
سعى إليجاد حركة أدبية جديدة
الماجد .. الكاتب واألديب

أدبي  بنشاط  وقام  الشباب”،  “شعلة  بنادي  التحق  بعدما  طموح  ومثقف  وأديب  ككاتب  ومسيرته  حياته  بدأ 
التمثيليات والقيام ببعض األدوار فيها، ومن  بارز تمثل في إخراج مجالت الحائط والكتابة فيها، وتأليف  وفني 
خالل هذا النشاط دخل الكاتب واألديب البحريني محمد الماجد عالم الصحافة حين وجد فيه احمد كمال 
الذي كان يعمل بجريدة األضواء آنذاك، ورئيس تحرير أخبار الخليج سابقا استعدادا أدبيا وصحفيا مبشرا، حيث 
التحق بجريدة األضواء كصحفي، ووجد من رئيس تحرير الصحيفة آنذاك محمود المردي التشجيع والتوجيه، 
مما ساعده على نمو استعداداته الكتابية ومتابعة تثقيف نفسه، حتى قال عنه “لوال محمود المردي ما كان 
محمد الماجد”، وتابع الماجد الكتابة الصحفية في األضواء ثم في أخبار الخليج وغيرها من المجالت والصحف 
محمد  الراحل  واالعالمي  للكاتب  المضيئة  المسيرة  من  سطورا  تروي  “رمضانيات”  وخارجها...  البحرين  داخل 

الماجد بمناسبة 30 عامَا على رحيله.

ذكره القرآن وورد في األحاديث
القثاء .. “َفاْدُع َلَنا َربََّك“

َعَلَى  نَّْصِبَر  َلن  ُموَسى  َيا  ُقْلُتْم  “َوِإْذ  تعالي:  قال 
ا ُتنِبُت اأَلْرُض  َطَعاٍم َواِحٍد َفاْدُع َلَنا َربََّك ُيْخِرْج َلَنا ِممَّ
آِئَها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها َقاَل  ِمن َبْقِلَها َوِقثَّ
اْهِبُطوْا  َخْيٌر  ُهَو  ِبالَِّذي  أَْدَنى  ُهَو  الَِّذي  أََتْسَتْبِدُلوَن 
ُة  لَّ الذِّ َعَلْيِهُم  َوُضِرَبْت  َسَأْلُتْم  ا  مَّ َلُكم  َفِإنَّ  ِمْصرًا 
ِبَأنَُّهْم  َذِلَك  ِه  اللَّ َن  مِّ ِبَغَضٍب  َوَبآُؤْوْا  َواْلَمْسَكَنُة 
يَن ِبَغْيِر اْلَحقِّ  ِبيِّ ِه َوَيْقُتُلوَن النَّ َكاُنوْا َيْكُفُروَن ِبآَياِت اللَّ
القثاء   .. -البقرة-  َيْعَتُدوَن“  َكاُنوْا  وَّ َعَصوْا  ِبَما  َذِلَك 
مفصصة  أوراقه  زراعي  زاحف  حولي  عشبي  نبات 
وأزهاره صفراء صغيرة وثماره طويلة تشبه إلى حد 
في  فيعرف  أسماء  بعدة  القثاء  وتعرف  الخيار،  ما 
الشام  بالد  في  وتعرف  “الُقشُعرء”  العربية  اللغة 
باسم  تعرف  ولذلك  والقتي”،  “المقتي  باسم 
في  ذكر  كما  القرعية،  الفصيلة  من  وهو  القث، 
اهلل  صلى  النبي  عن  ورد  ما  منها  األحاديث  بعض 
عليه وسلم أنه كان يأكل الرطب بالقثاء وروي عن 
عائشة رضي اهلل عنها قولها “سمنوني بكل شيء 
فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرطب فسمنت”، 
محتويات  الثمار  هو  القثاء  من  المستعمل  والجزء 

فيتامينات  على  القثاء  وتحتوي  الكيميائية،  القثاء 
والكبريت  والحديد  وفسفور  وكالسيوم  ج  ب،  أ، 
فوائد  حول  سطورا  تسرد  ..“رمضانيات“  ومنجنيز 

نبات القثاء العالجية والغذائية والصحية ...
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المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان



نتّبنى فكرتك .. نواصل دعمك .. 
لنفخر بنجاحك ..

www.bdb-bh.com
Bahrain Development BankBDBbahrainBahrainDevelopmentBank

•   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.

تطبق الشروط وا�حكام
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القشعر والِقتِّي والِقـتِّة
ا َسَأْلُتْم“ القثاء .. “َفِإنَّ َلُكم مَّ

القرآن  في  ذكره  وورد  لإلنسان،  وجعلها  تعالى  اهلل  خلقها  التي  الطيبات  من  اء  الِقثَّ
الكريم على لسان بني إسرائيل، وثبت أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد أكله، والقثاء 
كما جاء في المعجم الوسيط: هو نوع من النبات قريب من الخيار لكنه أطول، واحدته: 
اَءة، ونبات القثاء هو نبات عشبي، يتبع الفصيلة الفرعية، رتبة القثد، تشبه ثمار نبات  ِقثَّ
ة،  القثاء، فُيقال له: القشعر، والمقتي، والِقتِّي، والقتِّ القثاء الخيار، له أسماء عدة سوى 
والقثاء هو نفسه “الفقوس”، كما ويعرف عنه بأنه الخيار الثعباني في بعٍض من اللغات 
األوروبية، أما الجزء المستخدم من نبات القثاء هو ثمارها.. “رمضانيات” تروي فوائد نبات 

القثاء العالجية والصحية والغذائية ... 

ثمار القثاء 

ولونها  الشكل،  اسطوانية  مستطيلة  القثاء  وثمار 
وطعمًا  شكاًل  الخيار  تشبه  وهي  اللون،  فاتح  أخضر 
إال أنها أطول ولونها أفتح، والقثاء يمكن أكله طازجًا، 
ل، وتنتشر زراعة القثاء  كما يمكن أن ُيْصنع منه الُمَخلَّ
من  والعديد  المتوسط،  البحر  حوض  منطقة  في 
نوع  هو  والقثاء  والمعتدلة،  الدافئة  األخرى  المناطق 
إلى  جميعها  تنتمي  التي  البطيخ  نباتات  أنواع  من 
األردن  ففي  أسماء،  عدة  وللقثاء  القرعيات،  فصيلة 
وس، ويعرف في  وسائر بالد الشام يعرف القثاء بالَفقُّ
والشعرورة  والقشعر  ور  بالَعجُّ األخرى  البالد  بعض 

والضفابيس.

فوائد ال حصر لها

ويحتوي نبات القثاء على الفيتامينات الهامة للجسم 
أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، كما ويحتوي  كفيتامين 
كمعدن  المهمة،  المعادن  من  كمية  على  القثاء 
والمنغنيز،  والكالسيوم،  الفسفور،  ومعدن  الحديد، 
أمينية،  أحماض  على  يحتوي  كما  الكبريت،  ومعدن 
السيليوز،  وعلى  طيارة،  زيوت  وعلى  الكاروتين،  وعلى 
القثاء مرطب للجسم، تمامًا كالخيار، ويعمل  ويعد 
األحماض  إذابة  في  ويساعد  الدم،  تنظيف  على 
على  القثاء  أمالح  وتساعد  كما  الجسم،  في  البولية 
إدرار البول وتخليص الجسم من السموم المصاحبة 

للبول، ويعتبر القثاء كخافض لدرجة الحرارة، ويساعد 
محاربًا  أيضًا  ويعد  األمعاء،  مغص  تهدئة  في 
للسموم في الجسم، ومحاربًا للزيادة الصفراء كما 
يحارب نزيف الدم، ويعالجه، ويساهم أيضًا في عالج 
تسكين  في  ويساهم  المفاصل.  التهابات  أمراض 

العطش.

في الطب القديم 

اء أنه أخف من الخيار وأسرع  وقال ابن البيطار في الِقثَّ
يبرد ويرطب، والقثاء والخيار والقرع من  هضمًا وهو 
يكثروا  أال  وينبغي  المبردين  ويضر  المحرورين  أغذية 
الحرارة والصفراء  اء يسكن  “الِقثَّ ابن جزلة  منه، وقال 
وشمه  العطش  ويسكن  البول  ويدر  المثانة  ويوافق 
العسل  مع  وورقة  حرارته  من  عليه  المغمى  ينعش 
على الشرى البلغمي، وأكله ينفع من عضة الكلب”، 
اء ألطفه النضيج، فيه إدرار وتليين  وقال ابن سينا: “الِقثَّ
وينفع من أوجاع المذاكير وهو موافق للمثانة”، وقال 
اء أخف من الخيار وأسرع نزواًل وال يسخن  الرازي: “الِقثَّ
فقال  القثاء  خواص  الحديث  الطب  ووصف  البدن”. 
منظف  مرطب  فهو  الخيار  خواص  مثل  خواصه  إن 
للبول.  مدر  وأمالحه  البولية  لألحماض  مذيب  للدم 
وتستعمل القثاء من الداخل لخفض درجة الحرارة 
وضد  وتهيجها،  األمعاء  ولمغص  التسمم  وضد 

زيادة الصفراء ونزف الدم ولداء المفاصل والعصيات 
الحكة  ضد  خارجيًا  اء  الِقـثَّ ويستعمل  القولونية، 
ويستعمل  الجلد،  ببشرة  والعناية  والقوبا  الشديدة 
القثاء  عصير  يمزج  حيث  والكلف  النمش  لعالج  القثاء 
والكلف.  النمش  مكان  به  ويغسل  طازج  حليب  مع 
حيث  الوجه  وباألخص  الدهني  للجلد  يستعمل  كما 
كما  الوجه.  به  ويغسل  ملح  بال  ماء  في  القثاء  يطبخ 
شرائح  بعمل  وذلك  الوجه  لغضون  القثاء  يستعمل 

من القثة وتوضع على الوجه بضع دقائق يوميًا.

القثاء في المنام

فإّنه  أكله  فمن  وحزن،  هّم  المنام  في  القثاء  ورؤية 
يسعى في أمر يثقل عليه، خصوصًا األصفر منه، فإّنه 
في أوانه رزق، وفي غير أوانه مرض، فإن رأى أّنه يأكله 
بعضهم:  وقال  جارية.  ولدت  حاماًل  امرأته  وكانت 
الخيار إذا قطع بالحديد فإنه جيد للمرضى، وذلك ألّن 
المرأة  القثاء تدل على حبل  تتميز عنه. وقال:  الرطوبة 

صاحب الرؤيا.

فوائد صحية 

وصحته  الجلد  جمال  على  للحفاظ  الباحثون  وينصح 
اإلطار  هذا  وفي  ومكوناتها،  الطبيعة  إلى  باللجوء 
وتجميلية  صحية  فوائد  للقثاء  أن  الدراسات  أثبتت 
خبراء  وأوضح  المتعددة،  الغذائية  فوائده  إلى  إضافة 
مهمة  عناصر  عدة  على  يحتوي  القثاء  أن  التجميل 
لوظيفة الجلد منها الكبريت الذي يحافظ على نضارة 
الجلد وطراوته، ومركبات كلوسايدس السكرية التي 
بخصائص  يتمتع  أنه  مؤكدين  الوجه،  عضالت  تغذي 
مرطبة ومطهرة وملطفة وملينة، ويعتبر من المواد 
العلماء  واستعرض  البشرة،  أنواع  جميع  تناسب  التي 
بعضا من الوصفات الطبيعية التي يدخل فيها القثاء 
أو  الوالدة  عن  الناتجة  الجلدية  البقع  من  للتخلص 
التعرض للشمس ومنها مسح الوجه ببرشه ممزوجة 
أيام  لعدة  يوميا  مرتين  قطنة  بواسطة  الحليب  مع 
به  الوجه  ومسح  بالماء  القثاء  غلي  ويمكن  متتالية 

ساخنا وباردًا إذا كانت بشرة الوجه من النوع الدهني.

الرؤوس السوداء

حب  لمعالجة  القثاء  باستخدام  أيضا  العلماء  وينصح 
من  القليل  بأخذ  وذلك  السوداء،  والرؤوس  الشباب 
وملعقة  الطازجة  الكريمة  من  وملعقة  الخيار  عصير 
واحدة  بيضة  وبياض  الزهر  ماء  أو  الورد  ماء  من  أخرى 
في  القثاء  عصير  استخدام  يمكن  كما  مخفوقة 
المساء ليستمر مفعوله طيلة الليل حيث يجعل الوجه 
أشقر اللون مع تكرار هذه العملية، ومن المعروف أن 
أكل القثاء يسكن العطش ويبرد الجسم ويساد على 
تخفيف االضطرابات العصبية فضاًل عن احتوائه على 
الهضم  عملية  تسهل  التي  الغذائية  السيليلوز  ألياف 

وتطرد السموم وتنظف األمعاء.
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الحورة  بمنطقة  التلجراف  حي  في 
وكانت  الشعبية  األحياء  احد  بالبحرين 
النخيل  سعف  من  آنذاك  مبنية  بيوته 
في  الماجد  محمد  البحريني  األديب  ولد 
21 مارس 1942، وعاش طفولة فقيرة رغم 
قوله عنها أنها طفولة سعيدة، فهي في 
واقع األمر ال تبدو كذلك، فحين كان جنينا 
واخذ  عنها،  أبوه  انفصل  أمه  بطن  في 
خاله في إعالته، ولكنه توفى بعد سنوات 
قليلة، مما اضطر محمد إلى ترك المدرسة 
فراشا  ليعمل  االبتدائي،  األول  الصف  بعد 
كثيرة،  مهن  إلى  ولينتقل  بناء،  عامل  ثم 
القراءة والكتابة فيما بعد  الماجد  وتعلم 
مؤثر  موقف  ونتيجة  الذاتي،  بمجهوده 
حدث له مع فتاة متعلمة كانت تقرأ في 
حين  جهله  من  سخرت  حيث  ما:  كتاب 
هم في التعرف على ما في يدها، وكانت 
عنها  قال  التي  الصفعة  أو  الكلمة  هذه 
جهله  من  للتخلص  قويا  دافعا  الماجد 
بعدم الذهاب إلى المدرسة ... “رمضانيات” 
المتميزة  السيرة  عن  النقاب  تكشف 

للكاتب والصحافي محمد الماجد ...

رمضانيات تروي مسيرته بعد 30 عامًا على رحيله
محمد الماجد ... القلم المتوحش األليف

قارئ العدادات 

تعلمه  بعد  الماجد  محمد  يقرأه  كتاب  أول  وكان 
على  اإلصرار  لديه  فجر  الذي  الكتاب  ذاك  هو  القراءة 
الحصول  القراءة والكتابة  له فرصة  التعلم، وأتاحت 
التي  الكهرباء  دائرة  في  عدادات  قارئ  وظيفة  على 
تعلمه  له  وأتاح  األمر،  بداية  في  كفراش  فيها  عمل 
األدبي  استعداده  تنمية  والكتابة  للقراءة  األولى 
وجبران  للمنفلوطي  فقرأ  بنهم،  يقرأ  فاندفع 
أنهما  اآلخرين  عن  ويقول  والمعري،  والمتنبي 
عودته  من  حجرته،  باب  عليه  يغلق  أن  إلى  اضطروه 
إلى البيت مساءا حتى الثالثة صباحا، وبعد ذلك اخذ 
المدارس  مختلف  شملت  حيث  قراءاته  في  يتوسع 
األدبية والفكرية العالمية البارزة، فقرأ لسارتر وبيكيت 
وناتالي ساروت وسيمون دوبوفوار وفرانسواز ساغان 
وهمنجواي،  وديستوفسكي  جوركي  ومكسيم 
في  التجديد  حركات  تابع  كما  وغيرهم،  واليوت 
والبياتي  حاوي  وخليل  للسياب  فقرأ  العربي  األدب 
وعبدالصبور ونزار قباني ولم يدع في خضم قراءاته 
أن يتعرف على روائع األدب العربي القديم وترجمات 
والفارسية  اليونانية  القديمة  األجنبية  اآلداب 

والهندية”.

شعلة الشباب 

التحق  طموح  كمثقف  الماجد  مسيرة  وانطلقت 
أدبي  بنشاط  قام  حيث  الشباب”،  “شعلة  بنادي 
والكتابة  الحائط  مجالت  إخراج  في  تمثل  بارز  وفني 
فيها، وتأليف التمثيليات والقيام ببعض األدوار فيها، 
عالم  الماجد  محمد  دخل  النشاط  هذا  خالل  ومن 
كان  الذي  كمال  احمد  فيه  وجد  حين  الصحافة 
أخبار  تحرير  ورئيس  آنذاك،  األضواء  بجريدة  يعمل 
حيث  مبشرا،  وصحفيا  أدبيا  استعدادا  سابقا  الخليج 
رئيس  من  ووجد  كصحفي،  األضواء  بجريد  التحق 
والتوجيه،  التشجيع  المردي  محمود  آنذاك  تحريرها 

ومتابعة  الكتابية  استعداداته  نمو  على  ساعده  مما 
محمود  “لوال  عنه  الماجد  قال  حتى  نفسه،  تثقيف 
المردي ما كان محمد الماجد” وتابع الماجد الكتابة 
وغيرها  الخليج  أخبار  في  ثم  األضواء  في  الصحفية 
وخارجها،  البحرين  داخل  والصحف  المجالت  من 
وعمل محمد الماجد في جريدة األضواء منذ عام 65 
حتى عام 76، وحرر فيها العديد من الزوايا الصحفية 
التي كانت مقروءة باهتمام من قبل القراء، واشرف 
التحرير  إدارة  تولي  إلى  ووصل  األدبية،  الصفحة  على 
فيها عام 72، ثم سافر إلى قطر للعمل فترة قصيرة 
نفسية  الزمة  تعرض  وخاللها  هناك،  الصحافة  في 
في  للعمل  بعدها  عاد  حياته،  تنهي  كادت  حادة 
صحفيا،  محررا  عمل  حيث  الخليج”،  “أخبار  جريدة 
وقد  الوقت،  من  مدة  األدبية  الصفحة  على  واشرف 
رمال  على  عاشق  “كتابات  األخيرة  روايته  فيها  نشر 

الشواطئ.

حركة أدبية جديدة 

طموحا  الماجد  كان  األدبية  حياته  بداية  وفي 
على  وبتعرفه  جديدة،  أدبية  حركة  إليجاد  متحمسا 
مجموعة من األدباء الشباب في منتصف الستينيات 
،أخذت  الثقافية  الهموم  حول  معهم  والتحاور 
فكرة تكوين رابطة تضمهم تراود ذهنه، وقد القت 
يهجس  بعضهم  كان  حيث  كبيرا  قبوال  الفكرة 
األندية  في  الثقافي  النشاط  انتعاش  بداية  منذ  بها 
الفكرة  طرح  في  اخذ  وهكذا  الستينيات  أوائل  في 
في  تجسيدها  إلى  والدعوة  األضواء  صفحات  على 
والكتاب  األدباء  أسرة  بتأسيس  وتحققت  الواقع، 

األديب الراحل محمد الماجد 
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الماجد  محمد  كان  حيث  1969م،  عام  سبتمبر  في 
احد األعضاء المؤسسين لها وصاحب الفكرة األولى 
لقيام هذا الكيان والصرح األدبي، وشارك في العديد 
مؤتمر  أول  في  مثلها  كما  األدبية،  أنشطتها  من 
عربي تحضره األسرة حين رأس وفدها عام 1970 إلى 
مؤتمر األدباء العرب الثامن في دمشق وألقى كلمة 

البحرين في المؤتمر.

القصة األولى 

األولى  قصته  الماجد  محمد  الراحل  األديب  وكتب 
البحرين”  عام 59، ونشر عدة قصص في مجلة “هنا 
إحدى  وفازت  آنذاك  األعالم  دائرة  تصدرها  التي 
قصصه المعنونة “ لمن يغني القمر” بالجائزة” الثانية 
للمجلة عام 67 م كما فازت قصته “ ثالث أغنيات على 
مسابقة  في  م   69 عام  األولى  بالجائزة  التاريخ”  فم 
قصص،  عدة  األضواء  في  نشر  كما  للمجلة،  تالية 
سيمفونية  من  “مقاطع  األولى  مجموعته  وأصدر 
عام  الفرح  مدن  الى  والرحيل  1970م  عام  حزينة” 
1984م.  عام  الظالم”  أجفان  على  و”الرقص  1977م 
 “ األولى  روايته  أبنه اسامة على إصدار  ومن ثم عمل 
نشرها  والتي  الشواطئ”  رمال  على  عاشق  كتابات 
“مخطوطة”  وكانت  الخليج  أخبار  في  حلقات  على 
في كراسة كبيرة تم العثور عليها في مكتبته وتعد 
هذه الرواية أول رواية خليجية من أدب الرسائل، حيث 
على  اسامة  ابنه  عمل  وأيضا  وطباعتها،  صفها  تم 
كتاب  في  وفاته  بعد  مقاالته  من  مجموعة  إصدار 
حمل عنوان “ أنت أول من كتب عن أسمي”، كما كتب 
الماجد سلسلة من المقاالت األدبية الجادة في بداية 
الشعر  في  الحزن  أبرزها:  من  كان  الصحفية  حياته 
1966م،  عام  األضواء  في  نشرت  الحديث،  العربي 
في  نشرت  والعريض”  رامي  بين  الخيام  و”رباعيات 
“األضواء أيضا في العام نفسه، وكان محمد الماجد 
كثير  وأرائه،  أفكاره  طرح  في  جريئا  نشيطا،  صحفيا 
مما  المجتمع،  في  والتخلف  الزيف  لجوانب  االنتقاد 
جعله عرضة لالعتداء من قبل الفئات أو الشخصيات 

التي يتعرض لها”.

مآسي ونكبات 

والنكبات،  المآسي  من  كثير  الماجد  على  وتوالت 
في  القالف،  خميس  عمره  صديق  موت  أشدها  كان 
حادث سيارة ليلة زفافه من الشاعرة حمده خميس، 
تزداد  التي أخذت  الخاصة  ومن يومها دخل مأساته 
الحركة  عن  تشله  كادت  ألمراض  فريسة  بوقوعه 
انه  نتيجة إهماله لصحته الجسدية والنفسية، حتى 
البحرين  داخل  أخر  إلى  مستشفى  من  ينتقل  صار 
الخميس  صباح  وجاء  العالج،  عن  بحثا  وخارجها 
نوبة  حياته  لتنهي   86 عام  سبتمبر  من  عشر  الحادي 
وليد،  هم:  أوالد  ثالثة  وراءه  وترك  مفاجئة.  قلبية 

أسامة، وزياد.

موهبة نادرة 

ويذكر الكثيرون من الكتاب واألدباء بالبحرين والدول 
العربية مآثر الكاتب الراحل محمد الماجد، حيث قال 
إنه “ال يهم أن نقرر ماذا  إبراهيم غلوم  الدكتور  عنه 
مقاالت  أم  قصص  هي  هل  الماجد،  محمد  يكتب 
أم خواطر، أن هذا التدفق البرئ ال يخضع لتحديدات 
وأنطلق  المنطقي  شكله  خلع  إنسان  هنا  منهجية، 
وشكه  وإيمانه  وكره..  ومحبته  وغرائزه،  بانفعاالته 
الكتابة..  شهوة  أجل  من  يكتب  واحد..  وقت  في 
شهوة الحياة.. شهوة الصراع.. أن مفرداته ال تتناسق 
منشغل  فهو  متقنا  منسجما  فنيا  عمال  لتخرج 
وحشية..  وأشد  أعنف  هو  بما  يكتب  عندما  هذا  عن 

الماجد في شبابهالماجد في طفولته

الماجد مع خميس القالف

محمد الماجد مع الصحفي أحمد كمال 

مع أوالده وليد، أسامة وزياد

بالمطلق...  بالحب...  بالهزيمة...  بالضياع..  بالموت... 
باألزل... الماجد ليس قاصا... أو كاتب مقالة أو شاعرا 
أو مسرحيا ..أنه فقط كاتب مجيد من أولئك الكتاب 
ال  لذاته  يقرأ  متميز  فريد  بأسلوب  يتميزون  الذين 
القصصية  الكتابات  المرء  يقرأ  ومن  الفني..  لشكله 
غامضة  رؤية  تنتابه  ال  عادية  قراءة  الماجد  لمحمد 
موضوعاته  به  يصور  الذي  الشكل  طبيعة  حول 
الكتابات  هذه  قراءة  يعاود  أن  ما  ولكن  وأفكاره. 
أساسية  صعوبة  تنشأ  حتى  والتأمل  البحث  بهدف 
يسيطر  الذي  القصصي  الفني  الشكل  طبيعة  من 
الكتابات. ومنشأ هذه الصعوبة أن  على مجمل تلك 
تاريخ  في  الوحيد  القاص  يكون  يكاد  الماجد  محمد 
التجربة القصصية في البحرين والخليج العربي، الذي 
من  عليه  هي  ما  بكل   – المباشرة  الذات  من  يجعل 
العناصر  مجمل  حوله  تدور  محورا  وتجلد-  معاناة 
عنه  قال  حين  في  القصصي،  للشكل  المكونة 
محمد جابر األنصاري إنه “”ستبقى قصة حياة محمد 
وتناقضاتها  تعرجاتها  بكل  الذاتية  وسيرته  الماجد 
كل  بين  الرئيسية  الدرامية  القصة  هي  ونكهتها 
قصصية  محاوالت  أو  قصص  من  الماجد  خلفه  ما 
وهي قصة عاشها لكنه لم يكتبها إبداعيا بالكامل.. 
تركها  التي  األخرى  والكتابات  القصص  وستبقى 
األصلي  النص  أو  للمتن  اإليضاحية  الهوامش  بمثابة 

لقصة حياته تلك”.
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مجلس عبداهلل محمد جمعة
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مجلس أبناء أحمد العمران
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محطة اإلذاعة
أثناء الحرب العالمية الثانية، أسدت القوات البريطانية 
الالسلكية.  اإلذاعة  باقامة  كبرى  خدمة  الحليفة 
كان  قد  اقامتها  من  األول  الغرض  أن  وطبيعي 
للدعاية لقواتها المحاربة. ولكننا ال نستطيع أن ننكر 
أن برامجها كانت مسلية ومقبولة وأنها لم تقتصر 
معها  قدمت  بل  السافرة  الجافة  الدعاية  على 
أحاديث شيقة تتناول نواحي األدب واالجتماع وبرامج 
طريفة في التمثيل والغناء... وقد كنا نتمنى للقوات 
وتأييدها  البحرين  صداقة  لها  ثبتت  وقد  الحليفة، 
للديموقراطية حكومة وشعبا، أن تتبرع بدار اإلذاعة 
خدمة  في  بها  السير  لتواصل  البحرين  لحكومة 

العدد األول - ذو القعدة السنة األولى  سنة 1369

سفارة فنية
منذ بضعة شهور زار البحرين بدعوة سينما اللؤلؤ 
اثنان من اساطين السينما المصرية، وهما االستاذ 
فيلم  نحاس  شركة  أصحاب  أحد  خوري  انطوان 
والممثل المعروف حسن فائق. وقد خرج الشعب 
شخصيهما  في  ليستقبل  وصولهما  يوم  كله 
وتدوي  يتعالى  الهتاف  وكان  الفنانة.  مصر  روح 
بدا احدهما بهيئته مطاًل  بالتصفيق كلما  االكف 
للشعب  يكن  ولم  الحاشدة.  الجماهير  على 
أستقبل  الذي  الحماسي  االستقبال  هذا  رأى  أن 
في  يساهم  ان  إال  الفنانين  هذين  الشعب  به 
تكريمهما، فانهالت عليهما الدعوات من األندية 
الترحيب  في  المنمقة  الخطب  وألقيت  الثقافية 
بهذا  يقال  والحق  تأثرا  وقد  الكريمين.  بالضيفين 
ليقول  انطوان  األستاذ  وقام  الحافل  االستقبال 
الروح  البحرين شبابًا بمثل هذه  لم يصدق أن في 
الفني  الذوق  أن  يظن  يكن  ولم  العالية  الثقافية 
حتى  واالستواء-  النضوج  هذا  بمثل  البحرين  في 

لمس ذلك بنفسه. 

على  السياق  في  التعبير  اعجبه  وقد  استطرد  ثم 
خير  سيكونان  وزميله  هو  بأنهما  القول  إلى  أظن  ما 
سيثبتان  وانهما  الكنانة،  أرض  في  للبحرين  سيفيرن 
لمواطنيهما أن في البحرين رجااًل تفخر بهم العروبة 
والعرب وشعبًا يقدر الفن ويفهمه كما يفهمه أهلوه. 

إلى هنا وكل شيء عادي، وودع الضيفان بمثل ما 
.. وقضينا امدا  الحفاوة والتكريم  استقبال به من 
الصحف  في  السفيرين  تقرير  الصبر  بفارغ  نترقب 
أو  لتمثيلها  انتدبتهما  التي  البالد  عن  المصرية 
وجاء  بتمثيلها  مشكورين  تبرعا  التي  باألحرى 
التقرير .. ولكن في ثوب الدعاية للسفيرين وعمل 
بصورهما  الفنية  الصحف  واكتظت   .. السفيرين 
وهما في البحرين وفي الطريق إلى السينما وفي 
بأحدى  صورة  كل  ذيلت  وقد  الداعين،  احد  بيت 
بين  فالن  الجليل  األستاذ  عن  المألوفة  العبارات 
عالن  واالستاذ  البحرين  في  مستقبليه  من  جمع 
المجنون،  أنا  وامسكت  المعجبون،  به  التف  وقد 
السطور  ثنايا  بين  اجد  أن  محاوال  مكبرة  بعدسة 
البحرين،  رجال  أو  البحرين  شعب  أو  البحرين  عن 
على  وتدور  وتلف  تتشابك  كانت  السطور  ولكن 
وصف مظاهر الترحيب والتقدير الذي أحيط بهما 
عن  السفيرين  تقرير  أما  الالمعان!..  الكوكبان 
زلت  فال  وشبابها.  وثقافتها  ونهضتهما  البحرين 

أفتش عنه بين ثنايا السطور حتى اآلن.

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

بانتهاء الحرب.  انتهاء الغرض منها  الجمهور بعد 
القوات  كانت  اذا  أرجح-  كنت  -وان  أدري  ولست 
قد فعلت ذلك، واصطدمت الحكومة بالتكاليف 
الباهظة التي تستدعيها اإلذاعة فرفضت العرض، 
ولكني واثق أن جمهور المستمعين في البحرين 
ال يضنون بدفع التكاليف في شكل ضرائب زهيدة 
على كل من يمتلك جهازًا للراديو. واذا أدركت أن 
كل بيت في البحرين يمتلك هذا الجهاز، فبعملية 
كافية  تضاءلت  مهما  ضرائبها  أن  تدرك  بسيطة 
الفكرة  هذه  وبتحقيق  اإلذاعة.  بمصاريف  للقيام 
البحرين”  “صوت  أن  الى  نطمئن  أن  نستطيع 
العالم بعد أن انحصر في  إلى  األثير  سينتقل عبر 

حيز الصحيفة الضيق...
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ق�سر ال�سيخ حمد “الق�سيبية” يف اخلم�سينيات 

اإحدى �سيارات بلدية املنامة يف الأربعينيات  منظر جوي لل�سارع الدائري باملنامة ويرى دار احلكومة ال�سكرتارية

قيد الإن�ساء يف ال�سبعينات

عني عذاري يف منت�سف ال�ستينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة لدى زيارته 

لربيطانيا مبرافقة م�ست�سار احلكومة بلجريف
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باب البحرين يف ال�ستينيات

 عني احلنينية مبنطقة احلنينية بالرفاع ال�سرقي يف الثالثينيات

�سوق اخل�سار يف ال�ستينيات 

�سرطة حر�س جزيرة حوار يف الأربعينيات

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

املغفور له ال�سيخ عبد اهلل بن عي�سى اآل خليفة



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

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

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

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.

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

8,495
2.5L نيسان إكس-تريل

د.بابتداًء من

15,995
5.6L نيسان باترول

10,995د.بابتداًء من
3.5L نيسان باثفايندر

6,995د.بابتداًء من
1.6L نيسان جوك

د.بابتداًء من



نهنئ�كم بحلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وأنتم بخري
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مرخـــص مــن قــبــل مــصــرف البــحــريــن المــركــزي كــبــنــك تجــزئــة تقــلــيـــدي
17 20 7777 I www.bbkonline.com

تابعـونا علـى: 

يبيله ِسلفي ويا سيارتك اليديدة! 
اخترها واحنه نشتريها لك مع قروض السيارات من بنك البحرين والكويت

زورونا في فروعنا أو اتصلوا فينا

تطبق الشروط واألحكام.
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