تهنئة وحنين إلى عيد الطفولة
شعر :د .حجر أحمد البنعلي
أهنئكم بالعيد يـا إخوتي صبـحا

األهل في عيدنا األضحى
أهنئكم و َ

فرحـة
كفاني ابتسام األهل والصحب َ

ادني فَرحا
فإشراقكم في العيد قد ز َ

تحـية

وحبًّا مدى األيام في القلب ال يمحى

َربحنا على رغم الحصار مكاسبا

فوحدتنا في الدار كانت لنا ربحا

بعثت لكم في الفطر مني تحية

اليوم باألضحى
أهني بعيد الفطر و َ

حصار طوى العيدين والبوم طارح

أما آن خطف للشراع إذا أضحى1؟

نسافر (سنيـارا) نعلي إلى العلى

2

وَنجني آللي البحر من سائر األنحا

أما كان هذا َمسلَ َك األهل سابقا؟

كرام

سمحا
َ

فإن يقبل الجيران بالصلح بي َننا

فأهال بهم أهال ،وأهال به صلـحا

فيا صاحبي أهدي إلي َك

لعمري لقد مل الخليج
َ

بأسفار ،وأخالقهم

3

خـالفَكم

ذل والنصحا
ومل (الصباح)
القول والعـ َ
َ

له الفضل والتقدير منا ومنهم

سعيه بر ،وما قلته َمدحا
وفي َ

هموم النفس بالصبر عارفا
أداوي
َ

صرحا
سحابتنا في الصيف مـا بللت َ
َ

أخي في خليج العرب ال شت شـملنا

ام تشتـيتَنا قبحا
وقبحا ل َمن قد ر َ

التنكيد يا صاح والقَدحا
لوم و
َ
َدع ال َ

دروب الحب تَشف به الجرحا
و َمهد
َ

سأشرح أن الحب للداء بلسم

ألني أجدت الطب والحب والشـرحا

جار والحمى
نشأنا نحب ا َ
ألهل وال َ

مشاعر ال َيسطيع ناكرها َمسـحا

تائقا

وذكرى َنسيم العيد ينفَحني َنفحا

َحنيني للطفولة والصبـا

ي الفصحى
لما صغت أطريها بأشاعر َ

أنهض سـامعا
أتوق لصبح العيد َ

نشيد َحمام األهل في بيتنا صبحا
َ

مسرور بنور صبــاحنا
ا
فيصدح

صدحا
فأصغي له طفال فيطربني َ

نهار العيد َنلهو كإخوة
قضينا
َ

سعدنا به لعبا ،سلونا به َمزحا
َ

لي ذكر البوم في البحر طارحا
َحال َ

قرب البوم من يحسن السبـحا
ويسبح َ

الحشا
فحبي ر َ
فاق األمس َيكمن في َ

وتَوقي لهم في القـلب َيلفَحه لَفحا

يابن الخلـيج تحية
فيا صاحبا
َ

ويا غائبا في الفطر عني وفي األضحى

بي َننا

وفتح دروب الحب في دورنا فتحا؟

خليجنا
فوا أسفي والعيد حل
َ

سحوا َدربا لوصـل لنا فَسحا
فما فَ َ

فلوال حصار الجار يمنع َوصلَنا

سبحا
َ

أَحن إلى عيد الطـفولة
ولوال

أما آن إيقاف التعنت
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لزرتكم

حر
َب ا

وجئتكم
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الشرح:
 .1البوم :نوع من السفن الشراعية في الخليج .طارح :طرحت السفينة إذا أنزلت الشراع وتوقفت عن السير .خطف
الشراع :نشره للسير( .كلها ألفاظ خليجية)
 .2سنيار :ترافق سفينتين معا طول الرحلة .علت السفينة :اتجهت شماال( .ألفاظ خليجية)
 .3الصباح :سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
نفح :دفع.
َ .4

صدح :رفع صوته بالغناء.
.5
َ
لفح :أحرق.
َ .6

