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اشتهرت بأعوام الكارت والفاضة واليريش

سنة البطاقة  ..سطور من تاريخ عظيم

ماذا تعرف عن سنة البطاقة؟ ،هل سمعت عن عام الكارت أو سنة الفاضة واليريش؟ ،هل نما إلى علمك
من قبل ما يعرف بعام القحط والجوع والزقنبوط؟ ،أنها أعوام ال تنسى في تاريخ الذاكرة البحرينية،
أعوام عاش قسوتها ومرارتها جيل من البحرينيين في فترة من أصعب أوقات المحن امتدت من عام
 1939وحتى عام  1945م ،فترة شديدة البأس تسترجع ذكرياتها “رمضانيات” لتلقى الضوء على شجاعة
أهالي البحرين وأصالتهم في الوقوف صفا واحدا أمام أعتى وأقسى التحديات وكيف ضربوا أروعوا
األمثلة في الحب والتآلف والمودة في مواجهة المحن والشدائد الصعبة ،كيف صنعوا من وحدتهم
قاربا وسفينة نجاة ،وكيف كانوا يواجهون الغارات الجوية المميتة بينما يستمعون وهم يحمون
بعضهم البعض إلى األخبار اإلذاعية ضاربين بظروف الحرب وأيامها الصعبة ومرارة وقسوة الحياة
وتفرغوا يدا واحدا للبناء والنهضة وانجزوا الكثير من المشروعات التنموية والنهضوية “ ..رمضانيات”
تروي سطورا من تاريخ شجاعة أهل البحرين في أعوام البطاقة والكارت والفاضة واليريش ...

كشفت أسراره منذ آالف السنين

بذر الكتان  ..زيت يطعم ويشفي

المجالس الرمضانية

استخدم الكتان منذ آالف السنين في عالج بعض
األمراض لعالج الجروح والقروح واالكزيما الرطبة
وطرد الحرقة موضعيا ولعالج الضعف الجنسي
وسيالن الدم والصلع ومسكنا موضعيا إللتهابات
األصابع ،واستخدم أيضا في العالج الطبيعي
والتدليك وحضروا من مسحوق البذور لبخات للعالج
الخارجي ،وفي الطب الهندي يستخدم بذر الكتان
على نطاق واسع للعالج حيث يستخدم لعالج
السعال وااللتهاب الشعبي والسيالن ،ويحتوي

ذكريات من أيام زمان

بذور الكتان على نسبة عالية من الزيت تصل إلى
 %50 – 40ومن أهم مركباته األحماض الدهنية غير
المشبعة المفيدة للجسم مثل حمض اللينولييك
وحمض اللينولينيك ،ويحتوي أيضا على بروتين
وكثير من المركبات الكيميائية المفيدة ،ويستخرج
من البذور ذات الرائحة المميزة زيت يطلق عليه “الزيت
الحار” والمعروف بالسيرج ،وذكر داود األنطاكي
فوائد الستخدامه حيث يسكن الصداع المزمن
ويصلح الشعر ويسكن المفاصل “ ..رمضانيات”
تكشف فوائد بذر الكتاب وأسراره العالجية ...
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مفيد للشعر والبدانة ويسكن الصداع

بذر الكتان  ..كنوز الـ ”فك” القديمة
الكتان نبات حولي يصل ارتفاعه إلى
حوالي متر ذو ساق نحيلة وأوراقه رمحية
وأزهاره زرقاءُ ،ي ْزرع من أجل أليافه وبذوره،
ً
أقمشة من
ويتم تصنيع األلياف لتصبح
الكتان ومنتجات أخرى متنوعة ،ويشمل
ذلك الحبال والخيوط والورق عالي الجودة،
وتحتوي البذور على زيت بذرة الكتان ،الذي
أساسا في الطالء والورنيش ،كما
يستعمل
ً
أن له بعض االستعماالت الطبية ،وقد عرف
وزرع في مصر القديمة منذ عهد الفراعنة،
وصنع منه قماش عرف بقماش الكتان
الذي استخدم في التحنيط ،وبذر الكتان
هي من اغنى المصادر النباتية باألوميجا 3
واالوميجا  ،6وهي من المصادر الغنية جدًا
بالمعادن ،فيتامين ب ،واأللياف ،ويعتبرها
الكثيرون أحد أهم المصادر النباتية
على اإلطالق ،وتستخدم من العديد من
االشخاص ،وهي من المصادر التي تقلل
من نسبة الدهون بالجسم ،ولها العديد
من األنواع ،ويجب عدم استخدام البذور
غير الناضجة الحتوائها على جلوكوزيدات
سيانوجينية سامة ،أما البذور الناضجة
فليس هناك محاذير أو أضرار اذا استخدمت
حسب الجرعات المنصوص عليه ...
تاريخه وأصل موطنه
ويسمى الكتان باللغات القديمة “فك” ،وما زالت
نقوشه موجودة على جدران آثار الكوم األحمر وبني
حسن ودهشور ،وعثر العلماء على بذور الكتان في
مقابر كاهون وعلى كمية كبيرة من البذور تقدر
بحوالي ثمانية أرادب في مقبرة شيخ عبد القرنة في
حفائر مدينة طيبة ،وكان القدماء يستعملون ثمار
الكتان في صناعة النسيج واستخرجوا من بذوره الزيت
وادخلوه ضمن الوصفات الطبية ،والموطن االصلي
لنبات الكتاب المناطق المعتدلة من أوروبا وآسيا
ويزرع حاليا في جميع أنحاء العالم من أجل أليافه
وبذوره وزيته وقد زرع الكتان من  7آالف سنة على
األقل في الشرق االوسط ولطالما حظي بتقدير متميز
كعشبة طبية.

والجهاز التنفسي ويفيد المعدة والتهاب الكلى

خفض ضغط الدم

والمثانة ،يساعد على إدرار البول ،ويحضر المنقوع

وقد كشفت دراسة أولية النقاب عن أن تناول بذور

بإضافة نصف لتر ماء في درجة الغليان إلى ملء
ملعقة من مسحوق البذور ،ثم يصفى ويمكن إضافة
عصير الليمون أو بعض السكر ،ولإلمساك يؤخذ زيت

الكتان يوميًا بصورة منتظمة يساعد بصورة ملموسة
في خفض ضغط الدم المرتفع ،وقال الباحثون أنه من
السابق ألوانه مبادلة تناول العقاقير المعالجة لضغط

بذر الكتان لعالج اإلمساك وخاصة لمرضى البواسير.

الدم المرتفع ببذور الكتان الغنية باأللياف الطبيعية

وفي الطب الحديث

الملينة فقط حتى اآلن ،وأضاف الباحثون أن الدراسات

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن مشروب مسحوق
البذور ملين ومدر للبول ويفيد كثيرا في عالج النزالت
الصدرية ويستعمل في عمل الحقن الشرجية
المفيدة وفي تحضير لبخات موضعية لعالج االورام

المستقبلية سوف تأكد على فاعلية بذر الكتان خفض
ضغط الدم المرتفع ليصبح وسيلة رخيصة الثمن
لعالج مرض العصر.

انقاص الوزن

وااللتهابات واالكزيما والتهابات الغدة النكفية ،ونظرا

وأكدت بعض الدراسات أن بذور الكتان تعمل على

ألن الكتان غني بالدهون والمواد الهالمية فإنه يشكل

تقليل الشهية ،وتخفيف الوزن ،وبالتالي الوقاية

عالجا جيدا لكثير من المشكالت المعوية والصدرية ال

من األمراض المصاحبة للبدانة .ونبّه الخبراء إلى أن

سيما عندما تؤخذ البذور كاملة داخليا فإنها تلطف

شرب كأسين من الماء مباشرة بعد تناول بذر الكتان

التهيج في القناة الهضمية وتمتص السوائل وتنتفخ

يساعد في تقليل الشهية للوجبة التالية ،ألنها تعمل

حيث تشكل كتلة هالمية تعمل كملين كتلي فعال
وتستعمل بذور الكتان لالمساك وقرحة المعدة
واالثني عشر وحصوات والتهابات الجهاز البولي حيث
يشرب مغليا مكونا من ملعقة كبيرة من مجروش
مغل وتترك لمدة
البذور تضاف إلى ملء كوب ماء
ٍ
 10دقائق ثم تحرك جيدًا وتشرب كاملة بما في
ذلك مجروش البذور وذلك بمعدل مرة في الصباح

كاإلسفنجة ،إذ تمتص الماء بسرعة ،فتمأل المعدة،
وتساعد على الشعور بالشبع ،وحذرت الدراسات من
ّ
أن لهذه البذور تأثيرات مليّنة ،لذا ينصح بعدم اإلفراط
في تناولها ،وينصح الباحثون بوضع بذور الكتان في
الثالجة وطحنها جيدًا قبل ابتالعها مباشرة ،وعدم
شراء األنواع المطحونة الجاهزة ،ألن البذور المطحونة
تتأكسد بسرعة.

ومرة في المساء ،أما عالج القروح وتيفوئيد االمعاء

فوائده للشعر

والحصوات المرارية ونوبات المغص فيستعمل زيت بذر

بذر الكتان للشعر يقوي ويرطب الشعر وينعمه بشكل
جيد ،ويتم أكله قلي ً
ال بمعلقة مرتين أو ثالثة في اليوم،

الكتان بمعدل ملعقة صغيرة ثالث مرات في اليوم،
وتستعمل لبخات بذر الكتان الساخنة لقروح الجلد
والتهابات الغدة النكفية بمعدل مرتين يوميا ،أما عالج

وطعمه حلو مقبول ونتيجته ممتازة ،وهو يشبه
السمسم ولونه بنى غامق ،وهناك أمبوالت بذر الكتان

في الطب القديم

الحروق فيستخدم زيت بذر الكتان كدهان موضعي

للقوة ولمعان الشعر على مواد خاصة مثل بذر الكتان

وقد قال داود األنطاكي في الكتان أن بذر الكتان كثير

على الحروق ،وقد صرحت الدراسات الطبية باستخدام

الغني بفيتامين  F7لها تأثير إيجابي على فروة الرأس

الدهن يحلل األدران ،ويسكن الصداع المزمن ،ويصلح

بذور الكتان كعالج لالمساك وكذلك لعالج التهابات

استعمال هذا المنتج مع العالجات األخرى للشعر من

الشعر ،وبالعسل يدر الفضالت ويسكن المفاصل

الجلد ويستعمل الكتان ضد حساسية القولون

والنقرس وعرق النسا ،منقوع البذور لعالج نزالت البرد

وكذلك ضد التهابات المثانة.

نفس الصنف يضفي على الشعر المقصف حيوية
ونعومة وجما ً
ال ويعطيه قوة ولمعانًا وحجمًا وليونه.
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يد بحرينية واحدة في مواجهة المحنة

سنة البطاقة  ..أعوام الفاضة واليريش

بقلم :األستاذ يوسف صالح الدين

في تاريخها الطويل الضارب بجذوره في
أعماق الحضارات اإلنسانية ،شهدت مملكة
البحرين أياما من الفرح واالنتصارات كما
شهدت أيضا أياما وليال من المحن واألزمات
التي وقفت أمام صعوباتها وشدائدها،
ومن أبرز تلك األيام التي ال تنسى ما
يعرف بفترة الحرب العالمية الثانية
والممتدة من عام 1939م وحتى 1945م،
ورغم صعوبة تلك الفترة إال أنها أظهرت
معادن الناس في حسن التدبير والقوة
والصبر والصالبة واإللمام بأحداث الحرب
وضرب الحكام والحكومة والمواطنون
والمقيمون في مملكة البحرين خاللها
أروع األمثال في التالحم والتآلف ،تستحضر
ذكرياتها “رمضانيات” كما يرويها الحاج
أحمد بن حسن ابراهيم رحمه اهلل على
لسان حفيده لنسترجع فترة مهمة
في حياة ووجدان كثير من المواطنين
والمقيمين الذين عاصروها أو سمعوا
عنها وكذلك ليستوعبها جيل الشباب
ويتعرف على حياة اآلباء واألمهات ويأخذ
منها الحكم والعبر عن حياة البساطة
والرضا بما قسمه اهلل...
كساد عالمي
هل كانت أوقات صعبة وقاسية إلى ذلك الحد؟ ،سؤال
يتبادر إلى ذهنك وأنت تقرأ وتستمع إلى ما يرويه الحاج
أحمد بن حسن ابراهيم على لسان حفيده حول فترة

لطائرات شركة امبريال ايروايز المعروفة في ذلك

الفاضة بمعنى الداهية وسنة اليريش “الجريش” وسنة

الوقت لرحالت طائراتها التي ربطت بريطانيا العظمى

القحط والجوع والعسر وقلة األكل والجوع ،مما

بمستعمراتها في الشرق األقصى ،مما ساهم في

جعل اسم البطاقة يطغى على اسماء من ولدوا في

قيام كثير من الشركات األجنبية باتخاذ البحرين مقرا

ذلك الوقت وعلى القاب بعض العائالت التي تعاملت

لها ،وقول أخر بأن أوضاع دول المنطقة لم تكن جيدة

بالبطاقة ومواد التموين” ،مشيرا إلى أنه “يعود الفضل

ألسباب عدة منها ألن دول المنطقة كانت تعانى من

في تجاوز هذه المحنة الخطيرة في مملكة البحرين

كساد اقتصادى ألن موسم الغوص لم يكن موفقا

بعد اهلل سبحانه وتعالى إلى المغفور لهما بإذن

وواجه تجار اللؤلؤ صعوبة في بيعه او تصريفه ،كما

اهلل صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن على

أن عدم هطول األمطار أدى إلى جفاف وقحط فأدى

آل خليفة حاكم البحرين في ذلك الوقت ،وصاحب

إلى نقص في المواشى والزراعة ،وكذلك تأثرت بعض

العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ،والسلطات

دول المنطقة بحدوث قالقل سياسية ضد النفوذ

البريطانية التي وفرت بعض البضائع والمواد التموينية

البريطاني في سنة .1939 / 1938

بعد اخضاعها لنظام التقنين وتوزيعها بالبطاقات،

عام القحط

كما ساهم بعض التجار بما يملكون من مال ومواد
تموينية في تقديمها إلى المحتاجين ولكن بعض

الحرب العالمية الثانية وكيف واجهها أهالي البحرين

ويروي مزيد من تلك الذكريات الصعبة على أهالي

بشجاعة صف ويد واحدة ،قائال “اختلفت اآلراء عن

البحرين ،قائال “رغم كل ذلك فأن دول المنطقة في

األوضاع االجتماعية والتجارية والسياسية والصحية

بداية الحرب لم تعان تأثيراتها ولكن انتصارات المانيا

في البحرين ودول المنطقة قبل بداية الحرب العالمية

النازية في البداية واحتالل مدينة باريس ونزول قواتها

الثانية  ،1945/1939فمن قال انها كانت جيدة ألن دول

في ليبيا وتقدم القائد رومل ووصول قواته إلى

العالم تجاوزت سنوات الكساد العالمى وكساد

العلمين والتى تبعد  110كيلومتر عن مدينة االسكندرية

تجارة اللؤلؤ الطبيعى بسبب ظهور اللؤلؤ الصناعي

وإيقاف أغلب الدول تصدير بضائعها وتعرض كثير

في منطقة كان اعتمادها في ذلك الوقت على

من السفن إلى هجمات من الدول المتحاربة ،أدى

تجارة اللؤلؤ والخيل وبعض المنسوجات والغالت

إلى شح في توفير البضائع وخوف في المنطقة

الزراعية واألسماك ،فقد أدى تحسن االقتصاد العالمى

وانتشار أمراض معدية ،واعتمدت الشعوب على

ويستطرد في حديثه ،قائال “واجه الناس صعوبة في

إلى زيادة االنشطة التجارية ومداخيل الحكومات

تثبيت سنوات الميالد والمناسبات واألحداث التاريخية

التكيف بأكل اليريش بدل الرز الذى كان يستورد قبل

واألفراد في المنطقة والذى أدى إلى توفر خدمات

التي مرت عليهم بأحداث مميزة يسهل تذكرها

الحرب مثل رز البسمتى من الهند ورز رشتى من ايران

وسلع وكماليات مختلفة وظهور أنظمة وقوانين

وألن أغلب حكومات المنطقة خالل الحرب اعتمدت

ورز برز وعمبر من العراق ورز أخر وسوف تضحكون عند

وتطوير الدوائر الحكومية ،مما ساهم في تعود

على بطاقة التموين لتمكين المواطنين والمقيمين

سماع األسم “أول نظرة” وأنواع أخرى ،وقد قامت

الناس على حياة عصرية خاصة في مملكة البحرين

من شراء كميات محددة من المواد التموينية فأدى

حكومة البحرين بالتيسير على المواطنين والمقيمين،

بكونها من أوائل الدول الخليجية العربية التي اكتشف

ذلك إلى جعل أغلب الناس يطلق على تلك السنوات

ومما يدعو إلى الفخر أن الحكومة لم تفرق في

النفط فيها في سنة  1932واختيارها محطة توقف

باسم سنة البطاقة أو الكارت وأسماء أخرى مثل سنة

المعاملة بين المواطنين والمقيمين وقامت الحكومة

التجار استفادوا من المحنة باحتكارهم البضائع
واثروا منها وسموهم أغنياء الحرب ،كما اشتملت
البطاقة على مواد تموينية مثل رز وسكر ويريش
وكانت أداة الكيل أو الغرف “غوطى عرناس” وتوفرت
ماكوالت مستخدمة من قبل الجنود مثل علب بيض
مطحون ويضاف اليه دهن ويسخن في مقالة ليصبح
مثل بيض طابى”.

اليريش بدل الرز
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بعدد أجهزة الراديو في البحرين والتى بلغت 511
جهاز ،استطاعت اذاعة برلين استقطاب كثير من
المستمعين الذين تولعوا في ترديد خطب المذيع
المشهور يونس بحري بمقولته المشهورة “هنا برلين
 ..حي العرب” وتمكن بحري من اقناع هتلر وغوبلز
على اذاعة القران الكريم عند بداية اإلرسال ،مما حتم
على االذاعة البريطانية العربية افتتاح ارسالها باذاعة
القران الكريم ،وكان لدى يونس بحرى مستمعين
من مختلف البلدان ،وكانت ال تحلو الجلسة في
الليالي إال بسماع االذاعتين ،وهناك أحداث مضحكة
عن األشخاص الذين يستمعون إلى االذاعتين االلمانية
والبريطانية سرا ألن السلطات البريطانية منعت
االستماع إلى اذاعة برلين ،والتى كانت تذيع خطابات
بحري والمفتى أمين الحسينى المحرضة ضد
بريطانيا ،خاصة بعد اجتماع المفتى مع هتلر وحرض

المذيع المشهور يونس بحري

المفتى العرب والمسلمين على االنضمام إلى المانيا

بإصدار بطاقات التموين للجميع وكان لبلجريف دور

النازية ،ومنعت بريطانيا كذلك اذاعة برلين وطلبت

مهم في منع تسلل األشخاص من الدول األخرى

من الناس االكتفاء بإذاعة لندن العربية ،كما وزعت

إلى البحرين ومنع احتكار التجار البضائع ورفع

السلطات البريطانية كثير من ملصقات وصور وكتب

أسعارها أو تهريبها إلى الدول المجاورة وباشر بنفسه

وبعض العائالت قامت بحفر بعض الخنادق في

عن العاب الحرب تظهر عند تصفحها دبابة بريطانية

في عمليات المداهمات وعند مصادرة البضائع يتم

أماكن مختلفة لحماية الناس من الغارات الجوية

تهاجم الجنود االلمان لحث الناس على الوقوف في

بيعها على الناس باألسعار المدعومة ،وهناك قصص

وقد أعلمتنى بوجود خندق كبير في عمارة المؤيد

جانبها ضد المانيا النازية”.

مضحكة عن طرق التهريب كارسال صبية بعد لف

التي كانت تستخدم للسكن وتخزين البضائع وأن

أجسامهم بطاقة كاملة من القماش تحت الثوب

الخندق كان محاطا بخمسماية خيشة من الرمال

انجازات مهمة

وانتعالهم النعل أو األحذية والذهاب إلى فرضة

وأنه بعد الغارة تم الزام أصحاب السيارات بطالء

المنامة “الميناء” بعد مرورهم على الحراس لبيعه

أنوارها باللون األسود وتعتيم إنارة المنازل ومواقع

على التجار الموجودين في السفن المتوجهة إلى

العمل ،ظهرت بعد الغارة اشاعات عن غارة جوية

ايران ورجوعهم بثوبهم العادى وهم حفاة”.

أخرى وظهور غواصة ألمانية في شمال البحرين وتم

غارات مميتة

نفى هذه اإلشاعات بعد ذلك ولكن سمو الشيخ ناصر

ويشير إلى أنه “أغار الطيران االيطالى على البحرين
في مساء يوم الجمعة ليلة السبت  18اكتوبر 1940
مستهدفا منشآت النفط والمصفاة “ريفاينرى”
وحلقت الطائرات على علو منخفض لدرجة ان سكان
البحرين سمعوا هدير محركاتها وهم يعدون وجبة
السحور لصيام اليوم السابع عشر من شهر رمضان
ويقال أن أحد مدراء شركة بابكو أشعل النيران في
مكان بعيد عن المصفاة ،مما أدى إلى القاء الطائرات
قنابلها بعيدا عنها ولم تتعرض المنشآت النفطية
للدمار وفشلت الغارة فشال ،ورغم وجود بعض
االختالفات في تفاصيلها فأن أغلب أحداثها معروفة
وكتب عنها كثيرون منهم الباحث حمد عبداهلل،
الفتا إلى أنه “هناك كثير من األحداث عن الغارة وقد
سمعت بعضها ،وسأذكر كما سمعتها من محمد

بن حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية حفظه
اهلل أعلمنى أن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
أعلمه بأن غواصة ألمانية كانت على وشك الدخول
إلى مياه الخليج العربى ولكن تم اغراقها من قبل
قوات البحرية الملكية البريطانية .ورغم فشل الغارة
الجوية إال أنها أدت إلى نزوح بعض األسر إلى الدول
المجاورة ،ولكن تداعيات الحرب أدت إلى هجرة
عكسية من دول المنطقة إلى البحرين لتوفر األمن
واالستقرار والتنظيم والكهرباء والماء والسلع واألكل
بنظام البطاقة والتعليم والعالج الطبي والتطعيم
ضد األمراض المعدية وتوفر خدمات أخرى لم تكن
متوفرة لدى الدول المجاورة في ذلك الوقت”.

ويستكمل في سرد ذكريات تلك الفترة الصعبة ،قائال
“رغم تأثيرات وتداعيات الحرب إال أن الحياة استمرت
وقامت الحكومة بانجازات مهمة في طريق التطور
واألخذ بالنظم الحديثة في مجاالت عدة وتدعو إلى
الفخر ،وأذكر بعضها ،وهي :تبرع المواطنون بالمال
لدعم المجهود الحربي البريطاني وكان مركز
التبرع في حديقة الباغشة وتم شراء ستة طائرات
مقاتلة من نوع سبيت فاير المشهورة في ذلك
الوقت وحملت اسم البحرين ولها انتصارات عدة
أثناء خدمتها في السالح الجوي الملكي البريطاني
واستخدمت بعضها من قبل السالح الجوي األمريكي
والسالح الجوي لفرنسا الحرة ،كذلك افتتحت بريطانيا
أول إذاعة في البحرين ودول الخليج لشرح سياستها
وتبصير الناس بأمور الحرب ،كما أنه ورغم ظروف
الحرب فأن الحكومة قامت بكثير من المشاريع
الحضارية منها :اهتمامها بالمرأة البحرينية ودورها
في المجتمع ،فقد تم افتتاح مستشفى نسائي في
مستشفى النعيم في سنة  ،1941كما أجري أول تعداد
للسكان في البحرين والخليج العربي في  22يناير 1941
وطلب من الناس مالزمة بيوتهم من الساعة الثامنة

 511مذياع ًا

مساء وحتى منتصف الليل وصدرت األوامر بإغالق دور

الطائرات المغيرة ألنه كان مع أهله يصيفون في

ويسترجع مشاهد من ذكريات األيام الصعبة ،قائال

السينما والمقاهي ومنع سيارات األجرة من العمل

جزيرة ستره ،كما أعلمتنى عائشة بنت أحمد المويد

“ومما يدعو إلى الفخر أن شعب البحرين شعب

أثناء تلك الفترة ،وقد بلغ عدد سكان البحرين 89970

“أم فاروق” بأنها في صغرها سمعت صوت صفارة

واعى ومنفتح وتابع بأهتمام االستماع ألخبار الحرب

نسمة منهم  74040من البحرينيين و 15930من غير

االنذار وأصوات الطائرات المغيرة ولكنها لم تسمع

من إذاعة برلين ،واإلذاعة العربية اإليطالية من

البحرينيين ،وشك البعض في نتيجة هذا الحصاء،

أصوت انفجار القنابل بكونها تسكن مع عائلتها

مدينة باري ،مما أدى إلى إزدياد أعداد اجهزة المذياع،

ألن بعض األسر اخفت أبنائها خوفا من التجنيد أو

في مدينة المنامة وقد أعلمتنى بأن الحكومة

ونشرت جريدة البحرين في عددها رقم  46إحصائية

ارسالهم إلى الحرب”.

أبو الفتح الذى أعلمنى بأن في صغره سمع أصوات
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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 ..

 3شوال سنة  1373الموافق  4يوليو سنة 1954م

 20رجب سنة  1373الموافق  26مارس سنة 1954م

اإلحتفال بإفتتاح شركة البحرين لتصليح السفن

كتفك !!! .....
لم يكن أحد يستطيع أن يدرك شيئًا مما يدور
بخلد (عبد اهلل) في تلك الليلة فقد كان يحملق
في غرشة (الببسي كوال) بعينين شاردتين وقد
غفل عمن حوله من األصدقاء الذين اجتمعوا
في قاعة النادي  ...وأفاق أخيرًا من شروده وتطلع
إلى صديقه (إبراهيم) وقال له :اسمع يا إبراهيم
غدًا عيد الفطر ،ولكنى لن أقيم أي احتفال بهذه
المناسبة  ...وبرغم ذلك فأنني أدعوك لتكون
ضيفي الوحيد نظرًا للصداقة الطويلة المتينة
التي تربط بيننا  ..وصمت قلي ً
ال كأنما مر به خاطرًا
وقال :أليس غريبًا أن تكون صديقي طوال هذه
المدة وال تعرف مسكني! دعني أصف لك الطريق
إليه .إذ نزلت بشارع الشيخ عبد اهلل!  ...ألقيت عند
ناحيته شما ً
ال باب بيتنا ذا اللون البني فما عليك
حينئذ إال أن تدفعه بكتفك فيفتح بسهولة
وتدخل إلى الردهة فتجد السلم أمامك فافتح
بابه بكتفك وبسهولة ثم اضرب المزالح بكتفك.
وعلى يمينك حين تجد حجرتي ادفع الباب أيضا
بكتفك تنفتح لك حيث أنا قابع بها ...
وتأمله إبراهيم دهشًا ثم قال له ،ولكن خبرني
يا صديقي  ...لماذا استعمل كتفي في كل هذه
العملية؟  ....وابتسم عبد اهلل وقال :ألن يديك
ستكونان حتما محملتين بهدايا العيد.
(إبراهيم ميم).
 3شوال سنة  1373الموافق  4يوليو سنة 1954م

صندوق البريد
ألست ترى معي أن مستشفياتنا أصبحت في حالة
يرثى لها؟ أنا ال أشكو من الحكومة أو من األطباء..
وإنما أشكو من الممرضين والممرضات أنهم
سبب البالء كله ،هل من وسيلة لعالج هذه الحالة؟
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

في يوم الخميس الموافق  1من أبريل سنة 1954
إحتفل اللورد انكيب وجميع موظفي شركة
كريمكنزي وشركاءهم المحدودة بافتتاح أول
شركة تصليح سفن في البحرين وقد شرف هذا
الحفل حضرة صاحب العظمة السر سلمان بن
حمد آل خليفة حاكم البحرين وجميع أفراد
العائلة الكريمة وأعيان البالد ووجهائها وعدد كبير
من الشخصيات البارزة وقد إفتتح عظمته الحفل
بالضغط على زر كهربائي فتحركت الباخرة على األثر
نحو اليابسة مما أثار دهشة الجميع وانتقل عظمته
بعد ذلك إلى القاعة المعدة له ولحضرات المدعوين
حيث تناولوا شيئًا من المرطبات وأديرت أكواب
القهوة .وبعدها نهض اللورد انكيب وألقى كلمة
ترحيبية باللغة اإلنجليزية نوه فيها عن مدى أهمية
المشروع بالنسبة لهذا البلد وأكد بأن وراءه فوائد

القافلة :إن الشاعر العربي يجيبك
على هذا السؤال إذ يقول:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة
أهل البيت كلهم الرقص.
رغم وجود األرصفة في العاصمة
فأنني أالحظ إن أغلب الناس يمشون
وسط الشارع مما يسبب عرقلة
في حركة المرور من ناحية ..وبعض
الحوادث واالصطدامات من ناحية
أخرى فلماذا ال نسن قانونا يحرم
المشي وسط الشارع طالما وجد
الرصيف؟

جمة سوف يجني ثمرتها أبناء هذا الوطن واختتم
كلمته بشكر صاحب العظمة وجميع المدعوين
على تفضلهم بالحضور لمشاركته في االحتفال
بهذا المشروع والقافلة إذ ترحب بمثل هذه
المشاريع الصناعية لترجو من المستر أو لكارد
 All-Cardالمدير العام ومن جميع المسئولين
في شركة كريمكنزى وشركاهم المحدودة
أال يبخلو بإفساح المجال لكل مواطن بالعمل
وبتقليده مناصب ذات أهمية إذا وجد بأنه من
ذوى الكفاءات هذا ونحن في انتظار ما تتمخض
عنه كلمة اللورد أنكيب.
وقدم عيسى المحميد ترجمة لكلمة اللورد
وبذلك انتهى الحفل ونهض الجميع وهم
يرددون ما قيل بأن مثل هذا المشروع سوف
يعود على أبناء هذا الوطن بالخير العميم.

*
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مجلس أحمد منصور العالي
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ذكريات من �أيـام زمان
• إعداد ميزانية حكومة البحرين ألول مرة في عام 1924م
• أنشئت فرضة المنامة عام 1917م
• الوكالة البريطانية في البحرين تعرض أفالمًا سينمائية
عن الحرب العالمية الثانية في بعض المدن والقرى
وسميت “السينما المتنقلة” في عام 1942م
• تم إنشاء أول كنيسة في البحرين في عام 1939م في
عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

عمال �شركة بابكو �أثناء �أدائهم ال�صالة – يبدو خالل فعالية ريا�ضية
يف عام 1955م

�إحدى الأ�سواق القدمية يف املنامة يف الثالثينيات

�شرطي على �شارع احلكومة ويرى خلفه م�سجد خنجي يف اخلم�سينيات

ج�سر �سرتة قيد الإن�شاء عام 1944م
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�صورة جوية ملدينة املنامة ,ويرى مبنى م�ست�شفى ال�سلمانية يف ال�ستينيات

�ساب عني عذاري يف منت�صف الأربعينيات

حمطة البا�صات اخل�شبية (�ستي�شن) يف املنامة يف اخلم�سينيات

مدخل �شارع باب البحرين (�شارع برت �سابق ًا)

فريق املحرق يف اخلم�سينيات

بوابة باب البحرين يف اخلم�سينيات

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
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بطاقات إعادة التعبئة
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