
ــن ان القصائد العاطفية  ــة من قصائدك؟ وهل تعتقدي كم نصيب العاطف
للشاعرة ال تالقي استحسانا حاليا؟

أنفال: ال أعلم، لســــت مشغولة كثيرا بالقصائد العاطفية ألن مشاعر 
الناس وقضايا املجتمع وقضاياي الشــــخصية التزال كثيرة ولم أكتب 
منها إال القليل القليل، بعيدة عن قصائد الغزل والعواطف «ســــفر عشر 

سنني». 
مشاعل: كل النصيب لها، من ناحيتي القصائد مجموعة من األحاسيس 
والعواطف مرصوصة على هيئة قوافى، ســــواء كانت قصائد شــــاعرة 
أو شــــاعر لن تالقي استحســــانا مادامت ال حتمل أكبر قدر من العاطفة، 

والقصيدة «اجلامدة» لن تدخل لقلب القارئ برأيي.
وهل تعتقدين أن االختباء وراء اسم مستعار يفرض حرية أكثر للشاعرة؟ 

وملاذا؟
أنفال: لست منهن ولن أكون، إال أني التمس ألخواتي املبدعات العذر 
وهو أنهن خلقن في مجتمع كهذا يحترم الرجل ويقدس شاعريته ويرى 
من بعده الطوفان، الطوفان فحسب، إمنا اإلبداع شمس تأبى إال أن تنشر 
أشعتها هنا وهناك، وبشأن احلرية فرمبا نعم، فاالختباء او التخفي عموما 
يعلي سقف احلرية إلى ماالنهاية ولكن بإمكان أحدنا أن يكون حرا مطلقا 

باسمه احلقيقي، فبكل األحوال لن نبوح إال مبكنونات مسموحة أو حقائق 
مرئية ومسموعة ولن نفتري على أحد أو جنرح أو نغالي. 

مشاعل: برأيي هناك ظروف معينة حتمت على بعض الشاعرات اختيار 
أسماء مستعارة لهن بحكم العادات والتقاليد رمبا لتحاشي النظرة السلبية 
في مجتمعهن أو الهروب من األضواء وهذه أيضا حرية، أما بالنسبة حلرية 
الكتابة، فاالسم الصريح ال يحكرها أيضا ما دامت بحدود األدب، وال أرى 
هناك دافعا ألخذ االسم املستعار سببا للحرية، هناك مبدعات كتنب خلف 

أسماء مستعارة ولم يخرجن عن إطار احلرية املشروعة.
وهل الشاعرة أخذت من الضوء أو الظلم ما يكفي؟

أنفال: الضــــوء والضوء فقط، انا ضد املقولة احلمقاء «الشــــاعرات 
مظلومــــات» وقائلها إما قليل إطالع أو تعمــــد حجب عينيه عن مواطن 
الشعر احلقيقية، ترى اإلعالم يسلط كافة أضوائه حلظة والدة شاعرة 
جديدة، حقيقية كانت أم مزيفة، حسناء أم قبيحة، فاإلعالم في كل مكان 
متعطش للتواجد النســــائي حتى ان البعض يضطر أحيانا إليجاد اسم 
نسائي من العدم فقط من أجل التسويق، وأنت إعالمي وال تخفى عليك 

هذه احلقيقة وتكاد تكون أعلم مني بهذه اجلزئية.
مشاعل: باعتقادي الظهور للضوء باختيار الشاعرة نفسها، واملجتمع 

يرســــم لظهورها حدودا وأطرا ال تستطيع اخلروج عنه، ومن ناحيتي 
أفضل الظهور املقروء للشاعرة اخلليجية، أما الظلم فال أرى ظلما نهائيا 

مادام باختيار الشاعرة أن تكون مغمورة أو ظاهرة.
وملا اخترت اسمك الصريح، وما هو الشعر بالنسبة لك؟ 

أنفال: ألني ال أملك إال هو، وما اضطررت يوما إليجاد بديل، الشــــعر 
رسالة ومتنفس في آن معا. 

مشاعل: ألني لن أكون غيري أبدا فقصائدي ستجسدني وسأجسدها 
باسمي، وربطت قصائدي باسمي ألنصفها، أما الشعر بالنسبة إلي فهو 
شعور وردة فعل جميلة ألي موقف متر به مشاعري، فالقصيدة بنظري 
لوحة فنية ال حتتاج اال الى بارع يصنع جمالها، ويجب على الفنان التمكن 

من استخدام ادواته، وتطوير ذوقه وفنه إلظهار هذا اجلمال. 
ــاعرات الكويتية،  ــماء الش ــل ترين هناك قلة بأس ــاعرة كويتية، ه وكش

وملاذا؟
أنفال: أخشى ظلم إحداهن ولكنها ندرة بالفعل، فاألسماء التي فرضت 

وجودها تكاد تكون معدودة، واألسباب اجتماعية بالدرجة األولى. 
مشاعل: بالعكس، هناك باقة جميلة من الشاعرات الكويتيات يفخر 

بهن الشعر الكويتي.

وهل هذا عصر الشعر الذهبي؟
أنفال: لم أشهد سواه في الواقع، وأمتنى أن يكون كذلك، فال عذر لدينا 
كي ال يكون ذهبيا ألن الواقع بني أيدينا كنز خلفه لنا السابقون وما علينا 

سوى االجتهاد إلثرائه او عدم تشويهه على األقل.
مشاعل: ليس هناك عصر ذهبي للشعر، هناك شعراء وشاعرات من 

ذهب على مر العصور. 
وبالنسبة لهذا العصر نعم هناك شعراء يخطون حروفا ذهبية، ولو 

«خليت خربت»، فالشعر مازال بخير. 
وبالنسبة للشاعرات هل يعتبر كذلك؟

 أنفال: بالنسبة لي أعتبره إلى اآلن ماسيا. 
مشاعل: كذلك الشاعرات، فالشــــعر النسائي مزدهر، هناك شاعرات 

ذهبيات أيضا.
وهل الصحافة الكويتية تدعم الشاعرات؟ 

 انفــــال: هناك جهات دعم بكل معنى الكلمة وفي اجلهة األخرى هناك 
جهات حتطيم، وال يصح إال الصحيح بالنهاية. 

مشاعل: تخدم الشاعرات إلى حد معني، فال أراها منصفة كثيرا بحق 
الشاعرات بالكويت.

القالف:القالف:
التخفي باسم مستعار يعلي سقف الحرية التخفي باسم مستعار يعلي سقف الحرية 

والكل حر في إطالق اسمه والكل حر في إطالق اسمه الحقيقي الحقيقي 

الدوسري:الدوسري:
هناك ظروف معينة حّتمت على بعض الشاعرات هناك ظروف معينة حّتمت على بعض الشاعرات 

اختيار أسماء مستعارة بحكم العادات والتقاليداختيار أسماء مستعارة بحكم العادات والتقاليد

حسين الشمري 
أنفال القالف، شـاعرة، من أبرز األسماء النسـائية املوجودة في الساحة، كتبت الشـعر بعقل وخطته بنزف ال يقل ابداعا، نصوصها الشعرية متثل 
شخصيتها، شاعرة سياسية من النوع النادر، كتبت مؤخرا «انتخابيات»، والقت استحسان اجلميع، آراؤها ال تقل جرأة عن قصائدها السياسية، استضفناها 
اليوم مع شـاعرة ال تقل جماال، مشـاعل الدوسري، شاعرة كويتية برزت مؤخرا، كتبت الشعر بأسلوب ال يشـبهه احد، حلقت كـ «احلمائم» في سماء 
الشعر، شاعرة تسـتحق االحتفاء واملتابعة، واليوم أنفال ومشاعل في مواجهة شعرية عن الشاعرات والشعر وأحاديث اخرى تبني مدى االختالف في 

الرؤى والذائقة والرأي: 

الشمري حسين

القالف والدوسريالقالف والدوسري

ـــن دنــيــتــه وجــــه املــغــربــل وذايــــــق ويــــل م

مــا حــس حلــظــة بــــدفء أوطــــان فــي ديــرتــه 

دمعته مــن  ريــضــان  ـــدت  غ ــاري  ــح ــص ال كــل 

ــي عــزوتــه ــاس ف ــس ــه وبـــوجـــوده وطــيــب ال ب

فتته ـــه  ب اجلـــــوع  إن  ـــع  م ــي  ــام ــس ــت ال ـــن  ف

غربته مـــع  ـــاء  ـــي األح هــامــش  ــى  عــل مــاشــي 

ــم الـــدمـــع فـــي وحــدتــه  ــي ــح ميــــارس أل ــب وص

ــه  ــت ـــــال مبــراي ــــــوا يــحــاكــي احل ســنــني واه

مقلته  فـــي  ــم  ــظــي ال زالل  مـــن  جـــرع  مــنــهــو 

اثبته وإال  أبـــيـــات  ـــره  ـــث وان ــــزن  احل هـــات 

رؤيته  مــن  الــيــاس  منعني  أو  اختفى  حلمي 

مبحبته الــعــمــر  يــحــتــويــنــي  الــصــعــب  مــيــر 

قسوته مــن  ــنــور  ال بعيني  يعضض  أصــبــح 

خارطة اإلنسان 
نص، شعري، غير اعتيادي، كوجودها الدائم، هنا، أنفال تنثر الرمزية على هيئة قوافى تستحق القراءة بتمعن كبير، أسلوب متميز كالعادة، نفس 

شعري مغاير جدا عما سمعناه، أنفال القالف خط شعري وحده. 

انكشف لـــني  ألنـــــوار  الــســمــا  خــــدود  شــقــت 

تــرف ــد  ــاق ف إحــســاس  ــــال:  وق بنفسه  عـــرف 

ــون الـــكـــون ملـــا نــزف ــي فـــي صــمــت أرعــــب ع

معترف مــو  ــان  ــس اإلن خــارطــة  مــن  مشطوب 

ـــام فـــي ظـــل فــقــر احلــــال لـــني احــتــرف كـــم ن

أســف يحصد  األحــــالم  رحــمــة  ــت  عــايــش حت

أعــــوام حــتــى اجنــرف ــه  ل ــن احلـــزن  يحكي ع

ـــوح ريـــقـــه نشف ـــب ــت فـــجـــأة وأثـــــر ال ــك س

قــرف؟ ميت  ــوم  ــي ال صــار  فينا  مــن  وقــت  ــا  ي

تنوصف ــا  م ـــروح  ج هـــات  وإال  الــقــلــم  هـــات 

وقــف ــري  ــم ع كــثــيــر:  واألدق  ـــف  وق نــبــضــي 

مـــا هـــو صــعــب متــطــر األيـــــام حـــب وصـــدف

كــلــمــا حملـــت الــثــريــا شــــوي نــــاب الــســقــف

أنفال القالف 

خارطة اإلنسان

ـــن دنــيــتــه وجــــه املــغــربــل وذايــــــق ويــــل م

مــا حــس حلــظــة بــــدفء أوطــــان فــي ديــرتــه 

دمعته مــن  ريــضــان  ـــدت  غ ــاري  ــح ــص ال كــل 

ــي عــزوتــه ــاس ف ــس ــه وبـــوجـــوده وطــيــب ال ب

فتته ـــه  ب اجلـــــوع  إن  ـــع  م ــي  ــام ــس ــت ال ـــن  ف

غربته مـــع  ـــاء  ـــي األح هــامــش  ــى  عــل مــاشــي 

ــم الـــدمـــع فـــي وحــدتــه  ــي ــح ميــــارس أل ــب وص

ــه  ــت ـــــال مبــراي ــــــوا يــحــاكــي احل ســنــني واه

مقلته  فـــي  ــم  ــظــي ال زالل  مـــن  جـــرع  مــنــهــو 

اثبته وإال  أبـــيـــات  ـــره  ـــث وان ــــزن  احل هـــات 

رؤيته  مــن  الــيــاس  منعني  أو  اختفى  حلمي 

مبحبتهته االـلـعــمــر  يــحــتــويــنـنـي  الــصــعــب  مــيــر 

ققسوسوتهته مـمـنن  وـور  ــنـن الال بععينيني  يعضضض ض ــبــح  أصأ

ن إل ر
نص، شعري، غير اعتيادي، كوجودها الدائم، هنا، أنفال تنثر الرمزية على هيئة قوافى تستحق القراءة بتمعن كبير، أسلوب متميز كالعادة، نفس

شعري مغاير جدا عما سمعناه، أنفال القالف خط شعري وحده. 

انكشف لـــني  ألنـــــوار  الــســمــا  خــــدود  شــقــت 

تــرف ــد  ــاق ف إحــســاس  ــــال:  وق بنفسه  عـــرفف 

ــون الـــكـــون ملـــا نــزف ــي فـــي صــمــت أرعــــب ع

معترف مــو  ــان  ــس اإلن خــارطــة  مــن  مشطوب 

ـــام فـــي ظـــل فــقــر احلــــال لـــني احــتــرف كـــم ن

أســف يحصد  األحــــالم  رحــمــة  ــت  عــايــش حت

أعــــوام حــتــى اجنــرف ــه  ل ــن احلـــزن  يحكي ع

ـــوح ريـــقـــه نشف ـــب تـت فـــجـــأة وأثـــــر ال ــكـ س

قــرف؟ ميت  ــوم  ــي ال صــار  فينا  مــن  وقــت  ــا  ي

تنوصف ــا  م ـــروح  ج هـــات  وإال  الــقــلــم  هـــات 

وقــف ــري  ــم ع كــثــيــر:  واألدق  ـــف  وق نـنـبــضـضـي 

صـصـععــبب متـمتـططــر األاأليـــــاام حـــب وصـــدف مـمـــــا ا هـهـــو و

ـاا ششــــوي ننــــابا االـلـســقـقــفـف كــلــمــا حملـــتت الالــــثـثــرـريـي

أنفال القالف

جيت مـــا  ـــبـــال  ال ــى  ــل ع أدري  ونــــا  جــيــتــك 

ـــة يــــــدك يــــــوم صــديــت  ـــط ـــى ح ـــل آنــــــا ع

ـــا خطيت م ـــد  ق ـــال  ه ـــا  ي ـــع  ـــرج تـــرحـــل وت

دامــــــك عـــلـــى فـــنـــجـــال جـــرحـــي تــقــهــويــت

ــت  ــي ـــق عـــلـــى جـــرحـــي لـــيـــا مـــنـــي ون اشـــف

ـــي تــلــويــت ـــوق ـــح فــــــراش ش ـــري ــك ط ــب ــق ع

ــت ــدي ــع ــــي ت ــــروح ـــى عــــــزة ج ـــل كــــانــــك ع

ـــت ـــادي ـــنب يـــحـــبـــك مت ـــل ـــى ق ـــل ـــي ع ـــل ـــال ي

ــك مـــاكـــفـــاك الـــلـــي ســويــت ــوف ــســي ــت ب ــي ج

ـــا تــعــلــيــت ـــاي شــلــتــك عـــلـــى عـــــرش احلـــن

ــت ــي ــن ــع وت ـــت  جـــي دام  ـــك  ـــل دخـــي تـــكـــفـــا 

مــابــغــى اجــيــلــك بـــس جـــرحـــي يــحــديــنــي

ازهــــــم حـــنـــني الـــصـــبـــح وازهـــــــم حــنــيــنــي

عــيــنــي ـــاك  ـــف ـــل ت ـــب  ـــل ـــق ال لــــفــــاك  ــــا  م ان 

ــــه يــجــيــنــي ــــوم ـــرح ي ـــج ـــل ــــي ل يـــــا عــــزت

ــنــي؟ ــي ف عـــــاد  وش  شــــي  ــي  ــن ــي ف مــــاعــــاد 

ــي ــن ــي ــــن وجــــعــــة االشـــــــــواق زايـــــــد ون م

بــشــتــكــيــنــي او  ـــب  ـــل ـــق ال ــك  ــي ــك ــت ــش ب ــــا  ي

ـــب حــــط جــــرحــــه رهـــيـــنـــي، ـــل يــــفــــداك ق

حتــســب جـــروحـــي تــطــيــب يـــوم تــعــديــنــي؟

وشــيــنــي واش  كـــــل  ــــوك  ــــم س ــــدى  ــــف ي

ــي ــن ــدي ـــك اي ـــس ـــوق وام ـــش ازهـــــم طـــيـــور ال
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