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السنة الرابعة

Ramadanyat

األطباء يعتبرونه صيدلية متكاملة

الفلفل  ..حار وحلو

يعد الفلفل الحار صيدلية دوائية واسعة،
فهو من ناحية يستخدم كفاتح للشهية،
ويساعد على الهضم ،ويمكن الشرايين
واألوردة الدموية من استعادة مرونتها،
ومن ناحية أخرى يحتوي على فوائد جمة
تنعكس بشكل أساسي على جهازي
الدورة الدموية والهضم ،وتنظيم ضغط
الدم وتقوية نبضات القلب ،وتخفيض
الكوليسترول وتنظيف جهاز الدورة الدموية
ومعالجة القرحة ،وتوقف النزف ،ويسرع

من شفاء الجروح ،وترميم األنسجة التالفة،
ويخفف من اإلحتقان ،كما أنه يخفف من
آالم التهاب المفاصل والروماتيزم وتمنع
إنتشار األوبئة ،كما يعمل الفلفل الحار على
تنشيط جميع أجهزة الجسم وخالياه،
كما أنه يستخدم في كافة أنحاء العالم
كمنشط وقابض ومضاد للتشنج ،ومنعش
للدورة الدموية ومضاد للكآبة ،فض ً
ال عن
أنها مضادة للبكتيريا..

”رمضانيات” تنشر قصص
من التراث ألول مرة ()2

اليماني  ..رجل التقوى
والورع وأسماك عذاري
األسطورية
ماذا تعرف عن “خروف حاجي”؟ هل تعرف قصته وهل سرد لك أحد من قبل حكايته؟
هل سمعت من قبل عن “الخفيف”؟ ،وهل تردد إلى أذنيك شيئا عن “السيد نصيف”؟،
ما هي قصة “كنكو الخرساء” وهل كانت بالفعل تسمع الكثير من األسرار من هنا
وهناك؟ ماذا تعرف عن خالد السعدون وعبيد اليماني واألستاذ أحمد يتيم؟ ،ما هي
قصة جميع هؤالء وماذا حدث لهم ومعهم ومتى؟ أسئلة وتساؤالت كثيرة تخفي
إجاباتها كتب ودفاتر التراث البحريني المغلقة والتي كشفت “رمضانيات” عن أوراقها
وحروفها وتنشر ألول مرة تفاصيل قصصها ورواياتها المثيرة والشيقة والتي تحمل
بين طيات سطورها الكثير من الطرافة والترفيه والعبر والخبرات البحرينية الضاربة
في جذور التاريخ....

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.
إنها جبارة ،رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به .معها ستشعر باإلختالف .ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها ،دعها تحركك ،و اسأل نفسك” :هل تشعر بنبض الحياة؟“
• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

ابــتــداء مـن
ً

26995

,
دينار
تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من **٪2,6

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*
زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار  XJفي حلبة البحرين الدولية.

? HOW A LI V E A RE YOU

*أيهما أسبق **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت :من  8:00صباح ًا و حتى  2:00بعد الظهر و من  8:00مسا ًء و حتى  10:00مسا ًء.

JAGUAR-ME.COM

جــاكــوار البـحـرين
سترة ،هاتف17 707070 :
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يفتح الشهية وينشط المعدة

الفلفل  ..أخضر وأكحل وأسود
الفلفل شجيرة من الفلفليات أصلها
ساحل ماالبار بجنوب غربي الهند ،وهي
ذات ثمرة عنبية الشكل ،تسمى حبوبها
الفلفل وهو على ثالثة أصناف :فلفل أخضر
إن وقع جنيه قبل نضجه ،وفلفل أكحل أو
فلفل أسود إن تركت الثمرة حتى تجف،
وفلفل أبيض إن نزع عن الثمرة قشرتها،
ويحتوي الفلفل على زيوت ط ّيارة وأهم
مركب فيها مركب الفالندرين والديبيتين،
وتعود رائحة الفلفل المميزة إلى هذا
الزيت ،كما تحتوي على قلويد يعرف باسم
ببرين ويعود الطعم الحار للفلفل إلى هذا
المركب ،كما يحتوي على بروتين ونشاء،
وهو يفتح الشهية وينشط المعدة والهضم
ويزيل الرشوحات والنزالت الصدرية ،ويطرد
غازات المعدة ويسكن المغص ويزيد
اإلفرازات المعدية ،ويخفض درجة الحرارة
والحمى ،ويستخدم الفلفل خارجيًا
لحاالت الروماتيزم ،حيث يسحق ثم يضاف
إلى الفازلين على هيئة مرهم وتدهن به
األجزاء المصابة ،ويعتبر الصينيون الفلفل
وصفة مميزة كأفضل مهدئ وأفضل
مادة ضد القيء ويستخدمونه لعالج
اإلسهال والقيء الناتج من التعرض للبرد
أو الناتج من تسمم األغذية والكوليرا
والدسنتاريا ،كما يستخدمون الزيت
الطيار المستخلص من الفلفل ضد آالم
الروماتيزم وضد آالم األسنان..
الفلفل ومرض السكر
ويعتبر الفلفل الحار عالجا ناجعا ضد مرض السكر
والنفخة والتهاب المفاصل والبنكرياس ،ومن
الميزات الفريدة له قدرته على العمل كمنشط،
إذا أنه يعزز التأثيرات المفيدة لألعشاب األخرى عن
طريق ضمان التوزيع السريع والكامل للعناصر
الفعالة في األعشاب للمراكز الرئيسية في الجسم،
كاألجهزة المسؤولة عن عمليات االستقالب ،ونقل
المعلومات ،والتنفس الخلوي والنشاط الهرموني
النووي ،كما يشير العلماء ،إلى أن نشاط الجهاز الذي
يحلل األلياف يستمر لمدة30دقيقة بعد تناول الفلفل
الحار ،ويساعد تناول كمية من الفلفل الحار يوميا
على بقاء تحليل األلياف فعال لمدة أطول ،ولذلك فإن
سكان تيوجويانا وأفريقيا وكوريا والهند ال يعانون
من أمراض تجلط الدم بعكس سكان القوقاز الذين
ال يتناولون الفلفل الحار في وجباتهما اليومية ،ويعزز
الفلفل الحار األحمر طاقة الجسم ويخفف من آثار

اإلجهاد الذي يتعرض لها اإلنسان ،وكشفت التجارب
بان الفلفل الحار يزيد من قدرة المريض على التركيز،
وتبين أن آثارها المضادة لإلرهاق والمنشطة للجسم
تحدث بشكل مؤقت وبدون أية أضرار.

صحة الدورة الدموية
ويحتوي الفلفل على العديد من المواد الغذائية
الضرورية لصحة جهاز الدورة الدموية بما في ذلك
فيتامين (سي) واألمالح المعدنية كما أنه يتضمن
كميات كبيرة من فيتامين (أ) الذي يساعد على الشفاء
من القرحة المعدية ،وكلما اشتد احمرارالفلفل الحار
زادت كمية فيتامين (أ) فيها ،وأحد أنواع الفلفل
الحار ويدعي بابريكا يتميز بأنه يحمل أكبر كمية من
فيتامين سي بين جميع األنواع األخرى ،ويستخدم
الفلفل الحار في معظم الخلطات العشبية لزيادة
فعاليتها ،فعند إضافته للثوم ،مثال ،فإنه يزيد من
فعاليته كمضاد حيوي ،كما أنه يقوي من تأثيره ليصبح
شبيها بالبنسلين ،ومن المعروف أن الثوم والفلفل
الحار معا يعمالن على تخفيض ضغط الدم بسرعة
وبشكل آمن ،وللشطة مفعول مضاد للبكتيريا ،مما
يجعلهما تساعد على الشفاء من اإلسهال الناتج
عن عدوي األمعاء كأغلب حاالت اإلسهال الصيفي،
وقد ثبت أن مادة الكابسيسين لها مفعول مقاوم
للصداع والذي يتميز بحدوث نوبات من األلم الشديد
بأحد جانبي الرأس ،فمن خالل إحدى الدراسات قام
المرضي بدهان أحد مستحضرات هذه المادة داخل
تجويف فتحتي األنف وعلي األنف من الخارج ،وبعد
مرور خمسة أيام من االنتظام على هذا العالج،
استجاب أغلبهم للعالج وزال عنهما الصداع.

الفلفل لعالج البدانة
وأقترح باحثون في جامعة كاليفورنيا إمكانية
استخدام الفلفل األسود للتخلص من الوزن الزائد ،بعد
أن انتبهوا إلى حقيقة أن تناول الفلفل الحار يزيد من
حرارة الجسم ويسبب التعرق ،وبدورهم اقترح خبراء
كوريون تخفيف الوزن بمساعدة مادة “البيبيرين” التي
تدخل في تركيبة الفلفل األسود ،وقد أثبتت اختبارات
أولية أن هذه المادة تحول دون تكون خاليا دهنية
جديدة في جسم اإلنسان ،وقام علماء من جامعة
سيونغ الكورية الجنوبية باختبار تأثير “البيبيرين” على
النسيج الدهني عن طريق محاكاة العملية في نماذج
الكومبيوتر ،وتبين أن هذه المادة تسمح بالتحكم
في نشاط الجينات المتعلقة بتكوين الخاليا الدهنية،
واستنتج العلماء أن هذه الحقيقة يمكن أن تجعل
الفلفل األسود بديال فعاال ألدوية عالج السمنة.

مفيد لألمراض الجلدية
على جانب آخر ،أفاد علما ٌء بريطانيون أن الفلفل
األسود ربما يمكن توظيفه لعالج مرض “الوضح” ،وهو
بقع بيضاء على
أحد األمراض الجلدية ويتميز بظهور
ٍ
ً
وعادة ما تظهر هذه البقع في مناطق الجلد
البشرة،
التي تفقد لون صبغتها المعتادة ،ويتحول لونها إلى
األبيض ،وقد اكتشف باحثون أن مادة الـ “بيبيرين”،

وهي مركب يوجد في مكونات الفلفل األسود
يمنحه الطعم الالذع ،ويساعد على تحفيز عملية
إعادة صبغة الجلد ،ويؤثر مرض “الوضح” على نحو
واحد من بين  100شخص ،ويعالج المصابون به حاليًا
مراهم على الجلد ،ولكن هذه المراهم ال
بوضع
ٍ
قليل جدًا من المصابين ،وهناك أيضًا
تفيد اإل مع عددٍ
ٍ
طريقة العالج الضوئي باألشعة فوق البنفسجية
وهي طريقة ال تؤدّ ي سوى إلى استعادة بعض البقع
للونها ،وقد تقود إلى خطر اإلصابة بسرطان الجلد
إن تم استخدامها ألمد طويل ،ووظف العلماء مادة
“البيبرين” وحدها ثم قرنوها مع العالج الضوئي لعالج
فئران االختبارات ،فيما أظهرت النتائج أن البقع البيضاء
استعادت لونها المعتاد بعد عالج استغرق  6أسابيع.

تسكين اآلم المفاصل
وقد كان من الشائع في العصور القديمة تسكين
األلم “كألم المفاصل” بدعك الجلد فوق موضع
األلم بالشطة ،وهو ما يعرف طبيًا بالدواء ا ُلملهب،
بمعنى أن فكرة هذا العالج تعتمد على إحداث ألم
سطحى خفيف يُلهى المريض عما يحس به من
ألم شديد عميق ،وهذه هى نفس فكرة المراهم
المسكنة لـآلالم الروماتيزمية ،لكن الدراسات الحديثة
أثبتت أن للشطة مفعو ً
ال حقيقيًا مخففًا لـآلالم
وخاصة لبعض أنواع اآلالم المزمنة ،وهذا يرجع
إلى وجود مادة كيميائية تم استخالصها من ثمار
الفلفل األحمر وهى مادة كابسيسين ،فقد اتضح أن
هذه المادة كيميائية باألعصاب الطرفية ،والتي تقوم
بإرسال اإلشارات لإلحساس باأللم إلى المخ ،وبناء
على ذلك ينصح الذين يشكون من اآلالم المزمنة،
كآالم المفاصل ،بدعك الجلد بكمية من الشطة
لتسكين األلم ،وهو مع العلم بوجود مراهم جاهزة
لالستعمال تعتمد في مفعولها المسكن لأللم
على هذه المادة الموجودة بالشطة.
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“رمضانيات” تكشف حكايات من التراث ألول مرة

سفينة ”اليماني” الغارقة وعصفور مقابل  4دراجات
يزخر التراث الشعبي البحريني بالكثير من القصص والروايات والحكايات البحرينية الخالصة ..بعضها عايشه أهالي البحرين ولمسوا
تفاصيله بعيونهم قبل أصابعهم وبعضها اآلخر لم يكن إال مجرد أوهام وحكايات أسطورية لم تحدث بالفعل ولكن تناقلتها األجيال
جيل بعد اآلخر  ..ورغم المكتبة الشعبية البحرينية العامرة بأصناف الحكايات والروايات ،إال أن هناك العشرات من القصص الطريفة
والجادة التي ال تعلم عنها األجيال الحالية والتي تحكي وتسرد لنا من العبرات والخبرات الهامة “ ..رمضانيات” تكشف عبر صفحاتها
ألول مرة عن أبرز تلك القصص والحكايات البحرينية الخالصة ،وتروي لكم عن حكايات شخوصها وأبطالها وقصص أماكنها وتاريخها...

اليماني  ..رجل التقوى والورع
ولم تشغل قصة من قصص وروايات التراث الشعبي

آلة العود وأمر المطرب بأن يبدأ في الغناء والطرب
لينسيهم متاعب تلك الكارثة ،وقد عرفه الناس برائحته
الزكية الدائمة التي تفوح منه كلما تحرك ،فهو يضع
أثمن أنواع العود ودهن العود في مقبض عصاته
التي ال تفارقه ،وحين يدخل مجلسا يمسح رأس العصا
بأصبعه ويصافح الحضور واحدًا واحدًا ،يعطر أياديهم
ويمأل جو المجلس بزكي الروائح وفي مجالس الطرب
يكون هو المحرك بظرفه وخفة حركته ،وأحاديثه
الشيقة المتنوعة ،إذ يقول دائما “عودك يا فالن ،فهذا
المكان ليس للكالم ،هنا طرب وبس” ،ورغم ضخامه

القديم ،وألنه رجل تقي ورع ،فهو يجبر نزالء الفندق

جسمه ووقاره ،فهو مرح خفيف الحركة في رقصاته

مثلما شغلت الكثيرين قصة “عبيد اليماني” ،التي يقص
لنا الرواي تفاصيلها ،قائ ً
ال :بو حبيب شخصية معروفة
متميزة في كثير من الصفات ،فهو رجل وسيم
أسمر طويل الشعر ،أبيضه ،يميل للسمنة قليل لكنه
رشيق الحركة ،وسريع الخاطر مرح نشيط دائمًا ،قدم
للبحرين من حضرموت واستقر فيها مكونا أسرة
كبيرة محترمة ومثقفة  ..عرفتها منذ صغري حين
كنت أذهب مع أحد أبناءه من أصدقائي إلى فندقه
الصغير “فندق الحبيب” الكائن بسوق المقاصيص

البارعة ،ومن حكاياته الظريفة أنه كان في الهند في
شبابه ورأى فتاه جميلة فاشتكته وحين حضر أمام
القاضي ومنذ دخوله عليه كان يحرك رموش عينيه
باستمرار ،فما جعل القاضي يظن أن هذه عادة لديه
ال يستطيع التخلص منها ،فيأمر بأن يخلى سبيله في
الحال ،وقد عمر أبو حبيب كثيرًا من المساجد وساعد
كثيرا من األسر المحتاجة ،لحبه في عمل الخير وكان
يعتمد على اللبن والتمر والعسل في غذائه فال يحيده
لتناول أي من أنواع الطعام في الدعوات ولمجالس
مصرا على عشائه الخاص.

على أداء الصالة في أوقاتها ،فحين يؤذن للصالة تراه
يتجول في الفندق ضاربا بعصاه أبواب الغرف حاثًا
السكان على الخروج ألداء الصالة في مكان جعله
كمصلى لهم  ..وقد عمل بالتجارة طيلة حياته ،وكان
يتاجر بالعطور التي يجلبها من الهند كدهان العود
والورد والعنبر والصندل وغيرها من العطور العربية
والشرقية ،ويقال أنه في أحد سفراته التجارية فقد
جميع بضاعته أثر عاصفة أغرقت السفينة التي كانوا
عليها ،فلما تمكنوا من الوصول إلى إحدى الموانىء
كان الحزن والضيق باديين على البحارة والمسافرين،
الذين أقبلوا عليه يتشكرون له بالسالمة ويواسونه
لفقد بضاعته الغالية ،فما كان منه إال أن أمر باحضار

لغز راشد العاشق
لم تكن هناك حكاية في التراث الشعبي شغلت
أذهان كثير من سمعها ،مثلما شغلت حكاية “راشد”
العشرات ممن تناقلوا تفاصيلها وأحداثها التي
يرويها لنا الراوي ،قائال “من هو راشد ،هل كان عاشق
هجرته حبيبته”؟ ،أم أنه زاهد في العمل واالندماج
في المجتمع ،أو أنه مجنون؟ ال أحد يعرف  ..يقولون
أنه أتى من المحرق إلى المنامة ماشيًا على قدميه،
وأتخذ له مكانًا في حوطة الحصى المواجهة
للبحر ،وبدى كطائر يجمع كل شئ لبناء عشه،

وقد بنى كوخه الصغير من األخشاب والسقف وقطع
الصفيح والسعف واأللواح وقطع القماش والحبال،
وكل ما ال يخطر على البال ،حتى بدى تحفة فنية
تجريدية تجمع كل المتناقضات ،لتؤلف منها مسكن
يضمه في وحدته التي إختارها لنفسه ،ويتمتع بجسم
رياضى بارز العضالت ،أسمر ،وأحمر العينين نشيط ،وكثير
الحركة ،كثير الكالم ،ولكنه كان مسالما لم يؤذ أحد،
وكان يهذى بكالم غير مفهوم ويحدث نفسه باشارات
عصبية من يديه وأصابعه ،ويقضي وقته في جمع كل

ما يراه ليضيفه إلى كوخه ،تراه قرب ساحل البحر
وفي السوق ويعبر الجسر يوميًا إلى المحرق ماشيًا
على قدميه الحافيتين في عز الصيف ،وحين أخرج
من كوخه الذى بنيت مكانه عماره شاهقه إتخذ
له ملجأ في النخيل المطل على عين عذاري قرب
“الساب” ولكنه لم يسبح فيه أبدًا  ..فالجنون فنون
والمجانين في راحة ،وكان يردد دائمًا كثرة عود ..
وال ندري ماذا كان يقصد بها ،حتى ذهب عن الدنيا
بكسره عوده”.
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الجنة في عيون ”عذاري”
من أكثر األماكن البحرينية التي ذكرت في التراث
الشعبي كانت “عين عذاري” ولكن هذه المرة،
يروي لنا الراوي تفاصيل مختلفة ومتميزة عن ذلك
المكان الذي لعب دورًا هامًا في الكثير من األحداث
والذكريات التاريخية ،قائ ً
ال :نركب الباصات الخشبية
القديمة للذهاب إلى عين عذاري ،وابتداء من “حوطه
أبل” والباص متجه غربًا نالحظ كثافة األشجار
في البساتين التي تبدأ من هنا وتنتهى بعد “ردم
الكورى” ،وهي على جانبي الشارع تمتد عمقًا شما ً
ال
وجنوبًا وغربًا و“لفه عذاري” تأخذنا في شارع ضيق
نوعًا حتى العين ويحاذي هذا الشارع “ساب عذاري”
وهو الجدول الواسع الذي يصرف مياه العين إلى
البساتين المجاورة ،وقد عملت عرائش من الصف أو
البناء على مواقع معينه من الجدول بعضها خاص
وبعضها عام ،وكانت تقام رحالت جميلة ،وفي
الباحة المحيطة بعين عذاري ،هناك مبنى أبيض أنيق
كان على أيامنا في الخمسينات يستغل كمقهى،
وخلفه ممتدًا إلى الجنوب ،بستان جميل صغير وارف
كبير األشجار ،وبه بركة صغيرة يأتيها ماء متدفق
قوى من عذاري ،ويمتد هذا البستان حتى البحر
جنوبي العين ،وهو إمتداد لخليج توبلي ،ينمو فيه
القرم وأرضه طينية متخللها جداول وتكثر الطيور
في هذه المنطقة كالبط واألوز والزراف ،والفاتير،
والعويفية ،والحضيضنة والبردات والنقد والقريوية،
وغيرها من الطيور المستوطنة والمهاجرة يقابل
هذا البستان المسجد المطل على العين والذى
يظلل قسمًا منها من جهتها الغربية وخلف العين

أشجار كبيرة من الدفلى “شجرة المستشار” ألنه أول
من جلبها إلى البحرين ،ثم هناك “اللوح” الذي يتدافع
عليه الصبيان للقفز إلى الماء ،ومن جهة الشرق مبنى
آخر جميل بسيط في سطحه لوح أخر للقفز ،وخلف
كل ذلك منظر رائع لنخيل طوال وبساتين كثيفة،
وكانت الرحالت والجلسات تقام على أطراف العين
تحت االشجار ،أما العين فهي كبيرة عميقة نظيفة
براقة متدفقة المياه من ينبوعها األوسط الذي ال
يستطيع الوصول إليه إال السباح والغواص الماهر
لشدة دفع المياه وتمتلئ عذاري بالناس في العطل
الرسمية والعصاري وحين يشتد الحر في شهور

الصيف ،إال أن أجمل أوقاتها تكون في اليل عندما
تخلو من السباحين ،أو بعد إنقضاء الصيف ،حيث
نرى األبخرة تتصاعد منها شتاء ،بينما تتمايل األسماك
التي يصل طولها إلى قدمين سابحة في أنحائها
وتصعد أحيانًا إلى الساب ،وهي أربعة أنواع تقريبًا
وعند مدخل المياه القوية إلى الساب تتكون أعشاب
بنية اللون ناعمة كالحرير تغطي الجدران واألرضية
وتنتشر حتى نهايته ويرتفع ماء عذاري وينخفض
قلي ً
ال تبعًا لحركة المد والجزر في البحر القريب منه،
تلك كانت عذاري إحدى بقاع الجنان وعين البحرين.

مالي  .يقول ماله!!
ونظرا ألن التراث البحريني الشعبي زاخرًا بما هو
شيق وطريف ضمن مئات واآلف القصص والروايات
الواقعية والخيالية أيضًا ،فقد كانت قصة بعنوان
“مالي يقول ماله” أكثرها طرافة وحكمة وعبرة
أيضا ،تفاصيل الحكاية يبدأها الراوي ،قائ ً
ال :وأنا
ال مغردًا جمي ً
طفل ربيت بلب ً
ال حتى ألف صحبتي
وألف الناس والطول مكثه في قفصه الصغير،
تبلدت مفاصل جناحيه فال يستطيع الطيران
لمسافة بعيدة ،ولذالك فحين أردت إطالق
سراحه أخذته إلى إحدى الحدائق القريبة من حينا
ويغمرني شعور بالسعادة لما أنا مقدم عليه من
عمل إنساني نبيل ورأفة بهذا الطائر المسكين،
وأطلقته أمامي في الحديقة غير إنه وقف على
مقربه مني ال يطير ،بينما كانت قطة تراقب هذا
المشهد الذي يتيح لها فرصة رائعة لصيد سهل
سمين وخفت أن تفترسه القطة وبقيت حائرًا
لعدم استطاعتي اإلمساك به وعدم استطاعتي
مغادرة السور ،وإذا برجل قادم من طريقه نحوي،
فرحت وسألته أن يمد يده نحو البلبل ويرجعه إلي،

وفع ً
ال مد يده وأخذه ،وقال مالي يقول ماله ،وتعجبت
وحزنت وإذا لم يكن في الشارع أحد أتوجه إليه
بشكواي ،عدت إلى البيت حزينًا مهمومًا وتمر سنوات
وإذا بي أقف أمام دكان هذا الرجل الذي ال يمكن أن
تغيب عني مالمحه المتوحشة حتى اآلن ،وعاودتني
تلك المشاعر نحو الطائر والقطة والرجل وعزمت
على تنفيذ خطة تشفي غليلي منه ،وعدت إليه بعد
أيام برفقة أثنين من أصحابي ،وكان عمري قد تجاوز
الرابعة عشرة ،فاستأجرنا منه ثالث دراجات جديدة،
بروبية واحدة للساعة ،ولكننا لم نرجعها إال بعد أربع
ساعات ،ولم أكتف بذلك ،فقد كنا نطلق الدراجات
لتصدم ببعضها البعض ،ولتصدم بالحائط واألرصفة
واألشجار حتى تكسرت وتشوهت ،ولم أكتف بذلك
أيضا ،فحين عدنا بها إليه كان على وشك إغالق دكانه،
وحملت دراجتي ورميتها عليه وهو جالس والحقتها
بالدراجة الثانية والثالثة وأقفلت عليه باب دكانه وأنا
أصرخ فيه أتذكر البلبل والقطة؟ ،ولم أكتف بعد فلو
رأيته ثانية الحتجزته وكبلته بحبال القتطع من لحمه
قطعًا وأرميها للقxط والكالب.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة ونادرة...
مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل  -قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى ،ولكنها كانت مثار جدل
ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم  ..ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من أبناء
تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن ،وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

الجمعة  12ذي الحجة سنة  1375الموافق  20يوليو  1956م – العدد  24السنة األولى

آراء  . .خواطر  . .انتقادات
اهما ًال تامًا فلم يقدم لنا ركن األطفال أي مجموعات
منهم كما تفعل مع زميالتهم الطالبات.

اإلذاعة ومشاكلها

اإلذاعة في كل بلد وسيلة للترفيه عن المواطنين
أو ًال .ثم أداة لنشر الثقافة واالراشادات ثانيًا ،على أن
تكون في قالب مشوق يجذب األسماع ويستهوي
المستمعين غير أن المسؤولين في إذاعة البحرين
– كما يبدو  -ال يهمهم إال تمضية تلك الساعتين
بكل ما يقع تحت أيديهم من أغان وأحاديث فالذي
يوالي االستماع ألى هذه اإلذاعة يرى برنامجًا متشابهًا
في كل ليلة :أغان وأحاديث هذا كل ما هنالك وكل
هذه البرامج ال يمكنها أن تجذب المستمعين مطلقًا.
فاألغاني وحدها ال تكون برنامجًا مسليًا إال إذا مزجت
معها برامج مسلية أخرى .أما األحاديث فمعظمها
ممل ال يستهوي أكثر المستمعين .والذي يدعو إلى
األسف أن اإلذاعة كانت تقدم في بداية عهدها برامج
أقوى بكثير من برامجها الحالية .فقد كانت برامجها

تحتوي على مواد للفرح والتسلية كبرنامج “العزاب
والمتزوجين” وبرنامج “انس همومك” و“طرائف من
قصص العرب” والمقابالت الميكروفونية والتعليقات
على هامش األخبار .أما اآلن فقد أختفى كل هذا
وانتقل إلى ذمة التاريخ حتى التمثيليات التي كانت
تتسم بالوطنية وعالجت القضايا االجتماعية قد
اختفت ولم نعد نسمعها من إذاعتنا المحبوبة إال
في فترات متباعدة.

وعندما احتفل الشعب بأعياد البالد لم تشاركه
اإلذاعة أفراحه ولم تذع اية صورة صوتية لتلك
االحتفاالت في حين كانت في الماضي – ورحم
اهلل الماضي – تقدم لمستمعيها صورًا صوتية لكل
االحتفاالت التي يقيمها الشعب وكل العرضات التي
تقام حول القصور العامرة!!
ترى؟ هل فتر نشاط المسؤولين وحماسهم؟ هذا
ما نراه ونحسه .فقد بذلوا في بداية األمر مجهودات
ضخمة في سبيل تقديم برامج قوية مشوقة ثم
فتروا بعد ذلك واكتفوا بما لديهم من اسطوانات
وأحاديث.

وفوق هذا فالمسؤلون ال يهتمون باقتراحات
المستمعين أو ال يقتنعون بها فقد نادى األستاذ سيار
وغيره بوجوب منع الصوت النسائي من إذاعة األنباء
ولكن اإلذاعة مصممة على رأيها ال تحيد عنه كما أنها
أخذت على عاتقها أن تشف أسماعنا بين حين وآخر بتلك
الموسيقى التي تذاع قبل نشرة األخبار والتي تصفها
اإلذاعة بأنها موسيقى غربية .ولكني ال أعتقد أنها تمت
إلى الموسيقى الغربية بصلة وإال فما هذه األصوات
المنكرة التي ترتفع في أثناء الموسيقى فال نفهم لها
معنى؟
ويأتي دور ركن األطفال – الذي اقترح بأن يطلق عليه
اسم ركن الطفالت ألنه أكثر مطابقة للواقع من
االسم األول .فاإلذاعة تقدم لنا كل أسبوع مجموعة
من طالبات المدارس (ليدردشن) حوالي ربع ساعة ثم
يذهبن لالختفاء خلف الخدور في حين أهمل الطالب

أسماء غريبة
عندما يحل المستعمر في بلد ما فانه ال يكتف بالسيطرة على مهام األمور فحسب بل يتسرب إلى كل شبر من أرضيه
حتى يحيله إلى صنيعه خاصة به واالستعمار في هذا الوطن الحبيب هو ككل استعمار يعمل على السيطرة على
كل كبير وصغير .فبجانب السيطرة على كرسي الحكم سيطر على أسماء الشوارع وإال فما هذه األسماء الغريبة
التي أطلقتها على أهم الشوارع العاصمة ما معنى ( باير ) ومامعنى ( برت ) إنني حتى اآلن ال أعرف حقيقة هذين
اإلسمين هل هما من الناس أوحيوان أو جماد؟ وقد سألت الكثيرين عن حقيقة هذين اإلسمين فأجاب الجميع بعدم
المعرفة .فهناك شارع هام آخر أطاق عليه اسم “بلجريف” المستشار المالي لحكومة البحرين في حين اهملت تماما
من الشخصيات واألسماء التي حفل بها تاريخنا القديم والحديث  .أين شارع عمر؟ أين شارع خالد؟ أين شارع اليرموك؟
بل أين شارع مصر؟ بل أين شارع فلسطين؟؟ ان المستر بلجريف سيحمل عصاه على كاهله ويرحل كما وعدتنا بذلك
هيئة لبالتحاد الوطني فيجب أن يحذف اسمه من على الشوارع ويزال الى األبد ومع اسمه يجب أن تزال كل األسماء
الغربية لتحل محلها أسماء تتفق وعروبتنا وتاريخنا.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

والمالحظ أن المستمعين اآلن بدأوا يقللون من
االستماع الى إذاعة البحرين بينما كانوا يقبلون عليها
في الماضي لقوة برامجها.
إني أنصح المسؤولين في اإلذاعة أن يبدوا اهتمامًا
أكبر بالبرامج المذاعة وأن يكثروا من التمثيليات وبرامج
الفكاهة والمرح ويقللوا من األحاديث المملة واال فان
برامجهم ستظل تائهة عبر أمواج األثير دون أن تجد
لها آذانًا تسمعها !!
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ذكريات من أيـام زمان
• أول محل فيه طاولة يلعب عليها البليارد عام 1940م
• قرار أن ال يسمح باختالط الرجال والنساء في داخل
السينما أما النساء فقد تم تخصيص ليلة في كل
اسبوع فقط عام 1945م ،إال النساء من غير أهل
البحرين مع أزواجهن
• صدر أول إعالن في تاريخ البحرين للدعوة إلى
االنتخابات في عام 1922م
• تشجيعًا اللتحاق التالميذ بمدرسة الصناعة قامت
الحكومة بدفع إعانات مالية لمن يلتحق بالمدرسة
الصناعية وذلك عام 1938م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حاكم البحرين
والمغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
وعدد من أفراد العائلة الحاكمة بفرضة المنامة في انتظار وصول الباخرة
التي تقل جاللة الملك عبد العزيز آل سعود عند زيارته للبحرين عام 1939م
صورة لقناة المشبر (نهر المنامة) الذي كان ينبع من عين في قلعة الديوان وزارة
الداخلية حاليًا) في الخمسنيات

مركز شرطة المنامة بالقرب من باب البحرين

الكنيسة اإلنجيلية الوطنية التابعة لمتسشفى اإلرسالية األمريكية عام 1957م
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المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة واألميرة أليس
في أول زيارة ملكية بريطانية للبحرين في عام 1939م

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتوسط
المهنئين عام 1964م في إحدى المناسبات

سوق الخضرة في ساحة بلدية المنامة القديمة عام 1956م

مبنى باب البحرين في مراحل اإلنتهاء من تشييده في عام 1947م (ويالحظ أن
الساعة لم تثبت بعد )

المستشار بلجريف في إحدى الزيارات لمدرسة الصناعة في الستينات

