
”مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن”
الترنج .. تفاح آدم

اهلل  صلى  اهلل  رسول  حديث  في  الترنج  ذكر  ورد 
يقرأ  الذي  المؤمن  “مثل  قال:  حيث  وسلم  عليه 
القرآن كمثل األترجة طعمها طيب وريحها طيب” 
من  شجرة  الترنج  أو  واالترج   ،- ومسلم  البخاري   -
ناعم  أمتار،  خمسة  إلى  ارتفاعها  يصل  الموالح 
تشبه  وثمرتها  بيضاء،  أزهارها  والورق،  األغصان 
الليمونة إال أنها أكبر بكثير، ذات لون برتقالي ذهبي، 
ويعرف  حامض،  ماؤها  ذكية،  مميزة  رائحة  لها 
الترنج بعدة أسماء وفقًا للمنطقة التي يكثر فيها، 
وكباد  ترنج،  يدعى  الشام  وبالد  البحرين  ففي 
وفي مصر، والعراق أترج، كما يسمى تفاح العجم، 
ألنهم  اليهود  وليمون  ادم،  وتفاح  ماهي،  وتفاح 
لألترج  األصلي  والموطن  أعيادهم،  في  يحملونه 
بالمناطق الحارة بشكل عام، وتحتوي قشور ثمرة 
ليمونين،  الرئيسي:  والمكون  طيار،  زيت  على  األترج 
وللترنج فوائد طبية كثيرة من أبرزها انه مضاد للبرد 
 .. الدم  ضغط  على  ويحافظ  والحمى،  واألنفلونزا 
الترنج  نبات  فوائد  على  الضوء  تسلط  “رمضانيات” 

وسبب عشق العرب بثماره الطيبة ...

المبارك  رمضان  شهر  خالل  البحرين  مملكة  تعيش 
المحبة  مشاعر  عليها  تطغى  خاصة  رمضانية  أجواء 
والود والروحانية، إذ يعتبر أهل البحرين رمضان فرصة 
ومناسبة مواتية إلحياء العادات والتقاليد التي تميز بها 
فالمجتمع  المتعاقبة،  أجياله  عبر  البحريني  الشعب 
عاداته  عن  الفضيل  الشهر  خالل  يكشف  البحريني 
المحبة  قيم  تجسد  التي  الراسخة  وتقاليده  األصيلة 
والتواصل الديني واالجتماعي، وتنم عن التجانس بين 
شهر  حلول  قرب  وبمجرد  البحريني،  المجتمع  أفراد 
مبكرا  الغذائية  المواد  شراء  في  الناس  يبدأ  رمضان 
وتخزينها حيث تزدحم األسواق والمتاجر والجمعيات 

عادات الشعوب اإلسالمية في الشهر الكريم
رمضان البحرين .. أطباق وغبقة ومجالس

بالمواطنين والمقيمين لتوفير المواد الغذائية الرئيسية 
كما  البحرينية،  الرمضانية  المأكوالت  أشهى  لطهى 
األهل  بين  بالتواصل  البحرين  في  رمضان  شهر  يتسم 
التراويح  صالة  بعد  فيما  الزيارات  طريق  عن  واألصحاب 
العديد  النساء بشكل مكثف، وهناك  أو  للرجال  سواء 
تفتح  أن  اعتادت  التي  العائالت  بعض  مجالس  من 
مجالسها للجيران والزوار، فما أن يطلق مدفع اإلفطار 
حتى ترى العشرات من أبناء الحي وقد جلسوا ملتفين 
حول تلك المائدة العامرة باألكالت الشعبية الرمضانية 
والتقاليد  العادات  أبرز  عن  تكشف  “رمضانيات”   ..

البحرينية خالل الشهر الكريم ..
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عرفه العرب منذ القدم وتغنى به شعراؤهم
الترنج .. ”طعمها طيب وريحها طيب”

أّنه  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  روي 
َمْثُل  الُقْرَءاَن  َيْقَرأُ  ي  الذِّ الُمْؤِمِن  “َمَثُل  قال: 
َوَمَثُل  ٌب،  َطيِّ َوَطْعُمَها  ِريُحَها  ِة  اأُلْتُرجَّ
ْمَرِة ال ِريَح  ي ال َيْقَرأُ الُقْرَءاَن َمْثُل التَّ الُمْؤِمِن الذِّ
ي َيْقَرأُ  َلَها َوَطْعُمَها ُحْلٌو، َوَمَثُل الُمَناِفِق الذِّ
ٌب َوَطْعُمَها  ْيَحاَنِةِ ريُحَها َطيِّ الُقْرَءاَن َمَثُل الرَّ
ي َلا َيْقَرأ الُقْرَءاَن َكَمَثِل  ُمرٌّ َوَمَثُل الُمَناِفِق الذِّ
الَحْنَظَلِة َلْيَس َلَها ِريٌح َوَطْعُمَها ُمر” .. وينبه 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن المؤمن 
ثمرة  وهي  األترجة،  كمثل  القران  يقرأ  الذي 
هي  إذ  حسن،  ومنظرها  كبير   حجمها 
لين  الناظرين وملمسها  لونها يسر  صفراء 
وتفيد  أكلها  قبل  النفس  إليها  تشرف 
على  تساعد  فهي  لذيذ،  وطعمها  البدن 
األربع  الحواس  فيها  فاشتركت  الهضم 
وخص  واللمس،  والشم  والذوق  البصر 
العرب  ثمار  أفضل  ألنها من  بالمثل  األترجة 
الترنج  ثمار  فوائد  تكشف  “رمضانيات”   ...
الطيبة وأسباب تشبيه النبي “ص” بالمؤمن 

بطعمها ورائحتها الطيب ...  

ما هو الترنج؟ 

وربما  اإلنسان،  عرفها  التي  الموالح  أقدم  الترنج  يعتبر 
وصفه  وقد  الميالد،  قبل  الرابع  القرن  في  ذلك  كان 
للترنج هو  بابل، والمواطن األصلي  سقراط في حدائق 
آسيا  شرق  جنوب  في  اإلنسان  زرعه  وقد  الهند  شمال 
ومازال  األخرى،  الحارة  المناطق  في  ثم  القدم،  منذ 
الهند  وجزر  واليونان  وصقلية  بكرسيكا  بكثرة  يزرع 
الليمون  المر وعن  البرتقال  الترنج عن  الغربية، ويختلف 
لها  شوكية  القامة  صغيرة  شجرة  وهو  الحامض، 
لون  أرجواني جذاب، وثمارها ذات  أبيض  لون  أزهار ذات 
تشبه  بيضوي  شكلها  في  اإلخضرار،  إلى  ضارب  أصفر 
ثمار الليمون لكنها أكبر منها بكثير، إذ يبلغ طولها ما 
بين 15و20سم، وتختلف عنها بعطرها الشديد الرائحة، 

إدام،  وحماضه  فاكهة،  وشحمه  مشموم،  فقشره 
تلطف،  األترج  “قوة  البيطار:  ابن  وقال  دهان”.  وبذره 
المعدة،  وتقوي  الكبد،  حرارة  وتطفئ  وتبرد،  وتقطع، 
وتزيد في شهوة الطعام وتقمع حدة المرة الصفراء، 
وتزيل الغم العارض منها، ويسكن العطش، ويقطع 
األترج  وحب  الخفقان،  من  نافع  وحماضه  اإلسهال، 

ينفع من لدغ العقارب”.

دراسات حديثة 

ويستخدم الترنج في الطب الحديث: كفاتح للشهية، 
الهضمي،  للجهاز  ومنبه  ومهضم  للرياح،  وطارد 
ومطهر ومضاد للفيروسات، وقاتل للبكتريا، ومخفض 
للحمى، ويستخدم كمضاد للبرد واالنفلونزا والحمى، 
جهاز  ويقوي  بالميكروبات،  والحنجرة  الصدر  ولعدوى 

المناعة، كما يساعد في موازنة ضغط الدم.

الترنج امرأة مباركة 

المرأة  على  المنام  في  األترج  أو  الترنج  رؤية  وتدل 
المؤمن  الرجل  على  دلت  وربما  األوالد،  ذات  المباركة 
والعمل  العلم  على  تدل  كما  الكريم،  القرآن  قارئ  أو 
والثناء الجميل، أو األلفة والمحبة، وقيل الواحدة منها 
ومنهم  طيب،  شيء  منها  والكثير  الولد،  على  تدل 
ظاهرها  وإن  النفاق،  على  تدل  إنها  وقيل  كرهها،  من 
خصب  على  تدل  الخضراء  واألترجة  لباطنها،  مخالف 
واألترجة  قطفها،  إذا  الرائي  جسم  وصحة  السنة 
إمرأة  األترجة  وقيل  مرض،  مع  السنة  خصب  الصفراء 
نصفين  قطعها  كأنه  رأى  فإن  غنية،  شريفة  أعجمية 
كأن  إمرأة  رأت  فإن  مرضهما،  يكثر  وابنًا  بنتًا  منها  رزق 
على رأسها إكلياًل من األترج تزوجها رجل حسن الذكر 
مباركًا،  ابنًا  ولدت  أترجة  حجرها  في  رأت  فإن  والدين، 
له  ستلد  فإنها  أترجة  أعطته  إمرأة  كأن  رجاًل  رأى  فإن 
ابنًا، وإذا رمى رجل أترجة لرجل أخر دل ذلك على طلب 
دل  حلوة  وكانت  أترجة  اإلنسان  أكل  وإذا  المصاهرة، 
على  ذلك  دل  حامضة،  كانت  وإن  مجموع،  مال  على 

مرض يسير.

قالوا عن الترنج 

من  الحكمة  قيل  العسقالني:  حجر  ابن  اإلمام  قال 
الفاكهة  من  غيرها  دون  بالتمثيل  األترجة  تخصيص 
التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة ألنه يتداوى 
حبِّها  من  ويستخرج  ة،  بالخاصيَّ مفرح  وهو  بقشرها 
الذي  البيت  الدهن وله منافع، وقيل: إن الجن ال تقرب 
تقترب  ال  الذي  القرآن  به  يمثل  أن  فناسب  األترج  فيه 
منه الشياطين، وقال: وغالف حبه أبيض فيناسب قلب 
وحسن  حجمه  كبُر  المزايا،  من  أيضًا  وفيه  المؤمن، 
مع  أكله  وفي  ملمسه  ولين  لونه  وَتْفريح  منظره 
هضم،  وجودة  معدة،  ودباغ  النكهة،  طيب  االلتذاذ؛ 

وله منافع أخرى.

لبها  وقلة  والمحببة  الجامدة  السميكة  وبقشرتها 
سجن  األكاسرة  الملوك  بعض  أن  قيل  وقد  الحامض، 
الخبز  إال  األكل  من  لهم  يقدم  أال  وأمر  األطباء،  بعض 
فقالوا:  ذلك  عن  وسئلوا  األترج  فاختاروا  واحد،  وإدام 
“ألنه في العاجل ريحان ومنظره مفرح، وقشره طيب 
ترياق  وحبه  إدام  وحماضه  فاكهة  ولحمه  الرائحة 
وفيه دهن”، ولقد عرف العرب األترج منذ القدم، وتغنى 
به شعراؤهم في مختلف العصور، منهم ابن الرومي 
الذي قال فيه في معرض الحديث عن أحد ممدوحيه، 
“كل الخالل التي فيكم محاسنكم تشابهت منكم 
حماًل  معًا  طاب  األترج  شجر  كأنكم   .. والخلق  األخالق 
األترج  في  سينا  ابن  ويقول  والورق”،  العود  وطاب  ونورًا 
المرة  ألصحاب  نافع  المعدة  لحرارة  ملطف  “لحمه 

الصفراء قامع للبهارات الحارة”.

في الطب القديم 

وذكر األطباء العرب في نبات الترنج الكثير من المنافع 
ولب،  قشر،  أصناف:  أربعة  إلى  قسموه  حيث  والفوائد، 
وقالوا  وخواص،  منافع  منها  ولكل  وبذر،  وحمض، 
جعل  ثم  وسحق،  جفف،  إذا  أنه  قشره  منافع  من  أن 
تطيب  ورائحته  السوس،  منع  الفراش  أو  المالبس  بين 
رائحة الهواء والوباء، ويطيب النكهة إذا أمسكها في 
الفم، ويحلل الرياح، وإذا أضيف إلى الطعام أعان على 
نهش  من  تنفع  الطازجة  القشرة  وعصارة  الهضم، 
األفاعي شربًا، كما ينفع القشر ضمادًا على الجروح، وإذا 
أحرق قشره بعد جفافه، فان رماده طالء جيد للبهاق، 
وكاسر  قابض  وحماضه  للمعدة،  فملطف  لبه  أما 
للصفراء، ومسكن للخفقان الحار، مفيد اليرقان شربًا، 
ينفع  البطن،  يحبس  لألكل،  ومشه  القيء،  يقطع 
مقو  الكلف،  من  طالؤه  ينفع  والصفراوي،  لإلسهال 
معدي، ويسكن العطش، أما بذره فينفع من السموم 
فاتر،  بماء  مقشرًا  مثقالين  وزن  منه  شرب  إذا  القاتلة، 
من  طائفة  وقالت  للنكهة.  مطيب  للطبيعة  ملين 
واإلحسان  المحاسن  من  أنواعًا  األترج  “جمع  الحكماء: 
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”رمضانيات” ترصد أغربها في الدول اإلسالمية
تقاليد رمضانية .. ”غبقات بحرينية” 

و”سهرات سالمية” و”عواشر مبروكة” 
اشتياقًا  إليه  المبارك ويشتاقون  األرض شهر رمضان  بقاع  المسلمون في جميع  ينتظر 
عجيبًا ال يوجد في أي دين آخر، فيبدأ المسلمون استعدادهم للشهر الكريم منذ شهر 
البحرين  ايمانية عذبة يستقبل المواطنون والمقيمون في مملكة  شعبان، وفي أجواء 
يعد  رمضان  وأن شهر  ال سيما  والروحانية،  والود  المحبة  بمشاعر  المبارك  رمضان  شهر 
عبر  البحريني  الشعب  بها  تميز  التي  والتقاليد  العادات  إلحياء  مواتية  ومناسبة  فرصة 
أجياله المتعاقبة، وعاداته األصيلة وتقاليده الراسخة التي تجسد قيم المحبة والتواصل 
الديني واالجتماعي وتنم عن التجانس بين أفراد المجتمع البحريني، وفي شهر رمضان 
تتميز المائدة البحرينية العامرة كل يوم بأصناف مختلفة من األكالت البحرينية الشهيرة، 
بعد  األرحام  وصلة  التزاور  فتجد  البيوت،  معظم  في  الرمضانية  البرامج  تتشابه  وتكاد 
صالة التراويح لتبادل األحاديث الودية وتقوية للروابط األسرية، ومن مظاهر شهر رمضان 
الدائمة الغبقات الرمضانية التي تقام في المنازل والمجالس، كما تكتظ االسواق لشراء 
الروحاني  الجو  تعيش  “رمضانيات”   .. الضيوف  إلكرام  والمكسرات  والحلويات  المالبس 

للشهر الكريم وترصد أهم العادات والتقاليد للشعوب اإلسالمية في الشهر الكريم .. 

أطباق بحرينية 

تستعد  حيث  خاصة  نكهة  له  البحرين  في  رمضان 
شعبان،  شهر  أواخر  من  الفضيل  للشهر  العائالت 
حتى  البحريني  المجتمع  في  المتبعة  العادات  ومن 
بين  الرمضانية  األكالت  أطباق  تبادل  هي  هذا  يومنا 
يعج  الفريج  ترى  حيث  واألصدقاء  واألهل  الجيران 
األطباق  تلك  توصيل  في  يسعون  الذين  باألطفال 
قبيل إطالق مدفع اإلفطار بدقائق، وترى الكثير من 
العوائل البحرينية أن تبادل األطباق الرمضانية واجب 
رد  من  يخجل  البعض  إن  حتى  رمضان،  واجبات  من 
من  صنعوا  بما  يتباهون  قد  وآخرون  خالية  األطباق 
اإلفطار  وجبة  لعمل  البحرينيون  طعام، ويتنافس 
بعض  توزيع  لهم  ليتسنى  المغرب  أذان  إطالق  قبل 
المأكوالت  خصوصا  طعام  من  أعدوا  ما  أغلب  أو 
الشعبية التي يشتهر بها خالل هذا الشهر الفضيل، 
على  يدل  الئق  بمظهر  األطباق  هذه  تخرج  أن  والبد 
الواحد،  الفريج  أبناء  بين  والتواصل  والرحمة  المودة 
البيوت هو  ربات  التي تقوم بها بعض  الطرائف  ومن 
وضع عالمة على الصحون حينما يتبادلن األطباق في 
معينة  عالمة  بوضع  المنزل  ربة  تقوم  حيث  رمضان، 
أسفل الصحون وبلون معين من األصباغ لمعرفتها 
ألنه  أكالت  أو  بصنف  تمأل  أن  بعد  إرجاعها  ثم  ومن 
يعتبر من العيب جدا إرجاع هذه الصحون خالية، ومن 
البحريني  المجتمع  في  عنها  غنى  ال  التي  األطباق 
الرمضانية  السفرة  تتواجد بشكل يومي على  والتي 
هي التمر، والثريد، والهريس، واللقيمات، والخنفروش، 

والكباب، والمحلبية، والفالودة، والطابي.

مجالس البحرين

تلك  هي  البحرين  في  رمضان  يميز  ما  أبرز  ومن 
المجالس التي يفتحها الرجال في بيوتهم ويقومون 
بدعوة األقارب والجيران واألصدقاء والزائرين للتجمع 
بعد صالة العشاء والتباحث في شئون الدين والدنيا 
لمناقشة  إضافة  الماضي،  وتذكر  الحكايات  وسرد 
المجاالت  في  البحريني  الشارع  تشغل  التي  القضايا 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرياضية، وفي 
شرائح  مختلف  تحضر  العامرة  البحرينية  المجالس 
والمواطن  والموظف  المسئول  فيحضر  المجتمع 
المواضيع  لطرح  فرصة  ذلك  يعتبر  مما  والمقيم، 
الساخنة التي تهم الوطن والمواطن، حيث تساهم 
الترابط  قيم  تعزيز  في  الرمضانية  المجالس  تلك 
المجتمع  أفراد  بين  التواصل  وتعميق  االجتماعي 
فيما بينهم وتزيد من التكاتف المجتمعي وزرع روح 

المواطنة بين أفراد الشعب. 

الغبقة البحرينية 

اجتماعيًا  تقليدًا  البحرينية  الرمضانية  الغبقة  وتعتبر 
على  البحرين  أهل  تعارف  حيث  وخليجيًا،  محليًا 
تعتبر  وهي  العشرين،  القرن  مطلع  منذ  إحيائها 
وجبة  بين  تقع  التي  رمضان  شهر  وجبات  إحدى 
على  البحرين  أهل  ويحرص  والسحور،  اإلفطار 
رمضان،  شهر  ليالي  في  الرمضانية  الغبقات  إقامة 
ويدعون  الشهر  من  األواخر  العشر  في  وخصوصًا 
لها األهل واألصدقاء في بيوتهم ويعتبرونها فرصة 
وتقام  بينهم،  االجتماعي  والترابط  التعارف  لتعزيز 
والثانية  لياًل  عشرة  الحادية  الساعة  بين  غالبًا  الغبقة 

الدعوة،  تلبية  المدعوين  على  يسهل  بحيث  صباحًا 
اللباس  بارتداء  الغبقة  إحياء  عند  الجميع  ويلتزم 

التقليدي الوطني إلبراز المالمح التراثية في الغبقة.

موكب بوطبيله

وكان المسحر البحريني يسمى “أبو طبيلة” في بعض 
ترافق  أصبحت  السنوات  مرور  ومع  البحرين،  مناطق 
المسحر مجموعة من الشباب، إال أن السنوات األخيرة 
التي  التراثية  الوظيفة  هذه  في  نوعية  نقلة  شهدت 
من  مجموعة  تقوده  احتفالي  كرنفال  إلى  تحولت 
مكشوفة  سيارة  الغرض  لهذا  تجهز  التي  الشباب 
الشوارع  لتجول  ضخمة  صوت  بمكبرات  مجهزة 
برفقة  الرمضانية  األهازيج  تردد  وهي  بطيء  بإيقاع 
عدد من ضاربي الطبول والدفوف التي تعرف باسم 

الطيران وهو جمع طارة.

”فكوك الريق”

العربية  المملكة  في  رمضان  شهر  حلول  وسعادة 
العالم  بقاع  من  غيرها  في  يوجد  ال  السعودية 
الحرمين  على  الديار  تلك  الحتواء  وذلك  اإلسالمي؛ 
أن  اإلفطار  عند  السعودية  أهل  وعادة  الشريفين، 
“فكوك  ويسمونه  والماء،  والرطب  التمر  يتناولوا 
الريق”، وبعد وقت قصير من انتهاء أذان المغرب يرفع 
طعامهم  الجميع  فيترك  باإلقامة،  صوته  المؤذن 
في  المباركة  العادات  ومن  الصالة،  إلى  ويبادرون 
الخفيفة عند  توزيع وجبات اإلفطار  أيضًا  السعودية 
وهم  المغرب،  أذان  أدركهم  للذين  المرور  إشارات 
التعجيل  ة  بُسنَّ عماًل  بيوتهم؛  إلى  الطريق  في  بعُد 

باإلفطار.
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الدنجو العماني 

عمان  سلطنة  في  رمضان  استقبال  فرحة  أما 
في  غاية  العمانيين  وعادات  الخاص،  مذاقها  فلها 
تكون  التي  الوجبات  أشهر  فمن  والجمال،  البساطة 
في رمضان نجد الشوربة باللحم هي سيدة الوجبة، 
واللحم  العماني  البر  حب  من  الشوربة  وتصنع 
النساء  وكانت  الحطب،  نار  على  وتطبخ  العماني، 
الهريس  ويوجد  الظهر،  بعد  من  بطبخها  تقوم 
والسمنة بالحلباء أو الحبة الحمراء مثل ما يسمونها، 
في شهر  العمانية  القهوة  صنع  في  الناس  ويتفنن 
بصنع  البيت  صاحب  يقوم  ما  وعادة  خاصة،  رمضان 
القهوة في بيته صنعًا متقنًا، كما يضاف إليها أنواعًا 
أن  كما  الورد،  وماء  والزعفران  كالهيل  الرياحين  من 
تناول قهوة اإلفطار في شهر رمضان في المساجد 
عادة معروفة عند العمانيين، ومن العادات الشائعة 
وبعد  المساجد،  في  اإلفطار  عمان  في  والمعروفة 
العشاء  وجبة  ليتناولوا  بيوتهم  إلى  يعودون  الصالة 
آخر،  شيء  أي  أو  الدنجو  أو  كالشربة  شابهه،  ما  أو 

ومنهم من يتناول وجبة العشاء بعد صالة التراويح.

سلطان الشهور 

في  رمضان  باستقبال  الغامرة  والسعادة  الفرحة 
تركيا تبدأ بانتشار الالفتات التي تحوي عبارات الترحيب 

بالالفتات  وتزين  واألسواق،  الشوارع  في  والسرور 
بالمناسبة  تتعلق  وأقوااًل  وأحاديث  آيات  تحوي  التي 
شهر  المسلم  التركي  الشعب  ويستقبل  المنتظرة، 
مثلما  والبهجة،  الفرح  من  بمظاهر  المبارك  رمضان 
أركان  في  اإلسالمية  الشعوب  كل  عند  الحال  هو 
من  العلنية  المظاهر  هذه  أن  والحقيقة  المعمورة، 
على  الكافية  واألدلة  البراهين  فيها  التركي  الشعب 
خ اإلسالم، فما إن اقترب رمضان في تركيا  عمق وترسُّ
المشهورة  إسطنبول  مدينة  مساجد  تزينت  حتى 
بمآذنها العالية، والتي كتب باألضواء عليها “أهال بك 
المآذن ال تضاء  يا رمضان”، فهذه  الشهور  يا سلطان 
بهذه الطريقة إال في رمضان وفي األعياد والمناسبات 

الدينية؛ كذكرى اإلسراء والمعراج والمولد النبوي.

”حليم كلكاتا”

إال  االسالمية،  الديانة  على  ليس  غالبيتها  أن  ورغم 
شهر  باستقبال  الهند  مسلمي  وسعادة  فرحة  أن 
رمضان كبيرة وغامرة، ويجري االحتفال بقدوم شهر 
في  وحارة  شارع  كل  ففي  كبير؛  بحماس  رمضان 
وحيدر  دلهي،  في  المسلمة  األغلبية  ذات  المناطق 
االحتفاالت،  تنتشر  ومومباي  وكشمير،  وكلكاتا،  آباد، 
طلوع  قبل  الهند  في  المسلمون  يستيقظ  حيث 
الفجر ويتناولون وجبة خفيفة يطلقون عليها باللغة 
الهندية “سهري” أي السحور، ثم يتلون بعض األدعية 
القصيرة ويؤدون صالة التهجد قبل أن يذهب الناس 
الشمس  غروب  وعند  الفجر،  لصالة  المساجد  إلى 
يحل موعد اإلفطار، فيتناول الصائمون حبة تمر أسوًة 
الكثير  وينتظر  “ص”،  محمد  الرسول  يفعله  كان  بما 
لتناول  الشهر  هذا  قدوم  بصبر  المسلمين  غير  من 
أكالت رمضان المميزة، وال يكتمل شهر رمضان بدون 
األكلة الشهيرة المعروفة باسم “حليم”، التي تعتبر 
ضرورية في اإلفطار، وهي عبارة عن شربة من القمح 
الهند  مسلمي  من  كثيرًا  إن  حيث  والبقول؛  واللحم 
اإلفطار،  في  حليم  لتناول  رمضان  قدوم  ينتظرون 
بيت  كل  في  اإلفطار  وجبة  من  يتجزأ  ال  جزء  وهي 

وتصل  وصحية،  الطعم  لذيذة  أكلة  وهي  مسلم، 
غير  من  العديد  مشاهدة  درجة  إلى  حليم  شهرة 
المسلمين وهم يأكلون هذه الوجبة، وهي منتشرة 
في عدد من الدول األخرى مثل باكستان وبنجالديش 

ودولة اإلمارات العربية وغيرها من الدول اإلسالمية.

سهرات ”سالمية” 

شهر  باستقبال  الغامرة  التونسيون  فرحة  وتنطلق 
رمضان المبارك قبل قدومه بأيام عديدة، حيث تنشط 
الليل كالنهار كله حركة وحياة في  األسواق ويغدو 
شهر  ويتميز  العميقة،  الدينية  المشاعر  من  أجواء 
المبـارك بمظاهر كثيرة ومتنوعة، واالحتفال  رمضان 
بعادات  المبارك  الشهر  ويتميز  خصوصية،  له  به 
أسرية، منها إقامة مواكب الخطبة بالنسبة للفتيات، 
ويقع  خطبتهن،  تمت  لّلواتي  “الموسم”  وتسمى 
كما  العائلة،  إمكانيات  حسب  الهدايا  هذه  اختيار 
تحتفل بعض العائالت في ليلة القدر بختان أطفالها 
إلى  السالمية  فرق  تحييها  دينية  سهرات  بتنظيم 
زال  وما  عنه  يعلن  كان  الذي  السحور،  موعد  حدود 
في بعض األحياء الشعبية “بو طبيلة” أي المسحراتي، 
احتفااًل  الميسرة سهرات “سالمية”  العائالت  وتنظم 

بالشهر المعظم.

”عواشر مبروكة”

يلحظ  أن  المغرب  في  يعيش  مسلم  ألي  ويمكن 
رمضان  شهر  بقدوم  المغربي  الشعب  احتفاء  مدى 
ا في األيام األخيرة من شهر  المبارك، ويظهر هذا جلًيّ
المغاربة الستقبال شهر  شعبان، حين يبدأ استعداد 
تحضير  المظاهر  تلك  ومن  مبكر،  وقت  في  الصوم 
بعض أنواع الحلوى األكثر استهالكَاً واألشد طلبَاً على 
موائد اإلفطار، وبمجّرد أن يتأّكد دخول الشهر حتى 
تنطلق ألسنة أهل المغرب بالتهنئات قائلين “عواشر 
وتعني  المغربية،  بالعامية  تقال  والعبارة  مبروكة”، 
أيام مباركة مع دخول شهر الصوم بعواشره الثالثة: 

عشر الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار.
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مجلس بن هندي
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مجلس حسن علي البنفالح
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منظر جوي ملدينة حمد يف ال�ستينيات

 �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمات اآل خليفة رئي�س جمل�س 

اإحدى اأ�سواق املنامة يف الأربعينياتاملعارف )اآنذاك( يتفقد معر�س املدار�س يف عام 1957م

اجتاحت حمى االنفلوانزا اآلسيوية في البحرين للمرة   •
الثانية عام 1957م

عرض األفالم الهندية في جميع دور السينما في   •
البحرين عام 1948م 

تم إنشاء أول اتحاد رياضي )االتحاد الرياضي البحريني(   •
عام 1957م

سقوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية   •
في مياه البحرين عام 1947م

عني احلنينية يف منطقة الرفاع يف اخلم�سينيات

ذكريات من اأيـام زمان
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مبنى بوابة باب البحرين يف ال�ستينيات عني ق�ساري يف الأربعينيات

�سارع ال�ساحل )كورني�س امللك في�سل حاليًا( يف ال�ستينيات عنا�سر من اأفراد ال�سرطة امل�ستجدين يف عام 1956م

�سوق احلداده يف منطقة املنامة يف ال�ستينيات
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ً
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, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

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

�شعراء من البحرين..

غازي القصيبي

�سيدة الأقمار

ما بال �سيدة القمار .............. تبتعد  واأم�س كانت على  اأجفاننا   تفد؟

اأراقها كوكب  يف  الأفق  مرحتل  اأم  �ساقها  راهب  يف  الأر�س  منفرد؟

فملت  الو�سل . . .  والأقمار  اأمزجة  نارية  . . .  قلما  وفت  مبا  تعد

اأواه �سيدة الأقمار !  �سيدتي ! اأواه !  لو جتد الأقمار ما جند  

اأواه ! لو ترد الأقمار ان  ظمئتموا  رد  الأمل الطاغي كما  نرد

اأواه ! لو ت�سكب الأقمار اأدمعنا ولو يعذبها التفكري وال�سهد 

اأبحرت, �سيدة القمار , عن رجل ما زال يبحر يف اأعماقه الكمد 

وراعك احلزن يف عينيه ..موؤتلقا و�سدك الياأ�س يف دنياه يحت�سد

اأتيت تبغني �سعرا كله فرحا اأن�سودة عن زمــان كلــــــــــــــه رغــــــد

وجولة عرب  اأحالم  موردة  يف  هودج  بالندى  الوردي  يبتـــــرد

فما �سمعت �سوى الأ�سعار باكية وما راأيت �سوى الن�سان يرتعـــــــــــــد

اأنا الطموح الذي كلت قوادمها اأنت الطموح الذي ي�سعى له الأمد 

اأنت ال�سباب اىل الأعرا�س منطلقا اأنا الكهولة يوم ما لديه غد 

اأنت احلياة التي تن�ساب �ساحكة اإىل احلياة.. اأنا املوت الذي يبد

ل تعجبي من �سباح فيه فرقتنا بل اأعجبي من م�ساء فيه نتحد

جميلة اأنت ....يحدوك اجلمال كما يحدو اللهيب فرا�سًا نحوه يفد

جميلة اأنت ... عينك الزمرد ل يخبو ... ويف فتيك الكرم وال�سهد 

جميلة اأنت .. يف اأحرا�س ماأ�سدة وهل يعف – واأنت الظبية  - الأ�سد؟

هو الفراق  فماذا  تاأمرين اذن؟ اأنوح؟ اأ�سمت؟ اأجري عنك؟ اتئد؟

اأقول “�سكرا”؟ اأكانت ليلة هبة؟ اأيا للكرمية ..اأذ ت�سخو .. وتقت�سد 

هل التقينا؟ اأم الأوهام تعبث بي؟ اأين التقينا؟ متى؟ ال�سبت؟ الأحد؟
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