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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

لنا  بالفرحة  اأجواءنا  متلأ  ومازالت  نتف�صنها..  مازلنا  التي  اجلميلة  املا�صي  روائح  اأحد 

ول�صغارنا.. تلك العادة الرائعة باالحتفال بليلة الن�صف من �صهر رم�صان.

اأطفالنا  على  نوزع  والزيارات..  التهاين  نتبادل  كما  واملك�صرات  احللوى  فيها  نتبادل  ليلة 

االبت�صامات  اأ�صدقائنا  مع  ونتبادل  وعرفان،  تقدير  بتحية  كبارنا  ونتذكر  العادة،  اأكيا�س 

واحلكايات الطريفة عن ذكرياتنا لتلك الليلة حينما كنا �صغاراً..

 القرقاعون.. “�ضلم ولدهم 

يا اهلل.. وخله لأمه يا اهلل”

عادة تراثية قدمية ي�ضتعد لها اجلميع �ضغارًا وكبارًا

امل�ضنون.. احلكمة بني اأيديهم

اإليها” اأح�ضن  من  حب  على  جبلت  “القلوب 

يف  و�صاركت  الكثري  للمجتمع  قدمت  طويل  تاريخ  مدى  على  خربات  امل�صنون.. 

نه�صتنا احل�صارية واحلياتية ب�صكل عام.. ولي�س من املنطق اأن نقابل هذا االح�صان 

كنز  يعتربون  ..فامل�صنون  والعرفان  ال�صكر  منا  فيه  ينتظرون  وقت  يف  بالنكران.. 

كبري وثروة حياتية ميكن اإ�صتغللها يف جماالت كثرية تعود على املجتمع بالنفع 

وامل�صورة  الن�صح  اإ�صداء  اأو  التطوعية  االأعمال  ببع�س  القيام  يف  �صواء  والفائدة.. 

ترتبط مبجاالت تخ�ص�صهم وفهمهم، لذلك فقد  التي  االآراء واخلربات  وتقدمي 

جاء يف احلديث ال�صريف “راأي ال�صيخ وال جلد ال�صبي”.. كما اأن يف وجودهم اخلري 

والربكة.. وهم رمز التوا�صل والزيارات فاإن ماتوا اأنقطعت معهم حبال الزيارات 

و�صلة االأرحام.. وعن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل 

عليه و�صلم “الربكة مع اأكابركم”.
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التغريات البدنية اأبرز الع�امل امل�ؤثرة 

به  تقدم  كلما  لالإن�سان  حتدث  التي  البدنية  التغريات  وتنق�سم 

بال�سيب،  ال�سعر  يف  اإ�سابة  وتتمثل  اخلارجية  تغريات  اإىل  العمر 

يف  و�سعف  الأفعال.  ردود  يف  وتراجع  اجللد،  �سبغة  يف  وتغريات 

القوة النقبا�سية، و�سعف التوافق الع�سلي والع�سبي، وتراجع يف 

ن�صاط احلوا�س )وخا�صة ال�صمع والب�صر(، كما اأن هناك تغريات 

الداخلية وتتمثل يف: فقدان مرونة الأوعية الدموية مما يزيد من 

التنف�س  على  القدرة  وعدم  ال�سرايني،  بت�سلب  الإ�سابة  احتمالية 

تعر�س  وزيادة  الرئتني،  يف  احليوية  ال�سعة  تقليل  ب�سبب  ب�سهولة؛ 

مواجهة  يف  املناعة  ليونتها،وقلة  ب�سبب  والته�سم  للك�سور  العظام 

الأمرا�س اأو ال�سفاء منها ب�سرعة اأقل،وبطء عمليات النمو والبناء 

وبالتايل ي�سبح اجل�سم غري قادر على اإ�سالح التلف الذي يح�سل 

للج�سم ب�سرعة كما كان احلال يف ال�سغر.

الن�صيان وتغريات ال�صخ�صية 

وعن اأبرز التغريات العقلية، وكيف توؤثر �سلبًيا على حياة امل�سن هناك 

�سعف يف بع�س الأع�ساء اجل�سدية من بينها الذاكرة حيث يتعرب 

القريبة،  للذاكرة  وخا�سة  امل�سن  لدى  ال�سمات  اأبرز  من  الن�سيان 

اأما الذاكرة البعيدة فاأحداثها تبدو ملت�سقة بالذاكرة لدى امل�سن، 

كذلك يتحول التفكري امل�سن اإىل التفكري البطيء والتحفظ وعدم 

بالعواطف فتزداد عنها  يتعلق  القرارات، وفيما  اتخاذ  التعجل يف 

يف فرتات العمر ال�سابقة وذلك ب�سبب فقدان عمل وافتقاد �سريك 

العمر اأو الأولد اأو الأقارب، وهناك اأي�سا تغري يف ال�سخ�سية حيث 

تظهر على امل�سن بع�س التغريات يف ال�سخ�سية، فقد ي�سبح عدمي 

الثقة، يبالغ يف �سفاته وقدراته وردود اأفعاله، وقد يهمل يف مظهره 

م�ستمر  منتقد  ي�سبح  قد  اأو  احلياة،  من  الن�سحاب  عن  تعبريًا 

لالآخرين عدمي ال�سيطرة على امل�ساعر وال�سوابط ال�سلوكية.

12 خط�ة لالهتمام بامل�صن ورعايته
ويتبادر اإىل ذهن الكثريين �سوؤال هاما يتمثل يف كيف ميكننا اإحاطة 

امل�سن بالرعاية ال�ساملة التي ميكن اأن متنعه من ال�ست�سالم لهذه 

التغريات؟، ويتحقق ذلك من النواحي التالية اأول الرعاية ال�سحية 

و تعتمد على احلالة ال�سحية للم�سن والإمكانيات املتاحة لأ�سرته 

ويف بيئته، لذا يطلب من اجلميع العناية قدر الإمكان ب�سحة امل�سن 

كما يلي: احل�سول على العناية ال�سحية املنا�سبة وحماولة مراقبة 

الأمرا�س  عالج  بهدف  ال�سحية  حلالتهم  املر�سية  التطورات 

مبكرا،  كذلك  هناك الرعاية النف�سية والجتماعية حيث تتحقق 

هذه الرعاية باتباع عدة اأ�سياء من بينها انه يجب اأن يكون له دور 

اإليه،  الآخرين  وبحاجة  بقيمته  الإح�سا�س  ومينحه  حياته  به  ميالأ 

الأن�سطة  يف  بال�سرتاك  له  وال�سماح  الراأي،  باإبداء  له  وال�سماح 

الرتفيهية والريا�سية والجتماعية العائلية اأو الوطنية.

احرتام امل�صن يزيد من الأوا�صر 

الإجتماعية

ويف ال�سياق نف�سه، توؤكد الدرا�سات العلمية احلديثة ان �سيادة قيمة 

الحرتام املتبادل واحرتام امل�سنني وتقديرهم وحمبتهم والتفاهم 

معهم والتعاي�س معهم، الكبري وال�سغري يف عالقتنا الن�سانية تزيد 

من الأوا�سر الجتماعية وميت�س العديد من ال�سلبيات وامل�ساكل، 

من  وبغ�س  اإليها  اأح�سن  من  حب  على  القلوب  “جبلت  لأن  وذلك 

اأ�ساء عليها”، والقاعدة الأ�سا�سية التي تنطلق منها مقولة و�سرورة 

الحرتام املتبادل يف العالقات الجتماعية، هو اإننا جميعا بحاجة 

اإن ننظر اإىل الآخرين نظرتنا اإىل اأنف�سنا. 

البحرين يف م�قع ال�صدارة العاملية

الهتمام  يف  عامليا  ال�سدارة  مراكز  البحرين  مملكة  وحتتل 

رعاية  الدولة  كفلت  كما  لهم،  املتميزة  الرعاية  وتوفري  بامل�سنون 

املجال،  هذا  يف  وامل�سروعات  الربامج  من  الكثري  ووفرت  امل�سنني 

الذين  للم�سنني  املوؤ�س�سية  الرعاية  الربامج م�سروع  ومن بني هذه 

تتطلب ظروفهم اإيواءهم وتوفري جميع احتياجاتهم الأ�سا�سية مبا 

يف ذلك النف�سية والرتفيهية والتاأهيلية وقد مت اإن�ساء دار امل�سنني 

لالإنتظار  قائمة  اأي  توجد  ل  اأنه  الأرقام  وتوؤكد   ،1985 عام  منذ 

امل�سن  متابعة �سحة  البحرين  توفر  الدار، كذلك  امل�سنني  لإدخال 

املتحركة  والكرا�سي  والب�سرية،  وال�سمعية  الطبية  الأجهزة  ومنح 

لرعاية  البحرين   م�سروع  هو  والأهم  واأخريا  للمحتاجني،  جمانًا 

وال�سحية بني  الرعائية  يتلقى اخلدمات  بحيث  منزله،  امل�سن يف 

اأهله ويف حميطه الجتماعي، 

كيف نرعى امل�صنني ؟

الدين  وو�سايا  امل�سنني،  برعاية  الهتمام  ف�سل  عن  قليال  وبعيدا 

لزاما  كان  فقد  وتبجيلهم،  عليهم  والعطف  بو�سلهم  الإ�سالمي 

اىل  التو�سل  نت�ستطيع  حتى  ال�سيخوخة،  ماهى  على  نتعرف  اأن 

بال�سكل  امل�سنني  رعاية  زيادة  يف  ي�ساهم  عام  جمتمعى  فهم 

البحوث  وتعرف  يحتاجونه،  ما  تقدمي  من  ميكننا  الذي  الأف�سل 

زمنية  مرحلة  انها  على  ال�سيخوخة  والطبية  العلمية  والدرا�سات 

من مراحل العمر املتتابعة ي�سل اإليها الإن�سان بعد �سن اخلام�سة 

وبعوامل  احلياة  بنمط  تتاأثر  طبيعية  حيوية  عملية  فهي  وال�ستني. 

اأمرا�س  من  تقي  التي  املبكرة  الرعاية  جتب  لذا  والوراثة،  البيئة 

ال�سيخوخة امل�ستقبلية.

املجتمع وقيمة الإيثار والإح�صان

وتتاأثر حياة كبار ال�سن بالعديد من العوامل الجتماعية والثقافية 

القت�سادية والنف�سية، فاملجتمع الذي ت�سوده اأخالق الأثرة والأنانية 

وامل�سلحة ال�سيقة، لن يجد امل�سنون فيه رعاية لئقة ومنا�سبة، كما 

اأن املجتمع الذي ت�سوده قيم العدل والإح�سان والإيثار، فاإنه �سيبدع 

الكثري من اأ�سكال الرعاية لكل احللقات ال�سعيفة يف املجتمع ومن 

�سمنهم كبارال�سن، اإذ اأن امل�سن القادر على العطاء، حينما يتوقف 

طاقاته  ت�سغيل  دون  بتقاعده  ويتعذر  والهمود  الركون  اإىل  ويخلد 

وا�ستثمار اإمكاناته، �سي�ساب بالعديد من الظواهر املر�سية �سواء 

على امل�ستوى النف�سي اأو امل�ستوى اجل�سدي، لذلك ينبغي لنا كمجتمع 

اأن نبحث عن التدابري الالزمة والأطر املنا�سبة، لكي ي�ستمر امل�سن يف 

القيام ببع�س الأعمال املنا�سبة، وذلك �سمن اإطار و�سياق تنموي- 

اجتماعي، لي�ستثني كبار ال�سن عن القيام بالأدوار املطلوبة.

نواد امل�سنني والن�ساط العقلي والنف�سي 

على  مل�ساعدتهم  للم�سنني  نواد  اأو  مراكز  اإن�ساء  �سرورة  ولعل 

الأهمية  ومن  والنف�صي،  واجل�صمي  العقلي  الن�صاط  يف  ال�صتمرار 

مبكان اأن تكون اأن�سطة هذه املراكز والأندية مالئمة نف�سيا وج�سديا 

معينة  متطلبات  عمرية  فئة  لكل  لأن  وذلك  للم�سنني،  واجتماعيا 

لبد من الوفاء بها، ومن ال�سروري اأن يكون لدى امل�سن ال�ستعداد 

والقدرة على املحافظة على اأ�سلوبه يف احلياة عند التقاعد، ولبد 

من اإدراك اأن امل�سنني لي�سوا فئة متجان�سة مع بع�سها البع�س، فلكل 

اأو  ب�سكل  حتدد  التي  املو�سوعية  واأو�ساعه  اخلا�سة  ظروفه  م�سن 

اإخراج  العمل على  واأن  للتعامل معه، خا�سة  املثلى  الطريقة  باآخر 

الطبيعية  الجتماعية  الدورة  يف  واإدخاله  العزلة  حالة  من  امل�سن 

مبا ينا�سب اإمكاناته النف�سية واجل�سدية وتاريخه الإجتماعي، يعد 

جزءًا اأ�سا�سيا من مفهوم رعاية امل�سنني يف املنظور الإ�سالمي. 

م�ؤ�ص�صات اإي�اء امل�صنني واملحيط 
الجتماعي

وين�سح اخلرباء وا�سحاب الدرا�سات عدم عزل موؤ�س�سات الإيواء 

بالعزلة  امل�سن  للم�سنني عن املحيط الجتماعي، وذلك لأن �سعور 

واإن  والبدنية،  النف�سية  امل�ساكل  من  الكثري  اإىل  يوؤدي  الجتماعية 

موؤ�س�سات الإيواء ينبغي اأن تلحظ جميع احلاجات الطبيعية للم�سن، 

فتوفري هذه احلاجات مع ال�سعور بالوحدة والعزلة يوؤدي اإىل نتائج 

اأن تلحظ موؤ�س�سات الإيواء جميع احلاجات  عك�سية، لذلك ينبغي 

من  كان  كله  لهذا  اجلديدة،  امل�سن  حلياة  ال�سرورية  واجلوانب 

ال�سروري تاأكيد وتعميق القيم التالية يف املحيط الجتماعي.

امل�ضّن طاقة وثروة اجتماعية ينبغي ال�ضتفادة منها

رعاية امل�ضنني .. “الربكة مع اأكابركم”

حفل القراآن الكرمي بالعديد من االآيات التي 

يف  االإن�صان  ت�صيب  التي  االأعرا�س  تو�صح 

تعاىل:  قال اهلل  املتتالية. فقد  العمر  مراحل 

ُدّ اإِىلىَ  ن ُيرىَ ِمنُكم مىَّ اُكْم وىَ فىَّ ُكْم ُثمىَّ يىَتىَوىَ لىَقىَ اهلّلُ خىَ )وىَ

ْيًئا اإِنىَّ اهلّلىَ  ْي الىَ يىَْعلىَمىَ بىَْعدىَ ِعْلٍم �صىَ ِل اْلُعُمِر ِلكىَ اأىَْرذىَ

ِة  ِديٌر(، وقال عز من قائل: )ِذْكُر رىَْحمىَ ِليٌم قىَ عىَ

الىَ  ا، قىَ ِفًيّ اٍء خىَ بىَُّه ِندىَ ا، اإِْذ نىَادىَى رىَ ِريىَّ ُه زىَكىَ ْبدىَ ِبّكىَ عىَ رىَ

ْيباً  �ُس �صىَ اأْ لىَ الرىَّ ا�ْصتىَعىَ ْظُم ِمِنّي وىَ نىَ اْلعىَ هىَ ِبّ اإِيِنّ وىَ رىَ

فال�صيخوخة  ا(،  ِقًيّ �صىَ ِبّ  رىَ اِئكىَ  ِبُدعىَ اأىَُكن   ْ وىَلىَ

تاماً  ان�صحاباً  ولي�صت  دائماً  ن�صاطاً  لي�صت 

مراحل  من  مرحلة  هي  واإمنا  احلياة،  من 

العبادة  يف  ت�صتثمر  اأن  ينبغي  االإن�صان،  عمر 

وفعل ال�صاحلات وممار�صة احلياة مبا ينا�صب 

الذي  للإن�صان  واجل�صدي  النف�صي  الو�صع 

و�صل اإىل هذه املرحلة من العمر.
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القرقاع�ن.. قرة العني

املجتمع  يف  الطفال  عند  املنا�سبات  اأهم  من  القرقاعون  ويعد 

ال�سهر”  هذا  يف  العني  “قرة  لغويا  الكملة  هذه  ومعنى  اخلليجى 

و�سارت  الكملة  حتورت  الزمان  ومبرور  ال�سئ  ابتداء  هى  فالقرة 

اأهازيج  البنات عن  اأنا�سيد  وتختلف  اأو قرقيعان،  تنطق قرقاعون 

عليكم  عادت  قرقاعون  هي  خا�سة  اأن�سودة  فللبنات  الأولد 

يال�سيام..عطونا اهلل يعطيكم بيت مكه يوديكم يا مكة يا املعمورة..  

اأما الأولد فريددون اأهزوجة ق�سرية جدًا، هي: 

“�سلم ولدهم يا اهلل.. خليه لأمه يا اهلل”،   يجيب املكده ويحطها 
من  القرقاعون  البنات  وجتمع  الأمة.  يا�سفيع   .. اإمه  بح�سن 

فيمتد  الأولد  اأما  فقط،  منازلهن  من  والقريبة  املجاورة  البيوت 

ن�ساطهم اإىل خارج احلي الذي ي�سكنونه.

ي�صتعد لها ال�صغار والكبار 

العادات  من  رم�سان’’  “ن�س  يف  القرقاعون  بليلة  والحتفال 

حمتفظة  اخلليجية  املجتمعات  زالت  ل  التي  القدمية  الرتاثية 

املالب�س  الأطفال  وكبارًا، فريتدي  لها اجلميع �سغارًا  ي�ستعد  بها، 

والدراعة  والبخنق  لالأولد  وال�سديري  والدقلة  كالثوب  ال�سعبية 

البع�س  بع�سهم  مع  الفرجان  يف  ال�سغار  هوؤلء  ويتجمع  للبنات، 

يتجولون من بيت اإىل اآخر مرددين بع�س الأغاين القدمية اخلا�سة 

بهذه املنا�سبة، اأما الأهل فيوزعون القرقاعون الذي كان عبارة عن 

مك�سرات خملوطة مع نخي ونقل و�سبال وبيذان وجوز وبرميت وتني 

جمفف يف �سحن عميق )طا�سة( بني اجلريان، فيفرغون حمتويات 

ال�سحن من بع�سهم البع�س. 

ت�ظيف الرتاث يف  ح�ص�ص الأن�صطة

الحتفالية،   بهذه  فئاته  مبختلف  املجتمع  �سرائح  جميع  وحتتفل 

واجلمعيات  والرو�سات  املدار�س  جميع  على  ذلك  انعك�س  وقد 

بالتح�سري  الأيام  هذه  خالل  تقوم  التي  واخلريية  الجتماعية 

ملنا�سبة القرقاعون، حيث مت من خالل توظيف الرتاث يف  ح�س�س 

الأن�سطة والفن اإدخال م�سغولت حديثة على هذه الأكيا�س واأفكار 

تتفنن  حيث  الرتاث،  روح  على  املحافظة  فيها  تبقى  ولكن  جديدة 

اأكيا�س القرقاعون بعمل ت�سكيلة  حمالت املك�سرات واحللويات يف 

متنوعة منها، وو�سع جم�سمات تاأخذ يف طابعها �سكال من اأ�سكال 

الرتاث، ويبداأ احتفال الطفال بهذه املنا�سبة منذ حلظة الغروب 

بهذا  تعبريا عن فرحتهم  الآذان ي�سفقون  ي�سمعون  كانوا  فعندما 

اليوم املبارك وبعد تناولهم لفطورهم �سرعان ما يغادرون بيوتهم 

واملناطق يف جمموعات تختار كل جمموعة  ليتجمعوا يف الحياء، 

رئي�سًا لها وتبداأ هذه املجموعات التنقل بني منازل احلي حاملني 

الكيا�س والطبول والطا�سات وغالبا ما يتنكرون مبالب�س الغا�سة 

ال�سوداء اأو و�سع اللحى اأو ال�سوارب جللب النتباه اما الطفال من 

الغالب  احمر يف  لونه  للراأ�س  رداء  وهو  البخنق  الفتيات فريتدين 

مزين ب�سرائط ذهبية.

اأهازيج بحرينية خال�صة 

فاأطفال  اأخرى  اإىل  خليجية  دولة  من  والغاين  الهازيج  وتختلف 

البحرين لهم اهازيجهم التي متيزهم عن الدول الأخرى والعك�س 

�سحيح. وتقديرا لهذا العطاء يرتفع ا�سواتهم..عطونا حنه ومنه 

حتى تزورون اجلنه اأما اذا اغلقت دونهم البواب يرتفع �سوتهم..

عطونا نخي وكنار.. حتى تروحون النار

الليلة” حق  “قرنقعوه” و“قرنق�ضوه” و“من  بني  خليجيًا  اأ�ضماوؤه   “اختلفت 

القرقاعون ..اأهازيج الأطفال واأكيا�س 

املك�ضرات ليلة ن�ضف رم�ضان 

و“قرنقعوه” يف  البحرين،  “قرقاعون” يف 
قطر،  و“القرقيعان” يف الكويت وال�صعودية، 

و“القرنق�صوه” يف �صلطنة عمان، و“من حق 

اختلفت  ت�صميات  كلها  االمارات  يف  الليلة” 

حروفها ولكن ت�صابهت م�صمونها فالقرقاعون 

والعادات  الليايل  اأهم  القرقيعان  من  اأو 

اخلليجي  املجتمع  يف  ال�صعبية  الرم�صانية 

فالقرقاعون  االأطفال،  لدى  وخ�صو�صا 

ل�صهر رم�صان،  الرئي�صية  امللمح  اأ�صبح من 

ع�صر  اخلام�س  ليلة  االأطفال  يخرج  حيث 

يحملون  جمموعات  يف  رم�صان  �صهر  من 

للقرقاعون،  طلباً  ال�صوارع  يجوبون  اأكيا�صا 

م�صنوعه  كبرية  �صلة  عن  عبارة  هو  الذى  و 

حلويات  بداخلها  ويو�صع  النخيل  �صعف  من 

وجوز،  و�صبال  �صودانى  فول  ومك�صرات  وتني 

وحني يدخلون البيت يبداأون بالغناء وعندما 

يعطيهم اأهل البيت القرقاعون يعرب االأطفال 

عواده”  من  بقولهم“ع�صاكم  �صكرهم  عن 

ال�صباب  اأما  بال�صعادة”،  العادة  و“ال تقطعوا 

ويعملون  �صغرية  جمموعات  يف  فيكونون 

على  ي�صربون  البيوت  “الفري�صة” يجوبون 
املال  بع�س  اإليهم  ويقدم  ويغنون،  الطبول 

�صوراً  االأكيا�س  تت�صمن  كما  القرقاعون،  اأو 

الأ�صحابها، واأ�صعار، وبطاقات..
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اأكيا�ص القما�ص تعلق على الرقبة 

وباأ�سعار  احجام  وعدة  ا�سكال  بعدة  تتميز  القرقاعون  وتوزيعات 

القدمية  الرتاثية  توزيعات  يوجد  كما  للجميع  منا�سبة  تناف�سية 

متنوعة،  اخرى  واأ�سكال  ال�سغري  والقفة من احلجم  ال�سفرة  مثل 

اأكيا�س من القما�س من  وكانت يف املا�سى تقوم الأمهات بخياطة 

يوزعه  ما  الرقبة جلمع  على  تعلق  لالأطفال  القدمية  الثياب  بقايا 

الأهايل من مك�سرات وي�سرتون النخى املغطى بال�سكر واملك�سرات 

جلد  من  طبول  ي�سنعون  كانو  وكذلك  بانف�سهم   معا  ويخلطونه 

هذا  ويف  عليها  لين�سدون  الفارغه  العلب  على  ي�سدونها  احليوان 

اليوم ياتى امل�سحر اي�سا فياخذ ن�سيبه من القرقاعون.

قرقاع�ن بالألعاب النارية 

وبطبيعة احلال تغريت المور كثريا فا�سبح يتخلل برنامج الحتفال 

الآن األعاب نارية وركوب اخليل والليوة “الفرقة ال�سعبية”.

ت�سهدهما  اللذين  والتطور  التقدم  ظل  ويف  ال�سنني،  مرور  ومع 

احلياة، بداأ الحتفال بالقرقاعون يتطور �سيئا ف�سيئا، فتم تطوير 

البخانق  على  املو�سة  األوان  واإ�سافة  اأي�سا  التقليدية  املالب�س 

لتتما�سى  جديدة  موديالت  ابتكار  مت  كما  والدقالت،  والدراعات 

مع الع�سر، حتى التوزيعات وهدايا القرقاعون بداأت تاأخذ جمرى 

للتوزيعات،  املختلفة  بالأ�سكال  متتلئ  املحالت  فنجد  جديد.  اآخر 

ومتعددة،  خمتلفة  اأ�سكال  �سنع  يف  تتفنن  الهدايا  �سنع  وحمالت 

حتى اإن بع�س ربات البيوت يقمن ب�سنع تلك الهدايا باأنف�سهن ومن 

ابتكاراتهن حتى يتميزن عن الآخرين.

جدر الهري�ص واملال�ص والفخار

وتدمج  تتنوع  القرقاعون  هدايا  جند  واحلا�سر،  املا�سي  وبني 

املباخر  فنجد  اأحيانًا،  والغريبة  اجلميلة  الأ�سكال  من  الكثري  بني 

ال�سغرية، جدر الهري�س، املال�س، الفخار، قطع القما�س القدمية 

والأكيا�س  العلب  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبية،  املالب�س  واجليت،  كالزري 

رم�سانية  اأو  تراثية  اأ�سكاًل  بع�سها  التي حتمل  اجلاهزة  وال�سالل 

دخلت  ذلك  كل  وبجانب  الأطفال.  يحبها  كرتونية  �سخ�سيات  اأو 

املك�سرات  وبع�س  القرقاعون،  يف  واملطورة  اجلديدة  احللويات 

احلديثة، اأما اأحدث ما ظهر فدخول القرقاعون لبع�س احللويات 

كالكب كيك والب�سكويت والكاكاو املغلف بطريقة حديثة ميكن فيها 

ا�ستعمال بع�س الرموز الرتاثية والرم�سانية.

هدايا على �صكل الن�صل والدراعة 

على  تو�سع  التي  القرقاعون  بطاقات  �سنع  يف  التناف�س  نن�سى  ول 

الهدايا وحتمل اأحيانا �سورًا لالأطفال، مع التفنن يف كتابة العبارات 

واأبيات ال�سعر اخلا�سة بكل بطاقة قرقاعون، حيث تقوم املحالت 

بابتكار اأ�سكال جديدة للزبائن خا�سة بهذه املنا�سبة، فتبحث عن 

يرمز  مما  وغريهما  والفانو�س  الهري�س  كجدر  الرتاثية  الأ�سكال 

يحمل  �سكاًل  �سنعوا  لذلك  البحريني،  الرتاث  اأو  رم�سان  ل�سهر 

ثوب الن�سل القدمي، واآخر ميثل بنت تلب�س الدراعة والبخنق وتخرج 

للقرقاعون، و�سكل اآخر يحمل الفري�سة، وذاك يحمل عربة بداخلها 

القرقاعون، كما توجد لديهم اأ�سكال حديثة كالفازات التي يوجد 

بداخلها القرقاعون خملوطة بلم�سة تراثية من القما�س اأو ا�ستخدام 

امل�سباح كرمز خليجي،  ولتلبية رغبات طلبات الزبائن التى  تختلف 

يف ال�سكل واحلجم، فهناك توزيعات �سغرية تكون خا�سة لالأطفال، 

للعائلة ككل،  لإهدائها  و�ستاندات تخ�س�س  اأ�سكال كبرية  وهناك 

قبل  من  تنفذ  مل  وغريبة  مبتكرة  اأ�سياء  عن  يبحثون  من  فهناك 

بنكهة  ممزوجة  تراثية  اأ�سكاًل  وتطوير  بانف�سهم  وي�سنعونها 

ع�سرية، ففي ال�سنة ال�سابقة ظهرالقما�س القدمي )اجليت( خمدة 

لل�سبي  كرمز  ثوبًا  يرتدي  و�سخ�س  وهالل  بطاقة  عليها  كبرية 

اإ�سافة اإىل طبل �سغري، واحيانا ت�ستخدم احللويات ال�سعبية بدًل 

من القرقاعون مثل الزلبية واملتاي والعنربي والقبي�س.

�ضلم ولدهم يا اهلل

وخله لأمه يا اهلل

اييب املكده يا اهلل

ويحطها يف جم امه ياهلل

يا �ضفيع لأمه

قرقاعون عادة عليكم يال�ضيام

مابني ق�ضري ورم�ضان

اهلل ي�ضلم ولدكم ولدكم ياحلباب

و�ضيفه يركع الباب

�ضنته الغال ما�ضكه ول�ضك بوابة

قرقيعان وقرقيعان

�صخ�صيات كرت�نية حمببة

وجتهز بع�س الأ�سر لهذه املنا�سبة قبل دخول �سهر رم�سان، وبع�سها 

يذهب خارج البحرين للبحث عن اأ�سكال ل تتكرر يف الداخل كثريًا، 

مثل �سكاًل م�سغرًا ل�سجادة البيت يحمل مبخرة املالب�س امل�سنوعة 

من اخل�سب، اأو جدر هري�س �سغري، اأو املزج بني ال�سكال القدمية 

املا�سي  لتمزج  الوقت  ذلك  يف  املنت�سرة  الكرتونية  وال�سخ�سيات 

باحلا�سر، اأو العلب اجلاهزة التي حتمل اأي�سًا  لل�سغار، وبالن�سبة 

اأو  ال�سعبي  بالزي  اأبنائهم  �سور  الهاىل  ي�سع  فاأحيانا  للبطاقة 

العبارات  اأجمل  مع  املقدمة،  الهدية  ح�سب  كرتونية  �سور  اختيار 

للتهنئة بال�سهر الكرمي.
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)غبقة( جمعية احلكمة للمتقاعدين
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جمل�س امل�ضلم
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راعي اجلمال

�سناعة القراقري

احلمالني يف ال�سوق



رمضانيات 9 ال�سبت 15 رم�سان 1430 هجرية        5 �سبتمرب 2009 ميالدية

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  

السبت

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  عبداهلل علي كانـو واإخوانه 

39656333 اأم احل�سم  جمل�س بوجميــد 

 مريزا وحممد اأبناء عبدالر�صول

39622962 اأم احل�سم  الطوا�س 

17742040 اأم احل�سم  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�سلمانية  عـلي �صيــار  

39459898 �سارع البديع  كاظم الها�صمي 

39604873 �سارع البديع  ح�صــن الري  

ال�سلمانية  جمل�س املرحوم عبداهلل يو�صف فخرو 

17521500 �سرتة  �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 �سارع البديع  عبداهلل حممد جمعة 

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

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

األحد

اجملالس اليومية

 39453575 ال�سناب�س  علي بوكنان واإخوانه 

 17533311 بجانب فندق اخلليج  حممد يو�صف جلل  

 جمل�س اأبناء املرحوم اأحمد 

17661400 الرفاع الغربي   عبدالرحمن الزياين 

 جمل�س ال�صيخ اإبراهيم بن 

17561177 الرفاع   حمد اآل خليفة 

 39661998 العدلية    عبداحلكيم ال�صمري 

 39323932 اجلفري  جمل�س عائلة العو�صي 

 39652626 اجلفري  ح�صــن بوخمــا�س  

 17249991 عايل  اأحمد من�صور العايل  

 39616900 خلف خارطة البحرين  علي وحممود ح�صني 

 39633111 الرفاع  ال�صيخ حممد بن خالد اآل خليفة 

 17530808 الرفاع  را�صد عبد الرحمن الزياين 

 17812811 الرفاع  ال�صيخ عبد اهلل بن خالد اخلليفة 

 39658800 القريه  �صيد �صرف �صيد جعفر �صيد اأحمد 

 17572222 بالد القدمي  امل�صت�صار اأحمد بن �صلوم 

 17311555 راأ�س رمان  م�صطفى عبداللطيف 

 36666924 مقابل جامع ال�سيف  جمل�س احلاج علي بن اأحمد اخلاجة 

 39405405 كرانه  جميد وحممد الزيرة  

 اأبناء املرحوم ال�صيد حممد

39607676 ال�ساخوره    �صالح عدنان املو�صوي 

39655977 الدراز  د. حممد الدرازي  

39964600 �سند    النائب جلل فريوز 

 39462552 حالة بوماهر  جمل�س الدوي 
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لبا�س �سرطة املرور خالل الفرتة 1956 - 1970 لبا�س �سرطة املرور خالل الفرتة 1922 - 1958

لبا�س �سرطة املرور 1968 لبا�س �سرطة املرور خالل الفرتة 1963 - 1968
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