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Ramadanyat

األهالي أعتقدوا بأن العفاريت تعيش بينهم

الجن والسحر  ..البيت المسكون

البحرين أرض أسطورية يمتد تاريخها لما قبل بالد ديلمون المليئة بالغموض ،والتي ذكرتها
المخطوطات القديمة لبالد ما بين النهرين كموطن لإلنسان الوحيد الذي ظل حيا من الطوفان
العظيم ،وهو المكان الذي كان سكانه يتقنون أسرارا قيمة ،وكان البحرينيون القدماء يعتقدون
في مثل هذه المعتقدات ويظنون أن الجن يعيش بينهم ويؤذي بعضهم ،كما أعتقد العامة
قديما في البحرين بوجود عالقة بين العيون الطبيعية والجن؛ فقد عرف عن العيون أن الجن قد
تسكن بها ،ولذلك أثناء عملية اغتسال المعرس أو العروس في العين يتم كسر بيضة ،أو أكثر ،في
أماكن مختارة ،وخصوصًا العين التي تتم فيها الغسالة إرضا ًء للجن ،وقد انتقلت هذه المعتقدات
الغيبية إلى حياة الناس في البحرين فأخذوا يتصورون منها أسماء يخيفون بها أبناءهم وكأنها
حقائق فيخيفون األطفال بسويحرة الليل ،والحوحوه ،وخباية ،والعبوعو ،أم السالسل ،المينون،
الساحرة ،بومسعود ،وكل هذه مشتقات أسماء الجن يتخيلها الناس ويتناقل الناس قصصا شعبية
عن الجن يحفظها األبناء عن اآلباء ،وتدخل في نطاق الحكايات الشعبية“...رمضانيات” تكشف خبايا
وأسرار عالم الجن في البحرين قديما وكيف كان الناس يعتقدون في الخرافات واألساطير...

مصدر عالي للمواد الغذائية
الفجل  ..مضاد السموم
تتعدد فوائد الفجل للجسم إذ لطالما أشتهر
بكونه منظف طبيعي للجسم من السموم،
باالضافة إلى كونه مدر طبيعي للبول ،ويساهم
في السيطرة على مستويات السكر والضغط،
والفجل أحد الخضار الجذرية التي تنتمي إلى
عائلة الخضراوات الصليبية مثل البروكلي
والملفوف ،منذ القدم كان يعتقد ان لتناول
المجالس الرمضانية

الفجل وغيره من الخضار التابعة للمجموعة
الصليبية دور كبير في تعزيز الصحة وهذا ما
أثبته العلم الحديث أيضا ،ويعتبر الفجل بشكل
عام سهل الزراعة والتخزين ،ويعد مصدر عالي
للمواد الغذائية ومصدر فقير السعرات الحرارية،

ذكريات من أيام زمان

ويمتاز بطعمه الالذع وبلونه الجذاب ،وهو إما

وفي السلطات ،أو يمكن أن يدخل في صناعة

أبيض أو أحمر ،أخضر أو أسود ،ويعد مصدر

المخلل ،أو يدخل في بعض وصفات الطهي مثل

عالي باأللياف والعناصر الغذائية المميزة ،وعادة

الشوربات “ ..رمضانيات” تلقى الضوء على أهم

ما يتم استهالكه نيء كنوع من المقبالت

فوائد الفجل الغذائية والعالجية ...

دع اﻟﻨـﺠﻮم ﺗﻘـﻮدك ﻓﻲ
ﺷـﻬـﺮ رﻣـﻀـﺎن ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم.
اﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻔﻀﻴﻞ.

اﻟﺤﺪاد ﻟﻠﺴﻴﺎرات ،ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻫﺎﺗﻒ١٧٧٨٥٤٥٤ :
marketing@alhaddad-mercedesbenz.com, www.bahrain.mercedesbenzme.com
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يمتاز بطعم الذع وبلون جذاب

الفجل  ..األبيض واألحمر واألسود
الفجل أحد النباتات األرضية التى يتم تناول
جذورها وأوراقها لما تحتويه على مواد
غذائية مفيدة جدا لصحة االسنان ،و ُيعتقد
أن نشأة زراعة الفجل كانت في جنوب آسيا،
غير أنه كان أيضًا ثبت أنه قدر تم زراعته سنة
 2780قبل الميالد في مصر ،وكانت أول األنواع
المزروعة منه هو الفجل األسود ثم األبيض
ثم في وقت الحق الفجل األحمر ،ويحظى
الفجل لدى قدماء اإلغريق باهتمام واسع
جدا وكان الطبيب اليوناني “أندروسيديس”
ينصح مرضاه بتناول الفجل كمادة مضادة
للتسمم ،وتتنوع أنواع الفجل بين الفجل
األحمر والفجل األبيض والفجل األسود،
ويحتوى الفجل على العديد من المواد
الغذائية الهامة لإلنسان ،كما يحتوى على
المواد المعدنية مثل الزنك ،البوتاسيوم،
الفسفور ،الماغنسيوم ،الحديد ،الكالسيوم
كما يحتوى على الدهون وااللياف
والبروتينات ،وأثبتت الدراسات قدرته في
خفض مستوى الكولسترول في الدم وأيضًا
خفض ضغط الدم وبذلك يكون له دور هام
في الحفاظ على صحة القلب والفجل أيضًا
مطهر ومنشط للكبد وإزالة السموم ،كما
أنه يساعد في الوقاية من السرطان وهو
أيضًا مفيد لتنظيم مستوى السكر في
الدم وأيضًا في الرجيم ويعمل على نضارة
وتطهير البشرة والجلد .ويساعد في زيادة
نمو الشعر ،إلى جانب أنه يعالج لدغات
الحشرات أيضًا “ ..رمضانيات” تذكر بفوائد
الفجل الغذائية والعالجية وأهمية تناوله
كغذاء يومي مفيد ...
الوقاية من السرطان
يحتوى الفجل على مواد مضادرة لألكسدة والتي
تعمل على مواجهة الجذور الحرة المسببة في
السرطان ،كما يحتوى على فيتامين “سي” ،وأيضًا
أثبتت العدبد من الدراسات أن للفجل قدرة على
الوقاية من مرض السرطان حيث يحتوى الفجل على
زيت الخردل والذي اثبت أن له كفاءة فى الوقاية من
العديد من انواع السرطان ،كما يحتوى على مواد
تمنع المواد المسرطنة من الوصول للخاليا وتحويلها
إلى خاليا مسرطنة ،إال أن هذه التجارب لم تؤدى على
اإلنسان حتى اآلن وكانت على الحيوان فقط.

إلتهاب الحلق
ويساعد الفجل بنكهته الالذعة في القضاء على
المخاط الزائد ويساعد في تنظيف الجيوب االنفية
وتهدئة التهاب الحلق وأعراض أمراض البرد بفضل
محتواه من مضادات أكسدة قوية كفيتامين ،كما

يعمل تناول الفجل على منع العدوى الفيروسية
وتعزيز المناعة ،ويعتبر مطهر طبيعي للجسم
ويساعد في التخلص من الجذور الحرة والسموم
في الجسم من خالل مضادات األكسدة القوية
التي يعد مصدر عالي لها ،وقد وجد بان االستهالك
المنتظم للفجل يساعد على محاربة الميكروبات
المختلفة ،ومنع اإلصابة بااللتهابات.

الوزن الزائد
ويحتوى الفجل على  %95من وزنه سعرات حرارية
منخفضة وألياف وكل هذا يعمل على وضع الفجل
ضمن النباتات التي تدرج بأى نظام غذائي يعمل على
الحد من زيادة الوزن فاأللياف تعمل على إشغال
الجهاز الهضمى لفترة طويلة مما يعطى احساس
بالشبع وعدم الرغبة في األكل بشكل نهم ،كما
إنه يعمل على إذابة الدهون من مناطق الجسم
المختلفة.

صحة القلب
والفجل مصدر كبير من االنثوسيانين وهي نوع من
الفالفونويد ،التي تعطي لون للفجل ،وتوفر العديد
من الفوائد الصحية وقد تم ربط االنثوسيانين بشكل
إيجابي في الحد من حدوث أمراض القلب واألوعية
الدموية ،ولقد أظهرت أيضًا بأنها تمتلك خصائص
مضادة لاللتهابات ،كما يحتوي على كمية مرتفعة
جدًا باأللياف ،مما يعني أنها تساعد على حركة
األمعاء ،وهو ما يعزز ويخفف اعراض اإلمساك .كما
أنه يمكن أن يساعد على التخلص من البراز ،وعالوة
على ذلك ،فمن المعروف أن الفجل يعمل على
تعزيز إنتاج المادة الصفراء ،والصفراء هي واحدة من
أهم أجزاء الهضم الجيد ،وتساعد أيضًا على حماية
كل من الكبد والمرارة ،ويقلل من احتقان الجهاز
التنفسي بما في ذلك تهيج األنف والحلق والرئتين
التي يمكن أن تأتي من نزالت البرد فهو مطهر كبير
وغني بالفيتامينات التي تحمي الجهاز التنفسي
من العدوى ،كذلك يقلل من درجة حرارة الجسم
ويخفف االلتهاب الذي يسبب ارتفاع درجة الحرارة،
وهناك طريقة جيدة لتناول وشرب عصير الفجل
وذلك بإضافة الفلفل األسود والملح والفجل أيضا
يحارب االلتهابات التي يمكن أن تسبب الحمى.

اضطرابات الكلى
ويساعد الفجل في عالج العديد من اضطرابات
الكلى وذلك ألنه يحتوي على خصائص تساعد
بغسل السموم المتراكمة في الكلى ،وتقلل من
تراكم السموم في الدم ،مما يقلل من تركيزها
في الكلى ،وخصائصه المطهرة تحمي الكلى من
اإللتهابات ،ويتكون الفجل في الغالب من الماء،
وهي وسيلة رائعة للحفاظ على جسمك رطب،
وبقاء الجسم رطب بحافظ على الجهاز الهضمي،

والبقاء رطب يخفف من اإلمساك ،ويحسن من
كفاءة الهضم ،ويضمن امتصاص المواد المغذية
من الطعام الذي نأكله ،كذلك ينظم الفجل إنتاج
وتدفق الصفراء والبيليروبين ،واألحماض ،واالنزيمات.
وعالوة على ذلك ،كما أنه يزيل البيليروبين الزائد
من الدم ،وأنه يحتوي على االنزيمات مثل ميروزيناز،
دياستاز ،األميليز واستريز ،واالستهالك المنتظم
من الفجل يحمي الكبد والمرارة من االلتهابات
والتقرحات.

أضرار الفجل
وتحتوي الخضروات بما فيها الفجل على جوترين
وثيوسيانات وهذه المواد الكيميائية تؤدي إلى منع
نمو هرمونات الغدة الدرقية ،لكن هذه المواد على
أية حال ليس لها أثر على األشخاص األصحاء الذين
يتناولون كميات معتدلة من الخضروات ،لكنها قد
تسبب بعض المشاكل لمن يعانون من اضطرابات
في الغدة الدرقية كما يمكن أن يسبب الفجل بعض
المشاكل لمن يعانون من أمراض المعدة والقولون،
لذلك يجب استشارة الطبيب أو ً
ال.

الفجل في المنام
والفجل في المنام رزق حالل ،وقيل إنه يدل على الحج،
وهذا قول بعيد وقيل من أصاب فج ً
ال أو أكله ،فإنه
يعمل عم ً
ال في خير يعقبه ندامة ،كذلك يفسر الفجل
في المنام كرجل بدوي ،والفجل حج ورزق حالل ،وقيل
ال فإنه يعمل عم ً
من رأى في يده فج ً
ال يكون فيه خير،
ويعقبه ندامة ،وإذا رأيت حق ً
ال مزروعًا بالفجل في
الحلم فهذا فأل خير وحظ سعيد ستزدهر تجارتك
وسوف تكتسب محبة أصدقائك وإذا حلمت أنك
أكلت الفجل فإن تفاهة وسطحية شخص مقرب
منك ستسبب لك الغضب والهم وإذا حلمت أنك تزرع
الفجل فهذا ينبئ بأن توقعاتك ستتحقق.
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قصص الجان والعفاريت أرعبت أهالي البحرين

الجن والسحر  ..أيام “الودج” و”الياوي” و”العنزروت”
تحدث القرآن الكريم عن خلق الجن والعفاريت ودورهم في حياة البشر وتحدث عن
بعض أعمالهم وعالقتهم بالناس وتحدث عن ما خلق من الجن وتكلم عن أنهم أمم
أمثالنا وأن منهم الصالحون والمؤمنون ومنهم ما دون ذلك وأخبرنا عن طاقاتهم
ومقدرتهم في آيات عدة ،وأخبرنا اهلل عز وجل عنهم أنه خلقهم من نار ،كما قال
“وا ْل َج َّ
وم” وقوله عز وجل “وخلق الجان من مارج
الس ُم ِ
ان َخ َل ْق َناهُ مِ ن َق ْب ُل مِ ن َّنا ِر َّ
تعالى َ
من نار” ،وعرف المجتمع البحريني مجموعة كبيرة من قصص الجان والعفاريت والتي
كانت في يوم ما تشكل مصدر خوف ورعب للكثير من الناس ،ولقد استخدمت تلك
القصص بشكل مباشر في بث وإشاعة الخوف في النفوس ،ولقد كان العالم السابق
مسكون بقصص األشباح والعفاريت ولما كان الناس يعيشون على الفطرة والبساطة
في التفكير فكانوا على استعداد تام لتصديق وتأليف الحكايات الخيالية ،التي يكون
أبطالها عادة من العفاريت الخارقين للعادة وبمرور الوقت أخذت هذه القصص تردد
على ألسنة الجميع صغارًا وكبارًا ،وراح الناس يختارون الشخصيات الخرافية ،ويوزعونها
على األزمنة واألمكنة “ ...رمضانيات” تروى أشهر حكايات الجن قديمًا وكيف كان الناس
يعتقدون في الخرافات ويتناقلونها وكأنها واقع يعيشونه في أيامهم ولياليهم ...
كلما أوغل الناس في البساطة كانوا أقرب إلى
تصديق بعض المعتقدات الغيبية ومزجوا بينها
وبين الواقع وصعب عليهم تمييز ما هو حقيقي
وما هو خرافي وما هو أسطوري والجن من هذه
المعتقدات الكثيرة ،وطبقا لعدد من الباحثين
والمؤرخين فإنه ورغم أن أحدا من الناس حتى اآلن
لم ير جنيا ،وكل علمنا عن الجن أن القرآن الكريم
أشار إليه ،وهذا هو دليلنا الوحيد على وجود الجن
أما كيف يعيش وكيف يفكر وكيف يتصرف فكل
ذلك يكون في ذهن الشعب طبقا ألوضاعه
الثقافية والحضارية والبدائيون غالبا أكثر تأثرا
بذلك من المتحضرين ،وكان البحرينيون القدماء
يعتقدون في مثل هذه المعتقدات ويظنون أن
الجن يعيش بينهم ويؤذي بعضهم ،والحالة
النفسية لإلنسان هي التي تشكل نظرته للجن،
ففي الليل حين يكون اإلنسان خائفا من الظالم
يتصور أشياء ال وجود لها إال في خياله فقد يتصور
خروفا يركض وراءه ثم يتحول الخروف إلى شخص
يمشى ثم يتحول إلى فرس ثم يعود إنسانا.

الطب الشعبي

أعمال خارقة
وانتقلت هذه المعتقدات الغيبية إلى حياة الناس
في البحرين فـأخذوا يتصورون منها أسماء
يخيفون بها أبناءهم وكأنها حقائق فيخيفون
األطفال بسويحرة الليل ،والحوحوه وخباية
والعبوعو وأم السالسل والمينون والساحرة
وبومسعود ،وكل هذه مشتقات أسماء الجن
يتخيلها الناس ويتناقل الناس قصصا شعبية عن
الجن يحفظها األبناء عن اآلباء ،وتدخل في نطاق
الحكايات الشعبية ،وهناك بجانب ظواهر الجن،

ظاهرة أصحاب الخرافات وهو اعتقاد بأن بعض
الناس أعطاهم اهلل عز وجل قدرة ليست للناس
العاديين وأنهم يقومون ببعض األعمال الخارقة
كاالنتقال بين مكانين بعيدين كالبحرين وعمان في
شكل الطير وقد يحضر رطبا في الشتاء وقد يؤتى
لحما من الجو أو يجعل صخرا يتحرك أو يطير كما
تطير الطيور.

وصراع اإلنسان مع المرض صراع أزلي فمنذ عرف
الناس األمراض اتجهوا للبحث عن الدواء وكانوا
يوفقون كثيرا في العثور على األدوية المناسبة
لألمراض التي يصابون بها ولعل عامل الصدفة
والتجربة والخطأ كان منهجهم البسيط في البحث
عن الدواء ،والبحرينيون كبقية الناس كان لهم
أدويتهم التي يحضرونها ويستخدمونها في عالج
األمراض ،والطب الشعبي بشكل عام يعتمد أساسا
على األعشاب في استخالص الدواء ،وطبيعي أن
يمتزج العلم بالخرافة في الطب ،فتسود عادات ال
أساس لها من العلم ولكن يستخدمها بعض الناس
بحسن نية ،ومن هذه العادات الطبية التي امتزجت
بالخرافة القراءة في الدهن عند باب المسجد يوم
الجمعة والقراءة في طاسة االسم وفي بيت
المطوع ولعل هذا النوع أقرب أنواع الطب الشعبي
إلى الطب النفسي ،وهناك أيضا ما كان يعرف
بالحرز والجامعة وهي أن يقرأ أو يكتب المطوع في
ورقة ببعض المداد وتطوى في عنق المريض أو في
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فهي امتصاص الدم من الجسم بعد إحداث
جرح به بواسطة قارورة زجاجية تفرغ من الهواء
باحراق ورق في داخلها ثم توضع على فم الجرح
فتمتص الدم فيتصور المريض أن الدم الفاسد
الذي كان عالقا به قد خرج فيرتاح نفسيا.

األدوية الشعبية

ذراعه ،وكذلك هناك النذر وتوزيع البيزات وهي أيضا
تدخل في عالج نفسية المريض وايهامه بالشفاء،
وأيضا كان هناك الفال ويستخدم البعض ذلك
عن طريق مجموعة من الحجارة الصغيرة والودع
والطبيش والخرز يضعها على األرض ومن خالل
ترتيبها يستنتج بعض األشياء التى يزعم أنها تحدث
مستقبال لصاحب الفال ،وكذلك كان هناك المحو
وهو أن يكتب في صحن من الصينى بماء الزعفران
آيات قرآنية وأحاديث ودعاء ثم تغسل بماء الورد
وبعدها يشربها المريض كدواء ،وأخيرا كان هناك ما
يعرف بالزيران وهو عالج المس بالجن ويفسر بعض
اإلصابات العصبية بأنها عبارة عن دخول جن في
جسم اإلنسان المريض ويقوم بعض المتخصصين
بعملية إخراج الجن بالفرق الشعبية كالطنبورة،
والليوة ولعالج الزيران طقوس كثيرة ومعقدة
ومتطلبات مادية كثيرة فيحضر أهل المريض ديكا
أسـود وبيضا ،وخروفا ذا كفل كبير ويذبح الخروف
في منطقة نائية لتأكله فرقة الطنبورة والطباالت
في قرية أم صليم بعد ذلك تبدأ طقوس العالج
عن طريق رقصات عنيفة تصحبها الطبول ويمتلىء
الجو بالبخور والشبه والسويده ويحاط المريض بكل
هذا الجو الصاخب ذي العطور المميزة ومن األمراض
الشائعة قديما كان ما يعرف بأم الديفان ،والضرورة،
والخداي ،والعين والنفس النضلة.

“الفتاش”
والفتاش هو رجل دجال يستغل البسطاء ويزين
لهم االستعانة بطبه موهما إياهم أنه قادر على
أن يأتي بالمعجزات فيشفي المريض ويجعل
العقيم تلد ويدعى أنه يشفي من كل األمراض وهو

واستخدم البحريني قديما في العالج األدوية
الشعبية التي كان يستخلصها من األعشاب
والمواد التي يحضرها بنفسه وبطريقته البدائية
وأبرز أدويتهم كان من بينها :جمود ،الشب ،جموى،
ورد محمدى ،مروخ ،كحل ،علج صبر ،هليلية ،كاز،
ياوى ،ملح ،خيفتان ،عطبة ،كرية قهوة مع دهن،
خشخاش ،صمغ ،شنان ،رماد ،حيامة ،فلفل ،ودج،
ينزبيل ،نورة ،حنه ،خروه خروع ،ماى لقاح ،عشرج
حلول ،حسو ،يليالن ،جالب ،زموتة ،ترياق ،موروتر،
قرمز كثر رمان ،شاى مشفشف ،فل ،لومية
مخمية ،حليب ،المرأة ،الفنجان ،كلوباة ،دورمة ،تمر،
مضعدية ،هيل ،أبيض ،بوخور ،كرط ،عنزروت ،زعتر.

الدواء النفسي
يستعين بكتب صفراء وأوراق يكتب فيها من كتاب
هاروت وماروت وكتب شمس المعارف وغيرها من
الكتب المختصة بهذه الشعوذة ويستخدم أوراقا
شريطية صفراء يطويها بعد أن يكتب ويرشها
بمحلول الزعفران ،وأحيانا بالحبر الصيني ويخطط
فيها خطوطا متقاطعة وحروفا من األبجدية ال
أساس لها من علم ويرسم عليها أحيانا قطا وأحيانا
أسدا بيده سيف أو ثعبانا أرقط وتسمى هذا العمل
الحجاب وهو يقطع من مالبس الزبون وأحيانا يطوى
هذه الورقة بالشمع وأحيانا يوصى بأن يعمل لها
جامعة من الذهب ،وقد درج هؤالء على أخذ أجر
كبير من المال.

الكى والحجامة
ويقول العرب آخر الدواء الكى ،فكثير من األمراض
يشفيها الكى بالنار وقد عرفت البحـرين بعض الذين
يستخدمون الكى بالنار لعالج كثير من األمراض
وهم يستخدمون “سيخ” حديديا يوضع في النار
حتى يصبح أحمر ويوضع على موضع األلم أو
المكان الذي يحدده الطبيب الشعبي ،أما الحجامة

ومن أشهر األدوية النفسية في البحرين قديما
كانت هناك :القراءة في الدهن عند باب المسجد
يوم الجمعة ،والقراءة في طاسة االسم عند
المطوع ،والحلف ،والعين والنفس ،والنذر توزيع
البيزات أو الخبز عند النذر أو أى شىء ينويه الناذر،
والفال ،وأم الديفان ،والمحو ،وضرورة.

الساية والنذور
والساية والنذور هي صخور بحرية داخل البحر
من الجهة الشمالية الغربية من المحرق يؤمها
الناس عند النذر وكان يعتقد في بعض الينابيع
الحلوة أن ماءها يصنع المعجزات فيعيد الغائب
ويشفى المريض وشتى األغراض الصحية
والعاطفية فيقدمون النذر في الساية للروح
الهائمة والعطور والمشموم وتنحر الخراف.

“دار ظلمة”
واألرض المسكونة أو البيت المسكون هو تفكير
ساد فترة زمنية في البحرين حيث أعتقد البعض
أنه إذا سقط إنسان على هذه األرض فإنه يصاب
بمرض أو يصبح “مخوى” كما يقال والبد من طرد
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الروح الشريرة التي تسكن هذا الشخص فيعمل
له حجاب مكتوب يعلق في زنده أو في رقبته
أو تقام حفالت خاصة في أم صليم أو مناطق
بعيدة أو في دار ظلمة ويوقد البخور وتدق الطبول
وتؤدى رقصات شعبية والذين يرقصون يرتدون
على وجوههم قناعا أبيض وتوضع على رؤوس
بعضهم أوان فيها المشموم والشماع والمهرج
ينبطح تارة وتارة أخرى يعاكس الراقص الذي
يرتدى زيا مختلفا ويمسك عصا ويغطي وجهه
ويرى المريض هذه الحفلة حتى تخرج منه الروح
الشريرة وتغنى له أغان فيها ألفاظ غير مفهومة.

عادات وتقاليد
ومن أبرز العادات والتقاليد الشعبية قديما كان
هناك ما يعرف بـ “سن الضبعة” و“سن الذيب”،
حيث كانت توضع هذه األسنان في سالسل من
الذهب والفضة في حلقات تتدلى على صدر
الطفل لتقيه شر الحسد والجن والعفاريت أو أي
شىء يمسه بسوء أو يخطفه ،وكان هناك قديما
أيضا ما يعرف بـ“الحروز” وهي مجموعة من
األوراق يكتب فيها بماء الزعفران بعض األدعية
والتعويذات وتغلف بالجلد وتعلق بخيط في

الرقبة أو في الذراع وكذلك يعمل للحرز أحيانا قالدة
إما من الفضة أو من الذهب ،ومن بين أبرز العادات
الشعبية قديما كان أيضا ما يعرف بـ “عواء الكلب
ونعيب البوم” ،ويتشاءم الناس عندما يسمعون
نعيب البوم في الليل فيذكرون اهلل ويصعدون إلى
السطوح لطرد البوم وكذلك عواء الكلب ،وأيضا
السقوط في الليل ،فمن المتعارف عليه أنه إذا سقط
شخص في الماء فعليه أن يحمل بيضا أو ماء يصبه

مكان السقوط حتى ال يصاب بمس الجن ،وكان
هناك كذلك ما يعرف بـ “البيت المسكون” .وكان
يعتقد في الماضي أن بعض البيوت مسكونة
بالجن والعفاريت ويتصور بعض الناس أن من
يدخلها يصاب بمرض ،لهذا السبب يتركه أصاحبه
ويرحلون إلى بيت آخر .وأحيانًا يدفن في هذا البيت
األظافر حيث توضع في جرة مع بعض األتربة
ومعها األدعية لطرد هذه الشياطين والجن.

Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

بطاقة كريدي مكس بريميم الجديدة
تجربة راقية توفر فرصًا ال حدود لها!
ادخل إلى عالم واسع من الفخامة والمزايا مع فيزا سيغنتشر وورلد ماستر كارد من كريدي مكس .عزز قوتك الشرائية مع
مزايا مصممة لتناسب احتياجاتك الخاصة ،إضافة إلى مكافآت مجزية ،وخدمات متميزة في أي مكان وأي وقت في العالم.
تقدم بطلبك اآلن واحصل على هدية فاخرة*
تطبق الشروط واألحكام حتى نفاذ الكمية

كريدي مكس ش.م.ب (مقفلة)  -شركة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي
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مجلس جمعة هالل
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مجلس محمود بن محمود
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،ي�صافح �سيلوين
لويد وزير اخلارجية الربيطاين يف لندن برفقة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان �آل خليفة يف اخلم�سينيات
�شارع ال�شيخ عي�سى الكبري باملنامة يف ال�سبعينيات

نادي البحرين باملحرق يف اخلم�سينيات

ر�صيف فر�ضة العبارات بني املنامة واملحرق يف �أواخر الثالثينيات

م�سجد الفا�ضل يف ال�ستينيات
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بلدية املنامة يف ال�ستينيات

زرافة يف حديقة البديع يف ال�ستينيات

مطار البحرين البحري يف ال�ستينيات

�شارع احلكومة ال�ساحلي يف ال�ستينيات

منظر جوي ملدينة املنامة يف ال�ستينيات
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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 الثاني السنة الرابعة صفر 1373

انتقل إلى جوار ربه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
بعد حياة زاخرة بالنضال وجالئل األعمال ،انتقل إلى جوار ربه المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل
سعود ،فتوارى عن دنيا العدب وجه نبيل طالما تطلعت إليه القلوب في الملمات ،وخسر العرب والمسلمون
بوفاته ركنًا عزيزًا وسدًا مقدامًا كريمًا .و“صوت البحرين” اذ تشارك العالمين العربي واإلسالمي ،الحزن
واألسى للمصاب الفادح ،ترفع أصدق التعازي إلى جاللة الملك سعود بن عبدالعزيز ،أمل الجزيرة الجديد،
وتسأل المولى تعالى أن يكأل الراحل العظيم برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
العدد  15شوال  1372السنة الثالثة
• تلقينا من مديرية المعارف الموقرة نتائج امتحانات
الشهادات لهذا العام ويستفاد منها ما يلي:
• الشهادة الثانوية :تقدم إلى االمتحان  20طالبًا وقد
نجحوا كلهم.
• لقي صاحب العظمة حفاوة بالغة عندما مر
ببيروت في طريقه إلى لندن فقد كان باستقباله
في المطار رئيس الوزراء والوزراء والكثير من النواب
واألعيان وقد زار عظمته الجامعة األميركية
وأطلع على سير التدريس فيها وتقفد شئون
أبنائه طلبة البحرين هناك ومما يجدر ذكره فيما
يتعلق برحلة صاحب العظمة إلى لندن أنه تولى
قيادة الطائرة فترة من الزمن وهي في طريقها
من البحرين إلى بيروت.
• علمنا أن الحكومة السعودية بسبيل إعالن
الدمام ميناء حر .ونرجو من القارئ أن يرجع
إلى مقال (وضعنا االقتصادي) في هذا العدد
ليفهم مغزى هذا اإلعالن.

• شهادة إجازة التدريس :تقدم إلى االمتحان 8
طالب وقد نجحوا كلهم.
• شهادة إتمام الدراسة االبتدائية :تقدم إلى
االمتحان  149وقد نجح منهم  125طالبًا.
• طرحت حكومة البحرين مناقصة عالمية لبناء
ميناء بحري عند الجفير طوله  4أميال ،وقد خصص
لهذا الميناء  40000مليون روبية.
• خلف المستر (اف بارجنهز) مأمور الصحة العامة
المستر هايفي الذي استقال من عمله .ونرجو أن
يكون نصيب الصحة العامة على يدي المأمور
الجديد أوفر وأتم ،فقد كنا نسمع عن المأمور
السابق ..أما أعيننا فلم تر من آثاره شيئًا!

• وصل إلى البحرين الخبراء الفنيون لتشييد محطة توليد الكهرباء تدار بالغاز
وعند االنتهاء من تشييد هذه المحطة ستشرع الحكومة في تعميم
الكهرباء في جميع القرى والمدن كما ستنار جميع الشوارع والطرقات.
ويقال أن الوحدة الكهربائية لن تكلف أكثر من آنة واحدة وربما أقل من ذلك
وسيستغرق إنجازها سنتين.
وقد رصد لهذا المشروع ولمشروع إيصال الغاز إلى البيوت مبلغ  28مليون جنيه
أما محل هذه المحطة الكهربائية الجديدة فسيكون عند نادي الجيمخانة.
• علمنا أن محطة اإلذاعة التي ابتاعتها شركة بابكو لتهديها إلى حكومة
البحرين هي في قوة محطة الشرق األدنى .وسيباشر العمل فيها بعد انتهاء
العمل في محطة توليد الكهرباء الجديدة .وسيكون مركز اإلذاعة بالقرب
من مركز الشرطة.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

• شارفت البناية التي أنشأتها الحكومة لسكنى
مفتشة معارف البنات االنتهاء ويقال إن بناؤها
كلف ثالثمائة ألف روبية.

• عين األستاذ سعيد طبارة مدير مدرسة
الصناعة ،مشرفًا على بنايات الحكومة خالل
العطلة الصيفية.

جاكوار تعود بالجود

أسعار مميزة مع تمويل دون
مرابحة لمدة  5سنوات
استمتع باألداء المثير وراحة البال الكاملة مع سيارات
جاكوار خالل شهر رمضان المبارك ،اكتشف عروضنا
السخية وانطلق اليوم بسيارة أحالمك.

تتضمن الباقة:
 تمويل دون مرابحة لمدة  5سنوات ضمان وخدمة لمدة  5سنوات خدمة مساعدة على الطريق لمدة  5سنواتمجاني للنوافذ
 -تظليل ّ

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.
السيارات األوروبية

هاتف+973 17 460 460 :
jaguar-me.com/euromotors
ُتطبق الشروط واألحكام.
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