
يادكار ..  العود عطر وعالج
من  هو  الذي  العود  طيب  رائحة  والمساجد  واألحياء  والمحال  البيوت  تغزو  المبارك  رمضان  شهر  حلول  مع 
العادات الجميلة واألصلية في عالمنا العربي التي يتوارثها األبناء عن األباء، فال يبخلون تكريمًا وتعظيمًا للشهر 
العود  وبخور  الكريم،  الشهر  طيلة  الستعمالها  والبخور  والعطور  العود  أنواع  وأجود  أفخر  بشراء  الفضيل 
تحمل عبق الليالي المثيرة مثلما كان في ليالي ألف ليلة وليلة، ويعد أحد الطقوس األساسية عند الشرقيين، 
الزمان، كما يعتبره معظم المسلمين جالبًا للبركة، وواقيًا من الحسد،  الدينية منذ قديم  وارتبط بالطقوس 
وفي العالم العربي تلتصق رائحة العود بالعديد من البيوت، وهناك من يستخدمه كعالج أو لتعطير منازلهم 
برائحته الزكية، وفي عصر الدولة المملوكية ارتفعت مكانة البخور، وكذلك الُمبخر وهو الشخص الذي يقوم 
بمهمة التبخير، واستمرت هذه المكانة حتى العهد العثماني، واستخدمت المبخرة في مناسبات كثيرة مثل 
مواكب الزواج، وتبخير الموتى، وتهيئة البيوت الستقبال الضيوف، واالحتفاالت العائلية وخالل ليالي رمضان وأيام 
األعياد، وكلمة بخور العود عند الصينّيين تعرف باسم “شان شينانّج” وقد لعبت الصين بصفة خاصة دورًا كبيرًا 
في انتشار البخور، وبخاصة ما يعرف باسم “العود” إلى دول العالم كله... “رمضانيات” التقت بواحد من أبناء أبرز 
صناع وتجار العود بالبحرين ومنطقة الخليج الحاج أحمد عبدالرحمن يادكار - رحمه اهلل – وألقى الضوء على 

أدق وأبرز تفاصيل تلك الصناعة والتجارة وأسرارها ورحلة الوالد رحمه اهلل ومسيرته المضيئة معها ... 
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المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

القبقب .. الكابوريا.. السلطعون البحري .. أبو جلمبو 
الحيوانات  أطيب  من  البحر  سرطان   .. مقص  أبو   ..
سمك  أن  حيث  اللحم،  مذاق  حيث  من  البحرية 
في  بكثرة  طلبه  يتم  السلطعون  أو  القبقب 
لكثير  بشدة  مرغوب  وهو  والفنادق،  المطاعم 
القبقب  ويعتبر  كثيرة،  أنواع  أيضا  وله  الناس،  من 

الصغير  السمك  على  تعتاش  التي  القشريات  من 
فوائد  الكابوريا  أو  وللقبقب  والرخويات..  والدود 
وللحامل  السكر  ولمرضى  للضغط  منها  كثيرة 
 .. الدرقية  الغدة  وألمراض  السرطان  ولمكافحة 
والقبقب حيوان قشري له عشر أقدام ينتمي لما 
لقصر  نظرًا  “براشيورا”،  الذيل  قصيرات  رتبة  تحت 
مخفيًا  البطن  أسفل  يكون  حيث  البارز  “الذيل” 
بشكل  السراطانات  وتتميز  الصدر،  تحت  تمامًا 
بالهيكل  تعرف  صلبة  خارجية  قشرة  بوجود  عام 
أو  القباقب  وتنتشر  المخالب،  من  وزوج  الخارجي، 
السراطانات في مختلف بحار العالم، وتوجد عدة 
خاصة  والبر،  العذبة  المياه  تستوطن  منها  أنواع 
أنواع  منه  يوجد  وأيضا  االستوائية،  المناطق  في 
في  معروف  نوع  ومنها  تؤكل  ال  وبعضها  كثيرة 
بين  يعيش  أسود  لونه  صغير  وهو  العربي  الخليج 
شرايب  وجمعه  “شريب”  يسمى  البحرية  الصخور 
القباقب  عالم  على  الضوء  تلقي  “رمضانيات”   ..

المختلفة وتكشف فوائدها الصحية والغذائية ...

أطيب المأكوالت البحرية مذاقًا
القبقب .. أبو مقص والسلطعون
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صلبة  محارة  تغطيه  حيوان  القبقب 
المياه  في  يعيش  مفصلية  أرجل  وله 
كما  الشاطئ،  امتداد  على  الضحلة 
يعيش في المياه العميقة، وتتميز كثير 
الكبيرة،  الغذائية  بالقيمة  أنواعه  من 
من  مختلف  نوع   4,500 حوالي  وهناك 
بعض  وتعيش  البحري،  الحيوان  هذا 
األنواع كالسرطانات العازفة في جحور 
ية  الَمدِّ المائية  المجاري  ضفاف  على 
األخرى  األنواع  بعض  وتعيش  المالحة، 
من السرطانات في المياه العذبة، أو في 
جحور تصل إلى عمق عدة كيلومترات 
نحو الداخل. وتعيش بعض السرطانات 
تعيش  بينما  المرجانية،  الشعب  بين 
البحار،  قاع  في  األخرى  األنواع  بعض 
وأصغر أنواع القباقب ما يعرف بقباقب 
الدقيقة،  ية  الُحَبْيبَّ البحر  سرطانات  أو 
في  البحري  السرطان  أنثى  وتعيش 
ويختلف  الحية،  المحارات  خياشيم 
للمخالب  النسبي  والحجم  الشكل 
الكبيرة للسرطانات اختالفًا كبيرًا بين 
تمارسها..  التي  العادات  حسب  األنواع 
عالم  عجائب  تكشف  “رمضانيات” 
فوائدها  على  الضوء  وتلقي  القباقب 

الصحية والغذائية ... 

مخالب حادة 

بكثير  أكبر  “مخلب”  كالب  العازف  القبقب  ولذكر 
في  الناسك  سرطانات  وتعيش  األخرى،  الكالبات  من 
مستخدمة  إغالقها،  ُتحكم  فارغة  بحرية  محارات 
أحد مخالبها بابًا، ويأخذ لون وشكل ونسيج المخالب 
واألرجل واألجسام كثيرًا من الظالل واألشكال، وتجري 
أو  لرمال  الجانبية  الطرق  على  السرطانات  من  كثير 
السابحة  للسرطانات  ويوجد  البحر،  شاطئ  صخور 
زوائد تشبه المجداف على قوائمها، وتأكل سرطانات 

البحر القشريات الصغيرة واألشياء العضوية األخرى.

األنواع  بعض  وهناك  والحلزونيات،  البحر  وبلح  المحار 
من السرطانات تتغذى على جوز الهند فهي تتسلق 
الهند  جوز  ثمار  بإسقاط  وتقوم  األشجار  أعلى  إلى 
إحدى  من  ثقبها  طريق  عن  لبها  أكل  في  وتبدأ 
يتغذى  وبعضها  القوي  بمخلبها  الثمرة  في  األعين 
من  تنبثق  استوائي  شجر  وهو  المنغروف  ورق  على 
أغصانه جذور جديدة، كما يعتبر السلطعون نفسه 
في مراحل نموه األولى غذاء لألسماك وقنديل البحر 

والروبيان.

القبقب للحامل 

على  القبقب  في  لمتواجد  الفوليك  حمض  ويعمل 
المشيمة  تكوين  وسرعة  الجنين  تشوهات  منع 
للمرأة الحامل، وباحتواء القبقب على نسب عالية من 
الدم  فقر  منع  على  القبقب  تناول  فيعمل  الحديد، 
االنيميا، وتعويض نقص الدم ، وكذلك تقوية المناعة. 

القبقب والسكري 

ومن فوائد القبقب أيضا أنه يعمل على ضبط نسبة 
مرضى  لدى  بالتحديد  والجلوكوز  الدم  في  السكر 
ال  أنه  كما  بكثرة،  الكروم  على  الحتوائه  السكر، 
يحوي كربوهيدرات، ويعمل تناول لحم القبقب على 
خفض ضغط الدم المرتفع وضبطه، ويساهم تناول 
الشرايين،  في  الدم  تدفق  سرعة  في  أيضا  القبقب 

الحتواء السلطعونات على عنصر المغنيسيوم.

أهمية اقتصادية وبيئية 

دورها  إلى  األول  المقام  في  القبقب  أهمية  وترجع 
الطبيعي  التوازن  على  المحافظة  في  الهام  البيئي 
على  فمنها  يلي  كما  فيها،  توجد  التي  البيئات  داخل 
التي تتغذى  سبيل المثال سرطانات الشعاب المرجانية 
الشعاب؛  هذه  بوليبات  تطردها  التى  الفضالت  على 
وبذلك تحافظ على نظافتها وحمايتها من أي ترسبات 
رملية؛ فتنمو وتزدهر الشعاب ذات األهمية االقتصادية 
البارزة، كما تتغذى بعض أنواع السرطانات على الكائنات 
مما  المياه،  في  أو  الشواطئ  على  والمتحللة  النافقة 
يساعد في عملية تنظيف البيئة البحرية بشكل مستمر، 
وال يخفى دور السرطانات في تكامل السلسلة الغذائية 
األسماك  أنواع  من  لكثير  مفضال  غذاًء  تعتبر  حيث 

االقتصادية والطيور البحرية.

الذكر واألنثى

ذكر  بين  فرق  وهناك 
القبقب واألنثى، حيث أن 
ذكر القبقب أو الجلمبات 

بكبر  يتميز  السلطونات  أو 
جذب  لسهولة  وذلك  مخالبه، 

االنثى له، وتساعده بشكل كبير 
نفسه،  عن  ودفاعه  الصيد  في 

ان  حيث  األنثى،  بخالف  ذلك  وكل 
كما  وأقصر،  أصغر  مخالب  لها  األنثى 

يتميز بطن ذكر السلطعونات عن بطن األنثى، حيث 
ان الكابوريا الذكر بطنه يكون على شكل مثلث ضيق 
، بينما بطن أنثى الكابوريا يكون كبير الحجم وشكله 
في  ليساعدها  وذلك  البيضاوي،  الشكل  إلى  يميل 

احتضان الصغار.

فوائد عامة 

أنه  بينها  من  لها  حصر  ال  كثيرة  فوائد  وللقبقب 
يساعد في منع تشوهات الحمل للمرأة الحامل، كما 
وذلك  للجنين،  المشيمة  تكوين  سرعة  على  يعمل 
القبقب  يعمل  كما  الفوليك،  حمض  على  الحتوائه 
في  النقص  تعويض  على  الكابوريا  أو  السرطان  أو 
الدم وذلك الحتوائه على الحديد بكثرة، كما يعمل 
السلطعون على تقوية المناعة في الجسم، كذلك 
يعمل القبقب كعالج فعال لمرضى السكر، حيث انه 
ال يحتوي على الكربوهيدرات، وهو غني ايضا بعنصر 
الجلوكوز  وتنظيم  ضبط  على  يعمل  الذي  الكروم 
على  يعمل  الكابوريا  لحم  تناول  أن  كما  الدم،  في 
االنسيابية  على  ويعمل  كما  الدم،  ضغط  ضبط 
الحتواء  ذلك  ويرجع  الشرايين،  في  الدم  تدفق  في 
أو  القبقب  يحتوي  كما  المغنيسيوم،  على  الكابوريا 
هذه  ومن   ، لألكسدة  مضادة  عناصر  على  الكابوريا 
العناصر “السلينيوم” الذي يقاوم االصابة بالسرطان، 
الشيخوخة،  عالمات  تأخير  على  ايضا  ويعمل 
يحتوي  بحيث  الجنسية  للعملية  فوائد  وللقبقب 
على اليود والفسفور الذي يساهم بشكل كبير في 
على  والمرأة  الرجل  لدى  الجنسية  الهرمونات  تهييج 
على  القبقب  أو  البحري  السرطان  ويعمل  سواء،  حد 
على  الحتوائه  المرأة  لدى  الشهرية  الدورة  انتظام 

كمية ال بأس بها من اليود. 

طعام القبقب 

ويأكل  العضوية  المواد  بقايا  على  القبقب  ويتغذى 
تكون  ال  والتي  الدقيقة  الحية  والكائنات  النباتات 
مثل  القشرية  الحيوانات  وكذلك  فقرية  أعمدة  لها 
السرطانات الصغيرة وجراد البحر والروبيان واألسماك 
التي تبحث عنها  السمك والديدان  الصغيرة ويرقات 
يأكل  أنه  كما  الشاطئ،  وعلى  البحر  سطح  تحت 

4,500 نوع باألنهار والبحار 
القبقب .. أبو جلمبو سرطان البحر



 الثالثاء  9  رمضان  1437  هجرية  •  14  يونيو  2016  ميالدية  •  السنة الثامنة  •  العدد   4214

شجرة  من  ويأتي  العالم،  مستوى  على  اإلطالق  على  األخشاب  أغلى  من  البخور  يعتبر 
الشرق األوسط والصين واليابان، وعلى مدار  عمرها خمسة آالف عام، منشؤها منطقة 
التاريخ يتم تداوله عبر العالم كسلعة قيمة جدًا غالية الثمن نادرة حاليًا بسبب تعرض 
العود  البخور وخاصة دهن  “آكيالريا” للخطر، وكانت تجارة  المعروف باسم  العود  شجر 
الذي اشتهرت به منطقة الخليج، هذه التجارة قديمًا عماد وأساس االقتصاد بين الشرق 
خاص  عبق  منها  جزء  لكل  “آكيالريا”،  البخور  وشجرة  آسيا،  شرق  بجنوب  مرورًا  والغرب 
عبق  له  جميعها  واألغصان  والساق  الجذور  من  مجملها  في  ولكنها  متنّوعة،  وميزة 
خاص حتى قبل تصنيعه، وتعمر شجرة البخور من خمسين عامًا وحتى مئتي عام، وبخور 
العود، األغلى ثمنًا، عبارة عن خشب داكن ناتج من عملية تحول الخشب األبيض الرقيق 
في الشجرة إلى خشب داكن اللون يتدرج في ما بين البني بتدرجاته حتى األسود منه، 
ويحتوي العود على دهن خاص وزيوت طّيارة ذات عبق ورائحة ممّيزة تكّونت على مدار 
السنين، ويتم استخالصه على أيدي خبراء في صناعة البخور، بشق ساق وجذوع الشجرة 
وتشكيل أنفاق تحفر داخل خشب األشجار، والعود يتدرج في لونه وكثافته، وأصبح يندرج 
تحت 20 نوعًا يبدأ من األغلى سعرًا خمسين ألف دوالر لكل كيلو غرام منه، وأحيانًا أكثر 
بواحدًا من  التقت  “رمضانيات”   ... عليه  العالمي  والطلب  العرض  بكثير حسب  من ذلك 
يادكار -  الحاج أحمد عبدالرحمن  الخليج  بالبحرين ومنطقة  العود  أبرز صناع وتجار  أبناء 
رحمه اهلل – وألقى الضوء على أدق وأبرز تفاصيل تلك الصناعة والتجارة وأسرارها ورحلة 

الوالد رحمه اهلل ومسيرته المضيئة معها ... وفيما يلي تفاصيل الحوار .....

بدأ حياته العملية في “ألبا“ ثم اتجه للتجارة
يادكار .. “من شم عودنا ما مل قعودنا“

.. فهل  q توارثتم فن وعلم تجارة العود من الوالد 
تقصون لنا كيف كانت الخطوات األولى في الطريق 

إلى ذلك العالم المتخصص والفريد؟ 

بدايًة رحم اهلل الوالد الحاج أحمد عبدالرحمن يادكار 
طالما  الذي  الحياة  هذه  في  األول  ومعلمي  والدي 
األثر  الحياة والتجارة وله  الكثير من أمور  تعلمت منه 
مثلي  فهو  والعملية  الشخصية  حياتي  في  الكبير 
وبدايًة  خطواتي،  جميع  في  به  احتذي  الذي  األعلى 
ترك والدي رحمه اهلل المدرسة في المرحلة اإلعدادية 
لمساعدة جدي في مهنة الحج وبعد موسم الحج 
مهنة  في  أشتغل  حيث  ألبا  شركة  في  للعمل  لجأ 
اللحام إال أنه ترك العمل في الشركة ودأب لمساعدة 
زوج عمتي المرحوم محمد صديق العلوي رحمه اهلل 
كان  والذي  المنامة  بسوق  األقمشة  بيع  مهنة  في 
عام  وفي  التجارة،  في  الوالد  لدخول  الكبير  األثر  له 
بشارع  به  خاص  متجر  أول  والدي  أفتتح  تقريبًا   1976
األقمشة  بتجارة  بدأ  حيث  المنامة  بسوق  المتنبي 
محمد  المرحوم  عمتي  زوج  من  وتمويل  بمساعدة 
صديق العلوي، وفي عام 1981 تقريبًا مع الركود الذي 
اإليرانية  العراقية  الحرب  بسبب  األسواق  على  حل 
قام  حيث  عمله  نشاط  بتغيير  اهلل  رحمه  الوالد  قام 
أجمل  شركة  بمؤسس  والتقى  دبي  لمدينة  بزيارة 
في اإلمارات العربية المتحدة فخر الدين أجمل والذي 
والدي  وبدأ  والعطور  العود  تجارة  والدي على  شجع 

بهذه التجارة منذ ذلك الوقت حتى وقتنا الحاضر.

q ما هي أنواع العود وكيف يتم التمييز بين أصنافه 
.. هل تلقون لنا الضوء على مراحل تجارته وصناعته؟

والشبه  االستوائية  المناطق  في  العود  أشجار  تنمو 
األراضي  في  وخصوصًا  آسيا  قارة  من  االستوائية 
بدًا  الرملية  التربة  ذات  والسفوح  العالية  غير  الجبلية 
من منطقة آسام الهندية التي تتواجد فيها األصناف 
األكثر  النوع  هو   Aquilaria agallocha وهي:  التالية 
يتركز   Aquilaria malaccensis آسام،   في  انتشارًا 
وتتواجد  بورما  مع  الحدودية  المناطق  في  انتشارها 
أيضًا في بورما،  Aquilaria khasiana شجيرات تتواجد 
 Aquilaria carssna ،في منطقة جبال خسيان الهندية
الفيتنام،  وجنوب  كمبوديا  في  األشجار  هذه  تنتشر 
Aquilaria bancana / becariana تنتشر هذه األشجار 

 Aquilaria senensis وماليزيا،  اندونيسيا  غابات  في 
قليلة  بكميات  الصين  في  الشجيرات  هذه  تنتشر 

وتعتبر من النوادر.

ويصل ارتفاع هذه األشجار إلى 20 مترًا وأكثر في بعض 
األنسجة  من  العود  خشب  استخراج  ويتم  األحيان. 
الداخلية لجذع الشجرة بعد إصابتها بنوع من البكتيريا 
أجزاء  بعض  بمهاجمة  البكتيريا  هذه  تقوم  حيث 
هذه  وتنتج  موتها  إلى  يؤدي  بمرض  وتصاب  الشجرة 
وتتفاعل  البكتيريا  هذه  هجوم  مكان  راتنج  الشجرة 
وهي  أال  العطرية  المادة  لتنتج  العود  خشب  مع 
طبخ  طريق  عن  استخراجه  يتم  والذي  العود  الدهن 
خالصة  على  للحصول  معينة  بطريقة  الخشب  هذا 
الدهن العطري من هذا الخشب، ويتم تصنيف العود 
إال  الشجرة  وعمر  المناطق  على  السابق  في  قلنا  كما 
حيث  من  الخشب  قيمة  تحدد  أخرى  عوامل  هناك  أن 
الرائحة والمدة الزمنية لثبات الرائحة وحجم القطعة، 
القطع  أفضل  من  الداكن  اللون  ذات  القطع  وتعتبر 
وأغالها سعرًا نظرًا لكثافة الدهن المواجد فيها وندرة 
العود  تنقية  ويتم  كبيرة،  بكميات  عليها  الحصول 
العود  واستخراج  الشجر  قطع  عملية  بعد  وتصنيفه 
بطريقة  الشجرة  جذع  تنظيف  بعملية  وذلك  منه 
في  العود  خشب  إلى  الوصول  لغاية  اللحاء  تقشير 
بأحجام  تقطيعه  يتم  ذلك  وبعد  الشجرة  جوف 
المستخرجة  العود  قطعة  شكل  على  بناءًا  مختلفة 
أنواع ليتسنى عرضه في السوق.   ويتم تصنيفه لعدة 
الدهن  إلستخراج  الخشب  بقايا  استغالل  يتم  كما 
العود وعمل البخور المعطر حيث يتم االستفادة من 
الناس  من  بعض  وهناك  كامل،  بشكل  العود  شجرة 
يقوم برمي قطع العود في وعاء به ماء والقطع التي 
تطفو ليست جيدة وأما التي تنزل إلى قاع الوعاء تعتبر 
جيدة وهذا ساعد تجار العود باللجوء للغش عن طريق 
نظري  وفي  الوزن،  لزيارة  بالرصاص  العود  قطع  حشو 
بأن هذه الطريقة في تقييم العود خاطئة ألن هناك 
تطفو  ولكنها  جميلة  رائحة  وذو  جيدة  القطع  بعض 
بالدهن  القطعة  تشبع  لقلة  ذلك  ويرجع  الماء  فوق 
خشب  ذلك  على  مثال  بالدهن  المشبعة  القطع  أما 
العود الماليزي فإنه ينزل في قاع الوعاء والسبب يرجع 

لكثافة الدهن الموجود في القطعة.

المرحوم الحاج أحمد عبدالرحمن يادكار

محمد يادكار
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الخليجي  التراث  روافد  أحد  وتجارته  العود  يعد   q
الضوء  لنا  تلقون  فهل   .. التاريخ  جذور  في  الضارب 
الحفاظ  في  والصناعة  التجارة  تلك  أهمية  على 

على الهوية؟ 

ضيافتهم  في  الخليج  أهل  بكرم  القدم  منذ  عرف 
فتراهم يقدمون أفضل ما لديهم لضيوفهم ومن 
وتوديعهم  الضيوف  استقبال  والتقاليد  العادات 
وحفاوة  الضيافة  حسن  على  يدل  وذلك  بالعود 
توديع  عند  يقال  شعبي  مثل  وهناك  االستقبال 
الضيف لصاحب المجلس “ما بعد العود قعود” فيرد 
قعودنا”،  مل  ما  عودنا  شم  “من  المجلس  صاحب 
العود  والدهن  بالعود  العربي  الخليج  اسم  وارتبط 
في  القاطنين  قبل  من  عليه  الشديد  لإلقبال  نظرًا 
من  الخليج  في  العود  تجارة  وتعتبر  الدول  هذه 
بلغت  حيث  االقتصاد  تنمية  في  الرئيسية  المصادر 
دوالر  مليار   10 الــ  قرابة  الخليج  بدول  العطور  تجارة 
أمريكي سنويا 12.6 % منها تجارة العود، وتتراوح أسعار 
للكيلوجرام  أمريكي  دوالر   500 من  الطبيعي  العود 
ارتفاع  وسبب  أمريكي  دوالر  ألف   300 لغاية  ويصل 
وتقلص  الطبيعية  الموارد  قلة  إلى  يرجع  األسعار 
أشجار العود باإلضافة إلى دخول مستخدمين جدد 
هؤالء  يقوم  حيث  الصينيون  وهم  العود  لخشب 
باقتناء األفضل واألغلى سعرًا واألكثر ندرًة من خشب 
وهو  االندرووتر  العود  خشب  هؤالء  ويفضل  العود 
الذي تحدثنا عنه في السابق الذي إذا رميته في وعاء 

الماء نزل في قاع الوعاء. 

q يحظى العود بأهمية كبيرة لدى الرجال والنساء 
عمالئكم  رغبات  على  تقفون  فكيف  السواء  على 

وخاصة في شهر رمضان الكريم؟

أساسيات  من  يعتبر  العود  والدهن  العود  خشب 
سواء  الجميع  لدى  مقبول  فهو  الشرقية  العطور 
من الرجال أو النساء الكبار منهم والصغار فال يكاد 
دهن  زجاجة  أو  عود  كسرة  من  يخلو  خليجي  بيت 
قمنا  األذواق  واختالف  التجارة  هذه  تطور  ومع  عود، 
بمزج العطور العربية بالعطور الغربية الستخراج روائح 
حيث  واألعمار  األذواق  جميع  تناسب  لعمالئنا  مميزة 
على  تحتوي  التي  الهادئة  للعطور  الشباب  ينجذب 
الحمضيات والفواكه مع إضافة لمسات خفيفة من 

في  الكبار  أما  الشرقي  العطر  نكهة  ليضفي  العود 
على  تحتوي  والتي  والقوية  النفاذة  فالروائح  السن 
البهارات والروائح الخشبية هي التي تجذبهم. ولكن 
واألعراس  رمضان  شهر  مثل  المناسبات  بعض  في 
القوية.  للروائح  والنساء  الرجال  من  األغلبية  ينجذب 
على  الناس  فيكثر  الكريم  رمضان  شهر  في  أما 
المجالس  في  العود  واستخدام  للصالة  التطيب 
خالل  عليها  التردد  على  الناس  اعتاد  التي  الرمضانية 

الشهر الكريم.

الطيبة  بالمعاملة  عمالءكم  بين  تشتهرون   q
المتينة  العالقات  من  جسور  انشاء  على  والحرص 
معهم فهل من سياسة محددة تتبعونها لتحقيق 

تلك السمعة والصيت الطيب بالسوق البحريني؟ 

األول كما ذكرت في  الوالد فهو معلمي  رحم اهلل 
تحصل  ال  الحياة  في  دروس  اعتبره  وكالمه  السابق 
ومن  العالم،  في  الجامعات  وأكبر  أرقى  في  عليها 
والزبائن  العمالء  بأن  منه  تعلمتها  التي  الدروس 
وطدت  كلما  حيث  للتاجر،  الحقيقي  المكسب  هم 
لك  أسست  معهم  وتواصلت  بالعمالء  عالقتك 

قاعدة تعتمد عليها في تجارتك كما ان هذه القاعدة 
من العمالء سوف تقوم بعملية ترويج لتجارتك دون 
مقابل وسوف يكون لك اسم المع في سوق بفضل 
اهلل أواًل ومن ثم معاملتك الطيبة مع هؤالء العمالء، 
وتجارة العود ال خسارة فيها ولكن في بعض األحيان 
يلجأ التاجر للبيع بربح قليل لكسب العمالء ومنافسة 
تاجر  بأن  لي  يقول  والدي  كان  دائمًا  ولكن  السوق 
يعتبر  وهذا  رائحته  تفوته  ال  الربح  فاته  اذا  العود 
مكسب للتاجر، وتعلمت من الوالد بأن أضع اهلل أمام 
عيني في كل معاملة حيث من صفات التاجر الناجح 
مهنة  في  والتجارة  المعاملة  في  واألمانة  الصدق 
التجارية  المشاريع  أسهل  من  العود  والدهن  العود 
للغش والطريق إلى الثراء السريع ولكن من يتعامل 
بالصدق واألمانة ومخافة اهلل في عملة فيأتيه زرقه 

من حيث ال يحتسب.   
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي بن خليفة آل خليفة
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مجلس عبدالرحمن بومجيد
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مجلس الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة
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العدد 8  شعبان 1370  السنة األولى

مدرسة رمضان
الدين  هذا  جوانب  في  نظره  المرء  قلب  اينما 
الحكمة،  تعلم  قائمة  المدرسة  الفى  العظيم، 
وتنير للناس مسالك  الحياة، وتقودهم لمرجحة 

الخير و الفالح.

الصالة مدرسة قائمة بذاتها ترطب القلوب وتربط  
والحج  اهلل.  نور  من  بأشعة  االنسان  خطوات 
وتوسع  النفوس،  تؤلف  أخرى  اجتماعية  مدرسة 

اآلفاق وتعلي كلمة الروح.

المدارس  هذه  من  مدرسة  األخر  هو  )الصوم 
المزمنة  النفس  فيها  تتلقى  الكبرى،  االسالمية 
ألوانا من الدروس النابضة  من التوجيهات، و أنبل 

العبر.

المساواة  المساواة،  شعارها  رمضان  مدرسة  أن 
في  تتخايل  أو  الكتب  بطون  في  ترقد  ال  التي 
العملية  المساواة  هي  وانما  المحرومين.  أحالم 
جاره   يرى  وهو  الفقير،  الصائم  يستشعرها  التي 
الغني ال يستطيع – واألنهار تتدفق بين رجليه – أن 
يمد إلى فمه لجرعة من الماء. والتي يستشعرها 
الصائم الغني وهو يرى أن كل ما ال يرتفع به في 

مجال التكليف عن أدنى الناس خصاصة.

احساس  على  الناس  جميع  إلى  السبيل  هو  هذا 
وألن  متماثلة.  حالة  في  انسانية  ووضع  ـ  متجانس 
يتشابه الناس على أي صورة  من صور الخير خير من 

أن يتباينوا في اتباع الباطل!

منشأ  األلم  وفي  األلم.  تعلم  رمضان  مدرسة  إن 
تشكل  االسالمي  المجتمع  عماد  والرحمة   للرحمة. 
تشريعاته.  من  وظهر  خفي  ما  وتطبع  نظمه  كل 
واذا سادت الرحمة المجتمع. تدانت القلوب ـ وتعاون 
الناس بدال من أن يتنافروا، ولم يبق محروم أو جائع 
على  القوى  كل  تتكافل  وبذلك  هضيم.  حق   ذو  أو 
الذي  الطريق  هو  واحد:  طريق  في  بالمجتمع  السير 
رسمه اهلل للناس. وفي تكافل القوى إنعدام لمعنى 
الناشئة  االصطناعية  الفوارق  على  قضاء  الطبقات، 

عن األرستقراطية البغيضة!

العدد الخامس السنة الرابعة جمادى األولى  سنة 1373م

على  عمته  أداريا  امرأ  البحرين  حكومة  أصدرت 
جميع دوائرها وهذا نصه:

ال يسمح لموظف حكومي أو أفراد يعملون في   •
ناشرين  أو  محررين  يكونوا  أن  الحكومية  الدوائر 

لجرائد أو مجالت أو مطبوعات دورية.

• ال يسمح لموظف حكومي أو أفراد يعملون في 
للصحف  مراسلين  يكونوا  أن  الحكومية  الدوائر 
من  سابق  خطي  تصريح  على  الحصول  بعد  إال 

حكومة البحرين، يجيز لهم القيام بذلك.

النفس  فيه  تتقطر  مصفى  رمضان  مدرسة  أن 
المسلمة الصحيحة، خالصة من شوائب الشهوات 
فيها  فيسود  النفس  وتصلب  الجسم،  يرق  حيث 
قانونها المنبعث من أعماقها، ال الشرائع الظاهرة 
مدرسة  وأي  عنها.  خارجية  سلطات  تمليها  التي 
يروض  أن  للمرء  فيها  يتاح  التي  تلك  من  أعظم 
كل  في  متصال  واحدا  شهرا  ويكبحها  شهواته 
بقدر  لها  يسلس  يده  في  وزمامها  فتصبح  عام. 
ماتقتضيه الفطرة الحقة، وحاجات الحياة المتزنة 
ال أن يكون مطية تصرفه شهواته في كل سبيل، 

وتزج به في كل هاوية.

مدرسة  خير  المعنى،  بهذا  رمضان  مدرسة  إن 
في  تسندها  فياضة  بقوى  ودعمها  األرادة،  لتربية 
زحام الحياة وتجنبها مزالق المغريات المستشرية 

ـ بأسلوب واقعي عملي.

وزميال  عزيزا  أخا  فقدنا  أن  القرار  هذا  على  ترتب  وقد 
كريما، هو األستاذ حسن جواد الجشي. وهو من خيرة 
العوامل  أحد  وكان  وتضحية.  وحيوية  نشاطا  الشباب 
ووقوفها  الناشئة،  المجلة  هذه  وجود  في  الفعالة 
الرجعية  التيارات  وجه  في  وصمودها  قدميها،  على 
واجب  من  به  اضطلعت  بما  وقيامها  المعاكسة، 
خطير وحمل ثقيل، وعبء باهظ، ما كانت هذه المجلة 

تثبت لها، وتنهض بها، لوال جهوده وأخوان لنا وله.

أن األستاذ حسن هو مدير المدرسة الغربية، ولهذا 
في  عمله  أن  وحيث  الحكومة،  قرار  شمله  فقد 
في  عمله  عن  نظرنا  في  أهمية  يقل  ال  المعارف، 
واجباته  إلى  يتفرغ  أن  جمعيا  رأينا  فقد  المجلة، 

التربوية الحيوية.

ونحن إذ ناسف، كل األسف، لهذه الخسارة البالغة 
لم  التي  الصدور  بعض  أن  نعلم  بها،  منينا  التي 
هذا  يثلجها  األيام،  من  يوم  في  الخير  يالمسها 
أولئك  عزائم  من  سيثبط  أنه  منها  اعتقادا  القرار، 
هذا  خدمة  في  العمل  على  اهلل  عاهدوا  الذين 
الشعب المنكوب بكثير من أبنائه. ولكننا نرجو اهلل 
نستطيع  كما  أقدامنا،  ويثبت  عزائمنا،  في  يشد  أن 
الذي رسمنا ألنفسنا، ال تكذيبا  الطريق  المضي في 
البالد  هذه  بنعمة  الكافرين  من  النفر  هذا  الظنون 
وخيراتها؛  بنعيمها  فشملتهم  عليهم،  حنت  التي 
ولكن  نظرنا،  في  ذلك  من  شانا  أهون  فأنهم 
من  أنفسنا  على  قطعناه  الذي  للعهد  تحقيقا 

خدمة الوطن العربي األكبر.

األستاذ حسن جواد الجشي

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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املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة برفقة امل�شت�شار 

بلجريف لدى زيارته اإىل لندن يف اخلم�شينيات

م�شت�شفى الأمرا�ض ال�شدرية يف اخلم�شينيات

(حاليًا موقع م�شت�شفى الطب النف�شي)

 املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة برفقة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل خليفة رحمه 

اهلل يف اخلم�شينيات

�شارع التجار يف اخلم�شينيات 
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مبنى ال�شجن يف جزيرة جدة يف اخلم�شينيات 
 “چربة” موقف “لنج” املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ حمد بن عي�شى 

اآل خليفة حاكم البحرين على ج�شر املحرق واملنامة 

�شوق الغنم باملنامة يف منت�شف الأربعينيات

مقابر عايل، وهي اأكرب مقربة يف العامل
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