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إعداد: عبداهلل المحيسن

العب����ره اس����ري وهواجي����س قلب����ي تخن����ق 
احزان����ي واذك����ر  ص����دري  هم����وم  اداري 

س����مره اب����و  وال  بنس����رى  ش����مال  ام����ا 
س����راني القل����ب  ه����م  كان  ماهمن����ي 

ذك����ره مانس����ى  يحب����ه  الل����ي  واخلاف����ق 
يبالن����ي ال  اهلل  قل����ت  تذك����رت  م����ا  كل 

ياح����زن قلب����ي ح����زن فه����د عل����ى جب����ره
لهاش����قاني ح����ب  عل����ى  عين����ي  وياش����يب 

اقس����ى ش����عور بقس����وة احلس����ره مافي����ه 
ال جي����ت ابوص����ف ش����عوره يعج����ز لس����اني

عل����ى ولي����ف قس����ى ف����ي ص����ده وهج����ره
ونس����ياني هج����ري  عل����ى  قلب����ه  ياق����و 

بس����مته زين����ه بقاي����ا ش����وق م����ن عط����ره
اعان����ي جلل����ه  الل����ي  حب����ه  م����ن  ت����ذكار 

ع����ذره ماخ����ذه  قلب����ي  الل����ي  الوحي����د  كان 
اعيان����ي هل����ت جلل����ه  الل����ي  الوحي����د  كان 

عيد بن حمد آل ثاني  ٭

م����ا ب����ن أطي����ع وب����ن أخش����م وم����ا أطي����ع
تلّي����ل نه����اره  ب����أول  ب����دت  شمس����ي 

غري����ب فك����ر وخف����ت م����ن ربع����ي أضي����ع
وأش����ّيل املطي����ة  ظه����ر  ع����ن  أح����ط 

القراطي����ع امل����رار  م����ن  ذق����ت  ماق����ول 
خي����ل  الش����عر  ب����ي  الخي����ل  واق����ول 

الزعازي����ع عاتي����ات  يتعبن����ي  م����ا 
الش����ميل  هب����وب  يتعبن����ي  كان  ل����و 

الغ����ر الضح����وك املريبي����ع ل����ي  يس����محل 
املمّي����ل  العق����ال  راع����ي  والش����مري 

مفاري����ع األقص����ى  بأط����راف  ل����ي  قل����ت  ال 
إتوي����ل  بالع����راق  وأِم  ع����ورات، 

مراضي����ع ل����ي  وس����ممو  نبي����ي  س����بو 
قلّي����ل  م����و  ربعن����ا  م����ن  حص����ل  إل����ي 

مش����ابيع قمن����ا  ي����وم  املواي����د  ش����ر 
وعي����ل  عج����وٍز  دمع����ة  ش����رف  عل����ى 

جي����ع وعقولن����ا  رب����اه  ي����ا  حت����ام 
تكّي����ل  هاملخال����ي  م����ن  وبطونن����ا 

البي����ع ل����ي يح����رم  ن����ام الضمي����ر وق����ال 
قي����ل  رد  الن����دى  وعق����ب  الن����دى  قب����ل 

مواضي����ع ذي  ال����ردي  الوض����ع  ضحي����ة 
والتخّي����ل  فلس����فة  أنح����ل  خلتن����ي 

فقاقي����ع البابلي����ة  بعتي����ق  ش����فت 
املهّي����ل  كس����رت  بعرقوب����ه  وأن����ا 

املدامي����ع والعي����ون  قلب����ي  ه����م  ي����ا 
حتي����ل  م����ا  حايلته����ا  م����ا  وي����ن  م����ن 

املداري����ع ص����دور  ف����ي  ش����عري  علق����ت 
املذي����ل  الوش����اح  راع����ي  زع����ل  وإل����ي 

لي����ع لعتن����ي  مرن����ي  إن  أق����ول  وده 
الغزّي����ل  عي����ون  ي����ا  عيون����ك  لب����ى 

أذي����ع ل����� »أن����ا« ودي  وأن����ا عل����ى كره����ي 
اجلمّي����ل  لألم����ن  حتي����ة  أحل����ى 

والتواقي����ع ال����ورق  وج����ه  ي����ا  ش����وباش 
تغّي����ل  ب����ي  طاي����ٍح  ذات����ي  رقي����ب 

للموادي����ع حلس����بتي  الس����الم  هب����ت 
منّي����ل وح����ٍظ  س����ودة  ليل����ٍة  ي����ا 

عبدالرحمن الشمري  ٭

يتص���دى الفنان محمد املس���باح لتقدمي 
برنامج تلفزيوني في جتربة تعد األولى له 
إعالميا وذلك من خالل برنامج الفنون ألوان 
الذي يبحث في أحد أصول الشعر الشعبي 
الزهيريات الذي يعتبر من التراث الشعري 
اجلميل في منطقة اخلليج وش���ماله، حيث 
اس���تغرق إعداد البرنامج عام���ا كامال، وقد 
استضاف البرنامج شخصيات مثل د.محمد 
اخللف ود.خالد القالف وهو يتكون من حلقات 
أسبوعية بدأت احللقة األولى 6 أكتوبر اجلاري 
في متام العاش���رة مساء على القناة األولى 

لتلفزيون الكويت.

قصيدة جديدة ورائعة من روائع الشاعر محمد السهلي 
نقدمها لعشاق الشعر الراقي، وكما عودنا دائما فهو ال 

يقدم إال ما هو جميل.

ال تلوموني على دمعي وال تستضعفوني
ادري ان الدم����ع غالي لك����ن الغياب اغلى

ف ان حملتوني سرحت وغبت عنكم نبهوني
واشغلوني في تفاصيل السوالف ميكن اسلى

اجلفا حطم عزومي والسهر والف جفوني
والصبر بينت يضج بحزن كهل ونوح ثكلى

فاتنة شعري وبنت احساسي وشيخة حلوني
ليت دورات الليالي مثلها سمحا وخجلى

س����امح اهلل ذنبه����ا راح����ت وخلتن����ي
فقدها بلوى وش����ر.. وذكرها أش����ر وابلى

اتذكره����ا وال����وم احلظ واعات����ب ظنوني
اه يالوال الظ����روف وآه من قولتي يا لوال

يرتفع سوق العذارى باحلال ويطيح دوني
لو لهن رزة قوام.. وعنق رمي.. وعن جنال

من يعوض فارعة عقلي ومياسة جنوني
ومن يبدل ويتجاوز سقفي العالي باالعلى

يكفي انها ما تشابه غيرها تشبه طعوني
ماهي حلوه ولكن طاه����ره والطهر احلى

ودام ربي خالق دموعي جلل تبكي عيوني
واهلل اني في دموعي ال حزنت احق واولى

محمد الجاراهلل السهلي  ٭

كلمات صارت أغنية

الواحة تكشف ألول مرة عن قصة عادك أال صغير
وميبي القاهرة ونصيحة أبوبكر وابتسامة فائق ألصيل 

أب����و بكر س����الم بلفقيه هو فنان وملحن وش����اعر واديب 
حضرمي من جنوب اليمن، ولد أبوبكر بن س����الم بن زين بن 
حس����ن بلفقيه في 17 مارس 1939 مبدينة ترمي التاريخية في 
حضرموت. ونشأ في أس����رة عريقة عرفت بالنجابة والذكاء 
واش����تهرت بالعلم واألدب إذ ان غالبية افرادها شعراء ان لم 
يكونوا يحملون العلم والش����عر في آن معا، اشتهر في صباه 
كمنشد لألناشيد واملوش����حات الدينية باإلضافة إلى أنه كان 
مولعًا باألدب والشعر إلى جانب حبه الكبير للغناء الذي مارسه 
بشكل رسمي بعد االنش����اد. في فترة العشرينيات من عمره 
عمل أبوبكر في ح�ق�ل التعليم ملدة ثالث سنوات، فهو خريج 
معهد إعداد املعلمن وأظهر تفوقًا في األدب والشعر، وكان أحد 
املعلمن املتميزين في مادة النحو كما أن مواهبه الشعرية بدأت 
منذ بلوغه السابعة عشرة من عمره حينما كتب أول اغنية له 
من كلماته وهي يا ورد محال جمالك بن الورود، ولديه ديوان 
ش����عري وقد سماه ديوان شاعر قبل الطرب حتتوي القصائد 

التي غناها والفنانن اآلخرين أيضا.

غادر أبوبكر ترمي في مقتبل شبابه واستقر في مدينة عدن 
في عهد اخلمس����ينيات، وهناك تعرف بالكثير من ش����عرائها 
وفنانيها وإعالمين من امثال الشاعر لطفي جعفر امان والفنان 
احمد بن احمد قاسم ومحمد سعد عبد اهلل ومحمد مرشد ناجي 
والش����اعر واإلعالمي فضل النقيب وغيرهم. وقصيدة عادك 
أال صغير هذه لها قصة طريفة ش����هدها الراحل شهيد الوطن 
الشاعر فائق عبداجلليل مع أحد أصدقائه في سبعينيات القرن 
املاضي وحتديدا في مدينة القاهرة حيث ش����اهدوا ابن الفنان 
أبوبكر وهو أصيل أبوبكر سالم وكان حينها صغيرا لم يتجاوز 
التسعة أعوام يتحدث مع احدى الفتيات في الشارع وحتديدا 
بجانب مطعم وميبي الشهير حينها القابع بن شارعي البطل 
أحم����د عبدالعزيز وجامعة الدول العربية، فكان موقفا طريفا 
بالنس����بة لهم، فراحوا يخبرون والده وهم يضحكون لكونه 
صغيرا على قصص احلب، فراح الفنان أبو بكر سالم يسدي 
البنه النصيحة بقوله: عادك أال صغير، فكانت ش����رارة لنص 
فاضت به شجونه وأصبح أحد النصوص واألعمال الناجحة 
التي توارثته األجيال وتغنى به الناس فظل خالدا إلى يومنا 

هذا، وهذه القصة تنشر ألول مرة وللواحة السبق بنشرها.

بدري عليك الهوى ذا جرح ماله 
دوى

يهد قلب الكبير وش عاد قلبك
بحر احملبه غزير

قليل من قد جنا منه تعدى رسا
خاطر بحبه كثير، اضعاف حبك

اجلمال املثير

ما هو مقاييس ال ألهل احملبة
وال  يحرك ضمير

، يا زين فهمك
يا غبى من يسير

على دروب الهوى وال اجنرح 
وانكوى

وال حتدى املصير

يا خس مسلك
خلي منهو خبير

يغزي كما من غزى
مالك وللحب ال عادك أال صغير

قف عند حدك..
أبو بكر سالم بلفقيه

وس����ط العي����ون الل����ي هدبه����ا يغطيك،
من ي����ا حبيب����ي جع����ل نوم����ك عوافي..

رمش����ي م����ن الب����ارد حبيب����ي يدفي����ك،
ل����ك ف����ي عيون����ي مس����كن حي����ل دافي

ل����ك وياكث����ر ماغلي����ك، ياكب����ر حب����ي 
مطاف����ي. واخ����ر  مع����ك  غرام����ي  اول 

روح����ي تس����افر ل����ك وقلب����ي يناجي����ك
جيت����ك اس����ابق خط����وة القل����ب حاف����ي

في����ك، مي����ت  ياغايت����ي  ان����ا  ه����ذي 
وامل����وت في����ك احس����اس ماه����و بكاف����ي

انظ����م قوافي الش����عر وارس����م معانيك،
والقواف����ي.. كله����ا  املعان����ي  وان����ت 

حت����ى املش����اعر كله����ا ذايب����ه في����ك،
احتراف����ي بف����ن  وح����دك  ملكته����ا 

ال قل����ت احب����ك م����وت ماظ����ن خافي����ك
س����جلت حب����ي ل����ك وص����دق اعتراف����ي

ق����رب حبيب����ي جعلن����ي ح����ي مابكيك،
من ف����ي عيون����ي واله����دب ل����ك حلاف����ي

@alzuaby
مشعل الزعبي  ٭

من نافذة الشعر

مصافحة أولى جلمهور الشعر في الكويت من الشاعر عيد بن حمد في قصيدة مميزة تتفتق رومانسية 
حاملة يصف فيها آالم ومشاعر من يفارق مرغما دون اختيار.

وج����ودي عل����ى ماض����ي جمي����ل عج����زت أنس����اه
ال����ذي ضاع����ت ضعون����ه م����ع اخليم����ه وج����ود 

فق����د حيلت����ه وأمس����ى يج����ر الوج����ع ب����� غن����اه
تعتيم����ه وح����ل  يوم����ه..  ضيم����ه  زاد  لي����ا 

الس����د م����ا يكن����اه .. ويبي����ح  الهم����وم  حت����وم 
تعميم����ه الي����وم  هم����ي  أعل����ن  مثل����ه  وان����ا 

وأن����ا بن����ت رج����ل ال انذك����ر ب����ن الع����رب طرياه
الغيم����ه تبل����ه  تراب����ه  جع����ل  يقول����ون: 

رج����ل م����ن ذياب����ة قوم����ه ومقص����د الل����ي ج����اه
الش����يمه ع����ن  توان����ا  وال  البعي����د..  نخ����اه 

ل����ه اش����باه ي����ا م����ا كان م����ا أظ����ن  رج����ل كان 
والقيم����ه العق����ل  وراج����ح  اجلن����اب..  ك����رمي 

ذك����راه عل����ى  ع����ام  كل  العباي����ر..  أه����ل 
يدمي����ه أدع����ي دعوت����ي، اهلل  اق����در  م�����  وان����ا 

دني����اه ش����قا  يع����وض  اهلل  أن  ادع����ي  لك����ن 
م����ع رمي����ه ب����وي  ب����� جن����ة نعي����م ويلتق����ي 

ع����زاه ي����ا  والقل����ب  القل����ب..  علي����ه  حزي����ن 
مقاس����يمه ع����ن  بالرض����ا  ركون����ه  تفط����ر 

مل����داواه الط����ب  يس����تصعب  م����ن  يقول����ون 
وتس����ليمه ركع����ه  ب����ن  عالج����ه  ي����دور 

ب����كاه س����ميع  رب����ي  املكل����وم  قلب����ي  وان����ا 
تكرمي����ه ضم����ن  الكس����ر  جب����ر  عل����ى  قدي����ر 

ترنيم العتيبي  ٭


