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 ،قال األعمش ،عن المنهال بن عمرو بن سعيد بنجبير ،عن ابن عباس قال :كان قارون ابن عم موسى،

المجالس الرمضانية

وكذا قال :إبراهيم النخعي ،وقتادة :كان قارون
يسمى المنور ،لحسن صوته بالتوراة ،ولكن عدو اهلل
نافق كما نافق السامري ،فأهلكه البغي لكثرة ماله،
وقال شهر بن حوشب :زاد في ثيابه شبرًا طو ً
ال ترفعًا
على قومه ،وقد ذكر اهلل تعالى كثرة كنوزه ،حتى
أن مفاتيحه كان يثقل حملها على الفئام من الرجال
الشداد“ ..رمضانيات” تروى واحدة من قصص التاريخ
قصة قارون وكيف هلكته كثرة ماله...

تعرف باسم بتايا

فاكهة التين  ..زهرة القمر
فاكهة التين ،وتعرف باسم زهرة القمر أو بتايا ،والمشتق من نبات صبار يزهر في الليل ،وظهرت في المكسيك
وأمريكا الجنوبية ،لها نسيج يشبه ثمرة الكيوي ،وطعم لذيذ جدا إذا ما قورنت بالكمثرة الناعمة أو البطيخ ،وتتعدد
الفوائد الصحية العظيمة لهذه الفاكهة غير العادية من تحسين الذاكرة إلى مساعدة الجسم على التمثيل
الغذائي ،نظرا لقدرتها على خفض مستوى الجلوكوز في الدم بصورة طبيعية ،كما أن أولئك الذين يعانون من
مرض السكري يمكنهم اإلستفادة من تناول فاكهة التين ،فمحتواها العالي من البروتين يجعلها مفيدة لمن
هم في حاجة إلى تحفيز التمثيل الغذائي ،ومحتواها من الكالسيوم يمكنها من المساعدة في تقوية العظام
بصورة طبيعية ،ونظرا الحتوائها على األلياف بصورة كبيرة ،فإنها مثالية لمن يعانون من مشكالت اإلمساك أو
عدم انتظام حركة األمعاء ،كما إنها تحتوي على مرطب طبيعي للبشرة “ ..رمضانيات” تفتح خزانة أسرار البتايا أو
فاكهة التنين وتعرض فوائدها الغذائية والعالجية ...

Ramadanyat

ذكريات من أيام زمان
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جميلة الشكل حلوة المذاق

فاكهة التين  ..سيدة المساء
فاكهة التين ،فاكهة جميلة الشكل وحلوة
المذاق ،وتتبع لفصيله نبات الصبار ،وتزرع
في جنوب شرق آسيا ،المكسيك وأمريكا
الجنوبية ،وهي فاكهة مستديرة الشكل
أو بيضاوية ،حمراء اللون ،وتكون من الداخل
إما حمراء أو بيضاء اللون ،ويوجد بها بذور
سوداء صغيرة ،وتزهر ثمارها في الليل،
وتعرف أيضا باسم زهرة القمر ،ملكة الليل،
وسيدة المساء ،وفاكهة التين مفيدة جدا
تحتوي على سعرات حرارية قليلة والعديد
من العناصر الغذائية الهامة “ ..رمضانيات”
تعرض فوائد فاكهة التين وخصائصها
العالجية المفيدة لصحة اإلنسان...
قائمة فيتامينات
وتحتوي فاكهة التين على الحديد ،والبروتين،
وفيتامين ج ،والياف ،وكالسيوم ،وفيتامين ب ينسين،
وثايمين ،وفسفور ،والبومين النباتي ،والبذور تحتوي
على دهون غير مشبعة ،وخصوصا األحمر منها
تحتوي على القليل من الدهون المشبعة.

منها تشبه االنياب ولذلك سميت بهذا االسم التين أو
الدراجون ،وتحتوي من الداخل على لب ابيض أو أحمر
وهو طيب وعصيره حلو المذاق ،ومناسب لمرضي
السكري ألنه ال يحتوي على الكثير من السكر ،والثمار
تحتوي على بذور صغيرة جدا ،وتؤكل ثمرة التين
طازجة أو مبردة ،وينصح بأكلها مع الليمون أو إضافة
الليمون اليها ،وتستعمل في عمل المربي والعصائر
والبراعم الزهرية ،وممكن طبخها مع الخضروات.

من حدة السعال والربو وأمراض الجهاز التنفسي.

الثقيلة ،كالنحاس والزنك التي تعتبر جيدة للجسم،

التمثيل الغذائي في الجسم ،كما تعتبر فاكهة

ولكن بنسب ضئيلة ،بحيث يعمل تراكمها في التسبب

التين من الفواكه المثالية التي تساهم في تخفيض

بأمراض خطيرة.

الكولسترول في الجسم ،كما يعمل فيتامين ب 3على

الوقاية من السرطان

الذين يعانون من نقص في الشهية ،بطريقة تزيد من

قشري أحمر المع أو أصفر ،ولها قشور صغيرة تخرج

الدراغون ،كذلك تساعد هذه الفاكهة في التخفيف

وتضم فاكهة التين داخلها فيتامين ب ،الذي يولد

إلحتواءها على فيتامين ب 12بحيث تساعد األشخاص

الجنوبية ،وهي ثمرة بيضاوية الشكل ولها غالف

ويمكن خفض الوزن والمحافظة عليه بتناول فاكهة

وتقلص فاكهة التين من آثار المواد السامة ،والمعادن

اعتبار فاكهة التين من المنشطات الطبيعية للجسم،

أنواع تنتشر في الجنوب الشرقي السيا وحتي أمريكا

التي تساعد في الحفاظ على تحسين البصر بالتساوي،

خفض الكوليسترول

تعزيز مظهر البشرة ،ويساعد في ترطيبها ،ويمكن

وفاكهة التين من العائلة الصبارية ،ويوجد منها عدة

ضغط الدم ،كما تحتوي الفاكهة على مادة الكاروتين

المواد السامة

الكثير من الطاقة ،والكربوهيدرات الضرورية لعمليات

وصف وفوائد

من األشخاص المعرضين وبشكل كبير لمخاطر ارتفاع

شهيتهم للطعام ،وتحتوي الفاكهة على نسب عالية
من األلياف الغذائية ،ويمكن الحصول على  1غرام من
األلياف لكل  100غرام من هذه الفاكهة المجففة ،كما
تعتبر من أفضل الفواكه التي ينصح بتناولها كمصدر
كبير للفسفور والكالسيوم المسؤول عن تعزيز
العظام وصحة األسنان ،كما يساعد الفسفور في
تشكيل أنسجة الجسم ،ويفضل تناول هذه الفاكهة
من األشخاص المصابين بمرض السكري من النوع ،2
بحيث يعمل تناولها على تقليل استهالك األنسولين
الذي يحتاجه جسم هؤالء المرضى.

تحسين البصر

وتحتوى فواكه التنين على مصادر أخرى من مضادات
األكسدة الطبيعية ،من أبرزها الكاروتين وهو مكون آخر
من الفواكه التين ،والذي تم ربطه إلى عدد من الصفات
المضادة للسرطان ،فضال عن الحد من حجم األورام.

اسطورة الدراغون
والصينيون هم أول من أطلق لفظة فاكهة “التين”
على “البتايا” ،وفي األسطورة الصينية يحمل هذا
الحيوان األسطوري عدة معاني فهو رمز للقوى
الطبيعية والحكمة ،وكثيرًا ما يقال أن هذه المخلوقات
أكثر حكمة من البشر ،وتمتلك شك ً
ال من أشكال القوة
السحرية أو الخارقة للطبيعة ،ويوجد في مناطق
الجنوب الصيني من يؤمن بوجود “التنانين” ،وهذه
اللفظة باتت تطلق على عدة أسماء ليس فقط
الفاكهة إذ لديهم سنة التنين ،وأبطال “الكونغفو”

وتعمل فاكهة الدراغون أو التين ،على تطبيع مستويات

في الصين يسمون “التنانين” وفي تقويمهم الفلكي

ارتفاع ضغط الدم في الجسم ،بحيث ينصح بتناولها

يستعلمون برج التنين فهم يتفاءلون به كثيرا.
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بغي على قومه بمنافقته لفرعون

قارون “ ..فخرج على قومه في زينته”
قال تعالى “فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل
ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم” -القصص  ،-وقال جل جالله “وقارون وفرعون وهامان
ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في األرض وما كانوا سابقين“  -العنكبوت ..-
بغي قارون ،وكان من قوم موسى ،على قومه بمنافقته لفرعون ومناصرته والوقوف
بجانبه ،برغم طغيان لفرعون وتجبره على بني إسرائيل ،وأن اهلل تعالى ،قد ابتلى قارون
بفيض من األموال مما جعل ثروته مضرب األمثال ،وقد أغراه هذا المال الوفير بالتكبر
على قومه ،وبالتفاخر عليهم بأنفس الثياب وأغلى الزينة ،بالتجبر والطغيان والفساد،
فخسف اهلل به وبداره األرض ،وجعله عبرة لكل مختال بماله ،مغرور بثروته ،مستغل لما
أعطاه اهلل من خير في اإلفساد في األرض والبطش بالخلق“ ..رمضانيات” تفتح صفحات
قصة قارون وتنقل ما بها من دروس وحكم وعبر...

األغنياء ،وربما بغى عليهم بغير هذه األسباب ،ويبدو
أن العقالء من قومه نصحوه بالقصد واالعتدال،
وهو المنهج السليم ،فحذروه من الفرح الذي يؤدي
بصاحبه إلى نسيان من هو المنعم بهذا المال،
ونصحوه بأن يعمل آلخرته بهذا المال وال يقتصر على

قارون في القرآن
وجاء ذكر “قارون” أربع مرات في ثالث من سور
القرآن الكريم ،منها مرتان في سورة “القصص”
التي أوردت سيرته ،ومرة واحدة في كل من سورتي
العنكبوت ،-و-غافر ،-وكالهما جمع بين قارونوكل من فرعون وهامان مؤكدا معاصرته لهما،
ووقوفه إلى جانب كل منهما .وذلك على النحو

نيل الشهوات في الدنيا بل ينفق آلخرته وال ينسى
جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في األرض وما

التمتع في الدنيا بغير إضرار للدين واآلخرة ،ويذكرونه

كانوا سابقين -العنكبوت ،-وكذلك في قوله

بأن هذا المال هبة من اهلل وإحسان ،فعليه أن يحسن

تعالى “ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين *

ويتصدق من هذا المال ،حتى يرد اإلحسان باإلحسان،

إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون

وحذروه من الفساد في األرض ،بالبغي ،والظلم،

برشيد”  -غافر .-

والحسد ،والبغضاء ،وإنفاق المال في غير وجهه،

قصة قارون

أو إمساكه عما يجب أن يكون فيه ،فاهلل ال يحب
المفسدين.

التالي“ :إن قارون كان من قوم موسى فبغي عليهم

ويروي لنا القرآن قصة قارون ،وهو من قوم موسى.

وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي

حدد القرآن زمن القصة فذكر أنها وقعت وبنو

القوة إذ قال له قومه ال تفرح إن اهلل ال يحب الفرحين

إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ،ويحدثنا اهلل

* وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من

عن كنوز قارون فيخبر سبحانه وتعالى أن مفاتيح

وكان رد قارون جملة واحدة ،تحمل شتى معاني
الفسادَ ،ق َ
ندي” ،لقد أنساه
م عِ ِ
ال “ ِإ َّن َما ُأوتِي ُت ُه عَ َلى عِ ْل ٍ

الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وال تبغ الفساد

الحجرات التي تضم الكنوز ،كان يصعب حملها على

غروره مصدر هذه النعمة وحكمتها ،وفتنه المال

في األرض إن اهلل ال يحب المفسدين قال إنما أوتيته

مجموعة من الرجال األشداء ،ولو عرفنا عن مفاتيح

وأعماه الثراء ،فلم يستمع قارون لنداء قومه ،ولم

على علم عندي أو لم يعلم أن اهلل قد أهلك من

الكنوز هذه الحال ،فكيف كانت الكنوز ذاتها؟ ،لكن

يشعر بنعمة ربه ،وخرج قارون ذات يوم علی قومه،

قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا

قارون بغى على قومه بعد أن آتاه اهلل الثراء ،وال يذكر

بكامل زينته ،فطارت قلوب بعض القوم ،وتمنوا أن

وال يسأل عن ذنوبهم المجرمون * فخرج على قومه

القرآن فيم كان البغي ،ليدعه مجهوال يشمل شتى

لديهم مثل ما أوتي قارون ،وأحسوا أنه في نعمة

في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا

الصور ،فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم

كبيرة ،فرد عليهم من سمعهم من أهل العلم

مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم” -القصص،-

أرضهم وأشياءهم ،وربما بغى عليهم بحرمانهم

واإليمان :ويلكم أيها المخدوعون ،احذروا الفتنة،

ثم في ذكره تعالى “وقارون وفرعون وهامان ولقد

حقهم في ذلك المال ،حق الفقراء في أموال

واتقوا اهلل ،واعلموا أن ثواب اهلل خير من هذه الزينة،

جبروت وتكبر
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وما عند اهلل خير مما عند قارون ،وعندما تبلغ فتنة
الزينة ذروتها ،وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى،
تتدخل القدرة اإللهية لتضع حدا للفتنة ،وترحم
الناس الضعاف من إغراءها ،وتحطم الغرور والكبرياء،
س ْف َنا ب ِِه وَ ب َِدارِهِ ا ْل َأر َ
فيجيء العقاب حاسما َ
ْض”
“ف َخ َ
هكذا في لمحة خاطفة ابتلعته األرض وابتلعت داره،
وذهب ضعيفا عاجزا ،ال ينصره أحد ،وال ينتصر بجاه أو
مال ،وبدأ الناس يتحدثون إلى بعضهم البعض في
دهشة وعجب واعتبار .فقال الذين كانوا يتمنون
أن عندهم مال قارون وسلطانه وزينته وحظه في
الدنيا :حقا إن اهلل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
ويوسع عليهم ،أو يقبض ذلك ،فالحمد هلل أن ّ
من
علينا فحفظنا من الخسف والعذاب األليم ،إنا تبنا
إليك سبحانك ،فلك الحمد في األولى واآلخرة.

دروس وعبر

اهلل من إمكانات في تحقيق مكاسب له في اآلخرة،

ومنهج القرآن الكريم في استعراض قصص

وليس معنى ذلك إهمال دنياه ،فإن النجاح الصالح

األولين يركز على الدروس والعبر المستفادة من

في الدنيا هو من مفاتيح الجنة ،والمتع الحالل فيها

القصة ،دون تحديد لمكانها وال لزمانها إال لضرورة،

بما وهب اهلل عبده من مال هي حالل كلها ،مالم

ودون تفصيل ألنساب األفراد المذكورين فيها إال

يكن في ذلك شيء من المبالغة المفسدة ،مع

بالقدر الالزم للعبرة ،وفي استعراض الكتاب لقصة

الحرص على إخراج حق اهلل في المال ،وإنفاقه في

“قارون” اكتفي بذكر أنه كان من قوم موسى -

مصارفه الصحيحة بغير تقتير وال إتالف ،كذلك فإن

عليه السالم  -فبغي عليهم ،دون الدخول في

اإلفساد في األرض هو من المعاصي التي ال يرضاها

تفاصيل درجة قرابته من موسى ،عليه السالم،

اهلل تعالى من عباده الذين استخلفهم فيها،

وال أشكال البغي الذي اقترفه في حق قومه،

وسوف يسائلهم عن كل ما فعلوه في حياتهم

مؤكدا أنه عاش في زمن هذا النبي ،وأنه كان مقربا

عليها ،والبشرية عبر تاريخها الطويل انقسمت بين

من كل من فرعون وهامان لذكر القرآن الكريم

و“قارون” لم يعلن كلمة الكفر ،ولكن اغتراره الشديد

مؤمنين وكافرين ،موحدين ومشركين ،مستقيمين

لثالثتهم في موضعين من مواضعه “العنكبوت”

بماله إلى حد البطر ،ونسبته ذلك إلى ما عنده هو من

على منهج اهلل وخارجين عنه ،وعلى الذين أكرمهم

و“غافر” ،ومؤكدا أن “قارون” كان متكبرا متغطرسا

العلم ،تنكرا لفضل المنعم  -وشدة ما أنزل به من

اهلل تعالى بالعلم أن يجتهدوا في نصيحة التائهين

متجبرا بماله ،فخورا بكنوزه ،مفسدا في األرض،
والقصة كما أوردتها سورة “القصص“ أدت الهدف

عقاب جعل الذين شاهدوا عملية الخسف به وبداره

الضالين من بني آدم ،وما أكثرهم اليوم.

يضعونه في صفوف الكافرين بأنعم اهلل ،ومن

من استعراض القرآن الكريم لها ،وقررت المبادئ،

معاني ذلك أن على اإلنسان ،ذلك المخلوق العاقل

الحياة الدنيا

والقيم ،والقواعد التي جاءت القصة لتقريرها ،ومن

المكلف ،وأن يدرك حقيقة وجوده في الحياة الدنيا

أهمها النهي عن البطر ،وعن سوء استخدام النعم،

والتي تتلخص في كونه عبدا لخالق عظيم ،خلقه

وعن االستعالء والكبر ،وعن الطغيان والبغي ،وعن

بقدرته ،وحدد له رسالته في مجالين :أولهما عبادة

الخيالء والفخر عند إفاضة اهلل ،سبحانه وتعالى،

اهلل تعالى بما أمر ،وثانيهما حسن القيام بواجب

بالمال على عبد من عباده ،ألن في ذلك جحودا

االستخالف في األرض بعمارتها وإقامة شرع اهلل

بالنعمة ،وعدم أداء لحقها بدوام الشكر عليها ،مما

وعدله فيها.

يستلزم زوالها ،ويحتم البوار والخسران في الدنيا،

كذلك نستخلص من قصة قارون الكثير من العبر
األخرى ،من بينها :أن عاقبة الخروج على منهج اهلل
هي الدمار في الدنيا ،والعذاب في اآلخرة ،وأن فتنة
الناس ببهرجة الحياة الدنيا هي من أسلحة الشيطان
في إغوائه لإلنسان ،ولكن العقالء من بني آدم
يدركون أن ثواب اهلل خير لمن آمن وعمل صالحا ،وإن
التكبر بالمال أو الجاه أو السلطان عقابه في الدنيا

مال وجاه وسلطان

شديد ،وفي اآلخرة أشد ،وليس له من دون اهلل من

ومن عرض القرآن الكريم لقصة “قارون” الذي كان

دافع ،والبد من اإليمان بأن اهلل تعالى هو الذي يبسط

من قوم موسى فبغي عليهم ،وداهن كال من

الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ،وأن بسط الرزق ليس

وتأتي العبرة من استعراض قصة “قارون” مع قومه

فرعون وهامان ،وآتاه اهلل تعالى ثروة طائلة من

معناه دوما رضاء اهلل ،وال أن قبض الرزق معناه دوما

في التأكيد على أن ما يمن اهلل -تعالى  -به من

المال فلم يؤد حقها ،نستخلص من الدروس ما

سخط اهلل ،كذلك فإن الدنيا الفانية هي دار ابتالء

رزق على عبد من عباده ليس دليل الرضا عنه ،وال أن

يلي :إن البغي على الخلق واإلفساد في األرض من

واختبار وامتحان ،وإن اآلخرة الباقية هي دار مكافأة

التضييق في الرزق على عبد من عباد اهلل هو دليل

األمور المحرمة في دين اهلل ،كما أن الغرور بوفرة

وجزاء وعطاء للمتقين الذين ال يريدون علوا في األرض

عدم الرضا عنه ،ألن اهلل تعالى ،يقسم الرزق بين عباده

هو من وساوس الشيطان ،وعليه فإنه يجب على

وال فسادا ،وإن من كرم اهلل تعالى وعدله أن العبد

بعلمه وحكمته وقدرته ،وبمعايير قد ال يستطيع

كل من وهبه اهلل نصيبا منها أن يكون حذرا كل

الذي يأتي بالحسنة “من اإليمان والعمل الصالح” له

البشر إدراكها ،ولو كانت السعة في الرزق تعبر عن

الحذر من الوقوع في حبائل الشيطان الذي يغريه

من ربه ثواب مضاعف أضعافا كثيرة ،والذي يأتي

رضا اهلل تعالى على العبد ما كان مصير “قارون”

دوما بالكبر الكاذب ،واالستعالء المكروه من اهلل

بالسيئة “من الكفر أو الشرك أو ارتكاب المعاصي”

بالصورة المدمرة التي أجراها عليه ربنا ،تبارك وتعالى،

ومن الناس ،وعلى كل عاقل أن يوظف ما أعطاه

فال يجزي إال بمثل ما عمل من السوء.

والعذاب في اآلخرة بسبب ذلك البطر.

التضييق في الرزق

 4,999د.ب*

النسر Ex

 6,999د.ب*

ASX

 7,699د.ب*

 9,999د.ب*

آوتالندر

باجيرو
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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 ..

الجمعة  12شعبان  1378الموافق  20فبراير 1959
العدد 75

سنقف بك أيها القارئ الكريم بهذه الجولة فى
مناسبات متعددة يسرنا أن يكون لسمو ولى
عهد البحرين فيها نصيب كبير مشاركة منه
فى أعمال الحكومة ونشاط األهالى ففى مساء
األربعاء  26رجب الموافق  59/2/4شهد سموه
وسمو أخيه الشيخ خليفة رئيس مجلس المعارف
التى أقامتها اللجنة الثقافية التحاد االنديه
الوطنية بقاعه نادي العروبة بمناسبة اإلسراء
والمعراج وقد حضر برفقتهما حضرة االستاذ
الكبير أحمد العمران مدير معارف حكومة
البحرين .وفى الساعة الثامنة وخمس واربعين
دقيقة كانت قاعة النادي قد امتألت بالمدعوين
فافتتحت الحفلة بآيات من الذكر الحكيم رتلها
السيد محمد ابراهيم حسن كمال ثم ألقى
االستاذ عبد اهلل الطائي كلمة اللجنة الثقافية
فذكر الحاضرين بما تثيره هذه الليله من ذكرى
مأساه فلسطين التي عرج منها برسول اهلل إلى
السماء والتقت فيها مكة والقدس ثم شكر
لسمو ولى العهد ولسمو أخيه مشاركتهما

سمو ولى العهد فى ثالث حفالت ،االسراء والمعراج ،توزيع
وثائق التملك بالمعامير ،افتتاح مستشفى الوالدة بالرفاع

األندية فى هذا االحتفال واشار إلى انهما كانا أول
الحاضرين تشجيعا منهما الحياء هذه المناسبات
وبعد ذلك تقدم محاضر الحفلة اللقاء محاضرته
وهو األستاذ محمد عبد المنعم أبو سيف عضو بعثة
الجمهورية العربية المتحدة فكانت محاضرة قيمة
جمعت بين الشعر والنثر وبين الدين والعلم واألدب
واالجتماع استهلها بنجوى تلك الليلة المباركة ثم

حلل قصة اإلسراء والمعراج وناقش ما ورد حولها
من أقوال فى اسلوب سلس وبحث مسهب
واستعرض مطالعاته حول هذه المعجزة من
الكتب القديمة والحديثة وألقى قصيدتين فى
هذه المناسبة استهل األولى بقوله:
ماجت البيد بالهدي والضياء يوم سار الرسول
لالسراء واشرأبت رمالها تسأل الكثبان عن سر
هذه األضواء.
وكانت الثانية بعنوان “اهلل والعلم الحديث”
احتشدت فيها خواطر الشاعر التى توافدت عليه
وهو يعد المحاضرة:
ما سر هذا الضوء ما سر الدجى ما سر ما فى النار
من احراق ارأيت تلك األرض كيف تزينت والترب
يورق ايما ايراق ما بال هذا الزهر يعبق بالشذى
والماء من أجراه فى األوراق من ألهم األطيار حلو
غنائها والنحل من أغراه بالترياق من فجر الصخر
األصم منابعا تحيي الموات بسيلها الدفاق والبحر
من اجرى السفين بمائه والماء يغرق ايما اغراق.
ويستمر الشاعر فى تساؤله بعرض معجزات
الخالق سبحانه التى يؤمن من يأمل فيها ان
المعراج كائن بفضل القادر على كل شئ وختم
الشاعر قصيدته بنصائح توجه بها من قلب
مفعم باالخالص.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مجلس محافظة العاصمة
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مجلس عبداهلل محمد جمعة
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مدرسة وطنية تأسست عام 1996
المراحل الدراسية

رياض األطفال • اإلبتدائية • اإلعدادية • البكلوريا الدولية
أرقام األتصال

رياض األطفال 17595960 :المدرسة 17403666 :فاكس17404074 :
www.apgschool.com - info@apgschool.com
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ذكريات من �أيـام زمان
• أول مرة تدخل الشاورما (شاورما شكري) البحرين عام 1968م
• أول مرة تم فيها استخدام عقار البنسلين عام 1945م
• تم افتتاح أول مكتبة تجارية في البحرين – المنامة “مكتبة التاجر”
في عام 1920م
• الرحلة التاريخية للسفينة الفرنسية الفافوريت إلى البحرين في
عام 1842م
• تأسست بلدية الحد عام 1945م

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،طيب
اهلل ثراه ،بحفل الرتميم والتطوير مل�سجد الفا�ضل يف عام 1966م

�سوق ال�سمك القدمي يف املحرق عام 1973م

م�سجد الفا�ضل يف منت�صف الثالثينيات

فلق املحار على ظهر �إحدى �سفن الغو�ص يف اخلم�سينيات
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�إحدى الطائرات التابعة لطريان اخلليج على مدرج مطار البحرين

ال�سفن ال�صغرية التي كانت تنقل امل�سافرين من فر�ضة املنامة يف

�إحدى �أ�سواق املنامة يف اخلم�سينيات

�أول مبنى للم�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية وم�ست�شفى ماي�سون عام 1900م

�إحدى الأ�سواق ال�شهرية – �سوق البز يف اخلم�سينيات

بلدية املنامة القدمية قبل �إزالتها عام 1960م

يف اخلم�سينيات

اخلم�سينيات
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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.

يف �سكون الليل
ال�صبا
غفا
ُ
الكون � ...إال ما يكون من َّ

في�شفق من َج ّراء تلك الهواج�س
ُ

مي ُ -طهر ًا جُم َّ�سم ًا
تخالينها  -يا ُّ

ب�أنوار ٍ
بدر �شَ َّع بني املغار�س

مهد الزهورِ
النواع�س
كت
ِ
حر ْ
َ
�إذا َّ

ٍ
�سوادها
دوحة يف الرو�ض حال
وكم
ُ

على ّ
ٍ
غ�صن يف اخلميلة مائ�س
كل

ليل ِب َ�سها من ن�سجه بعد ُع ْريها
ُ

برد الندى املتقار�س
ُيخالطها ُ

ِ
أ�سفرت املنى
وحتت �شعاع البدرِ �

ُ
الليل ريثما
ويحب�س من �أنفا�سها
دوائر
فترُ �سل طِ يب ًا حولها يف
ٍ

الطيب هاج�سي
يغمر
أن
تدور �إىل � ْ
ُ
َ
�سكنت حتى امليا ُه ك�أنها
وقد
ْ

ال�سنا كالعرائ�س
نِقاب ًا ُل َ
ـج ْين َّ
ِي ّ

نو الأوان�س
وعاين ُتها حتنو ُح َّ

يَ
ً
�ساعة
خلد من العمر
تعال هناَ ..ن ْ
يد ًا ٍ
هام�س
بيد يف جنوةٍ و َت ُ

هنالك تُ�صغي يف الظالم لهام�س

ابراهيم العريض

آمن رِ ز َق ُه يف القِ ِ
طاف
وعامِ ُلنا � ٌ
ِ
اخلالف
َباح ِث َح ْ�س َم
ُي ُ
جيز له يف الت ُ

اد ْه
إن
وي�ضمن � ْ
ُ
�سار ،يف ُغربة الدارِ  ،زَ َ
َ
ن ل َق َ�ضينا َعلى ُك ِ ّ
�صطلينا
� َإذ ْ
ل ما َي ْ
زناد ْه.
داء ،و ُيورِ ي
ثري العِ َ
َ
ُي ُ

غرة ال�شهر

ال�شهر من ُك ِ ّ
َويف ُغ َّرةِ
ل َع ٍ
هد
ِ

النجم حائر ًا
وينظر يف مر�آتها
ُ

ُ
باحلقائق
أنف�سنا
�
ْ
أن�صدق � َ

النا�س ق َ
كما َو َّح َد
ِبل ُت ُهم
َ

َ
اهلل �أبدع هذهِ
أنزعم �أن
�
ُ

عوائق
ولو قد ف َع ْلنا بدون
ْ

بحق ِ -هال َل ْه
نُناجِ ي -
ٍّ

الن�سيم فتنجلي
ُي�صقّلها َم ُّر
ِ

�صور الأ�شياءِ
�شبه رواك�س
بها
ُ
ُ
َ
�شرارة قاب�س
فلي�س يرى �إال

ال�شر من َجذْ رِ هِ
ونقتلع
ُ
َّ

ال�صبا يف املحاب�س؟
َ
لنق�ضي
ريحان ِ ّ
َ

�شرهِ :
ور يف َن ِ
و�أ�سع َفنا ال ُن ُ

على الر�أ�س حتى املنكبني ..كبائ�س

ل�س�ألنا..
� َإذ ْ
ن َ

جناح ُه
طاو
وهو ٍ
طري �إال ْ
َ
وال َ

تخالينه من لف ِ
ّه اجل ِ
ِيد ناع�س ًا
مي  -لي�س بناع�س
ولك ّنه  -يا ُّ

ف�إن لذكرى ِ ّ
حلن �شدا ِ
كل ٍ
به
َ
هز ًة يف املغال�س
�سحابة
يوم ّ
ٍ

الهواج�س َم ْو ِهن ًا
ُت�ؤرقّه تلك
ُ

مَ
ول َن َ
ال�س� ِ
ؤال
خ�ش َّ
رد ُ

أ�صاله
ففي حكمة الردِ ّ (ال الردِ ّ ) عنيُ ال
ْ
ُي ِ
�صم عليه مبا قد َبدا َل ْه
عق ُ
ّب خَ ٌ

لي�س َي ُ
ِ
خط ُر يف ال�شَ ِ
ببال
رق يوم ًا
وما َ
ِ
العالقات فينا
نوع
ن
� ْ
َح�س َ
ُ
إذن َلت َّ

َيلينا

داله
يف ال َع
ْ

و َنحيا مِ ثا َل ْه!
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