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أكدت لـ «ے الثقافي» أن املرأة املبدعة اكثر من استفاد من الثقافة املهجرية ،فاملهجر حررها من عقدة الدونية وفتح فكرها على رؤى جديدة

األديبة الفلسطينية الكبيرة جنمة حبيب :ال ولم ولن اتخلى عن حلم العودة!

لن انتسب إلى احتاد األدباء والكتاب الفلسطينيني ألنه على موديل مؤسساتنا السياسية..محاصصة! الهجرة إلى أستراليا كانت الدواء املر الذي أجبرت على جترعه لكني ما زلت أعيش بقلبي وروحي وأحاسيسي في بيروت
حرب املخيمات أصابتني بإحباط شديد ،فقد تراجعت األفكار التنويرية الثورية التي تربينا عليها في الستينات والسبعينات أقف موقف ًا سلبي ًا من الغرب السياسي املستعمر ،اما حضارته وعلومه وتنويره فإني في تصالح تام معهااإلناء ينضح مبا فيه ونفسي إناء ممتلئ مبأساة شعبي
رام الله-ے الثقافي« -لم تختر مصيرها
بل أجبرت عليه ،عانت األمرين في رحلة أمضتها
بني التهجير واملهجر ،فهي مولودة في حيفا ألبوين
من قرية كفر برعم قضاء صفدـ لكنها نشأت في
ضواحي بيروت وتثقفت في مدارسها وجامعاتها.
هاجرت مع عائلتها الى استراليا اواخر عام 1991
بعد معاناة طويلة نتيجة التضييق الذي يتعرض
له الفلسطينيون في لبنان.
حــاربــت منذ الطفولة املبكرة مــن أجــل لقمة
العيش ومن أجل إثبات هويتها ،وتعرضت لإلذالل
وأصرت على حفظ الكرامة ،وها هي اليوم تستعد
للحصول عـلــى درج ــة الــدك ـتــوراة فــي اآلداب من
جامعة سيدني باستراليا .إنها األديبة الفلسطينية
الكبيرة جنمة خليل حبيب ابنة حيفا الفلسطينية
التي ما زالت تتشبث بحلم العودة رغم النكبات
والويالت .وإلنه من رحم املعاناة يولد اإلبداع ،كان
لألديبة اسهامات مؤثرة في مجال القصة والنقد
والبحوث.
تخص جنمة حبيب «ے الثقافي« بحوار
مـطــول تستعرض فيه جتربتها األدب ـيــة وتعرج
على محطات تاريخية مفصلية في حياة شعبنا
ال سـيـمــا الـتـجــربــة الـلـبـنــانـيــة .تــؤكــد حـبـيــب أن
اضطهاد الفلسطينيني زاد بعد خروج املقاومة من
لبنان ،فقد جترأ عليهم كل سفيه وتبرأ منهم من
كــان يتمسح بهم .يحبطها تراجع فكرة العروبة
والناصرية واألفـكــار التنويرية الثورية لصالح
القطرية املقيتة..لذلك جترعت من الــدواء املر
فهاجرت إلى استراليا.
تتحدث حبيب كذلك عــن األدب االسترالي
والذي تلخصه بقولها «األدب في استراليا هي قصة
صراع االنسان ضد االغتراب :بانكاره حينا وبالتمرن
على تقبله حينا آخر«.
ترفض الغرب السياسي الــذي استعمرنا وأخر
تقدمنا ثــم جلب لنا إســرائـيــل ورسخها وال يزال
يــدلـلـهــا ،وأج ـهــض وال ي ــزال يجهض كــل حركات
التحرر والتقدم في أمتها .الغرب السياسي الذي
يدعم األنظمة الفاسدة في بــالدهــا ،لكن الغرب
احلضارة والعلم والتنوير فهي في تصالح تام معه.
وفيما يلي نص احلوار:

مهجرة..الجئة  ..فمغتربة

مهجرة من حيفا ..الجئة في لبنان..ثم مغتربةفي استراليا..كيف تكونت شخصية جنمة حبيب
األديبة وسط هذه الظروف؟وكيف أثــرت البيئة
ِ
عشت فيها على نتاجك األدبي؟
التي
كمعظم الفلسطينيني ا لــذ يــن تـغـلـبــوا على
مـعــانــاتـهــم بــالـتـســامــي وت ـخ ـطــي الـتـهـمـيــش الذي
أصابهم في دول اللجوء بالعمل بصبر وأناة وجهد
لتحقيق جناحات تعوضهم شيئ ًا من خسارتهم.
ككل فلسطيني وفلسطينية ،حــار بــت مــن أجل
لقمة الـعـيــش وحــاربــت مــن أجــل إث ـبــات هويتي
وتعرضت لــإلذالل وأصريت على حفظ الكرامة.
منذ الثانية عشرة من العمر وأنــا أعمل ما تيسر
إلى جانب دراستي التي تفوقت فيها منذ الصغر.
وبعد حصولي على البكالوريا جاهدت للحصول
مدرسة في مــدارس البعثة البابوية
على وظيفة ّ
لفلسطني ألعني األب املثقل بهم عائلة مكونة من
ثمانية أطفال .وفي نفس الوقت امتمت دراستي.
ثــم كــانــت احلــرب األهـلـيــة فــي لبنان فهجرت من
منطقة بيروت الشرقية بعد فقدان أغلى شخص
في حياتي الوالد الذي خطفته الكتائب اللبنانية
وأعدمته في حني كنا نحن نبحث ونطالب به بني
املفقودين .وبعد عشر سنوات بالتمام مت تهجيري
مع عائلتي من حــارة حريك للسبب ذاتــه ألنني
فلسطينية ولكن هذه املرة على أيدي إخوان األمس
في النضال حركة أمل .أصابتني حرب املخيمات
بإحباط شديد .شعرت بالضياع .تراجعت فكرة
العروبة والناصرية وكل األفكار التنويرية الثورية
التي تربينا عليها في الستينات والسبعينات.
اصدقاء األمــس إن لم ميسوا أعــداء فقد أنكروك
وأداروا وجوههم عنك .زاد اضطهاد الفلسطينيني
بعد خــروج املـقــاومــة مــن لبنان .جتــرأ عليهم كل
سفيه وتبرأ منهم من كــان يتمسح بهم .لم يبق
لنا إال عــزاء بعد الكتاب الشجعان أمـثــال الياس
خوري ومقاالته املنصفة في جريدة السفير ترد
لنا بعض كرامتنا.
بعد حــرب اخلليج األول ــى أصـبــت باالحباط
الكبير .أحسست باليتم .احسست بكذب انتمائي.
كــل مــا آمنت بــه كــان وهما فعلى أي أســس سأربي
أبنائي .العروبة؟ ما شــاء الله أمــا عروبة جتمعت
عـلــى ذبــح بـلــد عــربــي بـجــريــرة حــاكـمــه األرعـــن .
األممية؟ اإلنسانية؟ كذبة أكبر .الناس يتجمعون
فــي مــذاهــب ديـنـيــة ضـيـقــة أو حـ ــواري مدينية
أضيق .لم تكن الهجرة إلى أستراليا إال الــدواء املر
الذي أجبرت على جترعه .ال بل شعرت أنها كانت
نوع ًا من االنتحار .ورغم كل ما امنته لي أستراليا
مــن اع ـتــراف بإنسانيتي .وبـعــد مضي مــا يقارب
العشرين سنة فــي هــذا البلد الــذي ّأمــن ألبنائي
املستقبل الالئق ولي حلم العمر في أن أصبح باحثة
أكادميية ومد ّ ِرسة في اجلامعة ،فانا ما زلت أعيش
بقلبي وروحي وأحاسيسي في بيروت ليس لتكون لي
ً
بديال بل ألنها قريبة من فلسطني وألنني ال
وطن ًا
أومن بتقسيمات سايكس بيكو مع انها تترسخ يوم ًا
بعد يوم وميسي الرافضون لها موضوع سخرية وألن
لي فيه رفقة واصدقاء تقاسمت معهم الهم املعيشي
والوطني والثقافي على مدى أربعني سنة.

لم أشعر اني أقلد أحدا

في بداية كل موهبة يكون هناك القدوة ،أومرحلة التقليد ،فمن استهواك من األدباء وشعرت
برغبة في الكتابة بنفس أسلوبه؟
انــا ب ــدأت النشر بعد سلسلة جت ــارب طويلة
ظلت مخبوءة عــن كــل عــني .لــم أفكر بالنشر إال
بعد ان أحسست أنني أكتب شيئ ًا مختلفا يضيف
إلــى التجربة األدب ـيــة وال يـكــون تـ ــرداد ًا لتجربة
اآلخرين .لم أشعر أني أقلد احد ًا ،فمنابعي كثيرة
متنوعة متازجت كلها كما متــازج النحلة رحيق
ً
عسال هــو زهــر ولكنه ال
مختلف األزه ــار لتصنع
ينتمي وال يشبه زهــرة معينة .اكتسبت صفاء
العربية اخلالية من أي عجمة من القرآن الكرمي
واألدب ــاء األقــدمــني (اجلــاحــظ ،املتنبي ،أبــو العالء
املعري )...تأثرت بعدها بحداثة جبران ونخلة وبدر
شاكر السياب ونازك املالئكة وغادة السمان إلى أن
وجدت نفسي مشدودة بإعجاب شديد ألدب وفكر
سميرة عزام وغسان كنفاني .كانت بداية إعجابي
قصة قصيرة بعنوان «أبعد من احلــدود« أخذت
بلبي واعتبرتها ملحمتي ورحــت أتعقب كتابات
كنفاني على إثــرهــا فتعرفت على رائعته رجال
في الشمس وكرت السبحة .أما سميرة عزام فهي
أمي الروحية .على يدها تبلورت رؤيتي الوطنية
وبتوجيهاتها عبرت مرحلة املراهقة السياسية إلى
نضجها .ولقيت كتاباتها اإلبداعية هوى في نفسي
ملا يتمتع به أدبها من أسلوب راقٍ وطرح اجتماعي
وسياسي يناسب هواي ونشأتي البيتية.

امرأة جاحدة!

ما معنى ان تعيشي في سيدني وقلبك وعقلكمعلق بغيرها؟
ً
ً
نبيال يحبها ويكرمها
رجال
كاملرأة التي تتزوج
ويعطف عليها ولكنها جاحدة ال تستطيع ان تبادله
مشاعره ألن قلبها معلق بحبيب قدمي هجرها وأذلها
ولكنها ال تستطيع أن تنساه.
سبق وذكرت سابقا أن العربي املهجري محبطومهمش وال يـفــرض نفسه على املشهد الثقافي
العربي بشكل عام..ماهي األسباب ؟ وما هو املطلوب
كي يأخذ العربي املهجري دوره احلقيقي؟
عــفــو ًا .لـيــس كــل أدب م ـه ـجــري .فـقــط املهجر
األسترالي .وكالمي كان قبل شيوع االنترنت بهذا
الشكل الواسع الذي الغى املسافات وأتاح التواصل
بني جنوبنا وشمالكم .لألسف حتى حينه الناس
مــأخــوذون بــالــدعــايــة .فــاألديــب/ة الــذي يكتب/
تكتب من باريس ولندن وبوسطن غير الذي/التي
تكتب مــن سيدني وبــرزبــن .واألكــادميـيــني الذين
يـنـشــرون بـحـثـ ًا مــن جــامـعــة أك ـس ـفــورد أو هارفرد
غير الذين ينشرون من جامعة سيدني أو جامعة
كانبرا .هذا تنميط وجهل وقصر نظر من املثقفني
واألدباء واألكادمييني بدرجة أولى .نحن كما سبق
لي وقلت في مقابلة سابقة مع اجلــزيــرة ،كأدباء
األندلس الذين غمطهم املشرق حقهم واستخف
بنتاجهم ولكن األيــام أثبتت قيمتهم اإلبداعية.
نحن في استراليا ليس امامنا إال االنتظار حتى
يتم اكتشافنا.

دراسة بحثية عن األدب االسترالي

 صـ ــدر ل ــك بــدعــم م ــن امل ـج ـلــس االستراليالفدرالي لــآداب والفنون مؤلف بعنوان «وجوه
أدب ـيــة مـعــاصــرة« وهــو دراس ــة بحثية تـهــدف الى
تعريف القارئ العربي باالدب االسترالي املكتوب
باالجنليزية مــن خــالل التعريف ببعض رموزه
الفاعلة واملميزة في املشهد الثقافي لهذا البلد..
مــا الـ ــذي دف ـعــك ل ـهــذا امل ــؤل ــف؟ وم ــا هــي القيمة
األدبية له؟
كان الدافع األساسي التعرف على هذه الثقافة
اجلــديــدة التي وجــدت نفسي بها قصد تخفيف
الغربة بيني وبني البلد الذي احتواني .عندما بدأت
اكتشف هذا األدب أحسست كم هي قريبة معاناة
اإلنسان األسترالي من معاناتي كفلسطينية .قرأت
قصة زوجــة راعــي األبقار لهنري لوسن فأحسست
معاناة الــزوجــة واألم األسترالية في صراعها مع
الفقر واجلدب ومرض األبناء والطامعني في أنوثتها
لغياب الزوج وراء لقمة العيش تشبه إلى حد كبير
معاناة املرأة الفلسطينية في املخيمات .أحسست
وأنا أقرأ قصائد كايت ووكر (شاعرة أبوريجينية)
وكأنني أقرأ شعر ًا فلسطينيي ًا (إقرأ ً
مثال إننا راحلون
أو أيـهــا اجلـنــس األب ـيــض الـتـعـيــس) .هــي قصائد
فلسطينية بامتياز.
ومــن خــالل تواصلي مــع اجلالية العربية في
سيدني الحظت أن العرب في هذا البلد ال يعرفون
شيئ ًا عن أدبه والقليل القليل عن تاريخه .أردت
ان أسد هذه الفجوة في أستراليا ً
أوال ،فبدأت كتابة
مقاالتي في مجلة جسور حــول األدب األسترالي،
ثم كبر املشروع وطمحت أن أقدم هذا األدب الذي
ال يـعــرف عنه ال ـعــرب أي شــيء تقريب ًا فقدمت
مشروعي للمجلس االسترالي للفنون وحصلت منه
على منحة تأليف مكنتني من تخصيص وقت اكثر
للبحث وكان هذا املؤلف الذي أحبه وأعتز به والذي
أنوي ان أعيد طباعته بنسخة منقحة ألن به بعض
األخطاء املطبعية واللغوية تشوه جماله.

أدب املضطهدين واملنبوذين

بشكل مقتضب..ما الذي مييز األدب االستراليعما سواه؟
كون استراليا تألفت من الذين نبذتهم بريطانيا
وضاقت بهم سجونها ،فقد متيز أدبها بأنه أدب
فار ،طريد
املضهدين واملنبوذين املهمشني :سجني ٌ
عــدالــة ،أبؤريجني ،أو مهاجر يـصــارع البقاء في
ب ــالد ال ـغــربــة .وه ــو أي ـض ـ ًا يـتـســم بــالـعـنــف ،فمن
عالقة احلاكم باحملكوم الى عالقة املــرأة بالرجل
الى عالقة العصابات املتحاربة ،كلها صور عنيفة.
وإن كان هذا مبرر ًا في البداية حيث أن االدب الذي
يكتبه سجني ومنفي ومبعد ال بد له إال ان ميتلئ
بالصور العنيفة القاسية ،فإن ما يلفت النظر هو
استمرار حضور هذه الظاهرة قوي ًا حتى في أحدث
النصوص كتابة ،من «باترك وايت« الى« ثيا استلي«
الى دافيد ايرلند« الى «روجر ماكدونالد« وكولني
ً
وصوال إلى «ارشي ويلر« و«إيفا ساليس.
جونسون
من ناحية ثانية يعكس االدب االسترالي معاني
االصرار واملثابرة وال يقتصر االمر على املوضوع بل
يتعداه الى البناء واالسلوب .فالكتاب االستراليون
يرهقون قارئهم بــاالصــرار على تكرار التفاصيل
واالحداث التي تخدم فكرتهم ،فهم ال يتركون نافلة
إال وأحاطوا بها حتى يتأكد لهم أن حالة االحباط
واليأس التي ارادوا بثها وصلت كاملة .نقرأ هنري
لوسن فكأننا في حقل ألغام ننجو من حفرة لنقع
في غيرها وما ان نستبشر انقشاع ظالم حتى نغرق
في آخر أشد حلكة الى ان ينبعث فينا مثل سوداوية
الكاتب وعدميته .واألمر ذاته بالنسبة إلى القصة
القصيرة احلديثة.
مـيــزة أخــرى يتسم بها االدب االسـتــرالــي هي
المحدوديته ،انفالته من قيود الزمان واملكان ،كأنه
اللحظة الواقفة من الزمن واالنفالت الالمتناهي في
الفضاء .فكأن هذه امليزة خصيصة مشتركة ألدب
الرواد االمبرياليني .كأن تكون هذه الالمحدودية
والالزمنية تعبير ًا عن خواء املرجعية أو انعكاس ًا
لـلـخــواء احلــاصــل فــي الطبيعة ،أو ضـيــاع الهوية
الشخصية أو توحد ًا صوفي ًا في الذات الاللهية.
باختصار قصة األدب في استراليا هي قصة
صراع االنسان ضد االغتراب :بانكاره حينا وبالتمرن
على تقبله حينا آخر أو مبحاولة االستعالء عليه
وجتاوزه في ثالثة.

رفض للغرب املستعمر..تصالح مع
علومه وتنويره

هــل تعتقدين أن االديــب العربي فــي املهجروبحكم احتكاكه بثقافات أخرى قد يكون أكثر قدرة
على «جتديد األدب العربي« وادخاله إلى احلداثة
بدال أن يبقى متقوقعا في حدود معينة؟
بكل تأكيد .فالثقافة العربية هي ثقافة تالقح.
تفاعلت منذ أوائــل الفتوحات مــع كــل الثقافات
التي احتكت بها بانفتاح وإيجابية قل أن عرفته
فـتــوحــات ســابـقــة .ولــم يـكــف الـعـقــل الـعــربــي عن
األخــذ من الثقافات األخــرى :حملة نابليون على
استعماريتها نقلت فكر الثورة الفرنسية والتنوير،
وكتاب املهجر مهدوا حلداثتنا الشعرية على أيدي
كتاب كجبران خليل جبران وأمني الريحاني وإيليا
أبو ماضي وكثيرين غيرهم.
الـيــوم أرى املــرأة املبدعة اكثر مــن استفاد من
الثقافة املهجرية .فاملهجر حررها من عقدة الدونية
وفتح فكرها على رؤى جديدة .فغادة السمان وحنان
الشيخ ً
مثال لم تكونا لتكتبا بهذه اللغة البسيطة
الصريحة عن مكنونات القلب لوال مناخ احلرية

الــذي اتــاحــه لهما ال ـغــرب .لــم تكن حـنــان الشيخ
لتتعاطف مثال مع الشاب املثلي وتصوره لنا بصورة
الضحية لو انها بقيت في زقاق البالط في بيروت
ولــم تختلط بحضارة الغرب ويتسنى لها معرفة
هذه النماذج على حقيقتها ال على صورتنا املشوهة
عنها .لم تكن غادة السمان لتستطيع أن تكتب هذا
البوح العاطفي اجلميل لو انها بقيت كل حياتها
في دمشق .إنني ككل عربي/ة أقف موقف ًا سلبي ًا
من الغرب السياسي الذي استعمرنا وأخر تقدمنا
ثــم جلب لنا إســرائـيــل ورسخها وال يــزال يدللها.
ارفض الغرب السياسي الذي يشيع صورة منطية
بشعة عن حضارتي اإلسالمية العريقة السمحة.
الغرب السياسي الذي أجهض وال يزال يجهض كل
حركات التحرر والتقدم في أمتي .الغرب السياسي
الــذي يدعم األنظمة الفاسدة في بــالدي .الغرب
السياسي الــذي خـ ّـرب الـعــراق .أمــا حضارة الغرب
وعلومه وتنويره فإني في تصالح تام معها.
 كتبت ذات مــرة عــن سميره عــزام (_1926)1967ما يلي:
«لم تظلم كاتبة في الوطن العربي كما ظلمت
سميرة عزام  . . .هذه املرأة اخلضراء الظل  .املبدعة
املـنــاضـلــة ،الـشــامـخــة املـقــاتـلــة .هــي رائـــدة القصة
القصيرة ولــم تأخذ حقها من النقاد ،ولــم تنشر
أعمالها كما ينبغي لكاتبة في مثل مقدرتها«...
على ماذا استندت بأن سميرة عزام هي رائدة القصة
القصيرة؟ وملاذا برأيك لم تأخذ حقها من النقاد ولم
تنشر أعمالها كما ينبغي؟
ً
اوال أريد أن أصحح أنني لست القائلة أن سميرة
عزام رائدة القصة العربية .هذه العبارة منقولة عن
الناشر وانا اوافقه الرأي كما وافقه من قبل كل من
سهيل إدريس وهاشم ياغي ورجاء النقاش وزيتونة
فلسطني الشاعر «أبو سلمى«.
إن الطريقة الدراماتيكية التي ماتت بها سميرة
عزام تركت أمل ًا كبير ًا في نفسي ،فرحت أتتبع كل ما
ينتج عنها ولها ،فعدا كلمات التأبني التي أعقبت
موتها قل ان وقعت على شيء يذكر حول أدبها مع
أنه أدب راقٍ ووطني إلى أبعد حدود .فحتى كتابة
مقالتي «سميرة عزام مناضلة آملها حزيران حتى
املوت ومبدعة غفت عنها الدراسات« لم أعثر إال
على القليل من الكتابات التي بحثت في أدبها .قدم
بإيجاز بعض أعمالها هاشم ياغي من ضمن دراسة
بعنوان «القصة القصيرة في فلسطني واألردن«،
وجتنى عليها واصف أبو الشباب وقال إنها بعيدة
وخمن أن
عن هموم شعبها وال متت إلى فلسطني ّ
نصوصها «وجدانيات فلسطينية« هي إضافة من
الناشر لتسهيل نسبتها إلى فلسطني .واستطراد ًا
أقول ،إنني كتبت مقالة أفند هذا الزعم.

ذكريات مؤملة في بيروت

 نشأت وتثقفت في ضواحي بـيــروت ،لكنكهاجرت مع عائلتك الى استراليا اواخر عام 1991
بعد معاناة طويلة نتيجة التضييق الذي يتعرض
لــه الفلسطينيون فــي لـبـنــان ،مــا هــي الذكريات
اجلميلة التي حتملينها عن حياتك في لبنان وماهي
أصعب اللحظات التي عشتيها هناك؟
هي ثالثة وأربعون سنة من عمري فيها املؤلم
واملفرح :املراهقة التي تفتحت على العمل الوطني
السري ،رفاق اخللية السرية الذين ال تفارق صورهم
وأسماؤهم مخيلتي حتى بعد أربعني سنة .أطير
فرح ًا عندما يظهر أحدهم على التلفزيون أو أقرأ
ً
عمال فنيا .احلب األول .بناء عش الزوجية.
له أو لها
الطفل األول واألمــومــة ومــا ادراك ما األمــومــة .أما
اللحظات الصعبة فهي أكثر من أن تعد في هذا املجال
الضيق .أقساها هزمية حزيران التي ال تزال مرارتها
عالقة في حلقي .ثم فقدان الوالد بشكل دراماتيكي
مؤلم .احلرب األهلية اللبنانية ونحن نعيش بني
القذيفة والقذيفة في تراشق البيروتني الشرقية
والغربية وكالفئران املذعورة نهرول من ملجأ إلى
ملجأ .ومرارة االجتياح اإلسرائيلي واستشهاد ستة
من افراد عائلتي دفعة واحدة في بناية عكر في
الصنايع .وتلك الليلة احلائرة من ليالي أيلول التي
قضيناها نسائل بعضنا نحن اجلـيــران فــي حارة
حريك ،ملاذا كل تلك القنابل املضيئة في الضاحية
املجاورة شاتيال ولنستفيق ذلك الصباح املرعب على
صوت أحد اجليران :قتلوا كل أهالي شاتيال
انت ناقدة وقاصة وباحثة ومعلمة ومحررةثقافية..اين جتدين نفسك أكثر وملاذا؟
فيها جميع ًا :الذات فسيفساء مؤلفة من عدة
نقوش ورموز.

جائزة جبران خليل جبران

 منحتك «رابطة إحياء التراث العربي« فياستراليا جائزة «جبران خليل جبران« الثقافية
الـعــاملـيــة ت ـقــديــرا جل ـهــودك األدب ـيــة..مــا هــو وقع
هذه اجلائزة في نفسك؟ وهل تعتقدين ان هناك
قصورا عربيا رسميا وشعبيا جتاه تكرمي أدبائنا
في املهجر؟
عنت لي هذه اجلائزة الشيء الكثير .ليس على
املستوى الشخصي فقط بل على املستوى اجلماعي.
أن يــوجــد فــي هــذه اجلــزر اإلقليمية والطائفية
واملذهبية التي تؤلف املشهد العربي من يؤمن باألمة
العربية بعيد ًا عن كل مذهب وطائفة وإقليم فهذا
شيء رائع وجميل ويبشر باخلير .أن متنحني رابطة
أسسها ويديرها لبنانيون جائزة أدبية وأن أعلم أن
هذه اجلائزة منحت ومتنح للمصريني والسوريني
والعراقيني واألردنيني والسودانيني على مختلف
أعراقهم عرب ًا وكرد ًا وسريان ًا وغيرهم ،فهذا معناه
أن هنالك نفوس ًا كبيرة لم يجرفها تيار القطرية
الضيق وال تزال تصر على مفهوم األمة ال القطر.
أحيي وأشكر مؤسس الرابطة كامل املــر ورئيسها
احلالي بطرس عنداري وجميع أعضائها لسهرهم
املخلص على هذه الرابطة التي تقف منذ اكثر من
ً
جميال في وجه الشرذمة البغيضة
ربع قرن صرح ًا
املتفشية في عاملنا العربي عموم ًا وفي جاليتنا في
أستراليا خصوص ًا..

ممتلئة مبأساة شعبها

 تقولني في قصة لك :داهمتني هذه الصورةفيما أنــا اهدهد حفيدي لينام .غريب أمــر هذه
الذاكرة كيف تلملم بضاعتها من بالد الواق الواق
دومنا حساب ملنطق او ترتيب فتعطف احلرير على
اخليش والفحش على القداسة ! .كيف وأنا أغني
للحمام مرت صورة محمد الدرة .كيف تتلقفني تلك
الصور املأساوية الواردة من فلسطني وتعكسينها في
نتاجك األدبــي؟ وهل تفكرين في زيــارة فلسطني
وهي ترزح حتت االحتالل؟
اإلناء ينضح مبا فيه ونفسي إناء ممتلئ مبأساة
شعبي .انا ال أتلقفها .هي تفرض نفسها علي .كأنني
عند كــل حلظة فــرح أشـعــر بــالــذنــب .كيف أفرح
وشعبي ينوء حتت حمل املآسي؟ في هذه اخلاطرة
بــالــذات استكثرت على نفسي ان أفــرح بهدهدة
حفيدي فيما جــدة أخــرى تعيش ثكل حفيدها.
عندما أكتب أكتب للتخفيف عن النفس لرمي
حملي الثقيل على الورق ،فأنا لست شاعرة مناسبات
أستغل املناسبة ألستوحي قصة أو قصيدة.
في حساباتي مشروع عمل تطوعي في الضفة

كل من أدهش وأمتع وكان صاحب رؤية عميقة هو مبدع

جنمة حبيب
الغربية وغزة .أما داخل فلسطني احملتلة عام ،1948
فال .انا ولدت في حيفا فلسطني ولن أعود إليها إال
عندما تعود حيفا فلسطني.

مجاورة املوت!

 تقولني في قصة لك :نعمان ال يحب ان ميوت،ليس ألنه يحب احلياة فقط ،بل ألن موته سيحزن
أمــه كـثـيــرا .عندما خطف أبــوه ولــم يـعــد ،ظلت
لسنوات تبكي .تسربلت بالسواد .وضعت منديال
أســود فــوق رأسها وبــدأت تهرم بسرعة ،حتى أنها
لم تعد حتبهم..دعيني أسألك هنا ..ثنائية املوت
واحلياة كيف تنظرين إليها؟
في هذه القصة «بقع فوق أفكار نعمان« أردت
أن ابــني االنعطافة التي أحدثها صراعنا اليومي
مــع احلـيــاة فــي قضية وجدانية هــي قضية املوت
واحلـيــاة .في بــالد العالم يتوقع الناس املــوت في
مفارق معينة من حياتهم .عند املرض او الشيخوخة
ً
مثال .وعندما يحصل لغير ذلك يكون الشاذ الذي
يدهشهم ويصعقهم .أما نحن فقد جتاورنا واملوت.
منذ  62سنة وهو يأتينا في كل حلظة ويحصد كل
األعمار .على أيــدي اإلسرائيليني من اجتياحات
وغــارات وتعقب أفــراد ،وعلى أيدي إخوة كمثل ما
كــان جـ ــرش-األردن ،وتــل الزعتر -بـيــروت ،وحرب
أمل على املخيمات عام  .1986لذلك صار املوت في
عقليتنا أمرا متوقعا ننتظره دون مهابة .نحن كلنا
مثل نعمان نفكر به ونحن نفكر بقبلة احلبيبة أو
بالطرفة الظريفة ،وال يقلقنا منه إال ما ستؤول
إليه حال من بعدنا .نقطة عبرت عنها منذ زمن
قصيدة (احن إلى خبز أمي) .نتعزى اننا في موتنا
نخدم فكرة جميلة أو يظل لنا ذكرى طيبة تكون
غلبة للموت وقهر ًا لعدميته.

ال ولم ولن أفقد احللم

 جاء في قصة لك بعنوان«جدتي تفقد احللم«:يا أوالد ! . . .انتم ال تفهمون!! . . .انا ما عدت أحلم
 .لم أعد ارى منامات . .االمر غريب . . .غريب. .
 .حياة بدون حلم! !  . . .بدون منام!  . .يعني . .
يعني . .ونتبادل نظرات متآمرة مدينة . . .دعيني
أسالك وعمرك  64عاما..ومر  62عاما على النكبة،
هل بدأت تفقدين حلم العودة للديار في ظل واقع
عربي مرير؟
كتبت هذه القصة عندما ضجت وسائل اإلعالم
بوجود تيار فلسطيني مستعد للتخلي عن حق
العودة .هلعت!...فقلت في نفسي لو أننا تخلينا عن
هذا احللم فكيف يكون حالنا؟ فرأيت أننا إن فقدنا
حلم العودة فقدنا هويتنا .سنصير كاحلرباء التي
تتلون حسب تشكالت املكان« .كانت جدتي تفقد
احللم« تعبير ًا عن قلقي عما سيؤول إليه حالنا لو
فقدنا حلمنا اجلمعي هذا .حتى بدون هذه القصة،
فلو علمت أن رسالة الدكتوراه التي أخذت مني أربع
سنوات تفرغ كلي هي في موضوع العودة ،ملا كنت
جتشمت عناء السؤال.
ال ولم ولن أفقد احللم ،وحلمي أورثه ألبنائي .فهو
وإن بدا رومانسية حاملة بعيدة عن الواقع غير أنه
قائم ليس في وجداني وحسب بل في وجدان معظم
الفلسطينيني حتى الذين يدعون استعدادهم
للتخلي عن حق العودة .ولعجبي أنه موجود في
نفوس أبناء اجليل الثاني والثالث للنكبة الذين
ولدوا في املنافي البعيدة كأستراليا.
استعير من فواز تركي وأقــول« :أريــد أن أعود،
إذن أنا موجود«!. . .

الكتابة على سجية دون حساب
للنظريات

القارئ لقصصك يلحظ طغيان اللغة السرديةعلى حساب الوصف..ما رأيك في ذلك؟
بصراحة انا لم أفكر إذا كنت أكتب سرد ًا أو وصف ًا
قبل مالحظتك القيمة هذه .دعني أفكر .رمبا كنت
استهوي السرد ألنه األقدر على نقل خلجات النفس
وحكي انفعاالتها .وهنا أسألك هل رأيــت سردي
ً
مفتعال أو أنه ال يخدم موضوع القصة وفنيتها؟
باحلقيقة انــا أشعر أنني فــي الكتابة اإلبداعية
أنطلق على سجيتي دون حساب للنظريات والشروط
كأنني أنتقم لذاتي من القيود الثقيلة التي تكبلني
بها الكتابات األكادميية .ومع ذلك فإن مالحظتك
قد فعلت فعلها ووضعتني في موقع نقد ذاتي كنت
غافلة عنه.
يقول د .وجيه فانوس :جنمة خليل سفيرةمودة وتآلف بني ناس االنسانية وراهبة بحث علمي
متبتلة للكلمة احلق يطوبها كتابها هذا قديسة
معرفة خالقة ورسولة اللقاء االنساني اجلميل بني
االدب االسترالي وقراء العربية...كيف تردين على
هذه الكلمات؟
رأي أخجل تواضعي مــن مرشد كبير كدكتور
فانوس كان له الفضل الكبير في حتبيب البحث
العلمي لنفسي .كما كــان له دور كبير في إعطاء
قلمي نفحته املشاكسة.

اإلعالم بني البناء والهدم

عملت محررة أدبية في أكثر من مكان..برأيككيف ميكن لالعالم ان يكون أداة بناء للمشروع
الثقافي ومتى يكون أداة هدم وتخريب؟
عندما يكون اإلعالم حر ًا ونزيها ً ،عندما يكون
رجــل /سيدة اإلعــالم صاحب رســالــة تنويرية ال
يؤجر قلمه للسلطة السائدة او للبضاعة الرائجة.

عندما يستطيع اإلعالمي أن يحترم الرأي اآلخر
فال يصف كل من عارضه الرأي بالعمالة واخليانة.
عندما نحترم صغيرنا ونعترف له بحقه بالتمرد
واالختالف .عندما يكون اإلعالم مهنة ال وظيفة.
عندها يكون أداة بناء ملشروع ثقافي واجتماعي
ووطني.
ام ــا مــا هــو حــاصــل ف ـمــؤســف .يــؤمل ـنــي أن أرى
سياسة التيئييس تعم إعالمنا .هذا التهويل في
وصــف مآسينا وضعفنا بدعوى الغيرة الوطنية
هو تخريب سواء كان عن قصد او عن غير قصد.
تعزيز اإلقليمية من خالل البرامج التلفزيونية،
والترفيهية منها على وجه اخلصوص ،وسياسة جلد
الذات املبالغ فيها ،بتضخيم سلبياتنا وجتاهل ما
عندنا من إيجابيات ،تؤذي ،وكثير ًا ما يكون وراءها
نوايا خبيثة وإن تقنعت بالغيرة الوطنية.

القصة جمع للشعر والرواية

 ملاذا ال تفكرين في الرواية والشعر؟اعتقد ان القصة القصيرة هــي جمع للشعر
والــروايــة .فهي تأخذ من الشعر الصورة الشعرية
املرمزة املوحية ألكثر من معنى ،وتأخذ من الرواية
عنصر السرد والتشويق .ومع ذلك فإن لي قصائد
نثرية قليلة لست أدري إن كانت قد وصلت إلى
الـقــارئ العربي خــارج أستراليا ألنني لــم أنشرها
إال محليا هي على سبيل املثال «عصفور جنتي«،
«م ـفــارقــان«« ،كـتـبــت اجن ـيــل ع ـقــوقــي« ... ،وبني
مجموعتي القصصية األ خــيــرة روا يـ ــة قصيرة
(نــوفــال) ،بعنوان «ربيع لم يــزهــر« .وفــي جعبتي
األدبية رواية توقفت عن العمل بها عند انهماكي
برسالة الدكتوراه ،وسوف أعود إليها قريب ًا.
كيف تقيمني ا حلــر كــة النقدية فلسطينياوعربيا؟
موضوع شائك ال تفيه اإلجابة املتسرعة حقه.
اما باإلجمال فأنا سعيدة مبا أقراه من كتب النقد
األدبية .خصوص ًا تلك التي تسلط الضوء على ما في
تراثنا من نظريات نقدية متقدمة على النظريات
األوروبية احلديثة كاجلرجاني ً
مثال .
 كيف تقيمني مستوى القصة العربية املعاصرةمقارنة مع نظيرتها األجنبية؟
قل ان هزتني قصة أجنبية مهما علت فنيتها
كما تهزني القصة العربية .قرأت جاميس جويس
ود .ه .لورنس وآرثر ميلر ودافيد معلوف وباتريك
وايت وغيرهم .أحسست باملتعة وأنا أقرأهم ولكنني
عـنــدمــا أق ــرأ قـصــة لــزكــريــا تــامــر مـثــال او حملمود
شقير أو ليانة بــدر فهناك ما هو أبعد من املتعة
الفنية .القصة العربية تالمس روحي فهي حتكي
وجعي .لقد جنحت القصة العربية في حمل قلق
وأسئلة اإلنسان /االنسانة العربي التي هي بالنهاية
قلق وأسئلة اإلنسانية فــي كــل مكان فتالقت مع
القصة الغربية فــي هــذا امل ـجــال وافـتــرقــت عنها
مبالمحها العربية فصنعت محليتها وعامليتها
على حد سواء.

احتاد على موديل املؤسسات
السياسية!

 صــرح االمــني الـعــام الحتــاد األدب ــاء والكتابالفلسطينيني ب ــأن ال ـبــاب مـفـتــوح أم ــام األدب ــاء
الفلسطينيني فــي اي مكان لالنضمام لالحتاد..
ملــاذا ال تنضمني إلى هذا االحتــاد؟ وكيف تقيمني
عالقتك مع األدباء الفلسطينيني سواء في الداخل
أو اخلارج؟
لــم يـشــرفـنــي أح ــد بــدعــوة إل ــى ه ــذا االحت ــاد.
ما اعترف بي يوم ًا .لم يوجه إلـ ّـي دعــوة .لم أدع
حلضور أي مهرجان أدبــي ،أو حتى لتوقيع بيان.
فيبدو ان احتادنا على موديل مؤسساتنا السياسية.
محاصصة! ..كذا لفتح وكذا حلماس ومثلها للجبهة
وووو....وان ـ ـ ــا ال أمــت ألي مــن هــذه ال ـكــوتــات ،إذن
فال مكان لي في هذا االحتــاد .وال أخفيك ســر ًا ان
التجاذبات التي تعصف بــاالحتــاد وهــذا (الردح)
الــرخ ـيــص بــني ادبــائ ـنــا وق ـعــود ه ــذا االحتـ ــاد عن
أي دور فاعل فــي حياتنا األدبـيــة ال يشجع على
االنتساب إليه.
هناك هم فلسطيني عام يتمثل باالحتاللومحاولة طمس الهوية العربية لكل ما هو فلسطيني
في هذه الديار ،اال تعتقدين بأننا كفلسطينيني ما
زلنا نفتقد ملشروع ثقافي واضح املعالم في مواجهة
حرب التهويد؟
اعتقد ان إجابتي على ال ـســؤال السابق تفي
بالغرض.

هزمية حزيران غيرت املعادلة

هناك من يقول بأننا كفلسطينيني أبدعناشعرا أكثر مما أنتجنا قصة ورواية مؤثرة وفاعلة..
هل توافقني هذا الرأي؟
كان هذا الكالم صحيح ًا حتى هزمية حزيران.
ول ـكــن ال ـهــزميــة غ ـيــرت امل ـعــادلــة .ه ــزت الضمير
العربي وبرزت الرواية قوية كما ونوع ًا ألنها أكثر
قــدرة على نقل نبض األمــة والتعبيرعن أحالمها
وانكساراتها .دليلي على ذلك روايات غسان كنفاني
وجبرا ابراهيم جبرا وإميل حبيبي وسحر خليفة
وابراهيم نصرالله ويحيى يخلف ورشــاد أبو شاور
واللبناني الياس خوري الذي كتب الرواية بإحساس
فلسطيني تـفــوق فيه على كثير مــن الروائيني
الفلسطينيني .حتى الشعر استعار مــن الرواية
مؤخر ًا فسرد وأخبر (ملاذا تركت احلصان وحيد ًا)

حملمود درويــش( ،جفرا ال تؤاخذينا إن نسينا أو
اخطانا) لعز الدين املناصرة ،و(ما مضى لن يعود)
ألحمد دحبور وغيرهم كثير.
 هل تعتقدين بان الصحافة اإللكترونية فيظل التطورات التكنولوجية من املمكن أن تشكل
بديال عن املطبوع؟
لكل لون نكهته .فبمثل أن الدراما التلفزيونية
ً
بديال
لم تلغ املسرح ،فكذلك لن تكون االنترنت
عن املطبوع.
من تعتقدين األكثر تأثيرا في القصة العربيةعموما والقصة الفلسطينية خصوصا؟
اعتذر عن اإلجابة .فاألمر يحتاج إلى دراسة
واسعة غير متسرعة تسيء للكثيرين.
هل تعتقدين أن األدب املقاوم آخذ باالنحسارفي عصر هيمنة القطب الواحد؟
يشيع االعتقاد أن األدب املقاوم هو الذي يدعو
للكفاح املسلح فـقــط .وه ــذا خطأ شــائــع .فغسان
كنفاني الذي له فضل التسمية اعتبر أدب ًا مقاوم ًا
كل نص يصر على الهوية واالنتماء وال يستسلم
ً
قليال وأسند
لألمر الواقع «إلسرائيل« .وأنا أتوسع
إلى األدب املقاوم كل نص يقف في وجه الظلم وهضم
احلقوق واجلهل والتخلف والعصبية والطبقية.
قيمة من عنصر
وبهذا ال تكاد تخلو رواية عربية ّ ِ
امل ـقــاومــة :خماسية عـبــد الــرحـمــن مـنـيــف ،ذات،
تلك الرائحة لصنع الله ابراهيم ،وليمة ألعشاب
البحر حليدر حـيــدر . . .ويحضرني مــن الرواية
الفلسطينية (باب الشمس  )1998اللياس خوري،
سحر خليفة (صورة وأيقونة وعهد قدمي ،)2002
يحيى يخلف (ماء السماء  ،)2008ليانة بدر (شرفة
على الفاكهاني  ،)2007ابراهيم نصرالله (طيور
احلذر  )2009وعشرات غيرها .وحسب مالحظتي
فإن أكثر الكتب استعارة في هذه األيام من مكتبة
جامعة سيدني هي التي تبحث في األدب املقاوم:
 The Wretched of the Earthلفرانز فانون،
باربرا هارلو (  ،)Literature Resistanceهومي
بابا ( ،)The Location of Cultureوإدوارد سعيد
...Culture and Imperialism

قراء لهؤالء
ال ّ

ه ـنــاك مــن ي ـجــزم أن الــقــراء ال ـعــرب عمومافــي تناقص ،أيــن يكمن اخلـلــل فــي ال ـقــارئ أم في
الكاتب؟
إذا كانت نسبة األمـيــة بيننا تكاد تصل إلى
النصف  ،%47وإذا كان معظمنا يعيش حتت خط
الـفـقــر بـشــق الـنـفــس لـيــؤمــن لقمة ال ـع ـيــش ،وإذا
كانت مدارسنا وجامعاتنا تعتمد التلقني وال حتث
على البحث واالكتشاف ،فمن أين نأتي بالقراء؟
وإذا كــان قسم ال بــأس بــه مــن كتابنا سيرياليون
يـكـتـبــون للنخبة وق ـســم آخ ــر يـكـتـبــون إلرض ــاء
السلطان الــذي يقمع الناس ويفقرهم فأين جند
قراء ملثل هؤالء؟
ملن تقرئني وملن تكتبني؟فــي ال ـظــروف الـعــاديــة أقــرأ كــاجلــاروشــة .الغث
والثمني .املقالة السياسية التافهة والبحث العلمي
الرصني وما بينهما من شعر وقصة ورواية .غير أني
في هذه األيام أركز على ما أحتاجه في بحثي العلمي
مــن رواي ــة ومــا كتب حولها مــن نظريات وبحوث
ونقد .فقائمتي طويلة ال يتسع املجال لذكرها.
أما ملن أكتب فأعتقد ان كتاباتي الواقعية البعيدة
عن كل فذلكة وفانتازيا التي تستل مواضيعها من
معاناة الناس في املخيمات والسجون واملنافي فإنها
جتيب على السؤال .أما في الوقت احلاضر فاكتب
مرغمة للجنة الفاحصة .وهذا ظرف طارئ قارب
على الغروب.

مــا الــذي يعنيه هــؤالء بالنسبة لــك :توفيقزيـ ــاد ،امي ـيــل حـبـيـبــي ،غ ـســان كـنـفــانــي ،محمود
درويش؟
توفيق زيــاد :رمــز الصمود .الباقي كاأليقونة
على صدورنا .الباقي في ادبه في حلوقهم كقطعة
الزجاج كالصبار.
إمييل حبيبي املبدع احلق الذي صنع من أسوأ
خلق الله (املتشائل) مقاوما ،والــذي خذلني في
روايـتــه األخـيــرة (اخطية) التي تـنــازل فيها عن
النضال وروج لثقافة التنازل عن حق العودة.
غسان كنفاني :حشاشة الروح .املثال احملتذى.
الواحة التي أجلأ إليها كلما عصف بي اليأس من
ً
صالح هذه األمــة .الكبير قـ ً
وفعال الــذي جسد
ـوال
نضاله ليس فقط في األدب بل في مسيرة حياته
خطوة خطوة.
محمود درويش :شكسبيرنا الذي نفخر به على
األمم ومــع ذلــك نعقه في موهبته ووطنيته .هو
النبي الذي ال كرامة له في وطنه.

املبدع صاحب رؤية عميقة

متى برأيك يكون االديب مبدعا؟
اإلبداع هو اإلتيان بجديد يدهش ويلذ .كل من
أدهش وأمتع وكان صاحب رؤية عميقة هو مبدع.
واألدي ــب مبعناها القاموسي هــو صاحب املعرفة
الواسعة .هو ناقل للمعرفة .أما املبدع فهو صاحب
الرؤية وصانعها.
ما الذي يحزنك وما الذي يفرحك كأديبة؟كــل مشاهد الظلم حتــزنـنــي .األط ـفــال الذين
يجوبون شــوارع عواصمنا يتضرعون ويترجون
ويـتـعـلـقــون بـنــوافــذ ال ـس ـيــارات كــي يبيعوا حبة
علكة او علبة مـحــارم .املــرأة املغلوبة على امرها
يتحكم فيها أخ أو أب او زوج جاهل .صور اجلوعى
واملرضى املؤسية التي تعرضها شاشات التلفزيون من
أفريقيا .هي ال حتزنني فقط بل أحس فيها صفعة
قوية إلنسانيتنا.
تفرحني زهــرة تتفتح فــي أول الربيع .حتى
مرور صورة زهر اللوز فوق جرود لبنان في ذاكرتي
يفرحني .يفرحني حبيبان حقيقيان يسند
واحدها ضعف اآلخر بدون منة او انانية او شهوة
تسلط ومتلك .تفرحني مراهقة مثل رنــدا غازي
امل ـصــريــة ال ـتــي تـعـيــش فــي إيـطــالـيــا وتـكـتــب عن
فلسطني .يفرحني شبابنا ،اجليل الثالث للنكبة
وهم يتظاهرون في شوارع سيدني ولندن وبوسطن
لفلسطني.

إمتام رواية لم تكتمل

مــا هــو جــديــدك؟هــل لــك ان تطلعينا علىخططك املستقبلية؟
قريب ًا جد ًا أنتهي من رسالتي اجلامعية .وأعود
إلى صومعتي اإلبداعية التي اغتربت عنها أربع
سـنــوات كاملة .ســأقــوم بــإمتــام روايــة كنت بدأتها
هي من وحي الغربة في استراليا .وسأجمع قصصي
ال ـق ـص ـيــرة ال ـتــي ألـفـتـهــا ب ـعــد «ربــيــع لــم يزهر«
وأعدها للنشر ،وسأترجم بعض قصصي وأنشرها
باإلنكليزية .وإن امد الله بالعمر ففي البال دراسة
بحثية في األدب املقارن بني دور الصحراء في إبداع
كل مــن عبد الرحمن منيف والــروائــي االسترالي
باتريك وايت.
هـــل ل ــك م ــن رس ــال ــة أخـ ـي ــرة لـ ـق ــراء «ےالثقافي«؟
أرجو أن يكون حضوري قد امتعكم ،وآمل أن ميد
الله بالعمر فأراكم قريب ًا

سيرة ذاتية لألديبة

مــولــودة فــي حيفا فلسطني ألبــويــن مــن قرية

كفربرعم قضاء صفد .نشأت في ضواحي بيروت
(كفرشيما ،ضبية ،حارة حريك وكورنيش املزرعة)
وتثقفت في مدارسها وجامعاتها .هاجرت مع عائلتها
الى استراليا اواخر عام  1991بعد معاناة طويلة
نتيجة التضييق الذي يتعرض له الفلسطينيون
في لبنان .حائزة على ماجستير آداب من اجلامعة
اللبنانية – بيروت ،عام  ،1991وقريب ًا جد ًا حتصل
على دكتوراه في اآلداب من جامعة سيدني.
مساهمة في مجال القصة والنقد والبحوث
فــي الصحف العربية ال ـصــادرة فــي االوط ــان االم
وفي املهاجر .عملت مديرة حترير مجلة جسور
«الفصلية الثقافية االسـتــرالـيــة« الـتــي تصدر
باللغتني العربية واالنكليزية حرصت خاللها على
تعريف القارئ العربي بالرموز الثقافية االسترالية
وتـعــريــف ال ـقــارئ االنـكـلـيــزي بــالــرمــوز الثقافية
مدرسة للغة العربية وآدابها
العربية .تعمل حالي ًا ّ
في جامعة سيدني.
حــائــزة عـلــى مـنـحــة املـجـلــس االع ـلــى للفنون
في نيوساوث ويلز لعام  2003عن مؤلف بعنوان
«مــن أسـتــرالـيــا :وجــوه أدبـيــة مـعــاصــرة« .منحتها
رابطة إحياء التراث العربي في استراليا جائزة
جبران خليل جبران الثقافية تقديرا جلهودها
االدبـ ـي ــة .ادرجـ ــت اث ـن ـتــان مــن قصصها املكتوبة
باالنكليزية ،Struck by an Evil Eye :وقصة:
 Al-Durraضمن وحدة تعليمية تعنى باالدب
العربي واالسالمي في جامعة غرب سيدني .ويجري
البحث العتماد كتابها «ربيع لم يزهر« مرجع ًا
لطالب وحدة دراسية بعنوان «كتابات إبداعية«
في نفس اجلامعة.

صدر لها:

 مــن أسـتــرالـيــا وجــوه أدب ـيــة مـعــاصــرة( ،دراســة ،)2006ربـيــع لــم يــزهــر( ،مجموعة قصصية
 . . . ،)2003واالبـ ـن ــاء ي ـضــرســون (مجموعة
قصصية  ،)2001النموذج االنساني في ادب غسان
كنفاني( ،بحث ادبي )1999
ل ـهــا عــديــد مــن الـــدراســـات االدبـ ـي ــة والنقدية
باللغتني العربية واإلنكليزية ،منها على سبيل
املثال ال احلصر:
 سميرة عزام :ذاكرة الوطن املفقود خليل حاوي :رحلة التزام حتى االنتحار املـ ـ ـق ـ ــدس واملــ ــدنــ ــس ف ـ ــي املــيــثــولــوجــيــااالبؤريجينيية
 متاهي النص بااليقونة :منوذج :غسان كنفانياسماعيل شموط.
 نهر يستحم في البحيرة ،حتاور أوسلو وترميهبقنبلة /يحيى يخلف
 رعشة الغياب في ديوان أطلس الغبار /حلميريشة.
 رتــق ال ـهــواء :لغة الصمت املتوهج وإرهاصاتفلسفة ترانسدالية /وديع سعادة
 انتفاضيات أمين اللبدي :التزام بقول الوجدانالفلسطيني وانزياح إلى بطولة الهامش
 لعيون الكرت األخضر :رصد خلسارات املنفىاملعوض /عادل سالم
وكشف لزيف احللم ّ
 شجرة تشبه املطر :جمالية سردية تفضح الزيفاحلضاري /سمر حبيب
Samira Azzam: The Memory of the
Lost Land
Khalil Hawi: A Trip of Commitment
and Suicide
Sin and Devine In the Aboriginal Myth

الشاعرة آمال ع ّواد رضوان شاعرة الرقة اآلسرة والصورة
الساحرة في ديوانها األخير – رحلة إلى عنوان مفقود
-ناظم حسون

عواد رضوان شاعرة الرقة اآلسرة والصورة
آمال ّ
الساحرة التي فرضت وجودها وبجدارة فائقة
على املشهد الثقافي احمللي ،تنطلق بجناحي
عاليا ،لتغزو العالم بشعر إبداعي
عاليا
فراشة
ً
ً
حــداثــي مكثف تــرجــم جـلــه للغة الفرنسية،
وتناقلته الصحف الثقافية لبنيته املتراصة
املتينة وصوره املبتكرة البديعة .جاء ديوانها
الشعري «رحلة إلى عنوان مفقود« ليتوج أعمالها
السابقة ،فرسمته بسحر كلماتها وإيحاءاتها
املرتبطة بأحاسيسها وو جــدا ن ـهــا ،ومشاعرها
الرقيقة التي تسمو باحلب الى افاق اإلنسانية
ً
متسربال بجمال
الرحبة ،ليخرج للنور إبداعا
األلــفــاظ ،وان ـس ـيــاب األن ـغــام ال ـهــادئــة العذبة،
والصـ ــور الشفافة املبتكرة التي أرستها في
مرافئ اإلبداع.
«رحلة إلى عنوان مفقود« كتاب شعري مفرط
باالنفعاالت ،وعميق في املعانى بلغة رومانسية
شفيفة وشاعرية ســاحــرة وخـيــال جــامــح ،وما
يدهش الـقــارئ هــو ذلــك النسج بــني املفردات
باقامة عالقات هجينة مذهلة بني املفردات
والتراكيب ،بانزياحات لفظية ومعنوية تشكل
ـورا وتشبيهات ومـجــازات مغلقة
من خاللها صـ ً
عامرة باإليحاءات واإلميــاءات التي تولد عند
املتلقي حالة من االنبهار مما يدهشك ويشدك،
فيأخذك مبتعة لتعيد القراءة مرات ومرات،
ملا يفوح من عطر الغواية من بني كلمات هي
أشبه ما تكون بالدرر تنبض باحلياة واملشاعر،
وتدهشــنا بغوامض تــو قــظ بداخلنا شحنات

خامدة وك ـ ــوامن مكبوتة.
وفــي جــالل هــذه الـلـحـظــات ،وكـمــا يـقــول الناقد
السويسري جان ستاروبنسكي في كتابه «العالقة
النقدية«:
في مشاعر قوية ،فإنني
(عندما أقرأ ًّ
نصا ما يثير ّ
أشعر بالفرح واالستمتاع الشديد ،وبعد أن متر
مرحلة االهـتــزاز األولـ ّـي ،فإنني أعــود الــى النص،
في كل هذا الطرب،
لكي أعرف السبب الذي ولد ّ
وعندئذ وبدون أن ألغي مشاعري ،ينبغي أن أعامل
النص كشيء من األشياء ،لكي أستطيع أن ادرسه
بشكل موضوعي ،فالكاتب الكبير ال يوظف أيه
كلمة أو أي حــرف جــر ،إال من أجــل خدمة املعنى
وصياغته بطريقة جذابة ساحرة).
وبني خفاء الرؤية العميقة وجتليات الكلمات التي
عشقاّ ،
ً
حتلق بنا شاعرتنا
تــذوب حنانا وتقطر
بخيالها املــرهــف نـحــو املــأل األع ـلــى ،لتفاجئنا،
فتقتحم عــوامل ـنــا بخيالها اجلــامــح بــرســم صور
مـبـتـكــرة مـشـحــونــة ومـسـكــونــة بــالــدهـشــة وبلغة
صاغتها على نحو غير عادي لم يسبقها إليها شاعر
من قبل ،فتستفزنا للخروج من شرنقة املألوف
بجرأة كبيرة ،لنستنطق القصيدة مبا فيها من
جتديد في الشكل واملضمون ،إنها ظاهرة جديدة
جديرة بالدراسة واالهتمام .ولتذوق جماليات
الكتابة لدى شاعرتنا نقرأ ص:45
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بحيرة زرقاء....
أمام بيتي بحيرة زرقاء

ً
عباءة ورداء
الليل يكسوها

ً
حافية...تغوص قدماي في
اذهب اليها
الرملةِ الصفراء

ً
مسرعة لكي احلق...........
أسير اليها
فهناك اللقاء
قمر يتوضأ
هنا البحيرة الزرقاء ينتظرني ٌ
.....ويطيل البقاء

ُ
ٌ
ٌ
تغتسل
عارية
وشجرة
وجنوم سبقت القمر ألقامة الصالة
ٌ
الفجر ينادي  :أزف وقت اللقاء
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لقد استطاعت شاعرتنا ومبقدرة تعبيرية
نــاضـجــة ،وب ـبــراعــة خــارقــة مــن حـشــد ألفاظ
مموسقة مسرفة بعاطفة صادقة برزت بوضوح
في جل قصائد الديوان.
لقد كتبت بصدق وأصالة مما منحها الشجاعة
لتكتب عن ذاتها:
«آمال ليست سوى طفلةٍ
ْ
انبثقت مِ ن
خضراء
َ
ٍ
فينيقي منذ
ـش
رم ــادِ وطــن
مسفوك فــي عـ ّ ٍ
ٍّ
أمدٍ بعيد!«
ً
قائلة:
وتهدي الديوان «إليك يا األسطورة «
«يا َم ْن ُت ْه َت َم َس َر ًة ب َِج ْغ َرافِ َّيةِ َ
األ ْع َماقِ ُ ،تعِ ُّدك
َ
ّ
َ
وس ٌة
َطــرِ يـ ُـق ْالـ َـو َجـ ِـع َقـ َـوا ِريـ َـر مِ ـ ْـن َبـ ْـتــال ٍتَ ،م ْغ ُم َ
َأ ْف َو ُاه َها فِ ي ْال َو َالئ ِِم ،ل َِم ْاس َت ْع َصى َع َل ْيك َف َّ
ض

يرتِي ْال َع ْذ َراء! .......
َص ْمتِ يَ ،و ِإ َعادَ تِي ِإ َلى سِ َ
األسطورةَ ..
َ
ُ
الوطن«.
إليك يا
اليك يا
ُ
لقد استطاعت شاعرتنا أن تطلق الدهشة في
قلوب ووجوه قرائها.
-شاعر فلسطيني من الداخل

ميمي أحمد قدري

القمر يشتاق للقاء والنجوم امتت الصالة
ها هي .....تخرج من جوف البحيرة الزرقاء
تفرد جناحيها حتتضن القمر...يذوب فيها

(شاعرة مصرية)
ألواجه ساعة الفراق
اراها تترك املكان وتختبىء وراء البحيرة
الزرقاء

حتتضن الشجر حتتضن الرملة الصفراء

انظر اليها متأل عيني

برفق تتلمس وجهي تتلمس جسدي

استطيع النظر.........اشعة ذهبية تغوص

برقة متأل املكان وتقول بحنان...انا ملك
للمكان
ترتدي مالبس الزفاف...جميلة تبهر عيني
ال استطيع النظر

واعود الى بيتي انتظر موعد ًا ولقاء
واعود عند البحيرة الزرقاء

بالبحيرة الزرقاء
اقول لها ال ...ال تتركى املكان
تضحك ويعلو صوتها لكن بحنان....
اغتسل..........اتطيب
ارتدي مالبس الزفاف ملوعد اللقاء

