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وصفه الخبراء باألفضل في مجاله

إعالنات أيام زمان  ..الكتاب النادر
أكد مسئولون وخبراء في حقل اإلعالم ومختصون بمجال الدعاية واإلعالن أن كتاب “إعالنات أيام
زمان” راصد لإلعالن في حقبة زمنية مهمة من تاريخ البحرين ،واعتبروه باإلصدار الفريد والنادر من نوعه.
وأشاد الخبراء والمختصون بمضمون الكتاب ،وقالوا أنه يعد بداية لمشاريع قادمة ويفتح الباب أمام
الباحثين واألكاديميين والممارسين في مجال الدعاية واإلعالن نحو آفاق أوسع للبحث والدراسة في
محيط فكرته ومضمونه ما احتواه من توثيق لمرحلة وفترة شديدة األهمية في تاريخ مملكة البحرين.
وطالب الخبراء والباحثون ،بأهمية أن تستفيد الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة من مضمون
وفكرة الكتاب في إعداد الدراسات واألبحاث .وثمن الخبراء ،الجهود الكبيرة التي بذلها الكاتب والمؤلف
واإلعالمي عبد الكريم إسماعيل في إعداد الكتاب ،وتضمينه بالوثائق والمستندات والصور النادرة ،التي
ترصد قطاع وصناعة الدعاية واإلعالن بمملكة البحرين “ ...رمضانيات” التقت عدد من الخبراء والباحثين
وكبار الشخصيات في المجال اإلعالني والدعائي واإلعالم والنشر واستمعت لتحليلهم وآرائهم
ووجهات نظرهم حول مضمون الكتاب ...

من أجمل أزهار الحدائق

�شعراء من البحرين
الشيخ ابراهيم بن محمد بن خليفة آل خليفة

القرنفل  ..الزهرة المقدسة
القرنفل نبات عطري يعرف بـ زهرة اإلله أو الزهرة
المقدسة ،له ورق كورق الرَّ ند ،وله عقد كعقد الريحان،
وله منافع طبية عديدة ،ويعد النبات من أحب وأجمل
النباتات التي تزرع في الحدائق لجمال أزهاره وطول
موسمها ،وهو من األعشاب المعمرة ،إال أنه يفضل
تجديد زراعته سنويا ليعطي أزهارًا كثيرة وقوية ذات
ألوان جذابة ،وأزهار القرنفل مهمة تجاريا لصالحيتها
للقطف ولتزيين أواني األزهار وتنسيق السالل والباقات،
والقرنفل يظل حاضرا ضمن األعشاب والتوابل التي

المجالس الرمضانية

تضفي نكهة خاصة على الطعام ،كما يتمتع القرنفل
بحضور وازن في الطب البديل ،حيث يُستخدم القرنفل
نباتات كاملة أو زيت
ٍ
ومشتقاته سوا ًء في صورةِ
ُ
المشتقة منه في عالج
القرنفل أو المواد
َّ
الفعالة ُ
المخاطي بالفم والبلعوم ،ويحتوى
التهابات الغشاء ُ
القرنفل على نسبة عالية من المعادن ،بما فيها الحديد
والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم
وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم ،والفيتامينات “أ”،

ذكريات من أيام زمان

و“سي” ،و“ك” ،إضافة للمنغنيز“ ..رمضانيات“ تنشر رائحة
عطر القرنفل وتحصر فوائده الطبية والغذائية ..
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موطنه األصلي جزر مولوكا

القرنفل  ..زينة وعالج وغذاء
القرنفل شجرة دائمة الخضرة ذات أوراق حادة موطنها األصلى جزر مولوكا ،كما يزرع
في مدغشقر واندونيسيا وزنزبار ،وتستخرج زيوت القرنفل من األوراق واألزهار ،وتعتبر
أحد األشكال األساسية التي تستخدم في األغراض الطبية ،وتستخدم براعم الزهور
الناضجة المجففة أيضا في التركيبات العشبية في الطب الصيني التقليدي ،ويملك
زيت القرنفل خصائص مضادة لاللتهاب والميكروبات ،كما أنه مسكن ومضاد للفطريات،
ويتمتع النبات بمزايا خاصة في عالج بعض الحاالت المرضية ،منها ما يعرف بـ “شلل بل”
وهو شلل عصب الوجه ،ومتالزمة اإلجهاد المزمن ومرض هربس ،كما يزيد زيت القرنفل
من فاعلية عقار “زوفيراكس” ،وهو العقار المستخدم في عالج العدوى الفيروسية التي
تقف وراء هذه االضطرابات“ ..رمضانيات” تفتح ملف نبات القرنفل وتستعرض أبرز فوائده
الصحية والعالجية والغذائية.
مخدر أللم األسنان

فوائد القرنفل للبشرة

فوائد ال حصر لها

ويحتوي القرنفل على مركب يسمى األوجينول ،وهو

والقرنفل يساعد بوضوح في عالج البثور وحبوب الشباب

ويمكن أن يوفر القرنفل بعض الفوائد األخرى مثل

مركب كيميائي يستخد على نطاق واسع كمخدر

في البشرة ،وذلك بفضل وجود مركب األوجينول،

تهدئة آالم البطن ،وذلك عن طريق شرب شاي

ومسكن لآلالم ،السيما في مجال طب األسنان ،ويوفر

ويمكن التخلص من حبوب الشباب عن طريق وضع

القرنفل وهذا يعمل على التخلص من الغازات

زيت القرنفل فائدة أكبر لألسنان وإزالة الوجع بها ،إال

ملعقة صغيرة من مطحون كبش القرنفل مع

بالمعدة وانتاج اللعاب والمساعدة في الهضم وقتل

أن استخدام براعم القرنفل يؤدي نفس الغرض أيضا،

ملعقة صغيرة من العسل و 3قطرات عصير ليمون

البكتريا الضارة في المعدة ،كما يفيد القرنفل في

ويقول خبراء طب األسنان أنه يمكن استخدام رؤوس

طازج في وعاء صغير ،ثم يتم دهان الخليط على

عالج آالم المفاصل ،حيث يمكن أن تساعد ضمادات

القرنفل لالسنان عن طريق وضع عدد قليل من

الوجه وتركه حوالي  20دقيقة ثم يشطف بالماء البارد.

شاي القرنفل على الحد من آالم المفاصل عن

الرؤوس في الفم حتى تصبح لينة بفعل اللعاب ،ثم

القرنفل والسكري

طريق وضع ضمادات باردة من شاي القرنفل على

مضغهم على األضراس لتحرير الزيت الموجود في
القرنفل ومن ثم تخفيف اآلالم ،ويتم التخلص من
الرؤوس المفروكة بعد نصف ساعة ،ويمكن تكرار
هذه العملية عدة مرات حتى يتسنى لك الذهاب إلى
طبيب األسنان.

وكشفت دراسة حديثة أن مستخلصات القرنفل
لديها خصائص جيدة في تنظيم اإلنسولين وخفض
جلوكوز الدم والكولسترول الكلي والكولسترول
السيء والدهون الثالثية عند األشخاص الذين يعانون
من مرض السكري من النوع الثاني ،وأشار العلماء

القرنفل والحمل

إلى أن مرضى السكري يمكن أن يحصلوا على هذه

وفوائد القرنفل للحمل متعددة ،حيث أنه غني

الفوائد من خالل تناول  2-1فصوص يوميا.

بالكثير من مضادات األكسدة الموجودة في

عالج الربو

فصوص القرنفل ،وثبت أن المركبات الموجودة
في القرنفل تساعد في زيادة نشاط إنزيمي سوبر
أوكسيد ديسموتيز والكاتاليز ،وهما مضادي أكسدة
يوجدان بالجسم ،وتعمل مضادات األكسدة على
منع نشاط الشقوق الحرة وضرر تأكسد الخاليا في
أثناء الحمل ،ومن فوائد القرنفل للحمل األخرى هو
احتوائه على الكثير من المعادن الهامة مثل المنجنيز
والفوسفور والصوديوم والذي يساعد في تعزيز

وأظهر القرنفل فوائد كبيرة في مقاومة العديد من
األمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي ،بفضل مركب
األوجينول وهو المكون الرئيسي للقرنفل ،وهناك
وصفة شعبية شهيرة لعالج الربو عند طريق وضع
برعمي قرنفل مع  15-12ورق ريحان و 10حبات فلفل
أسود ،ثم غلي الخليط نحو ربع الساعة ،ثم اضافة
ملعقتي عسل وحليب ثم شرب الخليط.

المكان المصاب لمدة ربع ساعة  4-3مرات يوميا،
كما يستخدم لعالج آالم الحلق نظرا لتمتعه بزيوت
طيارة فعالة في تخفيف األلم وغالبا مايتم إضافة
نباتات أخرى طبية لصنع محلول غرغرة يعالج اآلالم
الحلق ،والقرنفل منقي للدم ،ويساعد على إستقرار
مستويات السكر في الدم ،كذلك فإن زيت القرنفل
يعمل على تحفيز الدورة الدموية مما يتنشط العقل
ويساعد على التركيز ويمنع األرق واألكتئاب.

أضرار زيت القرنفل
والقرنفل نبات آمن غالبًا لمعظم الناس عند تناوله
في الطعام بكميات معتدلة ،وال يعرف له اي اضرار أو
أعراض جانبية عند استخدامه في االغراض العالجية،
وال يجب على األطفال تناول زيت القرنفل تمامًا حيث
يسبب مشاكل صحية خطيرة ،وزيت القرنفل هو آمن
غالبًا عند استخدامه على الجلد ،ولكن االستخدام
المتكرر له على الفم أو اللثة أو الجلد يمكن أن يسبب

مفيد للشعر

الضرر في اللثة واألسنان واألغشية المخاطية ،وأيضًا

للحمل احتواءه على األلياف الغذائية التي تساعد في

وفوائد زيت القرنفل للشعر هي نفس فوائد زيت

استنشاق بخار القرنفل غير آمن ،حيث يمكن أن

الحد من مشاكل الجهاز الهضمي خالل فترة الحمل،

الزيتون للشعر في الحفاظ على نموه والحد من

السيما االمساك الذي يصاحب غالبًا فترات الحمل،

تساقطه ،لكن هذا األمر لم يثبت علميًا ويبقى مجرد

وأحد فوائد القرنفل للحمل أيضًا كونه مصدر ممتاز

تجارب شخصية ،ويمكن أيضًا استخدام شاي القرنفل

لفيتامينات ك و ج ،وهما يساعدان في الحفاظ على

بعد تناول الحمام وغسله بالشامبو ،حيث يمكن أن

صحة األم أثناء فترة الحمل.

يمنح شطف الشعر بشاي القرنفل النعومة والحيوية.

التطور الشامل للجنين ،وأيضًا من فوائد القرنفل

يسبب مشاكل كبيرة في التنفس والتهابات الرئة،
وأيضًا استنشاق القرنفل المطحون يمكن أن يسبب
الحساسية .وال يجب على الحوامل أو المرضعات
تناول القرنفل بكميات كبيرة أو تناول زيت القرنفل.
فقط يمكن تناوله مع التوابل.
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اعتبروه مرجع ًا هام ًا للباحثين واألكاديميين

إعالنات أيام زمان  ..الكتاب الفريد

“يندرج كتاب “إعالنات أيام زمان” في باب “السهل الممتنع” سواء من حيث الفكرة أو اإلعداد أو األسلوب” ..هكذا بدأ الكاتب فريد أحمد حسن
قراءته لسطور واحد من أهم اإلصدرات التوثيقية والتأريخية بالبحرين ،وأضاف “ربما ال يختطف الكتاب من وقت قارئه أكثر من نصف ساعة رغم
صفحاته التي تقترب من المائتين لكنه يعيد من عاش ولو جزءا من الفترة التي يتناولها إلى السنين التي يعبر عنها اليوم بـ “الزمن الجميل”
فيذكره بحياة الناس في تلك الفترة ،ويع ّرف من جاء تاليا له على جوانب من تلك الحياة في ذلك الزمن الذي لألسف لن يعود  ..واستطرد فريد
في قراءته لسطور الكتاب قائال “إعالنات أيام زمان لمؤلفه الباحث واإلعالمي عبد الكريم إسماعيل كتاب يوفر حالة فرح لدى قارئه نحتاجها
جميعا في هذا الزمن الذي اختطفت فيه األحداث كل الفرح حتى صار شحيحا ،ويأخذه في رحلة ممتعة إلى زمن كانت البساطة سمته وسمة
الذين عاشوه فجاءت إعالناته معبرة عن هذه السمة؛ بسيطة”“ ...رمضانيات” تقرأ سطور كتاب إعالنات أيام زمان ...

نبيل بن يعقوب الحمر
 الكتاب راصد لإلعالن في حقبة زمنيةمهمة من تاريخ البحرين
توثيق هام
في قراءة تحليلية لمضمون سطور الكتاب أن كتاب
“إعالنات أيام زمان” يندرج في باب “السهل الممتنع”
سواء من حيث الفكرة أو اإلعداد أو األسلوب ،ويعد
من أهم اإلصدرات التوثيقية والتأريخية بالبحرين.
وأضاف “ربما ال يختطف الكتاب من وقت قارئه أكثر
من نصف ساعة رغم صفحاته التي تقترب من
المائتين لكنه يعيد من عاش ولو جزءا من الفترة
التي يتناولها إلى السنين التي يعبر عنها اليوم بـ
“الزمن الجميل” فيذكره بحياة الناس في تلك الفترة،
ويعرّ ف من جاء تاليا له على جوانب من تلك الحياة
في ذلك الزمن الذي لألسف لن يعود ،وذلك من
خالل إلقائه كمية من الضوء على إعالنات تلك الفترة
التي حصرها المؤلف بين الثالثينيات والستينيات
من القرن العشرين ،وهي الفترة التي توفر فيها
النفط الذي جاء “معلنا” عن عصر جديد انتشر فيه
اإلعالن التجاري إلى جانب اإلعالنات الرسمية التي
تكشف جوانب مهمة من تلك الفترة من تاريخ

 مؤلف الكتاب وثق تفاصيل اقتصاديةواجتماعية بارزة في ذاكرة المجتمع
البحريني
البحرين الحديث وتبين مدى استعداد البحرين شعبا
وحكومة وقيادة دائما للتفاعل مع كل جديد ،فكان
ذلك بداية الدخول في مرحلة التغير واللحاق بركب
العصر الجديد.
“إعالنات أيام زمان” لمؤلفه الباحث واإلعالمي عبد
الكريم إسماعيل كتاب يوفر حالة فرح لدى قارئه
نحتاجها جميعا في هذا الزمن الذي اختطفت
فيه األحداث كل الفرح حتى صار شحيحا.يأخذه
في رحلة ممتعة إلى زمن كانت البساطة سمته
وسمة الذين عاشوه فجاءت إعالناته معبرة عن
هذه السمة؛ بسيطة وصادقة ،فتفاعل معها
المستهلك ،خصوصا وأن بعضها اعتمد المفردات
العامية للوصول إلى قلب المستهلك ودفعه
لشراء المنتجات المعلن عنها ،فالكتاب من القطع
الكبير ويحتوي مقدمة وأربعة فصول وخالصة،

والمتداول منه هو الطبعة الثانية التي جاءت بعد
نفاد الطبعة األولى فور صدورها ،ولتبشر بجزء ثان
يقول مؤلفه أنه يعمل على إعداده سيصدر قريبا
ويتضمن جديدا ،ما يؤكد حاجة مجتمع البحرين
والمجتمع الخليجي عموما لهذا النوع من الكتب
التي تؤرخ لمرحلة مهمة وإن اعتمدت الصورة كمادة
أساسية ،وكما جاء في التقديم الذي كتبه نبيل بن
يعقوب الحمر مستشار جاللة الملك لشئون اإلعالم
فإن أهمية هذا الكتاب تكمن في أنه “راصد لإلعالن
في حقبة زمنية مهمة من تاريخ البحرين” استعان
مؤلفه على ذلك “باإلعالنات المنشورة في الصحف
البحرينية في تلك الفترة والتي شكلت جزءا من
ذاكرة المجتمع البحريني ،بما وثقته من تفاصيل
اقتصادية واجتماعية” ،وكما جاء في التصدير
الذي مهد به للكتاب خميس المقلة رئيس جمعية
المعلنين البحرينيين الذي رأى أنه – الكتاب – بداية
لمشاريع قادمة في هذا المجال ورأى أهمية أن
تستفيد الجامعات والمعاهد والكليات المتخصصة
منه في إعداد الدراسات واألبحاث ،واعتبره إصدارا
فريدا من نوعه .أن المسألة التي سعى مؤلف الكتاب
إلى تأكيدها فهي أن البحرين بحكم موقعها
الجغرافي تمكنت من االنفتاح على العالم الخارجي
وحققت الريادة عربيا وعالميا في العديد من
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عبد الكريم إسماعيل
 تفرغت ألكثر من سنة للبحث وتحريومراجعة مضمون الكتاب
 الجزء الثاني من الكتاب يحمل مفاجأة لخبراءاإلعالن والخبراء واألكاديميين
 اإلعالن عن مشروع وطني لتوثيق العملاإلعالني بالبحرين الفترة المقبلة
 مكتبتي عامرة بالمستندات والوثائق والصورالنادرة والكتاب قطرة من سيل قادم
المجاالت أبرزها ما تحقق في مجال الدعاية واإلعالن،
وكذلك “تسليط الضوء على الدور البارز والحيوي لتلك
اإلعالنات في دعم الحياة االقتصادية في البحرين
وأبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك ،إضافة إلى
مراحل النمو والتطور التي مر بها اإلعالن والكيفية
التي تفاعلت بها أشكاله وأدواته ووسائله مع تقادم
الزمن حتى أصبح علما قائما بذاته يدرس بالجامعات
والكليات والمؤسسات التعليمية المتخصصة” كما
جاء في مقدمة الكتاب.

خميس المقلة

ريادة بحرينية
الالفت في هذا اإلصدار الجميل أن مؤلفه اهتم ببيان
“الحيثيات” التي جعلته يقدم على إصداره ،من ذلك
على سبيل المثال تسجيل وتوثيق حقبة تاريخية
هامة مرت بها مملكة البحرين من منظور العين
اإلعالنية التجارية والترفيهية والحياتية لمختلف
أوجه الحياة في البالد وآثار ذلك العمل اإلعالني
ودوره في دعم ريادة مملكة البحرين بالمنطقة
والتعريف بمجموعة الشخصيات والمؤسسات
والشركات التجارية التي أدركت مبكرا الدور اإلعالني
في نشاطها التجاري وتعاملت معه بإيجابية
وإلقاء الضوء على أبرز أنواع األنشطة اإلعالمية في
تلك الحقبة عبر تحليل مضمون الرسائل اإلعالنية
المنشورة بالصحف المحلية في تلك الفترة ،إلى
جانب الكشف عن أدوات اإلعالن األولى في التسويق
والدعاية لألفراد والمنتجات ،إضافة إلى رصد حركة
التطور المهني والفني لمفهوم األنشطة الدعائية
واإلعالنية السائدة في تلك الحقبة وكيف واكبت
التطورات المتالحقة للمفاهيم الحديثة والمتغيرات
التي فرضت نفسها على الواقع اإلعالني والتسويقي
بالبحرين عبر مرور الزمن ،وكذلك إلقاء الضوء على
ريادة البحرين للحركة التجارية بالمنطقة بالكشف
عن الوثائق والمطبوعات التاريخية الشاهدة على
ذلك ،ولهذا اعتبر المؤلف كتابه هذا إضافة جديدة
للمكتبتين البحرينية والعربية ،واعتبره كذلك كل من
اطلع عليه واستمتع بمحتوياته.

مقتطفات نادرة
الفصل األول من الكتاب يهتم بنشر صور ومقتطفات
من المجلة الرسمية التي أصدرتها حكومة البحرين

 “إعالنات أيام زمان” كتاب فريد من نوعهتحتاجه الجامعات والمعاهد
 الكتاب بداية لمشاريع قادمة في مجالالبحوث والدراسات األكاديمية
 اعتبر الكتاب إصدار فريد من نوعه وأدعولإلستفادة من مضمونه الهام
سنة  1948وكانت الوسيلة الوحيدة للجهاز الحكومي
لنشر أخبار الدوائر الحكومية والقوانين ،وهي المجلة
التي تحولت بعد قليل إلى النشرة الرسمية ثم
في فترة الحقة إلى الجريدة الرسمية ،ففي هذا
الفصل يجد القارئ مجموعة من اإلعالنات الصادرة
عن الحكومة ،منها على سبيل المثال إعالن صادر
سنة  1937لتنظيم عملية ختم جوازات السفر قبيل
مغادرة البالد ،وإعالن في نفس العام يختص بإفتتاح
صيدلية في سوق الخميس للعالج والدواء مجانا،
وغيرها من إعالنات تتعلق بتجديد رخص السفن
ومنع تجارة الرقيق في البحرين وفحص السيارات
المستعملة قبل شرائها ومواعيد الغوص والمبالغ
التي تدفع إلى الغواصين ،وغيرها من إعالنات تظهر
جانبا من العمل اإلداري في تلك الفترة والذي اهتم
حتى بتحديد اسعار المواد االستهالكية المرتبطة
بمعيشة الناس كأسعار األسماك والخضراوات.
ولعل من أطرف اإلعالنات الحكومية في تلك الفترة
ذلك اإلعالن الذي يحذر من أكل الجراد بسبب قيام
الحكومة برش المبيدات الحشرية عليه ،وفي هذا
السياق اهتم المؤلف بإلقاء الضوء على إعالنات
البلدية التي كانت المرفق األبرز في نشر اإلعالنات

واإلرشادات للجمهور منذ بداياتها في العام 1919
ولمح أن بعضها كان يصاغ باللهجة العامية بهدف
ّ
ضمان وصوله إلى الجميع ،ونشر مجموعة من تلك
اإلعالنات والتي منها إعالن عن تنظيم عملية تأجير
وتعليم ركوب الدراجات الهوائية “السياكل” ،وإعالن
عن منع تركيب أنابيب غير حديدية بدورات المياه،
وأخرى عن بيع سيارات مستعملة وتنظيم عمليات
حفر الشوارع والطرقات وضرورة كتابة أسماء
المحالت التجارية باللغة العربية وكتابة األسماء
بغيرها أسفل منها ،وغيرها ،وختم المؤلف الفصل
األول من كتابه بصورة لشارع باب البحرين ونبه إلى أن
اسمه في السابق كان “شارع برت”.

مرجع أكاديمي
وحول تحليله لمضمون الفصل الثاني من الكتاب،
قال الكاتب ،أما الفصل الثاني فيضم مجموعة من
اإلعالنات التي نشرت في الصحف والمجالت والكتب
المحلية منذ العام  1937حتى نهاية الستينيات
باللغتين العربية واإلنكليزية ،ونبه إلى أن إعادة نشر
تلك اإلعالنات في الكتاب هو للتعرف على شكل
وطبيعة النشاط اإلعالني في تلك الفترة وليس
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“بابكو” حيث كان تصدر مجلة نجمة البحرين
وجريدة النجمة األسبوعية وعدد من المطبوعات
باللغة اإلنجليزية ،وفي هذا الخصوص اختار المؤلف
مجموعة من الصفحات األولى لتلك الصحف كي
يطلع القارئ على أحوال الصحافة في تلك الفترة،
وهو ما يعد جهدا الفتا يضاف إلى الجهود الطيبة
في هذا المجال الذي يكشف عن مدى الحريات التي
كانت متاحة في البحرين منذ وقت مبكر ،ويكشف
عن العالقة الوثيقة بين اإلنسان البحريني والثقافة
والتواصل مع كل جديد.

خبراء ومختصون
 “إعالنات أيام زمان” يؤكد قدرات البحرينيفي مجال البحث العلمي واألكاديمي
 الكتاب يوثق لفترة شديدة األهمية في تاريخالبحرين في مجال العمل اإلعالني
 مضمون الكتاب يعد مرجعا أكاديميا هامالكل المختصين بقطاع الدعاية والنشر
 الكتاب تضمن صور ووثائق شديدة العمقبذاكرة المجتمع البحريني األصيل

السهل الممتنع

في االقتناء ،وهكذا ،وهذا الفصل الذي شغل نحو
مائة وعشر صفحات من الكتاب يكشف أيضا عن
أسماء الشركات والمؤسسات التي كانت نشطة
في تلك المرحلة وأسماء أصحابها الذين ال يزالون
نشطين في العمل التجاري واستمروا في استيراد
كل جديد في مجال تخصصهم ،ومن الطبيعي أن
ينظر إليهم المؤلف وكل من يتعرف على جهدهم
بعين العرفان واالمتنان ،فهؤالء هم من ساهموا
في نقل البحرين مبكرا إلى الحداثة وأتاحوا الفرصة
للبحرينيين كي يواكبوا كل جديد في كل مجال.

للترويج لمؤسسات بعينها خصوصا وأن معظم
السلع المعلن عنها ال تتوفر حاليا ،ومن تلك اإلعالنات
إعالن عن سيارة من طراز “دوزوتو” األمريكية ذات
السقف المكشوف والمغطى ،وإعالن عن األسبرو
لعالج اآلالم ،وإعالنات عن أنواع من الراديو واألجهزة
األلكترونية واألفالم التي تعرض في دور السينما،
وحتى بنادق الصيد ،ما يؤكد أن بيع األسلحة في
تلك الفترة كان متاحا وفقا لقانون حيازة األسلحة
والمتاجرة بها الصادر سنة .1955

زمان أول

واستطرد الكاتب ،أنه وفي هذا الفصل – كونه
األساس والهدف من إصدار الكتاب – اهتم المؤلف
بنشر الكثير من صور اإلعالنات التي كانت متداولة
في تلك الفترة مرفقة بتعليقات وتوضيحات منه
واعتبرها مؤشرات على أمور معينة ،فنشر إعالنات
شركات الطيران مؤشر على انتظام العمل في
المطار وعلى حب وشغف أهل البحرين بالسفر،
ونشر إعالنات عن السيارات مؤشر على مواكبة
أهل البحرين لكل جديد في هذا المجال والرغبة

أما الفصل الثالث من الكتاب ،فتم تخصيصه
لمطبوعات أيام زمان ،حيث يوضح المؤلف أن
فترة الثالثينيات وما بعدها شهدت صدور عدد من
المطبوعاتالرسمية والصحف أبرزها جريدة البحرين،
إلى جانب عدد من المطبوعات األسبوعية والشهرية
مثل جريدة الخميلة وجريدة الميزان وجريدة القافلة
وجريدة الوطن ومجلة صوت البحرين وجريدة
الخليج العربي ومجلة هنا البحرين ،وغيرها مثل تلك
التي كانت تصدر عن شركة نفط البحرين المحدودة

وحول الفصل الرابع من الكتاب “السهل الممتنع”،
فأشار الكاتب إلى أن المؤلف يعرض فيه مجموعة
من اإلعالنات التي يستشف منها جانبا من مجريات
األمور في فترة مهمة من تاريخ البحرين ،مثال إلعالن
بإحدى صحف تلك الفترة عن البرنامج األسبوعي
إلذاعة البحرين الالسلكية وإعالنات البنوك التحذيرية
واإلرشادية ،ومثل اإلعالنات المحمولة وتلك المعلقة
على الجدران والشوارع والتي أشهرها إعالن فيلم
عنتر وعبلة ،الفتا إلى أن المؤلف لم ينس إلقاء شيء
من الضوء على دليل هواتف البحرين الذي يعود
إلى العام  1949أي قبل أكثر من خمس وستين عاما
واعتبره وثيقة نادرة الحتوائه على أسماء المؤسسات
والدوائر الحكومية والشركات والمحال التجارية
الكبرى وأسماء الوجهاء واألعيان ،وألنه دليل على
مسارعة ذوي العالقة بالعمل التجاري إلى امتالك
الهاتف والبرق والتلغراف لالستفادة منها في تسيير
أمورهم ،أما صفحة الخالصة فأوجز فيها المؤلف
ما توصل إليه من أفكار أبرزها أن االهتمام بالمادة
اإلعالنية كوسيلة للترويج والتسويق بدأ في البحرين
مبكرا وأن بدايات الحركة اإلعالنية جاءت كترجمة
النطالقة الحركة التجارية وكنتيجة الكتشاف النفط
في العام  1932الذي يعتبر بداية لتأريخ االقتصاد
الحديث والذي كان له األثر الكبير في تطوير
منظومة التجارة الداخلية وتوسيع شبكة العالقات
التجارية الخارجية باإلضافة إلى رفع درجة الوعي
واالهتمام بكل وسائل التسويق والترويج وجاءت
الوسيلة اإلعالنية في المقدمة وهي تخضع اليوم
لضوابط تنظم عملها وصار لها المكانة الرفيعة
في مجمل األنشطة والمبادالت التجارية بين الدول
خاصة بعد انفتاح األسواق وتحرير التجارة بين الدول.

مضمون متطور
واختتم الكاتب تحليله لمضون الكتاب بقوله
“إعالنات أيام زمان” جهد بارز لمؤلفه عبد الكريم
إسماعيل ،يأخذ قارئه في رحلة سريعة إلى زمن
مضى ،عاشه البعض ،وسمع البعض اآلخر عنه ،لكنه
يشكل بالنسبة للجميع فرصة الستعادة جوانب من
الزمن الجميل الذي لألسف ال يعود ولكنه سيظل
جميال ومؤثرا وباعثا على التفكير وطرح الكثير من
األسئلة عن قدرة اإلنسان البحريني في تلك الفترة
على العطاء واإلبداع وميله إلى مواكبة التطور
واستيعاب كل جديد من دون تردد.
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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 ..

الجمعة 12شعبان سنة  1368الموافق  20فبراير  1959العدد 756
أنفاس مؤمنة
“القى هذه القصيدة الطالب حسن سلمان كمال بحفلة المدرسة الثانوية التى اقيمت بمناسبة االسراء
والمعراج ننشرها اظهارًا لالمكانيات الثقافية التى يتعهدها المعهد العريق”
ذكرى تثير روائع االوتار

وتثير ما فى القلب من أشعار

ورأيت خلقك يهرعون إلى العال

ووجدت زرعك جاد باالثمار

والكون يصدح والخالئق هللت

للخير ،للمبعوث باالنوار

وقد اتخذت مبادئا قدسية

هدى الرسول هدايتى وشعاري

والشرق يزهو بالنبى محمد

خير الذين تواردوا للدار

سبحانك اللهم أنك خالقى

لك بالدعاء توجهت افكاري

وتحية تجتاز بيداء الدنا

مرفوعه للخالق القهار

يامن بعثت محمدا يهدي الوري

برسالة فى سائر االمصار

هذي تحياتى وتلك خواطري

لكأنها مشبوبة بأوار

هذا رسول اهلل ارسل بالهدى

بالخير باالصالح باالنوار

ياليلة االسراء ليلي كله

انس ،وهذي كلها أطواري

فانداح فى أفق الحياة ضياؤه

وتعلق االبرار باالبرار

ياصاحب االسراء قلبى خافق

للخير ،لألصالح ،لألذكار

والعاملون تسابقوا فى نهضة

والدين للعلم الحديث يجاري

حسبى وحسب الشرق أن رجاله

يحيون فى عز وفى اكبار

يارب انى من ذنوبى خائف

أخشي على نفسي سعير النار

بدمائي الحمراء أفدي ثورة

عربية مشبوبة بأوار

فمن الحشاشة زفرة مشبوبة

تطغى على ما كان من أوزار

وأشد عزم الواهبين نفوسهم

ألموت موت الفارس المغوار

رحماك بي يامن بعثت محمدا

هبنى الرشاد فأنت أنت الباري

ومضيت اعتنق الكرامة مذهبا

فكسرت شوكة خائن غدار

لكنك الرحمن ترحم من له

قلبى وترعى من له أفكاري

حسن سلمان كمال
المدرسة الثانوية

األغر الذي ولد فيه رسول اهلل عليه السالم .وتقوم
اذاعة البحرين باالحتفال بهذه المناسبة فتقدم
برنامجا خاصا ابتهاجا به.
يواصل األستاذ جليل العريض تقديم برنامجه في
“دنيا العلم واالختراع” فيتحف المستمع بكل ما يجد
من أخبار العلم وكل ما يستحدث من اختراعات.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يالقى اقباال من
المستمعين وتتبعا لحلقاته حيث أن العلم يسير
في موكبه إلى األمام ففي كل يوم تتفتح األعين
على اشياء جديدة وفي كل شهر تتوصل األفكار
إلى اكتشافات من شأنها أن ترفع من المستوى
الفكري لدى الناس وتيسر لهم وسائل الراحة.

الجمعة ربيع األول سنة  1379الموافق  4سبتمبر
 1959السنة الثالثة العدد 88
اإلحتفال بالمولد النبوى الشريف
تحتفل البحرين في يوم  12ربيع األول  1379بذكرى
مولد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تلك
الذكرى التى تهل على األمة العربية كل عام
حاملة نفحات االيمان ومذكرة ايانا بذلك اليوم
الجمعة  12شعبان سنة  1378الموافق  20فبراير
 1959العدد 75
األستاذ حمد ابراهيم الصباح
يقدم األستاذ حمد من دار اإلذاعة برنامج – قرأت
لك وهذا البرنامج هو خير مرآه تصور ثقافة مقدمة
ولذلك فاألستاذ حمد ناجح فيه وله مستمعوه
الذين يترقبون مطالعاته كل أسبوع.
تخرج األستاذ الصباح من المدرسة الثانوية عام
 1950م ودرس الرياضيات بمدرسة الحد االبتدائية
مدة اربع سنوات ثم سافر إلى بغداد الكمال
دراسته وقضي بها سنتين التحق بعدها بجامعه
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

القاهرة ونال شهادة الحقوق وفى الربع األخير من
العام الماضي عاد إلى وطنه البحرين والتحق بالمكتب
الرئيسي لدائرة المعارف.
يميل إلى قراءه الكتب العقائدية التى تحمل طابع
التفكير ويقرأ القصص ذات المواضيع االجتماعية
ويميل إلى قراءه الشعر الحديث وتجد الميل االجتماعى
لديه حتى فى األفالم السينمائية فهو يحضر منها ما
كان ذا موضوع اجتماعى تحليلى.
نتمنى ان يكتسب مستمعونا من مطالعات األستاذ ما
يناسب ثقافته الجامعية وحبه للقراءه.
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ذكريات من �أيـام زمان

• قرار من بلدية المنامة سيكون سعر ربعة الخبز خمس آنات
ونصف أي أن وزن الربعة الواحدة  22رغيفًا عام 1944م
• ماليين من السمك الهالمي األبيض (فغاليل) يتكدس عند
الساحل الشرقي في البحرين عام 1958م

• أصدرت دائرة بلدية المنامة قرار بعدم تقسيم بيت إلى بيتين
أو عدة بيوت أو فتح أبوابها إال بموافقة البلدية عام 1929م
• أنشأ المرحوم عبيد اليماني فندق اليمان في المنامة في
وسط السوق عام 1950م

منارة �إحدى م�ساجد مدينة عي�سى عام 1986م

عني عذاري يف ال�ستينيات

حمطة �سوق الكريو�سني باملنامة عام 1953م

�شارع احلكومة يف الأربعينيات
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قلعة الرفاع والتي مت بنا�ؤها يف القرن ال�سابع ع�شر

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة مع بع�ض من

قلعة البحرين يف اخلم�سينيات

املراكب والبواخر املال�صقة لر�صيف فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

البقال حمم ً
ال باحل�شي�ش “اجلت” يف ال�ستينيات

�أفراد العائلة احلاكمة يف الع�شرينيات
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األربعاء  14رمضان  1436هجرية •  1يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 190

�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقروء ًا
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.

م�صاب جل حتى فا�ض دمعي
م�صاب جل حتى فا�ض دمعي

دما وتفجرت �أح�شاى جمرا

م�ضى عي�سى اخلليفة بعدما قد

به الدنيا ازدهت �شرفا وفخرا

وعم النا�س باالف�ضال جودا

وفاق النا�س اجالال وقدرا

فيا من باملروءة قد حتلى

ويا من باملكارم كان بدرا

حباك اهلل ملكا فى �شباب

به ابت�سمت ثغور املجد ب�شرى

وحفتك العناية من اله	�أقامك للورى كنفا وذخرا
فقمت مبا حملت مقام حر

ر�أى فيك الورى �شيخا �أبرا

مالذا لالرامل واليتامى

وعونا لل�ضعيف قرى وخريا

وغوثا للذى قد جاء يرجو

مبا قد �شاء اح�سانا وبرا

�أجرت الالجئني مبا ا�ستحقوا

فكان لك اجلزا حمدا و�شكرا

ف�أنت الغيث فى كرم وجود

و�أنت الليث ال بل �أنت �أجرا

حياتك كلها للنا�س خري

و�أمن �شامل برا وبحرا

�ألفتك الفة ملكت ف�ؤادى

فكيف لك اجلزا حمدا و�شكرا

وكيف ال�صرب عنك وكل �شيء	�أراه جمددا ىل عنك ذكرى
وكنت �أرى الغنى اذ كنت حيا

وها �أنذا �أخاف اليوم فقرا

وما خوفى على نف�سى ولكن

على قومى �أخاف عنا ع�سرا

وفى حمد لنا خلف عظيم

وهل يرجى �سوى حمد ويطرى

فيا حمد املكارم قد بناها

لنا �سلف و�أنت بذاك �أدرى

فهل تبنى لنا �شرفا وجمدا

وتعلى فوق ذاك الربج ق�صرا

وجتمع �شملنا وتكون فينا

كعي�سى م�شفقا �سرا وجهرا

و�أنت �سليلة ال �شك جترى

على �آثاره يف خري جمرى

�أبوك �أب لنا بر �شفيق

وانك بعده بالرب �أحرى

وانك والد من بعد عي�سى

لآل خليفة حتنو وتدرا

فكن ك�أبيك فى دين ودنيا

تفز باحلمد فى دنيا و�أخرى

الشيخ ابراهيم بن محمد بن
خليفة آل خليفة
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