
المجالس الرمضانية

ذكريات من أيام زمان

�شعراء من البحرين
أحمد محمد آل خليفة

جنسية،   15 وحمل  لغة،   17 وأتقّن  اذاعة،   16 أسس 
زواجا   200 من  وأكثر  شرعيا  زواجا  امرأة   90 وتزوج 
مدنيا، انجب 365 ذكرا، ال يعلم عدد االناث، وعنده 
أكثر من 1000 حفيد.. قابل معظم رؤساء العالم وله 
أربع مرات،  معهم صداقات، حكم عليه باإلعدام 
وولد في أول القرن العشرين .. أنه يونس بن صالح 
فتحت  التي  األعاجيب  من  أعجوبة  الجبوري،  أغا 
معرفة  عليها  للتعّرف  أوراقها  ملف  “رمضانيات” 
والوقوف  بطلها  مسيرة  في  والتدقيق  مفصلة، 
التي  القدرات  وما  حياته؟،  وفصول  سيرته  على 

تزوج 290 مرة ولديه 1000 حفيد ”الجزء األول”
يونس بحري .. أسطورة األرض

يشتهر بفوائده الغذائية والجمالية
الترمس .. عشبة ”الصبايا” 

للبشرة  كان  إن  مذهلة  جمالية  فوائد  للترمس 
من  العديد  على  يحتوي  أنه  حيث  للشعر،  أو 
الشعر،  وتألق  البشرة  لنضارة  الضرورية  المركبات 
للبول،  ومدر  للقلب،  منبه  بأنه  الترمس  ويوصف 

كاألكزيما  الجلدية  األمراض  لبعض  ومضاد 
لدى  السكر  تخفيض  على  ويساعد  والصدفية، 
والتخلص  االمساك  تفريج  في  ويساعد  المرضى، 
أبحاث  مؤخرًا  أجريت  انه  ويقال  الديدان،  من 
لمرض  الترمس  من  عالج  الستخراج  تهدف  طبية 
الصدفية، وقد أعطت األبحاث نتائج ايجابية للغاية، 
وأصبح الترمس أماًل جديدًا لمرضى الصدفية، كما 
باأللياف،  الحبوب  أغنى  من  الترمس  أن  أيضًا  وجد 
لمريض  المناسبة  األغذية  من  يجعله  ما  وهو 
أرتفاع  كذلك  تقاوم  األلياف  أن  وجد  كما  السكر، 
األمساك،  حدوث  وتقاوم  الكولسترول،  مستوى 
الغليظة،  األمعاء  بسرطان  اإلصابة  من  وتحمي 
بجانب  البروتين  من  نسبة  على  يحتوى  والترمس 
األمالح المعدنية والكربوهيدرات، وهو مادة جيدة 
بجانب  األلياف  بجانب  والفسفور  للكالسيوم 
يقوم  ألنه  األعصاب  تقوية  على  الكبرى  أهميته 
بجانب  التراخى  من  تعانى  التى  األعصاب  بشد 
“رمضانيات”  الجسم..  نشاط  استعادة  على  قدرته 

تكشف فوائد الترمس العالجية والطبية... 

Ramadanyatالسبت  10  رمضان  1436  هجرية  •  27  يونيو  2015  ميالدية 186 السنة السابعة   العدد 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

تباينت  ولماذا  األرض؟  أسطورة  يغدو  حتى  أمتلكها 
الناس في تقييمها له، فثمة من وصفه بأقذع التهم، 
التي  لحريته  المشروع  الحق  ومنحه  أنصفه  من  وثمة 
مارسها سياسيا وثقافيا واعالميا واجتماعيا، ونال من 
اتهامات النظم السياسية والحزبية الكثير من التهم؟، 
كما وصف من قبل البعض بصفات العظمة الخارقة، 
والتجسس  بالدعارة  آخرين  من  وصف  حين  في 
تفاصيل  تكشف  “رمضانيات”  االخالق..  وانعدام 
أسطورة يونس بحري وتروي قصة األعجوبة اإلنسانية 

التي نالت شهرتها بنداء “هنا برلين.. حي العرب”..

 يومية مسائية تصدر عن وكالة أبراس  
   35009633 17721503  التوزيع  اإلدارة 

   www.aprasadvt.com   33972970 اإلعالنات 
  aprasadvt@gmail.com
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ينقي البشرة ويزيل النمش
الترمس.. إكسير الشباب

أثناء  أو  بالعيد  الحتفالهم  ووسيلة  للجميع،  المحببة  المسليات  من  الترمس  يعد 
مدرا  كونه  بجانب  لألعصاب،  جيد  مقٍو  فهو  كثيرة  صحية  فوائد  وللترمس  التنزهات، 
للبول  مدر  الترمس  فإن  كذلك  الجلدية،  لألمراض  ومفيدا  للديدان  وطاردا  للبول، 
ومخفض للسكر فى الدم، كما يحتوى الترمس على نسبة جيدة من البروتين، بجانب 
األعصاب  لتقوية  مفيد  وهو  والفسفور،  والكالسيوم  والكربوهيدرات  المعدنية  األمالح 
كما يحمى من اإلصابة بسرطان األمعاء الغليظة، بجانب قدرته على تنقية البشرة وإزالة 
النمش والكلف، والترمس يخفف من نمو الشعر الزائد، وينصح بمداومة إعطائه لألطفال 
ألنه يساعد على فتح الشهية، كما يحافظ على انتظام ضربات القلب لكن يجب الحذر 
“رمضانيات”  الرحم..  انقباض  الحمل ألنه يعمل على  األولى من  الشهور  تناوله فى  عند 

تلقي الضوء على أبرز فوائد الترمس الغذائية والعالجية ...

الفصيلة القرنية 

والترمس نبات بقلي مشهور كثيرًا، وهو من الفصيلة 
لبيع  تجاريًا  ويستعمل  وبستانيًا،  بريًا  ينبت  القرنية، 
ولكنها  لونها  في  الحمص  حبوب  تشبه  التي  حبوبه 
وسوريا  مصر  في  ويتوفر  ويزرع  الشكل،  مفلطحة 
النبته األنسان  ولبنان واألردن وفلسطين ويستفاد من 
بعد  للتناول  محضرة  أو  جافة  بذوره  وتباع  والحيوان 

نقعها بالماء لعدة أيام.

في الطب القديم 

الطب  بكتب  ورد  كما  العالجية،  الترمس  فوائد  ومن 
مدر  للقلب،  ومنبه  لألعصاب،  جيد  مقو  أنه  القديم، 
كاألكزيما  الجلدية  األمراض  لبعض  مضاد  للبول، 
والصدفية، ويساعد على تخفيض السكر لدى المرضى، 
الديدان،  من  والتخلص  االمساك  تفريج  في  ويساعد 
باأللياف،  الحبوب  أغنى  من  الترمس  ان  أيضًا  وجد  كما 
المناسبة لمريض السكر،  وهذا ما يجعله من األغذية 
الجسم  امتصاص  من  تبطئ  األلياف  هذه  ان  خاصة 
مما  والسكريات  النشويات  تحلل  عن  الناتج  للجلوكوز 

يقاوم حدوث ارتفاع بمستوى السكر بالدم.

سوء الهضم

تقوية  فى  تساعد  التي  األطعمة  من  والترمس 
القولون،  بسرطان  اإلصابة  من  ويحمي  األعصاب 
الغازات  من  الجسم  يخلص  الترمس  من  وقليل 
وإذا  للقلب،  جدا  قوي  منبه  والترمس  الهضم،  وسوء 
نحصل  الليمون  عصير  من  بقليل  الترمس  بخلط  قمنا 
التي تساعد على  الفيتامينات  على كمية مناسبة من 
التغلب على اإلنفلونزا بجميع أعراضها، وللتخلص من 
أعصابه  وشد  الجسم  ولتنشيط  والغازات،  اإلمساك 
حقنة  يستخدم  الترمس  مغلي  أن  كما  المتراخية، 

شرجية للقضاء على الديدان، أو تدلك به األيد.

السعال المزمن 

ترمس:  قوله:  “التذكرة”،  في  االنطاكي  ذكره  ومما 
ماؤه مع الحنظل يقتل البراغيث والبق، مجرب، وغسل 
ويصلح  األوساخ،  وينقي  اللون  يحمر  بطبيخه  الوجه 
الشعر، ومن تناول منه صباحًا ومساء أحد البصر وجال 
ن من نزول الماء، ومع  البخار وقطع الصداع العتيق وأمَّ
وسدد  المزمن  والسعال  النفس  ضيق  يذهب  العسل 
ولو  االستسقاء  من  وينفع  والحصا،  والمثانة  الطحال 

ضمادًا.

أوجاع المفاصل 

األدوية  لمفردات  “الجامع  في  البيطار  ابن  وقال 
واألغذية”: يقتل الديدان إذا لعق مع العسل، ودقيقه 
المفاصل  أوجاع  فيسكن  به  يضمد  بالخل  مطبوخًا 
وطحنت  الترمس  من  حفنة  أخذت  وإذا  كلها،  الباردة 
بما  وطبخ  قدر  في  وجعل  قشرته،  نزعت  ثم  جريشًا 
يغمره من الحليب حتى ينشف الحليب ثم يلقى عليه 
مثله من السمن البقري ويطبخ حتى يعقد ليستعمل 
بشكل ضمادات تسهل المرة الصفراء والمرة السوداء 
الصفراء  اسهال  أردت  فإذا  “البلغم”،  اللزج  والخام 
وإذا  الصفراء،  فيسهل  األنف  أرنبة  حارًا  به  ضمدت 
المعدة”،  “أعلى  الفؤاد  على  به  ضمدت  السوداء  أردت 
وان أردت الخام ضمدت به ما بين الوركين، فإذا فعل 

مكانها  ومسحت  الضمادة،  أزلت  قطعه  وأردت 
توصف  المكتومة  الطب  أسرار  من  وهذا  بارد،  بماء 
لألطفال والشيوخ الذين ال يحتملون الدواء المسهل، 

وهو مجرب صحيح.

صّحة األسنان

و6،   3 األوميغا  على  يحتوي  الترمس  أّن  علميا  وثُبت 
بالصّحة،  المضّرة  غير  الدهون  من  ضئيلة  وكمية 
وفيما  المشّبعة،  غير  بالدهون  عليها  ُيطلق  ما  أي 
مختلف  على  يحتوي  فهو  بالفيتامينات،  يتعّلق 
الفوليك  بحامض  والمعروف  “بي”،  الفيتامين  فئات 
الحمراء،  الدم  إنتاج كريات  لتعزيز  والذي هو أساسي 
تشمل  المعادن  من  مجموعة  على  يحتوي  كذلك 
واألسنان  العظام  صّحة  يدعم  الذي  الكالسيوم 
ويمنع هشاشتها، والحديد الذي ينقل األوكسيجين 
الدم،  فقر  ويمنع  الجسم  أعضاء  مختلف  إلى 
والماغنيزيوم األساسّي لضمان األداء السليم للعضل 
والحفاظ  المناعي  الجهاز  صّحة  وتعزيز  واألعصاب 
المهّم  البوتاسيوم  القلب،  ضربات  إنتظام  على 
الجسم،  في  والسوائل  المعادن  توازن  لتحقيق 
جهاز  على  والحفاظ  النووي  الحمض  لبناء  الزنك 
والفوسفور  األنزيمات،  إنتاج  وتحفيز  سليم  مناعي 
الضروري ألسنان وعظام صّحية وتحقيق أداء الخاليا 
الطبيعي، وأخيرًا المنغنيز المطلوب لسالمة وظائف 
الغذائّية وتسريع عملّية  المواد  األنزيمات وإمتصاص 

إلتئام الجروح.

عشبة ”الصبايا”

وكشفت دراسة علمية أجريت في جامعة ويسترن 
اونتاريو الكندية، أن منقوع الترمس ودقيقه يساعدان 
في تحسين البشرة ويزيدان من نضارتها ويخلصانها 
الجلد،  العالقة على  األتربة والشوائب والسموم  من 
تناول  على  المرأة  مداومة  إن  بل  فحسب،  هذا  ليس 
عن  يغنيها  منه  طبيعية  ماسكات  وعمل  الترمس 
أن  إلى  الدراسة  وتشير  التجميل،  لعيادات  الذهاب 
وأطلقوا  الترمس  فوائد  مبكرا  اكتشفوا  االغريق 
نظرا  الشباب”  و“إكسير  “الصبايا”  عشبة  اسم  عليه 
حب  وعالج  البشرة  جمال  على  الحفاظ  في  ألهميته 
الترمس  ونبات  والنمش،  السوداء  والهاالت  الشباب 
وانما  وبياضا،  وصفاء  نضارة  البشرة  فقط  يمنح  ال 
الغذائية  والعناصر  المواد  من  بالكثير  الجسم  يمد 
الفيتامينات  من  مهمة  مجموعة  ويضم  الضرورية، 
وفيتامين  للجلد،  الضروري  أ  فيتامين  مقدمتها  في 
الحديد  وبخاصة  المعدنية  األمالح  على  عالوة  سي، 
القلب  يقوي  أنه  إضافة  واليود،  والزنك  والكالسيوم 
الروماتيزم  ويعالج  المناعة  ويعزز  الدم  وينقي 

والضغط والسكر وغيرها من األمراض.



2.5S نيسان إكس-تريل 
تبدأ من ٧٫٩٩٥ د.ب

3.5S نيسان باثفايندر 
تبدأ من ١٠٫٩٩٥ د.ب

5.6XE نيسان باترول 
تبدأ من ١٥٫٩٩٥ د.ب

معدل فائدة منخفض مبقدار ١٫٩٩٪

تطبق الشروط واألحكام، وتسري هذه العروض على مبيعات التجزئة فقط.

احصل على أكرث من ما تدفع  
مع باقات عروض نيسان املذهلة

رمضان كرمي

استبدال السيارات املستعملة.
فرتة احلملة الرتويجية: ١٧ مايو - ١٦ يوليو ٢٠١٥

أوقات دوام املعرض خالل شهر رمضان: السبت - اخلميس 9:٠٠ صباحًا - ١:٠٠ ظهرًا / ٧:3٠ مساًء - ١١:3٠ مساًء, اجلمعة  ٧:3٠ مساًء - ١١:3٠ مساًء
أوقات الصيانة: السبت - األربعاء ٧:3٠ صباحًا - ٤:٠٠ عصرًا، 8:٠٠  مساًء - ١٠:٠٠ مساًء / اخلميس ٧:3٠ صباحًا - ٤:٠٠ ظهرًا
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صفات خارقة 

في  ساح  عراقي  موصلي  إنسان  بحري  ويونس 
زمنا،  يبقى  مكان  كل  وفي  عدة،  مرات  الدنيا  أرجاء 
ثقافتهم  منهم  ويتعلم  ويخالطهم  أهله  يعاشر 
ولغتهم ويغادرهم سريع االقناع، له جاذبية وسحر، 
سريع البديهة، حاضر النكتة، جهوري الصوت،  طويل 
بسرعة  اللغات  يتعلم  زرقاء،  وعيونه  أشقر  القامة، 
التقليد  يتقن  العربية،  اللهجات  ويجيد  بل  فائقة، 
يكسبه  حتى  بإنسان  يلتقي  أن  ما  ببراعة،  والتمثيل 
أو  من الدقائق الخمس األولى، ال يهمه نقد اآلخرين 
وتبجيالتهم  اآلخرين  مدح  يهمه  وال  له،  شتائمهم  
عنه، الحياة عنده لحظة زمنية ال فرق فيها بين كبير 
ال  كلها،  حياته  هذه  فلسفته  على  وعاش  وصغير، 
حتى  عائلته  مع  يثبت  وال  واحد،  مكان  في  يستقر 
والوصول  بالزعماء  لالتصال  الخارقة  القدرة  له  أليام، 
يرتاح  حتى  أحدهم  يقابل  أن  ما  إذ  القرار،  صناع  إلى 
مستشارا  عمل  فيكسبه،  األولى  الوهلة  من  إليه 
متجول،  كتب  وبائع  تحرير،  ورئيس  وزعماء  لرؤساء 
وموزع صحف، وكاتبا ومؤلفا، وقام بتأليف أكثر من 

ومدير  مذيعا  عمل  كتبه،  كل  وطبع  كتابا  عشرين 
إذاعة ومعلقا ورياضيا وسباحا ورحالة، لقب بالسائح 
رحلته  من  رجوعه  وبعد  شبابه  بواكير  منذ  العراقي 
على  القدرة  وله  مغامرا  كان  العالم  حول  االولى 
التخفي وتمثيله ادوار غيره، اشتغل اماما في جامع 
ملهى،  في  ايقاع  ضابط  الليل  وفي  المصلين  يؤم 
راقصا  الليل  وفي  شرعيا  مفتيا  النهار  في  عمل  كما 
في كابريه، اشتغل حماال في محطة قطار، ومأمور 
احذية،  وماسح  شوارع،  ومنظف  بريد،  وموزع  بدالة، 
اشتغل في السيرك، وكان طباخا ماهرا ثم مطعما 
مجرد  الحياة  بحري  يونس  وعّد  القوم،  كبار  قصده 
في  يفكر  ال  فيها،  دوره  انسان  كل  يؤدي  تمثيلية 
لحظته  يعيش  انما  المستقبل  يهمه  وال  الماضي 
الماليين  يجمع  ان  بمقدوره  كان  فقط،  التاريخية 
ويمتلك العقارات ويكتنز الذهب والفضة، ولكنه مات 
لوحده على احد االرصفة من ارض العراق وفي شارع 
عاصمة  امانة  فقامت  جائع،  وهو  ببغداد  السعدون 

بغداد بدفنه في مقبرة الغزالي مارس عام 1979ـ

أولى رحالته 

غادر يونس بحري الموصل إلى بغداد عام 1921 لينخرط 
في دار المعلمين، ولكنه طرد منها بعد مرور شهرين 
قصته  يروي  حسبما  الدار،  مدير  لمجادلته  ثالثة  أو 
الشارع،  في  نفسه  ووجد  فطرد  الجميل،  سّيار  أ.د. 
المالية  فكان أن حظي له بوظيفة كتابية في وزارة 
حتى العام 1923، ومثلما لم تسعه مدينته الموصل 
إلى   1923 عام  العراق  فغادر  يسعه،  العراق  يعد  لم 
البحرية،  العلوم  لدراسة  فيها  وانخرط  استانبول 
ولكن الظروف الصعبة التي عاشتها تركيا العثمانية 
بعد الحرب االولى ومخاض تركيا في حرب االستقالل 
جعلته يرجع ثانية إلى العراق، ولكنه قرر أن يغادر في 
نهاية عام 1923 في رحلة حول العالم، فشّد الرحال 
أي نقود، وكان في كل  أن يحمل معه  لوحده دون 
ثقافته  ويتعلم  أسراره  على  يتّعرف  فيه  يقيم  بلد 
ولغة أهله، وانطلق نحو ايران، وعاش فيها ردحا من 
الزمن، وتزوج أولى زوجاته شهرزاد االيرانية ثم ودعها 
مرتحال نحو تركمانستان، وبقي في عاصمتها عشق 
آباد ومنها إلى افغانستان والهند وصوال إلى الشرق 

ولد يونس بن صالح اغا الجبوري في الموصل عام 1900، أو عام 1903 كما اشيع عنه، أو عام 1897 - كما ذكر المؤرخ الدكتور محمد 
صديق الجليلي - الذي يكبره بسنة واحدة، أي في السنة التي مات فيها السيد جمال الدين االفغاني، وكان أبو يونس يوزباشي 
في الجيش العثماني ينقل البريد بين العاصمة استانبول ووالية الموصل، وكان له اخوته، نشأ وترعرع في الموصل التي عشقها 
وأحبها، ويقال أنه كان صبيا ذكيا وشقيا ال يمكن السيطرة عليه أبدا منذ نعومة اظفاره من خالل حركته ومقالبه وذكائه، 
وكان قارئا نهما وكان مقلدا بارعا وباستطاعته ترديد فقرة كاملة دون نقصان وهو يسمعها ألول مرة، ودرس في مدارس 
المركزية الشهيرة، وكان يعمل في العطل موزعا لجريدة الموصل على العهد العثماني، كما  الموصل، وتخرج في ثانويتها 
عمل موزعا للطعام على الجياع من الموسرين ابان أيام المجاعة الكبرى التي اجتاحت الموصل في الحرب العالمية األولى، 
وتعلم الكردية والتركمانية بحكم تنقالته مع اخيه الموظف في عدة مناطق عراقية.. “رمضانيات” تلقي الضوء على مسيرة 

“المشرد المذهل” وتكشف فصول حياته المثيرة والغريبة ....

أسس 16 اذاعة وأتقّن 17 لغة ”الجزء األول”
يونس بحري .. المشرد المذهل
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مر  ثم  اعجبته  التي  واندونيسيا  والماليو  االقصى 
في  يتزوجهن  فمن  لوحده،  كان  واليابان،  بالصين 
ويمضي  بمعروف  يسرحهن  فيها  يقيم  التي  المدن 
إال  ترافقه  لم  عنه  قيل  وكما  المجهولة،  غايته  إلى 
وفرشاة  حالقة  أدوات  على  تحتوي  كانت  حقيبة 
إلى  وانتقل  ساح  ثم  سفر،  وجواز  عرق  وقنينة  أسنان 
العالم الجديد بما في ذلك الواليات المتحدة وكندا، 
واكتشف العالم ألول مرة، ثم عبر االطلنطي ووصل 
وهولندا  بلجيكا  إلى  بريطانيا  من  فانتقل  اوروبا، 
وفرنسا والمانيا، ويبدو أن عالقته توثقت بألمانيا منذ 
وايطاليا  سويسرا  طريق  عن  عاد  ثم  األولى،  رحلته 
واليونان إلى تركيا ومنها إلى سوريا ولبنان وفلسطين 
ومثقفيها  بأدبائها  عالقاته  وثق  التي  مصر  ووصل 

وكتب في صحافتها، ثم عاد للعراق.ـ

السائح العراقي

 ،1925 عام  العراقي”  “السائح  باسم  العراق  إلى  عاد 
وكان طبع أول كتاب له عام 1924، وال نعرف أين طبعه 
ولم يلبث إال قليال، إال وكانت سمعته قد سبقته إلى 
للسعودية  ومنها  الكويت  إلى  غادر  عدة،  أماكن 
والربع  وعسير  والحجاز  ونجد  االحساء  اخترق  حيث 
مغامرا   كان  مدهشا،  انتصارا  وانتصر  لوحده  الخالي 
اليمن  وصل  حتى  مغامراته  حجم  تخيل  يمكن  ال 
اليمن  زعيم  الدين  حميد  بن  يحي  االمام  والتقى 
فأكرم وفادته ولكنه انقلب ضده لما انتقده يونس 
هناك  ومن  العربية،  الوحدة  من  موقفه  على  بحري 
عبر البحر االحمر نحو افريقيا واخترق ارتيريا والحبشة 
وعبر  الغربي  السودان  ثم  ومن  الشرقي  والسودان 
 48 بعد  وصل  األقدام،  على  مشيا  الكبرى  الصحراء 
المغرب  في  نفسه  ووجد  االطلس،  جبال  إلى  يوما 
والرباط  وكازابالنكا  ومراكش  ومكناس  فاس  فزار 
وطنجة، ومن هناك عبر إلى اوروبا نحو اسبانيا ووصل 
وهناك  انكلترا،  إلى  وأبحر  وبلجيكا،  والمانيا  فرنسا 

بحر  في  االنكليزي  القنال  لقطع  مسابقة  يدخل 
المانش سباحة مع سباحين دوليين وهو غير مدرب 
أبدا، فيفوز عليهم جميعا ويمنح لقب بحري، ويحوز 
اوربية  ودول  بولونيا  إلى  عاد  ثم  المانيا،  جائزة  على 
عدة، ثم رجع إلى العراق ولكن ال ندري عن أي طريق ـ

أيامه في البحرين 

ويشير الباحث بشار الحادي بأن يونس زار البحرين في 
يوم األربعاء 9 يوليو 1930، وأول من قابل عند وصوله 
هو السيد سلمان كمال الذي أخذه إلى السيد يوسف 
الجمعة  يوم  وفي  بالمحرق،  فخرو  عبدالرحمن  بن 
كمال،  سلمان  مع  بحري  يونس  اجتمع  الغداء  بعد 
علي  عمارة  في  الشيراوي  وقاسم  فخرو،  يوسف 
بعض  في  المناقشات  واثناء  العبيدلي  عبداهلل  بن 
األمور السياسية عن حزب الوفد والدستوريين غضب 
أحمد فخرو ألنه فضل في العلم مكرم عبيد على 
مصطفى النحاس، وعزم سلمان كمال يونس بحري، 
جمعة  عبداهلل  ومحمد  ابراهيم،  حسن  بن  وأحمد 
كانو  أحمد  بن  يوسف  وعزم  الغداء  على  واخرين 
يونس بحري وآخرين على العشاء وفي اليوم التالي 
االحتفال  وحضر  بيونس  اإلسالمي  المنتدى  احتفل 
كثير من الوجهاء وشكلت لجنة في المحرق برئاسة 
المغفور  مجلس  في  بيونس  لالحتفال  فخرو  أحمد 
له بإذن اهلل الشيخ عبداهلل بن عيسى آل خليفة، وغادر 
يونس البحرين يوم الثالثاء 22 يوليو 1930 إلى كراتشي 
في طريقه إلى اندونيسيا إلصدار صحيفة مع الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد وودعه في فرضة المنامة كل من 
سلمان كمال، ويوسف بن أحمد كانو، وجاسم وعلي 
ابنا محمد كانو، وعلي ابراهيم الكليب، وعبدالرحمن 

الزياني، ومحمد الباكر، وأحمد بن حسن ابراهيم ـ

المّشرد المذهل

بحري  يونس  عن  اهلل  عطا  سمير  الصحفي  وكتب 
كتب  كما  المذهل”،  “المشرد  بـ  وصفه  ان  بعد  قائال 
الدكتور عبد  عن يونس بحري بحثا فياضا في كتاب 
العربية”،  “تاريخ االعالم في الجزيرة  الرحمن الشبيلي 
البالغ  الرجل  مذكرات  في  يونس  ذكر  جاء  كما 
في  التقاه  الذي  بدوي  الرحمن  عبد  الدكتور  الجدية 

ألمانيا  من  هرب  قد  بحري  وكان   ،1946 العام  باريس 
يونس  ان  بدوي  الدكتور  وذكر  النازيين،  هزيمة  بعد 
الهجمات  لشن  “العرب”  جريدة   1947 العام  اصدر 
العربية  السياسية  الشخصيات  بعض  على  الالذعة 
قصد االبتزاز واالسترزاق، وأصدر بحري عددا كبيرا من 
والتقيت  رصين،  وبعضها  دعائي،  معظمها  الكتب، 
فندق  ردهة  في   1965 أو   1964 العام  بحري  يونس 
كارلتون في الكويت، التي كانت ملتقى الصحافيين، 
العراق  إلى  أيامه األخيرة فيها ثم سافر  وقد قضى 
ومات فقيرا، وكان قد بدأ حياته العملية في الكويت 
قصيدة  فيه  وقيلت   1930 العام  زارها  عندما  ـيضا 

تكريمية من 64 بيتًاـ 

أول مذيع 

مع  عالقته  بحري  يونس  عزز  للعراق  عودته  وبعد 
يؤدي  انسانا  فيه  وجد  والذي  ببغداد،  غازي  الملك 
أن  بعد  وخصوصا  السياسية،  أغراضه  خالله  من 
العراقية  اإلذاعة  في  مذيع  أول  بحري  يونس  ّنصب 
عام 1936، وهو أول من نطق على موجات االثير “هنا 
الجهوري  بصوته  العراقية”  المملكة  اذاعة  بغداد 
على  يتردد  وأصبح  ومؤثرة،  مثيرة  نبراته  كانت  الذي 
خاصة  إذاعة  لألخير  أهديت  أن  بعد  وخصوصا  غازي، 
به من المانيا، فكان يونس بحري يأخذ حريته بالتعبير 
الكويت،  بصدد  أثاره  ما  وخصوصا  غازي،  يريده  عما 
بكر  انقالب  مهندس  كان  أنه  بحري  يونس  ويّدعي 
عربي  عسكري  انقالب  أول  وهو   ،1936 عام  صدقي 
على السلطة، وقد سّجل أسراره في بعض ما نشره 
عالقته  المرحلة  تلك  خالل  يعزز  يونس  ولكن  عنه، 
يونس  باعتبار  بغداد  في  غروبا  االلماني  بالسفير 
بحري  ويذكر  كما  الماني،  سفر  جواز  يحمل  المانيا 
يستدعيه  كان  بالموصل  البريطاني  القنصل  أن 
لينبهه إلى تجاوزات غازي في إذاعته ضد البريطانيين 
وسياستهم، ويونس بحري يّدعي أيضا أن لديه عدة 
أسرار حول مصرع الملك غازي االول عام 1939، ولكن 
أن يونس بحري قد اشترك في احداث  أبدا  يثبت  لم 
الموصل إذ كان في بغداد، ولكنه كان فعاال، بحيث 
صدر امر القاء القبض عليه رسميا، فهرع إلى السفارة 
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بوضع  قام  الذي  غروبا  بالسفير  يحتمي  االلمانية 
خطة لتسفيره خفية عام 1939 إلى المانيا قبل اندالع 
الحرب الثانية من خالل التمويه، إذ جعله عضوا ضمن 
طائرة  متن  على  بغداد  وصل  صحفي  وفد  أعضاء 
الوفد  أعضاء  ضمن  فيها  نفسه  بحري  حشر  خاصة 

فوصل برلين.

موصلية وهولندية

مديحة،  اسمها  موصلية  بامرأة  تزوج  يونس  وكان 
قبل  وسعدي  ومنى  لؤي  هم  ثالثة،  منه  وانجبت 
الموصل،  في  أسرته  ولوحقت  برلين،  إلى  مغادرته 
بحري،  يونس  عن  وأمها  زوجته  مع  التحقيق  وبدأ 
مما دعا بزوجته مديحة اللحاق به تبحث عنه بعد ان 
مريم،  أم  جدتهم  عند  الموصل  في  اوالدها  تركت 
رعايتها،  في  وكبروا  بهم،  اعتنت  التي  أمّها  وهي 
بالموصل،  السرجخانة  في  خياطة  مريم  أم  وكانت 
تمردهم  في  ذلك  وانعكس  وتعيلهم،  تشتغل 
األب  وخصوصا  وأمهم،  ابيهم  من  كل  على  الحقا 
الذي لم يجدوا فيه أي عطف وحنان، وقد استقرت 
ويقال  باريس،  في  زوجها  عن  منفصلة  مديحة  األم 
أنها عاشت في فرنسا بعد افتتاحها صالون حالقة، 
يونس  أما  بها،  الدهر  حّل  وماذا  مصيرها  يعرف  وال 
جولي  القديمة  عشيقته  التقى  أن  فكان  بحري 

افترقا  ثم  الزمن،  من  فترة  وبقيا  وتزوجا  الهولندية، 
جولي  عالقة  عن  التاريخية  والمعلومات  نهائيا، 
لم  أنه  إلى  تشير  رسميا  وزواجهما  بحري  بيونس 
االثنين  بين  الزوجية  العالقة  بقيت  إذ  طويال،  يستمر 
متذبذبة ومتقطعة، وكانت جولي تتمني أن تعيش 
انشغل  بحري  يونس  ولكن  أحبت،  من  مع  حياتها 
من  أكبر  طموحاته  وكانت  ببرلين  اذاعته  بتأسيس 
يعيشا  ولم  جولي،  من  ولدًا  ُينجب  لم  وانه  عشقه، 
زوجته  استعداد  مع  مستقرة  هادئة  بصورة  معًا 
جولي لذلك، ولعل في المراسالت الكثيرة المتبادلة 
أفضل”،  بصورة  العالقة  تلك  أسرار  توضح  بينهما 
واسم جولي الكامل هو جولي فان دير فين، وغدت 
وعالية  ثرية  اسرة  من  وهي  شهيرة  تشكيلية  فنانة 
في  بحري  يونس  مع  لها  لقاء  أول  وكان  المستوى، 

مدينة نيس الفرنسية.

هنا برلين .. حي العرب

يونس  أنطلق  الثانية،  العالمية  الحرب  اندالع  ومع 
الخارجية  في  حساس  مركز  إلى  ليصل  غربا  بحري 
االلمانية، فيؤسس المكتب العربي في برلين، واذاعة 
القسم العربي في برلين، وتوكل المهمة إلى يونس 
من  عربي  طاقم  ومعه  اإلذاعة،  تلك  إلدارة  بحري 
المساعدين، ويبدأ زمن جديد في حياة يونس بحري 

أوروبا  في  عربية  اذاعة  أول  مؤسس  بأنه  يقول  الذي 
قبل البي بي سي البريطانية التي انطلقت بعد عدة 
 .. برلين  “هنا  بندائه  بحري  واشتهر  إذاعته،  من  أشهر 
األفاعيل  إذاعته  خالل  من  يفعل  فبدأ  العرب”،  حي 
دواخلهم  ويخترق  وعقولهم،  الشباب  رؤوس  في 
إليه  فاستمع  الساخنة،  القومية  عواطفهم  ويثير 
القاصي والداني في البالد العربية، بل وكان سببا في 
اشعال أحداث مهمة الحقا في مصر ولبنان وسوريا 
والعراق وبلدان المغرب العربي، وأقترح على هتلر أن 
العرب  لجذب  الكريم  القرآن  من  بآيات  اإلذاعة  تبدأ 
مقذعة،  شتائم  العرب  الرؤساء  يشتم  وكان  إليها، 
الذين  أولئك  وخصوصا  أحد،  فمه  من  يسلم  ولم 
كانوا يتعاملون مع االنكليز والفرنسيين، وكانت لديه 
بل  االلمان،  النازيين  مع  القوية  العالقات  من  فصول 
ويقال أنه كان يدخل على غوبلز دون استئذان، ووصل 
إلى هتلر، ووثق عالقاته مع الضباط الكبار ومع أعضاء 
الرايخ االلماني، ووزار بحري الدوتشي موسليني الذي 
في  يتألأل  بحري  يونس  نجم  وغدى  جدا،  به  أعجب 
من  كل  وكان  اآلفاق،  سمعته  اطبقت  إذ  السماء، 
يصغون  وزمالئهما  السادات  وانور  الناصر  عبد  جمال 
الكلية  في  طلبة  وهم  الساخنة  تعليقاته  إلى 
السادات  انور  بشهادة  الكثير  منه  وتعلموا  الحربية، 

في مذكراته “البحث عن الذات”.



 السبت  10  رمضان  1436  هجرية  •  27  يونيو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   8186

مجلس األيام
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مجلس فؤاد المحميد
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مجلس أبناء عبدالكريم األنصاري



11  السبت  10  رمضان  1436  هجرية  •  27  يونيو  2015  ميالدية   •   السنة السابعة   العدد   186

من أرشيف الصحف البحرينية

العدد السادس جمادي الثاني 1373 السنة الرابعة

سياراتهم  على  التأمين  عن  يتأخرون  الذين 
يعرضون انفسهم لعقوبة مالية قدرها 400 روبية 
او  الثانية  المرة  في  روبية   800 و  االولى  المرة  في 

سجن ثالثة اشهر المرة الثانية. 

اما من يقود سيارة غير مؤمن عليها او يسمح ألخر 
او  روبية   1000 قدرها  لغرامة  معرض  فانه  بقيادتها 
سجن ثالثة اشهر او كالهما معا مع حرمانه من 

السياقة لمدة سنة كاملة. 

مدرسة  في  والمعلمين  االباء  جمعية  دعت 
عوالي االستاذ احمد العمران مدير المعارف إللقاء 
موضوع  كان  وقد  حفالتها  احدى  في  محاضرة 
بدا  كيف  البحرين  في  التعليم  )نظام  محاضرته 

باالستحسان  محاضرته  قوبلت  وقد  تطوره  ومدى 
واإلعجاب. 

عمان  مدينة  ثاني  مطرح  في  التجار  سوق  اجتاحت 
ما  اعلن  واحد  شهر  ففى  الشنيع  االفالس  موجه 

يقارب خمسة من التجار افالسهم.

عن  والجلد  بالسجن  السعودية  الحكومة  حكمت 
شئون  مكتب  سكرتير  مجذو  عبدالمنعم  المذنب 
بشرب  متلبسا  لضبطه  بالدمام،   والعمال  العمل 

الخمر و يقود سيارته. 

والطريف ان المذكور هو احد اعضاء لجنة الحكومة 
بن  للشيخ  خاص  وسكرتير  العمل  شئون  في  للنظر 

عدوان.  

العدد 7 رمضان 1373 السنة الرابعة

تحتاج البحرين في هذه االيام موجة طاغية من 
االفالسات كان من نتيجتها ان فقدت الثقة بين 

التجار انفسهم،  وتدهورت حالة االسواق االقتصادية 
ولقد كشفت هذه االفالسات عن تفشي الربا في 

افظع صوره بين اغلب التجار وكثير من يظهر امام 
الناس بمظهر الورع والتقوى وبينهم من يمثلون 

الدين وال يكفون عن خرط مسابحهم وتحريك 
شفتهم .. 

وتقدر  هندي  مسلم  تاجر  هو  المفلسين  اول  ان 
المبالغ  التي عليه بمليوني روبية وكل هذه  الديون 
اخذها بالربا ويتراوح الربح المئوي بين 2% و 13% شهريا. 
ارباحا  تقاضى  قد  الوطنيين  التجار  احد  ان  ويقال 
خالل ثالث سنوات بلغت 60000 روبية على دين قدره 12 
الف روبية فقط وان هذا التاجر الهندي ال يزال مدينا 

لهذا التاجر الوطني عن هذا المبالغ 250000 روبية. 

للرسم  معرضا  الشرقي  الرفاع  مدرسة  اقامت 
في  التعليم  تاريخ  في  مرة  اول  وهذه  واالشغال 
لالشغال  معرضا  مدرسة  فيها  تقيم  البحرين 

والرسم. 

حذوها  االخرى  الراقية  المدارس  تحذو  ان  ونرجوا 
فالى مديرها االستاذ عبدالعالي طه تهانينا الطيبة   

العدد 9 رمضان السنة الثانية

في  مفوضية  انشاء  العراقية  الحكومة  قررت 
الكويت. 

فأننا في العدد الماضي ان ننوه بالرسوم الجميلة 
التي عرضها االستاذ  احمد. 

المناطق  في  كتشفت  علمنا انه ا  
مناجم  السعودية  العربية  المملكة  في  الغربية 

غنية بالفحم والكبريت . 

في  النظر  باعادة  وتكرارا  مرارا  المسئولين  طالبنا 
العاصمة  امالك  وخاصة  االمالك  ايجارات  امر 
بلغ  حتى  فاحشا  حدا  بلغت  فقد  )المنامة( 
اصحاب  من  الميته  الضمائر  ذوي  ببعض  الجشع 
امثالها  عشرة  الى  االيجارات  ضاعفوا  ان  االمالك 
وضعت  هذا  كل  ومع  سابقا  عليه  كانت  عما 
عجينا  واالخرى  طينا  اذنيها  احدى  في  الحكومة 
يئن  وهو  المنهوب  الشعب  صرخات  تسمع  لئال 
ذوي  جشع  جراء  من  لبرهة  االمة  وطأه  تحت 
ضمائر  لهم  وليس  اهلل  يخافون  ال  الذين  االمالك 

تردهم وال قانون يوقفهم عند حدهم. 

نفسه  هو  وكان  الكبار  التجار  احد  عند  كنت 
فقلت  التجارية  المحالت  اجور  غالء  من  يشتكي 

له ان من واجب الغرفة التجارية ان تتصل بالمسئولين 
وان ترفع شكوى الشعب من اطماع اصحاب االمالك 
هم  التجارية  الغرفة  اعضاء  اكثر  ان  قائال:  علي  فرد 
يطلبوا  ان  مصلحتهم  من  وليس  االمالك  ذوي  من 

من الحكومة تحديد االيجارات. 

على اننا نذكر ان جماعة كبيرة من اصحاب الدكاكين 
رفعوا قبل مدة عريضة الى حكومة البحرين يطالبون 
فيها ان يسرى قانون ايجارات البيوت على الدكاكين 

العدد 7 رمضان 1373 السنة الرابعة ص 43

تحديد ايجارات االمالك 

فكان جوابها انها ال تستطيع تنفيذ ذلك.

يمنع  الذي  هو  من  نعرف  ان  نستطيع  فهل 
الحكومة من تنفيذه؟ 

سبيل  في  شعب  بمصالح  يضحى  ان  يجوز  وهل 
الشعب  عن  يمتازون  ال  الناس  من  حفنه  مصلحة 

في اي شئ. 

وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

أبناء تلك الفترات الجميلة الماضية ويشعرون بصدمة قراءتها اآلن، وكأنهم يقرؤونها للمرة األولى ..

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي
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 املحرقة التي كانت ت�ستخدم يف حرق املوتى لغري اأهل الكتاب

 يف الأربعينيات

بيوت اأهايل منطقة القلعة يف الع�سرينيات

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة لدى اإحدى 

زياراته اإىل قرى البحرين يف ال�ستينيات

 ال�سيد حممد فوؤاد مندوب جمال عبد النا�سر يتو�سط اأع�ساء 

النادي الأهلي عام 1957م

افتتح مستشفى خاص لمعالجة األمراض المعدية عام 1956م  •

فتح تليفزيون تجاري RTV األمريكية في البحرين ألول عرض   •
تليفزيوني ملون في الخليج عام 1937م 

أول امرأة حصلت على رخصة السياقة في البحرين والخليج كان   •
في عام 1945م

تعيين السيد جي دبليو آر سميث سكرتير حكومة البحرين بعد   •
إلغاء منصب المستشار عام 1957م

ذكريات من اأيـام زمان
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�سارع باب البحرين – ال�سوق امل�سقوف يف اخلم�سينيات

م�سجد اخلمي�س يف الع�سرينيات�سوق لبيع و�سراء اأ�سداف اللوؤلوؤ يف املنامة يف اأواخر الثالثينيات

 بلدية املنامة القدمية التي مت تاأ�سي�سها يف عام 1921م

مبنى مركز �سرطة باب البحرين يف اخلم�سينيات

 احلمالون والقواري” عربات طويلة م�سنوعة من اخل�سب يجرها احلمالني 

ومت ال�ستغناء عنها يف بداية ال�سبعينيات
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أحمد محمد آل خليفة

اأبو الطيب املتنبي

فاأَيّ معاٍن كنت لل�سعر تنتِقي ماك ويرتقي  بَك ال�سعر ي�سمو لل�ِسّ

وحريتهم من �سحرك املتدفق �سغلت الأواىل والأواخر يف الدنا 

جتيء ب�سحر للخوارق ُمْعرق كاأن ع�سا مو�سى بكفك اأ�سبحت 

وخرت لك الأقمار يف كل م�سرق وذَلّت لك الأفذاذ يف كل بلدة 

وتكرُع من ينبوعه املرتقرق فاأي رحيق كنت ُت�سقى بنبعه 

على الأر�س اإل عبقرية ُمْفلق رود بذهنها  ول تدرك املعنى ال�َسّ

فينظمها يف عقده املتاألق ت�سيء املعاين كالالآيل بفكره 

فريد, ومن حاكاه مل يتوفق ول يطرب الدنيا �سواه لأنه 

ولكنني يف اأفقه مل اأحِلّق ع�سقت قوافيه, وحاكيت بع�سها 

واأي خيال يف مدى الغيب يرتقي؟ فاأي جناح ي�سبق الربق يف الدجى؟ 

�سوى اهلل ما يع�سى عليه مبنطق فلو اأحد بالغيب يدرك كنهه 

ولكنه بال�سر مل يت�سدق تنباأ بالدنيا وك�سف حجابها 

وحار بلغز للحقيقة مغلق فاأدرك ما يخفى على النا�س كنهه 

به, فطواها للحروب ببريق اأماط لثاَم العبقرية فالتقت 

ولكّن ذاك الن�سر مل يتحقق و�سار يغني للفوار�س يف الوغى 

ر جامح اخلطو اأْبلق
ْ
على ظهر ُمه كاأين اأراك اليوم اأ�سعث اأغربا 

يجيء ويف �سوت احلمام املطوق واأ�سمع �سوتًا منك يف الريح دائما 

ول ع�سبوا تاج النبوغ مبفرق فقبلك مل يْدن اخليال مللهم 

من الوحي يف قر�س القري�س ومربق ترودك اأبكار املعاين مُبرعد 

يهيم بها احلادي ورا كل اأينق ر�س اأبهى من ال�سنا  فتن�ساب فوق الِطّ

ملاذا ُمناك احلمر مل تتحقق اأعا�سفة الدنيا وطوفان دهرها 

�سوى ال�سيف يوم اخليل باخليل تلتقي لقد قلت يوم الروع ل يدفع الأذى 

ق بدرب اأحاطته العدى مل ُت�سَدّ رى  وملا نهاك الأ�سفياء عن ال�ُسّ

�شعراء من البحرين..

ويبقى ال�شعر مكتوبًا ومقروءًا

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. 

اأوال مهد احلب واجلمال

هذي )اأوال( فغردوا ب�سفافها

وا�ستلهموا الإن�ساَد من اأريافها

اأر�ٌس حباها اهلل �سر جماله

حتى ا�ستطال العز يف اأ�سرافها

فيها النخيل البا�سقات متايلت

يف �سطها وغفت على اأكتافها

حتى الربيع يكاد ي�سرب نخبه

فيها في�سكر من �سذى اأفوافها

وال�سم�س تقب�س �سوءها من درها

لياًل ونور البدر من اأ�سدافها

يد ُتْلَهُم روحه
ّ
وال�ساعر الغِر

بال�سعر حيث الوحُي من اأطيافها

اإين اإذا ما انتابني �سيق هفت

نف�سي لطرد الهم عند �سفافها

فتطوف روحي يف روابيها وقد

تن�سو هموم النف�س عند طوافها

واأعود م�سرور اخلواطر من�سدًا

لل�سحب ما ا�ستلهمُت من اأكنافها
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