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المتحف البريطاني يحتفظ بنتاجه الفني

البحار
سالم راشد الصوري  ..المطرب َّ
مطرب فاقت شهرته عمان وعمت دول الخليج
العربي فاصبح أحد أبرز رواد األغنية في الخليج

�شعراء من البحرين
غازي القصيبي

العربي  ..أنه الفنان سالم بن راشد بن علي الصوري
الهاشمي من مواليد مدينة صور العمانية عام
1910م ،وهو أول من أسس شركة لإلنتاج الغنائي
في الخليج العربي ،وعمل على تطوير األغنية
العمانية والخليجية ،كما وثق الفنون الشعبية
التقليدية بإيقاعاتها المتميزة وخاصة فن
الشوباني ،كما انه من الموسيقيين والمطريين
القالئل الذين يحتفظ المتحف البريطاني

المجالس الرمضانية

بنتاجهم الغنائي الفني ،حيث توجد اسطوانة
مصنوعة من القار تعود إلى العام  1940م،
وتعلم الصوري العزف على العود على يد
المطرب والفنان حمد بن حليس السناني ،وأولى
االسطوانات التي سجلها بصوته كانت عام
 1940م ،وبها مجموعة من أالغاني مثل “يا جارة

لفريد األطرش ،وأغنية “ليش تلوعني” ألم كلثوم

الوادي” ،وأغنية “علموه كيف يجفي” لمحمد عبد

“ ...رمضانيات” تسرد سطور مسيرة سالم بن راشد

الوهاب ،وأغنية “يا ريتني طير وانا أطير حواليك”

الصوري وشهرته الواسعة بدول الهند والخليج ...

ذكريات من أيام زمان

أَلَ ْم يَ ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْم ِفي تَ ْض ِليل

طيور األبابيل  ..جند اهلل

م َت َر َكي َ
م َطيْرًا أَبَاب َ
ْف َف َع َل َر ُّب َ
م فِ ي َت ْ
ِيل،
ْس َل عَ َلي ِ
ك ب َِأ ْص َح ِ
ضل ٍ
ْه ْ
ِيل ،وَ أَر َ
م ي َْج َع ْل َكيْدَ ُه ْ
يل ،أَ َل ْ
قال تعالى “أَ َل ْ
اب ا ْل ِف ِ
ول”  ..وردت لفظة أبابيل في القرآن الكريم مرّة واحدة،
ص ٍ
َترْ مِ ِ
ف َّم ْأ ُك ٍ
يهم ب ِِح َجارَةٍ ِّمن ِس ِّج ٍ
م َك َع ْ
يلَ ،ف َج َع َل ُه ْ
أما نوع هذه الطيور التي أرسلها اهلل سبحانه لتدمير الجيش الذي جاء
بمعنى :جماعات ،في ّ
قصة أصحاب الفيلّ ،
المفسرين اعتبرها َ
الخطاطيف،
يتقدمه الفيل فقد تنوّ عت فيه األقوال ،وكثير من
من الحبشة لتخريب الكعبة
ّ
ّ
ومنهم من قال إنها ال َب َلسان ،أي الزرازير ،وروي عن ابن عباس ّ
أن األبابيل “طير لها خراطيم كخراطيم الطير،
ّ
ّ
أما لونها فقالوا :أبيض أو أسود أو أخضر ،ومناقيرها ُصفر،
وأكف
كأكف الكالب ،ولها رؤوس كرؤوس السباع”ّ ،

المفسرين أن الطيور كان تحمل أحجارًا َ
ألقت بها على رؤوس قوّ ات أبرهةُ ،
وذكر ّ
أن األحجار كانت تثير
ويرى أكثر
ّ
ّ
فينص على ّ
أن الجدري والحصبة ظهرا ألول مرّة بأرض
الجدَ ري،
الحكة في أبدانهم ،ومن اآلراء ما
ّ
ّ
يتحدث عن ُ

العرب في ذلك العام“ ..رمضانيات” تكشف النقاب عن طير األبابيل وتسرد ألول مرة وصفها ولونها..
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ترميهم بحجارة من سجيل

الطير األبابيل َ ..
“ف َج َع َل ُه ْم َك َع ْص ٍف َّم ْأ ُكول“

م َت َر َك ْي َ
ف
الطير األبابيل  ..ورد ذكرها في القرآن الكريم مرة واحدة ،في سياق الحديث عن قصة أصحاب الفيل ،قال اهلل تعالى“ :أَ َل ْ
م فِ ي َت ْ
ط ْيرًا أَ َبا ِب َ
م َ
س َ
ل َر ُّب َ
َف َع َ
ج َع َل ُ
ف
ص ٍ
جارَةٍ مِ ْن ِ
يلَ ،ت ْرمِ ِ
ل عَ َل ْي ِ
ج ٍ
ضلِ ٍ
م َك َع ْ
ه ْ
يه ْ
ه ْ
م َي ْج َع ْل َك ْي َد ُه ْ
اب ا ْل ِفيل ،أَ َل ْ
ك ِب َأ ْ
يلَ ،ف َ
م ِب ِح َ
يلَ ،وأَ ْر َ
ص َ
س ِّ
ح ِ
ول” – الفيل  .. -وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس ،قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول“ :إنها طير بين السماء
َم ْأ ُك ٍ
واألرض تعشش وتفرخ” ،وعن ابن عباس :كانت لها خراطيم كخراطيم الطير ،وأكف كأكف الكالب وقال عكرمة :كانت طيرا خضرا،
خرجت من البحر ،لها رؤوس كرؤوس السباع ،ولم تر قبل ذلك وال بعده ،وقالت عائشة رضي اهلل عنها :هي أشبه شيء بالخطاطيف،
وقيل :بل كانت أشباه الوطاويط ،حمراء وسوداء“ ..رمضانيات” تفرد سطورا لوصف طير األبابيل ...
معنى لغوي

من هاهنا ،أتتهم من كل مكان ،وذكر أنها كانت

القدرة اإللهية

ّ
يؤكد أ ّنها
وأرجح رأي في األصل اللغوي لكلمة أبابيل

طيرا أخرجت من البحر ،وقال بعضهم :جاءت من

صيغة جمع ال مفرد لهاَ ،بيْد أن ِمن اللغويين َمن
ذكر ّ
أن مفردها إبَّول وهو جماعة متفرّقة من الطير

قبل البحر ،ثم اختلفوا في صفتها ،فقال بعضهم:

وسياق الحادثة في القرآن جاء على سبيل اإلعجاز

كانت بيضاء ،وقال آخرون  :كانت سوداء ،وقال آخرون:

والخيل واإلبل ،وزعم آخر ّ
أن مفردها إبّالة ،ومعنى

كانت خضراء ،لها خراطيم كخراطيم الطير ،وأكف

تعددت فيه األقوال،
أبابيل كأصلها اللغوي قد
ّ
ً
جماعة جماعة،
وأشهر ما ُذكر من معانيها :جماعات،

كأكف الكالب ،حدثني يعقوب ،قال :ثنا ابن علية،
عن ابن عون ،عن محمد بن سيرين ،في قوله“ :طيرا

الطيور التي ُتتابع جماعة ،وقيل :المراد جماعات من

أبابيل” ،قال :قال ابن عباس هي طير ،وكانت طيرا لها

الطير تأتي من هنا وهناك ،أو طيور كثيرة تتابع ،ومن

خراطيم كخراطيم الطير ،وأكف كأكف الكالب.

العلماء َمن يميل إلى وجود عالقة لفظية ومعنوية

قصة الطير

اإلبل المؤبَّلة.

وحادثة الفيل ،معروف متواتر لدى العرب ،حتى إنهم

يتحدى العربّ ،
وأن الكثيرين منهم كانوا ينتظرون

جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث،

عثرة أو غلطة فيه حتى يردوا التحدي وينكروا صدق

فيقولون :ولد عام الفيل ،وحدث كذا لسنتين بعد عام

وجاء في تفسير الطبري ،قوله “وأرسل عليهم طيرا

الفيل ،وخالصة ما أجمع عليه رواتهم ،أن قائدا حبشيا

الرسالة ،وقد جاء السياق على سبيل االستشهاد
م َترَ” ،والظاهر أن األمر قد جرى على
بقوله تعالى“ :أَ َل ْ

أبابيل” ،يقول تعالى ذكره :وأرسل عليهم ربك طيرا

ممن كانوا قد غلبوا على اليمن أراد أن يعتدى على

أساس الخارقة غير المعهودة ،ألنه أعظم داللة

متفرقة ،يتبع بعضها بعضا من نواح شتى ،وهي

الكعبة المش ّرفة ويهدمها ،ليمنع العرب من الحج

جماع ال واحد لها ،مثل الشماطيط والعباديد ونحو

إليها ،فتوجه بجيش جرار إلى مكة ،واستصحب معه

وأكبر حقيقة ،وألن جو السورة ومالبسات الحادث
تدل على أن ال َّله أراد بهذا الحادث تعظيم بيته ،وإعالء

ذلك ،وزعم أبو عبيدة معمر بن المثنى ،أنه لم ير أحدا

فيال أو فيلة كثيرة زيادة في اإلرهاب والتخويف ولم

شأنه ،وتهيئة أمة العرب لحمل رسالة اإلسالم إلى

يجعل لها واحدا ،وقال الفراء :لم أسمع من العرب

“المغمس”،
يزل سائرا يغلب من يالقيه ،حتى وصل إلى
ّ

العالم كله.

في توحيدها شيئا ،قال :وزعم أبو جعفر الرؤاسي،

وهو موضع بالقرب من مكة ،ثم أرسل إلى أهل مكة

وكان ثقة ،أنه سمع أن واحدها :إبالة ،وكان الكسائي

يخبرهم أنه لم يأت لحربهم ،وإنما جاء لهدم البيت،

يقول :سمعت النحويين يقولون :إبول ،مثل العجول،

ففزعوا منه ،وانطلقوا إلى شعف الجبال ينظرون ما

قال :وقد سمعت بعض النحويين يقول :واحدها :أبيل،

هو فاعل ،وفي اليوم الثاني فشا في جند الحبشي

وبنحو الذي قلنا في األبابيل :قال أهل التأويل ،حدث

داء الجدري والحصبة ،قال عكرمة :وهو أول جدري

عن الحسين ،قال :سمعت أبا معاذ يقول :ثنا عبيد،

ظهر ببالد العرب ،ففعل ذلك الوباء بأجسامهم

قال :سمعت الضحاك يقول في قوله“ :طيرا أبابيل”

ما يندر وقوع مثله ،فكان لحمهم يتناثر ويتساقط،
فذعر الجيش وصاحبه وو ّلوا هاربين ،وأصيب الحبشي

تلك العقول الجاحدة التي ال تعرف لأللوهية حقها

قال :أخبرنا ابن وهب ،قال :قال ابن زيد ،في قوله“ :طيرا

ولم يزل لحمه يسقط قطعة قطعة ،وأنملة أنملة،

أن تستوعب حقيقة أن اهلل ـ تعالى ـ على كل شيء

أبابيل” قال :األبابيل :المختلفة ،تأتي من هاهنا ،وتأتي

حتى انصدع صدره ومات في صنعاء.

قدير ،وأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

بين األبابيل واإلبل ،ولهذا يقيسون جماعات الطير على

وصفها وشكله

يقول :متتابعة بعضها على أثر بعض ،وحدثني يونس،

واإلشهاد على بيان القدرة اإللهية ،وعام الفيل لم
يكن بعيدا عن تاريخ نزول السورة المباركة إال قرابة
ثالثة وخمسين عامًا ،فحين نزول هذه السورة كان
أحياء
الكثير من الناس الذين شاهدوا حادثة الفيل
ً
يُرزقون ،فلو كانت هزيمة أصحاب الفيل بسبب
الجدري أو الجراثيم التي ال ُترى ،العترضوا على القرآن
بأنهم لم يشاهدوا يومها طيرا أبدًا ،فكيف يقول:
م َ
طيْرًا” ،وخصوصا أن القرآن كان
ْس َل عَ َلي ِ
ْه ْ
“وَ أَر َ

الرد على الملحدين
وتدوين سورة “الفيل” تلك الواقعة هو وجه من أوجه
اإلعجاز التاريخي واإلنبائي في كتاب اهلل ،ألنه علي
الرغم من اشتهار الحادثة في زمانها حتي أرخ العرب
بها ،إال أن األجيال المتتابعة قد نسيتها ،بل إن كثيرا
من األقالم المادية الملحدة قد أنكرتها لعدم تمكن
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أوصل الموسيقى العربية إلى الهند

سالم راشد الصوري  ..سفير األغنية
بدأ أول عشقه بالغناء عندما كان يحضر أمسيات السمر على الساحل الصوري بعمان ،وحين رأى العود شدته تلك النغمات الصادرة من
تلك األوتار فصنع من علبة زيت المحركات عودًا بسيطًا وشد عليه أوتارًا من شباك الصيد النايلون ،وأغرم بما صنع وأهمل عمله ورأت فيه
العائلة خروجًا غير نزيه على الفنون التقليدية المرتبطة بالمروءة والشجاعة حيث السيف والخنجر اكبر مع ّبرين عن ذلك ،وغضب منه
أخيه فتناول اآللة التي صنعها وهوى بها على رأسه  ...أنه الفنان الموهوب سالم بن راشد الصوري من والية صور العمانية ويعتبر من كبار
مطربي الخليج العربي وله الحان بديعة وأغان جميلة وأصوات ،في فترة شبابه اقام وعمل في الهند ثم في البحرين ودبي ثم أستقر في
بلده سلطنه عمان إلى وفاته اواخر السبعينيات ،حيث كان يعمل رئيسا للقسم الموسيقي باذاعة عمان وكان صديقا للفنان محمد زويد
وأول تسجيل للفنان سالم الصوري سجله عام  ..1940فمن هو سالم راشد الصوري؟ وكيف حققت شهرته آفاق واسعة بكافة دول الخليج
والهند؟ “ ..رمضانيات” تلقى الضوء على خزانة المبدعين وتفتح صفحات أوراق واحدا من أهم كنوزها ورموزها في الغناء والطرب ..
راشد اإلنسان
العود سالم راشد الصوري عام
وُ لد المغني وعازف ُ
بعمان ،ولكنه قضى
 ١٩١٠ومات في مدينة صور ُ
معظم حياته في الهند والبحرين والكويت ،وفي
بداية حياته بمدينة صور اتجه سالم إلى العمل في
السفن التجارية ،مما أتاح له الفرصة لزيارة المدن
الساحلية في اليمن والكويت والبحرين والهند
وشرق إفريقيا ،وتع َّلم في هذه الفترة موسيقى
الصوت ،بينما كان يستمع لتسجيالت المغني عبد
َّ
اللطيف الكويتي ،ومن خالل تواصله مع موسيقيين
آخرين في المنطقة ،ونظرًا ألسفاره الكثيرة ،سرعان
البحار” ،وألن عائلة
ما أصبح معروفًا باسم “المطرب
َّ
الصوري لم توافق على اتجاهه للموسيقى ،فقد
هرب من نطاق سلطتهم إلى الهند وأقام هناك
في أوائل ثالثينيات القرن العشرين ،وحسب رواية
ابنه ،سعيد سالم علي الصوري“ ،فإنه قد ترك صور
وهو يمتلك صوتًا حسنًا ،ولكنه لم يكن يعرف كيف
يغني” ،ولكن خالل أسفاره تطورت موسيقاه ،وفي
عدن  -وكانت في ذلك الوقت جزءًا من المحمية

ً
وخاصة من اليمن ،ولكنه درس
الجزيرة العربية،

الفنان الذي سجل في الهند احدى اغانيه عام 1940

أيضًا الموسيقى الهندية ،وفي  ١٩٤٣تزوج الصوري

حسب ما ذكر في حديث له مع اذاعة قطر عام

البريطانية ،وهي اآلن جز ٌء من اليمن -رأى الصوري
العود للمرة األولى في حياته وتعلم كذلك العزف

بامرأة هندية كانت أمها من مدينة

عليه.

بهاتكال بوالية كارناتاكا بجنوب

بومباي و”الصوري”
وفي بومباي ،أضاف سليم كلمة “الصوري” إلى اسمه
بعمان ،وعاش
كنكاية عن مجيئه من مدينة صور ُ
ً
بداية “كمراقب
في منطقة الميناء بالمدينة ،وعمل
مراجل” في سفينة بخارية قبل أن يصبح بعد ذلك
التجار العرب
وسيطًا ومترجمًا ،حيث كان يساعد
َّ
في شراء البضائع في بومباي ونقلها إلى سفنهم،
البحار” مشهورًا كمغني
وسرعان ما أصبح “المطرب
َّ
صوت بارع ،وكان جمهوره باألساس من المجتمعات
التي تتحدث العربية ،وكان العديد منهم من

الهند ،وأقام بهذه المدينة
الساحلية الصغيرة عددٌ كبي ٌر

 1975وحقق في الهند شهرة كبيرة بين
أوساط البحارة والتجار الخليجيين
الذين كانت لهم عالقات
تجارية مع الهند ،وكان

من المسلمين المنتمين

البحارة والتجار من أهل

لمنطقة “نواية” ،وهم في

الخليج يقصدون سالم

البحارين
األغلب أحفاد
َّ

الصوري

لالستماع

العرب الذين تزوجوا من

لجلسات الطرب التي

نساءٍ هنديات واستقروا

كان

هناك،

في هذه البلدة الساحلية

وبدأ سالم الصوري أول

الصغيرة.

قصة المطرب

عُ مان واليمن يعيشون في بومباي ،وكان معظم

وفي قصة حياة المطرب المشهور

من تعلم على أيديهم من الموسيقيين من شبه

سالم بن راشد الصوري الكثير عن هذا

يقيمها

عشقه الغناء عندما كان
يحضر أمسيات السمر على
الساحل الصوري وحين ظهر
العود شدته تلك النغمات الطالعة
من تلك األوتار فصنع من علبة زيت
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العربية التي تربط عُ مان باليمن وشرق إفريقيا وزنجبار

واشتهر الصوري بفن الصوت مع التصفيقة الخليجية

والهند وموانئ أخرى عبر سواحل للخليج ،ومع أن

المعروفة ،ورغم اصابته بالعمى في آخر ايامه إال أن

العمانية لم يكن لها تأثيرًا واضحًا على
الموسيقى ُ

جلسات الطرب لم تنقطع ،وكان يقصده الكثيرون

أسلوب سالم راشد الموسيقي ،إال أن صور ال تزال
العمانية التقليدية،
ُتعتبر مركزًا مهمًا للموسيقى ُ
وكان لذلك بال شك تأثير على الموسيقي َّ
الشاب.

من عمان والخليج لالستماع اليه لمهارته في العزف

تسجيالته الغنائية
سجل الصوري اثنتي عشر أسطوانة سيلك “ ٧٨لفة
َّ
في الدقيقة” مع شركة  HMVفي ثالثينيات القرن
العشرين ،وبِيعت بحوالي  ٥٠روبية هندية للواحدة،

الصوري ،وكانت مشاركاته في تسجيل عدد من

“فلواك” اليوم في عالي القمم
عزلة قد ذهبت أيامهـا
فانفضي الضير وسيري في أمم
خط قابوس لك المجد ففـي
كل قطر لك ذكر وعلــم

حياته في البحرين

كما غنى:

وفي أواخر أربعينيات القرن العشرين ،وبسبب

حيوا معي حبيب الشعب

الظروف االقتصادية الصعبة ،أو كما جاء على لسان
ابنه“ ،الظروف الغير مواتية لألجانب” بشكل عام
المحركات عودًا بسيطًا وشد عليه اوتارًا من شباك

في دولة الهند المستقلة حديثًا ،غادر الصوري إلى
البحرين حيث أصبح فنانًا مستق ً
ال يُقبل عليه الجميع،

وغضب منه اخوه فتناول اآللة التي صنعها سالم

ونقل شركته الي البحرين وخالل تلك الفترة عاد

شركة “سالم فون” للتسجيالت ويحتفظ ابناؤه

قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في البالد عاد

وبين الهنود أيضًا ،ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدام

عمله إلى حدٍّ كبير.

مغادرًا إلى الهند وبدأت تجارته في الظهور وأسس

وفي عام  1970م ومع تولي الحكم جاللة السلطان

يا عمان فاخري بين األمم           

سوى الجراموفون ،فإن ظهور أسطوانات الفينيل
“ ٤٥لفة في الدقيقة” في بداية الستينيات َّأثر على

يحبها وضاق عليه الحال بوفاة زوجته فركب البحر

يجملها اللحن المتميز.
ّ

وقد حققت األسطوانات نجاحًا كبيرًا على المستوى
ً
خاصة بين السكان العرب في بومباي ،بل
التجاري،

ألن اسطوانات الصوري الفونوغرافية لم تكن تالئم

وهوى بها على رأسه ،وحرم سالم من اآللة التي

وللصوري أغنيات عاطفية تتميز بحسها الراقي

األغاني الوطنية منها:

الصوري للغة األردية في بعض أغانيه ،ولكن نظرًا

الصيد النايلون ،وأغرم الصوري بما صنع وأهمل عمله

وجمال ألحانه التي يقول عنها العمانيون أنها لم
تتكرر على يد فنان آخر ،ويبدو فع ً
ال أنها لن تتكرر،

الصوري إلى مدينته ومن ثم إلى البحرين وغادرها

اللي ضحى من اجل الشعب
حيوا معي الملك الشاب
حامي حمى عروبتنا
حيوا معي البطل العظيم
قابوس ذا الفضل الكريم

إلى دبي واسس فرعًا لشركته “سالم فون” التي

العودة لعمان

سجلت اسطوانات لمطربين كبار من أمثال محمد

عاد سالم الصوري إلى عمان ،وبنى أول بيت اسمنتي

زويد ،وابو بكر سالم ،وسميرة توفيق ،وهيام يونس،

في والية صور عام  ،1975وفي العام نفسه أهداه

وجابر جاسم ،وعبداهلل فضالة.

السلطان قابوس سيارة كانت من أولى السيارات

أسلوبه في الغناء

أشهر أغانيه

التي تدخل عمان آنذاك ،وتزوج في مدينته صور للمرة

الصوت وعازف
واشتهر سالم راشد الصوري ،مغني َّ

والصوري من رواد الفن في عمان والخليج العربي،

باسطوانة يعود تاريخها إلى عام .1964

البحار” ،كما اشتهر
العماني ،بلقب “المطرب
العود ُ
ُ
َّ
لتطويره لونًا موسيقيًا فريدًا ُمستوحى من مصادر
موسيقية متعددة في الشرق األوسط والهند،
ويمكن اعتبار األسلوب الذي طورّه الصوري خالل
أسفاره بمثابة بوتقة جمع فيها الخليط الثقافي

وتتلمذ على يديه الكثيرون من األصوات القديمة
في الخليج ،وأعاد الفنان محمد عبده أداء أغنيته “يا
مركب الهند” التي غناها الصوري أيام ترحاله بين
صور والهند مع تغيير في الكلمات ،تقول كلمات
أغنية الصوري:

والتاريخ الطويل للتجارة عبر الخليج والمحيط الهندي،
ٌ
لون من الشعر
ومع أنه بدأ بغناء الميدان ،وهو

يا ريتني كنت ربانك

بعمان ،كان
الغنائي المعروف في منطقة صور ُ

باعبر بك البحر والبحرين

أحادي الوتر ،إال أنه
يصاحب فيه غناءه بمزمار القربة
ّ
الصوت ،وصوت الخليج
اش ُتهر بأسلوبه المميّز في فن َّ
هو أحد األلوان الموسيقية التقليدية التي نشأت في
بشكل رئيسي الموسيقيون في
المدينة وتغ ّنى به
ٍ
البحرين والكويت وكانت له شعبية في جميع أنحاء

يا مركب الهند يا ابو دقلين

وبانزل المال في خانك
وبانقسم الفايدة نصفين
اهلل يصون الذي صانك
إلى أن يقول:

الرابعة بعد زواجين له في الهند ودبي ،أما زواجه
األول فكان في صور قبل أن يغادرها من أجل الغناء،
وبعد عودته لعمان لم يُعرف عن الصوري إال أغانيه
الوطنية ،واندثرت اعماله الفنية ولم يبق إال بضع
أغنيات يتغنى بها آخر ابنائه خالد وبدر وهما من
زوجته الرابعة ،وأصيب الصوري في آخر عمره بالعمى
قبل أن يتوفى في  16نوفمبر عام .1979

رمز عماني
وبحار،
وأتمت حياة الصوري دورة كاملة ،بدأها
كرحالة َّ
َّ
ّ
فأصبحت الموسيقى التي قدمها صورة للتبادل
لقرون في منطقة المحيط
الثقافي الذي استمر
ٍ
الهندي وشبه الجزيرة العربية ،وقام َّ
ببث نتاج الخليط
إلى قطاعٍ عريض من الجمهور في السنوات األولى
لظهور وسائل اإلعالم العامة ،وعند وفاته سنة ١٩٧٩

المنطقة ،وساهم الصوري بشكل كبير في تطوّ ره،

والورد شفته في ذا الخدين

كان الصوري قد أصبح رمزًا مهمًا بالنسبة للشعب

وكانت صور ،محل ميالده ،أحد أهم موانئ التجارة

وهو محطوط على وجانك

العماني بسبب مساهمته في تطوير صوت الخليج.
ُ
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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 ..

العدد -3السنة االولى –  17ربيع االول  1372الموافق  5ديسمبر 1952

اال رحم اهلل زمانا كان السقا فيه اميرا ذا سلطان
ونفوذ ال يدانيه اى حاكم بأمره  ...الجميع يلبون
رغباته ويدارون خاطره ويسعون لرضاه  ...كأن
رضاه سيال منهمرا من الماء يروى الجميع  ...وكان
كل واحد يتمنى في نفسه اليوم السعيد الذي
يبزغ فيه فجر الخالص من هذا الذل .وأخيرا الحت
في االفق تباشر الخالص وجاءت شركة (هالوى
برذر) وتعهدت مد االنابيب إلى البيوت وإنقاذها
من السقاء المتحكم في الجيوب  ...وسال الماء

اقترحت احدى الفاضالت ان تتبرع جمعية النهضة
النسائية بماليتها إلى لجنة مكافحة السل
بالبحرين ،اذا كان في نيتها االنكماش واالبتعاد.
(القافلة –  3صفر سنة  1 – 1373اكتوبر .)1954
فازت بالجائزة االولى في يانصيب الحلقة
البحرينية وقدرها  1500روبية االنسة زهرة عبداهلل
وهي تلميذة في المدرسة الشمالية بالمنامة
وفاز بالجائزة الثانية وقدرها  700روبية السيد حسن
عبداهلل وهو سائق وفاز بالجائزة الثالثة وقدرها
 300روبية السيد مبارك بن عيسى وهو شرطي.
اقام اتحاد االندية حفلة دينية كبرى في قاعة
نادي العروبة بمناسبة المعراج النبوي الشريف
وقد تفضل صاحب العظمة سيد البالد فوافق
على ان يكون الحفل تحت رعايته.
يقدم النادي االهلي مساء الخميس القادم
حفلة سمر رائعة فيها تمثيلية انتقادية باللهجة
المحلية عنوانها (يا من اشتراله من حالله علة )..
والمسرحية تطرق عدة نقاط اجتماعية في غاية
االهمية.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

متدفقا يروى العطاشى ويحل قضايا البيوت وبعد
فترة قصيرة علم بعض الناس ان ثمة بيتا يميل إلى
السجود والنسيان ماسورة الماء المارة من تحته
انفجرت نتيجة لثقل مر عليها وتسرب الماء إلى
االساس فسبب هذه الكارثة وقلنا انه حادث عابر البد
ان يلفت نظر الشركة فتفكر في اصالح االمر ...

وفي االسبوع الماضي كنت مارا بسوق (الطواويش)
وإذا بالمياه تغطى قطعة االرض كلها ولم اسال
عن السبب النه معروف  ...واقتربت من النبع
المتفجر من االرض والناس في حيرة من امرهم
يفكرون في حل لالمر  ...لقد خابروا المسئولين
ومضت ساعات وهم في االنتظار ...و..

ومرت ايام وتلتها اخر واذا بيت اخر وفي نصف الليل
يهدد ساكنيه بدفنهم تحت انقاضه لنفس السبب
اى ان ماسورة اخرى انفجرت لعدم تحملها ثقل االرض
ومرور الناس عليها ...

رحمة اهلل على زمانك يا حضرة السقا فانك وان
كنت مستبدا مستأسدا على ربانك فانك لم تسبب
مثل هذه الخسائر الجسيمة المتتالية التي ال ترى
نهاية لها وال حال المرها ...

وباألمس القريب جدا مالت عدة متاجر في (شارع برت)

وعسى ان تسعى شركة المياه في التفكير الجدي
إلنقاذنا من هذه المشكلة التي اصبحت نقمة على
الناس بال من ان تكون وسيلة خير وهناء وراحة.

بلغ صافي مدخول يانصيب الحلقة البحرينية 9345
روبية وسيرصد هذا المبلغ لمشروع مكافحة االمية
الذي سيبدأ تنفيذه في أكتوبر القادم( .القافلة – 20
رجب سنة  – 1373الموافق  26مارس سنة .)1954

يباشر في بناء مدرسة للبنات في القضيبية وستفتح
هذه المدرسة ابوابها بداية العام الدراسي القادم.

على اساسها ولم ينفع معها سوى الهدم واعادة
بنائها من جديد.

ستقيم المدرسة الثانوية حفلة مدرسية تقدم فيها
مسرحية (المروءة المقنعة) من اخراج االستاذ احمد
سالم ويسبق عرض الرواية مشاهدة معرض الرسم
وبعض الجمعيات العلمية( .القافلة).
صدمت سيارة شحن امراتين في شارع البديع واصيبت
احداهن بكسر في الرجل واالخرى بتشوه في وجهها
مع بعض الرضوض.
مرت بالبحرين في هذا االسبوع السيدة مارثا دنبلوف
نائبة رئيس وكالة الخدمات االجتماعية الدولية في
جنيف وقد زارت النادي االهلي بصحبة السيد جيمس
بلكريف واجتمعت ببعض اعضائه هناك.
وصل البحرين في االسبوع الماضي جورج طليا في
طريقة إلى عدن قادما من دلهي حيث كان يشرف
على القسم العربي في االذاعة واالستاذ طليا يعرفه
المجتمع البحريني جيدا فهو قد امضى هنا ثالث
سنوات في االشراف على االذاعة المحلية المرحومة.
يستعد اتحاد االندية في البحرين القامة حفل عام
بمناسبة زيارة جالله الملك سعود للبالد.

وصلت االدوات والمعدات الكاملة لفتح اول مصنع
للنسيج في البحرين ويجرى بهمة ونشاط في
تحريك آالت المصنع في القريب العاجل.
انتقلت مفتشه مدرسة البنات إلى بيتها الجديد
الذي بنته لها الحكومة.
تشردت كثير من األسر في العراء نتيجة االمطار
التي اغرقت (عششهم) اذ لم تجد مأوى يقيها
شر البرد والمطر.
اصطدمت سيارة (باص) قادمة من (عوالي) بسيارة
مالكي كانت في طريقها إلى (عوالي) وقد
تحطمت سيارة (المالكي) ومات السائق واصيب
ركابها الثالثة بجراح خطره.
قررت وزارة الخارجية المصرية فتح سفارة في اماره
الكويت لكثرة الرعايا المصريين في تلك االمارة.
عقدت عده اجتماعات هامة في شركة بابكو
نوقشت خاللها عدة نقاط هامة الصالح حالة
العمال وذلك كمحاولة للتماشي بمقتضى
القانون الجديد التي اصدرته شركة ارامكو لصالح
العامل السعودي بناء على رغبة جاللة العاهل
السعودي( .القافلة –  29جمادي الثاني – سنة 1373
الموافق  5مارس سنة .)1954
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ذكريات من �أيـام زمان

• أمر حاكم البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بطباعة خريطة
البحرين وتوابعها على كراسات طلبة المدارس وتمت طباعتها في
مصر عام 1947م
• إعالن صادر عن بلدية المنامة يعطل فيها اإلدارة ليوم واحد بمناسبة
حلول العيد الوطني لجاللة ملك بريطانيا المعظم في عام 1935م
• افتتحت مدرسة علي بن ابراهيم الزياني أول مدرسة خيرية عام
1912م

املغفور له �صاحب العظمة ال�شيخ �سلمان بن حمد �آل خليفة مع
املقيم ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلم�سينيات

م�سجد الفا�ضل يف الأربعينيات

عني احلنينية يف منطقة الرفاع امل�شهور مبائه العذب

ق�صر الق�ضيبية “ق�صر ال�شيخ حمد” يف اخلم�سينيات
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�صناعة ال�سيوف البحرينية على �أيدي بحرينية باملحرق يف الع�شرينيات

�إحدى الب�سطات يف حميط �سوق املنامة بالقرب من بلدية املنامة

الطريق بني مدينة املنامة والعوايل يف عام 1965م

جتفيف املالب�س بعد غ�سلها يف عني الدوبية

حمطة لتزويد الوقود يف املنامة على �شارع احلكومة يف اخلم�سينيات

مدر�سة املباركة العلوية “مدر�سة اخلمي�س حالي ًا” عام 1940م

القدمية يف ال�ستينيات
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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.

حديقة الغروب
ون  ..يف �أجفان �إع�صارِ
خـم�س و�سـ ُت َ
ٌ

�سـئمت ارتـحا ً
ال � ّأيها ال�ساري؟
�أمـا
َ

بت من الأعداءِ َ ..ما برحوا
�أمـا تَـعِ َ

َ
ِ
بـالـكربيت والـنارِ
يـحـاورونك

مـللت مـن الأ�سفارِ  ..ما هد�أت
�أمـا
َ

�إال و�ألـقـتك فـي وعـثاءِ �أ�سـفار؟

ُ
ت
رفاق
وال�صحب؟ �أين
ِ
العمر؟ هل بقِ َي ْ
ُ

ِ
أيـام  ..وتـذكارِ
�ســوى ُث
ـمـالة � ٍ

َ
لدي �سوى
رفـيقة دربـي!  ..لو
�أيـا
ّ

ِ
عينيك �أعماري
لقلت :فدى
عـمري ..
ُ

فـتو ِ
ته
�أحـبـبتني  ..و�شـبابي فـي ّ

تـغي ِ
أوجـاع ُ�س ّماري
ت  ..وال
ُ
ومـا رّ

ُ
الـبحر قـافيتي
وددت
أقـول؟
مـاذا �
ُ
َ

أفق �أ�شعاري
والـغيم مـحربتي  ..وال َ

اكتفيت  ..و�أ�ضناين ال�سرى! و�شكا
بلى!
ُ

مـنحتني مـن كـنوز ُ
ب� .أَن َف�سها
احل ّ

ِ
�سـاءلوك فـقويل :كـان يع�شقني
إن
� ْ
وكـان يـ�أوي �إلـى قـلبي  ..وي�سكنه

الـعناء!  ...ولكن تلك �أقداري
قـلبي
َ

ِ
اجلائع العاري
نـداك
وكـنت لـوال
ُ
َ

ِّ
بـكل مـا ِ
فـيه من ُع ٍ
نف  ..و�إ�صرار

ِ
أ�ضـالعه داري
وكـان يـحمل فـي �

مـ�ضيت  ..فـقويل :مل يكن َب َط ً
ال
إن
و� ْ
ُ

َ
جـبهة الـعارِ
يـقبل
لـكـنه لــم ّ

و� ِ
فـجر يف تنفّ�سه
أنـت!  ..يـا بـنت
ٍ

�سحر و�أ�سرارِ
مـا فـي الأنوثة  ..من
ٍ

مـاذا تـريدين مـني؟! �إ َنّـني �شَ َب ٌح

ٍ
أغـالل .و�أ�سـوارِ
يـهيم مـا بـني �
ُ

هذي حديقة عمري يف الغروب  ..كما

ٍ
ر� ِ
جائع �ضارِ
خريف
أيـت  ...مرعى
ٍ

ال تـتبعيني! دعيني!  ..واقرئي كتبي

ِ
تـلقاك �أخـباري
فـبـني �أوراقِـهـا

ٌ
�شاحبة
أغـ�صان
ـاج َر  ..وال
ُ
الـطري َه َ
ُ

مـ�ضيت  ..فـقويل :مل يكن بط ً
ال
إن
و� ْ
ُ

َ
أطـرق يـبكي عـهد �آذارِ
والـورد �
ُ
يـمزج �أطـوار ًا بـ�أطوارِ
وكــان
ُ

ويـا بـالد ًا نـذرت العمر  ..زَ هر َته
تـركت بـني رمـال الـبيد �أغنيتي
ُ

لعزها! ُ ...د ِ
مت! � ...إين حان �إبحاري
ّ
ِ
�شـاطئك امل�سحورِ � .أ�سماري
وعـند

ِ
أبع قلمي
�إن
�سـاءلوك فـقويل :لـم � ْ

ولـم �أدنّـ�س بـ�سوق الزيف �أفكاري

مـ�ضيت  ..فـقويل :مل يكن َب َط ً
ال
و�إن
ُ

وكـان طـفلي  ..وحمبوبي  ..وقيثاري

غازي القصيبي

حواء العظيمة
�أنت ال�سعادة والك�آبه

و الوجد حبك وال�صبابه

�أنت احلياة تفي�ض باخل�صب
املعطر كال�سحابه

منك الوجود يعب

فرحته وي�ستدين �شبابه

وعلى عيونك تنرث

الأحالم �أجنمها املذابه

وعلى �شفاهك يك�شف الفجر
اجلميل لنا نقابه

�أوحيت لل�شعراء ما كتبوا

فخلدت الكتابة

و هم�ست للخطباء فارجتلوا
البديع من اخلطابه

و خطرت يف التاريخ طيفا

تع�شق الر�ؤيا ان�سكابه

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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