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التصق باسمها الكثير من الخرافات
القرفة.. نبات أغلى من الذهب

باسمها  التصق  التي  التوابل  من  القرفة 
وحيكت  والحكايات،  الخرافات  من  الكثير 
ورافق  الحروب،  وشنت  المؤامرات  أجلها  من 
أيضًا،  واألسرار  األلغاز  من  الكثير  تاريخها 
منذ  واألغنياء  الملوك  بحياة  دائمًا  وارتبطت 
لرائحتها  الناس  أحبها  فقد  الزمان،  قديم 
وعملوا  المهمة،  وفوائدها  والعبقة  الطيبة 
على استخدامها كبقية المواد الغالية الثمن 
كنوع من أنواع العملة، وقد درج الناس على 
استخدام القرفة ذات اللون البرتقالي الترابي 
فاستخدموها  المأكوالت،  لتطييب  الداكن، 
الحلويات  وصناعة  الساخنة  المشروبات  في 
والمعجنات لمنحها طعمًا مميزًا، إضافة إلى 

تمنحه  لما  العلكة  صناعة  في  استخدامها 
من نفس طيب، واألهم من هذا استخدامها 
الكاري  اللحم وأطباق  الكثير من أطباق  في 
بد  ال  التي  المشرقية  األطباق  من  وغيره 
القوية  المادة  هذه  من  بعض  إضافة  من 
القرفة  استخدمت  ولطالما  والمرغوبة، 
وتقول  والفاكهة،  للخضراوات  كتوابل  أيضًا 
األساسي  القرفة  “زيت  إن  الحرة  الموسوعة 
المقوي  مفعولها  في  الرئيسي  العامل  هو 
والمدر  والتنفس،  الدموية  للدورة  والمنشط 
لإلفرازات والقابض لألوعية والمحرك لألمعاء”، 
الكثير  تركيب  في  تدخل  القرفة  نرى  ولهذا 

من األدوية والمستحضرات الصيدالنية.

المجالس الرمضانية

من أرشيف الصحف البحرينية

ذكريات من أيام زمان

المرحوم  الشعبي  الفنان  جده  بيت  في 
أبرز  محمد بن عمران بن خلف الذي يعد من 
الفنان  نشأ  البديع،  في  الشعبيين  الفنانين 
وتعرف  الدوسري،  راشد  إبراهيم  البحريني 
مختلف  على  بالجد  عالقته  خالل  من 
القديرة  ذاكرته  من  ونهل  الشعبية،  الفنون 
واألغاني  والقصائد  والمواويل  بالحكايات 
وفي  الشعبية،  بالثقافة  زاخرة  ثروة  على 
مدرسة الحورة الثانوية للبنين تعززت موهبته 
الموسيقي  النشاط  عن  فضاًل  الموسيقية، 
دروب  بكافة  عالقته  لتزداد  والمسرحي، 

بالكلمة  روابطه  وتتوثق  الفن،  ومجاالت 
واللحن لينجز في مسيرته الطويلة 8 أشرطة 
غنائية، وما يقارب 65 ابتهااًل دينيًا بين اإلذاعة 
الوطنية،  األغاني  من  والعديد  والتلفزيون 
المسرحية  األلحان  من  الكثير  عن  فضاًل 
العديد  أصدر  كما  والتلفزيونية،  واإلذاعية 
المطربين  سير  في  المتخصصة  الكتب  من 
البحرينيين والفنون الغنائية الشعبية، وكذلك 
الوثائقية.. “رمضانيات”  مجموعة من األفالم 
من  واحدًا  ومسيرة  سيرة  على  الضوء  تلقي 
أبرز فناني البحرين الفنان ابراهيم الدوسري...

 بدأ انطالقته األولى في 
بيت جده بالبديع

ابراهيم الدوسري... 
عازف الفن والموهبة
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تحتوى شجرتها على قيم غذائية 
القرفــة .. أســرار الرائحــة الطــيبة

صغيرة  وهي  الخضرة،  دائمة  القرفة  شجرة 
القرفة  وأوراق  األغصان،  الحجم وكثيرة  في 
المجفف  الداخلي  اللحاء  مع  المجففة 
كتوابل  العالم  بلدان  جميع  في  تستخدم 
ولحاء  عطرة،  ورائحة  حلو  مذاق  لها  حيث 
أو  فاتح  بنى  ولونه  سميك  القرفة  شجرة 
الداخلي  اللحاء  علي  الحصول  ويتم  داكن، 
تخضع  والتي  المختارة  الجديدة  الفروع  من 
للمعالجة والتجفيف، وأثناء عملية التجفيف 
األسطواني  الشكل  ويأخذ  اللحاء  ينكمش 
لدى  معروفة  القرفة  وشجرة  الملفوف،  أو 
الميالد،  2700 قبل  عام  القدامى في  األطباء 
وقد استخدم الصينيون لحاء شجرة القرفة 
كدواء، عرفها اليونانيون أيضًا وعرفوا قيمة 
اللحاء الطبي، كما عرف الهنود استخداماته 
العالجية قبل القرن الثامن، وشجرة القرفة 
هي شجرة تنمو في آسيا القارية وسيريالنكا 
ويتم زراعتها منذ القدم، وقد وصلت مصر 
الميالد،  قبل  الخامس  القرن  في  وأوروبا 
غذائية  قيم  على  القرفة  شجرة  وتحتوي 
واأللياف  والدهون  البروتينات  من  كثيرة 
والفوسفور  والكالسيوم  والكربوهيدرات 
والحديد والصوديوم والبوتاسيوم والثيامين 
“ج”  وفيتامين  والنياسن  والريبوفالفين 
زيت  استخالص  يمكن  كما  “أ”،  وفيتامين 
ويحتوي  القرفة،  بزيت  يعرف  منها  عطري 
هذا الزيت على اليوجينول وهو سائل عطري 
فتحتوي  واألوراق  اللحاء  أما  اللون،  عديم 
على هذا الزيت العطرى أيضًا ويختلف الزيت 
المستخرج من الجذور عن الذي يستخرج من 

اللحاء واألوراق.

قصص وخرافات القرفة

للمهتمين  محيرًا  لغزًا  القرفة  مصدر  كان  ولطالما 
ارتبط  السبب  ولنفس  ولطالما  بها،  والمعجبين 
التوابل  تجار  أهم  من  كانوا  الذين  بالعرب  اسمه 
أول  إنهم  ويقال  القديم،  العالم  في  وانتشارها 
الكثير  حولها  حاكوا  وقد  الغرب،  إلى  بها  جاء  من 
أماكن  العالم  عن  خافين  والقصص  الخرافات  من 
وكان  إحتكارية.  تجارية  لغايات  واستغاللها  زراعتها 
في  الغربية  الجنوبية  المناطق  من  بها  يأتون  العرب 
وبنغالديش  وبورما  سريالنكا  من  وبالتحديد  الهند 
وشواطئ ماالبار الهندية. وكان مرفأ ماالبار منذ 3 آالف 
العراق  التجاري مع كل من  للتبادل  سنة مركزا مهمًا 
وقد  العرب،  والتجار  والقدس  وروما  واليونان  ومصر 
الحقًا،  عليه  الهولندية  الشركات  سيطرة  أيام  نشط 
الغربي  الجنوبي  الشاطئ  ومدن  بلدات  التزال  ولهذا 
وخصوصًا  التجارية،  المرافئ  من  للكثير  موطنًا  للهند 

أول  استقبلت  ولهذا  وغيرهما،  وكانور  كاليكود  في 
واليهود  والمسلمين  السوريين  الوافدين  موجات 
ال  ولهذا  الهند،  إلى  العربي  المشرق  من  والمسيحيين 
الناحية  تزال هذه المدن والبلدات مخلوطة نسبيًا من 
العرقية، وإلعطاء مثل عن لغز مصدر القرفة المكبوت 
من العرب، يقول المؤرخ الفرنسي جوان دي جانيفيل، 
حملة  وخصوصًا  الصليبية،  الحروب  في  اشترك  الذي 
الملك لويس التاسع السابعة على مصر في عام 1248، 
على  يحصلون  كانوا  الناس  بأن  أخبره  قد  البعض  إن 
النيل  نهر  منبع  في  بالشباك  ويصطادونها  القرفة، 
ذكر  من  أول  القزويني  زكريا  وكان  العام،  نهاية  عند 
في كتابه “آثار البالد وأخبار العباد” أن مصدر القرفة هو 
األطباء في  وبينما كان   ،1270 نهاية عام  سريالنكا في 
الكحة  لعالج  القرفة  يستخدمون  الوسطى  العصور 
وخصوصًا  الفترة،  تلك  خالل  االعتقاد  ظل  والحنجرة، 
العربية.  الجزيرة  هو  القرفة  مصدر  أن  هيرودوت،  من 
ويقول هيرودوت، بهذا الشأن، إن شبه الجزيرة العربية 
كانت المنطقة الوحيدة التي تنتج القرفة في العالم، 
الضخم  القرفة  طير  إلى  يعود  ذلك  في  الفضل  وإن 
“طائر الفينيق”، الذي كان يعيش فيها، والذي كان يأتي 
العالم  من  معروفة  غير  أماكن  من  القرفة  بعيدان 
إطعامها  عبر  الطيور  استدراج  يتم  وكان  عشه،  لبناء 
إلى  إيصالها  يتم  وعندما  الكبيرة،  اللحم  قطع 
فتنقلب  األعشاش  تثقل  القطع  كانت  األعشاش 
عيدان  بجمع  للتجار  يسمح  مما  األرض  على  وتقع 
بليني  المؤرخ  لكن  القديمة،  الخرافة  حسب  القرفة، 
األكبر يقول إن هذه الخرافة كانت مقصودة، وكان 
التجار يستخدمونها لزيادة ورفع األسعار دائمًا، وظل 
القرن  بداية  البيزنطيين في  أيام  االعتقاد سائدًا  هذا 

الرابع عشر.

قبل  إنه  اإلطار  هذا  في  الحرة  الموسوعة  وتقول 
المرفأ  اإلسكندرية  مرفأ  كان  القاهرة  تأسيس 
على  ويصدرها  القرفة  يستقبل  الذي  الرئيسي 
المؤرخين  أبي  عن  ُذكر  وقد  المتوسط،  شواطئ 
هيرودوت أنه قال في أحد كتبه في القرن الخامس 
األحمر  البحر  عبر  تأتي  كانت  القرفة  إن  الميالد  قبل 
إلى مصر، وكان يعتقد أنها كانت تأتي من الحبشة 
كانت  اإلسكندرية  ومن  مؤكدة،  غير  أخرى  وأماكن 
القرفة تصل إلى إيطاليا وروما والبندقية، حيث احتكر 

ولم  األوروبية.  القارة  في  وأسعارها  حركتها  العرب 
والبحث  القرفة  إيجاد  أنفسهم  األوروبيون  يحاول 
أعاقوا  الذين  المماليك،  سالطين  مجيء  قبل  عنها، 
تلك  وفي  أحيانا،  وعطلوها  التجارية  القرفة  حركة 
الفترة كثر استخدام القرفة من قبل أهل البندقية 
رائحته  وإخفاء  اللحم  لحفظ  عام  بشكل  واألغنياء 
بحثًا  آسيا  إلى  األوروبيون  اتجه  ولهذا  أحيانًا،  السيئة 

عنها وعن مصادرها.

فوائد القرفة

أو  مجفف  شكل  في  القرفة  أوراق  وتستخدم 
القرفة  وتعتبر  الساخن،  الماء  في  بالغلى  طبيعي 
عشب مخفز ومفيد في التخلص من االنتفاخ وفي 
العصبي  الشد  من  القرفة  وتمنع  البول،  إفراز  زيادة 
مع  القرفة  وبخلط  الذاكرة،  من  تقوي  أو  وتحسن 
العسل وأخذها يوميا، تعطى فائدة جمة لإلنسان، 
وهي مفيدة لنزالت البرد، فالقرفة عالج فعال لنزالت 
البرد المعروفة، بغليها في الماء مع إضافة الفلفل 
واحتقان  األنفلونزا  عالج  في  تساعد  لها  والعسل 
تجنب  الممطرة  المواسم  وأيام  والمالريا،  الحلق 
يخلط  القرفة  وزيت   ... باألنفلونزا  اإلصابة  اإلنسان 
البرد،  نزالت  مع  فعالة  نتيجة  ليعطى  العسل  مع 
تحفز  حيث  الهضم،  الضطرابات  مفيدة  إنها  كما 
القرفة على الهضم وتمنع اإلصابة بالغثيان والقىء 
واإلسهال، وبإذابة ملعقة واحدة صغيرة من القرفة 
تناول  من  ساعة  نصف  بعد  تؤخذ  ساخن  ماء  في 
كما  الهضم،  وعسر  االنتفاخ  من  تخفف  الوجبات 
إنها مفيدة أيضًا للتخلص من آالم الصداع، ويمكن 
القرفة  مسحوق  من  معجون  بعمل  الصداع  عالج 
بخلطها بقليل من الماء ويدهن على الجبهة وغلى 
الشباب،  حب  لعالج  مفيدة  كذلك  الوجنتين،  عظام 
من  قطرات  بضع  مع  القرفة  مسحوق  فمعجون 
السوداء  والرؤوس  البثرات  على  يوضع  الليم  عصير 
يأتي بالفائدة النافعة، وتفيد القرفة في عالج أمراض 
العديد  عالج  في  مفيدة  القرفة  تعتبر  حيث  أخرى، 
من األمراض األخرى بما فيها الربو، الشلل، اضطرابات 
الرحم، السيالن، زيادة كمية الدم في الدورة الشهرية 
في  مساعد  كعامل  األحيان  بعض  في  وُتستخدم 

السيطرة على الحصبة األلمانية.
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أرخ لقرية البديع وأبرز معالمها وتراثها
إبراهيم الدوسري.. فنان الكلمة واللحن

اللحن األول 

الفنان  بيت جده  الدوسري في  راشد  إبراهيم  نشأ 
الشعبي المرحوم محمد بن عمران بن خلف الذي 
يعد من أبرز الفنانين الشعبيين في البديع، وتعرف 
الفنون  مختلف  على  بالجد  عالقته  خالل  من 
البديع،  قرية  وتاريخ  تراث  عن  فضاًل  الشعبية، 
والمواويل  بالحكايات  القديرة  ذاكرته  من  ونهل 
زاخرة  ثروة  على  الشعبية  واألغاني  والقصائد 
بالثقافة الشعبية، وهو ما انعكس بعد ذلك على 
فقط،  للبديع  ليس  الشعبي  بالموروث  اهتمامه 
والخليج  البحرين  في  الشعبي  بموروث  ولكن 

والوطن العربي والعالم.

ومن خالل مدرسة البديع اإلبتدائية للبنين تفتحت 
مواهبه وقدراته الذاتية في العديد من المجاالت، 
بفضل  والكتابة  والموسيقى  الرسم  بينها:  من 
تشجيع مدرسيه، ومن بينهم: مدرس مادة التربية 
الفنية محمد كمال، ومحمد عبدالملك الذي كان 
الستينات،  بداية  فترة  إبان  الرياضية  للتربية  مدرسًا 
الفنية  مداركه  توسعت  اإلعدادية  المرحلة  وفي 
التربية  مدرس  بفضل  اإلبداعية  قدراته  وتطورت 

نادرًا ما تصادف فنانًا يجمع بين يديه أكثر من فن وأكثر من موهبة، ولكن إبراهيم راشد 
الدوسري قد جمع بين أكثر من ميدان، سواء على مستوى الفن أو على مستوى األدب..

وتراثها، كما  وأبرز معالمها  البديع  لقريته  أرخ  الذي  اإلحساس  المرهف  اإلنسان  ذلك  إنه 
البحرين، ناهيك إن  الغناء الشعبي لبالده  أنه اإلنسان الذي دون سيرة عدد من مطربي 
المبدع كان  المغناة من تأليفه وتلحينه، وللتعرف على هذا اإلنسان  الكلمات   عدد من 

لـ “رمضانيات” هذا اللقاء معه..

للبنين  اإلعدادية  الخميس  مدرسة  في  الفنية 
مدرسة  وفي  بركات،  كامل  الستينات  أواخر  في 
وبداية  الستينات  أواخر  في  للبنين  الثانوية  الحورة 
بفضل  الموسيقية  موهبته  تعززت  السبعينات 
مدرس التربية الموسيقية إبراهيم زيدان، فضاًل عن  
النشاط الموسيقي والمسرحي بنادي البديع الذي 
كان من أنشط أندية المنطقة الشمالية في هذين 
موسيقية  آالت  على  العزف  بدأ  حيث  المجالين، 
تشجيع  بفضل  والناي  والعدد،  كاإليقاع  مختلفة 
السند  ويوسف  الميبر  وفهد  الفرج  عيد  األستاذة: 

الذي شجعه على خوض تجربة الغناء والتمثيل.

الطريق إلى المسرح

في  تجاربه  أولى  بدأ   السبعينات   منتصف  وفي 
النشاط  في  استمراره  عن  فضاًل  لنفسه،  التلحين 
المسرحي بالنادي ممثاًل ومخرجًا وإداريًا مع رفاق 
الدرب فهد الميبر وسعد علي صالح الصالح وناصر 
والصديق  بوحجي،  وخليل  الذوادي  وعلي  محمد 
حسن  الفنان  والصديق  حسن  معتوق  المرحوم 
انجاز  في  معهم  بالتعاون  قام  حيث  القطان، 
يتخللها  كان  التي  المنوعة  الحفالت  من  العديد 
التشكيلية  الفنون  جانب  وفي  والتمثيل،  الغناء 
إلتحق بجمعية الفن المعاصر وشاركت في العديد 
في  موظفًا  يعمل  كان  حينها  المعارض،  من 
بداية  والترخيص، وفي  المرور  بإدارة  الداخلية  وزارة 
للصحافة،  الكتابة  في  اهتماماته  بدأ  الثمانينات 
القصيرة بتشجيع  العديد من القصص  حيث نشر 
منهم:  آنذاك  األدبية  الصفحات  محرري  من 
والدكتور  الخليج،  بأخبار  الماجد  محمد  المرحوم 
علوي الهاشمي ومحمد عبدالملك بمجلة البحرين، 
وكذلك ساهم في العديد من الصحف البحرينية 
مثل األيام واألضواء والوطن، واآلن في أخبار الخليج 
محطات  وصفحة  اإلسالمي،  الملحق  خالل  من 
“شفق”،  بعنوان  خاص  عامود  في  أكتب  حيث 
غنائية،  أشرطة   8 أنجز  اآلن  حتى  1981م  عام  ومنذ 
وله ما يقارب 65 ابتهااًل دينيًا بين اإلذاعة والتلفزيون 
والعديد من األغاني الوطنية، فضاًل عن العديد من 
والمؤسسات  األهلية  المسارح  لمسرحيات  األلحان 
الخاصة ومقدمات لمسلسالت إذاعية وتلفزيونية 

البرامج  من  والعديد  والتلفزيون،  لإلذاعة  وكتب 
وكثير منها من تقديمه.

ذاكرة البديع

الكتب  من  العديد  الدوسري  ابراهيم  وأصدر 
المتخصصة في سير المطربين البحرينيين والفنون 
يوثق  الذي  البديع  ذاكرة  وكتاب  الشعبية  الغنائية 
1945-2005م،  عام  منذ  البديع  قرية  وتراث  تاريخ 
الوثائقية، كما قام  وكذلك مجموعة من األفالم 
الجمعيات  في  المحاضرات  من  العديد  بإلقاء 
في  وأبحاث  وأوراق  دراسات  وقدم  واألندية، 
ثقافة  حول  عديدة  نقاشية  وملفات  مؤتمرات 
وإلى  1991م  عام  منذ  ويعمل  الشعبية،  البحرين 
التربية  بوزارة  الثقافية  لألنشطة  اختصاصي  اآلن 
وأنه  خاصة  الطالبية،  الخدمات  إدارة   - والتعليم 
النفس  علم  قسم  اآلداب  ليسانس  على  حاصل 
الفلسفية،  العليا  الدراسات  ودبلوم  والفلسفة 
ذاكرة  وقدمها:  كتبها  التي  البرامج  أهم  ومن 
البحرين،  في  الوتر  ورحلة  اإلذاعة،  وذاكرة  المكان، 
من  العديد  في  وعضو  البحرينية،  األغنية  وذاكرة 
السينما،  كنادي  األهلية،  والمؤسسات  الجمعيات 
وآثار  تاريخ  وجمعية  األهلي،  الثقافي  والملتقى 

البحرين وغيرها.

مشوارك  خالل  من  للفن  قدمته  الذي  ما   q
الطويل؟

حاولت أن أقدم في كافة المجاالت التي أهتم بها: 
العديد من األعمال مثاًل في مجال األغنية، فقدمت 
الغنائية  األعمال  من  العديد  وغنائي  ألحاني  من 
خالل  ومن  الدينية،  وكذلك  والوطنية  العاطفية 
لمسرحيات  األلحان  من  العديد  قدمت  المسرح 
مسرح  مع  بالتعاون  الكبار  ومسرحيات  األطفال 
وعدد  الخاصة،  والمؤسسات  أوال  ومسرح  الجزيرة 
التشكيلية  الفنون  مجال  وفي  البحرين،  أندية  من 
خالل  من  المعارض  من  العديد  في  شاركت 
نادي  ومعارض  المعاصر،  الفن  جمعية  معارض 

البديع في فترة السبعينات والثمانينات.
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q  ماذا قدم لك الفن، وماذا أخذ منك؟

أعطاني الفن األحساس بالتميز والثقة في النفس 
عما  التعبير  على  والقدرة  الناس  ومحبة  واالنتشار 
يجول في نفسي ونفوس الناس من آمال وأحالم 
وآالم بأسلوب فني، والفن لم يأخذ مني شيئًا رغم 
البحريني،  الفنان  يعيشها  التي  الصعبة  الظروف 
وأشعر أني مدين للفن وأعني أن الفن يحتاج مني 
بالفن  اإلرتقاء  نستطيع  لكي  الكثير  زمالئي  ومن 
في كل مجاالته، في سبيل أن يكون الفنان والفن 
الساحة  البحريني متميزين ولهما حضورهما في 

الفنية والثقافية الخليجية والعربية وفي العالم.

q  ما رأيك في األغنية البحرينية حاليًا، وكيف تراها 
مستقباًل؟

في الماضي كانت األغنية لها تفردها وخصوصيتها 
البحرينية متميزة في  المنطقة كانت األغنية  في 
الكلمة واللحن واألداء أستمر ذلك منذ محمد بن 
فارس حتى بروز خالد الشيخ في أواخر السبعينات، 
في  الملحوظ  الغنائي  النشاط  بفضل  ذلك  وكان 
السبعينيات  أواخر  حتى  والستينيات  الخمسينات 
الفنانين  وتشجع  محتضنة  كانت  اإلعالم  فوزارة 
بشكل ملحوظ من خالل تسجيل األغاني البحرينية 
وكانت  الوسائل،  كافة  في  وإبرازها  وتصويرها 
المكافآت مجزية، فضاًل عن وجود مؤسسة صوت 
المرحوم أحمد جمال كان خير  وصورة وصاحبها 
المطربين  للفنانين فهو من أطلق أشرطة  معين 
البحرينيين في الخليج من خالل تسجيل أغانيهم 
وتحملت مؤسسته صوت وصورة كافة التكاليف، 
إنتاج  مؤسسات  البحرين  في  توجد  فال  اآلن  أما 
والتلفزيون نادرًا ما يعرض أغاني بحرينية، واألغنية 
معلقة،  أصبحت  الثمانينات  بداية  من  البحرينية 
بعض  هناك  أن  صحيح  مفرغة،  حلقة  في  وتدور 
أمثال  من  الساحة  على  يبرزون  بدأووا  المطربين 
عبداهلل،  ونزار  بوعلي،  وناصر  وهند،  محمود،  عادل 
وغيرهم، إال أن هؤالء ليس لهم داعم أو مساند، 
الخليجية  المؤسسات  رحمة  تحت  يزاولون  وهم 
تفسخ  قد  التي  الفضائية  والقنوات  الفنية 
ليس  البحرين  في  هم  لحظة  أي  في  عقودهم 
لهم مكان يحميهم ال مؤسسات إنتاج وال إعالم 
رسمي داعم، وفي البحرين حتى اآلن ليس هناك 
لألغنية  ازدهار  أو  ونماء  لتطور  واضحة  معالم 
مسدلة  الزالت  نوافذه  فالمستقبل  البحرينية، 
واألفق ملبد بالغيوم مع أن اآلن في البحرين تتوفر 
كافة الوسائل الفنية المهتمة لنشاط المؤسسات 
بالعمل بتشجيع من وزارة اإلعالم،  الفنية لو بدأت 
أغاني  تسجيل  استديوهات  البحرين  في  فيوجد 
متطورة وعزاف وملحنون وكتاب كلمة وموزعون 
من  الكثير  البحرين  في  يوجد  كما  موسيقيون، 
الموسيقيين األكاديميين، وتوجد في البحرين ثروة 
فقط  يركز  فاإلعالم  مستثمرة،  غير  ولكنها  فنية 
التابعة  للموسيقى  البحرين  فرقة  نشاط  على 

لإلعالم، وهذا مهم ولكن األهم أيضًا صناع األغنية 
طرحناه  الذي  والمقترح  بهم،  االهتمام  بحيث 
ونكرر طرحه هنا: هو إنشاء مؤسسة وطنية لإلنتاج 
عدد  ومساهمة  اإلعالم  وزارة  من  تتكون  الفني 
المؤسسة  هذه  واعتقد  الخاصة،  المؤسسات  من 
الواقع سوف تفتح المجال  لو تجسدت على أرض 
بدعم  تعنى  البحرين  في  خاصة  مؤسسات  لبروز 

األغنية البحرينية وازدهارها من جديد.

q  هل األغنية الحالية هي أقصى ما يطمح إليه 
التعبير  في  نجحت  وهل  البحريني،  المستمع 

عنه؟

فقدت  قلت  كما  البحرينية  األغنية  األسف  مع 
وتميزها،  حضورها  فقدت  وبالتالي  خصوصيتها، 
وأصبحت األغنية البحرينية في الكثير من تجاربها 
في  الغنائية  الساحة  سيدة  األخيرة  السنوات  في 
الجهات  قبل  من  الكبير  الدعم  بفضل  الخليج 
والكتاب  الملحنون  صار  هناك  واألهلية  الرسمية 
يحاكون  أو  يقلدون  لدينا  الشباب  من  والمغنون 
اللحن  أو  الكلمة  في  بالتراث  اإلماراتية  األغنية 
البحرينية  الغنية  تعد  لم  اإليقاع  وحتى  األداء  أو 
بحرينية، ولقد فقد صناع األغنية البحرينية القدرة 
عوامل  عن  والبحث  التميز  عوامل  اكتشاف  على 
الغنائي  تراثهم  من  نابعة  تكون  ألغانيهم  نجاح 
الثري، ال تقول أن يقلد الملحن البحريني المطربين 
يتأمل  أن  يحاول  بل  األوائل،  البحرينيين  الشعبيين 
بعدها  ويقوم  ويقدم  جمال  من  التراث  في  ما 
بصياغة أعمال غنائية جديدة متطورة في الكلمة 
واللحن واألداء، وهنا أؤكد على حرية التعبير ولكن 
إذا كان الفنان الشاب ملمًا بتراثه سيتفاعل مع هذا 
التراث األصيل بشكل طبيعي مع تجربته الخاصة، 
البحريني  رائحة  تحمل  الجديدة  األعمال  وستأتي 
بشكل طبيعي، وهذا هو العنصر األساسي للتفرد 

والتميز وهذا ما سيجعل المستمع البحريني يفخر 
األعمال  هذه  ألن  بلده  فناني  وعطاء  بلده  بأغاني 
المستمعين  أحاسيس  عن  معبر  خير  ستكون 
في  قائد  هو  مجال  كل  في  فالفنان  البحرينيين، 
مجاله يستطيع بذكائه وموهبته وثقافته ووعيه 
الجمهور،  بذوق  اإلرتقاء  من  اإلبداعية  بمسئوليته 
العالم،  أنحاء  هكذا كان عمالقة الطرب في كل 
هكذا كان تميز الجميري وإبراهيم حبيب، ومحمد 
وفي  الشيخ،  وخالد  عبداهلل،  علي  ومحمد  حسن 
الرويشد،  وعبداهلل  عبدالقادر،  عبدالكريم  الخليج 
ونبيل شعيل، وفي مصر أم كلثوم، وعبدالوهاب، 
األطرش،  وفريد  وعبدالحليم،  السمباطي،  ورياض 
والكتاب،  والملحنين  المطربين  كبار  من  وغيرهم 

أما سواهم فطواهم النسيان.
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وفي المطار بعد أن هبطت الطائرة التي كانت تقل 
عظمته كان الناس يتزاحمون بالمناكب ويتدافعون 
في قوة عنيفة ليسبق كل منهم اآلخر ليحي راعي 
الشعب الذي غاب عن ملكه أيامًا معدودات فكأنما 
موجات  تدافعت  وحين   .. وسنينًا  أشهرًا  غاب  هو 
يختنق  هو  كأنما  شخص  كل  كان  نحوه  العسب 
من شدة اإلزدحام .. ولكن أحدًا، مع ذلك لم يشك 
فقد  غضب  أو  غيظ  بادرة  منه  تبد  ولم  يتذمر  ولم 
أن تحرقه  يبالي  الكل يسترخص كل شيء وال  كان 
المتراصة في سبيل  الجموع  أو تخنقه  القيظ  حرارة 

أن يؤدي واجب التحية لسيد البالد..

أما سيد البالد وراعي الشعب فقد وقف في مكانه 
الوافدة وعلى  الجموع  الطائرة يستقبل  تحت جناح 
أكثر  وجهه  صفحة  وعلى  هادئة  ابتسامة  شفتيه 
يستقبل  وهو  الطاغي  الفرح  تعابير  من  تعبير  من 

فيها  بدأ  التي  الصورة  على  لحاكمه  والءه  الشعب  أظهر  البحرين  تاريخ  في  مرة  ألول 
االحتفاالت التي أقيمت بمناسبة عودة صاحب العظمة من لندن بعد حضور مهرجانات 
تتويج الملكة اليزابيث الثانية في السادس والعشرين من الشهر الفائت كان كل فم 
يزغرد في بهجة بالغة فرحًا بعودة العاهل العظيم وكان كل قلب يدق نشوانًا جذاًل 
بالمناسبة السعيدة . . . وكان كل بيت يزدان باألعالم واألنوار . . . وكان كل شارع كأنما 
هو يرقص في ضوء من األحالم واألفراح . . . وبصورة عامة فقد هبت المدينة بأجمعها 
ليستقبلوا  هؤالء  كل  هب   .  .  . ورجالها  نسائها  وكبارها  أطفاها  وشيوخها  شبابها 
حاكمهم الذي عاد . . . ورجلهم الذي آب . . . مسندهم الذي قدم . . . هبوا كتلة واحدة 

ترقص على شفاههم ألف بسمة معبرة عن الفرح الغامر والسعادة الطاغية.  

الجموع  تدافعت  وحين   .. بأوبته  العيد  الشعب  شعبه. 
الشرطة  كانت   .. واحدة  مرة  كلها  يده  تقبل  أن  تريد 
تمنع الناس من ذلك خوفًا على عظمته من أن تجرفه 
هذه الجموع، ولكن عظمته لم يكن ليبالي أن يتزحزح 
من مكانه طالما أن هذا الذي يزحزحه ليس إال الشعب. 
الشعب الذي استقبله أحر استقبال يمكن أن يستقبل 
أمر  فقد  ولهذا   .. ذماره  وراعي  حماه  حامي  شعب  به 
عظمته الشرطة بالكف عن ابعاد الشعب عنه .. وكفت 
الشرطة عن ذلك امتثااًل لألمر السامي .. وارتسمت على 
ليحي  ساعات  يقف  الذي  لهذا  كبيرة  ابتسامة  الوجوه 

شعبه وليرد تحيته بأحسن منها..

 ولم يفت القافلة أن تلتقط بعض صور لفرحة الشعب 
التي  األيام  أسعد  من  كانت  أيام  ثالثة  استمرت  التي 

مرت بتاريخ البحرين.

وأغلقت  الرسمية  الدوائر  عطلت  التالي  اليوم  وفي 
المتاجر والمؤسسات وإنطلق الشعب الفرح يواصل 
تالقي  ال  وكنت  اليوم.  ذلك  طيلة  وانتهاجه  مرحه 
الكثيرة  المعاني  هذه  صفحته  على  قرأت  إال  وجها 
يوم  في  الناس  وكأن  والبشر  بالسعادة  النابضة 

عرس أو يوم عيد.

وظلت البالد هكذا طيلة ثالثة أيام ال حديث لها إال 
العظمة  صاحب  عن  إال  موضوع  وال  الفرحة  حديث 
والسعادة  البشر  وعالئم  المتناهية  وبساطته 
تحيات  يرد  وهو  البشوش  وجهه  على  الطافحتان 
الثالثة  األيام  مرت  وهكذا  السعيد.  الهانيء  شعبه 
. . وبقيت من الفرحة ذكرى  السعيدة لحلم جميل 

عزيزة ال يمكن أن تنسى.

صاحب العظمة والكولونيل الشيخ خليفة يتفقدان حرس الشرف

تحيه للشعب من على سلم الطائرة

29 شوال الموافق 10 يوليو سنة 1953 العدد 15 السنة األولى

البحرين تهب عن بكرة أبيها مرحبة بمقدم عاهلها المحبوب و مليكها المعظم
الشعب يعبر عن إخالصه ووالئه لعظمة سيد البالد بقوة وعاطفة متقدتين

معالم الزينات وأقواس النصر واألنوار الكهربائية تكسو البالد بحلة زاهية

البارود ... في فرحة الشعب   

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري
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مجلس ابراهيم زينل





Peugeot-ramadaniyat- 32x23.5cm.pdf   1   7/22/12   2:45 PM



الجمعة 8 رمضان 1433 هجرية        27 يوليو 2012  ميالدية 12

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له 
الشيخ أحمد الجابر الصباح لدى زيارته للبحرين عام 1949م

السباق السنوي من المنامة إلى العوالي

تعرضت البحرين ألكبر كسوف جزئي في القرن العشرين حيث  	•
تعرضت لكسوف جزئي بلغ نسبته %94 عام 1914م

هبطت أول طائرة تابعة للخطوط الجوية األمبراطورية  	•
البريطانية في عام 1925م وكانت في طريقها من لندن إلى 

الهند حيث هبطت في المنامة وبقيت حتى اليوم الثاني حيث 
غاصت عجالت الطائرة بجدول ماء وقد أقلعت اليوم الثاني من 

المنامة إلى المحرق ومن ثم تابعت رحلتها

دخول مشروب نامليت في األسواق عام 1921م 	•

فتحت دائرة البريد الجديدة أبوابها عام 1948م 	•

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يفتتح شركة 
البحرين إلصالح السفن والهندسة عام 1963م ويظهر في الصورة عن يمينه 

المحالت التجارية على شارع باب البحرين في الخمسيناتالمغفور له الشيخ عبد اهلل بن عيسى آل خليفة وعن يساره الوجيه أحمد كانو

ذكريات من أيـام زمان
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حفل افتتاح مدرسة النعيم في نوفمبر 1957م وفي الصورة المغفور له 
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والمغفور له الشيخ عبد اهلل 

بن عيسى آل خليفة )وزير المعارف(

شرطة البحرين خالل إحدى االستعراضات في قلعة الشرطة في الخمسينات

صورة عملية تبليط شارع الحكومة العام بالقرب من سكن األطباء

انزالق طائرة حربية أثناء هبوطها االضطراري في المطار عام 1963م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والمغفور له 
جاللة الملك عبد العزيز آل سعود لدى تفقدهما حرس الشرف عند وصول 

جاللته البحرين عام 1939م

سوق الطواويش بالمنامة في الثالثينات





Murabaha Ad W-23.5 x H-32cm

أرباحك قبل رأس مالك

حساب المرابحة المقدمة

3.5%
ثابت على أرباحي الشهرية

حساب الثابت للمرابحات

4.0%

@KHCBonlineKhaleeji Commercial Bankwww.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي )قطاع التجزئة(




