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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�صـور املجالـ�س الرم�صانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

اطايبها	 التي	 القليلة	 الأطياب	 لطيب	من	 ا�صم	 عربية	هي	 كلمة	 ا�صمه	من	 وي�صتق	 الأطياب	 ملك	 امل�صك	 يعترب	

“تعرف	يف	وجوههم	نظرة	 اإذ	يقول	عز	وجل	 حيوانية,	وقد	ورد	ذكر	امل�صك	يف	القراآن	الكرمي	يف	و�صف	الأبرار	

النعيم,	ي�صقون	من	رحيق	خمتوم,	ختامه	م�صك,	ويف	ذلك	فليتناف�س	املتناف�صون”,	وقد	ثبت	يف	�صحيح	م�صلم	عن	

اأبي	�صعيد	اخلدري	ر�صي	اهلل	عنه	عن	النبي	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	انه	قال	“اأطيب	الطيب	امل�صك” ويف	ال�صحيحني	

عن	عائ�صة	ر�صي	اهلل	عنها	كنت	اأطيب	النبي	�صلى	اهلل	عليه	و�صلم	قبل	اأن	يحرم	ويوم	النحر,	وقبل	اأن	يطوف	

بالبيت	بطيب	فيه	م�صك”.

الأ�صل فى اأغلى واأجود اأنواع العطور

امل�صك والعنبـر .. كثبان اجلنـة 

يف	جزء	من	منزل	�صيخ	اأدباء	البحرين	يف	قلب	املحرق	مطلع	العام	2002	كانت		بداية	

انطالقة	اإحياء	الرتاث	الثقايف		والأدبي	حيث	اأخذت	ال�صيخة	مي	اآل	خليفة	وزيرة	

واملخل�صني	 املخل�صات	 من	 طيبة	 جمموعة	 ومعها	 عاتقها	 على	 والإعالم	 الثقافة	

لإعادة	الروح	للمحرق	الثقافية,	ومنذ	بدء	التد�صني	واإىل	اليوم	نظم	مركز	ال�صيخ	

بالثقافة	والفكر	والفن	داعيا	 اآل	خليفة	موا�صم	ثقافية	زاخرة	 اإبراهيم	بن	حممد	

بن�صر	 وقام	 والعربي	 املحلي	 ال�صعيدين	 على	 والفنانني	 واملثقفني	 املفكرين	 اأبرز	

الكثري	من	الإ�صدارات	الفكرية	والأدبية,	ورددت	اأم�صيات	املركز	الثقافية	�صدى	تلك	

الأيام	التي	كان	فيها	جمل�س	ال�صيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	اأهم	جتمع	فكري	

واأدبي	يف	البحرين	.

 حلم تبناه خمل�صني لإعادة الروح الثقافية ملدينة املحرق
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يحتويا على الكثري من الفوائد الدوائية والعالجية

امل�صك والعنرب.. اأطيب الطيب

وهو	 واأطيبها	 واأ�صرفها	 الطيب	 اأنواع	 ملك	 امل�صك	 يعد	

ي�صر	 لأنه	 جميعها,	 الأطياب	 بني	 املثل	 به	 ي�صرب	 الذي	

الباطنة	جميعها	�صرباً	 النف�س	ويقويها	ويقوي	الأع�صاء	

و�صماً	والأع�صاء	الظاهرة	اإذا	و�صع	عليها,	وامل�صك	اجليد	

كان	يو�صع	يف	اأنية	خا�صة	به	ت�صمى	)النوافج(	ومفردها	

ثم	 النحا�س,	 اأو	 الف�صة	 اأو	 الذهب	 من	 م�صنوعة	 نافجة	

امل�صك	وتو�صع	يف	ردهات	ق�صور	اخللفاء	 متالأ	مب�صحوق	

والأمراء	فتعطرها	باأريجها	ورائحتها	الذكية.

الن�سان	 فليقفها	 البحر	 اإىل	 الأمر	 اآخر	 يقذفها	 �سره	 من	 حتميه	

وينتفع	بها	النا�س,	ان	هذه	املادة	هي	العنرب	ذلك	الأ�سل	العطري	

من	الأ�سول	القليلة	احليوانية	.

الأ�صهب القوي والأزرق والأ�صفر

و�سوداء	 و�سفراء	 وبي�ساء	 رمادية	 ال�سمع	 قوام	 لها	 مادة	 والعنرب	

وهي	كثريا	ما	جتمع	بني	اكرث	من	لون,	وهذه	املادة	تكون	رخوة	اأثناء	

ويكون	حجمها	 م�سود,	 �سنجابي	 ولونها	 خروجها	من	بطن	احلوت	

الأ�سهب	 العنرب	 اأنواع	 واأجود	 رطل,	 	100 اإىل	 وزنه	 وي�سل	 كبري	

باجل�س	 عادة	 ويغ�س	 الأ�سود	 وارداأه	 الأ�سفر	 ثم	 الأزرق	 ثم	 القوي	

الذي	مي�سغ	 العطر	 الأ�سهب	 اأجوده	 داود	 اأبي	 وال�سمع,	ويف	تذكرة	

وميط	ومل	يتقتطع	فهو	خال�س,	ويليه	الأزرق	فالأ�سفر	فالف�ستقى,	

وحظ	البحار	الذي	يعرث	يف	البحر	على	قطعة	من	العنرب	حظ	كبري,	

قطعة	 البحر	 من	 انت�سلت	 التي	 القطع	 اأكرب	 ومن	 الثمن	 فهو	غايل	

وزنها	248	رطال,	وكثريا	ما	وجد	البحارة	قطعا	وزنها	املائتان	من	

الرطال	طافية	فوق	مياه	البحار	ال�ستوائية	وقد	وجدوها	يف	امعاء	

احلوت	الذي	�سادوه,	واحلوت	الذي	يوجد	العنرب	يف	امعائه	له	راأ�س	

�سخم	مليء	بالزيت	والدهن	وهو	يطول	حتى	يبلغ	60	قدما	وهذا	هو	

طول	الذكر	اما	الأنثى	فيبلغ	حجمها	تقريبا	ن�سف	حجم	الذكر.

�سائر	 وينفع	 الباه,	 التفريح,	ويقوي	 اأنه	�سديد	 العنرب	 ومن	خوا�س	

اأمرا�س	الدماغ	خ�سو�سا	اجلنون	وال�سقيقة,	وي�ستخدم	يف	ابطال	

ال�سحر	املاأكول	وامل�سروب,	وينبغي	على	اأ�سحاب	�سغط	الدم	العايل	

ت�سمى	 مادة	 على	 العنرب	 يحتوى	 حيث	 اجلرعات,	 من	 يقللوا	 اأن	

واأجود	 اأرقى	 حت�سري	 يف	 كبرية	 املركب	 هذا	 قيمة	 وتكون	 امربين,	

رائحة	هذه	 بقاء	 ويطيل	 رائحة	خا�سة	 يعطيها	 العطور	حيث	 اأنواع	

بدون	 الثمن	 الغالية	 العطور	 العطور	مدة	طويلة	ول	ميكن	حت�سري	

العنرب.

ا�صتعمالت العنرب 

وي�ستعمل	العنرب	داخليا	لفتح	ال�سهية	وزيادة	الوزن	والقدرة	اجلن�سية,	

وطارد	 كم�سهل	 ي�ستعمل	 كما	 املفا�سل,	 التهاب	 اآلم	 من	 ويخفف	

للغازات	املعوية	داخليا	وطالء	من	اخلارج	وترياق	لعدة	�سموم	وهو	

و�سربات	 التنف�س	 من	 ويزيد	 واملثانة	 والكبد	 والأمعاء	 للمعدة	 جيد	

القلب,	كما	ي�ستعمل	عن	طريق	ال�سم	للفالج	واللقوة	والكزاز,	كذلك	

اأنه	 على	 عالوة	 للدماغ,	 ومقوية	 الباردة	 للنزلت	 دخانه	 ي�ستعمل	

اإىل	 واخلدر,	 الع�سب	 لوجاع	 الظهر	 فقرات	 على	 كدهان	 ي�ستعمل	

جانب	ا�ستخدامه	داخليا	لعالج	ال�سلل	الن�سفي	و�سلل	الوجه	ومر�س	

الرقا�س	والتيتانو�س	وال�سداع	الن�سفي	واآلم	ال�سدر	وال�سعال	والربو,		

الباردة	 الدماغ	 اأمرا�س	 �سائر	 ينفع	 اأنه	 الأنطاكى	 داود	 عنه	 ويقول	

واأمرا�س	 والنزلت	 وال�سقيقة	 اجلنون	 من	 خا�سية	 وغريهما	 طبعا	

الأذن	والأنف	وعلل	ال�سدر	وال�سعال	والربو	والغ�سي	واخلفقان	وقروح	

الرئة	و�سعف	املعدة	والكبد	والإ�ست�سقاء	والريقان	والطحال	واأمرا�س	

الكلى	والرياح	الغليظة	والفالج	واللقوة	واملفا�سل.	

غزال امل�صك 

ويتكون	امل�سك	يف	غدة	كي�سية	يبلغ	حجمها	حجم	الربتقالة	يف	بطن	

نوع	من	الظباء	ي�سمى	غزال	امل�سك	وتوجد	هذه	الغدة	بقرب	الفتحة	

الأكيا�س	يفرز	 امل�سك	يف	الناث	ويف	هذه	 للذكر	ول	يوجد	 القلفية	

طوله	 ويبلغ	 املرت,	 غزال	 با�سم	 	 علميا	 يعرف	 وهو	 م�سكه,	 الغزال	

بني	 و�سعره	 املرت	 ن�سف	 الكتاف	 عند	 من	 وارتفاعه	 مرتا	 حواىل	

ي�سعى	 امل�سك	خواف,	 الك�سر	وغزال	 و�سهل	 رمادي	وطويل	وخ�سن	

يف	 ال�سيادون	 يتعب	 لهذا	 الهرب,	 �سريع	 وهو	 ليال	 طعامه	 لطلب	

يعتقدون	 التي	 الأماكن	 يف	 امل�سائد	 له	 ين�سبون	 وعادة	 ا�سطياده	

تواجده	بها.	وغزال	امل�سك	ي�سكن	غابات	الهماليا.

التبت	واإىل	�سيبرييا	وال�سمال	 اإىل	 اأعاليها	ومتتد	م�ساكنه	 ويف�سل	

الغربي	من	ال�سني	واأوا�سط	اآ�سيا	عامة	وتعترب	انثى	الغزال	الربي	

كنز	يف	عامل	العطور	فهي	امل�سدر	الوحيدة	للم�سك	ال�سود,	حيث	

لفرتة	طويلة	 الغزال	 انثى	 املتخ�س�سون	مبراقبة	 ال�سيادون	 يقوم	

حتى	يتاأكدوا	من	حالتها	ال�سحية,	ويف	ف�سل	خم�سو�س	يف	ال�سنه	

الربي	م�ستخرجني	 الغزال	 انثى	 باإ�سطياد	 ال�سيادين	 يقوم	هوؤلء	

من	�سرتها	امل�سك	ال�سود	الذي	يعترب	كتلة	متجمدة	من	الدم.	

كيف يح�صلون على امل�صك 

هذا	 ف�سل	 ثم	 اأول	 الذكر	 امل�سك	 غزال	 بقتل	 ال�سيادون	 يقوم	

على	 اأو	 ال�سم�س	 فى	 جتفيفها	 ثم	 كامال	 ف�سال	 الغدة,	 اأو	 الكي�س,	

ال�سخور	اأو	تغط�س	يف	زيت	�ساخن	جدا.	وميكن	احل�سول	عليه	دون	

�سيد	غزال	امل�سك	وقتله	حيث	يقوم	الغزال	عند	ن�سج	الكي�س	الذي	

يحتوي	على	امل�سك	بحكه	على	�سخور	خ�سنة	لأن	الغزال	ي�سعر	بحكة	

�سديدة	يف	الكي�س	عند	امتالئه	فيقوم	بحك	الكي�س	على	ال�سخور	

فينق�سع	الكي�س	مبا	فيه	من	م�سك	ويل�سق	بال�سخور	ويقوم	خرباء	

امل�سك	بجمعه	من	على	ال�سخور	وي�سمى	الكي�س	اجللدي	مبا	فيه	من	

م�سك	“فاأرة	امل�سك” ولون	امل�سك	داخل	هذا	الكي�س	اأ�سود	والذي	

قل	ان	يوجد	يف	الوقت	احلا�سر	وهو	غال	جدا	واذا	وجد	يقوم	جتار	

العطور	بادخال	بع�س	املواد	عليه	وخلطه	بها.

هل هناك م�صادر اأخرى للم�صك؟

وهناك	م�سادر	حيوانية	اأخرى	للم�سك	وهي:	ثور	امل�سك	ويعي�س	يف	

�سمال	كندا	وقد	نقل	اإىل	منطقة	الل�سكا	وهو	عبارة	عن	ثور	ق�سري	

املرت	 ون�سف	 مرت	 اإىل	 ارتفاعه	 ي�سل	 ع�سليا	 قوي	 ولكنه	 القامة	

تقريبا,	ول	يوجد	يف	ثريان	امل�سك	غدد	اأو	اأكيا�س	كما	هو	يف	غزلن	

امل�سك	وامنا	يوجد	امل�سك	يف	دم	الثريان	ذكورا	واإناثا,	كما	هناك		

م�سك	ال�سلحفاة	ويوجد	حوايل	ثالثة	اإىل	اأربعة	اأنواع	من	ال�سالحف	

اأو	غدد	يف	اجلزء	الأ�سفل	من	ج�سم	 احلاملة	للم�سك	وتوجد	غدة	

الزباد	 وقط	 الزباد	 قط	 اأي�سا	 هناك	 كما	 الذيل,	 قرب	 ال�سلحفاة	

يرتاوح	طوله	ما	بني	41 ـ 81 �سم	وله	ذيل	طويل	كث	ال�سعر	ي�سل	

الزباد	 قط	 ويتميز	 القط,	 وجه	 ي�سبه	 وجه	 وله	 �سم	 	76 اإىل	 طوله	

بنمو	غدد	عطرية	يف	البطن	وهي	تنمو	يف	الذكر	والنثى	على	ال�سواء	

الغدد	 من	 مبلعقة	 بك�سطه	 الغدد	 هذه	 من	 الزباد	 على	 ويح�سلون	

من	احليوانات	احلية	من	حني	لآخر,	عالوة	على	ان	هناك	امل�سك	

1880م	 الكيميائي	امل�سيد,	وقد	ا�ستخل�سه	عامل	يدعى	بووار	عام	

ال�سيغة	 الطبيعي	يف	 امل�سك	 يختلف	عن	 انه	 ال	 امل�سك	 رائحة	 وله	

يف	 وا�سع	 نطاق	 على	 الكيميائي	 امل�سك	 هذا	 وي�ستخدم	 الكميائية	

حت�سري	العطور	كما	يوجد	عدة	انواع	من	امل�سك	امل�سيد	والتي	لها	

خا�سية	رائحة	امل�سك,	واأخريا	هناك	النبات	امل�سكي	ويوجد	م�سك	

برتقالية	 ازهار	 له	 نبات	 وهو	 متاما,	 امل�سك	 رائحة	 له	 مك�سيكي	

جذابة	بها	بقع	حمراء,	وي�سمى	بامل�سك	الأمريكي.

امل�صك عالج نه�ش الأفاعى

امل�سك	 يعترب	 اإذ	 والعالجية	 الدوائية	 الفوائد	 من	 الكثري	 وللم�سك	

مقويا	للقلب	نافعا	للخفقان	والأرياح	الغليظة	يف	الأمعاء	و�سمومها,	

كما	ي�ستعمل	يف	الأدوية	املقوية	للعني	ويجلو	بيا�سها	الرقيق	وين�سف	

رطوبتها	ويزيل	من	الرياح,	كما	اأنه	يعد	اأي�سا	من�سط	للباءة	وينفع	

الزكام,	 به	 اأ�ستعط	 اذا	 ينفع	 الراأ�س,	كذلك	 الباردة	يف	 العلل	 من	

وهو	اأي�سا	من	اأف�سل	الرتياقات	لنه�س	الأفاعى.

العنرب.. الأ�صل العطري

يف	 املادة	 هذه	 وت�ستخدم	 ال�سنني	 مئات	 من	 كطيب	 العنرب	 وعرف	

املعروف	 احلوت	 امعاء	 من	 ويخرج	 العطور	 واأجود	 اأغلى	 حت�سري	

عاميا	با�سم	حوت	العنرب	وهو	حوت	ي�سكن	املحيطات	الوا�سعة	يبلع	

يف	طعامه	من	ال�سماك	واأحياء	البحار	ما	يبلع	فيكون	فيه	ما	يهيج	

مادة	 امعاءه	 هيج	 الذي	 ال�سيء	 هذا	 فيحيط	 ينه�سم	 فال	 اأمعاءه	
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اإعادة الروح للمحرق الثقافية 

ويعد	جمل�س	ال�سيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	اأول	�سرح	ثقايف	

اأدبيا	 منتدى	 �سّكل	 1933(,	حيث	 	- املحرق	)1850	 تاأ�س�س	يف	

يف	 الف�سل	 له	 يعود	 كما	 وزوارها,	 املحرق	 مثقفو	 يوؤمه	 وفكريا	

مثقفي	 توا�سل	 ويف	 والفكرية	 الثقافية	 واملطبوعات	 الثقافة	 ن�سر	

واأدباء	البحرين	مع	زمالئهم	من	البلدان	العربية.	وبرز	يف	تلك	

املجل�س	 �ساحب	 الأدباء	 ك�سيخ	 املحرق	 اأدباء	 من	 عدد	 الفرتة	

ال�سيخ	اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة	وال�سيخ	حممد	بن	عي�سى	اآل	

خليفة	وال�ساعر	عبدالرحمن	املعاودة	واأحمد	ال�سرياوي	وغريهم,	

وللمجل�س	دور	يف	التاأ�سي�س	املبكر	للتعليم	النظامي	الأهلي,	ومنه	

اأي�سا	انطلقت	فكرة	اإن�ساء	اأول	ناد	اأدبي	يف	املحرق.	وقد	تاأ�س�س	

املحرق	 تاأ�سي�سه	رجالت	 واأ�سهم	يف	 	1920 العام	 الأدبي	 النادي	

ال�سحافة	 رائد	 اأبرزهم	 وكان	 واأدبائها	 مثقفيها	 من	 وال�سباب	

عبداهلل	الزايد.	وا�ستمر	النادي	يوؤدي	هو	الآخر	دورا	تنويريا	يف	

املدينة	حتى	قررت	ال�سلطات	الربيطانية	اإغالقه	العام	1936.

روائع ال�صروح الثقافية 

وعلى	بعد	خطوات	من	املركز	الأم	انطلقت	ال�سيخة	مي	اآل	خليفة	

الواحد	 املحرق	 يف	 والفن	 الثقافة	 �سروح	 لتد�سني	 و�سحبتها	

العام	 خريف	 يف	 مت	 املركز	 من	 ب�سيطة	 مبعدة	 فعلى	 الآخر.	 تلو	

البحرينية	 ال�سحافة	 رائد	 الزايد	 عبداهلل	 بيت	 افتتاح	 	2003

�سيف	 ويف	 واإحياءه,	 ال�سحايف	 البحرين	 تراث	 على	 للمحافظة	

غنى	 من	 اأ�سهر	 فار�س	 بن	 حممد	 بيت	 افتتاح	 مت	 	2005 العام	

العربي	حتت	م�سمى	بيت	حممد	بن	 ال�سوت	يف	منطقة	اخلليج	

فار�س	لفن	ال�سوت	اخلليجي,	وتبعه	افتتاح	بيت	اقراأ	يف	منطقة	

اآل	 حممد	 بن	 اإبراهيم	 ال�سيخ	 مبركز	 املحيطة	 الرتاثية	 البيوت	

لبيت	 املال�سق	 املعماري	 الرتاث	 وبيت	 للطفل,	 كمكتبة	 خليفة	

افتتاح	 مت	 	2006 ربيع	 ويف	 ذاتها.	 املنطقة	 يف	 الزايد	 عبداهلل	

مت	 واأخريا	 جم�سري.	 بيت	 	- الفرن�سي	 البحريني	 الثقايف	 املركز	

افتتاح	بيت	الكورار	�سرقي	بيت	عبداهلل	الزايد	مبنطقة	البيوت	

ميار�سنها,	 الن�ساء	 كانت	 تراثية	 حرفة	 اإحياء	 بهدف	 الرتاثية	

كما	مت	افتتاح	بيت	�ساعر	البحرين	الكبري	اإبراهيم	العري�س	يف	

املنامة	حتت	م�سمى	بيت	ال�سعر,	ول	تنفك	هذه	ال�سروح	الثقافية	

حتت�سن	الأن�سطة	الثقافية	حتت	مظلة	امل�سروع	الأم	مركز	ال�سيخ	

اإبراهيم	بن	حممد	اآل	خليفة.

مائة اأديب وموؤرخ و�صاعر وباحث ومفكر

جاءت	 كيف	 لنا	 ت�سف	 املركز	 موؤ�س�سة	 خليفة	 اآل	 مي	 ال�سيخة	

�سخم	 ثقافى	 �سرح	 اإىل	 حتولت	 وكيف	 اكتملت	 وكيف	 الفكرة	

وكبري	يخطف	انفا�س	املثقفني	قبل	املواطنني,	تقول	ال�سيخة	مى	

اآل	خليفة:	“اكتملت	فكرة	تاأ�سي�س	مركز	ثقايف	عام	2002,	وكان	

اآل	 بن	حممد	 ابراهيم	 ال�سيخ	 اإعادة	جمل�س	 منها	 الأول	 الهدف	

الثقافى	 للحوار	 ملتقى	 اإىل	 وحتويله	 ال�سابقة	 مكانته	 اإىل	 خليفة	

الأول	 اليوم	 ومنذ	 والتاريخ,	 بالثقافة	 املتعلقة	 للبحوث	 ومركز	

وتناوب	 املوقع	 هذا	 اإىل	 الثقافى	 الن�ساط	 بالفعل	 عاد	 لالفتتاح	

من	خالل	براجمه	وعلى	مدى	خم�سة	اأعوام	اأكرث	من	مائة	اأديب	

جاوؤوا	 جميعهم	 و�سحفى	 وفنان	 ومفكر	 وباحث	 و�ساعر	 وموؤرخ	

للم�ساركة	فى	هذا	الواقع	الثقافى	اجلديد	وهذا	التوجه	احلديث	

للتوا�سل	واحلوار	بني	الثقافات”.

العري�س..	بيت	 ابراهيم	 ال�صعر	 البحرينية..	بيت	 ال�صحافة	 لتاريخ	 زايد	 بيت	عبداهلل	بن	

حممد	بن	فار�س	لفن	ال�صوت	اخلليجي..بيت	اقراأ..	بيت	جم�صري..	بيت	الكورار..	�صروح	

ثقافية	�صاخمة	متثل	ملتقى	للفكر	والأدب	ومنتدى	لل�صعر	وال�صحافة	والرتاث..	�صروح	

اآل	 اإبراهيم	بن	حممد	 ال�صيخ	 الأم	مركز	 امل�صروع	 الثقافية	حتت	مظلة	 الأن�صطة	 حتت�صن	

خليفة,	املركز	الذي	بداأت	فكرته	ت�صمو	يف	اآفاق	موؤ�ص�صته	ال�صيخة	مي	اآل	خليفة	عام	2002	

ليتحول	اإىل	اأهم	جتمع	ثقايف	وفكري	واأدبي	يف	البحرين...

انطلقت منه فكرة اإن�صاء اأول ناد اأدبي يف املحرق قبل90 عامًا

مركز ال�صيخ اإبراهيم ..ق�صة جمل�س حتول اإىل 

اأهم �صرح ثقايف )1ـ2(
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احلوارات متتد من �صرق الكون اإىل غربه

بداخلها	 اختلجت	 كيف	 و�سف	 خليفة	 اآل	 مي	 ال�سيخة	 وتوا�سل	

عينيها:	 اأمام	 �ساخما	 الثقافى	 ال�سرح	 راأت	 حينما	 امل�ساعر	

احليز	 هذا	 من	 اأكرب	 اأبعاد	 للثقافة	 اأن	 اأدرك	 اأكن	 مل	 “اآنذاك	
ال�سغري,	واأن	احلوارات	�سوف	متتد	من	�سرق	الكون	اإىل	غربه,	

واأن	هناك	مطالب	حملية	واحلاح	من	اأجل	تطوير	املزيد	واخراج	

باملركز	 اخلا�سة	 املطبوعات	 وجاءت	 الوجود,	 اإىل	حيز	 املجهول	

لتدون	كل	الفعاليات	والربامج	لت�سل	اإىل	كل	من	مل	ميكنه	الزمان	

اأو	املكان	من	الو�سول	اإلينا,	وكان	الواقع	اأو	الدور	اجلديد	يطالبنا	

بتاأهيل	مراكز	اأخرى	واملحافظة	على	ماأثورات	اأ�سماء	رائدة	كانت	

تلك	 وارتبطت	 والفن,	 وال�سعر	 وال�سحافة	 الثقافة	 فى	 اعالما	

الأ�سماء	من	خالل	روافدها	املتعددة	باملركز	الأول	ما	كان	له	من	

وجاء	 اململكة,	 هذه	 رموز	 مع	 الثقافى	 والتوا�سل	 الربط	 فى	 دور	

ال�سحفى	 البحرين	 لرتاث	 الزايد	 عبداهلل	 بيت	 الثانى	 امل�سروع	

مع	 العودة	 هذه	 بعد	 وتوا�سل	 بعودته	 وعاد	 الأول	 للمركز	 امتداد	

اأن�سطته,	فالكلمة	اأو	املحا�سرة	من	مفكر	فى	املركز	الأول	تعادلها	

ومثلما	 الثانى,	 املركز	 فى	 متخ�س�س	 �سحافى	 من	 اأخرى	 كلمة	

كان	اكت�ساف	البعد	الثقايف	عامال	للبحث	عن	ابعاد	اخرى	كذلك	

بيت	الرتاث	املعمارى	وان	ن�ساهم	فى	ثقافة	الطفل	وتوجيهه	من	

“اأقرا”,	وان	جنمع	فى	مكان	واحد	ذاكرة	 الطفل	 خالل	مكتبة	

املكان	ذاكرة	الن�سان	املبدع	واملثقف	واحلرفى	والتاجر	وال�ساعر	

بن	 “عمارة	 البحر	 على	 يطل	 واحد	 بناء	 فى	 والبحار	 والفنان	

اإعادة	الرتميم	 باأن	لالأمكنة	ذاكرة,	واأن	 مطر” ليذكرنا	جميعا	

هي	يف	احلقيقة	اعادة	العتبار	للبناء	وكل	الحداث	التى	تداولتها	

�سن�سعى	 التى	 املكان	 ذاكرة	 انها	 املكان.	 جدران	 بني	 العقول	

لعودتها.	ونظل	الأحالم	بال	حدود	ومازال	الكثري	املوؤمل	حتقيقه	

تبنته	 الذى	 الثقافة	 فى	 وال�ستثمار	 امل�ساركة	 عملية	 خالل	 من	

املوؤ�س�سات	الوطنية	الرائدة,	والتى	بادرت	بتقدمي	الدعم	الكامل	

من	اجل	ان	تنتقل	الفكرة	من	خانة	الحالم	اإىل	واقع	جميل”.

للثقافة  اأن  اأدرك  اأكن  مل  “اآنذاك 
واأن  ال�صغري،  احليز  هذا  من  اأكرب  اأبعاد 

احلوارات �صوف متتد من �صرق الكون اإىل 

غربه، واأن هناك مطالب حملية واحلاح 

املجهول  واخراج  املزيد  تطوير  اأجل  من 

املطبوعات  وجاءت  الوجود،  حيز  اإىل 

الفعاليات  كل  لتدون  باملركز  اخلا�صة 

ميكنه  مل  من  كل  اإىل  لت�صل  والربامج 

اإلينا، وكان  الو�صول  املكان من  اأو  الزمان 

الواقع اأو الدور اجلديد يطالبنا بتاأهيل 

ماأثورات  على  واملحافظة  اأخرى  مراكز 

الثقافة  فى  اعالما  كانت  رائدة  اأ�صماء 

وال�صحافة وال�صعر والفن. 

ال�صيخة مي اآل خليفة وزيرة 

الثقافة والعالم موؤ�ص�صة 

مركز ال�صيخ اإبراهيم  بن 

حممد اآل خليفة ورئي�صة 

جمل�س امناءه

ذكرى	رائد	متميز	من	خالل	دار	�سكنها,	واألف	وحلم	وكتب	فيها,	

ولتعبري	 لل�سعر	 خ�س�س	 العري�س	 ابراهيم	 بيت	 ال�سعر	 بيت	 ان	

الن�سان	عن	�سعوره	اخلا�س	واملتميز	من	خالل	الق�سيدة”.

فن يدوي يكاد ان يندثر

لنا	 ت�سرد	 ال�سعادة,	 تغمرها	 واحا�سي�س	 الفرح	 ميلوؤها	 ومب�ساعر	

ال�سيخة	مي	اآل	خليفة	كيف	توالت	ال�سروح	الثقافية	الواحد	تلو	

نكمل	 ان	 املمكن	 من	 ا�سبح	 امل�سروع	 هذا	 بعد	 قائلة:“  الآخر,	

الباقى	من	م�سهد	الثقافة	والرتاث,	واأن	نتحول	اإىل	تاأ�سي�س	مركز	

وكذلك	 الكورار,	 بيت	 يندثر	 ان	 يكاد	 يدوي	 فن	 على	 للمحافظة	

املعمارى	 الرتاث	 ار�سيف	 للمحافظة	على	 ان	نخ�س�س	م�سروعا	

ال�سوت	 فار�س	 بن	 حممد	 بيت	 تاأهيل	 لعادة	 رئي�سيا	 �سببا	 كان	

بالعطاء	 الغنية	 اإىل	هذه	اجلزيرة	 املتميز	 النغم	 ليعود	 اخلليجي	

الأدبي	والثقايف	والفني”.

مالمح متداخلة ل ميكن فك رموزها

وت�ستطرد	ال�سيخة	مي	اآل	خليفة	قائلة:”و�ساحب	تاأ�سي�س	املركز	

من	 الأوىل	 العقود	 فى	 البحرين	 جمتمع	 ل�سورة	 اكت�ساف	 الأول	

القرن	املا�سى,	هذه	ال�سورة	كانت	لها	مالمح	متداخلة	ل	ميكن	

ابراهيم	 بال�سيخ	 اخلا�سة	 املدونات	 قراءة	 بعد	 اإل	 رموزها	 فك	

ومنها	تعرفت	على	حال	ال�سيا�سة	املحلية	والعاملية	وحديث	الثقافة	

ان	 لبد	 كان	 وما	 ال�سعر	 وقوافى	 وال�سالمى,	 والعربى	 املحلى	

يعطى	هذا	الناجت	الن�سانى	وهذا	الرتاث	اخلا�س	مكانته	الالئقة,	

وان	متتد	م�ساريع	املراكز	الثقافية	اإىل	املنامة	هذه	املرة	لحياء	
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جمل�س النعيمي



رمضانيات 7 الأحد 23 رم�سان 1430 هجرية        13 �سبتمرب 2009 ميالدية

جمل�س �صماحة �صيد علوي الغريفي
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قلعة	الرفاع

ذكريات من اأيام زمان
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قلعة	البحرين

قلعة	الديوان
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س,	الرجاء	اإر�سال	التعديل	على	الربيد	اللكرتوين.

املجال�س الرم�صانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	اآل	خليفة

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�سيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�سية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

األحد
الرفاع	 �صمو	ال�صيخ	علي	بن	خليفة	اآل	خليفة	

39458476 الرفاع	 ال�صيخ	خليفة	بن	حمد	اآل	خليفة	

17748404 الرفاع	 �صعادة	خليفة	الظهراين	

39655795 املاحوز	 عبداهلل	علي	كانـو	واإخوانه	

39656333 اأم	احل�صم	 جمل�س	بوجميــد	

39622962 اأم	احل�صم	 مريزا	وحممد	اأبناء	عبدالر�صول	الطوا�س	

17742040 اأم	احل�صم	 حممد	عيد	بوخما�س		

39652266 نعيم	 �صماحة	�صيد	علوي	الغريفي	

39441176 القفول	 ال�صيخ	علي	العو�صي		

39404770 جمعية	الوفاق,	القفول	 ال�صيخ	علي	�صلمان		

17252666 ال�صلمانية	 عـلي	�صيــار		

39459898 �صارع	البديع	 كاظم	الها�صمي	

39604873 �صارع	البديع	 ح�صــن	لري		

ال�صلمانية	 جمل�س	املرحوم	عبداهلل	يو�صف	فخرو	

17521500 �صرتة	 �صعادة	دكتور	حممد	علي	ال�صرتي	

	ال�صيخ	عبدالرحمن	بن	حممد	

39662685 اجلفيـر	 بن	را�صد	اخلليفة	

39675566 عراد		 حممد	عي�صى	الوزان	

39673300 عراد	 عثمان	حممد	�صـريف	

39691177 �صارع	البديع	 عبداهلل	حممد	جمعة	

36411000 عايل	 اأحمد	حمفوظ	العايل	

39685785 املحرق	 جمل�س	النائب	عي�صى	اأحمد	اأبو	الفتح		

األثنني

اجملالس اليومية

17229994 الرفاع	 ال�صيخ	�صلمان	بن	عبداهلل	بن	حمد	اآل	خليفة		

17752742 الرفاع	 دكتور	حممد	بن	جا�صم	الغتم		

17290802 الرفاع	 جا�صم	عبد	الرحمن	الزياين		

39630707 الرفاع	 خالد	را�صد	الزياين	واأخوانه		

39603130 الرفاع	 اإبراهيم	عبدالرحمن	فخرو		

39463765 عايل	 حمـي	الديـن	بهلـول		

39426262 مدينة	عي�سى	 عبد	الباري	ال�صهابي		

	�صعادة	عبدالعزيز	بن	هادف	ال�صام�صي

17748310 الهملة	 	�صفري	دولة	الإمارات		

	عبد	احلميد	عبداجلبار	الكوهجي	

39336636 اجل�سرة	 واإخوانه	

17293339 اجلنبية	 �صعادة	عبد	العزيز	حممد	الفا�صل		

17490090 �سـار	 الأ�صتاذ	عبد	النبي	ال�صعلة		

	جمل�س	املرحوم	اإبراهيم	بن		ح�صن	

39613888 املحرق	 كمال	واأولده	-		

39666644 جبلة	حب�سـي	 د.	كاظم	رجب		

39453808 بوقوة	 حبيب	علي	عواجـي		

39610011 �سـار	 جمل�س	املرحوم	اإ�صماعيـل	كازرونـي	

17223229 جنو�سان	 الأ�صتاذ	ماجد	جواد	اجل�صي	

39468668 حدائق	املاجد	 ابناء	ال�صيد	جميد	املاجد	

17534040 قرب	فندق	اخلليج	 �صعادة	ال�صفري	الكويتي	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبد	احل�صيـن	الع�صفور		

39658899 العدلية	 عبد	العزيزعبد	اهلل	الزامل		

39659009 اأم	احل�سم	 عبد	العزيز	الب�صام	

39464838 املنامة	 نـوار	علـي	الـوزان		

17822722 القفول	 عبدالنبي	حاجي	علي	حاجي	

39628881 ديوانية	اخللف-املنامة	 ح�صني	خلف	

39454638 ال�سقية	 د.	من�صور	العري�س		

39622462 قرية	القدم	 جمل�س	مريزا	املحاري	
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موقف	املراكب	ال�سراعية	

يف	املحرق

ذكريات من اأيام زمان

ن
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�سفن	الغو�س
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