
بعد بروزك كنجم وش��اعر معروف أختفيت فجأة عن األعالم ما س��بب 
ذلك؟

نفاع: ال توجد أسباب معينة ولكن هي مسألة ترتيب أوراق وظهور 
بشكل أفضل من السابق ألن الشاعر يجب أن يكثف تواجده في البداية 
إلى أن يحصل على ما يريد وبعد ذلك يقوم بترتيب ظهوره بشكل أفضل 
ألن هناك من ينتظره ويتواصل معه ومع جديده وهنا تدخل مس����ألة 

التنظيم والتواصل الصحيح.
بركات: شعريا متواجد مع نفسي.. اما بعدي عن الساحة يفسره ما 
س����أقدمه ألقدم ما هو جديد وجميل يجب أن أبعد قليال لتراني بش����كل 

أفضل، وبشكل عام أنا متواجد ولكن ملن يريدني.
قلة هي األسماء اجلميلة بالساحة الشعبية مع أنها مليئة بالشعراء؟

نفاع: بالعكس، أن أرى أن الشعراء اجلميلني متواجدون وبشكل أجمل 
ولكن كثرة القنوات واالنفتاح االعالمي الواس����ع الذي نعيش����ه جعلنا 

)ندوش( وال نستطيع التركيز وأنا أرى عكس كالمك.
 بركات : هناك فعال اس����ماء كثيرة بالس����احة وأيضا أسماء جميلة، 
وكل شاعر تواجد ليقدم نفسه ولونه الشعري، من املمكن ان أرى اسما 

جميال بالنسبة لي وغيري يراه عكس ذلك،، املسألة تفاوت في الذائقة 
وتفاوت فيما يقدمه الشاعر خالل مسيرته.

هل تقبل أن تدعى ألمسية مختلطة مع شاعرات على منبر واحد؟
 نفاع: نعم راض وبكل سرور ألنني أقدم شعرا ال يهمني املكان، من 

ريد أن يقول شعرا فلن مينعه الشعراء من ذلك.
بركات: ال أرى مانعا ما دمت سأقدم قصائدي ملتابعيني لكن تهمني 
من هي األس����ماء سواء شعراء او ش����اعرات.. واملرأة الشاعرة كالرجل 

الشاعر نحن نحاكي أحاسيس وليس جنسا أو طائفة.
كثير من الشعراء يتجهون للشعر الغنائي ونالحظهم بكثرة ما سبب ذلك؟
نفاع رمبا يعتقدون أن املس����ألة أسهل واالنتش����ار أوسع مع العلم 
أن الش����عر الغنائي أصعب بكثير مما يتخيله البعض ويحتاج انتقاء 

وتركيزا على كل مفردة.
بركات: باعتقادي هي وس����يلة سريعة لالنتشار، لكنه شيء جميل 
أن يطور الش����اعر من نفسه وميارس جتارب مختلفة مادام يرى نفسه 

بهذا اللون الشعري.
الكثي��رات من الش��اعرات ف��ي اآلونة األخي��رة بدأن يكتنب بأس��مائهن 

احلقيقية بعكس السابق ال نرى اال األسماء املستعارة؟
 نفاع: رمبا بدأن االس����تيعاب أكثر فأكثر ألن الشاعرة ال حتتاج إلى 
اس����م مستعار من وجهة نظري وأرى أن الشاعرة باسمها احلقيقي هي 

األصل ألنها ال تفعل ما يجعلها تختبئ خلف اسم مستعار.
بركات: هناك اسباب عديدة رمبا تشابه األسماء املستعارة هو السبب 
الذي جعل الشاعرة تصرح باسمها احلقيقي حلفظ حقوقها الشعرية.. 

وتفكير املجتمع بدأ االنفتاح أيضا.
البرامج واملسابقات الشعرية في القنوات الفضائية كثيرة هل هي ظاهره 

تضر بالشعر؟
نفاع: ال بالعكس أرى أنها جميلة وصحية وأنها جعلتنا نتابع الشيء 

األرقى من ستار أكادميي بعيدا عن التشبيه.
بركات: بل تنفع الش����عراء الشباب بالظهور للساحة وتنفع الشعر 
ايضا وحترك الراكد ام����ا ان كثرة املجامالت كما هو ظاهر لنا اآلن فهي 

تضر الشعر بكل تأكيد.
ما سبب كثرة الشعراء في املنتديات الشعبية؟

نف����اع: احلري����ة واالبتع����اد عن قيود بع����ض املعدي����ن للصفحات 

الشعرية.
بركات: املنتديات الشعبية تعطي فرصة للشاعر بالظهور الفع���ال 
وس����هول���ة تواصله مع غيره من قراء وغيرهم، أيضا حري���ة الكتابة 
دون التقي����د بالوقت او املكان وأنا من الش����عراء الذين برزوا في النت 
وبصراح����ة أجد راحتي في النت، انطالق دون قيد.. أو.. وقت طباعة.. 

وردود الفعل.. جتدها أمامك خالل حلظات. 
نالحظ في اآلونة األخيرة عزوف الكثير من الشعراء عن املجالت بعكس 

ما كان في السابق برأيك ما سبب ذلك؟
نفاع: وصول ردة فعل مباشرة من اجلمهور، اخراج القصيدة كما يريد 

وكتابة املقدمة إن احتاج إلى ذلك واحلرية التي حتدث عنها أعاله.
بركات: هو ليس عزوفا.. لكن هناك املنتديات االلكترونية كما قلت 
متنح الشاعر حرية الكتابة والنشر كما يريد اما املجالت فتعطي الفرص 

ألسماء معينة فقط.
ذكلمة أخيرة لقراء واحة »األنباء« 

نفاع: ألف شكر للواحة وقراء الواحة وأيامك سعيدة بإذن اهلل.
بركات: ألف شكر لك.. وللواحة وقرائها وأمتنى لكم التوفيق الدائم.

بركات الشمري:
أجد راحتي في »المنتديات الشعرية«

وال يوجد شعر نسائي

عوض نفاع:
 الشاعرة ال تحتاج إلى اسم مستعار 

واالسم الحقيقي هو األصل

بركات الش�مري شاعر العذوبة واجلمال.. والشاعر املختلف جدا... شاعر ال يكتب الشعر فقط وال يقول الشعر فقط، بل يكتب مبجموعة أحاسيس 
عارمة أحاسيس تصب كالشالالت، في اجلداول، جمهوره الشعري كبير، ومتابعوه من النخبة أكثر، حساس شعريا أكثر من االحساس نفسه. اليوم هو 
ضيفنا في مواجهه شعرية مع الشاعر عوض نفاع استطاع الوصول للقمة عبر ما يقدمه من نصوص تفرد بأسلوبه العذب الذي أوصله للجمهور له كثير من 

املشاركات وله حضور مميز قدم الكثير من األمسيات واملهرجانات الكبرى في الكويت وخارجها شاعر جميل بكل حاالته.

الشمري ونفاع

ال���غ���ال���ي���ة ط����ول����ت م����ا ه����ي ب��ع��ادت��ه��ا
راح������ت ومعه�������ا خ���ذت ماس������ي وياقوتي

ن���ادي���ت���ه���ا واجل��������روح ال���س���م���ر ن��ادت��ه��ا
ياأه���ل الوف���ا جه���زوا ل���ي الي�����وم تابوت���ي

جن���م���ات ه��ال��ل��ي��ل ع��ي��ن��ي غ��ص��ب ع��دت��ه��ا
وال��ش��ع��ر ق���وت ال��ق��ل��وب وش��وف��ه��ا ق��وت��ي

ك����ل ال���ق���ص���اي���د ت��غ��ن��ت ف����ي س��ع��ادت��ه��ا
سكوتي وط����ول  مبتليني  احل����زن  وأن����ا 

ل���و س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ال��غ��ي��ب��ة إرادت���ه���ا
م���اآظ���ن���ه���ا ت��ق��ت��ن��ع ل����و ت��س��م��ع ب��ي��وت��ي

ردت��ه��ا )ت���ك���ف���ون(  وال  )ع���اجل���ون���ي(  ال 
ال��ظ��اه��ر إن���ه���ا ت��ب��ي ت���رج���ع ب��ع��د م��وت��ي

ق���ول���وا ل��ه��ا ل���و ج���دي���دي ه���و س��ع��ادت��ه��ا
سمع صوتي( وم��ا  ن��ام  )ك��ي��ف  ب��ك��رة جت��ي 

ال عالجوني وال تكفون
عوض نفاع شاعر جميل يكتب السهل املمتنع من الشعر، يتقن التفرد لدرجة اإلدهاش، كسب حب الكثير 

من معجبيه واستطاع أن يتجه للشعر الغنائي لقدرته على صياغة النص بحرفنة.

 عوض نفاع

من دون وياي 
بركات الشمري ونص آس�ر يحملنا لعالم اإلبداع،  متمكن من كتابة نصه بعفوية ليظهر بأبهى حلة للمتلقي، 

يكتب بنفس الشاعر احلقيقي.. نتابع هذا اإلبداع.

ال���ص���ب���ح ه������ذا م����ن ب���ي���اض���ك ك��س��ان��ي
ك�����ن ال����ن����س����امي م�����ن ش�����ذاه�����ا أغ���ان���ي
ه����ات����ي ي���دي���ن���ك م���اب���ق���ى ل����ي م���وان���ي
ث���وان���ي ون����رج����ع  ارج�������ع/  م���ع���اك  ودي 
خ��ل��ي��ن��ي اف����ق����د ف����ي م���ك���ان���ي/ م��ك��ان��ي
ال���ل���ي���ل���ة ب��س��ك��ب م���اب���ق���ى م����ن ح��ن��ان��ي
ف��ت��ش��ت ف����ي ص������دري ع���ل���ي���ك/ ول��ق��ان��ي
أن���ت���ي ل����ه أج���م���ل م����ن ك�������الم.. احمل���ان���ي
ش��ق��ي��ت ث�����وب ال���ل���ي���ل ي�����وم اح���ت���ران���ي
ال���ل���ي���ل���ة ب����رج����ع ط���ف���ل مم���ل���ي أم���ان���ي
ل���س���ان���ي ف�����ي  ك���ل���م���ة  أرط���������ب  ودي 
م���ع���اك اب����ذك����ر ض��ح��ك��ة ال���ل���ي ن��س��ان��ي
ث��ان��ي إن�����س�����ان...  أرج������ع  ودي  م���ع���اك 

ب���س���م���ه ل���ه���ا ع����ام����ني م����ام����رت ش��ف��اي
ك����ن األغ�����ان�����ي م����ن ش�����ذاه�����ا/ ه���داي���اي
اجل���اي م��اي��خ��ج��ل  راح  ال���ل���ي  م���ن  ف��ي��ن��ي 
جل������روح ط����اب����ت/ ل��ل��ت��ن��اه��ي��د/ ل��غ��ن��اي
وخ��ط��اي ال�������روح/  ب��ل��ه��ف��ة  أح����س  ودي 
ال��ل��ي��ل��ة ب��ش��ع��ل داخ���ل���ك ش��م��ع��ة م��ن��اي
ط��ف��ل ي��ف��ض��ف��ض ل��ل��ع��ص��اف��ي��ر... ش��ك��واي
وان���ت���ي ل���ه اص����دق م���ن دم���وع���ي وب��ل��واي
ص���ب���ح ي���ط���ل امب���ب���س���م���ه ف����ي زواي������اي
واش���وف���ك أح��ل��ى م���ا م��ل��ك��ت��ه م���ن اش��ي��اي
ج����ف����ت... وم��ع��ه��ا ج���ف م��اي��ش��ب��ه امل���اي
ل��ع��ل��ي أن���س���ى..ض���ي���ق���ة داخ������ل ح��ش��اي
وي���اي دون...  م���ن  وي����اك  م��ع��ك  وارج�����ع 

بركات الشمري
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