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المجالس الرمضانية

نقاط  شكلت  التي  بأحداثه  وولع  التاريخ  يعشق  رجل  هو 
تحول في مصير البشرية، يقتني الكثير من المخطوطات 
لديه  كما  والفريدة،  النادرة  والمقتنيات  والتحف  والكتب 
المباركة  المصاحف  ونسخ  القديمة  العمالت  من  الكثير 
وقطع السجاد الفارسي النادرة، كذلك يمتلك متحفا من 
مؤسسة  إصدارات  من  ونماذج  النادرة،  العتيقة  الساعات 
النقد، ومئات من علب الكبريت تمثل نحو 17 والية أمريكية 
إلى مجسمات وتماثيل وعدد هائل من  مختلفة، إضافة 
الطوابع المتميزة والفريدة والمتنوعة، ليس ذلك فحسب 
التاريخي حسن طرادة قطعة من جدار  الباحث  فيمتلك 
برلين التاريخي، ونسخة من العهد القديم يزيد عمرها عن 
أكثر من 80 عاما، وأيضا نسخة من ألف ليلة وليلة، واألغرب من ذلك يحتفظ بأحجار من سطح 
القمر.. “رمضانيات” زارت حسن طرادة ونقلت صورا وتفاصيال متميزة حول أبرز تحفه ومقتنياته 

من جميع أنحاء العالم.....

“رمضانيات”  تصحبكم في رحلة لمكـان نــزول الوحــي
غــار حــراء .. اقــرأ باسـم ربــك

فيه  يتعبد  كان  الذي  الغار  هو  حراء  غار 
ليلة  كل  وسلم  عليه  اهلل  “صلى  محمد 
مكان  وهو  الوحي،  عليه  ينزل  أن  قبل 
نزول الوحي األول، وفيه نزلت أول آية من 
على  خلق”  الذي  ربك  باسم  “اقرأ  القرآن 
جبريل  هبط  وفيه  اهلل،  عبد  بن  محمد 
اهلل  رسول  بدأ  فمتى  السالم،  عليه 
بالغار؟،  تعبده  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
ولياليه؟،  أيامه  يقضى  كان  وكيف 
استقباله  بعد  يزملوه  أن  طلب  ولماذا 
نوفل  بن  ورقة  أخبره  وماذا  ؟،  لجبريل 
تجيب  تساؤالت  العظيم؟..  الحدث  بعد 
تصحبكم  رحلة  في  “رمضانيات”  عنها 
فيها إلى مكان نزول الرسالة على سيدنا 

محمد صلى اهلل عليه وسلم....

حسـن طـرادة .. رجـل يعشـق  التــاريخ
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قّدمت تمكين فرصة التدريب لزينب، التي تتطلع ألن تكون ممرضة مميزة في 
المستقبل. فإذا كنت تطمح للعمل في مجال التمريض، يمكنك اآلن اإلنضمام لبرنامج 

التمريض الذي تقدمه تمكين.

وهناك العديد من البرامج المختلفة األخرى مثل برنامج الخدمات المصرفية لألفراد 
وبرنامج قطاع التجزئة وبرنامج الصحة والسالمة المهنية، و التي تقدمها تمكين 

بالتعاون مع جهات مختصة وذات خبرة في مختلف التخصصات واألعمال.

لمعرفة البرنامج التدريبي المناسب لك، 
اتصل اآلن على هاتف رقم  383333 17 

www.tamkeen.bh أو عبر موقعنا اإللكتروني

زينب عباس،  طالبة تمريض، السنة الثانية

 “  سـأعتني باآلخـرين 
كمـا اعتـنت بي تمـكين ”

twitter.com/tamkeen

Facebook.com/tamkeen 

اتبعنا على:
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في غار حراء 
األربعين،  وسلم  عليه  اهلل  صلى  سنة  تقاربت  لما 
وكانت تأمالته الماضية قد وسعت الشقة العقلية 
ِويق  بينه وبين قومه، حبب إليه الخالء، فكان يأخذ السَّ
على  النور  جبل  في  حراء  غار  إلى  ويذهب  والماء، 
مبعدة نحو ميلين من مكة ـ وهو غار لطيف طوله 
ذراع  من  ذراع  أرباع  وثالثة  ذراع  وعرضه  أذرع،  أربعة 
وقته  ويقضي  رمضان،  شهر  فيه  فيقيم  ـ  الحديد 
في العبادة والتفكير فيما حوله من مشاهد الكون 
وفيما وراءها من قدرة مبدعة، وهو غير مطمئن لما 
عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها 
الواهية، ولكن ليس بين يديه طريق واضح، وال منهج 

محدد، وال طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه. 

انقطاع عن شواغل األرض 
العزلة  لهذه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اختياره  وكان 
طرفًا من تدبير اهلل له، وليكون انقطاعه عن شواغل 
التي  الصغيرة  الناس  وهموم  الحياة  ة  وَضجَّ األرض 
ينتظره  لما  الستعداده  تحول  نقطة  الحياة  تشغل 
الكبرى  األمانة  لحمل  فيستعد  العظيم،  األمر  من 
وتغيير وجه األرض، وتعديل خط التاريخ، وقد دبر اهلل 
سنوات،  بثالث  بالرسالة  تكليفه  قبل  العزلة  هذه  له 
روح  مع  الزمان،  من  شهرًا  العزلة  هذه  في  ينطلق 
غيب  من  الوجود  وراء  ما  ويتدبر  الطليقة،  الوجود 
الغيب  التعامل مع هذا  مكنون، حتى يحين موعد 

عندما يأذن اهلل. 

جبريل ينزل بالوحي 
الكمال  رأس  وهي   - سنة  أربعون  له  تكامل  ولما 
وقيل ان لها تبعث الرسل - بدأت طالئع النبوة تلوح 
عليه،  يسلم  كان  بمكة  حجرًا  أن  ذلك  فمن  وتلمع، 
ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة؛ فكان ال يرى رؤيا 
ذلك  على  مضت  حتى  الصبح،  فلق  مثل  جاءت  إال 
ستة أشهر، ومدة النبوة ثالث وعشرون سنة، فهذه 
فلما  النبوة،  من  جزءًا  وأربعين  ستة  من  جزء  الرؤيا 
اهلل  صلى  عزلته  من  الثالثة  السنة  من  رمضان  كان 
عليه وسلم بحراء شاء اهلل أن يفيض من رحمته على 
جبريل  إليه  وأنزل  بالنبوة،  فأكرمه  األرض،  أهل 

بآيات من القرآن. 

يعد غار حراء المكان األول لنزول الوحي 
على سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم 
وبالنور  القرآن  وآيات  اإلسالم  برسالة 
الغار  ويقع  العالمين،  إلى  هدى  المبين 
مكة  شرق  شمال  حراء  جبل  قمة  على 
المكرمة، على يسار الذاهب إلى عرفات، 
تقريبًا  ويبعد  العدل،  طريق  على  ويطل 
الشريف،  الحرم  عن  كيلومترات  أربعة 
وجبل حراء له أسماء عديدة منها جبل 
يعرف  ولكنه  اإلسالم،  وجبل  القرآن، 
االسم  بهذا  وسمي  النور،  بجبل  حاليًا 
لظهور أنوار النبوة فيه، فقد كان النبي 
يتعبد فيه قبل  صلى اهلل عليه وسلم 
البعثة، ويصل ارتفاع جبل حراء إلى 642 
مترًا، ولكنه شاق على من يصعده حيث 
ارتفاع  من  شديدًا  الجبل  انحدار  يصبح 
380 مترًا حتى يصل إلى ارتفاع 500 متر، 

تقريبًا  الزاوية  قائم  بانحدار  يستمر  ثم 
وتبلغ  جرف،  شكل  في  الجبل  قمة  إلى 

مساحته 5.25 كم مربع.

قطعـة مباركـة في تـاريخ الرسـالة 
غــار حــراء .. جبــل القــرآن

مـا أنـا بقـارئ
لنا  يمكن  والدالئل  القرائن  في  والتأمل  النظر  وبعد 
إلحدى  االثنين  يوم  كان  بأنه  اليوم  ذلك  نحدد  أن 
وافق  وقد  لياًل،  رمضان  شهر  من  مضت  وعشرين 
610، وكان عمره صلى اهلل عليه  10 أغسطس سنة 

أشهر،  وستة  قمرية،  سنة  أربعين  ذاك  إذ  وسلم 
39 سنة شمسية وثالثة أشهر  و12 يومًا، وذلك نحو 
الصديقة  عائشة  السيدة  لنا  وتروى  يومًا،  وعشرين 
العظيم  الحادث  هذا  تفاصل  لنا  عنها  اهلل  رضي 
دياجير  فتحت  التي  النبوة  بداية  نقطة  كان  الذي 
الحياة،  مجرى  غيرت  حتى  والضالل  الكفر  ظلمات 
عنها  اهلل  رضي  عائشة  قالت  التاريخ،  خط  وعدلت 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  به  بديء  ما  أول   “
يرى  ال  فكان  النوم،  في  الصالحة  الرؤيا  الوحي  من 
الخالء،  إليه  َب  ُحبِّ َفَلق الصبح، ثم  رؤيا إال جاءت مثل 
التعبد  وهو  ـ  فيه  فَيَتَحنَّث  حراء،  بغار  يخلو  وكان 
ويتزود  أهله،  إلى  ينزع  أن  قبل  العدد  ذوات  الليالي  ـ 
حتى  لمثلها،  فيتزود  خديجة  إلى  يرجع  ثم  لذلك، 
فقال:  الملك  فجاءه  حراء،  غار  في  وهو  الحق  جاءه 
اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، قال: “فأخذني فغطني حتى 
مـا  قلت:  اقرأ،  فقال:  أرسلني،  ثم  الجهد،  مني  بلغ 
بلـغ  الثانية حتى  بقـارئ، قـال: فأخذني فغطني  أنـا 
أنا  ما  فقلت:  اقرأ،  فقال:  أرسلني  ثم  الجهد،  منـي 
بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثـم أرسلـني فـقـال 
“اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق َخَلَق اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ 

َوَربَُّك اْلَأْكَرُم”.. )العلق(.

ُلونى زملونى َزمِّ
يوم  تفاصيل  رواية  عائشة  السيدة  وتستكمل 
تاريخي في الرسالة النبوية، قائلة “فرجع بها رسول 
فدخل  فؤاده،  يرجف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
زملونى”،  ُلونى  “َزمِّ فقال  خويلد،  بنت  خديجة  على 
“ما  لخديجة  فقال  الروع،  عنه  ذهب  حتى  فزملوه 
نفسي”،  على  خشيت  “لقد  الخبر  فأخبرها  لي؟”، 
إنك  أبدًا،  اهلل  يخزيك  ما  واهلل  “كال،  خديجة  فقالت 
المعدوم،  وتكسب  الكل،  وتحمل  الرحم،  لتصل 
وتقرى الضيف، وتعين على نوائب الحق”، فانطلقت 
بن  أسد  ابن  نوفل  بن  ورقة  به  أتت  حتى  خديجة  به 
في  تنصر  امرأ  وكان  خديجة،  عم  ابن  العزى  عبد 
فيكتب  العبرانى،  الكتاب  يكتب  وكان  الجاهلية، 
وكان  يكتب،  أن  اهلل  شاء  ما  بالعبرانية  اإلنجيل  من 
شيخًا كبيرًا قد عمي، فقالت له خديجة: “يابن عم، 
اسمع من ابن أخيك”، فقال له ورقة “يابن أخي، ماذا 
ترى؟”، فأخبره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبر 
اهلل  نزله  الذي  الناموس  “هذا  ورقة  له  فقال  رأي،  ما 
حيًا  أكون  ليتنى  َجَذعا،  فيها  ليتني  يا  موسى،  على 
إذ يخرجك قومك”، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم “أو مخرجّي هم؟”، قال “نعم، لم يأت رجل 
يومك  يدركنى  وإن  ُعوِدَى،  إال  به  جئت  ما  بمثل  قط 

أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم َيْنَشْب ورقة أن توفي”. 
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تراني أمتلك العديد من مراجع وكتب ودوريات تهتم بهذا 
العلم، وبسبب المكانة الكبيرة التي يحظى بها التاريخ لدي 
ساهمت في تأسيس جمعية تاريخ وآثار البحرين، وهي من 
تأسست  حيث  المنطقة  في  التخصصية  الجمعيات  أقدم 
بأداء  تقوم  وهي  اآلن  وحتى  تأسيسها  ومنذ   ،1953 عام 
نشاط الفت منه إلقاء المحاضرات وإقامة دورات علمية ذات 

عالقة بتاريخ وآثار البحرين ودول مجلس التعاون. 

الكتاب،  مع  وطيدة  وعالقة  مشوار  طرادة  لحسن   q
حدثنا عن ذلك؟

من نعم اهلل الكبرى على اإلنسان هو التعليم وهنالك فرق 
كبير بين المتعلم والجاهل وأنا من خالل تجربتي في الحياة 
أفضل الخصم المتعلم الشريف على الجاهل الصديق، ألن 
هذا اإلنسان المتعلم والخصم لن يقوم بما يؤذيك وسوف 
يتصرف وفق عقله وعلمه، أما الصديق الجاهل فإن تصرفه 
يضرك  وربما  ومداركه  تفكيره  لمحدودية  وفقا  سيكون 

معتقدا أنه يقدم لك خدمة.

الكتاب  مثل  صدوق  صديقا  هنالك  ليس  أن  أعتقد  كذلك 
لذا تراني أقمت عالقة حميمية بيني وبين مصادر المعرفة، 
سواء كان هذا المصدر مجلدا أو كتابا أو مجلة أو صحيفة، 
كما أنني أحرص على جمع ذخائر الكتب سواء كان مصدرها 
البحرين أو خارج البحرين، وقد اقتنيت كتبا عديدة في التاريخ 
ضالتي،  هي  والتي  والمعرفة  الشعوب  وحياة  والجغرافيا 
ولهذا وقتي مزحوم إما بجمع قصاصات بعض المواضيع 
المنشورة في الصحف والمجالت أو في القراءة سواء كان 

مصدرها كتاب بالعربية أو باإلنجليزية.

q وماذا عن أهم المقتنيات التي تحتفظ بها؟

من هواياتي اقتناء الكثير من المقتنيات النادرة سواء كانت 
عمالت قديمة أو مصاحف قديمة عمرها يزيد على نصف 
قرن، أو اقتناء قطعا نادرة من السجاد الفارسي المشغول 
الساعات  وهنالك  الخيام،  عمر  الشاعر  صور  وعليها  باليد، 

القديمة كما أنني أحتفظ بقطعة من جدار برلين الذي كان 
يقسم مدينة برلين إلى شرقية وغربية ونماذج من إصدارات 
مؤسسة النقد، وأنواع وأحجام مختلفة من علب الكبريت 
مجسمات  إلى  إضافة  أمريكية،  والية   17 من  جمعتها 

وتماثيل وطوابع.

q لديكم مكتبة منزلية تحتوي كتبا قديمة وآثارا، فما 
أهم ما تحتويه المكتبة؟

القديمة  والمخطوطات  الكتب  هذه  من  العديد  أملك 
إلى  يرجع  والذي  التهذيب  كتاب  بينها  ومن  أثرية،  وقطع 
العام 1083هـ، مخطوط للشيخ يوسف البحراني عمره يزيد 
على قرنين، نسخة من القرآن الكريم مذهبة بخط الشيخ 
محمد باقر الخوانساري ترجع إلى عام 1215هـ، نسخة من 
ليلة  ألف  كتاب  سنة،   80 من  أكثر  عمرها  القديم  العهد 
1934م،  عام  طبع  اإلنجليزية  باللغة  أجزاء  ستة  من  وليلة، 
أحجار جلبت من سطح القمر، أحجار جلبتها بعد انهيار جدار 
برلين الذي كان يقسم مدينة برلين، أنواع مختلفة من علب 
أمريكا، تحف، مخطوطات، عمالت،  المصنوع في  الكبريت 
فوتوغرافية،  صور  وأجنبية،  وعربية  محلية  مجالت  طوابع، 
هدايا، ميداليات، سيوف، خناجر، صور زيتية، أزياء، صور قديمة 

لمناظر وأماكن للبحرين والعالم.

q سافر حسن طرادة إلى الكثير من البلدان، فما الذي 
عاد عليه من وراء ذلك؟

العالم  دول  من  العديد  أزور  أن  الظروف  لي  أتاحت  لقد 
وأختلط بشعوبها وأتعرف على أنماط حياتهم وتعامالتهم، 
وقد استفدت كثيرا من هذه السفرات والرحالت ليس على 
مستوى الدراسة والعمل فقط، ولكن على مستوى السلوك 

وإعطاء الوقت أهمية وقيمة والتعامل مع الحياة بجدية.

والواليات  أستراليا  في  التقيتهم  ممن  تعلمت  هكذا 
شرق  وجنوب  آسيا  شرق  ودول  وأوربا  األمريكية  المتحدة 
واليمن  وسوريا  واألردن  ولبنان  ومصر  وإيران  والعراق  آسيا، 
عرفت  السفرات  هذه  خالل  ومن  التعاون،  مجلس  ودول 

أحوال الناس ومزاجهم وظروفهم. 

يحتفظ بأحجار من سطح القمر وقطعة من جدار برلين

حسـن طـرادة: مكتبتي عامرة بالتحف 
والمخطوطـات والمقتنيـات النـادرة

عن  طرادة  حسن  التاريخي  الباحث  يعبر 
ولعه الشديد بالتاريخ القديم منه والجديد، 
إنشاءه  خالل  من  نتيجته  تتضح  ما  وهو 
تحتوي  إذ  بالمتحف،  أشبه  منزلية  مكتبة 
من  نادرة  مجموعة  على  المكتبة  هذه 
القرآن  من  نسخة  بينها  من  المقتنيات، 
باقر  محمد  الشيخ  بخط  مذهبة  الكريم 
الخوانساري ترجع إلى عام 1215 هـ، ونسخة 
من العهد القديم عمرها أكثر من 80 سنة، 
وكتاب ألف ليلة وليلة من ستة أجزاء باللغة 
اإلنجليزية طبع عام 1934م، وأحجار جلبت 
من سطح القمر، وأحجار جلبتها بعد انهيار 
برلين،  مدينة  يقسم  كان  الذي  برلين  جدار 
قال  به،  وعالقته  بالتاريخ  يتعلق  وفيما 
طرادة وهو يتحدث لـ“رمضانيات” أن العالقة 
دفعتني إلمتالك العديد من مراجع وكتب 
إلى  إضافة  العلم،  بهذا  تهتم  ودوريات 
وآثار  تاريخ  جمعية  تأسيس  في  مساهمتي 
الجمعيات  أقدم  من  تعتبر  والتي  البحرين، 
تأسست  حيث  المنطقة،  في  التخصصية 
طرادة  حاورت  1953..“رمضانيات”  عام 
وسلطت الضوء على حياته كباحث تاريخي 

ومرجعا دراسيا في العلوم التاريخية.. 

غير  وولعك  بالتاريخ  الشديد  شغفك  قصة  هي  ما   q
العادى به؟

لقد تولعت بعلم التاريخ سواء القديم منه أو الحديث، هذا 
العلم الذي هو تدوين حياة اإلنسان في الماضي والتعرف 
على ايجابياتها وسلبياتها وأخذ العبر والعظات واإلستفادة 
يتعرف  أن  والباحث  التاريخ  قارئ  فعلى  السلبيات  أما  منها، 
على أسبابها حتى التتكرر والتعيد نفسها كما يقال، ولهذا 

حسن طرادة في مكتبه

الباحث التاريخي حسن طرادة
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q حدثنا عن عائلتكم الكريمة؟

الواقعة  تنحدر أسرتي “طرادة” من قرية السهلة الجنوبية، 
لما  ونتيجة  عذاري  منتزه  غرب  سلمان،  الشيخ  شارع  على 
مهدي  علي  حسن  الجد  اضطر  القرية  هذه  به  انتكبت 
علي أن يهاجر إلى العراق فيمن هاجروا وهناك لحقه لقب 
طرادة، حيث استقر في العراق الجنوبي بالبصرة وبعد مرور 
الوطن  ربوع  إلى  العودة  بإمكانية  العائلة  شعرت  سنوات 
ما  ومن  الحبيب،  وطنه  إلى  عاد  فيمن  فعاد  البحرين،  األم 
يمكن اإلشارة إليه أن أسرتي هذه ترتبط بروابط نسب وقربى 
أو  التزاوج  طريق  عن  سواء  األخرى،  األسر  من  العديد  مع 
المصاهرة أو عن طريق القربى، أما محل سكن األسرة فقد 
“فرجان”  أقدم  من  يعد  والذي  المخارقة،  فريج  في  كان 
يتعلق  وفيما  النابض،  وقلبها  الشعبية  القديمة  المنامة 
متعددة  كانت  فقد  عائلتنا  تمارسها  كانت  التي  بالمهن 
اللؤلؤ، وكان يطلق على من يتعامل فيها  بينها تجارة  من 
خياطة  مارس  من  ومنهم  “طواشون”  وجمعها  “طواش” 
صيد  مارس  من  ومنهم  الغذائية  والمواد  البز  وبيع  الثياب 

السمك وبيعه.

بـ”طرادة”  العائلة  أن هنالك قصة وراء تسمية  q نعلم 
فهل لنا أن نتعرف على تفاصيل ذلك؟

إلى  اضطر  محمد  األكبر  جدي  أن  إلى  العائلة  لقب  يعود 
إحدى  وفي  العراق،  في  والعيش  البحرين  وطنه  مغادرة 
التي كانت تجري عليها  الخيل  األمسيات وخالل مسابقات 
جدي  كان   – غيرها  تسبق  التي  الخيل  على  أي   – الرهانات 
الرهان على فرسه وفازت  من المشاركين فيها، وقد وقع 
في السباق، وكان السباق قد جرى في العراق كما ذكرت 
بالقرب من نهر دجلة، ومعروف أن العرب تطلق على الخيل 
بالذاكرة  رجعنا  ولو  طرادة”  “خيل  كلمة  الجري  السريعة 
السينما  دور  بدايات  أيام  قليال،  الوراء  إلى  البحرينيين  نحن 
في البحرين حيث أفالم عنتر وعبلة وأمير اإلنتقام والفارس 
بعمل  المكلف  الشخص  مناداة  لتذكرنا  وبومباي  األسود 
على  تحتوي  لوحة  بحمل  يقوم  كان  األفالم  لتلك  الدعاية 
ويدور  ظهره  على  يحمل  لوح،  على  مثبت  أكثر  أو  ملصق 
في األسواق مناديا بعبارة “طراد الخيل” حيث أن الملصق أو 
الصورة بها مناظرات ولقطات من الفيلم، وهذا الذي ينادي 
على الناس ليلفت نظرهم إلى أن هذا الفيلم به العديد من 

المطاردات والمعارك التي تكون الخيل عامال رئيسيا فيها.

q وماهي عالقتك بموضوع السالمة المهنية والحريق؟

كانت هنالك حوادث كثيرة تحدث في بابكو يذهب ضحيتها 
العمال نتيجة لعدم وعيهم بأمور السالمة المهنية، فرأت 
لها  وتضع  المشكلة  هذه  تتدارس  أن  الشركة  في  اإلدارة 
ودعيت  أجانب  وكلهم  الدوائر  برؤساء  فاجتمعوا  حال، 
هي  ما  سألوني  ولما  الوحيد،  العربي  وكنت  اإلجتماع  إلى 
األسباب التي تؤدي إلى كثرة الحوادث المهنية في نظرك، 
أجبتهم أن السبب يرجع إلى عدم الوعي بمخاطر المهنة 
لدى العمال، وأن الحل يكمن في ايجاد برامج وورش عمل 
تشتمل على محاضرات وتدريبات عملية، وإذا بهم يسندون 
لي القيام بهذه المهمة، وكان ذلك عام 1958 حيث هيئت 
الحرائق  ومخاطر  السالمة  مجال  في  تدريبية  دورات  لي 
في  دورات  حضرت  كما  ببريطانيا،  أكسفورد  جامعة  في 
السالمة المهنية في أمريكا، كذلك بعثت من قبل شركة 
الجامعة  في  المجال  نفس  في  دورات  حضور  إلى  بابكو 
األمريكية في بيروت لمدة ثالثة أشهر ولما رجعت أسندت 

لي مسئولية السالمة ومكافحة الحريق في شركة بابكو.

نشر  أجل  من  ونهارا  ليال  أعمل  وأخذت  عملي  عشقت  لقد 
الوعي حول سالمة العمل وسالمة المهنة من خالل إلقاء 
الدروس والمحاضرات وعرض األفالم عن السالمة وتعليم 

العمال اإلسعافات األولية.

ارتباطا  مرتبطة  حياتي  أصبحت  بابكو  في  عملي  وخالل 
محليا بالسالمة المهنية خالل أداء المهام من قبل العمال، 
وأوجدت  السالمة  مفهوم  ذلك  خالل  من  أسست  وقد 
ثقافة اإلهتمام بالسالمة قبل أن أكون مسئوال عنها، حيث 

كانت في وجداني.

لها  يتعرض  كان  التي  اإلصابات  بهم  إلنشغالي  ونتيجة 
في  جديا  آفكر  بدأت  فقد  للشركة،  والمنتسبين  العمال 
اإلنسان  سالمة  على  المحافظة  شأنها  من  أعمال  تنفيذ 
األمر  بي  وصل  أن  إلى  به،  المحيطة  األخطار  من  وحمايته 
إلى إنشار مدرسة السالمة بشركة بابكو، والتي بدأ نشاطها 
وخططها  أعمالها  وتركزت  1958م،  عام  منذ  وأعمالها 
بالشركة  والعاملين  للعمال  دورية  لقاءات  تنظيم  في 
العمل  في  أخطار  أية  من  الوقاية  بكيفية  لتعريفهم 

وأساليب السالمة المستخدمة لكل حالة.

q وماذا عن جمعية الصحة والسالمة؟

تقدمت بفكرة إنشاء الجمعية إلى الشيخ عيسى بن محمد 
آل خليفة وزير العمل والشؤون اإلجتماعية في ذلك الوقت 
كل  لي  وسهل  الجمعية  إنشاء  على  كثيرا  شجعني  وقد 
األمور وقد تم عقد لقاءات مع كل الخبراء العاملين بالوزارة 
بمجال  والمهتمين  والمصانع  والشركات  الدولة  ومرافق 
ووزارة  سلمان  وميناء  وأسري  بابكو  في  والسالمة  الصحة 
وعمل  أهداف  لشرح  مكثفة  إجتماعات  وعقدنا  الداخلية 
جمعية  بتأسيس  المتعلقة  األمور  كل  وتبلورت  الجمعية 
الصحة والسالمة وتم وضع الئحة للجمعية الوليدة والتي 

أشهرت عام 1979.

مجموعة نادرة من المقتنيات في مكتبه

مجموعة نادرة من المقتنيات في منزله قصعة من جدار برلين
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مجلس جميل كاظم العلوي
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مجلس سعادة د. ماجد بن علي النعيمي



رمضانيات الجمعة 10 رمضان 1431 هجرية        20 أغسطس 2010 ميالدية 8

ثور سقيةقصر الشيخ حمد في القضيبية

القلعة، حيث كانت بال أسوار حتى أواخر األربعينات

شارع باب البحرين عند الظهيرة أثناء إغالق المحالت التجاريةمطعن أمين، إحدى المطاعم الشعبية المشهورة

سينما القصيبي أو اللؤلؤ، أمام معرض الزياني

شارع الخليفة ويرى ورشة عباس انجنير

ذكريات من أيام زمان
إحتفلت البحرين “باليوبيل الذهبي” لتأسيس التعليم  	•

النظامي في البالد في عام 1969م

بدأت شركة ألومنيوم البحرين “ألبا” بنشاطها اإلنتاجي في  	•
عام 1971م

تم إفتتاح مطار البحرين الدولي الجديد في عام 1972م 	•

تم إنشاء قسم الشرطة النسائية في عام 1975م 	•
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المطار البحري في القضيبية ويرى مبنى المحجر الصحي

دكان أحمد الحداد مقابل مركز إبن سينا

موقف الباصات بالمحرق قرب بلدية المحرق، قهوة دواله

 الخياط غالم مرتضى، يشرف على تفصيل بدلة لمستشار حكومة 
البحرين، بلجريف 

سوق المحرق قرب براحة بن غتم

شارع الخليفة ويرى بيت باليوس في رأس رمان 

تلجراف اإلذاعة القديمة في الحورة



المجالـس الرمضانيــة

ية
وم

لي
س ا

جال
لم

مجلس الشيخ عبداهلل بن علي بن حمد آل خليفةا

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي  

39639888 المنامة  مجلس المرحوم السيد موسى العلوي  

الجفير  مجلس عائلة المديفع 

39454188 القضيبية  مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو 

39457300 فريق العوضية  مجلس صالح خنجي 

17225547 النعيم  مجلس أحمد يوسف محمود 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39424269 بالد القديم  مجلس صالح الجالوي 

17228855 المنامة  مجلس صادق وتقي البحارنة 

39672223 الحد  مجلس المسلم 

المنامة  مجلس أبناء سيد كاظم جعفر العلوي  

39585457 بني جمرة  مجلس الحاج محمد علي منصور الغسرة 

39458262 بوري  مجلس الشيخ أحمد العصفـور  

          ramadanyat@aprasadvt.com :ألي إضافات أو تعديل على بيانات المجالس، الرجاء مراسلتنا على

17230088 باربار  مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج  

 مجلس سعادة الشيخ عبدالرحمن 
36744404 الرفاع الغربي  بن علي بن خليفـة آل خليفـة 

39665552 العدلية  مجلس أبناء المرحوم  أ. أحمد العمران  

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن 
39662685 الجفيـر   محمد بن راشد الخليفة 

17712510 القضيبية  مجلس ابناء حسن حيدر درويش 

39645444 بالد القديم  مجلس عبد المهدي البصري 

39666491 الديه  مجلس الحاج علي الطويل 

ـة
ــــ

ع
جم

ال

39660066 أبو صيبع  مجلس  إبراهيم عبداهلل  لطف اهلل 

39468668 حدائق الماجد  مجلس  ابناء السيد مجيد الماجد 

39454948 سـار  مجلس  عبد الغني وإبراهيم جهرمي وإخوانهم 

39466688 دمستان  مجلس  جعفر محمد آل ضيف 

39636364 الدراز  مجلس  السيد كاظم الدرازي 

39660036 مدينة حمد  مجلس  د. أحمد جاسم جمال 

39458262 بوري  مجلس  الشيخ أحمد العصفور 

39622462 قرية القدم  مجلس  ميرزا المحاري 

39400944 النعيم  مجلس  الشيخ جاسم المؤمن  

ت
ــــ

سبـ
ال

الرفاع  مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة 

39458476 الرفاع  مجلس الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 

17748404 الرفاع  مجلس سعادة خليفة الظهراني 

39644440 بالد القديم  مجلس أحمد بن سلوم 

39655795 الماحوز  مجلس عبداهلل علي كانو وإخوانه 

39656333 أم الحصم  مجلس بومجيد 

39622962 أم الحصم  مجلس ميرزا ومحمد أبناء عبدالرسول الطواش 

17742040 أم الحصم  مجلس محمد عيد بوخماس  

39652266 نعيم  مجلس سماحة سيد علوي الغريفي 

39441176 القفول  مجلس الشيخ علي العوضي  

39404770 جمعية الوفاق، القفول  مجلس الشيخ علي سلمان  

17252666 السلمانية  مجلس عـلي سيار  

39459898 شارع البديع  مجلس كاظم الهاشمي 

39604873 شارع البديع  مجلس حسن الري  

السلمانية  مجلس المرحوم عبداهلل يوسف فخرو 

17521500 سترة  مجلس سعادة دكتور محمد علي الستري 

39662685 الجفيـر  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد  بن راشد الخليفة 

39675566 عراد، مجمع 244  مجلس محمد عيسى الوزان 

39673300 عراد  مجلس عثمان محمد شريف 

39691177 شارع البديع  مجلس عبداهلل محمد جمعة 

36411000 عالي  مجلس أحمد محفوظ العالي 

39685785 المحرق  مجلس عيسى أحمد أبو الفتح  
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ما هو الصداع؟
الصداع  يفهم  قد  و  الرأس،  أجزاء  من  جزء  بأي  ألم  هو  الصداع 
المعنى  ولكن  األنف،  استسقاء  أو  الزكام  بأنه  البعض  لدى 
العربي الصحيح هو ألم الرأس. إن %90 من سكان العالم يصابون 
يشكو  التي  جدًا  الشائعة  األعراض  من  هو  والصداع  بالصداع. 
منها غالبية الناس، ولقد ازدادت نسبة المشتكين من هذا الداء 
الداء  هذا  ولكن  المدنية.  مع  أي  والتمدن،  والتطور  التقدم  مع 
صلى  اهلل  رسول  يصيب  كان  فلقد  القدم.   منذ  ومعروف  أزلي 
اهلل عليه وآله وسلم – عن ابن عباس قال “خطبنا رسول اهلل وقد 
عصب رأسه بعصابة”، وعن ابن ماجه00 في سننه “أن النبي صلى 

اهلل عليه وآله وسلم كان إذا صدع غلف رأسه بالحناء”.

أنواع الصداع
هناك نوعان رئيسيان للصداع تتفاوت حدتهما بين شخص وآخر، 
فنجد أن البعض قد يصيبهم صداع بسيط وأن اآلخرين يصابون 

بألم شديد يعيقهم عن أداء أعمالهم اليومية.

– أي الصداع النصفي  النوع األول من الصداع يسمى بالشقيقة 
– هذا إذا الزم الصداع أحد شقي الرأس، والنوع اآلخر هو الصداع 
الشامل إذا ما شمل جميع أنحاء الرأس، وقد أطلق عليه العرب 
“البيضة” تشبيهًا ببيضة أو خوذة السالح التي تشمل كل الرأس.  
حقيقة  “أن  الجوزية  قيم  البن  النبوي  الطب  كتاب  في  وورد 
من  فيه  يجري  لما  واحتماؤه  الرأس  في  سخونة  هي  الصداع 
فيصدعه  منفذًا،  يجد  فال  الرأس  من  النفوذ  يطلب  الذي  البخار 
شيء  فكل  النفوذ،  وطلب  فيه  ما  حمي  إذا  الوعاء  يصدع  كما 

رطب إذا حمي طلب مكانًا أوسع من مكانه الذي كان فيه”.

يختلف  الرأس  في  ألم  من  المصاب  يشكو  الحالتين  كلتا  وفي 
مكانه باختالف مسببات الصداع التي سوف نذكرها فيما بعد.

بالنسبة إلى مريض الصداع النصفي فعادة ما يشتكي من  أما 
الصداع(  حدوث  قبل  تحدث  التي  )أي  الصداع  قبل  ما  عوارض 
والتي تشتمل على التنميل، التعب، عدم االستطاعة على التركيز، 

ومن ثم اإلصابة بألم في نصف الرأس والتقيؤ.

أسباب حدوث الصداع
إن السبب المباشر لحدوث الصداع غير معروف، ولكن قد يكون 
أو  الدماغ،  الدموية في  الشرايين  التقلص ومن ثم تمدد  بسبب 
ارتفاع الضغط الداخلي للجمجمة ألي سبب كان. وغالبًا ما تكون 
هناك أسباب عديدة للصداع قد ال يمكن ذكرها بالتفصيل في 
هذا المجال ولكن من األمور الهامة التي يجب التركيز عليها أن 
حيث  معروف،  غير  الصداع  حاالت  معظم  في  المباشر  السبب 

عجز الطب واألطباء عن معرفته.

أ. عوامل متعلقة  وتنقسم األسباب إلى قسمين رئيسيين هما: 
بالحالة النفسية، ب. عوامل متعلقة بالحالة الجسمانية

اضطراب  إلى  يؤدي  ما  فكل  النفسية  الحالة  يخص  ما  أما   .1
وهم  وغم  وحزن  واكتئاب  وتوتر  قلق  من  النفسية  الحالة 
بالصداع الشامل  إلى اإلحساس  وزعل ووسواس قد يؤدي 

أو النصفي.

عديدة  فاألسباب  اإلنسان  جسم  بحالة  يتعلق  ما  وأما   .2
ومتنوعة، منها ما هو عام يشمل األمراض التي تصيب أي 
جزء من أجزاء الجسم، حيث يتميز كل مرض بصداع معين 

وفي مكان معين وفي أوقات معينة.

فمن أسباب الصداع المتعلق بمنطقة الرأس ما يلي:

التهابات الجيوب األنفية: يكون الصداع في مقدمة الرأس   .1
وغالبًا ما يحدث في الصباح ويزداد عند االنحناء إلى األمام.

أسباب متعلقة بالعين: سواء كان ذلك بسبب ضعف اإلبصار   .2
أو ارتفاع ضغط العين أو التهابات العين، ويكون الصداع في 

مقدمة الرأس وغالبًا بعد إجهاد البصر.

في  يكون  فاأللم  الوسطى،  وخصوصًا  األذن:  التهابات   .3
منتصف الرأس.

التهابات فقرات العنق وتقلصات العضالت العنقية: ويكون   .4
الصداع في مؤخرة الرأس.

منها  عديدة  ألسباب  للجمجمة:  الداخلي  الضغط  ارتفاع   .5
التهابات األغشية الدماغية.  فالصداع شامل.

المصاب   به  يشعر  نصفيًا  الصداع  يكون  العصبي:  الصداع   .6
في الصباح ويكون مصحوبًا بقيء.

منطقة  في  بألم  المريض  يحس  حيث  األسنان  تسوس   .7
الوجه.

أورام المخ: يكون الصداع داخليًا عميقًا مستمرًا أو متزايدًا.  .8
و األسباب األخرى المؤدية إلى الصداع فهي كذلك عديدة   

منها ما يلي:

أو  خلفيا  الصداع  يكون  حيث  الدم:  ضغط  هبوط  أو  ارتفاع   .1
شامال.

أمراض فقر الدم ونقص الهيموجلوبين.  .2
االنتظام  وعدم  المزمن  واإلمساك  األمعاء  اضطراب   .3
كمية  )كثرة  منها  الكمية  حيث  من  األطعمة  تناول  في 
الطعام( أو من حيث النوعية مثل تناول أطعمة غير طازجة 
تحتوي على نسب عالية من المواد المصنعة والقليلة في 

نسبة األلياف.

حيث  اإلنسان:  جسم  حرارة  درجة  وارتفاع  الحمى  حاالت   .4
يكون الصداع شاماًل للرأس بأكمله.

والخمول  بالتعب  الشعور  إلى  يؤديان  النوم  وقلة  السهر   .5
وألم في الرأس.

أول  نسبة  زيادة  أو  الجسم  في  األوكسجين  نسبة  نقص   .6
البعض  لدى  يحدث  وهذا  المستنشق  الكربون  أكسيد 
غير  الفحم  استخدام  منها  صحيحة،  غير  عادات  بسبب 
للتطييب  والعود  البخور  إلحراق  كاماًل  اشتعااًل  المشتعل 
كاماًل  اشتعااًل  المشتعل  غير  الفحم  أن  المعروف  ومن 
يعطي نسبة كبيرة من أول أكسيد الكربون السام لجسم 

اإلنسان.

تأثير الصوم على الجسم في شهر رمضان
حدوث  في  تأثير  للصيام  هل  هنا:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
الصداع أم له فائدة في منع اإلصابة منه؟  ونحن نقول – نعم، 
الشهر  هذا  في  يختفي  قد  الصداع  أنواع  فبعض  فائدة  له 
الفضيل. وخصوصًا تلك األنواع الناتجة من ضغوط نفسية. لقد 
اإلنسان  يحسه  الذي  التعب  معظم  أن  النفسيون  األطباء  أثبت 
أصل  من  ناتجا  وليس  الذهنية  اتجاهاته  طبيعة  عن  ناشئ 
جسم  قدرات  على  تؤثر  النفسية  فالعوامل  وبالتالي  جسماني 
والصوم  وبالصداع.  بالتعب  يصاب  ولذلك  الجسمية  اإلنسان 
أفضل وسيلة لتخفيف القلق والتوتر والثورة النفسية التي تعتبر 
من المسببات الرئيسية أللم الرأس.  وهذا راجع إلى سببين؛ األول 
مستوى  فوق  لإلنسان  الفكري  المستوى  من  يرفع  الصوم  أن 
خفض  إلى  يؤدي  الصوم  أن  اآلخر  والعامل  والحياة،  المادة 
مقياس ضغط الدم الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية للصداع.  
ولقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( “إذا كان يوم صوم 
أحدكم، فال يرفث وال يصخب، فإن سّبه أحد فليقل إني صائم”، 
ورياضة  الصوم  من  الكاملة  االستفادة  طريقة  ليعلمنا  هذا 

الهدوء واالسترخاء.

والصوم يعطي فرصة لراحة الجهاز الهضمي، وبالتالي الوقاية 
من الصداع، ألن أحد أسباب الصداع كما ذكرنا سابقًا هو اإلفراط 
في الطعام واضطراب الجهاز الهضمي واإلمساك.  وعلميًا ثبت 
أن نسبة كبيرة من األمراض التي قد تصيب اإلنسان يكون السبب 
فيها ناتجا من اختالل الجهاز الهضمي، حتى أن أحد األطباء قال: 
اآلية  وتقول  بأسنانهم”  قبورهم  يحفرون  الناس  معظم  “إن 
باإلضافة  الصوم  فإن  لذا  تسرفوا”.  وال  واشربوا  “وكلوا  الكريمة 
إلى فوائده العديدة ينظم عملية الغذاء ويعطي الراحة ألجهزة 
المتنوعة  واألمراض  الصداع  شر  يقيه  وبالتالي  اإلنسان  جسم 

األخرى.

نتائج  من  يستفد  لم  ما  الصوم  نتائج  من  استفاد  قد  الطب  إن 
العالج بالعقاقير، ولّعل أشهر مصحة في العالم وهي مصحة 
الدكتور هنريج الهمان في سكسونيا يقوم العالج فيها بالصوم، 

وتبعًا لذلك أنشئت مصحات أخرى عديدة على غرارها.

والتربية  الروحية،  العبادة  شهر  هو  رمضان  شهر  أن  نجد  لذا 
الجسدية، وأن فوائد هذا الشهر ال تكمن في الثواب المرجو منه 
قال  حتى  منه  المرتقبة  الصحية  الفوائد  في  أيضًا  بل  فحسب 

أحد الشعراء:

شهر الصيام لقد كرمت نزيال      وشفيت من كل القلوب عليال

الصــداع ورمضــان

البروفيسور/فيصــل عبداللطيــف الناصــر
 أستاذ طب األسرة والمجتمع، جامعة الخليج العربي مملكة البحرين،

أمين عام الجمعية الدولية لتاريخ  الطب اإلسالمي




