


17

علي المصطفى
فنان ووطن



ح  جعفر محمد بن رضي الشايب، 1442هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الشايب، جعفر بن محمد بن رضي

علي المصطفى فنان ووطن/ جعفر بن محمد بن رضي 

الشايب ـ القطيف، 1442هـ

270ص، ...سم

ردمك: 978-603-03-4964-7

1- الشعراء السعوديون  2- الشعر العربي ـ نقد ـ السعودية 

أ. العنوان

1442/159 ديوي 928.9531  

رقم اإليداع: 1442/159
ردمك: 978-603-03-4964-7

الطبعة الأولى
1442هـ ـ 2021م

القطيف ـ المملكة العربية ال�سعودية



فقرات الحفل التكريمي الذي نظمه منتدى الثالثاء الثقافي
 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 31 دي�سمبر 2019م

علي المصطفى
فنان ووطن







علي■عبدالكريم■المصطفى■	
■ من■مواليد■محافظة■القطيف■ـ■المنطقة■الشرقية■1368هـ.	

■ عمل■مدرًسا■يف■اإلدارة■العامة■للتربية■والتعليم■لمدة■36■عاًما.	

■ وكذلك■	 الشعرية■ للنصوص■ وملحن■ وشاعر■ مسرحي■ ومخرج■ كاتب■
ألناشيد■برامج■األطفال.

■ قام■بتأليف■الكثير■من■المسرحيات.	

■ ألّف■أول■اوبريت■وطني■بالمملكة■)مواكب■البهجة(■عام■1401هـ.	

■ قام■بكتابة■اللوحات■الغنائية■لمسرحية■)الكرة■المضيئة(■التي■شاركت■	
بها■جمعية■الثقافة■والفنون■بالدمام■يف■مهرجان■الجنادرية■للتراث.

■ كتب■عدة■مواويل■شعبية■لمسلسالت■وبرامج■تلفزيونية.	

■ ■كتابة■حلقات■برامج■األطفال■بتلفزيون■الدمام■وجميع■اللوحات■الغنائية■	
مع■التلحين■لمدة■27■عاًما■مع■حلقات■عيدي■الفطر■واألضحى.

■ كتب■حلقات■برامج■اليوم■الوطني■مع■اللوحات■الغنائية■الوطنية■لتلفزيون■	
الدمام.

■ كتب■دواوين■شعرية■تمت■طباعتها■من■جمعية■الثقافة■والفنون■بالدمام.	

السيرة■الذاتية



المشاركون

الدكتور عبدالرب اإدري�س
)مطرب وموسيقار(

الأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب
)المشرف على منتدى الثالثاء الثقافي(

الأ�ستاذ حبيب اأحمد محمود
)إعالمي وأديب(

الأ�ستاذ عبدالنا�سر الزاير
)فنان وممثل ومسرحي(

الفنان الأ�ستاذ علي اإبراهيم ال�سبع
)فنان وممثل(

الأ�ستاذة �سباح عبدالكريم الم�سطفى
)مدونة وباحثة في القضايا األسرية واالجتماعية(

الأ�ستاذ مبارك العو�س
)إعالمي وكاتب فني(

الأ�ستاذ �سالح الج�سي
)فنان وملحن موسيقي(

الأ�ستاذ محمد عبدالعلي ال�سنان
)كاتب وباحث وملحن ومؤلف موسيقي(

الأ�ستاذ علي بن عبدالرحمن الغوينم
 مخرج مسرحي، مدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون باألحساء

الأ�ستاذ علي عبدالكريم الم�سطفى
)المحتفى به(

الأ�ستاذ عاطف عبدالواحد الغانم
)مقدم الحفل(

الأ�ستاذ عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سماعيل
)رئيس مبادرة المسرح الوطني(

الأ�ستاذ ماهر ح�سن الغانم
 )مخرج مسرحي(

الأ�ستاذ جواد فار�س ال�سيخ
 ) شاعر غنائي(

 الأ�ستاذ ح�سين عبدالكريم قري�س 
)عازف وموسيقار(





تمهيد

الثقافية  الشخصيات  تكريم  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  يواصل 

وإبراز دورها الوطني وعطائها في مجال الثقافة واألدب.

لشخصية  الكتاب  هذا  يفرد  العشرين  الحالي  موسمه  ففي 

ثقافية معطاءة هو الشاعر والفنان الملحن األستاذ علي عبدالكريم 

السعوديين  الفنانين  من  الكثير  له  وغنّى  لّحن  الذي  المصطفى، 

تحولت  التي  الوطنية  القصائد  من  العديد  وكتب  والخليجيين، 

ألوبريهات قدمت في مناسبات عدة.

هذا الرجل الذي يختزن التواضع في كل حياته، والتقدير لكل 

الفنانين  يربي جياًل من  أن  استطاع  كفاءة شابة ودفعها نحو األمام، 

والمسرحيين من الكّتاب.

مثل هذه النماذج الوطنية تستحق منا كل التقدير، ورأينا أنه من 

الواجب االحتفاء بالشاعر على المصطفى وتوثيق تجربته ضمن هذه 
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السلسلة الوثائقية )من أعالم الوطن(.

وخبرات  تجارب  يختزنون  ممن  كثيرون  المجتمع  في  وهناك 

ويقدمون لمجتمعهم الشيء الكثير في مجاالت اهتمامهم، وعطاء 

بال ملل أو كلل ودون انتظار أي إعالم أو إبراز، ونرى أنه من الواجب 

والمسئولية االجتماعية أن يتم االهتمام بمثل هذه الطاقات وتوثيق 

الثالثاء  منتدى  عليه  عمل  الذي  الدور  هو  وهذا  وإبرازها،  أعمالها 

الكفاءات  بهذه  للتعريف  فرصة  إعطاء  أجل  من  يزال  وال  الثقافي 

والقدوات االجتماعية والتي تعتبر نماذج عطاء وتميز في المجتمع.

الضوء  تسليط بعض  في  المتواضع  الجهد  يسهم هذا  أن  آملين 

على جهودهم الكبيرة وخدماتهم التي قدموها ويقدمونها للمجتمع 

والوطن.
منتدى الثالثاء الثقافي



فتي■حارة■الزريب
عبد العزيز عبدالرحمن ال�سماعيل*)))

ما الذي حدث في حارة )الزريب بالقطيف( بين العام 1368هـ 

و1385هـ؟ كيف يمكن وصف رحلة قصيرة نسبيا لعدد من السنوات 

باعتبارها قاعدة تأسيس لرحلة ثقافية فنية ومسرحية طويلة غير عادية 

امتدت حتى كتابة هذه السطور وال زالت مستمرة حتى اليوم؟

في  أو  المنطقة  في  الفني  أو  الثقافي  الحراك  يكن  لم  بالتأكيد 

المدينة هو األساس والذي ال يمكن ذكر الكثير فيه آنذاك، كما لم 

يكن التعليم أيضا الذي كان في بدايته أيضا العامل المساعد إال فيما 

العالم هو  المجتمعات في  مثلما في كافة  دائما وأبدا  بل كان  بعد، 

العناية  بذرات  يزال  وال  أسس  الذي  والخيري  االجتماعي  العمل 

واالهتمام بالتربية لألطفال وتطويرها وبشكل اكثر خصوصية مسرح 

الطفل، والذي تبناه وأخلص له األستاذ القدير علي المصطفي منذ 

كتابته أول نص مسرحي لألطفال )التصرف( لصالح روضة أطفال 

*كاتب ومخرج وممثل مسرحي، رئيس مبادرة المسرح الوطني، ورئيس مجلس إدارة 
الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
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عام  بالقطيف  االجتماعية  الخدمة  لمركز  التابعة  الخيرية  الجمعية 

1385هـ )1965م( قبل مواصلة المشوار من خالل المدارس في 

معهد  في  المهنية  دراسته  اكمال  بعد  فيه  عمل  الذي  التعليم  قطاع 

التربية الرياضية في الرياض عام 1392هـ )1972م(.

التي  هي  الخاصة  والتربية  العالم  في  االجتماعية  المراكز  إن 

البعض،  يعتقد  كما  الكبار  مسرح  وليس  الطفل  مسرح  أسست 

مجال  في  تقليدية  غير  خالقة  أدوات  استخدام  إلى  الحاجة  بسبب 

التربية والتعليم في تلك الجهات. وأعتقد أن علي المصطفى كتب 

نصوصه المسرحية األولى لذات السبب أو الدافع في ذات المناخ 

الخير  أعمال  لتقديم  الصادقة  بالمحبة  المليء  البسيط  االجتماعي 

ورعاية األطفال بالذات. ولذات األسباب الفقيرة في الحراك الفني 

في المنطقة والمملكة عموًما، لجأ أيًضا إلى كتابة األشعار والقيام 

بتلحين الموسيقى لها في مسرحياته، ليصبح في النهاية الفنان الشامل 

المناسب في تلك المرحلة التاريخية المبكرة لتقديم مسرح الطفل 

بكل  جاءت  خاللها  من  والتي  فقط،  المسرحي  النص  كتابة  وليس 

تأكيد كتابة االوبريتات الغنائية الوطنية واالجتماعية وعمل ألحانها 

وصوال إلى برامج التلفزيون المخصصة لألطفال.

فكانت المحصلة حتى اآلن قرابة 70 نًصا مسرحًيا منها عدد قليل 

للكبار والبقية لألطفال مصنفة حسب سن الطفل المالئم لها، وهذه 

بها  يعن  لم  الطفل،  لمسرح  التأليف  اشتراطات  مبكرة ألهم  سابقة 
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كثيًرا حتى اليوم العاملون في مسرح الطفل المحلي وحتى العربي. 

قّدم علي المصطفى حتى اآلن أكثر من 28 اوبريت وطني واجتماعي 

إضافة إلى كتابة النص الدرامي التلفزيوني بأشعاره وألحانه أيًضا لمدة 

27 عاما لصالح محطة تلفزيون الدمام. وإذا أضفنا قصائد األغاني 

التي تغنى بها عدد من المطربين في المملكة والخليج العربي، يمكننا 

القول بكل وضوح أننا أمام ظاهرة فنية شخصية شاملة اسمها الفنان 

والشاعر والكاتب المسرحي القدير األستاذ علي المصطفى.

)رجع نجمك قمر ساطع( 	

ثواني الليل تحرقني 

وساعاته بتنهش في زمن عمري

مع اللحظة بتصرعني، مع النسمة ترجعني

وألقى الوهم والذكرى في كل لحظة على صورة

وأنا قاعد أصارع ظلمة األحزان

وسط ذكرى، وسط حيرة

وسط آمال بي تجري، وأنا أدري وما أدري

وفي نص آخر بعنوان )ثامن العجبة( 	

عجايب هالحياة سبعة

وإنتي ثامن العجبة
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ال سد مأرب

ال سور الصين، وال األهرام

وال حتى حدايق بابل ابتوصل

إلى أوصافك الروعة

عيوني في عيوني انتي

جمايل مقدر أوفيها

مشاعر مقدر أخفيها

تلهلب روحي في الغربة

وتطالب قلبي بالرجعة 

 ومن ديوانه )رحلة شوق( يرد هذا النص 	

نقشت اسـمك

زرعت اسمك طلع لي نبتته رسمك

في كل سكة يالزمني

مثل ظلي ما يتركني

ويخليني أتم أحلم 
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وأتصور حالت أيام 

قضيناها على الدكة

وإذا حسينا اتعبنا من العابنا

تسابقنا حتى نوصل البركة

********

أوردت هذه المقاطع من أشعار علي المصطفى للتأكيد على أن 

الحالة الشعرية والفنية لدى األستاذ المصطفى ليست تجميًعا بسيًطا 

وثقافي  معرفي  تراكم  حصيلة  هي  بل  النص،  لكتابة  مستسهاًل  أو 

االحتكاك  وعن  الكتب،  من  المعرفي  والتحصيل  القراءة  عن  نتج 

اكتسبه  الذي  والفني  المعرفي  التراكم  عن  ثم  األخرى  بالتجارب 

بخبرة عمل السنين الطويلة في ذات المجال. إال أن شيًئا الفًتا يجرح 

االهتمام  عدم  وهو  أال  واحد،  آن  في  ويزكيها  التجربة  هذه  كثيًرا 

العادية،  غير  والمثابرة  الطويلة  الجهود  بتلك  والثقافي  اإلعالمي 

بالبروز واإلشهار  كثيًرا  لم تحَظ  القطيف ومبدعيها  أن  ربما بسبب 

المصطفى،  علي  األستاذ  ضمنهم  ومن  القطيف  خارج  اإلعالمي 

ولكنه في ذات الوقت يزكيها كما يزكي صاحبنا علي المصطفى من 

تأثير الشهرة والمال والرغبة الرعناء في البروز والتعالي على حساب 

الفن وأصالته.
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شخصًيا  وعرفته  الكثيرون  عرفه  كما  المصطفى  علي  ظل  فقد 

وحاورته أكثر من مرة وفيًّا لذاته البسيطة والعفوية، نقيًّا في عالقاته 

مع الكل، مخلًصا لفنه، واألهم من كل ذلك إخالصه لمسرح الطفل 

التي  الظروف  رغم  ملل  أو  يأس  دون  مشاقه  كل  وتحمل  بالذات، 

واجهت الساحة الفنية والفنانين عموًما طوال أكثر من ثالثين سنة من 

التطرف والهمجية التي كانت تحارب الفن وأهله.

الفصحى  العربية  باللغة  نصوًصا  المصطفى  علي  قّدم  لقد 

وباللهجة العامية لمسرح األطفال والكبار، وما يلفت في هذا الشيء 

هو إخالصه للهجة المحلية في القطيف والمنطقة الشرقية عموًما في 

المحلي،  الشعبي  المعبرة عن الحس  البسيطة وجمالياتها  مفرداتها 

كما أتقن في لغته العربية الفصيحة التعبير القوي والرزين المنسجم 

مسرحًيا مع الذائقة الشعبية ومع قدرات الطفل دون تطرف لغوي، 

وهذا التنوع في الكتابة بين الفصحى والعامية ليس غريًبا بل ينسجم 

تماًما مع تنوع المشاركات والجهود في المجاالت الفنية المختلفة 

واألغنية  الغنائي  واالوبريت  المسرحية  بين  ما  للكبار  أو  للطفل 

...إلخ.     

مشكوًرا،  القطيف  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  أحسن  لقد   

المعطاء  الرجل  بتكريم هذا  الشايب صنًعا  األستاذ جعفر  وصاحبه 

يعرفوه  لم  وممن  عرفوه  من  وسط  عليه  األضواء  بعض  وتسليط 

العديد  في  ُكّرم سابًقا  المدينة. وقد  ذات  في  منه  القريبين  حتى من 
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من المحافل الوطنية الكثير من المبدعين في المملكة، وكان علي 

المصطفى أحق بالتكريم، وهو ما نتمنى أن يناله اآلن في المحافل 

تنال هذه  نتنمى أن  القادمة بكل فخر واقتدار، كما  الكبرى  الوطنية 

التي قدمتها شخصية واحدة بشكل  الثرية والعريضة  الفنية  التجربة 

من  تحتويه  ما  لكشف  والتحقيق،  الدراسة  من  حقها  تقريًبا  مفرد 

سمات وعناصر فذة لحفظها في الذاكرة الثقافية للوطن بشكل عام 

وليس في القطيف فقط. وحيث يمكن أيًضا طرحها لالستفادة منها 

الفن  عاًما من  قادمة تحت عنوان: )سبعون  بها ألجيال  واالستنارة 

والشعر والمسرح(.    

 في الختام، تحية لألستاذ الفنان القدير والصديق علي المصطفى 

الله في عمره،  التي بذلها والعطاء المستمر أطال  على كل الجهود 

الثقافي على االهتمام وتشريفي بكتابة هذه  الثالثاء  وتحية لمنتدى 

المقدمة القصيرة التي ال تفي األستاذ علي المصطفى حقه بكل تأكيد.

الدمام 4 اأغ�سط�س 2020م





المصطفى■عاشق■الوطن■
الأ�ستاذ عاطف عبدالواحد الغانم 

)مقدم الحفل(

بسم الله الرحمن الرحيم

آله وصحبه  األمين وعلى  الهادي  النبي  والصالة والسالم على 

األخيار.

فنًا وشعرًا وعطاء، مساء تتزاحم فيه مشاعر الشكر  مساء يهطل 

القطيف، رضع حّب هذه األرض،  والثناء إلنسان مولود من رحم 

رائحة  تنفس  سعفاتها.  أحضان  في  وترعرع  عشقها،  على  وتغذى 

الطين والشندل وتراقصت دقات قلبه على صوت الهولو واليامال.

شاعٌر انفرد بأسلوب لم نعهده في غيره، يعمل بهدوء، دون إثارة 

ضجة أو صنع هالة ضوء لنفسه، إال ان أعماله كانت دائمًا تشاكس 

فتصيب  الوطن  لهذا  بالحب  محملة  رعدية  سحابة  فتثير  الهدوء 

رياضه،  القطيف  فكانت  ذاته،  على  يتشرنق  لم  والبعيد.  القريب 

والطائف ورده، والباحة لفنه ساحة، والخليج لشعره أريج...

هو ذا يصر على العطاء، يتنفس النص، يهندس السيناريو ويزينهما 
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بقصيدة تجعلها تحفة فنية جميلة.

كان وال يزال يوجه طاقاته لبناء الطفل من خالل المسرح، إيمانًا 

منه أن المجتمع ينهض بأبنائه فهو األب واألستاذ والمربي الناجح. 

واعترف شخصيًا أن الذي تستمعون لصوته اآلن تعلم من األستاذ 

بال  ويعطي  كلماته  ويزن  الجمهور،  يحترم  كيف  المصطفى  علي 

ثمن، فشكرًا لك يا أبى العزيز.

الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  ترحيب  أجمل  بكم  ارحب  أن  أود 

قي موسمه العشرين وفي أمسيته السادسة عشر، كما ارحب بضيف 

شرف الليلة، الفنان السعودي المخضرم علي السبع..

لألمانة، احتاج من الوقت الكثير لكي اقرأ إنجازات األستاذ علي 

بذكر  واالكتفاء  القراءة  اختصار  في  استميحه عذرًا  لذا  المصطفى، 

بعض محطاته الفنية والشعرية.



كلمة■المنتدى
الأ�ستاذ جعفر محمد ال�سايب
)الم�شرف على منتدى الثالثاء الثقافي( 

أقف أمامكم ـ أيها اإلخوة واألخوات ـ مرّحًبا بكم أواًل وشاكًرا 

إياكم على الحضور والمشاركة في هذا الحفل التكريمي لشخصية 

فنية معروفة على الصعيد الوطني والخليجي، وليس المحلي فقط، 

هو الشاعر والفنان والمسرحي األستاذ علي المصطفى. 

الشخصية  هذه  نحيي  ونحن  واالعتزاز  الفخر  جميًعا  يملكنا 

الوطنية البارزة والتي قدمت الكثير بصمت وهدوء، ودون صخب 

أو ضجيج. كلما تعرفنا عليه أكثر سنكتشف أننا أمام شخصية معطاءة 

بال كلل أو ملل أو حدود، طرق أبواب الشعر والمسرح واالوبريتات 

الفنانين  من  جيل  تنشئة  في  وساهم  المختلفة،  الفنون  ومجاالت 

المملكة وفي مختلف  فنية داخل  أعمااًل  المجتمع، وقدم  أبناء  من 

دول الخليج. هناك أمور كثيرة تمّيز الفنان المصطفى وأعماله، لكن 

ومبرًرا  صعبة،  عملة  منه  يجعل  الساكن  وهدوئه  المميز  تواضعه 

أساسًيا لتكريمه والحديث عنه وعن سيرته العطرة.
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أيها اإلخوة واألخوات:

إن نجاح المنتدى هو نجاح لنا جميًعا، فأنتم الشركاء الحقيقيون 

في هذا النجاح، نتلقى مقترحاتكم ومبادراتكم وأفكاركم كي نحولها 

لبرامج عملية تعود بالنفع على المجتمع. وال يسعني هنا إال أن أشيد 

بالدور الكبير الذي يقوم به الفنان األستاذ علي السبع في هذا المجال، 

فله كل الشكر حيث أنه أسهم كثيًرا في تنسيق هذا الحفل التكريمي 

أن يكون ضيف شرف  قبوله  العقبات. كما أشكره على  وإزالة كل 

هذا اللقاء بحضور هذه الكوكبة المتميزة من الفنانين. 

الشخصيات  بتكريم  يهتم  المنتدى  فإن  جميًعا،  تعلمون  وكما 

لتسليط  موسم  كل  في  ندواته  بعض  ويخصص  الوطنية،  الثقافية 

تكريمنا  يأتي  السياق،  هذا  وضمن  الثقافية.  إنجازاتها  على  الضوء 

الفني  الدور  بأهمية  إيماًنا  المصطفى  علي  لألستاذ  الحفل  هذا  في 

على  سنتعرف  حيث  حياته،  طوال  لعبه  الذي  واألدبي  والمسرحي 

المزيد من خالل مشاركته وكلمات الفنانين الحاضرين الذين عايشوا 

تجربته وعملوا معه.

التاريخية، وخفيفة في  بمادتها  ثرية  األمسية  أن تكون هذه  آمل 

روحها الفنية في سرد تجربة شاعر وفنان عشق وطنه ورسمه شعًرا 

وأداء.

أرحب بكم مرة أخرى، وشكًرا لكم جميًعا على حضوركم ... 



رحلة■العطاء
الأ�ستاذ علي عبدالكريم الم�سطفى
)�شاعر وفنان وم�شرحي، المحتفى به(

كلمة �سكر

مؤسسه  وإلى  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  قلبي  أعماق  من  أتقدم 

وصاحبه المهندس العزيز ذي العطاء المميز األستاذ جعفر الشايب، 

معكم،  أعيشها  التي  الليالي  ألجمل  الكريمة  بدعوته  شرفني  الذي 

وال أنسى جميع أفراد الطاقم العامل معه الذين أحاطوني بمحبتهم، 

إلى تحمل  قلبي، وأعادتني  البهجة في  أدخلت  َفدعوُته  ورعايتهم. 

المسؤولية في العطاء الثقافي المتنوع، الذي سكن قلبي وعقلي وكل 

مشاعري طيلة سنوات العطاء في التأليف المسرحي والشعر الشعبي 

)اللهجة العامية(، والتي بها وصلت إلى أصوات مثقفة في مختلف 

جميلة  ذكريات  إلى  وأعادتني  والمعرفية،  العملية  الحياة  مجاالت 

للساحة  أحببتهم، وشاركوني نجاحي، وأخرى قدمتهم  ألشخاص 

الفنية وشرفوني بذكر اسمي في هذا المنتدى من قبل.

المنتدى  لهذا  واالستمرار  التوفيق  القدير  العلي  الله  من  أتمنى 
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الذي ساهم في إثراء الساحة الثقافية بجميع مجاالتها، وتنوير العقول 

التي تحضر أو تّطلع على إنجازاته من خالل مواقع اإلنترنت، بما 

تتفق  التي  الحياة  في مختلف مجاالت  تثقيفية  يقدم من مشاركات 

ورؤية الوطن لعام 2030م.

وفقكم الباري وأدام عليكم هذه النعمة، وهي نعمة العطاء التي 

يجازي عليها رب السماء.

بداية الرحلة:

العطاء ينبع من داخل اإلنسان، يسنده بالحب، والمعرفة، ومتى 

ما تم التعايش بين هذه األبعاد فإنها تعطي ثمرتها، تماًما مثلما نقدم 

للشجرة حاجتها، ومثلما نقدم للطفل غذاء وتربية، كي تكون نشأته 

تسر أسرته ويشرف الوطن بعطائه.

علي المصطفى ـ المتحدث أمامكم ـ نشأ بين إخوانه وأخواته، 

البعض، ولم تدخل  بيئة عائلية صحية، كانوا يساندون بعضهم  في 

األنانية في قلب أي أحد منهم، تربوا على التعاون والعطاء والوفاء.

طفولتنا  تجاه  واجباته  بجميع  وقام  الحنان،  منبع  كان  األب 

تعليمها،  بساطة  برغم  أنها  العطاء، حيث  األم كل  وتربيتنا. وكانت 

الكريم،  الله  كتاب  آيات  من  الكثير  تحفظ  ومستمعة،  قارئة  كانت 

واألدعية، وكانت تمزج هذه المعرفة في كل عمل تقوم به وتوصله 

لنا بأبسط الطرق، حتى نأخذ عنها ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا.
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وكانت مستمعة جيدة إلى المذياع، الذي كان الوسيلة اإلعالمية 

الكثير،  منه  تنهل  فكانت  الفترة،  تلك  في  للعموم  المتاحة  الوحيدة 

باإلضافة إلى حضورها الدائم لجميع المناسبات الدينية. 

كنا نسكن في قلعة القطيف حيث يتفرع منها بعض األحياء منها 

)براحة  كـ  البراحات  وبعض  و)الخان(،  )الوارش(،  )الزريب(، 

الحليب( و)براحة الخيل(، وكانت القلعة تتميز باألسوار المرتفعة 

التي تحيط بها، وكذلك عيون الماء والمباني األثرية القديمة، وتضم 

عوائل مثقفة متميزة وبعض المشايخ والعلماء، وتمارس فيها بعض 

العادات والتقاليد التراثية في المناسبات االجتماعية والدينية، التي 

كانت تقام بانتظام.

دخلنا وأخواني المدارس النظامية الحكومية بعد أن تعلمنا القرآن 

الكريم عند المعلم، وكان لكل واحد منا ميوله في مجاله التعليمي. 

البديل،  بالدراسة، فبدأت أبحث عن  الخاصة  بالمناهج  اكتِف  ولم 

المكتبات  لبعض  إعالنات  فوجدت  الصحف  في  ضالتي  وكانت 

في األردن عن توفر كتب لديها، حيث يتم إرسال التكلفة لهم وهم 

بدورهم يبعثون الكتب التي أختارها. وبالفعل كتبت خطاًبا وحددت 

ولكن  المظروف،  داخل  المبلغ  ووضعت  أرغبها  التي  الكتب  فيه 

لألسف وقعت الرسالة في يد أحد الحيتان وتمكن من أخذ المبلغ 

المبلغ  المكتبة لم يجدوا  وأعاد إغالق الظرف، وعندما وصل إلى 

فيه، فأرسلوا لي أن المبلغ غير موجود وأخبروني بعمل حوالة بنكية 
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التواصل معهم وصارت تصلني  لضمان االستالم. واستمريت في 

الكتب تباًعا.

كنا أثناء الفسحة مع أصدقائي نقوم بقراءة بعض الكتب، وكنت 

للمسرح  الكتابة  بدأت فكرة  فينا، ومن هنا  أوزع أجزاء لكل واحد 

بتوزيع الحوار بين المجموعة، فبدأت بكتابة أول مسرحية لألطفال 

عام 1385هـ بعنوان )التصرف( وذلك بعد عدة محاوالت. 

كانت البداية مشجعة، ثم تالها مسرحية أخرى لألطفال )السباق( 

الهاي(،  مهب  في  )ياي  ومسرحية  سنوات،   )6( من  أقل  هم  لمن 

)األرض(،  كمسرحية  التوجه  نفس  من  المسرحيات  من  وعدد 

الشر(،  و)عاقبة  حنتوت(،  أخو  و)سحتوت  و)العيادة(،  و)اليتيم(، 

وجميعها لألطفال.

وأشكر الله سبحانه وتعالى أن رزقني بجيران طيبين ومتفاهمين 

العوامي،  البعض، حيث كانت زكية  لبعضنا  فريًقا مكماًل  فأصبحنا 

لألنشطة  المنسقات  من  المصطفى،  صباح  وأختي  ملك،  وفاطمة 

التي تقدمها الجمعية الخيرية بالقطيف، ويشرف عليها مركز الخدمة 

أنشطة  ضمن  المسرحيات  هذه  فقدموا  بالقطيف،  االجتماعية 

المركز،  وإشراف  للجمعية،  التابعة  الروضة  من  التخرج  حفالت 

وكانت أنشطة حافلة بالحضور واالنطباع الجميل. 

مقر  بفتح  بالقطيف  االجتماعية  الخدمة  بعد ذلك، ساهم مركز 
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ضمن  من  وكنت  عام 1385هـ،  نهاية  في  الشعبية  الفنون  لجماعة 

األخوة سعيد شلي، وعدنان  من  معنا  المشاركة، وكان  المجموعة 

تحضرني  ال  وآخرين  رمضان،  ومحمد  الرويس،  وعلي  العوامي، 

أسماءهم. ومن هنا بدأت التوجه أيًضا لكتابة األعمال الشعرية التي 

نالت أعجاب المجموعة، وبدأ البعض بتلحينها.

الرياض للدراسة عام 1388هـ، وكان على مقربة  إلى  غادرت 

من مكان دراستي مقر تدريب موسيقى الجيش الخاص بالمناسبات 

ويقوم  الحكيم،  عبد  طارق  الموسيقار  يزورهم  وكان  الوطنية، 

زادت  ومعرفتهما  حلواني،  القادر  عبد  الفنان  الموسيقى  بتدريس 

أوبريت وطني  بكتابة أول  فبدأت  الجميلة،  الفنون  بهذه  من تعلقي 

وواصلت في جمع المعلومات من مكتبة وزارة اإلعالم حتى انتهيت 

من كتابته عام 1398هـ بعنوان )مواكب البهجة(.

وعندما أنهيت دراستي في الرياض، التحقت بمهنة التعليم مع 

وأصبحنا  1392/7/25هـ،  في  والتعليم  للتربية  العامة  اإلدارة 

وكان  المنطقة.  مستوى  على  ثم  للمدرسة،  الختامية  األنشطة  نقيم 

يعطي  ممن  اليوسف  العزيز  عبد  الله  عبد  األستاذ  المدرسة  مدير 

األنشطة حقها، وأصبحت أدخل الدورات التي تقيمها إدارة التعليم 

مواصلة  في  ساعدتني  دورات  عدة  على  وحصلت  اإلخراج،  في 

هوايتي، وساعدتني أيًضا في كتابة النصوص المسرحية. وحصلت 

على فرصة للتعاون مع التلفزيون بعد مناسبة عودة المغفور له الملك 
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الوطنية،  األناشيد  العالجية، وكتبت مجموعة من  خالد من رحلته 

طوره  الذي  المدرسة،  مسرح  على  األناشيد  هذه  جميع  وسجلت 

مدير المدرسة، بعد أن أحضرت الكاميرات من التلفزيون للمدرسة.

األناشيد  وكذلك  األطفال،  برامج  كتابة  في  نشاطي  استمر  وهكذا 

الخاصة بكل حلقة، وكنت أقوم بالتلحين لهذه األعمال. 

تم  أن  بعد  للتربية  العامة  اإلدارة  أنشطة  مع  أشارك  وأخذت 

اختياري ضمن البرامج الصيفية )مركز النشاط الصيفي(، الذي يقام 

الفنان  تبنيت أحد األبناء وهو  بالقطيف، وفيها  الشاطئ  في مدرسة 

منذ  برعايتي  أحيطه  وكنت  الزاير(،  الناصر  )عبد  حالًيا  المعروف 

طفولته، وشارك في األنشطة التابعة للمركز إلى أن أصبح شاًبا في 

باإلدارة  المسرحي  النشاط  على  المشرف  وكان  الثانوية.  المرحلة 

الذي كلفني بكتابة  السماوي،  للتعليم هو األستاذ إسماعيل  العامة 

أنشودة ترحيبية لوفٍد قادٍم من جدة إلى محافظة القطيف، وبالفعل 

سيقوم  من  وسألني  بتلحينها،  وقمت  الترحيبية  األنشودة  كتبت 

فأحضرته وسألني  الزاير،  الناصر  عبد  الطالب  أخبرته عن  باألداء؟ 

األستاذ إسماعيل هل يستطيع أن يحفظها ويقوم باألداء، فتدخل عبد 

الناصر وقال: أكتبها في يدي وكأني أرحب بالجميع، وأنا أقرأ ما في 

عبد  أصبح  وبعدها  نجحنا.  وفعاًل  القوية،  االنطالقة  وكانت  يدي، 

الناصر يشارك في األعمال المسرحية لقطاع القطيف في المدرسة 

التي كنت أعمل فيها في الدمام وهي )مدرسة الجزيرة المتوسطة(. 
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وفي ذات مرة شاهدت اعالنا للطبق الخيري للجمعية الخيرية 

البرنامج  حيث يقدم ريعه لمساعدة الفقراء، فعرضت على مسئولة 

أن نعزز الفكرة من خالل المسرح لمساندة الجمعية، وبالفعل قوبل 

االقتراح بالترحيب بعد أن عرضت الفكرة على المسئولين. وبدأت 

في كتابة أول مسرحية بعنوان )الشكوك(، بحيث يتولين عملية توزيع 

األدوار فيما بينهن، وبالفعل نجحت التجربة من خالل متابعتي لهن 

في توزيع األدوار واألداء، وبعدها مسرحية )ارجوع المسافر(. 

وفي عام 1403هـ، طرق بابنا من خالل المسرح رئيس مكتب 

رعاية الشباب بالدمام األستاذ عبد الله فرج لتقديم عمل مسرحي، 

وبالفعل أخذنا بالعمل الجاد وخاصة بعد أن تم تعيين عبد الناصر 

المخرج  أن  إال  النص  كتبنا  أننا  ومع  بالدمام،  المكتب  في  الزاير 

الموجود بالمكتب أراد أن يحمل اإلخراج اسمه فأوقفنا العمل بعد 

التشاور مع رئيس المكتب. وفي عام 1406هـ وصلني اتصال من 

األستاذ محمد السناني مدير المكتب وعرض علي فكرة تنفيذ النص 

القطيف وتحت إشراف األستاذ  الحلوين( من خالل مكتب  )غابة 

األعمال  تتابعت  ثم  ومن  ذلك.  تنفيذ  تم  وبالفعل  الناجي،  منير 

المسرحية مثل مسرحية )الدانة( ومسرحية )اليتيم( ومسرحية )شمعة 

فرح( ومسرحية )عاقبة الشر( ومسرحية )الجائزة( ومسرحية )جحا 

الصدى  لها  كان  حيث  الطائف  في  المكتب  مثلت  التي  الصغير( 

الكبير، ثم مسرحية )البراحة( ومسرحية )التجربة( ومسرحية )عجينة 
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البيتزا(.

إلى  الطفل  مسرح  من  جديدة  نقلة  حدثت  المرحلة،  هذه  بعد 

مسرح الشباب حيث تم تكليف مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب 

بالقطيف أيضا بتنفيذ نشاط مسرح الشباب في عام 1413هـ. كانت 

البداية بمسرحية )االختيار األول( التي كانت تجربة جديدة لجميع 

الطاقم المتعاون معنا وكان لتنفيذها صدى كبيًرا في المجتمع، ومن 

مسرحية  وكتبت  تليها  التي  السنوات  في  أيضا  الكتابة  واصلت  ثم 

الوطنية  المسرحية  ثم  الكلبوشية(  )القبضة  ثم مسرحية  )المصيدة( 

)الهدية( وجميعهم ضمن نشاط المكتب بالقطيف. وواصلت الكتابة 

وقدمت مسرحية )في بيتنا كمبيوتر( في مدينة <الهابي الند للحكير< 

وإخراج الفنان الكبير ناصر المبارك مع نادي مركز الخدمة، وقدمت 

مسرحية )سحتوت أخو حنتوت(، وفي هذا العمل دخل معي ماهر 

الغانم كمخرج ثان الذي انطلق في عالم اإلخراج. بعدها تم العمل 

على مسرحية )هبش بش( مع فرقة مواهب من إخراج ماهر الغانم، 

ومسرحية )أش فيه صديق( التي كانت من إخراجه أيًضا. 

وكانت لي فرصة للتعاون مع الفنان سعيد قريش حيث كان يحضر 

جميع المسرحيات الخاصة برعاية الشباب، وطلب منه قسم النشاط 

بأرامكو تجهيز عمل مسرحي لمناسبة خاصة فطلب مني اعداد فكرة 

النص وقدمه لهم ومن ثم صدرت الموافقة للفكرة، وقدمنا مسرحية 

)معادلة شهادة( قام فيها هو بالتمثيل باإلضافة إلى اإلخراج. 
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انطلقت الحًقا إلى دول الخليج وسجلت إلذاعة البرنامج الثاني 

في الكويت )15( حلقة من الشعر الشعبي من إخراج أحمد الضرمان، 

ثم قدمت بعض النصوص إلى اإلذاعة، ونالت درجات متقدمة في 

التقييم من لجنة اإلذاعة. وقد اختار المرحوم محمود الكويتي نًصا 

الفنان عباس  بعنوان )عاشق يا كويت( وقام بتلحينه، وتولى األداء 

البدري، كما اختار حمدي الحريري قائد الفرقة باإلذاعة اختار نًصا 

لتلحينه )يا صباح الخير(، وقام بغنائه مبارك المعتوق. وتعرفت أيًضا 

على الفنان الدكتور عبد الرب إدريس وقدمنا عماًل من ألحانه للفنان 

علي عبد الستار )قدري أنا(، ثم )احنا سّمارك يا ليل( بصوته، ثم من 

ألحانه أيًضا )الال على الال( إلى ابنه عادل عبد الرب إدريس. 

وانطلقت إلى البحرين حيث التقيت ببعض الشعراء أمثال حسن 

كمال وبعض المسؤولين هناك، وسجلت مجموعة قصائد لإلذاعة 

من إخراج عبد الرحمن عبد الله، وعملت مع الفنان محمد حسن 

ذبل  )ال  وقدمنا  الجميري  أحمد  الفنان  مع  ثم  منانيه(،  )يا  وقدمنا 

جذعك وال أترابك عطش(. ومن دولة قطر سجلت مجموعة قصائد 

ولقاءات لإلذاعة، في برنامج محمد الكواري، ومثلها في التلفزيون 

بإخراج محمد الحمادي، وبعض األعمال مع الفنان فرج عبد الكريم 

)قاعد على السكة(، من ألحان حسن علي، ثم )رديت في فرحة( من 

ألحان فرج .

حضر  بالدمام،  والفنون  الثقافة  جمعية  فرع  افتتاح  حفل  وفي 
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الشاعر أحمد السعد، وكنت مع األحبة مبارك  الرياض  الموفد من 

العوض، ومبارك الحمود، وعلي الناصر، وبدأت بعدها فقرة حافلة 

عام  القمر  نصف  شاطئ  في  للفرع  حفل  أول  أقيم  حيث  بالنشاط، 

1398هـ، وقدمت فيه قصيدة بعنوان )الرسالة األخيرة( التي وفقت 

في تقديمها بإخراج ناصر المبارك. والتقيت بالفنان صالح الشهري، 

الذي اّطلع على بعض القصائد المنشورة لي في مجلة الشرق التي 

قدمها  التي  القصائد  بعض  على  وكذلك  الدمام،  في  تصدر  كانت 

الفنانون السابق ذكرهم، حيث كان الصحفي مبارك العوض ينشرها 

في صحيفة اليوم )اليوم الفني(.

تال ذلك الحفل األول حفاًل ثانًيا أقيم على مسرح جامعة الملك 

فهد بالظهران عام 1399هـ، وتعرفت من خالله على الفنان المتألق 

علي السبع، وكانت البشارة الكبيرة في هذا الحفل هي ميالد الفنان 

عبد المحسن النمر، حيث قدمُت في الحفل قصيدة بعنوان )سولف 

يا بحر( من النوع الممسرح بإخراج ناصر المبارك، وكان يقوم بالدور 

التمثيلي عبد المحسن وهو طفل صغير مع طفلة صغيرة ومنها انطلق 

نجًما فنًيا بارًزا كما نشاهده في كل أعماله.

وبعض  ممسرحة  بقصيدة  أشارك  سنة  كل  في  واستمريت 

العاطفية  اللوحات  ببعض  السبع، وكذلك  للفنان علي  المنلوجات 

بألحان عبدالكريم سالم. وبعد  الفنانين منهم محمد عباس  لبعض 

)قالوا  عمل  أول  في  الشهري  صالح  وبين  بيني  التعاون  بدأ  ذلك 
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لي مخطوبة(، وفعاًل انتشر العمل وأخذ صدى كبيًرا، وتم تصويره 

للتلفزيون في المطار باألبيض واألسود. 

وطلبت إمارة المنطقة الشرقية من جمعية الثقافة والفنون إعداد 

برنامج خاص لليوم الوطني بالمملكة، وكان وقتها األستاذ محمد 

الشريد مديًرا لألنشطة فيها فسألني هل عندك عمل لهذه المناسبة؟ 

عشر  من  أكثر  فيه  أكتب  أوبريت  كتابة  من  انتهيت  أني  فأخبرته 

بالفعل في  نقرر.  ما أسمعه  العمل وبعد  لي  فقال: أحضر  سنوات، 

فسلمناه  إعجابه،  فنال  عليه  وقرأته  العمل،  أحضرت  الثانية  الليلة 

إلى الملحن صالح الشهري و اشتغلنا بجهود قوية وبإحساس حب 

الوطن، واالستعداد للتنفيذ للمناسبة. ولكن بعد أن تم اختيار جميع 

الحرب  اشتعلت  فقد  بالحسبان،  يكن  لم  ما  فيه حدث  المشاركين 

األهلية في لبنان، ووصل خطاب للجمعية من اإلمارة بإيقاف النشاط 

لهذه المناسبة مراعاة لمشاعر اإلخوة في لبنان، وفي عام 1401هـ 

تم تقديمه مباشرة من مسرح المعهد الصناعي بالدمام.

بإشراف  المسرحي  للنشاط  بالدمام  الجمعية  في  تكريمي  تم 

شعر  ديوان  الجمعية  لي  طبعت  كما  السماعيل،  عبدالعزيز  الزميل 

وأنا  شوق(،  )رحلة  وديوان  ساطع(،  قمر  نجمك  )رجع  بعنوان 

التتويج من الجمعية فقد كانت لي مفخرة. وكانت بادرة  اعتز بهذا 

طيبة أيًضا عندما تم تنفيذ مسرحية )الكرة المضيئة( للكاتبة الكويتية 

الفنانة اسمهان توفيق للمشاركة في الجنادرية، وتم تكريمي بكتابة 



علي المصطفى .. فنان ووطن34

اللوحات التي مكنني ربي بالتوفيق في كتابتها، وكانت بإخراج الفنان 

عبد الخالق الغانم، وتمثيل أسماء المعة بالمنطقة منهم عبد المحسن 

من  ونخبة  زبيل،  الغريب، وسلمان  الناصر، وجعفر  النمر، وسمير 

الفنانين. 

بينها:  من  أعمال  في عدة  الشهري  مع صالح  انطالقتي  وكانت 

)الوداع(، )مقلتي لي بسافر(، )ردي رسايل حبنا(، )السماحة وبذرة 

اإلخالص(، )احبيبين( )للمنتخب(، )قولوا ماشا الله( )للمنتخب( 

ومنلوج للفنان علي السبع )بعدك اصغيرون( .

بعد لقائي مع الملحن الرائع عبدالعزيز عبد القادر كتبت )دانت 

بحور الشوق( تغنى بها أيوب خضر، ومن ثم توالت األعمال معه، 

الظالم(،  شفت  )أغنية  مثل  قريش  حسين  الفنان  بها  تغنى  بعضها 

والفنان  الظروف(،  )ليل  أبد(، ولسعد شهاب  و)أغنية ال تحسبيني 

محروس الهاجري )برد الشتا(، و)صحت بألم(، وأعمال مع فنانين 

آخرين. وفي آخر أيام تواجده بالدمام، طلب نًصا يكون مناسًبا إلى 

بكتابة  الشاعر  إلى  يوحي  كان صوتها  التي  رباب  المرحومة  الفنانة 

الكالم والملحن بصياغة اللحن فكتبت شعًرا يناسب هذا الصوت 

قادم  عمل  لي  يكون  وسوف  جريح(.  )صرخة  بعنوان  وإحساسه 

مع الملحن الرائع نبيل الغانم بعنوان )يا أجمل صوت(، وساعدني 

الحظ أن ألتقي برفيق الطفولة الموسيقار محمد السنان الذي أعجبه 

النص بعد أن اكتمل وهو )منهو قدك( فطلبه وبالفعل ألبسه لحن رائع 
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وقدمه للفنان حسين قريش، كما اختار أربعة نصوص أخرى وهي: 

)االبن(، )صرخة جريح(، )ما تفكر تجاوبها(، )يبقى السؤال( وقد 

انتهى من تلحينهم وأرسلهم إلى الفنانة الكويتية نوال، وإن شاء الله 

نسمع األخبار الطيبة في هذه األيام.

أما الفنان حسين قريش فقد كان لي معه نشاط رائع حيث قدم 

من ألحان عبد العزيز عبد القادر األعمال السابقة التي ذكرتها، كما 

تبعها أيًضا بعمل جميل وهو )نبع الحال( من تأليفي وألحانه. وفي 

األخير توقفت الكتابة الغنائية وبدأت أرّكز مجدًدا على الحب القديم 

وهو مسرح الطفل وبرامج األطفال بالتلفزيون؛ مع أن المسرح كان 

يأخذ مني الجهد الكبير حيث تأليف النص، واأللحان، واإلخراج، 

والموسيقى  التربوية،  اللوحات  إلى  المصاحبة،  والحركات 

كل  األطفال  برامج  أناشيد  إلى  األلحان  عمل  وكذلك  التصويرية، 

أسبوع 4 لوحات مع كتابة الحلقة.

وقد استمريت )27( عاًما مع التلفزيون وحصلت على تصنيف 

برنامج  خالل  من  الفنية  للساحة  الكثير  وقدمت  أولى(  )درجه 

كما  المنسف،  محفوظ  والفنان  جبر،  إبراهيم  الفنان  مع  األطفال 

تقدم  قصائد  مجموعة  بكتابة  األيام(  )رحلة  مسلسل  في  شاركت 

بصوتي، ومسلسل شاطئ األمل ببعض القصائد، ومسلسل )خزنة( 

إذ كتبت له ما يقارب )100( موال، وسهرة )باكر العيد( من إنتاج 

من  بثت  التي  الفني  لإلنتاج  الوفاء  لمؤسسة  القاسم  زكي  وإخراج 
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سهرة  وكذلك  الخليج،  تلفزيونات  جميع  ومن  المملكة  تلفزيون 

)غواصين القرن العشرين( لنفس المخرج والمؤسسة بمجموعة من 

المواويل وبعض القصائد البحرية وبثت أيًضا من تلفزيون المملكة 

ودول الخليج.

مستوى  على  إال  واإلخراج  التلحين  تركت  الحقة  فترة  وفي 

على  اركز  وبدأت  الرياضية.  واألنشطة  المدرسية  المسرحيات 

ناجحة  الفكرة  كانت  وبالفعل  األعمال،  تنفيذ  في  البديل  تأهيل 

حيث أخترت أربعة أسماء هم: الفنان ماهر الغانم، واألستاذ صالح 

الجشي، والفنان مهدي الجصاص، واألستاذ عاطف الغانم، إال أن 

األستاذ عاطف توجه إلى التقديم في المناسبات، وبالفعل نجح وهذا 

تشريف للمجموعة، علًما بأني وضعت له دور مخرج في مسرحية 

جحا الصغير. 

م�سيرة الفنان ماهر الغانم 

شارك االبن ماهر في أول مسرحية )الجائزة( عام 1412هـ ثم 

الذين  األول  الطاقم  ضمن  عام 1413هـ  الصغير(  )جحا  مسرحية 

كانوا يعملون بكل تمّيز، وأعتبرهم فعاًل مؤسسي مسرح الطفل معي 

بجهودهم اإلبداعية حيث سيطروا بكل قوة على النشاط المسرحي، 

وكان له حضور رائع معهم. بدأت آخذ االبن ماهر الغانم إلى جنبي، 

في  وبدأت  التشجيع،  باب  من  مساعد،  ال  كمخرج  معي  وأدخلته 
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معي  وأشركته  1418هـ  عام  حنتوت(  أخو  )سحتوت  مسرحية 

كمساعد مخرج في أوبريت للسباق الخيري السنوي بالخبر، وكذلك 

كتبت له في برامج األطفال دوًرا رئيسًيا ونجح في تقديمه في جميع 

للتلفزيون  )التصرف(  مسرحية  في  بالتمثيل  أيًضا  قام  و  الحلقات، 

ضمن البرنامج، وأيًضا مسرحية )القاضي( بشخصية جحا، ثم تولى 

الشباب،  العامة لرعاية  للرئاسة  )البراحة(  إخراج مسرحية األطفال 

ثم مسرحية )أش فيه صديق( للكبار لفرقته )مواهب(، ثم مسرحية 

األطفال )هبش بش( لنفس الفرقة.

البحرية  للقوات  األوبريت  مجال  في  مشاركات  لنا  وكانت 

بالجبيل بإخراج أوبريت )كلنا حماة الوطن( عام 1439هـ وإخراج 

شركة  مع  الوطني  باليوم  لالحتفال  القلوب(  كل  وطن  )يا  أوبريت 

أرامكو عام 1440هـ، وإخراج أوبريت )عادت الذكرى( في احتفال 

القوات البحرية عام 1440هـ. وال يزال التعاون قائم بيننا، فقد قمنا 

عام 2018م بعمل مسرحية األطفال )ملك الغابة(، ثم تلتها مسرحية 

ممثلة  أول  فيها  شاركت  والتي  2019م  عام  فض(  )فض  األطفال 

سعودية وهي الفنانة حورية الفردان على مسرح جماهيري بمحافظة 

القطيف، وثم مسرحية األطفال )سامور( عام 2019-2020م والتي 

شاركت فيها ممثلة سعودية أخرى هي الفنانة مريان، والذي أسعدني 

فيها أيًضا مشاركة الفنانة القديرة أمينة القفاص من مملكة البحرين.
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م�سيرة الفنان �سالح الج�سي

 طرقت باب األستاذ صالح الجشي لما لمست منه المقدرة على 

العطاء، خاصة أنه كان يجيد العزف فشجعته للمشاركة في الديكور 

حيث أنه فنان تشكيلي أيًضا، فقام بتلحين أغاني مسرحية )سحتوت 

أخو حنتوت( ونجح معنا، ومن ثم أخذته معي للتلحين في برامج 

األطفال في التلفزيون، وبرنامج التسويق في المنطقة، وقدمنا أعمااًل 

بصوت طارق العلي من تأليفي وألحان األستاذ صالح ثم اشتركنا في 

تلحين أوبريت بعنوان )عودة السندباد( من تأليفي للسباق الخيري، 

بحضور أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير محمد 

بن فهد، كما قام بتلحين بعض األعمال التي اختارها من الدواوين 

الخاصة بي، ثم تلحين لوحات مسرحية )الشباب االختيار األول( 

مسرحية  لوحات  بألحان  شارك  و  الشباب،  لرعاية  تأليفي  من 

مسرحية  لوحات  بألحان  قام  وأيًضا  تأليفي،  من  وهي  )المصيدة( 

)في بيتنا كمبيوتر( في الهابي الند )بحيرة الحكير(وهي من تأليفي 

عام 1417هـ، ثم ألحان لوحات مسرحية )البراحه( عام 1420هـ، 

عام 1418هـ،  حنتوت(  أخو  )سحتوت  مسرحية  لوحات  وألحان 

تلحين  وأيًضا  1422هـ،  عام  البيتزا(  )عجينة  مسرحية  ولوحات 

بعض األناشيد لبرنامج األطفال.
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م�سيرة الفنان مهدي الج�سا�س 

ورافقنا  والتمثيل،  المكياج  يتولى  كان  الجصاص  مهدي  االبن 

في مسرحية )جحا الصغير( إلى الطائف لتولى المكياج، وقدمته إلى 

عالم اإلخراج بعد أن رشحته إلخراج مسرحية )االختيار األول( من 

تأليفي لرعاية الشباب عام 1413هـ، ثم مسرحية )المصيدة( وهي 

وطن(  )ثروة  أوبريت  إخراج  وكذلك  1414هـ،  عام  تأليفي  من 

األستاذ  القطيف  محافظ  بتشريف  المتفوقين  للطالب  كتبته  الذي 

خالد الصفيان وأيًضا شارك فيه الثنائي باألداء الفنان صالح الجشي 

والفنان مهدي الجصاص مع اإلخراج.

وجوه �سابة جديدة

ومن بين األسماء الفنية الشابة الالمعة هو الفنان أحمد الجشي، 

مع  أعمالي  أحد  في  وشارك  التمثيل،  مجال  في  متميزة  طاقة  فهو 

عام  بش(  )هبش  األطفال  مسرحية  وهو  الغانم  ماهر  المخرج 

1419هـ، عند ذلك أشركته في برنامج األطفال، وكتبت له مشاهد 

األستاذ  الكبير  الفنان  أمام  يقف  وجعلته  مشاكس(،  )طفل  درامية 

معه  أكثف  كنت  أن  بعد  جدارته  أثبت  وبالفعل  السويلم،  إبراهيم 

البروفات، وقدمها باقتدار.

وكذلك الفنان وسام شعبان وهو فنان يتمتع بمخزون عاطفي، 

طريقه  يأخذ  حتى  سعيت  الذين  األبناء  أحد  وهو  مميز،  وصوت 
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ويقف بقوة وثقة على خشبة المسرح، حتى أنه لم يصدق نفسه في 

في  وشاركني  له،  الممثلين  وتشجيع  البروفات،  بعد  القوي  وقوفه 

عمل مسرحي في مسرحية )القبضة للشباب( عام 1420هـ للرئاسة 

العام لرعاية الشباب وكان أكثر من رائع.

من جميل الذكريات

في غمرة العطاء تحدث بعض األمور المفاجئة في حياة الكاتب 

التي تدخل في قلبه المسرة. أتذكر أنه أقيمت مناسبة تجمع جامعات 

والمعادن  للبترول  فهد  الملك  جامعة  واستضافتها  العربي  الخليج 

بالظهران، وطلبوا من الدكتور سعيد الشاهد الذي كان يصمم جميع 

رياضي  مهرجان  تصميم  الخليج،  دول  وبعض  عمان،  احتفاالت 

لهذه المناسبة، فقال لهم احتاج إلى أوبريت لهذا المهرجان، فأخبروه 

فأخبرهم  متعاونين،  بالقصيم  وشعراء  بالجامعة،  شعراء  هناك  أن 

باحتياجه لكاتب اسمه علي المصطفى، فردوا عليه أنهم ال يعرفونه، 

وإذا كان لديه أي آلية للتواصل معه فهم على أتم االستعداد، فأخبرهم 

أنه يعمل معلًما في إحدى المدارس، قالوا نعمل اتصاالتنا مع شرط 

أن علي المصطفى يكتب وشعراءنا يكتبون وتشّكل لجنة لالختيار، 

والعمل الذي يفوز يقّدم للمناسبة، فرد الدكتور أنه ال مانع في ذلك. 

وحضر لي المشرف التربوي من اإلدارة األستاذ مبارك المبيريك 

الدكتور  فذهبت ووجدت  بالخبر،  منزله  في  أزوره  أن  مني  وطلب 
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الحضور،  مناسبة  عن  وسألته  عليه،  وتعّرفت  عنده  الشاهد  سعيد 

فأخبرني بأنه حضر من مصر للمهرجان الرياضي لتجمع الجامعات 

بجاهزيتي،  فأخبرته  اوبريت،  إلى  يحتاج  انه  واخبرني  الخليجية، 

وأعطاني معلومات وافية عن المهرجان، وأخبرني أن هناك مشاركين 

اخترتك  أنني  إال  األعمال  لتقييم  لجنة  هناك  وستكون  الكتابة  في 

للكتابة، وأن مهمة اللجنة ترشيح عمل واحد للفوز لتنفيذه، فأخبرته 

أنه ال مانع لدي، بالعكس هذا يزيد اإلصرار في التميز.

وقبل خروجي من االجتماع به، قلت يا دكتور عندي سؤال، قال 

لي تفضل، سالته كيف حصلت على اسمي ولم التِق بك؟ أخبرني 

أن سفير المملكة في ألمانيا األستاذ عباس حداوي هو من أعطاني 

وكتبت  كتبت  وبالفعل  لي.  بالنسبة  كبيرة  مفاجئة  فكانت  اسمك، 

)شموع  اوبريت  األول  المركز  على  وحصل  األخرى  المجموعة 

الدان( من تأليفي، وكانت فرحة الدكتور سعيد كبيرة بعد أن اخبرني 

بالنتيجة، وتم التلحين والتنفيذ من قبل الفنان الملحن سلمان جهام. 

وبعد أيام قبل االحتفال اتصل بي الدكتور سعيد وأخبرني بأن األمير 

سلطان سوف يحضر، ولديه رغبة في إضافة عرضة إلى االوبريت، 

أخبرته بالفعل أني لم اكتب نبطي ولكن إن شاء الله أوفق، ووفقني 

)بتجيب  صوته:  بأعلى  قال  القصيدة  سمع  وعندما  ذلك،  في  الله 

تم  و  األوبريت  بداية  في  وضعته  ثم  ومن  فين(،  من  الحلو  الكالم 

تنفيذه مع العمل.
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ال�سكر لمن رافقني في م�سيرتي

في نهاية كلمتي، أتقدم بالشكر الجزيل لكل النخبة التي رافقتني 

المسرحيات،  بجميع  األدوار  تجسيد  في  الرائع  باألداء  وساندتني 

برغم أنهم هواة إال أنهم كانوا مثااًل في االلتزام والبحث عن الجديد 

في عالم األداء، وكانوا بالفعل القدوة في التعاون حتى مع بعضهم 

األكسسوار  حتى  يقدمون  كانوا  حيث  أنانية  أي  وبدون  البعض، 

لبعضهم البعض بما يتناسب مع أدوارهم. ومن بين هؤالء:

األبناء المرحوم هاشم الهواشم، فهد المصطفى، عاطف الغانم، 

الطراح،  حسين  المصطفى،  نواف  الناجي،  باسل  المبارك،  صالح 

السنان،  عماد  الغانم،  وائل  المصطفى،  حسن  صخا،  آل  أحمد 

لؤي  الجشي،  علي  الجشي،  محمد  الجشي،  مؤيد  السنان،  حسين 

المغاسلة،  احمد  السعود،  أبو  فراس  الغانم،  حسين  الجصاص، 

فادي الزاير، أسامة أبو السعود، بدر ابوالسعود، باسل حماده، رائد 

راني  سيف،  ال  بسام  الغانم،  شادي  السيهاتي،  محمد  الدحيلب، 

الجشي، صالح الزاير، ومازن الغانم. 

 وبكل صراحة ابتهج لهذه األسماء الذين أصبح لهم دور اآلن 

في خدمة الوطن والمجتمع، فمنهم الطبيب والمهندس والمدرس 

واإلداري، وهذا شرف لتقديم هذه المجموعة. وكذلك طالبي في 

مجال التعليم. أتقدم بالشكر لكل الذين ساندوني في المكياج، وتولوا 
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إخراج أعمالي من بعدي. وال أنسى من كان لهم دور في التصوير، 

الهجلس،  وأحمد  دهنيم،  وخالد  دهنيم،  باسم  مقابل.  أي  وبدون 

والمرحوم حسن العطل،وجهوده في إدارة الصالة واالنتباه لألطفال 

مع جميع طاقمه، والمصور الرائع علي خليل الذي ال يزال يواصل 

الديكور  الغانم، ومصمم  الله  عبد  الصوت  الهواية، ومهندس  هذه 

الله  عبد  اإلضاءة  فني  الفاضل  واألخ  المرزوق،  الله  عبد  الفنان 

األسود، والعازف الخلوق غازي السنان، والصحفي العزيز مبارك 

العوض، واألستاذ فؤاد نصر الله .

الرزاق  عبد  منير  المرحوم  روح  إلى  الله  بعد  الكبير  والشكر 

الناجي الذي رافق رحلتي في العطاء، حيث كان يمثل إدارة المكتب 

لرعاية الشباب، واألستاذ جعفر أمان الصحفي والفنان الخلوق الذي 

وأيًضا  الصغير(،  )جحا  مسرحية  لعرض  الطائف  في  حتى  رافقنا 

الفنان الجميل علي السبع، الذي أسندت له إخراج مسرحية )اليتيم(، 

وبالفعل شاركنا في هذا العمل بكل الحب.

لنا  الرائع عبد الرؤوف الخليتيت في دعمه  كما أشكر المخرج 

جميًعا، والفنان المرحوم سامي الراشد الذي قدمته للساحة من خالل 

الشعرية:  للمسرحيات  التلحين  دور  له  وأسندت  األطفال،  برامج 

في  بتضحيتها  ساندتنا  أسرة  كل  وأيًضا  و)الدانة(،  الحلوين(  )غابة 

تهيئة الجو ألبنائها للعمل معنا. وأيًضا ألوالدي وأحبابي العاملين 

مع االبن ماهر الغانم في المسرحيات األخير )ملك الغابة(، )فض 
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فض(، )سامور( الذين يحاولون التغلب على التحديات ويقدمون 

الفرحة على وجوه األطفال، وهم نجوم  كل الجهد من أجل رسم 

المستقبل: عبد الله الزين، تيسير أحمد، علي آل سليم، سجاد مكي، 

يوسف رضوان، حسن كرم، علي السنان.

واستبشرت خيًرا باطاللة االبن ضياء آل رمضان صاحب المخيم 

الفني الذي قدم تعاوًنا جديًدا لي معه بمسرحية )زعيتر وشرارة( من 

إخراجه، والتي شارك فيها أحباب من البحرين الشقيق، الفنان علي 

الصائغ،  جواد  األحبة  إلى  باإلضافة  عيسى،  أحمد  والفنان  الغرير، 

ومحمد آل إسماعيل، والطفل ريان ضياء .

لقد وهبني الله زوجة وفية وصبورة إذ كانت تبذل مجهوًدا كبيًرا 

مع األوالد حتى تعطيني الجو الكافي لكل هذه المشاغل، حيث يبدأ 

الفجر، وبعد الصالة وتالوة  برنامجي مبكًرا بعد أن أجلس لصالة 

كتاب الله وأدعيتي أضع األوراق وأباشر الكتابة، فلها مني كل الشكر 

والتقدير على دعمها ووقوفها معي.

والسالم  أخرى،  مرة  والتقدير  الشكر  بكل  جميعًا  لكم  أتقدم 

عليكم ورحمة الله وبركاته.



مشاركات





الفنان الدكتور عبد الرب اإدري�س
)مطرب■وملحن■بارز(

يسعدني أن أشارك الزمالء األفاضل الذين تكرموا بالحديث عن 

أحد رموز الفن السعودي األستاذ علي المصطفى في يوم تكريمه، 

هذا اإلنسان الذي أثرى بإبداعاته الفنية كل المجاالت الثقافية، من 

والعامي  الفصيح  أنواعه  بكل  الغنائي،  والشعر  المسرحي  التأليف 

الجانب  هذا  مع  يتعامل  أن  واستطاع  نفسه،  من  بتكليف  والقصة، 

بفهم ووعي ومسؤولية تنم عن ثقافة وإطالع واسع بأدواته. 

ومن حسن حظي أنني التقيت باألستاذ علي المصطفى في فترة 

مبكرة من حياتي الفنية، وأحسست أن هناك طاقة تحتاج إلى اهتمام 

أكبر بما يحمله من فكر وتميز في عطائه المتجدد دائمًا. وكان لقائي 

معه في لحنين، أحدهما للفنان علي عبد الستار واللحن اآلخر كان 

من غنائي.  

وأتمنى االهتمام بدراسة ما كتبه لمسرح الطفل، فال شك أن هذا 
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الجانب مهم جدًا وخاصة أنه جاء في مرحلة بدائية في هذا المجال، 

ويعتبر أساًسا للمراحل الالحقة، فينبغي توثيق ودراسة هذا الجهد 

الثقافي والمسرحي، وربطه بظرفه التاريخي واالجتماعي.

إن حفل التكريم هذا يأتي ليسلط الضوء على بعض أبعاد هذه 

التجربة الثرية للفنان علي المصطفى، ونأمل أن تكون هناك المزيد 

من اإلضاءات على هذه التجربة الثرية.

علي  للشاعر  وأتمنى  معكم،  للمشاركة  الدعوة  على  اشكركم 

المصطفى دوام الصحة والعافية والسعادة وطول العمر.



الأ�ستاذ ماهر ح�سن غانم
)فنان■ومخرج■مسرحي(

أشكركم على دعوتي للمشاركة معكم في هذا اللقاء البهيج.

األب،  مثل  لي  بالنسبة  هو  شخص  عن  التحدث  الصعب  من 

حيث أني منذ الصغر قد تربيت في منزل األستاذ علي المصطفى، 

وكنت أراقبه وهو يمسك العود، حيث كنت كثير التردد على منزلهم 

قبل دخولي المدرسة وإلى اآلن.

األستاذ علي  ألقاها  التي  الكلمة  في  أنه  لعلكم الحظتم جميعًا 

المصطفى قد كّرم أكثر من شخصية من خالل حديثه عن تجربته، 

فهو من األشخاص الذين قاموا برعايتنا فنًيا، وقمنا بدورنا باكتشاف 

والعشرين سنة  الخمس  مبالغة خالل  المئات وبدون  بل  العشرات 

والمسرح  األوبريتات  في  معنا  شاركوا  الذين  الفنانين  من  الماضية 

بطريقة  وتوجيهنا  باحتوائنا  يقم  لم  فهو  والمهرجانات.  واألفالم، 

وشجعنا  معنا،  كبيًرا  جهًدا  بذل  بل  فقط،  األبوي  وبعطفه  صحيحة 
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على هذا الطريق وكسب اآلخرين أيًضا.

فأنا قدمت هذه الليلة من أجل تقديم الشكر له، وهو شخص يظلم 

االجتماعي  وحضوره  المنزل  في  المكوث  يحب  ألنه  كثيًرا؛  نفسه 

محدود في المهرجانات لذلك يصعب على اإلعالم معرفته. 

العطاء  في  ومستمرين  متعاونين  اليوم  هذا  حتى  نزال  ال  ونحن 

وإخراج الكثير من األعمال المتنوعة بسبب البذرة التي زرعها فينا 

األستاذ علي المصطفى. 

أكرر شكري وتمنياتي ألستاذنا القدير علي المصطفى باستمرار 

العطاء.



الأ�ستاذ حبيب اأحمد محمود
)إعالمي■وأديب(

األستاذ  مع  واحد  سقف  بها  يجمعني  التي  األولى  المرة  إنها 

علي المصطفى، ولكنني قرأته منذ كنت غرًا، وتصفحت مجموعاته 

الدافئة في مكتبة )نادي السالم( منُذ بدايات الثمانينيات. لست من 

يقّيم األستاذ المصطفى مسرحيًا وال شاعرًا غنائيًا، ولكن لدي نكتة 

واحدة تهمني من الزاوية الثقافية، ومن زاوية الهوية، كما تهمني من 

الزاوية اللسانية. فعلى قدر ما حاولت االطالع على منتجنا اإلبداعي 

علي  األستاذ  بأن  وأقطع  اجزم  أن  أستطيع  القطيف،  في  العامي 

المصطفى هو الشاعر القطيفي الوحيد الذي احتفظ بهويته الثقافية 

واللسانية. 

هذه  اللسانية،  خصائصها  لها  جغرافية  منطقة  في  نعيش  إننا 

الخصائص هي مفاتيح هويتها الثقافية، التي تتكون من ثالثي أساسي 

هي النخل، البحر، والصحراء. وعلي المصطفى تسلم هذه المفاتيح 
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وعّبر عنها بحميمية وبراعة وباقتدار،حيث أن أدبنا العامي في القطيف 

منسوخًا ثقافيًا ولسانيًا تمامًا، الشعر العامي في القطيف يكتب بلهجة 

خارجة عن بيئتها ومحيطها. 

يكتب  الذي  القطيف  في  العامي  أدبنا  فإن   ، جرأة  أكثر  وبدقة 

بلهجة عراقية ليس قطيفيًا. هذه قناعة لمستها من خالل ما اطلعت 

عليه من أدب األستاذ علي المصطفى، وليس من السهِل أن يحتفظ 

على  المحافظة  هويتها  خارج  بهاجس  محاصرة  بيئة  في  ما  شاعٌر 

هويته اللسانية، وليس من السهل أن يكتب بلهجة القطيف في حين 

أن كل من يكتبون الشعر من حوله يكتبون بلهجة عراقية.

ليس في قصد كالمي هذا أي تقليل من قدر أي لهجة أو ثقافة أو 

هوية، ولكن ما يشير إلى إبداع المبدع، والشاعر والفنان والموسيقي 

هو اتصاله بأرضه، فإذا انفصل عن ارضه فقد ما ال يستطيع تعويضه. 

نحن قرأنا ما قالته النخلة للبحر )أطروحة الدكتور علوي الهاشمي( 

في شعر البحرين وهي دراسة للشعر الفصيح، ولكنها أيًضا تنطبق 

على الشعر العامي، نحن نقرأ لـ )علي الشرقاوي( فنرى فيه البحرين 

بنخلها وآللئها، وأيضًا في القطيف نقرأ علي المصطفى ونجد فيها 

البحر والنخل وحمام أبو لوزة والزرانيق، والصاباط. 

التي تدل  السينية  وكما سمعتم في بعض أغانيه هذه اإلشارات 

على ارتباط اإلنسان بأرضه، أرضًا ولسانًا، وثقافة وإبداعًا، وطبيعًة، 
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وكل المفردات والمكونات التي ترفد اإلنسان، لغة الحنين الحقيقي 

وليس لغة الثقافة المجتلبة.

أنا أشكر األستاذ علي المصطفى ألنه حافظ على هذه الحقيقة، 

القيمة وليس من السهل أن يكون صوتًا منفردًا واحدًا وسط  وهذه 

آالف من األبواق التي تجتلب الهوية األخرى. 

شكًرا أستاذ علي المصطفى، وشكًرا لهذا المساء الذي جمعني 

بك. 



الأ�ستاذ ح�سين القري�س
)فنان■وموسيقي(

ممثاًل  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  بالشكر  أتقدم  أن  أود  البدء  في 

هذه  إلتاحة  المنتدى،  راعي  الشايب،  جعفر  األستاذ  المهندس  في 

الفرصة لتقديم شهادة قصيرة ال توِف تجربة األستاذ علي المصطفى 

حّقه.

فالشاعر علي المصطفى يعدُّ من القلة من الشعراء الذين نجحوا 

في الوصول للمعادلة الصعبة، في المزج ما بين األصالة والرقة في 

القرن الماضي في  القصيدة. وكان لقائنا األول في بداية ثمانينيات 

مقر جمعية الثقافة والفنون بالدمام، ثم بعد اللقاء بفترة قصيرة تشرفت 

بضيافته في منزلي وعرض عليَّ مذهب أغنية دهشتني وأدهشني في 

حينه وقمت بتلحينه، وقد كانت باكورة التعاون بيننا بسرعة قياسية. 

القصيدة  إكمال  منه  وطلبت  المساء  نفس  في  هاتفته  بأنني  وأتذكر 

لتظهر الحًقا كعمل متكامٍل تلقاه الجمهور باإلعجاب واالستحسان. 

ثم امتد التعاون بيننا وتحول الحًقا إلى عالقة صداقة تتسم بالمودة 
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واالحترام، عدا عن إعجابي بشخصية شاعرنا علي المصطفى على 

المستوى اإلنساني. 

علي المصطفى شاعر غني عن التعريف، ولكن في هذه الشهادة 

إحدى  تلحين  في  الشخصية  تجربتي  على  الضوء  اسلط  أن  أردت 

قصائده وغنائها من وجهة نظري الفنية، فقد تعاونت مع شاعرنا في 

األستاذ  لي  لحنها  واألخريات  إحداها  وغنيت  لحنت  أعمال  عدة 

عبد العزيز عبد القادر الملحن المعروف، وقد تم تنفيذها بالكامل 

وطرحها في البومات فنية. هذه األعمال التي اخترتها لنفسي تعد من 

أجمل األعمال والقصائد التي قمت بتلحينها وغنيتها خالل مسيرتي 

الفنية التي تمتد لعقود. 

فكما أسلفت، فالمصطفى شاعر حقيقي يعلم جيدا كيف يؤثر في 

المتلقي من خالل القصيدة ومن خالل منهجية محكمة في الكتابة 

باستخدام اللغة المحكية اليومية والمحببة وصياغتها برهافة لتكتمل 

باللحن المناسب وباألداء المتقن. 

أخيرًا يسعدني التواجد معكم هذا المساء لنحتفي جميعًا ونشارك 

شاعًرا له بصمات كثيرة ومساهمات عديدة ومهمة في المشهد الفني 

مكونات  إحدى  تعد  التي  المجتمعية  ثقافته  من  منطلًقا  والثقافي، 

الثقافة الوطنية المهمة والمؤثرة.



الأ�ستاذ �سالح الج�سي
)فنان■وملحن■موسيقي(

سعيد بتواجدي معكم في هذا المساء الجميل.

في مرحلة الشباب تعلمت العزف على آلة العود وكنت ابحث 

تأليف  من  وهي  بالقطيف  الساحل  مكتبة  في  فوجدتها  قصائد  عن 

األستاذ علي المصطفى، ولحنت أول قصيدة بعنوان: )سدرة ظلنا(، 

فُأعجب  علي  األستاذ  وسمعها  كاسيت  في  األغنية  هذه  وسجلت 

باللحن، فطلب مقابلتي ، وشجعني وأعطاني نًصا مسرحًيا فيه قصائد 

كي ُألحنها. 

ومن هنا بدأت بتلحين أغلب المسرحيات، اذكر منها: مسرحية 

عام  الصغير(  )جحا  ومسرحية  1413هـ،  عام  األول(  )االختيار 

1414هـ، مسرحية )في بيتنا كمبيوتر( في عام 1417هـ، مسرحية 

)سحتوت أخو حنتوت( عام 1418هـ، مسرحية )عجينة البيتزا( عام 

)هبشبش(  مسرحية  1420هـ،  عام  )البراحة(  مسرحية  1419هـ، 

عام 1421هـ. وكان أغلب هذه األعمال من تلحين ماهر الغانم، ثم 

أوبريت )شرقية الهناء( بمدارس الظهران مع األستاذ علي، ولحنت 
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مقدمة )براعم الوطن( للتلفزيون السعودي، وتقديم الفنانة البحرينية 

تأليف  من  الديرة(  )أهل  لمسلسل  مؤثرات  وعمل  شبت،  شيماء 

األستاذ علي آل عبد المحسن وكانت اللوحات من تأليف األستاذ 

علي المصطفى، وعمل مؤثرات لهذا المسلسل. 

عملت استوديو مصغر في البيت ومنه سجلنا أغلب األعمال في 

المسرح في القطيف وفيها عمل األستاذ حسين قريش بنادي الصفا 

الزواج الجماعي تقريبا في 1428/1427هـ.

لكنه  مبكر  تاريخ  في  القطيف  في  المسرحي  النشاط  بدأ  لقد 

توقف لسنوات لعدم وجود برنامج أو شخص مهتم بهذا النشاط إلى 

واالجتماعي  الثقافي  النشاط  قسم  الناجي  منير  المرحوم  استلم  أن 

حفل  لعمل  سنوية  خطة  فوضع  بالقطيف،  الشباب  رعاية  بمكتب 

النصوص  لكتابة  المصطفى  علي  لألستاذ  المهمة  وأوكلت  سنوي 

المسرحية ولوحات األغاني، فبدأ المسرح ينتعش بعد أن توقف فترة 

طويلة. 

ثم  التمثيل  في  وبرز  الغانم  ماهر  الفنان  ظهر  الفترة  هذه  وفي 

األستاذ  مع  القطيف  في  المسرحية  المسيرة  فواصل  اإلخراج،  في 

علي وبعض الكتاب في المنطقة فشكل )فرقة مواهب( مع األستاذ 

عاطف الغانم، أحمد الجشي، مهدي الجصاص، وغيرهم وبدأ في 

مواصلة المشوار في اإلخراج ألغلب النصوص المسرحية لألستاذ 



علي المصطفى .. فنان ووطن58

هذه  في  الموجودة  القصائد  ألغلب  لحنت  وأنا   ، المصطفى  علي 

في  الغانم  ماهر  مع  ثم  علي  األستاذ  تأليف  من  بداية  المسرحيات 

اإلخراج. 

جمعتني الصدفة مع األستاذ علي في نفس المدرسة وهو معلم 

تربية رياضية وأنا معلم تربية فنية، كان األستاذ علي المعلم والمربي 

الفاضل، والحديث معه يبعث بالطاقة اإليجابية فعاًل لكل من حوله 

خالل كلماته للطالب والمعلمين، فهو إنسان ال يعرف معنى الملل 

والكسل، ويحثني دائًما على اإلصرار للوصول ألي هدف مهما كان، 

وكان يشاركني كل ما هو جديد سواًء في شعره أو عمل مسرحي أو 

مهرجان وأهداني الكثر من القصائد. 

تاريخ األستاذ علي حافل بالدواوين والقصائد الشعرية ولحن له 

كبار الفنانين والملحنين أمثال: الدكتور عبد الرب ادريس، والفنان 

الستار  عبد  علي  والفنان  الجميري،  أحمد  والفنان  قريش،  حسين 

والفنان محروس الهاجري. 

سعيد بوجودي معكم هذا المساء وكل الشكر لكم.



كلمة �سيف �سرف الحفل 
الفنان■علي■إبراهيم■السبع

قديمًا كانت الموانئ تستخدم منارة طويلة جدًا وتضع بها سراج 

لعدم وجود الكهرباء، هذه المنارة وظيفتها إرشاد السفن لتصل إلى 

الميناء. المنارة الفنان علي المصطفى الذي نحتفي به هذا المساء هو 

من العالمات البارزة والفارقة في تاريخ الحركة الفنية. 

جرت العادة في كرة القدم أال نقبل إال بوجود فائز واحد، حتى 

نصف  لمدة  إضافًيا  وقًتا  يعطى  للمباراة  األصلي  الوقت  انتهى  لو 

ساعة أو يعطى ضربة جزاء. أي ال تعترف إال أن يكون هناك طرف 

من األطراف يصبح فائزًا. هناك في هذه الحياة يوجد بعض الناس  

يؤمنون بهذه الطريقة، وال يعترفون إال بالفوز لطرف واحد، ولكن 

في المقابل هناك آخرون يقبلون بالفوز والنصر المشترك . 

مع أن هذه الفئة شبه انقرضت حالًيا، أو أنهم يتهمون بالسذاجة 

أو بالطيبة الزائدة.
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مثل هؤالء الناس ال يحبون أن يأكلوا الخبز  لوحدهم بل يحبون 

أن يتقاسمونه مع غيرهم، ويشعرون بأن الحياة تتكامل عندما يعطون 

الخير  يقدموا  أن  ويتمنون  وأعمارهم  أوقاتهم  ويقدمون  اآلخرين، 

مجتمعهم  سعادة  يهمهم  فهم  عجيبون  الناس  هؤالء  لآلخرين، 

وينشرون الضوء والسعادة لمن حولهم.

وأنا ال استغرب على صاحب هذا المنتدى األستاذ األخ العزيز 

العطاء  بهذا  الفئة  هذه  من  يكون  أن  الشايب،  جعفر  المهندس 

المستمر. فمثاًل إذا جاء الضيف إلى بيتك مرة أو مرتين يكون حماًل 

ثقياًل، فما بالك إذا استقبلت الضيوف كل أسبوع، فتحية ألهل بيته 

الناس  يا سادة هناك من  الكبير. ولذلك  وزوجته وعائلته لتحملهم 

من يزرع عوًدا يستظل به لوحده وهناك من يزرع شجرة يستظل بها 

الكثير، هذا الرجل منهم.

اسمحوا لي يا سادة، فإني قد قّبلت رأس أستاذي علي المصطفى 

له  وصلت  لما  ساندتني  التي  األعمدة  أحد  ألنه  كلمتي؛  بداية  قبل 

اآلن. ولكن هذه الليلة أستميح األستاذ علي عذرًا أن نحتفي بالضيف 

الناس  كثير من  فهناك  الحروف،  النقاط على  الذي وضع  الحقيقي 

المهمشين ساهم هذا المنتدى في أبرازهم، دعونا نساهم جميًعا في 

هذا الهدف.

الذي  وهو  تشكيلي،  فنان  الحمود  منصور  األستاذ  زميلي  معي 
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قام بأكثر األعمال التطوعية مثل تلوين وصيانة دورات المياه ورسم 

األعمال الفنية عليها من حسابه الخاص، هو شخص لديه إحساس 

وطني جميل، يعلم بأن هذه األرض أرضه، وقد عملنا معًا ويستحق 

أن نسلط الضوء عليه ونكرمه.

شكرًا لكم لدعوتي ألن أكون بينكم هذا المساء الجميل، وأشكر 

كل من حضر وساهم في إحياء حفل تكريم الفنان والشاعر المتألق 

علي المصطفى.





مداخالت الحضور
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الأ�ستاذ عبد اهلل عبد المح�سن
)تربوي■وكاتب■مسرحي(

األستاذ علي المصطفى أحد رواد المسرح في المملكة العربية 

مع  المجال  هذا  في  التعاون  لنا  يكتب  لم  الحظ  ولسوء  السعودية. 

أني بدأت في كتابة المسرحيات وأنا الزلت في المرحلة المتوسطة، 

فأنا كنت في الدمام وهو كان في القطيف ولهذا لم التق معه في أي 

عمل، بسبب أن رعاية الشباب جاءت متأخرة في القطيف عن رعاية 

الشباب في الدمام، إنما شاهدت له الكثير من األعمال مع األخ ماهر 

الغانم على مسرح الجمعية ومسرح مركز الخدمة.

عموًما بالنسبة لألستاذ علي المصطفى شهادتي يمكن أن تكون 

مع  تعاونه  ومدى  انجزها  التي  اإلنجازات  أساس  على  مجروحة 

الشباب خاصة في مجال مسرح الطفل؛ فأنا من النوع الذي يهوى 

عماًل  يعتبر  األطفال  مع  وخاصة  الشباب  مع  والعمل  الجانب  هذا 

سامًيا ألنهم هم األساس في بروز المجتمع وتقدمه.

البارز األستاذ علي المصطفى  أبارك لزميلنا الكاتب المسرحي 

هذا التكريم وأتمنى له دوام النجاح..
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الأ�ستاذ فرا�س اأبو ال�سعود
■)فنان■وممثل■مسرحي(

علي   األستاذ  مع  بدأت  ألني  المحظوظين  األشخاص  من  أنا 

المصطفى في مسرح الطفل، ومثلت معه 14 مسرحية ومن ضمنها 

مسرحية أخرجها لنا األستاذ علي السبع، واألستاذ مهدي الجصاص، 

وماهر الغانم، والزميل عاطف الغانم. وبصراحة كان لألستاذ علي 

انتظر اإلجازة  المهارات، وكنت  الكثير من  تعلمي  الكبير في  األثر 

بفارغ الصبر حتى نبدأ النشاط المسرحي، ونتعلم فيها األشياء التي 

لم نستطع تعلمها في المدرسة. تعلمنا حب الغير، واإليثار، وعلمنا 

كيف نضحي من أجل اآلخرين، فكل الكلمات ال تستطيع أن تفي 

بحقه. 
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الأ�ستاذ علوي الخباز
■)ناشط■اجتماعي(

في الواقع إثراء كبير جدًا في هذه الليلة عن هذه الشخصية، لكن 

المضيئة في شخصية  الجوانب  الضوء على بعض  ألقي  أن  أحببت 

األستاذ علي غير الفنية. فاألستاذ علي رياضي، من الرياضين الكبار 

وكان العب كرة قدم في الفريق األول في )نادي البدر(. 

وحقق كثيًرا من البطوالت في رياضة سباق الجري للمسافات 

الطويلة. باإلضافة إلى جانب فني آخر حيث اشتركنا كثيًرا في مجال 

التمثيل في نادي البدر في المرحلة المتوسطة، فهذه كلها إضاءات 

على جوانب من شخصية الفنان علي المصطفى اذكرها من خالل 

معاصرتي له في مرحلة الطفولة وهو يستحق كل التقدير واالحترام 

الفرصة  هذه  وإتاحة  تكريمه  على  الثقافي  الثالثاء  منتدى  ونشكر 

إللقاء األضواء على هذه الشخصية المعتبرة. 
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الأ�ستاذ محمد اإبراهيم الم�سلي
)تربوي■وفنان■تشكيلي(

األستاذ علي المصطفى له إنجازات كثيرة جدًا، ولي معه ذكريات 

بسيطة، فأنا مع األسف لم أشارك معه، ولكن شاركت مع األستاذ 

ماهر الغانم واألستاذ عاطف الغانم، واألستاذ مهدي الجصاص في 

1403هـ،  عام  التربوي  االشراف  في  وكنت  مختلفة.  مسرحيات 

حيث التقينا في مدرسة ، وألول مرة أشاهد إنساًنا يعلم الكفيف تربيًة 

رياضيًة وقد تعلمت منه الكثير حينها، كما علمني قصة في المئوية 

بعض  أن  حتى  والكرنفاالت  المهرجانات  في  كثيًرا  ينجز  كان  أنه 

المهرجان  لهذا  خطوة  خطوة  عمل  وقد  منه،  سرقت  قد  األعمال 

واطلعني على األوراق والتي بلغت مئات الصفحات لكل خطوة في 

المهرجان الذي كان في عام 1419هـ، وبحضور ولي العهد آنذاك 

المغفور له الملك عبد الله، في الخبر بالراكة. 

فشكًرا جزياًل على هذا العطاءات والمنجزات، وشكًرا لمنتدى 

الثالثاء على التكريم.
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الأ�ستاذة اأمينة القفا�س
)فنانة■وممثلة■من■مملكة■البحرين(

من  مجموعة  مع  بينكم  بتواجدي  وسعيدة  جميعًا،  لكم  شكرًا 

زمالئي الفنانيين والمسرحيين.

في  واشتغلت  سنة،  األربعين  فوق  الفني  الوسط  في  عملت 

أعمال فنية متنوعة، وشاركت في أنشطة مسرحية وأعمال درامية مع 

فنانين متعددين. وقدمت أول عمل مسرحي للطفل مع األستاذ علي 

المصطفى مؤخًرا، وأتمنى أن تتكرر هذه األعمال الفنية معكم..

أكرر شكري لكم جميًعا وللفنان ماهر الغانم ولمنتدى الثالثاء 

الثقافي الذي جمعنا هذا المساء مع األحباب.
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الأ�ستاذة عالية اآل فريد
)كاتبة■وناشطة■اجتماعية(

تكريم  على  الثقافي  الثالثاء  لمنتدى  الجزيل  بالشكر  أتقدم 

هذا  المصطفى  لألستاذ علي  وأبارك  المجتمع،  أبناء  من  المبدعين 

بدأنا  ما  بعد  أنه  أضيف  أن  وأحببت  الجميل،  والحضور  التكريم 

موضوع  عن  واإلعالن  الجديدة  والتطورات  التحوالت  مرحلة 

تشجيع المسرح، والسينما والفنون بكل أشكالها. فإنه لدينا طاقات 

في  متألقة  بعيدة عن األضواء وهي  كانت  اليوم  الشباب  واعدة من 

العزف، وفي المسرح أيضًا، ولكنه ال توجد مراكز الحتضان هؤالء 

ال  مواهبهم،  من  واالستفادة  بهم  واالهتمام  وتشجيعهم  الشباب، 

على المستوى المحلي وال على المستوى الوطني ككل.
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الأ�ستاذ علي البيك
■)أحد■طلبة■المحتفى■به(

أحد  كنت  فأنا  الليلة،  هذه  شعوري  أصف  كيف  أعرف  ال  أنا 

أبنائك في المدرسة )مدرسة جعفر بن أبي طالب(، صالة المسرح 

بسرعة  أنساها  أن  استطع  لم  مهًما  شيًئا  لي  بالنسبة  كانت  نفسها 

لدرجة أنني كنت أحلم بهذا المكان دوًما، وخصوًصا أنه كان يعقد 

فيه مجلس اآلباء، لم استطع أن أنساه. وحتى وصلت إلى الجامعة، 

وكنت  المكان  هذا  نفس  وفي  المدرسة  هذه  في  بأنني  أحلم  كنت 

أشاهدك في حلمي مع ولدك حسين، وعندما تخرجت من الجامعة 

في قسم األسنان، وفي إحدى األيام تم استضافتي في نفس المدرسة 

كل  فيها  أتذكر  وكنت  األخرى،  تلو  مرة  المكان  هذا  في  وتجولت 

اللحظات التي مرت، واآلن قلبي يرفرف أنني التقيت بهذا الشخص 

التي  السعادة  فكمية  السنين،  هذه  بعد  ـ  المصطفى  علي  األستاذ  ـ 

عندي ال توصف فشكرا جزياًل. 
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الأ�ستاذ جعفر الغريب
)فنان■وممثل(

لقد حرصت أن أحضر هذا اللقاء التكريمي لألستاذ والفنان علي 

فهو يشرف  قديمة، ونحن مع بعض،  اعرفه معرفة  فأنا  المصطفى، 

بالحضور  ا  فإنا سعيد جدًّ يتعرف عليه ويعمل معه،  الذي  اإلنسان، 

ما  ألن  عديدة؛  سنوات  منذ  التكريم  يستحق  علي  فاألستاذ  الليلة. 

للمشهد  وثرًيا  كبيًرا  مخزوًنا  تعتبر  فنية  أعمال  من  يقدمه  وما  قدمه 

الفني في المملكة، وفي مختلف مجاالت الفنون.

الفنية  والمؤسسات  والكّتاب  الفنانين  مختلف  مع  تعامل  فقد 

تعامل  من  جميع  لدى  وترك  المملكة،  وخارج  داخل  واإلعالمية 

معهم سمعة طيبة وإنتاًجا فنيًا ملموسًا. 

أكرر سعادتي بهذا التكريم وهذا اللقاء الجميل، وأشكر القائمين 

على المنتدى على جميل اهتمامهم ودعمهم للفنون والفنانين.
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ال■نضب■نبعك
الأ�ستاذ مبارك العو�س 
)اإعالمي وكاتب فني(

إليك.. يا علي: 

ال نضب شعرك

وال إبداعك طفش! 

قامة تمتّد من األرض عمودّيْا حتى تعانق سعف نخيلنا.. وأفقّيًا 

حائل  وشموخ  األحساء  واحة  عند  تتوّقف  وال  الخليج  حدود  من 

وروابي الحجاز وثرى نجد، وأفياء الجنوب! 

********

هذا الصوت الشعبي؛ الذي يرسم لوحاته بمفردات ابن البحر.. 

والغوص بحثًا عن الدانات! 

وموّجه األشرعة!

الغواص والنّهام 

و)النوخذا( 
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حارث األرض

زارع النخل

األستاذ  الشعبي  الشاعر  إنه  اإلعمار..  ومشّيد  الثمار،  وحاصد 

من  أكثر  قبل  التقيته  الذي  الصديق  المصطفى..  الكريم  عبد  علي 

أربعين عامًا!

الفنان المسرحي والمدّرب الطالبي! 

المهرجانات  إنه مخرج مسرحّي، حصل على جوائز تفّوق في 

المدرسّية!

متواضعًا،  خجوالً  يبدو  مواهبه؛  تعدد  رغم  المصطفى،  علي 

في  شديد  حديثه،  في  هادئ  ملبسه،  في  بسيط  االحترام..  يفرض 

احترامه ومحبته لآلخر! 

طاف بشعره الوطن بتاريخه وأمجاده! 

أبرز  أنغام  وعانقت  الخليج  حدود  بكلماته  يطوف  أن  استطاع 

عبد  الجميري،  أحمد  الحناجر؛  بأجمل  وامتزجت  الموسيقيين 

الرب إدريس، عبد العزيز عبد القادر، صالح الشهري )رحمه الله( 

حسين قريش، أيوب خضر، مشعل الخالدي والعديد من الملحنين 

والمطربين..

خاطب الوطن: 
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ال ذبل جذعك وال ترابك عطش

يا ندى مبّكر

ويحال في الغبش

)مواكب  أشهرها  لعل  وطنية؛  أوبريتات  بعدة  شاعرنا  ساهم 

وجمع  الشهري  صالح  الراحل  فناننا  موسيقاه  صاغ  الذي  البهجة( 

أبرز األصوات في منطقتنا الشرقية وتم تقديمه بمناسبة العيد الوطني 

ولقي رواجًا الفتًا.

علي لم يتوّقف منذ ذلك الحين، ولم يحصر عطاءه في مكان، 

ولم يحدد تعامله مع أسماء معينة؛ انه يتوّسع أفقّيًا وعمودّيًا ليطرق 

كل األبواب والنوافذ تناوالً وتلّونًا..

وّفقك الله يا صديقي وإلى المزيد! 

ف..ال نضب نبعك!





 

تجربة■في■النشاط■المسرحي
الأ�ستاذ �سالح الج�سي 
)فنان وملحن(

مرتبًطا  وكان  جدًا،  قديم  نشاط  القطيف  في  المسرحي  النشاط 

التاريخية  والمشاهد  األحداث  بعض  يصور  ألنه  الدينية،  بالناحية 

كل  في  تمثيله  ُيعاد  الحدث  فهذا  كربالء،  موقعة  في  حدثت  التي 

عام من أيام محرم. وكان يعتمد على التمثيل، والتصوير، لألحداث 

التاريخية في تلك الفترة. 

وعندما بدأ التعليم النظامي في المدارس، أخذ المسرح مكانه في 

بعضها، بشكل مسرحيات هادفة من ضمن المناهج، أو مونولوجات 

ُتعرض في نهاية كل عام. ومع ظهور األندية الرياضية في المنطقة، 

بدأت األعمال المسرحية تبرز فيها كذلك. بعد ذلك توقف المسرح 

بهذا  مهتم  شخص  أو  برنامج  وجود  عدم  بسبب  قصيرة،  غير  فترة 

النشاط، إلى أن أستلم الرحوم منير عبد الرزاق الناجي قسم النشاط 

قام  الذي  بالقطيف،  الشباب  رعاية  بمكتب  واالجتماعي  الثقافي 

بإعادة النشاط المسرحي من جديد. ووضع خطة سنوية لعمل حفل 
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النصوص  لكتابة  المصطفى  علي  لألستاذ  المهمة  وأوكل  سنوي 

األستاذ  شكل  ينتعش.  المسرح  فبدأ  األغاني  ولوحات  المسرحية 

باسل  بالقطيف وهم  السعودي  الطفل  المصطفى فرقة مسرح  علي 

الناجي، حسين السنان، حسين الطراح، صالح المبارك، فراس أبو 

السعود، فادي الزاير، فهد المصطفى، ونواف المصطفى وآخرين. 

الفنان  مع  المصطفى  علي  ألحان  من  المسرحيات  أغلب  وكانت 

المرحوم سامي الراشد.

ثم ظهر الفنان ماهر الغانم في التمثيل واإلخراج فواصل المسيرة 

المسرحية في القطيف، مع األستاذ علي المصطفى، واألستاذ عبد 

الله آل عبد المحسن، وبعض الكتاب اآلخرين في المنطقة، فكّون 

عاطف  السنان،  حسين  الجشي،  احمد  الفنان  مع  )مواهب(  فرقة 

الغانم، رشدي الفردان، محمد السيهاتي، مهدي الجصاص وغيرهم. 

بداية م�ساركاتي مع فرقه مواهب والُفرق الم�سرحية الأخرى

لحنت أول قصيدة بعنوان )سدرة ظلنا( عام 1412هـ. سمعها 

باللحن فطلب مقابلتي،  بالصدفة، أعجب  المصطفى  األستاذ علي 

من  جديد  لعمل  ألحنها  كي  لمسرحية  قصائد  وأعطاني  شجعني 

تأليفه. ومن هنا بدأت بتلحين أغلب المسرحيات. أذكر منها:  

مسرحية )االختيار األول( عام 1413هـ. 1

مسرحية )الكراز( عام 1414هـ. 2
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مسرحية )في بيتنا كمبيوتر( عام 1417هـ. 3

مسرحية )سحتوت أخو حنتوت( عام 1418هـ. 4

مسرحية )عجينة البيتزا( عام 1419هـ. 5

مسرحية )البراحة( عام 1420هـ. 6

مسرحية )هبشبش(عام 1421هـ. 7

مسرحية )الكنز( عام 1422هـ . 8

الفنان . 9 تمثيل  ـ  1423هـ  عام  الخيال(  )رحلة  مسرحية 

البحريني جمعان الرويعي ـ. 

مسرحية )الحافة( عام 1423هـ ـ مؤثرات موسيقية لجمعية . 10

الثقافة والفنون ـ.  

مسرحية )رسالة من ابليس( عام 1424هـ  . 11

مسرحية )شنشور( عام 1424هــ  مدينة الحكير باألحساءـ  .. 12

مسرحية )المغارة السحرية( عام 1425هـ. 13

مسرحية )شعوذة( عام 1426هـ. 14

مسرحية )ايش في صديق؟( . 15

مسرحية )كهف الظالم(. 16

مسرحية المصيدة . 17

المصطفى . 18 علي  األستاذ  مع  بالشرقية  )التسوق(  مهرجان 

وتمثيل الفنان الكويتي طارق العلي
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أوبريت )شرقية الهناء(ـ  مع األستاذ علي المصطفى لمدارس . 19

الظهران األهلية-

مسرحية )القرار( مؤثرات موسيقية. 20

البترول . 21 لجامعة  موسيقية  مؤثرات  الصمت(  )ابن  مسرحية 

والمعادن 

مسلسل )أهل الديرة( تأليف األستاذ عبدالله ال عبد المحسن . 22

ـ مؤثرات موسيقية ـ

مقدمة برنامج )براعم الوطن( ـ تقديم الفنانة البحرينية شيماء . 23

سبت للتلفزيون السعودي ـ.

م�ساركاتي بالتمثيل في بع�س الم�سرحيات

بدأت مشاركاتي بالتمثيل منذ كنت في مرحلتي االبتدائية، كانت 

أول مسرحية بعنوان )خطأ ولكن( من إخراج الفنان حمد العثمان. 

المسرحيات  من  العديد  في  شاركت  المتوسطة،  المرحلة  وفي 

المتوسطة.  القطيف  بمدرسة  الصيفي  المركز  في  والمونولوجات 

وأيضًا شاركت مع الفنان علي باقي في كورال أناشيد )أطفال لبنان(. 

ثم شاركت بأول فيلم تمثيل بالقطيف في حي القلعة، بمشاركة 

الفنان علي حبيب البحراني.  

بعض مشاركاتي بالتمثيل:

الرؤوف . 1 عبد  إخراج  من  1402هـ  عام  )المعلم(  مسرحية 
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خليتيت لنادي الترجي

مسرحية )الطرارين( عام 1402هـ من إخراج عبد الناصر الزاير. 2

عبد . 3 المرحوم  إخراج  من  1402هـ  عام  )الوالي(  مسرحية 

الرحمن فريج 

مسرحية )البراحة( عام 1420هـ من إخراج ماهر الغانم. 4

م�ساركات خارجية 
ـ . 1 1422هـ  عام  للهواة  الثامن  )الصواري(  مسرح  مهرجان 

مملكة البحرينـ 

مسرحية )الحافة( عام 1423هـ مهرجان المسرح الخليجيـ  . 2

دولة قطر ـ من إخراج راشد الورثان

الفرنسي . 3 الثقافي  المركز  عام 1423هـ  ممثل(  )إعداد  دورة 

بمملكة البحرين. 

كلمة �سكر وعرفان

مدرسة  في  المصطفى  علي  األستاذ  مع  العمل  صدفة  جمعتني 

)جعفر بن أبي طالب( بالقطيف. كان األستاذ علي المربي الفاضل 

للطالب والمعلمين، فالحديث معه يبعث الطاقة اإليجابية لكل من 

حوله. األستاذ علي المصطفى، كان يشاركني كل ما هو جديد من 

الكثير  أو فكرة لعمل مسرحي جديد. وأهداني  أو مهرجان  قصائد 

من القصائد.





 

علي■المصطفى..■الهدوء■الذي■ال■يسبق■العاصفة
 الأ�ستاذ جواد فار�س ال�سيخ )�ساعر غنائي(

الدمام  فرع  والفنون  الثقافة  بجمعية  الثقافي  القسم  أرأس  كنت 

في بداية تأسيسها عام 1973م، وقد حرصت قي ذلك الوقت على 

القسم  إلى  انضم  حيث  بالدمام،  والفكر  األدب  نجوم  استقطاب 

األساتذة الكبار محمد العلي وعلي الدميني وأخوه محمد الدميني 

وجبير المليحان وعبد العزيز مشري، فشكلوا مجلس ادارة مصّغر 

للقسم يكون سندا ثقافيا داعما لمجلس إدارة الجمعية برئاسة مديرها 

آنذاك االستاذ عبد الوهاب ابو عائشة. كان من الضروري أوال إنشاء 

مكتبة اختار عناوين كتبها هؤالء العمالقة في الفكر والشعر والقصة.

وهكذا كان، في إحدى جلساتنا بالمكتبة دخل علينا رجل ال تكاد 

تسمع صوته هادئ الحركة، وفي يديه مجموعة من ديوان شعر غنائي 

شعبي بعنوان )غناوي(. عّرف على نفسه وقال أنا علي المصطفى.. 

أكتب شعر غنائي شعبي، وهذا ديواني هدّية للمكتبة ...وطلب ضّمه 

إلى القسم الثقافي، فرحبنا به..

بعد ان انفّض اجتماعنا، تصفحت ديوانه الذي يحتوي على 35 
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صفحة و23 قصيدة أو أغنية.

في  بسرعة  قرأته  فقد  قليلة،  وقصائده  صغير  الديوان  أن  وبما 

كاتب  امام  أنني  فاكتشفت  الغالف،  الى  الغالف  من  واحدة  جلسة 

أغنية سيكون له شأن كبير في المملكة والخليج العربي.  

باألسلوب  تمّيزت  )غناوي(  ديوانه  في  قرأتها  التي  األغاني 

)تحية  عنونها  بقصيدة  بدأه  المحلّية:  في  الغارق  البسيط  الشعبي 

وسالم وترحيب(، أما باقي القصائد فكانت وجدانية اجتماعية تطرق 

المجتمع،  قي  والنفاق  المعاش،  والواقع  الضمير،  ضياع  إلى  فيها 

الترحيب بشهر ربيع من كل عام،  التمام االصدقاء، وعادة  وجمال 

وحنينه الى الماضي الجميل، و)غناوي( التي جعلها عنوانا لديوانه 

يشتكي َكدَره وحزنه للقمر.

في  أغنيه  اجمل  وهي  )الخليجية(  بحبيبته  تغنيه  ينَس  لم  طبعا 

الديوان، بقوله: 

لعيونچ أضّحي واخلص النّية 

لفنونچ االقي دنيتي دنيا 

ويعجبني كالمچ

ياخليجية

سمعيني دخيلچ
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منا يومية

 عيونچ كحلها 

كحل رباني.

إلى أن يقول: 

ِشعِرچ في لساني 

ضاعت أوصافه 

وحسنچ في عيوني 

كامل أوصافه 

تّوهني وقلبي ضاع مجدافه 

واسيافنا ابتسأل 

عنا ليلية.

وتماسك  ألفاظها،  لعذوبة  أعجبتني  القصيدة  هذه  حقيقة 

سبعينيات  من  الفترة  تلك  في  وألن  أوصافها.  وترتيب  موضوعها، 

القرن الماضي كنا مأخوذين بأغنية كويتية شهيرة بعنوان )خليجية( 

للمطرب الكويتي عباس البدري، فقد تأثر بها بعض كتاب األغنية 

أغنية،  كتبت  انا  حتى  االّخاذ،  لعنوانها  مجاراة  وكتبوا  الخليج  في 

اذاعة  تسجيل  ألحانه،  ومن  الجوف،  سعد  المرحوم  لي  غنّاها 
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الرياض، تقول كلماتها: 

خليجية

يا قمرة شوق، ترقص في وسط موجات بحرية 

تعانق نجم هايم فوق سطح الماي ليلية 

وبما أنني تنبأت لألستاذ علي المصطفى بمستقبل باهر في مجال 

األغنية الخليجية، فقد التقى بالصديق الفنان الموسيقار عبد العزيز 

عبد القادر فلحن له أغنيتين من أجمل ألحانه )برد الشتا( و)صحت 

االحساء،  من  الهاجري  محروس  الكبير  المطرب  غناهما  بألم(، 

وهما من أجمل ما غنى..  متاحتان على اليوتيوب.

حضوري  المصطفى،  علي  االستاذ  المبدع  بهذا  لي  لقاء  آخر 

المثقف االستاذ  الناشط االجتماعي  أمسية شعرية جميلة في منزل 

جعفر الشايب في منتدى الثالثاء الثقافي قبل عدة شهور..

أطال الله في عمر المصطفى، ودام إبداعه، فكم نحن بحاجه في 

هذا الزمن إلى األغنية البديلة عن الهابطة.



علي■المصطفى■والجمع■بين■األصالة■والحداثة
 الأ�ستاذ عبد النا�سر الزاير 
)فنان وممثل(

االصالة  عن  نتكلم  فنحن  المصطفى،  علي  عن  نتكلم  عندما 

والحداثة في آن واحد 

نتكلم عن الجذور والثمر، عن الورد والزهر، عن التراب والقمر 

...

إنسان.. شاعر... رياضي... فنان..

أعطى الكثير ولم يبخل أبًدا، خرج من رحم المعاناة إلى والدة 

الجمال والشاعرية.

األب  فكان  التقليدية،  األب  بهيبة  يشعرني  أن  دون  أبا  لي  كان 

الصديق، واألخ الكبير الذي يستند عليه في الملمات ...

ال يبخل علي بالنصيحة والتشجيع ... فكان من احد الداعمين 

وعمق  واألصالة  البساطة  تدهشني  يكتبه  لما  استمع  عندما  لي، 

الرسالة ...
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المصطفي،  علي  الكبير  الشاعر  مع  الذكريات  حديث  ومن 

واالخراج  التمثيل  قسم  في  طالبا  وقتها  وكنت  1401هـ  عام  ففي 

المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، وكنت 

مشجعا  المصطفى  ووجدت  أنواعه  بشتى  الفني  للعطاء  متحمسا 

وداعما ومحفزا، وتشاركنا سوية في صياغة مسرحية األطفال )غابة 

الحلوين(. وكانت المسرحية تنفذ تحت مظلة الرئاسة العامة لرعاية 

أظهرت  فقد  وقتها.  في  نوعية  تجربة  فكانت  بالقطيف،  الشباب 

روح التعاون في الشكل والمضمون لدي أنا شخصيا كتجربة شابة 

متحمسة من خالل احتكاكي باألب الفنان علي المصطفى. 

وانا مع االب الغالي علي المصطفى، نتشارك في هواية وحب 

ألحن  ايضا  وأنا  ويعزف،  ويؤدي  يلحن  المصطفى  فعلي  سويا، 

وأؤدي وأعزف، ولكن ما يميزه عني بشكل واضح أنه يقرض الشعر 

الشعبي بشكل مبدع بينما لم استطع ممارسه قرض الشعر الشعبي، 

ولكنني استطيع القاءه للجمهور كوني ممثال.

لألستاذ علي المصطفي مكانة كبيرة..

أحبه كثيرا.. فهو من الذين علموني معنى الحب دون مصلحة، 

والعطاء الممتد دون انتظار ...

دعواتي من القلب إلى قلبه الحنون أن يستمر في عطائه المتجدد، 

وأن يطيل في عمره.



 

الفنان■الشاعـر■علي■المصطفى■كما■عرفته
الأ�ستاذ محمـد ال�سـنان 
)كاتب وباحث وملحن وموؤلف مو�شيقي(

أدوات التعبير قد ال تكون طيعة عندما يتعلق األمر بالكتابة عن 

شخصية تربطني بها عالقة متينة وعريقة.  شخصية إبداعية متعددة 

والشعر  المسرحي  المستوى  على  اإلنجازات  من  لها  المواهب، 

ليطلع  كتاب  في  يدون  أن  يستحق  ما  عامًا   56 مدى  على  الغنائي 

عليه أوالدنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا. فتاريخ هذه الشخصية حافلة 

بالعطاء واإلبداع المتجدد ما يجعلنا ننحني له احتراما.  

معرفتي بالشاعـر والمسرحي علي عبد الكريم المصطفى تعود 

القرن  من  الخمسينيات  في  االبتدائية  المرحلة  في  الدراسة  أليام 

المنصرم، عندما كنا ندرس في المدرسة الوحيدة آنذاك في محافظة 

القطيف، والتي عرفت فيما بعد بمدرسة اإلمام علي ابن أبي طالب.  

فكانت عالقتنا يسودها المحبة واالحترام المتبادل وكذلك مع أخيه 

األكبر محمـد المصطفى )أبو فهد(، وكنا نتبادل الزيارات، فأحيانًا 

أذهب إلى منزله في )الزريب( برفقة أخي األصغر حسن السنان )أبو 
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نواف( وأحيانًا أخرى يقوم علي وأخيه بزيارتنا في منزلنا في )باب 

الشمال(.  اال أن تلك العالقة لم تدم طوياًل، حيث انتقلت مع اسرتي 

في عام 1959م الى السكن في مدينة الخبر، ثم استقر بي المقام في 

الكويت لمدة عشرة أعوام تقريبًا، ومن ثم انتقلت إلى مدينة الجبيل 

الصناعية، ولم نلتق بعـد ذلك اال في عام 1998م بعـد أن عـدت 

وأسرتي لإلقامة في محافظة القطيف.  

كانت الموسيقى هي همزة الوصل بيننا، فاتفقنا على أن نتعاون 

الغنائية  أشعاره  بعض  بتلحين  قيامي  طريق  عن  المجال  هذا  في 

على  المعروفين  المطربين  بين  من  المناسبة  األصوات  واختيار 

وقد  ألدائها.  العربي  الخليج  ودول  السعودية  في  الغنائية  الساحة 

من  انطلقت  والتي  بيننا  التعاون  باكورة  قـدك(  )منهو  أغنية  كانت 

ألبوم  المعروف )حسين قريش( ضمن  السعودي  المطرب  حنجرة 

قمت  كما  روتانا.  شركة  انتاج  من   )2001 وطرب  نغم  )مهرجان 

بتلحين أربع أغنيات أخرى من أشعار الفنان على المصطفى وهي: 

)صرخة جريح، االبن، ما تفكر تجاوبها، يبقى السؤال(، وهي تنتظر 

التنفيذ بعد أن يتم اختيار األصوات المناسبة لها.  

تلك  بيننا عالقة غير  أن نشأت  الفني  التعاون  نتج عن هذا  وقد 

تعرفت من  إذ  االبتدائية،  المدرسة  في  التلمذة  أيام  بيننا  كانت  التي 

جديد على صديق وفنان ملهم، فنان مثابر ومبدع وكتلة من الحماس 

المهذب،  الخلوق،  اإلنسان  المصطفى  علي  عرفت  المتوهج. 
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لوطنه  المحب  اللبق في حديثه مع اآلخرين،  المتواضع،  المثقف، 

وأبناء وطنه دون تمييز أو تحيز من أي نوع كان. أدركت بأنه يسكن 

الفنان  بأخالق وسلوك  يسمو  فالفن  كبير،  فنان  اإلنسان  داخل هذا 

هو  بل  عاديًا،  فنانا  ليس  حسين(  )أبو  المصطفى  فعلي  الصادق، 

فنان حساس ومتعدد المواهب، فتراه تارة شاعرًا وتارة أخرى كاتبا 

مسرحيا، وتارة مخرجا مسرحيا، وأحيانًا موسيقيا وملحنا، وأحيانا 

في  كلها  تجتمع  ما  نادرا  الصفات  هذه  أسرة.  ورب  ومعلما  مربيا 

شخصية واحدة.

مدار  على  المصطفى  علي  الفنان  أعمال  نحصي  أن  حاولنا  لو 

وأناشيد  الوطنية  األناشيد  تأليف  بين  قضاها  عامًا  وخمسون  ستة 

الغنائية  النصوص  وكتابة  الطفل  ومسرح  الجاد  والمسرح  األطفال 

بالتفصيل،  إلحصائها  الصفحات  هذه  تكفي  فلن  واألوبريتات، 

ولكن سأحاول أن أوجز ما يمكن أيجازه خالل هذه العجالة.

من  بدءًا  عامًا  وخمسين  ستة  مدى  على  الفني  مشواره  فخالل 

عنها  تمخضت  الفن  محـراب  في  قضاها  1441هـ  الى  1385هـ 

األعمال التالية: 

65 مسرحية، أي بمعدل مسرحية لكل عام.. 1

خالل تسعة أعوام، من 1397هـ الى 1406هـ، صدرت له . 2

ستة دواوين شعرية.
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عروض . 3 لتقديم  الدمام  تلفزيون  مع  التعاون  من  عامًا   27

ومسرحيات لألطفال وعروض وطنية.

ومنها . 4 الوطنية  منها  الشعرية،  األوبريتات  من  العـديد  ألف 

لمناسبات األعياد ومناسبات شعبية ومنها لكورال األطفال.

ألف الكثير من األناشيد للصغار وللكبار والتي يغلب عليها . 5

الطابع الوطني.

السعوديين . 6 والمطربين  الملحنين  من  الكثير  مع  تعاون 

والخليجيين، نذكر منهم:

الكويتمطرب/ ملحنحممود الكويتي1

الكويت/  مرصيملحنمحدي احلريري2

الكويتمطربعباس البدري3

الكويتمطربمبارك املعتوق4

السعوديةمطرب/ ملحند. عبد الرب إدريس5

السعوديةملحنحممد السنان6

السعوديةمطربعيل عبد الكريم7

السعوديةمطرب/ ملحنصالح الشهري8

السعوديةمطرب/ ملحنحسني قريش9

السعوديةمطربأيوب خرض10

السعوديةمطربحمروس اهلاجري11
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البحرينمطرب/ ملحنأمحد اجلمريي12

قطرمطرب/ ملحنفرج عبد الكريم13

قطرمطربعيل عبد الستار14

على المصطفى ينبوع من العطاء ال ينضب.  وأنا هنا أقـدم شهادتي 

لهذا اإلنسان الفنان الذي كرس جل حياته في خـدمة مجتمعه ووطنه 

بكل اخالص وتفاني دون أن يتأمل أو يطلب أي مقابل.

ومن خالل هذا الكتاب اسجل احترامي وتقديري لهذا اإلنسان 

المعطاء الذي قل ما تجود الحياة لنا بمثله. كما أتوجه بالشكر الجزيل 

لمنتدى الثالثاء الثقافي على هذه المبادرة الجميلة بطبع كتاب يؤرخ 

الحقلين  في  وإنجازاته  أعماله  وإبراز  المكافح  الفنان  هذا  لمسيرة 

الشعري والفني.   





علي■المصطفى■الشاعر■والفنان■الشامل
علي بن عبدالرحمن الغوينم
)مخرج م�شرحي، مدير فرع الجمعية ال�شعودية للثقافة والفنون باالح�شاء(

هم هكذا الرواد يعملون بكل جهد دون كلل أو ملل هدفهم من 

ذلك إيصال رسالتهم النبيلة إلى مجتمعاتهم.

مضاعف  جهد  إلى  يحتاج  والفني  الثقافي  الشأن  في  والعمل 

هو  بما  اإليمان  حالة  من  انتقال  العمل  هذا  في  ألن  كبيرة؛  وطاقة 

موجود ومتوارث وفق رؤى ضيقة إلى حالة أرحب من البحث عن 

الجمال والوعي وتنوير الحس الثقافي والفني من أجل حياة أجمل 

وأرحب.

علي المصطفى ابن القطيف، تلك المدينة الريفية المحاذية لمياه 

العادات  من  العديد  االجتماعي  مكونها  في  تجمع  والتي  الخليج 

المترامي  الغالي  الوطن  مناطق هذا  والتقاليد، شأنها في ذلك شأن 

األطراف والذي يحوي ارثا تاريخيًا وثقافيًا وفنيًا هائاًل.

القيمة  استشعر  والذي  لوطنه،  المحب  المعلم  المصطفى  علي 

الفنية للتغيير وزيادة وعي المجتمع من خالل أبنائه الطالب، فبادر 
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القيم في نفوسهم من خالل المسرح والذي جعله منبًرا  بزرع هذه 

فقد  الميالدية،  الستينات  منتصف  منذ  بينهم  والحب  الجمال  لنشر 

كان مؤمنا بأن األجيال القادمة ستساهم في هذا التنوير الثقافي والفني 

بضرورة  الناشيء  الجيل  هذا  عند  وإيمانا  وعيا  هناك  يكون  عندما 

المساهمة الجادة في تعريف العالم بجمال وطنه وإرثه العظيم.

في  مبكًرا  بصمتهم  وضعوا  الذين  الرواد  من  المصطفى  علي 

الطفل  مسرح  في  الكبيرة  جهوده  خالل  من  الوطني  الثقافي  الفعل 

األوبريتات واالهتمام  للكبار والصغار؛ وكتابة  الغنائي  الشعر  وفي 

في  ليساهم  الفنية،  أعماله  في  وتطويعها  والتراثية  الشعبية  بالفنون 

حياتهم  من  أصيال  جزءًا  وتكون  األجيال  لترددها  عليها  المحافظة 

اإلجتماعية وشاهدا على ثقافة وطنية حقيقية.

علي المصطفى كان كل شيء في المنظومة الفنية شأنه في ذلك 

كشأن الرواد األوائل، فكان المعلم والقدوة، وكان المؤلف والشاعر 

الذي  اإلعالمي  وكان  بل  الديكور؛  ومهندس  والملحن  والمخرج 

يعلن عن العمل ويوزع الدعوات الخاصة به، واألب الحنون للفريق  

وربان العمل الفني بكل محتوياته. فالفترة الزمنية التي بدأ فيها نشاطه 

كانت مبكرة، واجه خاللها الكثير من المصاعب، والتي تتمثل بعدة 

نواحي اجتماعية تتحكم فيها العادات والتقاليد، ونواحي اقتصادية 

تتمثل في ضعف الدعم وقلة اإلمكانات المتاحة والخاصة بقاعات 

الوقت،  والثقافية في ذلك  التقنية واإلدارية  الخبرات  العرض وقلة 
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كل هذه العقبات لم تقف حجر عثرة في توجهه وايمانه بقيمة مايقدمه 

لوطنه من حب يتمثل بإبراز جماله وأصالته من خالل فنونه ومعطياته 

الثقافية.

كانت حياته حافلة بالعطاء والحب، لم يستسلم ألي ظرف في 

سبيل مشروعه التنويري والذي يهدف منه التأسيس لمشروع ثقافي 

وفني وطني يستثمر فيه طاقات أبناء هذا الوطن للبناء ليستمر العطاء 

جياًل بعد جيل.

وأخيرًا وليس بآخر كل الشكر والتقدير لألحبة في منتدى الثالثاء 

في  الثقافي  الفعل  رواد  أحد  لتكريم  اإلنسانية  اللفتة  لهذه  الثقافي 

مملكتنا الغالية

أدعو الله أن يمد في عمر أستاذنا القدير األستاذ علي المصطفى 

ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر ويجزيه خيرا على كل ماقدمه 

من جهد في سبيل تقديم رسالة وطنية ثقافية فنية نبيلة





أخي■علي
�سباح الم�سطفى
)مدونة، وباحثة في الق�شايا االأ�شرية واالجتماعية(

تترامى على جنبات جسر تاروت شواطئ رملية كانت أمواجها 

تدغدغ الرمال وتعانق حباتها، وكم كانت هذه األمواج تدغدغ قلوبنا 

الصغيرة وتلهب مشاعرنا فرًحا، لكننا لم نكن نعي أنها كانت تعصف 

بمشاعر الشعراء وتلهب نفوسهم. 

ال زلت أتذكر مجلسه على شاطئ البحر وفي يده ورقته وقلمه 

آتية من  تتسمران على موجة  عيناه  كانت  دائًما،  تالزمه  كانت  التي 

نسر  كنا  وكم  نغمات،  من  به  ما  وتخرج  به  لتعصف  الخليج  عمق 

حينما نرى وجهه متألأًل بما أنعم الله عليه من صيد ثمين، ثم نركب 

الهناء والسرور  البيت، والجميع في غمرة من  إلى  سيارتنا عائدين 

محتفلين بإنتاجه الجميل.

كنا ننتظر الوقت الذي سيتغنى بذلك الشعر، ونذوب طرًبا وهو 

يعزف على أوتار عوده متفانًيا إلسعادنا. كانت أعيننا تتابع أصابعه 

الرشيقة وهي تتراقص على أوتار كنا كثيًرا ما نتفحصها، ونلعب بها، 
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ونحرك مفاتحها يمنة ويسرة في غيابه، ظنًّا منا أننا نستطيع أن نخلق 

منها صوًتا عذًبا يطربنا، ولكننا نفشل دائًما، وكم كنا نندهش حينما 

يعيد النوتة كما كانت سابًقا لنستفيق من ألم فشلنا واحباطنا. 

كانت مكتبة بيتنا الثريةـ  التي كان يبذل قصارى جهده في تكوينها 

الرائعة، حيث  بالكتب والمجالت، وكانت بمثابة صومعتنا  ـ مليئة 

المترجمة  القصص  مثل  الرائعة  والقصص  الكتب  تحوي  كانت 

وجبران  زيدان  جرجي  وكتب  ديكنز،  تشارلز  العالمي  للروائي 

»السلسلة  مثل  األطفال  وقصص  المجالت  كانت  كما  وغيرهم، 

الخضراء« وقصص »سوبرمان« والكثير من المتع الثقافية الرائعة.

الناس، حيث  صور تروي مرحلة سعيدة وغير متأزمة في حياة 

التنوع والتسامح والقناعة بأن كل جيل خلق غير الجيل الذي سبقه، 

الصغار مشغولين  كان  الوقت.  ذلك  في  الكبار  يردده  كان  ما  وهذا 

بطموحاتهم، يلتقون في الطرقات الستعراض كفاءاتهم وكل حسب 

الجيران  الحترام  وتوجههم  تراقبهم  الكبار  عيون  وكانت  مهارته، 

والمارة من الناس، والجميع يلتزم بتلك التوصيات وكأنها فريضة، 

كما كان جميع الصغار يتواصون ويذكرون بعضهم البعض بتوصيات 

الكبار. ومن بين تلك التوصيات االهتمام وحماية الشجيرات التي 

لمنع  حديد  من  بشباك  سيجت  وقد  الطريق،  جوانب  على  خطت 

عبث العابثين من االشقياء.
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لذا  بالحب،  المليئة  البيئة  هذه  في  المصطفى  علي  األخ  نشأ 

كان محبا عطوًفا كريًما محثًّا على الخير. ويكبر وتكبر معه قريحته 

وتمسكه بشعره وعوده، ويمضي قدما في كتاباته، ويتنوع ويأخذ مناح 

مختلفة من الشعر ليحاكي واقًعا يتغير سريًعا، لذا حرص على ربط 

ما يحمله من خلفية تراثية وأخالقية تربوية مع واقع حديث يتشكل 

رويًدا رويًدا متأثًرا بعالم مفتوح بدأت تظهر تأثيراته على واقعنا، لذا 

كان حرصه على أن يكون جزًءا فاعاًل من هذا الواقع لينقل ما تشكل 

في ذهنه من صور نموذجية في بناء إنسان صالح ومواطن يحمل قيًما 

وفعاليات تخص  أنشطة  في  كبيًرا  تركيزه  كان  لذا  نموذجًيا.  وخلًقا 

األطفال.

احتفااًل سنوًيا،  تقيم  القطيف  في  النسائية  األهلية  اللجنة  كانت 

متنوعة،  وتربوية  توجيهية  فقرات  االحتفال  هذا  في  تقدم  وكانت 

األخ  وتلحين  كتابة  من  أغنية  تقدم  كانت  الفقرات  هذه  بين  ومن 

علي وتغنى تلك األشعار على قرع الطبول، وكانت تنال استحسان 

ورضى كبيرين من عامة الجمهور.

أما أحد األسباب الرئيسة في توفيق األخ علي هو بّره العظيم بأمه 

وحبه الكبير لها، كما كان متفانًيا عطوًفا مع أسرته، فال غرابة في ذلك 

وهو ابن مرحلة كافحت لصنع مستقبل أفضل للجميع.





التغطية اإلعالمية





عبدالرب اإدري�س يطالب بدرا�سة اأعمال )الم�سطفى( الإبداعية)))

األعمال  بدراسة  إدريس،  عبدالرب  الدكتور  الموسيقار  طالب 

أنها  المصطفى(، مؤكًدا  السعودي )علي  األديب  قدمها  التي  الفنية 

أعمال تستحق االهتمام، وتنم عن معرفة واطالع واسعين، وبالذات 

ما قدمه لمسرح الطفل، مثلها مثل بقية أعماله اإلبداعية األخرى في 

مجاالت الثقافة المتنوعة، ومنها التأليف المسرحي، والشعر الغنائي 

بأنواعه الفصيح والعامي، وكذلك في كتابة القصة. 

رموز  من  بأنه  )المصطفى(  األديب  إدريس  الدكتور  ووصف 

بإبداعاته  بالمملكة  الثقافي  المشهد  أثرى  إنسان  السعودي،  الفن 

هذه  كل  مع  التعامل  واستطاع  الثقافية،  المجاالت  كل  في  الفنية 

في  واسع  واطالع  حسٍّ  عن  ينم  ووعي  ثقافي  بحس  اإلبداعات 

أدواته، مضيًفا: من حسن حظي أنني التقيته في فترة مبكرة من حياتي 

الفنية، وأحسست بما يملكه من طاقة تحتاج إلى اهتمام أكبر، وبما 

)1( جريدة المدينة الصادرة بتاريخ  السبت 1/4/ 2020م.
 https://www.al-madina.com/article/666579
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يحمله من فكر وتمّيز في عطائه، فهو متجّدد دائًما، وقد لحنت من 

أشعاره أغنيتين، واحدة غناها الفنان علي عبدالستار، والثانية غنيتها 

أنا، وفعاًل أتمنى االهتمام بأعماله اإلبداعية وبالذات ما كتبه لمسرح 

الطفل فهذا الجانب مهم جًدا، ويحتاج إلى دراسة، متمنًيا لألستاذ 

علي المصطفى التوفيق والمزيد من العطاء.

الذي  االحتفاء  بمناسبة  جاء  إدريس  عبدالرب  الدكتور  حديث 

الثقافي  الثالثاء  منتدى  في  المصطفى  علي  األديب  لتكريم  أقيم 

بمحافظة القطيف، حيث أقيمت ندوة بعنوان: )فنان ووطن: قراءة 

في أعمال األستاذ علي المصطفى(، حضرها وتحدث فيها مجموعة 

األستاذ  وأدارها  والمثقفين،  والمسرحيين  والملحنين  الفنانين  من 

وتجربته  الفنية  مسيرته  به  المحتفى  خاللها  وتناول  الغانم،  عاطف 

الوطنية  منها قصيدته  لبعض قصائده،  قراءة  للحضور  وقّدم  الثرية، 

األخيرة(  و)الرسالة  طفولتنا(،  )ذكرى  وقصيدة  العجبة(،  )ثامن 

وغيرها.

كما تحدث عن تعاونه مع مجموعة من المطربين أمثال: أيوب 

خضر، ورباب، ومحروس الهاجري، وحسين قريش، ورابح صقر، 

وعبدالرب إدريس، وسعد شهاب، وأحمد الجميري، ومع ممثلين 

أمثال: عبدالمحسن النمر، وجعفر الغريب، وسمير الناصر، وسلمان 

زبيل، وماهر الغانم، وصالح الجشي، وغيرهم. 
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وفي نهاية الحفل تحدث ضيف الشرف الفنان علي السبع عن 

أهمية تكريم الكفاءات في المجتمع من ِقبل أبناء مجتمعهم، مشيًدا 

احتضان  في  الثقافي  الثالثاء  منتدى  وبتجربة  المصطفى،  بالفنان 

الكفاءات وتشجيعها وتكريم مختلف العناصر الفاعلة في المجتمع.





منتدى الثالثاء يحتفي بال�ساعر الم�سرحي علي الم�سطفى)))

■ حسين■العطل	

استضاف منتدى الثالثاء مساء أمس 1 جمادى األول 1441هـ 

)فنان  بعنوان  أمسية  في  المصطفى  علي  األستاذ  واألديب  الشاعر 

ومعرض  القطيف  امل  مجموعة  تكريم  األمسية  وتخلل  والوطن( 

فني غني باللوحات المعبرة والجميلة للفنانة زكية المتعب، وتوقيع 

كتاب )عشق على مائدة االنتظار( للكاتبة يمنى بزرون، وعرض فيلم 

توعوي قصير عن المخدرات.

وكان ذلك بحضور ضيف الشرف الفنان علي السبع، الفنان ماهر 

الغانم، والفنانة أمينة القفاص، و األستاذ حبيب الحمود، واإلعالمية 

دالل الحضرمي.

وكان عاطف الغانم مدير األمسية عّلق قائاًل: استرجعنا في هذه 

األمسية تاريخ يمتد إلى أكثر من 36 سنة مع األستاذ على المصطفى 

من عام 1405هـ مع بداية مسرحية غابة الحلوين، وكانت األمسية 

 https://bth-alwaha.com/43143موقع بث الواحة  )1(
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رائعة من عدد الحضور وتفاعله.

وأضاف أن التكريم وإن جاء متأخًرا إال أن منتدى الثالثاء كان 

سّباًقا في تكريم األستاذ علي، و شكر إدارة المنتدى و الحاضرين، 

و شكر الله الذي أمّد في عمر المصطفى لنستمتع بعالمه وقصائده 

ووجوده بين الفنانين.

كما قالت رئيس مجلس إدارة المنتدى األستاذة هدى الناصر أنه 

الوطني والفني األستاذ علي  بالرمز  بالفعل كان احتفاًء راقيًا ويليق 

من  فيها  قلَّ  حقبة  في  الطفل  مسرح  لنا  أّسس  والذي  المصطفى، 

يهتم بهذا الجانب الفني والتربوي المهم في حياة الطفولة المبكرة، 

لذلك فإن تكريم مثل هذه الشخصيات والرموز يعّد من أهم الحقوق 

أهدافه  أن تكون ضمن  المنتدى  الذي يسعى  والعرفان االجتماعي 

وخطته في كل موسم.

كما شجعت الفنانة أمينة القفاص الشاب مسلم آل موسى بقولها: 

ابني مسلم نحُن جميعنا مرضى فلست وحدك وطلبت منه أن يتواصل 

معها بشكل دائم لمعرفة آخر أخبار المجموعة )أمل القطيف(.

وذكرت األستاذة دالل الحضرمي أنها كانت أول زيارة لها في 

التي  والثقافة  بالحميمية  المليئة  باألجواء  وأعجبت  الثالثاء  منتدى 

حرصه  على  الشايب  جعفر  األستاذ  وشكرت  بالفكاهة،  امتزجت 

إدارة  شكرت  كما  السعودي،  الشباب  وأعمال  مواهب  إلبراز 
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مجموعة أمل القطيف على الدعوة وقالت: إنها حريصة على حضور 

الفعاليات المليئة بالطاقات الشبابية.

تذكارية تحتوي على  السبع لوحة  الفنان علي  قّدم  الختام  وفي 

صورة راعي المنتدى و شعاره.





 

علي الم�سطفى.. الوحيد في حماية الهوية القطيفية)))

حبيب محمود ـ 6 جمادى األولى 1441 هـ

من  القطيف  في  نجد  لن  معًا؛  والنشر  التعبير  مستوى  على 

على  صنع  كما  العامي؛  الشعر  في  عنها  وعّبر  المحلية  بهويته  اعتّز 

المصطفى. وإذا كان هناك من أصوات شاّبة راهنة؛ فإنها عياٌل على 

عياله.. وربما عياٌل على عيال من عيال عياله..!

في القطيف شعٌر عاميٌّ كثيٌر، كثيٌر جدًا. إال أن كّتابه الناشرين على 

األقل لم يكونوا على مستوى الثقة في هويتهم، ولم تصنع مواهبهم 

في الشعر ُعشر ما صنعه المصطفى في هذا الصدد. وأقصى ما قّدموه 

مضامين  لسانها  وتحميل  أخرى،  هوية  استعارة  يتجاوز  ال  لسانيًا 

التعبير الشعري..!

الفنُّ ابن أرضه أوالً وأخيرًا، والموهبة األصيلة هي القادرة على 

استحضار هذه األرض إلى منّصة الفن عبر لغة إنسان األرض، ال لغة 

https://www.sobranews.com/sobra/55510  )1(
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إنسان أرٍض أخرى. ال تحتاج هذه القيمة إلى إعمال تفكير طويل، 

وال إلى مناهج نقدية تحّلل ُبنية اللغة وُبنية المضمون في شعر علي 

المصطفى، وتقارنها بمنتج اآلخرين الذين كتبوا بلهجات دارجة في 

القطيف..!

الجنوبية  العراقية،  اللهجة  استخدموا  تقريبًا  كلهم  ببساطة؛ 

هويتهم  مسخوا  يشعروا؛  أن  دون  ومن  الشعر.  ليكتبوا  تحديدًا، 

لصالح هوية أخرى.

قد يبدوا هذا التشخيص قاسيًا في عمومه. بيد أن جولًة واحدة 

، يقودنا بسهولٍة إلى هذه  فيما طرحه أدباء القطيف، من أدٍب عاميٍّ

النتيجة، نتيجة االستالب الطاغي في أدبنا الشعبّي.

علي المصطفى كان استثناًء في هذا اإلنتاج الَجمعّي المتراكم عبر 

أجيال بال أدنى مقاومة ثقافية أو اجتماعية. كتب شعره بلسان أهله، 

واستلهم إشارات أرضه، فاصطّفت النخيل وبساتينها في مصفوفات 

القطيف،  بحر  لؤلؤ  وتناثر  السفن،  وتماوجت  الهامسة،  أغانيه 

كلُّ  تفاصيلها.  على  حواسه  تفّتحت  التي  األرض  أسماء  وتتابعت 

شيٍء قطيفي في شعر علي المصطفى، وهذا هو الطبيعي التلقائي في 

أي تجربة إبداعية أّيًا كان صنفها.

أنك  لُتثبت  األمازون  غابات  رسم  إلى  تحتاج  ال  التشكيل؛  في 

، بل إلى أن تجعل من نخل أرضك أو بحرها أو رمالها ثيمة  إنسانيٌّ
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أو  ترسم كالسيكيًا،  أن  مهّمًا  ليس  فيها.  التعبير  إنسانية  تنفتح على 

أن تجّرد النخلة من خوصها وعذوقها. المهمُّ أن تكون أنت ذاتك، 

القوالب  تأتي  ثم  مجتمعك،  أرض  وتكون  أرضك،  أنت  وتكون 

والمدارس الحقًا.

كذلك في الموسيقى، في السرد، في المسرح، في كّل فن. علي 

المصطفى أدرك ذلك تمامًا، فيما لم يشعر اآلخرون بما يفقدون..!





 

)فنان ووطن( ي�سلط ال�سوء على تجربة الم�سطفى في منتدى 
الثالثاء)))

6 جمادى األولى 1441 هـ

احتفى منتدى الثالثاء الثقافي بالشاعر والكاتب المسرحي علي 

عشرات  تأليف  في  الثرية  تجربته  على  الضوء  ُمسلطًا  المصطفى، 

المسرحيات والقصائد الشعرية التي غناها مطربون معروفون، ومّثلها 

مسرحيون بارزون. وتحدث المحتفى به عن مشواره الفني، وخص 

ألقيت كأوبريتات في مناسبات  التي  الوطنية  تأليف قصائده  بالذكر 

وطنية عديدة. وحملت األمسية، التي أقيمت أمس )الثالثاء( في مقر 

المنتدى بعنوان )فنان ووطن(.

وفي مشاركة صوتية تحدث الفنان عبد الرب إدريس عن عالقته 

الطويلة بالمصطفى واألعمال الفنية التي اشتركا فيها، مشيدًا بجهده 

اإلعالمي  وأشار  الرفيع.  الفني  وذوقه  الطفل  لمسرح  الكتابة  في 

الزميل حبيب محمود إلى تميز الشاعر المصطفى في ارتباطه العميق 

https://www.sobranews.com/sobra/55488  )1(
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بأرضه ومكوناتها اللغوية.

وأكد الفنان جعفر الغريب على الدور الفاعل الذي قام وال يزال 

كل  وتناوب  المملكة،  في  المسرحية  الحركة  دعم  في  المصطفى 

من الفنانين ماهر الغانم، وصالح الجشي، وحسين القريش، وأمينة 

للعاملين  األبوي  وعطائه  المصطفى  بجهود  اإلشادة  في  القفاص، 

معه.

أجيال مختلفة،  من  متميز  التكريمية بحضور  األمسية  وحظيت 

التكريمية،  الوقفات  هذه  لمثل  الحاجة  عن  مداخالتهم  في  عّبروا 

مؤكدين على ضرورة احتضان الكفاءات الفنية من الشباب وتأهيلها. 

وأنتج المنتدى في هذه المناسبة فيلمًا تعريفيًا بالمحتفى به يحتوي 

صقر،  كرابح  بارزون  فنانون  أداها  التي  أعماله  من  مقاطع  على 

ومحروس الهاجري، وأحمد الجميري.



 

منتدى الثالثاء يحتفي بـ )ال�ساعر الم�سطفى(

جهينة اإلخبارية ـ 1 يناير2020م

في لقاء جماهيري حضره نخبة من فناني وشعراء وملحني المنطقة 

الشرقية، احتفى منتدى الثالثاء الثقافي بالشاعر والكاتب المسرحي 

المسرحيات  من  العشرات  أّلف  الذي  المصطفى،  علي  األستاذ 

والقصائد الشعرية التي غناها مطربون معروفون، ومّثلها مسرحيون 

بارزون. وتحدث المحتفى به عن تجربته الشعرية وقصائده الوطنية 

التي ألقيت كأوبريتات في مناسبات وطنية عديدة.

وتحدث الفنان عبد الرب إدريس عن عالقته الطويلة بالمصطفى 

واألعمال الفنية التي اشتركا فيها، مشيًدا بجهده في الكتابة لمسرح 

لتميز  محمود  حبيب  اإلعالمي  وأشار  الرفيع.  الفني  وذوقه  الطفل 

الشاعر المصطفى في ارتباطه العميق بأرضه ومكوناتها اللغوية.

وأكد الفنان وجعفر الغريب على الدور الفاعل الذي قام وال يزال 

به األستاذ علي المصطفى في دعم الحركة المسرحية في المملكة، 
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وحسين  الجشي،  وصالح  الغانم،  ماهر  الفنانين  من  كل  وتناوب 

وعطائه  المصطفى  بجهود  اإلشادة  في  القفاص،  وأمينة  القريش، 

األبوي للعاملين معه.

مختلفة  أجيال  من  متميز  بحضور  التكريمية  األمسية  وحظيت 

التكريمية،  الوقفات  هذه  لمثل  الحاجة  عن  مداخالتهم  في  عّبروا 

الشباب  من  الفنية  الكفاءات  احتضان  ضرورة  على  ومؤكدين 

وتأهيلها. 

به  بالمحتفى  تعريفًيا  فيلًما  المناسبة  هذه  في  المنتدى  وأنتج 

يحتوي على مقاطع من أعماله التي أّداها فنانين بارزين كرابح صقر، 

ومحروس الهاجري، وأحمد الجميري.

وحّل الفنان المعروف علي السبع ضيف شرف في األمسية وأشاد 

المنتدى على االحتفاء به ومشيًدا بتجربة  بتجربة المصطفى شاكًرا 

المنتدى وعطائه. وتضمنت األمسية عرض فيلم قصير، ومعرًضا فنًيا 

للتشكيلية زكية المتعب، وتعريًفا بمجموعة )امل القطيف(، وعرًضا 

لكتاب يمنى بزرون.
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اأوًل: الأعمال الم�سرحية:
تنفيذها . 1 وتم  1385هـ  عام  لألطفال  )التصرف(  مسرحية 

الجمعية  مع  بالتعاون  االجتماعية  الخدمة  مركز  مسرح  في 

ضمن  الصواري  ذات  مدرسة  في  إعادتها  تم  ثم  الخيرية، 

نشاط المدرسة عام 1415هـ، ثم أعيد تنفيذها ضمن برنامج 

األطفال بتلفزيون الدمام عام 1417هـ.

نادي األطفال . 2 الهاي( ضمن نشاط  )ياي في مهب  مسرحية 

األطفال عام 1386هـ التابع للجمعية الخيرية )تمثيل بنات(.

مسرحية )العيادة( ضمن نشاط نادي األطفال التابع لجمعية . 3

القطيف الخيرية عام 1386هـ.

مسرحية )السباق( لألطفال عام 1386هـ بالتعاون مع روضة . 4

القطيف والجمعية الخيرية.

بالقطيف . 5 األطفال  روضة  مع  بالتعاون  )األرض(  مسرحية 

والجمعية الخيرية عام 1387هـ.

مسرحية )تجربة( عمل تمثيل بنات ضمن نشاط أرامكو عام . 6

1387هـ.

مسرحية )االقتناع( تمثيل بنات ضمن نشاط طبق الخير في . 7
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ليالي شهر رمضان عام 1401هـ.

طبق . 8 نشاط  ضمن  بنات  تمثيل  المسافر(  )رجوع  مسرحية 

الخير في ليالي شهر رمضان عام 1400هـ.

مسرحية )نصيحة خالتي( تمثيل بنات ضمن نشاط طبق الخير . 9

في ليالي شهر رمضان عام 1408هـ.

مسرحية )شموع الخير( تمثيل بنات ضمن نشاط طبق الخير . 10

في ليالي شهر رمضان عام 1402هـ.

مسرحية )الشكوك( تمثيل بنات ضمن نشاط طبق الخير في . 11

ليالي شهر رمضان عام 1399هـ.

مسرحية )التخرج( تمثيل بنات ضمن نشاط الرعاية الصحية . 12

في التثقيف الصحي لما قبل الزوج عام 1425هـ.

 مسرحية )مدينة األحالم( نشاط بمدرسة ذات الصواري عام . 13

1414هـ مع اإلخراج.

الطفل . 14 لمسرح  تنفيذها  وتم  1389هـ(  )اليتيم  مسرحية 

السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1408-

1409هـ ولي فيها مساعد مخرج. 

مسرحية )شمعة فرح( وتم تنفيذها لمسرح الطفل السعودي . 15

مع  1410هـ  عام  الشباب  لرعاية  العامة  للرئاسة  التابع 

اإلخراج.
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لمسرح . 16 تنفيذها  وتم  )الدانة(  التراثية  الشعرية  المسرحية 

عام  الشباب  لرعاية  العامة  للرئاسة  التابع  السعودي  الطفل 

فيها  ولي  الخليتيت  عبدالرؤوف  الفنان  اإلخراج  1408هـ 

مساعد اإلخراج.

كتابتها عام 1388هـ وتم . 17 التي تمت  الشر(  مسرحية )عاقبة 

تنفيذها لمسرح الطفل السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية 

الشباب عام 1411هـ مع اإلخراج.

مع . 18 التأليف  الجائزة  اإلسالمي(  والتراث  )الفضاء  مسرحية 

اإلخراج وتم تنفيذها لمسرح الطفل السعودي التابع للرئاسة 

العامة لرعاية الشباب عام 1412هـ والتي بزغ فيها نجم االبن 

ماهر الغانم.

مسرحية )جحا الصغير( وتم تنفيذها لمسرح الطفل السعودي . 19

التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1413هـ مع اإلخراج 

كما تم عرضها في مدينة الطائف ضمن نشاط الرئاسة العامة 

لرعاية الشباب .

الطفل . 20 لمسرح  تنفيذها  وتم  )البراحة(  التراثية  المسرحية 

السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1420هـ 

والتي تولى إخراجها عني االبن ماهر الغانم.

مسرحية )عجينة البيتزا( وتم تنفيذها لمسرح الطفل السعودي . 21

التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1422هـ مع اإلخراج 
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تنفيذها لمسرح . 22 )للشباب( وتم  )الهدية(  الوطنية  المسرحية 

1422هـ  عام  الشباب  لرعاية  العامة  للرئاسة  التابع  الشباب 

مع اإلخراج .

لمسرح . 23 تنفيذها  وتم  للشباب  األول(  )االختيار  مسرحية 

عام  الشباب  لرعاية  العامة  للرئاسة  التابع  السعودي  الشباب 

1413هـ والتي أعطيت فيها فرصة اإلخراج إلى االبن مهدي 

الجصاص.

الشباب . 24 لمسرح  تنفيذها  وتم  للشباب  )المصيدة(  مسرحية 

السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1414هـ 

أيًضا اإلخراج مهدي الجصاص.

الشباب . 25 لمسرح  تنفيذها  وتم  للشباب  )القبضة(  مسرحية 

السعودي التابع للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1420 هـ 

مع اإلخراج.

مسرحية )التجربة( وتم تنفيذها لمسرح الطفل السعودي التابع . 26

للرئاسة العامة لرعاية الشباب عام 1420هـ مع اإلخراج. 

 مسرحية )سحتوت اخو حنتوت( تم تنفيذها من قبل نادي . 27

الثاني  والمخرج  1418هـ  عام  االجتماعية  الخدمة  مركز 

االبن ماهر الغانم. 

فرقة مواهب من . 28 قبل  تنفيذها من  تم   مسرحية )هبش بش( 
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اخراج االبن ماهر الغانم عام 1419هـ.

مسرحية )ملك الغابة( تم تنفيذها من قبل فرقة مواهب ومن . 29

إخراج االبن ماهر الغانم .

مسرحية )فض فض( تم تنفيذها من قبل فرقة مواهب ومن . 30

إخراج االبن ماهر الغانم.

مسرحية )سامور( تم تنفيذها من قبل فرقة مواهب من إخراج . 31

االبن ماهر الغانم بمشاركة الفنانة البحرينية أمينة القفاص.

الفني . 32 المخيم  قبل  تنفيذها من  تم  مسرحية )زعيتر وشراره( 

من إخراج ضياء آل رمضان بفنانين من البحرين الشقيق علي 

الغرير وأحمد عيسى.

الصحية . 33 الوحدة  مع  بالتعاون  الطالبي(  )المرشد  مسرحية 

المدرسية مع اإلخراج عام 1423هـ.

المدرسية . 34 الصحية  الوحدة  بالتعاون مع  الله(  )نعم  مسرحية 

مع اإلخراج عام 1427هـ.

مسرحية )حديث المجلس( على شرف مدير التعليم بالمنطقة . 35

الشرقية ومحافظ القطيف.

 مسرحية )فارس الجزيرة( .. 36

مسرحية )مفتاح القوى( لطالب اإلعاقة البصرية )المكفوفين( . 37

تم تنفيذها ضمن نشاط مدرسي .
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مسرحية )معادلة شهادة( لتجمع رجال األعمال بتكليف من . 38

قبل أرامكو بطولة وإخراج سعيد قريش .

مسرحية )كفيل نمبر ون( للكبار تنفيذ نادي الخليج.. 39

مسرحية )اش فيه رفيق( للكبار تنفيذ فرقة مواهب من إخراج . 40

االبن ماهر الغانم .

 مسرحية )في بيتنا كمبيوتر( تم التنفيذ بحيرة الحكير الهابي . 41

الند عام 1417هـ بمؤسسة الوفا لإلنتاج الفني. 

مسرحية )المشروع الكبير( )للكبار(.. 42

 مسرحية )البحث عن حنتوت( .. 43

مسرحية )أبو دحمان( )للكبار(.. 44

 مسرحية )بداية البداية( )للكبار(. 45

المسرحية )الوطنية )الصورة( )للكبار(.. 46

مسرحية )ثمرة الخير أطفال( .. 47

مسرحية )شنجا بنجا(.. 48

 مسرحية )السندباد( .. 49

مسرحية )المشروع(.. 50

مسرحية )نهاية التحدي(.. 51

مسرحية )نباهة القاضي( تم التنفيذ ضمن نشاط مركز نشاط . 52
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الحي التابع لإلدارة العامة التربية والتعليم .

 مسرحية )المبلغ الثمين( تم التنفيذ ضمن نشاط مركز نشاط . 53

الحي التابع لإلدارة العامة التربية والتعليم .

المسرحية الوطنية )االبن البار( ضمن نشاط اليوم الوطني 84. 54

مسرحية األطفال )أم األبطال( .. 55

مسرحية األطفال )ماما أمينة والحجي(.. 56

ثم . 57 الصواري  ذات  مدرسة  مع  األحالم(  )مدينة  مسرحية 

مدرسة جعفر بن ألي طالب .

مسرحية )الرحلة( بالتعاون مع الوحدة الصحية المدرسية مع . 58

اإلخراج عام 1425هـ.

 مسرحية )شكرا صديقي( نشاط بمدرسة ذات الصواري .. 59

مسرحية األطفال )حبوب المحبوب( .. 60

التفوق . 61 مع  بالتعاون  وطن(  ورؤية  )التخصص  مسرحية 

الطالبي بمدينة صفوى.

مسرحية )فرقة طنطور( )لألطفال( )عام 2020 م(.. 62

مسرحية )ابن النجار( )لألطفال( )عام 2020 م(.. 63

مسرحية )بلشه وأبو كشه( )لألطفال( )عام 2020 م(.. 64
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ثانًيا: اأعمال الأوبريت
أول أوبريت وطني بالمملكة )مواكب البهجة(عام 1401هـ.. 1

اوبريت )تحرير الكويت( لإلدارة العامة للتربية والتعليم.. 2

اوبريت )األرض والفالح( لإلدارة العامة للتربية والتعليم .. 3

أوبريت )من تاريخ المملكة( حصل على المركز األول في . 4

اإلدارة  بمسابقة  1399هـ  لعام  المسرحي  التأليف  مسابقة 

العامة للتربية والتعليم.

أوبريت )عيد السماح( حصل على المركز األول في مسابقة . 5

العامة  اإلدارة  بمسابقة  1400هـ  لعام  المسرحي  التأليف 

للتربية والتعليم.

في . 6 األول  المركز  على  حصل  الفريق(  من  )صور  أوبريت 

اإلدارة  بمسابقة  1401هـ  لعام  المسرحي  التأليف  مسابقة 

العامة للتربية والتعليم.

جامعة . 7 في  الخليج  جامعات  لتجمع  الدان(  اوبريت)شموع 

الملك فهد عام 1418هـ 1998م.

أوبريت )أسمى صداقه( مع مندوبية القطيف بمناسبة افتتاح . 8

مدرسة أرامكو الثانوية للبنات.

اوبريت )عودة السندباد(للسباق الخيري السنوي بالخبر عام . 9

1420هـ بمدارس الظهران.
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اوبريت )التفوق والجائزة( مع مندوبية القطيف عام 1422هـ . 10

بمحافظة القطيف.

مندوبية . 11 مع  التفوق  بجائزة  للفوز  نجاح(  )سيرة  اوبريت 

القطيف عام 1427هـ بمحافظة القطيف.

اوبريت )دانة ابالدي الحبيبة( عام 1424هـ.. 12

اوبريت )موطني( لليوم الوطني 84 في محافظة القطيف.. 13

المراحل . 14 في  المتفوقين  وطن(للطالب  )ثروة  اوبريت 

الدراسية1436هـ بمحافظة القطيف.

اوبريت )ديرتي( مع أنشطة واحتنا فرحانه بمحافظة القطيف.. 15

أوبريت )كلنا حماة الوطن( لالحتفال بالقوات البحرية عام . 16

1439هـ بمحافظة الجبيل .

اوبريت اليوم الوطني )يا وطن كل القلوب(عام 1440هـ مع . 17

شركة أرامكو.

أوبريت )براحة الحليب(.. 18

أوبريت )هذي القطيف عشق أحمله(.. 19

البحرية . 20 بالقوات  لالحتفال  وحضارة(  تاريخ  )أنت  أوبريت 

عام 1440هـ بمحافظة الجبيل. 

أوبريت )الترجي( خاص بنادي الترجي بالقطيف .. 21

أوبريت )صادقه وصدوقه( لألطفال.. 22
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أوبريت )الفارس والوطن( وطني .. 23

أوبريت )الوطن أغلى أمانه( وطني .. 24

 أوبريت )وطن ما أجمله( وطني .. 25

أوبريت )وطن بالخير يجمعنا( وطني .. 26

أوبريت )راية التوحيد( وطني.. 27

أوبريت )الدوخلة( تراثي .. 28

ثالًثا: اأن�سطة منوعة
كتابة اللوحات الغنائية لمسرحية الكرة المضيئة التي شاركت . 1

بها جمعية الثقافة والفنون بالدمام في الجنادرية.

كتابة مواويل مسلسل خزنه مع تلفزيون الدمام.. 2

مع . 3 األمل  شاطئ  لمسلسل  غنائية  لوحات  مجموعة  كتابة 

تلفزيون الدمام.

كتابة مقدمة ولوحات ومواويل سهرة غواصين القرن العشرين . 4

مع مؤسسة الوفاء بتمويل تلفزيون الدمام.

كتابة مقدمة ولوحات سهرة باكر العيد مع مؤسسة الوفاء وتم . 5

بثها من التلفزيون السعودي و دول الخليج. 

كتابة لوحات مسلسل رحلة األيام لتلفزيون الدمام. . 6

وجميع . 7 الدمام  بتلفزيون  األطفال  برامج  حلقات  كتابة 
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حلقات  مع  عاما   )27( لمدة  التلحين  مع  الغنائية  اللوحات 

األعياد عيد الفطر واألضحى.

كتابة حلقات برامج اليوم الوطني مع اللوحات الغنائية الوطنية . 8

لهذه المناسبة لتلفزيون الدمام.





قصائد المحتىف به





رجع■نجمك■قمر■ساطع■)1)

ثواني الليل تحرقني 

وساعاته بتنهش في زمن عمري

مع اللحظة بتصرعني، مع النسمة ترجعني

والقى الوهم والذكرى في كل لحظة على صورة

وانا قاعد أصارع ظلمة األحزان

وسط ذكرى، وسط حيره

وسط آمال بي تجري، وأنا أدري وما أدري

******  

مشيت أكثر من الالزم، وأنا تايه أنا حالم

وشفت السكة تضنيني

وصرت أصرخ، أنا يا دنيتي ويني

)من ديوان رجع نجمك قمر ساطع( ]تمت طباعته من قبل جمعية الثقافة والفنون   )1(
بالدمام[
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كفا والله تعبتيني

وكفاني أحمل الذكرى

على لساني، على ايديني

في كل خطوة، في كل صوره 

في كل كلمة بتحملها دواويني

وأنا تايه وإيديني، تقلب في كفوف الحظ

على فرحة، ولو في القاع

على فرحة، تقابلني ولو فترة

وتاليها تقول أوداع

أشم فيها نسايم طيب، تالقيني في كل ادراع

وأتوادع أنا وحزني

وأرسم لألمل صورة ترافقني

وتعطيني بدال الوهم

سنين أحلى من سنين  

سنين أحلى من الواقع

سنين تقولي ـ يا موادع 

رجع نجمك قمر ساطع



 

يا■دروب■الزمان)1)

صحت بألم، ومشيت في دروبي وحيد

شفت القدم ترحل خطاويه للبعيد

ال دروب تحضن خطوته في كل حنان

ال عيون تبعد غربته في كل أمان

ال ليل يعطي دنيته غير الهوان

وتايه مع دروب الزمان، وآه يا دروب الزمان

يا دروب ذكرى غربتي 

يا نجوم ليلة رحلتي

القادر  العبد  عبدالعزيز  الموسيقار  لّحنها  ساطع(،  قمر  نجمك  رجع  ديوان  )من   )1(
وغناها الفنان محروس الهاجري، وتم تسجيلها للتلفزيون وإذاعة الكويت واذاعة 

قطر واذاعة البحرين(.
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طالت خطاوي سفرتي 

وماتت في وادي صرختي 

وتميت تايه في البالد

في ليل زود في السواد 

في ليل خال فرحتي تبقى على السكة رماد

تشكي األلم تشكي الهوان

وتايه مع دروب الزمان



برد■الشتا)1)

برد الشتا قاسي قساوتنا

في لحظة ومن غير أي سبب شمسه بيحرمنا

والسبه احنا طيبين 

ونقول مكتوب في الجبين 

هذا اللي يوصلنا وده يفرقنا

****

الضحكة نقسمها سوى بيننا وبين الناس

ما نجيب طاري المستوى أو فرق في االحساس

قدام اعيونا هدف 

ننشر محبتنا وننسى قساوتنا

من ديوان )رجع نجمك قمر ساطع( )تمت طباعته من قبل جمعية الثقافة والفنون   )1(
بالدمام، ألحان عبد العزيز عبد القادر، غناء محروس الهاجري(.
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والسبه إحنا طيبين 

ونقول مكتوب في الجبين 

هذا اللي يوصلنا وده يفرقنا

*****

يا دنيا ال تخلي الحزن يرجع يالقي له سكن

أبغى أشوف برد الشتا يحمل دفا

أبغى أحس في ردتا معنى الوفا

يرجع في ديرتنا وننسى قساوتنا 



 

نبتت■وفا)1)

شجر ذبالن على أرضه

وعرق هلكان في نبضه

وأحس بالماي ما يروي ظما افادي

وأشرق به إذا اشربته

وتذبل منه أعوادي

وأحس بالزاد ما هو لي وال زادي

إذا تغربت عن أرضك

يا كل الخير يا بالدي

أحس ابغربتي إني 

من ديوان )رحلة شوق( قدمت إللقاء للتلفزيون.  )1(
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نبع ناشف بليا ماي

نبع ما يحرف أي هيب 

وال حتى زنود اقواي

جفاف بيتعب المسحات

جفاف يموت الغنوات

وال يصبح على الساني 

غير اسمك يا كل اغناي

أحس في قدره العالي 

وأحس في طعمه الحالي

بطعم اللوزة والتينة

بطعم ارطبنا الغالي

يذكرني بكل أهلي

وكل ربعي وأجدادي

يا كل الخير يا بالدي

يا نغمة وعشت أنا فيها 
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يا كلمة وكل معانيها

تخليني بكل احساس

أغمض عيني والقاها

عروسة في نشل زاهي

وحناها بنقشاته وزاهي في أياديها

******  

هذا اللي بعيني لك شلته

يا ذكرى وعشت أراعيها

حنيني لك يفوق الوصف

وحبي لك فال يوصف

تعلمته وبكبر به

وباربيه في افادي 

يا كل الخير يا بالدي





 

وحدة■الخليج)1)

التراب تحت  سرت  أمجاد  عروق  يا 

الرباب صوت  على  الليل  ساري  مسرى 

عذاب كل  وتقاوم  بعزه  ترتوي 

سراب ذلها  وال  ابعزه  وتمت 

*******

عود منها  وبين  لعروق  ارتوت 

الجدود دم  ومن  اآلمال  من  فيه 

صمود في  وقفت  األوراق  وبانت 

الشباب هذا  كل  األثمار  وأعطت 

*******    

بالدمام،  والفنون  الثقافة  قبل جمعية  ديوان )رحلة شوق( )تمت طباعته من  من   )1(
سجلت للتلفزيون وإذاعة الكويت(.
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البحر وجمعنا  إشقد  قديم  من 

دهر وساندنا  خيراته  أعطى 

فخـر بترابطنا  ألمواجه  كم 

الصعاب ذل  سوى  فينا  زرع  وما 

*******

مصير وحدة  ويا  العز  خليج  يا 

غدير وتعاونها  بأكملها  أمه 

الكثير العرب  إلى  خيره  من  أعطى 

مذاب بتكاتفنا  عزه  سنا  ويا 

*******

وصان  خطاوينا  المولى  بارك 

أمان وسكتنا  الطيبة  أرضنا 

مكان بكل  وصيته  تعاونا  عز 

كتاب أسمى  وفي  التاريخ  يحمله 



إزريبي■شراب■المرق)1)

يا كم قريت الصمت في عيونك كالم

يا كم لمحت الحزن في شفافك سالم

يا كم شعرت ابدمعتك غرزة زري

منقوشة في أغلى نشل

يا كم حسبت ابسيرتك

دانة وترد أكبر أمل

يا كم وكم ودي أقول

وتبقى أحاسيسي نغم

تغريد بلبل أو هديل كل الحمام

يا كم قريت الصمت في عيونك كالم

الثقافة والفنون بالدمام،  من ديوان )رحلة شوق( ، تمت طباعته من قبل جمعية   )1(
سجلت للتلفزيون.
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*******

ازريب يا زريب العطش

يا نسمة هبت مع تباشير الغبش

أتلفت ابعين الوله

ويا صبري من يترجى ردت محمله

ما أنسى )الوارش( وال )السدرة( 

وال )الخان( اللي له بوسط قلبي غال

أو )البراحة( اللي تشبه السدرة في أيام ارمضان

 تجمعنا اشقد في العصاري

حتى قبل وقت األذان

و)الجامع( اللي يحوى أنواع الخالل

في اسالل عودة

واال مشكوك )ابعقب( في كل دالل

بعدي اذكرك 

وذكري لك ما هو احتمال

بعدي يا)قلعة( وبعدي يا )باب الشمال(
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بعدي أشوفك

سدرة في أزهى ربيع

بعدي أشوفك في عيون صالح عروسة

وحتى امحمد وديع

 ال تحسبي نساني إترابك أبد هذا الزحــام

وال ال تقولي 

غطى أحجاري أبد لون الرخام 

أحجارك البحري وطينك

في غـال ريش النعام

يا كم قريت الصمت في عيونك كالم

عشقي عشق 

ما هي خراريف تحوى قناص وتفق

كم فيها رنة 

بس يقولوا ازريبي شراب المرق

ازريب يكفيني أكون 



صادق على عزك حنون 

وتبقى قالدة واال مرية ذهب

مرتاحة في صدر الزمن

مصيونة من كل العطب

وتبقى معاضد واال خزامة على

إخشيم خنجر بو جبين امهللة

وهذي اصويغة سفرتي

وهذي عطايا محبتي

إن كانت ابترضي تمام

والصوغة ما تهدى وال

إترد ويكفي والسالم



قدري■أنا)1)

قدري أنا غير البشر

دايم في غربه وفي سفر

أقضي سنين ترجع سنين

عايش في غربة وفي حنين

وقليبي صار مني يخاف

والسبة من كثرت ما شاف

يا عاشقين 

****

ال الحيلة نفعت ال الصبر

قدروا يغيروا لي أمر

من ديوان )رحلة شوق( ، ألحان الدكتور عبدالرب إدريس، غناء الفنان علي عبد   )1(
الستار.



يا ربي كم بس أنتظر

حتى أعيش باقي العمر

في فرحه واحنا امجمعين

وقليبي صار مني يخاف

والسبه من كثرت ما شاف

يا عاشقين 

يكفاني غربة ها السنين

اللي اشعلت فيني الحنين

أبغي أعيش ما باقي لي

في كل محبة بين هلي

ويبقى اللقا

أغلى لقا

ما مثله تم يا عاشقين

وقليبي صار مني يخاف

والسبة من كثرت ما شاف

يا عاشقين



ذكرى■طفولتنا)1)

نقشت اسـمك

زرعت اسمك طلع لي نبتته رسمك

في كل سكة يالزمني

مثل ظلي ما يتركني

ويخليني أتم أحلم 

وأتصور حالت أيام 

قضيناها على الدكة

وإذا حسينا اتعبنا من العابنا

تسابقنا حتى نوصل البركة

من ديوان )رحلة شوق(.  )1(
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****

أطب قبلك وأخلي الماي يتطفر

إلى بره وعلى نفنوفك األخضر

وتبقى نقاط فضيه فوق خدودك السمرة

مثل ما يجي الندى يصبح على أوراق كل سدرة

*****

وأحلم والحلم يطول

وأتذكر بعد ما رحنا لمطوع

وعرفنا نكتب أسمانا

بدينا اشلون نتسابق لكل طوفة

وكل منا في يده سيخ أو مسمار

ونبدي في فرح ننقش

وما يهمنا نخرب طوف بيت الجار

****

ونحس إن احنا اكبرنا ونبقى للزمن تذكار

وهذا اللي نقش اسمك، وهذا اللي زرع اسمك

في قلبي يا بعد عمري من أيام اللي كنا اصغار



دانة■بحور■الشوق)1)

ترى عمري  بعد  ايدنك  لي  مدي 

غيره شي  وال  وعده  على  قلبي 

******

حال فيها  لقا  عمري  يا  الغربة  ال 

سال عنك  وال  تفاكيره  تشغل 

أقبال يقولك  عيوني  يا  قلتي  ما 

جوهر أغلى  يا  لعيونك  ويضحى 

غيره شي  وال  وعده  على  وقلبي 

********

بحر نهمة  يا  الشوق  بحور  دانة 

الفنان  القادرغناء  العبد  العزيز  عبد  الموسيقار  ألحان  شوق(،  )رحلة  ديوان  من   )1(
أيوب خضر.
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العمر وأهديك  عيوني  في  قلبي  في 

الفجـر ضحكات  يا  قربك  سـوى  مالي 

إشترى لحبك  قلبي  ثمن  بأغلى 

غيره شي  وال  وعده  على  وقلبي 

******



الرسالة■األخيرة)1)

عزيني لو بدمعة حزن وقت الممات

وتذكري اشقد شقا وسط الحياة

قلبي اللي عمره ما بخل 

وأهدى لك النور واألمل

في كل طريق

وخال في خطواتك ثبات

اتذكريه اتذكريه

بنظرة حزن وقت الممات

******    

من ديوان )رحلة شوق(، قدمت في أول حفل لجمعية الثقافة والفنون بالدمام في   )1(
شاطئ نصف القمر عام 1398هـ.



علي المصطفى .. فنان ووطن162

عزيني لو بدمعة حزن وقت الغروب

وتذكري أحلى كالم يعطي القلوب

أكبر أمل في دنيا ما يجيها الحزن

أكبر أمل في فرحة ما تخاف الزمن

حتى وال تخافي الكفن

*******

ونقشي على جدار الزمن أغلى حروف

وخليها خليها بعد والكل يشوف

ال تخافي ال تخافي أبد كل الظروف

وش فيها لو عرفوا البنات

وعزيني في دمعة حزن وقت الممات

*******

شوفيني في ليلة عرس 

    تتخيليه انتي وأنا 

والناس تبدي في الهمس

    والطارة فيه تبقى الهنا
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والحنا منقوشة على

كفوفك ويعطيهم حال

هذا حلم اتخيليه

      وخليه أحلى الذكريات

وال تقول لي كلمة حزن بعد الممات

*******  

وش فيها لو قالوا رحل ال تفزعي

وتذكري ليل األمل ال تدمعي

يكفيني تبقى صورتك دايم معي

في الدنيا حتى في الممات

وعزيني في كلمة حزن بعد الحـياة





 

خير■السما■)1)

حتى النبع اللي بقى يروي الظمأ

الحين يصيح إمن العطش وبلهفه يترجا السما 

تنزل مطر يحوى ابردي

ويبقى علينا مرحمه

يروي العطش ويفتح أبواب الفرج

نصبح في خير

يصحا الضمير ونحس قسى الضيم إنفرج

يبقى األمل ما نعدمه

من ديوان )رحلة شوق(، قدمت في المعهد الصناعي بالدمام.  )1(
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وتبقى ابتسامات الحياة كلها علينا امقسمة

وننسى الظما بخير السما

******   

باب الرجا ال ما انقفل

وآنا في يمه أنتظر

أسأل وما ضاع من سأل

وما ذبل الورد المطر 

*******  

بيجيني يوم وها اليوم لي الزم يجي

شايل بشاير لي معاه ومقبل بكل ما أرتجي

وقالوا في األمثال من صبر

      ال زم يحصل مغنمه

وننسى الظما بخير السما



 

سولف■يا■بحر)1)

قول في أمان عن فرحة ذبلها الزمان، قبل األوان

أولها من عمر الصغر، يوم التقى منا النظر

صدفة في سيفك يا بحر

وإحنا بننطر ردة الجد الحنون

انسينا ردتهم وطاوعنا العيون

وتالقت األيدي بفرحة، ونمسح ذاك السكون 

تمينا نمشي واحنا بنسولف بعـد

كم قلت حصة، واهيا كم قالت سعد

حتى وصلنا صوب لنجة، كل من فيها نزل

من ديوان )رحلة شوق(، وقدمت على مسرح جامعة البترول لحفل جمعية الثقافة   )1(
والفنون عام 1399هـ وقدمت الفنان عبد المحسن النمر في طفولته(.
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تمينا فيها وابتديت آنا البطل

ماسك بيدي الدفة، مثل النوخذة

أقول في فرحة، يا حصة جانا ايدام الغذا

ال تحطي بالك، ترى ما يتنا سقي

والخير واجد، مدي ايدك واحدقي

*****       

واحنا ما ندري، رحنا فكينا الحبل

صارت بتمشي واحنا في فرحة أمل

نرجع واحنا نحمل الصيد الثمين

ونلقى أهلنا وسط سيفك واقفين

واحنا بنحلم، ما درينا إال األهل

وصلوا إلينا ويسالوا شا إللي حصل

قلنا بفرحه كلمة شالت كل زعل

احنا مثلكم، إحنا بنحب العمل

*******      

اكبرنا واكبر حبنا اللي انزرع
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وشفنا السعادة تترس قلوبنا ولع

لكن أملنا كل نباته ما طلع 

والسبه كله النوخذة يوم جه خطبها لولده

وذاك الزمان لبنية ما عندها لسان

وتقول ما بيه يا يبه، أو قلبي عايش في أمان

ويا حبيب عنده أحس كل الحنان

*******      

ورضيت تضحي بذا العمر

من أجل أبوها اللي كبر

وآنا على سيفك أمر، واتذكر اتذكر بدر

عندك عرفته من الصغر

وسولف وسولف يا بحر





 

عيشي■على■الذكرى)1)

 

ردي رسايل حبنا، وأنسي محبتنا

يللي اللعب صوبك دنا، انسي سعادتنا

خلي الهنا ألهل الهنا، وأنسي محبتنا وأنا 

وعيشي على الذكرى، عسى الذكرى تبقى احنينا 

********

يا ما على دروبك وقف  

قلبي في لهفة وفي حنين

قطر  تلفزيون  وفي  السعودي  التلفزيون  في  سجلت  شوق(،  )رحلة  ديوان  من   )1(
خالد  الفنان  وغناها  الشهري  صالح  الفنان  لحنها  قطر،  وإذاعة  البحرين  وإذاعة 

السيف.
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لكن قليبك ما نصف

ما تم مثل قـلبي أمين

عاف السعادة والحنان

ضيع وداده واألمان

اللي احنا فيه انتي وأنا

وعيشي على الذكرى، عسى الذكرى تبقى احنينا 

    

ضيعتي كل حبي وضاع

حبك وسط قلبي ومات

ونصبي لفرقتنا شراع

تلعب به ارياح الحياة

وخلي بحورك في هياج

يللي شراعك في احتياج

كل يوم، والله كل سنة

وعيشي على الذكرى، عسى الذكرى تبقى احنينا 



 

ربع■الطيبة)1)

ــاناشـــتاق اشـــتاق يـــا زمـــان ــع األم ــا، رب ــع الوف رب

ــب ــيت ابطلـ ــٍع إذا جــ ــا بــكل حـــبربـ قالوهــا عدن

ـــان ـــة لس ـــد كلم ـــي أب ــانوماه ــا زم ــتاق ي ــتاق أش أش

********      

بطــين مبنيـة  متيـن لبيــوت  )جنـدل(  وسـقوفها 

عايشـين بوفاهـم  والحنـان فيهـا  عدهـم  والطيبـة 

أشتاق أشتاق يا زمان

********      

فــي نــور فانــوس أو )فنــر(ويـــن المجالـــس والســـمر

ـــر ـــور القم ـــي ن ـــمرة ف وســط البراحــة وفــي أمــانوالس

اشتاق اشتاق يا زمان

من ديوان )رحلة شوق(.  )1(
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********      

دوم يجمعنـــا  الوفـــا  يــومكان  كل  معانــا  ويكبــر 

الحين نقــول بس كان وكانمـــا عـــاش أحـــد منـــه حـــروم

    اشتاق اشتاق يا زمـان

********      



 

ثامن■العجبة)1)

عجايب هالحياة سبعة

وإنتي ثامن العجبة

ال سد مأرب

ال سور الصين، وال األهرام

وال حتى حدايق بابل ابتوصل

إلى أوصافك الروعة

عيوني في عيوني انتي

جمايل مقدر أوفيها

مشاعر مقدر أخفيها

من ديوان )مشاعر دافئة(، سجلت إلذاعة الكويت والبحرين.  )1(
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تلهلب روحي في الغربة

وتطالب قلبي بالرجعة 

******       

يا نخلة والسعف ناسل 

 بسايل تعطي ناظرها

 حنين يرد ويطلبها

ويآخذ منها قوتها وتحديها لملح األرض 

يعاف الخوف ويقوى الشوف

ويقوى بقلبه حتى النبض

ويبقى في عّلي ساري

يقاوم ما يهاب الريح

ويعطي صورة للفارس

وما بيخاف غير اللي 

ألجله بشوق يؤدي الفرض

ألجله بحب وبتقوى ونية يخلص الركعة

بيتعلم ويتعلم ويصدح في نغم شادي

أحبك حب يا بـالدي



  

ال■ذبل■جذعك)1)

عطش ترابك  وال  جذعك،  ذبل  ال 

محش يقصه  وال  عودك،  انكسر  ال 

الغبش في  ويحال  امبكر،  ندى  يا 

سند نالقي  وال  الله  سلمك 

السعد احضان  يا  أحضانك  غير 

ترد عشك  إلي  أطيارك  وتبقى 

عش أهنا  نالقي  غصونك  في  ونبقى 

*******      

طيور لك  وإحنا  شوق  سدرة  يا  إنتي 

ندور حولك  ومن  أغصانك  إتلمنا 

للتلفزيون وقدمت في عدة مناسبات، لحنها  دافئة(، سجلت  من ديوان )مشاعر   )1(
وغناها الفنان أحمد الجميري من البحرين.
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عطور وتعطينا  محاصيلك  زانت 

الزهور الريحان، وال كل  الجوري، ال  ال 

انفرش ما  كل  وال  طيبك،  إلى  يوصل 

عش أهنا  نالقي  غصونك  في  ونبقى 

******

نقول نقدر  وال  عطيتينا،  خيرك 

نطول لك  ونوفي  ايبارك،  الله  غير 

ذبول تعرف  وال  أيادينا،  هذي 

وطبول طارة  على  بشرى  لك  ونزف 

نرش  الورد  وماي  عزك،  ابسما  ونبقى 

عش أهنا  نالقي  غصونك  في  ونبقى 

******      



 

أسوار■ديرتنا)1)

فريقنا أول يا سالم

داير مداره سور تمام

سور عالي عالي، مو كـالم

يستحلي في وقت الغروب

والشمس من خلفه تنام

حتى العصافير ابهدوء  

يتجمعوا فوقه بسالم

ويتوادعوا بكل الفرح 

في طيبه، وأسراب الحمام

اللي ترد حق الرفوف 

من ديوان )مشاعر دافئة(.  )1(
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اللي ترد حق البيوت قبـل الظالم

*******    

كان له دراويز اشكثر

حلوين ويسون العمر، حلوين وفيهم نفتخر

فيهم نقش أجمل من انقوش الحجر

نقشوه أهلنا األولين

 في نقوش حلوة مزينين

قعدوا عليه أيام وشهور وسنين

حتى طلع في مظهره  

واللي يشوفه يبهره

كان إخشبه قاسي متين

ومنقوش في أجمل يدين

*****  

وفي كل دروازة تشوف

 حارس وشيبه، إشكثر مخه نظيف

يفتحها كل يوم الفجر وقت اآلذان
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وتبقى إلى وقت الغروب في كل أمان

بس ماعدا شهر ارمضان

يتأخر الموعد قليل، ونحس فرح ما له مثيل

ونحس فرح ما يوصفه كل الكالم

وفريقنا أول يا سـالم





 

شفت■الظالم)1)

شفت الظالم قاسي رهيب

شفت الظالم مني قريب

حاورني خطا، في كل الخطى

لكن شعوري ما خفق

وفي لحظة إحساسي نطق

حب الحياة، حب الضياء

يكفي الحياة تعطي إلى عيونك صفاء

********     

افتح في هالدنيا العيون

    واشبع احاسيسك فنون

من ديوان )مشاعر دافئة(، ألحان عبد العزيز عبد القادر، غناء حسين قريش.  )1(
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          إصحا وال تغمض هدب

وحس في العيون اللي تشوف فيها األمل

وحب الربيع أخضر، بيهدي لك ورود

********    

أتعلى في اإلحساس، أتعلى لفوق

بتشوف حياة الناس، وبتشوف الشروق



 

ضعنا■في■ديرتكم)1)

ضعنا في ديرتكم وال

شفنا اللي عنكم نسأله

يا هل ترى الديرة تحن 

وتبقى الدروب امسهلة

أنا سؤاالتي تزيد، 

وأتمنى أتمنى المزيد 

يا ديرة يا مقربة البعـيد

قربيني من نبع الحال

عطشان والرجوة اكبرت

واللهفة وأشواقي اكثرت

من ديوان )مشاعر دافئة(، )ألحان وغناء حسين قريش(.  )1(
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بس الخطــاوي اتأخرت 

والدرب عندي مطـولة

أرض اللي شالتكم تشيل

مغرم وسط دربه الطويل

مغرم تخطى المستحيل

مغرم على اشفافه هال



 

قالوا■لي■مخطوبة)1)

رديت من غربتي أحمل هداياها

في شوق، في فرحة، أمل أتالقا وياها

لكن ونا وسط المطار، جاني الخبر قاسي ونار

أقسى من الغربة، وقالوا لي مخطوبة

*****     

أخفيت دمعات األلم، وقلت اللي جه مكتوب

وحسيت في اقليبي انظلم، وما عاد يشوف ادروب

كل الخطاوي اللي مشى، كل الفرح والوشوشة

تاهت عن ادروبه، وقالوا لي مخطوبة

********     

من ديوان )صدق العاطفة(، ألحان وغناء صالح الشهري.  )1(
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يا غربة قولي لي هـال

واسقيني من نبعك حال

وخليني في دروب الزمان 

أحلم يالقيني الحنان

وابقى على ذكرى حبيب

أتالقا في وصله قريب

وافرح في مكتوبه  

وقالوا لي مخطوبه



 

ال■تحسبيني■أبد)1)

ال تحسبيني أبد، الخوف خايف

إنما هذي مشاعر فوق تعبير الشفايف

كلمة الحب اللي تعطى للمحب

صعبة تنقال في مواقف

ما تشيل فيها عواطف

غير تحريك الشفاه

وانتي ريح تحمل حناين ما هو عاصف

ال تحسبيني أبد الخوف خايف

 ********    

يا عبيرك اللي داعب

من ديوان )صدق العاطفة(، ألحان الموسيقار عبد العزيز العبد القادر، غناء الفنان   )1(
حسين قريش.
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كل مشاعر شوق خافي

واللي فتح لي عيوني وجفن غافي

وفوق هذا اوهبه قلبي اعترافي

ال تحسبيني أبد الخوف خايف

***********    

ومن مطر حبك سقاني وارتويت

وارتوى عمري، وعلى سيفك رسيت

واعترافي لك أبد ما هو غلط

لكن الغدر اللي شفته ال تظني أقبله

ال تحسبيني أبد الخوف خايف



 

زرعي■الورود)1)

شيلي أحزاني وزرعي وسط أحزاني الورود

وغيري في الدنيا طبعي حتى أشعر بالوجود

وازرعي بعمري الورود

*****

أبغى أفرح، أبغى أضحك، أبغى أشعر بالحياة

وفي سما أشواقي أسبح، وما بتوقفني الحدود

وازرعي بعمري الورود

*****

ودي أشعر في المحبة، وردة تهدينا العبير

وكل منا ترد شبابه، يلقى بالروض النضير

من ديوان )صدق العاطفة(، ألحان جاسم الخليفي وغناء الفنان خالد السيف.  )1(
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اللي بيزيح الشرود

وازرعي بعمري الورود

*****          



 

احنا■سمارك■يا■ليل)1)

فرحنا تقبل  كلما  ليل،  يا  سمارك  احنا 

وما لنا غيرك يا ليل، يشفي بقدومه جرحنا

*******    

الرقيبة العين  عن  يخفينا  اللي  ظالمك  يا 

الحبيبة مالقاة  في  يغمرنا  اللي  أمانك  ويا 

وكلنا نشوفك جميل، وما لنا غيرك يا ليل

*******    

ليل يا ليل األحبة، ذبنا فيك شوق ومحبة

لقينا فيك طيبة كم نسينا فيك غربة، وكم 

ليل يا  غيرك  لنا  وما  أصيل،  أنت  وهكذا 

من ديوان )صدق العاطفة( لحنها وغناها الفنان الدكتور عبد الرب إدريس.  )1(





منلوج■)بعدك■اصغيرون()1)

عليــكبعـــدك اصغيـــرون بعـــدك ايســهل  اللــه 

ــدك ــن حـ ــدوس بنزيـ اليــكال تـ محتــاج  الوطــن 

الزمــنوأنـــت يـــا وليـــد الوطـــن إذخيــر  خلــك 

******      

للنظــاماإلشـــارة مـــا هـــي عوقـــة اإلشــارة 

ــه  ــايق حقوقـ ــي للسـ تعطــي للماشــي احتــرامتعطـ

الزمــنوأنـــت يـــا وليـــد الوطـــن إذخيــر  خلــك 

******      

ــه فـــن ــاوز يبغـــى لـ عيــونالتجـ لــه  والتجــاوز 

كالجنــونيبقـــى عقلـــك تبقـــى أحســـن  والتهــور 

الزمــنوأنـــت يـــا وليـــد الوطـــن إذخيــر  خلــك 

)من ديوان صدق العاطفة( )لحن الفنان صاح الشهري، غناء الفنان علي السبع(  )1(





  

منلوج■)الدور■الثاني()1)

توانـي فيهـا  وال  شـد حيلك في الدور الثانيبعزيمـة 

تكسـبها راح تبقـى الهانـيفرصة أكيـدة، فرصة جديدة

*****    

األول الـدور  فـي  ومعقولـة أعـذارك  مقبولـة  جايـز 

يقبـل تفكـر  ال  منـك الـكل أعـذار مقبولـةوالثانـي 

تكسـبها راح تبقـى الهانـيفرصة أكيـدة، فرصة جديدة

*****

تلعـب ال  الال،  نقولـك  لـك مـا  نقـول  المكسـبومـا  لعبـك 

اتالقـي أوقاتـك  بالفرحـة كل ما هـو محببنظـم 

تكسـبها راح تبقـى الهانـيفرصة أكيـدة، فرصة جديدة

)من ديوان صدق العاطفة( )الحان محمد ريحان، غناء الفنان علي السبع(  )1(





 

هدوة■ليل)1)

في هدوة ليل، ولحظة صمت 

ما ادري إشلون 

من إحساسي أخذني الوقت

 وبديت أرجع     أليام الوله والشوق 

 واتذكر واتذكر، وأنا محروق

 وصخت سكتي وبانت 

مشاعر في أمل مدفون

 عجزت أخفيه واتحذر ولكن فضحته لعيون

 وهاجت فيني أشواقي كما االنهار فاضت

في هدوة ليل ولحظة صمت

)من ديوان هدوة ليل(  )1(
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مع التيار بقيت أمشي  

وال همني قسى التيار

 وصرت أبحر وإبحاري 

أبد ما جربه بحار 

 وصارت سكتي أسفار

أناجي الليل، وكم في الليل من عشاق

يخطوا في ضـوى القنديل على األوراق

يخطوها بلهفة وشوق

 قبل ساعاته ماطلت

في هدوة ليل، ولحظة صمت

        

يا شمس اشتاي 

  ويا كل الدفا والماي 

تعالي وبدلي دنياي

أنا بدونك بليا حظ 
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أنا بدونك بليا نبض 

أنا بدونك حزن مكتوم 

وال مثله نبت في األرض

 وفال السعد هو انت 

    بكل فرحة لي اقبلتي 

وخطواتك لي امتدت 

   في هدوة ليل ولحظة صمت





 

منـهو■قدك)1)

منهو قدك 

يللي قدك أخضــــراني

منهو قدك

يللي عودك خيزراني

ال وال يا اخضـراني

ال وال يا خيزراني 

  كم لي كم لجلك أعاني

وبحنــان العـــب اقطوفــكهـفف الغــــربي ابعطــوفك

ــي يـــا بخـــت منهــــو يشــــوفك  ــك اغان ــوا ت ــي خط يلل

ــيزهـــوت الحنـــا ابكفوفـــك ــش اليمان ــش نقـ والنقـ

)من ديوان هدوة ليل()الحان الموسيقار محمد السنان، غناء الفنان حسين قريش(  )1(
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 ال وال يا اخضـراني، ال وال يا خيزراني 

 كم لي كم لجلك أعاني       

يا شمس عمري وفية، يا قمر ليلي وضية

ضحكة نسمة طرية، بالوفا تحوى معاني

قلتها والقول نية للمحب اللي يعاني

ال وال يا اخضـراني، ال وال يا خيزراني 

 كم لي كم لجلك أعاني



 

العيد■وهالله)1)

ماله وحبيبي  ال  ال  على،  ال  ال 

وهـالله والعيد  الفرحة،  قبلته  في 

        

بالعيـــد البشـــر  التحديــدفـــرح  بيالزمــه 

العيـــد لـــي  أنـــا  وســؤالهأمـــا  الغالــي  فــي 

        

وارضـــاي وضــواييادانتـــي  ياشــمعتي 

دنيـــاي عطـــا  لــه        حبـــك  تمنــى  مــا  كل 

ــم ــك كـ ــت أحبـ ــم قلـ وتســلمكـ حبيبــي  يــا 

أغنـــم فيـــك  الحالــة عســـاني  وتتغيــر 

)من ديوان هدوة ليل()الحان د عبد الرب ادريس، غناء عادل عبدالرب(  )1(





 

الوداع)1)

وداع أقولـــك  الســانيحاولـــت  طــاوع  مــا 

وجدانــيخايـــف يكـــون الـــوداع تحطيــم 

ـــف ـــف وخاي ـــف وخاي مــن قلبي مــو في الشــفايفخاي

*****       

دمعــة ألــم فــي طريقــيخايـــف يكـــون الفـــراق

الحقيقــييقتـــل فـــي قلبـــي اشـــتياق أعطيتــه حبــي 

ـــا ـــري لم ـــى عم ـــف عل ــةخاي ــى كتم ــرح يلق ــد الف بع

*****        

ـــا ـــب احن ـــى ح ـــف عل بــذورهخاي بنــروي  عشــنا 

ــا ــا أخذنـ ــي دنيـ ــي فـ عبيــرهاللـ ســمانا  وعطــر 

ـــا ـــري لم ـــى عم ـــف عل ــة                        خاي ــى كتم ــرح يلق ــد الف بع

*******    

)من ديوان هدوة ليل( )لحنها الفنان صالح الشهري، غناها الفنان حبيب(  )1(
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يعيــشصورتـــي لعيونـــي جنـــة معانــا  حــد  مــا 

ــا ــت وآنـ ــوى انـ ــا سـ واليــوم قلتــي مــا عيــشفيهـ

ـــر ـــرى أو تغي ـــي ج ـــا الل ــرش ــي تظه ــة ل ــى الحقيق أبغ



 

الهاتف)1)

ما قلتي لي 

بسافر حتى في الهاتف

وصار الليل 

يلعب بي وأنا خايف

على طوله يسهرني

على جمره يقلبني

 ومع هذا يا حبوبه

أتم صابر وما يخالف

تمنيت الخبر يوصلني منك

)من ديوان هدوة ليل( )لحنها الفنان صالح الشهري، غناها حسين العبد الله(  )1(
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يخفف حيرتي وآقول إنك

عرفتي لي قدر والشأن شأنك

       وهذا ما يزيد إال عواطف

يخليني مدى عمري

أشوفك في السما بدري

أال يا ديار غربتها البعيدة

إال يا ديار سكتها الجديدة

أنا يوم الرجوع اقليبي عيده

وتشارك بالفرح حتى الشفايف



 

حبي■لها■حبين)1)

عشـــقين  لهـــا  حبيــنعشـــقي  لهــا  وحبــي 

والحاضــر أحلــى وخيــرللماضـــي حـــب اكبيـــر

شرقية يا  بالحب  الجية،  تستاهل 

الدمـــام يـــا  هـــامدمـــام  ومينــا  أســواق 

االلهـــام عالنيــةتســـتاهل  والحــب 

الظهـــران يـــا  والشــريانظهـــران  النبــض  يــا 

االثمـــان غالـــي  معطـــيهبـــك  اللــه  مــن 

شرقية يا  بالحب  الجية،  تستاهل 

شـــعلة الخبـــر  لــههـــذي  اتقــول  قاصــد  كل 

وســـهال هـــال  عصريــةدارك  وثبـــة  فــي 

)من ديوان هدوة ليل( )الحان األستاذ صالح الجشي، غناء الفنان طارق العلي(  )1(
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نـــاديهـــذي القطيـــف هـــذي خضــرة وغصــن 

بـــادي الربيـــع  جوريــةفيهـــا  بــورود 

شرقية يا  بالحب  الجية،  تستاهل 

               

عاطــرهـــذي الحســـا حاضـــر اشــكثر  وماضــي 

زاخـــر البحـــر  يوميــةمثـــل  بالخيــر 

طفـــرة الجبيـــل  بكثــرههـــذي  وعطــا  تعطــي 

تقـــرأ الشـــموخ  صناعيــةفيهـــا  ونهضــة 

شرقية يا  بالحب  الجية،  تستاهل 



 

وأكتبها■)1)

بكــل حبي .... لك أكتبها 

 وأطيبها 

بكل عطري ....  أطيبها 

 وتوصل لك  

وال تفكر في حنية تجاوبها 

 وتبقى رسالتي عندك        

في ايدنك تقلبها 

وما نفكر تجاوبهـا

أرش فوق الورق عطـري         

)الحان الموسيقار محمد السنان(  )1(
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   وأحسب لك حساب غـالي

وأغلى حتى من عمري

 وأقول يمكن يا محبوبي        

  إذا شميت كل طــيبي 

تجاوب لي مكاتيبي 

 ولكن لألسف وياك           

  أحاسيسي تعذبها، وما تفكر تجـاوبها

تحسب إنك بتقدر دوم        

تخلي دنيتي في هموم

 ولكن ...ال ...اقولها لك         

من القسوة يجي لك يوم

 وكرامة نفسي والعـزة         

تزود عندي لمعـزه

 ورساالتي ابحجبها         

وال تفكر تجاوبها 



 

صرخة■جريح)1)

صرخة جريح في داخلي  

قلبت كياني توهتني

إهدمت صرحي العلي

شالل جارف كم في تياره أخذ

مني أماني وابتعد فيها وبعد

******   

ضحكة غريبة ضايعة بشفة غريب

تاهت تعيبة، عاشت اسنين المشيب

ال نور زهوتها ظهر، ال ليل دنياها يجيب

الله أقوى يا الذي ضيعت فرحي لألبد

)من ديوان مشاعر دافئة( )الحان الموسيقار محمد السنان(  )1(
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شالل جارف كم في تياره أخذ

مني أماني وابتعد فيها وبعد

******   

شمعة وطفاها اهبوب دورات الهوى

نبعة ودفنها من بصافيها ارتوى

ال حلل الله من قوى ظلمي وقوى

يقتل شعوري، يقتل إحساس إنولد

شالل جارف كم في تياره أخذ

مني أماني وابتعد فيها وبعد

 ******   



 

يبقى■السؤال)1)

الال ابد دي ما تجي

تقضي المواسم   وآنا بعدي أرتجي

لطيور تترك سدرتي، والشمس تهجر ديرتي

وأبقى بليل   مظلم يحير خطوتي

ويبقى السؤال، وين الحنان يا دنيتي؟

******    

عشق البالبل للشجر   وعشق النسايم للفضا

عايش وسط قلبي وكبر   يلقى من قليبي الرضا

يلقى األمان، يلقى حنان محبتي

ويبقى السؤال، وين الحنان يا دنيتي؟

)من ديوان مشاعر دافئة( )الحان الموسيقار محمد السنان(  )1(
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******    

كل العطـايا اللي عطيت 

          وكل األماني اللي بنيت

ما كنت أظن أرجع في يوم

          وتطلع من قليبي ياريت

ويبقى لي في الدنيا الغيوم

تثقل على قلبي الهموم

تطمس معالم فرحتي

ويبقى السؤال، وين الحنان يا دنيتي



 

االبن)1)

ــه   ــار اوالدتـ ــت انتظـ طلتــهعشـ وكانــت  أشــهر 

            

كلهـــا   حياتـــي  بهجــة عيونــي وســعدهافرحـــة 

ـــاة    ـــا الحي ـــعر ه ـــي أش ممزوجــة فــي طيــب ريحتهخالن

اطفولتـي     فيـه  شـفت  وكم شـفت في نفسي أبويكـم 

راحتـي     يفضـل  كان  ويتعب لجل أختي وأخوييـوم 

ــه     ــي يبـ ــال لـ ــي إذا قـ أو حتــى جانــي بخطوتــهإبنـ

ـــز      ـــي تف ـــه روح ـــيت ل ودقتــهحس قلبــي  يتبعهــا 

*****        

)من ديوان الى طفلتي( )الحان الموسيقار محمد السنان(  )1(
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إبتـــدت     خطاويـــه  يســتني بالبــاب رجعتــيأول 

صوتــي وعلى البــاب دقتيوأول مـــا أذنـــه ميـــزت    

ســكتهأتمنـــى مـــن ربـــي تكـــون     الســعادة  درب 



 

ديرة■العز)1)

السماحة وبذرة االخالص فينا أزهرت

وهذا إحنا وكل مشاعرنا أنطقت

سيري في ركب الحضارة، وابقي للعليا منارة

وقولي يا تاريخ أشهد، دامت أيام السعد

*****    

الشمس اللي تنورنا

وتدفينا بأيام الشتا

هي مثلنا وكل منا   ما يغير كلمته

الوفا أثبت عروقه   والفجر محال شروقه

وما بقى فينا حسد   دامت أيام السعد

)من ديوان غناوي()لحنها وغناها: الفنان صالح الشهري(  )1(
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*****    

ديرة العز ومن خيرك ربا

آنا واخواني وما ننسى يبه

يا هنا الدنيا ومن حقي أقول

كل ما عندي وتقولي لي قول

القى في قبولك سعادة، تعطي لقليبي اإلرادة

زانت أفراحك ودامت لألبد

وآه يا أغلى بلد



 

أوبريت■وطني■)مواكب■البهجة()1)

تم تقديمه على مسرح معهد الدمام الصناعي ضمن نشاط جمعية 

الثقافة والفنون بالدمام احتفاء باليوم الوطني، ثم تم تسجيله في مصر 

وتم بثه في تلفزيون واذاعة المملكة لنفس المناسبة.

كورال
طوفــي وفــي موكــب بهيــجطوفـــي علـــى أرض الخليـــج

ـــرس ـــوة ع ـــل زه ـــي مث تحمــل مــن الــورد األريــجطوف

طيـوبيـا ذكـرى فـي كل القلـوب تعطينـا  نسـمه  يـا 

مـع طلـت أنسـام الغـروبطوفـي وفي موكـب طروب

نشـوف والذكـرى  اصـور من الماضـي تطوفوخلينـا 

الشهري،  غنــاء: صالح  الشهري،  الفنان صالح  الربان()تلحين  )دانة  ديوان  من   )1(
رابح صقر، أيوب خضر، سعد شهاب، مشعل الخالدي(
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ترسـم حقيقـة مـو طيـوفمنقوشـة فـي أغلـى حروف

نكتفـي  ومـا  لنـا  الوفـيتعطـي  االبـن  صـورة  مـن 

العزيـــز والوفــاءعبـــد  والعـــز  الخيــر 

العزيـــز الصبــر والحــب والبنــاءعبـــد 

أرضـــه عطـــا  العطـــاءاللـــي  فــي  وأجــزل 

وااليمـــان الســماءبالتقـــوى  شــرع  وفــي 

عمـــره رخـــص  ثمــناللـــي  طـــالب  وال 

بصبـــره قضـــى  المحــناللـــي  كل  عـــلى 

فـــي  ننعـــم  الوطــنوخالنـــا  هــذا  وســط 

كرامـــة كــــل  واألمــنفـــي  بالســعادة 

اللـــه  كتـــاب  األمــورحكـــم  كل  فــي 

حبـــه مـــن  الكثيــروأعطانـــا  وقتــه  ومــن 

باإليمـــان نســيروخالنـــا  الدنيــا  فــي 

الكرم أطباعه  في  وأثبت      



225 قصائد■المحتفى■به

الحلم أوصافه  في  وأثبت 

األمم كل  بين  وعـززنا 

وخال لنا رايه 

وقلناها ابوفا

يا راية العز 

دمت فوق أعلى القـمم

اترفرفي بعزة 

على أرض الوفا

   

    اللي بتجمعنا ويوحدها اسم

   اسم السعودية، وفي قلوبنا انرسم





 

ابات■ابرجوتي)1)

غـــزال البيـــد فـــي الخطـــوات يفتـــن

وفـــي عيونـــه ســـحر يأســـر خاليـــق

ــن ــا تفنـ ــه وفيهـ ــة خطوتـ عجيبـ

وكـــم منهـــا رخـــت اعلـــى البيـــارق

*******

ـــن ـــت اعاي ـــد قرب ـــن بعي ـــه م لمحت

بقيـــت ابلهفتـــي مانـــي امصـــدق

أعـــدت فيـــه النظـــر حســـيته ســـاكن

تنخيـــت الفـــؤاد حســـيته غـــارق

*******

)من ديوان هدوة ليل(  )1(
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بهايـــن  هـــو  مـــا  وال  الال  أال 

علـــى اقليبـــي ال ومانـــي ببايـــق

ـــن ـــاس كاي ـــا ن ـــي ي ـــي ب ـــا كل الل ان

ـــق ـــه عاش ـــى ل ـــدري ابق ـــى ومق عل

*******

ـــن ـــاي كام ـــي وارج ـــات ابرجوت اب

موافـــق وآنـــا  وراه  يجرينـــي 

والقـــى فـــي الجـــري خلفـــه جنايـــن 

ــق ــا حقايـ ــم فيهـ ــن كل حلـ تبيـ



ماني■امجامل)1)

اكيـد وتحسـه  بقـول  كذبتنـي 

مـا يقولـه غيـر مغـرم فـي احتـراق

يحسـب السـاعات وكم فيهـا يعيد

من سـبب مـا فيه مـن زود اشـتياق

شـهيد والمولـى  زاد  نـاري  حـر 

ومـا حصل حق قيس ما بي عنه فاق

مانـي امجامـل وال اقـوى المزيـد

بصفـاق وكفينـي  تايـه  مركبـي 

حبــي لــك مــا هــو يــا بنيــة قصيــد

ــرواق ــط اب ــات تنخ ــس ابي واال ب

)من ديوان هدوة ليل(  )1(



علي المصطفى .. فنان ووطن230

حبــي لــك جــاوز وجــاوز مــا اريد

وال تجيبــي ال لــي طــاري الفــراق

شـهيد عينـك  بعـد  بنيـة  يـا  انـا 

ومالي من حبـك ابد صدقي انعتاق

اللـه اللـه ابقلـب فـي حبك سـعيد

ابعنـاق تالقينـه  انـك  والرجـا 



يالزمني■الحذر)1)

ــت ــي وعانيـ ــه ملكتينـ ــا ملكـ أيـ

ـــراه ـــن مس ـــا ويزي ـــال العن ـــم يح وك

بيكفينـــي النظـــر فـــي داخـــل البيـــت

وال أقـــوى ســـوى غيـــر أنـــي أقـــواه

*******

أنـا شـوصف شـقول مـادام حليت

مثـل طيـر يحل فـي اعشـيش مرباه

وسـط روحي انطبع وبدمي خطيت

اسـيم املكيتـي ويحـال لي طـرواه

*******

يالزمنـي الحذر وكم قلـت يا ريت

ترجـاه مـا  وكل  اطليبتـي  انـال 

)من ديوان هدوة ليل(  )1(
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اعيش ابحلمي كم وبصوتي ناديت

لمرسـاه يسـعى  المرتجـي  ودوم 

*******

ترجيـت مـا  قـط  خالقـي  يـا  أال 

آه ابرجـا غيـرك وكـم  وال عشـت 

هليـت ونقـول  نجتمـع  إن  لـو 

يـا عيـد اغلـى فـرح والعاطـي الله



ال■أسمع■عانس)1)

أقضي الليل، ويمضي الليل بالوحدة

وال أشعر سوى أفراحي مفقودة

واشعر بيتي هو قبري

وأنا في وسطه موؤودة

أبد مخطيت وأقضي الليل بال مؤنس

 في وسط البيت وأدفن شكوتي والحس

 ولو جه طاري األفراح

يقولوا ها البنت عانس

مطفيــةكبـــر احساســـي بالدنيـــا فرحــي  وشــمعة 

مقضيــة وال أشـــعر ســـنين العمـــر أيــام  ســوى 

)من ديوان هدوة ليل(  )1(
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يوميــةأعيـــش الفرحـــة بالمظهـــر الحيــرة  أعيــش 

الفــارسوأرفـــع بالدعـــاء إيـــدي خطــوة  يقــرب 

 وال أسمع أبد عانس

                            

صمتـي فـي  النـار  وأعيـش العـار فـي بوحـيأعيـش 

أخـرس واللسـان  وأبقـى  وجروحـي  نـاري  بيكتـم 

ادروبـي هلـي فـي البيـت يـدروا بي الطيبـة  دروب   

ثوبـي الدنـس  جـه  مـا  ولو اشـفاف الغـوى تهمسأبـد 



الدعوة■الوحيدة)1)

المسافات البعيدة

قربتها من عيوني 

نظرة وحدة 

كانت الدعوة الوحيدة 

اللي أدخل

منها في دنيا جديدة 

 والحواجز، ما بيبقى فيها حاجز 

 والمحبة، هذا فيها شرع جايز

 وتبقى انت أحلى دنيا، صار فيها قلبي فايز                    

)من ديوان هدوة ليل(  )1(



علي المصطفى .. فنان ووطن236

السنين اللي خذتنا في مداها 

بعد صبر العمر كله 

ابتدا فينا عطاها 

والسعادة،

آه يا عمري السعادة 

صرنا في آخـر مداها 

وعشت فرحة

ما أظن غيري لقاها

وآه ما احلى صفاها

والحواجز       ما بيبقى فيها حاجز 

والمحبة       هذا فيها شرع جايز

وتبقى انت أحلى دنيا      صار فيها قلبي فايز

نشوة الحب 

اللي عشناها بنظره 

قربتنا علمتنا 



237 قصائد■المحتفى■به

في األمل كل المسـرة

وعلمتنا في المحبة 

تربط العاشق في ذكره 

كل وقت    تعطي له بشرى    

كل وقت    تعطي له صورة

والحواجز        ما بيبقى فيها حاجز 

 والمحبة        هذا فيها شرع جايز

 وتبقى انت أحلى دنيا    صار فيها قلبي فايز
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