
َوَعِشيًا  ُغُدّوًا  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  اُر  “النَّ تعالى:  قال 
أََشدَّ  ِفْرَعْوَن  آَل  أَْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم 
َتْيِن  ُبُهْم َمرَّ اْلَعَذاِب” -غافر- وقال تعالى: “َسُنَعذِّ
ِإَلى َعَذاٍب َعِظيٍم” -التوبة-، وقال ابن  وَن  ُيَردُّ ُثمَّ 
والثاني  الدنيا،  في  ل  األوَّ العذاب  وغيُره:  مسعود 
ون إلى عذاب عظيم في  عذاب في القبر، ثم ُيَردُّ
النار، وفي األحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه 
أنها  وغيره  القيِّم  ابن  ح  صرَّ قد  بل  كثيرة،  فهي 
اهلل  صلَّى  النبي  أن  الصحيحين:  ففي  متواترة؛ 
بان وما  عليه وسلَّم مرَّ بقبرين، فقال: “إنهما لُيَعذَّ
ا أحدهما فكان ال يستتر من  بان في كبير؛ أمَّ ُيَعذَّ
وفي  بالنميمة”،  يمشي  فكان  اآلَخر  ا  وأمَّ البول، 
وسلَّم  عليه  اهلل  صلَّى  النبي  أن  أيضًا  الصحيحين 
إني  “اللهم  الصالة:  في  دعائه  في  يقول  كان 
من  منزلة  ل  أوَّ والقبر  القبر”،  عذاب  من  بك  أعوذ 
اهلل  رضي  عفان  بن  عثمان  كان  لذا  اآلخرة؛  منازل 
عنه إذا وقف على قبٍر بكى ما ال يبكيه عند ذكر 

ل منازل اآلِخرة أوَّ
َتْيِن” بُُهْم َمرَّ عذاب القبر .. “َسُنَعذِّ

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

ُمحاولة  أّول  معها  بدأت  الرسمية  المناسبات  من  لقطات  عدستها  صورت  مّلم   8 كاميرا 
نارايانان سكرتير  القرن العشرين على يدي  أواخر ثالثينّيات  البالد في  السينمائي في  للتصوير 
مستشار حكومة البحرين بلغريف، وبدأت بعدها جهود أبناء البحرين في التصوير السينمائي 
تبرز في نهاية عقد الخمسينّيات وبداية عقد الستينيات من القرن العشرين، واشتعلت جذوتها 
في عقد السبعينيات الذي تّم فيه إنتاج الكثير من األفالم المتنّوعة، إذ بقيت سينما “المرسح 
سينما  افتتاح  تم  ثم  العشرين،  القرن  من  األربعينيات  أوائل  حتى  الوحيدة  السينما  البحريني” 
“األهلي” وعرفت على ألسن العامة بـ “سينما الزياني” وكانت تهتم بتقديم أفالم التراث العربي، 
مثل “عنتر وعبلة” و“الفارس األسود” و “وا إسالماه، وفي الستينيات ازداد عدد دور السينما التي 
افتتحت في البحرين، ومن بينها سينما “اللؤلؤ” التي اشتهرت باألفالم الهندية، وأفالم طرزان 
ورعاة البقر، وكانت تفتح عصرًا في نهاية األسبوع. وفي عام 1955م افتتحت سينما المحرق 
اقترنت  التي  األطرش  فريد  الفنان  أفالم  خاصة  وبصورة  العربية،  األفالم  بعرض  تميزت  التي 
وسينما  “النصر”  سينما  هناك  كان  وكذلك  “الزبارة”  سينما  افتتحت  الستينيات  أوائل  وفي  بها، 

“البحرين” وسينما “أوال” وسينما الحمراء.. رمضانيات” تلقي الضوء على أيام السينما القديمة ...

“عنتر وعبلة” و“الفارس األسود” و“واسالماه”
سينما أيام زمان .. ذكريات الفيلم األول

سمعت  فقال:  ذلك،  في  له  فقيل  والنار،  الجنة 
رسول اهلل -صلَّى اهلل عليه وسلَّم- يقول: “القبر 
بعده  فما  منه  العبد  نجا  فإن  اآلِخرة،  منازل  ل  أوَّ
عذاب  من  سطورًا  تروي  “رمضانيات”  منه”..  أيسر 

القبر وأسبابه وكيفية االتقاء منه ...
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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 50 د.ب تسابمرعا، جاتخض سطى شرخئ لطفعز بةعائج الثاظئ الضئرى وعغ سئارة سظ 3 شطض 
راصغئ شغ طظطصئ الرشاع، با�ضاشئ إلى السثغث طظ الةعائج الظصثغئ الحعرغئ الصّغمئ الاغ تخض صغماعا أضبر 
طظ 677,000 دوقر أطرغضغ. ضما غمضظك أغدًا 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 005500 17.

خاضع وطرخص ضمخرف تةجئئ إجقطغ طظ صئض طخرف الئترغظ المرضجي 

Instagram

*تطئص الحروط وافتضام.

تابسظا سطى

علغع
2 غ
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مر 
جاب

ا

لطفعز بةائجة
صماش الضئرى

الثاطسئ

$45,00045,000
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أسباب العذاب 

القبر  لعذاب  المقتضيَة  األسباَب  أن  القيم  ابن  ذكر 
يعذبون  كونهم  المجملة  األسباب  أوال:  في  تتمثل 
ألمره،  طاعتهم  وعدم  باهلل،  جهلهم  بسبب 
تعرفه  روحًا  اهلل  يعذب  فال  المعاصي  وارتكابهم 
القبر  فعذاب  نهاه  ما  واجتنبت  أمره،  وتطيع  وأحبته 
وعذاب اآلخرة نتيجة غضب اهلل وسخطه على عباده 
في  اهلل  يغضب  فمن  ألمره،  والعاصين  الكافرون 
كان  ذلك،  على  وهو  ومات  يتب  ولم  الدنيا،  الحياة 
وسخطه  اهلل  غضب  بقدر  وذلك  القبر،  عذاب  من  له 
باألسباب  يعرف  ما  أسباب  من  أيضًا  وهناك  عليهم، 
لة، حيث أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم عن  المفصَّ
الرجلين الذين رآهما يعذبان في قبرهما، حيث يمشي 
أحدهما بالنميمة بين الناس، ويترك اآلخر االستبراء من 
ارتكب  واآلخر  عليه،  الواجبة  الطهارة  ترك  فهو  بوله، 
وذلك  الناس  بين  العداوة  إلى  يؤدي  الذي  السبب 
بلسانه، حتى وإن كان صادقًا بكالمه، وفي هذا تنبيه 
بالكذب، والزوِر له  العداوة  الناس  بين  الموقع  أن  على 

أعظُم عذاب، كما أنه عند ترك اإلستبراء من البول.

في القرآن الكريم 

ومن اآليات القرآنية الواضحة في إثبات عذاب القبر قوله 
ُيْعَرُضوَن  اُر  النَّ اْلَعَذاِب،  ِفْرَعْوَن ُسوُء  ِبَآِل  “َوَحاَق  تعالى: 
آََل  أَْدِخُلوا  اَعُة  السَّ َتُقوُم  َوَيْوَم  َوَعِشّيًا  ُغُدّوًا  َعَلْيَها 
ِفْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذاِب” -غافر- فعرضهم على النار من 
ومعنى  القيامة  يوم  قبل  أنه  اآلية  سياق  من  الواضح 
َتَرى  “َوَلْو  وتعالى-:  وقال-تبارك  يحرقون،  يعرضون 
ُوُجوَهُهْم  َيْضِرُبوَن  اْلَمَلاِئَكُة  َكَفُروا  الَِّذيَن  ى  َيَتَوفَّ ِإْذ 

“باب ذكر عذاب القبر في صالة الخسوف”، من حديث 
عليه  اهلل  صلى  النبي  أن  عنها،  اهلل  رضي  عائشة 
وسلم قال في حديث طويل: ِإنِّي َقْد َرأَْيُتُكْم ُتْفَتُنوَن 
في  البخاري  روى  كذلك  ال”  جَّ الدَّ َكِفْتَنِة  اْلُقُبوِر  ِفي 
السالم”،  قبل  الدعاء  “باب  األذان  كتاب  في  صحيحه 
عليه  اهلل  صلى  النبي  زوج  عنها،  اهلل  رضي  عائشة  عن 
وسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم َكاَن َيْدُعو في 

َصاَلِتِه: “الّلُهّم إّني أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر”.

النجاة من العذاب 

عذاب  من  الوقاية  بعمومها  تقتضي  أسباٌب  وهناك 
القبر، كدوام تذّكر الموت ومحاسبة النفس، ومؤّدى 
مسّببات  وتجّنب  الحق  طريق  على  االستقامة  ذلك: 
وفي  بأنواعها،  الصالحة  األعمال  من  واإلكثار  العذاب، 
الشارع  دّل  التي  الخاصة  األسباب  من  جملٌة  المقابل 
السبب  بينها:  من  القبر  عذاب  من  للنجاة  دلياًل  عليها 
األّول: الشهادة في سبيل اهلل: وهي من أعظم أسباب 
أصحاب  أحد  رواه  الذي  الحديث  عليها  ويدّل  النجاة، 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حيث سأله: يا رسول 
اهلل، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إال الشهيد؟ 
فقال له عليه الصالة والسالم: “كفى ببارقة السيوف 
العناية  الثاني:  والسبب  -النسائي-،  فتنة”  رأسه  على 
النبي  أن  أبي هريرة رضي اهلل عنه  تبارك: فعن  بسورة 
القرآن،  من  سورة  “إن  قال:  وسلم-،  عليه  اهلل  -صلى 
تبارك  وهي:  له،  غفر  حتى  لرجل  شفعت  آية،  ثالثون 
الموت  الثالث:  والسبب  -أحمد-،  الملك”  بيده  الذي 
رحمه  يسار  بن  اهلل  عبد  رواه  ما  ودليله  البطن:  بمرض 
اهلل أنه قال: كنت جالسًا وسليمان بن صرد وخالد بن 
عرفطة رضي اهلل عنهما، فذكروا أن رجاًل توفي مات 
جنازته،  شهداء  يكونا  أن  يشتهيان  هما  فإذا  ببطنه، 
اهلل  صلى  اهلل  رسول  يقل  “ألم  لآلخر:  أحدهما  فقال 
قبره”  في  يعذب  فلن  بطنه،  يقتله  “من  وسلم:  عليه 
فعن  الثغور:  على  الرباط  الرابع:  والسبب  -النسائي-، 
-صلى  اهلل  رسول  أن  عنه،  اهلل  رضي  عبيد  بن  فضالة 
اهلل عليه وسلم- قال: “كل الميت يختم على عمله 
القيامة،  يوم  إلى  عمله  له  ينمو  فإنه  المرابط،  إال 
ويؤمن من فتنة القبر” -أبو داوود والترمذي- والسبب 
الخامس: الموت يوم الجمعة: فعن عبد اهلل بن عمرو 
قال:  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النبي  عن  عنه،  اهلل  رضي 
الجمعة  ليلة  أو  الجمعة  يوم  يموت  مسلم  من  “ما 
القبر” - أحمد-، والسبب السادس:  إال وقاه اهلل فتنة 
فعن  القبر:  وعذاب  القبر  فتنة  من  باهلل  االستعاذة 
أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
من  باهلل  فليستعذ  أحدكم  تشهد  “إذا  قال:  وسلم 
أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن 
عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة 

المسيح الدجال” - مسلم-.

أسبابه مجملة ومفصلة
عذاب القبر .. “ِفي َغَمَراِت اْلَمْوت”

َمْت  َقدَّ ِبَما  َذِلَك  اْلَحِريِق،  َعَذاَب  َوُذوُقوا  َوأَْدَباَرُهْم 
-األنفال-،  ِلْلَعِبيِد”  اٍم  ِبَظلَّ َلْيَس  َه  اللَّ َوأَنَّ  أَْيِديُكْم 
اْلَمْوِت  َغَمَراِت  ِفي  اِلُموَن  الظَّ ِإِذ  َتَرى  “َوَلْو  وقال-أيضًا 
اْلَيْوَم  أَْنُفَسُكُم  أَْخِرُجوا  أَْيِديِهْم  َباِسُطو  َواْلَمَلاِئَكُة 
َغْيَر  ِه  اللَّ َعَلى  َتُقوُلوَن  ُكْنُتْم  ِبَما  اْلُهوِن  َعَذاَب  ُتْجَزْوَن 
آََياِتِه َتْسَتْكِبُروَن” -األنعام- وهاتان  اْلَحقِّ َوُكْنُتْم َعْن 
من  يبدأ  بالضرب  الكافر  عذاب  أن  واضحتان  اآليتان 
قبض روحه، وقال -سبحانه: “َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا 
ُيْرَزُقوَن،  َربِِّهْم  ِعْنَد  أَْحَياٌء  َبْل  أَْمَواتًا  ِه  اللَّ َسِبيِل  ِفي 
ُه ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذيَن  َفِرِحيَن ِبَما آََتاُهُم اللَّ
َوال  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  أاَل  َخْلِفِهْم  ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقوا  َلْم 
َوأَنَّ  َوَفْضٍل  ِه  اللَّ ِمَن  ِبِنْعَمٍة  َيْسَتْبِشُروَن  َيْحَزُنون،  ُهْم 
َه ال ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْؤِمِنيَن” - آل عمران-، وقال - تبارك  اللَّ
أَْمَواٌت  ِه  اللَّ َسِبيِل  ُيْقَتُل ِفي  ِلَمْن  َتُقوُلوا  َوال  وتعالى-: 

َبْل أَْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُروَن” -البقرة-.

في األحاديث النبوية 

ة أحاديث تدل على  روى الشيخان في صححيهما ِعدَّ
أحاديث،  ثالثة  منها  نذكر  ثابت.  حق  القبر  عذاب  أن 
فمنها ما رواه البخاري في كتاب الجنائز “باب الجريدة 
َمّر  َقاَل:  عنهما  اهلل  رضي  َعّباٍس  اْبِن  َعِن  القبر”  على 
َباِن.  َرُسوُل الّلِه صلى اهلل عليه وسلم َعَلى َقْبَرْيِن ُيَعذَّ
أَّما  َكِبيٍر،  ِفي  ُيَعّذَباِن  َوَما  َلُيَعّذَباِن،  ِإّنُهَما  أََما  َفَقاَل: 
َفَكاَن  اآلَخُر  ا  َوأَمَّ َبْوِلِه،  ِمْن  َيْسَتِتُر  اَل  َفَكاَن  أََحُدُهَما 
َفَشّقَها  َرْطَبًة  َجِريَدًة  أََخَذ  ُثّم  ِبالّنِميَمِة،  َيْمِشي 
َرُسوَل  َيا  َفَقاُلوا:  َواِحَدٍة.  َقْبٍر  ُكّل  َغَرَز ِفي  ُثّم  ِنْصَفْيِن، 
الّلِه ِلَم َصَنْعَت َهَذا؟ َفَقاَل: َلَعّلُه ُيَخّفَف َعْنُهَما َما َلْم 
َيْيَبسا، وروى مسلم في صحيحه في كتاب الكسوف 

وذلك  والعصاة  الكفار  على  تعالى  اهلل  يسلطه  الذي  العذاب  أنه  على  القبر  عذاب  يعتبر 
بعد موتهم وفي قبورهم إلى يوم القيامة، ويسمى أيضًا بعذاب البرزخ والذي يكون بين 
“َوَمْن  تعالى  قوله  في  الكريم  القرآن  في  القبر  عذاب  وورد  اآلخرة،  والحياة  الدنيا  الحياة 
َسُأنِزُل  َقاَل  َوَمن  َشْيٌء  ِإَلْيِه  ُيوَح  َوَلْم  ِإَليَّ  أُْوِحَي  َقاَل  أَْو  َكِذبًا  الّلِه  َعَلى  اْفَتَرى  ِن  ِممَّ أَْظَلُم 
اِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا أَْيِديِهْم أَْخِرُجوْا  ِمْثَل َما أََنزَل الّلُه َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ
أَنُفَسُكُم اْلَيْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما ُكنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َغْيَر اْلَحقِّ َوُكنُتْم َعْن آَياِتِه 
ويفارق  االنسان  جسد  من  الروح  بخروج  يبدأ  القبر  عذاب  أن  حيث  -األنعام-،   “ َتْسَتْكِبُروَن 

الحياة .. “رمضانيات” تكشف عن عذاب القبر وأسبابه وكيفية االتقاء منه ...



  

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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كيف كانت البداية؟

المحاولة  شهد  والذي  1922م  عام  في  كانت  البداية 
البحرين  إلى  السينمائية  الفلمية  المادة  لجلب  األولى 
تتعرف  أن  قبل  الجانب،  هذا  في  سباقة  كانت  التي 
عبر  البداية  وكانت  السينما،  على  الخليجية  الدول 
عرض األفالم المتحركة غير الناطقة وباللونين األسود 
كدار  لها  موقع  أول  في  تعرض  كانت  والتي  واألبيض 
مبنى  موقع  في  النخيل  بسعف  مشيدة  للسينما 
مملوءة  المنطقة  تلك  كانت  وقد  السابق،  المحكمة 
عودة  ينتظرون  وهم  الناس  يرتادها  التي  بالمقاهي 
لمحمود  وكان  الغوص،  رحالت  من  واألهالي  السفن 
ووضع  السينما  هذه  جلب  في  المساهمة  الساعاتي 
الصالة التي تحمل 30 مقعدًا فقط في خدمة الجمهور 
آنة،   16 الربية  “آنتين”  آنذاك  سعرها  كان  دخول  بتذاكر 
وبعد ذلك أخذ الحديث عن السينما وعما تعرضه من 
أفالم ينتشر بين أهالي البحرين، األمر الذي زاد شهرتها 
وتردد الناس عليها، حتى جاءت فترة الثالثينات لتشهد 
شهدت   1937 العام  ففي  أخرى،  طفرة  التجربة  هذه 

المادية  العوائد  بسبب  اقتصادي  ازدهار  فترة  البحرين 
إضافة  البحرين،  نفط  شركة  ومن  للغوص  العالية 
طريق  عن  التعليم  انتشار  مثل  أخرى  عوامل  إلى 
هذا  الثقافية،  األندية  وتأسيس  الحكومية،  المدارس 
ثقافيًا  مناخًا  خلق  الذي  األمر  المسرح  تطور  عن  عدا 
البحرين،  في  التجارية  المكتبات  النتشار  إضافة  وأدبيا، 
البحرينيين،  الشباب  ببعض  دفعت  العوامل  تلك  كل 
وهم: الشيخ علي بن عيسى آل خليفة، وعبداهلل الزايد، 

وحسين يتيم للسعي لفتح دار سينما بالبحرين.

أول ترخيص سينما 

ترخيص  لطلب  م  تقدَّ من  أول  أن  الوثائق  وُتظهر 
يتيم  أحمد  علي  هو  البحرين  في  للسينما  دار  لفتح 
وشركاؤه، وذلك في 29 أغسطس 1927م وبالفعل تم 
منحهم الترخيص الالزم لهذا المشروع اإلعالمي في 
ة 3 سنوات، وفي فترة مبكرة جدًا،  20 سبتمبر 1927لمدَّ
لتأسيس  طرقها  س  تتلمَّ المنطقة  دول  كانت  يوم 
وما  اإلمكانات،  شح  بحكم  أودها،  ُيقيم  ما  وتحقيق 

ساعد  ربما  منها،  تعاني  كانت  التي  العزلة  يشبه 
وخصوصًا  القاسية،  الجغرافية  طبيعة  ذلك  على 
تدشين  بدأت  قد  البحرين  كانت  منها،  الصحراوية 
صور  في  كانت  وإن  الحديثة،  دولتها  مؤسسات 
تكن  لم  السينما،  أن  غير  محدودة،  بدائية  وإمكانات 
معظم  لدى  الديني  االلتزام  بحكم  بها،  بًا  ُمرحَّ
األوسع  الباب  بأنها  والعتقادهم  المنطقة،  شعوب 
إلفساد األخالق وإتالف القيم، وما ينتج عن كل ذلك 
المنطقة  أبناء  ُيخرج  ما  كل  وراء  وانجرار  افتتان،  من 
وقتها  أحد  وال  وااللتزام  بالتديُّن  عليه  استقاموا  ا  عمَّ

يمكن أن يعارض مثل وجهة النظر تلك أو القناعة.

رقابة صارمة 

األمر  يكن  لم  للسينما،  دار  قيام  ترخيص  منح  ومع 
ليمر مرور الكرام، من دون أصوات احتجاج هنا، ورفض 
الذين  ين  الدِّ رجال  بعض  طرف  من  وخصوصًا  هنالك، 
يقومون  التي  والوظيفة  دورهم  بحكم  ون  يتصدَّ
بها، أثار الترخيص جداًل كبيرًا واحتجاجًا من قبل بعض 

سعر التذكرة لم يتجاوزر الـ “آنتين”
سينما أيام زمان .. “الحمراء” و”أوال” و”األندلس”

كان المجتمع البحريني في بدايات القرن العشرين مجتمعًا صغيرًا محافظًا، يغلب عليه طابع الغوص والزراعة كحرفتين رئيسيتين، 
وتغلب البساطة على نمط حياته االجتماعية، وتتفشى األمية بين أفراده، ورغم ذلك إال أنه استقبل المحاولة األولى إلدخال السينما 
إلى مسامع  إذ تبادر  بالغة وإعجاب متصاعد،  الفن، ويدعى “محمود الساعاتي” بحفاوة  البحرين عام 1922م على يدي أحد هواة  في 
أهالي مدينة المنامة في ذلك الوقت بوجود آلة عرض سينمائية في كوخ يقع على ساحل البحر، في منطقة تنتشر فيها المقاهي 
الشعبية المبنية من سعف النخيل، والتي كثيرًا ما يتردد عليها سكان المدينة، وصفت في الكوخ المذكور ثالثون كرسيًا، ووضعت 
لوحة خشبية كبيرة لتقوم مقام شاشة العرض، وحدد سعر التذكرة بـ “آنتين” يتم دفعهما مسبقًا قبل الدخول، وتعطى للمشاهد 
قصاصة ورق صغيرة يحملها المشاهد في يده خالل مشاهدة الفلم للتأكد بأن المبلغ قد دفع، وأمام دهشة االكتشاف األولى تزايد 
الحديث بين الناس عما يشاهدونه من أفالم أثارت إعجابهم واستغرابهم، وبدأ مرتادي هذا الكوخ الصغير يتناقلون أخبار العروض 
 .. والراغبين في مشاهدة عروضها  أعداد مرتاديها  زاد من شهرتها وضاعف  الشوارع والمقاهي والمنازل، مما  التي يشاهدونها في 

“رمضانيات” تكشف عن ذكريات السينما الخالدة في تاريخ أهالي البحرين منذ بدايات تأسيسها...
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ين، على أساس أن دخول السينما إلى البحرين،  رجال الدِّ
والدنيا،  ين  الدِّ تمسُّ  قد  التي  المضار  من  الكثير  يتبعه 
ض عنها من مفاسد عامة، إالَّ أن الجهات  وما قد يتمخَّ
واحتواء  امتصاص  على  تعمل  أن  البد  كان  المسؤولة 
وجوه  بطمأنة  والرفض  االحتجاجات  من  الموجة  تلك 
إلى  السينما  إدخال  بأن  ين،  الدِّ رجال  وخصوصًا  البلد، 
ي إلى  البلد لن يمر هكذا من ضوابط وشروط، بما ال يؤدِّ
على  اشترطت  بأنها  وطمأنتهم  نوع،  أي  من  مفاسد 
يخلُّ  ما  كل  عرض  يتم  بأالَّ  الترخيص  منحتهم  من 
ين، وأالَّ يختلط الرجال بالنساء،  باآلداب، أو يسيء إلى الدِّ
ُيعرض  ما  بمراقبة  الحكومة  مفتشي  لقيام  إضافة 

في السينما من أفالم. 

”مرسح البحرين”

ى للمسرح وقتها، أو مساحة ومكان  و“المرسح” مسمَّ
أول دار  افتتاح  العروض، فبحلول نهاية يونيو 1938، تمَّ 
آلت  وبعدها  البحرين”،  “مرسح  ى  مسمَّ تحت  للسينما 

وأعيد  أحمد،  بن  علي  الشيخ  إلى  بالكامل  ملكيتها 
تسميتها باسم سينما البحرين وافتتحت رسميًا في 32 
مايو 1951، وقبل ذلك بخمس سنوات؛ أي في العام 1946، 
م كل من إبراهيم محمد  وتحديدًا في 8 ديسمبر تقدَّ
الهجرس، وإبراهيم محمد الزياني، بطلب منفرد لكل 
بذلك  ترخيصًا  وُمنحا  للسينما،  دار  لفتح  منهما  واحد 
للجنة  والخضوع  مراعاتها  تجب  دة  محدَّ بشروط 
تأليفها من كل  مراقبة األفالم السينمائية، والتي تم 
يق مندوبًا عن دار االعتماد البريطانية،  من الدكتور صدِّ
ومحمد  الحكومة،  عن  ممثاًل  زمان،  يحي  ومحمد 
صالح الشتر، عن بلدية المنامة، لتتوالي بعد ذلك العام 
م مخزن العلوي ألصحابه عبدالرحمن  الطلبات؛ إذ تقدَّ
العلوي  عبدالغفار  وهاشم  العلوي،  عبدالغفار 
وشركاؤهما، بطلب ترخيص لفتح دار سينما على الطراز 
كل  معهما  يشترك  أوال،  سينما  اسم  تحت  الحديث 
من الشيخ خليفة بن حمد بن عيسى آل خليفة، والحاج 
أحمد بن يوسف فخرو، والحاج خالد العوجان، والشيخ 

السجمي،  صالح  ومحمد  بستكي،  محمد  عبدالنور 
وأحمد عمران، ومحمد حسن المحروس، وعلي حسين 
لهم  أجازت  وقد  العلوي،  أحمد  وعباس  الخلفان، 
الحكومة فتح تلك الدار، ولم تتوقف طلبات الترخيص 
الثاني من نوفمبر1948  إذا مع حلول  المجال؛  في هذا 
تم منح ترخيص لُدور سينما لكل من: إبراهيم محمد 
الزياني بفتح سينما باسم سينما األهلي ترخيص للحاج 
سينما  باسم  سينما  بفتح  القصيبي  حسن  عبدالعزيز 
اللؤلؤ، وترخيص إلبراهيم محمد الهجرس تحت اسم 
االسم  تحت  صيفية  وأخرى  شتوية  الوطني،  سينما 
ص ليوسف طه وشركائه بفتح دار للسينما  نفسه. وُرخِّ
صغيرة ذات قياس 16 سنتمترًا في مدينة المحرق، بتاريخ 
27 مايو 1947، إضافة إلى السماح له بفتح دار سينما في 
وترخيص  منهما.  أي  بفتح  يقم  لم  ولكنه  المنامة، 
لمشاري راشد المال بفتح دار للسينما في المحرق تحت 
القصيبي  عبدالرحمن  يمتلكها  المحرق،  سينما  اسم 

في الثاني من نوفمبر 1948.

حكايات عصر السينما 

افتتحت سينما  وربما في عام 1946م  األربعينات  وفي 
القصيبي،  لعائلة  النعيم  مستشفى  قرب  اللؤلؤ 
وعند  ومكيفة  مخملية  كراسيها  جدًا  فخمة  وكانت 
العرض ترفع الستارة تلقائيًا وكانت تعرض أفالم عربية 
وسامية  األطرش  لفريد  هانم  عفريته  مثل  وحديثة 
الهاللي  زيد  وأبو  باأللوان  الحسن  وست  ورابحة  جمال 
وفيلم “لهاليبو” لنعيمة عاكف الذي أعجب الجمهور 
نعيمة  أمثال  الممثلين  من  عدد  البحرين  إلى  وحضر 
عاكف وحسن فايق ملك الكوميديا صاحب الضحكة 
المميزة وذلك عام 1949، وفيما بعد توالى افتتاح عدد 
من دور السينما مثل سينما األهلي التي امتازت بعرض 
وعصام  عليا  العراقي  الفيلم  مثل  العربية  األفالم 
وأشهر  رستم  وزكي  مراد  لليلى  سليمان  وخاتم 
عرضه  استمر  الذي  وعبله  عنتر  فيلم  كان  األفالم 
شهورًا وأعيد عرضه أكثر من عشر مرات وكان جمهور 
الفيلم  لمشاهدة  األغلبية  هم  العمانيين  األخوة 
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الذين أحبوهم  البحرينيين  وانسجموا مع إخوانهم 
ألنهم كانوا مسالمين وبعضهم تزوج في البحرين، 
عرضت  التي  األفالم  وأهم  أوال  سينما  افتتحت  ثم 
الدكتور  المصري  لألديب  اإلسالم  ظهور  فيلم  كان 
المرحوم  للممثل  األول  الظهور  وكان  حسين،  طه 
افتتحت  ثم  أبوجهل،  دور  مثل  الذي  مظهر  أحمد 
الشرق  فندق  مكان  تقع  وكانت  البحرين  سينما 
الزبارة وأشهر األفالم كان فيلم  األوسط على شارع 
جميلة بوحريد ومثلت دورها ماجدة إلى جانب أحمد 
مظهر ورشدي أباظه واستمر عرضه مدة طويلة ثم 

بنيت سينما الزبارة.

ذكريات سينمائية ال تنسى 

السينما  وكانت  المناقير،  من  النصر  سينما  وأنشئت 
تعرض األفالم الهندية المحببة للجمهور مثل أفالم 
لفتاة  مغامرات  أفالم  وهي  وسليم  واليه  بمبي 
مثل  عبدالوهاب  محمد  أفالم  أيضًا  وتعرض  شقراء 
ودالل  جمال  مثل  األطرش  وفريد  سعيد  يوم  فيلم 
ومقدرش وآخر كذبة وأشهر أغانيه ما قال لي وقلت 
فيلم  هو  ألشهر  عرضه  مكث  فيلم  أطول  أن  إال  له 
َساّلمة ألم كلثوم حيث غنت فيه أغاني جميلة لكن 
كان أشهرها أغنية غني لي شويه شويه التي غنتها 
أحد  أن  درجة  إلى  الزواج  حفالت  في  الشعبية  الفرق 
العميان ظل يدخل السينما ليليًا طيلة عرض الفيلم 
ألشهر وكان الجمهور الذي يجلس على سور المقبرة 
الفيلم  انتهاء  حتى  كلثوم  أم  أغاني  إلى  ليستمع 
أكثر ممن هم داخل صالة العرض مما اضطر الموتى 
إلى الخروج من قبورهم شاكين من هذا الجور الذي 
فيما  السنية  األوقاف  دائرة  فاستجابت  أزعجهم 
محالت  عليها  وبنت  قبورهم  شواهد  إزالة  إلى  بعد 
وتقطيع  الحدادة  وورش  والنجارة  األخشاب  قطع 
الزجاج، ومن ثم رصفت باقي القبور بالطابوق األحمر 
وجعلت مساحة كبيرة من المقبرة مواقف للسياراتـ، 
واستمر  كبيرة  شهرة  نال  الذي  الثاني  الفيلم  أما 

صباح  بطولة  نظرة  أول  فيلم  فهو  شهورًا  عرضه 
وزوزو  مالكم  دور  في  صادق  وإحسان  سنة   17 بنت 
االثنتين  وتعشق  الفيلم  في  صباح  أم  تمثل  ماضي 
الفيلم، )حاله(. وقد جن أحد رواد  األم والبنت بطل 
السينما بسبب الفيلم حيث أحب صباح إلى درجة أنه 
البحر، لكنه فشل،  االنتحار في  ذات مرة أقدم على 
وكان األطفال يذهبون أيام األثنين والخميس حيث 
تعرض األفالم للنساء وبالرغم من أن قيمة التذكرة 
لألطفال في الدرجة الثالثة ست آنات وال يملكون من 
6 آنات وال آنه، يدخلون رواق السينما ويتعلقون بدفة 

إحدى النسوة لدخول الصالة ومشاهدة الفيلم.

القرى والسينما.. والحمراء المكيفة 

ما  ظهر  الستينات  وبداية  الخمسينات  أواخر  وفي 
بدأتها  فكرة  وهي  المتنقلة  السينما  باسم  يعرف 
شركة نفط البحرين. إذ تقوم الشركة بعرض األفالم 
التثقيفية والتربوية في قرى ومدن البحرين مستغلة 
العروض  وكانت  العامة،  الباحات  أو  األندية  مباني 
خليفة  المعروف  البحريني  المخرج  باشراف  تتم 
شاهين، أما أول دار سينما مكيفة في البحرين فقد 
التي  الحمراء  سينما  وهي   1968 العام  في  تأسست 
العام  وهذا  الوطنية،  السينما  انقاض  على  أقيمت 

نفسه شهد حصول “شركة البحرين للسينما وتوزيع 
األفالم” على امتياز عرض وتوزيع األفالم، كما بدأت 
أجواء السينما في البحرين تتغّير وتتطّور معها دور 
القائمين  اضطر  مما  والمحرق،  المنامة  في  العرض 
على عملية العرض في جلب أفالم الكارتون، بعدها 
بدأت دور العرض باالزدياد ومنها السينما األهلية التي 
كان يطلق عليها الناس “سينما الزياني” المتخصصة 
“وا  فيلم  مثل  والتاريخية  التراثية  األفالم  عرض  في 
افتتحت  الخمسينيات  وفي  وعبلة”،  و”عنتر  إسالماه” 
القصيبي  محمد  ومؤسسها  القصيبي  سينما 
بالقرب من مستشفى النعيم بمحاذاة ساحل البحر، 
وكانت هي الوحيدة التي تفتح أبوابها للجمهور في 
عربية  وأفالم  طرازان  فيلم  وتعرض  العصر،  فترة 
إلى  اسمها  وتغير  كويتي  مستثمر  إلى  بيعت  إلى 
سينما اللؤلؤ، وفي الستينيات افتتحت سينما الزبارة 
واستقطبت  أحمد،  بن  علي  الشيخ  أسسها  التي 
الفنانة سميرة توفيق في حفل حضره جمهور غفير 
والنصر  الحمراء  ومنها  العرض  دور  توالت  وبعدها 
أبرز مالك دور السينما،  وكان عبدالغفار العلوي أحد 
القرن العشرين تم افتتاح  وفي األعوام األخيرة من 

المزيد من دور السينما المتطورة.
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مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي بن خليفة آل خليفة
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مجلس الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة 
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مجلس الدكتور محمد الحوسني
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مجلس الموسى
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اإحدى الأ�سواق القدمية باملحرق يف اخلم�سينيات 

ق�سر الق�سيبية )ق�سر ال�سيخ حمد( يف اخلم�سينيات 

ميدان باب البحرين يف اخلم�سينيات 

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

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة واملغفور له �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة يف زيارة ملوقع اآبار النفط عام 1958م
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�سوق التناكة باملنامة يف ال�ستينياتمنظر جوي ملدينة املنامة يف ال�ستينيات 

ج�سر ال�سيخ حمد بني املنامة واملحرق والذي مت افتتاحه يف عهد املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ حمد بن عي�سى اآل خليفة عام 1941م 

�سارع احلكومة يف الأربعينيات



 األحد  9  رمضان  1438  هجرية  •  4  يونيو  2017  ميالدية  •  السنة التاسعة  •  العدد   16244

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

المحرق المنسية

مشكورة  بمجهودات  اآلن  المنامة  بلدية  تقوم 
ذلك  في  يعاونها  الصحى  بالمجتمع  تتعلق 
منهمكون  فالخبازون  العامة  الصحة  دائرة 
بعد  عمالهم  وتنظيف  محالهم  تبييض  في 
رؤوس  على  أغطية  ووضع  طبيًا  فحصهم 
نظـام  باتباع  أمروا  المقاهي  وأصحاب  المجانين 
خاص كاالستعمال الماء الحار لغسل األواني بين 
الفينة والفينة وعدم السماح للمرضى المصابون 
أو  مقاهيهم  في  بالجلوس  معدية  بأمراض 
استخدامهم في المقهى وكذلك فرض نفس 
النظام على أصحاب الفنادق والمطاعم ومحال 
بعد  الماء  تجديد  منهم  طلب  وهؤالء  الحالقة 
الفوط  واستعمال  حالقة  كل  عملية  من  الفراغ 
معد  بمرض  المصاب  حلق  وعدم  النظيفة 
بحذافيرها   طبقت  لو  األنظمة  هذه  أن  والشك 
قويًا  مفعول  لها  سيكون  ستطبق-  -واظنها 
وبالتالي  المعدية  األمراض  انتشار  تخفيف  في 
ورقى  البالد  تقدم  مظاهر  من  مظهرًا  ستكون 

مجتمعهم الصحي.

هذا في المنامة .. أما في المحرق 

اهتمام  من  المؤخرة  في  توضع  دائمًا  والمحرق 
الحكومة والسبب ليس تقصير من بلدية المحرق 
الحكومة  ولكن  تستطيعه  ما  تبذل  فهى 
بالمحرق  تهتم  ال  التى  هى  اهلل-  -سامحها 
كأن  المنامة  لمدينة  تعطيه  الذى  االهتمام  قدر 

المنامة والمحرق بلدين تحكمها حكومتان.

النظام  نفس  الحكومة  تطبق  ال  فلماذا  وإال 
التي تطبقه في مدينة المنامة. أألن مظهرًا من 
مظاهر تقدم البالد ورقيها وحتى نظام السينما 
المحرق  المنامة أعفيت منه مدينة  المطبق في 
من  أقول  المحرق.  بلدية  من  هو  االعفاء  وهذا 

على  تشرف  التي  المنامة  بلدية  ألن  المحرق  بلدية 
بلدية  تحذو  ال  فلماذا  المنامة.  في  السينما  نظام 
يلوم  نظامًا  فتضع  المنامة  بلدية  حذو  المحرق 
سينما المحرق )وهى الوحيدة هناك( بازالة الفوضى 
اليتصور  السينما  هــذه  يدخل  من  ان   . فيها  الضاربة 
أسعارها  أن  ولو  لألغنام  زريبة  في  وهو  اال  نفسة 
ذلك  في  لكان  األخرى  للسينمات  بالنسبة  متهاودة 
سينما  في  تدفع  التي  ذاتها  القيمة  ولكنها  عزاء 
طفيف.. فرق  مع  المحرق  سينما  في  تدفع  اللؤلؤ 

طفيف جدًا اذا قيس مستوى هذه بمستوى تلك ..

ثم تأتي إلى كل ما ذكرته وهو خلو مدينة المحرق 
من طبيب ليلي مسؤول وال غير مسؤول. 

حدث مرة ان أصيب أحد أفراد عائلتنا بمرض مفاجئ 
في الليل فذهينا بالمريض إلى بيت الطبيب ) بندركار( 
ولكن  ساعة  ربع  حوالى  بشدة  الباب  نضرب  وأخذنا 
بوجودنا  يحس  ولم  الباب  لنا  يفتح  ولم  حاول  عبثًا 
وكان  الصباح  حتى  وصرنا  البيت  إلى  عدنا  ثم  أحد 
)بندركار(  لنا  يظهر  لم  لماذا  أما   .. الصابرين  مع  اهلل 
فالنه “طبيب يعالج من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 
الثانية وبعدها فهو غير مسؤول عما يصيب  الساعة 

)إذا كان الوخز يؤلم فان هناك أشياء أشد إياالمًا من الوخز(
ماذا عن اإلذاعة..!! يظهر لي اننا سنحتاج إلى إذاعة أخرى لسماع المسؤولين صوتنا..!!

هل سمعتم بقصة ابريق الزيت التي ليس لها نهاية؟ اذن اقرأوا قصة البلدية ودائرة التليفون. 
البلدية تعبد الشوارع .. ودائرة التليفون تعمد إلى حفرها كثر الكالم مؤخرًا عن المدارس والمناهج 

التعليمية في البحرين تكلم في ذلك حتى الطلبة .. أفيدونا أفادكم اهلل.

يأخذ  أن  يريد  فهو  أمراض  من  المحرق  سكان 
إلى  يذهب  أن  المصاب  وعلى  عائلته  مع  راحته” 
المنامة ان كان من مالك السيارات واال فليقر في 

بيته ويقاسي من آالمه إلى أن يقضى اهلل أمرًا.

ثالثة  تضم  المنامة  مدينة  مأساة؟  هذه  أليست 
ومدينة  الخصوصيين  األطباء  عدا  مستشفيات 
حـتى  لالسعاف  ليلي  محل  فيها  ليس  المحرق 
المحرق   سكنى  تجنبوا  الخصوصيون  االطباء 
العمل  توسيع  على  الحكومة  تعمل  ال  لماذا 
هذا  يسمى  أن  جاز  -ان  المحرق  مستشفى  في 
هذا  مثل  ان  الليل  إلى  يمتد  بحيث  المستشفى- 
على  منه  يخشى  ما  الحكومة  يكلف  ال  العمل 
نفع  أقل  لمشاريع  اتسعت  التي  العامة  الميزانية 

من هنا العمل اإلنساني.

وبعد إننا ال نأخذ على الحكومة اهتمامها بمدينة 
تشمل  أن  منها  نطلب  ولكننا  العاصمة  المنامة 
اهتمامها  بعض  وتوليها  المحرق  مدينة  برعايتها 
رقيها  ويتم  العمرانية  البـالد  نهضة  تعم  حتى 

اإلجتماعي.

العدد 20 ربيع الثاني 1371 الموافق 17 يناير 1953م 

الدكتور. بندركار

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
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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

2 محرم سنة 1350 مستشار حكومة البحرين

نعلن للعموم أنه قرر مجلس إدارة بلدية المنامة المنعقد في 30 محرم الحرام سنة 1350 بيع 
الثلج على سعر ما يأتي:

من الرطل الواحد إلى خمسين رطاًل بآنة واحدة.
من القالب وصاعد في بيزتين ونصف فقط )عبارة عن سبع بيزات ونصف( وألجل المعلومية 

تحرر هذا اإلعالن.

6 شعبان سنة 1343 هـ

نعلن للعموم أن المجلس البلدي المنعقد في 29 محرم 1357 قرر بتجديد ونشر إعالن البلدية 
بتاريخ 27 ذي القعدة 1350 عدد 20 – 350 المختص باألوزان.

بناء عليه يلزم على العموم مالحظة أوزانهم واتباع المواد السابقة وهي اآلتي ذكرها:
ال يسمح التعاطي بأوزان الحديد القديمة الناقصة إال األوزان النحاسية الموجودة لدى البلدية 

وهي:

• وزن الربعة عن 156 تولة.
• نصف الربعة عن 78 تولة.

• الرطل عن 39 تولة.
• ثلث الربعة 52 تولة.

• نصف الثلث عن 26 تولة.
• ربع الثلث عن 13 تولة.

إما اآلمنان فالمن يتألف من 56 رطاًل بقياس 39 تولة للرطل الواحد عن 2184 تولة فقط.
الزيادة في  القانونية كالحجارة والحديد والرصاص كما ال يجوز  التعاطي باألوزان غير  ممنوع 

األوزان أيضًا. وكل مخالف يساق إلى المحكمة بعد قبض وزنه ليكون معلومًا.

6شعبان سنة 1343 هجرية

نعلن إلى كافة البياعة في السوق وعلى األخص البقالين بأن التعاطي في األكياس المعروفة 
بالخرايط ممنوع جدًا. حتى وال يجوز لبياعة الفحم أن يتعاطوا بها. فكل من وجد عنده مثل 

هذه األكياس فقد عرض نفسه لجزاء الحكومة ولإلعالم.



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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