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Ramadanyat

المدوية
ذكرياته الجميلة تنطلق مع طلقاته
ٍ

مدفع رمضان “ ..ثارت الواردة”

مع كل طلقة من طلقاته المدوية بكافة جنبات البحرين يحكي مدفع اإلفطار قصة مختلفة وذكريات
طويلة عاشها األهالي في شهر رمضان الكريم  ..لذلك فقد بات مدفع اإلفطار أو “مدفع رمضان” من
المورثات التاريخية التي تراكمت عبر السنوات الطوال في البحرين ،ويعد مدفع اإلفطار مظهرًا من مظاهر
رمضان المبارك ،خاصة بعدما ارتبط اسمه بالشهر الكريم وروحانياته ،كما يحكى ذكريات قديمة يستمتع
بها األهالي باسترجاعها بين الحين واآلخر ،وتذكر بعض المصادر أن مدفع اإلفطار في البحرين يعود إلى
ما قبل عصر النفط ،وقد انتقلت هذه العادة من عدة بلدان عربية إلى البحرين ،ويسمى مدفع اإلفطار في
البحرين وبعض دول الخليج العربية “بالواردة” ،فكان الناس يقولون “ثارت الواردة” ،بمعنى أطلق المدفع،
ويذكر تشارلز بلجريف مستشار حكومة البحرين في مذكراته أنه في يوم السبت األول من مارس 1930م
أطلقت مدافع العيد وقرعت أجراس مركز الحريق ،وصادف يوم األحد  2من مارس ،أول أيام عيد الفطر
وهو ما يوضح أن المدفع كان يطلق ليلة العيد إلعالم الناس بحلول العيد“..رمضانيات” تروي قصة مدفع
رمضان وذكرياته الطويلة القوية ذات الصدى المدوي في ذاكرة أهالي البحرين ...

يعيش  14يوم ًا فقط

الذباب ُ ..
اس َت ِم ُعوا َل ُه”
“ض ِر َب َم َث ٌل َف ْ
الذبابية ويعتبر من شعبة مفصليات األرجل،
وهناك آالف من أنواع الذباب في العالم أجمع،
كما ينتشر ويظهر الذباب بكثرة في أول فصل
الصيف وأول فصل الخريف ،والذباب يتسم بصغر
حجمه وألوانه المتعددة ،وأيضا له بعض الفوائد
ُعد بعض
وبعض األضرار في حياة اإلنسان ،وي ّ
أنواع الذباب من أخطر اآلفات المعروفة إطالقًا
حيث ينقل الجراثيم داخل أجسامه أو بوساطة
أجزاء الفم أو على الشعر الموجود على جسمه
ُ
جسم فإنها
تالمس أي
تعض الذبابة أو
فعندما
ٍ
ُ

المجالس الرمضانية

اس َت ِم ُعوا َل ُه
اس ُض ِر َ
ب َم َث ٌل َف ْ
قال تعالى“ :يَا أَ ُّي َها ال َّن ُ
ين َت ْدعُ َ
ِإ َّن ا َّل ِذ َ
ون ال َّلهِ َل ْن ي ْ
َخ ُل ُقوا ُذبَابًا وَ َل ِو
ون ِم ْن دُ ِ
َاب َ
م ُّ
َس ُلب ُ
َس َت ْن ِق ُذوهُ
الذب ُ
شيْئًا ال ي ْ
ْه ُ
اج َت َم ُعوا َل ُه وَ ِإ ْن ي ْ
ْ

ذكريات من أيام زمان

ُ
ويحمل
ُبما ت ْترُ ك بذلك بعضًا من هذه الجراثيم،
ر ّ
الذباب بعض الجراثيم التي ي ُْمكن أن ُتسبِّب أمراضًا
ُ
ً
خطيرة ،مثل المالريا ومرض النوم وداء الفيالرية
والزحار “الدوسنتاريا” ،وتسبب هذه الحشرات
ً
أيضأ “ ..رمضانيات”
األمراض للحيوانات والنباتات

ض ُع َ
ف َّ
ِب وَ ا ْل َم ْ
ِم ْن ُه َ
وب” -الحج ..-يعد
ط ُل ُ
الطال ُ

تحذر من أخطار الذباب وتكشف أسرار وأغوار

الذباب من جنس الحشرات التابع إلى فصيلة

الحشرة األكثر شهرة عالميًا ...

ا

ﺠ

ﺎﺑ
مر

ﺻﺊ
ﻀ

2

ﻏ
ﻌل

ﻐﻌ
لﻂفﻌز بﺔائﺞة
ﺻماش الﺿﺊرى
الﺚاﻄسﺋ

$45,000
45,000
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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اج َت َم ُعوا لَ ُه”
“لَ ْن يَ ْخلُ ُقوا ُذبَاب ًا َولَ ِو ْ

الذبابة  ..الحشرة المتطفلة
من منا ال يعرف الذباب ،فالجميع يراه في المنزل والعمل والشارع وفي كل مكان،
وعلى مر العصور استحقر اإلنسان الذباب وجعلها حشرة حقيرة ،كما عمل على
القضاء عليها بشتى الطرق وكل ما أوتى من قوة ومع ذلك لم يسلم اإلنسان
من الذباب ،فيقع على مالبسه أو في الطعام فالذباب حشرة متطفلة ،والغريب
في ذلك ما نراه في بيوتنا وشوارعنا يمثل عشرة أنواع فقط من الذباب البالغ عدد
أنواعه مائة ألف نوع وأشهر نوع فيها وهي الذبابة المنزلية والتي نراها في بيوتنا
ومنازلنا ،وتأتي أنثى الذباب فتبيض فيما ال يقل عن مائة بيضة ترمي بها عند روث
البهائم والقاذورات ،وفي غضون يوم واحد فقط يفقس ذلك البيض ناتجًا عن
يرقات تتغذي على القاذورات ،وفي أقل من أسبوعين يكتمل نموها منتجًا الشكل
المعروف للذباب “ ..رمضاينات” تكشف أغوار وأسرار عالم الذباب وتحذر من خطر
الحشرة على صحة اإلنسان ...

وذلك بسبب وجود مادة الصقة في أرجلها ،ولها غدد،
وال تملك معدة ،وتتألم وتغضب وتشعر وتحس ،ولها
ست عيون وكل عين تتألف من آالف العدسات ذوات
مما يجعل نظرها قويًا جدًا.
الشكل السداسي ّ

أضرار الذبابة
تعد حشرة مزعجة
وتتلخص أضرار الذباب في أنها
ّ
مما يجعل
بسبب طيرانها وحومها حول اإلنسان ّ
اإلنسان ضجرًا ،ونقل العديد من األمراض إلى اإلنسان،
فالذباب يتسم بقدرته على نقل آالف الجراثيم مثل
مرض اإلسهال ،ومرض التفوئيد ،وبعضًا من مرض
أمراض العين ،ومرض الكوليرا.

التخلص من الذباب
وأفضل طرق التخلص من الذباب تتمثل في :استخدام
المروحة في فصل الصيف لطرد الذباب ،أو عبر وضع
ّ
المقطع مغروزًا به أعواد القرنفل حيث
الليمون
تعد رائحتهما طاردتان للذباب ،واستعمال المبيدات
الحشرية بشكل أسبوعي ،وكذلك استعمال زيت
القرنفل في المنزل حيث ينزعج الذباب من رائحته
ويرحل ،وتجفيف المستنقعات وبرك المياه الملوّ ثة،
وزراعة الطماطم ،والنعناع ،والريحان ،وشجر الكافور،
وشجر الغار وذلك ّ
ألن الذباب يكره روائح هذه النباتات
والنظافة.

فوائد الذباب

حياة الذباب
تبلغ الذبابة المنزلية  8-5مم طول ،والقفص الصدري
هو رمادي أو في بعض األحيان أسود ،مع أربعة
خطوط طولية داكنة على الظهر ،ويغطي الجسم
كله مع ما يشبه الشعر ،اإلناث هي أكبر قلي ً
ال من
الذكور ،وإناث الذبابة المنزلية يمكن أن تضع حوالي
 9.000بيضة بالعمر في عدة دفعات من نحو  75إلى ،150
وبيضها أبيض يبلغ حوالي  1.2ملم في الطول ،وفي
غضون يوم اليرقات تفقس من البيض ،ويعيشون
فيها ويتغذون على المواد العضوية مثل القمامة
والجيف أو البراز ،وتتراوح دورة حياتها من  14ساعة
إلى  36ساعة ،وهناك مائة ألف نوع من الذباب في
العالم ،فقط عشرة أنواع منها تعيش في المنازل،
وأكثرها انتشارًا وأشهرها ذبابة المنزل المعروفة
بالتي ال يتعدى طولها  7.5ملم ،وأخرى أصغر منها
بملميترين والذبابة األنثى تبيض أزيد من مائة بيضة،
تلقي بها وسط روث الحيوانات أو في النفايات
الغذائية المتعفنة ،وبعد يوم واحد تخرج اليرقات
فتتغذى وتنمو في محيطها هذا ،وفي أقل من
أسبوعين يكتمل نموها ويتضاعف وزنها ثمانمائة
مرة ،وبعد أسبوع واحد من ذلك تأخذ الذبابة شكلها
المعروف ،فتنطلق لتعيش حياتها القصيرة التي ال
تتعدى ستين يومًا ،وشغلها الشاغل فيها هو األكل،
ويمكن للذبابة الواحدة أن تخلف على مدى أربعة

أجيال فقط ما مجموعه  1.5مليون ذبابة لكن لحسن
الحظ تموت أغلب اليرقات إما بردًا أو جفافًا أو تأكلها
العصافير أو حيوانات أخرى كالعناكب والسحالب
والضفاضع.

أنواع الذباب
وللذباب أنواع كثيرة قد يزيد عن مئات األلوف منها
ما هو مؤذي لإلنسان ويسبب أمراضًا خطيرة ،وقد
تفضي قرصتها ألضرار كبيرة تؤثر في مستقبله مثل
ذبابة التسي تسي ،التي تسبب مرض النوم لإلنسان
وعدم القدرة على االستيقاظ ،وشعور اإلنسان بالتعب
الدائم وحاجته للنوم ،ومنها ما هو مفترس ،ومنها
من يتطفل على أنواع كثيرة من األشجار ويسبب
للشجرة األمراض مثل ذبابة الفاكهة ،التي تحدث
بقعًا على الثمرة بألوان غير طبيعية ،مما يؤدي إلى
تساقط الثمار بسبب فساد وخراب لب الثمرة.

معجزات خلق الذبابة
ورغم صغر حجم الذبابة إال أن اهلل عز وجل خلق الكثير
من المعجزات في الذبابة ،منها :تملك دماغ حجمه /1
 1000000من الغرام ،ويبلغ عدد نبضات قلب الذبابة ألف
نبضة في الدقيقة ،وقدرتها على الطيران في جميع
اإلتجاهات والتنقل السريع من مكان إلى مكان آخر
حيث تقطع مسافة طيران ثمانية كيلومترات في
الساعة ،ولها قدرة على الوقوف على سقف الغرف

ُ
بعض أنواع الذباب ذو فائدة ،حيث يقوم بنقل
ويُعد
حبوب اللقاح من نبات آلخر مثلما يفعل النحل ،كما
يتغذى بعضها على اآلفات الحشرية ،كذلك يستخدم
العلماء ذبابة الفاكهة في دراسة الصفات الوراثية،
وقد ساهم ذلك في توفير معلومات قيّمة عن
كيفية انتقال بعضًا من هذه الجراثيم ،كما تحتوي
يرقات الذباب على مواد عالجية تساهم في التئام
الجروح في جسم اإلنسان ،كما تساهم في تنقية
الهواء والقضاء على النبات المتفسخ ،والقضاء على
بعض اآلفات الحشرية الضارة.

سيدة الطيران
ويطلق على الذبابة “سيدة الطيران البهلواني” كاسم
محبب فهي تسلك أثناء طيرانها مسارًا متعرجًا في
الهواء بطريقة خارقة ،كما يمكنها اإلقالع عموديًا
من المكان الذي تقف فيه ،وأن تحط بنجاح على
أي سطح بغض النظر عن انحداره أو عدم مالئمته،
ومن الخصائص األخرى التي تتمتع بها هذه الحشرة
السحرية وقوفها على األسقف فحسب قانون
الجاذبية يجب أن تقع إلى األسفل ،إال أنها خلقت
بنظام خاص يقلب المستحيل معقو ً
ال ،ويوجد على
رؤوس أقدامها وسادات شافطة تفرز هذه الوسادات
سائ ً
ال لزجًا عندما تالمس السقف ،وتقوم الحشرة
بمد سيقانها بإتجاه السقف عندما تقترب منه ،وما
إن تشعر بمالمسته حتى تستدير وتمسك بسطحه،
تحمل ذبابة المنزل جناحين يخرج نصف كل منهما
من الجسم ويحمالن غشا ًء رقيقًا جدًا يندمج مع
الجناح ،ويمكن أن يعمل كل من هذين الجناحين
بشكل منفصل عن اآلخر .مع ذلك فهما يتحركان عند
الطيران إلى األمام والخلف على محور واحد.

إربح أكثر
مع كريدي مكس...

ً
شهريا
 11سيارة  Audi A6للفوز
والجائزة الكبرى سيارة  Audi A8بإنتظارك للفوز
في نهاية العام!

إستخدم بطاقات كريدي مكس واكتشف فخامة الجوائز لهذا العام .سيارة  Audi A6موديل  2017شهريا والجائزة الكبرى
سيارة  Audi A8موديل  2018في نهاية العام.
إربح أكثر مع كريدي مكس...

*تطبق الشروط واألحكام.
كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي

MOIC/PC/3415/2016
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في الثالثينيات انطلقت أولى طلقاته بالبحرين

مدفع رمضان  ..صوت يفرح الصائمين

“أرم”  ..بهذه الكلمة منذ مطلع الثالثينات تطلق ذخيرة صناعية من مدفع اإلفطار في البحرين ،وعادة
ِ
ما يقوم أفراد من رجال األمن بإطالق قذيفة مدفعية صوتية لحظة مغيب الشمس معلنًا حلول موعد
اإلفطار خالل شهر رمضان المبارك ،وكذلك يطلق المدفع في بداية الشهر معلنًا دخول شهر رمضان،
ويطلق كذلك عند رؤية هالل شوال معلنًا حلول عيد الفطر السعيد ،ويطلق أيضًا عند حلول عيد األضحى،
وتكون عدد طلقات العيد  12طلقة ،وتختلف الروايات التاريخية في تحديد من هم أول من استخدم هذا
المدفع لتحديد لحظة إفطار الصائمين لكن غالبيتها تجمع على إن األمر تم بمحض الصدفة ومن ثم بدأت
الفكرة تنتشر في أقطار الدول اإلسالمية ،فانتقلت إلى القدس ودمشق ومدن الشام األخرى ثم إلى بغداد،
ومنها إلى كافة أقطار دول الخليج العربية ومنها البحرين  ..وفي البحرين على وجه التحديد كان لمدفع
رمضان ذكريات عامرة بالقصص الجميلة حول دور المدفع في اعالن وقت ومواعيد الصيام واالفطار ..
قصص وذكريات ترويها “رمضانيات” حول مدفع رمضان في البحرين ...

المال جاسم بن محمد سالم

األمر ،حيث يتم اطالق المدافع في القلعة مع
قدوم شهر رمضان المبارك ثم جاء أمرًا من رئاسة
الشرطة ألخذ بعض المدافع إلى المناطق اآلهلة
بالسكان “ليسمعوا صوت المدفع” فتم نصب
مدفعًا عند قلعة الرفاع الشرقي قرب بيت الشيخ
علي بن أحمد آل خليفة وكان ذلك قبل انشاء
المدرسة الحالية للبنين ،وتم نصب مدفعًا آخر في
المحرق “شمال الحالة” وبالضبط عند بيت سند شرقًا
ثم بعد حول هذا المدفع إلى قرب مركز الشرطة،
إلى أن احتضنته قلعة عراد.

للمدفع تاريخ يحكى

ما هو المدفع؟
مدفع رمضان هو مدفع يستخدم كإعالن عن
موعد اإلفطار وإخبار العامة عن هذا الموعد ،وهو
تقليد متبع في العديد من الدول اإلسالمية ،بحيث
يتم ِإ ْفرَاج قذيفة مدفعية صوتية لحظة مغيب
الشمس ،معلنًا فك الصوم خالل شهر رمضان،
ويتكون المدفع من سلك المشعل وحجر بطارية
وسلك حديدي الستخدامه في ِإ ْفرَاج القذيفة،
وظل المدفع الرمضاني يعمل بالذخيرة الحية في
مصر حتى  1859ميالدي إلى أن ظهر جيل حـديث
من المدافع التي تعمل بالذخيرة “الفشنك” غير
الحقيقية وتم االستغناء عن الذخيرة الحية ،أما
مدفع مكة فكان يطلق ذخائر صوتية ناجمة عن
عملية تفجير البارود واحتراقه داخل فوهة المدفع،
إذ ينطلق الصوت ليسمع في كافة أرجاء مكة

المكرمة ويصدر دخانا متصاعدا نتيجة الحتراق
البارود بعد ِإ ْفرَاج الذخيرة ،ثم استبدل في السنوات
األخيرة بمدفع جديدًا “شبه آلي”

مكان مدفع رمضان
وزار مدفع رمضان عدة أماكن بالبحرين وحل
بها ضيفًا على أهلها ،وكان المكان األول شمال
شرق مدينة المنامة شمال فريق الذواودة ،تقريبًا
مكان محطة النقل العام جنوب محطة الكهرباء
القديمة ،ثم تم نقل المدفع إلى فرضة المنامة
الواقعة شمال مدينة المنامة ،مكان المرفأ المالي
حاليًا ،ثم تم نقله قرب السوق المركزي شمال غرب
مدينة المنامة قرب البحر .بعد ذلك جلبت الحكومة
ستة مدافع من احدى الدول العربية ونصبت تلك
المدافع بقلعة الديوان “قلعة الشرطة” في بادىء

وقصة البدء في استخدام المدفع العالن الناس
بموعد السحور واالفطار لها تاريخ طويل يحكى
ويروى ،إال أنه وقبل البدء باستخدام المدافع في
رمضان كان المسلمون يعتمدون لإلمساك الفجر
على األذان حيث كان هناك أذانين للفجر األول
الستيقاظ من أراد صالة قيام الليل وأكل طعام
السحور ،ثم األذان الثاني كان لإلمساك عن الطعام
والشرب للصائم  ،وكذلك الوضع كان في البحرين،
ومن أشهر المؤذنين للفجر مرتين كان الحاج سلطان
بن ريحان الحبشي -رحمه اهلل -مؤذن مسجد
مقبل الذكير بفريق الفاضل ،ثم توارثت المجتمعات
اإلسالمية منذ عدة قرون عادة إطالق المدفع
لالعالن عن حلول وقت االمساك ووقت اإلفطار خالل
شهر رمضان المبارك ،ويذكر المؤرخون أن القاهرة
هي أول مدينة ينطلق فيها مدفع رمضان مصادفة
في أول يوم من رمضان ،وتختلف الروايات التاريخية
في تحديد من هم أول من استخدم هذا المدفع
لتحديد لحظة إفطار الصائمين ،لكن غالبيتها تجمع
على إن األمر تم بمحض الصدفة ،في عهد السلطان
المملوكي خوشقدم في أول رمضان عام 865
هـ تقريبًا ،ومن ثم بدأت الفكرة تنتشر في أقطار
الدول اإلسالمية ،ومنها إلى كافة أقطار دول الخليج
العربي ومنها البحرين.
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انتشار المدفع
وبدأت فكرة مدفع رمضان تنتشر من مصر إلى الدول
العربية واإلسالمية ،إذ انتشرت في أقطار الشام بداية
بالقدس ودمشق ومدن الشام األخرى ،ثم إلى بغداد
في أواخر القرن التاسع عشر الميالدي ،وبعدها انتقل
إلى مدينة الكويت ،حيث جاء أول مدفع للكويت في
عهد الشيخ مبارك ،وذلك عام 1907م ،ثم انتقل إلى
كافة أقطار الخليج ،وكذلك صنعاء والسودان وحتى
دول غرب إفريقيا ،مثل تشاد والنيجر ومالي ودول
وسط وشرق آسيا ،حيث أنطلق مدفع اإلفطار عمله
في إندونيسيا سنة  ،1944واستخدم مدفع اإلفطار
في مكة المكرمة كغيرها من المدن السعودية ،إذ
اعتاد السعوديون عامة ،وأهالي العاصمة المقدسة
خاصة ،وجود مدفع رمضان الذي يكون إلى جانب
األذان ،مؤذنا باإلفطار تارة ،وباإلمساك وقت السحور
تارة أخرى ،وفالمدفع الرمضاني الذي ينقل التلفزيون
السعودي يوميًا وعلى الهواء مباشرة ،لحظة
إطالقه ،عرف عنه ظهوره في غرة الشهر الفضيل،
باإلضافة إلى إطالقه في األعياد إيذانا بدخول العيدين
السنويين ،وظل المدفع يعمل في مكة طيلة 50
عاما ماضية قبل أن يتوقف العام قبل السابق ،وجرت
العادة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة أن
تقوم بتنفيذ المدافع الصوتية ،وذلك مع دخول وقت
صالة الرباط إيذانا باإلفطار ،كما يتأهب مدفع رمضان
بمكة المكرمة إلطالق أولى سبع قذائف صوتية إعالنًا
لدخول شهر رمضان المبارك ،ثم ينطلق مزاولة مهامه
الرمضانية بغرفته المخصصة له في مقر حكومة
المهمات والواجبات بمكة المكرمة ،وفي الكويت ال
يزال مدفع رمضان في الكويت ،منذ أن أطلقت أولى
ذخائره في البالد عام  ،1907يحتفظ بوظيفته ورونقه
خالل شهر رمضان المبارك ،ليحيي في كل عام تقليدًا
تراثيًا قديمًا اندثر في معظم بلدان العالم اإلسالمي،
بسبب عوامل التطور والحداثة ،وبدأ الكويتيون في

تزيد على السنتين ،ثم أنتقل وأستقر إمامًا لـمسجد
أبل -غرب قلعة الديوان“ -مقر وزارة الداخلية حاليًا”
في المنامة لمدة طويلة تزيد عن  15سنة حتى
وفاته رحمه اهلل ،وكان من خطباء الجمعة ،فخطب
الجمعة في مساجد متعددة خاصة في منطقة
البسيتين وقاللي ،والجسرة والبديع ،وفي قريتي
جو وعسكر ،وأوكلت للمال جاسم بن محمد سالم
مهمة لإلشراف على مدفع اإلفطار واإلمساك لشهر
رمضان المبارك في المنامة لما عرف عنه من األمانة
وحسن خلق ومعرفة بالتوقيت ،وقد استمر في
إعطاء أشارة مدفعي اإلفطار واإلمساك مدة طويلة
إلى وفاته رحمه اهلل تعالى ،وتتلخص طبيعة اإلشراف
على مدفع اإلفطار في ضبط وقت غروب الشمس
بالتوقيت مع مقارنتها بالغروب الفعلي للشمس،
حيث يعطي الشيخ المشرف على مدفع اإلفطار األذن
للرامي أن يطلق المدفع إيذانًا بدخول وقت المغرب
وحلول موعد اإلفطار ،وكان صوت المدفع يسمع
لمسافات بعيدة وخاصة أن طبيعة الزمن لم تعد فيه
من وسائل الضجيج المنتشرة حاليًا.
استخدام المدفع ،لمعرفة وقتي اإلفطار واإلمساك،
منذ عام  ،1907أما في اإلمارات فعرف اإلماراتيون تقليد
مدفع اإلفطار ،في بداية الثالثينات من القرن السابق،
وكانوا يسمونه بـ“الراوية” الرتباطه بشرب الماء ،واستمر
هذا التقليد حتى اآلن ،وكان أول مدفع في إمارة
الشارقة ،إذ تصاحبه اآلن تجمعات مرتبطة به في بث
مباشر عبر شاشة الشارقة ،ويجتمع مجموع كبير من
المشاركين في تظاهرة مجتمعية ،تنقل صورهم
مباشرة إلى أهاليهم وذويهم ،فيتحول التقليد إلى
حفل تجمعي بمشاركة الجميع.

مشرف خاص للمدفع
وتوكل مهمة اإلشراف على مدفع اإلفطار واإلمساك
وضبط التوقيت ألحد شيوخ الدين الذين يحددون
موعد غروب الشمس بالوقت مقارنة بغروب الشمس
الفعلي ،ويتولى تعيين المشرف على مدفع اإلفطار
واإلمساك سابقًا قضاة الشرع في البحرين ،ويتم
اختيار المشرفين على المدفع ممن يعرفون باألمانة
وضبط التوقيت ،وتتولى وزارة العدل والشئون
اإلسالمية واألوقاف حاليًا هذه المهمة ،حيث يقوم
الشيخ المشرف على مدفع اإلفطار والمرافق لرجال
األمن بالتأكد من دخول الوقت من خالل الساعة التي
يحملها بيده ،والتحقق الفعلي لغروب الشمس ،حيث
ينظر إلى ساعته ليضبط وقت إطالق مدفع اإلفطار،
وثم يصدر توجيهه حين يحين الوقت بكلمة “ارم”،
ويُعد المال جاسم بن محمد سالم إمام مسجد
أبل في المنامة ،والخطيب في العديد من مساجد
البحرين ،من أبرز وأقدم من أشرف على مدفع اإلفطار
واإلمساك في البحرين ،والذين استمروا في مهمة
اإلشراف لمدة طويلة من الزمن ،وكان المال جاسم
رحمه اهلل قد أم الناس لصالة الجماعة في مسجد
يعقوب بوشهاب “مسجد بشمي”  -يقع شرق سوق
المنامة خلف سوق الذهب  -حيث أم فيه لمدة

غياب المدفع
وأنطلق مدفع اإلفطار يغيب عن كثير من البلدان
العربية واإلسالمية ألسباب متعددة منها تسارع
وتطور وسائل التقنية واإلعالم وانتشار وسائل التواصل
اإلجتماعي مما أدى إلى القضاء على الموروثات
الشعبية ومعظم طقوس رمضان القديمة ،إضافة
إلى عدة عوامل أخرى ،وافتقد األهالي في عدة بلدان
عربية المدفع بعد أن اعتادوا على سماع صوته طوال
خمسين عامًا خلت إيذانًا للصائمين باإلفطار ،وبعد أن
تعلق الكبار والصغار منهم بذلك الصوت الذي ظهر
قبل المكبرات الصوتية ،لدرجة أن الكثير من الصائمين
يمتنعون عن اإلفطار حتى سماع صوت المدفع الذي
يرتبط ظهوره بهالل الشهر وذلك لما يملكه المدفع
الصوتي من إرث تاريخي تناقلته األجيال في المدينة
المنورة جيال بعد جيل.

شرعية استخدام المدفع
ويقول أهل العلم إنه ال يوجد مانع شرعي من
استخدام المدفع في تنبيه الصائمين بل يوجد
مصلحة محضة الستخدامه ال سيما إذا دعت الحاجة
إليه ككبر البلد ،وتباعد المساجد ،فقد ال يسمع األذان
من كان منزله بعيدًا عن المساجد وقد سئل أحد علماء
الدين ما حكم المدافع التي تقوم بتنفيذ عند وقت
اإلفطار؟ فأجاب “هذه دَ عَ ْ
سدة،
ت إليها الحاجة وال َم ْف َ
قد يقول قائل :كانت الحاجة داعية في عصره -عليه
الصالة والسالم -فلم توجد فهي داخلة في َحيِّز
البدع فيما قرره أهل العلم ،نقول :الوضع يختلف
تمامًا ،كان المجتمع صغير جدًا في عصره -عليه
الصالة والسالم -ويرون الشمس طلوعًا وغيابًا ،أما
اآلن من يرى الصبح ومن يرى طلوع الشمس ،ومن
يرى غروب الشمس ،ال بد من شيء ينبه الناس على
ذلك ،وهذا مصلحة َم ْح َ
ضة وال مفسدة فيه بوجه
من الوجوه ،والشرع جاء بتحصيل المصالح.
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مجلس عائلة الحواج
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مجلس محمد صالح الدين
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مجلس عائلة الغناة
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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 ..

سيبويه يشكو

العدد األول  -ذو القعدة السنة األولى سنة 1369

دعيت مرة لحفلة داخلية أقامها أحد األندية
في المنامة .وكانت حفلة ال بأس بها من حيث
التنسيق ،وان كنت أخذت القائمين بها كثرة
المجامالت ،والتملق لبعض الشخصيات.

أنديتنا
هبت نسمة مباركة رائدها ضم الشمل المتفرق،
وتوحيد الصفوف الصفراء المتفككة ،وتركيز
األفكار الحائرة ،فارتأت أن توحد بين مؤسستين
من مؤسسات الشباب كان األجدر بها اإلتحاد
منذ زمن بعيد .ولكن النفوس العابثة التي تعرقل
السير وتعكر الصفو تأبى أن يتم هذا اإلتحاد.
اذ به ستضمحل شخصيات ،وتتضاءل انتفاخات،
وتتالشى مراكز ،وتهوي نجوم ما كانت يومًا ما
اال امعة.
علم اهلل اننا اذ ننادي بهذا اإلتحاد الذي هو ضروري
وحيوي لهاتين المؤسستين ،ال نهدف لغاية سوى
الخير واألستقامة للشباب.

وأصبح الغريب فيه أسمى مكانة منا بسبب تفككنا
وتنابذنا وانقيادنا األعمى آلراء بعض ذوي األغراض.
فلننفذ رغبتنا الصادقة في اإلتحاد غير مبالين
بزمجرة المزمجرين وانتفاخ المنتفخين ،وما قد
تؤديان إليه من نتائج .فالفئة القليلة المعتصمة
بااليمان وبالوحدة تؤسس دعائم ويشاد بنيان،
وبالكثرة الضالة السادرة في عمله وظلمة يعمل
معول الهدم والخراب.

فلتكن لنا مؤسسة تعرف بنا وتعرف بها وتحفظ
مكانتنا في بلد أصبحنا فيه غرباء ونحن أهله

• قرر مجلس المعارف بالكويت ادخال نظام
التدريب العسكري في المدارس الثانوية بصورة
إجبارية وذلك ابتداء من العام الدراسي القادم
وقد دعى رئيس المعارف بالكويت رؤساء
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

فهل لسكرتير هذا النادي وهو الضليع في
العربية ،أن يشجع األعضاء على اإلهتمام بقواعد
اللغة ليحتفظوا بمكانتهم فوق المنصة وأن
يعمل على تجنب الوقوع في مثل تلك األخطاء
مرة أخرى كي يستريح سيبويه وأعوانه في
قبورهم!.
• قررت مديرية معارف البحرين ايفاد خمسة من
خريجي الثانوية هذا العام للدراسة في الخارج
وسيلتحق أربعة منهم بجامعة بيروت األميريكة
وهم .1 :أحمد محمد مسلم  .2عبداهلل سلمان
كمال  .3عبدالعزيز إسماعيل – على حساب
الشركة  .4عبد الرحمن محمد الساعي.

العدد  15شوال  1372السنة الثلثة

• تقدم سعادة الدكتور عبد الوهاب عزام إلى
سمو الشيخ عبد اهلل السالم أمير الكويت
باقتراح إلنشاء مدرسة عربية في كراتشي تضم
قسمًا للبنين وقسمًا آخر للبنات وجناحًا إلقامة
المدرسين ،وقد وافق سمو حاكم الكويت على
هذا االقتراح وتقدر قيمة األرض فقط بعشرة
آالف جنيه انجليزي ،فحيا اهلل الكويت ورجاله
المخلصين.

ولكن الذي آلمني وأغضبني هو أن جميع الخطباء
كانوا يلحنون بصورة ال يحمد السكوت عليها،
حتى أن معظمهم لم يكن يستطيع تقويم
الكلمة .والذي يزيد في الطين بله هو أن معظم
الخطباء والممثلين كانوا من أساتذة المدارس ،أو
من طالب الثانوية ،مما يدل على أن الشباب موجه
كل اهتمامه ،ومركز جل عنايته باألدب السطحي
الرخيص التافه ،دون أن يكلف نفسه فهم ما
يلزم من قواعد اللغة لطالب المعرفة.

سمو الشيخ عبد اهلل السالم الصباح

الهيئات واألندية هناك وعرض عليهم المساهمة
في هذا المشروع وطلب إليهم أن ينضموا إلى
هيئة التدريب التي ستنشئها الحكومة وهذا
وتستعد الحكومة الكويتية إلى إنشاء معسكرات
لهذا الشأن وستزودها بأحدث األسلحة الحديثة
وسيشرف عليها ضباط مصريون وعراقيون
وسوريون ،وقد علمنا أنه قد كان لهذا القرار وقع
جميل في جميع األوساط هناك.

األستاذ أحمد الشوملي

أما الخامس فسيلتحق بالمعاهد العراقية وذلك
على نفقة الحكومة العراقية وهو :علوي السيد أمين.
• غادرنا إلى لندن األستاذ أحمد الشوملي لحضور دورة
تدريبية لمدرسي المدارس الصناعية تستغرق أربعة
أشهر وسيقضي شهرين بعد ذلك في االطالع على
بعض المصانع والمعاهد الصناعية في إنكلترا.

اﻟــﻜﻞ راﺑﺢ

ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺔ  ..اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ

*7,799

*9,899

دب

دب

* 11,899دب

*6,399

دب

ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺸﻬﺮ
ﺗﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ زﻳﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎرات أﻗﻮى اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﺳﻌﺎر و اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
•  1000د.ب
• اﻳﻔﻮن 7

• ﺗﺬﻛﺮة ﺳــﻔﺮ ﻟﺸﺨﺼﻴﻦ*
• و اﻟﻤﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم

@

17 703 703
17 465 533
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�سوق املنامة يف منت�صف ال�سبعينيات

عني الدوبية يف ال�ستينيات

ً
اخل�شبية “كاري” ا�ستخدمت لنقل الب�ضائع حتى ال�سبعينيات
عربة احلمايل

ق�صر الق�ضيبية يف �أوائل اخلم�سينيات
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فندق مون بالزا يف منطقة اجلفري يف ال�سبعينيات

مطار البحرين الدويل يف ال�سبعينيات

جممع (مو�سنك لوجن) الرتفيهي ملوظفي بابكو يف عوايل يف ال�ستينيات

فر�ضة املنامة يف ال�ستينيات

عني ق�صاري الكربى يف ال�ستينيات

�شارع ال�شيخ عي�سى يف اخلم�سينيات
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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 ...

 2جمادي الثانية سنة  1345هجرية حمد بن عيسى آل خليفة رئيس البلدية
إلى عموم سكان بلدية المنامة
لقد تقرر في مجلس البلدية في جلسته التاسعة سنة  1345هجرية أن يكون لكل فريق (محله)
رئيس مختار من أهالي الفريق للحرص على راحة األهالي وتنفيذ أوامر البلدية وتبليغ اإلدارة عن
خلل أو أذى يشكو منه األهالي وتكون وظيفته فخريًا لخدمة األمة والفرقان المذكورة هي:
• فريق المخارقة • فريق الحمام • فريق المشبر • نعيم السفلي • فريق النعيم العليا
• فريق سوق الحطب • فريق الفاضل • فريق راس رمان • فريق العوضية • فريق الذواودة
• فريق ابن سوار • فريق الحورة فعلى أهالي كل الفرقان أن ينتخبوا لهم من يرون فيه الكفاءة
لذلك بشرط أن ال يكون من أعضاء مجلس البلدية وال من المعزولين من وظائف الحكومة
وليقدموا بذلك عرائض إلى مجلس البلدية قبل منتصف الشهر الجاري واهلل ولي التوفيق.
 8رجب سنة  1347هـ
حمد بن عيسى آل خليفة رئيس بلدية المنامة
نخبر العموم إن المجلس البلدي قرر بجلسته المنعقدة في  6الجاري بنقض اإلعالن الصادر من
إدارة بلدية المنامة بتاريخ  20شوال سنة  1346القاضي بمنع دخول الدهن المستخرج من النباتات
وسمح بدخوله البحرين بشرط أن يباع صرفا .ولعدم الغش يحظر على العموم مزجه بدهن
السمن فاذا رأت البلدية لدى أحد مهما تكن صفته دهنا ممزوجا فعال يشتكي عليه ويعامل
بنص اإلعالن رقم  556/17لسنة  1347الصادر من حكومة البحرين بتاريخ  5جمادي األخرى سنة
 1347أي بمصادرة ما لديه من الدهن المخلوط مع العقاب الصارم.
تنبيه وان الدهن الذي يرد من الخارج ستالحظه لجنة تفتيش الدهن وبعد مالحظتها أما يرخص
أو يصادر اذا هو مخلوط ليكون معلوم وللبيان نشر هذا اإلعالن.
 8ربيع األول 1349
نعلن للعموم ألجل اللعب بالكرة القديمة في أن ال يجوز تخطيط ساحات اللعب إال على نظر
البلدية فلهذا يلزم أخذ نظرها في نظام الساحات المذكورة مع تخطيطها.
فعلى رئيس كل لجنة لهذه األلعاب أن يطلب من إدارة البلدية نظام مساحة اللعب بداية من
تاريخ هذا اإلعالن لكون معلومًا.
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جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

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 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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