
قال تعالى: “ِاّنا اَرسلناَك َشاهدًا وَمُبَشرًا وَنذيرًا * َوداعيًا ِالى اهلل باِذِنه َوِسراجًا ُمنيرًا”.. الصفات الميمونة للنبي 
النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين أرسله اهلل  األكرم محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم هو خاتم 
تعالى إلى الخلق أجمعين، وهو صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفيع في اليوم الموعود 
خليل الذكر جميل القدر طيب العرق حسن الخلق كثير الحياء واسع الصدر دائم البكاء كثير الذكر والعبادة 
المواهب أمين اهلل في أرضه جزيل العطاء لم يولد مثله قط، ومن أسمائه صلى  المناقب وافر  محمود 
اهلل عليه وآله وصحبه الميامين أحمد ألنه أول من حمد اهلل واسمه القاسم ألن اهلل تعالى يقسم به أهل 
الجنة والنار واسمه المبيض ألن اهلل تعالى يبيض به وجوه الناس يوم القيامة واسمه المبارك ألنه يبارك اهلل 
به لمن وااله وال يبارك لمن خالفه في الدنيا واآلخرة هذا هو نبي اإلسالم نبي الرحمة والعطف والشفقه 

والمسامحة والخلق العظيم .. “رمضانيات” تذكر أسماء وصفات الرسول األكرم... 

Ramadanyatالخميس  25  رمضان  1437  هجرية  •  30  يونيو  2016  ميالدية   

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   38172402 17721503  التوزيع  اإلدارة 

   www.aprasadvt.com   33972970 اإلعالنات 
  aprasadvt@gmail.com

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

230 السنة الثامنة  •  العدد 

“االحتفال  إن  المريخي  محمد  خليل  المؤرخ  قال 
زمان  أيام  له  كان  المبارك  رمضان  شهر  بقدوم 
بمناطق  تجري  كانت  عادية  غير  وحركة  ورنة”  “شنة 
حتى  شعبان  شهر  يهل  أن  فما  البحرين،  وفرجان 
بدأت  وقد  البحرين  في  العائالت  من  الكثير  ترى 
أن  وأضاف  الكريم”.   الضيف  هذا  الستقبال  تستعد 
كانت  المبارك  رمضان  شهر  لقدوم  “االستعدادات 
تبدأ بـ “دك” الحب أو القمح أمام البيوت، وعملية دك 
الحب هذه كانت تجري أحيانا بطريقة مشتركة بين 
عدة بيوت، وكان يتعاون على “دكاك الحب” أكثر من 
وعاء  في  وهو  “بدثة”  يقوم  عندما  وذلك  شخص، 
“من  أنه  وأوضح  “المنحاز”.  يسمى  سميك  خشبي 
تتمثل  كانت  رمضان  لشهر  االستعدادات  أبرز  بين 

األواني  وبعض  “الجدور”  لتصفير  “الصفار”  مجيء  في 
انهمكن  وقد  تراهن  فقد  البيوت  ربات  أما  وتلميعها، 
في مهمة أخرى أو مسؤولية ال تقل أهمية عن تنظيف 
بينما  والحصر،  المديد  بغسل  مشغوالت  ويكن  األواني 
بـ  يعرف  ما  أو  “المضرب”  وجود  آخر  مكان  وفي  نالحظ 
“نداف” القطن “النداف”، وقد افترش األرض في “دهريز” 
من  مجموعة  تجديد  بعملية  وقام  “الدهليز”  البيت 
الفرش أو “الدواشك” القطنية وكأنه يقوم بالضرب على 
رمضان  شهر  حلول  وقبل  البيوت  بعض  أن  حيث  جيتار، 
أو تبالغ حتى في تبديل أو تجديد  المبارك كانت تقوم 
قطن الفرش ودواشك البيت أو المجلس .... “رمضانيات” 
بقدوم قديما  االحتفال  ذكريات  وتسرد   تروي 

شهر رمضان الكريم ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

مظاهر االحتفال بقدومه كان لها “شنة ورنة“ 
رمضان أيام زمان .. “الدراريس“ حتى السحور

َشاهداً وَمبَُشراً وَنذيراً
أسماء وصفات الرسول األكرم.. “َوِسراجًا ُمنيرًا“
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خليل الذكر جميل القدر
أسماء وصفات الرسول األكرم.. 

“َوداعيًا ِالى اهلل باِذِنه“

 صفاته الكريمة 

الناس  أحسن  وسلم-  عليه  اهلل  -صلى  النبي  وكان 
َخْلقًا وُخُلقًا، وألينهم كّفًا، وأطيبهم ريحًا، وأكملهم 
وأشدهم  باهلل  وأعلمهم  عشرة،  وأحسنهم  عقاًل، 
وأحسنهم  الناس،  وأكرم  الناس،  وأشجع  خشية،  له 
في  اجتهادًا  وأكثرهم  معاملة،  وأسمحهم  قضاء، 
وأخشعهم  تحّماًل،  وأقواهم  وأصبرهم  ربه،  طاعة 
بعباد اهلل تعالى، وأشدهم حياء،  هلل قلبًا، وأرحمهم 
انُتِهكت  إذا  لها؛ ولكنه  لنفسه، وال يغضب  ينتقم  وال 
حرمات اهلل، فإنه ينتقم هلل تعالى، وإذا غضب هلل لم 
يقم لغضبه أحد، والقوي والضعيف، والقريب والبعيد، 
والشريف وغيره عنده في الحق سواء، وما عاب طعامًا 
قط إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه، ويأكل من 
ويقبل  ذلك،  في  يتكلف  وال  تيسر  ما  المباح  الطعام 
ويخصف  الصدقة،  يقبل  وال  عليها،  ويكافئ  الهدية 
ويحِلُب  أهله،  مهنة  في  ويخدم  ثوبه،  ويرقع  نعليه 
شاته، ويخِدُم نفسه، وكان أشد الناس تواضعًا، ويجيب 
وكان  شريف،  أو  دنيء  أو  فقير،  أو  غني  من  الداعي: 
يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، 
وكان  ِلُمْلِكِه،  َمِلكًا  يهاب  وال  لفقره،  فقيرًا  يحقر  وال 
يركب الفرس، والبعير، والحمار، والبغلة، ويردف خلفه، 
وال يدع أحدًا يمشي خلفه، وخاتمه فضة وفصه منه، 
يلبسه في خنصره األيمن وربما لبسه في األيسر، وكان 
اهلل  آتاه  وقد  الجوع،  من  الحجر  بطنه  على  يعصب 

مفاتيح خزائن األرض.

صورته وهيئته 

وكان رسول اهلل - صلى اهلل عليه وسلم ليس بالطويل 
وال  باألدم،  وال  األمهق،  باألبيض  وال  بالقصير،  وال  البائن، 
وسلم  عليه  اهلل  صلى   - بط  بالسَّ وال  القطط،  بالجعد 
مليح  أبيض  الوجه،  حسن  القدمين  ضخم  وكان   ،-
المنكبين،  بين  ما  بعيد  مربوعًا  رجاًل  وكان  الوجه، 

ة إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى  عظيم شعر الُجمَّ
منكبيه، وفي وقوٍت إلى نصف أذنيه، كث اللحية، شثن 
الكراديس،  ضخم  الرأس،  ضخم  والقدمين،  الكفين 
طويل الَمْسربة، إذ مشى تكّفأ تكفؤًا كأنما ينحط من 
الفم،  ُيَر قبله وال بعده مثله، وكان عظيم  صبٍب، لم 
أحسن  منظره  العقب،  لحم  قليل  العين،  ِشق  طويل 
النبوة بين  القمر، وخاتم  القمر، وجهه مثل  من منظر 
كتفيه: غّدة حمراء مثل بيضة الحمامة، وقيل: الخاتم 
رأسه،  يفرق  وكان  كتفيه،  بين  مجتمعات  شعرات 
هن، ويعفي لحيته وال يأخذ منها شيئًا، وُيسّرحها،  ويدَّ
يأمر  وكان  وإعفائها،  وإيفائها،  بتوفيرها  ويأمر 
باإلثمد  “عليكم  ويقول:  النوم،  عند  باإلثمد  باالكتحال 
“إن  وقال:  الشعر”،  وُينبت  البصر  يجلو  فإنه  النوم؛  عند 
الشعر”،  وُينبت  البصر،  يجلو  اإلثمد،  أكحالكم  خير 
هن  ادَّ إذا  لحيته  وفي  رأسه  في  يب  الشَّ قليل  وكان 
هن ُرؤي منه شيء، كان شيبه  لم ُيَر شيبه، وإذا لم يدَّ
بتني  “شيَّ يقول:  وكان  بيضاء،  شيبة  عشرين  من  نحوًا 
والواقعة،  هود،  “شّيبتني:  لفظ:  وفي  وأخواتها”،  هود 
رت”،  ُكوِّ الشمس  وإذا  يتساءلون،  وعمَّ  والمرسالت، 
القميص،  لبس  ُيحّب  وكان  مخضوبًا،  أحمر  وَشْيُبُه 
إلى نصف  وإزاره  واإلزار،  العمامة،  يلبس  والَحِبَرة، وكان 

ساقه، وكان يحب الطيب.

اسلوب حياته 

للعيد،  ُل  يتجمَّ  - وسلم  عليه  اهلل  صلى   - وكان 
له  يقوم  أن  يكره  وكان  النظافة،  وُيِحّب  والوفود، 
لذلك،  بكراهته  لعلمهم  الصحابة؛  له  يقوم  فال  أحد؛ 
ويشوص  بيته،  دخل  إذا  به  ويبدأ  الّسواك،  ُيِحّب  وكان 
الليل  أول  ينام  وكان  الليل،  من  قام  إذا  بالسواك  فاه 
تنتفخ  حتى  الليل  صالة  يطيل  وكان  يصلي،  يقوم  ثم 
أن  ُيِحّب  وكان  الفجر،  قبل  الليل  آخر  ُيوِتُر  ثم  قدماه، 
يسمع القرآن من غيره، وكان يعود المرضى، ويشهد 
إذا  وكان  الحياء،  كثير  وكان  عليهم،  ويصلي  الجنائز 

وكان  الستر،  ُيِحّب  وكان  وجهه،  في  ُعِرف  شيئًا  كره 
ِلِه؛ ألنه سيد المتوّكلين، قال  يتوكل على اهلل حقَّ توكُّ
أنس -رضي اهلل عنه-: َخَدْمُت النبي -صلى اهلل عليه 
ها  ُأِتمَّ لم  حاجٍة  في  بعثني  فما  سنين  عشر  وسلم- 
هذا  ومع  لكان”،  ر  ُقدِّ “لو  أو  لكان”  ُقِضَي  “لو  قال:  إال 
عن  وينهى  يغدر  ال  وكان  باألسباب.  يأخذ  كان  فقد 
الغدر، وقد حفظه اهلل تعالى من أمور الجاهلية قبل 
اإلسالم، ورعى الغنم في صغره وما من نبيٍّ إاّل رعاها، 

وكان الحجر يسلم عليه قبل البعثة.

أسماءه الكريمة 

وسمي الرسول، النبّي ااُلمي: في قوله: “اّلذين يّتبعون 
الّرسول النبّي االمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في 
تعالى:  قوله  في  والمّدّثر:  والمّزمل  وااِلنجيل”،  وراة  التَّ
في  المبين:  والنذير  المّدّثر”،  أّيها  “يا  الُمّزّمل”..  أّيها  “يا 
ذيُر الُمبيُن”، وسمي كذلك بـ  قوله تعالى: “ُقل ِاّني اَنا النَّ
أحمد: في قوله تعالى: “َوُمَبّشرًا ِبَرُسوٍل يأتي ِمْن َبعدي 
اسُمه أحمد”، ومحّمد: في قوله تعالى: “محّمد َرسوُل 
اهلِل” ،والمصطفى: في قوله تعالى: “اهلُل َيصطفي ِمَن 
المالئكِة ُرُساًل َوِمَن الّناس”، والكريم: في قوله تعالى: 
في  نورًا:  سبحانه  ووسّماه  َكريم”،  رسوٍل  لَقوُل  “إّنُه 
ُمبين«، ونعمة:  نوٌر وِكتاٌب  اهلِل  ِمَن  “َقد جاَءُكم  قوله: 
ينكُروَنها”،  ُثّم  اهلِل  ِنعَمَة  “َيعِرُفوَن  تعالى:  قوله  في 
َرحمًة  إاّل  اَرسلَنَك  “َوما  تعالى:  قوله  في  ورحمة: 
الُفرقان على  ل  “َنزَّ ِللعاَلميَن”، وعبدًا: في قوله تعالى: 
َعِبِده”، ورؤوفًا رحيمًا: في قوله:«بالُمؤمنيَن َرؤٌف َرحيٌم«، 
“ِاّنا  تعالى:  قوله  في  وداعيًا:  ونذيرًا،  ومبشرًا،  وشاهدًا، 
باِذِنه  اهلل  ِالى  َوداعيًا   * وَنذيرًا  وَمُبَشرًا  َشاهدًا  اَرسلناَك 
“انما  تعالى:  قوله  في  منذرًا:  وسّماه  ُمنيرًا”،  َوِسراجًا 
لّما  “َواّنه  أنت منذر”، وسماه عبداهلل: في قوله تعالى: 
قام َعبُد اهلل َيدُعوُه كاُدوا َيُكوُنوَن َعَليِه ِلَبدا”، وسّماه 

ر”. مذكّرًا: في قوله تعالى: “ِاّنما اَنَت ُمذكِّ

رسالته  مع  تتفق  شتى  وصفات  أسماء  وسلم  عليه  اهلل  صلى  للنبي 
اهلل  صلى  النبي  أسماء  بعض  ذكرت  وقد  العظيمة،  ومنزلته  الشريفة 
النبي نسبة آلخالقة  به  السماوية ومنها ما عرف  الكتب  عليه وسلم في 
النبي  وجل-  -عز  اهلل  ي  وسمَّ محمد  الشريفة  أسماءه  ومن   الكريمة، 
مد هو كثير الخصال  -صلى اهلل عليه وسلم- في القرآن الكريم بـ “محمد” وُمحَّ

تعالى:  اسم محمد في عدة مواضع، منها قوله  عليها، وذكر  ُيحمد  التي 
ُسُل أََفِإْن َماَت أَْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى  ٌد ِإال َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ “َوَما ُمَحمَّ

اِكِريَن”  ُه الشَّ َه َشْيئًا َوَسَيْجِزي اللَّ أَْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ اللَّ
-آل عمران-، ومن أسماءه الشريفة أحمد وُذِكَر في القرآن الكريم مرة واحدة في 

ِإَلْيُكْم  ِه  اللَّ َرُسوُل  ِإنِّي  ِإْسرائيَل  َبِني  َيا  َمْرَيَم  اْبُن  ِعيَسى  َقاَل  “َوِإْذ  تعالى:  اهلل  قول 
ا َجاَءُهْم  رًا ِبَرُسوٍل َيْأِتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد َفَلمَّ ْوَراِة َوُمَبشِّ قًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّ ُمَصدِّ

َناِت َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبيٌن” -الصف-... “رمضانيات” تذكر أسماء وصفات الرسول األكرم ...  ِباْلَبيِّ
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قال المؤرخ خليل محمد المريخي إن االستعدادات الستقبال رمضان أيام زمان كانت 
تنظف  بدأت  وقد  الرمضانية  المجالس  في  المستمرة  الحركة  تشاهد  حينما  تبدأ 
تنظيفًا كاماًل، وقد صفت في جوانبها عدد من كتاب اهلل القرآن الكريم، حيث يدعى 
لتالوة  “الدرايس” هكذا كان يطلق عليهم  الكريم عدد من  الشهر  بداية  عادًة وفي 
اشتهرت  المدن  من  كغيرها  والمحرق  المبارك،  رمضان  شهر  طوال  الكريم  القرآن 
للجيران  تفتح مجالسها  أن  اعتادت  التي  العائالت  العديد من مجالس بعض  بوجود 
والزوار، فما أن ينطلق مدفع االفطار حتى ترى العشرات من أبناء الفريق وقد جلسوا 
ملتفين حول تلك المائدة العامرة بخيرات اهلل، تلك كانت واحدة من العادات الحميدة 
العشرات  يدعو  الناس  أولئك  من  المقتدر  وكان  مجتمعاتنا،  من  اليوم  اختفت  التي 
المبارك لمشاركته على مائدة االفطار، بل  أو غيرهم وطوال هذا الشهر  من جيرانه 
قلما تجد مجلسًا خاليًا من المدعوين الدائمين، أما بعد صالة العشاء والتراويح فيبدأ 
“الدراريس” في قراءة القرآن حتى وقت قريب من السحور، هذه مجالس رمضان، طبعًا 
بعضها أي المجالس تجد فيها المصابيح الكهربائية بينما البعض االخر كان يستعمل 
ذلك  تضيء  شمعة  أو  الكيروسين،  طريق  عن  يضيء  الذي  “الفنر”  ذلك  عن  عوضا 
المجلس البسيط”. وأشار إلى أن ليالي رمضان كانت تعتبر بالنسبة لألطفال من أمتع 
وألذ وأجمل الليالي، إذ أن كل الفرجان أو الطرقات كانت تمتلئ باألطفال أو الشباب 
الصغار وهم يقومون بمختلف األلعاب المعروفة والشائعة ذلك الوقت مثل “ظاللوه”، 
و“اصعكير”، و“الخشيشة”، وغيرها من األلعاب الخفيفة والبسيطة، بينما البعض االخر 
تجدهم وقد جلسوا على األرض وتكدسوا في مجموعات صغيرة متراصة أمام أحد 
بكل  يستمعون  وراحوا  بالمدن  منتشرة  كانت  التي  البرايح  من  جانب  في  أو  البيوت 
اهتمام وانتباه لبعض الحزاوي يرويها واحد منهم”...“رمضانيات” تروي وتسرد ذكريات 

االحتفال قديما بقدوم شهر رمضان الكريم ...

األطفال يلعبون “ظاللوه” و“اصعكير“ و“الخشيشة“
رمضان أيام زمان .. “دك الحب“ و“تصفير الجدور”

الصوف االنجليزي

في  شئ  كل  في  الناس  بساطة  “رغم  إنه  وقال 
اليومية  حياتهم  وفي  مأكلهم  وفي  ملبسهم 
حتى  شئ  كل  في  وتواصلهم  تراحمهم  وفي 
ومحددة،  وقليلة  بسيطة  كانت  الطعام  أصناف 
نجد  والتي  اليوم،  كموائدنا  أو  هذا  كيومنا  وليست 
والزيتون  الصفراء  والجبنة  البيضاء  الجبنة  عليها 
اللبناني والسلطة المشكلة  االخضر واألسود والخبز 
وغيرها من المواد العامرة بها اغلب البيوت البحرينية، 
ذلك  سفرة  على  موجودة   غير  االصناف  هذه  كانت 
غالبية  أو  البعض  عند  المناعة  فان  ذلك  ومع  الزمن. 
كان  الجو،  تقلبات  عند  خصوصا  اقوى.  كانت  الناس 
لباسهم في فصل الشتاء بسيط كبساطة حياتهم 
اإلنجليزي  الصوف  وجوارب  الـ“دكاك”  أعني  األسرية، 
من  األعظم  السواد  أعني  هنا  وأنا  سبنسر  ماركة 
على  البرد  اشتد  فاذا  الكادحين،  الناس  أي  االناس 
البرد،  عز  في  البحر  ودخل  ثوبين  لبس  منهم  واحد 
ومع ذلك كان يدك األرض دكا ويذرعها طوال وعرضا 
وهو في كامل صحته وعافيته بل ربما بعضهم كان 
يمشي ويجري حافيا، هذا جانب بسيط من حياتهم.

“دك“ الحب 

حول  موضوعنا  عن  نبتعد  ال  “لكي  أنه  وأضاف 
االن  نتجول  دعونا  رمضان  لشهر  الناس  استقباالت 
في بعض من مناطق البحرين، لتكن مدينة المحرق، 
وقد  الناس  هؤالء  لنشاهد  المحرق،  فرجان  أعني 
انتظار  في  والبهجة  الفرحة  وجوههم  كست 
التي  المميزة  المظاهر  تلك  هي  فما  الشهر،  هذا 
سنشاهدها استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك؟ 
اننا نستمع اآلن “دك” الحب “القمح” امام بعض البيوت 
لطبق  يستخدم  كان  والذي  المحرق،  مدينة  في 
دك  وعملية  وغزير”  كبير  “صحن  الهريس  “كاب”  أو 
بطريقة  أحيانا  تجري  كانت  هذه  الحب  دق  أو  الحب 
“دكاك  على  يتعاون  وكان  بيوت،  عدة  بين  مشتركة 
الحب” أكثر من شخص وذلك عندما يقوم بدثة وهو 
وكانوا  “المنحاز”،  يسمى  سميك  خشبي  وعاء  في 
العملية عن طريق  الحب، يقومون بهذه  أي دكاكة 
مدكة خشبية ومستطيلة، نعود إلى طبق الهريس 
ومازال  زمان  أيام  الرئيسي  الطبق  يعتبر  كان  والذي 
في  الطبق  هذا  لذة  ولكن  اليوم،  حتى  البعض  عند 
ذلك الوقت ربما تختلف عنها اليوم، ليس بسبب دك 

شهر  من  عديدة  أياما  أحيانا  يستمر  الذي  الحب  هذا 
شعبان، بل ان نوعية اللحم الذي كان يستعمل لهذا 
الطبق يختلف عما هو موجود اليوم، بل وحتى نوعية 
الدهن أيضا وإال أين ذلك الدهن الخالدي أو العداني 
الصافي األصيل؟ طبعا هذا النوع غير موجود اليوم 

بل الموجود الدهن المصبوغ أو مخلوط”.

الصفار والنداف

وذكر أنه “ونستمر في السير معكم بين تلك الفرقان 
شاهدنا  تجوالنا  أثناء  وفي  األصيلة،  الحلوة  “فريج” 
الصفار  انه  رمضان،  لشهر  آخر  واستعداد  آخر  عمل 
جاء يصفر الجدور وبعض األواني ويلمعها، وكل ذلك 
تنضيف  بدون  رمضان  وشهر  آخر،  البيت  أمام  يتم 
ال  سوف  المطبخ  ولوازم  الجدور  وباألخص  األواني 
يكون له لذة وال طعم، أما ربات البيوت فقد انهمكن 
أيضا في مهمة أخرى أو مسؤولية ال تقل أهمية عن 
التنظيف األواني، أنهن مشغوالت في غسل المديد 
والحصر، بينما نالحظ وفي مكان آخر وجود المضرب، 
نداف القطن “النداف”، وقد افترش األرض في دهريز 
من  مجموعة  تجديد  بعملية  وقام  “الدهليز”  البيت 
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بالضرب  يقوم  وكأنه  القطنية  “الدواشك”  أو  الفرش 
شهر  حلول  وقبل  البيوت  بعض  أن  حيث  جيتار،  على 
رمضان المبارك كانت تقوم أو تبالغ حتى في تبديل 
المجلس  أو  البيت  ودواشك  الفرش  قطن  تجديد  أو 

خالل هذه المناسبة”.

المجالس الرمضانية 

وأوضح أنه “ليس هذا كل شيء، فهناك المجالس وقد 
بدأت تنظف تنظيفًا كاماًل، وقد صفت في جوانبها 
عدد من كتاب اهلل القرآن الكريم، حيث يدعى عادًة 
هكذا  الدرايس  من  عدد  الكريم  الشهر  بداية  وفي 
كان يطلق عليهم وذلك لتالوة القرآن الكريم طوال 
المدن  من  كغيرها  والمحرق  المبارك،  رمضان  شهر 
اشتهرت بوجود العديد من مجالس بعض العائالت 
التي اعتادت أن تفتح مجالسها للجيران والزوار. فما 
من  العشرات  ترى  حتى  اإلفطار  مدفع  ينطلق  أن 
المائدة  تلك  حول  ملتفين  جلسوا  وقد  الفريق  أبناء 
العادات  العامرة بخيرات اهلل، تلك كانت واحدة من 
وكان  مجتمعاتنا،  من  اليوم  اختفت  التي  الحميدة 
المقتدر من أولئك الناس يدعو العشرات من جيرانه 
لمشاركته  المبارك  الشهر  هذا  وطوال  غيرهم  أو 
على مائدة اإلفطار، بل قلما تجد مجلسًا خاليًا من 
والتراويح  العشاء  صالة  بعد  أما  الدائمين،  المدعوين 
قريب  وقت  حتى  القرآن  قراءة  في  الدراريس  فيبدأ 
بعضها  طبعًا  رمضان،  مجالس  هذه  السحور،  من 
بينما  الكهربائية  المصابيح  فيها  تجد  المجالس  أي 
“الفنر”  ذلك  عن  عوضا  يستعمل  كان  االخر  العض 
شمعة  أو  الكيروسين.  طريق  عن  يضيء  الذي 
الميالس  عن  هذا  البسيط،  المجلس  ذلك  تضيء 
أوالمجالس، فلماذا عن الليالي رمضان بالنسبة للكبار 
تلك  أوقات  البعض  يقضي  كيف  اعني  الصغار؟   أو 

الليالي الجميلة”.

المقاهي الشعبية 

واستطرد، قائال “كما ذكرت فإن كبار القوم وجلساء 
تلك المجالس خصوصا من كبار السن كانوا يقضون 
وقت  حتى  الخاصة  مجالسهم  في  األوقات  تلك 
البعض  أما  السهر،  قليلي  وكانوا  الليل،  من  معين 
في  رمضان  شهر  مجيء  صادف  إذا  خصوصا  اآلخر 
افترش  وقذ  منهم  العشرات  فتجد  الصيف،  أوقات 
كانت  والتي  الكبيرة  البرايح  تلك  في  الرمل  أو  األرض 
كالقضيبية،  المصاريف  بعض  في  خصوصا  منتشرة 
وسترة،  والجابور،  والصويفية،  وعراد،  الحصم،  وأم 
وكان  البحرين،  في  األخرى  المصاريف  من  وغيرها 
الناس يقضون فترة أشهر الصيف في هذه المناطق 
في  أما  السعف،  من  مبنية  ومجالس  بيوت  وفي 
الشعبية  المقاهي  فكانت  بالذات،  المحرق  مدينة 
والتي اشتهرت بها هذه المدينة منتشرة هي األخرى 

المقاهي  من  فهناك  السوق،  مدخل  عند  خصوصًا 
الشعبية قهوة عبدالقادر وقهوة ما شاء اهلل وقهوة 
خصوصًا  المحرق  كانت  هكذا  وغيرهم،  مشاري، 
خالل فترة األربعينات حتى الخمسينات، فبجانب تلك 
بائعات  أو  بائعو  منها  بالقرب  يجلس  كان  المقاهي 
مجموعة  جدورهم  وأما  واللوبة،  والنخي  الباجلة 
من الطوس “طاسة النخي أو الباجلة”، ثم تعرج وأنت 
ضيق  طويل  ممر  وعبر  شمااًل  لتتجه  السوق  داخل 
البعض  بعضها  متراصة  صغيرة  مقاهي  لتشاهد 
والبقالوة  العسلية  خصوصًا  الحلوة  دكاكين  بينما 
يسمى  كان  المحرق  في  شخص  بها  اشتهر  والتي 
روادها  أو  زبائنها  أيضًا  األماكن  لهذه  كانت  البصري، 
أما  والحلوى  المقاهي  عن  هذا  رمضان.  ليالي  في 
إذا ما اشتد بك العطش  من كثر تجوالك في ليالي 
النامليت  قرشة  تطلب  أن  إلى  عليك  فما  رمضان 
والنامليت  المقاهي،  من  كثير  في  ستجدها  والتي 
هذا هو نوع من المرطبات التي اشتهرت بها البحرين 

منذ بداية القرن بسنين قليلة”.

طاش ما طاش

زاوية  في  لنشاهد  السير  في  “نستمر  أنه  إلى  ونوه 
ما  طاش  لعبة  يلعبون  جماعة  السوق  زوايا  من 
طاش أو لعبة الزهر أو غير ذلك من األلعاب المسلية، 
اشتهرت  فقد  المنامة  منطقة  أما  المحرق  عن  هذا 
خصوصًا  المعروفة  المقاهي  من  بعدد  األخرى  هي 
ذات  الفارة  أحمد  قهوة  مثل  السينما،  منطقة  في 
التي  المقاهي  من  وغيرها  أكبر،  وقهوة  الطابقين، 
هذا  المنطقة،  هذه  من  شرقًا  منتشرة  أيضًا  تجدها 
المنامة  أو  المحرق  مدينة  في  سواء  المقاهي  عن 
الذين  الناس  من  بالعشرات  تمتلئ  كانت  والتي 
اعتادوا ارتيادها والبقاء فيها حتى ساعة متأخرة من 
الليل يتبادلون مختلف األحاديث بجانب االستماع إلى 
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تلك األصوات التي كانت تصدح بها -سحارة أو بوري-
مثل أصوات المطربين محمد بن فارس أو ضاحي بن 
من  أيضًا  العديد  تجد  كنت  بل  زويد.  محمد  أو  وليد 
أبناء بلدان منطقة الخليج العربي في تلك المقاهي، 
وكيف  الكبار  عن  هذا  الخليج.  لبنان  البحرين  أليست 
أو  األطفال  عن  فماذا  رمضان  ليالي  يقضون  كانوا 

الشباب الصغار”.

سوالف الغوص

بالنسبة  تعتبر  رمضان  ليالي  “كانت  أنه  إلى  ولفت 
أو  الفرجان  كل  الليالي،  وأجمل  وألذ  أمتع  من  لهم 
الصغار  الشباب  أو  باالطفال  تمتلئ  كانت  الطرقات 
المعروفة الشائعة  وهم يقومون بمختلف األلعاب 
الخشيشة،  اصعكير،  ظاللوه،  مثل  الوقت،  ذلك 
وغيرها من األلعاب الخفيفة والبسيطة، بينما البعض 
وتكدسوا  األرض  على  جلسوا  وقد  تجدهم  اآلخر 
البيوت  أحد  أمام  متراصة  صغيرة  المجموعات  في 
في  منتشرة  كانت  التي  البرايح  من  جانب  في  أو 
الخالية  األرض  من  كبيرة  مساحة  -البراحة  المدن 
البيوت-،  أمام  أو  بين  عادة  تقمع  والتي  المباني  من 
لبعض  وانتباه  اهتمام  بكل  يستمعون  وراحوا 
الحزاوي يرويها واحد منهم، أو تجد بعض من هؤالء 
مفضاًل  البحر  أسياف  افترش  وقد  الرجال  أو  الشباب 

هذه األمكنة على غيرها، حيث الهدوء والبحر وضوء 
حتى  البحر،  أو  الغوص  سوالف  أو  وأحاديث  القمر 
حتى  وال  مسلسالت  وال  تلفزيون  فال  السحور،  وقت 
راديوهات في البيوت تشغلهم، اللهم سوى بعض 
أنه  إال  راديو  لديها  تجد  قد  والتي  الميسورة  البيوت 

أوقات  في  إال  له  يستمع  ال  األحوال  جميع  وفي 
لندن  إذاعة  محدودة خصوصًا عند نشرة األخبار من 
أو البحرين أو برلين أو دلهي، هذه صورة مصغرة عن 
كيفية االحتفال الستقبال شهر رمضان. وكيف كان 

يقضي الناس لياليهم خالل الشهر المبارك”.
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مجلس عبداله سيف النعيمي 
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مجلس جاسم السعيدي

مجلس عبدالرحمن الحيدان وأوالده 



معرض انفينيتي
سترة، هاتف: 732 732 17
www.infiniti-bahrain.com

 ارتق بقيادتك
خالل شهر رمضان.

الأداء ال�شل�س ينطلق برحالتك اإىل م�شتويات جديدة. التقنيات فائقة التطّور تتناغم مع روعة الت�شميم الإبداعي لتجعل كل �شيء 

تقوم به يالئم اأ�شلوب قيادتك. ارتق بقيادتك خالل ال�شهر الكرمي و ا�شتمتع بالفوائد امل�شافة على �شيارات اإنفينيتي: 

• ن�شبة فائدة مغرية لتمويل ال�شراء * 

• �شمان ملدة 5 �شنوات / مل�شافة غري حمددة من الأميال يبداأ من 199 د.ب *

•  العازل احلراري يبداأ من 99 د.ب 

• تاأمني منخف�س يبداأ من %1.99

• نظام حماية الطالء و املق�شورة نانوتك يبداأ من 199 د.ب *

*تطبق ال�شروط والأحكام

QX50

15,995

QX80

26,495

QX70

16,995
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العريض  إبراهيم  الكبير  القافلة لألستاذ  تقدمت 
عليها  يجيب  أن  منه  وطلبت  التالية  باألسئلة 
بصراحته المعهودة فجاءنا الرد متضمنا اإلجابات 

التالية.

تفضله  على  الكبير  األستاذ  تشكر  إذ  والقافلة 
حتى  عمره  في  يمد  أن  اهلل  إلى  لتطلب  باإلجابة 
مجال  في  بدأها  التي  الرسالة  يديه  على  تتحقق 

النشاط األدبي. 

س1: كم عمرك .. وأين ولدت وأين تلقيت ثقافتك؟ 
وما هي الشهادات التي تحملها؟ 

فيكون   1908 عام  )الهند(  )بمباي(  في  ولدت  جـ: 
تلقيت  أين  السؤال  كان  ولو  سنة.   46 اآلن  عمري 
أين  هو  السؤال  أما  الهند!  في  ألجبت:  دراستك 
أو  زمن  على  تقتصر  ال  فالثقافة  ثقافتك  تلقيت 
بالد. وإنما تستمر قائمة مدى الحياة. ال أحمل أيه 
شهادة مطلقًا غير التي زودتني بها الحياة وكل 

ما هناك إنني أتممت دراستي الثانوية عام 1925. 

وما  والشعرية  النثرية  مؤلفاتك  عدد  كم  س2: 
هي أسماؤها؟ وما الذي طبع منها وما الذي لم 

يطبع؟ 

ج: لي من المؤلفات المطبوعة: 

طبع  ودراسة  بحث  الجميلة،  والفنون  الشعر   •
في القاهرة.

في  طبع  فلسطين  ملحمة  الشهداء،  أرض   •
بيروت 1951 

في  طبع  ودراسة  بحث  الشعرية،  األساليب   •
بيروت 1950 

قبلتان، قصة شعرية طبع في بيروت 1948   •

بيروت  في  طبع  شعرية  مجموعة  العرائس   •
1946         د                       

مقدمة  والفنون،  اآلداب  في  الشخصية  أسرار   •
لما وراء األساليب 

زهرات من خميلة الخيام، رباعيات   •

شموع، أحدث مجموعة شعرية  •

بيني وبينها قصة في صورة رسائل   •

القافلة العدد 38 السنة الثانية األحد 9 ذو الحجة سنة 1373 الموافق 8 أغسطس سنة 1953

نفح الطيب، مجموعة مقاالت   •

الشعر وقضيته، ورسالة.  •

س3: بمن تاثرت من الشعراء وأي كتاب كان له اثر في 
نفسك في مطلع حياتك االدبية؟..

أبو  )إيليا  بالشاعر  الكريمة  بلغتنا  أول عهدي  تأثرت  ج: 
بساطته  بهرني  فقد  المهجر.  شعراء  من  ماضي( 
كانت  ولقد  قبل  أما  اإلنساني.  أفقه  وسعه  وعمقه 
مصيبة األمة العربية طوال العصور هي تصور ابنائها 

أنهم يستطيعون إيقاف الزمن. 

س5: ما هو المثل األعلى للجمال؟ 

جـ5: الجمال نسبي فال يمكن أن يكون له مثل أعلى. 
بالحياة  أحساسك  ووسع  ذوقك  هذب  ما  فكل 
وكان  وسرورًا  متعة  العمر  تطاول  على  بها  وزادك 
عاماًل على رفع هذه الغشاوة عن عينيك بحيث ترى 
الدنيا زاهية باأللوان ال مجرد سواد او بياض كل ذلك 

بالنسبة إليك وإلى من لهم عالقة بك هو الجميل.

انطوائي  بانك  بك  المعجبين  من  كثير  يتهمك  س6: 
من  عليك  اهلل  من  بما  مجتمعك  أبناء  على  تضن 
في  تحاضر  ال  لماذا   .. سليم  وتفكير  فذة  شاعرية 

األندية األدبية فترضي المتعطشين إلى أدبك. 

في  والتهمة  األعجاب  يجتمع  كيف  أدري  ال  ج6: 
آن. على أن كلمة )انطوائي( مطاطة تستطيع أن 
إلى  بها  تصل  ولن   .. معنى  من  شئت  ما  تحملها 

نتيجة. 

يعالج  ما  األدب  من  أن  لقلنا  التحديد  أردنا  ولو 
مشكلة الفرد في ظروفه العابرة وهي ال تتجاوز  
التي  كالقضايا  ذاك.  أو  المكان  هذا  بعينه  زمانًا 
التي  الخاصة  أو كالوصفة  المحاكم  تعرض على 
يصفها الطبيب إلى مريض مثاًل تحت العالج فهذه 
البد من تغيرها من يوم إلى يوم. وهذا هو بحيث 
فال  ومكان  زمان  كل  في  على    حكمها  يسري 
تعود قضية خاصة. كهذه الصلة القائمة أبدًا بين 
الذكر واألنثى مثال أو التجارب التي البد من تعرض 
الشباب لها في مستهل عمره. فهو كالخبز – إذا 
عنه  للبشر  غناء  ال  الذي   – بالخبز  أشبه  أن  لي  جاز 
فاالختالف  الحياة.  قوام  ألنه  االحوال  من  بحال 
هنا بين األدبين أنما هو الزاوية التي ننظر منها إلى 

المشكلة.

الجانب  بهذا  األدب  من  اهتم  دائمًا  كانت  ولقد 
الذي يرى المشكلة اإلنسانية قبل كل شيء أي ال 
تخص زيدًا وعمرًا من الناس فحسب بل تتعداهم 
في  لذلك  يتقيد  ال  الذي  الجانب  »اإلنسان«  إلى 
قد  التي  العابرة  بظروفها  عليها  أو  لها  الحكم 
فضل  هنا  من  ولعل  األحوال.  بإختالف  تختلف 
الحياة.  –عند بعضهم– حتى على وقائع  القصة 
اليوم  الرفيع  األدب  أبواب  من  بابًا  اعتبارها  وصح 
كله  شعري  لذلك  وترى  خيال.  محض  كانت  وان 

قصصيًا .. حتى ما دار منه حول مأساة فلسطين.

عقدة  في  دقيق  سلك  -والحياة  الحياة  في  أما 
المرء  يعيش  أن  الخير  من  يكون  فقد  معقدة- 
انطوائيًا بأي معنى تريدون من أن يعود )انضوائيًا( 
منافق  انتهازي  مجتمع  في  المعاكس  بالمعنى 
ال تستطيع أن تتبين له في األحداث الملمة وجهًا 

ثابتًا وال هدفًا معروفًا. 

آخر  شيء  فهذا  عندنا  األدبية  األندية  قضية  أما 
المسألة  يرون في  ال  انفسهم  األندية  أهل  ولعل 

التي نشكوها الم تسمع قول القائل.

لعل له عذرًا وأنت تلوم فذاك عذرهم ولعل ذلك 
نكون  وبذلك  الحلول  أيضا.  عذري  إليهم  بالنسبة 

قد أدينا قسما من الواجب تجاه نهضة األمة.

األستاذ إبراهيم العريض

واألستاذ إبراهيم العريض يجيب 
القافة تسأل

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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ج�سر ال�سيخ حمد من جهة املنامة يف اخلم�سينيات   

م�ست�سفى النعيم يف الأربعينيات  

ال�سفينة امللكية الربيطانية اأورموند يف زيارة للبحرين يف الأربعينيات 

�سوق الأربعاء يف اخلم�سينيات بيوت الرب�ستج يف منطقة الق�سيبية ويرى ق�سر ال�سيخ حمد يف الأربعينيات 
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ا�ستعرا�ض �سرطة اخليالة يف اأحد املنا�سبات الوطنية يف ال�ستينياتعني الدوبية يف الأربعينيات 

جمموعة من البواخر  قبالة فر�سة املنامة يف املياه العميقة يف الثالثينيات 

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لدى ا�ستقبالهما وزير اخلارجية 

الربيطاين يف لندن عام 1958م 
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نتّبنى فكرتك .. نواصل دعمك .. 
لنفخر بنجاحك ..

www.bdb-bh.com
Bahrain Development BankBDBbahrainBahrainDevelopmentBank

تطبق الشروط وا�حكام

•   تمويل المشاريع الجديدة

•   فترة سداد مرنة

•   فترة سماح مرنة

 بنك البحرين للتنمية يوفر لك مجموعة واسعة من الخدمات  التي
ال تقتصر على التمويل فحسب٫ بل تشمل المشورة والتدريب واالحتضان 

لمساعدتك على تأسيس وتطوير نشاطك التجاري أو توسعته.
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