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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

َكْيَف  َباِل  اْلِ َل  َواإِ ُرِفَعْت,  َكْيَف  َماء  ال�َصّ َواإَِل  ُخِلَقْت,  َكْيَف  اْلإِِبِل  اإَِل  َينُظُروَن  “اأََفَل 
�َصْيِطٍر”  َعلَْيِهم ِبُ �ْصَت  َلّ ٌر,  ُمَذِكّ نَت  اأَ ا  َ اإَِنّ ْر  َفَذِكّ َكْيَف �ُصِطَحْت,  ْر�ِس  اْلأَ َل  َواإِ َبْت,  ُن�صِ

بني  من  الإبل  الكرمية  الآيات  هذه  يف  وتعال  �صبحانه  اهلل  يخ�س  )الغا�صية(... 

رفع  كيفية  التاأمل يف  اأ�صبق من  كيفية خلقها  اإل  النظر  خملوقاته احلية, ويجعل 

ال�صموات ون�صب البال وت�صطيح الأر�س, ويدعو اإل اأن يكون النظر والتاأمل يف هذه 

املخلوقات مدخًل اإل الإميان اخلال�س بقدرة اخلالق وبديع �صنعه...

العلم احلديث اأورد حقائق دلت على معجزة اخللق

 الناقة..اأفال ينظرون 

اإىل الإبل كيف خلقت 

م�ضرية حياته توفر دليال �ضامال للنجاح والعزم والإرادة 

الوزان.. تاجر اللوؤلوؤ
اأ�صهر جتار اللوؤلوؤ الذين  احلاج عبدالرحمن بن ح�صن الوزان التميمي البحريني.. من 

الأرجاء.. كان من علية  واأزدهرت وعمت  اأكتافهم �صنعته و�صناعته وحرفته  قامت على 

رجال البحرين البارزين وله �صوت م�صموع عند الأمراء والتجار.. ويوؤخذ براأيه وم�صورته 

ويحرتمه الميع ويجلونه.. يحدثك الأباء والأجداد عن اأخلقه الطيبة وحتليه باملكارم 

والنبل والعقل واحللم.. م�صرية حياته حتمل الكثري من العرب واملواعظ الميلة وتوفر 

ل�صان  على  “رمضانيات”  والعزم والرادة.. م�صرية تروي �صطورها  للنجاح  �صامل  دليل 

حفيده ال�صيخ نوار بن علي الوزان...
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ق�سرية من النهار اأما يف امل�ساء فاإن اجلمل يتخل�س من احلرارة 

اأن  دون  البارد  الليل  هواء  اإىل  الإ�سعاع  طريق  عن  اختزنها  التي 

لرتات  خم�سة  للجمل  توفر  وحدها  الآلية  وهذه  ماء،  قطرة  يفقد 

كاملة من املاء.

�شديدة  والأدم  خال�شة  حمراء  اجلر�شية 

ال�شمرة 

وتختلف الوان الإبل وتتعدد ، فنجد اأن هناك بعري اأحمر مل يخالط 

وبعري  بيا�س،  �سواده  يخالط  اأ�سود  وهو  اأورق  بعري  �سيء.  حمرته 

كذلك  فيه،  الذي  البيا�س  يذهب  حتى  ورقته  ا�ستدت  وقد  اأدهم 

�سواده  يخالط  و  اأ�سكل  وبعري  حمراء،  وهى  جر�سية  ناقة  هناك 

اخلال�سة  الإبل  من  البي�س  وهى  املغ�س  وهناك  غربة،  اأو  حمرة 

فاإن  الأبي�س  وقيل  ال�سمرة،  ال�سديد  وهو  الأدم  وهناك  البيا�س، 

خالطته حمرة فهو اأ�سهب، كذلك هناك الأعي�س وهو الذي خالط 

م�سربة  وهي غربة  الكهبة  من  وهو  الأكهب  واأي�سا  �سقرة،  بيا�سه 

�سوادًا، وهناك الهجان وهى البي�ساء اخلال�سة اللون ، والأخ�سر 

الذي  وهو  والأحوى  اخل�سرة،  اإىل  ي�سرب  حتى  اغرب  الذي  وهو 

خالط خ�سرته �سواد و�سفرة، والأكلف وهو ال�سديد احلمرة يخلط 

حمرته �سواد لي�س بخال�س، وكذلك هناك الأح�سب وهو الذي يف 

�سواده حمرة اأو بيا�س، اأي�سا هناك الأمغر   ويف وجهه حمرة مع 

بيا�س �ساف، وهناك الأ�سمر ولذي ي�سرب اإىل البيا�س يف �سهبة. 

احللوب ذات اللنب والكناز كثرية اللحم

اأهل اخلربة فى هذا  ولالإبل �سفات و�سمات عديدة يدركها جيدا 

والفنيق  لل�سراب،  املختار  وهو  الإبل  من  القريع  ومنها  املجال 

من  واملخناف  ال�سراب،  وجنابة  للفحلة  و�سمن  نعم  الذي  وهو 

اإىل  يولد  الناقة حني  ولد  النا�س، واحلوار وهو  الإبل كالعقيم من 

اأن  املاء بعد  ال�سجر وي�سرب  ياأكل  الذي  اأن يفطم، والف�سيل وهو 

يف�سل عن اأمه اإذا بلغ �سنة، والقعود وهو الذكر الثني الذي ل يتبع 

والناقة  والفتاة،  الفتى  مبنزلة  الثنية  وهو  القلو�س  وكذلك   اأمه، 

الرائم والروؤوم وهى العطوف على ولدها، وكذلك العلوق وهى التي 

ل تراأم ولدها ولكنها ت�سمه ول تدر عليه، وهناك من �سفات الإبل  

الظئر والظوؤور وهى التي تعطف على ولد غريها، والواله وهى التي 

ي�ستد وجدها على ولدها، كذلك هناك العجول والتي مات ولدها، 

لها،  لنب  ل  التي  فهى  ال�س�سو�س  اأما  اللنب،  ذات  وهى  احللوب  و 

�سلب  اأى  دو�سر  وجمل   ، �سديدة  �سلبة  وهى  دو�سرة  ناقة  وهناك 

بال�سخرة  و�سبهت  ال�سالبة  ال�سديدة  وهى  عن�س  وناقة  �سديد، 

وهو  الدهاجن  وهناك  ال�سنام،  عظيمة  وهى  كوماء  ناقة  وهناك   ،

الطويلة،  ال�سامرة  الناقة  وهى  و احلرجوج  ال�سنامني،  ذو  البعري 

ناقة  وهناك  ال�سخم،  واجلمل  املهزول،  الف�سيل  وهو  والقبعرثى 

اللحم   اأى كثرية  اأى  طويلة، وكناز  ، و�سرداح  اأى عظيمة  عذافرة 

،وقرواح اأى طويلة القوائم كاأنها مت�سي على اأرماح.  

ناقة �شالح الأ�شهر والب�شو�س ا�شعلت احلرب

ولالإبل اأ�سماء كثرية متداولة بني النا�س، بع�سها يعرفه اجلميع من 

النا�س، فى حني يقت�سر ا�ستخدام البع�س الخر على من يعملون 

فى جمال تربيتها وتدربيها وجتارتها اي�سا، ومن اأ�سهر اأ�سماء الإبل 

هو الإبل نف�سه وهو ا�سم عام ي�سمل الذكر والأنثى وال�سغري والكبري 

ق�سب  �سدورها  كاأن  اإبلي  ترى  فيها:اأما  قيل  اأ�سهرها،وقد  وهو 

باأيدي الزامرين جموف، كذلك هناك الناقة وهي الأنثى من الإبل 

الفحل،وبنات  حوار،بنات  م�سعود،اأم  اأم  بـ:  ،وتكنى  اأجذعت  اإذا 

البيداء،وبنات النجائب، ومن النوق امل�سهورة يف التاريخ ناقة اهلل 

ر�سول  والق�سواء:ناقة   ، ال�سالم  عليه  �سالح  بناقة  ا�ستهرت  التي 

اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم التي كانت مطيته عندما هاجر 

،ومن  املنورة  املدينة  اإىل  املكرمة  مكة  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

اأربعني  ملدة  اأ�سعلت احلرب  التي  وهي  )الب�سو�س(  املعروفة  النوق 

عامًا بني قبيلتي ابني وائل بكر وتغلب.

فى حليبها غذاء ودواء

الإبل.. اإميان النظر فى معجزة اخللق
الظعائن حتمل الهوادج ،والهجن بال راع 

ومن بني اأ�سماء الإبل اجلمل ويطلق على الذكر من الإبل، و يكنى 

باملطية  وهي  اأي�سا  الإبل  تعرف  واأبي �سفوان، كما  اأيوب،  باأبي 

،وهو  الإبل  الفحل وهو ذكر  التي ميتطى ظهرها،وهناك  الأنثى 

الذي يقوم بتلقيح الإبل، وهناك اأي�سا البعري وهو ا�سم عام ي�سمل 

من  الذكر  به  يق�سد  اأنه  الغالب  لدى  وال�سائع  والأنثى،  الذكر 

الإبل،وهناك   من  ال�سابة  الأنثى  وهي  بالبكرة  تعرف  كما  الإبل، 

اخللفة وهى الناقة عندما تلد، �سميت بذلك لأنها خلفت حوارًا، 

وت�سمى اأي�سًا لبون  واللقحة و هي الأنثى من الإبل والتي يف بطنها 

التي مات  الناقة  اأي�سًا خما�س،و اخللوج وهي  مولودها،وت�سمى 

والركايب  الهجن   و  كثريًا،  عليه  حتن  واأخذت  فحزنت  ولدها 

راِع،  الإبل بال  والر�ساقة،والهمل وهي  الإبل،تت�سف باخلفة  من 

و الراحلة وهي الناقة التي تركب من الإبل، و�سميت بذلك لأنه 

يرحل عليها اإىل اأي مكان، و والذلول  وهى ما يركب من الإبل بعد 

ع�سفها ،وت�ستخدم يف ال�سباقات، كما يطلق على البل التى حتمل 

بال�سافة  ل،  اأم  بالن�ساء  اأكانت حمملة  �سواء  الظعائن  الهوادج 

اىل الع�سرات من ال�سماء الأخرى لالإبل. 

حليب الناقة غذاء ودواء

ب�سكل عام يكون لنب الناقة اأبي�س مائال للحمرة ، وهو عادة حلو 

يكون  كما  ماحلا،  الأحيان  بع�س  يف  يكون  اأنه  اإل   ، لذع  املذاق 

مذاقه يف بع�س الأوقات مثل مذاق املياه، واإذا رج هذا احلليب 

يف  التغيريات  وترجع  ب�سيطة،  لفرتة  ولو  فيه  رغوة  تتكون  فاإنه 

مذاق احلليب هذا اإىل نوع الأعالف التي تاأكلها الناقة اأو النباتات 

الرعوية التي ترعاها ومياه ال�سرب التي تتناولها، وهناك مزايا 

الناقة كغذاء مهم لالإن�سان. ونظرا لغنى مكونات  مهمة حلليب 

هذا احلليب، وكونه ميتلك ن�سب مكونات من املاء واملواد ال�سلبة 

من  اأعلى  مبعدلت  والفيتامينات   والكتوز  والربوتني  والدهون 

واخليول  واملاعز  والأغنام  الأبقار  األبان  مكونات  ن�سب  بقية 

والإن�سان ، فاإن له اأهمية كبرية يف تغذية الإن�سان. 

حلوم البل تقي من اأمرا�س القلب  

واأكدت الأبحاث العملية احلديث ان حلوم البل اف�سل من �سائر 

الغذائية  بالقيمة  تتفوق  وانها  فيها،  الدهون  لقلة  نظرا  اللحوم 

خف�س  يف  للراغبني  جيدة  فر�سة  توفر  انها  كما  غريها،  على 

وان حلوم  املختلفة، خا�سة  القلب  امرا�س  من  واحلماية  الوزن 

البل تتميز    بالياف خ�سنة وعري�سة يرتبط بع�سها بن�سيج �سام 

كثيف خال من الدهن املختلط بالع�سالت ، كما ين�سح   الطباء 

الغذائي  يتبعون   الريجيم  الذين  لال�سخا�س  البل  حلوم  بتناول 

الحما�س  لوجود  نظرا  الدم  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة  ولتقليل 

الدهنية   غري امل�سبعة يف حلم اجلمل وهو ما يقلل من احتمالت 

تعر�س ال�سخ�س لمرا�س القلب    املختلفة.  

باأ�صرار خلقه ح�صاً جميًل  يح�صنا اخلالق العليم 

)اأو  الإبل  خلق  يف  والتاأمل  التفكري  على  رفيقاً, 

ـ  اخلالق  داًل على عظمة  باعتباره خلقاً  المال(, 

تدبريه.  وح�صن  قدرته  وكمال  ـ  وتعال  �صبحانه 

وا�صحاً  اهتماماً  القدم,  منذ   , البادية  اأهل  ويهتم 

حميمة,  علقة  من  بها  تربطهم  ملا  باإبلهم, 

ولعتمادهم الكبري عليها يف حياتهم, حتى اأ�صبحت 

حمل مباهاة بينهم, ولذا مل يعد غريباً اأن ينظموا 

م�صابقات تاأخذ �صكًل ع�صرياً, ترمي اإل الت�صجيع 

جزءاً  بو�صفها  بها,  والعناية  الإبل  امتلك  على 

“رمضانيات”  لها..  وعنواناً  حياتهم,  يف  اأ�صا�صياً 

مذهلة  حقائق  وتك�صف  الإبل  على  ال�صوء  تلقى 

القراآن  �صبق  على  تدل  احلديث  العلم  اأكدها 

الكرمي يف الإ�صارة اإل هذا املخلق املعجز الذي يدل 

يدل على عظمة خالقه �صبحانه وتعال...

ل يفقد قطرة ماء 

والإبل ل تتنف�س من فمها ول تلهث اأبدًا مهما ا�ستد احلر اأو ا�ستبد 

بها العط�س،  وهي بذلك تتجنب تبخر املاء من هذا ال�سبيل،  وميتاز 

ال�سرورة  عند  العرق  من  �سئياًل  مقدارًا  اإل  يفرز  ل  باأنه  اجلمل 

املعي�سة يف ظروف  مع  التكيف  بف�سل قدرة ج�سمه على  الق�سوى 

ال�سحراء التي تتغري فيها درجة احلارة بني الليل والنهار، كما اإن 

ج�سم اجلمل مغطى ب�سعر كثيف وهذا ال�سعر يقوم بعزل احلرارة 

�سبط  جهاز  وي�ستطيع  حتتها،  اجللد  اإىل  الو�سل  من  ومينعها 

احلرارة يف ج�سم اجلمل اأن يجعل مدى تفاوت احلرارة نحو �سبع 

درجات كاملة دون �سرر، اأي بني 34م و41 م، ول ي�سطر اجلمل 

اإىل العرق اإل اإذا جتاوزت حرارة ج�سمه 41م ويكون هذا يف فرتة 
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ي�سرد ال�سيخ نوار بن علي بن عبدالرحمن الوزان �سرية جده الراحل 

عام  وتويف  1870م(   - )1290هـ  عام  ولد  الذي  عبدالرحمن 

اللوؤلوؤ  وتاجر  املح�سن،  الوجيه  فيقول:”هو  1950م(   - )1369هـ 

ح�سن  بن  عبدالعزيز  بن  اأحمد  بن  عبدالرحمن  احلاج  امل�سهور، 

الوزان التميمي البحريني،  وهو من اأ�سهر جتار اللوؤلوؤ يف البحرين 

وممن حققوا جناحات باهرة يف هذا امليدان، وممن ي�سار اإليهم 

بالبنان يف هذه ال�سناعة. اإ�سافة اإىل ذلك فهو م�ست�سار مقرب من 

اآل خليفة، ثم من بعده جنله  ال�سيخ عي�سى بن علي  البالد  حاكم 

ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة.

بتاأ�سي�س  التي تذكر له مطالبته  امل�سهورة وامل�سهودة  املواقف  ومن 

للتعليم  مدر�سة  وجود  ب�سرورة  طالب  كما  البحرين،  يف  بنك 

اأي�سًا قيامه مب�ساعدة احلكومة  النظامي يف البحرين، ومن ذلك 

اخلريية  اأعماله  اأما  بها،  خمازن  وبناء  املنامة  فر�سة  تو�سيع  يف 

فحدث عنها ول حرج فقد جعل من اإحدى عماراته باملنامة مقرًا 

ملدر�سة الفالح وذلك لتعليم العلوم النافعة للعامة، كما قام بتجديد 

بناء م�سجد مقربة املنامة الكائن يف جهة الغرب، ويذكر اأن احلاج 

عبدالرحمن كان من علية القوم ومن رجال البحرين البارزين، وله 

�سوت م�سموع عند الأمراء والتجار يوؤخذ براأيه وم�سورته ويحرتمه 

التجار ويجلونه، له هيبة ووقار ورفعة بني جتار املنامة، وهو املقدم 

اأخالق طيبة ومكارم  به من  اإىل ذلك ما متيز  اأ�سف  بينهم،  من 

الهيئة  ح�سن  ال�سكل  ح�سن  كان  هذا  كل  ومع  وحلم،  وعقل  ونبل 

نظيف الثياب يحب الطيب والتطيب رحمه اهلل تعاىل”.

الوزان وقبيلة بني متيم العدنانية

الوزان نقاًل عن بع�س  نوار بن علي بن عبدالرحمن  ال�سيخ  يذكر 

الأ�سول  ذات  الأ�سر  من  الأ�سرة  اأن  الوزان  اأ�سرة  من  املعمرين 

والتي  العدنانية،  متيم  بني  قبيلة  اإىل  ن�سبها  يرجع  التي  العربية 

نزحت من �سبه اجلزيرة العربية اإىل بلدة ك�سكنار يف بالد فار�س 

نتيجة بع�س الظروف.

وقد نزحت ال�سرة من ك�سكنار اىل الزبارة وذلك قبل عام 1197 

هـ املوافق 1783م، حيث انهم و�سولوا قبل فتح البحرين، وا�ستقروا 

الفاحت، فنزحوا مع من  ال�سيخ احمد  البحرين  بها مدة حتى فتح 

نزح من القبائل وا�ستقروا بها اىل يومنا هذا. ويوؤكد ال�سيخ نوار ان 

ال�سرة ا�ستقرت يف املنامة وبداأت بالعمل يف البحر.

فريج كانو الن�شاأة الأوىل 

اأحمد  بن  عبدالرحمن  احلاج  ولد  جده:  عن  نوار  ال�سيخ  ويقول 

الوزان يف )فريج( حي كانو وامل�سمى اأي�سًا )بالفا�سل( يف مدينة 

املبادئ  وتعلم  حمافظة،  اأ�سرة  يف  ح�سنة  ن�ساأة  ن�ساأ  وبها  املنامة، 

بالكتاب )املطوع( كما هي عادة الأوائل، تويف والده احلاج اأحمد 

بعد  احللم  عبدالرحمن  جنله  يبلغ  وملا  الوزان  عبدالعزيز  بن 

وذلك حوايل العام 1300هـ )1882م( وقد اعتنى به عمه احلاج 

فاعتنى  عليه،  و�سيًا  كان  والذي  الوزان  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم 

برتبيته وتاأديبه وتعليمه حتى �سار �سابًا يافعًا يعتمد على نف�سه يف 

اأموره كلها.

17 عاما الزواج الأول 
اأربع زوجات وهن على الرتتيب:  تزوج احلاج عبدالرحمن الوزان 

الزوجة الأوىل هي ال�سيدة ن�سرة الظاعن، وقد تزوجها يف العام 

عمه  تكفل  وقد  عامًا،   17 �سنه  كان  عندما  )1889م(  1307هـ 

الزواج،  م�ساريف  بكافة  الوزان  عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  احلاج 

حيث قام ببيع منزله من اأجل تزويج اأبن اأخيه.

املحرقي،  يو�سف  بنت  �سريفة  ال�سيدة  فهي  الثانية  الزوجة  اأما 

واأما الزوجة الثالثة فهي من بيت تقي ومل يرزق منها بذرية، واأما 

كاظم  حممد  بنت  فاطمة  ال�سيدة  فهي  والأخرية  الرابعة  الزوجة 

الأولد  من  بعدد  منهن  رزق  وقد  ال�سقيقة.  قطر  دولة  من  وهي 

واأما  وعلي،  وعبداهلل،  وحممد،  اأحمد،  فهم:  اأولده  اأما  والبنات، 

بناته فهن، عائ�سة، ومرمي، ولولوة.

جتارة اللوؤلوؤ والأرباح الطائلة

الوزان  عبدالعزيز  بن  اأحمد  احلاج  اأن  الوزان  نوار  ال�سيخ  يذكر 

واأن جنله عبدالرحمن  والد احلاج عبدالرحمن تويف وهو مدين، 

قد عمل يف �سغره مبهنة والده ال�ساقة وهي قطع احل�سى البحري 

وبيعه، وذلك من اأجل ت�سديد ديون والده، وقد ظل على هذه احلال 

ل�سنوات، وبعد اأن مت ا�ستيفاء املبلغ قام املرتجم له برتك هذه املهنة 

ال�ساقة وعمل بتو�سيل النا�س بني املحرق واملنامة، حيث كانت لديه 

�سفينة �سراعية )عربة(.

اأن يطور جتارته ويزيد  اأحب احلاج عبدالرحمن  بعد ب�سع �سنني 

من دخله فبداأ يحمل الب�سائع واحلمولت ما بني البحرين وقطر 

ويحمل  قطر،  اإىل  وينقلها  البحرين  من  الب�سائع  بع�س  فيحمل 

هذه  على  وظل  البحرين  اإىل  ويو�سلها  قطر  من  الب�سائع  بع�س 

احلال ل�سنوات.

ثم دخل يف جتارة اللوؤلوؤ وذلك عندما �ساهد الأرباح الطائلة التي 

تدرها على التجار اآنذاك. يذكر اأنه مل يدخلها دفعة واحدة، بل اأخذ 

اأوًل يف تعلم اأ�سول جتارة اللوؤلوؤ، وتعلم اأوزانه واألوانه وجيده ورديئه، 

وما اإىل ذلك، ونتيجة لتنقالته الكثرية ما بني البحرين وقطر فقد 

تعرف على عدد كبري من جتار اللوؤلوؤ البحرينيني والقطريني، وبداأ 

اللوؤلوؤ يف البحرين،  يف عمل جديد وهو دخوله كوا�سطة بني جتار 

وجتار اللوؤلوؤ يف قطر يذكر ال�سيد عبداهلل بن علي بن اأحمد يتيم 

– وهو �سبطه – اأن جده لأمه احلاج عبدالرحمن الوزان كان يعمل 
كوا�سطة بني جتارة اللوؤلوؤ يف البحرين.

ويف ب�سع �سنني غدا من كبار جتار اللوؤلوؤ يف البحرين وممن ي�سار 

اليهم بالبنان يف هذه ال�سناعة.

تبقى املنامة تلك املدينة الميلة منذ عهد بعيد يف املوؤرخات الإ�صلمية , كما انها 

تتمتع بالعديد من املقومات ال�صياحية, من املتاحف والأماكن الأثرية اإل املجمعات, 

ولقد ارتبطت عائلت بحرينية عريقة ارتباطا وثيقا باملنامة, ومن تلك العائلت 

عائلة الوزان احدى اأبرز العائلت العريقة يف البحرين, حيث حظيت عائلة الوزان 

يف  وا�ستقرت  البحرين  اىل  قدمت  ان  منذ   ، باملنامة  وثيق  وارتباط  عريق  بتاريخ 

املدينة, قرب باب البحرين, يف “فريج كانو” او “فريج الفا�صل” وتتمتع تلك العائلة 

ب�صرية طيبة عطرة ف�صل عن مت�صكها بالتجارة باأ�صكالها املختلفة..“رمضانيات” 

التقت ال�صيخ نوار بن علي بن عبدالرحمن الوزان حيث حتدث عن تاريخ العائلة 

و�صرية جده وجتارته وذكرياته عن املجال�س الرم�صانية....

 من اأبرز العائالت العريقة يف البحرين

الوزان.. ال�ضرية العطرة 

ترويها حبات اللوؤلوؤ

اأحد فروع مدر�سة الفالح
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فر�سة  تو�سيع  يف  احلكومة  مب�ساعدة  قيامه  الوزان  عبدالرحمن 

اإقرا�س  طريق  عن  وذلك  )1917م(،  1335هـ  عام  يف  املنامة 

احلكومة مبلغًا من املال قدرة 1.000 روبية، تقوم احلكومة بت�سديده 

على فرتات طويلة دون فائدة، كذلك قام باقرا�س احلكومة لبناء 

خمازن للب�سائع بفر�سة املنامة.

تخ�شي�س عمارة لتاأ�شي�س مدر�شة

ومل تقت�سر اأعمال اخلري على تاأ�سي�سه لبنك واقرا�س احلكومة، 

فقد قام الوزان بتخ�سي�س عمارة الوزان باملنامة كمقر ملدر�سة 

الفالح، ويذكر عبداهلل يتيم وال�سيخ نوار الوزان ان ال�سيخ حممد 

علي زينل عندما اراد ان يفتتح فرعا ملدار�س الفالح بالبحرين 

قام بالت�ساور مع �سديقه املقرب احلاج عبدالرحمن الوزان بهذا 

ال�سان فوافق الخري على الفكرة وايدها ب�سكل كبري، ومن �سدة 

يف  العرب  عادة  هي  كما  وراحتهم  خدمتهم  على  املجل�س  �ساحب 

احلاج  على  تاتي  التي  الوفود  اأعداد  يتيم  عبداهلل  ويقدر  ذلك، 

عبدالرحمن اأنها كانت ما بني 30 و40 �سخ�سًا يوميًا من كثري من 

النواحي والأقطار كاجلبيل وقطر والإح�ساء والهند وغريها.

كما يذكر اأنه هذا املجل�س كانت تقام اخلطب ال�سرعية التي يقوم 

اإمام  الها�سم  اأحمد  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  الفا�سل  العامل  بها 

م�ست�سار  الها�سم  عبدالرحمن  بن  علي  والد  الطواوي�س  م�سجد 

والأعيان  الوجهاء  من  عدد  عنده  ويح�سر  الإمارات  دولة  حاكم 

البحرين  والكبري وال�سغري من داخل  والفقراء  والعلماء  والأمراء 

وخارجها.

�شوت م�شموع عند الأمراء والتجار

علية  من  كان  الوزان  عبدالرحمن  احلاج  اأن  يتيم  عبداهلل  يذكر 

م�سموع  �سوت  له  كان  واأنه  البارزين،  البحرين  رجال  ومن  القوم 

عند الأمراء والتجار ويوؤخذ براأيه وم�سورته، وكان التجار يحرتمونه 

ويجلونه، وكانت له هيبة ووقار ورفعة بني جتار املنامة، وكان املقدم 

اأخالق طيبة ومكارم  به من  اإىل ذلك ما متيز  اأ�سف  بينهم،  من 

ونبل وعقل وحلم، كما كان ح�سن ال�سكل ح�سن الهيئة نظيف الثياب 

يحب الطيب والتطيب والعطر.

كان  الوزان  عبدالرحمن  “احلاج  الزياين  را�سد  الوجيه  عنه  قال 

رحمه اهلل من جتار اللوؤلوؤ البارزين، وقد ارتبطت غالبية معامالته 

مع التاجر ال�سهري املرحوم حممد علي زينل”.

رحل وترك �شرية عطرة 

وبعد حياة حافلة بكافة اخلريات واملربات تويف احلاج عبدالرحمن 

 22 املوافق  1369هـ  الأوىل  وذلك يف 4 جمادي  الوزان  اأحمد  بن 

فرباير 1950م وقام بت�سييع جثمانه اأهايل مدينة املنامة اإىل مثواه 

اأن  الأخري مبقربة املنامة رحمه اهلل تعاىل رحمة الأبرار. ويظهر 

احلاج عبدالرحمن الوزان قد ا�ستعاد نوعًا ما جزءًاَ من ثروته التي 

جده  اأن  يتيم  عبداهلل  فيذكر  اللوؤلوؤ،  ك�ساد  مع  ديون  اإىل  حتولت 

قد تويف عن نحو ثالثني األف روبية، والتي مت تق�سيمها هي وبع�س 

العمارات على الورقة، وما تزال عمارة الوزان موجودة اإىل اليوم 

يف �سوق املنامة، لكنها جزء ب�سيط من العمارة الأ�سل التي كانت 

يف ملك جد الأ�سرة عبدالرحمن الوزان.

جمل�س نوار الرم�شانى ..توا�شل ورحمة 

يتطرق ال�سيخ نوار للحديث عن املجال�س الرم�سانية فيوؤكد على انها 

تدل على التوا�سل املجتمعي بني الفراد واجلماعات ومتتد لت�سمل 

الخوان وال�سدقاء، حيث تعترب املجال�س الرم�سانية �سمة لاللفة 

حيث ت�سم كبار العائالت، وقد كانت املجال�س تفتح �سابقًا لقراءة 

القران والدعاء واخلامتة، وا�ستمرت اىل الن حيث ا�سبحت و�سيلة 

والق�سايا  ال�ساحة  اخبار  ومناق�سة  الجتماعية  العالقات  لتقوية 

بعادتهم من كرم  الرم�سانية  املهمة مع مت�سك ا�سحاب املجال�س 

و�سخاء، ويوؤكد ال�سيخ نوار ان جمال�س رم�سان بالبحرين لها متيز 

خا�س وتوا�سل متنوع، فهي ظاهرة اجتماعية ايجابية يف املجتمع 

البحريني تعزز التوا�سل بني كافة طبقات املجتمع.

جمل�سه  على  يواظب  انه  فيقول  جمل�سه  عن  نوار  ال�سيخ  ويتحدث 

كل يوم اثنني يف منطقة ال�سقية حيث يحر�س على ا�ستقبال رواد 

املجل�س، كما يوؤكد حر�سه ومواظبته على زيارة جمل�س ا�سدقائه 

وتوا�سال  تقاربا  هناك  يكون  لكي  الخرى  العائالت  وجمال�س 

جمتمعيًا مع الخرين.

كبار التجار والنوخذة 

جتار  من  عدد  مع  يتعامل  الوزان  عبدالرحمن  احلاج  كان  لقد 

التجار  اأولئك  اأ�سهر  ومن  والهند،  وقطر  البحرين  يف  اللوؤلوؤ 

علي  زينل  علي  حممد  وال�سيخ  ال�سادة،  عبدالغفور  بن  اإبراهيم 

والبحرين ودبي و�ساحب  الفالح يف جدة  ر�سا موؤ�س�س مدار�س 

عبدالرحمن  احلاج  مع  عمل  كما  وغريهما.  واملربات  اخلريات 

اأحمد  احلاج  النوخذة  اأ�سهرهم  من  النواخذة  من  عدد  الزوان 

عبدالعزيز  بن  اإبراهيم  احلاج  والنوخذة  املحرقي،  يو�سف  بن 

الوزان، ويذكر ال�سيد عبداهلل يتيم اأن احلاج عبدالرحمن الوزان 

كان لديه كاتب يقوم بكتابة العقود، ومتابعة التجارة )احلالل( 

اأحمد بن عبدالرحمن الوزان، وظل على هذه احلال  وهو جنله 

�سنوات عديدة، فقد كان �ساعده الأمين يف جتارته.

عالقات متنية وقوية بالأ�شدقاء 

ويذكر ال�سيد عبداهلل بن علي يتيم اأن احلاج عبدالرحمن الوزان 

بن  يو�سف  واحلاج  املن�سور،  حممد  باحلاج  وثيقة  �سلة  على  كان 

وغريهم  الزياين،  حممد  بن  عبدالرحمن  واحلاج  كانو،  اأحمد 

ويلتقون  يتزاورون  اأنهم كانوا  امل�سهورين. ويذكر  املنامة  من جتار 

النا�س  واأخبار  اأطراف احلديث،  ويتجاذبون  البع�س،  بع�سهم  مع 

وال�سوق والأ�سعار.

يقول ال�سيد عبداهلل يتيم: وقد �ساهدتهم اأكرث من مرة على هذه 

تنقطع  البع�س قوية جدًا ومل  ببع�سهم  احلال، فقد كانت �سلتهم 

اإل بعد وفاتهم.

م�شت�شارًا مقربًا اإىل حاكم البحرين

�سفن  اإدارة  يف  الوزان  عبدالرحمن  احلاج  عمل  اإىل  اإ�سافة 

الغو�س وجتارة اللوؤلوؤ، واإدارة الأمالك والعقارات فقد كان احلاج 

ال�سيخ  اآنذاك  البحرين  حاكم  اإىل  مقربًا  م�ست�سارًا  عبدالرحمن 

بن  حمد  ال�سيخ  البالد  حاكم  اإىل  ثم  خليفة،  اآل  علي  بن  عي�سى 

املنازعات  حل  يف  وبارز  مهم  دور  له  كان  كما  خليفة،  اآل  عي�سى 

واخلالفات بني القبائل والأ�سر والأفراد، ويف تثمني وتق�سيم البيوت 

والأرا�سي والعقارات وخ�سو�سًا للورثة املتنازعني. كما مت انتخاب 

احلاج عبدالرحمن الوزان للعمل يف بلدية املنامة وذلك قبل العام 

1343هـ )1924م(. 

نهر اخلري ل يتوقف ول ينقطع

اأعمال  من  بالعديد  الوزان  عبدالرحمن  احلاج  قام  حياته  وفى 

بنك  بتاأ�سي�س  مطالبته  اأبرزها  من  لعل  والإح�سان،  والرب  اخلري 

احلاج  قام  حيث  )1918م(،  1336هـ  عام  وذلك  البحرين،  يف 

عبدالرحمن الوزان وجمع من جتار البحرين بكتابة عري�سة لل�سيخ 

عي�سى بن علي اآل خليفة حاكم البالد، وذلك من اأجل تاأ�سي�س بنك 

لتو�سيع  احلكومة  باإقرا�س  الوزان  احلاج  قام  كما  البحرين،  يف 

فر�سة املنامة، وتلك من العمال اخلريية الهامة التي تذكر للحاج 

ال�سيخ نوار  طفالال�سيخ نوار علي عبدالرحمن الوزان علي عبدالرحمن الوزان )والده(

رغبته وحبه يف خدمة هذا امل�سروع النبيل فقد قام بتخ�سي�س 

جمادى  ويف  للمدر�سة،  مقرًا  لت�سبح  باملنامة  عماراته  احدى 

قام احلاج حممد  نوفمرب 1929م  املوافق  1348هـ  عام  الثانية 

علي زينل بافتتاح مدر�سة الفالح يف البحرين وورد خرب افتتاح 

املدر�سة يف “جملة الكويت”، وعالوة على ذلك يذكر ال�سيخ نوار 

بن علي الوزان اأن جده احلاج عبدالرحمن الوزان قام بتجديد 

بناء م�سجد مقربة املنامة الكائن يف جهة الغرب، يقول ومازال 

بناء اجلد قائمًا حتى اليوم، وذلك لأنه مل يهدم بل مت ترميمه 

وهو الآن يف حالة جيدة.

جمل�س الوزان ي�شتقبل 40 �شيفا يوميا

كان للحاج عبدالرحمن الوزان جمل�س كبري ي�ستقبل فيه ال�سيوف 

يف  اأنه  يتيم  عبداهلل  ويذكر  بعيدة،  اأقطار  من  اإليه  يفدون  الذين 

كان  فقد  مطاعم  ول  فنادق  البحرين  يف  يكن  مل  الفرتة  تلك 

ال�سيوف  ل�ستقبال  مفتوحة  جمال�س  عندهم  الكرم  واأهل  التجار 

ويقوم  وي�سكنون،  وي�سربون  ياأكلون  عندهم  فيجل�سون  واإكرامهم 

يو�سف كانو عبدالرحمن الزياين حممد على زيتل

حممد عبدالرحمن الوزانعبداهلل عبدالرحمن الوزان اأحمد عبدالرحمن الوزان 
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جمل�س حممد عيد بوخما�س
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جمل�س النائب عادل الع�ضومي
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ذكريات من اأيام زمان

ن
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كر
ذ

ال�سارع الدـائري يف الق�سيبية

حمالو املياه يف طريق عودتهم من 

الينابيع الطبيعيه

مكاتب �سركة نفط البحرين 

املحدودة يف املنامة
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اأي تعديل على مواعيد املجال�س، الرجاء اإر�سال التعديل على الربيد اللكرتوين.

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 الـلوي 

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  

اخلميس
17812811 الرفاع  �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن خالد اخلليفة 

 ال�صيخ عبداهلل بن خليفة 

36343781 الرفاع  بن �صلمان اآل خليفة 

17680071 الرفاع  �صعادة د. ماجد بن علي النعيمي 

39461369 الفري  جمل�س عبدالغفار الكوهجـي 

17720044 املحافظة  ال�صيخ حمود بن عبد اهلل اآل خليفة 

39615005 العدلية  ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور 

36651111 العدلية  جمل�س في�صل جواد 

17748801 ال�صهلة  �صعادة علي �صالح ال�صالح  

17228855 ال�صهلة  �صادق وتقي البحارنة  

39687777 جبلة حب�صي  جميل كاظم العلوي 

17400056 بوقوة  حبيب علي عواجي 

39455566 الدراز  ديوانيـة الع�صفـور 

39476676 احلد  جمل�س اآل حممود 

39672223 احلد  جمل�س امل�صلم 

39616151 احلد  عبدالرحمن بوعلي 

39671417 احلد  عي�صى مبارك الكبي�صي 

39645444 بلد القدمي  عبد املهـدي الب�صري 

اجلمعة

اجملالس اليومية

17230088 باربار  يو�صف عبدالوهاب احلواج  

 �صعادة ال�صيخ عبدالرحمن بن 

36744404 الرفاع الغربي  علي بن خليفـة اآل خليفـة 

39665552 العدلية  اأبناء املرحوم  اأ. اأحمد العمران  

36411000 عايل  اأحمد حمفوظ العايل 

 ال�صيخ عبدالرحمن بن

39662685 الفيـر   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 

17786111 املاحوز  �صعاده من�صور بن رجب 

39622462 قرية القدم  مريزا املحاري 

39400944 النعيم  النائب ال�صيخ جا�صم املوؤمن  
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بلدية املنامة 

ذكريات من اأيام زمان
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ازدحام فر�سة املنامة 

باحلمالني لتفريغ و�سحن 

التمور البحرينية

موقف البا�سات يف املنامة
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