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مبــــــارك عليكــــــم الشهــــــر

�شعراء من البحرين
علي عبد اهلل خليفة

ترفع أسمى آيات التهاني لقيادة وشعب البحرين

”رمضانيات”  ..أهال شهر الخير

ذكريات من أيام زمان

أهال شهر الخير واليمن والبركات  ..شهر البر والرحمة والبركة واإلحسان  ..في عامها السابع على التوالي
تواصل معكم “رمضانيات” وجبتها الروحانية الدسمة لتلتقي بكم من جديد في أجواء من الحب والود
واأللفة والتعاون والتعاضد والتماسك والوحدة والوالء واالنتماء ألهالي البحرين قيادة وشعبا..
في عامها السابع ترفع “رمضانيات” أكف الدعاء والتهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل
عليكم وعلى األمة اإلسالمية وعلى مملكتنا الغالية باليمن والخير والبركات..
تواصل معكم وبكم “رمضانيات” نشر وجبتها اإلعالمية والدينية والروحانية طيلة أيام الشهر الكريم
بجديد الصور والموضوعات وبكنوز القصص والحكايات وأحدث التغطيات والريبورتاجات التي تغطي
وتشمل كافة أنحاء ومجالس وميادين محافظات البحرين وتاريخها العريق..
فأهال بالشهر الكريم وبأيامه ولياليه الروحانية التي تنشر نسمات الرحمة والبر واالحسان على كافة ربوع
المملكة وبيوتها وشوارعها ومنازلها التي تفرح بقدومه وتسعد بأجواءه االيمانية العطرة ..
كل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده ..

أجواء الفرحة والسعادة تعم بيوت البحرين العامرة

أقبلت يا رمضان  ..فرحة الصوم والغفران
َ
ُ
َ
كينـة
ِس
رمضـان
أقبلت يـا
بالرضـوان  ..وغمرتنـا ب َ
ِ
الـوجـدان ..نورًا ي ُّ
ّـة بال ُتقـى...شه ٌر
ُشع علـى البري ِ
والحسنـات
بالصوم
كل الشهـو ِر متـوّ ج..
على
ِ
ِ
ِ
والغفـران ..هكذا تضرع شعراء اإلسالم بفرحة
ِ
قدوم رمضان وهكذا هللوا ورفعوا أكف الدعاء
بسعادة حلوله على األمة اإلسالمية ..ونعيش

نحن أبناء هذه األمة في شوق الستقبال رمضان
والقلوب تتشوق والعيون تذرف واأللسنة تلح في
الدعاء أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا فيه ..وها هو ذا
رمضان قد أطل ،فاستنارت الليالي بأنواره ،وتعطرت
األرجاء بنسماته وها هي بشائر موسم الخير قد
أط ّلت ..فأه ً
ال ومرحبًا يا رمضان ..في البحرين رمضان

دائما “غير” فعلى أرض تلك الجزيرة المباركة
تمأل الفرحة جنبات البيوت والشوارع والمنازل
وتعم أجواء الخير والسعادة جميع الوجوه رجاال
ونساء وأطفاال ،ويتبادل أهالي البحرين التهاني
والمباركات بحلول الشهر الكريم وتستعد النساء
لموائده العامرة بالخير ويفرح األطفال وهم
يمسكون بأصابع األباء واألجداد في طريقهم
للمساجد ألداء صلوات الفجر والتراويح  ..عادات
أصيلة متجذرة في قلوب أهالي البحرين تكشف
عن تفاصيلها “رمضانيات” في أولى أيام الشهر
الكريم  ..فأهال رمضان  ..أقبلت يا شهر الخير...
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ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى البحرين قيادة وشعبا

رمضانيات في عامها السابع ..
كل عام وأنتم بخير

في عامها السابع على التوالي ترفع “رمضانيات” أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه ،وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ،داعية اهلل القدير أن
يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين واألمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

في عامها السابع على التوالي تهنئ “رمضانيات”

الخاشعين ،وتمتزج تالوات التالين ،بدوي الذاكرين،

جميع أهالي البحرين ومواطني المملكة بحلول

فترسم في الدنيا أبهى حلة ،وأجمل صورة ،تسطر

أيام وليال الشهر المبارك ،داعية اهلل أن يعيده

معنى وجمال الحياة بطاعة اهلل ،إنه رمضان ،يبشرنا

علينا وعلى األمة اإلسالمية باليمن والخير

فيه الحبيب صلى اهلل عليه وسلم فيقول :إذا جاء

والبركات شهر الخير والرحمة ،شهر النقاء

رمضان ،فتحت أبواب الجنة ،وغلقت أبواب النار،

والعفة ،شهر الطهر والصفاء فيه تصفو القلوب،

وصفدت الشياطين -متفق عليه ،-إنه رمضان ،قد

وتسمو النفوس ،وترقى األرواح ،فهنيئًا لكم أيها

ادخر اهلل لك أجر صيامه وسيجزيك به ،فما ظنك

المسلمون بقدوم شهر الخيرات ،شهر المبرات،

بصاحب الكرم والجود جل جالله إذا ادخر لك شيئا؟،

شهر المسرات ،يباهي اهلل بكم مالئكته ،وينظر

يقول صلى اهلل عليه وسلم :كل عمل ابن آدم له،

إلى تنافسكم فيه مرحبًا بك أيها الضيف الكريم

إال الصوم فإنه لي وأنا أجزي به  -رواه البخاري ،-إنه

والشهر العظيم ،مرحبًا بك يا شهر اإلحسان ،يا

رمضان ،يشفع لك يوم القيامة ،قال صلى اهلل عليه

نبع الغفران ،يا حبيب الرحمن.

وسلم :الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة،

فها هي مواسم العطر جاءت بشذاها تنشره
بين الناس ،مواسم لجني الحسنات ،والتخفيف
من السيئات ،فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر
أقصر ،يقول معلم الناس الخير صلى اهلل عليه
وسلم( :إذا كانت أول ليلة من رمضان ف ّتحت
وغلــقت
أبواب الجنة فلم يغلق منها باب،
ّ
ّ
وصفدت
أبواب جهنم فلم يفتح منها باب،
الشياطين ،وينادي منادٍ  :يا باغي الخير أقبل ،ويا
باغي الشر أقصر ،وهلل عتقاء من النار وذلك كل
ليلة) أخرجه البخاري.
ومع بزوغ أول ليلة من لياليه ،تخفق القلوب،
وتتطلع النفوس ،إلى ذلك النداء الرباني الخالد:
يا باغي الخير أقبل ،ويا باغي الشر أقصر ،فيا هلل
ما أجمله من نداء ،يفرح به المؤمنون ،ويستبشر
به المتقون ،فيعمرون المساجد ،ويقبلون على
القرآن ،ويتلذذون بمناجاة الرحمن ،ويتصدقون
على المساكين ،ويؤمون البيت الحرام معتمرين
ومصلين ،فالعيون تدمع ،والقلوب تخشع،
والرقاب لربها تخضع ،تختلط دموع التائبين ،بلذة

إنه رمضان ،إذا صمت نهاره وقمت ليله غفر اهلل لك
ما تقدم من ذنبك ،قال صلى اهلل عليه وسلم :من
صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه  -متفق عليه ،-وقال صلى اهلل عليه وسلم:
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من
ذنبه  -متفق عليه ،-إنه شهر القرآن ،فيه نزل ،وفيه
أعظم ليلة ،يترقبها المؤمنون ،هي ليلة القدر ،إنه
حبيب المتقين ،فقد كان سيد المتقين صلى اهلل
عليه وسلم يهتم به ،فكانت له أحوال أخرى مع
رمضان ،فقد كان صلى اهلل عليه وسلم يعرض
القرآن على جبريل عليه السالم في كل ليلة ،وكان
صلى اهلل عليه وسلم أجود الناس ،وكان أجود ما
يكون في رمضان ،وكان يعتكف العشر ،ويكثر من
الذكر..
في عامها السابع على التوالي تهنئكم رمضانيات
بحلول

الشهر

من عواده ...

الكريم

المبارك،

وعساكم
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َ
َ
كينة الوجدان
بالرضوان ِو َس
أقبلت
ِ

أقبلت يا رمضان  ..نسمات الرحمة وبشائر المغفرة
قال اهلل عز جل َ
ض َ
“ش ْه ُر َر َم َ
يه ا ْل ُق ْر ُ
آن
ان ا َّل ِذي أُ ْن ِز َل فِ ِ
ات مِ َ
ان َف َم ْن
اس َو َب ِّي َن ٍ
ن ا ْل ُه َدى َوا ْل ُف ْر َق ِ
ُه ًدى لِل َّن ِ
َّ
َ
ص ْم ُه َو َم ْن َك َ
ان َم ِر ً
يضا أَ ْو
م
الش ْه َر َف ْل َي ُ
ش ِه َد مِ ْن ُك ُ
س َر
س َف ٍر َف ِع َّد ٌة مِ ْن أَ َّي ٍ
م ا ْل ُي ْ
عَ َلى َ
يد ال َّل ُه ِب ُك ُ
ام أُ َخ َر ُي ِر ُ

س َر َول ُِت ْكمِ ُلوا ا ْل ِع َّد َة َول ُِت َك ِّب ُروا ال َّل َه
م ا ْل ُع ْ
يد ِب ُك ُ
َو َلا ُي ِر ُ
م َت ْ
عَ َلى َما َه َد ُ
ش ُك ُرون”  ..في رمضان
م َو َل َع َّل ُك ْ
اك ْ
ّ
وتصفد الشياطين ،وتغلق أبواب
تفتح أبواب الجنان،
النيران ،وتعتق الرقاب ،وترفع فيه األعمال الصالحة،
وتتنـزل البركات والرحمات  ..هو شهر الخير والصيام
والحسنات والغفران  ..شهر الموائد العامرة وصالة
التراويح ولقاء األهالي واألصدقاء واألقارب في
المجالس الرمضانية المباركة ،إذ يحرص البحرينيون
على استقباله استقباال خاصا نظرا إلى كونه محطة
دينية روحية يتزود منه المسلمون بالقيم اإليمانية
ويكثرون التالوة والذكر ويعمرون بيوت اهلل بالصالة
والقيام والدعاء” ..رمضانيات” تروي مشاهد من حياة
أهالي البحرين في رمضان ..

ومناسبة مواتية إلحياء العادات والتقاليد التي

لشراء المأكوالت الرمضانية البحرينية الشائعة مثل

تميز بها الشعب البحريني عبر أجياله المتعاقبة،

“الهريس” الذي يتكون من القمح واللحم المهروس

فالمجتمع البحريني يكشف خالل هذا الشهر

وكان يتم تجهيز الحطب لطبخ الهريس قديما و

الفضيل عن عاداته األصيلة وتقاليده الراسخة التي

“الثريد” الذي له طعم مميز في البحرين المكون

تجسد قيم المحبة والتواصل الديني واالجتماعي

من الخبز العادي أو خبز الرقاق المختلط مع المرق

وتنم عن التجانس بين أفراد المجتمع البحريني.

باإلضافة إلى الحلويات المحلية التي تزين المائدة

عادات أصيلة

مثل المحلبية والبسبوسة والزالبية والخبيص

وشهر رمضان الكريم بالنسبة إلى المجتمع

فرحة البحرين

البحريني له نكهة خاصة تنعكس في الجو اإليماني
الذي يسيطر على المعامالت بين الناس تجسده

والساقو واللقيمات وخبز الطابي والحلويات األخرى
وتقوم النساء بالطبخ وعمل موائد األكل التي يتم
توزيع بعض منها على الجيران.

مجالس عامرة

فرحة استقبال شهر رمضان الكريم فى البحرين

عالقاتهم حيث تنتشر قيم التراحم والتسامح

فرحة غامرة وكبيرة على شعب أهالي هذا البلد

ويلتقي أهل الفرجان بمختلف مستوياتهم في بيوت

ومن عادات الشعب البحريني أيضا في شهر رمضان

الطيب ،ولها نكهة خاصة تنعكس في الجو االيمانى

اهلل يؤدون الصلوات ويرى بعضهم بعضا وتصفى

والمألوفة عند الرجال فتح مجالسهم في هذا

الذي يسيطر على المعامالت بين الناس تجسده

القلوب ويسود جو من األلفة والمحبة .وكغيره من

الشهر ودعوة األقارب والجيران والزائرين من الرجال

عالقاتهم حيث تنتشر قيم التراحم والتسامح

الشعوب العربية واإلسالمية فإن الشعب البحريني

لتناول وجبة اإلفطار في مساء كل يوم طيلة الشهر

ويلتقى أهل الفرجان بمختلف مستوياتهم في

له عاداته وتقاليده الرمضانية الخاصة الضاربة في

الفضيل ويجتمعون بعد صالة التراويح لالستماع

بيوت اهلل يؤدون الصلوات ويرى بعضهم بعضا

جذور التاريخ التي تعكس روح التراث واألصالة وتجسد

إلى القرآن الكريم وذكر اهلل ،وتكاد تتشابه البرامج

وتصفى القلوب ويسود جو من األلفة والمحبة،

قيم المحبة والتواصل الديني واالجتماعي وتنم عن

الرمضانية في معظم البيوت ،فتجد التزاور وصلة

وتعيش البحرين خالل شهر رمضان المبارك أجواء

التجانس بين أبناء المجتمع البحريني الواحد حيث

األرحام بعد صالة التراويح لتبادل األحاديث الودية

رمضانية خاصة تطغى عليها مشاعر المحبة والود

ذهب الناس مبكرا لشراء المواد الغذائية فازدحمت

وتقوية للروابط األسرية عبر المجالس الرمضانية

والروحانية إذ يعتبر أهل البحرين رمضان فرصة

األسواق والمتاجر والجمعيات بالمواطنين والمقيمين

التى تعد بمثابة منتديات للحوار وطرح القضايا
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االجتماعية ومناقشة الهموم الحياتية المعيشية

بروح التراث رغم األنماط العصرية التي شهدتها طيلة

رسول اهلل قوم تسحر يا صايم ال إله إال اهلل سحور

فيدلي كل برأيه في المحاور المطروحة ،وفيها

السنوات الماضية ،وحسبما يتذكر كبار السن ،فإن

يا عباد اهلل” ويخرج له األطفال فرحين يرددون معه

تحضر مختلف شرائح المجتمع فيحضر المسئول

الغبقة التي كانت تقام في مجالس القرى واألحياء

اآليات القرآنية والتهاليل وهم يسيرون خلفه.

والموظف والمواطن والمقيم مما يعتبر ذلك

وكذلك المدن ،ال تختلف من ناحية معناها وأنواع

فرصة لطرح المواضيع الساخنة التي تهم الوطن

وجباتها بين أهالي القرى الريفية الزراعية أو أهالي
البحر أو في المدن ،فهي أو ً
ال تمثل صورة من صور

أمجاد العرب والمسلمين

في تعزيز قيم الترابط اإلجتماعي وتعميق التواصل

العالقات االجتماعية الكريمة في الشهر الفضيل،

بين أفراد المجتمع فيما بينهم وتزيد من التكاتف

وفيها من الكرم والحفاوة الشيء الكثير مما يليق

المجتمعي وزرع روح المواطنة بين أفراد الشعب،

بمكانة الضيوف ،حيث يحرص صاحب “الغبقة” على

ويستمر الحال من بداية شهر رمضان ومرورا باأليام

دعوة األهل والجيران واألصدقاء لاللتقاء وتبادل

التالية منه وانتهاء بالعشر األواخر التي تكثر فيها

األحاديث وتناول الوجبة ،أما اليوم ،فقد احتفظت

الطاعات وتشحذ فيها الهمم وتتسابق القلوب لنيل

“الغبقة” بمدلوالتها على رغم الحداثة التي شهدتها

العتق من النار فال يكاد يخلو حي من ارتفاع اصوات

حيث لم تعد تقام في المنازل أو المزارع وحسب،

المصلين ودعاء المتهجدين فتمتلئ المساجد

بل انتقلت إلى الفنادق والمطاعم الكبرى ،وتتنوع

بالمعتكفين الذين يسألون اهلل حاجاتهم في أمور

فعالياتها اليوم بين المسابقات واألنشطة الترفيهية

دينهم ودنياهم

وتوزيع الجوائز.

مجالس نسائية

موائد عامرة

وغيرها ،ومن ابرز المظاهر الرمضانية في البحرين

ولم تكن المرأة بعيدة عن المجالس الرمضانية

وبالحديث عن الموائد الرمضانية ال يمكن اغفال

انتشار الخيم الرمضانية التي يجتمع فيها األقارب

العامرة بروح المحبة والود والتآلف بين أبناء الشعب

الحراك التجارى النشط الذى تشهده أسواق المملكة

واألصدقاء للسمر والترفية كما تتنافس الفنادق

الواحد ،فقد استطاعت السيدة البحرينية أن تفرض

مع حلول الشهر حيث تعج بالمتسوقين لشراء

والمطاعم على أقامة الخيام الرمضانية التي

نفسها وتنهي احتكار هذه المجالس وقصرها

المواد الغذائية مبكرا وتخزينها من أجل توفير

تقدم فيها مختلف األصناف الشعبية والشرقية

على الرجال ،وباتت سيدات المجتمع يفتحن أبواب

المواد الغذائية الرئيسية لطهى أشهى المأكوالت

والغربية وتشكل ملتقيات لعائالت المواطنين

مجالسهم الرمضانية أمام الجميع ،وال تقل

الرمضانية البحرينية ورصها على الموائد العامرة

والمقيمين ،ويحرص أهل البحرين أيضا على تأدية

النقاشات التي تتناولها هذه المجالس أهمية

ومن تلك االطباق الشعبية الهريس الذى يتكون

الصالة في الجوامع التي تتميز بروائح رمضان

وسخونة عن مجالس الرجال ،كما استطاعت

من القمح واللحم المهروس والثريد المكون من

العطرة وخصوصا في صالة العشاء والتراويح التي

المجالس الرمضانية النسائية أن تساهم وبشكل

الخبز العادى أو خبز الرقاق باالضافة الى الحلويات

تشارك فيها النساء أيضا.

كبير في تعميق األواصر والعالقات التي تربط أبناء

التى تزين المائدة مثل المحلبية والزالبية والخبيص

البحرين ،بل تعدى األمر الى حرص جميع الجاليات
على زيارة هذه المجالس ،األمر الذي يعد ايجابي ُا

والساقو واللقيمات وخبز الطابى والحلويات االخرى

محاضرات وندوات دينية

التى تتفنن النسوة البحرينات باعدادها تقوم النساء

في تعزيز العالقات بين البحرينيين من جانب ،وبين

بالطبخ وعمل موائد االكل التى يتم توزيع بعض

البحرينيين وغير البحرينيين من جانب آخر.

منها على الجيران.

شهر الغبقات

ظاهرة المسحر

الماضي كان األطفال ينشغلون بممارسة األلعاب

واعتاد أهل البحرين منذ القدم على االجتماع في

ويشكل المسحر ظاهرة من ظواهر شهر المغفرة

الشعبية مثل الصعقير والخشيشة والسكينة

الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين وهذه العادة

والدحروى وغيرها ،كما يذهب الناس بمجرد

أصبحت شبة منقرضة حاليا بسبب التطور الذي حدث

قرب حلول شهر رمضان لشراء المواد الغذائية

على المجتمع البحريني من تلفاز وراديو وانترنت

مبكرا وتخزينها حيث تزدحم األسواق والمتاجر

حيث يحضر المسحر كل ليلة ليوقظ الصائمين

والجمعيات بالمواطنين والمقيمين من أجل توفير

فيسعدنا بصوته مناديا فيها “ال إله إال اهلل محمد يا

المواد الغذائية الرئيسية لطهي أشهى المأكوالت

والمواطن ،حيث تساهم تلك المجالس الرمضانية

بعض ليالي الشهر الفضيل ،وخصوصًا بعد انتهاء
صالة التراويح ومجالس الذكر ،في لقاء تراثي رمضاني
يطلقون عليه اسم “الغبقة” ...وهي مائدة رمضانية
عادة ما تسبق وقت السحور في توقيتها ،وهي
واحدة من التقاليد الرمضانية العريقة التي احتفظت

ويتذكر أهل البحرين في هذا الشهر أمجاد العرب
والمسلمين فيما حققوه من بطوالت وانتصارات
تسطع بنور العزة والكرامة على مدى التاريخ
العربي اإلسالمي وعلى مر العصور واألزمنة ،ولعل
ابرز ما يميز رمضان في البحرين هي تلك المجالس
التي يفتحها الرجال في بيوتهم ويقومون بدعوة
األقارب والجيران واألصدقاء والزائرين للتجمع
بعد صالة التراويح والتباحث في شئون الدين
والدنيا وسرد الحكايات وتذكر الماضي إضافة إلى
مناقشة القضايا التي تشغل الشارع البحريني
في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والرياضية
ومتابعة ما تبثه القنوات الفضائية من برامج منوعة

ولعل ما جعل رمضان هذا العام مميزا هو أقامة
مسابقات مختلفة ومحاضرات وندوات دينية لم
تكن موجودة في خيم منصوبة لهذا الغرض
يتجمع فيها األطفال والشباب بينما في رمضان
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الرمضانية البحرينية ،وتقوم النساء بالطبخ وعمل
موائد األكل التي يتم توزيع بعض منها على
الجيران ،ومن العادات البحرينية الرمضانية أيضا ما
يسمى الغبقة وهى عبارة عن وجبات دسمة تقدم
في ساعة متأخرة في وقت ما قبل السحور حيث
يتزاور الرجال والنساء إلى بيوت أهاليهم وأصحابهم
ويتناولون أشهى المأكوالت مثل المحمر وهو األرز
األحمر المحلى مع السمك والبالليط وغيرها فضال
عن احتفال البحرينيين في ليلة منتصف رمضان
بما يسمى القرقاعون وهو عادة تشترك فيها كل
دول الخليج تقريبا ،كذلك يشكل المسحر واحدا
من أهم المالمح التي يتميز بها شهر رمضان ليس
في البحرين وحدها وإنما في كل الدول العربية
واإلسالمية حيث يعود تاريخه إلى عشرات السنين
وان كان وجود المسحر حاليا أصبح جزء من الفلكلور
شبه المنقرض بسبب حركة التطور التي شهدها
المجتمع البحريني والعربي بصفة عامة من تلفاز
وراديو ،وقد كان المسحر يمر في األحياء والفرجان
كل ليلة ليوقظ الصائمين فيسعد الجميع بصوته
الجميل ويشجيهم بأناشيده التي ينادى فيها قائال

خلفه ،كذلك تحرص األسر البحرينية ورواد المجالس

قبل طلوع فجر كل يوم من أيام شهر رمضان ليمسك

الرمضانية خالل شهر رمضان على االلتفاف حول

ويفطر الناس على صوتها ،وعلى رغم مرور كل تلك

الشاشة الصغيرة لمشاهدة البرامج والمسلسالت

السنين وعزوف الناس نسبيًا عن االلتفاف مع أطفالهم

التلفزيونية التي يبثها التلفزيون من برامج وأعمال

حول مدفع شهر رمضان الكريم إال أنه مازال حتى

درامية محلية وخليجية وعربية حيث تتنافس
تلفزيونات دول المنطقة على تقديم اإلنتاج الدرامي
المحلى والخليجي والتي تحكى جوانب من سيرة
األمجاد التي مرت بها األمة اإلسالمية.

مدفع رمضان بالبحرين

اليوم يقاوم النسيان واالندثار ،اذ يحرص الكثير من
أهالي البحرين على اصطحاب اطفالهم لرؤية مدفع
اإلفطار لمرة أو مرتين طوال الشهر ،ورغم عزوف
معظم الناس عن رؤية مدفع اإلفطار ،إال أنه مازال
يالحظ التفاف البعض منهم كل يوم حول مدفع
اإلفطار والسيما األطفال منهم ليضعوا أياديهم

ال اله إال اهلل محمد رسول اهلل ..قوم تسحر يا صايم

“اضرب” بهذه الكلمة منذ مطلع األربعينيات تطلق

ال اله اهلل سحور يا عباد اهلل ويخرج له األطفال فرحين

على آذانهم استعدادًا إلطالق ذخيرته بفرح وسرور

ذخيرة صناعية من مدفع اإلفطار في مملكة

وبراءة وهو السبب الذي يدفع بهذا المظهر الرمضاني

يرددون معه االيات القرآنية والتهاليل وهم يسيرون

البحرين مرتين؛ واحدة بعد غروب الشمس والثانية

القديم لمقاومة النسيان واالندثار حتى اليوم.

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

7

الخميس  1رمضان  1436هجرية •  18يونيو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 177

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 ..

معجزتان خالدتان لنبي االسالم
أذاع االستاذ أحمد غلوش رئيس جمعية منع
المسكرات من محطة االذاعة بالقاهرة مساء
الثالثاء األسبق ،حديثا بالعنوان المتقدم نلخصه
فيما يلي:
قال :حضرت مؤتمر مقاومة المسكرات الذي
عقد في فنلندا ،وقد اكتشفت هناك من بحوث
أعضائه معجزتين عظيمتين لنبينا محمد صلى
اهلل عليه وسلم فيما يختص بالخمر يزعم عنها
احداهما :ما ينسب إلى الخمر من التدفئة فان
االعتقاد بأنها تسبب الدفء وتقاوم البرد يكاد
يكون عاما في جميع أصقاع األرض وقد أثبت
المؤتمر أنها بالعكس تزيد البرد أما الحرارة التي
يشعر بها الشارب فهي حرارة كاذبة مثل الحرارة
التي تنتاب أي جزء تصفعه من البدن ،وهي دفاع
من القوة الحيوية في البدن ضد الكحول ،كما
تحدث الحمى ضد الميكروب .والدليل على ذلك
أن المدمنين غالبا ما تكون درجة الحرارة فيهم ال
تزيد عن  34بينما هم يتصببون عرقا ،في حين أن
الحرارة العادية في أي شخص غير منحرف المزاج ال
تقل عن  37درجة.

اعالن من دائرة بلدية المنامة
العدد 1359 -21
تجديد اإلعالن الصادر من هذه الدائرة بتاريخ  8محرم
10( 1357مارس )1938
رقم 1357 - 4
نخبر العموم انه ممنوع بتاتا القيام باعمال تصليح
السيارات والباصات وغيرها في الشوارع والطرقات
العامة بل يجب ان يكون ذلك في الكراجات المعدة
لذلك ،فكل من يخالف هذا المنع ستتخذ البلدية
الالزم ضده وتسويقه للمحكمة .معاون رئيس بلدية
المنامة.
حرر في  8جمادي االول 1359

لقد سرد بعض األعضاء في المؤتمر حكاية مكتشف
القطب الجنوبي حين نصح رفاقه بعدم شرب الخمر
أثناء الرحلة في تلك األصقاع المتناهية البرد ،فأطاعه
بعضهم وعصاه آخرون ،بحجة الدفء وكانت النتيجة
أن الذين أطاعوه هم الذين عادوا أحياء معه .أما
اآلخرون فقد ماتوا من البرد.
عند ذلك وقفت فأعلنت المؤتمر بأن هذا أمر عرفه
نبينا محمد قبل  13قرنا فهو معجزة له تضاف إلى
معجزاته الباهرة ،فقد جاء رجل اليه عليه الصالة
والسالم ،فقال اننا في بالد باردة وان الناس هناك
يشربون الخمر ليدفئوا ،فقال صلى اهلل عليه وسلم
(كذبوا قاتلوهم حتى يتركوه) اي قاوموهم.
أما الثانيه .فهو ما يزعمه بعض الناس من أنهم
يشربون الخمر كدواء ،الصالح المعدة وأضعاف
الميكروبات التي تقد على الجسم ،لقد أثبت المؤتمر
ان هذا وهم ال اصل له ،وقرر بعد أبحاث طويلة تحليلية،
أن الخمر ليست بدواء أصال وال تعطي الشفاء من اي
مرض صغر أم كبر فقمت من فوري بعد صدور القرار،
وأعلنت المؤتمر مرة اخرى ،بان نبينا محمد األمي ،قد

قرر هذا وحكم به ،فقد قال له رجل :انا يا رسول
اهلل انما اشرب الخمر للتداوي .فأجابه صلى اهلل
عليه وسلم (انها داء وليست بدواء).

 21شوال  – 1359في  21نوفمبر 1930

 6جمادى الثانيه  1359الموافق  11يوليو 1940م

الشيخ ماجد بن صقر وصل البحرين يوم االثنين الماضي
الشيخ ماجد بن صقر اخو صاحب السمو الشيخ سلمان
بن صقر حاكم الشارجة بصحبتهم السيد محمد
بن السيد احمد الشنقيطي والشيخ محمد بن ماجد
والحاج عبدالعزيز بن سالم المزروع والحاج عبدالرحمن
بن مقبل وقدنزل هو ومن معه على ضيافة صاحب
العظمة الشيخ حمد وعرض الشيخ ماجد التوجه إلى
زيارة بيت اهلل الحرام وتبلغ حاشيته زهاء ( )15شخصا
كتب اهلل لهم حجا سعيدا وعودا حميدا.

اعالن آخر من حكومة
البحرين

االذاعة في البحرين يظهر ان المتاعب التي احدثها
المطر في البحرين لم تعف عن شي حتى دار اإلذاعة
فقد تسربت الرطوبة إلى الميكرفون فتعطلت اإلذاعة
مساء الثالثاء ولكن الخلل أصلح بعد ذلك.

 2ذى الحجة  10-1361ديسمبر 1942

تحوير بسيط ليس اال كلمات رددتها اذاعات المحور
عام  1939سننتصر حتما

عام  1942يجب ان ننتصر

عام 1940

نحن في سبيلنا إلى النصر

عام 1942

خسرنا

عام 1941

قد انتصرنا فعال

عام 1942

لم ينتصر البريطانيون

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

• ممنوع االستماع الخبار الراديو من ايطاليا – كما
هي الحال مع المانيا في أي مقهى أو مطعم
أو نادي أو دكان أو أي محل عام.
• أي شخص ينشر أخبار أو يقوم ببيانات (سواء
بالكالم أو بالكتابة) بحيث ان تؤثر في الشعور
العام ضد الحلفاء أو ينشر دعايه من مصادر
المانيه أو ايطاليه سيعرض نفسه لعقوبه ال تزيد
عن حبس لمدة ستة شهور مع االشغال الشاقة
أو غرامه ال تزيد على  2000روبيه.
• تعطي مكافأة الي شخص يبلغ خبرا نتيجتة
االدانه على ارتكاب التبعات المذكوره أعاله.
حرر في  11جمادى األولى  1359الموافق  16يونيو 1940م
بأمر:
حمد بن عيسى الخليفة حاكم البحرين.
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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.

ال يت�شابه ال�شجر
الو ْرد
َب ْر َجدة ٌ يف �إ َناء َ

الن�صل ِ،
ْت على
ت والوق ُ
ق ُْم ُ
ْ

ق َ
ً
�أ�شُ ُ
ال�ص َ
احل َج َر ّ
لد طريقا لل ّنجاة ْ
ُ
من � ٍ
آن
آن ل ْ
ال�صخر ْ
وعروق ّ
�صي�ص ًا
َت ْفت ُ
َح الف ْتنَة ُقّدامي َب ْ
ُ
أن ُيفْ�ضي
و�شك
ُي
ال�صبح ب� ْ
ُ

وال ُيفْ�ضي ِ
به َب ْع َد ّ
ال�صالة ْ
يا طريق ًا كلما � َ
لت ِ
فيه
أوغ ُ

م َ
لك ُ
ب رتاجي ،و َتوالين،
احل ُ
َ
طريق
غي
ْ
و �أفْ�ضى بي �إىل رْ

اء َع ْين َْيها ارجتا ً
أي ُح ٍ
ال
� ُّ
زن َج َ
فتجلىَ ،و دعا برق ًا

أن ي ُرْت َ
ك و�شْ م ًا للتفا�سري ِ،
ل ْ َ

ٌ
تنبئ
ُ
و ال � ْأ�سطورة ُ
قيق·
بال َغ ْي ِب الذي و�شّ ى ال َع ْ
ورد ل َع ْينيها ··
ٌ

ِ
�صف ال�شاطئ
ل َع ْ
الفا�صل ما َبنيَ احلدود ْ
حيا
ِغ ْبطة ٌ ُيوحي بها � ُ
ألق امل ُ ّ

لب··
كتم ما ُيق َْدح ُ يف ال َق ِ
و�شُ موخُ امر�أةٍ َت ُ

الوقت وما
ج�س
ُ
ُُتعادي زَ ْي َت ما َي ْه ُ
ريق·
ُي ُ
نبئ ميالد ُ َح ْ

النهر َم َع الورد ِ
من
الب ْح َر َ
َج َ
اءت َ
ْ
ِ
ال�شجر
�صان
و � ْأغ
َ

ل ُ
رم َ
اخلرافات ِ
َوط� ْ
أت �أق ُ
ْدامها ْ
نوح امل�آذن ِ
و �أ�شْ جى َقلبها
ُ
َ
واح َ ُ
طر
ْ
تمال ق ُّدا�س اخل ْ
قبات ِ
ملْ ُيفارقْها ْ
احرتازُ ا ُل رّ

ت �سوى �شَ ْعرةِ امل ِْي َزان ِ··
و ما كا َن ْ
ِ
ت ترتجَ ف ْ·
لون املَاء ِ ،كا َن ْ
ت ِ
به
كلما غا َفلها خَ ف ٌ
ْق وما ارتجَ ّ ْ
ِ
الكون �شَ ْم�س ًا
ار
� ْأع َط ْ
ت َن َه َ

ق
و�
نح َو ال�شّ َف ْ
ْ
وج َهها ْ
أدارت ْ

َه ُمها �أال َيرى القا ِب ُع يف داخلِ ها ··
َ لمُ رَ
ِف
الواق ُ
عند ا فتق ْ

وح و َي ْ�سقي
� ّ
الر َ
أي �شيءٍ ُميْ ِط ُر ّ

ير�شق � ْأ�س َ َ
ِ
بالت ال ّتوق �أو
ُ�س ْن
ُ
وار القلق ْ
الطي تُغ ّني
له
�شَ َج ٌر
ْ
كانت ُ
رْ ُ

ً
َ
�ش ··
�شاخَ ،ما
للع ّ
َ
عاد �سوى ُم ّتك�أ ُ

َ
للغ ْي ِم َ�صديق ْ
ُ
الع ْمر
الليل ،وما
جاءها
ْ
َ
جاءت لها ُت َف َ
اح ُة ُ
ٍ
وت
جنون ُي ّعري
مب
الوله املَ ْك ُب َ
َ
َ
يف ال ّن ْي ِ
ْلت جَنْم ًا
زك �أو ُيف ُ
َي ّ
البيق ْ·
ت�شظا ُه رَ

علي عبد اهلل خليفة

�أنـــني ال�صـــواري
ال�شجون
ويحهم قد �أبحروا ,ويح
ْ
ويح ما يجتاح �أعماقي
جنون
ويطغى يف
ْ
تغذت من عذاب
ويح �أيام
ْ
ثم هدت ج�سمي العاجز والبادي الغ�ضون

هم قد �أبحرواُّ ...
كل الرفاق
ها ُ
�شرعوا بال�شوق يف بدء انطالق

واملجاذيف م�ضت يف البحر ...عنف ًا وات�ساق
بينما تلك ال�صواري يف �أنني...
هي وال ّنهام يف حلن حزين ...ال يطاق
و�أنا وحدي و�أحزان امل�ساء
وا�صطخاب املوج يف لغو الن�ساء
واختالجات الوداع
وان�سكاب دمعة عذراء من طفل �صغري
يحتمي بالأم ...عيناه نداء
ِ
أعماق ...مبحوح الرجاء
و�س�ؤال لح يف ال
يا �أبي ,كيف اللقاء؟؟
رمبا عز اللقاء...
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ذكريات من �أيـام زمان

• إعالن من بلدية المنامة منع المقاهي أن تفتح في الليل في
شهر رمضان المبارك قبل حصولهم على رخصة عام 1929م
• صدر عن بلدية المنامة سيكون ربعة الخبز سبع آنات أي أن الربعة
تساوي  28رغيفًا عام 1941م
• افتتاح خط تلفون الالسلكي إلى كل من بغداد والبصرة
والموصل والكركوك يوميًا لمدة نصف ساعة عام 1958م
• إعالن من بلدية المنامة يلزم أصحاب الكواري تسجيل ودفع
رسوم البلدية عام 1927م

حمطة البرتول التابعة ل�شركة نفط البحرين املحدودة بابكو يف مدينة
عي�سى عام 1968م

�إحدى الأحياء ال�شعبية القدمية يف املنامة يف اخلم�سينيات

تاجر املجوهرات الفرن�سي ال�سيد كارتيه على منت قارب يف البحرين
عام 1911م

مكاتب �شركة نفط البحرين املحدودة– بابكو على �شارع احلكومة
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رجال يزاولون �صناعة القراقري لل�صيد على الأر�صفة الغربية من ميناء

�شارع احلكومة واحلركة املرورية والتجارية يف اخلم�سينيات

احلمري وهي تنقل البرتول من حمطة برتول بابكو عام 1957م – كاري

�صيادوا ال�سمك وهم يح�ضرون لل�صيد على مقربة من �ساحل النعيم

�إحدى �سواحل قرى البحرين يف اخلم�سينيات

ج�سر ال�شيخ حمد الذي مت افتتاحه يف يوم اجلمعة  18دي�سمرب عام 1940م

املنامة – الفر�ضة – يف ال�ستينيات

ي�شحن براميل الكريو�سني

يف ال�ستينيات
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