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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

”رمضانيات “تــروي ذكريـات  من اأيـام زمـان�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

ِمْثُل  َلُه  َكاَن  اِئًما  �صَ َر  َفَطّ َمْن   “ َو�َصلََّم  َعلَْيِه   ُ الَلّ لَّى  �صَ  ِ الَلّ َر�ُصوُل  َقاَل 

ُجوِرِهْم �َصْيًئا”...واذا كان لل�صهر الكرمي  اأَْجِرِهْم ِمْن َغْيِ اأَْن َيْنُق�َس ِمْن اأُ

عالمات نعي�صها فى اأيامه ولياليه فاأن موائد الرحمن اأبرز �صمات �صهر 

الفطرة،  دار  اإ�صم  حتت  بداأت  طويلة  ق�صة  الرحمن  وملوائد   .. رم�صان 

بعد  فيما  اتخذت  اإنها  اإال  وامل�صاكني  الفقراء  على  اأقت�صرت  اأنها  ورغم 

وتوطيد  االجتماعي  التكافل  يف  والتاأثي  العمق  �صديد  اجتماعياً  طابعاً 

دول  خمتلف  يف  الرحمن  موائد  من  �صوراً  تنقل  “رمضانيات”  اأوا�صره.. 

العامل العربى واال�صالمي...

الفانو�س... املدفع... امل�صحراتي... وغيها من الذكريات املحببة التي ن�صم رائحتها 

اأحببناها ونحن �صغار ال ندري ماذا   .. ال�صهر الكرمي  اأن يقرتب هالل  عن بعد ما 

تعنى، فقط كنا نفرح لقدومه وقدومها معه .. بكل �صغف، نعد االيام والليايل حتى 

يحل علينا رم�صان جديد فتتجدد معه طقو�صه، وت�صئ من جديد الفواني�س وتنطلق 

اأ�صوات امل�صحراتية وطلقات املدفع، وتنطلق الفرحة فى عيون االطفال مرددين اأهاًل 

ومرحباً �صهر ال�صوم .

 بداأت باإ�ضم دار الفطرة وحتولت اإىل اأ�ضمى عالمات ال�ضهر الكرمي

موائد الرحمن نهر اخلري يتجدد فى �ضهر رم�ضان 

ذكريات حمببة ن�ضم رائحتها مع روؤية هالل ال�ضهر الكرمي

رم�ضان .. اأ�ضوات امل�ضحراتية 

وطلقات املدفع على اأ�ضواء 

الفوانيـ�س
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تاأخذ بعدًا اجتماعيًا �ضديد العمق يف التكافل االجتماعي

موائد الرحمن.. من اأفطر 

�ضائمًا فله مثل اأجره

ق�صر اخلالفة  الفطرة” خارج  “دار  �صميت  دارا  باهلل،  العزيز 

بالقاهرة، وقرر فيها �صناعة ما يحمل اإىل النا�س يف العيد من 

حلوى وكعك ومتر وبندق، وكان يبداأ العمل بدار الفطرة من اأول 

رجب، اإىل اآخر رم�صان، وي�صتفيد منها الأمراء والفقراء، حيث 

توزع عليهم اأ�صنافها كل على قدر منزلته، ويقوم بالتوزيع مائة 

فّرا�س، وكان يعمل يف هذه الدار مائة �صانع للحلوى وغريها من 

املاأكولت، عالوة على ما هو مرتب خلدمتها من الفرا�صني الذين 

يحفظون ر�صومها ومواعينها، وكان ي�صرف على اأجرة ال�صّناع 

واملواعني خم�صمائة دينار، اأما ما يفرق على النا�س فكان ي�صرف 

عليه ـ كما قال بن الطوير، �صبعة اآلف دينار، وقال غريه ع�صرة 

اآلف.

الفاطمي  اخلليفة  يح�صر  اأن  الع�صر  هذا  يف  العادة  وجرت   

اخلليفة  فيجل�س  الوزير،  ومعه  الفطرة،  دار  اإىل  باهلل،  العزيز 

الن�صف  يف  وذلك  كر�صي،  على  الوزير  ويجل�س  �صريره،  على 

اخلوا�س،  من  قوم  معهما  ويدخل  رم�صان،  �صهر  من  الثاين 

مثل  املعباأة  املعمولة  احلوا�صل  من  بالدار  ما  اخلليفة  وي�صاهد 

اجلبال من كل �صنف، فيفرقها من ربع قنطار اإىل ع�صرة اأرطال 

اإىل رطل واحد وهو اأقلها، كل على قدر منزلته، وذلك يف اأواٍن ل 

ُترد، ثم ين�صرف اخلليفة ووزيره، بعد اأن ينعم على م�صتخدمي 

الدار، وقد ا�صتهر الع�صر اململوكي يف م�صر بتو�صعة احلكام على 

الفقراء واملحتاجني يف �صهر رم�صان، ومن مظاهر هذه التو�صعة، 

�صرف رواتب اإ�صافية لأرباب الوظائف، وحلملة العلم والأيتام، 

حيث تت�صاعف كمية امل�صتهلك منه يف هذا ال�صهر، ب�صبب الإكثار 

من عمل احللوى. 

حلم وع�سل وحب الرمان

وا�صتهرت يف هذا الع�صر، الأوقاف اخلريية، التي كان يخ�ص�صها 

الأمراء وال�صالطني لإطعام الفقراء وامل�صاكني يف �صهر رم�صان 

عن طريق موائد الرحمن، وتوزيع الطعام املجهز عليهم، والذي 

كان ي�صتمل على اللحم والأرز والع�صل وحب الرمان، فقد ن�صت 

وثيقة وقف ال�صلطان ح�صن بن قالوون على الآتي: “ي�صرف يف 

كل يوم من اأيام �صهر رم�صان، ع�صرة قناطري من حلم ال�صاأن، 

وع�صل  واأرز  الرمان  وحب  القر�صة،  خبز  من  قنطاًرا  واأربعون 

وحبوب وتوابل، واأجرة من يتوىل طبخ ذلك وتفرقته، وثمن غري 

التي يطبخ فيها، فيطبخ ذلك  الآلت  اإليه من  ذلك مما يحتاج 

احلديث،  الع�صر  يف  اأما  الكرمي”.  ال�صهر  اأيام  من  يوم  كل  يف 

وحتديدا يف عام 1967 فتوىل بنك نا�صر الجتماعي  الإ�صراف 

من  املختلفة  امل�صاجد  يف  احلايل،  ب�صكلها  الرحمن  موائد  على 

اأموال الزكاة، وبعد ذلك بحوايل ع�صرة اأعوام، امتدت م�صاركات 

الوزراء ورجال الأعمال وروؤ�صاء اجلامعات. 

خدمة تو�سيل االفطار 

تعد  فلم  الرحمن،  موائد  اقامة  ا�صكال  اي�صا  اختلفت  واليوم 

هناك  اأ�صبح  بل  قدميا،  عليه  املتعارف  التلقيدي  ال�صكل  تتخذ 

خدمة التو�صيل للمنازل لالأ�صر املحتاجة واملتعففة عن اجللو�س 

يف موائد الرحمن بني العامة، خا�صة ال�صيدات الأرامل والذين 

اخلريية  اجلمعيات  احدى  جلاأت  حيث  يتامى،  اأطفال  يعولون 

طعام  تو�صيل  اىل  الرحمن  موائد  اقامة  يف  جديد  اأ�صلوب  فى 

الإفطار اىل الأ�صر الفقرية، والتي يكون يف الغالب عدد اأفرادها 

كبريا، ول ي�صتطيع رب الأ�صرة اأن ي�صطحبهم معه اإىل املائدة، 

املوائد،  مندوبو  ويقوم  �صيدات،  اأو  بنات  بينهم  كان  اذا  خا�صة 

بتوزيع وجبات الإفطار اجلاهزة، ول تقت�صر هذه الوجبات على 

الفقراء واملحتاجني فقط، بل ت�صمل العاملني يف املحال التجارية 

واملجندين، الذين يحر�صون الأبنية والبنوك، وعابري ال�صبيل يف 

املقاهي وال�صوارع، وبع�س امل�صنني وكبار ال�صن الذين ل يجدون 

من يعولهم. 

كوبونات افطار و�سحور 

وهناك بع�س اجلمعيات اخلريية، تقوم بعمل كوبونات توزع على 

الفقراء واملحتاجني، وهذه الكوبونات، تكون بقيمة معينة، يتكفل 

بها اأحد اأ�صحاب املطاعم باملنطقة، متربعا يف يوم اأو اأثنني كل 

الذي  املطعم،  هذا  اإىل  املحتاج  يذهب  وبذلك  مقدرته،  ح�صب 

وزعنا كوبوناته ويت�صحر، بناء على ما يجود به �صاحب املطعم، 

وما اأعطاه من ذمته لهوؤلء ال�صائمني.

العامل  اأقطار  خمتلف  فى  رم�ساين  طابع 
االإ�سالمي

وانت�صرت موائد الرحمن بكرثة فى جميع اقطار العامل ال�صالمى، 

كانت  التي  اخلليج  دولة  وغالبية  وال�صعودية  البحرين  وخا�صة 

�صباقة فى اقامتها بعد ان وفرت التمر و احتياجات ال�صائم اأمام 

احلرم حتى يتمكن من الإفطار واللحاق ب�صالة املغرب جماعة، 

كذلك برز دور اجلمعيات اخلريية يف ال�صعودية وقطر والإمارات 

فى اإعداد موائد الرحمن للجميع، كذلك انت�صرت موائد الرحمن 

فى افريقيا ففى نيجرييا والتي ت�صم اأكرب عدد من امل�صلمني فى 

القارة ال�صوداء وي�صكل عدد امل�صلمني حوايل  %65  من اإجمايل 

عدد ال�صكان تقام موائد للرحمن اأو موائد اإفطار بامل�صاجد وتكون 

الوجبة الرئي�صية هى “الكونو ” املكونة من ذرة بالدهن وال�صكر 

و�صوربة الكوكو )اأرز مطحون مع ال�صكر واللنب(، ويكون رم�صان 

فى ال�صومال مميزا عن باقى �صهور ال�صنة بوجود موائد الرحمن 

ثم  ال�صائم  فيفطر  نف�صه  امل�صجد  فى  اأو  امل�صاجد  من  بالقرب 

ي�صلى املغرب جماعة .

املوائد ال�سلطانية

وقد عرفت موائد الرحمن لأول مرة، كما يردد كتاب التاريخ، يف 

الع�صر العثماين، وكانت حتمل ا�صم “املوائد ال�صلطانية”، ليتغري 

ا�صمها اإىل “املوائد امللكية” فى الن�صف الأول من القرن املا�صى، 

منت�صف  يف  جديد  من  عادت  حتى  يوليو،  ثورة  مع  اختفت  ثم 

ال�صبعينيات من القرن املا�صي اأي�صا. 

وان كانت هناك روايات اأخرى توؤكد اأن الأمري “اأحمد بن طولون” 

الرحمن”،  “موائد  اأقام  من  اأول  هو  الطولونية،  الدولة  موؤ�ص�س 

وكانت البداية حينما اقام حفل اإفطار، دعا اإليه الأعيان وكبار 

اإذا  احلفل،  اإىل  املدعوون  و�صل  وعندما  والتجار،  الدولة  رجال 

اإىل جوارهم عددا كبريا من فقراء، جاءوا بدعوة  بهم يجدون 

من الأمري اأي�صا. 

يف ذلك اليوم، اأبلغهم ابن طولون، اأن املائدة �صت�صتمر طوال اأيام 

�صهر رم�صان، ل�صتقبال الفقراء وامل�صاكني وعابري ال�صبيل، وحث 

ابن طولون الأعيان وكبار التجار، على اأن يقتدوا به، ومن يومها 

اأ�صبحت موائد الرحمن، معلما رم�صانيا، وعربيا واإ�صالميا. 

املاآدب اخلريية

وهناك من يقول، نقال عن املقريزي، اإن اخلليفة املعز لدين اهلل 

املاآدب اخلريية  من  الإكثار  تقليد  و�صع  من  اأول  كان  الفاطمي، 

�صهر  يف  مائدة  اأقام  من  اأول  وهو  الفاطمية،  الدولة  عهد  يف 

العا�س”،  بن  “عمرو  العتيق  اأهل اجلامع  عليها  يفطر  رم�صان، 

وكان يخرج من ق�صره 1100 قدر من جميع األوان الطعام، لتوزع 

على الفقراء. 

قاعة  فيه  كانت  الكبري،  ال�صرقي  الق�صر  اأن  املقريزي  ويحكي 

اأطلق عليها “ق�صر الذهب”، وكان اخللفاء يتخذونها جللو�صهم 

الغروب،  وقت  جاء  فاإذا  رم�صان،  يف  الإفطار  لولئم  واأعدوها 

املاأكولت  اأنواع  عليها  ون�صقت  بالأزهار،  وحليت  املوائد  مدت 

واحللوى والقطائف. 

دار الفطرة

باأطيب  املليئة  املوائد  اآلف  متتد  كانت  الفاطمي،  الع�صر  ويف 

ال�صبيل، يف �صورة  اأو عابري  القادرين،  لل�صائمني غري  الطعام 

تكافل  من  احلنيف،  الدين  اإليه  دعا  ما  جوهر  جت�صد  رائعة 

وتراحم، وكان اخلليفة العزيز باهلل، ومن بعده امل�صتن�صر باهلل 

لالأمراء  الذهب  ق�صر  يف  تقام  التي  الإفطار،  مبوائد  يهتمان 

للفقراء  الكربى  امل�صاجد  يف  تقام  التي  وكذا  الدولة،  ورجال 

الفاطمي  اخلليفة  بنى  اأي�صا،  الفاطمي  الع�صر  ويف  وامل�صاكني. 

تعد “موائد الرحمن”، من اأكرث العادات الرم�صانية املتعارف عليها يف الوطن 

العمق  �صديد  اجتماعياً  بعداً  الرحمن”  موائد  “وتاأخذ  عامة،  ب�صفة  العربي 

والتاأثي يف التكافل االجتماعي وتوطيد اأوا�صره، حيث ينتهز الكثيين فر�صة 

حلول ال�صهر الكرمي، ليقيموا هذه املوائد كل على �صعته كنوع من ال�صدقة وفعل 

اخلي، وان كانت اأحيانا تتخذ �صكاًل من ا�صكال الواجهة االجتماعية والتفاخر 

املناطق  �صواء  واملناطق،  االأحياء  خمتلف  يف  الرحمن  موائد  وتقام  االأ�صر.  بني 

الراقية اأو حتى ال�صعبية منها. 



رمضانيات الأحد 9 رم�سان 1430 هجرية        30 اغ�سط�س 2009 ميالدية 4

تقام فيه مائدة الفطار التي يتجمع عليها جميع الرجال ممن 

لتلك  بالفطار  بيت  كل  ياأتي  حيث  امل�صجد،  من  قريبون  هم 

املائدة التي غالبا ما ت�صتمل على التمر واللنب والقهوة وال�صوربة 

وبع�س احللويات، ويختلف ذلك من مكان لآخر حيث ان بع�س 

قبل  اأما  ويكون ذلك  الثقيلة  بع�س الكالت  يتم حت�صري  املوائد 

اأو بعد الفطار، ويف بع�س الأماكن يتم النتقال من امل�صجد اإىل 

والفواكه  الطعمة  خمتلف  وتناول  التجمع  يكون  حيث  املجل�س، 

والع�صائر.

�سهرات اميانية 

الميانية،  ال�صهرات  من  رم�صان  فى  البحرين  ليال  تخلو  ول 

حيث يذهب اجلميع اإىل امل�صاجد اأو املجال�س القرءانية، ومعظم 

الأحيان يتم التجمع بني النا�س كل على �صاكلته فمنهم من يتجمع 

للعبادة وقراءة القراآن وتدار�صه اأو اعداد املحا�صرات التثقيفية، 

ومنهم من يتجمع يف لقاءات عائلية و�صالت لالأرحام والبع�س 

جندهم يتجمعون يف �صهرات ترويحية وترفيهية منها امل�صابقات 

الثقافية والريا�صية والجتماعية واملحا�صرات الهادفة وممار�صة 

بع�س الألعاب خ�صو�صا ال�صعبية.

رم�ضان �ضهر ال�ضوم 

والفواني�س واملدفع 

وامل�ضحراتي

رم�ضان �ضهر ال�ضوم 

والفواني�س واملدفع 

وامل�ضحراتي
ن�صم  التي  املحببة  الذكريات  من  وغيها  امل�صحراتي...  املدفع...  الفانو�س... 

اأحببناها ونحن �صغار   .. الكرمي  ال�صهر  اأن يقرتب هالل  ما  بعد  رائحتها عن 

نعد  �صغف،  بكل   .. معه  وقدومها  لقدومه  نفرح  كنا  تعني، فقط  ماذا  ندري  ال 

االيام والليايل حتى يحل علينا رم�صان جديد فتتجدد معه طقو�صه، وت�صئ من 

امل�صحراتية وطلقات املدفع، وتنطلق الفرحة  اأ�صوات  جديد الفواني�س وتنطلق 

فى عيون االأطفال مرددين اأهاًل ومرحباً �صهر ال�صوم .

الرثيد والهري�س والعر�سية

تتغري وامنا احلياة  والتقاليد يف �صهر رم�صان مل  العادات  ولعل 

وامناطها هي التي تغريت، حيث ان النا�س يجتمعون قبل الفطار 

يف امل�صجد لقراءة القراآن الكرمي حلني وقت الفطار والذي يتم 

بتناول التمر واللنب واملاء والقهوة ومن ثم يذهب اجلميع لأداء 

الإفطار وخمتلف  وجبة  لتناول  ذلك  بعد  والعودة  املغرب  �صالة 

الأكالت ال�صعبية والتي من اأهمها )الرثيد والهري�س والعر�صية( 

الكرمي  القراآن  وتدار�س  الرتاويح  ل�صالة  يذهبون  ذلك  وبعد 

احلارة  اأهل  يتجمع  ال�صالة  من  النتهاء  وبعد  ال�صالة  بعد 

والق�ص�س  الأحاديث  اأطراف  ويتبادلون  وجريان  معارف  من 

ثم  واخل�صراوات  والفواكة،  والقهوة  التمر  ويتناولون  الدينية 

يعودون اىل منازلهم للراحة وال�صتقرار حتى وقت ال�صحور وبعد 

وقت  حلني  الكرمي  القراآن  لقراءة  امل�صجد  اإىل  يخرجون  ذلك 

ال�صالة.

عادات رم�سانية عربية واإ�سالمية 

وبعيدا قليال عن البحرين ترتابط العادات الرما�صانية وتربط 

العادات  ومن هذه  وال�صالمي،  العربي  العامل  اأقطار  بني جميع 

هى اأ�صياء تخ�صه فقط ...ل نراها اإل عندما ياأتى وتاأبى البقاء 

انها طقو�س  بها،  وارتبطنا  به  ارتبطت  عنا،  اذا ذهب هو  معنا 

وغريها  امل�صحراتي...  املدفع...  الفانو�س...  رم�صان،،،  �صهر 

من الذكريات املحببة التى ن�صم رائحتها عن بعد ما ان يقرتب 

هالل ال�صهر الكرمي.. احببناها ونحن �صغار ل ندري ماذا تعنى، 

فقط كنا نفرح لقدومه وقدومها معه ونتعجب ملاذا ترحل �صريعا 

ل  احُللوة  ال�صياء  هكذا  انها  اأهلنا  فيجيبنا  املباركة  اأيامه  مثل 

فى  نافذته  من  ويطل  فانو�صه  يحت�صن  منا  كل  !فيظل  تدوم.. 

انتظار �صماع �صوت املدفع اأو روؤية امل�صحراتي وهو مير حتى وان 

كنا نعرف ان �صهر رم�صان قد انتهى ولكننا ننتظر وبكل �صغف، 

نعد اليام والليايل حتى يحل علينا رم�صان جديد فتتجدد معه 

طقو�صه، وت�صئ من جديد الفواني�س وتنطلق اأ�صوات امل�صحراتية 

وطلقات املدفع، وتنطلق الفرحة يف عيون الأطفال مرددين اهاًل 

ومرحبًا �صهر ال�صوم .

ت�سفري القدور 

خالل  من  البحرين  ما�صي  يف  يتم  كان  رم�صان  �صهر  ا�صتقبال 

الطبخ  اأواين  تنظيف  اأي  القدور”  “ت�صفري  بعملية  البدء 

وكذلك  احلب”،  “دق  خالل  ومن  لال�صتخدام،  واإعدادها 

عذبة  كاأغنيات  تن�صاب  كانت  التي  والأنا�صيد  الأهازيج  ان�صايد 

مبقدم  والتهاين  التربيك  وكلمات  والن�صاء،  الأطفال  افواه  من 

ال�صهر الكرمي، ول�صهر رم�صان يف  البحرين والبلدان اخلليجية 

والعربية، كما ميثل الحتفال مبقدم  الن�صف من رم�صان فيما 

يعرف بـ “القرقاعون” كاأحد ابرز املنا�صبات ول تقت�صر مظاهر 

الحتفال بليايل ال�صهر الكرمي فى البحرين باأوائل ايامه فح�صب 

ليلة  ت�صبق  التي  الليايل  وهي  الوداع”،  “اأيام  لتطال  متتد  وامنا 

عيد الفطر.

جمال�س الذكر وتالوة القراآن 

بني املجال�س الرم�صانية، وجمال�س الذكر وتالوة القراآن، والليل 

الطويل املفعم بروح االبتهاج وااللفة بني النا�س، جتتمع اخليوط 

كلها لت�صكل مكا�صب اجتماعية كانت ولتزال تعطي رونقا لهذا 

النا�س  التوا�صل الجتماعي بني  الف�صيل يف تعزيز حالة  ال�صهر 

واذكاء روح املودة والألفة والت�صامح بينهم، ومع بداية الفطار 

مكان  اأو  خيمة  امل�صجد  بجانب  وتكون  امل�صجد  يف  التجمع  يتم 

عادات وذكريات حتولت اإىل جزء من �ضخ�ضية ال�ضهر االأ�ضيلة
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بني املجال�س 

الرم�صانية، وجمال�س 

الذكر وتالوة القراآن، 

والليل الطويل املفعم 

بروح االأبتهاج واالألفة 

بني النا�س ، جتتمع 

اخليوط كلها لت�شكل 

مكا�صب اجتماعية كانت 

والتزال تعطي رونقاً 

لهذا ال�صهر الف�صيل

�صولت امل�صحراتي يف ال�صوارع والطرقات والأحياء والأزقة، يف 

منت�صف كّل ليل، وقبل حلول اآذان الفجر، حاماًل طباًل �صغريًا، 

من  النائمني  النا�س  لإيقاظ  اجلهوري  ل�صوته  العنان  ومطلقًا 

اأجل تناول طعام ال�صحور وما يعينهم على ن�صيان اجلوع، والقيام 

ببع�س العبادات الدينية مثل تالوة اآيات من القراآن وقراءة بع�س 

الأدعية.

قم يا نائم وحد الدائم 

ومن خالل دقاته على الطبلة ذات النغمة املعروفة يردد امل�صحراتى 

بع�س )اللزمات(  من قبيل: )قم يا نائم وحد الدائم( اأو )�صحور 

اأجر  نظري  باإ�صمه  كل  احلي  اأهل  ينادي  واأحيانا  عباداهلل(  يا 

رمزي يجودون به عليه وقد ي�صاحب امل�صحراتي ابنه الذي يرث 

الدول  تكون م�صرتكة بني  تكاد  بعده، وهي عادة  املهنة من  هذه 

اإىل  اأقرب  الإ�صالمية وخا�صة يف القرى الريفية، وهو �صخ�صية 

الفنان الذي يوؤدي دور البطولة على خ�صبة امل�صرح، مدة ظهوره 

هي 30 يوما فقط يف ليل رم�صان، اأما باقي الأبطال فهم الطبلة 

“امل�صحراتي” تلك  والع�صا و�صوت جهوري ينادي ويتغنى.. اإنه 

ال�صخ�صية التي ينتظرها النا�س كل رم�صان لإيقاظهم يف موعد 

تناول ال�صحور. 

والأنا�صيد  الكلمات  على  تعتمد  التي  ال�صعبية  املهنة  تلك  اإنها 

والطقو�س اخلا�صة الب�صيطة.. فهي املهنة املحببة اإلينا واملحفورة 

على جدار ذكرياتنا منذ نعومة اأظافرنا والتي يرتبط بها الأطفال 

قبل الكبار. 

كلو وا�سربوا حتى يوؤذن ابن اأم مكتوم 

عليه  الر�صول  عهد  يف  ال�صحور  وقت  يعرفون  امل�صلمون  وكان 

المتناع  ويعرفون  رباح”،  بن  “بالل  باأذان  وال�صالم  ال�صالة 

عن الطعام باأذان “عبد اهلل ابن اأم مكتوم”؛ فقد قال الر�صول 

عليه ال�صالة وال�صالم: اإن بالل يوؤذن بليل فكلوا وا�صربوا حتى 

يوؤذن ابن اأم مكتوم.، ويف مكة كان “الزمزمي” ينادي من اأجل 

يتبع طريقة خا�صة بحيث يرخي طرف حبل يف  ال�صحور، وكان 

القنديلني من ل  يده يتدىل منة قنديالن كبريان حتى يرى نور 

رقعة  ات�صاع  ومع  انه  اإل  امل�صجد،  فوق  ندائه من  �صماع  ي�صتطيع 

اأ�صاليب تنبيه ال�صائمني، حيث ابتكر  الدولة الإ�صالمية تعددت 

اأن  باب  من  الإ�صالمية  الوليات  يف  جديدة  و�صائل  امل�صلمون 

ومن  الرب،  على  وتعاون  اخلري  على  دللة  ال�صحور  على  التنبيه 

تطوع خريا فاهلل يخلفه. 

الع�سا والطبلة وال�سوت اجلهور

العبا�صية،  الدولة  ع�صر  يف  امل�صحراتي  مهنة  ظهرت  هنا  من 

ويف عهد اخلليفة املنت�صر باهلل. ويذكر املوؤرخون اأن امل�صحراتي 

اإ�صحاق”  “عتبة بن  ظهر اإىل الوجود عندما لحظ وايل م�صر 

يقوم  من  يوجد  ول  ال�صحور،  وقت  اإىل  ينتبهون  ل  النا�س  اأن 

املهمة فكان يطوف  بنف�صه لهذه  اآنذاك؛ فتطوع هو  املهمة  بهذه 

�صوارع القاهرة ليال لإيقاظ اأهلها وقت ال�صحر، وكان ذلك عام 

الع�صكر  238هـ، حيث كان يطوف على قدميه �صريا من مدينة 

اإىل م�سجد عمرو بن العا�س يف الف�سطاط مناديا النا�س: “عباد 

اهلل ت�صحروا فاإن يف ال�صحور بركة”، ويف ع�صر الدولة الفاطمية 

باأن ميروا على  اأمرا جلنوده  الفاطمي  باأمر اهلل  اأ�صدر احلاكم 

البيوت ويدقوا على الأبواب بهدف اإيقاظ النائمني لل�صحور، ومع 

كان  امل�صحراتي  مبهمة  للقيام  رجل  تخ�صي�س  مت  الوقت  مرور 

ينادي: “يا اأهل اهلل قوموا ت�صحروا”، ويدق على اأبواب املنازل 

بع�صا كان يحملها يف يده. 

زجل وا�سعار رم�سانية 

وتطورت بعد ذلك ظاهرة الت�صحري؛ حيث ابتكر امل�صلمني الطبلة 

ليحملها امل�صحراتي ليدق عليها بدل من ا�صتخدام الع�صا، هذه 

عليها  يدق  احلجم  �صغرية  وهي  “بازة”  ت�صمى  كانت  الطبلة 

فا�صتعان  املهنة  مظاهر  تطورت  ثم  منتظمة،  دقات  امل�صحراتي 

امل�صحراتي بالطبلة الكبرية التي يدق عليها اأثناء جتوله بالأحياء 

وهو ي�صدو باأ�صعار �صعبية وزجل خا�س بهذه املنا�صبة، ثم تطور 

برئا�صة  و�صاجات  بلدي  طبل  معهم  اأ�صخا�س  عدة  اإىل  الأمر 

نياما  “يا  ويقول:  ينادي  كان  لأنه  القوما  ا�صم  علية  اأطلق  وقد 

قوما.. قوما لل�صحور قوما”، وقد اأعجب اخلليفة ب�صالمة ذوقه 

ولطف اإ�صارته واأعطاه من الأجر �صعف ما كان ياأخذه اأبوه. املميز 

يف رم�صان، وينح�صر عمله يف. وكان امل�صحر يتعر�س مل�صاك�صات 

الأطعمة.  جلمع  امل�صائية  جولته  يف  خا�صة  كثريًا،  الأطفال 

واملعروف عن امل�صحر اأو امل�صحراتي اأنه من�صد جُمد توارث تقاليد 

اإن�صاد  ويت�صمن  �صلف،  عمن  اأغانيه  ن�صو�س  وحفظ  الإن�صاد، 

امل�صحراتي مقاطع غنائية متبقية من الق�ص�س الغنائى القدمي 

التى  املنظومة  الق�صرية  مقاطعه  )وخا�صة  امل�صحراتي  واإن�صاد 

مايزال ي�صتخدمها لإيقاظ النا�س( متميز فى طريقة الأداء التي 

ارتبطت فى الوقت نف�صه بالتوقيع على طبل البازة باإيقاع متميز 

اأي�صًا يعرفه النا�س وي�صتيقظون عليه.

املناف�سة على اإيقاظ امل�سلمني 

وكان امل�صحراتيون  يف اأقطار العامل ال�صالمي املختلفة يتقا�صمون 

ال�صوارع خ�صية املزاحمة واملناف�صة و”امل�صاربة” فرتى جمموعة 

اأخرى  وجمموعة  اأبنائه،  من  موؤلفة  وتكون  ال�صارع  هذا  يف  هنا 

هناك يف ال�صارع املقابل مكّونة من اأبناء احلي نف�صه. وما ي�صّلي 

اأكرث هو التقاء فرقتني من امل�صحراتيني يف اأحد ال�صوارع اجلامعة 

قريحتهم  وي�صحذون  بينهم  املناف�صة  �صرارات  فتندلع  بينهم 

بقلوب  الفوز  �صبيل  يف  ذلك  وكل  اجلميلة  العبارات  ل�صتخراج 

ال�صائمني ونقودهم، لكن هذه ال�صورة قد تنقلب اإىل ما هو اأ�صواأ 

عندما تكون املناف�صة عمياء بني فرق امل�صحراتيني، وهناك �صبان 

م�صحراتيون يتقنون “فّن الإيقاظ” واإحياء �صهر رم�صان، بينما 

نقود من  عليهم من  يدره  قد  فيما  اإل  يفكرون  ل  اآخرون  هناك 

النا�س، وهذه الفئة تكون عادة من العاطلني من العمل وينتظرون 

“�صناعة” امل�صحراتي،  من  وال�صرتزاق  للتك�صب  رم�صان  �صهر 

وقد  هي  فثيابهم  �صيئًا  جيوبهم  من  ي�صرفون  ل  فهم  ولذلك 

امل�صحراتي  بينما  العادية،  اأيامهم  يف  ارتدائها  على  اعتادوا 

والزّي  الفولكلور  ثياب  ت�صبه  به  ثيابًا خا�صة  تراه لب�صًا  الأ�صلي 

هذا  عارم،  بفرح  ال�صائمون  ينتظر  بلد،  كل  يف  ال�صائع  البلدي 

رم�صان  �صهر  يحيي  اأن  اأحب  منهم  واحد  هو  الذي  امل�صحراتي 

على طريقته بخدمتهم واإنعا�س قلوبهم بالبت�صامات، ف�صاًل عن 

اكت�صاب اأجر رباين وحت�صيل بع�س النقود يف نهاية هذا ال�صهر 

ممن يرغب يف دفع املال له من ال�صائمني في�صرفها يف �صراء 

ثياب العيد اجلديدة لأبنائه.

امل�صحراتي، ويقومون بغناء اأغان خفيفة حيث �صارك امل�صحراتي 

ال�صعراء يف تاأليف الأغاين التي ينادون بها كل ليلة. 

ومن اأ�صهر هذه الأ�صعار: 

ا�سحى يا نامي وحد الدامي... 

وقول نويت بكرة اإن حييت... 

ال�سهر �سامي والفجر قامي ورم�سان كرمي...

امل�سحراتي يف الواليات اال�سالمية

كان  فقد  الإ�صالمية،  الوليات  يف  امل�صحراتي   مهنة  وانت�صرت 

كان  حيث  بامل�صحراتي؛  حتيط  خا�صة  قو�س  ذوي  ال�صام  اأهل 

على  يعزفون  وهم  البيوت  على  يطوفون  ال�صام  يف  امل�صحراتية 

العيدان وال�صفافري وين�صدون الأغاين اخلفيفة. 

“ابن نقطة” اأ�صهر من عملوا بالت�صحري، حيث  وفى بغداد كان 

كان موكال اإليه اإيقاظ اخلليفة النا�صر لدين اهلل العبا�صي، فقد 

كان ابن نقطة يتغنى ب�صعر ي�صمى “القوما” خم�ص�س لل�صحور، 

وهو �صعر �صعبي له وزنان خمتلفان ول يلتزم فيه باللغة العربية، 

 ت�ضفري القدور ودق احلب واأنا�ضيد االأهازيج تعلن فرحة حلول رم�ضان
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جمل�س جا�ضم وفريد اخلاجة
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جمل�س �ضعادة ال�ضيد من�ضور بن رجب وزير الدولة
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ذكريات من اأيام زمان
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�صـارع بـاب البحـرين
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�صال التعديل على الربيد الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

 ال�صيخ عبدالل بن علي بن حمد 

36411000 عايل  اآل خليفة اأحمد حمفوظ العايل  

39639888 املنامة  جمل�س املرحوم ال�صيـد مو�صـى العلـوي  

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�صيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�صية  �صـالح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـالوي 

17228855 املنامة  �صادق وتقي البحارنة 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

املنامة  اأبناء �صيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  احلاج حممد علي من�صور الغ�صرة 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمــد الع�صفـور  

األحد

17229994 الرفاع  ال�صيخ �صلمان بن عبدالل بن حمد اآل خليفة  

17752742 الرفاع  دكتور حممد بن جا�صم الغتم  

17290802 الرفاع  جا�صم عبد الرحمن الزياين  

39630707 الرفاع  خالد را�صد الزياين واأخوانه  

39603130 الرفاع  اإبراهيم عبدالرحمن فخرو  

39463765 عايل  حمـي الديـن بهلـول  

39426262 مدينة عي�صى  عبد الباري ال�صهابي  

 �صعادة عبدالعزيز بن هادف ال�صام�صي

17748310 الهملة   �صفي دولة االإمارات  

 عبد احلميد عبداجلبار الكوهجي 

39336636 اجل�صرة  واإخوانه 

17293339 اجلنبية  �صعادة عبد العزيز حممد الفا�صل  

17490090 �صـار  االأ�صتاذ عبد النبي ال�صعلة  

 جمل�س املرحوم اإبراهيم بن  ح�صن 

39613888 املحرق  كمال واأوالده -  

39666644 جبلة حب�صـي  د. كاظم رجب  

39453808 بوقوة  حبيب علي عواجـي  

39610011 �صـار  جمل�س املرحوم اإ�صماعيـل كازرونـي 

17223229 جنو�صان  االأ�صتاذ ماجد جواد اجل�صي 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

17534040 قرب فندق اخلليج  �صعادة ال�صفي الكويتي 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبد احل�صيـن الع�صفور  

39658899 العدلية  عبد العزيزعبد الل الزامل  

39659009 اأم احل�صم  عبد العزيز الب�صام 

39464838 املنامة  نـوار علـي الـوزان  

17822722 القفول  عبدالنبي حاجي علي حاجي 

39628881 ديوانية اخللف-املنامة  ح�صني خلف 

39454638 ال�صقية  د. من�صور العري�س  

39622462 قرية القدم  جمل�س ميزا املحاري 

 األثنني

اجملالس اليومية

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  معايل خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبدالل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�صم  جمل�س بوجميــد 

 ميزا وحممد اأبناء عبدالر�صول

39622962 اأم احل�صم  الطوا�س 

17742040 اأم احل�صم  حممد عيد بوخما�س  

39652266 نعيم  �صماحة �صيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  ال�صيخ علي العو�صي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  ال�صيخ علي �صلمان  

17252666 ال�صلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �صارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �صارع البديع  ح�صــن الري  

ال�صلمانية  جمل�س املرحوم عبدالل يو�صف فخرو 

17521500 �صرتة  �صعادة دكتور حممد علي ال�صرتي 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن حممد 

39662685 اجلفيـر  بن را�صد اخلليفة 

39675566 عراد    حممد عي�صى الوزان 

39673300 عراد  عثمان حممد �صـريف 

39691177 �صارع البديع  عبدالل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

39685785 املحرق  جمل�س النائب عي�صى اأحمد اأبو الفتح  
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تفريغ ال�صفن يف مر�صى يف 

�صمال املنامة

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

�صارع املنامة يف اأواخر عام 1940، 

حيث كانت املنازل البحرينية 

م�صنوعة من �صعف النخيل 

مبنى اجلمارك قرب فر�صة 

املنامة قبل بناء باب البحرين
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