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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

تلك احلبة امل�صتديرة الرائعة وراءها ق�صة طويلة حتمل معها ذكريات اأجمل 

ويتنوع  �صنة،  اآالف  �صبعة  اأكرث من  البحرين منذ  �صواحل  بداأت على  واأروع، 

كما  والقما�صات،  واحل�صبات  الدانات  اإىل  ي�صل  بحيث  حجمه  ح�صب  اللوؤلوؤ 

ومن  والرمادي،  الوردي  اإىل  النا�صع  االأبي�س  بني  وتتفاوت  األوانه  تختلف 

اأجمل هذه اللآىلء التي يطلق عليها اأ�صم“اللوؤلوؤة ال�صوداء”، وتعترب �صناعة 

اللوؤلوؤ و�صيده، من اأقدم ال�صناعات التي عرفتها البحرين، حيث مت العثور 

على الآلئ يف قبور ومناطق اأثرية يف البحرين تعود لفرتات تاريخية قدمية، 

رائعة  تفا�صيل  هري..  ومفردها  الهريات  با�صم  يف  اللوؤلوؤ  مغا�صات  وتعرف 

.... االأبناء  ورثها  التى  االأجداد  ت�صردها “رمضانيات” حول مهنة 

تعترب من اأقدم املهن التي مار�ضها الأجداد على اأر�س البحرين 

اللوؤلوؤ .. ق�ضة عيون ال�ضمك

 بر الوالدين.. “واخف�س لهما جناح 

الذل من الرحمة”

ل تدعهما با�ضمهما ول جتل�س قبلهما ول مت�س اأمامهما

اأكد اهلل �صبحانه وتعاىل االأمر باإكرام الوالدين، حتى قرن تعاىل االأمر باالإح�صان اإليهما بعبادته، وقال 

تعاىل “واعبدوا اهلل وال ت�صركوا به �صيئا وبالوالدين اإح�صانا” الن�صاء 36، واأو�صى �صبحانه باالإح�صان 

اإىل الوالدين اإثر ت�صدير ما يتعلق بحقوق اهلل عز وجل التي هي اأف�صل احلقوق واأعظمها تنبيها على 

جللة �صاأن الوالدين، بقوله �صبحانه وتعاىل “وبالوالدين اإح�صانا”، وقد كرثت مواقع هذا النظم 

يف التنزيل العزيز، كقوله تعاىل “وق�صى ربك اأال تعبدوا اإال اإياه وبالوالدين اإح�صانا اإما يبلغن عندك 

الكرب اأحدهما اأو كلهما فل تقل لهما اأف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرميا واخف�س لهما جناح 

تكرمي  الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياين �صغريا” االإ�صراء 24-23... “رمضانيات” ترفع 

الوالدين وتلقى ال�صوء على ف�صل برهما ...
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  رم�ضـــان
كريـــــــــــــــــم



رمضانيات 3 اجلمعة 14 رم�سان 1430 هجرية        4 �سبتمرب 2009 ميالدية

الأم مقدمة يف الرب 

وذهب اأهل العلم يف هذه م�ساألة تقدمي الرب اإىل الأم او الأب اإىل 

الرب، وهذا مذهب مالك،  ي�ستويان يف  والأم  الأب  مذهبني، هما: 

وهذا  �سعف”،  ولالأب  الرب،  اأ�سعاف  ثالثة  “لالأم  اأن  وكذلك  

مذهب الليث بن �سعد.

ما ُيطاع وما ل ُيطاع فيه الوالدان 

ول  فعل” املباح،  يف  يطاعان  الوالدين  اأن  على  العلم  اأهل  واأجمع 

يطاعان يف ”  فعل احلرام، وترك الواجب.

من �صور العقوق

التربوؤ  واللعن،  ال�سب  بينها:  من  كثرية  �سور  الوالدين  ولعقوق 

والكذب  الأم،  على  والزوجة  الأب  على  ال�سديق  تقدمي  منهما،و 

عليهما، وغيبتهما، والتكرب والرتفع عليهما، والت�سبب يف بكائهما، 

وعدم طاعتهما يف ترك املباحات وامل�ستحبات.

بر الوالدين ل ينقطع مبوتهما

من ف�سل اهلل علينا ورحمته بنا فاإن بر الوالدين ل ينقطع مبوتهما، 

واإمنا ي�ستمر بالدعاء وال�ستغفار والت�سدق لهما، وب�سلة اأقاربهما 

تق�سري،  من  م�سى  ما  على  والندم  التوبة  وب�سدق  واأرحامهما، 

اأو اأحدهما اأحياء فال يفتك ا�ستدراك ما ميكن  فاإن فاتك برهما 

ا�ستدراكه وحت�سيل ما ميكن حت�سيله.

اأن ت�سرك بي ما لي�س لك به علم فال  امل�سري واإن جاهداك على 

تطعهما و�ساحبهما يف الدنيا معروفا واتبع �سبيل من اأناب اإيل ثم 

اإيل مرجعكم فاأنبئكم مبا كنتم تعملون” لقمان 14 -15.

الرب” كذلكم  الرب  “كذلكم 
وعن عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه قال “�ساألت النبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم اأي العمل اأحب اإىل اهلل عز وجل؟، قال:”ال�سالة 

اأي؟،  ثم  قال  الوالدين”،  “بر  قال:  اأي؟،  ثم  قال:  وقتها”،   على 

اإليهما  والإح�سان  بهما  الرب  ومن  اهلل”،  �سبيل  يف  “اجلهاد  قال: 

األ يتعر�س ل�سبهما ول يعقهما؛ فاإن ذلك من الكبائر بال خالف، 

وبذلك وردت ال�سنة الثابتة؛ فعن عمرو بن العا�س ر�سي اهلل عنه 

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال “من الكبائر �ستم الرجل 

والديه”، قالوا يا ر�سول اهلل وهل ي�ستم الرجل والديه ؟، قال “نعم 

ي�سب اأبا الرجل في�سب اأباه وي�سب اأمه في�سب اأمه”.

 ر�صا الرب يف ر�صا الوالدين

عليه  اهلل  �سلى  قال  عنه  اهلل  ر�سي  عمرو  بن  اهلل  عبد  عن  وعن 

و�سلم “ر�سا الرب يف ر�سا الوالدين و�سخطه يف �سخطهما”، اأي 

غ�سبهما الذي ل يخالف القوانني ال�سرعية كما تقرر فاإن قيل ما 

جن�س  من  اجلزاء  قلنا  الوالد  بر�سى  عنه   
هّ

اهلل ر�سى  تعلق  وجه 

 عنه ، فهو من 
هّ

 باإر�سائه ر�سي اهلل
هّ

العمل ، فلما اأر�سى من اأمر اهلل

 من ل ي�سكر النا�س قال الغزايل “واآداب الولد 
هّ

قبيل ل ي�سكر اهلل

مع والده اأن ي�سمع كالمه، ويقوم بقيامه ، وميتثل اأمره، ول مي�سي 

اأمامه، ول يرفع �سوته، ويلبي دعوته، ويحر�س على طلب مر�ساته، 

ويخف�س له جناحه بال�سرب، ول مين بالرب له، ول بالقيام باأمره، 

ول ينظر اإليه �سزرًا، ول يقطب وجهه يف وجهه”.

الوالدان اأو�صط اأبواب اجلنة

ولي�س هناك حق بعد حقوق اهلل ور�سوله اأوجب على العبد من حقوق 

اإليهما،  اأمره الإ�سالم بربهما والإح�سان  والديه عليه، ولهذا فقد 

ال�سعيد من وفق بعد تقوى  وقرن ذلك بعبادته وطاعته، فال�سعيد 

اإليهما،  – والإح�سان  واأمواتًا  – اأحياًء  والديه  لرب  وجل  عز  اهلل 

اإليهما ومل يرع  واأ�ساء  والديه وع�ساهما  التعي�س من عَقهّ  وال�سقي 

حقوقهما، فرب الوالدين �سبب من اأ�سباب دخول اجلنة، وعقوقهما 

فاإن  اجلنة،  اأبواب  اأو�سط  “الوالد  النار:  دخول  اأ�سباب  اأقوى  من 

�سئت فاأ�سع ذلك الباب اأو احفظه”. 

وعن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما يرفعه اإىل الر�سول �سلى اهلل 

بابان  له  اأ�سبح  والديه  يف  هلل  مطيعًا  اأ�سبح  “من  و�سلم:  عليه 

مفتوحان من اجلنة، واإن واحدًا فواحد، ومن اأ�سبح عا�سيًا هلل 

واحدًا  كان  واإن  النار،  مفتوحان من  بابان  له  اأ�سبح  والديه  يف 

ظلماه،  واإن  ظلماه،  واإن  قال:  ظلماه؟،  واإن  رجل:  قال  فواحد؛ 

واإن ظلماه”.

وبالوالدين اإح�صانا

الأمر  تعاىل  قرن  حتى  الوالدين  باإكرام  الأمر  اهلل  اأكد  وقد 

ال�سرك  عن  والرباءة  توحيده  هي  التي  بعبادته  اإليهما  بالإح�سان 

اهتماما به وتعظيما له، وقال تعاىل “واعبدوا اهلل ول ت�سركوا به 

�سيئا وبالوالدين اإح�سانا” الن�ساء 36، فاأو�سى �سبحانه بالإح�سان 

اإىل الوالدين اإثر ت�سدير ما يتعلق بحقوق اهلل عز وجل التي هي 

اأف�سل احلقوق واأعظمها تنبيها على جاللة �ساأن الوالدين، بقوله 

هذا  مواقع  كرثت  وقد  اإح�سانا”،  “وبالوالدين  وتعاىل  �سبحانه 

النظم يف التنزيل العزيز، كقوله تعاىل “وق�سى ربك األ تعبدوا اإل 

اإياه وبالوالدين اإح�سانا اإما يبلغن عندك الكرب اأحدهما اأو كالهما 

فال تقل لهما اأف ول تنهرهما وقل لهما قول كرميا واخف�س لهما 

�سغريا”  ربياين  كما  ارحمهما  رب  وقل  الرحمة  من  الذل  جناح 

الإ�سراء -23 24 .

ل جتل�ش قبلهما ول مت�ش اأمامهما

وقال ذو النون ثالثة من اأعالم الرب: بر الوالدين بح�سن الطاعة 

لهما ولني اجلناح وبذل املال، وبر الولد بح�سن التاأديب لهم والدللة 

املعا�سرة،  وح�سن  الوجه  بطالقة  النا�س  جميع  وبر  اخلري،  على 

وطلبت اأم م�سعر ليلة من م�سعر ماء فقام فجاء بالكوز ف�سادفها 

اأ�سبحت ف�سقاها،  اأن  اإىل  الكوز  بيده  وقد نامت فقام على رجليه 

ي�سمى  ما  بالغمز  اأغمز“املراد  بت  قال:  املنكدر  ابن  حممد  وعن 

الآن بالتكبي�س” رجلي اأمي وبات عمي ي�سلي ليلته فما �سرين ليلته 

اأبو هريرة رجال مي�سي خلف رجل فقال من هذا ؟،  بليلتي، وراأى 

قال اأبي، قال : ل تدعه با�سمه ول جتل�س قبله ول مت�س اأمامه.

وو�صينا الإن�صان بوالديه

قال تعاىل: “وو�سينا الإن�سان بوالديه ح�سنا واإن جاهداك لت�سرك 

بي ما لي�س لك به علم فال تطعهما اإيل مرجعكم فاأنبئكم مبا كنتم 

ر�سي  وقا�س  اأبي  بن  �سعد  يف  نزلت  قيل   ،8 العنكبوت  تعملون” 

اهلل عنه، كما روى الرتمذي، قال �سعد اأنزلت يف اأربع اآيات فذكر 

ق�سة، وقالت اأم �سعد األي�س قد اأمر اهلل بالرب واهلل ل اأطعم طعاما 

اأن  اأرادوا  اإذا  فكانوا  قال  تكفر،  اأو  اأموت  حتى  �سرابا  اأ�سرب  ول 

يطعموها �سجروا فاها فنزلت هذه الآية “وو�سينا الإن�سان بوالديه 

“وو�سينا  ذكره  جل  وقال  بي”،  لت�سرك  جاهداك  واإن  ح�سنا 

وحمله  كرها  وو�سعته  كرها  اأمه  حملته  اإح�سانا  بوالديه  الإن�سان 

وف�ساله ثالثون �سهرا حتى اإذا بلغ اأ�سده وبلغ اأربعني �سنة، قال رب 

اأوزعني اأن اأ�سكر نعمتك التي اأنعمتك التي اأنعمت علي وعلى والدي 

واأن اأعمل �ساحلا تر�ساه واأ�سلح يل يف ذريتي اإين تبت اإليك واإين 

ونتجاوز  ما عملوا  اأح�سن  نتقبل عنهم  الذين  اأولئك  امل�سلمني  من 

عن �سيئاتهم يف اأ�سحاب اجلنة وعد ال�سدق الذي كانوا يوعدون” 

حملته  بوالديه  الإن�سان  “وو�سينا  اأي�سا  وقال   ،15-16 الأحقاف 

اأمه وهنا على وهن وف�ساله يف عامني اأن ا�سكر يل ولوالديك اإىل 

كرميًا” قولً  لهما  وقل  تنهرهما  ول  اأٍف  لهما  تقل   “فال 

بر الوالدين.. اجلنة يف بيوتنا 

كرميًا” قولً  لهما  وقل  تنهرهما  ول  اأٍف  لهما  تقل   “فال 

بر الوالدين.. اجلنة يف بيوتنا 
به،  الوالدين حتى �صار يعرف  االإ�صلمي متجيده لرب  الدين  روائع  من 

فحقا اإن االإ�صلم دين الرب الذي بلغ من �صغفه به اأن هون على اأبنائه كل 

�صعب يف �صبيل ارتقاء قمته العالية، ف�صارت يف رحابه اأج�صادهم كاأنها يف 

علو من االأر�س وقلوبهم معلقة بال�صماء، واأعظم الرب  بر الوالدين، الذي 

النفل،  جهاد  من  اأف�صل  لكان  حت�صيله  يف  كله  عمره  املوؤمن  ا�صتغرق  لو 

عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  قال  عنه  اهلل  ر�صي  املوؤمنني  اأم  عائ�صة  وعن 

و�صلم “دخلت اجلنة ف�صمعت فيها قراءة قلت من هذا؟ فقالوا: حارثة بن 

الرب كذلكم  الرب  كذلكم  و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  فقال   النعمان، 

)وكان اأبر النا�س باأمه(”...
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ا�ضتهرت بالد البحرين قدميًا بكونها مغا�س اللوؤلوؤ يف العامل

اللوؤلوؤ.. مهنة الأجداد 

الهريات مغا�صات اللوؤلوؤ 

عرفتها  التي  ال�سناعات  اأقدم  من  و�سيده،  اللوؤلوؤ  �سناعة  تعترب 

البحرين، ومت العثور على لآلئ يف قبور ومناطق اأثرية يف البحرين 

امليالد  قبل  الثالث  الألف  من  تبداأ  قدمية  تاريخية  لفرتات  تعود 

يف  اللوؤلوؤ  مغا�سات  وتعرف  امليالدي،  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  حتى 

البحرين،  تكرث حول  وهي  ومفردها هري،  الهريات  با�سم  اخلليج 

وهناك �سفن خا�سة لرحالت الغو�س، كما اأن مهنة الغو�س ظلت 

اأهل  عند  واملف�سلة  الأوىل  املهنة  الع�سرين  القرن  منت�سف  حتى 

البحرين، رغم كونها مهنة قا�سية و�ساقة، ومتيزت البحرين بهذه 

املهنة وبلغ عنها الكثري من الأجداد واملوؤرخني، فقال لوبون “بالد 

ياقوت احلموي:  العامل”، وقال   اللوؤلوؤ يف  اأ�سهر مغا�س  البحرين 

�سهرة  اخل�سري  واكد  غريه”،  على  مف�سال  مغا�سا  فيها  “اإن 
البحرين منذ القدم باللوؤلوؤ الطبيعي املمتاز، وذكر امل�سعودي “اإن 

الغو�س  وكان  والعقيق”،  والياقوت  الدر  العرب مغا�سات  بحر  يف 

اأرباح  على  يح�سلون  جتاره  وكان  القت�سادية  املوارد  اأهم  من 

حمار  خيالية وي�سكلون الطبقة الراأ�سمالية... “رمضانيات” تفتح 

اللوؤلوؤ البحريني ....

الدانات واحل�صبات والقما�صات

الدانات  اإىل  ي�سل  بحيث  وحجمه  لونه  ح�سب  اللوؤلوؤ  ويتنوع 

اللوؤلوؤ  �سيادي  بني  م�سطلحات  وهي  والقما�سات  واحل�سبات 

وجتاره، ويقول خرباء اللوؤلوؤ اأن اأبي�س واأثقل واأكمل منوًا للوؤلوؤة هو 

ما يتم �سيده يف املياه العميقة، فالقيعان ال�سحلة واإن كانت اأكرث 

وت�سوبه  وزنًا  اأخف  منها  امل�ستخرج  اللوؤلوؤ  اأن  اإل  واإنتاجًا  اإخ�سابًا 

ظالل من الوان اأخرى، وهم ين�سبون هذا التغيري يف اللون اإىل اأثر 

والأر�س  تنمو بني اجلزر  التي  الالآىلء  اأن  فيقولون  ال�سم�س  �سوء 

والياب�سة الرئي�سية عر�سة للت�سويه، واإن املياه العميقة اأن�سب لكمال 

الإ�ستدارة وجلمال الرونق ولل�سفات التي جتعل من الالآىلء ذات 

قيمة عالية.

عني التمثال واللوؤلوؤة ال�صوداء

وتعترب لوؤلوؤة “ عني التمثال” من اأح�سن اأنواع اللوؤلوؤ التي ا�ستخرجت 

ال�سيخ  جزيرة  عند  قامة   16 عمق  على   1867 العام  اخلليج  من 

�سعيب وقد ا�سرتاها اأحد التجار بثمن باهظ وبيعت يف باري�س بثمن 

8000 جنيه ا�سرتليني ثم ا�سرتاها احد مهراجات الهند واأخذها 

اإىل الهند حيث جعلت عينَا لأحد التماثيل . 

الوردي  اإىل  النا�سع  الأبي�س  بني  تتفاوت  فهي  اللوؤلوؤ  الوان  اأما 

والرمادي، ومن اأجمل هذه الالآىلء التي يطلق عليها اأ�سم” اللوؤلوؤة 

ال�سوداء”، اإل اأنها يف احلقيقة رمادية اللون، واإن تفاوتت من حبة 

اجلزر  تلك  �سكان  يكن  مل  نادرة  بحرية  ثمرة  وهي  اأخرى.  اإىل 

على  عيونهم  وفتحوا  الأوروبي  امل�ستعمر  جاء  اأن  اإىل  لها  يكرتثون 

مرتًا  �سبعني  عمق  على  عادة  حمارتها  وتتواجد  التزينية،  قيمتها 

وقد ي�سل حميط الواحدة منها اإىل 15 مم، ويرجع ذكر اللوؤلوؤ يف 

التاريخ اإىل العام 2000 قبل امليالد حني كان الآ�سوريون يبحرون 

عيون   “ على  للح�سول  ـ  حاليَا  البحرين  “ديلمون”ـ  مدينة  اإىل 

ال�سمك “– اأي اللوؤلوؤ . 

اأن الأ�سم القدمي  وجاء على ل�سان املوؤرخ الروماين القدمي بيليني 

للبحرين هو “ تايلو�س ” واأن الإحتالل الربتغايل لهذه اجلزر كان 

نتيجة طبيعية لرثوة اللوؤلوؤ ال�سخمة التي �سدت اإنتباه “البوكريك” 

حاكم الهند الربتغايل – وقتها – يف اأثناء زيارته اإىل البحرين . 

الغو�ش عملية مربحة 

يتوجب  فاإنه  وتطوره  البحر  يف  الغو�س  بداية  عن  احلديث  عند 

طرق  ن�ساأة  يخ�س  وهو  الأول  منف�سلني،  حمورين  عن  احلديث 

تطور  فهو  الثاين  املحور  اأما  تطورت،  وكيف  املاء  حتت  الغو�س 

الغو�س  فعملية  الغو�س،  عملية  تنظم  التي  والت�سريعات  القوانني 

جتارية  عملية  غدت  غريها  اأو  الإ�سفنج  اأو  اللوؤلوؤ  عن  بحثا  �سواء 

مربحة، وبتو�سع تلك التجارة اأ�سبح لزوما تنظيم العملية بحزمة 

من القوانني والت�سريعات.

يوم الد�صة .. يوم م�صهود  

الربعة  اإىل  الثالثة  بني  ترتاوح  مدة  متتد  الغو�س  رحلة  وكانت 

اإىل م�سائد  تبحر متجهة  �سفينة   2500 يقارب  �سهور، وكانت ما 

اللوؤلوؤ، ويوم الد�سة هو يوم م�سهود يلتم فيه الهاىل وهم يودعون 

الرحلة  وتبداأ  ال�سبعبية،  واملووايل  والغانى  بالهازيج  البحارة 

با�ستالم النوخذة زمام القيادة على ظهر ال�سفينة.

النوخذة 

ما  وعادة  ال�سفينة،  ظهر  على  الناهى  الآمر  الربان،  مبثابة  وهو 

بتجهيز  النوخذة  يقوم  بفرتة  البحار  وقبل  لل�سفينة،  مالكا  يكون 

ال�سفينة من كل ما حتتاجه من احلبال وال�سرعة واملوؤونة من التمر 

بها  يق�سون  ال�سلفة  ي�سمى  املال  من  مبلغا  بحارته  ويعطى  والرز، 

لوازم وحاجات عائالتهم اأثناء فرتة الغياب الطويلة.

الغي�ش 

امل�ساق،  من  الأكرب  اجلزء  الغي�س  يتحمل  النوخذة  جانب  واإىل 

اعمال ترتواح  املحار يف  بحثا عن  اللوؤلوؤ  يغو�س يف م�سائد  حيث 

20 باعا، م�ستعني بحبلني ي�ساعدانه يف الغط�س،  7 وحتى  ما بني 

يكون  الليل  اقبل  اذا  حتى  النهار  طيلة  عمله  يف  الغي�س  وي�ستمر 

قد ا�ستنفذ كل طاقته فيخلد اإىل النوم ليعاود الكرة من جديد يف 

اليوم التايل.

ال�صيب 

ويقوم ال�سيب بعمليتى انزال واخراج الغي�س من قاع البحر وللعمل 

احل�سا�س الذى يوؤديه ال�سيب حفاظا على حياة الغي�س اثناء وجوده 

الذهن  حا�سر  ال�سيب  يكون  ان  فيتوجب  خا�سة  اهمية  القاع  يف 

ورائق البال وذا خربة طويلة يف امور الغو�س.

الر�صيف 

وهو �سيب او غي�س حتت التدريب ويكون الر�سيف عادة �سبيا يف 

مقتبل العمر ويقوم ببع�س العمال اخلفيفة على �سطح ال�سفينة. 

التباب 

والتمر  املاء  كتقدمي  ال�سفينة  ظهر  فوق  باخلدمة  التباب  ويقوم 

والقهوة اىل البحارة ويقوم كذلك بغ�سل الطباق والواين، وترتواح 

اعمار التبابني بني ال�سابعة والعا�سرة، وعادة ما يوكنون من ابناء 

الغو�س  ايراد  من  معني  ن�سيب  على  التباب  يح�سل  ول  البحارة، 

وكل ما يح�سل عليه هو بع�س املحار. 

اجلنان

ويطلق ا�سم اجلنان على ال�سخ�س الذى يقوم برتتيب و�سع احلبال 

يف ال�سفينة كما يقوم اي�سا باداء بع�س العمال التى يوؤديها ال�سيب 

وح�سته عادة تكون مماثلة لل�سيب.

النهام 

ان�سغال البحارة  توؤدى خالل  والنهمة هى احد الحلان البحرية، 

مو�سع  يكون  بان  توؤهله  خا�سة  مبيزة  النهام  ويتمتع  العمل،  يف 

احرتام وتقدير جميع البحارة، ويت�سابق النواخذة على النهامني 

املمتازين .

�صيد اللوؤلوؤ حرفة عرفها اأهل اخلليج منذ زمن بعيد، وقد مار�س 

البحرينيون القدماء هذه احلرفة باإعتبارها م�صدراً للرزق الذي 

�صاعدهم على تلبية احتياجات احلياة اليومية قبل اإكت�صاف النفط، 

من خلل البحث والتنقيب الدائب يف اح�صاء اخلليج العربي. و قدر 

عدد مراكب �صيد اللوؤلوؤ �صنة 1907 بحوايل اأربعة اآالف وخم�صمائة 

�صفينة يعمل عليها حوايل اأربعة و�صبعني األف �صخ�س وت�صاعف عدد 

ال�صفن واأ�صبح يعمل عليها حوايل ن�صف املليون �صنة 1920واعتربت 

مرحلة االأربعينات حداً فا�صًل بني ع�صرين اإقت�صاديني هامنينّ يف 

من  املهنة  هذه  وتوريث  الطويل  وتاريخه  اللوؤلوؤ  ع�صر  املنطقة، 

االأجداد اإىل االآباء ومن ثم االأبناء...
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الطواوي�ش 

وهم جتار اللوؤلوؤ الذين يديرون هذا اجلانب القت�سادى الهام يف 

تدره عليهم هذه  ملا  والرثاء  بالوجاهة  ويت�سفون  الغو�س،  جمتمع 

التجارة املربحة.

اجليوان واليكة والقولوه والبدلة 

قبل  من  عليها  ومتعارف  دقيقة  ت�سنيف  لعمليات  اللوؤلوؤ  يخ�سع 

من  وهى  “راأ�س”  اإىل  اللوؤلوؤ  وي�سنف  اللوؤلوؤ،  وجتار  الطوا�سني، 

“ذيل”، و”ال�سحتيت” وهو  “بطن”، ثم  اأكرب الالآلئ حجما، ثم 

من ا�سغر الالآلئ حجما.

وكان هذا الت�سنيف يتم با�ستخدام اربعة غرابيل وهى عبارة عن 

طو�س نحا�سية حتتوى كل منها على ثقوب �سناعية مت�ساوية احلجم 

على هيئة املنخل، وبعد ان تتم عملية الغربلة يقوم الطوا�س بفرز 

اجليوان  اإىل:  العالية  والقيمة  اجلودة  حيث  من  وت�سنيفه  اللوؤلوؤ 

واليكة والقولوه والبدلة والبوكة.

غو�ش املجانة 

وبداأت عملية ا�ستخراج اللوؤلوؤ وا�ستعماله بداأت منذ اأكرث من �سبعة 

اآلف �سنة على �سواحل البحرين، اإل اأن املحللني يرون اأنه مل تكن 

على  للمحار من  عملية جمع  كانت هناك  بل  عملية غو�س  هناك 

ال�سواحل، ويعرفون تلك املرحلة مبرحلة ما قبل الغو�س، كما يرى 

املحللون اأن عملية ا�ستخراج اللوؤلوؤ التي بداأت قبل الألف اخلام�س 

قبل امليالد على �سواحل اخلليج مل تكن تت�سمن اأي عمليات غو�س، 

بل كان حمار اللوؤلوؤ يجمع من على ال�سواحل، مل تكن ال�سواحل كما 

هي اليوم، فلم يكن هناك دفان ومل تكن م�سورة باأ�سوار، ومل يكن 

ويف  بكر  �سواحل  كانت  بل  اخلا�سة،  الأمالك  �سمن  من  ال�ساحل 

ميكن  بحيث  كبرية  ب�سورة  اللوؤلوؤ  حمار  يكرث  ال�سواحل  هذه  مثل 

اأن يجمع على اأعماق جدا ب�سيطة فهو قريب جدا من �سطح املاء 

بالغريبة،  لي�ست  باليد  اللوؤلوؤ  حمار  جمع  وطريقة  بالعني،  ويرى 

فهناك نوع من الغو�س يعرف بغو�س املجانة )اأو ملينة( وهو عبارة 

عن الذهاب ل�سواحل اإحدى اجلزر وجمع املحار باليد دون غو�س 

لآلئ  على  العثور  مت  وقد  فيها،  اللوؤلوؤ  حمار  تواجد  لكرثة  وذلك 

ثمينة يف مثل هذه املناطق.

الغو�ش الفردي با�صتخدام احلجر

الع�سور  مر  على  الوثائق  من  العديد  يف  الغو�س  عملية  وو�سفت 

من  الع�سرين،  القرن  حتى  امليالد  قبل  الثالث  الألف  نهاية  منذ 

منيز  اأن  ميكننا  الغو�س  لعملية  العديدة  التو�سيفات  تلك  خالل 

الغو�س  هي:  نقا�سها  مت  الغو�س  عملية  يف  حمورية  اأفكار  خم�س 

البحر،  الزيت لإ�ساءة قاع  ا�ستخدام  با�ستخدام احلجر،  الفردي 

نزع الأ�سنان الأمامية للغوا�س، ابتكار اآلت خمتلفة للتنف�س حتت 

املاء، واأخريا طريقة الغو�س بوجود الغوا�س )الغي�س( وم�ساعده 

لالأ�سطورة من  اأقرب  الأفكار  تلك  بع�س  اأن  )ال�سيب(، ول يخفى 

احلقيقة.

الغو�ش يف ملحمة جلجام�ش 

اأقدم و�سف لعملية ربط حجر يف القدم  وتقدم ملحمة جلجام�س 

لي�ساعد الغوا�س يف النزول للقاع، فقد جاء يف نهاية اللوح احلادي 

جتار اللوؤلوؤ كانوا يح�ضلون على اأرباح خيالية وي�ضكلون الطبقة الراأ�ضمالية

اإىل  وربط  القناة،  فتح  هذا  جلجام�س  �سمع  فلما  مايلي:   ع�سر 

قدميه حجرا ثقيال،وجذبه غائ�سا اإىل الأب�سو هناك راأى النبته، 

واجتثها، وخزت يديه، وحل عن قدميه احلجر الثقيل،ورمته على 

م�ستخدمة،  ذاتها  الفكرة  بقيت  ال�سنني  اآلف  مر  ال�ساطئ،وعلى 

ا�ستخدام  على  تاأكيد  الطريقة  هذه  لو�سف  القدمية  املراجع  ويف 

وجتنب  البحرية،  املخلوقات  منه  تهرب  ما  فهو  اأ�سود  لونه  حجر 

اأبي�س فرمبا التهمته املخلوقات البحرية  ا�ستخدام حجر ذي لون 

الكبرية وبذلك ت�سد الغو�س لالأ�سفل.

الزيت و�صيد اللوؤلوؤ 

اللوؤلوؤ، حيث  �سيد  عملية  لت�سهيل  الزيت  الغوا�سون  ا�ستخدم  كما 

يربط الغوا�س حبال م�سدودا اإىل ثقل يف و�سطه وميالأ فمه بالزيت 

ويغم�س قطعا من  ال�سمعية(  )قناته  اأذنه  الزيت يف  ي�سع  وكذلك 

الإ�سفنج يف الزيت وي�سعها فوق اأذنه ثم ياأخذ نف�سا عميقا وبعدها 

يلقي بنف�سه يف املاء في�سده الثقل اإىل اأ�سفل. وعندما ي�سل للقاع 

من  فيهداأ  لل�سطح  الزيت  فيطفو  فمه،  من  الزيت  الغوا�س  ينفث 

وي�سمح  الظالم  ت�سيء  كال�سعلة  القاع  وي�سيء  ال�سطح  متوجات 

للغوا�س اأن يرى حتى يف منت�سف الليل، وا�ستخدم الغوا�سون تلك 

الطريقة لغر�سني الأول للحماية: باأن ي�سع الزيت يف اأذنه،وكذلك 

املالح  البحر  ماء  به  يوؤثر  ل  لكي  بالزيت  ج�سمه  الغوا�س  يدهن 

في�سققه، اأما الغر�س الثاين فقد كانت الغا�سة اأي�سا مت�سك بالزيت 

يف فمها فاإذا غا�س قذف به من فمه لي�سيء له املكان. وقيل اإذا 

وجدت دواب البحر رائحة الزيت هربت. وقيل اأي�سا ليكون اأ�سرب 

للغوا�س حتت املاء.

البتكار والتطوير 

الغوا�سون  ا�ستحدث  الزمن،  وتطور  وتقدم  الوقت  مرور  ومع 

بها  زالت  طريقة  وهى  للغو�س،  الة  ا�ستخدام  بفكرة  وا�ستعانوا 

ال�سحوة  البحر من  الرتدد يف  النف�س ومتكنوا من  اإم�ساك  م�سقة 

اإياهم وتوفره عليهم  اإىل الع�سر وما �ساوؤا وبح�سب حمبة املكري 

ي�سدونها  ثم  �سدورهم،  اأ�سفل  اإىل  يدخلونها  جلود  من  اآلة  وهى 

عند ال�سرا�سيف �سدا وثيقا ثم يغو�سون ويتنف�سون فيها من الهواء 

الذي داخلها ولبد يف هذا من ثقل عظيم يجذبه مع ذلك الهواء 

اإىل اأ�سفل ومي�سكه يف القرار، وا�سرف منه اأن يو�سل باأعايل تلك 

الآلة باإزاء الهامة بربخ من جلد على هيئة الكم م�ستوثق من دروزه 

بال�سمع والقري وطوله بقدر عمق ما يغو�س فيه ويو�سل راأ�س الرببخ 

زقاق  اأو  زق  حافتها  يف  ويعلق  اأ�سفلها  يف  ثقبة  من  وا�سعة  بجفنة 

جذبا  الرببخ  جتويف  يف  نف�سه  فيجرى  طفوها  بها  يدوم  منفوخة 

واإر�سال ما �ساء مدة اللبث يف املاء ولو اأياما، ويكون الثقل الرا�سب 

به اأقل مقدارا حل�سول الطريق للهواء ينح�سر به.

اللوؤلوؤ من ال�صيد اإىل الزراعة

باأكمله  العامل  اأ�ساب  الذي  والتكنولوجي  الإجتماعي  التطور  ومع 

ال�سيد  مراكب  حيث  من  كبريًا  تطورًا  اللوؤلوؤ  �سيد  مهنة  �سهدت 

والأدوات امل�ستخدمة  تقنية زراعة املحار يف اأحوا�س املياه، وكانت 

منا�سبة  ب�سيطة،  غط�سهم  يف  الأجداد  ي�ستخدمها  التي  الأدوات 

الأدوات  من  العديد  فهناك  اليوم  اأما  الأيام،  تلك  يف  لب�ساطتهم 

امل�ستخدمة التي تتنا�سب وروح الع�سر الذي نعي�سه، حتى ان زراعة 

اللوؤلوؤ تطورت وا�سبحت تتم يف مزارع خا�سة يف دول �سرق اآ�سيا، 

وتعد    ، الإن�سان  باإ�سراف  ينمو  لكنه  طبيعي  لوؤلوؤ  الواقع  يف  وهو 

مزارع حمار اللوؤلوؤ مثلها مثل مزارع الأ�سماك لها اأ�ساليبها العلمية 

الدقيقة يف الرعاية والعناية، ويقوم مبداأ هذه الزراعة على اأ�سا�س 

بعد  املحار  اأغ�سية  بني  جدًا  ال�سغرية  الالآىلء  من  حبات  اإدخال 

ت�سعى  بحيث  القباء  بقطع حية من غ�ساء  تلك احلبات  تك�سى  اأن 

املحارة اإىل التخل�س من اجل�سم الغريب، فاإذا مل تنجح اإحاطته 

بداخلها بنف�س الإفراز الذي يفرزه قباوؤها لتكوين ال�سدفة. ويتخذ 

حول اجل�سم  الغريب  �سكاًل كرويًا، وبعد زرع اللوؤلوؤ يف الأ�سداف 

موعد  يحني  حتى  مرتًا   25 حوايل  بعمق  البحر  اإىل  اإنزالها  يتم 

تكوين  مبداأ  نف�س  وهو  الثمار،  جلني  الغطا�سون  فينزل  احل�ساد 

اللوؤلوؤ الطبيعي تقريبًا حيث يقال اأن اللوؤلوؤ يزهو على ج�سد الن�ساء 

ت�سلل  طفيلي  حيوان  وهو  الإن�سان،  ج�سم  باإفرازات  يتغذى  لأنه 

اإىل املحار، فاأفرز املحار حوله اإفرازات من �سدف امل�س �سفاف 

يغطي ذلك الكائن الغريب الذي فر�س وجوده على حيوان املحار . 

وهذا ما يوؤكده العلماء يف بحوثهم عن اأ�سل اللوؤلوؤ ومراحل تكوينه 

اإىل  ت�سربت  ناعمة  رمل  حبة  الأ�سل  يف  كانت  لوؤلوؤة  كل  اأن  حيث 

فاأفرز  املحار،  حيوان  بوجودها  فاأزعجت  ال�سدفة  داخل  القباء 

مادة �سدفية تدعى “مولي�سك” واأحاط بتلك حبة الرمل يف هيئة 

طبقات متبادلة، وي�سبح لعاب هذا احليوان لوؤلوؤَا عند ت�سلبه. 

خرافات حول اللوؤلوؤ 

جاء عرب التاريخ عدة خرافات حول اللوؤلوؤ منها اأن اللوؤلوؤة هي قطرة 

ندى ودمعة مطر التقطتها القوقعة عند ارتفاعها اإىل �سطح البحر 

وحتولت  املحار  قلب  يف  �ساكنة  وظلت  املطر.  اأثناء  اأويف  الليل  يف 

ويف  الأب�سار،  بجمالها  تخطف  والأعوام  الأيام  مر  على  لوؤلوؤ  اإىل 

ق�سة م�سابهة ان اللوؤلوؤ يتكون من املحار نتيجة هياج البحر ويكون 

لأمواجه رذاذ تلتقمه اأ�سداف البحر املعروفة بوجود اللوؤلوؤ بداخلها 

ثم يحت�سن ال�سدف تلك القطرات وي�ستقبل ال�سم�س عند �سروقها 

وغروبها وتنعقد الدرة داخلها ويكون حجمها تبعًا حلجم القطرات 

التي حتتوي عليها ال�سدفة. 

وهناك ا�سطورة اأخرى ارتبطت الأفاعي فيها بالأذهان بفكرة املوت 

وحرمان الإن�سان من اخللود �سواء بغواية حواء اأو باأختطاف” زهرة 

احلياة “) يعتقد انها حمارة اللوؤلوؤ( من جلجام�س الذي رحل من 

اجلها من اأر�س الفرات اإىل اأر�س ديلمونة، تلك الزهرة التي نبتت 

اإىل �سباه،  امل�سن عاد  ال�سيخ  اأو  الكهل  اأكل منها  اذا  الأعماق،  يف 

والتهمتها عندما  الزهرة  تلك  اأختل�ست من جلجام�س  لكن احلية 

نزل ليغت�سل يف بئر، ماوؤه بارد، ولهذا فالأفعى تغريهّ جلدها كل عام 

لتعود يف ن�سرة ال�سباب. 
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جمل�س اآل حممود
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جمل�س في�ضل جواد
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 انتخابات املجال�س 

البلدية يف عام 1958

فرز اأوراق القرتاع

�سناديق القرتاع
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

 ال�صيخ عبداهلل بن علي بن حمد اآل خليفة

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل  

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

اجلفري  جمل�س عائلة املديفع 

39454188 الق�سيبية  املرحوم علي بن يو�صف فخرو 

39457300 فريق العو�سية  �صـلح خنجــي 

17225547 النعيم  اأحمد يو�صف حممود 

39645444 بالد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39424269 بالد القدمي  �صالح اجلـلوي 

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  

اجلمعة

الرفاع  �صمو ال�صيخ علي بن خليفة اآل خليفة 

39458476 الرفاع  ال�صيخ خليفة بن حمد اآل خليفة 

17748404 الرفاع  �صعادة خليفة الظهراين 

39655795 املاحوز  عبداهلل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�صم  جمل�س بوجميــد 

39622962 اأم احل�صم  مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول 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 عبداهلل 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  عبداهلل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

39685785 املحرق  جمل�س النائب عي�صى اأحمد اأبو الفتح  

السبت

اجملالس اليومية

17230088 باربار  يو�صف عبدالوهاب احلواج  

 �صعادة ال�صيخ عبدالرحمن 

36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة اآل خليفـة 

39665552 العدلية  اأبناء املرحوم  اأ. اأحمد العمران  

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن

39662685 اجلفيـر   حممد بن را�صد اخلليفة 

17712510 الق�صيبية  ابناء ح�صن حيدر دروي�س 

39645444 بلد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

39666491 الديه  جمل�س احلاج علي الطويل 

39660066 اأبو �صيبع  اإبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق املاجد  ابناء ال�صيد جميد املاجد 

39454948 �صـار  عبد الغني واإبراهيم جهرمي واإخوانهم 

39466688 دم�صتان  جعفر حممد اآل �صيف 

39636364 الدراز  ال�صيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  د. اأحمد جا�صم جمال 

39458262 بوري  ال�صيخ اأحمـد الع�صفـور 

 وزير الدولة �صعادة ال�صيد

17786111 املاحوز   من�صور بن رجب  

39622462 قرية القدم  مريزا املحاري 

39400944 النعيم  النائب ال�صيخ جا�صم املوؤمن  

تقيم عائلة بن رجب مهرجانًا تأبينيًا للمغفور له 
بإذن اهلل تعالى

المرحوم حمد منصور بن رجب
رئيس مجلس إدارة صحيفة العهد

وذلك في الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم 
األثنين الموافق 2009/9/7  في قاعة السفراء الكبرى 

بفندق الدبلومات

ويشتمل المهرجان على عدة فعاليات وكلمات 
خطابية، وعرض أفالم تسجيلية عن حياة الفقيد

 يشارك فيها عدد من رجاالت العائلة 
وأصدقاء الفقيد

والدعوة عامة
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الواجهة البحرية، مدينة 

املنامة

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

اأع�ساء من جمل�س ال�سحة 

يف عام 1958، برئا�سة ال�سيخ 

مبارك بن حمد اآل خليفة، يف 

زيارة مل�ست�سفى الن�ساء

�ساحب العظمة املغفور له 

ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة 

حاكم البحرين  مع �سمو ال�سيخ 

عبداهلل ال�سامل ال�سباح حاكم 

الكويت يف زيارة للبحرين
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