
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

اِلِميَن” ”ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ
يونس .. ”صاحب الحوت”

نينوى  قوم  إلى  يونس  نبيه  اهلل  أرسل 
فدعاهم إلى عبادة اهلل وحده ولكنهم أبوا 
بالعذاب  وتوعدهم  فتركهم  واستكبروا 
أنفسهم  على  فخشوا  ليال،  ثالث  بعد 
فآمنوا فرفع اهلل عنهم العذاب، أما يونس 
فخرج في سفينة وكانوا على وشك الغرق، 
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المجالس الرمضانية

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان

من  سيلقى  من  يحددوا  لكي  فاقترعوا 
فرمى  يونس  على  ثالثا  فوقع  الرجال، 
نفسه في البحر، فالتقمه الحوت وأوحى 
أن  ربه  يونس  فدعا  يأكله  ال  أن  إليه  اهلل 
له  اهلل  فاستجاب  الظلمات،  من  يخرجه 

وبعثه إلى مائة ألف أو يزيدون...

ماذا تعرف عن “خروف حاجي” ؟ هل تعرف 
قصته، وهل سرد لك أحد من قبل حكايته  
هل سمعت من قبل عن “جيل مرد” ؟وهل 
نصيف”؟  “السيد  عن  شيئا  أذنيك  إلى  تردد 
ما هي قصة “كنكو الخرساء”؟ وهل كانت 
هنا  من  األسرار  من  الكثير  تسمع  بالفعل 
السعدون  خالد  عن  تعرف  ماذا  وهناك؟ 
ما  يتيم؟،  أحمد  واألستاذ  اليماني  وعبيد 
لهم  حدث  وماذا  هؤالء  جميع  قصة  هي 
كثيرة  وتساؤالت  أسئلة  ومتى؟  ومعهم 
تخفي إجاباتها كتب ودفاتر التراث البحريني 
عن  “رمضانيات”  كشفت  والتي  المغلقة 
أوراقها وحروفها وتنشر ألول مرة تفاصيل 
والتي  المثيرة والشيقة  ورواياتها  قصصها 

“رمضانيات” تنشر قصص من التراث ألول مرة )1(
 لغز خروف حاجي وكراسة األستاذ 

يتيم وجيل مرد

من  الكثير  سطورها  طيات  بين  تحمل 
الطرافة والترفيه والعبر والخبرات البحرينية 

الضاربة في جذور التاريخ.... 



اغتنم عروضنا السخية في هذا الشهر الكريم.
 استمتع بعروضنا الخاصة في شهر رمضان الكريم و اكتشف روعة التجربة في القيادة مع جاكوار.

 إنها جبارة، رشيقة و آسرة في كل ما تقوم به. معها ستشعر باإلختالف. ستشعر بأنك مفعم بالحياة.
اشعر بها، دعها تحركك، و اسأل نفسك: ”هل تشعر بنبض الحياة؟“

• خدمة صيانة مجانية لخمس سنوات
• ضمان المصنع لخمس سنوات أو 250ألف كلم*

• مساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات أو 250ألف كلم*

زوروا معرضنا اليوم لتحصلوا على فرصة قيادة سيارة جاكوار XJ في حلبة البحرين الدولية.

ابــتــداًء مـن

26,995دينار

*أيهما أسبق      **تطبق الشروط و األحكام
التوقيت: من 8:00 صباحًا و حتى 2:00 بعد الظهر و من 8:00 مساًء و حتى 10:00 مساًء.

HOW ALIVE ARE YOU?

جــاكــوار البـحـرين
سترة، هاتف: 707070 17

JAGUAR-ME.COM

تمويل م�سرفي ب�سعر فائدة يبد�أ من ٪2,6**
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في أرض الموصل ببلدة تسمى ”نينوى”
يونس .. ”ومتعناهم إلى حين”

في أرض الموصل بالعراق، كانت هناك بلدة 
تسمى “نينوى”، انحرف أهلها عن منهج اهلل، 
يعبدون  وصاروا  المستقيم،  طريقه  وعن 
له،  وشريكًا  هلل  ا  نًدّ ويجعلونها  األصنام، 
عبادته، فأرسل  إلى  يهديهم  أن  اهلل  فأراد 
–، ليدعوهم  عليه السالم   – إليهم يونس 
ال  التي  األصنام  عبادة  وترك  اإليمان،  إلى 
تضر وال تنفع، لكنهم رفضوا اإليمان باهلل، 
وتمسكوا بعبادة األصنام، واستعمروا على 
منهم  يؤمن  أن  دون  وضاللهم  كفرهم 
بوا يونس وتمردوا عليه،  إنهم كذَّ أحد، بل 
فغضب  منه،  وسخروا  به،  واستهزءوا 
استجابتهم  من  ويئس  قومه،  من  يونس 
له، فأوحى اهلل إليه أن يخبر قومه بأن اهلل 
فامتثل  كفرهم،  بسبب  يعذبهم  سوف 
ووعدهم  قومه،  وبلغ  ربه،  ألمر  يونس 
بنزول العذاب والعقاب من اهلل تعالى، ثم 
خرج من بينهم، وعلم القوم أن يونس قد 
ترك القرية، فتحققوا حينئذ من أن العذاب 
سيأتيهم ال محالة، وأن يونس نبي ال يكذب، 
ورجعوا  سبحانه،  اهلل  إلى  وتابوا  فسارعوا، 
نبيهم،  مع  فعلوه  ما  على  وندموا  إليه 
وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات خوفًا 
رأى  الذي سيقع عليهم، فلما  العذاب  من 
اهلل – سبحانه – صدق توبتهم ورجوعهم 
إليه، وكشف عنهم العذاب، وأبعد عنهم 
العقاب بحوله وقوته ورحمته .. قال تعالى 
“فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إال 
قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
إلى  ومتعناهم  الدنيا  الحياة  في  الخزي 

حين” - يونس : 98-......

صاحب الحوت 

 ،87 اآلية  األنبياء  سورة  في  النون”  “ذا  اهلل  سماه  وقد 
المعنى  فيكون  الحوت،  أسماء  من  اسم  و“نون” 
الحضارات  في  الدراسات  وكشفت  الحوت”،  “صاحب 
في  “ع”  يونس  النبي  مقام  على  عثر  بأنه  التاريخية 
بلدة كفرا الجنوبية التي تقع في منطقة بنت جبيل، 
وكانت تسمى سابقًا - دير حناشر - كذلك سميت 
- البرياس - وكان يمكث فيها أكثر من مائة وستين 
ألف نسمة، وفي هذه البلدة ولد نبي اهلل يونس “ع” 
من أب فقير ومؤمن، وكان يعمل حطابًا ويعيش من 
وراء االحتطاب ويبيعه وقودًا للناس، وكان يقطن بيتًا 
اإليمان،  كثير  زاهدًا  رجاًل  وكان  حاله  قد  على  صغيرًا 
يذهب في كل يوم إلى الوعر المجاور ليسترزق منه، 
وهذا الوعر لم يزل موجودًا إلى عصرنا هذا ويسمى 

ولد  “ع”  يونس  النبي  أن  الدراسات  وتؤكد  كفرا،  وعر 
في بلدة كفرا ومات فيها، والدليل على ذلك يوجد 

مقام باسمه، كما يوجد ضريحه داخل المقام. 

النشأة والنبوة 

إلى قومه  أرسله اهلل  نبيا كريما  كان يونس بن متى 
الخير،  إلى  ويرشدهم  وينصحهم،  يعظهم،  فراح 
النار،  من  ويخوفهم  القيامة،  بيوم  ويذكرهم 
ويحببهم إلى الجنة، ويأمرهم بالمعروف، ويدعوهم 
عليه  -يونس  النون  ذو  وظل  وحده.  اهلل  عبادة  إلى 
السالم- ينصح قومه فلم يؤمن منهم أحد، وجاء 
قلبه  وامتأل  قومه..  من  باليأس  فأحس  عليه  يوم 
بالغضب عليهم ألنهم ال يؤمنون، وخرج غاضبا وقرر 
ثالثة  بعد  بهم  العذاب  بحلول  ووعدهم  هجرهم 
ولكن  يونس،  قوم  كان  أين  القرآن  يذكر  وال  أيام، 
البحر،  من  قريبة  بقعة  في  كانوا  أنهم  المفهوم 
السالم  عليه  يونس  اهلل  بعث  التفسير:  أهل  وقال 
الغضب  فقاده  الموصل،  أرض  من  “نينوى”  أهل  إلى 
مشحونة،  سفينة  ركب  حيث  البحر،  شاطىء  إلى 
قومه  يترك  بأن  له  صدر  قد  اإللهي  األمر  يكن  ولم 
أهل  وتأكد  قريته،  من  خرج  فلما  منهم،  ييأس  أو 
القرية من نزول العذاب بهم قذف اهلل في قلوبهم 
التوبة واإلنابة وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 
الرجال  وبكى  وجل،  عز  اهلل  إلى  وتضرعوا  وصرخوا 
ألف  مائة  وكانوا  واألمهات،  والبنات  والبنون  والنساء 
فكشف  أجمعين،  آمنوا  وقد  ينقصون،  وال  يزيدون 
عنهم  ورحمته  ورأفته  وقوته  بحوله  العظيم  اهلل 

العذاب الذي استحقوه بتكذيبهم.

أمر السفينة 

البحر،  بها  هاج  فقد  يونس،  ركبها  التي  السفينة  أما 
وأرتفع من حولها الموج، وكان هذا عالمة عند القوم 
ارتكب  ألنه  عليه  مغضوبًا  راكبًا  الركاب  بين  من  بأن 
خطيئة، وأنه البد أن يلقى في الماء لتنجو السفينة من 
الغرق، فاقترعوا على من يلقونه من السفينة، فخرج 

بالصالح-  عندهم  معروفًا  وكان   - يونس  سهم 
فأعادوا القرعة، فخرج سهمه ثانية، فأعادواها ثالثة، 
البحر- في  فألقوه  أكيد  بشكل  خرج  سهمه  ولكن 

عن  تخلى  ألنه  الحوت  فالتقمه  نفسه،  هو  ألقى  أو 
المهمة التي أرسله اهلل بها، وترك قومه مغاضبًا قبل 
أن يأذن اهلل له، وأحى اهلل للحوت أن ال يخدش ليونس 
في  المفسرون  واختلف  عظما،  له  يكسر  وال  لحما 
الحوت، فمنهم من قال  مدة بقاء يونس في بطن 
أن الحوت التقمه عند الضحى، وأخرجه عند العشاء، 
ومنهم من قال انه لبث في بطنه ثالثة أيام، ومنهم 

من قال سبعة. 

في بطن الحوت 

عندما أحس بالضيق في بطن الحوت، في الظلمات 
سبح  الليل-  وظلمة  البحر،  وظلمة  الحوت،  -ظلمة 
اهلل واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين، وقال “لَّا 
اِلِميَن”، فسمع  ا أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّ ِإَلَه ِإلَّ
“فلوال  الحوت،  فلفظه  له،  واستجاب  دعاءه  اهلل 
يوم  إلى  بطنه  في  للبث  المسبحين  من  كان  أنه 
يبعثون”، وقد خرج من بطن الحوت سقيمًا عاريًا على 
بعض  قال  القرع،  شجرة  عليه  اهلل  وأنبت  الشاطىء، 
أن  منها  جمة،  ِحَكم  عليه  القرع  إنبات  في  العلماء 
ورقه في غاية النعومة وكثير وظليل وال يقربه ذباب، 
ويؤكل ثمره من أول طلوعه إلى آخره نيًا ومطبوخًا، 
وبقشره وببزره أيضًا، وكان هذا من تدبير اهلل ولطفه، 
فلما  ذلك،  وغير  للدماغ  وتقوية  كثير  نفع  وفيه 
تركهم  الذين  قومه  إلى  اهلل  رده  عافيته  استكمل 

مغاضبا. 

دعوة يونس

النون إذ هو  وقال صلى اهلل عليه وسلم: “دعوة ذي 
ا أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن  في بطن الحوت” “َلا ِإَلَه ِإلَّ
اِلِميَن” فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط  الظَّ

إال استجاب له -رواه الترمذي والنسائي-.
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“رمضانيات” تكشف حكايات من التراث ألول مرة
لغز الخروف حاجي .. يدخن التبغ األجنبي ويشرب المياه الغازية

ولمسوا  البحرين  أهالي  عايشه  بعضها  الخالصة..  البحرينية  والحكايات  والروايات  القصص  بالكثير من  البحريني  الشعبي  التراث  يزخر 
تفاصيله بعيونهم قبل أصابعهم وبعضها اآلخر لم يكن إال مجرد أوهام وحكايات أسطورية لم تحدث بالفعل ولكن تناقلتها األجيال 
الطريفة  القصص  العشرات من  أن هناك  إال  الحكايات والروايات،  العامرة بأصناف  البحرينية  الشعبية  المكتبة  .. ورغم  اآلخر  جيل بعد 
والجادة التي ال تعلم عنها األجيال الحالية والتي تحكي وتسرد لنا من العبرات والخبرات الهامة ..  “رمضانيات” تكشف عبر صفحاتها 
ألول مرة عن أبرز تلك القصص والحكايات البحرينية الخالصة، وتروي لكم عن حكايات شخوصها وأبطالها وقصص أماكنها وتاريخها...

ويروى  حاجي”،  “خروف  بعنوان  األولى  الحكاية 
سطورها الراوي، قائال “ إذا كانا يمشيان معا فإنك 
ال  حاجي  ألن   .. واحدا  خروفا  وليس  خروفين  ترى 
فهو  الصفات،  من  كثير  في  خروفه  عن  يختلف 
يرفع  الحركة  بطيء  ممتلىء  قصير  مثله،  سمين 
يده بحركة آلية لتثبيت تحضينه على رأسه األصلع، 
توعيدية  بنظرات  اتجاه  كل  في  عينيه  ويحرك 
حمراء، لكنه “حاجي دارم”، وحينما نسمع أصوات 
األجراس والخالخيل نهرع لرؤية هذا المنظر، فنرى 
الذي  الشهير  خروفه  يتبعه  تلك  بأوصافه  حاجي 
رباه على يديه منذ والدته يرضعه الحليب ويعلفه 
وينظفه  الطازجة،  والخضار  والقمم  بالبرسيم 
ويمشط صوفه ويضع في رقبته شرائط وأجراس 
صغيرة ويحنيه  وتعود الخروف على اللحاق بحاجي 
أينما ذهب، فكان يأخذه إلى السوق والتجول في 
ويكون  العمل،  من  فارغا  يكون  عندما  الشوارع 
لديه  تتوفر  فقد  شريف،  آل  أسرة  عند  طباخا 
كميات كبيرة من الخضروات والخبز والقمح والماء 

الحديث عن روايات التراث الشعبي وذكر تفاصيل بعضا من قصصه ورواياته يأخذنا للحديث 
عن قصة بوزيدان، ويقصها الراوي كاملة، قائال ألحد العيون الكثيرة في تلك المنطقة، بنى 
عليها مسجدا ألنها في القديم كانت موضع للوضوء واالستراحة، ثم بدأ الناس يذهبون 
إليها للسباحة والرحالت، وهي ينبوع متدفق يكون حوض واسع عميق يلحقه جنوبا حوض 
واسع أقل عمقا، ثم تنصرف المياه عبر جدول يستمر في جريانه نحو الجنوب ويتفرع إلى 
عده جهات وعلى مقربة من بوزيدان تقع “العين الخضراء”، ورغم جمالها ونظافتها فلم 
وغربي  زيدان  لبو  المشابهه  الرفيع  المسجد  عين  ثم  والسباحة،  للرحالت  تستعمل  تكن 
هذه العين تقع عين النجم، وهي عين مستطيلة ضحلة مرصوفة بأحجار ملساء مستديرة 
تكسب لونها بريق أخاذ وجنوب المسجد الرفيع “حوحب” وبقرب عين الرفيع ثالثة “حواجب” 
وتقع جنوب شرق المسجد وشرقي المسجد هناك عين ومسجد “بوغريبيل”، على بعد قليل 
منه يمتد قصارى، وهي عين واسعة طويلة من الغرب للشرق تحفها أشجار النخيل وورود 
الدفلى، وهناك عريش جميل يطل على العين من جهه الغرب وتسبح فيه أسماك كبيرة 
والضفادع  “الغيلم”  المائية  السالحف  من  كبيرة  أعداد  وفيها  “غدارى”،  كأسماك  الحجم 

وكل هذه العيون والحواجب متقاربة من بعضها، وفي مساحة كيلو متر واحد تقريبا. 

لغز خروف حاجي

بوزيدان .. الجنة الخضراء

المقطر، بما يجعل خروفه يتمتع بما لذ وطاب، وقد 
كبر هذا الخروف إلى حد كبير، وبقي يالزم الحاجي 
كثيرة  أشياء  يعلمه  وكان  لفترة،  طويلة  سنوات 

التبغ  وتدخين  المص  بعود  كوال  البيبسي  كشرب 
األجنبي، والذي ال ندريه أنه كيف كان شعور خروف 

حاجي وهو يطل في تلك القدور.
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“جيل”  فكلمة  القصير،  الرجل  معناه  فارسي،  إسم 
انسان  أقصر  وهو  الرجل.  تعني  و“مرد”  القصير  تعني 
كان  الخمسينيات  في  ذلك  وكان  حياتي،  في  رأيته 
يطوف األسواق واألحياء يحمل سلة البيض الذي يبيعه، 
رأسه  أعرج  وهو  حجمه،  لنصف  مقاربة  السلة  فتبدو 
يبيع  وهو  نادرا  إال  يتكلم  وال  جاحظتان،  وعيناه  كبير 
وكان   منه،  أخف  بضاعة  حمل  يستطيع  ال  ألنه  البيض 
أحد العالمات البارزة في الطرقات واألزقة الضيقة من 
فريق الفاضل، فكنا نشاهده مستريحا في ظل حائط 
على  وهو  كثيرة  سنوات  ومضت  أمامه،  سلته  واضعا 
في  يجلس  ثم  بها،  ويطوف  السلة  يحمل  تلك  حاله 

كراسة األستاذ يتيم

جيل َمْرد
الظل يصفف البيض ويزيل من السلة التالف والمكسور 
. وحين تكسد تجارة البيض أو تتوقف الدجاجات   . منه 
القديمة  األواني  بشراء  تجارته  يبدل  كان  اإلنتاج  عن 
حيث أضطر إلى وضعها في عربة صغيرة يجرها خلفه 
بحزام عريض يربطه حول جسمه، وآخر مرة رأيته فيها 
الزري  بخيوظ  مشغوال  وصريريا  نظيفة  ثيابا  يلبس  كان 
وكنا   / عمامة  رأسه  على  يلفها  )دوامه(  وغترة  اللماع، 
باإلسم  نناديه  أن  نخشى  ألننا  معه  الحديث  نتحاشى 
الذي عرفناه به )جيل مرد( فيغضب، اقتربت منه وقلت: 
هلل،  الهمد  قال:  ياعم؟(  حالك  )كيف  آمو؟  حالت  جي 

وللبيز . . )وماذا عن البيض؟(   

أما الحكاية الثانية، فتدور أحداثها حول األستاذ أحمد 
“ونحن طالب  تفاصيلها، قائال  الراوي  لنا  يتيم، ويروى 
في الروضة وأوائل اإلبتدائي كان األستاذ أحمد يتيم 
وبيده  الفصل  ويدخل  والقصص،  األناشيد  يدرسنا 
بكثرة،  يعرق  فهو  يفارقه،  ال  الذي  ومنديله  كراسته 
األسماع،  تشد  بمقدمة  مباشرة  القصة  في  ويبدأ 
بأسلوبه  مأخوذين  الحصة  طول  له  منصتين  ونبقى 
في السرد، وكان يأتى بقصة جديدة في كل حصة.. 
وكان مدرسا نشطا، فهو يقوم بتدريب الطالب على 
ويشارك  يختارها،  كان  التي  المدرسية  التمثيليات 
الرحالت  في تصميم ديكورات المسرح، وله دور في 
الجمع،  أيام  الطالب  بها  يقوم  التي  المدرسية 
يستمعون  األشجار  ظالل  تحت  حوله  يلتفون  حيث 
نحبه  وكنا  المختلفة،  ونوادره  المشوقة  لحكاياته 
ونحترمه، ونسعد إن لقيناه في طريقنا، بعد أن كبرنا 

تقديم  في  يسهم  وكان  المدرسة،  من  وتخرجنا 
األندية،  في  المسرحيات  تقديم  وفي  إذاعية  برامج 
ثم انتقل من وظيفته بوزارة التربية والتعليم للعمل 
في اإلذاعة معدا ومقدما للبرامج، وكان منكبا على 
الكتابة، ويملئ األوراق بخطه الذي ال يرسمه إال بالقلم 
المبراه مالزمه لمكتبه ألنه يستهلك  الرصاص، فترى 
البرامج  الرصاص بكثرة، وقد قدم العديد من  أقالم 
يعد  وكان  المستمعين،  استقطبت  التى  المشوقة 
الكتب  التي يلخصها من  الجيدة  اإلذاعية  التمثيليات 
العديدة التى يقرأها فهو دائم القراءة والكتابة، وكان 
يقوم بالتمثيل اإلذاعى في كل األعمال، وكانت فتره 
تمريننا على أداء األدوار من أمتع األوقات، حيث نواجه 
التي يعلق عليها بظرفه  الكثير من الجمل والتعابير 
وبداهته، وكان يرتدى البدلة حتى أواخر سنوات حياته 
يحضر  وكان  والعقال،  الثوب  بلبس  استبدلها  حين 

الحلقات  من  عدد  دائما  فلديه  بأول،  أوال  برامجه 
الليلية  جلساته  وفي  التقديم،  أو  للطبع  الجاهزة 
األمسية  يملئ  األصدقاء،  من  عدد  إليها  يدعو  التى 
ُتمل،  ال  التي  المتنوعة  وأحاديثه  الطريفة  بحكاياته 
يشربون  األصدقاء  من  مجلسه  يخلو  ال  كريما  وكان 
مواقف  له  وكانت  بأحاديثه،  ويستمتعون  ويأكلون 
طريفة مع الزمالء، خصوصا مع األستاذ عتيق سعيد، 
فقد كانا يتبادالن التعليقات بينهما دائما، وحين ولد 
مولود جديد لألستاذ عتيق، أشار عليه األستاذ أحمد 
عتيق  وأراد  عتيج  زرى  اسمه  ليكون  “زرى”  يسميه  بأن 
أن يردها عليه، فقال له: لو اسميت أحد أبنائك “ديد” 
ليكون “ديد اليتيم” لكان أفضل، قال له عتيق سعيد 
مرة: هل صحيح يا أخ أحمد أنك مصاب بعمى األلوان؟، 

ورد عليه نعم فأنا أراك أبيض”.
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في الصفحة األولى من “الخميلة” كتب رئيس التحرير افتتاحيتها قائاًل:  “لم 
هناك  ألن  هنا.  إلى  مجيئي  وقبل  الوقت  هذا  قبل  الصحيفة  اصدار  أستطع 
يقدر  لم  لذا  “العراق”  األول  وطني  ترك  علي  تحتم  كانت  خاصة  ظروفًا 
لخميلتي الصدور إال هنا في البحرين. ال بأس في هذا، ألن البحرين هو وطني 
أيضًا. فالبالد العربية ما هي في الواقع إال وطن واحد ال فرق فيما بينها وال 

اختالف”.

األدب  تتذوق  البحرين  في  ناهضة  شبيبة  بوجود  واثق   .. بالنجاح  واثق  “انني 
تمثلها  محلية  صحافة  إلى  بحاجة  البلدة  أن  كما  المعرفة،  إلى  وتهفو 
النيرة. إضافة إلى  وتجمع شملها. وتكون منبرًا للقلوب الحساسة واألفكار 
بالتجارة مثاًل ال يرفضون قضاء ساعة في تتبع   .. أن المشتغلين بأمور أخرى 

األخبار وفي التلذذ بمطالعة القصص والشعر، وسائر أنواع الفنون.

1. ما األصل في تسمية فريق  )بوصرة(  بالمنامة بهذا 
االسم؟

2. ما األصل في تسمية سوق )الخارو( بهذا االسم؟

فاروق  الملك  أن  أفتى  الذي  الببالوي  مصير  هو  ما   .3
السابق من ساللة الرسول)ص(؟ وهل الزال مصرا على 

رأيه؟

1. الصرة في اللغة هي ما يصير من الدراهم أو األشياء 
األخرى ومنها سميت )الصرة( التي ترسل إلى الحرمين 
الشريفين من مصر وغيرها من البالد االسالمية لفقراء 
الحجاز. أما فريق )أبوصرة( هذا فال نعرف سببًا لتسميته 
اللهم إال أن يكون قد سكن فيه رجل معروف يحمل 
أو صرة من دراهم يتصدق  يبيعه  )صرة( من قماش 

بها أو نحو ذلك.

كانت  المحرق  من  الشرقي  الشمالي  الحي  هو   .2
تقوم فيه قديما سوق بسيطة للبيع والشراء فسميت 
على  تطلق  بالعامية  )الخارو(  وكلمة  الخارو(  )سوق 

البندق أو الجوز اذا كان خاليًا من لبه أو كان لبه تالفًا.

3. مصيره بيد اهلل.

كارنيك جورج ميناسيان، رئيس التحرير

العدد األول تشرين األول 29 أكتوبر1952م 

العدد 13 كانون الثاني 9 يناير 1953م

صوت المرأة
بقلم األديبة اآلنسة لطيفة 

الرجل بعد  يشكو كثير من من سيداتنا فتور حب 
مرحلة قصيرة من الزواج ويكون ذلك سببًا في نكد 
كل  في  يتجدد  شقاق  ومنبع  مستمر  وألم  دائم 
لحظة يقضي على هناء العائلة وسعادتها. وكم 
جدية  نظرة  الموضوع  إلى  سيداتنا  تنظر  أن  أود 
بأنفسهن  يتداركن  حتى  مستفيضًا  بحثًا  ويبحثنه 
وتصاعدت  منه  الشكوى  عمت  الذي  الوباء  هذا 
العالج  أنفاس حارة دون معرفة  الطرفين  من كال 

الدائم لتلك الحالة.

ذلك  على  القضاء  في  السيدة  تساعدنا  وكم 
الزوجية  الحياة  حب  الرجل  في  نبهت  إذا  الفتور 
بطريق خاص بها تستطيع أن تغقد عليه بلطفها 
أيتها  فحافظي  المعروفة.  ودعتها  المعهود 
السيدة على ذلك الحب الذي تشعرين به في أول 
عهدك في الزواج ومكني تلك العاطفة في قلب 
زوجك واجعليه يشعر دائمًا بالغبطة التي يجدها 
بالقرب منك. وأنني أظن أن بعض ذلك الفتور يرجع 
إلى حياتنا المنزلية حيث تهملها السيدة اهمااًل تامًا 
الغالية  بالمالبس  تجملها  سوى  لشيء  تلتفت  وال 
الخدم  تالحظ  أن  دون  اليومية  للزيارات  وتفرغها 
وتعتني بادارة المنزل وتدبيره فمالحظة الطباخ في 
الطعام ومراقبته في تهيئته وإعداده يسر  طهو 
ومشروبه  بمأكله  يستلذ  حين  كبيرًا  سرورًا  زوجك 

بعد تعب طويل شاق خارج المنزل”.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

فحياة اإلنسان مهما تغيرت ظروفها فاإلنسان بحاجة إلى زاد للفكر، فليس يكفي أن الشخص يشبع بطنه 
ويترك فكره خاويًا. فهو يهفو  إلى اشباع فكره ونفسه ومشاعره كلها فإن الفنون على إختالف أنواعها من 
اللوازم األساسية في حياة الفرد ال يمكن أن يستغتي عنها. قديمًا قال الكاتب الفرنسي “البيركامو” في إحدى 
مسرحياته على لسان أحد أبطاله “ان طريق الحياة وعر شاق بغير معونة الدين والفن والحب” فإن هذه األمور 
األساسية الجوهرية هي التي تجعل للحياة معنى أعمق، وفكرة أقوى وأماًل أسمى، وإال فحياتنا تغدو خالية 

قاحلة بعيدة عن مرامي الحياة الحقة وعن معانيها الثابتة السرمدية”.

وينهي افتتاحيته بالقول: “فيا أيها القاريء الكريم، اليك خميلتي هذه التي غذيتها بأحالمي وآمالي مدة طويلة 
لعلك تجد في ظاللها ثمار الفكر التي ترتاح اليها أو ترضى بها وليس هنالك شيء أولى من راحتك ورضاك”.



الثالثاء 19 رمضان 1433 هجرية        7 أغسطس 2012  ميالدية 8

مجلس ناصر العريض
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مجلس الكبيسي





Ramadaniat 32 cm (h) x 23.5 cm (w)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

*حسب الشروط وا�حكام

• الحد ا�دنى للراتب 300 دينار بحريني
• متوافق مع أحكام الشريعة

• التمويل متوفر للموظفين و أصحاب ا�عمال

الفروع التجارية:
مرفأ البحرين المالي، المجمع المالي  •  المنامة، شارع الحكومة  •  سند، شارع االستقالل  •

المحرق، شارع المطار  •  البديع، شارع البديع

ارتق بأسلوب حياتك

تمويالت مصرفية شاملة

• ابدأ السداد بعد 90 يوما 
• إجراءات سريعة

• تمويل من غير مقدم (للسيارات فقط)
• %15 مقدم (للعقاري فقط)

أقل
رسوم
 خدمة

تمويل

حتى 400,000
دينار بحريني 

6.5%*
النسبة على

الرصيد المتناقص
لمدة 7 سنوات
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ذكريات من أيـام زمان

مقبرة النصارى بالمنامة في منطقة القضيبية والذي تم بنائها في عام  
1949م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى زيارته لدولة 
الكويت وعن يساره المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح وخلفه الشيخ عبد اهلل 

السالم الصباح عام 1949م

صورة لعملية زرع بطاريات مضادة للطائرات عند مصفاة النفط في 
األربعينات )الحرب العالمية الثانية(

تم جلب إطارات بدون تيوب )تيوب لس( ألول مرة في  	•
البحرين عام 1954م

صدر قرار بإلزام تأمين السيارات في البحرين عام 1945م 	•

تأسست أول شركة تأمين في البحرين عام 1945م  	•
)صندوق التعويضات التعاوني(

إصدار قرار يفرض على جميع معلمي السيارات وضع  	•
الفرامل اإلضافية في سياراتهم عام 1959م )بريك وكلج(

تم تحويل السير في البحرين من اليسار إلى اليمين عام  	•
1967م

تم تشكيل شرطة المرور في البحرين عام 1932م 	•

سفينة دارا وهي تحترق جراء إنفجار على متن السفينة  في المياه 
اإلقليمية البحرينية في عام 1949م



13الثالثاء 19 رمضان 1433 هجرية        7 أغسطس 2012  ميالدية

شرطي يرتدي معطف شتوي على النمط البريطاني أمام أحد معسكرات 
السالح الجوي البريطاني في RAF المحرق في عام 1945م

احدى أنواع الطائرات  التابعة للخطوط الجوية البريطانية BOAC  التي 
سقطت في البحر أثناء هبوطها في مطار البحرين عام 1947م

المغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة رئيس 
األمن العام  في استعراض عسكري أمام مركز شرطة المنامة )باب البحرين(

عام 1961م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ونجليه الشيخ 
دعيج بن حمد آل خليفة والشيح عبداهلل بن حمد آل خليفة أثناء تفقده 

اآلليات عند زيارته لكلية ساند هيرتز في عام  1939م

صورة نادرة لسوق المقاصيص بالمنامة في عام 1940مقلعة الديوان – الشرطة حاليًا








