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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

اشتاقت الجّنِة إلى ثالثة
بالل .. المؤذن األول

الرندة والمجداح والشاكة أبرز األدوات
سفن اللؤلؤ .. صناعة المجد

المراكب  صنع  مهنة  في  والخليج  البحرين  أبناء  برع 
وشاع  القالفة”،  “مهنة  بـ  المسماه  البحرية  والسفن 
البحرين  سفن  وكانت  األخرى،  الدول  إلى  ذكرهم 
البالد  إلى  تسافر  القالفين  أمهر  بأيدى  المصنوعة 
بأذى،  تصاب  أن  دون  والمحيطات  البحار  عابرة  البعيدة 
باسم  يعرف  ما  البحرينية  السفن  أنواع  أشهر  ومن 
“البوم والجالوت والبغلة والسنبوك والبانوش، ويسمى 
خبرة،  أكثرهم  يعد  والذي  “األستاذ”  بـ  القالليف  كبير 
ويقوم بتصميم السفينة ووضع خطوطها واألشراف 
والنهاية،  وحتى  البداية  من  وصناعتها  تنفيذها  على 
وتعتبر األخشاب أهم الموارد المستخدمة في صناعة 
الذي كان يحضره  الساج  القديمة، مثل خشب  السفن 
هذا  جذع  طول  يصل  حيث  الهند؛  من  الخليج  أبناء 
النوع إلى 120 قدمًا ويستخدم صانعو السفن الخشبية 
عملهم  أداء  من  تمكنهم  التي  األدوات  من  العديد 
البارية  وهي  والرندة  المنشار،  فهناك  وجه  أكمل  على 
والشاكة  بأنواعه،  المثقاب  وهو  والمجداح  والمسن، 
وهو الطباشير لوضع العالمات، وهناك الميبر وهي إبرة 
لخياطه الشراع .. تفاصيل مثيرة ومدهشة في صناعة 
ومهنة  البحرين  في  والتجارة  والسفر  الصيد  سفن 

القالفة البحرينية تكشف عنها “رمضانيات” ألول مرة ..

صوت  رفع  من  أول  هو  من  األول؟  المؤذن  هو  من 
المولى  إنه  الحق؟  دنيا  في  الحق  منارة  على  الحق 
فأصبح  الدين،  هذا  رفعه  الذي  المسكين،  الضعيف 
االسم  ذلك  رباح  بن  بالل  إنه  النعيم،  جنة  ورثة  من 
الذي يحبه المؤمنون، وتعشق صوٌته آذان الموحدين، 
وكان بالُل نموذٌج لفئٍة من المستضعفين من نظاِم 
وكان  منه،  ليحرَرها  اإلسالُم  وجاء  واالستعباد  الرق 
بالٌل قبل إسالِمه يسمُع زعماَء قريٍش وهم يتحدثون 

اهلل  عبادِة  إلى  يدعو  بديٍن  جاء  الذي  الرسوِل  عن 
بالٌل  وذهب  البشر،  بين  المساواِة  على  ويحثُّ  وحده، 
إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ليعلَن إسالمه، 
خلف  بُن  أميُة  سيُده  وعلم  مكة،  في  الخبر  فانتشر 
أنواِع  أبشَع  باألمر، فغضب غضبًا شديدًا، وراح يعذُبه 
التمسك  على  مصممًا  صابرًا  ظل  بالاًل  لكن  العذاب 
بدينه ... “رمضانيات” تروي السيرة العطرة ألول مؤذن 

يرفع آذان الصالة في االسالم ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

من أرشيف الصحف البحرينية

�شعراء من البحرين



Ramadanyat-Arabic-H32 x 23.5W.pdf   1   6/10/13   2:35 PM



3األربعاء 8 رمضان 1434 هجرية   •   17 يوليو 2013   •   السنة الخامسة   العدد   126

ن الرسول؛ وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول  ن للصالة، وهو مؤذِّ بالل بن رباح .. أول من أذَّ
مؤذن،  إال  يتبعه  وال  المؤذنين،  سيد  هو  بالل،  المرء  “نعم  وسلم:  عليه  اهلل  صلى  اهلل 
والمؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة، وقد ولد بالل بعد  عام الفيل بثالث سنين أو 
أقل، وكان رجاًل شديد األدمة، نحيفًا، أجنأ، له شعر كثير، خفيف العارضين، وعن أبي هريرة 
يدّي،  بين  الجنة، فسمعت خشفًة  إني دخلُت  عليه وسلم    اهلل  اهلل صلى  رسول  قال 
فقلُت: يا جبريل ما هذه الخشفة؟ قال: بالل يمشي أمامك وقد سأل الرسول بالاًل بأْرجى 
عمل عمله في اإلسالم فقال: ال أتطّهُر إال إذا صليت بذلك الطهور ما كِتَب لي أن أصّلَي 

كما قال -عليه أفضل الصالة والسالم -: اشتاقت الجّنِة إلى ثالثة: إلى علي، وعّمار وبالل.

صفاته 

وكان بالل بن رباح رضي اهلل عنه شديد السمرة، نحيف، 
كلمات  يسمع  يكن  لم  الشعر،  كث  القصر،  مفرط 
ويغض  رأسه  ويحني  إال  اليه،  توجه  التي  والثناء  المدح 
طرفه وعبراته على وجنتيه تسيل ويقول: انما أنا حبشي 
كنت باألمس عبدا، وذهب يوما يخطب لنفسه وألخيه 
من  عبدان  أخي،  وهذا  بالل  أنا  ألبيهما:  فقال  زوجتين 
الحبشة، كنا ضالين فهدانا اهلل، وكنا عبدين فأعتقنا 

اهلل، ان تزوجونا فالحمد هلل، وان تمنعونا فاهلل أكبر.

قصة إسالمه 

إلى  السابقين  من  عنه  اهلل  رضي  رباح  بن  بالل  كان 
اإلسالم، وقد ُروي أن رسول اهلل وأبا بكر اعتزال في غار، 
فبينما هما كذلك إذ مّر بهما بالل وهو في غنم عبد 
وكان  مكة،  مولدي  من  ُمولَّد  وبالل  جدعان،  بن  اهلل 
اهلل  بعث  فلما  موّلد،  مملوك  مائة  بمكة  اهلل  لعبد 
عليه  يرعى  بالاًل  إال  مكة  من  فأخرجوا  بهم  أمر  نبيه 
الغار،  ذلك  من  رأسه  اهلل  رسول  فأطلع  تلك.  غنمه 

إال  لي  ما  بالل:  فقال  لبن؟”  من  هل  راعي،  “يا  فقال: 
اليوم.  بلبنها  آثرتكما  شئتما  فإن  قوتي،  منها  شاة 
فقال رسول اهلل: “ِايت بها، فجاء بها فدعا رسول اهلل 
بقعبه، فاعتقلها رسول اهلل فحلب في القعب حتى 
مأله فشرب حتى روي، ثم حلب حتى مأله فسقى 
أبا بكر، ثم احتلب حتى مأله فسقى بالاًل حتى روي، 
لك  “هل  قال:  ثم  كانت،  ما  أحفل  وهي  أرسلها  ثم 
في اإلسالم؟ فإني رسول اهلل فأسلم، وقال: “اكتم 
وقد  بها  وبات  بغنمه  وانصرف  ففعل  إسالمك” 
طيبًا  مرعى  رعيت  لقد  أهله:  له  فقال  لبنها،  أضعف 
ويتعلم  يستقيهما  أيام  ثالثة  إليه  فعاد  به،  فعليك 
فقاموا  بإسالمه،  المشركون  علم  حتى  اإلسالم، 

بتعذيبه أشد العذاب.

مكانة بالل 

إلى  يقاِتُل  وهو  اإلسالم،  في  بالٍل  مكانُة  وارتقت 
عن  دفاعًا  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  جانب 

 أول من أذَّن للصالة
بالل .. سيد المؤذنين

الدعوة التي آمن بها، وشاءت إرادة اهلل أن تكوَن على 
يِده في معركِة بدر نهايُة أميَة بِن خلف الذي عذبه 
جانِب  إلى  بالٌل  كان  مكة  فتِح  ويوم  إسالمه،  بعد 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو يدخُل الكعبَة 
صوٍت  أوَل  صوُته  كان  وكما  األوثان،  من  ويطهُرها 
ينطلق بالنداِء فوق المسجِد النبوي في المدينة، فها 
تحريَرها  معلنا  الكعبة،  فوِق  من  ينطلُق  صوته  هو 
عليه  اهلل  صلى  النبِي  وفاة  وبعد  للصالة،  ومناديًا 
إلى  الخروج  في  فاستأذَن  ببالل،  الحزُن  اشتد  وسلم 
في  ثم  اليرموك،  معركة  في  هناك  وشارك  الشام، 
بالد  في  موضع  من  أكثَر  في  وتنقل  دمشق،  فتح 

الشام  وكان يرفُع النداَء بالصالة أينما حل. 

صبره وثباته 

قال عبد اهلل بن مسعود: “كان أول من أظهر إسالمه 
سمية،  وأمه  وعمار،  بكر،  وأبو  اهلل،  رسول  سبعة: 
فمنعه  اهلل  رسول  فأما  والمقداد؛  وبالل،  وصهيب، 
اهلل بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه، 
أدراع  وُألبسوا  المشركون  فأخذهم  سائرهم  وأما 
الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم أحد إال 
وأتاهم على ما أرادوا إال بالل، فإنه هانت عليه نفسه 
في اهلل، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان، 
يقول:  وهو  مكة  شعاب  في  به  يطوفون  فجعلوا 
حميت  إذا  يخرجه  خلف  بن  أمّية  وكان  أحد،  أحد 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول: ال يزال 
أو يكفر بمحمد، فيقول وهو  على ذلك حتى يموت 

في ذلك: أحد أحد. 

مواقفه مع النبي

وعن أبي سعيد الخدري، عن بالل قال: قال رسول اهلل: 
“يا بالل، ألِق اهلل فقيرًا وال تلقه غنّيًا، قال: قلت: وكيف 
لي بذلك يا رسول اهلل؟” قال: “إذا رزقت فال تخبأ، وإذا 
سئلت فال تمنع”، قال: قلت: وكيف لي بذلك يا رسول 

اهلل؟ قال: “هو ذاك وإال فالنار”.
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البحرين األمهر واألكثر دقة واتقانًا في الخليج  
عرائس اللؤلؤ .. البوم والجالوت والبغلة والسنبوك

موقعها  بحكم  البحرين  ارتبطت 
وندرة مواردها بالبحر، فعلى سطحه 
وفي  ومراكبها،  سفنها  انسابت 
عن  بحثا  غواصيها  توغل  أعماقه 
اللؤلؤ الذي اشتهرت به، ومن خيراته 
ازدهرت الحياة فيها، وعلى شواطئه 
مزهوة  ترسو  السفن  كانت  الهادئة 
والمؤن  البضائع  بمختلف  لتتزود 
وتنطلق بها في عبابه الخليج العربي 
وإلى  والصين  الهند  آسيا  وقارة 
بالخير  تعود  ثم  ومن  إفريقيا  قارة 
البحرينية  السفن  عدد  وبلغ  الوفير، 
بحثا  الغوص  تجارة  ازدهار  فترة  في 
وصيد   البحري  والنقل  اللؤلؤ  عن 
سفينة   1600 من  أكثر  األسماك 
1917 عام  في  األحجام   مختلفة 
الحتكاك  ونظرا  التجارة  ازدهار  ومع 
الدول  تلك  بشعوب  البحرين  أهل 
هذه  لشعب  كان  العريقة  الحضارية 
سجلها  التي  حضارته  المنطقة 
تفاصيل  تسرد  “رمضانيات”   .. التاريخ 
وشهرة  وأنواعها  السفن  صناعات 
البحرين الكبيرة في اتقانها ودقتها 

وإجادة بناءها ..

سفن بحرينية 

باسم  يعرف  ما  البحرينية  السفن  أنواع  أشهر  ومن 
أكبر  وتعد  الشراعية،  السفن  من  وهي  “البوم”، 
للسفر  المستخدمة  أنواعها  وأفضل  حجما  السفن 
وال  الخليج،  في  حاليا  الثقيلة  البضائع  وتقل  الطويل 
والحمولة  المسافرين  نقل  على  استعمالها  يقتصر 
من البحرين إلى دول المنطقة المجاورة فحسب، بل 
يتعدى ذلك إلى باكستان والهند أيضا، وقد كانت خير 
وسيلة لإليصال البحرين قديما بدول الساحل الشرقي 
بـ  يعرف  ما  أيضا  السفن  أنواع  أبرز  ومن  إفريقيا،  من 
عدة  ولها  شيوعا،  السفن  أنواع  أكثر  وهي  “الجالوت”، 
ما  ومنها  واللؤلؤ،  األسماك  صيد  منها  استخدامات 
غيرها  عن  تمييزها  ويمكن  البحري،  للنقل  يستخدم 
أصل  ديكسون  الكاتب  ويرجع  العمودية،  بمقدمتها 
البرتغاليين  إلى  الصحراء”  “عرب  كتابه  في  تسميتها 
حورها  ثم  جالية  أو  جالوت  عليها  يطلقون  الذين 
التسمية  انتقلت  الهند  ومن  جاليات،  إلى  الهنود 

للبحرين حيث اتخذت االسم الحالي المعروف. 

البانوش والبتيل 

اسطول  في  األضخم  هي  البومة  سفينة  أن  ورغم 
البحرين للصيد، إال أن أشهر تلك السفن على االطالق 
في  ابتكارا  السفن  أنواع  أحدث  وتعد  “البانوش”،  هي 
الثالثينيات، وكانت لها أهمية كبرى أيام ازدهار الغوص 
من  المسافرين  ينقل  فهو  اليوم  أما  اللؤلؤ،  عن  بحثا 
غيره  عن  البانوش  ويمتاز  المجاورة  الدول  إلى  البحر 
الشكل،  المربعة  المائلة ومؤخرته  الطويلة  بمقدمته 
“البتيل”،  بـ  يعرف  ما  السفن  أنواع  من  هناك  كذلك 
في  المستخدمة  الكبيرة  السفن  أقدم  من  وتعد 
والكبير  والحروب،  البحري  وللدفع  والسفر  الغوص 
بمقدمتها  وتمتاز  وشراعين  ضاريتين  تستعمل  منها 
أنه  ويقال  طنا،   55-  20 من  حمولتها  وتتراوح  الدائرية، 
هذا النوع من السفن قد توقف استخدامه وصناعته 
بتيلتى السواحل،  عام 1940م، وقد تكون المفردة من 
وتعني السفينة الدائرية، وقد استخدمه المالح العربي 

أحمد بن ماجد في رحالته.

البغلة والسنبوك 

البحرين  في  أيضا  واللؤلؤ  الصيد  سفن  أشهر  ومن 
قديما هناك “البغلة”، وهي من أضخم السفن للنقل 
البحري، خاصة للسفر الطويل ونقل البضائع التجارية، 
ويصل طولها ما بين 120 إلى 180 قدما وعرضها ما بين  
18 و 34 قدما وارتفاعها ما بين 30 إلى 45 قدما، والبغلة 
أقدم  من  وهي  القديمة  البرتغالية  السفن  تشبه 
السفن التي استخدمها البحرينيون للسفر في البحار 
من  وهي  “السنبوك”،  سفينة  أيضا  وهناك  العالمية، 
تستخدم  كانت  وقد  البوم  بعد  شيوعا  السفن  أكثر 
في صيد األسماك ونقل الحجاج لفظ “سمبوق” كناية 
عن سفينة عمانية في كتاب إبن بطوطة، وقد تكون 
سنبك األعميه وتعني الزورق الصغير، وانتشرت صناعة 

السنابك وطغت على ما كان سائد كالبيتبل والبقاره، 
أيضا ما  المنحنية، وهناك من السفن  ويمتاز بمقدمه 
يعرف بـ “البقار” وذلك النوع من السفن انقرض وتوقف 
مشابهة  وهي  العشرين  القرن  أوائل  مع  استخدامه 
وهي  البناء  صخور  لنقل  تستخدم  كانت  وقد  للبتيل 

سفينة شراعية وتسير بالمجاديف.

ترسانة بحرينية

أية  أن  وهلة  ألول  يلحظ  البحرين  لخريطة  والمراقب 
من  أكثر  البحر  ساحل  عن  تبتعد  ال  الجزر  داخل  بقعة 
مركزا  تحتل  الجزر  هذه  إن  يلحظ  كما  أميال،  أربعة 
إلى  العربي،  الخليج  مدخل  في  استراتجيًا  بحريا 
جانب ذلك تقع على مقربة أميال قالئل من الساحل 
بغريب  فليس  ولذا  العربية،  الجزيرة  لشبه  الشرقي 
جميع  من  الجزر  تكتنف  التي  المياه  هذه  وجود  أن 
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عريقا  شعبا  البالد  سكان  من  خلقت  قد  الجهات 
البحرينيين  أن  على  الدالئل  وتدل  البحر،  ركوب  في 
سعيا  البحار،  صوب  العصور  أقدم  منذ  خرجوا  قد 
وراء الثروات المائية، التي تميزت بها المياه التي تحيط 
أن  المرجح  ومن  وأللئ،  وأصداف  أسماك  من  بالجزر 
تشابه  القوارب  من  أنواعا  استخدموا  قد  األقدمين 
على  األن  حتى  الموجودة  القوارب  تلك  كبير  حد  إلى 
وطنية  أيد  صنعتها  التي  القوارب  وتلك  الشواطئ، 
والليف  الجريد   - النخيل  قوامها  محلية  مواد  من 
القوارب  هذه  على  ويطلق  البحرين،  في  المتوفر   -
بالبرهان  ثبت  ولقد  “الهوارى”،  اسم  الصغيرة  البدائية 
بين  للتجارة  مركزا  كانت  “دلمون”  أن  على  واألدلة 
قد  التجارة  هذه  سفن  فأن  وبديهيا  والغرب،  الشرق 
رست أو حطت رحالها لبعض أعمال الصيانة واإلصالح 
في المراكز على شواطئ البحرين، وليس من الغريب 
جديدة  سفن  ببناء  قامت  قد  المراكز  هذه  تكون  أن 
أما  هذا،  يومنا  حتى  ذالك  على  وظلت  التجارة،  لهذه 
والقديمة  الجديدة  السفن  بناء  صناعة  ألماكن  الزائر 
حد  إلى  تشبه  وقوائم  حامالت  على  رابطة  فيجدها 
العريقة  البلدان  في  السفن  أحواض  في  تلك  كبير 
في هذه الصناعة، كما ويشاهد الصناع من أهل البلد 
في  طريقتهم  وتنم  نشاط،  في  باألعمال  يقومون 
وطول  األعمال  بكثرة  ازداد  ومران  خبرة  عن  العمل 
سفينة  يبنوا  أن  منهم  عشره  مقدور  وفي  الزمن، 
كبيرة في مدة ال تتجاوز شهرين من الزمان، والبحرين 
تبنى كل عام عدد كبير من السفن الصغيرة والكبيرة 
والبوم  كالجالبوت  واألحجام  األنواع  مختلف  من 

والسنبوق والبانوش.

60 ألف روبية 

 80 إلى   70 السفن  أكبر  وهي  “البوم”  طول  ويبلغ 
 60 و  ألف   40 بين  يتراوح  الواحدة  السفينة  وثمن  قدما، 
ألف روبية، وحمولتها 400 طن، وإلى جانب بناء السفن 
العذبة  المياه  لحفظ  الخشبية  الفناطيس  بناء  جاء 
الفنطاس  داخل  يطلى  وعادة  السفينة،  ظهر  على 
ويفضل  بالقار،  الخارج  من  األخشاب  التصاق  وأماكن 
من  غيرها  على  الفناطيس  من  النوع  هذا  استعمال 
وعدم  المياه  تبريد  على  لقدرتها  المعدنية  الخزانات 

تغير طعمه أو لونه أو رائحته، وتصنع السفن المحلية 
البناء  وحركة  بالهند،  ملبار  من  الواردة  األخشاب  من 
في أحواض بناء السفن الجافة في البحرين نشيطه 
طوال العام، إال أن العمل يبلغ أشده في األيام التي 
تسبق خروج سفن الغوص وذلك في شهر مايو من 
البحرين  في  السفن  بناء  خبراء  أحد  ويقول  عام،  كل 
وذلك  الصيف،  فصل  في  يبنى  ما  السفن  أحسن  أن 
جفافا،  أعظم  يكون  األشهر  تلك  في  الخشب  ألن 
كما أن أغلب السفن الكبيرة التي تبنى محليا مزوده 
وشهرة  الشراع  جانب  إلى  العصرية،  السير  بآالت  اآلن 
البحرين في صناعة بناء السفن معروفه بين جيرانها، 
مر  على  السفن  لبناء  الواردة  الطلبات  كثرة  بدليل 
الخليج  على  الواقعة  البالد  ومن  الصناعة،  هذه  كز 
الجزيرة  لشبه  الجنوبية  السواحل  وعلى  العربي، 
العربية، وتجوب السفن التجارية بأحجامها المختلفة 
وجنوبا  وشماال  وغربا  شرقا  البحرين  في  المصنوعة 
ومن  الشرقية  إفريقيا  شواطئ  حتى  الهند  من   -
على  وحاملة  العربي،  الخليج  مدخل  وحتى  البصرة 
والبضائع  األطعمة  من  المختلفة  الشحنات  ظهرها 

وأدوات الصناعة والمواد النفطية وغيرها.

 مهنة القالفة

والسفن  المراكب  صنع  مهنة  في  الخليج  أبناء  وبرع 
البحرية المسماه بـ “مهنة القالفة” - القالف هو من 
ذكرهم  وشاع   - السفن  صناعة  صنع  في  يعمل 
المصنوعة  الخليج  سفن  وكانت  األخرى،  الدول  إلى 
عابرة  البعيدة  البالد  إلى  تسافر  القالفين  أمهر  بأيدى 
بأذى، ويعود سببه  أن تصاب  البحار والمحيطات دون 
الخليج  سفن  كانت  فقد  الصناعة  في  خلل  إلى 
بهدف  الدول  من  وغيرها  وباكستان  الهند  إلى  تصل 
في  السفن  صناعة  وتسمى  المؤن،  وجلب  التجارة 
يسمى  السفينة  يصنع  ومن  “القالفة”،  بـ  الخليج 
السفينة  وقلف  “قالليف”،  الكلمة  وجمع  القالف، 
خاللها  في  وجعل  باأللياف،  خشبها  بخرز  قام  أي 
منذ  المهنة  هذه  في  القالف  يعمل  ما  وعادة  القار، 
ألداء  إال  التوقف  دون  غروبها  وحتى  الشمس  طلوع 
قد  “القالف”  ويكون  الغداء  طعام  تناول  أو  الصالة 
التحق بهذه المهنة منذ طفولته وترعرع في أحضان 

أستاذ،  ليصبح  يوم  بعد  يوما  “القالفة”  ليتقن  السفن 
بمثابة  يعد  والذي  “األستاذ”  بـ  القالليف  كبير  ويسمى 
يقوم  الذي  وهو  خبرة،  وأكثرهم  القالليف  رئيس 
على  واألشراف  خطوطها  ووضع  السفينة  بتصميم 
والنهاية، وكما  البداية وحتى  تنفيذها وصناعتها من 
والمتابع  والمشرف  السفينة  مهندس  “األستاذ”  يعد 
لجميع مراحل بنائها وهو من يتفق على بناء السفن 
عن  المسئول  وهو  القالليف  أجور  ويدفع  المالك  مع 
صيانتها في حل حدوث خلل ما وعطب يعيقها عن 
القالليف إلصالح  “األستاذ”  أداء مهمتها، وبذلك يوجه 
ولذلك  مناسبا،  يرآه  الذي  بالشكل  الخلل  أو  العطل 
من  تخلو  ال  الكبيرة  اللؤلؤ  على  الغوص  سفن  كانت 
“األستاذ” في أثناء سفرها في عرض البحر، حيث يكون 
حدوث  حالة  في  الرحلة  في  األمان  صمام  “األستاذ” 
أى خلل في السفينة، وكان النواخذة يتنافسون على 
األساتذة المهرة والمميزين، وبعد ذلك يأتي دور طالء 
بهدف  وكذلك  اللمعان،  بهدف  وذلك  بالزيت  السفن 
إلى  السفينة  إنزال  يكون  ثم  ومن  التلف  من  وقايتها 
البحر وتدشينها في جو من البهجة والفرحة، ويختلف 
الوقت الالزم لبناء سفينة كون هذا األمر يعتمد على 

نوعية السفينة وموصفاتها إضافة إلى حجمها.

الساج وزيت الصل

وتعتبر األخشاب أهم الموارد المستخدمة في صناعة 
السفن القديمة، مثل خشب الساج الذي كان يحضره 
هذا  جذع  طول  يصل  حيث  الهند؛  من  الخليج  أبناء 
أخرى  أنواع  استخدام  إلى  إضافة  قدمًا،   120 إلى  النوع 
كالجنقلى، والبنيتج، والفينى وكذلك السدر، والغنص، 
إضافة إلى مسامير السفن والتي يصل طول بعضها 
إلى ذزاع، وكذلك الفتايل، وهي خطوط قطنية توضع 
في الفراغات بين األخشاب بعد دهنها، وكذلك هناك 
أيضا  وهناك  الليف،  من  والمصنوعة  السفن  حبال 
النسيج والمستخدم لصناعة الشراع، إضافة إلى زيت 
التي  الشونة  وأيضا  األسماك،  من  المستخرج  الصل 
تشكل من خلط الجير والدهن، حيث يتم طالء الجزء 

السفلى للسفينة بهدف مقاومة الخشب للملوحة.

الرندة والمجداح 

من  العديد  الخشبية  السفن  صانعو  ويستخدم 
أداء  من  تمكنهم  والتي  القالفة  مهنة  في  األدوات 
عدة  وله  المنشار:  فهناك  وجه  أكمل  على  عملهم 
مقاسات حيث تصل بعض أنواعها إلى المترين طوال، 
المثقاب  هو  والمجداح  والمسن،  البارية  وهي  والرندة 
العالمات،  لوضع  الطباشير  وهو  والشاكة  بأنواعه، 
وبعض  والمطرق  الشراع،  لخياطة  إبرة  الميبر:  وهناك 
المساندة، وتعتبر جميع هذه األدوات  األدوات األخرى 
الخليج  أبناء  أن  إال  وبدائية،  وبسيطة  أولية  أدوات 
الخشبية  السفن  كبار  يصنعوا  أن  بها  استطاعوا 
الشراعية والتي وصلت إلى دول العالم وخاضت البحار 
والمحيطات ومرت بالعواصف والبحار الهائجة دون أن 
تتأثر أو تصاب بعطل نظرا لقوة وصالبة ودقة صنعها، 

بل على العكس كانت تبحر بكل أمان وسالمة.   
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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

بان  االخيرة  المصرية  األنباء  تفيد  الفاروق   
الملك فاروق السابق سيكون اول مصري يفقد 
الذي  الفساد  جنسية بموجب قانون مكافحة 
في  سيحاكم  أنه  كما  المصرية   الوزارة  أقرته 
الدستورية  سلطاته  استغالل  بتهمة  القريب 

في سبيل أهوائه الخاصة. 

فريقا  المحرق  فريق  ملعب  ساحة  على  تبارى 
باتقان  الهالل والفردوسي. وقد لعب كل منهما 
من  المنتظمة  الكرة  تمريرات  في  تجلت  ومهارة 
العبي  بين  التعاون  وحسن  الفردوسي،  جانب 
الفردوسي  بفوز  المباراة  انتهت  وقد  الهالل 

باصابتين ضد صفر. 

وفي نفس اليوم تقابل على ساحة ملعب األهلي 
كلستان.  فريق  مع  المحرق  فريق  بالعاصمة 
كرة  هواة  يعتقد  كما  السائد-  الظن  كان  وقد 
أمام  الصمود  يستطيع  ال  كلستان  ان  القدم- 
مديرو  فاجأ  حين  خاب  الظن  هذا  ولكن  المحرق، 
كلستان الجماهير ببعض الالعبين الماهرين الذين 
كرس  وكلستان  البحرين.  خارج  من  استقدموا 
جهوده في الدفاع عن مرماه ببراعة، وقد انتهت 

المباراة ولم يفز أحدهما على اآلخر.

 أنشودتي 
هذه األغنية أغنيتي 

سوف تبعث ألحانها  شجية تطوقك يا صغيري 
كأنها ذراعي عاشق يضم حبيبته.

هذه األغنية أغنيتي 

سوف تلمس جبينك الناصح كأنها قبالت الرحمة 
ونفحات السماء فعندما نكون في غمار الزحام

ستحوطك كسياج يدفع عنك الشرور واآلالم.

ان أغنيتي ستكون جناحين ألحالمك الطائرة.

انها ستحمل قلبك إلى حافة المجهول 

تضل  عندما  المع  كنجم  لك  تكون  سوف 
طريقك في ظلمة الليل

بصرك  وستمد  جفنيك  بين  مكانها  ستحل  انها 
بالقوة التي ينفذ بها إلى صميم األشياء

أغنيتي  تموت  األبدان  إلى  صوتي  يخفت  وعندما 
معي يا صغيري 

ألنها ستبقى حية خالدة في قلبك الحي

القاهرة: ترجمة ابراهيم أبي الفتوح 

الجمعة  العدد 9 السنة األولى  12 ربيع االولى سنة 1372 
الموافق  30 نوفمبر 1952

”فلتسم المولود محمداً”

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

توفيق الحكيم

به  رأت  نور  منها  فخرج  يخرج  وهو  نظرت  لقد  المرأة: 
قصور بصرى من أرض الشام !

رأيتها.  التي  الرؤيا  واهلل  أنها  فرح”  “في  عبدالمطلب: 
هلمي بينا.

المرأة: أي رؤيا؟

من  سلسلة  كأن  منامي  في  أرى  ألم  عبدالمطلب: 
فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف 
المغرب.  في  وطرف  المشرق  في  وطرف  األرض،  في 
واذا  نور،  منها  ورقة  كل  على  شجرة  كأنها  عادت  ثم 

أهل المشرق والمغرب كأنهم يتعلقون بها.

المرأة: فلتسم المولود “محمدًا”

عبد المطلب: “في فرح” نعم .. وأللتمس له المراضع.

المرأة: هلم، فانظر اليه.. !

 العدد 14  الجمعة 30 ربيع الثاني سنة 1372  
 الموافق 16 يناير سنة 1953م

حوادث وأخبار محلية متنوعة
اخبار الرياضة في األسبوع الماضي

“عبدالمطلب بجوار الكعبة”

امرأة )تجري تصيح(: أبشر يا عبدالمطلب ! أبشر !

عبدالمطلب: ماذا؟

المرأة: جاءت آمنة بولد ال ككل الولدان !

عبدالمطلب: “ولد”
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حياة ال�شاعر

وهو ان�شان له ذوق وح�شن  العلى ال�شاعر ان اأف�شح باأ�س 

اأو دهاه من اأذى االأيام ياأ�س  ان لياليه غدت حالكه 

كع�شا مو�شى بها االأر�س مي�س  ود لو اأن بيمنه ع�شا 

منه اأغ�شان واأثمار وغر�س   فتحيل ال�شخر نبتًا وارفاً 

يهدم البغي ولال�شالح تر�س اأو لديه للعوادي معول 

كهدى الرحمن الغي ورج�س  همه اأن ميالأ االأر�س هدى 

لي�س فيها لبني االن�شان بوؤ�س  فاذا الدنيا �شالم كلها 

وله من اأدمع ال�شاعر كاأ�س  اآه مما يرتع النف�س اأ�شى 

متنع القارب يف املرفاأ ير�شو  كيف واالأيام دومًا �شده 

قد ت�شاوى فيهما جهر وهم�س  ير�شل ال�شوت بليل و�شحى 

رام يف االأبحار اأن تاأتيه كو�س  تعول الريح �شمااًل كلما 

�شربات كلها طفح وغم�س؟ ولدى اللجه يف زورقه 

ومتى ت�شرق يف الطوفان �شم�س؟ اليرى اال ظالمًا حوله 

ما الن�شانك اأ�شحى ال يح�س  يا زمانًا ما له من اآخر  

نغمة االأفراح اأو ذلك عر�س  ا�شرخ املوت يف م�شمعه 

من ردى يتبعه موت فرم�س  اأفما يدري مبا ياأتي غد 

مل يفده للنهي وعظ ودر�س  يتمادى يف مهاوى غيه 

هاكموا كفي امل�شوا نب�شي وج�شوا  هاكموا قلبي اأح�شبوا دقاته 

اأفال يطلق �شهم احلب قو�س  وانظروا يف احلب يف اأ�شبابه 

اأن ليلى قد حباها احلب قي�س؟  اأفما يدرك من يحيا الهوى 

�شعراء من البحرين..
ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, 

وتهيم يف معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تعتنق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 
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اإليك اأغني

   اليك اغني 

وفيك اردد �شوقي وحلني 

واحلم بالغيم ي�شبح كالطيف 

فوق ال�شخري 

ففيك التمني 

يزيد جمال وجودي جماال 

ك�شوء تالأ الأ

على موج بحرك يف ال�شيف 

اورو�شه اوغدير 

واأ�شعر اأين 

ب�شوقي اليك كاأين حمامة 

يجوب اجلناحان منها املنامه 

وبوح ا�شتياقي اليك هديل 

بحبك اأغرق 

اذا بعثت بي احلنني دروب املحرق 

وطاف على البال طيف جميل 

وان هبت الريح يوما �شماال 

وتاهتت دالال 

روؤو�س النخيل 

وددت لو اين مع الريح اأعدو 

وانق�س يف كل اأر�شك اإ�شمي 

اأيا مهرة مامتل ال�شهيل
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مجلس النائب عبدالرحمن بومجيد

مجلس آل بنعلي
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مجلس األيام الرمضاني
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“حوطة حمري” يف اأطراف مدينة املنامة يف اأوائل الثالثينيات املنطقة الدبلوما�شية يف ال�شتينيات

املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة، واملغفور 

له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة و�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمريخليفة بن �شلمان اآل خليفة، لدى ا�شتقبالهم اأحد كبار 

ال�شيوف يف ق�شر الرفاع يف اأوائل ال�شتينيات
فر�شة املنامة عام 1918/1917م

إصدار إعالن به منع العقاب المدني والسماح به   •
للمديرين فقط عام 1959م.

بلغ عدد سكان البحرين 143135 عام 1959م.  •

افتتاح أول مكتبة تجارية “مكتبة التاجر” عام 1920م.  •

امتالك بعض التجار جهاز التلفزيون عام 1953م.  •

إصدار قانون المؤن )نظام التموين( عام 1939م.  •

ذكريات من اأيـام زمان
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م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية بداية الثالثينياتفر�شة املنامة يف الع�شرينيات

اأحد امل�شاجديف فرجان مدينة املحرق يف منت�شف اخلم�شينيات بلدية املنامة عام 1962م

 قلعة ال�شرطة – وزارة الداخلية حاليًاعام 1947م

مكت�شف ح�شارة دملون الدمناركي جفري بيبي )وقوفًا( مع اأفراد البعثة 

االأثرية يف موقع قلعة البحرين يف اخلم�شينيات
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