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السنة الرابعة

Ramadanyat

“أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا”

اليتيم “ ..قل إصالح لهم خير”

أولى القرآن الكريم عناية فائقة بأمر اليتيم
َ
وشأن اليتيم ،أهتم القرآن بتربية اليتيم
وبأمره من الناحية النفسية ومن الناحية
المادية على السواء مراعاة لظروف اليتيم
النفسية بعد فقد أبيه ،فقد يحس بشيء
من الذل أو القهر أو االنكسار ،وقال تعالى
س َأ ُلو َن َ
امى
فى كتابه الكريم َ
“و َي ْ
ك َع ِن ا ْل َي َت َ
ص َ
م َخ ْي ٌر َو ِإ ْن ُت َخال ُ
ِط ُ
م
وه ْ
ال ٌح َّل ُه ْ
ُق ْل ِإ ْ
س َد ِم َن
م ا ْل ُم ْف ِ
م َوال َّل ُه َي ْع َل ُ
َف ِإ ْخ َوا ُن ُك ْ

ختم رحلته المضيئة بمائة
وتسعين أغنية

عبداهلل أبوشيخة..
رحلة الغناء والطرب

في فريج بن عجالن ولد المطرب عبداهلل
سالم محمد طهمازي المهشور
بأبوشيخة ،ولم يكن ميا ً
ال إلى التعليم
وكان مشغو ً
ال بشيء آخر أال وهو االستماع
إلى الغناء والطرب الشعبي الذي كان
أحد رموزه آنذاك الفنان الكبير محمد بن
فارس ،وتمر األيام على أبوشيخة صعبة
أحيانًا وسهلة أحيانا أخرى ،مما جعله
يشقى في امتهان العديد من المهن
واألعمال في داخل البحرين وخارجها ،إال
أنه بعزم واصرار وحب للفن وآلة العود

تمكن من تسجيل أول حفلة غنائية
إذاعية على الهواء مباشرة بعد أن قام
بتلحين مجموعة من قصائد الشاعر
الفيحاني التي وقعت بين يديه ليحترف
بعدها الغناء والطرب ويتمكن من بسط
موهبته وفرض نجاحه فى رحلة دارت
أيامها ولياليها على أنغام من الموسيقى
الحزينة تارة والمبهجة والسعيدة تارة
أخرى ،ختمها عبداهلل أبوشيخة بمائة
وتسعين أغنية موزعة على اسطوانات
وتسجيالت إذاعية وتليفزيونية...

“وأَن
صل ِِح”  -البقرة  ،”220 :وقال تعالى َ
ا ْل ُم ْ
ط َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن
س ِ
امى بِا ْل ِق ْ
ومو ْا ِل ْل َي َت َ
َت ُق ُ
َخ ْي ٍر َف ِإ َّن ال َّلهَ َك َ
ان ب ِِه َعلِيم”  -النساء ،127 :
وعن أبي الدرداء رضي اهلل عنه قال “أتى
النبي صلى اهلل عليه وسلم رجل يشكو
قسوة قلبه؟ قال :أتحب أن يلين قلبك
وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه
وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك
حاجتك”  -رواه الطبراني....-

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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أم َو َ
ين يَ ْأ ُكلُ َ
”إِ َّن الَّ ِذ َ
امى”
ال ا ْل َي َت َ
ون ْ

اليتيم”...ألم يجدك يتيما فأوى”
اليتم في اللغة؛ هو االنفراد ،فمن فقد
أباه في الناس فهو يتيم ،وال يقال لمن
فقد أمه يتيم؛ بل منقطع ،أما من فقد
أباه وأمه معًا؛ فهو “لطيم”؛ و َل َق ِد اه َتم
ْ
ام ال َبال َ
إلس َ
ِغ مِ ْن
إل
الم
هتم َ
بشأ ِن ا ْليَتِ ْي ِ
ما ِ
ا ِ
َ
َ
ته،
ان َمعيش ِ
ضم ِ
َناح َي ِة َت ْربيتِ ِه َومعام َلتِ ِه َو َ
َح َّتى َي َ
مجتم ِع ِه،
نش َأ ُعضوًا َنافِ عًا فِ ي
َ
ه ُ
َي ْن َ
وم ِب َمسؤو ِل َّيات ِِه،
ض ِب َواج َب ِ
اتهَ ،و َي ُق ُ
يم ِب َ
ام ُ
َف ِم َ
رآن َ
ن ْ
يم
ش ْأ ِن ا ْليتِ ِ
الك ِر ِ
الق ِ
اهتِ َم ِ
ط مِ ْن َ
ح ِّ
ش ْأنه
م َق ِ
أَ ْمره ِب َع َد ِ
هرهِ َ ،وا ْل َ
وكرامته ،و َي ُقول َت َعا َلى َ
يم َف َ
ال
ِ
“ف َأ َما ا ْليتِ َ
َ
َ
َت ْقهر”َ ،و َي ُق ُ
سبحا َنه وتعالى “أ َرأ ْي َ
ت ا َّل ِذي
ول
َ

المرحومة أم مريم  -مسؤولة رعاية دار االيتام بالمستشفى
اإلرسالية اإلمريكية في األربعينيات .

َ
فذ َ
َ
يتيم”،
لك ا َّل ِذي َيدع ا ْل
ن،
َ
يك ِّذب ِبالد ْي ِ
جع َ
ب
يم آ َية مِ ْن آ َي ِ
َف َ
اء ا ْليتِ ِ
ل ا ْزدِ َر َ
ات التكذ ْي ِ
ي صلى اهلل عليه
اء عَ ِ
الد ْي ِ
ِب َي ْو ِ
م ِّ
نَ ،و َج َ
ن ال َّن ِب ِّ
َ
الكثِ ْي ُر مِ َ
ث ا َّلتِ ي َت ُح ُّ
َ
ض
وسلم
ن األ َحادِ ْي ِ
يتيم َو ُت ِّ
بشر َ
اء ِإ ْن
الع َنا َي ِة ِبا ْل
األ ْو ِ
عَ لى ِ
ِ
ص َي َ
َ
َ
الص ُ
الة
س ُنوا ِ
هم َم َع ُه  -عَ َل ْي ِه ّ
صا َية ِبأ َّن ْ
الو َ
أَ ْح َ
ج َّن ِةَ ،ف ِم ْن َذل َ
َوالس َ
ِك َقو ُل ُه
م  -فِ ي ا ْل َ
ال ُ
صلى اهلل عليه وسلم “أَ َنا َو َك ُ
افل ا ْليتيم
ج َّن ِة َه َك َذاَ ،وأَ َ
صبع ِه السبا َبة
شا َر ِب َأ
ِ
فِ ي ا ْل َ
الو َ
هما”...
َو ُ
سطى َو َف َّر َج َبي َن َ

كفالة اليتيم
كفالة اليتيم من األمور التي حث عليها الشرع
الحنيف ،وجعلها من األدوية التي تعالج أمراض
النفس البشرية ،وبها يتضح المجتمع في صورته
األخوية التي ارتضاها له اإلسالم على أنه البد أن يتنبه
أن كفالة اليتيم ليست في كفالته ماديًا فحسب،
بل الكفالة تعني القيام بشئون اليتيم من التربية
والتعليم والتوجيه والنصح ،والقيام بما يحتاجه
من حاجات تتعلق بحياته الشخصية من المأكل
والمشرب والملبس والعالج ونحو هذا ،ويقول علماء
الفقه والدين أن كفالة اليتيم من أعظم أبواب
الخير التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية ،فقال اهلل
َس َأ ُلو َن َ
اذا ُي ْن ِف ُق َ
ك َم َ
م ِم ْن
ون ُق ْل َما أَ ْن َف ْق ُت ْ
تعالى “ي ْ
َ
ْن وَ ا ْلأ ْق َرب َ
ين وَ اب ِْن
س ِ
امى وَ ا ْل َم َ
اك ِ
َخ ْي ٍر َف ِل ْلوَ ال َِدي ِ
ِين وَ ا ْل َي َت َ
َّ
ُ
ِيم” -البقرة:
ِيل وَ َما َت ْف َعلوا ِم ْن َخ ْي ٍر َف ِإ َّن اللهَ ب ِِه عَ ل ٌ
َّ
السب ِ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ُ
 ،215وقال تعالى “وَ اعْ ب ُُدوا اللهَ وَ لا تش ِركوا ب ِِه شيْئًا
ين
س ِ
امى وَ ا ْل َم َ
ْن ِإ ْح َ
اك ِ
وَ بِا ْلوَ ال َِدي ِ
سانًا وَ ب ِِذي ا ْل ُقرْ بَى وَ ا ْل َي َت َ
ب
الص ِ
ب بِا ْل َج ْن ِ
اح ِ
وَ ا ْل َجا ِر ذِ ي ا ْل ُقرْ بَى وَ ا ْل َجا ِر ا ْل ُج ُن ِ
ب وَ َّ
ِيل وَ َما َم َل َك ْ
ب َمن
م ِإ َّن ال َّلهَ َلا ي ِ
وَ اب ِْن َّ
ت أَي َْما ُن ُك ْ
ُح ُّ
السب ِ
كان ُم ْخ َتا ً
َ
ال َف ُخورًا”  -النساء .- 36 :

عاقبة آكل مال اليتيم
وجاء القرآن يحذر وينذر بصورة تحذير رهيب وإنذار
شديد لمن يتطاول ويتجرأ على أكل مال اليتامى

ظلمًا بغير حق ،فلقد قال اهلل جل وعال “ ِإ َّن ا َّل ِذ َ
ين
أموَ َ
امى ُظ ْلمًا ِإ َّن َما ي َْأ ُك ُل َ
ي َْأ ُك ُل َ
ون ِفي
ال ا ْل َي َت َ
ون ْ
ب ُ
س ِعيرًا” -النساء ،-10 :كما
َص َلوْ َن َ
سي ْ
م َنارًا وَ َ
ُطون ِِه ْ
حذر القرآن من إهانة اليتيم وأذاه بأي نوع من االهانة
واألذى ،قال سبحانه َ
“ك َّلا ب َْل َلا ُت ْك ِر ُم َ
ِيم ( )17وَ ال
ون ا ْل َيت َ
ْ
ون ال ُّتر َ
ون عَ َلى َ
ين ( )18وَ َتأ ُك ُل َ
اض َ
َت َح ُّ
َاث
ام ا ْل ِم ْ
ط َع ِ
س ِك ِ
ون ا ْل َم َ
أَ ْك ًلا َل ًّما ( )19وَ ُت ِح ُّب َ
ت
ال ُحبًّا َج ّمًا (َ )20ك َّلا ِإ َذا دُ َّك ِ
ك وَ ا ْل َم َل ُ
اء َر ُّب َ
ا ْل َأر ُ
ص ًّفا ()22
ص ّفًا َ
ك َ
ْض دَ ّكًا دَ ّكا ( )21وَ َج َ
س ُ
ان وَ أَ َّنى َل ُه
م يَوْ َمئ ٍِذ َي َت َذ َّكرُ ا ْل ِإ ْن َ
ِج َه َّن َ
يء يَوْ َمئ ٍِذ ب َ
وَ ِج َ
ِّ
الذ ْكرَى” ( - )23الفجر.-

فوائد كفالة اليتيم
ولكفالة اليتيم وإكرامه فوائد كثيرة ،منها :صحبة
الرّ سول ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم في الج ّنة ،وكفى
بذلك شرفا وفخرا ،وكفالة اليتيم صدقة يضاعف
الصدقة وأجر
لها األجر إن كانت على األقرباء “أجر ّ
القرابة” ،كما أن كفالة اليتيم واإلنفاق عليه دليل
طبع سليم وفطرة نقيّة ،وكفالة اليتيم والمسح
على رأسه وتطييب خاطره ّ
يرقق القلب ويزيل عنه
القسوة ،كذلك فإن كفالة اليتيم تعود على الكافل
الدنيا فضال عن اآلخرة ،وكفالة
بالخير العميم في ّ
اليتيم أيضا تساهم في بناء مجتمع سليم خال من
الحقد والكراهيّة ،وتسوده روح المحبّة والودّ  .في

إكرام اليتيم والقيام بأمره إكرام لمن شارك رسول
ال ّله ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم في صفة اليتم ،وفي
هذا دليل على محبّته ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم .كفالة
ّ
الصاحب
اليتيم تزكي المال
وتطهره وتجعله نعم ّ
للمسلم ،عالوة على أن كفالة اليتيم من األخالق
الحميدة ا ّلتي أقرّ ها اإلسالم وامتدح أهلها ،كذلك
فإن كفالة اليتيم دليل على صالح المرأة إذا مات
الدنيا وفوزها
زوجها فعالت أوالدها وخيريّتها في ّ
بالج ّنة ومصاحبة الرّ سول ص ّلى ال ّله عليه وس ّلم في
اآلخرة.

الحقوق العشرة لليتيم
وتميَّزت الشريعة اإلسالميَّة بأنها حفظت حقوق
اليتامى والمساكين واألرامل ،وجعلتهم في أمان
ورعاية المجتمع المسلم بتكافله معهم معنويًا
ومادِّ يًا؛ وحددت الشريعة عشرة حقوق خالصة
لليتيم هي :حرمة المال :يقول تعالى “وأتوا اليتامى
أموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب” -النساء،-2:
ويقول تعالى “ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما،
انما يأكلون في بطونهم نارا”  -النساء ،-10 :وحرمة
القهر :يقول تعالى “فأما اليتيم فال تقهر” -الضحي،-
وحق االكرام :الكرم :هو االعطاء بسهولة ،دون عوض
مادي أو معنوي ،والكرم إذا كان بالمال فهو الجود،
وإن كان بكف ضرر مع القدرة عليه فهو العفو ،وإن
كان ببذل النفس فهو الشجاعة ،ويقول تعالى “كال
بل التكرمون اليتيم”  -الفجر ،-174 :وحرمة الدع
“الدفع” :الدع :الدفع بجفاء وعنف ،ويقول تعالى
“أرأيت الذي يكذب بالدين ،فذلك الذي يدع اليتيم” -
الماعون ،-وحق االطعام :يقول تعالى “ويطعمون
الطعام على حبة مسكينا ويتيما وأسيرا” -االنسان:
 ،-8ويقول تعالى “أو اطعام في يوم ذي مسغبة،
يتيما ذا مقربة البلد” ،وحق االيواء :يقول تعالى “ألم
يجدك يتيما فأوى” -الضحى ،-7:وحق حفظ الميراث
حتي بلوغ سن الرشد :يقول تعالى “وأما الجدار فكان
لغالمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
وكان أبوهما صالحا ،فأراد ربك أن يبلغا أشدهما
ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك” -الكهف،- 82 :
وحق االحسان :يقول تعالى “وبالوالدين احسانا وذي
القربي واليتامى” -البقرة ،-83 :ويقول تعالى “وآتي
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين”
البقرة ،-177 :ويقول تعالى “قل ماانفقتم منخير فللوالدين واألقربين واليتامي والمساكين”
البقرة ،-215 :وحق القسط :بكسر القاف وسكونالسين ،هو العدل ،والقسط لضم القاف هو الجور،
يقول تعالى “وان تقوموا لليتامي بالقسط” -النساء:
 ،-127والحق في الفيء :الفيء :لغة الرجوع ،وعند
الفقهاء :هو مايحل أخذه من أموال الكر ،بال قتال،
كالخراج والجزية ،وهو لكافة المسلمين ،واليخمس،
وأما المأخود بقتال فيسمى :الغنيمة :والفيء في
االصطالح هو مايوضع في بيت المسلمين ،ويقول
تعالى “ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القري فله
وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن
السبيل” -الحشر.-7 :
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مــن فريـــج بن عجــالن انطلـــق نحو النجـــاح

عبـــداهلل أبوشيخـــة ..صديــــق العـــود
عرفت األغنية البحرينية روادًا من المطربين الذين تركوا بصماتهم عليها ،حيث
جاؤوها وهي جامدة راكدة تقليدية فطوروها من حيث الكلمات واللحن واألدوات
مكونين لحنًا جديدًا يساير التطور الذي شهده المجتمع ،ومن هؤالء الذين يمكن
أن نطلق عليهم فوارس األغنية الشعبية البحرينية ورواد تطورها محمد بن فارس
وضاحي بن وليد ،ويوسف فويني ،ومحمد زويد ،ومحمد راشد الرفاعي ،وعبدالعزيز
بورقبة ،وعيسى بورقبة ،وأخيرًا وليس آخرًا عبداهلل أبوشيخة ..فمن هو هذا الفنان
الشعبي؟ ،وماذا قدم لألغنية البحرينية؟ ..هذا ما سنتعرف عليه من خالل هذه
السيرة الموجزة....

في بحر الغوص

فريج بن عجالن
في مدينة المحرق ولد المطرب عبداهلل سالم محمد
طهمازي المهشور بأبوشيخة في فريج بن عجالن
بالمحرق عام 1345ه الموافق 1926م ،في وسط عائلة
متوسطة الحال ،حيث كان أبوه يعمل في صناعة
الغوص ،ولما اشتد عوده وبلغ السابعة من عمره:
أودعه والده في أحد المطاوعة “المعلمين” ليتعلم
القرآن الكريم كما هي عادة األسر في البحرين ،إال
أن الطفل ذي السابعة لم يكن ميا ً
ال إلى هكذا
من التعليم رغم قسوة أبيه عليه ،ولم يكن والده
يدرك أن إبنه لم يخلق إلى هكذا تعليم ألن قلبه
وهو طفل مشغول بشىء آخر أال وهو االستماع
إلى الغناء والطرب الشعبي الذي كان أحد رموزه
آنذاك الفنان الكبير محمد بن فارس ،وكان الطفل
يستمع إلى أغاني هذا المطرب الشعبي الكبير من
خالل الجرامفون الموجود في بيت الشيخ عبداهلل بن
عيسى آل خليفة بحكم كون الطفل أبو شيخة تحت
الرعاية األبوية للشيخ عبداهلل بحكم أن إحدى زوجات
الشيخ عبداهلل وهي الشيخة سهيلة لم ترزق بأوالد
فجعلت من هذا الطفل ابن بعثه اهلل لها تعويضًا
عن حرمانها منه.

وما أن بلغ عبداهلل أبوشيخة العاشرة من عمره،
حتى أخذه أبوه معه ليتعلم مهنة الغوص بعد أن
فشل في تعليمه القرآن الكريم ،وذلك ليطمئن
عليه بحيث تكون لديه صنعة تساعده في وقت
الشدة ،ولهذا أخذ معه لمدة موسمين متتاليين
ولكن في الموسم الثالث رفض عبداهلل االنصياع
إلى أبيه استجابة إلى ما يتفاعل في نفسه من
اشتياق إلى الغناء الذي فطره اهلل عليه ،إذ كيف
يفارق صوت المطرب الكبير محمد بن فارس الذي
كان يرتوي منه يوميًا في بيت ربيبه الشيخ عبداهلل
بن عيسى ،إال أن الوالد الذي قست عليه الحياة
فانعكست هذه القسوة على تعامله مع اإلبن
على امتزاجها أي هذه القسوة بالحرص األبوي على
مستقبل اإلبن ،مما ألجأه إلى ربط اإلبن الصغير بحبل
في يديه وجره من بيت الشيخ عبداهلل بن عيسى
آل خليفة إلى السفينة الراسية على ضفاف ساحل
المحرق الغربي رغم بكاء اإلبن وعويله.

عود من صفيح
وفي حالة اعسار ،قام عبداهلل أبوشيخة بصنع آلة
عود بسيطة مكونة من علبة صفيح دهن خالية مر
عليها خيوطًا من النايلون التي تستعمل في صيد
األسماك ،ثم يضع اسطوانات مطربه المفضل
محمد بن فارس على جهاز الجرامفون وهو يستمع
لها بإصغاء ،ويجد في حفظها ومن هذه األغاني
صوت لمع البرق اليماني وصوت سبحانك اهلل ثم
يقوم بتقليدها ،وهذه اآللة الغنائية البسيطة
صنعت المعجزات وذلك خالل ارتحال الشيخ عبداهلل
بن عيسى آل خليفة إلى الرفاع الغربي خالل فصل
الشتاء حيث انتهاء موسم الغوص فتكون فرصة
لعبداهلل بوشيخة لاللتقاء بأصدقاء الطفولة والصبا
أمثال السيد جمال وحسن بن كحالن ويوسف طه
وعبدالكريم فرج ،حيث أصبحوا جميعًا يشبعون
هواية الغناء لديهم باالستعانة بالعود الصفيح
الذي ابتكره عبداهلل قيبرز ،من هؤالء ثالثة في عالم
الغناء وهم عبداهلل بوشيخة حسن بن كحالن
وعبدالكريم فرج.

معارضة األب
وبعد أن انتهى فصل الشتاء أو كاد وبدأت بشائر
موسم الصيف ،وما يحمله من موسم الغوص عاد
الجميع إلى مدينتهم المحرق ،ولكن الوالد سالم
طهمازي الحظ على ابنه عشقه للطرب والغناء وإن
آلة عود الصفيح ال تفارقه وأنه يعمل على تعلم
العزف على العود من خاللها ،فثارت ثائرة األب على
اإلبن رافضًا إياه االستمرار في تعلم العود والغناء
بحجة أن هذا حرام ويخالف ما نشأت عليه األسرة
المحافظة على عاداتها وتقاليدها ،مما دفع الصبي
أن يتحول للعمل السري إشباعًا لهوايته وتجنبًا
لعاصفة أبيه إال أن األيام كشفت سر اإلبن لدى أبيه
الذي ثار حتى تناول عود الصفيح بحبس فلذة كبده
في سلم البيت بواسطة حبل ،ولم يكتف بذلك،
بل قام بجلده على جسده الغض بعصى غليظة
والضحية يتأوى ويصرخ من شدة األلم واألم تشاهد
وتبكي ولكن ال حول لها وال قوة ،وكانت النتيجة
أن هجر عبداهلل بوشيخة بيت أبيه الذي لم يفهمه
الجئًا إلى بيت خالته التي أصبحت له أمه الثانية ،وبعد
أشهر انفصل األب عن زوجته فأنضم اإلبن إلى أمه
واستأجر بيتًا وعاشًا معًا فيه.

ال يصلح للغناء
وعندما استقل اإلبن الذي تخلى عنه أبوه في حياته
مع أمه شعر أنه رجل البيت الصغير وأنه مسئول عن
أمه أو ً
ال وعن نفسه ثانيًا ،لذا شمر عن ساعديه وأخذ
يكد ويكدح من أجل أن يسعد أمه ويشبع هوايته
حتى استطاع من خالل ذلك العمل الفني أن يوفر
مبلغًا من المال ويشتر له عودًا مصنوعًا بيد النجار
السيد شبر حيث استطاع أبوشيخة أن يمارس من
خالله عشقه المفضل وهو تعلم الغناء ،وخالل
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ذلك توثقت عالقة وطيدة بين عبداهلل بوشيخة
الهاوي والمطرب الشعبي الكفيف عبداهلل أحمد
وأخذ يتعلم منه عزف األصوات بشكل صحيح رغم
أن بعض أصدقاء بوشيخة انتقدوا صوته قائلين :أنه
ال يصلح للغناء ،ولما كان عبداهلل بوشيخة صاحب
الخمسة عشر عامًا قد ألف أصوات المطرب الكبير
محمد بن فارس من خالل جهاز الجرامفون ،ولم
يشاهده قط فإنه انبهر أيما انبهار عندما التقى مع
مطربه ومعلمه األول محمد بن فارس ألول مرة وهو
يغني الصوت وذلك في دار المطرب الشعبي حسن
كتكوت.

في مدينة الظهران بالسعودية وكهربائي وسائق
وميكانيكي سيارات وسائق سيارة أجرة وسائق
سيارة خاصة خالل مواسم القنص للمطاردة
وسائق لسيارة مدير بنك البحرين الوطني وهذه
المهن امتهنها أبوشيخة خالل السنوات الواقعة
بين 1945م ،وبداية السبعينات ،أما عندما احترف
الغناء فقد تفرغ له بدءًا بالسبعينات وحتى وفاته
التي ختمها بـ مائة وتسعين أغنية موزعة على
اسطوانات وتسجيالت إذاعية وتليفزيونية.

نادي اللؤلؤ

دور الطرب
ومن األماكن التي يرتادها المطربون الشعبيون في
فترة الغوص وما بعدها بسنوات دور الطرب التي
تنتعش في الشتاء حيث إقفال مواسم الغوص،
هذه الدور التي كنت تشاهدها في المدن واألماكن

فيها المواد الغذائية فساهم عبداهلل بوشيخة في
تخفيف وطأتها على األهالي من خالل توزيع التمور
على أهالي المحرق ،وبعد زواج دام ثمان سنوات رزق
اهلل عبده أبوشيخة بالبنين والبنات الذين بلغوا اثنا
عشرة خمسة من الذكور وسبعة من اإلناث.

أول حفلة غنائية

التي ازدهرت فيها صناعة الغوص كالمحرق والبديع
وقاللي والحد والبسيتين وغيرها ،لذا اتخذ عبداهلل
بوشيخة ذلك المطرب الناشئ من هذه الدور
وحفالتها معاهد يتعلم منها ومن روادها ،ومن
هذه الدور دار بن حربان ودار عبداللطيف بن فارس
ودار مرزوق ودار حسن كتكوت.

من أجل الرزق
ونظرًا ألن الطرب أيضًا أيام زمان ال يأتي برزق ،ونظرًا
لضيق الحال وعسر المال ،لذا فإن المطرب الناشئ
الشاب أبوشيخة نراه يرحل إلى السعودية ليعمل
مشرفًا عماليًا على العمال من عرب الخليج ،ثم ينتقل
من مشرف على مصنع للطابوق إلى ميكانيكى
سيارات لمدة ثمان سنوات ،حتى كون له مبلغًا من
المال الذي تقاسمه مع والدته وتمكن من الزواج
خالل تواجده في بلده البحرين وعمره ثمانية عشر
عامًا وذلك خالل فترة األربعينيات أي في فترة العسرة
حيث اشتعال الحرب العالمية الثانية التي شحت

وتمكن المطرب عبداهلل أبوشيخة من تسجيل أول
حفلة غنائية إذاعية على الهواء مباشرة بعد أن قام
بتلحين مجموعة من قصائد الشاعر الفيحاني التي
وقعت بين يديه ،وكذلك من قصائد الشاعر العتيبي،
كما قام بتلحين قصيدة للشيخ عبداهلل بن عيسى
آل خليفة التي لحنها وغناها ضمن المجموعة التي
سجلها ،ومن هذه المجموعة الغنائية :أغنية عاشر
األحرار للشاعر العتيبي وشبعنا من عناهم وارتوينا
للشاعر الفيحاني ،ويازيد لو شطت بنا عنكم الدار
للشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة ،وهل من تال يا
خبر وهاضي حدث شجوني.

الحلم يتحقق
وكان أبوشيخة المطرب الشاب الطموح ال يفارق
عوده ،محبوبه المفضل ،هذا العود الذي عشقه
ورفده بألحان جديدة وأصيلة وأنغام لم تعتد عليها
الذائقة الغنائية ،لدرجة أن مطربنا أصبح يعرف بأسلوب
غنائي خاص به معتمدًا في انطالقته على القصيدة
الغنائية التي تتميز بالقوة في المعنى والتفعيلة،
وخصوصًا قصائد الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة
التي لحنها وغناها وسجلها ضمن الحفلة الغنائية
التي أذاعتها إذاعة البحرين على الهواء مباشرة
في الخمسينات ،ولقد فرضت الحياة الصعبة على
الشاب عبداهلل أبوشيخة أن يخوض غمار الحياة في
سبيل لقمة العيش ،خصوصًا وأنه لم تتح له فرص
تعليم حديث ،مما جعله يشقى في امتهان العديد
من المهن واألعمال في داخل البحرين وخارجها
والتي منها وهو في باكورة حياته مشرف عمال

وأخذ نجم المطرب عبداهلل أبوشيخة يسطع في
سماء الطرب الشعبي واشتهرت أغانيه ،مما دعا
فريق اللؤلؤ الذي أصبح فيما بعد يحمل اسم نادي
اللؤلؤ يقيم حف ً
ال عام 1965م ،يتضمن تمثيليات
قصيرة واسكتشات كما أشرك النادي في هذا
الحفل المطرب ذائع الصيت في ذلك الوقت
ليكون مطرب الحفل ،فكانت هذه المساهمة
األولى التي يصعد فيها المطرب بوشيخة على
خشبة المسرح ويلتقي بالجمهور وجهًا لوجه،
حيث استمتع الجمهور باالستماع إلى أشهر أغاني
المطرب الصاعد ،رغم أن الجمهور قد سمع تلك
األغاني من خالل إذاعة البحرين ،وكذلك من خالل
االسطوانات ،ومن هذه األغاني التي تفاعل مع
كلماتها الجمهور الذي حضر حفل نادي اللؤلؤ
الذي أقيم على مسرح النادي األهلي القديم
الواقع على شارع تقاطع شارع الزبارة ،قرب مقبرتي
النصارى واليهود ،من هذه األغاني :شعبنا من
عناهم وارتوينا ،ويا زين لو شطت بنا عنكم الدار،
وكلما أتيت أنته معايا ،وهذه من كلمات حسن
كمال ،وكان مدة الحفلة ليلتين واحدة للرجال
وأخرى للنساء.

أسرة الفن
وتوسعت صداقات عبداهلل أبوشيخة مع عدد
من الفنانين أمثال عيسى جاسم وأحمد فردان
ومحمد علي عبداهلل الذي عرفه على أسرة هواة
الفن البحرينية كما شارك عبداهلل بوشيخة في
الحفالت الغنائية التي كانت تقيمها فرقة األنوار،
كما أخذ يشارك في حفالت الزواج التي ساعدت
على انتشاره في فترة الخمسينات والستينات ،كما
اشترك مع الفنان محمد زويد في احياء عدد من
حفالت الزواج وحفالت طرب خاصة ،وعندما وصلت
شهرة عبداهلل أبوشيخة إلى مداها طلب منه
إسماعيل الساعاتي أن يسجل له أغنياته المشهورة
أو التي اشتهر بها في أستوديو الساعاتي التجاري،
وهو ما حدث بعد أن سجل أبو شيخة أغانيه
في اإلذاعة من قبل حسن كمال وعبدالرحمن
عبداهلل ،كما كان يحيي حفالته في أماكن
النخيل والبساتين وجزر البحرين السياحية وعيونها
الطبيعية ،وكانت أجرة حفالت األعراس التي يحيها
عبداهلل أبوشيخة في تلك الفترة تتراوح بين  300و100
روبية يقسمه أبوشيخة بينه وبين أعضاء فرقته من
عازفي اإليقاع وعازفي الكمان..
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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  39السنة الثانية  25ذو الحجة سنة  1372الموافق  4سبتمبر 1953م

ثراء فاحش  . .وفقر مدقع ..
لو بحثت عن طبقة وسطى في مجتمعنا اليوم ،لما وجدت لها أثرا . .فانت ال تجد إال الثراء الفاحش في جانب
يقابله في جانب آخر فقر مدقع  ..أما الفراغ الذي بين األثنين فيبقى فراغًا ،وبذلك يبقى الفريقان بعيدان عن
بعضهما لعدم وجود فريق ثالث بينهما يمثل الطبقة الوسطى.
العدد  14الجمعة  30ربيع الثاني سنة  1372الموافق  16يناير سنة 1953م

حوادث واخبار محلية متنوعة
عودة ميمونة

حادث مؤلم

عاد من “القيصومة” أنجال صاحب العظمة حاكم
البحرين تحيط بهم حاشيتهم الكريمة ,بعد أن
قضوا هناك فترة غير قصيرة تمتعوا خاللها بالصيد
والقنص .نرجو لهم التوفيق في كل سفرة.

حدث أن سيارة من سيارات الشحن الكبيرة التابعة
لشركة النفط االنجلوايرانية صدمت أحد عمال مطار
المحرق ،وكان خارجًا بعد انتهاء ساعات العمل بدراجته
الهوائية ويدعى أحمد الطير ،أما سائق السيارة فهو
من سكان “الحد” وقد كان االصطدام عنيفًا جدًا,
بحيث مزقت عجالت السيارة جسد الفتى الشاب الذي
لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره فتركت
اشالء مبعثرة ,تنتظر رجال الشرطة ,الذين لم يصلوا
إلى مكان الحادث اال بعد أن يئس أهل الفقيد فنقلوا
الجثة ,فرحم اهلل هذا الفقيد وأثاب إلى أولئك السواق.

الدكتور عبدالوهاب عزام
زار البحرين الدكتور عبدالوهاب عزام السفير
المفوض لمصر في باكستان والدكتور عزام من
رجاالت العرب البارزين كما أنه أديب وشاعر مجيد قد
أتحف المكتبة العربية بروائع من األدب الباكستاني.
و“الخميلة” ترحب بزيارته للبحرين وترجو له التوفيق
في جميع المهام.

مرحى يا بابكو
في االسبوع الفائت اعتدى أحد االوروبيين على عامل
عربي في الشركة فلكمه على وجهه لكمة سببت
جرحا في أنفه وهالة زرقاء حول عينه فبادر العامل
المسكين إلى المسؤولين في الشركة يشكو
ففصلت الشركة األوروبي حاال وهل ننتظر أكثر من
ذلك .ونحن نتساءل هل حوكم الموظف المذكور
أمام دار االعتماد وهل عوض العامل العربي على
اهدار كرامته؟ اننا نرجو من دار االعتماد أن تحقق
في الموضوع ولينال ذلك الجاني جزاءه.

في الخبر
جرت مباراة في الخبر بين فريق النادي األهلي وفريق
الوحدة ,وذلك يوم رأس السنة الميالدية ,وقد حضرها
األمير مشعل وزير دفاع المملكة العربية السعودية
بمعية الشيخ عبداهلل سليمان وزير مالية المملكة .وقد
ألقى مدرب األهلي السيد ابراهيم كانو كلمة حول
المبارة وحول الروح الرياضية ,بدأها بالترحيب بالوزير
الجليل.

دورة لتعليم التطريز
في النادي األهلي
في مساء األحد الفائت اجتمعت اللجنة الثقافية
المؤسسة حديثًا في النادي األهلي برئاسة األستاذ
أحمد قاسم محمود فقررت باالجماع انتخاب السيد
يوسف زباري سكرتيرًا لها .ويعقد أعضاء هذا النادي
على هذه اللجنة أعظم اآلمال في الناحية الثقافية
والنشاط األدبي في البالد.
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

كنا قد أشرنا في عدد ماض إلى سفر السيد
عمانوئيل كوركجيا مدير شركة سنجر في الخليج
إلى العراق لالتفاق مع بعض المدرسات الخبيرات.
ويسرنا أن نبشر قارئاتنا السيدات واآلنسات اللواتي
يرغبن في تعليم فن التطريز أن تلك الدورة قد
فتحت أبوابها .وذلك بعد عودة مدير السنجر من
بغداد ,بعد أن أكمل مهمته.

8

مجلس أبناء المرحوم اسماعيل كازروني

األربعاء  6رمضان  1433هجرية

 25يوليو  2012ميالدية

األربعاء  6رمضان  1433هجرية

 25يوليو  2012ميالدية
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ذكريات من أيـام زمان
• انتشر مرض الجدري بين األهالي عام 1941م
• أصدرت بلدية المنامة قرار إلمتحان السياقة ،أنه على كل
شخص أن يدفع  5روبيات لمدير الجمارك ومن ينجح في
االمتحان يرجع ما دفع ومن يسقط فيخسر ما دفع وذلك
عام 1927م
• إعالن صادر من بلدية المنامة ،أنه على الراغبين من أهالي
البحرين للتطعيم ضد مرض الجدري الذهاب لمكتب البلدية
بعمارة يوسف بن أحمد كانو لتسجيل األسماء ،كما أن
التطعيم للفقراء مجانًا وذلك عام 1927م
• قررت البلدية قتل الكالب من صنف العرجية أما كالب الصيد
والحراسة فيدفع أصحابها  5روبيات كرسم سنوي للحصول
على أرقام خاصة.

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين
في زيارة للتسجيل العقاري في منتصف الخمسينيات

شارع الحكومة في نهاية الخمسينيات ويالحظ في الصورة مبنى بنك
البحرين الوطني

مركز الشرطة وإدارة البريد أمام مبنى باب البحرين

أحد األسواق القديمة في المنامة عام 1965م
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المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة خالل زيارة إلحدى
المدارس في الخمسينيات

البيوت المصنوعة من السعف “البرستج” التي كانت منتشرة في البحرين
حتى نهاية الستينيات

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتفقد إحدى
السفن الحربية الزائرة

فرقة الموسيقى التابعة للشرطة في إحدى التسجيالت باستوديو
اإلذاعة في منتصف الخمسينيات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى تفقده
محاصيل زراعة القمح في البحرين في الخمسينيات برفقة كبار العائلة
الكريمة والمسئولين

صورة نادرة لمستشفى اإلرسالية األمريكية في العشرينيات

حساب المرابحة المقدمة

حساب الثابت للمرابحات

أرباحك قبل رأس مالك

ثابت على أرباحي الشهرية

3.5%

@KHCBonline

4.0%

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

