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ت�صــدر	عن		وكالــة	اأبــرا�س

�ضـور املجالـ�س الرم�ضانيــة

”رمضانيات“ 
تــروي ذكريـات  

من اأيـام زمـان

	.. الب�صت،	واملفرخ،	واملفحح	،،	والن�صل	،	و	امل�صط،	وهناك	املكورر	اأي�صاً	

على	مر	الزمن	اأحتفظت	الأزياء	البحرينية	الرجالية	منها	والن�صائية	

..	بع�صها	اختلفت	ت�صميماتها	لتنا�صب	روح	 العربي	الأ�صيل	 بطابعها	

هناك	 والنقو�س،	 الزرك�صة	 من	 مبزيد	 حتلى	 الآخر	 وبع�صها	 الع�صر،	

من	يخ�ص�س	منها	للمنا�صبات	اخلا�صة	جداً	،	وهناك	اأي�صاً	من	حظيت	

باهتمام	كبري	من	اأ�صحابها،	اإل	اإنها	يف	النهاية	ل	تبعتد	عن	ال�صخ�صية	

البحرينية	الأ�صيلة	واخلال�صة،	لتوؤكد	على	التميز	والنفراد	والطابع	

اخلا�س..	“رمضانيات”	ت�صتعر�س	اأهم	الأزياء	البحرينية	قدمياً	وحديثاً،	

فقط	 حتاك	 التي	 الرفيعة	 اخليوط	 من	 تفا�صيل	 على	 ال�صوء	 وتلقي	

فوق	اأر�س	البحرين....		

الأزياء البحرينية.. الطابع العربي الأ�ضيل بروح الع�ضر

تختلف ت�ضميماتها طبقًا للمنا�ضبة املخ�ض�ضة لها

رغم تقدم الطب احلديث اإل اأنها لزالت و�ضيلة عالجية ناجحة

احلجامة .. عرو�س الطب البديل
احلجامة	ممار�صة	طبية	قدمية،	عرفها	العديد	من	املجتمعات	الب�صرية،	من	م�صر	القدمية	

غرباً	التي	عرفتها	منذ	عام	2200	ق.م.	مروراً	بالآ�صوريني	عام	3300	ق.م،	اإىل	ال�صني	�صرقاً،	وقد	

عرف	العرب	القدماء	احلجامة،	وجاء	الإ�صالم	فاأقر	ها	؛	وقد	مار�صها	ر�صول	اهلل	)�صلى	اهلل	

ام	اأجره،	 عليه	و�صلم(،	ففي	ال�صحيحني	اأن	النبي	)�صلى	اهلل	عليه	و�صلم(	احتجم	واأعطى	احلَجّ

كما	اأثنى	الر�صول	)�صلى	اهلل	عليه	و�صلم(	على	تلك	املمار�صة،	فقال	كما	جاء	يف	البخاري:	“خري	

ما	تداويتم	به	احلجامة”،		ورغم	اخلطوات	العلمية	الهائلة	التي	حققها	الطب	احلديث	فى	

جمال	العالج	اإل	اأن	احلجامة	مازالت	متثل	و�صيلة	عالجية	ووقائية	هامة	لي�س	يف	جمتمعاتنا	

فح�صب	ولكن	يف	جميع	دول	العامل،	فيوجد	الآن	مراكز	تقوم	بتعليم	احلجامة	وممار�صتها	

جماناً	،	كما		بداأ	بع�س	الأطباء	يحيلون	بع�س	مر�صاهم	لعالجهم	من	بع�س	الأعرا�س،	اأما	يف	

الغرب	وال�صرق	فُتمار�س	احلجامة	ويتم	تعليمها	وت�صدر	عنها	الكتب	وين�صر	عنها	كجزء	من	

حركة	الطب	البديل	..	“رمضانيات”	تفتح	ملف	احلجامة	كاأحد	اأهم	العالجات	القدمية	التي	

جنحت	فى	عالج	الكثري	من	احلالت	التي	ف�صل	معها	الطب	احلديث.	



 يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكافة منتسبي 
بنك البحرين اإلسالمي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى

مقـام حضـرة صاحـب الجاللـة المـلك حمـد بن عيسـى آل خليفـة 
 ملك البالد المفدى

وإلى مقـام صاحـب السمـو الشيـخ خليفـة بن سلمـان آل خليفـة 
 رئيس الوزراء الموقر

وإلى مقـام صاحـب السمـو الشيـخ سلمـان بن حمـد آل خليفـة 
 ولي العهد األمين

وإلى كافة مواطني مملكة البحرين الحبيبة
 وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده اهلل علينا وعلى 

األمة العربية اإلسالمية بالخير واليمن والبركات

إنه سميع مجيب 
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للحجامة اأ�صول وقواعد 

وللحجامة	اأ�صول	وقواعد	يجب	مراعاتها،	فال	ميكن	عمل	احلجامة	

مع	اجلوع	ال�صديد	او	ال�صبع	ال�صديد	وامنا	بعد	�صاعتني	من	الأكل،	

ترك	 ي�صتحب	 اأنه	 كما		 يومه	ذلك.	 له	دخول	احلمام	يف	 ينبغي	 ول	

يف	 الربد	 �صدة	 ومثله	 ال�صيف	،		 يف	 احلر	 �صدة	 يف	زمن	 احلجامة	

ال�صتاء،		واأح�صن	وقت	لها	هو	ف�صل	الربيع،	عند	اعتدال	اجلو.		

	�صيئا	ماحلا	عقب		احلجامة،	 ياأكل	املحتجم	 اأن	 اأنه	ل	ينبغي	 كما	

وكذلك	ل	ي�صرب	اللنب	بانواعه	ويقلل	من	�صرب	املاء	يف	هذا	اليوم،		

وبالعك�س	ي�صتحب	له	اكل	اأحللويات	وعموما	ي�صتحب		عمل	احلجامة	

على	معدة	خالية	ول	ي�صرتط	بذلك	اأن	تكون	فى	ال�صباح،	اأما	من	

قيل	 ملا	 نقرة	القفا	 يف	 احلجامة	 اجتناب	 فعلية	 باحلجامه	 يقوم	

يجب	 كما	 الراأ�س	 و�صط	 يف	 جترى	 وامنا	 الن�صيان،		 تورث	 اأنها	 من	

مراعاه	المور	ال�صحية	مثل	تعقيم	ادوات	احلجامة	واملو�صع	املراد	

حجامته	باملطهرات	الطبية،	والتعامل	بحذر	مع	مر�صى	�صغط	الدم	

املنخف�س	كما	جتتنب	احلجامة	لل�صخ�س	امل�صاب	بالر�صح	اأو	الربد	

مع	ارتفاع	درجة	حرارته.

ن�صائح وحماذير للمحتجم 

القائمني	 كبار	 اوردها	 التي	 واملحاذير	 الن�صائح	 من	 عدد	 وهناك	

احلجامة	 كاأ�س	 تو�صع	 األ	 يجب	 اأنه	 اأهمها	 احلجامة	 عمل	 على	

اأو	الركبة	امل�صابة	بالدوايل،	وكذلك	 اأربطة	املفا�صل	املمزقة	 على	

اأو	 دمامل	 على	 يحتوى	 الذى	 اجللد	 على	 احلجامة	 كا�س	 يو�صع	 ل	

عند	 والبتعاد	 �صديدة	 جلدية	 التهابات	 اأو	 معدية	 جلدية	 اأمرا�س	

احلجامة	عن	املوا�صع	التي	تكرث	فيها	ال�صرايني	البارزة		ول	حتجم	

الثديني	ومنطقة	ال�صدر،	 املراأة	احلامل	يف	ا�صفل	البطن	ول	على	

اأما	مر�صى	الأنيميا	فُتجرى	لهم	حجامة	واحدة،	ثم	تتلوها	واحدة	

اأخرى	ح�صب	ا�صتعداد	اأج�صامهم	جتنبا	حلدوث	اغماء	لهم.

كال	 حُتجم	 اأن	 مزدوجة،مبعنى	 دائمًا	 احلجامة	 تكون	 اأن	 وينبغي	

اليدين،	وكال	القدمني،	وعلى	جانبي	العمود	الفقري،	ومن	الأمام	

الغ�صيل	 بداأ	يف	 واخللف	يف	بع�س	احلالت،	وجُتتنب	احلجامة	ملن	

اأ�صبوع	ليتمكن	اجل�صم	من	 اإّل	بعد	 ر	ملن	تربع	بالدم،	 الكلوي	وُتوؤَخّ

تعوي�س	الدم	الذي	فقده،	كما	ُترتك	احلجامة	ملن	بلغ	ال�صتني	من	

للحجامة	 احتاجوا	 فاإن	 البلوغ،	 �صن	 دون	 الأطفال	 العمر،وكذلك	

ل	 وال�صكر	 الدم،	 �صيولة	 ملر�صى	 وبالن�صبة	 قلياًل،	 ال�صفط	 فليكن	

ُتنع	 واأي�صا	 الدم،	 فح�س	 باإبرة	 الوخز	 بل	 الت�صريط،	 لهم	 يتم	

احلجامة	تاما	ملن	ركب	جهازًا	لتنظيم	�صربات	القلب،	وبخالف	

ذلك	ل	يوجد	مانع	اأو	مر�س	مينع	من	عمل	احلجامة	حتى	مر�صى	

الناعور	ومر�صى	ال�صكر	ل	مينعون	من	احلجامة،	اإذ	اأن	احلجامة	

احلجامة	 بعد	 النا�س	 من	 البع�س	 ي�صعر	 قد	 فقط	 �صفاء.	 لهما	

بارتفاع	درجة	احلرارة	يف	اجل�صم	اأو	غثيان	اأو	ا�صهال	ولكن	كل	هذا	

ُين�صح	 وقتية،	فقط	 اأعرا�س	 اأمر	طبيعي	لخوف	منه	وهي	جمرد	

يجهد	 ول	 للراحة،	 يخلد	 باأن	 احلجامة	 من	 انتهائه	 بعد	 املحتجم	

	ثانية،	كما	ميتنع	 نف�صه	مدة	يومني	اأو	ثالثة،حتى	ل	يعود	الأمل	مرًةّ

كما	 قبلها	 �صاعة	 و12	 احلجامة،	 بعد	 �صاعة	  24 مدة	 اجلماع	 عن	

واإذا	 �صاعة،	 	24 الربودة	مدة	 �صديدة	 �صوائل	 	 اأِيّ �صرب	 ميتنع	عن	

اأراد	املحتجم	الغت�صاَل	فليكن	ذلك	بعد	�صاعة	من	الحتجام	مباء	

دافئ،	ول	يغت�صل	يف	احلمامات	البخارية،	وُين�صح	اأي�صا	باأن	ُيغطي	

مكان	احلجامة،	ول	يعر�صه	للهواء	البارد	مدة	24	�صاعة.

منذ	اأن	خلق	اهلل	تعاىل	الب�صرية	والإن�صان	يحاول	اأن	يتخل�س	من	اآلم	ج�صده،	ويعمل	دائماً	على	اأن	يطور	ويبتكر	

اآهات	املتعبني	و	 طرقاً	جديدة	للعالج،	تعينه	على	قهر	املر�س	ومتهد	له	ال�صبيل	ليتمتع	بحياة	ل	يعكر	�صفوها	

اأّنات	املعذبني.	وعلى	الرغم	مما	ن�صهده	الآن	من	فتوحات	علمية	طبية	عظيمة	لي�س	لها	مثيل	اإل	اأن	العديد	من	

امل�صنعة	 لالأدوية	 اجلانبية	 الآثار	 من	 الكثري	 وجود	 اإىل	 اإ�صافة	 عاجزاً،	 اأمامها	 احلديث	 الطب	 وقف	 الأمرا�س	

والتكاليف	الباهظة	املت�صاعدة	للعالج،	مما	كان	دافعاً	للبحث	فيما	لدينا	من	تراث	طبّي	قدمي	لعلنا	جند	فيه	دواًء	

ناجعاً	ملا	اأمّل	بنا	من	اأمرا�س	معا�صرة	فاإذا	بنا	جند	فيما	لدينا	من	مرياث	النبوة	و�صايا	طبية	نبوية	عالجات	لي�س	

فى	جمال	ال�صفاء	من	الأمرا�س	وح�صب	ولكن	فى	جمال	الوقاية	والتداوي،		ولعل	اأبرز	تلك	العالجات	احلجامة	

التي	نفرد	لها	�صطوراً	توؤكد	على	كمال	ديننا	ال�صالمي	احلنيف	يف	جميع	املجالت	....

رويدا	ويراعى	املحجم	فى	ذلك	احلالة	اجل�صمانية	للمري�س،	فمن	

�صرطة	 في�صرط	 امل�صام	 متخلخل	 اللحم	 رخ�س	 النا�س	 من	 كان	

ويعاد	 قليال	 ويعمق	 ال�صرط	 ويو�صع	 املو�صع	 يتقرح	 	لئال	 واحدة	

في�صرط	 غليظ	 الدم	 كان	 فان	 لطيف	،	 وحتريك	 رفق	 يف	 امل�س	

مرتني	يف	املرة	الأول	لفتح	طريق	لطيف	الدم	ومائيته،	واأما	الثانية	

فال�صتق�صاء	اإخراج	الدم	اخلليط	وان	كان	الدم	الغليظ	عكرًا	جدًا	

يف	 املعتدل	 احلد	 ويو�صف	 الغاية،	 لتبلغ	 ثالثة	 مرة	 ال�صرط	 فيكرر	

ال�صرط	العميق	باأنه	عمق	اجللد	فقط.

الب�ضر“ عن  ويجلو  ال�ضلب  ويجفف  الدم  يذهب  احلجام  العبد  ”نعم 
احلجامة..عالج طبي من مرياث النبوة 

كليات الطب احلديث تعتمد احلجامة 

اللغوى	كلمة	ماأخوذة	من	حجم،	ونقول	حجم	 اأ�صلها	 احلجامة	يف	

الأمر	اأي	اأعادة	اإىل	حجمه	الطبيعي،	وهى	و�صيلة	طبية	قدمية	تعمل	

الدورة	 تن�صيط	 وبالتايل	 الطبيعي،	 ن�صابه	 اإىل	 الدم	 اإعادة	 على	

الدموية،	ورغم	اعتقاد	البع�س	اخلاطئ	ان	احلجامة	و�صيلة	وقائية	

فقد،	اإل	اأن	البع�س	الآخر	يوؤكد	اأنها	طريقة	قدمية	مفيدة	وناجحة	يف	

العالج،	فهي	عاجلت	العديد	من	الأمرا�س	التي	ي�صكي	منها	الكثري	

من	النا�س	مثل	ال�صداع	املزمن	وخدر	اليد	والكتاف	واآلم	الظهر	

بال�صلل	 ا�صيبوا	 بع�س	ممن	 بل	عاجلت	 الكثري	 والبوا�صري	وغريها	

واملعاهد	 الكليات	 اجتاه	 احلجامة	 اهمية	 على	 والدليل	 الن�صفي	

الفوائد	 من	 فيها	 راأوا	 ملا	 مناهجها	 يف	 احلجامة	 مادة	 لإدخال	

اجلمة	وا�صبحت	تدر�س	مع	مواد	الطب	البديل	بل	ومن	اأهمها،	فهي	

منها،	 للخوف	 جمال		 يوجد	 ل	 نظيفة	 �صليمة	 بطريقة	 اجريت	 اذا	

فباإمكان		ال�صخ�س	اأن	يقراأ	يف	كتاب	اأوجريدة	وهو	يحتجم،	لدرجة	

انه	ل	ي�صعر	بعمل	احلجامة	اإل	ال�صيء	الي�صري	الذي	ل	يكاد	يذكر،	

خ�صو�صًا	بو�صائل	احلجامة	احلديثة		حتى	لو	افرت�صنا	ان	الن�صان	

مل	ي�صتفد	من	احلجامة	ملر�س	به	فهي	تفيد	من	ناحية	تنقية	دمة	

من	الخالط		وكريات	الدم	الهرمة	التي	تعيق	تدفق	الدم	خلاليا	

الأع�صاء	وتعترب	اأي�صا	وقائية	له	ومن	ال�صياء	املهمة	يف	هذا	املجال	

ان	احلجامة	لي�س	لها	اآثار	جانبية	على	الطالق	تقوم	احلجامة	على	

فر�صية	علمية	وهى	اأن	لون	الدم	اخلارج	من	الإن�صان	يعرب	عن	حاله	

الع�صو	الذى	خرج	منه	الدم.

فخروج	الدم	اأحمَر	�صائَل	يدل	على	�صالمة	الع�صو	من	العلل،	بينما	

ذلك	 يف	 ٍة	 �صاَرّ اأخالٍط	 وجود	 على	 يدل	 �صائل	 اأ�صوَد	 الدم	 خروج	

اأخالٍط	 وجود	 على	 فيدل	 متخرثًا	 اأ�صوَد	 الدم	 خروج	 اما	 الع�صو،	

ٍة	يف	ذلك	الع�صو	. كثريٍة	�صاَرّ

لون الدم دليل على حالة الع�صو 

اإىل	 بها	 تعود	 كثرية	 ا�صتخدام	 ومناهج	 واحدة	 طريقة	 وللحجامة	

املتبعة	 املناهج	 اكرث	 ولعل	 تطبيقها،	 فى	 برعوا	 الذين	 ا�صاحبها	

هى	ان	تو�صع	كا�صة	احلجامة	اول	فارغة	وت�س	م�صا	معتدل،	ول	

واإمنا	تو�صع	�صريعا	 اأربع	دقائق(،	 اإىل	 يطال	و�صعها)من	دقيقتني	

احمر	 وقد	 املو�صع	 يرى	 حتى	 ويوايل	 ذلك	 ويكرر	 �صريعا،	 وتنزع	

رويدا	 امل�س	 ويعاود	 ي�صرط	 فحينئذ	 الدم	 حمرة	 وانتفخ	وظهرت	

ويتم	تكرار	احلجامة	بقدر	ما	مي�صي	من	ال�صنني	فابن	ع�صرين	�صنة	

يحتجم	يف	كل	ع�صرين	يوما،	وابن	ثالثني	يف	كل	ثالثني	يومًا	مرة	

واحدة	،	وكذلك	من	بلغ	من	العمر	اأربعني	�صنة	يحتجم	كل	اأربعني	

يومًا	مرة	وما	زاد	فبح�صب	ذلك،	وميكن	تكرار	احلجامة	كل	اأ�صبوع	

حجامة	 اأول	 من	 تزول	 الأمرا�س	 بع�س	 لأن	 اإليها.	 احلاجة	 عند	

واأخرى	تزول	بعد	عدة	مرات.

%70 من الأمرا�ض �صببها توقف الدم الكايف

ت�صليك	 اهمها	 من	 ولعل	 الن�صان	 جل�صم	 احلجامة	 فوائد	 وتتعد	

الدموية	 الدورة	 وتن�صيط	 والكبرية،	 الدقيقة	 والوردة	 ال�صرايني	

و�صول	 عدم	 �صببها	 الأمرا�س	 من	 	70% حوايل	 ان	 املعروف	 فمن	

والأوردة	 الليمفاوية	 العقد	 وت�صليك	 للع�صو،	 بانتظام	 الكافى	 الدم	

وتن�صيط	 القدم،	 يف	 وخا�صة	 الليمفاوية“،	 ”الوعية	 الليمفاوية	

لالأجهزة	 زون“	 ”ريفلك�س	 اجل�صم	 فى	 الفعل	 ردود	 اأماكن	 واثارة	

اأوامره	 انتباه	املخ	للع�صو	امل�صاب	ويعطي	 الداخلية	للج�صم	فيزيد	

املنا�صبة	لأجهزة	اجل�صم	لتخاذ	الالزم،	وت�صليك	م�صارات	الطاقة	

وغريهم	 ال�صينني	 اكت�صفها	 التي	 وهى	 اجل�صم	 حيوية	 يزيد	 مما	

منذ	اكرث	من	خم�صة	الآف	عام،	امت�صا�س	الخالط	وال�صموم	واآثار	

اجللد	 بني	 دموية	 جتمعات	 فى	 تتواجد	 والتي	 اجل�صم	 من	 الأدوية	

والع�صالت،	تن�صيط	الدورة	الدموية	بعمل	جتمعات	دموية	فى	بع�س	

الماكن	التى	حتتاج	اإىل	دم	زيادة	اأو	بها	ق�صور	فى	الدورة	الدموية،	

وتقوية	املناعة	العامة	فى	اجل�صم	وتنظيم	الهرمونات	والعمل	على	

وخا�صة	 والغدد	 املخ	 اأجهزة	 وتن�صيط	 النف�صية	 الناحية	 موائمة	

ياأتي	احيانا	ب�صبب	 النخامية	ورفع	ال�صغط	على	الع�صاب	والذي	

احتقان	وت�صخم	الوعية.



رمضانيات الأربعاء 12 رم�سان 1430 هجرية        2 �سبتمرب 2009 ميالدية 4

اأختلفت قليالً ومتيزت اأكرث وظلت حمتفظة بطابعها العربي الأ�ضيل

الأزياء البحرينية.. لكل منا�ضبة ثوب 

املكورر.. تطريز يدوي

ويعرف	الثوب	املكورر	بذلك	ن�صبة	اإىل	تطريز	الكورار	املحاك	يدويا	

الكورار	 النى	يطرز	بها	 اآخر	�صبية	بالطريقة	 والبادلة	وهو	تطريز	

وكذلك	ثوب	املنبط	اأو	دق	النرية	وتطريز	اآخر	يدعى	عرية	وتدخل	

كثرية	 نقو�س	 وهناك	 املحلية	 املالب�س	 من	 العديد	 يف	 النق�صة	 هذه	

م�صتوحاة	من	البيئة	وتنق�س	على	الثوب	حتى	تعرف	با�صمه	وبع�س	

الثواب	كانت	تعود	ت�صميتها	اإىل	القما�س	الذي	ي�صتخدم	يف	�صنعها	

الدول	 من	 وغريها	 الهند	 من	 جتلب	 كانت	 القم�صة	 هذه	 وغالبية	

التي	على	�صلة	مبا�صرة	بالبحرين.

الويل والودعه واجليت وجف ال�صبع

وتعترب	الويل	والودعه	واجليت	وجف	ال�صبع	وقر�س	الهيلة	من	اأ�صهر	

الأقم�صة	التى	ت�صتخدم	فى	الزى	الن�صائى	وجميع	هذه	القم�صة	ترد	

اىل	البحرين	ب�صورة	خام	وتخاط	يدويا	من	قبل	ن�صاء	متخ�ص�صات	

فى	فن	اخلياطة	،	وكان	لولئك	اخلياطات	دور	كبري	فى	تطور	الزى	

هذا،وفيما	 يومنا	 حتى	 املميزة	 بخ�صائ�صة	 واحتفاظه	 الن�صائى	

يخت�س	بثوب	الن�صل	فهو	من	الثواب	التى	كان	يتم	تطريزها	يدويا	

فى	ال�صابق	وا�صبحت	تطرز	الن	بالت	اخلياطة	ويعود	ا�صمه	اي�صا	

اىل	التطريز	امل�صتعمل	فى	القما�س.

ثوب الن�صل.. اأ�صالة الفن ال�صعبي 

وياأتي	ثوب	الن�صل	يف	مقدمة	الأزياء	الن�صائية	ال�صعبية	فنا	واتقانا	

انت�صارا	 التطريز	 يف	 والدقة	 ال�صالة	 تلك	 بفعل	 فانت�صر	 واأ�صاله	

املراأة	 حتر�س	 �صعبيا	 زيا	 وغدا	 مرموقه	 مكانه	 واحتل	 وا�صعا	

البحرينية	على	ارتدائه	فى	خمتلف	املنا�صبات،	كالعياد	وحفالت	

والبناء	من	رحلة	 الرجال	 القفال	ل�صتقبال	 واملوالد	وعند	 الزواج	

الغو�س	يف	املا�صي.

والن�صل	ثوب	ف�صفا�س	طويل	يتميز	بات�صاع	فتحات	الكمام	بحيث	

اأو	 مقلوب	 مثلث	 �صكل	 على	 الرقبة	 فتحة	 وت�صمم	 يعيق	احلركة	 ل	

على	�صكل	م�صتدير	يحيط	بالرقبة	وتكون	الأزرار	على	�صكل	كرات	

الذهب	 خيوط	 من	 املعدة	 الزخارف	 بكرثة	 اأي�صا	 ويتميز	 ذهبية،	

خيوط	 هذه	 الزرى	 وخيوط	 كله	 الثوب	 على	 تنت�صر	 ”الزرى“ التي	
لتقويتها	 ا�صتعمالها	 قبل	 باملغزل	 جدلها	 ويلزم	 لمعة	 فهى	 خا�صة	

على	 اخليط	 من	 قطعه	 بلف	 الرئي�صة	 تقوم	 العمل	 فى	 البدء	 وقبل	

عود	ثقاب	وت�صعله	فاذا	تبقت	ا�صالك	�صعرية	من	الف�صة	على	عود	

الثقاب	كان	هذا	دليل	على	ان	خيوط	الزرى	اأ�صيلة	وتبداأ	العمل	على	

الفور	يف	ثقة	واطمئنان	اما	اذا	مل	تتخلف	هذه	ال�صعريات	الف�صية	

اأ�صلى،	حيث	 الزرى	غري	 ان	 الثقاب	كان	هذا	دليل	على	 على	عود	

تقوم	بابداله	قبل	البدء	فى	العمل	وتوا�صل	حياكة	�صريط	كامل	من	

الزرى	حول	الثوب	يف	الأماكن	املطلوبة.

احلرير الناعم والألوان الزاهية

	، الزاهية	 باللوان	 ميتاز	 الناعم	 احلرير	 من	 الن�صل	 وقما�س	

كالحمر	والخ�صر	والبنف�صجى	واأف�صل	اأقم�صته	اخل�صخا�س	والبته	

وهو	ثوب	العرو�س	عند	زواجها،	وميكن	ان	ي�صنع	اأي�صا	من	القم�صة	

رقيقا	 ليكون	 ال�صيفون	 اأو	من	 الطبيعي	 بدل	من	احلرير	 التقليدية	

�صفافا	يك�صف	لون	الثوب	ا�صفله.

زخرفة	ثوب	الن�صل	عملية	دقيقة	تتطلب	مهارة	كبرية	ويتم	تطريزه	

با�صتخدام	زخارف	ونقو�س	متباينة	تتخذ	ال�صكل	الدائرى	واملنقو�س	

واملنحنى	وتاخذ	تلك	الزخارف	عدة	ت�صميات	م�صتوحاه	من	البيئة	

ودق	 اخلارة	 �صجرة	 و	 والبيذانه	 كالكازوة	 خا�صة	 النباتية	 والبيئة	

النرية	ولربوج	و	�صي�صة	حمد	والباجلة	و�صب	القف�صة.

زرى بومركب وبوحجل وبودربيل 

وي�صتخدم	الزرى	عادة	فى	التطريز	حيث	كان	ي�صتورد	فى	املا�صى	

وال�صمك	 النوع	 ح�صب	 خمتلفة	 انواع	 على	 الزرى	 وياأتى	 الهند	 من	

كزرى	بومركب	وبوحجل	وبودربيل	وبوطيارة	وبو�صم�س.

ويدخل	فى	التطريز	اي�صا	خيوط	البري�صم	بالوان	متنوعه	وتنرث	على	

التطريز	دوائر	ذهبية	ملاعه	�صغرية	تدعى	الفولك	ويزداد	التطريز	

كثافة	كلما	اقرتبنا	من	رقبة	الثوب	وفتحات	الكمام	وت�صمم	فتحة	

الرقبة	على	�صكل	م�صتدير	يحيط	بالرقبة	وتكون	الأزرار	على	�صكل	

كرات	ذهبية.

الذوق	 تاأثريا	حا�صما	يف	 املجتمعية	 الظروف	 اأثرت	

وارتداء	 تف�صيل	 طريقة	 وفى	 والفني	 اجلمايل	

املالب�س	والألوان	ونوعية	القما�س	امل�صتخدم	لي�س	يف	

البحرين	فح�صب	ولكن	فى	جميع	اأقطار	دول	اخلليج	

العربى،	ونظرة	عامة	اإىل	زي	الن�صاء	فى	البحرين	

ال�صتخدام،	 يف	 الغالب	 الزي	 هو	 الثوب	 اأن	 نرى	

املراأة	 ت�صتعملها	 وا�صعه	 اأكمام	 وله	 ف�صفا�س	 وهو	

الثوب	 األوان	 ومتيل	 وجهها،	 اأو	 راأ�صها	 تغطى	 لكى	

بالنقو�س	 املحالة	 الزاهية	 والألوان	 الزرك�صة	 اإىل	

والزخارف	اجلميلة،	خا�صة	الأثواب	التى	ت�صتخدم	

واملفرخ	 كالن�صل	 	 ال�صعيدة	 واملنا�صبات	 الفراح	 فى	

فاألوانه	 البيت	 يف	 امل�صتخدم	 الثوب	 اأما	 واملفحح،	

واجليت	 املكورر	 كالثوب	 الزخارف	 وقليلة	 فاحتة	

والويل،	وحتمل	الأزياء	الن�صائية	قائمة	كبرية	من	

في�صمى	 التطريز	 نوعية	 اإىل	 تعود	 وهى	 الت�صميات	

ال�صعيد	 على	 اأما	 التطريز،	 هذا	 اإىل	 ن�صبة	 الثوب	

الرجاىل،	فقد	تفنن	الأجداد	يف	ارتداء	الأزياء	التي	

اأهم	 تخ�س	كل	منا�صبة..	“رمضانيات” ت�صتعر�س	

الأزياء	البحرينية		يف	�صور	و�صطور	....
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 اإنتقلت �ضناعة

 الب�ضت اإىل البحرين

 وكان ملدينة

 املحرق دورًا بارزًا

يف تطويرها

التفاخر برتاث الأجداد

والأخ�صر	 والأزرق	 الأ�صود	 منها	 خمتلفة	 بالوان	 الن�صل	 وياأتى	

والأ�صفر	والأحمرال	اأن	الغالبية	من	الن�صاء	يف�صلن	اللون	الأحمر	

والأخ�صر	وذلك	لتنا�صقه	مع	الزرى	فيعطي	�صكال	براقا.

يف	 الن�صل	 ثوب	 والفتيات	 الن�صاء	 من	 الكثريات	 ترتدي	 واليوم	

وحمل	 الجداد	 برتاث	 للتفاخر	 حمل	 وهو	 والفراح	 املنا�صبات	

اعجاب	وتقدير	يف	نفو�س	اجلميع	ويقوم	خياطون	متخ�ص�صون	يف	

املوا�صفات	 ح�صب	 وتطريزه	 الن�صل	 خياطة	 بعملية	 احلايل	 الوقت	

الن�صل	حيث	تقوم	العديد	من	 النا�س	بثوب	 املطلوبة	ويتفائل	عامة	

يف	 وفرحة	 ب�صارة	 كدليل	 املنازل	 فوق	 الن�صل	 ثوب	 بتعليق	 الأ�صر	

املنا�صبات	ال�صعيدة	التي	تتحقق	فيها	المنيات	وميثل	الن�صل	�صورة	

فريدة	يف	اجلمال	والزخرفة	بني	الزياء	ال�صعبية	فى	العامل

والأحمر	وال�صكرى	والنباتى	والبنى	والرمادى	وغريها	من	الألوان،	

املعروفة	 املناطق	 الأ�صلي	ويجلب	من	 ال�صوف	 الب�صت	من	 ويحاك	

بهذه	ال�صناعة	ويعاد	خياطته	وتطريزه	حمليا.

ب�صت امل�صط.. دقة ال�صنع وجمال التطريز 

ويعد	امل�صط	اأحد	انواع	الب�صوت	الفاخرة	ميتاز	بدقة	ال�صنع	وجمال	

يقومون	بحياكه	مثل	 الذين	 املهرة	 ال�صناع	 التطريز	وهناك	بع�س	

هذا	الب�صت	ويتطلب	ذلك	معرفة	وا�صعه	با�صول	وفن	هذه	احلرفة	

وقد	درج	علية	القوم	على	ارتداء	هذا	الب�صت	يف	الأعياد	واملنا�صبات	

واملحافل	الر�صمية	وقد	�صمى	امل�صط	لحتوائه	على	بع�س	اخلطوط	

وال�صبيهه	بامل�صط	مو�صاه	بالذهب	والف�صة	تتد	من	اأعلى	الكتف	حتى	

اأ�صفل	اخل�صر	ويتخلل	هذه	اخلطوط	بع�س	اخليوط	امللونة	كالأزرق	

وياتى	 الفاخر	 ال�صوف	 من	 امل�صط	 ب�صت	 قما�س	 ويحاك	 والأحمر،	

اأو	 �صوريا	 الغالب	من	 فى	 ويجلب	 والأ�صود	 الأبي�س	 لونني	هما	 على	

الح�صاء	حيث	يتم	ن�صجه	هناك	ثم	يقوم	خاطة	الب�صوت	يف	البحرين	

بتطريزه	م�صتخدمني	يف	ذلك	خيوط	الذهب	والف�صة	اأو	الزرى.

ب�صت الربقة ثوب الأعيان 

املا�صي	 يف	 ا�صتخدامه	 �صاع	 الب�صوت	 من	 اآخر	 نوع	 الربقة	 وب�صت	

هذا	 ويتالف	 الر�صمية	 املنا�صبات	 فى	 العيان	 يتقلده	 كان	 حيث	

الب�صت	من	القما�س	ال�صويف	”الوبر“ وتتخلله	خطوط	طويلة	تاخذ	

الب�صت	 هذا	 خياطة	 وت�صمى	 البنى	 اأو	 ال�صكرى	 اأو	 الأبي�س	 اللون	

ف�صل	 يف	 يلب�س	 لذا	 �صوفه	 ومتانه	 الب�صت	 ل�صمك	 ونتيجة	 باللبنه	

ال�صتاء	البارد.

ويعترب	الب�صت	النجفى	اأو	ب�صت	ال�صمال	من	اأفخر	اأنواع	الب�صوت	

ما	 وعادة	 املرينى	 والب�صت	 البدرى	 الب�صت	 ذلك	 بعد	 وياأتي	

األنواع	 الوبر	اخلفيف	وجتلب	هذه	 الغنام	 يحاكان	من	�صوف	

وال�صنني	 الأيام	 مرور	 ورغم	 والعراق	 وال�صعودية	 �صوريا	 من	

الزياء	 من	 والكثري	 اليدوية	 احلرف	 من	 العديد	 وانقرا�س	

الآن	 وله	 اأ�صالته	 على	 حمافظا	 يزال	 ل	 الب�صت	 اأن	 اإل	 ال�صعبية	

�صوق	رائجة	يوؤمها	الكثري	من	الزبائن	وجتد	اقبال	متزايدا	من	

اأهايل	واأبناء	اخلليج.

الب�صت بخيوط الذهب 

راأ�صها	 علي	 وياأتى	 الرجالية	 الأزياء	 اإىل	 الن�صائية	 الأزياء	 ومن	

الب�صت،	وهو	من	الزياء	العربية	امل�صهورة	وهو	رداء	ي�صنع	من	وبر	

اجلمال	اأو	�صوف	الغنام	ويلب�س	يف	العياد	وليايل	الزواج	واحلياة	

كله	 اجل�صم	 وتغطى	 الثوب	 فوق	 تلب�س	 قطعه	 بانه	 ويعرف	 اليومية	

من	الكتاف	حتى	القدمني	وتكون	فتحة	الكم	�صيقة	والب�صت	مفتوح	

من	الأمام	من	اأعلى	اإىل	اأ�صفل	وتزين	حوا�صى	هذه	الفتحة	وفتحة	

الكمام	بخيوط	الذهب	والزري	ول	ي�صرتط	فيه	لون	معني.

وتعترب	منطقة	الح�صاء	باململكة	العربية	ال�صعودية	من	اأكرث	املناطق	

اأهمية	فى	هذه	 �صهرة	فى	حياكة	الب�صوت،	ول	تقل	البحرين	عنها	

واملحالت	 البيوت	 فى	 حمليا	 يخاط	 الب�صت	 اأ�صبح	 حيث	 ال�صنعه	

ال�صغرية	وازدهرت	قرية	بنى	جمرة	فى	حياكة	الب�صت	حيث	كان	

ي�صنع	يدويا	من	بع�س	احلائكني	املهرة	كما	كان	ملدينة	املحرق	دور	

بارز	فى	تطوير	هذه	احلرفة	لوجود	اعداد	كبرية	من	احلاكة	وانتقل	

بعد	ذلك	مركز	�صناعته	اإىل	العا�صمة	املنامة	وا�صبحت	له	حمالت	

خا�صة	يف	خياطته	وت�صديره	اىل	باقى	الدول	اخلليجية	وقد	تفنن	

والأ�صود	 الأبي�س	 فمنها	 املتعددة	 واإنواعه	 باإلوانه	 الب�صت	 خائط	
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جملـ�س بيت ال�ضكـران
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جمل�س املحافظ �ضلمان بن عي�ضى بن هندي

	قام	�صمو	ال�صيخ	علي	بن	خليفة	اآل	خليفة	

نائب	رئي�س	جمل�س	الوزراء	بزيارة	جمل�س	حمافظ	

حمافظة	املحرق	�صعادة	�صلمان	بن	عي�صى	بن	هندي	
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ذكريات من اأيام زمان
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قهوة	معريف،	دكان	�صيديفدادي،	

اآي�صكرمي	ن�صيف،	منزل	املوؤيد،	

ومنزل	العو�صي

	فريج	الفا�صل	

»بيت	ال�صاعر	عبدالرحمن	رفيع«

	الطاحونة	فريج	العو�صية	

»نخل	املوؤيدمقابل	م�صنع	الثلج«
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اأي	تعديل	على	مواعيد	املجال�س،	الرجاء	اإر�صال	التعديل	على	الربيد	الكرتوين.

املجال�س الرم�ضانية

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	علي	بن	حمد	

36411000 عايل	 اآل	خليفة	اأحمد	حمفوظ	العايل		

39639888 املنامة	 جمل�س	املرحوم	ال�صيـد	مو�صـى	العلـوي		

اجلفري	 جمل�س	عائلة	املديفع	

39454188 الق�صيبية	 املرحوم	علي	بن	يو�صف	فخرو	

39457300 فريق	العو�صية	 �صـالح	خنجــي	

17225547 النعيم	 اأحمد	يو�صف	حممود	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

39424269 بالد	القدمي	 �صالح	اجلـالوي	

17228855 املنامة	 �صادق	وتقي	البحارنة	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

املنامة	 اأبناء	�صيد	كاظم	جعفر	العلوي		

39585457 بني	جمرة	 احلاج	حممد	علي	من�صور	الغ�صرة	

39458262 بوري	 ال�صيخ	اأحمــد	الع�صفـور		

األربعاء

17812811 الرفاع	 �صعادة	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خالد	اخلليفة	

	ال�صيخ	عبداهلل	بن	خليفة	

36343781 الرفاع	 بن	�صلمان	اآل	خليفة	

17680071 الرفاع	 �صعادة	د.	ماجد	بن	علي	النعيمي	

39461369 اجلفري	 جمل�س	عبدالغفار	الكوهجـي	

17720044 املحافظة	 ال�صيخ	حمود	بن	عبد	اهلل	اآل	خليفة	

39615005 العدلية	 ال�صيخ	عبداحل�صني	الع�صفور	

36651111 العدلية	 جمل�س	في�صل	جواد	

17748801 ال�صهلة	 �صعادة	علي	�صالح	ال�صالح		

17228855 ال�صهلة	 �صادق	وتقي	البحارنة		

39687777 جبلة	حب�صي	 جميل	كاظم	العلوي	

17400056 بوقوة	 حبيب	علي	عواجي	

الدراز	 ديوانيـة	الع�صفـور	

39455566 	 جمل�س	املرحوم	عبد	الر�صا	الع�صفور	

39476676 احلد	 جمل�س	اآل	حممود	

39672223 احلد	 جمل�س	امل�صلم	

39616151 احلد	 عبدالرحمن	بوعلي	

39671417 احلد	 عي�صى	مبارك	الكبي�صي	

39645444 بالد	القدمي	 عبد	املهـدي	الب�صري	

اخلميس

اجملالس اليومية

	 الدكتـور	في�صـل	واإخوانـه،	اأبناء	املرحوم		

39464048 القفـول	 عبد	اللطيـف	ال�صليمان	النا�صر		

39661855 الرفاع	 عبد	اهلل	اأحمد	نا�س	واأولده	

39660661 قرب	الأ�صتاذ	الوطني	 حممد	اإبراهيم	ال�صروقي	

17780303 الرفاع	 اأحمـد	�صلمـان	كمـال	

39455963 الرفاع	الغربي	 حممد	عبداهلل	الهرم�صي	الهاجري	

39453233 اجلفري	 ال�صيخ	حممد	جعفر	اجلفريي	

39632020 اجلفري	 اإبراهيم	حممد	علي	زينل	

39631110 املاحوز	 اأبناء	عبد	الكرمي	الأن�صاري		

39699090 العدلية	 حممد	عبد	هلل	الزامل		واإخوانه	

39863993 جدحف�س	 جمل�س	املرحوم	ال�صيخ	�صليمان	املدين	

39671166 الربهامة	 جا�صم	وفريد	اخلاجة	

39652266 ال�صهلة	بوقوة	 �صماحة	�صيد	عبداهلل	الغريفي	

39450480 ال�صناب�س	 م�صطفـى	ال�صرخـات		

39688688 املق�صع	 في�صل	اخلور	واإخوانه	

39694924 راأ�س	رمان	 م�صطفـى	عبداللطيـف	

39677077 دار	كليب	 احلاج	اإبراهيم	الكاظم	

17322978 املحرق	 عبداللطيف	جناحي	

39323932 اجلفري	 جمل�س	عائلة	العو�صي	

تمنع بقضاء أجمل األمسيات الرمضانية على جزر أمواج
بوفيه افطار - برامج ترفيهية - ركن لألطفال - وجبات سحور

6:30  مساء - اصباحا.

للحجز يرجى اإلتصال على: 17714885 973+
بإدارة مقهى الفرندا ومنتزه عذاري

خيمة الخور الرمضانية
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التلجراف،	الذاعة	القدمية	

يف	احلورة

ذكريات من اأيام زمان
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فريج	الفا�صل،	منزل	حممد	علي	

جناحي،	ومنزل	الق�صيبي

منطقة	الق�صيبية،	حلويات	

طارق	وفندق	اأطل�س	حاليًا
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