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القراءة قبل

 والنخيل للولو موطنا والصغرية القليلة جبزائرها البحرين تكن مل

 جزائر أيضا اكنت بل فقط، الطبيعية والعيون العذب واملاء

والتارخي. القصص من وحبرا للحاكيات

 اجلزائر هذه يف لكيشء بدأ بالذات العرشين القرن بداية مفع

 واألندية والبلديات املدارس إنشاء يف ويتسابق ويتطور يتغري الصغرية

 الصحف وإصدار الثقافية واملنتديات السياسية واحلراكت الرياضية،

 السيمنا يف اخلليج بلدان من غريها تسابق وراحت واملجالت،

وغريها. والثقافة والفنون والطباعة واملرسح

 ومل البالد، عىل غريب أحد من منة التطور هذا لك يكن ومل

 طوعيا جاء بل حضارية، تطؤر مقدمات بدون جفأة حيدث

 منذ احلضارة عرفوا الذين البحرين أهل قبل من شديد وحبماس

التارخي. يف مبكر وقت

 جاءت البحريين املجمتع يف الكبري التقدم هذا لك جبانب

 للعرق تؤرخ بعضها تنته، مل وحاكيات حاكيات تتلوها احلاكيات

 بعض روى يتطؤروا،-وبعضها أن أجل من الناس قدمه الذي والتعب

 من يستفد مل اخلليج منطقة يف غريه مثل اكن بلد تارخي يف املآيس
متأخرا. إال لعنته أو النفط

 حاكيات القدمية الكتاب هذا وصور وسطور صفحات لك



تروي البحرين 8

 وبعضها يعود، لن مجيل مايض عن قصصا يشبعنا أن بعضها حاول

 أمامنا اليوم وكأهنا نقرأها وحاكيات العرب، من الكثري تقدم حاكيات

علهيا. متر مل السنوات عرشات وكأن تغيري، بال

 البرش فيه يتعمل مل زمن من التارخي، من حاكيات لكها لكن
 عاشوا وكيف ضنوا وكيف هنضوا وكيف بالكتابة يروون كيف

التارخيية. القناعة بمطأنينة

تروى. أن تستحق صغرية حاكيات جمرد إهنا

البسام خالد



البحرين
األولى العالمية الحرب في

واللؤلؤ! واإلشاعات الغذاء معارك

 يف فرديناند، فرانز المنسا، عهد ويل اغتيال حادث يغري مل

 هدوء م 1914 عام من يونيو/حزيران هشر من والعرشين الثامن اليوم
 املدافع، طلقات أوىل وبدء األحداث، توايل ولكن البحرين، جزر

 أجواء إىل اهلدوء هذا قلب ،أوروبا لك ىف اجليوش واستعدادات
والرتقب. القلق من الكثري إىل المطأنينة وقلب صاخبة،

 وهنغاريا، المنسا، وإعالن الهشري، االغتيال حادث فبعد

 حجميا لكه العامل دخل احلرب، وغريها وتركيا وبريطانيا وروسيا

 من الفرار البحرين تستطع ومل واملصائب واألزمات الدمار من

األقل. عىل بعضه

 اكن ،أوروبا مساء ميأل احلرب مدافع دخان اكن وبيمنا

 يه خصوصا، الغذائية واملواد معوما، األسعار وارتفاع المتوين

البحرين. يف أهدافها أصابت اليت املدافع أوىل

 اضطرت حىت احلرب إعالن عىل قليلة أسايع سوى متض فمل
الغذائية. األسعار وحتديد المتوين يف التدخل إىل البحرين حكومة

 خليفة آل عيل بن عيىس الشيخ آنذاك البحرين حامك ويكتب



تروي البحرين

 السيايس )الوكيل البحرين بايوز كزي( لنج )يت القبطان إىل رسالة

 يف لنا موافقتمك عىل يشكرمك »حمبمك : فهيا يقول رسالة الربيطاين(

 املعلوم ومن احلرب، هذه يف للخارج كوالتاملأ خترجي منع مسألة

 البحرين يف الساكنني لقلوب وتأمينا البالد لصاحل هو املنع هذا أن

 لعقد املناسب الوقت تأمني سعادتمك من يرجو وحمبمك الضعفاء.

 واكن . وأسعارها« املأكوالت احتياج يف للنظر املخصوص املجلس

 الغذائية املواد بعض تصدير توقف عن يتحدث عيل بن عيىس الشيخ

 بلدان بعض إىل ميناهئا من بتصديرها تقوم البحرين اكنت اليت

 لتحديد احلكومة تدخل رضورة إىل نفسه الوقت يف ويشري املنطقة،

املتوقع. الكبري واالرتفاع التالعب ملنع األسعار

البحرين شيخ عيل بن عيىس للشيخ نادرة صورة



1 1 األولى العالمية الحرب في البحرين

 من البحرين جتار كبار حرضه خاصا اجمتاعا يعقد وبالفعل

 والوكيل عيىس الشيخ عن ممثل حبضور واألجانب، البحرينيني
الربيطاين.) السيايس

 رسالة يف الغذائية املواد أسعار حتديد االجمتاع ذلك يف ومت

السيايس. الوكيل إىل اكنو، يوسف املعروف، التاجر كتهبا

اكلتايل: األسعار واكنت

للكيس. روبية عرشة ست »باالم«: أرز

للكيس. روبية عرشة مخس :»فارماييش« أرز

للكيس. روبية وعرشون ست (:1) رمق مقح

للكيس. روية عرشون أربع (:2) رمق مقح

.للكيس روبية عرشة مثاين (:1) رمق حطين

للكيس. روبية عرشة ست (:2) رمق حطين

للكيس. روبية عرشة مخس (:3) رمق حطين

لملن. روبية وثالثون ثالث : قهوة

للكيس. روبية وعرشون مخس : سكر

للكيس. روبية أربعون البرصي: دهن

 عىل غرامات تفرض أن عىل التجار مع احلكومة اتفقت مكا
املحددة. األسعار تلك عىل زيادة يبيعون الذين الداككني أحصاب

1٤/15/2/67 لندن؛ الهند؛ سجالتمكتب (1)



تروي البحرين

 رسالة الربيطاين السيايس الوكيل يكتب االجمتاع هناية وبعد

 له يقول آل( يب. )كنوس. بوهشر يف الربيطاين السيايس املقمي إىل

 احلرب نشوب إعالن »عند البحرين: يف احلرب أوضاع عن فهيا

 لقد االرتفاع. يف راحت األسعار أن مكا الذعر، يشبه ما هنا اكن

 لوقف الشيخ أنصح أن مين طالبني اكنو، يوسف عرب العرب فاحتين

ذلك». فعل ولقد األسعار، وتثبيت البضاع تصدير

 أسعار بتثبيت ومقنا ، اجمتاعا اليوم عقدت لقد» : ويضيف

 والفرس، العرب التجار ذلك استحسن وقد البضائع، أنواع مجيع
 أكدت االجمتاع ويف بذلك. سعداء يكونوا فمل اهلنود التجار أما

 الوضع لتحايش مؤقتا إجراء إال ليس اخلطر هذا أن للجميع

 البضائع. مجيع وتتوفر تأيت حاملا يتغري سوف هذا وأن الصعب،

 البرصة ومقح متوفرة، وستكون هلا سعر أقل يف ستكون المتور إن
 هنا الناس لدى الرشائية القوة تدين لكن ،متوفرا أيضا سيكون

خطر«. داللة

 ال هنا العرب أن من بالرمغ حقا، يقلقين ما »إن ويمكل:

 فإن احلرب، مراحل اكنت مهام أنه عىل املطلق التأكيد هو يرونه،

 هشر من القادم املومس يف خاصة اللؤلؤ، موامس عىل تأثريات هناك
م«)ا(.1915 عام من يونيو/حزيران

 وتدخل الغذائية، املواد عىل األسعار تثبيت إجراءات لكن

 أدت مبشلكات تواجه هبا، التالعب منع يف والربيطانيني احلكومة

البحرين. يف التجار من عىلعدد غرامات توقيع إىل

18/15/2/67 لندن الهند؛ مكتب سجالت (1)



13 أولى ل العالمية الحرب البحرينفي

 حامك يرسل م1914 عام من أكتوبر هشر من العارش اليوم فيف

 السيايس الوكيل إىل رسالة خليفة آل عيل بن عيىس الشيخ البحرين

 أهل بعض عىل الغرامة إلجرائمك سعادتمك يشكر »حمبمك : فهيا يقول
اإلعالن«))(. يف املعينة األسعار عىل بالزيادة يبيعون الذين الداككني

 خبصوص واإلعالنات القرارات تتواىل قليلة أيام وبعد
 البحرين. خارج إىل الغذائية املواد بعض تصدير ومنع األسعار،

 خبصوص للعموم مكررا »نعلن يقول: احلامك بتوقيع إعالن فيظهر

 والدهن والسكر القهوة ويه: خروجها، املمنوع األشياء
 واآلن واحلنطة، العيش يه: فقط للخروج واملرخصة والكربيت،

 السابق، حمكها عىل فهي األسعار أما والشعري، للطحني رخص

 حيتكر أو املمنوعة األشياء وخيرج األوامر هذه خيالف والذي
 (، الشديد«) الناكل هيلع فسيجري بالزيادة يبيع أو املأكوالت

البحرين. والية حامك وبتوقيع

 الغذائية املواد أسعار بارتفاع البحرين أهايل معاناة وازدادت

 والتالعب، نفهسا، السابقة بالمكيات األسواق يف توافرها وعدم

أيضا. رمضان هشر وحلول

 يف األجانب التجار بعض تالعب من المتوينية األزمة وزادت

 من الرسقات بعض انتشار وكذلك السابق، التقرير يف مكا األسعار،

 الشيخ آنذاك الهشري البحرين قايض جعل مما أيضا، األجانب بعض

 باختاذ ويطالبه عهنا عيىس الشيخ احلامك خياطب املهزع قامس

ضدها. إجراءات

18/15/2/67 لندن الهند؛ مكتب سجالت (1)
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تروي البحرين

 اليوم يف السيايس الوكيل إىل رسالة عيىس الشيخ ويكتب
 : فهيا يقول م1914 عام من أيلول سبمترب/ هشر من عرش السادس
 رفع الذي مهزع بن قامس الشيخ كتاب لسعادتمك يرسل »حمبمك

 حنو يف صدرت اليت الرسقات حدوث عن وكتب أمس، ملحبمك

البرصة«. أهل من ولكها أيام، مخسة

 املفسدين هؤالء أحوال سعادتمك عىل نعرض »وحنن : ويضيف

 البلد يف شغل هلم ليس بأن ونصارى، أكراد مه الذين األرشار،

 محالون بأهنم يتسرتون وبعضهم واالختالس، والفنت الرسقات سوى

 عىل خافيا وليس لفساد،وا الرسقة يف يشرتكون ولكهنم باعة، أو

 أعمل وسعادتمك الناس، عىل املايل والعرس احلالية احلالة سعادتمك
(.1 شغل«) لدهيم ليس الغوص بعد الذين الناس بأحوال

 اختاذ السيايس الوكيل من احلامك يطلب الرسالة هناية ويف

 أو بإبعادمه أو األجانب، من الرسقات مرتكيب ضد رادعة إجراءات

جسهنم.

 الصعبة األوضاع عىل البحرين حامك قلق توحض الرسالة واكنت

 وتأثريها ومشلكاهتا األسعار ارتفاع بسبب ليس البالد، هبا متر اليت

 من عامة أمنية ال األوضاع عىل أيضا بل فقط، األهايل حياة عىل

 عن جاؤوا الذين خاصة حتديدا، األجانب ومن وهنب، رسقات

الهتريب. طريق

 اإلرسالية عضو - مويرديك« »جميس األمرييك املبرش ويبني

العاملية احلرب تأثريات آنذاك- البحرين يف واملقمي األمريكية

R/15/2/67 لندن الهند؛ مكتب سجالت (1)



15 أولى ل لعالمية الحرب البحرينفي

 اإلرسالية جملة نرشته خاص تقرير يف البحرين عىل األوىل

 احلرب، بداية »ومع يقول: حيث املنسية« »اجلزيرة األمريكية
 اهلند إىل ترحيله ومت أملانيا، تاجرا البحرين يف اإلجنلزي اعتقل

 أخرى حماوالت إىل إضافة العرب، وسط اكذبة أخبار نرش بهتمة

 معارضة عىل العرب حلض األموال بعض دفع مثل هبا، قام

الربيطانية. السيطرة

 نيا،ألملا املؤيدين العرب من كبري عدد يوجد البحرين، ويف

 سوق أن من الرمغ وعىل احلرب. يف تركيا اشرتكت عندما خصوصا
 ليس أنه إال والنشاط، باحلركة مملوءا العادة، يف يكون البحرين

 مركزا بكونه األسواق من غريه عن ميتاز لكنه الكبري، بالسوق

اخلليج. منطقة يف األخرى املوانئ عىل للتوزيع

 إىل حترض البضائع اكنت هادئة، األوضاع اكنت وعندما

 حركة هبطت احلرب، بداية منذ ولكن ماكن، لك من البحرين

 جانب إىل املائة، يف مخسني من أكرث إىل والتصدير استرياد ال

 غري وبرسعة املنامة، يف كثرية جتارية أمعال تناقصت ذلك،

 من العامل رواتب واخنفضت البناء، مواد أسعار وارتفعت متوقعة،

الواحد. لليوم سنتا 20 إىل سنتا وثالثني ثالثة

 البحر، يف البحرين غواصو اكن احلرب، اندلعت وعندما

 سابق دون ومن اللؤلؤ. رشاء لتومه بدؤوا قد الطواشون واكن

 يف أمل أي وتالىش اللؤلؤ، سوق اقتصاديات اهنارت إنذار،

 كثريا الغواصون يعاين أن املتوقع ومن أخرى، مرة السوق انتعاش

األوضاع. هذه من

 وحش المتويين، الوضع عىل االقتصادية احلالة هذه وانعكست

واكن التجار، أحد من أرز كيس رسق بشدة رجل عوقب فقد الغذاء.



تروي البحرين

وغادر األوضاع. هذه إزاء الجائعة عائلته يطعم أن يريد الرجل
(.1أخرى«) مناطق إىل واألكراد الفرس من الكثري البحرين

 الغذائية واملواد الصعبة االقتصادية األوضاع تكن ومل

 من البحرين أصابت اليت الوحيدة املشلكات يه وحشها وأسعارها

 إهنا بل أوروبا، يف وأحداثها األوىل العاملية احلرب مدافع دخان

 املواد أسعار إعالنات مفع فقط. املصائب إحدى اكنت الواقع يف

 الدول حول كثرية شائعات البحرين يف راجت ومشلكاهتا، المتوينية
اخلدمات. وترضر وتأثريها املحتاربة

 األول ترشين أكتوبر/ هشر من اخلامس بتارخي هامة رسالة وتشري

 حامك إىل البحرين يف الربيطاين السيايس الوكيل ممن1914منعام
 كثريا راجت اليت الشائعات تلك حول عيل بن عيىس الشيخ البحرين

الربيطانيني. ضد اكلعادة اكن وأكرثها البحرين، يف

 وصلين »لقد : عيىس للشيخ الربيطاين السيايس الوكيل يقول

 السوق، يف انترشت متعددة محقاء إشاعات هناك إن يقول تقرير

 احلقيقة تظهر حىت لإلشاعات اهمتام أي أبدي ال فإنين العادة ويف

 أرى ولذلك اإلشاعات. هذه من متضايقون الناس ولكن الهناية، يف

 يود السيايس الوكيل »إن التايل: اإلعالن تصدر أن أفضل ال من أنه

 للهند األملانية السفن بغزو املتعلقة اإلشاعات أن اجلميع يعمل أن

 الصني من هربت صغرية أملانية حربية سفينة هناك إن حصحية. ليست

 مالحوها أصبح أن بعد صغرية إجنلزيية جتارية سفن مثاين وأغرقت

حراسة عن غائبة اإلجنلزيية احلربية السفينة واكنت عندمه، جسناء

الساقي دار البسام؛ خالد االحتكاك؛ صدمة البحرين، في األولى العالمية الحرب (1)
م.1998



17 األولى العالمية لحرب في البحرين

 اإلمساك القادمة الفرتة يف ويأمل فرنسا، إىل الذاهبة السفن طرق

األملانية. بالبارجة

 بعضها أملانية، سفينة ومثانني ثالمثائة فإن احلرب بداية ومنذ
 منذ موجودة اكنت سفينة وسبعني وستًا ، علهيا احلجز مت ، جدا كبرية

 إىل إضافة اآلن، إىل حمجتزة األملانية املوانئ يف احلرب إعالن

البحر. من علهيا جحز سفينة عرشة اثنيت

 أن إىل يرجع البحرين يف منتمظا الربيد جيعل ال الذي السبب وإن

 لنقل احلكومة بواسطة أجرت هندية بريطاية باخرة مائة حوايل هناك
(.’وسالم») حفظه وميكنك قوله، ميكن ما هو هذا فرنسا. إىل قوات

البحرين السيايس، الوكيل وبتوقيع

16/15/2/67 لندن ؛ الهند مكتب سجالت (1 )



تروي البحرين

 األوىل العاملية احلرب من األول العام هناية اقرتاب ومع

 السياسية الواكلة تقوم البحرين، يف ومشلكاته بتأثرياته م(19 14)

البحرين. يف األوضاع حول كعادهتا سنوي جرد بإجراء الربيطانية

 البحرين عن تقريرها يف الربيطانية السياسية الواكلة فتجسل

 التذاكري فكتوريا مستشىف يف املرىض أعداد أن م1914 عام

 ،مريضا 4640 حوايل املستشىف خارج معاجلهتم متت الذين

 املستشىف. داخل عالجهم مت مريضا وأربعني تسعة إىل إضافة

 املستشىف معل إن التقرير وقال مريضا. 4689 املمجوع فيصبح

 من بالرمغ جيدة، بالناس عالقهتم واكنت العام، طوال جيدا اكن

تركيا. مع احلرب بداية

 قايض املهزع، قامس الشيخ إن التقرير: يقول للقضاء وبالنسبة
 طلب عىل بناء القضايا من كبري عدد عىل أحاكما أصدر السنة،

ورسيعة«. عادلة أحاكمه اكنت »وقد السياسية، الواكلة

 التقرير: يف جاء للبحرين وزياراهتم األجانب حلركة وبالنسبة

٢٢احلرب) ادالع عده بوميي إىل عالدا لكهام الغوص مومس بداية مع البحرين إىل جاءا الفرنسيني من »اثنان

 جملة تنرشه تقريرا مويرديك« »جميس األمرييك املبرش ويكتب

 احلرب تأثريات عن يتحدث املنسية( )اجلزيرة األمريكية اإلرسالية

 »عندما بعضه: يف يقول البحرينيني، وعىل البحرين يف املختلفة

 أول - الناس راح البحرين، إىل تصل أوروبا يف احلرب أخبار بدأت

اجلميع واكن بعد. فميا بشوق مث بفضول، معها يتعاملون - األمر

 م.19 14 لعام البريطانية تقريرالوكالة (1)



19 أولى ل العالمية الحرب البحرينفي

 وأصبحت املحتاربة. الفرق يه وما ،هنا حيدث ما معرفة يريدون

 مكتبة يف املطالعة غرفة فيف بقوة. مطلوبة - جفأة - الصحف

 يقرؤون وراحوا كثريون، جدد رواد جاء املنامة، يف اإلرسالية
 هؤالء، عىل وعالوة املتوافرة. واملجالت الصحف مجيع بمتعن

 األنواع، مجيع من وأطالس جغرافيا كتب لرشاء كثريون أناس حرض

اإلرسالية. مكتبة يف لدينا املخزون نفد حىت

 ال الذين الرجال بعض يأيت اكن األحيان، من كثري ويف

 ليك القراءة، يعرفون الذين أصدقاهئم برفقة القراءة يستطيعون

 املعلومات هذه بإخبار هؤالء يقوم ليك حيدث، مبا خيبرومه

 وقبل وتعليقاهتم. مالحظاهتم - طبعا - علهيا يضيفون واكنوا للناس.

 حربية قوات حبمل بريطانيا قامت احلرب، تركيا دخول من قليلة أيام

 وقد املينا، إىل قليلة حربية سفن وصلت مكا هنا. إىل اهلند من

 ومل احلرب. عن الناس بني كثرية أحاديث تلته ،توترا ذلك خلق

 الفاو إىل أرسلت أيام فبعد البحرين. يف مطلقا القوات هذه تزنل

 اجلنود وجود من باخلوف الشعور فإن ولذلك، العراق. يف والبرصة

برحيلهم«. اختىف ما رسعان األهايل، أثار الذي

 األمريكية اإلرسالية عىل احلرب تأثري عن »مويرديك« ويتحدث

 يف األمريكية اإلرسالية معل يف األوضاع هذه »وأثرت فيقول: نفهسا

 القرى يف جولة يف أو السوق، إىل مبرش يذهب فعندما البحرين،
 مىت التساؤل: يف هيلع يلحون لكهنم جتاهال، الناس يبدي للتبشري،

 اإلرسالية أعضاء اشتىك وقد احلرب؟ هذه العمظى الدول ستوقف
 ولو حىت األخرى، املسيحية والكتب األناجيل بيع كساد من أيضا

 حيتاجون أهنم - يقولون مكا - السبب ، جدا زهيدة أسعارها اكنت

 مرفوضة أصبحت الدينية الكتب قراءة وحىت الطعام. لرشاء النقود إىل



تروي البحرين

 إلزعاج وقت لدينا يوجد ال : لنا يقول البحرينيني حال ولسان ،متاما
(.1 الكتب«) هبذه أنفسنا

 المتوين مع هايلاأل ومعاناة قتصاديةاال األوضاع عكس وعىل

 يف السيايس موقفهم البحرينيون اختار املرتفعة، الغذائية واألسعار

 يستعمرون الذين اإلجنلزي وضد املسملني األتراك مع احلرب

مه. بالد

 دين ورجال مثقفني من فائهتم جبميع البحرينيون يتأخر فمل

 الدين يشاركوهنم الذين األتراك خندق يف الوقوف من وجتار

 املستعمرين اإلجنلزي ضد والتطلعات اهلموم ويقامسوهنم والعقيدة

 السلطات أقلق واحض بشلك املوقف هذا ظهر وبرسعة وحلفاهئم.

البحرين. يف الربيطانية

 للحرب األول للعام السياسية البحرين واكلة إدارة تقرير فيف

 خالل البحرين )موقف عنوان حتت كتبت م(1914) العاملية

 لكن معنا. متاما موال وعائلته عيىس الشيخ موقف »إن احلرب(:

 ظهرت قد جدا. مقلق موقفهم التجار من عدد وأيضا الناس عامة

 واحض ديين شعور وظهر ،تركيا ضد حتارب اليت للدول كبرية معاداة
(.2 ك«) األترا مع

 قامس الهشري، البحرين قايض عن تتحدث التقرير نفس ويف
(. تركيا«) مع اكن احلرب خالل موقفه »إن عنه: فتقول املهزع،

 الساقي دار البسام؛ خالد االحتكاك؛ صدمة البحرين، في األولى العالمية الحرب (1)
م.1998

م.19 14 لعام البريطانية الوكالة تقرير (2)
م.19 14 لعام البريطانية تقريرالوكالة (3)



21 أولى ل لعالمية الحرب البحرينفي

 ومثقفون جتار ومعهم البحرين، مثقفو يقود ذلك من وأكرث
 األتراك لصاحل للتربع كبرية محالت البحرين، يف مقميون جنديون

كبرية. نقدية مبالغ مجع عن تمثر

 تاجران قادها تربعات محالت أن إىل بريطاين تقرير ويشري

 واملثقف التاجر قاد فقد كبرية. جناحات حققت البحرين يف جنديان

 مدينة يف تربعات محلة الذكري، عبدالرمحن مقبل املعروف، النجدي

 البسام، احلمد سلميان اآلخر، النجدي التاجر قاد بيمنا املحرق،

 مبالغ مجع عن احلملتان أسفرت احلد، مدينة يف تربعات محلة

الذكري. بواسطة إرساهلا مت وقد لألتراك، كبرية

 يف ونشاطهم املهربني، ضد محالهتم للربيطانيني تشفع ومل
 موقف تغيري من األسواق، ومراقبة الغذائية املواد أسعار حتديد

 تأييد يف البحرين أهايل اسمتر بل احلرب، يف جتاههم البحرينيني

يشء. لك رمغ األتراك

 البحرين يف االقتصادي الصعيد عىل السيئة األوضاع وتسمتر

 اإلعالنات وتتواصل األوىل. العاملية احلرب تأثريات بسبب

 19 1 6و 1915 السنوات يف واألسعار المتوين حول احلكومية

معىللتوايل.1917و

 م 1916 عام عن هلا تقرير يف الربيطانية السياسية الواكلة وهتمت
 »صيد قائلة: ذلك عن وتكتب اللؤلؤ، أسواق بأوضاع البحرين يف

 أن مكا ومكيته، نوعيته يف جيدا اكن العام هلذا اللؤلؤ مومس
املايض«)ا(. العام عن باملائة مخسني بنسبة ارتفعت األسعار

م. 19 14 لعام البريطانية الوكالة تقرير (1)



تروي البحرين

 م 1918 لعام الربيطانية السياسية البحرين لواكلة تقريرآخر ويف

 مع مؤكد ارتباط هلا اليت البحرين يف الصحية األوضاع تردي تظهر

 مت الذين املرىض أعداد ارتفاع األرقام فتظهر االقتصادية. األوضاع

 املستشىف وهو باملنامة، فكتوريا مستشىف وخارج داخل عالجهم

بالبحرين. الوحيد

 عام يف املستشىف يف عالجهم مت مريضا 4689 جمموع مفن

 مريضا 5714 إىل الرمق ارتفع للحرب، األوىل السنة أي م، 1914

 إىل ويرتفع م، 1916 عام مريضا 5091 إىل مث م، 1915 عام يف

م. 1918 عام مريضا 5900 إىل لهيبط م 1917 عام مريضا 6 096

 البحرين، يف واإلنفلونزا احلىم وباء اندالع التقرير ويذكر
(. اإلنفلونزا) بسبب العرشات ووفاة أسابيع، ستة الوباءين واسمترار

 إىل واألوبئة املرىض عدد زيادة خبصوص األرقام تلك وتدل

 تأثرت اليت الصحية اخلدمات قلة بسبب الصحية األوضاع ترذي

 انقطاع بسبب البالد يف والعالجية الطبية املواد وحش باحلرب،

أيضا. احلرب بسبب البحرين إىل مهنا الكثري وصول

 فإن العاملية، احلرب يف م(19 1 8) األخرية السنة وحىت

 تقرير إلهيا يشري مكا االقتصادية، الصعوبات من تسمل مل البحرين

 حيث السنة، تلك يف البحرين أوضاع عن الربيطانية السياسية الواكلة

 البحرين يف التجار أبلغ متوز يوليو/ »يف اجلمارك: وضع عن يقول
 إال منع، قد اخلليج موائ إىل اهلند من الغذائية املواد تصدير أن

املنع هذا تأثري اكن لقد ميناء. لك يف املحيل االسهتالك حالة يف

م.191 لعام البريطانية الوكالة تقرير (1)



23 ألولى لعالمية الحرب البحرينفي

 توفري صعوبة بسبب يوم إىل يوم من ترتفع فاألسعار بسيط. توقف هو
. ( لالسترياد«) بالنسبة ثالثة من واحدا تأخذ اليت للجزيرة املواد

 مومس اكن »لقد التقرير: نفس فيشري اللؤلؤ لسوق بالنسبة أما

 وذلك م،1917و م1916 عايم من أقل العام هلذا اللؤلؤ صيد

الطقس«! رداءة بسبب

 احلرب أثناء البحرين عىل أخرى مشلكة أضاف الطقس حىت

 وهناية املشلكات آخر اكن بالتأكيد أنه غري األوىل، العاملية

املصائب.

 نومفبر/ هشر من عرش احلادي يوم صباح من اخلامسة فيف
 وأعلن استسالمها، عىل أملانيا وقعت م 1918 عام من الثاين ترشين

رمسيا. األوىل العاملية احلرب انهتاء

 هناية أخبار أن غري ، باردًا البحرين مدن يف الصباح ذلك اكن

 راحوا الذين واملحرق، املنامة يف املقايه رواد أدفأت احلرب

. الصرب بفارغ انتظروها طاملا اليت الهناية تلك أخبار يتداولون

م.1914 لعام البريطانية؛ الوكالة تقرير (1)





 يزور بريطانيا ملك نائب
م1903 عام البحرين

التحية! مدافع هبجة يعكر عناد

 تقل اكنت اليت )هاردينيج(، الربيطانية السفينة قبطان يجسل مل

 اهلند يف العام واحلامك الربيطاين امللك نائب »كرزون« اللورد

 جزر إىل وصوله موعد عن يذكر تأخري أي اخلليج، وإمارات

م.1903 عام من الثاين ترشين نومفبر/ هشر هناية يف البحرين

 والسفن )هاردينيج( الكبرية السفينة أسطول وصل فعندما

 صباح من الثامنة الساعة يف البحرين مشارف إىل األخرى الصغرية

 شبه البالد اكنت نومفبر، هشر من والعرشين السادس اليوم من بارد
 يف أبواهبا فتحت عامرة جمالس يف قضته ساهر يوم بعد مستيقظة

املبارك. رمضان هشر بداية مبناسبة الليل

 من السابع هو البحرين إىل »كرزون« اللورد وصول صباح اكن
 يريد الذي للورد بالنسبة كثريا شيائ يعين اليوم هذا يكن ومل رمضان،

 مجيعها الواقعة العربية اخلليج بلدان إىل الرمسية زيارته يف االسمترار

 مثرية زيارة اللورد بدأ فقد آنذاك. الربيطانية اإلمرباطورية محاية حتت

املنطقة. يف بريطاين سيايس ألكرب رحلة وأمه أول بأهنا وهشيرة

 اليوم يف كراتيش من اخلليج إىل املثرية اللورد رحلة وبدأت

 واستعراض الوطين النشيد عزف بعد نومفبر هشر من عرش السادس



تروي البحرين

 للورد حتية مدفعية طلقة وثالثني إحدى وإطالق واجلنود احلرس

»املظفرة«! ولرحلته

 الباحث روى مكا اخلليج، إىل كراتيش من الرحلة وطول

 تفاصيل اخلليج« »دليل كتابه يف لورمير« يج. »ج. الهشري الربيطاين
 اإلجعاب يثري املجتاور السفن وضع واكن لطيفا، البحر اكن الرحلة،

 من ترى اكنت حيث الليل، ساعات خالل األسطول أضواء وخاصة

 اكنت حني يف ثابت، مهرجان أضواء وكأهنا )هاردينيج( السفينة ظهر

الهنار. ساعات خالل كزينة تبدو الصواري فوق األعالم

 اليابسة«. »عواصف يشبه ما بانتظاره أن يبدو البحر« »هدوء لكن

 والشارقة مسقط يف وأسطوله »كرزون« اللورد جوالت هناية فبعد

 وتزويدمه املناطق تلك حباكم واجمتاعاته ولنجة وهرمز عباس وبندر
البحرين. مرفأ يف الرحلة رست أحيانا، والهتديدات بالنصاحئ،

 قبل أخريان ساعتان مضت »لورمير«: الربيطاين املؤرخ ويروي

 و)سفينكس( )بومون( السفن ومعها )هاردينيج( السفينة تستطيع أن

 مدافع اكنت بيمنا الداخيل، املرىس إىل طريقها تشق أن و)لورنس(

 السفينة ألقت أن وبعد طلقة. وثالثني بإحدى حتيهيا الشواطئ

 عهد ويل محد، الشيخ ظهرها إىل صعد مراسهيا )هاردينيج(

 امللك نائب حصة عن ليستفرسا شيخها ووزير البحرين، يف املشيخة

فيه. الشيخ استقبال يناسبه الذي الوقت عن وليسأاله

 خليفة، آل عيل بن عيىس الشيخ زار نفسه اليوم ظهر ويف
 سفينته يف قاعدا يزل مل الذي كرزون اللورد آنذاك، البحرين حامك

الضخخمة.

 الشيخ وصل : قائال »لوريمر« المؤرخ الزيارة وقائع ويصف
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 والنصف الواحدة الساعة يف )هاردينيج( السفينة ظهر إىل بنفسه عيىس

 يف السيايس املعمتد مساعد »جاسكني« السيد بصحبة الظهر، بعد

 واستعرض ووزيره، أحفاده وأكرب أبنائه من ثالثة ومعه البحرين،

 امللك نائب استقبل وقد )بومون(، البحرية القطعة ظهر عىل احلرس

 الشيخ يسار عىل وجلس ميينه، عىل مقعد عىل له وأشار واقعا الشيخ

 مرافقو مث البحرين، يف السيايس املعمتد مساعد مث السيايس، املقمي

 مث طهران، يف الربيطاين الوزير امللك نائب يسار عىل وجلس الشيخ.
 يف رمسيا لباسا مهنم أي يلبس ومل املرافقون، مث اخلارجية وزير

 اليت الرفاهية إىل فيه الشيخ أشار قصري حديث دار وقد املناسبة، هذه

 نائب وشكر الربيطانية، احلماية إىل ذلك مرجعا إمارته، هبا تنعم

 اهمتامه فهيا ليربز الطويلة الرحلة هذه مشاق حتمله عىل امللك

 خكليفة محد بابنه الرمسي االعرتاف عىل أيضا شكره مكا بالبحرين،

 مهام دورا لعب الذي بيل« »ل. السري لخشصية تقديره عن وعرب له،
 أبناء قدم احلديث وبعد تقريبا. سنة أربعني منذ البحرين شؤون يف

 الشيخ مع وتسملوا امللك، نائب إىل اآلخرون والرمسيون الشيخ

 السفينة عيىس الشيخ وغادر املقابلة انهتت مث قمية، هدايا مجيعا
له. حتية قذائف مخس وأطلقت )هاردينيج(

 سفينته من ونزل أخرياً كرزون اللورد »تكرم« الظهر وبعد

 بن عيىس الشيخ وقام املنامة، مدينة يف جبولة وقام االستعراضية،

 املعمتدية إىل وتوصيله الرصيف عىل باستقباله خليفة آل عيل

الربيطانية.

 واكن املعمتدية، يف القهوة هلم قدمت المشس غروب وبعد
 أيدي عىل الورد ماء ينرثون العربية للعادات طبقا احلضور

 املحرتق، البخور بدخان ووجوههم حلامه هلم ويعطرون ضيوفهم،



تروي البحرين

 اليت الرتتيبات واكنت السفينة، ظهر إىل امللك نائب ركب عاد مث

 مث مرافقيه مع األرض إىل السفينة من امللك نائب لزنول اختذت

 فاستغرق منخفضا، املد واكن اكفية، غري السفينة ظهر إىل عودهتم

 السفينة إىل العودة واستغرقت الساعة، نصف و ساعة الزنول

 الذي امليناء حىت »كرزون« اللورد الشيخ رافق أن وبعد ساعتني.

 إذ اللياقة. عدم من كثري فيه خطأ ارتكب سفينته إىل عائدا منه ركب

 امللك نائب مرافيق مجيع يغادره أن قبل املاكن هذا الشيخ غادر

 العميد طريق عن التقصري هذا عن بالتايل اعتذر وقد بسالم،

 مغيب عند اكن املاكن مغادرة أن ذكره جيدر ومما »كميبول«.

 يف العرب يكون حيث رمضان، هشر أيام من يوم يف المشس

طويل. يوم صيام بعد لإلفطار شوق

 وضع فهم يريد يكن مل كرزون« »اللورد أن الواحض من واكن

 جبوعهم بالطبع مهمت وغري املبارك، رمضان هشر يف املسملني
 تقدمي هو هيمه ما لك اكن الفضيل. الهشر هذا وطقوس وعطهشم

 خري عىل الربوتوكوالت جبميع لقياموا وحلاشيته له الاكمل الوالء

 قبول من عنده مانع فال حدث وإن »محاقة«، أية ارتاكب وعدم وجه

عيىس. للشيخ بالنسبة بالضبط حدث ما وهذا اعتذار،

 شكوى رسالة بانتظاره اكنت )هاردينيج( سفينة إىل رجوعه وعند

 أحواهلم من يشكون املنامة يف املقميني اهلندوس التجار من طويلة
اقرتاحات. بضعة الهبية نيةالربيطا للدولة ويقدمون

 أنه خفامتمك يرس أن »نرجو اهلندوس: التجار رسالة وقالت

 أن البحرين يف املقميني اهلنود التجار أدناه املوقعني حنن يرشفنا

 بامس إليمك لنقدم اخلليج جزر لؤلؤة إىل اللورد زيارة مناسبة ننهتز
 يف ممتعة رحلة قضيمت قد تكونوا أن راجني القليب، ترحيبنا جاليتنا،
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 مرضية هنا القصرية إقامتمك تكون وأن اخلليج، إىل طريقمك

 والراحة. بالسالمة مصحوبة العودة رحلة تكون أن ونمتىن لفخامتمك،

 هبذا عام بشلك واخلليج خاص بشلك حظينا قد أنفسنا ونعترب

 وملا اهلند، يف امللك نائب من بزيارة قبل من نترشف مل إذ الفخر،
 اخلليج عىل تؤثر اليت باملسائل دقيقا اهمتاائ لفخامتمك أن نعمل كنا

 بشري الزيارة هذه تكون أن بإخالص نرجو فإننا معوما، والرشق

 عن نعرب أن أيضا نرجو مكا اخلليج. يف وسالم وغبطة سعادة

 احلامك من علهيا حصلنا اليت املتعددة للرباكت باجلميل اعرتافنا

 خفامتمك، عمل بلغ قد يكون أن ونرجو والرحمي، العادل الربيطاين

 حيث مضت، سنة مائيت منذ اخلليج يف حللنا قد أننا اللورد، أهيا

 لك واكنت اخلليج، تزور أن البخارية السفن باستطاعة يكن مل
 إال جمدية، غري شاقة ظروف يف الرشاعية بالقوارب تسري األمعال

 املعتادة براكهتا الربيطانية احلماية جلبت إذ اآلن تغري الوقت أن

 العظمية الثقة علهيا انعكست اليت - هيةوالرفا والسالم األمن -

اخلليج. إىل بريطانيا جلبهتا اليت واحلضارة بالعمران

 خفامتمك وقت عىل لياقة بغري االعتداء يف نرغب ال إننا

 طرح عىل تواضع بلك جترس أن ألنفسنا نمسح أننا إال المثني،

 البحرين. لتجارة هام واعتبار حيوية، أمهية هلما مسألتني أو مسألة

 للتجارة، األمهية عظمية حمطة يعترب الطبييع مبوقعه امليناء هذا إن

 وقطر والقطيف والعقري األحساء ألسواق التجاري املركز أنه مكا

 رصيف إقامة فإن التجاري النقل رسعة ولزيادة بالد، من يلهيا وما

 تمتكن حىت الرضورة، غاية يف أمرا يعترب امليناء هلذا البحر دخل

 جزر، أو مد أي وفوق األوقات سائر يف العمل من البحرية الصنادل
 أن احرتام بلك نرجو ولذا التجارية. السفن تفريغ رسعة يزيد مما

عنايتمك«. لطف الطلب هذا ينال



تروي البحرين

 أن »ومنذ فتقول: البحرين يف اهلندوس التجار رسالة وتمكل

 لك جاء عظمية، جتارية ومبنافع العادة فوق بمطأنينة البحرين متتعت

 حادة منافسة نشأت وهلذا هنا، وسكنوا واإليرانيني العرب التجار من

 متشوقون وإننا أخرى. جماالت عن لنا نبحث أن اآلن علينا حتمت

 أن خفامتمك من ونرجو الناميتني، والقطيف قطر جتارة يف لملسامهة

 ممثلون فهيام يوجد ال حيث املاكنني هذين يف موظفني تعينوا

 نرجو معيل، غري االقرتاح هذا اكن إذا ما حالة ويف حلكومتنا،

تمشلهام«. حىت البحرين يف السياسية املعمتدية سلطة توسيع

 يف أي للبحرين، كرزون اللورد لزيارة التايل اليوم بداية ويف

 اليوم الثاين، نومفبر/ترشين هشر من والعرشين السابع يوم صباح

 خليفة، آل عيل بن عيىس الشيخ زار رمضان، هشر من الثامن

 السفينة ظهر عىل خاصة زيارة امللك نائب آنذاك، البحرين حامك
 ويف : قائال اللقاء ذلك تفاصيل »لورمير« املؤرخ وروى )هاردينيج(

 هشر من والعرشين السابع يوم صباح من عرشة احلادية الساعة

 السفينة ظهر عىل خاصة زيارة امللك نائب عيىس الشيخ زار نومفبر

 وخليفته أبنائه أكرب الزيارة هذه يف يصحبه واكن )هاردينيج(،

 املقمي »كميبول« والعقيد اخلارجية وزير »دان« والسيد به، املعرتف

 املعمتد مساعد »جاسكني« السيد املترمج بدور وقام السيايس،

 لديه مطالب ال أنه الشيخ أوحض أن وبعد البحرين، يف السيايس

 بن سملان اغتيال حادث إىل الفخامة صاحب وأشار تقدميها، يود

 ينتظر أن الشيخ ونصح العرب، جزيرة شبه يف الشيخ قريب دعيج

 هذه خالل العايل الباب مع معلقة اكنت اليت املفاوضات نتيجة
 إذا ما يف ينظر سوف فشلها حال يف إنه قائال: وأضاف الفرتة.

 عن الشيخ من استفرس مث أخرى، خطوات اختاذ املناسب من اكن

 انتقل مث الصدد، هبذا قبوله للشيخ ميكن الذي التعويض شلك
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 يف اجلمارك إدارة سوء وهو آخر موضوع إىل امللك نائب

 ليس إصالحها، وفائدة ورضورة بشدة الشيخ عىل وأكد البحرين،

 احلكومة ملصاحل رعاية أيضا ولكن فقط، ملصلحته مراعاة

 اعرتفت الذي ابنه ملصلحة وكذلك حبمايته، تقوم اليت الربيطانية
 شديدا عنادا الشيخ أبدى وقد له، خكليفة بلقبه الربيطانية السلطات

 املوضوع هذا عن النظر يرصف أن وطلب املوضوع، هذا يف
 قال ذلك وعقب مقبوال. يكن مل ذلك أن إال حياته، مدة طوال

 صاحب واعرتف وأخيه، أبنائه مع املوضوع سيبحث إنه الشيخ
 يف الشيخ حذر أنه إال متاما، مناسب األسلوب هذا أن الفخامة

 أن هيلع وجيب هيمل، أال جيب املوضوع أن من الوقت نفس

 فيه، املرغوب للتغيري حمددة اقرتاحات وقت أقرب يف يقدم

ساعة. نصف من أكرث املقابلة اسمترت أن بعد الشيخ وانرصف

 إىل متجهة املنامة مياه من )هاردينيج( السفينة تبحر أن وقبل

 لورمير- املؤرخ يقول مكا - أثبتت اليت الزيارة نتاجئ اكنت الكويت،

 حدة عىل التغلب من قصري وقت بعد ونفوذها بريطايا قوة عىل

 الربيطاين النفوذ لرؤية وجاءت اخلليج، يف األجنبية املنافسة

 النتاجئ تلك اكنت الطبيعة. عىل املنطقة يف والتجاري السيايس

 للورد اجلميل واالستقبال البحر هدوء صفو عكر واحد تقرير يعكرها

 هو التقرير اكن ماكن، لك يف لتحيته أطلقت اليت املدافع وعرشات

 الرحلة نتاجئ إن برصاحة: لورمير عهنا قال اليت البحرين رحلة عن

 عىل موفقة إهنا عهنا القول ميكن اخلليج من الغريب للساحل بالنسبة
 والكويت، التصاحل ومعان ملسقط بالنسبة متاما وناحجة حال أية

 أما بربيطانيا. اإلمارات هلذه السياسية الروابط قوة يف زادت حيث

 التأثري شأنه من يشء إىل تؤد مل الرحلة فإن وحدها للبحرين بالنسبة

 بريطانيا لكن والعناد، باملشاكسة املمتيز شيخها سلوك عىل الواحض



تروي لبحرين

 يف نفوذها غري نفوذ لك إقصاء عىل عزمها يف للشك جماال ترتك مل
اهلامة! االسرتاتيجية اجلزر تلك

 البحري وأسطوله وجنوده وموظفوه »كرزون« اللورد يكن ومل

 الذي »العناد« ذلك أن يعملون اهلادئة البحرين سواحل يدورون ومه

طويلة! سنوات سيتواصل الربيطانيني مع عنه حتدثوا

كرزون اللورد



 البحرين يزور عراقي باحث
م1912 نهاية

العالم في مقبرة أعظم . . . عالي

 العرايق الباحث عقل هبما امتأل اللذان واإلثارة الغموض جعل

 البحرين، يف الضخمة األثرية عايل قبور حول عيىس«، »رزوق

بنفسه. ومشباهدهتا البحرين جزر إىل والسفر باملغامرة

 وصل املشقة وحتمل الصعوبات من الكثري رزوق اجتياز وبعد

 م. 1912 عام الثاين ترشين نومفبر/ بداية يف ساحئا البحرين إىل
 سوى بالبحرين إقامته عن يشء أي لنا يذكر مل الباحث أن قعوالوا

 إىل طريقه يف هلا عبوره أثناء والقرى املدن لبعض مشاهداته بعض

عايل. مقابر

 القبور، لغز حيل أن حاول »رزوق« أن الواحض من واكن

وداللهتا. لوجودها آنذاك مبكرا تفسريا ويقدم تارخيها ويدرس

 وأعظم التارخيية عايل لقبور متعمقة ودراسة قصرية زيارة وبعد

 هشر بعد ونرش البحرين العرايق الباحث غادر العامل، يف مقربة
 اكن اليت الهشرية، العرب« »لغة جملة يف للقبور دراسة تقريبا

 الكرميل« ماري أنستاس »األب الهشري العالمة بغداد من يصدرها

 يف قدمية غريبة »قبور بعنوان م 1913 الثاين يناير/اكنون عدد يف

التارخي«. لعهد سابقة البحرين



تروي البحرين

 عايل قبور حول حبثه يف عيىس، رزوق العرايق، الباحث يقول

 املدافن هو العرب لغة قراء أنظار إليه أوجه أن أريد الذي التارخيية:

 وحمض رصح ما أدون أن عىل عزمت فقد البحرين، يف العهد قدمية

 مهنم الكثريين عىل أمرها خلفاء بالضاد، للناطقني خدمة تارخيها من

 يف معمتدا واملسترشقني، الرواد أغلب عن حىت أخبارها ومطوس

واملؤرخني. السياح من الثقات عىل ذلك

العامل يف مقربة أكرب . . عايل. مقربة

 املقابر يقصد البحرين يف ترحاله عصا الساحئ يليق أن بعد

 »املنامة« عن أميال سبعة حنو تبعد اليت اجلزيرة وسط يف املجهورة

 يصادف ما وأول الديار، تلك حضارة سابق عىل الوقوف أراد إذا
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 العميم الغيث مضاعف سقاه

 الفطيم على المرضعات حنؤ

 للنديم المدامة من ألذ

للنسبم«. ويأذن فبحجبها

 سوى املمهة اآلثار من فهيا يوجد ال رملية جرداء أرضا طريقه يف

 مدفعان بل ال مدفع، أسوارها خارج ويف مربعة الشأن عظمية قلعة

 لك ويف والغبار، الصدأ مهاعال قد االستعامل مهمال العهد قدميا

 حامك اكن رصح عن عبارة هو هائل، برج املعقل أراكن من ركن

 يوجد ال الشاهقة أسوارها وداخل فيه، يصطاف شيخها( )أي البلدة
 فيأوي الغرف بقية أما واإلقامة. للسكىن صاحله ثالث أو غرفتان إال

 عن األبطال دفاع يدافعون اكنوا الذين وخدمه الشيخ أعوان إلهيا

ذلك. إىل احلاجة مست إذا رفقاهئم

 ،موطنا هيبط حىت يشء عىل يلوي ال وهو يسري يزال ال مث

 كأنه فهيا يتدفق واملاء للسيق وأقنية جمار فيه ظليل، خنله ظل

 عن وتفرج الوعثاء تنسيه الغناء جشية وأطيارها السلسبيل، أو الكوثر

 ووعورة الطريق مصاعب من الراحة بعض وترحيه وعناء مه لك قلبه
 واالنرشاح والرسور الطرق من يمتالك ال أنه حىت »املنامة« مسالك

: قائال فينشد واحلبور

واد الرمضاء لفحة »وقانا

علينا فحنا دوحه نزلنا

زالال مظإ عىل وآرشفنا

واجهتنا أنى الشمس يصد

 جادة ودليله المشال وذات الميني ذات به يتعرج الطريق إن مث

 ، جوامع راكم وإىل التالل أعايل إىل تارة به تصعد أجشارا مغروسة

 وهبوط صعود يف كذلك يزال وال احلضيض، إىل به هتبط وطورا

 األرجاء، فسيحة األكناف واسعة بقعة إىل املسري به يفيض حىت

 السالفة العصور يف اكنت مدينة ويه القدمي« »البلد ردم فهيا يشاهد
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 البوم فهيا ينعب ماكنا، أصبحت فقد اآلن أما البحرين، عامصة

 الساكن أجالف بعض سوى املبعرثة أخربهتا يقطن وال والغربان

 جامعها منارتا وأما الزرقاء. ويلتحفون الغرباء يفرتشون الذين البائسني

 تناحطان قامئتني تزاالن ال فإهنما حرج، وال عهنام حفدث املهتدم
وجربوتا. عزا المساء عنان

 هو اجلزيرة يف البناء هندسة خفامة عىل يدلك املثال نفس إن

 متخر أن قبل الغابر الزمان يف العرب بناه وقد النوتية لتحية معمل

 الهشريين القائدين والبوكرك داكهنا، ترستان أساطيل اخلليج عباب

العظميني. والفاحتين

 فمييش سريه فيتعرقل غابة املناظر تلك بعد الساحئ يلج مث

 النخل من هنالك ما لكرثة ميلني أو ميل حنو وذلك مضطرا اهلويىن

 واسعة، حصراء إىل األمر به ينهتي مث ببعض بعضه املشتابك

 صغرية جزيرة وسط يف جيد إذ مأخذ، لك منه العجب فيأخذ

 فهيا يرى ال مقفرة اجلرداء، النوبة بوادي كإحدى بادية اكلبحرين

 بعد وعىل بائرة وأراض حمرقة رمال سوى داخلها يف توغل مهام

 ومزنلة رفيع مقام ذو وهو قدم أربعامئة وعلؤه الدخان« »جبل مهنا

 جبال من كثري عىل يفضلونه أهنم حىت اجلزيرة أهل عند سامية

 غابة ياليق الغرب حنو سائرا املسافر اسمتر فإذا األقطار. سائر

 عندما ولكن أنظاره عن »عيل« قرية األمر بداءة يف حتجب خنل

 منه أغرب ير مل غريب مهشد أمامه ينفتح القرية تلك من كثرياً يدنو

 واسع مهجور مدفن البحرين يف هو: املهشد وذلك حياته يف قط
 القبور من ألوف بل مائت فهيا فالة وسط يف واقع األكناف

 البناء متقنة غري منخفضة جباال أو واطئة تالال تشبه البناء املتالصقة

 نباتا وال حىت وحشيا وال إنسيا الساحئ يرى ال وهناك واهلندسة.

 الشأن عظمية القبور تلك سوى املندرسة األبنية آثار من أثرا أو
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 جبابرة من اكنوا فهيا املدفونني أن عىل تدل أمياال متتد ويه
 الذي القليل الزنر إال عهنم يعرف وال عنا غامضة وأرسارمه الزمان

 وغريها قدما مخسني زهاء ترتفع القبور تلك وبعض به. حيفل ال
 البعض عن خيتلف ال وبعضها جرا، وهمل عرشين وأخرى ثالثني

 أن يبعد وال اإلطالق عىل العامل يف طفيفاجدا اختالفا إال اآلخر
 أفراد بعض إال عهنا يكتب مل عمظهتا مع ويه عهدا أقدمها تكون

 مقاالت عهنا يكتبوا مل الكتاب وهؤالء األصابع عىل يعدون قالئل

 عليال تشيف وال غليال تروي ال مستطردة عبارات بل الذيل، ضافية

 تقريرين أو تقرير يف أو البلدان وصف كتب بعض يف جاءت وقد

 الرواد بت الوحيد مهها اليت العملية اجلمعيات جسالت بعض من

البالد. جماهل عىل للوقوف

 إال عهنا يكتب مل اطالعه سعة مع بنت« »ثيدور املرحوم إن

 بدقة له املهشود نفسه كرزون اللورد بل له، كتاب يف واحدا فصال

 مل واملشقات املتاعب عىل والصرب اهلمة وعلو النظر وبعد البحث

 وافر عدد يوجد قوله سوى الذكر يستحق شيائ كتابه يف عهنا يدون

 زيارهتا احلظ له يتح مل أنه لناإما ويظهر البحرين. يف القبور من

 أو أرسارها غوامض بعض عن احلجاب لمييط بذاته علهيا والوقوف

النفيسة. اآلثار عامل يف شأهنا ورفعة أمرها حقيقة يعرف مل أنه

 حائرا يقف الربوع تلك أقدامه وطئت إذا الباحث الساحئ إن
 أي ومن املدافن؟ هذه أحصاب ترى مه من ذاته: سائال مهبوتا

 املدنية عامل يف درجهتم يه وما اكنوا؟ لسان أو قبيلة أو شعب

 وما معتقداهتم؟ جل يه وما يدينون؟ اكنوا دين وبأي والعمران؟

 أمجهورية حكومهتم صفة يه وما معبوداهتم؟ ورسوم شعائرمه يه
 هذا قبورا تشييدمه من القصد وما استبدادية؟ أم ملكية أم اكنت

 من ذلك إىلغري جليس؟ وال فهيا أنيس ال برية يف عددها



تروي البحرين

 يف وليس وتعدادها. رسدها يف الرشح يطول اليت العديدة املسائل

 أسدل قد ألنه األوام، يشيف مقنعا جوابا عهنا اإلجابة أحد وسع

 عهده لبعد واإلهبام الغموض جحاب وتأسيهسا تارخيها زمن عىل

القدم. يف وتوغلها

 حضارة مهد هو اخلليج أن أعوام منذ بعضهم ارتأى وقد

 وساكنه املدنية يف تغلغل من أول مه وأحصابه البرشي، اجلنس

 فن واخترب األخطار واقتحم البحار وخمر الفيايف قطع من أول مه

وأهواهلا. املالحة

 تمسى أرض عن القدماء املرصيني ورمق جسالت أنبأتنا فقد

 نفهسا األرايض يه البنط بأن ترصح النصوص وبعض البنط

 حبث إىل املسألة هذه حتتاج ولكن والبحرين لألحساء املجاورة

 موقع متاما تعني مل القدمية املرصية الكتابات ألن معيق ونظر دقيق

 مل طفيفة إشارات بعض إلهيا أشارت بل ختومها، حددت وال البنط

واالرتياب. الشك موضوع يف تزل

 ما أو البحرين ديار فإن البنط موقع حقيقة من يمكن ومهام

 يف حمل أقدم يه اخلليج وربوع البرشي اجلنس مهد تعد جاورها

 بعض يف جاء وقد واحلضارة املدنية أنوار منه سطعت املمعور

 أطراف أقىص يف سكنت القدمية الشعوب أن األولني أساطري

 ذكرهتم وقد اجلزيرة. ساكن إىل بالنسبة العهد حديثو مه املسكونة

 مه فأبناؤمه قاطبة األرض أمم أقدم بني وعدهتم التوارخي أقدم
 خنادقها وحفروا بال أسس وشقوا يني اللكدان أرض مرصوا الذين

 السامية العقلية مبواههبم اشهتروا وقد وأبراجها أسوارها وبنوا

 القاطعة باألدلة الهشري رولنسن أثبت وقد املتوقدة وبفطرهتم

 عن معارفهم مجيع أخذوا القدماء اللكدانيني أن الدامغة واحلجج
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 كعمل ومعلوماهتم علومهم جل مهنم واقتبسوا اجلزيرة تلك أهل

 عهد أن أيضا وهشد ،وحنوها والكهانة والعرافة والحسر التنجمي

 أي التوراة، من التكوين سفر يف املذكور آدم نسل إىل يرتيق ذريهتم

 اآلهلة عبادة انترشت البقعة هذه من إن غريه وقال العامل. بدء منذ

 بعض عىل املرسوم العظمي البحر كإله الباطلة واملعبودات الاكذبة

 يعتقدون واكنوا أواين، أو هيا املمسى املندرسة اللكدانيني أطالل

 تمينا بامسه العريب اخلليج دعوا وقد البحار وسيد اهلاوية رب أنه

 يستغيث من بيد يأخذ أن استطاعته ويف القدرة مطلق أنه وزمعوا
 لفراتوا دجلة ساكن عمل الذي وهو وبليته، ضيقته يف به ويستجري

 ورمس اآلداب ولقهنم واملعارف والصنائع والفنون العلوم القدماء

 قيل وقد ذلك. غري إىل مبوجهبا، يعملوا ليك واألحاكم الرشائع هلم
 أخذوها الذين البابليني من تقاليده جل اقتبس الهيودي الشعب إن

اخلليج. ضفاف عىل الساكنة األمم من قبال

 تنشأ مل الصينية الساللة أن املؤرخني من مجهور اليوم يعتقد

 والقبائل الشعوب من نزلت بل املتوسطة، الصينية اململكة من قط

 آسيا إىل ومهنا الهنرين ين ما إىل البحرين ديار من رحلت اليت

 قبل وذلك األصفر الهنر ضفاف إىل سارت هناك ومن الوسىط،
 مؤرخومه أخذ عندما املسيح قبل قرنا عرشين أو سنة آالف أربعة

 الواهية اخلرافات من بدال املكينة املتينة التارخيية احلقائق يدونون

ذاته. كونفوشيوس بذلك هشد مكا الواهنة

 عن املدونة اخليالية ووقائعهم اخلرافية توارخيمه يطالع من
 احلاليني الصينيني أن يرى مهاجرهتم لزمان السابقة العرشة القرون

 من بعضا إن قيل وقد األصليني. بالساكن مأهولة بالدمه وجدوا

 البعيدة، الصني أقطار يف هذا يومنا حىت موجودا يزل مل ذريهتم

 يبعد وال البالد مرشق يف ترحاهلم عصا ألقوا الشاسع سفرمه وبعد
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 أبهيم بكرة عن وقتلومه الديار تلك ساكن عىل الغارة شنوا أهنم

 من ختلصا اجلبال وراء ما إىل دحرومه أهنم أو أمواهلم واستباحوا

الذريع. وفتكهم غدرمه

 يقبل ال رأي الهنرين بني من أتوا الصينيني إن القائل فالرأي

 : بعضها وهاك هيلع الشواهد ووفرة حصته لثبوت اجلدال أو الزناع

 التحف دار يف كنت »أمس الكبار: اإلنلكزي كتبة أحد قال

 وحىت البابليني شياطني رؤوس رسوم بعض هناك ورأيت الربيطانية،

 األصل طبق صورا الصني بالد أغلب يف نرى أن ميكننا هذا يومنا

 وهلة ألول يرى الصينية التوارخي يتدبر ومن املشاهبة« لك وتشاهبها

 الساكن اكن البالد يف توغلوا عندما احلاليني الصينيني أن كيف

 وساكن األسود« الشعر »نسل يدعوهنم حاربومه الذين األصليون

 أهل من الرفيعة والعقول املعارف أحصاب يلقبون اكنوا بابل

 ذوي »اجلزائريني ربوعهم وحلوا ديارمه وطوئا الذين اخلليج
السوداء«. الرؤوس

 الكتاات أن كودري ال دي تريان الفرنساوي العامل رصح لقد

 بني ساكن ورسوم خطوط متاما تشابه القدمية الصينية املصورة

 آهلة متاثل الدينية وشعائرمه آهلهتم وأن القدمية، الهنرين

 القدمية الطبيعية وفنوهنم ومعارفهم تقاليدمه ورسوم الشوشنيني،

 املياه وجماري الرتع وحفر والطب الفلك وعمل اهليئة كعمل

 شئت وإن البابليني وفنون معارف عن البتة تفرق ال إخل الصناعية..

بعيهنا. يه فقل

 قبور حول حبثه يف عيىس، رزوق العرايق، الباحث ويضيف
 القدمية الكتب وتصفحنا التوارخي استقرأنا إذا : التارخيية عايل

 جل اسمتدوا قد بابل أهل أن جليا نرى الوجود، النادرة العهد
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 املندرس العريب، اخلليج ساكن من لكها، نقل مل إن معارفهم،

 وقد هبا، مكرتثني غري اآلن متلؤها اليت الشواطئ، املجهور الربوع

 ومنشأ البرش حضارة مصدر اخلوايل العصور من عرص يف اكنت

 جهرها العمران معارج يف يتدرج اإلنسان أخذ فملا مدنيهتم،

 ظل أخذ احلين ذلك ومنذ وعرضها، البالد طول يف يطوف ورشع

 اآلن نعايهنا مكا ديارها أصبحت حىت رويدا، رويدا يتقلص عزها

 عىل ومسومه أهلها تقدم سبب أما المتدن. آثار من خالية بالقع

 التجاري الطبييع موقعهم أظن ما فهوعىل الزمان ذلك يف غريمه
 مساء يف وحيلقوا املخاطر مغار خيوضوا أن إىل دفعهم الذي

 وقبائل شعوب أيضا نزح القطر هذا ومن والسؤدد، والعرفان املجد

 العهد كتاب يف املذكورون الطورانيون مهنا جدا راقية عديدة

 سوريا ودخلوا العرب بالد اجتازوا فإهنم الكنعانيني، بامس القدمي

وصيدا. صور مدينيت فهيا أسسوا و

 صور زار أنه الهشري، اليوناين املؤرخ هريودوتس، أخربنا وقد

 ،بناهئا أمر يف كهنهتا وخاطب شيوخها وجالس معاملها وتفقد

 سنة، وثالمثائة بألفني إياها زيارته قبل بين قد هيلكهم أن فأجابوه

 شيائ العرب بالد اجتازوا أوطاهنم، عن الطورانيون برح أن وبعد

 مرشق حنو رحلوا عندما الصينيون أسالفهم قبلهم فعل مكا ، فشيائ

سنة. آالف مخسة منذ حدث ذلك أن رولنسن ويظن المشس،

 فنقول: نعود مث بذاته استقصاءها يريد ملن املسائل هذه لنرتك

 التحقيق؟ عىل تأسيهسا زمن هو وما البحرين؟ يف القبور بنيت مىت
 ثيودور أما كأجحية، لنا تظهر األسئلة هذه إن فهيا؟ الراقدون ومن

 جهروا فينييق أصل من مه فهيا املدفونني أن أخربنا فقد بنت،

 عىل وبنوا الربوع هبذه وحلوا العرب بالد فيايف وقطعوا أوطاهنم
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 القطيف مدينة بقرب موضع يف البحرين خط عىل بلدة الرب

 جزيرة اليوم ترى حيث اخلليج، رأس عند اكن رمبا احلديثة،

 امسها واسعة جتارية سوق فهيا عظمية مدينة واكنت البحرين،

 ذههبا بكرثة نفهسا الهشرية أوفري مدينة البعض يظهنا اليت «اجلرعاء»

 الكتاب من القدمي العهد يف ذكرها جاء وقد ،مبعادهنا والغنية

 مقدسة بقعة البحرين أن اجلرعاء ساكن اعتقد ترى يا فهل الكرمي.

 يفعل مكا ،فهيا ويدفنومه موتامه جنائز إلهيا ينقلوا حىت الرتبة

 النجف( )أي واملهشد كربالء إىل جنائزمه نقل يف اإلمامية اليوم

 قبور يه املدافن وتلك التجارة مركز ويه البحر من قريبة ألهنا أم

 عن يربحوا أن قبل الغريبة املقربة تلك أقميت أم الساكن.. أولئك

 أهل ميرص أن قبل أو العرب بالد قلب يف ويتوغلوا الوطن

 مستعمرة، ويقميوا مهجرا فهيا وينشوئا اللكدانيني أرض اجلزيرة

 عهدها لقدم برأيه فهيا يبت أن اإلنسان يستطيع ال املسائل فهذه

أرسارها. ومغوض

 فانتىق آثار بضعة عىل وعرث القبور بعض فتح بنت املسرت إن

 جلنة أمعنت أن وبعد الربيطاين املحلق إىل به وبعث شيائ مهنا

 فينييق أصل من أنه عىل رأهيا قر حفصها ودققت فهيا نظرها املعهد

 بتلك سملنا فإذا جدا، قدمية القبور أن عىل اآلثار هذه تدل وهيلع

 منذ األقل عىل بنيت قد القبور تكون حصحية واعتربناها الدالئل

 يف حسابه ضبط قد رولنسن اكن إذا هذا سنة. آالف مخسة حنو

املتوسط. البحر إىل اهلجرة تارخي

 للفينيقيني واكن بابل ساكن عند جدا قدمي املمساري اخلط إن

 وأخذ الكتابة صناعة اكتشفت وملا احلروف، تشبه الكتابة من رضب

 .املمسارية الكتابة تركت والتجسيل التدوين يف يستعملوهنا الناس

 يشء عىل يعرث ال فإنه املدافن تلك يف نقب مهام الباحث أن عىل
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 الفينيقيني أن مع وأجحارها خصورها عىل النقش أو احلفر قبيل من

 يقلدون أخذوا املتوسط البحر يف ترحاهلم عصا ألقوا عندما

 يوجد مل احلظ ولسوء نواويس يف موتامه وضع يف املرصيني
 سالف تارخي عىل دليل منه ليتخذ املدافن تلك يف واحد ناووس

 أحد أن وهو والرتوي التدبر يستحق آخر أمر وهناك اجلالء، لزمان

 اليت القبور مجيع أن فهيا ما وتدبر البقعة اكتشف حني قال الباحثني

 من أعىل قبور ويه )عايل(، والصحيح عيل(، )قرية جبنب فتحت

 من حدث رأيه، يف يه قدما عرشين بنحو وراءها اليت القبور سائر

 املقربة طرف عىل قامئة القبور هذه أن ذلك يؤيد ومما . غريها

 هناك. وأقمي شيد ما آخر أهنا ويظهر العهد القدمية رجاءاأل الفسيحة

 عيل قرية من قريبة يه العالية اآلاكم »إن نصه: ما دورند القائد كتب

 واحض الاكتب هذا به فاه ما إن غريها«. من أكرب ويه )عايل(

 أسطول قيادة توىل الذي فنريخوس الهنار. رابعة يف المشس وضوح

 كيف يصف العريب اخلليج إىل الهشرية سفرته يف الكبري اإلسكندر

 اليت يه أهنا ويظهر تريين تدىع وجزيرة الرب يف فينيقية مدينة زار أنه

 اآلرمية عند )دارين( يقصد وديرين العرب عند دارين اليوم تمسى

 سلطان اكن الذي آرثر قرب هناك رأى وقد بالبحرين، فرضة ويه

 البحر أي السابق يف اخلليج امس يكون أن يبعد وال اخلليج،
 مرتفعة »رابية بقوله: املدافن يصف ونريخوس منه، مشتقا اآلرثري

 تلك إحدى عىل االنطباق أمت ينطبق الوصف فهذا النخل« كثرية

 فإهنا الرواي سائر خبالف )عايل( عيل( )قرية بقرب العالية الرواي
 اآلن يوجد ال أنه بيد عديدة، أمياال عهنا بعيدة ويه علهيا تنطبق ال

عهده. لتقادم مات شك وال وهو خنل

 األخري العهد يف بنيت الكبرية اآلاكم أن تؤيد الرواية وهذه

 يف ذكر إحداها يف املدفون الخشص امس أن ذلك عىل والدليل
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 أنه ويظهر هشدها عندما املقدوين، اإلسكندر رفيق نريخوس، زمن

 دورند الضابط قام حىت احلين ذلك منذ األثر هذا يف أحد يبحث مل

 جيول اكن بيمنا أنه وذلك »دوق« أمري درجة إىل ذلك بعد رفع الذي

 تلك أحد يفتح أن جفأة له خطر املوحشة اجلزيرة تلك أرايض يف
 ومن والعناء، الذكر يستحق يشء عىل يعرث عله فيه وينقب املدافن

 الضابط ذلك زيارة إىل نريخوس من قرون عدة مىض أنه الغريب
 الغريبة اآلثار تلك عن وافيا حبثا أحد يبحث ومل اإلنلكزيي،

العهد. القدمية

 مع الباع، قصري فيه أنا موضوع يف لقملي العنان أطلقت لقد

 هذا بارع. خبري به يمل أن إىل حيتاج العباب زاخر كهذا موضوعا أن

 فيعامل ومزنلهتا املدافن تلك عن مذكورا شيائ يكتب مل ورولنسن
 وليس الرمج باب من هو عهنا األديب يقوله ما ولك القدمية. اآلثار

 مرص خرائب يف ترى اليت واألهبة العمظة من يشء لكها علهيا
 أن إال إخل، وصيدا.. صور وأطالل الصخور، يف املنقورة اهلائلة

 عدة من تفوقها هبا ويه ،غريها يف توجد ال مزية البحرين آثار يف

 وصورا ميىح ال ذكرا يراها من ذهن يف تبين أهنا مهنا وجوه،

 نصب وتضع اخلوايل، األعرص إىل تنقله أهنا حىت خميلته يف تنطبع

 إهنا قلت إذا أبالغ أراين وال جدا، القدمية األيام حوادث عينيه

 حال لك وعىل العامل. تأسيس منذ جرت اليت بالوقائع تذكره

 القبور، من اململوءة األطراف الفسيحة املوحشة البحرين، فصحراء

 اليت اآلكإم فهل وطيبة كرنك خرائب تؤثر مما أكرث النفس، يف تؤثر

 وفينيقية ونينوى وبال مرص أطالل مجيع من أقدم يه بصددها حنن
 من إليه حيتاج ملا ،رأيا فيه أبت أن أستطيع ال مما ذلك املندرسة؟

 أظن وال احلقيقة، كنه عىل التام والوقوف النظر ودقة الروية أمعال

 ما إىل بالنظر ذلك، عن الصادقة اإلجابة يستطيع األدباء من أديبا أن
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 الظواهر أن بيد اجلواب، إىل هتدينا اليت الوسائل قلة من اآلن لدينا

 وعدم وخشونهتا املدافن سذاجة أن يعتقد أن عىل الساحئ حتمل

 الرؤوس ذوات واألمم القبائل سكنهتا اليت البقعة يه بناهئا، إتقان

 يستدل ما وهذا ،معاملها وشيدت البحر عرب بابل وافت اليت السوداء

 صنعته ما أقدم يه إذ املقبلة لألجيال تركوها اليت آثارمه من هيلع

بأرسها. البسيطة وجه عىل برش يد

 عن مهسب وصف أو دقيق برشح الكرمي القارئ أتعب ال إين

 الذخائر عن أو باطهنا ونظام ماهية عن أو ومساحهتا املدافن قياس

 البحث من حقها يوفهيا وغريها األمور فهذه فهيا، املوجودة واآلثار

 عىل للوقوف والبحر الرب يطوفون الذين الرواد هبم وأريد هبا،أربا

 تلك عن والتنقيب للفحص تفرغوا أهنم يقيين ويف البالد، جماهل
 تارخيية عملية أحباثا عهنا وينرشون حني، بعد ولو العظمية، املقابر

 املدافن أصف أن الله عىل االتاكل بعد عزمت وقد باملراد. وافية

 الوقت يف األديب املطالع ها يمل ليك االختصار، سبيل ولوعىل

فأقول: احلارض

 األخرى فوق الواحدة كبريتني غرفتني عىل يشمتل مدفن لك

 »جبل من قطعت قد أهنا يبعد وال خضمة خصر قطع من مبنية

 جوانهبا عىل أيضا فهيا يوجد بعيدة حصراء يف الواقع الدخان«
 أو عقود يوجد وال اإلتقان غاية عىل بنيت وسيعة ومعابر غرف

 هبا حييط ما سائر يبىن أن قبل بنيت قد الغرف أن ويظهر دعامئ،

 من مرصوفة طبقات وله جمصص حممك البناء وهذا البناء. من

 ملقاومة أقميت قد املدافن هذه واكنت احلجارة وصغار الرتاب

 ذراعا، مخسني حنو التالل أكرب أساس مفحيط آفاته، وصد الدهر

 طوله السفىل الغرف يف برشي هيلك عىل دورند القائد عرث وقد

 حرف واسع اجلبني منخفض اجلجممة صغري أقدام تسع حنو
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 واهلواء للنور اجلجممة عرضت وعندما )املجحر( العني جحاج

 أن عىل تدل اهليالك عظام بعض رؤية إن عديدة. كرسا تكرست

 األمة وجوه من اكنوا أهنم ويظهر جلوس ومه دفنوا أحصاهبا

 العامة تدفن اكن ما خالف عىل جيري دفهنم واكن القوم، ورساة

 واملطارنة البطاركة دفن يف عندنا اليوم جار هو ما حد عىل

 حيتاج ذلك أن بيد الروحانيني، الرؤساء وسائر واألساقفة واملالفنة
 املنعطفات من حديثا اكتشف وقد كثري. وحفص دقيق حبث إىل

 وجد فقد )الفوقانية( العليا الغرف يف أما آدم. بين عظام من قطع

 يشبه معدن من قطع وأيضا حصان عظام من عدت كبرية عظام

 خشنة وخزف وسقف األمحر والنحاس األصفر( )النحاس الصفر

 العاج من مصنوعة آنية وبضع النعام بيض وقشور مصقولة غري

 أرايض ويف األشاكل. املختلفة األدوات من ذلك وغري ومتاثيل

 رضب )والريبوع الريبوع عظم من كثري يشء املدافن بعض غرف
 تلك ويف اخلليج( حصارى يف ويكرث اجلرذ يشبه احليوانات من

 قرون منذ هناك دفنت قد الصفراء العظام من وافرة مقادير القبور

 العثور يف مطعا دقيقا تنقيبا الغرف تلك أغلب نقبت وقد عديدة

 جسف بقايا فهيا وجد ما جل ولكن جليل شأن ذات آثار عىل

 أيضا وهناك عهدها لطول تراب من كوم إىل حتولت قد وستائر

والديدان. السوس خنرها قد أخشاب قطع

 عىل فيه يعرث مل لكن عظمي وجرمه جدا فهائل البناء أما

 رسوم عىل يعرث ومل بل والبناء، احلفر يف تتخذ اكنت اليت األدوات
 اخلنادق من ونوعا وأخاديد شقوقا هناك أن بيد كتابة، أو نقوش أو

مدفن. لك أساس حول حفرت قد الغور القليلة

 هو فهيا والتنقيب باحلفر وبارش املدافن تلك فتح من أول إن

 تسأل وال م 1879 سنة يف وذلك دورند الباسل )اليوزبايش( املنقب
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 تلك آثار عىل الوقوف سبيل يف القاها اليت واملشقات الصعوبات عن

 معارف عىل حصل إذ ،يتوخاها اكن اليت بغيته أخريا نال وقد الديار،
 اليت اخلطة عىل وسائر معله يف جمد هو بيمنا ذلك و مجة، وإفادات

 املساعدة لك اهلمام رباهنا فساعده إنلكزيية حربية سفينة باغتته اختطها

 بل ،والتنقري التنقيب يف ليساعدوه نوتيته من بفريق فقط ميده ومل

 السبيل له ومتهد واملشالك العقبات تذلل جليلة آراء هيلع عرض

 وسائل يتخذ أن هيلع أشار وقد خلده، يف يدور مااكن عىل للحصول

 له ويتسىن سطحها عهنا لزييل املفتوحة الغرف إحدى داخل النسف

 ألن باملطلوب تأت مل النتيجة ولكن ،حمتوياهتا عىل التام الوقوف

 أمعال هناية ذلك يف واكن باطهنا يف سقط املذكورة الغرفة سقف

 زمام ليتقلد واحلل الربط أولو دعاه ذلك أثر عىل إذ دورند البطل

 بنت الفاضل خلفه م 1889 سنة ويف آخر، حمل يف أخرى وظيفة

 احلمج متوسيط مدفنني فتحا وقد والتنقيب باحلفر وأخذا عقيلته ومعه

 البحرين بلجياك عملاء من مجاعة زار سنوات تسع أو مثاين ومنذ

أحباثهم. نتاجئ يل تصل ومل ،أحدها وفتحوا القبور وتفقدوا

 البحرين يف العمظى بريطانيا عامل أيضا باحلفر عين وممن

 »عايل« عيل قرية بقرب حفر وقد بريدكس )اليوزبايش( املنقب
 قد واكن »املنامة« يف ذلك مثل وفعل أسابيع عدة فهيا واشتغل

 آخر. إىل وقت من إلهيا يرتدد خمية املدافن وسط يف له رضب

 البرشية العظام من القطع وبعض الرفات من كبرية طائفة ومجع

لندن. يف التحف دار إىل هبا بعث وقد اآلثار من وغريها

 املوعثة، واجلادة الوعر الطريق ذلك طرقت أمة من مك
 ال األفاكر مشتيت الطرف حارسي أفرادها من وخنبة أبناؤها ووقف
 أرسار خبصوص والقلق االضطراب من دامهمه ملا حرااك يبدون

 القرون خميلتنا أمام تردد أقدامهم خفطوات املهبمة، املدافن تلك
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 وأحدثهم الغابرة، الدهور آذان يف ترن أيدهيم آثار ودوي املنرصمة

 فالفرس فالعرب الربتغاليون إلهيا سبقهم وقد اإلنلكزي هبا عهدا

 فاللكدانيون فالبابليون فالفينيقيون فاليونان فالرومان فاهلنود
 المتدن رواق مد من أول مه الذين السود الرؤوس فأحصاب

 بالد تارخي يكون وهيلع البسيطة. وجه عىل البرشي والعمران
 واليابان والصني الرومان مملكة حتسب وهلذا جدا، حديثا اليونان

 وشعب وقبيلة أمة من ومك هذا جبانبه.. أمس ممالك من واهلند

 منذ اكنت مكا ،وجمدها بعزها قامئة وانقرضت زالت ودولة ولسان

 عىل تقو مل الزمان طوارئ وخمالب الدهر أنياب إذ بناهئا أول

 عىل واقفة ويه أرضية ال الكرة سطح عىل من وإفناهئا مالشاهتا

 من فسبحان األعوام وكرور األيام مبرور تخسر الضخمة أراكهنا

والوجود. والفناء واخللود البقاء بيده

زمان! وفيلك ماكن فيلك
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١٩١٣ -كانونالثاني١٣٣١عنصفرسنة٢منالسنة٧الجزء

 لعهدالتارع سابقة البجربن في قدية قبورغريبة س
-Nfeopole prlwtorique z Bahrein 10ه

تعمهيد ١
 هوالمدافنالقدية لذالرب قراءانظار اليه اوجه اريدان االثرالذي

 اريخها عن وحض ماصرح ادون ان على عزمت فقد الججرين في العهد

 اخبارها وطمو منهم علىالكثيربن اصها لحفا. .!الغاد للناطقين خدمة

 .ن الشقات على ذلك في والمستشرفينعتمداً الرواد اغلب عن حتى

السياحوالمورخين.
القديمة المدافن الى المودية .الطريق٠٢

 في المجورة المقابر يقصد اتجرن في ترحاله عصا السائح يلتي ان بعد

 على ارادالوقوف اذا عن»منامة« اميال تبعدضحوسبمة التي الجزيرة وسط

 رمية ٠ ارضاًجرداً لريقه في مايصادف واول الديار تلك حضارة سابق

 خارج وفي مبسة الثان عنبة قلمة سوى االثارالممة من فيها البوجد

 الصدأ قدعالمما االسنمال مممال العهد قديا مدفعان البل مدفع اسوارها

 مبح عن عبارة وهو هال .جرج المحل اركان جن رتى والغباروفيكم

البوجد لورااكاهتة وداخل يسطاففيه غي^ها اي ابلدة حأاكم كن

العرب( )لغة مجلة من المقال من األولى الصفحة من صورة





 نظامية مدرسة أول بدايات
البحرين في

الثجباء التالميذ

 يتجاوز مل الذي الصيب وهو المشالن(، )عبدالعزيز اكن بيمنا

 يف وقهتام ويقضيان معه، ابن مع يلعب معره، من عرشة احلادية

 والد م،1919 عام شتاء أيام أحد صباح يف فاجأمها الطيور، صيد

 لذة علهيام قطع قبل من يألفاه مل غريب بلكام بإخبارمها المشالن

العيد. ومتعة اللعبة

 أن عبدالرمحن( و) )عبدالعزيز( الصبيان شعر الصباح ذلك فيف

 اجمتعا حفاملا خطري. موضوع هو بل فقط، جديا ليس املوضوع

 وترتاك ابين، يا اآلن من تستعدا أن جيب واحض: بصوت قال معه

األبد. إىل وتودعامها واللعب الصيد

 ملاذا؟ واحد: بصوت قائلني احلديث الصبيان قاطع وبالطبع

املدرسة! إىل غدا ستذهبان ألنمكا قائال: الغريب حديثه بدأ عندها

المدرسة؟ هي وما قائلين: السؤال إلى عادا وأيضا

 احلال يف أجاهبما لذلك األسئلة، هذه متوقعا اكن ويبدوأنه

 ولكن القرآن، فهيا خمتمتا اليت )املطقع( تشبه إهنا تفكري: أي وبدون

 )املطقع(. يف موجودة غري كثرية أشياء تتعملان سوف املدرسة يف

استعدا. فهيا . عرصمكا. مع تمتىش دروسا ستتعملان املدرسة فيف
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 مل لملدرسة البسيط التعريف هذا من انهتائه بعد أنه والغريب

 الكبرية اللعب ساحة غار فقد املؤكدة. موافقهتام بمساع إطالقا هيمت

مستعدان. مستعدان.. يمتمتان: والطفالن باملنامة اجلفري منطقة يف

 والد المشالن( )سعد املعروف البحريين املثقف اكن فوقهتا
 باحتفاالت املحرق مدينة يف أصدقائه بقية مع مشغوال لعزيز()عبدا

 الرئيس باهبا يافطة عىل كتب البحرين، يف نظامية مدرسة أول افتتاح

 اكن الكبري االنشغال وجبانب اخلليفية«. اخليرية اهلداية »مدرسة

 التجار من أسايس وبدمع البحرين مثقيف بقية مع لنجاحه مرسورا

 الكبري احلضاري املرشوع هذا تأسيس يف املعروفة والخشصيات

له. والتحضري به التفكري من سنوات عدة بعد

 بنفسه ليحاول والده تركه فقد المشالن عبدالعزيز الصيب أما

 الوقت نفس يف تفكريه، يف ازدمحت اليت األسئلة مائت عن اإلجابة

بداخله. املشاعر اختلطت الذي

 يشعر اكن أنه إال لملدرسة، نعم اكنت: اإلجابة أن مفع

 اجلميل الطفولة ملعب )اجلفري( منطقة سيغادر ألنه الكبري باحلزن

 مدينة إىل جفأة وينتقل األصدقاء، مع واللعب والرب بالنخيل احلافل

جده. سوى أحدا فهيا يعرف ال اليت الكبرية العامصة : املحرق

 واألزقة احللوة واأليام الرباءة يفارق أن الصعب من واكن

 نفسه الوقت ويف ماكن، لك يف يتناثرون الذين واألطفال واألحياء

 تناسب اليت اجلديدة )الدروس عن يتخلف أن كثريا هيلع يعز اكن

العرص(.

 ملعب فراق عن الكوابيس تقامسهتا فقط واحدة ليلة ويف

 المشالن حسم تذهتا،وأسا وتالمذهتا اجلديدة واألحالم الطفولة،
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 )املدرسة(: واختار املتضاربة، واألفاكر املتناقضة املشاعر لك

عضويهتا. إىل سينضم اليت اجلديدة احلياة

 ساعة يف )المشالن( التمليذ وصل التايل اليوم صباح ويف
 حبرينية لخشصية مزنال التارخي ذلك قبل اكن متواضع مبىن إىل مبكرة

 للتعلمي اخليرية اإلدارة استأجرته الزياين(، إبراهمي بن )عيل هو

 ينهتي حاملا البيت يف العمل تبدأ ليك املدرسة إدارة عىل املرشفة

املحرق. مشال يف املدرسة بناء

 أمثال: املقبولني زمالءه شاهد املدرسة فناء إىل دخوله ومع

 شاهني بن أمحد خفرو، يوسف بن حممد العمران، أمحد

 عبيديل، عيل بن حممد املمحيد، حممد بن محد اجلالمهة،
 أمحد بن حممد الزياين، أمحد بن راشد الزياين، يوسف بن عبدالله

وغريمه. مراد،

 بني متبادلة إجعاب نظرات املدرسة يف األوىل الدقائق اكنت

 الثياب أخفر يلبسون ومه مجيعهم جاؤوا فقد أنفهسم، التالميذ

 هلذا استعدادا وذلك )البشت(، بالعباءة تأنقهم عىل عالوة وأنظفها،

 لبس أن مكا األعياد، عن أمهيته يف يقل ال الذي العظمي اليوم

 أمهية املدرسة أعىط - أمورمه أولياء أمرمه مكا - )البشت(

خاصة. ومهابة استثنائية

 وراح منتظم، طويل طابور يف التالميذ وقف حلظات ويف
 والتأكد التالميذ، ونظافة ثياب عىل يفتشون املدرسة مدريس بعض

 بعض يف إال ترتدى ال اكنت اليت النعل، وارتداء )البشت( لبس من

 أمساء عىل املناداة متت والدقيق املطؤل التفتيش وبعد األوقات.

 زيك( )عباس املرصي املعمل الدور هبذا يقوم واكن التالميذ،

مرتفع. بصوت
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 عددمه يتجاوز ال املدرسة تالميذ أن تبني أمساء ال مناداة ومع

 فبيمنا وضوح. بلك بيهنم الفوارق رؤية ميكن واكن طالبا، اخلمسني
 بعضهم اكن معره، من السادسة يتجاوز ال صغريا طفال بعضهم اكن

العرشين. يف شاائ

 كتابة يف بسيط امتحان للتالميذ جرى األمساء مناداة وبعد

 حتفيظ مدارس يف قبل من التالميذ تعملها اليت العربية احلروف

 هامش الكوييت املعمل االمتحان هذا جيري واكن )املطقع(، القرآن

 أي يف التمليذ وضع يتقرر اخلط مجال حسب وعىل الطبطبايئ،

الدرجات. حسب عىل فصل

 عبدالعزيز الشيخ إىل التالميذ ذهب االمتحان هذا انهتاء وعند

 آخر، امتحان هلم أجري وعنده املدرسة، مسؤويل أحد العتييق،

 إماكنياهتم مهنا يكتشف اليت األسئلة بعض التالميذ فيه يسأل راح

 الفصل إىل الفور عىل التالميذ يذهب االمتحان هذا وعند ومعارفهم.

املدرسة. إدارة هلم اختارته الذي

 هنضة يف درس أول التالميذ تعمل الدرايس اليوم بدء ومع

احلديثة. البحرين

 اخلليفية( اخليرية اهلداية )مدرسة امتلكت األوىل األيام نهتاءوبا

 مشاعر لك تطرد أن قليلة أيام يف واستطاعت التالميذ، وقلوب عقول

 سيطرة رمغ جديدا وصبا طفولة عامل هلم ختلق وأن والرهبة، القلق

 عامل أمام أنفهسم التالميذ وجد ذلك وجبانب اللعب. عىل اجلد

 أمامه ميتلكون ال جديد عامل غريبة، وحاكيات مفيدة ومعارف مجيل
والدهشة. االسمتاع سوى

 بشوق، البحرين أهايل انتظرها طاملا اليت املدرسة، هذه فيف
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 والرضب والطرح اكجلمع احلساب: مبادئ يدرسون التالميذ راح

 وعلوم اجلغرافيا عىل عالوة والكتابة، القراءة جبانب والقمسة،

 عقوهلم العباقرة وأساتذته دروسه حسرت الذي والتارخي الدين،

يصدق. ال بشلك

 وخشصياته وحوادثه حاكياته يقرأ اكن الذي التارخي درس فيف

 هبذا االسمتتاع وصل ،العتييق عبدالعزيز الشيخ للغاية مشوقة بصورة

 يقرع عندما والغضب الشديد االمتعاض إظهار درجة إىل الدرس

احلصة. هناية معلنا اجلرس

 عمثان الوطين السوري األستاذ اكن ، )العتييق( وجبانب

 أحد لكونه دمشق يف اإلعدام مشنقة من اهلارب احلوراين،

 هو يلهب ،الفرنيس االستعامر ضد الوطنية العرشين ثورة رجاالت

 بالبطوالت امليلء العرب تارخي فهيم ويوقظ التالميذ مشاعر اآلخر

واملالمح.

 املختارين املدرسني جمموعة يف التالميذ وجد الوقت ومع

 عبدالوهاب املعروفة البحرينية الوطنية الخشصية قبل من فائقة بعناية

 أكفاء أهنم للتعلمي، اخليرية اإلدارة لرئيس الثاين النائب الزياين،

 وهناك. هنا فهيم ضعف نقاط عىل التفتيش الصعب ومن وخملصون

 حافظ املرصي املثقف يقودمه اكن الذين املدرسني، مفمجوعة

 التعلمي تأسيس يف املسامهة هو واحد هدف أجل من جاؤوا وهبة،

 عروبهتم عىل وعالوة وهنضته. رقيه عىل والعمل احلديث،

 فهيم معمل فأي احلديثة، املعارف يف موسوعات اكنوا ووطنيهتم،

 تدريس يف ظرف أي حتت زميله عن ينوب أن بهسولة يستطيع اكن
 فهيا، وضليعا اإلجنلزيية اللغة يدرس املعمل اكن ولو حفىت مادته.

وهكذا. التجويد، حصة يف اإلبداع من مينعه ال ذلك فإن
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اهلداية مدرسة تالميذ

 فبعضهم ،وغربا رشقا املعملني جنسيات تنوعت ذلك من وأكرث

 المين من وآخرون والكويت، جند من وغريمه وسوريا، مرص من
 واالختالف االحتاكك عن هؤالء عروبة متنع مل وبالطبع واملغرب.

عادي. أمر وهذا التدريس، شؤون يف

 ومعه )المشالن( تعرف املدرسة وجدران الضيقة الصفوف وخارج

احلضارية. املدرسة فيه ولدته الذي الصاخب املناخ عىل زمالئه بقية

 واملنامة املحرق مدن يف انترشت اليت األوىل الشائعات مفع

 مدرسة إنشاء يف البارزين البحرين وجتار مثقيف نية عن واحلديث
 والشام مرص بالد يف العربية واملعاهد املدارس طراز عىل حديثة

 هدفها مضادة شائعات انطلقت األوىل الشائعات مع والعراق،

 جدوى يف والتشكيك املحتمسني، عزمية إضعاف األسايس
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 املدارس هذه فساد حول عال بصوت التحدث واألمه: املرشوع،

 هبا. يلتحقون سوف الذين التالميذ أخالق ختريب يف املؤكد
 وأصبحت هوادة، بال البحرين شوارع يف الشائعات( )حرب ومضت

عنه. التحدث الناس ميل ال الذي الساعة حديث الوقت مع

 مرشوع وأصبح حقائق، إىل الشائعات حتولت األيام ومبرور

التنفيذ. وشك عىل اهلداية( )مدرسة

 األهايل عزامئ عىل املراهنة املتعصبني بعض حاول وحيهنا

 أبناهئم بإدخال قرارمه عن بالعدول إقناعهم وحماولة عزامئمه وتثبيط

 هذه مثل بتحطمي الكفيل فهو الوقت، عىل هؤالء وراهن املدرسة.

فقط. احلماس سوى متتلك ال اليت املشاريع

 يف أعلن عندما خطرية بانتاكسة وأصيبت فشلت رهاناهتم لكن

 أكرث وقبول اخلليفية(، اخليرية اهلداية )مدرسة افتتاح عن البحرين
 املدرسة عن املسؤولة التعلميية اإلدارة وحصول تمليذا، مخسني من

 يف العمل بدء عن وإعالهنا االفتتاح، حفل يف الروبيات مائت عىل
باملحرق. املدرسة بناء

 رمغ فهيا النجاحات وكربت كبرية، خطوات املدرسة مضت

 تقريبا أهشر عدة بعد انهتت اليت اإلشاعات مالحقات اسمترار

 نكتة أصبحت أن لبثت ما مث مرعبة، األمر أول يف بدت بإشاعة

الناس. علهيا يتندر

 لملدرسة املعارضون أطلق االعرتاضات، من الكثري فشل مفع
 املدرسة يف التالميذ ميارهسا اليت السويدية المتارين إن تقول إشاعة

 الشرتاكوا الربيطانية، باجلندية لاللتحاق عسكرية تدريبات إال يه ما

أحد. ذلك يصدق مل وبالطبع احلروب، يف
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 وضعف الشائعات وفشل الكبرية، املدرسة جناحات لعل

 وغريمه والتجار واملثقفني األهايل اهمتام من زاد املعارضة،
 اليت األسبوعية شبه الزيارات يف متثلت ملحوظة، وبصورة باملدرسة

 عىل التعلمي ومشاهدة املدرسة مستوى لتفقد هؤالء هبا يقوم راح

 التالميذ، مستوى ورؤية املدرسني رشوحات إىل سمتاعواال الطبيعة،
 الخشصيات تلك اهمتام اكن وأيضا احلصص. بعض وحضور بل

 بعضهم أن درجة إىل األحيان من كثري يف يصل باملدرسة الزائرة

 يف جولته عن مفصال تقريرا اخليرية التعلمي إدارة إىل يكتب اكن

 تدوين أيضا ينىس وال شاهده، ما لك فيه ويذكر اليوم، ذلك

 إدارة إىل بنفسه يذهب غريمه واكن مقرتحاته. وبعض مالحظاته
 املدرس ذلك ضعف عن نظره وجهة حسب مثال- - وخيبرمه التعلمي

 التعلمي إدارة اكنت وبالطبع تغيريه. رضورة واقرتاحه الدين، مادة يف

 وحتقق مهنا، وتستفيد واملقرتحات واملالحظات اآلراء جبميع تأخذ

 بعد املسائل تلك لك يف القرارات وتتخذ الشاكوى، بعض يف

أعضاؤها. جيرهيا خاصة حتقيقات

 وزيارات للتالميذ خلقته الذي اجلميل العامل عىل وعالوة

 وتالمذهتا أساتذهتا بفضل املدرسة اكتسبت البحرينية، الخشصيات

 مدينة ساكن وسط يف كبرية شعبية العرصية، وطرقها النجباء

املدرسة. فهيا تقع اليت املحرق،

 بقية ومعه المشالن« »عبدالعزيز التمليذ اكن األحيان معظم ويف

 ميرض أن أو التجويد مدرس خيطئ أن مرة لك يف يمتنون التالميذ
 ويقرأ وهبة، حافظ الشيخ بنفسه، املدرسة مدير إلهيم حيرض حىت

 مجيال صوتا ميتلك اكن وهبة أن ببساطة اكن فقد السبب أما هلم.

 أزهري. وأنه خاصة التجويد، حيسن واكن أحد، فيه ينافسه ال
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 يواظب واكن وهبة، بصوت التالميذ اسمتتع اليت املرات يه وكثرية
 بالقرب يقفون الذين واملارة األهايل من الكثري جتويده مساع عىل

العظمي. وهبة لتجويد خاشعني املدرسة نوافذ من

 للعتييق التارخي حصص استحوذت وهبة، جتويد إىل وباإلضافة

 نوافذ خارج املحتشدين األهايل بني شعبية عىل واحلوراين

 وجده ملا به، بأس ال مجهورا الرياضة متارين القت مكا املدرسة،

عظمية. تسلية من فهيا

 والمسعة النجاحات رضيبة اكنت املدرسة هذه داخل ويف

 الحظ قليلة أهشر فبعد بالطبع. املشلكات بعض والشعبية الطيبة

 رجاالت زيارات كرثة املدرسون وزمالؤه وهبة« »حافظ املدير

 وإحضار ملحوظة بصورة تكرارها ومع الربيطانية. السياسية الواكلة

 هذه أن املدرسة إدارة أيقنت الزيارات، تلك يف العرب املترمجين

 التالميذ، مستوى معرفة يف وال املدرسة يف حبا ليست الزيارات

 املدرسون به يقوم ما عىل للتجسس بل دامئا، هلم يقال اكن مكا

 الدروس وبقية التارخي دروس ومراقبة وتربية تعلمي من العروبيون
والقومية. بالوطنية املحشونة األخرى

 موظيف من الهترب غري حال املدرسة إدارة جتد مل ذلك وأمام

 حضور من وسيلة بأية ومنعهم ممكنة، طريقة بأية الربيطانية الواكلة

 تلك ظل يف املدرسة إدارة تكن مل فوقهتا املدرسة. حصص

املدرسة. دخول من منعهم أو طردمه عىل قادرة الصعبة الظروف

 الهترب طرق حول التالميذ مع املدرسون يتفامه وبرسعة

 اخلطط، تلك معظم جنحت األحيان من كثري ويف املنع. وأساليب

 مساع عند الفصول أبواب إغالق اإلطالق عىل أهشرها اكن واليت

 قبلهم من الباب قرع وعند الربيطانيني، الزائرين أصوات املدرسني
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 واحض بتصنع أذهنم يف وهيمس هبدوء قليال الباب املدرس يفتح

 املعذرة فأرجو هاما هشريا امتحانا اآلن التالميذ لدى إن قائال:

 الربيطانية الزيارات مشلكة إىل وباإلضافة إدخالمك! استطاعيت لعدم

 افتتاح مفنذ أمهية. أقل مشلكات املدرسة يف ظهرت التجسسية،

 اإلفرجني اللباس ارتداء املدرسني مجيع عىل حظر املدرسة
 بسبب وأجربوا وملحقاهتما(، والقميص )البنطلون بالبدلة املمتثل

 اللباس هذا املعارضون يستمثر ال يك وأيضا - والتقاليد العادات

 الثوب يف املمتثلة املحلية، العربية املالبس ارتداء عىل - الغريب

 إىل حرض أن يوم ذات وحدث أيضا. والبشت والعقال والغرتة

 يف وراح رسمت« »جالل امسه جديد مرصي مدرس املدرسة

 اإلفرجني. اللباس ارتداء يف املدرسة يف له األولني اليومني

 واستغراهبم، التالميذ دهشة الغريب اللباس هذا أثار فقد وبالطبع

 املدرسة! من بالتايل طرده وجيب »نرصاين« مدرس أنه ظنوا حىت
 الثوب »رسمت« ارتدى عندما فقط يومني بعد حلت املشلكة لكن

والتالميذ. املدرسني كبايق والبشت

 بزي االلزتام عدم مثل الصغرية، املدرسة مشالك لك واكنت

 إدارة عىل هتون اكنت لكها الواجبات، وحل والنظافة املدرسة
 األرس غالبية اكنت فوقهتا املحنوس! ربعاءاأل يوم إال املدرسة،

 البحرين يف املهشور الشعيب البطن دواء أوالدها تعيط البحرينية
 التالميذ فيه يستطيع ال الذي األمر أربعاء، يوم لك )احللول( بامس

 تلك يف املدرسة دفاتر وجسلت املدرسة. إىل احلضور تناوله بعد
 يف يتجاوز الغياب يف حتىص وال تعد ال وأمساء أرقاما األيام

العادي. للغياب املعقولة احلدود األحيان من الكثري

 خيار من أمامها املدرسة إدارة جتد فمل املشلكة هذه وأما

 بإلقاء املدرسون قام فقد الوسائل. بشىت العادة هذه حماربة سوى
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 هذه مثل تناول وأخطار مضار حول والنصاحئ اللكامت من الكثري
 فقد وبالطبع كثريا. وخيفقون قليال ينجحون واكنوا الشعبية، األدوية

 للهروب األربعاء يوم الكساىل املدرسة طالب من الكثري استمثر
 عدم عقاب من والنجاة )احللول(، يتناولوا مل ولو حىت والتغيب،

املطلوبة. الدروس حفظ

 مدريس بعض غرق القليلة، املدرسة مشلكات عن وبعيدا

 عية،واالجمتا فيةوالثقا السياسية البحرين حياة يف العرب اهلداية

 يف آنذاك تدور اكنت اليت الساخنة احلوارات يف بعضهم فاشرتك

 كوعد وقهتا، اهلامة العربية األوضاع حول واملنامة املحرق جمالس

 سعد املرصي الزعمي ونيف املرصية، م 1919 وثورة )بلفور(،

سوريا. يف العرشين ثورة و زغلول،

 البحرين بعضهم ووجد الثقافية، احلياة يف آخرون وانغمس

 وهبة« »حافظ نشط فبيمنا أيضا. والفنية الثقافية مواههبم لتمنية فرصة

 وجد واالجمتايع، الوطين الصعيد عىل احلوراين« و»عمثان

 يف الفرصة البيات« و»زكريا الفرايت« »حممد السوريان املدرسان

أخرى. بوسائل وجودمها إثبات

 وله العرشينيات بداية يف سوريا ثوار من اكن »الفرايت« أن ورمغ
 لعدة البحرين يف استقراره ومنذ أنه إال والوطنية، السياسية اهمتاماته

 ويكتب الشعر عىل يركز راح اهلداية، مدرسة يف مكدرس سنوات
 الهنضة حول كثرية أشعارا »الفرايت« كتب البحرين ويف القصائد.

 نظم فقد بالطبع. البحرين ينس مل مكا العرب، وأحوال والتعلمي
 عندما مىض، فميا مصيفا اكنت واليت اجلابور« عىل »وقفة قصيدة

 خليفة آل حممد بن إبراهمي الشيخ املعروف واألديب الشاعر دعاه

القصيدة: تلك فقال و»الساحلية« »اجلابور« منطقة يف بيته يف لزيارته
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 مواطين الشآم أن جعب ومن

 داره باملحرق من ويأرسين

 مسكها يرفع البحرين يف منازل

 لفظه احلر ميلك مليك للك

 ذاته كنه يف الفكر تدحت ما إذا

 خالئق غر إلبراهمي عرفت

 مزنة مدامع من أصىف خالئق

 معره العهد عىل باق ثقة أخو

 به معرفيت بعد زماين محدت

 وقملا منه الود حمض يل صفا

 يب خفف أمس »اجلابور« إىل دعاين

 واله وقفة الربع بذات وقفت

 حسهنا رائع العني وملء فقلت

 الصد هو البعاد إن بالبحربن أخالي

 الود يل ومهنم أهيل فهيمو ويل

 احلد أو الصخري إما داره ومن

 العد واحلسب الفياض الكرم هبا

 ند له ما الندى ين أمري ولك

 الفرد اجلوهر أنه يقينا عملت

 الورد يه او شذًا أذىك بل املسك يه

 الهشد ألفاظه حلو من ميازجها

 عهد له ليس الناس هذي كرث1و

 احلمد جيب قد الله بعد وللدهر

 الود غريه من العالت عىل يل صفا

 يشتد جعالن اليقظان اهلوى إليه

 وجد به وجل وجد به أهاب

 اخللد بلهاهنا الفردوس جنة هنا

السد وبينمك بيين ما حال ولو

 وال السياسة ال هيوى يكن فمل البيات« »زكريا املدرس أما

 يعرف »البيات« واكن المكان. آلة عىل العزف بل الشعر،

 ظل ويف األيام، تلك يف بصاحهبا تؤدي اليت اهلواية هذه خطورة
 يف املسامهة ورمبا بالكفر، اهتامه إىل املحافظ، املجمتع ذلك
 اكن الذي تقريبا الوحيد هو »البيات« اكن ولذلك الفساد. نرش

 يف اإلغالق جيدة غرفة يف إال العزف ميارس وال هوايته خييف
باملحرق. بيته
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البالد« أحرار نحن

 الوطن مدارس أكثر

 السنن هذا في يعين

المسلمين شأن رفع في

 فاكن األبد، إىل بالمكان ولعه رس إخفاء عىل البيات يقو ومل
 يشاء. ما فهيا يعزف داره يف جدا وصغرية خفية رسية حفالت يقمي

 مثقف تمليذ المشالن« »عبدالعزيز وهو تالمذته أحد أن أحس وعندما

 فوتوغرافية صورة وأهداه بل اخلطري، الرس هذا عىل أطلعه وجنيب

متواضع. إهداء وعلهيا المكان يعزف وهو له

 اهلداية لتالميذ اجلميل العامل كرب اآلخر، اجلانب وعىل

 املعارف ازدادت ومعه ،إلهيا انضاممهم منذ سنتني مرور بعد

 ثقهتم وازدادت املدرسة، وفعاليات أنشطة وتنوعت والعلوم،

 املدرسة مبىن إىل انتقلوا عندما خاصة ومبدرسهتم، بأنفهسم

 مدرسة ويف جدد تالميذ وكأهنم ذلك بعد التالميذ وأصبح اجلديد،

متانا. جديدة

 مثل األناشيد، بعض ينشدون التالميذ راح الباكر الصباح فيف

: مطلعه يقول نشيد

الشبيبة.. أزهار »نحن

: يقول آخر ونشيد

المنن ذا يا ربنا يا

لمن األجر أجزل و

العاملين لكل وكن

ومعين نصير خير

 الجالل ذا يا ربنا يا لمآلا في يفوزوا حتى

 متعال يا لنا احفظ الكمال في تسامى من يا

أوال في مليك خير
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 البشر نفع في كالغيث ظهر قد مليكخير

الخصال والزهرفيطيب ألثر فيحسن والشمس

: مطلعه يقول ثالث ونشيد

العرب« سبيل وقعودفي فقيام للخطوب وشيبنا للحروب »شبابنا

 التفتيش فيه يمت الذي الصارم والطابور الصباح أناشيد وبعد

 رحلة وتبدأ اجلديدة، الصفوف يف التالميذ ينتظم يشء، لك عىل

 وتضاريس اإلجنلزيية اللغة بقواعد تبدأ رقيا أكرث أخرى ممتعة

تنهتي. ال اليت التارخي وحاكيات األرقام وحسابات اجلغرافيا

 اختلطت عالقة واملعملني التالميذ بني نشأت الدروس لذة ومع

 واألنشطة والقومية الوطنية باملبادئ واملودة الصداقة مشاعر فهيا

املتنوعة. املدرسية والفاعليات

 وجد الواسعة، وفصوله الكبرية بساحاته اجلديد، املبىن فيف

 مطوحاهتم. من جزء وحتقيق أنشطهتم ملمارسة أفضل فرصة التالميذ

 التالميذ، بعض لدى اخلطابة موهبة برزت األوىل األيام مفنذ

 خطابة منصة أعد الذي احلوراين عمثان املعمل من أسايس وبتجشيع

 اخلطابة عىل ليتدرب مهنم واحد ألي مفتوحة أهنا التالميذ وأخرب

 وراحوا التالميذ تجشع ذلك وبسبب الصباحية. احلصص هناية بعد

 وطين خطاب أو أناشيد أو املحفوظات من حيفظوهنا قطعا يلقون

 استغلوا التالميذ وبعض موهبته، إظهار يف يتنافس واللك محايس،
 مرصية وقصائد واملتنيب، لعنرتة حيبوهنا قصائد إللقاء الفرصة
الصحف. يف يقرؤوهنا اكنوا محاسية

قراءة عىل مداومهتم بعد وخصوصا التالميذ، ويع ازدياد ومع
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 باملحرق األديب النادي مكتبة يف والشام مرص من القادمة الصحف

 املزيد. يطلبون أنفهسم التالميذ وجد الثقافية، املجالس بعض يف أو

 حمارضات إلقاء املدرسني بعض من تردد، وبدون. طلبوا، لذلك

 مرص يف آنذاك املشتعلة العربية الثورات حول وبالذات مصغرة،

وغريها. والعراق وسوريا

 تلك يه وحيوية إثارة املحارضات«» هذه أكرث اكن وبالطبع

 هو االستعامر اكن فوقهتا »احلوراين« املعمل بإلقاهئا يتربع اليت

 خماطبا »احلوراين« وقف املرات إحدى ويف له. الشاغل الشغل
 أية له توجد ال الدنيا لك يف »االستعامر قائال: التالميذ

 فرنيس، استعامر أمام حنن : مفثال فروقات، بينه ولكن حماسن،

 يتدخلون الفرنسيني أن بيهنام والفرق بريطاين، استعامر أمام وأنمت

 أيضا فهم الربيطانيون أما واللغة. الدين يف حىت يشء لك يف

 يف ليس ولكن ،فهيا ويتحمكون البالد شؤون مجيع يف يتدخلون
 من حببل يشنقنا الفرنيس االستعامر أن هنا والفرق والدين. اللغة

 والنتيجة حرير، من حببل يشنقمك الربيطاين االستعامر بيمنا ليف،

املوت. يه واحدة:

 يف التالميذ بعض استمثر واملحارضات، اخلطب جبانب

 السياسية املقاالت كتابة يف فراغهم أوقات بالبحرين اهلداية مدرسة

 وعبد المشالن العزيز عبد التمليذان: املجال هذا يف وبرز والثقافية،

خاص. بشلك املعاودة الرمحن

 املقاالت بعض يكتبان التمليذان راح كثرية مناسبات فيف
 يف اجلائرة الربيطانية والتدخالت البحرين يف األوضاع حول

 الواكلة موظفو يعرف ال يك اليرسى، باليد يكتباهنا واكنا شؤوهنا،

 ويرسالهنا ،خطوطهام الربيدية الرسائل يراقبون الذين الربيطانية
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 تصل، الرسائل بعض اكنت املرصية. اجلرائد بعض إىل بالربيد

 ينرش وبعضها الربيطانية، الواكلة مصادرة بسبب يصل ال وبعضها

ينرش. ال وبعضها

 يستفيدان التمليذان راح )احلوراين( الوطين املعمل وجود ومع

 املقاالت يعرضان راحا مرة لك فيف ومعارفه. وخربته تجشيعه من

 كتابة طريقة يف توجهياته بعض ويعطهيام ،لغويا ليصححها هيلع

 مسألة يف يوجههام األحيان بعض ويف وفقراته. وموضوعه املقال

 هذا تنرش لن مثال اجلريدة هذه أن فريى الصحف؛ إىل إرساهلا

 أن فميكن الثالثة أما كبري، أمل ففهيا الثانية اجلريدة أما املقال،

 معرفته بسبب صائبة دامئا توقعاته واكنت تنرش. ال أن وميكن تنرش

وهويهتا. بالصحف

 بعنوان ناريا مقاال واملعاودة المشالن كتب املرات إحدى ويف

 الذين الرجعيني أفعال يقصدان واكنا البحرين«، يف الرجعية »فعل

 التمليذان شن املقال هذا ويف اهلداية، ومدرسة التعلمي حياربون
 إىل أخذاه كتاته من انهتيا وبعدما هؤالء. عىل عنيفا جهوما

 أرى : ناحصا هلما قال املقال قراءة من انهتائه وفور )احلوراي(،
 اهلجوم بسبب ذلك وليس املقال.. هذا نرش الصعوبة من أن

 تستطيع السورية وال املرصية اجلرائد ال أنه أرى ولكن العنيف،

 تعيش اليت املرحلة جتاوزت البلدان هذه أن هو : بسيط لسبب نرشه
 ومه جدا عالية مراحل إىل وصل عندمه فالتعلمي البحرين، فهيا

كثريا. عنمك متقدمون

 عاما ليجعله املقال يف التصليحات ببعض قام ذلك رمغ لكنه

 وبالفعل نرشه، وميكن مناسبا أصبح حىت والرجعية، التخلف حول

املرصية. )البالغ( جريدة يف ونرش التمليذان، أرسله
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 رأهسم وعىل التالميذ، بعض تجشع املقاالت، من وأكرث
 الرئيس. املدرسة فناء يف تعلق احلائط، جريدة إلنشاء المشالن،

 واكن التعلمي، إدارة إىل هبا وتقدم الفكرة احلوراين جشع وبالطبع
القاطع. الرفض توقع: مكا الرد

 اإلدارة أعضاء إىل ذهب عندما احلوراين عرفه فقد السبب أما

 أستاذ يا إياك برصاحة: له قالوا حيث املوضوع يف ملناقشهتم

 بل األمحر، بالمشع املدرسة يقفلون سوف اإلجنلزي إن عمثان.

 تمسع حاملا املدرسة أبواب عىل واقفة اإلجنلزيية الرشطة وسرتون

 الذي التربير هبذا احلوراين واقتنع اجلريدة! هذه عىل وافقنا أننا

 حائط جريدة أجل من كبري حضاري مرشوع بوقف املغامرة يرفض

آخر! نشاط بأي تعويضها ميكن

 وزمالؤه احلوراين فهيا فكر اليت األخرى النشاطات واكنت

بية.طال مجعيات إنشاء يه املعملون

 )مجعية امسها واحدة مجعيتان، املدرسة يف أقميت وبالفعل

 األنشطة بعض ومتارس ثقافية أهداف هلا واكنت الوثىق(، العروة

الرشف(. )مجعية امسها فاكن الثانية اجلمعية أما الرياضية.

 , لك املدرسة إدارة هلا حشدت اليت اجلمعية هذه ويف

 من يكونوا أن للتالميذ الوحيد العضوية رشط اكن إماكنياهتا،

 فأكرث، % 80 جماميع عىل احلاصلني من يكونوا وأن املتفوقني،

آخر. رشط هناك يوجد وال

 التالميذ جيهتد أن الرشف جلمعيات بالنسبة طبعا املمه واكن

 يف أعضاء يصبحوا ليك التفوق عىل يتنافسوا وأن دروهسم يف
هلا. رئيسا هدفا اكن وهذا اجلمعية،
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 بعض يف املدرسني مساعدة فاكنت األخرى أنشطهتا أما

 الفكر رجاالت ومساعدة ومرافقة وغريه، اكلربيد احتياجاهتم

 وتقدمي آنذاك، البحرين يزورون اكنوا الذين العرب والسياسة

 إيصال مثل: املحرق، يف الكبرية الثقافية املجالس إىل اخلدمات

ذلك. وغري الربيد وإرسال

 األمعال بعض تقدمي عىل الرشف( )مجعية معلت مكا

 تالميذ راح حيث الفقراء، املدرسة تالميذ مساعدة مثل: اخليرية،

 خاص صندوق بإنشاء وقاموا واإلعانات التربعات جيمعون اجلمعية

 حيتاج التمليذ فهذا ، للفقراء الثياب رشاء من كثرية فرتات يف متكن

 إال فقريا ترتك مل وهكذا حذاء، إىل حيتاج وذاك )بشت(، إىل

وساعدته.

 إدارة حولت واجلمعيات، واساليات األنشطة هذه وخارج

 الفصل هناية يف تقام اكنت اليت الهنائية االمتحانات اهلداية مدرسة

خضم. احتفال وإىل عظمية مناسبة إىل الدرايس

 به القيام جيب معل أفضل املدرسة وجدت األيام تلك فيف

االمتحانات. هو احلديثة لملدارس املعارضني أصوات إلخراس

 يف عظميا يوما اهلداية مدرسة يف االمتحان يوم اكن وبالفعل

 واألساتذة والفراشون التالميذ يقوم الباكر الصباح مفنذ البحرين.

 وبالطبع الكربى، املدرسة ساحة يف الفصول كرايس بوضع أنفهسم

 هذا ويف صاخبا. احتفاال سيقميون وكأهنم والتنظمي، الرتتيب جيري

 كبري بامتنان احلضور املدعوين مجيع يليب االمتحان أو االحتفال

 البالد حامك رأهسم وعىل احلامكة، األرسة أفراد كبار فيحرض

 الشيخ املعارف جملس مدير و خليفة، آل عيىس بن محد الشيخ

 السياسية الواكلة وموظفو ومسؤولو خليفة، آل عيىس بن عبدالله
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 الخشصيات، كبار و الربيطاين، واملستشار البحرين، يف الربيطانية

التالميذ. أمور أولياء وبالطبع الدين، ورجال البالد ومثقفو

 ومدير املدرسة مدير يلقهيا خبطب االحتفال أو االمتحان ويبدأ

 مرأى عىل الشفوي االمتحان ويبدأ التالميذ، من ولكمة املعارف،

 مهنم واحد ألي حيق اكن الذين والضيوف احلارضين مجيع من

 التمليذ وعىل التمليذ، فهيا ميحتن اليت املادة يف سؤال أي توجيه

بالطبع! السؤال ذلك عن جييب أن

 بالفخر تشعر ورجاالهتا البحرين خشصيات اكنت وبيمنا

 ووصوهلم التالميذ وبنبوغ لملدرسة، احلضاري لملستوى واالعزتاز

 مبهابة يشعرون املساكني التالميذ اكن الرفيع، املستوى هذا إىل

 هذا أمام والهسلة الصعبة األسئلة مجيع عىل جييبون ومه كبرية

خشص. ثالمثائة يتجاوزون اكنوا الذين احلضور، من الكبري احلشد

 يف ويتلعمثون التالميذ حيرج ما كثرياً اكن املهابة هذه وبسبب

 بعض مثال مهنا الطرائف، بعض حتدث اكنت مكا اإلجابات،

 املداومني الغوص نواخذة بعض يسأهلا اكن اليت الساذجة األسئلة

 للتالميذ يوجهوهنا واليت االمتحانات، احتفاالت مجيع حضور عىل

طبعا. قصد بدون

 املدرسني من سواء األسئلة مجيع وانهتاء االمتحان هناية وبعد

 بتوزيع املعارض جملس وأعضاء املدرسة مدير يقوم احلضور، من أو

 يف للتالميذ بالنسبة األمه واكن والناحجين. املتفوقني عىل اجلوائز

 هو الكبري، احلضور أمام الرهبة هذه انهتاء بعد وخصوصا اليوم، ذلك
 وهدايا لساعاتوا األقالم مثل: قمية، هدايا جمموعة عىل احلصول

 جماملة يضطرون الذين الخشصيات كبار بعض يقدمها أخرى مجيلة

المثينة. اهلدايا حيرضوا بأن الكبري لالحتفال
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 سنت االمتحان، يوم احتفاالت يف المثينة اهلدايا عىل وعالوة

 املدرسون فاكن الكثرية. عاداهتا من محيدة عادة اهلداية مدرسة

 أو الدراسة يف تفوقهم بسبب وأخرى فرتة بني التالميذ عىل يوزعون

االمتياز(. )وسام ب يعرف اكن ما باملدرسة الطالبية األنشطة

 عدد عىل حبصوهلم أنفهسم بني التالميذ يتباىه ما كثريا واكن

 عىل مكتوب صغرية بطاقة عن عبارة اكن الذي االمتياز، أومسة من

 الدرجة من »هو مث الكبري، باخلط االمتياز« »وسام األول وجهها

 فرقته. أفراد مجيع عىل بالسبق الفائز هو الوسام هلذا واحلائز األوىل،

 »فننهبه يكتب مث التمليذ، امس يكتب وهنا األديب...« الذيك حاز وقد

 البطاقة ظهر وعىل املدرسة. مدير وبتوقيع التوفيق« له ونرجو بذلك

يقوالن: الشعر من وبيتان رشيف، وحديث كرمية، آية كتبت
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 جميل فكلرداءيرتديه عرضه للوم من يذنس إذاالمرءلم

 سبيلالثناء حسن إلى فليس ضيمها النفس على يحمل وإنهولم

 احلضاري املرشوع معر من األوىل السنوات انهتاء وعند

 املعارضني وهزمية اخلليفية(، اخليرية اهلداية )مدرسة الكبري:

 بأنفهسم النجباء اهلداية تالميذ شعر والتعلمي، املدرسة ملرشوع

 املجمتع يف واملختلف اجلديد بوضعهم وأحسوا ،رمبا مرة وأول

األهايل. وبني

 التالميذ أمور أولياء فرض الدراسة من أوىل ال السنوات فيف

 واالختالط األسواق يف التجول من منعهم مت فقد علهيم، حظرا

 أن واألمه عاداهتم! من شيائ يكتسبوا ال ليك الناس، جبهالء

 المساح مع فقط، املدرسية بكتهبم وهيمتوا دروهسم يراجعوا

 يف ألهنا املدرسة خارج الطالبية األنشطة يف باالشرتاك هلم

راقية! نظرمه:

 اهلداية مدرسة وحصول األوىل، السنوات انهتاء بعد لكن

 راح األهايل، بني طيبة ومسعة البحرين، يف كبرية هشرة عىل
 شاؤوا، كيفام بالتجول التالميذ ألوالدمه يمسحون األمور أولياء

 مه أوالدمه بأن بالفخر إحساهسم بعد خاصة أرادوا، مىت واخلروج

اهلداية. تالميذ

 الناس وتقدير باحرتام اهلداية تالميذ شعر الوقت، ومع وهكذا

 وثياهبم الواسعة وثقافهتم بعملهم البرش، بايق عن ومتيزمه بل هلم،
هئا.ارتدا عىل اجلميع حيسدمه اليت واألنيقة النظيفة

 يبدوا ومل بالغرور، التالميذ يصب مل املتوقع، عكس وعىل
رفيعة. وأخالقا كبريا تواضعا أظهروا بل الناس، عىل تعايل أي
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 أي إىل أو املحرق سوق إىل يذهبون حني عادهتم من واكن

 20 إىل 15 ين إىلما تصل كبرية مجاعة يف يرتافقوا أن عام ماكن
 املارة: يصيح األسواق إىل التالميذ يذهب مرة لك ويف تمليذا،

 اكن وبالفعل املدرسة«. تالميذ أماممك أفحسوا.. الطريق.. »أفحسوا

 ما يشرتون وجيعلوهنم احرتام، بلك أمامهم الطريق يفحسون الناس

ممكن. وقت أرسع يف يريدون

 أهايل من جدا معروفني اهلداية تالميذ اكن األسواق، وخارج

 »ها قائلني: إلهيم اجلميع يشري إليه يذهبون ماكن أي فيف املحرق،

جاؤوا«. اهلداية تالميذ مه

 من السفر واإلجازات العطل أيام يف التالميذ يريد وعندما

 اكنت اليت )العبارات( سفن إىل التالميذ يذهب املنامة، إىل املحرق

 أن ورمغ الربي. اجلرس إنشاء قبل اجلزيرتني بني الراكب تنقل
 تالميذ أن إال بالراكب، غاصة األوقات معظم يف اكنت )العبارات(

 للركوب املجال هلم فيفسح األفضلية، هلم تعىط املهشورين اهلداية

 أماكهنم عن الراكب بعض ويتنازل بل غريمه، قبل املراكب يف
النجباء. اهلداية لتالميذ احرتاما أحيانا

 ماكن، لك يف يالقونه اكنوا الذي الكبري االحرتام هذا ومع
 واحلسد الغرية يثري اكن أيضا أنه إال فعال، يستحقونه اكنوا والذي

البعض. لدى

 األهايل، بعض غرية من شيائ ذلك لك يثري أن الطبييع مفن

 هذا أن والسبب ظاهر، حبسد للتالميذ ينظرون اكنوا الكبار فبعض

 الذي الزمن بيمنا واالحرتام، والثقافة التعلمي هؤالء أعىط الزمن
 االشتغال سوى اإلطالق عىل شيتا يعطهم مل وشبابا أطفاال فيه اكنوا

الآللئ. عن البحث مبهنة
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 اهلداية تالميذ إىل ينظرون ومه يشعرون فاكنوا الشباب أما

 يف حقهم منعومه اجلهالء آباءمه ألن واحلزن، األىس بشعور

والدراسة. التعلمي

 يشعر اكن واألىس، احلسد نظرات ومع آخر، جانب ويف

 حمل ليست واألنيقة النظيفة مالبهسم أن الدوام عىل اهلداية تالميذ

خشصيهتم! من والنيل اهلجوم حمل إهنا بل فقط، البعض حسد

 تالميذ سوى البحرين يف موجودا يكن مل األيام تلك فيف

 ولذلك ،وأناقهتا ثياهبم بنظافة هيمتون ال اكنوا الذين )الكتاتيب(

 مبظهر مظهرمه ووصفوا اهلداية، تالميذ اجلهالء بعض هامج

 مما واألناقة النظافة ألن الرجال؛ مبظهر وليس املتأنقات، الفتيات

نظرمه! يف ورجولته الرجل تعيب

 الظامل، واهلجوم املختلفة النظرات لك ورمغ يشء، لك ورمغ
 الكثريين إن بل ذلك، بلك إطالقا يبالوا مل اهلداية تالميذ أن إال

إطالقا! النظرات هذه مغازي يعرفون يكونوا مل مهنم

 والفخر اجلدية من وبكثري الالمباالة، هذه عكس وعىل

 اهلداية »تالميذ من وزمالؤه المشالن« لعزيز»عبدا أهنى والويع،

 ذاكرهتم يف تركت اليت املدرسة يف معرمه سنوات أحىل النجباء«
 من رشائط أذهاهنم يف واحتلت واحلاكيات، الذكريات من الكثري

 الفصول يف نبضها اسمتر اليت الرفقة من األيام ومائت احلوادث،

واملجالس. واألزقة الدراسية



المحرق في بكاء
 وتجرعات كامل مصطفى لوفاة

العشرين القرن بدايات في المختار لعمر

العربية! القضايا تناصر البحرين

 واملثقف الشاعر ركض م1908 فرباير/شباط 12 مساء يف

 الشيخ جملس يف أصدقائه إىل برسعة الشرياوي، قامس البحريين،

 يف مبجلسه الهشري، والشاعر املثقف خليفة، آل حممد بن إبراهمي
 قائال: بالباكء جيهش وهو املجلس إىل واندفع املحرق، مدينة

 مؤملا اخلبر اكن اكمل«. مصطىف بوفاة مرص من برقية جاءت »اليوم

 فقاموا لذلك أملمه عن املجلس رواد وعرب والشعراء، لملثقفني
ا(. البعض) بعضهم بتعزية

 مصطىف بوفاة املثقفني وتعزية احلارق الشرياوي باكء وقبل

 القرن من مبكرة بدايات يف البحرينيون أظهر بسنوات، اكمل

 وتعاطفهم محاهسم والثاين، األول العقدين يف وبالتحديد العرشين

واإلسالمية. العربية القومية القضايا جلميع ودمعمه

 قادها اليت والتنوير اإلصالح حراكت رياح بدأت أن مفنذ

العربية الصحف أوىل وصدور عبده، وحممد األفغاين الدين مجال

م.191 لعام البريطانية؛ الوكالة تقرير (1)



البحرينتروي

خليفة آل إبراهيم لشيخ

 كانت ، وغيرها الوثقى العروة أمثال ،الستعمار ا ضد المكافحة

 بسرية والقومية التحريرية األفكار تلك يتداولون البحرين مثقفي طالئع

مواقعها. وتعزيز انتشارها مع عالنية ثم البداية، في
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 العربية والهنضة العربية والوحدة العربية القومية أفاكر ووجدت

 الصحف يف وجدوا الذين البحرينيني املثقفني لدى كبرياً تعاطفا

 من وغريها و»املتار(( و»اهلالل« الوثىق« »العروة أمثال العربية،

 - مكثقفني - وأظهروا اآلراء، تلك عن تعبريا التنوير، حصف

ومراسلهتا. الصحف لتلك الكتابة عرب معها تعاطفهم

 بعض نشط الثقافية، املجالس وأحاديث واحلبر الورق وخارج

 عىل واإلسالمية العربية القضايا دمع يف البحرينيني والتجار املثقفني

األرض.

 واليت بالقاهرة الصادرة »املنار« جملة تنرش م1912 عام فيف

 القوات ضد ليبيا يف للجهاد نداء رضا رشيد الشيخ حتريرها يرأس

 الرشيف حممد بن أمحد اللييب، املجاهد وجهه الغازية، اإليطالية

 إىل واملسملني العرب فيه يدعو واإلسالمية العربية لألمة السنويس،

اجلهاد. أجل من باملال التربع

 مكا املنصور، عبدالله أمحد وهو البحريين التاجر ويستجيب

 السنويس املجاهد التىق إنه اخلاطر، مبارك البحريين املؤرخ يقول

 لك أحيك »تعال له: وقال الخسي، التربع من أعوام بعد مكة يف

 الغزاة. اإليطاليني مقاتلة يف الليبيني وألحصايب يل مساعدتمك عن

 تاجرمك مجيعا عنمك نيابة أرسلها اليت املساعدة تلك أجل

 منه مسامهة إهنا يل وكتب عيل، الله لطف عبدالعزيز املحسن

البحرين. أهل ومن

العزيز؟ عبد احلاج أتعرف : قائال سألين مث

جاري. إنه نعم :قلت

جميعا. البحرين أهل واشكر واشكره السالم مني أقرئه فقال:
 مخمسائة وقدرها هذه إعانتمك وصلتنا لقد : قائال حديثه تاع مث



تروي البحرين

 الطليان. للكفرة قتالنا يف مثلها إىل احلاجة أمس يف وحنن ذهبية لرية

 صورة خميليت من متىح ولن وزماهنا. حمهلا يف هذه إعانتمك جفاءت
 خمييت، إىل به يجء الذي الغربية مرص حصراء من القادم الفارس ذلك

 من أحدمها : كتابان ومعها الذهبية اللريات رصة إيل دفع وهناك
. ( مرص«) يف وكيله من وآخر عيل الله لطف عبدالعزيز احلاج املحسن

 السياسية البحرين واكلة إدارة تنرش م1913 عام بداية ويف

 اسمترت »لقد : بعضه يف تقول البحرين أوضاع عن رسيا تقريرا

 اهمتام مواصلة يف واإليطاليني الليبيني بني طرابلس يف احلرب
 البحرين يف افتتحت العام هذا بداية فيف هنا. والعرب البحرينيني

 املجاهدين مترضري وملساعدة األمحر اهلالل جلمعية اكتتاب محلة

 النجدي التاجر بواسطة خشصيا املال مجع وقد ليبيا. يف املسملني

 املتوقع ومن اكنو، يوسف املحيل والتاجر الذكري عبدالرمحن مقبل

 وقد روبية. ألف 28 ب يقدر مال مجع التربعات محلة تستطيع أن

 إىل نقلت روبية ألف 20 مبلغ إرسال التربع محالت مزتمعو استطاع

 محاسا تظهر لليبيني احلملة أن الواحض ومن مرص. عرب طرابلس
 (.2املال«) من قدر أكرب جلمع واحضا عزما هناك وأن كبريا،

 يف الكبري البحرين أهل محاس جيل بشلك الربيطاين التقرير ويوحض

 الدمع، تقدمي يف سنوات لعدة واسمترارها القومية القضايا دمع

 فرصة املختارآنذاك معر بقيادة الليبيني املجاهدين نضال جاء حيث

واملادي. املعنوي الدمع إلظهار

 النجدي، والتاجر املثقف أن الالحقة والتقارير التقرير يبني مكا

أو عربية لقضايا تربع محالت يزتمع ما كثريا اكن الذكري، مقبل

م.193 لثاني تشرينانوفمبر/ المواقف؛ مجلة الخاطر؛دراسةفي مبارك (1)
 لندن. البريطاية؛ المكتبة الهند؛ مكتب ؛م1912 لعام السياسية البحرين وكالة تقرير (2)
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 الذين والنجديني البحرينيني بني وثيق تالمح عن تعبري وهو إسالمية،
حبرينيني. أنفهسم ويعتربون البحرين يف يقميون مهنم الكثري اكن

 أن آنذاك، خضم مبلغ وهو روبية، ألف 28 وهو املبلغ، ويظهر

 كبريا جناحا القت البحرين يف الليبيني لملجاهدين االكتتاب محلة

مهنم. النجديني وخصوصا العرب، وبايق البحرينيني بني

 الشارع يظهر م19 14 عام األوىل العاملية احلرب بدء ومع

 الدخول اختارت اليت العمثانية الدولة مع واحضا تعاطفا البحريين

وحلفاهئم. اإلنلكزي ضد احلرب يف

 مقميون جنديون ومثقفون جتار ومعهم البحرين، مثقفو ويقود
 مجع عن تمثر األتراك لصاحل للتربع كبرية محالت البحرين، يف

كبرية. نقدية مبالغ

 جنديان تاجران قادها تربعات محالت أن بريطاين تقرير ويشري

 النجدي واملثقف التاجر قاد فقد كبرية. جناحات حققت البحرين يف

 قاد بيمنا ،املحرق مدينة يف تربعات محلة الذكري مقبل املعروف

 مدينة يف تربعات محلة البسام احلمد سلميان اآلخر النجدي التاجر

 يذكرها ومل - لألتراك كبرية مبالغ مجع عن احلملتان أسفرت احلد،
(. الذكري) بواسطة إرساهلا ومت - حتديدا التقرير

 الزعمي قادها اليت املغرب، يف الريف ثورة مع البحرين ووقفت

ام. 925و م 1919 بني ما اخلطاي عبدالكرمي الهشري املغريب الوطين

 واملحسن للتاجر نعهيا يف البحرين« »صوت جملة وكشفت
- العويض أي - أهناكن العويض الله لطف لعزيزعبدا احلاج البحريين

 م.2001 البسام، خالد دراسة: األولى، العالمية الحرب في البحرين (1 )
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 املرحوم أن يذكر ما طريف »ومن : وقالت الريف ثورة لزعمي صديقا

 الذي الرييف عبدالكرمي األمري املغربية الثورة زعمي أصدقاء من اكن

 عرش مخسة الفرنسيني أحارب أن استطعت : يقول مذكراته يف كتب

 منه مساعدة العويض، عبدالعزيز احلاج من وصلين الذي باملال يوما
))(•“املغريني لملجاهدين

خيجن عيل لطف العزيز عبد

 األول ه/ديسمبر/كانون1 370 األول ربيع ؛3 العدد البحرين«؛ »صوت مجلة (1)
.31 ص م؛1950
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 اكن العربية القضايا مع التضامن ذلك لك أن الواحض ومن

 الربيطاين االستعامر سلطات جانب من واستياء غضب يقابله

العرشين. القرن بدايات يف آنذاك احلامكة

 البحرينيني مينع مل الربيطاين واالستياء الغضب هذا لكن

 والتضامن، الدمع مواصلة من البالد يف املقميني العرب ورفاقهم

 يف فلسطني قضية مع وخاصة التضامن، أشاكل يف زاد بل

الالحقة. السنوات





بلجريف تشارلز
الخليج في بريطاني مستشار أشهر

إذن البحرين هي هذه

 بني متنقال قضاها الربيطاين اجليش يف سنوات عدة خدمة بعد

 الشاب وجد اآلن( )تزنانيا وتنجانيقا ومرص وفلسطني السودان

 عام بدايات يف معل بال جفأة نفسه بلجريف« »تشارلز اإلجنلزيي

م! 1925

 لندن يف مبنزله بلجريف«» قضاها اليت القصرية البطالة ورمغ

 بزاوية »التاميز« جريدة يف صغري بإعالن األيام أحد يف فوجئ

الشاغرة. الوظائف

 عىل سنة 28 إىل 22 بني معره يرتاوح شاب »مطلوب يقول:

 دولة يف , للعمل وذلك العامة الدراسة أهنى أو جامعيا يكون أن

 يكون أن وجيب جيدا، راتبا املناسب املرحش يعىط رشقية،

 إلهيم، الرجوع ميكن كثريون معارف وله جمسانيا، الئقا املتقدم

 إىل الكتابة يرىج للقبول، مساعد عامل العربية اللغة يف الطالقة

التاميز«. جريدة

 اجلريدة إىل ويكتب للوظيفة »بلجريف« يتحمس احلال ويف
 خشصه، عن كثرية أسئلة تتضمن رسالة تصله قليلة أيام وبعد فورا،
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 هناك ويلتيق مقالة أو امتحان لتقدمي يطلب علهيا اإلجابة وبعد

 أسئلة وبعد بارزة، حلية وله بالنشاط ومليائ عادي غري بدا رجال

 يف الواقعة البحرين يف ستكون الوظيفة أن الرجل أخربه كثرية،

العريب! اخلليج

 الربيطانية اخلارجية يف مسؤولني عدة مع مقابالت عدة وبعد

 اخلارجية لوزير السيايس املستشار باثرمان، آرثر السري، أعرب

 حامك مستشار منصب لشغل »بلجريف« قبول عن اهلند، لشؤون

 720 قدره براتب خليفة آل عيىس بن محد الشيخ آنذاك البحرين

جنهيا. 15 مقدارها هشرية عالوة إىل إضافة سنويا إسرتلينيا جنهيا

بالمنامة بيته في بلجريف تشارلز
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 وقرر آنذاك، املغري العرض هذا عىل بلجريف وافق وبالطبع

 ملدة بلندن والرشقية اإلفريقية الدراسات مبعهد االلتحاق احلال يف

 التحدث جييد واكن العربية اللغة من حصيلته لتقوية هشور ثالثة

سنوات. قبل مرص يف معل عندما املرصية باللهجة

 اليت البحرين عن يشء لك يقرأ »بلجريف« راح ذلك من وأكرث

 للقراءة بريطانية مكتبات عدة يف وحبث وزار مرة، أول عهنا مسع

عام. بشلك واخلليج البحرين عن تتحدث اليت الكتب بعض يف

 يف البحرين إىل »بلجريف« وصل الثالثة األهشر انهتت وعندما

 البخاري املركب وبوصول م.1926 عام صيف من باكر يوم صباح

 واقتصادي سيايس تارخي البحرين يف بدأ البرصة من القادم

 لندن يف صدرت اليت مذكراته يف »بلجريف« جسله حافل واجمتايع

 يف ترمجت واليت الخشيص" »العمود بعنوان طويلة سنوات قبل
لله.عبدا مهدي لملرتمج بلجريف« »مذكرات بعنوان البحرين

 وصوله أن نفسه بلجريف حىت وال يعرف أحد يكن مل وبالطبع

 هائلة متغريات صنع يف املشاركة له سيتيح اهلادئة اجلزر هذه إىل

 ستصنع قضاها اليت سنة والثالثني اإلحدى وأن األصعدة. مجيع عىل

طويلة! لسنوات اخلليج منطقة يف مستشار أهشر و أمه منه

 هشر أيام من باكر صباح يف البحرين إىل »بلجريف« وصل
 »مدينتا قائال: وصوله من األوىل األيام بنفسه ويروي رمضان،

 اكنت الساحلية، العربية لملدن منوذجني اكنتا واملحرق املنامة

 اكن مهنا وقليل البحر من املستخرجة الصخور من مشيدة البيوت
 فقد املدينتني داخل والطرق األزقة أما أكرث. أو طابقني من يتألف
 وال خشبية أبواب ذات صغرية كنيوالداك ومتعرجة جدا ضيقة اكنت
أورويب. منشأ ذات قليلة بضائع إال هبا توجد



تروي البحرين

 املاكتب إىل دييل املجيور أخذين وصولنا من قليلة أيام وبعد

 ولكها واملحمكة. الشيخ ومكتب اجلمارك مبىن ويه احلكومية

 املوظفني معظم واكن امليناء، قرب للسقوط آيلني بيتني يف موجودة

 ضابط دينري، جري لكودي إرشاف حتت العاملني اهلنود من والكتاب

 قلعة يف موجودا اكن فقد الرشطة مكتب أما اإلجنلزيي، اجلمارك

 بأحد السوق وسط يقع الرشطة مركز اكن فميا املدينة، خلف

 مدرسة سوى البحرين يف يوجد يكن مل الوقت ذلك ويف الداككني،
 القرارات عىل يضيف حىت وذلك بنفسه محد الشيخ يرأهسا واحدة

 األمريكية التبشريية البعثة لدى واكن القانون. صبغة يصدرها اليت

 وبه الربيطانية، بالواكلة ملحق جراح مساعد فيه يعمل صغري مستشىف

 امللكة مستشىف امس وحيمل بيته من األريض الطابق يف قليلة أرسة

 والطرق معبدة، غري املدينة طرقات اكنت مكا التذاكري، فكتوريا

 أما الصحراوي. الطابع علهيا يغلب اجلزيرة داخل إىل املؤدية
 وتمسى واحلرص، النخيل بسعف مسقفا معمظها اكن فقد البيوت

 إحدى من يستخرج الذي املاء أما »برسيت«. مهنا الواحدة احلجرة

 يباع اكن فقد املنامة، من أميال عرشة بعد عىل تقع اليت اآلبار

 ظهور عىل اجللد من »قرب« يف ينقلونه اكنوا إذ ،جدا مرتفع بسعر

 األبدان أحصاء الناس اكن البائسة الظروف هذه ورمغ احلمري،

إذن«! البحرين يه هذه وسعداء..

 آل عيىس بن محد الشيخ آنذاك البحرين حامك مع لقائه وبعد

 حممكة يف قاض وظيفة يف أمعاله أوىل »بلجريف« يبدأ خليفة
.حديثا املؤسسة البحرين

 قوانني فهيا تكن مل البحرين أن الوظيفة تسمله بعد ووجد

 ويروي والفطرة. احلدس عىل تعمتد األحاكم اكنت بل مكتوبة،
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 قابلت »عندما قائال: املحامك وضع مذكراته يف »بلجريف«

 كبري حد إىل يشبه الوضع وجدت البحرين يف الرئيسة الخشصيات
 يوجد مراء،واأل امللك من فبدال »شكسبري« مرسحيات إحدى

 الدينيون القضاة يوجد الكنائس أساقفة من وبدال والشيوخ، احلامك

 صورها اليت الخشصيات وفصاحهتم مظهرمه يف يشهبون الذين
 غرفة يف تمسع سنوات لعدة القضايا اكنت مرسحياته. يف شكسبري

 نمسح أن اقرتحت اجلديدة املحمكة افتتاح بعد لكنين القايض

 عىل القضاة زمالي فوافق اجللسات، حبضور الناس لعامة

 لك يرشب حيث للقهوة بارتشافنا عادة املحمكة وتبدأ االقرتاح،

 علينا حيررها اليت القفايا إىل ننظر مث فناجني، ثالثة منا واحد

 الهشود أقوال ويجسل الطرف، عىل جيلس الذي العدل اكتب

 مبشالك تتعلق القضايا معظم اكنت األيام تلك ويف واملهتمني.

 قانون بوضع مقت املشالك هذه مع أتعامل وليك الغوص،

 إىل باإلضافة املكتوبة، غري القدمية القوانني مجيع يمشل للغوص

املعروفة«. غري اجلديدة القوانني

 م1926 عام من آب أغسطس/ هشر من الثالث اليوم ويف

 مبحاولة رشيط قام اليوم ذلك فيف البحرين. يف خطري حادث وقع
 ساتهسيا ضد الشعبية بالنقمة متأثرا »دييل« الربيطاين الطاغية اغتيال

 »يف قائال: االغتيال حماولة »بلجريف« ويروي البحرين. يف القمعية

 الرصاص أطلق م1926 عام من أغسطس/آب هشر من الثالث اليوم

 جتنيدمه مت الذين من رجل وهو املنامة رشطة رئيس عىل
 جمهول. خشص بواسطة خمتلفة جبروح أصيب و حمليا وتوظيفهم

 زوجيت اكنت القلعة.. عىل نريان إطالق وقع التايل اليوم ويف
 الرصاص رضبات جفأة مسعت عندما احلمام يف مارجوري

 خفرجت واستغاثات.. رصخات تلهتا احلمام نافذة عىل املتواصلة



تروي البحرين

 الوكيل دييل، املجيور لتشاهد الرشفة حنو وجرت ميكن ما بأرسع
 مغطاة ورقبته املدينة جتاه برسعة سيارته يقود الربيطاين، السيايس

 اكن وإمنا أمحر مقاشا ذلك يكن مل الواقع، ويف أمحر.. بقامش

 »مارجوري« وأرسلت شاهدته!! مما جيدا تتحقق مل لكهنا دما

باخلبر! إلباليغ البيت يف الوحيد اخلادم وهو الطباخ

 هناك يلهث: وهو يل وقال مكتيب إىل مرسعا اخلادم جاء
 لطلقات تعرضوا الناس من كبري وعدد القلعة. عىل نريان إطالق

 من وعىل الرصاص؟ يطلق الذي من : سألته وعندما الرصاص.

 القلعة إىل ميكن ما بأقىص جفريت اجلواب. يعرف يكن مل يطلقه؟

 حنو فاندفعت ،وعويلهم الناس صيحات مسعت مهنا اقرتبت وحيمنا

 علهيا االمطئنان وبعد ،ال أم سلمية مارجوري اكنت إن ألرى مزنيل

األمر! حقيقة وعرفت العسكرية الثكنة حنو اجتهت

 يف اهلنود الضباط أحد مع يتحدث دييل املجيور اكن لقد

 )وامسه البلوش الرشطة أحد اقتحم عندما العسكرية األوامر غرفة

 الضابط عىل الرصاص وأطلق مفتوحة نافذة من الغرفة إمساعيل(

 دييل. أذن من جزءا وأصابت جمسه الرصاصة واخرتقت ظهره يف

 لكنه برسعة يتحرك أن أراد الغرفة يف آخر هندي ضابط هناك واكن

 عىل يقبض أن جشاعة بلك دييل وحاول أخرى. بطلقات عوجل

 سكني بواسطة جمسه من خمتلفة أماكن ستة يف جرحه لكنه اجلندي

 وشيف اهلنديان الضابطان قتل وقد يستسمل! أن قبل معه حيمله اكن

تدرجييا«! دييل

 »مستشارا معله ميارس »بلجريف« يبدأ سنوات عدة ميض وبعد

 البحرين تارخي يف مزيانية أول بإعداد ويقوم البحرين« حلكومة ماليا

 رضيبة من إيراداهتا معظم جاءت إسرتليين جنيه ألف 75 حيهنا بلغت



اخلليج يف بريطاين مستشار لهشر بلجريف تشارلز

 احلكومية اإلدارات عىل يرصف املبلغ هذا واكن اجلمارك،

 الطرق وإقامة املياه آبار حفر مثل اخلدمات وأمعال والرشطة

وغريها. والشوارع

 حدوث يف م1932 عام البحرين يف النفط اكتشاف وسامه

 بني يربط وجرس الكهرباء مثل هامة مشاريع أقميت فقد كبرية. تغريات

 يرويه هاتيف نظام وإنشاء واملحرق املنامة الرئيستني املدينتني

 حبرينيان شابان التلفونية البدالة بتشغيل يقوم »اكن قائال: بلجريف

 بعض ويف اهلاتفية! املحادثات ملعظم اسمتاعهام رمغ لطيفان

 االتصال ما خشص يريد حفيمنا فائدة ذا اليشء هذا يكون األحيان

 فيه يوجد الذي املاكن الشابان هذان يعرف ما فغالبا آخر بخشص

 لقد بيته.. يف فالن مع اآلن يتعىش إنه مثال فيقوالن الخشص ذلك

اليوم!«. صباح للعشاء يدعوه وهو مسعناه

 البداية تلك »بلجريف« يروي البحرين يف السيمنا بداية وعن
 اجلزيرة هشدت فقد البحريين قتصاداال ازدهر م1937 عام يف قائال:

 وقرر النفط.. برشكة العاملني أجور وارتفعت جيدا، غوص مومس

 ستكون أهنا واعتقدوا للسيمنا دار فتح البالد أبناء من الشبان بعض

 طوال نقاش موضع الفكرة هذه اكنت ومرحيا. ناحجا مرشوعا

 السن كبار قبل من باملعارضة قوبلت لكهنا السابقة القليلة السنوات

 إلهيا والشبان األطفال جتذب سوف السيمنا بأن رأوا الذين

 تذكرة مثن توفري أجل من والرسقة القامر لعب إىل وستضطرمه

 ومستبعد موضويع غري نظري وجهة من بدا الرأي هذا الدخول.
 دار أول وافتتحت املعارضة هدأت السنة تلك ويف احلدوث.

 عشاقا البحرينيون أصبح التارخي ذلك ومن البحرين، يف للسيمنا

 املتامة يف أهلية سيمنائية دور مثاين م( 1959) اآلن وهناك لألفالم



تروي البحرين

 الربيطانية امللكية اجلوية للقوات التابعة للدور باإلضافة واملحرق

الربيطاية. وللبحرية النفط ولرشكة

 عدم أن أعتقد لكنين األفالم، مبشاهدة مغرم خشصيا أنا

 شعب أي عىل سليب تأثري له القادمة األفالم عىل مراقبة فرض

 أخالق تدهور إىل أدى البحرين إىل السيمنا فدخول نسبيا. متخلف

 قذف تضمن الذي األفالم أحد عرض فبعد وعاداهتم، الناس

 مشاهبتان حادثتان وقعت آخر، عىل حارق محيض لسائل خشص

 والنساء الفتيات انتحار حماوالت ظاهرة انترشت مكا البالد. يف

 مالبهسن عىل )الاكز( الكريوسني سكب طريق عن األيام هذه

 االنتحارات مشاهد إىل الظاهرة هذه أعزو وأنا فهيا، النار وإشعال

السيمنا. أفالم يف املتكررة

 ناطقة ألهنا البحرين يف شعبية األكرث يه املرصية األفالم
 القدمي الطراز ذات الغربية املغامرات أفالم لكن العربية، باللغة

 هدهتا.مبشا كثريا البسطاء القرويون يسمتتع اليت يه طرزان وأفالم

 يصبح علهيم السيمنا تأثري فإن الناس، تعلمي مستوى يرتفع وعندما
 صورة تعيط ال الكبرية الشاشة بأن إمياهنم لعدم رمبا أذى، أقل

الغرب«. يف احلياة عن صادقة

 كغريها البحرين، عانت الثانية العاملية احلرب اندلعت وعندما

 وحشت املعيشة مستوى يف احلاد االرتفاع من العربية، البلدان من

 وحيال اخلارج. من معمظها يأيت اكن اليت األساسية الغذائية املواد

 يف نوعه من األول هو للمتوين نظام بفرض البحرين قامت ذلك

 أساهسا وعىل الشعب، عىل متوين بطاقة توزيع مبوجبه مت املنطقة

األهايل. عىل الغذائية السلع وتوزيع تنظمي مت

 م 1957 عام من أبريل/نيسان هشر من عرش الثامن اليوم ويف
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 صاخبة جزرا وراءه تاراك مرة آلخر البحرين بلجريف« »تشارلز يغادر

 صنعه يف سامه حافال تارخيا ترك أنه واألمه والتحوالت، بالتغري

عاما! وثالثني واحد مدى عىل

1955 عام البحرين مطار يف النارص عبد مجال يستقبل بلجريف





 بندركار الهندي
البحرين في اللؤلؤ غواصي يعالج

األمواج فوق طبيب

 عام من أبريل/نيسان هشر من مجيل ربييع يوم صباح يف

 اكن بندراكر، الشاب اهلندي الطبيب مزنل يف اهلاتف رن م،1925

 يف إعالنا قرأ أنه أبلغه الذي الطبيب صديق هو اخلط عىل املحتدث

 باخلليج، البحرين جزر يف للعمل طبيبا فيه يطلبون )بوميب( جريدة
 لتلك قدمت فأنا عليك، أكذب ال حديثه: اكر بندر صديق وأمكل

 وظيفة عىل حصلت عندما أيام بعد رأيي غريت أنين غري الوظيفة،

البحرين؟ يف للعمل تقدم ال ملاذا رأيك؟ ما اهلند، يف ممتازة

 اهلاتف وترك صديقه، شكر سوى بندراكر الطبيب أمام يكن مل

معيق. تفكري يف وراح

 لوظيفة التقدم وقرر أمره بندراكر حزم حىت قليلة أيام لكها

بوميب. إىل سافر ذلك أجل ومن البحرين، يف طبيب

 الذي اجلراح للطبيب برقية بندراكر أرسل بوميب مدينة ويف

 ىف ورغبته صديقه باعتذار تفيد باملنامة، الربيطانية الواكلة يف يعمل
 وبدأ املوافقة، رد جاء حىت طويل وقت ميض ومل حمله. حيل أن

.للرحيل استعداده بندراكر الطبيب



البحرينتروي

 مايو/أيار هشر بداية يف بوميب ميناء بريطانية سفينة تغادر هكذا

 من مايو هشر من العرشين يف البحرين إىل شاقة رحلة بعد لتصل

م. 1925 عام

 ترحب السفن من بمجموعة بندركار فوجئ المنامة شاطئ وفي
 ويرحب ينتظره، البريطانية الوكالة طبيب كان منها واحدة وفي بهم،

املنامة. شاطئ إىل يوصله مث به



البحرين في اللؤلؤ غولصي يعالج بندركار الهندي

 أو شقة أو فندق عن يبحث بندراكر راح مبارشة وصوله وبعد

 هذه أن اكتشف فقد نتيجة، إىل تؤد مل جهوده أن إال جار،لإلي غرفة

فنادق. هبا يوجد ال البحرين مدن من وغريها املدينة

 فوق »طبيبا سيكون معله أن أيضا اكتشف الصدمة هذه بعد

 املهنة ويه اللؤلؤ، غوايص من ملائت طبيبا سيكون أي األمواج«

الوقت. ذلك يف اخلليج بلدان وبقية البحرين ساكن لغالبية

 م1955 عام له حمارضة يف الهشري اهلندي الطبيب ويروي
 فوق معيل بارشت : قائال األمواج كطبيب معله عن ذكرياته بعض

 مخسني بني ومحولته »البوم« طراز من وهو يل، خصص مركب
 حىت األبيض باللون طيل وقد والمع، مصقول وهو طنا، وتسعني

 مهميت واكنت بعيد، من إليه التعرف الغوص سفن عىل يهسل
 يتجول الذي العامئ، املستشىف هلذا طبيب مبثابة أكون أن الرئيسة

 حباجهتم الغواصني لزتويد الغوص مومس طوال اللؤلؤ مغاصات بني

 يف الشائعة األمراض معظم واكنت الرسيع، والعالج الدواء من

 تصيهبم اكنت اليت املعوية والزنالت والزاكم السعال يه املغاصات

 من يشكون الغواصون اكن مكا الالزم. من أكرث الطعام تخسني نتيجة

 يف املاء ضغط نتيجة يصيهبا اكن الذي والزنيف األذن آالم

 اجلميع وجدت وقد التالفة. األسنان مائت خبلع مقت مكا األمعاق،

 هلذه بالعرفان يشعرون واكنوا درجة، أقىص إىل ميع متعاونني

 المسو صاحب من مبادرة عىل بناء توفريها مت اليت الطبية الرعاية

خليفة. آل عيل بن عيىس الشيخ

 السفينة فوق املغاصات بني جبولة أقوم أن عيل واكن

 لك يف أسابيع أربعة أو ثالثة بني تستغرق جولة ويه املستشىف،
 والضامدات واألدوية باملؤن للزتود امليناء إىل أعود أن قبل مرة
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 بني ثانية جولة الفور عىل أبدأ مث العذب، واملاء والوقود

 ميع أحتفظ وكنت الغوص، مومس طوال وهكذا املغاصات،
 تلقوا الذين املرىض بأمساء وقامئة الطقس حالة حول بجسل

 السلطات إىل التقرير هذا أرسل وكنت األمراض، ونوع العالج

مومس. لك عقب املختصة

 رمبا اكنت للغواصني كطبيب ختصصه أو مهنته أن من وبالرمغ

 الطب، ختصصات يف التنوعات رمغ العامل، يف نوعها من الفريدة
: يروي حيث بعمله سعيدا اكن بندراكر أن إال

 عىل منتمظة بزيارات مقت م1938و 1925 عام بني الفرتة يف

 هذه يف يصحبين واكن اللؤلؤ، مغاصات للك املستشىف سفينة ظهر

 صيد تراخيص عىل للتفتيش البحرين حكومة من مفتش اجلوالت

 يف املنامة تغادر السفينة واكنت يل، ومساعد له واكتب اللؤلؤ،

 عىل جوالت مخس أو بأربع املومس خالل وأقوم املومس، بداية

 عام حىت عادية سفينة املستشىف سفينة واكنت املغاصات.

 مزودا واكن اللنشات أحد لنا خصص ذلك بعد ولكن م، 1932

 لملغاصات ورسيعة قصرية جبوالت القيام عىل ساعد مما مبحرك

 معلية أن مكا أيام. أربعة أو ثالثة بني جولة لك تستغرق اكنت

 وهسولة، يرسا أكرث أصبحت واألدوية باملؤن املستشىف تزويد

 أو اكحلىم خطرية حباالت املصابني أنقل أن بذلك واستطعت

البحرين. داخل املستشىف إىل الروئي االلهتاب

 وكنا ورشقا، مشاال البحرين حول املغاصات لك أزور كنت

 مكا جرادة، أو الديبل فشت أو حوار جزر يف الوقت لبعض نرتاح
فشت. خور من العذب باملاء أحيانا نزتود كنا

 بصورة املغاصات فهيا أزور كنت اليت األوىل السنوات ويف
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 مشال يف تعمل حبرينية سفينة سبعامئة حوايل هناك اكنت منتمظة

 أو الكويتية أو السعودية السفن بعض أصادف أحيانا وكنت البحرين،

لكها. املنطقة يف سفينة مخسني عىل تزيد تكن مل ولكهنا القطرية،

 هشدت املستشىف السفينة عىل خلدميت األخرية السنوات

 تزال ال اكنت أكرثها لكن اللؤلؤ، صيد سفن عدد يف اخنفاضا

األوىل. السنوات يف اكنت مكا نسبهتا وظلت حبرينية،

 ترخيص الغوص سفن من سفينة لك لدى يكون أن بد ال واكن

 هذه بفحص يقوم يرافقين الذي احلكويم املفتش واكن بالعمل،

 يف الغواصني وعدد السفن قادة أمساء يجسل اكتبه واكن الرتاخيص،

سفينة. لك

 يدور معمظها الغواصني، من حاكيات أمسع كنت معيل أثناء

 هيامجوهنم اكنوا الذين املسلحني البدو من للهجامت تعرضهم حول

 يف تقع اهلمجات هذه واكنت صغرية. زوارق يف الرئيس الرب من
 النوم يف غارقني الغواصون يكون وعندما الدامس، الظالم يف الليل

 تسهتدف اهلمجات هذه واكنت الشاق. العمل من يوم بعد العميق

 مكا واألموال. الآلىل من كبرية مكيات لدهيم تكون الذين التجار

األخرى. واملؤن األرز عىل يستولون املهامجون اكن

 تتعرض مل جوالتنا أثناء هلا املجاورة والسفن سفينيت ولكن

 األبيض اللون ألن ذلك اهلمجات، هذه من ألي اإلطالق عىل

 حيمهيا اكن مما حكومية سفينة أهنا عىل يدل اكن املستشىف لسفينة

اهلمجات. هذه من هلا املجاورة السفن وحييم

 رجاال اكنوا )النواخذة( أن اللؤلؤ غوايص بعض أخربين وقد

 جيوعون اكنوا مكا القسوة. بغاية يعاملوهنم اكنوا وأهنم مستبدين،
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 أصادف مل خشصيا لكنين ألوامرمه. ميتثلون ال الذين الغواصني

 واكنت متيقظة، اكنت البحرين حكومة ألن ذلك احلاالت، هذه مثل

 أي حق من اكن مكا الغواصون. هبا يتقدم شكوى ألية تسمتع

 مومس أثناء له تعرض ظمل أي عن تعويضا يطلب أن غواص

 اكنت جثته فإن السفن، إحدى ظهر عىل أحد مات وإذا الغوص.

 جيري اكن مكا بالوفاة، احلكومة إبالغ ويمت البحرين إىل تنقل
قط. البحر يف جثث تلق ومل ،بدفهنا الترصحي قبل اجلثة حفص

 سفن أما : فيقول الصعب الغوص وضع بندراكر الطبيب ويرشح

: أنواع ثالثة فاكنت الغوص

 أو ثالثني حوايل بيهنم خشصا ستني حوايل حتمل كبرية سفينة

 العامل من وغريمه السيوب من والباقني غواصا وثالثني مخسة

 فاكنت املتوسطة السفينة أما السفينة. قائد النوخذة إىل باإلضافة

 أخشاص عرشة بني والصغرية ، خشصا ومخسني أربعني بني حتمل

 سمتائة بني يرتاوح السفن عدد اكن وملا .خشصا عرش ومخسة

 مومس يف يشرتكون الذين األخشاص عدد فإن سفينة وسبعامئة

 خشص. ألف وعرشين ومخسة عرشين بني يرتاوح اكن الغوص

 واجلزيرة اإليراين الساحل من الوافدين من كبري عدد بيهنم واكن
 مغرية. برشوط للعمل البحرينيون السفن أحصاب جيلهبم العربية

 ويه هشيرة عربية حبرينية عائالت بأمساء املغاصات معظم مسيت

 اإلقلميية املياه داخل سواء املغاصات هذه اكتشفت اليت العائالت

خارجها. أو

 الذي االقتصادي الكساد بسبب أيضا اللؤلؤ جتارة تأثرت لقد

 تدهون, اللؤلؤ جتارة وجسلت م 1929 عام يف لكه العامل أصاب

 االقتصادي» لالستقرار رئيسا مصدرا اكنت أهنا مع بعد، فميا مسمترا
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 )نومفبر/ اليوم حىت اللؤلؤ صيد متارس زالت ما اليت السفن أما

 للصيد مومس يف سفن ست عىل تزيد ال فهي م( 1955 الثاين ترشين

أيام. وعرشة أهشر ألربعة يسمتر

 بعد وذلك المشس مطلع مع معهلم يبدؤون الغواصون اكن

 القهوة. من فنجانني أو وفنجان مترات عدة من يتكون خفيف إفطار

 عشاء اجلميع يتناول حني المشس غروب حىت يسمتر العمل واكن
 املشوي المسك من كبرية ومكية املقيل األرز من يتكون ثقيال

 إعداد يف الدهن من كبرية مكيات يستخدمون واكنوا والمتور،

احللو. األرز

 رؤوس يغيط اكن مكا أنفه، عىل ضاغطا يضع الغواص واكن
 أو مزئرًا إال يرتدي يكن ومل البقر. جلد من مصنوع بقفاز أصابعه

 رفيع حببل مربوطا ثقال مستخدما يغوص واكن قصريا. ا رسوال

 الثقل أما حببل. ومربوطة احلبال من مصنوعة خفيفة سلة معه وحيمل

 ويبىق للقاع الغواص يصل أن بعد املاء سطح إىل يحسب فاكن

 يف ويضعها األصداف رسعة يف جيمع حيث القاع، يف الغواص

 الرجل وهو السيب إىل إشارة يف احلبل هز نفسه انهتى فإذا السلة،
 إىل بحسبه شديدة وبرسعة الفور عىل فيقوم الغواص بحسب امللكف

 الدقيقة حوايل املغاصة قاع يف الغواص يقيض وعادة املاء. سطح

 عرش لك بعد الراحة فرتة ويقيض مرة لك يف الدقيقة ونصف

 الراحة فرتة ويف بالتناوب، الغواصني من ثانية فرقة وتعمل غوصات

والمتر. بالقهوة اإلنعاش إىل احلاجة أشد يف الغواص يكون

 حيث املغاصات منظر تنىس ال اليت الرائعة املناظر من

 والضوضاء، احلركة الكثرية الكبرية السوق يشبه فميا السفن جتمتع

 والغواصون الصالة. مواعيد عن معلنا املؤذنني صوت يرتفع حيث



INNتروي البحرين

 تظهر اكنت عندما ولكن للطقس، املواتية الظروف أثناء يعملون

 باإلحبار ترسع اكنت الرشاعية املراكب فإن األفق يف عاصفة بوادر
 تنجيل أن إىل هناك تبىق حيث اجلارم فشت مثل آمن، ماكن إىل

 طبيب اكن املغاصات وخارج جديد، من الطقس ويتحسن العاصفة

 عهنا يقول خمتلفة، أمراض من اللؤلؤ غوايص يعاجل األمواج

 يصاب الغواص اكن وأواخره الغوص مومس بداية يف بندراكر:

 واكن القاع يف املاء برودة بسبب رمبا الرئتني يف باحتقان غالبا

 درجة يف ارتفاع دون يومني أو ليوم دما يبصقون املصابني معظم

 شعيب الهتاب أو روئي الهتاب حاالت أصادف مل ولكين احلرارة،
نادرا. إال روئي

 80 بني ترتاوح نسبهتم فاكت األذن بأمراض املصابون أما

 بعض يف مصحوبة واكنت مزمنة أو حادة اإلصابات واكنت %90و

 الغشاء عىل املاء ضغط تأثري إىل يرجع والسبب بزنيف األحيان

لألذن. الطبيل

 بسبب وذلك جدا، رديئة للغواصني العامة الصحة واكنت

 وافتقاره الطعام توازن عدم وبسبب اليوم يف واحدة وجبة تناوهلم

الشاق. معهلم مع العنارص من لكثري

 الغواصون واكن طويلة ملدة البحر يف تبىق السفن اكنت لقد

 يمتتعون فاكنوا والسيوب اكملجدفني اآلخرون أما كثريا، يعانون
جيدة. بصحة

 كبري بعدد فتكت اليت املهلكة األمراض من املالريا واكنت

 يزداد املصابني عدد واكن م. 1935و 192 8 عايم بني الضحايا من

 هشر وبني يوليو/متوز وهشر مايو/أيار هشر بني ما الفرتة يف كثريا

نستخدم كنا وقد . الثاين يناير/اكنون وهشر الثاين نومفبر/ترشين
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 املستوطن املرض هلذا للتصدي عام لك الكينني من كبرية مكيات

 أربعني إىل لتصل السوق يف الكينني أسعار ارتفاع إىل أدى مما

 من خيتيف الدواء هذا اكن األوقات بعض ويف للرطل. روبية

 هلذا للتصدي كبرية حبملة البحرين حكومة قامت وقد متاما. السوق

 اهلند من ومساعدهيم االختصاصيني من عددا حفشدت املرض،

 وموظيف احلكوميني املوظفني تضم املالريا ملاكحفة جلنة وشلكت

 خاصة جهودا السيايس املعمتد وبذل البارزين والرجال البلدية

 واحدا مصابا جند ال واآلن املرض، هذا استئصال خطط لوضع

 وديب إيران مثل املجاورة املناطق من الوافدين بعض سوى به
 لك جيري بالبحرين الصحية الدائرة شلكت ومنذ العربية. واجلزيرة

 مستوطنا اكن الذي املرض وهو اجلدري ملواجهة تطعمي محلة عام

 مومس انهتاء بعد يعمل بندراكر«» الطبيب واكن املايض. يف

الوقت. لبعض املحرق مبدينة صغري مستوصف يف الغوص

 طوله صغري داكن يف يقع اكن املستوصف: ذلك عن ويروي

 ونافذة املقدمة يف كبري باب وله أقدام عرشة وعرضه قدما عرشون

 قبل يديره واكن واإلضاءة. الهتوية وتنقصه واحد جانب يف صغرية

 عىل فيه العالج وميارس الهبرة طائفة من طبيب للبحرين حضوري
 استاليم مبجرد وتصادف القدمي. الشعيب اليوناين الطب أساس

 أحد لوفاة أدى مما سيارة حادث وقع أن املستوصف يف العمل

 أي بامستوصف تكن ومل جبراح آخر عدد وإصابة األخشاص

 نفسه املستوصف أن مكا خيط، أو اجلروح خلياطة إبر أو مضادات

 املؤدية الطرق لسوء نظرا بالسيارات إليه الوصول الصعب من اكن

 أمكنين ما بلك اجلرىح إلسعاف جهدي أقىص بذلت وقد إليه.

 هناك اكنت مساء العارشة يف بييت إىل وصويل وعند مواد من تدبريه

الطريق. يف اكرثة
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ألولى المحرق عيادة

 البحرين يف تمسى اليت الهشرية احلادثة فهي »الاكرثة« أما

 املتأخرة الساعة هذه فيف »بندراكر«، ذكرها حيث الطبعة« سنة ب»

 مائت فاجأت مرعبة لعاصفة هبا املحيطة واملنطقة البحرين تعرضت

 العاملني آالف اكن واليت املغاصات يف راسية اكنت اليت السفن

 يشعروا أن دون شاق معل يوم بعد معيق سبات يف يرقدون علهيا

املشؤومة. الليلة هذه يف الاكرثة ببوادر

 واألطفال والنساء الرجال من اآلالف أرسع التايل الصباح يف

 البحر يف حيدقون ومه وباكؤمه رصاخهم ارتفع وقد الشاطئ إىل
 تلقيت وقد أقرباهئم. مصري عن شيائ يعرفوا أن دون ذهول يف
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 املساعدة لتقدمي املعمتدية لنش يف البحر إىل بالتوجه تعلميات

 مقلوبة السفن مائت وجدنا وقد احلياة. قيد عىل بيق من وإنقاذ الطبية

 عدا فميا ،للضحايا أثرا جند مل ولكننا املاء سطح فوق وطافية

 التعب من أحدمها تويف وقد السفن إحدى حبطام تعلقا خشصني

 املعتدلة التقديرات حسب الغرىق عدد بلغ وقد لمليناء. نصل أن قبل

خشص. آالف مخسة

 يف توقف دون أسبوع ملدة مشغوال الربقيات مكتب ظل وقد

 يف العاملني األجانب أقارب وإىل من الرسائل واستالم إرسال

مرتني. املستوصف نقل مت وقد عهنم، لالمطئنان البحرين

 حيث األمواج، فوق الطبيب تالحق اكنت الكوارث أن ويبدو

: بقوله ذلك بعد اهنياره مث وجتاره اللؤلؤ سوق عن يروي

 من اللؤلؤ ليبتاعوا وزوارقهم سفهنم يف اللؤلؤ جتار يذهب
 آن يف التجار مائت اللؤلؤ مغاصات بزيارة ويقوم الغوص، سفن

 مبلغ املمتازة الآللئ يف ويدفع البيع حول معامالت وجتري واحد،

املال. من كبري

 الفرنسيني من اللؤلؤ جتار من عددكبري اجلزر هذه بزيارة ويقوم
 هؤالء وصول عىل كساده أو السوق رواج ويتوقف والربيطانيني،

 قميته يبلغ مبا أنفهسم يزودون حيث الغوص. مومس خالل التجار

 لندن فيلكمن راجئة املمتازة الآلىل وتكون الروبيات. ماليني
 عام منذ مسمتر هبوط يف اللؤلؤ جتارة أصبحت ولقد وباريس،

 والباعث العامل. يف العامة التجارة مستوى هلبوط نتيجة م1930
 من الراهنة حالهتا إىل الصناعة هذه وصول يف سببا اكن الذي الثاين

 لالجتار ميل هلم يكن مل اللؤلؤ جتار من الناشئني أن هو اهلبوط

 حياة عىل وتعود شاق معل من التجارة هذه تتطلبه ملا نظرا باللؤلؤ،
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 يف العمل الثقافة من نوع أي عىل مهنم حصل من ويفضل البحر..

 حيث السعودية، العربية اململكة ويف البحرين، يف الزيت رشاكت

 احلاجيات من معيشهتم تتطلبه ملا يكيف هشريا دخال يضمن

 ال م1955 الراهن الوقت يف اللؤلؤ حمصول أصبح وقد الرضورية،

 قمية اكنت الذي الوقت يف العام، يف ينيمال مخسة قميته تتعدى
 عام يف الروبيات من مليونا وستني مخسني بني ترتاوح حمصوله

م.1930 عام أوائل ويف م1920

للجميع. معروفة اللؤلؤ اهنيار وبقية

 أهايل من كثري ذكرى بقيت »بندراكر« ذكريات هناية ومع

 تقول وفاته بعد إشاعات أطلقوا أهنم حىت أحبوه فقد عنه، البحرين

 أن النار تستطع مل اهلندوسية« للطقوس »طبقا جثته أحرقت ملا بأنه

البحرين! مسملي من الكثري عاجلت ألهنا الميىن يده متس

 واهنارت الغواصون ورحل اللؤلؤ اختىف الهناية ويف

 بعد أخرى مرة اهلند إىل »بندراكر« الطبيب وعاد اإلمرباطورية،
 باألدوية مملوءة طبية وحقيبة الذكريات مائت تاراك عاما، ثالثني

ارحتل. أو بعد مهام تفارقه ال ومساعة واملشارط
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 الريحاني أمين اللبناني األديب
نظامية مدرسة يزورأول

ام932 عام البحرين في

عظمية وأفاكر مرتبة غري بثياب مفكر

 صغري قارب وصل والمين احلجاز من وشاقة طويلة رحلة بعد

 عىل حيمل م1922 عام شتاء أيام أحد صباح يف املنامة ميناء إىل

 املسافرين ووسط قليلة. وبضائع املسافرين العرب من جمموعة ظهره

 يعمتر أنه غري إفرجنية، بذلة يلبس الطول متوسط عريب رجل خرج

 ذهول يف يطالع يشء، لك يف حيدق اكن رأسه، فوق وعقاال كوفية

 ي الرحيان أمني املهشور اللبناين املفكر يتذكر ومل دهشة. يف ويراقب

أمتعته. سوى امليناء رصيف عىل وهو وقهتا

 عهنا عرب اليت بالدهشة مصحوبا البحرين إىل »الرحياي« ووصل
 مرة الظن أخطأ ما اكتشف حيث العرب« »ملوك كتابه يف مبرارة

 األقطار من قطر يف دهشت وما بالبحرين. خطيئ مثل عربية ببالد

 جيمس فاجلهل غرو وال اجلزيرة. هذه يف يوم أول دهشيت زرهتا اليت

 الطريق يل يصف وهو احلجاز، يف األصدقاء أحد قال املدهشات.

 رشايع مركب يف ومهنا البحرين إىل بوميب من ستسافر جند: إىل
 إلهيا يأوي حقرية صغرية جزيرة البحرين فظننت العقري، إىل

 كنت بل اخليام. يسكنون الذين البدو من شيوخها وظننت الصيادون،

األحساء. إىل معربا أظهنا وصويل عند
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العربي بالزي الريحاني مين
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 بالعمل التظاهر ينفع وماذا قائال: اعرتافه الرحياين واختمت

 عاءاالد أمقت وإين أما السالم، بعد منك لكمة أول فضحتك إذا

 أدباء لك يمشل ياكد عام جهل وهو جهيل إخفاء أحاول فال

 ب اجلميل االعرتاف هذا اكن وقد وعهنم. عين أعرتف إين العرب،

 اجلزائر هذه يف تنته مل اليت االكتشافات لسلسلة بداية »اجلهل«

املثرية. »البحرين«

 باجلوالت قام عندما ي الرحيان الساحئ مع اإلثارة وتواصلت

 التجارة حركة وشاهد العمران ورأى واألسواق املدن يف األوىل

 واملثقفني األدباء والتىق وحاكمها البحرين شيوخ وزار الناهضة.

 لبنان، وبابن ملفكر،وا باملثقف البالد احتفلت وباملقابل والعملاء،

 ساعدمك قد أشعاره. وترددون أخباره تلتقطون الذي و»الرجل

 لمك فهل كزيمك بزي بينمك فقام الزمان عني عنمك وغفلت احلظ،
 األديب عنه قال مكا نفثاته«، من وتستفيدوا خبطاته ختطوا أن

 النادي أقامه الذي الكبري االحتفال يف الزائد عبدالله البحريين

باملحرق. األديب

 األديب عىل التكرمي والمئ واهنمرت االحتفاالت وتواصلت

الكبرية. البحرين مدن يف الرحياين

 قبل التىق حيث تالميذه إىل بزيارة زيارته اختمت املفكر أن غري

 أال البحرين يف نظامية مدرسة أول بتالميذ البحرين مغادرته من أيام

للبنني. اخلليفية اهلداية مدرسة ويه

 عن الرحياين هبا خرج اليت الدهشة انطباعات أمه اكن فقد

 العلوم بعض يعمل وفهيا بتدائيةاال املدرسة هذه يه: البحرين جزر

والنجدي. والعرايق املرصي املعملني من وفهيا
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 مدير العتييق، عبدالعزيز الشيخ يفاجئ الزيارة من يوم وقبل

 إىل بنفسه ويذهب الرحياين زيارة عن خببر التالميذ اهلداية، مدرسة
 يأتيمك سوف »غدا للتالميذ: قائال واحدا واحدا املدرسة فصول

 خارج اسقباله وعليمك البحرين، عىل ضيف وهو عريب ساحئ
واملرتب«. النظيف باللباس ملقدمه واالستعداد املدرسة،

 ومه املدرسة خارج التالميذ يصطف البارد الصباح ذلك ويف

 والرتتيب النظيفة الثياب لبهسم حيث من االستعداد غاية يف

 العتييق الشيخ املدرسة مدير راح الرحياي وصول وقبل املحلوظ،

التالميذ. وترتيب نظافة عىل بنفسه يفتش

 يتذكر مكا الرحياين، يصل والنصف السابعة الساعة وعند

 الشيخ البحريين، املعارف وزير برفقة المشالن، عبدالعزيز املرحوم
 بعض يلقون التالميذ يبدأ وصوهلم وعند خليفة، آل عيىس بن عبدالله

 ذلك القدمي العهد »جددوا بعضها: ويقول للضيف، حتية األناشيد

املجيد«. العهد

 العمران، موىس أمحد التمليذ ألىق احلماسية األناشيد وبعد

 الفاضل األستاذ أهيا فيه: قال اخلطابة، يف إجادة التالميذ أفضل

 لك أقدم الطلبة إخواين عن إلنابةوبا نفيس عن باألصالة إين

 بأنا حلرضتك وأعرض واإلعظام والتجلة واالحرتام التحية واجبات

 عىل نفوسنا ووطدنا شعبنا أبناء حمبة قلوبنا صفحات عىل نقشنا قد

 أوج إىل مخوهلا حضيض من ورفعها أمتنا لكمة مجع وراء السيع

 اآلباء أهيا فعليمك الطلب، سن يف أطفال اليوم ولكننا سعادهتا،

 قد املصلح أهيا وإننا له. نتأهل ريمثا الواجب هبذا القيام الكرام

 فأكربناك حدتك عىل الطلب هذا بتحقيق قامئ وإنك بهشرتك مسعنا
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 بك، االحتفال هو ماكفأتك من اآلن نستطيعه ما وغاية وأعمظناك

 يف لك سننصب املستقبل رجال ولكننا لقدرك إجالال أمامك وقيامنا

 فال مجيال، ذكرا التارخي حصائف عىل لك وخنلد ا متثال أدمغتنا

 ألعامظ جيب فميا التقصري من البالد بعض يف تراه مبا تبتئس

 بأسالفك أسوة ولك اجلهل نتيجة هو الذي التقصري وذلك الرجال،
.املحسنني معل يضيع ال والله املصلحني

 العامل، فليحي ميع فاهتفوا اإلخالص بلسان أهتف اخلتام ويف

العاملون. رجاهلا وليعش العربية األمة فليخت

 الطلبة أهيا : فهيا قال خمترصة مجيلة بلكمة »الرحياين« ورد

 وأشاركمك اجلميل هذا املدرسة هذه وملدير لمك أشكر األعزاء..

 اإلقبال ودوام البقاء بطول األفاضل اجلزيرة هذه لشيوخ بالدعاء

 بالتعلمي البالد، لرتقية عديدة مآثر احلميدة املآثر هذه إىل ليضيفوا
 بقايئ الله يطيل أن وأرجو الغابر، العزيز املجد ذلك وإلعادة

 الصغري خطيبمك قال مكا وأنمت رجاال، املستقبل يف منمك ألشاهد

 العامل سبيل يف وجياهدون الوطن خلير يعملون املستقبل رجال
 وهتذيب عقولمك بتثقيف اليوم العاملني آمال وحيققون الفكر وحرية

واألدب. العمل خزائن إىل القومي السبيل وإهدائمك أخالقمك

 مسعتمك : اهلداية مدرسة لتالميذ خطبته يف الرحياين وأضاف

 املجيد. العهد ذلك القدمي العهد جددوا تنشدون األعزاء أهيا

 أراكن يه ما أتعملون املجيد؟ العهد ذلك جيدد كيف أفتعملون

 النوابغ أولئك من واحدا امسا أتذكرون القدمي، العريب املجد ذلك

 العقول بعرق جبلت تربة يف األراكن تلك أقاموا الذين املجاهدين

األفاكر. معدن من أاكليلها وصيغت القلوب ودم
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 إال اليوم ننشده الذي املجد ذلك اكن ما األعزاء أهيا أجل

 االمس جعل وما العمل إال العربية البالد أرجاء عطر وما بالعمل

 األندلس إىل اهلند من واألمصار األقطار يف ومعززًا حمترما العريب

العمل. إال

 جمرد به أريد وال والدين والفقه اللغة جمرد بالعمل أريد وال

 بل األبدان، وعمل األرواح وعمل الدنيا وعمل الدين عمل العلوم

 قلت فإذا اخليال، مصدره الذي والعمل العقل مصدره الذي العمل

 شعر هتملوا وال كذلك لمك أقل املعري العالء أيب شعر طالعوا لمك

سينا. ابن واقرؤوا والغزايل البخاري اقرؤوا الفارض، ابن

 عملاء وضع علوما حنن جنهل أن علينا العار من أوليس

 هبا. املشتغلني أكرب من األفاضل أولئك اكن بل أساهسا، العرب

 يف خلدون وابن الطب يف سينا وابن الفلسفة يف رشد ابن هذا
 البلدان عمل يف وياقوت واملقريزي قتصادواال االجمتاعيات

 جميدا يزال ال اإلفرجن عند ذكرمه فإن احليوان، عمل يف والدمريي

ميوت. اكد عندنا وذكرمه

 العلوم تلك ننشد أن ينبيغ الغابر املجد ذلك نشدنا فإذا

 إىل كذلك نضيف وأن ومعاده، املجد ذلك مصدر العملاء وأولئك

 وإين األوروبيون. كذلك فعل مكا ومباحثنا عملنا مثار من علومهم

 كنا إذا فينا لناوالخري األفضل إن أقول: ما األعزاء أهيا لمك أقول

 زماننا علوم من نقتبس أن دون املايض إىل العودة جمرد نبيغ

 يف وتعزيزها نرشها يف الساعني هبا والعاملني فهيا الباحثني ونشارك
 بذورها من بساتيننا يف العرب حنن لزنرع واملغرب املرشق

 مثل ويف املجد يكون هبذا والرتبية. باحلراثة ولنتفقدها وأجشارها

املفاخرون. يفاخر هذا
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 القدمي العهد جتديد يف السيع، ونعم سعينا، إذا أخرى وبلكمة

 من أيدينا، صنع من جمدا فوقه نشيد أن علينا املجيد العهد وذلك

 عىل هلم الفضل اكن مكا األجداد عىل فضل لنا ليكون عقولنا نتاجئ

تقدمهم. من

 أمني اللبناين املفكر خلطبة طويال واملدرسون التالميذ وصفق

 ملباين قصرية زيارة بعد املعارف وزير ومعه وخرج الرحياي،
 والسعادة الرسور غاية يف وهو الرحياي خرج املدرسة، وفصول

ومسعه. رآه مما

 الوحيدين مه اهلداية تالميذ اكن الرحياين سعادة عكس وعىل

 املفكر هبذا إطالقا يعجبوا مل الذين البحرين أهايل من رمبا

البال! عىل خيطر يكن فمل السبب أما وخشصيته،

 عبدالعزيز املرحوم ،آنذاك اهلداية ميذتال أحد فريوي

 أن عىل دامئا معتادين اكنوا املدرسة طالب أن المشالن،

 اللباس تلبس أن جيب جنسيهتا اكنت ومهام املرموقة الخشصيات

 من تحسب بشوت عىل عالوة طويلة ثياب ذوي يكونوا وأن العريب
 جاءمه الذي ي الرحيان الضيف مع حيدث مل هذا أن إال وراهئم.

الكثري. ينقصه ولكن عريب بلباس

 أيضا قصري وبشت قصري بثوب املدرسة إىل الضيف حرض فقد

 ثيابه حالة اكنت لذلك مرتبة غري شطفة وفوقها غرتة يلبس واكن

فقط! األعىل من املنفوخ باإلنسان أشبه وجمسه

 هبا التالميذ إجعاب وعدم الرحياي ثياب ترتيب عدم وبسبب

الرويم«. »الديك تمسيته يف يرتددوا مل
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العشرين القرن في البحرين أندية

واألحالم واألمساء والكتب باأللعاب حافلة روزنامة

 اكنت العرشين، القرن بداية يف البحرين يف األندية نشأة قبل

 يه والشيوخ التجار كبار بعض يعقدها اكن اليت البيوت جمالس
 العامة وبعض واملتنورين الصحف وقراء لملثقفني البدائل أمه أحد

واألدبية. الشعرية األمسيات وعقد اآلراء وتبادل لاللتقاء

 املحرق مدينيت يف املجالس من العديد وجود من وبرمغ
 جملس هيلع يطلق أن ميكن اكن مهنا القليل أن إال ،حتديدا واملنامة

 تارخي يف واملؤثرة اهلامة املجالس هذه بني ومن حقييق. ثقايف
 خليفة، آل حممد بن إبراهمي الشيخ جملس اكن الثقايف البحرين

املحرق. مدينة يف املعروف واملثقف الشاعر

 وظهور العرشين القرن بداية وحىت عرش التاسع القرن هناية مفنذ

 ثقايف منتدى مبثابة إبراهمي الشيخ جملس اكن ثقايف، ناد أول

 اآلراء ويتبادلون البحرين، ومثقيف أدباء من كثري فيه يلتيق زاخر،

 املهشور النجدي والتاجر املثقف جيلهبا اكن اليت الصحف ويقرؤون

 الوثىق« و»العروة »املقتطف« أمثال الذكري، عبدالرمحن مقبل
وغريها))(. و»اهلالل« واملنار

 كتاب راجع خليفة؛ آل محمد بن إبراهيم الشيخ منتدى حول التفاصيل من لمزيد (1 )
 الخليفة؛ محمد بن إبراهيم البحرين في األدباء شيخ مع الخليفة، محمد مي

م.1993 لندن والنشر؛ للكتب الريس رياض م،1933ه-1850
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 عرف املحرق، يف خليفة آل إبراهمي الشيخ جملس وجبانب

 الشيخ، صديق الذكري عبدالرمحن مقبل جملس هو آخر ثقايف جملس

باملنامة. بيته يف يعقده اكن والذي

 الناس تنوير يف املجالس تلك لعبهتا اليت الكبرية األمهية ورمغ
 البحرينيني أن إال التجار، معارف واتساع املثقفني ويع وزيادة

ذلك. من أكرث تتأخر أن ميكن ال األندية إىل حاجهتم أن وجدوا

 البحرين يف حديثة أندية وجود إىل احلاجة اكنت الواقع ويف

حيىص. ال مما واألسباب املبررات من هلا

 واجلزيرة العريب اخلليج بلدان من كغريها البحرين اكنت فوقهتا
 واملجالس األحزاب ومن املنتديات من حمرومة بلدانا العربية

 وأدوات التعبريية األشاكل تلك لك واكنت والصحف. الترشيعية

 حصول عىل قيامهام يف تعمتد احلديثة ومؤسساته املدين املجمتع

 متثلها اكنت اليت احلامكة السلطات من ترخيص عىل الرًاغبني

 حصيفة إلصدار ترخيص عىل احلصول اكن وطبعا آنذاك، بريطانيا

التحيالت. رابع من ذلك غري أو

 الاكيف الويع وجود عدم جبانب املستحيالت، تلك وبسبب

 تلك ضد اجمتعت لكها الساحقة، واألمية املجمتع وختلف

املثقفني. البحرين ألبناء املبكرة التطلعات

 السياسيني وحىت املثقفني أمام الوحيد اخليار اكن وهكذا

 وترتب مشهلم تمل صغرية، ثقافية أندية تأسيس هو والتجار

لقاءاهتم. وتوحد أفاكرمه،

 زيادة مع النضوج يف تبدأ وأدبية ثقافية أندية إنشاء فكرة وراحت
 اإلرسالية مدرسة وخاصة واألجنبية، أهلية ال املدارس خرجيي عدد
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 الهشرية، العربية الصحف وصول انتظام ومع باملنامة. األمريكية

 عدد وازدياد ،وغريها واهلالل واملنار واملقتطف الوثىق اكلعروة
 الشباب بعض بني عنيفة صدامات وبداية املجالس، يف قراهئا

 اجلديدة واملخرتعات العرصية األفاكر من الكثري حول والشيوخ

التحررية. السياسية واألطروحات

م:19 13-1 913 )المنامة( أوال إقبال نادي

 اإلرسالية مدرسة خرجيي جمموعة تضيق م1913 عام بداية يف

 اكنوا الذين البحرينيني املثقفني من وغريمه باملنامة األمريكية

 املمجوعة تلك تضيق باملنامة، العامة اإلرسالية مكتبة يرتادون

 قرارًا فيتخذون علهيم، متارس بدأت اليت التبشريية باملحاوالت

 فميا ويتخذون بل الهناية. إىل ارتيادها وعدم املكتبة مبقاطعة مجاعيًا

 مكتبة عن بديال لتكون مكتبة إنشاء هو آخر خطريا قرارا بعد

! «ملزجعة ا » ملبرشين ا

 حممد الشيخ أمثال: املثقفة الخشصيات بعض جتمتع وهكذا

 حممد املؤيد، خليل العريض، حممد اخليري، نارص صاحل،

 وسعد اكنو، عيل الباكر، حممد الفاضل، عيل التاجر، وسملان

أوال«. إقبال »مكتبة بامس تعرف عامة مكتبة إنشاء ويقرون المشالن،

 الشيخ شارع داككني أحد استئجار يف املمجوعة هذه راحت مث
 بعض فيه ووضعت هلا، مقرًا ليكون املنامة وسط يف عبدالله

 وراحت والكتب، الصحف من توفرهلا وما والطاوالت، الكرايس
 املسمترة واملحاوالت املناقشات مناخ عن خمتلف مناخ يف تقرأ

مكتبهتم. يف لملبرشين

 تغري رمسية، أوراق طباعة أو يافطة كتابة إىل احلاجة ودون



تروي البحرين

 و»اللييل«، أوال« إقبال »نادي إىل وحتوله املكتبة امس املمجوعة
(.1!)الليل يف إال نشاطه ممارسة لعدم

 تلك جممتع يف املثقفة الطبقة ميثلون النادي أعضاء اكن وقد

 يف درس اآلخر والبعض األزهر، من بعضهم خترج فقد الفرتة.

 املدارس اكنت اليت البحرين يف التبشريية املدارس يف أو اهلند
 االجمتايع الوضع املبرشون استغل وقد حينذاك. احلديثة الوحيدة

 تصدى لذا اهلدامة، لدعواهتم للتبشري املنترش واجلهل املختلف

 تستطيع حديثة ثقافة بث وحماولة ملنافسهتم البالد يف املثقفون

 أخطار من وحتذيرها الشعبية القاعدة توعية إىل وتطلعوا مواجههتم،
(.2الدخيلة) الدعوات تلك

 سلسلة النادي يبدأ واملناقشات، الصحف قراة وجبانب

 النادي أعضاء فهيا حيارض ودينية أدبية و عملية تثقيفية حمارضة

 الصحف بعض مبراسلة النادي أعضاء بعض يبدأ مكا أنفهسم،

 هو ذلك يف األبرز واكن وغريها، واهلالل اكملنار الهشرية العربية

خيجن. صاحل وحممد اخليري نارص املثقف

 مثال، »املقتطف« جريدة يسأل النادي مدير اخليري فنارص

 اكن فإن رذيلة؟ أم هو أفضيلة الرقيق؟ بيع يف قولمك »ما عن:

يقول ال فملاذا الثاين اكن وإن الغربيون، يصادره فملاذا األول

 مطبوعات البحرين؛ بدايات من وصور حكايات األيام تلك البسام؛ خالد (1)

م.1987 البحرين الثانية؛ الطبعة بانوراما؛
 للتربية العربية المنظمة البحرين؛ أدب في دراسات القلماوي، سهير د. إشراف: (2)

 القاهرة؛ مؤلفين؛ مجموعة العربية؛ والدراسات البحوث معهد والعلوم؛ والثقافة
م.1979
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 الداء هذا علة إن الغربيون ويقول الرشق؟ يف الدين رجال بتحرميه

 مفا كذلك يكن مل وإن حصحي؟ هذا فهل واملسملون. اإلسالم
 ويسأل الرشق؟« من جرثومته قطع يصعب صار حىت تأصله سبب

 عنوان حتت املعارف دائرة يف »جاء عن: الثانية رسالته يف

 من نفسه ملكها ورىم بابك، بن أردشري )وفتحها نصه ما البحرين
 أي ويف نفسه؟ رىم الذي امللك هذا هو مفن منه( خوفا حصنه

ذلل«. اكن سنة

العريب؟«. اخلليج يف اللؤلؤ مغاوص اكتشف »من وعن:

 »رشيد الشيخ إىل فيكتب صاحل حممد الشيخ النادي رئيس أما

 مؤمتر إنشاء املمكن من »هل هيلع: يقرتح »املنار« جريدة يف رضا«

 ينبيغ وأين العاجل؟ القريب يف بفائدة اإلسالم عىل يعود إساليم

 الدعوة جماعة تقوم أن تستحسنون »أال وكذلك: يكون؟« أن
التعارف؟«. نادي تمسيه مبكة ناد بفتح واإلرشاد

 ثقافية إال تكن مل النادي وفعاليات أنشطة أن من وبرمغ

 تنويرية أفاكر عن تعرب اكنت »اخلالصة« الثقافة تلك أن إال خالصة،

 أخرى رجعية وقوى آنذاك الدين شيوخ عهنا يرىض يكن مل متقدمة

األميني. البرش من املائت وآراء عقول يف تتحمك اكنت

 حىت أهشر بضعة سوى أوال إقبال نادي معر من ينته ومل

 الهشري البحرين قايض لدى الشاكوى وكرثت االحتجاجات توالت
املهزع. قامس آنذاك

 النادي مدير أن لوال بسالم متر أن االحتجاجات تلك واكدت

 رشيد الشيخ »املنار« جريدة صاحب إىل يرسل اخليري نارص نفسه

األبد! إىل إغالقه يف وتتسبب النادي ظهر تقصم طويلة أسئلة رضا
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 م 1913 عام احلج مناسك أداء النادي أعضاء يقرر فعندما

 النادي أعضاء بامس املنار صاحب إىل رسالة »اخليري« يكتب

 ،تفسريها يف اختلفوا أهنم بدوا اليت احلج شعائر بعض عن يسألون

 أيضا سألوا رسالهتم ويف وغريها، والطواف األسود احلجر كتقبيل

 نفسه رضا اكلشيخ ،ومفكرهيم املسملني زمعاء جح عدم عن

 رشيد الشيخ وجييهبم الكواكيب، وعبدالرمحن عبده حممد واإلمام

 »مس : هبا هذه األسئلة أن مه خيبر ولكنه أسئلهتم مجيع عن رضا

املسيحي!. التبشريي الفكر من

 رضا، الشيخ إجابة قراءة رمبا النادي أعضاء يمكل أن وقبل

 وعرب فيه، يشء لك وقرأ املنار عدد وصله قد املهزع القايض اكن

 بل احلال! يف النادي بإغالق أمر بأن به، جاء مبا الشديد غضبه عن

 حيث: اكتهبا، »خليري« وخاصة الرسالة أحصاب معاقبة طلب إنه

أنفه«! ب»جدع أوامره أصدر

 له وبرروا املهزع، القايض إىل اعتذارمه النادي أعضاء وقدم

 أرسلها اليت األسئلة عىل يطلعوا مل أهنم أساس عىل مواقفهم

علهيا. موافقني غري وأهنم اخليري

 حسنة، بنية األسئلة وضع إنه بقوله نفسه عن »اخليري« ودافع

 من املبرشون يروجه ما عىل الطريق وقطع الفائدة تعممي يقصد واكن

احلج! شعائر يف الدس

 فتح بإعادة »املهزع« القايض إقناع صاحل حممد الشيخ وحاول
: فهيا قال قصيدة بنظم وقام النادي.

 لدرس لمناروفي في رشيدوصدقي بذبعه علم لله »أالفيسببل
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 شمس من أوضح فيه وكنا قويما مسلكا الحق دعوة في لفدسلكنا

أمس« من أضيع بنورلكنااليوم الهدى إلى يهدي منارالحقولوال

 قراره، عن يرتاجع القايض جيعل ومل ينفع مل ذلك لك أن إال

 بامس يلقبوهنم وصاروا النادي أعضاء عىل احلملة وزادت بل

األرض«! يف املفسدين الرهط »التسعة

م:19 17-1 913 )المنامة( اإلسالمي األدبي النادي

 أمرياكن ال املبرشين بني رضاوة الرصاع ازداد م19 13 عام يف

 والبحرينيني واملكتبة، واملدرسة باملستشىف املمثلة مؤسساهتم عرب

الدين. شيوخ بقيادة

 والبالية العتيقة ألساليبا أن إال الضارية احلرب تلك ورمغ

 احلضارة أدوات أحدث أمام البحرين يف وغريمه الدين لشيوخ

 مقبل البحرين يف واملقمي البارز النجدي والتاجر املثقف من جعلت
 وعرصية جديدة حضارية« »مقاومة ابتاكر حياول الذكري عبدالرمحن

 اليت األسلحة أمه أحد والتعلمي بالثقافة التبشري معركة إهناء تستطيع

اإلسالم. مع رصاعهم يف املبرشون يستخدمها

 مبستوى ليكون ثقايف ناد بإنشاء قرارا »الذكري« يتخذ وبالفعل

 البحرين. شعب عىل آنذاك املبرشون فرضه الذي احلضاري التحدي

 عىل اكنو« »يوسف املعروف البحريين التاجر مع »الذكري« ويتفق

اإلساليم«! األديب »النادي إنشاء

 يه البداية، يف »الذكري« أرادها مكا املرشوع، فكرة اكنت

 جانب إىل احلديثة العلوم الطالب مهنا يتعمل حديثة مدرسة إنشاء

 اكنت مهام تعلميية، مؤسسة تكون أن األقل عىل أو نفسه، الدين
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 وحتاول املحلية، »الكتاتيب« من مستوى أرىق تكون وأن تمسيهتا،

األمريكية. التبشريية املدرسة منافسة

 مفرشوع املال. يه مقبل الشيخ واجهت مشلكة وأول أمه لكن

 مبىن إجياد تستوجب خمتلفة جتهزيات إىل حيتاج النوع هذا من

 من وغريها وقرطاسية وكتب العربية، الدول من ومدرسني كبري،
 لن كبرية إماكنات تتطلب لكها هذه واكنت املدرسية. التجهزيات

 ،وتوفريها إجيادها معه الذين التجار جمموعة حىت وال هو يستطيع

توفريها. يف االسمترار أو

 آراء من الكثري استعراض وبعد ،هبا قام عدة حماوالت وبعد

 صغرية مؤسسة إنشاء عىل رأيه استقر اجلزيرة، يف والتجار املثقفني

رأسه. يف يدور اكن ما لك جتمع

 تعمل صغرية مدرسة يكون أن ميكن اإلساليم« األديب »فالنادي

 يدرس صغريين، صفني ويضم اإلساليم، الدين علوم لك التالميذ
 احتواء إىل إضافة املتطوعني. املحليني الدين شيوخ من عدد فهيام

 اإلسالمية، بالكتب مكدسة جدراهنا رفوف صغرية، غرفة عىل املبىن
 بتجميع فعال ثقافيا ناديا يكون أن ميكن »فالنادي« ذلك. وغري

 احلوار خالل من والتعلمي ملكتبته. وارتيادمه فيه املثقفني

املبرشين. عىل الرد كيفية عىل واملناقشات

 وتكتب م1913 عام أوائل يف أبوابه فتح النادي يبارش وبالفعل

 نيسان/ لهشر تقريرها مضن بوهشر يف الربيطانية السياسة الواكلة
 اإلساليم األديب النادي »افتتح املقتطف: هذا نفسه العام من أبريل

(The Bahrain Muslim Litterary Club) جوار اخلاص مبناه 

األمريكية«. اإلرسالية مكتبة
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 إشارات كأول يعترب النادي مبىن اختيار أن التقرير ويجسل

 األديب و»النادي اإلجنيلية« »املكتبة بني والفكرية الدينية املواجهة
(. بالناس!) املكتظ املنامة سوق يف نفسه الشارع عىل اإلساليم«

 املثقف »الذكري« جيلب ومدرسته، مكتبته عرب النادي جناح ومع

النادي. يدير ليك املانع عبدالعزيز النجدي

 بانتظام معله يف النادي ينتظم »ملانع« الشيخ وصول ومع

 نوعا حديث بشلك تنظميها ويعاد الدراسية الفصول وترتب أكرث،

 بالرمغ احلضور، عىل وانتظامهم املكتبة رواد عدد يزداد مكا ما.

تواضعها. من

 تزداد املانع الشيخ أحدثه الذي اجلديد املناخ هذا ويف

 وأهايل مثقيف من فالكثريون كثافة. و»اإلمالم« »املسيحية« مناظرات

 »ابن جحج إىل فقط لالسمتاع احلضور عىل يواظبون صاروا البلد

 حول يتحلق اآلخر وبعضهم هلم،وأقوا املبرشين دحض يف مانع«

 واجلاحظ رشد وابن الغزايل كتب فهيا يطالع املكتبة رفوف

وغريمه. واملتنيب

 التالية السنوات يف اإلساليم« األديب »النادي جناح ويسمتر

 تمثر سنتني من أكرث فبعد نفهسا. السابقة واألهداف اخلطوط وعىل

 من كبري قطاع بتكوين وغريمها مانع« و»ابن مقبل الشيخ جهود
 للك والرافضني وأهدافه، املسيحي التبشري خلطورة الواعني األهايل

والاكمريا«! الساعة تصنع اليت )املسيحية( »احلضارة إغراءات

 الطبعة لندن؛ والنشر، للكتب الريس رياض الحكايات، خليج البسام؛ خالد (1)
م.1993 األولى؛
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 برعاية حيققه النادي راح الذي اجليد النجاح من وبالرمغ
 اليت اجلديدة املالية الصعوبات أن إال مانع« »ابن وبقيادة »الذكري«

(. كثريا!) تتصاعد راحت »مقبل« الشيخ عىل طرأت

 »مقبل النجدي املثقف يضطر حىت الصعوبات تلك وتزتايد

 الذين البحرينيني التجار من القليلة املمجوعة توقف بعد الذكري«

 يف خسائره بعد م 1917 عام يضطر ماديا، يساعدونه اكنوا

 خصبة سنوات أربع بعد النادي إغالق إىل الفادحة اللؤلؤ إمرباطورية

البحرين. يف واحلضاري والتعلميي الثقايف العمل من

م:1928-1 920 )المحرق( األدبي النادي

 يف اإلساليم األديب والنادي أوال إقبال نادي جتربة بعد

 جزيرة يف املحتمسني املثقفني من جمموعة حاولت املنامة،
األديب((. »النادي وإنشاء الناديني فشل جتربة من االستفادة املحرق

 املستفادة. الدروس وأمه أوىل يه املال قضية اكنت ولقد

 والشيوخ التجار من ممكن عدد أكرب مض اجلديدة املمجوعة فتحاول

 املقر مستلزمات مثل املالية، النادي بأعباء القيام يستطيعون الذين

 يف النادي وجنح وغريها، األنشطة ومتويل والكتب الصحف وتوفري
فعال. ذلك

 وثقافيا أدبيا النادي يكون أن فهي اهلامة الدروس ثاين أما

 العربية املحافل يف البحرين وميثل واألدب، الثقافة يجشع

 مع سواء السياسية، الرصاعات عن االبتعاد حياول وأن واألجنبية،

األجنبية. أو املحلية القوى

السابق. المصدر البسام؛ خالد (1 )
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 ميلؤمه مثقفة شباب مبمجوعة األديب النادي يتأسس وهكذا
 سملان الشرياوي، قامس الزائد، عبدالله أمثال: واحليوية احلماس

 بن حممد الشيخ معهم ويشرتك وغريمه، الشرياوي أمحد التاجر،
 آل حممد بن وإبراهمي خليفة آل عيىس بن وحممد خليفة آل عبدالله

 تقمي اكنت عربية خشصيات النادي يف وتشرتك بل وغريمه، خليفة

 والشاعر الفرج، خالد الكوييت الشاعر أمثال آنذاك، البحرين يف

 حافظ والشيخ العلوم حبر صاحل وحممد الفرايت حممد السوري

 اخلليفية اهلداية مدرسة يف مدرسني يعملون اكنوا وأغلهبم وهبة،

آنذاك. باملحرق

 التوقعات، تفوق جناحات األوىل سنواته يف النادي ويجسل

 الندوات من العديد إقامة يف النادي ينشط املطالعة، غرفة فبجانب

ذلك. يف العرب املثقفني وجود ويستغل والعملية الثقافية

 األديب النادي الرحياين، أمني الهشري، اللبناين الاكتب وميتدح

 م 1922 عام شتاء يف للبحرين زيارته أثناء به واحتفل زاره الذي

 إذا البحرين يف فإن املدهشات. سلسلة يف نزال »وال يقول: حيث

 مباركة. اجمتاعية أدبية هنضة والشعر، األدب هيمهم ممن كنت

 بقليل، ليس عددا والشعراء دباءاأل من اجلزيرة هذه يف إن أجل..

 ويف الكويت يف أخواهتا تقارن هنضة فهيا إن بضئيل. ليس وذاكء

 سوريا يف أخواهتا األقل عىل ومطوحا روحا وتقارن العراق،

 وأحسهنا، أكرثها العربية املجالت وفيه األديب نادهيا فهذا ومرص.
(.1«)أنفهسا والقدمية احلديثة الكتب من وفيه القراءة غرف وهذه

 والنشر؛ للطباعة الريحاني دار الثاني؛ الجزء العرب؛ ملوك الريحاني؛ أمين (1)
م. 1967 الخامسة؛ الطبعة بيروت؛
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 وتنشيطها األدب حركة جتديد يف األثر أكرب للنادي اكن »مكا
 تقليديا اجتاها أعضاؤه فاجته املبكرة، الفرتة تلك يف البحرين يف

. ( للتجديد«) جنوح مع

 حيث الفعالة، ومشاراكته العريب بالدور األديب« »النادي واشهتر

 أمريا شويق أمحد الكبري الشاعر تنصيب مناسبة يف النادي شارك

 عىل هبدية االحتفال يف النادي فيشرتك م.192 7 عام العرب للشعراء

باللؤلؤ. منضدة عروق ذات اخلالص الذهب من صغرية خنلة شلك

 الفرج خالد الكوييت الشاعر ويكتب

بعضها: يقول االحتفال

 وتكريم تسلبم الدر منبت »من

 لولؤها البحرين دارنا من حياك

 درجت إذ الضاد مهد وهي ال، وكيف

شاعرها العبد فابن الشعر ومهبط

في البحرين قصيدة النادي عضو

 وتقديم الفصحى اللغة لشاعر

 األكاميم فيه بسمت إذ والنخل

 وقيصوم شيح بها غذاها فيها

وكلثوم« عمرو مفاخرها ومن

بالقول: والقصيدة الهدية على شوقي أحمد الشاعر ورد

مرجانه آالءهاومن لولؤالبحرين من الملوك قلدتني

معرانه ومن بداوته من معىن الرشق يف تزالال خنلة

م: 1936-1 928 )المنامة( اإلسالمي المنتدى

 البحرين تارخي روزنامة من تظهر مكا الثقافية، األندية اكنت

مها باألحرى، جزيرتني أو مدينتني بني تنتقل وكأهنا احلديث،

 سابق. مصدر البحرين؛ أدب في دراسات (1)
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املحرق. يف آخر يبدأ املنامة يف ناد ينهتي فعندما واملدينة. املحرق

 األيام مع بالضبط املنامة يف اإلساليم املنتدى يبدأ وهكذا

م. 1928 عام باملحرق األديب للنادي األخرية

 يف اخلاطر، مبارك املؤرخ يقول مكا الرئيس، السبب إن بل

 املنتدى بإنشاء جعلوا املنامة مثقيف أن هو اإلساليم املنتدى إنشاء

 باملحرق األديب النادي يف املشاركة يف صعوبة واجهوا أن بعد

اجلزيرتني. بني آنذاك املواصالت صعوبة بسبب

 حممد اكنو، عيل إبراهمي، حسن أمحد من: لك جيمتع لذلك

 الوزان، حممد الحسميي، صاحل حممد النجدي ،مجعة عبدالله

املنتدى. دستور وضع ويدرسون

 والعرشين الثالث اليوم يف األعضاء يتفق طويلة اجمتاعات وبعد

 التطور إىل بالنظر »أنه عىل: م 1928 عام من فرباير/شباط هشر من

 يوميا، املعارف وإنشاء العامل، أحناء اكفة يف احلاصل العرصي

 عن معزل يف أهنم ومبا آراهئم، وتثقف تدرجييا، األدباء وزيادة

 ناد إنشاء وقرروا مهنم الفكر أهل بعض اجمتع البعض، بعضهم

 ما إلحياء والسيع واآلراء، األفاكر لتداول لكمهتم وجيمع يضمهم

 بيهنم، واألخاليق واألديب الديين املستوى ورفع علومهم من اندثر
 اإلسالمية، األمة أفراد بني الروح تلك لبث والتعاضد والتضامن

 ما إخراج فاكن األبدية. السعادة إىل اإلنسان به يصل الذي والسري
 الفائدة منه حتصل أن آملني والوجود العمل حزي إىل قدروه

النادي«. علهيا يرتكز اليت األساسية املواد وضع تقرر وقد املرجوة،

 عىل املعمتد دستورها صياغة من املمجوعة هذه انهتت وعندما

 القاهرة يف تأسست اليت املسملني«، جلمعية األسايس »القانون
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 املعمتد بلجريف« »تشارلز السري يوقع هشور، أربعة حبوايل قبلهم
 عنوان: حتت له املقدمة الوثيقة عىل باملوافقة البحرين يف الربيطاين

 أن رشيطة -البحرين« باملنامة اإلساليم لملنتدى األسايس »القانون
. ( السياسية) الشؤون يف املنتدى يتدخل ال

 كبري، حبماس الثقافية الشؤون يف املنتدى يتدخل باملقابل

 وندوات شعرية وأمسيات أدبية مبحارضات الثقافية موامسه ويفتح

 ويجسل وغريمها. اإلرساء وليلة النيب، مولد حول هامة دينية

 غرف وامتالء الكثريين املنتدى رواد عند كبرية جناحات املنتدى
ماكنا. بعضهم جيد ال الذين واملثقفني باجلمهور ليال املنتدى

 البحرين إىل الرشيد« »عبدالعزيز الكوييت املؤرخ جميء ويشلك
 إعداد عىل معه االتفاق جيري حيث ونشاطه. املنتدى إىل جديدة قوة

 تلك وإلقاء الكرمي، القرآن وتفسري والترشيع الفقه يف منتمظة دروس

 أو املنتدى أعضاء من حوله يتحلق من عىل مساء لك الدروس

 يستعني الرشيد اكن روبية، مائة قدرها هشرية ماكفأة مقابل غريمه،

 يتخذ اكن أنه عىل عالوة املنامة. يف حياته شؤون لتيسري فقط هبا

 ملجلة املتوالية األعداد مسودات فيه حيرر مكتبا النادي مقر من

 دروسه مواصلة عن أهشر عدة بعد يعتذر الرشيد ولكن »الكويت«.

 اهلداية، مدرسة يف بالتدريس انشغاله بسبب النادي يف اليومية

 ينرش له، حال لكسان املنتدى اختذها اليت الكويت جملة وحترير

 عىل عالوة األخرى، واألنشطة واخلطب املحارضات أمه فهيا
(.2ملمهة) األخبار بعض

سابق. مصدر األيام؛ تلك البسام؛ خالد (1)
سابق. مصدر األيام؛ تلك البسام؛ خالد (2)
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اإلسالمي المنتدى مقر

 املنتدى تطارد املشلكات تبدأ م،1932 عام بداية ومع

 الطبقات ظهور املشلكات تلك رأس عىل واكن اإلساليم.

 وجدت اليت النفط، ظهور بعد البحرين يف اجلديدة االجمتاعية

 وساعد الثقافية. احتياجاهتم تليب ال اكملنتدى الثقافية املؤسسات

عنه. الشباب من الكثري وابتعاد املنتدى رواد قلة يف هذا

 احلفل اكن م1936 عام النادي غلق يف الرئيس السبب لكن

 البحرين حامك لوفاة أربعني ال ذكرى يف النادي أقامه الذي التأبيين

 العرايق الشاعر ألىق حيث ، خليفة آل عيل بن عيىس الشيخ السابق
 قصيدة السلطات اعتربهتا محاسية قصيدة العلوم حبر صاحل حممد

.احلامك ضد
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يه: الرثاء قصيدة مطلع واكن

يفور« والخليج والريحتنسف والسماءتمور »األرضترجف

: أيضا ويقول
تسيير« أنه لتنظر عيني فخذ مشورة التسيير تحسب »ال

 املشلكات بسبب النادي وأغلق العلوم حبر الشاعر ونيف

ثائرة! وبقصيدة السابقة،

م:1936-1930 الثاني)المحرق( األدبي النادي

 اجلامعة يف للدراسة املبتعثني البحرينيني الطلبة عودة بعد

 أحد أن وجدوا البحرين، إىل م 1930 عام بريوت يف األمريكية

 األديب النادي يف االشرتاك يه تراودمه اكنت اليت األحالم

 بأن صدموا املقر إىل وصوهلم بعد ولكن م(. 1928-1920) باملحرق

العنكبوت! خبيوط مملوءة غرفه وأن أغلق النادي

 احلوافز من الكثري الصدمة هذه شلكت املتوقع، عكس وعىل

 وإعادة أخرى، مرة العريق النادي هذا إحياء بإعادة واحلماس

باملحرق. القليلة لغرفه احليوية

 وعبدالرمحن المشالن لعزيزوعبدا العمران أمحد يحجن وبالفعل

 خفرو أمحد أمثال والتجار املثقفني من جمموعة ومعهم املعاودة

 عىل واحلصول املقر وفتح أخرى، مرة النادي إحياء إعادة يف وغريه

 وكتب، جديد أثاث لرشاء البحرين جتار من تربعات جمموعة

 وينجحون املستلزمات، من وغريها العربية الصحف يف واالشرتاك

األوىل. املمهة يف

 ومزاولة النادي فتح رخصة جتديد فاكت الثانية املمهة أما
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 هذه ويف السياسية. بالواكلة املمثلة الربيطانية، اإلدارة قبل من نشاطه

 اإلنلكزي يضعها العامل عراقيل لك املؤسسون الطالب وجد املمهة

 املوافقة عىل حيصلون الهناية يف جعلهم إرصارمه ولكن أمامهم!
 الشؤون يف التدخل بعدم وااللزتامات التعهدات من الكثري أخذ بعد

(.1!)وغريها السياسية

 كبري عدد فيه شارك افتتاحه، مبناسبة كبريا احتفاال النادي وأقام

املثقفني. من

 يقام احتفال أكرب حبمج ولكنه متواضعا، االحتفال يوم وجييء

 املحرق مدينة يف املقر غرف غصت فعندما آنذاك! البحرين يف

 عن نيابة لكمة وألىق العمران« »أمحد قام ،مدعوا مخسني من بأكرث

 مسألة عىل وشدد والعملية، الثقافية النادي هوية فهيا أوحض النادي،

 الثقافة نرش النادي حماولة إىل إضافة السياسية، القضايا عن ابتعاده

البالد. يف قواعدها وتوسيع

 الخشصيات بعض لكمات تتالت »العمران« خطبة انهتاء وبعد

 أمحد خيجن، صاحل حممد الشيخ من: لك حتدث حيث األدبية،

 والدور النادي إحياء أمهية عن مكال، وسملان اجلالمهة، شاهني

 حفل وانهتى الثقافية. البحرين حياة يف يلعبه أن يستطيع الذي
(. احلارضين) البالد وأعيان لخشصيات شاي حبفلة االفتتاح

 الصحف بأحدث املكتبة تزويد يف أكرث النادي وجنح

املطالعة. غرفة عىل الشديد قبالاإل جعلت واليت واملجالت،

سابق. مصدر الحكايات؛ خليج البسام؛ خالد (1)
سابق. مصدر الحكايات؛ خليج البسام؛ خالد (2)
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 يونس الهشري العرايق باملثقف النادي حيتفل م 193 2 عام ويف

البحرين. إىل بزيارة يقوم اكن الذي حبري

 ملحو دراسيا فصال األديب النادي يفتتح م1933 عام ويف

املحرق. أهايل من الكثري الفصل هذا افتتاح مع وينخرط األمية

 ياليق الثاين، األديب للنادي النجاح من سنوات مخس وبعد

املتوقعة. غري املشلكات النادي

 السياسية الواكلة تبدأ النادي، معر من اخلامسة السنة بداية فيف

 بفرض فتقوم الوسائل. من بالكثري للنادي املضايقات خبلق الربيطانية

 الصحف من الكثري وحتجتز النادي، بريد عىل صارمة رقابة

 وضيوفه زواره النادي يفقد األمه، هو وهذا وحىت واملجالت،
(.1!)فقط الصحف ملطالعة يأتون اكنوا الذين

 تفقد جعلها الذي »املأزق« هذا أمام النادي إدارة وحتاول

 رمبا جديدة مشاريع ابتاكر املال، من والكثري الزوار من الكثري

 تصطدم مرشوع لك أمام ولكهنا املشلكة. هذه حل يف تساعد

 صغرية، ندوة اكن ولو حىت يشء، أي إلقامة اإلنلكزي رفض بعقبات

حائط! وجملة

 وزادت األعضاء، من الكثري محاس قل الوضع، هذا وأمام

 مبشاغل النادي عن األعضاء انرصاف وكرث املتأخرة، اإلجيارات

 نفهسا األعضاء من القليلة املمجوعة وجدت وعندها اليومية. حياهتم

 وتسدد الغرف، إحدى يف وتضعها للنادي احلمراء اليافطة ختلع
(. )1936 عام هبدوء النادي وتغلق اإلجيارات،

سابق. مصدر الحكايات؛ خليج البسام؛ خالد (1)
سابق. مصدر الحكايات؛ خليج البسام؛ خالد (2)
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الذهي العصر ... الثالثينيات أندية

 انقالبا م1932 عام البحرين يف النفط اكتشاف حيدث مل

 االنقالبات تلك جرت بل فقط، وسياسيا واقتصادا اجمتاعيا

 تشكيل يف نقالباال أمهها أمهية، تقل ال أخرى خطرية انقالبات

أشاكهلا. وحىت هتا وتوجها نوعها حيث من األندية

 وهو عرصي ثقايف آخر وموت الثالثينيات، منتصف فبعد

 هبوية البحرين إىل األندية جاءت م،1936 عام اإلساليم املنتدى

قبل. من البالد تألفها مل جديدة

 أوائل من ومعمظهم الفرتة، تلك مثقفو وجد البداية فيف

 عام البالد يف بدأت اليت احلكومية النظامية املدارس خرجيي

 ال القدمية الثقافية األندية ونوع شلك أن املثقفون وجد م، 1919

 متنوعة أصبحت اليت املثقفة اجلديدة األجيال احتياجات تليب

 قياسا الكبري عددها أن مكا احلياة، يف أو الثقافة يف سواء همتاماال

متخصص. ثقايف أديب نادي يستوعهبا أن من أصغر السابقة بالفرتة

 عىل يعدون واملتعملون املثقفون اكن القرن بدايات فيف

 أفاكرمه، ويفعل مشهلم يمل جتمع إىل حيتاجون واكنوا األصاع

 أكرب بدا احلديثة املدارس مثار املثقفني من اجلديد اجليل بيمنا

 يف يشء لك يه ليست الثقافة أن تشعر وبتوجهات بكثري، عددًا

 األندية وجعل املجمتع يف الثقافة إدماج املفروض »وأن احلياة،
(. أيضا«) احلديثة والرغبات لتطلعاتوا االهمتامات متنوعة اجلديدة

م. 1986 عام من أيلول؛ سبتمبر/ شهر في الشمالن؛ عبدالعزيز المرحوم مع مقابلة (1)
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 ومتعددة االهمتامات متنوعة اجلديدة األندية ولدت وهكذا

 بعد البحرين يف األندية مجيع فتأسست امليادين، وخمتلفة األشاكل

 وفنية ورياضية ثقافية أندية أهنا أساس عىل الثالثينيات منتصف

واجمتاعية.

 مثل فيه نشأت الذي الكبري التنوع ذلك من األندية واستفادت

 لتلك باحتضاهنا فقط ليس األهيل( العروبة، )البحرين، أندية
 يف هائلة زيادة أعطهتا بل أحيانا، املتناقضة والفعاليات األنشطة
 مائت عىل عضويهتا تزيد حقا شعبية أندية وجعلهتا ،شعبيهتا

 القرن مطلع منذ األدبية األندية فيه عانت الذي الوقت يف األعضاء،

 من واملحدود القليل العدد من الثالثينيات منتصف وحىت العرشين

 عزلة يف أنشطهتم ميارسون ينقصون، وال يزدادون ال الذين األعضاء

ندر. فميا إال املجمتع عن

 الكبرية الشعبية يف زيادة الثالثينيات ألندية التنوع هذا وأعىط

 يكونوا أن املتعملني من الكثريين متين درجة إىل وصلت اليت

 م 1943 عام من أيلول سبمترب/ هشر فيف األندية. أحد يف أعضاء

 »إنه : يقول العروبة نادي إىل رسالة املنامة من البحرينيني أحد يكتب

 وهو وأحالمه أمنياته أمه إحدى حتقق النادي إدارة أن لو يمتىن

يشرتك! وجيعله حمله النادي وحيقق النادي« يف االشرتاك

 قضايا مع أكرث فتفاعلت الكبرية، شعبيهتا من األندية واستفادت

 وفعالياهتا أنشطهتا من كثري يف وحاولت ومشلكاته املجمتع

حلها. يف املسامهة

 وغريها( البحرين )العروبة، مثل األندية من الكثري اشرتكت فقد

 التدريس يف لملتطوعني أبواهبا األندية وفتحت األمية حمو براجم يف

املجال. هذا يف هبا بأس ال جناحات وجسلت للتعمل واألميني
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 الثالثينيات من حتديدا ويه الذهيب«، العرص »أندية ولعبت

 زيادة وهو األمية حمو عن أمهية يقل ال دورا الستينيات، وحىت

 واملكتبات والقراءة املطالعة قاعات عرب واملثقفني املتعملني ويع

استثناء. بدون للجميع أبواهبا فتحت اليت اجليدة

 خصوصا الكبرية األندية معظم تنافست الزاهية الفرتة تلك فيف

 واالشرتاك والسياسية، الثقافية العربية واملجالت الصحف جلب عىل

 مكا - ومعلت واملكتبات، املطالعة قاعات يف وعرضها أمهها يف

 عىل - والعروبة واألهيل البحرين أندية من لك جلسات حمارض تدل

هنا.أمثا اكنت مهام فهيا واالشرتاك املجالت مجيع توفري

 املتواضعة واملكتبات الصغرية القاعات تلك أن املؤكد ومن

 الكثري لدى والتحرري والوطين السيايس الويع زيادة يف سامهت
 يف وأفاكرمه وعهيم تشكيل يف هامة أدوارا ولعبت الناس، من

 رشاء تستطيع ال صعبة مادية أوضاع يف الناس غالبية اكنت وقت

 تستطيع األحيان من كثري يف األندية اكنت وقت يف جريدة، أو جملة

 بأمر ممنوعة اكنت بالربيد ااشرتاك طريق عن وجرائد جمالت جلب
األسواق. يف الربيطانية الرقابة

 احلراكت أفاكر بدأت الكبرية الذهبية األندية هذه داخل ومن

 يف أعضاء ومه زمعاؤها وسامه االنتشار، يف البحرين يف الوطنية
 لعزيزوعبدا العروبة( )نادي الباكر لرمحنعبدا مثل األندية تلك

 املناهضة أفاكرمه وتروجي بث يف البحرين( )نادي المشالن

الربيطانية. االستعامرية للسلطات

 واخلمسينيات، أربعينيات ال يف وخاصة األندية بعض وبدت

 سياسية لتجمعات مراكز وكأهنا والسبعينيات، الستينيات يف مكا

ورياضية. ثقافية والفتات بواجهات ولكن وطنية
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 قيام ومنع حرة حصافة وجود وعدم احلريات انعدام فبسبب

 الوحيد املاكن يه األندية أن الوطنية احلركة وجدت التجمعات،

 أفاكرها ونرش اجلماهري توعية يف معهلا فهيا متارس أن ميكن الذي

ذلك. وغري األنصار وكسب

 اكن الصحف، وقراءة واملكتبات املطالعة قاعات وجبانب

 ويمني السيايس الويع زيادة يف يساعد وأجواؤها نفهسا األندية مناخ

 القراءة جبانب يمتثل املناخ هذا واكن والقويم، التحرري الهنوض
 تقميها اكنت اليت األسبوعية وشبه األسبوعية الندوات عىل

 اليت النقاش وحلقات وفرتة، فرتة بني تلىق اليت واملحارضات

األندية. تلك تقميها

 يف البحرينيني لدى هام ويع إىل أدت أيضا العوامل هذه ولك
 وجعلهم للعروبة، معيقا فهام عندمه وأسس القومية، قضايامه

 والقضايا اهلموم يف مشاركهتم ورضورة العريب بانمتاهئم يشعرون
العربية.

 »األندية شاركت والقويم والوطين السيايس الويع وخارج

األخرى. الفنون وبايق باملرسح واالرتقاء الهنوض يف الذهبية«

 مرسحية فرق من خالية البالد أن األندية تلك وجدت فعندما

 ومتثيل وإخراج إنتاج يف بفعالية شاركت منوعة، فنية ومجعيات

بسيطة. وإبداعية ذاتية جبهود أقامهتا حديثة مرسحيات

 أندية أمه اكن الذي - باملحرق البحرين نادي سامه فقد
 أمحد للشاعر مرسحية من أكرث متثيل يف - باملرسح اهمتاما البحرين

 األربعينيات يف فقام املعاودة، عبدالرمحن الشاعر أخرجها شويق

وإجعابا حضورا القت املرسحيات من عدد ومتثيل وإنتاج بإخراج
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باملحرق البحرين نادي مبىن

 العروبة ونادي األهيل النادي قام مكا وساحقا. كبريا مجاهرييا

الصغرية. املرسحيات ببعض

 فرعت الفنون ببايق الذهبية« »األندية هنضت املرسح وجبانب

 للرمس املعارض بعض قاعاهتا يف وأقامت التشكيلية الفنون

والتصوير.

 كثريا هبا فاهمتت الرياضية، موضوع األندية تنس مل أيضا

 البحرين، يف آنذاك املتوفرة األلعاب من الكثري ألعضاهئا وقدمت

 النادي. داخل هبا اللعب ميكن اليت الصغرية األلعاب وخاصة

 اجلماعية الرياضية األلعاب من الكثري تطوير يف بفعالية وسامهت

والفردية. مهنا

 كرة برياضة مثال واألهيل البحرين مثل أندية اهمتت وبيمنا
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 اهمتت البالد، يف الكروية املسابقات مجيع يف وشاركت القدم

 عىل أكرث وركزت الفردية بالرياضات العروبة مثل أخرى أندية

والفنية. الثقافية األنشطة

 جاءت الذهبية الثالثينيات أندية توليفة إن القول ميكن أنه غري

 النادي وإن لرياضة،وا الثقافة بني اجلمع إماكنية ويه هامة مبيزة

 تعارض يوجد ال وإنه والكتاب الكرة بني جيمع أن ميكن الواحد

نفسه. النادي خيدم أن ميكن لكهيما إن بل ،بيهنام كبري

 لسنوات املتنوعة األنشطة معادلة جبانب املعادلة هذه وسارت

 أو الثقافة حساب عىل الرياضة أنشطة زيادة تتخللها اكنت طويلة،

والظروف. واإلماكيات اإلدارات حسب العكس،

 يف شعبيهتا بزيادة الذهبية« الثالثينيات »أندية تكتف ومل

 يف هتدأ ال اليت األنشطة وتلك الشعبية هذه إن بل فقط، البحرين

 من اهلائلة األعداد تستوعب ال الوقت مع جعلها صغري، بلد

 مع أنشئت لذلك احلياة، وفنون الثقافة وطالب واملثقفني املتعملني

 الكثري مألت الصغرية األندية عرشات والستينيات اخلمسينيات بداية

 التمسيات بشىت البحرين يف الكبرية املدن وأحياء القرى من

 شعبية ذات وحيدة لعبة علهيا سيطرت لكن واألنشطة، واألهداف

القدم. كرة يه ساحقة

التالي: النحو على الذهبية الثالثينيات أندية أهم تعداد ويمكن

م:1937البحرين نادي

 البحرين يف هامة كروية فرق ثالث توقفت م،1935 عام بعد
باملحرق. و»اخلليفية« املنامة يف و»االحتاد« »الوطنية« يه
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 لعب هيوون املمجوعة يف شباب جمموعة أسست ذلك وبسبب

 الفتيان »فريق إىل تغري مث الريايض، الشبيبة فريق القدم كرة
 حباجة أهنم الفريق أعفاء وجد اللعب من هشور وبعد الريايض«.

 ويروي ناد. تأسيس يف مرة ألول فكروا وهكذا جيمعهم، مقر إىل

 البحرين نادي بداية احلادي عيىس املرحوم وهو املؤسسني أحد
 فطرح الجمتاعنا مناسب مقر عن بالبحث البداية يف »فكرنا : قائال

 وذلك األمسيات، يف خاصة يوميا فيه جنمتع ناد إنشاء فكرة بعضنا
 وسعيا الفكرة، هذه من وانطالقا السنة. مدار وعىل دامئة بصورة

 توسيع صورة يف اجلميع آراء التقت الفراغ، أوقات ملء وراء

 وبالفعل واالجمتاعية. األدبية النوايح عىل واشمتاهلا النشاطات

 كتبنا ولذلك النادي. لتأسيس مدخال الرغبات هذه يف اجلميع وجد

 يف الشباب عىل به وطفنا النادي، وأهداف مبادئ مضناه بيانا

 وحصلنا النادي. إىل واالنضامم الفكرة تأييد إىل ندعومه األحياء

 يف مجيعا واكنوا به، بأس ال عدد تواقيع عىل اجلوالت هذه خالل

سنة. والعرشين عرشة السادسة بني ترتاوح أمعار

 الواقع جالل« »بن مبىن مبدئية بصورة استأجرنا قليلة أيام وبعد

 القدمي املبىن يكن ومل للنادي. مقرا ليكون املحرق سيمنا مشال
فقط! وسطحني ومرفق غرفتني من سوى مكونا وقهتا

 اليت احلجرة اكنت األول! االجمتاع اآلن حىت أتذكر زلت وما

 اكن أثاثها أن مكا األعضاء، لعدد تتسع ال ضيقة االجمتاع فهيا مت

 اإلضاءة أما املقايه. أحد من استعريت طويلة مقاعد عن عبارة
بالكريوسني. املضاء بالرساج فاكنت

 على النادي أعضاء عدد قارب وقد إال األول االجتماع ينته لم
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 املعاودة«، »عبدالرمحن الشباب شاعر أبرزمه من اكن عضو، املائة

كثريون. وغريمه الزياين وراشد المشالن وعبدالعزيز

 لالنعقاد، العمومية اجلمعية دعيت تقريبا واحد هشر بعد

 م. 1938 عام من األول ترشين أكتوبر/ هشر أوائل يف وبالضبط

 ترحيبية، لكمة »المشالن« ألىق القانوين النصاب اكمتل وعندما

 اليت اإلدارية اهليئة وانتخاب النادي، امس اختيار بعدها ومت

 راشد السكرتري: المشالن، عبدالعزيز الرئيس: من تكونت

 أربعة إىل إضافة املحايم، احلسن حممد الصندوق: أمني الزياين،
إداريني)^(. أعضاء

 فهيا، معله النادي بدأ اليت البسيطة الثقافية األنشطة وجباب

 لدى مستعصية اكنت مشلكة ويه مالية مشلكة أمام نفسه النادي وجد

آنذاك. البحرين أندية مجيع

 وبالفعل املرسحيات. بعض متثيل يف احلل النادي ووجد

 ليىل« »جمنون مثل هشيرة مرسحيات متثيل النادي إدارة قررت

 لرمحنعبدا الشاعر باإلخراج وقام شويق أمحد للشاعر و»لكيوباترا«

 كرر ،ومعنويا وماديا شعبيا املرسحيات تلك جناح وبعد املعاودة.

 بمتثيل أيضا األربعينيات يف فقام املرسحية. التجارب تلك النادي

وغريها. أباظة لعزيز ولبىن« »قيس مثل أخرى مرسحيات

 منافسة يف يدخل البحرين نادي راح املرسيح النشاط وخارج

 املناظرات إقامة عىل واألهيل اكلعروبة اجلديدة أندية ال مع شديدة

النادي حمارض جلسات وتعرب والوطنية. الدينية واالحتفاالت األدبية

 .1943 عام العروبة؛ نادي أوراق (1)
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 حليوية علهيا املتنافس االحتفاالت مجيع يف األسد حبصة فوزه عىل
ثانيا. مهنا أقدم ولكونه أوال أعضائه ونشاط

 هبا متيز اليت الشعرية األمسيات إقامة يف النادي نشط كذلك

 املعاودة لرمحنعبدا الشاعرين وجود بسبب األندية، بايق عىل

عضويته. في الشيراوي وقاسم

 ضيةوالريا والفنية الثقافية أنشطته لك رمغ البحرين، نادي ويبىق
 والتصاا بالسياسة اهمتاتا البحرين أندية أمه من واحدا املتنوعة،

 كعبدالعزيز البارزين نشاطاهتا من الكثري اكن اليت الوطنية باحلركة

النادي. أعضاء أبرز وغريمه املعاودة وعبدالرمحن المشالن

 تشارلز البحرين، يف السابق الربيطاين املستشار ويجسل
 السيايس للوكيل كتبه البحرين أندية عن رسي تقرير يف بلجريف،

 م 1948 عام من شباط فرباير/ هشر من الرابع اليوم يف الربيطاين
 بالدرجة ثقايف »النادي البحرين: »نادي عن الغقرة يف يقول حيث

 له ناد أكرب إنه بل سيايس، النادي فإن الخشيص رأي ويف األوىل.
(.1ذلك،) رسية من بالرمغ البحرين، يف سيايس نشاط

 الستينيات. هناية حىت والفنية الثقافية اهمتاماته النادي وواصل

 أكرث، بالرياضة السائد املناخ مضن اهمت السبعينيات بداية ومع

البحرين. يف اهلامة الرياضة أندية من واحدا وصار

م:1939العروبة نادي

املنامة مدينة يف متعملا خشصا وأربعني ستة حوايل وجد

سابق. مصدر األيام؛ تلك البسام؛ خالد (1)
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 ولو حيقق جتمع إىل حباجة أهنم م1939 عام بداية يف أنفهسم

وأحالمهم. مطوحاهتم بعض

 حممد هو معروف مثقف برائسة املمجوعة تلك تتجمع وبالفعل

 وعربية. ثقافية وبأهداف العروبة« »نادي تأسيس ويقررون دويغر

 الويع وبت الوطنية الوحدة تمنية عىل العمل أهدافه: مضن واكنت

أعضائه. صفوف يف والقويم االجمتايع

بالمنامة العروبة نادي مبنى

 جعفر اجليش، حسن من: لك للنادي املؤسسني من واكن
 التاجر، عبدالرسول زليخ، يوسف خيجن، يوسف حممود النارص،

 اخلياط وإبراهمي الصاحل جعفر العريض، مريزا املوسوي، رضا سيد

وغريمه.
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 الشيخ شارع يف قدمي واسع بيت سوى النادي مقر يكن ومل
 اكن اليت القارصين أموال لدائرة يعود البيت هذا واكن عبدالله،

 أن مكا النادي. رئيس دويغر حممد املرحوم الوقت نفس يف يرأهسا

 األسبق الرس أمني - املدين حسن املرحوم يتذكر حسمبا املبىن

 الستقبال خصصت الشلك مستطيلة واسعة غرفة عىل يشمتل - للنادي

 ملطالعة كبرية طاولة مهنا جانب ويف النادي. وزوار األعضاء

 خمصصة أخرى غرفة توجد اكنت مكا واملجالت. الصحف

 النادي سطح يف صغرية غرفة إىل إضافة ولة.والطا والكريم للشطرجن

 الشاعر أبرزمه ومن األعضاء فهيا يتجمع الراديو جهاز هبا يوجد

 مبكرا حيرض العريض األستاذ اكن حيث العريض. إبراهمي الهشري

 الساعات ويبىق الكرايس أحد عىل وجيلس األعضاء جميء وقبل
 إلذاعة األخبار وترمجة بإعداد يقوم أو القراءة عىل عاكفا الطويلة

الثانية)؛(. العاملية احلرب أيام القدمية البحرين

 مطوحات أمام اإلماكنيات وضعف املقر تواضع يقف ومل

 نفسه العروبة نادي يثبت قليلة سنوات فبعد أعضائه. ومحاس النادي

 البالد يف األندية أكرب من كواحد البحرين أندية خارطة مضن

والفن. الثقافة يف وخاصة نشاطا، وأكرثها

 والندوات العرب للزائرين املحارضات من الكثري النادي ويقمي

 مساء ندوة واخلمسينيات األربعينيات يف وأقام املحليني، لملثقفني

 املطالعة من نتاجهم بتقدمي األعضاء فهيا يتبارى اثنني، يوم لك

جبميع االحتفال عىل النادي درج مكا وغريها. لقصائدوا والثقافة

 في محفوظ م؛1948 عام للمستشار؛ البحرين أندية حول تقرير بلجريف؛ تشارلز (1)
لندن. ؛الهند مكتب سجالت
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 تتسع ال اكنت الصغرية النادي قاعة أن أتذكر زلت »وال املناسبات.

 وال الرشقية( )املدرسة ساحة ىف إلقامهتا فنضطر الكبري، للحضور
 وشارك إال البحرين زار واألدب الفكر رجال من رجال أن أتذكر

(. املدين) حسن املرحوم يقول مكا به«. االحتفاء يف النادي

 الدينية ات االحتفال إقامة يف النادي ينشط الندوات وجبانب

 اكملرسح األخرى الفنون ببايق وهيمت الكبرية، القومية واملناسبات

 الرياضية باأللعاب هيمت مل النادي لكن التشكيلية، والفنون والسيمنا

 الرياضة عن االبتعاد هذا وظل وغريها، القدم كرة مثل اجلماعية

اآلن. حىت اجلماعية

 بكونه مجيعها البحرين أندية من غريه عن العروبة نادي ويمتزي

 عىل والفكرية والفنية الثقافية أنشطته عىل أبىق الذي الوحيد النادي

 األخرى العريقة األندية بقية منافسات يف يدخل ومل حاهلا،

 إن بل الثقافية، لألنشطة وإمهاهلا الرياضة يف واألهيل اكلبحرين

 دورية ثقافية جملة وأصدر وفعاليهتا أنشطته يف زاد العروبة نادي

»العروبة«. بامس

م:1939 األهلي النادي

 من الثاين اكنون يناير/ هشر من والعرشين السادس اليوم يف
 حاجة املنامة مدينة ومتعملي مثقيف من جمموعة وجدت م1939 عام

 يف وخاصة الساحة خلت أن بعد وريايض ثقايف ناد لتأسيس شديدة

الثقافية. واملنتديات األندية من املنامة

الساعة يف : ييل ما النادي تأسيس حمرض يف كتب وهكذا

سابق. مصدر األيام؛ تلك البسام؛ خالد (1)



143 لعشرين القرن في البحرين أندية

 هشر من الرابع الثالثاء ليلة من العريب« »بالتوقيت والنصف الثانية

 يف األهيل النادي تأسيس جلسة انعقدت ه1357 سنة احلجة ذي

حرضات: من مؤلفة واكنت اكنو. معارة

املؤيد خليل احلاج عبدالرمحن - 1

القصييب خليفة - 2

اكنو أمحد - 3

اكنو خليل احلاج إبراهمي - 4

اكنو حممد - 5

املهزع عبدالله - 6

املهزع حسن - 7

املهزع مكال - 8

اجلابر أمحد - 9

العلوي عبدالغفار عبدالرحمن -10

اخللفان إبراهمي -11

تيق عبدالرمحن -12

سيف. سلطان -13

يأيت: ما االجمتاع يف تقرر وقد

األهلي«. »النادي ب تسميته - أ

 السياسة يف دخل أي له ليس حمضا رياضيا أدبيا يكون أن - ب

الدين. و
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 اختارت حيث اإلدارية، اهليئة انتخاب جرى نفهسا اجللسة ويف

 أيضا جرى مكا سكرتريا. املهزع ومكال رئيسا املؤيد عبدالرمحن

 روبية. عرشة وست مائة بلغ املؤسسني األعضاء بني للنادي اكتتاب

 املصورة« »اللطائف مبجليت املؤيد عبدالرمحن من لك وتربع

 و)طاولة العربية« و»الرابطة الغرب« »فىت ب القصييب وخليفة و»الجسل«

 و)كريم(!. و»االثنني« لدنيا«»ا مبجليت اكنو وأمحد اكملة(، تنس

 رشعوا النادي تأسيس قضايا من األهيل النادي مؤسسو انهتى وعندما

 بنود مخسة عىل احتوى الذي نادهيم قانون بإقرار الثانية جلسهتم يف

 ،هيئته انتخاب وطريقة اإلداري وتكوينه وأهدافه النادي بتمسية متصلة

 الداخيل النظام الحئة عىل نفهسا اجللسة يف أيضا املجمتعون ووافق

 ومواعيد ورمسه االشرتاك بكيفية تتعلق أساسية بنود عرشة من املكون

 النادي يقبل و»ال املكتبة أمانة واختصاصات اإلدارية اهليئة اجمتاعات

الهشر«. يف مرتني من ألكرث اخلارجية الزيارة

 اجلابر أمحد السيد انتخاب تقرر الثانية اجللسة هناية يف

 من النادي يفتح أن وتقرر القدم. لكرة األهيل النادي لفريق »اكبنت«

 إىل الواحدة الساعة ومن املغرب، إىل الظهر قبل العارشة الساعة
األيام. سائر يف وذلك ليال، الرابعة الساعة

 األسايس لنظامه وإقراره تأسيسه قضايا من النادي انهتاء وبعد

 ببناية مقرمه يف نشاطهم ميارسون األعضاء بدأ الداخلية، والحئته

 شلكها تأخذ اإلدارية اهليئة اجمتاعات وراحت املطريي«، »هالل
(. عضوا) مخسني إىل األعضاء عدد ووصل الطبييع،

م.1983 ألول تشرين أكتوبر/ في المدني المرحومحسن مقابلةخاصةمع (1)
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بالمنامة األهلي النادي مبنى

 مع األهيل النادي يشارك الصعبة التأسيس سنوات بداية ومع

 املحارضات يف والتنافس والعروبة اكلبحرين األخرى الثقافية األندية

 األهيل النادي ويجسل وغريها، االحتفاالت وإقامة والندوات

 من العديد بتقدمي النادي ويمتزي الشأن. هذا يف مميزا حضورا

 املردي. حممود املثقف أخرجها اليت األربعينيات يف املرسحيات

 أمهها والقومية الوطنية األنشطة من الكثري يف النادي ويشارك

 النادي أن غري م.1955 عام مرصيني ضباط بعثة بزيارة االحتفال

 مثل إليه كروية فرقة انضامم بعد السبعينيات بداية مع يظهر األهيل

 الرياضية األلعاب يف لملشاركة أكرب اهمتاما والرتسانة، النسور

 إىل عضويته وتذهب وفعالياهتا أنشطته لك تظهر لذلك اجلماعية،

كبري. بإمهال البحرين أندية بقية يف كغريها الثقافة وتصاب الرياضة



تروي البحرين

 ثقافية أندية البحرين يف تتأسس األربعينيات بداية ومع

 )البحرين، الكبرية الذهبية األندية منافسة حتاول صغرية ورياضية

 اخللييف« اإلصالح »نادي م1941 عام فيتأسس األهيل(. العروبة،

 امسه يتغري مث باملحرق، اخلليفية اهلداية مدرسة طالب أنشأه الذي

 الوقت ذلك منذ مجيعها أنشطته وترتبط اإلصالح« »نادي إىل

 حبركة الصلة وثيق ويبىق فقط، الدينية والفعاليات باألنشطة

املسملني. اإلخوان

 أهداف وله احلد مدينة يف فيتأسس باحلد الهنضة« »نادي أما

 ظلت فعالياته أن غري األنشطة، من بالعديد وقام ورياضية، ثقافية

 إعطاؤها ميكن قليلة »أمهية له وبقيت ،نفهسا املدينة يف حمدودة

 تقريره يف بلجريف تشارلز يقول مكا النادي«، هذا لسياسات

اثاىب.

 الكبري والقويم الوطين باملد األندية تأثرت اخلمسينيات ويف

 من يوليو/متوز 23 ثورة قيام مع البحرين مجاهري به انشغلت الذي

 عبدالنارص، مجال الراحل الزعمي ومبادرات مرص يف م1952 عام

 األندية اهمتام وازداد والرياضية الثقافية األنشطة من الكثري فتوقف

 بكثافة، املرصية الصحف يقرؤون وراحوا بالسياسة، وأعضاهئا

 األحيان من كثري يف خمصصة األندية يف الراديو أجهزة واكنت
(. لنارص)عبدا وخطب العرب صوت إذاعة لمساع

 عام من الوطنية واحلركة بالسياسة الواحض االنشغال هذا ورمغ

االحتاد هيئة حركة بامس املعروف م 1956 عام وحىت م1954

سابق. مصدر األيام؛ تلك البسام؛ خالد (1)

سابق. مصدر البحرين؛ أندية حول تقرير بلجريف؛ تشارلز (2)
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 ذلك أن إال المشالن، وعبدالعزيز الباكر عبدالرمحن بقيادة الوطين

 األندية من لك تأسس حيث جديدة. أندية تأسيس من مينع مل

 قاليل م(، 1955) البديع م(،1953) حفص جد م(،1953) سنايس

 الرشيق الرفاع ام(،958) النعمي م(، 1957) سرتة م(، 1957)

 »نادي وينشأ م( 1959) املحرق م(، 1959) مجرة بين م(،19 58)

 حربا الىق الذي اليساري التوجه ذو م1955 عام باملنامة الفجر«

آنذاك. »القومية« التوجهات ذات البحرين أندية من الكثري من عنيفة

 لتنطق الوطنية واهلموم السياسية األندية خرجت الستينيات ويف

 مثل مجاعية رياضية مسابقات بيهنا فميا وتؤسس رياضية أنشطة يف

 أندية تأسست السنوات هذه ويف وغريها. والطائرة والسلة القدم كرة

 احلالة م(،1961) البسيتني م(، 1961) الدير مثل: جديدة

 دارلكيب م(،1963) الديه م(،1962) توبيل م(،1961)

 الزالق م(،1963مساهيج) م(،1963) مري املعا م(،1963)

 احتاد م(،1966) الغريب الرفاع م(،1964باربار) م(،1964)

 م(،1968) النويدرات م(،1968) عيىس مدينة م(، 1966) الريف

م(. 1969) صاحل النبيه م(، 1969) كرزاكن

 يف تأسست اليت األندية بقية عن اخلرجيين نادي ومتيز

 ثقايف أساس عىل املكون رمبا الوحيد النادي بكونه الستينيات

 عىل والعمل اخلرجيين مشل مل هو تأسيسه من اهلدف واكن حبت،

 دراساهتم ملواصلة الطلبة من املزيد وتجشيع البالد يف الثقافة نرش
 أمه من كواحد البحرين يف يعمل اخلرجيين نادي وبيق اجلامعية)^(.

الثقافية. األندية وأنشط

سابق مصدر المدني؛ حسن المرحوم مع خاصة مقابلة (1)



تروي البحرين

 كروية أندية ظهور العقد هناية وحىت الستينيات ياتبدا وجسلت

 واسعا ومجهورا خضمة شعبية وحققت القدم، كرة لعبة يف برزت

 م(1952) والنسور م(، 195 7) والرتسانة م(،1960) العريب أبرزها

 تلك وعربت املحرق. مدينة يف م( 1959) املحرق ونادي املنامة يف

 بالثقافة تعبأ ال خالصة كروية رياضية أندية بروز عن أيامها الفرق

 بالتيارات لكه املجمتع حكال تأثرت لكهنا اإلطالق، عىل واألدب

 يف جديدة ظواهر الكروية الفرق ظاهرة وشلكت والنارصية. القومية

 متيزت مكا فريق. للك متعصبني مجشعني وجود مثل البحرين أندية
 »أرسة وهو البحرين يف وبارز هام ثقايف جتمع بقيام الستينيات هناية

م.1969 عام تأسست اليت والكتاب« األدباء

 عبدالله عيل حداد، قامس اء:األدب مؤسيهسا أبرز من واكن

 اكن الذي األنصاري جابر حممد الدكتور عبدامللك، حممد خليفة،

 اجلو حتريك األرسة حاولت معهلا بداية ومنذ هلا. رئيس أول

 األوىل سنواهتا يف فنمظت الفكري. اإلنتاج حركة وإنعاش األديب

 واألمسيات الندوات من العديد احتوت اليت العامة األدبية املوامس

 يف مرتني تقام باألعضاء خاصة لقاءات بعقد اهمتت مكا الشعرية

 شعار األرسة ورفعت واألدب. الفكر قضايا حول الرأي لتبادل الهشر
(.’اإلتان«) أجل من »اللكمة

 العربية والندوات املؤمترات من العديد يف األرسة وشاركت

 وتولت اخلارج. إىل البحرين وأدباء أدب صوت وأوصلت والدولية

 ودواوين كتب ونرش بطبع االهمتام الفرتات بعض يف األدباء أرسة
املالية. قدرهتا عدم بسبب ذلك عن توقفت أهنا إال ،أعضاهئا

 مكتبة م؛1990-1940 البحرين في الفكرية الحركة واقع سرحان؛ محمد منصور (1)
م. 1993 البحرين؛ فخراوي؛
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 من اكنت طويلة لسنوات الدورية »لكمات« جملة أصدرت مكا

 من الكثري فهيا وشارك العريب الوطن يف األدبية املجالت أفضل

العرب. والكتاب األدباء

 طغت ديةلميالا والتسعينيات والثمانينيات السبعينيات وفي
 هي وصارت البحرين، أندية معظم على وفعالياتها وأنشطتها الرياضة
األندية. ألعضاء تقريبا الوحيد االهتمام





 النفط اكتشاف
العشرين القرن في

املنطقة! تغري البحرين يف واحد رمق البرئ

 يف بعنف رضباهتا تدق الضخمة احلفر آالت بدأت عندما

 العامل مائت خيال يف يكن مل الثالثينيات بداية يف البحرين أرايض

 األسود« »الذهب أن اجليولوجيني واملهندسني واألجانب البحرينيني

 ستقلب اليت العظمية اخلطورة هذه ميثل األرض هذه سيغرق الذي

 وتقلهبا اخلليج حبر منتصف يف املتناثرة الصغرية اجلزر هذه هدوء

 املتعددة النفطية الرشاكت مدراء حىت إنه بل عقب. عىل رأسا

 مل املخططة العقول كبار من وغريمه االتفاقيات وموقيع اجلنسيات

 جممتعات ستخلق الصغرية اآلبار هذه أن باهلم يف خيطر يكن

 يف وقرية مدينة لك يف احلضارة مع وتتطور الزمن مع تنفعل جديدة
اخلليج! بلدان

 وهناك هنا أقدام مواطئ عن تبحث الرشاكت تلك اكنت وقهتا

 ماليني جيلب أسود« »وذهب نفط عن وطبعا العامل، خارطة يف

 تكساس معارات يف الصغرية املاكتب تلك وحيول النقود
 وجبانب حساب. وناحطات كبرية رشاكت إىل ومونرتيال ونيويورك

 من بنصيب ليس حكوماهتا إلرضاء تلهث الرشاكت اكنت ذلك،

 األمد طويلة باتفاقيات - األمه هو وهذا - بل فقط املال صفحات



تروي لبحرين

 بلدان داخل نفوذ مبواقع المتتع الغربية احلكومات لتلك تتيح

 يف السياسة يف والتدخل والنفط واملال األرض متحنها اخلليج

األحوال! من كثري

 صغرية بريطانية نفط رشكة وجدت م1922 عام منتصف يف

 اليت الرشوط لك موظفهيا أحد يف العامة« الرشقية »املؤسسة تدىع

عنه. تبحث الذي احلماس لك : واألمه تريدها،

 »فرانك املجيور النيوزيلندي املؤسسة مدير استدىع وهكذا

 اخلليج، منطقة يف النفط اكتشاف إماكنية عن وأخربه هوملز«

 تدخل أن قبل اجليولوجية الدراسات حبث يف اإلرساع ورضورة

 بعض وعرض طويلة مناقشات وبعد أخرى. رشاكت املنافسة

 البدء عىل رشكته مدير مع هوملز املجيور اتفق األولية اخلرائط

 اجليولوجية اخلرائط بإعداد والقيام لملنطقة ميدانية بزيارات فورا

هناك. اهلامة

 الكتب من الكثري تذكره مكا »هوملز« محاس اكن الواقع ويف

 دراية احلماس عىل عالوة النفط، الكتشاف يصدق ال محاسا

 يسافر قليلة أيام وبعد عادي. غري ونشاط باملنطقة كبريان واهمتام

 ما جبميع القيام من متكن قليلة أهشر وبعد املنطقة. إىل »هوملز«

 وأن رجليه، حتت يقع النفط أن »هوملز« وأيقن وأكرث. منه طلب

 ه نظر يف يعادهلا ال سوداء سائلة كنوز وسادة عىل ينام اخلليج هذا

الرشقية! األساطري كتب يف قرأعنه الذي سلميان كزن سوى

 عام بداية فيف بعيد. مدى عىل خيطط »هوملز« راح الوقت ومع
 الشيخ له املغفور آنذاك البحرين حامك نائب إقناع يف جنح م1924

 آبار من العذبة املياه استخراج بإماكنية خليفة، آل عيىس بن محد

 حىت لكيا تعمتد البحرين واكنت اجلزيرة، أرض فوق حتفر ارتوازية



لعشرين لقرن في لنفط اكتشف

 حول البحر سطح حتت العذب املاء من ينابيع عىل التارخي ذلك

 مت العذبة لملياه املاسة البحرين حلاجة ونظرا البحرين، سواحل

 حامك ونائب الرشقية لملجموعة ممثال هوملز بني اتفاقية توقيع

 اآلبار عرشات حبفر مبوجهبا الرشقية املمجوعة تعهدت البحرين،

 ومت احلفر مت وبالفعل اسرتليين. جنيه ألف وثالثني ستة مقابل

 هشر يف وذلك اجلزيرة أرض عىل من العذبة املياه استخراج

.1925 عام من الثاين ترشين نومفبر/

هولمز فرانك ميجور



تروي البحرين

 ومعلية العملية هذه هوملز الرائد استغل واحض، هو ومكا

 اكن وقد مادجويك، يج. يت. لتلكيف االرتوازية، اآلبار حفر
 موضوع يف طويلة خربة وله برمنجهام جامعة يف للتعدين أستاذا

 البحرين يف االرتوازية اآلبار حفر معلية عىل يرشف بأن النفط،

 لتحديد السطحية اجليولوجية الطبقات يدرس أن نفسه الوقت ويف
 قدم وبالفعل املنطقة. يف استكشافية برئ حفر إماكنية أماكن

 البحرين. يف استكشافية برئ حفر إماكنية حول تقريرا مادجويك

 من الثاين نومفبر/ترشين هشر يف البحرين إىل هوملز عودة ولدى
 عىل ممتازة عذبة مياه مصادر وجود تأكد أن وبعد م 1925 عام

 يف النفيط االمتياز موضوع السطح إىل عاد اجلزيرة أرض

 مسودة هوملز بواسطة الرشقية املمجوعة قدمت حيث البحرين،

 عيىس بن محد الشيخ علهيا وافق البحرين يف نفيط المتياز اتفاقية
 مل ية الربيطان املستعمرات وزارة أن إال املبدأ، حيث من خليفة آل

 بقبوهلا البحرين حامك مسو تنصح مل لتايلوبا االتفاقية، هذه تقر

 وأرصت اإلنتاج. يف املشاركة مبدأ تعمتد االتفاقية هذه كون بسبب

 وزارة أعادت لذا حمددة، عوائد االتفاقية تتضمن أن عىل

 الرشقية املمجوعة إىل االتفاقية مسودة الربيطانية املستعمرات

 من الثاين اليوم ويف الثاتة. العوائد أساس عىل املفاوضات إلعادة

 حامك نائب مسو منح م192 5 عام من األول اكنون ديمسرب/ هشر

 ايسرتن رشكة إىل خليفة آل عيىس بن محد الشيخ آنذاك البحرين

يتضمن: امتيازًا الرشقية« »املمجوعة سيندياكت جرنال آند

 مناطق مجيع يف النفط الستكشاف سنتان مدهتا رخصة أ-

 االستكشاف« »رخصة الرخصة هذه مدة بتجديد الحق مع البحرين،
يبرره. ما له التجديد هذا مثل بأن الحاكم اقتنع ما إذا إضافيتين، لسنتين

 رخصة مدة انهتاء بعد تبدأ سنتني وملدة للرشكة احلق - ب
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 الرشكة ختتارها حمددة مناطق يف النفط عن بالتنقيب االستكشاف

 انهتاء بعد الربيطانية، للحكومة السيايس واملمثل احلامك علهيا ويوافق

الشركة. رغبت إن ذلك قبل أو أعاله »أ« في المذكورة التنقيب مدة

 ب مساحهتا خددت منطقة من النفط باستخراج احلق - ج

 ولمدة تقريبا مربع متر كيلو 400 يعادل ما أي فدان، 100,000
عاما. وخمسين خمسة تتجاوز ال زمنية

 رمس بدفع الرشقية املمجوعة الزتام االتفاقية تضمنت وقد

 روبية آالف عرشة مببلغ الرسوم هذه وحددت للحامك، الرتخيص

 وأربع( )ست بني والتنقيب، االستكشاف فرتة طوال سنة للك هندية

سنوات.

 البحرين من النفط استخراج يمت عندما أنه االتفاقية تضمنت مكا

 ثالث تعادل اإلنتاج عىل عوائد املمجوعة تدفع جتاري بشلك

 حقل من استخراجه يمت النفط من عنلكطن آنات ومثاين روبيات

 نفط من الرشكة إليه حتتاج وما طن/يوم مائة أول باستثناء البحرين

البحرين. حقل في لعملياتها

 قاته عال »هولمز« النيوزيلندي الميجور استثمر ذلك من وأكثر
 جديدة امتيازات على للحصول المكثف ونشاطه بالمنطقة ومعرفته

أحالمه. تحقق

 عام من الثاين ترشين نومفبر/ هشر من الثالثني اليوم فيف
 اخلليج نفط ورشكة الرشقية املؤسسة بني االتفاق مت م1927

 البحرين« يف النفطية قات»العال : كتاب يقول مكا األمريكية،

 املمجوعة حقوق حوالة عىل البحرينية، التمنية وزارة عن الصادر

 مشلت وقد اخلليج. نفط رشكة إىل البرتولية االمتيازات يف الرشقية
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 البحرين، امتياز االتفاقية هذه يف إلهيا التوصل مت اليت الرتتيبات
 وقد املحايدة. املنطقة وامتياز األحساء منطقة امتياز مشلت مكا

 نفط رشكة الزتام االتفاق يتضمن أن الرشقية املمجوعة طالبت

 االمتيازات هذه عىل احلصول نفقات يغيط نقدي مبلغ بدفع اخلليج

 البحرين مناطق اكفة عن املبلغ هذا وحددت الفرصة، فوات وقمية

 تدفع أمرييك دوالر 250,000 مببلغ املحايدة واملنطقة واألحساء

 وعوائد قسط، لك دوالر ألف مخسني مبعدل أقساط مخسة عىل

 يمت نفط من طن لك عن الشلن« ونصف »شلن (1 1/2) مبعدل إنتاج
 باستثناء البحرين( املحايدة، املنطقة )األحساء، املناطق: من إنتاجه

 املحتققة الرسوم اخلليج نفط رشكة تتحمل وأن طنا/يوم. 250 أول

 من سيتحقق ما إىل باإلضافة املدفوعة، وغري التارخي بذلك للحامك
 الثالثني اليوم يف الهنايئ باالتفاق أنه إال التارخي. ذلك بعد رسوم

 عىل االتفاق مث م، 192 7 عام من الثاين ترشين نومفبر/ هشر من
 سبعامئة أول باستثناء طن لك عن واحد شلن مبعدل إنتاج عوائد

 تكبدهتا اليت الفعلية النفقات إىل باإلضافة طنا/يوم ومخسني

 يف مبا االمتيازات، هذه عىل احلصول سبيل يف الرشقية املمجوعة

 روبية 10,000 وهو أال آنذاك البحرين حلامك املحتقق املبلغ ذلك

م. 1928 سنة من فرباير/شباط هشر يف يستحق ترخيص رمس هندية

 اخلليج يف النفط عن التنقيب امتياز تارخي فإن الواقع ويف

 تشارلز يقول مكا الربيطانية! النظر وجهة من حمزنة قصة يعترب

 يف هوملز جناح فبعد آنذاك. البحرين حكومة مستشار بلجريف

 واملنطقة والبحرين األحساء يف التنقيب بامتيازات تفوز رشكته جعل
 الربيطانية الرشكة تمتكن مل والبحرين؛ الكويت بني اليت املحايدة

 النفط حقول وتشغيل وتطوير استكشاف من الرشقية« »املؤسسة

 يقول مكا - هلا الاكيف املال رأس وجود عدم بسبب وذلك
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 تقام اليت املعدنية الرافعة حىت متتلك تكن مل أهنا مكا - بلجريف

 الربيطانية احلكومة اكنت ذلك من وأكرث النفطية! البرئ فوق

 خشص أنه عىل هوملز إىل باسمترار تنظر مفهومة غري وألسباب

فيه! مرغوب غري

 الربيطاين املستعمرات مكتب بني مطولة مفاوضات وبعد

 من الثاين يناير/اكنون هشر يف الهناية يف االتفاق مت النفط ورشاكت

 املحدودة البحرين نفط رشكة تأسيس قرار وصدر م 1929 عام

 عىل تضيف ليك كندا هو تأسيهسا ومقر جنسيهتا تكون وأن »بابكو«

 نمتاءاال أو الصبغة اكليفورنيا( أوف كومباين أويل )ستاندرد رشكة

 مع اتفاقية توقيع ومت دوالر. مليون نصف قدره وبرأمسال الربيطاين!

خليفة. آل عيىس بن محد الشيخ البحرين حامك

 أوىل بدأت م1930 عام من األول أكتوبر/ترشين هشر ويف

 األمرييك الباحث يتطلب ومل للبرتول. األوىل اآلبار حفر معليات

 آبار حفر يف العمل يبدأ أن ليقرر طويال وقتا ديفيس اجليولويج

 ذات تكون لن املنطقة بأن حتذيره من بارمغ البحرين يف للنفط

 جلبل الصخرية األماكن اكفة حول بالتجول ديفيس وقام غزير، إنتاج

 احلجارة من نصب بوضع احلال يف وقام موقعه واختار الدخان،

األول. احلفر ماكن عىل يدل

 موقعا اختار قد ديفيس أن احلفارون أقسم الحق وقت ويف

 تبني مكا ولكن اهلواء، من نمسة به توجد ال بأمكهلا البحرين عىل

 اكن الطقس.. حيث من املالمئ غري املوقع هذا فإن بعد، فميا
 ديفيس قبل من قليلة أجهزة استعامل من وبالرمغ رائعا. اكتشافا

 تبعد اكنت وضعها اليت العالمة فإن الصحيح، املوقع إىل لرتشده

البرتول. عىل حتتوي قبة جهة من قدما عرشين فقط
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 من النفط يتدفق م 1932 عام من يونيه/حزيران هشر أول ويف
 يف وخطريا هامئا حدثا التارخي ويكتب البحرين يف واحد رمق برئ

اهلادئة! اجلزر تلك

 ويتذكر أخرى. برئ حفر »بابكو« بدأت قليلة أسابيع وبعد
 )الكريمساس( امليالد عيد يوم »ويف : قائال اليوم ذلك »بلجريف«

 من رسالة جاءتنا األمريكية اإلرسالية كنيسة مبارشة مغادرتنا بعد

 رمق البرئ موقع إىل احلال يف امليجء منا يطلب هوملز املجيور
 الربودة قارس يوما اكن شديد.. باندفاع النفط مهنا يتدفق اليت (2)

 بزوغ من بالرمغ موئية درجات مخس احلرارة درجة فيه بلغت

 جو يصل أن ميكن اليت الربودة مدى لألجانب وتبني المشس

 عىل الواقعة البرئ إىل وصلنا وعندما الشتاء.. يف إلهيا البحرين

 السائل من خضمة براك شاهدنا الدخان جبل من القريب الهسل

 إضافة البرتول وأخذ الوادي عرب جتري النفط من وأهنارا األسود

 الطبييع( الغاز أنه بعد فميا عرفنا )الذي األسود الدخان إىل

 اآلالت مجيع وتلطخت املحفورة البرئ من بقوة ويندفعان يتفجران

 من وصار بالنفط. أسفل إىل أعىل من والرجال واملعدات

 حيث البحرينيني عن األمريكيني العامل منيز أن علينا املستحيل

متشاهبا! لوهنم أصبح

 وتارخيية مثرية حلظات اكنت لكهنا مجيال املنظر يكن مل

 يوما واكن البحرين. يف للنفط حقل عىل العثور مت فقد يل، بالنسبة

 مل اآلن. نظريته حصة أثبت الذي هوملز لمليجور ومهشورا خالدا

 يف لألطفال حفلة بإقامة ارتباطنا بسبب النفط برئ عند طويال منكث

 اآلخر وارتباطنا جميس، الصغري ابننا رشف عىل اليوم ذلك عرص

البحرين«. يف األوروبية اجلالية أفراد جلميع عشاء مأدبة بإقامة
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 لرشاكت قوية دفعة البحرين يف النفط اكتشاف أعىط وقد

 اخلليج. بلدان يف التنقيب امتيازات عىل للحصول األخرى البرتول

 اليت العراقية النفط لرشكة امتيازا قطر حامك منح م 1935 عام فيف

 حصلت العام نفس ويف م. 1938 عام يف هلا ناحجة برئ أول حفرت

 ثالث بعد التنقيب حق عىل اكليفورنيا( أوف أويل )ستاندرد رشكة

 طويلة مفاوضات وعقب الكويت ويف التارخي. ذلك من سنوات

 لك مناصفة متتلكها اليت الكويت نفط لرشكة االمتياز أعيط ومعقدة،

 األمريكية اخلليج نفط ورشكة الربيطانية اإليرانية البرتول رشكة من

 يف اإلمارات وتأخرت م. 1938 عام الثانية البرئ يف النفط واكتشف

.اخلمسينيات حىت النفط اكتشاف

 واحلذر التخوف ببعض البحرين يف النفط« »رجال جميء وقوبل
 الناس مسع »فقد بلجريف: يقول مكا األوروبية، اجلالية قبل من

 لرشكة التابعني اآلبار حبفر العاملني األمريكيني مغامرات عن روايات

 مثل الترصف مهنم وتوقعوا عبادان مدينة يف اإليرانية الربيطانية النفط

 اكنوا لقد األمريكية.. فالماأل يف نشاهدمه الذين الاكوبوي رجال

 اختريوا بالتأكيد لكهنم الناس، مع التعامل غليظة خشنة مجاعة

. « !احلسن سلوكهم بسبب

 آبار إىل تدفق اثنني ورمق واحد رمق برئ يف النفط تدفق ومع

 املجيور أنقذمه الذين البحرينيني العامل مائت البحرين يف النفط

 اهنيار من االكتائب ومن البطالة من هوملز« »فرانك النيوزيلندي
 الذي اجلديد الرزق وراء تراكضوا أهنم واألمه اللؤلؤ، إمرباطورية

فعال. وقته يف جاء

 واملدن والصخب والعامل اآلالت جاءت ومعه النفط جاء

 وانقلبت النفط جاء الضخمة. والعامرات الفارهة والسيارات اجلديدة
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 الكتاب عرشات وكتب والبرش، الشوارع وتغريت املجمتعات

اخلليج. يف النفط تأثريات حول والكتب الدراسات مائت والباحثني

الجميع! نسيه فقد هولمز« »فرانك الميجور أما

1932 عام نفط برئ أول تدشني



 بحرينية مجلة أول »الحلقة«
الخارج في تصدر

المجهولة! »البحرين« تعرف قليلة صفحات

 طالبا عرشون ترك م1946 عام أول اكنون ديمسرب/ بدايات يف

 وراحوا الداخيل، السكن يف وأوراقهم وكتهبم حقائهبم حبرينيا

 الرشق، يف اجلامعات أزىه أروقة يف والدهشة االنهبار ميارسون

 االنهبار حتول هشور بضعة ميض وبعد بريوت. يف األمريكية اجلامعة
مطوحات. حمهلا وحلت الدهشة وزالت أفاكر إىل

 بعثة ثاين يف جاؤوا الذين البحرينيون، الطالب يتأخر ومل

 م، 1928 عام األوىل بعد األمريكية اجلامعة إىل حبرينية طالبية

 اكنو، خليل سملان اخلليفة، حممد محد بوجحي، إبراهمي أمثال:

 عبدالرمحن منديل، عبداحلسني خفرو، عيل اكنو، عبدالعزيز

 وعن المطوحات بعض تنفيذ عن يتأخروا مل وغريمه الشرياوي،

 يف الطالب ينخرط احلال ويف أنشطة إىل األفاكر بعض حتويل

 والتحررية، القومية باألفاكر لبنان يف امللهتب السيايس املناخ

البحرينية(. )احللقة أمسوه هلم طالي كيان تأسيس واألمه

 القيام يف م1946 فرباير/شباط يف احللقة إنشاء يسامه وبالطبع

 لكها بريوت ويف اجلامعة يف والثقافية الطالبية األنشطة من بالكثري

 احللقة كيان أصبح حىت واحد عام ميض ومل البحرين، بامس
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 العربية الطالبية احلركة جسد يف ومميزا مرموقا ماكنا حيتل البحرينية

البحرين. يف الشعبية اهليائت وسط ويف

 األمريكية اجلامعة يف املتعددة والفعاليات األنشطة من وبالرمغ
 الوصول يريد اكن )احللقة( أعضاء مطوح أن إال البحرين داخل ويف

 من الكثري لدى بالبحرين اجلهل فبسبب ذلك. من أعىل إىل هبا

 جريدة توقف بعد البحرينية الصحافة وغياب العرب الطالب
 )احللقة( أعضاء وجد الصدور عن الزائد عبدالله لصاحهبا )البحرين(

 منربا وتكون آراهئم عن تعرب حصيفة أو جملة إلصدار ملحة احلاجة

)البحرين(. املجهول لوطهنم عربيا وعيا ولتخلق هلم وصوتًا إعالميا

 بكتابة واالنشغال والتربعات االجمتاعات من قليلة هشور ولكها

 جملة أول وصدرت الهناية يف اجلهود تضافرت حىت املقاالت

البحرين. خارج حبرينية

 الطالب فوجئ م 1947 عام مايو/أيار هشر إطاللة مفع

 ذات وراقية أنيقة جملة بصدور ببريوت األمريكية باجلامعة واألساتذة

 صغرية عبارة وحتهتا )احللقة( امس غالفها عىل كتب جيدة طباعة

البحرينية(. احللقة عن تصدر اليت الثقافية )النرشة تقول

 الوليدة املجلة من - أيضا والوحيد - األول العدد غالف ومثل

 مع صغرية حلقات ثالث هبا ارتبطت كبرية حللقة تشكيليًا رمسا

 صورة ومعها البحرين.. )خنلة( مع أخرى حلقات وثالث لبنان )أرزة(

آنذاك. البحرين حامك خليفة، آل محد بن سملان للشيخ فوتوغرافية

 صفحة األربعني ذات الصغرية املجلة افتتاحية وعربت
 حيث املجلة، ماهية عن بريوت يف الكشاف مطبعة يف واملطبوعة

 هلم يكون أن جبارة الشباب ومشيئة البحريين الشباب )شاء قالت:

 ومل أقطارمه شىت يف العرب إخواهنم أصوات جانب إىل داو صوت
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 مرحلة يف بسيط أويل كعمل النرشة هذه إصدار من خريا جيد

 أنفسنا وجدنا العريب، الوطن هذا شأن إعالء سبيل يف نضاهلم،

 وطنا تؤلف مجيعها العربية فالبالد اللغة، أو الوطن غرباء ال غرباء،

 البحرين، جيهلون الكثريين أن يه اململوسة احلقيقة ولكن واحدا،
 اكفة إىل األصغر وطننا بتعريف الشقة هذه نقرب أن إذن واجبنا مفن

 مكا احلقييق، وجهها عىل البحرين وإظهار األكرب الوطن ساكن

 عىل الوايع البحريين الشباب تعريف ويه أخرى مهمة أيضا توخينا

 العريب العامل بايق وبني بينه رابطة إجياد وإىل جهة من احلقيقة تلك
أخرى(. جهة من ومراحله أقطاره شىت يف

 يعرف اكنو عيل عبدالله يكتب املجلة مقاالت أوىل ويف

 يف البحرينيون الطالب أنشأها اليت البحرينية( )احللقة مبنمظة

 القالئل السنوات يف البحرينيني التالميذ عدد )اكن ويقول: بريوت،

 الفرع من اإلجنلزيي القسم يف يدرسون السبعة، يتجاوز ال املاضية

 دامئي السنني خالل وكنا األمريكية للجامعة التابع االستعدادى

 من منا بعض خترج أن بعد الحظنا ولكننا كبري. حد إىل اجمتاع ال

 تقل، أخذت اجمتاعاتنا أن )اجلامعة( العالية ودخلوا االستعدادية

 مجيع تضم حلقة لنا كونا حيث ذلك، تاليف إىل احلال يف فعمدنا

 به يعملوا حىت التضامن قمية يعرفون وجتعلهم الفرق من البحرينيني
 اجلميع يعمل الذي أملنا لتحقيق ساعني واحدة يدا ورصنا بعد فميا

 النوايح، مجيع من البحرينية البالد شأن إعالء وهو أال ألجله،

 عىل بإطالعهم البحرين يف إخواننا نفع يه حلقتنا من الثانية وغايتنا
 خصوصا والسياسة، االجمتاع يف اللبناين السوري الفكر خالصة

 من هلذا والبد التكتل علينا واجب واحدة، عربية كأمة اليوم وأننا
 إخل. ... والسياسة واالجمتاع العمل يف البعض بعضها تشد أوارص

 من أكرث باواجب وشعرنا النجاح بعض جنحنا إننا أقول أن ويرسين
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 املسائل واكنت للتقدم الوحيدة الوسيلة هو النظام أن وعرفنا قبل ذي

احللقة(. أعضاء بني شورى تقىض

 مدارس إلحدى السابقة املديرة ويه حالق( )إنصاف وكتبت
 خالل عرفهتا مكا البحرينية )الفتاة عن مقاال البحرين يف البنات

 البحرينية الفتاة إن قلت إذا أغايل )ال فيه: تقول البحرين( يف إقاميت

 لك إىل سباقة املجد، سمل تسلق إىل وثابة وموهبة ذاكء شعلة

 والرفاهية، باخلير جممتعها عىل يعود جتديد للك حمبة مكرمة،
 إال ذلك وراء من تروم ال وإخالص، وجترد بصمت واجهبا تعمل

 املرأة إىل ينظر اكن الذي مبجمتعها الهنوض وهو أال واحدا هدفا

 الرجل مبشاركة وال بالثقافة المتتع هلا حيق ال وتشرتى، تباع كسلعة

 جدران، أربعة مضن مكبلة تبىق أن علهيا بل اجلسام، تبعاته يف

 وأخذت الكسل ثياب عهنا نفضت لكهنا جسن، أو قفص يف كأهنا

 كثرية البحرين جزر مساحة صغر عىل أصبحت اليت العمل مناهل ترد

 هلا اهزتت اليت املدوية رصخهتا ورصخت للنور، عينهيا وفتحت

 حييا أن يريد الذي املجمتع إن : صاحئة منه خفرجت جسهنا جدران

 أسس عىل ترتكز قوية دعامئ من له بد ال عزيزة مستقلة حرة حياة

 أخذت رحهبا اتساع عىل العمل مناهل هبا فضاقت تربوية، منيعة

 عىل وجزية مدة يف فربهنت الثقافة ميدان يف الشاب تسابق الفتاة

 واخلمول اجلهل تيار وجه يف ووقفت ممثر، ومعل فائقة جدارة

هتا(.قيد اليت األغالل هذه حممطة نادرة وجرأة ثابت بعزم والكسل

 البحرين( يف )اللؤلؤ عن مقاال فيكتب بوجحي إبراهمي أما

 استخراجه كيفية و اللؤلؤ لصيد السفن خروج كيفية عن فيه يتحدث

 ويتطرق البحرين يف الصحة عن الشرياوي يوسف ويكتب بيعه. وطرق
 ويكتب احلكومية، الصحية واخلدمات املنترشة األمراض إىل

 البحريني( المجتمع في األندية )رسالة عن الشيراوي عبدالرحمن
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 اليت والتعلميية الثقافية واألدوار املجمتع جتاه واجباهتا عن ويتحدث

 البحرين أندية )يف : فيه يقول بنداء مقاله خيتمت مث ،فهيا العمل ميكهنا

 أمراءنا أن واعملوا اخلدمة هبذه وقوموا وتاكتفوا احتدوا املوقرة

 خدمة وجعلمت نياتمك صفت إذا مساعدتمك عن يتوانون ال وأغنياءنا

 آن قد إنه أقول أن أون وأخرياً غايتمك... سبيلها يف والتضحية البالد
العاملني(. ويل والله وجنهتد فلنجد واجلد للسيع األوان

 )التعلمي مقاله يف خليفة آل حممد محد الشيخ يتحدث أن وبعد

 الشيخ يقرتح التعلمي وتارخي النظايم التعلمي نشأة حول البحرين( يف

 أكون قد اقرتاح أو خشيص شعور إبداء من البديل )وهنا محد:

 أقرتح إين العزيز بلدنا يف الوايع شبابنا من كثري رأي عن به أعرب
 البحرين يف االبتدائية الدراسة تكون أن املسؤولة اجلهات إىل أوال

 يف ذلك اكن سواء اآلن احلال يه مكا اختيارية، وليست إلزامية،

 دون حتول كثرية صعابا هنالك أن أنكر ال أين مع القرى أو املدن

 تكون أن ثانيا سواها. أو اجمتاعية أو مادية اكنت سواء ذلك

 للتقريب أولية أسسا تبين ليك خمتلطة األطفال حدائق يف الدراسة

القادم(. اجليل يف اجلنسني بني

 )احللقة أعضاء أحد خفرو حممد عيل كتبه الذي )بؤس( مقال ويف

 لو ترى يا مفاذا :) قائال الفقراء ملساعدة دعوة الاكتب يوجه البحرينية(
 األموال هذه لك عندها وجتمع البحرين جتار مجيع ينتخهبا جلنة ألفت

 مشاريع يف استمثارها أمر يف تنظر بدورها ويه متفرقة ترصف اليت

 إنشاء جكموع ،أيضا دفراوكأ مكمجوع الفقراء عىل بالنفع تعود

 الفقراء ألبناء جمانية تعلمي معاهد وإنشاء واملرشدين، لليتاىم املالجئ

 حتت املثقف الشباب قبل من واإلرشادات املحارضات وإلقاء وبناهتم
 مستحقهيا عىل املادية املساعدات بتوزيع فرادوكأ اللجنة، إرشاف

 اللجنة هذه ترصف حتت الزاكة أموال وضعت لو وماذا تفريق، بدون
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 طريقة احلارض الوقت يف الزاكة أموال فهيا ترصف اليت فالكيفية ،أيضا
 نسبيا ضيق ماكن يف مزدمحين فقري ألف يف منا أحد فكر فهل عقمية

 أقل ورمبا روبية أو روبية نصف سبيل يف ساعات أوأربع ثالث ملدة
 ذلك حياة يف التافه املبلغ هذا سيعمل ماذا عليمك فبالله ذلك، من

.ذلك( من أكرث ال ولكن رمبا غذاءه؟ له أسيجلب الفقري.

 فهيا كتب صفحات ثالث املجلة من اكنو عبدالرمحن وانزتع
 قال الزائد )ولكن قال: الزائد( عبدالله )األستاذ مساه أدبيا مقاال

 حبذا ويا الدرايس املهناج عىل وإمنا عاتقمك عىل واقعا اللوم ليس
 يعرف حىت املهنج يف البالد أبناء شعر من بعض بإدخال اعتىن لو

 النوادي نشاط عدم عن تلكم مث قدرمه حق ويوفهيم قميهتم النشء

 عدم من جعبه وأبدى االجمتاعية املرسحيات متثيل يف عهده الذي

 جمهز للمتثيل مرسح تشييد من مجيعا ومتكيهنم النوادي انتباه

 االجمتاعية أمراضه البحريين الشعب يرى ليك احلديثة، باملعدات

 النوادي من يفرون أصبحوا نا شباب :إن قال وقد أمامه، متثل

 العناكب، علهيا تنسج املفيدة الكتب تاركني املقايه ويقصدون

املدرسة(. بعد األذهان تنوير يف وفضلها النوادي تناسوا وكأمنا

 يتعمل املرأة )عملوا له: مقال يف جعفر احلسني عبد ويطالب

 الرجل تعلمي من نستفيد )ماذا ويتساءل: املرأة تعلمي برضورة الرجل(

 امتألت أمهات إىل األطفال تربية نرتك وكيف جاهلة املرأة اكنت إذا

. الفارغة( واألقاويل واخلرافات املطبق باجلهل أدمغهتن

 )إن للعمل(. ال لملدرسة )الولد : مقال اكنويف مبارك وجيد
 قبل من الدراسة مواصلة عدم مشلكة البحريين املجمتع مشالك أمه

 راجع وذلك البحرين، يف االبتدائية املدارس طالب من كثرية نسبة

 إىل احلاالت أغلب يف الوالد اضطرار أمهها عدة أسباب إىل
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 بعد املدرسة من الوالد فيخرجه معله. يف له مكساعد ولده استخدام

 اللغة من لكمات بعض وفهم فقط والكتابة القراءة مبادئ عرف أن

 لرتك يؤهله مبركز اآلن وأنه يكفيه ذلك بأن منه اعتقادا اإلجنلزيية.

. أبيه( مهنة يف والعمل املدرسة

 يف األمر هذا )مثل : قائال مقاله يف أيضا احللول اكنو ويقرتح

 واحد، هدف حنو لمليض احلكومة مع الشعب يتعاون األخرى األمم
 قانونا تسن أن للحكومة ميكن مفثال للعمل، ال لملدرسة الولد أن وهو

 تنفيذ هو الشعب وواجب عرشة، السادسة دون ما األحداث تشغيل مينع

البالد. شأن إلعالء احلكومة مساعدا تذمر بدون بدقة نونالقا هذا

 تتقاىض ال البحرين يف احلكومية املدارس أن يعرف لكنا ثانيا

 حولت فإذا املجشعات، إحدى وهذه التعلمي، عىل يذكر أجرا

 الدراسة إىل النشء الضطر إجباري تعلمي إىل التعلمي احلكومة

بتشغيله(. تتكفل فاحلكومة صف آخر بلغ وإذا أتوماتيكيا

 صدى )احللقة( جملة من واليتمي األول العدد صدور ويلىق

 لك من وبالرمغ قراءته حال ولبنان البحرين يف وكبريا واسعا ترحيبيا

 لالسمترار بريوت يف البحرينية احللقة أعضاء بذهلا اليت املحاوالت
 النجاح. هلا يكتب مل املحاوالت مجيع أن إال املجلة، إصدار يف

 ظروف أن مكا املشلكات، رأس يف املادية العقبات اكنت فقد

 بعضهم خترج بعد وبريوت البحرين بني ما املتفرقني احللقة أعضاء

 اسمترار ضد ووقفت لكها جتمعت األخرى الصعوبات وبعض

البحرين. يف وطباعهتا وحتريرها املجلة

 )احللقة( جملة وبقيت األحالم وانهتت العقبات وذهبت

النسيان. عىل عصية التارخي من مثينة حتفة كأهنا البحرينية
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 ثقافيةتصلرين نثب
اهدمب'بية

 خيغة آل حد ين سالن الشيخ احبرين امري العمظة صاحب
البحرين في ألحديشة العلمية لنهضة4 رائد

العدد غالف
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يؤسس المهزع كمال المثقف
م1940 عام المنامة في الصعبة المعادلة

مسلية! وألعاب صحف . . . المختلط نادي

 عاد الثالثينيات، أوائل في بالقاهرة العلوم دار في تخرجه بعد

 القاضي ابن المهزع، كمال الشاب البحريني المثقف المنامة إلى

 تعود أن بعد الجزر، هدوء أمام نفسه ليجد المهزع، قاسم الشهير

 واألدبية السياسية والحياة باألحداث المملوءة القاهرة صخب على

والصحفية.

 خريج فهو العصري، للمثقف نموذجا وقتها المهزع كمال كان

 وقارئ تامة، إجادة اإلنجليزية اللغة ويجيد راقية، أدبية عربية كلية

 أشهر كان سمعته وتسبقه الصحف، ويتابع والشعر األدب في نهم

البحرين. عرفته قاض

 بالطموح مثقفا أيضا المهزع كان المزايا، تلك وبجانب

 البحرين هدوء بسبب صعبا تحقيقها بدا منها الكثير لكن واألحالم،

 على عالوة ،وغيرها والفنية والثقافية السياسية الحياة أشكال وغياب

 شهير قاض ابن لكونه والحساسيات، التعقيدات من للكثير مراعاته
ص وصغيرة. كبيرة أية عليه تحسب

 عودته بعد المهزع كمال اشتغل »الهادئ« المناخ هذا وضمن
 آنذاك اإلنكليزي الحكومي التعليم مدير سكرتير بوظيفة البحرين إلى
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 جدا هامة وظيفة اكنت فقد األيام تلك ومبقياس فاالنس(، )أدريان

الكثريين. حسد وتثري ومرموقة

 تريض »اهلامة« الوظيفة تلك أن املهزع مكال شعر الوقت ومع

 وقت إىل مطوحه تكيف ال ولكهنا غروره، ورمبا مطوحه، بعض

طويل.

 ثقايف مرشوع يف له أصدقاء بعض مع »املهزع« يفكر وبالفعل

 الذي النشاط خصب بعض ويوقظ المطوح، بعض به يريض يزتمعه

البحرين. يف مؤقتا نام قد وجده

 وغريه، الوزان عيل أمثال أصدقائه، مع اجمتاعات عدة وبعد

 أن ويه البحرين، يف جديدة فكرة ميثل ناد إنشاء عىل االتفاق مت

معا. ورياضيا ثقافيا أدبيا يكون

 من الكثري اكن فقد آنذاك. فعال جديدة اكنت النادي وفكرة

 األهيل، العروبة، أمثال: آنذاك والنشطة البحرين يف الهشرية األندية

 ال باألحرى أو الكرة، تلعب ال اجمتاعية ثقافية أندية لكها البحرين،

فقط. رياضية أندية هناك واكنت بالرياضة، الثقافة متزج

 الثقافة معادلة املعادلة، هذه إجياد حماولة أن والواقع

 مكال هبا قام آنذاك وجشاعة جريئة حماولة ذاهتا حبد يه والرياضة،
 بنادي أيضا متأثرا اكن املهزع أن إال األفاكر تلك ورمغ املهزع.

مرص. يف املوجود املختلط

 جريدة وظهرت أصدقائه، وعىل الله عىل »املهزع« وتولك

 هشر من والعرشين اخلامس بتارخي الصادر عددها يف »البحرين؟
 نادي »افتتاح عنوانه النادي عن خببر م1940 لعام يوليو/متوز

 ليلة يف الريايض املختلط نادي »سيفتتح يقول: الريايض« املختلط
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 ه 1359 عام من الثانية مجادى هشر من العرشين املوافق اجلمعة

 حفلة وستكون يوليو/متوز، هشر من والعرشين اخلامس تارخي من
النادي. أعضاء عىل مقصورة هذه افتتاح ال

 بني جيمع البحرين، يف نوعه من ناد أول هو النادي وهذا

 الغد رجال املثقف: الشباب من خنبة ويضم والرياضة، األدب

 مساعدته عىل واألعيان الوجهاء جانبنا من حفض املستقبل. ومعاد

وهتذيب«. تثقيف من رسالته بأداء ليقوم وتجشيعه بنارصه واألخذ

 املهزع مكال الرئيس من رسالة نفسه العدد يف اجلريدة ونرشت

 »نادي بامس املنامة يف ناديا فتحنا قد تعاىل »بعونه : فهيا يقول

 يضم الريايض(، املختلط نادي هو )الصواب الريايض«، حتاداال

 والصحف، الكتب فيه يقرؤون املثقف، البحرين شباب زهرة

 البحتة غايته والفكرية، الرياضية األلعاب خمتلف فيه ويتداولون

 مليكنا وعطف اجلليلة، حكومتنا تجشيع نال وقد .لرياضة«وا »الثقافة

الكرمية. املالكة العائلة وأفراد املفدى

 مستهنضا اللكمة هذه أوجه - واألعيان الوجهاء أهيا - فإليمك

 عظمي له سيكون اجمتايع معهد أكرب عىل عطفمك مستدرا ،مهتمك

منتجا. رياضيا أدبيا تكوينا شبابنا تكوين يف أئر ال

 وحسن الكرمي، عطفمك من ينال أن ورجاء أمل ولكي

كرمية«. طيبة ويدا جىل مفخرة به لمك نجسل ما تجشيعمك

املهزع مكال الريايض: املختلط نادي رئيس وبتوقيع:

 عام من يوليو/متوز هشر من والعرشين السادس اليوم ويف
 ه(1359 عام من الثانية مجادى هشر من لعرشينوا )احلادي م1940

 مكال ويليق املختلط. نادي هبا يفتتح املنامة يف كربى حفلة تقام
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 الثقافة فكرة عىل فهيا مركزا للنادي، كرئيس لكمته املهزع

باالثنني. يرتيق سوف بلكهيام« »املختلط ناديه وأن والرياضة،

 الكرام: اإلخوان »أهيا النادي: افتتاح خطبة يف املهزع وقال

 الريايض، املختلط نادي املبارك، نادينا نفتتح وكرمه تعاىل بعونه

 غالية أمنية يه ومك مجيل، حمل هو ومك املباركة، الليلة هذه يف

املميون. النادي هذا طلعة بإرشاف التحقيق عىل أرشفت اليت تلك

 املدينة أحناء مألت وفتيان األدبية. املعنوية بقوته يعج شباب

 وتمطح املعايل إىل ترشئب فتية ونفوس وحيويهتم، نشاطهم طالئع

 وتتخىط الصعاب جتتاز أن نفهسا عىل آلت ومهم احلياة، مرايق إىل

 ومطاحمها الغالية أهدافها إىل الوصول يف اخلىط وتتسابق العقبات

 القوة! بأهازجي مرىح الشباب! هبمة مرىح املرشفة. وأمانهيا الرفيعة

والرفعة! الرشف مرايق وتسمل املعايل إىل بالمطوح مرىح

 يه ها العزيز- الشباب أهيا - حتققت قد أمانيمك أوىل يه ها

 حسنة تربة يف مقرها أخذت قد الظليلة الغناء مغارسمك بذور

 مطاحممك طليعة يه ها مصهرة، قوية مشس أشعة حتت صاحلة،

الرزين. اهلادئ املنتج معهلا يف بدأت

 الثقافة رسالة نرش يف لكمهتم وجيمع الشباب مهم يضم ناد

 مدارج حول قلوهبم بني ويؤلف الشباب، لكمة يوحد ناد والرياضة.

 حول يأتلفوا أن الغد ورجال اليوم بشباب هييب ناد والرياضة. الثقافة

 واألدب، الثقافة من فيعبوا األلعاب، مراتع ويف األدب موائد

واحلياة«. واحلركة الرياضة من ويرتووا

:خطابه يف املهزع ويضيف

 الكرمي، النادي هذا فتحنا ألجلمك الكرام اإلخوان أهيا أال
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 والرياضية. الثقافية ألويته ألويته، سرنفع العتيدة القوية كواهلمك وعىل

 مبا واآلداب، العلوم شتات من تأخذون موائده، حول ملتفني فهبوا

 حلبة يف وتتسابقون تثقيفمك مع يأتلف وما مداركمك، مع يتناسب

 فيه وتتغذى مداركمك فيه تتكؤن تسابقا واملعارف والعلوم اآلداب

احلياة. جمال به لمك ويتسع آراؤمك، فيه وتنصقل نفوسمك،

 الكرمي، النادي هذا فتحنا ألجلمك الكرام: اإلخوان أهيا

 احللوة. الهشية مثاره ستجنون أخالقمك ومجيل وتآزرمك وباحتادمك

 حظ بأوىف تأخذون الرياضية ومراتعه العملية موائده عىل فأقبلوا

 العطىش بروح وآداب رياضة من فيه ما تناولوا نصيب. وأوفر

 وتمثر. فزتهر وتتثقف وتزدهر وتمن أجساممك تتكون ،املوهلين
 اجلمس قوة يتطلب ، سعيدا وعهدا زاهرا مستقبال ألنفسمك فتضمنون

اخللق. وقوة العقل وثقافة

 املجدد، نظرة هذا لناديمك وانظروا لغدمك، يوممك من خفذوا

 وتآزرمك واحتادمك وهبمممك عقله. ويثقف نفسه يكون من نظرة

املرجوة. الطيبة مثاره ويؤيت النادي هذا سيحجن

 اإلدارة أعضاء زماليئ عن وبالنيابة نفيس عن باألصالة وإين

 يكفل سريا رشيدا. سديدا سريا بالنادي سنسري مجيعا بأننا لمك أتعهد

 حقق املنتجة.. الرياضية أدبية ال برسالته القيام يف والرصانة القوة له
اآلمال«. الله

 مبيالد البحرين يف الثقافية واألوساط الوطنية األندية وترحب

 املختلط نادي يبدأ الرتحيب هذا ووسط اجلديد. الوطين النادي هذا
 هندي« بن »بناية يف نشاطه املختلط« »نادي وبدأ الصعب، نشاطه

 الثاين بالطابق القدمي املنامة سوق وسط اخلليفة شارع يف الواقعة

صغري. مقر يف
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1940 عام المهزع كمال

 ودينية ثقافية ندوات إقامة عىل متوزعة النادي نشاطات واكنت

 غرفة وجود عىل عالوة األخرى، األندية مع غريها يف ركةواملشا

ليالهيم. املختلط أعضاء فهيا يقيض ألعاب
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 ويجسل أنشطته وتكرث عضويته وتزداد النادي يكرب الوقت ومع

 الثاين يناير/اكنون هشر من ثالثني بتارخي لبحرين«»ا جريدة يف خرب
 )نادي حتول »لقد اخلبر: يقول حيث النادي تقدم م1941 عام من

 السيد بناية إىل هندي ببناية الواقع حمله من الريايض( املختلط

 من ابتداء املنامة، من الرشيق بالفريق الواقعة 94 رمق سيادي حسن
 أعضائه. لكرثة نظرا السابق، حمله لضيق وذلك اجلاري، الهشر أول

والتوفيق((. التقدم اطراد له فرنجو

 املختلط نادي يشارك م 1941 مارس/آذار منتصف ويف

 الكشافة بفرقة باالحتفاء الخشصيات وبعض البحرينيني املسؤولني

آنذاك. البحرين تزور اكنت اليت الكويتية

 مقره يف الكشافة لفرقة كبرياً احتفاال املختلط نادي وأقام

 يف طالبا اكن الذي هشاب، صاحل املرحوم ينسه مل الصغري،

 »تارخي كتابه يف املختلط نادي احتفال وقائع وذكر آنذاك، البحرين

زمان«. أيام واخلليج الكويت يف التعلمي

 فيقول: املختلط نادي حفل وقائع هشاب املرحوم ويروي
 النادي دعوة بتلبية الكويتية الكشافة فرقة قامت الرابع اليوم »ويف

 ورحب احللويات، من وتوابعه الشاي لتناول الريايض املختلط

 أشاد رقيقة بلكمة النادي، سكرتري الوزان، عبدالرمحن عيل املرحوم

 الكوييت - الشعبني بني ما جتمع اليت ملحبةوا األخوة بروح فهيا

 هو النادي هذا رئيس أن بالذكر اجلدير ومن القدم. منذ - والبحريين

 البحرين معارف سكرتري املهزع، قامس مكال اجلليل أستاذنا

 وسائل وتوفري الكويتية الكشافة فرقة براجم عىل باإلرشاف مللكفوا

 الغربليل ياسني عبدالعزيز املرحوم لكمته عىل رد فقد هلم. الراحة

 اللكم فصيح من الله وهبه مكا الرحلة(. )خطيب مبثابة اكن الذي
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 يف وانفعال محاس من يظهره مبا سامعيه يشد جهوري وصوت
 طالب ينشد ومل واالنفعال. احلماس منه تستحق اليت املواقف

 األهلية اإلصالح مدرسة يف حصل مكا الوطنية األناشيد الكشافة

 عملنا إذ خليفة، آل عيىس بن حممد الشيخ املرحوم بستان ويف

 باأللعاب عهنا واستعضنا هنا، مستحسنة غري أهنا خفية بصورة

النادي«. يف املوجودة املسلية

 باأللعاب، األناشيد عن استعاضوا أهنم »هشاب« يذكر وبيمنا

 رئيس - املهزع مكال أن نفسه »هشاب« أورده بريطاين تقرير يروي

 األناشيد ليرتكوا باأللعاب الطلبة إهلاء ي جنح الذي -هو النادي

احلماسية!

 يبرز الجديد والمقر الكويتية الكشافة بفرقة االحتفاء وبجانب
 في الهامة الوطنية األندية من كواحد الوقت مع المختلط نادي

البالد. ومناسبات احتفاالت في مشاركاته عبر البحرين

 م 1942 عام من نيسان أبريل/ هشر من التاسع اليوم فيف

 حامك تأبني يف املختلط نادي لكمة »البحرين« جريدة تنرش

 اجلريدة وتربز خليفة، آل عيىس بن محد الشيخ آنذاك، البحرين

 : بعضها تقول واليت لغفار،عبدا عبدالرمحن ألقاها اليت اللكمة نص
 فمك لشعبه، بارا وأبا لبالده، منيعا ركنا - الله رمحه - اكن »لقد

 جدد مك و وهبات، عطايا من له أجزل مك و مساعدات، من له بذل

 مساجد من له معر ومك مدارس، من له أسس ومك مآثر، من له

 مؤرخ يستطيع وهل معاهد. من له أحيا ومك الله، امس فهيا يذكر

 الفقراء، عىل عطف من العظمي للفقيد ما يتناىس أو ينىس أن

 فقد مجعاء، اجلزيرة أبناء ومن شعبه، من املعوزين عىل وحتنان
األيام. مر عىل باقية عظمية ذكرى وعطاياه مبآثره خلد
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 املنشآت أما املجيدة، أمعاله وتلك العامرة، مآثره فهذي

 بأن لكفيلة وإهنا كثرية، فعظمية يديه عىل متت اليت والعمرانية اخليرية

 العظمي اجلرس إقامة ومهنا بالكهرباء، البالد تنوير مهنا: ذكراه. ختلد

 اليت الرمسية املستشفيات بناء ومهنا واملحرق، املنامة يصل الذي

 تشييد يف الكبرية مسامهته ومهنا مجعاء، العربية البالد كعبة أصبحت

 اخلاصة، نفقته عىل الكربى منارته وبناء باملنامة، األكرب اجلامع

اإلمارة. أطراف يف أخرى مساجد من بناه ما عىل عالوة

 عىل شعبه لاكفة حيملها اكن اليت الكرمية الطيبة روحه أما

 الروح تلك والكرم. الندى غري تعرف مل اليت الروح تلك السواء،

 السلمية الروح تلك املتواضعة. العربية الخشصية متثل اكنت اليت

 عن املبتعدة اهلادئة الروح تلك واإلخالص، الصدق بتاج املحتلية

 يف سامية ماكنة تبؤأت اليت الروح تلك واالستبداد، الرشور سبيل

وإكبارمه«. اجلميع تقدير موضع فهي وكرباهئم، العرب أمراء نفوس

 حتقيق يف يفشل النادي أن إال النجاحات هذه بعض ورمغ

 تزال ال معادلة أهنا )واملفارقة - الصعبة الرياضة - الثقافة معادلة

 اكنت اليت والفعاليات األنشطة خارطة من تدرجييا وخيتيف تفشل،

البحرين(. أندية تقميها

 من فقط قليلة سنوات بعد أبوابه املختلط« »نادي ويغلق

 اجلزر هدوء مع التأقمل إىل املهزع مكال املثقف ويعود انطالقه،

عنه! غصا
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.148 األنصاري: بر محمدجا

.141 ،140 :دويغر محمد

.125 السحيمي: محمدصالح
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 ،123 العلوم: بحر صالح محمد

127، 128.

 ،116 ،115 محمدصالح:

117، 1,8، 129.

.125 محمدعبداللهجمعة:

.148 محمدعبدالملك:

.118 ،75 محمدعبده:

.143 كانو: محمد

.145 المرادي: محمود

.140 يوسفخنجي: محمود

.39 المسيح:

.75 مصطفىكامل:

 ،21 الذكير: الرحمن عبد مقبل

78، ٤79 113، 114، 19، 

120، 121، 122.

.110 المقريزي:

.148 سرحان: منصورمحمد

.85 عبدالله: مهدي

 .113 الخليفة: ميمحمد

.140 العريض: ميزا

ن
،116 ،115 :15ر I بب خ دا ناصر

.44 ،43 نيرخوس:

.54 الطبطبائي: هاشم

.144 المطيري: هالل

.4 1 :هيرودوتس

ي
.110 ياقوت:

.164 :وي الشيرا يوسف

.140 زليخ: يوسف

،78 ،12 ،1 يوسفكانو:



187لعامة لفهارس

األماكن فهرس

‘18 ،17 ،16 ،15 ،14 13 أ
،25 ٤23 ،22 ،21 ،20 ،19

،31 ‘30 ،29 ٤28 ،27 ،26 .39 الوسطى: آسيا

،38 ،37 ،36 ،34 ،33 ،32 ،105 ،38 ،2و األحساء:

،44 ،43 ،42 ،41 ،40 ،39 .156

٤57 ،54 ،52 ،51 ،47 .16 األزهر:

،67 66 ،65 ،62 ، 61 ،60 .23 ،9 ألمانيا:
٤75 ٤74 ،72 ٤71 ٤70 ٤69

.159 المتحدة: اإلمارات
،84 ،83 ‘79 ٤78 ٤77 ٤76

‘90 ‘89 88 ،87 86 85
.110 األندلس:

،97 ‘96 ‘95 ‘94 ،93 ،91 .64 أوال:

‘104 ،103 ،102 ،101 ،98 .18 ،16 ،9: أوروبا

113 111 ،108 ،107 ،105 .42 أوفير:
،122 ‘119 ،117 ،116 ،114 .101 إيران:
،128 ،127 ،126 ،124 123

،134 ،133 ،131 130 ،129 ب
،142 ،141 ،139 ،138 135

.45 ،44 ،42 ،40 بابل:
‘151 ،149 148 ،47 ،146

،156 ،155 ،154 ،153 ،152 ٠ 103. باريس

،162 ،161 159 158 ،157 .43 ،42 : المتوسط البحر

،167 ،166 ٤65 ،64 163 ،2،1 ،10 ،9 : ين لبحر ا
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،177 ،175 ،173 ،172 171

.179 ،178

 ،28 ،25 ،19 ،9 بريطانيا:

31،29، 47، 114.

.85 ،19 ،14 ،12 البصرة:

.33 بغداد:

.47 بلجيكا:

.2 6 : س عبا بندر

.38 البنط:

.120 بوشهر:

.105 ،94 ،93 ،18 يومي:

 ،161 ،128 ،123 بيروت:

162، 163، 167.

٠
.20 ،19 ،18، 15،9: تركيا

.151 تكساس:

.83 نيا(: )تنزا نيقا تنجا

ج

.62 ،61 الجابور:

.179 األكبر: الجامع

)بيروت(: األميركية الجامعة

128 151 162 163.

.154 برمنجهام: جامعة

.157 ،45 ،36 الدخان: جبل

.42 الجرعاء:

 ،30 ،23 لعربية: الجزيرة

38، 39، 98، 101، 114.

.43 تيرين: جزيرة

.96 جرادة: جزيرة

.96 حوار: جزيرة

.96 الديبل: فشت جزيرة

.52 الجفير:

ح
.105 الحجاز:

.118 سود: أل ا الحجر

.79 ،62 ،21 الحد:

خ
،28 ،26 ،25:العربي الخليج

29، 31، 36، 38، 39، 40،

41، 42، 43، 46، 83، 85،

93، 95، 114، 117، 151، 

152، 156، 159، 160.

.96 خورفشت:

.43 دارين:

.101 دبي:

.39 دجلة:
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.159 مادان: .5 5 :دمشق

.123 ،66 ،56 ،19 العراق:

.105 ،29 العقير: سى
.47 ،43 ،36 )قرية(: علي .61 الساحلية:

.31 عمان: .83 السودان:

ف
 ،66 ،61 ،56 ،41 سوريا:

123.

.9 الفاو:

.39 الفرات: ثى
.17 فرنسا: .26 الشارقة:

.100 الجارم: فشت .66 ،62 ،56 الشام:

.83 ،81 فلسطين:

.44 ،43 يفه:
ص

.62 الصخير:
ق .44 ،41 صور:

.125 ،16 ،7 القاهرة: .44 ،41 - ا ب

.171 .48 ،40 ،39 ،16 الصين:

.159 ،30 ،29 قطر:

.42 ،30 ،29 القطيف:
ط

ن
.78 طرابلس:

.27 طهران:

.159 ،157 كاليفورنيا: .4 طيبة:
.26 ،25 كراتشي:

.42 كربالء: ع
.44 كرنك:

.157 كندا:

،43 ،40 ،34 ،33 عالي:
47.
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 .158 األميركية: اإلرسالية كنيسة

 ،123 ،56 ،31 الكويت:

156، 159.

ل
 ،162 ،161 ،107 لبنان:

167.

.26 لنجة:

 ،14 13 ،12 ،11 لندن:

47، ٤78 83، 85، 103، 113 

121، 141.

.78 ،77 ليبيا:

م
.40 ،39 النهرين: مابين

 ،56 ،52 ،23 ،21 المحرق:

57، 58، 61، ٤62 ٤65 66، 

٤69 ٤72 ٤73 75، 79، 85، 

89، 90، 101، 107، 113، 

114، 122، 123، 125، 129، 

130، 134، 135، 136، 137 

146 148، 179.

األميركية: اإلرسالية مدرسة

114، 115.

.178 األهلية: اإلصالح مدرسة

األميركية: التبشيرية المدرسة

120.

.142 الشرقية: المدرسة

 :الخيرية الخليفية الهداية مدرسة

52، 54، 57، 61، 63، 65، 

66، 67، 71، 72، 73، 74، 

107، 108، 109، 111، 123، 

126، 46.

، 2 2 ، 1 8 : فكتوريا مستشفى

.1 ،26 مسقط:

 ،75 ،66 ،56 ،44 مصر:

٤78 83، ٤85 123، 172.

.27 البريطانية: المعتمدية

 اإلفريقية الدراسات معهد

.85 والشرقية:

.79 ،46 المغرب:

.117 ،77 مكة:

الربيطاين: املستعمرات مكتب

 ،13 ،12 ،11 اهلند: مكتب

14 78، 141.

:األميركية إلرساليةا مكتبة

115 120.

.121 اإلنجيلية: المكتبة

.66 األدبي: النادي مكتبة

.104 السعودية: العربية المملكة

،23 ،22 ،19 ،15 المنامة:
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،52 ،47 ،35 ،34 ،28 ،27 

،87 ،85 ،84 ،73 ،61 ،56 

،114 ،113 ،105 ،94 89 

،126 ،125 ،1122 ،111 ،115 

،142 ،140 ،139 ،136، 132 

،173 ،171 ،148 ،147 ،145 

.179 ،177 ،175

اإلسالمي)المنامة(: المنتدى

124 ،125، 126، 127، 131.

.156 المحايدة: المنطقة

.151 ل: مونتريا

ن
.147 الريف: اتحاد نادي

)المنامة(: أوال إقبال نادي

115، 116، 117، 122.

 اإلسالمي األدبي النادي

 ،121 ،120 ،119 )التامة(:

122 132.

 )المحرق(: الثاني األدبي النادي

.135 ،134 ،130 ،12و ،128

 ،122 )المحرق(: األدبي النادي

123، 124، 125، 128.

.107 األدبي: النادي

.146 خللييف: اإلصالح نادي

.146 اإلصالح: نادي

 ،13 ،133 األهلي: النادي

 ،145 ن 144 ،143 ،142 ،138

146، 172.

 ،135 ،133 البحرين: نادي

136، 137، 138، 139، 1142، 

145، 146، 1172.

.147 لبديخ: نادي

.147 البسيتين: نادي

.148 الترسانة: نادي

.147 الحالة: نادي

.147 الخريجين: نادي

.147 الدية: نادي

.147 الدير: نادي

.147 الشرقي: الرفاع نادي

.147 الغربي: الرفاع نادي

.147 الزالق: نادي

.148 العربي: النادي

 ،133 ،132 العروبة: نادي

135، 136، 138، 139، 140، 

141، 142، 145، 146، 172.

.147 الفجر: نادي

.172 )مصر(: المختلط نادي

الرياض المختلط نادي
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 ،174 ،173 ،172 )البحرين(:

15، 16 177، 18 179.

147 :المعامير نادي

.147 صالح: النبيه نادي

.148 : لنسور ا نادي

.147 النعيم: نادي

.146 النهضة: نادي

.147 النويدرات: نادي

.147 باربار: نادي

.147 جمرة: بني نادي

.147 ناديتوبلي:

.147 حفص: جد نادي

.147 ناديداركليب:

.147 سترة: نادي

.147 : هيج سما نادي

.147 سنايس: نادي

.147 ناديقاللي:

.147 ناديكرزكان:

18 ،147 ناديلمحرق:

.147 عيس: مدينة نادي

.105 ،56 : نجد

.42 النجف:

.9 :انسا

.39 األصفر: النهر

.36 النوبة:

.44 نينوى:

.151 نيويورك:

.26 هرمز:

 ،22 ،19 ،16 ،15 الهند:

25، 29، 48، 84، 93، 101، 

104، 110، 116.

.9 :هنغاريا

و
 ،20 السياسية: البحرين وكالة

22، 78.

 البريطانية سيةالسيا الوكالة

.120 )بوشهر(:

 البريطانية السياسية الوكالة

 ،22 ،21 ،20 ،18 )البحرين(:

23، 59، 66، 69 75، 80، 

93، 1129، 130.

ي
18 ايابان:

.105 ،56 اليمن:
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والجماعات واألمم الشعوب فهرس

.43 مية:اآلرا

.79 ،21 ،20 األتراك:

.146 المسلمون: اإلخوان

.110 اإلفرنج:

.16 ،14 األكراد:

.42 اإلمامية:

.159 األميركيون:

.110 األوروبيون:

.78 ،77 اإليطاليون:

ب
.78 ،40 ،39 البابليون:

 ،21 ،20 ،18 البحرينيون:

75، 77، 78، 79، 81، 89، 

114 119، 134، 163.

.105 ،97 البدو:

.48 البرتغاليون:

 ،16 ،15 ،12 البريطانيون:

20، 21، 32، 48، 68، 79، 

103، 129، 130.

.101 البهرة:

ر
.48 الرومان:

ش
.40 الشوشنيون:

ص
.41 ،40 ،39 الصينيون:

ط
.41 نيون: الطورا

ع
 ،36 ،28 ،15 ،12 العرب:

41، 43، 48، 55، 61، 64،



،110 ،107 ،79 ،78 ،77 ،69

.179 ،162 ،123

 .48 ،16 ،12 الفرس:

.103 ،80 الفرنسيون:

.48 ،43 ،42 الفينيقيون:

ل

،42 ،39 ،38 نيون: الكلدا

.4 1 : نيون لكنعا ا

ل

 3 ،28 : لمسلمون ا

117، 118، 119، 121.

.43 ،38 المصريون:

ن
.79 النجديون:

.121 ،14 النصارى:

ه
.48 ،12 الهنود:

ي

تروي ن

.48 اليونان:.78 الليبيون:
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والمجالت الكتب فهرس

.138 لعروبة: نادي أوراق

 العالمية الحرب في البحرين
.79.:األط

 الكويت في التعليم تاريخ
.177 زمان: أيام والخليج

 من وصور حكايات األيام تلك
 ،126 ،116 البحرين: بدايات

139، 142، 146.

.39 التوراة:

ج
 ،172 ،162 البحرين: جريدة

٤173 177 178.

.67 :البالغ جريدة

.8 3 :التايمز جريدة

 ،76 الوثقى: العروة جريدة

٤77 113.

،113 :المقتطف جريدة

115، 116

 ،113 ،77 المنار: جريدة

15، 116، 117، 18.

 ،113 ،77 الهالل: جريدة

115 116.

.93 بومبي: جريدة

ح
 في األولى العالمية الحرب

 ،16 االحتكاك: صدمة البحرين،

20-

خ

 ،121 الحكايات: خليج

130.
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 : البحرين أدب في دراسات

116، 124.

.26 الخليج: دليل

ع
 البحرين: في النفطية العالقات

155.

م
.144 االثنين: مجلة

،15 المنسية: الجزيرة مجلة

،162 ،161 الحلقة: مجلة

166 167.

.144 الدنيا: مجلة

.144 العربية: الرابطة مجلة

.144 السجل: مجلة

.142 العروبة: مجلة

.126 الكويت: مجلة

 المصورة: اللطائف مجلة

144.

.78 المواقف: مجلة

،79 البحرين: صوت مجلة

.44 الني: ض مجن

.149 مجلةكلمات:

.49 ،33 العرب: لغة مجلة

 البحرين في األدباء شيخ مع

.113 الخليفة: محمد بن إبراهيم

.123 ،105 العرب: ملوك

و

 في الفكرية الحركة واقع
.148 :1990-1940 البحرين
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المؤلفات:

 البحرين، بدايات من وصور حكايات األيام؛ تلك - 1

 بانوراما؛ مطبوعات م،1987 م، 1986 والثانية األولى الطبعة

 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة الثالثة، الطبعة البحرين.

م.2005 بيروت؛

 البحرين ألولى؛ الطبعة رجالفيجزائرللولو؛-2

 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة الثانية؛ الطبعة م،1991

م.2007 بيروت؛

 للكتب الريس رياض األولى؛ الطبعة الحكايات؛ خليج - 3

م.1993 لندن؛ والنشر؛

 الطبعة القديمة؛ الكويت إلى رحالت الذكريات؛ مرفأ - 4

م. 1995 الكويت؛ للنشر؛ قرطاس دار األولى؛

 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة القلب؛ بريد - 5

م.2000 بيروت؛

م.2000 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة بساتين؛ 6

 للدراسات العربية المؤسسة السطور؛ على عزف - 7
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م.2000 والنشر؛

 للدراسات العربية المؤسسة البحرين؛ من حكايات - 8

م.2001 والنشر؛

م.2002 لندن؛ الساقي؛ دار الخليج؛ زمان يا - 9

 المؤسسة الفلسطينية؛ والقضية البحرين فداك؛ -كلنا 10

م.2005 والنشر؛ للدراسات العربية

 سليمان والمثقف التاجر سيرة الطيب؛ النجدي -11

 للدراسات العربية المؤسسة م، 1949-1888 البسام الحمد

م.2008 ؛بيروت ؛لنشر وا

 األولى؛ الطبعة )رواية(؛ عنيزة في مصور يوجد ا - 12

 الطبعة م.2008 بيروت؛ والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة

م.2009 بيروت؛ للنشر؛ األمل الثانية؛

الترجمات:

 وقرى مدن إلى األميركية اإلرسالية رحالت القوافل؛ - 1

 األولى؛ لطبعة م، 1926-1 901 العربية؛ والجزيرة الخليج

 م.2000 الكويت قرطاس؛ دار الثانية؛ الطبعة م. 1993 البحرين

م.2009 بيروت للنشر؛ األمل الثالثة؛ الطبعة

 في األميركية اإلرسالية حكايات االحتكاك؛ صدمة - 2

 دار األولى؛ الطبعة م؛1925-1 892 العربية والجزيرة الخليج

 بيروت؛ الساقي؛ دار الثانية؛ الطبعة م.1998 لندن الساقي؛

م.2010
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 في المسيحي التبشير حكايات دجلة؛ فوق ثرثرة - 3

 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة م؛1935-1900 العراق

م.2 004 بيروت

اإلعداد:

 والنشر؛ للدراسات العربية المؤسسة زمان؛ نسوان - 1

م.2002 بيروت؛

 هيالنة سانت في الشمالن عبدالعزيز المنفي؛ يوميات - 2

م.2007 األولى؛ الطبعة البحرين؛ م؛ 1961-1 956





 في الحية مالمح بدأت العشرين الميالي القرن بزوغ مع

 كافة، الجاالت في لتطوروا التغير من شيء نحو تتجه البحرين
 البحرين وشكلت واجتماعية، وثقافية واقتصادية سياسية

والفنون.، والطباعة والمسرح السينما في سبقاخليجيا

 من شينا يوئق ان لبسام ا خالد لبحريني ا والمؤرخ لبلحث ا يحاول

 عبر التطور محو تتجه وهي البحرين شهدته الذي التاريخ

 أصبحت الي والقصص الحكايات من العديد وتوثيق رصد

التاريخ. اليومفيذمة

 وحدو، المعيشة شظف عاش لجيل وقصص حكايات إنها

وتروى توئق بأن جديرة حكايات كانت لذلك الريادة،

Jadawel ١/ جداول

www.jadawel.net

http://www.jadawel.net

