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Ramadanyat

“رمضانيات” تزف بشرى تدفق مياهها مجدداً

عين عذاري  ..عادت مياه الخير
عين عذاري من أشهر العيون في البحرين ،وكثيرا ما
يقرن اسم البحرين باسمها والتي يضرب بها المثل
“عذاري تسقي البعيد وتخلي الجريب” ،فقديما
كانت مياه العين تصل إلى أماكن بعيده بينما
يضطر المزارعين القريبين منها إلى االستسقاء من
مياهها لري أراضيهم ،ويذكرهذا المثل لمن يقدم
مساعدته لألغراب وينسى أهله ،وتروى الكثير من
األساطير حول العين ،ومنها أن العين كانت تلتهم
كل سنة شخص حي ،وتمثل العين التراثية المعنى
االجتماعي والحضاري والبيئي في البحرين ،فلم

تكن نبع ماء عاديا بل كانت مصدرا مهما لتزويد
مناطق البحرين البعيدة بالمياه العذبة ،وكانت بيئة
طبيعية مكسوة بجمال النخيل واألشجار الكثيفة
والمختلفة األنواع ،وشكلت مأوى ألنواع مختلفة
من الطيور المقيمة والمهاجرة التي استوطنتها
وكثرت في مجاريها المائية أنواع البرمائيات التي من
أهمها الضفادع والسالحف المعروفة بـ”القزوينية”
“ ..رمضانيات” زارت العين ونقلت البشرى في معجزة
عودة المياه إليها ،كما نقلت صفحات من تاريخها
المزدهر بالقصص والحكايات..

أفضل وجبات الرياضيين

الديك الرومي ..طائر الوالئم
على سطح القمر ،وفي وقت سابق كان رعاة
البقر في الغرب األمريكي يصنعون أحذيتهم
وأحزمتهم من جلود الديوك الرومية ،وهنا
تعددت استعماالت هذا النوع من اللحوم ،أما
اليوم ،فصار الديك الرومي طبقا رئيسيا ال تكتمل
االحتفاالت من دونه ،فهذا الطير الذي عرف بأنه
صعب المراس والذي أخذ وقتا طويال في االنتشار
صار لوجوده على المائدة أهمية كبيرة ،خصوصا
في بالد الغرب ،وال يخفى على أحد أن تحضيره
المجالس الرمضانية

ليس باألمر السهل على اإلطالق ،ويتطلب وقتا
طويال وجهدا مضنيا ،ويعد الديك الرومي من
األغذية التي تحتوي على قدر كبير من البروتين
ولذلك فهو يعد من أفضل الوجبات الموصوفة
للرياضيين والباحثين عن بناء األجسام وحمل
األثقال ،وأكدت الدراسات الغذائية أنه يمكن

ذكريات من أيام زمان

يقال إن لحم الديك الرومي المشوي البارد كان

إضافة الخل لزيادة امتصاص الكالسيوم والتي

الوجبة األولى التي تناولها رائدا الفضاء األميركيان

تساعد على السيطرة على مستويات السكر في

نيل آرمسترونغ وباز آلدرين بعد هبوط مركبتهما

الدم« ..رمضانيات» تلقي الضوء على طائر الوالئم ..
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يعرف بـ الحبشي والفارسي والتركي

الديك الرومي ..طعام النبالء

يعتبر الديك الرومي في أمريكا وكندا عمدة مائدة عيد الشكر ،بال منازع ،وفي أوروبا للديك
الرومي خصوصية على مائدة احتفالت عيد الميالد ويرتبط بطقوس عيد الكريسماس،
أما في الوطن العربي ،فيقدم في المناسبات االجتماعية كاألفراح والوالئم األسرية،
ويسمى الطير بعدة اسماء ،منها الديك الحبشي أو الديك الفارسي ،بينما يطلق عليه
في بريطانيا تيركي ،أما في فرنسا يسمونه داند ،وهو يشبه كثيرا الدجاج ،لكنه أكبر
حجما وبدال من العرف اللحمي الذي يزين رأس الدجاج ،فان الديك الرومي الحبشي يحمل
فوق رأسه قبعة من اللحم المتقرن ،حمراء اللون ،واستؤنس الدجاج الرومي في العهود
القديمة لالستفادة من بيضه وريشه ولحمه ،ونقل عن الرحالة كرستوفر كولمبوس ّ
أن
دجنوا الدجاج الرومي قبل وصوله العالم الجديد بزمن بعيد« ..رمضانيات»
الهنود الحمر ّ
تكشف أسرار الديك الرومي وتعرض فوائد لحمه الشهي...
فروج على صغار الديك الرومي ،وهناك نوعان من
الديكة الرومية ،هما :الديك األوسيلي وديك أمريكا
الشمالية ،والديك األوسيلي الذي يطلق عليه ً
أيضا
اسم ديك يوكانان يعيش في جواتيماال وشبه جزيرة
يوكاتان في المكسيك ،وهذا النوع ذو ألوان براقة
أما ديك أمريكا
وبه بقع شبيهة بالعين على ذيلهَّ ،
الشمالية والذي يطلق عليه اسم الديك الرومي
العادي ،فإنه يعيش في الواليات المتحدة ،وبعض
المناطق في المكسيك.

طعام األمراء

ويعتبر لحم الرومي من أجود لحوم الطيور ،إن لم
يكن أجودها على اإلطالق ،لما يتمتع به من مذاق
ممتاز ،إضافة الرتفاع نسبة البروتين وانخفاض نسبة
الدهن به مقارنة بالطيور األخرى ،لذلك فهو يعتبر
من األطباق الشهية والمرتفعة الثمن والتي توضع
علي صدر الموائد الفاخرة ،وطائر الرومي مثل بعض
الطيور األخرى كالبط واألوز يزداد تسويقه بصوره
ملحوظة خالل فترات معينه من العام تلك التي
تكون خالل األعياد والمواسم خاصة رأس ألسنه
الميالدية ،مما يجعل المربين بصوره عامة تقبل
على تربية الرومي خالل تلك الفترات لتلبية احتياجات
السوق المتزايدة ،إضافة الرتفاع سعره في ذلك
الوقت ،مما يضمن للمربي دورة إنتاجية ناجحة بكل
المقاييس.

ورغم أن الملك اإلنجليزي هنري الثامن كان من
أوائل الذين تذوقوا لحم الديك الرومي ،فإنه لم
يربط بالميالد إال في عهد إدوارد السابع عندما كانت
هذه العادة حكرا على طبقة النبالء من دون عامة
الشعب ،لكن الديك الرومي نزل من هذا المقام
السامي إلى الشارع في القرن السابع عشر عندما
أتى به البحارة من المستعمرات األمريكية التي كانت
تعتبره غذاء رئيسيا طوال فصل الشتاء ،ولكن مع
حلول القرن الثامن عشر انتشر الديك الرومي في
معظم األسواق األوروبية ،وكانت تعرض مرتدية
«نعاال» في أقدامها لحمايتها خالل رحلتها الطويلة
من مقاطعة نورفوك إلى المدن الكبيرة مثل لندن،
وتترك حرة ،إذ إنها ال تقدر على الطيران بخالف
الديوك الرومية الوحشية ،وفي القرن التاسع عشر،
وفي كل من بريطانيا والواليات المتحدة كان لحم
الصدر ذو اللون األبيض يعتبر أهال لعلية القوم وكبار
ضيوفهم ،بينما كان يترك لحم الفخذين العكر
اللون للخدم ،أما اليوم؛ فتعتبر الواليات المتحدة
كبرى الدول المستهلكة للديوك الرومية ،ففي عيد
الشكر يستهلك األمركيون  45مليونا منها كل عام.

األمريكي واألوسيلي

سالالت مختلفة

ويُطلق على ذكور الديك الرومي لفظ طومز ،في
حين يطلق لفظ الدجاجة على األنثى ،وأحيا ًنا يسمى
ذكر الديك الرومي الكركار ،نظرًا للكركرة التي
يطلقها الذكر أمام األنثى عند التزاوج ،ويُطلق لفظ

وتوجد سالالت مختلفة من الرومي أمكن تقسيمها
بعدة طرق منها ما كانت مرجعيته لوزن الطائر
ووفقا لهذا التقسيم هناك الرومي الخفيف الذي
يزن حوالي  4.5 – 3.5كجم والرومي المتوسط والذي

لحم الرومي

يتراوح وزنه من  7 – 6كجم ،والرومي الثقيل الذي
يتراوح وزنه من  14 – 9كجم ،وهناك من السالالت
الثقيلة ما يكسر وزنها في بعض األحيان حاجز 20
كجم ،وغالبا ما يستعمل هذا النوع في األفراح
والوالئم والفنادق نظرا لوزنه الضخم الذي يكفي
ألعداد كبيرة من األشخاص ،وتبعا لوزن طائر الرومي
تطول أو تقصر فترة التسمين التي يصل أدناها إلى 12
أسبوع في الرومي الخفيف وأقصاها  30 – 24أسبوع
في الرومي الثقيل.

بروتين وفيتامين
وثبت أن للديك الرومي فوائد جمة ،فقد أشارت
دراسة أميركية مؤخرا إلى أن الغذاء األكثر فائدة بين
لحوم الطيور هو لحم «الحبش» ،إذ إنه يحتوي على
البروتين ،والنياسين ،وفيتامين «ب  »6و«ب  ،»12والحديد،
والسيلينيوم ،إضافة إلى الزنك ،كذلك يضيف العلماء
أن لحم الحبش هو من أطرى اللحوم المحتوية على
البروتين وأسهلها للهضم؛ لذلك فقد تم اختيارها
ضمن أهم  14نوعا من الغذاء ذي األهمية بالنسبة
للبشر ،ومن هنا ينصح خبراء التغذية بأن يتناول
اإلنسان العادي نحو  100غرام من لحم «الحبش» في
األسبوع على األقل ،من خالل إعداد القائمة التي
تضمنت  14صنفا ذا خواص عالية جدا من الفائدة
بالنسبة لإلنسان ،فقد توصل العلماء إلى أهمية
بعض األطعمة في الوقاية ،وحتى في مقاومة
بعض األمراض الخطيرة مثل السرطان وأمراض
القلب والسكري .واحتوائه على مادة التريبتوفان
المهدئة ،يجعله مساعدا على معالجة االكتئاب
وتصلب األنسجة ،وأيضا على االسترخاء والنوم ،وهو
األمر الذي أعطى فكرة بأن هذا النوع من اللحوم
يسبب النعاس ،لكن إذا وجد مع وجبة طعام
متنوعة وغنية ،فإن هذا سيخفف إلى حد كبير من
فعاليته تجاه النعاس.

الوجبة األفضل للرياضيين
ويعد الديك الرومي من األغذية التي تحتوي على
قدر كبير من البروتين ،ولذلك فهو يعد من أفضل
الوجبات الموصوفة للرياضيين والباحثين عن بناء
األجسام وحمل األثقال ،وأكدت الدراسات الغذائية
أنه يمكن إضافة الخل لزيادة امتصاص الكالسيوم
والتي تساعد على السيطرة على مستويات السكر
في الدم ،وتحتوي وجبة الديك الرومي على 331
من السعرات الحرارية 27جم من البروتين و  18جرام
من الدهون و  13جم من الكربوهيدرات ،وهي بذلك
أفضل الوجبات للرياضيين ،وتتكون الوجبة من رطل
لصدور الديك ،وملح وفلفل وربع كوب من البصل
االحمر ،ونصف كوب من الحمص ،ونصف كوب من
الفاصوليا الخضراء ،وملعقة كبيرة من الثوم مما
يجعلها وجبة رياضية ذات فائدة كبيرة.

احصل على أكرث من ما تدفع
مع باقات عروض نيسان املذهلة
رمضان كرمي

نيسان إكس-تريل

2.5 S

تبدأ من ٧٫٩٩٥

د.ب

نيسان باترول

5.6 XE

تبدأ من ١٥٫٩٩٥

د.ب

نيسان باثفايندر

تبدأ من ١٠٫٩٩٥

تطبق الشروط واألحكام ،وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

معدل فائدة منخفض مبقدار ٪١٫٩٩
أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان :السبت  -اخلميس  9:٠٠صباحًا  ١:٠٠ -ظهرًا  ٧:3٠ /مسا ًء  ١١:3٠ -مساءً ,اجلمعة  ٧:3٠مسا ًء  ١١:3٠ -مسا ًء
أوقات الصيانة :السبت  -األربعاء  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -عصرًا 8:٠٠ ،مسا ًء  ١٠:٠٠ -مسا ًء  /اخلميس  ٧:3٠صباحًا  ٤:٠٠ -ظهرًا

3.5 S

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية ١٧ :مايو  ١٦ -يوليو ٢٠١٥

د.ب
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ذكرها الرحالة في مؤلفاتهم قبل  800عام ًا

عين عذاري  ..تسقي البعيد وتخلي الجريب

عين عذاري أسطورة ذكرها العديد من الرحالة من قبل  800سنة وذكرت في عدة نقوشات عثر عليها كلها تروي لنا حكاية
العين األسطورة ذات السيط الواسع ،وتكلم عنها الرحالة عبر التاريخ وذكرها المؤرخون على انها أشهر العيون في البحرين
من حيث قوة اندفاع الماء من ينبوعها القوي حيث كانت المياه تصل إلى القرى البعيدة عن قرية عذاري موطن العين ذاتها،
وأرتبط وجود عين عذاري بأسطورة مشهورة عند العامة وتروى هذه األسطورة بروايات مختلفة بعض الشيء لكنها متشابهة
في العناصر األساسية لألسطورة حيث تروي األسطورة قصة فارس أراد أن يخطب فتاة لكنها رفضته بسبب ارتباطها بشخص
آخر وكان دليل صدقها أن تضرب األرض برجلها فإن تفجر الماء صدقت وهكذا كان نتيجة صدقها أن تفجرت مياه هذه العين
التي عرفت منذ ذلك الوقت باسم عذاري أي العذراء كتلك الفتاة “ ..رمضانيات” تزف البشرى ألهالي البحرين بعودة تدفق المياه
مجددا لعين عذاري ،كما تنقل لكم سطور من ذكرياتها القديمة وأساطيرها المثيرة وصور من تاريخها الجميل ..
حقائق تاريخية

بحرية لكن لها القدرة أن تعيش في المياه العذبة،

وتعتبر عين عذاري من أكبر العيون الطبيعية في

وقد عثر في شرق الجزيرة العربية على سبعة أنواع
من أسماك البحر تعيش في المياه العذبة ،وهذه

البحرين من حيث االتساع والعمق وهي من أقدم

األسماك تسبح من البحر إلى المنجيات أو القنوات

العيون الطبيعية في البحرين ويعتقد أنها العين التي

التي تصب في البحر ومنها إلى العيون ومن النادر

ذكرها اإلدريسي محرفة باسم “غذار” في كتابه نزهة

أن تصل هذه األسماك للعيون إال إذا كانت قريبة من

المشتاق عندما وصف “أوال” يقول اإلدريسي “وفيها

البحر .من تلك السبعة أنواع التي عثر عليها في شرق

عيون ماء كثيرة ومياهها عذبة منها عين تسمى عين

الجزيرة العربية عثر في البحرين على أربعة أنواع

بو زيدان ومنها عين مريلغة ومنها عين غذار وكلها
في وسط البلد وفي هذه العيون مياه كثيرة نابعة

فقط تعيش في المياه العذبة ،ومن تلك األربعة

حراسين عذاري

عثر على ثالثة أنواع منها في العيون العذبة ،ولقد

عين غذار فيها عجب لمبصرها وذلك أنها عين كبيرة

وال توجد أسماك مياه عذبة في البحرين أو شرق

أصبحت تلك األسماك ميزة تميز العيون التي توجد

قدرًا مستديرة الفم في عرض ستين شبرًا والماء

الجزيرة العربية ولكن هناك أسماك تعيش في

يخرج منها وعمقها يشف على خمسين قامة وقد

العيون العذبة وقنواتها وتصنف تلك األسماك في

وزن المهندسون وحذاق العلماء علو فمها فوجدوه

مجموعتين رئيسيتين األولى وهي أسماك المياه

مساويًا لسطح البحر وعامة أهل البالد التي في هذه

العذبة الثانوية وهي تعيش في المياه القليلة

الجهة يزعمون أنها متصلة بالبحر وال اختالف بينهم

الملوحة أو المسوسة وكذلك المياه العذبة

في ذلك وهذا غلط ومحال ال يشك فيه ألن العين

وهذه األسماك ممثلة عندنا في الخليج بنوع واحد

ماؤها حلو عذب لذيذ شهي بارد وماء البحر حار زعاق

يسمى في البحرين حرسون والجمع حراسين،

ولو كانت كما زعموا لكان ماؤها ملحًا كماء البحر”.

أما المجموعة األخرى من األسماك فهي أسماك

مترعة دفاعة تطحن عليها األرحاء فالعين المسماة

بها ،النوع األول ويعيش في عين عذاري وهو نوع
من سمك النيسر تسميه العامة “شقرة” وهذا النوع
من األسماك مفترس ويتغذى على “الحراسين” التي
توجد بالعين أيضا ،والنوع الثاني ويعيش أيضا في
عين عذاري ويسمى محليا شيم وشبوط وربما هذه
التسمية المحلية هي التي حدت ببلجريف ألن يكتب
في مذكراته واصفا هذه األسماك الضخمة في عين
عذاري بقوله “وتوجد داخل عين عذاري أسماك كبيرة
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الحجم تشبه سمك الشبوط النهري تسبح ببطء
في أرجائها وال أحد يضايق هذه األسماك أو يحاول
إصطيادها الن البحرينيين ال يأكلون السمك الذي
يعيش في الماء الحلو ويفضلون أكل أسماك البحر
التي يختارون من أنواعها الكثيرة ما يشاءون”.

غابة نخيل
ويقول بلجريف في مذكراته عن عين عذاري “خالل
أشهر الصيف تعوّ د رجال الشرطة أن يذهبوا مرة
واحدة كل ُأسبوع بواسطة الشاحنات “اللوريات” إلى
عين عذاري لغرض السباحة ،وهذه العين تعتبر واحدة
من أكبر وأعمق ينابيع المياه الحلوة في البحرين وتقع
على بعد ميل أو ميلين من مدينة المنامة ،وكنت أتوجه
إليها باستمرار لكي ألتقي بهم ..وعذاري تعتبر معلمًا
سياحيًا من معالم البحرين يقصدها جميع زوار البالد،
ويحرص المواطنون على أخذ ضيوفهم القادمين من
الخارج إلى هناك للتفرج ومشاهدة جمالها ،وفي عام
1926م كانت العين مكانًا مليئًا باألوساخ والفوضى
بسبب إهمال تنسيقها وانتشار جداول المياه “السيبان”
الموحلة من حولها حيث يجلب الفالحون حميرهم
لغسلها ،وتفقد العين الكثير من الماء الذي يتسرب
ويهرب عبر جوانبها” ..وجاء في مذكراته أيضًا “وخلف
الحديقة عبر مجرى المياه يوجد بستان ضخم رائع به
غابة من النخيل وتشاهد فيه جذوع النخالت العالية
الرمادية اللون تقف شامخة كاألعمدة فوق أعماق
أكوام األشجار األخرى ،وعندما تشرق الشمس يتلون
ماء العين بالزرقة الالمعة ويصبح صافيًا كالزجاج
الشفاف ،هذا الماء يندفع من الينبوع بقوة كبيرة
لدرجة أن السباح ال يمكنه الوصول إليه ،وإلى الجهة
الجنوبية من موقع العين تمتد مساحة واسعة من
األرض الطينية المنخفضة المليئة بالمستنقعات
التي ال يغطيها ماء البحر القادم خالل رافد صغير إ ّال
في حاالت المد القوي جدًا ،وفي فصل الصيف غالبًا
ما يكون الجو ملبدًا بالضباب وقت الصباح وتشاهد
المنظر الشاحب ألشجار النخيل الرصاصة المنبثقة
من الغشاوة الرمادية التي يسببها الضباب والسماء
الصفراء الباهتة التي تحاول الشمس النفاذ خاللها
فيما يشبه الصورة اليابانية الضعيفة الطباعة”.

قصص وأساطير

األسطورة الثانية فهي تختلف قليال عما سبقها،

وقد دارت حول عين عذاري عديد من األساطير التي

تقول إن هناك فتاة رائعة هي أجمل عذارى البحرين،

تحكي عن قصص وروايات منها أن فتاة جميلة

وذات صباح خرجت تستروح النسيم الندى ،فإذا باألرض

خرجت لتعبر تلك المنطقة التي تقع في وسط جزيرة

تنشق أمامها عن فارس جميل الطلعة ،اقترب منها

البحرين ،وبينما هي في طريقها خرج لها فارس ملثم

وهو يتودد إليها ،وراح يلقي على مسامعها أرق

أراد االعتداء عليها ،فطلبت منه أن يتركها في حالها،

عبارات الغرام ،وحين صدته أعلن لها أنه إنما جاء

ولكن الفارس أصر على االعتداء عليها فرفعت كفها

ليتخذها لنفسه زوجة ،وسخرت الفتاة منه وهي

إلى السماء تستنجد برب العالمين ،ومن خوفها

تقول :كيف تتزوجني وأنا مخطوبة لفتى أحبه وأهواه

ضربت برجلها األرض بقوة فأحدثت فتحة في األرض

ولن أقبل عنه بديال؟ ،ولكن الفارس الذي لم يصدقها

سقطت فيها وخرج من خالل هذه الفتحة ماء عذب،

طلب منها أن تضرب األرض بقدميها فإذا تفجرت

فعرف الناس هذه القصة من هذا الفارس الذي اختل

المياه تحت أقدامها تأكد من صدقها ورحل عنها،

عقله مما رآه فقام يروي القصة في كل مكان ،أما

أما إذا لم تنفجر فهي إذن كاذبة وسيتخذها لنفسه

بالقوة ،ودقت العذراء األرض بقدمها ،فإذا باألرض
تنفجر ويندفع منها الماء في غزارة ليغطي سطح
المكان ،وليستمر تفجره فال يتوقف أبدا ،ومنذ ذلك
الحين سميت العين :عين عذاري.

أمثال وأشعار
وجاء ذكر عذاري في الكثير من األمثال الشعبية ،كما
كتب عنها الكثير من الشعراء يتغنون في محاسنها،
كذلك ردد فيها الشعراء أبياتا حول شهرتها بأنها
تروي البعيد وتخلي القريب ،وذكرها الشاعر على
عبد اهلل خليفة حول هذا المثل لموال زهيري جميل
يقول فيه:
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اللوح الخشبي الطويل المرتفع جدًا عن العين وأيضًا

مذكراته حيث يقول“:قبل أن تصبح عذاري منتجعًا

أمرت بفتح مقهى له سطح مفتوح بالقرب منها،

عامًا وأنيقًا كنت أذهب إليها شخصيًا بعد تناول

وحول البركة زرعنا أشجار األزهار والشجيرات واقمت

العشاء لالستحمام وال أرى سوى قلة قليلة جدًا من

حديقة على جانب من جوانبها مألتها بنباتات الدفلى

الناس ،لكنها بعد ذلك صارت مزدحمة جدًا بهواة

العطرية والبوغينفيلة الحمراء والقرمزية األلوان ،أما

السباحة الذين يقضون ساعات ممتعة في مائها.

نبات البوغينفيلة العادي ذو اللون األرجواني فتصعب

وفي فترات العصر والليل تحيط بالعين عشرات

زراعته في البحرين.

السيارات التي تتوقف بمحاذاة حافتها ويدير أصحابها

مسابقات قديمة

أجهزة الراديو الموجودة بها على آخر درجة من ارتفاع

وتعددت أنواع التسلية في عين عذاري من السباحة

الصوت ،كما كانت جلسات الشباب المليئة بالمزاح
والمشاكسة تستمر ح ّتى الفجر في أحيان كثيرة”.

لشخص واحد وتجرى المسابقات بين هذه القوارب

ساب عذاري

والغطس وحتى وضع قوارب صغيرة ال تتسع إال
عذاري لي متى تسقين ذاك النخل لبعيد

أو مسابقات السباحة أو الغطس وقد وثق بلجريف

عطاشه ننتخي يمچ ونرفع صوتنا ونعيد

جزء من صور هذه المتعة في مذكراته حيث

نشوف الكيظ عيد بالنخل وإحنا بليا عيد

قال“:يستمتع أفراد الشرطة بقضاء صباح بهيج

عذاري لي متى بها الساب تجري الماي من دوني

في عذاري فيجرون سباقات في السباحة بينهم
ويحاولون ممارسة رياضة كرة الماء “البولو” رغم ان

نشف ريچ العشب يا عيب تركچ زرعچ الدوني

شكل العين المستدير ال يصلح لمثل هذه اللعبة ،اما

عجب عكس الوفا تعطين! يا أهل الخير ودوني

أولئك الشرطة الذين عملوا في السابق كغواصين

شمالي العين كنت يمها وراحت تسقي إللي أبعيد

بساتين وأزهار
ويقول بلجريف أنه عمل على إصالح عين عذاري
وتطويرها عام 1926م حيث يقول في مذكراته “وفي
ذلك العام أمرت بإصالح بركة العين للحصول على
إمداد أفضل من المياه بهدف ري البساتين ،فبنينا
فيها درجات “عتبات” من االسمنت ورصيفًا واسعًا
على حافة مستوى الماء لوقوف السباحين عليه،

فإنهم يتنافسون لمعرفة من منهم يستطيع
أن يبقى أطول مدة تحت سطح الماء ،ورقمهم
القياسي في الغطس كان دقيقتين وربع الدقيقة
أي  135ثانية متواصلة يقضونها دون استنشاق الهواء،
وأحيانًا يكون بعض الرجال حديثي التوظف في سلك
الشرطة ممن ال يجيدون السباحة ،فيجري تعليمهم
ُأصولها على يد زمالئهم القدماء فيتقنون مهاراتها
في وقت قصير جدًا.

متنزه ومنتجع

وكانت مياه عين عذاري تنصب في جداول ممتدة إلى
المزارع الغربية البعيدة وتلك التي تقع على الساحل
الشمالي لجزيرة البحرين ،وكان للبساتين المجاورة
لمجرى العين حمامات خاصة يقيمونها على هذا
المجرى باألسمنت أو من سعف النخيل عريش ،ولهذه
الحمامات أهمية خاصة حيث درجت العامة على أن
المعرس عليه أن يستحم قبل ليلة زفافة في إحدى
العيون ويقوم بتنظيف نفسه وهناك طقوس خاصة
لذلك ،وكذلك العروس تتبع نفس تلك الطقوس
وعليه كانت هناك تلك الحمامات المغلقة التي تكون
خاصة للنساء ،ومع تدهور وضع العين لم يتبقى
من تلك الجداول إال جدول واحد عرف باسم “ساب
عذاري” وهو الجدول الذي يمتد في الجهة الشمالية
من العين ثم ينحرف موازيًا لشارع الشيخ سلمان
إلى جهة الغرب .وهذا الجدول مبني بشكل جيد
وقوي ويبلغ ارتفاعه قرابة متر ونصف ،وقبل نهاية

كما أعدت بناء المسجد اآليل للسقوط المطل على

وبعد عملية التطوير التي حدثت لعين عذاري وتنوع

هذا الجدول يوجد بناء أسمنتي يغطي جزء منه كان

العين ..كذلك أنشأت سرادقًا صغيرًا مع سلم موصل

أنواع التسلية فيها كثر روادها وأصبحت مزدحمة

يستخدم سابقًا من قبل نساء أهل القرى القريبة

إلى أعاله لكي يتمكن هواة السباحة من القفز فوق

بالناس وقد رسم بلجريف جزء من هذه الصورة في

للسباحة والغسيل.

كشف أن هناك  250ألف عملية سمنة بالواليات المتحدة سنويًا
د .أحمد جواد :السمنة تؤدي للوفاة المبكرة ومرضاها
يعيشون أقل بـ 9سنوات
أكد د .أحمد جواد أن ما ال يعرفه الناس هو أن السمنة تؤدي إلى الوفاة المبكرة،
فهناك دراسة تقارن مرضى السمنة بالمرضى العاديين ،فمرضى السمنة يعيشون
أقل من المرضى العاديين بنسبة تسع سنوات ،كما أن جراحة السمنة تساعد على
تطور حياة المريض لألفضل.
وأشار د .جواد إلى أنه عمليات السمنة تنتشر عالميًا ،فمثال في أمريكا هناك ما يقارب
 ٢٥٠ألف حالة في السنة ،والسبب في قيامهم بهذا العدد الكبير من العمليات هو
أن مرضى السمنة يحتاجون ميزانية خاصة للعالج وشراء األدوية الالزمة للمشاكل
الناتجة عن السمنة ،إضافة إلى أنهم ال يداومون بشكل يومي حيث أنهم يأخذون
إجازات مرضية وسنوية ،وحركتهم في العمل قليلة جدًا لذا فإنهم ال ينتجون بكثرة
وال يمكن االستفادة منهم كثيرًا.
وقال إن التطور في ظاهرة السمنة وانتشارها وتسببها بأمراض كثيرة عالميًا ،أصبحت
تعتبر السمنة مرض كأي مرض ثاني ويمكن أن يصل إلى مرحلة الوباء ،الفتا إلى أن
السمنة تسبب الكثير من األمراض كأمراض القلب والسكري والكوليسترول ومشاكل
الرئة وزيادة نسبة األورام والمفاصل والظهر والعقم باإلضافة إلى تليفات في الكبد.
وأفاد د .جواد بأن الدراسات تشير إلى أن الجراحة هي الطريقة المثالية لعالج السمنة
ولكن كمرحلة أولية ،حيث أن األطباء دائمًا يعطون فرصة للمريض للتخفيف من
وزنه عن طريق مراقبة األكل وممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة ،وفي حال عدم

االستفادة من ذلك يلجأ الطبيب لعملية جراحة السمنة ولكن ليس لجميع المرضى
وإنما لبعض المرضى بصفة خاصة حيث يعتمد ذلك على معدل كتلة الجسم والذي
ينتج عن الوزن (بالكيلو)  /الطول (بالسنتيمتر المكعب) ،فإذا كان معدل كتلة الجسم
أكثر من  ٣٥مصاحبًا لمرض خطير له عالقة بالسمنة فيضطر الطبيب المعالج للتدخل
الجراحي ،وكذلك الحال إذا كان معدل كتلة الجسم  ٤٠فيتم التدخل الجراحي.
وأوضح أنه قبل القيام بعمل جراحة للسمنة ،هناك  ٣مراحل للعالج ،المرحلة األولى
وهي المرحلة التحضيرية حيث يتم عمل جميع أنواع تحاليل الدم باإلضافة إلى عمل
تلفزيون للبطن والمنظار الطبي للمعدة واالثناعشر ،ويهيأ المريض قبل الجراحة
بأسبوع حتى يتم تصغير حجم الكبد وتخفيف نسبة الدهون على جدار البطن
لتسهيل العملية الجراحية ،أما المرحلة الثانية فهي عبارة عن الجراحة ذاتها ،وهناك
 ٦أنواع من العمليات وجميعها تحتاج لجراحة المناظير ،حيث يتم اتخاذ القرار مع
المريض ومن ثم تحديد العملية المناسبة لحالة المريض ،وتكون هذه المرحلة عبارة
عن إقامة يومين بالمستشفى ،حيث تتم العملية صباح اليوم األول ويتم تحريكهم
مساءًا واليوم التالي يتم فحص المريض للتأكد من سالمته قبل مغادرة المستشفى،
وخالل هذه الفترة تتم متابعة المريض من خالل طاقم طبي متكامل باإلضافة إلى
أخصائي تغذية لتحديد برنامج غذائي خاص للمريض ،والمرحلة الثالثة هي ما بعد
الجراحة ،ويتم فيها متابعة المرضى لمدة خمس سنوات بمعدل ثمان مرات ،والفكرة
من تلك الجلسات هي للتأكد من أخذهم لألدوية في األوقات المناسبة.
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من أرشيف الصحف البحرينية
ذكريات الصحافة البحرينية عامرة بالدرر والآللئ النفيسة والثمينة  ..تكشف عن كنوز مقاالتها وعناوينها
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 ..

العدد الخامس السنه االولى  15ربيع الثاني 1372هـ
الموافق  2يناير 1953م

الجمعة  11ذو الحجة  – 1372الموافق  21اغسطس
سنة 1953

من مشاكلنا

األفالم المصرية أيض ًا

البغاء
بعد احصاء دقيق في مستشفيات البحرين قام
به أحد الطلبة البحرينيين الذين يدرسون الطب
اتضح ان نسبة هائلة من حاالت المرض مصدرها
الزهري هذا المرض عدا ما يتركه من حاالت
وخيمه بالنسبة للمريض بمفرده فانه يسبب
عواقب أوخم بالنسبه للمجموع فالزهري مرض
معد ينتقل من مريض إلى آخر .والى جانب هذا
يوجد ما هو اخطر من هذا وهو يتعلق بسالمة
األجيال القادمة .مركز هذا المرض في أكثر
حاالته هو الجهاز التناسلي في الرجل والمرأه
فالرجل ينقل المرض إلى المرأه ومن المرأه إلى
الطفل ساعة الوضع فيخرج الطفل إلى هذه
الحياه ليجابه مرض من أصعب األمراض وحتى اذا
كتبت له الحياة فان المرض سيضعف مقاومته
وقد يخرج مشوها وفي بعض الحاالت تضعف
قواه العقلية .سبب انتشار هذا المرض هو البغاء
وهذا قول ال يحتاج إلى جدل .ونحن هنا في
البحرين ننظر إلى هذه األبحاث بنوع من الخوف
والحذر بل قل معي والهرب أيضا فالبغاء هنا
ال هو بالممنوع رسميا حتى نطلب مكافحته
واستئصاله وال هو بالمسموح حتى نطلب االعتناء
به من الناحية الصحية .وقد آن لنا جميعا حكومة
وشعبا بان نضع النقاط على الحروف .فأما ان نقرر
باننا دولة محافظه على التقاليد والعادات وهذا
يتطلب مكافحة البغاء واغالق بيوته السرية وأما
ان نأخذ بالرأي القائل ان البغاء شر ال بد منه وفي
هذه الحالة يجب ان نطبق القوانين الصحية من
كشف طبي وغيره مما هو متبع من كثير من
البالد أما ان يترك الوضع على وضعه الحالي فان
هذا ال يجر إال إلى أوخم العواقب وسنحاسب
عليه من االجيال المقبلة .وليالحظ القارئ الكريم
باننا اقتصرنا الكالم على الناحية الصحية من
الموضوع فقط الننا نرى فيه مشكلة تهدد األمة
وسالمة ابنائها أما الكالم عن البغاء كمشكلة
خلقية واجتماعية فذلك يحتاج إلى بحث آخر.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

قميص ذو مربعات متنافرة األلوان وبنطلون ضيق،
وحذاء رشيق انيق وشعر طويل ممشوق واغنية
خليعة هذه بعض الصفات الحسنة التي اكتسبها
شبابنا من افالم زعيمة الشرق ،مصر ،بعد عبادة لتلك
األفالم دامت عشر سنوات اعتاد ان ينفق فيها نصف
راتبه الشهري على مالبسه الزاهية االلوان ،والربع
الباقي على األفالم واللهو المبتذل ويقترض من
الغير اضعاف راتبه قبل حلول نصف الشهر ،وتتراكم
عليه الديون والنتيجة وقوفه امام المحكمة لتأدية
تلك الديون – وهذا مستحيل – لقلة راتبه واما
السجن ،واما ،ال ادري أرأيتم ما جنيناه من أفالم يحيا
الحب ،والحب بهدلة ،ممنوع الحب ،واحبك انت،
وغيرها  ...وغيرها ،هذه حالة اكثر شبابنا اليوم هذه
هي الثمرة التي جنيناها من حقل االفالم المصرية
التي بذرها وسقاها ابناء مصر ،وقدموا المحصول
إلى ابنائها قائلين لهم :تذوقوا طعم المدنية قبل
فوات االوان وبعد ان شبع ابناء مصر منها.
اولئك الشباب العاطلين الذين يجوبون الشوارع ليال
ونهارا بحثا عن ضحية ترافقهم في السيارة لشرب

نخب وغيرها من الفنون التي تعلموها من حل من
المسؤول عن اآلفات الجماعية والعقلية التي اصابت
معظم ابنائها من جراء تلك األفالم؟ من المسؤول
عن تلك الكارثة الخلقية التي حلت بابنائنا؟
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بعض الشركات االجنبية تأبى اال ان تستغلنا مع اننا
لسنا ممن يفوت عليهم هذا االستغفال بسهولة.
قولوا لهذه الشركات :اتقى اهلل في البلد الذي
يؤويك واتقي اهلل في المواطنين الطيبين الذين لم
يقولوا بعد :ما الحكمة في ان نشغل نحن توافه
الوظائف وبالدنا تضج بالموظفين المحترمين من
االجانب؟ أألنهم اجانب ونحن مواطنون؟

(اذا كان الوخز يؤلم فان هناك اشياء اشد ايالما
من الوخز)

جاء في االنباء مؤخرا بأن المملكة العربية السعودية
قد حرمت دخول المشروبات الروحية إلى أراضيها
بتاتا تمشيا مع نصوص الدين اإلسالمي الحنيف.

هذه القافلة المشردة في وديان التيه والضالل  ..اما
ان تعود؟ ام تراها ستظل مشردة ضالة حتى يأذن
اهلل؟ لقد حرمتهم امهم كرة الخبز ورشفة الماء
فانطلقوا يفتشون عنها في الزبالة وبين تراب االرض
 ..وقولوا لهؤالء :انتظروا وان غدا لناظره قريب وقولوا
لالم :استيقظى فقد استيقظت حتى ديدان االرض.
يقولون بأن عندنا ملجأ لأليتام  ..ويقولون ايضا بان
االيتام لم بعرفوا طريقهم اليه بعد  ..من يحل هذا
اللغز؟ هل عندنا ملجا بال أيتام؟ ام ايتام بال ملجا؟ ام
االثنان موجودان ولكنهما منسيان؟

قولوا معى :ما اضخم حوادث هذه السنة.
في المقاهي عندنا يقبع خيرة الشباب المثقف
ليلهي باالحاديث الفاترة المخدرة  ..لماذا؟ هل
أصبحت االندية عندنا اقل مجاال لنشاط الفرد من
المقاهي؟ أم ألننا لم نعد ندرك قيمة الوقت
الذي يقتلنا  ..ونح زدن نحسب اننا نقتله( .القافلة
العدد – 2السنة األولى –  3ربيع االول  1372الموافق
 21نوفمبر .)1952
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مجلس محمد الوزان

مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه
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مجلس خالد البسام

مجلس الذووادة
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ذكريات من �أيـام زمان

املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة مع
�سكرتري حكومة البحرين امل�سرت �سميث يف عام 1957م

مكتب وزارة العمل وال�ش�ؤون االجتماعية يف مبنى باب البحرين على

م�ست�شفى النعيم يف نهاية اخلم�سينيات

�شارع باب البحرين يف ال�ستينيات
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�سوق املقا�صي�ص على مقربة من بلدية املنامة القدمية
يف منت�صف الثالثينات

�سوق احلمري على مقربة من بلدية املنامة يف الأربعينيات

مقهى عبد القادر امل�شهور باملحرق يف الأربعينيات

مبنى باب البحرين يف ال�سبعينيات

�إحدى الأ�سواق يف منطقة املنامة يف اخلم�سينيات

األربعاء  21رمضان  1436هجرية •  8يوليو  2015ميالدية • السنة السابعة العدد 197

15

