
يعتبر الكرفس من أهم الخضر التي لها أثر مهم 
المغذيات  ومن  والنفسية،  الصحية  حياتنا  في 
إلى  إضافة  والرشاقة،  الوزن  إلنقاص  الصحية 
الكرفس  وُعرف  األمراض،  بعض  من  يقي  أنه 
المتوسط،  األبيض  والبحر  أوروبا  في  القدم  منذ 

وضعه  في  القدماء  اإلغريق  استخدمه  وقد 
قبل   1323 مصر  في  اكتشافه  وتم  االكليل،  مع 
أنواع  الميالد على مقبرة توت عنخ آمون، وتوجد 
مختلفة من الكرفس منها: الهندية، الفيتنامية 
وتزرع  العالم،  في  انتشارًا  أكثرها  وهي  والبرية 
في الواليات المتحدة، والمكسيك، وبعض الدول 
قبرص  وفي  وليبيا،  وتونس  لبنان  مثل  العربية 
مطبوخة  أو  نيئة  تؤكل  وقد  وغيرها،  وتركيا 
العائلة  أفراد  أحد  هو  والكرفس  معصورة،  أو 
البقدونس  الكرفس  مع  تضم  والتي  الخيمية 
والشمر أيضا، ويزرع الكرفس في الظل وبالتالي 
أفراد  أقل  هو  لذلك  الكلوروفيل،  في  أقل  فهو 
مقددًا  الكرفس  تناول  ويمكن  اخضرارًا،  العائلة 
أو في الشوربة أو السلطة وهو له طعم ملحي، 
مثل  الفاكهة  عصائر  في  أيضًا  يدخل  وكذلك 
أبرز  على  الضوء  تلقي  ..“رمضانيات”  الجزر  عصير 

وأهم فوائد نبات الكرفس ...

استخدمه اإلغريق في االكليل
الكرفس .. صحة ورشاقة

شخوص مرعبة يخشاها الناس براً وبحراً
حكايات خرافية .. “بودرياه” و”أم حمار” و”أم الديفان”
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الخرافات  حكايات  تناولت  التي  البحريني  المجتمع  في  الشعبية  القصص  هي  كثيرة 
واألساطير حتى كادت أن تصبح حقيقة يؤمن بها الناس ويتناقلونها جيال بعد جيل، خرافات 
اليابسة،  األرض  على  أو  البحر  في  كانوا  سواء  الناس  يخشاها  مرعبة  شخوص  على  أحتوت 
ومن أشهر تلك القصص حكاية بودرياه وهي شخصية خرافية أرهبت رواد البحر من صيادين 
وغواصين وعشاق السباحة في البحر إلى درجة أن بعضهم يصف بودرياه وكأنه رآه، وكذلك 
حكاية أم حمار التي تملك قدم حمار وتطرق أبواب المنازل فجرا وتدعو النسوة لمرافقتها 
على  تتسلط  الجن  من  امرأة  فهي  الديفان  أم  قصة  أما  بقتلهن،  تقوم  ثمة  ومن  للعين 
األطفال والصبيان عندما يخرجون من منازلهم ظهرا فتضربهم على رؤوسهم ليهيموا 
بال شعور، وكذلك “أم أرودح” تلك الجنية المزعجة التي ما أن يأتي المساء حتى تقوم بـ“الردح” 
أي الجري فوق أسطح المنازل دون توقف كي ال ينام الناس، وأيضا حفالت الزار والتي كانت 
تقام ألرضاء “األسياد” بحسب المعتقدات القديمة .. “رمضانيات” تروي لكم أشهر القصص 

والخرافات الشعبية التي كان يتداولها أهالي البحرين قديما ...

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان



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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األفضل لعالج الروماتيزم والمفاصل
الكرفس .. النبات المفيد

يعمل  فإنه  الخصائص  لهذه  ونتيجة  االلتهابات. 
من  التخلص  طريق  عن  الكلى  وظائف  تعزيز  على 

السموم ومنع تكون الحصوات بها.

الكرفس والضغط 

التي  الفاتاليد  مركبات  على  الكرفس  يحتوي 
طريق  عن  الدم  ضغط  خفض  في  فعاليتها  ثبتت 
االسترخاء  على  الشرايين  حول  العضالت  مساعدة 
بتدفق  والسماح  الدموية  األوعية  توسيع  وكذلك 
يكون  ولكي  طبيعي،  بشكل  األوعية  عبر  الدم 
ارتفاع  مشكلة  من  التخلص  في  فعااًل  الكرفس 
لمدة  الكرفس  عصير  شراب  يمكن  الدم  ضغط 

أسبوع والتوقف ثالثة أسابيع قبل البدء من جديد.

موانع الكرفس 

تناوله  يتم  عندما  آمنًا  غذاء  الكرفس  ويعتبر 
يعتبر  كما  الحمية،  في  االعتيادية  بالكميات 
لفترات  أيضًا  آمنًا  العالجّية  بالجرعات  استعماله 
الجلد  في  تهيجًا  ُيسّبب  أن  يمكن  أنه  إال  قصيرة، 
ويجب  للشمس،  الحساسّية  من  يرفع  أن  ويمكن 
أخذ الحيطة والحذر عند تناول الكرفس في حاالت 
وزيته  الكرفس  بذور  تناول  يعتبر  ال  حيث  الحمل 
أن  كما  الحمل،  فترة  أثناء  آمنًا  العالجّية  بالجرعات 
تناول كمّيات كبيرة منه يمكن أن يسبب انقباضات 
في الّرحم قد ُتسّبب اإلجهاض، ولذلك يجب تجنب 
تناول  يجب  ال  كذلك  العالجية،  بالجرعات  تناوله 
حيث  النزيف  واضطرابات  الرضاعة  عند  الكرفس 
يمكن أن يرفع تناول الكرفس بجرعات عالجّية من 
باضطرابات  المصابين  األشخاص  في  النزيف  خطر 
ال  كذلك  ذلك،  تجنب  عليهم  يجب  لذلك  النزيف، 
إن  حيث  الكلى  مشاكل  عند  الكرفس  تناول  يجب 
ُيسّبب  أن  يمكن  عالجية  بجرعات  الكرفس  تناول 
األشخاص  قبل  من  تجنبه  يجب  ولذلك  االلتهاب، 
وأيضًا  الكلى،  في  واضطرابات  بمشاكل  المصابين 
تناول  إّن  حيث  الدم  ضغط  انخفاض  حاالت  عند 
انخفاضًا  يسبب  أن  يمكن  عالية  بجرعات  الكرفس 
انخفاضه  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  الدم،  ضغط  في 
من  يعانون  الذين  األشخاص  في  كبير  بشكل 
تناوله  تجّنب  يجب  ولذلك  الدم،  ضغط  انخفاض 
بالجرعات العالجّية في هذه الحالة، وكذلك ال يجب 
أن  إذ يجب  الجراحّية  العملّيات  الكرفس عند  تناول 
عالية  بكميات  الكرفس  تناول  عن  التوقف  يتّم 
على  بأسبوعين  الجراحّية  العملّيات  مواعيد  قبل 
األقل، وذلك لما له من تأثيرات على الجهاز العصبّي 
المركزّي، والتي يمكن أن تتسّبب مع أدوية التخدير 
تثبيط  إلى  الجراحّية  العملّيات  في  المستخدمة 

الجهاز العصبي المركزي بشكل كبير.

يمد  وهو  الحساء  مع  أو  السلطات  مع  طازجة  تؤكل  التي  الخضراوات  من  الكرفس 
الجسم بما يلزم لتغذيته وتقويته وتنشيفه وكذلك يعتبر هاضمًا للطعام كما يعتبر 
أيضًا مدرًا للبول ولبناء الخاليا ومضاد لعفونة األمعاء، ويساعد الكرفس على الهضم 
النفسي  االنقباض  ويزيل  للسمنة،  مزياًل  ويعتبر  الصدر،  وأمراض  األرق  لحاالت  ويفيد 
وضيق  المفاصل  والتهاب  والسعال  الزكام،  لعالج  الكرفس  عصير  من  يستفاد  كما 
النفس والبحة، ومغلى الكرفس يفيد عالج بات إغماء ويكون ذلك بغلي حوالي30 جم 
أوراق في لتر ماء بحيث يشرب منه 200 سم عصير ثالث مرات يوميًا، ويمكن استخراج 
مستخلص المغلي في الغرغرة لعالج التهابات اللوزتين وعالج تقرحات الفم أو بحة 
الصوت، ويتم استعمال الكرفس لعالج الدمامل والجروح وتشققات الجلد والتهابات 
الجروح..  الكرفس، وبوضع كمادات على  أوراق  الجروح بعصير  المفاصل وذلك بغسل 

“رمضانيات” تكشف أسرار وفوائد نبات الكرفس ...

اآلثار السلبية للشقوق الحرة وبالتالي يقلل من الحاالت 
المرضية التي تصيب اإلنسان، كما أن فيتامين ج يعمل 
وتعمل  الدموية،  واألوعية  القلب  عمل  تحسين  على 
أن  ويقال  الصداع.  تخفيف  على  الكومارين  مركبات 
حيث  العصبي،  للجهاز  جدًا  مفيد  الكرفس  عصير 
يكون مفيد لألرق فهو يحتوي على كميات عالية من 

الماغنيسيوم الذي يمد اإلنسان باالسترخاء والراحة.

الروماتيزم والمفاصل

الذين  لألشخاص  بالنسبة  جيدًا  غذاًء  الكرفس  يعتبر 
والنقرس،  المفاصل  والتهاب  الروماتيزم  من  يعانون 
لاللتهاب  مضادة  خصائص  على  يحتوي  أنه  حيث 
باإلضافة  المفاصل،  وآالم  التورم  تقليل  على  تساعد 
إلى أنه مدر للبول مما يجعله مهما في التخلص من 
ويسبب  المفاصل  حول  يتجمع  الذي  البولينا  حمض 

محتويات الكرفس 

الكيميائية  المواد  من  حزمة  الكرفس  يضم 
توسيع  على  القادرة  فثاليد  تسمى  العضوية 
العضالت،  بطانة  بتليين  الدموية  األوعية  فتح  أو 
تعمل  التي  فيتامينات  بعدة  غني  والكرفس 
الحيوانات  وأعداد  انتاج  ويعزز  أكسدة،  كمضادات 
المواد  من  العديد  إيصال  على  قادر  وهو  المنوية، 
يسمى  مركب  على  الكرفس  ويحتوي  الغذائية، 
غدد  حجم  يخفف  أنه  ظهر  والذي  كومارين 
تركيز  تغيير  بدون  المنوية  والحويصالت  البروستات 
أنه  الكرفس  مميزات  أهم  ومن  التيستوستيرون، 
رياضي  نشاط  فبعد  كبيرة  ماء  كمية  على  يحتوي 
سيستنفذ الجسم كل من الماء والمواد المغذية 

مثل المغنيزيوم والبوتاسيوم.

التنحيف والرشاقة 

ويعمل الكرفس على حرق أكبر قدر من السعرات 
حرارية  سعرات  على  الكرفس  ويحتوي  الحرارية، 
منخفضة حيث يحتوي الكوب الواحد على 16 سعرًا 
حراريًا و1.6 جم من األلياف و0.17 جرامًا من الدهون، 
األلياف  من  محتواه  عال  الكرفس  أن  ويتضح 
نسبة  انخفاض  وكذلك  للذوبان  القابلة  الغذائية 
السعرات الحرارية مما يجعله غذاء مناسبا للرجيم 
يعمل  وبالتالي  للبول  طبيعي  مدر  كذلك  وهو 
على التخلص من السموم والمياه الزائد بالجسم، 
ويمكن أن تأكل الكرفس األخضر بأن يؤخذ ساقين 
منه ثم تقشر وتغسل جيدًا قبل التهامها، وكذلك 

يمكن أن يصنع كحساء.

الجهاز المناعي

من  يقي  حيث  ج  بفيتامين  غنيًا  الكرفس  يعتبر 
نزالت البرد وكذلك يقلل من حدة الربو وأيضًا يمنع 
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من أشهرها أم الخضر والليف و”زار العدمة”
حكايات خرافية .. ذكريات الرعب والخوف

بودرياه

رواد  أرهبت  خرافية  شخصية  هي  وبودرياه 
السباحة  وعشاق  وغواصين  صيادين  من  البحر 
في البحر إلى درجة أن بعضهم يصف بودرياه 
باللغة  البحر  معناها  “درياه”  وكلمة  رآه،  وكأنه 
الفارسية، وأذكر- والحديث للذوادى-  أنه في 
إلى  الزمالء  وبعض  ذهبنا  1957م  عام  صيف 
بانوش  في  البحرين  إلى  وعدنا  بالمركب  إيران 
إلى  إيران  من  فواكه  ينقل  بوشهر  ميناء  من 
وأذكر  البحرينيين  من  عدد  به  وكان  البحرين، 
واألستاذ  القوز  يوسف  يعقوب  األستاذ  منهم 
وزميلي  اهلل  يرحمهما  حسين  محمد  حسين 
 24 تستغرق  الرحلة  وكانت  مفيز  حميد  وأخي 
البانوش  كان  وبينما  الليل،  وفي  تقريبا،  ساعة 
“دكل”  على  حط  ذلك  وأثناء  البحر،  وسط  يبحر 

والليف  الخضر  وأم  حمار  وأم  بودرياه 
وأم الديفان .. قصص وحكايات خرافية 
تتضمن سيرة شخوص مرعبة يخشاها 
على  أو  البحر  في  كانوا  سواء  الناس 
شعبية  حكايات  هي  اليابسة،  األرض 
مسجلة  حتى  أو  مخطوطة  غير 
شخوصها  بين  الفاصل  الخط  اختفى 
الحقائق  تحريف  تم  ثم  وشخصياتها 
عنهم ليتحولوا إلى كائنات مرعبة غير 
أحيان  في  وخيالية  ومخيفة  معقولة 
البحرين  أهالي  استخدم  وقد  أخرى، 
قديما تلك القصص والحكايات الخرافيًة 
ألهداف  والكبار  لألطفال  لسردها 
الزمن  مع  تحولت  ولكنها  مختلفة، 
من  كل  ذاكرة  في  طبعت  قصص  إلى 
وهو  روايتها،  تفاصيل  وعاش  سامعها 
إحيائها  من  الناس  بعض  يمنع  لم  ما 
البيوت  في  األطفال  على  سردها  عبر 
المهرجانات  خالل  ومن  والمدارس، 
حتى  ربما  العامة  والمناسبات  التراثية 
وقتنا هذا .. “رمضانيات” استمعت ألهم 
وأبرز تلك القصص والحكايات الخرافية 
عبداهلل  والمؤرخ  الكاتب  لسان  على 
الذوادي وترويها للقراء بما تحتويه من 

تفاصيل مثيرة وخيالية وشيقة ...

فقال  نائمين،  نكن  ولم  أفزعنا  كبير  طائر  البانوش 
فقد  أخفيكم  وال  بودرياه،  انه  اتركوه  النوخذه 
قال  بعدما  خاصة  الطائر،  هذا  من  الرعب  أصابني 
إنه بودرياه، لقد توجست خيفة لما  اتركوه  النوخذة 
الذي يختطفهم  عرفته سابقا من حكايات بودرياه 
إلى  إما  من على ظهور السفن ويذهب بهم بعيدا، 
عالم الجن أو يأكلهم أو يقدمهم طعاما ألسماك 
المتوحشة، وكانت القصص عن بودرياه تقول  البحر 
إنه يمشي على سطح البحر دون أن يغرق، ويتشكل 

في عدة صور كالطيور والحيوانات والبشر.

أم حمار

ترعب  وإنما  ترعب األطفال فقط  أم حمار  ولم تكن 
الكبار أيضا، وكانت أم حمار توصف بأنها امرأة بأرجل 
الحمير، همها  آذان طوال كآذان  وحوافر حمار، ولها 
األطفال،  وباألخص  الناس،  تخويف  واألخير  األول 
ثيابنا.  في  نتبول  حتى  إسمها  يذكر  أن  ما  ولذلك 
وكانت األمهات تحذر أطفالها من الخروج ليال خشية 
اصطياد أم حمار لهم، فيما عدا شهر رمضان المبارك، 
قصة  ظلت  حمار.  أم  فيهم  بما  تصفد  فالشياطين 
ترعب  المنامة  شوارع  في  بالليل  وطوافها  حمار  أم 
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الناس على ما أذكر، فليلنا كان ليال مرعبا، ولكن بعد 
التى  المرعبة  األصوات  تلك  اختفت  الزمن  من  فترة 
يستتب،  األمن  وبدأ  الليل،  ظلمة  مع  األحياء  تنطلق 
وقتها  يكن  لم  نفوسنا،  إلى  الطمأنينة  وعادت 
وسائل للتسلية سوى زيارة الكبار بعضهم بعضا في 
األطفال  ولعب  العشاء،  صالة  بعد  المجالس  بعض 
كثير  وتساءل  المقمرة،  الليالي  في  المسجد  عند 
عن سر إختفاء أم حمار وكالبها وردحها بالقرب من 
البيوت، وترددت حكايات كثيرة، وآخر ما قاله الناس، 
أم  ازعاج  من  سمعه  ما  ساءه  بلجريف  المستشار  أن 
حمار للناس، فركب حصانه ذات ليلة برفقة مرافقه 
“بالل” من فرقة خيالة الشرطة، وتتبع ذلك المخلوق 
إلى  يتجه  فراه  حمار،  أم  به  تشعر  أن  دون  كالبه  مع 
مقبرة المنامة، فدخلت أم حمار المغيسل وأغلقت 
الباب عليها، وتفرقت الكالب داخل المقبرة، واضطر 
الشرطة  من  فرقة  يستدعي  أن  إلى  المستشار 
“المكان  المغيسل  من  يخرج  أن  الرجل  من  وطلبوا 
يستجب،  فلم  وتكفينهم”  الموتى  به  يغسل  الذي 
المغيسل  باب  يكسر  أن  إال  المستشار  من  كان  فما 

ويقبض على الرجل وتبين أنه لص كبير.

حفار القبور 

بلجريف  بطلها  المقبرة  في  مماثلة  حكاية  ولعل 
نفسه أذكرها حينما كان الحاج مال علي حفار القبور 
إلى  مباشرة  الفجر  صالة  بعد  المنامة  مقبرة  في 
مرددا  القبور  بعض  ليحفر  المنامة  مقبرة  يذهب 
مرة  وذات  كريم”،  يا  رزاق  يا  عليم  يا  فتاح  “يا  دعاءه 
كان المستشار بلجريف ومرافقه بالل يطوفان على 
يحفر  علي  المال  وقتها  وكان  القبور،  بين  فرسيهما 
أن  فما  القبر،  يحفر  وهو  ويختفي  رأسه  يظهر  قبرا 
اقترب المستشار نحو القبر ورأى الحصان جسد المال 
منفزعا  صهل  حتى  “الصخين”  وبيده  يرتفع  علي 
من  المستشار  فسقط  الخلف  نحو  بشدة  وتراجع 

في  عبدالرحيم  المجبر  ووجود  حقيقية  فهي 
فريق الذواوده حقيقية، حيث كان يسكن في بيت 
مقابل بيت الشيخ قاسم خنجي والد الفنان المبدع 

إسحاق خنجي، وبيت الفيروز.

زار “العدامة” 

الشعبية  الموروثات  من  يعتبر  قديما  الزار  وكان 
ويعتقد  البيوت،  من  كثير  في  إحتفاالته  وتجري 
يركبهم  زارًا  أن  والرجال  النساء  من  كثيرون 
ألف  له  يحسبون  تصرفاتهم  في  ويتحكم 
منتشرة  الظاهرة  وكانت  ونساء،  رجاال  حساب 
ينحدرون  من  معظم  وكان  قديما،  البحرين  في 
التعاويذ  وترى  بالزار  يؤمنون  أفريقية  أصول  من 
يربطون  أو  رقابهم  في  ويلبسونها  تفارقهم  ال 
أصابعهم  في  يلبسونها  أو  زنودهم  في  بها 
وفضة  ذهب  من  خيوط  أو  خواتم  شكل  على 
كانت  كما  والتعاويذ،  الطالسم  بعض  وبها 
حفالت  تقيم  األفريقية  الشعبية  الفرق  بعض 
وقراها  البحرين  مدن  من  كثير  في  جماعية  زار 
أن مثل  الطنبورة، وأتذكر  أو  الليوه  من خالل فرق 
هذه الفرق تقيم حفالتها في ليلة الجمعة في 
الزبارة،  شارع  جنوبي  الواقعة  “العدامة”  منطقة 
وتحضر  الليل،  من  متأخر  وقت  حتى  وتستمر 
خاللها الزيران ويحرق البخور ويمنع لبس النعال أو 
الحذاء، وال يدخل وسط الحلبة إال حافي القدمين، 
حسب  يتواجدون  الذين  “األسياد”  يؤذي  ذلك  ألن 
اعتقاد أصحاب الفرق داخل الحلقة التي يحيطها 
المحتفلون وهم يرددون األهازيج وتقرع الطبول 
والتنكات ويعزف على ألة الطنبورة ويهز أحدهم 
الخيش  من  إزارًا  خاصرته  في  علق  وقد  وسطه 
عزفا  تحدث  التي  الماعز  بأظافر  بالكامل  غطى 
يتماشى مع نغمات الطنبورة والطبول والتنكات، 
سريعة  وتيرة  العزف  ويأخذ  لحظات  إال  وماهي 
ويخرج  ويسارا  يمينة  األجساد  بعض  وتتمايل 
البعض على ركبتيه  أفواههم ويتنحى  الزبد من 
بطنه  على  أو  ظهرة  على  ينبطح  اآلخر  والبعض 
البخور والجاوي واللبان وروائح  على األرض ويحرق 
أخرى عجيبة، ويجري إرضاء “األسياد” وتؤخذ وتلبي 

طلباتهم، ثم تهدأ النفوس وينفض الزار.

أم الخضر والليف

لتخويف  األمهات  بدعة  تعد  الخضر  وأم 
أطفالهن، فعندما يعاند الطفل والدته كرفضه 
أو  طعامه  تناول  أو  الشارع  إلى  الخروج  عدم 
رفض  إذا  والليف  الخضر  بأم  أمه  تهدده  حليبه 
من  منا  من  وطلباتها،  ألوامرها  فيذعن  أمرها 
أبناء ذلك الجيل من لم ترعبه أم الخضر والليف؟ 

هاربا،  الحصان  وفر  األرض  على  حصانه  ظهر  على 
على  المستشار  وحمل  حصانه  على  من  بالل  فنزل 
إلى  فأخذه  كسرت،  قد  ساقه  ألن  وقاده  حصانه 
مجبر كان يسكن بفريق الذواوده اسمه عبدالرحيم 
أعطى  وقد  شفى،  ما  وسرعان  ساقه  له  فجبر 
المستشار المجبر عبدالرحيم شهادة ليمارس مهنة 
قبل  القبور  حفر  من  علي  المال  ومنع  رسميا،  التجبير 
المستشار في  ترى ماذا كان يفعل  الشمس،  طلوع 
المقبرة  في  سقوطه  بين  كثيرون  ربط  المقبرة؟ 
يمتطيان  ومرافقه  وأنه  خاصة  حمار،  أم  وقصة 
هي  بيوتهم  في  الناس  يسمعه  كان  وما  الخيل 
علب  أصوات  وليست  خيول،  أو  حمير  حوافر  أصوات 
اللص  ذلك  على  القبض  رواية  في  جاء  كما  فواكه 
تكن  لم  اللص؟  ذلك  كان  ومن  ورفاقه،  المزعوم 
هناك صحافة أو وسائل إعالم ترصد محاكمة أولئك 
اللصوص الوهميون، أما قصة سقوطه في المقبرة 
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حتى  والليف  الخضر  أم  باسم  األم  تتلفظ  أن  فما 
على  ونوافق  البكاء  في  ونشرع  فرائصنا  ترتعب 
يتوقعن  لم  واألمهات  أمهاتنا،  أوامر  لتلبية  الفور 
األمراض  هذه  والليف  الخضر  أم  حكاية  ترسخ  أن 
جعل  إلى  وبناتهن  أبنائهن  نفوس  في  النفسية 
كبروا  عندما  حياتهم  في  فاشلين  أبنائهن  بعض 
نتيجة هذا الرعب المفزع الذي غرسوه في نفوس 
أبنائهن، وما حكاية أم الخضر والليف إال هى النخلة 
تلعب  كانت  والتي  الطيب  العطاء  ذات  المباركة 
أو  أو المسكن  دورا رئيسيا في حياتنا، سواء الغذاء 
والعسل  والتمر  الرطب  تعطينا  التي  فهي  األثاث، 
نبني  كنا  وجريدها  سعفها  ومن  “الدبس”  األسود 
بيوتنا وحظورنا “مصائد السمك” ونصنع من الجريد 
“المنز”  األطفال  وأسرة  “السيم”  كاألسرة  األثاث 
سمه  جمع  “السميم”  نصنع  كنا  خوصها  ومن 
جريدها  من  المصنوعة  البرستية  اسقف  لتغطية 
وسعفها وحبالها، وهذا عطاء النخلة التي تسمى 
بأم الخضر والليف، والليف يصنع منه الحبال الذي 
أما  األواني،  لتنظيف  ويستخدم  البناء  في  يدخل 
العذوق بعد جزها من النخلة فتستخدم في صنع 
والليف  الخضر  فأم  التنظيف،  ومكانس  السالل 
التي كانت األمهات يخوفن أبناءهن بها ما هي إال 
أم الخير والعطاء التي لعبت دورا كبيرا في حياتنا 
إلى جانب  المأكل والمسكن  المعيشية من حيث 
الكثيرة  البساتين  أو  بها  تزرع  التي  البيوت  جمالها 
أرض  من  شاسعة  مساحات  تغطى  كانت  التي 
البحرين قبل غزو القوالب اإلسمنتية والقضاء على 
الشكل،  جميلة  االخضرار  دائمة  فهي  معظمها، 
ترمى  التي  األشجار  باقي  مثل  أوساخا  ترمي  وال 
األوراق الميتة إلى جانب انها شجرة مباركة ذكرت 

في القرآن الكريم.

أم الديفان

من  شخصية  أو  خرافة  ليست  الديفان  وأم 
نفسية  حالة  هى  وانما  اآلخر،  العالم  شخصيات 
السيطرة  فيها  يفقد  لحظات  بين  اإلنسان  تصيب 
على معرفة األمور ويرى القبلة شرقا ويرى الشرق 

في الرفاع، وأردت أن أتوجه إلى شارع بوكوارة بسيارتي 
ألشتري بعض الحاجات المنزلية، وفجاة وجدت نفسي 
وذاكرتي  هنا  إلى  جنوبا،  الشارع  من  انعطافي  بعد 
التبست  الشارع  في  توغلت  ولما  يرام،  ما  أحسن  على 
علي األمور ولم أعد أعرف أين مساري، وفجأة وجدت 
إشارة  وجدت  برهة  بعد  عمومي،  شارع  في  نفسي 
مرور تشير إلى انعطاف تجاه اليسار فسلكته ومشيت 
فيه، ثم وجدت انعطافا تجاه اليسار أيضا فدخلته ألن 
الشارع الذي كنت أسير عليه إنتهى، وسرت باالنعطاف 
الجديد وبعد برهة وجدت نفسي أمام مجمع تجاري 
كبير، عندها عادت لي ذاكرتي، وأعتقد أنني لم أدخل 

مزاج أم الديفان فتركتني.

الحوتة

البحرين  في  عندنا  سائدة  كانت  التي  األساطير  من 
من  الناس  للقمر،  يخرج  خسوف  يحدث  عندما  أنه 
والهاونات  الطبول  يقرعون  وصغارا  كبارا  منازلهم 
ورجاال  ونساء  أطفاال  كبيرة،  مجاميع  في  والتنكات 
يهتفون هتافات بأصوات عالية “هدي قمرنا يا حوته”، 
عليه،  لتقضي  قمرنا  على  تطبق  الحوتة  أن  معتقدين 
األحياء،  كافة  في  العارمة  المظاهرات  تلك  وتستمر 
من  متاخرة  ساعات  حتى  الشعبية  األحياء  وخاصة 
السباب  من  تخلو  ال  التي  الهتافات  مرددين  الليل، 
القمر، وال يعودون  التي تطبق على  والشتائم للحوتة 
عن  جسدها  الحوتة  ترفع  أن  بعد  إال  منازلهم  إلى 
ضوءه  وينشر  وضوح  بكل  تمامأ  قرصه  ويتجلى  القمر 
نفوسهم  فتستريح  المعمورة،  أرجاء  على  الفضي 
إليهم  وتعود  حزنهم  ويذهب  سرائرهم  وتنفرج 
بسماتهم، ألنهم استطاعوا أن يخلصوا قمرهم من 
قبضة الحوتة، وفي الجانب اآلخر من المشهد يعتلي 
أن  اهلل  ويدعون  ويهللون  ويكبرون  المآذن  المؤذنون 
يزيح هذه الغمة عن قمرهم المنير ويستمر رفع اآلذان 
في المآذن إلى أن ترحل الحوتة عن قمرهم وبعد ذلك 
المعركة  انتهاء  بعد  نفوسهم،  وترتاح  الناس  يهجع 

التي كان سالحها القرع على الطبول والدفوف.

قبلة والشمال جنوبا والجنوب شماال فيتيه عن مساره، 
إلى  يتوجه  أن  من  فبدال  السن،  كبار  تصيب  ما  وعادة 
أو  البحر  تكون  قد  أخرى  وجهة  إلى  يتجه  تراه  منزله 
وجدوا  كثيرون  السكني،  مكانه  غير  آخر  مكان  إلى 
فأحد  سكناهم،  أماكن  غير  أماكن  أنفسهم  في 
ذات  خرج  أبنه،  مع  البديع  في  يسكن  كان  أقربائي 
ليلة فوجد نفسه في مكان غير مكان سكنه ووجد 
أبنه يبحث عنه في  نفسه في قرية بني جمرة، وخرج 
أثرا،  له  يجد  فلم  وسواحلها  وأزقتها  البديع  شوارع 
من  وعاد  فغرق،  البحر  دخل  قد  يكون  أن  وخشى 
بني جمرة يعيدون والده،  أبناء  أتى فوجد بعض  حيث 
لظل  ولوالهم  صنيعهم،  حسن  على  فشكرهم 
يطوف القرى والشوارع ويتعرض لحادث مروري، ولكن 
اهلل سلم بفضل أبناء بني جمرة الطيبون، فقد حدثت 
كالغرق  الديفان،  أم  أصابتهم  لمن  مميتة  حوادث 
وهم  الشارع  وسط  سيارة  تصدمهم  أو  البحر،  في 
تائهون ال يعلمون أين هم يسيرون، أو يسقطون في 
حفرة فتتعرض أجسامهم للكسور واألضرار، واألولون 
جنية  األرض،  أهل  من  امرأة  الديفان  أم  يقولون  كانوا 
بإغماءة  فتصيبه  اإلنس  أهل  من  الرجال  بعض  تعشق 
في  تتركه  ثم  تريد،  هي  الذي  المكان  إلى  وتقوده 
بكبار  إال  تعجب  ال  الجنية  هذه  لماذا  أدرى  وال  تيهانه، 
أو  أحياء  إما  أوكارها،  إلى  وتأخذهم  فتغويهم  السن 
أمواتا؟ هكذا كان االعتقاد سائدا لدى كثير من األسر، 
وال أخفيكم سرا، ففي يوم خرجت حوالي السادسة 
والنصف مساء من إحدى العيادات في شارع بوشاهين 
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مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي
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مجلس هشام ربيعة
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مجلس الدكتور أحمد جمال

مجلس الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة
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�سورة جوية لفر�سة املنامة يف ال�ستينيات 

مدينة عي�سى يف ال�سبعينيات

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

خالل اإفتتاح اإذاعة البحرين يف عام 1955م

عوايل يف منت�سف اخلم�سينيات
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املرفاأ البحري ل�سحن النفط يف �سرتة عام 1949ممنارة جامع الفا�سل يف ال�سبعينيات

�سفينة تابعة ل�سركة التنقيب عن النفط يف اخلليج بي. �سي. ال. عام 1949م 

م�سجد قلعة الرفاع  يف ال�ستينيات نادي اخلريجني يف ال�سبعينيات
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تتضمن الباقة:

- تمويل دون مرابحة لمدة 5 سنوات
- ضمان وخدمة لمدة 5 سنوات

- خدمة مساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات
- تظليل مّجاني للنوافذ

كريمة بقدراتها

 أسعار مميزة مع تمويل دون 
مرابحة لمدة 5 سنوات

 اآلن هي فرصتك للحصول على السيارة التي ستنطلق 
بك إلى عالم المغامرات الرائع. احصل على إحدى
 سيارات الند روڤر خالل الشهر الفضيل، وانطلق 

إلى آفاق جديدة من الفخامة والتمّيز.

تفضل اليوم بزيارة السيارات األوروبية لمعرفة المزيد.

السيارات األوروبية
هاتف: 460 460 17 973+

landrover-me.com/euromotors

ُتطبق الشروط واألحكام.
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