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بضجيج  تمتلئ  التي  األيام  تلك  مثل  سريعًا  يمر  يكن  لم  “لول”  أيام  رمضان  شهر 
رائحة  تعمها  التي  والمجالس  والود  بالحب  عامرة  أيامًا  كانت  الرقمية،  التكنولوجيا 
القهوة العربية األصيلة مثل رواد المجالس نفسها بكبار عائالتها ووجهائها، رمضان 
أيام لول بالبحرين كان ضيفًا غير كل الضيوف وكان يتم استقباله بالحفاوة والسعادة 
بالبحرين  البسيطة والمرنة  الحياة  المملكة، فرغم  أرجاء  والفرح والسرور في جميع 
في ذلك الوقت في المأكل والملبس إال أن التراحم والتواصل بين األهالي كان ينشر 
وتكشف  لول  أيام  رمضان  ملف  تفتح  “رمضانيات”   ... الجميع  بين  واإلبتسامة  الخير 

الكثير من التفاصيل السعيدة التي عمت أرجاء المملكة....

الجلسات العامرة تبدأ 
بعد مدفع اإلفطار

رمضان أيام لول.. 
دراريس ومجالس 

وقهوة عربية

يشتهر برشاقته ووداعة عيونه ومظهره
الغزال .. مسك الجمال

الحوافر مجترة  الغزال هو ثديي من ذوات 
إفريقيا  في  تعيش  البقريات،  فصيلة  من 
أرتفاع  ويتراوح  الشمالية،  وأمريكا  وأوراسيا 
بين  ما  وزنه  ويبلغ  سم،   90 و   60 بين  الغزال 
مالءم  فجسمه  لذا  جرام،  كيلو   25  -  18
طويلة،  ورقبته  وأرجله  السريع،  للعدو 
الذكور،  من  أصغر  واإلناث  قصير،  الذنب 
األنثى  قرّني  أّن  إال  قرنان،  ولألنثى  وللذكر 
أدّق من قرّني الذكر، ويتمّتع الغزال بحاسة 
وشم  سمع  بحاسّتي  وكذلك  قوية،  بصر 
يعيش  أجتماعي  حيوان  والغزال  قويتين، 
الغزال  في قطعان، وتساعد حاسة الشم 

من  هو  والغزال  الغذاء،  عن  البحث  في 
العشب  ويأكل  النباتية  الحيوانات  فصيلة 
على  الغزال  واشتهر  والغصون،  واألوراق 
أعضائه  وتناسق  شكله  بجمال  العصور  مر 
وفتن  حركاته،  ورشاقة  مظهره  ووداعة 
من  والكثير  مكان،  كل  في  به  الناس 
ومراقبة  الغزالن  بمشاهدة  يستمتعون 
بالجري،  قيامها  أثناء  وخصوصًا  حركاتها، 
وكأنها  باإلانسياب  أجسامها  تأخذ  حيث 
تطير في الهواء، ومن أسماء الغزال: الريم، 
والظبي،  والرشا،  والعنود،  والمي،  والمها، 

ورغد، واأليل، واليازيه، وخوله.

المجالس الرمضانية

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان
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 ”رأيت غزاال يرتعي وسط روضة...
فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرا”

الغزال .. الريم والمها والرشا والعنود
الغزال من الحيوانات النشطة عند الفجر والغروب، ويعيش بعضها في األودية الجبلية 
الهادئة، وأخرى في الصحارى الرملية، وتعيش على القليل من النباتات مثل الحشائش، 
الجافة،  الصحراوية  الشجيرات  تتغذى على  الجفاف  أوقات  والشجيرات، وفي  واألعشاب 
وتندرج الغزالن تحت فصيلة الظباء في عشيرة بقر الوحش، أما موطن الغزال ففي أواسط 
الجزيرة العربية في األودية الجبلية القاحلة والمناطق الصحراوية والوديان الحصوية، كما 
أن هناك أنواع تعيش في فلسطين واألردن وسوريا ولبنان والعراق وشمال شرق أفريقيا، 
ويعيش الغزال ما بين 10 - 15 سنة، ويعيش في حياة األسر وفي داخل المحميات أكثر من 
حياته في الطبيعة التي تعرضه لكثير من المخاطر واألعداء، ويستطيع الوليد الصغير 
الربيع يعدو الغزال بسرعة فائقة، ويمكنه  الجري بعد ساعات من جفاف جسمه، وفي 
وعندما  قطعان،  في  يعيش  اجتماعي  حيوان  الغزال  أن  كما  مترين،  إرتفاع  حتى  القفز 
الخطر،  إلى مكان بعيد عن  القطيع  القطيع أصوات تحذير يهرب كل  أفراد  ُيسمع أحد 
تساعد حاسة الشم الغزال في البحث عن الغذاء، وفي إيجاد مساحات للعيش والحياة.

الغزال عند العرب

وعشق العرب قديمًا الغزال، ومنحوه أحلى التسميات 
الفترة، وما زالت لرقتها  التي كانت تستعمل في تلك 
رشا  مثل:  األذن،  على  وقعها  وسهولة  وعذوبتها 
موسيقية،  جميلة  عربية  تسميات  إنها  وغيرها،  وريم 
هذه  بين  وحده  والغزال  يستحقها  للذي  إال  تمنح  ال 
األجمل  العربي  الحيوان  فهو  يستحقها،  الحيوانات 
حيوانات  كل  بين  تواضعًا  واألكثر  واألذكى  واألرشق 
المنطقة، وفوق كل ذلك فله كبرياء ال يضاهيه فيها 
أى حيوان آخر، فإذا كان األيل هو ملك حيوانات الغابة 
تاج  وكأنها  تظهر  التي  قرونه  وتفرع  لشكله  األوروبية 
الملك لحيوانات غابات  رأسه، وإذا كان األسد هو  على 
أفريقيا لهيبته وضراوته، فإن الغزال هو الفارس واألمير 
منطقتنا  في  تعيش  التى  الحيوانات  بين  المسالم 
العربية، ومن شدة إعجاب العرب بهذا الحيوان الرشيق، 
فقد أطلقوا بعضًا من مرادفات أسمائه على بناتهم 
تطلق  ولم  وغيرها،  وغزالة  وظبية،  ورشا،  ريم،  مثل 
فحسب،  الحيوانات  هذه  على  واألمثال  الشعر  العرب 
تبعًا  بها  الالئقة  األسماء  وأعطتها  أيضًا  صنفتها  وإنما 
كتابه  في  الدميري  فيقول  وجودها،  وأماكن  أللوانها 
“حياة الحيوان الكبرى” إن الظباء مختلفة األلوان، وهي 
على ثالثة أصناف: صنف اآلرام وهي ظباء بيض خالصة 
وصنف  الرمال،  ومساكنها  ريم،  منها  الواحد  البياض 
بالحمرة،  المشوب  البياض  العفرة، وهي  الُعفر ولونها 
المرتفعات  تسكن  وهي  األعفر،  أو  أْعَفر  منها  الواحد 
الظباء عدوًا صنف األدم  الصلبة وهي أضعف  واألرض 
“بضم وسكون” ولونها األدمة أي السمرة، الواحد منها 
التصنيف  هذا  ويتطابق  والقوائم،  العناق  طوال  آدم 
مع التصنيف العلمي الحديث للغزالن الموجودة في 
الخصوص،  العربية واآلسيوية منها على وجه  األقطار 
والخليج  الجزيرة  في  تنتشر  التي  الغزالن  بأن  والقائل 
وإذا   .. ذكره  سبق  كما  أنواع  ثالثة  على  هي  العربي 
تفحصنا دواوين الشعر العربي القديمة نجد أن للغزالن 
غزااًل  “رأيت  ليلى  مجنون  يقول  كبيرة  حصة  الظباء  أو 

يرتعى وسط روضة ... فقلت أرى ليلى تراءت لنا ظهرًا”. 

غزال المسك

مسك الغزال هو مادة تخرج من غدة في بطن نوع من 
تفرز  كبرت  إذا  والغدة  المسك،  غزالن  تسمى  الغزالن 
هذه المادة وتؤخذ وتمزج ويستخرج منها عطر المسك، 
من  وإرتفاعه  متر  حوالي  طوله  غزال  المسك  وغزال 
وطويل  رمادي،  بني  وشعره  المتر  نصف  األكتاف  عند 
يسعى  خواف  المسك  وغزال  الكسر،  وسهل  وخشن 
يتعب  لهذا  الهرب،  سريع  وهو  لياًل  طعامه  لطلب 
المصائد  له  ينصبون  وعادة  اصطياده  في  الصيادون 
غزال  كما  بها،  تواجده  يعتقدون  التي  األماكن  في 
المسك يسكن غابات الهماليا ويفضل أعاليها، وتمتد 
مساكنه إلى التبت وإلى سيبيريا، والشمال الغربي من 
البري  الغزال  أنثى  وتعتبر  عامة،  آسيا  وأوساط  الصين، 
الوحيد للمسك  المصدر  العطور فهي  كنز في عالم 
بمراقبة  المتخصصون  الصيادون  يقوم  حيث  األسود، 
حالتها  من  يتأكدوا  حتى  طويلة  لفترة  الغزال  أنثي 

الصحية، وفي فصل مخصوص في السنة يقوم هؤالء 
الصيادين بإصطياد أنثى الغزال البري مستخرجين من 
الذي يعتبر كتلة متجمدة من  المسك األسود  صرتها 

الدم.  

الريم .. “غزال الرمال”

العربية، وينتمي  المنطقة  الغزالن في  أنواع  وهو أكبر 
وهو  الباهت  الرملي  بلونه  ويتميز  البقريات،  عائلة  إلى 
أكبر حجمًا من الغزال العفري والغزال العربي، ويصل 
ارتفاع الجسم عند مستوى الكتف 60 - 70 سم، ووزنه 
من 30 - 40 كجم، وطول الجسم الكلي من 95 - 120 
الذكور  قرون  وطول  سم   13  -  11 األذن  وطول  سم، 
قصيرة  قرون  ولإلناث  قيثاري،  شكل  ولها  سم   30-20
اللون،  أبيض  وبطنه  وقوائمه  سم   10 طولها  ورفيعة 
والخاصرتين  الوجه  على  الموجودة  الخطوط  أن  كما 
الغزال  من  الحار  للجو  تحماًل  أكثر  وهو  واضحة،  غير 

اآلدمي والعفري.

”اآلدمي” .. الغزال العربي

عيون  وله  رشاقة،  أكثر  اآلدمي  الغزال  أن  ونجد 
عند  الجسم  أرتفاع  ويصل  حلقات،  ذات  واسعة 
كجم،   30-25 من  ووزنه  سم   16 الكتف  مستوى 
الجسم  من  العليا  األجزاء  على  بني  أحمر  ولونه 
داكن  وشريط  الوجه،  على  واضحة  عالمات  ووجود 
من  والقفز  الحركة  وأثناء  الخاصرتين،  على  اللون 
له  أن  كما  الشريط،  هذا  بوضوح  يظهر  آلخر  مكان 
ويمتلك  األنثى،  من  أجمل  الذكر  ويكون  أسود  ذيل 
الذكر قرونًا منحنية إلى الخلف وذات شكل قيثاري، 
الغزال  إناث  وتمتلك  سم.   20-15 من  طولها  ويتراوح 
سم،   5 طولها  يبلغ  قصيرة  قرونًا  “العربي”  اآلدمي 
ويستخدم الذكر القرون الحادة في العراك العنيف 
سيادته  لفرض  وذلك  الذكور،  من  منافسيه  بين 
عن  بعيدًا  الذكور  باقي  وطرد  اإلناث  قطيع  على 

مقاطعته التي يعيش فيها.
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البساطة والفرح والتراحم عنوان استقبال الشهر الكريم
رمضان أيام لول .. مجالس القرآن للكبار وظاللوه 

وخشيشة األطفال

أغلب  ورنة وحركة غير عادية كانت تجري في  زمان شنة  أيام  الشهر  كان لقدوم هذا 
العائالت  من  الكثير  ترى  حتى  شعبان  شهر  يهل  أن  فما  البحرين،  فرجان  أو  مناطق 
الضيوف  إنه ضيف غير   .. الكريم  الضيف  البحرين وقد بدأت تستعد إلستقبال هذا  في 
إذن ما هي  والتكريم،  الحفاوة والسعادة  أن يستقبل بكل مظاهر  لذا وجب  العاديين، 
العظيم؟...  الشهر  هذا  دخول  قبل  تجري  أو  تتم  كانت  التي  االستعدادات  تلك  نوعية 
“رمضانيات” تجيب على التساؤالت عبر سطور من كتاب من أبرز كتب المكتبة البحرينية 

للمؤرخ خليل محمد المريخي .... 

البساطة أسلوب حياة

رغم بساطة الناس في ذلك الوقت بساطتهم في 
وحياتهم  مأكلهم  وفي  ملبسهم  في  شئ،  كل 
شئ،  كل  في  وتواصلهم  تراحمهم  وفي  اليومية 
حتى أصناف الطعام كانت بسيطة وقليلة ومحددة 
نجد  والتي  اليوم،  كموائدنا  أو  هذا  كيومنا  وليست 
والزيتون  الصفراء  والجبنة  البيضاء  الجبنة  عليها 
اللبناني والسلطة المشكلة  األخضر واألسود والخبز 
وغيرها من المواد العامرة بها أغلب البيوت البحرينية.. 
ذلك  سفرة  على  موجودة  غير  األصناف  هذه  كانت 
غالبية  أو  البعض  عند  المناعة  فإن  ذلك  ومع  الزمن 
الناس كانت أقوى، خصوصًا عند تقلبات الجو، وكان 
لباسهم في فصل الشتاء بسيط كبساطة حياتهم 
إنجليزي  الصوف  وجوارب  “دكاك”  ال  أعني  األسرية، 
من  األعظم  السواد  أعني  هنا  وأنا  سبنسر،  ماركة 
الناس، أي الناس الكادحين، فإذا اشتد البرد على واحد 
ومع  البرد،  عز  في  البحر  ودخل  ثوبين  لبس  منهم 
األرض دكًا ويذرعها طواًل وعرضًا وهو  يدر  ذلك كان 
كان  بعضهم  ربما  بل  وعافيته،  صحته  كامل  في 
يمشي ويجري حافيًا، هذا جانب بسيط من حياتهم.

دك الحب 

ولكي ال نبتعد عن موضوعنا حول استقباالت الناس 
من  بعض  في  اآلن  نتجول  دعونا  لرمضان  لشهر 
مناطق البحرين، لتكن مدينة المحرق، وأعني فرجان 
المحرق، لنشاهد هؤالء الناس وقد كست وجوههم 
الفرحة والبهجة في انتظار هذا الشهر، فما هي تلك 
المظاهر المميزة التي سنشاهدها استعدادا لقدوم 
الحب”  “دك  اآلن  نستمع  اننا  المبارك؟  رمضان  شهر 
القمح أمام بعض البيوت في مدينة المحرق، والذي 
كبير  صحن  الهريس  “كاب”  أو  لطبق  يستخدم  كان 
وغزير وعملية دك الحب أو دق الحب هذه كانت تجري 
أحيانًا بطريقة مشتركة بين عدة بيوت، وكان يتعاون 
عندما  وذلك  شخص  من  أكثر  الحب  دكاك  على 
يسمى  سميك  خشبي  وعاء  في  وهو  بدكة  يقوم 
بهذه  يقومون  الحب،  دكاكة  أي  وكانوا  “المنحاز”، 
العملية عن طريق مدكة خشبية ومستطيلة، نعود 
الرئيسي  الهريس والذي كان يعتبر الطبق  إلى طبق 
أيام زمان ومازال عند البعض حتى اليوم، ولكن لذة 
هذا الطبق في ذلك الوقت ربما تختلف عنها اليوم، 
أيامًا  أحيانًا  يستمر  الذي  الحب  هذا  دك  بسبب  ليس 

الذي  اللحم  نوعية  أن  بل  شعبان،  شهر  من  عديدة 
موجود  هو  عما  يختلف  الطبق  لهذا  يستعمل  كان 
ذلك  أين  وإال  أيضًا،  الدهن  نوعية  وحتى  بل  اليوم، 
طبعًا  األصيل؟..  الصافي  العداني  أو  الخالدي  الدهن 

هذا النوع غير موجود اليوم.

تصفير الجدور

السير  في  ونستمر  قمح  أو  الحب  دكاك  عن  هذا 
وفي  األصيلة،  الحلوة  الفرجان  تلك  بين  معكم 
لشهر  آخر  واستعداد  آخر  عمل  شاهدنا  تجوالنا  أثناء 
أنه الصفار جاء يصفر الجدور وبعض األواني  رمضان، 
البيت، وشهر رمضان  ويلمعها، وكل ذلك يتم أمام 
بدون تنظيف األواني وباألخص الجدور ولوازم المطبخ 
ال يكون له لذة و الطعم، أما ربات البيوت فقد أنهمكن 
أيضًا في مهمة أخرى أو مسؤولية التقل أهمية عن 
المديد  غسل  في  مشغوالت  إنهن  األواني،  تنظيف 
والحصر، بينما نالحظ وفي مكان آخر وجود المضرب، 
“النداف” وقد افترش األرض في دهريز  نداف القطن 
من  مجموعة  تجديد  بعملية  وقام  “الدهليز”  البيت 
بالضرب  يقوم  وكأنه  القطنية  “الدواشك”  أو  الفرش 
شهر  حلول  وقبل  البيوت  بعض  أن  حيث  جيتار،  على 
رمضان المبارك كانت تقوم أو تبالغ حتى في تبديل 
المجلس  أو  البيت  ودواشك  الفرش  قطن  تجديد  أو 

خالل هذه المناسبة.

موائد عامرة

بدأت  وقد  المجالس  فهناك  شيء،  كل  هذا  ليس 
جوانبها  في  صفت  وقد  كاماًل،  تنظيفًا  تنظف 
بداية  وفي  عادًة  يدعى  حيث  اهلل،  كتاب  من  عدد 
كان  هكذا  الدرايس،  من  عدد  الكريم  الشهر  هذا 
طوال  الكريم  القرآن  لتالوة  وذلك  عليهم  يطلق 
المدن  من  كغيرها  والمحرق  المبارك،  رمضان  شهر 
اشتهرت بوجود العديد من مجالس بعض العائالت 
فما  والزوار،  للجيران  مجالسها  تفتح  أن  اعتادت  التي 
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من  العشرات  ترى  حتى  اإلفطار  مدفع  ينطلق  أن 
المائدة  تلك  حول  ملتفين  جلسوا  وقد  الفريق  أبناء 
العامرة بخيرات اهلل .. تلك كانت واحدة من العادات 
وكان  مجتمعاتنا،  من  اليوم  اختفت  التي  الحميدة 
الناس يدعو العشرات من جيرانه  أولئك  المقتدر من 
لمشاركته  المبارك  الشهر  هذا  وطوال  غيرهم  أو 
من  خاليًا  مجلسًا  تجد  قلما  بل  اإلفطار،  مائدة  على 
والتراويح  العشاء  صالة  بعد  أما  الدائمين،  المدعوين 
قريب  وقت  حتى  القرآن  قراءة  في  الدراريس  فيبدأ 
بعضها  طبعًا  رمضان،  مجالس  هذه  السحور،  من 
بينما  الكهربائية،  المصابيح  فيها  تجد  المجالس  أي 
“الفنر”  ذلك  عن  عوضًا  يستعمل  كان  اآلخر  البعض 
الكيروسين أو شمعة تضيء  الذي يضيء عن طريق 

ذلك المجلس البسيط.

برايح كبيرة 

ليالي  عن  فماذا  المجالس،  أو  “الميالس”  عن  هذا 
رمضان بالنسبة للكبار أو الصغار؟ أعني كيف يقضي 
البعض أوقات تلك الليالي الجميلة؟، كما ذكرت كبار 
القوم وجلساء تلك المجالس خصوصًا من كبار السن 
كانوا يقضون تلك األوقات في مجالسهم الخاصة 
السهر،  قليلو  وكانوا  الليل،  من  معين  وقت  حتى 
شهر  مجيء  صادف  إذا  خصوصًا  األخر  البعض  أما 
منهم  العشرات  فتجد  الصيف،  أوقات  في  رمضان 
الكبيرة  البرايح  تلك  في  الرمل  أو  األرض  افترش  وقد 
والتي كانت منتشرة، خصوصًا في بعض المصاريف 
كالقضيبية، وأم حصم، وعراد، والصويفية، والجابور، 
البحرين،  في  األخرى  المصاريف  من  وغيرها  وسترة، 
هذه  في  الصيف  أشهر  فترة  يقضون  الناس  وكان 
المناطق وفي بيوت ومجالس مبنية من السعف، أما 
في مدينة المحرق بالذات، فكانت المقاهي الشعبية 
والتي اشتهرت بها هذه المدينة بالذات منتشرة هي 
من  فهناك  السوق،  مدخل  عند  خصوصًا  األخرى، 

المقاهي الشعبية، قهوة عبد القادر وقهوة ما شاء 
اهلل وقهوة مشاري، وغيرها، وكان لوجود هذا الكم 
منتشرة  كانت  التي  بالمقاهي  يذكرنا  المقاهي  من 
على شواطئ نهر دجلة أو الفرات في العراق، هكذا 
حتى  األربعينات  فترة  خالل  خصوصًا  المحرق  كانت 
يجلس  كان  المقاهي  تلك  فبجانب  الخمسينات، 
وأما  واللوبة،  والنخي  الباجلة  بائعي  منها  وقريب 
أو  النخي  “طاسة  الطوس  من  مجموعة  جدورهم 
شمااًل  لتتجه  السوق  داخل  وأنت  تعرج  ثم  الباجلة”، 
صغيرة  مقاهي  لتشاهد  ضيق  طويل  ممر  وعبر 
الحلوة  دكاكين  بينما  البعض  بعضها  متراصة 
خصوصًا العسلية والبقالوة والتي اشتهر بها شخص 
لهذه  وكانت  “البصري”  يسمى  كان  المحرق  في 
األماكن أيضًا زبائنها أو روادها في ليالي رمضان. هذا 
العطش  بك  اشتد  ما  إذا  أما  والحلوى  المقاهي  عن 
من كثرة تجوالك في ليالي رمضان فما عليك إلى أن 
تطلب قرشة النامليت والتي ستجدها في كثير من 
المقاهي، والنامليت هذا هو نوع من المرطبات التي 

اشتهرت بها البحرين منذ بداية القرن بسنين قليلة.

طاش ما طاش

زوايا  من  زاوية  في  لنشاهد  السير  في  نستمر  ثم 
أو  طاش  ما  طاش  لعبة  يلعبون  جماعة  السوق 
هذا  المسلية،  األلعاب  من  ذلك  غير  أو  الزهر  لعبة 
هي  اشتهرت  فقد  المنامة  منطقة  أما  المحرق  عن 
خصوصًا  المعروفة،  المقاهي  من  بعدد  األخرى 
ذات  الفارة  أحمد  قهوة  مثل  السينما،  منطقة  في 
التي  المقاهي  من  وغيرها  أكبر،  وقهوة  الطابقين، 
هذا  المنطقة،  هذه  من  شرقًا  منتشرة  أيضًا  تجدها 
المنامة  أو  المحرق  مدينة  في  سواء  المقاهي  عن 
الذين  الناس  من  بالعشرات  تمتلئ  كانت  والتي 
اعتادوا ارتيادها والبقاء فيها حتى ساعة متأخرة من 
الليل يتبادلون مختلف األحاديث بجانب االستماع إلى 

بوري،  أو  سحارة  بها  تصدح  كانت  التي  األصوات  تلك 
مثل أصوات المطربين محمد بن فارس أو ضاحي بن 
من  أيضًا  العديد  تجد  كنت  بل  زويد،  محمد  أو  وليد 
أبناء بلدان منطقة الخليج العربي في تلك المقاهي، 
وكيف  الكبار  عن  هذا  الخليج،  لبنان  البحرين  أليست 
أو  األطفال  عن  فماذا  رمضان  ليالي  يقضون  كانوا 

الشباب الصغار.

ظاللوه واصعكير وخشيشة

من  لهم  بالنسبة  تعتبر  كانت  رمضان  ليالي  وطبعًا 
الطرقات  أو  الفرجان  كل  الليالي،  وأجمل  وألذ  أمتع 
وهم  الصغار  الشباب  أو  باألطفال  تمتلئ  كانت 
يقومون بمختلف األلعاب المعروفة والشائعة ذلك 
وغيرها  الخشيشة،  اصعكير،  ظاللوه،  مثل  الوقت، 
البعض  بينما  والبسيطة،  الخفيفة  األلعاب  من 
وتكدسوا  األرض  على  جلسوا  وقد  تجدهم  اآلخر 
البيوت  أحد  أمام  متراصة  صغيرة  المجموعات  في 
في  منتشرة  كانت  التي  البرايح  من  جانب  في  أو 
الخالية  األرض  من  كبيرة  مساحة  “البراحة  المدن 
البيوت”  أمام  أو  بين  عادة  تقمع  والتي  المباني  من 
بعض   إلى  وإنتباه  اهتمام  بكل  و  يستمعون  وراحوا 
الحزاوي يرويها واحد منهم، أو تجد بعض من هؤالء 
مفضاًل  البحر  أسياف  افترش  وقد  الرجال  أو  الشباب 
والبحر  الهدوء  حيث  غيرها،  على  األمكنة  هذه 
البحر،  أو  الغوص  سوالف  أو  وأحاديث  القمر  وضوء 
وال  مسلسالت  وال  تلفزيون  فال  السحور،  وقت  حتى 
البيوت تشغلهم، اللهم سوى  حتى راديوهات في 
بعض البيوت الميسورة والتي قد تجد لديها راديو إال 
أوقات  في  إال  له  يستمع  ال  األحوال  جميع  وفي  أنه 
محدودة، خصوصًا عند نشرة األخبار من إذاعة لندن 
أو البحرين أو برلين أو دلهي، هذه صورة مصغرة عن 
كيفية اإلحتفال إلستقبال شهر رمضان، وكيف كان 

يقضي الناس لياليهم خالل هذا الشهر المبارك. 
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العدد 2 ذو الحجة سنة 1369 السنة األولى 

نحن والقراء

أيها القاريء العزيز: هذا هو العدد الثاني من مجلتك 
فخورون  ونحن  يديك  بين  نقدمه  البحرين(  )صوت 
بتشجيعك ورضاك.  وستالحظ حتمًا ما أدخلناه عليه 
ونحن  واألبواب.  الموضوعات  في  التحسينات  من 
الصحافة  مسايرة  في  جهدًا  نألو  لن  بأننا  نعدك 
هذا  نتائج  بنفسك  وستلمس  الحديثة.  العصرية 

الجهد شهرًا بعد شهر وعددًا بعد عدد.

بالشكر  لنخص  السعيدة  الفرصة  هذه  وننتهز 
أو كتبوا  بنا  الذين تكرموا فاتصلوا  إخواننا  واألمتنان 
إلينا مبدين مالحظاتهم وآرائهم حول العدد األول، 
وإن دل هذا على شيء فأنما يدل على حسن التعاون 
بيننا وبين قرائنا الكرام، فنرجو أن نكون على الدوام 

عند حسن ظنهم بنا. 

وقد حرصنا من جانبنا على أن نتعرف على آراء جمهور 
القراء فكرسنا وقتًا لتقصي ذلك. وقد الحظنا أنهم 
ذهبوا مذاهب شتى، ففريق رأى أن محتويات العدد 
وأسلوبه كان فوق مستوى الجمهور، وفريق قال أن 
موضوعاته ال بأس بها ولكن تعوزه األخبار المحلية، 

علينا  عتب  اآلخر  والبعض  الورق.  انتقدوا  القراء  وبعض 
منا  طلب  وبعضهم  الشعرية،  القطع  بعض  لنشرنا 

أشياء أخرى كالفهرست وغيره.

عالية،  بلغة  حقًا  كتبت  المجلة  فان  األسلوب  عن  أما 
وستكتب بهذه اللغة ألن الغالبية تستطيب مثل هذه 

اللغة وألن كثيرًا من قراء البحرين وغيرها من طبقة 
والكتاب  واألديب  كالرسالة  الشهيرة  المجالت  قراء 
والهالل وغيرها. أما الذين رأوا ضرورة اإلكثار من األنباء 
المحلية فنحن نعدهم بنشر ما تسمح به الظروف 
ويجيزه قلم الرقيب كما نعد اآلخرين بنتفيذ ما نراه 

صالحًا من مقترحاتهم.

والواقع أننا ما كنا نتصور أن يقبل القراء على المجلة 
اقبااًل شديدًا كالذي حصل. فقد نفذت األعداد من 
وانهالت  صدورها،  من  الثاني  اليوم  في  األسواق 
علينا الطلبات من وكالئنا في الخارج يطلبون المزيد 
المجلة  أن  على  واضح  دليل  هذا  أن  شك  وال  منها. 
قد سدت فراغًا في بالدنا العزيزة وفيما جاورها من 

القطار العربية.

أن هذ المجلة أيها القاريء الكريم منك وإليك فهي 
الذي  رائدك  وهي  أفكارك  منه  تذيع  الذي  منبرك 
يمهد لك السبيل إلى حياة سعيدة ومستقبل زاهر، 
نحن  نسير،  وبهذا  منها  تأخذ  ما  بمقدار  فأعطها 
وأنت، نحو الهدف المنشود بخطى حثيثة. أخذ اهلل 

بيدنا جميعًا إلى ما فيه الخير والصالح.

ابراهيم حسن كمال

لاللتحاق  حميدان  علي  ذاتها  الطائرة  على  وسافر   -
بالجامعة األمريكية في بيروت على نفقة شركة بترول 

البحرين.

بلدية  معاون  الخلفان  ابراهيم  السيد  أن  يقال   -
المحرق، ومفتش البوليس السيد عبدالكريم السلمان، 
سيسافران قريبًا إلى إنكلترا، األول لإلطالع على شؤوون 
بعض  لدراسة  يارد  باسكتلند  لاللتحاق  واآلخر  البلديات، 

النواحي البوليسية.

الجزيرة  جنوب  في  راشد  آل  قبيلة  أفراد  ينتسب   -
العربية إلى أمهاتهم غالبًا، ال إلى آبائهم. فأنت تسمع 
غبيشة،  بن  وسالم  مية،  بن  مبارك  بينهم  يدعي  من 
أسماء  هي  وكبينة  وغبيشة،  ومية،  كبينة،  بن  وسعيد 

أمهاتهم ال آبائهم.

واألخرى  البحرين  إحداهما  تسمى  واحتان  مصر  في   -
سترة.

نجح في االمتحانات النهائية لهذا العام:

21 طالبًا من المدرسة الثانوية – القسم العام، منهم 
9 طالب نجحوا كذلك في امتحانات القسم الخاص 
و5  اإلبتدائية  المدراس  من  طالبًا   55 و  )المعلمين( 
طالب من المدراس الصناعية و14 طالبة من مدراس 

البنات. 

السنين  في  األرقام  هذه  تتزايد  أن  المتوقع  ومن 
البنات  بمدارس  منها  يتعلق  ما  وخاصة  القادمة 
حينما تستكمل مدرسة فاطمة الزهراء في المنامة 
ومدرسة في المحرق ومدرستا الحد والرفاع للبنات 

صفوفها.

القسم  بناء  في  مستمرة  بصورة  العمل  يجري   -
على  منه  الثاني  الدور  قارب  وقد  للطالب،  الداخلي 
الكمال، ويقال أن ما رصدته الحكومة لبنائه بلغ 120,000 

روبية.

بلجريف  السيدة  إنكلترا  إلى  الجو  بطريق  سافرت   -
مديرة معارف البنات لقضاء فصل الصيف.

والدمام،  البقيق،  اسم  والبحرين«  السعودية 
والظهران، ورأس تنورة إلى عبقيق، وضمام، وظهران، 
ورأس تانورة. وأذكر أن مجلة “األديب” البيروتية الغراء 
الخطأ  هذا  مثل  في  المنصرم  العام  في  وقعت 
مكافحة  في  تبذل  التي  للجهود  عرضت  حينما 
المالريا في المملكة العربية السعودية، فقد قالت 
بالحرف الواحد : وأهم عامل في برنامج المكافحة 
الحشرات،  لقتل  ت،  د  د  بمادة  البيوت  ضخ  هو 
بحرية  ومدينة  قرية   30 من  أكثر  منازل  فاكتسحت 
أسماء  فصحفت  وجبيل  وقاطف  والخبار  كالحصاء 
رأيت،  ما  إلى  والجبيل،  والقطيف،  والخبر،  االحساء، 
اللغات  عن  العربية،  األسماء  “تعريب”  عاقبة  وتلك 
تلك  في  يكتب  ما  على  عيااًل  الزلنا  فنحن  األجنبية. 
مثل  وقعت  ولو  بالدنا.  جغرافيا  عن  حتى  اللغات 
هذه األخطاء عند تعريب بعض األسماء األجنبية، لثار 
المتحذلقون منا، ورموا الحروف العربية، بكل نقيصة، 

وطالبوا باستبدالها بالحروف “الالدينية”.
في  الحروني  مصطفى  يوسف  األستاذ  صحف   -
كتابه “قصة البترول” عند حديثه عن “المملكة العربية 

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

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مجلس فيصل جواد
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مجلس أبناء أحمد العمران 
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تأسست الغرفة التمثيلية المتنقلة في البحرين عام 1955م ومن ثم  	•
تحولت فيما بعد إلى أسرة هواة الفن

تم تأسيس شركة طيران الخليج المحدودة عام 1950م وبدأت بطائرة  	•
واحدة ذات سبعة مقاعد كانت تنتقل في الخليج

بدأت خدمة البريد في البحرين عام 1884م 	•

بناء مقصب جديد في الدفنه أو الغنيفه )السقية حاليًا( بطريقة بدائية  	•
عام 1923م

تأسست جمعية الرفق بالحيوان عام 1928م 	•

جامع المهزع بالمنامة في الخمسينات

أمطار غزيرة هبطت في البحرين عام 1959م أدت إلى غرق البيوت 
والشوارع، والصورة بالتحديد خلف قلعة البحرين في منطقة السلمانية 

قرب مساكن الشرطة

صورة نادرة لطلبة المدارس في حديقة الباخشة )حديقة الحيوانات( بالمنامة 
وهم يؤدون ألعاب بهلوانية وذلك في منتصف عام 1920م

ذكريات من أيـام زمان

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين 
آنذاك والمغفور له صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان آل خليفة 

والوجيه حسين يتيم وخليفة القعود على متن أحد البواخر المتجهة إلى 
إيطاليا عام 1953م
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لقطة من سباق السيارات الذي أقامه نادي البحرين للسيارات عام 1957م

مسجد في حي العمال التابع لشكة نفط البحرين )بابكو( في مدينة 
عوالي في الخمسينات

صناعة الفخار في منطقة عالي في عام 1963م

صورة جماعية لموظفي مستشفى اإلرسالية في البحرين عام 1935م

الفرقة الموسيقية للشرطة خالل احدى المناسبات الوطنية

سوق األربعاء بالمنامة في األربعينات
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