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السنة الرابعة

Ramadanyat

أعتبره العرب مادة نفيسة وقيمة

الكهرمان  ..ذهب الشمال

يعرف الكهرمان على أنه راتنج متحجر
المنقرضة في
الصنوبرية
ِم ْن األشجا ِر
ِ
ِ
بعض مناطق الغابات الصنوبرية العالمية
وتحجر وتشكل ما قبل آالف السنين،
والكهرمان ال يعتبر إطالقًا من مجموعات
األحجار الكريمة المعدنية األساسية ،وإنما
مواد عضوية متحجرة من المواد النباتية
العضوية ،ولذلك هو هش ويبعث روائح
الشجر الصنوبري عند فركه باليد أو احتراقه
ويتدرج لونه في العادة من األصفر إلى

شعراء من البحرين

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

األصفر الداكن ،ويوجد إما بأشكال دائرية
أو كتل غير منتظمة الشكل أو بشكل
حبوب أَو قطرات ،وعند احراقه يصدر لهبًا
المعًا ورائحة زكية و ُيصبح كهربائي سلبيًا
باإلحتكاك ،واستحق الكهرمان بألوانه
الحيوية المتألقة ودفئه الباهر لقب «ذهب
الشمال» ،ولكن هناك ما هو أكبر من
روعة رؤية الكهرمان  ..إنها قوته السحرية
والعالجية ،إضافة إلى ندرته النسبية التي
جعلت ثمنه باهظًا مثل الذهب.

مسيرة طويلة من العطاء
والعمل الخيري

يوسف حيدر ..أبو التنس
البحريني
جميع من يعرفونه يؤكدون أن يوسف حيدر مثا ً
ال يحتذي في العمل التطوعي
والنشاط الرياضي البحريني وله سجل حافل في هذا المجال منذ عام  ١٩٧٣وحتى
اآلن ،حيث عمل في العديد من األندية واالتحادات الرياضية ،وبخاصة في نادي
البحرين للتنس ،خاصة وأنه أحد مؤسسي هذا النادي العريق وعمل في مجلس
إدارته لمدة  ٣٣عامًا تقلد خاللها العديد من المناصب اإلدارية ،ثم رئيسًا للنادي في
الفترة من عام  ٢٠٠٠وحتى عام  ،٢٠٠٦ولم ينقطع عطائه للنادي حتى اآلن ..ويوسف
حيدر أيضًا من مؤسسي االتحاد البحريني للتنس ومن مؤسسي اإلتحاد العربي
للتنس وعمل في مجلس إدارة نادي القادسية منذ عام  ..١٩٨٥ويوسف حيدر من
مواليد عام 1931م في فريج العوضية غرب المنامة وإلتحق في بداية حياته بالعمل
بشركة نفط البحرين “بابكو”“...رمضانيات” تلقي الضوء على مسيرة واحد من أبرز
الرياضيين بالبحرين يوسف حيدر...
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لونه األزرق األندر في العالم

الكهرمـــان  ..روح النمـــر

بعض األمراض مثل :مسحوق الكهرمان يدمل
القروح إذا ذر عليها وهو جيد جدًا لهذا الغرض،
كما أنه يمنع القيء وحرقان البول ويفتت الحصى
ويكمش البواسير ،وإذا خلط الكهرمان مع الصبار
وطليت به الجروح أشفاها ،ومن خواص الكهرمان
انه إذا دلك وقرب منه بعض التبن أو قصاصات الورق
فإنها تنجذب إليه وذلك لتوليد شحنة كهربائية
على الكهرمان بواسطة الدلك ،ويطلق عليه بعض
الناس اسم الكهرباء ،أما تأثيره على النفس فيساعد
الكهرمان في التغلب على الخوف ويمنح ثبات
النفس خاصة عند اتخاذ القرارات.

روح النمر

يتكون الكهرمان من مادة شبه صلبة غير متبلورة عضوية وغير منتظمة تفرز عن
طريق جيوب وقنوات خاليا النباتات ،و ُيعتبر متغاير الخصائص من حيث التركيب ولكنه
متناسق من حيث األجساد الراتينجية المتعددة فهو أكثر ميو ً
ال للذوبان في الكحول
وسائل األثير والكلوروفورم ،والتي ترتبط وتتحد مع عناصر أخرى ال تذوب أو تتحلل ،كما
ُيعتبر الكهرمان مجموعة من عناصر كيمائية متبلورة ،وهي إتحاد جزيئين أو أكثر من
ُمركب ما لتشكيل ُمركب ذو وزن جزئي أكبر ،بمعنى تحول ُمركب ما إلى آخر من أجزاء
عدة متماثلة ،وألنه لين ولزج فإنه يحتوي في ثناياه في كثير من األحيان على حشرات
وفقاريات صغيرة وبذور ،وفي بعض األحيان على أجسام غريبة تلتصق به خالل مرحلة
اإلنتقال إلى حالة التحجر....
ألوان الكهرمان
وللكهرمان ألوان معروفه تختلف في درجاتها من
أشهرها األصفر ،وهو أشهر ألوان الكهرمان وتقريبًا
نسبته  %70عن بقيه األلوان ،وهناك اللون الشفاف
ويأتي بعد األصفر من ناحيه توفره ونسبته تقريبًا
 ،%10وهناك األبيض ويعتبر من أنواع الكهرمان النادر
ونسبته  %2-1من الكهرمان الموجود بالعالم،
وهناك اللون األزرق وهو أندر كهرمان موجود في
العالم ونسبته  ،%0.2وهو من أغرب أنواع الكهرمان
واألحجار التي تخرج من األرض ألن لونه في األساس
شفاف ولكن عند تعرضه للضوء يتحول لونه إلى
األزرق تمامًا ،وكذلك يوجد األحمر واألخضر واألسود،
وهي من األلوان المعروفه للكهرمان.

تاريخ الكهرمان
وتاريخ النشأة لهذه المادة يعود إلى ماليين السنين
 130- 90مليون سنة ،وقد أثبتت هذه المعلومة الكثير
من الدراسات واألبحاث الدقيقة ،حيث وجد في بعض
أنواع الكهرمان الشفاف عدد من الحشرات والنباتات
المتحجرة التي تعود إلى تلك الفترة الزمنية ،وقد
يكون لدى البعض خلفية بسيطة عن هذه المادة

التي كانت معروفه لدى الفينيقيين والفراعنة
واليونانيين وغيرهم من الحضارات القديمة جدًا لما
لها من خواص كثيرة مثل الرائحة العطرية وسهولة
التشكيل والتطويع ،حيث وجدت ضمن آثارهم
وقبورهم وكنوزهم المكتشفة كتحف أو عقود
تلبس ،كما استخدموها كعالج العتقادهم بأن هذه
المادة تحتوي على مميزات سحرية ألن الكهرمان
يتميز بطاقة كهربائية تتولد عند فركه باليد ،كما
كان يستخدم العتقادات شعائرية مثل طرد األرواح
والتبخر بدخانه لتمتعه برائحة جميلة ،وحتى في
بعض السفن الغارقة قديمًا وجد الكهرمان ضمن
حموالتهم كمادة تجارية قيمة.

فوائد عالجية
وينتمي الكهرمان إلى أقوى األحجار ذات الخواص
العالجية  -حسبما ينتشر في األوساط الشعبية،-
ويعمل جيدًا مع أمراض اإلكزيما والحساسية
وحمى القش ،ويخفف آالم األسنان ،وآالم المفاصل
والعظام وآالم الظهر ،ويساعد في التخفيف من
األنفلونزا والكحة ،إلتهاب الحلق ،وإلتهاب الشعب
العوائية والربو ،كما يستخدم الكهرمان في عالج

وتتغير تفضيالت األلوان مع تغير اتجاهات الموضة،
حيث فضلت النساء في روما القديمة الكهرمان ذا
اللون الذهبي المائل إلى األحمر ،في حين أنه في
القرن التاسع عشر كان اللون األبيض بلون الحليب
يزين أعناق الجميع ،وأكبر مصدر للكهرمان في جنوب
شرقي آسيا هو البروميت من بورما ،ومن أشهر ألوانه
وأكثرها رواجا األحمر الفاتح ،ووفقا لنصوص قديمة،
كان يطلق عليه اسم روح النمر ،وكان يحظى بتقدير
بالغ في الصين ،حيث نقش عليه ببراعة فنية مدهشة
ليتدلى من القالدات وزجاجات السعوط والتماثيل
الصغيرة ،ويمكن جمع الكهرمان الصقلي ،المعروف
باسم سيميتيت ،في الوقت الحالي ،وهو نادر للغاية،
ويتوفر في مجموعة غير عادية من األلوان ويلمع
ببريق باهر ،وكان الكهرمان الروماني أو الرومانيت،
الذي غالبًا ما يتسم باللون األصفر الفاتح النقي ،أغلى
األنواع سعرًا في بالد فارس وتركيا بسبب تجزعاته
الداخلية الملحوظة بسبب الضغط الجيولوجي ،مما
يضفي عليه تأثير اللؤلؤ.

مجوهرات الكهرمان
وكان الكهرمان المادة المفضلة لصناعة المجوهرات،
وأضفى دفن هذه الجواهر الذهبية الرائعة مع
بعض السيدات فكرة القيمة المتعلقة بها .وعثر
في إحدى المقابر على عقد يبلغ طوله حوالي
ثالثة أمتار ،وهو مصنوع من  650حبة من الكهرمان،
وحمل تجار الكهرمان الجسورون الحجر الكريم عبر
جبال األلب إلى شمال إيطاليا ،حيث تجاوزوا اللصوص
والعديد من المخاطر األخرى ليصلوا إلى بالد اإلغريق
الميسينية ،ويظهر الكهرمان فجأة ،وبكمية كبيرة
نحو عام  1.600قبل الميالد حتى عام  1.200قبل الميالد
في قبور ملوك وأمراء الدولة الميسينية في إقليم
بيلوبونيز ،باإلضافة إلى كمية كبيرة من الذهب
والعقيق األحمر واألحجار الكريمة “الجمشت” ،وبعد
ذلك كانت هناك فجوة مدتها نحو  400عام ،لم يكن
الكهرمان فيها متوفرًا أو عصريًا ،فقط ليظهر من
جديد في شكل رائع في الدولة اإلغريقية القديمة
نحو القرن الثامن قبل الميالد ،وانتشر استخدام
الكهرمان لترصيع الذهب والعاج للقادرين ،ولغير
القادرين لترصيع الدبابيس المصنوعة من البرونز،
والتي كانت تلقى رواجًا لدى الرجال والنساء.
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أحد مؤسسي االتحاد البحريني

يوســف حيــدر ..عاشــق التنــس

جاللة الملك ويوسف حيدر في إحدى المناسبات

لكل إنسان ذاكرة تعي وتخزن ما مر عليها من أحداث ومواقف ،وللبعض من هؤالء
مدونة وجدانية تسجل كل ما عاشته طوال حياتها منذ الوعي على الحياة وحتى خريف
العمر  ..في هذا اللقاء سنبحر في ذاكرة المواطن يوسف حيدر ،ذلك اإلنسان الذي دأب
على أن يحب الناس ويتمنى لهم الخير والذي تعلمنا سيرته الذاتية حب العمل واالخالص
فيه ،إلى درجة القداسة....
 qمن هو يوسف حيدر؟
يوسف حيدر أكبر حيدر ،من مواليد عام 1931م ،في
فريج العوضية غرب المنامة ،وهو من األحياء المجاورة
للحورة ،وهو حي يسكنه خليط من البحرينيين
واألجانب ،بدأت تعليمي األولي في مستشفى
اإلرسالية األمريكية ،ثم إلتحقت بالمدرسة الغربية
خالل األعوام 1943-41م ،وكان مديرها آنذاك األستاذ
سالم العريض ،ومن مدرسيها سلمان زلوف ،ومكثت
فيها مدة أربع سنوات تقريبًا ثم نقلت إلى المدرسة
الشرقية والتي كانت منشأة على موقع المخبز
الشرقي الحالي ،وكان مديرها آنذاك األستاذ حسن
الجشي ومن مدرسيها سلمان عزت وهو مصري
الجنسية ،وكان يدرس مادة اللغة اإلنجليزية ،ومحمد
الشربيني وكان يدرس مادة التاريخ ومدرس آخر اسمه
األول عارف ومدرس آخر سعودي اسمه عبدالقدير
عنبر يدرس الرياضيات ،وهذه المادة كان يطلق عليها
آنذاك مادة الحساب ،وكان رضي الموسوي يدرس
العربية والدين اإلسالمي ونظرًا لكوني مسيحي
الديانة أنا وطالب مسيحي آخر واثنان من اليهود،
فكانت اإلدارة المدرسية تسمح لنا بعدم حضور
حصة الدين ،ومن زمالء الدراسة ابراهيم المرباطي
صاحب مكتبة الهالل وحسن المحري الذي أصبح
فيما بعد وكيل وزارة مساعد للتعليم العام والفني
وعبدالعزيز كانو ،وجمعة منديل ورسول الجشي
وأحمد فخرو ومحمد علي خلفان وسلمان محجوب
وسامي نصيف ويوسف مراد ويوسف ابراهيم
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التحقت بالعمل بشركة نفط البحرين “بابكو” في
نفس العام الذي يلي عودتي أي عام  1948براتب
شهري هو  120روبية كنت آخذه على دفعتين،
وكنت أذهب للعمل من خالل ركوب سيارة طويلة
يطلق عليها األهالي “سالم خطر” ،وكانت تذاكر
الركوب عبارة عن دوائر بالستيكية صغيرة ،وكان
عملي في مجال الخراطة ،ومن زمالء العمل آنذاك
حسين وعبداهلل يوسف ،سلمان الصفار ،وغيرهم ال
تسعفني الذاكرة ،وبعد سنة من العمل في بابكو
استقلت ،منتق ً
ال للعمل في دائرة األشغال العامة،
في قسم الحدادة والميكانيكا مستمرًا في العمل
من عام 1949م ،إلى عام 1951م ،براتب شهري مقداره
 200روبية ،ثم استقلت وعملت في شركة “سي ويليم
بريس” وهي شركة مقاوالت ،ومن مشاريعها بناء
محطة الجفير الواقعة قرب النادي البريطاني ،وقد
اسندت لي في هذه الشركة مهمة إدارة المواصالت،
ولما انتهت مشاريع الشركة صفت أعمالها
فاشتريت أنا بعض سياراتها وبدأت اعمل في توفير
رمال البناء وللزراعة بواسطة هذه السيارات ،حيث
وفرت الرمال التي كان المقاولين يحتاجون إليها في
أعمالهم في البناء والزراعة ،وبعد فترة عملت في
شركة مكائن الخياطة ماركة سنجر وكان وكيلها
عبدالرحمن العوضي ،وذلك في مقرها الرئيسي
في البحرين ،ومن خالل هذا المقر نقوم بالتوزيع
على دول الخليج وقد مسكت وظيفة مدير إداري
ومالي إلى العام 1965م ،وهو العام الذي أغلقت
الشركة أبوابها ،وصفت أعمالها ،فتقدمت للعمل
في شركة كونتنتال ألعمال البترول ،وكان مقرها
في بناية يوسف لوري ،وهي مقابلة لدار الحكومة،
فلما تقدمت لهم طلبوا مني نبذة عن سيرتي
الذاتية واألعمال والوظائف السابقة التي شغلتها،
وخالل ذلك طلبني مدير المستشفى األمريكي
للعمل لديهم فوافقت على اإلقترح حيث عملت
معهم في المجال اإلداري من عام 1965م ،إلى عام
1981م ،ثم تركت الوظيفة بالمستشفى وفتحت
لي مؤسسة مقاوالت ،فلم أوفق فيها ،فأغلقتها،
وعملت لدى مركز الطوارئ البحرية لدول الخليج في
وظيفة مدير إداري ومالي من عام 1981م إلى عام
1994م ،وربما من عام 1983م إلى عام 1995م ،ال أتذكر
بالضبط ،بعدها طلبتني إدارة مستشفى اإلرسالية
األمريكية ثانية واسندت إلي وظيفة مستشار إداري
ومازلت أشغل هذه الوظيفة حتى اآلن.

 qوما أسباب كثرة اإلنتقال وعدم اإلستمرار في
الوظائف؟
يوسف حيدر في شبابه

وغيرهم ،وفي عام 1946م ،سافرت إلى فلسطين
إلكمال دراستي على نفقة أهلي حيث التحقت
هناك بمدرسة صناعية ،ونتيجة لقيام الحرب بين
العرب واليهود في ديسمبر عام 1947م ،رجعت إلى
البحرين قبل أن أكمل مشوار تعليمي.

الحياة العملية
 qحدثنا عن مرحلة ما بعد عودتك من فلسطين
على أثر اندالع الحرب بين العرب واليهود؟

بالنسبة لي ،للتعرف على مزيد من المهن وكسب
الخبرات والتعرف على أشخاص عديدين متنوعين
في األفكار والسلوكيات ،إضافة إلى الكسب المادي
األفضل مما أكسبني مزيدًا من التعرف على الناس
وبناء عالقات انسانية معهم ،فمث ً
ال عندما كنت في
إدارة األشغال كنت أعايش العمال في كل أعمالهم
وهؤالء مازالوا يذكروني بالخير.

 qتشتهر بعالقتك بالرياضة ،وخصوص ًا لعبة التنس
األرضي التي عرفت بها ومهرت فيها وأصبحت من
مشاهيرها البحرينيين ،فما قصتك مع الرياضة
بوجه عام والتنس األرضي بوجه خاص؟
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التربية والتعليم بالمنامة وتحديدًا أمام مقر المكتبة
العامة ،ومن زمالء اللعبة األساتذة طارق المؤيد،
يوسف الشيراوي ،علي فخرو ،جاسم المعاودة.

 qمتى تزوجت وممن ،وما هو نتاج هذا الزواج ؟
تأهلت عام 1964م ،وكان لي من العمر  32عامًا ،وقد
تعرفت على زوجتي وأم عيالي وهي فلسطينية،
كانت مدرسة في مدرسة الرجاء وترقت في الوظيفة
حتى أصبحت مديرة للمدرسة ،وقد قدمت من بلدة
فلسطينية اسمها بيت جال تقع في منطقة بيت
لحم ،وكان ثمار هذا الزواج المبارك ابنتي عالء وزوجها
اسامة ،باسل وهو مهندس ،والثالثة أروى.

 qوماذا تمارس اآلن من الرياضات البدنية؟
إضافة إلى ممارستي العمل في المستشفى
األمريكي والعمل في نظري رياضة ،فإن لي هوايات
مازلت أمارسها مثل هواية المشي مع أم باسل ،وقد
قطعت عالقتي بلعبة التنس األرضي فترة من الزمن،
وبصفتي رئيسًا للنادي واإلتحاد يٍفترض أن أكون
القدوة واألسوة ،لذا بدأت أمارسها ثانية ،خصوصًا
أيام الجمعة حيث أذهب إلى حديقة المؤيد في
عراد ألعب مع الزمالء واألصدقاء أمثال طارق ويوسف
المؤيد وراشد الزياني.

يوسف حيدر مع زمالء التنس

األول من اليمين ،يوسف حيدر في مراحل التعلم في فلسطين

مع الطلبة والمدرسين في المدرسة الشرقية عام 1946م

عالقتي بالرياضة تمتد إلى سنوات صباي ونشأتي
وحتى اآلن وهي لها عدة ألعاب الخشنة والخفيفة،
الشعبية واإلرستقراطية فهي في دمى أما بالنسبة
إلى لعبة التنس األرضي فهي تخصصي ولعبتي
المفضلة وتحتوي على ثالثة أنواع من الكرات ،وهي
لعبة الجنتلمان ولعبة الطبقة االستقراطية ،كما
لعبت ومارست لعبة كرة القدم عندما كنت شابًا،
وبسبب ضخامة جسمي فقد اسندت لي مهمة
الدفاع ونظرًا ألن الفترة التي لعبنا فيها كرة القدم
ليست هناك أنظمة وقوانين للعبة ،فكان أي
شخص يقترب مني ويريد تصويب الهدف أتصدى
له جسمانيًا ،إضافة إلى هذه اللعبة وغيرها ،فقد
مارست لعبة المصارعة ،وحدثت لي قصة مع
مصارع باكستاني زار البحرين اسمه بركان وطلب
أن يصارع أحد البحرينيين فرشحني أصدقائي
لمصارعته ووزعوا ولصقوا اعالنات على الجدران
وواجهة المحالت في األسواق واختاروا سينما أوال

القامة المباراة ،وكانت مكشوفة ليكون مسرحها
حلبة المصارعة وكان ذلك في الخمسينات ،وكان
خصمي كأنه بلدوزر فنزلت معه الحلبة وقد أنساني
صراخ الجمهور نفسي ولعبت معه لمدة عشرين
دقيقة طلعت منها سالمًا معافى وهذا لطف
من اهلل ،ومن األلعاب التي مارستها لعبة الطائرة
والسباحة ،ثم توجهت إلى لعبة التنس األرضي هذه
اللعبة التي وجدت فيها نفسي وكان ملعب التنس
األرضي هي ساحة مدرسة الرجاء حيث كنت ألعبها
مع الممرضين ،وبعد أن برعت فيها أصبحت عضوًا
في نادي البحرين للتنس األرضي وكذلك في اتحاد
التنس األرضي الذي تشرفت برئاسته من عام 1999م
إلى عام 2007م ،وال أزال عضوًا فاع ً
ال في النادي كما
كنت أحد مؤسسي االتحاد العربي للتنس األرضي
الذي كان مقره بغداد ،وكنت أحد الالعبين الذي مثل
البحرين في بعض المباريات الخارجية حتى بروز جيل
جديد من شباب البالد ،وكنت أتمرن في ساحة وزارة

 qوبحكم خبرتك مع المرضى ،ما رأيك في المريض
المحلي؟
في اعتقادي المريض دائمًا على حق مادام ال
يكره المريض على منحه إجازة ،ومادام ال يتدخل
في شئون المريض ومهمته اإلنسانية وما دون
ذلك علينا أن نكون ليني العريكة ونتجنب الغضب
أو الكبر أو التعالي أو الغرور ،علينا دائمًا أن نعطي
انطباعًا بأن المريض يحتاج إلى معالجة نفسية
قبل المعالجة العضوية ،علينا أن نشعر المريض
بقيمته وأن صحته تهمنا وان نتعامل معه
بلطف ولين ونمنحه كالمًا جمي ً
ال كل هذا يرضيه
ويجعله يمنحنا ثقته ويهدئ من روعه ويخفف
آالمه ،وأنا عالقتي بالطرفين الطبيب والمريض
ممتازة ،وعلينا أن نتذكر أن الطبيب بشر من لحم
ودم وأحاسيس ومشاعر وعليه ضغوط بما فيها
ضغوط العمل وجل من ال يخطئ.
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ذكريات من أيـام زمان
• افتتحت أول مكتبة في البحرين عام 1884م
• تم تأسيس النادي األدبي في المحرق عام 1920م
• تم تأسيس نادي اإلخاء في المنامة عام 1919م
• تم تأسيس المكتبة الكمالية في المنامة عام 1919م
• افتتاح المنطقة الحرة في منطقة جمارك البحرين عام 1958م
• تأسست دائرة اإلسكان والتمليك عام 1973م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى وصوله إلى
مبنى اإلذاعة عام 1955م

أقام المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مأدبة
غذاء تكريمًا للمغفور له جاللة الملك سعود عبد العزيز آل سعود عند
زيارته للبحرين في فندق البحرين عام 1954م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يرافقه المغفور
له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة خالل زيارتهم لنادي عوالي عام 1958م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان في حفل توصيل
الكهرباء للرفاع الشرقي عام 1956م

سوق المقاصيص ويرى سوق الحدادة في المنامة الواقعة خلف بلدية
المنامة القديمة في الخمسينات
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المغفور له صاحب سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مع المغفور له
جاللة الملك فيصل بن عبد العزيز لدى زيارة سموه للسعودية

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وليًا للعهد آنذاك ،في زيارة
إلى الدوحة وكان في استقباله الشيخ خليفة بن حمد أمير قطر آنذاك

سيارة األجرة في أحد أزقة المنامة في أواخر الثالثينيات

مبنى بلدية المنامة في الثالثينات

جامع الفاتح في شمالي شارع الشيخ عيسى أوائل الستينيات
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ومقروا
مكتوبا
ال�شعر
ويبقى
ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ما مير به
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل
ً
كل
يف
به
وت�ست�شهد
أل�سنة
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ا
تردده
ا
حمفوظ
ويبقى ال�شعر ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
االن�سان عرب حياته.
حياته.
عرب
االن�سان
به
مير
ما
االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
آفاقه
وتنتقل يف �
تعي�ش� �أجواءه
للروح تعي�ش
كذلك واحة
ال�شعر
ال�شعر ويبقى
ومو�سيقاه,
معانيه و�أخيلته
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف
وتنتقل
أجواءه
للروح
واحة
كذلك
ويبقى
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�
واجلمال..
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة
ومو�سيقاه,و�أخيلته
أخيلتهمعانيه
يف
وتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
آفاقه
�
يف
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
ومو�سيقاه,
وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة
قيودها.,لتعانق احلياة واجلمال..
تعتنق من
الطيبة
�شعراء من البحرين..
�شعراء من البحرين..
رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
وي�سعدنا �أن نلتقي يف
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.
�أال ياحبيب القلب
�أالياحبيب القلب ياخريمنية

ويا من له قلبي رهني مدى الدهر

و�صلتم فطاب القلب من كل جانب

ف�أنتم مني قلبي وال غريكم يطري

�أال �أن قلبي ال مييل لغريكم

وال عن هواكم فيه �صرب على الهجر

جعلتكم حظي من النا�س كلهم
يراين عذويل ثم يعذلني بكم

فالت�شتموااحل�سادبالبني والغدر

ويطلب �صربي عن هواكم وال يدري

�أقدم نف�سي
ومن �أي �شيءكان يل عندكم جزا
وما �أنتم حتى �أٌرى عاجز ًا لكم

وما �أنا ممن يعجم العر�ض يف الورى

واغتابكم حتى �أرى ذاك من جهدي
و�آتي مبا ي�أتي املخ ّلون بالعهد

وي�أتي مبا ال كان يف �أم�سه يبدي

وان قلت قو ً
ال ال �أحول عن الذي	�أقول ولو فيه الفناء الذي يردي

طريف املعذب
دعي طريف املعذب �أن يرى لك

قوام ًافوق دوحته هاللك

وال تدعي حل�سادي �سبي ً
ال

مبنعك يا حبيبة يل داللك

ومني �أن � ِ
أراك بكل وقت
ف�إين يا فتاة احل�سن �أهوى

لي�شفى �سقم من يهوى جمالك
و�أرقب �ساعة فيها و�صالك

�أ�شبهته البدور
ر�ش�أٌ وجفناه واخل�صر

�أ�شبهته البدور نور ًا ولكن

وج�سمي كل �أراه عليال
ما حكته لون ًا وخ�صر ًا نحي ً
ال

قمر جاعل من القلب والطرف

يل يف �سعوده �إكليال

بعث ال�صدغ فرتة اجلفن منه

ف�سعى بني عا�شقيه ر�سوال

كلما �ضل عن طريق جفاه

ظل فيه من الدليل ذليال

عبداللطيف بن فارس

