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من الكاتب والباحث 
واألديب والروائي عبد 

المجيد زراقط؟
كتب عشرين مؤّلفًا يف تاريخ األدب ونقده، منها: الشعر األموّي 

مفهوم  يف  املعاصر،  األديّب  النقد  يف  احلداثة  والسلطان،  الفّن  بني 

الشعر ونقده، يف بن�اء الرواية اللبن�انّي�ة، اإلبداع األديّب العريّب: قضايا 

وإشكاالت، محسن األمني: العالم املجتهد وحركته اإلصالحّية...، 

بوعلي،  آفاق  هما:  روايت�ان  ولديه  القصرية،  والقّصة  الرواية  وكتب 

والهجرة يف ليل الرحيل، وأربع مجموعات قصص قصرية هي: »ذات 

و«تعب«. البال«،  يف  و«حكايات  و«مناديل«،  عصر«، 

»عيد  هي:  طويلة  قصص  أربع  ولديه  األطفال،  أدب  وكتب 

العمر«،  و«فرح  األحّبة«،  و«دروس  العصافري«،  و«انتصار  النصر«، 

السرية  كتابة  يف  جتربة  له  كانت  وقد  كثرية.  قصصّية  ومجموعات 

املعصومني  وسري   ،2 محّمد  النيّب  سرية  لهم:  فكتب  لألطفال، 

تاريخنا،  من  ومختارات  الهداة،  القادة  عنوان:  حتت  عشرة،  األربع 

ودروب اخلري. هذا إىل جانب عشرات البحوث والدراسات التخّصصية 

العربّي�ة،  الثقافة  حركة  مواكبة  يواصل  يزال  وال  األدبّي�ة...،  واملقاالت 

املؤتمرات. يف  ويشارك  والروايات  والقصص  الدراسات  ويكتب 

إنه األديب والروايئ الدكتور عبد املجيد زراقط 

احلوار،  بهذا  الشباب«  »مع  مجّلة  خّص  الذي 

حيث رجعت بن�ا الذاكرة إىل عقود َخَلت ليحّدثن�ا 

عن سرية حياته املفعمة بالعلم والعمل واحلضور 

الفاعل يف املحافل العلمّية والتربوّية، فيقول: 

ُولدت  مرجعيون،  قضاء  مركبا،  بلدة  من  أنا 

االبت�دايّئ  تعلييَم  تلّقيت   .[946  /[2  /[ يف 

واملتوّسط يف مدرسة قرييت، ويف مدارس القرى 

املعّلمني  دار  إىل  انتسبت  الرسمّية.  املجاورة 

واملعّلمات يف صيدا، وختّرجت فيها عام 967]. 

أن  إىل  التدريس،  أمارس  وأنا  دراسيت،  تابعت 

القديس  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  نلت 

يف  للتدريس  فانتقلت  بريوت،  يف  يوسف 

اللبن�انّي�ة. اجلامعة 

فأقمُت   ،[987 العام  يف  قرييت  من  رت  ُهجِّ

الثقافّية،  الصحافة  يف  عملت  حيث  بريوت،  يف 

أ.د. عبد 
المجيد 
  زراقط

فاطمة سلمان

وكانت  العربّي�ة.  الثقافة  حركة  مواكبًا 

الظواهر  بعض  نقد  يف  متمّية  جتربة  لدّي 

»مضادات  عنوان:  حتت  وذلك  الثقافّية، 

العريّب.  الكفاح  مجلة  يف  ثقافّية« 

الصحف  يف  املتابعات  بعض  نشرت 

العديد  يف  وشاركت  والعربّي�ة،  اللبن�انّي�ة 

واألقطار  لبن�ان  يف  العلمّية  املؤتمرات  من 

عّدة  تأسيس  يف  وأسهمت  العربّي�ة. 

»مجّلة  منها:  لألطفال،  موّجهة  مجاّلت 

يف  وكتبت  أحمد«،  و«مجّلة  سامر« 

و«ماجد«  الصغري«،   »العريب  مجليت 

لألطفال. املوّجهتني 

كيف بدأت رحلة األديب زراقط، 
وِلَم اخرتت هذا املجال؟

هللا  من  موهبة  للكتابة  االستعداد 

تتحقق  املوهبة  هذه  ُتنىمَّ  وإذ  تعاىل، 

جعلتين  ظروف  يل  تيحت 
ُ
أ وقد  واقعًا، 

ختمت  أيّن  منها  الدرب،  هذا  يف  أميض 

القرآن الكريم وأنا يف السادسة من عمري، 

السّن  هذه  يف  والكتابة  القراءة  وأجدت 

طويلة،  القرية  ليايل  كانت  ولّما  املبكرة. 

كنت أقرأ ألسريت، يف هذه الليايل الدعاء... 

وقصصًا اشرتاها أيب وجّدي، منها: روايات 

والسرية  زيدان،  جلريج  اإلسالم  تاريخ 

النبوّية، وفصواًل من نهج البالغة إلخ...، 

العربّي�ة سليقًة، وتكّونت  اللغة  فامتلكت 

والكتابة. القراءة  عادة  لدّي 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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أتت  فقد  لألطفال  الكتابة  أّما 

كنت  إذ  حياتّي�ة؛  جتربة  نتيجة 

الشتاء  ليايل  يف  حكايات  البين  أحكي 

تعجبه،  أّنها  والحظت  الطويلة، 

فكتبتها، ونشرتها يف »مجّلة سامر« 

حتت عنوان: »حكايات مخّديت«؛ وإذ 

القّراء،  إعجاب  القصص  هذه  نالت 

واصلت الكتابة، فكتبت: »مذكرات 

نفَسه،  اإلعجاب  فَلِقَيت  دورّي«، 

سامر«،  »مجلة  يف  ذلك  بعد  عملت 

الوقت  يف  وذلك  الكتابة،  وواصلت 

النقد  فيه  أكتب  كنت  الذي  نفسه 

فأنا  هذا،  أفعل  زلت  وما  والقصص،  األديّب 

أقرأ وأكتب. أن  العيش من دون  ال أستطيع 

كّتاب  يف  الكريم  القرآن  َختمت 
تأثري على  القرية، فهل كان لهذا األمر 

الالحقة؟ قراءاتك 

هو  إّنما  عاديًا،  كتابًا  ليس  الكريم  القرآن 

ويٌح إلهّي، تتمّثل فيه معجزة النيب محّمد2، 

دينّي�ة،  عقيدة  كتاب  يتلقى  يتلّقاه  ومن 

رؤيتها  لها  تربوّية  نظرّية  أسٍس  وكتاب 

الشاملة إىل العالم وقضاياه، وهو كتابًا أدبّي�ًا 

العريّب.  اللغوّي  اجلمايّل  اإلعجاز  فيه  يتمّثل 

عمري،  من  السادسة  يف  وأنا  القرآن  ختمت 

عيد قراءته بفهم وتدّبر، فامتلكت، 
ُ
أ وبقيت 

أمام  ثابت�ًا  ديني�ًا  وعيًا  الدييّن،  املستوى  على 

عرفتها.  اليت  الفكرّية  املدارس  مختلف 

وعلى املستوى التربوّي، منظومة قيم تربوّية 

يف  عنها  أصدر  إنسانّي�ة،  إسالمّية 

اللغوي  املستوى  على  أّما  كتابايت، 

سليقة،  اللغة  امتلكت  فقد  األديب، 

وأساليَب  لغويًا  معجمًا  وامتلكت 

لدّي  ل  مثَّ كما  لغوّيًة.  وبىًن  تركيٍب 

»األنا  احلديث  النقد  يف  يسىمَّ  ما 

األعلى الثقايّف« الذي يؤدي دوره من 

تشكيل  يف  والالوعي  الوعي  طريق 

نفسها.  الكتابة  ويف  الكتايّب  املنظور 

القرآن  قراءة  بتواصل  يتواصل  وهذا 

ره، وتوظيف هذه القراءة  الكريم وتدبُّ

يف  وليس  احلياة،  شؤون  مختلف  يف 

فحسب. املناسبات 

القصرية  القّصة  بني  إنت�اُجك  تنّوَع 
والرواية والنقد األديّب وأدب األطفال؛ 
زراقط  املجيد  عبد  جيد  منها  أيٍّ  يف 

؟ نفسه

ع كتابايت ليس من اختي�اري، وإّنما من  تنوُّ

بكتابة  الكتفيت  ت  ُخريِّ فلو  احلياة،  اختي�ار 

واألطفال،  للكبار  والرواية  القصرية  القّصة 

اإلبداع  كتابة  فإّن  معروف،  هو  وكما  لكن، 

حياة  ر 
ّ
يوف مالّيًا  مردودًا  تقّدم  ال  األديّب 

ف  يوظِّ ال  وملن  يرتزق،  ال  أن  يريد  ملن  كريمة 

أدرَكْته  قيل:  وكما  يكن.  أّيًا  ألحد  كتابت�ه 

األديب  فقر  على  داللة  وهو  األدب،  حرفة 

لهذا  منديله؛  يكون  لسلطان  املرتهن  غري 

اقتىض  مجال  يف  وعملت  دراسيت،  أكملت 

كتابة النقد األديّب يف اجلامعة ويف الصفحات 

ضيف وتجربة
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الثقافّية، وأنا أشعر اآلن بأيّن قمعت املبدع 

ما  ولكن  يؤملين،  وهذا  الناقد،  بت  وغلَّ  ، يفَّ

أن  من  العمل  بهذا  تمّكنت  أيّن  هو  يعّزيين 

رتهن ألحد، وال أدين 
ُ
أكون كاتب�ًا مستقاّلً لم أ

مررت  وقد   ،- تعاىل   – هلل  إاّل  بفضل  ألحد 

جعلين  ما  عليها،  وتغّلبت  قاسية،  بظروف 

له  جيعل   - تعاىل   - هللا  يّتِق  من  بأّن  مؤمنًا 

حيتسب.  ال  حيث  من  ويرزقه  مخرجًا، 

من  زراقط  املجيد  عبد  تأّثر  ِبَمن 
وما  الروائّي�ة،  التجارب  أصحاب 
ُتقّوم  وكيف  قرأتها؟  رواية  أّول  هي 

اليوم؟ العربّي�ة  الرواية 

أّول قّصة قرأتها، كما أذكر، ليست رواية، 

وإّنما سرية تروي بطوالت اإلمام علّي 8، 

وأيب،  جلّدي  أقرأها  وكنت  اسمها،  أذكر  وال 

الشتاء  سهرات  يف  تعاىل،  هللا  رحمهما 

الطويلة يف قريتن�ا. كما كنت أقرأ فصواًل من 

سرية  مثل:  شعبّي�ة،  وسريًا  النبوّية  السرية 

كنت  أيّن  وأذكر  الهاللّية.  والسرية  عنرتة 

أقرأ أيضًا  يف مجلس جّدي الذي كان حيضره 

كثري من أبن�اء القرية، قّصة »األخذ بالثأر« 

تقليدًا  هذا  وكان  األمني،  محسن  للسيد 

نقوم به يف كّل سنة، ولعّل قراءة السري هذه 

هي اليت نّمت لدّي قدرة القّص. ثم اشرتى 

يل جّدي وأيب روايات تاريخ اإلسالم جلريج 

زيدان، فكنت أقرأها بشغف. وبعد خرويج 

الروائّيني  ملعظم  أقرأ  صرت  القرية،  من 

الروايئ  محفوظ  جنيب  وكان  العرب. 

نقديًّ  مقال  أّول  كتبت  وقد  لدي،  املفّضل 

النائش«  »القلم  مجلة  يف  نشرته  عنه  يل 

اليت كانت تصدر عن اللجنة الثقافّية يف دار 

عنوان:  حتت  صيدا،  يف  واملعّلمات  املعّلمني 

العربّي�ة«.  الرواية  رجل  محفوظ  »جنيب 

أراها   - اليوم   – العربّي�ة  للرواية  بالنسبة 

الكّم  مستويي  على  شأنًا،  تقّل  وال  مزدهرة، 

والكيف، عن الرواية العاملّية؛ فكّتاب الرواية 

وجود  ينفي  ال  وهذا  ُكرث،  املبدعون  العرب 

بون، واآلن صار من السهل نشر  كثيرين جيرِّ

الكتب، وال ضري يف هذا، فليجّرب كّل من جيد 

لديه رغبة يف الكتابة، والزمن كفيل بالغربلة، 

وهذا حيدث يف كّل عصر.

األديّب  »اإلبداع  كتاب  يف  تقول 
»طائر  وإشكاالت  قضايا  العريّب«: 
وال  فضاؤه  يتغرّي  مقيم  الشعر 
الوصف  هذا  يف  تشري  إالم  يهاجر«. 
الرايق للشعر، وما هو منهجك يف نقد 

؟ لشعر ا

زمن  الزمن  أّن  الباحثني  بعض  يرى 

رأيت  وقد   ، وىلَّ الشعر  زمن  وأن  الرواية، 

أّول،  حنو  فمن  صحيح،  غري  احلكم  هذا  أّن 

بقي  وطالما  اإلنسايّن،  الَوجد  لغة  الشعر 

ومن  الشعر،  يبقى  بالَوجد  يشعر  اإلنسان 

عرف  القديم  العريّب  األدب  فإّن  ثاٍن،  حنو 

بالسرد  العاليّم  األدب  يف  أّثر  وقد  السرد، 

وكليلة  وليلة،  ليلة  كألف  بالشعر،  وليس 

النبوّي. املعراج  وقصص  ودمنة، 

أّما املنهج النقدي الذي اعتمده، فالهدف 

من  ليس  إذ  حيدده؛  الذي  هو  الدراسة  من 

منهج جّيد ومنهج رديء، وإّنما هناك منهج 

يفي بهذا الغرض ومنهج يفي بذاك؛  فعلى 

أردت معرفة أسلوب نص  إذا  املثال  سبي�ل 

أستخدُم منهجًا أسلوبّي�ًا، وإذا أردت تفسري 

مثاًل،  العذرّي  كالشعر  شعرّية،  ظاهرة 

وإذا  التكوينّي�ة،  البنيوّية  منهج  أستخدم 

السردّية  البني�ة  خصائص  معرفة  أردت 

السردّية... منهج  أستخدم 

على  تتمىّن  الشباب«  »مع  مجّلة 
الدكتور عبد املجيد أن يعود معنا إىل 
مسرية  عن  وحيّدثن�ا  الشباب  مرحلة 
ذلك  يف  الشباب  وحتدّيات  شبابه، 

الراهن؟ العصر  مع  مقارنة  الزمان 

اجلنوبّي�ة  القرية  عرفت  الزمن،  ذلك  يف 

املدرسة،  يشء:  كّل  إىل  واحلاجة  الفقر، 

ووسائل  والهاتف،  والكهرباء،  والماء، 

التحّدي  وكان  و...،  السهلة  املواصالت 

توفري  من  األسرة  رّب  يتمّكن  أن  األساس 

بؤس  يعاين  وهو  ألسرته،  كريمة  حياة 

أن  حتدٍّ  أّول  يب،  يتعّلق  ما  يف  كان،  الواقع. 

مجاورة،  قرية  يف  االبت�دائّي�ة  دراسيت  أكمل 

قرية  يف  املتوّسطة  دراسيت  أكمل  وأن 

مثااًل  أعطي  سهلة.  احلياة  تكن  لم  أخرى. 

من  جئت  باردة،  ممطرة  ليلة  يف  ذلك.  على 

املدرسة، وأنا لم أتن�اول طعامًا طوال النهار؛ 

إذ نفدت الزوادة، ونفد المال، وأنا غريب يف 

ضيف وتجربةبقعة ضوء
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الباب،  قرية غري قرييت، أردت اخلروج وفتح 

فانطفأ السراج، وعّم الظالم. خفت، وبقيت 

املدرسة،  إىل  وذهبت  الصباح،  حّت  أرتجف 

من دون أن أكتب الفرض، فعاقبين املدّرس، 

... هذا ال يعرفه أبن�اء اليوم، وإّنما  ولم يصِغ إيلَّ

يعرفون حتدّيات أخرى قد تكون أشّد صعوبة. 

صيدا،  يف  املعّلمني  بدار  التحقت  وعندما 

على  مختلفة  املدين�ة  يف  احلياة  كانت 

واالجتماعّية  الثقافّية  املستويات:  مختلف 

كانت  املرحلة  أّن  وخصوصًا  والسياسّية...، 

املستويات  هذه  على  بالنشاطات  تغلي 

أن  قصرية،  آونة  يف  تمّكنت،  وقد  جميعها. 

دراسيت،  يف  النجاح  إىل  يوصلين  طريقًا  أخّط 

وأن  املطالعة،  طريق  عن  معرفة  ل  أحصِّ وأن 

الثانوّية،  دراسيت  وأتابع  سياسّيًا،  أنشط 

تقديري  يف  وهذا  اجلامعّية.  للدراسة  تمهيدًا 

وأنا  امتلكتها  اليت  التربوّية  الركية  إىل  يعود 

يف رعاية والديَّ وجدي - رحمهم هللا تعاىل -. 

قام  أنساه  أن  ال يمكن  تربوّيًا  تدبريًا  وأذكر 

رحمه   - زراقط  حسني  احلاج  والدي،  به 

كتاب  يف  أقرأ  كنت  أيّن  صه  ملخَّ  - تعاىل  هللا 

أت  وإّنما  شيئ�ًا،  يل  يقل  فلم  الماركسّية،  عن 

عنوانه  مغنّي�ة  جواد  محمد  للشيخ  بكتاب 

مخطئًا  أكون  أاّل  وأرجو  أذكر،  كما  »هللا«، 

فقرأته  كتيب،  بني  ووضعه  الكتاب،  اسم  يف 

بالماركسّية،  ف  يعرِّ الذي  الكتاب  أقرأ  وأنا 

كان  وقد  الغربّي�ة.  الفلسفة  يف  أخرى  وكتب�ًا 

 - تعاىل  هللا  رحمه   - مغنّي�ة  الشيخ  لكتاب 

نفسه،  الوقت  يف  والعميق  السهل  بأسلوبه 

الدييّن. اقتن�اعي  تكوين  يف  أساس  دور 

نهّي  أن  العصر  هذا  يف  يمكنن�ا  كيف 
واملجتمع  الصاحلة  الرتبي�ة  عناصر 
الصالح، وما هي األساليب والوسائل 
الناجحة برأيكم؟ وما هو دور الوالدين 
ألوالدهم  اإلجيابّي�ة  احلافزّية  خلق  يف 

لتجربتكم؟ على  بن�اًء  التعّلم،  على 

يف  تتمّثل  الصاحلة  الرتبي�ة  عناصر   

اإلنسانّي�ة،  اإلسالمّية  القيم  منظومة 

النظرية  اإلسالمّية  املصادر  من  املستمّدة 

تتخذ  اليت  �ة  احلياثيَّ السري  ومن  املعروفة، 

والصحابة  بيت�ه%،  وأهل  النيب2، 

وعظماء  األتقياء،  والعلماء  املنتجبني، 

الرتبي�ة،  أساليب  أّما  قدوة...  اإلنسانّي�ة 

ر 
ّ
وف عندما  لها،  مثااًل  قليل  قبل  ذكرت  فقد 

ولم  للهداية،  الصحيح  السبي�ل  والدي  يل 

توفري  هو  الصحيح  السبي�ل  القمع،  يمارس 

الصواب،  إىل  للهداية  الصاحلة  الوسائل 

فمن  احلسنة؛  والقدوة  العقلّي،  واإلقناع 

صادقًا،  يكون  أن  عليه  مثاًل  بالصدق  ينصح 

م،  التعلُّ هو  واألساس  الوالدان،  وخصوصًا 

والفتاة  للفت  تتيح  اليت  البيئ�ة  توفري  أي 

له  م على مختلف املستويات، فما حيصِّ التعلُّ

بالقّوة  ُيفرض  وما  ُينىس،  ال  بنفسه  املرء 

الرتبي�ة. يف  األساس  الدور  ولألسرة  ُيكره. 

أخريًا، ما هي رسالة الدكتور 
عبد املجيد زراقط إىل الشباب، 
وما هي أولوّيات هذه املرحلة يف 

العصر الراهن؟
التعليم،  من  جدوى  أكرث  هو  م  التعلُّ
فكيف بالنصح البارد، فأنا أراه، وكذلك، 
من  تنظريًا  الشباب  يراه  يل،  يب�دو  كما 
فوق. املهم أن نتيح للشابات والشباب 
والسبل  املعرفة،  وحتصيل  م  التعلُّ
القادرة  املفضية إىل تكوين الشخصّية 
على االختي�ار والفعل، وهم قادرون على 
بن�اء  على  والعمل  الفرص  هذه  اغتن�ام 
مجتمع صالح ووطن يتيح لإلنسان أن 
حييا حياة تليق بمن جعله هللا سبحانه 
وكّرمه  األرض،  يف  خليفته  وتعاىل 
بذلك، ودعاه ألن يسعى ويرتقي مرتب�ة 
اإلنسان الكامل الذي يعمل ما فيه رىض 
هللا تعاىل وخري عباده. هذه هي األولوّية 
األخرى.   األمور  تتفّرع  ومنها  األساس، 

ضيف وتجربة


