
كيف ترين جتربتك الشعرية؟
وجد: بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل احلمدهلل أنا أرى 

أن جتربتي الشعرية جتربة جيدة وراضية كل الرضا عنها.
بنت وايل: مبجرد أن تفهم الشاعرة أو الشاعر أساسيات الشعر وما 
يعيب تركيبه من األلفاظ التي ال تقبلها األذن مرهفة السمع ومحافظته على 
تسلسل األبيات وحسن التخلص من فكرة إلى أخرى هذا بجانب سالمة 
الوزن وتوافق القافية طبعا.. فنستطيع أن نبرهن على نضوج جتربته 

الشعرية.. وهلل احلمد أرى أن جتربتي ناضجة من هذا املنظور.
أين شاعرات الكويت من األمسيات الشعرية؟

وجد: أنت تعلمني بيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا متنعنا من إقامة األمسيات 
الشعرية حتى ولو كانت مغلقة فأنا عن نفسي ال أؤيد إقامة األمسيات 

وأكتفي بالنشر فقط.
بنت وايل: موجودات فقط للمتابعة.. وأنا أقصد الشاعرات احلقيقيات.. 
وإن كنت تبحثني عن  إحداهن فستجدينها في املنتديات حيث املساحة 

األكبر والنشر اآلمن.
»ال يوجد شعر نسائي« هذه إجابة أكثر الشعراء عندما يكون السؤال عن 

الشعر النسائي.. ما تعليقك؟

وجد:حقيقة أرى أن هذا ظلم وهضم حلقوق الشاعرة فأكثر الشعراء 
يعرف����ون أن كثيرا من أخواتهم وأمهاتهم ش����اعرات ولكن ال أعلم ملاذا 
ينكرون هذا الشي قد يكون تعصبا من تعصب اجلاهلية األولى ولكن 
وهلل احلمد الشاعرة أثبتت وجودها وأزالت الشك عنها والدليل الشاعرة 

الرائعة عيدة اجلهني.
بنت وايل: يوجد شعر نسائي شاءوا.. أم أبوا.

ماذا أضافت لك املنتديات الشعرية؟
وجد: حقيقة املنتديات الشعرية هي هوايتي حيث وجدت في بعضها 
القصائد اجلزلة واجلميلة، وتأثرنا ببعض الشعراء والشاعرات واستفدنا 

من جتاربهم الشعرية فهي تساعد على صقل املوهبة.
بنت وايل: الكثير.. فأنا معها مرتاحة واستشف آراء الناس عن شاعريتي 
هذا من جهة.. ومن جهة أخرى مس����اعدتها لي في تطوير شاعريتي من 
خالل متابعة أس����ماء مبدعة تعي ماهية الش����عر السليم وتنسجه من 
مشاعرها ال من صناعة األلفاظ اجلامدة مما ساعدني على كتابته بشكل 
س����ليم.. ناهيك عن أنها أغنتني عن النش����ر اإلعالمي الذي ال أسعى له 

بتاتا.. اال في حالة دعيت مثل دعوتك لي.. »فأهال ومرحبا«. 
ما سبب قلة الشاعرات الكويتيات في الساحة؟

وجد: الشاعرات الكويتيات موجودات وبكثرة ولكن كما قلت لك قد 
يعود السبب للعادات وقد حتكم الشاعرة ظروف متنعها وأيضا خوفا 

من الساحة الشعبية التي يجب أن تتعامل معها الشاعرة بكل حذر.
بنت وايل: لس����ن قليالت ولكن الكثير منهن معرضات عن النش����ر 
والظهور وأنا اعرف ش����اعرات مبدعات جدا ولكن قناعاتهن حالت دون 

ظهورهن.
يقال إن الشعراء لهم مقدرة على طرق بحور شعرية أكثر من الشاعرات.. 

ما رأيك؟
وجد: الش����عر وراثة وموهبة من اهلل فكل ش����اعر او ش����اعرة لديه 
مق����درة على طرق كثير من البحور وال يتميز بها رجل عن امراة ولكن 

قد تتفاوت املوهبة والتجربة الشعرية من إنسان آلخر.
بنت وايل: هذا كالم سليم إذا قيس بالنسبية، فالشعراء الذين تسبح 
معانيهم في بحور شتى أو كما تسمى في مجال احملاورة »بحور قلطة« 
يجيد حلنها الش����اعر من ممارسته لها مرارا وسماعه حلنها عن طريق 
احملاورات السمعية أو حتى حضوره لها.. على عكس غالبية الشاعرات 
الالتي قد يصعب عليهن هذا األمر، اال أن هناك شاعرات ينافسن الشعراء 
في إبداعهن لهذه البحور التي أعانتهن عليها موهبتهن الفذة.. إال أنهن 

قلة.. وهذا ما قصدته بالنسبية.
املس��ابقات الش��عرية ودخول املرأة بها وخوضها غمار املراحل النهائية 

وأقصد عيدة اجلهني.. كيف ترين كل هذا؟
وجد: حقيقة أنا ال أؤيد دخول املرأة للمس����ابقات الشعرية وال أحب 
املس����ابقات ألنها خالية من املصداقية، أما الش����اعرة عيدة اجلهني فهي 
شاعرة رائعة ظهرت بكامل حشمتها وأدبها واحترمها كل كبير وصغير 
ألنها تقدم شعرا رائعا جتاوزت به كثيرا من الشاعرات والشعراء فهي 

موهبة فذة وخير قدوة للشاعرات.
بنت وايل: ال ريب فيها مادام القاضي راضيا.

رسالة عتب.. رسالة شكر.. رسالة شوق.. ملن تبعثي كال منها؟
وجد: رسالة عتب: إلى الساحة الشعبية.

رسالة شوق: إلى الشعر األصيل. 
رسالة شكر: ل� »األنباء« على إعطائي هذه الفرصة اجلميلة ولإلعالمي 

الناجح خالد املويهان.
بنت وايل: رسالة عتب: جلواز سفري.

رسالة شوق: للرياض.

رسالة شكر: للواسطة.

وجد: 
ال أؤيد إقامة األمسيات 

وأكتفي بالنشر فقط

بنت وايل: 
شاعرات الكويت موجودات

 للمتابعة فقط!

بنت وايل.. شاعرة كويتية اس�تطاعت أن تكتب الشعر العذب مبفاهيمه األساسية دومنا تكلف أو تصنع، كتبت العديد من القصائد التي ذاع صيتها 
بني الناس، وقد تواجدت في العديد من املطبوعات اخلليجية بشكل كبير، تقابلها في اجلهة األخرى الشاعرة الكويتية وجد والتي تتميز بشعرها القوي 
والرصني محافظة به على لونها التقليدي الذي أجادته وبكل صراحة بشكل أنيق يليق باألنثوية، لها مشاركات عدة في املنتديات األدبية واملطبوعات 

الشعبية والصحف الكويتية وغيرها:

وجد وبنت وايل

ي�����ا خ����ل����ف ع�����زوت�����ي ي�����ا ن����ب����ض ق���ل���ب���ي ودم�����ي
م�����ا ب����ق����ال����ي س��������واك اص����ي����ح ل�����ه واش����ت����ك����ي ل��ه

ك��������ان ص��������دك زم������ان������ك ع������ن ت�����ب�����اري�����ح ه��م��ي
ص�����دن�����ي ح����م����ل م������ا ت�����ق�����وى م����ت����ون����ي ت��ش��ي��ل��ه

وس����م����ي اهلل  أذك�����������ر  ب���������ذك���������ره..  أت��������ه��������اون 
ل��ه ت����رت����ك����ي  ال  ال����ن����ف����س  غ�����ن�����اة  ع����ي����ت  م����ي����ر 

وف���م���ي ع����ي����ن����ي  مب����ن����ط����وق  ث����ق����ل����ه  ي������ا  آه.. 
دل��ي��ل��ه زم�����ان�����ي  ض���ي���ع  ان  ص���ع���ب���ه  ي�����ا  وآه.. 

م������ا ش����غ����ل ه�����اج�����س األي������������ام م�����دح�����ي وذم������ي
اص���ي���ل���ة ع����ي����ون����ك  ف�����ي  األص����ي����ل����ة  ت���ب���ق���ا  دام 

ك��م��ي ط�������ال  ال  ال�����ش�����ره�����ات  م������ن  خ�������وف  م����ي����ر 
وامل���������ب���������ادئ وع���������������ادات ال���������ب���������داوة ك���ف���ي���ل���ة

ع����ل����ى وي�������ن ي������األي������ام مت����ش����ني ق����ب����ل اخ����ط����اي؟
ان�������ا م�����ام�����دان�����ي أب����ت����س����م وأم������س������ح ال���دم���ع���ة

ق��ض��ي��ت ال���ع���م���ر وأن������ا أن���ت���ظ���ر ح��ل��م��ي ال���ل���ي ج���اي
ون���ب���ت ف����ي ان���ت���ظ���اري ي�����اس ي��س��ق��ي ال���ب���ك���ى زرع����ه

وب����ع����د م�����ا ظ���ه���ر ف�����ي ظ���ل���م���ت���ي ن��������وره اجل�����الي
م������ع واح������������ٍد ي�����اه�����و دخ��������ل ق����ل����ب����ي ب���س���رع���ة

ب��ح��ش��اي زرع  ق����د  م����ا  اإلح�����س�����اس  م����ن  ع��ط��ي��ت��ه 
وح���ف���ظ���ت ال����ش����رف وال����دي����ن وال����ع����رف وال��س��م��ع��ة

ي���س���ري���ن���ي امب�������س�������راه.. ق���ب���ل اس�������ري امب����س����راي
ح���ك���م���ن���ي غ�������اله وج���������از ل�����ي ح���ك���م���ه وش����رع����ه

مي���������دح ع�����ي�����ون�����ي ك�������ل م�������ا ح������ده������ن ل���ب���ك���اي
ول����������وال دم������وع������ي م������ا مل������ح ب����������ارق ال���ل���م���ع���ة

بارق اللمعة  يا خلف عزوتي 
وجد من األسماء الشعرية النس�ائية احملافظة على كيان القصيدة التقليدية بكل صورها، أجادت هذا اللون اجلميل.. 

وشاعرة قدمت ومازالت تقدم كل ما هو جميل.. ووجدانية تعزفها على صوت الشعر األصيل.

بنت وايل.. تختصر املشاعر بهذا الشعور الفريد وتضع صفوة إحساسها الشعري في نص يحمل بني طياته تراكيب امتازت 
بالتسلسل واجلودة، ومسيرة شاعرة سيخلدها شعرها بال شك:
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االحد
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