“املوسيقى والشعر
Sergei
أبـــــــو بــــــــكر
ســـــــــــــــامل هي آلة واحدة”.
Prokofiev
“In my view, the composer,
just as the poet, the sculptor
or the painter, is in duty
bound to serve Man, the
people. He must beautify
”human life and defend it.

كان أبو بكر سامل بلفقيه مطرباً وملحناً وشاعراً
سعوديًّا يمنيًّا .ولد يف مدينة تر يم التار يخية
بمحافظة حرضموت اليمنية عام .1939
ً
طفال ،نشأ بلفقيه على يد والدته
عندما كان
وجده وأعمامه بعد وفاة والده .حيث نشأ
وسط عائلة منغمسة يف الشعر واألدب
والروحانية مما كان له تأثري كبري على عمله.
ظهر صوته القوي ألول مرة يف سنوات املراهقة
مما سمح له بأداء األذان يف املساجد وترديد
األناشيد الدينية يف احتفاالت تر يم.
بعد انتقاله إىل عدن يف الخمسينيات من القرن
املايض ،بدأ أبو بكر سامل يف التلحني والغناء
بشكل احرتايف .هناك تم تسجيل أول أغنياته
املنفردة“ ،يا ورد محال جمالك بني الورود” واليت
ظهرت ألول مرة يف عام  .1956بعد سنوات
قليلة ،انتقل إىل بريوت ،مركز املوسيقيني يف
املنطقة يف ذلك الوقت ،مما أتاح له املز يد
من الفرص للنمو والوصول إىل جمهور أ كرب.
أطلق عدداً من األغاين الشعبية يف بريوت مثل
“ 24ساعة” .وبعد الحرب األهلية اللبنانية
يف السبعينيات ،غادر بلفقيه بريوت واستقر يف
الر ياض حيث ساهم طوال حياته يف تطوير
املوسيقى الخليجية.
اشتهر بلفقيه بصوته وأدائه الفر يد على املرسح.
طور مجموعة واسعة من األعمال طوال حياته
مثل األغاين املوسيقية الرومانسية
املهنية،
واملوسيقى الشعبية واألغاين الوطنية املعارصة.
وحصل على العديد من األوسمة من مختلف
الدول العربية ألعماله املؤثرة.

هل تعلم؟
أقام أبو بكر سامل عالقة وثيقة مع الشاعر اليمين
حسني املحضار ،حيث قاموا معاً مجموعة من
أشهر األغاين اليت ّ
غناها أبو بكر.

معلومة ممتعة
أطلق العديد من نقاد املوسيقى على أبو بكر
سامل بلفقيه لقب “أبو املوسيقى الخليجية” و
“الصوت الذهيب” للعامل العريب.

مصطلح موسيقي
املوسيقى الشعبية :هي املوسيقى التقليدية
ملنطقة معينة أو مجموعة من الناس ويتم
بالعادة تناقلها شفوياً من جيل إىل جيل.

