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مطبعتها كلفت الزايد ثروته من اللؤلؤ

جريدة البحرين  ..الصحيفة األولى

في مارس من عام 1939م أصدر الكاتب عبداهلل بن
علي بن جبر الزايد أول جريدة في مملكة البحرين
والمنطقة الخليجية تحمل اسم “البحرين” ،بعد أن باع
الجزء األكبر من اللؤلؤ الذي يمتلكه ،ليشتري بقيمته
مطبعة حديثة من ألمانيا في منتصف ثالثينات
القرن الماضي ،والقت الجريدة فور صدورها ترحيبًا
غير مسبوق من قبل المثقفين في البالد والمنطقة،
ومع األعداد األولى صارت الجريدة المتنفس الوحيد
لمثقفي وأدباء البحرين لنشر إبداعاتهم ،وقد شارك
الزايد في إصدار الجريدة مجموعة من عمالقة
الصحافة البحرينية من بينهم  :محمود المردي ،وعلي

�شعراء من البحرين
علي الشرقاوي

سيار ،وحسن الجشي ،وأحمد محمد يتيم ،وتقي
البحارنة ،وعبداهلل الوزان ،وعبداهلل المدني ،وغيرهم،
وقد واجهت الجريدة صعوبات هائلة ،فبجانب اندالع
الحرب العالمية الثانية ،الحقت مؤسسها صعوبات
مالية ،ثم أزمة شح الورق وغيرها ،حتى اضطر الزايد
إلى إغالقها في بداية عام 1944م ،إال أن اسمها
ظل محفورًا في سماء صاحبة الجاللة ،بما امتازت
به من ريادة وبالجهود الكبيرة التي قدمتها وكان
لها الفضل في تدشين المسيرة الممتدة للصحافة
البحرينية “ ..رمضانيات” تلقي الضوء على رحلة إصدار
أول جريدة بحرينية وخليجية قبل  75عاما من اآلن ...

”عينان ال تمسهما النار”

البكاء ” ..خروا سجدا وبكيا”
قال سبحانه “إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا
سجدا وبكيا”  -مريم  -البكاء من خشية اهلل
خير صنوف البكاء وهو يقربنا من الرب الجليل
ويلين القلب ويغسله ويذهب عنه األدران ،وقد
مدح الباري عز وجل البكائين في القرآن الكريم،
إذ قال عز من قائل “ويخرون لألذقان يبكون
ويزيدهم خشوعًا” – اإلسراء  ،-وعن رسول اهلل

المجالس الرمضانية

صلوات اهلل عليه وعلى أله قال “عينان ال تمسهما
النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس
في سبيل اهلل” ،وقال (ص) “سبعة يظلهم اهلل
يوم ال ظل إال ظله”  ..وذكر منهم “ورجل ذكر
اهلل خاليًا ففاضت عيناه” “ ..رمضانيات” تفتح ملف
البكاء وأنواعه وصنوفه وفوائده وأهميته لصحة
اإلنسان النفسية والعصبية وكذلك االعجاز
العلمي في خلق االنسان ....

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat-A4.ai
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فوائده نفسية وبدنية واجتماعية

البكاء  ..دموع اإليمان

م ُخ ُ
ان َي ْب ُك َ
“و َي ِخ ُّر َ
شوعا”  -اإلسراء  ،-وقال جل جالله “أفمن
يد ُه ْ
ون ل ِْل َأ ْذ َق ِ
قال تعالى َ
ون َو َي ِز ُ
ي ال َّل ُه عَ ُ
نه
هذا الحديث تعجبون وتضحكون وال تبكون”  -النجم  ،-وعن أبي هريرة َر ِ
ض َ
س َّلم “ال يلج النار رجل بكى من خشية ال َّله حتى
ص َّلى ال َّل ُه عَ َل ِ
سول ال َّل ِه َ
يه َو َ
قال :قال َر ُ
ي .. -
يعود اللبن في الضرع ،وال يجتمع غبار في سبيل ال َّله ودخان جهنم” َ -ر َواهُ ال ِّترمِ ِذ ُّ
إذن فال عيب في البكاء  ,وال عيب في أن يبكي الكبير فيغسل همه وحزنه ويريح نفسه،
المريح والجيد ،وكان ذ ْرفنا للدموع آنذاك وسيلة لجلب
وك ّلنا مرت بنا حاالت من البكاء ُ
الهم عن أرواحنا ،ورفع مستوى ثقتنا بأنفسنا وثقتنا ُبحسن
العزاء والسلوان ،وتخفيف
ّ
طالع الخير في أقدارنا ،ولكن لماذا يكون البكاء مفيد وجيد لنا؟ ،وإن كان كذلك ،فهل
هما وحزنا وقلقًا وخوفًا؟ “ ..رمضانيات”
ثمة نوع آخر من البكاء غير مفيد وسيئ ويزيدنا ّ
تجيب عن التساؤل وتفتح ملف فوائد البكاء وإعجازه العملي في خلق اإلنسان ..

فوائد البكاء
وقد توصل الباحثون إلى أن الحصول على فوائد
نفسية أو بدنية أو اجتماعية من عملية البكاء
يعتمد بشكل كبير على ما الذي بعث على
البكاء ،وأين حصل ذلك ،ومتى انتابت الشخص
تلك النوبة المعينة من البكاء ،ووجد الباحثون أن
غالبية األشخاص المشمولين في الدراسة ،حوالي
 ،%60وصفوا شعورهم بُعيد نوبة بكائهم ،بأنه
تحسن وشهد ارتفاع في مستوى المزاج النفسي
ّ
والذهني ،ومع ذلك ،ذكر حوالي  %30أنهم لم
والمريح
يشعروا بذلك اإلحساس النفسي الجيد
ُ
عقب نوبة البكاء ،إال أن  %10ذكروا خالف ذلك كله،
حيث وصفوا إحساسهم بعد نوبة البكاء بأنه غدا
أسوأ ،وبالمراجعة األدق ،وجد الباحثون أن األشخاص
المصابين بحاالت مزمنة من القلق والتوتر ،هم أقل
ُ
استفادة بالبكاء وأكثر شعورًا بعدم االرتياح بعده.

بكاء الكبار
وتشتهر المجتمعات العربية بكونها ال تتقبل بكاء
الشخص البالغ أسوة بتقبلها بكاء الطفل الصغير،
وتزداد األمور تعقيدًا في بعض المجتمعات عند
تفشي اعتقاد أفرادها أن البكاء للنساء ولألطفال

ما هو البكاء؟
البكاء تفاعل نفسي يؤدى إلى ذرف الدموع وهي

“من ال يعرف الدموع ال يعرف الرحمة” ،وخير كل ما

سوائل ملحية المذاق تخرج من العيون وبالتحديد

تقدم ذكره هو البكاء من خشية اهلل ،فإنه يقربنا

من الغدد الدمعية وتذرف لمختلف األسباب

من الرب الجليل ويلين القلب ويغسله ويذهب عنه

والدواعي وبمناسبات متباينة تصل للتضاد أحيانا ًكما

األدران.

فقط ،وتراه من العيب على الرجل بالذات ،وأشارت
الدراسات النفسية أن ثمة تحو ً
ال حصل في السنين
القليلة الماضية عن نظرة الحكم باالستنكار لبكاء
الرجل ،وأضافت الدراسات بأن اليوم يُنظر إلى دموع
النساء والرجال على أنها مقبولة في الحاالت

هو الحال في األفراح واألتراح ،والدموع تعابير حقيقية

بكاء المرأة

الشديدة ،كوفاة الحبيب أو انتهاء عالقة عاطفية،

نتيجة ما يحيط بنا من ظروف شتى فهي المتنفس

وتشير الدراسات الطبية اإلحصائية إلى أن معدل بكاء

التي ال قدرة لإلنسان على ضبط تفاعله العاطفي

الرجل هو مرة في كل شهر ،ومعدل بكاء المرأة هو

إزاءها ،بينما تظل غير مقبولة في الحاالت األقل شدة،

خمس مرات على أقل تقدير شهريًا ،ويرتبط ارتفاع

كتحطم الكومبيوتر أو اصطدام السيارة ،وأكدت

معدل بكاء المرأة بالتغيرات الهرمونية التي تعتريها

الدراسات أن النظرة االجتماعية اليوم نحو الدموع

للبكاء أسبابه ومسبباته كما له صنوفه ومواصفاته

بسبب الدورة الشهرية ،أي دونما عالقة مباشرة

هي إيجابية بغض النظر عن نوع جنس ذارفها ،أو

وباإلمكان تلخيصها إلى التالي  :بكاء الحزن وتكون

بالحزن أو االكتئاب أو الغضب ،وتشير المصادر الطبية

العرق الذي ينحدر منه ،أو الدافع العاطفي لذلك،

دمعته حارة والقلب حزين ،وهناك ما يعرف ببكاء

إلى أن دموع البكاء تختلف في النوعية عن الدمع

الوجع واآلالم والجزع وهذا النوع يتفاوت من إنسان

سواء كان الغضب أو الحزن.

الذي يخرج من العين في األوقات األخرى ،وهناك

آلخر ويعتمد على شدة االلم وقابلية التحمل ،كذلك

من يرى أن احتواء دموع البكاء على كميات من عدة

هناك بكاء الفزع والخوف والغضب ،وأيضا هناك

هورمونات مرتبطة بالتوتر وغيره ،هو السبب وراء

بكاء الفرح والسرور وتكون دمعته باردة والقلب

الراحة النفسية التي يشعر المرء بها بُعيد انتهاء

فرحان ،وهناك كذلك بكاء الشكر والرضا والمحبة

نوبة البكاء ،واألسباب الباعثة على بكاء اإلنسان الكبير

أسود أو شق جيب فيدل على الحزن ،وإن كان البكاء
من خشية ال ّله تعالى ،أو لسماع قرآن ،أو من ندم

والشوق ،وأيضا بكاء الموافقة عندما يبكي الشخص

أو الصغير ،والذكر أو األنثى ،تتفاوت ما بين التفاعل

على ذنب سابق فإ َّنه يدل على الفرح والسرور وزوال

مع الباكين ،إضافة إلى البكاء المستعار وأقرب مثل

مع إصابات باأللم في إحدى مناطق الجسم ،أيًا

عليه هو بكاء النائحة ،وهناك بكاء النفاق وفيه تدمع

كان مصدر األلم ،لتصل األسباب إلى معان عاطفية

الهموم ،وهو دال على الخشية ،أو على نزول المطر
ّ
يدل على
لمن احتبس عنه ،وهو محتاج إليه ،وقد

العين ظاهرا ًوالقلب قاس ،وهناك بكاء الرحمة
والرقة والمحبة والشوق والشكر والرضا ،وقال المثل

مرتبطة بالتسبب في األلم النفسي أو الحزن أو

طول العمر ،وربما ّ
دل على الزيادة في التوحيد إن
ُذكر ال ّله تعالى أو سبح أو هلل.

لما يختلج النفس البشرية من مشاعر وردود أفعال
عن انفعاالت داخلية مفرحة كانت أم محزنة.

أنواع البكاء

الغضب أو حتى الفرح.

البكاء فى المنام
والبكاء إذا كان في المنام بصراخ أو لطم أو لباس
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إليها يدين جيل الصحفيين الحالي والسابق

جريدة البحرين  75 ..عام ًا على صدور
أول صحيفة بحرينية وخليجية

ناصع هو تاريخ بالدنا ،ومميز هو سجلها،
فالبحرين  -الرائدة على أكثر من صعيد -
تحتفل هذا العام بمناسبة مرور  75عامًا
على صدور أول صحفها على يد المرحوم
الكاتب عبداهلل بن علي بن جبر الزايد،
والذي يحمل  -عن جدارة واستحقاق -
لقب األب الروحي للصحافة البحرينية ،وال
عجب فهو المؤسس لجريدة البحرين ،أول
صحيفة تصدر في البحرين والخليج العربي،
وتستحق الذكرى “االستثنائية” أن تتحول
لعيد حقيقي للصحافة البحرينية ،فمع
صدور جريدة البحرين ،بدأت السلطة الرابعة
في التشكل ،ليبدأ معها الوعي الشعبي
في النمو ،وتبدأ الرقابة  -الضرورية ألي
مجتمع مدني حديث  -في ممارسة أدوارها
التصحيحية واإلرشادية ،من جهتها تحتفل
“رمضانيات” بالذكرى على طريقتها الخاصة،
عبر تسليطها الضوء على مشوار الجريدة
التي لم تصمد أكثر من  6سنوات ،لكنها
ظلت راسخة القدمين ،شامخة الرأس ،وظل
اسمها محفورًا في سماء صاحبة الجاللة،
بما امتازت به من ريادة وبالجهود الكبيرة
التي قدمتها وكان لها الفضل في تدشين
المسيرة الممتدة للصحافة البحرينية.
عشق الصحافة

ذلك فرصة اإلطالع على أحدث الكتب والجرائد،
وتكوين شبكة عالقات عامة مع أبرز الشخصيات
في الخليج ،وقبل تأسيسه للجريدة بـ  19عامًا ،كانت
للزايد صوالته وجوالته في ميادين الصحافة العربية،
فراسل عددًا منها وكتب في بعضها كالفيحاء
الدمشقية والمستمع العربي ،األمر الذي أسهم
في تشكيل وبلورة الشخصية الصحفية «الكامنة»
لدى الزايد ،وتحفيزها باتجاه مشروعه القادم،
وتضعنا هذه السنوات الطوال في صورة طبيعة

موافقة مشروطة

العالقة التي تربط شخصية الزايد بالصحافة ،والتي

وتشير المراسالت الموثقة بين حاكم البحرين صاحب

تبدو «مغرمة» بمهنة المتاعب ،وهي عالقة كانت

السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،ومستشار

معالمها وآثارها بينة على الهيئة التي كانت تخرج

حكومة البحرين البريطاني تشارلز بلجريف ،والخاصة

بها األعداد األسبوعية لجريدة البحرين.

بطلب الحصول على ترخيص إصدار الجريدة ،إلى أن

االبن البكر
وبموازاة ذلك ،خاض الزايد العديد من التجارب
الرائدة ،فأسس دارًا للمسرح والسينما بالمنامة
“المسرح الوطني” في العام 1936م ،وكانت له اليد
الطولى – هو ومجموعة من المثقفين واألدباء –
في تأسيس النادي األدبي بالمحرق ،ليساهم ذلك
في تعزيز الوعي الثقافي والوطني للزايد ،وصو ً
ال
لرسم معالم مشروعه التنويري المتمثل في
إنشاء الجريدة بعد أن باع الجزء األكبر من اللؤلؤ
الذي يمتلكه ،ليشتري بقيمته مطبعة حديثة
من ألمانيا في منتصف ثالثينات القرن الماضي،
ولم تجد الجريدة الفتية صعوبة في استقطاب
اهتمام الطبقة المثقفة ونسبة يعتد بها من

الزايد كان عازمًا على إصدار الجريدة مرة كل أسبوع
أو مرة كل أسبوعين ،على أن تصدر الحقًا بصورة
يومية حين تحقق النجاح المطلوب ،وطلب الترخيص
هذا الذي قدمه الزايد للمستشار بلجريف ونقله
هذا األخير لحاكم البالد ،لم يجد الممانعة على
اعتبار أن الزايد قد وافق – بحسب بلجريف  -على
أن تكون الجريدة “حكومية” أي أن تكون خطتها
متفقة مع خطة الحكومة ،لكن بلجريف ذاته اعتبر
في المراسالت المؤرخة في العام 1938م أن “األخبار
في البحرين قليلة جدًا ،ال تكفي لحاجة الجريدة”
مستدركًا “إال أني أقترح إعطاء هذه الرخصة بشرط
أن تراقب الحكومة مطبعته ومقاالته مراقبة تامة”،
في ضوء ذلك ،لم يتردد صاحب العظمة الشيخ
حمد بن عيسى آل خليفة في إصدار موافقته على

ويتطلب البحث في تاريخ جريدة البحرين وتقصي

العموم ،حتى أضحت “جريدتهم” التي على

أدوارها ،اإلضاءة على سيرة مؤسسها الحافلة

صفحاتها تخط ابداعاتهم ومشاركاتهم ،لكنها

بالمزيد من المحطات والمزيد من التحديات التي

لم تستطع الصمود أمام موجة التحديات المالية

كانت كمن يعبّد الطريق للظهور األهم واألبرز

التي واجهتها ،بداية من اندالع الحرب العالمية

لشخصية الزايد ومشروعاته الحضارية ،والملفت

الثانية وما نتج عن ذلك من أزمة مالية وأخرى تتعلق

في األمر ،أن التعليم المتواضع والبسيط الذي تلقاه

بشح الورق ،لينتهي بها الحال إلى اإلغالق بحلول

الزايد آنذاك لم يمنعه من “الجهر” بموهبته األدبية

العام 1945م ،ورغم عمرها الزمني القصير ،تمكنت

واتجاهاته الفكرية ،فبعد أن أنهى مرحلة “الك ّتاب”

جريدة البحرين من ترك بصمتها لتكتسب بذلك

جنبًا إلى جنب ،فإن حصول الزايد على موافقة

انتقل للمدرسة األهلية ،وكان للسفر تأثيره اإليجابي

عمرًا فعليًا أطول بكثير ،فإلى جانب كونها “االبن

الحكومة البحرينية على إصدار الجريدة ،ظهر ما

على شخصية الزايد وتعزيزه لمهاراته في الشعر

البكر” للصحافة البحرينية ،فقد كان للجريدة دورها

يمكن اعتباره “النواة األولى ألول قانون صحافة في

والكتابة ،تحديدًا عبر رحالته للهند في العام 1929م

المشهود والملحوظ في تحفيز الطاقات الصحفية

الخليج” ،وهي خطوة كانت الزمة لخطوة إصدار

لتجارة اللؤلؤ وزياراته لعدد آخر من البلدان من بينها

واألدبية البحرينية ،ودفعها باتجاه خوض المزيد من

الجريدة ،المسألة التي تضعنا في صورة البنية

بغداد ،بيروت ،ايطاليا ،فرنسا ،وبريطانيا ،ليمنحه كل

التجارب الصحفية الالحقة.

التشريعية التي بدأت تكتمل في البحرين شيئًا فشيئا،

هذا الطلب ،وهو ما تؤكده مراسالت العام ذاته
والتي يخاطب فيها المستشار بلجريف بالقول “أفيد
سعادتكم أنني موافق واستحسن ذلك بموجب
اقتراح سعادتكم بأن تراقب الحكومة مطبعته
ومقاالته المراقبة التامة”.

أول قانون للصحافة
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على األسلوب المثير الذي كانت تعتمده في كتابة

مع الزايد في وضع اللبنات األولى للصحافة البحرينية

موضوعاتها ،ومالحظة السقف المرتفع المتاح لها

وكتابة تاريخها العريق الذي يحتضن حتى اليوم

والذي كان يمنحها فرصة الوصول لمساحات بعيدة،

أكثر من مائة صحيفة ومجلة ،توقف الجزء األكبر

وجرأة انتقاد بعض الجهات وحتى بعض الشخصيات،

منها فيما ال تزال “األقلية” مستمرة ،ومن بين أبرز تلك

والتي كان لها هي األخرى قصب السبق على المستوى

ويثير القلم الذي كانت تكتب به الجريدة إعجاب من

الشخصيات :محمود المردي ،وعلي سيار ،وحسن

الخليجي ،حدث هذا قبل سبعة عقود كاملة من

نوع خاص ،فكلماته التي كانت تستريح على صفحات

الجشي ،وأحمد محمد يتيم ،وتقي البحارنة ،وعبداهلل

اليوم ،وهي داللة أخرى تعزز من ريادة البلد األصغر

الجريدة تحمل في حروفها كثيرًا من “الكاريزما”

الوزان ،وعبداهلل المدني ،وغيرهم الكثير من عمالقة

خليجيًا من حيث الجغرافيا األكبر من حيث التاريخ،

التي ال تزال “حية” رغم مضي عشرات السنين على

الصحافة البحرينية ،ومن دون مبالغة ،تستحق كل

وأشتمل “القانون” أو “نواته” على  7مواد جاءت شاملة

كتابتها ،وقد يعود ذلك للطريقة غير المتكلفة التي

هذه األسماء أن تكتب بالذهب وأن تخلد نظير الجهود

إلى حد ما رغم قلة عددها ،إذ لم تنس هذه المواد

كانت منهجًا واضحًا لمحرري الجريدة والتي تستطيع

الكبيرة التي بذلتها في إثراء الحركة الفكرية والثقافية

التأكيد على جملة من الخطوط الحمراء بما في ذلك

اختراق قلب القارئ وعقله في الوقت ذاته ،وعطفًا

في البلد ،فإليها يعود الفضل في النهضات المتتالية

الجانبين الديني والوطني ،وتحديد الغرامة المالية أو
إيقاف الجريدة حال مخالفة ذلك ،ويبدو مذه ً
ال خلو

على ذلك ،فقد كان لهذه الجريدة دورها المشهود
والبي ْ
ّن في لعب دور “حلقة الوصل” بين المواطنين من

التي شهدتها صحافة البحرين على مدار عقودها
السبعة ،وإليها يدين جيل الصحفيين الحالي وحتى

المواد السبع من عقوبة السجن أو أية إشارة لها ،في

جهة والحكومة أو الدولة من جهة أخرى ،األمر الذي

السابق فيما تشهده البحرين من صحافة مزدهرة

خطوة “تقدمية” تحسب لحكومة البحرين آنذاك،

بانت نتائجه وصداه على أكثر من موقع وأكثر من

ال تهزمها التحديات ،وتناغمًا مع محيطها العربي،

وتعكس في الوقت ذاته مقدار التفاعل “الحكومي-

حادثة ،وتحولت في بعض المواقع لصوت حقيقي

تأثرت لغة الصحافة البحرينية آنذاك بالمد القومي،

المجتمعي” ومقدار الثقة بين الطرفين ،وبحسب

للمواطن ،تنطق نيابة عنه وتنتصر لقضاياه ،وفي ظل

ولم تشذ – بطبيعة الحال  -جريدة البحرين عن كل

المراسالت الصادرة عن مستشار حكومة البحرين

محدودية وسائل االتصال والمعرفة آنذاك ،فقد كان

ذلك ،فقد كانت  -إلى جانب اهتماماتها المحلية -

تشارلز بلجريف ،فإن الحكومة تعلن موافقتها على

لجريدة البحرين دورها في تعريف الناس باألنشطة

تفرد وتخصص جزء كبير من صفحاتها ومساحاتها

طلب الترخيص لجريدة البحرين ،شريطة االلتزام

والفعاليات المتنوعة التي كانت تقام في البحرين

ألخبار الوطن العربي الكبير ،وهي في ذلك تعبر عن

بالشروط التالية :أن ال أنشر في جريدتي شيئا فيه ضرر

آنذاك ،ولترسم لها شخصيتها الصحفية المنوعة

وعي مبكر بالقضايا القومية ،بما في ذلك مقارعة

للحكومة ،وأن أخبر الحكومة بأسماء المشتركين وأن

عبر اشتمالها على الموضوعات السياسية والثقافية

االستعمار وتعزيز الوعي القومي لدى قرائها.

أطلعها على جريدتي قبل إرسالها للطبع ،وأن أطبع

واألدبية واالجتماعية.

مدرسة الزايد الصحفية

في جريدتي جميع إعالنات الحكومة ،وأال أنشر في

عمالقة الصحافة البحرينية

رحيل الزايد في العام 1945م – عن عمر ناهز الـ 51

واحتاجت هذه “الشخصية المنوعة” إلى بذل المزيد

عامًا  -لم تكن نهاية المطاف لهذه الشخصية التي

من الجهود طيلة أعوامها الستة ،ويحسب للجريدة

ال تزال حاضرة في تفاصيل حراك البحرين الثقافي

تحقيقها لمستوى جيد من “الثبات” في ظهورها

والتنويري ،فمنزل الزايد أصبح مركزًا لتراث البحرين

األسبوعي وتقديمها لمادتها الصحفية التي تقف

الصحفي بعد أن اشترته الدولة ورممته ،ليستمر

خلف كواليس إعدادها وإنتاجها مجموعة من

في إنتاج اإلبداع والتنوير عبر تحويله مركزًا يحتضن

المحررين والعاملين البحرينيين ،ولنا أن نتخيل مقدار

الفعاليات التي تستضيف األسماء البارزة في مجاالت

العناء الذي كانت تتطلبه عملية إعداد الجريدة ،في

الكتابة والصحافة على المستويين العربي واألجنبي،

ظل “بدائية” اإلمكانيات البشرية والفنية في ذلك

وتستحق جريدته أن تتحول لمدرسة تستقي منها

ولن يحتاج المتتبع لما خطته أقالم الكتاب ،سواء في

الوقت ،وفي ظل حداثة التجربة التي كانت محط

األجيال – كل األجيال  -دروس العزم واإلبداع والصبر،

جريدة البحرين أو في غيرها من الجرائد والصحف التي

أنظار القريب والبعيد على حد سواء ،ومن الموضوعية

وهي في حقيقة األمر “ثروة” صحفية ال تزال بحاجة

تلتها ،الكثير من العناء والكثير من الجهد للوقوف

اإلشارة هنا لـ”الجوقة” الصحفية التي ساهمت يدًا بيد

للمزيد من “ االستكشاف” والمزيد من االستثمار.

جريدتي شيئا يمس بالشعور الديني لمن يعتنق أي
ديانة ،وأن أرفع غرامة تتراوح بين  10و  500روبية إذا أخللت
بإحدى هذه الشروط أو للحكومة الحق أن توقف
جريدتي أو تتخذ األمرين معا ،وأن أتبع أي قانون تصدره
الحكومة ،والعمل بهذا الترتيب لمدة ستة أشهر من
تاريخ صدور أول عدد من الجريدة ويمكن إلغاؤه بعد
ذلك بدون أشعار ما.

جرأة ال محدودة

BD 5,250

BD 4,600

BD 7,950

* 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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مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين
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Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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ذكريات من �أيـام زمان
• وضع عدادات لسيارات األجرة في البحرين عام 1993م
• أدخلت اإلصالحات الكبيرة والجذرية على عين عذاري
في عام 1926م
• وصول حاكم إمارة أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان
آل نهيان لزيارة البحرين في عام 1966
• تم إنشاء أول مدرسة للبنات عام 1928م
• بدأت تنظيم حركة السير “المرور” تحت مظلة البلدية
في عام 1920م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع م�ست�شار
حكومة البحرين ت�شارلز بلجريف ورئي�س �شركة نفط البحرين
ثومرب �سام يف اخلم�سينيات

بنايتا �سوق املنامة بالقرب من بلدية املنامة املخ�ص�صتان لبيع
اخل�ضروات والفوكه والتمور وغريها يف اخلم�سينيات

منظر جوي ملركز املعار�ض مبنطقة احلورة يف ال�ستينيات (و�سمي �شارع
املعار�ض بهذا الإ�سم ن�سبة �إىل هذا املركز)

جمال �أمام ق�صر �سافره بالرفاع

13

الثالثاء  17رمضان  1435هجرية •  15يوليو  • 2014السنة السادسة العدد 164

و�سط �سوق املنامة يف اخلم�سينيات

عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

ميناء �سلمان يف ال�ستينيات

ج�سر ال�شيخ حمد يف نهاية اخلم�سينيات

املحالت (الدكاكني) يف �أزقة املنامة يف اخلم�سينيات

موقع جتميع الفرو�ش واحل�صي ال�ستخدامها يف البناء
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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.

�أحزان النور�س
ب �أنا
تَعِ ٌ

علي الشرقاوي

لك�أن روحي بال�ضنى
ع�صفورة
خلعوا جناحيها ب�أعلى املنحنى

وتظل ت�سقط ..ثم ت�سقط

كت دم ًا وبكيت لكن الغنا
َف َب ْ

�آه يا طول العذاب

ُ
ن �أنا!!
ما كان
يعرف َم ْ

نا�ضج باحلب يف املاء انحنى
وغ�صن
ب.
ٌ
ٌ
تعِ ٌ

ٌ
ع�صفورة..

أحد هنا
تعب .وبي ما بالهوى
وجد وال � ٌ
ٌ
ٌ

تطري �إ َّ
وتكاد من ٍ
يل..
وله
ُ
ُ

يدري بوجودي

تعدو� ..آه ..ت�سقط..

�آه من وجدي �أنا

تكاد
�أو
ُ

البعد ال يقتلني
ُ

تود هذا املنحنى
ُ

ن يفهمني؟
�أوا ُه َم ْ

ٍ
يطري،
أجنحة،
ما كان .لو �أن اللقا من غري �
ُ

ً
حاملة على �أكتافها نغم ًا �شدا؟
من يفهم الأنهار

هي القلوب

ٍ
ت�ضيء على املدى؟
�شوق
من يفهم النجمة من
ُ

تود لو ع�شق ًا تذوب،
ُ

ٌ
بت
�أنا
وردة َت َع ْ

تود لو.
ُ

قطر الندى
ُ
يهز �سريرها ُ

لكن ما بيني وبني احللم
َّ

ن يا ترى يفهمني؟
َم ْ

�أنهار الغياب

تفتح �صدرها
ن ..يا �صبايا النخل
َم ْ
ُ

ٌ
باب
وا�سع.
وح�ش
والليل
والقربْ ...
ٌ
ُ

أعب من نهدين ج ّنا �شهوة
ل َّ

#عيش_الحماس
مع أسرع برودباند منزلي
عيش الحماس في المنزل مع باقات البرودباند المنزلي الجديدة والرائعة من بتلكو والتي تأتيك عبر أفضل
شبكة اتصاالت .استمتع بأعلى السرعات مع شبكة األلياف البصرية  ،والتي تصل سرعتها حتى .100Mbps
تبدأ األسعار من  4.5د.ب.
نوع المستخدم

استخدام
بسيط

استخدام
معتدل

استخدام عالي

فائقة السرعة

استخدام محترف

سرعة التنزيل

1Mbps

3Mbps

6Mbps

8Mbps

10Mbps

16Mbps

25Mbps

50Mbps

100Mbps

سرعة التحميل

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

2Mbps

2.5Mbps

5Mbps

10Mbps

سعة اإلستخدام

5GB

30GB

60GB

80GB

100GB

160GB

200GB

250GB

300GB

السرعة األدنى

512Kbps

1Mbps

1.5Mbps

2Mbps

2Mbps

4Mbps

5Mbps

10Mbps

15Mbps

اإليجار الشهري

 4.5د.ب*

 10د.ب

 15د.ب

 25د.ب

 30د.ب

 45د.ب

 50د.ب

 75د.ب

 100د.ب

تطبق الشروط واألحكام.

batelco.com

