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Ramadanyat

اد
َع َل ْيهَ ا َمال ِئ َك ٌة ِغ ٌ
الظ ِش َد ٌ

س ا ْل ِمهَ ا ُد”
”و َل ِب ْئ َ
نار جهنم َ ..
وم”
اب ِّل ُك ِّل ب ٍ
ْع ُة أَبْوَ ٍ
سب َ
س ٌ
م ُج ْز ٌء َّم ْق ُ
َاب ِّم ْن ُه ْ
م أَ ْج َم ِعينَ ،ل َها َ
م َل َموْ عِ ُد ُه ْ
قال اهلل تعالى “وَ ِإ َّن َج َه َّن َ
َ
م َل َها وَ ارِدُ َ
م وَ َما َت ْعب ُُد َ
ص ُ
ون ال َّل ِه َح َ
ونَ ،لوْ
م أن ُت ْ
ب َج َه َّن َ
الحجر ،-وقال سبحانه وتعالى “ ِإ َّن ُك ْون ِمن دُ ِ
َس َم ُع َ
يها َخال ُِد َ
َك َ
م ِف َ
م ِف َ
وها وَ ُك ٌّل ِف َ
ِه ًة َّما وَ رَدُ َ
ان َه ُؤالء آل َ
ون” -األنبياء،-
يها ال ي ْ
يها َز ِفي ٌر وَ ُه ْ
ونَ ،ل ُه ْ
آم ُنوا ُقوا أَ ُ
ْها َمالئ َ
م وَ أَ ْهل ُ
وقال تعالى “يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اس وَ ا ْل ِح َجار َُة عَ َلي َ
ِك ٌة
م َنارًا وَ ُقودُ َها ال َّن ُ
ِيك ْ
س ُك ْ
نف َ
ين َ

غِ ٌ
ون َما ي ُْؤ َمرُ َ
م وَ ي َْف َع ُل َ
ص َ
ون ال َّلهَ َما أَ َمر ُ
ون” -التحريم ،-وعن أبي هريرة رضي اهلل
الظ ِ
ش َدادٌ ال ي َْع ُ
َه ْ

عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال“ :يخرج يوم القيامة عنق من النار ،لها عينان تبصران ،وأذنان
تسمعان ،ولسان ينطق” ،تقول :إني وُ ّكلت بثالثة :بكل جبار عنيد ،وبكل من دعا مع اهلل إلها آخر،
وصححه األلباني -وعن أنس رضي اهلل تعالى عنه قال :قال رسول اهلل صلى
وبالمصورين -الترمذي
ّ
ً
اهلل عليه وسلم“ :لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرًا” ،قالوا :وما رأيت يا رسول اهلل؟
قال“ :رأيت الجنة والنار” -مسلم .. -ما هي نار جهنم؟ وما صفتها؟ ومن هم أهلها؟ وكيف النجاة
منها؟ ..تساؤالت تجيب عنها “رمضانيات”....

استخدمت لقرون لعالج السرطان

فاكهة القشطة ..خزانة األدوية
الفواكه الصحية التى تحظى بمميزات مذهلة
وقدرة خارقة فى الوقاية والعالج ألخطر األمراض،
و ُتعد أوراق فاكهة القشطة الشائكة التى تزرع
فى المناطق المدارية مثل جبال اإلنديز واإلكوادور،
غنية بالعديد من المركبات بما فى ذلك البروتين

�شعراء من البحرين
ابراهيم بوهندي

والكالسيوم وسكر الفواكه ،والدهون ،والفيتامينات
اية وبي ،وما شابه ذلك ،ولها خصائص طبية ممتازة
تجعلها صالحة لالستعمال كمكون فى العديد
من المنتجات الصحية العشبية ،وأحد أنواع فاكهة
القشطة التي تسمى الجرافيوال يقال أنها لها
قدرات خارقة في عالج السرطان ،وذلك على طول
نهر األمازون الذي ينبت فيه هناك هذه الفاكهة،
حيث استخدمت على مدى قرون طبيًا ليس فقط
فاكهة القشطة من الفواكه غير الشائعة أو

لعالج السرطان ،وإنما أيضًا لعالج الربو والكبد والقلب

المتداولة بنفس القدر الذى نتناول فيه فواكه

والتهاب المفاصل“ ..رمضانيات” تكشف فوائد

أخرى ،وقد ال يعرفها البعض رغم فوائدها التى

فاكهة القشطة العالجية والغذائية وأسباب اقبال

تتفوق على فواكه كثيرة ،وتجعلها من أوائل

الكثيرين على تناولها ...

ذكريات من أيام زمان
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طعمها مزيج بين الموز واألناناس

فاكهة القشطة  ..الهندي والبلدي واألتيمويا
إلى تنظيف األمعاء من السموم ،وبالتالي الوقاية من
السرطان ،وتعمل األلياف على التخلص من مشاكل
اإلمساك التي تسبب بعض األمراض مثل البواسير،
ووفقًا للجمعية األمريكية للسكري ،فإن الرجل يحتاج
يوميًا من  30إلى  38جرامًا من األلياف ،بينما تحتاج المرأة
حوالي  25جرامًا ،وتوفر ثمرة القشطة الواحدة نحو %30
من األلياف التي يحتاجها الجسم يوميًا ،ويشير الخبراء
إلى ضرورة عدم االنزعاج من البدء في تناول األغذية
الغنية باأللياف إذا كان اإلنسان ال يتناولها كثيرًا من قبل،
حيث أنها سوف تسبب بعض االضطرابات في المعدة
في البداية ،سرعان ما تزول إذا ما اعتاد الجسم عليها.

عالج السرطان

توصف فاكهة القشطة بأنها مزيج بين الموز واألناناس في الطعم ،ولها قشور
حرشفية خارجية ،وتسمى أحيانًا بفاكهة الكاسترد أو المستعفل ،ومن المعروف أن
أصولها تعود إلى منطقة جبال األنديز في أمريكا الجنوبية عند بيرو واإلكوادور ،وهي
من أشهى الفواكه اإلستوائية ،كما يقول عنها الخبراء أن لديها خصائص طبية كبيرة
نظرًا الحتوائها على الكثير من المركبات المفيدة لإلنسان ،ولحم القشطة أبيض
اللون به الكثير من البذور البنية ،ولها شكل بيضاوي وحجمها تقريبًا يماثل حجم
الجريب فروت ومتوسط وزنها نحو  300جرام ،وتزرع في مناطق جنوب كاليفورنيا
وأمريكا الجنوبية ووسط أمريكا والبرتغال وجنوب إيطاليا وجنوب آسيا“ ..رمضانيات”
ترفع النقاب عن فاكهة القشطة وفوائدها الغذائية والعالجية.
شجرة وثمرة

أنواع القشطة

وشجرة القشطة ،قصيرة القامة وال تأخذ مساحة
كبيرة في زراعتها ،وثمرة القشطة كبيرة في العادة،
ويمكن أكلها بشكل مباشر أو خلطها بالمشروبات،
وتمتاز القشطة بمذاقها الطيب والحلو ،إضافة إلى
أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات أ و ب و
ج بنسبة عالية مقارنة بالفواكه األخرى ،كما تحتوي
القشطة على المواد الضرورية والمهمة لجسم
اإلنسان مثل البروتين ،والدهون والكربوهيدرات ،كما
لديها الكثير من السعرات الحرارية ما يعادل المانجو
كل  100غرام من لب الفاكهة الطازجة تمد بحوالي
 75سعرة حرارية للجسم.

ولفاكهة القشطة أصناف متنوعة منها “القشطة
الهندي” ،وتتميز شجرتها بأنها متساقطة وأكبر من
النوع البلدي ،وهي منتشرة النمو ويصل ارتفاعها
من  5إلى  7أمتار ،ويمكن زراعتها بشكل جيد ،حيث
تحتاج إلى جو معتدل ،ولذلك فهي تعتبر من
فاكهة المناطق شبه االستوائية ،أما النوع الثاني
فهو القشطة “قلب الثور” ،وشجرتها متساقطة
أيضًا ومتوسطة الحجم ،حيث يتراوح ارتفاعها بين 3
و 7أمتار ،وتنمو بشكل غير منتظم وتتحمل الطقس
البارد ،ويمكن زراعتها بنجاح على حافة الصحراء ،كما
تتم زراعتها على نطاق صغير في المناطق االستوائية
وتحت االستوائية ،والنوع الثالث يطلق عليه “القشطة
أتيمويا” ،وهي عبارة عن هجين بين البلدى والهندي،
وثمرتها أكبر حجما من القشطة البلدي ،وتتحمل
البرودة وهي من الثمار الممتازة ،وهناك “القشطة
البلدي” وهي شجرة نصف متساقطة صغيرة
الحجم تصل الرتفاع من  2إلى  7أمتار ،وتتحمل البرد
أيضًا ،وهي ذات موسم ازهار طويل.

مكونات كيميائية
وتحتوي أشجار الجرفيوال أو فاكهة القشطة على
العديد من المركبات الفاعلة والناشطة فتنتج
الجرافيوال المواد الطبيعية فى كل من األوراق،
واللحاء ،والجذع ،والثمار ،وحتى البذور ،ولعل أهم
تلك المواد مركبات األسيتوجنين ،فهي تحتوي
على  350نوع من مركبات األسيتوجنين ذات الفاعلية
الدوائية لعالج كثير من األمراض ،كما أن هذه
المركبات الكيميائية لها خواص مؤكدة وإيجابية
ضد األمراض السرطانية دون إلحاق األذى بالخاليا
الطبيعية العادية والسليمة فى الجسم.

القشطة والهضم
وتحتوي فاكهة القشطة على كمية ال بأس بها
من األلياف التي تعمل على زيادة حركة األمعاء
وبالتالي سرعة إخراج نواتج الهضم ،حيث يؤدي ذلك

وفاكهة الجرافيوال لها قدرات خارقة في عالج
السرطان ،وذلك على طول نهر األمازون الذي ينبت
فيه هناك هذه الفاكهة ،حيث استخدمت على مدى
قرون طبيًا ليس فقط لعالج السرطان ،وإنما أيضًا
لعالج الربو والكبد والقلب والتهاب المفاصل ،وقد
اكتشف العلماء في أمريكا الالتينية من خالل عشرات
الدراسات المعملية مدى قدرة القشطة على عالج
 12نوعًا خبيثًا من السرطان ،مثل المبايض والقولون
والثدي والبروستاتا والرئة والكبد والرحم والغدد
الليمفاوية والبنكرياس ،كما أظهرت بعض الدراسات
قدرة هذه الفاكهة على أن تكون أقوى  10آالف مرة
من قدرة عقار “األدريامايسين” الكيماوي في قتل
خاليا القولون السرطانية ،بل أيضًا قدرته في عالج
السرطان دون التأثير على الخاليا األخرى السليمة كما
تفعل العقاقير الكيماوية.

رفع المناعة
وبسبب احتوائها على كميات عالية من فيتامين
ج ،فإن تناول فاكهة القشطة يعزز من أداء الجهاز
المناعي لصد األمراض ،حيث يوفر حماية للجسم
من الهجمات ويوفر أيضًا حماية للجسم من البرد
واالنفلوانزا ،ويعمل فيتامين “ج” أيضًا على زيادة
امتصاص الحديد من الغذاء في الجسم .وتحتوي
المائة جرام من الفاكهة على حوالي  12.6مجم من
فيتامين “ج” وهو يمثل حوالي  %15من االحتياجات
اليومية من الفيتامين.

مهدئ طبيعي
وتحتوى ثمرة فاكهة القشطة على مادة
“البيريدوكسين” ،أو فيتامين ب ،6-والذي يقلل من
مشكالت التوتر واإلجهاد والقلق ،بجانب تقليل
التهاب المفاصل والدوار ،كما أنها غنية باأللياف
التي تعمل على زيادة حركة األمعاء ،وتساعد على
تنظيفها من السموم ،وبالتالي الوقاية من سرطان
القولون والبواسير.
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اس َوا ْل ِح َجارَة”
َ
”و ُق ُ
ودهَ ا ال َّن ُ

الظا ِل ِم َ
”و َك َذ ِل َ
ك َن ْج ِزي َّ
ين”
نار جهنم َ ..
جاء في القرآن اآليات الكثيرة التي تصف النار وحرها ،وشدة غيظها وزفيرها ،وشدة حبها للعصاة أن يقذفوا فيها ،فهي نار
أعدها اهلل لمن عصاه وخالف أمره؛ نار ملئت بشتى أنواع العذاب ،وهي مضاعفة على نار الدنيا بتسعة وستين جزءًا ،ونار جهنم
لها سبعة أبواب ،وجميع تلك األبواب مغلقة على أهلها ،فال يذوقون فيها بردًا وال شرابًا إال حميمًا وغساقًا ،وقال اهلل تعالى في
ونَ ،ف َ
ون مِ ن َ
وصف جهنم وأهلها ُ
ون عَ َل ْي ِه مِ َ
شا ِر ُب َ
ط َ
ومَ ،ف َمال ُِؤ َ
آلك ُل َ
م أَ ُّي َها الضا ُّل َ
ون مِ ْن َها ا ْل ُب ُ
ن
ون ا ْل ُم َك ِّذ ُبونِ ،
ش َج ٍر ِّمن َز ُّق ٍ
م ِإ َّن ُك ْ
“ث َّ
يمَ ،ف َ
ون ُ
شا ِر ُب َ
ال َو َج ِحيمًاَ ،و َ
ين” -الواقعة ،-وقال تعالى “ ِإ َّن َل َد ْي َنا أَ َ
نكا ً
ص ٍة َوعَ َذابًا
ط َعامًا َذا ُغ َّ
الد ِ
م َي ْو َ
يمَ ،ه َذا ُن ُز ُل ُه ْ
ب ا ْل ِه ِ
ا ْل َحمِ ِ
ش ْر َ
م ِّ
م أَ َ
ش ُّد َح ّرًا َّل ْو َكا ُنوا َي ْف َق ُه َ
“و َقا ُلو ْا َ
ون” -التوبة ،-وعن ابن عمر رضي اهلل
ال َت ِ
نف ُرو ْا فِ ي ا ْل َح ِّر ُق ْل َنا ُر َج َه َّن َ
ِيم” -المزمل ،-وقال اهلل تعالى َ
أَل ً

َ
الجنة وأهل النا ِر النا َر ،ثم يقوم مؤذن بينهم :يا أهل النار ال
الجنة
تعالى عنهما عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال “يدخل أهل
ِ
موت ،ويا أهل الجنة ال موت ،خلود”  -البخاري ومسلم“ .. -رمضانيات” تنقل وصف نار جهنم ،ودركاتها ،وسعتها ،ووقودها ،وشدة

حرها ،وكيف تتكلم وتبصر ،ومن هم خزنتها ،ومن أهل النار ولباسهم ،وطعامهم ،وشدة عذابهم ،وأمانيهم...

صفة النار

وقودها ودركاتها

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم“ :ناركم التي
توقدون جزء من سبعين جزءًا من جهنم ،قالوا
يا رسول اهلل وإن كانت لكافية قال :فإنها فضلت
بتسعة وستين جزءًا” -البخاري ومسلم ،-بل إن شدة
الحر التي نشكو منها في الدنيا ،ونتقيها بما نملك
من وسائل التبريد والتلطيف إنما هي نفس جهنم
تتنفسه ،كما أن البرد الذي نشكو زمهريره ورعشته
إنما هو نفس جهنم ،قال صلى اهلل عليه وسلم
“اشتكت النار على ربها ،فقالت رب أكل بعضي بعضًا،
فأذن لها بنفسين :نفس في الشتاء ونفس في
الصيف ،فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون
من الزمهرير” ،وقال صلى اهلل عليه وسلم “أبردوا
بالصالة ،فإن شدة الحر من فيح جهنم” -البخاري،-
وقال كعب الحبار :والذي نفس كعب بيده ،لو
كنت بالمشرق والنار بالمغرب ثم كشف عنها
لخروج دماغك من منخريك من شدة حرها ،فكيف
ظى َن َّزاعَ ًة ل َّ
“ك َّلا ِإ َّن َها َل َ
واألمر أشد وأعظم َ
ِلشوَ ى”
المعارج ،-وقال صلى اهلل عليه وسلم ”صنفان منأهل النار لم أرهما ،قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ،ونساء كاسيات عاريات مميالت
مائالت ،رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ،ال يدخلن
الجنة وال يجدن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا”.

وقود النار الناس والحجارة ،قال تعالى “يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين
م وَ أَ ْهل ُ
اس
م َنارًا وَ ُقودُ َها ال َّن ُ
ِيك ْ
س ُك ْ
آم ُنوا ُقوا أَ ْن ُف َ
َ
ُ
ْ
َّ
َّ
َ
وَ ال ِح َجارَة” -التحريم ،-وقال سبحانه “فاتقوا النا َر
اف ِرين”-
اس وَ ا ْل ِح َجار َُة ُأعِ َّد ْت ِل ْل َك ِ
ا َّلتِي وَ ُقودُ َها ال َّن ُ
البقرة ،-ويقول ابن رجب الحنبلي -رحمه اهلل:-
“وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة
الكبريت توقد بها النار ،ويقال :إن فيها خمسة أنواع
من العذاب ليس في غيرها :سرعة اإليقاد ،وكثرة
الدخان ،وشدة االلتصاق باألبدان ،وقوة حرها إذا
حميت ،فالنار هذه حالها ،وهذا شكلها ،والكفار
والفجار من الناس وقودها ،وقال تعالى “اعْ َل ُموا
ب وَ َل ْهوٌ وَ ِزي َن ٌة وَ َت َف ُ
أَ َّن َما ا ْل َحي ُ
م
الد ْنيَا َل ِع ٌ
اخ ٌر َب ْي َن ُك ْ
َاة ُّ
وَ َت َك ُ
ب ا ْل ُك َّفا َر
ال وَ ا ْل َأوْ الدِ َك َم َث ِل َغي ٍ
ْث أَعْ َج َ
اث ٌر ِفي ا ْل َأ ْموَ ِ
م ي َِه ُ
ص َفرّ ًا”-الحديد ،-أما دركات
َنبَا ُت ُه ُث َّ
يج َف َترَاهُ ُم ْ
النار :وكما أن الجنة درجات ومنازل فإن النار دركات
مختلفة بحسب إجرام أهله ،وأعمالهم في الدنيا،
اف ِق َ
س َف ِل ِم َن ال َّنا ِر
الدر ِ
قال تعالى “ ِإ َّن ا ْل ُم َن ِ
ين ِفي َّ
ْك ا ْل َأ ْ
صيرا” -النساء ،-وقال كعب األحبار:
م َن ِ
وَ َل ْن َت ِج َد َل ُه ْ
“إن في النار بئرًا ما فتحت أبوابها بعد مغلقة ما جاء
على جهنم يوم منذ خلقها اهلل تعالى إال تستعيذ
باهلل من شر ما في تلك البئر مخافة إذا فتحت تلك
البئر أن يكون فيها من عذاب اهلل ما ال طاقة لها به

وال صبر لها عليه الدرك األسفل من النار” -التذكرة
للقرطبي ،-وأما أهون الناس عذابًا في النار ،فعن
النعمان بن بشير رضي اهلل عنه قال :سمعت النبي
صلى اهلل عليه وسلم يقول ”إن أهون أهل النار عذابًا
يوم القيامة رجل يوضع على أخمص قدميه جمرتان
يغلي منهما دماغه” -مسلم.-

سالسلها وأغاللها
وأهل النار في عذاب دائم فقد جعل اهلل في
أعناقهم األغالل يسحبون منها فتزيدهم عذابًا
على عذاب وخلق لهم سالسل يسلكون فيها ،قال
تعالى “ ِإذِ ا ْل َأ ْغ ُ
ُس َحب َ
ُون”
الس ِ
الل ِفي أَعْ َن ِ
م وَ َّ
الس ُل ي ْ
اق ِه ْ
س َلةٍ َذرْعُ َها
س ْل ِ
م ِفي ِ
غافر ،-وقال سبحانه ُ“ث َّْع َ
اس ُل ُكوهُ ” -الحاقة ،-وقال الحسن
سب ُ
ون ذِ رَاعًا َف ْ
َ
“إن األغالل لم تجعل في أعناق أهل النار ألنهم
أعجزوا الرب ولكنهم إن طفا بهم اللب أرسبتهم”-
الزهد للحسن البصري.-

شدة حرها
وأما حر الدنيا فإنه يتقى فقد مد اهلل لعباده الظل
يقيهم الحر ورزقهم الماء يرويهم من العطش
وأوجد لهم الهواء والريح الكريمة تلطف وتهون
من شدة الفيح ،أما في جهنم فإن هذه الثالثة
تنقلب عذابًا على أهلها فالهواء سموم ،والظل
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اب ِّ
ال
ص َح ُ
يحموم والماء حميم ،قال تعالى “وَ أَ ْ
الش َم ِ
اب ِّ
ظ ٍّل ِم ْن
يم * وَ ِ
وم وَ َح ِم ٍ
س ُم ٍ
ص َح ُ
ال * ِفي َ
َما أَ ْ
الش َم ِ
يم” -الواقعة ،-وقال سبحانه
وم * ال بَارِدٍ وَ ال َك ِر ٍ
َح ُم ٍ
ي ْ
ُ
َ
ُ
ٍّ
َ
َ
َ
ِيل وَ ال ي ْ
ُغنِي
الث ش َع ٍ
ظل ذِ ي ث ِ
“ا ْنطلِقوا ِإلى ِ
ب * ال ظل ٍ
َ
َ
ص ِر * َكأ َّن ُه ِج َما َل ٌ
ت
ِم َن ال َّل َه ِ
ب * ِإ َّن َها َترْ ِمي بِش َر ٍر َكا ْل َق ْ

ص ْفرٌ” -المرسالت ،-ومن شدة حرها تلفح الوجوه
ُ
م
فتتركها عظامًا ال لحم فيها ،قال تعالى “ َلوْ ي َْع َل ُ
ين ال ي ُ
َك ُّف َ
ين َك َفرُ وا ِح َ
ا َّل ِذ َ
م ال َّنا َر وَ ال
ون عَ ْن وُ ُج ِ
وه ِه ُ
صرُ َ
ون” -األنبياء ،-ومن شدة
م ُي ْن َ
م وَ ال ُه ْ
عَ ْن ُظ ُهو ِر ِه ْ
حرها تصهر البطون وما في أحشائها من أمعاء
ان ْ
قال تعالى َ
م
اخ َت َ
ص ُموا ِفي َرب ِِّه ْ
ان َخ ْ
ص َم ِ
“ه َذ ِ
ين َك َفرُ وا ُق ِّ
َفا َّل ِذ َ
ط َع ْ
ب ِم ْن
م ِثي ٌ
َاب ِم ْن َنا ٍر ي َ
ت َل ُه ْ
ُص ُّ
ُص َهرُ ب ِِه َما ِفي ب ُ
م
َفوْ ِق ر ُُؤ ِ
ُطون ِِه ْ
يم*ي ْ
م ا ْل َح ِم ُ
وس ِه ُ

في الكفار خاصة فسيئاتهم تحيط بهم نارًا يوم
م ِم َهادٌ
م ِم ْن َج َه َّن َ
القيامة ،كما قال تعالى “ َل ُه ْ
َّ
اش وَ َك َذل َ
الظال ِِم َ
ين”
ِك َن ْج ِزي
م َغوَ ٍ
وَ ِم ْن َفوْ ِق ِه ْ
األعراف ،-ففراشهم نار ولحافهم نار وقد أحيطوابالنيران من كل مكان وكبلوا بالسالسل واألغالل

جهنم صب الحميم فوق رؤوس أهلها قال تعالى
م َفا َّل ِذ َ
ان ْ
َ
ين َك َفرُ وا
اخ َت َ
ص ُموا ِفي َرب ِِّه ْ
ان َخ ْ
ص َم ِ
“ه َذ ِ
ُق ِّ
ط َع ْ
م
ب ِم ْن َفوْ ِق ر ُُؤ ِ
م ِثي ٌ
َاب ِم ْن َنا ٍر ي َ
وس ِه ُ
ت َل ُه ْ
ُص ُّ

يم” -الصافات ،-أما شراب
ِإ َّن َمرْ ِج َع ُه ْ
م َل ِإ َلى ا ْل َج ِح ِ

نرجو وبك نستعيذ من هذا الخزي ،ومن عذاب

ُص َهرُ ب ِِه َما ِفي ب ُ
م وَ ا ْل ُج ُلودُ ” وحينما
ُطون ِِه ْ
يم * ي ْ
ا ْل َح ِم ُ
يصب فوقهم ذلك الحميم الشديد الحرارة تنقطع
جلودهم وتذوب وتتمزق أحشاء بطونهم وتصهر

سعة جهنم

و‘نما يحيون بعد ذوبانهم فيعادون للعذاب الشديد،

وبواطنهم ،وتجدهم محشورين في أضيق األماكن
في جهنم تنكي ً
ال بهم وزياد لهم في الغم والهم،
ضيِّقًا ُم َقرَّ ن َ
قال تعالى “وَ ِإ َذا ُأ ْل ُقوا ِم ْن َها َم َكانًا َ
ِين دَ عَ وْ ا

ُه َنال َ
ِك ُثبُور” -الفرقان ،-وقال تعالى َ
اب
“ك َّلا ِإ َّن ِك َت َ
ين” ،قال أبو عبدة “أي لفي حبس
ا ْل ُف َّجا ِر َل ِفي ِ
س ِّج ٍ
وضيق شديد” -فتح القدير ،-وجهنم مع ما يحصل

ألهلها من الضيق ،فهي واسعة ضخمة ،يدل على
ذلك ما رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه قال :كنا مع
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذ سمع وجبة “أي

رؤوسهم فينفذ حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما
جوفه حتى يمرق من قديمه وهو الصهر ،ثم يعود

ال يبلغ قعرها” -صحيح الجامع ،-ومما يدل على
سعة النار وعظمها كثرة الداخلين إليها على ما هم
عليه من ضخامة الجسم وعظم الهيئة،وكذلك
قذف الشمس والقمر فيها على ضخامة الشمس
وسعة القمر ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
“الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة”
السلسلة الصحيحة ،-وقال صلى اهلل عليه وسلم“:يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام ،مع
كل زمام سبعون ألف ملك” -مسلم ،-وقال اهلل
م” -الفجر ،-وهذا
ِج َه َّن َ
يء يَوْ َمئ ٍِذ ب َ
حل وعال “وَ ِج َ
ما يدل على عظمها وأنها تسع الكفار والمجرمين
والعصاة.

ألوان العذاب
أما عذاب جهنم فإنه ألوان وأشكال متعددة،
بحسب تنوع دركاتها وإجرام أهلها وما قدموه
من السيئات واآلثام في الدنيا ،قال تعالى “ َب َلى َم ْن
طي َئ ُت ُه َف ُأو َلئ َ
س ِّي َئ ًة وَ أَ َح َ
اط ْ
اب
ت ب ِِه َخ ِ
ص َح ُ
س َ
ِك أَ ْ
ب َ
َك َ
يها َخال ُِد َ
م ِف َ
ون” -البقرة ،-وهذه اآلية نزلت
ال َّنا ِر ُه ْ

خزنتها

كما كان” -الترمذي ،-ومن أهل النار من تأكله النار
“ك َّلا َل ُي ْنب ََذ َّن ِفي ا ْل ُح َ
إلى فؤاده ،قال تعالى َ
ط َم ِة *
طل ُ
وق َد ُة * ا َّلتِي َت َّ
وَ َما أَدْ ر َ
َاك َما ا ْل ُح َ
ط َم ُة * َنا ُر ال َّل ِه ا ْل ُم َ
ِع
عَ َلى ا ْل َأ ْفئ َِدةِ ” -الهمزة ،-ومن أهل النار من تلفح النار

قال تعالى “يَا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
م
س ُك ْ
آم ُنوا ُقوا أَ ْن ُف َ
ين َ
ْها َمالئ َ
وَ أَ ْهل ُ
اس وَ ا ْل ِح َجار َُة عَ َلي َ
ِك ٌة
م َنارًا وَ ُقودُ َها ال َّن ُ
ِيك ْ
غِ ٌ
م وَ ي َْف َع ُل َ
ص َ
ون ال َّلهَ َما أَ َمر ُ
ون َما
الظ ِ
ش َدادٌ ال ي َْع ُ
َه ْ

وجهه فيلقى فيها كما تلقى السمكة في الزيت
م ِف َ
الحار ،قال تعالى “ َت ْل َف ُح وُ ُج َ
يها
م ال َّنا ُر وَ ُه ْ
وه ُه ُ

بالغلظة والشدة لما لمناسبة هاتين الصفتين

م
“سرَابِي ُل ُه ْ
ِحون” -المؤمنون ،-وقال سبحانه َ
َكال ُ
َان وَ َت ْغ َ
شى وُ ُج َ
م ال َّنارُ” -إبراهيم.-
ِم ْن َق ِ
طر ٍ
وه ُه ُ

ما هذا؟ قلنا :اهلل ورسوله أعلم .قال :هذا حجر رمي

ألقي من شفير جهنم هوى فيها سبعين خريفًا

فيقطع أمعاءهم وأحشاءهم ،قال تعالى “وإن
ُغ ُ
َس َت ِغ ُ
اثوا ب َِماءٍ َكا ْل ُم ْه ِل ي ْ
يثوا ي َ
س
َش ِوي ا ْلوُ ُجوهَ ِب ْئ َ
ي ْ
َّ
اء ْت ُمرْ َت َفق” -الكهف ،-وقال تعالى
الشر ُ
َاب وَ َ
س َ
َ
اء َح ِميمًا َف َق َّ
م” -محمد،-
اء ُه ْ
“وَ ُ
ط َع أ ْم َع َ
س ُقوا َم ً
وقال تعالى “أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم
-األنعام.-

وأهل النار يصيبهم الجوع والعطش ،فيطعمهم

عليه وسلم قال“ :لو أن حجرًا مثل سبع خلفات

من شدة العطش وهم يعملون حرارته وحميمه

قال صلى اهلل عليه وسلم “إن الحميم ليصب على

سقطة” فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم “تدرون

إلى اآلن” -مسلم ،-وروي أن رسول اهلل صلى اهلل

أهل النار فإنه الحميم الشديد الحرارة ،يشربونه

شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون”

طعام أهل النار

به في النار منذ سبعين خريفًا ،فهو يهوى في النار

الزقوم ،وإنها لشجرة شنيعة المنظر فظيعة
المظهر مرة المذاق ،قال تعالى َ
وس
“ط ْل ُع َها َك َأ َّن ُه ر ُُؤ ُ

وسقوا ماء فقطع أمعاءهم فاللهم رحمتك

وَ ا ْل ُج ُلودُ ” -الحج.-

اهلل على الكفار والعصاة ،فالضيق يشمل ظواهرهم

-إبراهيم ،-أما فاكهتهم فإنها من شجرة

َّ
ون ِم ْن َها َف َما ِل ُئ َ
آك ُل َ
ون ِم ْن َها
م َل ِ
الشي ِ
ين * َف ِإ َّن ُه ْ
َاط ِ
ْها َل َ
ا ْلب ُ
ُط َ
م عَ َلي َ
م
شوْ بًا ِم ْن َح ِم ٍ
يم * ُث َّ
ون * ُث َّ
م ِإ َّن َل ُه ْ

فال صبر وال هروب وال مخرج وال نجاة وال موت وال هالك

والضيق في جهنم إحدى وسائل العذاب التي يصبها

يد * َي َت َجرَّ عُ ُه وَ ال ي َ
ُس ُ
ِيه ا ْل َموْ ُت ِم ْن
ص ِد ٍ
يغ ُه وَ ي َْأت ِ
َكادُ ي ِ
َ
اب َغل ٌ
ِيظ”
ان وَ َما ُهوَ ب َِمي ٍ
ُك ِّل َم َك ٍ
ِّت وَ ِم ْن وَ رَائ ِِه عَ َذ ٌ

اهلل طعامًا يزيدهم عذابًا على عذاب ،مما يجدونه
من األلم والحر في بطونهم بعد أكله فال هم
يذهبون حرارة الجوع بذلك الطعام ،وال هم يهنؤون،
م َ
ام ِإ َّلا ِم ْن َ
ُس ِم ُن
ض ِر ٍ
ط َع ٌ
يع * ال ي ْ
ْس َل ُه ْ
قال تعالى “ َلي َ
وَ ال ي ْ
ُغنِي ِم ْن ُجوعٍ ” -الغاشية ،-والضريع نوع من
الشوك المر النتن ،ال ينفع آكله وال يشبعه ويعرف
عند الحجازيين بالشربق ،قال قتادة “من أضرع
الطعام وأشبعه” ،وكل طعام يأكله أهل النار يجمع
عليهم مرارة الطعام وغصته ،كما قال تعالى “ ِإ َّن
َل َد ْي َنا أَ ْن َكا ً
ال وَ َج ِحيم * وَ َ
صةٍ وَ عَ َذابًا أَلِيم”
ط َعامًا َذا ُغ َّ

ي ُْؤ َمرُ ون” -التحريم ،-فخزنة جهنم موصوفون
لمكان العذاب ،فهم غالظ على الكفار شداد
عليهم فال يغلبون وال يقهرون وال يعصون اهلل ما
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ،وقد ذكر اهلل جل وعال

عدتهم فتنة للمنافقين والكفار فقال سبحانه
س َق َر * وَ َما أَدْ ر َ
س َقرُ * ال ُتب ِْقي وَ ال َت َذ ُر
صل ِ
َاك َما َ
ِيه َ
“س ُأ ْ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
احة ِللبَشر * عَ لي َ
ِس َعة عَ شرَ” -المدثر ،-وقد
ْها ت ْ
* لوَّ َ
افتتن المنافقون بذلك فظنوا أنهم قادرون على
هذا العدد القليل ،فأعقب اهلل جل وعال اآلية بقوله
اب ال َّنا ِر ِإ َّلا َمالئ َ
م
ص َح َ
ِك ًة وَ َما َج َع ْل َنا عِ َّد َت ُه ْ
“وَ َما َج َع ْل َنا أَ ْ
ِإ َّلا ِف ْت َن ًة ِل َّل ِذ َ
ين َك َفرُ و” -المدثر.-

هيئه أهلها
وأما هيئة أهل النار فإنها عظيمة هائلة ،جسد الواحد
منهم مثل عدد من جبال الدنيا الكبيرة العالية ،وال
تسل عن ضروسهم ورؤوسهم وجلودهم فهي

-المزمل ،-والغصة هي التي يعلق بها الطعام في

من العظمة ما ال يقدر عليه إال اهلل سبحانه ،وما ذاك

الحلق فال يسهل عليه دخوله إلى الجوف وال يسهل

إال ليذوقوا العذاب في أعلى صوره وأنكى شدائده،

خروجه عنه للتخلص منه ،ومن طعام أهل النار

فإنه كلما تضخم جسمهم كلما قوي العذاب في

صديد األبدان والقيح ،فمن شدة جوعهم وفقدهم

جنباتهم ،فعظم أجسادهم نوع من العذاب ،قال

للطعام يلتفتون إلى صديدهم فيطعمون منه وال
يستسيغونه ،قال تعالى “وَ ال َ
ِين *
سل ٍ
ط َع ٌ
ام ِإ َّلا ِم ْن غِ ْ
اط ُئ َ
ون” -الحاقة -والغسلين والصديد
ال ي َْأ ُك ُل ُه ِإ َّلا ا ْل َخ ِ

صلى اهلل عليه وسلم “ما بين منكبي الكافر في النار
مسيرة ثالثة أيام للراكب المسرع” -مسلم ،-وقال
صلى اهلل عليه وسلم “ضرس الكافر أو ناب الكافر

“ه َذا َف ْلي َُذ ُ
وهو أنواع وألوان قال تعالى َ
يم
وقوهُ َح ِم ٌ
آخرُ ِم ْن َ
س ٌ
اق*وَ َ
ش ْكل ِِه أَ ْزوَ ٌ
اج” -ص ،-ومن شدة
وَ َغ َّ

صلى اهلل عليه وسلم “ضرس الكافر يوم القيامة

ما هم فيه من آلم الجوع ومرارة الطعم يتمنون

مثل أحد وعرض جلده سبعون ذراعًا وعضده مثل

الموت فال يموتون ،بل يزدادون عذابًا فوق عذاب
قال تعالى ِ
ُس َقى ِم ْن َماءٍ
م وَ ي ْ
“م ْن وَ رَائ ِِه َج َه َّن ُ

البيضاء وفخذه مثل ورقان ومقعده من النار ما بيني

مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثالث” -مسلم ،-وقال

وبين الربذه” -السلسلة الصحيحة.-

Model No: O 653 F2BW & F3BW
Ladies Collection

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وإلى جميع معالي الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة
ومواطني وأهالي البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات
وعساكم من عواده

Bahrain Airpot Services
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
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 ..

العدد  – 3ربيع االول  – 1370السنة االولى

وربما كان هدفنا االول اليوم ايجاد االمكنة
الالزمة والعدد الكافي من االساتذه لقبول اكبر
عدد ممكن من الطالب المستجدين بالمدارس
في مختلف اجزاء االمارة غير ان نظرة عابرة على
ما جاء في تقرير معارف حكومة البحرين عن
التعليم باإلمارة والمقدم إلى المؤتمر الثقافي
العربي الثاني لتعطي المرء فكرة عما تنوي
المعارف القيام به من مشروعات جديدة خالل
السنوات القليلة المقبلة.

اوفدت المجلة احد محرريها لمقابلة سعادة
مدير المعارف االستاذ احمد العمران ،وقد وجه
اليه بعض االسئلة التي تفضل باإلجابة عليها فيما
يلي:
س :لقد حضرت سعادتك المؤتمر الثقافي
العربي الثاني ممثال لحكومة البحرين فما هي
انطباعاتك ومالحظاتك حوله؟
ج :لقد كان لي شرف تمثيل معارف حكومة
البحرين في المؤتمر الثقافي العربي الثاني الذي
عقد باإلسكندرية بتاريخ  22اغسطس  1950وذلك
على اثر دعوة وجهتها االدارة الثقافية بجامعة
الدول العربية لهذا الغرض وانني كاآلخرين ممن
سمحت لهم الظروف بالعمل في حقل التربية
والتعليم ألومن بما تاتي به مثل هذه المؤتمرات
من فوائد بعيدة االثر كبيرة النفع سيما في
مثل هذه المرحلة التي تجتازها النهضة العربية
الحديثة والتي ترمي إلى بلوغ اهداف سامية
معينه وغايات كبيرة وتسعى للتغليب على
مصاعب شتى في اقصر وقت ممكن وبأحسن
واجدى االساليب ويكفي انه قد تبادل اثناء انعقاد
هذا المؤتمر قبله نخبة من رجال العلم واألدب
والتربية وآخرون ممن بيدهم مقاليد االمور في
مختلف البالد العربية الشقيقة تبادل هؤالء
جميعا وجهات النظر على اختالفها ووضعوا
خططهم وتوصياتهم للعالم العربي اجمع
على ضوءها بدا لهم من سير االمور في تلك
البالد المختلفة في الوقت الحاضر وما ارشدتهم
اليه تجاربهم الخاصة وقواعد التربية الحديثة
العامة ،كما يكفي في الوقت نفسه انه بمثل
هذه المؤتمرات يمكن اختصار الطرق الملتوية
وتجنب كثير مما تقضيه التجارب الفردية من
وقت وجهد ومال.
س  :هل في قرارات المؤتمر ما يمكن تطبيقه في
البحرين؟ وهل انتم مصممون على تطبيقها؟
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

س :كم عدد المعلمين الذين تعاقدتم معهم
هذا العام للعمل في البحرين؟ ومن اي االقطار
هم؟

ج :في االماكن تطبيق اغلب قرارات المؤتمر الثقافي
في البحرين وقد طبقت بالفعل كثير من قرارات
المؤتمر الثقافي االول خالل السنتين الماضيتين
واستلمت التوصيات الخاصة عند وضع مناهج الدراسة
لمدارسنا المختلفة بالبحرين ،اما في المستقبل فلن
تشذ البحرين عن غيرها من البالد العربية الشقيقة
التي تفتح ابواب العلم لطالبيه على مصاريعها
وتترسم الخطوات المجدية والمؤدية إلى كل خير
ونفع في سبيل المصلحة العامة.
س :هل لديكم مشروعات جديدة لهذا العام؟
ج :يقوم عماد مشروعاتنا الجديدة على مواصلة
السير بما بدأنا الواجهة االمامية في القسم الداخلي
الجديد في دور االنشاء به منذ سنوات مع توطيد
دعائم كل خطوة من الخطوات ومحاولة االستقرار
بشكل يضمن نتائج مرضية في اقصر وقت ممكن
مع مراعاة ما تحيط بمشاريعنا الخاصة من ظروف قد
تقضي التعجيل في تنفيذ بعضها وتأجيل البعض
االخر إلى مناسبات اخرى وبشكل تقره المبادئ
العامة للتربية المثالية في هذا العصر الحديث.

ج :تعاقدت مديرية معارف البحرين هذا العام
مع عدد مناسب من المعلمين من البالد العربية
الشقيقة للعمل بمدارسها كما تكرمت الحكومة
المصرية فوافقت على انتداب عشرة من االساتذه
المدربين للقيام باعمال التدريس بمدارس حكومة
البحرين وقد اصبح عدد هؤالء بمدارس البحرين
(للذكور) اليوم نتيجة لذلك كله كما يلي:
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 10اساتذه مصريون
 5اساتذه سوريون
 7اساتذه لبنانيون
 10اساتذه فلسطينيون
 5اساتذه من بالد مختلفة
س :يرد في كل عام مئات من االطفال الراغبين
في االنضمام إلى المدارس فماذا عملتم
لمعالجة هذه المشكلة؟
ج :لقد تكرم موالنا صاحب العظمة فامر
باستعمال احدى البنايات التابعة لعظمته
بالمحرق كمدرسة لالطفال المستجدين وبذلك
سيخف الضغط هذا العام في تلك المدينة إلى
درجة ملموسة وال يرد عدد ذو بال في مدينة
الحد او في مدارس القرى اما في المنامة فتسع
المدارس لقبول ما يقرب من ثمانين طالبا هذا
العام وقد بلغ عدد المسجلين الثالثمائه وربما
حلت هذه االزمة في السنة القادمة عندما
تنتقل المدرسة الثانوية الى بنايتها الجديدة
بالقضيبية وتستعمل بنايتها الحالية للطلبة
بالمدارس االبتدائية هذا وقد يستجد حل اخر
تقضيه بعض الظروف خالل هذا العام.
س :هل في النية تعميم التعليم في القرى
بحيث يالئم الحاجات الريفية وتعديل مناهجه؟
ج :في النيه تعميم التعليم في القرى وبما
يالئم الحاجات الريفية بنوع خاص الى درجة
ما والعمل جار في اعداد مناهج خاصة لهذا
الغرض.
س :تعاني البحرين كل عام ازمة المعلمين
فماذا اعددتم لتخريج معلمين وطنيين اكفاء؟
ج :لدينا االن قسم خاص لتخريج معلمين
صالحين ومعدين للعمل بمدارسنا االبتدائية
والريفية في الوقت الحاضر (بشكل مؤقت)
وهو تابع لمدرستنا الثانوية والعمل جار ايضا
العداد اساتذه يستطيعون القيام باعباء العمل
في المدرسة الثانوية وفروعها المختلفة في
المستقبل القريب ،وتعد مديرية المعارف االن
العدة لتنظيم محاضرات ودروس تكميلية
لالساتذه الذين يعملون بمدارس البحرين اليوم
تعميما للفائدة وحرصا على رفع مستوى
المعلم لمختلف مراحل التعليم.
س :كم طالبا يدرس على نفقه حكومة
البحرين في الخارج وهل ستتيحون الفرصة
الكمال دراستهم العالية والتخصص في
النواحي الهامة؟

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

ج :يدرس  2طالبا على نفقة حكومة البحرين
في الخارج هذا العام وستتاح لهؤالء الطلبة
دراساتهم العالية حسب ميولهم ومؤهالتهم
وحاجة البالد وما الى ذلك ،وربما اتيحت
الفرصة لبعضهم لالستمرار في التخصص
بشكل يأتي بفائدة اكبر في ناحية من نواحي العلم
اذا ما اقتضت الحاجة ذلك .وسيزداد عدد طلبه
البعثات إلى الخارج كل عام.

س :لماذا بقيت مدرسة الصناعة خارجة عن
اشراف مديرية المعارف؟
ج :يظهر ان هذه المدرسة قد استقلت بهذا
الوضع الخاص منذ سنة  1938م ،وهو وضع في
الحقيقة ال يوجد مثيل له في البلدان االخرى غير
انني اود ان اكون ازاءه السائل ال المسئول.
وربما دعت اليه ظروف خاصة فما عليكم اال
االستفسار عنه من مصادر اخرى واسالو اهل
الذكر ان كنتم ال تعلمون.
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�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 ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

طقـــو�س التـوبـــة

حــ�صــــــــــار

ِ
بهواك
دثريني

الهم بذاتي
�سجنتني �سحب
ّ

الطري
فيه �أكون
َ

ثم جت ّنى

يرتديني عامل
والبحر
َ

�أكون ال�شجر ْه

دثريني

ندخل الغيمة غيم ًا
�صار منك مطره
تغ�شتني
حلظة احلب َّ
�أماط ال�سرت وحي ال�سحر ْه

كاهنات احلب �أ�شعلن حنيني
فغ�سلت الدم �ألفا
و�أكلت الثمر ْه

هذه التفاحة الأخرى

تنادي َّ
يف تيار الت�شهي
طعمك مازال باق �أثره

�شرب اخلبث دمي

طاردتني غربتي
من �أبعد الآفاق

حتى خيمتي

حو�صرت يف �شوقي..

معني
أ�صبحت
�
ُ
ّ
ُ
ِ
ال�صمت على القلب مت ّلى
جبل

متى �أحظى بليل هادئ

ّ
عربي
الذل جنني
ير�ضع
ٌّ

�سهم يقتفي �أثري

ال�صمت
يرف�ض
َ

كيال �أو�شو�ش �صمتك بال�شعر

واخلوف م�ص ّلى

عربي
ول�سان
ٌ
ٌّ

على ال�صدر تدل

ال ُ
تك ِفّي عن مالقاتي

و�صوت العا�صفة

رع�شة تدخل يف ال�شعر

وال الفار�س يهديها

دثريني

بني احلب واخلطر

ف�ضاق ال�صدر باملطر

فاحت ًا �صدري كتاب ًا

جُتلي �صوره

َ
م�شدودة الأنفا�س
ويا

و�سيفي �صدئ يف غمدهِ
الالمع
ِ

فخيلي �ضمرت جوع ًا

ي�أتي

على موج التمني

َ
القمر
ظبية
متي يا
ِ

أر�ض
ُ�سلخ
النبت عند ال ِ
ُ

اغم�سي ري�شة قلبي

وعيوين حمربه

غــزل الطــريـــدة

ميتد من عينيك لل�سحر؟

حاورتني وحدتي

عند بحر �أمتطيه

ابراهيم بوهندي

�أ�ضرب يف ال ِ
آفاق

جم ٍ
ال
حدو ّ

النبع
فر�سي ال نفط يغنيها عن
ِ

لدرب النا�صفة

�شربت عذابك غيما

القد�سي
هنا يف �صمتك
ُ
و�صياد �أناخ ركابه

�أو �أدعوك بالنظر

هنا يا ظبية القمر

ن�صبت خيام قافلتي

دخلت خيام قافلتي

دخلت املاء م�سحور ًا

حورِ
مبا يف العني من َ

هنا والريح حتملك �إىل �صدري.
�أ�سائلها وال �أدري

�أفا�ض امل�سك من جرح..

�أم ال�سكني يف النحر؟
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ذكريات من �أيـام زمان

مواقف ال�سيارات املخ�ص�صة خلف بناية الربيد ومركز ال�شرطة يف اخلم�سينيات

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يفتتح
حمطة الكهرباء يف منطقة اجلفري عام 1959م

�شارع باب البحرين يف ال�ستينيات

ميدان ال�شيخ �سلمان �أمام مبنى اجلمارك يف الأربعينيات
“دوار باب البحرين”
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م�سجد م�ؤمن الواقع يف املنامة يف اخلم�سينيات

بقايا بلدية املحرق والتي مت هدمها يف الثمانينيات

�أحد �أفراد �شرطة البحرين يف الأربعينيات

م�ست�شفى النعيم احلكومي عام 1948م

�إحدى طائرات طريان اخلليج حيث مت �إن�شاء ال�شركة يف عام 1945م
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بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير

م�ضجد �لفا�ضل يعترب من �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين �إذ مت بنا�ؤه منذ �أكرث
من  200عام� ،يقع يف حي (فريج) �لفا�ضل ب�ضارع �لتجار� .قد بني يف بادئ
�لأمر من �ضعف �لنخيل ثم �لطني ثم �حلجارة كما ُجدد عدة مر�ت �إىل �أن
��ضل �إىل ��ضعه �حلايل� .يتميز جامع �لفا�ضل حاليا بجمال معماري مميز،
�إذ يجمع بني عدة طرز معمارية �إ�ضالمية يف زخرفته – 1954
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