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Ramadanyat

المحروس يكشف عن تفاصيل تنشر ألول مرة

عبد اهلل الخان  ..ذاكرة البحرين الضوئية
لم يكن يدرك عبداهلل الخان في بداية الخمسينيات

حتى حصل على شهادة في التصوير من جامعة ايلنج

الميالدية من القرن الماضي بأنه سيصبح من أهم

بلندن بعد ابتعاثه من قبل شركة بترول البحرين بابكو،

األشخاص في البحرين في ذلك الوقت بسبب قلة

ليكون مصورًا صناعيًا ثم مصورًا صحفيًا ثم يتفرغ

المصورين ،فبعد أن كان عضوًا في نادي التصوير

لعمله التجاري في مجال التصوير  ..الكثير من التفاصيل

بمدرسته الثانوية ونظرًا لخبرته في التصوير كونه

في حياة ومسيرة المصور الفوتوغرافي عبدالخان

ابنًا لمصور يقوم كل أفراد أسرته بمساعدته في

يذكرها الروائي والمؤرخ وكاتب السيرة الفوتوغرافي

تحميض وطبع الصور ويمتلك كاميرا أيدوكس،

حسين المحروس في كتابه “عبداهلل الخان  ..معجم

أصبح لديه خط هاتف في منزله زودته به الحكومة

العين” ،ولكنه يختص “رمضانيات” بالكثير من التفاصيل

لتستدعيه لتصوير المناسبات الرسمية في ذلك

األخرى والتي تنشر ألول مرة في حديثه من القلب حول

الوقت ،وبعد ذلك استمر شغف الخان بالكاميرا

مسيرته المضيئة بألوان الصورة والقلم ...

بيضة واحدة تكفي إلشباع  4أشخاص

النعام  ..الطائر الوسيم

النعام من أكبر الطيور على وجه األرض ،كما أنه من
الطيور آكلة العشب وليس من الطيور الجارحة ،ويصل
ارتفاع النعامة حوالي  3أمتار ويصل وزنها إلى حوالي
 150كيلو جرام وهي ذات رأس صغير وعنق طويل
غير مكسو بالريش ومنقار قصير وعينين واسعتين
المجالس الرمضانية

أهدابها كثة سوداء وقدماها طويلتان ،أما جناحاها
فقصيران غير معدين للطيران ولكنها تعوض ذلك
بسرعتها الهائلة في العدو ،وتتمتع النعامة بحاسة
إبصار قوية فض ً
ال عن أنها لها رقبة طويلة تتكون
من  19فقرة عظمية والتي تساعدها على كشف
مساحات أكبر من غيرها من الحيوانات ،وال يستطيع
طائر النعام أن يرفس برجله إلى الخلف أو إلى أحد
األجناب ولكنه يرفس برجله إلى األمام بقوة تصل ألكثر
من  200رطل /بوصة مربعة وتعتبر رفسة النعام قاتلة،

ذكريات من أيام زمان

ويصل عمر النعامة ألكثر من  70سنة “ ..رمضانيات”
تبحر في عالم النعام الفريد وتنقل تفاصيل من
حياته البرية وفوائد تناول لحمه الشهي ..
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يستخدم ريشه في الصناعات التكنولوجية

النعام  ..طائر بال عش

الظليم أو ذكر النعام طائر وسيم ،إذ يغطي جسمه الضخم ريش أسود ،ويغطي
جناحيه الصغيرين وذيله ريش أبيض جميل ويكاد كل من ساقيه الطويلتين النحيفتين
وأعلى رقبته ورأسه الصغير أن يكون بال ريش ،ويتفاوت لون البشرة الخالية من الريش ما
بين الوردي واألزرق ،وتحيط بعيني ذكر النعام الرموش السوداء الكثيفة التي يبلغ قطر
كل منها خمسة سنتيمترات ،ويتميز لون جسم األنثى وذيلها وجناحاها باللون البني
الداكن ،وبيضة النعامة تعتبر أكبر بيضة طيور حجمًا ووزنًا بالمقارنة بحجم أي بيضة
ألي طائر آخر حيث يصل وزنها لحوالي  1.5كيلو جرام ومع هذا فهي تعتبر أصغر بيضة
مقارنة لوزن النعامة األم حيث تمثل  % 1فقط من وزن النعام ،ويعيش النعام في المقام
األول على النباتات ولكنه يأكل بعض الطعام الحيواني والنعامة تصطاد لريشها الفاخر
ولذلك أصبحت مهددة باإلنقراض بسبب كثرة صيده ..
أرض النعام
وتعيش طيور النعام في سهول وصحاري إفريقيا،
ويتميز ذكر النعام بصوت مميز غريب ،إذ أنه يصدر زئيرا
مرتفعا كزئير األسد ،به هسهسة غريبة ،وال تستطيع
طيور النعام الطيران ،ولكنها مشهورة بسرعتها
الفائقة في الجري ،إذ تساعدها سيقانها الطويلة
على الجري بخطوات واسعة ،قد تصل إلى أربعة
أمتار ونصف المتر ،وسرعان ما تصل سرعتها إلى 65
كم  /ساعة ،ويوجد في أصابع قدمي طيور النعام
التي يبلغ طول أكبر اصبع منها  18سم أظفار غليظة
سرعان ما تتحول إلى سالح فتاك اذا تعرضت لخطر ما.

حياة النعام
ويتخذ ذكر النعام أكثر من زوجة ،ويقوم ذكر النعام
بحفر عش سطحي ،ثم تقوم نحو ثالث إلى خمس
إناث بوضع البيض في العش ،وتضع كل أنثى ما
يقارب العشر بيضات ،وتتميز البيضة بشكلها الدائري،
وقطرها الذي يبلغ  15سم ،ووزنها الذي يبلغ  1.5كجم
ولونها األصفر الداكن ،ومسامها الكبيرة ،وقشرتها
السميكة ،ويجلس الذكر على البيض في الليل ،بينما
تتناوب اإلناث الجلوس عليه في النهار إلبقائه دافئا،
ويفقس البيض بعد خمسة أو ستة أسابيع ،وعندما
يبلغ صغير النعام الشهر األول من عمره يستطيع
الجري بسرعة كبيرة تعادل سرعة كبار النعام ،وتصل
طيور النعام إلى  70عاما من العمر.

لحم النعام الشهي
ويأتي لحم النعام على قمة المنتجات التي
يستخصلها اإلنسان منه ،وذلك نظرًا إلى جودته
وإمتيازه بقلة الدهون مقارنة باللحوم الحمراء
والبيضاء ،إذ يكاد يكون خاليًا من الكوليسترول عدو
القلب ،حيث إن نسبة اللحم إلى الدهن توازي ،%99
وتتركز كمية اللحم في األرجل وهي عبارة عن عضلة
كبيرة وهي تحتوي على أفضل قطع اللحم في
الطير فصدر النعامة خال تمامًا من اللحم ،ويتم
التخلص منه تمامًا بعد الذبح ،وهي شبيهة باللحم

البقري من حيث القوام والطعم والمظهر ،ولحم
النعام قليل األلياف مع زيادة في عنصر الحديد ونقص
في الصوديوم ،إلى جانب انخفاض السعرات الحرارية
مع كثرة األحماض الدهنية غير المشبعة وزيادة نسبة
البروتين فيه ،إضافة إلى العوامل السابقة فإن لحم
النعام له نكهة مميزة وهو ما جعله من أفخر أنواع
اللحوم في بلدان أوروبا وآسيا مع ارتفاع ثمنه ،ويمكن
حفظه في الثالجة لمدة طويلة نظرًا إلى عدم وجود
الدهون التي تؤدي إلى فساد اللحم وهو ما يميزه
كلحم أحمر صحي.

ريش النعام
ولزيت النعام المستخلص من الدهون فوائد عالجية
وطبية فريدة في التقليل من التعب وآالم العضالت
والمفاصل فيدخل في صناعة األدوية ،بجانب مواد
التجميل الراقية حيث استعمل منذ آالف السنين في
المساعدة على زيادة نضارة البشرة وجمالها لقدرته
على تخفيف العالمات الداكنة والتجاعيد التي تظهر
على البشرة ،أما ريشه فهو من أجمل أنواع الريش،

وعالوة على استخداماته المعروفة منذ قديم الزمان
في أعمال التنجيد الفاخر والديكور ،واإلكسسوارات
الكالسيكية للسيدات ،فهو يدخل في تنظيف األجهزة
الدقيقة مثل مصانع الكمبيوتر قبل اإلقفال ومصانع
السيارات قبل الدهان ،وذلك لخاصيته المتميزة عن بقية
أنواع ريش الطيور األخرى بقوى مغناطيسية تجذب
الغبار واألتربة الدقيقة ،ويتم جمع الريش مرة كل 12
شهرًا ،ويقدم الذكر البالغ حوالي  50ريشة بوزن كجم
واحد كل مرة ،ويتركز توزيع الريش في الظهر واألفخاذ
واألجنحة والذيل ،أما المناطق أسفل األفخاذ والصدر
وتحت األجنحة والسيقان فليس بها ريش على اإلطالق.

بيض النعام
يمتاز بيض النعام بمذاقه الرائع وكبر حجمه وتكفي
البيضة الواحدة إلشباع أربعة أشخاص ذوي شهية
جيدة ،ويبلغ وزنها حوالي  1.5كجم تتحمل وزنًا يصل
إلى  120كجم ،وتحتاج بيضة النعامة لسلقها إلى 100
دقيقة تقريبًا ،وكان البيض المفرغ غير المخصب
يستخدم كأوان لشرب الماء في الماضي ،أما اليوم
فيدخل استخدامه في الديكور والزينة كأعمال فنية
ورسومات ذات نقوش مدهونة بتصاميم رائعة ،وتعد
من التحف الجذابة ،ومن الناحية التكنولوجية العلمية
يتم االستعانة به فوق المباني المرتفعة لمنع الصواعق.
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المحروس يروي قصة ”معجم العين”

عبداهلل الخان  ..خزانة الصورة البحرينية

حسين المحروس

يجب أن تكون فيها ،صوّ ر األخطاء واجعل اآلخرين
يرونها معك بالعين ال باإلذن ،الحظ فصل “المحرق
في تقرير” ،التصوير ك ّله تعب ،سوف تعرف ذلك
من حياته ضمنًا وصراحة لكنه يوزع هذا التعب على
سيرته ك ّلها حتى تألف التعب ك ّله كما ألفه هو من
أجل الصورة.

صورة غالف كتاب «معجم العين»

تبقى الصورة سج ً
ال ال يموت وال ينتهي،
نلتقطها في لحظة لتبقى العمر كله،
وهكذا هو المصور مؤرخ وموثق بالكاميرا
وهكذا هو عبداهلل الخان إبن فريج البنعلي
وإبن المحرق وإبن البحرين الذي حمل
كاميرته على كتفه منذ مطلع شبابه
األول ،فالرفيقان عبداهلل والكاميرا حكاية
بحرينية تفوح بعطر الذكرى وتنضح عشقًا
للوطن ليس كمثله عشق ،حكاية يروي
فصولها ومحطاتها الروائي والمؤرخ وكاتب
السيرة الفوتوغرافي حسين المحروس في
كتابه “عبد اهلل الخان  ..معجم العين” وأبرز
المحطات من حياة الخان ،عبر صورة بها
تاريخ ولغة تحكي من خاللها تلك التفاصيل
التي عاشها ،ومفاصل حياتية في مسيرته
الطويلة من أبرزها“ :أبي وأمي والبيت كله
صور”“ ،جن ّيات البحر”“ ،ما لم أصوره وندمت
عليه”“ ،التصوير أخو التعب”“ ،قصص
الصورة”“ ،فضة المرايا”“ ،معجم العين”،
“أول الضوء ثالثة يسافرون” ،وفصول أخرى
ّ
 ..المحروس يختص “رمضانيات” بالكثير من
التفاصيل التي لم يأت بذكرها بين دفتي
الكتاب ننفرد بنشرها في الحوار التالي...

تسجيل سيرة حياتية ومهنية غنية وعامرة باألحداث
والمواقف االنسانية مثل سيرة عبداهلل الخان تمثل
تحدي ًا لكل من يعمل في الرواية والصورة واألدب،
فكيف كانت اإلنطالقة والخطوات األولى نحو انجاز
عمل ضخم كـ ”عبداهلل الخان  ..معجم العين”؟
ال يمكن كتابة سيرة إنسان كاملة ،وما نفعله
ونقدمه سوى انتقاءات من تلك السيرة ،أنت تفعل
ذلك وال تقلل من أي حدث فيها ولو كان صغيرًا،
فسيرة اإلنسان الطبيعية ليست مرتبة كما تراها في
كتب السيرة ،الحياة ال تحدث كما نقرؤها في كتب
السيرة ،وحينما تكون مصورًا فوتوغرافيًا ستتأثر
كثيرًا بندم مستطيل في حياة أستاذنا عبداهلل
الخان ،فصل “ما لم أصوره وندمت عليه” سيجعلك
في حوار مع نفسك كلما حاولت التقليل من شأن
حدث لكي ال تذهب لتصويره ،وسوف تتذكر هذه
الفصل ويكون محتواه الذي هو شيء من حياة
الخان محرض لك فيه الغلبة للصورة ،ال تريد أن يكون
هذه الفصل في سيرتك ،إ ّنما تستمد السيرة هذه
شكلها من السيرة نفسها ،والتحريض األكبر في
هذه السيرة هو أ ّنك سوف تقرأ الخان في مواضع
كثيرة يقول لك :ال تكون مصورًا ال دور له ،ال تكن
مصورًا بالطلب ،ال تجعل أحدًا يقرر عنك الصور التي

دفعك الكتاب إلى التقرب أكثر وأكثر من حياة
عبداهلل الخان وذاكرته البصرية القديمة والحديثة،
فكيف وجدت اإلنسان خلف عدسة كاميراته؟
إذا عرفت ّ
أن أرشيف الخان عبارة عن أربعة أرشيفات
ّ
وتمكن هذه
لك أن تتصور حجم وسعة وتعدد وتنوع
المعجم “معجم العين” فإذا نظرت في أرشيفه
ستعرف أي شخص كان خلف تلك الكاميرا ،وتقليديًا
عبد اهلل الخان ذاكرة البحرين البصرية ،وأل ّني أخشى
التمثيل بذلك لما يعترض الذاكرة من خلل في فترات
معينة ،وجدتني أرى أن عبد اهلل الخان هو معجم
العين ،ق ّلما تفتح المعجم الكبير وال تجد مبتغاك،
أرشيف الخان عينهّ ،
كل صورة فيه هي عين الخان في
لحظة أخذ الصورة ،وسوف يحدث لك وأنت تقلب
ملف صور لموضوع وترى تقلبات عينك في صور ذلك
الملف تمامًا مثلما يحدث لك وأنت ترى اشتقاقات
الكلمة في معجم الكلمات الكبير المتعدد األجزاء،
هو كذلك إنسانيًا أيضًا معجم تعلمت منه الكثير،
هذا الشخص خلف الكاميرا علمني كثيرًا.

قررت أن تقسم الكتاب المعجم إلى قسمين األول
يضم السيرة المكتوبة والثاني يتناول المسيرة
عبر ذاكرة الصورة ،كيف جاءت الفكرة؟ وهل
كانت لعجز السيرة المكتوبة عن تغطية كافة
محطات حياة الخان ،أم لمجرد تنفيذ فكرة جديدة
في الطرح والعرض؟
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الحي ،ع ّلم نفسه القراءة والكتابة،
من الدينين في ّ
كان يحرضنا على القراءة ،يختار القصص ذات األغلفة
الملونة من مكتبة النادي لنقرأها ،يحب العمل
وال يؤمن بالتخصص في المن إال نادرًا ،فهو النجار
الحاذق المتمكن ،منسق خطوط الكهرباء المخفية
في بيتنا ،يراقب الصباغ وخطواته فإذا احتاجت غرفة
في بيتنا لتجديد الطالء فعل ذلك بنفسه بشكل
محترف ،هكذا فعل أيضا مع السباكة وغيرها،
معلم ماهر إلدارة الثقة في النفس ،والشجاعة،
واإلصغاء لساعات القلب أيضًا.

أعود وأسال عن عالقة الصورة باألدب ،من مهد
الطريق إلى اآلخر في حياة حسين المحروس؟
بالكاميرا أشعر بأني قريب من الشخوص عبر تخيّل
ورسم شكل وجوههم ،وأجسادهم وتشريحها
بيسر ،الصورة تمنح الكاتب أرشيفًا غنيًا للصور التي
تكون عليها األمكنة ،وتساهم في تقوية الذاكرة
من تدشين كتاب «معجم العين»

ّ
بكل هذه السيرة،
ال أبدًا بل لعجزي عن اإلحاطة
جمعت المواد منذ العام  ٢٠٠٣بطرق مختلفة
ولم أستوعب إال القليل من هذه السيرة ،قسمت
الكتاب بابين ألسباب مهمة جدًا وهي تقديم
السيرة بطريقتين :مكتوبة وبصرية ،يمكن المتصف
لمن لديه جلد وصبر
تتبع السيرة بطريقتين ،القراءة َ
القراءة والصورة حيلة المستعجل الذي يقرأ بصريًا
من لمحات صور ،ولو قرأت السيرة ثم تتبعت الباب
الثاني ستجد ّ
كل ما قراءته هنا فيلمًا من صور يعزز
تجربة وسيرة الشخص.

حسين المحروس ككاتب يعشق الرواية ويحب النقد
وال يكاد يمر يوم ًا دون أن يمارس التصوير ،فإلي أي
من تلك الدروب الفنية واإلبداعية تميل أكثر من اآلخر؟
أقربهما وأحالهما ذلك الذي يأتي إليك وأنت راغب
فيهّ ،
كل واحد منهما يأخذني إلى اآلخر ال عنه ،ما
تمنحني إياه الصورة وتجود به يمكنني من تفاصيل
في السرد ،بالصورة أشعر بأني قريب من الشخوص
عبر تخيّل ورسم شكل وجوههم ،وأجسادهم
وتشريحها بيسر ،فالصورة تمنح الكاتب أرشيفًا غنيًا
للصور التي تكون عليها األمكنة ،وتساهم في تقوية
الذاكرة وحفظ الشكل منذ النظر إليه مرّ ة واحدة،
أما الكاميرا فتهب صاحبها طاقة على النبر في ّ
كل
يخص اإلنسان ،ال أخفيك رأيت األماكن ك ّلها صورًا
ما
ّ
فوتوغرافية أعتمد عليها في الوصف وتتبع األحداث
فيها ،صور فوتوغرافية في رأسي مدتني بالتفاصيل،
لكن ال يظن أحد أن الصورة هي ّ
كل شيء هنا ،ما
أردت قوله أنها مداد ضوئي في غاية األهمية.

سيرتك اإلبداعية األولى كيف تكونت؟ ومن
أي مصدر تشكلت تلك الثقافة الغنية في
السرد لديك؟

االشتغال السردي والفوتوغرافي يتسع كل واحد
منهما إلى اآلخر ويذكيه لكنه يحدث دون أن تلتفت
إليه ،قلت مرّة أن هذا أمر يأتى بشكل طبيعي
جدًا ،وعندما تفكر في كيفية فعل ذلك فإنك لن
تستطيع أن تفعله ،ألن األمر بيسر هو ّ
تشكل داخلي
في الكاتب المصور ،وسيساهم التصوير في الكتابة
بشكل كبير جدًا ،ستساهم التفاصيل الصغيرة
التي تلتقط عبر حركة الملليمتر في الكاميرا ،وهذا
أمر مهم جدًا في القبض على المسائل التي لوال
التصوير لن تستطيع أن تتحسسها ،أن تلتقط صورة
يعني أنك جعلت بصرك وبصيرتك وكل شروط البصر
والرؤية في ذلك الموقف ،وكذلك طريقة تفكيرك
أثناء الكتابة ستأتي عبر الصور ،فال يمكن في تصوري
للكاتب الروائي أو القاص غير المهتم بالصورة
البصرية أن يكون كاتبًا ناجحًا ،وأعني باالهتمام هنا
أن تعني له الصورة شيئًا ،أن تلفت نظره ،أن تجعله
يقف لينظر إليها ،وأن يهتم بتفاصيلها ،وأن يكتبها.

حي النعيم بالمنامة تلك البيئة الغنية العامرة
كيف ساهمت في تشكيل نظرتك األولى للحياة؟
وهل كان للبحر دور ًا في ذلك األثر والتأثير؟
ال أعتقد يمكن للشخص أن يضع يده على “كيف
تشكل أمر ما في نفسه أو لديه” ،لكن اإلنسان يجيب
بما هو قريب من ذلك وليس هو كذلك ،المصادر
الحي ،والبحر ،وبيتنا ،والنادي ،والتلفزيون
كثيرة منها:
ّ
الوحيد في الحي ،وأبي  ..نعم أبي فأبي منجم
الحي وتشكالته غير عادي،
ذكريات يتسع ،دوره في
ّ
ينتم إلى جهة أيدلوجية أو فكرية معينة ،يترك
لم
ِ
مسافة واضحة بينه وبين االنتماءات في تلك الفترة
لمن هم حوله ،ال يجعل مواقفه قابلة ألكثر من
تفسير ،واضح هو ،شارك في تأسيس نادي النعيم
الثقافي في الخمسينيات ولم يكترث لردة الفعل

وحفظ الشكل منذ النظر إليه مرّ ة واحدة ،الكاميرا
ّ
يخص
كل ما
تهب صاحبها طاقة على النبر في
ّ
اإلنسان ،لكن ال يظن أحد أن الصورة هي ّ
كل شيء
هنا ،ما أردت قوله أنها مداد ضوئي في غاية األهمية،
بصراحة ال أتخيل روائيًا ال يُعمل بصره وخاطره في
الصورة ،وما لم يفعل ذلك عليه أن ال يكتب رواية،
سيكون عمله ناقصًا البصر.

تميل دائم ًا إلى التركيز على التفاصيل الدقيقة
والصغيرة لما تطرحه من إبداع سواء عبر القلم أو
الكاميرا ،فلماذا؟
أنا نفسي ال أعرف كيف يحدث ذلك؟ ،فتفاصيل
الروايات؟ ربّما جاءت من التصوير الفوتوغرافي،
فحركة الكاميرا ملليمتر واحد يعني تفاصيل كثيرة
مختلفة ،أي صورة جديدة ،في التصوير ال شيء
يغادر مهما كان صغيرًا ،أمور كثيرة تتو ّلد حينها
ّ
كل شيء في
ويصعب تعدادها هنا وحصرها،
المكان يستفزنيّ ،
كل شيء في اإلنسان ،كل شيء
عفوي ،كل شيء متصنع أيضًا ،كل شيء تطاله
العدسة ،ففي رأيي ال يمكن التمكن من شيء ما لم
نقبض على تفاصيله الصغيرة ،الشيطان يكمن في
التفاصيل ،أل ّنه يحاول االقتراب من السرّ .

ما جديدك القادم بعد “عبداهلل الخان ،معجم العين”؟
ال نعلن عن الجديد في مشاريعي مع شيخ
المصورين عبداهلل الخان ،ال نفعل ذلك ألننا قد
نتحرك في المشروع قلي ً
ثم نتوقف ونعيد التفكير
ال ّ
فيه ،وقد نستبدله بآخر وقد حدث ذلك أكثر من مرّ ة،
هناك قصص كثيرة في هذا الشأن وجميلة ،لكن
الجديد دائمًا هو عبداهلل الخان فقد تنقل وتطور
مع التصوير في جميع مراحله ولم يرهبه الجديد
في تقنية التصوير.
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مجلس مجيد عيسى الزيرة

مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه
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ذكريات من �أيـام زمان
• صدور إعالن تخفيض األنوار بالليل بسبب الحرب العالمية
الثانية عام 1942م
• احتلت البحرين المركز الرئيسي لتجارة اللؤلؤ عام 1923م.
• اقامة أول معرض مدرسي للرسم في قصر القضيبية
القديم عام 1948م
• تأسيس فرقة ندوة البحرين الموسيقية عام 1957م.
• انتشار وباء الكوليرا في البحرين عام 1893م وذهب
ضحيته  7000شخص

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة �أثناء و�ضع
حجر الأ�سا�س للمطار اجلديد باملحرق عام 1959م

ا�ستعرا�ض اخليالة يف احدى املنا�سبات الوطنية يف ال�ستينيات

جانب من ح�ضور املغفور له �صاحب ال�سمو اال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل
باب البحرين يف اخلم�سينيات

خليفة ويل للعهد احدى الفعاليات الوطنية وبجانبه املرحوم ال�شيخ
عبداهلل بن عي�سى بن حمد �آل خليفة وزير املعارف يف ال�ستينيات
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تظاهرة �شعبية �أمام نادي البحرين يف مدينة املحرق ت�ضامن ًا مع م�صر
بعد تعر�ضها للعدوان الثالثي يف عام 1956م

مبنى �إذاعة البحرين مبنطقة العدلية يف منت�صف اخلم�سينيات

م�ست�شفى االر�سالية الأمريكية يف عام  1934م

منظر من البحر لل�ساحل البحري ملدينة املنامة يف ال�ستينيات

بائعة احللوى عند بوابة مدر�سة الهداية اخلليفية يف اخلم�سينيات

م�سجد البلو�ش مبنطقة احلورة من املنامة يف اخلم�سينيات

12:00 PM
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