
ال������ع������امل 
خم���ت���ل���ف 

تقرتفه مت����ام����ا يف  م���ا 
وال����ن����اق����دة وامل���رتج���م���ة ال���������ش����اع����رة 

تتم  حيث  هناك،  ناعوت.  فاطمة  امل�شرية 
ت�شتقر  وامل���دل���ول،  املعنى  �شياغة  اع���ادة 
مغايرة؛  م��واق��ع  يف  واالل�����وان  اال���ش��ي��اء 
حيوات  يف  مهم  كالعب  فيها  احلياة  تبث 
يف  م��دوي��ا  ناعما  �شوتا  وُتظهر  متمردة، 
موؤنث  هو  ما  عن  اللثام  يزيح  ..�شوتًا  اآن 
املادي  عاملها  على  ت�شتنكر  انها  حولنا.  من 
وفا�شياته  واه���وال���ه  وق�����ش��وت��ه  ح���روب���ه 
�شاعرة  ناعوت  الذكورية.فاطمة  واحكامه 
تنظر  وه��ي  القبح،  �شد  مبعركة  متورطة 
املهمة  هذه  يف  موظف  انه  على  االدب  اىل 
العامل.  تانيث  ملذهب  تنت�شر  انها  ال�شاقة. 
وال�شاعرة تت�شدى لهذه ال�شياغات مبنجز 
انها  اذ  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  ال��ق��ارئ  ع��ن  يبحث  ال 
تعرتف بنخبويتها �شورها ومفرداتها، وال 
كبريًا،  ع��ددا،  "�شغري"،  جمهور  ي�شريها 
الوجودي.ومع  بال�شوؤال  والت�شاقا  فهما 
واجل�شد،  وامل��وت  احلياة  با�شئلة  هو�شها 
الق�شيدة،  م�����ش��اغ��ل  يف  ن��اع��وت  ت��ت��ح��رك 
الئمة  ب��ع��ن  وت��ل��ق��ي  فيها  ل��ون��ه��ا  وت��خ��ت��ر 
على ما ا�شبح عليه ال�شكل بعد ان ح�شمت 
امرها يف م�شمونه. ترى ان ق�شيدة النرث، 
رغم طول عمرها الذي يقارب ال�شتن عاًما 
ا، مازالت  عربيًّا، ومئة وخم�شن عاًما عامليًّ
يف طور ال�شيولة، مل تتبلور بعد، واأمامها 
اأمٌد من ال�شنوات حتى تتبلور وتت�شكل يف 
تزخر  ناعوت  فاطمة  النهائي.مقولة  قالبها 
باحليوية والرغبة يف العثور على وظائف 
جديدة لعنا�شر احلياة، وجاء هذا احلوار 
امل�شاحات،  ت��ل��ك  اىل  االم���ت���داد  ل��ي��ح��اول 

وي�شعى اىل الت�شلل، هادئا، اىل عواملها.

القارئ التقليدي والنخبة

* �أبد�أ من ر�صالتك �ىل �أني�س من�صور يف عام 
2008، وكانت يف منا�صبة ميالده. قلِت: "ننتمي 

�إىل جمتمع غري قارئ ....�لخ". وبات خطًر� 
و��صًحا ما يجري �حلديُث عنه �إن �لقارئ �لعربي 

يف طريقه 

�ىل 

�الختفاء. �أال يقلقك ذلك؟ �أعني هل ثمة 
�صعور باالإحباط حاَل كتابة �ل�صعر وغريه من 

�اللو�ن �لكتابية؟

- لن اأكذبك القول فاأزعم اإنني اأكتب لنف�شي 
وال يعنيني القارئ، موجوًدا كان اأم غائًبا، 
اإىل اآخر تلك االألوان املبهجة التي يلّون بها 
الكّتاُب عاملًا مل يعد فيه للثقافة �شاأن، لكنني 
اأوؤمن اأن ثمَة قارًئا يف مكان ما، ال نعرف عنه 
�شيًئا وال يعرف عّنا �شيًئا، �شوى ما نكتب. 
نعم، مل تعد ق�شائد ال�شعراء تت�شدر �شفحة 
"االأهرام" االأوىل مثلما كانت ق�شائد اأحمد 
حن  املا�شي،  ال��ق��رن  منت�شف  يف  �شوقي 
وا�شتنارًة  فكًرا  ال�شرق  منارة  م�شُر  كانت 
ًرا، لكن االإحباَط الذي ورد يف راأ�س  وحت�شّ
ينبغي  لذلك  واالإب��داع،  التاأمل  �شدٌّ  �شوؤالك 

اأن ن�شدَّ يف وجهه نوافَذنا، بكل ق�شوة.

* لكنك يف �ل�صعر ت�صتبكني مع �ل�صوؤ�ل 
�لوجودي، �كرث من تفا�صيل �ل�صان �ليومي 
�ملعي�س، حتى يف كتاباتك �ل�صحفية تقرتفني 

لونا كتابيا فوق �لعادة؟ هل توؤمنني باأن يكون 
�جلمهور من �لنخبة؟ بالتايل ما جدوى �ل�صوؤ�ل 

عن �لقارئ �لتقليدي؟

اأن  ال���راأي،  ه��ذا  مبثل  ووجهُت  ما  كثرًيا   -
كتابتي نخبوية موجهٌة ل�شريحة معينة من 
رجل  ليفهمها  باللغة  اأنزل  ال  وملاذا  القراء، 
املحرتف؟  غري  العابر  القارئ  اأو  ال�شارع، 
واحلقُّ اأنني كلما جل�شُت اإىل مكتبي الأكتب 
الرهبُة  انتابتني  االأ�شبوعية،  اأعمدتي  اأحد 
اأقوم  االآن  اأاأن���ا  خميفة:  فكرٌة  وتلب�شتني 
بدور كان يقوم به طه ح�شن وزكي جنيب 
يكتبون  ك��ان��وا  حينما  وال��ع��ق��اد،  حم��م��ود 
يالهول  م�شر؟  �شحف  يف  ثابتة  اأع��م��دة 
الفكرة! الزمُن الذي كتب فيه هوؤالء العظام، 
وي�شمن  باأ�شمائهم  يليق  عظيًما  زمًنا  كان 
اأنتمي  فهل  نخبويون!  ال��ق��راء  ك��لَّ  اأن  لهم 
اأنا لع�شر م�شابه؟ ُحكًما، ال! على اإنني اأعيد 
التفكري واأقرر اختيار اأحد بديلن: النزول 
اأكر  اأح�شد  لكي  العامة  لغة  م�شتوى  اإىل 
والرقي،  للجمال  اأنت�شر  اأو  ق��راءة،  ن�شبة 
بال�شوؤال  واأن�شغل  الرفيعة  باللغة  فاألتزم 
ق���راأين  واإن  ال مي����وت،  ال����ذي  ال���وج���ودي 
اأنت�شر  اأ�شخا�س ال غري. ودائًما ما  خم�شُة 
يكفونني  اخلم�شة  اأول��ئ��ك  ال��ث��اين.  للبديل 
على رهان باأنهم �شيغدون ع�شرًة بعد عام، 

ثم األًفا بعد دهر. 
ال�شوت االنثوي يف االدب.

* تعرفني �ن �لد�ر�س )�لتقليدي( ملنجز �الديبات 
�لعربيات يركز يف در��صته، قبل كل �صيء، على 

�ل�صوت �النثوي فيه. ولو �خذنا، على �صبيل 

�ملثال، ن�صك: "حمطة �لرمل"، لوجدنا ت�صفيا 
مبوت �لرجل، �ل�صلطة، �لظلم، و�صعود �صوت 

�ن�صاين ذي بعد و�حد. �أما ز�لت مو�صوعة �ملر�ة 
�ل�صحية ثيمة �صعرية ملحة؟

عليها.  يتكئ  خ�شو�شية  له  الن�س  هذا    -
الن�شوية  ف���ّخ  م��ن  تنجيه  ال  خ�شو�شية 
"االأنثوية".  ���ش��ب��اك  يف  ت��وق��ع��ه  م��ا  ب��ق��در 
ومقاالتي،  ق�شائدي  يف  للمراأة،  انت�شاري 
بل ويف حياتي اليومية، ال ينطلق من حقل 
اأو�شع  منطلق  م��ن  ب��ل  ال�شيق،  الن�شوية 
الوجودية.  ه��و  ورح���اب���ة  ج��م��اال  واأك����رث 
اأنكرها.  للمراأة، وهي تهمٌة ال  اأنت�شُر  نعم، 
ولكن، لي�شت بو�شفها �شحيًة لكائن غا�شم 
ا، كما  ا�شمه الرجل يت�شّيد جمتمًعا بطريركيًّ
يفعل الن�شويون، بل اأنت�شُر لها كونها كائًنا 
�شّلمنا  ما  اإذا  له،  االنت�شار  ي�شتحق  جميال 
فر�س  ال  عن  فر�ُس  للجمال  االنت�شاَر  باأن 
كفاية. اأما �شبب الق�شيدة و�شانع اإرها�شها 
"كري�شتينا  عنوانه:  مقال  يف  ذكرته  فقد 
اأما كري�شتينا فهي  َلها".  اأقبِّ اأن  التي ن�شيُت 
�شديقة ق�شطنطن كفافي�س يف االإ�شكندرية 
اأن  اع��ت��دُت  حياته.  معظم  بها  عا�س  التي 
الذي  املقهى  يف  فاأجل�س  ع��ام  كل  اأزوره���ا 
اأنظر  ال���رم���ل.  مب��ح��ط��ة   ،Elite متتلكه 
�شوى  نتبادل  اأن  دون  اإيّل،  وتنظر  اإليها 
االبت�شام. اأفكر يف اأن هذه ال�شيدة العجوز 
اأجمل  على  ع��ي��ان  ���ش��اه��دة  ك��ان��ت  اجلميلة 
كفافي�س  اأم��ام��ه��ا  كتبها  ال��ت��اري��خ  ق�شائد 
واأوجناريتي و�شواهما من �شعراء عا�شوا 
يف عرو�س البحر املتو�شط. ثم ذهبُت ذات 
�شيف ومل اأجد ال�شيدة يف مقعدها. �شاألت 
فقالوا ماتت قبل �شهرين! اأهكذا؟ دون خر 
ع��ن هذه  اإع��الم��ي  تقرير  يف ج��ري��دة؟ دون 
مما  اأكرث  اإهمالها  اأحزنني  الفريدة؟  امل��راأة 
البحر  �شاطئ  اإىل  خرجت  موتها.  اأحزنني 

وكتبُت هذه الق�شيدة واأهديتها لها.

*ال �عرف مل تبادر �ىل �لذهن تو� تعاطي �الدب 
�لعربي مع مفرد�ت �جل�صد. وودت �ن �أ�صاألك 

عنه. �أي ج�صد يح�صر يف منجز ناعوت؟ �أال ترين 
�ن �لق�صيدة �حلديثة بد�أت تدرك �ن مقولة جمالية 

يزخر بها �جل�صد؟ 

ق�شائدي  يف  اجل�شد  �شوؤال  ي�شغلني  ال   -
�شواي  ي�شغل  ال��ذي  "الهو�س"،  نحو  على 
على  اجل�شد،  وال�����ش��ع��راء.  ال�شاعرات  م��ن 
اأهميته، يظل خيًطا واحًدا يف ن�شيج معقد 
كثيف ا�شمه �شوؤال احلياة. لذلك اأعطيه من 
اهتمامي بقدر وجوده حجًما وقيمًة يف ذلك 

الن�شيج الوا�شع.

* �ال�صتفهامان �ل�صابقان يقود�ن �ىل �آخر: ترى 

هل يلعب �الأدب دور� حيويا جمابًها للبطرياركية؟

- االأدب وظيفته حماربة القبح واالنت�شار 
 : كافة  الفنون  األ���وان  مثل  مثله  للجمال. 
العمارة،  النحت،  الت�شكيل،  املو�شيقى، 
الذكورية،  الهيمنة  ك��ان��ت  ف���اإذا  امل�����ش��رح. 
�شرو�ًشا  ح��رًب��ا  ال��ع��امل  يف  اأ�شعلت  ال��ت��ي 
وجمازَر واحتالالٍت وا�شتعماراٍت واأهواال 
الخ،  قامعة،  �شمولية  واأحكاما  وفا�شيات 
ف���اإن وظ��ي��ف��ة االأدب جم��اب��ه��ة ك��ل ه���ذا. يف 
قدميا  االأموموية،  املاتريركية،  املجتمعات 
ك��ان النماء  ال��ب�����ش��ري،  ال��ت��اري��خ  يف ���ش��در 
واملحبة واخلري والرخاء ي�شود، الأن املراأَة 
النف�شي  امل�شتوى  على  تطوًرا  اأك��رث  كائن 
راأيي  لي�س  ال��رج��ل، وه���ذا  م��ن  وال��روح��ي 
وحدي بل راأي جل الفال�شفة الذين توفروا 
َثم  وم��ن  الب�شرية،  ال��ظ��اه��رة  ق���راءة  على 

انت�شروا ملذهب تاأنيث العامل.

الرتجمة واالخر

* بات معروفا �نك مرتجمة لن�صو�س )تغارين 
منها(، بل وتخطني لنف�صك فر�دة تفرتق عن 

�لنموذج �ملرتجم �لتقليدي. لكن �ل�صوؤ�ل �لذي 
يلح �الآن: �أثمة تاأثري حد�ثي على �لتجربة �لعربية 

�حلديثة؟ �أال ميكن للمحلي �ن ينفرد مبهمة 
�لتجديد دون تالقحه. 

- الفكرة التي طرحَتها عن�شريٌة، رغم كونها 
الغربي،  "االآخر"  عن�شرية  تهجو  ا  ظاهريًّ
التعبري.  جاز  اإن  العربي،  للنقاء  وتنت�شر 
ُعليا  اإن�شانيٌة  �شمٌة  االإن�شاين  الفكر  تالقح 
ال يجب النفور منها. كل جمتمع قادٌر على 
مبنجزه  واالك��ت��ف��اء  ذات���ه،  ح��ول  الت�شرنق 
اأكرث مما تفرزه  عن العاملن. لكنه لن يفرز 
ال�شرنقة: جمرد يرقة بي�شاء �شعيفة تطري 
هنا وهناك يف عاملها ال�شيق، تعي�س برهًة 
اأن  ال��ريق��ة  لهذه  �ُشمح  اإذا  اأم��ا  مت��وت.  ث��م 
الكون  ال��ع��امل، وت��ق��ُف على زه���ور  جت��وب 
اأجنحتها  ت�شحُّ  ���ش��وف  امل��ل��ون��ة،  الكثرية 

وتتلون وتعي�س طويال.

* �أيهما يفتح �أمام فاطمة ناعوت ف�صاء�ت 
و��صع.. �ل�صعر �لعربي �أم �الإنكليزي؟

يف  اأهميتها  على  اللغُة،  اجليد.  ال�شعر   -
تعزُف  ال��ت��ي  االأورك�����ش��رتا  كونها  ال�شعر 
وعاء  لل�شعر.  وع��اًء  تظل  اإنها  اإال  اللحن، 
يحمل  وع���اًء  نعم،  حر،  ال�شِّ مفتاح  يحمل 
االأخري  اإنها يف  �شوى  نعم،  االإيقاع،  نب�س 
يعوزها  ك��ام��ال  اأورك�������ش���رتا  ت��ظ��ل  وع����اء. 
اللحن  على  ت�شيطر  التي  املاي�شرتو  ع�شا 
هي  الع�شا  تلك  املو�شيقى.  اإيقاع  وت�شبط 

ال�شاعر. ال�شعُر اجلميل هبٌة من ال�شماء، ال 
ا ما كانت  اأيًّ �شيء ي�شبهه �شوى الفردو�س، 

اللغة التي ُكتب بها.

ال�صحافة والنقد

* �أ�صعر بالريب من �أن يعمل �الأديب يف 
�ل�صحافة. هل تقتل �الخرية وقت �الأوىل؟

لالأديب.  ُمرثية  االإن�شانية  اخل��رات  كل   -
والنقد  الرتجمة  مثلما  ال�شحايف،  والعمل 
ال�شاعر  تفيد  رواف���د  كلها  ال���خ،  وال��ر���ش��م 
مبكرا  انتبهُت  فقد  يل  بالن�شبة  واالأدي���ب. 
�شوؤالك،  يف  عنه  تتكلم  ال��ذي  اخلطر  لهذا 
عمودي  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  اأ�����ش����ررُت  ل��ذل��ك 
ا بقدر ما هو �شحايف. حتى  بال�شحف اأدبيًّ
لو تكلمُت عن اأزمة رغيف اخلر، اأو حرب 
ي�شقط  اأال  اأنتبه  ب��غ��داد،  �شقوط  اأو  غ��زة، 
من  ينهل  ما  بقدر  ال�شحافة  مداد  قلمي يف 

مداد االأدب.

*  لدينا يف �لعر�ق م�صكلة عوي�صة وتتلخ�س 
بعدم قدرة �العالم على متابعة �ملنجز �الدبي 

�لر�صني، وين�صغل، يف مقابل ذلك، ب�صيل من 
�لنقود �ل�صطحية. كيف �ل�صورة يف �العالم 

�مل�صري؟

- كاأن تو�شيفك ينطبق على م�شر اأكرث مما 
احلال  الله.  بلدان  من  غريها  على  ينطبق 
العربية  املنطقة  الأن  وهناك،  هنا  مت�شابه 
ال�شلبيات  يف  امل�شتطرقة،  االأواين  مثل 
فقط. ينهل اأحدها من م�شاكل االآخر. اأما يف 
لديها  ما  دول��ة على  فتت�شرنق كل  ال��رثوات 
وحترم منه �شقيقاتها الفقرية. هذا من نكد 

الدهر.

افق ق�صيدة النرث

* وفقا لبع�س �لنقاد فان �للحظة �ل�صعرية �لر�هنة 
ال تنتمي �ىل �ل�صياق �لتاريخي �لعربي. �أترين �أن 

�لفر�صة �صانحة �الآن لالأخذ بق�صيدة �لنرث نحو 
�أ�صكال �أكرث تطوًر�؟

الذي  عمرها  ط��ول  رغ��م  ال��ن��رث،  ق�شيدة   -
ا، ومئة وخم�شن  يقارب ال�شتن عاًما عربيًّ
مل  ال�شيولة،  طور  يف  مازالت  ا،  عامليًّ عاًما 
تتبلور بعد، واأمامها اأمٌد من ال�شنوات حتى 
لن  ثم  النهائي.  قالبها  يف  وتت�شكل  تتبلور 
تلبث اأن ت�شبح تاريًخا ليحتل مكانها �شكٌل 
اأعرف ما هو االآن. تلك �شريورة  جديد، ال 
على  ي�شتقر  ال  �شِجٌر  ملوٌل  هو  ال��ذي  الفن 

حال، وهي اإحدى �شمات جماله.

العراق وم�صر

* ي�صغل بال �ملثقفني �لعر�قيني �ملوقف �لعربي 
مما يجري يف �لعر�ق، ويزعجهم كثري� 

�النخر�ط يف مقوالت فئوية ال تعري �أي �هتمام 
بالعزلة �لثقافية �لتي ميرون بها. مباذ� تعلقني؟

يراقب  زجاجي  لوح  وراء  من  الناظر   -
م���ا ي���ح���دث، ل��ي�����س ك��م��ث��ل امل��ن��خ��رط يف 
نقول:  م�شر  يف  الهول.  ي�شارع  االأزم��ة 
اإيده  اللي  زي  م�س  امليا  يف  اإيده  "اللي 
النا�شر  عبد  ج��م��ال  جرفنا  النار."  يف 
"القومية  ا�شمه  زائ��ف  وه��م  اإىل  قدميا 
ال���دول  ب��ن  يجمع  ال���ذي  م��ا  العربية"! 
اأو  "قومية"  ي�شمى  ما  ليقيموا  العربية 
"وحدة"؟ اللغة؟ الدين؟ امل�شري امل�شرتك؟ 
�شيء.  اإىل  ُتف�ِس  مل  خائبة  اأوه��ام  كلها 
واحدة  لغة  من  لي�شت  االأوروبية  الدول 
جتمع بينها لكنها جنحت يف خلق �شوق 
اأوروبية م�شرتكة. ملاذا؟ الأن الفكر هو ما 
والتطور  والتقدم  احلياة  مبداأ  يجمعها. 
وال��ل��ي��رال��ي��ة واحل���ري���ة. ه���ذا م��ا يجمع 
�شيء  ال  للعرب.  انظْر  لكن  النا�س.  بن 
يجمعهم بقدر ما تفرقهم مالين االأ�شياء. 
مفردات  م��ن  ق�شائدهم  تخلو  ال  ال��ع��رب 
لكن  الخ،  القد�س،  بغداد،  ب��ريوت،  مثل: 
�َشْل واحدا منهم: ماذا فعلت من اأجل تلك 
االأيقونات الثالث؟ ال �شيء �شوى الكالم 
يا  نحن  الركيكة.  والق�شائد  االأج���وف 
عزيزي يف اأزمة حقيقية، تليق بنا ونليق 
بها، ال�شماء تعطي كل اإن�شان ما ي�شتحقه. 
ونحن العرب ن�شتحق هذا ال�شتات الأننا 
مل نفعل ما يوؤدي اإىل العك�س! عن نف�شي 
م�شرية  هي  بل  عربية،  م�شر  اأع��ت��ُر  ال 
فرعونية غزاها العرب واحتلوها لتغدو 

عربية. العراق كذلك، من وجهة نظري.

* كيف هو �لعر�ق بعني فاطمة ناعوت �ليوم؟ 
�ثمة مقاربة بني �لعر�ق وم�صر، �م �المر جد 

ع�صري؟

- العراق يف نظري اأحد اأرقى الدول يف 
والعراق  م�شر  اأن  اأردد  ما  دائًما  العامل. 
كامل  يف  االأرق���ى  البلدان  هي  و�شورية 
اأنها  ب�شيط،  ل�شبب  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��رق��ع��ة 
اأما  حقيقية.  ق��دمي��ة  ح�����ش��ارة  اأرا���ش��ي 
جمتمعات  اإال  فلي�شت  االأرا����ش���ي  بقية 
�شحراوية اعتمرتها البداوة ومل تعرفها 
هو  العراق  زمانها.  قدمي  يف  احل�شارة 
البلد الذي متنيُت اأن اأزوره ومل يتحقق 
بالد  من  جبُت  ما  ك��رثة  على  بعد،  اأملي 

العامل.
دوائر الطبا�صري 

لن األتقيَك اليوم؟ 
فقد حموَت وجَهَك القدمَي من ذاكرتي 

وا�شتبدلَت به 
خطوًطا جامدًة 

ارت�شمْت عند باحة "رابعة العدوّية" 
التي اأطرقْت يف �شمٍت 
يليق باملحنِة القادمة، 

ثم اأغم�شْت 
حن الت�شَق وجُهَك ب�شدِرها 

�شاحًبا كقدي�س، 
ه من االأ�شابِع  ين�شرُب بيا�شُ

يف وهٍن 
ي�شبه احلروب الباردة. 

اأيها امل�شجوُج بفاأ�ٍس 
اأالبد اأن نلتقي؟ 

يف مر�شِم البنِت التي غدرت بَك، 
وغا�شت يف الدائرة التي ر�شمْتها باالأم�س؟ 

البنِت التي اأطاحْت بُحلِمَك 
ثم �شاحلْتَك بري�شٍة 

ورزمِة اأوراِق فارغٍة؟ 
مغدورٌة اأنا مثلك 

ني ولٌد  �شجَّ
َغ باملثَقِب ُجمجمتي  ثم فرَّ

ليمالأَ مو�شَع الفو�شى 
ا  لوًنا وق�شًّ

وكثرًيا من ال�شمْت. 
كان يل ولٌد 

كان يل ولدان 
�شرقْتهما دائرُة الطبا�شري القوقازية 

األهاين اأمُل الراأ�ِس عن جذِب ذراعيهما 
ف�شاعا. 

لل�شامتن اأن يلتقوا م�شاء االأحد 
يف مرا�شِمهم التي اأعّدوها على عجٍل 

قبل اأن تبتلَعهم الدائرة التي، 
ال تنمحي. 

لكن ذوي ال�شجِّ 
ميتنعون. 

بو�شع امل�شجوجن 
اأن يلملموا الرتاَب والنبَّ من اجلبل 

لي�شدوا ال�شروخ يف اأعماِقهم، 
بو�شعهم اأن ي�شاوموا دودَة القزِّ 

عّلها تتقياأُ �شيئا من التوْت 
الذي ادخرته يف جوِفها 

هم امل�شدوعِة  ثم يدارون �شوءاِت روؤو�شِ
باأوراقه اخل�شراء. 

يوًما،  "مها" �شتعود 
حن ينفلُت "مازن" من االأن�شوطة اخلائنة 

وحن يتكلم "عمر" ليهتَف: 
اأيها الرجل 

كيف ا�شتطعَت اأن حتّوَل املحنَة 
اإىل لوْن !!

1. يف احلّمام

جمع���ُت عائلت���ي يف غرفة ب���دار كبرية، 
وخرجُت ل�شاأن عاجل. طال البلى الدار، 
وزحف اخلراب عل���ى حجراتها، وكانت 
حج���رات ال���دار طولي���ة ال�ش���كل ُبني���ت 
على طراز خانات ال�ش���فر اأو ا�ش���طبالت 
ال���دواب. ال تبدو الدار م���ن اخلارج كما 
تبدو من بهوه���ا الداخلي الذي انتظمت 
احلجرات حوله. كانت واحدة من الدور 
احلجري���ة،  الواجه���ات  ذات  املت�ش���ابهة 
وال�ش���رفات  املرتفع���ة،  واالأب���واب 
املزججة، وعندما عدُت الألتحق بعائلتي 
تاه ب�ش���ري و�ش���ّلت خطوتي الواجهة، 
فل���م اأهتد اإىل ال���دار الت���ي اأنزلتها فيها. 
ِخل���ُت ال���دار الت���ي دخلُته���ا خاوي���ة م���ن 
�ش���اكنيها، وكنت اأفتح اأبواب احلجرات 
واأذرع طوله���ا حت���ى اأنته���ي اإىل قعره���ا 
ال���ذي اقُتِطعْت منه م�ش���احة لبناء حّمام 

حمام���ًا  فتح���ُت  متال�ش���قن.  وخم���زن 
فوجدُت فيه جمعًا من الن�شوان امل�شّنات 
وب�ش���عة �ش���ّبان مع زوجاتهم. خاجلني 
ظّن باأن نزالء الدار تركوا �شكنى الغرف 
وجتمع���وا يف احلّمام���ات امللحق���ة به���ا. 
همم���ُت باإع���ادة البح���ث وال�ش���عود م���ن 
اأح���د ال�ش���المل اخللفية اإىل �ش���طح الدار 
)ولق���د ر�ش���مُت يف ذهن���ي خماب���ئ على 
ال�شطح مملوءة بالقطن(. لكنني نك�شُت 
وع���دُت اإىل البهو عر ممرات احلجرات 
ال�ش���امتة.اجلدران املتهتك���ة تنظ���ر اإيّل 
ب�ش���خرية، واالأب���واب املفتوحة تغريني 
احلج���رات  واال�ش���تطالع.  بالدخ���ول 
مت�ش���اوية يف الط���ول وارتفاع ال�ش���قف 
حج���رة  اإىل  نف���ذُت  االأر�ش���ية،  وب���الط 
واجته���ُت اإىل حّمامه���ا، فوج���دُت جم���ع 
الن�شوان وال�شّبان مل ينق�س ومل يتغري، 
ل عليه اال�ش���م  ويف يد كل فرد ملّف �ُش���جِّ
ون���وع املعاملة وتاري���خ الطلب وعنوان 

ال���دار. مل اأتردد حلظة فخلعُت مالب�ش���ي 
ووقفُت حت���ت د�ّس اال�ش���تحمام. انتحى 
اجلم���ُع واأف�ش���ح يل و�ش���ط احلّم���ام كي 
بكتف���ي.  علق���ت  فانلت���ي  لك���ن  اأغت�ش���ل، 
خّفْت امراأة م�ش���ّنة وانتزعت دبو�شًا �شكَّ 
الفانلة بلح���م كتفي، وتهياأ اإيّل اأين اأاألُف 
�ش���وتها املكتوم وراء عباءتها ال�شوداء. 
قل���ُت: "عمتي؟"  قال���ت: "نعم. َمن غر�س 
الدبو����س يف كتف���ك؟ يا للظل���م!". رحلْت 
عمت���ي ع���ن دنيان���ا بع���د طول عم���ر على 
فرا����س خاطته بنف�ش���ها، وكانت تعاونها 
يف عمله���ا )خياط���ة اللح���ف واملخ���ّدات 
املحل���ة  ن�ش���وة  بالقط���ن(  وحت�ش���يتها 
وجاراتها. تاأملُت الدبو�س الذي تناولته 
من ي���د عمتي، فوجدته م�ش���ابهًا لدبو�س 
القط���ن  ور�ش���ة  يف  �ش���غري  يف  راأيت���ه 
عل���ى �ش���طح دارن���ا. كان راأ����س الدبو�س 
م�شنوعًا من �شذرة زرقاء جنمية ال�شكل. 
قل���ُت لعمت���ي: "اآه! هذا دبو�ش���ك املفقود 

يف كوم���ة القطن". تراجع���ت عمتي اإىل 
قعر احلّمام، وحجبته���ا العباءات، لكني 
فان�ش���ّب  ال�ش���نبور  وفتح���ت  �ش���حكُت 
امل���اء ثجاج���ًا م���ن ثق���وب الد�ّس و�ش���ال 
عل���ى ج�ش���دي و بل���ل �ش���روايل الطويل 
ال���ذي مل اأك���ن قد جت���ردُت منه. �ش���ّجت 
الن�ش���وة بالتهك���م عل���ى احل���ال العام يف 
احلّمام، و�شادهنَّ مرح وفارقهّن حذرهّن 
وخفرهّن، واهتج���َن لهياجي، واأعجبهّن 
منظر اغت�ش���ايل اأمام نواظرهّن. �شمعُت 
مَل  ب�ش���باحتك،  "متت���ْع  تق���ول:  واح���دة 
اإجن���از  ننتظ���ر  ان  ميكنن���ا  العجل���ة؟ 
معامالتنا وتنفيذ طلباتنا. �شنحتمل هذا 

اجلو اخلانق يف احلّمام".

2. �َصــَفر

اأودعن���ا حقائبن���ا عربة القط���ار املتوقف 

الط���وار  يف  وانتظرن���ا  املحط���ة،  يف 
املكتظ بح�ش���ود امل�ش���افرين. وفيما نحن 
ندرد�س ونهذرم ونزن كالمنا على عالته 
ونر�ش���له بهفواته، حترك القطار وئيدًا، 
اأن نلح���ق بعربات���ه.  ث���م م�ش���رعًا، دون 
ذات  ال�ش���غرية  حقيبت���ي  اأن  اكت�ش���فُت 
العالقة اجللدية، قد ا�شتقرت فوق �شقف 
اإح���دى العربات، مع حقائب امل�ش���افرين 
الذين مل تت�ش���ع الرفوف حلمل اأمتعتهم. 
تعقبن���ا القطار مهرولن، عر ال�ش���وارع 
القط���ار، وهتفن���ا  �ش���كة  م���ع  املتقاطع���ة 
م�شت�ش���رخن �ش���رطة امل���رور و�ش���واق 
ال�ش���يارات املتوقف���ة اأم���ام احلاجز الذي 
يف�ش���لها ع���ن ال�ش���كة، فل���م نل���ق منج���دًا 
القط���ار  ابتع���د  لورطتن���ا.  معين���ًا  وال 
وخّلف احل�ش���ود الراك�ش���ة وراء دخانه 
وقعقعات���ه، وعدنا للمحطة التي مل يتبق 
فيه���ا �ش���وى عرب���ات احلمول���ة القدمية، 
املزاحة االأبواب على اجلانبن. كان عدد 

امل�شافرين املخدوعن �شئياًل، ت�شاوروا 
فيما بينهم، ث���م ارتقوا عربات احلمولة. 
وهنا كانت البلوى على اأ�شدها، فلم ت�شر 
العرب���ات اإال ك�ش���ري �ش���الحف اأعجزه���ا 
العمر الطويل، واعرت�س حركتها تطّفل 
خط���وة  تتق���دم  ومل  الغري���ر،  االإن�ش���ان 
اإىل االأم���ام. رمينا اأنف�ش���نا م���ن جوانب 
عربات احلمولة، وخبطنا يف م�ش���تودع 
ال�ش���كك احلديدي���ة املرتام���ي االأرج���اء، 
ب���ن ور����س ال�ش���يانة وخم���ازن امل���واد 
امل�ش���تهلكة ومالجئ القاط���رات العاطلة، 
نهارًا كاماًل، حت���ى زاولنا االأمل باللحاق 
بقطارنا. ملنا اأنف�ش���نا الأننا وثقنا ب�ش���فر 
اآمن ورحلة ليلية نوا�شل خاللها حديثنا 
املبه���رج بنوتاٍت ِعذاب. لي����س االأمر كما 
ظنن���ا واأحببن���ا، فال�ش���فر اإىل اأي مكان، 
داخ���ل املنطق���ة املح�ش���ورة بن ال�ش���كك 
املتقاطعة، اأو خارج امل�ش���تودع ال�شدئ، 
يقت�شي �شرف العمر باأكمله يف ا�شتبدال 

العرب���ات وا�ش����تهالك االأحاديث، وخبط 
االأر�س خبط ع�ش�واء. وما دام هدفنا من 
ال�ش���فر موا�ش���لة احلديث، وا�ش���تجالب 
احلّظ ال�شيئ على اأنف�شنا، فقد اختططنا 
�ش���بياًل عجيبًا ملوا�ش���لة �ش���فرنا. وجدنا 
يف جانب ال�شوق عددًا من عربات الدفع 
تنتظم يف �ش���فوف متوالية وتنتظر من 
يث���ب اإىل حو�ش���ها امل�ش���تطيل ويتم���دد 
على طوله بن اأ�شالعها اخل�شبية. وثب 
ع�ش���رة م�ش���افرين اإىل عربة وانح�شروا 
متمددي���ن، واحت�ش���نت عرب���ة جم���اورة 
مثل عددهم، حتى اكتم���ل قطار العربات 
بالراكبن املح�ش���ورين. اإال اأن اأ�ش���حاب 
العرب���ات تريث���وا حت���ى يكتم���ل الع���دد 
دف���ع  يف  عمله���م  ويبا�ش���روا  املطل���وب 
امل�ش���افرين االأغ���راء، بينما وج���د هوؤالء 
فر�ش���ة الرتي���ث، اأحدهم بج���وار االآخر، 
وعربة ل�ش���ق االأخرى، مواتية جلرجرة 
حبل الل�شان وف�شف�شة خزين ال�شدور.

حممد خ�صري

م��������ن اأح����������������ام ب������ا�������ص������ورا
خارج العا�صمة
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حوار: علي عبد ال�صادة

كاتبٌة �صحفية و�صاعرة ومرتجمة م�صرية. تخرجت يف كلية 
الهند�صــة ق�صم العمــارة جامعة عــن �صم�س. لهــا، حتى االآن، 
خم�صــة ع�صر كتاًبا ما بــن ال�صعر والرتجمــات والنقد. تكتب 
عــددا مــن االأعمــدة االأ�صبوعيــة الثابتــة يف �صحــف م�صرية 
وعربية منهــا: "امل�صري اليــوم"، "الروؤية" الُعمانيــة، "الوقت" 
ها بع�س االأطروحات  البحرينية، "نه�صة م�صر.تناولت جتربَتَ
مــن  العديــد  يف  م�صــر  ا�صــم  مثّلــت  واالأكادمييــة.  العلميــة 
رجمت ق�صائدها  املهرجانات واملوؤمترات الثقافية الدوليــة. ُتُُ
اإىل العديــد من اللغات االأجنبية. ال�صاعرة من مواليد القاهرة 
يف 18 �صبتمرب 1964، ح�صلت على �صهادة البكالوريو�س الهند�صة 
املعماريــة مــن جامعــة عــن �صم�ــس )1987(.تعمــل ناعوت يف 
جريدة "اليوم ال�صابع" التي ت�صدر من القاهرة، وهي ع�صو يف 
عدد من النقابات والفعاليات الثقافية، منها  نقابة املهند�صن 
امل�صرين، احتاد كّتاب م�صر، مكتبــة ال�صعر اال�صكتالندية، 
اب عرب احلــدود، دار االأدباء امل�صرية، اأتيلييه  موؤ�ص�صة كّتّ

القاهرة، جمعيــة اأديبات م�صر، حركة �صعــراء العامل باأمريكا 
الالتينيــة، ونــادي القلــم الدويل.�صــدر لها عدد مــن املجاميع 
ال�صعريــة والرتاجــم والكتــب النقدية، ففي جمــال ال�صعر لها 
�صتــة كتب منها:"نقــرة اإ�صبع"، "على بعــد �صنتيمرٍت واحد من 
االأر�س"، "قطاع طويل يف الذاكرة"، "فوق كفِّ امراأة" وغريها. 
ويف جمال الرتاجم لها "م�صجــوٌج بفاأ�س- اأنطولوجيا من ال�صعر 
االأمريكــي والربيطاين"، "امل�صي باملقلــوب- جمموعة ق�ص�صية 
مرتجمــة عن االإجنليزيــة"، "جيوب ُمثقلة باحلجــارة- كتاٌب 
عــن فرجينيا وولف وترجمة الأحــد اأعمالها: رواية مل تكتب 
بعــد. ت�صديــر د.   ماهر �صفيــق فريد" وغريها مــن االعمال.
ولناعوت كتب نقدية اي�صا :"الكتابة بالطبا�صري- كتاب نقدي 
ثقايف. تقدمي حممــود اأمن العامل"، "الر�صم بالطبا�صري- �صور 
قلميــة" و"املغّني واحلّكاء- مقاربــات نقدية".و�صاركت ناعوت 
يف عدد غري قليل من املهرجانات واالم�صيات الثقافية يف م�صر 

ودول عربية واجنبية. 

العرب يليقون باأزماتهم، الأنهم مل يفعلوا �صيئًا الأيقوناتهم الثقافية

فاطم��ة ناع��وت وال�صع��ي وراء ت�اأني�ث ال�ع��امل
فاطمة ناعوت يف �صطور

ال�صيولة طــور  يف  ــت  ــازال م ــا،  عــاملــيًّ ــا  عــاًم وخم�صن  ومــئــة  ــا،  عــربــيًّ ــا  عــاًم ال�صتن  يــقــارب  الـــذي  عمرها  طــول  رغــم  النثـر،  ق�صيدة 


