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المجالس الرمضانية

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان

نبات شجّيري ُمعّمر له جذور وتديّة
الحناء .. ”أحسن ما غيرتم به الشيب”

واستعمله  القدم  منذ  الحناء  نبات  عرف 
عديدة،  مجاالت  في  المصريين  قدماء 
مخضبة  المومياء  من  كثير  وجد  فقد 
كما  لهم  عطرا  أزهارها  وإتخذوا  بالحناء 
إستخدموها ألغراض الزينة والنقوش على 
الغابات  في  الحناء  نبات  ينمو  األجسام، 
اإلستوائية وهي تحتاج الطقس الحار لذلك 
مثل  اإلستوائية  البيئات  في  نموها  يكثر 
والجزء  والصين،  ومصر  والسودان  الهند 
األوراق  هو  الحناء  نبات  من  المستعمل 
واألزهار والبراعم حديثة النمو، ونبات الحناء 

الحنائية  الفصيلة  من  معمر  شجيرى  نبات 
 3-10 لمدة  تمكث  الخضرة،  مستديمة 
سنوات،  وله جزور وتدية حمراء وساقة كثيرة 
أما  بدايتها  اللون في  األفرع، تكون خضراء 
بيضاوية  وأوراقها  لبنية،  تتحول  النضج  عند 
بيضاء  األزهار  أما  سم،   4:2 بطول  الشكل 
الحناء  وتحتوى  عطرية،  رائحة  لها  اللون 
على مركبات قوية وفعالة مثل الالوصون 
تانينية  ومواد  حمضية  وأصباغ  طيار  وزيت 
وهيدرو  ومشتقات  وزانثون  وفالفونيدات 

كسيليتيد ...

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

والعبر والخبرات البحرينية الضاربة في جذور التاريخ.... 

 ”رمضانيات” تنشر قصص
من التراث ألول مرة )3(

السعدون “العم خالد” 
وآيسكريم السيد نصيف 

والسوس 
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البلدي والشامي والبغدادي
الحناء ... صديقة المرأة العربية

أغراٍض شتى، وصنعوا  القدماء في  المصريون  استخدمها  الِقدم، فقد  الحّناء منذ  ُعِرَفت 
من مسحوق أوراقها معجونًة لتخضيب األيدي وصباغة الشعر وعالج الجروح، كما ُوِجد كثير 
نوع من  أزهارها، ولها  الفراعنة عطرًا من  واّتخذ  بالحّناء.  الفرعونية مخّضبة  المومياء  من 
القدسّية عند كثير من الشعوب اإلسالمية، إذ يستعملونها في الّتجميل بفضل صفاتها 
تحت  القبور  بها  يفرشون  كما  والشعر،  واألقدام  األيدّي  بمعجونها  فُتخّضب  الممتازة، 
موتاهم، ونبتة الحّناء ُشجيرة من الفصيلة الحّنائية حولّية أو معّمرة، تمكُث حوالي ثالث 
سنوات وقد تمتّد إلى عشرة، مستديمة الخضرة، غزيرة الّتفريع، يصل طولها إلى ثالثة أمتار، 
الفروع، واألفرع جانبية  الحّناء شجّيري ُمعّمر وله جذور وتدّية حمراء وساقه كثيرة  ونبات 
بيضاوية  الحّناء بسيطة جلدّية  وأوراق  النضج،  البّني عند  إلى  وتتحّول  الّلون  وهي خضراء 
أو  خفيٍف  أحمر  بلوٍن  الوضع،  متقابلة  عريضة،  ستانية  أو  بيضّية  سم،   4-3 بطول  الشّكل 
أبيض مصّفر، واألزهار صغيرة بيضاء لها رائحة عطرية قوية وممّيزة، والثمرة علبٌة صغيرٌة 
الزهر كالصنِف  لون  يختلفان في  لها صنفان  الحّناء  الّشكل. وشجرة  بذورًا هرمية  تحوي 
“ألبا” ذي األزهار البيضاء، والصنف “منياتا” ذي األزهار البنفسجية، ومن أصناف الحّناء: البلدي، 
الشامي، البغدادي، والّشائكة، ويعد جنوب غربي آسيا هو الموطن الّرئيسي للحّناء، فهي 
عن  فضاًل  إفريقيا  لقاّرة  االستوائية  البيئات  في  بكثافٍة  تنمو  فهي  لذا  حارٍة،  لبيئٍة  تحتاج 

جنوب شرق آسيا، كما انتشرت زراعتها في بلدان حوض البحر األبيض المتوسط ....

الحناء ومادة الاّلوسون

غليكوسيدية  مواٍد  على  الحّناء  أوراق  وتحتوي 
بإسم  المعروفة  الّرئيسة  المادة  أهّمها  مختلفة، 
الاّلوسون، وهي المسؤولة عن التأثير البيولوجي طبيًا، 
وكذلك مسؤولة عن الّصبغة واللون البني الِمسَود، 
وتزداد كّمية المواد الفّعالة، وخاّصة مادة الالوسون، 
العمر،  في  النبات  تقدم  كّلما  الحّناء  أوراق  في 
فاألوراق الجديدة تحتوي على كّمياٍت قليلٍة من هذه 
من  الُمستعمل  والجزء  الُمسنة،  مثيلتها  عن  المواد 
والبراعم  واألغصان  واألوراق  األزهار  عادًة  الحّناء  نبات 
أوروبا  في  طبيًا  الحّناء  ُيستعمل  وال  الّنمو،  الحديثة 
وأمريكا الّشمالية، ولكّن في الطب الشعبي أو الّطب 
التقليدي ُيستعمل الحّناء خارجيًا في غسوالت الوجه 

والّشعر.

الحنـاء والطب النبوي 

عن أنس رضي اهلل عنه قال: اختضب أبو بكر بالحناء 
أسود  بلون  يصبغ  اليمن  من  نبات  الكتم   - والكتم 
صرفًا  أي  بحتًا  بالحناء  عمر  واختضب  الحمرة-،  إلى 
-رواه مسلم-، وعن أبي ذر رضي اهلل عنه أن رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال “إّن أحسن ما غيرتم 
وقال  الترمذي  -رواه  والكتم”  الحناء  الشيب  به 
حديث صحيح-، وعن سلمى أم رافع أن رسول اهلل 
في  وجعًا  أحد  إليه  شكا  ما  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
إل  رجليه  في  وجعًا  إليه  شكا  وال  احتجم،  إال  رأسه 
وعنها  البخاري،  ورواه  داود   أبو  -رواه  اختضب،  قال 
عليه  اهلل  صلى  النبي  يصيب  ال  كان  قالت:  أيضًا 
وسلم قرحة وال شوكة إال وضع عليها الحناء -رواه 
الترمذي-،  وعن عثمان بن وهب قال: دخلت على أم 
النبي صلى اهلل  لنا شعرًا من شعر  سلمة فأخرجت 

عليه وسلم مخضوبًا  -رواه البخاري-.

مكانة الحناء بالطب اإلسالمي

األطّباء  عند  المرموقة  مكانتها  للحّناء  وكان 
ُمحّلل  الحّناء  أن  القيم  ابن  ذكر  فقد  الُمسلمين، 
الفم  قروح  من  نفع  ُمِضَغ  وإذا  النار؛  حرق  من  نافع 
والّضماد  القالع،  من  ويبرئ  فيه  العارض  والّسالق 
ألزقت به  الُملتهبة، وإذا  الحاّرة  فيه ينفع من األورام 
ُينِبُت الشعر  األظافر معجونًا حّسنها ونّفعها؛ وهو 
في  العارضة  والبثور  الّنفاطات  من  وينفع  وُيقّويه 
الّساقين وسائر البدن، وُتعتبر الحّناء في البالد العربية 
ومنطقة الّشرق األوسط جزءًا من الّتراث، وَقبل اعتماد 
طويلٍة،  بمّدٍة  وملّونة  للّشعر  مغذيًة  لها  الغرب 
منهّن  الُمسنات  العربيات  الّنساء  تستعملها  كانت 
والّشابات، لتلوين أيديهن وأرجلـهن برسوٍم وأشكاٍل 
متـنّوعـٍة بـسيطٍة أو ُمزخرفـٍة، لتـكمـِّل زيـنة الـمـصاغ 
الذي ُكّن يـرتديـنه فـي األعراس والمهرجانات، أو عند 

والدة طفٍل، أو أي عيٍد رسمٍي.

الحناء والطب الشعبي

وفي الطب الشعبي التقليدي يستعمل نبات الحناء 
وآالم  واللسان  واللثة  الفم  قروح  لعالج  كغرغرة 
الحلق، ويجب عدم بلع مسحوق الحناء أو المحلول 
الذي يحضر من نبات الحناء لتأثيره الضار على الجهاز 
من  الكثير  تسبب  حيث  الدموي،  والجهاز  الهضمي 
المشاكل الصحية، كما أن تناول محلول الحناء لفترات 
طويلة دون وصفة طبية أو أساس علمي صحيح، قد 
يحدث التهابات وتسممات للجهاز الدموي أو الجهاز 
والكلى،  للكبد  مستمرا  تلفا  تسبب  وقد  التناسلي، 
وعجينة الحناء إذا وضعت على الشعر تقويه وتعطيه 
نضارة وجماال، ووضع عجينة الحناء على الرأس يفيد 
في حالة ضربة الشمس والصداع، وخاصة إذاأضيف 
للعجينة ملعقة من خل التفاح، ووضع عجينة الحناء 

غالبا  التي  القشرة  حالة  في  يفيد  قد  الرأس  على 
الحناء  عجينة  وتستعمل  الرأس،  شعر  على  تكون 
والفطرية،  الجلدية  األمراض  في  الخارج  من  كذلك 
عن  الناتج  األقدام  أصابع  بين  ما  إلتهاب  وخصوصا 
نمو بعض الفطريات، ويدخل الزيت المستخلص من 
األزهار في صناعة العطور، وكل االستخدامات الطبية 
الشعبية السابقة للحناء لم تثبت علميا، ولم يتحقق 
من جدواها وصحتها، وبعض المجتمعات تضع زهور 

الحناء بين المالبس للقضاء على الحشرات.

أسرار التحضير

على  الّدافئ  الماء  بوضع  الحّناء  عجينة  وُتحضر 
تصبح  حّتى  جّيدًا  العجينة  وُتخلط  الحّناء  مسحوق 
إلى  ساعٍة  لمّدة  ُتتَرك  ثم  القوام؛  غليظة  عجينة 
العجينة  هذه  من  وُيؤخذ  زجاجٍي،  إناٍء  في  ساعتين 
الّتحضير  حديثة  لتكون  استخدامها  الُمراد  الكّمية 
الّشعر  على  العجينة  هذه  وتوضع  االستخدام،  عند 
العجينة  هذه  وُتترك  الجلد  بشرة  بها  ُتخّضب  أو 
على الّشعر أو البشرة من ساعٍة واحدٍة إلى ساعتين 
ترك  وقت  زاد  وكّلما  الّداكن،  األحمر  الّلون  لتعطي 
العجينة على الّشعر أو الجلد، كّلما زاد اللون الغامق 
أو  الخل  أو  الّليمون  عصير  ُأضيف  وإذا  الّداكن،  أو 
أعطت  الحّناء،  عجينة  إلى  معروفة  أخرى  سوائل 
هذه العجينة لونًا داكنًا أو برونزيًا جذابًا، وتدفئة الماء 
ُيعطي  الّرطوبة  وجود  مع  العجينة  إلى  الُمضاف 

الحّناء لونًا حسنًا جمياًل.

التجميل والعطور 

بمعجون  فيخّضب  التجميل؛  في  الحّناء  وُتستعمل 
أوراقها األصابع واألقدام والّشعر، للّسيدات والّرجال 
أعمال  في  استعمالها  إلى  باإلضافة  الّسواء،  على 
الّصداع  عالج  في  الحّنة  عجينة  وُتستعمل  الّصباغة. 
الحّنة  زهور  وُتستعمل  الجبهة.  على  بوضعها 
في  يفيُد  بالحّناء  والّتخّضب  العطور،  صناعة  في 
الُمختلفة.  الفطريات  وعالج  القدمين  تشّقق  عالج 
وُتستعمل الحّناء في عالج األورام والقروح إذا ُعِجَنت 
ُيستعمل  الحّناء  نبات  إّن  كما  األورام.  بها  وُضّمدت 
ثُبت  وقد  والّلسان،  والّلثة  الفم  قروح  لعالج  غرغرًة 
علميًا أّن الحّناء إذا ُوِضَعت في الّرأس لمّدًة طويلًة، بعد 
الموجودة  والُمطّهرة  القابضة  المواد  فإّن  تخّمرها، 
الميكروبات  من  الّرأس  فروة  تنقية  على  تعمل  بها 
والّطفيلّيات ومن اإلفرازات الّزائدة للّدهون. كما ُتعد 

عالجًا نافعًا لقشر الّشعر والتهاب فروة الّرأس. 
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“رمضانيات” تكشف حكايات من التراث ألول مرة
كنكـو الخرسـاء وكالبهـا المفترسـة .. 

ولمسوا  البحرين  أهالي  عايشه  بعضها  الخالصة..  البحرينية  والحكايات  والروايات  القصص  بالكثير من  البحريني  الشعبي  التراث  يزخر 
تفاصيله بعيونهم قبل أصابعهم وبعضها اآلخر لم يكن إال مجرد أوهام وحكايات أسطورية لم تحدث بالفعل ولكن تناقلتها األجيال 
الطريفة  القصص  العشرات من  أن هناك  إال  الحكايات والروايات،  العامرة بأصناف  البحرينية  الشعبية  المكتبة  .. ورغم  اآلخر  جيل بعد 
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...

سمكة النواخذة األولى
ونصب  النواخذة  على  وندق   .. والحداق  الصيد  يوم 
صيدا  مترقبين  البحر  في  خيوطنا  ونشوح  القهوة  له 
وفيرا.. أما هو فيربط خيطا في ابهام قدمه ويمسك 
أو  باآلخر  ويلقى  واحد  يسحب  يده  في  آخر  بخيط 
الكباكب  يقطع  أو  الطعم،  يضع  أو  سمكة  يخلص 
أمامه  األسماك  لجلب  الماء  في  يرميها  صغيرة  نتفا 
“المرحلة”  يمينه  وعن  واللوح،  الكبيرة  السكينة  تلك 
التي يضع فيها السمك، وهو جالس على كرسيه في 
يأمر  الصيد،  توقف  وإن  يتغير،  ال  الذي  المعتاد  مكانه 
آخر  موقع  إلى  و“المساناه”  “التك”  بتشغيل  النواخذة 
في  ويقف  مكانه  من  فيقوم  المعرفة  حق  يعرفه 
يريد  التى  الجهة  إلى  ربانها  موجها  السفينة  مقدمة 
.. ويتلفت يمنه ويسره وينظر لألفق، ويطل على البحر، 
ثم يؤشر بالوقوف، أو تهدئه السرعة ويرمى بحبله ذو 
أبعاد  على  وضعها  التي  والعالمات  الثقيلة  الرصاصة 
معينة، ويقيس به عمق الماء ونوع القاع، ويحدد تمام 
أو القصار، ويظل كذلك مدة  الحادة  أو  النشت  موقع 
لرمي  بالتوقف  فيأمر  ذلك  من  يتأكد  حتى  طويلة 
الباورة .. وما أن تعتدل السفينة حتى نتسابق في رمي 
خيوطنا في البحر، وفي أكثر األحيان يكون هو أول من 
يصيد .. ذلك ألنه طول النهار وطيلة أيام الرحلة قضى 
عمره الطويل مع البحر، ومنذ صغره، دخله مع أناس 
كثيرين كان المرشد لهم إلى أماكن وجود األسماك، 

وخبير بموقعها وتحركاتها وأنواعها، وباألنواء الجوية، 
وبالمواسم،  البحرية  وباألراضى  المائية،  وبالتيارات 
إختالف  على  األسماك  مع  والتعامل  الصيد  وبطرق 
أنواعها وأحجامها، وكبر الرجل وهرم، وبقي في بيته 
أيامه  معظم  فيه  قضى  الذي  البحر  ذكريات  يجتر 
ولياليه، حتى فاضى به الحنين للبر والبر عنه بعيد فظل 

يعيش في البحر، والشوق في قلبه يزيد.

ماذا تعرف عن كنكو الخرساء؟، سؤال ربما يكون 
كثيرا  صعبا  ولكنه  الماضية،  األجيال  على  سهال 
لنا  يروي  الحالية،  األجيال  أبناء  من  الكثيرين  على 
الراوي تفاصيل إجابته وقصة كنكو الخرساء، قائال: 
خلف مستشفى االرسالية االمريكية بالمنامة كوخ 
صغير تسكنه عجوز شمطاء تربط رأسها بعصابة 
من القماش وفي وجهها وشم أخضر كثير، وهي 
ال تتكلم وإنما لها لغة خاصة بها يفهمها كالبها 
وكانت  والفصائل،  واأللوان  األحجام  المختلفة 
.. عرفناها بهذا الشكل وكنا نخاف المرور  خرساء 
على  تهجم  التي  الكالب  لكثرة  كوخها  قرب 
الكالب تالعبها وتقدم  تربي هذه  .. وكانت  المارة 

مأساة كنكو الخرساء 
الكوخ  خارج  بها  نفسها  وتحيط  والماء  الطعام  لها 
تحكي  وصمتها  تلك  عزلتها  في  وكانت  وداخله، 
تزوجها  عندما  الغابرة،  وأيامها  تاريخها  من  الكثير 
جميلة  كانت  بلدها  من  بها  وأتى  األشخاص  أحد 
طلقت  ولكنها  والعقل،  الجسم  صحيحة  شابة 
وقاست من ضروب العذاب والقهر ما أفقدها النطق 
والسمع، وبقيت تقاسي األلم الوحدة والجحود من 
مجير،  أو  نصير  بال  وجهها  على  وهامت  البشر،  بنى 
حتى أوتها اإلرسالية االمريكية، وأمدتها بالطعام لها 
الذين يفوق عددهم األربعين وأثر الصدمة  ولكالبها 
التي واجهتها في حياتها، والتشرد وفقدانها السمع 
ذلك  الحياة  هذه  في  صاحب  خير  أن  رأت  والنطق 

يؤنس  الذي  الكلب  وهو  أبدا  المخلص  الوفي 
وحدتها والذي وجدت فيه ما لم تجده في بني 
البشر، ومع ذلك لم تسلم من األذى، فقد كان 
الصبية عند مرورهم بكوخها يرشقونها وكالبها 
بعصاها  تلوح  غاضبة  إليهم  فتخرج  بالحجارة، 
الصبية  لطرد  تتسابق  الكثيرة  كالبها  بها  وتحف 
وتتجاوب  بهم  تثق  من  الناس  من  قليل  وكان   ..
بعض  ومنهم  عليها،  عطفهم  وتقبل  معهم 
أنها  يقولون  وهؤالء  منها،  القريب  الحي  نساء 
ما  ويفهمون  يقولون  ما  تفهم  مسالمة  طيبة 
الحال  ذلك  على  وهي  ورأيناها  جنت،  ثم  تعنيه، 

من الخمسينات وحتى وفاتها في السبعينات.

قصة  وعبرة،  حكمة  التراثية  الروايات  أكثر  بين  ومن 
قصيرة بعنوان “النواخذة”، يرويها لنا الراوي، قائال: حينما 
شروق  قبل  الفضاء  في  صيحاته  أولى  النورس  يرسل 
الشمس، يصحو النواخذا مهلال مكبرا مبتهال إلى اهلل 
في  هاجعين  نحن  ونظل   .. والتوفيق  بالسالمة  داعيا 
معين  صوت  منتظرين  والنوم  الصحو  بين  مراقدنا 
يعقب ذلك بعد قليل، وما هي إال دقائق بعد أن ينتهي 
النواخذا من صالة الفجر، حتى يأتينا ذلك الصوت الذي 
ننتظره، فنهب من فراشنا فنرى أول سمكة اصطادها 
ويبدأ  اتجاه،  كل  في  تتقافز  “المرحلة”  في  ووضعها 
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السعدون .. الرعيل األول
باألماكن  المتعلقة  والروايات  القصص  عن  وبعيدا 
لنا  يروي  الطويل،  تاريخها  عبر  الجميلة  البحرينية 
الخليجي  الرعيل  من  الشخصيات  أحد  قصة  الراوي 
األول، قائال: في 4 سبتمبر 2000م انتقل إلى رحمه اهلل، 
ذلك الرجل الذى انتقل من الكويت إلى البحرين منذ 
العالم 1925م، وبقي فيها طيلة حياته، التي استمرت 
من  رجل  السعودن  خالد  إنه  عام،  وثمانين  ثمانية 
بحلوها  الحياة  عرك  الذى  األول  الخليجي  الرعيل 
من  الكثير  وعرفه  األعمال،  من  كثيرا  ومارس  ومرها 
الناس، وقد اشتهر بلطفه وكرمه، حيث أن مجلسه 
الطبقات،  جميع  من  الناس  الستقبال  دائما  مفتوحا 
شخصياتها  وكبار  الكويت  أمير  منه  يخرج  يكاد  فما 
فطور  حتى  أو  عشاء،  أو  غداء  على  لهم  دعوة  بعد 
خصيبوة  مثل  بسطاء  أناس  يدخله  حتى  قهوة،  أو 
دعوة  على  يصر  وكان  يجالسهم،  الونش  وسلمان 
كل من يلتقى به إلى منزله مرحبا هاشا باشا متنوع 
والصيد،  البحر  حديث  يستهويه  ما  وأكثر  األحاديث، 
فهو يخرج للحداق حتى أواخر أيامه، وكان برغم كبر 
أحد  على  سلم  فإذا  وقويا،  معافى  صحيحا  سنه 
مصافحا شد على يده بقوة يحسد عليها، والضعف 
الوحيد لديه ثقل سمعه، وكان يقيم مخيما شتويا 

قرب رأس البر يستمتع فيه مع أصدقائه وزواره بحياه 
يخطر  ما  كل  المخيم  إلى  ينتقل  وكان  والبحر،  البر 
بباله من مؤن وذبائح وطارادات للصيد، وقد سعدت 

 السوس .. 
العمالق األسود

ومن أبرز القصص والروايات التي كانت مثار جدل 
بالتراث الشعبي، قصة بعنوان “السوس” ويروي 
مجرد  كان  قائال:  كاملة،  تفاصيلها  الراوي  لنا 
 .. الكثيرين  قلوب  في  الرعب  يثير  اسمه  ذكر 
ينسف  الشرر،  عينيه  من  يتطاير  أسود  عمالق 
الغترة على رأسه ويبدو في ثوبه كأسطوانة من 
الفوالذ، مفتول العضالت عريض طويل، يتداول 
الناس عنه حكايات غريبة، فهو تارة يحفر القبور 
في  يصادفه  ما  يسرق  وتارة  األكفان،  ليسرق 
طريقه من أكياس األسمنت المعدة للبناء بقرب 
وكان  البيوت،  خارج  يراها  دراجة  أيه  أو  البيوت، 
المنازل  وتدخل  الحليب  تبيع  امرأه  مع  يتعاون 
له طريقة  له عن محتوياتها وتسهل  لتكشف 
الشوارع  في  يتجول  وعندما  للسرقة،  دخوله 
بالسيارة  جسمه  يلصق  أن  ويتعمد  األسواق،  أو 
صارخا:  عليها  بجسمه  ويرمى  بجانبه،  تمر  التى 
السائق  فيضطر   .. عمى  يا  صدمتنى  لقد  أه  أه 
نقود  من  يطلب  ما  ومنحه  لتفقده  للنزول 
تحاشيا للقضية، ورغم ذلك فهو انسان جبان، 
تعود  الذى  السوس  هو  ذلك  ظله  من  يخاف 
ليركع  واحد  دينار  يكفيه  والذى  السجن،  على 
.. وقد أعطيته مرارا  تحت أقدام من يقدمه له 
لعلنى أستطيع أن أصرفه عن جرائمه البسيطة 

والخطيرة، أو ربما كنت أخافه.

للصيد،  معه  والخروج  المخيم  ذلك  في  بزيارته  مرار 
ضخمة  مكتبة  ويمتلك  الناس،  لكل  محبا  وكان 
إحترقت في إحدى السنوات، ولكنه عوضها بتكوين 
الدائم  سفيرهم  يعتبرونه  الكويتيون  وكان  غيرها، 
صديقهم  يعتبرونه  البحرينيون  وكان  البحرين،  في 
ارتأى  للبحر والصيد فقد  البحرين، ولحبه  الدائم في 
أن يتاجر في أدوات الصيد، وليس حبا في الكسب بل 
بيته، كان مكتبه  أشباع لهوايته، ومثل مجلسه في 
في متجره ملتقى األصدقاء، وكان سخيا كريما مع 
وكان  والمساعدات،  والهبات  الهدايا  كثير  الجميع 

خبيرا بالفصول واألنواء الجوية.

آيسكريم السيد نصيف
ومن أجمل القصص التراثية، قصة السيد نصيف واآليسكريم الشهير الذي كان يصنعه، يرويها لنا الراوي، قائال: ربما 
كان السيد نصيف البغدادى أول صاحب فرن لصنع “الروتى” في البحرين، كنا نشاهده يتصبب عرقا عندما يخرج 
يصفها  شهية،  ساخنة  األفرنجي  الخبز  قوالب  ليخرج  الفرن  حرارة  يواجه  ثم  قليال  يرتاح  الصغير  بيته  من  للهواء 
في أنية خاصة، ويجبر ولده الوحيد إبراهيم على حملها فوق رأسه يوميا لتوصيلها للمتعاملين معه من الهنود 
واالنجلوانديان الساكنين في “سبيدبيروهاوس” الذى يبعد عن بيته بحوالى كيلومترين .. وكانت تدور معركة يومية 
الروتى، والى  النزاع واقناع ولدها بتوصيل  إبراهيم ويضربة بقسوة وتتدخل والدته لفض  بين السيد وإبنه الشقي 
جانب هذا، فتح السيد نصيف مقهى على الشارع كان يقدم فيه الشاي والنامليت في زجاجاته التى تسدها “تيلة”، 
وكان بارع في صنع آليسكريم، آيسكريم السيد كان أشهر المثلجات في البحرين وقهوة السيد مشهورة يأتيها 
الناس من كل مكان .. والسيد نصيف البغدادى رجل عصبي قليل الكالم سريع الغضب، احتفظ لسنوات طويلة 
بسر صناعة اآليسكريم، ولم يعلم أحدا تلك الصناعة إال إبنه السيد إبراهيم الذى عمل على إحياء المقهى بعد 

رحيل السيد ثم توفاه اهلل في حادث في البحر وانتهت صناعة اآليسكريم المحلي.

موقع دكان سيد نصيف البغدادي في فريق الفاضل 





peugeot RCZ-ramadaniyat- 32x23.5cm.pdf   1   7/22/12   2:06 PM





9األحد 24 رمضان 1433 هجرية        12 أغسطس 2012  ميالدية

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد 1 ذو القعدة سنة 1369  السنة األولى

 العدد 1 ذو القعدة سنة 1369  السنة األولى

نظموا الزكاة 
بقلم األستاذ عبدالعزيز شمالن

زيارة صاحب العظمة حاكم البحرين للكويت . . . 

يوم  عن  يومًا  فيه  ما  كل  يتجدد  عصر  في  نحن 
وتسن أنظمة جديدة وتنبذ عتيقة بالية وخليق بنا أن 
بيداء  نتخلف ونتيه في  القافلة كيال  السير مع  نغذ 

الحياة فنفنى.

الزكاة يا معشر المسلمين قوة لو نظمت وصرفت 
ألتت  التصميم  متقن  الوضع  رصين  برنامج  حسب 
بالعجب العجاب. وها أنا أرسم الخطوط األولى لهذا 
النظام الذي أدعو اليه وآمل أن يستجاب الدعاء، وكم 
هو جميل لو تكرمت الغرفة التجارية واحتظنت هذا 
البلد  لهذا  ألدت  وعنايتها  نشاطها  وأولته  المشروع 

أجل خدمة وأنفعها.

لم يعد نافعًا أيها األغنياء أن تبددوا زكاتكم باآلنة 
من  يغني  وال  يسمن  ال  فهذا  شمااًل،  وبالريبة  يمينًا 
ولنسنن  الخليج  قعر  في  العادة  بهذه  فلنرم  جوع، 
نظامًا جديدًا قوامه منفعة األمة ومصلحتها. هذا 
والدراية  الخبرة  ذوي  من  لجنة  تؤلف  أن  هو  النظام 

الرئيس  منهم  أشخاص  الستة  على  عددها  يزيد  ال 
تقوم  إداريون،  والباقون  الصندوق  وأمين  والسكرتير 
تصدر  أن  بعد  تاجر  كل  من  الزكاة  بجمع  اللجنة  هذه 
بالزكاة تصرفًا فرديًا وبعد  منشورًا تحرم فيه التصرف 
أن تبين له األغراض واألهداف. فهي لن تحاسب التاجر 
يعطيها  ما  تستلم  إنما  كال  زكاته  تعين  أن  تحاول  أو 
إياه على أنه زكاة ماله واثقة من طهارة ذمته وأمانته. 
وبعد أن يجمع الزكاة من الجميع تولي اللجنة نشاطها 
ومعاونتهم  المواطنين  جميع  بمؤازرة  أخرى  ناحية 
كي  األوليين  السنتين  أو  للسنة  عائالت  عشر  فيصينوا 
ينقذوها من هذا الفقر والعوز فاألرامل النساء  يشتري 
ويرشدن  البقر  أو  الدواجن  من  الكافي  العدد  لهن 
للعناية بها فإنها مصدر الرزق والكسب وان كل معونة 
خارجية أخرى ستمنع عنهن. وللعجزة من الرجال تقام 
حوانيت من الخشب هنا وهناك يجهزون بشتى البضايع 
الضرورية وتستمر اللجنة تراقب الجميع مراقبة دقيقة 
والتوجيه  باالرشاد  أموالهم  تنمية  على  وتساعدهم 

ولن يمضي طويل زمن حتى نكون قد قضينا على 
إلى  نشاطنا  فنوجه  الوبيل،  االجتماعي  الداء  هذا 
جهودها  الحكومة  فنشارك  أخرى  حيوية  ناحية 
فترسل  الحمل  عسير  عنها  نخفف  كي  ونؤازرها 
البعثات إلى الخارج من التالميذ الفقراء والذين برزت 
مواهبهم خالل الدرس والتحصيل وال نقتصر على 
إكمال الدراسة العالية بل نذهب إلى أبعد من هذا 
ونعين عددًا لكل سنة للتخصص كل حسب ميوله 

ونزعته.

المواطن الكريم سترفع رأسك عاليًا  أيها  وإذ ذاك 
هؤالء  يعود  عندما  والغبطة  السرور  قلبك  وملء 
فيدبرونها  وشؤوونها  بالدك  مرافق  يتولوا  كي 
ولباقة  كياسة  في  والمعرفة  العلم  ضوء  على 
واتقان فتبصر وطنك وقد أخذ مكانة أمام القافلة 
يوسع الخطى في إطمئنان وثقة وقوة. لمثل هذا 

فليعمل العاملون واهلل ولي التوفيق.

نعم نظموا هذا الركن العتيد من أركان الدين الحنيف واستغلوه خير استغالل 
وأنفعه. لقد تطرقت لهذا البحث في شتى المناسبات وها أنا أعيد الكرة على 
صفحات صوت البحرين، ألنها ستصل إلى أيدي المئات من أبناء وطني الكرام 

وغيرهم فليبوا هذا النداء ليستقر في اآلذان ومنها إلى العقول النيرة واألفئدة 
الحية فال ألبث طوياًل حتى أراهم يستجيبون له ويعلمون به.

عبد العزيز شمالن

 1371 سنة  الحجة  ذي   24 السبت  يوم  صباح  في 
الجيش  طائرات  إحدى  البحرين  مطار  من  تحركت 
حضرة  تقل  وهى  الكويت  إلى  متوجهة  البريطاني 
آل  حمد  بن  سلمان  الشيخ  موالنا  العظمة  صاحب 
خليفة حاكم البحرين وحاشيته الكريمة. وكان في 
السمو  صاحب  حضرة  الكويت  مطار  في  استقباله 
العائلة  من  ولفيف  الصباح  السالم  عبداهلل  الشيخ 

البارزة فيها. وبعد  الحاكمة في الكويت والشخصيات 
وتناول  األميري  الحرس  العظمة  صاحب  فتش  أن 
القهوة في سرداق االستقبال بالمطار تحرك الموكب 
حيث  العامر  دسمان  قصر  إلى  متوجها  المدينة  نحو 
أقيمت مأدبة غذاء على شرف صاحب العظمة حضرها 
والحاشية  الحاكمة  العائلة  أفراد  السعادة  أصحاب 

الكريمة.
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بيت التجار يستضيف أمسية رمضانية لسيدات األعمال 
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مجلس خالد عبدالرحمن المؤيد واخوانه
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ذكريات من أيـام زمان

حامل الماء )الكندر( بسوق المنامة في األربعينياتالمستشار بلجريف يعاين البضائع في فرضة المنامة

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتابع مباريات 
البطولة النهائية لألندية الوطنية عام 1958م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خالل زيارة لبيت 
المستشار بلجريف

إصدار قانون يلزم أصحاب المقاهي والمطاعم والبقالين  	•
وباعة التمور واألسماك والفواكه استعمال آلة مكافحة الذباب 

المعروفة بالفليت عام 1920م

أصدرت بلدية المنامة قرار يمنع سير السيارات لياًل بعد الساعة  	•
الخامسة إال ألمر ضروري وذلك بعد إطالع رئيس الحرس أو 

البوليس ويجوز سيرها لياًل في ليالي العيد واأليام المحرمة من 
شهر محرم وصفر ورمضان عام 1920م

إصدار قانون من بلدية المنامة بمنع دخول سيارات األجرة  	•
بفرجان القضيبية إال ألمر ضروري بعد أخذ اإلجازة من البلدية أو 

البوليس ما عدا السيارات الخصوصية فال بأس من دخولها وذلك 
عام 1920م



13األحد 24 رمضان 1433 هجرية        12 أغسطس 2012  ميالدية

المستشار بلجريف في حديقة منزله الفنان الراحل محمد زويد والمروس راشد سند في زيارة لمنزل رئيس شركة 
نفط البحرين )بابكو( في عام 1958م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة خالل الحفل 
الذي أقامته دائرة إسالة المياه عام 1957م

منظر عام لساحل البديع في الخمسينيات أحد المحالت لبيع  الخردوات في سوق المنامة

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يرافقه المغفور 
له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة خالل تفقده قسم 

الوالدة بمستشفى اإلرسالية األمريكية








