يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس
اإلدارة ،17721503 :التوزيع39757015 :
اإلعالنات34307588 ،36504114 :
البريد اإللكترونيaprasadvt@gmail.com :
الموقع اإللكترونيwww.aprasadvt.com :

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
السبت  9رمضان  1433هجرية

 28يوليو  2012ميالدية

السنة الرابعة

Ramadanyat

الكريم إبن الكريم إبن الكريم

اه ُح ْكم ًا َو ِع ْلم ًا”
يوسف ” ..آ َت ْي َن ُ

ولد سيدنا يوسف وكان له  11أخًا وكان
أبوه يحبه كثيرًا ،وفي ذات ليلة رأى
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر له
ساجدين ،فقص على والده ما رأى فقال
له أال يقصها على إخوته ،ولكن الشيطان
وسوس إلخوته فاتفقوا على أن يلقوه
في غيابات الجب وادعوا أن الذئب أكله،
ثم مر به ناس من البدو فأخذوه وباعوه

بثمن بخس واشتراه عزيز مصر وطلب من
زوجته أن ترعاه ،ولكنها أخذت تراوده عن
نفسه فأبى فكادت له ودخل السجن،
ثم أظهر اهلل براءته وخرج من السجن،
واستعمله الملك على شئون الغذاء التي
أحسن إدارتها في سنوات القحط ،ثم
اجتمع شمله مع إخوته ووالديه وخروا له
سجدًا وتحققت رؤياه..

قام بتأليف  35عنوان كتاب
في غاية التنوع

شعراء من البحرين

منصور سرحان ..
رائد الكتاب والمكتبة

من النويدرات إلى الجامعة األمريكية ببيروت
ومنها إلى جامعة بومبي بالهند ..سيرة
ومسيرة طويلة للدكتور منصور سرحان
مضيئة بخطوات النجاح والعمل الجاد ..
انطلقت أيامها األولى بمدرسة المعامير
اإلبتدائية ليتخرج منها من أوائل الطلبة،
ليلتحق بعدها بمدرسة المنامة الثانوية
ويتخرج األول على جميع زمالءه ،ثم يعمل
في مجال التدريس بعدما تم إلغاء البعثات
في عام تخرجه ،إال أنه طالب بالحصول على
بعثة دراسية لنيل درجة ليسانس في علم
المكتبات ،وقد توفق في ذلك ودرس في

جامعة بومبي بالهند ..مشواره الطويل
والعامر بالنجاحات تواصل ليشمل  35عنوان
كتاب في غاية التنوع ،كما كان يمتلك
مكتبة خاصة تحتوي على معظم النتاج
الفكري المحلي ويبلغ عدد عناوين الكتب
التي تضمها اكثر من  5000عنوان ،وقد كرمته
الكثير والكثير من المؤسسات المحلية
والعربية واألجنبية ،فقد حصل على ميدالية
التفوق في الدراسات العليا ودرع جمعية
نهضة فتاة البحرين ودرع جمعية تاريخ وآثار
البحرين“ ...رمضانيات” تقرأ سطور مضيئة في
سيرة ومسيرة الدكتور منصور سرحان ..

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان
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ولد في ”فدان آرام” بالعراق

اد َنا ا ْل ُم ْخ َل ِص َ
ين”
يوسف ِ ” ..إ َّن ُه ِم ْن ِع َب ِ
أجمل من في عصره

قال رسول اهلل “ص” عن نبي اهلل يوسف
“الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم”،
وس ُ
“و َل َق ْد َج ُ
ف
اءك ْ
وقال اهلل تعالى َ
م ُي ُ
م فِ ي َ
مِ ْن َق ْب ُ
ش ٍّ
ك
ل ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ات َف َما ِز ْل ُت ْ
م ِب ِه َح َّتى ِإ َذا َه َل َ
مِ َّما َج ُ
م َل ْن
ك ُق ْل ُت ْ
اءك ْ
َي ْب َع َ
سوال َك َذل َ
ض ُّ
ل
ِك ُي ِ
ث ال َّل ُه مِ ْن َب ْع ِدهِ َر ُ
س ِر ٌ
اب”  -غافر،-34 :
ال َّل ُه َم ْن ُه َو ُم ْ
ف ُم ْر َت ٌ
وهو يوسف بن يعقوب من زوجته راحيل،
ولد في “فدان آرام” بالعراق حينما كان
أبوه عند خاله “البان” ،ولما عاد أبوه إلى
إلبراهيمية كان معه
الشام “مهجر األسرة ا ِ
حدثًا صغيرًا ،قالوا :وكان عمر يعقوب لما
ولد له يوسف  91سنة ،وإن مولد يوسف
كان لمضي  251سنة من مولد إبراهيم،
وتوفيت أمه وهو صغير ،فكفلته عمته
وتعلقت نفسها به ،فلما اشتد قلي ً
ال أراد
أبوه أن يأخذه منها ،فضنت به وألبسته
إلبراهيم كانت عندها وجعلتها
منطقة ِ
سرقت منها،
تحت ثيابه ،ثم أظهرت أنها ُ
وبحثت عنها حتى أخرجتها من تحت ثياب
يوسف ،وطلبت بقاءه عندها يخدمها مدة
جزاء له بما صنع ،وبهذه الحيلة استبقته
ً
عندها ،وكف أبوه عن مطالبتها به ،وكان
يوسف أثيرًا عند أبيه من بين إخوته ،وقد
رأى يوسف رؤيا قصها على أبيه ،فقال
اك عَ َلى ِإ ْخ َوت َ
ص ُر ْؤ َي َ
ِك” -
ص ْ
له أبوه “ال َت ْق ُ
يوسف ،-5 :وخالصة الرؤيا :أنه رأى أحد عشر
كوكبًا والشمس والقمر يسجدون له،
فعرف يعقوب أنها تتضمن مجدًا ليوسف
يجعل إخوته وأبويه يخضعون لسلطانه...

كان يوسف أجمل رجل في عصره ،وكان نقاء أعماقه
وصفاء سريرته يضفيان على وجهه مزيدا من الجمال،
وأوتي صحة الحكم على األمور ،وأوتي علما بالحياة
وأحوالها ،وأوتي أسلوبًا في الحوار يخضع قلب من
يستمع إليه ،وأوتي نب ً
ال وعفة ،جعاله شخصية إنسانية
ال تقاوم ،وحسده إخوته على ولوع أبيهم به وإيثاره
عليهم ،فدبروا له مكيدة إلقائه في الجب ،فمرت
قافلة فأرسلت واردها إلى البئر فأدلى دلوه ،فتعلق
يوسف به ،فأخذوه عبدًا رقيقًا وانتهى أمره إلى مصر
فاشتراه رئيس الشرطة فيها ،واحتل عنده مكانًا حسنًا
اكتسبه بحسن خلقه وصدقه ،وأمانته وعبقريته ،قالوا:
ودخول يوسف إلى مصر يمكن تحديده قريبًا من سنة
 1600ق.م في عهد الملك أبابي ،وعشقته زوجة سيده
وشغفت به ،فراودته عن نفسه فاستعصم ،فدبرت
َب
له مكيدة سجنه إذا لم ُي َلب رغبتها منه ،فقال “ر ِّ
ي مِ َّما ي َْدعُ و َننِي ِإ َليْهِ ” -يوسف،-33 :
ِّ
الس ْج ُن أَ َح ُّ
ب ِإ َل َّ
وأعطاه اهلل علم تعبير الرؤى ،وكشف بعض المغيبات،
فاستخدم ذلك في دعوة السجناء معه إلى توحيد
اهلل ،وإلى دينه الحق.

يوسف في السجن
وكان معه في السجن فتيان :رئيس ُسقاةِ الملك،
ورئيس الخبازين ،فرأى كل منهما في منامه رؤيا
وعرضها على يوسف ،أما رئيس سقاة الملك :فقد
رأى أنه يعصر خمرًا ،فقال يوسف :ستخرج من السجن
وتعود إلى عملك فتسقي الملك خمرًا ،وأما رئيس
الخبازين :فقد رأى أنه يحمل فوق رأسه طبقًا من الخبز،
والطير تأكل من ذلك الخبر ،فأخبره يوسف :أنه سيصلب
وتأكل الطير من رأسه ،وأوصى يوسف رئيس السقاة أن
يذكره عند الملك ،وقد تحقق ما عبر به يوسف لكل
من الرجلين ،إال أن ساقي الملك نسي وصية يوسف،
ولبث يوسف في السجن بضع سنين ،حتى رأى الملك
رؤيا البقرات السمان والبقرات العجاف ،والسنابل الخضر
واألخر اليابسات ،فعرض رؤياه على السحرة والكهنة
فلم يجد عندهم جوابًا ،عند ذلك تذكر ساقي الملك
ما أوصاه به يوسف في السجن فأخبر الملك بأمره،
فأرسله إلى يوسف يستفتيه في الرؤيا ،فكان جواب
يوسف بأن البالد سيأتيها سبع سنوات مخصبات ثم
يأتي بعدها سبع سنوات قحط وجدب ،ثم يأتي بعد
ذلك عام يغاث فيه الناس وتعم فيه البركة.

البراءة التامة
ُأعجب الملك بما عبر به يوسف ،فدعاه للخروج من
السجن ،ولكن يوسف أراد أن يعاد التحقيق في تهمته
قبل خروجه ،حتى إذا خرج خرج ببراءة تامة ،فأعاد الملك
التحقيق ،فاعترفت المرأة بأنها هي التي راودته عن
نفسه ،عند ذلك خرج يوسف من السجن ،وقربه الملك
واستخلصه لنفسه ،وجعله على خزائن األرض ،وسماه
الملك اسمًا يألفونه في مصر بحسب لغتهم ،وجعله
بمثابة الملك مس ّلطًا على كل مصر ،باستثناء الكرسي
األول الذي هو للملك ،ونظم يوسف أمر البالد ،وأدار

دفة المنصب الذي وُ كل إليه إدارة رائعة ،وادخر في
سنوات الخصب الحب في سنابله ،لمواجهة الشدة في
سنوات القحط ،وجاءت سنوات القحط التي عمت مصر
وبالد الشام ،فقام بتوزيع القوت ضمن تنظيم حكيم
عادل ،وعلمت أسرته في أرض الكنعانيين بأمره في
مصر ،فوفد إخوته إ ّال شقيقه بنيامين إلى مصر طالبين
الميرة ،ألن أباه سيدنا يعقوب صار حريصًا عليه بعد أن
فقد ولده يوسف ،فلما رآهم يوسف عليه السالم
عرفهم ،وأخذ يحقق معهم عن أسرتهم وعن
أبيهم ،واستجر منهم الحديث فأخبروه عن بنيامين،
فأعطاهم ميرتهم ورد لهم فضتهم في أوعيتهم،
وكلفهم أن يأتوا بأخيهم بنيامين في المرة األخرى،
وإال فليس لهم عنده ميرة ،فوعدوه بذلك ،وذكروا
ألبيهم ما جرى لهم في مصر ،والشرط الذي شرطه
عليهم العزيز ،وبعد إلحاح شديد ومواثيق أعطوها من
اهلل على أنفسهم ،أذن لهم يعقوب عليه السالم بأن
يأخذوا معهم أخاهم بنيامين.

د َّبر لهم أمر ًا
ولما وفدوا على يوسف عليه السالم دبَّر لهم أمرًا
يستبقي فيه أخاه بنيامين عنده ،فكلف غلمانه أن
يدسوا ا ِإلناء الفضي الذي يشرب به في رحل أخيه
بنيامين ،ولما حملوا ميرتهم عائدين إلى بالدهم
أرسل الجنود للبحث عن سقاية الملك ،فوجدوها
في رحل بنيامين فأخذوه ،وكان أمرًا شديد الوقع
على قلوبهم ،وعادوا إلى يوسف يرجونه ويتوسلون
إليه أن يخلي سبيل أخيهم ،وعرضوا عليه أن يأخذ
واحدا منهم مكانه ،إال أنه رفض ،فرجعوا إلى أبيهم
إال كبيرهم رأوبين ،وأخبروه الخبر فظن بهم سوءًا،
وحزن حزنًا أفقده بصره ،ثم أمرهم بالعودة إلى مصر
والتحسس عن يوسف وأخيه ،فعادوا إلى مصر وألحوا
بالرجاء أن يمن العزيز عليهم با ِإلفراج عن أخيهم،
وخالل محادثتهم معه بدرت منها بادرة أسرها يوسف
في نفسه ،إذ قالوا “إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل”،
يشيرون إلى الحادثة التي اصطنعتها عمته حينما كان
صغيرًا لتستبقيه عندها.
وس ُ
ف
أَ ِئ َّن َك َأل ْن َت يُ ُ
وبأسلوب بارع عرّفهم يوسف بنفسه ،فقالوا “أَ ِئ َّن َ
ك
ُوس ُ
ُوس ُ
ف وَ َ
َأل ْن َ
هذا أَ ِخي َق ْد َم َّن ال َّل ُه عَ َل ْي َنا”
ف ،قال أَ َنا ي ُ
تي ُ
يوسف ،-90 :قالوا “ َتال َّلهِ َل َق ْد َآثر ََك ال َّل ُه عَ َل ْي َنا” -يوسف:
 -91والتمسوا منه العفو والصفح عما كان منهم،
يب عَ َلي ُ
م” -يوسف:
فقال “ال َت ْث ِر َ
م ا ْليَوْ َم ي َْغ ِفرُ ال َّل ُه َل ُك ْ
ْك ْ
 ،-92وطلب منهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين ،وبذلك
انتقل بنو إسرائيل إلى مصر ،وأقاموا فيها وتوالدوا
حتى زمن خروجهم مع موسى عليه السالم ،قالوا:
ولما اجتمع يوسف بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب
 130سنة ،فيكون عمر يوسف يومئذ  39سنة ،ثم توفي
يعقوب بعدها بـ17سنة .وعاش يوسف عليه السالم
من السنين  ،110ومات في مصر وهو في الحكم ودفن
فيها ،ثم نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليهما
السالم ،ودفن بنابلس على األرجح ،قالوا :وكانت وفاة
يوسف عليه السالم قبل مولد موسى عليه السالم
بأربع وستين سنة ،وبعد مولد إبراهيم بـ  361سنة .ولكن
مثل هذه المدة ال تكفي مطلقًا ألن يتكاثر فيها بنوا
إسرائيل إلى المقدار الذي ذكر مؤرخوهم أنهم قد
فصل القرآن
وصلوا إليه أيّام موسى عليه السالم ،وقد َّ
الكريم قصة يوسف عليه السالم في سورة كاملة
مسماة باسمه.
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قرب النويدرات من مصفاة النفط أثر في حياته

منصور سرحان ..رحلة الكتاب واألدب

من قرية النويدرات خرج ،وكان هو وأبناء
قريته اآلخرون ،قد استفادوا كثيرًا من كون
قريتهم قريبة من مصفاة النفط التابعة
لشركة بابكو ،لهذا وجدوا أن ذلك الموقع
يتيح لهم فرص عمل أفضل من مهنة
الزراعة وصيد األسماك والحرف اليدوية
األخرى ،حيث الوظيفة تعطيهم راتب
نصف شهري ثابت ،إضافة إلتاحة الفرصة
لهم للتدريس والتدريب بمدرسة الشركة
التي يطلق عليها أبرنتس ،كما أتاحت لهم
بابكو آفاقًا أوسع من خالل تعلم اللغة
اإلنجليزية واالختالط باألجانب من هنود
وإنجليز رغم جنسية الشركة األمريكية...
الدكتور منصور سرحان أحد أبناء النويدرات
البارزين وأحد الوجوه البحرينية الالمعة
بعصاميته وثقافته وعطائه الفكري
الكبير ،كان لـ “رمضانيات” معه لقاء غاصت
معه في األعماق وأبحرت معه أيضًا....

صاحب الجاللة الملك المفدى و الدكتور منصور

العام الدراسي 1973-1972م بمدرسة مدينة عيسى
الثانوية للبنين ،وكنت أثناء دراستي اإلبتدائية المسئول
عن مكتبة المدرسة وهي عبارة عن خزانة من الكتب
مغلقة األبواب ،وكانت المدرسة مشتركة في مجلة
سندباد ،وهي مجلة األطفال الوحيدة التي تصدر آنذاك
وحيث كنت المسئول عن المكتبة فكنت أول من يقرأ
المجلة.

 qماذا عن المولد والنشأة واأليام األولى بقرية
النويدرات؟
ولدت في قرية النويدرات عام 1945م ،وكان لموقع
القرية أثره الكبير في حياتي وحياة القاطنين بها ،فقد
كان لقربها من مدينة الرفاع الشرقي من الجهة
الغربية ،وقربها من مصفاة النفط من الجهة الجنوبية
أثره الكبير على أهالي منطقة النويدرات ونمطية
معيشتهم وتطلعاتهم ،فقد بدأ أهالي النويدرات
العمل مباشرة بمصفاة النفط منذ تأسيسها في
ثالثينيات القرن العشرين .وكان اإلنجليز يفضلون
أبناء النويدرات والقرى المجاورة للعمل بالمصفاة
نظرا لعدم الحاجة إلى توفير المواصالت حيث كانوا
يواصلون عملهم مشيًا على اإلقدام ذهابًا وإيابًا،
وبهذا كان مصدر رزقهم الرئيسي العمل بشركة
نفط البحرين المحدودة “بابكو” على العكس من بقية
القرى األخرى النائية بالنسبة للمصفاة والتي ازدهرت
فيها الزراعة وحرفة صيد األسماك ،أو العمل بالتجارة
بالنسبة للقرى المجاورة للعاصمة المنامة.

 qماذا عن الدراسة والمدارس التي إلتحقت بها
للتعلم ونهل العلم؟
درست المرحلة اإلبتدائية بمدرسة المعامير وهي
المدرسة التي بنتها بابكو عام 1954م ،وإلتحقت
بها وسجلت في الصف الثاني لكوني حافظ القرآن
الكريم ،وكنت من أوائل الطلبة ،وفي العام الدراسي
59-58م اجتزت امتحان الشهادة اإلبتدائية ،حيث
يقدم جميع الطالب في مدارس البحرين امتحان
الشهادة اإلبتدائية بمدرسة القضيبية اإلبتدائية ،وكان
ترتيبي التاسع عشر على جميع مدارس البحرين حيث
كان عدد الطالب آنذاك زهاء  600طالب ،وفي أثناء
الدراسة االبتدائية كنا نتمتع بامتيازات أولياء أمورنا

 qما أثر البيت على عالقتك بالمعرفة؟

الدكتور منصور سرحان في شبابه

الذين يعملون في شركة نفط البحرين وهي أمور لم
تعرفها بقية مناطق البحرين آنذاك ،حيث كنا نذهب
لمشاهدة األفالم الغربية في سينما بابكو ببوابة
الرفاع أي في المنطقة المستخدمة اآلن لقوة دفاع
البحرين والمقابلة مباشرة للرفاع الشرقي ،حيث كان
يسكن الهنود الذين يعملون بالشركة ،وقد استفدنا
من التردد على السينما ،وعلى النادي حيث مارسنا
لعبة الطاولة والسنوكر والبولنج ،وكذلك السباحة
في البركة ،ومشاهدة التلفاز الذي تبثه شركة أرامكو،
وكان لتلك الوسائل حينها أثر كبير على حياتنا نحن
مجموعة الشباب في قرية النويدرات ،بل أن ذلك هو
السبب في تميز قرية النويدرات عن غيرها ،وإلتحقت
بالمدرسة الثانوية بالمنامة وتخرجت في عام 1963م
من قسم المعلمين علمي وكان ترتيبي األول
على الطالب ،ودرست اللغة اإلنجليزية في المرحلة
اإلبتدائية أو ً
ال ثم المرحلة اإلعدادية فالثانوية في

كان أثر البيت على نفسي كبير جدًا ،فكان أخي الكبير
الحاج علي يعمل مسئو ً
ال في شركة نفط البحرين
وبالتحديد في مصفاة النفط لكونه يجيد اللغة
اإلنجليزية حيث درس في مدارس بابكو بالعوالي وبعث
إلى لندن للدراسة هناك ،وقد أشترك في الصحف
المحلية ومنها صوت البحرين ،والقافلة والميزان وكان
ذلك في أثناء دراستي اإلبتدائية ،كما كان مشتركًا في
مجالت آخر ساعة والمصدر وروز اليوسف ،وكنت أنا
وأخي نتسلى بقراءة تلك المجالت والصحف البحرينية،
بعد أن ينتهي من قراءتها أخي حاجي علي فيترك
أمر ترتيب تلك الصحف ،وبقيت صور تلك الصحف
عالقة في ذهني ،كما أن صحف البحرين علقت هي
األخرى في ذهني ومنها صورة القافلة من الجمال
في جريدة القافلة وصورة النسر الذي يكسر القيود
في جريدة الوطن ،وصورة اليد التي تحمل الميزان في
جريدة الميزان.

 qمتى وكيف إلتحقت بالتدريس؟
بعد تخرجي من المرحلة الثانوية في عام 1963م
إلتحقت بالتدريس ،وكانت حينها البحرين خالية من
الجامعات والمعاهد ،وكنت أتطلع للحصول على
بعثة ،حيث كانت هناك فرصة واحدة للمتفوق في
الصف أي الذي يكون معدلة األول ،وقد بذلت الجد
واإلجتهاد وأصبحت األول على قسم معلمين علمي،
إال إنه ولسوء الحظ ألغيت البعثات في ذلك العام ،وأثناء
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دراستي بمدرسة المنامة الثانوية كنت من المترددين
بانتظام على مكتبة المدرسة وقرأت الكثير من كتب
التراث العربي ،ومنها :ألف ليلة وليلة ،وكليلة ودمنة،
ومجموعة من الكتب لبعض الكتاب المصريين الكبار
أمثال المنفلوطي ،وطه حسين ،والعقاد وجورجي
زيدان وغيرهم ،إال أنني وبمرور األعوام عقدت العزم
مع مجموعة من أهالي النويدرات لتكملة الدراسة
باالنتساب إلى جامعة بيروت العربية وذلك في العام
الدراسي 1969-1968م ،وبعد تخرجي نقلت للتدريس
بالمرحلة الثانوية بمدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين،
وقمت بتدريس اللغة اإلنجليزية للصف الثاني ثانوي.

 qكيف إنتقلت من التدريس إلى إدارة المكتبات؟
مكثت في مدرسة مدينة عيسى الثانوية سنة واحد أي
العام الدراسي 1973-1972م ،بعدها تغير مجرى حياتي
العملية بالشكل الذي كنت أحلم به وأرغبه ،وفي
نهاية العام الدراسي  73-72طلبني مدير المدرسة
آنذاك المرحوم مصطفى جعفر وعرض على وظيفة
أمين مكتبة المنامة العامة ،حيث كان المنصب
شاغرًا ،وكان من الشروط المطلوب توافرها أن يكون
المرشح لهذه الوظيفة بحريني يحمل درجة جامعية
بكالوريوس أو ليسانس ويجيد اللغة اإلنجليزية ،ولديه
حصيلة ثقافية جيدة ،وأبلغني األستاذ مصطفى جعفر
أن الشروط المطلوبة تتوافر في ونصحني بالقبول
بهذه الوظيفة قائ ً
ال “إن بقيت في المدرسة فلن تصل
إلى أكثر من منصب مدير مدرسة” ،وكنت أنا شخصيًا
أطمح في وظيفة غير وظيفة التدريس فقبلت على
الفور ألنها كانت تناسب ميولي وإهتمامي بالكتب
والقراءة ،وفي  22مايو 1973م نقلت للعمل بالمكتبة
العامة ،وبمجرد نقلي إلى المكتبة تم ابتعاثي في
دورة مركزة بمكتبة يافت بالجامعة األمريكية في
بيروت لمدة شهرين كاملين أطلعت خالل تلك الدورة
على أعمال الفهرسة والتصنيف باللغتين العربية
واإلنجليزية ،وعلى الرغم من استفادتي من تلك
الدورة ،إال أنني طالبت بالحصول على بعثة دراسية
لنيل درجة ليسانس في علم المكتبات ،وقد توفقت
في ذلك ودرست في جامعة بومبي بالهند وحصلت
على ليسانس مكتبات في عام 1980م ،وبعد رجوعي
من الهند عينت رئيسًا للمكتبات العامة وذلك في
عام 1982م ،وفي عام 1989م صدر قرار تعييني مديرًا
إلدارة المكتبات العامة ،وفي عام 2007م عينت مديرًا

صاحب السمو الملكي األمير ولي العهد و الدكتور منصور

لمكتبة الشيخ عيسى الوطنية ،وهي مسئولية كبيرة
وعلى درجة عالية من األهمية ،ألنها فترة تأسيس ألول
مكتبة وطنية في مملكة البحرين.

 qوماذا عن مكتبتك الخاصة؟

أول دور اجتماعي ساهمت فيه بقوة هو تأسيس ناد
بالنويدرات ،وقد تمكنت مع مجموعة أبناء القرية في
تأسيس النادي في عام 1963م وتم إشهاره رسميًا
في عام 1964م وسمي بنادي النويدرات الثقافي،
وكان النادي يقدم مسرحيات اجتماعية ذات صبغة
درامية فكاهية هادفة ،في سنوات الستينات ،وكانت
تحظى بإقبال الجمهور ،وكنت أحد الممثلين في تلك
المسرحيات ،ومن بين األعمال االجتماعية مساهمتي
في تأسيس جمعية المكتبات البحرينية في عام
1994م ،وترأسها على مدى ثالث دورات متتالية ،وتمكنت
في عام 2002م من إصدار مجلة خاصة بالجمعية تحمل
اسم الوراقة وتحملت رئاسة تحريرها ،وقد ساهمت
في تأسيس اللجنة األهلية لتكريم رواد الفكر واإلبداع
في البحرين مع محمد حسن كمال الدين والشيخة
مي بنت محمد آل خليفة.

كان لمكتبتي الخاصة دور كبير في تأليف العديد من
كتبي ،فمكتبتي تحتوي على معظم النتاج الفكري
المحلي ،بل ربما تكون متفرده في هذا الجانب،
ويبلغ عدد عناوين الكتب التي تضمها مكتبتي
الخاصة  5000عنوان ،منها  2157عنوانًا مؤلفات
بحرينية ،ويكمن تميز المكتبة في ضمها كتبًا محلية
يعود تاريخها إلى العقود الخمسة األولى من القرن
العشرين ،كما تتوافر بالمكتبة العديد من األعداد
األولى من المجالت والصحف البحرينية ،وقد عملت
على تزويد مكتبتي بالعدد األول من أية مجلة عربية
تصدر ،ويبلغ عدد هذه األعداد األول قرابة  250عددًا،
وتقتني مكتبتي الخاصة أمهات الكتب العربية،
كما يتوافر بها مجموعة خاصة بعلم المكتبات
والمعلومات ويبلغ عدد عناوينها  125عنوانًا ،ويوجد
بها  70عنوانًا في اإلدارة ،أما بالنسبة إلى الكتب
اإلنجليزية ،فتقتني مكتبتي على بعض الموسوعات
واألطالس والقواميس ،والكتب العلمية واألدبية،
ويبلغ مجموعها  350عنوانًا.

 qمتى بدأت التأليف والنشر وما هي إصداراتك؟

 qمتى تم تكريمك ومن قبل أي الجهات؟

تمكنت من إصدار  35عنوان كتاب في غاية التنوع،
ولكل كتاب ظروف تأليفه وإصداره ،فقد بدأت التأليف
بإصدار كتابي األول الكتاب والمكتبات في عام 1983م،
وكنت قبل ذلك أي في السبعينيات من القرن الماضي
انشر في صحافتنا المحلية وبصورة خاصة جريدة
األضواء مواضيع مختلفة عن الكتب والمكتبات ،فأشار
علي السيد محمد قاسم الشيراوي رئيس تحرير جريدة
األضواء حينذاك تجميع تلك المواضيع ومراجعتها
وإصدارها في كتاب ،وبالفعل كانت فكرة مشجعة
وأصدرت كتابي األول ،وبعد عشرة أعوام على إصداري
األول ،أصدرت في عام 1993م كتابي واقع الحركة
الفكرية في البحرين  1990-1940حاولت فيه توثيق
الحركة الفكرية في البالد من مختلف جوانبها،
وفي عام 1995م صدر لي كتاب باللغة اإلنجليزية
حول الببليوغرافية الوطنية لدولة البحرين ،جمعت
فيه الكتب التي صدرت لمؤلفين بحرينيين وأجانب
كتبوا عن البحرين ،وبلغ عدد عناوين الكتب واألبحاث
األكاديمية التي ضمها الكتاب زهاء  903عناوين ،وهي
أول ببليوغرافية من نوعها تصدر في البالد.

كرمت من قبل مؤسسات محلية وعربية وأجنبية،
فقد حصلت على ميدالية التفوق في الدراسات
العليا من وزارة التربية والتعليم في ديسمبر عام
1986م ،وفي عام 1991م حصلت على درع جمعية
نهضة فتاة البحرين بمناسبة يوم الطفل العربي
في  21أكتوبر 1991م ،وفي  11فبراير عام 1998م
حصلت على درع جمعية تاريخ وآثار البحرين .كما
حصلت على درع المكتبة القومية المركزية بليبيا
في مايو عام 1999م باعتباري أحد المؤسسين لها،
وفي نوفمبر من عام 1999م حصلت على ميدالية
من جمعية المكتبات السويدية وذلك للجهود التي
بذلتها لبناء عالقات بين جمعية المكتبات البحرينية
وجمعية المكتبات السويدية ،وفي عام 2005م
حصلت على مجموعة دروع هي :درع بمناسبة
اليوبيل الماسي الفتتاح مدرسة أبوبكر الصديق
وذلك تقديرًا للجهود التي بذلتها في تأليف كتابي
التعليم في البحرين الذي وثقت فيه البدايات األولى
للمدرسة ،ودرع بمناسبة اليوبيل الذهبي إلنشاء
مدرسة المعامير االبتدائية.

 qهل لك دور اجتماعي خدمت به القرية؟
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مكتوبا
ومقرواومقرو�أً
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
كل
يف
وت�ست�شهد
أل�سنة
تردده ال
حمفوظ ًا
االن�سان عرب حياته.
عربعرب حياته.
االن�سان
حياته.
االن�سان
مير
ويبقى ال�شعر كذلك واحةما
وتنتقل يف �آفاقه
به �أجواءه
تعي�ش
للروح
ومو�سيقاه,ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش �أجواءه وتنتقل يف �آفاقه
املتعددة الوا�سعة ,وتهيم يف معانيه و�أخيلته ويبقى
وتنتقل
أجواءه
للروح
ومو�سيقاه,
تعي�شو��أخيلته
يف معانيه
واحة وتهيم
كذلكالوا�سعة,
ويبقى ال�شعر املتعددة
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
يف معانيه و�أخيلته
وتهيم
الوا�سعة,
املتعددة
آفاقه
يف �
تعتنق من قيودها ,لتعانق احلياة واجلمال..
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
قيودها.,لتعانق احلياة واجلمال..
تعتنق من
�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.

اليوم عمري �أربعون!

كيف انق�ضت تلك ال�سنون.
مذ كنت طف ً
ال ناعم ًا ظفري غرير
وال�شعر �أنعم ما يكون

والأهل حويل ي�ضحكون

وي�شبهون:

ال لي�س مثل �أبيه ،خمتلف العيون

الكف كف �أبيه والأذنان والفم واجلفون

يتنب�أون:

�سيكون ذا �ش�أن �إذا كرب الفتى
رج ً
ال يكون..

و�أنا انقّل ناظري بهم وهم يتحدثون

وي�سعدنا �أن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات
هذه الأر�ض الطيبة .
�شعراء من البحرين..

الأربعون

الوطنيات

و�أقول يف �سري دع الأيام ت�أتيني مبا يت�صورون...

			
وطني �أيا رو�ض اخلليج النادي

�أمي

			
ماذا الذي �أهديك يف يوم املنى

			
يا فخره وبه احل�صون منيعة
			
يا جمده عرب الع�صور خملد ًا
			
�أن�شودتي يف يوم عيدك غنوة

ليوم عيدك ،للما�ضي وللآتي

لكل ما فيك من في�ض الكرامات

ل�صدرك الرحب يحميني ويح�ضنني

لذلك القلب مو�صو ً
ال ب�آهاتي

للوجه يب�سم يل يف كل �آونة

للكف حتملني نحو ال�سموات

�أنت التي �أنع�شت روحي حمبتها

منها حياتي ب�صيحاتي و�ضحكاتي

ال حب يدين كحب الأم من ولد

وال يدانيه �شيء يف امل�سرات

�أمي اغفري يل لعل اهلل يغفر يل

بف�ضل حقك �أخطائي وزالتي

حسن كمال

يا طريه الغرد الطروب ال�شادي
يا عزه رغم ًا عن احل�ساد
وبك اخلليج يعج بالأجماد

ماذا الذي �أهديك يف الأعياد
رددتها يف موكب الإن�شاد

			�أر�سلتها مبحبتي وودادي
وم�سرتي يا من فرحت لذكره
			
ولقد جمعت �إليك �أفراح الدنا
و�أردد الأحلان يف �أفق به			

و�أتيت �أنرثها على الأ�شهاد
تتجاوب الأ�صداء بالرتداد

			�أعظم بهم من �سادة رواد
�أهلوك رواد املحال على املدى
		
ن�شروا ال�شراع على اخل�ضم وما ونوا

يت�سابقون لأبعد الآماد

ويبقى ال�شعر مكتوب ًا ومقرو�أً

شعراء من البحرين..
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مجلس محافظ محافظة العاصمة
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ذكريات من أيـام زمان
• حادثة سقوط الطائرة النفاثة قرب جزيرة البا اإليطالية عام
1954م وكان على متنها عدد من المواطنين البحرينيين الذين
توفوا في الحادث
• استخدام اللوحات المعدنية ألرقام السيارات عام 1945م
• بلغ عدد الطلبة الذين حضروا اإلمتحانات النهائية للمرحلة
الثانوية بالمدرسة الثانوية للبنين  621طالبًا عام 1958م
• كان البترول والكيروسين يُجلب للبحرين قبل استكشاف
البترول من العام 1932م حتى العام 1936م حيث أن شركة
بابكو لم يكن لديها بترول قبل استخراجه بالشكل التجاري.
مبنى بلدية الحد والذي تم إنشائه عام 1946م

المغفور له صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لدى افتتاحه
مصنع السينالكو في الستينات وبجانبه المرحوم عبد الرحمن القصيبي

المستشار بلجريف لدى حديثه مع األهالي أثناء تواجده في منطقة نشوب
حريق في إحدى ضواحي المنامة

المغفور له صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وصاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى استقبال كاظم جباره الحبيب أشهر رواد
الحركة الرياضية في العراق في الستينات

أول مباراة كريكيت في البحرين جرت عام 1957م

السبت  9رمضان  1433هجرية
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جسر المحرق والمنامة في الخمسينات

االفتتاح الرسمي لقسم الوالدة بمستشفى النساء من قبل المغفور له صاحب
العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ضمن أسبوع المشروعات التنموية
في عام 1957م

أول محطة بترول في البحرين عام 1933م

صورة نادرة لشارع باب البحرين في الخمسينات

المستشار بلجريف يتفقد الشرطة أثناء التدريب

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)

