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Ramadanyat

سعادة األطفال بـ ”القحفية” و”البخنق”

القرقاعون  ” ..قرقعة” األفراح والبهجة
ليلة الحب والود والتآلف ،ليلة الحلوى والمكسرات ،ليلة السعادة والهناء والسرور  ..إنها ليلة “القرقاعون” في البحرين،
هكذا تكون أجواءها وهكذا أيضا ينتظر حلولها الجميع أطفال ورجال ونساء ،يستعدون لها ويهنئون بكل دقيقة من
ساعاتها الطويلة المفعمة بالحب والبهجة والسرور ،فمع غياب قرص الشمس من يوم الرابع عشر من شهري شعبان
ورمضان ،تكون األسر واألطفال في جاهزية تامة لبدء “القرقاعون” ،وفور انتهاءهم من أداء الصالة ،يخرج األطفال من
منازلهم والبهجة تنير وجوههم البريئة ،مكتسين بثيابهم المزركشة وفي أيديهم األكياس الملونة ،ليدوروا في
“الفرجان” واألحياء ،من بيت آلخر ألخذ نصيبهم من الحلوى المخلوطة بالمكسرات وهم يرددون األناشيد واألهازيج
المعروفة ،وفي إطار مسايرة الحدث ومعايشته وتطوير أساليب احياءه ،تشارك الوزارات واألندية ومؤسسات المجتمع
المدني بإحياء مناسبة القرقاعون التي تختلف أهازيجها وتسميتها من دولة ألخرى ،ففي اإلمارات تسمى “حق الليلة”،
وفي عمان يطلق عليها َ
“الط ْلبة” ،وفي السعودية والكويت “القرقيعان” ،وفي قطر “الكرنكعوه” ،أما العراق فيطلق عليه
“الماجينة”“ ..رمضانيات” تشارك أهالي البحرين والخليج فرحة وسعادة أجواء القرقاعون..

”و ِق َ
ٱلظا ِل ِم َ
ين”
يل ب ُ ْعداً ل ِّ ْل َق ْو ِم َّ
َ

ي”
اس َت َو ْت َع َلى ا ْل ُج ِ
جبل الجودي َ ..
”و ْ
ود ِ

المجالس الرمضانية

قال تعالى “وَ قِ َ
يل يَا أَر ُ
اء أَ ْقل ِِعي
اء ِك وَ يَا َ
س َم ُ
ْض ا ْب َل ِعي َم َ
اس َتوَ ْت عَ َلى ا ْل ُجودِ ِّي وَ قِ َ
وَ غِ َ
يل
اء وَ ُق ِ
ي ا ْل َأ ْمرُ وَ ْ
ض َ
يض ا ْل َم ُ
ب ُْعدًا ِل ْل َقوْ ِم َّ
الظال ِِمين” – هود  .. -فأين يقع جبل
المفسرين ّ
أن الجودي الذي
الجودي؟ ،ذهب كثير من
ّ

وال يبعد أن تكون جميعها بمعنى واحد“ ،فالموصل”
و“الجزيرة” و“آمد” جميعها في الجزء الشمالي من
العراق وقرب الشام ،وقال آخرون يحتمل أن يكون

استقرت عليه السفينة  -كما م ّر ذكره في اآلية  -جبل

المقصود من الجودي كل جبل صلب أو أرض صلبة
ومعنى اآلية حسب هذا ال ّتفسير أن السفينة
وقويةَ ،

معروف قرب الموصل ،وقال آخرون  :هو جبل في حدود

استقرت على أرض صلبة غير رخوة لينزل ركابها على

الشام أو شمال العراق أو قرب “آمد” ،وفي كتاب الراغب
األصفهاني “المفردات” أ ّنه جبل بين الموصل والجزيرة،

األرض“ .. ،رمضانيات” تسافر عبر الزمن ،وتتحقق من
مكان رسو سفينة نبي اهلل نوح عليه السالم.

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat-A4.ai
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”ولقد أرس ْلنا نوح ًا إلى قومه”

ُ
الطوفان وهم ظالمون”
جبل الجودي ” ..فأخذهم
ث فيهم َ
فلب َ
سنة إ َّ
ْ
ال خمسين عامًا،
ألف
أرسلنا نوحًا إلى قومه
قال تعالى “ولقد
ٍ
ِ
ُ
ٱس َت َو ْ
ت عَ َلى
فأخذهم
الطوفان وهم ظالمون”  -العنكبوت  ،-وقال جل جالله َ
“و ْ
َ
م َّ
ٱلظال ِِم َ
ي َوقِ َ
ين” ،وقد جاء في تفسير القرطبي والطبري أن
ٱ ْل ُجودِ ِّ
يل ُب ْعدًا ِّل ْلق ْو ِ
ودي جبل بقرب ا ْل َم ْوصل استوت عليه ،وروي أن اهلل تعالى أوحى إلى الجبال
“الج
ّ
ُ
ودي لم يتطاول تواضعًا
الج
ّ
أن السفينة ترسي على واحد منها فتطاولت وبقي ُ
النبي صلى اهلل
السفينة عليه وبقيت عليه أعوادها ،وفي الحديث أن
هلل فاستوت ّ
ّ
عليه وسلم قال « لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه األمة” ،وقال أحد المفسرين
أنه “تشامخت الجبال وتطاولت لئال ينالها الغرق فعال الماء فوقها خمسة عشر
الجودي تواضع ألمر اهلل تعالى فلم يغرق ورست السفينة عليه ،وقد
ذراعًا إال أن
ّ
ودي من جبال الجنة فلهذا استوت
الج
قيل :إن
ّ
ّ
الجودي ٱسم لكل جبل ،ويقال إن ُ
الجودي بنوح عليه السالم ،وطور سيناء
عليه ،ويقال :أكرم اهلل ثالثة جبال بثالثة نفر:
ّ
وحراء بمحمد صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين.
بموسى عليه السالمِ ،

ي َ
ِعي وَ غِ َ
اس َتوَ ْت
اء وَ ُق ِ
اء أَ ْقل ِ
األ ْمرُ وَ ْ
وَيَا َ
ض َ
يض ا ْل َم ُ
س َم ُ
يل ب ُْعدًا ِل ْل َقوْ ِم َّ
عَ َلى ا ْل ُجودِ ِّي وَ ِق َ
الظال ِِم َ
ين”  -هود ،-
وكانت الصور التي رسمتها أجهزة الرادار على عمق
خمسة وسبعين قدمًا أسفل الجزء الخلفي من
السفينة واضحة جدًا لدرجة أنه يمكن عد أضالع
السفينة والتعرف على سطوحها وقواطعها
الداخلية ،وكانت المرساة البحرية أول القطع التي
اكتشفت على مشارف جبل الجودي ،حيث عثر
العلماء على عدد كبير من المراسي المصنوعة
من األحجار الكبيرة قرب قرية قازان التركية وهذه
القرية “وتعني بالعربية الوعاء الكبير” ،تقع شمال
صخرة عمالقة يطلق عليها تسمية باللغة التركية
“مثوى األبطال” يعتقد بأنها استخدمت كمرسى
مؤقت لسفينة سيدنا نوح بانتظار ظهور منطقة

معجزة قرآنية
وفي عام  ،1960أرسلت أول بعثة علمية لمنطقة األكراد
الجبلية شرق تركيا لمعاينة السفينة المتحجرة على
سفح جبل الجودي باستخدام تقنيات حديثة ،وحينما
وصل العلماء أكدوا بأنها هي سفينة سيدنا نوح ،وال
رياء في ذلك ،وعندما حاول الباحثون السعي وراء

أين مكان الجبل؟
وفي كتاب “أعالم القرآن” تحقيق وتتبع حول جبل
الجودي ،مشيرا إلى أن الجودي اسم جبل استقرت
سفينة نوح واستوت على قمته ،وقد ورد اسمه في
اآلية  44في سورة هود وهو قريب من المضمون
الوارد في التوراة مع ما يتعلق به من ُأمور ُأخرى،

صالحة كمرفأ ،في حين أكد الطوبوغرافيون إن
قيام السفينة بإلقاء مراسيها قرب جبل الجودي
وعلى مقربة من الصخرة العمالقة يمثل اقتراب
موعد نهاية الرحلة الملحمية ووصول السفينة إلى
بر األمان

قرية الثمانية

األدلة والبراهين لكي يقطع الشك باليقين لجأوا إلى

كما عثر في قرية تركية يطلق عليها اسم “قرية

االستعانة بالقرآن الكريم بمساعدة من أصدقائهم

الثمانية” على عدد من المراسي الحجرية مبعثرة

المسلمين ،حيث وجد أن أوصاف السفينة مطابقة

على ارتفاع آالف األقدام فوق مستوى سطح البحر،

تماما للسفينة التي وجدوها في جبل الجودي ،وأن

وعلى بعد مئات الكيلو مترات من أقرب ساحل

اسم الجبل ذكر بالقرآن الكريم فقد أمر سيدنا نوح

بحري في البداية عثر الفريق االستكشافي على 13

عليه السالم لما غيض الماء عن وجه األرض وأمكن

مرساة مبعثرة على امتداد خط افتراضي متجه إلى

السعي فيها واالستقرار عليها أن يهبط منها

موقع سفينة سيدنا نوح عليه السالم مما يدل على

عندما استقرت بعد سيرها العظيم على ظهر جبل

أن سيدنا نوح باشر بتقطيع حبال المراسي والتخلص

الجودي ،وهو جبل في تركيا مشهور وقد كان طول

منها عندما أحس بانحسار الماء قبيل جنوح سفينته

السفينة ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع،

في الموقع الذي استقرت عليه.

وكانت ثالث طبقات ،حيث أن نوح عليه السالم كان

الجودي في اليمن

فيها الناس وطبقة فيها الطير

على جانب آخر ،قالت دراستان يمنيتان أن موقع

يضع في الطبقة األولى الدواب والوحوش وطبقة

أحجار من الجبل

سفينة نوح عليه السالم في اليمن وأن السفينة
انطلقت من وادي الهجرين في محافظة شبوة،

وفي األعوام التي تلت قامت عدة بعثات أثرية بزيارة

ورست على جبل الجودي في منطقة ثومة بمديرية

موقع جبل الجودي في تركيا وعاينت األخشاب

نهم بمحافظة صنعاء ،ونفت نتائج هاتين الدرستين

المتحجرة للسفينة وفحصتها بنظير الكاربون

ما ذهبت اليه دراسات سابقة قالت بوجود موقع

المشع للتعرف على عمرها الحقيقي ،ووجدت أنها

السفينة في تركيا أو ارمينيا أو الموصل ،وأكدت

الجزيرة العربية ،وهو واحد من جبلين واقعين في
منطقة نفوذ قبيلة «طيء» ،والثاني ِإ ّن الجودي هو

صنعت قبل حوالي  4500سنة ،وأن هذا التقدير العمري

الدراستان أن النتائج التي خلصت اليها دراستي

المبني على قراءات أجهزة الفحص الفيزيائية يتطابق

المصادر التاريخية وقراءة إحداثيات خطوط الطول

سلسلة جبال «كاردين» الواقعة شمال شرقي جزيرة

تماما مع ما ورد في المدونات السومرية ،وقد جاءت

والعرض ،وفقا لما ورد في القران الكريم تؤكد

ويسميها
ابن عمر في شرق دجلة قرب الموصل؟،
ّ

الجودي
إحداثيات الموقع المكتشف تحت جبل
ّ

أن نبي اهلل نوح سكن اليمن وأقام فيها ،وفي

األكراد كاردو بلهجتهم ،ويسميها اليونانيون

مطابقة تماما للموقع الذي ورد ذكره في القرآن
الكريم ،حيث قال تعالى “وَ ِق َ
يل يَا أَر ُ
اء ِك
ْض ا ْب َل ِعي َم َ

إحدى مناطقها انطلقت رحلة سفينته وعلى

وهناك ثالثة أقوال بالنسبة إلى محل جبل الجودي،
ّ
فإن جبل الجودي في
فبناء على قول األصفهاني

ويسميها العرب “الجودي”.
جوردي،
ّ

احد جبالها رست.
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موروث يأبى االنقراض وعصي على االندثار

القرقاعون ” ..عساكم تعودونه  ..كل سنة وتصومونه”
يتجدد الزمان ،تستحدث عادات وتنقرض
أخرى ،وفي زمن “اآلي باد” والتكنولوجيا
الحديثة يأبى أهل البحرين التخلي عن
واحدة من أبرز عاداتهم الشعبية ،نعني
بذلك عادة “القرقاعون” التي تتقاطع
أصول منشأها مع عدد من الجوانب ،بما
في ذلك الجوانب الدينية والتراثية ،يحييها
البحرينيون منذ قديم الزمان – كبارهم
وصغارهم – وتقام مرتين كل عام ،مرة
في منتصف شهر شعبان وأخرى في
منتصف شهر رمضان المبارك ،ويحكي
إصرار البحرينيون وتشبثهم بهذا العادة،
رغبة جامحة لديهم في الحيلولة دون
“انقراض” الموروث الجميل الذي توارثوه
من اآلباء واألجداد ،والذي يشيع جوًا من
البهجة ويعزز من أجواء التآخي والتواصل
بين أفراد المجتمع ،ويؤصل لعراقة هذا
البلد وجذوره الضاربة في أعماق التاريخ،
ويخطى – بال شك وال ريب – من يحصر عادة
“القرقاعون” وغيرها من عادات المجتمع
البحريني الشعبية في بعدها الفلكلوري
البحت ،فلهذه العادات أبعادًا تتجاوز حدود
ذلك وتصل لمساحات ترسم لنا جانبًا من
حياة اإلنسان البحريني ومشواره الحضاري
الممتد ،وإحياءًا للمناسبة السعيدة تحتفل
“رمضانيات” بالمناسبة عبر البحث في
جذور وأصول منشأها ورصد تفاصيلها
والتغيرات المتالحقة التي طرأت عليها.

شعوب المنطقة وحضاراتها ،تأخذ منها وتمنحها،
في عالقة عززت من ايجابية اإلنسان البحريني وقدرته
على التعايش والعطاء ،ومن جانب آخر فإن اإلصرار
الشعبي على اإلحياء المستمر لعادة القرقاعون
يعكس مهارة مجتمعية بارزة في صناعة الفرح ،أدل
على ذلك من تحويل المجتمع األيام العادية أليام
تزدان بهجة وسرورا ،ليدلل كل ذلك على عمق الثقافة
والوعي الشعبي.

”القحفية” و”البخنق”
وقبيل حلول ليلة “القرقاعون” بأيام ،تبدأ األسر
البحرينية استعداداتها إلحياء المناسبة على أكمل
وجه ،وال تقتصر هذه االستعدادات على فئة محددة،
اشتقاقها من كلمتي “قرة العين” ،ولعل المقصود
من ذلك قوله تعالى “ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا

”قرقعة” الود واأللفة
بحسب الموروث الشعبي وبحسب الروايات المنقولة
عن األهالي ،فإن المعنى لكلمة “قرقاعون” ال ينحصر
في تفسير واحد وال يقتصر على مفهوم بعينه،
فهنالك التفسير األول الذي يطغى عليه البعد
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قرة أعين”  ..صدق اهلل العظيم ،في إشارة ترجع أصل
المناسبة إلى ما فيه سرور اإلنسان وفرحه ،وهو تفسير
يتناغم مع أجواء البهجة التي ترسمها المناسبة على
وجوه الكبار والصغار.

سلة الحب الكبيرة

بل تشمل جميع أفراد األسرة ،بما في ذلك الوالدين
اللذين يعمالن على توفير كل مستلزمات االحتفال،
ففي أجواء من الترقب واالشتياق للمناسبة ،تبدأ األسر
البحرينية  -وهي تتأهب لـ “القرقاعون”  -بخياطة
وشراء كل ما يلزم ،والذي يشتمل على المالبس
الجديدة التي تصمم في السابق على الهيئة التراثية،
وتتكون من الثوب التقليدي للصبي مع تغطية رأسه
بـ “القحفية” وللفتاة “البخنق” وهو اللباس التقليدي

“الشعبي” والذي يفكك الكلمة إلى كلمتين هما “قرع

على الصعيد الشعبي ،يقصد بمصطلح “القرقاعون”

للفتاة في السابق والمصنوع من غطاء أسود مصنوع

الباب” ،في إشارة للسلوك الذي يقوم به األطفال قبل

السلة الكبيرة المصنوعة في الزمن الماضي من

دخولهم للبيوت – وهم يحتفلون بالمناسبة – ألخذ

من قماش شفاف تزينه النقوش الذهبية ومعه

سعف النخيل والمعروفة باسم “القفة” ،والتي

ترتدي الفتاة حلية من الذهب تسمى الهالل ،أما

الحلوى والمكسرات ،يقرعون الباب ومنها اشتقت

تحوي الحلوى والمكسرات المنوعة في السابق ،وقد

في وقتنا الحالي فقد دخلت المالبس الجديدة ذات

ثان ،فإن التسمية
كلمة “قرقاعون” ،وفي تفسير ٍ

زاحمتها في وقتنا الحالي األدوات والسالل الحديثة

األلوان الزاهية على الخط وعززت من حضورها جنبًا

مشتقه من الكلمة الشعبية “قرقعة” ،وهي تعني

المصنوعة من البالستيك والمزركشة باأللوان ،وفي

إلى جنب المالبس التراثية ،إلى جانب اللباس ،تحرص

إصدار أصوات من مواد صلبة كاألواني الحديدية

جميع األحوال – ومع تجاوز مسألة التفسير والتعريف

األسر البحرينية على شراء وتوفير مكونات القرقاعون

التي تحمل الحلويات ،والتي يستعملها األطفال في

 -فإن عادة “القرقاعون” وغيرها من عادات محفورة

والتي تتكون في الماضي من أنواع معينة من الحلوى

عملية القرع ليلة القرقاعون ،أما التفسير الثالث يبدو

في ذاكرة ووجدان المجتمع البحريني ،تشير إلى

مخلوطة مع أصناف محددة من المكسرات كالفول

أكثر عمقًا ،ووفقًا له فإن أصول التسمية تعود إلى

قدرة هذا المجتمع على اإلنفتاح و“التالقح” مع بقية

السوداني ،اللوز ،الجوز ..وفي يومنا الحالي زادت هذه
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المكونات ودخل عليها أشكال متعددة من أكياس

متعة ال تقل عن متعة جمع القرقاعون ،فمع انتهاء

“المينو” وبعض األسر تقدم القطع النقدية لألطفال

مشوار القرقاعون وعودة األطفال لمنازلهم يقوم كل

إما بخلطها مع القرقاعون أو تقديمها بصورة

طفل بنثر كل ما تمكن من جمعه على قماش ملقي

مباشرة ،وال ينسى األطفال أو األسر تجهيز الكيس

على األرض ،من أجل معرفة حصيلة الليلة ،وصبيحة

المخصص لجمع القرقاعون من أصحاب البيوت،

اليوم التالي يكون أطفال “الفريج” أو الحي على موعد

وهو كيس يعلقه الطفل على عنقه أو يحمله ويدور

مع استيقاظ مبكر ،واستعداد تام ليحكي كل طفل

به ،وقد كان في الماضي بسيطًا ويستفاد غالبًا من

عن “قرقاعونه” وسط أقرانه في “الفريج” ويتباهى
كل منهم بما حصل عليه ،وسيكون محظوظًا

“الخيشة” في تجهيزه ،أما اآلن فإن على األسر شراء

من يجد في قرقاعونه قطعًا نقدية مختبئة بين

هذا الكيس المصنوع من القماش متعدد األلوان

المكسرات والحلوى.

والذي توفره بعض المحالت في األسواق.

قرقاعون متجدد

قرقاعون المشاركة االجتماعية

ورغم اإلضافات التي طالت “القرقاعون” ،فقد

وفي إطار مسايرة الحدث ومعايشته وتطوير أساليب

حافظت هذه العادة على حد أدنى من األصالة،
وتبرز مشاهد “التطوير” و“التحديث” للمناسبة عبر
خلقها لسوق رائجة تدفع بالكثير من المحالت
لالستعداد المسبق والمكثف لهذه الليلة ،وتدفع
بأصحابها إلبتكار كل ما هو جديد ،عبر توفيرهم
ألصناف متنوعة ومتجددة من البضائع التي تشمل
األكياس ذات التصاميم الحديثة والجذابة ،المالبس
الخاصة للبنات واألوالد ،والبطاقات الالمعة التي
تحمل صور األوالد والبنات ،والعلب والمشغوالت
الخاصة بالمناسبة.

ليلة الحلوى والمكسرات
ومع غياب قرص الشمس من يوم الرابع عشر من

احياءه ،ظهرت في السنوات اآلخيرة ظاهرة قيام

ناصفــــة حــــالوة *** علــــى النبـــــي صــــالوة
اعطـــونا من مالكــم *** اهلل يخلـــي عيالكــم
وفي نشيدة أخرى يقولون
سلم ولدهـــم يا اهلل *** وخلــــه ألمـــه يا اهلل

أداء الصالة وتناول وجبة اإلفطار في شهر رمضان،
يخرج األطفال من منازلهم على هيئة جماعات
والبهجة تنير وجوههم البريئة ،مكتسين ثيابهم

الشركات ،بإحياء مناسبة القرقاعون ولكن بقليل من
التحديث ،يتضمن ذلك إقامة احتفال يحضره األطفال
وأسرهم وتقدم فيه الفقرات الترفيهية والممتعة
وتوزع فيه الهدايا على األطفال ،وفي الواقع فإن

اييب المكـدة يا اهلل *** ويحطهـا في جم أمه
يا شفيـــع ألمه *** قرقاعـــون عاده عليكــم..

إحياء المناسبة ،تحقيق هدف مزدوج ،فإلى جانب
المشاركة االجتماعية في األفراح تأمل المؤسسات

آوه يالصيــــــــام ما بــــين قصــــــــير ورميضــــــــان

تقديم ذاتها في المناسبة التي تفرض نفسها على

سلم ولدهـــــم ياهلل *** وخلــــه ألمـــــه ياهلل

القطاعات الواسعة من الناس.

وفي نشيد ثالث

قرقاعون خليجي
ومن المفيد اإلشارة إلى أن عادة “القرقاعون” هي

قرقاعـــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــادت عليكــــــــــــــــــم

عادة ال تقتصر على المجتمع البحريني فحسب ،إذ

يالصيـــــــــام *** عطـــــــــونا اهلل يعطيكــــــــــم

تشاركه في ذلك بقية المجتمعات الخليجية وبعض

بيـــــــــــــــــــــت مكــــــــــــــــــــــه يوديكـــــــــــــــــــــــم

المزركشة وفي أيديهم األكياس الملونة ،ليدوروا
في “الفرجان” واألحياء ،من بيت آلخر ألخذ نصيبهم

الوزارات واألندية ومؤسسات المجتمع المدني وحتى

المؤسسات تستهدف من وراء “دخولها على خط”

شهري شعبان ورمضان ،تكون األسر واألطفال في
جاهزية تامة لبدء “القرقاعون” ،وفور انتهاءهم من

عدد من مؤسسات الدولة والمجتمع بما في ذلك

مجتمعات الدول المسلمة ،في داللة على وحدة
شعوب المنطقة والتقارب المجتمعي بينها ،وتختلف
أهازيج المناسبة وتسميتها من دولة ألخرى ،ففي

الفريسة  ..الحصان والرقصة

األناشيد واألهازيج المعروفة التي لم تتغير كلماتها

اإلمارات تسمى “حق الليلة” ،وفي عمان يطلق عليها
َ
“الط ْلبة” ،وفي السعودية والكويت “القرقيعان” ،وفي

ورغم سيطرة األطفال على أجواء االحتفال ليلة

وألحانها ،بعضها خاص باألوالد والبعض اآلخر تردده

قطر “الكرنكعوه” ،أما العراق فيطلق عليه “الماجينة”.

“القرقاعون” ،إال أن األمر لم يكن يخلو في السابق

الفتيات ،وقبيل المغادرة يتوجه األطفال بالدعاء

من حضور للشباب عبر تجوالهم في “الفرجان” على

ألصحاب البيت منشدين“ :عساكم تعودونه ** كل

هيئة مجموعات صغيرة ،يقرعون الطبول ويغنون

سنة وتصومونه” ..وأثناء تجوالهم في “الفرجان”

وبحوزتهم “الفريسة” ،وهذه األخيرة كانت أحد

يردد األطفال أناشيد وأهازيج متعددة.

العالمات البارزة لالحتفال بـ “القرقاعون” في الماضي،

يا مكة يا المعمورة

وهي حصان مصنوع من الخشب يمتطيه أحد الفتية

من الحلوى المخلوطة بالمكسرات وهم يرددون

ويتمايز – في الماضي  -احتفال البنات عن األوالد
بهذه المناسبة بعض الشئ ،فالبنات يكتفين بجمع
“القرقاعون” من البيوت القريبة لبيوتهن ،فيما
األوالد يحتفلون بـ “حرية” أكبر ،فيتجاوز نشاطهم

الذي يرتدي لباس الفارس ،وتتخلل االحتفالية رقصة
“الفريسة” ،وهي عادة لم تعد موجودة في وقتنا
الحالي وإن وجدت فليست بكل األحوال كما كانت
عليه في السابق.

عادات صامدة
ورغم صموده في وجه كثير من مستجدات الحياة،
إال أن مستقبل القرقاعون يبدو مجهو ً
ال في بعض
تفاصيله ،فمع التطورات الحياتية المتالحقة لم
تسلم مناسبة “القرقاعون” من التأثر بها ،فغابت
بعض تفاصيل اإلحياء الجميلة واستبدلت بعضها
اآلخر بالوسائل الحديثة فيما ال يزال بعضها الثالث
ثابت القدمين ال تهزمه متغيرات الحياة ،ومن المهم
التأكيد – في هذا السياق – على ضرورة تشبث
البحرينيين جي ً
ال بعد جيل بعاداتهم الشعبية ،إلى

فرحة مستمرة

الحد الذي يدفعنا لوصفها بـ “األمانة” التي يتوجب

األمر من “احتكاك” و“شجار” مع األطفال في األحياء

ينتهي األطفال من جمع “القرقاعون”  ..يعودون

على كل جيل أن يصونها من الضياع ويقدمها للجيل

الثانية ،يحاول من خالله الطفل خطف كيس

لبيوتهم لكن فرحتهم ال تزال مستمرة وال تعرف

“ثان” إن لم يكن له “أول” ،ومن
الالحق ،فليس لشعب ٍ

“القرقاعون” من أقرانه ،في أجواء تزيد من بهجة

التوقف ،فما تم جمعه من خليط منوع بحاجة لفرز

يفرط في تراثه وتاريخه فليس عليه الحديث بعد ذلك

المناسبة وجماليتها.

وهنا حكاية أخرى يعيش معها الطفل البحريني

عن حاضر أو مستقبل.

حدود “الفريج” أو الحي الذي يسكنونه ،وال يخلو

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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مجلس عبداهلل ناس
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مجلس عبدالحميد الكوهجي وإخوانه

مجلس يوسف مشعل
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Driven by DZire

Suzuki Dzire

BD 4,600

With every Suzuki Dzire get a
HTC Desire smart phone.

* 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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ذكريات من �أيـام زمان

162

• صدر قانون يلزم جميع السواق حمل رخصة السياقة
في عام 1926م
• نشبت الحرب العالمية األولى في سبتمبر عام 1914م
• تأسيس أول عيادة طبية في المنامة عام 1892م من
قبل بعثة اإلرسالية األمريكية
قدم دعم مالي للبحرين وقدره
• المعتمد البريطاني َّ
 9600روبية للجهود الحربية البريطانية خالل الحرب
العالمية األولى

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة لدى �إحدى

الزيارات �إىل اململكة املتحدة ،ويف ال�صورة امللكة �إيلزابيث والأمري ت�شارلز
والأمرية الراحلة ديانا

املغفور له ال�شيخ عبداهلل بن عي�سى �آل خليفة وزير املعارف ي�سلم الك�أ�س
لالعب قا�سم ال�شرياوي ويرى الأ�ستاذ �أحمد العمران وت�شارلز بلجريف،
وذلك بعد فوز املحرق على الفردو�سي يف عام 1950م

�شرطي مرور عند �سوق اخل�ضرة واللحم يف اخلم�سينيات

�أ�سواق املنامة يف الأربعينيات
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غوا�صون وفلق املحار على ظهر �إحدى ال�سفن

مكتبة االر�سالية الأمريكية عام 1893م

جتفيف املالب�س عند عني الدوبية يف ال�ستينيات

ج�سر ال�شيخ حمد الذي افتتح يف عام 1941م

باخر ة را�سية قبال فر�ضة املنامة يف اخلم�سينيات يف منطقة (�سلي�س) والتي
كانت ت�ستخدم ال�سترياد وت�صدير الب�ضائع ولنقل الركاب ومن بع�ض
�أ�سمائها داره ،دوامره ،دواركه حيث كانت تبحر من اخلليج �إىل الهند
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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 ..

ج - 4العدد  - 11ذو القعدة  1372السنة الثالثة

أقوال الناس
يجب اعادة التموين
منذ أن ألغي تموين األطعمة ،والناس يتذمرون
ويشكون من طمع التجار واستهتارهم باألسعار.
لقد ارتفعت أسعار األطعمة كثيرا عن ذي قبل،
فقد كان سعر ربعة األرز روبيتين وأربع آنات،
فأصبح بعد إلغاء التموين ،ثالث روبيات وثمان آنات.
وقس على ذلك سائر األطعمة .ففي كل يوم
تزداد هذه األسعار نظرا النعدام الرقابة.
ان إدارة التموين التي قامت بعمل جليل طيلة
ثماني سنوات ،هدمت بقرار مرتجل كل الخدمات
التي أدتها إلى الجمهور الكادح!
ان المصلحة العامة تقتضي فرض رقابة دائمة
على أسعار األرز والسكر ،أما عذر الحكومة بأن
التموين يكبدها سنويا خسارة قدرها  50ألف

162

جنيه فال يكفي ألن يكون مبررا لهذا اإللغاء ألن من
واجب الحكومة ان تضحي بمثل هذا المبلغ وبأكثر
منه اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،فما لدى
الحكومة من مال انما هو لألمة أوال وآخرا.
ولهذا يطالب الناس بفرض نوع من الرقابة الصارمة
على موردي وبائعي األرز والسكر ،على األقل ،النهما
ضروريان لكل مواطن  ..وانا لمنتظرون لما تفعله
الحكومة ! ..

سوق الخضار مزرعة االمراض
ال يكاد المرء يطأ بقدميه سوق الخضار والفاكهة
حتى تصدمه القذارة الصارخة ،والذباب الطنان الذي
ينشر األمراض والجراثيم الفتاكة التي يحملها معه
في كل مكان .وال يكاد المرء يجول ببصره في أرجاء
هذا السوق حتى يجد كثيرا من الخضار والفاكهة
وهي تباع متعفنة قد نخرها التلف ،تباع علنا أمام
مفتشي البلدية والصحية فكأن ذلك ال يعنيهم
في شيء ،وكأن هؤالء المواطنين ليسوا بشرا وانما
هم حيوانات ال تطعم إال من نتن األرض وحشائشها.

وبقي ان يعرف الناس من المسئول عن صحتهم
وسالمتهم من األمراض؟ أم ترى ان (الوسائط)
المقيتة قد لعبت لعبتها الذميمة؟
ان الناس يضجون بالشكوى إلى المسئولين عن
صحة الجمهور لكي يباشروا يوميا في جمع التالف
من الخضار والفاكهة والقائه في البحر أو حرقه.
وهذا ليس باألمر العسير على من يريد انقاذ
الشعب وحفظ صحته!

ج - 1العدد  - 7رجب 1370السنة االولى
غادر إلى كراتشي الشيخ محمد بن عبداللطيف
آل محمود والشيخ سعد بن عبداهلل شمالن
لحضور المؤتمر الديني الذي سيعقد في بشاور
بالباكستان ليمثال البحرين بصورة غير رسمية.
نظمت مديرية معارف البنات معرضها السنوي
المعتاد في قصر القضيبية العامر ،وقد شغل
المعرض أربع غرف منه ،وقد الحظنا تقدما
ملموسا في اشغال االبرة .ولفت نظرنا على
االخص القطع المعدة للعرض في احدى معارض
مدارس البنات في انجلترا فهي مثال على ما
يمكن ان تبلغه الفتاة البحرينية من اتقان في
العمل وتجويد في الصنعة.
أقامت مدرسة الصناعة في اليوم نفسه وفي
جناح آخر من القصر معرضها السنوي المعتاد
حيث عرضت بعض األشغال الخشبية والفوالذية،
وقد جاء بعضها آية في الفن وسالمة الذوق.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد  7رجب  1370السنة األولى
قرر المجلس األمريكي للدراسات االجتماعية ترجمة
كتاب العدالة االجتماعية في اإلسالم “لألستاذ سيد
قطب” إلى اللغة االنجليزية للتعريف بسياسة اإلسالم
اإلجتماعية ،وسيتولى ترجمته المستشرق جون بي
هاردي األستاذ في جامعة هالفاكس بكندا.
وحبذا لو ينتفع الشباب العربي بهذا الكتاب الفريد
في بابه.
تلقينا العدد األول من السنة الخامسة من مجلة
(الحج) الغراء التي تصدر في مكة المكرمة ،فوجدناه
حافال بالمقابالت الجيدة والمواضيع النافعة الموجهة
واالبحاث االسالمية المفيدة ،هذا باإلضافة إلى ما أدخل
عليها من تحسينات في القطع والطبع والتنسيق.

العدد  12ذو الحجة  1370الشهر األول

زار البحرين نفر من كبار الصحفيين المصريين من
بينهم األساتذة :فؤاد صروف ومحمد زكي عبدالقادر،
وحسين ابو الفتح وقد زاروا معرض األشغال اليدوية
لمدارس البنات والصناعة فأبدو ارتياحهم مما
شاهدوه واقتنوا فعال بعض المعروضات.

اطلق على الميدان الفسيح الواقع أمام بناية
الجمارك العامة ،اسم (ميدان الشيخ سلمان).
وهذا أول ميدان يطلق عليه اسم كريم وحبذا
لو أطلقت الحكومة على بقية الميادين أسماء
العظماء ومن أدوا خدمات للبالد.

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
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