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الماضيالماضي

إعداد:
منصور الهاجري

صفحـات  الماضـي»  «مـن 
مضيئـة مشـرقة  نفتحهـا 
من  الجمعـة  يـوم  معكـم 
كل أسـبوع نوثقهـا لكـم 
بشهادات وأسرار وذكريات 
كويت الماضي مع رجاالتها 
عاشـوا  الذيـن  األوائـل 
الفترتين مـا قبل النفط وما 

بعده.
أن  أسـبوع  كل  نحـاول 
نعيد رسـم كويت الماضي 
مـع ضيوفنـا ونسـبر أغوار 
ذاكرتهـم المملـوءة بعبق 

الماضي والزمن الجميل.
الماضـي»  «مـن  صفحـات 
محاولة  مـن  أكثر  ليسـت 
إلعادة كتابة الزمن الجميل 
بألسـنة مـن عاشـوا ذاك 
يـرددون  والذين  الزمـان 
دومـا «عتيـج الصـوف وال 

جديد البريسم».

الـتـحـق الـزنكي 
بالمدرسة المباركية 
ثـم انتقـل إلى مال 
لدراسة  مـرشــد 
حتى  الكريم  القرآن 
أتمه حفظا وتجويدًا

الشـيخ  المرحـوم 
الصباح  الجابر  أحمد 
أمير الكويت األسبق 
حسن  محمد  أعطى 
خـمــس عشـرة 
روبيـة مكافأة نجاح

سجلوا بألسنتهم وأقالمهم تاريخ األمة وكتبوا أروع القصائد العامية

أبناء وأحفاد وأقارب الشاعرة الرائدة موضي العبيدي يؤكدون انتماءهم
إلى مدرستها الشعرية ويواصلون مسيرتها التراثية الكويتية

الشاعر محمد حسن الزنكي ١٩٦١ الشاعر محمد حسن الزنكي ١٩٥٠

علـى مدار السـنين 
كــان أبنـاء عائلـة 
كبار  مـن  بورسـلي 
رجاالت البحر ومالك 
السفن قبل ٣٠٠ عام

شـهران ونصف مـن العمل الشـاق فـي البحر والعـودة مطلوبـا ماديا

العمل بشـركة نفط الكويت والتطلع إلى الحياة واستعارة السيارة الهمبر

ثالث روبيات راتب الشـهر الواحـد للعمل بالتجارة لـدى إبراهيم النجدي

السـفر إلى الهند واستيراد أدوات الخياطة ومتعة النوم على سطح الباخرة

رّب ذكرى قُوبَت من نزها
الذكرى لها وقع طيب على نفس االنسان
وذكرى املاضي تعيد ما مضى من حوادث

إما ذكريات حسنة فيستمر االنسان بها
وأما ما أسيء بها فيتركها على جانب

ــوا خدمات طيبة في  ــذه صفحة من املاضي لرجال قدم ه
ــون ويعملون في  ــبابا يعيش حياتهم العملية عندما كانوا ش
زمن مضى من حياة الكويتيني تعلموا األمانة وحسن اخللق 
ــرة الطيبة، قصص لها مغزى وتأثير نفسي طيب في  والعش
مجتمع صغير يسوده الهدوء والتعاون، شخصيات سبق ان 
اجريت معهم هذا اللقاء واليوم أعيد بعض ما ذكروه في تلك 
املقابالت وهنا أحب أن أتوجه الى رئيس املجلس البلدي بنداء 
ــوارع  أدبي اجتماعي على ذكر هؤالء واذكره ان كثيرا من ش
الكويت حتمل أرقاما وتخلو من أسماء الكويتيني الذين بذلوا 
ــماء الرموز من  ــات جليلة لوطنهم، وهذه األس وقدموا خدم
ــماءهم على شوارع الدولة  واجب بلدية الكويت ان تطلق اس
ــخصيات والعائالت الكويتية التي لها دور كبير في  ومن الش
بناء الدولة عائلة بورسلي فهذه العائلة لها أثر طيب وبصمات 
ــة وتاريخ الكويت القدمي  ــة في نهضة الكويت احلديث واضح
ــفن الغوص  ــاالت كبيرة من هذه العائلة كانوا نواخذة س رج
ــم العائلة  ــار لؤلؤ) فلهم األولوية باطالق اس وطواويش (جت
ــارع «آل بورسلي»  ــية باسم ش ــوارع الرئيس على احد الش
ــعراء وأدباء من هذه  تكرميا لرجاالت العائلة من نواخذة وش
ــوة باآلخرين)، واذا ما رجعنا الى التاريخ  العائلة الكرمية (أس
ــكنوا الكويت منذ  ــم عائلة بورسلي من الذين س جند ان اس
ــبما ذكر املؤرخون رئيس واعضاء  ثالثمائة سنة وتزيد حس
املجلس البلدي، أرجو االهتمام واألخذ بعني االعتبار باطالق 
ــم عائلة البورسلي على احد شوارع الكويت، ولكم جزيل  اس

الشكر.

الشاعر محمد حسن الزنكي
ولـــد في الكويـــت عام ١٩٢٨ 
بالقرب من املدرســـة الشرقية 
الطفولة والشـــباب  وبدأ حياة 
في حي املرقاب وذلك بعد وفاة 
والده وانتقال العائلة للســـكن 
هناك ومعه شقيقه الكبير دينار 

الزنكي.

التعليم والدراسة

املباركية  التحق باملدرســـة 
وبعد شهرين انتقل الى مدرسة 
مال مرشد لدراسة القرآن الكرمي 
والقراءة واحلســـاب واســـتمر 
بالدراسة حتى اكمل حفظ قراءة 
القرآن الكرمي واعادة القراءة مرة 
ثانية (التجويـــد). واقامت له 
والدته حفل ختم القرآن الكرمي، 
وخرج تالميذ مدرسة مال مرشد 
ميشون خلفه ويرددون التحميدة، 
وآخر الزفـــة توجهوا الى قصر 
دسمان وقابلهم املرحوم الشيخ 
احمد اجلابر الصباح أمير الكويت 
االســـبق وأعطاه خمس عشرة 

روبية.
وقسم املبلغ الذي حصل عليه 
الى قسمني ثلثني للمدرسة وثلث 

لوالدته.
الزنكي  ويصف لنا محمـــد 
مشاهداته في ديوان الشيخ احمد 
اجلابر بقوله: شاهدت الضيوف 
جالسني مع امير الكويت وكذلك 
كان مجموعـــة مـــن «الفداوية» 
يقفـــون حاملني البنـــادق وهم 

حرس االمير.

العمل

اول عمل له كان عند التاجر 
ابراهيـــم النجـــدي وكان يبيع 
املالبس املســـتعملة املستوردة 
وراتبه بالشـــهر ثالث روبيات 
ومحله بسوق الصفافير يقول 
محمد الزنكي واثناء عمله باحملل 
كان يفتش في «بالطو» معطف 
كبيـــر فوجد صورة عســـكري 
اجنبي مع زوجته ووجد دوالرين 
مع الصورة وجارهم «مشيلح» 
اخذ منـــه الدوالرين وصرفهما 
عند الصراف مقابل عدة روبيات 

واعطاهم حملمد واستمر بالعمل 
ملدة اربعة شهور.

ووالدتـــه جمعت لـــه اثنتي 
عشرة روبية، وترك العمل وفكر 
ان يعمل بالتجارة ولكن لصغر 
سنه وعدم وجود اخلبرة الكافية 

للعمل بالتجارة ترك الفكرة.

العمل بسفن الغوص

الغوص  ركب احدى ســـفن 
مع النوخذة بن عيد وكان عمله 
«ســـيب» وحصل علـــى ثالث 
روبيات سلفة (دي) واشترى له 
«وزار» وحبال وتوجهت السفينة 
الى هيرات العدان، وبعد شـــهر 
ونصف عادت السفينة مبن فيها 
الى الكويت وبعد اســـبوع من 
االستراحة عادوا الى املغاصات 
وبعد انتهاء الغوص عاد محمد 
الزنكي مطلوبا للنوخذة النهم 
لم يحصلوا على شيء يسد به 
السلفة، وترك عمل الغوص الشاق 

املتعب.

العمل بالبناء

التحق بالعمل في البناء مع 
املعلم ابراهيم عاشور وكان عمله 
«خباص» جص وهو املادة التي 
ميسح بها حوائط الغرف ومكث 
بالعمل ملدة ثالثة شـــهور وكان 
يقبض مبلـــغ ١٢ روبية يومية 

بعد عصر كل يوم.

العمل باالستيراد

ترك عمل البناء وباشر العمل 
باستيراد بعض املواد من الهند 
ولكنه عمل خفيف، وكان يسافر 
بالباخـــرة «دواركا» او الباخرة 

الثانية «دامرا».
وكان يستورد االدوات اخلاصة 
باخلياطة و«الوزرة» جمع كلمة 
وزار باالضافة الى الشاي وكان 
يحجز مكانا مع الركاب وينام على 
سطح الباخرة وتعرف على قبطان 

الباخرة واسمه «سيمون».
ومساعده - الهندي - وكان 
يبيع بعض مـــا لديه الى ركاب 
الباخرة وما يتبقى عنده يبيعه 
الكويت بعد وصوله  في سوق 

ويبيع درزن بكـــرات اخليوط 
بروبيتني.

العمل بشركة نفط الكويت

كان املرحوم خالد محمد جعفر 
واالســـتاذ عبدالرحمن العتيقي 
مسؤولني عن التعيني في مكتب 
شـــركة نفط الكويـــت املوجود 

مبنطقة الوطية.
وقـــد التحق محمـــد الزنكي 
بالعمل بالشـــركة بعد أن سجل 
باملكتـــب وفي اليوم الثاني نقل 
مع من قبل للعمل بالشركة الى 
االحمدي، وكان معه مبارك النويف 
وجاسم بوحبيل ومواطن ثالث 
وتسلم عمله «سكن قيتر» وهو 
مساعد ميكانيك وكان املهندس 
املســـؤول عنهم اسمه «لوران» 
وكان رقمه ٤٨٠٢ ويتسلم أربع 
روبيات في اليوم، والسكن في 
مخيمات االحمدي وكل يوم خميس 
يرجع الى الكويت بواسطة سيارة 

اللوري.
وبعد ثالثة شهور من العمل 
نقل لعمل آخر وكان املســـؤول 
«مستر مكريكن» وعني امني مخزن 
لالدوات الكهربائية، واثناء عمله 
صادف ثالثة ايام عطلة اخلميس 
واجلمعة والسبت فاستعار سيارة 
نوع همبر من مســـتر مكريكن 
وكان معه محمـــد اكبر وتوجه 

بها من االحمدي الى الكويت، اال 
انه وفي ليلة السبت أقام نادي 
اجلزيرة حفل سمر بالفنيطيس 
واثناء السير بالسيارة انكسر 
فيها «السبرنكات» فذهب في اليوم 
الثاني الى كراج بوزبر املوجود 
مبنطقة الدهلة وطلب منه عشر 
روبيات لتصليح السيارة ومت 
الســـيارة ومساء يوم  تصليح 
السبت رجع الى االحمدي، وقد 
تعلم اللغة االجنليزية بســـبب 
اثناء  العمال االجانب  مخالطته 

العمل باالحمدي.

أول إضراب للعمال

كان أول اضراب للعمال في 
االحمدي عـــام ١٩٥٣ وقد تعطل 
العمل باالحمدي واملقوع والبرقان 

وقد شارك في ذلك االضراب.

النشاط الرياضي

انتســـب لنادي العروبة في 
منتصـــف االربعينيـــات وكان 
دائـــم احلضور بالنـــادي ومن 
ذكريات الرياضـــة يقول محمد 
الزنكي ان نادي احملرق البحريني 
زار الكويت عام ١٩٥٤، وقد فاز 
نادي احملرق على نادي العروبة 
الالعب  الكويتـــي، وكان معهم 
موســـى فرحان وعرضوا عليه 
البقاء في الكويت فوافق ولعب 

لنادي العروبة.

محمد الزنكي والشعر

بدايته مع الشعر كانت بالقراءة 
واملطالعة لشعر ما قبل االسالم، 
مثل املعلقات وشعر عنترة بن 
شداد وشعراء االسالم، وبعض 
القـــراءات في الشـــعر احلديث 
ملجموعة من الشـــعراء وقد قرأ 
الشعر العامي (النبطي) وخاصة 
شـــعر جدته موضي العبيدي، 
وبعد ذلك اجته لقراء الصحف 
العربية والكويتية اليومية منها 

واالسبوعية.
وأول قصيـــدة كتبها محمد 
الزنكي البنه حســـن عندما كان 
طالبـــا في مدرســـة ابن زيدون 
وعنوانهـــا «ابـــن زيدون حتية 
وســـالم» وقد قرأها في طابور 
املدرسة الصباحي، وفي عام ١٩٦٥ 
كتب قصيدة رثاء املرحوم الشيخ 
عبداهللا الســـالم اميـــر الكويت 

االسبق يقول فيها:
يا نائما حتت الثرى

انهض فقد طال الكرى
النوم يأخذ وقته
لكن نومك حيرا

وقد وضعهـــا داخل زجاجة 
ووضعها على قبر املرحوم الشيخ 

عبداهللا السالم الصباح.
وهذه قصيدة كتبها بعد أن 

شـــاهد امرأة جميلة تخرج من 
املصعد فقال:

يوم اخلميس األوله
شاهدت ظبيه مكحله

خاطبتها يا مرحبا
ردت وهي مستعجله

مشجر نفنوفها
محضبات كفوفها
أكفت تهز اكتوفها

وال هي عني سائله
كأنها سهم انطلق

القلب منها قد خفق
سبحان من هو اللي خلق

هذا احلسن ما أجمله
احترت وزادت حيرتي
وقفت وطالت وقفتي
رديت أخاطب عزوتي

قالوا تهون املسألة
حلوه لها وجه وسيم

خلتني في فكري أهيم
حلفت باهللا العظيم

وقلت هذي مدهللا
مجموعة في حسنها

رب كرمي صانها
يا حلوها يا زينها

غابت وعندي ماثله
وهذه قصيـــدة البرقع يقول 

فيها محمد الزنكي
ياالبسه البرقع

حسنك بدا يلمع
قرب على هونك

خل احلجي واسمع
انا على اصبيعك
اطلب وأنا أطيعك
يا الغالي ما أبيعك

حتى ولو اطمع
هذا منوذج لقصائد شعرية 

كتبها محمد حسن الزنكي.
هذه بعض من ذكريات الشاعر 
محمد الزنكي أردت نشرها ليطلع 
ويقرأها من فاته أو نســـي هذه 
املواقف والذكريات وهو حفيد 
الشـــاعرة موضي العبيدي من 

األم.

الشاعر فهد راشد ناصر بورسلي
ولد في الكويت باحلي الشرقي، 
وذلك عام ١٩١٨ حســـب ما ذكره 
الرواة واملؤرخون الذين سبقونا 

وادركوا الشاعر فهد بورسلي.
توفي فـــي الكويت في اليوم 
اخلامس والعشـــرين من شهر 

ابريل عام ١٩٦٠.
تلقى تعليمه األولى مبدرسة 
أهلية «املطوع» وقد تعلم قراءة 
القرآن الكـــرمي واللغة العربية 
انه تعلم  واحلساب، خصوصا 
على يد املرحوم علي املجرن الذي 
أواله اهتماما  كبيرا في تعليمه 
ولكن فهد بورسلي لم يتهيأ له 

التعليم النظامي احلكومي.
كان والده راشد بورسلي من 
كبار رجـــاالت البحر ومن مالك 
السفن الشراعية، وكثير من رجال 
عائلة بورســـلي عملوا بالبحر 
نواخذة غوص ومالك سفن فهم 
من العائالت الكويتية القدمية من 
الذين عملوا بالبحر، ومن سكان 
حي الشـــرق ولهم فريچ يعرف 

باسم «فريچ بورسلي».
كان والده من محبي الشعر 
النبطي وكان يحفظ جزءا منه 
يردده على مســـامع جالســـه 
ومحبيه وكذلك الشاعر مال علي 
املوسى خال الشاعر فهد بورسلي 
وكان يسمع منه بعض القصائد 
الشعرية فتعلق شاعرنا بالشعر 
الشعبي النبطي وتفتحت قريحته 
للشعر وبدأ يحفظ ما يسمع منذ 
مرحلة الشباب وبعدما تكونت 
عنده مجموعة كبيرة من الكلمات 
وااللفاظ واملعاني الشعرية بدأ 
املرحلة الثانية من حياته وهي 
نظم وكتابة القصيدة الشعبية 
العامية ومن االلفاظ والكلمات التي 
كان املجتمع الكويتي يستعملها 

ويرددها في يومياته.
اال ان الشـــاعر فهد بورسلي 
لم يحتفظ مبا كتبه في مرحلة 
الشـــباب - وبعدما شب عوده 
تكونت لـــه صداقات مع بعض 
الشعراء من البادية واحلاضرة 
اســـتمر في نظم الشعر وبدأت 
املســـاجالت مـــع اصدقائه من 
الشـــعراء - وتطرق في شعره 
الـــى النقد البناء ملـــا يدور في 
مجتمعه املتواضع وانتقد بعض 

البقية  ص٩

حسن محمد حسن

شـعراء أيدوا حركة القومية العربية والزعيـم جمال عبدالناصر

خالد راشد بورسلي مهند محمد حسن

الواجهة البحرية قصر السيف مشهد من الكويت احلديثة
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الشاعرة خزنة خالد بورسلي

لـم يسـجل الشـاعر فهـد راشـد بورسـلي مـا كتبه مـن شـعر فـي مرحلة الشـباب ولـم يحتفـظ به

سـافر إلـى الهنـد واطلـع علـى ثقافاتهـا المتنوعـة وبحـث فـي تـراث دول الخليـج العربـي والعراق

فهد راشد بورسلي ومحمد حسن الزنكي والشاعرة خزنة بورسلي
يمثلون ثروة عائلية وطنية تعد من أهم مواريث التراث الشعري الكويتي

الشاعر فهد راشد بورسلي

تتمة المنشور ص٨

االوضاع التي كانت سائدة بذلك 
الوقت كتب قصائده عن ازمة املاء 
التموين وعن  والكهرباء وازمة 

بعض املدراء مثل قوله:
قام راسي يستدير

من كل ميز فوقه مدير
املكتـــب - وكان  «امليـــز» 
املسؤولون في الدولة يرحبون 
بقصائده التي ينتقد فيها بروح 
من الدميوقراطية ورضا النفس 
- لم تكن الصحافة منتشـــرة 
في الكويت في تلك الفترة فكان 
يوصل اشعاره بزيارة الدواوين 
وبعض املســـؤولني واملواطنني 
ينقلونهـــا ويكتبونها فكان هذا 
هو الصحيفة واملرآة التي تعكس 
االوضاع االجتماعية وغيرها وما 

يدور في البالد.
سافر فهد بورسلي مع والده 
الهنـــد «مدينـــة بومباي»  الى 
واختلط هناك مع الهنود واطلع 
على الثقافات الهندية املتنوعة. 
كذلك ســـافر الـــى دول اخلليج 

العربي والى العراق.

انواع النظم

عبقرية فهد بورسلي وحيويته 
البديهة وهو اجتماعي  وسرعة 
بطبعه دفعته لنظم انواع الشعر 
الذي ينظمه الشعراء - لقد حفظ 
الكثير من شعر الزهيري وكتبه 
بعدة مواضيع - كتب الرثاء في 
شعر الزهيري والغزل والعتاب 

وغيره من انواع الشعر.
لقد عايش البيئة التي يعيش 
فيها فكتب عن تلك البيئة، وما 
يدور من حوله وعلى سبيل املثال 
بعدمـــا مت افتتاح محطة تقطير 
املياه وكان يطلق عليها الكنديسة 
فقد تفاؤل كثيرا وخصوصا اذا 
عرفنا ان املياه قليلة شحيحة في 
الكويت. فهد بورسلي بارك تلك 

اخلطوة بشعره حيث يقول:
جابوا كنديسة جديدة

قالوا في العالم وحيدة
قلنا خير واهللا يزيده

وازرعوا حنطة وشعير
ومما يذكر له انه سجل بشعره 
حركة محمد مصدق تأميم النفط 
االيراني وذلك عام ١٩٥١ وبسبب 
تلك احلركة توقف االستيراد من 
ايران وبالتحديد اخلضار فقال 

مطلع قصيدة له:
البصل زايد «قران»

والسبب حرب االيران
والقصيدة طويلة ولم تنشر 
في ديوانه او اي ديوان او مصدر 

آخر.
وفهد بورسلي له من االشعار 
الكثير والتي يؤرخ فيها لبعض 
احلوادث. اقول واحلق يقال ان 
الكويـــت لم تأت بشـــاعر كفهد 
بورســـلي فهـــو ســـجل حافل 
ومواضيعه شـــيقة وخصوصا 
التي شهدها وسجلها  احلوادث 
شعرا كما ذكرت انفا. وكذلك لم 
ينس فلسطني ومصابها عام ١٩٤٨ 
فقد كتب قصيدة يذكرها وشعبها 

العربي.
كما ان فهد بورسلي لم ينس 
الرئيس جمـــال عبدالناصر في 
مرحلة تأميـــم القناة، فقد كتب 

هذه األبيات يقول له
دام مجدك للعروبة يا جمال

بالبطولـــة قمـــت وانقـــذت 
القنال

ياجمـــال احلـــر يا الشـــهم 
الفريد

صابـــر عنـــد العـــرب رجل 
وحيد

ويقول فيها:
دام مجـــدك وانهـــدم ركـــن 

اليهود
التحدي في مصر هز اجلبال
ولفهد بورســـلي كما ذكرت 
سجل حافل بتاريخ احلوادث التي 
تقع في الكويت مثل أزمة التمويل 
أيام احلرب العاملية الثانية وقد 
كتب عن تلك الســـنة عام ١٩٤٥ 

هذه األبيات

اهللا يساها املاليه
ما تفرع صبح وعصريه
من هالوقت اللي حتّدينه

واجلوع يقط الضاريه
عفسه وعركه عند الباب
والعالم من غير حساب

قل للكاتب يا بواب
عّمي من احسانك بونيه
بونيه كيس عيش (رز)

ويقول فيها
عقب الّرنه وعقب الطيش

ما حتصل يونّية عيش
ضامينا ياربي ليش

خل الضيم شويه شويه
واما عن مشكلة املاء فله ثالث 
قصائد كتبها عن املشـــكلة قال 

في األولى:
طاق وطوياق على املاي

وين انولي ياموالن
شايبنا ميشي ويطيح

نوبه يصّوت نوبه يصيح
شيزيد من هذا التصريح

صوت وال له صحاي
القصيدة  وله ايضـــا هـــذه 
التي يذكر فيها ويؤرخ عن املاء 
والعطش في الكويت ويذكر فيها 
سفنا تقل املياه من شط العرب 

يقول
الفقير اهللا يعينه

ما بقت ضي سفينة
حظوا اجلهده ضياهم
والظما والقيظ جاهم

وشتفيدك كهرباهم
ماي وين املاي وينه
للضيا يكفي سراي
والنبي سكر وشاي

احلياه تريد ماي
اال ضل منه حيينا

ويقول في بعض األبيات
ما بها حيله وچاره
العمي يربط وزارة

يقضب امه في يساره
ويقضب القوطي بيمينه

النفط في  وبعدمـــا تفجـــر 
الكويت ومع تصدير أول شحنة 
للنفط عام ١٩٤٦ بدأ أبناء األمة 
العربية وبعض األجانب يأتون 
الى الكويت فأراد فهد بورسلي 

تصوير ذلك املشهد بقوله
ما نبي النفط ومعاشه

صرنا للعالم طماشه
اهلها ماتوا عطاشه

ضاع بالطوشه الفقير
ويصف صاحب احلمير وهو 

ينقل املاء على ظهورها ويقول
من الفجر شايل قرّبه

بس يبي لو درب يصبه
نفطها غرق أو ذوبه
والظما بها يستدير

هذا شـــعر فهد بورسلي في 
النقد والوصف

وينهي قصيدته بقوله
ليت هالنفط الغزير

ينقلب ماء غدير
كتب فهد بورسلي السامري 
واشاد به واعتلى يشعر السامري 
ويوصف احلبيب والليل والنهار 
وقد أجاد بهذه السامرية وباالمكان 

ان تؤدى فرينسي:
جـــزي البارحـــه جفني عن 

النوم
جزا من غرابيل الزماني

صبرت أمس مـــع قبل امس 
واليوم

العشـــر تصفـــى  وســـوف 
ثماني

وهذه الســـامرية التي تغنى 
باألعراس واحلفالت ويذكر فيها 
الشـــرق القيصريـــة والطبيب 
يا أهل الشـــرق مـــروا بي على 
القيصرية عضدوا لي وتلقون 

االجر والثوابي
واطلبـــوا (دفتر) العشـــاق 

يكشف عليه
بس ميسح على قلبي ويبري 

صوابي
شعر الزهيري

الزهيري واجـــاد به  كتـــب 
بقوله

يا عيد االفراح وّنسهم وأناهم 
لي

وعيون االضداد مسّتره وانا 
هّملي

مليـــان قلبـــي مصايب وانا 
هملي

أنا وقلبي علـــى نار الغضا 
نصله

متقاسمني احلزن نص لي وهو 
نص له

منني ماصابتـــه نصله على 
نصله

ضرب السهم بيننا هم له وانا 
هم لي 

الشاعر فهد راشد بورسلي من 
الشعراء املجيدين املجددين كتب 
الشعر بلهجة أبناء وطنه ولذلك 
فهموا شعره وما يريد مبخاطبته 

عن احلياة وما يدور فيها.
والدة الشاعر فهد راشد ناصر 
بورسلي، ناصر بورسلي تزوج 
فاطمة عبدالعزيز العبيدي شقيقة 
الشـــاعرة موضـــي عبدالعزيز 
العبيـــدي وهـــي خالة راشـــد 
بورسلي والد شاعرنا فهد راشد 

بورسلي.
وكما ذكرت ان مال علي املوسى 
خال الشاعر فهد بورسلي، كما ان 
الشاعرة  بنت شقيقه خالد هي 
خزنة خالد بورســـلي والشاب 
الشـــاعر راشد مساعد بورسلي 
العائلة فهو  ابنـــاء  ايضا مـــن 
ينتمي الى بيئة شـــعراء منهم 
من سبقه ومنهم من جاء بعده، 
العبيدي  الشاعرة موضي  وأما 
فتزوجها ابن عويش واجنب منها 
ولدين عبدالعزيز ومحمد وبنت 
واحدة حســـبما عرفت تزوجها 
حسن الزنكي واجنب منها الشاعر 

محمد حسن الزنكي.

أحفاد الشاعرة

موضي عبدالعزيز العبيدي
الشـــاعرة موضي  توفيـــت 
العبيدي عن مجموعة من األبناء 
والبنات واألحفاد واحلفيدات منهم 
من توفاه اهللا قبل وفاتها ومنهم 
من عاش بعدها وال يزال يعيش 
على هذه األرض الطيبة مجموعة 

من أحفادها وحفيداتها.
الكويتية موضي  الشـــاعرة 
عبدالعزيز العبيدي والدها شاعر 
وهو الذي كتب هذه الســـامرية 
عندما زار الهند وشـــاهد بنات 
الهنود مبالبســـهن يتمخطرن 
بالشـــوارع واألسواق يقول في 

قصيدته:
العبيدي يقول ياارمي ويارمي 

ويارمي
والكساوي حرير

والثوب االزرق سماوي
يابنـــات الهنود يـــا الوبات 

العمامي
ارحمـــوا ذا الفقير اللي على 

الدرب نامي
والبعض يقول (هامي)

خنساء الكويت

العبيدي  الشـــاعرة موضي 
خالة املرحوم راشـــد بورسلي 
والد الشاعر فهد بورسلي وجدة 
الشاعر محمد حسن الزنكي من 
أمه تقول ان الشاعر عبدالعزيز 
الشاعرة موضي  العبيدي والد 
عبدالعزيز العبيدي ولها حفيد 

شاعر كما ذكرت.
والتسلســـل ان بعض أبناء 

األحفاد أصبحوا شعراء.
أما شقيقتها فاطمة فلم تكن 
شاعرة وهي جدة الشاعر فهد راشد 
بورسلي وخالة بورسلي من األب 
وتوفيت موضي في بيت بورسلي 
بالشرق بالعاقول، والسؤال هل 
الشعر وراثة أم انه موهبة تصقل 

بالقراءة واحلفظ.
وما هو أثر القرابة واملصاهرة 
على أبناء األســـرة اذا كان اجلد 
وابناؤه شعراء، رأيي الشخصي 

ان الشعر وراثة وموهبة.
وللشاعرة موضي عبدالعزيز 
العبيدي قصيدتان في رثاء ولديها 
محمد وعبدالعزيز وتعتبر من 
أحسن وأجود ما كتب في رثاء 

مرهف احلس، وهو أول من جنح 
بالشــــعر الشــــعبي مــــن اللهجة 
البدويــــة الى اللهجــــة املدنية أو 

لهجة املدينة.
نشر في مجلة البعثة في العدد 
الصادر في شهر فبراير عام ١٩٥٠ 

الكلمة التالية.
من أبرز الشعراء الشعبيني في 
الكويت االديب الشاعر فهد راشد 
بورسلي فإن له قطعا فنية جميلة 
املعنى جيدة السبك وهو جريء 
في ابراز معانيه وصوغ أغراضه 
فقد استطاع أديبنا أن يجيد ويعبر 

بقوة عما يريد.
وقد كتــــب املرحوم يوســــف 
عبدالعزيز املســــاعيد في جريدة 
الرأي العــــام العدد ٣٩٨ الصادرة 
بتاريخ ١٧ يونيو عام ١٩٦٣ عنوان 

«من مفكرتي»:
من منا ال يعرف الشــــاعر فهد 
بورسلي ومن منا لم يسمع عنه 
امارة  شاعرا شــــعبيا تربع على 
الكويت دون  الشعر الشعبي في 
منازع، كان رحمه اهللا ال ينقطع 
عن التأليف الى ان توفاه اهللا عام 
١٩٦٠ ومن قصائده الشعبية أذكر 

هذه القصيدة:
يــــا اهللا يــــا فــــّكاك عســــرات 

االخشاب
ج الضيجــــات يا مدّبر  يا مفرِّ

الكون
تفّرج لقلب حل فيه تلهاب

سهران ليلي واملدامع يهلون
كتب الشاعر فهد بورسلي هذه 
القصيدة يــــرد فيها على صديقه 
الشــــاعر محمد الفــــالح اخلرافي 

يقول فيها:
القلب  الصدر ضــــاق وبّيــــح 

مكنون
والفكــــر تــــاه وقمــــت أجــــر 

التنّهات
علــــم ســــمعته عنــــد نــــاس 

يهرجون
املثايــــل  مــــن واحــــد راوي 

واالبيات
ديوان فهد بورسلي صفحة ١٩٩ 
والقصيدة طويلة ال مجال لذكرها 

كاملة.

وعن معاناة الشعب الكويتي 
الغاشم  العراقي  اثناء االحتالل 

للكويت كتبت هذه االبيات:
في كل بيت صمود

وقفة وحتد
لم يرهبوا بأس طاغ

ولم يبالوا بحشد
سقوا رياض املعالي

بأحمر اللون ورد
ففي «القرين» مثال

عن عزمهم دون حتد
وكتبت تقول:

دعانـــا الوصـــل فـــي ليـــل 
االماني

واغرانا احلنني الى االغاني
فلم البث انادي يا حبيبي

اجبني الختالجات الثواني
انار احلب يا قلبي طريقي

كتابات في وصف بورسلي

كتب املرحوم االستاذ عبداهللا 
زكريا االنصاري هذه الكلمات عن 

شاعرنا فهد بورسلي بقوله:
فــــي الكويت اســــتطاع بعض 
الشعراء ان يسخروا هذه العامية 
للتعبير عن احاسيسهم ومشاعرهم، 
وعلــــى رأس هؤالء الشــــاعر فهد 
بورسلي الذي عبر تعبيرا جميال 
في قصائده وأشعاره عن مختلف 
افكاره وآرائه سواء كانت سياسية 
أو اجتماعيــــة أو عاطفية، وهناك 
آخرون لم يستطيعوا أن يبلغوا 
ما بلغه فهد بورسلي سواء في قوة 
شــــاعريته أو سالسة اسلوبه أو 
عمق نظرته الى املوضوعات التي 

يتطرق اليها في اشعاره.
وقد كتب املرحوم احمد البشر 
الرومي هذه الكلمة عن فهد بورسلي 

قوله:
فد راشد بورسلي شاعر عبقري 
لو اتيحت له دراسة اللغة العربية 
لكان له شأن كبير، فشاعريته الفذة 
أهلته في الشعر الشعبي مكانة لم 
يصل الى مستواها على ما نعلم اال 
القليل النادر من الشعراء الشعبيني، 
فهو سريع البديهة دقيق املالحظة، 

يوسف خطف بشراع وأقفى 
وخاله

وانا إموصيته على جبرتن 
لي

اهللا يســـود وجه يوســـف 
وجزواه

ما ذكر دمعي وســـد حوشه 
يهلي

جتنـــي هدومه بعـــد عينه 
مطواه

ال وفق اهللا محمـــل جابهن 
لي

ليتـــه وراســـيالن والهنـــد 
مرباه

وارجـــي يجيبه لي شـــراع 
امعلي

البنـــدق اللـــي عندنـــا لـــه 
امخباه

نقالها من بعد عينه ايولي
صالة ربي عد ما حل طرياه

القلـــم  واعـــداد مـــا ســـار 
بالسجلي

االديبة الشاعرة
خزنة خالد راشد ناصر بورسلي

ولدت في الكويــــت عام ١٩٤٦ 
وتوفيت في ٢٠٠٤/٤/٨ بعد مرض 
اصابهــــا، متزوجــــة ولديها اوالد 
وبنات. عمها الشــــاعر الشــــعبي 
املرحوم فهد راشد ناصر بورسلي. 
التحقت مبدارس الكويت منذ املرحلة 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية 
التحقــــت باجلامعة  وبعد ذلــــك 
وحصلت على شــــهادة ليسانس 
آداب في اللغة العربية والدراسات 
االسالمية ودبلوم التربية االسالمية 
والتحقت بوزارة التربية كمدرسة 
في مدرسة العصماء الثانوية وبعد 
ذلك انتقلت الى مركز بحوث املناهج 
وهي عضو في رابطة االدباء وقد 
صدر لها ديوانا شعر االول «ازهار 

ايار» والثاني جراحات كويتية..
منــــاذج مــــن شــــعر خزنــــة 

بورسلي:
كتبت احبك فوق القمر

وفي النهايات في املنحدر
وكانت رياح الطريق تعيد

وكانت قيودي حديدا

وين احلبيب وقال ما علمنا 
به

البيـــرق احلرب  اقفي مـــع 
السناعيس

وان هـــو ســـلم رب املقادير 
جابه

البـــكا  رديـــت مـــن كثـــر 
والهواجيس

دمعـــي كمـــا وبل نشـــا من 
سحابه

فـــكاك جبـــر  يـــا  يـــا اهللا 
احملابيس

إنك تفك محمد من صوابه
بجـــاه محمـــد ويعقـــوب 

وادريس
عســـى طلبتـــي عنـــد ربي 

مجابه
واعـــداد مـــا هبـــت اهبوب 

النسانيس
النبـــي صليـــت هو  علـــى 

والصحابة

االبـــن عبدالعزيز مع  غرق 
النوخذة يوسف الفهد

بابو ســـعد عزى ملن ضاعت 
ارياه

قلبـــه حزين ودمـــع عينه 
يهلي

يسهر طوال الليل والنوم ما 
جاه

في مرقده جنه بنار ميلي
علـــى وليف ســـمت احلال 

فرقاه
الطيب اللي للقرايب يهلي

مـــدري دراديـــر أزرق املوج 
وداه

واال كاله احلوت يا كبر غلي
يا ليتني دميت بالهير وياه

مـــوج البحر فوقـــي وفوقه 
يزلي

الغرابيل  ليتـــي تقاســـمت 
وياه

نصيفة حقـــه وأبي نصفهن 
لي

اوليتـــي حضرته يوم قربت 
مناياه

مـــا كان يا مشـــكاي بالقوع 
حلي

األبناء.
فقدت ولدها األول في معركة 
الصريف علـــى أرض (روضة 
التنهـــات) عـــام ١٩٠١، وبعـــد 
املعركة حضر الى الكويت خادم 
الشـــيخ مبارك الصباح واسمه 
(قرينيس) وبدأ بتبليغ األهالي 
عن أوالدهم من الشـــهداء، وقد 
بلـــغ اخلبر للشـــاعرة موضي 
العبيدي باستشهاد ولدها محمد 
وقد اصابهـــا ما أصاب اآلخرين 
من حزن على ولدها الذي فقدته 
في معركة الصريف وقالت هذه 
األبيات حزنا عليه ومن أحسن 

وأجود ما قيل في الرثاء.
وقبل سنوات فقدت موضي 
العبيدي ولدها األول عبدالعزيز 
العويش غرقا في البحر في احدى 
رحالت الغوص للبحث عن اللؤلؤ 
وكان نوخذة الســـفينة اســـمه 

يوسف الفهد وذلك عام ١٨٩٥.
وكانـــت بداية احلـــزن على 
ولدهـــا األول عبدالعزيز وزاد 
حزنها وكمدها استشـــهاد ابنها 

الثاني محمد.

قصيدة معركة الصريف

قلـــت آه مـــن علـــم لفـــا به 
اقرينيس

ياليب منهو ميت ما درى به
علـــم اخلطايا نـــاس ما به 

نواميس
من يوم قيل الشـــيخ وخذت 

اركابه
علـــم لفابـــه مـــرس القلب 

متريس
والنار شـــبت فـــي الضمير 

التهابه
والنوم له عـــن جفن عيني 

حراريسص
املذيـــوف زاده  واحلنظـــل 

شرابه
على اللـــي قفا علـــى ضمر 

العيس
واليـــوم مـــا ادري اي خب 

لفابه
نصيـــت بينه وقلـــت له يا 

اقرينيس
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