نجمة خليل حبيب لديوان العرب:

مصر رائدة الرواية منذ توفيق الحكيم وطه حسين
 ٢٠أيلول )سبتمبر(  ،٢٠٠٩أجرى الحوار :عادل سالم

أديبة فلسطينية تكتب القصة القصيرة بأسلوب مشوق يجذبك لمتابعة النص حتى النھاية ،شخوص
قصصھا من الواقع ،نحس بھم ،ونراھم يعيشون بيننا ،عاصرت نكبة فلسطين طفلة ،وقضت
معظم حياتھا الجئة في لبنان قبل أن تنتقل إلى أستراليا مع كامل أسرتھا ،كأن نكبة فلسطين عام
 1948كانت نقطة بداية لرحلة الشتات والھجرة من منفى إلى آخر.
لم تتقاعس عن الكتابة ،ولم تشغلھا ھموم البيت عن اإلسھام في صرح الثقافة واألدب .حاصلة
على درجة ماجستير في االداب من الجامعة اللبنانية -بيروت ،وعلى دبلوم تربية من جامعة
سدني .وعندما قررت التقدم برسالة الدكتوراه قبل عامين كنت أبرز الذين شجعوھا بحماس .فأنا
اعرف قدراتھا البحثية من خالل العديد من مقاالتھا التي نشرتھا في ديوان العرب ومن خالل
كتابيھا )النموذج االنساني في أدب غسان كنفاني( و)من استراليا وجوه أدبية معاصرة( .تعمل
مدرﱢ سة للغة العربية وآدابھا في جامعتي سدني وما ْك َويْري في أستراليا.
أم مثالية ،لعدد من األوالد والبنات إحداھم )سمر( سارت على طريق أمھا وأصدرت قبل عامين
روايتھا األولى باللغة االنجليزية وكأمھا ،اتجھت للبحث االكاديمي بعد حصولھا على دكتوراه في
األدب من جامعة سدني.
شاركت في بعض االتحادات الفلسطينية للكتاب لكنھا اكتشفت أن الصراعات السياسية تفسد دور
تلك المؤسسات الثقافية ،فآثرت الحياد في بالد الكنجارو.
نجمة من نجوم فلسطين في المھجر لم يھتم بھا المسؤولون في مؤسسات فلسطين الثقافية ألنھا
غير تابعة ألحد سوى فلسطين.
نجمة حبيب نرحب بك في ديوان العرب ونبدأ حوارنا معك بالسؤال التالي:
لماذا يعشق الفلسطينيون  -بما فيھم المثقفون -جلد الذات؟ معارضو محمود درويش سياسيا يھاجمونه في
األدب ،ويسخرون من قيمته الشعرية ،معارضو سميح القاسم يشككون في وطنيته وإخالصه ،حتى الشھداء عندنا
درجات ،كل حزب يشيد بشھدائه ويقلل من دور غيره ،فئاتنا المتصارعة أكثر من المتوافقة .ھل ُكتب علينا أن
نجلد أنفسنا بسياط أعدائنا؟

 ثقافة جلد الذات تنشط في زمن الھزائم واالنكسارات .ھو ،برأيي المتواضع ،عملية تطھير منإثم السقوط في الھزيمة .كل منا في أعماقه يحس أنه مسؤول عن ھذا الدمار الذي أصاب األمة
العربية فنلجأ إلى جلد الذات لنتطھر من إحساس الذنب .شيء يشبه مراسم عاشوراء عند الشيعة،
أو االعتراف عند الكاثوليك .غير أن الشامتين ممن ال يريدون لنا خيراً ،يبالغون في التباكي على
األمة وندبھا قصد التيئيسس واالحباط ،فينجرف بعض الناس عن طيب نبة وراء ھذه الخدعة،
ويروحون يفتشون عن الرموز التي أحبوھا يوما ليحملوھا وزر االنزالق والتخلف .فيكون،
محمود درويش وسميح القاسم وقبلھما غسان كنفاني وجبرا ابراھيم جبرا وإميل حبيبي وغيرھم
وغيرھم ،الھدف السھل الذي ال يُخشى جانبه )اللي ما عندھم عساكر .على حد قول نوال
سعداوي(
قبل نكسة  67ومأساة العراق كانت األمة العربية تمشي واثقة من نفسھا معت ّزة بقيمھا فكان الناس
أقل تشنجا ً واكثر تساھالً مع من يختلف معھم في الرأي .أتذكر أننا كنا على خالف عقائدي حاد
مع رموز ثقافية كسعيد عقل وأنيس فريحة وأدونيس ولكننا ما كنّا ابداً ننكر عليھم موھبتھم األدبية
وال نعلي عليھم من يشاركونا العقيدة كخليل حاوي ورئيف خوري مثالً .كنا نقول ھذا شئ وذاك
شيء .أما اليوم فغسان كنفاني من دعاة التطبيع ألنه قال في مريام زوجة إفرات كالما ً طيبا ً ولذلك
فإن موھبته زائفة .وكذلك القول بمحمود درويش وسميح القاسم وغيرھم.
إنه لمن حق القارئ أو الناقد أن يطرب لقصيدة وال يطرب لغيرھا .ان يحب قصيدة محمود
درويش )سجل أنا عربي( أكثر من )الجدارية( .ولكن ليس من العدل أن نطلب منه أن يظل على
نفس النمطية .خاليانا تتغير باستمرار ،وكذلك عواطفنا وطرق تفكيرنا .حماسنا يخمد بتقادم
العمر ،اولوياتنا تتغير .فمن الطبيعي إذن أن يتغير خطابنا ،وليس معنى ھذا أننا خنا وبعنا
وطبّعنا .وحتى لو كان ھذا صحيحا ً ولنفرض أن شاعراً كمحمود درويش يؤمن بالتطبيع ،فھذه
شان نتركه للسياسيين ،وتلتفت نحن القراء إلى ما في شعره من تطور وقيمة أدبية.
ال استطيع أن أصف لك مشاعر الغضب التي اعترتني يوم قرأت خبر قبول إميل حبيبي جائزة
االبداع االسرائيلية .ولكنني أبداً ما توقفت عن اإلعجاب واالندھاش أمام نصه اإلبداعي.
في عصر الھزائم ھذا )وقولي ھذا من باب جلد الذات( ال تتوقع موضوعية وقبول باالختالف.
كلنا بايدينا سكاكين ال نستطيع أن نوجھھا إلى عدونا فنوجھھا ألنفسنا ،لألھداف السھلة من
رموزنا .وإني لمتفائلة بأن ھذا الظالم لن يطول .فأنا أومن مع غسان كنفاني :إن الثورة تولد من
رحم اليأس
كل االتحادات األدبية في فلسطين تھيمن عليھا الفصائل والكتاب السياسيون .أين دور األدباء والمفكرين
الفلسطينين؟ لماذا ينؤون بأنفسھم عن تلك المؤسسات؟
بل الصحيح ان كل االتحادات والتجمعات التي تقوم في فلسطين وفي الشتات يختطفھا السياسيون ويرمون
باللذين بنوھا خارجا ً .وأنت أعلم بذلك ،فتجربتك وتجربتي مع تجمع الكتاب دليل ملموس على قولي ھذا .إن
األدباء والمثقفين ھم من ھذا الشعب يحملون خطاياه ومزاياه .ھم في اغلبيتھم مثقفين مؤسساتيين بمعنى انھم
يخضعون لسلطة ما :مدرسة اكاديمية ،عقيدة دينية ،ايديولوجيا سياسية....يعملون في خدمة المؤسسة التي
ينتم رسمياً ،فھمش ألنه لم يأ ِو إلى "قبيلة" ذات صول ،فتصعلك وأصابه ما أصاب
ينتمون إليھا ،ومنھم من لم ِ
جده األكبر ،امرؤ القيس.
أنت أم لجيل جديد من الفلسطينين الالجئين في منافي العالم ،ھل تشعرين أن جيل األبناء سيرث حلم العودة عن
آبائھم؟

يبھرني ھذا الجيل الجديد الذي تربى في المنافي .أدھشني وعيه .ھو جيل تخلص من عيوبنا
كاالزدواجية والتخلف والتعصب ،واستفاد من مناخ الحرية والتكنولوجيا التي وھبھا إياه الغرب.
لو تراھم كيف يحاجون الطرف األخر وباي منطق لذھلت .أعرف بعضا ً ممن حاول أباؤھم
إبعادھم عن جذورھم الفلسطينية ،ولكنھم عندما نضجوا فتشوا عن ھذه الجذور .ثقفوا أنفسھم
وراحوا يبشرون بفلسطين ويشرحون قضيتھا ويجندون االنصار لھا) .أمزح معھم وأقول العرق
دساس( .ھذا ما أراه في استراليا .قد يكون األمر مختلفاً في غيرھا من المھاجر وذلك ألن أستراليا
ينتم إلى جماعة ] [1كما
تؤمن وتشجع التعددية الثقافية وكل إنسان يحس نفسه ناقص إذا لم ِ
يقولون .وحيث انھم يتكلمون االنكليزية ويحسنون استعمال االنترنت فإن تأثيرھم على الرأي
العام العالمي كبير كبير .لم أكن أحلم أن أرى مثله .قم بجولة على )الفيس بوك( وستأخذ فكرة عما
أقول.
اما حلم عودتھم فھو مختلف .انا وأنت نعيش الحلم بطريقة ذاتية .نريد العودة إلى البيت كما
وصفه لنا االب واالم وتخيلناه بأبوابه وشبابيكه ومفاتيحه والعريشة قدام الدار .ھم يتخيلون العودة
انتماء لفلسطين استعادة لحق ھدر .تصحيحا ً لمسار التاريخ.
كيف سيتواصل الجيل الجديد ،وقد أصبح كل منھم بتحدث بلغة الوطن الجديد الذي يعيش فيه؟

حتى حينه ال يزال األھل يصرون على تعليم ابنائھم اللغة العربية .ولكن الخوف من المستقبل.
من الجيل الثالث والرابع ،ھل سيستمرون على ذلك؟
أعرف انك قلق من ھذه الناحية وتقول عندما يلتقي ابني الذي تربى في اميركا وابن نضال الذي
تربى في السويد واالخر الذي تربى في المانيا فكيف سيتفاھمون .ال أريد ان أقول بإرسال ابنائنا
للمدارس التي تعلم العربية في بلدان االغتراب فأكون كمن يروج لبضاعته ،ولكني أقول لنحفﱢز
ابناءنا على مشاھدة دراما او صور متحركة أو اي شي باللغة العربية وقد امسى االمر ممكنا ً
بعد االنتشار الكثيف لظاھرة الفضائيات.
عشت معظم حياتك في لبنان ،وعاصرت الحرب األھلية واكتويت بنارھا ،ھل تركت تلك الحقبة بصماتھا على
مسيرتك األدبية؟

حياتي في لبنان كلھا زمن اشتباك ،على حد تعبير غسان كنفاني ،ليس فقط في زمن الحرب بل
منذ وعيت الكالم .األطفال في المدرسة يسخرون من لھجتك الفلسطينيية .المعلمة تتندر عليك
عندما تفشل في نطق كلمة فرنسية كما يجب .وإذا تكبر أنت ممنوع من العمل ألنك فلسطيني
وانت الجبان الذي بعت بلدك بالرخيص .وعلى الجانب االخر من الذاكرة ،اللبناني الجميل الذي
آمن بقضيتك وتبناھا ودفع ثمنا ً غاليا ً في الدفاع عنھا .مشينا يداً بيد مع ابن/ابنة بيروت وصيدا
والنبطية في مظاھرات ضد اغتيال جالل كعوش الفلسطيني ومعروف سعد اللبناني.
ثم كانت الحرب .عايشتھا منذ شرارتھا األولى .منذ اغتيال معروف سعد عام  1975وحتى
خمودھا بمصالحة واھية عام  .1991طُ ِردت من بيتي بقوة السالح مرتين مرة على أيدي
المليشيات اليمينية المعادية ،ومرة أخرى على أيدي رفاق االمس حركة أمل .خطف والدي من
بيته ولم أعرفه حيا ً او ميتا ً .فقدت ستة من أفراد عائلتي دفعة واحدة في الغزو االسرائيلي
لبيروت .نجوت انا وعائلتي اكثر من مرة باعجوبة من السيارات المفخخة .إال ان الحرب على
مخيمات بيروت منتصف الثمانيات ،كانت الضربة القاضية التي انھرْ ُ
ت أمامھا .أصابتني بإحباط
ال يوصف.
انھارت مقاومتي واستسلمت للھجرة التي ھي ضد مبادئي .رغم كل ما امنته لي استراليا من

احساس باالمان وفرص العمل المتكافئة ،واالحترام إلنسانيتي ،لست راضية عن نفسي وال احس
انني في المكان الصحيح .في لبنان عشت الجئة ولكنني كنت متصالحة مع نفسي فأنا حيث يجب
أن اكون .وفي استراليا منحت االنتماء ولكنه ظل على الورق .سمه جحود إذا شئت .قلبي ھناك
في لبنان في بيروت .رغم كل المرارات التي منيت بھا .كل كتاباتي سواء كانت رواية أو قصة أو
مقالة أو بحث ،له عالقة بتلك الذاكرة ومن وحيھا .حتى كتابي في االدب االسترالي ،كان محاولة
للتقرب من أستراليا وإنھاء حالة االغتراب بيني وبينھا.
أال تحنين للعودة إلى لبنان؟

في لبنان عشت صباي وشبابي .في كفرشيما) ،بلدة جنوب بيروت( ،لھوت مع صغارھا .لعبنا
اإلكس ونط الحبل والغميضة وتخبانا بين عروق الزيتون .تفتح وعي للحب والسياسة في ثانوياتھا
وجامعاتھا .شاركنا في المظاھرات واالحتجاجات وفُرﱢقنا بخراطيم المياه لبنانيين وفلسطينيين على
حد سواء .في قاعات جامعتھا تعلمت التفكير العلمي على أيدي اساتذة ال يزال لھم تأثير في
مسيرتي االدبية )د .وجيه فانوس ود .ثريا ملحس على وجه التحديد( .انا ال أحن إلى العودة إلى
لبنان ،بل أتلھف عليھا ،ولكن ال لتكون وطنا ً بديالً عن فلسطين بل مكانا ً أقرب ما يكون إليھا.
عالقتك مع الكتاب اللبنانيين ھل كانت مميزة؟ أم أن الحرب األھلية طالت الكتاب أيضا؟

ي .فانا ال أتقرب
لم تقم بيني وبين الكتاب اللبنانيين أية عالقة .ليس بسبب الحرب بل لطبع ف ّ
وال ابادر اصحاب الشھرة .اخاف إن يفھم تصرفي على أنه مماألة أو حبا ً بالظھور .قد احضر
حفل توقيع كتاب فأشتري الكتاب دون التقدم من صاحبه لتوقيعه اتسلل على مھل .ليس ھذا تجاه
الكتاب اللبنانيين بل الفلسطينيين ايضا .اثناء االجتياح كان محمود درويش يسكن على بعد
خطوات من سكننا ولطالما التقيت به صدفة في شارع الحمراء او في إحدى مقاھي الرصيف
)المودكا أو الھورس شو( فلم أتقرب منه .أھو كبرياء؟ اھو تعقيد؟ لست ادري .الكتاب اللبنانيون
ودودون .ولكن العيب ف ّي ال فيھم .عندما كنت اكتب بحثي عن غسان كنفاني وكان االمر يقتضي
مقابلة كتاب عرفوه كانت زميلتي تقوم بھذه المھمة
ھل زرت فلسطين بعد حصولك على الجنسية األسترالية؟ وإن كان الجواب ال فھل تفكرين بذلك؟

ال...ولن .لن أذھب إليھا وھي اسمھا )إسرائيل( .لن أذھب إلى سفارتھم وأطلب فيزا وأختم
باسبوري بختم "دولة إسرائيل" .انا ولدت في حيفا فلسطين وقلبي بعد ال يستطيع ان يقبل حيفا
"اسرائيل" .ولكني ال أدين من يذھبون وال ابناء الداخل الذين صمدوا ،بل أحيي صمودھم واعتذر
لھم عن سوء الظن الذي رميناھم به .ھم مضطرون لحفظ بقائھم وھذا بحد ذاته مقاومة كبيرة
أحترمھا واعتبرھا تضحية كبيرة ال تقل عن تضحيات الشھداء .أنا لست مستعدة بعد .إنھم
يؤججون الحقد كلما بدأ يفتر .قبل ان ننسى بناية الصنايع وصبرا وشاتيال جاؤوا بتدمير الضاحية،
وقبل أن ننسى ما فعلوه بالضاحية فعلوا ما فعلوه وما زالوا في غزة.
لو خير الفلسطينيون بين العودة أو التعويض فماذا تختارين؟

العودة العودة العودة .لتصحيح الذنب الذي ارتكبه آباؤنا .لنكون ،على حد قول الشاعر توفيق
زياد :في حلوقھم كقطعة الزجاج كالصبار ،وفي عيونھم زوبعة من نار .نمآل الشوارع الغضاب
بالمظاھرات ،ونمأل السجون كبرياء....

القضية الفلسطينية تعود إلى الخلف ولم تعد تشكل القضية المركزية في العالم ،دور الكتاب الفلسطينين اليوم
أين يقف أمام ذلك كلة؟

الحياة جزر ومد .نحن في زمن الغروب .وغروبنا وإن طال فلن يدوم إلى األبد .قد ال يكون
النفاذ إلى الضوء في زمني وزمنك ولكنه سيكون ولو بعد مئة عام .دور الكتاب غائب وإن وجد
فھو غير مج ِد .ففي زمن الطبول ال يسمع نغم الربابة .واغلبنا منخرط باالنقسام المخزي بين فتح
وحماس
كيف ترين مستقبل الرواية حديثا -عربيا ودوليا -بعد انتشار ثورة المعلومات على الشبكة؟

حددت الرواية طريقھا وتحررت من عقدة الرواية الغربية .صار لھا معالمھا الخاصة وھويتھا
المميزة وھي تسير بخطوات واثقة نحو مستقبل مشرف في الكم وفي الكيف.
اعتمدت الرواية قديما على القراءة بشكل خاص ،لكنھا اليوم تستخدم لألفالم ،والمسلسالت .ھل يجب على
الروائي أن يكتب السيناريو مباشرة إلى السينما؟

ھنالك فرق بين الرواية المكتوبة واآلخرى المصورة .لكل واحدة دور ومتعة مختلفة .اقرأ
ثالثية نجيب محفوظ وشاھدھا مصورة وستحس ان ھنالك شيء سقط من الرواية عند تصويرھا
كما أن ھنالك شيء أضيف إلى الرواية جعلك تحس بھا بشكل أفضل عندما أصبحت فيلما ً او
مسلسالً .كثير من الروايات فقدت نكھتھا في السينما أو الدراما .ال يمكن أن أتخيل مثالً رواية
احالم مستغامني ذاكرة الجسد فيلما او مسلسالً ،فالعمل الدرامي يقوم بكليته على الحدث ،فكيف
سيعوض التمثيل اللغة الشعرية التي ھي عماد ھذه الرواية؟
من رواد الرواية العربية المعاصرة في نظرك؟

مصر ھي الرائدة في ھذا الفن منذ أن بدا تقليداً للرواية الغربية على ايدي توفيق الحكيم وطه
عربي القلب والقالب على يدي المبدع الكبير نجيب محفوظ..
حسين وغيرھم ،حتى تبلور وصار
ّ
ويجب أال ننسى ان اول رواية عربية مكتملة البناء الفني ،على حد ما جاءت به الدراسات ،كانت
"زينب" لمحمد حسين ھيكل.
الكتاب الشباب يشقون طريقھم بصعوبة .من تتنبئين له بمستقبل واعد في مجاالت:
الشعر:
القصة:
الرواية:
المسرح:
النص األدبي:

اعتذر عن االجابة على ھذا السؤال .بعدي الجفرافي عن المسرح األدبي ال يخولني إعطاء
حكما عادال
القصة القصيرة جدا لم تننتشر بشكل واسع ال عربيا وال عالميا ،ما األسباب حسب وجھة نظرك؟

ھي مولود ھجين وصعب المراس .ھي مزيج من شعر وسرد .فيھا تكثيف وإيماء ومع ذلك
يجب ان تتضمن حدثا ً .وھنا مكمن صعوبتھا وعزوف الكتاب عنھا ،ولكنني أتنبأ لھا بسعة
االنتشار .فالناس يتعوضون عن الرواية بالمسلسل او الفليم ،ولكن ال عوض لھم عن القصة

القصيرة جداً .ھي األقرب إلى نفسي في ھذه األيام ،وفي جعبتي األدبية مجموعة منھا سأتفرغ
اليھا بعد االنتھاء من أطروحتي إذا أم ّد ﷲ بالعمر.
كيف يمكن استغالل الشبكة في خدمة األدب ،والثقافة بشكل عام؟

ھا نحن نستغلھا أحسن استغالل .وھل كان لمثل ھذا اللقاء ان يتم بھذه السھولة لوالھا؟
كيف ترين )ديوان العرب( على الساحة األدبية؟ ھل تؤدي رسالتھا بشكل سليم أم تحتاج إلى تطوير؟ ماذا
تقترحين على ديوان العرب في سبيل النھوض بالحركة الثقافية واألدبية؟

ال يسأل رب البيت عن أحوال بيته) .ما في حدا بيحط بزيتو عكر( ديوان العرب ھي بيتي.
انتقيته بعد ان تجولت على المئات وجربتھا .ولھذه األسباب وغيرھا كان اختياري له:
نخبة من األقالم الرصينة والمبدعة.
ھيئة استشارية منتقاة بحرفية ومتنوعة بين مختلف انواع التخصص المعرفي
أرشيف غني يمكن ان يستخدم كمرجع شبه علمي.
صاحب موقع نشيط وملتزم لم يمل وال خف حماسه مع السنين
اداة تحريك وتقنية متقنة تسھل البحث وإيجاد المعلومة وإمكانية االتصال بالكاتب إذا أردت االستفسار عن
مقالة ھو كاتبھا.
تقدير من المسؤولين واستجابة فورية لحاجات الكتاب وتساؤالتھم
 ھل يمكن القول أن التلفزيون قد صادر دور الرواية المقروءة أو قلل من قراءتھا؟ في االصل نحن أمة غير قرّاءة .على األقل سد التلفزيون ثغرة في جسم ثقافتنا لماذا يعاني معظم األدباء العرب من سوء الوضع االقتصادي ،ويعتمدون في معيشتھم علىأعمال إدارية ،وليس على ريع إبداعاتھم؟ من المسؤول؟
 الجواب بسيط .ألن ال مؤسسات ترعاھم .تنفق الحكومات العربية على مؤسسات األمن لحمايةكراسيھا ،فال تبقى ميزانية لمؤسسات تحمي األدب .في أستراليا مثالً ھنالك ھيئة حكومية عالية
تصل ميزانيھا لماليين الدوالرات سنوياً ،ھي المجلس األعلى للفنون ،يھب المنح والعطاءات لكل
مبدع ،حتى ولو كان/كانت مبتدئ/ة .وقد استفدت أنا منھا مع أن إبداعي كان باللغة العربية.
 دور المبدعات العربيات في الساحة األدبية ھل وصل إلى ما نطمح إليه أم أن مشاركتھن مازالت في بدايتھا؟
 رغم أني ال أعترف بھذا التقسيم الجنسي لالبداع ،ولكنني أشاھد ان عدد الروائيات بدأ يتزايدفي العقدين االخيرين كما ً ونوعا ً .استغلھا مناسبة ألحيي الروائية السعودية بوجه خاص فقد فكت
عقدة لسانھا وتمردت على تابوھات سجنھا طويالً.
 األطفال :ماذا قدم أكاديميونا وأدباؤنا وشعراؤنا لھم؟ بل قل ماذا يقدم مجتمعنا ألطفالنا؟ المدرسة العربية والمؤسسة االجتماعية واألب العربي ھليقدم لطفله غير الطعام والمأوى والمعلومة المعلبة؟ .ھل يأخذ أب بيد ابنه إذا تعثر ويصبر عليه؟
أم يقف يندب حظه ويقارن فشله بنجاحه عندما كان في مثل سنه؟ ھل يأخذ بيده إذا كانت لديه
موھبة ال يرضى ھو عنھا؟
الطفل مسألة مركونة جانبا ً في ثقافتنا .نعتقد أن عندنا ھموم كثيرة أولى باالھتمام .وإن بادر احدنا
واھتم بالطفل والطفولة فھو متفرنج .وإن توجه شاعر او اديب نحو ادب األطفال فالنه فشل في
الكتابة للكبار .نحن بحاجة إلى ثورة على الثقافة السائدة تجاه األطفال .تقافة تحترم عقله وعواطفه
وال تعتبر من يكتب/تكتب له أقل موھبة من الذين يكتبون للكبار.
 -ماذا أضافت لك الشبكة العنكبوتية كأديبة؟

 أنا مدينة لھا بتعرفي على الكثير من المواھب االدبية واالعمال القيمة .فلوالھا لما تسنت لي ھذهالمعرفة .لوالھا أيضا ً لما تمكنت من كتابة بحث اكاديمي في اآلدب العربي من استراليا .عن
طريق االنترنت أستطيع ان اتعرف على آخر االصدارت العربية وشرائھا بطريقة سھلة
وسريعة.
أما اإلفادة الكبرى ،فھي بإتاحة الفرصة لي لنشر ادبي في المجالت والدوريات العربية فيما كان
قرائي قبلھا محصورون بالجالية العربية االسترالية التي ما قصرت بحقي .فقد القيت التشجيع
الترحيب من معظم القراء .عبرت عنه مؤسسة إحياء التراث العربي في استراليا ،بمنحي جائزتھا
التقديرية جائزة جبران خليل جبران العالمية.
 رأيك بالتالية دون مجامالت؟الشاعر أحمد مطر:
الروائي حنا منا:
الروائي صنع ﷲ إبراھيم:
الشاعر علي الدميني:
كي يكون الجواب دقيقا ً ومنصفا ً على ھذا السؤال يجب ان يتم بحث واسع ودقيق عن كل من
الشخصيات الكريمة المذكورة اعاله .قد اجيب في المستقبل عندما ال تكون أنت على عجلة من
امرك ومسؤولياتي أخف.
ھل تستمدين شخصياتك من شخصيات اجتماعية عايشتھا ،سمعت بھا ،قرأت عنھا ،تحدثت معھا ،أم أنھا كلھا
من صنع خيالك؟

قد تقوم الشخصية على شيء من الواقع ولكنھا ليست الواقع بكل حرفيته .قد يكون في شخصية
مريم مثالً )من روايتي القصيرة ربيع لم يزھر( بعض مالمح من امرأة عرفتھا ولكن الخيال
أضاف عليھا وانقص منھا بما يتالءم والدور المرسوم لھا وبما ال يجافي الواقع .شخصيات قصّي
ھي مزيج من واقع عشته او شاھدته وتصور لما يمكن ان يكون
أيھما تفضلين ،الشھرة أم التأثير في شخصيات قرائك؟

أنت في الستين تنطفئ فيك الرغبة بالبريق .وأنا ما ھمتني الشھرة وأنا في العشرين فھل تھمني
اآلن؟
نصيحتك لكتاب الرواية الناشئين؟

ال أحب ما في النصح من تعالي .ولنسمه اقتراحاً :اقترح على كتاب الرواية الناشئن تعلم لغة
أجنبية للتمكن من االطالع على كالسيكيات االدب العالمي في ھذا الفن )جيمس جويس ،فرجينيا
وولف ،فوكنر (...أظن أن كتابنا الناشئين يعرفون أكثر من فكرتنا عنھم .وفي النھاية الموھبة ال
وتكون دستورھا الخاص بھا.
تحتاج إلى نصيحة ،فھي تتلمس طريقھا
ﱢ
نزار قباني شاعر الحب والجمال ھل تفتقده الساحة الشعرية اآلن؟ أم أن للحب شعراء كثيرون؟ أم ھل ضاع
الحب في ظل األزمة االقتصادية؟

نفتقد نزار قباني ليس ألنه شاعراً غزليا ً ال مثيل له ،فدواوين الغزل تمآل المكتبات .ما ال نراه
كثيراً ،ھو ھذه الصراحة اللبقة التي تميز بھا نزار ،التي تجرح الضمير وال تخدش الحياء .اقرأ

الكثير من القصائد التي تتغني المرأة ولكن معظمھا يشيئھا أو يرمزھا )ھي الوطن ،الضمير،
الخير ،الشر .(...قليلة ھي األعمال التي تتغنى جمالية روحھا دون أن تنجرف إلى االبتذال
وترداد كليشيھات ممجوجة .قد يكون لقصور في قراءاتي في الموضوع ولكنني قليالً ما قرأت ما
يتحسس معاناتھا والظلم الواقع عليھا من الطبيعة والمجتمع .الرواية أنشط في ھذا المجال.
كثرة المواقع األدبية على الشكبة ،ھل ھو دليل انفتاح وتطور ،أم انزالق وتبعثر؟

ھذا السوبرماركت الكبير فيه الغث وفيه الثمين .فيه اآلصيل وفيه التقليد ،وعلى المستھلك أن
يختار .ثم أن القارئ عادة ذكي .ينتقي ما يتناسب وتتطلعاته .قد تتصفح في النھار خمسين موقعا ً
ولكنك في النھاية تؤوب إلى موقعين او ثالثة تعتمدھا في مطالعاتك الدورية .المواقع االدبية على
االنترنت ظاھرة جميلة رغم ما نرى فيھا من مغالطات وتشويھات وإفساح للمجال للسرقات
اآلدبية .وھذه اآلخيرة اكتويت بنارھا ولم استطع إزاءھا شيئا ً .مع ذلك ما توقفت عن استعمال
المواقع األدبية لنشر نتاجي ولو انني صرت أشد حرصا ً.
كلمة أخيرة لقرائك؟

اشكركم على صبركم على ثرثرتي ،وأتمنى أن يكون ظلي خفيفا ً عليكم .وأشكر ديوان العرب
بشخص مسؤولھا األخ عادل الذي اتاح لي ھذه الفرصة "ألفضفض" فيھا عن نفسي قليال .ففي
ھذا المقلب البعيد من العالم ،الغارق في الفردية والمادية ،ال يتسنى لك من يستمع وأنت تثرثر في
شؤون األدب.

حواشي
]community [1

الرد على ھذا المقال
 ٤مشاركة منتدى
•

مصر رائدة الرواية منذ توفيق الحكيم وطه حسين
 ٢٧أيلول )سبتمبر(  ،٢٠٠٩بقلم لمى

حوارات نجمة حبيب مثل كتاباتھا سھلة األسلوب بعيدة عن "الفزلكة" و التعقيد لكنھا في الوقت نفسه
عميقة المضمون,صريحة,غنية و قريبة من القلب
الرد على ھذه المشاركة
 oمصر رائدة الرواية منذ توفيق الحكيم وطه

حسين ٢٧أيلول )سبتمبر(  ،٢٠٠٩بقلم نجمة حبيب

شكراً يا عزيزتي لمى .ھذه شھادة اعتز بھا .لقد جاءت في وقتھا .في ھذه الفترة التي يعتريني
فيھا إحباط وأحساس ان كتاباتي عقيمة ال قارئ لھا.
شكراً لك .فتعليقك اللطيف ازال بعض السويداء عن القلب.

الرد على ھذه المشاركة
•

مصر رائدة الرواية منذ توفيق الحكيم وطه حسين
 ٢٣أيلول )سبتمبر(  ،٢٠٠٩بقلم سميره خليل

رائعة..أقل ما يقال في نجمة تنير عتمة الديجور.
الرد على ھذه المشاركة
 oمصر رائدة الرواية منذ توفيق الحكيم وطه

حسين ٢٣أيلول )سبتمبر(  ،٢٠٠٩بقلم نجمة حبيب

شكراً لمرورك الكريم يا عزيزتي سميرة الذي ،أقل ما يقال فيه ،انه يعطي الشعور بالرضى
عن النفس ،فيحس الكاتب/ة ،أن جھده/ھا لم يذھب ھباء
وشكراً لتعليقك اللطيف

