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“الصعقيل“ و“الخشيشة“ في رمضان “”2-1

الذوادي  ..هكذا بدأت “البالليط“

أكد الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي أن البيت البحريني العامر كان يستقبل شهر رمضان الكريم منذ بداية
شعبان حيث كان أهالي البحرين يدقون الهريس وكان الدقاقة يأتون الفرجان كل ليلة عند بيت مختلف
يدقون الحب ويجهزونه لشهر رمضان باستخدام الحاز والمضرب ،وكانوا يطحنون الطحين لخبز الرقاق ،إذ أن
قلة قليلة من الناس كانوا يأكلون خبز الخباز واألغلبية يأكلون خبز الرقاق .وأوضح الذوادي في حديث مطول
أن الشيء الجميل في رمضان أنه قبل الفطور كانت النساء تضع صينية على رأسها ويتبادلون األطباق بين
البيوت ،فتصبح السفرة عامرة بجميع األصناف ،وكان معظم التجار يفتحون بيوتهم ومجالسهم إلفطار
الفقراء ،وكذلك وقت الغبقات ،وكانت الغبقة عبارة عن سمك صافي مقلي ومحمر ،ويأكلونه الساعة 11
مسا ًء .وأشار إلى أنه لم تكن الثالجات متوفرة آنذاك وكان كل بيت يملك “مرفاعة”  -وهي ثالث خشبات على
شكل مثلث وفي كل خشبة حبل ثم يربط بينهم حبل واحد ،-ويعلق في السقف فتوضع فيها السمك
أو اللحم ،وحينما يريدون ان يشووا اللحم في فتره المغرب يقومون بتعريق اللحم بـ “حمسه” في جدر به
ماء فوق النار ثم يضعونه في المرفاعة للمجبوس أو القلي أو يقطعونه للصالونة .... .الكثير من التفاصيل
والذكريات المثيرة يرويها لـ “رمضانيات” الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي من ذكرياته الخاصة .....

الحيوان الوحيد الذي تخشاه الجن

الذئب “ ..وأنتم عنه غافلون“
قال تعالى“ :قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف
أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون .قالوا لئن أكله
الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون” ..شرس قوي
الجسد ،سريع العدو ويتمتع بقدر من الذكاء
وسعة الحيلة ويمكنه التكيف والعيش في جميع
أنواع البيئة ،إنه حيوان الذئب الذي يجوب مساحات
شاسعة من األراضي واألماكن بحثًا عن الطعام،
وللذئب صوت قوي يصل إلى مسافات بعيدة
يقال له العواء ويقوم باطالقه في فصل التزاوج
وفي أحيان نادرة فانه ينبح مثل الكالب ،وعندما
يتحول الذئب في قطعان كبيرة فانه يكون شديد
الخطورة ،فهو يهاجم أي شئ في طريقه ويقوم
باصطياد الحيوانات التي تفوقه حجمًا ووزنًا ،كما ال
يتورع عن مهاجمة القرى النائية محاو ً
ال افتراس
الحيوانات المنزلية مثل الخراف واألغنام والماعز
ولكنه ال يهاجم اإلنسان ،والذئب حيوان ذكي جدا
ويتميز بنسبة ذكاء تقترب من درجة ذكاء االنسان
وهو حيوان ماكر شجاع والذئب له نوعان الذئب
العربي والذئب الرمادى“ ..رمضانيات” ترصد خفايا
عالم حيوان الذئب وتكشف الكثير عن أسراره...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

Ramadanyat

نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري

6/7/16 1:40 PM
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من ألقابه ”أغبر وأطلس وأجرد”

الذئب” ..وتركنا يوسف عند متاعنا ”

الشعراء والذئاب
وكان للذئب نصيب كبير من الذكر في تاريخ الشعر
العربي وإلى يومنا الحاضر ،وذلك على مختلف
استعماالته لوجوده وتأثيره في حياة هؤالء العرب،
وتجده في مختلف اغراض الشعر ،يتواجد فيها
حسبما يتوافق منها مع ما هو من صفاته فتراهم
يخاطبونه ويكلمونه وبعضهم يمدحه ويمتدح به
وبعضهم يهجوه ويهجو به ،وبعضهم يناجي عواءه،
ّ
المتكنة من الذئب قصة تلك
وورد في صفة الغدر
التي ربّت ذئبًا وارضعته من شاة لها ،فلما كبر عدا على
شاتها وأكلها ،فقيل فيه “أكلت شويهتي وفجعت
قلبي وأنت لشاتنا ولد ربيب ...غذيت بدرها وربيت فينا
فمن أنباك أن أباك ذيب ...إذا كان الطباع طباع سوء فال
أدب يفيد وال أديب”.

قوة الذئاب

قال تعالى“ :قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت
بمؤمن لنا ولو كنا صادقين” ..يرى البعض أن الذئاب حيوانات قاتلة مسعورة ومرعبة،
أما البعض اآلخر فيعتبرها نماذج جميلة للطبيعة في أكثر صورها البرية وضوحا،
وللذئاب صورتان معروفتان لدى الناس إحداها تثير مشاعر الخوف بسبب اللعاب الذي
يسيل من فمها لحظة تطاير الشرر من أعينها ،وبسبب أنها تعقر األطفال ،وتقتل
الماشية لكنها في نفس الوقت تثير اإلعجاب بسبب قوة مجتمعاتها ،وتمركزها
معا في إطار عائلي ،وألنها من المعالم الرئيسية للطبيعة البرية ،وتعد مثل هذه
المعتقدات المتطرفة عن الذئاب مترسخة بين الناس ،لكن جذور تلك المعتقدات
تنبع من التاريخ “ ..رمضانيات” تدخل عالم الذئاب وترصد خفاياه وأسراره....
عجائب الذئاب

وزن الذئب

الذئب هو الحيوان الوحيد الذي يأكل الجن ،وهو
الحيوان الوحيد أيضا الذي تخشاه الجن ،والذئب يشم
رائحة دم البشر على بعد أميال بالصحراء وأن اإلنسان
إذا اصيب وخرج منه دم في الصحراء يصبح هدفا
للذئب اليستطيع الخالص منه بسهولة ،والذئب ال
يأكل الجيفه مهما كان جوعه ،وهو حيوان ال يتهجن
وال يصبح أليفا كباقي الحيوانات المفترسة كالنمور
وغيرها ،والذئب عندما يهجم على قطيع من الغنم
أو غيرها من المواشي يختار أفضل الموجود ويظل
يبحث بينها حتى يجد األفضل ،والذئب لديه من الذكاء
ما يجعله يعرف إن كان راعي الماشية يحمل سالحا
أو ال يحمل وعلى غرار ذلك يقرر الهجوم من عدمه
ويعرف إن كان راعي الماشية ذكرا أو أنثى وعليه يقرر
الهجوم من عدمه ،والذئب كثير الحركة فال يستقر
بمكان معين ،والذئب عندما يفترس الضحية يقوم
بإستخراج األحشاء أوال وهي األعضاء الطرية داخل
الجسم مثل الكبد والكليتين والطحال واألمعاء
فيلتهمها اوال ومن ثم باقي الجسم ،والذئبة األنثى
أكثر شراسة من الذكر وبالذات عندما يوجد لديها
صغار ،والذئب حيوان إجتماعي من الدرجة األولى
ويعتمد في حياته وصيده وكل شيء على القطيع
كمجموعة متكاملة ومقسمة المهام ،والذئب يحزن
على موت الشريك ويعوي لمدة شهور أو سنوات بكاء
على فراقه ويكون العواء عواء حزين.

بشكل كبير عبر
وتختلف أحجام وأوزان الذئاب
ٍ
موطنها ،إال أن كليهما يزيد ك ّلما كانت الساللة تقطن
إلى الشمال أكثر ،ويبلغ إرتفاع الذئاب في العادة -0.6
 0.8أمتار عند الكتف ،ويبلغ وزنها من حوالي  23إلى
 59كلغ مما يجعلها أضخم الكلبيّات البريّة ،ويصل
وزن بعض الذئاب الكنديّة واألالسكيّة إلى مافوق 77
تم تعريفه فقد قتل في أالسكا
كلغ أما أكبر
ٍ
ذئب ّ
عام  1939وقد بلغ وزنه  80كلغ ،وتعتبر الذئاب العربيّة
أصغر السالالت حجمًا إذ يصل وزن اإلناث البالغة منها
 10كلغ.يبلغ طول الذئاب من األنف حتى الذيل الذي
يشكل حوالي ربع طول الجسد حوالي  2-1.3م.

في األدب العربي
العربي الذئب قديمًا وجاوره وعرف صفاته
وعرف
ّ
ودواخله وأطلق عليه أسماءًا وكنى ،فمن أسمائه:
أوس وأويس ونهشل وسرحان وأغبر وأطلس وأجرد،
ومن كناه  :أبو كاسب ،ويوصف الذئب بأنه يقتنص
فرصته جيّدًا ويتحيّن الفرص لإلفتراس واإلغارة
وأيضًا نبيهٌ شديد اإلحتراس ،ومن عادته أن يخرج إلى
اإلفتراس عندما يجن الليل ويقطع مسافات طويلة
من أجل غذائه ،وكذلك يضرب به المثل في الخبث
والغدر وسوء الطبع ألنه قد ال يتوانى عن الفتك بذئب
آخر ولو من قطيعه والنيل منه إذا رآه جريحًا أو في
حالة ضعف.

تحمل كبيرة ،فهي تمتلك صفات
وتمتلك الذئاب قدرة
ّ
ّ
لمسافات
كبير
بشكل
ل
التنق
على
خارجيّة تساعدها
ٍ
ٍ
شاسعة ،فصدورها الضيّقة وظهرها وقوائمها القويّة
ك ّلها تساهم في مهارة و فعاليّة تنقلها حيث تقدر
على تغطية أميال عديدة عبر الخبو بسرعة  10كلم في
الساعة ،ويعرف عنها أيضًا قدرتها على العدو بسعة
تقارب  65كلم في الساعة خالل مطارتها لفريسة ما،
أما في حالة القفز ،فيعرف عن الذئاب قدرتها على
تغطية  5أمتار لكل قفزة.

الذئب في المنام
والذئب في المنام عدو ظلوم كذاب ولص غشوم من
الرجال غادر من األصحاب مكار مخادع ،فمن دخل داره
ذئب دخلها لص وتحول الذئب من صورته إلى صورة
غيره من الحيوان األنسي ،وإن رأى عنده جرو ذئب يربيه،
فإنه يربي لقيطًا من نسل لص ويكون خراب بيته وذهاب
ماله على يديه ،وقيل من رأى ذئبًا ،فإنه يتهم رج ً
ال بريئًا
لقصة يوسف عليه السالم وألن الذئب خوف وفوات أمر.

مخالب ال ترحم
ّ
ّ
للتنقل فوق أنواعٍ مختلفة من
أكف الذئاب
وتصلح
األراضي وخصوصًا فوق الثلوج ،كما أن لها شريطًا
منسوجًا خفيفًا بين كل إصبع ليساعدها على التنقل
بشكل أسهل نسبيًّا من طرائدها ،كما إن
فوق الثلج
ٍ
بشكل أفضل
حجمها الكبير يساعد على توزيع وزنها
ٍ
ّ
األكف األماميّة أكبر من تلك الخلفيّة
فوق الثلج .تكون
كما وتحوي إصبعًا خامسًا ال يتواجد في القوائم
الخلفيّة ،باإلضافة إلى شع ٍر منفوش ومخالب بليدة
التمسك باألسطح الزلقة ،كما وتمتلك الذئاب
على
ّ
غدد مفرزة للروائح بين أصابعها تساعدها على ترك
عالمات كيميائيّة خلفها أثناء سيرها مما يجعلها
ّ
بتزامن مع ترك رسائل
نطاق شاسع
تتنقل في
ٍ
ٍ
لألفراد األخرين عن أماكن تواجدها ،وقد يبدو الذئب
أحيانًا أضخم حجمًا مما هو عليه وذلك بسبب فرائه
الضخم المؤ ّلف من طبقتين ،وتتأ ّلف الطبقة األولى
لتصد الماء و التراب
من أشعا ٍر حارسة قاسية مصممة
ّ
بينما تكون الطبقة الثانية طبقة تحتيّة كثيفة ،عازلة
للمياه ،وتمتلك الذئاب فرا ًء صيفيًّا و شتويًّا حيث تقوم
بتبديله في الربيع والخريف إال أن اإلناث تميل إلى إبقائه
لفترةٍ أطول في الربيع.
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“المرفاعة“ لتبريد السمك واللحوم

الذوادي  ..حكاية الغترة والشيالت

قال الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي إن معظم العائالت البحرينية كانت تقوم بدراسة القرآن في شهر رمضان ،أما قبل رمضان
فكانوا يهيئون مجلسهم الستقبال األهالي ،ففي الصيف كانوا يجهزون مجالسهم في الخارج على البراحات أو أمام المنزل.
وأوضح أن بعض الفالحين كانوا يعطون النساء اللوز والرمان وكانت تسمى هذه العطية بـ “النقل” ،وكانوا يضعونها بوسط
الحطبة ويضعون عليها الحطب ،أما الغواصين فكانوا يعودون من الغوص في أواخر شهر شعبان لكي يصوموا وبعد انتهاء
شهر رمضان كانوا يرجعون مرة أخرى للغوص وتسمى بالردة .وكشف أن أهالي البحرين كانوا في الصيف يأكلون الرطب وفي
الشتاء التمر ويبدأ رمضان والكل مستعد الستقباله وكانت النساء تخبز عند السحور ألنه أبرد خصوصًا في الصيف ،أما في
الشتاء فيخبزن نهارًا ،وقبل رمضان كن يذهبن للتحطيب بعد صالة الفجر في معظم أيام السنة ...
سعف  ..سعف
وعن استعدادات أهالي البحرين لشهر رمضان
الكريم ،قال الذوادي أنه بداية من شهر شعبان
كان الناس يستعدون لرمضان بدق الهريس فكان
 7أشخاص من الدقاقة يأتون الفرجان كل ليلة
عند بيت مختلف يدقون الحب ويجهزونه لشهر
رمضان باستخدام “الحاز” و“المضرب” ،وكذلك كانوا
يطحنون الطحين لخبز الرقاق ،وكان قلة قليلة
من الناس يأكلون خبز الخباز واألغلبية يأكلون خبز
الرقاق ،وكان العكاكرة والفالحين يبيعون حزم
السعف لي ً
ال وينادون “سعف  ..سعف” ،وكل بيت كان
يشتري حزمتين أو ثالث حزم لخبز الرقاق ،ويضعون
“تاوة” من فوالذ مسطحة ويضعون تحتها ثالث
تركيبات من الحصوات ويعجنون العجين  -طحين
وماء وتمر ،-وكانت النساء هن من يتولين الطبخ من
السحور إلى الفطور ،فكانت المرأة تضع العجينة
بيدها وتلف عليها حتى تأخذ شكل القرص ومن ثم
تأخذ الخبز وتطويه وتضعه في الجفير وهلما جرى،
وتأخذه المغرب و“تفتفته” وتضع عليه الصالونة،
وكان السمك قليل االستعمال حيث أن أغلبية
الناس يستعملون الخضرة مع اللحم ،حيث كانت
ربعة اللحم بروبية وربع ،والربعة أربعة أرطال أي
أكثر من كيلوين ،أما الفقراء فكانوا ال يستطيعون
شراء اللحم فيأخذون شيء يسمى “اللقاف” وهي
المصارين و“الكرشة” و“الساطر” وقطع اللحم التي
تقع أثناء تقطيعها ليعملوا بها الصالونة ،وكانت
“الربعة” بست آنات ،كذلك كان بعض الناس فقراء

الفاضل ،ويبيع الرطل بآنتين ،وكان الماء المستخدم
هو الماء العادي المستخرج من العيون ،وكانت
معظم الناس تذهب هناك لشراء الثلج ،حيث
يشترون رطلين أو ثالثة حسب المقدرة ويضعونها
في خيشة ،فمث ً
ال في منطقة الحورة ومنطقة

البالليط ،وهذا دليل أن أهل البحرين لم تؤثر عليهم

الذواودة كانوا يشترون رطل واحد وفي طريق

الحرب ،وطبعًا كانوا يشترون “الساغو” ويعملون به

العودة يذوب نصفه فال يبقى منه إال القليل وكانوا

مثل شكل الحلوى حيث يطبخونه مع السكر إلى

يضعونه في ملة مع الماء للفطور ،أما البقية فكانوا

أن يتمغط ثم يضعونه في صحون ويرشونه بدهن

الحب أو في غراش كانت تباع في عالي
يضعونه في ِ

الخالدي -دهن عداني ،-وكذلك كانوا يعملون

وتبخر بالمستكة ويصب عليها الماء ويغطونها

مهلبية بطحن الرز ناعمًا جدًا وينخلونه مع الحليب

فتصبح ريحة وطعم الماء حلوة وطيبة”.

المتوفر في البيوت والتي تباع الملة منه بأربع آنات و

بداية البالليط

معظم الناس كانت تملك البقر والغنم وتأخذ منها

ويستطرد أنه “أيضًا من استعدادات رمضان سابقًا
كانت في أيام الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك

الحليب”.

بزار وبهارات

بالبحرين ما يعرف بالبالليط فكان هناك امرأتان

ويروي ،قائال “أما بالنسبة للبزار والبهارات فكان الناس

من العجم في فريج الفاضل يأخذان الطحين

يشترون الفلفل األسود والكركم وجوزة الطيب

ويعجنانه ويضعان عليه الكركم ليصبح أصفر اللون

والهيل والدارسين ،وكانوا يغسلونهم ويأخذون

ويضعانه على تاوة وتحته صينية ،ويضعان العجينة

البزار لمطحنة موجودة في شارع الشيخ عبد اهلل

ويستكمل ،قائال “لم يكن هناك غير مصنع ثلج

في مشخال ويحركانه وتنزل العجينة مثل الخيوط

بالقرب من سوق الصاغة ،وكانت المطحنة كبيرة

واحد فقط وهو مصنع يتيم ويقع شمالي مسجد

ويقطعانه ويضعانه في الشمس حتى تصبح مثل

وبها حصاة كبيرة يدورها الحمير ،فكانوا يطحنون

جدًا بحيث ال يستطيعون شراء تلك األشياء فكانوا
يعملون الثريد ويرشونه بماء وسكر للفطور.

مصنع الثلج
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كانت المرأة في رمضان تروٍّ ي -أي تروي الروايات،-

فيخرجون في شهر شوال وال يرجعون إلى قبل

وقبل رمضان كن يذهبن للتحطيب بعد صالة الفجر

محرم على الركاب واللواري وكانت صعبة ،وكذلك

في معظم أيام السنة ،فيبدأن من أم الحصم

كانوا يستعدون للعيد فيشترون مالبس جديدة،

حيث كانت ممتلئة بالنخيل ثم بوغزال وصو ً
ال لنخل

والخابزة بالصواني السواحلي الخام للفقراء والبافتة

بوليلى المسمى حاليًا بالردم الكوري ،فكن يلتقطن

يشترونها للتجار ،وأثناء الحرب العالمية ازدهرت

األخشاب والسعف ويخرجن صباحًا ويرجعن مع

ونشطت صناعة المالبس في بني جمرة وكانوا

الغروب ،حيث كانت المرأة مجهدة وشغولة ،كذلك

يصنعون الغترة واألوزرة “الوزار” وشيالت النساء حيث

كان بعض الفالحين يعطون النساء اللوز والرمان

لم تكن تأتي المراكب أثناء الحرب ،كذلك كان

وكانت تسمى هذه العطية بـ “النقل” ،وكانوا

المصنع يوفر لهم المشامر والغتر التي تسمى

يضعونها بوسط الحطبة ويضعون عليها الحطب،

بالدامة وهي الغترة البيضاء فيها مربعات ذهبية

لذلك كان شهر شعبان كتهيئة لشهر رمضان،

وكانت الغترة بثالث روبيات ،وكان معظم الناس

أما الغواصين فكانوا يعودون من الغوص في

يخيطون مالبسهم في البيوت وكان الثوب بروبيتين
أو ثالث ،وكانت النساء هن من يقمن بالخياطة
للرجال ،وكان الثوب عبارة عن ثوب من غير ياقة
مثل الثوب العماني مع أزرار من الخيط ،وأيضًا كانوا
يشترون الململ أو الويل وتقوم النساء بتهديب
أطراف القماش بالخيوط ليصبح غترة ،وكانوا يضعون
كذلك خيط المدارس لألطفال ،وكان الناس الذين
يعملون في بابكو يقصقصون من عجالت السيارات

البزار ويستخدمونها لشهر رمضان ،وكذلك كانوا

قطعة بشكل األرجل ويخرمونها ويضعون عليها

يشترون القهوة وتسمى بالنقرورية ،فيحمرونها

الربل ،ويستخدمونها في العيد كي ال يكونوا حفاة

ويطحنونها بالهاون “المحماس” ويضعونها على

األقدام ،وكان يستخدم الربل في صناعة الفالتية”.

“الكشاش” -وهو “ديب” -ويتم خرمه من الطرف
ويضعون فوقه علبة أناناس مخرومة ويضعون

الهريس والثريد

على أطرافه الجوز ،ثم يضعون المقالة على العلبة
ويحمسون القهوة بمحماس حديدية طويلة إلى أن
تحمر وتصبح بينة اللون ويدقونها بالهاون ،وكانت
تقوم معظم العائالت بدراسة القرآن في شهر
رمضان ،أما قبل رمضان فكانوا يهيئون مجالسهم،

أواخر شهر شعبان لكي يصوموا وبعد انتهاء شهر

ففي الصيف كانوا يجهزون مجالسهم في الخارج

رمضان كانوا يرجعون مرة أخرى للغوص وتسمى

على البراحات أو أمام المنزل ،فمث ً
ال في منطقة

بالردة ،أيضًا كانت تكثر األلعاب الشعبية مثل لعبة

الذواودة كان هناك بيت للحاج عبد الرسول -أبو

“الصعقيل” و“الخشيشة” ،والبنات كن يلعبن “قوم

حسين قاسم -وكانوا يضعون جذوع النخيل

يا شويخ على التنور” ،وخصوصًا أيام القمر ،وباقي

ويضعون الرمل وعليه الحصاة والمساند والفنرات

الناس في المجالس التي تفتح للسحور ،فكان التجار

لجلساتهم.

يأتون بناس تقرأ القرآن ويعطونهم للشهر  10روبيات

“الصعقيل” و“الخشيشة”
ويسرد ،قائال “وكذلك كان الناس يشترون السكر
والدبس لعمل “اللقيمات” ،وكان األهالي في
المغرب في شهر رمضان بدءًا من رؤية الهالل
يقومون بإعطاء األطفال الذين ال يصومون ماعون
به أكل ويذهبون ويجلسون عند المسجد ومتى

حيث كانوا يفطرون لديهم ثم يصلون التراويح
ويدرسون القرآن للسحور ثم يتسحرون وينصرفون
حتى فترة الخمسينات ،وكان المرحوم خالي سالم
يقرأ عند ابراهيم أحمدي في فريج كانو في كل
شهر رمضان ،وكان التجار يعطون القراء الزكاة  3أو
 4روبيات”.

ويستذكر ،قائال “وأيضًا أثناء الحرب العالمية كانت
الحياة بسيطة ،وكانت معظم الغنم المستورد من
فارس ،حيث أنها كانت الممول الرئيسي للبحرين

الغترة والشيالت

بحيث كانوا قبل رمضان يستوردون البصل والملح

حان وقت الفطور وبذلك يعلم الناس في بيوتهم

ويذكر ،قائال “في شهر رمضان تكون للحياة طعم

الفارسي المستخدم في معظم البيوت وكذلك

أنه حان وقت اإلفطار ،حيث لم تكن هناك سماعات

آخر ،وألن الجن محبوس فكان األطفال يلعبون في

كانوا يستوردون ملح آخر من رأس البر يسمى بالهندية

لسماع األذان ،وكان الناس في الصيف يأكلون

الظالم ويدخلون الدواعيس دون خوف أما في األيام

وكانت الربعة منها بأربع بيزات –آنتين ،-وكانوا

الرطب وفي الشتاء التمر ويبدأ رمضان والكل جاهز

األخرى فكانوا يخافون الظالم والجن وأم حمار،

يأتون بالملح الفارسي إما بفرضة المنامة أو فرضة

وكانت النساء تخبزن عند السحور ألنه أبرد خصوصًا

أيضًا في رمضان كانوا يستعدون للحج ويجهزون

المحرق حيث كانت النساء تذهبن للشراء وكانت

في الصيف ،أما في الشتاء فيخبزن نهارًا ،وأيضًا

أموالهم ويأتي المقاولين لتسجيل الرحالت معهم

عبارة عن أكوام كبيرة مرتفعة من الملح الفارسي

يؤذن المؤذن يقوم األطفال بالتصفيق فرحًا بأنه
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وكان يوجد بصل بحريني ولكن الناس تفضل

الياروف ويصيدون السمك ويضعونها في خيشة،

البصل الفارسي ،وكان القليل من الغنم يستورد

أما “الشرخ” فكان يوجد في داخل البحر للكنعد

من السعودية ،وقليل من الناس يربون الغنم في

واألسماك الكبيرة وكان يوضع فوق “كرب” وتحته

بيوتهم خصوصًا في شهر رمضان ،وكان كل هم

رصاص ومن ثم يدخل فيه السمك ،كذلك الحظرة

الناس قديمًا في األكل ،فكانت النساء أثناء الفطور

كانت دائرة صغيرة وبها “حياي” و“حنيتين” و“مك”،

يعملون الهريس والثريد والمهلبية والنشا والبالليط

فالسمك يدخل في الفراغ ويأتي البحار بعصايتين

والساغو والخنفروش وقرص الطابي -وهو عبارة

تحتهم شبك ”السالية” ويدخل السمك فيها ثم

عن طحين ناعم مع بيض ودهن ويرش بالسكر،-

يوضع السمك بكيس يسمى باليراق “جفير به باب”

والعسلية “اللقيمات” وكانت تصنع بالعجينة مع

وهناك ناس كانوا يستخدمون “القراقير” ويوضع

الخميرة ويضعون العجينة في الشمس إلى أن تخمر

في كفة الخور وذلك لصيد القباقب والصافي

لكي تنتفخ العسلية”.

بوضع حشيش البحر في “القرقور” وكانت األسماك

“الفرية“ و“الياروف”

تستخدم للغبقة ولم تكن الثالجات متوفره آنذاك
وكان كل بيت يملك “مرفاعة” -وهي ثالث خشبات

ويستطرد قائال أن الشيء الجميل في رمضان

الناس المتسولين الذين يأتون أثناء المغرب ،وكان

وقبل الفطور كانت النساء تضع صينية على رأسها

بعض الناس يعطونهم همزة بسيطة وآخرون

ويتبادلون األطباق بين البيوت ،فتصبح السفرة عامرة

ال يعطونهم شيئًا ،وكان قديمًا توجد فتحات

بجميع األصناف ،وكانوا معظم التجار يفتحون

مشتركة بين البيوت المالصقة تسمى بـ “الفرية” ويتم

بيوتهم ومجالسهم إلفطار الفقراء ،وكذلك

تبادل الطعام من خاللها على طول السنة ،وكانوا

وقت الغبقات ،وكانت الغبقة عبارة عن سمك

يرمون السل لصيد سمك الميد وكان الرجال والنساء

مساء،
صافي مقلي ومحمر ،ويأكلونه الساعة 11
ً

يورفون بـ “الياروف” -وهو عبارة عن شبك -يتم

للمجبوس أو القلي أو يقطعونه للصالونة .وبالنسبه

ثم القراء يبدؤون القراءة بعد ذلك ،والظاهرة التي

إمساكه عن طريق  3إلى  5أشخاص حيث أنه طويل

لأليام العادية اذا ازداد الرز فانهم يضعونه في

كانت منتشرة سابقًا واختفت اآلن هي ظاهرة

جدًا ،وكان األطفال يدخلون معهم البحر ،ثم يلمون

المرفاعة ويتفطرون به صباحًا.

على شكل مثلث وفي كل خشبة حبل ثم يربط
بينهم حبل واحد ،-ويعلق في السقف فتوضع فيها
السمك أو اللحم وحينما يريدون ان يشووا اللحم في
فتره المغرب يقومون بتعريق اللحم وذلك بحمسه
في جدر به ماء فوق النار ثم يضعونه في المرفاعه
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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  23الجمعة  24شعبان سنة 1372
الموافق  8مايو سنة 1953

العدد  22الجمعة  17شعبان سنة  1372الموافق  1مايو
سنة 1953

حفلة مدرسة الحد اإلبتدائية في معرض مدارس البنات
أقامت مدرسة الحد اإلبتدائية حفلتها السنوية ومدرسة الصناعة
المعتادة ليلة األحد الموافق  3الجاري وقد حضرها
أعيان ووجهاء الحد كما حضرها أيضا سعادة
مدير المعارف األستاذ أحمد العمران وجمع غفير
من المدراء والعاملين وبعض أعضاء األندية .وقد
احتوت الحفلة على عدة روايات تاريخية قصيرة
كالعدل في اإلسالم ووفاء العرب في األندلس
أما الفصول األخرى فكانت متنوعة ومبتكرة بين
هولية وجدية ولقد سر جميع الحاضرين خصوصًا
أهالي الحد الذين رأوا أبنائهم يقومون بأدوارهم
خير قيام وخرج الكهل وهم السنة شكر وثناء

افتتح المعرض السنوي الذي تشترك فيه جميع مدارس
البنات ومدرسة الصناعة يوم الجمعة الماضي ،وكان
المعرض حاف ً
ال باألعمال اليدوية الفنية ،ففي القاعة
األولى عرضت أعمال ثانوية للبنات ،وبالرغم من ان
هذه المدرسة جديدة وبالرغم من انها تضم  14طالبة
فقد كانت المعروضات تمأل القاعة ،وكل قطعة منها
تنم عن ذوق سليم وخبرة جديرة باالعجاب.
خرجنا من القاعة األولى لندخل في الثانية فالثالثة.
ألخ حيث أطلعنا على أعمال كافة مدارس البنات في
البحرين .هذه األعمال التي جعلتنا نطمئن إلى المستقبل
الباسم الذي ينتظر فتيات اليوم .فما دامت الفتاة تتلقى
في مدرستها دروس التطريز والحياكة والخياطة والتدبير
المنزلي  ..فال شك ان البيت الذي ستقيمه في المستقبل
يكون قائما على أسس فنية حديثة.

للمجهود الجبار الذي بذله األستاذ الفاضل مدير
المدرسة في اخراج هذه الروايات وال عجب إذا حازت
هذه الحفلة اعجاب واستحسان المدعوين من آباء
الطلبة وغيرهم فأهل الحد صغيرهم وكبيرهم
مدينون لهذه الشخصية المحبوبة أعني األستاذ
يعقوب القوز الذي خدم الحد وأبناءها مدة 27
سنة بكل أمانة واخالص وليس في الحد شاب لم
يدرس على يديه ولم يلتق دروسًا خاصه عنده.
وانه ليسرني في هذه المناسبة ان أهنئ أستاذنا
الكبير داعيا اهلل عزوجل أن يمد في عمره المديد
لخدمة أبناء هذا الوطن العزيز.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وبعد أن انتهينا من الجولة األولى صعدنا إلى اعلى
 ..لنطلع على أعمال أبنائنا تالمذة مدرسة الصناعة.
وكانت المعروضات كثيرة ،ما بين خشبية وحديدية.
فالحجر المعدة للمعروضات الخشبية بدت زاخرة
بالموائد والكراسي واألسرة وسائر اللوازم البيتية ،أما
الحجرة المعدة للمعروضات الحديدية فقد استوقفنا
في وسطها عمل جدير باالعجاب هو منشار حديدي
أتوماتيك صنعت أجزاؤه كلها ما عدا المحرك من قبل
الطالب عبدالكريم آغا وضمت الحجرة كذلك أعما ً
ال
أخرى من مكابس ومقاييس ومطارق دقيقة كما
ضمت أشغال عمال بابكو الذين يتلقون دروسا خاصة
في المدرسة وكل هذه األعمال بدت أنيقة دقيقة
تنبئ عن ذوق سليم ويد ماهرة.
هذا وال يسعنا أن نهمل تلك السيارة الكبيرة التي
قامت في ساحة المدرسة والتي أشتركت أيادي طلبة
الصناعة في صنعها بمهارة تستحق كل اعجاب وثناء.

العدد  24الجمعة  3رمضان سنة 1372
الموافق  15مايو سنة 1953

حفلة روضة المنامة الشرقية
لعل حفلة روضة المنامة الشرقية التي أقيمت يوم
األثنين الماضي في ساحة المدرسة هي هي أنظم
وأنجح حفالت الموسم فقد بدت كما لو أنها حفلة
لمدرسة ابتدائية أو ثانوية ال روضة.
ولعل أبرز المظاهر التي تلفت النظر قيام الطلبة
بكل ما للحفلة .من تقديم وعرض اختتام ،فقد
وقف أحد الصغار أمام الميكروفون بحجمه
الذي ال يكاد يمأل العين ،وقدم الحفلة  ..قدمها
بكلمة شاملة عميقة شائقة ،بصوت ناعم فيه
اعتداد وفيه ثقة واشهد ان لسان الصغير لم
يزل وال مرة واحدة كما هي الشأن عند  ..بعض
األساتذة المعروفين ثم توالت المشاهد الطريفة
والتمثيليات الشائقة ،واألغاني الخفيفة ببراعة
يعجز عنها كبار المتمكنون.
وال يسعنا أن نهمل أمر المعرض فقد عرضت في
إحدى القاعات أعمال ورسوم أبنائنا الصغار  ..وكلها
تدل على النبوغ المبكر والصقل الحسن الذي
يتفضل بها أساتذة تلك المدرسة وقد تفضل سمو
الشيخ عبداهلل الحمد الخليفة وتبرع بمبلغ ثالثمائة
روبية لصندوق الفقير في المدرسة.
كما تفضل سمو الشيخ أحمد بن حمد الخليفة
بمبلغ مماثل للغاية نفسها ،بعدئذ انهالت التبرعات
من المدعوين الذين تحمسوا لعمل الخير بعد أن
لمسوا نبوغ اطفالهم فقد تبرع كل من السيدين
يوسف الحاج عبدالعزيز القصيبي وعبدالرحمن
المؤيد بمبلغ مائتي روبيه أيضا كما تبرع كل من
السيدين توماس تومنا وخالد العوجان بمبلغ مائه
روبية ،كما تبرع السيد عبدالرحمن محمد طاهر
خنجي بمبلغ مائتي روبية والسيد ابراهيم عبيد بـ 33
كتابا للتالميذ وتبرع كل من السيدين عبدالرحمن
الشالجي وعبدالعزيز طه بتقديم بعض الجوائز
للمثلين الطالب.
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املغفور له �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة خالل
ا�ستقباله وزير خارجية بريطانيا يف لندن عام 1958م

احلجر ال�صحي يف منطقه عراد باملحرق يف االربعينيات

م�سجد اخلمي�س يف الثالثينيات

عني عذاري يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي

قلعة البحرين يف الثالثينيات
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عني عذاري يف ال�ستينات

قلعة عراد الأثرية

مركز �شرطة احلد يف الأربعينيات

ق�سم الوالدة – م�ست�شفى ال�سلمانية التي مت �إن�شائها يف اخلم�سينيات

منطقة ال�سوق املركزي – املنامة يف ال�ستينيات

ق�صر ال�صخري يف اخلم�سينيات

حذر من نقص فيتامين «د» وأوصى بالرضاعة الطبيعية
د .هيثم الخواجه  ..الدقائق األولى األهم في
حياة الطفل بأكملها
أكد استشاري طب األطفال وحديثي الوالدة بمستشفى ابن النفيس والمحاضر
بجامعة الخليج العربي د.هيثم أحمد الخواجه أن الدقائق األولى في حياة الطفل
تعد أهم الدقائق في حياته بأكملها ،لذا يجب ان يحصل الطفل على الرعاية الجيدة
منذ البداية تجنبا للمضاعفات المستقبلية ،الفتا إلى أن األطفال يعتبرون «خدجا» إذا
ولدوا قبل األسبوع  37من الحمل ،وكل ما كان الطفل أصغر كانت احتياجاته للرعاية
الطبية أكثر ،ونهتم به من جميع النواحي كالتنفس والقلب والمخ والتغذية ،ونعتبر
الحالة كعناية قصوى يجب ان نخرج الطفل منها إلى الحالة المستقرة يكون معها
قادرا على ان يقوم بوظائفه الحيوية على أكمل وجه ،ويذهب لمنزله ويعيش حياته
الطبيعية.
وأشار إلى أن األطفال حديثي الوالدة لهم خصوصياتهم تعتبر هذه االمور صعبة في
البداية على األهل فنقوم بتعليمهم كيفية التعامل مع األطفال وما هي أسباب
بكاء الطفل؟ وكيفية التعامل مع كل سبب ونحاول أن يكون التعامل مع الطفل
سهل بدون صعوبات أو تعقيد ،فمثال في حالة الرضاعة يقوم األهل دائما بالسؤال
عن أفضل نوع من الحليب الذي يجب أن يستخدم للطفل وطبعا االجابة هي حليب
األم ألنه يقوي المناعة ويسهل الهضم ويكون أقل في التسبب بالغازات وحاالت
اإلمساك ،أما بقيه األنواع من الحليب فتعتبر تقريبا متشابهة مع وجود اختالفات
بسيطة ،فدائما ننصح بحليب األم ونذكر االمهات بضرورة الرضاعة الطبيعية.
وفي السياق نفسه ،قال إن أساس عملنا هو متابعة حالة الوالدة من البداية و حتى
أثناء الحمل وذلك لرصد أي مشاكل او تعقيدات في الوالدة ،وعلى أساس ذلك الرصد

نضع الخطة الالزمة حتى تسير عملية الوالدة بشكل يسير وسهل ويضمن الحالة
الصحية الممتازة لكال من األم والجنين ،ومن أبرز العوامل أهمية هو القيام بشرح
تأثيرات ذلك على الطفل بعد الوالدة حتى تفهم األم ما هي المخاطر ،و تكون كل
هذه الحاالت في عيادة تسمى بعيادة ما قبل الوالدة ،وهناك حاالت اخرى معقده
نضطر فيها احيانا ان نكون على تواصل مع مستشفيات خارج المملكة حيث انها
تحتاج ألكثر من تخصص أو إلمكانيات أخرى او استشارات مختلفة.
وأضاف أنه بعد أن يكبر األطفال قليال قد تظهر هناك ما يعرف بصعوبات التغذية
وتبدأ التغذية في سن السته اشهر حسب المنظمه العالميه اما في بعض الحاالت
االستثنائيه فتبدأ التغذيه مع بعض االطفال في سن خمسه أشهر ،فنتابع هذه
الحاالت حتى نتجنب الحساسيات او المغص او االمساك لبعض االطفال من أنواع
معينة من الطعام ،ثم نحاول ان تكون التغذيه متواصله وتحتوي على جميع
المكمالت الغذائيه ويتقبلها الطفل بسهولة.
ونوه إلى أن هناك عدد من األمراض التي يصاب بها الطفل نتيجة سوء التغذية ويعرف
ذلك عن طريق تحليل الدم لمعرفة الفيتامينات او انواع معينه من المكمالت الناقصة،
وأبرز تلك الفيتامينات الشائعة بنقصها في البحرين هو فيتامين «د» ،والمصدر الرئيسي
لفيتامين «د» هو الشمس ولكن كون الشمس حاره جدا في البحرين فتبتعد الناس
عنها ،لذلك نرى الكثير من األمهات واألطفال لديهم نقص في هذا الفيتامين ،مما
يسبب تقوس في الساق أو أن فتحة الرأس تكون اكبر من المعتاد.

هل إعالنك ُيشاهد
من ِقبل اآلالف؟
“رمضانيات” تصدر للسنة الثامنة على التوالي...
المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة في البحرين...
رمضانيات تنفرد بإجراء الحوارات والموضوعات الصحفية
مع كبار الشخصيات في المجتمع البحريني ...

سيدة األعمال المتألقة
ديما الحداد

رجل األعمال المشهور
أكرم مكناس

سيدة األعمال الناجحة
أفنان الزياني

المؤرخ والكاتب البحريني
عبد اهلل الذوادي

الكاتب واإلعالمي البحريني
سعيد الحمد

رجل األعمال وأبن فريج الحورة
عبدالوهاب العسومي

مستشار حكومة البحرين السابق
تشارلز بلجريف

الكاتب والصحفي الراحل
محمد الماجد

لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على33972970 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
		
يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة +973 17721503 :التوزيع+973 38172402 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة!
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت
زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا
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