
 ... دعوة لقراءة ىذه الرواية

 لمروائي العراقي كريـ َكطافة..  ليالي ابف زواؿ

 قراءة نقدية

 

 نعمة السوداني

أنت غير قادر عمى تثبيت صور مف ماتوا، فالصور دائما في تحرؾ مفاجئ يزداد كمما "عممني أالف روب غرييو 
 .." حاولت تثبيتيا

 ؟..!بالي باالحياء منيـ  ما

يقدـ لنا رؤيتو الفنية لمحياة وكيفية التعامؿ معيا    -ليالي ابف زواؿ -دأ الكاتب في مقدمة لروايتو الرائعة ىكذا يب
 .!!وتحديدا مع االحياء 

كاتب عراقي متحدر مف عائمة جنوبية سكنت الحي الشعبي الفقير الذي تحوؿ إلى مدينة داخؿ ( كريـ َكطافو) 
بفقرائيا وكادحييا ومعاناة سكانيا مف اإلىماؿ المتعمد، قدمت لمبمد الكثير مف  (مدينة الثورة)أنيا . مدينة بغداد

إنيا مدينة  شكمت فسيفساء  . ليا حكايات مختمفة. المثقفيف والسياسيف والشعراء الشعبييف والفنانيف والرياضيف
مدينة التي مرت عمى الناس فييا والشؾ أف كاتبًا موىوبًا يخرج مف ثنايا ىذه ال. العمـ والثقافة والسياسة والرياضة

.. سنيف صعبة مف اإلرىاب والقمع والمطاردات البوليسية ومالحقة كؿ مف ال يتماش مع خط الحزب الحاكـ
سيسجؿ في كؿ لحظة بؿ في كؿ جزء مف الثانية .. بحروبو المتعددة التي أودت بالشباب العراقي الى أتونيا

دخؿ صندوؽ الذاكرة ومف ثـ يدونيا عمى ورؽ لتتحوؿ إلى شخصيات فنية مميئة باأللواف، لت( لقطة كاميرا)
 .وحوارات تتحرؾ وتتقابؿ وتتيامس وفؽ مكنونات الكاتب وتكويناتو الداخمية

 
 مرآة كريـ َكطافة 



 "الرواية محاولة لخمؽ مرآة مف المرايا يستطيع الروائي مف خالليا رؤية وجيو: "يقوؿ كولف ولسف 
لنا لياؿ تجمع الحمو والمر في جنباتيا، لياؿ عاشيا بصراعيا وعشقيا بيف البحث عف بدأ الكاتب وكأنو يصؼ 

بيف لغات اليفيميا وليجات ضيقة .. االمؿ الساقط عمى جرؼ خاو وبيف مصير اليعرفو إف كاف مبصرًا أـ أعمى
جرب الدخوؿ ..  ـبيف العبث والسأ.. الفيـ وعميو أف يوسع مف مجاذيفيا حتى يستطيع العـو فييا لفيـ اآلخر

يشبو  الجنس الذي ال)وليالييا العامرة بػ( أمينة العراقية)الى المياه الدافئة والباردة وتنفس مف حرارة أنفاس 
".. عاىرة، راقصة، مجندة لممخابرات”تمؾ  الحسناء  التي دوخت اآلخريف الذيف يّدعوف أنيـ يعرفونيا ( الجنس

ي اليشبو الجنس، بؿ النيش، كانا يتناىشاف بعضيما كالحيوانات موائد عامرة بالجنس الذ"كانت ليالييا 
ىي ال . العنؼ والقسوة سيدا تمؾ المحظات التي تمر عمى جسدييما السابحيف بنثيث العرؽ الناضح.. الجريحة

 ".تعرؼ الجنس اال عراكا حيوانيا، عممتو فنوف االلتياـ وىي ترتشؼ شبقة البكر حد الغياب
إف قراءة  تمؾ الميالي  ليمة تمو . الكاتب لمقاريء الى متع روائية يشعر فييا وىو يبحر  معوىذه األجواء حوليا 

ما ىي إال .. ليمة  وىي المميئة بالدؼء والحب  والعشؽ وااللـ والمأساة والغضب والمزاح والشرب حتى الثمالة
صحابيا مف  حالة ىادئة الى لتنقمب الموائد  عمى أ.. شاىد حي عمى ما يفعمو البشر عندما يفقد بوصمتو

 .نقاشات سياسية  مثيرة
يحمؽ فينا عمى جنبات الكممات والحوارات والصور في كتابة فنية فييا خاصية التتبع التي تنـ عف  يقظة الكاتب  

وبما يتمتع مف الحمـ والسرد تبعا لمكنوز التي يحمميا في ذاكرتو اإلنفعالية مف حكايات قديمة استميا مف عمؽ 
اريخ ليكسر قوانيف وقوانيف وليسترسؿ بيا عمى  القاريء ليوقظو معو وليوقعو أيضا في متاىاتو المظممة والتي الت

نبالج فجرا ونيارا  جديدا  .كثيرا ما يحاوؿ إف يرسـ لو ضوءا قادما مف بعيد معمنا إنتياء ليمة مف ىذه الميالي  وا 
ا ويثير في المتابع  لؤلحداث الدىشة واإلنبيار، عبر  فيو يضع طعمّا خاص. في كؿ ليمة جديدة ثمة شيء جديد

صناعتو  نسيج  سردي  لخط درامي يمثؿ الصراع بيف المجيوؿ والمجيوؿ بيف الكوابيس واالحالـ  الضائعة  
فيو يصؿ في .. كتب لياليو ببراعة فنية“ عمى ارض واقع ليس ليا واقع "واالوىاـ عمى اليابسة أو في البحر 

 .الى الذروة في كؿ نياية ليمة لينتقؿ الى التاليةبعض األحيإف 
 

 :الفعؿ الدرامي وقراءة الكاتب مع شخصياتو 



في تصاعد الفعؿ الدرامي ىناؾ  شحف لالحداث المختمطة بشخصياتو  في عالـ متفرد موجود  بعيدا عف البشر 
المياه  اصواتو  صوت المياه   ألوانو زرقاء بموف البحر حسب عمؽ. في المجتمعات العادية  ومعزوؿ وسط البحر

شخصيات معقدة ومتعبة .. فقط مركب يمر او اليمر ليس ىناؾ مف تحية بيف  فعؿ وفعؿ. والنوارس الجائعة
كاف يكتب عف تفاىة الحياة ومأساتيا . سرقيا الخوؼ والعمؿ والمجيوؿ والشؾ بالمستقبؿ وما سيحصؿ الحقا

 .حينما يسير الزمف سريعا
أنو . يستنبطيا لمواقع اليومي ويحركيا كيفما يرى  وىي خاصة جدا لو.  قراءاتو التاريخية  يستمد رموزه مف 

( خالد )  او (  خالد ابف زواؿ)ىذا ىو . ضفة اخرىيشعر اآلف تماما وكأف الجديد ىناؾ في االفؽ أي التوجد 
إنو .. بو في الضفة االخرىمؤمف بكؿ شيء  سيمتقي . فقط ، إنساف مغاير تماما لآلخر وعمى خالؼ دائـ معو

تؤمف ونرى الحرص كؿ الحرص عمى ايصاؿ الفكرة لمقاريء إلنو  صراع  عميؽ بيف شخصياتو التي تؤمف والتي ال
 . يترؾ لو الحياة كيؼ يعيشيا او كيفما يتفؽ عمييا عبر حوارات منتجة ادبا و فنا راقيا

ولـ يكف فييا شيئا مف السأـ والممؿ في . ضة أبداليست غام( كريـ َكطافة)وفي حقيقة أخرى إف أفكار الكاتب 
نراه متحررا مف الضغوط واألعراؼ حينما كاف يبحث تمؾ المأساة التي إنطمؽ . حيف ىو يتحدث عف ىذه الحاالت

ليقع في مأساة الغربة وفقدإف االخالؽ ومشاكؿ الضمير والعالقة بيف الحب ومشاعر .. منيا مف مجتمعو
(  عبدو التونسي)و( رشيد األردني)بشخصياتو المتعددة والتي رسـ خيوطيا بنفسو   الوجدإف، عندما التقى

الكوردي المصاب بعقدة التعذيب في جحور ( ساماف)و( أمينو العراقية)و( حسف المصري)و( محمد المغربي)و
ىذه الرواية أسماء وأسماء كؿٌّ لو دور في .... ومخطوطة حكيـ.. البعثي( حامد)المتديف و( عمي)المخابرات و
 .الفنية الرائعة

إف الميالي ىي البطؿ  الحقيقي في ذكرياتو والشخصيات ىي أىـ الرموز التي بنى عمييا اإلنفعاالت واالحداث 
ىو ينظر ويتطمع بتوؽ الى والده وأمو . ولكف عبر مفاىيـ القص والحكي التي اكتنزت فييا ذاكرتو منذ الطفولة

 .والحكي مف حقب الماضي ليالي فييا قصصا راسخة فيختزؿ القص .. وأخوتو وأخواتو
إف حياة الكاتب التي عاشيا كانت تؤشر عمى  أنو عاش حياة صعبة وسكف في  محطات أصعب موحشة فييا 

مف ىذا االغتراب جاءت . مف العزلة ، مدمرة لمنفس والروح والفكر بسبب البعد عف  أرضو الحقيقية وناسيا



وتآلؼ  معيا في مجاالت واسعة وكثيرة وبنى ليـ  فضاءات مف اجؿ تعرية ىذه  شخصيات الرواية التي خمقيا
 . الكائنات المشوه 

ر الميالي في ىذه الحياة بما فييا مف بؤس وعذاب وحمـ وحب، مقدمًا طبقا شييا عف االخالؽ والضمير  صوَّ
 .جعميا تتساقط  كاوراؽ الخريؼ عرى كؿ األشياء  التي رآىا  أمامو  و .. وأيضا عف االبتزاز في واقعية رائعة

استند الكاتب في كتابتو عمى عمؽ اجتماعي متطور زوده بما يحتاجو وكاف لو الينبوع أو المصدر الميـ جدا 
إف ىذا العمؽ  ىو الجوىر  الحقيقي والدافع االوؿ في ابداع . الذي اعتمد عميو في عممو حتى جاء بيذا الشكؿ

 (.يـ  َكطافوكر )كاتب روائي مف طراز خاص ىو 
 

 :الفردية والجماعة في فكر الكاتب والمعادؿ الموضوعي  
ومع التتبع ليذه الشخصيات  التي تعمؿ . لكؿ واحد بصمتو. قدـ  الكاتب حياة متعددة لشخصيات مختمفة تماما

يدا عمى إنفراد او وسط الجماعة نجدىا تعيش حالة اصطداـ عنيؼ فيما بينيا وتضيؼ الى تعقيدات حياتيا تعق
فيو حينما يسمط الضوء عمى احداث متضمنو الصراع بيف ىذه الشخصيات . آخرا وىذا ما اجاد بو الكاتب ايضا

وىنا يشير  الى عممو بوجود معادؿ . مف خالؿ حوارات، إنما ىو يقدـ شكؿ لمجموعة أحداث أو مواقؼ مختمفة
وبيف التردد عف ذلؾ الشعور واإلنتقاؿ مف موضوعي بيف الشعور بالغربة والذؿ والمأساة بعد التحرر مف بمده 

ذات ألفيا إلى ذات أخرى حتى، يصبح في عالـ لـ يعرفو وغير منتمي إليو وىو الذي كاف ينتمي إلى عالـ واضح 
يتركنا ىناؾ مع ذوات متعددة مختمفة المزاج واليوى ويؤشر لنا عف قوة البناء والتكنيؾ في تجسيد فكرة . المعالـ

يالي االثني عشر، عبر خط  ومسار واضح مف  تداعيات شخصياتو  وأحداثيا، لمجموع تمؾ كؿ ليمة مف الم
فاإلنطالؽ  مف االحساس بالماضي  القريب الذي مازاؿ ممتصؽ بو، الذي كاف يعيشو وفؽ . الميالي في الرواية

ضد اتجاىيف  فالصراع. بوصمة، أصبح اليـو يعيش  بدوف بوصمة واليعرؼ الى أيف تسير بوصمتو إف وجدىا
 .وتجسيد المواجية بينيما ىو نقطة المركز وكؿ واحد يشده اليو 

ربما حاوؿ الكاتب في روايتو ىذه التي تعبر عف السيرة الذاتية إف يصنع نموذج مف البطؿ الفردي خاص بو 
مف حولو وبشخصيتو والمشاكؿ التي حدثت شرقا وغربا وىو في كامؿ قواه العقمية القادرة عمى رؤية ما يدور 



بموضوعية ووعي، قياسا مع السموؾ الذي عاشو مع الشخصيات التي تنـ في بعض المحظات  عف عنفيا 
نفعاالتيا الشديدة وىو بذلؾ يخرج ىذه الخصائص وىو وسط االحداث  .وا 

 
 :الخياؿ والطاقة  والحيوية عند الكاتب 

يؼ األحداث عبر بناء معماري فني  مختص ىو  بطاقة وحيوية فعالة جدا  في توظ(  كريـ َكطافة) يتمتع الكاتب 
وىذا إنجاز حقيقي  ميـ أقاـ عميو فمسفتو ومناقشتو لجميع ماكتب مف ظواىر سمبية وايجابية، (. فف الرواية)

والسبب في ذلؾ؛ أنو اعتمد عمى عممية الخمؽ الفني لمعديد مف االحداث والشخصيات  التي اتسمت بالخياؿ 
فيو خير مف . والدراما، حتى تبدو وكأف النيايات ليذه االحداث واضحة وىي غير ذلؾ الواقعي الممزوج بالحب

يعطي الفكرة بكؿ مضامينيا ثـ  يطور االحداث ويشابؾ الشخصيات في صراعيا  ويزيد مف حالة االصطداـ عبر 
ذا ىو  ينبش في ىك. الفكرة االساسية  المنطمقة مف فمسفتو الخاصة بتوسع  االفكار التي تتوضح شيئا فشيئا

، عبر السرد القصصي ليذه ÷تاريخ وحياة االشياء  حتى يتبيف لمقارىء الخيط االبيض مف الخيط االسود
الشخصيات والكائنات الحية، التي يحركيا ضمف صراعاتيا في فضاءات الرواية المتعددة  وبقدرة عالية  كافية 

صانعًا بارعًا  لشخصياتو عند الحوار والمناقشة كاف . لموصوؿ الى افكار ومشاعر وتفاعؿ كؿ شخصية لديو
ولذلؾ كانت المشاكؿ تحدث في عالـ . وردود االفعاؿ واإلنفعاالت عمى حد سواء مثمما ىو يريد المثمما ىي تريد

إلنو في اية لحظة يشعر بالخطر والوصوؿ الى النياية المحتومة وىو (. أحالـ اليقظة) نستطيع أف نسميو عالـ 
 .االماـ جراء اليزائـ التي رآىا وعاشيا وسكنت فيو اليارب الى

إف مثابرة الكاتب في تجسيد الحوادث جعمو أف يكوف واعيا لما يكتب ومحفزه االساسي ىو اإلحساس باليدؼ 
يصؼ . فحينما يقع في غراـ امرأة قد غازليا، لكنو لـ يتعمؽ بيا، حتى ال تتطور الى قصة حب. الذي يصبو إليو

؛ أنيا كانت جميمة وحسناء ورومانسية وتبدو عمى  استعداد القامة حب معو، إال أنو لـ يكف مف (قيةأمينو العرا)
جعميا تدؼء فراشو في تمؾ الميمة  وىو العارؼ تماما إف ىذه . ذلؾ النوع مف الرجاؿ الذي يقع في فخ االغواء

 .لذلؾ يبقى متماسؾ وقوي وصامت . الميمة ستذىب الى طريؽ مسدود
 

 :المناقشة واليدؼ .. والجدؿ الذكاء



في روايتو ىذه،  كأنو يشعر بالنشوة واإلنتصار وىو يصؼ حالة مف الحاالت، بسبب ( الروائي َكطافة)أىـ مايمز 
واليـو ىو . اإلنكسارات التي عاشيا سابقا تحت قيود كبمتو، إذ ما زاؿ ظمـ وقساوة األمس مرارتيا عمى لسانو

إف . يكتب بحرية وبمغة يسودىا الترابط الفني الجميؿ الممتع .. لكتابة والشعرالمتحرر ىو العاشؽ لمحرية وا
الرواية تعكس حقا وبصدؽ العالقة المركبة في معاناتو بيف المواضيع التي ذىب الييا باالضافة عمى إنيا اعطت 

يتيف متوازيتيف  إنعكاسا طبيعيا لطبيعة تمؾ الميالي وما حصؿ فييا مف خالؿ تناولو ليا، لكونو يمّثؿ شخص
ف عمى خط درامي واحد  في الرواية صوتيف قريبيف لكنيما مختمفيف ينبعثاف مف أفكار الروائي .. بالتناقض، تسيرا 

وفي أجواء مثيرة محكمة تتمثؿ في الشكؿ والبنية، وفي اإلصرار عمى الوصوؿ الى نقطة الشروع واإلنطالؽ مرة 
استطاع أف يجمع في روايتو بيف التاريخي والواقعي الفني الجديد . يثإنية الى االماـ والتخمص مف أدراف الماض

عندما يتحدث عف أحداث تاريخية وينطمؽ منيا ليدخؿ الى عالـ الفف الروائي الواقعي . وتميز بيا إلنو فنا حكائيا
 . الحديث فأف تمؾ األحداث  تمتد جذورىا الى تربة الواقع ومايدور ىناؾ 

و يبحث دونما جدوى عف براىيف حسية يدفع  بيا وقع حوافر ذلؾ المشيد الصغير، الذي زمف تراكـ، وى: "يقوؿ 
يتجسد مجتازا نطاؽ المحظة، دافعا بنوايا واعتراضات تنضح بيا أيامو بوقائعيا المتعرجة الى مساحات قصية 

وقبؿ أف يغمؽ . .يمتـّ المشيد عمى نفسو الشيء قبمو والشيء بعده، يدخؿ ىو فيو.. ميجورة مف  مكور راسو
بوابتو االخيرة، يسمح ألطياؼ تيـ بالدخوؿ متسربة إلى بوابتو مف حكايات اليدري أيف قرأىا، أو لعمو كاف قد 
سمعيا خالؿ ذلؾ الحيز الممتبس مف طفولتو، عف سندباد مف بغداد، كاف يجتاز البحار والقفار، يالمس الجف 

 ..." لمنا المنظورعف البحار السبعة المتالطمة خمؼ عا.. والسمار
إنو يتبع اسموب خاص في الكتابة اإلبداعية التي تعتمد عمى الجيد العالي والتركيز عمى الناحية الفنية الميمة 

وىو بالتالي يكتب عف شيء يعرفو تماما أشبو بسيرة ذاتية واعترافات . العسيرة جدا والتي تعبر عف نفس الكاتب
رىاصات جاءت عبر مخاضات صعبة، لـ  يكف يفكر فييا في يـو مف االياـ، لكنيا ارتمت عميو وارتمى في وا 

 .احضانيا
 

 :المغة  والميجة الشعبية 



واليفوتني أف أتحدث عف كيفية  وأىمية  استخدامو  لغة نثر عادية  مشتركة بيف ليجة ولغة  استّميا مف اعماؽ 
االضافة الى ترشيؽ الجمؿ وتكويف الصور الحياة اليومية التي عاشيا  وأخضعيا الى اسموبو الخاص في الروي ب

لقد استفاد مف استخداـ الميجات العربية المتعددة المحكية  لمشخصيات التي رسميا في تجاذب . باتجاه واقعي
كانت األشياء تحتشد في أعماقو ولـ . االحاديث والنقاشات بيف شخصياتو وحاوؿ بكؿ جيد أف يقوؿ مالديو

وحمؽ طائرا بعيدا ( مف بمده)صؿ عمى منفذ الحرية ىذه بعد خروجو مف القفص يستطيع اخراجيا اال عندما ح
إف ذكاء الكاتب ينـ عف أنو . صار لديو متسع مف الوقت مع التدفؽ اليائؿ إلنبثاؽ الحكايا والصور. كالنورس

كيؼ يصنع  يتمتع بموىبة باالصؿ في معرفة التطرؽ الى االحاديث وكيفية سرد الحكاية عمى الناس، كما ويعرؼ
فيناؾ القدرة عمى السيطرة عمييا دوف إف تفمت مف . نسيج ىذه الحكاية حتى لو أضاؼ الييا  شيئا مف عندياتو

ف  يجد ليا حال في حيز القاريءاو ربما اليكوف  يديو وافكاره و إف كإنت ىناؾ امورا طارئو تدخؿ عمى افكاره وا 
 .السردي الستعادة االشياء بتفاصيميا   لذلؾ فيو يتامؿ الماضي!!! ىناؾ حال عبر الرواية

استطاع الكاتب إف يتحدى القدر عبر امكإناتو واحاسيو ليرسـ عبر نفس عميؽ صورا واحداثا  صعبة البد وأف  
الذي قدـ  نفسو في  الرواية كمرآة لوجيو، إلنو لـ يعرؼ  ( كريـ َكطافة)يتامميا القارىء، كيؼ واجو الحياة 

، تمؾ الصورة المشوىو التي تداعت كثيرا (خالد)وبيف ( خالد بف زواؿ)ي بينو وبيف نفسو بيف كيفية الصراع الداخم
استطاع أف يوصؼ عالـ احاط بو، عالـ سيء فيو مف المخاطر وقد وصفو بدقة وجمالية غاية . واختمفت كثيرا

 .الروعة وبشكؿ خالؽ 
 

 : التوصيؼ في عقمية الكاتب
ريقة التوصيؼ لؤلشياء واألحداث والشخصيات مما يساعد عمى تطور الحدث مف مميزات الكاتب  الجميمة ىي ط

وأف يقدمو في نسيج العمؿ الروائي وبنفس الوقت يؤدي وظيفة ويصاغ بمغة قريبة الى لغة الشخصية نفسيا 
ابف ليالي )لذلؾ فإف عممية التوصيؼ ىذه تمعب دورا اساسيا وميما في أحداث رواية . الموصوفة ال بمغة الكاتب

كانت ىي العامؿ االساسي لرسـ الشخصيات التي تعبر عف أفعاليا أو تقدـ سموكياتيا وبالتالي نستشؼ (. زواؿ
فيجسد بذلؾ المنعطفات والمتغيرات التي تخضع لمعالجات الكاتب، . قدرة كبيرة  تصويرية لؤلحداث واألشياء لمكاتب

مياىو العذبة وكيؼ يسير عمى  نمو كؿ جممة أو  ألنو يعرؼ متى يتدخؿ في حياة شخصياتو وكيؼ يروييا مف



صورة أو حوارًا مف خالؿ أفكاره ومعتقداتو ومف ثـ يترؾ لشخصياتو حرية تقرير المصير عف مسؤولياتيا باتخاذ 
 .القرار

ومف الجميؿ أيضا في ذلؾ، أف الكاتب يترؾ الفضاء الواسع لنمو شخصياتو ويدعيا تتطور وفؽ الواقع وىذا 
يضا جاء مف كوف الكاتب عاش صراعا مريرا مع نفسو وكانت المحصمة ىي اسقاط احساسو الخاص التوصيؼ أ

إلى ( أثينا)فالمعإناة التي عاشيا في جميع المحطات مف . عمى الشخصية الثانية التي تعبر عف الذات
لى ( تونس)إلى ظير الباخرة ثـ إلى ( تسالونيؾ) لى ( فينيسيا)وا  قوة إضافية زودتو بروح  ما ىي إال( فرانكفورت)وا 

إذف الكاتب . إلنو يؤمف باإلنسإف والبد مف أف ينيض مف كبوتو وينتصر. فاعمة وايمإف بإنو البد وأف ينتصر
 .يعرؼ ماذا يريد وىذا ىو الميـ جدا

في ىذه  الميالي تتكدس المآىسي في جمجمة الكاتب، لكنو ال يأبى لذلؾ، ألنو يمسؾ خطا واضحا في الحياة 
وفي نفس الوقت يحتج ضد ىذه الحياة لكثرة .. عميو، وألنو يعتبر الحياة ىي الجد عينو وليس العبثيسير 

نتشار دمارىا عمى البشر  ..!!المآسي وتوسع وا 
لذلؾ فيو يعيش بيف الذات واليدؼ في مواجية أي أزمة، مع أي مواجية يتحرؾ  اليدؼ عبر ذات الكاتب ليظير 

واتو  وبنقاش ساخف مرة واخرى ىادىء وىنا يمكف أف نعتبر ذلؾ ميمة جيدة الصراع عمى السطح مف خالؿ قن
 .مف ميمات االبداع الفني في عممية الكتابة 

 
   ىكذا ىي صنعة االبداع عند الروائي كريـ َكطافة

ف يستطيع  القاريء أف يتمذذ  بمحتويات الميالي، إل . البد مف القوؿ في ىذه الرواية، بأف ىناؾ ذوؽ جمالي عاـ
الكاتب أبتكر ذوؽ خاص في طريقة الكتابة معتمدًا عمى التجربة الذاتية الشخصية اإلنسإنية المكتنزة فيو وفي 
ذوقو مف خالؿ تفعيمو لمياراتو الفنية واالبداعية والعقمية بالدرجة االساس، واضعا أماـ القاريء مخطوطة فنية 

ة لطبيعة القص البالغ االتساع والتصريح بكؿ شيء  جميمة يممؤىا التركيز والتكثيؼ وباستمرارية غير محدد
لجنس الرواية دوف االشارة الى التمميح، باختالط المشيد المتخيؿ في الذىف مع مايطابؽ التجربة الشخصية 
الفعمية عبر مستودع الذاكرة اإلنفعالية التي فرضت القدحات المتتالية عمى الكاتب وانتقمت بو إلى الماضي ثـ 



رمي باسقاطات الواقع اليومي الجديد عمى أفكاره عبر بوابة الخياؿ والتخيؿ واتقإف فف الكتابة مع ما تعود بو لي
 .يتمتع مف ثقافة وخبرة في الحياة 

 
، قد قدـ نفسو وأوصؿ غرضو لمقارئ بطريقة (وىي األولى لو)في روايتو ىذه ( كريـ َكطافة)أعتقد أف الروائي 

 “بشكؿ واضح الغبار عميو عبر اكتشافات لعوالـ اإلنساف الداخمية المخفية ذكية المس فييا الحقائؽ وقدميا 
إف معظـ الكتاب يتعمموف مف رواياتيـ األولى أكثر مما يتعممونو مف أية رواية ( : "كولف ولسف)وكما يقوؿ 

 ".اخرى
 

 


