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Ramadanyat

”رمضانيات” تكشف سر لقبه بـ ”الحرايج”

عزيز زباري  ..فنان التشكيل والصورة
في فريج الفاضل أو كما يحلو لقاطنيه أن

االنضباط والحزم والصراحة ،حتى ذهب البعض

يسموه “رئة المنامة” نشأ الفنان التشكيلي

لوصفه بالديكتاتور والفرعون ،لكن نصائحه أثمرت

والفوتوغرافي عزيز زباري في فضاء مفتوح على

تغيير حياة الكثيرين ،أما في مشواره الفني فتألق

كل األجواء والديانات واأللوان واللغات منتميًا

نجم زباري أكثر فأكثر ،فهو الممثل ،والموسيقار،

لعائلة فنية عريقة تخرج منها الشعراء والفنانون

والفنان التشكيلي ،وفنان المكياج منذ العام ،1958

والخطاطون ،كان الفريج بالنسبة إليه بمثابة

وهو المؤسس ألسرة هواة الفن في العام ،1956

مدينة بابل بتاريخها العريق ،فكل ما يتحرك في

وفي العام  1984عمل على تأسيس جمعية البحرين

العالم من أفكار واجتهادات يمكن أن تجد لها

للفنون التشكيلية “ ..رمضانيات” تلقي الضوء على

أثرًا في هذا الفريج دونًا عن باقي الفرجان ،امتازت

لوحة حياة الفنان عزيز زباري وتلتقط تفاصيل مسيرة

شخصيته كمدرس ومعلم لألجيال بأبعاد ثالث:

نجاحه وتميزه ...

غني بالبروتين واألمالح والفيتامينات

الفول  ..طبق السعادة

الفول من البقول الغنية بالبروتينات الالزمة لبناء خاليا
جسم االنسان وتساعد على نموه ونشاطه ،والفول
المدمس يعتبر طبقا شهيا ألنه غني بالبروتين ويحتوي
على عنصر الحديد واألمالح المعدنية الالزمة للجسم
عند إضافة الملح والتوابل إليه ،وكذلك بالنسبة
للفيتامينات عند إضافة عصير الليمون إلى طبق
الفول وعند إضافة الخضر مثل البقدونس وقطع

المجالس الرمضانية

الطماطم والفلفل األخضر البارد  ،وهو مفيد لتطهير
األمعاء والمعدة عند إضافة البصل والثوم المبشور
إلى جملة الخلطة المضافة اليه ،والبصل والثوم
فوائدهما كثيرة ،ويعتقد البعض خطأ أن تناول الفول
يؤثر سلبا على الحالة العقلية لإلنسان ،ويصيبه بنوع
من الخمول وهو ما أثبتت عكسه الدراسات الحديثة
التي أشارت إلى أن المخ يقوم بإرسال عدد كبير من
المواد الكيميائية الحيوية للجسم بعد تناول الفول،
وهي ما يسمى بالموصالت العصبية التي تساعد
على ظهور مشاعر السعادة والنشاط “ ...رمضانيات”
تتناول فوائد الفول وقيمته الغذائية العالية ..

ذكريات من أيام زمان
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اتهموه ظلم ًا بمصدر الخمول والكسل

الفول  ..غذاء الطاقة

منظومة غذائية متكاملة
ويعتبر الفول منظومة غذائية متكاملة في ذاتها
فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة
اآلتية :أوال :مصدر عالي وجيد جدا للكربوهيدرات
والتي تمثل المصدر األساسي للطاقة ألي شخص
سواء كان كبير وصغير وصحيح أو مريض وهي من
الكربوهيدرات المعقدة أي النوع الجيد الذي يعتمد
عليه القائمين بتخطيط الوجبات الصحية والمتوازنة،
ثانيا :يعتبر من بدائل اللحوم الرتفاع محتواه من
البروتين حيث يعتمد عليه كأحد بدائل اللحوم،
ثالثا :مصدر جيد جدا لأللياف الغذائية والتي تلعب
دورا هاما في اإلحساس بالشبع واالمتالء فتقلل
اإلحساس بالجوع وأيضا تعمل على انتظام حركة
األمعاء والجهاز الهضمي ،وبالتالي الوقاية من
اإلمساك ،رابعا :يحتوى الفول على الحديد والزنك،
وهي من العناصر المعدنية الهامة للوقاية من
األنيميا والتي تلعب دورا هاما في تقوية الجهاز
المناعي وزيادة القدرة على التعلم والفهم وبالتالي
فهو ضد الغباء وليس سببا فيه والزنك من المعادن
الهامة في الوقاية من قصر القامة.

أسرار المدمس

يعتبر الفول من البقوليات وبالتالي له من الفوائد الغذائية ما لجميع البقوليات ،حيث
أنها تحتوي على نسبة مرتفعة جدًا من البروتين وتعتبر بدي ً
ال اقتصاديًا عن اللحوم،
والفول المدمس برئ من المعتقدات الشائعة والخاطئة من تأثيره على حيوية الجسم
وما يسببه من حالة الخمول وبالدة التفكير بعد تناوله ،بل العكس صحيح ألن خبراء
التغذية يؤكدون على أنه ليس وجبه غذائية متكاملة فحسب ،بل هو أيضا طبق
السعادة الحق ألن به مكونات طبيعية تزيد من إنتاج هرمون السعادة المسئول عن
السرور والبهجة واالنشراح وزيادة الشهية فهو موصل عصبي له دور كبير في تنظيم
عملية النوم والمزاج ألنه غني بمادة التربتوفان.
فوائد ال حصر لها
ويعد الفول من أهم األطباق الرمضانية ،حيث أنه
يعتبر طبقا شهيا على مائدة االفطار والسحور
خالل شهر رمضان ألنه غني بالبروتين ويحتوي على
عنصر الحديد واألمالح المعدنية الالزمة للجسم
عند إضافة الملح والتوابل إليه وينطبق نفس الشئ
على الفيتامينات عند إضافة عصير الليمون إلى
طبق الفول وعند إضافة الخضر مثل البقدونس
وقطع الطماطم والفلفل األخضر البارد ،كما
يحتوي على الدهون والزيوت المتمثلة في المسلي
والزيت والطحينة البيضاء وهو مفيد لتطهير األمعاء
والمعدة عند إضافة البصل والثوم المبشور إلى
جملة الخلطة المضافة إليه ،كما أن الفول عندما
يطهي على النار مع بعض الدهون والتوابل والملح
وقليل من الصلصة الحمراء وعصير الطماطم يكون
ذا قيمة غذائية عالية نتيجة إضافة بعض المواد
الدهنية النباتية والبروتينات الالزمة للجسم وللمخ
ألن إضافة الطماطم إليه تجعله غني بالفيتامينات
الالزمة فيشعر الفرد بالنشاط ،وال نستطيع تجاهل
فائدة الفول النابت على صحة اإلنسان ورشاقته
وخفة وزنه حيث إنه غني بالبروتين وباألمالح المعدنية
المضافة إليه لتحسين مذاقه مثل عصير الليمون

الذي يزود الجسم بالفيتامينات الالزمة والضرورية
ويجعل مذاقه أفضل وأفيد ،وتزداد قيمته الغذائية
كثيرا عند التنوع في طرق اعداده فيصبح بذلك
الغذاء األول األمثل من حيث فوائده وقيمته الغذائية
باإلضافة إلى سعره االقتصادي والذي يجعله في
متناول كل الطبقات.

األكثر شعبية
ويمكن اعتبار الفول المدمس الطبق الوطني واألكثر
شعبية عند الكثير من الشعوب العربية وتحديدا
لدى المصريين لرخص ثمنه ومذاقه الخاص الذي
يحبه المصريين ومن يزور مصر ،ويرجع تاريخه آلالف
السنين ،وكلمة فول هي كلمه مصرية قديمة
ومدمس كلمه قبطية معناها المطمور أو المطبوخ
تحت األرض ،ويؤكد العلماء أن تناول الفول المدمس
مع الطحينة أو البيض يزيد من األهمية الغذائية
لهذه الوجبة وبخاصة لدى األطفال الذين يبذلون
مجهودا كبيرا في الدراسة واللعب ،وليس هذا فقط
بل إن تناول كوب من العصير قبل وجبة الفول يرفع
من معدالت السعادة التي يشعر بها اإلنسان مع
هذه الوجبة ،ألنه في هذا الحالة ،يحصل على وجبة
غذائية متكاملة ،تولد لديه كمية عالية من الطاقة
وتزيد من إحساسه باالنتعاش.

ولزيادة االستفادة من طبق الفول المدمس ينصح
بإضافة عصير الليمون عليه وبعض البقول األخرى
أثناء عملية التدميس في المنزل مثل العدس
ليحدث التكامل في القيمة الغذائية بجانب طبق
السلطة الخضراء ،بالتالي سنحصل على وجبة
غذائية متكاملة ،ولتقليل المشاكل الناتجة عن
الفول يوصى بعملية النقع للفول قبل الطهي بـ 12
–  14ساعة ،ثم إجراء عملية التسوية والطهي وأيضا
عملية الفرم في الخالط أو نزع القشرة للمرضى
الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي،
وهو ما دفع العلماء إلى التأكيد على أن الفول ليس
وجبة متكاملة فحسب ،بل هو أيضا طبق السعادة
عن حق ،لما يحتوي عليه من مكونات تساعد على
تحفيز مشاعر البهجة وتحسين مزاج كل من يتناوله.

االعتقاد الخاطئ
ويعتقد البعض خطأ أن تناول الفول يؤثر سلبا على
الحالة العقلية لإلنسان ،ويصيبه بنوع من الخمول
والعكس صحيح ،فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن
المخ يقوم بإرسال عدد كبير من المواد الكيميائية
الحيوية للجسم ،بعد تناوله ،وهي ما يسمى
بالموصالت العصبية تساعد على ظهور مشاعر
السعادة والنشاط ،ألن الجسم يحصل على تغذية
متكاملة تضمن له كل ما يحتاجه ،األمر الذي
ينعكس ايضا على مزاجه الذي يتحسن ،وأشارت
الدراسات إلى أنه من أكثر وأنجع هذه الموصالت
العصبية مادة السيروتونين التي تنظم فترات النوم
وتقلل من حاالت القلق ،إلى جانب مادة استييل
كولين التي تساعد على تكوين الذاكرة والمحافظة
على قوتها ،ومادة دوبامين وادرينالين التي تعمل
على التحكم في حاالت التوتر والقلق ،ومن هنا
تأتي أهمية طبق الفول المدمس الذي تتوافر فيه
العناصر الثالثة لضمان مساعدة الجسم على تكوين
موصالت السعادة وتحقيق قوة األداء والتقليل من
سرعة الشعور باإلجهاد والتوتر.
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ينتمي لعائلة فنية عريقة

عزيز زباري  ..ريشة وصورة وقلم
“قضيت عمري وأنا أعمل بال توقف ،وكنت أصل الليل بالنهار ،وأعتقد أن تجربتي اتسمت
بالكثير من الثراء فعلى يدي تتلمذ الكثير والكثير من أبناء البحرين”  ..هكذا بدأ الفنان
التشكيلي والفوتوغرافي المعروف عزيز زباري حديثه الهادئ لـ “رمضانيات” ،مضيفا “كان
بيتنا قلعة تستقبل الوافدين من دول الخليج لتوفر لهم ضيافة المسكن والمأكل ،وأعتبر
أن المال زائل وال فائدة منه بعد وفاة صاحبه ،وتبقى لإلنسان سيرته الحسنة وعالقاته
الممتازة ،وهذا انعكس بدوره على عالقاتي الممتدة مع كبار الفنانين واألصدقاء” ..
“رمضانيات” تسرد حكاية وقصة ومسيرة الفنان التشكيلي عزيز زباري ومشواره كمعلم
لألجيال ونجاحاته كفنان تشكيلي ومصورا فوتوغرافيا وسر بقاءه في فريج الفاضل،
وسبب لقبه بـ “الحرايج” في مقتبل عمره ...
الفنان عزيز زباري

 qالبيت العود

الفنان عزيز زباري في أيام شبابه

“ qالحرايج”
بدأ زباري حديثه لـ “رمضانيات” باإلشارة ليوم مولده،
قائال “بتاريخ  18ديسمبر من العام  1936الموافق لشهر
رمضان المبارك ،شهد سوق المنامة بالقرب من بلدية
المنامة حادثة تاريخية عرفت بـ “الحريقة العودة”
والتي على إثرها اندلع حريق كبير أكل األخضر واليابس
وعلى وقعه انتاب الذعر والدتي  -رحمها اهلل  -لحظة
وقوفها على سطح المنزل لتشاهد الحريق الضخم
وهي تظن أنها تلتهم إحدى عمارات الوالد ،فجاءها
المخاض ووضعتني في نفس اللحظة ،ومن يومها
فإن بعض الجيران ال ينادوني إال بـ “الحرايج” ،و“الحريقة
العودة” التي بدأت من إحدى العمارات امتدت لـ  15يومًا
وتسببت في خسائر فادحة في األرواح والممتلكات،
فاإلمكانيات في ذلك الوقت لم تكن متوفرة كما
هو اليوم وكان اعتماد الناس على جلب ماء البحر عبر
أوعية إلطفاء الحرائق”.

ويسترجع زباري جزءا من ذكريات عائلته ،قائال “كان
بيتنا قلعة تستقبل الوافدين من دول الخليج لتوفر
لهم ضيافة المسكن والمأكل ،وإلى جانب ذلك فقد
كان بيتنا مأوى للفقراء إلطعامهم ما لذ وطاب من
الطعام والتمر والرطب ،أما والدي الحاج علي فكان
إلى جانب عمله في التجارة ،رجل دين وطبيب شعبي
يفد إليه الكثيرون من داخل البحرين وخارجها بغرض
التداوي ،وأتذكر أنه كان يستعمل ما يشبه االحراز
وبعض األعشاب للمعالجة ،فكان إذا جاه مريض
يشتكي من ألم األسنان من الجانب األيمن يضع له
قرطاس في أذنه اليسرى ،وبحول اهلل ال يستيقظ من
نومه إال وقد شفي تمامًا ،ونتيجة لكل ذلك وبعد
أن رحلت روح الوالد لبارئها افتقدته الناس كثيرًا ،أما
والدتي  -رحمها اهلل  -فهي أم لخمسة أوالد وابنتين
وتحمل لي المعزة الخاصة ،وحين انتقلت روحها
لبارئها توليت وبشكل مباشر عملية الدفن”.

 qعمل بال توقف
وبلهجة ال تخلو من فخر واعتزاز يباغتنا عبد العزيز زباري
بالحديث عن مشوار عمره بالقول “قضيت عمري وأنا
أعمل بال توقف ،وكنت أصل الليل بالنهار ،وبال أي تكلف
أعترف بكرهي للنوم ،فكنت والزال أنام ساعتين فقط
كل يوم ،أبدأها من الساعة الثالثة فجرًا وأشغل وقتي
في الليل بسماع الموسيقى وقراءة الكتب ،وأعتقد أن
تجربتي اتسمت بالكثير من الثراء بسبب ذلك ،فعلى
يدي تتلمذ الكثير والكثير من أبناء البحرين ،ومنهم
من يتقلد اليوم مراكز قيادية في مؤسسات الدولة”.

 qبحر الفريج
“كسمكة في فريج الفاضل أموت لو خرجت منه”
بهذه العبارة يصور لنا زباري العالقة الوثيقة التي
تربطه بمسقط رأسه فريج الفاضل ،إذ يعتبر أحد
البحرينيين القالئل المتشبثين بالسكن في هذا
الفريج الذي هجره أهله كحال بقية فرجان المنامة،

وعن ذلك يقول “يحيط بي األجانب من كل صوب
وتربطني معهم عالقة جيرة ممتازة ،وقد جربت
اإلنتقال للسكن في منطقة أخرى لكنني عجزت
عن االستمرار ،فأنا كالسمكة التي تموت لو خرجت
من بحرها” ،مشيرا إلى العوائل التي سكنت الفريج
بقوله “كثيرة وأذكر منها باإلضافة لعائلتنا عوائل:
المؤيد ،وكانو ،والقصير ،والقصيبي ،والنافع ،والقاضي،
والزحيمي ،والبسام ،وقراطة ،إضافة لبيت الشيخ عبد
اللطيف السعد ،وكنا إلى جانب ذلك نعيش بسالم
وصداقة مع عدد من العوائل اليهودية كعائلة
فكتور وبيت الياهو التي درسنا مع أبناءها في ذات
المدارس وكنا نلعب معهم “التيلة” وغيرها من
األلعاب الشعبية ،وكانت هذه العوائل اليهودية قد
اتخذت من سوق الطووايش سكنًا لها لحظة دخولها
البحرين قادمة من العراق في العام  1937على إثر
مشكلة وخالف حدث بينهم وبين الجيش البريطاني”،
مضيفا “فريج الفاضل  -الذي كان عصيًا على دخول
الغرباء لمعاكسة البنات  -ليس مجرد فريج ،فهو
فريج المثقفين وبامتياز ،فمنه تأسس النادي الثقافي
الرياضي على أيدي كبار التجار والمثقفين ،واستذكر
منهم الوجيهين عبد الرحمن المؤيد ويوسف المؤيد
وعائلة كانو إضافة للمرحوم محمود المردي الذي
كان يشغل منصب سكرتير النادي الذي كان حاف ً
ال
باألنشطة وإقامة المسرحيات والحفالت ،حتى خرج
بعض المؤسسون ليؤسسوا النادي األهلي”.

 qاالنضباط والحزم
“العصا لمن عصا”  ..قاعدة اعتبرها قطاع التعليم فيما
مضى ثابتًا من ثوابت التعامل مع الطلبة ،لكن كل
قاعدة ولها شواذ ،فزباري المعلم الذي قضى  23عامًا
من عمره متنقال بين مدارس وزارة التربية والتعليم لم
يحمل العصا مطلقًا في وجه طلبته ،وبحسب تعبيره
“كنت حريصًا على عدم إيذاء طلبتي لفظيًا فض ً
ال عن
إيذائهم جسديًا ،قناعة مني بأن استعمال العصا يعبر
في المقام األول عن عقدة نقص في المرء ذاته ،وأن
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العام 1976م ،حينها سكنت في عمارة مكونة من 8
شقق وكنت أستقبل في شقتي الكثيرين لمشاهدة
أسلوبي في طبخ “المحمر”.

 qضريبة النجاح

بجانب إحدى لوحاته

كرمت من قبل الشيخ عبداهلل الجابر الصباح على إثر
تنظيمنا لمعرض فني في دولة الكويت”.

 qاالقتصاد والتجارة

إحدى لمسات المكياج

التربية يجب أن تسبق التعليم ،ونتيجة لكل ذلك كنت
استعيض عن استعمال العصا بقوة الشخصية التي
أكسبتني احترام الطلبة وأولياء األمور على حد سواء”،
مضيفا “امتازت شخصيتي بأبعادها الثالثية :االنضباط
والحزم والصراحة ،حتى ذهب البعض لوصفي
بالديكتاتور والفرعون ،لكن نصائحي أثمرت في تغيير
حياة الكثيرين ،حتى كانت نهاية المشوار مع سلك
التدريس في العام 1975م بعد أن أقالتني وزارة التربية
والتعليم بعد ربع قرن تقريبًا من العطاء والبذل”.

 qالفنان التشكيلي
وفي محطاته الفنية ،تألق عزيز زباري أكثر وأكثر،
فهو الممثل ،والموسيقار ،والفنان التشكيلي ،وفنان
المكياج منذ العام 1958م ،وهو المؤسس برفقة
آخرون ألسرة هواة الفن في العام 1956م ،وفي
العام 1984م عمل على تأسيس جمعية البحرين
للفنون التشكيلية ،ويحكي لنا قصة مشواره الفني،
قائال “كان نشاطي الفني محمومًا ،ولم تفلح التجارة
في أخذي عن فني ،فكنت أقيم وبمعدل سنوي
الحفالت والمعارض في العديد من األندية التي
كنت عضوًا فيه كنادي األهلي ،ونادي العروبة ،ونادي
البحرين ،إضافة لشركة بابكو ،وفي العام 1969م

ويعتبر زباري صاحب إنجازات كبيرة على الصعيد التجاري،
وأن المال ورغم أهميته ال يمثل أولوية له ،ويقول
“بالنسبة لي أعتبر أن العالقات العامة مقدمة في
جدول أولوياتي على المال ،انطالقا من قناعة شخصية
مفادها أن المال زائل وال فائدة منه بعد وفاة صاحبه،
وتبقى لإلنسان سيرته الحسنة وعالقاته الممتازة ،وهذا
انعكس بدوره على عالقاتي الممتدة مع كبار الفنانين
واألصدقاء ،مشيرا إلى أنه “في العام  1959افتتحت
ورشة بالستيك الجزيرة التي كانت تقع في بناية الشيخ
أحمد العصفور في شارع الشيخ عبداهلل ،ويمكني
اعتباري أول بحريني يفتتح ورشة من هذا النوع والتي
كانت تعمل على صناعة لوحات السيارات  -التي كانت
حينها بخلفية حمراء وكتابة بيضاء  ،-وكانت بحوزتي
الكثير من العالمات التجارية وكان كل السوق تقريبًا
يتعامل معي ،كشركة بابكو ومستشفى الوالدة
في المحرق وغيرهم ،وإلى جانب ذلك ،كنت صاحب
أول مطبعة تحصل على مناقصة “بلس نيدوم” في
إنشاء جسر الملك فهد ،ولم يقتصر نشاطي التجاري
على الداخل البحريني ،إذ افتتحت مطبعة تجارية في
منطقة الملز بالمملكة العربية السعودية”.

 qسر المطبخ
ولعزيز زباري حكاية إبداع أخرى ،ولكن هذه المرة
مع المطبخ الذي يرتبط معه بعالقة “حب” قديمة،
ويعتبر الشخص المعتمد والمكلف من قبل رحالت
المدارس ورحالت أصدقائه إلعداد الوجبات الخاصة
بالرحلة ،وهو يشير إلى أن “الطبخ عملية إبداع تتوقف
على مهارة الطباخ وقدرته على توظيف البهارات،
وشخصيًا أبدع كثيرًا في إعداد الكثير من األطباق ،من
بينها طبق “المكبوس” بمختلف أنواعه ،مضيفًا “حين
أسافر استأجر شقة وأعمد ألن أطبخ لنفسي بنفسي،
وأتذكر في هذا السياق إحدى سفراتي للقاهرة في

وإذا كانت الحكمة تقول أن الشجرة المثمرة هي التي
ترمى بالحجارة ،فإن زباري كان له نصيبًا من ذلك ،إذ
يقول “كضريبة المناص من دفعها ،وتمت محاربتي
من قبل الكثيرين ،وأعترف أن مسيرتي تضررت بسبب
ذلك لكنها لم تتوقف ،فاستمرت النجاحات واستمر
صمودي حتى أن القريبين من دائرتي ال يخفون
استغرابهم من هذا الثبات وقدرتي على مقاومة
االنهيار” ،مشيرا إلى أن “التحديات والصعوبات لم
تقتصر على الجانب المهني ،فعلى الصعيد الصحي
أجريت  6عمليات من أخطر العمليات الجراحية
وبسببها جسمي أضحى ممزقا لكني الزال قويا،
واستذكر طفولتي التي أصبت فيها وعمري  5سنوات
بمرض الجدري وانتقلت العدوى مني لشقيقي الذي
مات بسبب ذلك” ،مؤكدا “صمودي وقوة إرادتي
يعودان في المقام األول إليماني الكبير باهلل والقناعة
الشخصية بضرورة إيكال األمر له سبحانه وتعالى
والمضي قدمًا في انجاز األعمال بد ً
ال من االكتراث
بالقيل والقال وتضييع الوقت في المعارك الهامشية
التي تهدم وال تبني”.

 qخالصة التجارب
وبعد مشواره الحافل يوجه زباري عصارة تجربته إلى
أبناء البحرين مؤكدا أن “الحب أساسي لنا جميعًا،
واإلنسان بال حب ال يعتبر إنسان” ،وأنه “إذا أردت إيمانا
قوي فأنت تحتاج لـ  3أشياء هي اإليمان باهلل والقرآن
الكريم وخاتم النبيين محمد –ص ،-وبعد ذلك
منحك اهلل عق ً
ال تستمد منه اجتهاداتك” ،مشددا
على أن “المحبة يجب أن تبقى بين بني البشر ،أما
حرية المعتقد فيجب أن تعتبر شأنًا خاصًا بكل إنسان،
وعلينا أن نتخلص من المفاهيم الخاطئة التي دخلت
علينا والتي تقسم الناس وفقًا ألديانهم ومذاهبهم
وأعراقهم” ،وأنه “تحتاج كل األجيال ألن تقرأ كثيرًا ،وال
يجب أن نستغني عن القراءة بالتعليم األكاديمي،
فالشهادة ليست كل شيء ،وشخصيًا وضعت الكثير
من أموالي في شراء الكتب” ،متسائال “لماذا كل هذه
الصراعات يا بني البشر؟ فنحن لن نخلد على هذه
األرض حتى نقضي سنوات عمرنا بالصراع واألحقاد”،
وأن “الطريق للمحافظة على معنويات قوية ،أن ال
تكون ظالمًا مهما كنت مظلوما ،وال تتبرم من أية
ابتالءات بل تقبل بصدر رحب كل ما يأتي من اهلل
سبحانه وتعالى”.

 qهل من كلمة أخيرة تود إضافتها
في مسيرتي الحافلة بالعطاءات والتحديات ،مجموعة
من الرفاق واألصحاب الذي أعتبرهم السند والعون،
والبد من تسجيل كلمة عرفان وتقدير بحقهم
وأخص بالذكر األخ والصديق العزيز جمال بوشقر الذي
يمثل بالنسبة لي مصداقًا حيًا وحقيقيًا للحكمة التي
تقول (رب أخ لم تلده أمك).
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ذكريات من �أيـام زمان
• تم استخدام الروبية الخليجية بد ً
ال من الروبية الهندية
عام 1959م.
• تم تأسيس نادي الخريجين عام 1966م.
• تأسيس أسرة األدباء والكتاب عام 1969م.
• تأسيس أول فريق لكرة القدم عام 1926م.
• وقعت حاالت إفالس للعديد من التجار بسبب األزمة
االقتصادية العالمية عام 1930م.

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة مع �أبنائه
وال�سيد بلجريف يف (�أدنربة) يف �ضيافة اللورد بروفو�ست جوملي،
�إىل ميني ال�شيخ ،و�إىل ي�ساره تقف مريجوري زوجة بلجريف

عني ق�صاري املعروف بعني “الدوبية” على �شارع
ال�شيخ �سلمان يف عام 1940م

عملية تبليط �شارع النعيم يف �أوائل ال�ستينيات عندما كرثت حركة املرور
على هذا ال�شارع ،كما يبدو البحر �شمال ال�شارع حيث مت ردم املنطقة

�سوق اخل�ضروات والفواكه يف �أواخر الأربعينـيات

و�إن�شاء العمارات التجارية وفندق دملون عليها
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جانب من معر�ض البحرين التجاري والزراعي يف حديقة الأندل�س
يف �أواخر اخلم�سينيات

م�سجد ال�شيخ عبد اهلل بقرية القدم

قطيع جمال �أمام م�صفاة بابكو يف عام 1940م

�صاحب العظمة املغفور له �سمو ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة
يتفقد من�ش�آت النفط عام 1944م

باب البحرين يف اخلم�سينيات

مبنى ال�شرطة والربيد املقابل لباب البحرين قيد الإن�شاء يف الأربعينيات

ّ
قوة عروضنا
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