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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

قصائده اخترقت قلوب محبيه “الجزء األول” 
نزار قباني .. الدبلوماسي والشاعر

تميزت  الجريئة،  والسياسية  الرومانسية  بأعماله  اشتهر  سوري،  ودبلوماسي  شاعر  قباني  نزار 
 21 في  نزار  ولد  العربي،  العالم  أنحاء  جميع  في  القراء  قلوب  فاخترقت  سهلة  بلغة  قصائده 
مارس 1923 بحي مئذنة الشحم، من عائلة دمشقية، درس القانون في جامعة دمشق وتخرج 
عام 1945، وعمل سفيرًا لسوريا في مصر وتركيا وبريطانيا والصين وأسبانيا قبل أن يتقاعد عام 
1966، انتقل إلى بيروت حيث أسس دار نشر خاصة تحت اسم “منشورات نزار قباني”، بدأ أواًل بكتابة 
الشعر التقليدي ثم انتقل إلى الشعر العمودي، وساهم في تطوير الشعر العربي الحديث إلى 
الراوي،  بلقيس  من  الثانية  والمرة  زهرة،  ُتدعى  سورية  سيدة  من  األولى  مرتين  وتزّوج  كبير،  حد 
العراقية التي ُقتلت في انفجار السفارة العراقية ببيروت عام 1982، وترك رحيلها أثرًا نفسيًا سيئًا 
عند نزار ورثاها بقصيدة شهيرة تحمل اسمها، حّمل الوطن العربي كله مسؤولية قتلها، وعاش 
الضوء  تلقي  “رمضانيات”  زينب..  ابنته  مع  اإلنجليزية  بالعاصمة  شقة  في  األخيرة  حياته  سنوات 

على مسيرة واحدا من أهم الشعراء العرب ...  

اهلل  لطاعة  المسجد  لزوم  وهو  سنة،  االعتكاف 
النهار،  أو  الليل  في  للعبادة،  للتفرغ  وجل-؛  -عز 
ساعة أو يومًا أو ليلًة أو أيامًا أو ليالي سنة، كما قال 
َعاِكُفوَن  َوأَنُتْم  ُتَباِشُروُهنَّ  َواَل  وعال-:  -جل  اهلل 
رسول  عن  ثبت  وقد  البقرة-،   - اْلَمَساِجِد  ِفي 
العشر  اعتكف  أنه  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  اهلل 
تركها  السنوات  بعض  وفي  رمضان،  من  األواخر 
شوال،  من  األول  العشر  واعتكف  األسباب  لبعض 
وفي  رمضان  في  أفضل،  رمضان  وفي  سنة  فهو 
العشر األخيرة أفضل، وإن اعتكف في غير رمضان 
كشوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو محرم أو غير 
ذلك فال بأس، سنٌة مطلقة في جميع الزمان، لكن 
الجماعة،  فيها  تقام  التي  خاصة  المساجد  في 
وجه  بعبادته  يقصد  أن  المعتكف  على  والواجب 
باهلل  واألنس  للعبادة،  والتفرغ  وجل-  -عز  اهلل 
-عز وجل-، ولهذا قال بعضهم: االعتكاف قطع 
الخالق،  بخدمة  لالتصال  الخالئق  كل  عن  العالئق 
والخالصة أنه تفرغ للعبادة للذكر والدعاء والعبادة 
ودعاء...  واستغفار  وقراءة  صالة  من  المسجد  في 

“رمضانيات” تسرد أحكام االعتكاف ...

“َوالَ تَُباِشرُوُهنَّ َوأَنتُْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجِد”
االعتكاف .. محراب الطاعة 

�شعراء من البحرين

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

حمدة خميس
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معناه وحكمه 

االعتكاف في اللغة، هو لزوم الشيء وحبس النفس 
من  المسجد  في  المقام  بأنه  يعرف  وشرعًا  عليه، 
شخص مخصوص على صفة مخصوصة، أما حكمه 
فقال ابن قدامة “قال الموفق: وال نعلم بين العلماء 
ال  أنه  الجملة  في  خالف  وال  مسنون،  أنه  في  خالفًا 
أهل  أجمع  المنذر:  ابن  وقال  نذرًا،  يكون  أن  إال  يجب 
فرضًا،  الناس  على  يجب  ال  االعتكاف  أن  على  العلم 
نذرًا فيجب  االعتكاف  المرء على نفسه  ُيوجب  أن  إال 
النبي صلى اهلل  أنه سنة فعل  عليه، ومما يدل على 
تعالى  اهلل  إلى  تقربًا  عليه  ومداومته  وسلم  عليه 

وطلبًا لثوابه، واعتكاف أزواجه من بعده.

وقت االعتكاف 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعتكف العشر 
األواخر من رمضان - متفق عليه- وقد ثبت عنه صلى 
اهلل عليه وسلم أنه اعتكف في شوال، وأمر عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عنه أن يوفي بنذره ولم يحدد له 
أنه مشروع في كل وقت واهلل  زمنًا فدّل ذلك على 

أعلم.

زمن االعتكاف 

ألكثره،  حد  ال  أنه  على  “واتفقوا  حجر  ابن  وقال 
قال  الصيام  فيه  شرط  فمن  أقله  في  واختلفوا 
الصيام  شرط  مع  يصح  قال  من  ومنهم  يوم،  أقله 

االعتكاف سنة للرجال والنساء؛ لما ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يعتكف 
في العشر األواخر، وكان يعتكف بعض نسائه معه، ومحل االعتكاف المساجد التي تقام 
في  اعتكافه  يكون  أن  فاألفضل  جمعة  اعتكافه  يتخلل  كان  وإذا  الجماعة،  صالة  فيها 
العلم،  أهل  أقوال  أصح  في  محدود  حد  لوقته  وليس  ذلك،  تيسر  إذا  الجامع  المسجد 
وال يشترط له الصوم، ولكن مع الصوم أفضل، والسنة له أن يدخل معتكفه حين ينوي 
ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ ألن االعتكاف 
سنة وال يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذورًا، ويستحب االعتكاف في العشر األواخر من 
رمضان؛ تأسيًا بالنبي صلى اهلل عليه وسلم، ويستحب لمن اعتكفها دخول معتكفه بعد 
صالة الفجر من اليوم الحادي والعشرين؛ اقتداء بالنبي صلى اهلل عليه وسلم ويخرج متى 

انتهت العشر.. “رمضانيات” تستعرض أحكام االعتكاف وفوائده.

آداب االعتكاف       

التشاغل  للمعتكف  “ُيستحب  قدامة  ابن  وقال 
األقوال  من  يعنيه  ماال  وتجنب  المحضة  بالطاعات 
والسباب  والمراء  الجدال  ويجتنب  واألفعال، 
والفحش فإن ذلك مكروه في غير االعتكاف ففيه 
وينبغي  ذلك”،  من  بشيء  االعتكاف  يبطل  وال  أولى، 
بما  يعتني  وأن  المصلين،  على  ُيضّيق  أال  للمعتكف 
للعبادة،  واالنقطاع  الدنيا  عن  التخلي  من  له  تفرغ 
يجعلن  وال  قصده،  عليه  يفوت  بشيء  يشتغل  وأال 
معتكفه مقصدًا للزوار الذين يفسدون عليه خلوته 
فال  عنها  وانقطع  الدنيا  من  خرج  كان  وإن  وجواره، 
ومما  معتكفه،  ُيدخلها  حتى  بالدنيا  يأتي  ألن  وجه 
والشراب  الطعام  من  يتقلل  أن  للمعتكف  ينبغي 
نومه  يقلل  وأن  والطاعة  العبادة  عن  يثقل  ال  حتى 
والدعاء  والصالة  بالقرآن  يشتغل  وأن  استطاع   ما 

وذكر اهلل.

اعتكاف النساء 

النبي  “أن  عنها  اهلل  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  وعن 
األواخر  العشر  يعتكف  كان  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
اعتكف  ثم  تعالى،  اهلل  توفاه  حتى  رمضان  من 
قدامة  ابن  وقال   ،- البخاري   - بعده”  من  أزواجه 
الجماعة  ألن  مسجد  كل  في  تعتكف  أن  “وللمرأة 
لها  وليس  الشافعي،  قال  وبهذا  عليها  واجبة  غير 
عاكفون  “وأنتم  تعالى  لقوله  بيتها،  في  االعتكاف 
في المساجد”، والمراد به المواضع التي بنيت للصالة 

فيها”، مع مراعاة الستر والبعد عن أعين الرجال.

التطيب والتمشط 

وعن عائشة رضي اهلل عنها، قالت “كان النبي صلى 
في  مجاور  وهو  رأسه  إلّي  ُيصغي  وسلم  عليه  اهلل 
ابن  وقال  -البخاري-،  حائض”  وأنا  فأرّجله  المسجد 
حجر “وفي الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل 
والحلق والتزين إلحاقًا بالترجل والجمهور على أنه ال 
يكره فيه –أي االعتكاف- إال ما يكره في المسجد”.

في دون اليوم حكاه ابن قدامة، وعن مالك يشترط 
يشترط  لم  ومن  يومان،  أو  يوم  وعنه  أيام  عشرة 
الصوم قالوا أقله ما يطلق عليه اسم لبث وال يشترط 
القعود، وقيل: يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة 
إني  الصحابي:  أمية  بن  يعلي  عن  عبدالرزاق  وروى 
ألمكث في المسجد الساعة وما أمكث إال ألعتكف”، 
ويصح أن يعتكف ليلة واحدة لحديث ابن عمر رضي 
اهلل عنهما: أن عمر سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم 
في  ليلة  أعتكف  أن  الجاهلية  في  نذرت  كنت  قال: 

المسجد الحرام، قال: أوف بنذرك - متفق عليه-.

مكان االعتكاف

فيها  تقام  التي  المساجد  في  االعتكاف  ويشرع 
وأنتم  “والتباشروهن  تعالى  قال  جماعة،  الصالة 
عاكفون في المساجد”، وقال ابن حجر “ووجه الداللة 
يختص  لم  المسجد  غير  في  صح  لو  أنه  اآلية  من 
لالعتكاف  مناف  الجماع  ألن  به،  المباشرة  تحريم 
أن  المراد  أن  المساجد  ذكر  من  فعلم  باإلجماع، 
االعتكاف ال يكون إال فيها”، وقال ابن قدامة “ال يجوز 
ألن  فيه،  الجماعة  تقام  مسجد  في  إال  االعتكاف 
الرجل في مسجد التقام  الجماعة واجبة واعتكاف 
فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين: إما ترك الجماعة 
الواجبة وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك منه كثيرًا مع 
إمكان التحرز منه وذلك مناف لالعتكاف إذ هو لزوم 

الُمعتكف واإلقامة على طاعة اهلل”. 

سنة للرجال والنساء
االعتكاف .. خلوة وعبادة
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حياته

واسم  بسوريا  دمشق  مدينة  في  قباني  نزار  ولد 
عائلته األصلي “آقبيق”، عائلة مشهورة في دمشق، آق 
من  جّده  قدم  حيث  الشارب،  يعني  وبيق  األبض  تعني 
أبوه  وعمل  دمشق،  في  ليستقر  التركّية  قونية  مدينة 
في  المقاومين  يساعد  وكان  الحلويات  صناعة  في 
نضالهم ضد الفرنسيين في سوريا – في عهد االنتداب 
المسرح  رائد  القباني  خليل  أبو  عمه  لسوريا،  الفرنسي 
العربي،  المسرح  فن  في  المبدعين  أوائل  ومن  العربي، 
بتميز واضح وإبداع متأثرا بكل ما حوله  واشتهر شعره 
من أحداث فكتب عن المرأة الكثير، وكان النتحار أخته 
في  عميق  أثر  تحبه،  ال  رجل  من  الزواج  رفضها  بسبب 
العربي  والعالم  المرأة  قضية  فعرض  وشعره،  نفسه 
الرجال،  شوفينية  رافضا  قصائده،  من  العديد  في 
من  نوعية:  نقلة  قباني  نزار  شعر   1967 هزيمة  ونقلت 
والمقاومة؛  والرفض  السياسة  شعر  إلى  الحب  شعر 
 1967 النكسة”  دفتر  على  “هوامش  قصيدته  فكانت 
آثار  مما  العربي،  للتقصير  جارحا  ذاتيا  نقدا  كانت  التي 

عليه غضب اليمين واليسار معا.

بساطة وبالغة  

أهم  من  قباني  نزار  الكبير  السوري  الشاعر  ويعتبر 
الشعراء العرب في النصف الثاني من القرن العشرين، 
العديد  واضح  وتميز  باقتدار  الشعرية  مدرسته  كون 
من قصائده أدرجت في الكتب المدرسية، وجمع في 
الشعر  تميزان  الّلتان  والبالغة  البساطة  من  ُكاّل  شعره 
كتابة  في  وأبدع  قباني،  نزار  شعر  وخاصة  الحديث 
في  الغزلي  الشعر  وكتب  والغزلي،  الوطني  الشعر 
دمشق  في  وتغزل  السياسي،  الشعر  وكتب  المرأة 
الفنانين  من  العديد  وغنى  الياسمين،  مدينة  العريقة 
الحليم  وعبد  كلثوم  أم  أبرزهم  أشعاره،  الكبار  العرب 
حافظ ونجاة الصغيرة وفيروز وماجدة الرومي وكاظم 
الوهاب، واكتسب شهرة ومحبة  الساهر ومحمد عبد 

واسعة جدا بين المثقفين والقراء في العالم العربي. 

شرق وغرب

ففي  والشرق  الغرب  ثقافة  مسيرته  في  نزار  وجمع 
رحالته عندما عمل في وزارة الخارجية السورية مبعوثا 
ودبلوماسيآ ثم سفيرآ لبلده سوريا في أكثر من دولة، 
اللغة  تلك  تعّلم  وأنه  خاصة  اإلنجليزية،  يتقن  كان 
على أصولها، عندما عمل سفيرًا لسوريا في لندن بين 
عامي 1952 - 1955، في رحالته كانت محبوبته األبدية 
دمشق التفارق خياله بجمالها الساحر بحاراتها وبيوتها 
أجمل  وسطر  وتغنى  بها  فتن  وياسمينها  بأزهارها 

الكلمات والمعاني أنه الفتى الدمشقي نزار قباني. 

زهرة وبلقيس  

وتزّوج نزار مرتين األولى من سورية تدعى “زهرة”، وانجب 
منها “هدباء” و“توفيق”، وزهراء، وقد توفي توفيق بمرض 
القلب وعمره 17 سنة، وكان طالبًا بكلية الطب جامعة 
“األمير  عنوانها  شهيرة  بقصيدة  نزار  ورثاه  القاهرة، 
الخرافي توفيق قباني”، وأما ابنته هدباء فهي متزوجة 
اآلن من طبيب في إحدى بلدان الخليج، والمرة الثانية من 
“ بلقيس الراوي العراقية التي ُقتلت في انفجار السفارة 
العراقية ببيروت عام 1982، وترك رحيلها أثرًا نفسيًا سيئًا 
وحّمل  اسمها،  تحمل  شهيرة  بقصيدة  ورثاها  نزار  عند 
الوطن العربي كله مسؤولية قتلها، ولنزار من بلقيس 
بلقيس  وفاة  وبعد  زينب،  اسمها  وبنت  ُعمر  اسمه  ولد 
في  األخيرة  حياته  سنوات  وعاش  يتزوج  أن  نزار  رفض 

شقة بالعاصمة اإلنجليزية لندن وحيدا.ً

35 ديوانا 

وبدأ نزار يكتب الشعر وعمره 16 سنة، وأصدر أول دواوينه 
قالت لي السمراء عام 1944 بدمشق، وكان طالبا بكلية 
نفقته  على  وطبعه  السورية-،  -الجامعة  الحقوق 
الخاصة، وله عدد كبير من دواوين الشعر تصل إلى 35 
ديوانًا كتبها على مدار ما يزيد على نصف قرن أهمها 
وسامبا،  وقصائد،  بالكلمات،  والرسم  نهد”،  طفولة   “
أهمها:  النثرية  الكتب  من  كبير  عدد  ولنزار  لي”،  وأنت 
حب”،  رسالة  و100  الشعر،  هو  وما  الشعر،  مع  “قصتي 
قباني،  لنزار  الذاتية  السيرة  الشعر  مع  قصتي  ويعتبر 
حيث كان رافضا مطلق الرفض ان تكون سيرته على يد 
أحد سواه، وقد طبعت جميع دواوين نزار قباني ضمن 

مجلدات تحمل اسم “المجموعة الكاملة لنزار قباني”.

صدامات ومعارك

أما  والمعارك،  بالصدمات  مليئة  نزار  حياة  وكانت 
الصدمات فأهمها وفاة شقيقته الصغرى: وصال، وهي 

نزار قباني من كبار المجّددين في األدب العربي المعاصر، تغزل بالمرأة، وأمسك بيدها إلى عالم اإلنطالق والّتحرر، حتى غدا شاعر 
المرأة من دون منازع، يحمل قلبه بين يديه، ويقدمه خبزًا يوميًا على مذبح الحب بصوٍر فيها الكثير من الجرأة التي لم يعتد 
مثلها شعر الغزل قبل ذلك، وفي دمشق، ومع والدة الربيع، ولد نزار قباني، وحّصل علومه في سوريا متخرجًا في الجامعة 
السورية بإجازٍة في الحقوق سنة 1945، وخدم بالده في الّسلك الدبلوماسي ما بين سنة 1945 و1966، ُمْؤثرا بعد ذلك الشعر على 
الوظيفة التي استقال منها ليستقر في بيروت، مؤسسًا فيها دارًا للّنشر تحمل اسمه، واألسلوب النزاري أو “اللغة النزارية” هما 
في الغالب نمط فّذ يمتاز بالعاطفة الخالصة، شعرًا ونثرًا، ويتمّوج رّقة وعذوبة، يكسو الكالم الدارج عفوية أّخاذة ولحنًا جميال، 
وله في النقد األدبي “الشعر قنديل أخضر”، أما مجموعاته الشعرية فهي: “قالت لي السمراء”، “طفولة نهد”، “سامبا”، “أنت لي”، 
“قصائد”، “حبيبتي”، “الرسم بالكلمات”، “يوميات امرأة ال مبالية”، “قصائد متوحشة”، “كتاب الحب” .. “رمضانيات” تفتح خزائن نزار 

قباني وتكشف عن أجمل جواهر الشعر وتلقي الضوء على مسيرته وحياته...

ولد بدمشق مع والدة الربيع “الجزء األول”
نزار قباني .. شاعر الحب واألمل
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ما زالت في ريعان شبابها بمرض القلب، ووفاة أمه التي 
هي  وكانت  المدّلل  طفلها  هو  كان  يعشقها،  كان 
كل النساء عنده، ووفاة ابنه توفيق من زوجته األولى، 
وأصيب  القاهرة،  بجامعة  الطب  كلية  في  طالبًا  كان 
بمرض القلب وسافر به والده إلى لندن وطاف به أكبر 
العيادات، ولكن قضاء اهلل نفذ  المستشفيات وأشهر 
وكان توفيق لم يتجاوز 17 عاما، ومقتل زوجته: بلقيس 
العراقية  السفارة  انفجار  حادث  في  العراقية  الراوية 
نفسه،  في  شرخًا  لتحدث  النكسة  جاءت  ثم  ببيروت، 
وكانت حدًا فاصاًل في حياته، جعله يخرج من مخدع 
فيمكننا  المعارك  عن  أما  السياسة،  ميدان  إلى  المرأة 
أن نقول أنه منذ دخل نزار مملكة الشعر بديوانه األول 
“قالت لي السمراء” عام 1944، وحياته أصبحت معركة 
التي خاضها وبمعنى أصح  المعارك  أبرز  دائمة أما عن 
الحمالت التي شنها المعارضون ضده، معركة قصيدة 
“خبز وحشيش وقمر” التي أثارت رجال الدين في سوريا 
ضده، وطالبوا بطرده من السلك الدبلوماسي، وانتقلت 
المعركة إلى البرلمان السوري وكان أول شاعر تناقش 
قصائده في البرلمان، وكذلك معركة “هوامش على 
شديدة  عاصفة  القصيدة  أثارت  فقد  النكسة”،  دفتر 
في العالم العربي، وأحدثت جداًل كبيرًا بين المثقفين 
نزار  أغاني  إذاعة  بمنع  قرار  صدر  القصيدة  ولعنف 

وأشعاره في اإلذاعة والتلفزيون. 

عند الجدار

المصرية  التعليم  وزارة  من  قرار  صدر   ،1990 عام  وفي 
الدراسة  مناهج  من  الجدار”  “عند  قصيدته  بحذف 
غير  معاني  من  تتضمنه  لما  اإلعدادي  األول  بالصف 
عليه  واعترض  حينها  في  ضجة  القرار  أثار  وقد  الئقة، 
إبراهيم  محمد  مقدمتهم  في  الشعراء  من  كثير 
الشاعر  ضد  خاضها  التي  الكبيرة  والمعركة  سنة،  أبو 
قصة  السبعينات،  أوائل  في  “أدونيس”  الكبير  السوري 
لبناني  صحفي  أجراه  نزار  مع  حوار  إلى  تعود  الخالف 
ونشره في مجلة مواقف التي يشرف عليها أدونيس، 
ثم عاد نزار ونشر الحوار في كتيب دون أن يذكر اسم 

الموسيقار  وتوزيع  ألحان  من  الدنيا  ست  بيروت  هي: 
المصري الكبير د.جمال سالمة، ثم كلمات من ألحان 
ثم  المنذر  احسان  الكبير  اللبناني  الموسيقار  وتوزيع 
مع جريدة من ألحان وتوزيع الموسيقار المصري الكبير 
الفنان  ألحان  الياسمين من  د.جمال سالمة، ثم طوق 
العراقي الكبير كاظم الساهر وتوزيع كاظم الساهر 
فؤاد  د.خالد  الكبير  المصري  المايسترو  مع  باالشتراك 
وأخيرا وليس آخرا أحبك جدا من ألحان الفنان اللبناني 
ماري  جان  الكبير  الموزع  وتوزيع  خوري  مروان  الصاعد 
“إني  القصائد:  من  الكثير  الساهر:  وكاظم  رياشي، 
خّيرتك فاختاري، زيديني عشقًا، عّلمني حبك، مدرسة 
الحب - يوميات رجل مهزوم - قولي أحبك - أكرهها 
كاظم  الحان  من  وكلها   ..  - المستبدة   - أشهد   -
الفنانيين  أروع  من  الساهر  كاظم  ويعتبر   - الساهر 
غنائي  شكل  في  قباني  نزار  أشعار  قدمو  اللذين 
التي لحنها  مممتاز، وأصالة: غنت له قصيدة “إغضب” 

حلمي بكر. 

شعره 

ويدور شعر نزار قباني في فلك مجموعة من القضايا 
لشعر  والقارئ  الحرية،   – السياسة   – المرأة  أهمها: 
ففي  بعضها  عن  القضايا  هذه  عزل  يستطيع  ال  نزار 
الحرية  عن  يتحدث  نجده  المرأة  في  قصائده  أعظم 
والسياسة، وكذلك في قصائده السياسية نجد عطر 
هذه  بين  فالفصل  هنا  ومن  القصيدة  يعطر  المرأة 
المحاور يعدُّ فصال تعسفيا في أحيان كثيرة، وقْد بدأ 
نزار حياته األدبية بديوان “قالت لي السمراء” الذي يتناول 
قصائد في الحب والمرأة ونبعه بديوان “طفولة نهد” 
العواصم  في  النقد  من  عاصفة  نزار  به  واجه  الذي 
العربية، حتى أن البعض أسماه “طفولة نهر” ليتخلص 
كانت  فترة  في  العنوان  ذلك  يحمله  الذي  الحرج  من 
المرأة عورة ناهيك عن جسدها، وبعد ذلك قام بنشر 
ديوان  تبعه  ثم  مستقل  ديوان  في  “سامبا”  قصيدة 
ثم  “حبيبتي”،  وبعده  “قصائد”،  ديوان  ثم  لي”،  “أنت 
“الرسم  ديوان  وبعده  مبالية”،  ال  امرأة  “يوميات  ديوان 
بالكلمات”، ثم ديوان “100 رسالة حب”، ثم ديوان “كتاب 
ديوان  ثم  متوحشة”،  “قصائد  ديوان  ثم  الحب”، 
“أشعار خارجة على القانون”، ثم ديوان “كل عام وأنت 
ثم  تأتي”،  والبقية  أحبك..  “أحبك  ديوان  ثم  حبيبتي”، 
ديوان “أشهد أن ال امرأة إال أنت”، ثم ديوان “هكذا أكتب 
تاريخ النساء”، ثم ديوان “قاموس العاشقين”، ثم ديوان 
“خمسون عاما في مديح النساء”، ثم ديوان “تنويعات 

نزارية على مقام العشق”.

آخر العمر

باريس  في  وتنقل  بيروت  نزار  ترك  بلقيس  مقتل  وبعد 
قضى  التي  لندن  في  المقام  به  استقر  حتى  وجنيف 
ومن  حياته،  من  األخيرة  عشر  الخمسة  األعوام  بها 
والجدل،  المعارك  ويثير  أشعاره  يكتب  نزار  كان  لندن 
خاصة قصائده السياسة خالل فترة التسعينات مثل: 
متى يعلنون وفاة العرب، والمهرولون، والمتنبي، وأم 
في  المنية  وافته  حتى  التطبيع،  قائمة  على  كلثوم 
لندن يوم 1998/4/30 عن عمر يناهز 75 عاما كان منها 

50 عامًا بين الفن والحب والغضب.

مقااًل  أدونيس  فكتب  الحوار،  نشرت  التي  المجلة 
عنيفًا يهاجم فيه نزار الذي رد بمقال أعنف، وتطورت 
تدخل  لوال  المحاكم  إلى  تصل  كادت  حتى  المعركة 
دعوى  أقام   1990 وعام  بالمصالحة،  الطرفين  أصدقاء 
ألن  مصر،  في  الكبرى  النشر  دور  إحدى  ضد  قضائية 
هجومًا  متضمنًا  شاعر”  “فتافيت  كتابه  أصدرت  الدار 
حادًا على نزار على لسان الناقد اللبناني جهاد فاضل، 
الصلح بعد  ألف جنيه كتعويض وتم   100 بـ  نزار  وطالب 

محاوالت مستميتة. 

الدراسة والعمل

ونال نزار القباني شهادة البكالوريا من الكلية العلمية 
الوطنية في دمشق، وتخرج في العام 1945 من كلية 
تخرجه  بعد  وعمل  السورية،  الجامعة  في  الحقوق 
كسفير  السورية  الخارجية  وزارة  في  كدبلوماسي 
وبيروت،  ولندن  ومدريد،  القاهرة،  منها  مدن  عدة  في 
وفي العام 1959 بعد اتمام الوحدة بين مصر وسوريا، 
المتحدة في سفارتها  للجمهورية  ثانيًا  ُعين سكرتيرًا 
قدم  ان  إلى  الدبلوماسي  الحقل  في  وبقي  بالصين، 
تحمل  بيروت  في  ألعماله  نشر  دار  وأسس  استقالته، 

اسم “منشورات نزار قباني”. 

أمير الشعر الغنائي

أهم  الكبار  المطربون  كان  عامًا،   40 مدى  وعلى 
قصائد  على  للحصول  يتسابقون  العرب  المطربين 
أغنيتين:  له  غنت  كلثوم:  أم  بينهم:  من  قباني،  نزار 
من  إليك،  عاجلة  ورسالة  بندقية،  اآلن  عندي  أصبح 
أيضًا  أغنيتين  الحليم حافظ  الوهاب، وعبد  ألحان عبد 
هما: رسالة من تحت الماء، وقارئة الفنجان من ألحان 
ماذا  أيضًا،  أغان   4 الصغيرة:  ونجاة  الموجي،  محمد 
األربع  والقصائد  الرحيال،  أسألك  أهواك،  كم  له،  أقول 
واحدة  قصيدة  أحمد:  وفايزة  الوهاب،  عبد  لحنها 
سلطان،  محمد  ألحان  من  امرأة”  من  “رسالة  هي: 
وفيروز: غنت له “وشاية” “ال تسألوني ما اسمه حبيبي” 
قصائد   5 الرومي:  وماجدة  رحباني،  عاصي  ألحان  من 
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من أرشيف الصحف البحرينية

فى  كنا  فبراير   12 يوم  وفى  المعامير  حفلة  في 
المعامير قد لبست حلة قشيبة  المعامير، وكانت 
بيت علم وعلى  بزينات متعددة ففى كل  وتزينت 
مدخل الطريق إلى مسجد المعامير نشرت أقواس 
مكان  فى  القادمون  احتار  بحيث  واالعالم  الزينات 
بالقصد  يغريهم  كان  موضع  كل  الن  االحتفال 
القادمين.  يرشدون  القرية  أهل  كان  ولكن  اليه 
وثائق  بتوزيع  احتفاال  الحفلة  هذه  عقدت  لقد 
تملك االراضي وجميل ان نخبر القارئ عن عدد هذه 
الوثائق فقد بلغ مجموعها 101 وثيقة بح صوت مدير 
دائرة الشئون القروية وهو يقرأ أسماء أصحابها كما 
الف  أربعمائة  الممنوحة  األراضي  مساحة  بلغت 
قدم واكبر بيت منحت مساحة كانت مساحته 180 
× 180 قدم. أما القرى التى شملها هذا التوزيع فهى 
المعامير ) 49 وثيقة ( كرانه ) 11( النويدرات )9( حالة 

ام السعد )8( الهملة )13( عسكر )11(. 

وفى الساعة الثالثة وخمسين دقيقة وصل إلى مكان 
العظمة  صاحب  نجل  عيسى  الشيخ  سمو  االحتفال 
كانت  بالغة  بحفاوة  فاستقبل  البحرين  عهد  وولى 
فى  المنتشرة  والترحيب  الزينات  معالم  من  صورة 
البحرين  حكومة  سكرتير  االحتفال  حضر  وقد  القرية 
والوكيل المعتمد البريطانى وبعض أعيان البالد وجمع 
لها  المجاورة  والقرى  المعامير  قرية  أهالى  من  غفير 
رتلها  الحكيم  الذكر  من  بتالوة  الحفلة  وافتتحت 

الحفلة  قدم  ثم  ابراهيم  حاجى  جعفر  السيد 
العالقات  مدير  مساعد  منديل  حسين  االستاذ 
العامة واإلذاعة فأشاد بتكرار امثال هذه االحتفاالت 
تحت رعاية سمو ولى العهد وبمجهود مدير دائرة 
الشؤون القروية ثم تكلم سعادة الشيخ عطية بن 
القروية  الشئون  دائرة  مدير  خليفة  آل  الرحمن  عبد 
وبالنظر لما ورد فى كلمته من عرض شامل ألعمال 

دائرته وما ينتظر به من أعمال ومشاريع.

كلمة شكر وتقدير

العظمة  صاحب  مقام  إلى  القرى  مختارو  رفع 
البحرين  حاكم  الخليفة  حمد  بن  سلمان  الشيخ 
المعظم كلمة شكر على ما أسدته يده الكريمة 
من نعم على أهالى القرى حيث أمر بتأسيس دائرة 
واحتضنها  الوفير  بالمال  ومدها  القروية  الشؤون 
أن  ذلك  عن  فنتج  العظيمين  واهتمامه  برعايته 
تحقق للقرويين الكثير من الرغبات وبدأ القرويون 
التى  الوسائل  بكل  ويتمتعون  بالراحة  يشعرون 
ارتوازية  وآبار  كهرباء  من  المدن  أهالى  بها  يتمتع 

ومدارس ومستشفيات. 

منح دراسية

منح  بتقديم  البريطانى  الصناعات  اتحاد  سيقوم 
الذين  للمهندسين  منح  منها  للخريجين  دراسية 
السنتين  فى  علمية  كفاءة  واثبتوا  حديثا  تخرجوا 
هذه  يعطى  لمن  وتصرف  دراستهم.  من  األخيرتين 
المنحة عادة أجور السفر من وإلى المملكة المتحدة 
أو  عام  لمدة  والسكن  االقامة  نفقات  إلى  باإلضافة 
اعمارهم  تتجاوز  الذين ال  للمهندسين  عامين. وأخرى 
الخامسة والثالثين ولديهم خبرة عملية أو صناعية ال 

تقل مدتها عن الخمس سنوات. 

بعثة دراسية

بعثة  الجو  بطريق  الماضي  األسبوع  فى  سافرت 
والبعثة  المتحدة  العربية  الجمهورية  إلى  دراسية 
المدرسة  خريجى  من  طالب  خمسة  من  مكونة 

الثانوية هذا العام. 

شهرية  اعانات  بصرف  البحرين  حكومة  وستقوم 
البعثات  نظام  حسب  دراستهم  مدة  طوال  لهم 

الجديد الذي أقر أخيرا للدرجة الثانية. 

بالرفاه والبنين

اذاعة  مدير  كانو  ابراهيم  االستاذ  قران  عقد  تم 
 27 الموافق  األحد  مساء  الالسلكية  البحرين 
سبتمبر 1959 فى حفل بهيج حضره جمع غفير من 
األعيان واالصدقاء وسهر الجميع إلى وقت متأخر 

من الليل فتهانينا القلبية للعريس. 

المستر بلكريف

حمد  جيمس  مستر  الجو  بطريق  البحرين  غادر 
طريقه  فى  وسويسرا  لبنان  إلى  متوجها  بلكريف 
حكومة  فى  خدمته  أنهى  أن  بعد  لندن  إلى 
خدمة  فى  بلكريف  المستر  عمل  وقد  البحرين. 
العامة  العالقات  لدائرة  كمدير  البحرين  حكومة 

واإلذاعة خالل الخمس سنوات الماضية. 

معارف البنات 

سيبدأ امتحان اتمام الدراسة االبتدائية للبنات لعام 
1958 -1959 )الدور الثانى( يوم السبت 3 اكتوبر 1959 
الموافق 30 ربيع األول 1379 وينتهى فى يوم الثالثاء 
6 أكتوبر 1959 وسيكون مقر االمتحان فى المدرسة 

الثانوية الجديدة الواقعة فى شارع الزهراء. 
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمعة 29 ربيع األول سنة 1379 الموافق 2 اكتوبر 
1959 العدد 90

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

سمو ولى العهد في 
ثالث حفالت 

الجمعة 12 شعبان 1378 الموافق 20 فبراير 1959 
العدد 75
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مجلس ابراهيم زينل
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مجلس عبداللطيف جناحي
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مجلس الوزير ماجد النعيمي



Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.



 األثنين  12  رمضان  1436  هجرية  •  29  يونيو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   12188

م�سجد اخلمي�س يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة خالل 

اجتماعه مع م�ست�ساره بلجريف يف مكتبه عام 1952م

بيت بن خلف يف منطقة املنامة حيث حتول اإىل اإحدى املعامل ال�سياحية يف 

البحرين وال�سورة تعود لعام 1945م

ج�سر �سرتة يف ال�سبعينيات

ذكريات من اأيـام زمان
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عر�س ع�سكري لل�سرطة يف الأربعينيات

 فح�س اللوؤلوؤ من قبل خرباء اللوؤلوؤ يف الأربعينيات

بلدية املنامة قيد الإن�ساء يف نهاية اخلم�سينيات

ال�سفن التجارية على ر�سيف فر�سة املنامة يف الأربعينيات

�سوق املنامة يف منت�سف اخلم�سينيات
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حمدة خميس

�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

امل�ساواة

هاأنذا

عارية من زيف التواريخ

 م�سيجة باحتمالتي

الكامن يف روحي

را�سخ يف جذور اأعماقكم

 اإنني اأن�سو غالئل ال�سيد

 و�سباك الأنوثة العتيقة

 واأنتظم يف �سفوفكم

كائنا من حليب واألق

من فولذ وحرير

لي�س يل

ما لي�س لكم

ل اأعلو

ول اأتدنى

بوابات ال�سباح

تغزل مواعيدها لنا

ل يتقدم اأحدنا على الآخر

ماذا يعني ال�سباح

 دون امراأة ورجل؟!

وقت للعالقة

خطان متوازيان نحن

اأيها ال�سديق

خطان متوازيان

قد نتجاوز حد التما�س

وقد نتوهم التقاطع

حول الطفولة

لكننا يف اجلوهر اخلفي

اأيها ال�سديق

خطان متوازيان

ل يلتقيان

يف �سهوة الروح! هذا املتاه؟!

�سل�سال

هذه الروح

يا هذه الروح

من اأنت

اأي لغو ي�سوغك من مبداأ الوهم

حتى ح�سور التوهم

ماذا اأ�سميك روحي

 واأزعم اأنك اأنت .. اأنا

ج�سد / قوقعة

واأنت هالم

را�سما خطوتي

يف رمال احلياة!

ما الذي يجلد الروح؟

 هذا املتاه؟!
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