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عندما سافرت زوجته وأوالده الى مصر قال مخاطبا عياله:
اب����دي����ر وي��������ا  م����ن����ى  ش�����وق�����ة  أرى 

ل���ع���ي���ن���ي ك����ال����ض����وا وال����ق����ل����ب ع���ي���ده
أن���������ا م�������ن ع����ق����ب����ه����م م������ان������ي ب���خ���ي���ر

ل������و س����ل����ى ق����ل����ب����ي ت����زي����ده أم  ل������ي 
يذكر ان بدر ومنى وهناء هم أجناله.

بقلم: يوسف عبدالرحمن
alamiyiah@yahoo.com

هو واحد من أعالم الشعر الشعبي في الكويت وواحد من أهم وأكبر 
الشعراء على مستوى اجلزيرة العربية وأحد أبرز رواد الشعر النبطي 

والعامي املتميزين في الكويت.
أحببته وارتبطت معه بصداقة أخوية ألنه ش����اعر حر لم ميس����ح 
»جوخ« ألحد في حياته ما لم يقتنع به، وأشعاره حتمل أفكاره اجلريئة 

ونقده الالذع.
من أوائل الشعراء الكويتيني الذين كتبوا األغنية الكويتية احلديثة 
والس����امري وش����د االنتباه لقصائده النقدية التي تتن����اول األوضاع 

احمللية.
كان كلما ضاق باحلياة يأتي الي في مدرسة صقر الشبيب االبتدائية 
في السبعينيات الهون عليه أمرا ما واداعبه وكان – رحمه اهلل – يحفظ 
جدولي الدراس����ي ويحضر في أوقات فراغي بني احلصص ليلقي علي 

جديد قصيده واشعار ابن لعبون وفهد بورسلي وصقر الشعيب.
كان )ميون علي( فإذا اشتهى أكلة كويتية اتصل وطلب نوع األكلة 
مثل مجبوس اللحم أو مطبق الزبيدي أو اجلريش والهريس واللقيمات 
وكان آخرها في مارس 2005 في منزلي وقد أكرمته »أم مهند« مبجبوس 

حلم وفقع، وصور مع كتابه في مكتبتي.
انخلع قلبي كمدا عندما بلغني األخ عبداهلل عبدالرسول خبر وفاته 
في لندن عبر اتصال هاتفي في الثاني عشر من شهر اغسطس من عام 

2005 تاركا ارثا أدبيا كبيرا في الشعر واألغاني.
مس����احتي هذا األسبوع عن الشاعر الكبير منصور منصور يوسف 

املبلغ اخلرقاوي – رحمه اهلل – وعلى بركة اهلل نبدأ.
من هو اخلرقاوي؟

لو سألت أي طالب كويتي من طالب وزارة التربية أو جامعة الكويت 
من هو الش����اعر الكويتي منصور اخلرقاوي؟ أنا شخصيا أشك في ان 
جتد اجابة، اللهم اال الطالب املهتم باألدب أو له قراءات أدبية، بينما كل 
أجيالنا تكبر وال تعرف عن فهد بورس����لي أو صقر الشبيب أو عبداهلل 
س����نان، أو عبدالرزاق العدساني أي شيء، لسبب بسيط جدا وهو عدم 
وجود هؤالء العظام في املناهج الدراسية أو املقررات اجلامعية لألسف! 
وحتى يقف القراء الكرام على تاريخ الشاعر الكبير منصور اخلرقاوي، 

طيب اهلل ثراه، نقول:
هو منصور منصور يوسف املبلغ اخلرقاوي، ولد في الكويت عام 1925 
وترجع أصوله الى »طي – شمر« من منطقة اخلرقاء، وتوفي والده قبل 
ان يولد فسمي على اسمه »منصور منصور« وجده هو املرحوم يوسف 
املبلغ اخلرقاوي، فكفله جده ألمه املرحوم عبدالرحمن سليمان الرباح، 
وبعد وفاته كفله خاله أحمد عبدالرحمن الرباح، وأدخلته والدته صغيرا 
املدرس����ة املباركية واملدرسة األحمدية ومدرسة املال مرشد ودربه خاله 
احمد الرباح على املتاجرة في دكانه، واكتس����ب خبرة في الطب العربي 
وما سمي بطب البادية وأدويتها وما له عالقة بالطب العربي آنذاك وظل 

هكذا يتعلم منه هذه الصنعة حتى بلغ سن اخلامسة عشرة.
رحم اهلل والدته لولوة عبداهلل سليمان الرباح التي توفيت عام 1974 

وكانت قارئة موالد في املناسبات الدينية والزواج.
وكان ملالزمته جدته املطوعة »م����وزة حمادة« اثر كبير في تعليمه 
وثقافته ألنه كان يتلقى التدريب على يديها وبتوجيهاتها وخبرتها فكان 
يجالسها ويقرأ لها الكتب التراثية والدينية وقصص التراث العربي مثل: 
عنترة بن ش����داد وقصص ألف ليلة وليلة، واملولد النبوي والقادريات 
والتنزيالت وشجعته – رحمها اهلل – على قراءة دواوين الشعر لعمر بن 
أبي ربيعة واملتنبي والشريف الرضي وأبومتام وابن زيدون واملعلقات 

اجلاهلية وأشعار صدر اإلسالم.
ثم انتقل الى تعلم البناء بعد كس����اد العمل التجاري حتت رئاس����ة 
األساتذة خلف بن أحمد البناي، ويوسف جويهل محمد اجلويهل وسعود 
راشد الرباح واألخير هو ابن عم والدته فدربوه على البناء مدة طويلة 
واستمر في هذا العمل املضني حتى عام 1950 حيث سافر الى السعودية 
والبحرين بعد ان هدمت جبلة واملرقاب ليسكن منطقة حولي في سكن 
بق����رب الضاعن الذين ارتبط بهم من أيام العمل في البناء وكد الصخر 

وغيرها من املهن املتقاربة مثل النجارة.
في عام 1958 زار س����ورية والعراق وقصد الزبير للبحث عن اشعار 

الشاعر الكبير محمد بن لعبون الذي عشق أشعاره وحفظها.
كانت لديه هواية االطالع منذ الصغر وكس����ب هذا العشق من جدته 
التي دفعته للبحث واالطالع وكانت تشجعه على زيارة املكتبة العامة 
في املناخ حيث يلتقي كبار األدباء والش����عراء ويحضر الندوات األدبية 
واملساجالت الشعرية ويدون ويحفظ الشعر الفصيح النبطي والعامي 
الذي يعجبه وكانت له مس����اجالت ومطارحات شعرية وردود مع عدد 
من الشعراء مثل عبداهلل الدويش وزيد احلرب من الشعراء الشعبيني 
وأيضا ما دار بينه وبني الشاعر املبدع واملتألق دائما د.خليفة الوقيان 

الذي رد عليه في قصائد مماحكة.
وكانت تربطه عالقة صداقة قوية باملرحوم يوسف املال حسني التركيت 
واملال محمد حسني التركيت أمني املكتبة العامة وكانت املكتبة حينذاك 
تغ����ص بعلية القوم من طالئع املثقف����ني واملفكرين، ونتيجة لالحتكاك 
واحلوار والنقاش والردود اتس����عت مدارك الشاعر اخلرقاوي وحاول 
جاهدا ان يحفظ املتون وأصول اللغة العربية وأخذ يحفظ أشعار غيره 

من الشعراء مما أثرى لغته وقّوى عباراته.
واذكر انه قال لي مرة: حاولت جاهدا ان اجمع ش����عر والدي ش����اعر 
الربابة منصور يوس����ف املبلغ اخلرقاوي غير انني لم أحصل إال على 

القليل، علما بأن والده من املؤسسني لفن القرينسي.

زواجه
في عام 1964 زار مصر ومن هناك تزوج وعاد بزوجته )أم بدر( الى 
الكويت ولكن حياتهم الزوجية لم تدم طويال حيث توفيت في 14 – 10 
– 1976 وعمره����ا آنذاك 28 عاما أي بعد زواجه منها بثالثة عش����ر عاما 
وقد اجنبت له »بدر – منى – هناء« وقد حزن لفراق »ام بدر« واشعاره 
تدل على هذا احلب وظ����ل وفيا لها ولم يتزوج بعدها وقد نظم الكثير 

من القصائد في رثائها.

دمعة على يوسفالخرقاوي
سألته: عم بوبدر ملاذا حتب اسم يوسف؟

ارتسمت على وجهه ابتسامة حزينة وقال وقد اغرورقت عيناه بالدموع، 
كنت انتظر يوسف وعاكستني االقدار وفقدت ابني »يوسف« رحمه اهلل 

ولي قصيدة في ديواني بعنوان دمعة على يوسف.
ع�������الم ال����ل����ي����ال����ي ت���������ردت م���ع���اي

اراه������������ا م��������دمي ات����ت����ب����ع خ���ط���اي
ت���ص���ب���رت ص���ب���ر ال�����رج�����ال ال����ك����رام

ول�����و ف����ي امل��ص��ي��ب��ة ش���م���ات���ة ع����داي
ف���ج���ع���ن���ي زم�����ان�����ي ب���ط���ف���ل ص��غ��ي��ر

ق����ب����ل ال أش�����وف�����ه ت�����ك�����در ه���ن���اي
ط��������واه ال���ل���ح���د ق���ب���ل ط�����ي امل���ه���اد

ل����ك اهلل ض��ن��اي م���ث���ل م����ا ط����وان����ي 
ج���ن���ي���ن���ي وراب���������ع ث����الث����ة اص���غ���ار

ل��ك��ن��ه ان���ق���ط���ع م��ف��ص��ل م����ن اع���ض���اي
م���ث���ل ح���ل���م ل���ي���ل خ���ط���ر ف����ي امل���ن���ام

او س������وات ط������اري ط�����را ف����ي ص��ب��اي
ج��ن��ن��ي ض���غ���ط ام�����ه ش��ه��ي��د امل����رض

مت���ن���ي���ت اس����م����ي����ه ح������ي اب�����ه�����واي
االق��������دار ت��ف��ج��ع ج���زع���ت او رض��ي��ت

وال ه����و ب���ن���اف���ع س���ق���ام���ي وب���ك���اي
اري�������د ال���ش���ف���اع���ة ب����ي����وم ال����وق����وف

ع���س���ى اهلل م�������والي ي���ق���ب���ل دع�����اي
ان�����ا ج����د ف���ج���ان���ي احل������زن ب���ال���رض���اع

ط����وى ع��م��ر اب�����وي ال��ف��ن��ا وان�����ا ج��اي
االي�����������ام ن���ض���ح���ك ون����ب����ك����ي ب��ه��ا

وراع�������ي ال���ط���م���ع ه�����ام ف��ي��ه��ا ج��ن��اي
ان�����ا ش���ف���ت ف��ي��ه��ا ال���ع���ج���ب وال���ط���رب

ول����ك����ن ن���ك���ده���ا ه�����و اك����ب����ر ب���الي
خ���دع���ن���ي ص���ف���اه���ا حل����اه����ا ال���ك���رمي

ك�����خ�����ل م�����خ�����ل ي������������دور ع����ن����اي

مقابلة صديق
ف����ي عام 2004 اخذته من بيته في بيان وميمنا وجهة الس����يارة الى 
جنوب الس����يارة ملقابلة صديق قدمي يحبه ويقدره »ابوبدر« وسرح في 
السيارة معي طويال وقال: اخي بويعقوب � يوسف احلجي منذ صغره 

وهو متدين وعفيف اللسان.
وفي غرفة العم يوسف احلجي تعانق الصديقان وكان العم يوسف 
احلجي، كعادته � مستبشر الوجه صباحا وهو يحتفي بصديق الطفولة 
الذي له مكانة في نفسه ثم دار حديث مفعم بالعاطفة واالخوية عن 
فرجان الكويت القدمية والديرة واهلها ثم طلب العم يوسف احلجي من 
الشاعر منصور اخلرقاوي اال يقاطعه وان يزوره، ووعده بزيارته في 
ديوانه في ضاحية عبداهلل السالم وخرجنا وابوبدر في غاية احلبور 
والسرور بعد ان جلس مع صديقه القدمي ثم طلبني العم يوسف احلجي 
وابلغني بضرورة التعرف على احتياجات اخيه منصور اخلرقاوي 
وكان »ابوبدر« ابلغني برغبته في ترميم وبناء منزله وجتديده ونقلت 
رغبة منصور اخلرقاوي لكل من العم يوسف احلجي والعم املرحوم 
بإذن اهلل عبداهلل املطوع، وأخي فواز وبيبي اجنال العم خالد املرزوق 
وجميعه���م وافقوا دون تردد على طلبه، وعندما نقلت له رس���التهم 
الكرمية طلب مني التمهل حتى »يدبر حاله ويفكر شوية ع لى حد قوله« 
ومضت الشهور وفارق احلياة وهو يحفظ لهم هذا اجلميل والوفاء له، 
ويبقى هكذا منصور اخلرقاوي يقول في قصيدته »شكوى لصديق« 

ويخص بها صديقه الشاعر عبداحملسن الرفاعي:
ي���ا ع���ني دم���ع���ك ح����رق اخل����د م��ج��راه

ال��ق��ل��ب م��ا فيه ال��ب��ك��ا يجلي ع��ن  ل��ي��ت 
ع�����زي ل���ق���ل���ب ذاب�������ه ال����ه����م م���ق���واه

أن����ا أش��ه��د أن����ه ي��ن��ح��ف ال��ه��م راع��ي��ه
واش����ي����ب ق��ل��ب��ي آه وي������اله وي����اله

ال��ه��واج��ي��س تغذيه ي���ا خ��وف��ت��ي ك��ث��ر 

الخرقاوي يعتزل
اعتزل منصور بعض الناس في حياته مبتعدا عن سلوكهم الذي 
انتحلوه حديثا والذي ش���امت نفسه عنه وهنا في أشعاره يبرر هذا 

السلوك:
ت��س��ت��ري��ب وال  اهلل  ع���ل���ى  ت����وك����ل 

وخ�����ل األم������ر ل��ل��ح��س��ي��ب ال��رج��ي��ب
ي���زي���د ال����ش����داي����د ع����ن ال��ع��اج��زي��ن

وال ت��ش��ت��ك��ي ه���م���ك ألق������رب ق��ري��ب
االن����������ذال ل����و ط���ب���ت م���ع���ه���م ت���رى

ل����ك ف����ي ط��ري��ق��ك جليب ي���ح���ف���رون 
وصدق »أبوبدر« دائما أقرب املقربني هم الذين يحفرون لك اجلليب 

حقدا ألنهم أنذال، وان كانوا ذوي قربى.

وفاته
كان آخ���ر العهد به في مركز حس���ني مكي جمعة وجلس���ت معه 
جلسة طويلة يومها التفت الى الناحية االخرى وكانت جتلس االخت 
س���بيجة الغيص � أم مشعل، وبادرني قائال: هذه أحبها، وقالها وفق 
املقول���ة اخلال والد، ثم أثنى على د.أحم���د اخلطيب وطلب ان أنقل 
له ش���كره وتقديره ألجنال العم خالد يوسف املرزوق � ملا حظي به 
منهم من اهتمام ورعاية، وكان فواز وبيبي قد طلبا مني ابالغه انهم 
قرروا ارساله الى اخلارج، واذا باألمر األميري السامي يأتي إلرساله 
للع���الج في اخلارج، فكانت دعوتهم له قد أثرت فيه كثيرا ونقل لي 

نبل مشاعره حيالهم.
ثم ذهبت وودعته في املطار وكان برفقته األخ عبدالرزاق الرومي 
واألخ عبداهلل عبدالرسول � بوعلي � وقبلت رأسه وطلبت منه احلل 
وأبكاني بدفء مشاعره وواعدته بالدعاء الدائم له في احلل والترحال 
وفي يوم 2005/8/12 فاضت روحه الى بارئها واسترد اهلل أمانته عن 

عمر يناهز 88 عاما في بريطانيا.
رحم اهلل منصور منصور يوسف املبلغ اخلرقاوي، اللهم اجعل 
قبره روضة من رياض اجلن���ة ومكانه في الفردوس األعلى.. اللهم 

آمني.. ادعوا له بالرحمة واملغفرة.

آخر الكالم
في الثمانينيات وقفت عليه سيارته النيسان البرتقالية في القادسية 
فزارني في مدرس���تي وقال: ركبت أمامي س���يدة، اهلل يس���تر عليها 
سيارتها وعندما رأتني أمام سيارتي توقفت عارضة توصيلي، فرفضت 

وشكرتها، وقال لي اكتب:
ت��ه��ز ن���ه���ده ل��ي��م��ا م��ش��ى ج�����اره اهلل

ال��ق��ل��ب مسحور م��ث��ل اه���ت���زاز م��ول��ع 
ق���ال���ت ت����رى اس���م���ك ب��ع��دم��ا ع��رف��ن��اه

ق��ل��ت امل���ول���ع ع��اش��ق ال��ق��ي��د م��ن��ص��ور
هذه بعض من قصاصاتي مع الشاعر الذي أحببته وبادلني احلب 
واسترد اهلل أمانته ألترحم عليه في صلواتي وصدقاتي رحمك اهلل 
»أبا بدر« وانني واهلل افتقدك يا عمي الغالي ومثواك اجلنة بإذن اهلل 
وغف���ر اهلل ذنبك ورحمك فإني واهلل أعرف اميانك وخوفك من اهلل.. 

وتسقط دمعة.. تتلوها دمعات.

منصور اإلنسان
منذ أن كنت مدرسا في مدرسة صقر الشبيب في السبعينيات وهو 
يتردد علي في املدرس����ة ويحرص على معرفة جدولي، ويأتي في وقت 
فراغي ليس����معني الش����عر، وألنني كنت معجبا بشخصه وشعره كان 
رحمه اهلل يخصني بحلو حديثه بأس����رار نفسه ومنها ما سيظهر على 
الورق والكثير من أس����راره ذهبت معه ألنني من املؤمنني بان املجالس 

أمانات.
ومنصور اخلرقاوي شاعر حساس مرهف االحساس وشعره ميثله 
بكل عزة نفسه االبية ولعل يتمه في صغره أثر فيه الى حد كبير، انظروا 

في هذا البيت من أشعاره:
ي���ا اهلل ي���ا م���ع���دل ص��ف��ا ك���ل م���ا م��ال

ي���ا م���ص���رف األري������اح ع����دل ل���ي ح��ال��ي
وهو رقيق العاطفة س����ريع التأثر ملصائ����ب الناس أو مكارمهم فقد 

وصف »السسترات« املمرضات قائال:
ن���س���ي���ت ه����م����وم ق���ل���ب���ي واحل���س���اي���ر

ال������ى ش���ف���ت ال���ص���ب���اي���ا ال���ن���ع���م���ات
وكم هو رائع في قصيدته )العدوان الثالثي( يقول:

اجل������������ي������������وش ال������ع������رب������ي������ة
م������ث������ل س������ي������ل ف������������اض م���ي���ه

وله صور بالغية من شعره توضح انسانيته مثل ما يصوره حنينه 
الى حمام البيوت القدمية التي تهدمت بيوتها ولم تهجر أعشاشها فظلت 

حتوم وحتوم فلما شاهدها كتب:
ح���������م���������ام ش��������اق��������ن��������ي ف����ن����ه

أن�����������ا اط��������������رب ك�����ل�����م�����ا غ���ن���ه
ي�������ن�������اغ�������ي ظ����������ل ب����س����ت����ان����ه

ي��������داع��������ب ري�����������ش ج����ن����ح����ان����ه
ثم يقول في نبرة انسانية بليغة حزينة:

اخ���ت���ف���وا ح���ت���ى احل����م����ام ال��س��اج��ع��ني
م�����ا ي����غ����رد ك�����ل س����اج����ع ل���ل���س���راب

ثم يعرج على احلال فيقول:
وال���ق���اع ل���و ت��ش��ك��ى احل������رارة ل��رخ��وم

واج�����ب ع��ل��ي��ه��ا ت���ب���دل ارج�����ال ب��رج��ال
كان محب����ا للطبيعة يضمها اش����عاره فيقول واصف����ا الطبيعة في 

مصر:
ال���ك���ون وان���ش���اه اب�����دع  س��ب��ح��ان رب 

واس���رور ن���ور  م��ص��ر  ف��ي  الطبيعة  أرى 
ال��ط��ي��ر ي��س��ج��ع ي��ط��رب ال��ق��ل��ب ب��غ��ن��اه

وال�������ورد ف��ت��ح ك���ل اري����اح����ه اع��ط��ور
ثم يصف نيل مصر اخلالد فقال:

ال��ن��ي��ل ش��ب��ه��ت ال��س��ف��ن ف���ي وس���ط م��اه
اسطور وسطها  ف��ي  ال��ب��ن��ور  م��ن  صفحة 
ثم مزج البحر بالبادية يلتصقان معينا واحدا يستقي منه معانيه:

ب��ه ه��دي��ره ف��ي��ه طيشه واجل��م��ل  ال��ب��ح��ر 
وال���رج���ال ال��ن��ش��ام��ى ل��ل��وف��ا وال���ع���زامي

متعدد المواهب
لم يكن منصور اخلرقاوي شاعرا فقط وامنا له هوايات صقلت أثناء 
رحلته في احلياة، حيث كان أبوبدر فنانا ملهما يجيد الرس����م ويتقنه 
واالعمال اليدوية مثل النجارة وأمور البناء، غير أن الشعر طغى وأحب 
املوسيقى، خاصة الفنون اخلاصة بالبحر من نهمه وكل أشكال الفن مبا 

فيها السامري الذي أبدع فيه واالغاني الوطنية والعاطفية.
وقد س����ألته أكثر من مرة ع����ن مجموعة من أغانيه التي غنيت ولها 
صدى بني اجلمهور في داخل وخارج الكويت فقال: جودي ال تهجريني، 
هذه االبيات أحبها اضافة الى حمام يلي على روس املباني وحنني املوج 

وهب ريح الصبا.
وفي عام 1956 استدعته دائرة الشؤون االجتماعية للمساهمة لتسجيل 
التراث الش����عبي من قصائد ثم عني في عام 1958 موظفا في االقس����ام 
الش����عبية بنفس الدائرة وحضر جميع جلانه����ا الفولكلورية ثم انتقل 
الى وزارة االرشاد واالنباء )االعالم( في قسم التراث الشعبي في »بيت 
الب����در« فكان له دوره املميز في جم����ع التراث وفي عام 1982 احيل الى 

التقاعد من اخلدمة.
ومن يقرأ كتاب شعره )ديوان الشاعر منصور اخلرقاوي( اجلزء االول 
والثاني � يعرف انه أمام شعر وشاعر ارتبطا بالكلمة واملوقف الصادق 
واملبادئ والقيم الثابتة، فهو لم يتزلف أو يتقرب من خالل شعره ألي 
انس����ان عظيم أو وضيع وكان صاحب نفس عزيزة فلم يتكسب يوما 

من شعره مترفعا عن الدنايا طالبا العليا دائما.

رثاء وزير
د.أنس الرشيد وزير االعالم السابق يحبه أهل الكويت ملواقفه الثابتة 
من الدميوقراطية والدس����تور، وأذكر أنه كوزير خرج علينا ليرثي هذا 
الشاعر الكبير قائال: أنعى الشاعر منصور اخلرقاوي أحد اعالم الشعر 
الش����عبي في الكويت الذين فقدتهم الس����احة احمللية، وذكر الرشيد ما 
قدمه الشاعر اخلرقاوي للساحة الشعرية من اعمال وقصائد ودوره في 
اثراء االذاعة بالبرامج االدبية والثقافية وما أعطاه للكويت من قصائد 
وطنية التي تغنى بها كبار الفنانني ثم أش����ار الرش����يد الى اخلرقاوي 
وزمالئه ووصفهم بجيل الرواد الذين تركوا بصماتهم وأرس����وا دعائم 

االعالم الكويتي.

هؤالء يحبهم
في جلسة صفا بعد التحرير وفي مكتبي في الهيئة اخليرية االسالمية 

العاملية سألته: بوبدر َمْن من الشعراء الذين حتبهم؟
فقال لي وأنا أكتب على الورق وترتيبهم كما يلي:

صقر الشبيب، مرشد البذالي، سليمان بن شرمي، عبداهلل القصاب، 
فهد بورسلي، زيد احلرب، ابراهيم الديحاني، سالم بن بالول.

ث����م واصل: هناك اخوة لي أحبهم وتربطني بهم عالقة حميمة مثل: 
عبدالرزاق العدساني، البصري، الدويش، العتيبي، الرفاعي، الوقيان، 

الشريدة، الصانع.
هذا ما قال����ه لي باحلرف الواحد وأس����طره على ال����ورق للتاريخ، 

وأضاف:
أنا يا بومهند لن أنس����ى ابنتي بيبي ووليدي فواز عندما شرفوني 
برفقتهم للحضور الس����ت العظيمة فيروز في دبي وما غمروني به من 
رعاية طيل����ة معرفتهم بي ويذكر باخلير دائم����ا املربي الفاضل محمد 
عبدالرحمن الفارس وعبدالرزاق الرومي وعبداهلل عبدالرسول � بوعلي 
واألخ الشيخ حمد عيسى الكندري والعم يوسف جاسم احلجي � رفيق 

طفولته والعم عبداهلل املطوع طيب اهلل ثراه.

النقاب
في عام 1989 ذهبت مع اس����رتي للخبر وفي محل للعطور جلس����ت 
أمامي فتاة وكشفت عن نقابها وابلغته عن جمالها فكتب هذه القصيدة 
التي اسماها النقاب ولم تنشر ولم تدون النه قالها وسجلها في شريط 
ثم كتبتها على الورق لتجد في هذه املس����احة فرصتها للظهور للنور.. 

يقول:
اجل����ن����اب ك�������رمي  ب���وم���ه���ن���د  ارى 

ب��ق��ل��ب��ه م����ن احل�����ب ج�����رح وص�����واب
ي���ح���ب ال���غ���وان���ي وط�������اري االغ���ان���ي

ت���ول���ع ب���ح���ب زي���ن���ب وح�����ب ال���رب���اب
ع����ن ال��������دار غ������رب س����ب����اه احمل��ج��ب

ت����ول����ع ب���ط���ف���ل ك���ش���ف���ل���ه ال���ن���ق���اب
ك�����رمي ن�����ب�����ي  س�����م�����ي  ي��������ا  أال 

ت���خ���ي���ر ظ������الم ال���س���ج���ن وال�����ع�����ذاب
ف��ت��ن��ه��ا ب��ح��س��ن��ه وس����ح����ره احل����الل

ال���ش���ب���اب ي���ت���ق���ي اهلل ن���ع���م  وم������ن 
وم�����ن ه�����ام ف����ي ف�����ات�����رات ال���ل���ح���اظ

ب�������دور ب������دت ف����ي ش�������روق وغ���ي���اب
ون������ه������د وخ���������د وص�����������در ل���ب���ي���ب

وش����ع����ر ك���ث���ي���ف ك����ل����ون ال���س���ح���اب
ال���ن���ف���وس ك����ه����ز  ت�����ه�����زه  وردف 

ال����ش����راب ال����ك����اس وق������ت  اال رن������ة 
وخ����ص����ر ن���ح���ي���ل وط��������رف ك��ح��ي��ل

ال����ع����ذاب اب���ت���س���م���ل���ك ت����ش����وف  اال 
ك�����ت�����اب�����ه آل�������������ة  چ�������ن�������ك  اال 

ت���ع���د ال���ن���ق���ط ع���ن���د ض���ب���ط احل���س���اب
ال��ه��م��وم ن��س��ي��ت  اض��ح��ك��ت��ل��ك  ان  اال 

ب���ق���ل���ب ال���ت���ق���ي ي����ح����دث االن����ق����الب
وه������ذا ال����ه����وى وال���ص���ب���ا وال����غ����رام

ع����ش����ق ب���وم���ه���ن���د ك�������رمي اجل����ن����اب

العاشق المفتون
وف����ي عام 2004 زارن����ي وكانت له عندي حاج����ة اجنزت فقال هذه 

االبيات بخط يده يقول:
امل���ف���ت���ون ال����ع����اش����ق  ي����ع����ني  اهلل 

م���س���ك���ني ي���خ���ف���ي ع�����ن ه���ل���ه م�����ا ب��ه
م���رب���وط ف���ي ح��ب��ل ال���ول���ع م��س��ج��ون

م������اخ������وذ ق���ل���ب���ه ع����ن����د اح���ب���اب���ه
ام���غ���رب���ل���ي���ن���ه ف����ي س���ح���ر ال���ع���ي���ون

وال���ض���ح���ك���ات ال���ل���ي حت�����رق ال��ب��اب��ه
اب�����وم�����ه�����ن�����د ع�����������ارف امل������اع������ون

اث�����ي�����اب�����ه ف������ص������ل  ه��������و  وده 
ل����و ك�����ان ه����ي ن��ق��ص��ه جت����ي ب��ال��ه��ون

ان�����ك�����ان ي�����وس�����ف ش�������رع اب�����واب�����ه
وه����ذه ايضا من القصائد التي اصله����ا عندي وليس لها صورة النه 

نظمها لي رحمه اهلل وبخط يده.


