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 فاط١ُ طالٍ غاشٟسٚائ١ٝ ايػاب١ ايحٛاز َع 

مج١ًٝ عًٟٛ حطٔأ.  :اٗتحاٚز

  

ٛزٜٛع )إذاع١ خسجي١ بهايٚ ّ،8811َٔ َٛايٝد  عس١ٜٝٓ فاط١ُ طالٍ غاشٟ زٚائ١ٝ

يًسٚائٝني ايػحاب عاّ خايد بٔ محد فاشت ظائص٠  اَة١ ايحخسٜٔ.ظ ٚتًفصٜٕٛ(

تةٌُ َة١ًُ يػ١ عسب١ٝ يف زٚض١ إْٗا  ضُٔ ايةػس األٚائٌ عٔ زٚا١ٜ "ايطسٜد". 8181ّ

ّ 8188عاّ بدأت بايهتاب١ ع٢ً ٚضائٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ "ايفٝظ بٛى" ٚاملصٕ. 

عٓدَا ّ 8182بكصص ع٢ً غهٌ حًكات ١َٜٝٛ، ٚبدأت َػٛازٖا ايهتابٞ عاّ 

ع٢ً ْػس زٚاٜتٗا "َساّ  "اذتب يٝح"ةٗا جناح غذَّٚ ذتب يٝح".ْػست زٚاٜتٗا األٚىل "ا

 ٚاييت تدٚز أحداثٗا عٔ اجملتُع ايحخسٜين. 8182ّايكًب" عاّ 

ًُٚ ا تتطسم إىل املػانٌ ٚاألَساض ايٓفط١ٝ يف نتاباتٗا ححٗا يةًِ ايٓفظ جيةًٗا دائ

 8181ّ "غك١ دازدٕ ضٝيت" عاّٚ، 8182ّمما دةًٗا تصدز زٚا١ٜ "ئ أْط٢" عاّ 

 .8188ّاييت صدزت  عاّ  "خحاٜا املاضٞ"آخس زٚاٜتٗا ناْت ٚ ٚ"خحاٜا املاضٞ".

***** 

يًسٚا١ٜ أٜٔ جتد  ايكساءاتع. فاط١ُ غاشٟ أْت زٚائ١ٝ َٔ ادتٌٝ اذتدٜح، بني 

ايهاتح١ ٚايسٚائ١ٝ فاط١ُ ْفطٗا ؟ أٚ َاذا حتب؟  ٚأميا تفضًني قساءت٘ َٔ زٚاٜات 

 يًسٚائٝني؟

ا أدد ْفطٞ يف ايسٚاٜات ذات ايطابع االدتُاعٞ ٚايدزاَا.. نُا أحب أًٜضج. 

أحب إٔ أتطًٌ إىل ْفظ اإلْطإ ايةُٝك١.. َٚٔ ٚايسٚاٜات اييت ٜهٕٛ بٗا غل ْفطٞ، 

ا. نُا أحب إٔ ايسٚائٝني املفضًني يٞ تٛفٝل اذتهِٝ ٚأحب َدزضت٘ اير١ٖٝٓ دًد

 ...ٜٗٛين نجرًياسمي١ ٚايػُٛض ٜطتأقسأ ألداثا نسٜطيت فةامل ادت

                                                         
 ناتح١ عس١ٜٝٓ. 

 حوارات
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 ع. حدثٝٓا عٔ بداٜتو ٚجتسبتو يف نتاب١ ايسٚا١ٜ، َٚاذا متجٌ يو ايهتاب١ ايسٚائ١ٝ؟

ْكط١ اْطالقيت ٚبداٜيت ناْت يف عامل ايتٛاصٌ االدتُاعٞ، حٝح نٓت أنتب ج. 

، ع٢ً غهٌ حًكات َٓفص١ً ٚأضةٗا يف َٛقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ "فٝظ بٛى" اقصًص

ٜيت ايٛزق١ٝ قحاٍ ٚايتفاعٌ َع تًو اذتًكات اي١َٝٛٝ بدأت بهتاب١ زٚاَا ٚددت اإلٚعٓد

ٌ نتاب١ ايسٚاٜات عٔ بك١ٝ األْٛاع َٔ األدب، فكايب ا أْا أفضِّطحًةاألٚىل "اذتب يٝح" ٚ

ايسٚا١ٜ جيةًين أٚ ميٓخين املطاح١ األنرب ألتٓاٍٚ أنجس َٔ قض١ٝ عٔ اجملتُع عس١ٜ 

َٔ خالٍ األحداخ ٚاذتحه١ ٚايػدصٝات املدتًف١ ٚتسانٝب حتت قايب ٚاحد، ٚذيو 

 .٠نٌ غدص١ٝ ع٢ً حد

 تو؟اع. َا ٖٞ أِٖ إصداز

ج. أِٖ إصدازاتٞ ٖٞ: "اذتب يٝح" ٚ"َساّ ايكًب" ٚ"ئ أْط٢" ٚ"غك١ دازدٕ ضٝيت"  

ٚأخريا ٚيٝطت آخسا "خحاٜا املاضٞ" اييت ْايت دائص٠ ايػازق١ إلبداعات املسأ٠ ارتًٝذ١ٝ 

ٚتدٚز ايسٚا١ٜ عٔ أزبع فتٝات جتُةٗٔ داز أٜتاّ ٚاحد٠، ٚيهٌ فتا٠ َٓٗٔ  ،م8181يةاّ 

  قص١ خمتًف١، ٚخالٍ أحداخ ايسٚا١ٜ ٜهتػفٔ ضًسا يف املاضٞ ٜسبط َصرئٖ ًَةا.

ع. اإلصداز ايفائص يف دائص٠ ايػازق١ إلبداعات املسأ٠ ارتًٝذ١ٝ يف زتاٍ ايسٚا١ٜ، ٌٖ ٖٛ 

 َٚاذا ميجٌ يو ايفٛش يف ادتائص٠؟آخس إصداز يو؟ حدثٝٓا عٓ٘؟ 

نإ غةٛز عظِٝ ٚفدس إٔ أحصٌ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ادتائص٠ ايك١ُٝ، ٚإٔ أزفع اضِ . ج

ًٝا يف صدح عامل األدب، ٚحصٛيٞ ع٢ً َجٌ ٖرٙ ادتائص٠  ممًهيت ايػاي١ٝ ايحخسٜٔ عاي

نإ مبجاب١ ايضٛء األخضس بأْين أضري يف اجتاٙ صخٝح ٚبايطحع حيتاج َين فُٝا بةد إٔ 

 تأ٢ْ يف نتاباتٞ...أ

 ٌٖ فهست يف ايهتاب١ يًطفٌ أٚ خٛض غُازٙ؟ ع.

ا َا  نٓت بايطحع فهست يف ذيو خاص١ ٚأْين أعٌُ َة١ًُ زٜاض أطفاٍ، ٚنجرًيج. 

 َؤد١ً يدٟ. ٠ٚيهٓٗا َاشايت خطٛ ،أفهس يف ٖرٙ ارتط٠ٛ

 ع. ن١ًُ ختتُني بٗا اذتٛاز؟

غهًسا دصٜاًل، نُا  ، ٚأغهسىاٚأضةدْٞ ذيو دًد ٗرا اذتٛاز َةوأتػسف بج. 

 .جمل١ً "ادتٌٝ ادتدٜد" الضتضافتٗا يٞايػهس َٛصٍٛ 




