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سمو ولي العهد ولفتة أبوية نحو بوناشي

الزميل أسامة دياب محاوراً جمال بوناشي وجنله حمد

جمال بوناشي مع جنله حمد

الرئيس االماراتي يهنئ بوناشي على ادائه الرائع حمد بوناشي يطبع قبلة على جبني صاحب السمو األمير بعد تقدميه لفقرته أمس األول

حمد بوناشي لـ »األنباء«: أعتّز بثقة صاحب السمو الذي منحني فرصة المشاركة 
في حفل تدشين الربط الكهربائي بعد أن شاهدني في حفل تكريم المعلم

القادة؟
س���ألني خ���ادم احلرم���ن 
الشريفن عن اسمي قائال حمد 
بن؟ فقلت له حمد بن جمال بن 
ناشي، فقال من وين؟ فقلت له من 
الكويت، ساعتها أحسست أنني 
أمثل الكويت كافة في محفل من 
احملافل، أما سمو أمير دولة قطر 
الشيخ حمد بن خليفة فمازحني 

قائال »هال بالسمي«.
ما أب��رز طموحاتك في املرحلة 

املقبلة؟
أمتنى متابعة دراس���تي وأن 
ألتحق بكلي���ة الطب وأن أطور 
موهبتي ويأتي اليوم الذي ألقي 

فيه أشعارا من تأليفي.

مرتن وهذه داللة على كرم خادم 
احلرمن الشريفن.

ما شعورك وأنت تصافح قادة 
مجلس التعاون من ملوك ورؤساء 

وأمراء؟
كانت هذه ه���ي املرة األولى 
التي أشعر فيها بخوف ورهبة 
شديدة وخصوصا عندما قاموا 
ملصافحتي ولكن تعاملهم األبوي 
معي واستقبالهم الودي لي أزال 
مخاوفي وشعرت بالفخر ألنني 
كنت أمثل الكويت. وكانت سعادتي 
غامرة حينما أثنوا جميعا على 
أدائ���ي وحثوني عل���ى املثابرة 

والنجاح.
ما الكلمات التي لن تنساها من 

احلانية حتى تبددت كل مخاوفي 
وشعرت بالطمأنينة تسري في 

جوانبي.
باستحس��ان  ش��عرت  مت��ى 

وتفاعل احلضور؟
لألمانة كان اجلميع حريصا 
عل���ى تش���جيعي ولك���ن كان 
االستحسان والتفاعل مع األبيات 
اخلتامي���ة املخصصة لكل دولة 
يبعث ف���ي نفس���ي الطمأنينة 

والسرور.
ماذا حدث عندما قلت في مقطع 

من القصيدة »أطلبكم طلب«؟
مبجرد أن قل���ت هذا املقطع 
بادرني خادم احلرمن الشريفن 
امللك عبداهلل بكلمة »مت« ورددها 

أسبوعن من املوعد عن طريق 
الشيخة أمثال األحمد وكان ذلك 
وقتا كافيا ل���ي ولوالدي، كنت 
أتدرب مع وال���دي من 4 إلى 5 
س���اعات يوميا، ولكن للحقيقة 
كنت أحلم بيوم احلفل وال تفارق 
القصيدة ي���دي وأراجعها حتى 

في نومي.
ألم تشعر باخلوف وأنت تواجه 

هؤالء القادة الكبار؟
ال أخفيك س����را كنت متوترا 
قليال قبل الصعود على خشبة 
املس����رح وما إن وقعت عيناي 
على والد اجلميع صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
وحملت ف����ي عينيه تلك النظرة 

نظـرة والـدي صاحـب السـمو الحـانيـة 
بـددت كل مخـاوفي وبثت في نفسـي الطمأنينة

ألقيها مبا فيه���ا القصيدة التي 
ألقيتها أثناء حفل تدشن مشروع 
الرب���ط الكهربائي بدول مجلس 
التعاون الذي أقيم على مسرح 
مبني املؤمترات في قصر بيان، 
فهو أستاذي األول وهو من دربني 
على إلقاء القصيدة وعلمني كيفية 
الوقوف على املسرح ومواجهة 
احلض���ور، واالتصال البصري 
معهم والتفاعل مع األبيات التي 
ألقيها من خالل تعبيرات الوجه 

واحلركة.
كافيا  الوق��ت  كان  ه��ل 
لالستعدادات؟ وكم ساعة 

كنت تتدرب يوميا؟
مت إبالغن���ا قب���ل 

منذ متى بدأ اهتمامك بالشعر؟ 
وكي��ف اكتش��فت موهبت��ك في 

اإللقاء؟
أدين لوالدي بالفضل فهو من 
اكتشف موهبتي منذ وقت مبكر 
ودعمني بالرعاية، فلقد نشأت 
في بيئة أسرية ساعدتني على 
تنمية موهبتي وإبرازها ووفرت 
لي كل س���بل الثقاف���ة فاخترت 
الشعر الذي عشقته منذ نعومة 
أظفاري وكنت أطرب لس���ماعه 
ولكنني بدأت في إلقائه حتديدا 
في عام 2005 وحينها كنت في 
سن التاسعة، وكنت أهوى أشعار 
الشاعر ناصر الفراعنة وأحفظ 
الكثير من أشعاره وذلك لعشقي 

للهجة البدوية.
من رشحك للمش��اركة؟ ومن 

أبلغك اخلبر؟
أعتز بثقة والد اجلميع صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي رشحني للمشاركة في احلفل 
بعد أن ش���اهدني واستمع إلي 
في حفل تكرمي املعلم وطلب من 
الشيخة أمثال األحمد إبالغ والدي، 
وال تتخيل كم كانت س���عادتي 
باخلب���ر الذي أعتبره أهم حدث 

في حياتي.
من مؤلف القصيدة التي ألقيتها 

أثناء احلفل؟ ومن دربك عليها؟
والدي الشاعر جمال بوناشي 
هو مؤل���ف كل القصائ���د التي 

أسامة دياب

هو  أحد حبات عنقود املواهب الكويتية التي ال تنضب، طفل 
كويتي عشق الشعر وطرب لسماعه منذ نعومة أظفاره، تفتقت 
موهبته في سن مبكر وسرعان ما اكتشفها والده ودعمه بالرعاية 

ووفر له كل سبل التميز، فأجاد فن اإللقاء. 
انه الطفل حمد جمال بوناشي جنل الشاعر جمال بوناشي الذي 
ألقى قصيدة ترحيبية بقادة دول مجلس التعاون أثناء حفل تدشني 
مشروع الربط الكهربائي بدول مجلس التعاون الذي أقيم على 
مسرح مبنى املؤمترات في قصر بيان، وبالرغم من حداثة عمره 
الذي ال يتجاوز الـ 13 عاما إال أنه خطف األضواء بحضور مميز 

وأداء راق نال به استحسان قادة دول مجلس التعاون.
يعتز بثقة والد اجلميع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الذي رشحه للمشاركة في احلفل بعد أن شاهده واستمع إليه 

في حفل تكرمي املعلم.
»األنباء« التقت حمد بوناشـي وقلبت معه أوراق ذكرياته حول 
حتضيراته للمشـاركة في احلفل باإلضافة إلى أبرز اللحظات 
التي مر بها أثناءه وردود أفعال امللوك والرؤساء واألمراء على 

القصيدة فإلى التفاصيل:

 »بمجرد أن قلت )طلبتكم طلب( بادرني خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بكلمة )تم(«

رسائل سريعة
بعث حمد بوناش����ي برس����ائل سريعة لكل 
من س����مو األمير الشيخ صباح األحمد وخادم 

احلرمن امللك عبداهلل.
والد اجلميع س����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد: أشكرك على ثقتك الغالية التي اعتبرها 
شرفا كبيرا وأبرز ما حدث أو سيحدث في حياتي 

فشكرا والدي ووالد كل كويتي.

خادم احلرمن الشريفن امللك عبداهلل:
كل دول مجل����س التعاون وعلى رأس����ها الكويت 
معكم ض����د أي تعد على اململكة، وأنا وان كنت على 
اس����تعداد لفداء أبوي الشيخ صباح بروحي اال انني 
على اس����تعداد لفداء اململكة بروحي أيضا، واستغل 
هذه الفرصة ألهنئك يا خادم احلرمن بسالمة سمو 

األمير سلطان.

بوناشي: احتضان الكويت 
للقمة الخليجية 
فخر لكل كويتي

ب���دوره أك���د الش���اعر جمال 
بوناش���ي ان احتضان الكويت 

للقمة اخلليجي���ة فخر لكل 
انها قمة  كويتي، خصوصا 
تاريخية حتفل بجدول أعمال 
مميز س���يعزز من التعاون 

بن دول املجل���س وعدد من 
التي ستشكل نقلة  املشروعات 

نوعية في تاريخهم مثل مشروع 
الربط الكهربائي والعملة اخلليجية 

املوحدة.
وأعرب بوناش���ي عن سعادته 
بنجاح جنله حمد في الظهور مبظهر 
مشرف أثناء احلفل، مشددا على 

موهبته التي تفتقت منذ سن 
مبكرة.

ان���ه اضاف  وأوضح 
املقطع اخلاص بس���مو 

األمير س���لطان مساء 
اخلميس املاضي بعد 
اتصال من الشيخة 
التي  أمثال األحمد 

طلب���ت اضافة 
مج����موع�����ة 
لتهنئة  أبيات 
اململكة بعودة 

سمو األمير 
حمد بوناشي ملقيا قصيدته امام قادة دول مجلس التعاونسلطان.




