
السبت  4  رمضان  1434  هجرية   •   13  يوليو  2013  ميالدية 

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

العرب  وعرفه  الفاطميين  عهد  في  الفانوس  ظهر 
عام  رمضان  شهر  من  الخامس  في  القاهرة  في 
358 هــ عندما دخل المعز لدين اهلل الفاطمى مصر 
أهل  فاستقبله  ليال  الوقت  كان  المغرب  من  قادما 
وهتافات  الملونة  والفوانيس  بالمشاعل  القاهرة 
تنطفئ  ال  وكي  الخليفة،  طريق  إلضاءة  الترحيب 
من  قاعدة  على  وضعها  إلى  الناس  لجأ  الشموع 
الرقيق،  والجلد  السعف  ببعض  وإحاطتها  الخشب 
بأمر  الحاكم  عهد  في  الفانوس  تطور  ذلك  وبعد 
اهلل، حيث أمر بأن ال تخرج النساء من بيوتهن ليال في 
رمضان إال أن يكون معهن طفل أو تابع لهن يمشي 
الرجال  يعرف  كي  كبيرا  فانوسا  ويحمل  أمامهن 
خلفه  امرأة  وجود  يعني  الفانوس  ضوء  وجود  بأن 
فيفسحوا الطريق ويبتعدوا عن مسارها، وقد تحول 

أبو شرف وأبو عرق أشهر أسمائها
فوانيس رمضان .. مصابيح الشهر الكريم

إلى  لياًل  اإلضاءة  في  األصلية  وظيفته  من  الفانوس 
حيث  الفاطمية،  الدولة  أثناء  ترفيهية  أخرى  وظيفة 
حاملين  واألزقة  الشوارع  يطوفون  األطفال  كان 
الحلوى،  أنواع  من  بالهدايا  ويطالبون  الفوانيس 
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ال يجوز أكله ألنه من الفواسق
الغراب .. طائر المكر والخداع

عليه  شنع  أو  البرد  بشدة  هلك  بمخالبها  الغربان 
 قوم فجار وناله ألم ووجع، وقيل إن الغراب دليل 
... “رمضانيات” تقتحم عالم الغراب  طول الحياة. 

المثير وترصد أسراره وتفاصيله...

الغراب من الطيور المعروفة في كثير من أصقاع 
وفصائله،  وأشكاله  أنواعه  تتعدد  كما  العالم، 
عليه  يطلق  الذي  األسود  اللون  عليه  غلب  وإن 
الذي  صوته  بهيبة  الغراب  ويتميز  النوحي،  الغراب 
صوته  سماع  أو  رؤيته  من  تتشاءم  الناس  جعل 
تجذبه  والغراب  الفاحم،  األسود  لونه  إلى  إضافة 
األشياء الالمعة والملونة كثيرًا، وليس مستغربًا أن 
الصابون  قطعًا  الغربان  أعشاش  في  الناس  يجد 
الغراب  الالمعة، ويعتبر  المذهبة  الملونة واألشياء 
الغراب  إن  إذ  الفالح،  صديقة  المفيدة  الطيور  من 
ذلك  في  شأنه  والحشرات  اآلفات  على  يتغذى 
بمستوى  يتميز  كما  قردان،  وأبو  الهدهد  شأن 
الطيور،  من  غيره  مع  مقارنة  نسبيًا  مرتفع  ذكاء 
في  المختال  الرجل  هو  الحلم  في  والغراب 
خدشته  أنه  رأى  ومن  المتكبر،  المتبختر  مشيته 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
39757015 17721503، التوزيع:  اإلدارة: 

36504114 اإلعالنات: 
aprasadvt@gmail.com

www.aprasadvt.com

وألعاب  رمضان  بشهر  مرتبطًا  الفانوس  أصبح  حتى 
أوراق  من  صفحات  تضيء  “رمضانيات”   .. األطفال 
وتطور  نشأته  تاريخ  عن  وتكشف  رمضان   فانوس 

صناعته وسر ارتباطه بالشهر الكريم ...
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يتميز بهيبة صوته وذكاءه الشديد
الغراب .. ”َفَبعَث الّلُه ُغَرابًا َيْبَحُث ِفي اأَلْرِض”

 الغربان تتبع العائلة الغرابية وتضم 
نوعا  و116  فصيلة   56 ونحو  جنسا   20
أنواع  تعدد  في  رتبة  أعظم  وهى 
خمسة  من  أكثر  ويتبعها  طيورها 
عدد  ويبلغ  الطيور  من  نوع  آالف 
العالم  أفرادها أكثر من نصف طيور 
أكبر  الغربان  رتبة  أن  أي  مجتمعة 
مجتمعة،  األخرى  الطيور  بين  رتبة 
والغربان طيور متوسطة الحجم إلى 
كبيرة تنتشر في جميع أنحاء العالم 
المناطق  في  وتكثر  اليابسة  على 
الباردة  المناطق  المعتدلة وتقل في 
الطيور  أي  األوابد  من  ومعظمها 

المقيمة التي ال تهاجر .... 

في القرآن    

آدم  ابني  قصة  في  القرآن  في  الغراب  ذكر   وجاء 
َل  َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبِّ ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ
َقاَل  َك  َلَأْقُتَلنَّ َقاَل  اآلَخِر  ِمَن  ْل  ُيَتَقبَّ َوَلْم  أََحِدِهَما  ِمن 
ِقيَن ›27‹ َلِئن َبَسطَت ِإَليَّ َيَدَك  ُل الّلُه ِمَن اْلُمتَّ َما َيَتَقبَّ ِإنَّ
ِلَتْقُتَلِني َما أََنْا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك َلَأْقُتَلَك ِإنِّي أََخاُف الّلَه 
َربَّ اْلَعاَلِميَن ›28‹ ِإنِّي ُأِريُد أَن َتُبوَء ِبِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن 
َعْت  اِلِميَن›29‹َفَطوَّ الظَّ َجَزاء  َوَذِلَك  اِر  النَّ أَْصَحاِب  ِمْن 
َلُه َنْفُسُه َقْتَل أَِخيِه َفَقَتَلُه َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن ›30‹ 
ُيَواِري  َكْيَف  ِلُيِرَيُه  اأَلْرِض  ِفي  َيْبَحُث  ُغَرابًا  الّلُه  َفَبَعَث 

َهـَذا  ِمْثَل  أَُكوَن  أَْن  أََعَجْزُت  َوْيَلَتا  َيا  َقاَل  أَِخيِه  َسْوءَة 
 ›31‹ اِدِميَن  النَّ ِمَن  َفَأْصَبَح  أَِخي  َسْوءَة  َفُأَواِرَي  اْلُغَراِب 
َقَتَل  َمن  ُه  أَنَّ ِإْسَراِئيَل  َبِني  َعَلى  َكَتْبَنا  َذِلَك  أَْجِل  ِمْن 
َقَتَل  َما  َفَكَأنَّ اأَلْرِض  ِفي  َفَساٍد  أَْو  َنْفٍس  ِبَغْيِر  َنْفسًا 
اَس َجِميعًا  َما أَْحَيا النَّ اَس َجِميعًا َوَمْن أَْحَياَها َفَكَأنَّ النَّ
ْنُهم َبْعَد  َناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثيرًا مِّ َوَلَقْد َجاء ْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبيِّ

َذِلَك ِفي اأَلْرِض َلُمْسِرُفوَن ›32‹﴾  5  :27 —32. 

أول من علم الدفن 

اهلل  رضي  عائشة  عن  بسنده  البخاري  اإلمام  وروى 
قال  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  عنها  تعالى 
الفأرة  وهي:  الحرم،  في  يقتلن  فواسق  “خمس 
والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور”، والغراب 
أول من علم بني آدم دفن موتاهم بل ما زال البشر 
الذكر  تعاون  مثل  كثيرة  وعبر  دروسا  منه  يتعلمون 
مع أنثاه وإخالصه لها وحمايتها وعدم اقترانه بأنثى 
أن  إال  ذلك  ورغم  الحياة،  قيد  على  دامت  ما  أخرى 
الناس اختلفوا في الحكم عليه فمنهم من تعجب 
بعضهم  مع  وجماعته  أفراده  وتعاون  ذكائه  من 
وخراب  شؤم  طائر  بأنه  اتهمه  من  ومنهم  البعض 

ومنهم من ينزعج من نعيقه المزعج.

عجائب في الغراب 

إلى  وأشاروا  ومجتمعاته،  الغراب  العلماء  درس  وقد 
الغربان  زوج  أن  إال  وأسراب،  جماعات  في  يعيش  أنه 
وإذا  البشر،  مثل  بعض  مع  عمرهما  طول  يعيشان 
بضربه  فتقوم  الغراب  زوجة  من  غريب  ذكر  اقترب 
حتى يبتعد عنها، والغربان ال تخاف ال من الصقر وال 
من  يأكل  حين  النسر  من  تقترب  إنها  بل  النسر،  من 
فريسته وتستقر قليال، ثم تبدأ في مطاردته، فتطير 

الغربان وتنقض عليه طائرة فيضطر إلى خفض رأسه 
عدة  وبعد  بذيله،  أو  بجناحه  الغراب  يصدمه  ال  حتى 
مرات من تلك المناورة يزهق النسر ويطير تاركا الباقي 
الغربان  زوج  ويراعي  الغربان،  فتأكلها  فريسته  من 
وإذا  المأكوالت،  لهم  ويجلبون  العش  في  نسلهما 
حام بالقرب أحد الصقور تجد ان األبوين ينطلقان في 
يختفي  حتى  طيرانا  الصقر  ويطاردان  السماء  عنان 

من المنطقة، ويبتعد الخطر عن نسلهما. 

فرخ الغراب 

يسمى  الغراب  فرخ  أن  أيضا  الغراب  عجائب  ومن 
أبيض  لونُه  يكون  البيضة  عن  فقس  وإذا  النّعاب 
فيأتي  لونهما  يطابق  ال  ألنه  ويتركانه  أبواه  فينكره 
رائحة  وتعجبه  الغراب  فرخ  منقار  على  فيقف  الدود 
فإذا  ويسود  ريشه  ينبت  حتى  منها  فيأكل  منقاره 

أسود ريشة يألفُه أبواه ويقبلون عليه. 

فوائد ومضار 

لإلنسان  والضارة  المفيدة  الطيور  من  الغراب  ويعتبر 
في آن واحد، فهي مفيدة ألنها تتغذى على اآلفات 
والحشرات التي تضر بمحصول الفالح شأنه في ذلك 
الحشرات  على  يتغذى  أنه  كما  األخرى،  الجوارح  شأن 
القراد  على  تتغذى  فالغربان  بالحيوانات  تضر  التي 
وخصوصا  بالحيوانات  يضر  الذي  والدب  والحلم 
اإلبل والبقر والماعز، كذلك فإن طيور الغربان مضرة 
من  الزراعية  المحاصيل  على  تتغذى  ألنها  بالفالح 
وتطير  بمناقيرها  وتمسكه  عليه  وتغير  وثمار  حبوب 
به بعيدا عن المزارع وتتغذى عليه أو تنقله ألعشاشها 
لتغذي صغارها، كما تغير الغربان على مزارع البطيخ 
كذلك  منها،  وتأكل  تنقرها  حيث  ثماره  في  وتعبث 
جروح  بظهورها  التي  بالحيوانات  كثيرا  الغربان  تضر 
جروح   بظهورها  التي  اإلبل  ظهور  على  يقع  فهو 
وينقر هذه الجروح ويهتكها ويأكل منها حتى تنزف 
منها الدماء، كما تقع الغربان على ظهر الحمير التي 

بظهورها جرح ويأكل منه حتى تسيل الدماء.

الغراب في الحلم

المختال  بالرجل  الغراب  رؤيا  حلم  سيرين  ابن  وفسر 
أو  الممسوخ  من  وهو  المتكبر،  المتبختر  مشيته  في 
مااًل  نال  غرابًا  صاد  من  وقيل  كذاب،  فاسق  رجل  هو 
أحرزه  أو  غرابًا  أصاب  ومن  بمكابرة  فسق  في  حرامًا 
فإنه غرور باطل وإن رأى أن له غرابًا بصيد فإنه يصيد 
ذلك  من  اغتم  غراب  كلمه  ومن  باطل  من  غنائم 
من  مااًل  أصاب  غراب  لحم  أكل  ومن  عنه،  خرج  ثم 
يجني  فإنه  الملك  باب  على  غرابًا  رأى  وإن  اللصوص 
جناية يندم عليها أو يقتل أخاه، ومن خدشته الغربان 
فجار  قوم  عليه  شنع  أو  البرد  بشدة  هلك  بمخالبها 

وناله ألم ووجع، وقيل إن الغراب دليل طول الحياة.
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أشهر معالم الشهر الكريم  
فوانــيس رمضــان .. وحــوي يـا وحــوي

تعتبر فوانيس رمضان من الذكريات الهامة 
الكريم  تاريخي في شهر رمضان  وموروث 
عند العرب والمصريين بين الصغار والكبار 
على حد سواء، وقد استخدم الفانوس في 
صدر اإلسالم في اإلضاءة لياًل للذهاب إلى 
وقد  واألقارب  األصدقاء  وزيارة  المساجد 
الخامس  في  رمضان  فانوس  العرب  عرف 
وافق  وقد  هـ   358 عام  رمضان  شهر  من 
هذا اليوم دخول المعز لدين اهلل الفاطمى 
بالمشاعل  أهلها  فاستقبله  لياًل  القاهرة 
وقد  الترحيب،  وهتافات  والفوانيس 
ظهرت أنواع عديدة للفوانيس فقد كانت 
في الماضي وما زالت فوانيس الشمع التي 
من  والمصنوعة  الجذابة  بألوانها  تتميز 
الزجاج في صورة نوافذ متالصقة في إطار 
من األلمونيوم والنحاس وعليها رسومات 
مزخرفة وباب إلدخال الشمعة التي تستقر 
إضاءتها  ويتم  لذلك  معدة  قاعدة  على 
فتعكس ألوان الزجاج المزخرف ولكن يعاب 
األطفال وخطرة  بأنها ضارة لصحة  عليها 
حديثة  بأنواع  اآلن  استبدالها  تم  فقد 
وظلت تتطور حتى أصبحت اآلن تستخدم 
الصوتية والضوئية واختلفت  التكنولوجيا 
احتفظت  ولكنها  عليه  كانت  عما  تماما 
األطفال،  على  والسعادة  البهجة  بإدخال 
الفوانيس من أشهر معالم رمضان  وتعد 
ومظاهره المحببة إلى الصغار والكبار معا 
هو فانوس رمضان بأشكاله المختلفة، فال 
تكاد تخلو حارة أو شارع من فانوس ضخم 
مصنوع من المعدن والزجاج الملون أو من 
الخشب وورق السلوفان يلتف حوله صغار 
بقدوم  الحي فرحين مستبشرين  وشباب 

هذا الشهر المبارك ولياليه الكريمة ...

معنى فانوس

أبادي  الفيروز  ذكر  كما  للفانوس  األصلي  المعني 
مؤلف القاموس المحيط هو  “النمام” ويرجع صاحب 
القاموس تسميته بهذا االسم إلي أنه يظهر حامله 
وسط الظالم والكلمة بهذا المعني معروفة، وفي 
“فناس”  فيها  للفانوس  يقال  السامية  اللغات  بعض 
شهر  استقبال  عند  إال  يظهر  ال  الفانوس  أن  ورغم 

رمضان، إال أن عملية صناعته مستمرة طوال العام.

أسامي متعددة 

شرف  أبو  منها  اسما  عشرين  من  أكثر  وللفانوس 
الصاروخ  المسدس  حشوة  أبو  لموز  أبو  عرق  أبو 
كلها  األسماء  أشهر  أما  البطيخ،  شقة  الدبابة 
في  تصنع  التي  الفوانيس  أكبر  وهو  والد،  أبو  فهو 
عليه  ويطلق  رباعي  شكل  هيئة  على  وهو  رمضان، 
تعتمد  صغيرة  فوانيس  أربعة  لوجود  االسم  هذا 
أحد  يمثل  منها  واحد  وكل  األربعة  زواياه  على 
فال  الفانوس  حجم  ولكبر  الكبير،  الفانوس  أوالد 
على  استخدامه  ويقتصر  حمله  األطفال  يستطيع 
واجهات  به  يزينون  الذين  التجارية  المحالت   أصحاب 

المحالت ويضاء بمصابيح الكهرباء.

صناعة الفانوس

الفاطمي  العصر  منذ  الفوانيس  صناعة  بدأت  وقد 
تتخذ مسارا حرفيا وإبداعيا في الوقت ذاته، فظهرت 
طائفة من الحرفيين في صناعة الفوانيس بأشكالها 
المتعددة وتزيينها وزخرفتها، ولم يتشكل الفانوس 
التاسع عشر  القرن  إال في نهاية  الحالية  في صورته 
وأصبح يستخدم إلى جانب لعب األطفال في تزيين 
وإضاءة الشوارع ليال كما كانت وظيفته األصلية خالل 
الحديثة  االضاءة  وسائل  وجود  رغم  رمضان  شهر 
الفاطمية  القاهرة  في  الفانوس  صناعة  وارتبطت 
من  اشتهر  حيث  الفيل  وبركة  األحمر  الدرب  بأحياء 
البلدي،  بالسمكري  الفوانيس  صناعة  في  الحرفيين 
الفطر  عيد  انتهاء  بعد  العمل  في  الحرفيون  ويبدأ 
مباشرة حيث يكون العمل تحضيريا فقط ويصل إلى 

ذروته قبل حلول شهر رمضان ببضعة أشهر.

كردنة الفانوس 

األلماظة  باستخدام  الفانوس  زجاج  تقطيع  ويتم 
يلون  الزجاج  كان  سنوات  عدة  ومنذ  العجلة،  أو 
فيستخدم  اآلن  أما  يدوية،  فرشاة  باستخدام 
برواز  على  ُيشد  حرير  قماش  عن  عبارة  شبلونات 
عليه  وُيحدد  آخر،  خشبى  بإطار  ُيصور  ثم  خشبى، 
 6 أو   5 إلى  الشبلونات  تصل  وقد  المطلوب،  الرسم 
حسب عدد األلوان الموجودة بالرسمة، فعلى سبيل 
ربها،  الرسمة عبارة عن سيدة تدعو  إذا كانت  المثال، 
الزى له لون بنفسجى، والطرحة بيضاء، واأليدى  فإن 
.. فإن كل جزء  بلون أسود  الكتابات  روز، وبعض  بلون 
هنا يحتاج لشبلونة لها نفس الرسمة، ويقوم الصانع 
واألبيض  للزى  البنفسجى  بها  الخاص  اللون  بصب 
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كانت  وقد  للكتابة،  واألسود  لأليدى  والروز  للطرحة 
األلوان المستخدمة من البوية البلدى التى ُتصنع في 
المنازل من السبرتو واأللوان، أما اآلن فُتشترى جاهزة 
وان. وُيستخدم في هذه العملية – إلى جانب  من المَّ
الشبلونة واأللوان – التنر والمخِفف واألستيكة وهي 
عن  عادة  الرسومات  وُتعبر  الكاوتشوك،  من  جلدة 
الزخرفة  بكتب  يستعين  وقد  الصانع،  وإبداع  خيال 
النحو  هذا  على  الفانوس  وزجاج  الغرض.  هذا  في 
ملون بصبغات يتبادل فيها مع اللون العادى األبيض 
اللون، ويتبع ذلك ما ُيعرف بعملية الكردنة، وُيقصد 
تكون  وقد  الصفيح،  على  منقوشة  زخارف  عمل  بها 
أو   – الفانوس  شرف   – الفانوس  قبة  على  الزخرفة 
الكعب، وذلك باستخدام ماكينة صغيرة ُتحرك باليد 

تسمى كردون.

حرفة اندثرت

وُتسمى المرحلة األخيرة من مراحل تصنيع الفانوس 
بلحام  الحرفى  يقوم  حيث  العفشة،  تجميع  بـ 
القطع – التي أعدها في المراحل السابقة – بعضها 
ذلك  في  ويستخدم  الزجاج،  تركيب  بعد  البعض 
أدوات مثل :الكاوية وهى من النحاس األحمر، وزرادية 
عدة  اللحام  في  يستخدم  كما  صغيرة،  قصافة 

صفراء  كتلة  عن  عبارة  وهى  االفونيا  هي:  خامات 
ان،  ُتشبه الجمر مُصنعة من الزيوت وُتشترى من الموَّ
السمكرة وهى  الحرفى بطحنها في محل  ويقوم 
تساعد في عملية اللحام، ويستخدم أيضًا أزيز طاهر 
بنسبة  الرصاص  مع  ُيخلط  المائة  في  مائة  نقي  أي 
التي  واألجزاء  اللحام،  لتبريد  الماء  ُيستخدم  كما   ،2:1
ومكان  الفانوس  كعب  هي  عادة  للحام  تحتاج 
والقبة، حيث يخرج  الفانوس  الشمعة وجدران  وضع 

الفانوس في قطعة تشكيلية متناغمة.

أشكال وألوان 

الفانوس  إعداد  في  الشعبى  الصانع  تفنن  وقد 
اسم  منها  لكل  متعددة  وأنماط  شتى  أشكال  في 
الحرفى  كان  الحجم  كبيرة  الفوانيس  وفي  معين، 
هذه  ومن  عليها،  اسمه  تسجيل  على  يحرص 
العائلة  طار  كفانوس  واندثر  اختفى  ما  األشكال 
ويسمى أيضًا أبو نجمة – والشيخ على – وعبد العزيز، 
فانوس  يسمى  حجمًا  رمضان  فوانيس  وأصغر 
يكون  وقد  الشكل  رباعى  فانوس  وهو  بز  أو  عادى 
لوضع  وًيغلق  ُيفتح   – واحدة  مفصلة  ذو   – باب  له 
الشمعة بداخله، أو يكون ذو كعب وال يتعدى طوله 
بأوالد  كبير  فيسمى  أكبرها  أما  سنتيمترات،  العشرة 
أخرى  فوانيس  األربعة  أركانه  وفي  عدل  مربع  وهو 
بشكل  وهو  كبير  مبزبز  أو  ومقرنس  حجمًا،  أصغر 
ومن  ذراعًا،  عشر  إثنى  ذات  متشعبة  كبيرة  نجمة 
مع  قمته  اتساع  ويتساوى  عدل  هو  ما  الفوانيس 
قاعدته، ومنها ما هو محرود وتنسحب قمته بضيق 
األشكال  أسماء  تعددت  فقد  ثم  ومن  قاعدته  نحو 
مربع   – عدل  مربع  فمنها:  رمضان،  لفانوس  األخرى 
مسدس   – عدل  مسدس   - برجلين  مربع   – محرود 
محرود – أبو حشوة وله حلية منقوشة من الصفيح 
له شرفة منقوشة  أى  – مربع بشرف  أسفل شرفته 
من الصفيح حول قمته – أبو لوز وُيطلق عليه فانوس 
بز  فانوس  ُيشبه  وهو  شرف  أبو  فانوس  أو  فاروق 
 – – أبو عرق  – أبو حجاب  لكنه أكبر منه في الحجم 
المقرنصات  الذي تكون جوانبه على شكل  مقرنص 
أو  مربع  البطيخة  شقة   – بالمساجد  الموجودة 
الفوانيس  ومن  البرلمان،   - بدالية  شمسية   – مدور 
الترام والقطار والمركب والمرجحية  ما يتخذ شكل 

وهذه يعلق بها عدد من فوانيس البز الصغيرة لتدور 
حولها مشابهة لمراجيح الموالد والمواسم واألعياد، 

وأحدث هذه األنواع الشويبسى والشمامة.

فوانيس ميكانيكية

الفوانيس،  من  ودخيلة  جديدة  أشكال  ظهرت  وقد 
وهونج  وتايوان  الصين  من  استيرادها  يتم  والتى 
البالستيك  – من  – ميكانيكيًا  كونج، وهى مصنوعة 
قد  والذى  جدًا  الصغير  من  تبدأ  أحجام  وتتخذ 
ُيستخدم كمدلية مفاتيح – إلى األحجام المتوسطة 
ولمبة  بالبطارية  جميعها  وُتضاء  نسبيًا،  والكبيرة 
صغيرة، وتكون أحيانًا على شكل عصفورة أو جامع 
أو غير ذلك من األشكال التى تجذب األطفال، ومزودة 
بشريط صغير ُيردد األغانى واألدعية الرمضانية، فضاًل 
أن  شك  وال  المعروفة،  الشبابية  األغانى  بعض  عن 
التى  المحلية  الصناعة  ُتهدد  الدخيلة  األنواع  هذه 
الجمالية  القيم  ذو  الشعبى  الفانوس  بإنتاج  تميزت 
األصيلة والذى يحمل رموز وإبداعات الشعب المصرى 

عبر التاريخ.

غرامة وطرافة 

رمضان  بفوانيس  تتعلق  التي  القصص  أطرف  ومن 
تعود إلى عصر الحاكم بأمر اهلل الفاطمي المشهور 
بالملوخية،  المعروفة  المصرية  للوجبة  بتحريمه 
تعليق  يتم  بأن  مرسومًا  وأصدر  له  سبق  حيث 
فوانيس مضاءة على أبواب البيوت ومآذن المساجد 
تغريم  يتم  وأن  الفجر  طلوع  وحتى  المغرب  من 
الفانوس  وجود  وأستمر  المرسوم،  يخالف  من  كل 
العصور  خالل  رمضان  شهر  معالم  أهم  كأحد 
الذي  الكبير  فمنه  واألحجام  األلوان  وتعددت  التالية 
يستخدم ألغراض اإلنارة ألسرة بأكملها ومنه الصغير 
الذي يستخدم إلنارة الطريق ولتسلية األطفال، وفي 
بدايات القرن الماضي بدأ الفانوس يأخذ شكله الذي 
الفوانيس  تلك  وكانت  الماضي،  القرن  خالل  عرفناه 
وعالوة  الصغيرة،  الزجاج  وقطع  الصفيح  من  تصنع 
على فوانيس األطفال انتشرت في مدن مصر خالل 
يقوم  التي  الكبيرة  الحارات  فوانيس  الماضي  القرن 
الشارع  أو  الحارة  منتصف  في  بتركيبها  السكان 
الزجاج،  وفي  والورق  الخشب  من  تصنع  وكانت 
رمزًا  الفانوس  كان  الفترة  تلك  خالل  أنه  والواضح 
البالد كان يقومون  قوميًا في مصر حتى أن حكام 
إلى  فخم  فانوس  بإرسال  رمضان  شهر  بداية  مع 
حتى  تتبعه  مصر  كانت  الذي  العثماني  السلطان 
منصف العقد الثاني من القرن الماضي، وقد ازدهرت 
تجارة الفوانيس الرمضانية وانتشرت في مصر خالل 
تعددت  الفترة  تلك  وفي  و1935،   1918 بين  ما  الفترة 
أيضًا  وتطورت  أحجامها  وتنوعت  الفوانيس  أشكال 
كانت  بالشموع  تضاء  الفوانيس  كانت  أن  فبعد 
غالبيتها خالل تلك الفترة تضاء بمادة الكرون األبيض 
كهربيًا،  مصباحًا  كانت  لو  كما  تبدو  يجعلها  الذي 
مليمين  بين  ما  تتراوح  فكانت  الفوانيس  أسعار  أما 
لحجمه  وفقًا  الواحد  الفلس  من  أقل  أي  قروش  و5 

والمواد الخام المستخدمة في صناعته. 
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مجلس أبناء السيد مجيد الماجد
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مجلس أبناء أحمد العمران
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�سوق اخلمي�س )ق�سم ال�سفافري( يف اأوائل اخلم�سينات

الإفتتاح الر�سمي ل�سينما الزياين والذي �سارك فيه املمثل الكوميدي 

ح�سن فايق يف اخلم�سينات

 لقطة حلفل عيد جلو�س املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى

 اآل خليفة حاكم البحرين يف الثالثينات

اأول �ساعة يف البحرين والتي مت تركيبها على برج مبنى الكني�سة الجنليكية 

الوطنية التابعة مل�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية يف عام 1911م

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.  •

ذكريات من �أيـام زمان
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بيت ا�سكرن على �سارع اخلليفة عام 1930م

حمالت جتارية يف اأطراف املنامة يف عام 1956م

اأول طائرة تهبط يف البحر عام 1929م

 جمل�س املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى  اآل خليفة 

حاكم البحرين يف الثالثينات

 �سوق اخل�سروات وال�سمك يف املنامة يف عام 1950م
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