
غني بالفيتامينات والمعادن
التمر الهندي .. الحومر والعرديب

التمر الهندي ثمرة صحية منظفة تحّسن الهضم 
وتفّرج الريح وتلطف التهابات الحلق وتعمل كملين 
المعدة،  وتقوية  الشهية  لفتح  ويعطى  معتدل، 
كما أنه يستخدم لتفريج اإلمساك، ويوصف للّزحار 
جنوبي  وفي  والسكر،  الكمون  مع  يمزج  عندما 
الزكام  لعالج  الهندي  التمر  صلصة  تؤخذ  الهند 
التي تنتج نزلة مفرطة، ويعتبر في  والعلل األخرى 
حرارة  لعالج  مالئمة  مبردة  عشبة  الصيني  الطب 
الصيف، ويعطى الثمر أيضًا لفقد الشهية والغثيان 
تنضج  وعندما  واإلمساك،  الحمل  أثناء  والقيء 
من  القرنية  الثمار  تجمع  الصيف  فصل  في  الثمار 
لبها  ويعبأ  الخارجية  قشرتها  وتنزع  األشجار  على 
السكر،  من  طبقة  يفصلها  طبقات  صورة  على 
أيضًا،  والالذع  الحلو  بالطعم  الهندي  التمر  ويتميز 
والعصائر،  الصلصات  صناعة  في  يدخل  ما  وعادًة 
وهو من األطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات 
من  للعديد  مصدر  أنه  أيضا  ثبت  فقد  والمعادن، 
العناصر الغذائية المفيدة لألشخاص ممن يعانون 
ثمار  فوائد  ترصد  “رمضانيات”   .. التغذية  سوء  من 

التمر الهندي وحالوة طعمها وعصيرها ..

مائة  قبل  البحرين  تدخل  سيارة  أول  كانت  كيف  تتخيل  هل 
عام؟، من هم أول من حصلوا على رخصة قيادة السيارات في 
امرأة  أول  هي  الزياني  فاطمة  السيدة  أن  تعلم  هل  البحرين؟ 
كثيرة  تساؤالت   .. المملكة؟  شوارع  في  سيارة  تقود  بحرينية 
مثيرة وتحمل اجاباتها تفاصيل أكثر إثارة حول قصة بداية دخول 
المستشار  السيارات يكشف عنها ألول مرة  إلى عالم  البحرين 
عبد العزيز بوحجي المستشار اإلعالمي بوزارة الداخلية والخبير 
العربي في التوعية المرورية، مؤكدا أنه “مع دخول السيارة إلى 
جميع  التغيير  وطال  جديدًا،  ثوبًا  تكتسي  الحياة  بدأت  البحرين 

اإلقتصادي واإلجتماعي  الجانب  بما في ذلك  الجوانب 
للوسيلة  يعود  ذلك  في  والفضل  التربوي،  وحتى 
الجديدة التي قربت المسافات بين المواطنين”، مشيرا 
متناغمة  كانت  للمرور  قانون  أول  مواد  صياغة  أن  إلى 
اللهجة  فيها  استعمل  إذ  الفترة،  تلك  طبيعة  مع 
الدارجة، وتشمل كلمات مثل: “الكاري، الحمار، العربانة” 
بوحجي  عبدالعزيز  المستشار  تلتقي  “رمضانيات”   ..
ليكشف عن مزيد من التفاصيل المثيرة بعد مائة عام 

من دخول أول سيارة إلى البحرين ... 

مائة عام على دخول المملكة عالم السيارات
عبدالعزيز بوحجي .. قصة أول سيارة بحرينية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين

ابراهيم بوهندي
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ثماره صحية تحّسن الهضم
التمر الهندي .. الشراب الشاف

قيمة غذائية عالية 

 وتختلف القيمة الغذائية للتمر الهندي بحسب طريقة 
تحضيره، فالتمر الهندي الطري األخضر والذي يؤكل 
 %36 الماء  من  نسبيًا  عالية  كمية  على  يحتوي  طازجًا 
فقير  وهو  كربوهيدرات   %56 وعلى  بروتينًا   %2 وحوالي 
في الدهون حيث ال تزيد نسبة الدهون عن 0.5 % والتمر 
المعدنية  العناصر  وبقية  بالبوتاسيوم  غني  الهندي 
على  ويحتوي  األخرى،  الفواكه  من  بالعديد  مقارنة 
نسبة جيدة من الحديد 2%، ولكن أوضحت الدراسات 
مادة  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  الهندي  التمر  أن 
يمكن  ال  لذا  الحديد،  امتصاص  من  تقلل  التي  التانين 
الجيدة  النباتية  المصادر  من  الهندي  التمر  اعتبار 
امتصاص  من  تقلل  قد  تناوله  كثرة  أن  كما  للحديد، 
الهندي فقيرًا في  التمر  الحديد في الجسم، ويعتبر 
ما  على  الهندي  التمر  ويحتوي  الفيتامينات،  معظم 
وحمض  الليمون  حمض  منها  احماضا   %18-16 بين 
قابضة  عفصية  ومواد  الماليك  وحمض  الطرطير 
الفوسفور  مثل  معدنية  وأمالح  البوتاسيوم  وسترات 
والكالسيوم  والمنجنيز  والحديد  والمغنسيوم 
التمر  يحتوي  كما  وغيرها،  والكلور  والصوديوم 
الهندي على فيتامين ب 3، وكذلك زيوت طيارة وأهم 
ودهون  بكتين  وكذلك  وليمونين،  جيرانيال  مركباته 
احتواء  الحديثة  الدراسات  اثبتت  كما  سكرية،  ومواد 
على  القادرة  الحيوية  المضادات  على  الهندي  التمر 
هذا  المختلفة،  البكتيرية  السالالت  من  الكثير  إبادة 

بجانب فوائده كملين ومضاد لحموضة المعدة.

في الطب القديم 

وأوراقه  بذوره  وعصير  وثماره  الهندي  التمر  ولنبات 
وكشفت  للبشر،  الغذائية  العادات  في  قديم  تاريخ 
عدة دراسات غذائية عن تاريخ استخدام التمر الهندي 
قد يرجع إلى الفراعنة وقدماء المصريين الذين لهم 
خالل  الهندي  التمر  زراعة  إدخال  في  األول  الفضل 
العصور الوسطى إلى مناطق البحر االبيض المتوسط، 
وقد عثر علماء اآلثار على بعض أجزاء من التمر الهندي 
الهندي  التمر  أوروبا  عرفت  وقد  الفراعنة،  مقابر  في 
الوسطى،  العصور  خالل  العرب  طريق  عن  مرة  ألول 
وقد جاء التمر الهندي في وصفة فرعونية في بردية 
ايبرز الطبية ضمن وصفة عالجية لطرد وقتل الديدان 
القدامى  الفرس  أطباء  وصف  كما  البطن،  في 
أمراض  بعض  لعالج  شرابا  الهندي  التمر  منقوع 
أوروبا  عرفت  ثم  عنها،  الناشئة  والحميات  المعدة 
هذه الفوائد العالجية عن طريق العرب الذين حملوا 
معهم التمر الهندي أثناء الفتوحات اإلسالمية، وقال 
ابن سينا أن التمر الهندي ينفع مع القيء والعطش 
ويسهل  المسترخية،  المعدة  ويقبض  الحميات  في 
الصفراء والشراب من طبيخه قريب من نصف رطل 
ينفع الحميات، في حين قال عنه ابن البيطار أن التمر 
وهيج  يكسر  وهو  يذبل  الذي  الطري  أجوده  الهندي 
ويسهل  والعطش  القيء  من  وينفع  مسهل  الدم، 
الحميات وشربته  الصفراء ينفع من  الصفراء ويسيل 
هو  الهندي  التمر  أن  االنطاكي  داود  وذكر  رطل،  ربع 

وورقه  كالرمان  شجر  وهو  والحومر  والحمر  الصبار 
وللتمر  الشامي  الخرنوب  كورق  ال  الصنوبر  كورق 
المذكور غلف نحو شبر داخلها حب كالبقالء شكاًل 
الثاني  اإلقليم  وغالب  بالهند  يكون  حجمًا،  ودونها 
عن  الخالي  اللين  األحر  وأجوده  الربيع،  أواخر  ويدرك 
وهو  الليف  من  النقي  الحمض  الصادق  العفوصة، 
بارد في الثانية أو الثالثة يابس في أول الثانية، يسكن 
والقيء  الدم  وهيجان  الصفراوية  والمرارة  اللهيب 
والغثيان والصدع الحار، وليس لنا حامض يسهل غيره 
وهو عظيم النفع في األمراض الحارة، وحبه إذا طبخ 
الطحال  ويضر  السعال  يحدث  وهو  األورام،  سكن 

ويولد السدد. 

فوائد ال حصر لها 

وقد كشفت العديد من الدراسات الطبية والعالجية 
والتي  الهندي،  للتمر  المتعددة  الفوائد  عن  الحديثة 
من أبزرها أن التمر الهندي عالج مطهر، كما أنه يقلل 
الحمى،  أعراض  تخفيف  أو  لمنع  الجسم  حرارة  من 
للمشكالت  كعالج  البديل  الطّب  في  ُيستعمل  كما 
المعويِة ومشاكل الهضم، كذلك ُيسَتعمَل كعالج 
تتراوح  كمية  استخدام  فإن  ولذلك  لطيف،  مسّهل 
لبِّ  ِمْن  طعام  ملعقتى  إلى  واحدة  ملعقة  بين 
التمر الهندي في المساء ُيساعد في تحّسيَن حركة 
ِاضطراباِت  لُمَعاَلَجة  جدًا  مفيُد  تأثير  وله  األمعاء، 
الهندي  التمِر  أوراق  فإن  كذلك  الصفراويِة،  العصارة 
المالريا،  ى  لُحمَّ كعالج  األعشاِب  طب  في  تستعمل 
ُمسَتَوى  خفض  في  أيضا  الهندي  التمر  وُيساعد 
على  اإلبقاء  في  وُيساعُد  الجسِم  في  الُكوِلستروِل 
عضلة القلِب بشكل صّحي، كما أن لبِّ التمِر الهندي 
المخفف يمكن أن يستعمل كغرغرة لعالج التهابات 
الحنجرة، أما أوراِق التمِر الهندي فمفيُدة في ُمَعاَلَجة 
أَْن  ُيْمِكُن  للُقَرِح،  كعالج  وكذلك  “الصفراء”،  اليرقاِن 
كما  األطفال،  في  الديدان  من  التخلص  في  ُيساعَد 
الدراسات  وأشارت  “سي”،  فيتامين  نقِص  ِمْن  َيْحمى 
في  يساعد  الهندي  التمر  مشروب  تناول  أن  إلى 
البعيِد،  المدى  على  الجلِدية  االلتهاَبات  من  الشفاء 
القطرات  في  تستعمل  الهندي  التمِر  بذور  وأن 
وجد  حيث  العين،  جفاف  لمتالزمة  كعالج  الطبية 
المَوجوَد  مشابهة  مادة  على  تحتوى  أنها  الباحثون 
في العيِن، والذى ُيساعُد على ِحماية وترطيب سطَح 
القرنيِة، حيث إنه مصدر جيد لمضادات األكسدة، فإن 
لمرض  الجسم  ُمقاَومة  على  ُيساعُد  الهندي  التمُر 
زهوِر  ِمْن  المستخلص  العصير  فإن  وأيضا  السرطاِن، 
البواسير،  لُمَعاَلَجة  استعماله  يمكن  الهندي  التمِر 
التمر الهندي منقى للدم، حيث  وقالت الدراسات أن 

يساعد الجسم على التخلص من سمومه.

المعدة  ويقبض  الحميات  في  والعطش  القيء  مع  ينفع  الهندي  التمر  “أن  سينا  ابن  قال 
المسترخية” .. والتمر الهندي هو لب ثمار قرنية لنبات شجري دائم الخضرة سريع النمو يصل 
ارتفاعه إلى حوالي ثالثة أمتار وأوراقه مركبة األزهار عنقودية صفراء اللون والخشب صلب 
لونه مائل إلى الحمرة، الثمار عبارة عن قرون واللب لحمي حمضي المذاق وحين تجمع الثمار 
تزال قشورها الصلبة ثم تعجن فتتكون كتل سمراء اللون وربما تخلط بسكر ليساعد على 
حفظها وعدم فسادها، ويعرف التمر الهندي بعدة أسماء منها الحمر والحومر والعرديب 
والصبار، والموطن األصلي للتمر هندي يقال انه أفريقيا االستوائية وعرف منذ القدم في 
مصر والهند وانتشر إلى جزر الكاريبي وإلى أغلب بقاع العالم، وقد قال أبو بكر الرازي عن 

التمر الهندي “عصارة التمر الهندي تقطع العطش ألنها باردة طرية” ...
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حينما استبدل البحرينيون العربانة بـ “االوفر الند”  و” الويلز نايت”
عبدالعزيز بوحجي .. السيارة البحرينية األولى

أول سيارة 

q يعرف الجميع المستشار عبدالعزيز بوحجي كونه 
حصلت  فكيف  المرور،  وقوانين  وأسرار  تاريخ  خزانة 
على تلك المكانة الرفيعة في المجتمع البحريني؟ 

وكيف تتذكر دخول أول سيارة إلى المملكة؟

القطاع  مع  عقود  ألربعة  الممتد  مشواري  خالل 
بعدة  ومررت  األعمال  من  مجموعة  قدمت  المروري، 
الخبير  أصبحت  حين   2005 العام  في  توجت  مراحل 
إعالميا  ومستشارًا  المرورية،  التوعية  في  العربي 
بوزارة الداخلية في العام 2012، وتعود بدايات المشوار 
بـ3  ذلك  وقبل   ،1973 العام  إلى  المرورية  التوعية  مع 
وأقدم  اإلذاعة،  مع  كمتعاون  أعمل  كنت  سنوات 
في  عملي  فترة  أن  القول  ويمكنني  مرورية،  برامج 
للعمل  العبور”  “جسر  يشبه  ما  لي  شكلت  اإلذاعة 
بعد ذلك مع وزارة الداخلية في التوعية المرورية، أما 
عن سؤالك المتعلق بتاريخ أول سيارة دخلت البحرين، 
والذي تم في العام 1914م أي قبل 100 عام من اليوم، 
بين  تحمل  مناسبة  أنها  إلى  التنويه  المهم  فمن 
الريادة  على  تبرهن  التي  الدالالت  من  الكثير  طياتها 
– بعد الكويت  البحرينية، كوننا البلد الخليجي الثاني 
في  سيارة  أول  دخول  في  سنوات  بـ3  سبقتنا  التي   -
في  الحياة  بدأت  السيارة  دخول  فمع  1911م،  العام 
جميع  التغيير  وطال  جديدًا،  ثوبًا  تكتسي  البحرين 
الجوانب بما في ذلك الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي 
للوسيلة  يعود  ذلك  في  والفضل  التربوي،  وحتى 
المواطنين،  بين  فيما  المسافات  قربت  التي  الجديدة 
بعد أن كانت الناس على الوسائل التقليدية والقديمة.

يعني  ال  1914م  بالعام  اإلحتفاء  أن  يعني  هذا   q
احتفاء بدخول “قطعة حديد” للبالد، بل بمرحلة جديدة 

دشنها هذا العام ؟

عدد  ظهور  السيارة  هذه  دخول  صاحب  إذ  بالتأكيد، 
من المهن، فالسيارة بحاجة لتصليح وصيانة، وتحتاج 
إلى  برمتها  العملية  وتحتاج  وإطارات،  غيار  لقطع 
الموردين والمصدرين، ومع التطور الذي طال قطاع 
المواصالت تطورت واستحدثت مهن أخرى من بينها 
مهن التأمين وبيع وشراء السيارات “الداللوة”، وظهور 
السياقة، وبصورة عامة فإن  فئة معلمي ومعلمات 

توظيف  في  الحقًا  ساهم  1914م  العام  شهده  ما 
قطاع كبير من المجتمع البحريني.

سيارة دون سائق 

كان  من  البالد،  دخلت  سيارة  بأول  يتعلق  فيما   q
يملكها؟ وما هي ماركتها وكيف دخلت البالد؟

دخلت السيارة عن طريق أحد األفراد واسمه “عبداهلل 
بن عيسى بن علي” والذي كان في زيارة للهند، وبعد 
سيارة  يشتري  أن  قرر  هناك،  السيارات  على  أطلع  أن 
للبحرين،  بها  ويأتي   ”King“ ماركة  الصنع  أمريكية 
يستطيع  من  البحرين  في  يكن  لم  ذاتها  الفترة  في 
سياقتها، لهذا جاءت السيارة من الهند ومعها السائق 

وهو هندي الجنسية.  

دخلت  متى  السيارة؟  هذه  دخول  بعد  وماذا   q
السيارات التي تلتها؟

بعد ذلك تزايدت أعداد متعلمي السياقة، أما السيارات 
البحرينيين  توجه  كثرة  فمع  واحدة،  دفعة  تأتي  فلم 
 26 لدينا  ليصبح  السيارات  أعداد  ازدادت  آنذاك  للهند 
مابين  ماركاتها  تنوعت  1926م،  العام  بحلول  سيارة 

.”Welz night“و “ Overland“

المستشار عبدالعزيز بوحجي

دخلت السيارة عن طريق أحد األفراد 
واسمه “عبداهلل بن عيسى بن 

علي” والذي كان في زيارة للهند، 
وبعد أن أطلع على السيارات هناك، 

 قرر أن يشتري سيارة أمريكية 
”King“ الصنع ماركة

وغير  “مختلف”  عام  عن  تتحدث  أنك  تيقن  البحرين،  في  1914م  العام  عن  تتحدث  حين 
تقليدي بكل المقاييس، فالبحرين بعد هذا العام - الذي دخلت فيه أول سيارة للبالد 
الدخول  البحرين في  بدأت  السيارة،  ذلك، فمع دخول هذه  البحرين قبل  ليست هي   -
لمرحلة جديدة، وبدأت الحياة اإلقتصادية واإلجتماعية تتغير، ظهرت مهن جديدة وتحرك 
“رمضانيات”  تتوقف  الحياة ويزداد دفقها، وكعادتها  لتتحرك  المعطل،  المجتمع  نصف 
ومختلف،  جديد  ماهو  كل  لقرائها  وتقدم  تفاصيلها،  في  لتبحث  الذكرى  هذه  عند 
ومع المستشار اإلعالمي بوزارة الداخلية عبدالعزيز بوحجي كان لقاؤنا، وكانت الحصيلة 

الوافرة من المعلومات التاريخية الهامة والمثيرة ...
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q وكم كانت أسعار السيارات في ذلك الوقت؟

ذلك،  حول  المؤكدة  المعلومة  لدي   ليست 
لكنها – أي األسعار – لم تكن مرتفعة بشكل عام، 
لم  وبالتالي  فارهة  تكن  لم  السيارات  أن  اعتبار  على 
عليه  ماهي  خالف  على  صناعتها،  في  مكلفة  تكن 

السيارات في وقتنا الحالي.

رواد وأوائل 

q في تلك الحقبة برزت أسماء ممن امتلكوا وتاجروا، 
تلك  أبرز  فمن  السياقة،  رخصة  على  أيضا  وحصلوا 

األسماء؟

أحد  السابق”  المعارف  “وزير  العمران  أحمد  يمثل 
مهنة  امتهنوا  من  أوائل  من  كونه  األسماء،  تلك  أبرز 
“مختبر سياقة” قبل أن ينتقل للكهرباء ويصبح مديرًا 
صاحب  العلوي،  شرف  السيد  ننسى  ال  كذلك  لها، 
الشخصية القوية والذي يعتبر من أوائل الشخصيات 
التي حصلت على رخصة قيادة السيارة في البحرين، 
السباق  في  يعمل  المهني  مشواره  آخر  في  وكان 
الحاج خليل  الحال تجاوز  “الريس”، وال يمكن بطبيعة 
في  الرائدة  البحرينية  الشخصية  كانو،  ابراهيم  بن 
حصل  1938م  العام  ففي  وصعيد،  مجال  من  أكثر 
في  وهو  األمريكية،  فورد  سيارات  وكالة  على  كانو 
من  بالمناسبة  وهو  وعربيًا،  بحرينيًا  األول  يعتبر  ذلك 
قيادة  رخصة  على  حصلت  التي  الشخصيات  أوائل 
السيارة، إذ حصل عليها في العام 1925م من الهند 

حيث كان متواجدا.

قلم المرور هايد 

q ومتى صار أحمد العمران “مختبر سياقة”؟

من  يعتبر  العمران  أن  إال  تحديدًا،  التاريخ  لدي  ليس 
وكان  البحرين  في  المهنة  هذه  امتهنوا  من  أوائل 
يعمل ذلك كموظف حكومي، وفي سياق الحديث 
المروري  القطاع  على  تعاقبت  التي  الشخصيات  عن 
انتدب  حين  1937م  العام  عند  نتوقف  البحرين،  في 

وهو  “ستيل”  اسمه  شخص  بلجريف  المستشار 
انجليزي أيضًا وكان مديرًا للكهرباء في نفس الفترة، 
وقتها  المخصص  المكان  الكهرباء  كانت  وآنذاك 
وظل  “هايد”  انتدب  ذلك  بعد  السياقة،  اختبار  إلجراء 
واشتهر  كاملة،  سنوات   10 المرور”  “قلم  إلدارة  مديرًا 
تركت  التي  األجنبية  الشخصيات  من  ويعتبر  بالدقة 
والتزال  البحرين،  في  المروري  القطاع  على  بصماتها 
أنا  بالقول:  هذا  يومنا  حتى  تتفاخر  القديمة  األجيال 
ذلك  وقبل  لهايد”،  ذهبت  أنا   .. هايد  على  “دخلت” 
مشروعه  كانو  طرح   - 1923م  العام  في  تحديدًا   -
األهلي المتمثل في إنشاء شركة مواصالت مساهمة 
أسهم  لشراء  البلد  لتجار  الدعوة  ووجه  البلد،  في 
الشركة بقيمة 10 دينار للسهم الواحد، على أن تشتري 
لتعمل  وغيرها  األجرة  سيارات  من  عدد  الشركة 

قبل  والمحرق  المنامة  مدينتي  في  منفصل  بشكل 
إدارة للشركة من طبقة  إنشاء الجسر، وشكل كانو 
المتعلمين والمساهمين من األهالي، ليعبر ذلك عن 
نقلة  عن  بل  الوقت،  ذلك  في  نوعه  من  حدث  أول 
حضارية وإتجاه مختلف تمامًا عن الجو السائد آنذاك، 
وهنا البد من التنويه إلى اإلستجابة المجتمعية التي 
كان لها هي األخرى الدور في والدة التجربة التي لم 
تصمد أكثر من 3 سنوات من إنشائها، في ظل رغبة 
وهذا  السريع،  الربح  على  الحصول  في  المساهمين 
والنظرة  “المستقبل  مشروع  هذا  لهم  يوفره  ال  ما 
ذلك  عن  لثنيهم  كانو  محاوالت  وباءت  البعيدة”، 

بالفشل.

الكاري والعربانة 

وعراقة  قدم  يؤكد  مثيرة  تفاصيل  من  ذكرته  ما   q
قانون  صدر  فمتى  البحرين..  في  المروري  القطاع 

ينظم حركة السيارات بالمملكة؟

تعود  القطاع  هذا  تشكل  فبدايات  صحيح،  هذا 
لعشرينيات القرن الماضي، تحديدًا العام 1920م حين 
فقراته  في  يشمل  كان  الذي  البلديات  قانون  صدر 
قانون السيارات، والملفت أن صياغة مواد هذا القانون 
استعمل  إذ  الفترة،  تلك  طبيعة  مع  متناغمة  كانت 
فيها اللهجة الدارجة، وكانت كلمات “الكاري، الحمار، 
العربانة ..” حاضرة فيه كونها وسائل المواصالت في 
وجاءت  1938م،  قانون  ظهر  ذلك  وبعد  الوقت،  ذلك 
التفاصيل  على  وتركيزًا  تحديثا  أكثر  بشكل  صياغته 

المتعلقة بالسيارة وقيادتها.    

q وكيف كانت شوارعنا في تلك الفترة؟

بديهيًا ومنطقيًا لم تكن على ماهي عليه حاليًا، ولم 
تكن هنالك شوارع معينة ومخصصة لذلك، في تلك 
القضيبية  بالقرب من قصر  التعليم يتم  الفترة كان 
كانت  الصيف  فصل  ففي  الحالي”،  الوزراء  “مجلس 
تقضي  الذي  المكان  وهو  الـ”مقياض”  تنصب  الناس 
كانت  بحيث  الصيف،  فصل  “الميسورة”  الناس  فيه 

األستاذ أحمد العمران

السيد شرف العلوي

مع دخول السيارة بدأت الحياة 
في البحرين تكتسي ثوبًا جديدًا، 

وطال التغيير جميع الجوانب 
بما في ذلك الجانب اإلقتصادي 

واإلجتماعي وحتى التربوي.
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هناك  وتمكث  و“العريش”  “البرستيج”  لها  تضع 
ينقلب  الشتاء  فصل  حلول  ومع  أشهر،   4  –  3 لمدة 
ذلك،  جانب  إلى  السياقة،  تعليم  لمنطقة  المكان 
فإن منطقة أم الحصم كانت من بين األماكن التي 
العمران  أحمد  وكان  السياقة  إلختبار  كمقر  اتخذت 

“مختبر سياقة” فيها.

 فاطمة الزياني

q فيما يتعلق بأوائل رخص قيادة السيارة، كيف كان 
يتم الحصول عليها؟ هل كان هنالك تعليم للسياقة؟

من المؤكد أن التعليم كان موجودًا وقتها، إذ كان 
المعتمد البريطاني ديلي - الذي مكث في البحرين 
السيارة  قيادة  في  الراغبين  يختبر  سنوات   5 لمدة 
حتى منح رخص السياقة لثالثة أشخاص هم الشيخ 
كانو،  ابراهيم  وخليل  خليفة،  آل  حمد  بن  سلمان 
البريطاني  المستشار  جاء  بعده  يتيم،  حسين  وعلي 
أخرى  مجموعة  اآلخر  هو  ومنح  بلجريف،  تشارلز 
رخص القيادة بعد اختبارهم، وقتها كانت معدالت 
الواحد  السياقة قليلة وال تتجاوز االمتحان  امتحانات 
خالل أسبوعين أو شهر، على اعتبار أن المسألة كانت 
الراغب  من  المال  تتطلب  وكانت  لنظام  خاضعة 
من  غالبية  أن  نرى  لذا  الرخصة،  على  الحصول  في 
من  كانوا  الفترة  تلك  في  الرخص  على  تحصلوا 
تقدموا  والذين  “التكاسي”  األجرة  سيارات  أصحاب 
البحرينية  المرأة  تتخلف  ولم  عملهم،  بحكم  لذلك 
كانت  1952م  العام  ففي  الركب،  بهذا  اللحاق  عن 
رخصة  أول  على  الحصول  مع  موعد  على  البحرينية 
قيادة للسيارة عن طريق البحرينية فاطمة بن علي بن 
ابراهيم الزياني التي حصلت بموجب مهنتها كقابلة 
“ممرضة توليد” على إستثناء لتقود السيارة، علمًا بأن 
وكانت  بذلك  للبحرينيات  تسمح  تكن  لم  الحكومة 
تقتصر ذلك على األجنبيات، واليوم، تكمل البحرينية 
نصف  بسببه  نهض  الذي  “اإلنجاز”  هذا  على  عامًا   62
المرأة  معه  وتدخل  البلد،  إقتصاد  لينهض  المجتمع 
التمريض  على  تقتصر  ال  جديدة  مهنية  قطاعات 
والتدريس، حتى باتت نسبة ال يستهان بها من الجزء 

“المعطل” تعمل وتنتج .

أن  أم  ذلك؟  ويمنع  ينظم  قانون  هنالك  كان  وهل   q
المسألة كانت مرتبطة بالعادات والتقاليد؟

حاجة  وجود  ومع  بقانون،  محددة  المسألة  كانت 
السماح  تم  التمريض،  كمهنة  المهن  بعض  من 
بقيادة  العامالت  البحرينيات  من  معينة  لفئات 
لوزارة  التابع  المواصالت  قطاع  ذلك  في  بما  السيارة، 
مسئوليته  تشغل  كانت  والذي  والتعليم  التربية 
سمح  مهنتها  وبحكم  عبدالرزاق،  أمينة  البحرينية 
لها بالحصول على رخصة القيادة، ومع مرور الوقت 

تساوت البحرينية مع األجنبية في ذلك.

السياقة في الفريج

في  السياقة  لتعليم  الزمنية  البدايات  عن  وماذا   q
البحرين، هل يمكن تحديدها؟

كانت  الناس  أن  بمعنى  نظامية،  تكن  لم  البدايات 
اآلخر  يعلم  شخص  كل  وكان  “الفريج”  في  تتعلم 
مدارس   3 أنشأت  1961م   – 1960م  العام  حلول  ومع   ..
يعلمون  كانوا  الذين  األشخاص  قبل  من  وطنية 
والحكومة  مدارس   3 إنشاء  على  واتفقوا  الناس، 

سمحت لهم بذلك بوصفها شركة أو مؤسسة.

q أين كانت مواقعها؟

بـ”حوطة  جميعها كانت تقع في المكان المعروف 
في  الداخلية  وزارة  مقر  “القلعة”  وبمحاذاة  أبل” 

المنامة.

لتعليم  مدارس   3 وجود  يتطلب  األمر  كان  وهل   q
السياقة في البحرين؟

أصحاب هذه المدارس هم من تقدموا بالطلب، وفي 
منح  دون  التعليم  يمارسون  كانوا  فإنهم  الحقيقة 
الرخص، حتى قررت الحكومة في النصف األول من 
إنشاء  أجل  من  مخاطبتهم  الماضي  القرن  ستينات 
وتعليمات  بتوجيه  تعمل  أن  على  نظامية  مؤسسة 
من قبل الحكومة، وبحسب ما تسعفني به الذاكرة، 
فإن التعليم كان وقتها ينقسم لتعليم نظري وآخر 
عملي، في الجانب النظري كان هنالك دكان “بمثابة 
هنالك  فكان  العملي  أما  للتعلم،  لوحة  فيه  صف” 
التي يتعلم فيها  السيارة  دكان آخر فيه نموذج من 
تقريب  بغرض  مكانها  تقف  وهي  أجزاءها  المتعلم 

الصورة، وبعد ذلك تخرج للشارع.

 في العام 1952م كانت 
البحرينية على موعد مع الحصول 

 على أول رخصة قيادة للسيارة 
 عن طريق البحرينية فاطمة بن 

علي بن ابراهيم الزياني
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بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

العدد 8 شوال 1373 السنة الرابعة

صناعة اللؤلؤ في البحرين
سنة  آالف  أربعة  من  أكثر  منذ  البحرين  اشتهرت 
بحارها،  قاع  من  المستخرج  الممتاز  بلؤلؤها  تقريبا 
لقد  والطامعين.  الغزاة  قبلة  جعلها  الذي  األمر 
كان اللؤلؤ المورد األول والدخل القصير الذي اعتمد 
عليه أهل البحرين في توفير أمور معاشهم. وبقي 
البترول بوفرة من  األمر كذلك إلى أن تم استخراج 
أراضيها عام 1932م. فكان له عظيم األثر في تغير 
مجرى الحياة في البحرين والسير في طريق االصالح 
بخطى واسعة. وال يزال أهل البحرين يأملون الكثير 

من الخير من هذا البترول لهذا البلد.

ال  أمر  وأهلها  البحرين  على  البترول  فضل  ان 
مباشرة  غير  بطريقة  اثر  قد  انه  غير  النكاره  سبيل 
معظم  اتجه  اذ  التقليدية،  البحرين  صناعة  على 

الغواصين إلى االشتغال في الشركة.

ان أي عاقل يفكر في أمر اللؤلؤ وما آلت اليه حاله 
مخلصا  ويرجو  األسف  أشد  يتأسف  البحرين  في 
أقوى  تعود  وان  مكانتها  الصناعة  هذه  تسترد  ان 

وأنفع مما كانت عليه في السابق.

البترول  آبار  تتفجر  أن  قبل  الماضي  إلى  رجعنا  فلو 
تجارة  أصاب  آخر  خطرا  أن  لوجدنا  البحرين  في 
العربي  والخليج  خاصة  بصفة  البحرين  في  اللؤلؤ 
بصفة عامة ذلكم هو اللؤلؤ النباتي الذي ينتج منه 
األسواق  في  ويبيعونه  وافرا  محصوال  اليابانيون 
لرخص  ال  الدهشة  تثير  رخيصة  بأسعار  العالمية 
العجيبة  للطرق  وانما  فحسب  عندهم  تكاليفه 

التي يلجأ اليها اليابانيون في ترويج بضاعتهم.

به  يمتاز  ما  االدراك  تمام  يدرك  فرد  كل  ان  نعم 
اللؤلؤ الطبيعي على اللؤلؤ النباتي.

ولكم ماذا تصنع السيدة األوروبية أو غيرها حينما 
األبصار  تبهر  الياباني  اللؤلؤ  من  بضاعة  أمامها  ترى 
المال  من  يسيرا  إال  تكلفها  ال  نفسه  الوقت  وفي 
اللؤلؤ  من  األخرى  البضاعة  تبهرها  ال  قد  بينما 
شراءها  تستطيع  ال  والتي  الثمن  الغالي  الطبيعي 
اآلن إال متى توفر لها المال الكثير، ثم يجب إال يغيب 
وقد  يتوقف  قد  البترول  استثمار  ان  االذهان  عن 
الدول  لنا ما حدث في بعض  اآلبار. فاذا تم  تنضب 
األخرى كأمريكا - مثاًل - ظهر جليا ان الخوف على 
محتمل  أمر  األقل  على  نقلها  او  الثروة  هذه  بقاء 

الوقوع في يوم من األيام.

التجربة  ضوء  على  متجدد  ثابت  مورد  فانه  اللؤلؤ  أما 
والواقع، ولذلك فهو يحتاج إلى مزيد من العناية ووافر 
يغالط  انما  ذلك  في  يماري  من  وكل  االهتمام  من 
رجاال  البحرين  في  ان  األمور.  حقائق  يتجاهل  أو  نفسه 
من ذوي الخبرة والمصايحة في تجارة اللؤلؤ من أمثال 
الحاج عبدالرحمن القصيبي والحاج جبر المسلم والحاج 
يوسف بو حجي والحاج منصور العريض وغيرهم من 
التجار المعروفين الذين تحزنهم وال شك الحالة التي 
هذه  تبادر  لم  فاذا  البحرين.  في  اللؤلؤ  إليها  وصل 
الغوص  إلحياء  عاجلة  خطوات  اتخاذ  إلى  الشخصيات 
بالطرق التي يرونها كفيلة باحيائه واال فمصيره الزوال 
العظمة  حتما. ومما يشجع على ذلك هو ان صاحب 
الثروة  هذه  بقاء  على  الحرص  شديد  البالد  حاكم 
فهو االن في تشجيع القائمين عليه. فقد سبق له ان 
نواخذة  إلى   1367 عام  في  المعونة  وقدم  المال  بذل 
الغوص والمشتغلين به عندما رأى عجزهم عن تسيير 
اليها  وصل  التي  الحالة  ان  والحقيقة  اعمالهم،  دفة 

اللؤلؤ اآلن في البحرين اسوأ مما كانت عليه أيام ان 
قدم صاحب العظمة مساعدته إلى رجال الغوص.

كانت  التي  القديمة  الطرق  نبذة  وإلى  جدي  تفكير 
وال تزال تستعمل الخراجه من قاع البحر واستبدالها 

بأخرى وذلك باالستعانه باآلالت الحديثة.

عاما  ثالثين  قبل  إنه  نعلم  ان  بالذكر  الجدير  ومن 
كان يخرج إلى الغوص أكثر من الف سفينه كل عام 
الهبوط سنة بعد  يتدرج في  العدد أخذ  ان هذا  غير 

أخرى حتى وصل العدد الحالي.

انخفاض  على  دليل  اكبر  هي  أدناه  التالية  واألرقام 
عدد سفن الغوص في السنوات االخيرة:

هي  السفن  من  فقط   %5 ان  يتضح  البيان  هذا  ومن 
التي تخرج اآلن إلى مغاصات اللؤلؤ بعد ان كان هناك 
اسطول عظيم يمأل البحر بعدده اثناء فصل الصيف. 
حسب   - اللؤلؤ  صناعة  الحياء  الوحيد  السبيل  ان 
المعروفين  اللؤلؤ  تجار  يقرر  ان  هو   - لي  يتراءى  ما 
الستخراج  الحديثة  اآلالت  استعمال  البحرين  في 
من  بخبراء  يستعان  ان  بعد  الكبيرة  األصداف 
فيها  يكثر  التي  والمغاصات  الماضي  لمسح  الخارج 
يمكن  كمية  أكبر  ذلك  من  ليتبين  واالصداف  اللؤلؤ 
هذه  تبدو  قد  واألصداف.  اللؤلؤ  من  استخراجها 
الحقيقة  في  ولكنها  البعض  على  غريبة  الطريقة 
والصف  اللؤلؤ  استخراج  في  المتبعة  الطريقة  هي 
باستراليا وبها ازداد انتاج وتصدير اللؤلؤ والصدف في 
السنوات األخيرة اذ بلغ قيمة ما استخرج من الصدف 
وحده في العام الماضي في استراليا 750 ألف جنيه 
في  تستعمل  التي  الحديثة  األجهزة  أما  استرليني: 
اذ  )كوشو(  الدكتور  اخترعها  التي  فهي  استراليا 
قاع  في  يمكث  ان  الغواص  يستطيع  بواسطتها 

البحر مدة تتراوح بين 40 - 80 دقيقة.

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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فرقة العر�سة يف اإحياء اإحدى املنا�سبات يف الرفاع يف اخلم�سينيات

ذكريات من اأيـام زمان

مطار البحرين يف ال�ستينيات

صدر قانون يلزم دفع رسوم على مالك السيارات في   •
عام 1924م

صدر قانون من دائرة المعارف بارتداء المالبس الوطنية   •
في البحرين عام 1942م

أمر حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة   •
بطباعة خريطة البحرين وتوابعها على كراسات طلبة 

المدارس وتمت طباعتها في مصر عام 1947م

 ق�سر الرفاع العامر يف ال�ستينيات

  املرحوم ال�سيخ خليفة بن حممد بن عي�سى اآل خليفة، 

رئي�س ال�سرطة والأمن يف عام 1952م
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باب البحرين يف اخلم�سينيات �سارع احلكومة يف اخلم�سينيات

�سوق الأربعاء قرب بلدية املنامة القدمية يف اخلم�سينيات

م�سجد الفا�سل يف الأربعينيات �سوق امل�سقف �سارع باب البحرين يف ال�ستينيات

اإعالنات دور ال�سينما يف اخلم�سينيات
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ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

�شعراء من البحرين..

ابراهيم بوهندي

من عا�سق .. اإىل البحر

ُرَدّ حلمي..

وارمني فيك على �سفحة جمداف م�سافر

حلمي كان...

وما زال..

رحيل اللحظة ال�سكى

وعينني على اأهدابها دومًا اأغامر

اآه، لو تاأخذين يف موجة..

ارق�س لل�سوء على وجه القمر

اآه، لو تاأخذين فيك...

اإىل حاملة العينني...

لو تن�سجنى اأ�سرعة...

يف �سدرها ترحل بي يف الوقت جواًل...

اغنى للمطر

اأنا يا بح اإذا ما ذبت يف حلظة ع�سق...

فاأرى النا�س ورودًا...

�سوت العا�سق امل�سجون

َ الرحلِة تخفي نف�َسها الأياُم، خلَف الريِح، َعبرْ

الوح�سية الأيام

الآتون عب الريح اأيديهم تعيد احلبَّ باحلبِّ

الذي يخفون

ان ع�ساق بال �سجَّ

�سوت الزنبق امل�سجون

تخفي نف�سها الأيام بني �سطور من ع�سقوا

وبني رمو�س من ع�سقوا

عب الرحلة الوح�سية الأيام

الآتون من عني التي ما زالت الأقدار تعلكها، وترميها

يا اأحباب، ما زالت �سوارع رحلة الأحباب

خالية.. من الأحباب

ما زالت عيون الليل يف الأ�سياء تاريخًا من الإرهاب

انو �سروان فوق مياهنا �سيٌف، ويف عينيه

“اأهرميان”

عب الرحلة الوح�سية الأيام �سد الريح “لالأ�سحاب”

عِطيت
ُ
يا �سيفًا لأهرميان، “عموا�س” التي اأ

عيناها

ترف�س فيك مولها

�ستك�سر حربة الطاعون



الجهازين التنفيذي واإلداري

نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى 

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الموقر 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وإلى جميع معالى الوزراء والسادة النواب وكبار المسؤولين بالمملكة ومواطنى وأهالي 
 البحرين الكرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل عليكم وعلى األمة اإلسالمية 

بالخير واليمن والبركات وعساكم من عواده



Mohammed Jalal & Sons - Automotive Division
Showroom: 17252606 / Mob: / 66331982 / 39813081 /39915109 
 Email: automotive@jalal.com | Ramadan Timing : 8.00am - 2.00pm / 8.30pm - 10.30pm 

Follow us on:            Suzuki,Bahrain            @BahrainSuzuki            Suzuki Bahrain

BD 7,950

BD 4,600

* One year Free Service  * Free Insurance  * Free Registration  * Free 5 years or Unlimited Kilometer 
Warranty  * Trade-in Available  * Road Side Assistance

BD 5,250






