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ت�صــدر عن  وكالــة اأبــرا�س

تعد جزءًا من ثقافة املجتمع البحريني

العر�صة..الرتاث والأ�صالة 

فى اأجواء العيد

ت�صامنها  معلنة  تخرج  فيه  الإ�صالمية،  الأمة  هذه  اأ�صرار  من  �صر  العيد  يوم 

والتزامها وتكافلها، ففي �صباح ذلك اليوم تطل �صم�س العيد، ويبزغ نورها وتر�صل 

اأ�صعتها، يف ذاك الوقت الباكر ال�صاحر تتنزل مالئكة الرحمة من ال�صماء يف ثوب 

جميل بهي ومعها ال�صحف فتقف على ال�صكك، واملنحنيات، والطرقات، ومبداخل 

املعنوية، واجلوائز  الهدايا  اإليهم  وتر�صل  امل�صلى،  اإىل  الذاهبني  ت�صجل  ال�صوارع، 

الرمزية، التي كلفهم اهلل باإعطائها للعباد... 

ح�صرة  اإىل  املباركة  القلبية  التهاين  باأرق  “رمضانيات”  اأ�صرة  تتقدم 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�صى  �صاحب اجلاللة 

الوزراء  رئي�س  اآل خليفة  �صلمان  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  واإىل �صاحب 

املوقر، واإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

الأمني نائب القائد الأعلى.

جمل�س  واأع�صاء  النواب،  وال�صادة  وامل�صوؤولني،  الوزراء،  جميع  واإىل 

ال�صورى، ورجال الأعمال، وروؤ�صاء اجلمعيات ال�صيا�صية واخلريية.

واإىل جميع اأهل و�صعب البحرين، والأمة الإ�صالمية..

مبنا�صبة عيد الفطر املبارك اأعاده اهلل عليكم وعلينا وعلى اأر�س البحرين 

الطيبة باليمن وال�صعد والربكات.

كـل عــام واأنتــم بخــري 

العر�صة اأحد املظاهر الأ�صا�صية يف برنامج الحتفالت 

ال�صعبي  الرتاث  األوان  من  جميل  ولون  البحرينية، 

يتهافت  واملهرجانات، حيث  واملنا�صبات  الأعياد  خالل 

هذا  وع�صاق  املواطنني،  من  الكثري  ح�صورها  على 

تعد  كما  ال�صعراء،  من  وعدد  العريق،  ال�صعبي  اللون 

جزءاً من ثقافة الفرح يف املجتمع اخليلجي ب�صكل عام 

التحولت  ورغم  اخل�صو�س..  وجه  على  والبحريني 

التي بداأت ت�صهدها احلفالت واملنا�صبات الجتماعية 

اخلليج  مواطني  من  العديد  اأن  اإل  اخلليجية، 

خا�صة  فقرات  تنظيم  على  يحر�صون  والبحرين 

بالعر�صة نظراً لأ�صالتها وعراقتها وكونها جزء من 

باختالف  الفرح  الرتاث اخلليجي، وتختلف رق�صات 

كل  يف  يوجد  حيث  حتت�صنها،  التي  والدولة  املنطقة 

حتتفل  بها..“رمضانيات”  خا�صة  رق�صة  منطقة 

اأهم  من  واحدة  على  ال�صوء  وتلقي  العيد  باأجواء 

املظاهر الرتاثية لالحتفال به .... 

يوم العيد.. فرحة ال�صائم 

بجائزة املغفرة

الكعك واملالب�س اجلديدة وابت�صامات التهاين والتربيكات



أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر 

وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

 ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين

 وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة 

 حلول عيد الفطر المبارك

أعاده اهلل عليكم وعلى األمة االسالمية باليمن والمسرات

البيت الخليجي للمفروشات     مفروشات سالمي
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لل�صائم فرحتان  

والعيد من عاد يعود ومعنى ذلك اأنه قد حدد موعد لحتفال معني 

�شهر  �شيام  يعقب  الذي  اليوم  هو  الفطر  فعيد  معينة  مبنا�شبة 

�شلى  اهلل  ر�شول  حلديث  م�شداقا  ال�شائم  فيه  يفرح  رم�شان 

اهلل عليه و�شلم لل�شائم فرحتان ,  فرحة عند فطره وفرحة عند 

لقاء ربه , وروي يف �شنن اأبو داود عن ان�س بن مالك  اأن ر�شول اهلل 

يلعبان فيهما :   �شلى اهلل عليه و�شلم قدم املدينة ولأهلها يومان 

اجلاهلية  يف  فيهما  نلعب  كنا  فقالوا :   اليومان؟  هذان  ما  فقال 

فقال ر�شول اهلل �شلي اهلل عليه و�شلم:  ان اهلل عز وجل قد بدلكم 

خريا منهما : يوم الأ�شحى ويوم الفطر  ثم يقول :  اأول ما بديء به 

من العيدين الفطر وذلك �شنة اثنتني من الهجرة .  

فرحة الأطفال والكبار  

وتقاليد  عادات  �شعب  ولكل  لآخر  بلد  من  العيد  فرحة  وتتباين 

معينة تختلف عن الأخرى وتتنوع مظاهر التعبري عن فرحة العيد 

االحتفال  يف  ال�شعوب  اأمناط  اختالف  على  خ�شو�شية  فهناك 

واأ�شهرها  االحتفال  مظاهر  وتتنوع  املبارك ،  الفطر  عيد  بقدوم 

قالئل  باأيام  العيد  وقبل  رم�شان  �شهر  اأواخر  يف  الأ�شر  حر�س 

على عمل الكعك والب�شكويت وتتفنن كل ربة منزل يف ذلك , اأما 

يف  وميرحون  اجلديدة  الثياب  الأطفال  فريتدي  العيد  يوم  يف 

اأما  واحللويات ,  الأطفال  لعب  وتعر�س  املحال  وتتزين  ال�شوارع 

الإخاء  تدل على  والزيارات يف �شورة  التهاين  فيتبادلون  الكبار 

واملحبة و�شفاء النفو�س , كما يحر�س البع�س الآخر على اخلروج 

اإىل املتنزهات واحلدائق التي متتلئ عن اأخرها ويحر�س كذلك 

الكبار على اعطاء االأطفال م�شروف العيد. 

العيد يف الآداب الإ�صالمية  

وللعيد اآداب اإ�شالمية يجب على امل�شلم مراعاتها مثل :  قيام ليلة 

وت�شبيح  و�شالة  هلل  ذكر  من  والقربات  العبادات  باأنواع  العيد 

وقراءة القراآن,  فعن معاذ اأن ر�شول اهلل قال “من اأحيا الليايل 

ليلة الرتوية , وليلة عرفة , وليلة النحر ,  الأربع وجبت له اجلنة:  

العيد  ليوم  الإ�شالم  اآداب  �شمن  من  ياأتي  كذلك  الفطر  ,  وليلة 

الثياب ،  اأح�شن  ولب�س  والتزين  والتطيب  وال�شواك  االإغت�شال 

“ولتكملوا  تعايل  قال  الفجر ,  عند  التبكري  من  الإكثار  واأي�شا 

العدة ولتكربوا اهلل على ماهداكم ولعلكم ت�شكرون” , عالوة على 

واملربات  ,  ال�شدقات  من  والإكثار  ال�شالة ,  قبل  الزكاة  اإخراج 

واإظهار الب�شا�شة والفرح  , واأي�شا التكبري حني التوجه اإىل �شالة 

والعودة  طريق  من  ما�شيا  الذهاب  وي�شتحب  امل�شجد ,   يف  العيد 

من طريق اآخر , وكذلك تناول �شئ من الطعام قبل الذهاب اإىل 

ال�شالة , واأي�شا ال�شالم على الأهل والأخوة والأ�شدقاء واجلريان 

واملعارف وجميع امل�شلمني، وزيارة االأرحام والعلماء واالأ�شدقاء . 

 �صالة العيد

 وتعد �شالة العيد فر�س كفاية اإذا قام بها البع�س �شقطت عن 

الباقني , واإن كان الأ�شل اأن يوؤديها امل�شلمون جميعاً , ملا فيها من 

دعوة  ول�شهود  بها ,  و�شلم  عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  اأمر  تنفيذ 

ن�شاأل  اليوم ،  تتنزل يف ذلك  الذنوب ، فاملالئكة  اخلري ، وغفران 

اهلل األ يحرمنا اأجره . 

ومن اأتى اإىل م�شلى العيد , فال�شحيح اأن م�شلى العيد ل ياأخذ 

ي�شلي  اأن  اإليه  اأتى  ملن  ُي�شن  فال  جانب ,  كل  من  امل�شجد  حكم 

ركعتني , بل ال�شنة يف حقه اأن يجل�س لأن هذا الوقت وقت نهي , 

�شحيح  يف  جاء  فقد  و�شلم ,  عليه  اهلل  �شلى  النبي  هدي  ولأنه 

النبي  “ اأن  عنهما  اهلل  ر�شي  عبا�س  ابن  حديث  من  البخاري 

�شلى اهلل عليه و�شلم �شلى يوم الفطر ركعتني مل ي�شل قبلها ول 

بعدها”. 

مترات قبل ال�صالة

 ومن اآداب �شالة العيد للم�شلم وقبل خروجه من بيته اإىل م�شلى 

العيد , اأن ياأكل مترات , ويقطعهن وترًا كما كان النبي �شلى اهلل 

عليه و�شلم يفعل , حتى يخرج امل�شلم وهو مفطر ول ي�شدق عليه 

اأنه �شائم , لأنه يحرم �شيام يوم العيدين يوم عيد الفطر , ويوم 

عيد الأ�شحى , وكذلك يحرم �شيام اأيام الت�شريق الثالثة اإل ملن 

عليه  ر�شول اهلل �شلى اهلل  قال“كان  اأن�س  فعن  الهدي ,  يجد  مل 

و�شلم ل يغدو يوم الفطر حتى ياأكل مترات”, وذكر جابر ر�شي 

اهلل عنه قال: “كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإذا كان يوم عيد 

خالف الطريق , وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال “ كان النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم اإذا خرج اإىل العيدين من طريق , رجع يف 

غري الطريق الذي خرج منه”, فاإن كان يف ذلك م�شقة , كالزحام 

�شابه  ما  اأو  اآخر  طريق  من  العودة  من  النا�س  من  اأو  ال�شديد , 

ذلك , فال باأ�س من العودة من نف�س الطريق. 

الفقراء واملر�صى يفرحون اأي�صًا

 ويف يوم العيد , يوم الفرح ال�شرور , يوم الغبطة وتوزيع اجلوائز 

الثياب ,  اأح�شن  امل�شلم  يلب�س  وعندما  الرحيم ,  الغفور  اهلل  من 

اأخوة  له  اأن  يتذكر  اأن  اأهله وجريانه , عليه  بتهنئة  وعندما يقوم 

امل�شت�شفى  لزم  من  فمنهم  البي�شاء ,  الأ�شرة  لزموا  قد  مر�شى 

احلياة ,  قيد  على  وهو  الدنيا  فارق  قد  الزمن ,  من  طويلة  مدة 

اأولئك  ُي�شعر  اأن  امل�شلم  فعلى  مر�شه ,  ب�شبب  اأهله  عن  انحب�س 

والأخرى ,  الفينة  بني  فيزورهم  وقالباً ,  قلبًا  معهم  اأنه  املر�شى 

وبني املنا�شبة والتي تليها , ويف املنا�شبات الهامة العامة كالأعياد , 

من  احلزن  ويزيل  نفو�شهم ,  على  وال�شرور  البهجة  يدخل  حتى 

قلوبهم , وير�شم ال�شعادة على �شفاههم , والب�شمة على وجوههم , 

اأ�شوياء  وكاأنهم  والفرح ,  بال�شعادة  وي�شعرون  العيد  فيتذكرون 

اأ�شحاء , وملا يف زيارة املري�س من اأجر وثواب عند اهلل تعاىل , وملا 

يف ذلك من تخفيف من املعاناة التي يعانيها املر�شى , كذلك على 

واليتامى  الأرامل  وخ�شو�شًا  الفقراء  اإخوانه  يتذكر  اأن  امل�شلم 

الذين ال ي�شتطيعون اأن يعي�شوا فرحة العيد كما يعي�شها غريهم 

باأقل  ولو  عليهم  فيت�شدق  واملقتدرين ،  واملو�شرين  االأغنياء  من 

القليل ليدخل الفرحة على قلوبهم , حتى ي�شتطيعوا اخلروج للعيد 

ومعايدة جريانهم واأهليهم.

الفرح الزائد مكروه  

ويحذرنا علماء الدين مما يعرف بالفرح الزائد مبظاهر العيد ، 

يليق  ال  فهذا  النفو�س  �شعاف  وبع�س  ال�شباب  من  وخ�شو�شًا 

الأر�شفة يف  ال�شوارع وعلى  ال�شباب يف  ال�شادق , فرنى  بامل�شلم 

للدين ب�شلة , وهم يرتاق�شون  �شخيفة ماجنة , ل متت  حركات 

للف�شاق  وا�شتماع  املحرمة ،  املو�شيقى  اأ�شوات  على  ويرتمنون 

والفا�شقات ممن ن�شوا اهلل تعاىل ، وتركوا اأوامره وفعلوا نواهيه ، 

ومنهم من تراه ب�شيارته يجوب ال�شوارع ب�شرعة جنونية اأو يفعل 

جماهري  من  امل�شاهدين  لإمتاع  خميفة  مريعة  بهلوانية  حركات 

فاأعياد  خطري ,  واأمر  عظيم ,  منكر  ذلك  اأن  ريب  ول  املغفلني , 

امل�شلمني لي�شت جمرد لهو ولعب وطرب وغناء وطبول ، وحفالت 

راق�شة , ولكنها �شالة وذكر و�شكر هلل تعاىل.

زيارات التهاين تغلفها املحبة و�صفاء النفو�س

يوم العيد.. فرحة الفائزين تبداأ 
ب�صالة احلمد 

اجلديدة،  باملالب�س  الأطفال  فرحة 

متالأ  التي  وال�صعادة  الفرح  واأجواء 

من  نابعة  والبيوت  املنازل  اأركان 

حلظة  والتربيكات  التهاين  ابت�صامات 

ال�صغار،  اأطفاله  جلبني  الأب  تقبيل 

تقابلها  ل  العيد  بيوم  امل�صلم  فرحة 

�صلى  اهلل  ر�صول  وقال  اأخرى،  فرحة 

فرحتان ،   لل�صائم   “ و�صلم  عليه  اهلل 

لقاء  عند  وفرحة  فطره  عند  فرحة 

يوم  امل�صلمني  يق�صى  فكيف  ربه”، 

عيدهم، ما هي اآداب الإ�صالم فى ذلك 

ل�صالة  نعطى  كيف  اجلميل،  اليوم 

هناك  هل  علينا،  الواجب  حقها  العيد 

يوم  فى  اجتنابها  علينا  يجب  نواهى 

امل�صلمني  العيد ..“رمضانيات” ت�صارك 

فرحة يوم عيدهم....
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رق�صة احلرب  ا�صتعدادًا للقاء اخل�صم وتعبريًا عن الالمبالة بقتاله

 العر�صة .. احتفالت العيد 

بني ال�صيوف ودقات الطبول

اخلليج  ودول  البحرين  يف  كبري  ب�صكل  املنت�صرة  ال�صعبية  الفنون  من  فن  العر�صة 

عن  وتعبريًا  اخل�صم،  للقاء  ا�صتعدادا  بها  يقومون  التي  احلرب  رق�صة  وهي  العربي، 

اأول  فالعر�صة  وقائدهم،  وجنودهم  جي�صهم  حما�صة  يف  وزيادة  بقتاله،  لمبالتهم 

معلنني  عال  ب�صوت  به  ي�صدحون  احلرب،  اأهازيج  هو  العر�صة  و�صعر  احلرب،  نذر 

التحدي، اأو مفتخرين بالن�صر، وقد تطول الفرتة الزمنية للعر�صة فت�صتمر �صاعات 

عدة، ويرجع البع�ض م�صمى العر�صة اإىل عر�ض اخليل، اذ كانت العرب تعر�ض خيلها 

وتدربها با�صتمرار واأحيانًا يف حفل بهيج ا�صتعدادًا للحرب، ورمبا جاء من العرتا�ض 

اأدوات العر�صة الأ�صا�صية، وكان الفر�صان منذ  ال�صيف من  اأن  بال�صيف، ومن املعروف 

اجلاهلية، �صواء يف احلرب اأو التدريب يتقابلون بال�صيوف من�صدين الأ�صعار احلما�صية، 

واأركان العر�صة الأ�صا�صية هي قرع الطبول وحمل ال�صيوف وال�صعر احلما�صي.. ويقف 

اأن تكون امل�صافة بني ال�صفني  امل�صاركون بها جنبًا اإىل جنب يف �صفني متقابلني، على 

كبرية، حيث ت�صمح للم�صاركني يف العر�صة من اللعب و�صطها بالطبول وال�صيوف والطار، 

ويبداأ الراق�صون بالرق�ض الرزين الهادئ مع نقل الأقدام وال�صري اإىل الأمام يف م�صرية 

نظامية مع هز ال�صيف، ويتقدمهم اأحد اأمهر الراق�صني لالإيعاز بحركات معينة توؤدى 

ال�صعبية  العر�صة  فن  خالل  من  العيد  باأجواء  اأثناء الرق�ض...“رمضانيات” حتتفل 

والرتاثية...

العر�صة احتفالت قدمية 

منذ  العرب  عرفها  قدمية  عربية  لعادة  تطورا  العر�شة  وجاءت 

تراثنا  ن�شو�شا يف  كنا ل جند  وان  حالة احلرب,  اجلاهلية يف 

التي  العر�شة  واقع  وبني  بينها  الربط  ن�شتطيع  القدمي  العربي 

كانت  الأ�شا�شية  العر�شة  اأركان  اأن  ويالحظ  اليوم,  نعرفها 

يف  القدم  منذ  تقرع  فالطبول  اجلاهلية,  منذ  للحرب  مالزمة 

اأ�شا�شي من  احلرب, وال�شيف يحمل, وال�شعر احلما�شي عن�شر 

عنا�شر احلرب, وتطورت العر�شة مبرور القرون حتى اأ�شبحت 

ل�شان  على  و�شفها  فى  وجاء  اليوم,  عليه  هي  الذي  بال�شكل 

اللكنة  وهو  احلربي  ال�شعر  هى  القدامى:العر�شة  الأدباء  اأحد 

الذي  واملعّول  بها  ي�شدعون  التي  واملقالة  اليها  يفزعون  التي 

الداعي  ودعا  الأمر  حزب  فاإذا  وراءه..  ويقفون  حوله  يجتمعون 

باحلوربة  �شوت  اأو  بالبي�شنة,  املنادي  نادى  الزبى,  ال�شيل  وبلغ 

بها  يهزج  ثم  ومن  حوله,  من  له  لي�شتجيب  �شوته  باأعلى  وهرع 

�شفه  يف  الأول  الفريق  لريدها  والداعي  وتتالءم  والغر�س  تتفق 

املنتظم ثم يتلقاها الفريق الثاين يف �شفه كذلك, واإذا طاب لهم 

ال�شوت وتناغم الهاتف قرعت الطبول على نحو رتيب وجتاوب 

وتاأخذ  واحدا,  ايقاعا  الطبول  اأهل  من  طائفة  تاأخذ  عجيب, 

ي�شمى  الأول  ال�شكل  يخالف  اليقاع  من  �شكال  الأخرى  الطائفة 

يعطيه  ولكنه  بثالثة,  الأوليني  القرعتني  يثلث  فكاأنه  )الإثالث(, 

ال�شيوف  وهز  ال�شفوف  حركات  معه  تبداأ  موؤثرا  وتوقيعا  نغمة 

على نحو يتفق واليقاع, فرتاهم كتلة واحدة متحركة يف نربات 

ا�شواتها وحركات اج�شامها ونغمات طبولها اآخذة حركة مت�شقة 

متالئمة طبعت على قدر من التوازن والتواوؤم كاأمنا هي اريدت 

هكذا طبعا واأ�شالة”.

الهجرات لبع�س القبائل و�شارت لكل منطقة اأو دولة ت�شمى ب�شيء 

ففي قطر والكويت والبحرين ت�شمى عر�شة, ويف ال�شعودية ت�شمى 

العر�شة اجلنوبية  اآخر ي�شمى  عر�شة جندية ويوجد لديهم نوع 

حلن  يف  ب�شرعة  وتتميز  واجلنوب  احلجاز  باأهل  تخت�س  وهي 

والرزيف  العيالة  ت�شمى  املتحدة  العربية  الأمارات  ويف  والأداء, 

وكذلك �شابقا ت�شمى يف البحرين بالرزيف, ويف عمان بالرزفة, 

وكذلك يف كل منطقة هاجرت اإليها القبائل العربية تلقى �شيء 

م�شابه للعر�شة.

رق�صة احلرب.. وحفلة الفرح

وهي  واخلا�شة,  املهمة  املنا�شبات  يف  يقام  تراثي  فن  والعر�شة 

رق�شة  اإنها  وقيل  اخلليج,  اأهل  بها  يخت�س  رجالية  رق�شة 

رجالية حربية كانت تقوم بها القبائل العربية قبل وبعد احلرب, 

والعر�شة فن قدمي ويقال انه من بقايا ا�شتعداد القبائل للحرب 

يف اجلاهلية, كما يقال اأن منبعها جند, وكانت خمت�شة بقبائل 

�شعود,  واآل  اآل خليفة,  كما  ومنهم حكام اخلليج  ال�شهريه  عنزه 

واآل �شباح, ومن بعدها انت�شرت العر�شة يف اأقطار اخلليج ب�شبب 

�صفوف ال�صيالة ورجال العدة

بع�س  عن  بعيدين  متقابلني  �شفني  مبثابة  يكون  العر�شة  واأداء 

يلقنهم  رجل  ال�شفوف  ويقابل  ال�شيالة،  ب�شفوف  وي�شمى 

على  ي�شربون  الذين  الأفراد  ويوجد  ال�شيال,  وي�شمى  الق�شيدة 

�شبع  العدة من  وتتكون  العدة،  وي�شمون رجال  والطبول  الدفوف 

وقطر,  البحرين  يف  وذلك  و)الطو�س(,  و)طبلني(  )طريان( 

اأما باقي الدول فت�شتخدم الطبول فقط, ويف ال�شعودية والكويت 

ي�شتعملون )الطبل الن�شيفي( وهو عبارة عن ن�شف طبل يربط 

يف اليد وي�شرب به ويكون هنالك �شف بالأ�شلحة النارية)املقامع 

ويجود  املعقودة(,  )راعي  وي�شمى  رجل  ويقودهم  والتفجان(, 

اأثناء  ب�شيوف  يلعبون  الذين  الرجال  ال�شفني  بني  الو�شط  يف 

الرزيف.
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البحرين .. عر�صات م�صهورة 

والعر�شة يف البحرين �شابقا كان لها دور فعال يف جتهيز الفر�شان 

فتقوم  الآن  اأما  بالأنت�شار,  وللفرح  اخليل  ولرتوي�س  للحروب 

العر�شات يف الأفراح واأ�شتقبال الأمراء وال�شخ�شيات املهمة ويف 

البحرين  تقام يف  كانت  التي  امل�شهورة  العر�شات  ومن  الأعياد, 

مبنا�شبة العيد وهي العر�شة التي تقام اأول اأيام العيد, ومن ثم 

تقام يف ثاين اآيام العيد عند جمل�س ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى بن 

علي يف املحرق، وهناك اأي�شا عر�شة اآل بن علي يف �شاحة فريج 

ام احل�شم,  العماير يف  اآل بن علي يف املحرق, كذلك وعر�شة 

وعر�شة امل�شلم يف احلد, وعر�شة اليو�شع كذلك يف احلد, وتوجد 

الكثري من العر�شات, اأما الآن ومع ان�شغال النا�س فقد خفت هذه 

العر�شات ول تقوم اإل قليال, ويوجد للعر�شة لبا�س اأو تقاليد يف 

التزين والتجمل للعر�شة, اإذ يجب على العار�س اأن يكون ملتزم 

بهذه اللبا�س.

ثوب ال�صالحات والدقلة واليوخ

ومن الألب�شة املوجبة يف العر�شة ثوب ال�شالحات: وهو ثوب ذو 

اأكمة طولية وف�شفا�شة، كذلك هناك الدقلة والزبون واليوخ: وهو 

لبا�س كالثوب ولكن يوجد به �شق يف الو�شط فيلب�س كعباءة وعادة 

لبا�س  فهو  اليوخ  الذهبي..اأما  والزيج  باالألوان  مزخرف  يكون 

�شويف ثقيل مزين بزيج الذهي وزري، اأي�شا هناك ثوب الب�شت: 

وهو العباءة اخلليجية واجلميع يعرفها، ومن االألب�شة اأي�شا هناك 

والر�شا�شات  امل�شد�س  لو�شع  اأحزمة  وهي  واملحازم:  املجالد 

الذهب, ال�شيف والبندقية, وت�شمى البندقية بالعامية)املقمع اأو 

املقمعة اأو التفق(التفج.

العر�صة البداوية وعر�صة امليدان

وهناك اأنواع كثرية للعر�شة البحرينية من بينها : عر�شة امليدان: 

عر�شة  هناك  كذلك  الت�شرع،  وعدم  بركود  متتاز  عر�شة  وهي 

يف  اأن  يرون  عندما  وتوؤدى  الإيقاع  �شريعة  عر�شة  وهي  امل�شي: 

امليدان �شباب والعار�شني م�شتمتعني يف الرزيف )م�شتطربني(, 

باالإيقاع  العر�شة  نوعان  ولها  البداوية:  العر�شة  هناك  كما 

واأداءه يكون مع خطوات �شريعة متتلبة  والطبول: وتكون �شريعة 

ويكون  اإيقاع:  بدون  والعر�شة  اخلفيف,  القفز  اأداء  يف  ويجب 

ويبتعدون عن  تارة  فيلت�شقون  الق�شيدة  يلحنون  بالإلتقاء وهم 

بع�شهم تارة اأخرى.. ويكون اأدائها بدون �شيوف اأو بنادق بل كل 

�شخ�س مم�شكا بيد االأخر.

�صعراء العر�صة البحرينية 

ولي�س بال�شرورة اأن يكون كل �شاعر فحل جميد مبدعا يف �شعر 

والفخر  املديح  ا�شتهر �شعراء كثريون يف جمال  العر�شة، لذلك 

وقد  العر�شة..  �شعر  يف  ي�شتهروا  مل  لكنهم  وغريها،  والغزل 

ا�شتهر وابدع �شعراء كثريون يف ق�شائد العر�شة, كما ان للعر�شة 

ق�شائد كانت تقال يف ال�شلم واحلرب والفرح ومن اأ�شهر �شعراء 

اآل  علي  بن  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  هم  البحرين  يف  العر�شة 

ال�شيخ  اأخيه  ملجل�س  العيد  اأيام  ثاين  يذهب  ال�شيخ  وكان  خليفة 

عبداهلل ويلقن ال�شيال الق�شيدة فيقوم الآخر بتلقينها لل�شفوق, 

وال�شيخ خالد بن حممد اآل خليفة, وعلي بن اأحمد ال�شادة, وفهد 

بن بح�شني امل�شلم، و مبارك بن عمرو العماري، واأي�شا دوخي بن 

خليف العمريي, ويو�شف بن يعقوب اخلالدي.

الأهتمام البحريني وجمعية العر�صة 

وكبريا,  فائقا  اهتماما  بالعر�شة  اخلليج  دول  بع�س  وتهتم 

ويف  الكبرية,  واملنا�شبات  الأعياد  يف  ر�شمي  ب�شكل  ويقيمونها 

البحرين هناك جمعية خا�شة للعر�شة ا�شمها “جمعية العر�شة 

البحرينية”، وقد كان للبحارة اأغنياتهم اخلا�شة ذات االأحلان 

تقرتب  فحني  البحرية,  العر�شة  اأهمها  ومن  اجلميلة  املميزة 

عر�س  يف  اإبحارها  من  ا�شابيع  بعد  اآمن  �شاطئ  من  ال�شفينة 

ب�شالمة  ليحتفلوا  والدفوف  الطبول  البحارة  يحمل  البحر، 

ق�شيدة   البحرين  يف  ال�شهرية  العر�شة  ق�شائد  ومن  الو�شول, 

بعنوان “وا�شمعت ح�س ال�شايح” وتقول اأبياتها:

وا�صمعت ح�سٍ  �صايح... ول هياين 

نوم ..فزيت من حلو املنام

وايل يبي املدايح... ي�صوم عمره 

�صوم ... يقلط على زرق الو�صام

�صفته و�صط الربايح... بدر زهى 

بنحوم... جيناك يا بدر التمام

ابو جديلٍ  طايح... فيه الروايح 

دوم... وياله يا ظبي العدام

يومني وانت رايح... ل�صري عليه 

ابقوم... لعيون زينات الو�صام

اهلل”  “نحمد  بـ  تعرف  للعر�شة  �شهرية  ق�شيدة  هناك  وكذلك 

وتقول اأبياتها:

 خرب ايل طامعٍ  يف وطنا  

دونها نثني اإيل جت طاليب

واجد اللي قبلكم قد متنى  

حربنا يل راح عايف وتايب

يا هبيل الراي وين انت وانا  

حت�صب ان احلرب نهب القرايب

يل م�صى البريق فزيزومه اإنا حن 

هل العادات واهل احلرايب
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جمل�س �صعادة ال�صيد علي �صالح ال�صالح
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 جمل�س ال�صيخ عبدالرحمن بن علي بن خليفة اآل خليفة
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 حممد الزويد 

الفنان ال�شعبي امل�شهور

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا

كر
ذ

رق�شة الليوة ال�شعبية

رق�شة الطنبورة ال�شعبية



Real Estate Finance Company

أجمل التهاني وأطيب التبريكات نرفعها إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

 ملك مملكة البحرين المفدى

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر 

وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 

 ولي العهد األمين نائب القائد األعلى لقوة دفاع البحرين

 وإلى حكومة وشعب مملكة البحرين الوفي بمناسبة 

 حلول عيد الفطر المبارك
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�شاحب اجلاللة  امللك 

عبدالعزيز اآل �شعود 

وامللك فاروق ملك م�شر  

يف عام1934

ذكريات من اأيام زمان

ن
ما

 ز
م

يا
 �أ

ن
م

ت 
يا
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ذ

وقرب م�شجد الفا�شل والذي 

يعترب احدى اأقدم امل�شاجد يف 

املنامة

ال�صعب البحريني يهتف 

بحياة فل�صطني العربية 

و�صد تق�صيمها عام 1947 

قرب جامع ال�شيخ علي بن 

خليفة اآل خليفة املعروف با�شم  

م�شجد املهزع






