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تاريخه يعود لـ  5اآلف سنة

العود ..سلطان الطرب

أهم اآلالت الموسيقيّة العربية إطالقًا ،و َن َعته القدامى “بسلطان اآلالت
العود من اآلالت الوتريّة التي تعد ِمن
ّ
وجالب المسرّات” ،وهي اآللة التي استعملها الفالسفة وعلماء الموسيقى في شرح ال ّنظريات الموسيقيّة،
الملحنون
كمرافق لهم عند الغناء ،ويستعمله
العربي يستعملون العود
ومايزال ُمعظم مطربي الوطن
ٍ
ّ
ّ
لوضح ألحانهم ،وأقدم دالئل أثرية تاريخية آللة العود تعود إلى  5000عام ،حيث وجد الباحثون أقدم أثر يدل
على آلة العود ،في شمال سوريا وجدت نقوش حجرية تمثل نساء يعزفن على آلة العود ،واشتهر العود في
التاريخ القديم والمعاصر وأبدع العديد من الصناع في صنع آلة العود ومنها الدمشقي والبغدادي والمصري
وغيرها ،والعود يقولون عنه بانه ال يرضى باي عازف ،وعازف العود عليه أن يصادق تلك األوتار ويغازلها لتحكي
للمستمع ألحان جميلة يبحث عنها عشاق اآلالت الوترية الشرقية وكلها تتوفر في آلة العود ،فماذا نعرف
عن هذه اآللة ؟ ،ومتى كانت بدايتها ومن يشتهر بصناعتها ؟“..رمضانيات” أجابت عن التساؤالت حول أهم آلة
موسيقية في تاريخ الغناء والموسيقي العربية...

سكري المذاق وذو رائحة زكية

�شعراء من البحرين
تقي البحارنة

البطيخ  ..الحبحب والجح والدالع
يطفئ العطش ،له قيمة غذائية عالية ،يسمى
الحبحب ،الدالع أو الرقي ،هو فاكهة صيفية حلوة
المذاق ،تأخذ شكل كروي أو أسطواني ،ذو لون
أخضر فاتح أو غامق ،وتحتوي على لب أحمر تنتشر
به بذور سوداء اللون ،أنه البطيخ ،واحد من فاكهة
الصيف األكثر شعبية واللذيذة التي ال يختلف
على حبّها الجميع ،وهو من العائلة القرعية مثله
مثل الكوسة والقرع ،ويكاد يزرع في كافة أنحاء
العالم وموطنه األصلي كان في الجنوب من

المجالس الرمضانية

القارة األفريقية ،ويحتوي على تركيزات عالية من
الليكوبين ،وهي مادة مضادة لألكسدة ،وهو
منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة
غني أيضا
عالية من الفيتامينات آي وسي ،والبطيخ
ّ
باأللياف الغذائية والبوتاسيوم ،وال يزال النقاش
قائمًا في تصنيف البطيخ إذا كان من الفاكهة أو
الخضار “ ..رمضانيات” تطرح سطورا حول البطيخ
وفوائده العالجية والصحية الكثيرة..

ذكريات من أيام زمان
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نبتة وفاكهة كروية أو بيضية

البطيخ  ..صديق الرجال

مشروب الطاقة
وفوائد البطيخ الصحية والعالجية كثيرة ومتعددة،
إذ ينصح به األطباء للحفاظ على قلب صحي ،نظرا
لكونه غني بمضادات األكسدة التي تعمل على
محاربة المركبات الجذور الحرة ،وبالتالي حماية
األوعية والشرايين من التصلب ،والبطيخ األحمر
غني بمركب سيترولين الذي يساعد على الحفاظ
على مستويات جيدة من الحامض األميني أرجينين،
والضروري إلنتاج أكسيد النتريك ،والذي يلعب دور

الب ِّ
طيخ نبتة وفاكهة كروية أو بيضية
ِ
الشكل يختلف لونها من األخضر إلى األصفر
إلى األبيض ،وتنتمي إلى الفصيلة القرعية،
وهي سكرية المذاق وذات رائحة زكية،
وهناك عدة أنواع من البطيخ من بينها
الشمام والكانتالوب ،وهو نبات عشبي
حولي تمتد جذوره لمسافة طويلة ،وتكون
أزهاره صفراء وهي تظهر بين شهري مايو
وسبتمبر ،وثماره كروية الشكل إلى بيضاوية،
صنف آلخر ملساء أو
وتختلف قشرتها من
ٍ
خشنة ،ويكون لب الثمرة أصفر إلى برتقالي
وهي حلوة المذاق ،وتتوسط الثمرة بذور
والب ِّ
طيخ ذو اللون المصفر
بيضاء أو سوداء،
ِ
ِّ
البطيخ النمس ،ويقدر
والطويل يسمى
ِ
الب ِّ
طيخ بـ  26.7مليون طن،
اإلنتاج العالمي من ِ
أما أهم الدول المنتجة فهي :الصين التي
تنتج لوحدها نسبة  %51.4من اإلنتاج العالمي،
وتركيا والواليات المتحدة وإسبانيا ورومانيا
وإيران والهند؛ كما نجد من بين الدول
العربية تونس ومصر ولبنان وسوريا واليمن
والمغرب والجزائر“..رمضانيات” تعرض أسرار
وفوائد نبات البطيخ الصحية والعالجية
للكثير من األمراض ،وأسباب االختالف عليه
كونه من الخضروات أو الفاكهة...
في األثر النبوي
والحديث النبوي الثابت عن النبي صلى اهلل عليه
وسلم في البطيخ ،هو ما جاء عَ ْن أم المؤمنين
عَ ائ َ
م
ِي َ
س َّل َ
ص َّلى ال َّل ُه عَ َلي ِْه وَ َ
ِش َة رضي اهلل عنها “ أَ َّن ال َّنب َّ

مهم في الحفاظ على مرونة الشرايين واألوعية

ﻓﻮاكه” اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  ٪ 10ﻓﻲ المئة ﯾﺒﻘﻰ البطيخ
صحي للغاية ﻹﺣﺘﻮائه ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﺘﺎﻣﯿﻨﺎت
واﻟﻤﻌﺎدن الهامة للجسم.

طبيب العيون

الدموية ،من خالل المساعدة في كبح تفاعالت

والبطيخ يحتوي على نسب جيدة من فيتامين أ ،وقد

األكسدة.

أثبتت دراسة نشرت بإحدى دوريات طب العيون على

فوائد البذور
وينصح العديد من أخصائيي التغذية بعدم رمي
بذور البطيخ ،بل تناولها أو إدراجها ضمن غذاء يومي،
فهي غنية بالمواد البروتينية ،إذ يحتوي كل منها
يزن حوالي  108غرامات -على ما يقارب  31غرامًا منالمواد البروتينية التي تضم مجموعة مهمة من
األحماض األمينية الضرورية للجسم ،كما تحتوي
على نسبة من المواد الدهنية التي تتألف في

أن تناول  3حصص أو أكثر من تلك الفاكهة يوميا
يقلل من خطر تلف الشبكية بالعين ،وهي السبب
الرئيسي لفقدان النظر عند الكثير من المتأخرين
بالعمر ،وقد وجدت الدراسة أنه حدث انخفاض
لمخاطر التليف الشبكي عند كبار السن بنسبة % 36
مقارنة مع أولئك األشخاص الذين يستهلكون أقل
من حصتين من الفواكه يوميا.

صديق الرياضة

معظمها من األحماض الدهنية غير المشبعة التي

وأكبر فائدة للبطيخ في إنقاص الوزن ،هو أنه

تقي من األمراض القلبية الوعائية ،وتحافظ على

منخفض السعرات الحرارية ،حيث يحتوي كل  100جم

صحة البشرة الجلدية بحمايتها من عاديات الزمن

من البطيخ على  30سعرا حراريا ،ويحتوي على نحو

والشيخوخة.

منشط للرجال

 %92ماء ،ويحتوي على بعض العناصر الغذائية الهامة
مثل فيتامين ج والليكوبين ،وهي مواد مضادة
لألكسدة تساعد على تخلص الجسم من الشقوق

ويستحق البطيع لقب الفياغرا الطبيعية ،وبهذا

الحرة التي قد تسبب األمراض مثل الربو والسرطان

األسم يصف الباحثين البطيخ األحمر ،ألنه مصدر

والقلب ،كما أنه بديل جيد للحلويات واألغذية

غني للحامض األميني سيترولين الذي يعمل على

السكرية ويمنح طاقة عالية ،حيث يحتوي الجزء

زيادة توسيع االوعية الدموية بالتالي يسمح بمرور

األبيض مثال على السيترولين ،وهو حمض أميني

المزيد من الدم إلى األوعية في العضو الذكري مما

يستخدم في المكمالت الغذائية الخاصة باإلرهاق

يؤدي إلى االنتصاب ،ويقول الدكتور باتل من جامعة

العضلي لدى الرياضيين.

تكساس يتحول حامض سيترولين إلى حامض
أرجينين ،وهذه خطوة تمهيدية إلنتاج اكسيد
النيتريك الذي يساعد على تمدد األوعية الدموية.

التغلب على العطش

المرأة الحامل
ويحتوي البطيخ على فوائد كثيرة تجعله من أهم
األغذية المرتبطة بالحمل ،فهو مصدر جيد لفيتامين
أ و ج و ب 6والبوتاسيوم والماغنيسيوم ،وهو أيضا

ويحتوي البطيخ على كمية كبيرة ﻣﻦ اﻟﻤﺎء حوالي

منخفض السعرات الحرارية ،ومحتواه كبير من المياه،

ِط َ
ِالر َ
ان ي َْأ ُك ُل الب ِّ
َك َ
ب”  -رواه الترمذي ،-وقال:
ط ِ
يخ ب ُّ

 90في المائة ،لهذا يعد من أفضل األغذية للتغلب

والسكريات الموجودة به تساعدك على التخلص من

حسن غريب ،وصححه األلباني في صحيح الترمذي،

على العطش مع ارتفاع حرارة الصيف ،كما يحتوي

الغثيان وجفاف الحلق ،وكانت قد نشرت دراسة

وقال اإلمام أحمد “ال يصح في فضل البطيخ شيء

ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﻟﺤﺮارﯾﺔ ﻛﺎﻟﻮري،

في المجلة الدولية ألمراض النساء والتوليد ،وجدت

إال أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يأكله”- ،

ﺣﯿﺚ ﯾﺤﺘﻮي ﻛﻞ  100ﻏﺮام ﻣﻦ اﻟﺒﻄﯿﺦ ﻋﻠﻰ  50ﺳﻌﺮة

أن الليكوبين الموجود بالبطيخ يعمل على خفض

انتهى نقال عن المنار المنيف البن القيم.-

ﺣﺮارﯾﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻔﺮﻛﺘﻮز “ﺳﻜﺮ

حاالت تسمم الحمل بنسبة .%50
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أبو اآلالت الموسيقية

العود  ..جالب المسرات
العود آلة موسيقية عربية ،وتص ّنف من اآلالت الوترية التي ينبر على أوتارها بواسطة ريشة ،وكلمة “عود” ،كما ورد في القواميس
العربية ،تعني العصا أو الخشب ،وبداية والدة آلة العود تعود إلى آلة كانت تدعى “الجنك” ،وآلة الجنك البدائية هي آلة وترية فيها عدة
أوتار طليقة يعطي كل وتر منها صوتا واحدا ،ولعل والدة العود القديم من رحم اآللة أسس ،بحق وجدارة ،لمرحلة جديدة ومهمة في
ّ
يمكن من
تاريخ الموسيقى وصناعة اآلالت الموسيقية ،وبفضل صغر حجمه وخفة وزنه ،فاق العود ذو الوتر الواحد في بداياته والذي
َ
ويعد العود أبا لكل اآلالت الموسيقية العربية ،وملك التخت
الوترية التي كانت موجودة قبل والدته،
اآلالت
الحصول على عدة نغمات،
ِ
ّ
الشرقي دون منازع ،ويستخدم العود كمرافق للمطربين والملحنين ،وما زال العلماء والباحثون والموسيقيون ،لعظمة تاريخ هذه اآللة،
مصري ،وفريق آخر
فارسي ،والبعض اآلخر يعتقد أنه
يطرحون آراءهم حول أصول هذه اآللة وموطنها ،فالبعض يقول إن أصل العود
ّ
ّ
صحراوي“ ..رمضانيات” عزفت أوتار العود وكشفت تاريخه وسر تعلق المبدعين بموسيقاه الوتريه ....
يذهب إلى أنه
ّ
 ،4/3والعود الصغير  ،4/2وعرف من أشكال العود
نوع على شكل كمثرى ،وآخر على شكل البصلة،
وغيره بشكل مدور أو أكثر استطالة ..ألخ ،وكذلك
حدث تطوير في صناعة العود حيث عرفت عدة
استحداثات وتعديالت في مصر بدأها بشكل واضح
محمد القصبجي ،حيث قام بتصميم مقاييس
جديدة وأحجام مختلفة من آلة العود حتى يمكنه
عزف مختلف األوضاع بسهولة ،ولتصدر صوتًا أكثر
ضخامة وقوة مستخدمًا في ذلك قواعد حسابية
ونظريات هندسية معينة في تحديد طول الوتر من
األنف إلي الفرس ،ورأى في ذلك أن الوتر إذا زاد طوله
عن  60سم ضاع صوته هباء.

وصفه وتركيبته

أساطير العرب

أوتار العود

يتكون العود من صندوق كبير مصنوع من الخشب

وجاء في أساطير العرب ّ
أن ُمخترع العود هو “المك”،
السادس بعد آدم ،ويُقال ّ
إن صانعه
من أبناء الجيل ّ

وأوتار العود ،مصدر النغمات الموسيقية أساس

يطلق عليه القصعة ،أو طاسة العود ،وهذه القصعة
أو الطاسة هي التي تميز العود عن غيره من اآلالت
الوترية األخرى ،وهي مغطاة بما يسمى بالصدر ،أو
الوجه ،وهناك فتحات على الصدر تسمى القمرية
أو الشمسية ،وهذه الفتحات تتكون غالبـًا من
وحدة زخرفية دقيقة ،قد تكون في شكل فني

“بطليموس” صاحب الموسيقى ،ويروي المسعودي،
نق ً
ال عن ابن خرداذبه ّ
ان أوّ ل َمن ا ّتخذ العود “المك بن
متوشلخ بن محويل ابن عباد بن خنوع بن قاييم بن
آدم” ،وكان ِل َ
المك ولدٌ يحبّه ُحبًا شديدًا اختطفته
يد المنون فع ّلق ّ
ّ
فتقطعت أوصاله
جثته بشجرةٍ ،

يحمل اسم العازف أو المغني الذي يستخدم هذا

ولم يبق منها إ ّ
والساق مع األصابع ،فأخذ
ال الفخذ
ّ
ّ
وهذبها وصنع منها عمودًا
قطعة من الخشب

الفرس ،وهو مربط أطراف األوتار ،وهناك قطعة
تلصق بين الفرس والقمريةُ ،تسمى الرقمة ،ويتمثل

جاع ً
ساق
ال صدره بشكل الفخذ وعنقه بشكل
ٍ
مثل بها األصابع ،واألوتار ّ
ورأسه بشكل المالوي ّ
مثل

عمل الرقمة في صيانة وجه العود من تأثير ضرب

ولما انتهى من ذلك عزف عليه فخرج
بها العروقّ ،
ٌ
ٌ
جميل وأنشد نشيدًا ُمحزنًا.
صوت
منه

العود ،وهناك مكان قرب نهاية وجه العود يسمى

الريشة أثناء العزف ،وتلصق على القصعة من األمام
رقبة العود ،وتسمى أيضـًا زند العود ،وعليها تجس
األوتار المشدودة ،وعلى رأس الزند تلصق األنف وهي
التي تسند األوتار وترفعها قلي ً
ال عن الزند ،ويأتي
بعد ذلك البنجق ،وهو الجزء الذي يلي الرقبة وفيه
ثقوب المفاتيح ،وتستخدم المفاتيح في ربط األوتار
وتسويتها ،أما األوتار فهي مكونة من أوتار ثنائية،
وعددها خمســة ،وترتـــب حسـب غلظها ورقتها،
وتتدرج من أعلى إلى أسفل بحيث تبدأ بأرق األصوات
يليه الصوت األغلظ منه.

تطور شكل العود
ّ

الطرب ،وفي القديم كانت تصنع من أمعاء
“مصران” الخروف ،حيث كان يوجد في الدباغات
مراكز اسمها الوتارة “أي صانعي األوتار” ،حيث كانوا
يغسلون أمعاء األغنام وينظفونها جيدًا حتى تصبح
كشلة الخيطان ،بعدها يضعونها في براميل ملح
بهدف تصديرها إلى أوروبا التي صنعت األوتار فيما
بعد من النايلون ،لكن الموسيقيون وصناع العود
المهرة يرون أن صوت وتر المصران أكثر حنانًا ودفء
من صوت وتر النايلون ،والتجاريون يفضلون النايلون
ألن أوتار المصران ال تعمر طوي ً
ال ،فاألوتار اليوم تصنع
من النايلون ما عدا الوتر الرابع والخامس فيصنعان
من خيط حرير بلدي يلف عليه خيط فضي أحدهما
رفيع واآلخر ثخين ،ورغم أن األسماء الشائعة ألوتار
العود مستمدة من عالمات السلم الموسيقي ،إال

ومر العود بمراحل كثيرة من التغير في الشكل

أن لها أسماء عربية أصيلة ،وهي من الوتر األسفل إلى

والحجم ،حتى استقر على الشكل المتعارف عليه

الوتر األعلى :الكردان – نوى – دوغا – عشيران – يغا،

اآلن ،وهو العود ذو الخمسة أوتار أو الستة أوتار،

وهي خمس مجموعات مزدوجة “كل مجموعة

ورغم ذلك فقد تعددت أحجام العود المستخدم

عبارة عن وترين” ،وبعض العازفين الذين يعزفون

في مصر والعالم العربي ،فهناك ثالثة أحجام

لفترات طويلة يقومون بتركيب وتر سادس لتسهيل

أساسية آللة العود مناسبة لكل عازف من حيث

العزف بضم يده في المركز ،فيعطيه صوتًا أعلى
بد ً
ال من نقل أصابعه من أعلى زند العود إلى أسفله.

الحجم هي العود الكبير  ،4/4والعود المتوسط
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العود والصينيين
وقد عرفت الحضارة الصينية األولى نوعا من العيدان،
عرف باسم العود الوطني ،وكان من اآلالت األساسية
في الموسيقى الصينية القديمة التي يعتمد عليها
في التلحين ومصاحبة الغناء ،إلى جانب القانون
الصيني والسيتارة المكونة من  25إلى  27وترا ،وظهر
آلة العود الصيني المعروف “البيبا” شكلها البدائي
قبل أكثر من  2000سنة ،وتحسنت باستمرار في التاريخ،
واستفادت من الميزات الرئيسية آللة بيبا ذات الجزء
األعلى الملتوي التي دخلت من أواسط آسيا إلى
الصين في القرنين الخامس والسادس.

العود في فارس
ولقد عرفت بالد فارس آلة العود منذ القسم األخير
والالذقي ،وقام هؤالء ،وغيرهم بالضرورة ،بمعالجة
ّ
هذه اآللة الحساسة وطرأ عليها بفضل جهودهم،
تغيير كبير من ناحية الشكل والمواد المستخدمة
في الصناعة والمقاييس الخاصة بها وطول وعدد
أوتارها ودوزانها.

األندلس المحطة األولى

من القرن السادس عشر ق.م ،وهو العصر الذي
ً
التاريخ
أعقب نهاية العصر البابلي القديم ،كما أثبت
أن الفرس احتلوا مصر الفرعونية ،ونقلوا من حضارتها
الكثير من الفنون والعلوم ،فنقلوا مجموعة كبيرة
من اآلالت الموسيقية إلى بالدهم أهمها العود
والبزق أو الطنبور وآالت أخرى كالناي والجنك ،وهي آلة
الهارب الفرعونية ،وشاع استخدام آلة العود والطنبور

ّ
واستغل األوروبيون ،بفضل محطة األندلس المهمة

وكان العود يسمى عندهم بـ “البر بط” ،والكلمة

والرئيسية في تطوّ ر هذه اآللة ،العودَ وطوّ روه ،وتم،

مكونة من شطرين معناهما :صدر البط.

بدفع من ذلك ،إنشاء صناعة آالت وترية أخرى َمدينة
لهذه اآللة أو ترتد في أصلها إلى هذه اآللة العربية،

العرب والعود

وهذا التنقل من مكان آلخر  -متزاوجا مع غنى اآللة

وقد تداول العرب العزف على آلة العود مدة من

أصال ّ -
وفر مناخا المتصاص العديد من الثقافات

الزمن حتى بزوغ الدعوة اإلسالمية ،حيث جعلت من

العربية وغير العربية ،مما ترك أثره على تعدد “لغات”

المدينة المنورة محج العديد من العلماء والمؤلفين

أبرز العازفين

هذه اآللة.

والمبدعين في مجال الموسيقى وآدابها ،فدخلت

وفي العصر الحاضر انتقلت آلة العود وبفضل روادها

الفارابي والعود

في المدرسة الحديثة من قالب التطريب البحت الي

ويعطينا الفارابي في «كتاب الموسيقى الكبير” وصفًا

قالب الوصفية والتعبيرية وتطبيق التقنيات الغربية

الدساتين
دقيقًا للعود مع كيفيّة
شد أوتاره وتركيز ّ
ّ

“العالمية” ،مما أعطى ألسلوب العزف والتأليف
آللة العود شك ً
ال جديدًا عما كانت عليه من قبل،
ومن رواد هذه المدرسة وأبرز العازفين فيها :جورج
ميشيل ،وفريد األطرش ،ومحمود كامل ،وعمار
الشريعى ،وأنغام لبيب ،وحسين صابر من مصر،
ومنير بشير ،ونصير شمة من العراق ،وعز الدين منتصر
من المغرب ،وعبادى الجوهر ،وعبد الرب ادريس من

وتسوية األوتار ،ويصف العود بأ ّنه من أشهر اآلالت ثم
يقول“ :وهذه اآللة من اآلالت التي يحدث فيها ال ّنغم
شد على المكان
بقسمة األوتار الموضوعة فيها و ُت ّ
تجدد أقسامها
المستدَ ّق منها دساتين تحت األوتار،
ّ
ُ
التي ُتسمع منها ال ّنغم فتقوم لها تلك المقام
ً
موازية لقاعدة المشط وهي
جعل
حوامل األوتار ،و ُت َ

آلة العود إلى تاريخ الموسيقى العربية من بابه
الواسع لما لقيت هذه اآللة من جالل القدر ورفعة
المنزلة من لدن العرب فجعلوه اآللة األولى في
الموسيقى العربية ،ومما ال شك فيه أن ظهور آلة
العود عند العرب ومما يؤكده لنا كتاب األغاني ألبي
الفرج األصبهاني كان على يدي ابن سريج وسائب خاثر

األمويين والعباسيين
وعرف األمويون ،والعباسيون بحبهم ورعايتهم
للفنون وخاصة فنون الموسيقى ،وعلى رأسها الغناء

شد
التي فيها أطراف األوتار متباينة األماكن ،وفيها ُت ّ
جمع أطرافها في
مكان واحدٍ
ٍ
األوتار ثم ُت َم ّد عنها و ُت َ

قبل اإلسالم ،وظلت تحمل أربعة أوتار وجميع أجزائه

ح ّتى يصير وضع أوتارها شبيه شكل أضالع مث ّلثات

تصنع من الخشب ،لكنه عرف تطوراَ مهم َا عندما

تبتدئ من قاعدةٍ واحدةٍ وتنتهي ارتفاعاتها إلى نقطةٍ

أصبحت أوتاره تصنع من أمعاء شبل األسد عوضا

علماء العود العرب

ُ
ينطبق تمامًا على آلة العود
واحدةٍ ” ،وهذا الوصف

من أمعاء سائر الحيوانات األخرى ،غير أن المؤرخين

وبعيدا عن تاريخ اآللة وأصولها ،كان من أهم علماء

المستعملة حاليًا في البالد العربيّة وكذلك في
ُ
البلدان ّ
الشرقية ما عدا شيئًا واحدًا هو ّ
أن آلة العود

زمن أضيف الوتر الرابع،
لم يحددوا بالضبط في أي
ٍ
لكن المراجع التاريخية واآلثار التي عثر عليها تشير إلى

عميقة عن آلة العود :الكندي ،وابن سينا ،والفارابي،

ُشد عليها دساتين كما هو الحال
المستعملة حاليًا ال ي ّ
ُ

وجوده قبل اإلسالم ،أما في العصر العباسي فاقترب

في آلة العود ال ّتي كانت ُتستعمل زمن الفارابي.

شكل آلة العود أقرب إلى شكله الحالي بأربعة أوتار.

السعودية ،وشربل روحانا ،ومرسيل خليفة من
لبنان ،وأحمد فتحى من اليمن ،وخالد الشيخ وأحمد
الجميرى من البحرين ،وعمر كدرس من الكويت.

وفالسفة الموسيقى الذين تركوا رسائل ونظريات
وزرياب ،وابن زيلة ،وصفي الدين األرموي البغدادي،

والضرب على آلة العود التي ظلت على شكل عود ما
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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 ..

 20صفر – سنة  – 1375الموافق  7اكتوبر 1955

الناقمون على اإلذاعة
كنت واحدا من الناقمين على اإلذاعة وكان سبب
نقمتى انها حكوميه وكنت اذا ما جاء ذكرها
في مجلس أو مجتمع انبريت ادعو لمحاربتها
ومناصبتها العداء ولم يكن هناك سبب ظاهر
لهذا الموقف السلبي سوى انني كنت اتفاعل في
اخالص مع نفس الجماهير الناقمة الثائرة وكان
بعض اصدقائي يسألني كيف يجب ان يتصرف وهو
قد استلم رجاء من اإلذاعة بان يتعاون معها في
اعداد برنامج أو حديث أو أي شي يمكن ان يكون
وسيلة امتاع ونفع للجمهور وكنت اطلب منه في
حرارة ان يلقى برجاء اإلذاعة في سله المهمالت
وكانوا يستجيبون لهذه الرغبة في سرعة الشيئ
الذي كان بالنسبة لي مبعث سعادة بالغة ..
وذات يوم سالت نفسي هذا السؤال:
لماذا نحارب كل ما هو حكومي ثم لماذا نحارب
الحكومة في اإلذاعة بالذات؟ وودت ساعاتها لو
اجد الجواب المقنع لهذا التساؤل ولذلك رحت في
شبه غيبوبه من التفكير الجاد العميق وفي عقب
هذا السؤال ظهر سؤال اخر وكان هذا السؤال هو
بمثابه الرد القاسي الذي حطم النقمة في نفسي
على اإلذاعة والذي فتح لي النافذة التي تسلل منها
الضوء إلى الحقيقة المبهمة الغامضة وهي اننا
بموقفنا هذا انما نضر انفسنا وبلدنا من حيث ال
نشعر واننا نحاول ان نوقف ركب التقدم متخذين
الجمعة  24شوال سنة  1374الموافق  17يونيو 1955

نعتقد ان رجال األمن في هذا البلد مسئولون إلى
حد كبير عن هذه الموجة من السرقات واالجرام
التي اجتاحت البحرين في هذه األيام فلقد اخذ
الناس يجارون بالشكوى من تفاحل الحوادث وعجز
رجال األمن عن ضبطها ومعرفة مرتكبيها ،ومهما
يكن الحال فان المطلوب من رجال األمن ان ينفضوا
عن تقاسيمهم الغبار وان يجدوا في البحث
والتنقيب لحصر اسباب هذه الموجه من الجرائم
وبالتالي وضع حد لها واعتقد ان السبب االهم في
بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

نقط فـوق احلــروف ...

من الوطنية سببا إليقاف هذا الركب ،ان اإلذاعة سالح
بتار نستطيع ان نحارب فيه ونستطيع اذا كنا اغبياء ان
نتركه للصدأ والتراب ونحن حين نحارب بهذا السالح
فال نحارب جيوشا أو غزاه أو معتدين ولكننا نحارب
الضالل الذي يعشش في كل بيت فنحن مضللون
حين ندع االمراض تفتك بنا وحين ال نجد من يرشدنا
إلى الوسيلة الناجحة الصحيحة لمحاربة هذه االمراض
ومضلون حين ندع الجهل يتفشى بيننا دون ان
نتخذ من الوسائل ما يساعدنا عل اجتثاث جذور هذا
الجهل ،ومضلون حين ال نغني بانفسنا وصحتنا وديننا
ومعارفنا ولذلك كانت خير اداة لمحاربة هذه االفات
هي ان نجد النفسنا المنفذ لولوج كل بيت وللتحدث
عجز األمن عن ضبط هذه الحوادث وهو عدم وجود
نظام المراقبة لجميع القادمين من الخارج وفي رأيي
ان مرتبكي هذه الجرائم ليسوا من المواطنين فقد
عاشت البحرين آمنه وديعة طيلة هذه السنوات ولم
يستفحل أمر هذه السرقات اال بعد ان فتح باب الهجرة
على مصراعيه لكل من هب ودب من شذاذ اآلفاق فلو
كان لكل واحد من هؤالء القادمين باللنشات والبواخر
من االقطار المجاورة والذين تثير مظاهرهم الريبة لو
كان لكل واحد من هؤالء بطاقة في ادارة الشرطة
تنبئ عن اسمه وجنسيته ومحل اقامته وكل ما يتعلق
به لسهل على رجال األمن أن يتأكدوا من وجوده
في أي مكان عند حدوث الحادث وليتسنى لهم ان
يضبطوا السارق أو المجرم منهم بكل سهولة.
فليتصور معي القارئ لنشة تجارية قادمة من دبي أو
مسقط وفيها شحنة ممن هدفهم السقم والهزال

إلى كل اسرة ولمواجهة كل أب وأم وكل ابن وبنت
مواجهة كل هؤالء باخطائهم واناره الطريق لهم
لكي ال يخطئوا ثانية وكانت اإلذاعة هي الوسيلة
الوحيدة التي تستطيع ان توجه وترشد داخل
البيوت وبين األسر دون ان تشعر هذه األسر وهذه
البيوت ان هناك دخيال يتحدث اليها ويوجهها
ويرشدها ولهذا حين ضمنى المجلس ذات يوم مع
مدير اإلذاعة وحين سألني لماذا لم ارد على رجاء
اإلذاعة بالتعاون معها قلت له بانني أخطأت في
عدم الرد وبأنني ال أجد ما يبرر السلبية تجاه اإلذاعة
ولعلي ذات يوم بمستطيع ان اجعل الناس يؤمنون
وأرجوا ان اكون قد حققت ذلك.

ولفظتهم بالدهم لسبب أو ألسباب يجيئون
إلى البحرين البلد المتعلم الناهض ظنا بأنهم
سيجدون فيها وسيلة للعيش ال توفرها لهم
بالدهم ماذا تفعل تلك الجحافل اذا سدت في
وجوهها أبواب الرزق واستنفذت ما جلبته معها
من دريهمات معدودة؟ ان الطريق الطبيعي
أمامهم هو االجرام وما أيسره أمام نفوس لم
يعقلها العلم ولم ترفعها المعرفة.
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مجلس أبناء أحمد العمران

مجلس العوضي
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Discover stevia,
nature’s sweet gift
Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.

مدرسة وطنية تأسست عام 1996
المراحل الدراسية

رياض األطفال • اإلبتدائية • اإلعدادية • البكلوريا الدولية
أرقام األتصال

رياض األطفال 17595960 :المدرسة 17403666 :فاكس17404074 :
www.apgschool.com - info@apgschool.com
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ذكريات من �أيـام زمان
• تأسست نادي البحرين للسيدات في عام 1953م واستمرت لمدة عام
فقط حيث واجهت اعتراضات وأغلقت في عام 1954م
• إنشاء أول محطة لتزويد الوقود – محطة يتيم للبنزين عام 1934م
• افتتاح جسر الشيخ عيسى بن سلمان ،الجسر الجديد الذي يربط مدينة
المنامة بالمحرق كثاني جسر يربط بين المدينتين عام 1997م
• تم اغالق سوق العبيد في البحرين عام 1846م

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،طيب

املغفور له �سمو الأمري الراحل ال�شيخ عي�سى بن �سلمان �آل خليفة ،طيب اهلل

جامع ال�شيخ علي بن خليفة �آل خليفة “جامع املهزع” يف املنامة

فر�ضة املنامة يف الع�شرينيات

اهلل ثراه ،لدى تفقده معر�ض الزهور واحلدائق يف ال�سبعينيات

يف ال�سبعينيات

ثراه ،ي�ستقبل املعتمد الربيطاين يف البحرين عام 1961م
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�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة لدى ا�ستقباله

�إحدى املعار�ض التجارية التي تقام يف احلورة و�أ�صبح الحق ًا �أر�ض

ال�سفن العمالقة يف ميناء �سرتة اململوءة بالنفط لت�صديرها �إىل اخلارج

الأكروبات – جمموعة من الطلبة يف حديقة البلدية يف “الباخ�شة”

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة يف حفل

قلعة الرفاع عام 1954م

ال�سيد ادوارد هيث رئي�س وزراء بريطانيا يف ال�ستينيات

يف اخلم�سينيات

توزيع وثائق التملك لأبناء املحرق يف ال�ستينيات

املعار�ض وي�سمى هذا ال�شارع ب�شارع املعار�ض

يف اخلم�سينيات
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�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.

همـ�ســات الليــل
قربي من �أذُ ين فاك قليال
ِّ

�إن �سمعي مل يطاوعني فقد
مل ي�ؤان�سه غناء �صاخب
�أين من ذاك حديث هام�س	

ي عذوال
واهم�سي فيها ,وال تخ�شَ ْ
ركب ال�صعب ,ورام امل�ستحيال

رهق الأ�سماع ...عزف ًا وعويال
ُي
ُ
يجد املرتع فيه واملقيال

الهم�س من فيك ولو	�أخط�أ املعنى ,ولو �ضل ال�سبيال
ما �ألذ
َ

و�شو�شي ما �شئت �إين �سامع	�أع�شق الهم�س ,ق�صري ًا �أو طويال
عطر �أنفا�سك ح�سبي �إنها
ُ

ان�سدلت
خ�صالت ال�شعر ملا
ْ

ُّ
كال�ضحى منبلج ًا
وجبين ًا

وفم ًا باللثم يغري ـ ظامئ ًا

تقي البحارنة

كن�سيم الفجر ي�سرتخي عليال

غمر الليل بها �صبح ًا جميال

واخلد الأ�سيال
والعيون الزرق,
َّ

وحديث ًا منه يجري �سل�سبيال

دمعــة وفــاء

مـن �سحـر بـالدي
ألقيت رحلي يف حماها
�
ُ

أت كفّي من َجناها
ومل ُ

تلك الأنامل ..قد تنا مى

غر�سها� ...سلمت يداه

(جرداب) ..فاتنتي ويف الـ
ُ

بحرين �أ�شبا ٌه �سواها

�سكنت ومل يزل
فيها
ُ

خم�ضرا ـ هواها
يف القلب ـ
ّ

�سحر الطبيعة واجلما ل
ُ

غ َّنت بالبلها ف�أطـربت

ب�أر�ضها �أو يف �سماها
امل�سامع من ِغناها

وبكت حمائمها على
جرحت الف�ؤاد بهذا النبا
َ

فقلت :واها
هجر الأليف..
ُ

�سبحان من َق َ�س َم اجلمال

أمطر َتني بال�سهام
على البعد ـ � ْ

بحد ُّ
الظبا
و�أدميت قلبي
ّ

�سرت يوم ًا يف احلقول
هل
َ

ثم اجتباها
َّ
وخ�صهاَّ ...

وهل م�شيت على ثراها؟

و�شممت من ن�سماتها

واهتز عطفك من �شذاها

�أح ّق ًا ثوى خالد يف الرتاب

وفارق عامله الأرحبا

وهل ا�ستمعت �إىل ن�شيد ال ْنـ

َنحل ...يرت�شف ال�شفاها؟

وكان الف�ضاء ـ على رحبه
ٌ
أوقدت عزمه
غاية �
�إذا
ْ

بهمته مطلبا
ي�ضيق ّ

وهل افتتنت بظبية

و�سرت بقلبك مقلتاها

ق�ضاها ,ولو ركب الأ�صعبا

ف�سرحت مثل امل�ستها م

وراءها ..تقفو خطاها

الدرب م�شي الكرام
م�شينا على َّ

�سوى اخلري ال نبتغي م�أربا

غابت و�أ�سلمك الغديـ ـر

عمن ر�آها
منا�شد ًا َّ

�أيا هاتف النعي ال مرحبا
تراءت طيوفك عند املنام
�صاع ُه
�أح ّق ًا �أجال الردى
َ

ونذكر �أيامنا املا�ضيات

وقد كنت �أح�سبها َّ
خلبا

وما اختار �إال الفتى الأطيبا

ال�صبا
يفوح �شذاها بعطر َّ

�أ�صغى وقال( :ع�سى تعو د)

فقلت من ٍ
وله ..ع�ساها

انحدرت ل�شاطيء الـ	�أمواج تربح من جواها
ثم
َ
�أودعت �سرك �شاطيء الـ

ـذكرى وذلك منتهاها

بابكو تهنئكم بحلول الشهر الفضيل
وكل عام وأنتم بخير

م�ضجد �لفا�ضل يعترب من �أقدم �جلو�مع يف �لبحرين �إذ مت بنا�ؤه منذ �أكرث
من  200عام� ،يقع يف حي (فريج) �لفا�ضل ب�ضارع �لتجار� .قد بني يف بادئ
�لأمر من �ضعف �لنخيل ثم �لطني ثم �حلجارة كما ُجدد عدة مر�ت �إىل �أن
��ضل �إىل ��ضعه �حلايل� .يتميز جامع �لفا�ضل حاليا بجمال معماري مميز،
�إذ يجمع بني عدة طرز معمارية �إ�ضالمية يف زخرفته – 1954
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