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لألكل،  الصالحة  الحبوب  أنواع  أحد  الكينوا  بذور 
سنة،  آالف   3 قبل  ما  إلى  زراعتها  تاريخ  يعود  والتي 
األصلي  الموطن  هي  الجنوبية  أمريكا  تعتبر  إذ 
شعوب  “ذهب  بـ  قديمًا  تعرف  وكانت  لوجودها، 
و“أم  الخارقة”  المستقبل  “حبوب  بـ  وكذلك  اآلنكا” 
الحبوب”؛ وذلك نظرًا لخصائصها العالجية المذهلة 
وفوائدها الصحية الفعالة في عالج األمراض، حيث 
وتعتبر  لهم.  الدائمة  الصحة  سر  يعتبرونها  كانوا 
بذور الكينوا أحد أنواع الخضار أو البقوليات، إذ يمكن 
مع  إدخالها  أو  الخضار  جانب  إلى  استخدامها 
التبولة أو تناولها كشوربة ساخنة فهي ذات طعم 
إلى  والسلق  السبانخ  نبات  تشبه  وهي  وحلو،  لذيذ 
الكامل،  بالبروتين  الجسم   الكينوا  حد كبير، ويمد 
لألشخاص  خاصة  غذائية  قيمة  ذو  يجعله  مما 
عن  تماما  يستغنوا  أو  يقللوا  أن  يفضلون  الذين 
حيث  الغذائية  وجباتهم  في  الحيواني  البروتين  
األساسية،  األمينية  األحماض  كل  على  يحتوي  أنه 
لنمو  مهمة  تعتبر  والتي  الليسين،  عنصر  فيها   بما 
وإصالح أنسجة الجسم.. “رمضانيات” تكشف أسرار 

حبوب الكينوا وفوائدها الغذائية والعالجية ...

يعود تاريخها إلى 3 آالف سنة
الكينوا .. أم الحبوب

ذكريات من أيام زمان

المجالس الرمضانية

استخدمها القادة دلياًل على الرفعة والمكانة 
العصا .. “ولي فيها مآرب أخرى”

هي  قال  موسى  يا  بيمينك  تلك  “وما  تعالى  قال 
ولي  غنمي  على  بها  وأهش  عليها  أتوكأ  عصاي 
تاريخ  العصي  مع  االنسان  تاريخ  أخرى”..  مآرب  فيها 
االنسان  كان  عندما  الحياة  بداية  مع  بدأ  قديم 
من  نفسه  يحمي  وكان  الكهوف  في  يعيش 
إضافة  واألحجار،  بالعصي  المفترسة  الحيوانات 
مثل  ذلك  بعد  عديدة  أمور  في  عليها  اعتماده  إلى 
تحريكه لطعامه اثناء إعداده أو حمله لصيده، وشاع 
والقادة  القوم  كبار  تميز  عشر  الثامن  القرن  في 
اوربا  دول  مختلف  وكانت  العصي،  باستخدامهم 
للشخصية  مكمل  كنوع  الخيزران  العصا  تستخدم 
وهي في ذات الوقت تعبير عن المكانة العالية لهذا 
القائد أو المسئول أو حتى للعديد من أفراد الشعب، 
وكان اباطرة الصين ومهراجات الهند وحكام شرق 
والمصنوعة  المختلفة  بعصيهم  يفتخرون  آسيا 

الكريمة  باألحجار  والمطعم  الممتاز  الخيزران  أعواد  من 
أو أنواع أخرى من األخشاب كالصندل والزان، وال يختلف 
نبي  عصا  هي  التاريخ  في  العصى  أشهر  أن  على  اثنان 
وعصا  آمون  عنخ  توت  وعصا  السالم،  عليه  موسى  اهلل 
وفي  بونابرت،  نابليون  وعصا  القيصر  وعصا  بطليموس، 
العصر الحديث هناك العديد من القادة الذين اشتهروا 
على  باعتمادهم  أعمارهم  من  متأخرة  فترات  في 
فاروق  والملك  وتشرشل  واشنطن  جورج  مثل  العصا 
والملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه والشيخ زايد رحمه اهلل 
موم  سومرست  الشهير  والكاتب  غاندي  والمهاتما 
وأديبنا  الحكيم  وتوفيق  شو  برنارد  الساخر  والكاتب 
عبدالمقصود  والشيخ  الجهيمان  عبدالكريم  الكبير 
خوجة الذي يملك مجموعة ثمينة من العصي الفاخرة 
.. “رمضانيات” تروي تاريخ وأسرار العصا في حياة الشعوب 

عموما وفي تاريخ البحرين على وجه الخصوص ...
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فوائد خارقة 

الهضم  عملية  تسهيل  على  الكينوا  بذور  تساعد 
تكافح  أّنها  كما  الفضالت،  من  الجسم  وتخليص 
الجهاز  في  النافعة  البكتيريا  إنتاج  وتنشط  اإلمساك 
الهضمي، كما تفيد في عالج التهاب األمعاء، وتمنع 
وتخلصه  الكبد  عمل  وتنشط  المرارة  حصى  تكون 
بالتليف،  إصابته  تمنع  كما  المتراكمة،  السموم  من 
مشاكل  من  وتخلصه  األمراض  من  القلب  وتحمي 
التصلب  من  الشرايين  تقي  أنها  كما  التروية،  نقص 
الكولسترول  من  خالية  فهي  الدم،  تجّلط  وتمنع 
الضار  الكوليسترول  نسبة  خفض  على  وتساعد 
الدم،  ضغط  ارتفاع  خفض  في  وتفيد  الدم،  في 
الدم،  في  السكر  نسبة  ضبط  على  تساعد  أّنها  كما 
الخاليا  في  السرطانية  األورام  وانتشار  نمّو  وتقاوم 
تساعد  الفعالة.  األكسدة  مضادات  على  الحتوائها 
المفرطة،  السمنة  ومكافحة  الوزن  إنقاص  على 
وتساهم في تنشيط الجسم ومنع الشعور بالتعب 
عمل  تنشط  بالطاقة.  الدماغ  تزّود  كما  واإلرهاق، 

في حالته الطبيعية لديها قشرة مرة، مما يجعلها 
في  تجاريا  يباع  الكينوا  ومعظم  المذاق،  لذيذة  غير 
القشرة،  هذه  إلزالة  تجهيزه  ويتم  الشمالية  أمريكا 
األوروبيين  رفضها  فقد  المرة  القشرة  هذة  وبسبب 
للغذاء،  كمصدر  الكينوا  واجه  من  أول  كانوا  الذين 
الغذائية  النباتات  من  غيره  على  اعتمدوا  أنهم  حيث 

األصلية في األمريكتين مثل الذرة والبطاطا. 

الكينوا لفقدان الوزن

الوزن  فقدان  في  تساعد  التي  البذور  من  والكينوا 
على  تحتوي  ألنها  المزمن  السمنة  مرض  ومحاربة 
العناصر  مكتملة  الكربوهيدرات  من  مجموعة 
السعرات  على  تقضي  التي  واأللياف  والبروتينات 
بالشعور  وتمد  الهضم  عملية  وتسهل  الحرارية، 
باالمتالء الذي يمنعك من اإلفراط في تناول الطعام 
مع  الكينوا  بذور  تناول  ينصح  بحيث  طويلة  لفترة 
الفول األخضر كوجبة، وممكن إضافة اللحم لهذه 
الوجبة لتقليل من حجم استهالك الدهون المشبعة 

والحفاظ على البروتين في الجسم وعدم اهداره.

عالج الصداع 

بالمغنيسيوم  الغنية  البذور  من  والكينوا 
والريبوفالفين، مما يجعلها خير عالج لمرضى الصداع 
نمط  منع  على  المغنيسيوم  يعمل  حيث  النصفي،  
األوعية  في  والتعلق  التشنج  من  النصفي  الصداع 
تحفيز  على  العالية  الريبوفالفين  وقدرة  الدموية 
إنتاج الطاقة الخلوية التي لها دور ايجابي في عملية 
العضالت  وخاليا  والدماغ  والطاقو  الغذائي  التمثيل 
لتوفير مزيد من الحماية ضد نوبات الصداع النصفي.

صحة القلب 

يمنحها  المغنيسيوم  عنصر  على  الكينوا  واحتواء 
أوعيته  استرخاء  في  الجسم  مساعدة  على  القدرة 
ارتفاع  من  الحد  على  القدرة  تمنحه  وأيضا  الدموية، 
ونقص  القلب  ضربات  انتظام  وعدم  الدم  ضغط 
األوعية  سالمة  على  يحافظ  مما  القلب،  تروية 
من  القلب  ويحمي  للتصلب  التعرض  من  الدموية 
المصابون  األشخاص  ينصح  كما  الدموية،  الجلطات 
أمراض  أو  الدم  بارتفاع ضغط  والمصابون  بالسرطان 

القلب والشرايين بتناول المزيد من حبوب الكينوا. 

محاربة السرطان

الذي  المنجنيز  عنصر  على  الكينوا  بذور  وتحتوي 
يعتبر مصدر مهم لمعدن النحاس والزنك الضرورية 
الفايق المضاد لألكسدة،  انزيم الديسموتاز  لتجميع 
الجذور  على  القضاء  في  القدرة  الكينوا  بذور  وتمتك 
الجسم  في  ضررا  تسبب  والتي  الجسم  في  الحرة 

وتعمل على القضاء على الخاليا السرطانية. 

األجسام  بناء  على  القدرة  وتزيد  المناعي  الجهاز 
وتخّلصها  الكلى  عمل  وتنّشط  البول  وتدّر  المضادة، 
الصداع  عالج  في  وتفيد  والترسبات،  الحصى  من 
اإلصابة  وتمنع  العظام  وتقوي  “الشقيقة”،  النصفي 
بالهشاشة، كما تفيد في عالج ترّقق العظام، وتمنع 

تسّوس األسنان وتكّلسها وتكّسرها.

6 آالف سنة 

األنديز  جبال  منطقة  إلى  الكينوا  نبتة  أصل  ويرجع 
الجنوبية، حيث ظلت غذاء أساسيا لمدة  في أمريكا 
المحلية  باللهجة  واسمها  سنة،   6,000 عن  تقل  ال 
عالية،  قيمة  ولها  سهلة  عموما  والكينوا  “كيشوا”، 
األنديز  جبال  في  زراعتها  بسهولة  يمكن  بحيث 
بشكل  تنمو  وهي  متر،   4,000 نحو  إلى  يصل  بارتفاع 
إلى  وتحتاج  الجيدة،  المستغلة  التربة  في  أفضل 
في  أيضا  تنمو  أنها  كما  لتنمو،  نسبيًا  طويل  وقت 
الكثير  لشغل  فرصة  وتعد  الشمالية،  أمريكا  شرق 
من العمال، وتعتبر من المحاصيل الناجحة، والكينوا 

حمراء وبيضاء وخضراء 
الكينوا .. ذهب اآلنكا

ارتباطا  الكينوا  وترتبط  الصالحة لألكل،  المحاصيل  الحبوب، وتعتبر من  نوع من  الكينوا 
وثيقا بأنواع مثل البنجر والسبانخ وكوم العشب، وتؤكل أيضًا كخضروات باعتبارها ورقة 
لنبات، والكينوا من حيث سوقه التجاري كخضر محدود حاليا، والكينوا من الحبوب التي 
تنمو في أمريكا الجنوبية، ودأت في اإلنتشار في أماكن أخرى من العالم، وتحتوي الكينوا 
على جميع األحماض اآلمينيه الضرورية وبالتالي فإنها تعد بروتيننا كاماًل، ولكنها أسهل 
كثيرًا في هضمها من بروتينات اللحوم وبها محتوى أقل كثيرًا من الدهون وتعد حبوب 
الكينوا من حبوب الطاقة الغنية بالمغذيات الطبيعية التي تزودالجسم بالطاقة ونظرًا 
لفوائدها العديدة كانت تلقب بأم جميع الحبوب، ويذكر أنه اختفت زراعتها لفترات طويلة 
زراعتها نظرًا إلعتقادهم  الهنود من  الحين منعوا  المحتلين اإلسبان في ذلك  جدا ألن 
بأنها مصدر قوتهم بالحروب، وكانوا يفرضون عقوباٍت كبيرًة جدًا على اآلشخاص الذين 
يقومون بزراعتها، وبدأ اإلهتمام بها بشكل كبير بالثمانينات، وتعد الكينوا طعاما مناسبا 
لمرضى حساسية الجلوتين ألن الكينوا خالية من الجلوتين ومناسبة أيضًا للذين يعانون 
من حساسيه الالكتوز في حليب البقر ألنها يستخرج منها حليب الكينوا، وحبوب الكينوا 
غنيه جدًا بالبروتين فكل كوب من الكينوا يعطي ثمان جرامات من البروتين، إضافة إلى 
الكينوا  باآللياف.. “رمضانيات” تكشف أسرار حبوب  الغنية  الكينوا من األغذية  ذلك تعد 

وفوائدها الغذائية والعالجية ...



 األربعاء  24  رمضان  1437  هجرية  •  29  يونيو  2016  ميالدية  •  السنة الثامنة  •  العدد   4229

يمتلك 180 عصًا ثمينة ونادرة 
األنصاري .. العصا جزء من التراث 

q نتكلم عن اقتناء العصي، فماذا عن ذلك العالم 
الخفي وما يحمله من أسرار ؟

كان  فقد  اهلل  رحمه  الوالد  من  إلي  انتقل  تأثيرها 
كنت  ومنها  لدي  مازالت  وهي  العصا  يمسك 
اسافر  كنت  وبعدها  فشيئا،  شيئا  العصي  اجمع 
محالت  وازور  اذهب  دائما  العمل  اثناء  سفراتي  في 
وبدأ  حلوه  اشياء  على  اوقات  احصل  فكنت  االنتيك 
الشغف داخلي للعصا منذ الستينات تقريبا والحمد 
منهم  وواحدة  نادرة  وتقريبا  عصي  اآلن  عندي  هلل 
وكان  اعلم  واهلل  سنه   600 حدود  في  عمرها  عصا 
السابقين  اليهود  أيام  اليمن  تستعمل للحراسة في 
داوود  نجمة  وعليها  حراس  عندهم  بيوتهم  في 

ومعمولة من فضة أصلية وعندي عصا ثانية حصلتها 
بريطانيا  في  معه  أتعامل  كنت  مصنع  صاحب  من 
وهي ايضا تحمل نجمه داود وكانت عصا تستعمل 
العصي  أما  كصديق،  لي  فأهداها  الحراسة  في 
بريطانيا  من  عصا  وعندي  متنوعة  فهي  األخرى 
معمولة من غصن شجرة ولها رأس كبير وهي نادرة 
فهي قطعة واحدة و موجوده لدي، وهناك عصى 
وهناك  فصوص  وفيها  االيرانيين  يستعملها  كان 
وأنا  قديمة،  عاج  من  عصا  ولدي  العاج  من  عصي 
تأثرت بواحد من االلمان في أثناء سفري أثناء معرض 
الدولي في كولون وجدت عنده عصا وكان يعرضها 
مختلفه  عصا  عنده  يوم  كل  فكان  المعرض  في 

فسألته عنها فقال عندي مقتنياتي في البيت وبعد 

ورثها  جدا  قديمه  مقتنيات  عنده  وجدت  المعرض 

لألنتيك  أسواق  عندهم  وهناك  وأجداده،  آبائه  من 

في مناطق كثيرة والشخص يمكن أن يحصل على 

عصي وأشياء أخرى.

q ماهي أفضل أنواع العصي وأجودها؟

يعتمد على االستعمال يعني اذا كان الشخص كبير 

من  تكون  ان  فالبد  عصا  استعمال  ويريد  السن  في 

العصا  يوجد  واالن  تنكسر  ال  حتى  االصلي  الخشب 

الديكور  العصا  أما  السن  وكبار  للمرضى  الطبية 

حديد،  ومن  صاج  ومن  خشب  من  تكون  فتختلف 

ا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها  قال تعالى:”َوأَْن أَْلِق َعَصاَك َفَلمَّ
أَْقِبْل  ُموَسى  َيا  ْب  ُيَعقِّ َوَلْم  ُمْدِبًرا  َولَّى  َجانٌّ 
وقال   .. القصص-   - اْلآِمِنين”  ِمَن  ِإنََّك  َتَخْف  َوَلا 
ا َرآَها َتْهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ  تعالى: “َوأَْلِق َعَصاَك َفَلمَّ
ْب َيا ُموَسى َلا َتَخْف ِإنِّي َلا  َولَّى ُمْدِبًرا َوَلْم ُيَعقِّ
َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلون” - النمل- .. عرفت العصا 
وارتبطت  اآلن،  إلى  الخليقة  منذ  التاريخ  عبر 
األزمنة  جميع  في  والنبات  والحيوان  باإلنسان 
وجاهة  مظهر  إلضفاء  هي  فإما  والعهود؛ 
أو  الناس،  بعض  عند  للوجهاء  تقليدًا  بحملها 
والتباهي  بجمعها  اآلخر  للبعض  هواية  هي 
بها  أو هي تقليد لكثير من القبائل وشيوخها 
واختلفت  معانيها  تعددت  وقد  وأمرائها، 
باختالف: الغاية، والشكل، والوزن، والمواصفات، 
واالستخدامات  والصنع،  األولية،  والخامات 
القادة  العصا  حمل  وقد   .. والعدائية  السلمية 
قصيرة  عصا  فهي  الجيوش،  في  العسكريين 
الذراع في  أو تحت  اليد  ومستقيمة تحمل في 

االستعراضات واالحتفاالت والصولجان لترمز للقيادة، كما حملها الملوك والشيوخ واألمراء في بلدان الخليج العربي لتعبر عن الوجاهة 
الخيزران وتغلف من األسفل  أنواع  الرأس، وعادة تصنع من أجود  بأنها طويلة ورفيعة ومعكوفة من جهة  والعز والكبرياء، وتتميز 
في  وتستخدم  األجداد  عن  األبناء  يتوارثها  حرفة  العربية  البلدان  في  العصي  صناعة  وتعد   .. عليها  للمحافظة  والذهب  بالمعدن 
صناعتها المواد المحلية كالحناء واالحجار الكريمة إلضفاء الرونق والجمال على العصي.. وأقوى أنواع العصي يتم استخراجها من أشجار 
العتم، كما قد تكون من القصب أو الخيزران أو خشب األبنوس حيث تحفر وتنقش بأشكال وطرق فنية مختلفة، وفي أغلب األحيان 
تجهز بمقايب فضية أو من العاج والتي تشكل بذاتها تحفًا فنية.. ومتاحف العالم زاخرة بأنواع عديدة من العصي التي استخدمها 
القادة والساسة والمشاهير والتي تعتبر كنوزا التقدر بثمن نظرا لنوعيتها وعدم وجود شبيه لها ولما تحمله من قيمة مالية كبيرة 
نظرا لما تحمله من مجوهرات وقطع األلماس ومجوهرات مثل عصي الفراعنة وأباطرة الرومان ومهراجات الهند وسالطين الدولة 
العثمانية وعصا بول جيتي والملياردير روتشيلد وال روكفلر ويملك هواة جمع العصي الثمينة في بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا 
انواعًا نادرة من العصي التي ال تقدر بثمن ... “رمضانيات” تلقي الضوء على أسرار عالم العصا في حوار شامل ومتميز مع رجل األعمال 

والخبير البحريني عبدالجليل األنصاري ... وفيما يلي تفاصيل الحوار ..... 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يتفقد احدى العصي
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فقط  واحدة  مره  العصا  استعملت  لي  وبالنسبة 
هي  والعصا  رجلي،  في  ألم  من  أعاني  كنت  عندما 

سنة كما نشاهد من هذا عند االماراتيين.

q هل هناك فرق بين العصا االماراتية والعمانية 
وغيرهما من الدول؟

فاالماراتيين  التقليد  من  نوع  لديه  بلد  كل  طبعا 
من  مصنوعة  خفيفة  عصا  لديهم  والعمانيين 
الخيزران وهي سنة الملك عبد العزيز كان يتكئ على 
عصاته ولم تكن عصا عاديه اما بالنسبه للشيخ زايد 
إلى  يصل  لم  فاروق  الملك  أما  الخيزران  من  فكانت 
برستيج  هذه  فكانت  العصا  على  يمشي  أن  درجة 
العصا  بوجود  واليوم  اكثر،  ليس  اجتماعية  ووجاهة 
الطبية تالشت العصي الخشبية الن الطبية تعطيك 
االرتفاع والتحكم في الطول لذلك تجد ان العصي 

القديمة التي يتكئ عليها قليلة ودخلت لألنتيك.

األخرى  وبين  القديمة  العصا  بين  تميز  كيف   q
الجيدة؟

فيها  وإذا  ال  أو  معتقة  كانت  وإن  تاريخها  إلى  ينظر 
العادية  فالعصيات  الوزن  وثانيا  مصبوغة،  أو  حكة 
الخشب  من  المصنوعة  العصي  أما  خفيف  وزنها 
األصلي والصاج أو من التيج فتكون ثقيله وبعد ذلك 
آثار القدم تكون عليها، ولفة العصا من فوق لها أثر 
لفة  وكانت  قمر  نص  شكل  على  كانت  األولين  ألنه 
وأفغانستان،  روسيا  مثل  البلدان  بعض  في  كاملة 
والعصا  السبحة  يستعملون  فهم  المسيحيين  أما 
تستخدم  وكان  عليها  يتكئ  كانت  العصا  وهذه 
الحيوانات  النفس في حاله هجوم احد  للدفاع عن 
كالذئب، طبعا هذا في كل الديانات سواء مسلمين 

ومسيحيين.

q وما هي أبرز األماكن في العالم التي يستخرج 
منها ويتم صناعة العصا؟

من الصعب تحديد المنبع، ايران منبع قوي للعصي 
العصي  وطبعا  جبال  وفيها  شاسعة  بلدة  ألنها 
اراد ركوب  اذا  العادي  تستعمل كثيرا حتى الشخص 
تنتشر  أوروبا  شرق  وفي  العصي،  يستعمل  الجبال 
األلب  كجبال  مراعي  وفيها  جبال  توجد  النه  بكثرة 
عندما  اليوم  لذلك  النمسا  ميونخ  ألمانيا  وجنوب 
كل  يعملونها  التي  األنتيك  محالت  إلى  تذهب 
السنة  في  يعملونها  مناطق  وفي  مرة  اسبوع 
مرتين وهناك عصي كثيرة ربما يصعب تخزينها في 
عنايه  لها  ويحتاج  تسوس  فالعصي  االحيان،  بعض 
تكون  الحرارة  ودرجة  سنويا  صيانتها  يجب  حيث 
وتسوس  حرارة  يصيبها  زادت  فاذا  تزيد،  وما   27 و   26
وهذه نصيحة مهمة لمن عنده عصي ويخزنها في 
مخازن فيجدها انها تسوست بفضل دودة التر مايت 
البيوت واالثاث يكون  وأصبحت خشب وحتى خشب 

نفس التي تحتاج عناية.

q كم عدد العصي التي لديك؟

حوالي 180 ، والثمينة منها 60 او 70 ، والنادرة منها أربعة،  

وال يمكن الحصول عليها.

األنتيك  لديهم  اشخاص  البحرين  في  يوجد  هل   q
وتتبادلون معهم؟

وربما  معهم  نتبادل  ال  ولكن  الكثير  يوجد  نعم 

العصا  من  نوعين  لديهم  ليس  ولكن  اكثر  عندهم 

حصلت عليهما من سوق صنعاء اليمن وجدت عصا 

في  األخرى  العصي  عن  يختلف  و  سنة   600 عمرها 

نوعيتها وطريقتها ووضعها يختلف ولم أجد مثلها 

في أي من أسفاري.

q بالنسبه للمعارض هل هناك معارض دولية 
للعصي؟

ضمنها  ومن  لألنتيك  معارض  هناك  ولكن  كال 
العصي.

q ما هي أفضل الدول للحصول وحيازة العصي؟

تركيا ألن أسواقها مفتوحة ويمكن أن تحصل فيها 
على عصي قديمة جدا وهناك عصي ملونة.

q ماذا عن عبيد اليماني؟

والعصي  للوالد  يأتي  وكان  سوق  عنده  كان  أتذكره 
أو  عود  فيها  التي  العصي  وهذه  عود  فيها  كانت 
التي فيها ماء فبعضهم فيها مكان تخزين الماء او 
األدوية الضرورية، وهناك نوع له رأس من فوق عريض 
قليال والغطاء يستعمل ليوضع فيه عود وبعضهم 

يضع في مقتنياته مثل الخواتم والذهب والفضة.

q هل تستخدم مواد في بعض العصي بما 
يجعلها تستخدم كسالح؟

عن  الدفاع  في  العصي  بعض  في  تستخدم  نعم 
الثعبان  أو  الثعلب  أو  كالذئب  الحيوانات  عن  النفس 
السموم  أما  مكان،  أي  أو  الجبل  أو  الصحراء  في 
فكانت  الهدايا  مع  السابق  في  منتشرة  فكانت 
أو  يمرض  اللمس  بمجرد  والملوك  للقياصرة  تذهب 
شكل  على  موجودة  وأيضا  منها  للجرح  تعرض  اذا 

خناجر من هذا النوع.
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q هل تجد الوقت الكافي كرجل اعمال لهواية 
جمع العصي؟

شيء  يوجد  وال  تعمله  أنت  الذي  هو  الفراغ  طبعا 

عصا  وتنظف  تذهب  حينما  حتى  ألنك  الفراغ  اسمه 

تقول  ما  مثل  هذه  لكن  بعمل،  يسمى  ذلك  فإن 

شيء  في  يذهب  فكرك  يجعل  النفس  عن  ترضية 

راحة  ويعطيك  العمل  مشاكل  في  وليس  معين 

وهدوء وضروري ان اإلنسان يكون لديه وقت معين  

لهواية معينة سواء كانت عصي أو سيارات أو أنتيك 

جدا  مهمة  أصدقائه  مع  خروجه  أو  آخر  وشيء 

ويجب أن يكون هناك وقت ألهله وعمله وأصدقائه 

واهم شيء ان يكون يوزع وقته للبيت واالوالد.

q هل زرعت حب المقتنيات في أوالدك؟

الجيد  الشيء  وأعلمهم  حريتهم  على  أتركهم 

الذي فعلته حتى في الدراسة فأنت تهيء لهم كل 

شيء ولكنهم هم الذين يختارون أي اتجاه يريدون 

فال يمكن اجبارهم وإال  لن ينجحوا ولكن تنصحهم.

q هل تطلب المساعدة في عملية تنظيف ورعاية 
العصي؟

كال أعمل بمفردي وحتى مثال الشاي ال أطلبه من أحد 

وأحب ان أعمل الشاي والقهوة بنفسي.

q هل حضر أحد مجلسك وأراد احد العصى كصديق 
عزيز؟

على العزيز ال يعز شيء ألن هذا جماد وذلك صديق 

ولكن  بغيرها  وقت  أي  في  العصي  استبدال  يمكن 

الصديق ال يمكن.

q هل جميع هذه العصي تأتي من األشجار؟

بأشياء  مغطاه  وهي  كيماويا  مصنعة  عصي  هناك 

تنكسر  أو  تذوب  فلربما  جيدة  غير  ولكن  كالعصى 

زينة  وهي  تتركب  التي  العصي  وهناك  بسهولة 

للسفر حيث يمكن وضعها في الشنطة والحقيبة.

من  كجزء  العصي  على  الحفاظ  تشجع  هل   q
التراث؟

من  جزء  فالعصا  تالي”،  ماله  أول  ماله  “فالذي  نعم 

التراث،  والتراث مهم جدا والتاريخ مهم جدا فالذي 

والذي  حياة،  عنده  ان  معناه  تراث  ولديه  تاريخ  لديه 

لديه حياة ولكن ال يفكر في التاريخ فهؤالء يعيشون 

ألنفسهم وانا اليوم عندما أفكر اننا لدينا قلعة مثل 

بالفخر  يشعرني  فهذا  عراد  وقلعة  البحرين  قلعة 

الثقافة  على  المحافظة  اليوم  فيجب  كمواطن، 

بزيارتهم  وأقوم  صغير  متحف  لديهم  الذين  وأؤيد 

ولديه  احدهم  زرت  أني  ر  وأذك   محالتهم  وأرى 

متحف جميل جدا.
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الحد االئتماني للبطاقة، عدم وجود رسوم 
سنوية للبطاقات اإلضافية المندرجة تحت 

البطاقة الرئيسية، الحصول على بطاقات 
إضافية مجانية غير محدودة مندرجة تحت 

البطاقة الرئيسية”.

هذا واختتم مدير عام الخدمات المصرفية 
لألفراد تصريحه قائاًل: “ندعو جميع زبائننا 

الحاليين والمرتقبين لالستفادة من مميزات 
هذه الحملة الترويجية المميزة، حيث 

بإمكانهم االستفسار عن هذه الحملة 
بالتوجه ألي من فروعنا، أو عن طريق االتصال 

بمركز االتصاالت على هاتف 17515151، أو 
متابعتنا على مواقع التواصل االجتماعي على 

 ،bahrainislamicbank  االنستغرام ،@_BisB تويتر
.”bahrainislamicbank الفيسبوك

وفي هذا الصدد، صرح السيد عبدالرحمن 
محمد تركي مدير عام الخدمات المصرفية 

لألفراد بالبنك قائاًل: “يسعدنا اإلعالن عن إطالق 
حملتنا الترويجية الجديدة لبطاقات فيزا 

االئتمانية والتي سنقدم للزبائن من خاللها 
فرصة للفوز بـ 500 تذكرة سفر مجانية ألي 

وجهة سفر على متن شركة طيران الخليج 
مقابل كل 50 د.ب يتم إنفاقها باستخدام 

البطاقة”.

وأضاف تركي قائاًل: “سيتأهل زبائننا من حاملي 
البطاقات االئتمانية للفوز بجوائز هذه الحملة 

مقابل كل 50 دينار بحريني يتم إنفاقها 
باستخدام بطاقاتهم، حيث سيجري البنك 

سحبين لإلعالن عن الفائزين في هذه الحملة، 
السحب األول بتاريخ 2016/6/19 وسيتم من خالله 

اإلعالن عن الفائزين بـ 250 تذكرة سفر مقدمة 
من طيران الخليج، والسحب الثاني بتاريخ 

2016/7/19 لإلعالن عن بقية الفائزين الـ 250”. 

وعن مميزات بطاقة فيزا االئتمانية، قال تركي: 
“سيحصل حامل بطاقة فيزا االئتمانية على 

أميال سفر مجانية مغرية من برنامج فالكون 
فالير من شركة طيران الخليج أو برنامج نادي 

االمتياز من الخطوط الجوية القطرية، عضوية 
دائمة في برنامج )Shop and Ship( من أرامكس، 

خصومات وتخفيضات موسمية مغرية 
في العديد المحالت التجارية داخل البحرين 
وخارجها، قنوات مريحة للدفع مثل: الدفع 

النقدي أو عن طريق الشيكات في أي من فروع 
البنك، خدمة الخصم المباشر من الحساب، 

الدفع عن طريق الخدمات المصرفية عبر 
اإلنترنت أو بوابة بنفت للدفع اإللكتروني من 

خالل الموقع www.ebisb.com، الدفع عبر بعض 
أجهزة الصراف اآللي، خدمة كشف الحساب 

اإللكتروني، إمكانية االطالع على كشف 
العمليات من خالل www.ebisb.com، السحب 

النقدي من البطاقة االئتمانية بنسبة 50% من 

 أعلن بنك البحرين اإلسالمي عن إطالق الحملة الترويجية الجديدة 
لبطاقات فيزا االئتمانية لعام 2016م بالتعاون مع شركة فيزا العالمية والتي 

يقدم البنك من خاللها عروضَا حصرية مغرية حتى 15 يوليو 2016.

تستمر حتى 15 يوليو 2016 ..
البحرين اإلسالمي يطلق حملته الترويجية 

لبطاقات فيزا االئتمانية

السيد عبدالرحمن محمد تركي 
مدير عام - الخدمات المصرفية لألفراد
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مجلس الشيخ سلمان بن عبداهلل بن حمد آل خليفة 
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مجلس الدكتور ماجد النعيمي
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عني عذاري يف ال�ستينيات

 املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة وعلى ميينه

 املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة و�ساحب ال�سمو

 امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة وعلى ي�ساره املغفور له �ساحب

  ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان اآل خليفة

اأحد اأفراد خيالة ال�سرطة يف ال�ستينيات

احدى العيون املنت�سرة يف البحرين يف الأربعينيات مبنى املحاكم يف ال�ستينيات
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�سوق املحرق القدمي

 عني الدوبية يف الأربعينيات

قلعة الديوان يف الأربعينيات )وزارة الداخلية حاليا(

 �سيارات ال�سعاف التابعة ل�سركة بابكو اأمام م�ست�سفى العوايل يف الأربعينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة برفقة عدد 

من اأفراد الأ�سرة احلاكمة والأعيان يف زيارة اإىل البارجة اأت�س.اأم.اأ�س 

نورفلوك عام 1948م

ق�سرالرفاع  عام 1968م
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ديوانك  نشر  عدم  في  السبب  عن  يسألوننا  س1: 
الثاني. فما هي اجابتك؟ 

ج1: أن ديواني الثاني هو اآلن معد للطبع وسيقدم 
للمطبعة بعد مدة وجيزة أن شاء اهلل. 

س2: ماذا تنصح الناشئة من الشعراء؟ 

يطالعوا  أن  الناشئين:  للشعراء  نصيحتي  ج2: 
القديم.  العربي  األدب  كتب  من  كثيرًا  ويطالعوا 
وما  الطيب  ونفح  واألماني  األغاني  فيدرسوا 
الشعر  ويقرءوا  القيمة..  المؤلفات  من  شاكلها 
وفخامة  األسلوب  جزالة  منه  فيأخذوا  الجاهلي 
والكتب  الجرائد  بعض  تطالعنا  ولقد  المعنى. 
الشعرية  الموسيقى  من  خال  بشعر  الدورية 
الشعر  ان  عنه  يقولون  محدثين  لشعراء  واالوزان 
يسمونه  ومضطربها  االوزان  مختل  أو  المنثور 
الشعر  من  ليس  فهذا  الرمزي  الحديث  بالشعر 

بشيء. 

س3: ما هي المواقف الت تعتز بها في المجاالت 
الخطابية في حياتك الشعرية العامرة؟ 

ســـــا نحة
متــــــى تنقضــــــى هــــــذي الحــــــياة فــــــانني

سئمـــــت مـــــرير العـــــيش في الزمـــن النكـــــد

متـــــــى تنقضـــــــى الـــــــــروح من ذل أسرهـــــــا

وتســـــــــرح فـــــــــي هذا الفضـــــــــاء بال قيـــــــد

إذا نسمــــــــــات الصـــــــــباح هبـــــــــت نــــــــــدية

وعطــــــــرت األرجــــــــاء مـــــــن نفحـــــة الـــــورد

وهبـــــت علـــــى قــــــبري تؤانــــــس وحشـــــــت

بلغـــــت بهـــــذا في الثـــــرى منتهـــــى قصــدي

فلســــــت بشــــــاك من صحـــــــيب يخــــــــونني

هنــــــــاك وال التــــــــاع مـــــــن ألـــــــم الوجـــــــد

وال الثـــــــم قومــــــــي علـــــــــى هفواتهــــــــم

وال منكـــــــر ما هـــــــم علـــــــــيه من الصـــــــــد

تغـــــــذي شجــــــــيرات القـــــــبور بأعـــــــــظمي

وتطعـــــــم ديـــــــدان المقـــــــابر من جلــــــدي

ولـــــــوال صغـــــــار ما لهـــــــم ما يعولهــــــــم

ســـــــواي وشـــــــيخ ان أمـــــــت عــــــاثر الجــــــد

لـــــودعـــــت هذا العمـــــــر توديـــــــع زاهـــــــــد

فـــــان ابتعــــــادي عـــــــن متاعبــــــــه زهـــــــدي

فـــــال تعجبـــــوا فالحـــــر يشجيـــــه أن يـــــــري

مكانتـــــــه مـن غلطـــــــة الدهــــــــر للعبــــــــد

تزفعــــــــــــــــــت ال عــــــــــــــــن فعالزكيــــــــــة

تبرهـــــن عـــــن فضلـــــي وتنطق عن مجـــــدي

وأوقفــــــت أشعـــــــاري علــى نصــــــح أمتــــــي

ولـــــــم أتـــــــورع فـــــــي مقـــــــال وال قصـــــــد

فكـــــــــان  جــــــــزائي أن أكــــــــون كــــــــما أرى

أحـــــاول غـــــرس الزهـــــر في الحجـــــر الصـــــاد

السنة االولى 1 نوفمبر سنة 1952 الموافق 13 صفر 
1372العدد السابع 

مشرفة  الخطابية  المجاالت  في  مواقفي  ج3: 
إلى  سبياًل  الذات  وحب  لألنانية  فليس  هلل  والحمد 
نفسي ولم يكن شعري إال مترجم عن بحب بالدي 

وبني جلدتي والمعبر عن آمالهم وآالمهم. 

س4: يقولون عنك انك مقل . فهل هذا صحيح؟ 

المناسبات  شاعر  أنني  ايضًا  عني  ويقولون  نعم،  ج4: 
أرادوا بها نقدًا واعتبرها لي شرفًا وحمدًا فال يسمع 
أو  دينية  لذكرى  العاطفة  اهتاجت  أذا  إال  شعر  لي 
مناديًا  الناس  جموع  في  فيه  أقف  قومي  موسم 
مجابها  السعيد.  بالماضي  مذكرًا  االصالح  إلى 
بالحقائق التي ال غبار عليها خدمة ديني وتفانيًا في 

سبيل رفعة شأن قومي.

 س5: ما رأيك في الخميلة؟ 

ج5: إنني أقدر لكم هذا النشاط األدبي وأحيي فيكم 
الغراء كل نجاح  الوثابة وأتمنى للخميلة  روح الشباب 
في  وسرتم  تماديتم  إذا  أنكم  ورأيي  واضطراد 
ستبلغون  بانكم  اهلل  شاء  أن  فالبد  هذا  طريقكم 
فتؤدون  واالزدهار  النجاح  مبلغ  هذه  بخميلتكم 

خدمة لوطنكم العربي الذي يعتز بأمثالكم.

5 دقائق )مع األستاذ عبد الرحمن المعاودة(

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

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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