
ظهرت قبل 180 مليون سنة 
الضفادع .. صندوق الخرافات 

واألساطير
ظهرت الضفادع على وجه األرض ألول مرة قبل 
نحو 180 مليون سنة، ولقد عرف منها نحو 2700 نوع، 
وتقضي بعض األنواع حياتها كاملة في الماء أو 
أنواع منها بشكل  بالقرب منه، في حين تعيش 
التزاوج  بغرض  الماء  إلى  ويأتي  البر  في  رئيسي 
مطلقًا  الماء  يدخل  ال  منها  البعض  لكن  فقط، 
مصدرًا  الضفادع  وكانت  التزاوج،  أجل  من  حتى 
قديمة  أسطورة  تقول  إذ  التاريخ،  عبر  للخرافات 
المطر،  مع  السماء  من  سقطت  الضفادع  أن 
مع  جلدها  لون  تغيير  الضفادع  لبعض  ويمكن 
الحرارة، حيث تبدل  الرطوبة والضوء ودرجة  تغير 
الضفادع الطبقة الخارجية من جلدها مرات عدة 
تخلع  األمامية  أرجلها  وباستعمال  السنة،  في 
وغالبًا  رأسها  فوق  من  القديم  الجلد  الضفدعة 
من  تقترب  “رمضانيات”   .. ذلك  بعد  تلتهمه  ما 

العالم الغريب للضفادع وترصد أسراره وغرائبه..

النجاح  بمحطات  العامرة  الطويلة  ومسيرته  رحلته 
سيكون  وكيف  نبدأ  أين  من  حول  بالحيرة  اصابتنا 
البحريني  الروائي  واألكاديمي  للكاتب  األول  السؤال 
مدينة  بين  األولى  حياته  من  فبدءًا  مدني،  د.عبداهلل 
“بن  وفريج  فيها  ولد  التي  الشرقية  بالمنطقة  الخبر 
تحت  األولى  طفولته  عاش  الذي  بالمحرق  غتم” 
صبت  القصصي  بالسرد  عامرة  تجربة  هناك  سمائه 
أم  بأكملها،  الحياتية  تجاربه  وثراء  غنى  في  شك  بال 
نبدأ معه بمحطات السفر للخارج من لبنان ثم لندن 
درجات  على  وحصوله  المتحدة  الواليات  وبعدها 
نغوص  أم  والدكتوراه،  والماجستير  البكالوريوس 

الثقافات المختلفة  معه حول إطالعه العميق على 
لدول شرق آسيا ورحالته المتواصلة لبومباي وبانكوك 
وزوج  كأب  قراره  حول  معه  نبدأ  ربما  أو  وبكين، 
واألبناء..  الزوجة  الصغيرة تضم  األسرة  نواة  بتأسيس 
على  “رمضانيات”  طرحتها  كثيرة  وتساؤالت  أسئلة 
د.عبداهلل  البحريني  والروائي  واألكاديمي  الكاتب 
حول  حلقتين  على  ومطول  شامل  حوار  في  مدني 
السيرة والمسيرة، واألحالم والتحديات، والطموحات 
وابن  العالمي  والخبير  والروائي،  واإلنسان  والعقبات، 

فريج “بن غتم” بالمحرق ...

يكشف لـ “ رمضانيات “ سطوراً تروى ألول مرة  
عبداهلل مدني .. رحلة العلم واألدب
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مصدراً للخرافات عبر التاريخ
الضفادع .. خادم الساحرات

له  الذيل  عديم  برمائي  حيوان  الضفدع 
عينان جاحظتان، ولمعظم الضفادع أرجل 
خلفية طويلة وقوية تمكنها من القفز إلى 
مسافات طويل، وتعيش الضفادع في كل 
القارات باستثناء القارة المتجمدة الجنوبية 
عدد  أكبر  لكن  بانتاركتيكا،  المعروفة 
االستوائية،  المناطق  يوجد في  األنواع  من 
والضفادع مثل جميع البرمائيات من ذوات 
حرارة  درجة  أن  يعني  مما  البارد،  الدم 
جسمها تميل إلى التساوي مع درجة حرارة 
الهواء أو الماء المحيط بها، لذا تلجأ ضفادع 
فصل  طوال  السبات  إلى  الباردة  المناطق 
في  األنواع  بعض  تثبت  حين  في  الشتاء، 
مدفونة  الشتاء  األخرى  وتقضي  الجحور 
بينما  جدول،  أو  بركة  قاع  في  الوحل  في 

تتنفس من خالل جلدها...

لسان الضفدع

ويتميز الضفدع بنعومة جلده الرطب دائمًا وبانعدام 
الرأس،  من  نتوء  على  يقعان  اللذين  وبمنخريه  الذيل، 
مغمورًا  يكون  حيث  الهواء،  يتنفس  أن  له  يتيح  مما 
النمو  دائمة  صغيرة  بأسنان  مزود  وبفم  بالماء،  تمامًا 
على الفك األعلى فقط وعلى الحنك، ولسان الضفدع 
ويمكن  الفم  مقدمة  في  معلق  وهو  الحركة  كثير 
الفرائس  على  للقبض  الخارج  إلى  بسرعة  قذفه 
النوع  ذكور  لكن  شعر،  للضفدع  وليس  الصغيرة، 
كثيفة  تبدو  األشعر  بالضفدع  المسمى  االفرييس 
تنمو  الوقت  هذا  ففي  التزاوج،  موسم  خالل  الشعر 
وهي  الحليمات،  تدعى  بالدم  غنية  دقيقة  نتوءات 
التراكيب  وهذه  الجسم،  جوانب  على  الشعر  تشبه 
تزود الضفادع الذكور باألكسجين اإلضافي خالل فترة 

تكون فيها نشطة جدًا.

حياة الضفادع 

في  البقاء  على  تساعدها  صفات  الضفادع  وتحمل 
مختلف البيئات، لذلك يمكنها أن تعيش في أي مكان 
الضفادع  تتواجد  القطبية،  القارة  عدا  ما  األرض  على 
وجبال  والسهول  والغابات  الصحارى  في  مثاًل 
 5 إلى  تصل  قد  التي  واالرتفاعات  واآلنديز  الهيمااليا 
المناطق  أكثر  هي  المدارية  المناطق  أن  إال  مترًا،  آالف 
تزدحم  المطيرة  الغابات  ففي  بالضفادع،  ازدحامًا 
40 نوعًا منها في كل  الضفادع حيث يمكنك أن تجد 
مترين مربعين، وفي بعض األنواع يهتم الذكور فقط 
بالعناية بالبيض، بينما يتشارك الزوجان في أنواع أخرى 

سبيل  على  لوحدها،  األم  بها  تقوم  أو  المهمة  بهذه 
تراقب  كوستريكا  في  الضفادع  ذكور  تبقى  المثال: 
تفقس،  أن  إلى  يومًا   12-10 بين  ما  تتراوح  لمدة  البيض 
ظهور  الشراغيف  تتسلق  جبارة  مجهودات  وبعد 
لحمة  وكأنهما  تبدوان  حتى  بها  وتلتصق  األمهات 
واحدة، بعد ذلك تتسلق األم شجرة في الغابة تحمل 
أزهارًا تشبه الكأس وبتالتها تتجه نحو السماء وتكون 
الزهرة  هذه  في  صغارها  األم  وتضع  بالماء،  مملوءة 
تحتوي  ال  المياه  هذه  أن  وبما  بأمان،  لتنمو  وتتركها 
على غذاء، تضع األم بيضا غير ملقحة من أجل تغذية 
صغارها، وتتغذى الشراغيف على هذه البيوض المليئة 

بالبروتينات والكربوهيدرات.

أنواعها وأشكالها

المعروفة  واألنواع  الضفادع،  من  كثيرة  أنواع  وهناك 
له  نوع  وكل  نوعا،   2500 إلى  تصل  قد  الضفادع  من 
وألوان  أحجام  وللضفادع  اآلخر،  النوع  عن  يميزه  ما 
بحجم  تكون  وقد  الحجم،  صغير  بعضها  مختلفة، 
أظفر األصبع، أما بعضها فقد يكون ضخمًا وقد يكون 
الضفادع  معظم  ولكن  اليد،  كف  من  أكبر  حجمه 
يكون طولها من 3 إلى 5 سنتيمترات، وأشهر أنواعها 
باألقرن  وسمي  األقرن،  والضفدع  العلجوم،  هي: 
تشبه  التي  المسننة  وأسنانه  جفنيه  إمتداد  بسبب 
في  كيس  ولها  الشقبانية  الشجر  وضفدعة  القرون، 
العلجوم  أيضا  وهناك  بالبيوض،  فيه  تحتفظ  ظهرها 
وضفدع  للحفر،  تصلح  الخلفية  وأقدامه  المجرافي 
الجالوت وهو ضخم الجثة، قد يصل طوله إلى ثمانين 

سنتيمتر، وضفدع السم ويتميز عن غيره من الضفادع 
بأنه أسود اللون ذو بقع حمراء ساطعة واضحة، ولونه 
من  النوع  هذا  ومن  سمه،  خطورة  شدة  إلى  يشير 
وضفدعة  السم،  ضفدع  فصيلة  فصيلتين:  الضفادع 
الذهبية، وسمها يعد من أقوى  المسمومة  السهام 
أنواع السموم، وهناك أيضا ضفدع الحدادة، والضفدع 
األخضر وحجمه بحجم قبضة اليد، والضفدع النشيط 
وضفدع  اإلصبع،  أظفر  بحجم  فهو  صغير،  وحجمه 
كسب  وقد  الخلفية،  قوائمه  بقصر  ويتميز  الطين: 

أسمه من لونه القريب إلى لون الطين.

الضفدع في المنام 

وتفسير حلم رؤيا الضفدع أنه رجل عابد مجتهد في 
طاعة اهلل، وأما الضفادع الكثيرة في بلد أو محلة فهو 
أنه أكل لحم ضفدعة أصاب منفعة  عذاب، ومن رأى 
من بعض أصحابه، ومن رأى ضفدعًا كلمه أصاب ملكًا 
الضفدع  رؤيا  تفسر  كما  نمرود،  نار  أطفأ  والضفدع 
طاعة  في  مجتهد  عابد  رجل  المنام  في  أنه  على 
اهلل تعالى، ومن رأى أنه مع الضفادع حسنت صحبته 
ألقاربه وجيرانه، ومن رأى أنه يأكل لحم الضفادع نال 
منفعة قليلة من أقاربه وجيرانه، والضفادع في الرؤيا 
الضفدع  أكل  ومن  خادعين،  سحرة  أقوام  على  تدل 
نال ملكًا، ومن رأى أن الضفادع قد خرجت من البلدة، 
وصيد  والدعاء،  بالصالة  البلدة  عن  يرفع  العذاب  فإن 
الضفادع  تدل  وربما  واألقران،  األمثال  قهر  الضفادع 
التسبيح  أهل  أو  السالطين  أبواب  على  الحراس  على 

من الفقراء، أو الزاهدين.
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”رمضانيات” ترصد رحلته من فريج ”بن غتم” إلى الواليات المتحدة 
عبداهلل مدني .. مسيرة العلم واألدب والتاريخ

“أعتبر نفسي محظوظا ألني رأيت ولمست ما لم يره أو يلمسه الجيل التالي لجيلي” .. هكذا 
بدأ الكاتب واألكاديمي والروائي البحريني د.عبداهلل المدني حديثه لـ “رمضانيات” حول مسيرة 
مختلفة  مجتمعات  في  “عشت  إلى  مشيرا  والتحديات،  النجاحات  من  وثرية  وغنية  طويلة 
من  الشرقية  المنطقة  في  والّدَي  مع  عشتها  التي  والمراهقة  الصبا  مرحلة  من  ابتداء 
المملكة العربية السعودية، حينما كانت المنطقة تمر في مرحلتها الذهبية األكثر انفتاحا 
قضيتها  التي  الشباب  بمرحلة  وانتهاء  “أرامكو”،  لمجتمع  االجتماعية  الحياة  بمظاهر  وتأثرا 
في أحضان ما كانت تسمى سويسرا الشرق، أي لبنان في عز ازدهاره ورخائه وتألقه، مشددا 
على “أدين لوالدي بحرصه الشديد على تعليمي وتعليم إخوتي، أما الوالدة فأدين لها بمنحنا 
الحب والحنان اللذين ساهما في توفير البيئة المناسبة لنجاحنا دراسيا” .. “رمضانيات” تكشف 
الكثير من التفاصيل في مسيرة حياة الكاتب واألكاديمي والروائي البحريني د.عبداهلل المدني 

وتلقي الضوء بصحبته على أبرز محطات النجاح والتميز ... 

والمحاضر  للباحث  التميز  ومسيرة  النجاح  رحلة   q
األكاديمي والكاتب والخبير الدكتور عبد اهلل المدني 
وأحالم  األولى،  الطفولة  أيام  عن  وماذا  بدأت؟  كيف 

الصبا، وطموحات الشباب؟

من الصعب على المرء أن يتحدث عن نفسه، لذا أكتفي 
باإلشارة إلى أني أحد الذين قدر لهم أن يترعرعوا وتنمو 
ثريتين  حقبتين  في  وعيهم  ويتشكل  مداركهم 
مختلفتين ومزدحمتين باألحداث السياسية العاصفة، 
وأعني بهما حقبة ظهور النفط وما صاحبها من تغير 
الطفرة  وحقبة  والمجتمع،  الناس  حياة  في  محدود 
المفاهيم  في  شامال  انقالبا  أحدثت  التي  النفطية 
المعيشية،  واألحوال  االجتماعية  والسلوكيات  والقيم 
وعليه فإني أعتبر نفسي محظوظا ألني رأيت ولمست 
األمور  ومن  لجيلي،  التالي  الجيل  يلمسه  أو  يره  لم  ما 
األخرى التي تجعلني أصف نفسي باإلنسان المحظوظ 
مرحلة  من  ابتداء  مختلفة  مجتمعات  في  عشت  أني 
الصبا والمراهقة التي عشتها مع والّدَي في المنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية، حينما كانت 
انفتاحا  األكثر  الذهبية  مرحلتها  في  تمر  المنطقة 
أرامكو”،   “ لمجتمع  االجتماعية  الحياة  بمظاهر  وتأثرا 

ما  أحضان  في  قضيتها  التي  الشباب  بمرحلة  وانتهاء 
كانت تسمى سويسرا الشرق، أي لبنان في عز ازدهاره 
أعيش  أن  لي  قدر  المرحلتين  بين  وما  وتألقه،  ورخائه 
في الهند ومصر واليونان وفرنسا وألمانيا، إما دارسا أو 
متصعلكا ال ألوي على شيء سوى التعرف على أنماط 
الواليات  في  عشت  تاليا  الشعوب،  وثقافات  الحياة 
المتحدة ومن ثم في بريطانيا إلتمام تعليمي العالي 
كنت  ألني  مختلفتين  مرحلتين  فكانتا  والتخصصي 
ال  وخبرات  تجارب  وتراكمت  النضج  بلغت  قد  فيهما 

بأس بها.

بالمنطقة  الخبر  مدينة  بين  التنقل  تجربة  أثرت  هل   q
المعرفة  إثراء  من  مزيد  في  والبحرين  الشرقية 

والتجارب في حياة الدكتور عبد اهلل المدني؟

بكل تأكيد، فعلى الرغم من التشابه االجتماعي والبيئي 
وأن  خصوصا  والبحرين،  الشرقية  المنطقة  بين  الكبير 
أهم مدينتين في األولى وهما الخبر والدمام تأسستا 
على أيدي الدواسر المهاجرين من البحرين، ناهيك عن 
كافة  وتطوير  إنشاء  في  األوائل  البحرينيين  إسهامات 
المرافق الخدمية فيهما وبالتالي وجود جالية بحرينية 
معتبرة في المنطقة الشرقية تمارس مختلف المهن 

لم  فإنه  وطيدة،  عالقات  أفرادها  وتربط  والوظائف 
يكن لنا بد من قضاء أوقات تطول او تقصر في حضن 
الثقافية واالجتماعية  لنغرف من أجوائها  األم  الوطن 
الثقافي  عطشنا  ويروي  معارفنا  يثري  ما  المتحررة 
والترفيهي والمراهقي، لذا فإن ما أكتبه في صحيفة 
األيام كل  يوم جمعة هو من واقع ما عشته ولمسته 
منطقة  في  ثم  بالمحرق،  غتم”  “بن  فريج  في  أواًل 
خمسينات  في  منها  المتفرعة  والفرجان  الحورة 

وستينات وسبعينات القرن الماضي.

ثم  بيروت  من  البكالوريوس  على  حصلتم   q
والدكتوراه  بأمريكا  بوسطن  جامعة  من  الماجستير 
من جامعة اكستير ببريطانيا، كيف كان  تجربة اإلطالع 
والشهادات  العلم  ونهل  مختلفة  دول  ثقافات  على 

من جامعاتها؟

خيارهم  ويكون  الثانوية  من  يتخرجون  الذين  ككل 
موقعا  صاحبه  يمنح  مجال  في  التخصص  األول 
اجتماعيا بارزا ودخال ماليا معتبرا، كان خياري األول هو 
في  مجموعي  وأن  خصوصا  البشري،  الطب  دراسة 
الثانوية العامة – القسم العلمي كان يؤهلني لذلك، 
بكلية  والتحقت  بومباي  إلى  الغرض  لهذا  فذهبت 
سوى  فيها  أمكث  لم  لكني  العريقة،  زيفيير  سانت 
وهكذا  الدراسية،  قناعاتي  تغير  بسبب  عام  نصف 
إطالقا  عليه  أندم  لم  عمري،  من  دراسيا  عاما  اضعت 
بها  والمعيشة  الهند  إلى  السفر  أن  هو  بسيط  لسبب 
المتنوعة  ربوعها واالحتكاك بمكوناتها  والتجوال في 
اضاف إلّى  ما ال يحصى من التجارب والدروس، محطتي 
الدراسية الثانية لحسن حظي كانت بيروت التي كانت 
السبعينات  مطلع  في  أرضها  وطأت  أن  يوم  توصف 
لهذه  بالكثير  مدين  أني  والحقيقة  الشرق،  بسويسرا 
أسعد  وقضيت  الكتب،  أمهات  قرأت  ففيها  المدينة، 
الخليج،  شباب  خيرة  من  مجموعة  برفقة  األوقات 
ومارست أولى المغامرات الجادة في الحب والعشق، 
العصرية،  الحياة  وأساليب  اإلتيكيت  فنون  وتعلمت 
وعززت لغتي الفرنسية التي كنت تعلمت مبادئها في 
تداعيات  من  وغيري  عانيت  كما  السعودية،  المدارس 
تدمر  كيف  العين  رؤية  ورأيت  العبثية،  األهلية  حربها 
حياته  اإلنسان  أفنى  التي  والشواهد  المعالم  القنابل 
الفن  صروح  النيران  تحصد  كيف  ورأيت  بنائها،  في 
يغدر  كيف  ورأيت  العلم،  ومعاهد  الثقافة  ومراكز 
مقاعد  يشاركك  باألمس  كان  بصديق  القنص  رصاص 
الدرس، وكيف يسلب صاروخ عابر حياة زميل وهو نائم 
ورأيت  القريب،  تخرجه  بيوم  يحلم  وربما  مخدعه  في 
وتدفن  الواحدة  العائلة  أفراد  الحرب  تشتت  كيف 

أحالمهم وتحول آمالهم إلى آالم.

q من تتذكر من البحرينيين الذين زاملتهم في مرحلة 
الدراسة الجامعية؟

مهمة  مناصب  اليوم  يتبوأون  تقريا  وكلهم  كثيرون 
في القطاعين العام والخاص من أمثال األستاذ رشيد 
محمد  والمستشار  خلف،  عصام  والوزير  المعراج، 
محمد  حسن  الدستوري  والخبير  الكواري،  سالم 
سميح  والمهندس  باقري،  غلوم  والدكتور  بوحجي، 

د.عبداهلل المدني في أحد المؤتمرات الخاصة بالعالقات الخليجية – اآلسيوية في أبوظبي في عام 2011
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يوسف  والمهندس  عبداهلل،  مهدي  والباحث  العلوي، 
والمهندس  مطر،  محمد  خالد  األعمال  ورجل  فخرو، 
نبيل  األعمال  ورجل  فخرو،  الحميد  عبد  المعماري 
والدكتور  المسقطي،  خالد  والشوري  المسقطي، 
السيد،  خليل  محمد  والمهندس  المدني،  إسماعيل 
وفايز  الحوطي،  وخليفة  السعيد،  سمير  والمهندس 
القصيبي، ومحمد الجودر، ويوسف عبدالغني، ومحمد 
حسين  وإبراهيم  اهلل،  فتح  وإبراهيم  السيسي،  راشد 
مطر، وعلي الكويتي، ونبيل حسين مطر، والمهندس 
محمد الجامع، والدكتور نجيب الجامع، ومن السيدات 
أتذكر صباح المؤيد، وهيا الشوملي، وريا حمزة، وأمينة 
الدين، وفوزية  العابدين، وأمينة نور  الجودر، وفاتن زين 
الصالح، ومريم سالم الكواري، والدكتورة مريم فخرو، 
شريف  محمد  وأمينة  مطر،  وخولة  مطر،  وفاطمة 
يزورونا  كان  كما  الصادقي،  وفائقة  بوحجي،  ومريم 
علي،  إبراهيم  الصديق  الكويت  من  آخر  إلى  وقت  من 
ومن القاهرة جمال فخرو والدكتور علي عبد الصالح، 
ومعذرة للذين لم تسعفني الذاكرة بسرد أسمائهم.

المؤتمرات  في  المشاركات  من  المئات  لكم   q
المقاالت  من  العشرات  جانب  إلى  والبحثية  العلمية 
الخليجية  بالعالقات  أو  اآلسيوية  بالشئون  الخاصة 
وجه  على  التخصص  هذا  اخترتم  فلماذا  اآلسيوية،   -

التحديد؟

في  العليا  دراستي  أكملت  أني  الصدف  محاسن  من 
ـُمنح درجات الماجستير  الغرب، وفي الجامعات الغربية ت
والدكتوراه، لكن المجال بها متاح أيضا لمن يريد تعزيز 
دراسته،  من  ضيق  فرع  في  بالتخصص  الدرجات  تلك 
الماجستير  رسالة  أحضر  كنت  حينما  حالي  كان  وهذا 
جامعة  في  واالستراتيجيات  الدولية  العالقات  في 
بوسطون األمريكية، حيث تسنت لي فرصة التخصص 
شئون  فاخترت  معينة،  جغرافية  منطقة  شئون  في 
جنوب وجنوب شرق آسيا، ألكثر من سبب: أوله إيماني 
خصوصا  الصاعدة،  ودولها  آلسيا  هو  المستقبل  بأن 
ذلك،  إلى  تشير  كانت  وقتذاك  التقارير  من  الكثير  وأن 
منطقة  الهندية،  القارة  شبه  والسيما  آسيا،  أن  وثانيه 
تاريخنا وموروثنا االجتماعي منذ  ذات حضور طاغ في 
الجغرافي  والقرب  التجارية  العالقات  بحكم  األزل 
من  فترة  في  المنطقتين  وجود  عن  ناهيك  النسبي، 
الفترات تحت إدارة واحدة هي إدارة الراج البريطاني، وما 
استتبع ذلك من تواصل ثقافي واجتماعي واقتصادي 

وتحوالت ديموغرافية.

q يعد الدكتور عبد اهلل المدني أحد الباحثين القالئل 
الذين يملكون مفاتيح الفهم والدراية لكل ما يتعلق 
كيف  العميقة،  نظرك  وجهة  فمن  اآلسيوي،  بالشأن 
ذلك  في  امبراطورياتها  بناء  في  الدول  تلك  نجحت 

الوقت الضيق من الزمن؟

التي  التفاصيل  في  الدخول  ودون  شديدة  ببساطة 
فإن  المجلدات،  فيها  تكتب  أن  ويمكن  تطول  قد 
محددة  أمور  في  تكمن  اآلسيوي  الصعود  أسباب 
ألخصها في التالي: الثقافة اآلسيوية التي تقوم على 
استثمارا  الوقت  واستثمار  والعمل  العلم  تقديس 
واليابان  وكوريا  الصين  في  اآلسيوي  فالطفل  أمثل، 
التي  اآلسيوية  النمور  أقطار  من  وغيرها  وسنغافورة 
منذ  تربته  يتم  الجبارة  نهضتها  في  اليابان  قلدت 
المدرسة،  إلى  ذهابه  بأن  اإليمان  على  أظفاره  نعومة 
ومن ثم عمله في المصنع أو الحقل أو أجهزة الدولة 

واألسرة  والمجتمع  الرب  تجاه  مقدس  واجب  هو  إنما 
العربي  الطفل  تربية  بها  يتم  التي  للطريقة  خالفا  أي 
أجل  من  إنما  وعمله  المدرسة  إلى  ذهابه  أن  وهو 
الحصول على راتب شهري يستطيع من خالله تجهيز 
نفسه للزواج أو بناء منزل أو شراء سيارة وهكذا، وقيمة 
وهذه  تقدما،  األكثر  اآلخر  إنجازات  ومحاكاة  التأمل 
القيمة، التي تغرس في الصغار والكبار، كانت سببا في 
إلى  فالكوري  التايواني  بعده  ومن  أوال  الياباني  لجوء 
بصمته  إضافة  ثم  وتقليدها  الغرب  منجزات  تفكيك 
الخاصة عليها قبل تقديمها كمنجز خاص به، وحسن 
استغالل الموارد وتوظيفها توظيفا أمثل بمعنى عدم 
اإلسراف الذي يؤدي تلقائيا إلى زيادة معدالت اإلدخار، 
لجهة  المهمة  العوامل  من  هو  نعلم  كما  واإلدخار 
اآلخر  مع  التسامح  قيمة  وأيضا  االقتصادية،  التنمية 
الدين،  أو  العرق  في  والمختلف  الوطن  في  الشريك 
البوذية  الثقافات  من  جذورها  تستمد  قيمة  وهي 
تأسست  الذي  األمر  والهندوسية،  والكونفوشوسية 
بدال  والتعاون  التعايش  يسودها  مجتمعات  معها 
من االنشغال باإلقصاء والعنف والتكفير على حساب 
برامج  وامتازت  والنهضة،  والتنمية  بالبناء  االنشغال 
والواقعية  بالموضوعية  اآلسيوية  األمم  وسياسات 
العواصف  تجاوز  على  القائم  البرغماتي  والنهج 
آنية في سبيل  تنازالت  بتقديم  واألزمات والضغوطات 
التعليم  على  والتركيز  المستقبل،  في  أكبر  مكاسب 
والسيما  بسخاء،  عليه  واإلنفاق  العلمي  والبحث 
في  وليس  العصر،  ظروف  تتطلبها  التي  الفروع  في 
جزءا  فإن  وأخيرا  الغابر،  بالماضي  المتعلقة  المجاالت 
كبيرا مما تحقق في آسيا يعود إلى حكمة ورؤية عدد 
الديمقراطية  أن  آمنوا  ممن  الموهوبين  زعمائها  من 
ليست صناديق اقتراع وانتخابات ومجالس نيابية، وإنما 
األعظم  للسواد  المعيشية  باألحوال  االرتقاء  كيفية 
من المواطنين وتوفير أجود أنواع الخدمات التعليمية 
فإني  المزيد  يريد  ومن  لهم،  واإلسكانية  والصحية 
أحيله على كتابي الجديد “ومضات من آسيا: ما صنعه 
كومار ولم يفعله عبد الفضيل “ الصادر عن دار مدارك 

في دبي.

خادمة  شقتنا  ”في  األولى  روايتك  صدرت  حينما   q
متخصصا  أكاديميًا  دفع  عما  البعض  تساءل  حامل” 
ولوج  إلى  واالستراتيجيات  الدولية  العالقات  في 
عالم الرواية المختلف تمامًا عن تخصصه؟ فماذا كان 

ردك على هؤالء؟

مما  الكثير  لدي  أن  الفترات  من  فترة  في  شعرت 
وخبرت،  وعرفت  شاهدت  ما  وحي  من  به  البوح  أريد 
محدودية  بسبب  بذلك  تسمح  ال  المقالة  كانت  ولما 
االجتماعية  العادات  كانت  ولما  وكلماتها،  مساحتها 
عالنية  التصريح  دون  حائال  تقف  المجتمعية  والقيم 
إلى  باللجوء  هو  المخرج  أن  رأيت  فقد  األمور،  ببعض 
الكتابة الروائية االيحائية، والحقيقة أني لم آت بجديد! 
إذ لجأ روائيون كثر إلى هذه التقنية، خصوصا في الخليج 
والمنطقة العربية حيث ثقافة القمع معطوفة على 
لتجاربه  المرء  بوح  من  تحد  التي  واألعراف  التقاليد 
وسيرته الذاتية أو سيرة أناس عرفهم دون رياء ونفاق 
العاملين  من  البعض  تساءل  ولعل  وزركشة،  وكذب 
في مجال النقد األدبي أو من المتابعين آلخر اإلصدارات 
خادمة  شقتنا  “في  األولى  روايتي  صدور  بعد  األدبية 
في  متخصصا  أكاديميا  ترى  يا  يدفع  الذي  ما  حامل”، 

ميدان  اقتحام  إلى  واإلستراتيجيات  الدولية  العالقات 
الرواية؟ وقتها شعرُت أن التساؤل ينطوي على شيء 
أناس  على  مغلق  مجال  الرواية  وكأنما  الحسد،  من 
تتوفر فيهم شروط مثل تخرجهم  أن  بد  بعينهم ال 
أنه  هو  البسيط  ردي  فكان  مثال!  اآلداب  كليات  من 
السليمة،  اللغة  ناصية  الناس  من  سين  امتلك  طالما 
الوصف  وفنون  الدرامية،  الحبكات  صناعة  وموهبة 
واإلطالع،  الخبرة  على  معطوفة  الحوارات  وصياغة 
الروائي، سواء كان  السرد  فهو مؤهل لدخول ميدان 
اعتقادي  وفي  التجارة،  كلية  أو  اآلداب  كلية  خريج 
بالدرجة  تكمن  الروائي  النص  قيمة  أن  المتواضع 
الحال  وبطبيعة  يطرحها،  التي  القضية  في  االولى 
والصياغة  التعبيرية  اللغة  جمال  مع  هذا  تزامن  إذا 
أكثر  حينذاك  سيكون  الروائي  النص  فإن  الوصفية، 
الروائية  أعمالي  في  اإلمكان  قدر  حاولُت  وقد  كماال، 
أجل  من  ليس  الرواية  أقدم  أن  المنشورة  الخمس 
فيخلد  جفونه  معها  يطوي  بحكاية  القارئ  تسلية 
تكون  قد  معلومة  إيصال  أجل  من  وإنما  النوم،  إلى 
تاريخية أو جغرافية أو لغوية أو سياسية عبر وضعها 
للهضم،  قابل  بغالف  مغلف  أدبي  سرد  سياق  في 
حامل”  خادمة  شقتنا  “في  صدور  ـُعيد  بـ قيل  ولقد 
كتاباتي  أن  فقلت  واالنتشار  الشهرة  على  أراهن  أني 
يكفي  ما  لي  حققت  األكاديمية  وأبحاثي  الصحفية 
من الشهرة واالنتشار، وقالوا أني أراهن على التكسب 
فقلت أن الكتاب في عالمنا العربي ال يطعم صاحبه 
خبزا ألن مردوده المادي ضعيف، دعك من جني الناشر 
والموزع لكل العوائد لنفسيهما، وقالوا أني أود البوح 
بسيرتي الذاتية ومغامراتي الشبابية فلم أجد أفضل 
حق  يعرفني  من  أن  فقلت  الرواية،  إلى  اللجوء  من 
سيرتي  مع  يتطابق  ما  رواياتي  في  يجد  لن  المعرفة 

الذاتية.

q جاءت روايتا ”من المكال إلى الخبر” و ”محمد صالح 
حياة  في  جديدة  صور  عن  لنا  لتكشف  الثالث”  وبناته 
الخليجية،  المجتمعات  في  والمهمشين  األقليات 

فكيف إنطلقت فكرتهما؟  

الهتمامي  وتأصيال  تحقيقا  جاءت  الروايتين  فكرة 
وانشغالي بالتاريخ االجتماعي من خالل السرد الروائي، 
من  حظه  ينل  لم  االجتماعي  التاريخ  وأن  خصوصا 
فيها  انصرف  التي  العربية  مجتمعاتنا  في  االهتمام 
السياسي والديني  التاريخ  إلى  الباحثون واألكاديميون 
وشيء من التاريخ االقتصادي، وألن االنصراف عن التاريخ 
صاحبه  يدخل  قد  العكس  ألن  متعمد  االجتماعي 
واإلقصاء،  النبذ  عقوبات  يواجه  وقد  متاهات  في 
وبناته  صالح  “محمد  رواية  أوال  للمتلقي  قدمت  فقد 
التي  ـُل”  غـ وفاطمة  النساء  وخير  شهربان  الثالث: 
دول  وسواحل  العربي  فارس  بر  بين  ما  للهجرات  تؤرخ 
الخليج العربية، وأتبعتها برواية “من المكال إلى الخبر” 
السعودية  إلى  الحضارم  اليمنيين  لهجرات  تؤرخ  التي 
أن  والنزاهة  والكفاح  بالجد  استطاعوا  أنهم  وكيف 
واألعمال  المال  عالم  إلى  بنجاح  طريقهم  يشقوا 
العربي ممن استوطن  بر فارس  أبناء  تماما كما فعل 
المتصالح،  الساحل  وإمارات  والكويت  وقطر  البحرين 
التاريخ  هو  الروايتين  بين  المشترك  فالعامل  إذن 
وشجون  شئون  هنا  وهو  عنه  للمسكوت  االجتماعي 
األقليات والمهمشين في مجتمعاتنا الخليجية، األمر 

الذي حقق للروايتين نجاحا لم أكن أتوقعه. 
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مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين
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مجلس سعيد الصيرفي



المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي، مرفـأ البحرين المالي

ص.ب. 60002، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: 50 50 50 17 973+، فاكس: 17 00 10  17 973+

info@khcbonline.com :بريد إلكتروني

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(

تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري )ش.م.ب( في مملكة البحرين 
في عام 2004 كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين 

لألوراق المالية. يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات 
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ومع تنامي شبكة المصرف من 
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية، 

فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا 
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

مع التغيير
هناك فرٌص واعدة

770 KHCB Corporate Ad W-23.5xH-32cm Arabic.indd   1 7/4/13   2:17 PM
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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

عدد خاص عن البحرين تصدره مجلة البعثة الكويتية

البحرين  عن  خاصا  عددا  الكويتية  )البعثة(  الغراء  صحيفتنا  أصدرت 
في أكثر من 90 صفحة وقد جاء هذا العدد حافال بالمقاالت النفسية 
ذلك  كل  الرائعة  المصورة  والريبورتاجات  الدقيقة  القيمة  واألبحاث 
عن  يكشف  الذي  والتبويب  الجميل  التنسيق  من  قشيبة  حلة  في 

ذوق صاف أنيق. 

ونحن ازاء هذا الجميل الذي طوقت به زميلتنا )البعثة( عنق كل فرد 
في البحرين ال يسعنا إال أن نتقدم ألصحاب المجلة ولكل من ساهم 
في إخراج هذا العدد الممتع الضخم بعظيم شكرنا ووافر تقديرنا.

إن مبادرة )البعثة( الغراء إلى إصدار عدد عن البحرين ليس مستغربا 
والعقيدة  القومية  المشاعر  تجمعهما  بلد  والبحرين  فالكويت 

االسالمية ويجمعهما النسب واللغة والتاريخ. 

صيدنا   العدد 4 ربيع الثاني 1370 السنة الثانية فحيا اهلل شباب الكويت وأدباءه وحفظهم ذخرًا للعروبة واإلسالم. 

السيد يوسف زباري

يقترح أن نعين مراسلين للمجلة يوافونها بالجديد 
أن  على  العبء  بهذا  يقوم  أن  ويتبرع  الطريف، 
تتكفل المجلة بدفع تكاليف الجوالت التي يقوم 
أجرة   – يقول  كما   – تتجاوز  ال  تكاليف  وهي  بها، 

السيارة وقيمة الصور الفوتوغرافية! 

 ونحن نشكر للسيد يوسف اقتراحه ونقدر تبرعه
التي  التكاليف  هذه  أمام  قليال  نقف  ولكننا   .  .

يزعم بأنها ليست باألمر الذي يحسب له حساب. 

في  تكلفنا  وهي  النشوء،  طور  في  فالمجلة 
بل  بحمله،  المتواضعة  ميزانيتها  ماتنوء  الطبع 
جيوب  إلى  الغالب  في  ميزانيتها  لتتجاوز  إنها 
المساهمين فتجعلها بيضاء من غير سوء!. ونحن 
كما  وأدبيا  ماديا  التضحية  من  نصيبنا  تحملنا  قد 
أن  الكريم  القارىء  من  نطلب  ان  وبقي  نعتقد، 
بتبرع  الجوالت  بهذه  للقيام  األدبي  تبرعه  يشفع 
تسديد  في  التفكير  عبء  كواهلنا  عن  يزيح  آخر 

تكاليف هذه الجوالت.

قام  الخنجي  لطفعلي  عبدالعزيز  المرحوم  ان  وثيق  مصدر  من  سمعنا 
األولى  المرة  في  بالمنامة،  الفاضل(  )جامع  الكبير  الجامع  مسجد  ببناء 
على نفقته الخاصة. وقد كلفه ذلك 120 ألف روبية تقريبا . . و كذلك قام 
بتأسيس المسجد المقابل لبناية هالل من جيبه الخاص، وقد أوقف عليه 

أمالكا قيمة لترميمه. 

 و مما يذكر عنه أنه ساهم في أعمال خيرية كثيرة. وكان رحمه اهلل من 
التجار البارزين في البحرين. وتوفي عن 78 عاما قضاها في البر والتقوى.

 العدد 8 شعبان 1371 السنة الثانية 

  في يوم 23 شعبان )الحالي( انتقل إلى جوار ربه الحاج ابراهيم بن سلمان المطر أكبر أفراد أسرة آل مطر و هو 
من تجار اللؤلؤ البارزين في البحرين ويبلغ من العمر حوالي 65 عاما. و كان رحمة اهلل على جانب عظيم من 
الصفات الحميدة و كان محبوبا لدى الجميع لما عرف عنه من األخالق الكريمة. و كان له شغف برواية الشعر 

وخاصة )النبطي منه( وكان يقتني مجموعة كبيرة من الكتب األدبية والتاريخية. 

ومما يذكر عن آل مطر أنهم يملكون أكبر مجموعة من العقارات في البحرين. وسمعنا 
من مصدر مطلع أنهم يملكون قرابة 104 قطع من النخيل فضال عن امتالكهم قطعة 
بمبلغ كبير كما  السعودية وتقدر قيمتها  العربية  المملكة  )تاروت( بشرقي  كبيرة في 
المساكن  من  عشرات  وبضع  )العاصمة(  المنامة  في  جلها  دكانا   120 يملكون  أنهم 

والبنايات المهمة. 

 العدد 4 ربيع الثاني 1370 السنة الثانية  

صاحب  تعيين  بمناسبة  القصيبي  حسن  بن  عبدالرحمن  الحاج  لحضرة  الحارة  تهانينا  نزف 
الجاللة الملك عبدالعزيز آل سعود له وزيرًا مفوضًا.

ابراهيم بن سلمان المطربالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي عبدالرحمن بن حسن القصيبي
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ال�شيد ت�شارلز بلجريف م�شت�شار حكومة البحرين يرحب بال�شيد داك همر�شولد 

الأمني العام للأمم املتحده عند عبوره مطار البحرين عام 1958م

تأسست مطبعة البحرين عام 1956م  •

أصدرت الغرفة التجارية نشرة شهرية عام 1952م  •

تأسست دائرة البريد في البحرين عام 1884م  •

افتتاح نادي المختلط تحت اسم نادي االتحاد الرياضي   •
بالمنامة عام 1940م

اختيار البحرين مقرًا التحاد غرف تجارة وصناعة إمارات   •
دول الخليج العربية عام 1969م

ذكريات من �أيـام زمان

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان يتفقد م�شروع 

مدينة عي�شى عام 1965 م

 افتتاح مكتب طريان )بي اآي تي( من اليمني ابراهيم ال�شيخ حممد يو�شف 

خنجي الوجيه ح�شني يتيم املرحوم ال�شيخ ا�شحق بن عبدالرحمن 

واملرحوم يو�شف جرب 

جموع من املواطنني عند مدخل البنك ال�شرقي املحدود لتغيري العملة 

من الروبية اىل الدينار عام 1965م
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جموع من املواطنني عند مدخل البنك العربي املحدود، لتغيري العملة 

من الروبية اإىل الدينار )اإ�شدار الدينار البحريني بدل الروبية 

الهندية( عام 1965م

ج�شر املحرق املتحرك يف عام 1970م

فر�شة املنامة يف الثلثينات طلبة املدر�شة املهنية يف بابكو بالعوايل يف عام 1959م

ال�سيخ دعيج بن حمد اآل خليفة مع ال�سباط عبدالكرمي �سلمان، 

ن�شوة وهن يراجعن عيادة م�شت�شفى الر�شالية الأمريكية عام 1950 معلوان اأفندي وعلي مريزا، رحمهم اهلل
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When Prophet Mohammed established the Islamic religion, more than 1400 years ago, he 
had emphasised that Ramadan – ninth month of the year in the Islamic calendar – should 
be observed as a time of fasting by all faithful members of the community.

 Throughout the month, Muslims must abstain from consuming food and drink, during the 
hours of daylight, well before the sunrise and until the sunset. The only people excused 
from the fast are young children, travellers and those with health issues.
The commencement of the month and fast of Ramadan is pronounced by the Qadhis, the 
judges of the Islamic religious law, and that, too, only after “three reliable witnesses” sight 
the moon.

Ramadan’s significance lies in the fact that it was in this month that the Holy Quran was 
revealed to Mohammed. The month continues until the arrival of the next new moon, 
which ushers in the month of Shawal and the three-day feast of “Eid Al Fitr”. Similar to the 
beginning, the end is as well pronounced by the Qadhis after three witnesses report of 
seeing the moon.

One can easily imagine the enormous strain imposed by the fast on individuals, who 
observe it. However, needless to say that the deep-rooted faith, which guides throughout 
the month, does ease the burden to a large extent. 

In the Holy Month of Ramadan, Kingdom of 
Bahrain experiences a special atmosphere, 
overwhelmed by the feelings of affinity, 
cordiality and spirituality. The Bahrainis 
view Ramadan as an appropriate 
opportunity and occasion to vitalise the 
customs and traditions, which makes the 
Bahraini people unique. The auspicious 
month also witnesses the Bahraini 
community exhibiting its noble habits and 
deep-rooted traditions, which embody 
the values of affinity, religious and social 
interconnection, and bear witness to the 
harmony existing among the members 
of Bahraini community. Shortly before the 
approach of Ramadan, the people would 
begin buying and storing foodstuffs. 
Meanwhile, every nook and corner of the 
street is crowded with both nationals and 
residents, who come and procure essentials 
to cook Bahrain’s most delicious Ramadan 
food. Besides, in Bahrain, Ramadan in 
characterised by cordial interconnection 
between the relatives and friends through 
the exchange of visits following the 

Ramadan, a month to purify souls 

Ramadan in the Island Nation 

Ramadanyat
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Taraweeh Prayers, irrespective of the 
gender, in an intensive way. Also, some 
families are used to opening their doors for 
the gathering of neighbours and guests, 

so that as soon as the Ramadan Cannon is 
fired, dozens of the district members come 
and sit around the dining table that carry 
Ramadan’s  popular delicacies.
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A Peek Into The Past
2,000 killed as cholera 
epidemic hits island
From January until September 1904, a 
cholera epidemic mean the American 
Mission Hospital treated a very large 
number of patients.

There had been over 9,000 patients, old 
and new, recorded at the out-clinics, many 
treated for more than one ailment, though 
they only counted once.

The breakdown was 50 per cent of the 
cases were medical, 30 percent surgical 
and 20 percent were eye troubles.

The American Mission Hospital’s medical 
staff dealt with in nine months 116 in-
patients, many of whom were successfully 
operated on.

Cholera began about the end of April in 
this year and reached its climax in May.

It moderated slightly in June and July buy 
grew worse again in August before it died 
away in September.

It was estimated that out of a population 
of 30,000 in the villages of Manama and 
Muharraq, about 3,000 fell ill (10 percent 
of the total population), and over 2,000 (7 
percent of the total population) died.

In the most severe stage of the epidemic, 
all the American Mission Hospital staff was 
pressed into service, some working night 
and day.

The hospital staffs were often too busy 
to record the visits to patients, and were 
frequently called out at night.

Sometimes one of the staff would remain 
for hours in a home administering every 
kind of treatment to eliminate or control 
the poison of the disease.

83 Killed in Crush as arms 
crown panics
A lamentable incident occurred on 
the April 14th 1935 resulting in the 
death of 83 people, mostly women 
and children. A crowd of about 2,000 
people gathered outside the house 
of a well known Bahraini merchant 
having heard that he was to distribute 
alms to the poor.

They thronged into a narrow passage 
way leading into the inner courtyard of 
his house and to control the numbers 
entering, the outer door which opens 
inwards was closed and locked.

A panic ensued amongst the crowd 
and in trying to force their way out they 
crushed and trampled upon a number 
of people before the door could be 
broken down from the outside.

Medical aid was rendered by the 
medical officer attached to the British 
Political Agency and by the doctors 
of the American Mission Hospital in 
Bahrain.

His Highness Sheikh Hamad Bin Isa 
Al Khalifa (the grandfather of His 
Highness Sheikh Isa Bin Salman Al 
Khalifa) opened a relief fund for the 
relatives of the victims.

The deaths happened in the 
house leading Bahraini Merchant, 
Mohammed Tayyib Khunji. Many of 
them were buried on the 10th of 
Muharram, the day of occurrence.

Bahrain is a pioneering state in the region 
in various fields. The first bank called The 
Eastern Bank Limited was opened in July, 
1920 which is actually the Chartered Bank. 
It was located in the market district in the 
house of late Abdulrahman Al Qusaibi.

A branch of another British Bank was 
opened in 1944. It was a branch of the British 
Bank of the Middle East and occupied a 
small part of Helal Al Motary building as 
formerly called and was located at the 
Government Road. Afterwards the National 
Banked of Bahrain was established in 1957.  

The official opening took place on July 1, 
though the bank had been conducting 
business since June 15.

Banks 1920
The establishment of a Bank in Bahrain was 
one of the most important events of the 
year and marked a distinct step forward in 
the progress of the islands (Bahrain).

The bank started business under a great 
handicap owing to the order prohibiting 
the export of silver from India and until 
such an embargo is removed the bank 
will have to reserve for itself the right of 
refusing to pay out in silver or exchange 
silver for notes.Eastern Bank Limited in 1932

British Bank of the Middle East in early 1940

Mohammed Tayyib Khunji House 
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A sneak into the past

Charles Belgrave era 
In 1926, Sir Charles Belgrave took over as an 
Advisor to the Government of Bahrain and 
proceeded to give the sate organisations 
the necessary assistance to modernise the 
administration. The Advisor’s headquarters 
supervised all administrative and financial 
affairs pertaining to various government 
administrations.

The building, initially, comprised the offices 
of the Government Secretariat, the Depart-
ment of Finance and later the offices of the 
Minor Estate Department and The Depart-

ment of Education as well as other state 
administrations were incorporated.

During his stint, Mr. Belgrave had noted 
that “water from distant streams was 
sold in the Bazaar at a higher price. An 
old water-carrier came daily with two 
tins of brackish water slung on a yoke 
across his shoulders. “Fresh” drinking wa-
ter was collected from the mail boats, 
which came to Bahrain once a fortnight. 
As there was no ice, the coolness of wa-
ter was maintained by keeping it in po-
rous earthenware jars”. 

Embracing literacy and 
students’ celebrations 
The first sports festival for boys’ students 
was held in 1933-1934 on the occasion 
of accession of Shaikh Hamad Bin Isa Al 
Khalifa, whereas the first festival of girl 
students took place in 1948. Sports festival 
organised during the thirties and the 
forties were held on the ground, situated 
in front of the Bahrain Police Fort.

It was estimated that about 400 students 
participated in the festival that was  
organised during the accession of Shaikh 
Salman Bin Hamad Al Khalifa  after the 
demise of Shaikh Hamad Bin Isa Al Khalifa 
in March 1942.

Stallions’ might entertained  
Bahrainis 
Horse racing was a major sporting in 
Qalaly village, during 1952-1953 and at Al 
Qudaibiya – Al Adliya during 1954-1955. 
Part of the income acquired from horse 
racing was used for sending sick people 
suffering from tuberculosis to India for 
treatment.

Despite its popularity, horse races 
continued only for a few years. The spirit 
was later revived when a new race course 
was later established on March 6, 1981, in 
Al Riffa district in Al Sakheer.

Restaurants, a historical 
perspective 
In the twenties and up to the forties, 
there were no restaurants like the 
present ones, but there were popular 
eating houses, each consisting of a 
dining table made of palm tree fronds 
in the middle, and similar to the kind 
of table found in most of the houses 
of Bahrain. The majority of customers 
of popular eating houses were sailors 
working in sailboats. Besides, there 
were other eating houses which had 
a number of tables and chairs, but in 
all eating houses the food served was 
mainly limited to rice and soup.

The nostalgic aroma 
There were many popular coffee shops 
in Manama and Al Muharraq and they 
flood with nostalgic memories. On Shaikh 
Abdulla Road in Manama, there was a large 
coffee shop, which was the meeting place 
of  many persons while visiting the market. 
Popular songs were one of the major 
attractions in these coffee shops.

“Al Tawawish” (Pearl Dealer) was the most 
famous coffee shop in Al Muharraq, which 
consisted of one long room with a special 
corner for serving Arabic coffee, and in 
front of the room there was a vestibule 
with deck chairs placed along the walls, 
whereas outside, there was a bend on 
which visitors sat in summer.

At “Al Tawawish” coffee shop, visitors could 
listen to the latest news concerning pearl 
sales and prices, and this coffee shop 
remained a most sought after destination 
until it was pulled down for constructing 
shops, in the seventies.

Tracing back, horse races were organised 
in 1844 during the Second World War by 
members of the British army stationed 
at R.A.F camp in Al Muharraq, and the 
revenues were contributed to the war 
fund. Interestingly, donkey races were also 
held during those days.

Sir Charles Belgrave

One of the Famous Coffee Shop in 1930
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The late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa, 
on a visit to the ship “Queen Mary”

The late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa, with his 
two sons, the late Sheikh Abdullah and Shaikh Duaij, also seen 

behind Sir Charles Belgrave, adviser to the government of Bahrain

The late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa and 
his sons Sheikh Duaij and Shaikh Abdullah examining some 

machines in Saint Herst College

The late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa, 
in a visit to the telecommunication company

The late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa,
with Member of Royal family next Mr. Belgrave

The arrival of His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa
to Victoria Station

Photo - File
Former Bahrain Ruler the late His Highness Shaikh Sir Hamad Bin Isa Al Khalifa 
during a visit to the United Kingdom 1936
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The picture shows the late His Highness Shaikh Sir Salman Bin 
Hamad Al Khalifa during his official tour in London

The late His Highness Shaikh Sir Salman Bin Hamad Al Khalifa,
finds time to share with children in London

The picture shows the auspicious visit of the late His Highness 
Shaikh Sir  Salman Bin Hamad Al Khalifa to London

The late His Highness Shaikh Sir Salman Bin Hamad Al Khalifa 
upon his arrival at Bahrain airport after his visit to London

A tour of the late His Highness Shaikh Sir Salman Bin Hamad
Al Khalifa during his visit to London

Photo - File
Late His Highness Shaikh Sir Salman Bin Hamad Al Khalifa ruler of Bahrain 
during a visit to the United Kingdom 1953

The picture shows the visit of the late His Highness Shaikh Sir 
Salman Bin Hamad Al Khalifa with his son, Shaikh Mohammed



SHOP & WIN 
THIS RAMADAN
Shop for BD 20* for a chance to win Seef Mall Gift 
Cards worth BD 5000*. You can also win the grand 
prize - a 2013 Toyota Prado.

Triple your chances of winning if you make your 
purchase using any of Ithmaar Bank cards.

Exchange your receipts for Raffle Tickets at the Customer 
Service Desk in the Mall.

Promotion

July 8th – August 8th

Sponsored by 

* Terms & Conditions apply

Grand Prize Toyota Prado



اآلن يمكن لجميع أفراد عائلتك المشاركة واالستمتاع بخدمة 4G LTE  بسرعات خيالية على جميع األجهزة 
المزودة بتقنية الالسلكي " WiFi " مع باقات  4G LTE  موبايل برودباند المنزلي التالية من بتلكو.

موبايل برودباند المنزلي من بتلكو   4G LTE  خدمة
سعة تحميل خيالية في منزلك

لالشتراك،  تفضل بزيارة اقرب محل بتلكو
*تطبق الشروط واألحكام

الجهازالسرعةالبياناتاإليجار الشهري

راوتر 4G LTE مجانًاحتى 100Mbpsغير محدودة18 د.ب


