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السنة الرابعة

Ramadanyat

“ت ُ ْر ِهبُ َ
ون ِب ِه َع ْد َّو ال ّل ِه َو َع ُد َّو ُك ْم”

السيوف ...يمانية وبهائج ورثوث
أحتل السيف المكانة األولى بين األسلحة
عند العرب قبل اإلسالم وبعده ،حيث كانوا
يعتبرونه أهم األسلحة وأشرفها ،ففي
المجتمع العربي القديم قيل في السيف
إن العرب كانت تطعن به كالرمح وتضرب به
كالعود وتقطع به كالسكين وتتخذه سراجًا
في الظلمة وأنسًا في الوحدة وجليسًا في
الخالء ورفيقًا للسائر ،وهو قاضي القتال
وفيصل الحكم بين الرجال ،والسيف هو
الذي يتسلح به المحارب ويعد أهم قطعة
سالح تمتلكه الجيوش في الماضي ،ويحدد
مسار المعارك متى ما وظف لذلك مع

كرس حياته للعلم واألدب والشعر

الشيـخ إبراهيـم بن محمـد
آل خليفـة ..شيـخ األدبـاء

الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة “شيخ األدباء في البحرين” ،ولد عام 1850م ،والده الشيخ
محمد بن خليفة الحاكم الرابع للبحرين من العام 1842م إلى العام 1869م ،مرت حياته بكثير
من الصعوبات ،ما أدى إلى اختطاطه طريقًا مخالفًا وقرر أن يتجه إلى العلم بدي ً
ال وأصبح
الشعر له متنفسا ،وكانت أولى رحالته العلمية إلى مكة في السبعينات من القرن التاسع
عشر ،وفيها أتيحت له فرصة التحصيل العلمي عند شيوخها ،وسعى إلى تحصيل العلم
بكل الوسائل ،كما تنقل ذلك مراسالته إلى العواصم العربية واألجنبية طلبا للكتب والدوريات
التي شكلت مكتبته الخاصة في مجلسه بالمحرق الذي يعد ملتقى رواد الثقافة والتعليم،
وزاره فيه األدباء العرب من الخليج إلى الشمال اإلفريقي ،وكتب عنه مستشار حكومة البحرين
في مذكراته بتاريخ  30يوليو 1929م “ذهبت لزيارة الشيخ إبراهيم وهو إنسان رائع غزير العلم
والثقافة متبحر في الكثير من التخصصات”....

وجود الرجال المحاربين األشداء .فكان هذا
السالح يعطي لحامله الهيبة واالحترام
والوقار ،ولقد كان السيف خير زاد يتزود
به الرجل المؤمن ويتسلح به أيام بناء نواة
الدولة اإلسالمية في المدينة المنورة بعد
أن هاجر إليها الرسول األكرم والصحابة
المهاجرين من مكة المكرمة بعد اشتداد
أذى قريش بالرسول وصحابته وتعذيبهم
لمن آمن بدعوته وأتبعه وما تتطلبه الظروف
السياسية والدينية للدفاع عن مقدسات
اإلسالم ونشر رايات التوحيد اإللهي فكان
رمزًا للجهاد في سبيل اهلل....

من أرشيف الصحف البحرينية

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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اس َتطَ ْعتُم ِّمن ُق َّوة”
َ
”وأ َ ِع ُّدواْ لَ ُهم َّما ْ

السيوف  ..ذو الفقار والحسام والمهند

اس َت َ
ط ْع ُتم ِّمن ُق َّوةٍ
قال اهلل سبحانه وتعالى في محكم كتابه المنزل َ
“وأَعِ ُّدو ْا َل ُهم َّما ْ
ل ُت ْر ِه ُب َ
م”  ..لقد وقف السيف العربي واإلسالمي
َومِ ن ِّر َب ِ
ون ِب ِه عَ ْد َّو ال ّل ِه َوعَ ُد َّو ُك ْ
اط ا ْل َخ ْي ِ
على مر التاريخ الغابر شريفًا مدافعًا عن الحق ناشرًا لعدالة السماء التي أنزلها اهلل سبحانه
وتعالى على النبي األكرم محمد ،فحمل المسلمون األوائل على عاتقهم هذه المسئولية
اإللهية الكبيرة في نشر الدعوة اإلسالمية في أصقاع األرض وتطبيق الشرع المنزل على
نبيهم محمد (ص) بالحث على الجهاد وإعداد القوة الالزمة لنشر الدين والمحافظة على
المكتسبات اإلسالمية ،فكان للسيف مكانة رفيعة وعظيمة لإلنسان العربي المسلم
منحته التبجيل واإلجالل لهذه القطعة من السالح فبرع بالتفنن في صناعتها وزخرفتها
وصياغتها ،بل زاد وطور من أداة فاعليتها ،وتفنن اإلنسان العربي أيضا باستخدام األلفاظ
وتعدد األسماء المختلفة وأطلقها على هذه القطعة العزيزة عليه....
أسلحة الرسول ”ص”

العرب والسيوف

وتحدث كتاب السيرة أن الرسول محمد “ص” كانت
له جملة سيوف ،منها البتار والمعصوب والمخذم
والرسوب والحتف والعضب الذي كان قد أعطاه
لسعد بن عبادة ،وكان للنبي سيف قلعي اصابه
من سالح بني قيقعان وورث عن أبيه سيفًا اسمه
المعور ،أما اشهر سيوف الرسول فهو حتما ذو الفقار
الذي غنمه في معركة بدر ،وكان للعاصي بن منبه
السهمي بن الحجاج ،فبات سيفه المفضل الذي ال
يفارقه في حرب من حروبه ،وسمي “ذو الفقار” لحزوز
مثل فقرات الظهر كانت في وسطه ،وانتقل ذو الفقار
سيف النبي المختار بعد وفاته إلى علي بن أبى طالب
ثم صار لبنيه ،ثم انتقل ذو الفقار إلى المعتز المتوكل،
ثم صار من بعده إلى المهتدي باهلل ،وقيل انه تحول
أخيرًا إلى الخلفاء الفاطميين ،وذكر أن نبينا محمد “ص”
كان يتوشح بالسيف في عنقه بواسطة حمالة على
الطريقة العربية المتبعة في ذلك الحين ،وامتاز العرب
بإطالق أسماء خاصة على السيوف ،ومما اشتهر منها
كثيرًا أهمها مع أسماء أصحابها ،الخطاب “ذو الوشاح”،
وعلي بن أبى طالب “ذو الفقار” ،وأبو موسى األشعري
“الصدى” ،وخالد بن الوليد “القرطبي” ،وسعد بن أبي
وقاص “مالء” ،وسعد بن عبادة “الرقراق”.

اشتهر العرب ومنذ القديم باعتمادهم على السيوف
كأداة أساسية للدفاع عن النفس والقتال ،ولذلك حمل
أسماء كثيرة كالحسام والصمصام والمهند والصارم
وغير ذلك ،وتميز العرب بصناعتهم المتقنة للسيف
العربي يصنع من الحديد ،فيقال له السيف االنيث ،أو
من الفوالذ أو من الحديد ورأسه من الفوالذ ،ويقال له
السيف المذكر ،وقد عدد الكندي من أنواع السيوف
خمسة وعشرين نوعًا تتبع تسميتها لنوع الفوالذ فيها
والمكان الذي صنعت فيه كالسيوف اليمانية والقلعية
والهندية والبصرية والخرسانية والدمشقية والمصرية
والكوفية ،وهي سيوف “موله” أي أن فوالذها مصنوع
حديثًا ولقد صنعت السيوف العربية قبل اإلسالم في
أراضي مؤاب وعرفت السيوف باسم المشرفية ،وفي
نفس الوقت كانت تصنع سيوف عربية عند المناذرة
في اآلبلة ،وهي قرية صغيرة على نهر دجلة في
العراق ،كما كانت بصرى منسوبة إلى قرية تسمى
أريج ،وفي حمير عرفت السيوف اليمانية الشهيرة التي
امتازت بمرونتها وحسن صناعتها.

أسماء السيف
وتزخر اللغة العربية بوجود العديد لألسماء المختلفة
وتعدد المسميات الدالة على نفس الشيء وهذا يدل

على عظمة وقوة اللغة العربية ،حيث تعود العرب أن
يخلعوا على ما يحبون من طير أو حيوان أو جماد أسماء
تقديراَ وتمييزاَ عن غيرها .فالسيف في اللغة الذي
وأسيف ،وساف
يطعن به ،والجمع أسياف وسيوف
ُ
ضرب بالسيف ،وسايفه أي جهزة ،والسياف هو صاحب
ِ
السيف والضارب به وصانعه ،ويوجد في اللغة العربية
 300أسم للسيف وكل أسم له معنى دقيق دال على
ذلك ،ومن تلك األسماء :الصمصام ،والحسام والمهند
والصارم والبتار ،وتقديرًا لمكانه السيف في حياة
العرب والمسلمين سميت أبنائهم به فهناك اسم
سيف ،سيفين ،سيوفي ،أو يضاف التعريف إليه مثل
اسم السيافي ،أو بعض األسماء المركبة مثل أسم
سيف الدولة ،سيف الحق ،سيف الدين ،سيف اإلسالم،
وأيضا األسماء التي أطلقتها العرب على أسماء السيف
فهناك اسم مهند وأسم حسام ،حازم ،صمصام،
مخذم ،فيصل ،بارق ،وغيرها من األسماء التي ذكرناها
في تعريفنا بأسماء السيف .بل إن هناك أسماء مدن
ومواقع في البالد العربية واإلسالمية تحمل نفس
األسماء.

أصناف السيوف
وصنف العالمة الكندى السيوف إلى نوعين ،منها
السيوف العتيقة ،والسيوف غير العتيقة ،ومن السيوف
العتيقة ،السيوف اليمانية والسيوف القلعية والسيوف
الهندية ،ويصل طول السيف اليماني العتيق إلى أربعة
قدود ،منها العريض األسفل المخروط الرأس ،والمربع
تربيعًا مخروطيًا إلى طرف السيف ،ويجري على نصله
أربع شطب وهي القنوات التي تحفر على وجه النصل
لتقلل من ثقله ،وأكثر السيوف اليمانية يبلغ عرض
نصلها ثالثة أصابع تامة،ويبلغ عرض أقل ما يكون
منها إصبعين ونصف إصبع ،وال تكاد تخلو السيوف
اليمانية من الفرند وهو الجوهر ذو اللون الذي يميل
إلى السواد ،وقد توضع عليه الرسوم والتماثيل وتكتب
عليها األسماء ليخفي اثر الفرند ،ومن السيوف اليمانية
أيضا ما يعرف بالموصول السنان ،ومنها الموصول
الصدر ،ويكون ذلك نتيجة الضرب بالسيف فيقطع.أما
السيوف القلعية وهي التي يبلغ نصلها بين أربعة أشبار
وخمسة وعرضه بين ثالث أصابع إلى أربع ،وقدودها
متساوية أعاليها وأسافلها واحدة ،أما النوع الثالث من
السيوف العتيقة فهي السيوف الهندية وهي في
قدود القلعية ،ويشبه جوهرها السيوف اليمانية إال أن
لونها يضرب إلى السواد.
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مركزه الثقافي والحضاري بالمحرق يقصده الدارسون والباحثون

الشيــخ إبراهيــم بن محمــد آل خليفــة..
رحلــة العلــم والشعــر واألدب
حفلت األسرة الحاكمة باألدباء والشعراء
طوال عصور البحرين ،ومن هؤالء األدباء

والشعراء والتنويريين الذين عرفتهم
األسرة الحاكمة الشيخ إبراهيم بن الشيخ
محمد بن خليفة بن سلمان بن حمد بن
خليفة ،وكان مولده في عام 1850م ،ولقد
كان الشيخ إبراهيم بن محمد أمير البحرين
الذي حكم من  1834إلى 1869م ،أي مدة 26
عامًا...وتمكن والده بسياسته أن يحكم
باإلضافة إلى بلده البحرين كل من قطر
والقطيف ووقع أتفاقية مع بريطانيا في
 31مايو من عام 1861م...
الشيخ إبراهيم وإلى يساره السيد نارين سكرتير بلجريف مستشار حكومة البحرين

تعليم الشيخ إبراهيم

الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة

عصر الشيخ إبراهيم
عاش الشيخ إبراهيم بين النصف األخير من القرن
التاسع عشر والنصف األول من القرن العشرين،
وهي فترة رأى فيها أبيه حاكمًا للبالد ،ثم عاش في
كنف ابن عمه بعيدًا عن السياسة جاع ً
ال من الشعر
محور حياته ،كما عاصر الشاعر االستعمار البريطاني
والفرنسي وااليطالي على صدر البالد العربية ،في
الوقت الذي عوض اهلل األمة العربية واإلسالمية
بنوابغ في السياسة واألدب والفن أمثال جمال الدين
األفغاني ،ومحمد عبده ،ورشيد رضا ،وحافظ إبراهيم،
وطه حسين ،وعباس محمود العقاد ،ومحمد
عبدالوهاب ،وأم كلثوم ،وفيروز ،والقراتي ،والرصافي،
والفرابي ،وغيرهم....

وعلى عادة األسرة الخليفية الحاكمة ،فقد تلقى
الشيخ إبراهيم تعليمه األولي على يد القاضي الشيخ
عيسى بن راشد صاحب المدرسة الدينية المعروفة
في منتصف القرن التاسع عشر ،حيث تعلم اللغة
العربية وبعض العلوم الدينية والحساب ،كما تعلم
رياضة الفروسية ،وهذا الشيخ المعلم هو الذي كشف
ميول الشيخ إبراهيم الشعرية في عهد مبكر ،كما
اعتمد على نفسه من خالل التثقيف الذاتي حيث قرأ
دواوين كبار الشعراء القدامى كالبحتري والمتنبي
وأبو تمام وغيرهم ،مما عكس على شعره جزالة
األسلوب وحسن الصياغة ،وانعدام المبالغة حتى قال
في ذلك المرحوم مبارك الخاطر :إن أولئك المثقفين
قد قطعوا صلتهم بالصياغة اللغوية لعهد مثقفي
البحرين في أوائل القرن التاسع عشر ،لقد نسوا ذلك أو
تناسوه وعادوا بلغتهم إلى أصولها حيث الجمال في
الجزالة والبعد عن المبالغة ،كما تعلم وتهذب الشيخ
إبراهيم في مجالس األمراء واألعيان التي قيل عنها
“مجالسنا مدارسنا”.

أسفار الشيخ إبراهيم
وإذا كانت السياحة أنواع منها الترفيهية ،ومنها
الدينية ،والعلمية والثقافية ،ومنها ما هي مرتبطة
بالمال واألعمال والخدمات ،فإن انفع هذه السياحات
هي الدينية والعلمية وكالهما يكمالن بعضهما بعضًا،
وهذا ما لجأ إليه الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة،
حيث قام بأول رحلة خارج الوطن ،وهو في العشرينات
من عمره قاصدًا إقليم الحجاز ،حيث مكة والمدينة
لما لها من مكانة دينية وعلمية ،وفي تحصيله العلمي
يشير األديب الشيخ محمد علي التاجر إلى ذلك ،كما

جاء في كتابه “منتظم الدرين في أدب البحرين” ،قائ ً
ال
“يمتاز بثقافة جيدة من النحو ،واللغة واألدب والشعر،
وقد استفاد ذلك من أسفاره وتردده على الحرمين
الشريفين مكة والمدينة ،واحتكاكه بأفاضل تلك
الجهات وأخذه عنهم علوم اللغة واألدب ،كما كان
على اطالع واسع في اللغة واألدب والتاريخ ودائم
االطالع بالحركة الفكرية” ،مضيفًا إلى ذلك قوله “كان
ذو وقار ،وال يمت إلى شيء من مالهي الدنيا” ،من
أجل هذه الحياة الجادة والمستقيمة والهادفة أقام
شاعرنا العالقات الوثيقة والصالت الحميمة مع علماء
الحجاز والسيما أسرة آل مبارك العلمية اإلحسائية،
مما أكسبه مكانة علمية بارزة التصقت به حتى لقبه
المؤرخ الكويتي عبدالعزيز الرشيد بـ “العالمة المحقق”،
ولم يكتف شاعرنا بالتحصيل العلمي المكي بل توجه
لطلب المزيد من العلم من مدينة البصرة ومن هناك
إلى عالم أرحب وأوسع ،إلى بالد الهند وعدن.

خصائص شعره
وتميز شعر الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالدقة
والعذوبة ،سواء كان النبطي منه أو العربي الفصيح،
وكان جيد المعاني ،يتميز بالصفاء ،تنعكس فيه
ثقافته ورحالته وخبرته ،كما يدل شعره على قدراته
الفنية ،واحتفاء بالمعاني العذبة والقوافي الجميلة
واعتناء بالديباجة وانتقاء الفكرة واختيار األلفاظ
المناسبة.

سيرته الكريمة
ولد الشاعر إبراهيم الخليفة ونشأ في أسرة كريمة
األصل ،كما مر بظروف صعبة ،مما جعله يبتعد عن
السياسة طوال حياته ويكرسها للعلم واألدب والشعر
وهذه النشأة وهذه التربية وهذه الظروف جعلت منه
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1922م الرحالة والفيلسوف اللبنانى أمين الريحانى
مؤلف كتاب ملوك العرب ،حيث أطلق الريحانى
على الشيخ إبراهيم لقب شيخ الشعراء واألدباء في
البحرين ،ويضم المركز كتبا قديمة خاصة بالشيخ
إبراهيم ووالده وتفسير القرآن الكريم الخاص بالشيخ
إبراهيم ودراسات في األدب والفكر والفن والفلسفة
ومراسالت خاصة بالشيخ إبراهيم وبعض من مالبسه،
كما يضم المركز الكتاب الرقمى “المستقبل يأتى من
بعيد” والذى يحتوى على معلومات هامة عن البحرين
والذى يعتبر اضافة رائعة للمركز ،كما شيد مركز الشيخ
إبراهيم الحديقة العمودية الخضراء والتى تعتبر بوابة
خضراء لمدينة المحرق العريقة ،ويقوم المركز حاليا
بترميم عمارة بوزبون التاريخية بسوق المحرق القديم،
والتى شيدت في بداية القرن الماضى ،وكانت محال
لبيع المواد المستخدمة في صناعة وتموين السفن
الخاصة بالغوص.

قالوا عن الشيخ إبراهيم

الشيخ إبراهيم مع أوالده

إنسانًا رقيقًا ،مهذبًا راقيًا في تعامله مع اآلخرين،
عفيف النفس واللسان ،كريم الخلق متواضعًا وفيًا،
طيب النفس نجيبًا ،وأص ً
ال لعائلته صادق اليقين ،خصب
الشعر الذي يحمل نزعة صوفية في بعضه.

المحرق وأدباؤها ومؤرخوها أمثال قاسم الشيراوي
وناصر الخيري والشيخ محمد صالح خنجي وعبداهلل
الزايد وسلمان التاجر والخطيب مال أحمد بن رمل
وعبدالرحمن المعاودة.

أغراضه الشعرية

مركز ًا ثقافي ًا حضاري ًا

وخاض الشاعر إبراهيم بن محمد الخليفة في شتى
األغراض الشعرية عدا السياسي منه ،فقد كان من
األغراض التي عالجها موضوع الغزل والرثاء ،العتاب
والنجوى ،المناجاة ،ومن أشعاره ما يطلق عليها
الوجدانيات واألخوانيات والمساجالت والتشطير
والمناظرات.

ويعد مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة
والبحوث مركزًا ثقافيًا حضاريًا يقصده الدارسون
والباحثون عن العلم والثقافة والمعرفة والتاريخ ،مما
جعله مؤسسة ثقافية رائدة في مملكة البحرين ،حيث
يستقبل المتحدثين في مجاالت شتى كالسياسة
والتاريخ والفن والشعر ضمن برنامج المحاضرات
األسبوعية يأتون ليشاركوا الحضور واألعضاء
والمهتمين ،ومنذ عام  2002شهد مركز الشيخ ابراهيم
الذي تم بناؤه في الموقع األصلي للمجلس األول
بطرازه المعماري المميز شهد توسعات ومن انجازاته
ترميم بيوت تراثية في مدينة المحرق ،ولقد أختير
كل مشروع وفق أهميته التاريخية والثقافية الفريدة،
والعديد منها كانت بيوتًا لشخصيات بحرينية ثقافية
رائدة مثل :بيت عبداهلل الزايد إحتفاء بذكرى الصحفي
والناشر البحريني الرائد الذى أصدر أول صحيفة في
البحرين والخليج العربى عام 1939م وأطلق عليها
“البحرين” وجلب لها مطبعة من مدينة مومباى
بالهند ،كما تم ترميم عمارة بن مطر “ذاكرة المكان”
ليخلد ذكرى عائلة آل بن مطر الرائدة في مجال تجارة
اللؤلؤ ،كما يضم المركز بيت محمد بن فارس لفن
الصوت الخليجي ،ومكتبة أقرأ في المحرق ومكتبة
“أقرأ” في المالكية وهى مكتبه لألطفال ،وبيت الكورار،
وبيت القهوة ،ومركز المعلومات ،كما تم في المركز
تدشين الكثير من الكتب والمراجع والدواوين ،وقد
استضاف مركز الشيخ إبراهيم عام  2008عالم الفضاء
العربى فاروق الباز ورائد الفضاء العربى األول األمير
سلطان بن سلمان آل سعود ،واألديب الشاعر الراحل
غازى عبدالرحمن القصيبى والشاعر المصرى الكبير
فاروق شوشه ،كما نظم المركز معرضا لمقتنيات
سيدة الغناء العربى أم كلثوم ،حيث تم نقلها من
متحف أم كلثوم من القاهرة للمنامة ،وقد استقبل
الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في مجلسه عام

مجلس الشيخ إبراهيم
كان مجلس الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة أول
منتدى ثقافي أدبي تعرفه مدينة المحرق العتبية،
وكان هذا المجلس على مسافة قصيرة من مقر
الحاكم ابن عمه الشيخ عيسى ويقع المجلس على
يمين بيت الشاعر ،وهو عبارة عن حجرة كبيرة وهي
المجلس وأخرى صغيرة يطلق عليه المختصر هو عبارة
عن حجرة مربعة ،وكان المجلس يضم مكتبة تحتوي
العديد من المجلدات والكتب والدوريات والمجالت
والصحف ،وكان من أقدم الكتب التي تضمها
المكتبة كتاب الملل والنحل للشهرستاني الصدر
في 1846م ،وكتاب ملوك العرب ألمين الريحاني ومن
المجالت المقتطف والعروة الوثقى واألهرام والهالل
والمنار والسائح الهدى والمؤيد واللواء والشورى
وسركيس والضياء وصحة العائلة والفتح اإلسالمي
والضياء والمرشد ،والمفيد والكويت والعراقي والتربية
والتعليم والكلية وكان المجلس العامر بأهله من
المثقفين والمكفرين واألدباء والشعراء يفتح أبوابه
ثالث مرات في اليوم الصباح والعصر والليل بعد صالة
العشاء ،مما جعل المجلس األدبي بمثابة مدرسة أو
منتدى يعكس صدى األحداث السياسية والثقافية
التي تموج بها البحرين والعالم العربي والعالم أجمع
وكان من رواد هذا المجلس باإلضافة إلى مؤسسه
ورائده الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة العديد
من أفراد األسرة الحاكمة وعليه القوم ورجاالت

وفاض المفكرون والمثقفون واألدباء والشيوخ في
أقوال اإلشادة والمديح في الشاعر واألديب الشيخ
إبراهيم في الماضي والحاضر من ذلك قول الدكتور
منصور سرحان “أما رحلة فنه فهو شاعر موهوب ،جيد
المعاني ،متمكن الصوغ ،وصاف دقيق ،صاحب فكاهة،
رائد في مدرسة الشعر الثقافي في المنطقة ،أوله
بحريني ووسطه خليجي ،وآخره حجازي” ،وقال عنه
الدكتور محمد جابر األنصاري“ :هو أسبق رواد النهضة
في البحرين ،وراعي حركتها األدبية والثقافية واحد
رجال اإلصالح والتجديد الذين كانت لهم ريادة خاصة
في تأسيس التعليم الحديث الذي سبقت به البحرين
شقيقاتها في الخليج العربي ،وحتى بعض األقطار
العربية” ..وقال عنه الشيخ عبداهلل بن خالد الخليفة
إن “الدارس لتاريخ الشيخ إبراهيم سيواجه بشيء من
الحيرة ،وسوف يتساءل طوي ً
ال هل يتناوله كشاعر أو
كأديب أو كمثقف أو كأستاذ أو كمحارب ،والحقيقة أن
الذي يريد أن يوفي هذه الشخصية حقها فإن عليه أن
يتناولها على أنها كل هؤالء”..وقال عنه أمين الريحاني:
“الشيخ إبراهيم شيخ األدباء والشعراء في البحرين
ومن خيرة رجاالتها هو أشد مي ً
ال إلى األدب والشعر
منه إلى السياسة” ..وقال عنه مصطفى الغالييني:
“وال أجدني أتمكن من وصف من عراني من السرور
لهذه النهضة العلمية المباركة في ديار البحرين،
وفضل ذلك ،ال ريب ،عائد إلى ما يبذله سموكم من
الغيرة والحمية والمعونة الفعلية لتوسيع نطاق
المعارف في تلك البقعة من ديار العرب ،حتى يعود
إليها مجدها العابر وعزها الدائر”..وقال عنه الدكتور
علوي الهاشمي“ :يمثل الشيخ إبراهيم بن محمد
الخليفة من الناحية الفنية القاعدة الكالسيكية
المقيتة التي نهضت على أساسها األحيافي تجربة
الشعر المعاصرة في البحرين ،فهو نادرًا ما يعدل عن
التعبير التقريري المباشر والرزين إلى التصوير التخييلي
الجريء أو الصنعة البالغية ومظاهر اإلبداع كما يعتبر
وزن الطويل قاعدة شعره األساسية إلى جانب األوزان
المركبة أو غير المركبة األخرى خاصة الكامل والوافر،
وله في إطار بحر الطويل مغامرة تجديدية طريفة
تتصل بالمزاوجة في ضرب القصيدة بين تفعيلة
الطويل النامية وتفعيلته الناقصة وهو ما لم يحدث
في الشعر العربي حسب علمنا”.
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ذكريات من أيام زمان
• موافقة الغرفة التجارية على السماح للتجار بإجراء نظام لقيام
جبرية التخفيضات في البحرين عام 1960م
• انضمت الغرفة التجارية إلى عضوية االتحاد العام لغرف
التجارة والصناعة والزراعة للبالد العربية عام 1953م
• أقامت الغرفة التجارية حفلة تكريمية على شرف صاحب
العظمة المرحوم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم
البحرين تقديرًا لدعم عظمته ومساندته للغرفة والقطاع
الخاص وذلك في الحديقة المائية عام 1953م
• افتتاح مدرسة التمريض التابعة لمستشفى النساء عام 1959م

مدخل سوق المنامة في الثالثينيات

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وولي عهده
المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة يتطاولون
الحديث مع أحد كبار ضيوف البحرين

حطام إحدى الطائرتين الفرنسيتين اللتان سقطتا على شواطئ
البحرين عام 1950م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة والمغفور له
صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمغفور له صاحب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان آل خليفة والشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة والشيخ
محمد بن عيسى آل خليفة
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صورة جوية لمسجد جزيرة حوار

فرضة المنامة في الخمسينيات

سينما القصيبي المكشوفة في المنامة في الخمسينيات

مظاهرة مقابل بلدية المنامة احتجاجًا على قرار تقسيم فلسطين
عام 1947م

صور لجانب من حريق القضيبية عام 1964م

شارع السلمانية قرب عين قصاري في الخمسينيات
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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 ..

الجمعة  29شوال الموافق  10يوليو سنة  1953العدد  15السنة االولى

ملجأ األيتام في الميزان!..
لعل من قرأ العدد األول من مجلة “الحلقة” التي أصدرتها الحلقة (البحرينية) في رجب  1366الحظ أني كتبت
مقا ً
ال عن اليتيم ناشدت فيه أغنيائنا أن يعملوا على إيواء األيتام والبؤساء وأن يهيئوا لهم الغذاء والعالج .ولقد
مضت مدة بعد نشر هذا المقال تقارب الست سنوات ولم يفق األغنياء من سكرة المادة ليفكروا في حالة
هؤالء التعساء ،كما مضت مدة طويلة على تأسيس الملجأ تزيد على اثتني عشرة سنة دون أن تضم جدرانه
يتيمًا أو عاجزًا ،اللهم إال أيتام العنكبوت والخفافيش  ..ولم أكن أعلم أن لجنة الملجأ ال تزال باقية إال يوم كلفت
مع الهيئة االدراية للحلقة (البحرينية) باالجتماع مع اللجنة المذكورة لنعمل معًا على إيواء األيتام والعجزة
في الدار التي تأسست من أجلهم .وقد افتتح االجتماع رئيس اللجنة سمو الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة
حفظه اهلل ،وبيّن لألعضاء رغبة الحلقة في العمل ،وأنها سبق أن أبدت نشاطًا ملموسًا في الحقل االجتماعي.
وبعد مناقشات طويلة تقرر أن نزور الملجأ لنقدم تقريرًا مفص ً
ال عنه .وعلى ضوئه يمكن أن يخرج المشروع إلى
حيز الوجود ويكتب له النجاح .ورفعنا تقريرنا بعد جهد كبير إلى اللجنة المذكورة .ومضى بعد ذلك ما يزيد
على الثمانية عشرة شهرًا دون أن تجتمع اللجنة لبحث التقرير ،أو النظر فيه ،وكأن األمر ال يعنيها ،أو ليس من
اختصاصها !! بقي أن نعرف اختصاصها الذي من أجله تألفت..
والبد من اإلشارة إلى أهم ما يحتويه هذا التقرير الذي هو بمثابة الخطوة األولى في سبيل انعاش هؤالء
المحرومين ،بالرغم من العدد المحدود المبين في التقرير ،على أن يزداد العدد تدريجيًا اذا تكاتف الجميع وأبدوا
من المؤازرة واإلخالص ما نحن في حاجة إليه لخير الوطن وإسعاده..وملخص التقرير كما يلي:
 .1يجوز ألي يتيم أو عاجز بحريني أن يلتحق بالملجأ
على أن تعطى األفضلية لأليتام.

 .5تتألف لجنة عليا تشرف على الملجأ وتقرر السياسة
التي عليها.

 .2طريقة اختيار األيتام هي بأن تقسم المنامة
والمحرق والحد إلى مناطق وأحياء يعين في كل
منها مسؤول يتولى تقديم أسماء من يرشحهم
إلى لجنة الملجأ.

 .6مصاريف الملجأ سنويًا تقدر ب “ 21,000روبية” على
أساس أن تبلغ تكاليف الشخص الواحد من الثالثين
يتيمًا وعاجزًا الذين سيضمهم الملجأ خمسة وأربعين
روبية شهريًا.

 .3تتولى اللجنة دراسة حالة كل شخص من
المرشحين فتقدم األكثر حاجة على غيره.

 .7تباع األراضي المحيطة بالملجأ وتستغل المبالغ
المستحصلة في بناء ملجأ جديد يتناسب ومركز البلد.

 .4يتولى الملجأ مشرف أو مدير تكون له من التجارب
والعلم ما يؤهله لهذه المهنة وكذلك الحال مع
مساعد المدير.

 .8تخصص الحلقة نصف دخل (مشروع اآلنة) لهذا
الشأن وهو ستة آالف روبية تقريبًا.

هذا هو أهم ما حواه تقرير الحلقة (البحرينية) الذي
رفعته إلى اللجنة – لجنة الملجأ – منذ عام ونصف،
وال يزال حبرًا على ورق ألنه في نظر اللجنة ال يستحق
حتى مجرد النظر ألن البالد ليست في حاجة إلى
مالجيء – وليذهب هؤالء الذين كتب عليهم
الشقاء والتشرد إلى جهنم !! .
أحمد بهلول

هل تعرف ؟
l

l

l

روبية ونصف وأن تلك السنة استخرجت لؤلؤة نادرة
بلغ وزنها  336جرام بيعت في الهند بمبلغ مليون
و 400ألف روبية ،وبلغ مجموع السفن في تلك االسنة
 620سفينة.

إن مجموع سكان البحرين يبلغ  109650شخصا
حسب االحصاء االخير.
إن البحرين في الدرجة الثالثة عشرة في العالم
من حيث انتاج البترول.
أن محصول اللؤلؤ في البحرين بلغ رقمًا قياسيًا
في عام 1338هـ 1918-م اذ بلغ ثمنه  9ماليين

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

l
l

أن شباب البحرين غير متحدي الكلمة والنزاعات !!
أن في كل شهر أكثر من  50ألف روبية تتسرب من
البحرين عن طريق األفالم السينمائية !!

l

l

l

أن السيارات في البحرين تبلغ أكثر من  1800سيارة
بين صغيرة وكبيرة.
أن في البحرين عدا هذه الصحيفة صحيفتين
والنشرة الرسمية.
أن في البحرين أكثر من خمسين وكالة
للسيارات.

