
يعد من أذكى الطيور
الغراب .. “َكْيَف ُيَواِري َسْوءَة أِخيه”

ِباْلَحقِّ  آَدَم  اْبَنْي  َنَبَأ  َعَلْيِهْم  قال اهلل تعالى “واتل 
ْل ِمَن  َل ِمن أََحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّ َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبِّ ِإْذ َقرَّ
ِقيَن،  ُل الّلُه ِمَن اْلُمتَّ َما َيَتَقبَّ اآلَخِرَقاَل ألقتلنك َقاَل ِإنَّ
َيِدَي  ِبَباِسٍط  أََنْا  َما  ِلَتْقُتَلِني  َيَدَك  ِإَليَّ  َبَسطَت  َلِئن 
ِإَلْيَك أَلْقُتَلَك ِإنِّي أََخاُف الّلَه َربَّ اْلَعاَلِميَن، ِإنِّي ُأِريُد 
اِر  النَّ أَْصَحاِب  ِمْن  َفَتُكوَن  َوِإْثِمَك  بإثمي  َتُبوء  أَن 
َقْتَل  َنْفُسُه  َلُه  َعْت  َفَطوَّ اِلِميَن،  الظَّ َجَزاء  َوَذِلَك 
الّلُه  َفَبَعَث  اْلَخاِسِريَن،  ِمن  َفَأْصَبَح  َفَقَتَلُه  أَِخيِه 
َسْوءَة  ُيَواِري  َكْيَف  ِلُيِرَيُه  اأَلْرِض  ِفي  َيْبَحُث  ُغَرابًا 
َهـَذا  ِمْثَل  أَُكوَن  أَْن  أََعَجْزُت  َوْيَلَتى  َيا  َقاَل  أَِخيِه 
اِدِميَن”   النَّ ِمَن  َفَأْصَبَح  أَِخي  َسْوءَة  َفُأَواِرَي  اْلُغَراِب 
يمتاز  الطيور  أذكى  من  الغراب  يعد   .. -المائدة- 
بسواد لونه وقوة منقاره ومخالبه، واختلف الناس 
وتعاون  ذكائه  من  أعجب  من  فمنهم  حوله 
ومنهم  البعض  بعضهم  مع  وجماعته  أفراده 
من  ومنهم  وخراب  شؤم  طائر  بأنه  اتهمه  من 

“رمضانيات”  المستمر..  المزعج  نعيقه  من  ينزعج 
على  الضوء  وتلقي  الطائر  ذلك  أسرار  تكشف 

تفاصيل حياته وأسباب إختالف الناس عليه ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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في مقال كتبه الفنان التشكيلي البحريني الراحل راشد العريفي قبل نحو ثالثين عامًا من اآلن وتنشره “رمضانيات” احتفاءًا 
األحياء  تجمهم  وألفة  محبة  كلها  اجتماعية  بيئة  في  يعيشون  كانوا  قديما  البحرين  أهالي  أن  فيه  ذكر  العطرة  بذكراه 
الشعبية وتوحد بينهم قبل أن تغيرهم المدنية والعزلة الفردية في المدينة”. وأشار الفنان الراحل في سطور المقال الذي 
حمل عنوان “لوحات من الفلكور البحريني”، إلى أن “تقاليد وقيم أهالي البحرين كانت تنبع من داخلهم ومن أصالتهم ومن 
األسياف  وعلى  الضيقة  الدواعيس  وفي  الشعبي  المقهى  في  فالحياة  حياتهم  لمتطلبات  استجابة  وتشكل  بساطتهم 
عاداتهم  فتشكل  لمتطلباتها  الممكن  حدود  في  يستجيبون  فيها  تعقيد  ال  طيبة  بسيطة  الحياة  كانت  البراحات  وفي 
وتشكل وسائلهم وتوحد غاياتهم”. ولفت التشكيلي والفنان الراحل إلى أنه “قبل السيارة والطائرة واللنش قبل تكنولوجيا 
القرن العشرين وعصر البترول كانت المواصالت في مجتمعنا البحريني بسيطة فالعربة التي يجرها الجواد كانت مظهرًا 
من مظاهر الترف كانوا ينتقلون بها بين البساتين واألماكن البعيدة وقد لعب الحمار دورًا بارزًا في مواصالت عصر ما قبل 
“الناس كانوا  أن  العريفي  الراحل  البضائع واألغراض”. وأوضح  والمدن، ووسيلة نقل  القرى  بين  االنتقال  السيارة وكان وسيلة 
المنامة والبديع والحد والمحرق وكانت  بين  القدمين مسافات طويلة  إلى طبيعتهم فهم يمارسون المشي على  أقرب 

أولى مظاهر التقنية الحديثة في المواصالت في الماضي “السيكل”.... “رمضانيات” تنشر سطور المقال على صفحاتها...

في مقال كتبه منذ ٣٠ عامًا تنشره “رمضانيات” 
 راشد العريفي .. لوحات الفن واألصالة
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يتشاءم الناس من رؤيته
الغراب .. الطائر الذكي 

طعام الغراب 

السواد  أن  على  اللحوم  هو  األساسي  الغراب  طعام 
األعظم منها يأكل كل شيئ من الفواكه والخضروات 
واألسماك  والسحالي  الصغيرة  والحيوانات  والطيور 
وتقوم  وغيرها  والجيف  والديدان  والحشرات  والخبز 
واألكياس  الشجر  بأوراق  وتخفيه  غذائها  بتخزين 
وغيرها بعيدًا عن أعدائها من الطيور، كما أنها تشرب 
الحارة  المناطق  في  االنتشار  واسعة  والغربان  الماء، 
األشجار  مناطق  في  توجد  حيث  والباردة  والمعتدلة 
والقفار  الصحاري  في  والقرى،  المدن  في  والمزارع، 
والسهول والجبال، والوديان والتالل فحيثما طاب لها 
المقام أقامت واستقرت، لكنها ال توجد في نيوزيلندا 
تمتاز  جدًا  ذكية  طيور  وهي  بولينزيا،  جزر  بعض  وفي 
فيها  القدم  أصابع  وعدد  وساقيها  منقارها  بقوة 
في  عامة  صفة  وهي  الخلف  إلى  أحدها  يتجه  أربعة 
كل العصفوريات أوالجواثم، والغربان طيور اجتماعية 
تعيش في تجمعات كبيرة كل تجمع يسمى بالمجثم 
الغربان  المئات بل اآلالف من  الواحد يقطنه  والمجثم 
على  المجثم  أفراد  وتتواجد  واحد  لنوع  تنتمي  والتي 

عدد من األشجار المجارة لبعضها.

اللون االسود

الكثير  في  يميزه  ما  هو  الفاحم  األسود  الغراب  ولون 
من الثقافات، والغراب عندما يكون فرخًا صغيرًا يكون 
الريش  بعد  فيما  يصبح  رمادي  زغب  مع  اللون  أبيض 
بشكل  ولمعانه  بتنظيفه  الغراب  يهتم  الذي  األسود 
يعتبرون  الذين  األشخاص  من  العديد  ويوجد  مستمر، 
بسبب  وذلك  والموت،  الشؤم  عالمات  أحد  الغراب 
القصص الدينية التي تناولت سيرة الغراب، ففي قصة 
الموت  الغراب حاضرًا مع  أبناء آدم قابيل وهابيل كان 
وعلم قابيل أن يدفن جثة أخيه، وفي قصة نوح أرسل 
وتأخر،  بخبر  له  يأت  فلم  األرض  أخبار  يستطلع  الغراب 
حول  اآلخرين  األشخاص  من  الكثير  فإن  هذا  ومع 
العالم يتعبرونه أحد الطيور الهامة التي تساعد على 

حماية األرض الزراعية من اآلفات.

محاكم الغراب 

ومن بين المعلومات التي أثبتتها دراسات سلوك عالم 
الجماعة  تحاكم  وفيها  الغربان  محاكم  الحيوان 
العدالة  قوانين  حسب  نظامها  على  يخرج  فرد  أي 
لها،  وتعالى  سبحانه  اهلل  وضعها  التي  الفطرية 

الخاصة  عقوبتها  الغربان  جماعة  عند  جريمة  ولكل 
والعقوبة  الصغار:  األفراخ  طعام  اغتصاب  جريمة  بها. 
بنتف  حيث  الغربان،  من  جماعة  تقوم  بأن  تقضي 
الطيران  عن  عاجز  يصبح  حتى  المعتدي  الغراب  ريش 
أيضًا  وهناك  نموها،  اكتمال  قبل  الصغيرة  كاألفراخ 
محكمة  وتكتفي  هدمه:  أو  العش  اغتصاب  جريمة 
لصاحب  جديد  عش  ببناء  المعتدي  بإلزام  الغربان 
أنثى  على  االعتداء  جريمة  أما  عليه،  المعتدى  العش 
غراب آخر فهي تقضي جماعة الغربان بقتل المعتدي 
عادة  المحكمة  وتنعقد  الموت  حتى  بمناقيرها  ضربا 
واسعة  أرض  في  أو  الزراعية  الحقول  من  حقل  في 
المحدد  الوقت  في  المحكمة  هيئة  فيه  تتجمع 
وتبدأ  مشددة  حراسة  تحت  المتهم  الغراب  ويجلب 
ويمسك  جناحيه  ويخفض  رأسه  فينكس  محاكمته 
باإلعدام،  الحكم  صدر  فإذا  بذنبه  اعترافًا  النعيق  عن 
توسعه  المذنب  على  الغربان  من  جماعة  قفزت 
يحمله  وحينئذ  يموت  حتى  الحادة  بمناقيرها  تمزيقا 
حجم  مع  يتواءم  قبرًا  له  ليحفر  بمنقاره  الغربان  أحد 
جسده يضع فيه جسد الغراب القتيل ثم يهيل عليه 

التراب احترامًا لحرمة الموت.

ذكاء شديد 

أن  حيث  منازع،  بال  الطيور  أنواع  أذكى  الغراب  ويعتبر 
الغراب قادر على التمييز بين األشخاص وهو قادر على 
يريد،  ما  على  للحصول  البسيطة  األدوات  استخدام 
وقد  مذهل،  بشكل  التعلم  سريع  الغراب  أن  كما 
على  األوروبية  المختبرات  في  التجارب  بعض  أجريت 
إذ  مبهرة،  النتائج  وكانت  تعلمه  وسرعة  الغراب  ذكاء 
أربع مراحل  الغراب كان قادرًا على حل أحجية من  إّن 
الغراب  أن  ثبت  كما  مكافأة.  عى  الحصول  أجل  من 
األشكال  تركيب  يعيد  أن  ويستطيع  العد  يستطيع 
تدريب  تم  وقد  بعضها،  مع  المتوافقة  الهندسية 
غربان في إحدى المدن من أجل جمع المهمالت التي 

يلقيها المارة في الشارع ووضعها في سلة القمامة.

عادات اجتماعية 

حيث  الغراب،  عليها  يعيش  اجتماعية  عادات  وهناك 
مجتمعًا  تمثل  مجموعات  في  يعيش  الغراب  أن 
وعقاب  األسرة  طريق  عن  أموره  تنظيم  يتم  صغيرًا 
التعددية  الغربان  لدى  يوجد  وال  المعتدية  الغربان 
الغربان يعيشان معًا طول  زوج  أن  الشركاء، حيث  في 
العش  بناء  ويتشاركان  بالصغار  ويعتنيان  عمرهما 
وتجميع الطعام من أجل الصغار، وقد شوهدت عدة 
الغريبة  الذكور  بإبعاد  الغراب  أنثى  فيها  تقوم  حاالت 
عنها عن طريق الهجوم عليها، والغراب ينجذب بشدة 
لألشياء البراقة والملونة، ويقوم بأخذها ووضعها في 
بشكل  األوروبي  الريف  وفي  وتجميله،  لتزيينه  العش 
المنازل من  إلى  بالتسلل  الغربان  خاص كثيرًا ما تقوم 

أجل سرقة القطع الالمعة الصغيرة.

الغراب هو أحد الطيور المعروفة في مختلف أنحاء العالم، والتي تتواجد بكثر في المناطق 
الجبلية وشبه الجبلية والغابات واألراضي الزراعية، وال تتواجد الغربان في المناطق السكنية 
إال قلياًل إذا وجدت أشجار في تلك المناطق، وينتمي الغراب إلى رتبة متكاملة تحمل اسم 
الغرابيات، وتضم مختلف األنواع والفصائل من الغربان المختلفة حول العالم، ويتغير حجم 
الغراب وشكله وطول منقاره من فصيلة إلى أخرى، ويتميز الغراب بهيبة صوته الذي جعل 
الفاحم، والغراب تجذبه  إلى لونه األسود  الناس تتشاءم من رؤيته أو سماع صوته إضافة 
األشياء الالمعة والملونة كثيرًا، وليس مستغربًا أن يجد الناس في أعشاش الغربان قطع 
صديقة  المفيدة  الطيور  من  الغراب  ويعتبر  الالمعة،  المذهبة  واألشياء  الملونة  الصابون 
الفالح، إذ إن الغراب يتغذى على اآلفات والحشرات شأنه في ذلك شأن الهدهد وأبو قردان، 
أن  يمكنه  الطيور، حيث  غيره من  نسبيًا مقارنة مع  مرتفع  بمستوى ذكاء  الغراب  ويتميز 
يستخدم األدوات ويبنيها كذلك ..“رمضانيات” تفك أسرار وألغاز طائر الغراب وتعرض جوانب 

موسعة من تكوينه وحياته وخصائصه ...
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في مقال كتبها منذ ٣٠ عامًا وتنشرها “رمضانيات”
راشد العريفي .. ألوان الطيبة والتسامح

البراحة

والبراحة لعبت دورا كبيرا في حياة الناس سواء تلك 
ساحل  على  أو  الفريق  في  المكشوفة  أو  المسورة 
االحتفاالت  في  الناس  يجتمع  كان  حيث  البحر، 
المختلفة  فنونهم  يعرضون  واألعياد  الرسمية 
العادية  األيام  في  أما  وليوه،  وطنبوره  عرضه  من 
فنشاهد كبار السن الذين ال يعملون بحكم سنهم 
بالشمس  يتدفأون  الشتاء  في  وخاصة  مجتمعين 
ويشربون القهوة ويأكلون التمر من السرود والسلة- 
وبعضهم  وذكرياتهم  أيامهم  عن  ويتحدثون 

يتسلى بلعب الحالوسة والجدير.

الفنان  عامًا   ٣٠ منذ  كتبه  مقال  في 
العريفي  راشد  الراحل  البحريني  التشكيلي 
وتنشره “رمضانيات” احتفاءًا بذكراه العطرة 
في  االجتماعية  “العالقات  أن  إلى  أشار 
وامتاز  ومترابطة  بسيطة  كانت  الماضي 
شعب البحرين ببساطته وسماحته”. وأضاف 
الفنان الراحل، في سطور المقال الذي حمل 
البحريني”،  الفلكور  من  “لوحات  عنوان 
وممارسة  طبيعيًا  سلوكًا  الكرم  “كان  أنه 
تلقائية توثقت في نفوس الناس وأصبحت 
وأشار  اليومية”.  وعاداتهم  تقاليدهم  من 
مظاهر  أبرز  من  أنه  إلى  الراحل  التشكيلي 
بعضها  البيوت مفتوحة  الكرم كانت  هذا 
دليل  وذلك  تغلق،  ال  أبوابها  البعض  على 
الطمأنينة ودليل االستقرار وكانت كل أسرة 
تحمل شيئًا من طعامها إلى جيرانها يوميا 
وكانت  باستمرار،  الطعام  يتبادلون  فهم 
بعد  الجمع  أيام  تفتح  الكثيرة  المجالس 
الطعام وكان  القوم  ويتناول فيها  الصالة 
المساجد  في  الطعام  يقدمون  الموسرون 
“رمضانيات”   ... السبيل  أبناء  أو  للمتعسرين 
تنشر سطور المقال على صفحاتها ... وفيما 

يلي نص المقال: 

هذه  وفوق  وليدا..  كان  منذ  التاريخ  البحرين  عرفت 
تركت  القدم..  في  موغلة  حضارات  تتابعت  الجزر 
على  وتواترت  الحياة..  مجاالت  مختلف  في  تأثيراتها 
بصورة  امتزجت  قديمة  حياة  من  صور  العصور  مر 
جديدة.. وانتقلت من جيل سابق لجيل جديد مالمح 
وأنماط حياة.. وقد ال يعرف جيل  من عادات وتقاليد 
القرن العشرين الكثير من األنماط التي سادت وسط 
مالمح  بعض  يقدم  البحث  وهذا  سبقت..  أجيال 
جوانب  لبعض  ويعرض  األجيال  هذه  لدى  الحياة 
العمارة  في  والسلوك..  العادات  في  الفولكلور 
الجداريات  في  الزينة..  وأدوات  األزياء  في  والبناء.. 
اللغة  في  الحرف  في  والزجاجيات..  والفخاريات 
السلوك اإلنساني في  الشعبية وغيرها من مجاالت 
الجيل  هذا  شباب  منها  يطل  الظالل  متباينة  لوحة 
اآلباء  حياة  من  الصور  بعض  على  القادمة  واألجيال 
ستكون  الشك  صور  وهي  األجداد  وآباء  واألجداد 

مفيدة لمن يتصدون للبحث في مجال الفولكلور.

يعيشون  البحرين  أهالي  كان  البعيد،  الماضي  في 
تجمعهم  وألفة  محبة  كلها  اجتماعية  بيئة  في 
تغيرهم  أن  قبل  بينهم  وتوحد  الشعبية  األحياء 

المدنية والعزلة الفردية في المدينة.

داخلهم  من  تنبع  وقيمهم  تقاليدهم  كانت 
استجابة  وتشكل  بساطتهم  ومن  أصالتهم  ومن 
الشعبي  المقهى  في  حياتهم..الحياة  لمتطلبات 
وفي الدواعيس الضيقة وعلى األسياف وفي البراحات 
كانت الحياة بسيطة طيبة ال تعقيد فيها يستجيبون 
عاداتهم  فتشكل  لمتطلباتها  الممكن  حدود  في 

وتشكل وسائلهم وتوحد غاياتهم.

تكنولوجيا  قبل  واللنش  والطائرة  السيارة  قبل 
في  المواصالت  كانت  البترول  وعصر  العشرين  القرن 
يجرها  التي  فالعربة  بسيطة  البحريني  مجتمعنا 
الجواد كانت مظهرا من مظاهر الترف، كانوا ينتقلون 
الحمار  لعب  وقد  البعيدة،  واألماكن  البساتين  بين  بها 
وكان  السيارة  قبل  ما  عصر  مواصالت  في  بارزا  دورا 
نقل  ووسيلة  والمدن،  القرى  بين  االنتقال  وسيلة 

البضائع واألغراض.

يمارسون  فهم  طبيعتهم،  إلى  أقرب  الناس  وكان 
المنامة  بين  طويلة  مسافات  القدمين  على  المشي 
التقنية  مظاهر  أولى  وكانت  والمحرق  والحد  والبديع 

الحديثة في المواصالت في الماضي “السيكل”.

الجهات  جميع  من  الماء  يحدها  جزيرة  البحرين  وألن 
بين  أو  والمنامة  المحرق  بين  جسر  هناك  يكن  فلم 
استعملت  وقد  والجزيرة  الحصم  وأم  والمحرق  عراد 
من  وتعد  الماضي  في  النقل  كوسيلة  المراكب 

الوسائل المهمة والبارزة في ذلك الزمن.

المرحوم  راشد العريفي
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األسياف

صيفا  الناس  يجتمع  كان  فعليها  السواحل  وهي 
“الشلحات”  وتسمى  الفضفاضة  بمالبسهم 
األوزة  يلبس  كان  والبعض  الحرارة،  لقسوة  وذلك 
ويفتلون  الالس  من  والبعض  النيبارية  المخططة 
الغزل  يصنع  وبعضهم  األشرعة،  ويصنعون  الحبال 
لصيد السمك أو يصنع الكراكير ولم تكن تخلو هذه 

التجمعات من بعض األلعاب وهي ألعاب انقرضت.

بسيطة  الماضي  في  االجتماعية  العالقات  وكانت 
ومترابطة وامتاز شعب البحرين ببساطته وسماحته، 
تلقائية  وممارسة  طبيعيًا  سلوكًا  الكرم  وكان 
تقاليدهم  من  وأصبحت  الناس،  نفوس  في  توثقت 
كانت  الكرم  هذا  مظاهر  ومن  اليومية  وعاداتهم 
البيوت مفتوحة بعضها على البعض أبوابها ال تغلق، 
كل  وكانت  االستقرار  ودليل  الطمأنينة،  دليل  وذلك 
يوميا  جيرانها  إلى  طعامها  من  شيئا  تحمل  أسرة 
المجالس  وكانت  باستمرار،  الطعام  يتبادلون  فهم 
فيها  ويتناول  الصالة  بعد  الجمع  أيام  تفتح  الكثيرة 

الطعام  يقدموم  الموسرون  وكان  الطعام،  القوم 
في المساجد للمتعسرين أو أبناء السبيل.

بتناوب  الجيران  يقوم  ألشخاص  أحد  توفي  وإذا 
بأحزانها،  النشغالها  األسرة  إلى  الطعام  تقديم 
ويومية  عادية  ظاهرة  والعزائم  الوالئم  وكانت 
اآلخرون  يتولى  الناس  ألحد  ضيوف  يحضر  فعندما 
الضيوف  مع  يعزمون  وعادة  يوميًا،  عزومتهم 
أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم، والوجبة الرئيسية 
التي كانت تقدم في العزائم هي الذبائح ويحرصون 
أن تتوسط الرؤوس الموائد التي يتكوم فيها اللحم 
بأن  العزيمة  في  يساهمون  والجيران  “الغوزي” 
ويقوم  والتحضير  واألعداد  الطبخ  العزام  يشاركوا 
العزومية  انصراف  وبعد  الحي،  “الفريق”  نساء  بذلك 

يوزع الطعام الزائد على بيوت الحي.

األعياد

مكانة،  ولها  ذكرى  لها  أيام  الشعوب  لدى  األعياد 
لها  ويعدون  والمرح  بالفرح  الشعوب  تتلقاها  ولذا 
معينة  وطقوس  ثابتة  بعادات  ويستقبلونها  الزينة 

ثيابا  الناس فيها  تتغير، يرتدي  أو  متوارثة قلما تتطور 
يستعد  العيد  بدر  وقبل  الشعبية  األزياء  هي  جديدة 
الناس فيحضرون المالبس ويزينون بيوتهم ويعدون 
وأفراد  والمهنئين،  األصدقاء  الستقبال  مجالسهم 
خصوماتهم  الناس  يتناسى  العيد  وفي  العائلة، 
ويقبلون  البعض  بعضهم  ويصافحون  وضغائنهم 
مجالسهم  في  الناس  ويقدم  البعض،  بعضهم 
والخنفروش  والزالبية  والرهش  الشعبية  الحلوى 
حسب  تتم  العيد  ومراسيم  والقهوة،  والمكسرات 
صالة  بعد  المراسم  تبدأ  متبع  تقليدي  تسلسل 
كل  يذهب  ثم  التهنئة  المصلون  فيتبادل  العيد 
بالعيد،  ويهنئونهم  إلى  واألب،  األم  الكبيرة،  اسرته 
ثم يتوجه رجال العائلة إلى أكبر رجل فيها يسلمون 
عليه سالم العيد، والكثيرون بطبيعة الحال يذهبون 
الوالئم في  تقام  العيد  ليهنئوه وفي  الحاكم،  إلى 
معظم البيوت وتذبح الذبائح، ويوزع الطعام، ويتبادل 
بمالبسهم  واألطفال  جماعات  طعامهم  الناس 
بيت  من  العيدية  لجمع  يذهبون  الجديدة  الزاهية 
فهم  بالعيد  احتفاء  الناس  أكثر  واألطفال  آلخر 
ثيابهم  يلبسون  العيد  مجيئ  قبل  له  يستعدون 
الحية  األطفال  يلعب  األضحى  عيد  وفي  الجديدة، 
بيه بعد ان يزرعوها ببذرة رشاد أو حبوب صغيرة وبعد 
شعبية  وأهازيج  بأغان  البحر  في  يرمونها  تنمو  أن 
جميلة، وهذه العادة تعكس رغبة الناس في تعليم 
عصر  وفي  للنتيجة،  واالنتظار  العمل  حب  أطفالهم 
كل عيد كانت تقام االحتفاالت الشعبية مثل الرزيف 
والطبول  الحب  ودك  والجربة  والطنبورة  والليوه 
والفريسة في البراحات حيث يتجمع الناس ليشاركوا 

في هذا الطرب الشعبي.

الزواج

لكل شعب عادات وتقاليد وطقوس ترافق مراسيم 
الزواج والبحرين تكثر فيها هذه المراسيم والعادات، 
الزواج،  في  وتقاليدها  عاداتها  ومدينة  قرية  ولكل 
والخطوات  الطرق  حسب  يتم  المدن  في  فالزواج 
بالبحث  الخاطبة  الزواج  طالب  عائلة  تكلف  التالية: 
وتــذهـب  البحرين،  مناطق  في  البنهم  عروس  عن 
مواصفات  ولديها  فريق  إلى  فريق  من  الخاطبة 
وحلب  الطبخ  تجيد  العروس  في  تشترطها  مسبقة 
البقرة وتخم الحوش وتكون زوجة مطيعة البنهم 
وحسنة السمعة ومن عائلة طيبة، وعند عثور الخاطبة 
على فتاة فيها المواصفات يبدأ العريس بالسؤال عن 
السقاى  ويسأل  الفريق  إلى  فيذهب  بسرية  الفتاة 
ليتأكد  البقال  “البكال”  وأحيانًا  الدكان  وصاحب 
بنفسه بعدها يذهب اهل العريس إلى بيت العروس 
ويتعرفون على عائلتها والزيارة الثانية يطلبونها من 
كتابة  اى  “الملجة”  تتم  االتفاق  وعند  رسميا  اهلها 
المراسيم  كل  تحرى  بعد  ذلك  ويتم  الزواج،  عقد 
األولية استعدادا لتحديد موعد تقديم المهر و“الدزة” 
وتتحدد ليلة الدخلة ويستمر الفرح مدة اسبوع كامل 
بالحناء  العروس  “تخضيب”  ويتم  يزغردن  والنساء 
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بيت الزوج على عتبة الباب المشموم للداللة على أن 
األيام القادمة ستكون خصبة مليئة بالسعادة.

الفرشة

هى الحجرة المعدة ليتم فيها الزواج ويتولى إعداد 
رجل  أو  أمرأة  أى  فراشة  أو  مفرش  الفرشة  هذه 
جدران  وتغطى  اإلعداد،  فى  البيت  أهل  ويساعد 
أحمر  يكون  ما  غالبا  بقماش  وسقفها  الفرشاة 
قماش  على  ويطلق  أبيض  بلون  ومزخرفا  اللون 
بقماش  الفرشة  طمام  ويغطى  الطمام  السقف 
من الماهود وثياب نسائية متعددة األلوان واألشكال 
ناحية  تعطى  لكى  والدباية  والنشل  المطرح  منها 
الكبيرة  المرايا  ترص  الجدران  وعلى  للفرشة  جمالية 
طابع  ذات  وهى  “المناظر”  وتسمى  والصغيرة  منها 
من  وتتدلى  مزخرفة  وبراويزها  جميل  كالسيكى 
كبيرة  زجاجية  كرات  المرايا  وعلى  السقف  أعلى 
وفي  “الرمامين”  وتسمى  األلوان  مختلفة  وصغيرة 

األهل  يطلب  بأن  الفرشة  وتعد  للدخلة  العدة  وتعد 
والبساط  والفرش  بالمناظر  تزويدهم  الفريق  من 
والثياب  والمنافيض  والبراكيات  والتيال،  الفارسية 
الدباية والنشل وتقوم الفراشة واهل العروس بعمل 
ويتباركون  العروس  بيت  في  عادة  وتكون  الفرشاة 
العشاء  وبعد  للزواج  فيختارونها  الجمعة  بليلة  عادة 
وهم  العروس  بيت  إلى  مشيا  العريس  يزفون 
يسيرون صفوفا منتظمة ويتقدمهم العريس البسا 
المسباح  ثوبا جديدا وبشتا وغترة ومعطرا وفى يده 
من  الصفوف  هذه  وخلف  الزرى  النعل  رجله  وفي 
الطبالين يدقون العاشورى والنساء يزغردن هذا في 
ليلة الدخلة وبعد االنتهاء من الغداء يوزع بعضه على 
األهل وأهل الفريق، وفي ليلة الدخلة يقدم للرجال 
القهوة ثم يباركون للعريس ويذهبون ويبقى وحده 
العاشورى  بالطبول  العروس  زف  ويتم  الفرشاة  في 
إلى  وتقدم  النساء  به  تمسك  بساط  على  محمولة 
العريس والنساء يزغردن ثم يتركونهما في الفرشة 
للمعرس  العروس  تهىء  واحدة  امرأة  تبقى  واحيانا 
ثم تذهب عنها ويبدأ ضرب الطبول الدزة حتى الفجر 
ال  حتى  بقوة  الطبول  على  بالضرب  الطبالة  وتقوم 
يسمع اى صــوت وفي الصباح يقدم المعرس ألهله 
متزوجة  وليست  بنتا  كانت  اذا  هذا  دم  فيه  منديال 
هدية  الدخلة  ليلة  صباح  في  العريس  ويقدم  قبل 
للعروس تسمى لصباحة وهي عادة الحلى البحرينى 
بعد  التالى  اليوم  وفي  الذهب  من  أو  البناجرى  مثل 
صالة الجمعة يجتمع األهل واألصدقاء الذين حضروا 
الزفاف وتقدم لهم لجرة أي األرز األصفر وعليه الذبائح 
اذا  أما  الحال  ميسورى  العريس  أهل  كان  إذا  ذلك 
الشعبية  الحلوى  فيقدمون  الحال  متوسطي  كانوا 
الطيور  يأكل  اسبوعا  العريس  ويبقى  الخباز  مع 
تذهب  ثم  الحليب  من  القليل  الصباح  وفي  والدجاج 
النسوة  ويزفها  العريس  بيت  إلى  بعدها  العروس 
ويزغردن حتى يصلن إلى بيت المعرس ويوضع أمام 

حيث  الثمينة  الفارسية  البسط  توضع  الفرشة  أرضية 
تعطى ناحية جمالية متناظرة مسح طعام الفرشة، 
الدواشك  توضع  الفرشة  أرضية  جوانب  وعلى 
البديع  الزخرفي  الطابع  ذات  والمخدات  والمساند 
وهى من خياط “البريسم” وفى وسط الفرشة توضع 
والمنافيض  والبرقيات  للورد  ماء  وسراش  القناديل 
والشموع وهي ذات الوان متباينة وفى ركن الفرشة 
الساج  خشب  وهو  للعروسين  المهيأ  السرير  يكون 
الوثيرة  القرش  عليه  توضع  نادرة  زخارف  ذو  األسود 
المغطاة بالالءات الشفافة وفى جانب منها المخدة، 
وفى ركن آخر من الفرشة يوضع الصندوق المزخرف 
جريد  من  تصنع  التى  الملونة  الكبيرة  السلة  وعليه 
العروس لحفظ مالبسها ويوضع  النخل تستعملها 
البخور  مثل  العطرة  الروائح  باستمرار  الفرشة  فى 
والعود وتعمل خلطة خاصة للروائح العطرة توضع 
فى طبق وهى من المشموم والريحان ودهن العود 
ودهن الورد ينثر منها تحت فراش العروسين وتحت 

المخدات والدواشك والمساند.



  

الحداد للسيارات، مملكة البحرين، هاتف: ١٧٧٨٥٤٥٤
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com

  

دع النـجوم تقـودك في
شـهـر رمـضـان هـذا الـعـام.
استمتع بالجوائز القيمة مع الحداد للسيارات خالل الشهر الفضيل. 
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مجلس عائلة الرميحي
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مجلس محمد حمادة
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مجلس محمد عبداهلل الزامل
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 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
+973  38172402 973+   التوزيع:   17721503  اإلدارة: 

www.aprasadvt.com :الموقع اإللكتروني

حوارات وموضوعات حصرية مع كبار شخصيات المجتمع البحريني 
لن تجدها في مكان آخر .. 

“رمضانيات” المجلة الرمضانية اليومية المسائية الوحيدة بالبحرين ..

الوجيه محمد جالل

محمد آل عصفورسمير الوزان الدكتور عبداهلل يتيم

الدكتور ابراهيم جناحي

راشد العريفي

 في عامها التاسع ..
ترقبوا “رمضانيات” 2017 غير ..

البريد اإللكتروني:
لإلعالن أو لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على: 33972970

aprasadvt@gmail.com            

محافظ المحافظة الشمالية الوجيه خالد كانو
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قلعة الديوان باملنامة ) وزارة الداخلية حاليًا( عام 1903م

 منزل ت�شارلز بلجريف )امل�شت�شارية( عام 1951م

املغفور له �شاحب ال�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة، لدى ا�شتقباله 

امللكة اليزابيث عند و�شولها البحرين على منت ال�شفينة امللكية عام 1979م 

�شارع باب البحرين  يف  ال�شبعينيات

ر�شيف فر�شة املنامة يف اخلم�شينيات
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خراف النخل يف اخلم�شينيات

 تقاطع �شارع ال�شيخ عي�شى الكبري و�شارع احلكومة “�شارع ال�شاحلي”  

اإحدى الأ�شواق القدمية - �شوق الأربعاء -  يف اخلم�شينيات- عمارة لوري - يف ال�شتينيات

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

يف اإفتتاح ق�شم التوليد يف م�شت�شفى الن�شاء
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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

في  شيئًا  تعمل  أن  أنت  تستطيع  لن  سوف  القافلة: 
طريق  -عن  يمكنك  ولكن  كهذه  دقيقة  مسألة 
أمك- عمل الكثير إذا درست معها الموضوع وأمك 
بدورها ولباقتها وخبرتها تستطيع عمل شيء يمكن 
أن ينقذك مما أنت فيه... بل ينقذها هي أيضًا... ولكن 
كيف  تعرف  متزنة  عاقلة  أمك  تكون  أن  شرط  على 

تتصرف تصرف العائالت.

أفندي  علوان  بيت  تلي  التي  المنطقة  ساكنو  إننا   •
األمطار  مياه  من  الشكوى  مر  نضج  الشمال  من 
لنا  يسبب  مما  هناك  ووفرة  بغزارة  المتجمعة 
مضايقات وينشر بيننا الجراثيم والميكروبات... وقد 
المنامة  بلدية  رئيس  معاون  مع  تكلمنا  أن  سبق 
لمجهودات  أثرًا  نر  لم  اآلن  حتى  ولكننا  فطمأننا.. 

المسئولين إلزالة المستنقعات من هناك.

تكن  لم  المنامة  بلدية  بأن  واثقون  نحن  القافلة: 
مقصرة في يوم من األيام في القيام بواجبها خير 
المستنقعات  وجود  في  السبب  يكون  وقد  قيام.. 
عمال  انشغال  هو  اآلن  حتى  منطقتكم  في 
دور  بأن  يقين  على  ونحن  أخرى..  مناطق  في  البلدية 
ولكن  وتنشيفها..  منها  المياه  إلزالة  آت  منطقتكم 

قلياًل من الصبر يا أخينا.

من  الكهرباء  عن  الماضي  العدد  وخزة  كانت  لقد   •
ختمها  والتي  الصميم  في  جاءت  التي  الوخزات 
ألهضم  عقله  يعيرني  )من  الجملة:  بهذه  الواخز 
به اللغز.. فإن عقلي قد طار؟؟( وأنا أعتقد يا حضرة 
الواخز إن الحصول على عقل سليم في هذا البلد 

أكثر صعوبة من الحصول على العنقاء ... 

القافلة: إن المجانين في هذا البلد.. هم عقالئها..

أقترح على الحكومة أن تفتتح مدرسة جديدة بين   •
بحيث  الليلي  للتعليم  والدراز  جمرة  وبني  البديع 
األهالي  بين  المتفشية  األمية  تحارب  أن  يمكنها 
بصورة مرعبة. إننا نرجوا أن يالقى هذا االقتراح آذانًا 

صاغية من لدن المسئولين. 

في  ولكن  فقط..  البديع  في  ليس  ليت..  يا  القافلة: 
جميع القرى واألرياف.. وعسى أن يستجيب اهلل الدعاء

• تأخر ابني عن المدرسة، فسألت أمه عن السبب 
عليه..  غضبت  بأنها  ببرود  فأجابتني  ذلك  في 
نفسه  وفي  المدرسة  إلى  يذهب  أن  وخشيت 

شيء من الكدر.. فهل هي على صواب؟

القافلة: ال.. ليست على صواب البتة ألن هذا النوع 
من التربية يغرس في األطفال العناد.

لقد عرفت الكبير الذي قدم استقالته من منصبه   •
والذي نشرتم عنه في الماضي... إنه ... 

القافلة: خاب ظنك

بعنوان  كلمة  األولى  الصفحة  في  نشرتم  لقد   •
أحد  بأن  فيها  قلتم  تعذيب(  أم  )تهذيب 
طالبتم  ثم  التالمذة..  أحد  ضرب  المدرسين 
بالتحقيق في المسألة... فهل قام المسؤولون 

بالتحقيق؟ المنامة – تلميذ

كل  وهذا  بالتحقيق..  نطالب  زلنا  ما  إننا  القافلة: 
صاحبنا  يا  الحاضر  الوقت  في  عمله  نستطيع  ما 

التلميذ.

منذ  عقدت  التي  األهلي  النادي  جلسة  في   •
أحد  أراد  النادي  قانون  لمناقشة  أسبوعين 
الهامة فانبرى  النقاط  أن يناقش بعض  األعضاء 
نفس  فتلقى  ثان..  وقام  واسكته  الرئيس  له 
على  احتجاجًا  العضوان  وانسحب  المصير.. 
األعضاء  من  كان  وما  منهما..  الرئيس  موقف 
إلى أن امتنعوا من اإلدالء بآرائهم حول القانون 
خشية ما حدث لزميليهما.. فما رأي القافلة في 

ذلك؟

القافلة: ألم تسمع بالمثل المشهور )كما تكونوا 
ال  ألنه  حدث  فيما  غرابة  فال  واذن  عليكم(؟  يول 
لقد  واألعضاء..  الهيئة  بين  تجاوب  من  أكثر  يعني 
ارتضت الجمعية العمومية أن تولى عليها أولئك.. 
ذلك...  ارتضائها  تبعة  تتحمل  أن  فعليها  واذن 
فيه  تثبت  إيجابي  بعمل  تقوم  أن  عليها  فإن  وإال 

وجودها. وال غير ذلك. 

الجمعة 2٠ ربيع الثاني 1٣71 
الموافق 17 يناير 195٣

 الجمعة 15 جمادى الثانية سنة 1٣7٣
الموافق 19 فبراير سنة 1954

الصديق
الصديق هو الذي تشعر معه بالراحة والطمأنينه 
يحس  الذي  وهو  صدرك  بذات  إليه  تفضى  حيث 
بما تخفيه نفسك  ويريدك على أال تحاول التكلف 
معه بل هو ذلك الذي إذ جلسـت إليه أحسست 
يطلق  حين  الغبطة  من  السجين  يحسه  بما 
منه  تأخذ  أن  إلى  حاجة  من  بك  وليس  سراحه. 
شيء  ال  إذا  وتلين  القول  في  تتجمل  أو  حذرك 
يؤذيه منك أو بجرح عواطفه، ما دمت سالكًا معه 
سبيل الصراحة في القول وما عليك من بأس إذا 
عثر بك لسانك  فأطلعته على ما في نفسك، من 
والخيالء  الزهو  من  به  تشعر  بما  وجاهرته  عيوب 
من  لفرد  وكراهيتك  مطامعك  من  تسكنه  وما 
سواء  مدفونا.  سرًا  يبقى  كله  ذلك  فان  الناس 
أو تسرف في الكالم  لديه أن تلزم معه الصمت 
فهو ال تخفى عليه منك خافية بل سواء معه أن 
تتجمل في القول أو تقسو فانك غير واجد معه 
كالنار  هو  الصديق  األكيد،  والحب  اإلخالص  غير 
يطهر ما علق بعملك من شوائب وكالماء ينظف 
ماعلى  قولك  من هنات وأن في استطاعتك ان 
عنان  لنفسك  تطلق  أو  تبكي  أو  أمامه  تضحك 
يألو  ال  فانه  تحفظ  وال  خوف  غير  في  الغضب 
وأن  سيئة  من  منك  يبدر  ما  يغفر  أن  في  جهدًا 
يجد لك  في ذلك عذرًا هذا هو الصديق المخلص.

البحرين: لطيفة

رحم اهلل بلدًا  انصاف متعلميه مربون هذا الجيش 
العرمرم من  العجزة والضعفاء الذين يشوهون 
من  الحكومة  تتحرك  ال  لماذا  العاصمة  منظر 
العاجز  الملجأ  بهذا  ستقنع  ترى  أم  أجلهم؟.. 
الكسيح الذي لم يؤوى فقيرًا واحدًا منذ تأسس 

حتى اآلن؟
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صورة صغيرة وسطور قليلة كانت كافية بتوصيل أبلغ الرسائل اإلعالنية وأقواها تأثيرًا على الجمهور .. هكذا كانت إعالنات أيام زمان وهكذا تجسدت كوثائق تاريخية 
يعود بعضها إلى العشرينيات والثالثينيات من القرن الماضي عاشت تفاصيلها البحرين من منظور عين إعالنية دأبت على نشرها البلدية ومخاطبة األهالي بها منذ عام 
1919م، وشملت بيانات وقوانين وقرارات رسمية كانت تصدر عن حاكم البحرين وحكومتها آنذاك، والالفت في جميع اإلعالنات أسلوب صياغتها وما تتضمنه من مفردات 
شعبية بسيطة كانت متداولة في ذلك الوقت. أما الرسائل اإلعالنية المنشورة بالصحف المحلية أيام زمان فتكشف لنا عن أبرز الطرق والوسائل المستخدمة آنذاك، وما 

شكله اإلعالن التجاري من دور ريادي كبير في رفد ودعم الحياة االقتصادية والتجارية بالبحرين .. “رمضانيات” تنشر لقطات من إعالنات أيام زمان ...

إعالنات من أيام زمان

في 28 جمادي الثاني سنة 1٣46 هجرية، إمضاء رئيس البلدية

 1346 سنة  الثاني  جمادي   29 في  المنعقد  الموقر  المنامة  بلدية  مجلس  أن  العموم  نخبر 
قد قرر نول اللنجات والسفن الذين يعبرون بين المنامة والمحرق على ما هو مذكور أدناه:

أواًل: نول العبرة في اللنج آنه عن ست بيزات
ثانيًا: نول العبر في السفينة آنه عن أربع بيزات

بهذا  مذكورا  هو  ما  على  زيادة  العبرية  من  يأخذوا  أن  السفن  أو  اللنجات  ألهل  يجوز  فال 
اإلعالن وكل من خالف ذلك يعرض نفسه لعقوبة المحكمة وألجل البيان حررنا هذا اإلعالن.

 حرر في 14 ذو الحجة سنة 1٣47 هجرية
معاون رئيس البلدية، علي بن حسين الخلفان

البلدية  حديقة  أشجار  في  واألثمار  األزهار  وقطف  قطع  العموم  على  محظر  أنه  نعلن 
والعبث فيها أو بأعشابها فكل من يتجاسر على ذلك فقد عرض نفسه لألذية والعقاب 
الحديقة  بحراسة  المكلفين  الشرطة  رجال  كالم  من  يصيبه  ما  عن  فضاًل  الحكومة  من 

وللبيان نشر اإلعالن.

 28 شعبان 1٣57هـ 2٣ أكتوبر 19٣7م
عبد اهلل بن عيسى آل خليفة، رئيس بلدية المنامة

 25 في  المنعقد  الموقر  البلدي  المجلس  قرار  على  بناء  أنه  الراديو  أصحاب  لعموم  نعلن 
شعبان 1357 ممنوع استعمال الراديو بصوت مرتفع من بعد الساعة الخامسة عربي لياًل أي 
يجب تخفيض الصوت بحيث يكون مسموعًا لدى صاحبه في محله فقط، وذلك تحفظًا 
المرتفعة األصوات فكل من يخالف ما ذكر أعاله  الراديوات  على الضجة المتصاعدة من 

يكون مسئواًل أمام الحكومة والبلدية ليكم معلومًا.



تتضمن الباقة:

- تمويل دون مرابحة لمدة 5 سنوات
- ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات

- خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات
- تظليل مّجاني للنوافذ

كريمة بقدراتها

 أسعار مميزة مع تمويل دون 
مرابحة لمدة 5 سنوات

 اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق 
بك إلى عالم المغامرات الرائع. احصل على إحدى
 سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل، وانطلق 

إلى آفاق جديدة من الفخامة والتمّيز.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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