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لن نتحدث عنه بصفته رجل أعمال بارز فذاك أمر يمأل األسماع واألبصار
عبر استثمارات ضخمة في كثير من دول العالم...أيضا فإن
 الشاعر الكويتي عبد العزيز بن سعود البابطين يستثمر في ماله ووقته
لعوالم الشعر الداخلية المشبعة بالحلم ،محاوال ان يغير هذا العالم
الجريح إلى السالم العادل من خالل شعلة القصيدة ،ويحقق كينونته
في هذا الميدان من خالل مؤسسته العريقة ،مؤسسة عبد العزيز
سعود البابطين ،التي تتبنى الجوائز للشعراء والندوات والمهرجانات
واإلصدارات.و ليدعو ويكتشف وينظم القصائد العربية بأسرارها
العاشقة ويقدمها للعالم....
اذا تحدثنا عن عبدالعزيز سعود البابطين شاعرا فهو وال شك من بين
الشخصيات البارزة التي دخلت تاريخ الثقافة العربية والعالمية من أوسع
أبوابها،
عبد العزيز بن سعود البابطين ،شاعر ورجل أعمال كويتي ،له مجموعة
من الدواوين الشعرية من ضمنها «بوح البوادي» ،و«مسافر في القفار»،
و«أغنيات الفيافي» ،يترأس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطين الثقافية في الكويت ،التي ساهمت في إحياء تراث الشعر
العربي ،من خالل معاجمها المتعددة،و نظمت مؤتمرات دولية للسالم
والتعايش والحوار الحضاري... .رائد والشك وصاحب رؤية ثقافية تقدمية
تستشرف مستقبل العرب والعالم مما مكنه ان يكون بحق أحد أعالم
الثقافة العربية ،والعالمية ،بما صنع من تفاعل إيجابي بينهما.... .التقيناه
في قصره على الحدود الفرنسية السويسرية وكان هذا الحوار....
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 شكرا الستضافتك لنا هنا في الدولة الفرنسية لنجري
معك هذا الحوار...وبدايته بسؤال عن طفولتك الزاخرة
بالشعر واألدب وحب الثقافة العربية ...هل لك ان تحدثنا
عنها ؟
بداية انا سعيد بوجودكم معنا في هذا المكان الجميل وسعيد اكثر ان اتحدث مع محطتكم المميزة.
..وإجابة على سؤالك. .انا في الواقع تحدثت ولمرات عديدة عن الطفولة والنشأة وباختصار فأنا
عشت وسط عائلة تحب األدب والشعر حيث كان شعراء النبط في األربعينات يجتمعون عندنا في
الديوانية حيث يجمعهم اخي االكبر عبداللطيف فاحببت الشعراء محبة كبيرة وتمنيت ان اكون أحد
المستمعين لهؤالء الشعراء وكنت اقدرهم واحترمهم وكنت أعتقد وال زلت ان الشاعر مخلوق مختلف
عن بقية الناس وله ميزة ميزه هللا بها وهي القدرة على قول الشعر وايصاله فوالدي واخي شجعوني
كثيرا على قول الشعر من خالل دفعهم لي بحضور ديوانيات الشعر واحضار دواوين الشعراء
الكبار مثل عمر بن ابي ربيعة وعلي محمود طه وكانت أول قصيدة لي بالنبط وعمري 11سنة
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 أنت تحافظ على الشعر العربي في الوقت الحالي عن
طريق(الجائزة ) ومؤتمر البابطين للشعر العربي الذي يعقد
بشكل سنوي...كيف ترى واقع الشعر العربي اليوم واين هم
الشعراء العرب اليوم؟


خالل الثمانينات الحظت ان الشعر العربي بدأ ينحدر سواء من خالل المستمعين له او من يقولونه
وقررت ان أنشأ مؤسسة ثقافية شعرية أجمع فيها شعراء الفصحى الن الشعر العربي مصدره الرئيسي
هو الفصحى مع احترامنا لشعراء الزجل والملحون وغيرهما لكن كون الشاعر يؤدي رسالة للمجتمع
واإلنسانية فإن مايقوله بالفصحى يصل لجميع المستمعين العرب بخالف ما لوكان يقول القصيدة بالنبط
مثال فلذلك نحن ركزنا على الشعر العربي األصيل في محاولة لعودة الشعر إلى دوره في المجتمات العربية

كانت بدايتك كموظف في «المعارف» التي تعتبر اآلن وزارة التربية
والتعليم ،دخلت العمل يوم  ،1954/ 10/ 10وتسلمت العمل كأمين
لمكتبة ثانوية الشويخ....هل كانت البدايات من الشعر إلى التجارة
إلى صاحب إمبراطورية كبيرة وكلمة مسموعة في األوساط العربية
واالمم المتحدةصعبة..هل كان الطريق الذي سلكته صعبا...؟
 بمجرد تفكيرك في صالح اآلخرين يوفقك هللا...انا لم أكن التفت إلى مصالحي بل كنت اعيش واعايش مصالح األمة العربية
حيث كانت تواجه انحدارا كبيرا بل ومخجال خصوصا لإلنسان الصادق مع نفسه ونحن نمشي على طريق شيوخنا في الكويت
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ماذا تذكر عن إقامة
الشيخ جابر في
ديوانيتك؟
سنة87وعندما
بنيت
الديوانية
هذه
بدأت تباشير النصر بعد غزو العراق
للكويت طلبت من الشيخ جابر ان يقيم
فيها حيث كان صدام حسين قد دمر كل
قصور الشيخ جابر وقلت للشيخ جابر كل
بيوت الكويت بيوتك وفي الديوانية كان
يدير شؤون البالد حتى التحرير الكامل

الشباب الكويتي يعتبر
في دولة متقدمة
ديمقراطيا ...هل الشاب
الكويتي يستطيع شق
طريقه بالعمل في
المجال العقاري او التجاري
واالقتصادي؟
أقول للشباب أوال عليكم بالقراءة ثم القراءة
ثم القراءة وان تفهموا ان الفشل يجب ان
يجعله االنسان قاعدة للنجاح فأنا فشلت أربع
مرات واستفدت من فشلي وعلى االنسان ان
يكون صادقا مع نفسه وقبلها مع ربه وبعد
ذلك مع اآلخرين... .وهنا في الكويت سمو
الشيخ صباح أعطى فرصة للشباب من خالل
القروض وغيرها والفرصة مهيأة لهم وأفضل
بكثير من التي كانت متاحة لنا واشهد ان
حكومة الكويت تعطي للشباب مسببات النجاح
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ماهي قصة عملك في كابول
بأفغانستان؟

 قديما كنت وكيال لعدة شركات أجنبية في كابول حتى
عام 1971حيث وقع االنقالب على الملك فتركت التجارة
هناك كما كانت لي مكاتب عدة في اإلسكندرية واسطنبول
وبورسعيد وطهران وليماسول وانا لي مبدأ في الحياة
وهو ان ابحث عن وسائل أدخل بها قلب االنسان من
خالل الحديث معه ومن خالل التجربة التي يعتقدها


ماذا عن بعثات البابطين الدراسية؟

انا لم أكمل دراستي لظروف خاصة ولكن شعرت بالندم
بعد فوات األوان فأحببت أن أعطي الفرصة لغيري
فاسست بعثة سعود البابطين للدراسات واشترطت ان
يكون المتقدم عليها عربي الجنسية وصاحب درجات
مكتملة وان يكون ولي أمره غير قادر على ابتعاثه
وبداناب50طالبا ثم بعد تحرير الكويت أحببنا أن نشكر
ربنا قوال وعمال فجعلنا عدد الطالب 100من دول االتحاد
السوفيتي السابق ثم حولناها إلى إخواننا الفلسطينيين ثم
اعطينا أفريقيا 100منحة سنوية وهناك ايضا طالب من
العراق كما لدينا منحا للطالب السوريين يرأس اإلشراف
عليها الرئيس البرتغالي السابق بواقع25منحة لهم


أطلقت ميثاق السالم العادل
ولديك كلمة في شهر سبتمبر
القادم باالمم المتحدة؟
نعم وباعتقادي ان كل إنسان خلق ليؤدي رسالة وفي السابق
دعاني األمين العام إللقاء كلمة األمم المتحدةوقلت فيها
إنكم تحاولون تجفيف منابع اإلرهاب ويجب ايضا ان نجفف
منابع الظلم فإن نجحنا في األول سننجح في الثاني وفي
السنة الماضية طلبت من االمم المتحدة ان تقر ثقافة السالم
ووافقوا مبدءياعلى توزيع مناهج ثقافة السالم على الدول
وطلبوا مني ان القي كلمة يوم5سبتمبر المقبل وان اسلمهم
المناهج التعليمية وسنقوم بتسليمها وعددها17منهجا

Gulf Mirror • Issue 92 • March 2018

37

