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Ramadanyat

”رمضانيات” تفتح خزانة التراث البحريني

لغز اختفاء بيسة بيسة وأسطورة
سيكل حسين

تخفي كتب ودفاتر التراث البحريني الكثير من

تلك الشخصيات وكيف أثرت على المجتمع البحريني

القصص واألساطير الغامضة داخل خزانة سرية

فبات يحفظ تفاصيلها بدقة بالغة وحتى اآلن يعجز

ربما يعلم عن وجودها الكثيرين ولكنهم يعجزون

عن حل أسرارها وطالسمها “ ..رمضانيات” تكشف

عن فك أرقامها السرية شديدة التعقيد ،أبرز تلك

عن أوراق وحروف تلك القصص واألساطير وحكاياتها

القصص ما يعرف بـ “بيسة” و“بوفرح” و“سيكل

المروية على ألسن أهل البحرين وتنشر ألول مرة

حسين” ،هي قصص ارتبط بعضها بأسماء أصحابها

تفاصيل رواياتها المثيرة والشيقة والتي تحمل بين

وأبطالها ،وارتبط البعض اآلخر بأشخاص آخرين

طيات سطورها الكثير من الطرافة والترفيه والعبر

عاشوا أحداثها لحظة بلحظة ليرووا تفاصيلها

والخبرات البحرينية الضاربة في جذور التاريخ....

ألبنائهم وأحفادهم ،ولكن يبقى ذلك اللغز حول

ظلها يمتد لمسيرة مئة سنة

من أرشيف الصحف البحرينية

�شعراء من البحرين

شجرة طوبى  ..ثياب أهل الجنة
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم “طوبى شجرة
في الجنة مسيرة مائة عام ،ثياب أهل الجنة
تخرج من أكمامها”  -رواه ابن حبان  ،-وفي
صحيح البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد
عن روي عن أنس رضي اهلل عنه قال :قال رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم في قول اهلل تعالى
“وظل ممدود” قال “إن في الجنة شجرة يسير
الراكب في ظلها مائة سنة وهي شجرة الخلد”،

المجالس الرمضانية

وعن أبي سعيد ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم،
أن رج ً
ال قال :يا رسول اهلل طوبى لمن رآك وآمن
بك فقال “طوبى لمن رآني ،وآمن بي ،ثم طوبى
ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني” ،فقال رجل :
يا رسول اهلل وما طوبى؟ قال شجرة في الجنة،
مسيرة مئة سنة ،ثياب أهل الجنة تخرج من
أكمامها”  -رواه أحمد“ ... -رمضانيات” تشاهد
روعة شجرة طوبى وتبحث في وصف جمالها ...

ذكريات من أيام زمان
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يخرج من أصلها أنهار اللبن والعسل

شجرة طوبى  ..أزهارها عنبر ووحلها مسك
شقائق النعمان
وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد
اهلل بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي
اهلل عنه قالت :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ذكر سدرة المنتهى فقال “يسير في ظل
الغصن منها الراكب مائة سنة  -أو قال  -يستظل
في الفنن منها مائة راكب فيها فراش الذهب كأن
ثمرها القالل” رواه الترمذي .وقال إسماعيل بن عياش
عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
سالم األسود قال :سمعت أبا أمامة الباهلي قال:
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “ما منكم من
أحد يدخل الجنة إال انطلق به إلى طوبى فتفتح له
أكمامها فيأخذ من أي ذلك شاء إن شاء أبيض وإن
شاء أحمر وإن شاء أصفر وإن شاء أسود مثل شقائق
النعمان وأرق وأحسن” وقال اإلمام أبو جعفر بن
جرير :حدثنا محمد بن عبد األعلى حدثنا محمد بن
ثور عن معمر عن أشعث بن عبداهلل عن شهر بن

عن عبد اهلل بن عمرو قال “جاء رجل إلى النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – فقال:
يا رسول اهلل ،أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقًا تخلق ،أمن نسجًا تنسج؟ فضحك
بعض القوم ،فقال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ومم تضحكون ،من جاهل
سأل عالمًا؟ ثم أكب رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -ثم قال :أين السائل؟
قال :هو ذا أنا يا رسول اهلل ،قال“ :ال بل تشقق عنها ثمر الجنة ،ثالث مرات ،وفي
مسند أحمد ،وتفسير إبن جرير ،وصحيح إبن حبان عن أبي سعيد الخدري عن رسول
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -قال“ :طوبى شجرة في الجنة ،مسيرة مائة عام،
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها”.

حوشب عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :طوبى
شجرة في الجنة يقول اهلل لها تفتقي لعبدي عما
شاء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها وعن
اإلبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة.

سالسل من ذهب
وقد روى إبن جرير عن وهب بن منبه أثرا غريبا عجيبا
قال وهب رحمه اهلل :إن في الجنة شجرة يقال لها
طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها
زهرها رياط وورقها برود وقضبانها عنبر وبطحاؤها

مسيرة مائة سنة

شجرة الخلد

وقال إبن جرير حدثنا إبن حميد حدثنا يعقوب عن

وروى البخاري ومسلم جميعا عن إسحاق بن راهويه

جعفر عن شهر بن حوشب قال :طوبى شجرة في

عن مغيرة المخزومي عن وهيب عن أبي حازم عن

الجنة كل شجر الجنة منها أغصانها من وراء سور

سهل بن سعد رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل

الجنة ،وهكذا روي عن أبي هريرة وإبن عباس ومغيث

عليه وعلى آله وسلم قال “وإن في الجنة شجرة يسير

بن سليمان وأبي إسحاق السبيعي وغير واحد من

الراكب في ظلها مائة عام ال يقطعها” قال فحدثت

السلف أن طوبى شجرة في الجنة في كل دار منها

به النعمان بن أبي عياش الزرقي فقال :حدثني أبو

غصن منها ،وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى

سعيد الخدري عن النبي صلى اهلل عليه وعلى آله

غرسها بيده من حبة لؤلؤة وأمرها أن تمتد فامتدت

وسلم قال “إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد

ياقوت وترابها كافور ووحلها مسك يخرج من أصلها
أنهار الخمر واللبن والعسل وهي مجلس ألهل
الجنة فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم مالئكة
من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسالسل من ذهب
وجوهها كالمصابيح حسنا ووبرها كخز المرعزي
من لينه عليها رحال ألواحها من ياقوت ودفوفها
من ذهب وثيابها من سندس وإستبرق فيفتحونها
يقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه
قال فيركبونها فهي أسرع من الطائر وأوطأ من
الفراش نجبا من غير مهنة يسير الرجل إلى جنب

إلى حيث يشاء اهلل تبارك وتعالى وخرجت من أصلها

المضمر السريع مائة عام ال يقطعها” وفي صحيح

ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن ،وقد

البخاري من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن أنس

أخيه وهو يكلمه ويناجيه ال تصيب أذن راحلة منها

قال عبداهلل بن وهب :حدثنا عمرو بن الحارث أن

رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه

أذن األخرى وال برك راحلة برك األخرى حتى إن الشجرة

دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد

وسلم في قول اهلل تعالى “وظل ممدود” قال “إن

لتتنحى عن طريقهم لئال تفرق بين الرجل وأخيه

الخدري مرفوعا “طوبى شجرة في الجنة مسيرة

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين  -أو

قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن

مائة سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها”.

مائة سنة  -هي شجرة الخلد”.

وجهه الكريم.
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”رمضانيات” تنشر أوراق من التراث ألول مرة

”كونجرس” الطباخ محبوب وغزوة الطفل
”خدنك” في فريج الفاضل

تمتلئ خزانة التراث البحريني بالكثير والكثير من القصص والحكايات التي تسرد جانبًا مهما من تاريخ األرض والسماء والبحر وأشخاص
عاشوا فوقها وتحتها وغاصوا في مياهها ،قصص أقرب إلى األساطير التاريخية حينما تسمع تفاصيلها المثيرة والغامضة والتي عجز
الكثيرين عن فك أسرارها وطالسم فصولها وغموض أشخاصها وأبطالها “ ..رمضانيات” تفتح خزانة التراث البحريني العامرة وتكشف
عن أدق تفاصيل أسباب ظهور “بيسة” في أحياء وشوارع البحرين وغموض اختفاءه المفاجئ وقت تغيير العملة“ ،رمضانيات” تكشف
أيضا عن شخصية الطباخ الماهر محبوب وأسباب إصراره على تناول شراب “الكونجرس” ،أما أكثر تلك القصص غموضا فهي أسطورة
سيكل حسين الذي بهر الجميع بقدرته الفائقة على ركوب السيكل والسير بها فوق الجدران والحواجز اإلسمنتية ....

بيسة وتغيير العملة
لم تفتح قصة من التراث بابا للغموض وعالمات
االستفهام مثلما تكشف عنه تفاصيل قصة
ذلك الشخص المدعو “بيسه ،بيسه” والذي اعتاد
أن يطوف األحياء ظهرا ،ويروي لنا الراوي كيف
كان يطرق األبواب بعصاه التى ال تفارقه ،طلبا ألي
شيء ،بعضهم يعطيه الطعام والبعض يعطيه
ثيابا قديمة وقليلون من يقدمون له آنه أو اثنتين –
العملة وقتذاك  ،-وال أدري كيف يستطيع تناول
هذه األطعمة من كل بيت ،فدائما أرى صحنه فارغا
وأحيانا يضع أنواع األطعمة على بعضها في كيس
يحمله معلقا على كتفه ،أما الفلوس فيدسها في
جيب داخلي ،ويخرجها أحيانا ليعدها ،ثم يرجعها
في الكيس ،كان يتمدد بعد الغذاء في الدهليز
“الدهريز” واضعا عصاه أمامه ،تلك العصا العجفاء

التى يدفعنا الفضول لإلمساك بها ،فيسحبها منا
غاضبا ،كان قصير القامة أسود اللون ،يضع على
رأسه شبه عمامة ،مفتوح جيب الثوب القصير الذي
ال يبدله ،وكبرنا ولم نعد نهتم بهذا الرجل الغريب
الذي نسميه “بيسة بيسة” إذا ال نعرف له أسمًا آخر
وتتغير أنماط الحياة ،ويختفي بيسة بيسة كما
اختفت وجوه كثيرة ،وال بد أن أحدًا ظفر بما أدخره
هذا الطرار طيلة حياته ،فقد ظهر أثناء تغيير العملة
في البحرين عشرات من الطراروة في البنوك يبدلون
ما لديهم من ربيات وآنات وبيزات وأواردي ومتاليك
إلى العملة الجديدة “نايه بيزة” وكان بعضهم يحمل
شبه ثروة ،كما كتمت األرض سر ما احتفظت به
من كنوز الفقراء الذين لم يخرجوها للتبديل والتى
جمعوها طيلة حياتهم ،بيسه بيسه.

المحلل السياسي
ورغم القصص والروايات الكثيرة والمتنوعة التي
قصها علينا الراوي البحريني ،إال أنه كانت هناك
قليلة منها نود أن نقرأها ونسمع بتفاصيلها مرات
ومرات ،ومن بين تلك القصص ما يعرف بالمحلل
السياسي ،حيث يحكي لنا الراوي متعجبا من
جلسته حينما وضع أمامه ما استطاع جمعه
من الصحف اليومية ،والمجالت السياسية ،وراح
يقلبها واحدة تلو اآلخرى وفي يده قلمه ذو الحبر
األحمر يؤشر به على كل موضوع أو فقرة من
موضوع يري فيه مجاال لالقتباس وحين اجتمعت
لديه عده قصاصات راح يرتبها تسلسليا وقد
فرشها أمامه ،وأشعل سيجارته واستعد للكتابة،
وحسب نوعية الموضوعات التى حصل عليها ،بدأ
موضوعه التحليلي السياسي الخطير ،فقرة من
هنا وأخرى من هناك ،وجملة لطيفة ،واصطالح
جديد واستشهاد بمقولة أو مثل ،وهكذا ،وإذا

كتب من مجموع ما لديه ،اعتدل في جلسته وأعاد
قراءتها للمرة العاشرة ،ليتأكد من ترابط جمله
وتسلسل فقراته ،حتى إذا ما اطمأن إلى ذكاءه في
التمويه رش على السطور بعض الكلمات التي تطبع
موضوعه هذا بالطابع المحلي ،وضمته بتساؤل
كبير يحرض القارئ مع التجاوب أو الرد ،ويبعث بهذه
الموضوعات المختارة من كل صحيفة أو مجلة
إلى الجريدة التي تنشر له مغشوشة ومخدوعة
به ،لتضع صورته أيضا في زاوية من الموضوع ،ألنه
كاتب كبير ،وقد اعتاد أن يزج بأسماء كبار الكتاب من
المحللين السياسيين في الصحف العربية كزمالء
موافقا على ما ذهبوا إليه من رأي مطابق لرأيه في
هذه القضية أو تلك ،فهو زميل لهم في الواقع
أنه استطاع أن يضع اسمه ضمن كتاب الصحيفة
ومحلليها السياسيين ،ويستطيع القارئ مالحظة
أسلوبه المتنوع حين يقرأ أول جملة وآخر جملة

فقط من الموضوع الذي ينشر ،إذا أن جملة
تدور حول “البنيوية السيكولوجية في كما هي
الطرح الحداثي المتأصل في استقطاب االستنتاج
األولى فيما وراء األيديولوجية المستمدة من
توابع اإلرهاصات التعددية في التكوين الذاتي
للخطاب القومي”.
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كونجرس بوفرح

وإذا كان التراث البحريني زاخرا بالقصص والروايات
الشعبية التي تمتلئ بالخبرات والعبر ،فهو أيضا
زاخرا بالحديث عن الطباخ محبوب وذلك في الرحالت
التى يقوم بها فريق النسور في الستينيات ،يروى لنا

تفاصيلها الراوي قائال “كان طباخا ماهرا بحق وقد
اعتدت أن أجلس معه وهو يحضر للطبخ واستمع إلى
أحاديثه المتنوعة عن نفسه وعن القصص التى مرت
به ،كان يشرب “الكونجرس ”  -وهو شراب مقطر محليا
 ،وقد اعتاد عليه وفضله على جميع المشروبات،وكان ال يكتفي بزجاجة كاملة في الليلة ،بل انه كان
يشرب في النهار ،فتراه في نشوته طيلة الليل والنهار،
وكان يحفظ كثيرا من المواويل والزهيريات التى كان
يرددها وهو يضع النار حول القدرة وكنت أسجل
أو أكتب بعض ما يقول ،ومن أحاديثه أنه مع بعض
أصحابه كانوا في سيارة متجهين إلى خارج المنامة،
شعروا بشيء يجري نحوهم ويصطدم بعجالت
السيارة المسرعة ،وكان الوقت لي ً
ال ،فما كان منهم
– وهم شاربين – إال أن نزلوا من السيارة وقطعوا رأس
األرنب قبل أن يموت من أثر الصدمة وسلخوه وحملوه
معهم ،وفي اليوم التالي بعد أن أكلوه شكوا في
األمر ،أهو أرنب أم قط؟ وحسمًا لجدالهم حول
الموضوع توجهوا مرة أخرى نحو المكان الذي مروا به
لي ً
ال ،فإذا بهم يعثرون على رأس القط الذي بدا لهم
أرنبًا لعدم وجود ذيل له وقد أخطأ مرة فرش الرز
الذي كان يطبخه في القدر الكبير ،بزجاجة كاملة من

”خدنك” في فريج الفاضل

وفي الوقت الذي تكون فيه الطرافة أحيانا والغموض
أحيانا أخرى عناصر االثارة داخل قصص التراث ،إال أنها
اجتمعت معا في قصة “خدنك” التي يرويها لنا الراوي
قائال “كانت من عادة صبيان الحي في شهر رمضان
أن يتجمعوا في البرايح تغلى في عروقهم دماء
الشباب وقوته ويتفاخرون بشيطنتهم وشقاوتهم
ويستعدون لغزو حي آخر مجاور وكأنهم يتدربون
على الدفاع عن أحيائهم أسوة بالقبائل الصحراوية
في قديم الزمان ،وقد اشتهر فريج الفاضل بهذا
النوع من التحدي الذي يبديه صبيانه ،وظهرت فيه
أسماء عديدة معروفة بالشقاوة ،مثل سليطين
وصويلح والمسري والماضي ،كانوا يجتمعون للعب
القمار بالزهر “فصوص” أو يتجولون في األحياء األخرى
متحدين مستعرضين قوتهم ،فارضين سيطرتهم،

ولكنهم ال يؤذون أحدًا من أهالى الحى ،وكانت
المعارك الصبيانية تدور بينهم وبين شباب من حى آخر
مستعملين العصي أو ذيل “اللحمة” كسوط مخيف
نظرًا لخشونته وبروز أشواكه وكان الصبية األصغر
سنا يتفاخرون ويشيدون بهذه األسماء وبطوالتها،
ويستعيدون حكايات غزواتهم وانتصاراتهم على
األحياء األخرى ،ويستنجدون بهم في طرد الغرباء
“اللوفرية” الذين يمرون أحيانا قادمين من مناطق
مختلفة كالقضيبية والحورزة وبوصرة وفريج الميناوية
والميناوية مشهورون أيضا بشقاوتهم ،فهم شباب
أقوياء يرتدون مالبس رعاة البقر من القمصان الملونة
الضيقة ،مع وضع المنديل والسالسل في الرقبة أو
اليد تشبها بنجوم السينما وأبطال أفالم الكاوبوي،
وكان بعضهم مشهورًا بقوته وجرأته مثل “خدنك”
وكان يطوف في طرقات الحي فاردًا ذراعية نافخا
صدره ،يصفر أو يغني ،مستعرضا عضالته ،وذات مساء
قدم خدنك من الحورة إلى فريق الفاضل مارا بطرقاته
متطلعا إلى نوافذ بعض البيوت التى تسكنها عائالت
فيها بنات جميالت ،فما كان من أحد شباب فريق
الفاضل إال أن تحرش به محاو ً
ال منعه من المرور في
الحي ومغازلة الفتيات ونشبت معركة غير متكافئة
بين خدنك وصاحبنا األصغر سنا واألضأل جسما ،غير
أنه تمكن من التغلب على خدنك بأن عضه بقوة في
وجنته ولكمه فوق العضتين فأدمى وجهة وأجبره
على الفرار ،وتعجبنا من ذلك إذ لم يكن عبد اهلل من
األشقياء أو المتحدين ،بل هو إنسان فنان رقيق ضئيل
الجسم أمام خدنك ،ولكن روح الزور عن الحمى كانت
تدفعه وتمده بالقوة ،ولعله يذكر ذلك.

الكونجرس ظنا منه بأنه ماء ورد ولما المه من عرف
باألمر قال :أليس هذا أفضل من صاحبكم الذي رش
القدر بفرشة كاز؟ ،وكان يتجلى أحيانا فيترنم بأبوذية
قديمة أو موال مادًا صوته المتحشرج الذي يكاد يخرج
من حنجرته بصعوبة ،ولكنه كان يقول كالمًا جمي ً
ال
ويأتى بغناء ذلك حسب األصول كما يقول لقد كان
حزينا في نبراته وكنا نناديه أبو فرح.

سيكل حسين
ولم تجذب قصص التراث البحريني الكثيرة
والمتنوعة آذان السامعين مثلما جذبت
انتباههم قصة “سيكل حسين” ،والتي
يحكي لنا الراوي تفاصيلها الممتعة قائال
“في الخمسينات كان حسين شابا لم يكن
أحد أقدر منه على اللعب بالدراجة “السيكل”،
وكان ال يفارقها وكأنها قطعه منه ،يلف
بها األسواق والطرقات واألحياء ليل نهار،
وعبوره من المنامة إلى المحرق بدراجته
شيء عادي ،إال أن غير العادي أن يمتطيها
ويسير على الحاجز اإلسمنتى للجسر وعرضه
نحو قدمين ،يسير بها بسرعة فائقة ويلتفت
محييا المارة بسياراتهم على الطريق وتصل
درجة تحكمه في قيادة الدراجة إلى وقوفه
بها في مكانها لعدة دقائق دون أن تميل به
يمنة أو يسرة وكان الصبية يتحلقون حوله
وهو يمارس هوايته المحببة إليه ،ويستعرض
أمامهم ألعابه البهلوانية الخطرة ،حين يقف
على مقعد الدراجة برجل واحدة فاردا ذراعيه
للتوازن ،أو حين يقفز من المقعد إلى السكان
ثم إلى المقعد الخلفي بحركات رشيقة
سريعة مذهلة وإلى جانب ذلك فقد كان
بارعًا في تصليح الساعات ،وهو شاب ظريف
جريئ ولنشاطه الدائم ومغامراته وجرأته
لقبه الناس بحسين المجنون ،ولم يكن
مجنونًا أبدًا بل كان فنانًا في تصليح الساعات
وقيادة الدراجات ،والفنون جنون أيضًا”.
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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  28جمادي الثانية  1375الموافق  15فبراير 1956

بريد الرياضة
هذا الباب انشأناه لننشر فيه كل ما يصلنا من الرياضيين والمهتمين بشئون الرياضة .وذلك
تشجيعًا منا للرياضة والرياضيين لكي يوافونا بآرائهم وتوجيهاتهم.
ونرجو أن يقتصدوا – بقدر اإلمكان – في كتاباتهم حتى ال يضطرونا لحذف شيء منها.
حضرة الفاضل األكرم المشرف على تحرير صفحة الوطن الرياضية المحترم .

بعد التحية
لعلمي بأنك المشرف على تحرير صفحة الوطن
الرياضية فإنني أرى من واجبك بأن ال تقتصر على
نشر أخبار المباريات ونتائجها بل يجب أن تتعداها

إلى نشر الكلمات التوجيهية سواء المتعلقة بالفرق
الرياضية أم بجمهور الرياضة من الهواة مثلي ومثلك.
وأنا هنا أود أن ألفت نظرك إلى أنك لم تكتب شيئًا عن
انضمام (رجب) إلى األهلي فماذا حدث؟ أعادوا أحد
العبيهم الناشئين وهو يوسف الصباغ إلى الصف
الثاني وأحلوا محله رجب مع أن أيام رجب في اللعب
قد أنقضت أو تكاد في حين أن ذلك الالعب ال يزال على
أبواب المستقبل .وال شك أن هذه سياسة غير حكيمة
إذ الواجب افساح المجال أمام العبي الصف الثاني
إلبراز مواهبهم ألنهم عماد الفريق (أي فريق) في
المستقبل أما تنحية العب ممتاز ليحل محله العب
أدنى منه في المستوى – ال لسبب إال ألنه العب قديم
– فهذا ما ال يحدث إال هنا عندنا في البحرين.
وأنا بهذا ال أطلب منك أن تكتب عن فريق األهلي
بالذات بل أعطيتك فريق األهلي كمثل لهذه العادة

المتأصلة في فرقنا الرياضية والتي أرجو أن تكتب
عنها موجهًا كافة الفرق وضاربًا المثل مما حدث
في حالة األهلي ورجب ( .محمد .ع  .س ) ..
أنا من رأيك يا سيد محمد بأن المسئولين
في فرقنا الرياضية يعطون كل اهتمامهم
لالعبي الدرجة األولى بينما العبي الدرجة الثانية
ال يعطونهم أي اهتمام وبهذه السياسة
يسدون الطريق في أوجه العبي الدرجة الثانية
ويبقونهم حيث هم دون أن يتيحوا لهم فرصة
لبروزهم .وينتج عن هذا أن يعجز الفريق – في
كثير من األحيان – عن ملء المكان الذي يخلوا
في فريق الدرجة األولى بواحد من الدرجة الثانية.
أتيحوا الفرصة للجميع وأعطوا العبي الصف
الثاني مكانًا في فرق الدرجة األولى ألنكم بذلك
تهيئونهم للمستقبل.

مباريات (النوك أوت)
جرت أربع مباريات (للنوك أوت) في يوم الجمعة
 27يناير .إذ التقى فريق المحرق مع فريق سالح
الطيران البريطاني على ساحة المحرق وقد
أسفرت المباراة عن فوز المحرق بثالثة أهداف
مقابل ال شيء .وعلى ساحة األهلي تقابل فريق
األهلي مع فريق الكلستان وقد انتهت المباراة
ولم يمض علي بدئها خمس دقائق إذ أضطر
الحكم إلى توقيف اللعب حتى يخرج أحد العبي
الكلستان الذي رأى الحكم أنه يلعب لعبًا خارجًا
عن األصول .ولكن الكلستان اعترضوا على حكم
الحكم ورفضوا إخراج العبًا منهم مما أضطر
الحكم إلى إنهاء اللعب واحتسب نتيجة المباراة
لصالح األهلي .وعلى ملعب بابكو لعب الفردوسي
ضد فريق بابكو وانتهت المباراة بفوز بابكو بإصابة
واحدة مقابل ال شيء للفردوسي .أما فريق الهالل
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

فقد انتصر على فريق (اليونكوز) بثالثة أهداف مقابل
ال شيء وقد جرى اللعب على ساحة الهالل .وهكذا
جاءت التصفية األولى في صالح المحرق – بابكو –
األهلى – الهالل .أما مباريات الدوري فقد لعب فريق
المحرق في يوم الجمعة  3فبراير ضد فريق بابكو
على ساحة المحرق وقد كانت نتيجة المباراة إصابة
واحدة ضربة جزاء أحرزها فريق المحرق .وقد واتت
المحرق أكثر من فرصة لتسجيل إصابات أكثر غير أن
الضربات كانت تطيش إلى خارج المرمى .وقد حضر
هذه المباراة جمهور كبير جدًا غصت به الساحة.
وقد لوحظ – ألول مرة أن الجمهور لم يحاول تعكير
النظام إلى أن انتهى اللعب .ويعود ذلك إلى الترتيب
الذي اتخذه المسئولون في فريق المحرق .وقد
كان من المقرر أن يتقابل فريق األهلي مع فريق
الفردوسي على ساحة األهلي ولكن الفردوسي لم

يحضر الساحة وقد اعتبر الفردوسي مغلوبًا.
أما فريق الهالل فقد لعب مع فريق اليونكوز،
على ساحة األخير وقد أسفرت المباراة عن فوز
الهالل بثالثة إصابات مقابل ال شيء .وقد أجل
سالح الطيران والكلستان مبارتهما إلى وقت
يتفقان عليه فيما بعد.
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�شعراء من البحرين..

دخول يف الدخول
�أعطيت ال�شيئ احللو يدي

فتذكرت

تذكرت تذكرت

تذكرت البدء

تذكرت البحر املر�آة احلمراء

تذكرت املاء ال�صارخ بي

�أدخل

فدخلت

دخلت مرايا الأحالم

بنى �سفينته و�سواها بروجا ت�شهق فيها البيارق.

و�سور املاء بحزام من املنارات .النوار�س وحدها
تعرف ال�ضوء والوقت واملدارات الو�سيعة.

كنز الأروقة بالنبيذ واخلبز ,و�أرخى املدارج

للبحارة املحتملني.هي�أ القلوع ف�صار الأبي�ض
ف�ضاء ًا ميلأ االفق.
ووقف كال�صارية الأعلى ,يحر�س وينتظر
البحارة.

ت�أخر .ت�أخر كثري ًا

ولكنه بقى ينتظر.

وكنت �سالم املا�ضي للقادم

اخليول

قلت

هكذا ترك�ض اخليول ت�سفح عربات التبغ وجتتاح

ر�أيت الأ�شياء تعلمني

فكملت املحتمل الراك�ض
�س�أعرف

قال الري�ش عرفت

�سكينة ال�سوق

ت�س�أل الن�ساء عن �أخطاء الليا وتبوح لهن ب�أ�سرار

فجئت عربت جحيم العامل والفردو�س

الهتك وحما�س اجلمر.

�أجل�س يف راحات الهج�س

حكاية امل�ساء

�صرت �أج�س امل�ستقبل

خيول هائجة ,جمبولة ب�شهوة الينابيع ,توغل يف

تذكرت املر�آة الأوىل ت�صرخ بي

وتغوي

فدخلت

االع�ضاء :ا�شراقة اجل�سد

�أدخل

�صرت ال�ضوء

تكلمت كالم املاء

الطريدة :بهجة اخلطيئة

خيول لها �أعراف الهداهد و�شكيمة القرون

يفرغ لها مدمنو الكنائ�س وامل�شحوذون بطينة

ر�أيت الري�ش الهاطل من ج�سدي ويدي يقول

العقاب

ر�أيت الها يولد يف مر�آة النا�س

�أعناقها يف

فقلت

فملأت الكا�س ....

وحني يغ�سل الهجوم �صليل النبيذ ,ت�ضع اخليول

�شرفة احلانه.

تاركة للن�ساء حرية املعانقة لتعطي املمالك ن�سال
من املقاتلني الطغاة.

قاسم حداد

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

تذكرت اخلطوة يف اللون ويف الكون

الربان

ويبقى ال�شعر مكتوبا ومقروا
بهبه
ما مير
تردده الأل�سنة
حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر
ويبقى ال�شعر حمفوظ ً
يفماكلمير
وت�ست�شهديفبهكل
وت�ست�شهد به
أل�سنة
حياته.ل
تردده ا
ا
حياته .عرب
االن�سان
االن�سان عرب
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
ومو�سيقاه� ,آفاقه
وتنتقل يف
تعي�ش
واحة
ويبقى ال�شعر كذلك
أجواءهأخيلته
يف�معانيه و�
للروحوتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
واجلمال..ومو�سيقاه,
احلياةأخيلته
معانيه و�
وتهيم يف
املتعددة الوا�سعة,
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
واجلمال..وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
يف رحاب ال�شعر
نلتقي
وي�سعدنا �أن
احلياة
لتعانق
تعتنق من قيودها,
الطيبة .
البحرين..ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
�شعراءيفمنرحاب
وي�سعدنا �أن نلتقي
الطيبة .
�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.
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ذكريات من �أيـام زمان
• احتلت البحرين المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ عام 1923م.
• صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة يصدر أمرًا
ساميًا إلنارة الطرق والشوارع الرئيسية في البالد عام 1960م.
• صدر أول دليل سياحي في البحرين عام 1952م.
• تأسست مطبعة الزيرة في عام 1953م.

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة ي�سلم الك�أ�س
لقا�سم ال�شرياوي مبنا�سبة فوز فريقه يف عام 1954م

�شارع جتاري باملنامة مت تزيينه مبنا�سبة تن�صيب املغفور له �صاحب ال�سمو
ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يف  16دي�سمرب 1961م

املدخل الرئي�سي لبلدية املنامة القدمية التي مت بنا�ؤها عام 1921م

عني عذاري يف الأربعينيات
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تدريب �شباب البحرين للت�أهب للحرب يف الأربعينيات

�أول طائرة برية تنزل يف الق�ضيبية عام 1932م

املغفور له جاللة امللك عبد العزيز �آل �سعود يف زيارة ملبنى اجلمارك بعد

�سباق الهجن يف منطقة الرفاع يف اخلم�سينيات

و�صوله �إىل البحرين عن طريق ميناء املنامة ،ويرى يف ال�صورة املوكب
الر�سمي جلاللة امللك

م�ست�شفى مي�سون التذكاري كما ترى مقربة املنامة يف عام 1920م

�سوق ال�صفافري املوجود ب�شارع عذاري يف الع�شرينيات

استمتع حتى  60يوم ًا من البرودباند المنزلي مجان ًا
فقط من بتلكو
اشترك في إحدى باقات برودباند المذهلة وعش حياتك على اإلنترنت أكثر مع بتلكو.
الباقة

الحد األقصى

اإليجار الشهري

6Mb

GB 15

 20د.ب*

8Mb

GB 30

 30د.ب**

تطبق سياسة االستخدام العادل .تطبق الشروط واألحكام 45* .يوم ًا مجان ًا 60** .يوم ًا مجان ًا

للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة batelco.com

batelco.com

