
مشهورة بروحها القتالية
أسماك السلمون .. حوت سليمان

النجاح ولم  أزال في مرحلة تلمس عتبات  “للتو ال 
يوسف  الشامل  اإلعالمي  بدأ  هكذا   .. بعد”  أبدأ 
في  “رمضانيات”  مع  الشيق  حديثه  محمد 
والحياتية  المهنية  تجربته  لثراء  إال  يشير  ال  تواضع 
بالبصمات  والمرصعة  باالنجازات  المفعمة 
يعرفه   .. المتواصلة  التميز  ومحطات  المميزة 
 .. التلفزيوني “سيرة ومكان”  اإلعالميون ببرنامجه 
ويعرفه الرياضيون بأغانيه الرياضية المميزة والتي 

أكد أنه عالقته بوالده ال تستوعبها سطور 
اإلعالمي يوسف محمد .. سيرة ومكان

واألغاني   “ تغلبونه  ما   “ المعروفة  األغنية  تتصدرها 
بإصداره  الكتاب  عشاق  ويعرفه   .. الخالدة  الشعبية 
 ..“ البحرين  مملكة  في  الوطني  الغناء  “تاريخ  األول 
محمد الذي يشغل حاليًا منصب “مدير إدارة وسائل 
على   – قلبه  يفتح  اإلعالم”  شئون  بهيئة  اإلعالم 
النجاح  قصة  عن  للحديث  “رمضانيات”  لـ   - مصراعيه 
اإلنجازات  وسلسلة  التأمل  تستحق  التي  البحرينية 

التي ال سقف لها ...

المصادر  أهم  من  ُيعد  األسماك  من  نوع  اْلُمون  السَّ
الغذائية، حيث يتناوله الناُس في مختلف بقاع العالم، 
ويأتي معظم السالمون من خمسة أنواع تعيش في 
المياه القريبة من شواطئ المحيط الهادئ الشمالي، 
ويعيش النوع السادس في مياه آسيا الشمالية فقط، 
األطلسي  السالمون  ى  وُيسمَّ األنواع  أحد  يعيش  كما 
أسماك  وَتْفِقس  األطلسي،  المحيط  شمال  في 
معظمها  ويقضي  عذبة،  مياه  مجرى  في  السالمون 
ذلك  بعد  المالحة،  المحيط  مياه  في  الوقت  بعض 
تعود أسماك السالمون إلى المجرى العذب الذي بدأت 
تعيش  السالمون  أنواع  وبعض  لتبيض،  فيه  حياتها 
محاصرة باليابسة بعيدًا عن المحيط في بحيرات وأنهار، 
في  النهر  أعلى  إلى  النمو  المكتمل  السالمون  ويسبح 
موسم وضع البيض، وهذه األسماك مشهورة بروحها 
وتقفز  المندفعة،  التيارات  تكافح  إنها  حيث  القتالية، 
فوق  وأيضًا  المنحدرات،  كثيرة  الشالالت  دّوامات  خالل 
تصاد  وعندما  أمتار،  ثالثة  إلى  يصل  بارتفاع  الشالالت 
“رمضانيات”   .. تهرب  كي  غاضب  بعنف  تقاوم  فإنها 
وفوائده  السمك  أنواع  أشهر  حياة  من  سطور  تسرد 

الصحية والعالجية ومعجزة تكاثره العلمية .. 
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معجزة إلهية 

محيرة  طبيعية  ظاهرة  السلمون  سمك  تكاثر  ويعد 
سرها  يكمن  حيث  االلهية،  المعجزة  إلى  اقرب  وهي 
أنهار معينة وتسبح  في مخها، فهي تولد في منابع 
وتكبر  عمرها  تمضي  حيث  المحيط،  إلى  التيار  مع 
عائده  تسبح  للتفريخ  االستعداد  عند  ثم  فيه،  وتبلغ 
أو  رادار  أو  خرائط  بدون  به  ولدت  الذي  المكان  لنفس 
إلى  تصل  لكي  كم  آالف   3 من  أكثر  وتسبح  دليل، 
شهري  بين  الصعبة  الرحلة  تبدأ  وهنا  األنهار  مصبات 
مايو وأكتوبر، حيث تسبح ضد التيار صاعده المرتفعات 
األنهار  منابع  إلى  تصل  حتى  وجدت  إن  والشالالت 
تأكل  ال  والتي  المضنية  الرحلة  هذه  فبعد  للتكاثر، 
فيها تتقاتل الذكور لكي تفوز بتلقيح بيض االنثى التي 
تحفر له بذيلها وتتعاون مع الذكر في دفنه وبعدها 
المحير  ومن  وإناثا،  ذكورا  القديمة  األجيال  كل  تموت 
يصل  الذي  هو  فقط   %10 حوالي  أن  ذلك  بخالف  فعال 
إلى الهدف والباقي يموت في الطريق من الضواري أو 
العدد  الصيد، ولكن سبحان اهلل هذا  أو  إرهاقا  الموت 
كافي كي تمتلئ المحيطات منها مرة أخرى، حيث أن 
األنثى الواحدة تضع ماليين البيض بما يعوض عن باقي 

ال 90 % التي ماتت خالل رحلة العذاب تلك.

الضمور  مكافحة  في  ُتساعد  التي   3 أميجا  دهون 
اإلصابة  حالة  في  المزمن،  العين  وجفاف  البقعي 
السلمون  سمك  من  وجبتين  البقعي،  بالضمور 
ملحوظ،  بشكل  المخاطر  لتقليل  تكفي  أسبوعيًا 
كما أن ألسماك السلمون دور كبير في صحة القلب 
واألوعية الدموية، حيث يؤدي تناول سمك السلمون 
بشكل منتظم إلى انخفاض مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب الوعائية، مثل األزمة القلبية والسكتة الدماغية 
وارتفاع  القلب  في  القلب  ضربات  انتظام  وعدم 
ضغط الدم، وأيضًا احتواء السلمون على نسبة عالية 
خاصة  أهمية  له  لألكسدة  المضاد  السيلينيوم  من 
في حماية القلب واألوعية الدموية، أما فيما يتعلق 
السلمون  سمك  فُيساعد  والشعر  البشرة  بصحة 
وذلك  والشعر،  البشرة  صحة  على  الحفاظ  في 
تشجيع  على  ُتساعد  التي   3 أوميجا  على  الحتوائه 
تساهم  والتي  اإليالستين،  وألياف  الكوالجين  إنتاج 
في تخفيف عيوب البشرة والحفاظ على بريق الشعر 

ومنع تساقطه والحفاظ على شعر قوي وصحي.

أنواع السالمون 

سلمون  فهناك  السالمون  من  أنواع  سبعة  وتوجد 
الشينوك،  وسلمون  الكرز،  وسلمون  األطلسي، 
والسالمون  كوهو،  وسلمون  ُشْم،  التَّ وسالمــون 
في  كلها  وتعيش  سوكاي،  وسلمون  الوردي، 
المحيط الهادئ عدا السالمون األطلسي، والسالمون 
كبيرة  كميات  النوع  هذا  من  يوجد  وال  األطلسي، 
الهادئ، إذ قّل عدده جدًا  المحيط  مماثلة لسالمون 
السالمون  ومعظم  والتلّوث،  الجائر  الصيد  بسبب 
حوالي  ووزنه  سم   75 حوالي  طوله  يبلغ  األطلسي 
4,5كجم، أما سالمون الَكَرز أو الماسو فيعيش هذا 
النوع في مياه الشاطئ وفي أنهار شرق آسيا، ويتراوح 
طوله من حوالي 40 إلى 70 سم ووزنه من 2,5 إلى 10 
الهادئ  المحيط  سالمون  أسماك  أقل  وهو  كجم، 
فهو  الشينوك  لسالمون  بالنسبة  أما  تجارية،  أهمية 
الملك،  أو  األسود،  بالفم  أيضًا  وُيعرف  األنواع  أكبر 
ومعظم  التايي،  أو  الديس  أو  الربيع،  أو  الكنات،  أو 
ووزنه  سم   90 حوالي  طوله  الشينوك  سالمون 
أيضًا  فيسمى  الَتُشْم  سالمون  أما  كجم،   10 حوالي 
سالمون كاليكو، أو السالمون كلب، أو سالمون كيتا، 
كجم،   4,5 حوالي  ويزن  سم،   60 حوالي  إلى  وينمو 
سالمون  باسم  أيضًا  ويعرف  الكوهو  سالمون  أما 
متوسط االحمرار، أو الفضّي، أو فضّي الجنب، ويصل 
كجم،   4,5 حوالي  ويزن  سم   60 حوالي  إلى  طوله 
الكوهو  سالمون  العلماء  أدخل  أمريكا  شمال  وفي 

وأنواع أخرى من السالمون إلى البحيرات العظمى.

فوائد ال حصر لها 

الوقاية  السلمون  الفوائد صحية لسمك  ومن بعض 
أن  الدراسات  أثبتت  حيث  المزمنة،  االلتهابات  من 
سمك  في  الموجودة  الدهنية   3 أوميجا  أحماض 
السلمون يمكن تحويلها من قبل الجسم إلى ثالثة 
المزمنة،  االلتهابات  تمنع  التي  المركبات  من  أنواع 
في  بيولوجيا  النشطة  الببتيدات  وجود  أن  كما 
المفصلي  الغضروف  صحة  تدعم  السلمون  سمك 
الجمع  يجوز  كذلك  األنسجة،  أنواع  من  وغيرها 
في  الموجودة   3 أوميغا  مع  الببتيدات  هذه  بين 
اللتهابات  المضادة  الفوائد  لتوفير  السلمون  سمك 
المفاصل، ولألسماك السلمون دور هام في الوقاية 
تقليل  على  القدرة  له  أنه  حيث  السرطان،  من 
سرطان  بما  السرطان  من  أنواع  بعدة  اإلصابة  خطر 
والمستقيم،  القولون  وسرطان  والبروستاتا،  الصدر 
دي  فيتامين  من  عالية  نسبة  على  الحتوائها  وذلك 
أنواع  من  الوقاية  في  يساهم  مما  والسلينيوم، 
فوائد  السلمون  سمك  ولزيت  السرطان،  من  عديدة 
في تحسين الرؤية، كما أنه ُيساعد في تجنب ضمور 
على  الحتوائها  وذلك  السن،  بتقدم  المرتبط  القرنية 

طريقة تكاثره ظاهرة طبيعية محيرة
أسماك السلمون .. التَُّشْم والوردي والشينوك

ذكر ابن القيم رحمه اهلل فوائد األسماك في كتاب الطب النبوي، واصفًا أفضل األسماك 
التي لها رائحة جيدة متوسطة الحجم ولها قشرة رقيقة، وسمك السلمون اسم لعدة 
الكبيرة،  البحيرات  وفي  والهادئ  األطلسي  المحيطين  في  تعيش  السمك  من  أصناف 
أسماك  عائلة  نفس  إلى  ينتمي  جميعها  السلمون  سمك  من  مختلفة  أنواع  وهناك 
التروتة، ومعظم أنواع سمك السلمون يعيش في المياه المالحة، أو يهاجر بين األنهار 
والبحار، ويعد سمك السلمون من أهم أنواع االسماك التي تحتوي اجسامها على زيوت 
هرمون  السلمون  سمك  من  ويستخرج  االمراض،  من  لكثير  عالج  تعتبر  التي   3 اوميجا 
كالسيتونين، كما تقوم الغدة الدرقية في جسم اإلنسان السليم بإنتاج هذا الهرمون 
المسئول بشكل رئيسي عن عمليات األيض الغذائي لعنصر الكالسيوم، وله فائدة في 
خفض مستوى الكالسيوم في الدم بسرعة كبيرة عن طريق تثبيط عملية سحبه من 

العظام، أي أن نشاطه الحيوي يضاد هرمون الغدة الجار درقية ...
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أكد أنه والده قدوة ومثل أعلى في العصامية والنجاح
يوسف محمد .. اإلعالمي الكاتب والمؤلف

والدي صديقي 

كيف  اسماعيل،  محمد  الكبير  اإلعالمي  والدك   q
كانت طبيعة عالقتك به ؟ وهل كان له دور في توجيه 

وصقل شخصيتك اإلعالمية ؟ 

صديقي،  فهو  السطور،  تستوعبها  ال  بالوالد  عالقتي 
فيه  وأرى  متبادل،  واحترام  ود  عالقة  معه  وتربطني 
بها،  أفتخر  التي  للسيرة  ومثال  للعصامية  نموذجًا 
فعندما أكون ابنا لهذا الرجل الذي بدأ صغيرًا وكبر في 
عيون الناس فإن علي المجاهرة بتشرفي الدائم بحمل 
اسمه، ومن الجيد اإلشارة هنا إلى أن عالقتي مع الوالد 
وكان  التحدي،  من  كثيرًا  طياتها  في  تحمل  كانت 
لقب  واإلعالمي  الفني  نشاطي  بداية  في  علي  يطلق 
على  العبارة  هذه  الدوام  على  يردد  كان  إذ  “الحالم” 
مسامعي: “أنت دائمًا تحلم بأن تصبح كذا وكذا، وكان 
دافعه وراء ذلك استعمال تكتيكات معينة لتحفيزي، 
كلمته  ساهمت  إذ  كبير،  وبشكل  ذلك  في  نجح  وقد 
المزيد  لتحقيق  بداخلي  واإلصرار  الحماس  إشعال  في 
والمزيد، وكنت مع كل نجاح يتحقق أذهب للوالد وأرد 

له الدين بقولي : “شفت اشسوى الحالم”.

قرارات  من  صادفك  فيما  دور  لألسرة  كان  وهل   q
هامة ومصيرية ؟

عائلة  وسط  نشأت  كوني  محظوظًا  نفسي  اعتبر 
متحابة، عائلة تؤمن بالرأي والرأي اآلخر والديمقراطية، 
أن أكون  بيتي، قبل  أمارس اإلعالم وحرية اإلعالم في 
محمد  المعروف  اإلعالمي  والدي  أما  العمل،  في 
العصامية  في  وقدوتي  صديقي  فهو  اسماعيل 
الوالدة أم يوسف - حفظها  وتحقيق الذات، وكذلك 
الفضل في  الكثير من  – فلها  اهلل وأطال في عمرها 
يدفعني  ذلك  كل  واحد،  كبيت  واحتضاننا  تفهمها 
للقول بأن البيئة التي نشأت فيها أهلتني ومهدت لي 
وبكل  حرية  بكل  اإلعالم  مجال  في  للعمل  الطريق 
إنفتاح، عائلة منفتحة على اآلخر، وهي عوامل ساهمت 
استوفي  وأن  شخصيتي،  تكوين  في  وبآخر  بشكل 
ذلك  في  بما  اإلعالمي  العمل  ممارسة  متطلبات 
العائلة  أجواء  فأن  وبالطبع،  والجرأة،  الحرية  عوامل 
وكذلك  كبير،  بشكل  شخصيتي  صقل  في  ساهمت 
تعاملت  التي  والشخصيات  فيه  أعمل  الذي  العمل 
بشكل  علي  أثرت  اإلعالمي  عملي  مسيرة  في  معها 
محظوظًا  فيها  كنت  أخرى  محطة  وهي  أيضًا،  كبير 
الشخصيات  كبار  وسط  اإلعالم  في  عملت  كوني 
اإلعالمية التي تعاقبت على وزارة اإلعالم، عملت معها 

وتتلمذت على يديها.

طبيب أصبح إعالميا 

بالثانوية  كطالب  األولى  حياتك  عن  أكثر  حدثنا   q
واالنتظام في الدراسة كأولى محطات النجاح ؟

في  إال  متفوقًا،  كنت  الدراسية  مراحلي  جميع  في 
في  فاصلة  محطة  هي  كانت  التي  العامة  الثانوية 
حياتي، وكنت أطمح للحصول على نسبة نجاح مرتفعة 
شاءت  ولكن  طبيبًا،  وأصبح  األولى  رغبتي  لتحقيق 
األقدار أن تنخفض النسبة، الجميل أن هذا التحدي هو 
للعمل  اتجهت  فبسببه  ثانية،  فرصة  لي  خلق  الذي 
دون  حالت  التي   - المنخفضة  النسبة  ولوال  اإلعالمي، 
اليوم  له  وصلت  لما  وصلت  لما   - للجامعة  دخولي 
ولكنت في مسار مختلف تمامًا، وبداًل من الغرق في 
تفاصيل األلم، عملت على تحويله ألمل حتى التحقت 

أكد اإلعالمي والكاتب والمؤلف يوسف محمد 
“عالقتي بالوالد ال تستوعبها السطور، فهو 
واحترام  ود  عالقة  معه  وتربطني  صديقي، 
متبادل، وأرى فيه نموذجًا للعصامية ومثال 
اعتبر   “ إلى  مشيرا  بها”،  أفتخر  التي  للسيرة 
عائلة  نشأت وسط  نفسي محظوظًا كوني 
اآلخر  والرأي  بالرأي  تؤمن  عائلة  متحابة، 
والديمقراطية، أمارس اإلعالم وحرية اإلعالم 
في بيتي، قبل أن أكون في العمل”. وأوضح، 
 “ أن  “رمضانيات”  لـ  القلب  من  حديث  في 
األلقاب ال تعني لي شيئًا، فاأللقاب هي منحة 
الذي  ما  هو  المهم  ويبقى  الناس  عند  من 
أقدمه للناس عندما أمنح هذا اللقب، فماذا 
قدمت لمجتمعي ووطني، أما المجال األكثر 
بشموليته،  اإلعالمي  المجال  فهو  لي  قربًا 
العميق  إيماني  عن  للحديث  يقودني  وهذا 
 “ أن  إلى  الفتا  الشامل”،  “اإلعالمي  بنظرية 
أعشق بل أقدس العمل بصورة قد ال يتخيلها 
على  سلبًا  ذلك  يؤثر  أن  دون  من  الكثيرون، 
أنه  مؤكدا  االجتماعي”،  ونشاطي  حياتي 
“رمضانيات”   .. للغناء وليس مطربا”  “متذوق 
القلب مع اإلعالمي  تنفرد بحوار مطول من 
إدارة  يوسف محمد مدير  والمؤلف  والكاتب 

وسائل اإلعالم بهيئة شئون اإلعالم ...

اعتبر نفسي محظوظًا كوني 
نشأت وسط عائلة متحابة، 

عائلة تؤمن بالرأي والرأي اآلخر 
والديمقراطية 



5  الثالثاء 3 رمضان 1435 هجرية   •   1  يوليو 2014   •   السنة السادسة   العدد   150

في  ضيعته  ما  وعوضت  الحق،  وقت  في  بالجامعة 
مرحلة الثانوية، وبصورة عامة فإن حياة اإلنسان ال تخلو 
الصعيد  من محطات مفصلية، سواءًا كان ذلك على 
“الكرة  وتبقى  المهني،  حتى  أو  األسري  أو  الشخصي 
في ملعبه” إذ عليه أن يتحمل المسئولية وأن يتحكم 

في توجيه أية تحديات أو ظروف قد تواجهه.

تواضع الناجحين 

نجاح وخلف كل بصمة حكاية، فما  q وراء كل قصة 
نجاح  واجهت  التي  والعقبات  المحطات  أهم  هي 

وتميز يوسف محمد في بداية معترك الحياة ؟

في  ما  لتسمية  أذهب  ال  فإنني  األمر،  حقيقة  في 
رصيدي من أعمال باإلنجازات أو النجاحات، وأفضل بداًل 
السعي  علينا  فنحن  “الخطوات”،  بـ  تسميته  ذلك  من 
– عز وجل - قبولها كنجاحات، فنحن  وأملنا في اهلل 
وجد”،  جد  “من  القائلة  بالحكمة  ونؤمن  نجتهد 
البدايات،  إال  ماهو  به  أقوم  ما  كل  أن  أعتبر  وشخصيًا 
فلله  كنجاح  أقدمه  ما  إلى  تنظر  الناس  كانت  وإذا 
فإني  الشخصي  رأيي  عن  تسألني  حين  ولكن  الحمد، 
للنجاح،  األولى  العتبات  أتلمس  أزال  ال  أنني  على  أؤكد 
وعند الحديث عن الجانب المهني، فأنا اآلن أكملت 17 
عامًا منذ إلتحاقي بهيئة شؤون اإلعالم، بدايتي كانت 
الوظيفي  السلم  في  وتدرجت  سكرتير،  وظيفة  في 
حتى وصلت اليوم لمنصب مدير إدارة وسائل اإلعالم، 
وحين  توقف،  دون  مستمرًا  والسعي  الطموح  يبقى 
فإنني  اإلعالم،  مع  للبدايات  الذاكرة،  بي  تسترجع 
الذي  المجال  في  للعمل  لي  أتيحت  الفرصة  أن  أذكر 
أعشق  صغري،  منذ  وتفريعاته  تالوينه  بشتى  أعشقه 
الميكرفون والتلفزيون والصحافة، ولم أكتفي بذلك، 
إذ جاهدت لتطوير ذاتي من خالل الدراسة األكاديمية، 
تخصص  في  البكالويورس  شهادة  على  فحصلت 
الماجستير، واآلن  البحرين، والحقًا  اإلعالم من جامعة 
بصدد الحصول على شهادة الدكتوراه في اإلعالم، أما 
على الصعيد المهني، فقد تدرجت في وظائف كثيرة 
لي  تضيف  العمل  محطات  من  محطة  كل  وكانت 
الكثير، فبحكم عملي كنت قريبًا من شخصيات صنع 
القرار، وتعلمت منهم أسرار اإلعالم وخباياه، األمر الذي 
ساهم في صقلي وزيادة تأهيلي لمعرفة المزيد حول 

كيفية التعامل مع اإلعالم كمنظومة شاملة.

خطة وهدف

q هل واجهت صعوبات في بداياتك؟

ساعدني  وقد  الدعم،  كل  واجهت  بل  اإلطالق،  على 
والرؤية  والخطة  بهدفي  الشديد  إيماني  ذلك  على 
ولوجي  لحظة  أمتلكهما  كنت  اللتان  الواضحتين 

مجال اإلعالم.

الذات،  بناء  الذاتي في  بالعصامية والجهد  q تؤمن 
مشوارك  على  المفردات  تلك  انعكست  فكيف 

المهني والحياتي؟

اإلنسان هو من يقيد ذاته بالصعوبات، وبمقدور اإلنسان 
أن يحول األلم إلى أمل والتحدي إلى فرصة، وتكفيني 
في  الوظيفي  تدرجي  إلى  السياق  هذا  في  اإلشارة 
اإلشارة  المهم  ومن  مدير،  لمرتبة  ووصولي  عملي 
توفيق  بعد   – فيه  الفضل  كان  تحقق،  ما  كل  أن  إلى 
– إلى عوامل العصامية والجهد  اهلل سبحانه وتعالى 
تدرجت  وإنما  بـ“البرشوت”،  لإلعالم  أأتي  لم  فأنا  ذاتي، 

من البدايات، وأعتز وأفتخر بذلك.

من وحي التجربة 

q وما هي النصيحة “ المهنية “ التي يوجهها يوسف 
محمد لجيل الشباب؟

من وحي تجربتي، يجدني القريبون مني مرددًا للعبارة 
تفعل”،  أن  “بإمكانك  الموظفين  إخواني  على  التالية 
وتفسير ذلك أنني أرى أن الكثيرين يستمرون على نفس 
المستوى الوظيفي لسنوات وسنوات، في غفلة واضحة 
يمتلكونها،  التي  الدفينة  واإلمكانيات  القدرات  عن 
حولتها  تحديات  جملة  عن  تتحدث  المهنية  وحكايتي 
لفرص، أذكر منها التحدي األول حين بدأت في وظيفة 
اإلصرار  من  ذلك  يمنعني  أن  دون  الوزارة  في  صغيرة 

والمواظبة على عملي والتركيز على دراستي ودخول 
مؤمنًا  ذلك  كل  خالل  وكنت  الدورات،  من  العديد 
فإنني  ذلك،  جانب  إلى  ما،  يومًا  لهدفي  سأصل  بأنني 
أقول للشباب: إحذفوا كلمة “مستحيل” من قاموس 
حياتكم، فهي كلمة تعشعش في رؤوس الضعفاء 
فقط، وشخصيًا ال وجود لها بتاتًا في قاموس حياتي، 
وإستبدال  بإستمرار  عملنا  نقيم  أن  علينا  أن  والصحيح 
النتيجة  اليمنحنا  به  مانقوم  أن  نجد  حين  بآخر  طريق 
وقصص  الشخصيات  سير  ماتحكيه  وهذا  المطلوبة، 
بأن  للجميع  وتثبت  أقول  ما  على  تؤكد  التي  النجاح 
وكنصيحة  مستحيل،  لكلمة  الواقع  في  وجود  ال 
كثيرًا  أشدد  فإنني  الشباب،  إلخواني  أوجهها  إضافية 
ومعايشاته  لمذكراته  شخص  كل  كتابة  ضرورة  على 
اليومية مهما كانت بسيطة، فهذه التفاصيل - ومع 
أخرى،  وتضحكه  تارة  صاحبها  ستبكي   – الوقت  مرور 
وأنا شخصيًا ملتزم بتدوين مذكراتي منذ العام 1998م.

اإلعالمي الشامل

q اإلعالمي، والمطرب، والمؤلف، والكاتب أي األلقاب 
أقرب إلى قلبك؟ 

األلقاب ال تعني لي شيئًا، فاأللقاب هي منحة من عند 
الناس ويبقى المهم هو ما الذي أقدمه للناس عندما 
ووطني،  لمجتمعي  قدمت  فماذا  اللقب،  هذا  أمنح 
المجال  أما  الفرس،  مربط  وهنا  السؤال  يكمن  هنا 
األكثر قربًا لي فهو المجال اإلعالمي بشموليته، وهذا 
يقودني للحديث عن إيماني العميق بنظرية “اإلعالمي 
رب  من  قدرات  المطاف  نهاية  في  وهي  الشامل”، 
وتوظيفها،  استثمارها  عليك  الواجب  ومن  العالمين 
بالين  “صاحب  القائل  للمثل  مكانًا  العمل  في  أرى  وال 
تتضاعف  ألعمالك  مضاعفتك  فمبقدار  كذاب”، 

نجاحاتك.

أعمال ونشاط  القادم في سلسلة  الجديد  q ما هو 
من  جعبتك  في  ما  كل  حققت  وهل  محمد؟،  يوسف 

أفكار ومشاريع؟

أتلمس  تجارب  إال  هو  ما  سبق  ما  وكل  بعد،  أبدأ  لم 
لدي  يزال  وال  النجاح،  عتبات  ألولى  طريقي  عبرها 
أن لكل عمل يقدمه  إال  الذي يمكنني تقديمه،  الكثير 
اإلنسان وينجح يمنح صاحبه فرحًا، لكن معي المسألة 
القلق  من  حالة  تعقبه  أحققه  نجاح  فكل  مختلفة، 
بعد  سأقدم  ماذا  التالي:  السؤال  حول  يتمركز  الذي 
ذلك؟، قناعة مني بأن الحياة البد أن تستمر في منحًى 
تصاعدي وال بد من أن يعقب كل نجاح نجاح آخر ال يقل 
حقيقة  وفي  بمراحل،  ويتجاوزه  يفوقه  بل  عنه  بريقًا 
سببًا  كونه  للمتعة  مدعاة  القلق  هذا  فإن  األمر، 
يدفعني للتفكير خارج الصندوق، بما يسهم في خلق 
وتقديم  الجهود  من  المزيد  لبذل  والدوافع  الحوافز 
عن  خروجي  تفسير  هو  هذا  ولعل  مميز،  ماهو  كل 
الذي كان خط سير لعدد من زمالئي  التقليدي  النمط 
أصبح  الذي  للجديد  وتقديمي  واإلعالميين،  الفنانين 

نموذجًا يحاكيه اآلخرون.

اإلنسان هو من يقيد ذاته 
بالصعوبات، وبمقدور اإلنسان 

أن يحول األلم إلى أمل 
والتحدي إلى فرصة
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عالم التأليف

q هل نضع اتجاهك للتأليف في سياق “التفكير خارج 
الصندوق”؟

ففي  متكاملة،  سلسلة  عن  عبارة  اإلعالمي  عملي 
التي  البرامج  قدمت  والتلفزيوني  اإلذاعي  المجال 
الفني  المجال  وفي  الشخصيات،  سير  برصد  تهتهم 
أوليت إهتمامي للمضامين الجملية التي يجب أن توثق 
وبالفعل خطوت في هذا اإلتجاه فكان إصداري األول 

“تاريخ الغناء الوطني في مملكة البحرين”. 

الغناء الوطني

q ومتى وكيف ولدت الرغبة في إصدار هذا الكتاب؟ 
وماهو الدافع وراء ذلك؟

التي  الماجستير  دراسة  األصل  في  هي  الكتاب  مادة 
الماجستير  قدمتها وحصلت من خاللها على شهادة 
اإلتصالية  “المدلوالت  الرسالة  إسم  وكان  اإلعالم،  في 
البحريني”  الجمهور  على  وأثرها  الوطنية  األغنية  في 
وبعد أن وفقني اهلل للحصول على الماجستير وبإمتياز، 
تساءلت في قرارة نفسي: لماذا ال أحول المادة لكتاب؟ 
فصدقة العلم البد أن تكون جارية، والكتاب يتيح ألكبر 
قدر من الناس قراءته، والحقت السؤال بالفعل مباشرة، 
أن  المقرر  ومن  األول  هو   - لكتاب  الرسالة  وتحولت 
تصدر بعده كتب أخرى بحول اهلل – وفي كتابي كانت 
لي وقفة مسبقة على حاجة المكتبة اإلعالمية لبعض 
على  اختياري  ليقع  أحد،  لها  يتطرق  لم  التي  الجوانب 
الذي تلمست من خالله جوانب عديدة  الوطني  الغناء 
مع  متناغمًا  هذا  وكان  مسبقًا،  أحد  إليها  يتطرق  لم 
رغبتي في طرح الجديد وعدم تكرار ما يقدمه اآلخرون، 
بالدرجة  يستهويني  الوطني  الغناء  مجال  وأن  خاصة 
ألون  من  هام  لون  تاريخ  يوثق  وموضوع  وهو  األولى، 

الغناء في البحرين تفتقر إليه المكتبة البحرينية.

أصرار ومثابرة 

جهود  المضافة  القيمة  هذه  خلف  أن  المؤكد  من   q
كثيرة بذلت .. حدثنا عن تفاصيل ذلك؟

خاللها  بذلت  كاملين،  عامين  عمل  نتاج  هو  الكتاب 
شكر  كلمة  توجيه  المهم  ومن  الجهود،  من  الكثير 
وعرفان لكل من ساندني ووقف معي في إصدار هذا 
الكتاب الذي يتض من موضوع من المهم البحث فيه 
وتدوينه، خصوصًا وأن الكتاب تناول تاريخ الغناء الوطني 
العام  بالقصيرة وهي تمتد من  على مدار فترة ليست 
زمنية  مرحلة  وهي  الملك،  جاللة  لعهد  وصواًل  1783م 
توفر  أجل  من  وفحص  تدقيق  لعملية  تحتاج  ممتدة 
عامل المصداقية، واحتاج كل ذلك للمصادر التي تطلب 
والتقيت  أيضًا،  كبير  جهد  إليها  والوصول  عنها  البحث 
بالكثير من الشخصيات والكثير من الفنانين والباحثين، 
كثيرًا  السفر  مني  العمل  تطلب  إذ  فحسب  هذا  ليس 
القول  يمكنني  عامة  وبصورة  المصادر،  بعض  إلقتناء 
بأن العمل هو نتاج فردي لكنه في الوقت ذاته لم يكن 

ليرى النور لوال دعم ومساندة اآلخرين.

مهام ال تنتهي

q وهل واجهت صعوبات أو تحديات معينة في سبيل 
رؤيته للنور؟

الوصول  كيفية  في  كان  تحدٍي  أبرز  فإن  ذكرت،  كما 
يهدف  التي  الطويلة  الزمنية  الفترة  لتغطية  للمصادر 
الكتاب لتوثيقها والتي تتجاوز الـ 200 عام، وكنت حريصًا 

إلى أبعد الحدود على عدم إعتماد أية معلومة إال بعد 
الكلمة  بأن  مني  قناعة  التدقيق  من  متعددة  مراحل 
من  يستلزم  وهذا  مرجعًا  سيشكل  الكتاب  وأن  أمانة 
ولعل  صحيحة،  تكون  أن  معلوماته  وكافة  وثائقه 
الكتاب  إنجاز  على  عملت  حين  أنني  هو  اآلخر  التحدي 
يمنحني  لم  األمر  وهذا  أخرى  بمهام  مرتبطًا  كنت 
وخططي  الرؤية  وضوح  أن  إال  للكتاب،  التفرغ  كامل 
وإنجاز  أوراقي  ترتيب  على  اسعفتني  سلفًا  المثبتة 
أهدافي، وكانت خطتي للكتاب أن ال ينتهي العام 2013، 

إال والكتاب قد أنجز وقد تم ذلك بعون اهلل. 

علم وموسوعة 

q أشرت إلى عزمك على اإلستمرار في خوض غمار 
تجربة التأليف، وأن لديك مشروعات مقبلة .. هل يمكن 

لنا أن نتعرف على العناوين العامة لها؟

اآلن بصدد استثمار برنامجي التلفزيوني “سيرة ومكان” 
البحرينية  الشخصيات  سير  بتدوين  يختص  والذي 
الرائدة عبر توثيق ثنائية “اإلنسان - المكان” وقد تجاوز 
عدد شخوصه أو ضيوفه حتى يومنا هذا 150 شخصية، 
مجلدات  من  مكونة  موسوعة  هو  المقبل  ومؤلفي 
والشخصيات،  السير  من  الكبير  الكم  هذا  لتستوعب 
خاصة وأن البحرين واّلدة وعلى كثرة الشخصيات التي 
وجود  عدم  لك  أؤكد  فإنني  المقابالت  معها  أجريت 
صعوبات في الحصول على شخصية تستحق سيرتها 
مهارتي  توفر  فقط  األمر  ويتطلب  والتوثيق،  التدوين 
العالقات والتواصل لتتمكن من إنجاز المهمة، واليزال 
لدي الكثير من األسماء التي أعتزم على تدوين سيرتها 
في الفترة المقبلة، والتي يمتاز كل منها بتجربة خاصة 

وبصمات ال تتوفر في سير اآلخرون.  

توثيق وتأريخ

q وما هي حكاية يوسف محمد مع التوثيق والتأريخ؟

العذر هو وهم قد يوجد في 
عقل صاحبه لكن ليس له وجود 
أبدًا على أرض الواقع، فالعاجز 

ليس ذلك الذي يشكو من 
عجز في رجله أو يده بل إن عجز 

العاجز موجود في عقله

فالتاريخ  العشق،  حالة  تتجاوز  أنها  أقول  حين  أبالغ  ال 
يحفظ  البلد  تاريخ  فإن  ذاته  الوقت  وفي  يستهويني 
لذاكرة  الشفهي  والتدوين  الوثائق  وسيلتين،  عبر 
والناجحة  الرائدة  بالشخصيات  زاخرة  والبحرين  الناس، 
وأنا مقتنع تمامًا بأن التفريط في التاريخ الموجود في 
بموت  المعلومات  تذهب  وحين  كبير،  خطأ  ذاكرتها 
األشخاص فإن التاريخ سيذهب معها وفي هذا خسارة 
إلى جانب ذلك، فإن هنالك جملة من  للوطن،  فادحة 
اإليجابيات التي تحققها مهمة التدوين والتوثيق، فهي 
تكشف لنا أجزاء وتفاصيل هامة عن تاريخ البلد، يتعرف 
من خاللها أبناء الجيل الحالي على رجاالت البحرين في 
وحفروا  واجتهدوا  ودرسوا  عملوا  الذين  السابق  الزمن 
في الصخر، ولم توقفهم الظروف الصعبة التي كانت 
صناعة  من  تمكنوا  حتى  الوقت،  ذلك  في  موجودة 
عذر  ال  أن  على  للتأكيد  يقودنا  وهذا  البارزة،  أسماءهم 
اليوم لمن يتوقف عن تحقيق أهدافه، والعذر هو وهم 
قد يوجد في عقل صاحبه لكن ليس له وجود أبدًا على 
الذي يشكو من عجز  الواقع، فالعاجز ليس ذلك  أرض 
في رجله أو يده بل إن عجز العاجز موجود في عقله، 
وعلى إثر ذلك فليس مقبواًل منه بعد ذلك توجيه اللوم 
لآلخرين في الوقت الذي تتاح أمامه العديد من الفرص 
والمساحات التي يمكن له أن يبدأ منها ويعمل فيها.    

موهبة العمل 

q هل يمكننا الحديث عن جوانب أو اهتماماتك أو حتى 
مواهبك التي ال يعرفها عوام الناس؟

على  ومنفتحة  جدًا  وشفافة  واضحة  شخصية  أنا 
اآلخرين بشكل كبير، وعشقي الذي قد يأخذ الكثير من 
وقتي هو العمل، فأنا أعشق بل أقدس العمل بصورة 
قد ال يتخيلها الكثيرون، من دون أن يؤثر ذلك سلبًا على 
حياتي ونشاطي االجتماعي، وفي الحديث عن عشقي 
عادة  أنها  إلى  اإلشارة  الجيد  من  عناوينه،  بكل  للعمل 
وأعمامي  فوالدي  العائلي،  محيطي  من  اكتسبتها 
وهو  بأعمالهم،  عالقاتهم  في  ذاته  الحال  على  هم 
يومي،  بشكل  أثر  ترك  يستهدفان  وعشق  تقديس 
دون  وتضييعه  اإلنسان  عمر  من  محسوب  يوم  فكل 

جدوى تضييع للعمر كله.

ال لست مطربا 

لصالح  وموهبته  فنه  محمد  يوسف  الفنان  وظف   q
قضايا وطنية وإنسانية واجتماعية .. هل من مزيد حول 

ذلك؟

أنا متذوق للغناء ولست مطربًا، وهذه حقيقة يجب أن 
وطنية  أعمال  قدمت  أنني  وصحيح  الجميع،  يعرفها 
وإنسانية وإجتماعية، وكان عندي خطي الخاص بتوثيق 
أغاني الموروث الشعبي، ولكل مرحلة لها متطلباتها، 
األشكال  ويعزز  يدعم  إعالمي  عمل  أمارس  أنا  وحاليًا 

المختلفة من العمل اإلعالمي التي مارستها سابقًا.

q هل من كلمة أخيرة؟

التي  “رمضانيات”  لمجلة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  ختامًا 
كل  أن  إلى  أنوه  أن  وأود  تألقها،  من  أعوام   5 أكملت 
يكن  لم  والمهني  الشخصي  رصيدي  في  تحقق  ما 
أسرتي  وتفهم  الوالدين،  ورضا  اهلل  رضا  دون  ليتحقق 
التي أقوم  الصغيرة لطبيعة عملي وطبيعة األنشطة 
– شركاء حقيقيون  – عطفًا على كل ذلك  بها، وهم 

معي في أي نجاح أو إنجاز.



Discover stevia,
nature’s sweet gift

Caderel Green.
sweet taste from nature,
low calorie.
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مجلس أبناء يوسف ارحمه الدوسري

مجلس أبناء المرحوم اسماعيل كازروني
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مجلس عبدالعزيز جناحي
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ذكريات من اأيـام زمان

�سارع احلكومة يف ال�ستينياتمنظر جوي لقلعة البحرين يف ال�ستينيات

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

ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر 

يف جولة مبن�ساأة �سركة نقط البحرين بابكو يف عام 1954م

غادر المستشار البريطاني تشارلز بلجريف البحرين عام 1957م  •

تم بناء بيت الجسرة في عام 1907م  •

إعالن عن حملة للقضاء على الكالب الضالة في الطريق   •"
عام 1975م

إقامة محجر صحي في القضيبية عام 1897م  •

صدور أول قانون لتنظيم السياحة في البحرين عام 1956م  •

اإحدى الأ�سواق يف القرى يف ال�ستينيات
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البواخر التجارية الرا�سية اأمام �ساحل ال�سويفية باملنامة يف الأربعينيات

�سارع احلكومة ويرى البنك ال�سرقي )�ستاندرد ت�سارترد بنك حاليًا(

وبناية املطريي يف الثالثينيات

عني عذاري يف ال�ستينيات

املغفور له �ساحب العظمة ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة مع ال�سيخ 

عبداهلل ال�سامل ال�سباح طيب اهلل ثراه يف زيارة للكويت يف عام 1949م

اإحدى الأ�سواق باملنامة يف نهاية اخلم�سينيات

 �سوق ال�سمك يف املنامة يف منت�سف اخلم�سينيات
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ً
ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقرواأ

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

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

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

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

�شعراء من البحرين..

عبد الرحمن رفيع

من الأعماق

من الأعماق

من الأعماق

كاأنه حد ما�س قد ثار يف القلب وجد 

على الليايل العرا�س وفا�س دمع عيوين 

و�سحبتي يف “الريا�س” ملا تذكرت جنداً 

بفتون هو من روح الأبد باأبي وجهك هذا املزدهي 

كاأ�س عمري برحيق ما نفد اأيها املعطاء قد اأترعت يل 

فاأنا اأ�سبح يف اأبهى رغد التقى اأم�سي بيومي وغدي 

وخالط مني الروح فهو بها ي�سري اأحبك حبًا قد تاأجج يف دمي 

اأح�سك تختالني يف رونق الفكر واأهواك, اأهوى: لي�س تكفي لأنني 

عالنية يف ال�سم�س اأويف دجى ال�سر وما اأنت ال كل �سيء يحيط بي 

يف بحر اليابان الأ�سفر اأعي�س ول اأغرق �سرقاً 

واأعانق مرفاأها الأ�سقر واأ�سمر يف دنيا عطر 

والدنيا من �سطك تكرب يا وطني والبحر قريب 

الدوران حول البعيد!

 يف اآخر الليل البهيم

 اإذا اأ�ساخ ال�ساهروْن

 يتكلم ال�سمت البعيد

 وي�سمُت املتكلمون

 رّباه من اأيِّ املغاور واملكامن واحلزون.. 

 من اأي نبٍع يف القرارة

 يا اإلهي ينبعون؟

هذي امل�ساعر هل اأح�َسّ

 ببع�سهن ال�ساعرون؟

 �سيٌل من الأطياف

 والأفكار لي�س له مدى

�سيٌء بال �سيٍء يلوُح
 

وَهْمَهماتك ال�سدى! 
 

ووراء اأعماقي هنالَك
 

 َحيُث ت�ستعل الربوق

 تتفجر النب�سات,نب�سًا َبْعد نب�ٍس

يف العروْق










