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سوسن شتيان: اإلبداع ال يصدر من فراغ القلب

p¹d¹œ b Uš 

دمشق

لــــســـوسـن شـــتـــيــــان في مــــديـــنـــة
السلميـة حيث مسقط رأسها دفق
حب ووحـي وذوبـــــان من عـــــيـــــون
مـائـها الـنـاشـفة إلى ضـفـاف قلـبـها
الـعـطـشـان نـهر شـعـر أورق عـشـباً
فـي شــــوارعـــــهــــا وغـــــبــــاراً. فــــرط
الــيـاســمـ بـيــاضه أربـعــ عـطـراً
. الــســوسـن زهــر كــانــون وســرابـــاً
الــثــاني دلف بـــتالته في هــســيس
الـــبــرد والــثـــلج يـــغــطي ســـيــقــان
الـشـجر يـعـلـو بـيـاضاً غـيـر مـتـناه

. وبرداً وناراً ودخاناً

في بـيت عـربي من غـرفـتـ وفـسـحة
ـــطــر وتـــنـــور عـــتــيق لــلـــشـــمس وا
وشــجــرة جــوز وبــرتــقــالـتــ كــانت
ســوسن شــتــيــان تــزرع خــطــواتــهــا
وألـعـابـاً كثـيـرة ال تـتكـلم وال تـتـحرك
فـتكـسـرها. سـوسن الكـثـيرة احلـركة
والــكالم كــمــا دونت مــعــلــمــتـهــا في
سـجل مالحـظاتـها فـي نتـيـجة الـعام
ـدرسـة بـعد األول من دخـولـهـا إلى ا
أن كــتـبت (ذكــيـة -مــهـذبـة -ســريـعـة
الــبــديــهـة -تــعــتــمـد عــلى نــفــســهـا

لكنها....)

تـــورث كـل ثــــروتـــهــــا مـن الـــهــــديل
والزبيب والقمح والنبيذ والدمع.
هـكـذا بـقـيت سـوسن دمـيـة الـعـائـلـة
ـدة خـمـس سـنـوات إلى أن ـدلـلــة  ا
اشـــتــرت والـــدتــهـــا دمــيـــة جــديــدة
(أسمـتها "مهـا" قلبي يحـبها شقراء
لــعـبـتـي تـفـهم هــمـســتي عـيــونـهـا

خضراء وحظها شقاء)
" ثم جـاء الفـرج ومعه شقـيقـها "كر
بــطـلــهــا الـعــظـيـم خـجــول يــتـعــثـر

بحروفه وقلبها به كم تعثر!
ثـم جــاء األخ األصـــفــر الـــوســيم ذو
شاغب العين احملـتالت والقلب ا
هـاجر وفي النـهاية وقبل والطـير ا
أن يلـتـحق والدهـا بـبعـثـة تعـلـيمـية
إلى اليـمن الـسعـيد جـاءهم الهـدهد
ـنـة" بـيـاض بـآخـر حـبـات الـعـنب "
الـثـلج شـعـرهـا شالل ذهب غـجري

صوتها خالخيل ونرجس تبوح.
ÍdÞ r(

كان السريـر يتسع خلمس كرات من
الــــلــــحـم الــــطــــري وزنــــدا ســــوسن
مــخــدتــان عـلــيــهـا تــتــزاحم أربــعـة
رؤوس صــغــيــرة تــصــغي بــشــغف
حلكايـاتها اخليالـية قبل أن يتسرب
لـعيـونـها الـنـعاس فـتـغط الفـراشات
في شرنقة نومها على قلب سوسن.
كـانت سـوسن شـتـيـان أمـاً صـغـيـرة
ألربــعـــة إخـــوة أو أبـــنـــاء شــغـــفت
بــــالــــعـــلـم والـــكــــتب وتــــفــــوقت في
دراســتـــهـــا وعـــلـــمـت إخـــوتـــهــا أن
عرفة واألقالم وأن الطريق يعـبد با

األوراق تبني البيوت ال احلجارة.
درست اللغة الفـرنسية بعد أن نالت
الـشـهادة الـثـانويـة بـفرعـها الـعـلمي
مع أن اخـتــصـاصــات كـثــيـرة كـانت
مفتوحة أمامها لكن والدها يريدها
أن تـخــتـصــر الـطـريـق وتـسـلك درب
الـتـعلـيم فـتصـبح فـيمـا بـعد مُـدرسة
الـلـغــة الـفـرنــسـيـة الـتي اخــتـارتـهـا
بـإرادتـهـا عـنـدمـا غـيـرهـا جُـبـر عـلى
دراسـتـهــا حـ سـحــبـوا أوراقـاً من
ســـــلــــة الـــــفــــرز بـــــ الــــفـــــرنــــسي

واالجنليزي.
ابـــوهــا الـــذي اخـــتــصـــر الـــطــريق
وت غـافلتـه سيارة الـطح ونـقله ا
بسـرعة الضـوء إلى الـسماء. تـركهم
خمسـة فراخ وقرقة يتـخبطون بقش
احلــيـــاة ودودهــا والـــقــمـح صــعب
نـال فاحلـقـول مسـورة وال أجنـحة ا

لهم.
 ليعيشوا عليهم أن يحفروا األرض
ويــــزرعـــوا الـــســــمـــاء بــــالـــدعـــوات
فـاسـتـجـابت والـتقـت سوسـن برجل

والــدتـهــا الــطـفــلـة تــرجتف وتــقـرأ
ألحالم مــسـتــغـا فــتـكــره الـرجـال

ولغادة السمان فتحب احلياة.
والـدتـهــا الـتي مـا أكــمـلت لـعــبـتـهـا
الـسـابعـة عـشـرة اشتـرتـهـا من الله
كي تــلـعب مــعـهــا وتـكــون دمـيــتـهـا
الـشقـراء بشـرائط وأساور وضـفائر
وتنـورات صوفية من غـزل سنارتها
وقــوس قـــزح. دمــيــة تـــلــعـب مــعــاً
تنـكش حـويقـات اجلوري بـشفـتيـها
ومـــســاكب الـــنــعــنـــاع في صــدرهــا
وتفـرط كل سنـابل احلنـطة الـعائـمة

على شعرها وقلبها.
عـلم الرصـ الهاذ بـفقر  ابـوها ا
معن زهـداً وتعباً الدنـيا وغنـاها ا
ـــتـــنـــبي ومـــحـــمــد لـه في دواوين ا
مــهـــدي اجلــواهــري شــغف وعــشق
قد يـحلم بذكر يـحمل معه حطب
احلــيــاة وأشــواكــهــا ويـغــرس اسم
الـعــائـلــة بــنـطــاف ذكـيــة في أرحـام
جـديـدة كي ال يـنــدثـر نـسل الـفـقـراء

. الطيب
جــدهــا كــان طــفالً كــبــيــراً يــتـســلى
بـاخلشب واخلـضـار والـثـياب وفي
كل نـهار يـعود من السـوق بخـرجية
(مـــصــــروف) تـــقـــرقع في أجـــيـــابه
يتسطح على ظـهره ويجلسها على
عـرش صـدره لــتـعـد لـه مـا جـمع من
اللـيرات (الـنـقود الـسوريـة) وتدلق
ـنـقـوعة ـتـة ا عـلى جالبـيـته كـأس ا
بالسكـر الكثير. هو يـبني لها بيوتاً
من الـعـتـابـا واألغـنـيـات فـتـسـكـنـهـا
وتــنـام. كـان يــصـغـر جـدتــهـا بـأربع

. أعوام ويكبرها شعراً ومواويالً
ة  جـدتـهـا صـورة عن اآللـهـة الـقـد
جالبة اخلـير والبركة ال تغادر بالط
الدار تـرعى فراخ احلمـام والدجاج
وجتـفف الـكـثـيـر من الـعـنـب والـت
عــلى سـطـح بـيــتـهــا وتــعـدهــا بـأن

يــشـبـه والـدهــا أحــبـتـه من الـلــهــفـة
األولى وصارت له زوجةً وأماً وأختاً
. أجنـــــبت مــــنـه عــــصــــفــــوران وأبــــاً
وفـراشـة وبـنـيـا مـعـًا عـشـاً صـغـيراً

شرنقة من حرير وعناء.
عـــمــلت ســـوسن في اخــتـــصــاصــهــا
كَــمُـدرســة لــغـة فــرنــســيـة وهي اآلن
معـاونة مـديرة في مـدرسة ابـتدائـية
تــوزع قـــمح قـــلــبـــهــا بـــاجملـــان لــكل

الفراشات والعصافير.
تقول الشاعرة سوسن شتيان: عباءة
الـــشــعــر واســعــة جــداً ويــحق لــهــا
االعــــتــــراض عــــلى مـن يــــرتــــديــــهـــا
فـخيـوطـها احلـريـرية هي مـن تخـتار

األجنحة التي حتلق بها.
ـرحــلـة  ومـنــذ أن كـنـت طـالــبـة فـي ا
اإلعدادية كان مدرسـو اللغة العربية
ــا اكــتـب فــكــنت أبــدع يــعــجـــبــون 
بـالـتـعــبـيـر األدبي وأصـوغ تـعـابـيـراً
ــيـزة وبــطــريـقــة شـاعــريـة لم أكن
حـينهـا أعرف أن الـشعر قـد اختارني
ألرتـدي عــبــاءته لــكن وبــعـد زواجي
ـا اكـتبه ومـتابـعـة بعض صـديـقاتي 
وإعـــجــابـــهن بـه شـــجــعـــوني عـــلى

مواصلة الكتابة
 كـما كـان النـتشـار وسـائل الـتواصل
دوراً بـاكـتـشـافـي حـيث بـدأت أنـشـر
على صفحتي على موقع الفيس بوك
مـا اكـتـبه ومن خالل مـتـابـعـة بعض
األدباء والـشعـراء لكـتابـاتي أطلـقوا
علي صفـة الشـاعرة الـتي لم أطلـقها
أنـا على نفـسي حتى اآلن وبالـنسبة
لي ما أزال أتعثر بطرف هذه العباءة
الـطـويـلـة وكـل من يـرتـديـهـا البـد أن
يتعثر حتى تطول قامته لتناسب مع

سموها وارتقاءها.
WKCH  W¹«u¼

الــشــعــر لــديــهــا هــوايــة ويــأتي بال
موعد وفي جعبتـها الكثير وتسهب

: في الشرح قائلةً
لدي هـوايـة مفـضلـة كـأي شاعـر آخر
طالعة والقراءة يحب الكتابة وهي ا
فـالـكتـابـة ال تـأتـي من فـراغ ولـتـبدع
أكـثـر عـلـيك أن تـقـرأ كـثـيراً وتـغـني
ثقافتك وحصيلتك الفكرية واللغوية
كـمــا أهـوى االســتـمــاع لـلــمـوســيـقى

والغناء األصيل.
والـشــعـر ال وقت يــحـدد لـه أو مـوعـد
كن أن تـتقـيد به هـو أشبه مسـبق 
بوحي أو نـبوءة وحالة روحـية تلقي
قميـصها على كيان الـشاعر فأحياناً
ـا الــتـقــيه لـيالً وأحــيـانـاً نــهـاراً ور
يـغيب لـفـترة لـكنه ال يـطـيل الغـياب
وحينما يـهبط أتلقاه واتبعه وأفرش

ــسـكــني الــقـلم له الــورق والـروح 
بـيدي ويـسـحـبـني من قـلـبي وعـقـلي
ألغــيب عن الــواقع فـي حــالـة تــشــبه
التـصوف وقد تـصل للهـذيان فاطرح
كل هـواجسي وأفرغ مـا في وجداني
وفـــكـــري من عــــواطف وانـــفـــعـــاالت

وأسئلة.
كل قــصـيــدة اكـتـبــهـا هي مـن قـلـبي
لـذلك ال ابـتـعـد عـنـهـا وتـكـون مـقـربة
ومفـضـلـة لـدي وكل قـصيـدة مـتـقـنة
وأشـعـر إنـهـا تالمس روحي أحـبـها

وإن لم تكن من كتابتي.
كل شــاعــر يــحــمل رســالــة ويــصـوغ
عــاطـفــته بــشــكل مــقــرب من الــقـلب
اعــتـبــره قـدوة لـي وال أريـد أن أذكـر
أسماء فالشعراء كلهم أحبتي وليس
من يـدعـون الـشـعـر وقـد اكـتظـت بهم

نابر. الساحات وا
مـــا يـــزال فـي جـــعـــبــــتي ووجـــداني
ـا لم يـر الـنور الكـثـيـر من الـشـعـر 
بعـد واألجـمل حرفـاً وصـياغـة ما لم
اكـتبه حـتى اآلن فالشـعر عـالم عميق
وبـحــر ال قـرار له والـلـؤلـؤة األجـمل
مازالت تختبئ في محارتها وحتتاج
للـغوص أكـثر في أعـماق هـذا البـحر

الستخراجها.
 تريد من الشعر أال يغادرها أبداً: 
الـشـعــر ال أريـده أن يــغـادرني أبـداً
فـــأنـــا أعـــيش ألجــــله وبه وهـــو من
يهـديـني الـفـضـاء ألحـلق بـأجـنـحتي
وهــــــو األنـــــيـس الـــــذي يــــــواســـــني
ويــسـمــعـني ويــكــلـمــني حـ أخــلـو
بـنــفـسي بــعـيـداً عـن الـواقع وأسـرح
بأيـائلي وخيـولي في مراعيه ألنوش

قطوفه الدانية والقاصية.
وتـتـابع: بـعـد ان انـتـهي مـن طـقوس
الــكــتـابــة وأكــمل رصف حــروفي في
نص جديـد أشعر وكأني بـنيت بيتاً
ـنتـصر وفرح جديداً فـأدخله بـزهو ا
ـــكــــافـح هــــو شـــعــــور رائـع جـــداً ا
وأحــيـانــاً أضـحك وابــتـهج وكــأنـني
وجـدت شـيـئـاً ضـائـعـاً مـني وعـزيـزاً

علي.
اً مفتوحاً ترى في قصيدة النـثر عا

عاناة:  واإلبداع وليد ا
قـصــيـدة الــنـثــر عــالم مـفــتـوح وفي
عاصر تتناسب مع معطيات وقتنا ا
الـزمن ومـتغـيـراته كـما إنـهـا ال حتد
كن وال تـقيـد الشـاعـر فمن خـاللهـا 
أن يــعــبـر عن رؤاه بــطـريــقـة جــذابـة
ومغـريـة ومـدهـشـة وبـحـريـة واسـعة
دون أن يـــلـــتـــزم بـــبـــحـــر أو وزن أو

قافية.
قــصـيــدة الــنــثـر هي الــشــكل الــفـني

ي أيــضـاً الــشــعـري الــعــربي والــعــا
الـــذي يـــوائم الـــذائـــقـــة الـــشـــعـــريــة
لإلنــســـانــيــة احلـــامــلــة مـــجــمــوعــة
التجارب اإلنسانيـة الثقافية الذهنية
والـفلـسـفيـة برؤيـة مـتطـورة ومبـدعة
بـعـيــداً عن الـشـعــر الـتـقــلـيـدي الـذي
اســتـــهـــلك كل أغـــراضه وأدواته ولم

يعد قادراً على تقد اجلديد.
وتـضـيف: من وجـهـة نـظـري وحسب
جتـربــتي ال يـصـدر اإلبـداع من سـعـة
الــعـيش أو فــراغ الـقــلب فـهــو ولـيـد
ـــعــانـــاة واحلــاجـــة أم االخــتــراع ا
ترفون ليـسوا بحاجة لشيء لذلك وا
ـشاكل ـر  أغلـب من يبـدع هـو من 
وصعوبات يسـعى حللها فهو يعمل
بــعـــقــله وبــصـــيــرته لــيـــتــوصل إلى
ـا يـخـفف من مـعـاناته .... احلـلول 
(أنــا ال اكـــتب الـــشــعـــر عن تــرف في

احلروف أنا فقط أرتق قلبي).  
q dðË rO²¹

كتبت عن اليتم والترمل ألن:
ـــوت خــطـف ابي  وهــو بـــنـــظــري ا
صفوة الرجال ومَن يهبني الدهشات
الصغيرة بيـديه احملشوت بالنجوم

واألشواك واحلبر والفاكهة.
تـركـنا سـقف الـبيت وعـمـوده لتـنـهار
عـلــيــنـا احلــيــاة بـبــردهــا ريـاحــهـا
جـوعـهـا حـرمانـهـا وكل مـا فـيـها من
الــــركـــام أنـــا وأمي وأربـــعـــة إخـــوة
قـاصــرين فـكـتـبت عن مــشـكـلـة الـيـتم
والــتـــرمل ومـــا تــقـــاســيه مـــثل هــذه

العائالت من مشاكل.
كــتـبـت عن احلب أيــضـاً لــكن بــشـكل
رومــــنـــــسي وعــــاطــــفـي ووجــــداني.
بـــنــظــري احلـب هــو عالقـــة روحــيــة
ـكن أن تـقـوم بـ الـشـاعـر وكل من
حوله وال تقتصر فقط على احلبيب. 
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أولى مـشـاركاتي الـشـعـريـة كانت في
مـهـرجـان سـلمـيـة الـشـعـري اخلامس
والـــعــشــرين عــام  2015قــدمت فــيه
قــصـيــدة تــفــعــيــلــة بــعــنــوان (تــنـام
األرض) ونـــــصــــان نــــثـــــريــــان وفي
مـهـرجـان سلـمـيـة الشـعـري الـسادس

والعشرين عام 2017
ـلـتـقى اإلبـداعي شـاركت أيـضـاً في ا
الـثقـافـي في جـمـعـيـة الهـالل األحـمر
ـديـنة سـلـمـية ـ مـحـافـظة السـوري 

حماه.
 قـــمت بــــتـــدريـب بـــعض الــــشـــبـــاب
ــوهـــوبــ عـــلى فــنـــون الــكـــتــابــة ا
وأجنـاسهـا من خالل برنـامج "لنـبدع
مـــعــــاً" في جـــمـــــــعـــيـــة الـــعـــاديـــات

دينتي.
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غزة 

شـاعرة وزجالـة فلسـطينـية من غزة/
ــنـطـقــة الـشــمـالـيــة عـضــو رابـطـة ا
األدبــاء والــكـتــاب بـغــزة  تــكـتب عن
ـرأة الــوطن  واألقــصى واألســرى وا
الــفــلــســطــيــنــيــة  وتــلــقب بــشــاعـرة
الـــشــمـــال شــاركـت في الــعـــديــد من
الــبــرامج الــتـلــفــزيــونـيــة واالذاعــيـة
واألمسيات الشعرية وتنشر نتاجها

في الصحف والدوريات.
{ ثـمـة ذكرى تـمور في ذات كل شـاعر أو
شـاعرة هل لكِ أن حتـدثيـنا عن الـبدايات

عن القصيدة األولى? 
- في حـيـاة كل شـاعـر أشـيـاء تدفـعه
إلى جتـسيـد مـا يـراه عـبر الـقـصـيدة
ومــا رآه بــأم عــيــنــيه واألمــور الـتي
دفـعــتـني لـكـتـابـة الـقـصـيـدة بل أول
قـصيـدة لـي هـو رؤية االحـتـالل وما
يـفعـله بـأبـنـاء شـعـبي من قـتل وأسر
وجتــــويع وحــــصـــار وشــــتى ألـــوان
االبــــادة  قـــصــــيـــدتي األولـى كـــانت
بــعــنــوان (هــيــا ارحــلـوا) وتــخــاطب

االحتالل وتشجب جرائمه.
{ في ظـل كل هـــذا اخلـــراب واحلـــصـــار
والــدم والــقـــتل مــا فــائـــدة الــكــتـــابــة مــا

جـــدواهــــا مــــا هــــو مــــوقع األدب في فــــعل
التغيير?

- فـى ظل اخلـــراب واالحــتـالل يــكـــتب
الشاعر كل ما يحرك الضمائر اجملمدة
ويـلـخص مـا يـجـري لـيـرى الـعـالم مـا
يحدث في بالده من عنف وأسر وقتل
والـــكــتــابــة هى حــلــقــة وصل مــا بــ
ـتـلـقي  فـيـصدح الـقـصـيد الـشـاعر وا
عـبر أنـاشـيد وأغـانٍ ليـصرخ في وجه
الـظـلم والـقـهـر األدب قـد يـغـيـر نـظـرة
الـعــالم  لــنـا عــنـدمــا يــعـرف من خالل
األدب مـعـانـاة  الـشـعب الـفـلـسـطـيـني
ومـا عـلـيـنـا إال أن نكـتـب وننـتج األدب
ومن ثـم نــشــره لــيــكــون حــلــقــة وصل

بيننا وب باقي الشعوب االخرى.
{  هل الـقلم في وجه االحتـالل اإلسرائيلي

بدع الفلسطيني دفعة لإلمام? يعطي ا
ـبـدع  ح - بـالتـأكـيد أن الـقـلم بـيد ا
يقف في وجه االحتالل يزيد من جمال
أخالقه ورقـي قـلــمه ويـعــلــو من شـأنه
واحترامه ويكسب مـحبة الناس وهو
أيــضـاً فـارس ومــقـاتل وسالحـه الـقـلم
ويـوجـهه نـحـو االحـتالل مـثل بـنـدقـية

مجاهد يتمنى الشهادة.

{ مـا هي العـوامل التي تـؤدي إلى انحدار
مـسـتـوى الــشـعـر? ومـاذا عـلى الـشـاعـر أن
يـــفــعـل حــتـى يــطـــوّر أدواته  وال  يـــقع في

لة? تقليدية 
- الـذى يؤدى الى انـحدار الـشعـر هو
أن يـكـون الـشـاعـر عـلي ثـقـافـة عـالـية
والشعر مصقول بعلم يطور من  قدرة
الـشاعـر وجـعـله يـكـتب بـشكـل أفضل
ـعـرفـة فـعـلـى الـشـاعـر أن يــكـثـر مـن ا
ويــصــقـل شــعــره بـــعــلم ويـــطــور من
أدواته وأن يـحـاول تـرك بـصـمـته في
نـفـوس الـقــراء كـشـاعـر لــكي يـتـجـنب

ملة. التقليدية ا
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وسيقى تـوأمان فالقصيدة { الـقصيدة وا
الـتي ال تطرب سامـعها ال يحق لـها االنتماء

إلى الشعر أليس كذلك?
وسـيـقى تـوأمان - نعـم القـصـيـدة وا
ولــكن لـيس بــالـضــرورة إن لم تـطـرب
سـامـعـهـا  ال تـنــتـسب لـلـشـعـر هـنـاك
ـوسيـقى أثناء قـصائـد تسـمع معـها ا
القـائها  دون تـشغيل مـوسيقى أو أي
تلـح فوحـدها موسـيقى في جـمالها

ومضمونها اجلميل.
{ مــا هي األولــويـات الــضــروريــة لإلبـداع
الـشعـري من حيث الكـيف وهل تأتى الـلغة

قام األول? في ا
- االولـويـات الـضـروريـة هي الـثـقـافة
ــــعـــرفــــة  وإحــــســـاس الــــشــــاعـــر وا
فـبـإحـسـاسه يـبـدع بـالـشـعـر الـنـبـطي
وبالـشعر الـعامي أيضـاً وبذلك يكون
الــشــاعــر مـبــدعــاً ويــكــتب كل مــا هـو
جميل ودائما تكون اللغة هي أساس

{ من أين يأتي الشعر من الروح? القلب?
ناطق  الغامضة  في النفس? أم من أين? ا
- يــــأتي الــــشـــــعــــر من الــــقـــــلب من
الــوجــدان من األلم والــقــهــر الــظــلم
يأتي من نظرة طـفل يحلم بغد أجمل
يـأتي من وداع أم شـهــيـد تـودع فـلـذة
كـــبـــدهـــا ومـن لـــهـــفـــة أســـيـــر عـــلى
احـتـضـان ابــنه الـشـعـر يـأتي من كل

هذا.
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{ رأيك بـقــصـيـدة الـنـثــر هـنـاك من يـقـول
إنـهـا ال تـنـتـمي إلى الـشـعـر لـغـويـا وفـكـريـا

وإيقاعيا? 
- قــصـيـدة الــنـثــر  جـمــيـلــة وتـوصل
ـفـهـوم مثـلـهـا مثل الـشـعر ـعنى وا ا
ـرسل والعـمودي بل احلـر والشـعر ا
تــريـح الـشــاعــر لــيــبــدع أكــثــر أعـرف
الـــعــــديـــد  من الـــشـــعـــراء قـــالـــوا إن
القصيدة النثـرية ليست شعراً كونها
تـخـلـو من الـقـافــيـة وتـعـطى الـشـاعـر
ـطــلــقــة  فـي أن ال يــتــقــيـد احلــريــة ا
بـقـافـيـة مـعـيـنـة وحـريـة في الـتـعـبـير
أكـثـر وأنـا أقـول إنهـا تـنـتـمى لـغـوياً

. وفكرياً

النص الناجح سواء كانت لغة شعرية
مكثفة أو لغة سهلة مبسطة.

  { كـيف تـنـظـرين إلى الـناقـد الـفـلـسـطـيني
هل يقوم بدوره على أكمل وجه ?

- نـظـرتي لـلـنـاقـد الـفـلـسـطـيـنى نـظـرة
ن يعـشـقن النـقـد البـنّاء قبـول وأنـا 
الذى يوجه ويدل الـشاعر والكاتب إلى
مـا يـجـعــله يـطـور أدواته ويـحـسن من

كتاباته أي إلى طريق االبداع.
ــنــحكِ احلــافــز لــكــتـابــة نص { مــا الـذي 

شعري جديد?
نـحني كتـابة نص جديد هي - الذى 
احلالـة الـتي يكـون عـليـهـا الشـاعر أو
مــا يــدور حــولـه من أحــداث في بالده
جتـعـله  يـوثقـهـا ويـكتـبـهـا ويجـسـدها

عبر قصيدة جميلة
{ كــشــاعــرة هل تــســتــطــيــعــ أن تــكــوني
مـحـايـدة وأن تـتـجـاهـلي عالقـتكِ  كـإنـسـانـة
بـــهــمـــوم الــنـــاس ومــشـــاكــلـــهم وبـــاألشــيــاء
والـتـفــاصـيل احملـيـــــــطــة بـهم وخـاصـة أنكِ
كـنتِ زوجــة أسـيـر وقـد نـال حــريـته واحلـمـد

لله?
  - ال أسـتـطـيع أن أجتـاهل الـناس من
حولي ولـو جتـاهلتُ فـلـست بإنـسـانة
أصالً قـــبل كــونـى شــاعــرة الـــشــعــور
بالغير شيء جميل وأنا أغلب كتاباتي
لــلـشــعــر هــو مـن مـعــانــاة الــنــاس من
حــولي وخــاصــة فـلــســطــ مــحــتــلـة
ـعـانـاة كثـيـرة  فـمن أسر والـهمـوم وا
زوجي واعــتـــقــاله كــتـــبت عن األســيــر
وعـنـدمــا احـتـضــنت أم شـهـيــد تـبـكى

ولدها كتبت عن أم الشهيد.
ن? ـرأة الفلـسطيـنية مـضطهدة  و { هل ا

ـا يـحدث أم أن كـلـمة اضـطـهـاد قلـيـلـة جداً 
رأة الفلسطينية ? بحق ا

- نـعم أنهـا مـضطـهدة والـكـلمـة قـليـلة
هــنــاك اضـــطــهــاد من األهل عــلــيــهـــا 
واجملــتــمع واالحــتـالل وعــلى ســبــيل
ثال الطفلة عهد التميمي وقفت في ا
وجه الـــعـــنف واالحــــتالل  فـــقـــوبـــلت
بــــاألســـــر وكــــذلك األســــيــــرة إســــراء
اجلـعابـيص الـتي حُـرقت وشُوهت من

االحـتـالل وهـنـاك الـكـثــيـرات غـيـرهن
أليس هذا أقسى من االضطهاد نفسه?
{ كـإنـسانـة وشاعـرة هل يـنتـابكِ حـزن ما

ألم ما ومن ماذا?
ي - نعم هنـاك آالم وليس ألم واحد أ
ي عـــلي قــدس عــلـي ابــنــاء وطـــني  أ
تبكي عـلى أسير يشـكي على شفاه ال
ــي عــــــــــلـى كـل وجـع وآه حتــــــــــكـي أ

تلخصها ع الفلسطيني. 

وسيقى توأمان أسمهان عوض : القصيدة وا
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