
الكثير من ش��عراء الس��احة الشعبية يش��ككون في الشعر النسائي فما 
تعليقك؟

اجلفول: هذا التش����كيك من قبل شعراء ومعدي الساحة أمر تعودنا 
عليه ولم يعد باألمر اجلديد وأصبح كاالس����طوانة املش����روخة ومللنا 
س����ماعه فبعض املعدين أو الكتاب أو الش����عراء، سامحهم اهلل، إذا أفل 
جنمه يلجأ ملثل تلك األقاويل لتحريك املياه الراكدة وجذب أكبر شريحة 
من اجلمهور لكتاباته وعلى الشاعرة احلقيقية أال تلتفت لتلك املهاترات 
فواثق اخلطى ميش����ي ملكا، ومن جهة أخرى، أنا ال ألومهم في ذلك فما 
ظهر من جتارب شعرية مزيفة قد يكون صادفها أو مّر بها أحد املقربني 
له جتعله يتيقن من ذلك ورس����خت ذلك املفهوم اخلاطئ وجعلته يردد 
مثلم����ا الكل يردد ولكني أدعوهم الى ع����دم تعميم الفكرة على اجلميع 

فالشاعرة احلقيقية موجودة من قدمي األزل.
الصرعاوي: أشعر بل أجزم بأن أغلب املشككني كتبوا لهؤالء املستشعرات 

لفترة اإلثارة اإلعالمية وشاعرات الغالف.
قلة هي األس��ماء النس��ائية باخلليج فهل هي داللة على عدم قوة الشعر 

النسائي للوصول للجمهور؟
اجلفول: التجربة النس����ائية باخلليج من أق����وى التجارب وأروعها 
عل����ى صعيد الوطن العربي كافة وأنا ال أرى قلة في وجود الش����اعرات 

اخلليجي����ات فهن، وهلل احلمد واملنة، كثي����رات وقد يكون في كل بيت 
خليجي ش����اعرة ولكن اجلو العام ال يش����جع على الظهور أو قد تكون 
الظ����روف غير مواتية لهن في الوقت احلالي، فمازالت الفتاة اخلليجية 
متوجس����ة خيفة من نظرة املجتمع غير املنصفة للمرأة الش����اعرة وقد 
وجدن في عالم اإلنترنت واملنتديات متنفسا رحبا وحقيقيا ال يخضع 
لغطرسة معد ونرجسية معدة ميلون عليهن شروطهم كاالحتكار مثال 
والذي يحجم من شاعرية الشاعر أو الشاعرة على حد سواء ويقلل من 

انتشاره ووصوله ألكبر شريحة من القراء.
الصرعاوي: ال ليست قلة ولكن العادات والتقاليد االجتماعية حدت 

من انتشار الشعر النسائي وأصبح شبه معدوم.
هل تقبلني بأن تكوني صورة غالف للمطبوعة؟

اجلفول: ال أصلح ألن أكون شاعرة غالف حيث لن يحرص احد على 
اقتناء ذلك العدد من املجلة ألني )متغطية( وهم يريدون عرايس مولد 

ودمى يحركونها كيفما يشاءون.
الصرعاوي: ال أقبل ألن الص����ورة ال تهمني أكثر من وصول النص 

الى املتذوق.
كثيرا من األس��ماء النسائية كتبت بأسماء مستعارة وأخريات بأسمائهن 

احلقيقية فما تفسيرك لذلك؟

اجلفول: كثير من الش����اعرات كتنب بأس����ماء مستعارة وأنا إحداهن 
والسبب بات ال يخفى على أحد بسبب العادات والتقاليد والتي حتد من 
حرية الشاعرة وهذا االسم املستعار هو مبنزلة الغطاء والذي يحمينا 
من املتطفلني على حياتنا اخلاصة وأيضا لنعطي أنفسنا فرصة أكبر في 
اجلنوح باخليال واالنطالق في مجال الشعر العاطفي والوجداني الغزل 
فمازال البعض ينظر للمرأة الش����اعرة عل����ى انها وصمة عار في جبني 
العائلة أو القبيلة وعليهم إخفاؤه والتحفظ عليه ومصادرة مشاعرها 

ومازالت هناك عقول جوفاء وقلوب سوداء تصطاد في املاء العكر.
الصرعاوي: عني أنا كتبت باسمي احلقيقي ميكن أقطع الشك باليقني 

بالنسبة للمشككني وما عندي شيء أخافه فلماذا ال أكتب باسمي؟
هل تؤيدين بأن توجه لك دعوة في أمسية مختلطة مع شعراء؟

اجلفول: انا عن نفس����ي ال أؤيد ذلك ولكن علينا احترام وجهة نظر 
األخريات فهذه حرية شخصية.

الصرعاوي: أفضل أن تكون نسائية فقط مع العلم انني دعيت ألمسية 
مشتركة مع شعراء وأعتقد أن األمسية إذا كانت خاصة ونسائية ستكون 

بأريحية أكثر واسترسال أكثر في القصيدة.
هل للشعر النسائي نفس خاص يجعل اجلمهور مييز من يكتب لها؟

اجلفول: الشعر النسائي في السابق كان له نفس خاص يعرف به، 

يس����تطيع املتلقي التميز من خالله ألنه كان يتس����م بالصدق ولكن في 
الفترة احلالية أجد أن جمهور الشعر ليس على درجة من الوعي بحيث 
لم يعد يفرق بني الشاعرة احلقيقية ومن يكتب لها بدليل انتشار ظاهرة 
املستشعرات ونحن على ثقة بأنهن ال يستطعن كتابة شطر من بيت في 
قصيدة وليس قصيدة كاملة فباهلل عليك كيف تكتب شاعرة عن بيئة 
وهي من بيئة تختلف اختالفا كليا وجذريا؟ فتجدها تتحدث عن حياة 
البداوة وهي ال متثلها، وكيف لها أن تتحدث بلسان قبائل وسلوم وعوايد 
والشكل العام لها ال يوحي بذلك؟ فمن تتحدث بلسان بنات اخلليج عليها 
احترام عاداتنا وتقاليدنا فال ترتدي ال� »تي شيرت« والبنطال وتتوسط 
الرجال س����افرة، فتارة جتدها تضمن قصيدتها مفردات شمالية وتارة 
تكت����ب بلهجة أهل اجلنوب أي ان القصيدة تختلف عندها كلما اختلف 
املصدر املمول، وال ألوم الناس في التطبيل والتهليل ألولئك املستشعرات 
ألن ليس باإلمكان أفضل مما كان فالش����اعرة احلقيقية منزوية وزاهدة 
ألنه����ا تعبت من مواجهة اإلعصار لوحده����ا وتعبت من هضم حقوقها 
وحتجيم شاعريتها، تعبت من احلصار الذي يفرض عليها وفي املقابل 

جند مستشعرات يفرش لهن الطريق بالورود.
الصرعاوي: نعم الش����عر النسائي واضح جدا واجلمهور اعتقد أنه 

يحمل من الوعي الكثير لتمييز من يكتب لها من الشاعرات.

الصرعاوي: 
ال تهمني الصورة ...

 القصيدة هي األهم

الجفول:
ال أنفع للغالف فهم يريدون 

10 عرايس  مولد

ش�اعرة اخلليج اجلفول أخذت هذا اللقب وبجدارة والكل يش�هد لها بجزال�ة نصوصها قادرة على اإلدهاش، لها مش�اركات عديدة في الصحف 
واملنتديات األدبية، لها حضور جيد ومعروفة باألوس�اط الشعبية بأنها تكتب بجزالة وتفرد، ومن جهة أخرى معنا الشاعرة واإلعالمية نادية الصرعاوي، 
شاعرة تفردت بأسلوبها الذي مييزها زيادة على ذلك كاتبة ومن األقالم القالئل في الساحة الشعبية التي لها مقاالت عدة عرفت بحدة طرحها وأسلوبها 

املتميز في كثير من الصحف احمللية واخلليجية.

الصرعاوي والجفول

المهرة الصورة أم 
اجلف�ول ش�اعرة اخللي�ج متفردة 

بطرحها عرفت بجزالة نصوصها والكثير 

يعدها باملراتب األول�ى باخلليج بقوة 

مفردتها وس�هولة طرحه�ا تتناغم مع 

النص لتظهره بأبهى حلة. تقاسم الغيوم 

جمالها وتسقط الندى ليبلل ذائقة الشعر 

فهي قادرة على ش�د االنتباه وهذا احد 

نصوصه�ا تبرهن لنا أن له�ا من اجلزالة 

نصيب األسد.

جيتك مثل مه���رة على صهوة الريح

األعن���ه معق���الت  بج���ول  ترث���ع 

جيتك بياض الورد مع ريحه الشيح

جيتك فرات)ن( عذب محدن يش���نه

جيتك وفا جيتك س���لوم الطحاطيح

أس���نه ومطلقتل���ه  غ���رام  جيت���ك 

جيتك شموخ)ن( ما أقهروه املشافيح

جيت���ك زب���اد وخالط���ه ري���ح حنه

جيتك مث���ل حب الفخ���ر للزحازيح

جيتك مثل فرض)ن( تلته ألف س���نه

أستحضر الصوره نبي منك توضيح

وأطل���ق عن���ان الفك���ر م���ع كل ونه

ي��ا ح��م��ود ك��ي��ف ال����راي وش��ل��ون ي��ا حمود
وي����ن االص����ال����ة ب��ال��ش��ع��ر وي����ن احل����دود
ع�������زاه ي����ا وق�����ت م���ض���ى ل���ي���ت���ه ي��ع��ود
وس����ط ال��ض��م��ي��ر م���ن ال��ق��ه��ر ق����دح ب����ارود
وي�����ن احل���ي���ا ي����ا ن�����اس ع������زاه م��ف��ق��ود
ش���ع���ر ب����دوي����ه ب����االص����ل ت��ت��ب��ع ال�����ذود
م����ا ه����و م���ث���ل ه���احل���ني س���ه���ود وم���ه���ود
ص�������ورة ف����ت����اة ت����وه����ا غ���ض���ة ال���ع���ود
ي���ج���ي ال���ق���ض���ى م���ت���زي���ن رأس������ه م���ك���دود
وال����ي����وم أن�����ا غ��ن��ي��ت وال����ب����ال م��ل��ك��ود

وم����ن ه���و ي��ج��ي��ب احل����ق وم��ن��ه��و ي���رده
ي���وده أح����د  وال  امل���اض���ي  أن����ا  وأش������وف 
ب����اح ال���ع���زى ي���ا ح���م���ود وال���ص���ب���ر ح��ده
وب������اب ال���ن���ش���ر ي����ا ح���م���ود ك����ل ي��س��ده
ت���ق���ول���ه ال����ل����ي ب�����االص�����ل ط������اب ج���ده
ي����رده أو  ي��ح��ف��ظ��ه  م���ن���ه���و  وي�����اوي�����ل 
وش���ع���ر ال����غ����زل اش����ل����ون أق������در أع����ده
ت���رق���ى ب���ه���ا ف�����وق ال���س���م���ا ع���ق���ب م���دة
ام���ك���ح���ل���ن م������ل������زوم ق���ل���ب���ك ي���ش���ده
ص�����وت ع���ل���ي ي����ا ح���م���ود ل��ي��ت��ك ت����رده

الشاعرة نادية الصرعاوي تأتي بروائع الش�عر وبانسيابية لتقدم لنا هذا النص الباسق 
جماال لتعبر بنا آلفاق اإلبداع تكتب بحنكة ليتقد الش�عر بعذوبتها املعهودة وتش�كي في 
هذا النص الزمن اجلميل الذي تراه أصبح من الذكرى ونراه من كل زواياه املخضرة فهنيئا 

شاعرة الخليج الجفول )الكويت( نادية الصرعاوي
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