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Ramadanyat

“رمضانيات” تكشف أسرار نجاحها وتميزها

النجمة األسبوعية  57 ..عام ًا
من الخبر المتميز

بدأت في طباعة أولى صفحاتها وأخبارها المتميزة
قبل  57عاما من اآلن ،ورغم أن الهدف من صدورها
اقتصر على تسليط الضوء على شركة نفط البحرين
“بابكو” والتعريف بأعمالها ومنشآتها وموظفيها ،إال
أنها سرعان ما أصبحت واحدة من أهم المطبوعات
واإلصدارات الصحفية التي يتلهف المواطن البحريني
لقراءتها  ..إنها مجلة النجمة االسبوعية التي وضعت
حب القارئ البحريني نصب عينها منذ الدقائق األولى
لتحرير صفحاتها ،مما جعل لها حضورا واسعا
ومتزايدا في جميع األوساط الثقافية واالجتماعية
بالبحرين وكان مشهودا لها بمسايرتها لركب التقدم
والنهضة في البالد ،عالوة على تواجدها المتواصل
في كافة األنشطة االجتماعية والترفيهية التي
كانت تقام من قبل الحكومة وشركة بابكو واألندية
واألهالي على السواء ،ومع حلول يوم األربعاء من كل
أسبوع ،تبدأ حشود قراء “النجمة األسبوعية” وعشاقها
في التوافد على مكاتب بابكو الكائنة بالمنامة آنذاك
بغية الحصول على أحدث أعداد المجلة “ ..رمضانيات “
تروي قصة نشأة وتأسيس واحدة من أهم مطبوعات
البحرين وإصدارتها الصحفية المتميزة ...

�شعراء من البحرين
عبد اهلل الزايد

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

تشتهر بكونها رمزاً للغدر والخسة

العقرب ” ..ما تدع نبي ًا وال غيره”

روى ابن أبي شيبة في مسنده ،من حديث عبداهلل

لحرارة الشمس ،ويتواجد من العقارب في العالم

بن مسعود ،قال :بينا رسول اهلل -صلى اهلل عليه

حوالي  2000نوع ،وتصنف العقارب إلى أنواع مختلفة،

وسلم  -يصلي ،إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه،

ولكن العقرب االستوائي يعد أخطرها على اإلطالق،

فانصرف رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال:

حيث يصل طوله إلى  2,5سم ،ويعتبر من أكثر الحشرات

“لعن اهلل العقرب ،ما تدع نبيًا وال غيره” ،العقرب

انتشارًا وشهرة بالنسبة للجميع ،ولكن هناك أنواعًا من

رتبة من الحيوانات الالفقارية تنتمي إلى طائفة

العقارب يبلغ طولها  20سنتيمترًا ،ويتكون سم العقارب

العنكبوتيات ،له ثمانية أقدام ،ويعيش في المناطق
ّ
والجافة ،مختبئا في الجحور والشقوق،
الحارة

من مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية ،وهو يختلف
من عقرب إلى آخر “ ..رمضانيات” تقتحم عالم العقارب

وتحت الحجارة والصخور ،التماسا للرطوبة ،وتجنبا

وتكشف أسراره وخطورة سمه وفوائده العالجية ..

Ramadanyat-A4.ai
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أخطرها الجرارة والسوداء والصفراء

العقرب  ..سم الغدر والخيانة
ينتمي العقرب إلى شعبة المفصليات وطائفة العنكبيات التي تشمل العقارب والعناكب
ُ
والحلم ،وهو من آكالت اللحوم يكثر في المناطق الحارة ،وخاصة االستوائية
والقراد
ُ
منها ،والعقرب حيوان ليلي يصطاد العناكب والحشرات ونحوها وينتهي جسمه بإبرة
السعة تتصل بغدة تفرز سمًا ناقعًا وهو ال يستخدم سمه إال اذا أبدت الفريسة مقاومة
عنيفة ،أو اذا كانت كبيرة الحجم ،وذلك بهدف شل حركتها والتقاطها بواسطة كالبيه،
ويعتقد العلماء ان من بين الـ  1500نوع من العقارب الموجودة عبر العالم ،يوجد  50نوعا
فقط مؤذيًا لإلنسان ،والعقارب بشكل عام ضعيفة الرؤية حتى انها تكاد ال ترى ،كما أنها
ال تسمع وال تشم ،بل تعتمد على الذبذبات الصوتية واالهتزازات لمعرفة اتجاه فريستها
حيث ان أرجلها الثمانية تحيط بها من جميع الجهات وبشكل دائري وتوجد عليها أشواك
شعرية حسية تستقبل اهتزازات الهواء لتحديد اتجاه فريستها ....
وتتميز العقارب الصفراء بمقارض طويلة نسبيًا
ورفيعة مقارنة مع العقارب السوداء ،وسميت
هذه العقربة بالجرارة لجرها ذنبها ،والمعروف عن
العقارب الصفراء انها قد تحفر لها جحرًا ،أو تستخدم
جحر غيرها كجحور اليرابيع ،ويميل لونها إلى األصفر
الفاتح الشفاف والحظ العلماء في اآلونة األخيرة ،أن
هذا النوع من العقارب يشع لونًا أصفر بعد تسليط

االعجاز النبوي
روى ابن أبي شيبة في مسنده ،من حديث عبداهلل
بن مسعود ،قال :بينما رسول اهلل  -صلى اهلل عليه
وسلم  -يصلي ،إذ سجد فلدغته عقرب في اصبعه،
فانصرف رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم  -وقال:
“لعن اهلل العقرب ،ما تدع نبيًا وال غيره” ،قال :ثم دعا
بإناء فيه ملح وماء ،فجعل يضع موضع اللدغة في
الماء الملح ،ويقرأ“ :قل هو اهلل أحد” والمعوذتين حتى
سكنت ففي هذا الحديث العالج بالدواء المركب من
األمرين :الطبيعي واإللهي فإن في سورة اإلخالص
من كمال التوحيد العلمي اإلعتقادي ،وإثبات األحديه
هلل ،ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال ،واالستعاذة
من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه ،وأما العالج
الطبيعي فيه :فإن في الملح نفعًا لكثير من السموم،
وال سيما لدغة العقرب ،قال صاحب “القانون” :يضمد
به مع بزر الكتان للسع العقرب ،وذكره غيره أيضًا .وفي
الملح من القوة الجاذبية المحللة ،ما يجذب السموم
ويحللها ،ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى
تبريد وجذب وإخراج ،جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة.

األشعة فوق البنفسجية عليها ،ويشبه اشعاعه لون
عالمات المرور لي ً
ال ،ويستخدم العلماء عادة االشعاع

رمز الغدر

فوق البنفسجي الذي ال يرى بالعين لتتبع العقارب

والع ْقرَب يرمز إلى الغدر والخسة في الظلم أي وإن
َ

تكاثر العقرب

الصفات
لم تؤذيه يؤذيك ،فيقال للذين يحملون هذه ّ
كالعقرب أي عدو لعين ال يعرف إ ّال الظلم ،وهناك مثل

ودراستها خاصة أثناء الليل.

وتعيش العقارب منفردة ويتم االلتقاء للتزاوج فقط،

يقول “أجهل من عقرب” ألنها تمشي بين أرجل الناس
ً
عداوة من عقرب”.
و“أشد
وتكاد تبصر،
ّ

من بطنها واحدا تلو اآلخر في فترة تمتد من سبعة

األمر بالقتل

وال تلد العقرب أوالدها دفعة واحدة ،بل تخرج صغارها
إلى  21يوما ،وتتراوح مدة الحمل من عدة أشهر إلى
السنة ونصف السنة ،وتحمل العقرب صغارها حتى

ثبت عن النبي  -صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم -
َّ
“إنهن فواسق:
أنه أم َر بقتل خمس من الدواب وقال:

سم العقرب

تصل إلى سن البلوغ ،والعقارب من ذوات الدم البارد
أي ان حرارة أجسامها متغيرة ،ففي الطقس البارد

ُ
العقور”،
الغراب والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب َ

ويتكون سم العقارب من مجموعة كبيرة من
المواد الكيميائية ،وهو يختلف من عقرب إلى آخر،
ويحتوي حوالي  200إلى  500نوع من الببتيدات التي هي
عبارة عن بروتينات صغيرة ،وحسب المختصين فإن
خطورة السم تعود إلى صغر حجم هذه الببتيدات
القاعدية التي تستطيع االندساس في غشاء الخاليا،
وتتصف بأنها مدمرة لألعصاب ،متخصصة بالقنوات
أو المضخات األيونية ،بحيث تعطلها عن وظيفة نقل
السيالة العصبية ،وبالتالي يكون شلل األعضاء أو
القلب أو ويتركز سم العقارب في منطقة الذيل.

جدًا تدخل في البيات الشتوي ،وتضع األنثى ما بين

هذه الدواب أم َر النبي  -صلى اهلل عليه وعلى آله
الحل والحرم؛ وذلك ألنها فاسقة؛
وسلم  -بقتلها في ِ
ُّ
كل حشرة
أي :مؤذية بطبيعتها ،ومثل ذلك أيضًا:

بوساطة أرجلها الثمانية على التسلق على ظهرها

أو سبع مؤذٍ فإنه مأمور بقتله؛ ولهذا قال الفقهاء
الحل والحرم
رحمهم اهلل :يُسن قتل كل مؤذٍ في ِ

أنواع العقارب

حتى لو كان في الحرَم ،وعن أبي هريرة قال أمر رسول

العقرب األصفر
وتعتبر الجرارة “العقارب الصفراء” من أكثر فصائل
العقارب سمية ،ويمكن لهذه السمية قتل األطفال
وكبار السن مباشرة نظرا لضعف مناعة أجسامهم،

 35 25عقربًا مكتمل النمو وتساعدها األم بعد ذلك
لمدة أسبوع أو أسبوعين حيث تغذيها من فرائسها.

ومن العقارب المعروفة كذلك العقارب السوداء
ويتراوح لونها بين األسود إلى البني الزيتوني أو البني
الكاكاوي ،وهناك أيضا العقارب المختلسة وهي

اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقتل األسودين في الصالة
الحية والعقرب.

رقصة الموت

عقارب صغيرة الحجم ،ولكنها من أكثر العقارب

ومن عجائب ذكور العقارب أنها ترقص إلناثها في

سمية على وجه األرض ،إذ تكفي لدغة صغيرة منها
كي تحدث لدى المرء آالما مبرحة أو تقلصات أو شل ً
ال

موسم التكاثر والعقرب المتقن لفن الرقص هو الذي
يحظى بتلقيح أنثاه .لكن يبدو ان هذه الرقصة أو ما

أو الموت بسبب انهيار القلب أو الجهاز التنفسي ،وثمة

يمكن تسميته بـ “رقصة الموت” ،تكون بمثابة النهاية

نوع يسمى عقرب الكهف وهو يبدو خطيرًا للوهلة

المأساوية لبعض ذكور العقارب ،إذ ال يكاد الذكر يلقح

األولى لكنه في الواقع من العقارب غير الضارة.

أنثاه حتى يلقى حتفه حيث تقوم األنثى بالتهامه.

نيسان ماكسيما

تبدأ من ٩٫٩٩٥

3.5 S

د.ب

نيسان ألتيما
د.ب

2.5 S

تبدأ من ٦٫٩٩٥

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

التأمني والتسجيل والطالء الواقي من الصدأ والصيانة جمانًا

جوائز العجلة الدوارة

عروض رمضان
الســخية

نيسان تيدا

د.ب

1.6 S

تبدأ من ٥٫٩٩٥

أفضل األسعار التنافسية تشمل التسجيل والتأمني

نيسان صني
د.ب

1.5 S

تبدأ من ٤٫٦٩٥

قسائم مشرتيات

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  1:00 -ظهرًا

د.ب

1.8 S

تبدأ من ٥٫٩٩٥

نيسان سنرتا

معدالت فائدة مغرية ،استبدال السيارات املستعملة وأسعار خاصة على موديالت .2013
فرتة احلملة الرتويجية 18 :يونيو ــ  27يوليو 2014
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“رمضانيات “ تروي تفاصيل تأسيسها ونشأتها
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النجمة األسبوعية ..
قصة مجلة أحبتها البحرين

يمثل يوم التاسع من يناير محطة خالدة من محطات الصحافة البحرينية
وتاريخها العريق الذي يحمل  -عن جدارة وإستحقاق  -وسام الريادة على الصعيد
الخليجي ،ففي مثل هذا اليوم من العام 1957م كانت مهنة وصناعة الصحافة
على موعد مع مولود جديد وصحيفة أخرى تضيف لسابقاتها من التجارب
الصحفية مزيدًا من الخبرات ومزيدًا من عالمات النهضة الصحفية المبكرة
في البحرين ..إنها مجلة “النجمة األسبوعية “  ..المجلة الشهيرة الصادرة عن
شركة نفط البحرين “بابكو” ،والتي تطفئ هذا العام شمعتها الـ  ،57وتحتفل
بمشوار حافل بالعطاء والتطور ،محوره استهداف موظفي الشركة من أجل
تعريفهم وإطالعهم على أخبار الشركة وأخبار البالد بصورة عامة ،فجنبًا إلى
جنب النمو المضطرد الذي ميز مسيرة “بابكو” والعمل التنموي الذي كانت
تقدمه الشركة للوطن والمواطنين على حد سواء والذي أضحى عالمة بارزة
من عالمات النهضة اإلقتصادية للبلد ،كانت الحاجة تبدو ماسة لوجود وسيلة
إعالمية ،تواكب هذا النمو عبر نشر أخبار الشركة وعمالها وتعزيز تواصلهم
المهني واإلجتماعي ،ووضعهم في صورة الحدث البحريني ،من هنا – ومن
إرهاصات هذه المخاضات – ولدت “النجمة األسبوعية” ،التي ال تزال تشع وهجًا
وال تزال – كتجربة صحفية – بحاجة للمزيد من التعريف والمزيد من الدراسة..
وبالتزامن مع مرور  57عامًا على نشأة “الذراع اإلعالمي” لبابكو ،تقف “رمضانيات”
لبرهة لتحتفي وترصد المراحل األولى لتأسيس المجلة وآلية عملها ،وجوانب
أخرى تنضح تشويقًا ومتعة ...

بشاي و مساعدا عبدالعزيز عبدالرحمن المال و علي شهاب
رئيس التحرير يني
		

محتويات متنوعة
المجلة التي كانت تصدر يوم األربعاء من كل
أسبوع ،وكانت تأتي في  4صفحات ،اهتمت بمجاالت
وجوانب متعددة ،فلم تكتفي بالوظيفة الخبرية
“الوظيفة التقليدية واألساسية للصحافة ووسائل
اإلعالم”

لتضيف له وظيفة التوعية والتثقيف،

في تعبير شديد الوضوح عن وعي المجلة وفريق
عملها بالمسئولية اإلجتماعية الملقاة على عاتقها،
عطاء،
والتي تمثل أحدث نظريات اإلعالم وأكثرها
ً
فإلى جانب أخبار شركة نفط البحرين “بابكو”
وموظفيها ،خصصت “النجمة األسبوعية” جزءًا ثابتًا
من صفحاتها لموضوعات تستهدف رفع الوعي
االجتماعي والصحي ،واهتمت  -إلى جانب ذلك
 بنشر برامج السينما والتلفزيون التابعة لكل منسينما بابكو المتنقلة ،سينما عوالي ،سينما بوابة
سترة ،ومجموعة أخرى من البرامج التابعة إلذاعة
العدد األول من جريدة “النجمة االسبوعية” عام 1957م

واضحًا مقدار وعي أسرة تحرير “النجمة األسبوعية”
بالدور المحوري لها ،والذي تركز حول تسليط الضوء
على شركة نفط البحرين “بابكو” ويشمل ذلك
التعريف بأعمالها ومنشآتها وموظفيها ،فالشركة
التي كان المواطنون في السابق يكتفون بتسميتها
بـ “الشركة” في داللة على “تفردها” وقوة حضورها
وتأثيرها في الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية للبلد،
كانت بحاجة للمزيد من التواصل مع الجمهورين،
سواء بسواء.
الخاص والعام
ً

تغطية متميزة
وتتكشف عطاءات المجلة وكادرها الصحفي في
العمل الميداني والزيارات المتعددة التي قام بها
محرروها ومصوريها للعديد من المنشآت التابعة
للشركة ،ويشمل ذلك حقول النفط ،مدينة عوالي،
مصنع التكرير ،ميناء سترة ،مصنع البراميل ،ومنطقة
الخزانات ،مستهدفة من وراء كل ذلك تسليط الضوء

البحرين الالسلكية وبرامج تلفزيون شركة أرامكو،

من قلب الحدث على الجهود التي يبذلها عمال

ومنذ الوهلة األولى ومع صدور أول أعدادها ،بدا

وموظفو الشركة في جميع المواقع ،من دون أن
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تستثني من كل ذلك األعمال الصغيرة أو البسيطة
قناعة منها بأن تلك األعمال صغيرة في ظاهرها
كبيرة في الخدمة التي تقدمها والدور الذي تقوم به،
والذي يكتسب صفة الضرورة لسير العمليات الكبيرة
في الشركة ،والضمانة لحسن سيرها وسالمتها ،ولم
تأل “النجمة األسبوعية” جهدًا في تغطية الجهود
المميزة التي يبذلها كافة عمال “بابكو” ،بالكلمة
والصورة في حرص واضح من أسرة تحريرها على
عال من المهنية
إنجاز العمل الصحفي بمستوى
ٍ
والموضوعية ،األمر الذي أكسب المجلة صداقة
القارئ وثقته ،بما في ذلك عمال بابكو وقياداتها،
وموازاة كل ذلك ،كان لـ“النجمة األسبوعية” دورها
المشهود في التعريف بالجهود الكبيرة والجبارة التي
بذلتها “بابكو” في توفيرها لفرص التدريب لموظفيها
عبر إنشاء مركز التدريب الفني ،والذي ساهم كثيرًا
في رفع المستويات المهنية والفنية للموظفين

موظفي بابكو أثناء تصفحهم «النجمة االسبوعية»

بصورة عادت بكثير من النفع عليهم وعلى الشركة،

تقام من قبل الحكومة وشركة بابكو واألندية

دفعها لطباعة اآلآلف من نسخ “المجلة” التي كانت

واشتهرت شركة بابكو بدورها التعليمي والتدريبي،

واألهالي على السواء ،وتجاوز هذا الحضور حدوده

توزع داخل الشركة وخارجها ،وبفضل هذا التنوع،

وكانت في فترة من الفترات المدرسة “الوحيدة” التي

الهامشية ليساهم في دعم الحراك اإلجتماعي

تمكنت المجلة من تحقيق المستوى الجيد من

تدرب البحرينيين وتبتعثهم للخارج من أجل الدراسة

وكشف وتوثيق تفاصيل الجهود المبذولة في
سبيل تقدم البلد ورقيها ،وصو ً
ال لتبوء المجلة

اإلنتشار خارج أسوار منشآت الشركة ،يتم ذلك إما عبر
توزيعها وإما عبر الموظفين أنفسهم الذين يصرون

كان له الدور الرئيس والمشهود في تكوين القيادات

المكانة البارزة ضمن حزمة المصادر البحرينية القليلة

على إستالم أكثر من نسخة لتقديمها لقريب أو

البحرينية وتأهليهم لتقلد المناصب القيادية في

والمهتمة بالتوثيق وحفظ التاريخ ،وهي مكانة بدأت

صديق ،ولتتحول من كونها مجلة ناطقة بإسم

البلد ،وفي الجانب االجتماعي ،حرصت أسرة تحرير

تتكشف قيمتها مع اإلهتمام المتعاظم للبحرينيين

شركة إلى مجلة أو وسيلة إعالمية وطنية ينتظرها

المجلة على تحقيق قدر جيد من التعارف بين

بتاريخهم وماضيهم التليد ،والذي “تستريح” بعض

المواطن بشغف وترقب ،ويذكر أن ،تفاعل القراء مع

الموظفين ومد جسور التواصل فيما بينهم ،تجلى

تفاصيله على صفحات “النجمة األسبوعية” وتخلدها

المجلة تجاوز مسألة الحرص على اقتنائها أسبوعيًا

ذلك عبر اإللتقاء بهم في مواقع عملهم ونشر

الصور النادرة التي يصعب توفرها في مصادر أخرى،

وقراءتها ،وامتد ليصل إلى تلقيها رسائل اإلعجاب

أخبارهم اإلجتماعية ،األمر الذي أنتج مستويات رضا

ومنحت المجلة إهتمامها لألحداث الرئيسية في

من قبل الموظفين والمواطنين على حد سواء،

وظيفي مرتفعة بين العمال وساهم في تشكيل

البالد ،بمنهجية تطغى عليها الشفافية وبأساليب

متضمنة عددًا من اإلقتراحات واإلنتقادات التي تفتح

بيئة عمل شديدة الترابط وعظيمة اإلنتاج.

تكشف للقراء ما ال يعرفونه زيادة المعرفة وخدمة

المزيد من اآلفاق وتدفع للمزيد من التطور.

للبالد وأهلها ،من دون أن توصد الباب أمام النقد

نجمة األربعاء

وإكتساب المزيد من المعارف والخبرات ،األمر الذي

اجتماعية وترفيهية

البناء واإلقتراح الهادف بل كان صدرها رحبًا وهي

ورغم تركيز المجلة على الشأن الداخلي لبابكو

تتعاطى مع قرائها ،دراية من أسرة تحريرها بأهمية

فكان للشأن الوطني نصيبه الوافر على صفحات

القارئ للمجلة وأهمية توطيد روابط الود والصداقة
معه وصو ً
ال لتحقيق شعار الشراكة مع القارئ

وأخبارها الخاصة ،إال أن عملها لم ينحصر في ذلك،
المجلة ،وكان مشهودًا لها مسايرتها لركب التقدم
والنهضة العمرانية في البالد ،وتخصيصها المساحة
المناسبة للحديث عن كثير من المشروعات من

وتجاوزًا للنظرة التقليدية التي تنظر للقارئ بوصفه
متلقي وحسب.

ومع حلول يوم األربعاء من كل أسبوع ،تبدأ حشود
قراء “النجمة األسبوعية” وعشاقها في التوافد على
مكاتب بابكو الكائنة بالمنامة بغية الحصول على
أحدث أعداد المجلة ،حيث المقر الرسمي لتوزيع
نسخها المجانية ،واكسبت “النجمة األسبوعية” هذا
اليوم طابعه الخاص ،ففي ظل “تفردها” بالساحة

جمهور متزايد

بعد إغالق جميع الصحف المحلية الصادرة آنذاك

والقى صدور “النجمة األسبوعية” إقبا ً
ال مميزًا

بأمر من المعتمد البريطاني – على وقع مواقفها

المدارس والمستشفيات وغيرها من عشرات

ومتزايدًا من القراء ،ويعود السبب في ذلك إلى

القومية البارزة ومناصرتها لثورة يوليو – كانت “النجمة

المشاريع العامة ،وامتدادا لهذا الدور الوطني ،كان

حرص أسرة التحرير على تقديم المادة المنوعة التي

األسبوعية” المجلة الوحيدة في الفترة التي أعقبت

لـ “النجمة األسبوعية” حضورها في كافة األنشطة

تجمع ما بين أخبار بابكو وأخبار البحرين والذي أهلها

العام 1958م ،حتى أضحت مصدرًا رئيسيًا يتكأ عليه

اإلجتماعية والرياضية وحتى الترفيهية التي كانت

الستقطاب شريحة واسعة متعددة اإلهتمامات،

البحرينيون لمعرفة أحدث األخبار واإلستزادة من

بينها :مشروع القوى الكهربائية ،معرض البحرين
الزراعي والتجاري ،إسالة المياه بالمحرق ،وافتتاح

7

الخميس  12رمضان  1435هجرية •  10يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 159

مجلس
النجمة األسبوعية  ..قصة مجلة أحبتها البحرين

Advert 3 X 24cm.indd 1

7/7/14 10:30 AM

“الوجبات” الثقافية التي كانت تحتضنها صفحات
المجلة ،كما يذكر أن نشير هنا إلى أن “النجمة
األسبوعية” كانت تصدر جنبًا إلى جنب “شقيقتها”
الناطقة باللغة اإلنجليزية جريدة “ذي آيسلندر” ،وقد
لعبتا دورًا مرحليًا هامًا في تاريخ الصحافة البحرينية،
ساهمتا من خالله في سد الثغرة وتجسير الهوة بين
صحافة الخمسينات وتلك التي صدرت خالل عقد
الستينات من القرن الماضي.

كوادر متميزة
وتتوارى خلف ما يشاهده قراء ومتابعو “النجمة
األسبوعية” من إنتاج صحفي مميز ،جهود جبارة
وتضحيات جسام تبذل من قبل جنود مجهولة حرصًا
منها على إنجاز المجلة في موعدها األسبوعي،
وتقديمها للقراء الذين ينتظرونها بشغف ،ويحق
للبحرين أن ترفع رأسها عاليًا ،وأن تفخر بكوادرها
وشبابها الطليعي الذي كانت له اليد الطولى في

توزيع العدد األول من «النجمة االسبوعية»

توزيع مجلة «نجمة البحرين»

تنفيذ غالبية مراحل إعداد المجلة بكل كفاءة وإقتدار،

أسرة التحرير – منذ ذلك التاريخ – على إصدار الصحيفة

على ماضيه ،وهي داللة أخرى تكشف لنا – من جهة

بما في ذلك مراحل الطبع ،التوزيع وآخيرا مرحلة

بصفحات تجمع الماضي والحاضر ،بحلة أكثر تميزًا في

 -مقدار تعطش البحرينيين للمشروعات الثقافية

التحرير التي كانت تتم على أيدي كل من :بن شاي،

الكيف والكم مرفق معها هدية عبارة عن نسخة

والصحافية ،وقيمة العمل الصحفي الذي تؤديه

أحمد بهلول ،أحمد عبداهلل الريس ،وجيمس بلجريف،

من أرشيف األعداد القديمة للصحيفة ،األمر الذي نال

“المجلة” وأهمية الرسالة اإلجتماعية واإلقتصادية

عبداهلل الخان.

إستحسان وإشادة القراء الذي عبروا عن إعجابهم بنشر

التي تقدمها من جانب آخر ،ومن دون شك ،فإن لقرار

الصور واألحداث القديمة في تاريخ الشركة والتي تعيد

استئناف عمل المجلة التعبير الصريح عن القناعة

ورغم توقف “النجمة األسبوعية” عن الصدور لفترة من

ذكرى األيام الخوالي وذكرى الزمن الجميل ،والملفت

الراسخة لدى شركة بابكو ومجلس إدارتها بـ”النجمة

أن اإلعجاب بقرار إعادة صدور “النجمة” لم يقتصر على

األسبوعية” ،والتي تعتبر المجلة بموجبها مكتسبًا

الزمن ،وإستبدال اسمها إلى “أخبار بابكو” ،إال أنها عادت

األجيال التي عاصرت صدورها في السابق ،بل امتد

تاريخيًا من مكتسبات الشركة التي ال يجب أو يجوز

مجددًا لتضيء صحافة ووعيا بإعادة صدورها بنفس

ليجمع بين الجيلين ،بين جيل اآلباء الذي يرغب في

التفريط فيها ،ورفيق درب لإلنجازات والبصمات التي ال

االسم السابق في شهر يناير من العام 2011م ،وحرصت

استرجاع ذكرياته وجيل األبناء الذي يرغب في التعرف

تزال محفورة في ذاكرة البحرين.
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ذكريات من �أيـام زمان
• جرت محاولة الغتيال المعتمد البريطاني في البحرين
الميجور ديلي في عام 1926م
• انضمت البحرين إلى الجامعة العربية وإلى األمم
المتحدة في عام 1971م
• بلغ عدد مدارس البنات  13مدرسة تضم أكبر من 4000
تلميذة و 135معلمة عام 1956م
• قام صاحب السمو الملكي األمير سعود بن عبد العزيز
آل سعود بزيارة للبحرين عام 1937م

�إحدى الأ�سواق القدمية يف املنامة يف اخلم�سينيات

�شارع ال�شيخ عي�سى الكبري يف ال�ستينيات

ا�ستعرا�ض ع�سكري وح�شود من اجلماهري عند افتتاح ق�صر ال�شيخ حمد

مبنى اجلمارك يف املنامة ويرى با�ص لنقل الركاب (الب�ست) وعربة النقل
َ
(الكاري) يف الثالثينيات

بالرفاع يف نهاية الثالثينيات
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�صناعة القراقري مبنطقة النعيم (ال�سويفية) يف اخلم�سينيات

منظر جوي مليدان باب البحرين يف ال�ستينيات

منظر جوي ملعمل تكرير �شركة نفط البحرين (بابكو) عام 1955م

�ساب عذاري يف ال�ستينيات

فريق املحرق عام 1955م من اليمني وقوف ًا حممد جا�سم هجر�س ،حممد قا�سم
ال�شرياوي ،ح�سن املن�صوري ،مال اهلل مرزوق ،ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
خليفة ،ال�شيخ عبداهلل بن �أحمد �آل خليفة ،وجلو�س ًا من اليمني عذبي
�شمالن ،حممد �أبل ،علي �إ�سفنديار ،حممد املال (حمودي) وعبداهلل �ساملني

�سوق اخل�ضرة يف املنامة يف ال�ستينيات
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
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 ..

العدد  2 – 20جمادي الثانية  1358الموافق  20يوليو 1939

حكومة البحرين تحارب الكحول
خطت الحكومة في األيام األخيرة خطوة
مباركة تذر لها فتشكر في مكافحة المسكر
فمنعت بيع أو جلب كل سائل تحتوي عل أكثر من
 3بالمئة من الكحول (من مستحضرات الطيوب
وغيرها) وساهمت الوكالة البريطانية بمساعدة
هامة من جهتها في سبيل هذه المكافحة
فسحبت الرخص التي كانت بيد بعض الهنود
واليهود والتي كانت تبيح لهم شراء الخمور
الستعمالهم الخاص فأساء كثير منهم التصرف
وصاروا يبيعونه على الناس بثالثة أضعاف ثمنه
األصلي ولقد أدى قانون الحكومة بمنع ما يزيد

فيه الكحول على  2بالمئة إلى تذمر بعض األجانب
واعتراضهم على الحكومة بعريضة رفعوها
شاركهم فيها بعض المواطنين بسالمة نيه مدعين
انهم سيتحملون خسارة باهضة ومن المؤكد ان
الحكومة لن تلتفت إلى هذه (المشاغبات) فان كانت
الخسارة باهضة حقيقة فحينئذ أنتم كنتم تعلمون
أنكم تبيعونه على أناس يشربونه فأسرعتم في
استيراده وبالغتم فهذ عقوبة لكم وخصم قليل
من أرباح الحرام التي جمعتم وان كانت الخسارة
تافهة فعار عليكم مجادلة حكومة بالد رحيمة لم
تمسكم بأية ضريبة أو رسم وعلى كل حال فليس

أمامكم إال إعادة تصديره إلى الخارج وبذلك تكون
الخسارة طفيفة ال تعادل ربح شهر واحد من بيعه.

البحرين  4نوفمبر 1962م

اليتيم ليلة العيد
كانت الشمس تلقي على الحياة نظراتها األخيرة
وتودعها بين حائرة ،فحملها األفق إلى مثواها
في أعماق الدهور وجاء الظالم ميسور الحياة
يشفي الكلوم فكان يوم جديد قد حل ،وكان
شهر جديد قد قدم ،ورأى الناس الهالل فلم
يقولوا شيئًا وانما مالؤا الدنيا ضحكًا وأطلقوا
المدافع ابتهاجا.
وسأل طفل أباه الغني قائال :لم تطلق المدافع
يا أبت
فقال – ألن العيد قد أتى فوثب الطفل صائحا
يا فرحتي بالعيد
وسأل طفل يتيم أمه قائال :لم تطلق المدافع
يا أماه؟
فسكتت وجالت في مآقيها الدموع وتأوهت
فالتهبت في صدرها النيران ،وأغمضت عينيها
فرأت الماضي بافراحه ومسراته ،رأت أفراحا وأعياد
مرت سعيدة كاألحالم الجميلة ،رأت ليلة العيد
السنة الماضي حين كان زوجها حيا يلبي طلباتها
الكثيرة ،ويداعب ابنته ويغمره بالقبل ويمأل الدار
اشراقا ونورا.
وفتحت عينيها النجالوين فرأت الحاضر األسود
المخيف ،فارفض منهما الدمع ،رأت جسم
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

سعادتها الغض بين فكي الدهر الجبار رأت الظلمات
تسود الدار فبكت وناحت نوحًا مكبوتًا بكت ألن
ولدها سيخرج غدًا مرقع الثياب ويعود باكيًا منتحبًا
حين يرى اللعب في أيدي األطفال وال يرى في يديه
شيئا منها.

النافذة يستطلع ،فسمع طفال يصيح :يا فرحتي
بالعيد فركض وارتمى في أحضان أمه وهو يقول
ال تبكي ،هذا ليس حربًا كما تتوهمين ،انما هو
العيد ،وهل ستشترين لي ثيابًا كما كان يشتري
لي أبي.

وكان الطفل يلعب بكعاب في يده وسمع المدفع
يطلق مرة ثانية فاستأنف سؤاله :لم تطلق المدافع
يا أماه؟؟

فرفعت إليه رأسها مثق ً
ال وأخذته بين ذراعيها
وقبلته بلهفة وحرارة ،ودفنت وجهها المحمر في
صدره الصغير وقالت ال ،أنها الحرب يا ولدي ،وحين
أشتري لك الثياب يأتي العيد.

فأخفت وجهها ولم تقل شيئًا وعرف الطفل
أنها تبكي وسألها لم تبكين هل تخيفك أصوات
المدافع .ربما كانت هذه الحرب التي حدثني عنها
وأنها ال تخيف أنني مسرور قال ذلك وأسرع إلى

ثم وضعته في حضنها وارتفع صوتها ناعما
مرتعشا بأغنية النوم فاستسلم اليتيم ونام ْ
مل
أجفانه الوردية يحلم بالحرب وينتظر العيد.

* One year Free Service * Free Insurance * Free Registration * Free 5 years or Unlimited Kilometer
Warranty * Trade-in Available * Road Side Assistance

Mohammed Jalal & Sons - Automotive Division

Follow us on:
Showroom: 17252606 / Mob: / 66331982 / 39813081 /39915109
Email: automotive@jalal.com | Ramadan Timing : 8.00am - 2.00pm / 8.30pm - 10.30pm

Suzuki,Bahrain

@BahrainSuzuki

Suzuki Bahrain
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�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

ال�شرق والغرب يلتقيان:
يقولون �أن ال�شرق والغرب �ضدان

ولي�س لهم فيما ادعوا �أي برهان
�شقيقان مذ كانا قرينان دائم ًا

هما يف فنون العلم والدر�س �صنوان

لقد �أ�صبحا بعد اختالف وفرق

�شريكان يف دفع العتو من اجلاين

ومل يبخ�س الغربي يف ال�شرق حقه
فدع زور طليان �سخاف واملان

عبد اهلل الزايد

قال الزايد وهو على
فرا�ش مر�ضه الأخري:
مللت احلياة وكرث ال�سهر

ورمت املمات و�سكنى احلفر

نه�ضة ال�شباب

ويف املوت ق�صف ل�سهم الق�ضا

ويف املوت ك�سر ل�سيف القدر

فاز من لبى نداء امل�صلحني

هنالك حتت �سجف الظالم

وفوق فرا�ش الرثى واحلجر

ثقفوا ال�شعب بنات وبنني

�أنهم عدة م�ستقبلكم

ففي املوت بعد النائيات

غريب الديار خلي الوفا�ض

ترى القلب بارح كل الهموم
ومل ف�ؤادي عراك احلياة

ك�أين �شيخ رذيل العمر
فحطت �شباب ًا زها وادهر

لقد عفت كل �أماين ال�شباب

ومالت بعودي دواعي ال�شجون

ال هابون الردى �أنى �أتى

�أروم الأماين وا�سعى لها

يكرعون املوت كاملاء املعني

ويذيقون العدى مر ال�ضنى
اي �شيء جابهوا ال يابهون
هذبتهم �أمهات ثقفت

ب�صنوف العلم يف دنيا ودين

خري من تلقى �شباب همهم

خدمة الأوطان بني العاملني

بن�شاط ال يدانيه الونى

طيلة العمر وعود ال يلني

فال يل �صحب وال يل مقر

وعاد اىل ر�شده وا�ستقر

وهم ح�صن لدى اجللى ح�صني
واذا ما جار يوم ًا معتد
فهم الأ�سد حماة للعرين

اذا ما لزمان جفا �أو غدر

ومل �آل جهدا ولكنه

وداعا..وداعا جنوم ال�سما

وملا �أع�ش مثل عي�ش الزهر

هو الدهر يا �صاح فظ بطر
ف�ألقى �سراب ًا و�ش�ؤم ًا و�شر

وداعا...وداعا�..ضياء القمر

اربح سيارة  BMWمذهلة
عند دفع الفواتير أو إعادة شحن خطوط سمسم
احصل على فرصة للفوز باحدى سيارتي  BMWمن الفئتين الرابعة أو الخامسة في كل مرة تقوم فيها بدفع فواتير
باقات الموبايل آجلة الدفع في موعدها ،أو عند إعادة شحن خط سمسم ومن خالل جميع قنوات الدفع الخاصة بنا.
كلما زادت قيمة المبلغ المسدد من الفاتورة أو قيمة بطاقة الشحن ،كلما زاد عدد النقاط التي تحصل عليها وزيادة
فرصة امتالك وقيادة واحدة من هذه السيارات المذهلة.
سيقام السحب في ديسمبر  .2014للمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة batelco.com

قنوات الدفع  /الشحن المتوفرة

محالت بتلكو

بطاقات إعادة التعبئة

* تطبق الشروط واألحكام

الدفع االلكتروني

أجهزة كويك سيرف

البنوك

