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Ramadanyat

”رمضانيات” تكشف أوراق من التراث ألول مرة

مغامرات ”الدون جوان” و”سلمان الونش” وعامل ”الكندر”
ماذا تعرف عن مغامرات “الدون جوان ”؟ ،وهل أخبرك أحدًا من قبل عن قصته
المثيرة مع الحسناوات؟ ،إذا كنت سمعت عن الدون جوان فأنت بالتأكيد
سمعت أيضًا عن سلمان الونش ،ذلك الرجل قوي الجثة عريض األكتاف وضخم
العضالت ،لم تسمع عن هذا أو ذاك ،إذن ربما أنت سمعت عن عامل “الكندر”
الذي أصابه الغنى والثراء بعدما كان ال يجد قوت طعام يومه ،وربما أيضًا
سمعت بـ “أرسين لوبين البحرين” الذي كان يسير مختا ً
ال بسيارته المستأجرة
ظنًا منه أنه يحسن للضعفاء والفقراء  ..لم تسمع بكل ذلك“ ،رمضانيات”
تكشف لك عن قصص غامضة تخفي اجاباتها كتب ودفاتر التراث البحريني
والتي تنشر “رمضانيات” ألول مرة تفاصيل رواياتها المثيرة والشيقة والتي تحمل
بين طيات سطورها الكثير من الطرافة والترفيه والعبر والخبرات البحرينية
الضاربة في جذور التاريخ....

نبقها كأنه قالل هجر وورقها كأنه آذان الفيول

شجرة سدرة المنتهى ..
”عندها جنة المأوى”

قال تعالى “ثم دنا فتدلى ،فكان قاب قوسين أو
أدنى ،فأوحى إلى عبده ما أوحى ،ما كذب الفؤاد
ما رأى ،أفتمارونه على ما يرى ،ولقد رءاه نزلة أخرى،
عند سدرة المنتهى ،عندها جنة المأوى ،اذ يغشى
السدرة ما يغشى ،ما زاغ البصر وما طغى ،لقد
رأى من آيات ربه الكبرى” – النجم  ،-والسدرة هي
شجرة نبق عظيمة هائلة ،لم تكن على األرض
ولكنها كانت في السماء ،بعد السماء السادسة،
وهي أكبر من أي شجرة ضخمة وفي حديث ابن
مسعود رضي اهلل عنه قال “لما أسري برسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى،
وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به
من األرض فيقبض منها ،وإليها ينتهي ما يهبط
به من فوقها فيقبض منه”  -رواه مسلم .. -
“رمضانيات” تروي روعة خلق اهلل في شجرة سدرة
المنتهي وتصف فروعها وأوراقها ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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”ما زاغ البصر وما طغى”

الس ْد َر َة َما َي ْغ َ
شجرة سدرة المنتهى ِ ” ..إ ْذ َي ْغ َ
شى”
شى ِّ

ين َما
اب ا ْل َي ِم ِ
“وأَ ْ
قال تبارك وتعالى َ
ص َ
ح ُ
س ْد ٍر َّم ْخ ُ
ضودٍ َ ،و َ
ط ْل ٍح
ين ،فِ ي ِ
اب ا ْل َي ِم ِ
أَ ْ
ص َ
ح ُ
َّم ُ
ظ ٍّ
وب،
نضودٍ َ ،و ِ
ل َّم ْم ُدودٍ َ ،و َماء َّم ْ
س ُك ٍ
اك َ
يرة” ،وروى البخاري ومسلم
َو َف ِ
ه ٍة َكثِ َ
من حديث أنس رضي اهلل عنه عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم في قصة
اإلسراء والمعراج ،وفيه قال “ثم انطلق بي
جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها
ألوان ال أدري ما هي ،قال :ثم أدخلت الجنة،
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ ،وإذا ترابها المسك،
و ُرفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها
كأنه قالل هجر ،وورقها كأنه آذان الفيول،
في أصلها أربعة أنهار :نهران باطنان،
ونهران ظاهران ،فسألت جبريل ،فقال :أما
الباطنان ففي الجنة ،وأما الظاهران النيل
والفرات” ...

كالقالل ،قال :فلما غشيها من أمر اهلل
وإذا ثمرها
ِ
ما غشي تغيرت ،فما أحد من خلق اهلل يستطيع أن
ينعتها من حسنها  -رواه مسلم  ،-كذلك عن مالك
ص َلى
بن صعصعة األنصاري ر ِ
َضي اهلل ع ْن ُه عن النبي َ
ُ
المن َتهى
ليه وَ س َّلم قال“ :وَ ر ُِف َعت لي ِ
اهلل عَ ِ
س ْدرَة ُ
َفإذا َنب ُِق َها َكأنه ِق َل ُ
وورق َها َكأنه َ
ُ
ُول
ال َه َج َر
آذان ا ْل ُفي ِ
ونهران َ
ران
ان
في أَصلها أَربعة أَنهار
ظ ِ
نهران ِ
اه ِ
ِ
باط َن ِ
ِ
يل َف َق َ
ت ِجب ِْر َ
س َأ ْل ُ
ان َففي ا ْلج َنة وَ أَما
ال :أَما
ِ
َف َ
الباط َن ِ
ُ
النيل وا ْل ُفرَات”  -رواه البخاري  ،-وقيل في
الظاهران
ِ

وصف الشجرة
سدرة المنتهى ووصفها في بضعة
وجاء ذكر ِ
أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي
ُ
ليه وَ س َّلم ،وفيها يصف عَ ليه الصالة
ص َلى
اهلل عَ ِ
َ
سدرة المنتهى ،من بينها“ :عن أنس بن
والسالم ِ
َضي اهلل ع ْن ُه في حديث اإلسراء والمعراج
مالك ر ِ
ُ
ليه وَ س َّلم قال“ :ثم
ص َلى اهلل عَ ِ
الطويل ،وفيه أنه َ
عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل:
من هذا؟ قال :جبريل ،قيل :ومن معك؟ قالً :محمد
ُ
ليه وَ س َّلم،قيل :وقد ب ُِعث إليه؟ قال :قد
ص َلى
اهلل عَ ِ
َ
ب ُِعث إليهُ ،
ففتِح لنا ،فإذا أنا بإبراهيم عليه السالم،
ُمسندًا ظهره إلى البيت المعمور ،وإذا هو يدخله
كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليهُ ،ثم ُذ ِهب
الفيلة،
المنتهى ،وإذا ورقها كآذان ِ
بي إلى ِ
السدرة ُ

وصفها أيضا ،فيها شجرة ذات ألف ألف غصن ،وفي
كل غصن ألف ألف ورقه لو أن ورقة منها سقطت
إلى العالم ألظلته بظلها ،ولو أن شخصًا سار ألف
عام تحت غصن واحد لما بلغ نهايته ،وكل سواقي
وانهار الحليب والعسل والماء وشراب الجنة تمر من
تحتها”.

لماذا السدر؟
ِم
قال الماوردي في معاني القرآن له :فإن قيل ل َ
السدرة لهذا األمر دون غيرها من الشجر؟،
اختيرت ِّ
السدرة تختص بثالثة أوصاف :ظل مديد،
قيل :ألن ِ
وطعم لذيذ ،ورائحة ذكية فشابهت اإليمان الذي
ال وعم ً
يجمع قو ً
ال ونية؛ فظلها من اإليمان بمنزلة
العمل لتجاوزه ،وطعمها بمنزلة النية ل ُ
ِك ُمونه،
والسدر :هو شجر
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره،
ِ
َّ
السدر والواحد نبِقة،
ال َّنبِق ،وال َّنبِق بكسر الباء :ثمر ِ
وهو شجر معروف ألهل الجزيرة ،ويُقال َّنبْق بفتح
النون وسكون الباء وهي لغة عدد من السنة العرب،
ص َلى
واألولى َّنبِق أفصح وهي التي ثبتت عن النبي َ
ُ
ليه وَ س َّلم.
اهلل عَ ِ

السدر في القران
ومن المواضع التي ُذكر فيها السدر أن أصحاب اليمين
ِ
من أصحاب الجنة في سدر منـزوع الشوك ،وقال تبارك
ين ،فِ ي ِس ْد ٍر
ين َما أَ ْص َح ُ
وتعالى “وَ أَ ْص َح ُ
اب ا ْلي َِم ِ
اب ا ْلي َِم ِ
ضودٍ  ،وَ َ
ط ْل ٍح َّم ُ
َّم ْخ ُ
وب،
س ُك ٍ
نضودٍ  ،وَ ِظ ٍّل َّم ْم ُدودٍ  ،وَ َماء َّم ْ
اك َهةٍ َكثِيرَة” ،وجاء في تفسير السدر المخضود أنه
وَ َف ِ
ّ
الموقر بالثمر ،وقال قتادة “كنا
الذي ُن ِـزع شوكه ،أو أنه
نحدث أنه الموقر الذي ال شوك فيه ،وقال ابن كثير بعد
أن نقل األقوال فيه :والظاهر أن المراد هذا وهذا ،فإن
سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر ،وفي اآلخرة على
العكس من هذا ال شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي
قد أثقل أصله ،ولوال فضل السدر لما ُجعل في الجنة،
ومن المواضع التي ُذكر فيها السدر أيضا في خبر
ِ
سي َ
“ف َأعْ ر ُ
سبأ َ
ْل ا ْل َع ِر ِم وَ ب ََّد ْل َن ُ
اهم
ْس ْل َنا عَ َلي ِ
م َ
ْه ْ
َضوا َف َأر َ
ط وَ أَ ْث ٍل وَ َ
يءٍ ِّمن
ْن َذوَ ا َتى ُأ ُك ٍل َخ ْم ٍ
ِج َّن َتي ِ
ْه ْ
م َج َّن َتي ِ
ب َ
ش ْ
َ
الس ْدرَةَ
َ
ْ
ْ
ِس ْد ٍر قل ٍ
ِيل” ،وقال سبحانه وتعالى “ ِإذ يَغشى ِّ
َ
َ
َما ي َْغ َ
َ
َ
َ
ْ
َات َربِّهِ
َصرُ وَ َما ط َغى ،لق ْد رَأى ِم ْن آي ِ
شىَ ،ما َزاغ الب َ
ا ْل ُك ْبرَى”.

موضعها في السماء
وكشفت بعض األحاديث أنها في السماء السادسة،
َضي اهلل ع ْن ُه ،وأما الرواية
وهي رواية ابن مسعود ر ِ
األولى فظاهرها أنها في السماء السابعة بعد أن
سلم على إبراهيم عليه السالم كان في هذا تعارض
ال شك فيه ،ولذا قال الحافظ بن حجر رحمه اهلل جامعًا
بين الروايتين :ال يُعارض قوله إنها في السماء السادسة
الرواية بأنها في السابعة؛ ألنه يُحمل على أن أصلها
في السماء السادسة وأغصانها وفروعها في السماء
السابعة ،وليس في السادسة منها إال أصل ساقها.
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”رمضانيات” تفتح خزانة التراث ألول مرة

لغز عامل ”الكندر” وأسطورة أرسين لوبين البحرين
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...

عامل ”الكندر”

ومن أجمل القصص التراثية ،قصة عامل “الكندر”
التي يرويها لنا الراوي ،قائال “عندما جاؤوا إلى البحرين
كانوا ال يجدون حتى الطعام الذي يبقيهم على
الحياة ،وكان والدهم يعمل “كلندر”  -وهو الصبي
الذي ينادي على الركاب  -في سيارات الباص التى

تنقل الناس من المنامة إلى العوالى والرفاع وعذاري
وغيرها من األماكن ،والزلت اتذكر منظر “الخرابة” التى
كانوا يعيشون فيها والتى تمتلئ باألطفال والبقر
أيضًا ،وتمر سنون ،وإذا بهم يمتلكون مؤسسة كبيرة
تدر األموال الطائلة والتي ال أشك في أنها كانت نتيجة

أرسين لوبين البحرين
ومن بين أكثر الروايات التراثية حكمة وطرافة في ذات
الوقت ،قصة قصيرة بعنوان “أرسين لوبين البحرين”والتي
يرويها لنا الراوي قائال “انتشرت في الخمسينيات بين
الشباب سلسة كتب قصصية بوليسية عن أرسين
لوبين ذلك اللص الظريف أو اللص الشريف كما كان
يلقب ،فهو بطل تلك الروايات الكثيرة ،حيث يقوم
بالدفاع عن الفقراء والمساكين ،ويعرض نفسه لكثير
من المصاعب حين يتعمد السرقة من األغنياء ليعطي
الفقراء والمعوزين وربما تأثر أرسين لوبين البحرين بهذه
الشخصية كثيرا فعمد إلى محاكاتها والتمثل بها ،وهو
شخص معروف وقتها ،طويل القامة يرتدي دائما ثيابا
أنيقة نظيفة ،ويعمل أحيانا غير أنه ال يستقر في عمله،
وكل همه أن يعيش كما يحلو له ،ضاربا بالعرف والقيم
والتقاليد عرض الحائط ،وكان يستأجر سيارات فخمة
كمظهرة يطوف بها الشوارع في سرعة جنونية،

ولحسن الحظ أنه لم تكن الشوارع مزدحمة كما هى
اآلن ،وقد تورط في عدد من الحوادث ،ومن قصصه تلك
أنه يأتى إلى السوق ليال بكامل هيئته ويوقف سيارته
الفخمة “المستأجرة” تتبعه سيارة نقل كبيرة ،ويخرج
المفاتيح من جيوبه محاوال فتح األقفال من أبواب
المتجر الذي يختاره ،ويأمر الحمالين بدخول المتجر
ونقل ما يريد نقله إلى السيارة الكبيرة وهو يتحدث إلى
“النواطير” وينفحهم بقليل من الدراهم أو يعدهم
بإيجاد وظائف مغرية لهم ،ويمضى بعد أن يقفل
أبواب المتجر ومعه ما استطاع حملة من البضائع وفي
اليوم التالى تتكشف األمور عن سرقة حدثت في الليل،
وأمام النواطير والمارة “عينى عينك” ،وبالتأكيد كان
يلقى عليه القبض إثر كل جريمة ولكنه كان يتخلص
من معظمها عن طريق دفع الكفالة ،ولكثرة دخوله
السجون وانتشار قصصه لقب أرسين لوبين البحرين.

عمليات مشبوهة كالتهريب وغيره ،وينتقل األب إلى
رحمة اهلل ،ويتسلم األبناء العمل وتفيض األموال في
جيوبهم وخزائنهم ،وخارج البحرين وينفرد صاحبنا
بنصيب األسد دون اخوته ولكنة كان يظهر دائما
وكأنه ال يملك شيئا فهو لم يشتر في البحرين حتى
البيت الذي يسكنه وهو قادر على شراء مائة بيت،
فكان مستأجرًا يدفع ايجار البيت والبيوت المجاورة
للبيت والتى ظلت فارغة أبدا ،لخوفه من أن يسكن
أحد فيها ،وكان يركب سيارة صغيرة متواضعة ،أما
أمواله فقد نقلها إلى بلد آخر حيث اشترى في احدى
الدول األوروبية “مقاطعة” كاملة وبدأ يصرف عليها
باستمرار ،ولكنه في جميع األحوال ال يتمتع بثروته
هذه ،وكانت متعته الوحيدة هى األكل ،حيث أنه
يأكل بنهم وشراهة ألنه يعرف أن ال أحد يطلع عليه
في هذه الحالة ،فهو يأكل بطريقة حيوانية أكثر من
عشرين نوعا من الطعام في الوجبة الواحدة وألنه ال
يعرف القراءة والكتابة ،فقد تورط في توقيع عقود
كبيرة تخص أمالكه في تلك الدولة االوروبية وغيرها
بواسطة محامين أو نصابين ،وفي النهاية أنه سيخسر
كل ما ادخره وحرص عليه ومنع نفسه وأهله من
التمتع به ألن “مال البخيل يأكله العيار” ،والنقطة
المهمة في هذا الموضوع هى أن صاحبنا هذا دائم
التذمر والشكوى من النظم والقوانين وكل شيء .
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سلمان الونش
والحديث عن روايات التراث الشعبي وذكر تفاصيل

في ليالي الشتاء أو الصيف على الساحل ،يبارى

بعضا من قصصه ورواياته يأخذنا للحديث عن قصة

الخيوط والخيات ويجمع منها األسماك ،مكتفيا

“الونش” ،والتي يأتي لنا الراوي على ذكر تفاصيلها،

بزاد قليل طويل عريض محمر الوجه دائما من لفح

قائال “جلس في ركن من القاعة المفروشة بالبسط
والمساند ممددا رجليه ،واصال بين أبهامى قدميه
بأطراف خيوط النايلون يفتحها ليطويها على
المكسر  -وهو قطعة خشبية تلف عليها خيوط صيد
السمك  ،-وفجأة رمى بطيه كاملة من تلك الخيوط
التى يعمل على طيها أو فتحها قائ ً
ال “هذه لكم،
فهى ال تصلح للخية”  -والخية هي خيوط تركب على
مسافات متباعدة فيها الميادير التى يركب فيها
الطعم “الييم” من خثاق أو ميد أو سلوس لصيد
أسماك السبيطي في المياه الضحلة  ،-واتكأ على
أحد المساند ولفات خيوط النايلون أمامه وراح يترقب
منا ردة الفعل ،أو ما نقوله له بعد أن أعطانا تلك
اللفة من الخيوط الجديدة ،ولم ينتظر أو ننتظر كثيرا،
قلنا له “ولماذا هذه ال تصلح لك يا سلمان؟” ،وقال
“أعرفها من ملمسها” ،وضحكنا ،كان اسمه سلمان،

الشمس وهواء البحر ،وإذا ضحك ظهرت أسنانه
المتفرقة التى سقط منها عدد كبير يشرب كل
شيء ويأكل أي شيء وإذا سكر تسمعه يرفع
صوته بنبراته النشاز يترنم بموال أو أغنية ،وكان
كثيرا ما يردد “يمضى الفقير وكل شيء ضده
حتى الكالب كشرت أنيابها” ،هكذا يقولها ورغم
إخالصه ووالئه لمعارفه ،وخصوصا للعم خال
السعدون ،فإنه كثيرا ما يعانده ويشرب مع علمه
بكراهية خاله للشراب والشاربين ،وحين يأتى وقد
أخذ منه الشراب مأخذا ،ويأتى بكالم أو أفعال تدل
على نشوته وسكره ،يحلف بأنه لم يشرب قائ ً
ال ،يا
عم خالد واهلل ما شربت ،حتى سمعنا يوما بأنه قد
فارقها إلى األبد ،فارق البحر واألسماك وترك سلة
خيوطه التى تعب في ترويع مياديرها آم ً
ال في
صيد كثير تركها ومضى وحيدًا فقيرًا كما جاء.

رجل بسيط فقير أمي من دولة مجاورة ،ومكث في
البحرين يؤدى أعما ً
ال شاقة وبسيطة ،ويمضي أوقاته

رحم اهلل الفقراء ومنهم سلمان الونش الذي لقب

يرافق الذاهبين للصيد من الهواة ،حيث يظل بمفرده

بالونش لطوله وجسامته وقوته وتحمله وصبره.

مغامرات الدون جوان

ومن أبرز القصص والروايات التي كانت مثار جدل
بالتراث الشعبي ،قصة بعنوان الـ “دون جوان” ،يروى لنا
الراوي تفاصيلها الممتعة ،قائال “كانت كلما خطرت
حسناء أو غير حسناء تابعها بنظراته حتى تغيب ،ثم
يميل إلى أقرب جليس له ،ويهمس له بأنه يعرفها،
وأنها بادلته النظرات المشحونة باإلعجاب ،وال يمر يوم
أو تنقضي جلسة دون أن يتحدث فيها عن مغامراته
الغرامية المتعددة ،وإعجاب الفتيات به وأنه على

حد تعبير الشاعر غازى القصيبي “عشرا هجرت وال
أعد الباقيات” ،ويحتفظ في بيته الذى يسكنه وحيدا،
بمجموعة من التذكارات النسائية التى خلفتها
الحسناوات لدى زياراتهن له ،ولسان حاله يردد بما
كان القبانى في احدى قصائده“ :كم نجمة دخلت
علي تظن عندى متحفا  ..تركت بسور حديقتى الشال
الحرير منتفا” ،وبالطبع لم تدخل عليه أيه نجمة ،ولم
يكن لبيته المتواضع حديقة أو سور ،غير أنه هو الذى
كان ينتف شعيرات شاربه وهو يتصور ذلك ،وألنه كتلة
من العقد لدمامته فهو يبدل ذلك بتصوراته وتخيالته،
بل وسرد قصصه التي ال تنتهي ،بل أنه أحيانا يخرج
من جيبه ألبوما صغيرا يحتوى على صور فوتوغرافية
لعدد من الفتيات ،ويتنهد وهو يروى قصة كل واحدة
معه ،ويردد “وأيام ومن أيام إيه لو أقول لك ما تصدق”،
وطبعا ال أحد يصدق ما يقول ،لكثرة ما يقول ويكذب
حتى أحس جماعة من األصدقاء بثقل ذلك على
أسماعهم فكانوا يستفزونه للحديث عن غرامياته،
وهم يعرفون سلفا ما سيقول ،ولما ضاقوا به ذرعا
وقياسا وتأمال دبروا له مقلبا طريفا ليراقبوا تصرفاته،
فقد اتفقوا على تأليف رسالة غرامية محبوكة ،قالوا
فيها أنها تراه أحيانا في أماكن متفرقة ،وال تستطيع
التحدث إليه ،ولكنها تأمل أن يسعفها الوقت والحظ
لتراه عن كثب ،لكثرة ما سمعت عنه أنها تغار من

المعجبات ،وأنها ترجوه أن يقف في مكان محدد تمر
به علها تراه وتلقى صاحبنا تلك الرسالة الوردية ،ورأيناه
مقب ً
ال ذات يوم متهلل األسارير ،فرحا ال يكاد يستقر
على األرض ،وعندما حاول البعض االستفسار منه
عن تلك الحال التى هو عليها لم يبح بأية كلمة عن
الموضوع ،فهذه المرة فيها جد وفيها وعد ،وصار ال
يستقر وال يجالس الشلة التى تعود أن يتحفها بقصصه
وأحاديثه عن مواعيده ،وكانوا يراقبونه ويتبادلون
النظرات والغمزات وهو سابح في أحالمه ،يترقب مرور
تلك الحسناء المعجبة وصار مالزما لذلك المكان الذي
حددته له حتى تراه ،وبقي على تلك الحال مدة طويلة
يتابع بنظراته هذه المرة كل سيارة تمر وبها شبح امرأة،
ظنا أنها هي ،صاحبة الرسالة الوردية ،التي بقيت في
محفظته عدة سنوات ،يفتحها ويقرأها ويعيدها إلى
محفظته ،وبعد مرور أكثر من ثالثين عاما على هذه
الحكاية وبعد استعراض عدة موضوعات غرامية
من بينها الرسائل ،رأيته يخرج تلك الرسالة الوردية من
محفظته ،وإذا بها ورقة جديدة ،كتب فيها نفس تلك
الكلمات التى دبجها أحدهم فهو يردد“ :أيام ،أيام ..
أيه ،لو أقول لك ما تصدق” ،فارقته وأنا أردد ما قاله أحد
الحارثيين “منى إن تكن حقا تكن أحسن المنى  ..وإال
فقد عشنا بها زمنا رغدا” ،ثم التفت إليه قائ ً
ال “أية ،أيام
أيام  ..لو آقولك ما تصدق”.
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مجلس د .األنصاري

مجلس أوالد المرحوم محمد المناعي
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ذكريات من �أيـام زمان
• عرض مسرحية (عبد الرحمن الداخل) بمدرسة االصالح
األهلية في عام 1932م
• عرض مسرحية (الرشيد وشارلمان) بمدرسة االصالح األهلية
عام 1932م
• تأسيس أول فرقة شعبية عام 1929م
• إصدار إعالن حول التحقق من اللؤلؤ الصناعي عام 1928م
• إصدار إعالن النقل البحري عام 1935م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة و رئي�س
وزراء العراق ال�سيد نوري ال�سعيد يف زيارة للأخري للبحرين يف
اخلم�سينيات

مدر�سة البديع االبتدائية للبنات والتي افتتحت عام 1958م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة حلظة عودته من
لندن ويرى خلفه جنله املغفور له �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن
�سلمان �آل خليفة ثم الوجيه ح�سني يتيم ثم ال�سيد عبد اهلل بن �سبت ثم
ال�سيد خليفة القعود يف عام 1953م

جمهور يتابع مباراة لكرة القدم بالرغم من الأمطار ويالحظ �أنهم يحتمون
من املطر مب�ساند مقاعد املدرج يف ال�ستينيات
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فر�ضة املنامة يف الع�شرينيات

بيت الق�صيبي يف الرفاع ال�شرقي مت بنا�ؤه يف عام 1940م

بيت كريبال ثم باليوز ثم دار االعتماد �أن�شىء هذا املبنى يف عام 1910م �أخذت ال�صورة
يف عام 1940م

ا�ستعرا�ض لل�شرطة يف بداية ال�ستينيات

�سوق التمور يف الأربعينيات

مبنى مطار البحرين يف �أوائل الأربعينيات

ّ
قوة عروضنا
ّ
ّ
من قوة سياراتنا

يوكون
د.ب

سييرا
د.ب

13,999

ً
إبتداء من

تيرين

9,999
أكاديا
د.ب

ُ ّ
جي ام سي تقدم لك في رمضان أقوى عروضها

ً
إبتداء من

د.ب
ً
إبتداء من

ً
إبتداء من

11,999

13,490

أسرع لتستفيد منها اآلن!
على اإلطالق.
ِ
ُ ّ
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هواتف  4G LTEالذكية
من بتلكو

Blackberry Q10 LTE

•الشبكةLTE 800 / 850 / 900 / 1800 / :
2100 / 2600
•نظام التشغيلQuad-core 1.5 GHz Krait :
•شاشة  TFTتعمل باللمس 16 ،مليون لون

الباقات

سوبر سمارت *4GLTE

البيانات الشهرية المجانية

غير محدودة*

الدقائق المجانية

300

الرسائل النصية المجانية

100

االيجار الشهري (د.ب)

 30د.ب

مدة العقد

 12شهرا ً

* تطبق سياسة االستخدام العادل .يقدم الجهاز حسب الكمية وقد يتوجب دفع مقدم.
تطبق الشروط واألحكام
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