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شارك في  44معرضا محلي ًا وعالمي ًا

صالح محمد الحسن  ..الهاوي الشامل
في فريج بن شدة قرب فريج الشيوخ بمدينة المحرق ولد ونشأ وتربى على مكارم األخالق والفضيلة ،وفي
فصول مدرسة المحرق التحضيرية “ابو عبيدة الجراح” -حاليا -عرف طريق العلم واألدب ،وفي دروب الحياة
أدرك معالم الشغف والهواية ..أنه عاشق التراث صالح محمد حسن الحسن ،الذي أحب التراث البحريني
وعشق تفاصيله وكنوزه وموروثاته القديمة والعتيقة لدرجة أنه حول منزله إلى متحف متعدد المقتنيات
جمع كافة حكايات الماضي وخزانة أسراره ،ولم يتوقف شغف صالح عند حب التراث ،بل تجاوز إلى مشاركته
في الكثير من المعارض داخل وخارج البحرين ،وكان مجموع المعارض التي شارك فيها  44معرضًا ،وكذلك
حصل على  27شهادة شكر وتقدير ومجسمات تذكارية بمناسبة المعارض التي شارك فيها ،أما الهوايات التي
جمعها فتشمل جميع المقتنيات التراثية واإلسالمية والوثائقية وغيرها ،وهي مجموع الهوايات التي جمعها
“أربعون هواية” ،وحصل على  35شهادة مختلفة األلوان وأكثر من  15شهادة شكر وتقدير “ ..رمضانيات”
تفتح خزائن متحف صالح محمد حسن الحسن وتروي ذكريات قطعة وراء األخرى من مقتنياته الثمينة ...

السيدة الطاهرة العذراء

مريم بنت عمران ..
”و ْ
اب
َ
اذ ُك ْر ِفي ا ْل ِك َت ِ
َم ْر َيم”

�شعراء من البحرين
قاسم حداد

قال سبحانه وتعالى “وَ ْ
َم
اذ ُكرْ ِفي ا ْل ِك َت ِ
اب َمرْ ي َ
ِها َم َكانًا َ
ِإذِ ان َتب ََذ ْت ِم ْن أَ ْهل َ
شرْ ِقيًّاَ ،فا َّت َخ َذ ْت ِمن
ْس ْل َنا ِإ َلي َ
ُوح َنا َف َت َم َّث َل َل َها
م ِح َجابًا َف َأر َ
دُ ون ِِه ْ
ْها ر َ
ب َ
ت ا ْل َم َ
الئ َ
ِك ُة
س ِويًّا” ،وقال جل جالله “وَ ِإ ْذ َقا َل ِ
َشرًا َ

اص َ
اك وَ َ
اص َ
اك
ط َف ِ
ط َّهر ِ
ط َف ِ
َك وَ ْ
َم ِإ َّن ال ّلهَ ْ
يَا َمرْ ي ُ
ِساء ا ْل َعا َل ِم َ
ين” -آل عمران..-السيّدة
عَ َلى ن َ
مريم بنت عمران هى السيدة الطاهرة العذراء

المجالس الرمضانية

المعصومة الزكية الطيبة الطاهرة التقية ،سيدة
نساء عالمها ،مريم بنت عمران ،من نسل إبراهيم

ُذكرت في القرآن الكريم أكثر ما ُذكرت في اإلنجيل،

خليل الرحمن ،والسيدة مريم العذراء هي أم نبي

فسيرة حياة مريم “ع” مذكورة بالتفصيل في القرآن

اهلل عيسى “ع” ،والتي ولدته دون أن يمسها رجل
لتكون والدته معجزة للناس ،وقد ُخصصت لها

الكريم في العديد من األحاديث اإلسالمية ،ويقول
عنها رسول اهلل “خير نساء العالمين :مريم ،وآسية

في القرآن الكريم سورة كاملة ،وقد ُذكرت أيضًا

وخديجة ،وفاطمة” -ابن حبان“ ..-رمضانيات” تقرأ

في العديد من اآليات بحيث أنه يمكن القول أنها

سيرة السيدة مريم بنت عمران العطرة..

ذكريات من أيام زمان
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من أفضل نساء أهل الجنة

“..و َكا َن ْت ِم َن ا ْل َقا ِن ِت َ
ين“
مريم بنت عمران َ
ت عِ ْم َر َ
ت َف ْر َج َ
ص َّد َق ْ
ص َن ْ
م ا ْب َن َ
ت
يه مِ ن ُّر ِ
ها َف َن َف ْخ َنا فِ ِ
وح َنا َو َ
ان ا َّلتِ ي أَ ْح َ
“و َم ْر َي َ
قال تعالى َ
ن ا ْل َقانِتِ َ
ت مِ َ
ات َر ِّب َ
ها َو ُك ُت ِب ِه َو َكا َن ْ
ين”  -التحريم  ،-وقال ابن عباس “خط رسول اهلل
ِب َكلِ َم ِ
صلى اهلل عليه وسلم في األرض أربعة أخطط ،ثم قال “تدرون ما هذا ؟” ،قالوا :اهلل ورسوله
أعلم .قال“ :أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة
عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون”  -مسند أحمد ،-فمن هي السيدة مريم العذراء،
ولماذا سميت بهذا األسم ،وما هي قصة مريم عليها السالم؟ ،وأين ولدت؟ ،وكيف
نشأت؟ ،وكيف خصها اهلل بمعجزة والدتها إلبنها وهي عذراء؟“ ..رمضانيات” أجابت على
التساؤالت كاملة وعرضت سطور قصة خالدة من قصص التاريخ اإلنساني...

والدة مريم
رُوي ّ
أن ح ّنة زوجة عمران كانت عاقرا لم تلد ،إلى
ّ
ظل شجرة أبصرت بطائر
أن عجزت ،فبينما هى في
يطعم فرخا له ،فتحرّ كت عاطفتها للولد وتم ّنته
رب ّ
علي نذرا ،شكرا لك ،إن رزقتني
إن لك
فقالت :يا ّ
ّ
أتصدق به على بيت المقدس فيكون من
ولدا أن
ّ
س َدنته وخدمه ،وقد استجاب لها اهلل سبحانه،
َ
فحملت ،وأثناء حملها توفى زوجها عمران ،وكانت
حياة السيدة مريم عبارة عن سلسلة من االمتحانات
والبالءات والمعاجز والصبر على ما كتب اهلل تعالى،
وأولى تلك االمتحانات أن أمها ،التي كانت ترجو أن
ترزق غالما لتهبه لخدمة بيت المقدس ،رزقت بنتا،
والبنت ال تقوم بالخدمة في المسجد كما يقوم
الرجل ،وأسفت ح ّنة واعتذرت هلل ّ
“رب إ ّني
عز وجل ّ
وضعتها أنثى واهلل أعلم بما وضعت وليس الذكر
كاألنثى” ،وقد ولدت مريم يتيمة ،فآواها اهلل عند زوج
خالتها نبي اهلل زكريا ،وكان هذا من رحمة اهلل بمريم
ّ
“كفلها زكريا” -آل عمران.-
ورعايته لها ،قال تعالى

كيف نشأت؟
وشبّت مريم ،وبيتها المسجد ،وخلوتها فيه ،وبلطف
اهلل بها كان الطعام يأتيها من الغيب ،وكلما زارها
النبي زكريا ،وجد عندها رزقا ،فكان يسأل عن مصدر
هذا الرزق ألنه هو كافلها ،ويأتي الجواب “هو من
عند اهلل يرزق اهلل من يشاء بغير حساب” ،وطوال
تلك المدة كانت مريم ،وهى المنذورة المقيمة في
المحراب ،فتاة عابدة قانتة في خلوة المسجد تحيي
ليلها بالذكر والعبادة والصالة والصوم.

االمتحان األول
وكان االمتحان األكبر لمريم ،العابدة الزاهدة
المطهرة ،أن ّ
بشرها اهلل سبحانه وتعالى بولد منها،
وهى من غير زوج ،فقالت“ :أ ّنى يكون لي غالم ولم
يمسسني بشر” ،ولكن األمر اإللهى أتى ،وال مردّ له،
علي هين ولنجعله آية للناس
“كذلك قال ربّك هو
ّ
ورحمة م ّنا وكان أمرًا مقضيا” ،إن اهلل سبحانه وتعالى

أخرج هذه اآلية العظيمة للناس حتى يمتاز المؤمنون
عن الكافرين ،فشاءت حكمته أن تبتلى امرأة عابدة
يصدقها الصادقون
صالحة بحمل من غير زوج،
ّ
ّ
ويكذبها الكافرون المجرمون ،ويكون
المؤمنون،
وقدره على هذه الصورة معجزة
ابنها الذي قضاه اهلل
ّ
ً
وآية في َخلقه ُ
رحمة للناس في زمانه ،وبعد
وخلقه،
ّ
وليمهد الطريق لخاتم األنبياء والمرسلين
زمانه،
محمد بن عبد اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-

رطب ًا جني ًا
وبعد أن حملت مريم ،وبدأ بطنها يكبر ،خرجت من
محرابها في بيت المقدس إلى مكان تتوارى فيه عن
أعين الناس حتى ال تلفت األنظار ،وال تثير في وجهها
االتهامات ،وقد ألجأها المخاض إلى جذع النخلة،
وهى وحيدة طريدة ،فتضع حملها وال أحد إلى
جانبها يعتني بها ويواسيها ،وقد اجتمعت كل هذه
الهموم والمصاعب على السيدة مريم ،وهى من
هى في عالم اإليمان والتقوى ،حتى وصل األمر بها
إلى أن تتم ّنى الموت ،وحاشا هلل ،سبحانه وتعالى ،أن
يترك إنسانا آمن به ولجأ إليه ،خاصة إذا كان كمريم
المصطفاة التي أتاها النداء اإللهى ليعطيها األمن
واألمان ،فناداها مولودها من تحتها “أال تحزني
ّ
وهزي إليك بجذع النخلة
قد جعل ربّك تحتك سريا
تساقط عليك رطبًا جنيا” ،وهنا تأتيها المعجزات
يفجره اهلل لها ،وها
بالجملة ،فهذا جدول ماء رقراق
ّ
ّ
تهز
هى ،وهى ضعيفة من آثار الوالدة ،تستطيع أن
جذع النخلة فيتساقط عليها الرطب جنيا.

مريم وقومها
وانطلقت إلى قومها َ
“ف َأ َت ْ
ت ب ِِه َقوْ َم َها َت ْح ِم ُل ُه َقا ُلوا يَا
ُ
ت َ
ت َهار َ
شيْئًا َف ِر ًيّا”  -مريم“ ،-يَا أ ْخ َ
ُون
َم َل َق ْد ِج ْئ ِ
َمرْ ي ُ
ُ
َ
َ
َ
“فأ َ
َما َك َ
ك ب َِغ ًيّا”َ ،
سوْ ءٍ وَ َما َكا َن ْ
شار ْ
َت
ت أ ُّم ِ
ان أب ِ
امرَأ َ
ُوك ْ
ِإ َلي ِْه َقا ُلوا َكي َ
م َمن َك َ
ص ِب ًيّا”
ان ِفى ا ْل َم ْه ِد َ
ْف ُن َك ِّل ُ
“ق َ
مريم ،-فأنطق اهلل بقدرته المسيح َال ِإ ِّنى عَ ب ُْد
اب وَ َج َع َلنِى َن ِب ًيّا وَ َج َع َلنِى ُمبَارَكًا أَي َ
ْن
ال َّل ِه آ َتانِى ا ْل ِك َت َ
ِالص َلاةِ وَ َّ
الز َكاةِ َما دُ ْم ُ
َما ُك ُ
ت َح ًيّا وَ َب ًّرا
صانِى ب َّ
نت وَ أَوْ َ

م ي َْج َع ْلنِى َجبَّارًا َ
ام عَ َلى يَوْ َم
ش ِق ًيّا وَ َّ
بِوَ الِدَ تِى وَ َل ْ
الس َل ُ
وت وَ يَوْ َم ُأب َْع ُ
ِدت وَ يَوْ َم أَ ُم ُ
وُ ل ُّ
ت
ث َحيًّا”  -مريم َ ،-ف َع َل ِ
ُ
الدهشة وجوهَ القوم ،وظهرت براءة مريم ،فانشرح
صدرها ،وحمدت اهلل على نعمته.

هجرة مريم
هاجرت مريم إلى مصر و َترَّ بى فيها المسيح ،ألن أعداء
اهلل من اليهود خافوا على عرشهم وثرواتهم ،فبعث
ملكهم جنوده ليقتلوا هذا الوليد المبارك “أَ َف ُك َّل َما
َس ٌ
م
ول ب َِما ال َت ْهوَ ى أَ ْن ُف ُ
م ر ُ
اء ُك ْ
اس َت ْكبَرْ ُت ْ
م ْ
س ُك ُ
َج َ
ْ
م وَ َف ِريقًا َتق ُت ُل َ
ون“ -البقرة -وفي قوله
َف َف ِريقًا َك َّذ ْب ُت ْ
ِم َت ْق ُت ُل َ َ
َاء ال َّلهِ ِم ْن َقب ُ
تعالى َ
م
ْل ِإ ْن ُك ْن ُت ْ
“فل َ
ون أ ْن ِبي َ
ُم ْؤ ِمن َ
ِين”  -البقرة

عودة مريم
وعادت إلى فلسطين بعد موت الملك الطاغية ،وظلت
فيها حتى بعث ال ّله تعالى المسيح برسالته ،فشاركته
أمه أعباءها ،وأعباء اضطهاد اليهود له وكيدهم
به ،حتى إذا أرادوا قتله ،أنقذه اهلل من بين أيديهم،
وألقى َ
شب َ
َه ُه على أحد تالميذه الخائنين وهو يهوذا،
فأخذه اليهود فصلبوه حيا .بينما رفع ال َّله عيسى إليه
ص َلبُوهُ وَ َل ِكن
مصدقًا لقوله تعالي “وَ َما َق َت ُلوهُ وَ َما َ
ُش ِّبهَ َل ُهم”  -النساء ،-وقوله تعالي “بَل ر ََّف َع ُه ال ّل ُه ِإ َليْهِ
وَ َك َ
ان ال ّل ُه عَ ِزيزًا َح ِكيمًا”  -النساء ،-وتوفيت مريم بعد
رفع عيسى بخمس سنوات ،وكان عمرها حينئذ ثالثًا
وخمسين سنة ،ويقال :إن قبرها في أرض دمشق.

تمييز اهلل تعالى لمريم
والسيدة مريم هي الوحيدة التي تحمل وتلد وهي
عذراء ،وهذه معجزتها من اهلل للعالمين ،تذكيرًا بأن
اهلل هو الخالق ،وتذكيرًا للناس بخلق أول البشر آدم
ت عِ ْمر َ
َم ا ْب َن َ
ص َن ْ
ت َفرْ َج َها َف َن َف ْخ َنا فِ يهِ
َان ا َّلتِي أَ ْح َ
“وَ َمرْ ي َ
ات َرب َِّها وَ ُك ُتبِهِ وَ َكا َن ْ
ص َّد َق ْ
ت ِم َن
ت ب َِكل َِم ِ
ِمن ُّر ِ
وح َنا وَ َ
ا ْل َقا ِنت َ
ِين”  -التحريم  ،-وهي الوحيدة التي سميت
سورة باسمها وذكرها اهلل باسمها في القرآن وهي
سيدة نساء العالمين.

احصل على أكرث من ما تدفع
مع باقات عروض نيسان املذهلة
رمضان كرمي

نيسان إكس-تريل

2.5 S

تبدأ من ٧٫٩٩٥

د.ب

نيسان باترول

5.6 XE

تبدأ من ١٥٫٩٩٥

د.ب

نيسان باثفايندر

تبدأ من ١٠٫٩٩٥

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

معدل فائدة منخفض مبقدار ٪١٫٩٩
أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:٠٠صباحًا  ١:٠٠ -ظهرًا  ٧:3٠ /مسا ًء  ١١:3٠ -مساءً ,اجلمعة  ٧:3٠مسا ًء  ١١:3٠ -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -عصرًا 8:٠٠ ،مسا ًء  ١٠:٠٠ -مسا ًء  /اخلميس  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -ظهرًا

3.5 S

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية ١٧ :مايو  ١٦ -يوليو ٢٠١٥

د.ب
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شغفه بالمقتنيات بدأ كهواية

صالح محمد الحسن  ..خزانة التراث
أكد عاشق التراث والهوايات وجامع
المقتنيات صالح محمد حسن الحسن ،أن
بداية والدة شغفه وحبه للتراث اشتعلت
بداخله منذ أن كان في الحادية أو الثانية
عشر من عمره ،وكانت أولى الهوايات جمع
الطوابع وتبادلها ،وتبادل الصور ،ومن ثم
تطورت لتبادل المناظر الطبيعية .وأشار
صالح ،إلى حبه وشغفه بالمقتنيات والتراث
بدأ كهواية لتبادل الطوابع والصور ومن
ثم تطور للمناظر وبعد ذلك للعمالت،
الفتا إلى“ ،كنت أراسل مجموعة من داخل
البحرين وخارجها كدولة قطر والسعودية
وبعض الدول التي كنت أحصل عليها من
العناوين الموجودة بمجلة هنا البحرين
أو مجلة الموعد” .وأوضح“ ،كانت الوالدة
رحمها اهلل تقوم بإعطائي مبلغ معين
وأقوم بشراء ما أريد وفي حال نقص
المبلغ كنت أدفع من مصروفي الخاص
ومن ثم تقوم بإعطائي المبلغ المتبقي”.
“رمضانيات”» كشفت الغطاء عن سر حب
عاشق التراث صالح محمد حسن الحسن
للمقتنيات النادرة ،وأسباب تحويله لمنزله
لمتحف متكامل وشامل للكثير والكثير
من القطع والتحف الفريدة والمتميزة...
 qحدثنا عن بداية انطالقة حبك وشغفك الواسع
بالمقتنيات الفريدة والنادرة؟
بداياتي من الناحية التراثية كانت منذ أن كنت في
الحادية أو الثانية عشر من عمري ،كبداية أي طفل في
مثل سني ،وهي جمع الطوابع وتبادلها وتبادل الصور،
ومن ثم تطورت للمناظر الطبيعية ،وهذه كبداية
فترة أيام الدراسة.

 qفي أي فريج بالبحرين نشأت؟ وكيف تأثرت بحياتك
األولى؟
بدايتي كمواطن بحريني كانت في فريج البن شدة،
بالقرب من فريج الشيوخ ،وفريج سيادي ،وكانت تسمى
منطقتنا بفريج الشيوخ ،ومن ثم تم اختصار المسمى
لفريج البن شدة ،وكان مقر الحكم قريبا منا في فريج
البن شيوخ.

 qهل تخبرنا عن قصتك وخطواتك األولى نحو اقتناء
ذلك الكنز الثمين من المقتنيات النادرة؟
كما ذكرت سابقا بأنني بدأتها كهواية لتبادل الطوابع
والصور ،ومن ثم تطورت للمناظر وبعد ذلك للعمالت،
فكنت أراسل مجموعة من داخل البحرين وخارجها
كدولة قطر والسعودية ،وبعض الدول التي كنت

أحصل عليها من العناوين الموجودة بمجلة هنا
البحرين ،أو مجلة الموعد ،والتي استمرت معي فترة من
الزمن ،ومن ثم توقفت عنها وجمدتها ،واتجهت إلى
الدواجن ،حيث اشترى والدي منزال عام  1981في الشمال
بالقرب من المطار والحديقة الكبرى والمعروف بفريج
الرحمة نسبة لمسجد أو جامع الرحمة ،والمنزل كان
عبارة عن بيتين وأمامه أرض مساحتها ال تتجاوز الـ ،60X60
ولدي أخ أكبر مني وهو الدكتور أحمد الحسن متزوج
ويعيش بالرفاع ،كان أخي علي الذي يصغرني مسافرا
للندن بغرض الدراسة ،وظليت لوحدي في هذا المنزل
مع والدتي وكنت أتحمل المسؤولية كاملة اتجاه
المنزل ،خصوصا بعد انتقالنا من فريج البن شدة إلى
الشمال بعد المرحوم جدي حسن الحسن وعمي
يوسف الحسن اهلل يعطيه الصحة والعافية اللذين
كانا يقومان بمواجب المنزل من شراء االحتياجات
الواجبة والماجلة في منزلنا السابق ،وفي هذه الفترة
ونظرًا لكبر مساحة األرض كما ذكرت سابقًا فقمت
بعمل قفص وقسمته للحمام والدجاج واألرانب لفترة
وبعد ذلك تزوجت عام .1984

 qوهل كان الهدف من تربيتك للطيور والحيوانات
األليفة للتجارة فقط أم كهواية ال أكثر؟
كانت فقط كهواية ،حيث كنت أخلق هواية تتبعها
هواية أخرى ،كجمع األدوات القديمة التي لم يكونوا
بحاجة إليها كالميداليات مثال ،بعكس بعض اإلخوان
الذين كانوا يبدأون هواياتهم ويتوقفون بعد ذلك
بفترة ،ورغم انشغالي بحياتي الزوجية إال إنني كنت
أزور منزل الوالد وأعتني بتلك الطيور واألرانب والحيوانات
وأنظفهم وال أعتمد على الخدم ،وعندما أرجع
لمنزلي تقول لي زوجتي بأن رائحتي تشبه رائحة الغنم،
ونظرا لكونها مكلفة بدون فائدة فقد توقفت عن
هذه الهواية ،خصوصا بعد إصابة الحمام باألمراض،
وقد أهديتهم لبعض الشباب من الفريج ليبيعوهم

بأي سعر حيث كنت أشعر باإلحراج اذا ما أضع لهم
أقفاص وأقوم ببيعهم بنفسي ،وقد استلمت من
الشباب مبلغًا بسيطًا بعد بيعهم لتلك الحيوانات
والطيور ،وأعطيتهم نصيبهم من البيع وقمت بإزالة
القفص ،وكان البيت يتكون من طابق ونص ،وقبل أن
بأن
أتزوج أشارت علي الوالدة أم أحمد رحمها اهلل
أقوم بأخذ الجناح الجانبي من المنزل وأجهزه للزواج،
حيث كان الجناح يشبه الشقق ويتكون من درج
وحجرة وفوقها حجرة أخرى ومطبخ ومخزن يطل
على سطح المنزل ،ومن هنا نما فيني الحماس ألوسع
هواياتي.

 qهل قام أحد بتشجيعك كاألصدقاء مث ً
ال؟
قديما لم يكن التشجيع موجود ولكن كان أصدقائي
يزورونني وينبهرون بما لدي من هوايات ،فمثال لدي
خزانتين ما زلت أحتفظ بهما إلى اليوم حيث كانا
موجودتان بالحجرة القديمة وقد أتيت بها كذكرى
وكانا أول بداياتي في الهواية وقد قمت بوضع
الميداليات بهما ،وكنت أقوم بالذهاب لسوق الحراج
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الواقع سابقًا بالقرب من فندق سان روك وهو سوق
األربعاء ومن ثم قاموا بنقله إلى البراحة الواقعة
بالقرب من السوق المركزي بالمنامة والتي قاموا
بتقسيمها للباعة ،حيث أن بعضهم كانت لديهم
جبرات والبعض اآلخر يفرش على األرض ،وكما ذكرت
سابقا بأنني وبعد ذهابي لشراء احتياجات وماجلة
المنزل كنت أدخل لسوق الحراج وأشتري من الباعة.

 qومن أين كنت تأتي بالميزانية لشراء تلك األشياء؟
كانت الوالدة رحمها اهلل تقوم بإعطائي مبلغ معين
وأقوم بشراء ما أريد وفي حال نقص المبلغ كنت
أدفع من مصروفي الخاص ومن ثم تقوم بإعطائي
المبلغ المتبقي.

 qوهل كانت لديك أعمال جانبية؟
نعم ،كنت أعمل بالبنك األهلي بعد تركي لستاندر
تشارترد بنك ،حيث اعتدل راتبي الشهري بزيادة وقدرها
مائة وثمانون دينارًا بعد أن كانت الرواتب ضعيفة
نوعًا ما سابقًا في ستاندر تشارترد بنك وكنت أعزبًا
ولم تكن لدي مسؤوليات كثيرة لذلك فكنت أصرف
جزء من راتبي على األنتيك ،وكنت قد قدمت طلبًا
للحصول على بيت في وزارة اإلسكان وقد أفادوني
بأنهم سيوفرون لي بيت بمدينة حمد ورفضت ذلك،
حيث أنني قلت للكاتب هل تعرف ما هي السمكة؟
فقال لي ماذا بها السمكة؟ فقلت له اذا ما أخرجتها
من البحر ستموت ،وأنا كذلك ان خرجت من منطقة
المحرق سأموت ،واذا لم يتوفر لديكم بيتًا في
منطقة المحرق فأعطوني أرضًا ،فأفاد بعدم وجود
أراضي حاليًا رغم توفرها ،لذا قمت بتغيير طلبي من
شراء بيت إلى شراء أرض ،وبعد ذلك قمت بشراء أرض
باألقساط ،حيث كانت توجد سابقًا شركة إسالمية
دفعت لهم جزء واشتريت محلهم من ستاندر
تشارترد بنك وقمت بالبناء لمدة خمس سنوات ،حيث
إن وزارة اإلسكان وافقت على إعطائي قرضًا وقدره
عشرون ألفًا فقط لكوني أعمل في القطاع الخاص
وكانوا يعطونني المبلغ على دفعات وكل دفعة
ألفين دينار وكانوا يأتون كل مرة للتفتيش والمتابعة،
حيث أن األساس لوحده كلفني ستة آالف دينارًا ،ومن
ثم قمنا أنا وزوجتي بأخذ قروض كل على حدة لتكملة
البناء ،وفي كل مرة كنا نتوقف عن البناء لفترة لعدم
توفر الميزانية ،حيث أنني أخذت كذلك جزءًا بسيطًا
من مبلغ قرض وزارة اإلسكان لشراء بعض األنتيك.

 qلديك الكثير من الكنوز التي تشرفنا برؤيتها ،فما
هي أهم المقتنيات التي تحتفظ بها؟
يلقبنني من يعرفونني بالهاوي الشامل ،حيث أمتلك
أربعين هواية ،وكل هواية بها شي متميز ،فمثال
بالنسبة للعمالت فإنني أحتفظ بعمالت تعود تاريخها
أليام فلسطين قبل السيطرة عليها من إسرائيل،
وبالنسبة للطوابع فلدي مجموعة من طوابع
فلسطين حيث أن حب دولة فلسطين في قلبي مثل
ما كان في قلب ومبدأ عبد الناصر رحمة اهلل عليه،
حيث أنني مشيت على درب عبد الناصر وأخذت من

ريحة فلسطين ينصرهم اهلل ،وكذلك أمتلك مالعق
مكتوب عليها البوليس الفلسطيني ،وبالنسبة لألنتيك
التي تخص البيت فلدي معزة اتذكر بها الوالد والوالدة،
ولدي وثائق منها وثيقة الفتتاح الجسر وهذه الوثيقة
تعز علي كثيرًا ألنها تربط بين المدينتين ،كما أمتلك
مجموعة كبيرة من الصحف والمجالت القديمة
ومجلة صوت البحرين وهنا البحرين والجرائد الرسمية،
والجوازات المختلفة ،والمسابيح المتميزة والميداليات
المتميزة التي تظهر عليها صور عبد الناصر والخواتم
التي مكتوب عليها آية الكرسي ،وأرقام الفورموال،
ولدي طوابع أشارك بها في المعارض ،وحاليًا أعمل
على جمع طوابع أمريكا للمراسالت الداخلية ،كما
قمت بشراء مجموعة من المغلفات تسمى ببوستر
أوفيس هيستوري ،وقام أخي الكبير ميرزا آل شريف
جزاه اهلل خير الجزاء بمساعدتي في كتابة وصياغة
جمل لمقدمة بحثي حيث أنني سأشارك معرض
للطوابع والتي أمتلك منها  1870طابعًا وقمت بتجهيز
البحث لخمس ستاندات ،كذلك أحب جمع الصور
ولدي صور أصلية لعبد الناصر تعود ألبريل من سنة
ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون عندما زار البحرين،
وأمتلك صور للقيادة وصور أليام الطفولة ،وصور
الوالد ،وصور لبيوت قديمة عندما قمت لمدة ثالثة
أشهر بأخذ جولة في المنامة والمحرق واألحياء،
ولدي حوالي ثالثمائة صورة قديمة بعضهم ترمم
وبعضهم تهدم ،كما املك صور لمنزلنا القديم قبل
أن يقوم الوالد ببيعه.

 qمتى قمت باالنتهاء من المتحف؟
انتهيت من المتحف بعد أسبوعين من عيد األضحى
الماضي ولكن االنتقال كان على مراحل ،حيث أنني ما
زلت أنقل بعض األشياء وأرتبها.

 qذكرت لنا سابق ًا بزيارة بعض األشخاص للمتحف،
فهل من الممكن أن تذكر لنا بعضهم؟ وهل تترقب
زيارة آخرين لك سواء من داخل أو خارج البحرين؟
الحمد هلل أنه أصبح لدي اسمًا مرموقًا في البحرين،
وكذلك فإن هناك بعض من الناس يتحدثون عني
خارج البحرين ،حيث التقى أحد األخوة بصديقه

اإلماراتي أثناء اصطحاب والدته للعالج إلحدى دول
شرق آسيا ،واستفسر منه عن شخص قاموا بعمل
مقابلة معه يمتلك مقتنيات عجيبة وهو أنا ،وقد
قام األخ طارق العلي بعمل مقابلة لي في متحفي
بعد أن أتى لدورة الخليج ،كما قابلني قبلها بسنتين
األخ هيثم الحمادي من قناة أبوظبي الرياضية ،وذلك
في محلي القديم ،كما قام المحافظ بزيارتي مرتين،
حيث جاءني بتاريخ  ٣فبراير وايضًا قام بافتتاح المتحف
ولكن مع األسف كان من المفروض أن توجد تغطية
إعالمية ولكن العاملين في التلفزيون لم يأتوا وأيضًا
الصحفي الذي قمت باالعتماد عليه للتغطية لم
يأت كذلك ،وبسبب انبهار المحافظ وحبه لمقتنياتي
فإنه قام شاكرًا بالترتيب مرة أخرى بتاريخ  ١٨فبراير
مع التلفزيون والصحافة للتغطية اإلعالمية لزيارتي
مع وجهاء مدينة المحرق والسيد خليل الذوادي “بو
ابراهيم” ،ومن ثم واصلت هناك في هال بحرين ،حيث
كل من بو وهيب ،ومحمد الجزاف ،وخالد بن
تحدث ٍ
صالح الزياني ،وبعد ذلك قمت أنا بالتحدث وتم عرض
شريط المقابلة ،وكذلك زارتني جمعيات كثيرة منها
وفد من جمعية نسائية مكون من  ٢٢سيدة ،وأيضًا
زارتني جماعة علي الصالح وغيرهم الكثير ممن يقوم
بزيارتي وينبهرون بما يرونه ،حيث كانوا غير متوقعين
بأن يظهر المتحف بهذه الصورة من حيث عدد الصور
والمقتنيات وأنواعها المختلفة الكثيرة بحيث ال توجد
حيز يكفي لبقية المقتنيات.

 qوهل تجد دعما من إحدى الجهات الرسمية أو الخاصة؟
ُ
قلت لبوعيسى بأنني أواجه مشكلة حاليًا بحيث من
يقوم بزيارتي ال يدل بيتي بشكل جيد وأطالب بالتكرم
بوضع إرشادات تعريفية ،حيث أنه قام مشكورًا
منذ أسبوعٍ مضى بكتابة رسالة للبلدية بخصوص
هذا الموضوع واستلمت نسخة من الرسالة ،وحاليًا
الموضوع عالق لديهم ،وهناك أشخاص أفادوني
بأنهم يودون نقلي لمكان آخر ،حيث يستخسرون
ما لدي من مقتنيات ثمينة محفوظة في مثل هذا
المكان الذي ال يدله الكثيرون ،ونظرًا لكون المكان
ُ
فقلت لهم ابحثوا لي عن مبنى مناسب
بيتي الخاص،
وسأملؤه لكم بما لدي.
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 qما هي طموحاتك بالنسبة للمتحف؟
أتمنى من الجهات المسؤولة النظر في وضع
المتحف ،وإن كان يستحق أن يتم توفير محل آخر
لمقتنياتي أو يساعدوني في توسعة المحل بعمل
طابق آخر ،بحيث يقوموا بتقييم المتحف وما يحتويه
ويعملون ما يرونه مناسبًا ،ألنني مستعد أن أستقبل
الزوار بإسم البحرين ،حيث أن التوسعة ال تكلف أكثر
من  ١٥ألف دينار.

 qماذا تود أن تقول ألبناءك؟
أود أن أركز على أوالدي البحرينيين بشكل خاص
وأوالدي الخليجيين بشكل عام أنهم يجب أن
يحافظوا على تراث بلدهم ،فهذا كنز إذا لم
تحافظوا عليه فسيأخذه غيركم من الناس إلى
خارج البلد ،حيث أنه يجب أن يتم داخل البلد ،وبالنسبة
للجهات المختصة فيجب أن تراعينا لنستمر في
المسيرة.

 qهل لديك مقترح أو فكرة لعمل جمعية على غرار
جمعية الطوابع مث ً
ال ،نظر ًا لوجود أشخاص كثيرة
في البلد لديهم مثل هذه المتاحف الخاصة؟
كانت توجد فكرة لعمل جمعية عن األنتيك أو
مثل هذه األمور ،وقد قمنا بمخاطبة المسئولين
في اإلدارة ،واألخ الكبير ميرزا على علم بأن جمعيتنا
محتضنة الهواة جميعها وليست فقط الطوابع،
بحيث أنها تحتضن األنتيك كذلك ،وقبل فترة أي
بتاريخ  ١٥و ١٦مارس الماضي قمنا بعمل معرض
بالجامعة األهلية ،وقمنا بعرض العمالت والوثائق
والطوابع المختلفة ،وأيضًا قمنا بتمثيل البحرين بتاريخ
 ١٥ديسمبر و ٢٠مارس حيث قام حوالي  ٩أشخاص
من الهواة البحرينيين بالذهاب إلى قطر للمشاركة
في معرض كبير يعرض المقتنيات القديمة وكانوا
أكبر وفد هناك ،ومعظمهم أعضاء في الجمعية،
واحتوى المعرض على العديد من األنتيك والطوابع
والمجالت والوثائق حيث شاركوا بحوالي  ٣٠وثيقة
تقريبا.

 qنظر ًا لصعوبة التنسيق مع المجموعات الكبيرة
للمشاركة في مثل تلك المعارض ،هل تشاركني
الرأي بأنه يجب على الجهات المعنية أن يقوموا
بضم أسماءكم في برنامج السياحة في البحرين،
لكي يتمكن السائح وحتى المواطن أثناء دخوله
للمحرق مث ً
ال من زيارة متاحفكم ،كما في الدول
األوروبية حيث يتم إدراج أسماء الهواة في برامج
السياحة تشجيع ًا لهم ليقوم السائح بزيارتهم؟
أستلم أحيانًا دعوات شخصية ،حيث أنني كما ذكرت
سابقًا عندما قمنا بتاريخ  ١٥و ١٦مارس بعمل المعرض
تلقيت اتصا ً
ال من الجامعة األهلية يطالبونني بعمل
معرض لهم بالمشاركة مع الهواة ،وألول مرة تقوم
الجمعية بمشاركة  ١٤هاوي من الهواة في المعرض،
ولكن لم نستطيع المشاركة بجميع المقتنيات،
فقد شاركنا بالوثائق والعمالت والطوابع فقط،

وكذلك قمت بالمشاركة في معرض للصور القديمة
المكبرة بمركز الرفاع اإلجتماعي بتاريخ  ١٤فبراير لغاية
 ١٩فبراير الماضي بعد تلقي مكالمة من رئيسة
المركز حيث طالبوني بالمشاركة باألنتيك ،وقمت
بأخذ قطع وعينات من التختة والرايدة والتلفون
وغيرها ،وبعد ذلك أفادتني الرئيسة بأن مقتنياتي
كانت أهم أسباب نجاح المعرض الخاص بهم ،رغم
وضع مقتنياتي على  ٤طاوالت فقط ،واستلمت
بعدها شهادة ودرع ،كما استلمت مؤخرًا دعوة من
متحف البحرين الوطني موجهة للجمعية يودون
من كل هاوي المشاركة بخمس قطع من األنتيك
المتميزة ،حيث سيقومون بعمل المعرض وبعد ذلك
سيقومون بنقله إلى باريس حسب ما أفادني أمين
السر ،وهذا يعني أن اسم الجمعية تختص بالطوابع
ولكنها تهتم بجميع المقتنيات واألنتيك ،رغم وجود
مقترح بتبديل االسم إلى جمعية البحرين للطوابع
واألنتيك ،أو للطوابع والوثائق والعمالت ،ولكنهم
أفادونا بأن االسم عالمي ال يتبدل ،فاحتفظوا بهذا
االسم واستمروا بما تفعلونه ،كما نقوم بعمل مزاد
كل يوم خميس ،حيث يتم بيع األنتيك مثل التختات
واألقالم والساعات وغيرها أكثر من الطوابع.

 qنعود بالحديث أليام الذكريات األولى ..
من أبرز من تتذكر من المدرسين األوائل؟
المدرسون الذين مروا بتاريخ حياتي الزلت أتذكرهم ولم
يبتعدوا عن ذاكرتي ومنهم مدير مدرسة التحضيرية
محمد حسن بوهاني ،وأحمد فخرو ،وعيسى الشيخ،
وإبراهيم السيد ،ومحمد السيد ،ومحمد المقهوي،
ومحمد المناعي ،ومحمد سالم الكواري وسلمان
الجودر ،وصالح عبدالعفار ،وراشد عريفي ،وعبدالرحيم
روزبه ،وخالد زنتون ،وربحي ،وجمعة محمود ،ومحمد
الحجازي ،وعبدالرحمن كتمتو ،وعادل سفيان ،ومحمد
العيد ،وعبد الحميد المحادين ،وعبداهلل الشمالن،
وأمين حليوة ،وعبد اهلل المدني ،ومحمد فرغلي،
وحسين سلطان ،وحسن نصف.

 qومن أبرز الطالب والتالميذ من أصدقاء الدراسة ال
تنساه ذاكرتك؟
من التالميذ :عبد الرحمن عبدالملك ،وحمد سيف آل
ثاني ،وحافظ الشيخ إبراهيم الباكر ،ويوسف محمد
يوسف ،وإبراهيم محمد،وعبداللطيف الحسن ،وعارف
جمشير ناصر محمد ناصر ،وسلطان بو ضاحي وأحمد
عبدالعزيز ،وإبراهيم الجودر ،ويوسف بوشيخة ،وعلي

عباس ،وناصر مسلم ،وخالد الساعي ،وأحمد الساعي،
وفؤاد قمبر ،وعبد العزيز المير ،ويوسف الجاسم،
وخليل الصايغ ،وإبراهيم علي كمال ،وصقر زويد،
وعبداهلل الظاعن وعبد الحميد المناعى ،وعبداهلل
الخباز ،ونادر مرتضى ،ونبيل الدوي ،وعبد الطيف الحسن،
وعبدالرحمن الحسن ،وأحمد عبدالملك ،وناصر محمد،
وعبد الوهاب نقي ،وعبدالغزيز الحمر ،ومحمد على
بوجيري ،وأحمد يوسف أكبر ،وراشد رفاعي ،ويعقوب
أحمدي وغيرهم ،وكان مدير مدرسة المنامة الثانوية
عبدالملك الحمر ،والمشرف التجاري لمدرسة المنامة
جميل الجشي.

 qومن أبرز العوائل التي سكنت فريج ”بن شدة”؟
الزلت أتذكر العوائل التي أسست فريج “بن شدة
والمحميد” الذي يقع قرب مسجد عيسى بن علي
أي فريج الشيوخ ،وهي عوائل كانت تجمعها المحبة
والطيبة ومنها :عائلة الحسن ،وعائلة المحميد ،وعائلة
سيادي ،وعائلة المطوع ،وعائلة الناصر ،وعائلة عبد
الملك ،وعائلة جالل ،وعائلة فليفل ،وعائلة الماجد،
وعائلة أمين والغاوي وغيرهم من العوائل الكريمة،
ويوجد في الفريج مجلسين مشهورين على مستوي
البحرين هما مجلس محمد جاسم سيادي ومجلس
الثاني عبد الرحمن عبداهلل المير الذي لم يستمر طوي ً
ال،
وهذان المجلسان يأتي إليهما أغلب الشخصيات ورجال
الدولة ،وهم الذي أتذكرهم عائلة الحسن ،وعائلة
الحادي ،وعائلة فليفل وعائلة الغاوي ،وعائلة المال،
وعائلة سيادي ،وعائلة مراد ،وعائلة الصاغة والصادق،
والحياييك وعائلة ربيعه ،وعائلة أمين ،وعائلة زباري
وأجور ،والباكر وعائلة العامروعائلة الجالهمة والسعد
والوزان والبعض من العائلة الحاكمة وغيرهم من
عامة الشعب.

 qومن من األصدقاء القدامى كان األقرب إلى قلبك؟
هناك الكثير من الصدقاء اليمكنك نسيانهم
واألشخاص الذين لي معهم صداقات ال تمحى مع
األيام هم علي عثمان ،وعلي مساعد ،وعبد الجليل
أحمد ،وخالد درويش ،ودكتور خالد بهزاد ،وعبد
العزيز بوزبون ،وعلي بوزبون ،وعبداهلل بوزبون ،وعلي
عبدالكريم ،وعيسى جعفر ،ومحمد جناحي وجمعة
الغنامي وصالح مهيزع ،وحافظ عبد الغفار ،وميرزا
آل شريف ،ويونس الكوهجي ،وعبد الحكيم الشيخ،
وصادق فضل ،وأحمد عواد ،وطالل النطعي ،وراشد
جالل ،خالد الحجاز ،والكثير من األصدقاء.

Model No: O 653 F2BW & F3BW
Ladies Collection
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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  12ذو الحجة  1370النسخة االولى

في يوم االربعاء  3ربيع األول  1370شرف البحرين صاحب العظمة الشيخ عبداهلل السالم
آل صباح حاكم الشقيقة الكويت في زيارة رسمية وكان يصحب عظمته سمو األميرين
صباح وجابر نجال المغفور له الشيخ أحمد الجابر آل صباح وعدد من أعيان الكويت ووجهائها
وقد كان في استقبال
الجميع في مطار المحرق
حضرة صاحب العظمة
الشيخ سلمان آل خليفة
حاكم البالد المعظم
يرافقه حضرات أصحاب
في منتصف شهر ذي القعدة الماضي شرف
البحرين صاحب السمو الشيخ عبداهلل السالم
آل صباح حاكم الكويت الشقيقة على يخته
الخاص (بيان) في زيارة ودية إلى أخيه صاحب
العظمة الشيخ سلمان آل خليفة حاكم البحرين
المعظم وقد كان يرافق الضيف الكريم من
أفراد االسرة المالكة في الكويت.
• الشيخ عبداهلل الخليفة ال صباح
• عبداهلل الجابر آل صباح وزير المعارف ورئيس
المحاكم
• جابر األحمد آل صباح مدير االمن العام في
األحمدي
• صباح األحمد آل صباح
• محمد الجابر آل صباح
• سالم العلي آل صباح
• صباح العلي آل صباح
ومن أعيان الكويت:
• الحاج عبداهلل بن محمد بن يحر
• الحاج عبداهلل بن زين
وقد استقبل الضيوف الكرام استقباال باهرا
من لدن حضرة صاحب العظمة وافراد االسرة
المالكة الكريمة حرس الشرف وبعد ذلك
استقل السيارة مع صاحب العظمة إلى باب
البحرين حيث تناول الضيوف القهوة وقدمت
لهم وفود المستقلين ثم توجه الركب إلى
قصر القضيبة العامر وقد استغرقت هذه الزيارة
االخوية اسبوعيا ودع بعده الضيوف الكرام بمثل
ما استقبلوا به من الحفاوة التي هم اهل لها.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

السمو
من

ولفيف

األمراء

الشخصيات

وقد

تحرك

البارزة

الموكب

تحف به االبهة والجالل
ويرافقه
الخيالة

كوكبة

من

يتقدمها

راكبا

الدراجات البخارية وعند
وصول المواكب إلى باب
البحرين اطلقت المدافع
احدى

وعشرين

تحية

للزائر

وكانت

طلقة
العظيم

الجماهير

على

جانبي الطرق التي مر بها
المواكب تحيي بهتافاتها
العالية الموكب السامي
وقد

تفضل

عظمته

وفتش ثلة من حرس
الشرف وفي اثناء اقامته
كان محل حفاوة عظيمة
وقد تكرم فزار بعض
المدارس والمستشفيات
ومؤسسات النفط في
البالد.
وفي يوم الجمعة  12منه
غادر البالد بطائرة خاصة
مودعا

كما

باإلجالل واإلكبار.

استقبل
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مجلس نوار علي الوزان

األربعاء  7رمضان  1436هجرية •  24يونيو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 183

األربعاء  7رمضان  1436هجرية •  24يونيو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 183

مجلس أبناء المرحوم اسماعيل كازروني

11
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ذكريات من �أيـام زمان

• انضم االتحاد البحريني لكرة السلة في االتحاد اآلسيوي عام
1974م واالتحاد الدولي لكرة السلة عام 1975م

• إعالن صادر عن بلدية المنامة بعدم استعمال أصحاب مصفي
النامليت لجوهر السكر المعروف بالسكرية في إعداد مشروب
النامليت عام 1933م
• محاولة اغتيال المعتمد البريطاني في البحرين الميجور ديلي
عام 1926م
• أول محكمة نظامية في البحرين عام 1921م

�شارع باب البحرين التجاري ومظاهر احتفاالت البالد بعيد جلو�س املغفور له

�شارع احلكومة يف ال�ستينيات

�صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة حاكم البحرين

املراكب ال�شراعية على مقربة ميناء املنامة “الفر�ضة” يف ال�ستينيات

م�سجد اخلمي�س يف الع�شرينيات
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األربعاء  7رمضان  1436هجرية •  24يونيو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 183

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
خالل افتتاح �أول متحف يف البحرين يف مبنى

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

دار احلكومة عام 1970م

�إحدى حمالت بيع الأواين املعدنية باملنامة يف اخلم�سينيات

م�سجد مدينة عوايل يف اخلم�سينيات

�شرطة البحرين يف اخلم�سينيات

14
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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.

الأطفال

نبغي الوالدة من جديد

�أولئك الأطفال ُ
الك ْ
رث

ب�شر ن�سري بال ر�ؤو�س

الذين يرتاك�ضون يف َم ِ
داك
لهم
هل اخرتت �أ�سما ًء ْ

يا ويلتاه

�آه على القمر الذي �ألف القيود

بالليل من �سجن �إىل �سجن يهان

قاسم حداد

�أم � ِ
احلدائق؟
أنك �ستعتمدين على
ْ

قمري ا حلزين

هل �سي�صعدون من �أعماق

واغ�سل تراب الأر�ض واكت�سح ا حلدود

ويحرتفن الغزل كي يفتقن ثانية

واقلب جذور العاملني

لهن �شاهقة الر�ؤى/

�أولئك الأطفال ُ
اخل�ضر

�أم �سيهبطون من � ٍ
أعال؟

�أولئك الأطفال ال�صغار جد ًا

�إين �أراهم الآن كالأ�سماك امللونة

يف زجاجة املدى

و� ِ
ؤهم
أنت ما� ْ

الطوفان
�آه على القمر الذي ي�شتاقه ليل الب�شر
يجتاحه الت�شريد ،ي�ضنيه القدر

قمري املخ�ضب بالدماء

قمري الذي ي�شتاقه قلب ال�سماء
�آه على �ضوء القمر

قدم ت�سوخ ت�سوخ يف ليل ال�ضجر
يف تيه عاملنا الكئيب

يف نار دواماتنا ال�سكري امللونة النحيب

يغتالنا جوع رهيب

جوع �إىل النور الذي يعطي احلياة

�أمال حبيب

ول�صرخة الطوفان خالق الب�شر

�شوق ي�ؤرقنا و�صخب يف النفو�س

حطم جدار املوت يا طوفان نوح

واك�سر حديد ال�سجن للقمر احلزين
املجد لك

املجد يا طوفان لك

الوردة
الر�صا�صية
يف البدء كانت جنة الر�ؤيا

�أرى فيما �أرى

تبكي �صنوبرة على �صحن املدينة,

واخليام ِ ّ
جتلل الر�ؤيا

�أرى طرقا �ست�أخذين �إىل طرق

�ست�أخذين �إىل طرق ,وبحرا كاملدى

فيما �أرى

كانت �ستع�شقني العذارى� .سوف �أ�صبح جنمة

يف �شرفة .لو ن�شرة املذياع قالت �آخر الأخبار قبل

الهجرة الأوىل

ر�أيت وما ر�أيت

مدينة مت�شي وعذراواتها يفقدن ع�شاقا
ويف ُتقن القمي�ص

ر�أيت كما ر�أيت

يل منتهى �شجر �سيحنو فوق..
جنتي املحا�صرة املباحة/

هل ر�أت تفاحة الف�صحى قلن�سوة
البالغة غيمة ال�شعراء/
كانت جنة الر�ؤي

ا بدايتي الأخريه

هل ر�أت فيما ر�أيت

نهاية الهجرات /كل مدينة َو ْج ٌر
ومنعطف ال�ساللة
جي َف ٌة ترث اجلزيرة

هل �أرى وطنا يعيد ال�شكل ,ميزج ج ّنة الر�ؤيا

بفو�ضاي اجلميلة ,يخطئ املعنى معي,
لهب ال�سبايا
يهتاج يف َ

 4,999د.ب*

النسر Ex

 6,999د.ب*

ASX

 7,699د.ب*

 9,999د.ب*

آوتالندر

باجيرو
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