
رمز الحنين لألوطان 
الحمام .. رسول السالم

الشعراء  وخلده  للسالم،  رمزًا  الحمام  يعتبر 
إلى  للحنين  رمز  وهو  العرب،  بريد  كان  وقديمًا 
األوطان وله سالالت عديدة تتجاوز المائة، وتاريخيًا 
التوراة أن سيدنا نوح عليه السالم أطلق  جاء في 
الحمام من فلكه الذي يبحر في الطوفان على 
غصن  فمها  وفي  حمامة  إليه  فعاد  دفعتين 
ومنها  الطوفان،  انتهاء  على  به  فاستدل  زيتون 
أول  الرومان  إن  وقيل  السالم،  رمز  الحمام  أصبح 
الرسائل، وأشهر حمامة  من استخدمه في نقل 
رسولنا  دخله  الذي  ثور  غار  سكنت  التي  هي 
ويعتبر  وسلم،  عليه  اهلل  صلى  محمد  الكريم 
أكثر  وهو  ثور  غار  لحمامة  امتدادًا  مكة  حمام 
من  “آمن  العرب  أمثال  في  وجاء  وسالمًا،  أمانا 
حمام الحرم وآلف من حمام مكة”، وقد خصص 
تناول  للحمام  بابًا  “الحيوان”  كتابه  في  الجاحظ 
“رمضانيات”   ... وتدريبه،  تربيته  وطرق  حياته  فيه 
وأنواعه  الحمام  عالم  إلى  قراءها  بصحبه  تطير 

ولماذا اختير رمزًا للسالم العالمي ...
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين

تقي البحارنة

ولد محمد بن فارس بن محمد في مدينه المحرق، وتعلم العزف على العود والغناء من أخيه األكبر عبد اللطيف بن فارس، 
الذي جمع له النصوص الغنائية المتوفرة آنذاك، وقد اشتهر محمد بن فارس كمطرب له جمهور من المعجبين بفنه وحسن 
صوته وبراعة أدائه وحسن اختياره من النصوص، وظهرت تسجيالته األولى في األسواق عام 1933م، فذاعت شهرته وصار 
وبلغت  والبيوت،  الدور  وفي  الشعبية  المقاهي  في  االسطوانات  لتلك  االستماع  على  الناس  وأقبل  لسان،  كل  على  اسمه 
النصوص  من  الكثير  فارس  بن  محمد  الفنان  غنى  ولقد  المطربين،  من  كبير  عدد  يديه  على  وتتلمذ  الخليج،  بلدان  شهرته 
الغنائية والقصائد الفصحى والعامية، بألحان تناسب موضوعاتها وكلماتها، وقد استطاع الفنان تقديم غناء الصوت في 
ألحان مبتكره جديدة وأخرى مطوية من الموروث القديم، كما استطاع تفعيل ساحة الغناء في البحرين والخليج تفعياًل 
قويا مازال صداه يتردد بعد مرور حوالي 70 عاما على تسجيله بعض ألحانه في اسطوانات .. “رمضانيات” ترصد سيرة ومسيرة 

واحدًا من أهم فناني الصوت البحريني والخليج وتلقي الضوء على محطات نجاحه ونجوميته وشهرته ... 

موهبته غطت أرجاء المشرق العربي 
محمد بن فارس .. الصوت األصيل
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أشهر أنواعه الريحاني والبخاري
الحمام .. ساعي الخير األمين

يحلق في العالي، قاطعًا مسافات ومسافات، عابرًا قارات ومحيطات، رمز هو للسالم، وله 
في لغة الشعراء ألف مكان ومكان، رمز للحنين إلى األوطان، ورسول غرام بين العاشقين 
في كل زمان، وقديمًا كان للعرب ساعي بريد ومرسال، وفي الحروب موصل للمعلومات 
واألخبار، أنه طير الحمام الذي تعددت أسماؤه، فمنها الورقاء والقماري، الوارش والدباس، 
بالرمادي  مزركش  سماوي  وأزرق  أبنوسّي،  وأسود  اللون،  أبيض  فمنه  متعددة  وألوانه 
الصوت في  الصوت، يسابق  الشكل وخفيض  وبني محمر، جميل  والذيل،  األجنحة   على 
الخدمات،  لإلنسان كل  المسافات مقدمًا  والزمان، طاويًا  المكان  سرعته متحديًا فكرة 

يسبح ربه في الصباح والمساء ...

آيات اهلل في الحمام 

المالحة  ظاهرة  فهم  والباحثين  العلماء  واستطاع 
يضل  ال  بريد،  كساعي  وعمله  الزاجل  الحمام  عند 
لكارثة  تعرض  إذا  إال  الهدف  يخطئ  وال  السبيل 
الشمس  ميل  على  يعتمد  ألنه  وذلك  رحلته،  تعيق 
كمؤشر على اتجاهه، وكذلك المتالكه ساعة حيوية 
إلى  إضافة  والنهار،  الليل  بتعاقب  مرتبطة  داخلية 
وجود بلورات مغناطيسية داخل رأس الحمامة، كما 
الخاليا  وفي  الزاجل  الحمام  عند  الطيور  علماء  وجد 
مغناطيسية  جزيئات  المنقار  مقدمة  عند  العصبية 
الحديد  من  مختلفين  صنفين  من  نانومترية 
على  باالعتماد  االتجاه  معرفة  له  تضمن  الممغنط 

المجال المغناطيسي األرضي. 

الريحاني والعقعق

الطيور  فصائل  من  فصيلة  هي  والحماميات 
وقد  وحمامات  وحمائم  حمام  الحمامة  وجمع 
من  العديد  منها  ويوجد  بتدجينها،  اإلنسان  قام 
كثيرة  أنواع  الحمام  من  يوجد  كما  البرية،  األنواع 
والهواية،  للطيران  وأخرى  للزينة  ومنها  لألكل  منها 
والرميات  والشامي  الغزار  هناك  أنواعه  أبرز  ومن 
والكرزلي والرمية والمراسالت والزاجل والزاز والبدرنك 
واالرفلي والزنكي ومن الغزار الريحاني والقطقاطي 
والكركندي  العبسي  الشوام  ومن  كشك  والعنبري 
أنواع  منة  يتفرع  هؤالء  من  نوع  وكل  والشقلباظ، 
أشهر  أحد  هو  الريحاني  الحمام  ويعد  كثيرة،  أخرى 
أسود  بلون  ويتميز  عالميا،  ومعروف  الحمام  أنواع 
أشهر  ومن  اللون،  ذهبيه  الصدر  إلى  والرقبة  حالك 
العقعق  بحمام  يعرف  ما  أيضا  هناك  الحمام  أنواع 

اإلنجليزي ويتميز بالنحافة وجسده المسطح.

الحمام الزاجل 

العربية  الخيول  حال  حاله  الزاجل  الحمام  ويعامل 
تدّون  سجالت  وله  وسالالت،  أنساب  فله  األصيلة، 
البيض والفقس،  صفاته وتاريخ تزاوجه وتواريخ وضع 
وله  اختصاصيون،  مدربون  أجله  من  ويستقدم 
مزادات يرتفع فيها سعر الواحدة إلى آالف الدوالرات 

خصوصًا لألنواع النادرة.

الحمام البخاري 

الحمام  أنواع  من  نوع  فهو  البخاري  الحمام  أما 
اهلل  آيات  من  وآيه  الجمال  في  غايه  وهو  الجذاب، 
أن تصنيفه  المؤكد  عز وجل على بديع صنعه، ومن 
من أنواع حمام الزينة لجمال مظهره جاء هذا النوع 
هذا  ويتميز  الوسطى،  بآسيا  بخارى  مدينة  من  ونشأ 
أجنحة  وطول  الهائل  وحجمه  الجسد  بطول  النوع 
الطيران وريشات الذيل أيضا وقصر الرقبة التي تكون 
ينظر  من  كل  ويرى  يعرض  وكأنه  لألسفل  منحنية 
ورده  وكأنها  بإحكام  الموجود  الريش  تفرق  إليه 

متفتحة من الريش.

أسماء الحمام 

الحيوان  قاموس  في  جاء  كما  الحمام  أسماء  ومن 
خذام،  وابن  والحمام،  الحقم،  هناك:  دياب  لكوكب 
القماري  من  الوحشي  الحمام  وهو  والدباسي 
اليمام،  وهو  والشفتين  ذلك،  أشبه  وما  والفواخت 
والهداهد  مهدي  وأبو  الحمامة  أي  والصلصلة 
الحمامة  أي:  والورقاء  والهذل  والهديل  والهدهد 
واألنن  األخضر  أبو  الحمام:  لذكر  ويقال  واليمام، 
والدبسي  خذام  وابن  والحر  الذكر  اليمامة  وحجر 
وأبو طلحة وأبو عكرمة وأبو عمران وأبو مهدي وأبو 
الهذيل واليمام،  التائحة والهداهد وأبو  منجاب وأبو 
والسعدانة  والحمامة  الجوازل،  أمهات  لألنثى  ويقال 
والسعفاء أي: المطوقة، وأم عكرمة أم المثنى وأم 
هديل وبنت الهديل والورقاء، ومن أسماء أوالده: البج، 
والحّر، والزغلول، والزك، والشعقدان، والعاتق، والفرخ، 

والورداني، والياموم، وابن يومين.

أصوات الحمام

واألنين  واالسترجاع  األرنان  الحمام:  أصوات  ومن 
والترجيع والترعيب والترنم والترنيم والنغرد والتغريد 
والسجح  والرنين  والرجع،  والحنين  والتهدير  والتغني 
والسجع والشجون والنوح والهدر والهدهدة والهدير 
ومواضعه:  بيوته  أسماء  ومن  والوكوكة،  والهديل 
والوقنة  والمحضن،  والريع،  والحرا  والتمراد،  البرج 
“في الجبل” والوكر، وجاء في العلم الحديث أن في 
الحبوب  يقتات  وأنه  الحمام،  من  نوعًا   255 العالم 

والفواكه والنبات وبعض الالفقاريات، وتعرف األنواع 
ومن  الظاهري  وشكلها  بأصواتها  منه  المختلفة 
وحمام  الصخر،  وحمام  الخضراء،  الحمامة  أجناسه 

األشجار، والحمامة المنزلية. 

سباقات الحمام 

والتي  الممتعة  الرياضات  من  الحمام  رياضة  وتعتبر 
يهدف  عاٍل  وأداء  وتكنيك  تدريبه  في  مهارة  تتطلب 
والعالمية،  العربية  السباقات  في  الحمام  لدخول 
وقد  والعينية،  المادية  الجوائز  حصد  تم  والتي 
بطريقة  وتفوقه  موهبته  إثبات  الحمام  استطاع 
استثنائية ولهذا السبب يعشقه الماليين من الهواة 
والمحترفين في تدريبه وتربيته في كل أنحاء العالم، 
وينظمون له السباقات المختلفة، ومع االستمرار في 
مقدرته  تطوير  تم  فقد  الحمام،  سباقات  ممارسة 
بعيدة  بالسباقات  خاص  لحمام  العال  األداء  على 
متخصصة  الحمام  طير  من  أجيال  وظهور  المدى، 
السالالت  هذه  سميت  وقد  الشاقة  السباقات  في 
بأسماء المربين والمدربين لها، وتبدأ سباقات الحمام 
وحتى  نوفمبر  شهر  في  العربي  الخليج  دول  في 
السعودية  وفي  عام،  كل  من  مارس  شهر  نهاية 
العربي  العالم  في  مركز  أكبر  المسرة  مزارع  تعتبر 

في إنتاج سالالت نادرة من الحمام.

رسول أمين 

مخلص،  وصديق  أمين،  رسول  المنام  في  والحمام 
المصونات  الزوجات  على  دل  وربما  أنيس،  وحبيب 
الحمام  على  الحمام  دل  وربما  لألسرار،  الحافظات 
الذي هو الموت، ويدل على المرأة ذات العيال، أو على 
وتدل  بيته،  أهل  على  المنعكف  النسل  الكثير  الرجل 
امرأة  الداجنة  والحمامة  النواح،  على  الحمام  رؤية 
مجمع  وبرجها  جوار،  أو  بنات  وبيضها  عربية،  حسنة 
الحمامة معاتبة رجل  بنون، وهدير  النساء، وفراخها 
واألسود  ورع،  واألخضر  دين،  منها  واألبيض  المرأة، 
سادات، واألبلق أصحاب تخاليط، ومن نفرت حمامته 
ولم تعد إليه فإنه يطلق امرأته أو تموت، وإن كانت له 
حمائم طيارة، فإن له نسوة وجواري ال ينفق عليهن، 

فإن قص جناح من داره، والحمامة جارية عربية.
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شهرته انطلقت من مدينة المحرق
محمد بن فارس .. أصالة الصوت والنغم

بن  البحريني محمد  الفنان  ولد  وتحديدًا عام 1895م  عامًا  مائة وعشرين  أكثر من  قبل 
وتعلم  أظفاره  نعومة  منذ  والموسيقي  العزف  أحب  العريقة،  المحرق  بمدينة  فارس 
العود والغناء وألم بالقصائد والفنون الشعرية المختلفة، ولم يحمل أحد من المطربين 
الذي  فارس  بن  محمد  الفنان  فعل  مثلما  الصوت  فن  في  والتجديد  التطوير  مشعل 
استطاع ان يحفر اسمه عميقًا كواحد من أهم مبدعي هذا الفن، ويصنع لنفسه طريقة 
جديدة في األداء اختلفت عمن سبقه في الصياغة اللحنية وأسلوب األداء مع المحافظة 
على األصول المتوارثة، وهو ما طبع الصوت البحريني بطابع ونكهة جديدة سار عليها 
من جاء بعده، وقد ساعدته ظروف ومعطيات عصره ومهدت له الطريق للحصول على 
فرصة ذهبية لتوثيق فنه بصوته في فترة بواكير بدء التسجيالت الصوتية في العالم 
من  القديمة  الصوتية  األسطوانات  على  األلحان  تلك  تسجيل  من  تمكن  حيث  العربي، 
للفنان  الفن واإلبداع  “رمضانيات” تسرد مسيرة   .. بها  خالل رحالت خارجية متكررة قام 
بالنجاحات  العامرة  البحريني محمد بن فارس وتلقي الضوء على أهم محطات حياته 

والتميز أمتدت أضواءه لتغطي كافة أرجاء المشرق العربي ...

محطات هامة 

بدأت حياة محمد بن فارس مع الغناء والطرب بمدينة 
بالنجاحات  حافلة  حياة  تعد  أنها  ورغم  المحرق، 
المتواصلة والتي إنطلقت معه منذ نعومة أظفاره، 
إال أن المتتبع لتاريخ بن فارس مع الغناء يدرك أن هناك 
في  فاصلة  نقاط  شكلت  هامة  تاريخية  محطات 
نجوميته وشهرته التي غطت المشرق العربي، وكان 
فارس  بن  محمد  التقى  حينما  المحطات  هذه  أول 
عام 1913م بالفنان عبد الرحيم الحجازي في البحرين 
والنصوص  األلحان  من  الكثير  يحفظ  الفنان  وهذا 
الذي  الحمينى  والشعر  الفصحى  باللغة  الشعرية 
اشتهر به أهل اليمن، وأخذ منه بن فارس هذه األلحان 
الفني  وحسه  ابداعاته  من  إليها  وأضاف  وطورها 
المطربين  باقى  عن  ومنفرد  مميز  وبأداء  الجميل 
على  األلحان  هذه  بعض  وسجل  الوقت  ذلك  في 
اسطوانات، أما المحطة الثانية فتمثلت في سفر بن 
فارس إلى بغداد عام 1932م وهذه أول رحالته الفنية 
الثالثة  المحطة  أما  10 أصوات،  أو   9 بين  تقريبا  وسجل 
في حياته المضيئة بالنجاحات فكانت في رحلته إلى 

 10 تقريبا  سجل  حيث  عام 1936م،  حلب  مدينة  سوريا 
المروس  بمصاحبة  الوطنية  سودوا  لشركة  أصوات 
جوهر بن سعد النجدى وعازف الكمان السورى الياس 
فنون، وتمثلت المحطة الرابعة في مسيرته الناجحة 
لشركة  وسجل  1938م  عام  بغداد  إلى  رحلته  في 
صوت سيده وهذه التسجيالت من أروع ما غنى وأدى 
الفنان محمد فارس واخذ على كل أسطوانة 200 روبية، 

وهو يعد مبلغًا خياليًا في ذلك الوقت.

سر النجاح

الصوت وخبراء فنه فك  الكثير من علماء  وقد حاول 
البحريني  الفنان  الذي حققه  الكبير  النجاح  رموز ذلك 
وشهرته،  نجوميته  وأسرار  فارس  بن  محمد  الكبير 
وبشكل  استطاع  قد  فارس  بن  أن  على  وأجمعوا 
العربية  الثقافة  عناصر  ويختزل  يتمثل  أن  من  خاص 
الصوت  فن  وتطوير  الستلهام  األساسية  ومكوناتها 
إلى مسامعه من خالل األصول  الذي وصل  الشعبي 
القديمة من النصوص واأللحان المتداولة في منطقة 
الخليج العربي ومن خالل ما جمعه له معلمه  األول 
له  وفر  الذي  فارس  بن  اللطيف  عبد  األكبر  شقيقه 
الحاضنة  مثلت  التي  الخصبة  واألرض  الفنية  البيئة 
األولى التي أفرزت فنانا بقامة محمد بن فارس، حيث 
األساسية  الركائز  إحدى  هي  الفنية  التهيئة  هذه  أن 
التي مهدت الطريق له للريادة في فنه، وكذلك من 
نصوص  على  فارس  بن  فيها  أطلع  مسامرات  خالل 
من  العربي  الخليج  مستوى  على  متناقلة  وألحان 
اليمن مرورا بالكويت إلى البحرين مما ساهم في إثراء 
المصادر الفنية التي تلقفها بن فارس، كذلك سفر بن 
والتعرف  فنه  من  االستزادة  لطلب  الهند  إلى  فارس 
على النصوص الجديدة التي لم تكن بحوزته، وكانت 
رحالته تلك هي إحدى الشرارات التي أججت محركات 

اإلبداع الكامن في هذا الفن لدى بن فارس. 

بحريني أصيل 

وإلى جانب القدرات الفائقة في الغناء والطرب عند 
ينطلق  أن  استطاع  أنه  إال  فارس،  بن  محمد  الفنان 
لما  الصرفة  العربية  اللغة  قاعدة  من  الصوت  بفن 
تميز به من اختيارات لنصوص تعتبر من عيون الشعر 
التعبير  في  اإلبداع  قمة  مثل  الذي  الفصيح  العربي 
العربي  الفارس  لدى  والشغف  الحب  حاالت  عن 
تلك  اإلسالمية،  العربية  الحضارة  مد  أوج  في  النبيل 
من  وردد  حفظ  ما  أرق  من  تعتبر  الغنائية  النصوص 
يكتشفها  أن  المبدع  هذا  استطاع  غزلية  قصائد 
الفارس  صفات  لتمثل  الصوت  فن  في  يقدمها  وأن 
وحبه  عشقه  حاالت  في  وشموخه  النبيل  العربي 
وهيامه، إلى جانب عدد من نصوص الشعر الحميني 
والشعبي، ويقابل هذه النصوص ما توفر لبن فارس 
له  أتاحت  وعربية  محلية  وبيئية  فنية  عناصر  من 
والقدرة  المعطيات،  كافة  من  القصوى  االستفادة 
جديدة  بوتقة  في  الفنية  العناصر  تلك  صهر  على 
فمن  الصوت،  فن  في  يبدع  أن  خاللها  من  استطاع 
في  فارس  بن  اللطيف  عبد  األكبر  أخيه  إسهامات 
وصقل  العود،  آلة  على  العزف  على  وتدريبه  تعليمه 
العام  الجو  خالل  ومن  والموسيقية،  الفنية  ثقافته 
الثقافة  شأن  من  اإلعالء  في  المتمثل  به  المحيط 
العربية وتذوق قصائد الشعر العربي الفصيح، وتذوق 
عصره  في  السائدة  الشعبية  الفنون  واستلهام 
الصرفة،  الفنية  وأصالتها  عنفوانها  أوج  في  وهي 
معايير  يبدع  وأن  يضع  أن  فارس  بن  محمد  استطاع 
األجيال  توارثته  الذي  األصيل،  البحريني  للصوت  فنية 
من بعده. واستطاع أن يضع لهذا الفن كل األسس 
والقوانين واالشتراطات والتقاليد واألعراف المطلوبة 
التي سار عليها من بعده تالمذته ومريدوه، معتمدا 
في ذلك على قريحته وموهبته الموسيقية وفطرته 
الفنية والحسية التي مكنته من النفاذ إلى مستويات 
في  تجلت  قدراته  فإن  وهكذا  اإلبداع،  من  متقدمة 
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علـى دمـــع عينــــي مـــن فراقــــــك ناظـــــــر     
ترقرقـــه إن لـــم ترقـــه المحاجـــر  

فديتــك ربــــــع الصـــبر بعـــــــدك دارس         
علــى أن فيـــه منـــزل الحب عامـــر  

يمــــثلك الشــــــوق الشديــــــد لناظـــــــــري  
واطـــرق إجـــالال  كأنـــك  حاضـــر  

وأطـــوي علـــى حــــــر الغــــــرام جوانحــــــي  
وأظهـر انــي  عنـــك  اله  وصـــابر  

عجـــبت لخــــــــال يعـــــــبد النــــــــــار دائمــــــــا   
بخدك لم يحــرق  بهــا وهـو كافــر  

واعجـــــب من ذا ان طرفــــــــــــــك منــــــــــــــذر     
يصدق في  أياتـــه  وهـــو  ساحـــر  

أال يالقومــــــــي أراق دمـــــــــــي الهــــــــــوى   
فهل لقتيـــل األعــين النجـــل ناصـر  

المحكمة  الموسيقية  األلحان  لتلك  إبداعاته 
فارس  بن  محمد  يقابل  إذ  القوالب، 

أصالة النص العربي الفصيح بعناصر 
صلب  من  هي  موسيقية  فنية 

في  تتمثل  العربية  الثقافة 
اختياره للمقامات الموسيقية 
العربية األصيلة مثل مقامات: 
والحجاز،  والبياتي،  الراست، 

جانب  من  ويقابلها  والهزام، 
تطويع  في  األصالة  آخر 

واستخدام إيقاعات وضروب 
كثيرًا  اختلفت  إيقاعية 

أنماط  باقي  عن 
الموسيقى  فنون 

الشعبية األخرى 
في  السائدة 
مما  عصره، 
فن  جعل 
الصوت متميزا 

ألحانه  في 
إلى  وإيقاعاته 

فنًا  كونه  جانب 
ال  صرفًا  محليًا  عربيًا 

أنه  كما  شائبة،  تشوبه 
الرجولية  التقاليد  قمة  يمثل 

كان  الذي  الذكوري  المجتمع  في 
حيث  الشعبي،  الصوت  فن  يمارس 
نستمع من خالله إلى لوعة العاشق 

الحب  تباريح  يشكو  وهو  وهيامه 
نبل  فيه  هادر  جهوري  بصوت  والغرام 

وسمو الفارس العربي بنبرة رجولية قوية.

تطوير وتجديد

فارس  بن  محمد  الفنان  وشهرة  نجومية  تقتصر  وال 
استطاع  أنه  إال  الفريد،  الطراز  من  مطربًا  كونه  على 
فن  في  والتجديد  التطوير  مشعل  يحمل  أن  أيضا 
أهم  من  كواحد  عميقا  اسمه  يحفر  وأن  الصوت، 
لنفسه  يصنع  أن  استطاع  حيث  الفن،  هذا  مبدعي 
في  سبقه  عمن  اختلفت  األداء  في  جديدة  طريقة 
على  المحافظة  مع  األداء  وأسلوب  اللحنية  الصياغة 
البحريني  الصوت  طبع  ما  وهذا  المتوارثة  األصول 
بطابع ونكهة جديدة سار عليها من جاء بعده، كما 
أن فن الصوت الشعبي في البحرين ينسب إلى محمد 
تاريخ  خالل  استطاع  الذي  ورائده  مبدعه  فارس  بن 
حياته الفنية أن يتجشم رفع رايته وتطويره والحفاظ 
عليه، وقد ساعدته ظروف ومعطيات عصره ومهدت 
فنه  لتوثيق  ذهبية  فرصة  على  للحصول  الطريق  له 
بصوته في فترة بواكير بدء التسجيالت الصوتية في 
العالم العربي، حيث تمكن من تسجيل تلك األلحان 
القديمة من خالل رحالت  الصوتية  على األسطوانات 
من  األلحان  تلك  أنقذت  بها  قام  متكررة  خارجية 

الضياع وتم توثيقها بصوت مبدعها األصلي.

تراث بحريني 

حرصها  في  الدائمة  وكعادتها 
الشديد على الحفاظ على التراث 
البحريني األصيل، سارعت وزارة 
اإلعالم بمملكة البحرين في 
طيبًا  عماًل  بانجاز   2008 العام 
من خالل توثيق أعمال محمد 
مجموعة  ضمن  فارس  بن 
احتوت  األعمال  من  شاملة 
على اسطوانات مدمجة لعدد 
من أعالم الطرب البحريني، وقد 
المدمجة  األسطوانة  اشتملت 
بالفنان محمد بن فارس على  الخاصة 
واضحًا  نموذجًا  تعتبر  أصوات  عشرة 
ألهم إبداعاته في فن الصوت هي: 
على دمع عيني، ويا واحد الحسن، 
وإغنم  الذهب،  غصن  ومال 
البرق  ولمع  الفرج،  وقريب  زمانك، 
ودمعي  العواذل،  وإن  اليماني، 
بو  ويقول  اليوم،  واهلل  جرى، 
معجب، واستطاع بن فارس 
أن  المجموعة  هذه  في 
إلى  الصوت  بفن  يأخذ 
متقدمة  مستويات 
الموسيقي  األداء  من 
حيث  من  المتقن، 
والغناء  العزف 
صياغة  وإحكام 
الموسيقية  القوالب 
اختلفت  التي  الجديدة 
تفاصيل  حيث  من  وتنوعت 
الموسيقي  للقالب  اللحنية  البنية 

وتوظيف المقام واإليقاع.

فقد  البحرينية،  اإلعالم  وزارة  جهود  جانب  وإلى 
كانت هناك الكثير من الدراسات واألبحاث التي ركزت 
البحريني  الفنان  تراث  على  الحفاظ  على  سطورها 
محمد بن فارس، ومن أشهر تلك األبحاث والدراسات، 
مجموعة  من  العماري  عمرو  مبارك  الباحث  دونه  ما 
من نصوص األصوات التي تغنى بها الفنان محمد بن 
فارس وصنف ألحانها وأضاف إليها بعضا من نصوص 
التوشيحات التي كانت تؤدى في ختام أداء األصوات، 
وقام بنشرها ضمن كتاب بعنوان “محمد بن فارس 
صدرت  الذي  الخليج”   في  الصوت  غنى  من  أشهر 
البحرين  بمملكة  اإلعالم  وزارة  عن  األولى   طبعته 

عام 1991م. 

رحيل الموهبة 

من  العاشر  اليوم  في  فارس  بن  محمد  وتوفي 
من  والعشرين  للثالث  الموافق  1367هـ  محرم  شهر 
المحرق،  مقبرة  في  ودفن  1947م،  نوفمبر  شهر 
ذلك  بعفوية  امتلكها  التي  تلك  فنية  موهبة  فأية 

وعمل  وتوظيفها  صقلها  في  وبرع  المبدع  الفنان 
على تطويرها وإغناء جوانبها بما توفر له من ثقافة 
ستين  من  أكثر  مرور  وإن  الموسيقية،  الزمان  ذلك 
تجربته  تأمل  إلى  يدعونا  فارس  بن  رحيل  على  عاما 
بها  المحيطة  الظروف  دراسة  في  والتعمق  الفنية 
والمؤثرات التي أسهمت في نضجها إلى الحد الذي 
ابتدع منحى مميزا لفن عريق ذي جذور ارتبط باسمه 
تذوقه  وبطريقة  تفكيره  وبنهج  بأسلوبه  وتلون 

ومعايشته للفنون الرائجة في زمانه.
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ال�سالم و)طوق( احلمامة بطاقة تهنئة

)على ل�سان �سديق(

اأهديك حبورا ليتني يف عيد ميالدك 

اأو �سمو�سًا اأو بدورا ليتني اأعطيك جنماً 

اإذا كان كبريا ت�سغر الأ�سياء يف احلب 

ما زال ن�سريا عمرك الغ�ض كغ�سن الورد 

ن�سمة.. زاد عبريا كلما مرت عليه 

اأنني �سرت اأثريا قبلة مني وح�سبي 

و�سعدًا.. و�سرورا اأمتنى لك اإقبالً 

اأ�سرار

َ
اأرى يف املراأِة مراآًة تك�سُف ال�سر

 

 وتهادُن التواطوؤاْت

اأتزوُج بها

 نتالب�ُض ومنحو اأقدامنا

اأرى اإليها

َترى اإيَلّ
 

 ول ن�سدق اأ�سرارنا

ُ
فبعد امل�ساء تتهاَجُم الع�ساكر

 

 رعاياُهْم
ُ

ويهجو امللوك

ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

�شعراء من البحرين..

تقي البحارنة

ال�سالم و)طوق( احلمامة

وطريق ميتد طويال قدم مت�سي..مت�سي..مت�سي.. 

يعمق جرحًا ونحول ورماد اخلطوة فوق الع�سب 

اخل�سرة يف الأع�ساب ذبول وي�سيل اجلرح وتزداد 

مُينّى من جاء عجول والفجر على الأفق املجروح 

وجناح ميتد ظليال ل تعجل.. فهنالك �ساقية 

واحلا�سر يغنيك بديال عرج فامل�ستقبل حلم 

من مثلك تقتات ف�سيال واقنع بفتاٍت فاجلوعى 

من قبل.. فما ازدادوا طول ذهب املا�سون مبا التهموا 

�سئت فراتًا.. اأو نيال اأتريد املاء وعندك ما 

وعالج فيه اإزميال اإ�سرب بع�ساك احلجر ال�سلد 

اإذا ندت عنه قليال وتر�سف من قطرات املاء 

واأمعن فيها ت�سليال �سل ال�ساري.. فاأ�ساع الدرب 

ووعودًا مل ت�سف غليال اأ�سرابًا من بعد يقني 

يف قف�ض.. جترت هديال وهتافات وحمامات 

وامل�سرح.. اإل متثيال ما كان اجلد �سوى لعب 
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مجلس أبناء سيد كاظم العلوي
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مجلس المرحوم محمد سيف المناعي

مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري
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مواعيد مغادرة وو�سول الطائرات يف مطار البحرين يف ال�ساحة 

اخلارجية اأمام مهبط الطائرات يف اخلم�سينيات

ذكريات من اأيـام زمان

ولد الفنان النهام الراحل سالم سعيد العالن في   •
عام 1914م

اجتاح البحرين الكساد االقتصادي الذي اجتاح العالم   •
في عام 1932م

فتح االتصاالت التليفونية بين البحرين والدول األوروبية   •
عن طريق المملكة المتحدة كل يوم أحد لمدة 

ساعتين فقط في عام 1957م

اإحدى اأ�سواق املنامة يف عام 1950م

 م�سجد خنجي على �سارع احلكومة يف اخلم�سينيات

�سارع باب البحرين يف ال�ستينيات
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ق�سر الرفاع الغربي عام 1952م عني احلنينية يف اخلم�سينيات

اإحدى ال�سوارع الفرعية مبنطقة �سوق املنامة وبالتحديد خلف بريد 

املنامة القدمي يف ال�ستينيات

منظر من و�سط �سوق باملنامة بالقرب من �ساحل البحر حيث 

بلدية املنامة حاليًا

املراكب على فر�سة املنامة يف الأربعينيات ويرى الربام واجلحلة 

)ت�ستخدم لتربيد املاء يف ال�سيف( وحطب الطبخ )وكيد(

منظر من البحر املطل على �سارع ال�ساحل البحري )�سارع احلكومة( 

يف الأربعينيات



  Infiniti.Bahrain

QX70 انفينيتي
17,495 د.ب

M37 انفينيتي
14,495 د.ب

QX80 انفينيتي
26,495 د.ب

Q50 انفينيتي
15,995 د.ب

QX60 انفينيتي
17,495 د.ب

هناك املزيد
لتقوم بتجربته 

خالل شهر رمضان.

ت�أ�سر  جديدة  ا�ستثن�ئية  جتربة  وقت  ح�ن 
ن�ظريك. ح�ن وقت الت�سميم الأنيق، والإبداع 
م�س�عرك  ُيطلق  الذي  والأداء  الفريد،  التقني 

من مك�منه�.
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 ا�ستمتعوا بعرو�ض رم�سان املميزة والتي ت�سمل التمويل وال�سيانة و االك�س�سوارات.
G25 تبداأ من 10,995 دب •    انفينيتي 

%2.25 مميزة  فائدة  •    ن�سبة 
دب  205 من  ابتداًء  منخف�ض  ب�سعر  ال�سيانة  •    حزمة 

د.ب  151 بـ  الكيلومرتات  حتديد  غري  من  �سنوات   5 الى  دد  مممُ •    �سمان 
دب  100 فقط  جاردك�ض  احلماية  •    نظام 

اأوقات دوام معر�ض انفينيتي يف رم�سان:
ال�سبت - اخلمي�ض 9:00 �سباحًا - 1:00 ظهرًا, 7:30 م�ساًء - 11:30 م�ساًء

اجلمعة )م�ساًء فقط( 7:30 م�ساًء - 11:30 م�ساًء

اأوقات ال�سيانة يف رم�سان:
ال�سبت - االأربعاء 7:30 �سباحًا - 4:00 ع�سرًا, 8:00  م�ساًء - 10:00 م�ساًء

اخلمي�ض 7:30 �سباحًا - 1:00 ظهرًا

سترة، هاتف: 732732 17
www.infiniti-bahrain.com





اربحوا سيارة فولفو رباعية الدفع خالل شهر رمضان المبارك!
شارك مجمع السيف فرحة قدوم الشهر الفضيل مع مجموعة من ا
نشطة التقليدية واالحتفاالت الرائعة. 
وسواء كان تناول الطعام أو ا
زياء أو الموسيقى هي ما تستهويك، فإن مجمع السيف يقدم لك حملة 

رمضانية تستمر طوال أيام الشهر الكريم.
تسوقوا بقيمة 20 ديناراً@ واحصلوا على فرصة للفوز بجوائز سخية!

الجائزة الكبرى: سيارة فولفو XC60  رباعية الدفع
الجائزة الثانية: تذاكر سفر@ لشخصين من طيران الخليج 
ي وجهة سفر

الجائزة الثالثة: طقم  من ساعتين مرصعتين با
لماس
الجائزة الرابعة ــ العاشرة: بطاقات هدية بقيمة 100 دينار بحريني لكل بطاقة

@ تطبق الشروط وا
حكام

28 يونيو - 28 يوليو 
تسوقوا واربحوا جوائز رائعة

برعـايــــة





batelco.com


