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الدويش لـ »األنباء«: أتشّرف بإقامة مهرجانات مشابهة 
لـ »قافية وطن« وعمل كل ما فيه ترسيخ للوحدة الوطنية

يوسف غانم

جنح مهرجان »قافية وطن« الشعبي وفاز اجلميع بنجاحه فالقائمون على املهرجان ومنظموه حصدوا ثمرة جهودهم بوصولهم الى النتائج 
التي سعوا لتحقيقها وهي ان جتسد هذه املسابقة حب الكويت في قلوب جميع أبنائها على اختالف طوائفهم ومناطقهم حضرا وبدوا، سنة 

وشيعة، وهذا ما كان في حفل اخلتام الذي شهد حضورا رائعا وغير متوقع من أبناء الكويت.
وكذلك فاز املتسـابقون األوائل بجوائز املهرجان التشجيعية وفاز املشاركون بأن عبروا عن حبهم ووالئهم لوطنهم الكويت 

وحلكامهم آل الصباح رافعني شعار الكويت أوال ومصلحتها فوق أي اعتبار متسامني فوق كل ما من شأنه إضعاف الوحدة الوطنية 
أو التشـكيك بوالء وانتماء أبناء الكويت لهذه األرض الطيبة التي قدمت لهم الكثير عبـر تاريخها فصانها اآلباء واألجداد 

وحافظوا على ثراها حّرًا أبّيًا. املهرجان جنح بجهود شـخصية من رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان مشاري صطام 
الدويش، ومن دون ان يكون هناك أي دعم مادي من قبل أي شخص أو جهة لهذا املهرجان.

ورغم الفترة الزمنية القصيرة له إال أن تكثيف اجلهود أتى بنتائج رائعة ألن الهدف من املهرجان 
نابع من قلوب منظميه وألن املشاركني فيه انطلقوا من حب الوطن ليعبروا عن بعض من مشاعرهم 

جتاه بلدهم، كما ان املهرجان جنح رغم بعض الصعوبات والتحديات التي ظهرت أمام فريق 
العمل الذي أصـر على التحدي واإلجناز فكانت ثمرة عملـه ذلك احلضور اجلماهيري 

املميز فـي حفل اخلتام، هذا ما أكده رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »قافية وطن« 
لـ »األنباء« مشاري صطام الدويش، صاحب تلك املبادرة الشبابية التي جمعت أبناء 

الكويت على هدف واحد هو حب الوطن، وفيما يلي التفاصيل:

بعد أن نجح المهرجان وحقق أهدافه الوطنية

البعض حاول محاربتنا وسعى للتقليل من جهود القائمين على المهرجان والتشكيك في أهدافه

الحضور الجماهيري الكبير لجميع فئات الشعب الكويتي دليل على نجاح المهرجان 
حيـث اجتمع أبنـاء القبائل والحضر سـنة وشـيعة على هـدف واحد هو حـب الكويت

مهرجـــان »قافية وطــــن« 
ــم كبير وفكرة جديدة كيف  اس

جاءتكم؟
الفك���رة انطلقت من خالل 
الناس  مالحظتن���ا الهتم���ام 
بالشعر على اختالف مستوياتهم 
التعليمية والفكرية وكذلك على 
اختالف مناطقه���م ومذاهبهم 
فاحلضري وابن القبيلة، السني 
الكل يعشق الشعر  والشيعي 
ويتذوق كلمات���ه ولو تتبعنا 
املواقع االلكترونية واملنتديات 
املتخصصة في الشعر لوجدنا 
رواده���ا بأعداد كبيرة، وكذلك 
يالحظ تفاعل زوار هذه املواقع 
مع ما ينشر فيها، والالفت للنظر 
ان هناك الكثيرين ممن ينشرون 
أبياتهم بهذه املواقع وهم غير 
معروفني للناس، وبالتالي فإن 

الشعر هو جامع للناس.
ما هدفكم من املهرجان؟

أق���ول ان هدفن���ا هو حب 
الكويت وان يكون هناك تنافس 
شريف بني أشخاص في إبداع 
أبيات من الشعر تنبض بحب 
الوط���ن بعيدا ع���ن املصالح 
الفئوي���ة الضيق���ة التي بدأت 

تظهر في اآلونة األخيرة.
ــعر كأحد  ــاذا اعتمدمت الش ومل

فنون األدب مرتكزا للمسابقة؟
الش���عر  جميعا نعرف أن 
لس���ان العرب والشعر يرسخ 
في العقل ويدخ���ل القلب ألن 
الش���عراء يتميزون بإحساس 
مختلف وقدرتهم على التعبير 
عن مش���اعرهم أكبر من خالل 

تصوير الكلمات وابداع األبيات وكلنا يعشق الشعر وإن لم نكن 
نحسن نظمه إال أننا نحب قراءته.

الوحدة الوطنية

وماذا بشأن التوقيت الذي اخترمتوه للمسابقة؟
نحن لم نختر التوقيت، فاألمور فرضت نفس���ها وكلنا نعلم 
الظروف التي مرت بها البالد في اآلونة األخيرة، وكثرة اخلالفات 
واملشاحنات بني البعض، اضافة الى الطروحات السلبية من قبل 
بعض األشخاص والتي كان هدفها شق الوحدة الوطنية والتشكيك 
في والء ووطنية أبناء الكويت من منطلقات ضيقة واهداف ال ميكن 
ان تعود باخلير على وطننا وهي أمور واضحة للعيان ويستطيع 

أي متابع ألوضاع البلد ان يتلمسها بكل سهولة.
يعني ان ذلك انطالقا من حرصكم على الكويت؟

ليس حرصنا نحن فقط فجميع أبناء الكويت حريصون عليها 
مبختل���ف فئاتهم وال ميكن ان نقول ان احدا يحب بلده اكثر من 
اآلخر ولكن طروحات البعض ق���د تثير الفتنة بني أبناء الوطن 
الواح���د وقد حتدث فرزا فئويا بني الن���اس وهذه االمور غريبة 
على أبناء الكويت الذين عاش آباؤهم واجدادهم كاجلسد الواحد 
وواجهوا الصعاب والتحديات على م���ر التاريخ وفدوا الكويت 
بدمائه���م ولم يبخلوا على ترابه���ا بدمائهموحافظوا عليها رغم 

صعوبة احلياة وقسوتها.
وما مرتكزكم في املسابقة؟

بصراحة هي ابيات للشيخ احمد صباح السالم الصباح قالها 
في ختام لقاء له مع احدى الصحف ومت اختيار هذه االبيات من 
قبل املشرفني على املنتديات املشاركة، واالبيات كانت كلمة وجهها 

الشيخ أحمد صباح السالم الى أبناء الكويت جميعا:

فتل���ك االبيات فيها الكثير من معان���ي حب الوطن من أبنائه 
والذين ال فرق بني أي منهم، فالكويتيون شعب واحد وال تفرقهم 
الطروحات الفئوية من قبل البعض فالكويت احتضنتهم جميعا 

واجلميع يؤكدون والءهم لها ولترابها.

للمهرجان؟
احلمد هلل ان هذا احلضور 
كان مكاف���أة للقائم���ني عل���ى 
املهرجان وهو بحد ذاته شهادة 
جناح املهرج���ان ودليل على 
حتقيق اهدافه واجلميع الحظ 
تنوع احلضور سواء من ابناء 
القبائل أو احلضر سنة وشيعة 
واجتماعهم حتت سقف واحد 
داعمني ملهرجان »قافية وطن« 
مهرج���ان جميع ابناء الكويت 
الذين كانوا وس���يبقون اخوة 
متحاب���ني ال تفرقهم الفنت وال 
البعض  تؤثر فيهم طروحات 
من مرضى النفوس واصحاب 
االهداف اآلنية الضيقة والذين 
مهما تخفوا إال أنهم سينكشفون 
امام الناس وس���تكون اخليبة 
مصيرهم ألن الكويت أكبر منهم 
والن الكويتيني أس���مى من أن 
يلتفتوا الى امثالهم، وجميعنا 
في مركب واح���د خلف ربانه 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
االمني الش���يخ ن���واف االحمد 
وأسرة آل الصباح الكرام الذين 
عبروا بالكويت إلى شط االمان 
في اصعب احملن واكثر االوقات 

شدة.

حب الوطن

ــن جتربة  ــتفدمت م ــاذا اس وم
»قافية وطن«؟

كما قلت س����ابقا ان الهدف 
من املهرجان ه����و جمع ابناء 
الكويت خلف هدف واحد وهو 
ح����ب بلدهم واحلمد هلل حتقق ذلك، كما ان املهرجان كان فرصة 
ليش����ارك به اجلميع من خالل التعبير عن مش����اعرهم بأبيات 
شعرية نابعة من قلوبهم، هذه األبيات ستكون من ضمن ما قيل 
في حب الكويت وستبقى دائما ليتغنى بها الناس ويستشهدوا 

بكلماتها.
وكيف رأيتم صدى هذا املهرجان بعد ختامه؟

ان جناح املهرجان ترك ص����دى كبيرا واثرا طيبا في نفوس 
جميع الكويتيني، حيث انه وبعد  اعالن اسماء املتسابقني خالل 
احلفل اخلتامي مباشرة بدأت اتصاالت التشجيع من ابناء الكويت 
الذين يهمهم ان تكون الكويت ف����ي قلوب اجلميع أوال واخيرا، 
وعلى جميع املستويات شيوخا ونوابا ووزراء ورجال  دين سنة 
وشيعة واساتذة جامعة ومواطنني مخلصني وكذلك زوار املواقع 

االلكترونية واملنتديات الشعرية املشاركة.

الجميع رابح في حب الوطن

ــيخ احمد صباح السالم للشعراء العشرة  وكيف تقيم تكرمي الش
الفائزين في املهرجان؟

بصراح����ة لقد فوجئ اجلميع مببادرة الش����يخ أحمد صباح 
الس����الم حيث قدم الف دينار لكل من الفائزين باملراكز العشرة 
األولى وذلك بشكل علني اثناء اعالن النتيجة وفي احلقيقة انه 
وبعد انتهاء املهرجان مت االتصال بالش����يخ أحمد السالم لشكره 
على مبادرته بتكرمي الفائزين العش����رة فما كان منه اال ان اصر 
على تكرمي 20 متس����ابقا آخرين غيرهم، وقال انه ال يوجد  اي 

خاسر في حب الوطن.
ومن هنا نتوجه بالشكر للشيخ أحمد السالم على هذه اللفتة 
الكرمية منه وان دل ذلك على شيء فإمنا يدل على حرصه على 

دعم مبادرات حب الوطن.
ما رأيك بنية بعض الصحف او القنوات اقامة مهرجانات مشابهــة 
لـ »قافية وطن« وانها بدأت بالتحضير ملسابقات شبيهة ملهرجانكم؟

اهنئهم وامتنى لهم التوفيق والنجاح مادامت الغاية مشتركة 
وه����ي جمع اطياف املجتمع الكويت����ي والتغزل في حب الوطن 
وترس����يخ وحدة ابناء الكويت والوقوف وقفة رجل واحد ضد 
كل من تسول له نفسه شق الوحدة الوطنية او االساءة للكويت 

وابنائها.

ــات الداعمة او  ــهودة فماذا عن اجله ــان بذلت فيه جهود مش املهرج
الراعية له؟

املهرجان كان بجهود ش����خصية، وبدع����م معنوي من بعض 
املتطوعني واالش����خاص الذين وقفوا معنا وس����اهموا باجناح 
املس����ابقة وكذلك املواقع االلكترونية واملنتديات املشاركة، ولم 
يكن هناك اي جهة رس����مية داعمة وجناحن����ا كان بفضل النية 
الصادقة وهلل احلمد والت����ي تكللت بأفضل النتائج ولم تذهب 

تلك اجلهود سدى.

صعوبات وتحديات

وهل واجهتكم صعوبات او حتديات؟
اوال كنا في حتد مع الزمن ففترة املس���ابقة كانت قصيرة جدا 
والفكرة جديدة واختيار املتسابقني وفق آلية مضمونة النتائج 
وبعيدة عن التحيز الي شخص وهذا كله جتسد في النتائج التي 
كان اجلميع راضيا عنها وبش���هادة املشاركني واجلمهور، اضافة 
الى تقصير البعض في مد يد العون لنا ومحاولتهم اخفاء جهود 
اللجنة املنظمة والتقليل من اهمية املهرجان ومعانيه وعدم ابراز 
انش���طته االعالمية وكذلك محاولة البعض االس���اءة الى فكرة 
املهرجان رغم انها غير ربحية وهدفها وطني، ولكن اهلل مّن علينا 
بالتوفي���ق وحققنا غايتنا بجمع ابناء الكويت جميعا على فكرة 

واحدة وهذا ما تسجد في احلفل اخلتامي.
وكيف مت اختيار اعضاء جلنة التحكيم؟

ان شاء اهلل نكون قد وفقنا في اختيار اعضاء جلنة التحكيم 
من االشخاص املش���هود لهم باخلبرة ومن اصحاب االختصاص 
وهم مطلق الش���الحي وراش���د القناص ومهدي العجمي ومهلي 
احلش���اش وهادي الرزوقي ومتابعو الشعر والساحة الشعرية 

يعرفونهم حق املعرفة.
ألم تكن هناك اي مشكالت او اعتراضات خالل فرز النتائج؟

ابدا لم تكن هناك اي اش���كالية الن النتائ���ج كانت تتم وفق 
آلية ترقيم املش���اركات واعطاء كل مشاركة رقما محددا من دون 
ان يظهر اسم صاحب القصيدة املشاركة وبالتالي فعضو جلنة 
التحكيم يق���رر رأيه بها والنتيجة التي يريد اعطاءها بعيدا عن 
معرفة من هو صاحب القصيدة كما ان قرار كل واحد منهم يكون 
بشكل فردي بعيدا عن معرفة اآلخرين وفي النهاية كان يتم جمع 
النقاط التي يعطيها اعضاء جلنة التحكيم لكل قصيدة مشاركة 

ليصار الى ترتيب املشاركات الفائزة.
لكن كانت هناك قصائد مرفوضة؟

نعم الن اصحابها لم يلتزموا بش���روط املسابقة واهمها عدم 
االساءة الى اآلخرين او لم تكن مناسبة للمسابقة اي انها ليست 
وطنية اضافة الى البعض كانت مشاركته بنصوص عادية غير 

شعرية وهذا ال يناسب عنوان وشعار املسابقة »قافية وطن«.

حضور كبير ومتنوع

ــل اخلتامي  ــوع في احلف ــر واملتن ــم احلضور الكبي ــاذا ميثل لك م

احلضور الكبير في حفل اخلتام شاهد على جناح مهرجان »قافية وطن«

اتصاالت وعروض لتبني فكرة »قافية وطن« سنويًا
وحول اذا ما سيكون هناك مهرجان 
»قافية وطن« الع���ام املقبل قال رئيس 
اللجن���ة املنظم���ة للمهرجان مش���اري 
صطام الدويش: لقد جاءتني العديد من 
االتصاالت من عدة جهات إعالمية لتبني 
فكرة مهرجان »قافية وطن« بحيث يصبح 

مسابقة سنوية، ويتم التنسيق إليجاد 
جهات راعية، وف���ي احلقيقة ان تكرار 
التجربة يتطلب مزيدا من اجلهود وبذل 
الوقت، إضافة الى التكاليف املادية وهذا 
كما أسلفت سابقا كان كله بشكل شخصي، 
وبالتالي فإن املهرج���ان اذا ما أردنا له 

االستمرار فالبد من وجود جهات داعمة 
وراعية له لضمان جناحه بش���كل أكبر 
وليصبح م���ن املهرجانات املميزة والى 
اآلن جميع هذه األمور في طور الدراسة 
وهي متروكة للظروف، ونسأل اهلل العلي 

القدير ان يقدم ما فيه اخلير للجميع.

أحمد صباح السـالم 
كـّرم أول 10 فائزيـن 
بالمهرجـان والــ 20 
مؤكدًا  لهـم  التالين 
أنه ال يوجد أي خاسر 
فـي حـب الوطن

الغال سالم يا ش���عب يس���تحق 
الب���ال الل���ي ج���ا م���ا مثل���ه بال 
يش���هد عل���ي اهلل ويش���هد املال

الدار والدار تغليه ش���عب يحب 
م���ا خانا ال ورع وال حتى س���فيه
اني احب الشعب وابغض معاديه

مشاري صطام الدويش 


