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“رمضانيات” تروى نشأتها األولى ““2-2

المكتبات العامة بالبحرين ..تاريخ العلم والعلوم
قال مدير مكتبة مركز عيسى الثقافي د .منصور سرحان إنه تم االعالن رسميًا عن افتتاح المكتبة العامة في
1946م ،وتقع بمبنى دائرة معارف حكومة البحرين الواقع على شارع الشيخ عبداهلل” .وأضاف أنه “وحين تم افتتاح
المكتبة وضعت في شارع الشيخ عبداهلل الفتة كبيرة كتب عليها “معارف حكومة البحرين المكتبة العامة”،
وبمناسبة افتتاحها كتبت دائرة المعارف إعالنًا جاء فيه“ :باسم معارف حكومة البحرين نفتتح المكتبة العامة
للمدرسين والطالب والمثقفين من كال الجنسين” .وذكر أنه “بقيت المكتبة ضمن مبنى دائرة المعارف حتى
عام 1955م حين تم نقلها إلى مقرها األخير بالقسم الداخلي بالقضيبية وهو سكن طالب المحرق والرفاع
وسترة وبقية القرى األخرى ،وكانت تفتح أبوابها فترة واحدة فقط هي الفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى
الثامنة مساء” .وأشار إلى أنه في عام 1958م بدأ الدوام الصباحي فكانت تفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا
مساء ،واستمر العمل
وحتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا ومن الساعة الثالثة ظهرًا وحتى الساعة السادسة
ً
بهذا الدوام حتى عام 1973م عندما مددت فترة العمل بالمكتبة العامة وفرعيها بالمحرق ومدينة عيسى،
وأصبحت المكتبات العامة تقدم خدماتها على مدار  12ساعة يوميًا أي من الساعة السابعة صباحًا وحتى
مساء ،عدا يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا“...”.رمضانيات” تروي
الساعة السابعة
ً
وتسرد تاريخ المكتبات العامة في البحرين...

َ
“ك َ
ان ِم َن ا ْل ِج ِّن“

إبليس  ..العدو المبين

خلق اهلل سبحانه وتعالى الشيطان إبليس ابتال ًء للعباد وأخبرنا بعداوته لنا وأمرنا بعداوته ،فقال تعالىِ “:إ َّن
َّ
الشي َ
ْط َ
م عَ ُدوٌّ َفا َّت ِخ ُذوهُ عَ ُدوّ ًا”-فاطر ،-وأوصى األنبياء أوالدهم بذلك فقال يعقوب لولده يوسف:
ان َل ُك ْ
“ ِإ َّن َّ
الشي َ
ان عَ ُدوٌّ ُمب ٌ
ْط َ
ِين” -يوسف ،-هذه العداوة بدأت منذ أن خلق اهلل سبحانه وتعالى آدم..
ان ِل ْل ِإ ْن َ
س ِ
عات متمردٍ من اإلنس والجن ،فأما الشيطان األكبر وهو إبليس فإنه
وإبليس هو الشيطان ،والشيطان كل
ٍ
ٌ
مشتق من أبلس إذا أيأس ألن اهلل أيأسه من رحمته ،وهذا الشيطان األكبر رأس األبالسة من الجن كما قال
ِيس َك َ
ان ِم َن ا ْل ِج ِّن” -الكهف ،-وهؤالء الجن قيل أنهم كانوا في األرض قبل اإلنس ،وكانوا
اهللِ “ :إال ِإ ْبل َ
ً
يفسدون فيها ويسفكون الدماء ،ولذلك لما خلق اهلل آدم وأخبر المالئكة أنه سيجعله خليفة في األرض
َس ِف ُ
اء” -البقرة ،-وذلك لما رأوا من إفساد ّ
َ
س ُد فِ َ
“قا ُلوا أَ َت ْج َع ُل فِ َ
سكان األرض من
يها َم ْن ي ُْف ِ
ك ِّ
يها وَ ي ْ
الد َم َ
قبل آدم ،أو ّ
أن اهلل تعالى قد أطلعهم على ذلك ..وجاء عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه“ :أن
بني الجان لما أفسدوا في األرض بعث اهلل عليهم جنودًا من المالئكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر
البحور”“ ..رمضانيات” تكشف عالم إبليس وتحذر من مكائده وجنود شياطينه...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري
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اس ُج ُدوا“
َ
“وإِ ْذ ُق ْل َنا ِل ْل َمال ِئ َك ِة ْ

إبليس َ ..
س َق َع ْن أَ ْم ِر َربِّ ِه“
“ف َف َ
خال ِِد َ
َت ُكو َنا ِم َن ا ْل َ
م
ين” -األعراف ،-وقوله“ :يَا َبنِي آدَ َ
م َّ
َ
ان َك َما أَ ْخ َرجَ أَبَوَ ي ُ
الشي َ
ْط ُ
ج َّن ِة
ال ي َْف ِت َن َّن ُك ُ
ْكم ِّم َن ا ْل َ
ِه َما ِإ َّن ُه َير ُ
م
سوْ َءات ِ
َاك ْ
َاس ُه َما ِلي ُِري َُه َما َ
َنز ُع عَ ْن ُه َما ِلب َ
ي ِ
م ِإ َّنا َج َع ْل َنا َّ
ُهوَ وَ َقبِي ُل ُه ِم ْن َحي ُ
ْث َ
َاط َ
ين
الشي ِ
ال َترَوْ َن ُه ْ
ين َ
ال ي ُْؤ ِم ُن َ
أَوْ ِليَاء ِل َّل ِذ َ
ون” -األعراف ،-فالشيطان في
هذه اآليات مراد به إبليس ،ألن القرآن يتحدث عن
قصة إغوائه آلدم وحواء عليهما السالم ،والذي
يتأمل القرآن يرى أن إطالق لفظ إبليس لم يرد إال في
معرض الحديث عن إباء إبليس من السجود آلدم،

س َ
يس َك َ
ان مِ ْن ا ْل ِج ِّ
ج ُدوا ِإ َّ
“و ِإ ْذ ُق ْل َنا ل ِْل َمالئ َ
ق
آلد َ
قال تعالى َ
ن َف َف َ
ال ِإبْلِ َ
س َ
م َف َ
اس ُج ُدوا َ
ِك ِة ْ
عَ ْن أَ ْم ِر َر ِّب ِه” -الكهف .. -إبليس هو كبير الشياطين ،وهو جان كان من الجن العابدين
هلل في األرض ،ومن عبادته هلل كرمه بأن رفعه اهلل في المأل األعلى لكنه عصى اهلل
بامتناعه عن السجود آلدم ،كما يطلق اسم “شياطين” على الذين يسلكون سلوك
الشيطان من البشر ،والشيطان هو عدو اإلنسان الدائم إلى يوم القيامة ،وكان هو
السبب في إخراج آدم وحواء من الجنة بعد أن جعلهما يأكالن من الشجرة المح ّرمة،
واختلف العلماء في إبليس هل هو َم َلك في األصل مسخه اهلل شيطانًا ،أو إنما
شمله لفظ المالئكة لدخوله فيهم وتعبده معهم ،واستدل القائلون بأنه ليس من
يس َك َ
“و ِإ ْذ ُق ْل َنا ل ِْل َمالئ َ
ان
ِآد َ
المالئكة بقول اهلل تعالىَ :
ج ُدوا ِإال ِإبْلِ َ
س َ
م َف َ
اس ُج ُدوا ل َ
ِك ِة ْ
مِ َ
ن ا ْل ِج ِّ
ن” -الكهف ،-وبعصمة المالئكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس ،قال
ون َما ُي ْؤ َم ُر َ
م َو َي ْف َع ُل َ
ص َ
ون” -التحريم“..-رمضانيات”
ون ال َّل َه َما أَ َم َر ُه ْ
اهلل تعالى“ :ال َي ْع ُ
تدخل عالم الشيطان إبليس وتكشف مكائده وحيله في غواية الخلق...

ولم يرد هذا اإلطالق خارج الحديث عن إبائه من
السجود إال في موضعين.

طعام إبليس
وطعام إبليس في الغالب هو العظم وطعام
دوابهم هو روث البهائم ،وهذا هو الغالب وال
يمنع من ذلك أنهم يأكلون مثل أطعمة اإلنس،
وروى مسلم في صحيحه عن بن مسعود رضي
اهلل عنه قال “كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في األودية
والشعاب فقلنا :استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر
ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل
حراء قال فقلنا :يا رسول اهلل فقدناك فطلبناك
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال “أتاني
داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن

أصل تسميته
ويرى عدد من اللغويين أن لفظة إبليس هي لفظة

أمر اهلل ،وعلل عصيانه بقوله“ :أنا خير منه ،خلقتني

أعجمية معربة عن اللغة اإلغريقية كما أن مؤلفي

ِمن نا ٍر وخلقته من طين” ،وطلب من اهلل أن يمهله
إلى يوم الدين كي يغوي آدم ويغوي ذريته .ف ُلعن

يرجحون اعجميتها ،أو انها من األلفاظ الدخيلة على

ُ
وطرٍد من السماء .وأصبح عدوًا لبني آدم إلى يوم

اللغة العربية ،ومعنى كلمة إبليس في اللغة العربية
س بمعنى ُط ِردَ  ،عندها يكون
هو من الفعل َب َل َ

البعث ،يوم يحشر البشر والجن أجمعين .يقول اهلل
تعالى في القرآن أن إبليس أقسم على غواية بني

معنى إبليس هو “المطرود من رحمة اهلل” ،ولكن

آدم أجمعين ،وأنه لهم عدو مبين.

العديد من اللغويين يجمع على ان معنى الفعل

إبليس والشيطان

معاجم اللغة العربية وعددًا من المفسرين

هو “يئس” وبالتالي يكون المعنى “الذي يئس من
رحمة اهلل” ،ولفظة إبليس كذلك تأتي في معنى
الضالل ،الدهشة ،السكوت ،وكثيرة هي األحاديث
التي تدل على ان اسم إبليس مشتق من اإلبالس،
كما ان كتاب اللغة يرجحون اشتقاقها من اللغة
العربية ،ويؤيدون ماذهبوا اليه بشواهد عديدة.

خلق إبليس
ُ
وخلق إبليس من نار كما يقول اهلل في القرآن الكريم
كسائر الجن ،وكان يعبد اهلل مع جملة المالئكة ،إال
أنه كان يُخفي نزعته إلى التمرد والعصيان حتى أمره
اهلل بالسجود آلدم مع المالئكة فأبى وأستكبر على

وتردد لفظ إبليس والشيطان في مواضع متعددة
من القرآن الكريم ،فقد ورد لفظ إبليس في أحد
عشر موضعًا ،ولم يرد هذا اللفظ إال مفردًا في هذه
المواضع جميعا ،أما لفظ الشيطان فقد جاء مفردًا
ومجموعًا ،فقد ورد مفردًا في سبعين موضعًا،
وأما بلفظ الجمع فقد ورد في ثمانية عشر موضعًا،
والج َّنة،
عدا من المواضيع التي ورد فيها لفظ الجن
ِ
وأطلق عليه القرآن اسم الشيطان في مواضع،
س َل ُه َما َّ
الشي َ
ْط ُ
منها قوله تعالىَ :
ان ِل ُيب ِْد َي
سوَ َ
“فوَ ْ
ِه َما” وَ َق َ
“ما
سوْ َءات ِ
َل ُه َما َما وُ و ِر َي عَ ْن ُه َما ِمن َ
ال َ
اك َما َر ُّب ُك َما عَ ْن َه ِذهِ َّ
جرَةِ ِإ َّ
َن َه ُ
ْن أَوْ
ال أَن َت ُكو َنا َم َل َكي ِ
الش َ

“قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه
الزاد فقال “لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه
يقع في أيديكم ،أوفر ما يكون لحما وكل بعرة
علف لدوابكم” ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم “فال تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم”
يحمل َ
ُ
النبي
مع
مسلم ،-وعن أبي هريرة “أنه كانِّ
ص َّلى ُ
اهلل عليه وس َّلم إِداوَ ًة لوَ ضوئِه وحاجتِه ،فبينما
هو َي ْتب َُعه بها ،فقالَ :م ْن هذا؟” فقال :أنا أبو ُهرَير ََة،
نف ْ
بعظم
ض بها ،وال تأتني
فقال“ :اب ِْغني أحجارًا أس َت ِ
ٍ
وال برَوْ َثةٍ ”َ .
فأ َت ْي ُت ُه بأحجا ٍر أحم ُلها في َ
َف ثوبي،
طر ِ

انصر َْف ُ
ت حتى إذا فر ََغ
حتى
ْ
وضع ُتها إلى جنبِه ،ثم َ
َم َ
ْتُ ،
ت :ما ُ
الع ْ
فق ْل ُ
شي ُ
م والرَّ وْ َث ِة؟ قال “هما
بال َ
ظ ِ
َ
ِّ
م
الجن ،وإنه أتاني وَ ْف ُد ِج ِّن َن
طعام
من
صيبين ،ون ِْع َ
ِ
فسألوني َّ
فدعَ وْ ُت ال َّلهَ لهم أن ال ي َُم ُّروا
ِ
الزادَ َ
الج ُّنَ ،

وجدوا عليها طعامًا” -البخاري،-
ٍ
بعظم وال برَوْ َثةٍ إال َ
وفي الحديثين السابقين أن رسول اهلل دعا للجن

المسلم أن يرزقهم اهلل في كل عظم ذكر اسم
اهلل عليه أن يرجع عليه لحما أكثر مما كان ،وهذا
خاص بالمسلم دون الكافر وخاص بالعظم الذي
ذكر اهلل عليه عند أكله أول مرة.
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المكتبة العامة ضمت  2500كتاب

المكتبات العامة بالبحرين  ..قصة الكتاب األول
قال مدير مكتبة مركز عيسى الثقافي
د .منصور سرحان إنه “بلغت محتويات
المكتبة العامة من الكتب حين افتتاحها
في 1946م 2500 ،كتاب تغطي بعض فروع
المعرفة كاألدب والتاريخ والجغرافيا
والدين والقصص ،وكانت ترد إلى المكتبة
مجالت مختلفة w

wمثل المصور ،وآخر

ساعة ،والرسالة ،واألحد ،وروز اليوسف،
والهالل،

والبعكوكة،

والكواكب،

واألهرام ،وأخبار اليوم ،وصوت البحرين،
والقافلة،

وهنا

والدكتور،

البحرين،

واألديب ،وكانت األخيرة -أي األديب -تنشر
قصائد ودراسات أديب البحرين األستاذ
إبراهيم العريض ،أما بالنسبة للجرائد
والمجالت

األجنبية

الصادرة

باللغة

االنجليزية فكانت ترد إلى المكتبة عن
طريق دار االعتماد البريطاني والمجلس
الثقافي البريطاني فيما بعد” .وأضاف

زيارة الدكتور على محمد فخرو وزير التربية والتعليم واألستاذ طارق المؤيد وزير اإلعالم للمكتبة العامة عام 1989م

أنه “كان يتردد على المكتبة باستمرار

كانت المكتبة العامة في فترة
الستينيات والسبعينيات مقر ًا
وملتقى الكتاب والشعراء
واألدباء يتداولون فيها أمورهم
الكتابية والفكرية

مجموعة من الطبقة المثقفة حينذاك
وهم :أحمد العمران ،رضي الموسوي،
حسن الجشي ،الدكتور سنو ،يوسف
الشيراوي ،علي التاجر ،خليفة غانم،
سلمان الصفار ،علي حميدان ،إضافة
إلى المعتمد البريطاني ،والمستشار
بلجريف،

وقساوسة

مستشفى

اإلرسالية””...رمضانيات” تروي وتسرد تاريخ

والمجالت الخاصة بهم ،وأهمها البعكوكة

المكتبات العامة في البحرين...

والسندباد فيما بعد ،وزودت كذلك باألفالم
السينمائية ،واستمر عطاء المكتبة العامة يتزايد
وبدأ المواطنون في التهافت على المكتبة من ك ً
ال

قسم لألطفال
وذكر أنه “في عام 1965م تم استحداث قسم
خاص بالمكتبة العامة سمي بمكتبة السيدات
واألطفال واقتصرت خدماته على قراءة المجالت
الخاصة بالسيدات واألطفال ،ونظرًا لتدفق األطفال
على المكتبة العامة خاصة من منطقة المنامة
العاصمة ومدينة المحرق ،فقد تم تخصيص
قسم لألطفال في عام 1966م وزودت مكتبة
األطفال بالكتب المبسطة والتي من بينها سلسلة
األطفال المشهورة “مجموعة الكيالني” وقصص
األطفال التي كانت تصدر عن دار المعارف بمصر،

الجنسين ومن مختلف مناطق البالد ،وكان لهذا
المرحوم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل خليفة وزير التربية
والتعليم في معرض الكتاب العربي عام 1976م

تم تخصيص قسم لألطفال في
عام 1966م وزودت مكتبة األطفال
بالكتب المبسطة والتي من
بينها سلسلة األطفال المشهورة
“مجموعة الكيالني”

التدفق المستمر أثره في زيادة مقتنيات المكتبة
العامة من الكتب والمراجع المختلفة والتي بلغت
عام 2006م زهاء  60ألف كتاب تغطي معظم حقول
المعرفة ،والزم المكتبة في التردد عليها معظم
الكتاب والشعراء البحرينيين ،وكانت المكتبة العامة
في فترة الستينيات والسبعينيات مقرًا وملتقى
الكتاب والشعراء واألدباء يتداولون فيها أمورهم
الكتابية والفكرية ،وأدى االهتمام المتزايد بالمكتبة
العامة إلى توسعتها مرتين -حدث ذلك في عهد
إدارة الباحث -األولى في عام 1989م والثانية في
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د

رواد المكتبة األوربيين وخاصة من بريطانيا والواليات المتحدة

المكتبة الجوالة التابعة لمكتبة المنامة العامة

عام 1991م ،حيث تم إضافة العديد من الغرف
المالصقة للمكتبة والتي كانت تستخدم فصو ً
ال
دراسية لمدرسة المنامة الثانوية والتي حولت فيما
بعد إلى القسم التجاري الذي كان يعرف في السابق
بالقسم الداخلي .وفي عام 2006م اتخذ مجلس أمناء
مركز عيسى الثقافي قرارًا بنقل جميع مقتنياتها
إلى المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي ،وبهذا
أسدل الستار على أول مكتبة عامة في البالد”.

المكتبة الخليفية
ونوه إلى أنه “بعد مضي ثمان سنوات على تأسيس
المكتبة العامة ،أسست المكتبة الخليفية بالمحرق
في عام 1954م وكانت تقع مقابل مسجد الشيخ
حمد ،ويرجع الفضل في تأسيس هذه المكتبة
للمغفور له الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم

المكتبة العامة بالمنامة في سبعينيات القرن العشرين

البحرين آنذاك .فقد أشار على مجموعة من شباب آل
خليفة تبني تأسيس مكتبة تقدم خدماتها مجانًا،
ولتحويل الفكرة إلى واقع ساهم الشيخ سلمان بن
حمد آل خليفة بتوفير المقر وهو عبارة عن غرفتين
متالصقتين ترتبطان برواق ،كما مدها بالمال لشراء
الطاوالت والكراسي والخزائن ،وخصصت إحدى
الغرف للكتب ،والغرفة األخرى للدوريات والصحف
وجهاز التلفزيون ،وعهد إلى سمو الشيخ عبداهلل

بعد مضي ثمان سنوات على
تأسيس المكتبة العامة ،أسست
المكتبة الخليفية بالمحرق
في عام 1954م وكانت تقع
مقابل مسجد الشيخ حمد

بن خالد آل خليفة رئاسة المكتبة ،وعين الشيخ عمر

حيث يذكر الشاعر الشيخ أحمد محمد آل خليفة
في ديوانه “هجير وسراب” في قصيدته “شروق
المجد” عبارة تؤرخ إلقاء تلك القصيدة ،وتقدم لنا
معلومة موثقة عن المكتبة الخليفية وذلك وفق
النص التالي الذي كتبه في مقدمة القصيدة:
“ألقيت في الحفلة التكريمية التي أقامها اتحاد
األندية الوطنية باالشتراك مع المكتبة الخليفية
في اليوم الثالث بعيد الجلوس األول لصاحب

بن عبدالعزيز آل خليفة سكرتيرًا ،ومن أعضاء إدارة

وكان لقربها من مسجد الشيخ حمد أثره الكبير في

العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

المكتبة الخليفة الشيخ دعيج بن علي آل خليفة

زيادة اإلقبال على استخدامها خاصة قبل وبعد صالة

عام 1962م ،ويتضح لنا من هذه العبارة الموثقة

والشيخ سلمان بن علي آل خليفة ،ونظرًا لكونها

العصر وحتى المساء ،وفي عام 1960م نقل الشيخ

أن المكتبة الخليفية كانت موجودة حتى عام

مكتبة فتية فقد تبرع األعضاء بالكتب وأدى ذلك

عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس المكتبة ومؤسسها

1962م ،وربما أغلقت بعد ذلك العام ،أما كتبها

إلى ملئ رفوف الغرفة المخصصة للكتب ،ومنذ

للعمل بالبلدية فتأثرت المكتبة وقل نشاطها ،ويبدو

فكان مصيرها الضياع على الرغم من تحويل

افتتاحها أخذ بعض أهالي المحرق بالتردد عليها،

أن المكتبة الخليفية قد أغلقت بعد عام 1962م،

بعضها إلى جمعية رعاية الطفولة واألمومة”.
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العالمة الفارقة من نيسان خالل رمضان
عروض مذهلة تثلج قلوبكم

تقدم لكم نيسان هذا العام خالل شهر العطاء عروض سخية بأسعار
مل يسبق لها مثيل .باإلضافة اىل االستعانه بصديق والفوز بخدمتني
جمانيتني أو جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة .كما أن زوار املعرض
سوف يحصلون على فرصة للفوز بجوائز مميزة.

نيسان ماكسيما 3.5L

ابتدا ًء من 10,995

نيسان ميكرا 1.5L

ابتدا ًء من 3,995

نيسان ألتيما 2.5L
د.ب

ابتدا ًء من

6,995

نيسان صني 1.5L
ابتدا ًء من

د.ب

4,495

د.ب

د.ب

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط .يشمل هذا العرض سيارات حمدوده.

MOIC/PC/2167/2016, MOIC/PC/2165/2016

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:00صباحًا  1:00 -ظهرًا  7:30 /مسا ًء  11:30 -مساءً ,اجلمعة  7:30مسا ًء  11:30 -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  7:30صباحًا  4:00 -عصرًا 8:00 ،مسا ًء  10:00 -مسا ًء  /اخلميس  7:30صباحًا  4:00 -ظهرًا

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية 6 :يونيو  6 -يوليو 2016
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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 ..

العدد الثالث السنة االولى  17ربيع االول  1372هـ ديسمبر 1952

من مشاكلنا االجتماعية

وباألمس القريب جدًا مالت عدة متاجر في (شارع
برت) على اساسها ولم ينفع معها سوى الهدم

نقمة  ..أم نعمة

وفي األسبوع الماضي كنت مارًا بسوق

أال رحم اهلل زمانًا كان السقا فيه أميرًا ذا سلطان

(الطواوايش) وإذا بالمياة تغطي قطعة االرض

واعاده بنائها من جديد.

كلها ولم أسال عن السبب ألنه معروف ..

ونفوذ ال يدانيه أي حاكم بأمره ..الجميع يليون

واقتربت من النبع المتفجر من األرض والناس

رغباته ويدارون خاطره ويسعون لرضاه ..كأن

في حيرة من أمرهم يفكرون في حل أالمر ..

غضبه معناه هالك المغضوب عليه عطشًا وكأن
رضاه سي ً
ال منهمرًا من الماء يروي الجميع  ..وكان

لقد خابروا المسئولين ومضت ساعات وهم في
االنتظار ..و...

كل واحد يتمنى في نفسه اليوم السعيد الذي
يبزغ فيه فجر الخالص من هذا الذل .وأخيرًا الحت

رحمة اهلل على زمانك يا حضرة السقا فأنك وأن

في األفق تباشير الخالص وجاءت شركة (هاوى

كنت مستبدًا مستاسدًا على زبانك لم تسبب

برذر) وتعهدت مد االنابيب إلى البيوت وانقاذها

الماء إلى األساس فسبب هذه الكارثة وقلنا انه حادث

مثل هذه الخسائر الجسيمة المتتالية التي ال نرى

عابر البد أن يلفت نظر الشركة فتفكر في اصالح األمر.

نهاية لها وال حال المرها

متدفقًا يروي العطاشا ويحل قضايا البيوت..

ومرقت أيام وتلتها أخر وإذا يبيت آخر وفي نصف

وبعد فترة قصيرة علم بعض الناس ان ثمة بيتًا

الليل يهدد ساكنية بدفنهم تحت انقاضه  ..لنفس

وعسى أن تسعى شركة انياه في التفكير الجدي

يميل إلى السجود والسبب ان ماسورة الماء المارة

السبب اي ان ماسورة أخرى انفجرت لعدم تحملها

من تحته انفجرت نتيجة ثقل مر عليها وتسرب

ثقل األرض ومرور الناس عليها.

النقاذنا من هذه المشكلة التي اصبحت ،نقمة
على الناس بد ً
ال أن تكون وسيلة خير وهناء وراحة.

فكرت هيئة من التجار في تكوين لجنة منهم
تشرف على مساعدة العجزة والمقعدين من
الشعب واقترحت أن يتبرع كل تاجر أو مستطيع
بمبلغ من المال يدفعه لصندوق الجمعية ويرصد
لمساعدة العجزة والمشردين.

نحن نرجو من مصلحة البريد أن تدلي بتصريح ينفي
عنها صحة هذه التهمة.

من السقاء المتحكم في الجيوب ..وسال الماء

دائرة الجمارك عندنا تمتنع عن ارسال شيء إلى
اسرائيل ...ولكن المجتمع يتحدث عن طريقة اخرى
يلجأ اليها من يود ارسال شيء إلى تلك الدولة
وذلك عن طريق البريد .يسجل الطرد على أساس
ارساله إلى لندن ولكن يحور في البريد إلى اسرائيل
وكما يعلم الكل أن البريد منتظم مع تلك الدولة.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

لم ير المجتمع أي نشاط في هذا الشهر المبارك
للجمعيات الخيرية والتعاونية وكانت مراقبة المطاعم
المسموح لها بفتح أبوابها خالل النهار غير تامة .أما
األندية فانها تنام في سبات عميق فلم نسمع عن
حفلة أحياها هذا النادي أو ذاك ،فكأن رمضان لم
يعرف هذه الربوع.
كان أحدهم يسوق دراجته بسرعة هائلة في أحد
األزقة فصدم أحد العمال صدمة قاسية سببت له
الكثير من الرضوض والجروح في قفصه الصدري.

كان من جراء الطريقة العقيمة التي يسير
عليهاملجأ األيتام بما في ذلك حشد الالجئين
والالجئات من مختلف األجناس ،أن حدثت جريمة
أخالقية بطلها رجل من بورما وامرأة الجئة تجاوز
كالهما العقد الرابع من العمر ..وقد رفعت المرأة
قضيتها للمسؤولين ومازال التحقيق جاريًا .اننا
نأمل أن تكون هذه الحادثة حافز للمسؤولين
لتغيير السياسة العقيمة التي يدار بها الملجأ حاليًا.
أعدت شركة أرامكو بمناسبة شهر الصيام المبارك،
خزانات كبيرة للماء البارد توزع على مناطق العمل
والمدن القريبة يستعملها كل الناس إلطفاء
عطشهم .ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو
جرت على سياية تخفيض ساعات عملها إلى ست
ساعات خالل شهر رمضان وذلك رغبة منها في
تخفيف وطأة الصوم على موظفيها .اننا نزف هذا
الخبر بحذافيره إلى بابكو وإلى  ...بعض المؤسسات
الوطنية وغيرها الموجودة بين ظهرانينا.
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ميدان باب البحرين يف اخلم�سينيات

ا�سطبل للخيول يف الثالثينيات

�سوق املنامة يف ال�ستينيات

ت�صفري القدور يف �سوق ال�صفافري يف املنامة يف اخلم�سينيات

قلعة البحرين يف اخلم�سينيات
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عني ق�صاري يف اخلم�سينيات

منظر جوي ملدينة املنامة يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

مدر�سة اخلمي�س يف الثالثينيات

�شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

/ صيانة مجانية لسنتين
 كلم٤٠,٠٠٠
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