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األخت الصغرى للذهب

الفضـة ..
المعــدن الكـريم

عرفت الفضة منذ العصور القديمة بأنها
معدن زخرفي قيم ،كما أنها تستخدم
كعملة ،حيث أقيمت عدة مناجم في آسيا
الصغرى قبل حلول عام  2500قبل الميالد،
ولمعدن الفضة فوائد قليلة تنحصر في
سك النقود ،والحلي والزخرفة ،إال أن أمالح
الفضة ومركباتها كثيرة االستعمال السيما
في الكيمياء التحليلية وصنع الرقوق
الفوتوغرافية ،كما تستخدم الفضة بشكل

شعراء من البحرين

السنة الرابعة

Ramadanyat

واسع النطاق في صناعة المجوهرات
ً
وعادة ما تخلط الفضة بكميات
والعمالت،
صغيرة من معادن أخرى لتكون أقوى صالبة
وأقدر على التحمل ،وتستخدم الفضة
الخالصة في صناعة أدوات المائدة ومواد
فضية صلبة أخرى ،حيث تكون نسبة الفضة
في هذه المواد  ،%92.5وتستخدم الفضة
أيضا في تغطية األسطح الزجاجية الناعمة
المستخدمة في صناعة المرايا ،وتتم هذه
العملية عن طريق تبخير المعدن أو ترسيبه
من محلول مذاب ،إال أن األلومنيوم قد
حل محل الفضة في هذا المجال بدرجة
كبيرة ،وتستخدم الفضة على نطاق واسع
في صناعة الدوائر الخاصة بالمكونات
الكهربائية واإللكترونية.

تحظى باهتمام خاص من القيادة الحكيمة

المجالس الرمضانية  ..مدارس للمعرفة

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

تسهم مجالس البحرين الرمضانية بشكل فاعل وإيجابي على الصعيد الوطني
باعتبارها مكانا للتنوير والتثقيف من خالل طرح الموضوعات الهادفة التي تزيد من
التكاتف المجتمعي ،والشعور بروح العائلة الواحدة ،وتعزيز الوحدة الوطنية بين
أبناء الشعب الواحد  ..كما تعتبر هذه المجالس مكانا للتالحم والترابط والتسامح
والتواصل ،ومكانا مهما لنبذ الطائفية والعرقية ،والقضاء على الطبقية ،واالتصال
اإلجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل تبادل الزيارات ،حتى أصبح بعض المجالس
معروفا بأسماء مقيمي تلك المجالس الذين يفتحون مجالسهم للقاصي والداني،
وبفضل المجالس الرمضانية تعود صلة الرحم بين األهالي واألصدقاء ،حيث يلتقي
الناس في المجالس باألشخاص الذين باعدت بينهم مشاغل الدنيا ومتطلباتها،
لمعرفة أخبار وإنجازات بعضهم البعض ،كما تكون المجالس منتديات حوار ونقاش
للشؤون الثقافية واإلجتماعية وغيرها ،وتبادل المعلومات والخبرات المعرفية بين
الحاضرين ،بحيث تلعب دورا كبيرا في التواصل بين الكبار والصغار ،الغني والفقير.

اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.
إنها جبارة ،رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به .معها ستشعر باإلختالف .ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها ،دعها تحركك ،و اسأل نفسك” :هل تشعر بنبض الحياة؟“
• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

ابــتــداء مـن
ً

26995

,
دينار
تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من **٪2,6

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*
زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار  XJفي حلبة البحرين الدولية.

? HOW A LI V E A RE YOU

*أيهما أسبق **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت :من  8:00صباح ًا و حتى  2:00بعد الظهر و من  8:00مسا ًء و حتى  10:00مسا ًء.

JAGUAR-ME.COM

جــاكــوار البـحـرين
سترة ،هاتف17 707070 :
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يعرفونها بجواهر الفقراء

الفضـة ” ..قدروهـا تقـديرا”
استخدامات الفضة
ولمعدن الفضة فوائد في سك النقود ،والحلي
والزخرفة ،إال أن أمالح الفضة ومركباتها كثيرة
االستعمال ال سيما في الكيمياء التحليلية وصنع
الرقوق الفوتوغرافية .كما تستخدم الفضة بشكل
واسع النطاق في صناعة المجوهرات والعمالت.
ً
وعادة ما تخلط الفضة بكميات صغيرة من معادن

الفضة معدن أبيض على درجة عالية من البريق ويمكن صقله وتلميعه بدرجة عالية،
وباستثناء الذهب ،فإن الفضة من أكثر المعادن القابل للسحب والطرق ،ومن ناحية
توصيلها للحرارة والكهرباء ،فإنها تتفوق على كل المعادن األخرى ،وتتراوح صالدتها بين
 2.5و 2.7بمقياس موس ،حيث أنها أكثر صالدة من الذهب ولكنها أنعم من النحاس،
والفضة توجد حرة في الطبيعة كما توجد على هيئة خامات ،ومن أبرز خاماتها كبريتيد
الفضة ،وكلوريد الفضة ،كما توجد الفضة في خامات الزرنيخ واألنتمون ،وكثيرا ما تحتوي
خامات النحاس والخارصين والرصاص على فلز الفضة ،وأن جزءا كبيرا من الفضة يتخلف
عرضا عند تعدين خامات عناصرها ،والفضة تفوق الفلزات جميعا في مقدرتها على
توصيل الحرارة والكهربائية ،وتتخلف عن الذهب فحسب في قابليتها للطرق والسحب،
أي في عمل الصفائح الرقاق واألسالك الرفيعة جدا ،ويشير البيروني في القرن الرابع
الهجري إلى وجود الفضة مختلطة بالذهب ،ال ممزوجة به ،والظاهر أنه يقصد بالمزج
االتحاد بين العناصر ،أما الخلط فهو المزج الذي نعنيه في الوقت الحاضر في الكيمياء،
فيقول في كتابه الجماهر “وفي قرية وسنانة بقرب زروبان وجد في بعض األوقات حديد
مختلط بفضة ال ممتزج وكان تقشر عنه فيتميز من غير ذوب ،وجد فيها قطعة فضة
خالصة في معادن الحديد قطعت وقسمت سرا”.
الفضة في القرآن

الناحية الكيميائية للفضة

وجاء ذكر الفضة في القرآن الكريم ،في قوله تعالى
“ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا
قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا
كان مزاجها زنجبيال عينا فيها تسمى سلسبيال” ،وفسر
العلماء قوله تعالى “ويطاف عليهم بآنية من فضة
وأكواب” أي يدور على هؤالء األبرار الخدم إذا أرادوا
الشراب بآنية من فضة ،وقال ابن عباس :ليس في الدنيا
شيء مما في الجنة إال األسماء أي ما في الجنة أشرف
وأعلى وأنقى ،ثم لم تنف األواني الذهبية ،بل المعنى
يسقون في أواني الفضة ،وقد يسقون في أواني
الذهب ،وقد قال تعالى “يطاف عليهم بصحاف من
ذهب وأكواب” ،وقيل :نبه بذكر الفضة على الذهب،
كقوله :سرابيل تقيكم الحر أي والبرد ،فنبه بذكر
أحدهما على الثاني ،واألكواب :الكيزان العظام التي ال
آذان لها وال عرى.

الفضة ليست معدنا شديد النشاط .وال تذوب الفضة
في األحماض المخففة وفي القلويات ولكنها تذوب
في حمض النتريك المركز أو حمض الكبريت ،وهي
ال تتفاعل مع األكسجين أو الماء في درجات الحرارة
العادية .ويهاجم كل من الكبريت والكبريتيد الفضة،
وقد تفقد الفضة بريقها بسبب تكون كبريتيد الفضة
على الجزء السطحي من المعدن .كما أن التبييض الذي
يحتوي على كمية معقولة من الكبريت باعتباره مكونا
من مكونات البروتين  -يفقد الفضة بريقها بسرعة
كبيرة .ومما يفقدها بريقها أيضا الكميات الصغيرة من
الكبريتيد التي توجد بصورة طبيعية في الغالف الجوي
والتي تضاف إلى الغاز المستعمل في المنازل .ويعتبر
كبريتيد الفضة السوداء من بين أكثر األمالح الغير قابلة
للذوبان في المحاليل المائية ،وتستغل هذه الخاصية
في فصل أيونات الفضة عن األيونات الموجبة األخرى.

أخرى لتكون أقوى صالبة وأقدر على التحمل،
وتستخدم الفضة الخالصة في صناعة أدوات المائدة
ومواد فضية صلبة أخرى حيث تكون نسبة الفضة
في هذه المواد  ،%92.5وتستخدم الفضة أيضا في
تغطية األسطح الزجاجية الناعمة المستخدمة في
صناعة المرايا ،وتتم هذه العملية عن طريق تبخير
المعدن أو ترسيبه من محلول مذاب ،إال أن األلومنيوم
قد حل محل الفضة في هذا المجال بدرجة كبيرة.
وتستخدم الفضة على نطاق واسع في صناعة
الدوائر الخاصة بالمكونات الكهربائية واإللكترونية،
وتستخدم أمالح الفضة مثل بروميد الفضة وكلوريد
الفضة وأيوديد الفضة التي تصبح سوداء اللون عند
التعرض للضوء في صناعة الطبقات الحساسة
المستخدمة في األلواح واألفالم الفوتوغرافية
والورق ،وتذوب هذه األمالح في كبريتات الصوديوم
وهو المركب الذي يستخدم في عملية التثبيت
الفوتوغرافية ،كما تستخدم محاليل مخففة من
نترات الفضة وبعض المركبات غير القابلة للذوبان
مثل البوتاسيوم في الصناعات الدوائية ،مثل
المطهرات ومضادات البكتريا ،حيث يعتبر األرجيرول
وهو مركب فضي بروتيني مطهرا موضعيا للعين
واألذن واألنف والرقبة.

قاتلة للجراثيم
وقوة تأثير الفــضة في الجراثيم والكائنات الحية
كبير ،فيكفي جزء واحد منها اذا وضع في مصفاة
لقتل الجراثيم الموجودة في عشرة ماليين جزء من
الماء دون أن يسبب خطرا على اإلنسان أو الحيوان،
كما أن ملعقة صغيرة من الفضة تطهر أكثر من
 26مليار ليتر مــاء ،وبذلك تفوق فعالية الفضة في
تعقيم المياة فعالية الكلور عشرة أضعـــاف ،ويقطر
األطباء نقاطا من محلول نيترات الفضة في عيون
المولودين حديثا لمنع االلتهابات التي قد تؤدي إلى
العمــــــى ،وتقترح بعض النظريات الطبية معالجة
الحروق الخطيرة بمركبات الفضة التي تقضي على
االلتهاب دون أن تعرقل عملية الشفاء ،وتعد الفضة
حبيبة الفنيين الفضائيين فهم يستعملونها في
صناعه مشابك التماس ،وفي ربط األجسام وقابلية
الدمج وهي القدرة على لحم المعادن دون االخالل
بتركيباتها الجزيئية التي تتمع بها للحم أجزاء
األلومونيوم والفوالذ بعضها ببعض.
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ملتقى األهل واألقارب واألحبة

المجـالس الرمضانية  ..مدارس للمعرفة
بقلم األستاذ عبدالجليل الطريف
األمين العام  -مجلس الشورى

إن المتتبع لحركة المجالس في شهر رمضان المبارك،
شهر الرحمة والمغفرة والتواصل والتراحم ،يدرك أن
مجالس البحرين تسهم بشكل فاعل وإيجابي على
الصعيد الوطني باعتبارها مكانا للتنوير والتثقيف
من خالل طرح الموضوعات الهادفة التي تزيد من
التكاتف المجتمعي ،والشعور بروح العائلة الواحدة،
وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.
والمجالس الرمضانية هي شعلة للذكريات القديمة،
وتلمس عبق الماضي من خالل االستماع ألحاديث
ّ
وقصص وذكريات الكبار في السن المتواجدين في
المجلس ،وتكون المجالس الرمضانية بمثابة محكمة
للصلح بين المتخاصمين من الجيران واألهل ،ومدارس
ثقافية تنظم من خاللها المحاضرات والندوات
العلمية من خالل استضافة علماء الدين األفاضل،
واألطباء ،والفعاليات العلمية والمجتمعية ،وإقامة

الـندوات والمحاضرات العلمية للمتواجدين في
المجالس ،وذلك ما يزيد من نسبة الوعي الثقافي
للحاضرين ومرتادي المجالس الرمضانية.

والمجالس الرمضانية ،وهذا الخطاب األبوي يعد
إحدى العالمات المضيئة التي يسعد بها المواطنون،
خاصة وأنها تأتي في الشهر الفضيل.

كما تعتبر هذه المجالس مكانا للتالحم والترابط
والتسامح والتواصل ،ومكانا مهما لنبذ الطائفية
والعرقية ،والقضاء على الطبقية ،واالتصال
االجتماعي بين أفراد المجتمع من خالل تبادل
الزيارات ،حتى أصبح بعض المجالس معروفا بأسماء
مقيمي تلك المجالس الذين يفتحون مجالسهم
للقاصي والداني من مختلف مناطق الدولة وباتت
مجالسهم أشبه ما تكون بمنتديات فكرية وثقافية
واجتماعية يحرص الناس على حضورها والتواجد
فيها.

كما أن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء الموقر يحرص دائما على
زيارة المجالس الرمضانية ،والتواصل مع المواطنين،
أصلها سموه ،وس ّنة حميدة اختطها في
وهي عادة ّ
التواصل مع الجميع في هذه األيام المباركة ،والتي
تأتي في سياق التواصل الدائم الذي يحرص سموه
على ترسيخه بين جميع المواطنين ،باعتبار المجالس
الرمضانية إحدى القنوات التي يتفقد سموه من
خاللها احتياجات المواطنين ،ويطمئن على أحوالهم
المعيشية.

أسسها األجداد استمرت ،وأكملها
الس ّنة التي ّ
هذه ّ
المتوجب
بعدهم اآلباء ،وصوال إلى األبناء الذين من
ّ
عليهم الحرص عليها ألهميتها في تعميق العالقات
والتواصل بين أفراد المجتمع ،وقدرتها على تعزيز
صلة األرحام ،وتبادل الخبرات بين كبار وحديثي السن،
وردم الفجوات بين األجيال القديمة والحديثة.

كما أن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد األمين نائب القائد األعلى
يبدي أشد الحرص على تخصيص الجزء الكبير خالل
الشهر الفضيل لتعزيز التواصل ،واإللتقاء عبر زياراته
تجسد أسمى
الشخصية للمجالس الرمضانية ،التي
ّ
معاني األصالة البحرينية ،إيمانا من سموه بحفظ
سمات الحاضر ،والنظر لبناء المستقبل الذي ينشده
كل مواطني هذا البلد العزيز.

وال شك أن القيادة الحكيمة تؤكد دائما على أهمية
استثمار الشهر المبارك في كل معاني الخير والمحبة،
لذلك نرى أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى رعاه اهلل
يحرص دائما على توجيه خطاب شامل للمواطنين
في الشهر الفضيل ،حيث يعزز جاللته من خالله
أواصر المحبة وروح التسامح ،وأهمية الزيارات العائلية،

والبد من التأكيد على أهمية الدور التثقيفي والتربوي
الذي تضطلع به المجالس الرمضانية ،والتي تصب
توجيهات القيادة نحو دعمها وتعزيزها ،وإبراز دورها
الريادي في التأكيد على الوحدة الوطنية ،واللحمة بين
أبناء المجتمع الواحد ،كون المجالس تفسح المجال
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أمام جميع شرائح المجتمع على اختالف طبقاتهم
االجتماعية ،وخلفياتهم الثقافية لالنصهار في
بوتقة الوطن الواحد الذي يتسع للجميع.
لقد كان واليزال الهدف األسمى من فتح هذه
محددة لها ،هو إتاحة
المجالس وتخصيص أيام
ّ
الفرصة لزيارة األحبة واإللتقاء بالشخصيات ذات
األثر الفاعل في المجتمع .حيث أصبحت المجالس
الرمضانية اليوم تعج بالزوار ،ويتم فيها الحديث عن
الشأن الداخلي ،وما يجري على الساحة العالمية من
أحداث وقضايا تتصل بالشأن االجتماعي أو االقتصادي
أو السياسي ،باإلضافة إلى األحاديث الشخصية.
ومن خالل اإللتقاء بالمجالس الرمضانية يتيقن
الجميع أنها مكان واسع بمفاهيمه ،وكبير بنتاجه،
فالعبادات والبرامج الدينية لها موقع السبق في
هذه المجالس.
كما أنها تسهم في تكريس االلتزام بالمبادئ
األخالقية واإلنسانية بين الجميع ،فهي محطة
سنوية لتالقي األحبة طيلة الشهر الفضيل،
وبفضل المجالس الرمضانية تعود صلة الرحم
بين األهالي واألصدقاء ،حيث يلتقي الناس في
المجالس باألشخاص الذين باعدت بينهم مشاغل
الدنيا ومتطلباتها ،لمعرفة أخبار وإنجازات بعضهم
البعض .كما تكون المجالس منتديات حوار ونقاش
للشؤون الثقافية واالجتماعية وغيرها ،وتبادل
المعلومات والخبرات المعرفية بين الحاضرين ،بحيث
تلعب دورا كبيرا في التواصل بين الكبار والصغار،
الغني والفقير.
والضرورة هنا تتطلب التأكيد على أن المجالس
الرمضانية تاريخ مرتبط بقيمنا اإلسالمية السمحة،
والبحرين تحوي المئات من المجالس الرمضانية ،وهو
ما يعكس دور هذه المجالس الريادي لتنمية وتطوير
العالقات بين الناس ،الذين افتقدوا ذلك جراء التباعد
الذي فرضته وتيرة الحياة المعاصرة ،األمر الذي يفرض
وجود تأطير للمجالس في المنطقة الواحدة إلفساح
المجال أمام مزيد من التزاور والتقارب بين الناس.

كما أن الجميع يراوده أمل وأمنيات بأن يستمر فتح
أبواب المجالس بعد شهر رمضان ،وغرس هذا
المفهوم الكبير في نفوس األبناء ،لحماية الجيل
الصاعد من أي انحراف سلوكي أو فكري ،ومن خطر
السقوط في هاوية المخاطر لألبناء الصغار ،والشباب
المراهقين .ونحن في حاجة ماسة إلى أن تكون
أبواب المجالس األسبوعية مفتوحة ليس فقط في
شهر رمضان المبارك ،وإنما على مدار العام.
ولعل من نافلة القول اإلشارة إلى التفريق هنا بين
المجالس الرمضانية وبين المجالس المفتوحة طوال
السنة ،والمعروفة لدى الجميع ،والتي تستضيف
وفق برامجها األسبوعية كاتبًا أو باحثًا أو سياسيًا
أو رجل دين للحديث عن موضوع معين .فهذه
المجالس مهيأة لتغطية ما يدور فيها عن الشأن
المحلي ،سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو ثقافيًا،
وكذلك ما يدور فيها بشأن تناول قضية عالمية أو
تاريخية أو ما شابه ذلك .وهنا البد من اإلشارة إلى
دور الصحافة ووسائل اإلعالم المختلفة التي تلعب
دورها في التغطية لتعريف أفراد المجتمع بما يدور
في تلك المجالس ...فيما يرى آخرون أن على وسائل
اإلعالم أن تنشط في تغطية الموضوعات التي
يتم التطرق إليها في تلك المجالس .أما المجالس
الرمضانية فلها خصوصيتها ،والبد من احترام هذه
الخصوصية.
وإن جاز لنا القول فإن المجالس الرمضانية تلعب
دورا كبيرا في استمرار مسيرة التراث البحريني أيضا،
حين يتعلم الشاب أصول التواصل ويكتسب العادات
والتقاليد من خالل تواجده الدائم في المجالس
الرمضانية .كما أن المجالس تعتبر مدارس لتعليم
عدة أمور تتصل بشؤون الحياة ،وبفن التعامل
األبناء ّ
والتواصل االجتماعي بين أفراد المجتمع.
عالوة على ذلك ،فالصبغة الخاصة التي تحملها
المجالس الرمضانية باستقطاب جميع الشرائح
المجتمعية على اختالف مشاربهم ،تظهر الدور
الذي تضطلع به في المجتمع كرافد من الروافد
التربوية والدينية واألخالقية ،التي تزرع القيم األصيلة،

والثوابت الراسخة ،كما إن وجودها نعمة ،ومتنفس
لألفراد بما تتيحه من فتح ألبواب الحرية أمامهم
للتعبير عما يجول في خواطرهم ،وفق ما تم توارثه
من أصول مرعيّة.
وال شك أن دور المجالس اليوم يختلف عن دورها
في الماضي ،إذ كانت تركز على الحياة االجتماعية،
ّ
تتعزز فيها قيم
أما اليوم فالبحرين تعيش مرحلة
الديمقراطية والقانون والعمل على إرساء المعايير
الوطنية ،لذا فدورها الكبير في التعاطي مع
الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وفي
التعاطي أيضا مع األحداث والقضايا المجتمعية
يزداد ويتضاعف ،وخصوصا بعد األزمة التي مرت بها
البحرين ،لينعكس ذلك إيجابيا على جميع األفراد في
المجتمع ،وبشكل خاص في ظل الثوابت الوطنية،
ليسهم ذلك في بلورة المزيد من األفكار والرؤى
التي تفضي إلى تقوية الدعائم الوطنية ،والسياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية ،والحقوقية التي ترتكز
عليها بحرين الحاضر والمستقبل.
وموضوع الوحدة الوطنية اليوم وما يطرح من الدولة
من برامج متنوعة ومتعددة ترمي إلى تعزيز الوحدة،
وتقوية األواصر األخوية ،من المؤكد أن المجالس
الرمضانية لها دور بارز فيها ،توثيقا للعالقات
االجتماعية ،وترسيخا للقيم األخالقية األصيلة في
المجتمع ،فهذا هو الدور المهم الذي تطلع به
لتثقيف الناس ،وتنمية روح األخوة والصفاء والمودة
فيما بينهم.
وختاما من الضروري التأكيد على ضرورة المضي
قدما في دعم مسيرة هذه المجالس ،وتنمية
وتطوير دورها الريادي ،بما يحقق األهداف التي تصب
في مصلحة الوطن والمواطن ،بعيدا عن كل أشكال
التشرذم أو التفكك .لذا فإن المتوجب أن يكون
رمضان الفضيل بمثابة انعطافة نحو بناء البحرين
الغالية على أسس من األخوّ ة والمحبة ،وأن يسهم
الجميع ،وخاصة الشباب في رسم المستقبل الواعد
للبحرين بكل معطيات الخير ،تعزيزا لمكانتها،
ومنزلتها المتميزة إقليميا ودوليا.
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ً
ومقرو�أومقرو�أً
مكتوب ًا
ال�شعر مكتوب ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
مير به
بهكل ما
يف
أل�سنة وت�ست�شهد به
تردده ال
ال�شعر حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
االن�سان عرب حياته.
ً
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
ا
حمفوظ
االن�سان عرب حياته.
يف �آفاقه
وتنتقل
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ويبقى ال�شعر كذلك واحة
حياته.
عرب
االن�سان
مير
ما
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
وتنتقل
أجواءه
للروح
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
املتعددة
يف �آفاقه
واجلمال..
الوا�سعة ,احلياة
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة .
�شعراء من البحرين..
البحرين..احلياة واجلمال..
قيودها,منلتعانق
من
تعتنق
�شعراء
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.
ال منادى �أو نداء
دائم ًا..تختلج ال�شهقة يف الن�سغ
وال �أدرك ا�سمي
دائم ًا..تتناوى الريح بي
والدرب ال مكرتث وجهة خطوي..
ال �أرى منعطف ًا ير�صد عدوي..
ال �أرى مفرتق ًا بني ر�صيف وجدار
يحمل الدعوة للأهداب ايذان ًا
باغفائي..و�صحوي
جامح..واخلوف من هم�س النهار.
كل ما يف الدرب ايحاء يحا�صر..
دائم ًا..
خطوي على الأحجار والع�شب �سواء
و�صدى ال�صحوة يف اخلطوة ارتواء
ت�سقط الأ�صداء يف هد�أة لغوي
..و�أغادر
ال منادى �أو نداء!..
قلت يوم ًا..عندما �أنهكني ال�شوق اليا:
اننا من�ضي �إىل ما لي�س نعلم
وملاذا نتفادى الوهم..؟
هل نحلم �أن نعلو �إىل الذات ب�سلم..؟

املوت بالأ�سئلة
وجه من �سوف تنكر ان مر بعد اللهاث
ببالك؟
وجه من �سوف تعجز �أن تتعداه؟
�أو تخذله؟
مازلت تطحن ذاتك بالأ�سئلة
ملاذا؟ ..وكيف؟..ومن؟
ومتى؟
وحتى متى؟
�ستح�صد يف الفقر حلم وطن؟
زمن يتثاءب حمت�شد ًا ببنيه

يتالطم يف بلبلة
ثم مثلك يعجز �أن يتوازن
يرف�ض ال وجه له
طافح انت بالوقت لكنه زمن قد توقف
منذ وعيت وكان لوعيك معنى الزمن
هدبك الآن خمتلج بالدموع
وال تت�أفف
ترتقب �أن يطرف الآن باللحظات الوئيدة
حتى احل�صار
عاجز �أنت عن ردم هاوية االنتظار
عاجز
�أن تبوح برغبتك القاتلة

كلهن � . .أنا

كل هذي الوجوه�..أنا
التي احللم ب�أعماقها الميوت
والتي دفنت حلمها يف البيوت
والتي تت�أرجح
بني احلقيقة واحللم
دون زمن
كل هذي الوجوه �أنا
حتا�صرين �أينما �أجته
ب�أحالمها..بجدائلها..
بالعيون
يكحلها احلزن كل �صباح
يغلفها الي�أ�س كل م�ساء
من يعاتب من؟
من يحارب من؟
كلهن �..أنا
يف ثيابي املو�شاة تنب�ض �آالمهن
تلهث �أناتهن
ب�صوتي �أنا..كلهن
وجوه م�شوهة يف املرايا القدمية
حما�صرة بني خوف وظن

ثريا العريض
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ذكريات من أيـام زمان
• شيد أول مدرج صغير مع مكاتب من سعف النخيل وهو أول
مطار في عام 1932م
• طيور غريبة وكبيرة تغزو البحرين عام 1942م
• حريق كبير اندلع في المنامة بالقرب من سوق الخضار وسوق
الخشب عام 1936م
• مسابقة رياضية في لعبة المالكمة خصص ريعها لصالح دعم
الصندوق الحربي إبان الحرب العالمية الثانية عام 1940م
• اكتشاف نقود معدنية مزيفة في البحرين عام 1931م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يقوم بإنزال
أول اسطوانة خرسانية من األسمنت معلنًا بذلك البدء في مشروع الميناء
العميق وهو ميناء سلمان الحالي عام 1957م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يفتتح سوق
الخضار بالمنامة عام 1954م بحضور المغفور له الشيخ عبد اهلل بن عيسى
آل خليفة والمستشار بلجريف.

سوق المنامة قرب بلدية المنامة في الستينيات

منظر عام للمراكب الراسية في فرضة المنامة عام 1955م
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خزانات النفط التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو)
عام 1945م

أسواق شعبية في إحدى قرى في الستينات

مبنى بنك البحرين الوطني في الستينات

سيارة اإلطفاء التابعة لبلدية المنامة عام 1936م

األمطار الغزيرة التي هبطت في البحرين عام 1959م

المدرسة الثانوية للبنين بالمنامة
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الوافر
أكثر إشراقا

إفتح حساب الوافر اآلن و إربح جوائز فورية عديدة باإلضافة إلى التأهل للفوز بسيارة فورد موستانغ  2012م خالل
السحب الكبير لجائزة  200,000دوالر أمريكي
•
•
•
•
•

جائزة نقدية كبرى  200,000دوالر أمريكي
سيارة فورد موستانج موديل 2012
 40جائزة نقدية شهرية
جوائز فورية قيمة*
فرص أكبر للفوز للعمالء الدائمين*

الفروع التجارية:
مرفأ البحرين المالي ،المجمع المالي • المنامة ،شارع الحكومة •
سند ،شارع االستقالل • المحرق ،شارع المطار • البديع ،شارع البديع

*تطبق الشروط و األحكام و حتى نفاذ الكمية

@KHCBonline

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

رمضان...
شهر يقربنا
دومًا يجمعنا

اسعد أحبائك بأعذب االدعية الدينية على رنة نقالك مع خدمة رنة

اشترك في رنة واحصل على اشتراك مجاني لمدة شهر .أرسل ((تسجيل)) إلى .94999
لجعل دعاء ((اللهم إنا نسألك الفردوس)) للمعيقلي رنة أرسل  4913إلى . 94999

batelco.com

