
ملاذا تقلل بعض الشاعرات من شاعرية الظاهرات إعالميا؟
برديس خليفة: ألن الظهور اإلعالمي اختلف عن الس���ابق وظهور 
الشاعرات اإلعالمي في الشعر كان مستغربا في البداية لعدم وجوده 
في السابق واملجال الشعري كأي مجال آخر يتأثر مبدعوه ومبدعاته 
اجلدد بظروف احلياة احلالية وتطورها ولكن لكل مجال التزامه وفتاة 
اجلزيرة العربية لها عاداتها وتقاليدها التي يجب عليها أن تلتزم بها 

في أي مجال من املجاالت سواء أكانت ظاهرة أو متخفية.
مشاعر جند: رمبا الغيرة أو احلس���د أو نتيجة شعورهن بالظلم 
مما دفعهن ملهاجمة من حققن ما ليس من حقهن ولن أقلل من ش���أن 
الش���اعرات الالتي لم يجدن فرصة الظهور، فهناك شاعرات جميالت 

وأجمل بكثير من بعض الشاعرات الالتي قام بتلميعهن اإلعالم.
نحن نالحظ تدافع الكثيرات من الشاعرات للظهور اإلعالمي املكثف؟

برديس خليفة: الس���بب تنوع وس���ائل اإلعالم وتطورها وتنوع 
أساليب وأدوات الظهور وحتقيق انتشار أكبر وتنوع اجلمهور املتلقي 
وتوسعه ووجود كليات اإلعالم والعالقات العامة والتي تنمي مهارات 
اإلعالم وكيفية الظهور والتعامل مع األطراف األخرى فاجليل احلالي منا 
مع اإلعالم وطبعا هذا مع املضمون الشعري اجليد واملوهبة احلقيقية 
ألنه دون املوهبة احلقيقية واالجته���اد والثقافة ال فائدة من الظهور 

اإلعالمي ألنه يتحول لفقاعة في النهاية.
مش���اعر جند: هذا حلم كل شاعر وش���اعرة وال ضير إن تسابقن 
على الظهور اإلعالمي ويش���ترط في ذلك أن يكون لديهن ما يستحق 
الظهور وأما الشاعرة التي أجدها في كل مقروء ومرئي وال جديد لديها 
س���وى رغبة الظهور فهذه تفجر عند املتلق���ي قنابل الغثيان بطريق 

غير مباشر.
ما رأيك في الشاعرات اللواتي يتخفني حتت األسماء املستعارة هل هن 

مظلومات إعالميا؟
الظهور اإلعالمي واالس���م املس���تعار واحلقيقي هذه كلها مسائل 
شخصية ال دخل لها باملضمون فجوهر اإلنسان وإبداعه هو من يحدد 
قيمته في الساحة وهناك من يربط الظهور اإلعالمي وعدمه بالعادات 
والتقاليد وهذا مفهوم خاطئ ألن الكثيرات ممن يظهرن اعالميا ملتزمات 
بالعادات والتقاليد أيضا وخلفهن أهل مثل أي ش���اعرة أخرى وإساءة 
شاعرات متخفيات لشاعرات ظاهرات مرفوضة والتحلي باألخالق أهم 
شيء سواء كانت الشاعرة ظاهرة أو متخفية وإذا لم تكن حتمل موهبة 

حقيقية بداخلها فسرعان ما ينكشف امرها وتنتهي.
مش���اعر جند: إن كنت تقصدني فس���أجيبك عني ال عن غيري ألن 
لكل شاعرة أسبابها، أنا فضلت االسم املستعار احتراما لغيرة الرجل 

الشرقي وخاصة السعودي وأعني بذلك والدي وأخي وأبناء عمومتي 
ألننا نعيش وس���ط مجتمع أغلب أهله يحملون عقوال مفرغة من كل 
شيء نافع وسليم، فاملجتمع اخلليجي � عامة � مازالت نظرته للمرأة 

على أنها جسد فقط. 
ه��ل أعطت القن��وات الفضائي��ة حق الش��اعرات في الظهور أس��وة 

بالشعراء؟
برديس خليفة: أين هي القنوات الشعرية كي تعطي الشاعرة حقها 
أو ال تعطي؟ وما الذي قدمته للشعر والشعراء غير الشللية وتكرار 

األمسيات ألصدقاء أصحاب القنوات والعاملني فيها.
مشاعر جند: لم يكن التقصير من القنوات الفضائية وال من الشاعرات 
ولكن أغلب الش���اعرات يضعن اخلطوط احلمراء حفاظا على دينهن 
وعاداتهن ولن يوافقن على ظهور صورهن أو تس���جيل أصواتهن � 
إال م���ا ندر � وهن يتأوهن ويلحن عذاب وعتاب القصيدة وخاصة إن 
كانت غزلية، وأعني � هنا حتديدا � الشاعرات من السعودية وأحترم 

كل نظرة تخالفني الرأي.
هناك من يتهم الش��اعرات بعالقات مع مسؤولي بعض املطبوعات كي 

ينشروا لهن.. ما رأيك؟
برديس خليفة: حتى وإن كان الكالم صحيحا أين هؤالء الشاعرات 

اآلن هل اس���تمررن الى اآلن؟ هل تركن أثرا أو ذكرا طيبا لهن؟ فاملرأة 
إذا عرضت نفس���ها بس���هولة تذهب بسهولة، وبالنس���بة لي فإنني 
تواج���دت في أغلب املطبوعات اخلليجي���ة واإلماراتية منذ عام 2001 
دون تقدمي أدنى تنازالت واحلم���د هلل وإلى اآلن لم يتحدث عني أي 
ش���خص في اإلعالم بس���وء فشخصيتي فرضت نفس���ها من البداية 
واجلميع يحترمني وأس���تطيع إحراج أي شخص يفكر أن يسيء لي 

ولن يستطيع أصال.
مشاعر جند: سمعت كثيرا ما يشاع مبثل هذا، ولكن أحمد اهلل على 
أنني لم أتعرض لتلك املواقف مع جميع املطبوعات التي نشرت فيها 
بل كان تعامل اجلميع راقي���ا ومهذبا، وال أظن اآلن في وجود البريد 
االلكتروني وفي ظل تعيني املرأة معدة على امللف النسائي حاجة ماسة 

ملهاتفة مسؤول املطبوعة.
ما عالقتك باألمسيات الشعرية؟

برديس خليفة: أنا ضد أي أمس���ية ش���عرية ومع أكبر األمسيات 
بالنسبة للتنظيم واجلمهور واملستوى فأنا متوقفة ألكثر من سنتني 
وتأتيني دعوات إلحياء أمسيات وأرفضها ولن أقبل بها إال بشروط.

 مش���اعر جند: عالقتي باألمسيات الشعرية شبه متوترة تقصيرا 
مني نظرا النشغالي الدائم ال لشيء آخر، ألنني بجانب العمل الصحافي 

برديس:
المستعار والحقيقي مسائل شخصية 

فجوهر اإلنسان هو  ما يحدد قيمته

مشاعر نجد:
أنا فضلت االسم المستعار احترامًا لغيرة 

الرجل الشرقي

الش�اعرة واالعالمية برديس خليفة اعالمية متميزة لها ظهور الفت لالنتباه عبر كثير من املطبوعات اس�تطاعت ايصال قصيدتها الكبر شريحة من 
متذوقي الشعر، لها كثير من املشاركات بالشبكة العنكبوتية، عالوة على ذلك انتهت مؤخرا من ديوانها الصوتي، ومن الطرف اآلخر الشاعرة واالعالمية 
املتميزة مشاعر جند من الشاعرات القلة التي تفردت بكتاباتها عبر كثير من الصحف ولها الكثير من املشاركات وهي مشرفة ملف دمية مبجلة املختلف، 

لها حضور مميز، تكتب النص بكل عفوية، قادرة على لفت االنتباه جتاه ما تكتبه.

برديس ومشاعر نجد

الصين
إذا كان هناك شخص يوصف بشمعة الوجود وشمس العمر ومن ميلك الوداد وهو في اخليال موجود ويسكن 
الفؤاد ومتميز عن جميع البش�ر وله القدر الكبير فعليه ان يجعل حب�ال الوصل ممدودة وال يقطعها وان يتحلى 

بالوفاء كي تدوم السعادة.

الشعر/ االحساس للتفرد لون آخر تبسط أجنحة الدهشة لهذا العنفوان ونص يأتي محمال بروائح الوجدان 
واللهفة ليمتطي صهوة الليل بهذا التفرد/ الش�عر مشاعر جند ترس�م اإلبداع بهذا النص الذي سيبقى فترات 

طويلة نعيد ونعيد قراءته واملليء بالصور الشعرية لنتقاسم معها هذا اجلمال.

كلمة دلع

شهور ت���دوم  غيبة  ب��ع��د  أف��ك��اري  ال��ه��اج��س  ي���زور 
ي��ف��اج��ئ��ن��ي وأن����ا ش��وق��ي ي��ب��اه وي��ن��ط��ر أخ��ب��اره

أج���م���ع ب���اق���ة ح���روف���ي وأح����دده����ا ع��ل��ى امل��ن��ظ��ور
واع������زف ن��غ��م��ة ه��م��وم��ي م���ن احل���ان���ي ب��ق��ي��ث��ارة

م��س��رور ودامي  س��ع��ي��د  م����ره  ب���ي  احل����ال  ت��ش��وف 
وم����ره ت��ش��وف ب��ع��ي��ون��ي دم����وع احل����زن م��ن��ه��اره

أع��ط��ان��ي ج��ب��ل ص��ب��ر وف��ك��ر معمور رب���ي  ول��ك��ن 
وق�����وة ع����زم ب���إمي���ان���ي ورب�����ي ي���ع���رف أس�����راره

ح�����ذاري ت��ف��ت��ك��ر إن����ي ب��س��ي��ط��ة وع���امل���ي م��غ��م��ور
ت����رى أح���م���ل ق��ل��م س���ام���ي ول����ه ج����وه وم���ق���داره

وع�����زة ن��ف��س ت��ت��ب��اه��ى وت��ت��ن��ح��ى ع���ن احمل��ظ��ور
وأحت������دى ب���أخ���الق���ي خ���ي���ول ال��ظ��ل��م وأخ���ط���اره

أروض����ه����ا ب���أس���ل���وب���ي ت���ل���ني ب���خ���اط���ر م���أس���ور
اخ����ت����اره ب����ح����زم  ط����ري����ق  أم����ش����ي  دامي  ألن�����ي 

ج��ذور ع��ري��ق  وت��اري��خ��ي  حتكمني  األص����ل  ج����ذور 
م��ش��واره ص��ع��ب  ل����درب  ي��أخ��ذن��ي  ال��ع��ل��م  ودوم 

ي��غ��وص ال��ع��ل��م ف��ي دم���ي وأب��ن��ي ل��ه ع��ش��ق وق��ص��ور
ي��ح��ص��ن��ي ب����أس����وار ت���ف���وق ال���ص���ني وأس�������واره

أب����د م���ا ه��م��ن��ي ص����ورة غ����الف وط��ه��ب��ل��ة ج��م��ه��ور
أم��ط��اره ال��ش��ع��ر ح��اص��رن��ي وف��ي��ن��ي ه��ل��ت  دام  م��ا 

ت��ه��م��ن��ي ل���وح���ة أش����ع����اري أل���ون���ه���ا ب��ك��ل ش��ع��ور
زاره واق������ع  أف����ك����اري جت���س���د  م���س���رح  ت����راه����ا 

ت��الق��ي ال���ش���وق ن���ادان���ي ي��ع��ي��ش��ن��ي ح��ل��م م��ب��ت��ور
وأم�������دح ك����ل م����ن مي���ل���ك م���ف���اخ���ر ح���ي���ل ج���ب���اره

ش��ور وال  أخ���ت  نصيحة  ي��ب��غ��ي  م��ن  ك��ل  وأن��ص��ح 
وأرث�������ي زاي������د وأم������ي وق���ل���ب���ي ي��ش��ت��ع��ل ن����اره

أب������روز ه����ذه ال��ل��وح��ة أس��ط��ره��ا م��س��ك وب��خ��ور
أغ���ل���ف���ه���ا ب�����أش�����واق�����ي.. أزي����ن����ه����ا ب�����أزه�����اره

وارس��ل��ه��ا م���ع ال��س��اع��ي ب��ري��د ال��ه��اج��س امل��ن��ث��ور
وأه���دي���ه���ا ال����ى ع���ال���م ي��ح��ب ال��ش��ع��ر وأف���ك���اره

ال�����وق�����ت م�����ا س�������ّوى ب���ن���ا ال�����ي�����وم م���ع���روف

س����ّو وق����ت����ن����ا  ي������ا  ن�����ق�����ول  اال  ب�����اق�����ي  م������ا 

ووق������وف ع���م���ي  س���اع���ت���ي  ع�����ق�����ارب  ه�����ي  أو 

)ت����و( ع���ل���ى  ت���س���ح���ب  )ون(  ع���ّل���م���ت���ه���ا  أو 

م��ك��ش��وف ص������ار  م���ن���دف���ن  ال����ل����ي  ش����وق����ي  أو 

أو ق���ّط���ع���ت���ه  م�����ا  راح  ال����ل����ي  وق����ت����ي  أو 

ك����ل م����ا اجت�������اوز ظ�������رف.. ت��ط��ل��ع ل����ي اظ�����روف

ن���ّو ورا..  م�����ن  ل�����ي  ب������ان  ن��������وٍر  وي���غ���ي���ب 

ه����ذي )م���ش���اع���ر( ج���ت ل���ك اص���ف���وف وص��ف��وف

ال����س����ّو ت����دف����ع  ب�����ال�����غ�����ال..  اال  ك����ّن����ه����ا  م�����ا 

ك��ت��ل��ة ح����ب����اي����ب.. م����ا ل���ه���ن ش���ك���ل ووص�����وف

ق����م ل������ي.. وق�����ل ي����ا ع�����ال�����م.. اح���ب���اب���ن���ا ج���و!

م��ك��س��وف؟ ص����ار  ال��ق��م��ر  ل��ي��ه  ل�����ك..  ق��ل��ت  وان 

ق����ل ل����ي ع�����الم ال���ف���ات���ن���ة.. ت��ش��ت��ع��ل ض�����ّو؟!

م����وف! ل���ّب���س���ت���ه���ا  ل������ون  وش  ك��ل��م��ت��ي  ش����ف 

)ل�������ّو( ت���ن���ت���ظ���ر  وال  ت���ط���ل���ب���ه���ا..  اب�����ي�����ك 

واه���دي���ت���ن���ي )ك���ل���م���ة دل������ع( واب����ت����دا اخل�����وف!

وج����ه����ي ي�������ذوب م����ن ال����ول����ه وان�������ت م��ح��ل��ّو

وت���ط���وف م���ن���ك  ت�����اخ�����ذك  ب���ك���ل���م���ة..  وّدي 

ات���ط���ّل���ع���ك م�����ن ج����������ّو... وت����دّخ����ل����ك ج�����ّو!

ح�����روف  )4( خ���اف���ق���ي  م�����ن  ل�����ك  وس�����رق�����ت 

م���ا ه��ي��ب )اح�����ب�����ك(.. ب���س )أح����ب����ك( ط����رت ت��ّو

ش����وف.. ل�����ي..  ت���ق���ّرب���ت  وان  اح���ب���ك!  اق�������ول.. 

ال ق���ل���ت ل������ي.. م����ن ق���ال���ه���ا؟ ق���ل���ت ل������ك.. ه��و

مشاعر نجدبرديس خليفة

)صورة تعبيرية(

إعداد:  هيثم السويط 
واحة

االربعاء

2627  اغسطس 2009


