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Ramadanyat

عميل مباري”
“حطيت األجرب لي
ٍ

السيف األجرب  ..وحدة األصل والموقف
األجرب اسم ذاع صيته وترددت أخباره ،إنه سيف
اإلمام تركي بن عبداهلل آل سعود مؤسس
الدولة السعودية الثانية ،وقد اشتهر اإلمام
بالشجاعة والدين والشهامة ،كما أنه شاعر
مبرز اشتهرت له القصيدة التي أرسلها البن
عمه مشاري عندما كان مسجونًا في مصر
من قبل محمد علي باشا ،ومنها قوله“ :يوم
عميل
كل من خويه تبرّ ا..حطيت األجرب لي
ٍ
إن ٍ
مباري ..نعم الرفيق إلى سطا ثم جرّ ا ..يودع
مناعير النشامى حباري” ،وكان لألجرب وصاحبه
دور عظيم في توطيد دعائم الدولة السعودية ونشر األمن واالستقرار في وقت عمت فيه الفتن والقالقل أرجاء الجزيرة العربية واستطاع ذلك بشجاعته
المتناهية وحكمته المتنامية وسطوة ذلك السيف ،وإذا عددنا أشخاص التاريخ الذين هم مثله شبهًا لم نجد فيهم من قام بمفرده بعمل عظيم تتهيبه
الجماعات ،بما يجعل األجرب صديق وسيف اعتمد عليه صاحبه ،ولم يتكل بعد اهلل إال عليه ،وليس السر في األجرب ،وإنما السر كل السر في ساعد تركي ،فما
قطع إال بمضاءة عزيمة صاحبه ،وقوة يده“ ...رمضانيات” تروي سطورًا من بطوالت كان السيف األجرب رمزها ...

واحد من أقدم الخضروات

الجرجير  ..طاقة وقدرة ونشاط
الجرجير واحد من أقدم الخضروات التي تناولها
اإلنسان ،وهو أحد النباتات شبه المائية التي
تنمو سريعًا في التربة ،وهو ينتمي إلى العائلة
الكرنبية والتي تضم معه الكرنب واللفت
والخردل ،وكان مشهورًا عند الفرس والروم
واإلغريق ،وكان إمبراطور الفرس أوصى جنوده
بتناول الجرجير ،وفي الحقيقة فإن هؤالء لم
يكن يعرفون محتواه من المعادن والفيتامينات،

المجالس الرمضانية

إال أن الشواهد كانت تقول أن الجرجير يحمل
فوائد عظيمة ،وكان “أبقراط” الطبيب اليوناني
الشهير قد استخدم الجرجير في عالج أمراض
الدم ،وكان خبير األعشاب “جيرارد جون” قد نصح
بتناول الجرجير لعالج داء اإلسقربوط في عام ،1636
وللجرجير فوائد ُمعيَّنة بسبب المواد الغذائية التي
يحتويها ،فهو يُساعد على تخفيف خطر اإلصابة
صحة
صحة العظام ،وتحسين
بالسرطان ،وزيادة
َّ
َّ
البصر والجلد ،وكذلك فإ َّنه يرفع من أداء الدماغ

والنظام المناعي ،وشرب عصير أوراق الجرجير وأكل
َّ
الغضة له فوائد
بذوره الالذعة وكذلك أكل أوراقه
عديدة ُمختلفة “ ..رمضانيات” تسرد الفوائد التي ال
حصر لها لنبات الجرجير ...

ذكريات من أيام زمان
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اﺠﺎﺑمر أﺾﺑر ولفﺎرة أﺬﻌل وأربح جﻌائﺞ أﺾﺊر
ﻊﺜا الﺳام ،إﺠﺎمﺎع بالمﺞﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﺼﻐمﺋ ﻄع برﻇاﻄﺒ داﻇات السﻘم لﻂﺎﻌﺸﻐر الﺜي ﻏﺼﺛم ﻄﺔمﻌﺲﺋ أﺾﺊر ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ
المﺜﻊﻂﺋ .ﻄع ﺾﻀ  50د.ب تسﺎﺑمرﻊا ،ﺠﺎﺗﺧﻀ ﺲﻂى ﺸرﺦﺋ لﻂفﻌز بﺔﻌائﺞ الﺛاﻇﺋ الﺿﺊرى وﻊﻎ ﺲﺊارة ﺲﻆ  3ﺸﻂﻀ
راﺻﻐﺋ ﺸﻎ ﻄﻈطﺼﺋ الرﺸاع ،با�ضاﺸﺋ إلى الﺳﺛﻏﺛ ﻄﻆ الﺔﻌائﺞ الﻈﺼﺛﻏﺋ الﺤﻋرﻏﺋ الﺼ ّﻐمﺋ الﺎﻎ تﺧﻀ ﺻﻐمﺎﻋا أﺾﺑر
ﻄﻆ  677,000دوﻗر أﻄرﻏﺿﻎ .ﺾما ﻏمﺿﻈك أﻏﺪاً ﻄﺪاﺲفﺋ ﺸرﺦك ﺸﻎ الفﻌز ﺲﻈﺛ ا�ﺠﺎﺑمار لفﺎرات أﺬﻌل ،ﺖﻐث
ﺠﻐﺎﻃ ﻄﺿاﺸأتك بفرﺦﺋ إضاﺸﻐﺋ لﻂﺛخﻌل ﺸﻎ السﺗﺈ ﺲﻆ ﺾﻀ ﺣﻋر إضاﺸﻎ تﺗﺎفﺮ ﺸﻐه بمﺊﻂﺴ إﺠﺎﺑمارك.
إﻇﻋا رؤﻏﺋ جﺛﻏﺛة لﻂﺎﻌﺸﻐر!
تﺼﺛم بطﻂﺊك الﻐﻌم!
تفﺪﻀ بﺞﻏارة أﺖﺛ ﺸروﺲﻈا أو اتﺧﻀ بمرﺾﺞ خﺛﻄﺋ الﺳمﻘء ﺲﻂى .17 005500

MOIC/PC/3625/2017

تابﺳﻈا ﺲﻂى

Instagram

*تطﺊﺺ الﺤروط واﻓﺖﺿام.
خاضع وﻄرخص ﺾمﺧرف تﺔﺞئﺋ إﺠﻘﻄﻎ ﻄﻆ ﺻﺊﻀ ﻄﺧرف الﺊﺗرﻏﻆ المرﺾﺞي

برﻇاﻄﺒ الﺎﻌﺸﻐر

17 005500 | alsalambahrain.com
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ينتمي إلى العائلة الكرنبية

الجرجير  ..غذاء الفحولة
ُّ
الغض منه قبل
بأوراق ريش َّية صغيرة ،ويؤكل الورق
ورقي لونه أخضر يمتاز
الجرجير نبات
ٍ
ٌّ
ُ
طعمه حريف “فلفلي” الحتوائه على الجليكوإيرن ،وتنمو ش َجيرة الجرجير إلى
إزهار النبات،
ُ
الصغيرة ،و ُيص َّنف نبات
ارتفاع  20إلى  100سنتيمتر عن سطح األرض ،وهي تمتاز بأزهارها البيضاء َّ
الجرجير من الناحية العلم َّية واألحيائ َّية ضمن الفصيلة الكرنبية أو الخردلية ،والتي تشمل
أيضًا خضروات مألوفة مثل القرنبيط أو الزهرة وال ِّلفت أو الكرنب والفجل ،ومع َّ
أن الجرجير
نطاق
منتشر على
ألغراض تجار َّية ،إال أ َّنه أيضًا
ات ضخمة
ُيز َرع في ُمختلف أنحاء العالم بكم َّي ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
ُّ
أقل رواجًا في شمال
موجود في ُمعظم أنحاء األرض ،ولك َّنه
واسع في البرية ،كما أ َّنه
ٍ
ٌ
منه في باقي أجزاء العالم ،ويقول العلماء ّ
ُ
إن العرب عرفوا
أفريقيا وأوروبا واألمريك َّيتين
ً
ً
وقدرة ونشاطًا عامًا للجسم،
طاقة
الجرجير ووصفوه في الطب القديم كعالج ُيعطي
حضارات قديمة أخرى مثل الحضارة
و ُيساعد على هضم الطعام وإدرار البول ،واستعمل في
ٍ
ِّ
ِّ
الحظ الجيد حسب
وكمكون لصناعة وصفات الحب أو وصفات
جنسي،
كمنشط
الرومانية
ِّ
ّ
اعتقادهم “..رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز فوائد الجرجير الغذائية والعالجية ...
مرضى السكري
وأظهرت دراسات أن الجرجير يعمل على خفض نسبة
الكولسترول الضار بالدم ،بينما يزيد من مستوى
الكولسترول الجيد في الدم ،وهذا يساعد بالطبع
على خفض مستوى السكر بالدم ،بجانب أن تناول
سلطة الجرجير تعمل على تنظيم عملية الهضم
ومن المعروف أن عملية الهضم المنتظمة تساعد
على ثبات مستوى السكر بالدم ،باإلضافة إلى أنه
مدر للبول ،ويعمل على إبطاء امتصاص السكر بعد
األكل في المعدة نتيجة أنه يحتوي على نسبة كبيرة
من األلياف القابلة للذوبان ،والتي تساعد على تقليل
امتصاص الكربوهيدرات من األمعاء.

فوائده للمدخنين
الجرجير والتخسيس
ويعتقد أن الجرجير مساعد مهم جدًا لتنحيف
الجسم ،ومهم جدًا في الرجيم الغذائي ،حيث
يحتوي على قدر منخفض جدًا من السعرات
الحرارية فكل مائة جرام من الجرجير يحتوي على 11
سعر حراري فقط ،ويعتبر لذلك هو أقل الخضروات
احتواء على سعرات حرارية ،وأقل أيضًا من الخس
والبقدونس ونبات الفجل ،باإلضافة أيضًا إلى أنه عال
في محتواه من البوتاسيوم الذي يساهم في عملية
إنقاص الوزن ،كما أنه أيضًا مدر للبول ،لذلك فهو
يعمل على طرد السوائل الزائدة خارج الجسم بجانب
أنه منخفض في محتواه من الدهون والكولسترول،
وبالرغم من أنه منخفض السعرات الحرارية ،إال أنه
عال في الفيتامينات والمعادن ،فهو يحتوي على
فيتامين أ و ج و هـ وفيتامين كـ ،وهو مصدر جيد
للكالسيوم والمانجنيز والماغنيسيوم والفوسفور
ويحتوي الجرجير على نحو  %32من القيمة الموصى
بها يوميا من فيتامين أ و %24من فيتامين ج.

وفي إحدى الدراسات العلمية ،تم فحص تناول الجرجير
على التمثيل الغذائي للنيكوتين عند المدخنين ،ويعتبر
الجرجير غنيا باأليزوسايوثيانات الفينيثيل ،وهو مركب
وقائي ضد سرطان الرئة والمريء ،وخلصت الدراسة
إلى أن الجرجير قد يكون له تأثير وقائي للمدخنين،
حيث يعمل مركب األيزوسايوثيانات الفينيثيل على
تثبيط النيتروز أمين المسبب الرئيسي للسرطان،
وتعتبر من أفضل الوصفات لتناول الجرجير للمدخنين
وتنظيف الرئة من السموم المتكونة نتيجة التدخين،
هو حساء الجرجير ،الذي يفضل أن يتم تناوله في
األسبوع مرتين للوقاية من اآلثار السلبية للتدخين أو
شرب عصير الجرجير.

يضبط الضغط
ويعمل الجرجير على ضبط مستوى الكولسترول
وضغط الدم ،وتظهر الدراسات أن مادة اللوتين،
الموجودة بكثرة في نبات الجرجير ،يمكن أن تساعد
على خفض مستوى ضغط الدم ،ومن ثم تعمل
على الوقاية من النوبات القلبية ،وأمراض الشريان
التاجي وتصلب الشرايين.

فوائده للبشرة
ويحتوي الجرجير على مجموعة كبيرة من المركبات
النباتية المهمة للحفاظ على صحة الجلد ،السيما
فيتامين أ “الذي يأتي من البيتا كاروتين”وج وفيتامين
هـ والفالفونويد وهذه المركبات تعمل على حماية
البشرة والوجه من ضرر أشعة الشمس وتعمل أيضًا
على الوقاية من شيخوخة البشرة وما يصاحبها من
أعراض مثل تجاعيد الوجه وتعتبر هذه المركبات أيضًا
مركبات مضادة لألكسدة ،لذلك فهي تعمل على
حماية البشرة من الشقوق الحرة.

السكتة الدماغية
وتشير الدراسات التي أجريت على  662من البالغين أن
الناس الذين تناولوا الفوالت ملح حمض الفوليك في
غذائهم كانوا أقل عرضة لإلصابة بالسكتة الدماغية
ممن ال يتناولون الفوالت ،وبينما توجد ملحقات غذائية
متاحة في السوق ،إال أنه يمكنك استخدام الجرجير
كحل مفيد ،وإن  3-2حصص من الخضروات الورقية
دائمة الخضرة في النظام الغذائي الخاص بك تعطيك
الكمية الضرورية من حمض الفوليك ،مما يقلل من
خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية إلى حد كبير.

أداء المرارة
وتشير الدراسات المختلفة التي أجريت على الجرجير
أنه لديه القدرة على خفض المخاطر المرتبطة مع
تكوين حصى في المرارة ،وإن وفرة الماء فيه تمكنه
من طرد السموم ،والتي بخالف ذلك يمكن أن تعرقل
عمل المرارة ،واألسوأ من ذلك ،أن السموم تقطع
الطريق على أحماض المعدة ،مما يؤدي إلى التهاب
في المرارة ،بالرغم من أنه عالج طبيعي لحصى المرارة،
يرجى مراجعة طبيبك لتجنب المضاعفات.

مضاد للسرطان
وتشير الدراسات إلى أن الخضروات الصليبية ترث
خصائص مضادة للسرطنة ،حيث أن وجود المواد
المضادة لألكسدة في هذه الخضروات ،جنبًا إلى جنب
مع وجود مادة الكلوروفيل ،يساعد على مكافحة
الجذور الحرة التي تسبب الضرر التأكسدي ،والدراسات
التي أجريت على الطبيعة المكافحة للسرطانية في
هذه الخضروات تشير إلى أن التناول المنتظم ألوراق
الجرجير يساعد الجسم في تحويل المواد المسرطنة
في التبغ إلى نفايات.

أضرار الجرجير
ويمكن أن يسبب الجرجير بعض المشاكل لألشخاص
الذين يعانون من التهاب المثانة ،لذلك يفضل تجنب أو
الحد من تناول الجرجير ،بسبب المشاكل واآلالم التي
قد يسببها الجرجير ،وبجانب هذا أيضًا ،يجب أن يتناول
الجرجير باعتدال ،حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من
اليود ،ويفضل عدم تناول األطفال األقل من  4سنوات
للجرجير حيث أنه غير آمن لهم ،وهو كذلك غير آمن
أثناء الحمل والرضاعة إذا تم تناوله بكثرة ،حيث أنه قد
يسبب اإلجهاض ،وكذلك فإنه ينصح بتجنب تناوله
لمن يعانون من قرح المعدة أو األمعاء والمصابون
بمرض في الكلى .وهذه األعراض الجانبية تحدث دائمًا
إذا تم تناوله بكثرة وعلى فترة كبيرة من الوقت.
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جرا”
نعم الرفيق إلى ”سطا ثم ّ

السيف األجرب  ..رمز الفروسية والشجاعة
اشتهر السيف األجرب كما لم يشتهر
من قبله سيف في التاريخ العربي ،وهو
يعود لفارس وإمام شجاع هو اإلمام
تركي بن عبداهلل بن محمد بن سعود آل
سعود يرحمه اهلل المتوفي سنة 1249هـ
1833/م مؤسس الدولة السعودية
الثانية ،وذكر السيف بالبيت المشهور
في قصيدته يرحمه اهلل حين قال“ :من
كل من عشيره تبرا  ..حطيت األجرب
يوم ٍ
صديق امباري” ،وتناقل السيف
لي
ٍ
أحفاده وأهدوه إلى أهل البحرين الذين
حفظوه  140عامًا قبل أن يعيدوه إلى
أهله ،والسيف هو رمز الشجاعة وفارس
الحرب ،وله قيمة كبيرة ومقام عند
العرب ،كما أن السيف األجرب سيف
اإلمام تركي بن عبداهلل مؤسس الدولة
السعودية الثانية والذي حارب بهذا
السيف وملك به المملكة ،وبعد وفاة
اإلمام تركي انتقل السيف إلى ابنه
فيصل ،ثم إلى أبنائه حتى أهداه أحد
أحفاد اإلمام إلى الشيخ عيسى بن حمد
الخليفة ،الذي اعتنى به وأودعه المتحف،
وعن سبب تسميته بـ “األجرب” يرجح
البعض أن ذلك أتى بسبب وجود صدأ
في بعض أجزاء السيف ،وقول آخر يؤكد
أن سبب تسمية اإلمام لسيفه باألجرب
يعود إلى تشبيهه بمرض الجرب الذي
يميت من يصيبه كما يميت األجرب من
يصيبه“ ...رمضانيات” تروي قصة واحدًا
من أشهر سيوف اإلسالم ...
كيف وصل للبحرين؟
ويروى أنه بعد وصول اإلمام سعود بن فيصل آل
سعود رحمه اهلل للبحرين سنة 1287هـ 1870 /م
استقبله صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي
آل خليفة رحمه اهلل  ،وبعد أن مكث في البحرين

خليفة رحمه اهلل ،وفي عهد صاحب العظمة الشيخ
حمد بن عيسى بن علي آل خليفة رحمه اهلل سنة
1333هـ ،وفي البحرين تم إضافة صياغة للذهب
على يد صائغ السيوف المعروف عبدالعزيز بن باني
من أهل الرياض ،وفي عهد صاحب العظمة الشيخ
سلمان بن حمد آل خليفة رحمه اهلل تم إضافة لؤلؤة
واحدة على مقبض السيف.

 140عام ًا بالمملكة

خليفة ،تتويجًا لألهمية التاريخية للسيف الذي يعد
رمزًا مهمًا ،أسهم في تدعيم الدولة السعودية في
بداياتها الذي يمثل أهمية خاصة لدى السعوديين
عامة ،نظرًا إلى ما له من رمزية كان لها تأثيرها
الكبير على دعم تأسيس الدولة السعودية في
بداياتها ،على يد اإلمام تركي بن عبد اهلل آل سعود،
فقد مثلت السيوف قيمة عند األنبياء والقادة ،حيث
رصدت كتب تاريخية للرسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -سيوفًا عدة ،لعل أشهرها البتار ،الذي سمي

وقد ُحفظ السيف قرابة المائة وأربعين عامًا منذ

“سيف األنبياء” ،وسيف الحتف وذو الفقار والرسوب

دخول اإلمام سعود إلى الرياض إلى يوم استقبال

والمخذل والقضيب والعضب والقلعي ،كما اشتهر

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

قلة من القادة والمحاربين بإجادتهم الضرب

خليفة للملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود رحمه

بالسيف كما هو حال أبي محجن الثقفي.

اهلل وقدم السيف األجرب تذكارًا بمناسبة زيارته
الميمونة لمملكة البحرين في يوم األحد بتاريخ 4
جمادى األول  1431هـ الموافق  18أبريل 2010م.

احتفال كبير

صاحب األجرب
أما صاحب األجرب فهو اإلمام تركي بن عبداهلل بن
محمد آل سعود فهو مؤسس الدولة السعودية
الثانية ولد عام 1183هـ في الدرعية وهو جد ُحكام آل

غادرها في  1شعبان 1287هـ  27 /أكتوبر 1870م إلى

وكان االحتفال الكبير الذي أقيم في مملكة

سعود وهو أول من استلم الحكم من عبداهلل بن

الرياض حسب ما تذكره الوثائق ،وبرفقته مئتان
ال وسبعون جم ً
وخمسون رج ً
ال واثنا عشر حصانًا،

البحرين ،والذي تم من خالله تسليم السيف

محمد بن سعود ،حيث كان الحكم لفرع عبدالعزيز

التاريخي المسمى بـ “األجرب” للمغفور له الملك

بن محمد بن سعود ثاني حاكم آل سعود وهما ابني

وبعد دخول اإلمام سعود الرياض أرسل السيف

عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود رحمه اهلل ،من قبل

محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية األولى،

األجرب كذكرى إلى الشيخ عيسى بن علي آل

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل

وعرف اإلمام تركي بشجاعته وقوة شخصيته وعدله
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ورجاحة عقله وحسن تصريفه لألمور وبويع باإلمامة
سنة 1240هـ في الرياض وعارضته عدة قبائل ولكنه
تمكن من هزيمتها مع جميع القوات العثمانية في
نجد وأصبحت نجد كلها تحت حكم اإلمام تركي
بن عبداهلل ،وتمكن في فترة حكمه من تحقيق
األمن كما ضم منطقة اإلحساء خصوصًا بعد
معركة السبية التي انتصر فيها ابنه فيصل بن تركي
على ابن عريعر سنة  1245هـ وفي يوم الجمعة  30ذو
الحجة العام  1249هـ ،قتل اإلمام تركي في جامع
الرياض ومات شهيدًا رحمه اهلل.

أساطير وبطوالت
ورويت عن اإلمام تركي بن عبداهلل وقائع تشبه
األساطير ،حيث أشار المؤرخون إلى أن “سالح اإلمام،
بل ورفيقه الذي ال يفارقه أبدًا ،هو السيف الذي عرف
باسم األجرب ،وهذا السيف كان عند تركي بمنزلة
المصباح السحري عند عالء الدين ،يقول له تركي“ :يا
أجرب أعطني رأس فالن” ،فيجيبه األجرب“ :لبيك ،هذا
رأسه بين يديك” ،واستطاع تركي الهرب من الدرعية
قبل استسالمها واستيالء الغزاة عليها ،وطلبه الترك
في كل مكان فلم يظفروا به ،وهرب مرة أخرى إلى
الرياض ،حين أحكم الترك الحصار حولها ،وظنوا أنه
لن يفلت من قبضتهم ولكنه نجا منهم ولم يقفوا
له على أثر ،وكان تركي يتنقل بين البلدان والعشائر
متخفيًا في النهار وقد يظهر في الحقول المنعزلة،
وفي الليل يحمل سيفه ويترصد الجواسيس والخونة
ويقاتلهم ،كما يروى أنه كان يدخل مرارًا معسكر
الترك ليعرف حركاتهم وخططهم ومن يعاونهم
من أهل نجد ،ودخل مرة المعسكر متنكرًا ،فعرفه
أحد النجديين الموجودين هناك ،فسار تركي إليه
مسرعا وصب طبق الطعام فوق رأسه فشغله
بذلك عن اإلبالغ عنه واستطاع الهرب.

سيوف الملك
وتحدث أحد المؤرخين عن كتاب يحمل عنوان “البالد
العربية السعودية” تناول فيه مؤلفه سيوف الملك
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود،
مشيرًا إلى أن الملك يُولي عناية فائقة بالسيوف،
موضحا أن له “خبرة واسعة في أجناسها وأصنافها
ومعرفة بتواريخها ،وقد اهتم بالسيوف القديمة

وأكثر السيوف القديمة في العائلة هي من الصنف
الثاني “دابان” ،ومنها السيوف“ :رقبان”؛ وهو من أحب

نعم الرفيق إال سطــــــا ثـم جــــــرا
يودع مناعــــــير النشاما حبــــــاري

السيوف إلى جاللته ،و“صويلح” ،و“ثويني” ،و“ياقوت”،
وعادت السيوف الشهيرة التي استخدمت في
العصور المتأخرة التي كان فيها السيف السالح

رميت عنــــــي برقع الــــــذل برا
واألخير فيمن ال يدوس المحــــــاري

السائد والمتاح؛ إلى الواجهة مجددًا ،ولعل أكثرها
شهرة سيف “األجرب” الذي يعود إلى اإلمام تركي بن

يبقى الفخــــــر وأنا بقــــــبري معرا

عبداهلل مؤسس الدولة السعودية الثانية ،واشتهر

وأفعال تركـــي مثل شمــــــس النهــــــاري

بالشجاعة والشهامة ،وعد شاعرًا متميزًا وبارزًا،
وأطلق عليه شاعر األمراء ،وبهذا السيف استطاع

كما أن لإلمام تركي أبياتًا أخرى أشار فيها إلى هذا

اإلمام تركي أن يستعيد ملك آبائه وأجداده ،ويوطد

السيف “األجرب” أوردها “منديل الفهيد” في كتابه

دعائم الدولة السعودية وينشر االستقرار في أنحاء

“من آدابنا الشعبية”؛ منها:

الجزيرة العربية قبل قرنين ،بعد أن عمت الفتن
والقالقل جميع أرجائها ،وقد أورد اإلمام تركي
صاحب السيف “األجرب” الذي أهدي إلى أحد شيوخ
البحرين وأودع في المتحف األميري هناك منذ عقود
رفيق دربه السيف؛ في قصيدته التي أرسلها إلى ابن
عمه مشاري وهو في مصر قبل نحو قرنين:
سريا قلــم واكتــب على ما تــــــورا
أزكــى ســالم البــن عمي مشـــــاري

جلست فــــــي غار على الطرق كشــــــاف
على طريــــــق نايف فــــي عليــــــه
وطويق غــــــرب وكاشف كل األطــــــراف
وخذيت به وقـــــــــت وله به قابلــــيه
مع الخوي “األجرب” علــــــى كل خــــــواف
في يد شجــــاع ما تهــــبى ضـــــويه

التي اشتهرت في العائلة السعودية ،وحرص على
جمع ما تفرق منها في حوادث الفتنة األهلية،
فتم له أكثر ما أراد ،وسمعته يذكر أن هنالك سيفًا

إن سايلوا عنــــــي فحالي تســــــرا
قبقــــــب شراع العز لو كنــــــت داري

قطــــــاع بتــــــاع وألني بخــــــواف
ودبــــــرة اهلل ما نهــــاب المنيـــــــــه

مشهورًا واحدًا من سيوف آل سعود األولين لم يزل
مفقودًا ،الفتًا إلى “يفضل جاللته السيوف الفارسية
القديمة ،ومن أفضلها الجنس المسمى “خريسان”
والجنس المسمى “دابان” ،وقد انعدمت صناعتهما
منذ مئات السنين ،والموجود منهما اآلن نادر جدًا،

يوم أن كــــــل من عميلــــــه تبرا
حطيت “األجرب” لي عميل مبــــــاري

وال من ضربــــــت الدرب بالفعل ننشاف
ونعايش الدنـــــــيا وبقعا صبيــــــــه
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عندما قام بزيارة للظهران بمناسبة استخراج النفط

األجرب من الصدأ
وأرجع الباحثون اسم “األجرب” إلى أنه جاء من الصدأ
الذي يركب السيف أو قرابه موردا في هذا الصدد
ما جاء في “لسان العرب” البن المنظور عن
مادة جرب ،الفتا إلى أن جرب هو بثر يعلو
أبدان الناس واإلبل ،وأجرب القوم :جربت
إبلهم ،والجرب كالصدأ يعلو باطن
الجفن والجراب هو الوعاء والجمع
أجربة والجراب وعاء ،وعند ابن األعرابي:
الجرب :العيب والجرب الصدأ ويركب
السيف وجربان السيف حده أو غمده
والجربان قراب السيف الضخم
يكون فيه أداة الرجل وسوطه وما
يحتاج إليه ،وقال الراعي النميري:
“وعلى الشمائل أن يهاج بنا
جراب كل مهند عقب” ،وأشار
احد المؤرخين في دراسة عن
العالقات السعودية البحرينية
في مجلة “الوثيقة” التي تصدر
عن مركز الوثائق التاريخية في
البحرين أن الملك عبد العزيز

في عام 1939م وعندما علم الشيخ حمد بن عيسى
بقدوم الملك عبد العزيز إلى المنطقة الشرقية قرر
الذهاب إلى الظهران للسالم على الملك عبد العزيز
ودعوته لزيارة البحرين ،وكان في معية الشيخ حمد
حين زار الملك عبد العزيز إخوانه وأوالده وأبناء عمه
وحشد كبير من أتباعه ،واستقبل الملك عبد العزيز
الضيوف استقباال يليق بهم ،وخالل زيارة الشيخ حمد
قدم هدية للملك عبد العزيز ،وهي “األجرب” سيف
اإلمام تركي بن عبد اهلل مؤسس الدولة السعودية
الثاني ،ولكن الملك عبد العزيز قال للشيخ حمد
“هذه ذكرى منا عندكم فأبقوه لديكم” ،وقبل
الشيخ حمد بهذا األمر من الملك عبد العزيز ،ولبى
الملك عبد العزيز دعوة الشيخ حمد بن عيسى آل
خليفة ،وقد غادر قبل الملك عبد العزيز إلى البحرين
ولي عهده األمير سعود بن عبد العزيز ،واألمير فيصل
بن عبد العزيز وزير الخارجية ،واألمير خالد بن عبد
العزيز ،ومن ثم اتجه الملك عبد العزيز بمعية  300من
مرافقيه وحاشيته إلى المنامة ،وكان في استقباله
عندما وصل إلى البحرين الشيخ حمد وعدد كبير من
أسرة آل خليفة ووجهاء البحرين ،واتجه الملك عبد
العزيز إلى قصر القضيبية المعد إلقامته.

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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مجلس أحمد مبارك النعيمي
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مجلس جهاد بوكمال
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مجلس ابراهيم زينل
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املرحوم طارق امل�ؤيد لدى افتتاحه املعر�ض امل�صري يف عام 1974م

�إحدى �أ�سواق املنامة يف ال�ستينيات

بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات والتي مت ان�شائها عام 1921م
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م�ست�شفى الرجال التابع مل�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية يف املنامة والذي
مت افتتاحه يف عام 1930م

�شارع احلكومة يف منت�صف ال�ستينيات

واجهة املنامة البحرية يف اخلم�سينيات

�إدارة الكهرباء باجلفري يف ال�ستينيات

مكاتب �إدارة الكهرباء واملاء باملحرق يف ال�سبعينيات
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
وقصصها “رمضانيات” حتى تسترشد األجيال الحالية بحكمتها وما طرحته من دروس وعبر وتجارب هائلة
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 ..

الخميلة – العدد  25الجمعة في  9رمضان 1372
الموافق  22مايو سنة 1953

من ال يخاف اهلل...
ما الفائدة من صالتك وصيامك أيها الرجل الذي
تقضي طول الليل مع العاهرات في شرب الخمر
والتجول معهم من مكان إلى آخر تاركًا بيتك
وزوجتك طول الليل إلى وقت السحر فتأتي البيت
ال تعلم أنك على األرض أو في الهواء ..وزيادة
على ذلك إهانة زوجتك المسكينة وتركها بدون
مصاريف طول األيام تقاسي ما تقاسيه من الحزن
واآلالم والغسل مع هؤالء النساء اللواتي يعشن
معها في البيت وخارجه وفي الوقت نفسه
تجلس مع امرأة ال تعرف عنها شيئًا تتبادل الحديث
معها على أحسن ما يرام بدون خجل وال خوف
من اهلل وال الناس وتصرف عليها المبالغ الباهظة
ومن أجرة السيارات والخدام وايجار البيوت التي
على حسابك الخاص وقد رزقك اهلل ثروة أنعم اهلل
عليك ليريحك ويريح أهلك وعيالك وأقربائك من
عناء التعب ولتوفر لهم كل الوسائل المريحة ال
لهذه الملعونة التي سيطرت على قلبك وشعورك
وجعلت طول حياتك متابعها فهي إذًا إذا قالت
ليل قلت ليل وإذا نهار قلت نهار وعيالك وزوجتك
المساكين ال تدري ماذا يقاسونه من المتاعب
والمصاعب وأنت ال تعلم أن الناس يتكلمون عليك
كالمًا ال يليق لك وال يجوز أن يلقى عليك هذا الكالم
وانت تعد نفسك في مصاف األشراف .إما تخاف
اهلل وعار الناس وتدعي أنك مسلم وتصوم رمضان
وتصلي وتذهب إلى المسجد وتظهر نفسك
مظهر الطائعين المتطوعين تظهر نفسك أمام
الناس رج ً
ال شريفًا محبًا للدين وتأمر بالعدل ولكن
يا لألسف ماذا أقول وكالمي يضاع سدى.
فعليك أيها الرجل الكريم أن تكون من الذين
يعنون بأهلهم ويالحظون زوجاتهم وعيالهم وأن
تصوم رمضان وتصلي وتترك هذه المسائل التي ال
تليق بك خصوصًا في رمضان .فأسأل من اهلل أن
يهديك إلى طريق الصالح وأسأل من اهلل التوفيق.
يوسف بن أحمد .ع

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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حيرة!..

للشاعر أحمد بن محمد آل خليفة

من لصب يبيـــــــت في لهفـــــــة

الذكـــــــرى يواسي لياعه وأنينــــه

كتم الوجـــــــد والغرام ولكـــــــن

نسمة الصبــــح قد أثارت حنينــــــــــه

ان سرت نسمـــــــة من الغور وهنـــــــًا

بلل الترب بالدمــــوع الهتونـــــه

وإذا الح بـــــــــــارق ذاب وجـــــــــــدًا

لزمان الهوى وعهــــد السكينـــــــــــة

إن للبرق والنســـــــائم معنـــــــــــى

تتسلى بـــــــه النفوس الحزينـــــــة

كم هفا للزهور يشكـــــــو إليهـــــــــــا

قســـــــوة الدهر أو يبث شجونـــــــــــه

يطرق المـــــــرج في الظالم ليبـــــــدي

زفرات في قلبــــه مكنونــــة

والذي يطيبه ذكـــــــــــرى ليـــــــــــال

قد مضـــــــت بالطوالع الميمونـــــــة

ذكريات لها يحـــــــــــن ويهــــفـــــــو

ودموع الحنين تدمي جفونـــــه

أيها الشاعــــر الحـــــــــــزين رعـــــــــــا اهلل

قد عشت للهمــــوم الدفينـــــــــــــــة

أين عهد الهوى ودنياك في الحـــــــب

وألحان نفســـــــك المفتونـــــة

أين قيثارة عليها تغنيـــــــت

فاشجيــــت كـــــــل روح حزينـــــــة
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أيها الشعب الكريم
ليست هذه أول مأساة شاهدتها ينكب بها أهلك واخوانك في الدين والسكن ولكنها بالنسبة للمآسي
الماضية تعد من أعظم النكب التي حلت على هذه البالد .حريق اندلع في بيت من سعف النخل فأهلك
الحرث والنسل وأوتي على كل ما يحتفظ الغني لعياله والمريض لعالجه والمعوز لدفع إيجار سكنه ،ولم
يكفه أن سلب منهم أعز ما يملكون من مال حتى قسى وتجبر وسلب منهم ما يلبسون وخرجوا وكأنهم
مبعوثون .فإلى ذوي الشهامة والمروءة والكرامة أوجه ندائي راجيًا مؤازرتهم إيانا في المشروع الذي أخذناه
على عاتقنا بالمساهمة مع األندية والمؤسسات األخرى في هذه البالد لجمع التبرعات وغيرها لهؤالء الذين
ليس لهم إال التضرع إلى اهلل أن يمد لهم يد المعونة ومن أولى أن يلبي داعي اهلل سوى عباده الذين يؤمنون
بالواجب ويلبون هذا النداء اإلنساني النبيل ويثبتوا أن في اإلنسانية الزالت بقية من خير “كان اهلل في عون
العبد ما دام العبد في عون أخيه”.
األمين العام لجمعية الخدمات االجتماعية
عبد الرحمن الباكر
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إعالنات من أيام زمان
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 ...

 29جماد األول سنة  1343هجرية
حمد بن عيسى آل خليفة رئيس البلدية
لكافة من يحب امتحان نفسه لسوق السيارات أنه بيوم األربعاء الموافق  5جمادي اآلخر سنة
 1343هجرية الساعة ( 8:30الثامنة والنصف) عربي هو موعد االمتحان عند دالية الحاج خليل
إبراهيم كانو .فعلى كل شخص يحب امتحان نفسه ال يكون إال بعد أن يدفع خمس روبيات إلى
مدير الجمرك ويأخذ منه ورقة وصال بها يأتي إلى مجلس االمتحان فمن ينجح في امتحانه يرجع
عليه ما دفع ومن ال ينجح فيخسر ما دفع ليكون معلوم.
 9جمادي الثانية سنة 1354
محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن لعموم صانعي السوداء والنامليت أن مجلس بلدية المنامة الموقر المنعقد في  6جمادي
الثانية سنة  1354قرر ما يأتي:
ال يسمح ألحد ما فتح معمل لصناعة السوداء والنامليت ما لم تجيز له البلدية.
أن يبنى محل المعمل بالسمنت وأن يكن دائمًا يغسل بحيث ال يوجد فيه شيء من األوساخ.
ال يجوز لصاحب المعمل أو صانعه ينام في المحل المذكور.
أن يستعمل إال الماء النظيف فقط وأن يكون بصورة دائمية.
عدم وجود أي أثاث ما في المحل المذكور للتمكن على تنظيفه.
فمن تاريخه كل من لم يعتن بذلك ولم يحضر اإلدارة ألخذ اإلجازة سوف يعاقب أمام المحكمة
جزاء على مخالفته ليكن معلومًا.
 1صفر سنة 1354
محمد صالح الشتر معاون رئيس بلدية المنامة
نعلن للعموم أنه ستغلق إدارة بلدية المنامة غدا الموافق إلى  2الجاري مطابق  6في سنة 1935م
وذلك بمناسبة حلول العيد الفضي لجاللة ملك بريطانيا المعظم ليكون معلوما.
 3شعبان المعظم سنة 1352
نعلن للعموم أنه كل من يجد لقيطًا منبوذًا في الخرائب أو مرميًا في الطرقات أو الشوارع،
فليأت به إلى محل مقابلة البلدية الكائن على شارع الشيخ عيسى والذي هو بالقرب من عين
مقبل وللبيان حرر هذا.

كريمة بقدراتها

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق
بك إلى عالم المغامرات الرائع .احصل على إحدى
سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل ،وانطلق
والتميز.
إلى آفاق جديدة من الفخامة
ّ

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية
هاتف+973 17 460 460 :
landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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