
ترفع فيه األعمال إلى اهلل
شهر شعبان .. “يغفل عنه الناس“

شهر شعبان هو شهر عظيم يقع بين شهر رجب 
شهر  هو  شعبان  وشهر  المبارك،  رمضان  وشهر 
التي يهبها اهلل ألمة محمد صلى  الربانية  المنحة 
عنه  الناس  يغفل  شهر  وهو  وسلم،  عليه  اهلل 
األعمال  فيه  ترفع  شهر  وهو  ورمضان،  رجب  بين 
عن  سننه  في  النسائي  وأخرج  العالمين..  رب  إلى 
رسول  يا  قلُت:  قال:  عنه  اهلل  رضي  زيد  بن  أسامة 
تصوم  ما  الّشهور  من  شهرًا  تصوم  أرك  لم  اهلل، 
من شعبان. قال: “ذلك شهر يغفل الّناس عنه، بين 
إلى  األعمال  فيه  ترفع  شهر  وهو  ورمضان،  رجب 
صائم”..  وأنا  عملي  يرفع  أن  فأحّب  العالمين،  رّب 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى: “وسمي 
شعبان لتشعبهم في طلب المياه، أو في الغارات 
أولى  وهذا  الحرام،  رجب  شهر  يخرج  أن  بعد 
فضل  فما  ذلك”..  غير  فيه  وقيل  قبله،  الذي  من 
بدع  وما  شعبان؟  شهر  أعمال  وما  شعبان؟  شهر 
شعبان  بشهر  تذكر  “رمضانيات”  شعبان؟..  شهر 

وفضائله الكريمة لعباد اهلل تعالى ...
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يروي لـ “رمضانيات” أيام “النامليت“ و“النخى “2-2”
الذوادي .. قصة الـ“حبش لبش“ و“التيلة“

أكد الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي أنه “في شهر رمضان وبعد األفطار ترى الحياة مختلفة، حيث كانت تفتح 
أبواب المقاهي وتباع “الباجال” و“النخي” والشاي و“القدو” و“النامليت” وكانت تشغل األسطوانات، وكان محل 
األهالي  كان  القرقاعون  أيام  “في  أنه  الذوادي  وأوضح  المانجو”.  وآيسكريم  بالنامليت  يشتهر  آنذاك  نصيف 
يشترون “النقل” و“النخي” و“الملبس” والنخي المغطاة بالسكر الملون، وحينما يأتي يوم 14 رمضان يخرج األوالد 
وعندهم أكياس في الفريج يهتفون “قرقاعون عادت عليكم يا صيام”. وأشار إلى أنه “من ذكريات أيام الحرب 
العالمية أن كل شيء كان شحيحا، ولم يكن هناك استيراد من الخارج وكان االعتماد كله على السعودية، 
حيث يستوردون الدهن والرز والسكر، وكان يصل ذلك عن طريق دول الشام وكان يوجد القليل من الفواكه 
مثل الرمان و“البمبر” ويقول إن البحرين أصبحت عروس الخليج خصوصا بعد صناعة الهريس وكثرة القهاوي 
وبداية ظهور جهاز التلفزيون بالبحرين كانت في الخمسينات مع الكهرباء .... الكثير من التفاصيل والذكريات 

المثيرة يرويها لـ “رمضانيات” الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي من ذكرياته الخاصة .....

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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كان العرب يتشعبون فيه
شهر شعبان .. فضل الصوم 

فضائل شهر شعبان

سننه  في  والنسائي  مسنده  في  أحمد  اإلمام  روى 
بسند حسن، عن أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما، قال: 
ويفطر  يفطر،  ال  نقول:  حتى  يسرد  اهلل  رسول  “كان 
حتى ال يكاد يصوم، إال يومين من الجمعة إن كان في 
صيامه، وإال صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما 
تصوم  إنك  اهلل،  رسول  يا  فقلت:  شعبان.  من  يصوم 
إال  تصوم  تكاد  ال  حتى  وتفطر  تفطر،  تكاد  ال  حتى 
يومين إن دخال في صيامك، وإال صمتهما”. قال رسول 
“ذلك   : والخميس.. قال  األثنين  “أي يومين؟” قال:   : اهلل 
يومان ُتعرض فيهما األعمال على رب العالمين، وُأحب 
أن ُيعرض عملي وأنا صائم”، وفي هذا الحديث يصف 
عنهما-  اهلل  -رضي  زيد  بن  أسامة  الجليل  الصحابي 
صيام رسول اهلل على مدار العام، فكان من هديه أن 
يصوم ويطيل الصوم حتى يخيَّل ألصحابه أنه ال يفطر، 
وكان يفطر أيامًا متتاليًة حتى ُيظنَّ أنه ال يصوم. وهذا 
عنها-  اهلل  -رضي  عائشة  المؤمنين  أم  عنه  عبَّرت  ما 
أنها قالت: “كان رسول اهلل يصوم حتى نقول: ال يفطر، 

مالك  بن  أنس  وكان  يصوم”.  ال  نقول:  حتى  ويفطر 
-رضي اهلل عنه- يقول: “كان رسول اهلل يصوم حتى 
يقال: قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر 
عِلَمه  قد  وفطره  صومه  أن  ذلك  ومعنى  أفطر،  قد 
ة، فمن رآه أيام صومه يقول: ال يفطر؛ من كثرة  الكافَّ
أيام صيامه، ومن يَراه أيام فطره يقول: ال يصوم؛ من 

كثرة أيام فطره، بل كان ذلك هديه”. 

حكمة الصيام 

“ولعل  تعالى:  اهلل  رحمه  الشوكاني  اإلمام  وذكر 
رمضان،  يعُقبه  أنه  شعبان  شهر  صوم  في  الحكمة 
في  الصوم  من  ُيكثر  النبي  وكان  مفروض،  وصومه 
يفوته  لما  غيره؛  شهرين  في  يصوم  ما  قدر  شعبان 
وقد  رمضان،  صوم  بسبب  يعتاده  الذي  التطوع  من 
تعالى-  اهلل  -رحمه  الحنبلي  رجب  ابن  الحافظ  ذكر 
شعبان:  في  الصيام  من  النبي  إكثار  حكمة  بيان  في 
ورمضان؛  رجب  بين  الناس  عنه  يغُفل  شعبان  شهر  أن 
رجب  الحرام  الشهر  عظيمان،  شهران  يكتنفه  حيث 
عنه  بهما  الناس  اشتغل  فقد  رمضان،  الصيام  وشهر 

صيام  أن  يظن  الناس  من  وكثير  عنه،  مغفواًل  فصار 
وليس  حرام،  شهر  رجب  ألن  صيامه؛  من  أفضل  رجب 
اهلل  -رضي  عائشة  السيدة  روت  فقد  كذلك،  األمر 
يصومون  ناٌس  اهلل  لرسول  “ُذكر  قالت:  أنها  عنها- 
قوله:  وفي  شعبان،  من  هم  فأين  فقال:  رجب،  شهر 
على  دليل  ورمضان”..  رجب  بين  عنه  الناس  “يغفل 
وال  الناس  عنها  يغفل  التي  األوقات  عمارة  استحباب 
يستحبون  السلف،  بعض  في  كان  كما  لها،  يفطنون 
ويقولون:  والعشاء،  المغرب  العشاءين  بين  ما  إحياء 
وسط  في  القيام  فضل  وكذلك  غفلة.  ساعة  هي 
النشغالهم  الذكر؛  عن  الناس  أكثر  يغفل  حيث  الليل؛ 
بالنوم في هذه الساعة، وقد قال النبي : “إن استطعت 
أن تكون ممن يذكر اهلل في تلك الساعة فكن”. وفي 
في  تعالى  اهلل  بذكر  د  التفرُّ فضيلة  إلى  إشارة  هذا 
وقت من األوقات، قلَّ من يذكر اهلل فيه، وقد صحَّ عن 
 ،” النبي األكرم قوُله: “العبادة في الهرج كالهجرة إليَّ
وخرجه اإلمام أحمد في مسنده ولفظه: “العبادة في 
زمن  في  الناس  أن  ذلك  وسبب   .” إليَّ كالهجرة  الفتنة 
الفتن يتبعون أهواءهم، وال يرجعون إلى دين، فيكون 
بينهم  من  انفرد  فإذا  الجاهلية،  بحال  شبيهًا  حالهم 
من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع ما يرضيه ويجتنب 
ما يغضبه.. كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية 
إلى رسول اهلل مؤمنًا به، متبعًا ألوامره، مجتنبًا لنواهيه، 
حديث  في  النبي  عنه  ر  عبَّ ما  للحكمة  اآلخر  والمعنى 
ُترفع فيه  زيد رضي اهلل عنهما: “وهو شهر  أسامة بن 
وأنا  عملي  ُيرفع  أن  وأحب  العالمين،  رب  إلى  األعمال 
أعمال  وُتخَتم  أعماله  ُترفع  أن  النبي  فأحبَّ  صائم”. 
والطاعة؛  العبادة  من  حال  أفضل  على  وهو  السنة 

ولذلك قال: “وأحب أن ُيرفع عملي وأنا صائم”.

االستعداد لرمضان 

صيامه  أن  وهو  آخر،  معنى  شعبان  صوم  في  وُذكر 
رمضان  في  يدخل  لئاّل  رمضان؛  صيام  على  كالتمرين 
الصيام  على  ن  تمرَّ قد  يكون  بل  وكلفة،  مشقة  على 
الصيام  حالوة  َقْبَله  شعبان  بصيام  ووجد  واعتاده، 
ولما  ونشاط،  بقوة  رمضان  صيام  في  فيدخل  ولذته، 
ُيْشَرع  ما  فيه  ُشِرع  لرمضان  كالمقدمة  شعبان  كان 
ب  في رمضان من الصيام وقراءة القرآن؛ ليحصل التأهُّ

َض النفوس على طاعة الرحمن. لصيام رمضان، وتروَّ

بدع النصف من شعبان

 ومن البدع االحتفال بليلة النصف من شعبان بأي شكل 
أو  عبادات،  على  باالجتماع  سواء  االحتفال،  أشكال  من 
إنشاد القصائد والمدائح، أو باإلطعام، واعتقاد أن ذلك 
البراءة،  صالة  أيضًا  وتسمى  األلفية،  وصالة  واردة،  ة  ُسنَّ
وصالة أربع عشرة ركعة أو اثنتي عشرة ركعة أو ست 
ركعات، وتخصيص صالة العشاء في ليلة النصف من 
شعبان بقراءة سورة يس، أو بقراءة بعض السور بعدد 
بدعاء  تخصيصها  أو  اإلخالص،  كسورة  مخصوص 
يسمى -دعاء ليلة النصف من شعبان-، وربما شرطوا 
ركعتين  وصالة  يس  سورة  قراءة  الدعاء  هذا  لقبول 
ق أو اعتقاد  قبله، وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدُّ
أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفضل.

يتفرقون  أي:  فيه  يتشعبون  كانوا  العرب  ألن  بذلك؛  ي  وسمِّ للشهر،  اسم  هو  شعبان 
لطلب المياه، وقيل: تشعبهم في الغارات، وقيل: ألنه شعب أي ظهر بين شهري رجب 
ورمضان. وُيجمع على شعبانات وشعابين، ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، فحسٌن 
أن يكون فيه شيء مما يكون في رمضان من صيام.. وعن أم المؤمنين عائشة -رضي اهلل 
عنها- قالت: “كان رسول اهلل يصوم حتى نقول ال يفطر، ويفطر حتى نقول ال يصوم، وما 
رأيت رسول اهلل استكمل صيام شهر إال رمضان، وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان”، 
وعنها أيضًا قالت: “كان أحب الشهور إلى رسول اهلل أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان”، 
وقال اإلمام ابن حجر رحمه اهلل: “وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان”، وقال 
اإلمام ابن رجب رحمه اهلل: “وأما صيام النبي من أشهر السنة، فكان يصوم من شعبان ما 

ال يصوم من غيره من الشهور”.. “رمضانيات” تروي فضائل شهر شعبان ...
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ترى  الفطور  وبعد  رمضان  شهر  “في  قائال  ويستذكر 
الحياة مختلفة، حيث كانت تفتح أبواب المقاهي وتباع 
“الباجال” و“النخي” والشاي و“القدو” و“النامليت” وكانت 
تشغل األسطوانات، وكان محل نصيف آنذاك يشتهر 
توجد  كانت  كما  المانجو،  وآيسكريم  بالنامليت 
الحوره  في  توجد  كانت  فمثال  بالفرجان،  مقاهي 
وقهوة  داله،  قهوة  المنامة  وفي  اهلل  عبد  قهوة 
الخمسينات  في  النصر  سينما  من  بالقرب  شاه  أحمد 
األغاني  عن  مسؤول  شخص  معه  يعمل  وكان 
بـ“مدو”، وقهوة أكبر وكانت عبارة عن فندق  ويسمى 
خشبي وكانت تقع مقابل سينما الناصر وكانت هناك 
 أغاني أم كلثوم وفريد وغيرهم، أما في شارع الشيخ 
توجد  بوضاحل، وكانت  قهوة  توجد  فكانت  عبداهلل 
ويشغلون  “الزل”  بـ  مغطاة  والكراسي  مناظر  فيها 
“الشربي”  يبيع  وكان  “البته”،  الورق  ويلعبون  األغاني 
وهي عبارة عن القشدة الموجودة على الحليب، وفي 
هذا الشارع كانت الحياة فيه نهارا  ليال، فكانت تنتقل 
الحياة إلى شارع الزباره من سينما النصر “الهجرس” إلى 
ما بعد سينما أوال التي بنيت في الخمسينات، ثم كان 
تلك  وكانت  المقبرة،  مقابل  الفردوسي  النادي  هناك 
المنطقة ابتداءا من المقبرة وسينما أوال وصول لعين 
المناقير بالقرب من مقبرة اليهود والنصارى عبارة عن 
كانت  المنامة  ومقبرة  هناك  بناء  يوجد  يكن  لم  بر 
بالشكل  المنطقه  أوال، ثم تم تقسيم  تمتد لسينما 

الحالي”.

المؤذنون والميكرفونات

ان  الطفل  يعلمون  الناس  كان  “قديما  أنه  ويروي 
بعد  أما  يوم،  نصف  أو  يوم  سنوات  سبع  بعد  يصوم 
في  حتى  بأكمله  اليوم  يصوم  فكان  سنوات  عشر 
شهر  في  يأتي  رمضان  شهر  كان  الحر، حيث  أيام 
للعيون  بالخفاء  يذهبون  األطفال  وكان  أغسطس 
الماء أو يخفون تمرتين ثم يأكلونها خفية،  ويشربون 
فان  يصومون  ال  الذين  السن  في  الكبار  األطفال  أما 
كان  وقد  العيد.  ثوب  شراء  من  يحرمونهم  أهاليهم 

قال الكاتب والمؤرخ عبد اهلل الذوادي إن “البحرين أصبحت عروس الخليج خصوصا بعد صناعة 
الهريس وكثرة القهاوي واألغاني فكان البحارة من فارس والعراق يسعدون باللجوء للبحرين 
الخمسينات  بالبحرين كانت في  التلفزيون  بداية ظهور جهاز  أن  وأوضح  منها”.  ويشترون 
مع الكهرباء، ومن كان يملك الكهرباء من المقتدرين اشتروا تلفزيونا وكان أسود وأبيض 
دور  يمثل  الذي  الهزاع”  “عبدالعزيز  أفالما مثل  يعرضون  أرامكو، وكانوا  إال  يكن يظهر  ولم 
أمراه ورجل عجوز، ثم يعرضون “بابا حطاب” لألطفال، وكان هناك منزالن فقط أو ثالث ممن 
أن  إلى  ليال”. وأشار  العاشرة  الساعة  المحطات تغلق  بالبحرين، وكانت  التلفزيون  يمتلكون 
“الهنود كان لهم دور كبير في البحرين وخصوصا البانيان وفي أعيادهم كانوا يصنعون 

الكيك والقشدة من حليب أبقارهم ويضعون الزعفران والهيل”...

مكبلة  الشياطين  ألن  برمضان  يفرحون  األطفال 
رمضان  في  ليلة  أول  من  ليال  للعب  يخرجون  فكانوا 
الشباب  بدأ  بسيطة  فترة  وقبل  العيد،  ليلة  حتى 
يتمرد على الشهر وال يصلى أو يصوم أما اآلن فأنهم 
القرآن، فقديما لم يكن  للمساجد ويقرؤون  يذهبون 
ولم  واحد،  مسجد  غير  الذواوده  منطقة  في  يوجد 
المنامة،  في  البحرين  في  جامعين  إال  هناك  يكن 
يذهبون  الناس  فكان  المهزع  وجامع  الفاضل  جامع 
الفاضل  لجامع  القضيبية  والذواوده  الحوره  من 
المؤذنون  فكان  متوفرة  الميكروفونات  تكن  ولم 
واحد  كل  ويقف  للجامع  يذهبون  المناطق  تلك  في 
يسمع  حتى  أصواتهم  ويرفعون  زاوية  في  منهم 
خمس  ويؤذن  للمنارة  يذهب  المؤذن  وكان  الجميع 
ذلك  بعد  ثم  ميكروفون  غير  من  اليوم  في  مرات 
وبناه  بالقضيبية،  صالح  محمد  الشيخ  مسجد  بناء  تم 
الشيخ دعيج بطلب من الشيخ محمد صالح وقد كان 
الصديقي  يوسف  الشيخ  تولى  وفاته  وبعد  به  يصلي 
للشيخ عبداللطيف ومن  الفاضل فكان  أما  نيابة عنه، 
وحاليا  وخليفة  الرحمن  عبد  أوالده  عليه  تعاتب  ثم 
ابراهيم، وتم هدم مسجد الشيخ محمد صالح وبنوا 
بدال منه مسجد الشيخ حمد، أما مسجد الحوره فكان 
بوشقر  ومسجد  ابراهيم  المطوع  الشيخ  فيه  يصلي 

البلوشي  ومسجد  محمود،  الشيخ  فيه  يصلي  والذي 
والذي يصلي فيه البلوش وكانت هناك أشجار ضخمة 
وقد قام عمر الرميحي بتجديد المسجد على نفقته، 
في  وحريق  البلوش  مسجد  عند  كبير  حريق  وحدث 
الذواودة عام 1951م وكان شارع القصر أهم شارع في 

البحرين”.

“النقل” و“النخى” و“الملبس”

يشترون  األهالي  كان  القرقاعون  “أيام  قائال  ويسرد 
“النقل” و“النخي” و“الملبس” والنخي المغطاة بالسكر 
أكياس  وعندهم  األوالد  يخرج  رمضان   14 يوم  الملون، 
يا  عليكم  عادت  “قرقاعون  يهتفون  “الفريق”  في 
النساء  وأيضا  األوالد  يواصل  النهار  في  وحتى  صيام”، 
ويرددن  “الجفير”  رأسهم  على  يضعون  يقرقعون 
العيد  أيام  أما  ألمه”،  وخلي  اهلل  يا  ولدهم  “سلم 
فيحصدون “البيزات”، وكان القصيبي يعطي أربع آنات 
“الفريسة” لوداع رمضان،  بـ  الكبار  ويوم 27 و 28 يخرج 
ويأتي “المسحر” كل ليله للبيوت ومعه “جاري” ويزوده 
لديهم  وكان  كاملة،  لسنة  ويكفيه  بالرز  األهالي 
“التريكات” و“التريك  فنر على بترول وفيه فتيله شكل 
توهجها،  استمرار  مع  رماد  إلى  تتحول  وهي  الحرير 

وبعد ذلك تالشت وحتى المسحر اختفى”.

لم يكن هناك سوى تلفزيونين بالبحرين  
الذوادي .. أيام “الهزاع- أم حديجان“ و“بابا حطاب“
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“حبش لبش”

“المقصب”  عندنا  الحوره  “في  قائال  ويستطرد 
“المصارين”  من  يصنعون  وكانوا  الزباره،  شارع  في 
»القرع«  شهر  اهلل  حياك  رمضان  ويرددون  الطبول 
وكأنهم  يبدون  كانوا  العيد  يوم  و“الباديان”، ولكن 
فارقوا شخصا عزيزا عليهم، فالفرجان ظالم وتختفي 
أصوات قراءة القرآن، فكل بيت تمر عليهم يقرأ القرآن 
البيت  في  يجلس  سالم  خالي  وكان  الماضي،  في 
عقب التراويح إلى السحور يقرأ القرآن، وفي آخر رمضان 
حالوة  تناول  على  الفريج  ويعزمون  القرآن  يختمون 
ألعاب  أما  الختم،  دعاء  ويقرؤون  وألوان  وأشكال  رز 
األطفال، فالبنات يلعبن “حبش لبش” و“قوم يا شويه 
و“السكون”،  حصايات”،  “الحصيه  ويلعبون  التنور”،  عن 
و“الخشيشه”  “التيلة”،  “اللق”  لعبة  يلعبون  والشباب 

لألوالد والبنات”.

100 تينة بروبية

ويقص، قائال “من ذكريات أيام الحرب العالمية أن كل 
شيء كان شحيحا، ولم يكن هناك استيراد من الخارج 
السعودية، حيث يستوردون  االعتماد كله على  وكان 
الدهن والرز والسكر، وكان يصل ذلك عن طريق دول 
الرمان  مثل  الفواكه  من  القليل  يوجد  وكان  الشام 
كانت  تينة   100 ان  حيث  التين  من  والكثير  و“البمبر”، 
بروبية ونصف من سترة، وكان سباك التمر و“الخنيزي” 
نظام  على  الحكومه  اعتمدت  ثم  ربيات،  بخمس 
والسكر  الرز  على  الشخص  يحصل  وكان  البطاقة، 
البطاقة  يبيعون  والمساكين  الفقراء  وكان  والدهن 
على التجار بقيمة 15 او 20 روبية للشهر لشراء ثياب العيد 
وكان التجار يأخذونها ويبيعونها في السوق السوداء 
وهناك بعض من البحرينيين ممن أصبحوا تجارا بسبب 
وكان  الفقراء  يستغلون  كانوا  حيث  السوداء،  السوق 
هناك فقراء يرهنون بيوتهم مقابل خيشه أرز، وكانوا 
يكتبون عقود بينهم انه في حال عدم تسليم المبلغ 

في الوقت المحدد فانه يصبح المنزل ملكا للتاجر”.

تسجيل األراضي

كانت   1941 سنة  حتى  انه  الحسن  “الشيء  إن  ويقول 
األراضي رحمانية، حيث أن الشخص يأخذ أي أرض ويبني 
قرار  بإصدار  بلجريف  المستشار  قام  السنة  تلك  وبعد 
بأن يتم تسجيل جميع األراضي والبيوت، وكانا العوائل 
وكانوا  آنات  ست  العامل  يومية  وكانت  المال  تمتلك 
الكبيرة- من قطر ويصفونه  بالجص -الحصاة  يأتون 
من  صفات  تحته  ويضعون  التنور  رفع  الهرم  بشكل 
طول  النار  ويشعلون  الجص  يصفون  ثم  من  العود 
إلى  النخله  بجذع  ويلقمونه  أيام  ثالثة  ولمدة  الليل 
و“يشخلونه”  بالحطب  يدقونه  ثم  الجص  يحترق  أن 
ويضعونه في أكياس ثم يبنون بها ومعظم البيوت 

موجود  االسمنت  يكن  فلم  الجص،  من  مبنيه  كانت 
فكان  السقف  أما  فقط،  وجص  طين  وإنما  آنذاك 
ويضعون  والبامبو  والجندل  المناقير  فيه  يستخدم 
التبن  مع  الطين  يخلطون  حيث  غزال  بو  طين  عليه 

ومازالت بعض البيوت موجودة حتى اآلن”.

“الهزاع” و“بابا حطاب”

على  يعمل  الطراد  كان  البحرين  “في  قائال  ويواصل 
هناك  وكان  للسيارات،  المستخدمة  كتلك  البطارية 
انتهت  فإذا  مغلفة  تأتي  البطاريات  من  آخر  نوع 
في  التلفزيون  بداية  وكانت  غيرها.  ويشتري  يرميها 
الكهرباء  يملك  كان  فمن  الكهرباء،  مع  الخمسينات 
من المقتدرين اشتروا تلفزيون وكان أسود وأبيض ولم 
أم  يوميات  يصنعون  فكانوا  أرامكو،  إال  يظهر  يكن 
الذي  الهزاع،  عبدالعزيز  السعودي  الفنان   - حديجان 
شخصي   15 يقلد  حيث  عجوز،  ورجل  أمراه  دور  يمثل 
تلك  وكان  واحد.  تمثيلي  مشهد  في  مختلفة 
الطياره  في  بدوية  حديجان،  أم  الشهيرة  التمثيليات 
المتحركة  الصور  أفالم  الى  باالضافة   . الغنم  باع  و 
هناك  وكان  لألطفال،  حطاب  بابا  و  وهاردي،  ولوريل 
التلفزيون  يمتلكون  ممن  منازل  ثالث  أو  منزلين  فقط 
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وكانوا يبيعونه في شارع باب البحرين، وحاليا يوجد سوق 
البانيان ولكن ال توجد الحلوى وإنما “متاي” وحلويات أخرى”.

سخانات الماء 

ويضيف قائال “البحرين أصبحت عروس الخليج خصوصا 
فكان  واألغاني  المقاهي  وكثرة  الهريس  صناعه  بعد 
للبحرين  باللجوء  البحارة من فارس والعراق يسعدون 
على  تعمل  ثالجات  يستوردون  وكانو  منها،  ويشترون 
الغاز وكان أهل فارس يشترون بكميات كبيرة وكذلك 
التي تعمل على الشمع، حيث  الماء  يشترون سخانات 
الفقراء  أما  للجميع،  متوفرة  تكن  لم  الكهرباء  أن 
الحمام  في  يضعونها  “الجولة”  يمتلكون  فكانوا 
ثم  ومن  يسخن  حتى  ماء  برميل  فوقها  يضعون 

يخلط الماء البارد والحار”. 

خصوصا  هناك  يذهبون  جميعهم  الفرجان  وأهل 
األطفال وكانت المحطات تغلق الساعة العاشرة ليال 
ثم يرجعون إلى بيوتهم، ثم بدأ يستوردون تلفزيونات 
والزياني  الجامع  وكذلك  الراديو  وكذلك  قطر  من 
بالتقسيط  ويبيعونهم  األمور  هذه  يستوردون  كانوا 
بها  الخاصة  الهوائيات  تركيب  مع  دنانير  خمس  شهريا 
وغيرها  عنتر  مثل  ومصرية  عربية  أفالم  يعرضون  وكانوا 
في  ويوزعونها  البرامج  يطبعون  الناس  بعض  وكان 

السوق بروبية أو روبيتين، وفي المعارض التي كانت تعرض 
التلفزيونات في المحالت كانوا يضعون البرامج من خالل 
البرامج  لرؤية  الناس  ويتجمع  فتحه  في  التلفزيون  وضع 
دور  لهم  كان  والهنود  واألمريكية،  الهندية  واألفالم 
كبير في البحرين وخصوصا البانيان وفي أعيادهم كانوا 
والهيل،  الزعفران  ويضعون  والقشدة  الكيك  يصنعون 
البقر  يعبد  بعضهم  وكان  البقر  يملكون  بيت  كل  وعند 
وكانوا يصنعون الحلوى الخاصة بالبانيان على دهن البقر 



 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
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 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 ...

رجل األعمال المشهور
أكرم مكناس

سيدة األعمال المتألقة
ديما الحداد

سيدة األعمال الناجحة
أفنان الزياني

الكاتب واإلعالمي البحريني
سعيد الحمد

المؤرخ والكاتب البحريني
عبد اهلل الذوادي

رجل األعمال وأبن فريج الحورة
عبدالوهاب العسومي

الكاتب والصحفي الراحل
محمد الماجد

مستشار حكومة البحرين السابق
تشارلز بلجريف
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مجلس محافظة الشمالية
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مجالس مدينة حمد
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مجلس الدكتور محمد الحوسني
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ونساء  النساء،  ماليين  تساوي  ولكنها  أمرأة،  إنها 
البشرية،  خدمة  في  عمرها  أفنت  خاصة.  الشرق 
بصمت وبتفان، ومن خالل وحدة قاتلة، وموحشة، 

ولكنها استحملت كل ذلك من أجل البشر.

مات زوجها وهي في عنفوان الشباب، وحرمت من 
رؤية فلذات أكبادها وهي في أوج عاطفتها كأم.. 
إثنان سافرا إلى الهند، ودرسا هناك.. وبعد الدراسة 
قررا أن يقيما في الهند مرة واحدة. أما الفتاة فقد 
أن تدرس تزوجت  للدراسة، وبدل  إلى لندن  سافرت 

هناك وأنجبت وأقامت مع زوجها في لندن.

وبكلماتها  بطيبتها  نأسرك   .. غريبة  المرأة  هذه 
الحلوة .. والبسيطة .. إنها أم المحرق كلها. ما من 
وال  يعرفها  ال  المحرق  في  رجل  أو  طفل  أو  أمرأة 
ينحني اجالال لها حين يراها في الطريق .. إنها )أم 

جان( .. أول وأشهر قابلة في البحرين.

كل شيء في حياة هذه المرأة غريب.. حتى قصة 
من  قادمة   ..  1914 عام  البصرة  إلى  جاءت   .. زواجها 
أمها  أن فقدت  الحرب، بعد  بآالم  . مجروحه  تركيا 
ال  كانت   .. التمريض  تتعلم  لكي  جاءت   .. وأبوها 
.. ولم تكن تدري  تعرف أي شيء، وال تجيد أي لغة 

أن القدر بدأ ينسج لها حكاية العمر.

وما هي حكاية العمر؟ 

مستشفيات  احد  في  بدأت  الحكاية  خيوط   أولى 
فلورا  تدعى  والتي  التركية،  الفتاة  كانت  البصرة، 
ذلك  في  تعمل  جان  ام  باسم  اآلن  والمعروفة 
المستشفى وكان هناك شاب هندي وسيم يعمل 
بين  اللقاء  تحتم  العمل  ظروف  وكانت  بالصحة، 
الشيء  ذلك  انغرس  لقاءات  عدة  وبعد   .. األثنين 
الرائع الذي يسمونه الحب، في قلب الفتاة التركية، 
وترفرف   .. الزواج  تم  وأخيرًا   .. الهندي  والشاب 
عنفوان  في  كانا  آنذاك   .. األثنين  على  السعادة 
 .. والعشرين  الخامسة  في  هي  كانت   .. الشباب 
تكون  أن  لحياتهما  يريدان  كانا   .. طموحين  وكانا 
قائمة على أسس متينة، لم يكن لطموحهما أي 
حدود، لذلك شدا الرحال إلى إيران عام 1928، وفي 
راحت  بينما  تجاريا  محال   Dalvi السيد  اسس  عبدان 

فلورا تعمل في التوليد. وبقيا هناك حتى 1937م.

إلى  جئت  جان:  أم  السيدة  أو  فلورا،  تقول  وهنا 
البحرين ألول مرة عام 1937 .. في البداية لم أشعر 
غادرت  فترة  وبعد  الثلج،  وفقدان  الحر،  غير  بشيء 

الخميس 29 يونيو 1972 الموافق 18 جمادى االولى 1392  العدد 350 السنة7 

ثانية  مرة  عدت  واحد  عام  وبعد  الهند،  إلى  البحرين 
فيها.  باإلقامة  أقتنع  لم  الثانية  وللمرة  البحرين..  إلى 
لذلك سافرت إلى إيران، وبعد عام شعرت بالحنين إلى 
بحرينية،  وأنا  يومها  ومن  إليها،  عدت  لذلك  البحرين. 

ولكن بدون اعتراف الدولة.

قلت لها: حدثيني عن ذكرياتك مع الحياة ومع زوجك 
.. قالت وابتسامة خجلى تلوح على شفتيها:

زوجي كان انسانًا  رائعا .. وكان طيبًا إلى درجة تشعرني 
جعلت  اهلل  أراده  ولكن   .. أمامي  رأيته  كلما  بالسعادة 
فراقه عني شيء محتوما .. لقد مات في بومبي عام 
من  لي  ترك  ولقد   .. عضال  مرض  نتيجة  وكان   1945
بعيدون  كلهم  اآلن   .. وجوجو  وجينس  جان  األطفال 
ابنتي  لزيارة  لندن  إلى  للسفر  اآلن  استعد  وأنا  عني، 

جوجو.

أما الحياة فهي جميلة في نظري ويزداد جمالها 
كلما اسديت خدمة إلخواني البشر .. ليس هناك اروع 
من خدمة الناس، خدمة الناس تعطيني طاقة على 

احتمال الحياة رغم مرارة الوحدة وفراق األوالد. 

قلت كيف بدأت العمل في البحرين؟

استلم  بأن  بلجريف  تشارلز  المستر  أمر   1940 عام  في 
وكان  ذلك،  تم  وفعاًل   .. بالمحرق  مستشفى  رئاسه 
المستشفى عبارة عن بيت .. أي انه لم يكن مستشفى  
بالمعنى الكامل، ولكنه كان عيادة .. ومنذ ذلك الوقت 

حتى عام 1961 وأنا أعمل لدى الحكومة.

وأضافت مبتسمة: مهنتي كانت رائعة .. وما زلت حتى 
اليوم أحبها، وازاولها أيضا ان أقتضى األمر يكفيك أن 
تعلم انني ولدت أكثر من عشرين ألف طفل بحريني، 

ولو أن األطفال الذين قطعت سرتهم يدفعون لي 
عن  بعيدة  حياتي  لعشت  شهر،  كل  واحدا  فلسا 

المشاكل المادية.

ابتسمت  مادية،  مشاكاًل  تواجهين  هل  سألتها: 
على  سعيدة  انني   .. ولدي  يا  عايش  الحي  وقالت: 
كل حال، وسعادتي تنبع من خدمة اآلخرين. بقدر 
ما اساعد الناس ، بقدر ما اكون سعيدة وهذه نعمة 

من عند اهلل. 

قلت: سيدة أم جان .. ماذا تتمنين في حياتك. قالت: 
أتمنى أن يرضى جميع الناس عني، وأتمنى أن أعيش 
بين أبنائي .. أن الوحدة قاتلة يا بني .. فمنذ أن غادرت 
تركيا ودخلت العراق لم أرى أي فرد من أهلي وقد 

مات والدي ووالدتي في الحرب العالمية. 

تمر  ألم  التوليد،  لمهنة  ممارستك  خالل  من  قلت: 
ما  فهمت  وهنا   .. أعني  عادية..  غير  حاالت  عليك 

أعني فقالت أفهم ماذا تعني! 

ثم استطردت قائلة: لقد عرضت علي مبالغ طائلة 
لكي اجهض بعض الخاطئات ولكنني كنت ارفض، 
لم يكن ضميري يطاوعني كنت اعتبر ذلك جريمة، 
من  حالة  في  وهي  جائتني  امرأة  ان  مرة  واذكر 

البؤس والعذاب..

مأساتها  قرأت  وقد   .. األخير  شهرها  في  وكانت 
أن  إلى  عندي  استبقيتها  لذلك  وجهها،  على 
وضعت، وقد سلمت الطفل للمستشفى، أما هي 

فقد ذهبت، إلى اليوم لم أر وجهها. 

رغم  البحرين  في  تقيمين  جعلك  الذي  ما  قلت: 
وفاة زوجك وفراق أوالدك؟ قالت: لقد أحببت أهل 
اإلنسان  تشعر  درجة  إلى  طيبون  أنتم   .. البحرين 
أر  لم   .. عيب  أي  البحرين  أهل  في  أر  لم   .. بالخجل 
إلى  الكرم واإلحترام والتقدير، وهذا ما شدني  غير 
أقيم  ان  وأتمنى  فيها،  أقيم  وجعلني  البحرين، 

فيها لألبد.

اإلنجليزية،   .. لغات  ست  تجيد  جان  أم  والسيدة 
والكردية،  والتركية،  والعربية،  واإليرانية،  والهندية، 
والكردية  التركية  عدى  فيما  اللغات  هذه  وجميع 
بالناس،  إحتكاكها  من  جان  أم  السيدة  تعلمتها 

وفي العراق وفي إيران وفي الهند والبحرين. 

النساء  من  فكثير  مشكلة،  اليوم  تواجه  جان  وأم 
قيمة  يعرفن  يكن  لم  جان  أم  ولدتهن  اللواتي 
لكي  جان  أم  على  يلحون  واليوم  الميالد،  شهادة 
تستخرج ألطفالهن شهادات ميالد، أما هي فتقول 
الصحة، ويبدو  وزارة  إلى  الدفاتر  انها سلمت جميع 
هذه  بدفاتر  تحتفظ  وال  تعترف  ال  الصحة  وزارة  أن 

المرأة التي أفنت عمرها في خدمة بالدنا.

أمرأة ولكن تساوي ماليين النساء
بقلم محمد الماجد 

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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  �ملغفور له �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة برفقة

 �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة و�مل�ست�سار وزوجته

�أثناء زيارتهما �إىل �لوليات �ملتحدة �لأمريكية يف �خلم�سينيات
ق�سر �ل�سيخ حمد بالتو�سيه يف �خلم�سينات

فر�سة �ملنامة يف �ل�ستينيات

مركز �ل�سرييف يف بني جمره يف �ل�ستينيات

دو�ر على �سارع �ملعار�ض قبل �ز�لته يف �ل�سبعينات
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 �سعادة �ل�سيخ خليفة بن حممد بن عي�سى �آل خليفة رئي�ض �ل�سرطة ي�ستقبل

اأمام منزله باملحرق كبار �سباط ال�سرطة يف اأواخر اخلم�سينيات

م�ست�سفى �لنعيم يف �خلم�سينيات

مبنى د�ر �حلكومة �ل�سكرتارية باملنامة يف �ل�سبعينات �لفرقة �ملو�سيقية �لتابعة ل�سرطة حكومة �لبحرين يف �لأربعينيات

لنج “�حلو�ر” دورية تابعة ل�سرطة �لبحرين يف �لأربعينيات
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