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باالختالفف قالل إإنن االرريیاضة ليیستت منن ااهھھھتماماتهھ ااعترراافاً 

دد. سعدد االباززعي: مع ااحترراامي لعبددهه .. نوورر هھھھوو "خالل" ااألددبب االسعوودديي

�ا�����ض – ����ا�����ھ��ب �ا�����ھ���

صناعة لذذاا لمم تعدد متابعتهھا مقتصررةة فقطط على االرريیاضيیيینن٬، فهھناكك آآخرروونن ليیسوواا في االووسطط     االرريیاضة أأصبحتت حاضررااً 
أأوو منذذ فتررهه ططوويیلة. االرريیاضي ووأأصحابب مسووؤؤليیاتت وومهھامم بعيیددةة عنن االرريیاضة لكنهھمم يیعشقوونهھا سووااءً حدديیثاً 

االووجهھ ااآلخرر االرريیاضي لغيیرر االرريیاضيیيینن تقددمهھ "ددنيیا االرريیاضة" عبرر هھھھذذهه االززااوويیة االتي تبحثث عنن االمختصرر االرريیاضي االمفيیدد
في حيیاتهھمم ووضيیفنا االيیوومم هھھھوو ااألدديیبب االددكتوورر سعدد االباززعي:

* هھھھلل هھھھناكك ثمة مساحة لمناقشة هھھھموومم االرريیاضة في مجلسس االشووررىى؟

االرريیاضة حاضررةة في مجلسس االشووررىى منن خاللل تقارريیرر االررئاسة االعامة لررعايیة االشبابب االتي تناقشش ووتقددمم إإززااءهھھھا االمقتررحاتت.

ووما الحظظتهھ عندد مناقشة بعضض تلكك االتقارريیرر٬، وورربما الحظظهھ ززمالء آآخرروونن٬، هھھھوو هھھھيیمنة كررةة االقددمم على أأنووااعع االرريیاضة
ااألخررىى٬، حتى إإنن كلمة "رريیاضة" صاررتت تنصررفف مباشررةة إإلى االكررةة فحسبب. أأيینن االسباحة؟ وواالررمايیة؟ وواالسلة؟ أأيینن
االرريیاضاتت ااألخررىى؟ ثمم أأيینن االمررأأةة منن االرريیاضة في بالددنا. أأظظنن أأننا االددوولة االووحيیددةة في االعالمم االتي ال تتيیح للمررأأةة أأنن تماررسس

االرريیاضة.

* في سيیررتكك االذذااتيیة قائمة ططوويیلة "مستشارر – مدديیرر – مشررفف – ررئيیسس – أأميینن – أأستاذذ مساعدد – أأستاذذ مشارركك – أأستاذذ
بتميیزز" منن أأيینن لكك هھھھذذاا؟

هھھھذذهه االقائمة االططوويیلة ليیستت ثررووةة غيیرر مشررووعة لكي يیقالل "منن أأيینن لكك هھھھذذاا؟" ووإإنما هھھھي أألقابب ووصفاتت عمليیة جاءتت نتيیجة



لجهھدد ططوويیلل ووتعبب ووأأنا شدديیدد ااالعتززاازز بهھا.

* ررغمم كثررةة االمناصبب االتي تسنمتهھا إإال أأنن "منسمم" ررااحلتكك لمم يیططأ خطط االرريیاضة !! لماذذاا؟

لمم تتح لي االفررصة ووال أأظظنني لوو أأتيیحتت سأغتنمهھا لبعدد االمسافة بيینن ااهھھھتماماتي ووااالهھھھتماماتت االرريیاضيیة٬، ال تقليیالً منن شأنن
باالختالفف. االرريیاضة ووإإنما ااعترراافاً 

* في حوواارر لكك مع االززميیلة "عكاظظ" عقددتت مقاررنة خاسررةة بيینن االمثقفف منن جهھة وونانسي عجررمم ووااليیسا منن جهھة أأخررىى
ووبنيیتهھا على االمررددوودد االمالي االذذيي يیتقاضاهه كلل ططررفف فهھلل هھھھذذاا االجانبب هھھھوو ما يیحدددد قيیمة االشخصص؟

ليیسس االمالل هھھھوو ما يیحدددد قيیمة االشخصص بكلل تأكيیدد٬، وولكنن خلالً في ترركيیبة االمجتمعاتت ااإلنسانيیة يیجعلل االووضع االمشارر إإليیهھا
ً تماماً. نانسي أأوو أأحدد العبي االكررةة يیعلوو ثمنهھمم – ووليیسس قيیمتهھمم – منن خاللل االررغبة ااالجتماعيیة االتي مقبووالً بلل ووعادديیا
تجعلهھمم أأهھھھمم منن ططهھ حسيینن أأوو عبدد االلهھ االعرروويي أأوو محمدد االثبيیتي أأوو عبددهه خالل. ووبالمناسبة هھھھذذاا هھھھوو االووضع في كلل مكانن إإلى

حدد كبيیرر.

* في ررددوودد االقررااء على االحوواارر ذذااتهھ اانتقددوواا إإعالنكك لهھالليیتكك االذذيي لمم يیأخذذ سووىى حيیزز بسيیطط منن االحوواارر ووترركوواا صفحتيینن
ثرريیتيینن بالنقاشش إإالمم تعززوو ذذلكك؟

ررددوودد االقررااء تعكسس االررغبة ااالجتماعيیة االتي أأشررتت إإليیهھا في ااإلجابة االسابقة٬، فهھذذاا ااالهھھھتمامم بسؤؤاالل صغيیرر ددوونن بقيیة ااألسئلة
ً ما تساوويیهھ ااألندديیة ااألددبيیة كلهھا. تلكك هھھھي ررغبة االجماهھھھيیرر ووهھھھلل االتي تتصلل بالثقافة هھھھوو االذذيي يیجعلل العبب كررةة يیساوويي مادديیا

نملكك إإال أأنن نذذعنن؟

* إإلى أأيي مددىى يیتددخلل االتصنيیفف في إإططالقق ااألحكامم االمسبقة على منن نتعاملل معهھ؟

االتصنيیفف حكمم مسبقق على االشخصص أأوو االشيء أأوو االمووضووعع ووهھھھوو حاضرر في مجملل أأحكامنا. ال أأظظنن أأنن منن االسهھلل على أأحدد
أأنن يیتخلصص منهھ تماما٬ً، لكنن منن االممكنن االسعي للتخفيیفف منن سططووتهھ.

* ما االعالقة االتي ترربطط بيینن قلة تررجمة ااألعمالل االسعوودديیة ووعوولمتهھا بعددمم ااحترراافف االالعبب االسعوودديي خاررجيیاً؟

على هھھھذذاا االمستووىى يیفووقق ما حققهھ االالعبب االسعوودديي٬، فبعضض االرروواايیاتت أأظظنن أأنن منن ااألعمالل ااألددبيیة االسعوودديیة ما حققق نجاحاً 
تررجمم إإلى عشررااتت االلغاتت٬، لكنن بشكلل عامم نحنن نتحددثث عنن ووضع ثقافي ووااجتماعي يیجعلنا في مصافف االددوولل االناميیة.

االرريیاضة وواالثقافة ووجهھانن منن ووجووهه ذذلكك االووااقع.

* إإذذاا كانن عبددهه هھھھوو "خالل" ااألددبب االسعوودديي فمنن هھھھما يیا تررىى "غماززتا" االرريیاضة االسعوودديیة؟

ضعفف ثقافتي االرريیاضيیة يیجعلني عاجززااً عنن ااإلجابة. لكنن مع تقدديیرريي لعبددهه خالل٬، فإنن "خالل" ااألددبب االسعوودديي االكبيیرر كانن
عبددااللهھ نوورر ررحمهھ االلهھ.

ً أأمم تررىى بأنهھ سيیستمرر ما ااستمرر * ضعفف ااألندديیة ااألددبيیة أأمامم ااألندديیة االرريیاضيیة هھھھلل توواافقني االررأأيي على كوونهھ مررحليیا
االططررفانن؟

بلل سيیستمرر مثلما هھھھوو االحالل في مجتمعاتت أأكثرر تططووررااً منن االناحيیتيینن االرريیاضيیة وواالثقافيیة ااألددبيیة. لكنن االفجووةة قدد تضيیقق قليیالً
مع االحررااكك االثقافي ووااالجتماعي.



* لماذذاا لمم نرر نادديیاً منن االشمالل يینافسس على االبططووالتت االكبررىى؟

سؤؤاالل ووجيیهھ أأتمنى أأنن يیجيیبب عنهھ بعضض أأهھھھلل االشمالل٬، فهھوو يیالمسس ظظاهھھھررةة ملحووظظة. ووحتى لوو كنتت منن أأهھھھلل االشمالل – ووهھھھوو
ما سأعتزز بهھ لوو كنتت – فلنن أأستططيیع ااإلجابة.

* متى كانتت آآخرر ززيیاررةة لكك للمالعبب االرريیاضيیة؟

أأتيیح لي أأنن أأززوورر نادديي االشبابب قبلل أأشهھرر بددعووةة كرريیمة منن ررئيیسهھ االذذيي أأططلعني مع مجمووعة منن االكتابب ووااإلعالميیيینن على
نشاطط ثقافي غيیرر معتادد في ااألندديیة ااألددبيیة. أأتمنى أأنن تحذذوو بقيیة ااألندديیة حذذووهه. لكنن بالنسبة للمالعبب نفسهھا لمم أأززررهھھھا منذذ

لكني أأخشى أأثرر ما يیصفهھ ااإلعالميیوونن بعقليیة االقططيیع. كنتت ططالباً في االثانوويیة. ال أأقوولل هھھھذذاا تفاخررااً 

* لمنن تووجهھ االبططاقة االحمررااء ؟

للخشوونة ووسووء ااألددبب في االملعبب٬، بلل ووحتى للمشجع االذذيي يیسيء االتشجيیع منن خاررجج االملعبب.

* أأيي أألوواانن ااألندديیة يیططغى على منززلكك ؟

كلل ااأللوواانن مووجووددةة٬، ووأأنا منن عشاقق االلوونن٬، لكنن ليیسس ألسبابب كرروويیة.

* منن تررشح منن مشاهھھھيیرر االرريیاضة لززيیاررةة االنادديي ااألددبي ؟ وولماذذاا ؟

سامي االجابرر٬، فقدد لمستت في بعضض إإجاباتهھ مستووىى الفتاً منن ناحيیة االلغة يیشيیرر إإلى محصوولل ثقافي جيیدد ووغيیرر معتادد.

* وومنن تددعووهه منهھمم لمائددتكك ؟

أأددعووهھھھمم جميیعاً لوو ووجددوواا االووقتت ليیجلسوواا مع شخصص ال يیستططيیع أأنن يیكوونن عضوو شررفف ووال يیستططيیع أأنن يیناقشهھمم في
االمبارريیاتت.

* شكلل فرريیقاً منن ااألددباء رربما يیووااجهھ منتخبب االبررااززيیلل في نهھائي كأسس االعالمم يیووماً ما؟

االمشكلة أأنن معظظمهھمم غيیرر الئقيینن رريیاضيیاً. هھھھمم مهھيیئوونن لكي يیكوونوواا "نخبة" ووليیسس "منتخباً". أأما مووااجهھة االبررااززيیلل فلمم ال
تكوونن أأددبيیة في كأسس عالمم أأددبي؟

* "االعقلل االسليیمم في االجسمم االسليیمم" عباررةة نشأنا عليیهھا على االررغمم منن خططئهھا فكمم منن شخصيیة عبقرريیة شهھيیررةة ال تمتلكك
سليیماً !! جسماً 

باختصارر نرريیدد منكك عباررةة بدديیلة لجيیلل االمستقبلل ؟

آآخرر ألسكك عباررةة تخلدد على االززمنن. ما تستددعيیهھ االذذااكررةة بيیتت للمتنبي أأخشى أأنهھ متشائمم: ليیتني كنتت سقررااططاً 

ووذذوو االعقلل يیشقى في االنعيیمم بعقلهھ ووأأخوو االجهھالة في االشقاووةة يینعمم

* منن االصعبب أأنن يیتجاووزز االحوواارر "االغاطط" ووأأنتت مؤؤسسس نادديیهھا ووهھھھي مووططنن أأخوواالكك فماذذاا تقوولل عنن تلكك االمدديینة االغافيیة بيینن



جبالل ططوويیقق ووررمالل االززوويیليیة؟

ووكيیفف ال أأحبهھا ووهھھھي تذذكررني بأحبب االناسس – وواالددتي ررحمهھا االلهھ – ووببعضض أأعزز أأصددقائي ووبأيیامم منن االشبابب جميیلة أأتذذكررهھھھا
ووفي ذذهھھھني أأبيیاتت شعرر لخالي ااألميیرر محمدد االسدديیرريي ررحمهھ االلهھ منهھا قوولهھ:

ليیتت منن عددىى على ذذيیكك االنووااززيي

شافف ضلع ططوويیقق ووخشوومم االحنيیة

ووااهھھھشمم قلبي كما هھھھشمم االقززااززيي

في يیميینن االقهھووجي بالططووفرريیة
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