
  
 

 

 

 

 كلمة رئيس التحرير

 

 إبتزاز إسرائيلي لتركيا اردوغان 

  عبد الباري عطوان 

 المقاالت السابقة  

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي

 اقرأ في عدد اليوم

 

صفعة : اقتحام االقصى رأي القدس  

 للجامعة ووزرائها

 

اللجنة القومية إلنقاذ  عزت القمحاوي  

 إسرائيل

 

تصفية القضية  فؤاد شربجي. د  
الفلسطينية بالمزاح العربي وبالجد 

 !!!الصهيوني

 

التهديد فضائيا باعتقال  سليم عزوز  

 البرادعي

 

صبي من غزة يحلم بنجومية السباحة    

 في دورة األلعاب اآلسيوية

 

اسرائيل تلغي مناورة  :زهير اندراوس  
عسكرية كبرى خشية ان تُفسرها سورية 
كاعالن حرب وباراك يحذر من ان دمشق 

تزود حزب اهللا بصواريخ ارض جو متطورة 
 تؤثر على تحليق الطيران في لبنان

 

وفكرة : إدوارد سعيد يحيى بن الوليد  

 فلسطين وفضاء أمريكا الشرس

 

قصص  -وادي أبو جميل'  ناظم السيد  
لندى عبد الصمد سيرة ' عن يهود بيروت

شفهية لطائفة لم تعد موجودة إال في 
 سجالت القيد

 

عبده خال  'القدس العربي'أبو ظبي ـ   
آن األوان أن يتخلى : بعد فوزه بالبوكر

 الرقيب السعودي عن حساسيته

آن األوان أن يتخلى الرقيب السعودي عن : عبده خال بعد فوزه بالبوكر
 حساسيته 

 :'القدس العربي'أبو ظبي ـ 
3/6/2010 

 

  

الروائي السعودي عبده خال في ' القدس العربي'بعد فوز روايته بجائزة البوكر التقت 
عجالة بعد اإلعالن مباشرة عن النتائج، وتحدثنا معه حول الرواية وفوزه وما سيفضي 

 .هذا الفوز وما يعني له
 
 فوزك بجائزة البوكر العربية كيف تراه؟* 
أتصور أن الحصول على جائزة البوكر هو انتصار لمنطقة جغرافية كبيرة لطالما * 

أبدعت شعرا وقصة وسردا، وكانت بعيدة عن األنظار، وينظر إلى هذه التجارب على أنها 
ليس . تجارب حميمة، وأن عدم حصولها على أي من الجوائز أبقاها بعيدة عن الضوء

عبده خال وحده من حصل على الجائزة، لكن كثيرا من المبدعين الذين ظلوا يكتبون أدبا 
جميال وراقيا في الجزيرة العربية هم فازوا ايضاً، وانها نقطة لتسليط الضوء على أدب 

 .لطالما كان خارج بؤرة االلتفات العربي
 
هل صحيح أن الرواية تعيش عصرها الذهبي في الجزيرة العربية وأنها أخذت مساحة * 

 ؟ )الشعر(من ديوان العرب 
والرواية متسيدة المشهد في . أنا ال أؤمن بسرقة المكانة، فكل فن له مكانته الخاصة* 

األدب العالمي، وبالتالي فإن تسليط الضوء عليها ليس سرقة لمحل الشعر، ولكنها 
مشهدية عالمية انسحبت بطبيعة الحال على المشهد العربي بالضرورة، حيث جعل من 

وال شيء يستطيع اقصاء الفنون األخرى، فكل له خاصيته . الرواية قبة اإلعالم في العالم
 .والرواية لها خاصيتها أيضا

 
 الرواية الفائزة، هل هي أقرب نتاجك إلى نفسك؟' ترمي بشرر' * 
ال أتحدث عنها كونها أقرب أو أبعد، لكنها صادفت أن دخلت هذه ' ترمي بشرر ' * 

رواية دخلت ضمن الجائزة الكبرى، فهي  113على  -ما اعتقد -المسابقة وفازت على 
وبالتالي هي فرصة إلعادة قراءة عبده . األكثر حظا من كل األعمال التي كتبها عبده خال

 .خال وإلقاء الضوء على تجاربه السابقة
 
يصادف فوزك بدء معرضي الكتاب في الرياض وأبو ظبي، هل ستوقع الرواية في * 

 المملكة؟
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 الرقيب السعودي عن حساسيته 

 

ادارة 'بعد توقيعه عقدا مع  زهرة مرعي  
في شركة روتانا كأول شاعر غير ' الشعر

ال سلطة مالية او : خليجي زاهي وهبي
 سياسية على الشاعر سوى سلطة الشعر

 

الدخول في لعبة : لعادل امام' بوبوس'   

 السياسة القذرة

 

سطور من سفر  محمد عبد الحكم دياب  

 حياة الكاتب الراحل محمد ابو الفتوح

 

اشكال المقاومة بعيدا عن  هيفاء زنكنة  
' أهون الشرور' انتخابات 

 

: في مجرات المعلومات مالك التريكي  

 البعديات هي القبليات

 

قمة غرناطة تتوج مفاوضات الشراكة    

 بين المغرب واالتحاد األوروبي

 

يعقد اول مؤتمر ' اسالمي اسباني'حزب    

 مطعم.. صحافي له في

 

' حلة المحشي'طفل سوري يسقط في    

 

: 'القدس العربي'الزهار لـ :وليد عوض  
حماس لم تتلق دعوة لحضور القمة العربية 

في ليبيا ويجب ان ننتهي من ملف 
 المصالحة قبل انعقادها

 

الطالباني يتهم اكردا  ضياء السامرائي  
بالخيانة ويؤكد أن تحالفه وحده سيعيد 

 إلى اإلقليم' قدس كردستان'

 

المالكي يكافح من أجل فترة  ميسي ريان  
جديدة كرئيس وزراء للعراق وسط شكوك 
في نجاحه بسبب استمرار العنف والتوتر 

 الطائفي

 

تباين القيادات أيديولوجيا  خالد الحمادي  
يدفع به نحو االنفجار أو االحتواء الحكومي 

تكهنات بتراجع الحراك الجنوبي : اليمن
 ووعود بتعيين شقيق الفضلي محافظا ألبين

 

تحالف احزاب المعارضة  كمال بخيت  
السودانية يطالب برفع الطوارئ بدارفور 
والغاء تسجيل القوات النظامية لالنتخابات 

 

من حسنين  -' القدس العربي' -القاهرة   
مبارك يعتبر الشعب هو البطل القومي  كروم

وجمال يهاجم دعاة تعديل .. ال البرادعي
 الدستور

 

هدية المرشح لالنتخابات البرلمانية    

 'أحذية وأغطية'العراقية 

الغرب يدعو في االمم المتحدة لعقوبات جديدة على   

ال : دبلوماسي امريكي والصين وروسيا ترفضان. ايران

   

يصادف فوزك بدء معرضي الكتاب في الرياض وأبو ظبي، هل ستوقع الرواية في * 
 المملكة؟

حيث تشترط هيئة ) منعت فعالً، المحرر(أنا أخشى أن تمنع هذه الرواية في الرياض *
الرقابة على المطبوعات في وزارة اإلعالم بالمملكة أن تكون الرواية الموقعة مفسوحة 

 .من قبلهم
أتمنى أن تكون الرواية بوابة عبور لبقية األعمال التي منعت من قبل الرقيب السعودي 
وليس العكس، وأن معظم الكتابات المهاجرة عليها أن تؤوب إلى الوطن وتتنفس بشكل 

وأعتقد أن الفوز هو دعوة للرقيب بأن يتخلى عن حساسيته التامة ويعطي . طبيعي
إنتماء لألعمال اإلبداعية التي كتبت وظلت مهاجرة لفترة طويلة أن تعود إلى موطنها، 

 .وأن يحتفى بمبدعها وكاتبها، بدل االحتفاء به خارج وطنه
 
 
 
 
 

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة
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ال : دبلوماسي امريكي والصين وروسيا ترفضان. ايران
امل بالتوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي 

 

اغلبهم من الشيعة  30واصابة  12مقتل   
مصرع جنديين في هجوم انتحاري بباكستان 

 تابعين للحلف االطلسي في افغانستان

االنتخابات العراقية تغييرأم إبادة  عمر الكبيسي.د  

 وإقصاء وتزوير؟

 حول مؤتمر امريكا والعالم االسالمي محمد علي فقيه  

هل تنهي الترسانة القانونية موجات  سعاد بلقاسمي  

 والفوضى الدينية في الجزائر؟' الردة'

 المواضيع األكثر قراءة
 إبتزاز إسرائيلي لتركيا اردوغان عبد الباري عطوان   

' حلة المحشي'طفل سوري يسقط في     

 الدخول في لعبة السياسة القذرة: لعادل امام' بوبوس'    

تيمور يستعد لخالفة والده وليد جنبالط رسميا وقيادة    

زار دمشق سرا والتقى ماهر االسد  الحزب االشتراكي

 وقادة دروز سورية
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