
تعليقات عن اللغة وكتاب "المولودة" لنادية كامل

التعليق الول

أنا فهمت إن فيه نص مكتوب بالعامية فاز بجايزة ساويرس، وفهمت كمان
إن فيه ناس معترضمة. وده متوقمع برضموا، وأنما افتكمر إنمه فمي حموار ممع
صممديق شمماعر زمممان مممن بتمماع خمستاشممر سممنة قممال لممي إنممه مجموعممة
"تاكسي" دي مش أدب، لن فيها جمل عاميممة، ودخلنمما فممي حمموار طويممل،
كان ملخصة إنه شايف إن الدب لزم يتكتب باللغة اللي اتكلم بيهمما سمميدنا
إسماعيل شخصيا. وفي ناس رأيها طبعا إن الدب ل يصح غير علممى القممل
باللسان اللي نزل بيه الوحي، وإن المرجع يبقى سيدنا جبريل، وفممي نمماس
اكثر تخففا شايفين إن اللي اللغة الدبية ممما تخرجممش عممن لغممة قريممش أو
يثرب أو معجم نجيب محفوظ عليممه السمملم. فممده موضمموع طويممل وقممديم
ومتجدد دائما. وأنا الحقيقة ما يهمنيش أعلق على جايزة سمماويرس عامممة،
وعلى النص اللي فاز لني معرفش هو إيممه أصممل، ولن النمماس اعتراضممهم
مش على النص لكن على المبدأ نفسه، أي كتابة الدب باللغممة المحكيممة أو
الدارجة أو العامية. اللي يهمني بس إني أقول إنممي الدب كممما نفهمممه فممي
العصر الحديث، بارتباطه بالمطبعممة، وتحممول الكتمماب لمشممروع جممماهيري،
أرتبط بظاهرة مبهمرة جمدا وهمي الكتابمة باللغمة المحكيمة، كمان قبمل كمده
اللتينية وفي أماكن تانية اللمانية مثل، هي اللغات اللي بيتكب بيها الكتب،
فيما الناس كان ليهم لغات تانيممة بيتكلموهمما فممي حيمماتهم العاديممة، وعشممان
كده كان فيه فارق شاسع ما بين الثقافممة العاليممة والمحروميممن منهمما اللممي
مايفهومش لتيني، لكن القنبلممة حصمملت ممع تحمول اللغممات المحكيممة للغمة
كتابمة وده كمانت ثمورة دينيمة وسياسمية واجتماعيمة، وكممان عمليمة عنيفمة
واتحرق فيها ناس، وقامت حممروب أهليممة واممماكن اتبممادت، إلممي أن اسممتقر
مبدأ إن الناس تكتب باللغة اليومية اللمي تتكلمهما فمي الشموارع، وده كمان
جممزء مهممم مممن مقرطممة الممدين والمعرفممة والثقافممة. هممذه هممي القاعممدة،
المنطقية والبسيطة، الوضع الشاذ هو اللممي عنممددنا فممي العربممي، والممدفاع
عنه هو دفاع عن وضع مقلوب ومختل وغيممر منطقممي. وده يقودنمما للنقطممة
التانية كل الدب اللي طلع بعد كده وتم ربطه بلغات قومية بعينهمما، عشممان
يخدم مشروع الدولة المة، كان مشروع سياسي فيه الكممثير مممن الختلق،
يعنممي مثل البريطممانيين اخممترعوا حاجممة اسمممها اليونمماني الجديممد والجيممش
البافاري فرضه بالقوة علممى سممكان اليونمان بعممد السمتقلل، وعلمى نفممس
المنوال تم اختراع حاجة اسمها العبرية الحديثة، لغة ما حدش اتكلمها قبممل
كده قبل قيام دولة اسرائيل، المالطي التركي الصممربي الفرنسممي كممل دي
لغات تم هندستها سياسيا، التركي الحديث تم نبذ الكلمات العربية منه هممو



والمالطي مثل، أما الصربي والكرواتي والبوسني بعد الحممرب البلد دخلممت
في عمليات تنقية من الكلمات المشتركة لتأكيد التميز ما بينها والختل،ف،
وهكذا. والعربي اللي احنا بنكتبه ده انهارده، مممش مختلممف كممتير. ببسمماطة
اللغة العربية القياسية الحديثة اللي بيقولوا عليها ديه، لغة لم يتكلم بيها اي
بني آدم في التاريخ كله، ل هي لغممة قريممش، ول هممي اللغممة اللممي بيتكلمهمما
الناس ل دلوقتي ول اي وقت قبل كده، لهي اللممي كتممب بيهمما النمماس ايممام
العثمانيين ول المويين ول أي حد. العربي اللي بنكتب بيممه انهممارده، واللممي
مرتبط بانتشار المطبعة، هي لغة تم هندستها برضوا لغراض كتيرة وعلممى
إيممد نمماس كممتيرة، ورافممد واحممد مممن دول كممان الرسمماليات التبشمميرية
البروتسانتية، اللي اتخرج منها كل مؤسسي الصممحافة العربيمة فمي سموريا
ولبنان ومصر، ببساطة اللغة الفصممحي بتمماعت النهممارده دي مشممروع لعممب
فيه المبشرين الهولنديين مثل ورواد عصر النهضممة الموارنممة اللممي اتحولمموا
للبروتسانتية دور مش قليل، لسباب منها مثل، ان المرسلين كانوا عممايزين
عربية تكون بليغة لكن ما تفكرش الناس بممالقرآن ول النصمموص السمملمية
كده ببساطة، والمذهل إن تكون الفنطات الكممثر رواجمما للطباعممة العربيممة،
واللممي فضمملت رائجممة لغايممة نهايممة الحممرب التانيممة، هممي مممن اخممتراع فنممي
امريكاني في قبرص، وعشان كده في صممناعة الطباعممة كممان يطلممق علممى
فنط العربي، العربي المريكاني، اه والله. فزي الحممدود السياسممية للممدول
القومية اللي كانت بترسمها واحدة انجليزية في امسية كده وهمي بتشمرب
كاس نبيت، تحولت للحدود القومية التاريخية الخالدة الناس ممكن تحممارب
علشانها وتموت، فالفصحي المختلقة دي (زي أي لغة تانية طبعمما) تحممولت
لصنم برضوا، مع إن لو فيه اي حاجة هيكون فيهمما ريحممة الصممالة، فهتكممون
المحكية، لغة الناس، والسير، والتراث والحكاوي والحواديت. طبعا الوضممع
الحالي مش هيتغير كتير، وأنا الحقيقة ما يهمنيممش انممه هيتغيممر، وهممو مممش
هيتغير لنه موضوع الفصحى محور اساسي في تأكيد موضع نخبوي وتعالي
اصممحابه علممى عامممة النمماس، وحرمممانهم مممن المشمماركة فممي إنتمماج الدب
العالي، وفهمه، وبالتممالي النخبممة الثقافيممة دي مممن مصمملحتها تحممافظ علممى
موقعها ده، وتستبسل في تحقير العامية، واللي بيتكلموا بيها، واللي بيكتبوا
بيهمما، ببسمماطة كممده، لنممه لممو حصممل غيممر كممده، موقممع حممراس البوابممة ده
وواضعي المعايير هيتهدد. الكتابة بالفصحي واحد من صور العنممف اللغمموي،
والقمع المعنمموي ضممد أغلبيممة النمماطقين بالعربيممة، خاصممة الفقممر ممما بينهممم
والقل حصول على التعليم، بس نعمل إيه أدي الله وادي حكمتممه. وعشممان
كممده اللممي بيقممروا أدب عربممي هممما اللممي بيتكتبمموه، وقممافلين علممى نفسممنا

الحمدلله.

التعليق الثاني



صحيت لقيمت فمي كتماب ومثقفيمن ماسمكين ،ف شمعر بعمض عشمان فموز
Nadia للسمممتاذة المخرجمممة المبدعمممة المولمممودة  # روايمممة  Kamel 
.. والخناقة سببها أن الرواية بالعامية .. ايممون بالعاميممة ساويرس  # بجايزة

المصرية بتاعتنا واللي هي لغتنا واللي همه اي الدبمماء والكتمماب بيقولمموا لء
دي مش لغممة دي حاجممة كممده بنتكلممم بيهمما وخلص ولزمممن الدب والكتابممة
تبقممممممممممممممممممممممممى بالفصممممممممممممممممممممممممحى وكممممممممممممممممممممممممده.
واحب أنوه بس أن العامية المصرية لغة مستقلة ولها اجروميتها المستمدة
من اللغة المصرية القديمة واللي بالمناسممبة هممي مرتكممز العاميممة ومنبعهمما
مممش الفصممحى .. وبالمناسممبة التانيممة أن كممتير مممن تعممبيرات ومفممردات
الفصحى مستمدة ممن العاميمة المصمرية -ممش العكمس - اللمي مسمتمدة
بدورها من اللغة المصرية .. واحب أنوه أن الكتابة الدبية بالعامية موجودة
مممن زمممااان اوي وفممي متخصصممين جمعمموا نصمموص أدبيممة مممن القممرن
الخمستاشر بالعامية المصرية وعلى امتداد التاريممخ .. لكممن رفممض العاميممة
واعتبارها مجرد لغة لسانية للتواصل اليومي وبس .. ده بيصب فممي رفممض
الواقع اللغوي النامي لصالح لغة هي ،ف أصلها مممش لغتنمما .. واخيممرا احممب
اقولكم . أن كلمة "عامي" كلمة مصرية قديمة معناها "مواطن" أو "واحممد
مممن الشممعب " .. وان كلمممة عاميممة معناهمما "لغممة الشممعب" بالمصممرية

.القديمة .. ومتشكرين

التعليق الثالث

لم أتصد أبدا لنقد أدبي ولم أدع القدرة على ذلك، لكن غريب هممذا الرفمض
لفوز رواية مكتوبة بالعامية بجائزة أدبية. غريب بقدر ممما أن الرفممض ليممس
بشأن الرواية نفسها، لكن بشمأن "مبمدأ" أن تفمموز روايممة مكتوبممة بالعاميمة

بجائزة أدبية ما. المر الذي قد يتطلب التذكير بالتي:

أول، العامية لغة، وليست لهجة "محرفة" من عربية أصلية.. فهممي مختلفممة
،ف تراكيبها ونحوها وبنية جملتها، وليست كل ألفاظها مشتقة من العربية.

ِتمم ج أدبمما (بممالمعنى الضمميق للكلمممة)، وأدبيممات ُتن ثانيمما، أي لغممة يمكممن أن 
literatureُيكتب باللغة سواء في النقد أو الفكممر  بالمعنى الواسع، أي كل ما 

أو التاريخ أو الدين أو خلفه. لن هناك شممعب يعيممش علممى اسممتعمال هممذه
اللغة في حياته اليومية الثرية المتنوعة.

ِتم ج ِتم ج أدبمما هممو أن تن ُتن ثالثا، البرهان الوحيد على أن لغة ما قادرة علمى أن 
أدبا (بالمعنى الواسع والضيق) بالفعل. والعامية فعلت ذلك وبجدارة. ما هو
الشعر المصري بدون سيد حجاب وبيممرم التونسممي والبنممودي، مثل ؟ وأيممن
نضع الوعظ الديني بالعامية، الذي انتشر في العقود الخيرة، هل هو وعممظ

بل لغة ؟ أو وعظ ركيك بالضرورة ؟

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%A9?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1%D8%B3?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/molokheya?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARArV6M9wLl85-pQTdbKTTzOmi4Kcn3HuDxvts_5-Thh2ETmIEc3zO4R4uh4xdocWJVNf5HDxMWvYClY&fref=mentions


رابعا، القول بضآلة القيمة الدبية لبعض، أو حتى معظم، العمال المكتوبممة
بالعامية، إذا كان هذا صحيحا، ل يعنممي عجزهمما عممن إنتمماج أدب جيممد، ليممس
فقط لوجود أعمال جيدة، لكن لن ضعف قيمة نسممبة كممبيرة مممن الدبيممات
(بالمعنى الواسع) المكتوبة بالفصحى يكاد ينافس العامية في ذلك. وما هو
ردئ قابل للتحسن، بل كل ممما هممو ممتمماز يبممدأ رديئا.. ومممن هنمما فممإنه وإن
كانت حصيلة الكتابة بالعامية صغيرة بالمقارنة بالفصحى، فإن هذا ل يصادر
على مستقبلها. والدب العظيم ل يدل على أن اللغممة المكتمموب بهمما أعظممم
من غيرهما، بمل يمدل علمى أن الشمعب المذي يسمتعملها يممر بمرحلمة ممن

النهضة.

خامسا، القول بأنه ل يجوز من حيث المبدأ منح جوائز أدبية لعمال مكتوبة
بالعاميممة المصممرية ليممس سمموى إرهمماب فكممري ووصمماية سمملفية رديئة
المستوى، "تكافح" للبقاء على لغة الشعب في وضعية دنيا واحتكار التعبير
في أيدي رأسمال ثقافي مبني على التعب في إتقممان اللغممة العربيمة، المتي

% يحتمماجون99هي ليست لغتهم الم (اللغة التي تكلمهم بهم أمهمماتهم)، و
مصححين لغويين، تفلت منهم بدورهم أخطاء عديدة.

جدير بالذكر أن المكتوب أعله بالفصحى. لكن حيازة رأسمال ثقافي ممما ل
تبرر بحد ذاتها السعي لوأد إمكانيات أدبية مغايرة.

وشكرا

التعليق الرابع

أول مممرة اكتممب حاجممة زاي كممده - عممن كتمماب المولممودة الملهممم والممرائع
والنساني - وعن اللي بيهمماجموه عشممان اخممد جممايزة. الحجممة انممه مكتمموب
بالعامية. وفيه ناس تطرفت في افكارها لدرجة القول ان نوايا اللي منحمموا
الجايزة انها عايزانا ننسى لغتنا العربيممة وهويتنمما. واللممي مممن غيممر ممما يقممرا
يخترع ان الكتاب عبارة عن تفريغ شرايط وتحريرها - حب القصاء قممديم -
اقصاء ماري نفسها - اقصاء اي حد مختلف وأي فكممرة ممما خطرتممش علممى
 بمممممممممممممال اللمممممممممممممي خمممممممممممممايفين ممممممممممممممن التفكيمممممممممممممر.

مش باوجه كلمي للممي نفوسممهم ضممعيفة وتعبانممة. انمما نفسممي عممانيت مممن
القصاء (مصممورة صممحفية ول فنانممة - فلسممطينية ول مصممرية ..الممخ) - كممل
انسان بيجتهد ويفكر وما بيخافش من الختل،ف بيعاني من اقصاء اللممي ممما
بيقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدرش..
 اقممممممروا الكتمممممماب واسممممممتمتعوا وحسمممممموا وفكممممممروا وحتلهممممممموا -
بطلمموا غيممرة مممن اللممي مممش طممالع مممن مكممان مممش تحممت جنمماحكم.
مبروك علينا المولودة - مبروك نادية والكرمة - وكممل انسممان ممما بيخممافش

من الختل،ف ومستعد يفكر

التعليق الخامس



إمبارح حضرت عرض جميل جمدا فمي بيمت السمناري لفيلمم قصمير عملتمه
الكاتبة إنعام كجه جي عن وديع فرعون ومكتبته إللي أهداها لصديقة عمره
السيدة سلمى سليم. فيلم أثار نقاش عن أهمية الممذاكرة وأهميممة الحفمماظ
 عليهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما.
بعد العرض دخلت نقاش بايخ جدا مع واحدة من الحضور، إبتدت تتكلم عن
"فضيحة إن جمايزة سماويرس للروايممة تممروح لسمميناريو مكتمموب بالعاميممة".
قصدها طبعا كتاب نادية كامل "المولودة". قلت لها إني حابب الكتاب جدا،
فافترضت فورا إني "زي كل المصريين عندي نوسممتالجيا للخمسممينات وممما
قبلها". حاولت بكل تهذيب أقول لها إنممي بمماعتبر تممدوين الممذاكرة الشممفهية
أساسي فمي تكموين أي ثقافممة. فابتمدت تقممول إن العاميممة المصمرية ممش
مفهومة للكل، فبجدية شديدة قلت لها يمكن لزم الكتب المكتوبممة بلغممات
عربية محلية تترجم للفصحى ويبقى مكتوب عليها إنها مترجمممة مممن لهجممة
أو لغة كذا. واتفاديت عن عمد أتكلم عن جاهين وبيرم وحداد ونجم عشممان
مابقاش ديماجوجي. لحظت طبعمما إنممي لممما قلممت "لغممات عربيممة محليممة"
الست بان عليهمما المتعمماض، فقلممت خلينممي دبلوماسممي وأقممول "لهجممات".
ولكن هيهات. الست راحت متهماني والكتاب إللمي واقفيممن معايما بإننما ممما
بنحترمش العربية الفصحى. رديت عليها بممإن ده صممعب جممدا تثبتممه بممما إن
معظم قراياتنا بالفصحى، وأضفت إن الواضح جدا هو إن هي ما بتحترمش
العامية. ومشمميت وأنمما متغمماظ جممدا مممن نفسممي إنممي كنممت مهممذب معاهما.

الذاكرة لزم تبقى بالفصحى ؟ ؟!!


