


ما هو اجلانب اإلجتامعي يف حياتك الذي ال يعرفه الكثريون؟
وال  يل  يقرأ  َمن  هناك  أن  أظن  فال  لقرائي؛  مفتوح  كتاٌب  حيايت 
أقنعة  دون  أعيش؛  كام  أكتب  ألنني  حيايت.  استشفاف  عىل  يقدر 
صغرية  طفلة  مثل  للغاية  بسيطة  حياة  أعيش  حسابات.  وال 
السامُء  وارفة.  شجرة  بأوراق  وتستظلُّ  هنر  ضّفة  عىل  حتيا 
ونيُسها.  الطبيعة  وصوت  أصدقاؤها،  والطيور  بيتها،  سقُف 

نـاعـوت فاطمة  الكابتة  تأليف  من  كتاًبا   ٢٨ هناك  اآلن  حتى 
املجتمع؟ يف  كتاباتك  أثرت  كيف 

العامة  األماكن  يف  بقرائي  ألتقي  حني  الشارع  يف  التغيري  ذلك  أملُس 
وخيربونني كيف غريت كتابايت حياهتم وأفكارهم ورؤاهم ووجهات 
نظرهم يف الكون والطبيعة واألشياء. وكيف زاد انتامؤهم ملرص وعرفوا 
قدرها العريق من خالل كتابايت. وغريهم خيربين أن كتابايت جعلتهم 
أزالت  كتابتي  أن  أخربين  وغريهم  واحليوان.  الطبيعة  مع  رمحة  أكثر 
اآلخر  قبول  يف  فقط  ليس  وساعدهتم  والعنرصية  الطائفية  قلوهبم  من 
من  اآلاللف  عرشات  ختربين  صفحايت  وعىل  اآلخر.   حمبة  يف  بل 
أفخُر  األعم،  املجتمعي  املستوى  وعىل  أسبوع.  كل  هبذا  التعليقات 
يف  غريت  قد  سنوات  ثالث  بالسجن  فيها  عيّل  ُحكم  التي  قضيتي  أن 
األضاحي  ذبح  بتجريم  قانوًنا  يسنُّ  املرّشع  وجعلت  املرصي  الترشيع 
من   الكثري  إثر  ويف  مسرييت.  يف  مهمة  نقطة  هذه  الشوارع.  يف 
والكوارث  املعضالت  من  كثري  حلل  كبار  مسؤولون  حترك  مقااليت 
مجيل.  يشء  ألي  سببا  جيعلني  أن  النعمة،  تلك  عىل  هلل  واحلمد 

بحصولك  علمِت  حينام  شعرِت  بامذا  اجلميلة(  اجلربانية  )أنا 
أسرتاليا؟ يف  األدبية  جربان  جائزة  عىل 

القمر.  إىل  ستسافر  بأهنا  أخربوها  طفلة  مثل  اهلواء  يف  وثبُت 
يف  حصدهُتا  التي  األدبية  اجلوائز  أمجل  من  واحدة  كانت  تلك 
مها  وهذان  والسالم،  احلب  أيقونة  يل  بالنسبة  جربان  ألن  حيايت، 
الشعرية.  وحتى  والفكرية  والتنويرية  املجتمعية  رسالتي  ملخص 

بالتكفري  الروح  تلوث  أخطرها  وألوان  أشكال  )للتلوث 
بذلك؟ ناعوت  فاطمة  تعني  ماذا  واإلرهاب(  والطائفية 

أمهيًة  يفوقان  العقل  ونظافة  الروح  فنصاعة  بالفعل.  هذا  قلُت  نعم 
اإلغريقي  الفيلسوف  ديوجني  كان  املالبس.  ونصاعة  اجلسد  نظافة 
لكنه  املمزقة،  األسامل  يلبس  أعمى  وكان  قاممة،  صندوق  يف  يسكن 
روحه.  ونظافة  عقله  نصاعة  بسبب  عينني  دون  احلكمة  أبرص 
إىل  معي  )هيا  له:  يقول  الصندوق  أمام  ووقف  امللك  إليه  ذهب  وحني 
قال  الوثري.(  والفراش  واجلواهر  الفاخرة  الثياب  ألمنحك  قرصي 
عني  حتجب  فإنك  امللك،  أهيا  هنا  من  )امِض  )األعمى(:  ديوجني  له 
املالبس  وتلّوث  دقائق،  يف  دافئ  دشٌّ  يعاجله  اجلسد  تلّوث  الشمس!(. 
والطائفية  بالعنرصية  الروح  تلّوث  لكن  والصابون،  املاء  بعض  يلزمه 
الدنيا.  عطور  تداوهيا  ال  وقذارة  ودنس  لإلنسان  دائم  تشّوه  يعني 

قلِت عن الكاتدرائية املرقسية أحد أهرامات مرص العظيمة، كيف؟
استنارة  للحظة  ذاته، كان تسجيال  بناءها يف حد  أوال ألن  أسباب.  لعّدة 
عبد  مجال  اجلمهورية  رئيس  يبادر  حني  خالدة.  مرصية  حضارية 
كربى،  مرصية  كاتدرائية  يف  األول  احلجر  تدشني  يف   ١٩٦٥ عام  النارص  
فتلك  النحيلة،  قروشهم  املرشوع  هذا  ملنح  حصاالهتم  أطفاله  ويكرس 
اللحظة احلضارية  حلظة استنارة نصعت يوم افتتاحها عام ١٩٦٨. وتلك 
حني  اجلديدة  العاصمة  يف  السييس  الفتاح  عبد  الرئيس  اليوم  أعادها 
ا قاسًيا عىل اإلرهاب وإحراق  شّيد أكرب كاتدرائية يف الرشق األوسط ردًّ

املرصية  الدولة  تساند  كنيسة وطنية  أهنا  اآلخر هو  والسبب  الكنائس.  
مرص  إهانة  وترفض  املرتبص  العامل  وجه  يف  مرص  لواء  وترفع  دائاًم 
مرص،  هبا  مترُّ  التي  الطائفية  املحن  مجيع  وتئد  الظروف،  أحلك  يف 
عىل  ليحافظوا  الطائفية  األزمات  بعد  املسيحيني  غضب  وحتتوي 
الذين  اإلسالميني  املتطرفني  سخافات  رغم  شعبها  ووحدة  مرص 
اهلل،  رمحه  شنودة  البابا  قداسة  املرصي.  الصف  لشق  جيهدون 
أي  عىل  مرص  صالح  يقّدمان  ما  دائاًم  كانا  توارضوس  البابا  وقداسة 
)اهلرم  التعريف  هذا  وأطلقت  هرًما؟!  تكون  ال  فكيف  آخر.  يشء 
هرم  هي  املرصية،  األوبرا  فدار  أخرى.  منشآت  عىل  كذلك  الرابع( 
الثقايف.  مرص  هرم  هي  األسكندرية،  مكتبة  وكذلك  الفني.  مرص 

كيف  وبسملة(  ميخائيل  منال  بني  )زهرة  عنوانه  مقاال  كتبِت 
املشهد؟ هذا  رأيِت 

املرصية  للمرأة  مرّشف  نموذج  دمنهور،  حمافظ  ميخائيل،  منال  د. 
حني  املحافظ.  ملنصب  مجيل  ونموذج  الروح،  سليمة  الواعية  املثقفة 
سخر األطفال من لون برشة التلميذة النوبية اجلميلة "بسملة"، ذهبت 
املحافظ د. منال ميخائيل للمدرسة وقدمت للطفلة الباكية احلزينة باقة 
به قلوب املرصيني.  رائع أرست  زهور. هذا سلوك حضاري وإنساين 

)الفنان عمرو سعد فقيه راق لإلسالم. أما التكفرييون فهم سفراء 
الشيطان( ماذا تقصدين؟

ا  الفنان اجلميل عمرو سعد قّدم النموذج احلضاري للمسلم املستنري فنيًّ
تأليف   من  )موالنا(  فيلم  يف  الرائع  دوره  خالل  فمن  ا  فنيًّ أما  ا.  وعمليًّ
ا حني ترّبع بقيمة جائزة )أحسن ممثل( املالية،   إبراهيم عيسى. وأما عمليًّ
للطفلني نجيل شهيدة مسيحية. ذلك هو السفري املحرتم والراقي للمسلم 
شوهاء  صورة  يقدمون  التكفرييني  نجد  منه،  النقيض  عىل  احلقيقي. 
لإلسالم بألسنهم الطوىل التي تستحق القص بسكني بارد مثل أرواحهم.

انقلبت الدنيا وحترك جملس الشعب جتاه فستان الفنانة رانيا 
هيتز حينام تغلق كنيسة لدواعي أمنيه؟ يوسف، ولم 

واألصوات  للكلمة.  واحلقيقي  الراقي  باملعنى  اآلن  برملان  لدينا  ليس 
صوهتا  فيضيع  يساندها  من  جتد  ال  الربملان  داخل  القليلة  املحرتمة 

الرياح.  أدراج  املستنري 

مرص؟ ىف  التنويرين  رواد  هم  من 
حتى  نستطع  مل  أننا  حزن  بكل  أعرتف  ولكنني  كثريون. 
وليس  مثقفون  لدينا  حقيقي.  تنويري(  )تيار  تكوين  اليوم 

تنويري.  تيار  لدينا  وليس  تنويريون  لدينا  ثقايف.  حراك  لدينا 

هل ترضني عن أداء جملس الشعب؟
 ال. 

يف أي حال تقرر فاطمة ناعوت أن تغادر مرص؟ وإىل أين تتجه؟
رحييل.  يوم  األعىل.  فردوسه  يف  اهلل  جوار  إىل  إال  أغادرها  لن 

٢٠١٩؟ ىف  أحالمك  عن  ماذا 
كام  مرص  أرى  أن  املاضية.  عاًما  الثالثني  يف  أحالمي  نفس 
وتنوير  وأخالق  وقيم  حضارة  صانعة  تكون  أن  هلا  ينبغي 
التايل.  احللم  إىل  أنتقل  سوف  احللم،  هذا  يتحقق  حني  وعلم. 

٢٠١٨؟ ىف  عليكى  مرت  التى  الصعبه  االحداث  ما 
رحيل أمي الروحية: آنجيل غطاس هارون.

اليهوديه؟ املعابد  زياره  عىل  حترصني  ملاذا 
بالقاهرة إال مّرة واحدة يف حيايت يف عيد األنوار  اليهودي  مل أزر املعبد 
٢٠١٨. وهذا تقصري مني.  أعرتف أنني مقرّصة يف التواصل مع اليهود 
املرصيني ومل يتبق منهم يف مرص إال أربعة أشخاص فقط. أنا ال أنظر إىل 
عقيدة اإلنسان بل إىل قدر وطنيته وحترضه وأخالقه وإسهاماته يف بناء 
الوطن. أحبُّ كلَّ من حيبُّ مرص، وأختصم كل من يكرهها. واليهود 
املرصيون وطنيون بامتياز بدليل أهنم مازالوا يعيشون بيننا ومل يسافروا 
التي تفتح هلم ذراعيها بحكم قانون )حق العودة(.  إىل إرسائيل املحتلة 
والقرآن.  اإلنجيل  يف  وذكرها  اهلل  أحبها  التي  مرص  حيب  ملن  طوبى 

كتبِت أشهد أنني أحب كل البرش دون النظر إىل عقائدهم. ملاذا؟
السؤال هو: ملاذا ال يفعل مجيُع الناس ذلك؟

يتدخل  أن  ألحد  ليس  وربه.  اإلنسان  بني  خاصٌّ  شأٌن  العقيدة 
يف  يتدخلون  َمن  إىل  وُيردُّ  السؤاُل  ُيعكَس  أن  جيب  هلذا  فيها. 
فُيحابون  عقائدهم  وفق  الناس  يعاملون  أو  اآلخرين  عقائد 
يفعلون  "ملاذا  األخرى.  العقائد  أبناء  ويظلمون  دينهم  أبناء 
املرء  ُيسأل  فهل  الصواب،  أفعل  أنا  السؤال.  هو  ذاك  هذا؟" 
يفعلون  ال  ملن  بدوري  السؤال  احّول  أنا  الصواب؟  يصنع  ملاذا 
عقائدهم؟! إىل  انلظر  دون  البرش  كل  حتبون  ال  ملاذا  هذا: 

كيف ترين العقول املتحجرة التي مازالت إىل اآلن تقف يف وجه 
املسيحيني يف بناء كنائسهم؟

ضعاف اإليامن فقريو األخالق. 

؟ قلية  أ مرص  يف  ن  ملسيحيو ا هل 
ال. ألن مفردة: "األقلية" مصطلٌح سيايس، ُيطلق عىل جالية وافدة )من 
بقية  عن  ا  َعَقديًّ املختلف  )املواطَن(،  لكن  ما.  دولة  يف  املواطنني(  غري 
املواطنني، ال جيوز أن ُنطلق عليه مصطلح )أقلية(، ولو كان فرًدا واحًدا. 
فلو كان هناك مواطٌن ليربايّل يف جمتمع رجعّي، ال جيوز أن ُنطلق عليه 
)أقلية(؛ ألنه يف وطنه. ولو كان هناك مواطن "سلفي متشّدد" يف جمتمع 
مواطٌن  هناك  كان  ولو  وطنه.  يف  مادام  )أقلية(؛  عليه  ُنطلق  ال  علاميّن، 
يؤمن باالشرتاكية يف جمتمع رأس مايل، ال نسميه "أقلية"؛ يف وطنه. ولو 
ا ُوِجد يف جمتمع اشرتاكي، ال نطلق عليه )أقلية(، مادام  أن مواطًنا إقطاعيًّ
يف وطنه. ولو أن رضيًرا ولِد يف جمتمع من املبرصين، أو مبرًصا وِجد 
يف وطن من العميان، ال يصحُّ أن نطلق عىل أحدمها )أقلية( ألن كليهام 
وسياسية  فكرية  تباينات  من  سبق  ما  كلُّ  وينطبُق  وطنه.  يف  مواطٌن 
واقتصادية وجسامنية، عىل اختالفات املعتنق الَعَقدي، كذلك. فلو كان 
نسميه  أن  جيوز  ال  نية،  السُّ مرص  يف  يعيش  مرصي  شيعّي  مسلٌم  ثمة 
املرصي؛  اإلنجييل  أو  الكاثوليكي  واملسيحي  مرص.  وطنه  يف  )أقلية( 
مجيعهم  ألن  أرثوذوكسية،  مسيحية  أكثرية  بني  )أقليًة(  ُيسمى  ال 
)أقلية(  عليه  نطلق  أن  يصحُّ  ال  املرصي،  والبهائيُّ  مرصيون.  مواطنون 
يف وطنه مرص. )األقلية( مصطلٌح ال عالقة له بالعقيدة أو الطائفة، مهام 
 2014 املرصي  الدستور  وفق  املواطنة،  “صّك”  بموجب  التعداد،  كان 
املنطق  هو  ذاك  املواطنني.  جلميع  الكاملة  املواطنة  بحقوق  ُيقرُّ  الذي 
لنفسه،  املسيحيُّ  املواطُن  خالله  من  ينظَر  أن  جيُب  الذي  “الوحيد” 
أصالُء  مواطنون  مرَص  مسيحيو  املسيحي.  لشقيقه  املسلُم  واملواطُن 
كاملو األهلية، ُيعّمرون أرَض مرَص منذ أكثر من ألفي عام، )٢١ قرًنا(، 
قبل دخول اإلسالم مع العرب يف القرن السابع امليالدي، )١٤ قرًنا ( من 
عمر مرص املديد، هلذا ال جيوز أن نطلق عليهم )أقلية( مهام كان عددهم. 

منارة تنويرية هائلة وطاقة إجيابية جبارة إستطاعت أن تدق عىل قلـوب املرصيني وتــعـــزف 
مقطوعة موسيقية بعنوان نعم للحب والسالم تكره العنف والطائفيــة وتدعو إىل الـتــمــاســك 

والرتابط بني شعب مرص. 
تنادى دائامً باحلق، من يراها ينجذب رسيعاً  إىل كلامهتا العذبة التى ال متل األذان من سامعهـا. 
جتول تصنع خيـراً ىف بالد العـالـم ليـرى النـــاس مرصيــتــهـــا ومــــدى عشقهــــا إىل وطنــهـــــا 
غريت بكتاباهتا أفكار الكثريين لنعومة كلامهتا وقوهتا وصدقها،  إهنا الكاتبة الرقيقة واجلميلة 

فاطمه ناعـوت صاحبه القلم احلر تفتح قلبها لكاريزما. 



املحرق  وأديرة  أسيوط  ملحافظة  زيارتك  تعني  ماذا 
املسيحية؟ املقدسات  زيارة  عىل  وحرصك 

وكذلك زرُت )دار لليان ترارش لأليتام( يف أسيوط. ويعني ذلك 
أنني مواطنة مرصية واعية بعظمة بالدها احلضارية والسياحية 
واملعامرية واملجتمعية، مواطنة هتتم بالسياحة الداخلية وإنعاشها 
الدنيا.  بالد  بني  واستثنائيتها  بالدها  بجامل  الناس  وتعريف 

املركز الكاثوليكي املرصي صخرة الفنون الرفيعة
ماذا يعني لك؟

وحصٌن  التنوير،  قالع  أحَد  هو   للسينام"،  الكاثوليكي  املركز 
راهٌب  ِمشعَله  حيمل  مرص.  يف  الناعمة  القوى  حصون  من 
دائم  املشعل  ذلك  تسّلم  بعدما  دانيال"،  بطرس  "األب  هو  فناٌن 
دين  رجُل  كالمها  مظلوم.  يوسف  الراحل  األب  من  اإلضاءة 
يقترُص  وال  الفن.  ويعشقان  مرَص  يعشقان  ومستنري،  مثقٌف 
دوُر هذا األب بطرس دانيال عىل رعاية الفنون اجلميلة وتكريم 
يف  األنبُل  دوُره  يتجىّل  بل  واألدب،  واملرسح  السينام  قامات 
الفنانني  من  والدولُة،  الناُس،  نسيهم  َمن  كّل  ورعاية  ر  تذكُّ
بهم انحساُر  املادّي وغيَّ العوُز  أو  الذين أقعدهم املرُض  املنسيني 
صخوًرا  ُتعدُّ  جليلة،  أعامال  ملرص  قّدموا  بعدما  عنهم،  األضواء 
يف  الدنيا  مرُص  به  ُتباهي  الذي  الناعم،  مرَص  هرم  يف  خالدة 
يوم  كّل  يف  ستجده  الطيب  األُب  هذا  والثقافة.  والفن  الفكر 
يزور  بيت  يف  أو  مستشفى  يف  تكريم  ودرع  زهور  باقة  حيمل 
ا ُمصاًبا،  ا  جار الزماُن عليه، أو جنديًّ فناًنا مريًضا أو أديًبا منسيًّ
ا أن عيادة املريض  أو أرسة شهيد. هذا الرجُل املؤمن يعلم جيدًّ
اهلَل  حيبُّ  َمن  ألن  هلل.  الصالة  من  نبيٌل  لوٌن  باملُهّمشني  والرّب 
نحن  جيمعنا،  أن  تعّوَد  الكريم  الراهُب  ذلك  اهلل.  خلَق  حُيبُّ 
املحبة" "إفطار  مائدة  عىل  رمضان  شهر  يف  عام  كلَّ  املسلمني، 
بشمعة  املُضاء  رمضان  وفانوس  التمَر  بنفسه  لنا  ليقّدم 
ُيفّرقنا. مما  أكثُر  جيمُعنا  ما  أن  فنتذكر  واحُلّب،  النور 

ىف  لدورها  أباظه  ثروت  أمينة  السيدة  بتكريم  قمِت 
ملاذا؟ احليوان؟  رعايه 

ألهنا حتمي َمن ال قانوَن حيميه. تدافع عن حق احليوان يف احلياة 
وعدم التعرض للتعذيب عىل أيدي البرش غالظ القلب. نذرت 
عمرها ملنع تعذيب احليوان حتى أهنا اشرتت مجال صغريا فقأ 
املجرمون عينه  وأسكنته مزرعتها لتطبيبه وعالجه ورعايته. 
عظيم.   تنويري  كاتب  وابنة  عظيمة  وصديقة  عظيمة  سيدة 

حتدثِت من قبل يف أحد الربامج عن أن كل ما حيدث من 
مشاكل أساسه عدم احلب. ماذا جيب فعله ليعيش املجتمع 

ىف حمبه؟
يف  وتكريسه  العامل.  رشور  كل  أصل  هو  احلب  غياب 
القانون  وتطبيق  التعليم  إصالح  مع  ينتعش  سوف  النفوس 
البغضاء.  مشيعي  الفتن  مثريي  عىل  ورصامة  بحسم 

4 سنوات؟ حرضتك مع مد فرته الرئاسه الكثر من 
نعم. حتى ُيكمل الرئيس ما بدأه من إصالح وتنمية. مرص 
اآلن ال تتحمل هّزات جديدة وجتارب تشبه الوثب يف الفراغ.  

٢٠١٨؟ ىف  األفضل  ترينها  التي  الشخصيه  هي  من 
كثريون وكثريات. 

األعىل؟ مثلك  من 
غاندي. مارتن لوثر كينج. ابن رشد. األم تريز. طه حسني. 
يعقوب. كثريون  جمدي  نصري.  آمنة  العامل.  أمني  حممود 

وكثريات. 

كان  ماذا  وهبه  مراد  للفيلسوف  التنوير  درع  تسليمك 
عليك؟ اثره 

شعور التلميذة حني تقول لألستاذ: شكًرا لك. تعلمُت 
منك الكثري. 

صالون فاطمة ناعوت يعتربه البعض منارة تنويرية 
وطاقة أمل للتغيري يف مرص،  ما رأيك؟

الذي  الثقايف  احلراك  من  بجزء  يقوم  صالوين 
مرص.  دروب  مجيع  ويمأل  وينترش  يزيد  أن  جيب 

كيف استفدِت من كتاب الوصمة البرشية، و جيوب 
مثقلة باحلجارة، و أثر عىل احلائط؟

تلك عناوين بعض الروايات التي ترمجتها للعربية عن اإلنجليزية. 
للربيطانية  والثالثة  والثانية  روث،  فيليب  لألمريكي  األوىل 
فرجينيا وولف. والرتمجة لون عميٌق من الكتابة واإلبحار يف 
أرسار اللغتني، اللغة األم املنقول عنها، واللغة احلاضنة املنقول إليها. 

كلامت للشخصيات
الرئيس السيسى

أكمل ما بدأت. فمرُص تستحُق أن تعلو وأن تنهض من 
عثرهتا. 

توارضوس البابا  قداسه 
خارج  مرص  اسم  وأعالء  الوطنية  فيك  أحيي 
صّف  وحدة  عىل  واإلرصار  العامل  أمام  مرص 
العامل.   أمام  ملرص  سفري  خرُي  أنت  املرصي.  الشعب 

االزهـــــــــر شـــيـخ 
بحكم منصبك الرفيع عليك عبُء تنقية الرتاث اإلسالمي 
ومناهج األزهر الرشيف التعليمية مما يشّوه صورة اإلسالم

 ومما يناقُض روح القرآن الذي نزل رمحة للعاملني. عليك 
بحكم منصبك الرفيع أن توقف التكفرييني الذين يشّقون 
عبء  عليك  شعبنا.  وحدة  ويزعزعون  املرصي  الصف 
"تصويب" اخلطاب الديني كام يليق هبذه اللحظة التي نحياها. 

اإلسكندراين. سمري  للفنان  كلمة 
لصالوين  الروحي  واألب  الروحي،  أيب  اإلسكندراين  سمري 
التنويرية  مرص  أعمدة  أحد  املثقف  الفنان  ذلك  الشهري. 
أطلُق  كام  اجلميلة،  مرص  تعويذة  وهو  الراسخة،  والفنية 
املخابرات  وثعلب  العامل.  حناجر  أمجل  أحد  عليه. 
الكيان  وصفع  خطرية  حلظة  يف  مرص  أنقذ  الذي  املرصية 
املاضية.  الستينيات  يف  هائلة  صفعة  واملوساد  الصهيوين 

املرصيني الشعب 
وال  التنمية  مسرية  إكامل  يف  قواكم  بكل  سامهوا  فضلكم  من 
تسمحوا ألي مغرض حاقد أن يقّوض ما بنينا وال تسمحوا للفتنة أن 
تشق صّفنا فنحن شعب أصيل حيب وال يكره جيتمع وال يتفرق. 

املرصيني باخلارج
مرص  احلبيب  لوطننا  عظامء  سفراء  كونوا 
واجعلوا  العامل  عيون  أمام  عاليا  مرص  لواء  وارفعوا 
به. أوىل  وأنتم  بكم  أوىل  فهو  وطنكم  يف  استثامراتكم 

بصفتك كاتبة يف جريدة يومية، كيف ترين جريدة 
أمريكا  يف  ي  املرص ن  بالشأ ملهتمة  ا "كاريزما" 

وماذا تقولني ألرسة اجلريدة؟
املواطن  "رشيان وصل" بني مرص وبني  تعترب  جريدة مجيلة 
مازالت  وروحه  اخلارج   يف  يعيش  الذي  املهجري  املرصي 
ي. أقول ألرسة كاريزما: شكًرا لكم. مربوطة بحبل مرص الرسُّ

املاضى الشهر  صالوهنا  أزمة  بعد  وإبنها  ناعوت  فاطمة  بني  اآلخري  احلوار 
 مازن: أحسن النهارده يا ماما؟

= احلمد هلل يا حبيبي. أحسن.
مازن: ماما مش عاوز األزمة دي تأثر فيكي هنائي. شويف 

كمية حب الناس ليكي قد ايه. بتتأكدي منها بعد كل أزمة.
=. فعال يا حبيبي. نعمة ربنا عليا.

مازن: مش عاوز املحنة دي ختليكي تغريي مبادئك.
= هو أنا مبادئي قابلة للتغيري يا مازن؟

= قصدي عدم الكتابة عن حقوق األقباط.
= جمروحة قوي يا مازن ومش قادرة أفهم ليه كدا؟

مازن: يا ماما... مش كل الناس قادرة عىل إستيعاب اجلامل. 
أنت عملتي حاجة مجيلة جدا عشان الناس تقرب من بعض 

أكرت. عشان املحبة تربط الناس بدل الفرقة. مش كل الناس 
تقدر تلقط الفكرة زي بعض. وده طبيعي.

= طبيعي إزاي بس يا مازن. الفكرة واضحة وبسيطة 
ورشحتها يف بوستات ومقاالت وبالكالم يف التليفزيون 

واإلذاعة. مع إهنا مش حمتاجة رشح.
مازن: لو كل الناس بتقدر تلقط اجلامل بسهولة كانت كل 

مشاكل العامل احتلت!
= بس كل الناس فعال لقطت الفكرة اجلميلة وفرحوا بالصالون 
وضيف الرشف والتقطوا الفكرة احللوة بدليل مظاهرة الفرح 

واحلشود والرسائل والزهور واملقاالت وووو.
= وفيه ١٠ أشخاص مقدروش يلتقطوا الفكرة. نسبة قد ايه 

صغرية.
= لو مقدروش يلتقطوها كانوا سبونا نفهمهاهلم. لكنهم 

شوهوها ودنسوها ومألوها رش!
= يبقى تستمري يف صناعة اجلامل عشان اليل مفهمش 

النهارده يفهم بكرا.
= بس ملوا قلبي حزن. حسيت أننا بعيييد قوي لسه 

عن نقطة النور واملحبة اليل نفيس نوصلها. كنت فاكرة
 إننا قربنا اكتشفت إننا بنبعد! صعبة عليا إن أهل املحبة 

مها اليل يعجزوا عن التقاطها. خذلوين.
مازن: )أهل املحبة( يا ماما؟ كلهم؟! كام يف امليه؟! عرش 

أشخاص- تالتني شخص .... من تالتني مليون يا ماما.
ومن ١٠٠ مليون مرصي!.متصورة النسبة؟! بتهزري.
= ولو شخص واحد يا مازن. أتوجع. ألين توقعت ده

من الناس التانية اليل بيعلمونا نكره بعض وكل املجتمع 
بيقاومهم. فا دول يسكتوا، وبتوع املحبة يرفضوا اجلامل 

واملحبة؟
مازن: يا ماما انيس العرشة دول وامتسكي بقضيتك. دي قضية 
عمرك يا ماما. املوضو بالنسبة لك مش وظيفة وعمل دي قضية 

ُعمر.
= مش مصدقة يا مازن أنك كربت كده يا حبيبي وبتفكر كده! 

ربنا حيميك يا قلب ماما.
أنا  بيه.  الناس  وفرحي  بالصالون  افرحي  بليز  ماما  مازن: 
الناس  وكل  وأناقة  نظام  جتنن.  وصور  اليف  مقاطع  شوفت 
يف  كتبها  اليل  احللوة  والكلمة  للكل  بيبتسم  والبابا  مبسوطة 
وتعليقات  للصالون  أهداها  اليل  اجلميلة  واهلدية  الرشف  دفرت 
ختىل  ليه  تاين؟  ايه  عاوزة  أسبوع.  من  موقفتش  اليل  الناس 
يا  ارجعي  الناس؟  وفرحة  فرحتك  تفسد  صغرية  حاجة 
يساحمكم. اهلل  وجعوكي:  ليل  وقويل  وقضيتك  لقلمك  ماما 

جمانا. األول  يومها  منذ  صحيفتنا  ىف  تكتب  ألهنا  ناعوت  فاطمة  األديبة  نشكر 
بالعربية  والناطقة  املهجر(  )دول  أمريكا  من  تصدر  كصحيفة  نحن  مــلــحــــــوظـــــــــة: 
نشهد  ومسلميها(  )أقباطها  عام  بوجه  والعربية  املرصية  للجالية  وموجهه  أجنبية  دول  ىف 
كتاباهتا  مقابل  نقدية  مبالغ  أى  منا  تتقاضى  ال  ناعوت  فاطمة  السيدة  أن  حق  شهادة 
األدبى  النشاط  هبذا  معنا  تقوم  السيدة  وهذه  كاريزما،  جريدة  يف  معنا  ومشاركاهتا 
برسالة  وإيامهنا  والتثقيفية،  اإلنسانية  برسالتها  وإليامهنا  اجلريدة  لتشجيع  والثقاىف 
العربية  الثقافة  وترسيخ  والتثقيف  لألحداث  وتغطيتها  موضوعاهتا  ىف  املعلنه  اجلريدة 
يف  األم  وببلدهم  ببعض  بعضهم  العربية  اجلالية  وتقريب  للتواصل  باخلارج  املقيمة  لألجيال 
األيام  من  يوم  ىف  ثقافية  أو  أدبية  مساعدات  بأى  علينا  تبخل  ال  السيدة  وهذه  املهجر،  دول 
ناعوت. فاطمة  لألستاذة  شكرًا   .. الصداقة  منطلق  من  فقط  ولكن  مادى  أجر  أى  بدون 
أســرة جريــدة كــاريــزمــا 


