قلت مشفرةً 

أمـــا إذا انتقـــل العمـــل األديب مـــن احلالـــة املقـــروءة إىل املرئيـــة أو املســـموعة فعليـــه أال يقبـــل اخـــتالع التفســـري 
بـــل ومشـــاركة اآلخـــرين يف صـــياغة عملـــه.. أدركـــت هـــذا عنـــدما نـــاقش أحـــد املخـــرجا مســـرحية  ،بفحســـ

لــــت روايــــة مــــن البحــــار القــــد  إليــــا إىل وجبــــة حســــاء، واســــتنب  منهــــا رؤى فتلفــــة، وكــــذلا عنــــدما حو  
خاصـة، و   مسلسل إذاعي، حيث جععل لألبطال أمساء بدل الصفاأل اليت فضلتها علـى األمسـاء ألغـراضٍ 

كــل ذلــا مل يضــايقين بالقــدر الــذي   وتغيــري النهايــة ألن املخــرج أراد مــا يايــة أســعد.. م قصــة حــبٍ اقحــا
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يف  إىل قخـر أن يكـون لـه رأيٌ  كنت أتوقعه ألنين شعرأل أن من حا املخرج الذي سينقل العمل من إ ارٍ 
 نصي األديب ألن ما سيقدمه ميثله هو أيضاً..

فقـت بيت األدبيـة يف هـذا احليـز مـن الـزمن، وأمتـ  أن أكـون قـد وع ما أستطيع أن أقوله عـن جتـر  هذا باختصارٌ 
 يف عرضي هذا، وشكراً .
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