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السنة الخامسة العدد

“ رمضانيات “ تكشف عن تفاصيل جديدة في حياته

محمد زويد  ...صوت الخليج األصيل

ماذا تعرف عن المطرب الراحل محمد زويد أكثر من كونه أمير الغناء والطرب الخليجي؟ ،هل
أخبرك أحد أنه لم يكن يملك ما يعينه على الحياة واضطر مجبرًا على ترك الدراسة قبل أن يكمل
عامه الخامس عشر؟ ،هل تعرف أنه تتلمذ على يدي أستاذه محمد بن فارس قبل أن يشتري داره
ويحرص  -في حالة من الوفاء والوالء النادر  -على أن تظل عامرة بالرواد؟ ،هل تعلم أنه حافظ
للقرآن الكريم؟ ،هل تعرف أن محمد زويد كان أجره قبل خمسين عامًا يزيد على جميع مطربي
جيله وكان يقدر آنذاك بـ  40روبية حينما بدأ الغناء؟  ...تساؤالت كثيرة ال يعرف إجاباتها أحد عن
المطرب والفنان الراحل محمد بن جاسم بن عبد اهلل زويد أمير الغناء والطرب الخليجي تكشف
عنها ألول مرة “رمضانيات” في تفاصيل حياتية عاشها المطرب الراحل في مسيرته العامرة
بمحطات النجاح والشهرة والتميز والتحديات والعقبات أيضًا ...

تضم األحناش والكوبرا والعثاء والـصل

�شعراء من البحرين
من أرشيف الصحف البحرينية

الثعبان َ ..
”ف َأ ْل َق َ
ي
اها َف ِإ َذا ِه َ
َس َعى”
حَ يَّةٌ ت ْ

ورد ذكر الثعبان في القرآن الكريم في قوله تعالى
َان ُمب ٌ
ي ُث ْعب ٌ
َ
ِين”  -األعراف ،-
“ف َأ ْل َقى عَ َ
صاهُ َف ِإ َذا ِه َ
َان ُمب ٌ
ي ُث ْعب ٌ
وقوله تعالىَ :
ِين”
“ف َأ ْل َقى عَ َ
صاهُ َف ِإ َذا ِه َ
– الشعراء  ،-وقال تعالى َ
“ف َأ ْل َق َ
ي َحي ٌَّة
اها َف ِإ َذا ِه َ
َ
س َعى” – طه  ،-وقال تعالى َ
“ف َل َّما ر َ
َآها َت ْه َت ُّز َكأ َّن َها
َت ْ
َج ٌّ
ب”  -النمل  ،-وقال تعالى
مي َ
ُع ِّق ْ
ان وَ َّلى ُم ْدبِرًا وَ َل ْ
َ
َآها َت ْه َت ُّز َكأ َّن َها َج ٌّ
“ َل َّما ر َ
ب”
مي َ
ُع ِّق ْ
ان وَ َّلى ُم ْدبِرًا وَ َل ْ
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

القصص  ،-والثعابين حيوانات ذات أجسام طويلةورفيعة ،ويناسب هذا الشكل طريقة معيشتها إذ
يساعدها على أن تزحف بسهولة في الشقوق
وبين األحجار والنباتات الكثيفة ،وهي توجد في
مختلف الجهات ولكنها كثيرة اإلنتشار على وجه
الخصوص في المناطق األستوائية ،ومعظم
الثعابين أرضية ولكن بعضها يقضي جزءًا من حياته
في الماء العذب أو المالح ،وهي تتغذى على الطيور
والضفادع والثدييات “ ..رمضانيات” تفتح جحور
الثعابين وتكشف خفاياها وأسرارها...
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”من ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا”

الثعبان ” ..اتقوا ذات الطفيتين واألبتر”
أنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “إن
في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن
اللسعة فيجد حرها سبعين خريفًا ،وإن في النار
عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهن
اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة”.

في الجزيرة العربية
ويوجد في بيئات الجزيرة العربية ما يقارب  55نوعًا
من الثعابين السامة وغير السامة موزعة ضمن
عوائل مختلفة وتشمل هذه األنواع  46نوعًا من
الثعابين البرية إضافة إلى  9أنواع من الثعابين البحرية،
ويبلغ عدد الثعابين السامة  23نوعًا أي ما يعادل %40
من الثعابين في الجزيرة العربية ،وتجدر اإلشارة إلى
أن جميع الثعابين التي تعيش في الخليج العربي
وخليج عمان سامة وخطيرة ،كما أن كافة أنواع
عائلة األفاعي التي يوجد منها  7أو  8أنواع بمقدرتها
إحداث عضة سامة وقاتلة.

الثعبان حيوان زاحف من ذوات الدم
البارد ،ويوجد في العالم نحو  2500نوع من
الثعابين ،منها  ٪15تعتبر سامة وخطرة
على اإلنسان ،وهناك قرابة الخمسين نوع
من الثعابين السامة في الوطن العربي،
والثعبان له جسم متطاول ،مغطى
بحراشف ،وال توجد له أطراف ،أو أذنين
خارجيتين ،وجفون ولكن ثمة حواف في
جسمه ،يعتقد أنها كانت تمثل أطرافه
التي تالشت ،والثعبان من آكالت اللحوم
ينتشر في جميع القارات ،عدا قارة
أنتاركتيكا وهي تتواجد بمختلف األطوال
من  10سم للثعابين الصغيرة إلى عدة أمتار
للثعابين الكبيرة ،مثل األصلة واألناكوندا
التي قد يزيد طولها عن 7م ،ومعظم أنواع
الثعابين غير سامة ،أما األنواع السامة،
فتستخدم السمية بشكل أساسي لقتل
الفريسة أو إخضاعها ،إذ أن كمية قليلة من
سم الثعبان كافية إلحداث أضرار شديدة
للضحية أو حتى التسبب بالموت لإلنسان،
ويعتقد العلماء أن الثعابين تربطها عالقة
قرابة بالسحالي ،وهي تكيفت للتخفي
في الجحور ،مثلما تفعل السحالي أثناء
العصر الطباشيري ومع ذلك يفترض بعض
العلماء أن الثعابين أصولها مائية.

سم الثعبان
ومن الثعابين أنواع سامة وأخرى غير سامة ،ويختلف
السم من جهة التأثير الذي يحدثه في جسم
الفريسة اختالفًا كبيرًا في األنواع المختلفة ،ففي
البعض منها يؤثر السم على الجهاز العصبي
مباشرة حيث يشل المراكز العصبية التي تتحكم
في التنفس وحركة القلب ،وفي البعض اآلخر يعمل
السم على تجلط الدم داخل األوردة ،والغدد السامة
عبارة عن غدة لعابية متحورة تفتح في الفم ،ويسير

لدغة الثعبان
ولدغة الثعبان السام ليست بالضرورة خطرة،
فبعض اللدغات تكون جافة أو تحتوي اللدغة على
كمية سم صغيرة ،وأيضًا مستوى السمية يختلف
بحسب حجم الثعبان ،وسنه ،وبحسب موسم
السنة ،ومقاييس أخرى تؤثر على مدى خطورة لدغة
الثعبان تتعلق بعمر الملدوغ ،وضعه الصحي ومكان
اللدغة في الجسم.

أسماء الثعابين

السم بعد خروجه منها في ميازيب توجد على

هناك عدة أسماء للتعريف بالثعابين أولها األسماء

األنياب حيث يصل إلى الجروح التي تخدشها هذه

العامة التي وردت في اللغة مثل الحيات واألحناش

األنياب في جسم الفريسة ،وتستعمل الثعابين

واألين والعثاء والصل والعيم والعين ولكل من

السم في الدفاع عن نفسها أو لقتل الفريسة التي

هذه األسماء معنى يميز بعض األنواع عن غيرها ،أما

تتغذى عليها ،وتستطيع الثعابين أن تبتلع حيوانات

االسم األخر فهو اسم للتعريف بالثعبان كوجود

أكبر كثيرًا من حجم رأسها الطبيعي.

عالمة مميزة به أو تسميته بمكان وجوده أو بغذائه.

ذات الطفيتين واألبتر

رؤيا الثعبان

وورد الحديث في الثعابين في مواضع كثيرة،

تفسير حلم رؤيا الثعبان ال بن سيرين :إن الحيات

وبشكل مفصل ضمن مواضيع مختلفة مثل الحذر

أعداء وذلك أن إبليس اللعين توسل بها إلى آدم عليه

منها ،حيث ورد أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

السالم ،وعداوة كل حية على قدر نكبتها وعظمها،

قال “اتقوا ذات الطفيتين واألبتر” ،واألمر بقتل الحيات

وقد تكون الحية سلطانًا وقد تكون زوجة وولدًا

فقد ورد عن إبن مسعود رضي اهلل عنه أنه قال :قال

لقوله تعالى “إن من أزواجكم وأوالدكم عدوًا لكم

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم “من قتل حية فله

فاحذروهم” ،ومن قاتل الحية أو نازعها قاتل عدوًا،

سبع حسنات ومن قتل وزغًا فله حسنة ،ومن ترك

فإن قتلها ظفر بعدوه ،وإن لدغته ناله مكروه من

حية مخافة عاقبتها فليس منا” ،وفي بيان العذاب

عدوه ،وأكل لحمها مال من عدو وسرور وغبطة ،وإن

وتمثيل بعض طرق العذاب بالثعابين فقد ورد عن

لدغته بنصفين انتصف من عدوه ،ومن كلمته الحية

عبد اهلل بن الحارث بن جزاء الزبيدي رضي اهلل عنه

بكالم لين ولطف أصاب خيرًا يعجب الناس منه.
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“ رمضانيات “ ترصد محطات النجاح والشهرة

محمد زويد  ..لحن الغناء والطرب

عبداهلل الخان

الفنان والمطرب الراحل محمد بن زويد

في منطقة حالة بوماهر تفتحت عينا الطفل الصغير محمد بن جاسم بن عبد اهلل
زويد على الحياة ألول مرة ،كان يلهو مع أصدقائه وينادي عليهم فيسمع الكبار صوته
العذب فيدركون أن أمامه مستقبل واعد في الغناء والطرب ،ولكن ،كانت الحياة أكثر
قسوة كعادتها مع أصحاب الموهبة ،وحينها لم يجد والداه بد ً
ال من الحاقه بحلقة
تعليم القران الكريم ،إال أن الحياة كانت أشد قسوة ومرارة ،فاضطر زويد إلى ترك الدراسة
والبدء في العمل وتحمل المسئولية ومشقة التعب وهو الزال في عمر الخامسة عشرة،
وألن غالبية أبناء البحرين كانوا يعملون بالغوص ،إلتحق زويد بالعمل تبابا ،وبينما هو
على ظهر السفينة طرأت نسمة صيف ناعمة وراح يشدو معها بصوته العذب الجميل،
وحينما سمعه من معه أقنعوه أن يعمل نهامًا ولكنهم لم يكن يأتي على خاطرهم
أن زويد سيكون سفيرًا للغناء البحريني “ ..رمضانيات” ترصد رحلة الفنان والمطرب الراحل
محمد بن جاسم بن عبد اهلل زويد وتكشف عن الكثير من التفاصيل الخفية ألول مرة في
مسيرة حياته العامرة بمحطات النجاح والشهرة والتميز ..
النهام الصغير
لم يكن زويد مثله مثل بقية األطفال في منطقة
حالة بوماهر ،فقد كان يعرف جيدا أن موهبة الصوت
التي وهبها اهلل له قد تغير مجرى حياته ،ولكن ماذا
كان يفعل وهو مازال طفال والظروف المحيطة به
من حوله تجبره مضطرا على تحمل المسئولية
ومشقة التعب وهو الزال في هذه السن الصغيرة ،إال
أنه ورغم ذلك فإن موهبته كانت تطارده أينما حل
وذهب ،فرغم أنه عمل تبابا بإحدى سفن الغوص ،إال
أن العاملون معه على السفينة طلبوا منه أن يعمل
نهاما ليقوم بصوته العذب بالغناء أثناء أداء البحارة

لعملهم مما يشجعهم على العمل بهمة وبنشاط
وبدون ملل ،وهكذا وجد زويد أن موهبته تصاحبه
دائما في حياته ،وفي ذلك الوقت قرر أن يترك العمل
بالغوص وأن يجد لنفسه طريقا يساعده على بناء
موهبته في الغناء والطرب.

وقت ليس بقصير ،هداه تفكيره إلى أن يتردد على دار
المطرب محمد بن فارس التي كانت تبعد خطوات
من منزله ،وبالفعل ذهب إلى هناك وإلتقى المطرب
الراحل بن فارس الذي إستمع إلى صوته العذب
وقرر أن على زويد أن يبدأ الطريق من بدايته وأن
الموهبة وحدها ال تصنع المطرب ،وأخبره أنه عليه
أن يتعلم العزف على آلة العود وأن يطلب تعلم
فنون الموسيقى وألوانها من كل دروبها وأبوابها،
وهكذا بدأ محمد زويد أولى خطواته الحقيقية نحو
فن الغناء والطرب ،وخطوة وراء األخرى وشهر بعد
اآلخر ،أجاد زويد العزف على آلة العود وربط إجادته
في العزف بقدرته على استمالة آذان المستمعين
لصوته العذب الجميل ،خاصة وأنه قرر أن يغوص
في التراث البحريني المحبب لجمهوره آنذاك ،ويوم
بعد اآلخر ،انهال المستمعين والمحبين لغناء زويد
على دار بن فارس ،بل ووجد زويد ضالته التي كانت
كثيرا ما تؤرقه في حياته وهي أن يحترف الغناء
بمقابل يعينه على التفرغ لتنمية موهبته وأال
يحمل هما لمشكالت الحياة المادية ،وذلك بعدما
تمت دعوته إلحياء السهرات الفنية الخاصة وأيضا
حفالت الزواج لدى بعض العوائل البحرينية لقاء
أجور رغم أنها كانت بسيطة في ذلك الوقت إال أن
زويد كان ينظر إليها على أنها العون والمدد
الستكمال مشواره نحو الغناء والشهرة.

صوت العود

أغنية الحظ

في منزله بزقاق “داعوس بمبي” جلس زويد يفكر
في كيفية تنمية موهبة واالستفادة منها ،خاصة
وأنه قد قرر ترك العمل على سفن الغوص ،وبعد

طريق النجاح والشهرة في حياة زويد لم يكن مفروشا
بالورود ،فقد صادفته الكثير من المصاعب والتحديات،
وتحمل زويد الكثير والكثير حتى استطاع أخيرا أن
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من المناسبات الوطنية للدول الشقيقة ،رحل زويد
في الخامس من يونيو عام  1982وخسرت البحرين
قامة من قاماتها الفنية الفريدة ،ممن أغنوا الساحة
الغنائية وأثروها ،ورحل الفارس والسفير ،بعد أن
أثرى األغنية البحرينية والخليجية بالكثير من األعمال
الغنائية المعبرة عن أصالة الفن الخليجي وتحديدًا
في أدائه المميز لفن الصوت ،الذي يعتبر زويد من
أهم رواده والمساهمين في نشره وحفظه ،وغنى
زويد خالل مسيرته الفنية الممتدة لعقود من الزمان
أكثر من  300أغنية بين مقام وصوت وبستة وسامري
وخماري وغيرها ،ومدة هذه األغاني  25ساعة تقريبًا،
فض ً
ال عن العديد من األغاني التي سجلها لإلذاعات
والتلفزيونات الخليجية والعربية.

يكون له جمهوره ومحبيه ،وفي ذلك الوقت كان
يجلس يفكر وحيدا ويسأل موهبته عدد من التساؤالت
كان أهمها :هل يتوقف بنا الطريق على حفالت الزواج
والمناسبات التي نحيها لعوائل البحرين؟ ،ولم يمر
كثير من الوقت على طرحه التساؤل حتى أرسل له
القدر اإلجابة حينما رشحه المطرب محمد بن فارس
لتسجيل أولى أغنياته في العراق ،وآنذاك لم يكن
يعرف زويد ماذا سيفعل ،فالقادم في حياته مرحلة
جديدة ومختلفة تماما عما كان يحييه من حفالت
للزواج ،فاآلن سيصبح له جمهور أكبر وأوسع نطاقا،
خاصة وأن تلك اإلسطوانات التسجيلية الجديدة في
ذلك الوقت يمكن نقلها وإذاعتها في أكثر من مكان،
ورغم أنه لم يكن مستعدا لتلك الدائرة الواسعة في
حياته إال أن زويد قرر السفر إلى العراق وتسجيل أولى
اسطواناته ،وهناك واجه زويد التحدي األكبر في حياته.

الموال الحزين
عرف زويد حياة النجومية وسهرات الليل وبدأ يدفع
ضريبة الشهرة حينما عاد من العراق ،فرغم أنه ذاع
صيته في أرجاء البحرين ودول الخليج عامة باعتباره
أول مطرب بحريني تسجل أغانيه على أسطوانات
بلغت في ذلك الوقت أكثر من  40أغنية ،إال أنه زويد
نفسه بدأ يشعر وكأنه لم يحقق شيئا ،وال أحد يعرف
لماذا تسرب ذلك اإلحساس الحزين إلى نفسه ،ربما
ألنه أمسك بخيوط المجد والشهرة وهو الزال في
هذه السن الصغيرة ،ربما أيضا ألنه نال األموال الطائلة
وتذكر حياة الفقر والعوز وقتما كان طفال صغيرا
يواجه مشقة الحياة بمفرده ،ربما وربما ،هكذا كان
المحيطون به يحاولون تفسير تلك النزعة البائسة
التي تخرج بين الحين واآلخر من جنبات زويد رغم تلك
اإلبتسامات والضحكات العالية التي كان يطلقها
دائما ،البعض أيضا حاول ربط إحساسه الحزين بتوقف
تسجيالت اإلسطوانات تماما أثناء الحرب العالمية
الثانية وما أصيبت به حركة الغناء والطرب من شلل
فني كامل ،ورغم أنه سببا كافيا للحزن والبأس إال أنه
لم يكن على درجة من القناعة ،خاصة وأن األجر الذي

كان يتقاضاه زويد في ذلك الوقت كان يتجاوز الـ 40
روبية وهو مبلغ طائل آنذاك.

قصيدة مصرية
“لقد عزمت السفر إلى القاهرة”  ..قالها زويد للمحيطين
به ،أطلقها في وجوهم ولم يجدوا لها تفسيرا ،لكن
زويد كان قد قرر بالفعل بعدما فكر كثيرا في أن
مرحلة الغناء والطرب في حياته لن تكتمل إال بعد أن
تطأ قدماه أرض المعز ،ورغم أن زويد في تلك الفترة
كان قد حقق الكثير والكثير من الشهرة والنجومية
خاصة بعد افتتاح إذاعة البحرين وانتشرت أغانيه على
نطاق واسع وتزايدت طلبات تكليفه ودعوته إلحياء
حفالت السمر واألفراح والمشاركة في الحفالت
وغيرها ،مما جعل منه المطرب األكثر شهرة على
مستوى الخليج كافة ،إال أن زويد كان يرى منظورا
آخرا للنجاح والشهرة ،كان مدركا أن الطرب األصيل ال
يمكن أن يثمن بكنوز الدنيا وخزائن الشهرة ،كان يعرف
جيدا أن الطرب مثل سيرة العظماء ال يخلد بالمال
ولكن بحالوة الصوت وعذوبته ،وهو ما لم يتحقق
إال بالسفر إلى القاهرة واإلحتكاك بكبار المطربين
ومشاهير الغناء ،وبالفعل إلتقى زويد بكارم محمود
وفريد األطرش الذي وصف صوته بأنه يمتلك غنة
لطيفة تسعد قلوب السامعين قبل آذانهم ،وكانت
مقولة األطرش هي غاية ما يبحث عنه زويد الذي كان
يدرك جيدا أن اعتراف كبار المطربين ومشاهير الغناء
بموهبته وعذوبة صوته يعني خلود اسمه في عالم
الغناء والطرب.

األغنية األخيرة
رحل زويد بعد أن عزف بمسيرته الناجحة األغنية
األخيرة في مشواره الطويل مع الشهرة والنجومية
في دنيا الغناء والطرب ،رحل بعد أن كرمته وزارة
اإلعالم البحرينية تقديرًا لشخصه ومشواره الفني
الخصب واعترافًا بدوره الرائد في حفظ فن الصوت
البحريني األصيل ،رحل بعد أن أصبح واحدا من أبرز رموز
الغناء والطرب الخليجي وشارك في الكثير والكثير

الجسد الناحل
جسد ناحل وقلب جريح
ودموع على الخدود تسيح
وحبيب غر التجني ولكن
كل ما يفعل ب المليح مليح
يا خلي الفؤاد قد مأل الوجد
فؤادي وبرح السفيح
جد بوصل أحيا به أو بهجر
فيه حتفي لعلني أستريح
رق لي من لواعج وصبابة
أنا منها ميت وأنت المسيح
قد كتكت الهوى بجهدي واني
اذا مال علي الغرام سوف أبوح
..........
ناحت فأجبتها متى نوحك ليش من غير سبب
ها الفك والغصون تبكي على ايش..
ذا أمر عجب
أقسمت بمن كان اماما لقريش..
فخرا ونسب
من بعدك ما صفا لمحبوبك عيش..
والدمع سكب
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غبقة بتلكو
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مجلس نوار علي الوزان
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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 ..

 29جمادي الثاني سنة  1373الموافق
 5مارس 1954م

طب الناس
عندما قابل عبد اهلل صديقه أحمد الذي كان
يشعر بألم في قدميه حتى أظهر عطفه
الشديد على حاله ،وقال له ،لقد كنت أعاني
نفس هذا األلم بالضبط منذ خمس سنوات .غير
أنني بادرت بخلع أسناني فاسترحت من األلم
مباشرة ،ولهذا اقترح عليك أن تخلع أسنانك أنت
أيضًا  ..وفكر أحمد في األمر طوي ً
ال ،ثم ذهب إلى
الطبيب فخلع أسنانه  ...ومرت أسابيع بعد ذلك ....
ولكنه كان ما يزال يعاني  ....اشد األلم ،وقابله بعد
ذلك صديق ثان ،وهو ما يزال يعرج فبادره بقوله:
لقد عانيت أنا نفس األلم الذي تعانيه أنت اآلن
ولكنني شفيت تمامًا بعد أن استأصلت (الزائدة
الدودية)  ...إنني أقترح عليك ذلك  ...لتستريح
وذهب أحمد إلى الطبيب .بعد أن فكر طوي ً
ال ...
فاستأصل (الزائدة الدودية) ومع ذلك بقى كما
كان  ...يعاني نفس األلم في قدميه  ،.....ومضت
شهور قبل أن يلتقي (أحمد) بصديقه األول
عبداهلل مرة ثانية ،فلم يكد األخير يراه سليمًا
معافى حتى قال له :أرأيت؟ هذه هي نتيجة
نصيحتي إليك  ....التخلص من األلم ،فلو لم تخلع
أسنانك لظلت تتألم من قدمك حتى اآلن  ...ولكن
(أحمد) قال في مرارة  ....أبدًا !  ...فقد خلعت أسناني
بناء على نصيحتك ولم يزل األلم  ....ثم استأصلت
(الزائدة الدودية) كما نصحني صديق ثان – ولم
يزل أيضًا  ..ثم زال األلم أخيرًا .فهتف الصديق في
فضول ودهشة – أذن فكيف زال األلم؟! فقال
(أحمد) في هدوء :لقد خلعت المسمار
الذي في حذائي ...

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

الجمعة  3شعبان  1372الموافق  17أبريل 1953م

الصفحة الجديدة :بقلم يوسف الشيراوي
بصدور هذا العدد يكون التاريخ قد ختم صفحة وفتح أخرى
في تاريخ الصحافة في بالدنا العزيزة ،لقد ألغيت الرقابة
نهائيًا وتوارى معها القلم األحمر وترك المجال للصحافة
تؤدي رسالتها بدون رقيب غير ضميرها وبدون حسيب عدا
المسئولية الجسيمة التي ألقاها قانون الصحافة على عاتقها،
وهذا القانون مهما تضاربت اآلراء حول تفسيره ومهما حمل
بين أسطره من التبعات والمسؤوليات فهو قانون علينا أن
نتقبله ونتقيد بنصوصه ونتحمل نحن وحدنا ما قد يطلبه منا
من تابعات جسام .كان أمامنا طريقان أما أن نتقبل القانون
متحملين المسؤولية كاملة أو نضعف وننطوي على أنفسنا
ونتقلب على أعقابنا سادلين بذلك ستار النسيان على ما بدأناه
من عمل وما شقته القافلة لنفسها من طريق .لقد عز علينا وحز في أنفسنا أن نترك القافلة وذكرياتها
تروي عن األذهان والقلوب ،ومن ثم أقدمنا  . .وها هي القافلة تعود  ...تعود وهي تواصل السير متجهة نحو
الهدف األسمى المقصود ولها من مثلها ومبادئها اخالصها لوطنها خير معين ومساعد .لقد قضت بعض
النواميس بأن الكمال ال تبلغ نقطة تماسه وإنما النجح كل النجاح أن يقترب منها إلى أقرب حد ممكن.
وكلمة أخرى إلى تلك الفئة التي ال ترى في الصحافة إال قوة سلبية جل عملها نقد المسئولين ومعارضة كل
رئيس فلهؤالء نقول :إن عمل الصحافة أعمق من ذلك ،إن الصحافة المثلى هي عنصر إيجابي وركن مهم من
أركان نهضة كل أمة ،إننا سنثنى على العمل الصالح بما يستحق من ثناء وسننتقد التصرف الغير سديد وسنكون
في صف الضعيف والمظلوم وبذلك نكون قد أدينا قسمًا من رسالتنا نحو هذه البالد العزيزة على الجميع.
16شوال سنة  1373الموافق  18يونيو سنة 1954م

شكاوي الجمهور
يشكو الباعة في السوق من عدم وجود دورات مياه
فيه ،وقد أهملت البلدية بعض (المراحيض) التي
باشرت صنعها في بعض المناطق من العاصمة.
يشكوا من انتشار البطيخ األحمر واألصفر المفتوح
الذي يحوم على سطحه جميع أصناف الذباب
والحشرات ،ويطلبوا من إدارة الصحة أن تحرص على
صحة الجمهور بمنع فتح البطيخ وتركه عرضة لشتى
الجراثيم.
يشكو الناس من عفونة بعض اللحوم ،وخاصة
لحوم الدجاج المجففة والمحفوظة في المبردات
مما يسبب أمراضا منوعة للمواطنين ،إذا لم يحدث
التسمم في حينه.

يشكو فريق (الحمام) بالمنامة من عدم وجود
مؤذن يعلن وقت اإلفطار في المساجد ،ويرجون
من المسئولين عن إدارة المساجد االهتمام
بهذه الحالة ...
يشكوا الجمهور من تالعب الباعة بأسعار الثلج
وخاصة في القرى ،وهم يرجون من أصحاب
مصانع الثلج أن يفتحوا لهم فروعًا في القرى
المهمة ويحددوا سعرًا مناسبًا للرطل من الثلج.
يشكو فريق (بوصره) بالمنامة من انتشار لعبة
القمار طيلة النهار ومن األكل علنا في الطرقات
ومن كثرة المشاغبين ،والسكان يرجون من
المسئولين عن األمن االهتمام بفريقهم ..
يشكوا رواد السينمات من عدم وجود وقت
لالستراحة في بعض دور العرض..
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�شعراء من البحرين..
البحرين تتكلم
�أنا البحرين �سل عني الليايل

جتبك مبا ت�سر به املعايل

ت�ضيء جزائري كق�صور در

بدت يف ذهن ر�سام خيايل

بي البرتول يف اله�ضبات جار

ويف بحري الثمني من اللئايل

ومن �سحر الطبيعة يف �سهويل

تناثرت الزهور على الرمال

مير بها الن�سيم فكم حديث

يغ�ص به الن�سيم وكم �س�ؤال

القلب كالطفل
قلبي اذا ما نهاه العاذلون ع�صى

يا ويحهم هل يظنون القلوب ح�صى؟
من اجلمال وكم �شخ�ص ًا له �شخ�صا

فكيف �أما ر�أى الآالم �سارحة

ومن م�ضى خلف �سرب الغيد ما نك�صا !

قلوب �أهل الهوى كالثلج ذائبة

�أقول للعاذل الالحي ترفق بي
�أبرتك الغيد ترميه مبقلتها

فالقلب كالطفل ان غنيته رق�صا !
وكم عليها بايام الهوى حر�صا

وعادة القلب ال ترويه واحدة

والثغر لو م�ص منه ال�شهد ما نق�صا !

واعلم اذا مل تكن بال�سيف تردعه

فكيف ترجعه عن غيه بع�صى؟!
طري ًا اذا �صدته �أودعته القف�صا !

دعه اذا هم فالأ�شواق تدفعه

نهاية الأمر لي�س القلب حت�سبه

والعمر يف هذه الدنيا له فر�ص

وداع ال�شباب

والباز كم للقطا عند ال�ضحى قن�صا

اياك يا �صاحبي �أن ترتك الفر�صا

خلعت �شباب فوق عو�سجة الدهر

وابت بهم �ضاق من حملة �صدري

عر�ضت على املر�آة وجهي فكذبت

عيوين ر�ؤى وجهي وما قبلت عذري

وجاء ايل ال�شبيب حتى ر�أيته

يبي�ض بالفر�شاةما ا�سود من �شعري

�أمي�ضي ال�صبا وت�أتي كهولتي

فقلت لها �أن ال�صباح راح عهده

اذا �أنا قد �أ�صبحت بعد كهولتي

�أبادل من يعطيني الفقر بالغنى
ول�ست على هذي الفعال بنادم

بوح�شتها من بدل الترب بال�صفر؟

ومتحو الليايل رونق املنظر الن�ضر

غني ًا فما �أحى ال�شباب على الفقر

اذا ما �شبابي عاد والكوخ بالق�صر
ولو ع�شت �أيام ال�شبيبة يف ع�سر

الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

ونخلي يف ال�شواطيء كالعذارى

تغني لل�سعادة واجلمال

ويبقى ال�شعر مكتوبا ومقروا
بهبه
ما مير
تردده الأل�سنة
حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر
ويبقى ال�شعر حمفوظ ً
يفماكلمير
وت�ست�شهديفبهكل
وت�ست�شهد به
أل�سنة
حياته.ل
تردده ا
ا
حياته .عرب
االن�سان
االن�سان عرب
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
ومو�سيقاه� ,آفاقه
وتنتقل يف
تعي�ش
واحة
ويبقى ال�شعر كذلك
أجواءهأخيلته
يف�معانيه و�
للروحوتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
واجلمال..ومو�سيقاه,
احلياةأخيلته
معانيه و�
وتهيم يف
املتعددة الوا�سعة,
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
واجلمال..وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
يف رحاب ال�شعر
نلتقي
وي�سعدنا �أن
احلياة
لتعانق
تعتنق من قيودها,
الطيبة .
البحرين..ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
�شعراءيفمنرحاب
وي�سعدنا �أن نلتقي
الطيبة .
�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به االن�سان عرب حياته.
ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه املتعددة الوا�سعة,
وتهيم يف معانيه و�أخيلته ومو�سيقاه ,تنعتق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.
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ذكريات من �أيـام زمان
• عرض مسرحية (الوصي الخائن) بالمدرسة الخليفية
للبنات بالمحرق عام 1938م
• صدور أول تقرير بالتعليم النظامي عام 1927م
• تم إصدار قانون الجنسية البحرينية عام 1937م
• وضع حجر األساس لمبنى مطار البحرين عام 1959م
• إجراء التعداد السكاني الثالث عام 1959م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة برفقة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة لدى ا�ستقبال املقيم
ال�سيا�سي الربيطاين جورج ملتون عام 1959م

مقر �شركة كرميكنزي يف ال�ستينيات

تعبيد ال�شارع البحري باملنامة (�شارع احلكومة حالي ًا) يف الأربعينيات

�شارع ال�شيخ عي�سى الكبري قرب حديقة امل�ست�شارية يف بداية الثالثينيات
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املغفور له �صاحب ال�سمو ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة يتو�سط
جمموعة من الأ�ساقفة ورجال الدين امل�سيحيني

مق�صب الق�ضيبية يف اخلم�سينيات

مدر�سة الهداية اخلليفية باملحرق عام 1959م

ازدحام �أمام البنك ال�شرقي املحدود (ت�شارترد بنك حاليا) عند بد�أ ا�صدار
الدينار البحريني بدل الروبية الهندية عام 1965م

م�ست�شفى الإر�سالية الأمريكية والكني�سة االجنيلية الوطنية ،املدر�سة
وبرج ال�ساعة عام 1940م

مد خط �أنابيب بني البحرين وال�سعودية يف عام 1945م

مع التغيير
فرص واعدة
هناك
ٌ
تم تأسيس المصرف الخليجي التجاري (ش.م.ب) في مملكة البحرين
في عام  2004كمصرف إسالمي تجاري رائد ومدرج في سوق البحرين
لألوراق المالية .يقدم المصرف الخليجي مجموعة متكاملة من المنتجات
والخدمات المصرفية التجارية باإلضافة إلى المنتجات اإلستثمارية
المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية .ومع تنامي شبكة المصرف من
الفروع التجارية وأجهزة الصراف اآللي والخدمات المصرفية اإللكترونية،
فإن المستقبل يبدو واعدًا لتحقيق المزيد من النماء والتطور محليًا
وأقليميًا وتقديم تجربة مصرفية متميزة ورائدة.

المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب
بــرج المرفأ الشرقي ،مرفـأ البحرين المالي
ص.ب ،60002 .المنامة ،مملكة البحرين
هاتف ،+973 17 50 50 50 :فاكس+973 17 10 00 17 :
بريد إلكترونيinfo@khcbonline.com :
www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)
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استمتع بموبايل برودباند 4G LTE

في أي وقت ومن أي مكان

4G Onet

 4G LTEموبايل برودباند
أينما كنت مع استخدام غير محدود
•يدعم 4G/3G/2G
•سرعة تصل إلى 150Mbps
•مستخدم واحد للجهاز
* لالشتراك تفضل بزيارة محالت بتلكو

الباقة

البيانات

االيجار الشهري

مدة العقد

باقة O-net

خدمة LTE

 12د.ب

 12شهرا ً

غير محدودة

batelco.com

