
“َواْلِجَبْاَل أَْوتَْاَداً” 
معجزات القرآن .. “َكْاَنَتْا َرْتَقًا َفَفَتْقَنْاُهَمْا”

اإلعجاز  فثمة  القرآني  اإلعجاز  أنواع  تعددت 
التشريعي  واإلعجاز  الغيبي  واإلعجاز  البياني 
ذلك،  في  غرو  وال  ذلك،  وغير  العلمي  واإلعجاز 
الروح  به  نزل  العالمين،  رب  كتاب  الكريم  فالقرآن 
من  الناس  ليخرج  العالمين،  سيد  على  األمين، 
العلم  اليقين، وفي عصر  نور  إلى  الجهل  ظلمات 
أحد  هو  الكريم  للقرآن  العلمي  اإلعجاز  يبقي 
يقضون  الذين  للعلماء،  األساسية  االهتمامات 
للظواهر  تفسير  عن  للبحث  السنين  عشرات 
الكونية، ثم يكتشفون أن القرآن الكريم قد بينها 
الخلق  إن  كثير:  بن  الحافظ  وقال  عام،   1400 قبل 
عاجزون عن معارضة هذا القرآن بعشر سور مثله 
بل عن سورة منه وأنهم ال يستطيعون كما قال 
تعالى: “َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َوَلن َتْفَعُلوْا” -البقرة- أي 
فان لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا ذلك 
يمكن  ال  أنه  وهو  ثان  تحد  وهذا  المستقبل  في 
معارضتهم له في الحال وال في المآل ومثل هذا 

التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء به ال يمكن 
لبشر معارضته وال اإلتيان بمثله ولو كان من عند 
عليه  ويعود  فيفتضح  يعارض  أن  لخاف  نفسه 
نقيض ما قصد من متابعة الناس له .. “رمضانيات” 

تلقي الضوء على معجزات القرآن الكريم ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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القلب  نقطة  والمنامة  الخليج  قلب  تقاطعات  نقطة  هي  “البحرين  إن  بشمي  ابراهيم  والصحافي  الروائي  قال 
في تقاطعات البحرين ومن أقصى الحد الداخلة في دْف البحر إلى أقصى نقطة في رأس البر ومن قمة الرفاع 
أدراك ما هوى  المنامة وما  أن تمر في تقاطعات قلب  الجارم البد  أعماق فشت  إلى  القديم  والبالد  وجدحفص 
المنامة الذي يقطع القلب عشقا”. وأضاف في مقال تنشره “رمضانيات” أن “المنامة كانت في عشرينيات القرن 
الخليج وكانت  لؤلؤ  المنامة هي عاصمة تجارة  أن  إذ  االزدهار االقتصادي  تتمتع بكثير من  الماضي تشكل مدينة 
تجذب الكثير من الزوار األجانب، انجليز وفرنسيين وألمان وروس  والمركز األساسي لتجارة اللؤلؤ في الخليج ومركزًا 
للتبادل التجاري مع األحساء ومنطقة نجد”. وأوضح أن “المنامة كانت بندر الخليج كما الواحة بندر الصحراء  وكانت 
مركز جذب وعمل لكل سكان الخليج من مسقط وأبوظبي ودبي وبوشهر والبصرة والدوحة والرياض والكويت 

كما كان يوجد فيها كبار التجار والوكاالت التجارية ووكاالت البواخر والقنصلية البريطانية”.

كشف قصة متاجر صدري وخوشابي وجاشنمال
ابراهيم بشمي .. منامتنا شانزليزيه الخليج



  

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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“ َفِإن لَّْم تَْفَعلُواْ َولَن تَْفَعلُواْ”
ْمُس َتْجِرْي ِلُمْسَتَقرٍّ َلَهْا” معجزات القرآن .. “َوالشَّ

“َوِهَي ُدَخْاٌن”

تعالى:”ٌثمَّ  اهلل  قول  فى  القرآن  معجزات  أولى  وتأتي 
وحينما  -فصلت-،  ُدَخْاٌن”  َوِهَي  َمْاِء  السَّ ِإَلى  اْسَتَوى 
القرآني  لإلعجاز  العلمي  بالمؤتمر  اآليات  هذه  ُألِقَيت 
وقال  مندهشًا  نهض  ياباني  بروفيسور  سمع  ولما 
لم يصل العلم والعلماء إلى هذه الحقيقة المذهلة 
األقمار  كاميرات  الَتَقِطت  أن  بعد  قريب  عهد  منذ  إال 
نجمًا  تظهر  حية  وأفالمًا  صورًا  القوية  االصطناعية 
الكثيف  الدخان  من  كبيرة  كتلة  من  يتكون  وهو 
القاتم، ثم أردف قائاًل إن معلوماتنا السابقة قبل هذه 
األفالم والصور الحية كانت مبنية على نظريات خاطئة 
قد  نكون  بهذا  وقال  ضبابًا،  كانت  السماء  أن  مفادها 
مذهلة  جديدة  معجزة  القرآن  معجزات  إلى  أضفنا 
أكدت أن الذي أخبر عنها هو اهلل الذي خلق الكون قبل 

مليارات السنين.

“َكْاَنَتْا َرْتَقًا َفَفَتْقَنْاُهَمْا”

ِذْيَن  َيَر الَّ وتأتي ثاني المعجزات فى قوله تعالى:”أََوَلْم 
َفَفَتْقَنْاُهَمْا”  َرْتَقًا  َكْاَنَتْا  َواأَلْرَض  َمَوْاِت  السَّ أَنَّ  َكَفُروْا 
سمعوا  عندما  ذروته  العلماء  ذهول  وبلغ  -األنبياء-، 
بدايته  في  الكون  كان  لقد  حقًا  وقالوا  الكريمة،  اآلية 
هائلة  غازية  دخانية  سديمية  سحابة  عن  عبارة 
الماليين  ماليين  إلى  بالتدريج  تحولت  ثم  متالصقة 
من النجوم التي تمأل السماء، وعندها صرح بروفيسور 
أمريكي قائاًل إن ما قيل ال يمكن بحال من األحوال أن 
ينسب إلى شخص مات قبل 1400 سنة ألنه لم يكن لديه 
اكتشاف  على  تساعد  فضائية  سفن  وال  تليسكوبات 

هذه الحقائق فالبد أن الذي أخبر محمدًا هو اهلل.

“َتْجِرْي ِلُمْسَتَقرٍّ َلَهْا”

َتْجِرْي  ْمُس  “َوالشَّ الثالثة فى قوله تعالى:  والمعجزة 
ِلُمْسَتَقرٍّ َلَهْا َذِلَك َتْقِدْيٌر اْلَعِزْيِز اْلَعِلْيِم” -يس-، وقد 
 43200 بسرعة  تسير  الشمس  أن  الحديث  العلم  أثبت 
ميل في الساعة، وبما أن المسافة بيننا وبين الشمس 
92 مليون ميل فإننا نراها ثابتة ال تتحرك، وقد دهش 
القرآنية،  اآلية  تلك  سماعه  لدى  أمريكي  بروفيسور 
بالغة في تصور ذلك العلم  وقال إني ألجد صعوبة 
العلمية  الحقائق  إلى مثل هذه  الذي توصل  القرآني 

التي لم نتمكن منها إال منذ عهد قريب.

“َواْلِجَبْاَل أَْوَتْاَدًا”

أَْوَتْاَدًا”  تعالى:”َواْلِجَبْاَل  قوله  فى  الرابعة  والمعجزة 
َرَوْاِسَي  اأَلْرِض  -النبأ-، وفي قوله تعالى:”َوأَْلقّى ِفْي 
وما  األرض  قشرة  أن  وبما  -لقمان-،  ِبُكْم”  َتِمْيَد  أَْن 
فوق  تقوم  وصحاري  وهضاب  جبال  من  عليها 
األعماق السائلة والرخوة المتحركة المعروفة باسم 
عليها  وما  األرضية  القشرة  فإن  السيما”  “طبقة 
حركتها  عن  وسينجم  باستمرار  وتتحرك  ستميد 
تبين  حيث  شيء،  كل  تدمر  هائلة  وزالزل  تشققات 
منذ عهد قريب أن ثلثي أي جبل مغروس في أعماق 
فوق  بارز  فقط  وثلثه  السيما”  “طبقة  وفي  األرض 
سطح األرض لذا فقد شبه اهلل تعالى الجبال باألوتاد 
السابقة،  اآلية  في  كما  باألرض  الخيمة  تمسك  التي 
جيولوجي  وعالم  أمريكي  بروفيسور  ذهل  وقد 

ياباني وقاال ليس من المعقول بشكل من األشكال 
أن يكون هذا كالم بشر وخاصة أنه قيل قبل 1400 سنة 
بعد  إال  العلمية  الحقائق  هذه  إلى  نتوصل  لم  ألننا 
القرن  بتكنولوجيا  مستعينين  مستفيضة  دراسات 
العشرين التي لم تكن موجودة في عصر ساد فيه 
عالم  قال  كما  األرض،  أنحاء  كافة  والتخلف  الجهل 
والبحار  الجيولوجيا  علوم  في  متخصص  أمريكي 
مندهشًا ال يمكن لمحمد أن يلم بهذه المعلومات 
والبد أن الذي لقنه إياها هو خالق هذا الكون العليم 

بأسراره وقوانينه وتصميماته.

“َمَرَج اْلَبْحَرْيِن”

تعالى:”َمَرَج  قوله  في  تأتي  الخامسه  والمعجزة 
-الرحمن-،  َيْبِغَيْاِن”  اْل  َبْرَزٌخ  َبْيَنُهَمْا   * َيْلَتِقَيْاِن  اْلَبْحَرْيِن 
بحر  لكل  أن  الحديثة  الدراسات  خالل  من  تبين  ولقد 
البحار  من  غيره  عن  تميزه  والتي  به  الخاصة  صفاته 
لونه  حتى  للماء  وعي  الن  والوزن  الملوحة  كشدة 
في  التفاوت  بسبب  آخر  إلى  مكان  من  يتغير  الذي 
درجة الحرارة والعمق وعوامل أخرى، واألغرب من هذا 
نتيجة  يرتسم  الذي  الدقيق  األبيض  الخط  اكتشاف 
التقاء مياه بحرين ببعضهما وهذا تمامًا ما ذكر في 
اآليتين السابقتين، وعندما نوقش هذا النص القرآني 
مع عالم بحار أمريكي وعالم جيولوجي ألماني أجابا 
أن هذا العلم إلهي مئة بالمئة وبه إعجاز بّين وأنه من 
يلم  أن  أمي بسيط كمحمد  إنسان  المستحيل على 

بهذا العلم في عصور ساد فيها التخلف والجهل. 

ال يأتيه الباطل 

ِمْن  َوَلا  َيَدْيِه  َبْيِن  ِمْن  اْلَباِطُل  َيْأِتيِه  “ال  تعالى:  قال 
فالباطل  -فصلت-  َحِميٍد”  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل  َخْلِفِه 
ال يمكن أن يتطرق إلى كتاب اهلل ال من حيث أخباره 
عن األمم السابقة، وال من حيث تنبؤاته لمن سيكون, 
من  وال  بها،  جاء  التي  العلمية  الحقائق  حيث  من  وال 
القرآن  في  ما  كل  أوردها،  التي  التشريعات  حيث 
الكريم ال يمكن أن يكون باطاًل، والباطل هو الشيء 
هناك  يسقط،  أو  يلغى  أو  يبطل،  أو  ينقض  الذي 
نظريات كثيرة أصبحت باطلة كان يظن أن األرض في 
العصور السابقة محمولة على قرن ثور فهذه نظرية 
باطلة، وكان يظن أن األرض منبسطة لكنها كروية, 
أن  يظن  وكان  باطلة  منبسطة  األرض  أن  فالنظرية 
اليوم  العلماء  ويتجه  ناريًا  مائعًا  األرض  جوف  في 
إلى أن هناك طبقات مستعرة ولكنها ليست مائعة 
النظريات  بعض  زيف  كشف  العلم  تقدم  وكلما 
السابقة فهذه النظريات التي جاء بها اإلنسان باطلة 
اهلل  كتاب  في  يكون  أن  المستقبل  في  وال  يمكن  ال 

حقيقة يثبت العلم خطأها أو يثبت نقيضها.

انطوى كتاب اهلل العزيز على وجوه كثيرة من وجوه اإلعجاز، ذلك أن القرآن الكريم معجز 
في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد 
الفكري وتناسق أجزائه وتكاملها،  بنائه  ال يختلف وال يتفاوت وال تختلف خصائصه في 
فال فلتة فيه وال مصادفة كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة 
القلوب  إلى  مداخله  يسر  في  معجز  اإلنسانية  بالفطرة  تصطدم  أن  دون  البشرية 
والنفوس ولمس مفاتيحها وفتح مغاليقها واستجاشة مواضع التأثر واالستجابة فيها 

..“رمضانيات” تكشف أسرار معجزات القرآن الكريم ...
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كشف ذكريات محطة أمريكان أرامكو في كل اسبوع
ابراهيم بشمي .. المنامة بهجة المقاهي وآخر معارك البطل عنتر

والمنامة  الخليج  قلب  تقاطعات  نقطة  هي  البحرين 
نقطة القلب في تقاطعات البحرين ومن أقصى الحد 
الداخلة في دْف البحر إلى أقصى نقطة في رأس البر 
ومن قمة الرفاع وجدحفص والبالد القديم إلى أعماق 
فشت الجارم البد أن تمر في تقاطعات قلب المنامة 
وما أدراك ما هوى المنامة الذي يقطع القلب عشقا، 

فما هو سر المنامة؟

تطلق  كما  المهيبة،  البريطانية  الدولة  أرادت  عندما 
– أن تنقل دار  الخوالى  الزمانات  على نفسها في تلك 
المعمدية البريطانية في خليج العشرينيات من بوشهر 
على الساحل الفارسي لم يكن لديها آنذاك سوى خيار 
واحد أال وهي مدينة المنامة بعدما استعرضت جميع 

خيارات المدن العربية المطلة على الخليج.

الواحة بندر  الخليج كما  المنامة بندر  إن “كانت  ابراهيم بشمي  الروائي والصحافي  قال 
واألمريكية  األوروبية  بالبضائع  تزخر  كانت  البحرين  باب  “محالت  أن  إلى  الفتًا  الصحراء”، 
للتبضع من محالت أشرف  اسبوع  يأتون في كل  أرامكو  العاملون في  األمريكان  وكان 
صدرى وصفي وخوشابي وجاشنمال وروما ومقهى ريفولى وجواد ولكن ستور المكيفه 
رفع  وقد  دين”  “جيمس  بـ  يتشبهون  أو  البقر  رعاة  مالبس  يلبسون  المراهق  والشباب 
الخلفي  الجيب  في  موضوع  الملون  والمنديل  القميص  أكمام  ورفع  القميص  ياقة 
بالمنامة  المقاهي  بهجة  “كانت  أن  “رمضانيات”  تنشره  مقال  في  وأضاف  للبنطلون”. 
والمطاعم  والهندي  والشامي  والمصري  العراقي  الغناء  وأصوات  بالفونوغرافات  تصدح 
ويتربع على  والبرياني  والقيمة  والناشف  والكباب”  “التكة  بروائح  الطعام  تجذب محبي 
عرش هذه المطاعم: مطعم أمين ومندلى وسمير اميس وأحمد شاه ومختار والمطعم 
اللبناني، والموسيقى تصرخ في مقاهي الزبارة ودور السينما تشع وتتأللى بأنوارها داعية 

بحارة السفن القادمة من ساحل عمان إلى مشاهدة آخر معارك البطل عنتر!

المنامة كانت في عشرينيات القرن العشرين تشكل 
أن  إذ  االقتصادي  االزدهار  من  بكثير  تتمتع  مدينة 
المنامة هي عاصمة تجارة لؤلؤ الخليج وكانت تجذب 
وألمان  وفرنسيين  انجليز  األجانب،  الزوار  من  الكثير 
الخليج  في  اللؤلؤ  لتجارة  األساسي  والمركز  وروس  
نجد.   ومنطقة  األحساء  مع  التجاري  للتبادل  ومركزًا 
وقد ضمت المنامة أكبر تجمع أوروبي في المنطقة 
وقد توفرت حياة اجتماعية من حيث وجود الكهرباء 

االرتوازية  المياة  وتوافر  والزرع  المبلطة  والشوارع 
جذبت  وقد  التجارية  واألسواق  الترفيهية  والمراكز 
بدايات التنقيب عن النفط اعدادًا كبيرة من األوروبيين 

حيث اسسوا مجتمعاتهم الخاصة.  

كما كان يتم في البحرين تزويد الطيران االمبراطوري 
مطار  أفضل  وفيها  البحرين  في  بالوقود  البريطاني 
بحري فيما كان الخليج يسمى قناة السويس الجوي 
توافر مركز  إلى  باإلضافة  والبحرين من أهم موانئه 

أرصاد جوية وتلغراف وهواتف.

بندر الصحراء.   الواحة  الخليج كما  بندر  المنامة  كانت 
من  الخليج  سكان  لكل  وعمل  جذب  مركز  وكانت 
والدوحة  والبصرة  وبوشهر  ودبي  وأبوظبي  مسقط 

 منامتنا: شانزليزيه الخليج 
نقطة تقاطعات قلب الخليج ونقطة 

القلب في تقاطعات البحرين



5  األثنين  24  رمضان  1438  هجرية  •  19  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   259

التجار  كبار  فيها  يوجد  كان  كما  والكويت  والرياض 
والقنصلية  البواخر  ووكاالت  التجارية  والوكاالت 
البريطانية وفيها كما يقول أمين الريحاني “ما يندر اال 
في المدن الكبيرة مثل بمباء والقاهرة” ويقول الرحالة 
البارد  المكتب  في  وشاهدت  “كرمستجى”  الهندي 
يستخدمها  ومكتبة  ومقاعد  طاوالت  من  الفسيح 
وآله  الرسائل  الستنساخ  طباعة  وآالت  الموظفون 
وساعة  باالنجليزية  جداريًا  تقويمًا  وشاهدت  كاتبه 
دقاقة امريكية الصنع، وخزانة حديدية حديثة الطراز 
تم  األصل  روسي  أو  برتغالي  موظف  إلى  باألضافة 

استقدامه من بومباي للعناية بالرسائل االنجليزية.

وهذه  بيربي”  جاك  “جان  الفرنسي  الرحالة  ويقول 
المرفأ  هذا  المنامة  في  الدائمة  المنظمة  الحركة 
الحر جعلت من البحرين أعظم مركز للتبادل التجاري 

في منطقة الخليج العربي.

من  القادمين  وزوارها  المنامة  بلجريف  ويصف 
األماكن البعيدة “كان هناك رجال سمر قصار القامة 
البنية من صور أسفل مسقط مرتدى مالبس صفراء 
المسقطيون  هناك  وكان  الحمرة،  إلى  تميل  اللون 
بشعورهم الطويلة ومالمحهم التي تشبة الصقور، 
الخوص  من  قبعات  يرتدون  فكانوا  االيرانيون  أما 
يلفونها  صوفيه  وشاالت  األكمام  واسعه  وأثواب 
الذين  ملبار  شاطى  من  الهنود  أما  وسطهم،  حول 
عادة  وكانوا  الكبيرة  الشراعية  سفنهم  من  ينزلون 
اللون  خضراء  صغيرة  ببغاوات  معهم  يجلبون  ما 
الحمالون  وكان  العرب  السكان  على  يبيعونها 
ثقيلة  أكياسًا  يحملون  وهم  ويغنون  يصرخون 
التي  البضائع  من  نوع  كل  من  حموالت  ويفرغون 
تخطر على البال وكنت تشاهد في المنامة المباني 
الالفتة للنظر مثل الوكالة البريطانية وبيوت اإلرسالية 
النهرين  بين  ما  شركة  ومكتب  التبشيرية  األمريكية 

البريطانية  الهندية  المالحة  خطوط  وكيلة  وفارس 
الشيخ  ومكتب  الحكومية  والمكاتب  الخليج  في 

والمحكمة.

عفوي  بوعى  تتكون  المنامة،  كانت  حقيقة  هكذا 
كيلو  كيلو  تتجاوز  ال  األصل  في  كانت  التي  المنامة 
بحجم  ومفتوحة  واسعة  كانت  أنها  إال  مساحة 

العالم الذي تطل عليه من خالل بحرها.

العالم  إلى  ويجرنا  يسحرنا  كان  الذي  البحر  هذا 
الغريب في فرضة المنامة نتسلل إليها أطفااًل صغارًا 
نصطاد األسماك صباحًا في العطل الصيفية وشتاء 
في العصر بعد الدراسة، ونستولى في طريقنا على 
مانفتقده من حقنا من أكياس وخياش الجوز واللوز 
الشائكة  األسالك  خلف  من  نتسلل  ونحن  والفستق 
فمن  تجمعنا  التي  البراحة،  في  نأكلها  وطبعًا 
كل  عن  تسأل  فاألم  بيوتنا  الي  أخذها  المستحيل 

شي غريب يدخل البيت والعسو في يدها.

وكان “المزورية” أولئك القادمين من بر فارس العاملين 
خان  الخانات،  في  متوزعين  الشراعية  السفن  في 
زبارى وكانو وغيرها وروائح طبخهم تتسلل بين أزقة 
عندما  “الدوبية”  الكجراتيين  الهنود  وكان  الفرقان، 

دق  إلى  الطويلة  الشتاء  ليالي  في  الحنين  يجذبهم 
التي  ألغانيهم  العنان  ويطلقون  والصاجات  الطبول 
يكن  ولم  عوائلهم  إلى  وحنينهم  بشجنهم  تشى 

أحد من أهل هذه الفرجان يعترض على غنائهم.

حول  كالنحل  يعيشون  “البونيان”  الصاغة  وكان 
واألصباغ  بااللوان  معهم  نتراشق  ونحن  معبدهم 
يملؤون  العجم  تجار  وكان  “الديوالي”،  عيد  في 
األسواق بالتوابل والمكسرات وكل أطايب األطعمة، 
محالتهم  موزعه  الجميل  الفارسي  السجاد  وباعة 
كلوحات فنية في األسواق تضفي الجمال والبهجة 

على الشوارع.

األوروبية  بالبضائع  تزخر  البحرين  باب  محالت  وكانت 
أرامكو  في  العاملون  األمريكان  وكان  واألمريكية 
أشرف  محالت  من  للتبضع  اسبوع  كل  في  بأتون 
صدرى وصفي وخوشابي وجاشنمال وروما ومقهى 
والشباب  المكيفة  ستور  ولكي  وجواد  ريفولى 
بـ  يتشبهون  أو  البقر  رعاة  مالبس  يلبسون  المراهق 
القميص ورفع أكمام  ياقة  “جيمس دين” وقد رفع 
الجيب  في  موضوع  الملون  والمنديل  القميص 
المقاهي  بهجة  المنامة  كانت  للبنطلون،  الخلفي 
العراقي  الغناء  وأصوات  بالفوغرافات  تصدح 
تجذب  والمطاعم  والهندي  والشامي  والمصري 
والناشف  والكباب”  “التكة  بروائح  الطعام  محبي 
والقيمة والبرياني ويتربع على عرش هذه المطاعم: 
شاه  وأحمد  أميس  وسمير  ومندلى  أمين  مطعم 
في  تصرخ  والموسيقى  اللبناني،  والمطعم  ومختار 
بأنوارها  وتتأللى  تشع  السينما  ودور  الزبارة  مقاهي 
إلى  عمان  ساحل  من  القادمة  السفن  بحارة  داعية 

مشاهدة آخر معارك البطل عنتر!

تلك كانت المنامة: كيلو  كيلو مساحة من التسامح 
أطلق  لذلك  نعيشها  كنا  والتي  والجمال  والبهجة 

على المنامة اسم “شانزليزية الخليج”.

البونيان يعيشون كالنحل حول 
معبدهم ونحن نتراشق باألصباغ 

في أعيادهم

متاجر: أشرف وصدري وخوشابي 
وجاشنمال محطة أمريكان أرامكو 

في كل اسبوع



 األثنين  24  رمضان  1438  هجرية  •  19  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   6259

مجلس جاسم السعيدي
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مجلس خالد الكعبي
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“مدر�سة الغربية” حاليًا مدر�سة اأبوبكر ال�سديق يف اخلم�سينيات

م�سجد �سيادي يف مدينة املحرق تاأ�س�س مع بداية القرن التا�سع ع�سر

ق�سر الرفاع يف ال�ستينيات 

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

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حممد اآل خليفة و�ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة يف زيارة ملوقع اآبار النفط عام 1958م

عني عذاري يف ال�ستينيات  قرية عايل - �سناعة الفخار يف ال�ستينيات
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مرفاأ جزيرة اأم النع�سان يف اخلم�سينيات

ميناء املنامة “الفر�سة” يف اخلم�سينيات 

باب البحرين يف اخلم�سينيات

م�سجد اخلمي�س يف ال�ستينيات

�سوق اخلمي�س يف اخلم�سينيات
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

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

صاحب البيت ...!
أنه  عليه  يخف  لم  الزائر  وجه  في  تفرس  عندما 
األرتباك   بادى  كان  فقد   ! حادة  مشكلة  يعاني 
وكانت يداه تصطر بان في حركة عصبيه ظاهرة..!

وأنظر إليه الرجل في ذلة، ثم تكلم بصوت خافت 
الدهر  يقسو  أن  سيدى  يا  مشكلة  إنها  يرتعش 
كانت  أن  بعد  الدنيا  حطام  فيحرمها  أسرة  على 
ترتع في بحبوبة من العز .. ولكم هي قسوة بالغة 
من القدر أن يترك أطفال ينامون دون طعام ... إال 
ما يجود به المحسنون ... لقد لجأت إليك ياسيدي 
وأنت المحسن الكريم ... ألنك خير من يقدر شقاء 
هذه األسرة البائسة وينتشلها من الخطر الجديد 
يسكنونه  الذى  البيت  صاحب  فان   ... بها  المحدق 
يقوموا  لم  أن  الغد  صباح  طردهم  على  مصمم 
االيمان  بأغلظ  أقسم  ولقد  البيت.  أجرة  بـسداد 
المعذبة  االنسانية  فبحق   ... تهديده  سينفذ  انه 
أناشدك أن تمد يد المساعدة لهذة األسرة وان تبادر 
بالتبرع لها بأجر البيت قبل فوات الوقت !.. و ترقرت 
الدموع في عيني المحسن وقام نحو الرجل الذى 
نحو  في  كتفه  على  يربت  الدموع  يشاركه  كان 
ما  فسأمنحك  المسكين  أيها  همك  خل  قائال: 
يكفي أجر المسكن لقد حز في نفسي ما تعانيه  
وما  قال  الرجل  ولكن   ... وضيق  ضنك  من  أسرتك 
زال التأثر باديًا ... لست أنا يا سيدى رب هذه األسرة ... 
واستدرك السيد يقول ... اذن فأنت قريب لها حزت 
حالها بنفسك ... فقال الرجل وما زال التأثر يالزمه ... 

وال هذا أيضًا إني صاحب البيت.

الميت الحي
في شارع الحكومة الملتف حول العاصمة والذي بامكانك أن تطلق عليه شارع )الكورنيش( يقع )نادي 
الثقافة الرياضي( ... هكذا كان يسمى قبل أن ترفع من على واجهته )اليافطة( التى تحمل اسمه ... كان 
هذ النادي من أنشط األندية الثقافية في البحرين بما قام به أعضاؤه من احتفاالت دينية وأدبية وما قدم 
االمام ال تعوقها عقبة وال  إلى  النادي قدمًا  ... وسارت عجلة  تاريخية واجتماعية  تمثيليات  للجمهور من 
توقفها صخرة ...: و بمرور الزمن تبدلت الهيئات اإلدارية وتغيرت األيادي العاملة ... وبتغير هذه وتلك تبدلت 
النور  بعد ذلك  الظالم  ... وخيم  الحضيض  إلى  تدريجيًا من سماء مجده  النادي يهبط  وبدأ  الصدور  نيات 
بابه، وأوصدت نوافذه  يتأرجح  الذي كان  النادي  الصاخبة، وأغلق  الضجة  الهدوء مكان تلك  الوهاج وساد 
وبقى ال ميتًا فيرحم والحيًا فيذكر وال ندرى ما نفع بقائه على هذا الحال، وفي حوزته كما يقدر بعض 
ومناضد  ومقاعد  مسرحية  وستائر  الكتب  أجود  من  مفيدة  ومجموعة  روبية  ألفى  من  أكثر  العارفين 

وأنواع من ألعاب التسلية لن يستفيد منها أحد وسوف تبلى مع األيام ...

ما موقف المسؤولين من هـذا الحال وما هو رأى أعضاءه ...؟

هناك رأيان: فأما أن يغلق النادى نهائيأ وتوزع تركته على بقية األندية لتستفيد أو أن يندمج في أحد األندية 
الكبيرة، وهو ليس أول ناد حدث له مثل هذا بل هناك كثير من األندية والجمعيات والصحف اندمجت مع 

بعضها وكونت جبهة قوية متحدة بداًل من هذا التبعثر واإلنطواء..

عسى أن يفكر المسؤولين في نادي )الثقافة سريعًا في هذين الرأيين. وأن يعملوا لصالح المجتمع الذي 
أصبح اليعجبه أن يري من بين أعضائه عضوًا راكدًا خلل الذكر، زواله أصلح من بقائه.

الجمعة 20 ربيع الثاني 1371 
الموافق 17 يناير 1953 







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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