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“رمضانيات“ تنشر سيناريو لم يكتبه 
حمد الشهابي .. إبداع السينما والمسرح

الشغف  بداية  كانت  بالمحرق  البنخاطر  فريج  في 
كان  السينما،  بفن  المعروفة  الكبيرة  الشاشة  بتلك 
وكأنه  أفالمها  ويشاهد  وحب  عشق  في  إليها  ينظر 
يمسك بورقة وقلم ويكتب أحالمه، كان يرتاد عروض 
بصحبة  منزله  عن  خطوات  تبعد  التي  المحرق  سينما 
كل  “بومهند”  ابراهيم  وأخيه   – اهلل  رحمه   – والده 
العودة  وقت  يحين  وحينما  وجمعة،  خميس  ليلة 
اإلعالمي  والمؤلف  الكاتب  كان  الفيلم،  إنتهاء   بعد 
حمد شهابي يعرف أنه سيعود مجددًا إلى دار العرض 

فوائدها تتجاوز لحومها وحليبها وصوفها
النعجة .. ”َوِإنَّ َلُه ِعنَدَنا َلُزْلَفى 

َوُحْسَن مَئاب”
النعجة هي أنثى الخروف، وتسمى نعجة والجمع 
الحيوانات  من  األغنام  فصيلة  من  وهي  نعاج، 
على  يطلق  كما  األعشاب،  على  تتغذى  الثدييات 
من  اإلنسان  عرفها  ولقد  األغنام،  ذكر  الكبش 
في  والنعجة  الكبش  يربى  حيث  الزمان،  قديم 
المفضلة  الحيوانات  من  وتعتبر  والمرابع،  المنازل 
وصوفها  فراءها  أن  كما  اإلنسان،  لدى  لألكل 
يستخدم في صناعة المالبس و األحذية، والغنم 
من  هي  الضأن  أو  أرييس  أفيس  العلمي  باسمها 
البقاريات  عائلة  من  ونباتية  المدجنة  الثدييات 
الغنم  اإلنسان  ويربي  الماعز،  الفرعية  والعائلة 
والجلد  الصوف  والحليب،  لحومها،  أجل  من 
باسان، والنعاج من  الذي يصنع منه نوعية تدعى 
الثدييات المجترة، وال يكاد يوجد إال األليفة منها، 
ذوات  من  فهي  المجترة  الحيوانات  باقي  ومثل 
الحوافر وتمشي على زوج من األصابع، وقال تعالى 
في محكم كتابه في سورة )ص( ..... “ِإنَّ َهَذا أَِخي 

ولكن ليس كمشاهد هذه المرة .. ورغم نجاحه في 
تحقيق حلمه بالعودة إلى فن السينما والمسرح كاتبًا 
إال  حقيقي،  وإبداع  ببراعة  ومخرجًا  للسيناريو  ومؤلفًا 
أنه لم يكتف بذلك فقد بذل مزيد من الجهد للوصول 
تحقق  ما  وهو  العالمية،  إلى  البحرين  وببلده  بكتاباته 
حصد  في  ومسرحياته  قصصه  نجاح  بعد  مؤخرًا  له 
رحلة  ترصد  “رمضانيات”   .. والعالمية  الدولية  الجوائز 
الحلم والطموح في مسيرة الكاتب والمؤلف ومدير 

مركز بتلكو للعنف األسري اإلعالمي حمد الشهابي ..

َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َواِحَدٌة َفَقاَل 
ِني ِفي اْلِخَطاِب” .. “رمضانيات” تقرأ  أَْكِفْلِنيَها َوَعزَّ
أهمية  من  لها  وما  النعجة  حياة  في   سطورًا 

في حياة اإلنسان ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية
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لعبت دوراً هامًا في الحياة اإلنسانية
النعجة .. ”َوَخرَّ َراِكعًا َوأََناَب”

النعجة من الثدييات المدجنة ونباتية من عائلة البقاريات والعائلة الفرعية الماعز، ويربي 
اإلنسان النعاج من أجل لحومها، وحليبها، صوفها وجلدها الذي يصنع منه نوعية تدعى 
باسان، وهي من الثدييات المجترة، وال يكاد يوجد إال األليفة منها، ومثل باقي الحيوانات 
المجترة، تعتبر األغنام من ذوات األظالف وتمشي على زوج من األصابع وتعتبر من أوائل 
الحيوانات المستأنسة، وصوف النعاج هو الشعر الحيواني األكثر استخدامًا والذي يقطع 
من  العديد  في  أساسيًا  دورًا  ولعبت  العالم  أنحاء  جميع  في  األغنام  وتربى  بمجزات، 
الحضارات، أما في الوقت الحالي، فتعتبر كل من أستراليا، ونيوزيلندا، وباتاغونيا والمملكة 

المتحدة من المناطق الرئيسية التي تكرس لتربية المواشي ...

دورها في الحضارة

أثر  ولها  الزراعي،  التاريخ  في  أساسي  حيوان  والنعاج 
العديد  في  حاضر  وهو  اإلنسان،  ثقافة  في  كبير 
الرئيسية  من األساطير، كما تعطي كثير من األديان 
اإلبراهيمية،  الديانات  وخاصة  لها،  كبيرة  أهمية 
المفضلة  األضحية  فهو  المسلمين  عند  وباألخص 
وخروف  كبش  يسمى  الغنم  وذكر  األضحى،  لعيد 
بالحمل،  يعرف  وصغيرهما  نعجة  تسمى  وأنثاها 
الكريم  القران  في  ونعاج  ونعجة  غنم  كلمة  وردت 
آيات، وقد حلل اهلل ذبحها وأكل لحومها،  في عدة 
ولها أهمية خاصة، حيث يضحى بها في الحج وعيد 

األضحى والمناسبات األخرى.

في القرآن الكريم 

وقال  الكريم،  القرآن  في  النعجة  ذكر  ورد  وقد 
تعالى في محكم كتابه في سورة )ص( “وهل أتاك 
نبؤا الخصم إذ تسوروا المحراب ِإْذ َدَخُلوا َعَلى َداُووَد 
َبْعُضَنا  َبَغى  َخْصَماِن  َتَخْف  َلا  َقاُلوا  ِمْنُهْم  َفَفِزَع 
َواْهِدَنا  ُتْشِطْط  َوَلا  ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا  َفاْحُكم  َبْعٍض  َعَلى 

َوِتْسُعوَن  ِتْسٌع  َلُه  أَِخي  َهَذا  ِإنَّ  َراِط  الصِّ َسَواء  ِإَلى 
ِني  َوَعزَّ أَْكِفْلِنيَها  َفَقاَل  َواِحَدٌة  َنْعَجٌة  َوِلَي  َنْعَجًة 
ِإَلى  َنْعَجِتَك  ِبُسَؤاِل  َظَلَمَك  َلَقْد  َقاَل  اْلِخَطاِب  ِفي 
َبْعُضُهْم َعَلى  َلَيْبِغي  اْلُخَلَطاء  ْن  َكِثيرًا مِّ َوِإنَّ  ِنَعاِجِه 
ا  مَّ َوَقِليٌل  اِلَحاِت  الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  ا  ِإلَّ َبْعٍض 
َربَُّه َوَخرَّ َراِكعًا  اُه َفاْسَتْغَفَر  َما َفَتنَّ أَنَّ ُهْم َوَظنَّ َداُووُد 
َوُحْسَن  َلُزْلَفى  ِعنَدَنا  َلُه  َوِإنَّ  َذِلَك  َلُه  َفَغَفْرَنا  َوأََناَب 
اآلية  هذه  تفسير  في  البيضاوي  اإلمام  وقال  مَئاب”، 
“إن هذا أخي” بالدين أو بالصحبة، و“له تسع وتسعون 
نعجة ولي نعجة واحدة” هي األنثى من الضأن، وقد 
يساق  فيما  والتمثيل  والكناية  المرأة،  عن  بها  يكنى 
للتعريض أبلغ في المقصود، وقرئ : “َتسع وتسعون” 
التاء، وِنعجة بكسر النون، وقرأ حفص بفتح ياء  بفتح 
وحقيقته  ملكنيها،  أكفلنيها”:  “فقال  نعجة”  “لي 
وقيل  يدي،  تحت  ما  أكفل  كما  أكفلها  اجعلني 
الخطاب”  في  “وعزني  نصيبي،  أي  كفلي  اجعلها 
بحجاج  جاء  بأن  محاجة  إياي  مخاطبته  في  وغلبني 
الخطبة  في  إياي  مغالبته  في  أو  رده،  على  أقدر  لم 
خطابا  فخاطبني  هو  وخطبها  المرأة  خطبت  يقال: 

حيث زوجها دوني، وقرئ “وعازني” أي “غالبني  وعزني” 
على تخفيف غريب، ويمكن الرجوع إلى أي تفسير من 
التفاسير المعتبرة، كتفسير اإلمام الطبري والقرطبي 
وإبن كثير وغيرهم لمعرفة تفسير هذه اآلية وغيرها، 
وننبه إلى أن ما يذكر في تفسير هذه اآلية والتي تليها 
من أمر ال يليق باألنبياء ال يجوز اعتقاده، وقال العالمة 
الشنقيطي في أضواء البيان وأعلم أن ما يذكره كثير 
الكريمة مما ال  اآلية  المفسرين في تفسير هذه  من 
والسالم،  الصالة  نبينا  وعلى  عليه  داود  بمنصب  يليق 
وال  به،  ثقة  فال  اإلسرائيليات،  إلى  راجع  منه  وكثير 
معول عليه، وما جاء منه مرفوعا إلى النبي صلى اهلل 

عليه وسلم ال يصح منه شيء.

النعجة في الحلم 

إذا  كريمة  غنية  شريفة  إمرأة  المنام  في  النعجة 
إمرأة  ورث  نعجة  لحم  أكل  ومن  سمينة،  كانت 
منزله  دخلت  نعجة  رأى  ومن  مال،  ولبنها  وصوفها 
خصب  الحامل  والنعجة  السنة  تلك  في  خصبًا  نال 
ومال يرتجى ومن صارت نعجته كبشًا فإن زوجته ال 
تحمل أبدًا، ومن رأى أنه يحلب النعجة فإنه يصيب من 
حاجته  نال  لحمها  من  ليأكل  ذبحها  وإن  مااًل  إمرأة 
من تلك المرأة وإن ذبحها من غير أن يريد أكلها فإنه 
أو  بيته  من  خرجت  نعجة  رأى  وإذا  بكرًا  إمرأة  ينكح 
ضاعت أو سرقت فإنه يفارق زوجته وإن رأى في داره 
نعجة فإنها سنة مخصبة تأتي عليه وإن كانت حاماًل 
فإنه يرجو فيها جمع مال، وإن رأى أن النعجة واثبته 
فقاتلته فإن إمرأته تمكر به ومن جامع نعجة فإنه 
ينال سنة مخصبة في مكروه من غير وجهها ووالدة 
النعجة نيل الخصب والرخاء، والنعجة السوداء إمرأة 
إمرأة أعجمية والنعاج نساء صالحات  عربية والبيضاء 
وفقد  واألنكاد  الهموم  على  رؤيتهن  دلت  وربما 

األزواج وزوال المنصب.
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“ رمضانيات “ تكشف مشاهد لم ترو في حياته
حمد الشهابي .. عبقرية الكاتب والُمخرج 

صناعة  رموز  أبرز  من  كواحد  الشهابي  حمد  يعرف   q
عن  تحدثنا  فهل  البحريني،  الفني  واإلنتاج  اإلبداع 
في  وأثرها  األولى  الفريج  وحياة  والطفولة  النشأة 

تكوين إتجاهاتك وميولك الفنية؟

ولدت ونشأت في فريج البنخاطر بالمحرق، الذي يعتبر 
يتوسط  الذي  موقعه  حيث  المحرق  وقلب  واجهة 
عن  عبارة  بيتنا  وكان  والحديث  القديم  المحرق  سوق 
مثل  بناية  ليست   - عمارة   فوق  يقع  “سطح”  أول  دور 
كبير  تجاري  محل  أو  كبير  مخزن  ولكنها  اليوم  بنايات 
تباع فيها البضائع المختلفة -، وكان مستأجرها األول 
هو التاجر يوسف يعقوب سليس  “بومبارك سليس”-  
رحمة اهلل -، ثم اشتراها عمي الغالي حسين بن محمد 
طفولتي  منذ  أحببته  وقد   ،- اهلل  رحمه   - شويطر 
عندما  العمارة  في  ولقاءه  زيارته  دائم  كنت  عندما 
والرهش  الحلوى  صناعة  على  ولإلشراف  لصنع  يأتي 
والزالبية والعسلية، وال أنسى أنه كان يعطيني عيديه 
بداية  في  كبير  مبلغ  يعد  طبعًا  وهذا  فلس،   100 مبلغ 
نبعت  فقد  الفنية  ميولي  عن  بالنسبة  أما  الستينات، 
دقائق  بيتنا  عن  تبعد  التي  المحرق  سينما  وجود  مع 
 - اهلل  رحمه   - والدي  وكان  حصاة”،  “فلتة  معدودة  
السينما  إلى  “بومهند”  ابراهيم  يأتي مع أخي  غالبًا ما 
السينمائية  للعروض  وكان  وجمعة،  خميس  ليلة  كل 
منذ  بالسينما  عشقت  فقد  علي،  كبير  أثر  المختلفة 
لدي  ليكون  كافيًا  سببًا  هذا  وكان  أظافري،  نعومة 
الذي  الفن  هذا  مثل  لممارسة  والحب  الكبير  الشغف 

يبهر المشاهد.

q هل كان للوالد والوالدة وحياة العائلة أثر في إختيار 
حمد الشهابي للكتابة واإلنتاج الفني، حدثنا أكثر عن 
مالمح  تعاليمه  شكلت  وكيف  الوالد  بمنزل  حياتك 

المستقبل لديك؟          

كان للوالد رحمه اهلل أثر كبير في حياتي، حيث تعلمت 

اآلخرين،  مع  اإلنساني  والتعامل  واألمانة  الصدق  منه 
ونصائحه الزالت ترن في أذني كمن ترك تسجياًل صوتيًا 

يتكرر مع كل يوم في حياتي.

نابليون“  األول في حياة  “الحب  المسرحية  روايتك   q
دوافعك  عن  تحدثنا  هل  اإلنجليزية،  إلى  ترجمتها  تم 

لكتابة القصة والمجموعة بشكل عام؟

نابليون”  حياة  في  األول  “الحب  لمسرحية  بالنسبة 
فعاًل  تم  وقد  اآلن،  حتى  كتبتها  مسرحية  آخر  فهي 
محمد  الدكتور  عبر  اإلنجليزية  اللغة  إلى  ترجمتها 
لقد  صراحة  فأقولها  للدوافع  بالنسبة  أما  الخزاعي، 
كتبت أكثر من 300 حلقة تلفزيونية، وأكثر من عشرين 
تؤرخ  التي  السينمائية  األفالم  عن  ناهيك  مسرحية 
المسلسالت،  هذه  في  اإلجتماعية  وحياتنا  تاريخنا 
أمامي  كبير  جدار  بسقوط  حقيقة  أحسست  ولكن 
وليس في نهاية األمر ولكن إلى متى؟ إلى متى نكتب 
عن  وكتبنا  القضايا  كل  أهلكنا  لقد  مجتمعنا؟،  عن 
فإلى  الممزقة،  والثياب  والدواعيس  والحوط  األسياف 

العالمية،  إلى  نعبر  ال  لماذا  أتسائل  كنت  إني  متى؟، 
اليها  يوصلنا  قد  الذي  المسرح  هو  ربما  ما؟،  بطريقة 
أو الرواية مثلما حدث مع رواية فان جوخ التي كتبتها 
هذا  عن  هو  المسرحية  وموضوع  المسرحية،  قبل 
البطل القائد الكبير نابليون ولكن في بداية حياته، وهو 
والعشرين  الواحد  سن  في  بعد،  أمبراطورًا  يصبح  لم 
عامًا فقط، عندما تخرج من الكلية الحربية، ورجع إلى 
عائلته  مع  هروبه  ثم  كوريسكا  جزيرة  رأسه  مسقط 
إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، وقد علق أحد األصدقاء 
على مستوى المسرحية عندما قرأها قائاًل “هي فعاًل 
لي  شرف  وهذا  القراءة”،  تستحق  عالمية  مسرحية 
الذي ال يعرف  ذا  أتسائل من  والحمد هلل، وكنت دائمًا 
القائد االمبراطور نابليون في العالم أجمعه، وهذا هو 

الدافع الحقيقي لكتابتي هذه المسرحية.

q في “صانع السفن ومسرحيات أخرى“ تطرقت إلى 
المسرح  مهرجان  وسارع  األدبية،  المالمح  من  الكثير 
بالجزائر لعرضها ضمن دورته العام قبل الماضي، ماذا 

عن تلك المجموعة؟

األمر  واقع  في  أخرى”  ومسرحيات  الفن  “صانع  كتاب 
حصلت  وجميعها  مسرحيات،  ست  على  يحتوي 
في  االشتراك  أو  العرض  ناحية  من  سواء  جوائز،  على 
أول  هي  “مندرا”  ومسرحية  المسرحية،  المسابقات 
 ،1984 عام  وذلك  الكتاب  في  جائزة  تحصد  مسرحية 
مثل  أكتب  أنا  كنت  “لو  عون  حسن  عليها  علق  وقد 
هذه المسرحية فسوف أكون أفضل كاتب مسرحي 
في الخليج”، والكتاب يحتوي على “صانع السفن” التي 
جوائز،  أربع  عدد  وحصدت  الكويت  دولة  في  عرضت 
وكذلك مسرحية “الفزاعة” عدد جائزتين، و“حب خلف 
قال  الذي  خشبية”  و“بيوت  األسد”،  و“الرجل  الضباب”، 
عنها أحد األصدقاء تصلح للعرض في مسارح برودواي 
موضوع  كل  الحال  بطبيعة  والمسرحيات  بنيويورك، 

فيها يختلف عن اآلخر اختالفًا كبيرًا.

بين  تدور  أحداث  تتناول  جوخ“  “فان  روايتك  في   q
يتجاوز  ال  طفل  الرواية  بطل  أن  رغم  وهولندا  نيويورك 
عمره التسعة أعوام، هل تلقي لنا مزيدًا من الضوء 

حول حبكة الرواية ودافعك لكتابة سطورها؟ 

حينما تحاور الكاتب والمؤلف ومدير مركز بتلكو للعنف األسري اإلعالمي حمد الشهابي 
فأنت ال تعرف من أين تبدأ، هل تسأله عن كيف تشكلت نواة اإلبداع األولى في حياته 
وهو مازال طفاًل في فريج البنخاطر، أم تواجهه على الفور بكيفية إلمامه بكافة فنون 
العميق  والتحليل  والقصة  بالمقال  ونهاية  والرواية  والمسرح  السينما  من  بدءًا  الكتابة 
وصوله  كيفية  حول  وتحاوره  األخيرة  النقطة  من  معه  تبدأ  أنك  أم  األحداث،  لمجريات 
التقدير  العالمية وكيف حصدت مؤلفاته وقصصه ومسرحياته األخيرة على جوائز  إلى 
عمله  حول  معه  وتبدأ  جانبًا  ذلك  كل  تترك  أن  تود  ربما  أو  والعالمي،  الدولي  واإلبداع 
هامة  مسئولية  ويتولى  وطنه  يعشق  بحريني  كمواطن  ورسالته  ودوره  المجتمعي 
أوراق  كافة  تلملم  أن  قررت  “رمضانيات”   .. األسري  للعنف  بتلكو  مركز  كمدير  ورفيعة 
األسري  للعنف  بتلكو  مركز  ومدير  والمؤلف  الكاتب  وتساؤالتها حول مسيرة  أسئلتها 
ومختصر:  موجز  واحد  سؤال  في  واحدة  دفعة  عليه  وتلقيها  الشهابي  حمد  اإلعالمي 

كيف كانت الرحلة والمسيرة؟...

حمد الشهابي
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العربي،  الخليج  أجواء  على  غريبة  رواية  جوخ  فان 
إلى  يحتاج  الخارجي  األدبي  الفضاء  نحو  فاإلنطالق 
لكتابة  أغادر  أن  رأيت  وقد  قوي،  وعمل  وفكرة  حبكة 
بعد  جوخ  فان  للفنان  اعتبار  رد  تمثل  التي  الرواية  هذه 
الفن  من  مزيج  هي  كذلك  حياته،  في  عانى  الذي 
االبداعي الروائي والخيال العلمي الذي استخدمت فيه 
الرواية  أحدث  أن  من  فبالرغم  واللغز  المفاجأة  تقنية 
تدور في الوقت الحاضر، إال فان جوخ هو أحد أبطالها،  
وقد تركت لغزًا كبيرًا في الرواية لم يعرفه أحد ولم 
تنفذ  تكاد  األولى  والطبعة  اآلن،  حتى  حله  يعرف 
المعني  هو  سيادي  عبداهلل  فالناشر  المكتبات  من 

بتوزيعها.

على  قريبًا  نراه  والذي  الشهابي  حمد  جديد  ما   q
شاشات السينما أو نشاهده على خشبات المسرح؟

إنتاجها  تم  تلفزيونية  حلقة  عشرين  هو  جديدي 
لدول  المشترك  البرامجي  اإلنتاج  مؤسسة  بواسطة 
الخليج العربي، وعنوان الحلقات “تماسك”، وقد اخترت 
الخليج  الكتاب في دول  ككاتب لها من ضمن جميع 
بعنوان  مسلسل  لي  كذلك  هلل،  والحمد  العربي، 
وكذلك  الكويت،  في  قريبًا  سينتج  قصته”  الزمن  “في 
التنفيذ  تحت  “وهو  “الساطع  بعنوان  األول  مسلسلين 
“جوري”،  وعنوانه  الرقابة  تحت  واآلخر  دبي  في  ربما 
وبالنسبة للمسرح الزلنا في مرحلة التوقف إلى أن يرى 

اهلل لنا مخرجًا.

للعنف  بتلكو  مركز  مدير  منصب  مؤخرًا  توليتم   q
المركز  دور  على  الضوء  لنا  تلقي  هل  األسري، 
العنف األسري  نزيف  وأنشطته وسياسته في وقف 

بالمجتمع؟

العنف  حاالت  “رعاية  بتلكو  لمركز  كمدير  حقيقة  أنا 
أن  الماضية  سنوات  الثالث  خالل  استطعت  األسري” 

المملكة،  محافظات  جميع  إلى  المركز  صوت  أوصل 
وكذلك جميع أطياف المجتمع البحريني، وكان والزال 
ودعمها  البلوشي  محمد  بنت  فاطمة  الدكتورة  دور 
إلى أعلى مراتب  المركز ووصوله  الكبير في نجاح  األثر 
مع  مباشر  اتصال  لديه  فالمركز  هلل،  والحمد  النجاح 
الشرطة  مراكز  وكذلك  مستمر،  وتعاون  المحافظات 
فنقيم  الخدمية  والجمعيات  األهلية  والمنظمات 
الدورات التوعوية اإلرشادية والنفسية للجميع، ناهيك 
عن  اإلتصال  أو  يوميًا  المركز  إلى  ترد  التي  الحاالت  عن 

طريق الخط الساخن.

q ما هي خطط حمد الشهابي للنهوض بدور المركز 
وتطويره ونشر أنشطته وأعماله مستقباًل؟

لقد قمت بوضع الخطط والحمد هلل ونشرنا أنشطته 
وأعماله، واليوم نرى المركز قد أصبح من أهم المراكز 
العنف  مناهضة  مجال  في  المتخصصة  اإلجتماعية 
األسري ليس في مملكة البحرين فقط ولكن حتى في 
دول الخليج العربي، والدليل على ذلك هو زيارة الدكتور 
النفسي  السلوك  شئون  في  الخبير  المطوع  جاسم 
والعالج وهو كويتي الجنسية ويرأس الكثير من اللجان 
الخليجية،  المجتمعات  مع  بالتعامل  المتخصصة 
وقد ذكر ذلك لي شخصيًا أنه قد بحث عن مركز في 
الخليج متخصص في هذا الشأن  “العنف األسري” فلم 
يجد إال مركز بتلكو  “رعاية حاالت العنف األسري”، وهذا 
فخر كبير ليس للمركز فحسب، وإنما لمملكة البحرين 
الدكتورة فاطمة  نابع من دعم وجهود  ككل، وهذا 

محمد البلوشي وزيرة التنمية اإلجتماعية.

q كيف ترى دور رجال األعمال والمؤسسات والشركات 
في دعم المركز، سواء من الناحية المادية أو باألدوات 

الالزمة لتسهيل القيام بمهامه ودروه بالمجتمع؟

مادي  دعم  أي  شركة  أو  مؤسسة  أية  من  نستلم  ال 
تلك  نشكر  ونحن  الوزارة،   وبموافقة  هبة  كان  إذا  إال 

الشركات والمؤسسات على إلتفاتها لنا.

ذلك  وأنه  خاصة  هؤالء،  إلى  الدعوة  توجه  وهل   q
والرقي  الوطن  دعم  في  المساهمة  ضمن  يندرج 

بخدماته االجتماعية واإلنسانية؟

ال أستطيع أن أوجه الدعوة للشركات لدعمنا ماليًا ألن 
الدعوة قد تضر أحيانا،  ولكننا نقول لتلك المؤسسات 
والشركات هناك من يستحق الدعم ليس نحن فقط.

تشكل  أن  كادت  أزمة  من  مؤخرًا  البحرين  تعاني   q
قاسمًا مؤلمًا للمجتمع البحريني المتسامح، فلماذا 
البحريني  والمسرح  للسينما  دورًا  هناك  يكن  لم 
في لم الشمل وإعادة روح المحبة بين كافة أطياف 

المجتمع؟

سبحانه  اهلل  من  بفضل  ولكننا  تعاني  البحرين  فعاًل 
وتعالى، ثم رؤية قيادتنا الحكيمة قد أذابت هذا اللهب 
وحولته إلى جليد، واإلنتاج يحتاج إلى رأس مال وتعاون 
مسلسل  ونتابع  اآلن  نرى  ونحن  وشركات،  فناني  بين 

“برايحنا” الذي يعد أحد الروافد اإلبداعية للم الشمل.

ببواطن  العالم  السيناريو  كاتب  نظر  وجهة  من   q
أو  عشرة  بعد  البحرين  سيناريو  ترى  كيف  األمور، 

عشرين عامًا من األن؟ 

البحرين  مملكة  أن  أرى  ومؤلف  سيناريو  ككاتب 
من  واحدًا  مزيجًا  ستصبح  عامًا  عشرين  أو  عشر  بعد 
فكل  اآلخر،  حب  على  بعض  بعضه  يحث  المواطنين، 
مواطن بحريني يعلم علم اليقين أن ال عائلة بحرينية 
نعرف  فجميعنا  األخرى،  العائلة  عند  معروفة  غير 
كل  في  بعض  ونبارك  ونواسي  ببعض  ونتصل  بعض 
المناسبات المفرحة السعيدة والمآسي وليس أدل على 
ذلك إال حادثة سقوط الطائرة وتوفي فيها 36 مواطنا 
الكل يواسي ويؤازر ويطمئن  إلى  بحرينيا، فالكل هرع 
على اآلخر، جميع البحرينيين دخلوا المساجد والمآتم 
أن  على  يدل  وهذا  المتوفين  ألهالي  العزاء  يقدمون 
ممدودة  ويد  أبدًا  ينفك  ال  البحرينيين  بين  رابط  هناك 
تصافح وتعاون الكل، ناهيك عما يقدمه جاللة الملك 
من نصح وإرشاد وحنين لكافة أبناءه البحرينيين، ولقد 
النبع  نفس  من  وشربنا  واحدة  تربة  على  جميعًا  ولدنا 
الخط  هذا  عن  يتدحرج  ولن  الوجبة،  نفس  من  وأكلنا 
واحدة  كتلة  البحرينيين  وسيبقى  القلب،  أعمى  إال 
اآلخرين  واحترام  حب  من  قوتها  تستمد  الذهب  من 
ملك  هو  الذهب  أن  بسيط  بسبب  حال  أي  يغيرها  لن 

المعادن هكذا هو المواطن البحريني.

غالف رواية “فان جوخ”

صورة للفنانة فيض علي الشرقاوي أثناء تصوير فيلم الرعب البحريني )بيت الجن( في عام 1994





7الثالثاء 28 رمضان 1434 هجرية   •   6 أغسطس 2013   •   السنة الخامسة   العدد   146

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

 الجمعة 17 شوال سنة 1373 الموافق 18 يونيو 
سنة 1954

الجريدة،  في  للنشر  مقاالت  بعضهم  إلينا  يكتب 
فيطالبنا  المقاالت  هذه  تنشر  ال  أن  ويحتمل 
أكثر  قلنا  ونحن  إليهم.  بإعادتها  حينئذ  أصحابها 
من مرة منذ أن صدرت هذه الجريدة بأن المقاالت 
ال تعاد ألصحابها سواء نشرت، أم لم تنشر، ولكن 
يصغوا  أن  يريدون  ال  اهلل  سامحهم  قرائنا  بعض 
لهذا الكالم فبعضهم يصر على استعادة رسالته 
فيه  تكون  الذي  الوقت  في  قصيدته  أو  مقالته  أو 
هذه الرسالة أو المقالة أو القصيدة في خبر كان ...  
التي  النصائح  بعض  يلي  فيما  الكريم  القارئ  وإلى 
يمكنه بموجبها أن يكتب إلى هذه الجريدة ضامنًا 
ففي   .. عدد  أول  في  يكن  لم  أن  يكتبه  ما  نشر 

أعداد قادمة: 

اكتب ما تريد كتابته على وجه واحد من الورق.

ليكن خطك مقروءًا واضحًا بحيث ال تتعسر قراءته 
على منضدي األحرف بالمطبعة.

ولن  مرسومة  ورسالة  خاصة  سياسة  للجريدة 
تقبل ادارتها نشر ما يتعارض مع هذه السياسة أو 

الرسالة.

ال تنشرالجريدة كل ما يشتم منه أنه كتب تغرض 
... إذا وجدت أن  شخصي أو  بواعز غير نزيه.   وأخيرا 
القلم ال يطاوعك وأن أسلوبك في الكتابة ضعيف 

فاترك الورق جانبًا وأرح نفسك، وأرحنا من العناء.

هل كانت جريمة؟! أم قضاءًا وقدرًا؟

القصيبي  العزيز  عبد  الحاج  جثة  اللبنانيين  اإلسعاف  رجال  اكتشف  عندما 
وجدوها محطمة شر تحطيم... والدماء كانت تنزف غزيرة من رأسه وأضالعه 
فارق  أن  يلبث  لم  أنه  إال  الالزمة  اإلسعافات  له  وأجريت  ورجله  ويديه  وصدره 

الحياة قبل أن يستطيع النطق بحرف.

وبدأ رجال التحرى والشرطة والقضاء تحقيقاتهم فاتضح لهم أن المرحوم 
كان يتنزه في محلة )الزيتونية( و راقه منظر الليل وهدير البحر فجلس على 

الرصيف يمتع نظره بجمال الطبيعة الفاتن.. 

ولكن النعاس داعبه فاستسلم إليه.. ويظن أنه أنحرف أثناء نومه فوقع فوق 
الصخور... وعندما اكتشف أحد المارة أمره كان قد مضى على سقوطه زهاء ثالث ساعات وكانت دماؤه 

قد نزفت.

هذه هي الرواية اللبنانية لوفاة الحاج عبد العزيز القصيبي إذ استقيناها من الصحف اللبنانية ولكننا قرأنا 
المرحوم كان قد أجرى عملية خطرة وأنه تماثل للشفاء قبل  أن  يراودنا. نحن نعلم  ذلك وشعور الشك 
... فهل يعقل أن يترك محل سكنه ليذهب منفردًا _ مع وجود إبنه وخادمه_ حتى يتمتع  وفاته بإسبوع 

بصفاء الليل وجمال الطبيعة؟ 

16 شوال سنة 1373 الموافق 18 يونيو سنة 1954م

من  استلمه  الذي  بالمسجل  الخطاب  أحمد  فض 
أنه من العم  البحرين وقرأه بسرعة ثم غمغم قائاًل.. 
الذي  فمن  زوجته:  وسألته  المسكين،  مات  لقد   .. علي 
أرسله أذن إلينا في الكويت .؟ - أرسله أحد أقاربنا هناك. 
أنك  شك  ال   - وقالت:  الصعداء  الزوجة  وتنفست   –
.. وفي وقت مبكر ركب  يا عزيزي  ستعود شخصًا آخر 
أحمد الباخرة قاصدًا البحرين .. ودخل على قريبه الذي 
أرسل إليه الخطاب ... فدعاه هذا للجلوس ... ثم وضع 
على عينيه منظاره السميك وفتح وصية الميت وقال: 
إني أهنئك ... لقد ترك لك عملك عشرة آالف روبية، ولم 
يملك أحد نفسه من يهتف في حيرة بالغة: عشرة آالف 
روبية مرة واحدة.! قال قريبه ... بشرط إال ترتكب شيئًا من 
ما  أشهر....   ستة  طوال  بها  عرفت  التي  العنف  أعمال 
معنى ذلك .... – لقد أودع عمك المبلغ عند رجل متدين 
من أهل البلدة ... وان يقدمها هذا الرجل لك حتى تمر 
... وانقطع أحمد  ستة شهور ال تتشاجر فيها مع أحد 
كما  المحظور  يقع  أن  من  خوفًا  الناس  مخالطة  عن 
حتى  والمجتمعات...  األسواق  إلى  الذهاب  عن  انقطع 

المقاهي  أصحاب  بعض  رفض 
بسعر  كوال(  )البيبسي  زجاجة  بيع 
خمسة  وهو  المحدد،  الشركة 
وطلب  الواحدة،  للزجاجة  آنات 
بعضهم أن يبيعها حسب مزاجه. 
بأسعار  باألسواق  بيعت  أن  وحدث 
مختلفة، بخمسة آنات وستة آنات 
ليست  وبعضها  روبية  ونصف 
الشركة  وكيل  رأي  فما  مثلجة، 
يرى  أال  باألسعار،  التالعب  هذا  في 

أنه يضر بسمعة الشركة.

 الجمعة 21 صفر سنة 1373 الموافق
 30 أكتوبر  سنة 1953م 

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

2 رمضان سنة 1373_ 15 مايو 1953

وفاة الحاج عبد العزيز القصيبي

كان ذات مساء إذ خطر بباله أن يتجول في المدينة 
فصادفه بعض أصدقائه القدامى من هذه البلدة 
ثم  السياسية  الشئون  في  معهم  يتناقش  واخذ 
أمسكت  قد  األيدي  كانت  حتى  دقائق  تمر  لم 
بالمقاعد لتؤيد بها آراء المتناقشين. وتصادف مرور 
اللحظة  تلك  في  الوارث  مال  إليه  الموكول  الرجل 
 .. فرأى ما فعله أحمد فهز رأسه هزة لها معناها 
إلى قريبه وروي  .. وعاد أحمد من فوره  ثم مضى 
.... وأبدى قريبه  العشرة آالف  إليه يحمل  له ما عاد 

دهشته فقال له .... 

- رويت للرجل المتدين القصة على حقيقتها فأخذ 
المناقشة واألخذ والرد  – وعندما طالت  يناقشني 
وأهم  المقاعد  بأحد  أمسك  فجأة  نفسي  وجدت 
بتحطيمه على رأسه وهنا أسرع إلى خزانته وألقى 

إلى بالعشرة آالف في وجهي وهرب مسرعًا ...
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بدأت شركة الخطوط الجوية البرتغالية تسير رحالت جديدة   •
الى جهات متفرقة متباعدة عن بعضها مثل نيروبي، وجوا، 

وأسمرة، وأديس أبابا من البحرين عام 1957م

قامت حكومة البحرين بحفر بئر ارتوازي في قرية حالة   •
النعيم بالقرب من الحالة لتوفير المياه الصالحة للشرب 

واالستعمال في عام 1957م

أقر مجلس المعارف استئجار منزل الحاج عمرو ابن سلطان   •
البنعلي الكائن في قرية أم الحصم، الستعماله كمدرسة 

للبنين بصفة مؤقتة في عام 1958م

ذكريات من �أيـام زمان

اأفراد من ال�شرطة عام 1956م

 املغفور له �شاحب اجلاللة امللك عبدالعزيز اآل �شعود وامللك فاروق واإىل 

الي�شار الأمري عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �شعود وال�شيخ حممد بن 

عي�شى اآل خليفة وعبدالرحمن عزام، اأمني عام اجلامعة العربية �شابقًا 

واإىل اليمني الأمري حممد علي ويل العهد و�شيف الإ�شالم �شقيق اأحمد 

والأمري حممد عبداملنعم امل�شري عام 1947م 

فرقة ال�شرطة املو�شيقية توؤدي اأحد العرو�ض يف اأحد �شوارع املنامة 

عام 1966م 

 ال�شيخ عبداهلل بن عي�شى وزير املعارف وال�شيد اأحمد العمران رحمهما 

اهلل يف زيارة لأنور ال�شادات يف مركز املوؤمتر الإ�شالمي يف عام 1955م 
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املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة يف زيارة 

لأع�شاد دارالإعتماد الربيطاين يف اخلم�شينيات 

اأحمد�شاملني جنم املحرق يف مباراة بني فريقي املحرق والن�شور يف 

ال�شتينيات 

 املرحوم مراد بهبهاين )يف ال�شيارة(  اأول من جلب �شيارة بور�ض اىل اخلليج 

مع اأخويه حممد ور�شا يف عام 1956م 

طلبة البحرين يف اجلامعة الأمريكية  يف بريوت ويرى ال�شيخ حمد بن عبداهلل 

اآل خليفة وابراهيم كانو على ي�شار ال�شورة واجلال�شني ال�شيخ حممد بن 

مبارك اآل خليفة وعلى ميينه عبدالرحمن تقي وعلى ي�شاره اآدم عيد، 

اأما الواقفون من الي�شار قا�شم حممد فخرو، �شيف جرب امل�شلم، اأحمد را�شد 

العب�شي، ورا�شد فليفل، وابراهيم يعقوب، وعلي حممد فخرو، وحممود 

بهلول وجا�شم ال�شفار وعدد من الطلبة.

بائع الكريو�شني ) اجلاز( من الع�شرينيات وحتى ال�شبعينيات اأعمال تو�شعة على الطريق الرئي�شي بني املنامة والبديع يف عام 1957م 
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مجلس حسن ابراهيم كمال
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