
اخترق جدار صمتها وحرك مشاعرها ”الجزء الثاني”
نزار قباني .. أبيات الشعر والمرأة

لم يأت لقب الشاعر والدبلوماسي السوري نزار قباني بشاعر الحب والمرأة من فراغ، فنزار استطاع بكلمات 
شعره أن يخترق ذلك الجدار ويمتلك قلوب كل النساء ممن قرأن أو استمعن ألبياته الرومانسية، وجاء نزار 
والترويض  الفردية  والنزعة  والعدوان  والعنف  الحياة  وفقدان  والضجر  الجمود  عن  المرأة  ليبعد  بشعره 
حياتهن  زورق  فاتهن  اللواتي  النساء  إلى  بالنسبة  مثالي  عالم  في  والخراب  والتماثل  والتسامت  والتفجر 
النسائية، وهو كذلك مثالي بالنسبة إلى اللواتي يبحثن، وهن يشعرن بصعوبات حادة في وجودهن، عن 
هن،  من  ويعرفن  أنفسهن،  يكتشفن  أن  وعن  اهتمامهن،  مركز  ثمن،  وبأي  مجددًا،  أنفسهن  يجعلن  أن 
فيشعرن عندئذ أن العمل في قلب هذا العالم، عالم الذكر، سيتيح لهن أن يكتشفن هويتهن العميقة، 
ويفزن، يومًا من األيام بحريتهن الداخلية، وبتحقيق ذواتهن، وبسعادتهن، ولن يتسن لهن أن يمنحن روحًا 
لألرض مجددًا، ما دمن لم يستعدن روحهن، وقيمهن األساسية في الوقت ذاته... “رمضانيات” تلقي الضوء 

على المرأة في شعر وقصائد نزار قباني في الحلقة الثانية من مسيرة الشاعر والدبلوماسي الراحل ... 

أجمل مخلوقات اهلل
األزهار .. رسول القلوب
السعادة  منحنا  التى  اهلل  مخلوقات  أجمل  الزهور 
وملمسها  الزكية  ورائحتها  الملّونة  أوراقها  فى 
حيث  وفرحتنا  بهجتنا  مصدر  وجعلها  الرقيق، 
مناسبة  وكل  مكان  كل  فى  عنها  لنا  غنى  ال 
عشقتها، ولغة األزهار لغة القلوب فهي تخرج من 
وعطف  برقة  وتخاطب  القلب،  إلى  لتدخل  القلب 
وتفهم باإلحساس والمشاعر، ألنها لغة قواعدها 
لألزهار  والتنسيق  االختيار  حسن  وبالغتها  األلوان، 
التي تحرك اإلحساس، وتشعل المشاعل برسالتها 
العالم،  بقاع  جميع  في  تفهم  التي  العالمية، 
الناس  من  عليها  اتفق  وقد  مفرداتها،  وتعرف 
مشاعرهم  عن  للتعبير  واستعملوها  بقلوبهم 
للتعبير  القدم  منذ  واستعملوها  وأحاسيسهم، 
الترحيب واألمانى،  التقدير والوالء، وكذلك عن  عن 
واالعزاز..  الحب  عن  للتعبير  استعمالها  على  فضال 
ورغم اختالط الفرق بين الزهور والورود، إال أن هناك 
زهرة،  وردة  فكل  بينهما،  المعنى  في  كبيرًا  فرقًا 
أنوع  أحد  هو  الورد  وردة،  زهرة  كل  ليست  لكن 

فهو  األزهار  أما  ألوانه،  بتعدد  المعروف  األزهار 
األنواع  من  كبير  عدد  تحته  يندرج  عام  وصف 
النباتات..  من  مختلفة  لعوائل  التابعة  الزهرية 
“رمضانيات” تنشر رائحة الزهور العطرة وتكشف 

أجمل ألوانها وأوراقها...

Ramadanyatالثالثاء  13  رمضان  1436  هجرية  •  30  يونيو  2015  ميالدية 189 السنة السابعة   العدد 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   35009633 17721503  التوزيع  اإلدارة 

   www.aprasadvt.com   33972970 اإلعالنات 
  aprasadvt@gmail.com

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين
علي عبد اهلل خليفة





3  الثالثاء  13  رمضان  1436  هجرية  •  30  يونيو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   189

ليس أللوانها عدد وال ألسمائها حصر
األزهار .. لغة الحب والجمال

والزهري،  واالبيض  واألصفر  األحمر  فهناك  حصر،  ألسمائها  وال  عدد  أللوانها  ليس  الزهور 
والياسمين  واللوتس  الروز  وذاك  الجوري  فهذا  أسماء  ألنواعها  أن  االمر  في  والجميل 
والسوسن وما يسمى بالكورنيش والكاال والكازبالنكا، واألكثر جماال من أن لبعض الزهور 
التي تعبر عن  “الحب”، والصفراء تلك  أن إهداء زهرة حمراء يعني  مدلوالت فكلنا يعرف 
“الغيرة”، والبيضاء التي ترمز “للشفافية والسالم”، والبرتقالية التي ترمز “للصداقة والوفاء”، 
والبنفسجية التي تعني أن “الشخص يتمني السعادة والتوفيق”، والزرقاء التي تعني اني 
بالصدق  “أعدك  تعني  التي  الوردي  اللون  ننسى ذات  لألبد”، وال  أحب  بجانب من  “سأبقى 
الفواح..  وعطرها  الجميلة  بأشكالها  الزهور  بها  تبعث  كثيرة  القلب  من  رسائل  دوما”.. 

“رمضانيات” تفتح كتاب الزهور وتكشف أجمل أنواع الزهور وأكثرها عطرها ... 

الورد البلدي

األحمر  اللون  بها  الجمال  رائعة  زهرة  البلدي  الورد 
والبنفسجي وغيرها من األلوان والوردة تلقب “بملكة 
الزهور”، ألن الورد له شكل جميل ورائحة ذكية تمكث 
طوياًل، وتقطف الورود قبل الغروب إلطالة عمر الوردة 
المقص  بواسطة  الفرع  من  قصير  غير  بجزء  وتقطف 
حتي ال تسلخ شجرة الورد، ثم توضع الوردة في الماء 

بغمر الساق في الماء العميق لمدة ساعة تقريبًا. 

زهرة اللوتس

له،  القديم علمًا  الجيش  واللوتس زهرة كان يتخذها 
وهي نبات بري وزراعي ساقه منتصبة له فروع كثيرة 
وأزهاره صفراء زاهية اللون يعلوها بعض البقع الحمراء، 
وزهرة  سم،   30 إلى  سم   15 من  يعلو  اللوتس  ونبات 
للتشنج،  مضادة  مسكنة  ملونة  مادة  فيها  اللوتس 
ولها قدرة غريبة على شفاء االلتهابات، وأزهار اللوتس 
وكذلك  آلخر،  مكان  من  النقل  تحتمل  ال  رقيقة  أزهار 
اللوتس  وزهرة  بسرعة،  موتها  يسبب  قطفها  فإن 
في األساطير المصرية تعبر عن الطفولة البريئة التي 

تحلق من قلب الزهرة البيضاء، وزهرة اللوتس تكبر مع 
وفي  المياة  الساكنة  البرك  في  وتنبت  الشمس  ضوء 
الهادئة  المياة  سطح  وعلي  الواسعة  المستنقعات 
وفي سفح التالل الصحراوية، وقد أطلق القدماء على 
األزهار  أعظم  ألنها  “نانقر”  أو  “الجميل”  اللوتس  زهرة 
سيدة  األزرق  اللون  ذات  اللوتس  زهرة  وكانت  كمااًل، 

العطور وأزهي من اللوتس األبيض. 

البنفسج

ولكنها  صغيرة،  كاألعشاب  تكون  البنفسج  وشجرات 
عنق  لها  اقراص  هيئة  على  أوراقها  زينة  شجيرات 
طويل وزهورها في محاور الشجيرات، وكل زهرة تنبت 
أو  ابيض  الزهور  ولون  طويل  غير  نصل  ولها  فرع  في 
أوراقه على شكل قلب وأزهاره  والبنفسج  بنفسجي، 
أزهار  زرقاء وتقتطف  أو  سيقانها طويلة وهي صفراء 
البنفسج في الساعات المبكرة من الصباح ألن رائحتها 
ال  البنفسج  زهور  ولكن  الباكر،  الصباح  وفي  أقوي 
اعناقها  ألن  الماء  خارج  القطف  بعد  طوياًل  تعيش 
تذيل بسرعة، ولذلك يراعي وضعها في الماء مباشرة 

أو نقلها إلى مكان آخر مع لفها في ورق لحمايتها.

النرجس

سداسية  أو  الخماسية  األقراص  تشبه  النرجس  وأوراق 
زهرتان  النبات  ويتوج  منتصبة  الورق  وصفحة  العدد، 
ُتقطف  البلدي  النرجس  وأزهار  كبريتي،  لونها  كبيرتان 
في الصباح الباكر وتكون رائحتها نفاذة وأقوي من التي 
قليلة  حينذاك  تكون  ألنها  النهار  منتصف  في  ُتقطف 
الزيوت العطرية التي تتبخر مع ارتفاع درجة حرارة الجو. 

الكاميليا

والكاميليا نبات شجيري تنبت أزهاره في الشتاء والربيع، 
وأزهار الكامليا وردية أو حمراء أو بيضاء وهو نبات جميل 
يعيش في الظل ال يحتاج إال إلى كمية قليلة من ضوء 
زراعه  ويمكن  كثيرًا،  النور  إلى  يحتاج  ولكن  الشمس، 
الكاميليا بالبذور أو الغرس، وكذلك يمكن قطع عقله 
سبتمبر  من  وزراعتها  النباتات  أحد  ساق  من  براعم  بها 

وحتي فبراير من كل عام. 

الصفصاف

وهو شجرة كبيرة تنبت على شواطئ الترع والمصارف، 
متوسطة  وفروعها  مترًا   25 نحو  نحو  إلى  وترتفع 
يعلوه  زيتي  أخضر  ولونها  الشكل  ومنتصبة  االنبساط 
 12 الورق  وطول  األطراف،  مدببة  وأوراقها  أبيض،  زغب 
سم وعرض 3 سم نصل الشجرة منشاري الحافة، وبها 
وهي  أبيض  لونها  األزهار  وأغلب  الصفراء  الزهور  بعض 

شجرة للزينة والجمال الرائع. 

ست الحسن

وست الحسن نبات جميل اسمه العلمي “بيالدونا”، وهي 
وليس  عشب  وهو  والمعتدلة،  الحارة  البالد  في  تنبت 
وجذورها  سم،   4150 إلى   600 ارتفاعه  يبلغ  برية  شجرة 
غليظة وساقها قوية منتصبة واوراقها بيضاوية الشكل 
الحسن  ست  زهور  أما  دهنية،  ولكنها  لذجة  وأكنها 
على شكل جرس أحمر جميلة الشكل ولها ثمار قروية 
خضراء، ثم يتحول لونها كزهرة حمراء، ثم تتحول إلى 

اللون األسود بعد النضج وهي ال تؤكل ألنها سامة. 

زهور الحناء

وسيقانها  حمراء  جذورها  زراعية  شجيرة  والحناء 
متقابلة  أوراقها  اللون  وبيضاء  اللحاء  زغبية  وأغصانها 
خضراء  وهي  السنام،  شكل  على  عنق  بها  وصغيرة 
زاهية وتستعمل األوراق واألزهار لصبغ الشعر وتقويته 

لمعالجته. 

زهرة الحمص

وزهرة الحمس نبات عشبي زراعي حول ساقه قرععاء 
مركبة  أوراقه  سم   50 إلى   30 من  تعلو  وبرة  قاسية 
ووريقاته بيضاوية مسننة أزهاره محورية االرتكاز لونها 
يميل إلى االحمرار واألبيض، أما ثمار الحمص فهو قرون 
الثمرة  وهذه  معقوف  طرفها  البيضة  شكل  على 

جميلة الطعم ولها فوائد صحية. 



ارتقِ برحلتك خالل 
الشهر الكرمي.

انفينيتي
11,995 د.ب

Q5O  

معرض انفينيتي
سترة، هاتف: 732 732 17
www.infiniti-bahrain.com
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لم تغب المرأة في كثير من دواوين نزار قباني، وعالج وضعها على طريقته، وكان الجسد هو المظهر الملموس للروح، والمرأة 
وغرائزه وشهواته  بملذاته  الجسد  روحها من حبس  تحرر  عالية،  إلى مراتب صوفية  المحسوس  الجمال  تنتقل بجهدها من 
وإغراءاته المتعددة، تعمل بعناد وإصرار عبر مراحل على ترويض وإنهاك الجسد المسكون بالرغبات الشيطانية والحاجز بين 
الحالة  التخلص من  اليومي على  القوية وتصميمها  برغبتها  المادي  العمل على فئاته  إلى  النهاية  والرب، وتدخل في  الروح 
الدوام،  على  المذنب  والجسد  الدنيا،  الجسد  من  والمخلص  المبتغى  هو  اإلنهاك  من  سنوات  بعد  الموت  ويبقى  الجسدية، 
بحسب رؤيتها الدينية، كانت المرأة الشغل الشاغل لنزار، يتفنن في توصيفاتها، ويتخيلها كما يريد له خياله، ويصّورها كما 
يجمح به فكره وخياله... “رمضانيات” تتابع وتواصل مع قراءها سرد سطور مسيرة حياة الشاعر والدبلوماسي نزار قباني ولماذا 

اختار المرأة هدفا يحرك أبيات وقصائد شعره ...

عالج وضعها بطريقته الخاصة  “الجزء الثاني“
نزار قباني .. المرأة والحياة والشعر

مصدر الفتنة

الجنسية،  واللذة  الغواية  أصل  هي  المرأة  ألن  ونظرا 
وتبقى  الشيطان،  يسكنه  وفتنته  بجماله  وجسدها 
قتل  إلى  السبل  إحدى  الجسد  هذا  ضد  المجاهدة 
الكاتب  ذكر  حسبما  الشهوانية،  واللذة  الفتنة  مصدر 
النفسي  “التحليل  كتابه  سطور  في  عبده  سمير 
عبر  فقط  تتم  ال  الطهارة  إذ  قباني”،  نزار  لشخصية 
هذا  وقهر  والعذاب  المعاناة  عبر  تمر  بل  االغتسال، 
الجسد الصوفي يعتبر الجسد سجنًا للروح، ألنه يحول 
مرتبطة  والروح  بخالقها.  الروح  هذه  تتصل  أن  دون 
الدين  إلى  أقرب  وهي  المثاليات،  وبعالم  بالسماء 
الجسد  بينما  مقدس،  هو  ما  وكل  الروحانيات  وعالم 
الطعام  الدنيوية:  والمتعة  باللذة  مرتبط  مادي  هو 
روحه  تصعد  اإلنسان  يموت  فحينما  وغيره،  والجنس 
يمكث  إنه  أي  الثرى،  فيوارى  الجسد  أما  السماء،  إلى 
أن  انتظار  في  المدنَّس  الدنيوي  العالم  األرض،  في 
ُيبعث من جديد يوم القيامة كي ُيحاسب عما ارتكب 
وتقوى،  خير  من  فعل  ما  على  ويجازى  خطايا،  من 
فثنائية الجسد والروح حاضرة بقوة في المجال الديني 

والصوفي بالخصوص.

مقاصير النساء 

ورّكز نزار قباني في شعره على المرأة، وعلى العناصر 
على  وثورتها  تمّردها  وعلى  جمالها،  في  الجنسية 

التقاليد والمجتمع ويقوّل عّن األغبياء..
إنى دخلت إلى مقاصير النساء.. وما خرجت

ويطالبون بنصب مشنقتي... ألني
عن شؤون حبيبتي... شعرًا كتبت

أنا لم أتاجر- مثل غيري- بالحشيش
وال سرقت وال قتلت

لكنني... أحببت في وضح النهار
فهل تراني قد كفرت؟

ولّمح نزار إلى نساء يفقدن االتصال المباشر بوجدانيتهن 
التي يكبتنها، ولم يعد هؤالء النساء يستشعرن شيئًا 
فكرية  نزعة  ذوات  فيصبحن  عفوي،  أو  أصيل  مهمًا 

وعقالنية...
والضجر  الجمود  عن  المرأة  ليبعد  بشعره  نزار  وجاء 
الفردية  والنزعة  والعدوان  والعنف  الحياة  وفقدان 
في  والخراب  والتماثل  والتسامت  والتفجر  والترويض 
زورق  فاتهن  اللواتي  النساء  إلى  بالنسبة  مثالي  عالم 

إلى  بالنسبة  مثالي  كذلك  وهو  النسائية،  حياتهن 
في  حادة  بصعوبات  يشعرن  وهن  يبحثن،  اللواتي 
وجودهن، عن أن يجعلن أنفسهن مجددًا، وبأي ثمن، 
مركز اهتمامهن، وعن أن يكتشفن أنفسهن، ويعرفن 
هذا  قلب  في  العمل  أن  عندئذ  فيشعرن  هن،  من 
العالم، عالم الذكر، سيتيح لهن أن يكتشفن هويتهن 
الداخلية،  بحريتهن  األيام  من  يومًا  ويفزن،  العميقة، 
لهن  يتسنى  ولن  وبسعادتهن،  ذواتهن،  وبتحقيق 
يستعدن  لم  دمن  ما  مجددًا،  لألرض  روحًا  يمنحن  أن 

روحهن، وقيمهن األساسية في الوقت ذاته...

وأول ما يتداعى إلى الذهن عند ذكر نزار قباني أنه شاعر 
العطر  قصيدة  قصيدته  وأن  والجمال،  والحب  المرأة 
الهاربة،  الجميلة  اللحظات  ووصف  والعذوبة  والرقة 
تجد  كما  شعره،  في  أنفسهن  الفتيات  تجد  لذلك 
وسادة،  تحت  مخبأة  غرفهن  في  دواوينه  أمهاتهن 
للحفظ.  صالح  أمين  مكان  أنه  تعتقد  درج  قاع  في  أو 
تهتم  أن  الجديدة  األجيال  حق  من  أن  في  شك  وال 
حميمة  مقاربة  الشعر  هذا  فأكثر  وتحبه،  نزار  بشعر 
القصيدة  هذه  قراءة  أعدنا  وإذا  المشبوبة،  للعواطف 
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الشعر  يقرأ  حين  الرجل  نزار  قول  مع  نذهب  المجتزأة 
بعيون  الشعر  تقرأ  فهي  المرأة  أما  بعضالته،  يقرأه 
يتوجه  لم  الحب  عن  نزار  كتب  ما  كل  وفي  أنوثتها، 
المرأة  تكون  أن  ويريد  الزواج،  فكرة  يؤيد  كان  بالزواج. 
معشوقة الرجل ونظرًا إلى الفصل بين المرأة والرجل 
في معظم المجتمع العربي، وعزلة المرأة عن الحياة 
العامة فإن الزواج واألمومة يصبحان هما سبيل المرأة 
إلى النضج واألمن وارتقاء المكانة االجتماعية، ويفضل 
نزار بأشعاره أن يهدهد غرائز المرأة بأسلوب أقرب إلى 
يدخل  حتى  وراءها  مقتحمًا  هامسًا  الممتنع  السهل 
ومقلبًا  بعطرها،  عابثًا  عوراتها،  كاشفًا  نومها  غرفة 
للعاشق  حديثة  صورة  رسم  محاواًل  أسرارها،  في 
العمل  أو  الشارع  في  المرأة  تعد  لم  الذي  العصري 
كبيرًا  جانبًا  نظره  في  فقدت  حيث  لعواطفه،  مثارًا 
أبوابها  وراء  تخفيه  ما  إلى  فلجأ  وجمالها،  رونقها  من 

المغلقة...

ولعل في حياة نزار التي كشف عنها النقاب الكثير من 
في  الحسي  الشعر  على  اصراره  سبب  منها  الحقائق، 
الرجل  ووصف  وثورتها  تمردها  على  والتركيز  المرأة، 
أخته  فقده  إلى  هذا  يرجع  إنما  بالسّياف،  الشرقي 
أهلها  رفض  بسب  انتحرت  يحبها،  كان  التي  الكبرى 
كلها  األحداث  هذه  نزار  ووعى  تواصله،  كانت  لحبيب 
فتموت  امرأة،  تحب  أن  معنى  فعرف  الصغر،  منذ 
من  اآلثم  الهروب  وتفضل  حبها،  عن  دفاع  أدنى  بال 
الواقع، فكان شعر نزار انتقامًا لهذه التقاليد التي أدت 

إلى انتحار شقيقته..

توصيفاتها  في  يتفنن  الشاغل  شغله  المرأة  وكانت 
به  يجمع  كما  ويصّورها  خياله،  له  يريد  كما  وبتخّيلها 
ُتعرفي...” كان  أن  أنِت فوق  ال... عفوِك  “اسمك..  فكره 
في  جدًا  البسيطة  األلفاظ  استخدام  في  جدًا  ذكيًا 
النفس مباشرة من دون  الذي يدخل  خطابه الشعري 
أي تعقيدات، مرددًا كلمات عادية يتداولها الناس في 

الشارع والبيت...

وبعد األم التي كانت عالقته بها عالقة َمَرِضية أفردنا 
حياته  في  وذلك  انتحرت،  التي  واألخت  فصاًل  لها 

الطفولية، جاء دور الزوجة التي هي زهراء التي أنجبت 
له من األبناء توفيق وهدباء وزهراء، وفجع نزار بفقدان 
جراحة  إثر  الطب  يدرس  يزال  ال  كان  حين  توفيق  ابنه 
بإتقان،  األم  بدور  هدباء  وقامت  القلب،  في  فاشلة 
ليس فقط بالنسبة إلى عائلتها، لكن أيضًا لعمر وزينب، 

أخويها من أبيها اللذين أنجبهما من بلقيس الراوي.

بلقيس

أم  نزار:  حياة  في  الرابعة  المرأة  بلقيس  وكانت 
في  مهمًا  دورًا  تؤدِّ  لم  التي  أولى  وزوجة  وشقيقة، 
الجمالية  المقاييس  بكل  امرأة  بلقيس  بينما  حياته، 
العراقية  السفارة  في  دبلوماسية  وكانت  والعقلية، 
وتحتضن  نفسها  المهنة  تمتهن  أن  قبل  بيروت  في 
نزار، كما كانت تفعل أمه لمدة اثنتي عشرة سنة هي 
عمر زواجهما، وفي هذه الفترة كتب نزار أروع شعره، 
اللغوية  األداة  يملك  الذي  المتميز  الشاعر  جعله  ما 
فيبرز  التخيلية،  والقدرة  الشعري  واالحساس  الطّيعة 

متفوقًا في الساحة الثقافية.

تتمتع  تكن  لم  إنها  بلقيس  زوجته  عن  نزار  وقال 
تريد  التي  العادية  الزوجة  استطالع  حب  أو  بلصوصية 
وهي  زوجها،  حياة  عن  وكبيرة  صغيرة  كل  تعرف  أن 
تفاصيلها،  على  تتعدى  وال  القصيدة  معه  تكمل 
وصاحبة  جمهوره  من  واحدة  هي  النهاية  وفي 
فجأة  اختفت  األسطورة  هذه  أن  إال  الشعري،  مجده 
حادث  في  مصرعها  لقيت  عندما  ظهرت،  مثلما 
نزار  جعلت  التي  بيروت  في  العراقية  السفارة  تفجير 
سوى  عليها  يدّله  ولم  أيام،  أربعة  زوجته  بقايا  ينتظر 
خاتم زواجهما، وكان العثور عليه سببًا في نقله إلى 
األميركية  الجامعة  مستشفى  في  المرّكزة  العناية 
األشهر  قصيدته  غرفته  في  كتب  حيث  بيروت،  في 
وبقي  بلقيس،  فقد  أن  بعد  نزار  يتزوج  ولم  “بلقيس”، 

حسرة في قلوب معجباته الكثر...

هل عندك ّشك أنك أحلى أمرأة في الدنيا؟
وأهمُّ امرأة في الدنيا؟

هل عندك شّك أني حين عثرُت عليك
ملكُت مفاتيح الّدنيا؟

وبقي شعر الغزل قمة شعره، ذلك أن الصدق المحض 
ومطاوعة النفس والقدر تتجلى في هذا الشعر األخير، 
في  النزارية  التجربة  كون  إلى  األغلب،  على  ذلك  ومرد 

األساس تجربة عاطفية ال تجربة قومية أو وطنية...

ُحبِك يا عميقة العينين
تطّرف

تصّوف
عباده

حبك مثل الموت والوالدة
صعب بأن يعاد مرتين

بهذه الكلمات يشعر نزار المرأة بتعطشها للحب كما 
تتعطش السمكة للماء فوق مائدة المطبخ.. وأن ثالثًا 
من كلمات الغزل لكافية أن تجعلها تعبد المرء اآلتي 
حديثًا... أنه واثق من ذلك! ولسوف تكون رقيقة فاتنة..

إني خّيرتِك... فاختاري
ما بيَن الموِت على صدري

أو فوَق دفاتر أشعاري

اختاري الحب.. أو الالحبَّ
فجبُن أن ال تختاري

ال توجد منطقة وسطى
ما بين الجّنة والنار

لذات  ستمتلك  التي  للمرأة  كبيرة  سعادة  نزار  ويرى 
منها،  يئس  قد  كان  التي  السعادة  وحّمى  الحب 
شيء  كل  فيه  انقلب  عجيب  جو  في  دخل  الذي  هو 
محيط  في  تسبح  وهي  وهذيان،  وهيام  انفعال  إلى 
أمام  تبرق  االحساس  وحمم  الزرقة،  إلى  ضارب  مترام 
إال  أمامها  تلوح  العادية فلم تعد  الحياة  أما  خاطرها. 
نتعلم  كيف  بالتجارب  قباني  نزار  ويعّلمنا  بعد..  عن 
ذلك  ان  أي  والسعادة،  اللذة  وتحقيق  والحب  العيش 
في  إال  نعلم  لن  اننا  أي  نفسه،  العيش  خالل  من  يتم 
النهاية ما كان علينا معرفته من البداية. وهذا يتطابع 
العيش  فيه  نتعلم  الذي  الوقت  ان  »أراغون«  قول  مع 
يحل متأخرًا. وكما يقول جان جاك روسو: هل الوقت 

مواٍت لنتعلم حين يزف أجلنا، كيف كان علينا أن نحيا.
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من  شكل  أي  االنسان  يحقق  أن  امكانية  نفي  حد 
ان  القول  إلى  البعض  يذهب  وقد  السعادة،  أشكال 
لكنه  فاشل،  وعاشق  عاجز  مجرد  روسو  جاك  جان 
يكون  أن  في  برغبة  حياته  طوال  شعر  الحقيقة  في 
ذلك،  تحقيق  من  مطلقًا  يتمكن  أن  دون  من  عاشقًا 
وبينما كان نزار عاشقًا عن حق وحقيق، وإال لمن كتب 

هذه القصائد الغزلية التي ما برح يزرعها هنا وهناك..

تعليم الحب

وقد يكون العزاء الوحيد في ذلك عند نزار في كتابة 
والغرام،  الحب  تعليم  امكانية  يخلق  ألنه  الشعر 
تحقيق  وفي  العيش،  في  فن  عن  التحدث  وامكانية 
إلى  المتعة  فن  كتابه  في  ذهب  روسو  لكن  اللذة. 
والغبطة  السعادة  لتحقيق  مشاريعنا  كل  ان  القول 
إلى  ذهب  انه  بل  أوهام،  مجرد  هي  الحياة  هذه  في 

عّلمني حبك

كيف أهيم على وجهي ... ساعات

بحثًاعن شعر غجرّي

تحسده كل الغجريات

بحثًا عن وجٍه.. عن صوت

هو كل األوجه واألصوات

ولسان حال نزار قباني في قصائده كلها التي توجه 
بها إلى المرأة كان يرمي إلى أسمى عاطفة وأسمى 
شعور يشعر به االنسان، أال وهو الحب، وحين تتجمد 
أحاسيس  وجدانه  من  تتالشى  أو  االنسان  مشاعر 
الحزن  عنا  نزار  وأبعد  مريضًا،  االنسان  يصبح  الحب 
التي  المرأة  حب  إلى  الموجهة  قصائده  جملة  في 
كانت والدته أساسها، ثم حزنه على انتحار شقيقته، 
وبكاؤه على اغتيال زوجته بلقيس. وفي كل ما كتب 
أمامه  ماثلة  أطيافهن  أو  الثالث  هؤالء  صور  كانت 
النفس  علم  ضوء  في  القول  لنا  يجوز  قد  وبشكل 
المفهومين،  بين  للتفريق  َمَرضية  وليست  عرضية 
فالمفهوم األول قد يكون ملمحًا للمرض، يتعافى 
منه المرء، اذا كانت شخصيته قوية، أو أن يتحول إلى 
اذا كانت شخصيته ضعيفة، ولم يتمكن من  مرض 

التخلص منه.
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مجلس راشد عبدالرحمن الزياني
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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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

نلفت انظار قرائنا الكرام إلى ان محطة لندن لالذاعة 
العربية تذيع نشرة اخبار نهاريه مرتين االولى صباحا 
الظهر  بعد  والثانية  البحرين  بتوقيت   8،15 الساعة 
ايام  كل  في  وذلك  البحرين  بتوقيت   2،15 الساعة 
عشر  تالوه  تسبقها  الصباحية  والنشرة  االسبوع، 
بعد  تليها  التي  النشرة  اما  دائما  الكريم  القران  من 
اما  فقط  الجمع  ايام  القران  فيها  فيتلى  الظهر 
 9،15 الساعة  تتلى فيها  االخبار  المسائية فان  النشرة 
المسائي  البرنامج  وباقي  ليلة  كل  البحرين  بتوقيت 
حسب المنهج الذي يعلن في حينه كل اسبوع على 

صفحات البحرين. 

ان الفسق ال يكاد يلمس النفس حتى يجردها 
الزنا  ان  على  وحنان،  نبيله  عاطفة  كل  من 
آثار  معظم  من  تدريجيا  القلب  يفرغ  وحدة 
الصادق والوفاء واالجتهاد حتى يصبح  الحب 
أم  دموع  وال  أب  نصيحة  فيه  تؤثر  ال  قاسيا 
وطن  خير  وال  اسم  تسلم  وال  اسره  عاد  وال 
النه  يجب  هذه  في  وليس  صحة،  اندام  وال 
واشباع  جده  إال  يسعى  وال  يفهم  ال  اصبح 
قال  وقد  الفاسدة  بلذاته  والتمتع  شهواته 
طبيب واصفا سوء مسير جنود الشر والفساد 
يفقدون  الرذيله  للعوائد  المستعبدين  ان 
ويصبحون  االدبية  والقوة  الجسدية  القوة 
غير صالحين لشيئ فال أهليه لهم لالجتهاد 
ويضعون  يضجون  فهم  العمل  في  واللذه 
غالبا  ويقعون  الفاسدة  واللذه  التماس  في 
في فضائح الحد لها وقد قال احدهم يصف 
ينقض  الغراب  ان  كما  النفس  على  الزنا  تأثير 
كذلك  فيغفاها  فريسته  عين  على  رأسا 
الفضيلة  عين  رأسا  تصيب  فانها  الدعارة 
قدسية  يدنس  الزنا  فان  وبالجملة  فتطعنها 
على  الحصول  ويحرمها  الخالدة  النفس 
السعادة االبديه وقد قال اهلل )وال تقربوا الزنا( 
وقال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم )اتقوا 
الزنا( وقد أشار االنجيل إلى ذلك بقوله )اهربوا 
من الزنا الن الزناة ال يورثون ملكوت السماوات( 
وعن نبي اهلل موسى عليه السالم في التوراه 
)ال ازاني( وما اشد جهل المرء الذي يبيع آخرته 
وجسدا  وعقال  وقتيه  بلذه  األبدية  وحياته 
بل  الحب  يعرف  ال  الفاسد  فالقلب  ونفسا 
وال  غيره  على  يعطف  فال  الشعور  غادره  قد 
في  الدم  شريان  على  حقانه  يقتصر  ان  يلبث 
اشنع  والمخازي  المصايب  بين  وهل  العروق 
من قتل العقل وماذا يبقى في االنسان بعد 

موت قلبه؟.

دعت دار االعتماد في مساء يوم الثالثاء الماضي لجنه 
حفلة  لحضور  واالمريكية  البريطانية  الجاليتين  من 
تقديم مداليه قيصر الهند إلى حضرة الدكتور ستورم 
وقام فخامة رئيس الخليج الفارسي الكرنل سي.جي. 
وقال  به  المحتفل  الدكتور  إلى  المدالية  بتقديم  براير 
تنفيذ االمر سعادة نائب الملك في الهند وبالنيابة عن 
للدكتور وليمام هارولد ستورم  انا اقدم  سعادته ها 
المدالية الفضية لقيصر الهند تقدير لخدماته العامة. 

23 ذي الحجة – 1361 – 31 ديسمبير 1942 28 شوال 1359 – 28 نوفمبير 51940 ربيع الثاني 1393 – 30 مارس 1940

10 شعبان 1359 – 12 سمبتمبر 1940

اذاعة لندن العربية  الفسق يفرغ القلب من كل 
عاطفة 

سفير تركي يمر البحرين 

الحاج عبدالرحمن القصيبي 

العدد 198 – 9 ذي الحجة 1361 – 17 ديسمبير 1942

تقدير في موضعه لخدمات 
الدكتور ستورم

أصبح الخليج من الطرق السهلة المريحة للعائدين 
لبنان  أو  تركيا  يقصدون  وهم  األقصى  الشرق  من 

وذلك بعد ان اتصل القطار بين البصرة واسطنبول 

)طون  سعادة  بالبحرين  ايام  بضعة  قبل  مر  فقد 
ليله  ونزل  بالده  إلى  اليابان  في  تركيا  سفير  على( 
البريطاني  المعتمد  واحدة هو وحرمه نيفين على 
قصير  عربي  فلم  عرض  اليوم  ذلك  في  وصادف 
لمناظر الحرب في البحر االبيض وزار البحرين فجأة 
القبطان ار.دي مدير االستعالمات لمشاهدته وجاء 
الظروف  فتشكرنا  معه.  وزوجته  السفير  سعادة 
على هذه الفرصة التي عرفتنا بها شكرنا القبطان 

ستكاف ان هذا الفلم أعجب سعادة السفير به.

الحاج  ان  الهند  في  السابقة  الجرائد  في  قرأنا 
من  كمية  بيع  في  توفق  القصيبي  عبدالرحمن 
الاللي الكبارعلى احد ملوك الهند بمبلغ يقرب من 
400 ألف روبية ومما لم ينسه القراء بعدها وما رويناه 
في العام الماضي عن الدرة الكبيرة التي توفق هذا 
الحصول  وشذوذ  ولندورتها  شرائها  إلى  الموفق 
جريدة  منها  كثيرة  صحف  بها  نوهت  مثلها  على 
بازار  امرت  وجريدة  جار  سما  وبمي  كرونيكل  بمي 

بتريكا وغير هؤالء من الصحف.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مبنى مركز �سرطة باب البحرين يف اخلم�سينيات

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة، طيب اهلل 

ثراه، اأثناء حفل ال�ستقبال لدى زيارته للملكة املتحدة عام 1958م

جتفيف الروبيان اأيام زمان فوق اأ�سطح املنازل واأحيانًا يف املزارع اأو 

على �سواحل البحر

موظف البلدية على عربة خا�سة لنقل القمامة من الفرجان يف اخلم�سينيات

إعالن من البلدية على جميع أصحاب دور السينما بخفض األصوات   •
أثناء عملها حتى ال تسمع في الخارج، وذلك حرصًا على راحة 

األهالي والسكان المجاورين لدور السينما في عام 1958م

انتقال الحجز الصحي من منطقة القضيبية إلى قلعة أبو ماهر   •
في المحرق عام 1929م

أول العب كرة قدم بحريني يحترف في الخارج هو العب نادي   •
المحرق في أواخر الخمسينيات وهو عيسى بونفور

ذكريات من اأيـام زمان
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 �سورة من الكورني�ش البحري لفر�سة املنامة يف ال�ستينيات

�سوق الغنم املجاور ل�سوق اللحم بالقرب من بلدية املنامة القدمية

�سارع احلكومة يف اخلم�سينياتالبيوت ال�سعبية يف البحرين يف منطقة الق�سيبية واحلورة يف اخلم�سينيات

الطريق املمتد على فر�سة املنامة عام 1958م

�سورة جوية مل�سجد اخلمي�ش يف الع�سرينيات
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علي عبد اهلل خليفة

�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. 

حـــزن ليلى: طفــول

زرقة البحر قامْت على كتفها طفلتاْن

طفلة قبلتني ونامْت

حقول )بباي( حزين بح�سن املروج

طفلة عذبتني طوياًل طوياًل وملا تنم...

قمت من جنبها ُمثخنًا...

طاعنًا يف هموم ال�سرار

كانت النار باب اخلروج

كانت النار بابًا اإليها يقود

قمت من جنبها مثخنًا...

رافقتني اإليها املواين

... و�سمر الأقاحي، وجرح الغيوم

التي غافلتها الرعود

متعب، قبلتني اجلديله

واأو�ست علّي �سغار الطيور

دامع قلب ليلى، وليلى بها حزن طري �سريد

وطري ينام عليه احلديد

وطري على ح�سنها نازف من قرار اللهيب

دامع قلب ليلى... اأنا عا�سق

طاردتني كالب القبيلة كَلّ العهود

... تقاطر ع�سقي اإليها، توا�َسَل موتًا-حياة

... تداخل حتى ارتعاد النجوم، وحتى

انفالت النيازك، حتى انفجار القلوب

كنت فيها اأذوب

قوا روؤيتي، فاملدى اأحمر من دماء الورود �سِدّ

التي فاجاأتها البنادق

ومن ُمهج الطري، ذاك الذي مل يبع ري�سه، مل

يبع �سوته يف املزاد

“مهمـا تطري” 
ل تروح.. ل تبتعد.. ل تطري عن داري 

حمد يفيدك اأبد.. حمـد ترى يداري 

وا�سمع كالم الذي عـامل بكم داري 

لتزيد قلبك �سقـا .. ما يحتمل لك�سور 

ل تبيع واقف عدل اإبطايٍح مك�سور 

عندك خطاوي اجلـدم حمد بنى لك �سور

مهما تطري وت�سد .. مالك �سوى َداري 

“يـا ليت”
قـالوا : �سرابك ع�سل !! .. قلت : الظمـا يف الروح 

قالوا �سبابك زهـر !! .. قلت : الزهـر جمروح 

قالوا : ح�سافه القــمر بعد التـمـام يروح !

ى �سهر نـازل
َ
ي ال�سحى يبقـ

َ
يا ليت فـ

�سفنـي اأطري ال�سمـا ثم اأنك�سر نـازل 

ودي اأبو�ش ال�سم�ش يف اأي ملنـازل

لكن وين الذي يعطي ج�سد للـروح
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