
رحلة بدأت بـ ”نواة التمر” وانتهت بمصاف النجوم 
الحاج هالل المطيري .. سر اللؤلؤة النادرة

وفي  عادية،  فقيرة  أسرة  من  كان  المطيري  فجحان  بن  هالل  فالمرحوم  قصة،  أي  مثل  ليست  قصته 
شبابه ركب البحر غواصا كسائر أهل الكويت في ذلك الوقت، ويقال أنه حصل على لؤلؤة نادرة كانت 
فاتحة الخير وبداية دخول عالم المال والجاه، وبعد ذلك بدأ بتجارة اللؤلؤ، صغيرا يشتري سحاتيت الآللئ 
تجار  الطواشة شيئا فشيئا حتى أصبح من كبار  بمهنة  الشراء، وتدرج  ثمن  أكبر قليال من  بثمن  ويبيعها 
اللؤلؤ، وبدأ بشراء السفن الخاصة بالغوص من مختلف األنواع، مثل الشوعي، والسنبوك، والبتيل، وأصبح 
لديه 28 سفينة في عام 1914، ولكن شيء ما حدث في حياة الحاج هالل المطيري جعله يهاجر الكويت 
إلى البحرين، فماذا حدث؟ وكم كانت تقدر ثروته؟ ولماذا اشتهر بالكرم واألخالق والمثل العليا؟ وهل 
بالفعل كان فقيرا معوزا حتى أنه جاع فأكل ثمرة كانت في يد كفيف؟ .. أسئلة تجيب عنها “رمضانيات” 

في سطور مسيرة النجاح الخالدة للحاج هالل بن فجحان المطيري ...

عنوان القوة والشجاعة 
األسد ..”َفَرْت ِمن َقْسَوَرة”

َعِن  َلُهْم  “َفَما  كتابه  محكم  في  تعالى  اهلل  قال 
ِمن  َفَرْت  ُمْسَتنِفَرٌة،  ُحُمٌر  َكَأنَُّهْم  ُمْعِرِضيَن،  ْذِكَرِة  التَّ
َقْسَوَرة” - المدثر-، وجاء ذكر األسد في القرآن لتصوير 
تفّر  كما  ووصفه  الحق  من  الّنار  وأهل  المجرمين  فرار 
بصورته  دائما  األسد  اسم  ارتبط  وقد  األسد،  من  الحمر 
المعروفة عنه حيث القوة والسيطرة والتحكم، وهذه 
الصورة التي أغرت العديد من الدول كي تتخذ من األسد 
رمزًا لها تعبيرًا عن القيادة والقوة واالنتصار والسيطرة، 
وينتمي األسد إلى عائلة القطط الكبيرة وهي حيوانات 
ضارية آكلة اللحوم، ويتميز جسمه بأرجل قصيرة ورأس 
حادة  أسنان  على  يحتوي  واسعًا  فمًا  له  أن  كما  كبير، 
الزئير، ويطلقه  بارزة، ولألسد صوت مميز يسمى  وأنياب 
الطراز  من  مفترس  حيوان  واألسد  الصيد،  عند  عادة 
في  يعيش  األسد  كان  وقديمًا  له  مثيل  ال  وصياد  األول 
عرين  تدخل  “رمضانيات”   .. األرضية  الكرة  أرجاء  معظم 
األسد وتلتقط لكم صورا من حياته واعجاز القرآن في 

وصفه بالشجاعة والقوة ... 
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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين
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أحبه العرب ووصفوه بـ500 اسم ولقب 
األسد .. السبع والضرغام وأبو الزعفران

حقائق مخيفة 

المنتمية  الكبيرة  األربعة  السنوريات  أحد  هو  األسد 
لجنس النمر، وهو ُيعد ثاني أكبر السنوريات في العالم، 
حيث  السابق،  في  جدا  شاسعا  األسود  موطن  وكان 
كانت تتواجد في شمال إفريقيا، الشرق األوسط، وآسيا 
وحتى  فقط،  قرون  بضعة  منذ  انقرضت  حيث  الغربية، 
بداية العصر الحديث، وكانت األسود ُتعتبر أكثر ثدييات 
انتشارا بعد اإلنسان، حيث كانت توجد  الكبرى  اليابسة 
في معظم أنحاء إفريقيا، الكثير من أنحاء أوراسيا من 
أوروبا الغربية وصوال إلى الهند، وفي األمريكيتين ويزن 
األسد ما بين 150 إلى 260 كيلو جرام، وطوله بين 170 إلى 
اللون  من  تتدرج  مختلفة  ألوان  ذات  واألسود  250سم، 
المائل  األصفر  ولكن  الداكن  البني  إلى  تقريبًا  األبيض 
للسمرة هو اللون األكثر شيوعًا، ويتميز الذكر عند بلوغه 
وفوق  رأسه  حول  طويل  شعر  بظهور  سنوات  ثالث 
باللبدة  ويسمى  األكتاف  حتى  أحيانًا  يمتد  وقد  رقبته 
من  ولونها  طولها  في  تختلف  واللبدة  المعرفة،  أو 

أسد آلخر حيث يكون لونها فاتحًا بالنسبة لجسمه ثم 
يصبح لونها داكنًا مع تقدم األسد في العمر، وينتهي 

ذيل الذكر بخصلة من الشعر الطويل األسود اللون .

أسماء األسد 

ولألسد العديد من األسماء في اللغة العربية، قال ابن 
خالويه “لألسد خمسمائة اسم وصفة”، وزاد عليه علي 
فمن  اسمًا  وثالثين  مائة  اللغوي  جعفر  بن  قاسم  بن 
والحارث  والجخدب  والنآج  والبيهس  أسامة  أشهرها: 
والصعب  والسبع  وزفر  والرئبال  والدواس  وحيدرة 
والغضنفر  والعنبس  والطيثار  والضيغم  والضرغام 
والمتأنس  والليث  وكهمس  والقسورة  والفرافصة 
األسماء  وكثرة  والهزبر،  والورد  والهرماس  والمتهيب 
وأبو  األبطال  أبو  كناه  ومن  المسمى،  شرف  على  تدل 
وأبو  شبل  وأبو  الزعفران  وأبو  األخياف  وأبو  حمص 
العباس وأبو الحارث. ويأتي اسم سبع من الّسباع الذي 

يعني صاحب القوة.

األسد كان من الحيوانات المعروفة في شبه الجزيرة العربية، وقد ورد ذكره آالف المرات 
في الشعر العربي، وورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى “َكَأنَُّهْم ُحُمٌر ُمْسَتنِفَرٌة” 
أي حمر برية فرت وجزعت من األسد، وهذا التشبيه من البيئة آنذاك الموجودة في الجزيرة 
العربية، وقد كان حمزة بن عبد المطلب رضي اهلل عنه ملقبا بصياد األسود، ولألسد أكثر 
من خمسمائة اسم في لغة العرب، وقد ذكره الهمداني في كتابه “صفة جزيرة العرب” 
صحراء  في  نقوش  ووجدت  العربية  بالجزيرة  األسود  فيها  توجد  التي  المواضع  وذكر 
زئير  اذا سمعت  العرب  النفوذ ألعرابي يحمل رمحا ويصوبه نحو صدر األسد، وقد كانت 
ُه َعَلْيِه  ِه َصلَّى اللَّ األسد في وادي ال ينزلون ذاك الوادي، وَعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُهمَّ ال  ُه َوَرُسوُلُه أَْعَلُم َقاَل: َيُقوُل:  اللَّ َم “َتْدُروَن َما َيُقوُل اأَلَسُد ِفي َزِئيِرِه؟ َقاُلوا: اللَّ َوَسلَّ

ْطِني َعَلى أََحٍد ِمْن أَْهِل اْلَمْعُروِف”...  ُتَسلِّ

عنوان القوة 

واألسد حيوان مؤهل للقوة والسيطرة بكل المقاييس 
وكل جزء من جسمه ينم عن أنه حيوان مفترس وصياد 
ال مثيل له، فكل من أنيابه وأسنانه وأكتافه وأرجله تنم 
عن قوة هائلة، كما أن مخالبه قوية لدرجة تمكنه من أن 
يصرع فريسته بسهولة، فقوة ذراعيه األماميتين فقط 
قوية  األسد  وأرجل  مجتمعين،  رجال  عشرة  قوة  تماثل 
بسرعة  والعدو  الطويل  القفز  من  تمكنه  بحيث  جدًا 
بواسطة  وقتلها  أرضًا  وطرحها  الفريسة  ومهاجمة 
عضها في عنقها أو خنقها عن طريق كتم الفم وسد 
ورأسه  بعنقه  المحيطة  اللبدة  أو  العرف  أن  كما  األنف، 
تكسب األسد نوعًا من الرهبة كما تقوم بحماية الرأس 

من اإلصابة أثناء العراك مع الحيوانات األخرى.

أنواع األسود

يوجد في العالم اآلن خمسة أصناف من األسود وهي: 
محمية  في  اآلن  يعيش  وهو  اآلسيوي  األسد  األول: 
غابات جير شمال غرب الهند، والثاني: األسد الماي، وهذا 
النوع ينتشر في شرق إفريقيا، والثالث: األسد السنغالي 
األسد  والرابع:  إفريقيا،  غرب  في  ينتشر  النوع  وهذا 
أيضًا في غرب إفريقيا،  النوع يعيش  الترنسغالي وهذا 
في  يعيش  النوع  وهذا  األنجولي  األسد  والخامس: 
أنجوال وزيمبابوي وزائير، وهناك صنفان آخران ولكنهما 
في  يعيش  كان  وقد  البربري:  األسد  وهما:  اآلن  انقرضا 
إفريقيا: وقد كان  إفريقيا، وأسد جنوب  مناطق شمال 
رأس  منطقة  في  إفريقيا  جنوب  أقصى  في  يعيش 

الرجاء الصالح.

رؤيا األسد 

جبار  قاهر  سلطان  أنه  على  المنام  فى  األسد  ويفسر 
وقوة  خلقته  وفظاعة  جسارته  وشدة  خطره  لعظم 
المختلس  اللص  وعلى  المحارب  على  ويدل  غضبه، 
والعامل الخائن وصاحب الشرط والعدو الطالب، وربما 
لونه  يصفر  إليه  الناظر  ألن  والشدة  الموت  على  دل 
السلطان  على  ويدل  عليه،  ويغشى  جنانه  ويضطرب 
العدو  وعلى  للناس  الظلم  لإلنسان  المختلس 
كان  فإن  داره،  إلى  داخاًل  أسدًا  رأى  فمن  والمسلط، 
فإن  سلطان،  من  شدة  بها  نزلت  وإال  هلك  مريض  بها 
افترسه خلسة ونهب ماله أو ضربه أو قتله إن كان قد 
أفاق في المنام روحه أو قطع رأسه أو فلقه ومن ركب 
على  خالفًا  إما  جسيمًا  وغررًا  عظيمًا  أمرًا  ركب  األسد 
السلطان وجسرًا عليه واغترابه، وإما أن يركب البحر في 
وال  يتقدم  أن  يقدر  ال  أمر  في  يحصل  أن  وإما  إبانة،  غير 
ودالئله.  منامه  بزيادة  أمره  عاقبة  على  فيستدل  يتأخر 
ومن رأى أنه ينازع أسدًا، فإنه ينازع عدوًا أو سلطانًا أو من 

ينسب إليه األسد.
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أكبر ثري عرفته الكويت في عصره 
الحاج هالل المطيري .. ”أبشر يا هالل”

“أبشر يا هالل، سوف يكون لك مستقبل من 
غير  وصيت  شأن  لك  ويكون  مشرق  الثراء 
المطيري  .. لم يخطر بذهن هالل  محدود” 
وهو يسمع تلك الكلمات تتردد على أذنيه 
أنه  يعرف  يكن  ولم  سيتحقق،  الحلم  أن 
سيبلغ  حتى  له  ذراعيها  ستفتح  الدنيا 
منزلة ال يضاهيه فيها إال قليل من رجاالت 
المرحوم  الحاج  إنه  عصره،  في  الكويت 
هالل بن فجحان المطيري، أكبر ثري عرفته 
الكويت في عصره، فقد كان طواشًا وتاجر 
نجمه  صعد  حتى  ويجتهد  يعمل  بدأ  آللئ، 
بالوجاهة  الموسومين  التجار  من  وأصبح 
بيضه  يضع  لم  ألنه  حكمته،  بفضل  والعز، 
ينوع  وأخذ  يقولون،  كما  واحدة،  سلة  في 
تجارته في البر والبحر، وأصبح هالل من كبار 
شملت  حتى  أمالكه  واتسعت  اللؤلؤ،  تجار 
الكويت والبحرين والبصرة والهند، ولد سنة 
1855، وتقلد في المناصب حتى أصبح عضو 
المجلس التشريعي 1921، وقد بنى مسجدًا 
ُعرف باسمه، وكذلك مقبرة ُعرفت بمقبرة 
هالل، كما أطلق اسمه على أحد الشوارع في 
الكويت، فما هي قصة هذا الرجل العصامي 
الذي خلدته كتب التاريخ في العالم العربي 
والخليجي حتى بات واحدا من أهم الرجال 
الناجحين الذين يشتهرون بالكرم واألخالق 
قبل الغنى والثراء .. “رمضانيات” تسرد سيرة 
المطيري  فجحان  بن  هالل  الحاج  ومسيرة 

في سطور يخلدها التاريخ ..

من هو المطيري؟ 

حمد  بن  خلوي  بن  مفيز  بن  فجحان  بن  هالل  الحاج 
بادية  في  ونشأ  ولد  المطيري،  الديحاني  جليدان  بن 
والده  توفى  الذهب،  مهد  من  بالقرب  الجريسية 
سوى  له  أخوة  وال  عمره  من  السابعة  سن  في  وهو 
الهجري  الثالث عشر  القرن  أخت واحدة، وفي نهاية 
انتقل هالل من الجريسية، واتجه للكويت وهو بعمر 
اهلل  فمن  هنالك،  األمر  به  واستقر  عامًا،  العشرين 
من  وأصبح  وسنين،  عمر  بعد  والخيرات  بالمال  عليه 
بعدها من كبار تجار الكويت، في وقت كانت الجزيرة 

العربية قابعة في الفقر والجهل والحروب القبلية.

نشأته وبدايته 

أنه  المطيري،  فجحان  بن  هالل  الحاج  عن  المعروف 
في بداية أمره في الكويت لم يكن له شأن مذكور، 

باسم  معهم  يعمل  من  بين  يعرف  كان  أنه  حتى 
من  وبلغ  األمور  له  استقامت  ولما  للتصغير،  “هليل” 
الثراء ما لم يبلغه أحد سواه، ال في الكويت فحسب 
حتى  صيته،  وذاع  شأنه  عال  كلها،  المنطقة  في  بل 
علم”،  على  “نار  وكأنه  وأصبح  والقبيلة،  األب  شمل 
أنه -ووفق ما ذكر عنه -  ويقال في نشأته وبدايته 
يجتمع  حتى  التمر”  “نواة  الفصم  بالتقاط  شرع  بأنه 
للماشية  كعلف  بالسوق  ببيعه  به  يطمع  ما  عنده 
فيبتاعه بثمن بخس جدًا لقلته أواًل ؛ ولرخص األشياء 
ثانيًا، واستمر على هذه الحالة ردحًا من الزمن لم ينل 

فيها طائاًل، وفي ذات يوم قائظ أراد أن يغتسل من 
ماء البحر ويغسل مالبسة، فدخل البحر وعندما خرج 
وألتقطها  البحر  شاطئ  على  محارة  وجد  البحر  من 
قيمة،  وذات  نادرة  دانة  بها  وإذا  وفلقها  هالل 
فعرض على أصحابة المشورة من أهل التجارة، فباع 
اللؤلؤة بمبلغ كبير من الروبيات، وفكر بأفضل األمور 
الرزق  أبواب  تتفتح  بعدها  من  وبدأ  مركب  فأشترى 
قال  أخرى  رواية  المغني  العبد  عادل  وللباحث  عليه، 
أسرة  من  كان  فجحان  بن  هالل  المرحوم  أن  فيها 
كسائر  غواصًا  البحر  ركب  شبابه  وفي  عادية،  فقيرة 
نادرة كانت  لؤلؤة  بأنه حصل على  الكويتيين، ويقال 
فاتحة الخير وبداية دخول عالم المال والجاه، فبعد 
آخرون  باحثون  أشار  حين  في  اللؤلؤ،  بتجارة  بدأ  ذلك 
إلى أن الحاج هالل المطيري بدأ طواشًا صغيرًا يشتري 

ثمن  من  قلياًل  أكبر  بثمن  ويبيعها  الآللي  “سحاتيت” 
الشراء وتدرج بمهنة الطواشة شيئًا وشيئًا حتى أصبح 

اسمة المعًا ومن كبار تجار اللؤلؤ.

قصة العجوز الضرير 

الحاتم،  عبداهلل  المرحوم  الكويتي  المؤرخ  ويذكر 
أن  الكويت”،  بدأت  هنا  “من  بـ  الموسوم  كتابه  في 
األمر  بداية  في  له  يكن  لم  المطيري،  فجحان  هالل 
ـُذكر بدليل أن الناس كانوا يطلقون عليه اسم  شأن يـ
المدقع  فقره  حكاية  بدليل  ثم  له،  تصغيرا  “هلّيل” 
الذي دفعه ذات يوم إلى اختطاف تمرة من يد عجوز 
كفيف كان يجلس بالقرب من مسجد بن فارس، غير 
أن هذا الذي دفعه الجوع إلى اختطاف تمرة من يد 
عجوز ضرير، سيصبح نارا على علم في الثراء والكرم 
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والشهامة والبر واإلحسان في غضون سنوات قليلة، 
بفضل حكمته، وألنه لم يضع بيضه في سلة واحدة، 
أي  والبحر،  البر  في  تجارته  ينّوع  وأخذ  يقولون،  كما 
شراء  في  أرباحه  ويستثمر  الهند  في  اللؤلؤ  يبيع 
في  النخيل  ومزارع  الخليج  في  والعقارات  األراضي 

البصرة - طبقا لما ورد في الموسوعة الكويتية -.

ثروة طائلة 

وبلغت ثروة الحاج هالل المطيري في زمانها من الثراء 
التعاون مجتمعة  ما لم تبلغه ميزانية دول مجلس 
في العشرينات من القرن الماضي، حيث قدرت ثروته 
ضمنها  من  روبية  ماليين   8 من  بأكثر  الوقت  بذلك 
واألراضي  والعقار  يمتلكها  التي  السفن  أساطيل 
الواقعة  األرض  أن  كما  وخارجها،  الكويت  بداخل 
عليها “مقبرة هالل” بالحي الشرقي بالكويت، وتقدر 
بتسويرها  تبرع  قد  مربع  متر  ألف   20 بنحو  مساحتها 
يحصل  ولم  المسلمين  لموتى  مقبرة  لتكون  كلها 
بواسطة  ثروته  طور  إنما  إرث  نتيجة  الثروة  تلك  على 
به  يضرب  وكان  اهلل،  من  وتوفيق  ومثابرته  كدحه 
المثل في الغنى، فكثيرا ما تردد إلى مسامع األجيال 
السابقة مصطلح “خزنة هالل” نظرا لما كان يطلقه 
على  يدل  وما  الغنى،  أو  الثروة  ضخامة  على  البعض 
بن  شمالن  من  رسالة  ففي  الوقت،  ذلك  في  غناه 
الصباح  السالم  عبداهلل  الشيخ  إلى  الرومي  سيف 
على  اللؤلؤ  باع  بأنه  المطيري  هالل  بيع  عن  ويخبره 
التاجر الفرنسي روزنتال بمبلغ مليون وأربعمائة روبية 

وقد تم ذلك بوقت ازدهار تجارة اللؤلؤ في الخليج.   

األصالة والكرم 

المال،  وبذل  بالكرم،  المطيري  هالل  اشتهر  وقد 
طالبًا  يأتيه  من  كل  بل  عمومته،  أبناء  ومساعده 
من  عمومته  أبناء  لتجمع  مركزًا  وصار  مساعدته، 
هالل  وكان  أيضًا،  لهم  وملجأ  الكويت  في  مطير 
العامر  وديوانه  أذى،  وال  من  بدون  المعونة  يقدم 
به  يستقبل  حيث  الكويت  في  الشهرة  من  له  كان 

لجميع  الوالئم  ويقدم  البشر  من  األطياف  جميع 
البشر من ضيوف هالل المطيري، وكان كريمًا يشعر 
والمحتاجين فهو قد  واأليتام  الفقراء  بمآسي  دائمًا 
اخراج  بأن  قيل  ما  وحسب  مثلهم،  فقيرًا  كان  سبق 
الهند  في  المسلمين  فقراء  إلى  ووصل  امتد  زكاته 
بعد أن غطى الكويت ودول الخليج، وله بهذا الصدد 
آالف   5 بمبلغ  تبرع  فقد  مجزية  خيرية  مساهمات 
روبية لبناء المدرسة المباركية عام 1912م، ومبلغ آخر 
كبير لبناء السور الثالث عام 1920م، ومبلغ آخر بلغ زهاء 

16 ألف روبية ألسر شهداء حرب الجهراء عام 1921 م.

الهجرة إلى البحرين 

لحاكم  دائما  جليسا  كان  المطيري  هالل  أن  ورغم 
المعروف  الصباح  مبارك  الشيخ  زمنه،  في  الكويت 
حدوث  من  يمنع  لم  ذلك  فإن  الكبير”،  “مبارك  بـ 
في  الحاكم  قرار  أولهما  لسببين  بينهما  خالفات 
التجار  من  المستحقة  الرسوم  مضاعفة   1910 عام 
وثانيها  غوص،  موسم  كل  عقب  والطواويش 
اللؤلؤ  للغوص على  الذهاب  الكويت من  أهل  منعه 
الطواويش  على  ضغط  كوسيلة  ذاته  العام  من 
خرج  وهكذا  الرسوم،  مضاعفة  لموضوع  لالستجابة 
هالل مع رفيقيه إبراهيم المضف وشمالن آل سيف 
وآخرين في ذلك العام في رحلة من رحالت الغوص 
لكنهم في نهاية الرحلة أظهروا رغبتهم لمن كان 
العودة  عدم  على  العزم  عقدوا  قد  بأنهم  معهم 
إلى الكويت واالستقرار في بلد آخر، تاركين لمن يريد 
إلى  المطيري  الكويت، فلجأ هالل  إلى  العودة  حرية 

البحرين. 

البحرين صداقة وعمل 

“تاريخ  كتاب  من  الثاني  الجزء  في  ورد  لما  وطبقا 
العربي”،  والخليج  الكويت  في  اللؤلؤ  على  الغوص 
الشيخ  فإن  الكويت،  تاريخ  منتدى  في  ُنشر  وما 
طريقة  على  شديدا  أسفا  أسف  ما  سرعان  مبارك 
تعامله مع المطيري ورفقيه، خصوصا وأنهم كانوا 

في  ثقال  أتباعهم  مع  ويشكلون  نفوذ  أصحاب 
الكويت، فاستخدم طرقا وأساليب شتى إلرضائهم 
وطنهم،  إلى  الرجوع  في  وترغيبهم  واستمالتهم 
هجرة  إلى  الخارج  في  بقاؤهم  يؤدي  أن  من  خوفا 
أن  فعله  ما  أول  وكان  الكويتيين،  التجار  من  المزيد 
المطيري  أن  غير  البحرين،  في  إليهم  وفدا  أرسل 
فبقي  لتنازله،  يكفي  ما  البادرة  هذه  في  يجد  لم 
ـُـقال أن الشيخ مبارك اقتنع  في البحرين منتظرا، وي
أال  يجب  قومية  ثروة  هالال  أن  من  مستشاريه  برأي 
ـُضحى بها، ووجد أنه ال مناص من ذهابه شخصيا  ي
إلى البحرين إلقناع الرجل بالعودة ونسيان ما مضى، 
البحرين على  إلى  الشيخ مبارك بالده  وبالفعل غادر 
متن يخته الخاص، وبعد مقابلة هالل للشيخ مبارك، 
باحترامه،  والتعهد  ترضيته  على  األخير  وموافقة 
وجوده  بعد  وطنه،  إلى  العودة  على  هالل  وافق 
البحرين  في  االختياري  منفاه  في  شهرا   13 لمدة 
مع  وتجارة  وعمل  صداقة  بعالقات  خاللها  ارتبط 

شيوخ البحرين، ووجهائها وأعيانها. 

مسيرة خالدة 

وبذل  بالكرم،  ُعرف  المطيري  هالل  أن  والمعروف 
المال، ومساعدة كل محتاج سواء من أبناء قبيلته أو 
غيرهم، حيث كان ديوانه على الدوام عامرا بالبشر، 
معوزا  فقيرا  ما  يوما  كان  وألنه  تنقطع،  ال  ووالئمه 
ال يجد قوت يومه، فقد شعر دائما بمآسي الفقراء 
الصدقات  لهم  يبذل  وراح  والمحتاجين،  واأليتام 
ليشمل  أمتد  وبره  إحسانه  أن  قيل  حتى  والزكاة، 
ومما  الخليج،  دول  غطى  أن  بعد  من  الهند  فقراء 
آخر  حتى  كان  أنه  أيضا  المطيري  هالل  عن  ـُذكر  ي
أو  “الّقفة”  بـ  مجلسه  في  محتفظا  حياته  من  يوم 
لجمع  بداياته  في  يستخدمه  كان  الذي  الماعون 
نوى التمر، وذلك من أجل أن يتذكر في كل ساعة ما 

كان حاله وما أنعم اهلل به عليه.  
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غاصًا  المنامة  قاصدًا  فيه  ركبت  الذي  الباص  كان 
اال أن  بالركاب ولم يبق عليه لكي يغادر المحطة 
يركب شخص واحد. وقد ركب هذا الشخص وكان 
والشحم.  بالزيوت  ملوثًا  وشرتًا  بنطلونًا  يلبس 
بين  وجلس  للسيارات.  كراج  في  يشتغل  وأظنه 
الجمرك  دائرة  في  يشتغل  أحدهما  كان  راكبين 
يماثله  الثاني  وكان  وأنيقة.  نظيفة  ثيابه  وكانت 

في اللباس واألناقة.

ولم يكد الرجل  صاحب اللباس الملوث بالشحم 
شخصًا  الباص  ركاب  سمع  حتى  يجلس  والزيت 
وتطلع   .. ستوب   ... ستوب  السائق  على  ينادي 
الذين جلس  اليه فاذا هو أحد الشخصين  الركاب 
من  نزل  وقد  الثياب.  الملوث  الشخص  بينهما 
الباص. أما الشخص الثاني فقد نهض من المكان 

الذي يجلس فيه إلى مكان آخر .. في الباص.

أتدرون   .. الملوثة  المالبس  صاحب  الرجل  وصاح 
هذا  أبدل  ولما  الباص  من  الرجل  هذا  نزل  لماذا 
مكانه..؟ وكان الجميع ينصتون اليه فقال ألنهما 
ال يريدان أن اجلس قربهما كأنني مريض بداء معد 
وماذا  الركاب  أحد  عليه  ورد  أعديهما.  أن  ويخشيا 

ال  اآلنسات،  أو  للسيدات  ناد  سنتين  منذ  تأسس 
أدري ... وقد هللنا وكبرنا لهذا النادي، حينما علمنا 
الحقلين  في  كبيرة  مساع  ببذل  سيقوم  أنه 
طويلة  مدة  مرت  ولكن  والثقافي  االجتماعي 
ولم نسمع أن هذا النادي قد قام أو سيقوم بأي 
هل   . أفهم  أن  أود  وأنني  القبيل  هذا  من  شيء 
الذكر.  اآلنفة  باألعمال  للقيام  النادي  هذا  تأسس 
وتمضيه  لالجتماع  مكانًا  ليكون  تأسيس  أنه  أم 
أجهل  أنني  ثم  فحسب؟  )الدردشة(  في  الوقت 
ال  النادي  كان  إذا  فيما  السطور  هذه  كتابة  حتى 
هذا  على  القائمات  وليعذرنني  ال.!  أم  قائمًا  يزال 
النادي لجهلي بناديهن ألنني ال أري أو أسمع عن 

أي نشاط يدل على وجوده كمؤسسه عاملة.

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

17 ربيع الثاني 1375 ه - 2 ديسمبر 1955م - السنة األولى - العدد 14  

الجمعة 24 شوال سنة 1374 الموافق 17 يونيو 1955

قلة ذوق..

نادي السيدات

كنت تنتظر أن يفعال..أن تجلس بينهما بثيابك الملوثة 
لتلوث ثيابهما..؟

فقال – هذه السيارة للعموم ويستطيعان أن يحفظا 
ثيابهما من التلوث لو ذهبا في سيارة خاصة بهما.

لهذا السبب .. وألن السيارة للعموم يجب عليك وعلى 
أمثالك ان تفكروا أنه قد يجلس بينكم شخص بثياب 
التي  الزيوت  من  التلوث  من  ثيابه  تنجو  فال  نظيفة 

تحملها ثيابكم.

هذا ليس ذنبنا شغلنا يحتم علينا أن نلبس هذا اللباس.
لباسًا  تلبسوا  أن  عليكم  يحتم  شغلكم  أن  أفهم 

تلويث  عليكم  يحتم  ال  شغلكم  ولكن  ملوث 
مالبس غيركم.

وماذا نعمل؟

خلوا عندكم شوية ذوق .. ذوق

نعم خلو عندكم ذوق..البسوا لكم ثياب نظيفة 
فوق لباس العمل واذا وصلتم إلى مكان عملكم 
اخلعوها واشتغلوا بلباس الشغل الملوثة. وهكذا 
ال  سوف  وهكذا  التلوث.  من  الناس  ثياب  تحفظوا 

يفر منكم ركاب الباص اذا جلستم بقربهم.

14 جمادي الثانية 1375 هـ – 27 يناير 1956م  

السنة األولى – العدد 18

الشكر  محمد  السيد  محل  في  البحرين  إلى  وصل 
خياطان فلسطينيان وذلك ألول مرة في تاريخ البحرين، 
لنا  التجار أن يحذوا حذوهم ويجلبوا  فنرجو من بقية 

موظفين عربًا بداًل من الهنود.

وجه قائد البارجة البريطانية دعوات لكثير من األعيان 
والتجار وضباط الشرطة والطالب وقد القى المدعوين 
كل ترحاب وتبجيل من قبل قائد البحر وضباط البارجه 
وهذه أول بارجة في حجمها تدخل ميناء الجفير بعد 
االصالحات التي جرت فيه وحمولة البارجة 8 آالف طن.

أنابيب  بمد  وذلك  بالماء  وعسكر  جو  قريتي  تزويد  تم 
من منشآت شركة بابكو ويجري العمل اآلن في تزويد 

بقية القرى بالمياه الصالحة للشرب.

شكاوي الجمهور

وجود  عدم  من  سار  منطقة  سكان  يشكو 
مدرسة  هي  لهم  مدرسة  وأقرب  فيها،  مدرسة 
البديع وتبعد عنهم مسير ثالث ساعات وال يذهب 
أما  الطالب  من  )حمارا(  يملك  من  كل  إال  للمدرسة 
 .. واالزقة  الغيطان  بين  أيامهم  فيقضون  الباقون 
أنهم يلتمسون من المسئولين أن يعملوا شيئًا من 

أجل أبنائهم لكي ال تفوتهم قافلة العلم.

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات   
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
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 ..

من أرشيف الصحف البحرينية

رأت عيني وسمعت أذني

الجمعة 12 ذي الحجة 1375 هـ الموافق 20 يوليو 
سنة 1950م    

علمنا أنه من المتوقع أن يصل البحرين قريبًا عائدًا 
عبدالرحمن  األستاذ  الكبير  المجاهد  الوطن  إلى 
الشقيقة  في  شهور  خمسة  قضى  أن  بعد  الباكر 

مصر وسائر البالد العربية.

السنة األولى 26 شوال 1374 17 يونيه 1955م العدد )2( 
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مجلس محمد معرفي
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مجلس ابراهيم زينل
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ذكريات من اأيـام زمان

�سوق التمور يف املنامة يف الأربعينيات جانب من عني عذاري يف الأربعينيات

ذكريات من اأيـام زمان

املغفور له ال�سيخ عبداهلل بن عي�سى اآل خليفة وزير املعارف وجيم�س 

بلغريف وزوجته، خالل ح�سور املباراة النهائية لبطولة املعارف يف 

كرة القدم عام 1950م

تم إعداد برنامج مروري من خالل إذاعة البحرين في   •
عام 1956م

غادر ميجور ديلي المعتمد البريطاني في البحرين   •
عام 1926م

تأسست أول مكتبة في البحرين في منزل الشيخ   •
ابراهيم بن محمد آل خليفة في أواخر القرن التاسع 

عشر نهاية عام 1900م

املغفور له �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة يتوج املحرق 

بطال لدوري مو�سم 1957-1958م
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�سوق اخل�سروات بالقرب من بلدية املنامة يف ال�ستينيات
�سوق احلمري )موا�سالت بدائية يف الثالثينيات(

مطار البحرين يف الع�سرينيات فر�سة املنامة يف الثالثينيات

اإحدى اأ�سواق املنامة يف الثالثينيات �سارع ال�سيخ عي�سى الكبري ويرى مقر اإدارة العتماد الربيطاين )باليوز( يف 

الع�سرينيات
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ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

ويبقى ال�شعر حمفوظًا تردده االأل�شنة وت�شت�شهد به يف كل ما مير به االن�شان عرب حياته.

ويبقى ال�شعر كذلك واحة للروح تعي�ش اأجواءه وتنتقل يف اآفاقه املتعددة الوا�شعة, وتهيم يف 

معانيه واأخيلته ومو�شيقاه, تنعتق من قيودها, لتعانق احلياة واجلمال..

وي�شعدنا اأن نلتقي يف رحاب ال�شعر وال�شعراء من نبات هذه االأر�ش الطيبة. 

�شعراء من البحرين..

علي عبداهلل خليفة

على اأبواب الرحلة الأوىل

كفكف الدمع ول تر�س بحال

اأن تكون امراأة بني الرجال

يا بني املوت حق، والزوال

نازل بالكل ان �ساء الله

اأنني ال�سواري

ويحهم قد ابحروا، ويح ال�سجون

ويح ما يجتاح اأعماقي

ويطغى يف جنون

ويح اأيام تغذت من عذاب

جدول على الطرف الآخر

�سعاع من ال�سم�س يف حجرتي

كئيب كجدرانها الدار�سة

فكري يلم على �سفحة

�سوارد خاطرة بائ�سة

لن اأهوى

..ولن اأهوى

لأن احلب يفجعني، وينزفني اىل القاع

لأن حمبتي بحر

فمن ذا يرت�سي بحرًا يغرقه..

اجلرح الكبري

)اىل اأمي..الأر�س(

اأح�س الليل يا اأمي،

تباريحًا من الأحزان والأمل

اأح�س باأنني �سيء

تغلغل يف متاه الليل كالظلم

اآثار اأقدام على املاء

وانتظرناك طوياًل. .

اأنا والليل وجدران املدينة

وال�سبابيك وكل الطرقات

وا�ستحال ال�سمت يف الأ�سياء

من حويل عيون

ينب�س ال�سوق على اأجفانها نب�س ارتقاب

وانتظرناك مع النجم جتيء

من خالل ال�سحب الدكناء يجلوها ال�سمال

وا�ستممنا. .

زخة العطر من الفجر املحنى

علك الآتي مع ال�سم�س ت�سيء

 الع�ساق ما بني دخان ورماد
ُ
زَمر

مرت اليوم، وما كنت على احلد الرهيف

حتمل الع�سق ملع�سوٍق اأ�سري

عت فينا الأقاويل الكثرية. . ب�سَّ

اأورقت فينا �سجريات ال�سراب
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