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Ramadanyat

َ
وم”
”فال أ ُ ْق ِس ُم ِب َم َو ِ
اق ِع ال ُّن ُج ِ

ب ا ْن َت َث َر ْت”
اك ُ
”و ِإ َذا ا ْل َك َو ِ
الكواكب َ ..
الكوكب جرم سماوي له مدار حول الشمس وله

الكواكب ،والكواكب الغازية ،ويتبع كل كوكب

كتلة كافية لتكوين جاذبية ذاتية تفرض توازن

مجموعة من التوابع أو األقمار عدا كوكبي عطارد

إستاتيكي للجسم وكروي الشكل تقريبًا ،وله مدار

والزهرة فليس لهم توابع ،وباإلضافة إلى الكواكب

واضح ،ويتبع الشمس ثمانية كواكب معروفة وتدور

وأقمارها فإن بداخل المجموعة أعدادًا هائلة من

حولها ،مكونة من ما يسمى بالمجموعة الشمسية،

الكويكبات والمذنبات وورد في القرآن العديد من

وهذه الكواكب تترتب في مدارات حول الشمس من

اآليات تتحدث عن الكواكب والنجوم والشمس
ب ا ْن َت َثر ْ
َت”  -االنفطار
والقمر ،فقال تعالى “وَ ِإ َذا ا ْل َكوَ ِ
اك ُ

المريخ ،المشتري ،زحل ،أورانوس ،نبتون وتنقسم إلى

“ ...-رمضانيات” تحلق في عالم الكواكب وترصد آيات

قسمين :الكواكب الداخلية ،والكواكب الخارجية،

صنع اهلل في مخلوقاته ...

الداخل إلى الخارج كما يلي :عطارد ،الزهرة ،األرض،

وتصنف أيضًا حسب طبيعة الكواكب إلى قسمين:

�شعراء من البحرين

”رمضانيات” تنفرد
بأدق تفاصيلها

كارثة الطبعة ..
ليلة بكى فيها
القمر
وعد زوجته بشراء ما يحتاجه البيت حينما يعود،

أشرقت شمسها تعد الجميع بيوم هادئ

وضع قبلة فوق جبين ابنته ،خرج وابتسامة الرحيل

استعد فيه الغواصين للذهاب إلى الهيران

على وجهه ،ولكنه لم يعد  ..لم يكن بمفرده

لجمع الآللئ والدانات ،ولكن ومع انتصاف

ففي ذلك اليوم فقدت البحرين نحو  5آالف

الليل هبت رياح نشطة تصاحبها أمطار غزيرة،

رجل من خيرة أبنائها  ..كيف وماذا حدث؟ اإلجابة

فثار البحر وزمجر ،وتعالت أمواجه وتالطمت

يخلد سطورها التراث البحريني بدموع أطفال

جوانبه ،وترنحت السفن في كل اإلتجاهات،

فقدت آبائها ،وبكاء زوجات أضاعت عوائلها،

وتعالت أصوات الجميع بالتضرع والتوسل إلى

ونحيب أمهات خسرت زهرة شباب أبنائها  ..إنها

اهلل وااللتجاء إلى رحمته “ ..رمضانيات” تنفرد

سنة الطبعة أو الغرق الكبير تلك الكارثة التي

بنشر تفاصيل اللحظات المخيفة المرعبة وهول

منيت بها بيوت البحرين في ليلة شديدة السواد

الدقائق األخيرة في كارثة الطبعة ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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ى”
” ُك ٌّل يَ ْج ِري إِلَى أ َ َج ٍل ُم َ
س ّم ً

اك ِب”
الد ْن َيا ِب ِزي َن ٍة ا ْل َك َو ِ
اء ُّ
الكواكب ِ ” ..إ َّنا َز َّي َّنا َّ
الس َم َ

هناك تسعة كواكب تنبع الشمس وتدور
حولها في مدارات أهليجية ،ويمكن
تقسيمها إلى كواكب صلبة مثل :عطارد
والزهرة واألرض والمريخ ،وتعرف هذه
المجموعة بشبيهات األرض وعددها أربعة
كواكب ،أما الكواكب األخرى فهي غازية
مثل :المشترى وزحل وأورانوس ونبتون،
وتعرف

بشبيهات

المشترى،

ويعتبر

كوكب بلوتو حالة وسطا بين الكواكب
الصلبة

والغازية،

وتنقسم

الكواكب

الصخور والحديد ،لذا فإن الكواكب التي تكونت

أيضا إلى كواكب داخلية ،وهي شبيهات

في هذه المنطقة تحتوى على الصخور والحديد،

األرض التي يقل إتساع مدراها عن مدار

أما الكويكبات نفسها فيبدو أنها كانت بقايا
ّ

المريخ ،وكواكب خارجية تقع خارج مدار

الصخور المفتتة ،التي لم تلتحم مع بعضها لتكوين

المريخ ،وهى شبيهات المشترى باإلضافة

أما الكواكب العمالقة التي تقع بعد
كوكب عاشرّ ،

إلى كوكب بلوتو ،وجميع الكواكب ما

الكويكبات ومنها المشترى ،زحل ،أورانوس ،نبتون
فمعظم المواد فيها غازات تكاثفت على شكل

عدا عطارد والزهرة لها أقمار تدور حولها

بلورات ثلجية أو مواد متجمدة.

ويختلف عددها من كوكب إلى آخر،
وتدور الكواكب حول الشمس في إتجاه

الكواكب الداخلية والخارجية

معاكس لحركة عقارب الساعة ،كما أن

وتنقسم كواكب مجموعتنا الشمسية إلى قسمين

الشمس وجميع الكواكب ماعدا كوكب

يفصل بينهما حزام الكويكبات إلى الكواكب

الزهرة تدور حول نفسها في نفس اإلتجاه،

الداخلية :وهي أربعة :عطارد ،الزهرة ،األرض ،والمريخ،
وتتسم هذه الكواكب بقربها من الشمس

أما الزهرة فتدور حول نفسها في إتجاه

وتركيبتها الصخرية وبصغر حجمها النسبي ،حيث

عقارب الساعة ،ولذا تشرق عليها الشمس
من الغرب وتغرب في الشرق ...

أن قطر األرض وهر أكبر كواكب هذا القسم يبلغ

نشأة الكواكب

 12756كلم فقط ،كما يتميز هذا القسم بكونه

ووُ ضعت عدة نظريات وفرضيات تتعلق بنشأة

يضم الكوكب الوحيد المعروف حتى اآلن الذي به

الكواكب والمجموعة الشمسية ،وتنص أفضل هذه

حياة وهو كوكبنا األرض ،باإلضافة إلى قلة أقماره -

النظريات على أن مجموعة النظام الشمسي كانت
قد ُ
شكلت من أربعة إلى خمسة باليين عام من

 3أقمار  -واحد لألرض وللمريخ إثنان وليس لعطارد
والزهرة أقمار ،وكذلك هناك الكواكب الخارجية:

سديم شمسي ،وهذا السديم مكون من كميات

وهي الخمسة كواكب الباقية وهي :المشتري،

هائلة من الغاز والغبار الكوني ،وافترضت أن هذه

زحل ،أورانوس ،نبتون ،وتتميز هذه الكواكب األربعة

الغيمة السديمية كانت تدور بسرعة حول مركزها

بكونها غازية البنية وضخمة الحجم :فنبتون وهو

“النواة” ،ودرجة حرارة هذه النواة كانت عالية نسبيًا

أصغر هذه الكواكب األربعة يفوق قطره قطر

م َت َر أَ َّن ال َّلهَ يُول ُِج ال َّلي َ
ْل ِفي ال َّن َها ِر
وقال جل جالله “أَ َل ْ
س َّخ َر َّ
س وَ ا ْل َق َم َر ُك ٌّل
الش ْم َ
ْل وَ َ
وَ يُول ُِج ال َّن َها َر ِفي ال َّلي ِ
ى وَ أَ َّن ال َّلهَ ب َِما َت ْع َم ُل َ
ون َخبِيرٌ”
َج ِري ِإ َلى أَ َج ٍل ُم َ
ي ْ
س ّم ً

وتصل إلى بضعة آالف درجة مئوية ،بينما كانت

األرض بحوالي أربع مرات أي أن قطره يفوق قطر كل

درجة حرارة أطرافها باردة جدًا ،ولقد أدى التجاذب

كواكب القسم الداخلي مجتمعة بمرة ونصف .كما

نحو المركز إلى إزدياد كثافة النواة وإرتفاع درجة

تتميز بكثرة األقمار 63 :قمرا للمشتري و  50لزحل و 30

الحرارة إلى أن أصبحت عالية جدًا ،وكانت كافية

وألورانوس و  17لنبتون ،وتمتلك هذه الكواكب األربعة

 -لقمان  ،-ومن الثابت علميًا أن األرض أحد كواكب

لحدوث االلتحام النووي ،فتكونت الشمس من

كلها حلقات تدور حولها مع أن الشائع هو أن لزحل

تسعة تدور حول الشمس مكونة ما يسمى باسم

النواة وتكونت الكواكب من تكاثف الغازات والغبار

فقط حلقات وذلك راجع إلى صغر حجم حلقات

المجموعة الشمسية ،وهذه الكواكب تترتب في

البارد البعيد عن المركز ،وأن حجم وخصائص كل

الكواكب األخرى ،ولكل من الكواكب التسعة أقمار

مدارات حول الشمس من الداخل إلى الخارج كما

كوكب تحددت من الموقع ودرجة حرارة السديم

إال عطارد والزهرة ،في النظام الشمسي أيضا ما

يلي :عطارد ،والزهرة ،واألرض ،والمريخ ،والمشتري،

الذي تكون فيه ،والمنطقة الواقعة بين الشمس

يسما حزام كويبر ومنها كواوار وسحابة اورت خارج

وزحل ،وأورانوس ،ونبتون ،وبلوتو.

ومدار الكويكبات كانت مكونة في الغالب من

بلوتو وهي كويكبات جليدية.

معجزة القرآن
وورد في القرآن العديد من اآليات تتحدث عن
الكواكب والنجوم والشمس والقمر ،فقال تعالى
ب”  -الصافات ،-
الد ْنيَا ب ِِزي َنةٍ ا ْل َكوَ ِ
اك ِ
“ ِإ َّنا َز َّي َّنا َّ
اء ُّ
الس َم َ
ب ا ْن َت َثر ْ
َت”  -االنفطار  ،-وقال
وقال تعالى “وَ ِإ َذا ا ْل َكوَ ِ
اك ُ
جل وعال َ
وم”  -الواقعة ،-
م ب َِموَ ِ
“فال ُأ ْق ِ
س ُ
اق ِع ال ُّن ُج ِ
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خلفت يتامى وأرامل وأمهات ثكلى وعم الحزن أرجاء البحرين

كارثة الطبعة  ..دموع البحر وآهات البر

كان يوما عاديًا  ..أشرقت الشمس وهي تعد الجميع بساعات هادئة لجلب الرزق الوفير ،ولكن
كان للبحر رأيًا آخر وللرياح وجهة نظر مختلفة  ..لم يعتقد أحد أن تطيح األمواج بأسطو ً
ال
ال من سفن الغوص ،لم يظن أحد أن أكثر من  5آالف رج ً
كام ً
ال سينامون ليلتهم في عمق
المياه الباردة بقاع البحر ،لم يدر بخيال أحد أنه سيكون بعد ساعات قادمة وجبة شهية
ألسماك القرش  ..دموع وبكاء ونحيب وآهات ودعاء وتضرع وخوف وهلع وقلق وترقب وأخيرًا
موت يضرب بأسوار من الصمت والحزن واأللم على المجتمع البحريني بأكمله في سنة يخلد
تفاصيلها التراث البحريني فيما يعرف بسنة الطبعة “ ..رمضانيات” تنفرد بنشر تفاصيل اليوم
الحزين في تاريخ البحرين منذ لحظات الصباح األولى وحتى الساعات األخيرة بعد الكارثة ...
يوم هادئ
لم يكن يوم الخميس الحادي عشر من اكتوبر عام
 1925سوى يوما عاديا ،خرج الغواصين يحلمون برزق
وفير على متن أكثر من أربعة آالف سفينة ،كانت
تذهب للهيران التي يغوص فيها الغاصة اللتقاط
المحار والبحث في بطونه عن الآللئ والدانات ،ودعوا
أبنائهم وأسرهم وأخوانهم على شواطئ البحرين،
وانطلقوا إلى المغاصات وهم يهنئون بعضهم
البعض بانتهاء موسم “القفال” الذي لم يتبق منه
سوى أيام معدودة ،حتى اآلن وكل شيء يسير عاديا
للجميع ،حتى أن بعضهم لم يشك ولو للحظة في
ظالم تلك الليلة الحالك واعتبروها ليلة عادية خاصة
بعدما أنهكوا أنفسهم وأجسادهم في يوم عمل
طويل من الغوص والبحث ،تناولوا بعدها وجبات
العشاء ولم تمر الدقائق المعدودة بعدها حتى
استسلموا جميعا لنوم عميق.

”يا سالم  ..سلم”
بعد منتصف الليل بدت األجواء وكأنها كوكب
مختلف غير كوكب األرض ،فهبت رياح عاصفة
كأنها زلزال مدمر ضربت سفنهم وصاحبها هطول
غزير لألمطار فأيقظت النائمين على سطوحها من

تشهد ودعاء وابتهال

على الهالك فظل هو يلهج بذكر اهلل ويردد يا كريم

شدتها وقوتها أخذت تقذف من عليها فلم تستطع

وتحدث عن تلك الليلة الكارثية القلة من الناجين،

يا كريم أما اآلخر فقد ابتلعه البحر ،وكتب لآلخر

أغلب السفن في الثبات أمام هذه األمواج العاتية،

حيث يروي سالم الخالدي عن والده بالل وكيف

النجاه ووصل بر األمان لطف من اهلل وحسن الظن

وإنقلبت أكثرها رأسا على عقب وأخرى تالعب بها

كتبت لهم النجاة بعد تلك الليلة العصيبة والذي

به ،وكما نجا من أهل تاروت عباس الهويدي وكان

الموج وتقاذفها بعضا على بعض ،وتقطعت األلواح

كان على ظهر السفينة ويعمل غيصًا فبعد انقالب

عمره سنة الطبعة أربعة وعشرون عاما وقد توفي

وتتناثرت وأصبحت كالركام وال يسمع إال صوت

سفينتهم استطاع التشبث بالبيص ،وظل طافيًا

وعمره ثمانية وتسعون عاما أي بقى بعد الحادثة

التشهد والدعاء واألبتهال يصدر من صدور المنكوبين

حتى تم انقاذه من قبل أهل سيهات ،وكذلك رواية

بأربعة وسبعون عامًا ،وروي أحد الناجين كيف

يطلبون الرحمة والفرج من الخالق الكريم ،وهرع

راشد السيلطي من أهالي المحرق والذي يعمل غيصا

الكل يغطي رأسه واأللواح تتساقط ولما أقتربت

الجميع لتغطية رأسه واالختباء في ظهر السفينة،

روى حكاية تلك الليلة وكيف انقلب بهم محملهم

السفينة على الغرق اقتلع لوحا من السفينة وهو

وما هي إال لحظات حتى تبدد كل شي وطار كل غطاء

وعلى متنها خمسون من الرجال فجرفتهم األمواج

يردد كالباقين يا سالم سلم واألمواج العاتية تعلو

وتدافعت كل السفن على بعضها وتعالت األصوات

وبقى مع خمسة آخرون وكلهم أنهكوا ولم يبق إال

به وتنزل وتدفعه بقوه وعند الفجر شاهد البر ،واذا

وصاح الجميع يرددون عبارة “يا سالم سلم” وعندما

هو وحيدًا يوما وليلة ،واذا بهم ينتشلونه من على

هو بساحل رأس تنورة وحمد اهلل وصلى صالة الفجر

غطى الماء السفينة اقتلع أحدهم لوحًا وسقط به

ساحل قطر ،وكما رويت قصة لرجلين اللذين ركبوا

والشكر ،أما أغرب قصص الطبعة فقد تجلت قدره

في البحر ،وتمكن من القبض عليه بشدة ،إال أن األمواج

لوحا واحدا فسبح بهما وال يران إال السماء فوقهما

اهلل في خلقه حيث كان أحد البحارة ذو الخبرة وهو

الهائلة ظلت تعلو به مرة وتسقط به مرات.

والبحر يحيطها من كل جانب ،وقد أشرف كليهما

رجل ضرير عندما انقلبت السفينة فقد استطاع
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للبحث عن الناجين ولتقديم العون وإنقاذ من بقى
على قيد الحياة ومن هذه الكارثة التراجيدية ،حيث
كان هنالك آباء لم يستطيعوا إنقاذ أبنائهم وال
إخوانهم وال أصدقائهم ،وقد ذكرها في تقريره
الطبيب المعتمد لدى حكومة البحرين والذي وصل
إلى الموقع ،وقد كتب في تقريره الذي اعتمدته
الدولة أنه بعد إنتهاء العاصفة وسكون البحر هرعت
سفن اإلنقاذ من الموانىء القريبة حاملة الطعام
والشراب واإلسعافات األولية وبعد البحث والتقصي
قدرت السفن والمراكب التي غرقت في البحر
بما ال يقل عن ثمانين بالمئة من السفن والمراكب
الموجودة في عرض البحر ابان الحادثة ،ومات وفقد
عديد كبير من الرجال وقد قدرهم االحصاء بخمسة
اآلف شخص ،وفقدت أموال طائلة فقد كان البحارة
يحملون أموالهم معهم أثناء ركوبهم البحر
حفاضا عليها ،حتى السفن التي نجت فقد حدثت
األكثر أضرارا من هذا البالء العظيم ،ويذكرها الشيخ
فرج العمران من أهل القطيف في كتابه “األزهار
األرجية” ليلة الحادثة العظيمة التي غرقت بها
السفن وأقتلعت النخيل واألشجار وسقطت البيوت
والعمارات وأصبحت القطيف ذالك اليوم ترتدي
الحداد فلم يسلم بيت من الكارثة وكما دونتها
سكينة القحطاني بكتابها “من وحي األيام” رواية
عن خالد بن ربيعة حيث كان في مصيف بقرية عراد
حيث تحطمت البيوت وأقتلعت العرشان وسقطت
معظم األشجار وهوت بعض النخيل على األرض
وخرج األهالي من البيوت السعفية خوفا وهلعا
من سقوطها على رؤوسهم وأصبح معظم الناس
بالعراء ،وكما أوردها راشد بن عبدالرحمن الزياني
بكتابه “الغوص والطواشه” يقول كنت أقضي فصل
الصيف في بيت عمتي وزوجها وولدها الوحيد في
منطقة القضيبة ،حيث كنت بأحد العرشان قريب
من المنزل مع ابن عمتي نغط في نوم عميق فاذا
بعمتي توقظنا وتطلب منا اإلسراع باالبتعاد عن
العريش خوفا أن يهوي علينا ،وما هي إال لحظات

بها تلفيات كبيرة.

ليست األولى
هذه الطبعة ليست هي األولى وحدثت قبلها الكثير
النكبات ألهالي الخليج منها طبعة أهل الكويت عام
1871م ،حيث غرقت معظم سفنهم عند عودتهم
من الهند ونجى القليلين وحدثت طبعتين في عامي
1910م و1916م ،ولكن هذه هي المأساة الكبرى التي
رصدتها أقالم الباحثين والمؤرخين حول الكثيرين
من األجداد الذين صارعوا البحر وذللوا مصاعب
الحياة ورفعوا األشرعة وشيدوا المحامل في وجه
الرياح وتالطم األمواج الرجال الكرام الذين نكبهم
البحر في تلك الليلة الحزينة فألرواحهم جميعًا
الرحمة والمغفرة فهم مفخرة لكل األجيال.

شعر البطولة والمجد
الكارثة األليمة التي منيت بها بيوت وأسر وعوائل
البحرين وما لها من عظيم األثر الذي تركته بالنفوس
فقد تم حفظها بقصائد من نظم الشعراء الذين
عايشوا المأساة وكتبت لهم الحياة فوصفوا

مكافحة األمواج ومصارعة الموت المحتوم ووصل

وإذا بالعريش يكاد أن يسقط علينا واصبح بعدها

بر األمان دون معاونة أحد فكتبت له الحياة ،وكذلك

ركاما متناثر بكل اتجاه ،وكذلك سور البيت المبني

كتبت الحياة لمجموعة من البحارة من االحساء حيث

من السعف وأخذ كل شي حولنا بفعل قوة الدالوب

لم يغرق محملهم فتحدثوا كيف بدأت الصواعق

تتحطم وتتطاير وتتناثر ونسمع صراخ وعويل

من برق ورعد وكيف هبت بعدها الرياح حاملة األتربة

الساكنين وصيحات االستنجاد وطلب المساعدة

والرمال واستمرت لمده نصف ساعة وظلوا ثالثة أيام

واستمرت على هذه الحالة حتى هدأت العاصفة

		

بلياليها حتى وصلوا ساحل البحرين.

بعد أن حطمت الكثير.

يامن سفينة شالها الطوفان بالصــايح

دموع على الشاطئ

بعد الكارثة

هول ولحظات الرعب والخوف والقلق لم تكن بين

وبعد أن هدأت العاصفة الهوجاء التي ضربت

أمواج البحر العاتية فقط ،فقد عاش أهالي وأسر

محامل الغوص ،وبعد أن بان الفجر الحزين والحت

وعوائل الغواصين ساعات أكثر ألما وخوفا وترقبا

حجم الكارثة المروعة التي عجز اإلنسان عن تداركها

على بر البحرين ،فقد أرتعدت فرائص الناس في تلك

ولم يفعل شيئًا والتي راحت ضحيتها اآلالف من أبناء

الساعات العصيبة نحو آبائهم وأبنائهم وأزواجهم

الخليج فقد امتألت مساحة واسعة من البحر بجثث

وأهاليهم الذين هم بوسط البحر ،وكانت منطقة

الضحايا وكان المشهد مرعبًا مما خلفه األعصار

الساحل الشرقي السعودي والبحرين وقطر هي

المدمر ،وقد هبت سفن األغاثة واألسعاف أيام

أحداثها شعرا بالعامية يمثل صبرهم وشعورهم
باألسى الذي أصابهم ،فيصفها الشاعر أحمد بن
علي الحمد ،قائ ً
ال:
يالــــــــيلة صــار فيهــا الليــل والصـــايح

		

هـذا غريــق وهــذا نـــــــادب صــــايح
فرت عقول الخـلق وتفاررت دوايــــه

ووصفها الشاعر عبدالرحمن بن عبداهلل ،قائ ً
ال:
يوم أن قضـى اهلل والمقــــدر بنـا صـــار
		

هبـــت دواليــب الـزالل والمطــــــــور

في ليـلة ظلمــــه وقام البحـــــر طــــار
		

والموج بالجـانبين راكب ومحـــدوب
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�شعراء من البحرين..
منت من الرمال
�صديقتي

ال�شم�س يف بالدها نهر من ال�ضياء

مل تتمتع ار�ضها بنعمة ال�سماء
و�ضحكة الربيع والثمر

�صديقتي منت من الرمال

ويف زحام الدرب القت بي يد القدر

احمل بني ا�ضلعي قلبا من الدموع

وكان يا �صديقي ان حلت يف الطريق

طريق عمري املوح�ش الغريب

كالواحة اخل�ضراء يف م�سارب القفار

فملت �...أن�شد اخلال�ص يف رحاب جنتك

لكن �صوتا من من وراء الأفق مثخن ال�صدى

كهم�سة الفناء يف خرائب القبور

�أحاطني مبوجه الرهيب

يقول :قف ف�أنت ما خلقت للربيع
يا ويل من يعي�ش يف الربيع

وال يح�س بهجة احلياة بالربيع

فيا �صديقتي

وانت حتلمني بالهناء فوق خمدع الهناء
تذكريني انني حزين
ا�صارع احلنني,

ام�ضي بال رفيق

�إىل �ضفاف ال�شاطئ الغريق

يف جلة الأمل

هناك حيث يولد الأمل

ا�سند وجهي ليدي

اغرق راحتي يف منابع الدموع

قطرات من
الذكريات
قبل خم�سني �سنة
مل �أكن �شيئ ًا ولكن �أبي

ذلك ال�شيخ الذي يحمل �أعباء ال�سنني

هزه ال�شوق و�أ�ضناه احلنني
عندما قلت له :يا �سيدي

ارو يل بع�ض احلكايا

عن عهود رقدت خلف الزوايا
ارو يل ق�صة ايام تليدة

طاملا جمدت فيها..

وترحمت على ذكرى لياليها ال�سعيدة
ا�ستوى ال�شيخ على مقعده

وبدا يف عينه طيف ابت�سامة
ثم نادى :يا بني

هذه الدنيا دروب

�أ�سعد النا�س بها حظاهم �أهل القلوب

قبل خم�سني �سنة,

رمبا كانت ليالينا �ضنينه

رمبا كانت حزينة

غري �أين عندما ت�أخذين الذكرى لأيام ال�شباب

مل يعد يخطر يف بايل العذاب

�آه كم كانت جميلة

قطرات احلب والدنيا بخيله

�أنا قا�سيت من الدنيا طويال

عبد الرحمن رفيع

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

لكن لفح الريح فيها ي�صنع اجلمال

ويبقى ال�شعر مكتوبا ومقروا
بهبه
ما مير
تردده الأل�سنة
حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر
يفماكلمير
وت�ست�شهديفبهكل
وت�ست�شهد به
أل�سنة
تردده ال
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا
حياته .عرب حياته.
االن�سان
االن�سان عرب
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
ومو�سيقاه� ,آفاقه
وتنتقل يف
تعي�ش
واحة
ويبقى ال�شعر كذلك
أجواءهأخيلته
يف�معانيه و�
للروحوتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
واجلمال..ومو�سيقاه,
احلياةأخيلته
معانيه و�
وتهيم يف
املتعددة الوا�سعة,
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
واجلمال..وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
يف رحاب ال�شعر
نلتقي
وي�سعدنا �أن
احلياة
لتعانق
قيودها,
من
تعتنق
الطيبة .
البحرين..ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
�شعراءيفمنرحاب
وي�سعدنا �أن نلتقي
الطيبة .
�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.
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ذكريات من �أيـام زمان
• انقطاع الكهرباء في جميع مناطق البحرين عام 1957م
• سنة احتجاج الغاصة “هدة الغواصين” عام 1932م
• ابن المستشار بلجريف هو أول طفل بريطاني يولد في
البحرين عام 1929م
• آخر موسم غوص ناجح مرت به البحرين عام 1945م
• بلغ عدد الطلبة البحرينيين الذين يدرسون في مصر 24
طالبًا عام 1947م
• أسست بعثة الحج عام 1964م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يفتتح
حمطة توليد الكهرباء باجلفري عام 1955م

مواقف با�صات الأجرة باملحرق يف الأربعينيات

حملة الق�ضاء على البعو�ض يف اخلم�سينيات

احدى الفرق الريا�ضية يف ملعب كرة القدم الواقع بني الق�صر القدمي
وحديقة الأندل�س عام 1950م
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املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة حاكم البحرين

وعلى ي�ساره املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة
و �أفراد من العائلة احلاكمة مع املعتمد الربيطاين وامل�ست�شار بلجريف يف
الثالثينيات

م�ضمار �سباق الهجن يف منطقة الرفاع يف ال�ستينيات

�ساحة �سباق اخليل “الري�س” مبنطقة العدلية يف اخلم�سينيات

طلبة مدر�سة املباركة العلوية يف ال�ساحة الداخلية للمدر�سة يف
الأربعينات

عني عذاري يف اخلم�سينيات

حديقة �أوال الواقعة على �شارع ال�شيخ عي�سى يف منت�صف منطقة يحيط
بها معظم دور ال�سينما يف عام  1940م
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