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السنة الرابعة

Ramadanyat

”إِنَّ َما ا ْل ِغ َنى ِغ َنى ا ْل َق ْل ِب”

الفقير  ..ال يسألون الناس إلحاف ًا
ص َّلى ُ
ي ُ
ال لِي َر ُس ُ
الَ :ق َ
اهلل َع ْن ُه َق َ
ْ
مَ “ :يا أَ َبا َذ ٍّر أَ َت َرى
عن أَبِي َذ ٍّر َر ِ
ول اهللِ َ
س َّل َ
اهلل َع َل ْي ِه َو َ
ض َ
ول اهللِ َ ،ق َ
م َيا َر ُس َ
ال ُه َو ا ْل ِغ َنى؟” ُق ْل ُ
ال ُه َو ا ْل َف ْقر؟”
ت َن َع ْ
الم ِ
الم ِ
ال“ :أَ َف َت َرى ِق َّل َة َ
َك ْث َر َة َ
ول اهللِ َ ،ق َ
م َيا َر ُس َ
بَ ،و َم ْن َك َ
ُق ْل ُ
ان
بَ ،وا ْل َف ْق ُر َف ْق ُر ا ْل َق ْل ِ
الِ “ :إ َّن َما ا ْل ِغ َنى غِ َنى ا ْل َق ْل ِ
ت َن َع ْ
الد ْن َياَ ،و َم ْن َك َ
ا ْل ِغ َنى في َق ْلب ِِه َفال َي ُ
ِيه َما
ان ا ْل َف ْق ُر في َق ْلب ِِه َفال ُي ْغن ِ
ي ِم َن ُّ
ض ُّر ُه َما َل ِق َ
الد ْن َيا َو ِإ َّن َما َي ُ
س ُه ُش ُّح َها”  -أخرجه ابن حبان  ..-الفقير هو المحتاج،
ض ُّر َن ْف َ
أَ ْك َث َر ِم َن ُّ
اء ِإ َلى
اس أَ ْن ُت ُ
والغني هو المستغني عن الحاجة لغيره ،وقال تعالى “ َيا أَ ُّي َها ال َّن ُ
م ا ْل ُف َق َر ُ
يد”  -فاطر  ،-15 :فاهلل تعالى هو وحده الغني الذي ال يحتاج
ِي ا ْل َح ِم ُ
ال َّل ِه َوال َّل ُه ُه َو ا ْل َغن ُّ
إلى أحد ،ويحتاج إليه كل أحد ،فكلنا فقير إلى اهلل...

أربعة عقود من العطاء واإلبداع

عبداهلل المحرقي..
عميد التشكيليين

واحدًا من أبرز رواد الفن التشكيلى ليس
في مملكة البحرين فحسب ،وإنما على
المستوى العربي أجمع ،إذ أنه على مدار أكثر
من أربعة عقود أبدع بريشته رسومًا تعد
عالمات مضيئة في مجال الفن التشكيلي
البحريني والعربي المعاصر ،بل تعدت ذلك
لتكون ملمحًا لمدرسة فنية خاصة تميز
بها هذا الفنان المبدع عن أقرانه ،إنه الفنان
عبداهلل المحرقي الذي أثرى المكتبة الفنية
واألدبية البحرينية بعدد هائل من اللوحات
والكتب التي تضمنت إبداعاته المميزة من

الرسومات الكاريكاتيرية والتي تعد توثيقًا
دقيقًا لألحداث والمتغيرات والتطورات
اإلجتماعية والمناسبات الهامة التي
شهدها المجتمع البحريني ،كما عمل
المحرقي بالعديد من الوظائف الرفيعة
وتقلد الكثير من الجوائر واألوسمة ،ومن أبرز
أعماله أنه صمم أوسمة مملكة البحرين
الرسمية ،وكذلك شعارات العديد من
الشركات والمؤسسات البحرينية ،وكذلك
قام بتصميم طوابع البريد للمملكة منذ
عام 1970م.

شعراء من البحرين

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

•
•

ﻣﺠﺎﻧ� اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺠﺎﻧ� ﻛﻮﺑﻮن وﻗﻮد  50د.ب

ﻫﺎﺗﻒ ﺳﻨﺪ17 62 11 62 :

www.motorcity.com.bh

ﺗﻔﻀـﻞ اﻟﻴـﻮم ﺑﺰﻳــﺎرة ﻣﻌــﺮض ﺳﻮﺑـﺎرو ﻓﻲ ﺳـﻨـﺪ.

أوﻗﺎت اﻟﺪوام ﻓﻲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن :اﻟﺴﺒﺖ إﻟﻰ اﻟﺨﻤﻴﺲ  8:30ﺻﺒﺎﺣ� ﺣﺘﻰ  1:15ﻣﺴﺎء� و  8:00ﻣﺴﺎء� ﺣﺘﻰ  11:00ﻣﺴﺎء�.

•
•
دﻓﻌﺔ أوﻟﻰ ﻣﺨﻔﻀﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻲ

•
•

• دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ا�ول
أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺳﻴﺎرﺗﻚ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

ﺑﻌﺪ  90ﻳﻮﻣ� )اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ(

ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺳﻮﺑﺎرو ﻣﻦ ﻣﻌﺮض ﻣﻮﺗﺮﺳﻴﺘﻲ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎرك ﻳﺆﻫﻠﻚ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺴﺤﺐ ﻟﺮﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ  US$ 10,000ﺑﺎ�ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮوض اﻟﺨﺎﺻﺔ داﺧﻞ ﻣﻌﺎرﺿﻨﺎ.

* ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط وا�ﺣﻜﺎم.

•
•

ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺠﺎﻧ� ﺗﻈﻠﻴﻞ اﻟﻨﻮاﻓﺬ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﺼﺪأ

وأﻛـﺜــﺮ....

ﺳﺤﻮﺑﺎت أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ  US$ 1,000واﻟﺴﺤﺐ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﺒﺮى US$ 6,000

إﺷﺘﺮ ﺳﻮﺑﺎرو ﺧﻼل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن وارﺑﺢ ﺟﻮاﺋﺰ ﻧﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻜـﻞ راﺑـــﺢ

MOIC/PC 2495/2012
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فقر العلم والدين والقوة

الفقير ...يحسبهم أغنياء من التعفف
الفقر في اللغة هو ما يكسر فقار الظهر ،والفقير هو المكسور فقار الظهر ،والفقير
الشرعي هو الذى ال يملك قوت سنته له ولعياله ،ال قوة وال فع ً
ال ،ونقصد بالقوة إذا كان
له مرتب شهري أو مورد يأتيه على دفعات خالل العام ،وتسمى الحالة بين الفقر والغنى
الكفاف ،وهى أن يكون اإلنسان مكتفيًا بدون زيادة ،والفقر ال يكون من المال فحسب ،فهو
يطلق أيضًا على فقر العلم وفقر النفس وفقر الدين وفقر القوة ،وكلها تعنى فقد الشيء
والحاجه اليه ،والفقير معناه في القرآن المحتاج من الناس ،وموسى عليه السالم حين وصل
ب ِإ ِّني ل َِما أَ ْن َز ْل َ
ي
إلى مدين هاربًا ال يملك شيئا استلقى إلى جانب شجرة ،ودعا ربه قائال “ َر ِّ
ت ِإ َل َّ
ير”  -القصص ،24 :وليس في إمكان البشر توزيع الرزق ،وال يستطيع كل إنسان
مِ ْن َخ ْي ٍر َف ِق ٌ
تحقيق أمنيته ليصبح أغنى رجل في العالم ،وإال ما كان هناك فقير في الدنيا  ..كلنا يتمني
أن يحصل على أكبر قدر من الثروة ،ولكن الثروة كالسراب يتنقل من هذا إلى ذاك ،وليس
بإمكان مخلوق أن يضمن الثراء لنفسه أو لآلخرين ،ألن توزيع الرزق بيد المولى تعالى ،وهو
“وال َّل ُه َف َّ
ض َل َب ْع َ
ض فِ ي ال ِّر ْز ِق”
م عَ َلى َب ْع ٍ
ض ُك ْ
الذي شاء أن يختبر الناس بذلك التفاوت في الرزق َ
النحل ،- 71 :فاهلل يختبرنا بالثروة إذا أعطاها لنا وحين ينزعها منا وحين يحرمنا إياها...ض
َو َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِفي ا ْل َأ ْر ِ
واهلل تعالى ضمن الرزق لكل دابة في األرض “وَ َما
ْض ِإ َّلا عَ َلى ال َّل ِه ِر ْز ُق َها” -هود ،-6 :
ِم ْن دَ ابَّةٍ ِفي ا ْل َأر ِ
ِّن ِم ْن دَ ابَّةٍ َلا َت ْح ِم ُل ِر ْز َق َها ال َّل ُه يَرْ ُز ُق َها وَ ِإي ُ
“وَ َك َأي ْ
م”
َّاك ْ
العنكبوت  ،- 60:وكل إنسان هو سبب الرزق ألخيهاإلنسان ،صاحب العمل هو سبب في رزق العمال،
ورزق صاحب العمل متوقف على عمل العمال ،واألب
سبب في رزق أوالده ،واألوالد سبب في رزق أبيهم،
لذلك يقول تعالى في النهي عن قتل األبناء مخافة
م
م ِم ْن ِإ ْم َل ٍ
اق َن ْح ُن َنرْ ُز ُق ُك ْ
الرزق “وَ َلا َت ْق ُت ُلوا أَوْ َلادَ ُك ْ
وَ ِإي ُ
م
م” -األنعام  . ،-151ويقول “وَ َلا َت ْق ُت ُلوا أَوْ َلادَ ُك ْ
َّاه ْ
َخ ْ
َ
م وَ ِإي ُ
م” -اإلسراء ،- 31:
شيَة ِإ ْم َل ٍ
َّاك ْ
اق َن ْح ُن َنرْ ُز ُق ُه ْ
م وَ ِإي ُ
م” و“ َن ْح ُن
َّاك ْ
وقال لآلباء عن األوالد “ َن ْح ُن َنرْ ُز ُق ُه ْ
م وَ ِإي ُ
م” ،فرزق األوالد متوقف على اآلباء،
َّاه ْ
َنرْ ُز ُق ُك ْ
ورزق اآلباء متوقف على األبناء والفضل هلل وحده،
وهو الرزاق المتين ،وكذلك أيضًا فالفقير المحتاج
جعل اهلل له حقًا في مال الغني ليختبر ذلك الغني،
وإذا أعطى الفقير حقه أوسع اهلل له في الرزق ،فرزق
الفقير في جيب الغني ،ورزق الغني يتوقف على
ْس ُ
الفقير ،ويقول تعالى ُ
ط ال ِّر ْز َق ل َِم ْن
“ق ْل ِإ َّن َربِّي َيب ُ
َ
َ
ي َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
يءٍ ف ُهوَ
اء ِم ْن عِ بَادِ هِ وَ ي َْق ِد ُر َل ُه وَ َما أنفقت ْ
م ِمن ش ْ
َش ُ
ُخل ُِف ُه وَ ُهوَ َخيْرُ الرَّ ا ِز ِق َ
ي ْ
ين” -سبأ .-39:

درجات الفقير
وردت في القرآن آيات كثيره تذكر الفقير والمسكين،
منها آيه الزكاه التي تبين مصارف الزكاة ،حيث تقول
“انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها” -التوبة ،-60 :مما يدل على أن الفقير غير
المسكين ،وقد أختلف في الفرق بينهما وأيهما أكثر
خصاصة وعوزًا ،وقال العلماء والباحثين أن المسكين
أسوأ حا ً
ال من الفقير ،لقوله تعالى “أو مسكينا ذا
متربة” ،وذو المتربة هو المطروح على التراب من شده
احتياجه ،وليس أوضح في الداللة على الفرق بين
الفقير والمسكين مما روى في الصحيح عن عبداهلل
بن مسكان بن أبى بصير ،قال :الفقير الذي اليسأل

الناس ،والمسكين أجهد منه ،والبائس أجهدهم،
فالفقير هو الذي اليملك وال يسأل ،مصداقًا لقوله
تعالى “للفقراء الذين احصروا في سبيل اهلل ،ال
يستطيعون ضربًا في األرض ،يحسبهم الجاهل
أغنياء من التعفف ،تعرفهم بسيماهم ،ال يسألون
الناس الحافًا ،وما تنفقوا من خير فان اهلل به عليم”
البقره  ،-273واألول أي الفقير العفيف الذي اليسألهو أولى بالعطاء من غيره ،لذلك ذكر قبل المسكين
الذى يسأل ،وفي زماننا الحاضر ال نجد الفقير العفيف
إال في النادر ،ال بل أن أكثر من يسألون ويتظاهرون
بالفقر هم مكتفون أو أغنياء.

اهتمام اإلسالم بالفقير
أهتم اإلسالم بمشكلتي الفقر والبطالة ،وحرص
َّ
متعددة
على عالجهما  -قبل نشوئهما  -بوسائل
ِّ
حفاظًا على المجتمع المسلم من األخطار التي
ِّ
تؤكد
قد تصيبه أخالقيًّا وسلوكيًّا وعقائديًّا؛ حيث
اإلحصائيَّات العلميَّة َّ
أن للفقر والبطالة آثارًا سيِّئة
وخاصة عند األشخاص الذين
الصحة النفسيَّة،
على
َّ
َّ
ْ
يفتقدون الوازع الديني؛ حيث يُق ِدم بعضهم على
ُ
شرْ ب الخمور ،كما تزداد نسبة الجريمة  -كالقتل
واالعتداء  -بين هؤالء العاطلين؛ لذلك كان رسول اهلل
يستعيذ كثيرًا من الفقر ،بل ويجمعه في دعاء واحد
وذ ب َ
م ِإ ِّني أَعُ ُ
ِك ِم َن
مع الكفر ،فيقول رسول اهلل“ :ال َّل ُه َّ
والم َثل الذي
ا ْل ُك ْف ِر وَ ا ْل َف ْق ِر” ،وكان رسول اهلل القدوة
َ
يُحتذى به في هذا المجال؛ حيث كان يرعى الغنم،
و ُي َزاول التجارة بأموال خديجة -رضي اهلل عنها -قبل
“ما ب ََع َ
ث ال َّل ُه
بعثته؛ فعن أبي هريرة عن
النبي أنه قالَ :
ِّ
َن ِبيًّا ِإ َّ
َ
َ
م،
م” ،فقال أصحابه :وأنت؟ فقال“ :ن َع ْ
ال رَعَ ى ا ْل َغ َن َ
َ
َ
اها عَ َلى َقرَا ِر َ
ت أرْعَ َ
ُك ْن ُ
يط أل ْه ِل َم َّك َة” ،كما كانت
نظرة رسول اهلل للعمل نظرة تقدير واحترام ،مهما
ِّ
والذ َّلة بين
كانت طبيعته؛ فإنه خي ٌر من سؤال الناس
ُصوِّ ر رسول اهلل هذا األمر بقولهَ :
“أل ْن ي َْأ ُخذَ
أيديهم ،وي َ
ْ
َ
ب عَ َلى َ
ِي ب ُِح ْز َم ِة ا ْل َح َ
َ
ُ
ظ ْه ِرهِ ،
ت
َأ
ي
ف
ه
ل
م َح ْب
ط ِ
أَ َح ُد ُك ْ
َ

َك َّ
ِيع َهاَ ،في ُ
ف ال َّل ُه ب َ
َس َأ َل
َف َيب َ
ِها وَ ْج َه ُه؛ َخ ْي ٌر َل ُه ِم ْن أَ ْن ي ْ
َ
َ
اس أعْ َ
طوْ هُ أوْ َم َن ُعوهُ ».
ال َّن َ

اإلستعاذة من الفقر
وقد ورد في السنة ما كان يفعله النبي صلى اهلل
عليه وسلم ،ويع ِّلمه أمته ،وهو االستعاذة باهلل
تعالى من الفقر؛ لما له من أثر على النفس ،واألسرة،
ِم ب ِْن أَبِي ب َْكر ََة َق َ
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حاز الكثير من الجوائز واألوسمة الرفيعة

عبداهلل المحرقي  ..إبداع الفرشاة والقلم
إن المبدعين من فنانين وأدباء وشعراء
وموسيقيين ومطربين وغيرهم هم هبة
السماء الذين يجملون لنا الحياة بأعمالهم
وإبداعاتهم الراقية ،هؤالء الذين يقدمون
لنا عصارة فكرهم ووجدانهم وإحساسهم
الراقي والناصع البياض على طبق من
ذهب ،هم الذين يضيفون جما ً
ال على حياتنا
فيجعلونها أكثر جما ً
ال وأكثر استحقاقًا وإنها
جديرة بأن تعاش ،وعلى مستوى الوطن يأتي
الفنان الكبير عبداهلل المحرقي الذي ساهم
وبالشك في دفع الحركة الفنية التشكيلية
إلى األمام بما قدمه من أعمال وأفكار وخواطر
بالغة الجمال والصدق واألمانة واإلحساس
العميق ،في مقالتنا هذه نقترب من هذا
الفنان المبدع وتجربته الفنية.
الفنان عبداهلل المحرقي

محرقي يعيش بالمنامة
ولد عبداهلل المحرقي في فريق الفاضل بالمنامة
عام 1939م ،وسط أسرة ارتبط ربها بصناعة الغوص
وثقافته ،ثقافة صناعة الغوص ،حيث البحر وأهواله،
واللؤلؤ وأشكاله والنواخذة الذين هو واحد منهم
وتنوعهم وتعدد مشاربهم والسفن وأحجامها .أما
عن لقبه المحرقي رغم أنه مولود في المنامة ،فإن
ذلك يرجع إلى أن والدته محرقية وكذلك أفراد أسرته
حيث أخوانه وأخواته علي ولولوة وعائشة ولدوا في
المحرق عدا هو وأختين من بعده هما شريفة ونعيمة
ولدوا في المنامة بعد إنتقال األسرة إليها ،فأطلق
أهالي المنامة على األسرة لقب المحرقي على
اعتبار أنها قادمة من المحرق رغم أن لقبه األول هو
المحمود ،وفي هذا البيت ولد ونشأ وعاش عبداهلل
وعرف البحر مبكرًا ولما بلغ سن إدخاله إلى المطوع
ليتعلم قراءة القرآن الكريم أدخله والده إلى المطوع
الذي اعتاد المبالغة في العقاب ،مما دفع بالوالد إلى
اخراجه من المطوع وإلحاقه بمدرسة حكومية بعد
أن أمضى ستة شهور من العذاب في بيت المطوع،
ودخل المدرسة الغربية اإلبتدائية “أبوبكر الصديق”
وله من العمر خمس سنوات التي كان مديرها آنذاك
حسن الجشي وسكرتيرها أحمد جاسم.

فطرة الرسم
وهكذا أخذ عبداهلل المحرقي ذو الخمسة أعوام
يقطع المسافة يوميًا من بيته إلى المدرسة والعكس
مشيًا على األقدام وهو سعيد حيث طابور الصباح
والهيئة التعليمية المدرسية برئاسة حسن الجشي،
والفصل الذي فيه والذي تزين جدرانه وسائل اإليضاح
المتعددة والملونة التي أقامها مدرسو العلوم
والجغرافيا والرسم ،ناهيك عما تميز به الفصل من
نظافة ونظام وترتيب ومظهر التالميذ الجذاب

أخذها لمدير المدرسة حسن جواد الجشي موصيًا
إياه بتنمية موهبتي ،يقول عبداهلل المحرقي حول
دور المرحوم حسن جواد الجشي في تنمية موهبته
“وعناية األستاذ حسن الجشي بي ،وتبنيه لي وتشجيعه
المتواصل الذي ال انساه أبدًا”.

والتفتيش الصباحي عليهم ،هذا الجو من النظام
والنظافة والجمال وما تميز به المحرقي من ميل
فطري إلى الرسم جعل من هذا الجو جنة عدن
بالنسبة إلى التلميذ الصغير عبداهلل المحرقي مما
شجعه على التركيز والتميز في رسوماته التي ورث
عشقها من أمه الفاضلة وأخيه األكبر علي ،وتشجيع
الوالد الذي كان يوفر له كل لوازم الرسم ،لقد كانت
تلك الصور الجميلة للحيوانات والطيور المعلقة على
جدران الصف كوسائل إيضاح لمادة العلوم ،إضافة
إلى مناظر طبيعية تحاكي ما يحمله وجدان الطالب
الصغير من جماليات جعلت عبداهلل يتواصل مع
هواية الرسم ويتعايش معها في المدرسة والبيت
مواص ً
ال النهار بالليل يدعمه التشجيع المستمر من أمه
وأبيه وأخيه علي ،وهو شيئًا فشيئًا يتمكن من مسك
القلم وأصبحت ريشة الفنان الصغير طيعة في يديه
تمكنه من التعبير عن هواجسه وأحاسيسه الرقيقة،
يدعم هذا التوجه مدرسيه الذين يعلمونه العلوم
والجغرافيا والتاريخ ومادة التربية الفنية الذين يكلفونه
برسم خرائط الدول التي يدرسونها وكذلك أعالم
التاريخ أمثال بعض أعالم المسلمين وأبطال الفتوحات
اإلسالمية كصالح الدين األيوبي وخالد بن الوليد وعقبه
بن نافع وطارق بن زياد.

ومما يتذكر الفنان الكبير األيام التي انتقل فيها ليعيش
في بيت خاله حيث كان يقوم برجل البيت في حالة
سفر الخال إلى الهند ،إال أنه قبل أن يسافر الخال كان
يوفر له جميع اللوازم التي يحتاجها الفنان الصغير من
أوراق وألوان ،مما أتاح له غزارة اإلنتاج خالل تلك الفترة،
ومن ذكريات تلك األيام أنه عمل في صيدلية يتيم
بعد أن اقترح إبن عمته عبداهلل يتيم على والد الفنان
أن يعمل معهم إبنه في تركيب النظارات الطبية
في أوقات الفراغ مقابل مبلغ مادي ،مما أتاح له توفير
جميع إحتياجاته من األصباغ واألقالم والقرطاس
واأللوان بنوعيها الزيتية والمائية ،وقد شهدت هذه
الفترة غزارة إنتاج الفنان عبداهلل ،كما كان يرسم
“بورتريها” لشخصيات بارزة ومشهورة أمثال الشاعرين
أحمد شوقي وحافظ ابراهيم ،والمرحوم أحمد
العمران وتشارلز بلجريف وصالح الدين األيوبي.

صورة لـ ”ستالين”

قيمة اللوحات

أما عن فن الكاريكاتير الذي أجاده عبداهلل المحرقي،
فيقول وفي أحد األيام جاءنا مدرس آخر للرسم هو
سلمان الصباغ السفير في ديوان وزارة الخارجية ،وكنت
يومها قد عثرت على صورة لستالين رئيس جمهورية
اإلتحاد السوفييتي آنذاك ،فأعجبتني شواربه وحواجبه
الكثيفة ،وشعرت أنه “كاراكتر” فرسمته على ورقة
صغيرة بشكل جيد ،وأعطيتها لألستاذ سلمان الصباغ،
فاندهش وأخذها وخرج من الفصل مسرعًا ،ويبدو أنه

وبعد أن أنهى الطالب عبداهلل المحرقي المرحلة
اإلبتدائية انتقل إلى التعليم الثانوي وهي مدرسة
المنامة الثانوية التي كان يديرها األستاذ توفيق السيد
رئيس البعثة المصرية وسكرتيرها إبراهيم كانو
وعندما علم المدير بموهبة الطالب عبداهلل المحرقي
الفنية أرسل عليه في مكتبه وطلب منه رسم لوحات
لمختلف األشياء ،على أن تقوم المدرسة ببيعها في
احتفاالت آخر العام وله ربع قيمة اللوحات والباقي

غزارة انتاج
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وهما رغبة والديه وعائلته ،ودخوله كلية الفنون الجميلة
جاء أيضًا بتشجيع من األستاذ توفيق السيد الذي عمل
مديرًا لمدرسة المنامة الثانوية ،بعد عودته من البحرين
إلى بالده مصر وشغله لوظيفة مدير مدرسة خاصة
وهكذا إلتحق الطالب البحريني عبداهلل بكلية الفنون
الجميلة بالزمالك ،إال أن األقدار أرغمته وهو في السنة
النهائية بكلية الفنون الجميلة أن يكملها في كلية
الفنون الجميلة في دمشق وليس في الزمالك ،حيث
عاد إلى وطنه حام ً
ال شهادة البكالوريوس في الفنون
الزخرفية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف.

عالقته بمرسمه

يودع في صندوق المدرسة ،على أن توفر المدرسة
مواد الرسم ،مما دفعه إلى غزارة اإلنتاج فكانت
لوحات المعرض المدرسي  %95من أعمال الطالب
الفنان عبداهلل المحرقي ،وكان من نتائج هذه األعمال
حصول الطالب الفنان على شهرة واسعة وتشجيع
مدير المدرسة للفنان على وجوب مواصلة دراسته
الجامعية في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة ،رغم أن
طموح المحرقي أن يكون مهندسًا أو طبيبًا.

نجمة البحرين
وخالل السنة األخيرة من المرحلة الثانوية زار المدرسة
مجموعة من موظفي شركة بابكو الستقطاب بعض
الطالب لاللتحاق للعمل بها ،وكان من بين هؤالء الزوار
الموظفين صحفي مصري قبطي اسمه يني بشاي،
وهو في نفس الوقت صديق لمدير المدرسة الثانوية
توفيق السيد فأعجب بأعمال الطالب الفنان حيث
شاهدها ودعاه لزيارة الشركة وقدمه لمدير العالقات
العامة المستر بارنت الذي دهش من أعمال المحرقي
الفنية وكلفه بعمل مجموعة من اللوحات وأجرى
السيد يني بشاي مقابلة فنية له وتم تصوير المقابلة
ونشرت في مجلة “نجمة البحرين” التي تصدرها دائرة
العالقات العامة بالشركة باللغتين العربية واإلنجليزية،
كما كلف الفنان برسم استكشات لمصنع التكرير،
وميناء منطقة سترة الذي ترسو فيه سفن شحن
البترول وكذلك اسكتشات لبعض مناطق مدينة
عوالي ،مقابل  125روبية عن كل اسكتش مما وفر له
المال الالزم للدراسة في الخارج ،كما طلب منه السيد
حسن طرادة المسئول بدائرة السالمة بالشركة عمل
لوحات ارشادية للعمال الذين يعملون في المواقع
الصناعية الخطرة ترشدهم الستعمال القبعات

ويملك الفنان الكبير مرسمًا هو جزء من بيته الواقع في
منطقة عالي ،يسميه الفنان معبد الفن حيث تناثر األوراق
ورائحة األصباغ وفوضى المحتويات مما يجعل سيدة
البيت وشريكة حياة الفنان عبداهلل المحرقي أم خالد
تعيد ترتيب أثاث ومحتويات معبد الفن يوميًا منذ ستة
وثالثين عامًا وإلى اآلن ،مما حبب إليه بيته وجعله مكان
عشقه فهو معبده ومقهاه وناديه المفضل ،خصوصًا
وانها نافذة جيدة ألعمال أبو خالد الفنان المحرقي.

وظائف وجوائز
والقفازات الواقية وارشادات السالمة من خالل رسوم
كاركاتيرية مما أدخل الفنان إلى عالم هذا الفن من
بابه الواسع الذي يمتاز بالتلميح قبل التصريح ،كل هذا
اإلنجاز والمحرقي لم يتعد الرابعة عشرة من العمر،
وبعد أن أنهى عبداهلل المحرقي دراسته الثانوية
عرضت عليه هيئة اإلتحاد الوطني آنذاك إرساله ضمن
بعثة من أبناء البالد للدراسة في القاهرة فكانت
هذه البعثة الثانية التي ترسلها الهيئة من شباب أبناء
البالد للدراسة في القاهرة فكانت هذه البعثة الثانية
التي ترسلها الهيئة من شباب أبناء البالد وتتكون من:
عبداهلل المحرقي ،عبدالرحمن رفيع ،ومحمد سعيد
التاجر ،وخليفة البنعلي ،وعبدالرحيم الكشاف ،وجعفر
الدرازي ،وابراهيم القطان ،ومحمد عبداللطيف الراشد،
ومحمد صالح الشيخ عبداهلل ،حيث غادرت البعثة
البحرين وسكنت منطقة باب الخلق بالقاهرة وهي
منطقة شعبية ،قريبة من القلعة ،وكانت مصر في
تلك الفترة تعيش ثورتها بقيادة عبدالناصر وكان
عمرالفنان آنذاك سبعة عشر سنة.

عميد الفنانين
ودخل الفنان عبداهلل المحرقي كلية الفنون الجميلة
بعد أن حصل على درجات السنة التوجيهية والتي ال
تؤهله إلى تحقيق حلمه في دراسة الطب أو الهندسة،

وعمل الفنان عبداهلل المحرقي مستشارًا فنيًا بوزارة
اإلعالم إلى عام  ،1989كما نقل للعمل مستشارًا فنيًا
بديوان ولي العهد ،وكذلك مستشارًا فنيًا بالديوان
الملكي ،ومن أعماله أنه صمم أوسمة مملكة البحرين
الرسمية ،وكذلك شعارات العديد من الشركات
والمؤسسات البحرينية ،وكذلك قام بتصميم طوابع
البريد للمملكة منذ عام 1970م ،وقد فاز بتصميم شعار
دولة اإلمارات العربية المتحدة في مسابقة على مستوى
الوطن العربي ،وحائز على الجائزة األولى خالل معرض
الفنون التشكيلية لفناني البحرين سنة 1973م ،وحائز
على الجائزة الدولية األولى عن لوحته “مأساة غواص”
من معرض “جروال دورو” بإيطاليا سنة 1980م ،وحائز على
الميدالية الذهبية من صالون الفنانين الفرنسيين لسنة
 ،1983وحائز على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون
من دولة البحرين لسنة  ،1985وحائز على جائزة لجنة
التحكيم في المعرض السادس والعشرين للفنون
التشكيلية سنة 1997م ،وحائز على جائزة الدانة في
معرض البحرين للفنون التشكيلية سنة 2006-2005م،
وحائز على جائزة رجال األعمال العرب في المنتدى
االقتصادي العالمي في شرم الشيخ دافوس ،وتكريمه
عن الفن التشكيلي والكاركتير سنة  ،2006وحائز على
وسام الكفاءة من الدرجة األولى من صاحب جاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة – ديسمبر عام 2006م.

حساب المرابحة المقدمة

حساب الثابت للمرابحات

أرباحك قبل رأس مالك

ثابت على أرباحي الشهرية

3.5%

@KHCBonline

4.0%

Khaleeji Commercial Bank

www.khcbonline.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)
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ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً
ً
ومقرو�أومقرو�أً
مكتوب ًا
ال�شعر مكتوب ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
ويبقى ال�شعر حمفوظ ًا تردده الأل�سنة وت�ست�شهد به يف كل ما مير به
مير به
بهكل ما
يف
أل�سنة وت�ست�شهد به
تردده ال
ال�شعر حمفوظ ًا
ويبقى ال�شعر ويبقى
االن�سان عرب حياته.
ً
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
ا
حمفوظ
االن�سان عرب حياته.
يف �آفاقه
وتنتقل
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ويبقى ال�شعر كذلك واحة
حياته.
عرب
االن�سان
مير
ما
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
وتنتقل
أجواءه
للروح
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
املتعددة
يف �آفاقه
واجلمال..
الوا�سعة ,احلياة
قيودها ,لتعانق
تعتنق من
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
ومو�سيقاه,
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض
الطيبة .
الطيبة .
�شعراء من البحرين..
البحرين..احلياة واجلمال..
قيودها,منلتعانق
من
تعتنق
�شعراء
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

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 ,تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه الأر�ض الطيبة.

عا�شق مي�شي رويدا

جنمة الهالل

القيت رحلك عندي وقد �أتيت لق�صد
فما الذي تبتغيه هداك ربي لر�شيد ؟
�سل �أي �شيء تراه مي�سر ًا..غري نقد
فقد �أتاين �صنوف من غري ح�صر وعد
وكلهم يبتغي ما تريده غري “زيد”
�أتى رويد ًا خجو ً
ال فقلت :يطلب رفدي
فقال كال فجاوبت هل �أتيت ل�صيد؟
فقال ال ,جئت �أ�شكو هجر احلبيب و�صد
فهل لديك من ال�شعر ما يخفف وجدي؟
فقلت :قد جئت �أهال فان ق�صدك عندي

�أنا وجنمة الهالل...نلتقي ونفرتق
كحاجب يحنو على عني,
وفيها ي�أتلق...
ن�سبح يف الف�ضاء ,ن�ستقبل ال�ضياء,
نفجر العيون يف الواحات,
نداعب الأع�شاب والنخيل,
يف وهج ال�شم�س ,,ويف الأ�صيل.

ذكرى..
ليلة منت�صف �شعبان
ا�شرب املاء القراحا �أو �أدر يف الكا�س راحا
خمرة احلب االلهي حال ً
ال..ومباحا
جمعتنا رفقة ال�صحب م�ساء ,و�صباحا
يف ربوع ن�شر احلب �شراعا وجناحا
جبل باركه املوىل و�أواله �صالحا
قرب “عبدامللك” ال�صالح عند الأفق الحا
ثم مثوى “�أحمد” موالي بالأطياب فاحا
و�أتيناه على طهر التقى..نرجو ال�سماحا
وهبطنا دار �أ�شراف بها القلب ا�سرتاحا
لب�ست من عبق الزهار والورد و�شاحا
“مالكي �أحمد” حاز الندى كفا وراحا
فيه �سيماء التقى ,والف�ضل �أواله ال�سماحا
و�صحبناه �إىل “الذكر” غدو ًا ..ورواحا
ان ذكر اهلل ي�شفي النف�س جنح ًا وفالحا
ومديح امل�صطفى ي�شفع جنح ًا وفالحا
ليلة جللها النور �سهو ً
ال..وبطاحا

تقي محمد البحارنة

�أحببت من طفولتي ال�سفار,
�أك�شف عن وجوه العامل الأ�ستار..
�أهدي عقود ًا من رياحني ومن �أزهار,
مدينة �أهدي لها الورد ,و�أخرى �أجمل الأ�شعار,
وجنمة بجانبي..حتت�ضن االع�صار.
مدائن غريب ,بعيدة قريب,
متل�ؤين �أخبارها..ت�شغلني �أ�سرارها,
جديد الزمان

قدمي...اذا م�ضت

نروم اجلديد..وكل اجلديد
الأع�صر
تقلب فينا..وال ن�شعر
نقلب �أفكارنا واحلياة
اذا ما زمان وفى عهده يجيء زمان بنا يغدر
ولو �ضحك اليوم �أو �أم�سه ففي غده..رمبا ي�سخر
مت�سك ,اذا غرك
فقل المرىء غررته احلياة
املظهر
مت�سك ب�شيمة �أهل النهى وخالف هواك مبا ي�أمر
نريد الزمان على ما نريد وي�أبي علينا..فال
نقدر
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ذكريات من أيـام زمان
• تأسست مكتبة العوالي عام 1944م
• تأسس النادي البريطاني في البحرين عام 1935م
• أول حادث مروري وقع في البحرين في عام 1925م
• هبت على البالد عاصفة أسفرت عن غرق عدد من البحارة
الذين كانوا في البحر مع سفنهم وتحطمت أغلب السفن
التي كانت راسية على الشاطئ وتهدمت بيوت كثيرة والتي
كانت مبنية من سعف النخيل وسجلت في تاريخ البحرين (سنة
الطبعة) عام 1951م
• تم طرح فكرة العدادات لسيارات األجرة في البحرين في عام
1951م إلى أن تم تطبيقه عام 1993م.

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أثناء زيارته
لبريطانيا ،وفي الصورة طلبة البحرين في لندن في عام 1953م

سوق شعبي في إحدى القرى البحرينية

مسجد الخميس في الستينات

شارع الحكومة المؤدي إلى باب البحرين عام 1965م من جهة الغرب وفي
الصورة فندق ديلمون
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شرطي المرور ينظم حركة السير أمام باب البحرين في الستينات

سوق السمك في منتصف الخمسينات

شارع باب البحرين في الخمسينات

شارع الحكومة عام 1965م ،وفي الصورة بناية المؤيد

مقبرة النصارى والمعروفة باسم المقبرة القديمة في مدينة المنامة عام
1905م

خزانات النفط التابعة لشركة نفط البحرين المحدودة (بابكو) عام 1945م
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