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مـصــريــ ألـهــمـوك
في مسارك الثقافي
(األدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
والـصـحـفي) أم أنك
خــلـــقت لك بـــصــمــة
خاصة بك من خالل
فــــهــــمـك اإليــــجــــابي
للحياة والتعبير عنها

برؤيتك اخلاصة?
- لي آبـاء كـثـيرون
من أدباء وفالسـفة
ومــفــكـري الــعــالم
فـي مـــــــــــــــصــــــــــــــر
وخارجـها ومن كل
الـــــــعــــــصـــــــور. طه
حـــــــــــســـــــــــ أبـي
وجبران أبي وعلي
بن أبي طــــالب أبي
ــــــتـــــنــــــبـي أبي وا
وغــــــــــانــــــــــدي أبـي
وكونفوشيوس أبي
وابـن رشـــــــــــــد أبـي
وشكسبير وفرجينيا
وولف وجــــــــون دون
وجـوته وهـومـيروس
وأحمد شوقي آبائي.
كـل مـن قــــــــرأت له أو
عنه وأحـببته هو أب
لي بــالـعـمــاد. لـكــنـني
أقـرأ الـكـثـيـر والـكـثـير
وال أكـــتـب إال نـــفـــسي

أنا.
ـسـكـوت عنه) { هل اخـتراق الـتـابوات (ا
في الــدين والــســيــاســة واجلــنـس يــعــتــبـر
مدخال حلل إشـكالـية مـجتـمعـاتنـا العـربية
في التـحرر والـنهوض وجتـنب اخلوف من
ــفـاهـيم وفــهـمـهــا بـوعي ونـضج? أم تـلك ا
تـرين ذلك خــطـا احـمـر لـتـدني مــنـظـومـتـنـا
الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة ازاء أفكـار مـن هذا

النوع?
- الــصـحـيح هــو الـنـهــوض بـالـعـقل
الـعـربي وبـالوعـي العـربي تـعـلـيـمـيًّا
وتربويًا وتثقـيفيًّا وأخالقيا ووقتها
سـوف تـسـقط الـتـابـوهـات من تـلـقاء
ذاتـهـا وال يكـون ثـمة مـدعـاة للـخوف
عـلى الـنشء ألنه آنـذاك سـوف يـكون
نــاضـجًــا واعـيًــا; مُــحـصّــنًــا بـالــعـلم

واألخالق.
{ مـاهي اهتـمـامـاتك االخـرى ونـشـاطاتك

وهواياتك?
ـوســيـقى - عــدا الـقــراءة وسـمــاع ا
أهــوى مــراقـبــة عــصــافـيــر الــســمـاء
والـيـمــامـات وهي حتـطُّ عـلى أسـوار
ـا أضع لها من حبٍّ شُـرفتي لـتأكل 
وشـعـير ومـاء ومن زرق الـله وكـثـير
من احلُـب. وبــالــطــبـع هــنــاك "لــيــزا"

كلبتي يورك شاير وصديقتي.
{ هل تـعـانـ من الـعـزلـة (عـزلـة فـكـرية )
بسـبب افـكارك الـتي تـؤمنـ بـها وتـدرك
عــــدم نـــضـج اآلخـــر فـي اســـتــــيـــعــــابـــهـــا
واحتـوائهـا فيحـصل الكـبت في داخلك أال
ان يحصل تفجـير لهذا الكـبت تعبرين عنه
بـكـتابـاتك بـاخلـروج عن الـسـيـاق الـعام أو

ألوف فيثير زوبعة ما?  ا
- بـشـكل عـام كل كـاتب تـنـويـري في
مجتمع رجـعي هو "ال منتم". ولكنني
ال أسـتــســلم لـهــذا الــهـاجس. دائــمًـا
أراهـن عـلـى أن "اآلخــر" مـثــقف وواع
ويـروم التـنويـر مثـلما أرومُه. ومن ال
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عمارية فاطمة ناعوت : هندسة ا الشاعرة والصحفية وا

حذّرني أساتذتي أن "الصحافة" تقتل "األدب". وأن
قلمي إن اعتاد الكتابة الصحفية السهلة في

الصحف السيّارة سوف يفقد بريقَه األدبي مع
قال الوقت. من وقتها وضعتُ نصب عيني أن أعلو با
قال األدبي الصحفي ال أن الصحفي إلى مجال ا
قال الصحفي أهبط بقلمي األدبي إلى بساطة ا

السيّار. وأعتقدُ أنني إلى حد كبير جنحت في هذا.
كل شيء في الدنيا بوسعك أن تكتبه بصيغة أدبية
جميلة جَزلة. فلماذا ال نفعل هذا من أجل امتاع
القار وفي نفس الوقت من أجل احلفاظ على

الصوغ األدبي الرفيع والنهوض باللغة من كبوتها!?

»dſ —U³ł bLŠ« :حاورها
بغداد

يفهمني اليوم ويخاصمني سرعان
مـــا يـــقــــرأ كـــتـــبي ويـــكــــتـــشـــفـــني
ويُـــصـــاحلـــني غـــدًا; بـــعـــدمـــا كــان
يــلـعـنــني بـاألمس. كل يـوم تــقـريـبًـا
تـــــصـــــلــــنـي رســــائـل اعــــتـــــذار من
أشـخـاص كـانـوا يـرونـني شـيـطـانًـا
رجـــيـــمًــا ثـم بـــعــد بـــعـض الــتـــأمل
ا والقـراءة الهـادئـة لي أنا ولـيس 
يُـكـتب عـني من خـزعـبـالت سـرعان
مــــا يــــعـــرفــــون أنــــهـم ظـــلــــمــــوني
فيراسلونني ويعتذرون. حتى الذي
رفـع ضـــــدي الــقــضــيــة الــشــهــيـرة
أل عـلى صـفـحـتي اعـتــذر لي عـلى ا
وشـكـرنـي عـلى حتـضــري ونـشـرتُ
رســــــــــالـــته فـي مـــقـــال بــــعـــنـــوان
"مـعـايدة الـعـيـد من ألـد خـصـومي"
ـصـري الـيـوم. بـعـمـودي بـجـريـدة ا
كــان هــذا الــشــخص يــراني كــافــرة
زنــديـــقـــة ويــصـــــرُّ عـــلى ســـجــني
وبــعــدمــا تــأمل األمــر وقــرأني عــاد

واعتذر.
{ ماذا أضافت لك جتربـتك في القضية
التي اتـهـمت من خاللـها بـازدراء األديان

إلى رصيدك االنساني والشخصي ? 
- أضـافت لـي جـبال هــائال ضـخــمًـا
من األصدقاء والداعم هم ثروتي
وكـنــزي الـثـريّ. وعـلّــمـتـني أن قـول
ظلوم له ثمن باهظ احلق ونُصرة ا

علينا دفعه بنفس راضية.
{ هل من كلمة اخيرة ? 

- أُحـيــيك عــلى هـذا احلــوار الـذكي
الـــــثــــريّ. وأقـــــول مـع درويش: "كُن
عـــراقــيًّــا تــكن شــاعــرًا. ”حتــيــة لك
ولـلعـراق احلبـيب. وكلـي سعادة أن
ربد أشارك هذا العام في مهرجان ا
ي بالعراق احلبيب. دمتَ ودام العا

العراق.

احد اعمال الشاعرة فاطمة ناعوت
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بغداد

ا لم يـحدث في أي لغة هذا القدر من االنسجام بـ الروح والكلمة واخلط مثلما حدث  ر
في الـلـغـة الـعـربـيـة إنه تـنـاسق غـريب في ظل جـسـد واحـد" هذا مـا قـاله غـوته في وصف

اللغة العربية
ا ال شك فيه بـأن اية لغة او حضارة متقـدمة تهتم بالعلوم فانـها ستؤثر في غيرها وهذا
ما كـان في اللغة العربيـة واحلضارة االسالمية عندما كـانت في اوج ازدهارها واشعاعها
على الـعالم اجمع فانها كانت ذات مكانة عـظيمة ب اال كانت احلضارات االخرى تنهل
ـا ادى بالـتالي الى تـرك تأثـير واضح وجـلي على الـلغـات االخرى. في بـحثـنا هـنا منـها 
انية باللغة العربـية واالدب العربي حيث هناك الكثير من الكلمات ذات نهتم بـتأثر اللغة اال
االصـول العـربـيـة التي يـتم اسـتـعمـالـها الى الـوقت احلـالي ولـكنـهـا عـربيـة االصل ولـيست
ـكن الــتـعـرف عـلـى اصـلـهـا اال بــعـد الـبــحث الـدقـيق ـانــيـة وقـسم من هــذه الـكـلــمـات ال ا

عاجم. با
ان تأثيـر اللغة العربية واحلضارة والثقافة الـعربية في اللغات االخرى كان االكثر انتشارا
في العـصور الوسطى. كان اكـثر االمكان تـاثيرا هي مدينـة بغداد في عهـد هارون الرشيد
أمـون عندما تـوسعت حركـة الترجمـة وكذلك االندلس حـيث وصل التأثـير حتى ان احد وا
اني االصل فردريك الثاني فان حبه للعلوم ادى به الى تعلم اللغة العربية. لم لوك وهو ا ا
ـانـية زيـكـيرد سـتـشرقـة اال ـا االدب ايـضا فـقـد ذكـرت ا يـكن التـأثـيـر على الـلـغة فـقط وا
هونـكه اثر احلـضارة الـعربـية واالسالمـية عـلى اوربـا في كتـابهـا (شمس الـله تشـرق على
الغـرب) وذكرت في كـتابـها الـكلـمات ذات االصـول الـعربـية. كـما ان غـوته وهو احـد اعظم
ان تأثر تاثرا كبيرا باللغة الـعربية واالدب العربي والقرآن ويبدو هذا واضحا الشعـراء اال
وجلـيا في عمله((الديـوان الشرقي غربي)) كمـا انه ادخل كلمات عربـية في بعض قصائده
واعماله مـثل كلـمة هدهـد وديوان كمـا ان محـاكاته للـقرأن واضحـة جدا عـندما يـقول ( لله
ـغـرب والشـمـال واجلنـوب يـسـتقـران في سالم يـديه) كـما انه قـرأ لـلمـتـنبي ـشـرق ولله ا ا
عـلقـات والشعـر الفـارسي فقـد تأثـر بحافظ وابي تمام وقـرأ ايضـاالف ليـلة ولـيلة وكـذلك ا

شيرازي .
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ان اهــتــمــام الــعــرب في الـــتــرجــمــة عن احلــضــارات االخــرى ادى الـى اســتــفــادتــهم من
احلضارات الـسابقة االغريقية والـهلينية والفارسي ةفـقد كانت احلضارة االسالمية تتسم
ــا ادى بـالـتـالي الى تــطـويـر الـعـلـوم واالداب واصـبــحت لـغـة الـعـلم بـاالنــفـتـاح الـثـقـافي 
سلم وبعد ذلك ترجمت ونقلت العلوم الى الغرب لتكون خطوة والتألـيف حتى لدى غير ا
اولـى في تــقــدم احلــضـارة االوربــيــة فــالى االن يــســتــفــاد من الــعــلــوم الــعـربــيــة في عــلم
اخلوارزميـات واجلبر وغيـرها من العلوم . امـا من الناحيـة االدبية فقد تـاثر الغرب باالدب
الـعربي الـشـعـر والنـثـر والـقصص بل حـتى في احلـمالت الـصـليـبـيـة برغم بـشـاعـتهـا فـقد
اضحت سـاحة لتبادل الثقافات فان الغرب عندما اتوا الى فلسط ورأوا ما وصل العرب
ا ادى الى نقل بعض هذه االنواع من الرقي والـتطور فقد تأثروا بالشعر والـنثر العربي 
طبخ الى احلضـارة االوربية. ولم يكن التأثير يقتصر على اللغة واالدب فقط بل حتى في ا
العـربي فقـد انتـقلت اسـمـاء بعض الـتوابل والـبهـارات التـي لم تكن مـوجودة وكـذلك بعض

واد الطبية وحتى اخلضروات. ا
انية 1- الكلمات العربية في اللغة اال

ـرحلـت االولى عـند فتح االنـدلس وصقـلية انـية مر  ان تأثيـر اللـغة العـربيـة في اللغـة اال
ـا وجدوه من والـثانـيـة في خالل احلـروب الصـلـبيـة حـيث ذكرنـا كـيف تأثـر الـصلـيـبيـون 

تطور وحضارة في الشرق.
ـانـيـة ـان يـؤكـدون ان اكـثـر لـغه غـيـر اوربـيـة تـاثـرت بـهـا الـلـغـة اال ان بـعض الــبـاحـثـ اال
وجتذرت بيـها كـلمات هي الـلغة الـعربـية ويؤكـد ذلك  احد هـؤالء الباحـث اندريـاس اونغر
حـيث انه جـمع الكـلـمات الـعـربـية في كـتـابه الذي صـدر بـاكثـر من طـبـعة (من اجلـبـر حتى
انـيـة واصبـحت كأنـها الـسكـر) حـيث جمع في هـذا الكـتـاب الكـلمـات التـي دخلت لـلغـة اال
انيـة وليست ذات اصـول عربية فـي مختلف الـتخصـصات العـلميـة واالدبية حتى كلمـات ا
ـواد الغذائيـة كما انه بدأ بـالكلمـات بشكل ابجـدي فابتدى بـكلمة ( Admiralاي بعض ا

االمير وانتهى بكلمة  Zuckerاي السكر).
انـية ادى في بعض االحيان الى التـغيير الصوتي ان تداخل الكـلمات العربـية في اللغة اال
اني فمـثال كلمة كـحول اصبحت كهـول وذلك لعدم وجود احلاء فيهـا لتتطـابق مع اللفظ اال
انية وبعض الكلمات تـطابق الصوت واللفظ مثال كلمـة بهار وبهذا يكون لدينا في اللغـة اال

قسمان من الكلمات:
كلمـات متماثلـة وهي الكلمـات التي تماثلت اصـوات حرفها الى حد مـا في اللغت •

انية اي تشابه نطقها مثال: العربية واال
Islam اسالمTell   تلImam                امام
Minbar منبرFils   فلسMufti              مفتي

كلمـات غير مـتماثـلة : وهي الكـلمات التي ابـدل فيهـا بعض احلروف حلـد التطابق •
انية مثال: باالصوات ب العربية واال

aابدل حرف الع ب •
Abasidie العباسي          

Kوابدل حرف القاف ب •
Kufa قفةKoran       قرأنKadi   قاضي           

g كما ابدل القاف احيانا ب •
Mugam مقام              

K ابدل حرف اخلاء ب •
Kalifa خليفة            

ابـــدل حـــرف احلــاء ب   hحج         Hadschحالل            Halalحـــديث •
Hadith

t ابدل الطاء ب •
Atlas اطلس           

d ابدل ذ ب •
Dahabiya  ذهبية         

Ramadan وكذلك الضاد رمضان                  
dg  dsch ابدل ج ب •

Dschihad جهادDjbal                    جبل             
G ابدل غ ب •

Gasal غزل           
sch ابدل الش ب •

Haschisch   حشيش            
s بدل الصاد ب • 1

Sahib صاحب        
انية واخذت التصاريف والتغييرات كما نـذكر ايضا ان الكثير من الكلمات دخلت للـغة اال
انـيـة االصـلـية مـثل الـكـلـمة الـتي تـكـون اسـما ثـم مع بعض الـتي حتـدث على الـكـلـمـات اال
التغـيير لتتحول الى صفة او اسم لداللة على مذكر او مؤنث او لتتحول الى فعل مثل كلمة
الكحـول فقد تغيرت لتصبح كحولي او مشروبات كحولية او مدمن الكحول او يدمن شرب
الـكـحـول وبـعض الـكـلـمـات بـقـيت مـحـتفـظـة بـال الـتـعـريف مـعـهـا مـثل الـكـحـول والقـلي اي

القلويات
ختلف التخصصات ونذكر هنا بعض الكلمات 

Albatros البطرس وهو طائر بحري
Algebra ,  اجلبرAlchimi ,  الكيمياء

Almanach, ناخ الكور اسم جنم  , Alkorاحلـمراء قصر احلمراء ِ , Alhambraا
.Schach الشطرجنKarat ,  قيراط

وبــالــطــبع كــنتُ قــد أتــمـمـتُ قـراءة
الديانات السماوية الثالث. كل هذا
صـــنع مـــني عـــقال تــعـــدديًّــا غـــيــر
إقـصائيّ. عقال مـنفتـحا على اآلخر.
يقبل اجلميع وال يُقصي أحدًا. عقل
يـدرك أن االخــتالف والــتـنــوّع ثـراء
ولــــيس عـــداءً. تـــلـك الـــقـــراءات في
بـــدايـــة تـــكـــوّني جـــعـــلـــتـــني أحبّ
"اإلنـسان" مـهـما اخـتلـف عني عِـرقًا
ولغةً وعقيدةً وفكرًا. جعلتني أؤمن
قـولـة مـاو تـسي توجن: “دع ألفَ
زهرة تـتـفتح". احلـديـقة ذات الـزهر
الـواحد حـديقـة فـقيـرة. والسـجادة
ذات الـلون الـواحـد تعـيـسة. الـثراءُ

واجلمال في التنوع والتباين.
{ األديــبـة والــصــحـفــيـة لــديــهـا رســالـة
وهــدف تـريــد تــوصــيـلــهــمـا لــلــقـار هل
تــكـتــبـ بــلـغــة مـبــسـطـة حــتى يــفـهــمـهـا
اجلـمــيع? أم أنك تــكـتــبـ لــلـنــخب فـقط?
وأعرف أنك تدبج مقاالتك بشكل أدبي
بعيدا عن االشكال التقليدية في الكتابة?
في بــدايــة دخــولـي حـقـل الــكــتــابـة
الـصحـفيـة خاف علـى قلمي األدبيّ
أسـاتــذتي الـكـتّـاب والـنـقـاد الـكـبـار
مــثل .أ رجـاء الـنــقّـاش أ. مــحـمـود
أمــ الـعــالم وغــيــرهــمــا. حـذّرني
أســاتــذتـي أن "الــصــحــافـــة" تــقــتل
"األدب". وأن قلمي إن اعتاد الكتابة
الـصـحــفـيـة الــسـهـلــة في الـصـحف
الـسيّـارة سوف يـفقـد بريقَه األدبي
مع الــــوقت. من وقــــتـــهــــا وضـــعتُ
ـــقــال نـــصب عـــيــنـي أن أعــلـــو بـــا
ـقـال األدبي الـصـحـفي إلى خــانـة ا
الـــصـــحـــفي ال أن أهـــبـط بــقـــلـــمي
قال الـصحفي األدبي إلى بـساطـة ا
السيّـار. وأعتقدُ أنـني إلى حد كبير
جنحت في هذا. كل شيء في الدنيا
بـوسـعـك أن تـكـتـبه بـصـيـغـة أدبـيـة
جمـيـلـة جَزلـة. فـلمـاذا ال نـفـعل هذا
من أجل مــتــعـة الــقــار وفي نـفس
الـــــوقت مـن أجل احلــــــفـــــاظ عـــــلى
الــصـوغ األدبي الـرفـيع والـنـهـوض
باللغـة من كبوتها!? احملكّ في األمر
هـــو وصــــول الـــرســــالـــة. وأظن أن
ـــــقــــال رســـــالــــتي تـــــصل عـــــبــــر ا
الــــصـــحــــفي/األدبـي لـــكـل شـــرائح
اجملتمع. بدليل أن جمهوري يندرج
من أسـاتــذة اجلـامـعــة إلى الـعـمـال
والـــفالحــ

هي إنـسانـة متـحررة عـقلـيا تـمقتُ
اجلــمــودَ الــفــكــري. حتبُّ احلــريــة
والـــعـــدالـــة االجــتـــمـــاعـــيــة وقـــيم
اجلـمـال. درست هـنـدسـة الـعـمارة
بـعـدمـا كـادت تدرس الـطب. لـكـنـها
غيـرت رأيها بعـد أن شاهدت رأسًا
مفـصوال عن اجلـسد عـندمـا ذهبت
ـشرحة مع شقـيقهـا الطـبيب الى ا
وفـــزعت. من هـــنـــا بـــدأت ثـــيـــمـــة
حــــيــــاتـــــهــــا في كــــراهــــيــــة الــــدم
واالنـتـصـار لـلـحـيـاة بـكل ألـوانـهـا
ودافـعت بـضراوة عـن حق احلـياة
لـكافة الكـائنات احلـية من اإلنسان
واحلـيــوان ألنــهــا أرواح خـلــقــهـا
الـله وهـو وحـده له حق اسـتـرداد

ما خلق.
مـثــقــفــة وأديــبــة تـمــتــاز بــســرعـة
الـبــديـهــيــة والـلــبــاقـة وســرعـة رد
الـفعل االيجـابي. جسـور ال تخشى
الـتـعـبـيـر عن آرائـهـا. لـهـا حــــــتى
اآلن 26 كـــتـــابـــا مـــا بـــ الـــكـــتب
الـفـكـريــة واجملـمـوعـات الــشـعـريـة
والــتـرجـمــات األدبـيــة في الـروايـة
والشـعر واجملمـوعات الـقصـصية.
أثـــارت جـــدال واســــعـــا في اإلعالم
ي عـنــدمـا كــتـبت ـصــري والـعــا ا
تـغريـدة في صـفـحتـها عـبـر مواقع
الـتواصل االجـتمـاعي حول طـريقة
ـا ذبح األضـاحي بـطــرق بـشـعـة 
يـؤدي إلى تــعـذيـبــهـا بـعــيـدا عـمـا
ـــا اعــتـــبــره أوصى بـه اإلسالم; 
الـــبـــعضُ ازدراء لـألديـــان. وحُـــكم
عـــلــيـــهــا بـــثالث ســنـــوات ســجن
خُـفـفت إلى سـتة أشـهـر مع إيـقاف
الـتنـفـيذ. إنـهـا الكـاتـبة الـصـحفـية
هندسة فاطمة ناعوت. واألديبة وا
حـــاولتُ الـــتـــوغل في أعـــمـــاقـــهـــا
واكتشاف مجـاهلها وتقد الوجه
; اآلخر لـشخصيـتها للـقار الكر
فــكـانت رحــلــة مـعــرفـيــة جــمـالــيـة
تعة هي حصيلة حواري معها.
{ هل تـأثـرت بـفلـسـفـات مـعـيـنـة خـلقت
لــــديـك امــــتــــدادًا فــــكــــريًّـــــا تــــرسّخ في

شخصيتك االدبية?
- نــعم. فـي بــدايــات تـكــوّن وعــيي
وتفـتّح مداركي على احلـياة بدأت
بــقــراءة الــفــلــســفــات اإلغــريــقــيــة
ـيــثـولــوجـيـات الــيـونــانـيـة وا
ـــة. ثم ـــصـــريـــة الـــقـــد وا
عـــــــرّجـت عـــــــلى قـــــــراءة
الفلسـفات الوضعية أو
األديــان الـــوضـــعـــيــة
مـــــثـل الـــــبــــــوذيـــــة
والكونفوشيوسي
ة والـــــطـــــاويــــة
والـزرادشـتـيـة
وغــيـرهـا من
فــلــســفــات
الــــشــــرق
األقـــصى.

مـرورًا بالـطالب في مخـتلف مراحل
التعليم.

ــرأة { أنتِ مــنــاصــرة قــويــة حلــقــوق ا
رأة تـنـتزع  انـتـزاعا, برأيك هل حـقـوق ا
أم تــقـر عــبــر قـوانــ يــنـتــجــهـا مــجــتـمع
ـــــرأة في ذكــــــوري ونـــــحن نــــــعـــــلـم أن ا
مـجـتـمـعـاتــنـا الـعـربـيـة مـسـتـلـبـة احلـقـوق

وينظر اليها نظرة دونية ?
ـرأة حــقــوق فـطــريـة. ال - حــقــوق ا
ـرأة هـو تُـسـتـلب وال تُـنـتـزع. حق ا
حق اإلنـسان. هو حـق الكائن احلي
ـنع الـهواء عن في الـتنـفس. حـ 
كائن حي ثم نـسنُّ قانونًا لـنُعيد له
الـنـفس ال نقـول بـأن قـانـونًـا طـيـبا
سُنّ لكي يتـنفس اإلنسان. وال نقول
إنــنـــا انــتـــزعــنــا حـق اإلنــســان في
الـتـنـفس. بل نـقـول إنه حـق! فـطري
طـبــيـعي من الـعـيب أن يـغـيب ومن
الطـبيعي أن يكـون موجودا. حقوق
ـنــقــوصــة في اجملـتــمــعـات ــرأة ا ا
ــة ارتـكــبــهــا ذكـور الــعــربـيــة جــر

وأمّنت عليها نساء. بكل أسف.
{ عــدم نـهــوض مـجــتـمــعـاتــنـا الــعـربــيـة
ـتـسـارع والـلـحـاق بـالـركب احلـضـاري ا
ن تعزيه لـلجهل أم لـلهيـمنة الـذكورية أم

لالستبداد والتسلط السياسي?
- اجلـهل. اجلـهلُ جـذر كل مـوبـقـات
الـعـالم. وفي مـجـتـمعـاتـنـا الـعـربـية
أمــيـل إلى تــســـمــيـــته "الـــتــجـــهــيل
الـعـمـدي". اجلـهل هـو جـالب الـفـقر
رض وجـالب االستبداد  وجالب ا
وجــالب الــهــيــمــنــة والــعــنــصــريــة
واإلقــصـائـيــة والـتــطـرف واإلرهـاب

ومعاداة الفكر والفن.
{ هل تؤمنـ بتجـنيس األدب وتشـطيره
إلى أدب نـــــســــوي وأدب رجــــالي? أم أن
األدب هـو فـعـل إبـداعي إانـســاني بـعـيـدا

عن اجلندر? 
- أقسّم األدبَ إلى أدب جميل وأدب
رديء. واألخير ال نُطلق عليه "أدبًا".
وبـهذا نـعود إلى عـدم تقـسيم األدب
أو تـصـنـيــفه لـيـعــود قـسـمًـا واحـدًا
اسـمه "األدب". تـصنـيف األدب تبـعا
لــلـــقــلم الـــكــاتـب إن كــان المــرأة أو
لرجـل يسـتـوجب أن نُصـنّف أيـضًا
ـــوســيـــقى والـــغــنـــاء والــعـــمــارة ا
ــســرح وهــلم جــرّا من والــنــحت وا
صـــنــــوف الــــفــــنــــون إلى نــــســـوي
وذكــوري. وهـو أمــر خــارج الــعـقل.
قبول وحتى بهذا التـصنيف غير ا
هل نـطلـق على قـصـائد نـزار قـباني
ـرأة قــصــــــائـد نــسـويـة وقـد عن ا
ـرأة ما لم تـسطع كـتب علـى لسان ا
امـــرأة كـــتـــابـــته? األدب هـــو األدب
كـــتـــبـه رجل أو امـــرأة أو جِـــنيٌّ في

فانوس.
ـصـريـة اآلن { كـيف حـال الـثــقـافـة ا
من حـيـث حـراكـهــا وتـأثــيـرهـا داخل

صري?  اجملتمع ا
- هـنــاك مـثـقـفــون مـصـريـون.
ولـكن ال يــوجــد حـراك ثــقـافي
بالـنحـو الُـمرضي. كل مـثقف
مـن أسف يــعـمـل في جــزيـرة
منفـصلـة فلم نـستـطع تكوين
جبهة ثقافية صلدة; كما كان
في اخلمسيـنات والستينات
ـــاضي. لـــهـــذا مـن الـــقـــرن ا
ـتطـرفون يـختـرق جـبهـتَنـا ا
ويــتــصــيــدونــنــا واحــدًا إثــر
واحــد. وسـبق ونـبّـهتُ كـثـيـرا
وكــثـرا إلـى تـلك الــثــغـرة وذاك
ـــقـــاالت اخلــــطـــر فـي عـــديــــد ا
والـلقـاءات التـلـيفـزيونـية. وال

مُجيب وال مُنصِت!
{ هل تأثرت بـكاتبـات أو كتاب

فاطمة ناعوت


