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شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس

قابل رؤساء العالم وحمل 15 جنسية ”الجزء الثاني”
يونس بحري .. قصة أسطورة

المدوية  الصرخة  صاحب  الجبوري  اغا  صالح  بن  يونس 
الجميع  يعرفه  كما  أو  العرب”،  حي   .. برلين  “هنا 
بأسطورة األرض، إنسان موصلي عراقي ساح في أرجاء 
يعاشر  زمنا،  يبقى  مكان  كل  وفي  عدة،  مرات  الدنيا 
أهله ويخالطهم ويتعلم منهم ثقافتهم ولغتهم 
سريع  وسحر،  جاذبية  له  االقناع،  سريع  ويغادرهم، 
لالتصال  الخارقة  القدرة  وله  النكتة،  حاضر  البديهة، 
مستشارا  عمل  القرار،  صناع  إلى  والوصول  بالزعماء 
اذاعة  ومدير  ومذيعا  متجول،  كتب  وبائع  لرؤساء، 
في  اماما  واشتغل  ورحالة،  وسباحا  ورياضيا  ومعلقا 
جامع يؤم المصلين وفي الليل ضابط ايقاع في ملهى، 
كما عمل في النهار مفتيا شرعيا وفي الليل راقصا في 
كابريه، واشتغل حماال في محطة قطار، ومأمور بدالة، 
وموزع بريد، ومنظف شوارع، وماسح أحذية.. في الجزء 
كيف  “رمضانيات”  تسرد  بحري  يونس  حياة  من  الثاني 
كانت حياة المذيع األشهر وقت الحرب العالمية الثانية 
بعقليته  خطط  وكيف  فعل؟،  ماذا  الحرب،  بعد  وما 
ابتكار  إلى  الشديد  الهجوم  من  يتحول  أن  العبقرية 
الشهرة  نحو  وماهرة  ذكية  جديدة  وأدوات  وسائل 

والثراء .. نواصل سرد قصة أسطور األرض...

يشتهر بفوائده منذ القدم 
البيض .. الغذاء السوبر

البيض  السنين كغذاء رئيس في طعام اإلنسان، وينتج  الكاملة، وهو يستخدم منذ آالف  أو  السوبر  البيض أحد األغذية 
من خالل عملية اإلباضة إلناث الطيور مثل الدجاج والسمان واألوز والبط والنعام، لكن عادة يشار إلى البيض كغذاء بأنه 
بيض الدجاج ألنه األوسع واألكثر انتشارًا واستهالكًا، وعرفت فوائد البيض للصحة منذ أزمنة سحيقة ومن بينها الصحة 
في  الموجودة  البروتينات  أنواع  أفضل  يعد  حيث  البروتينية،  القيمة  عالي  غذاء  بأنه  البيض  ويعرف  والخصوبة،  العامة 
األغذية، وتتكون البيضة من ثالثة أجزاء، هي: بياض البيض وهو زالل البيض، وصفار البيض وهو مح البيض، وقشر البيض، 
ويحتوي البيض على مغذيات هامة للدماغ مثل الكولين ومعادن وفيتامينات تنظم أداء خاليا هذا الجزء الحيوي من 
الجسم، وكذلك خاليا الجهاز العصبي والذاكرة، كذلك يحتوي البيض على فيتامين “أ” و“ب12” والسيلينيوم، وهي مفاتيح 
التي  بالبيض على تحطيم األحماض األمينية،  الموجود  الكولين  المناعة في صحة جيدة، ويساعد  الحفاظ على نظام 

ترتبط زيادتها بأمراض القلب ..“رمضانيات” تكشف أسرار البيض وفوائده التي ال حصر لها ..
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يحتوي على مغذيات تنظم أداء الجسم
البيض .. الوجبة الكاملة

على  الحتواءه  كاماًل،  غذاًء  البيض  يعتبر 
البروتين والدهن والفيتامينات والهرمونات 
واألمالح المعدنية وهيدرات الكربون، لذا فإن 
يكفيان إلعطاء  الصباح  بيضتين في  تناول 
الجسم حاجته من البروتين والفيتامينات، 
الحليب  من  غرام   350 في  ما  يعادل  وهذا 
أو 50 غرام من اللحم، كما ُيعد البيض من 
لدى  المستخدمة  الغذائية  المواد  أكثر 
عن  فضًلا  العالم،  أنحاء  جميع  في  البشر 
أنه يتناول في صورته المعتادة في الفطار 
أو العشاء، إال أنه يدخل في طهو الطعام 
كما  المطبخ،  في  الوصفات  من  والعديد 
للكالسيوم،  حيوي  مصدر  البيض  قشر  أن 
األمراض، كما  للعديد من  ومضاد طبيعي 
ملئ  وهو  القهوة،  من  المرارة  ينزع  أنه 
السكر  مستويات  على  ويحافظ  بالبروتين، 
بشكل  والبيض  طبيعي،  بشكل  الدم  في 
كبيرة  طاقة  ويمنح  بالبروتين،  ملئ  عام 
للجسم في بداية اليوم، والشعور بالشبع 
واالمتالء.. “رمضانيات” تلقي الضوء على أبرز 

فوائد البيض الغذائية والعالجية ...

أنواع البيض

البيض يمكن أكله، لكن  أنواع  يوجد أكثر من نوع من 
أنواع رئيسية  األكثر شعبية هو بيض الدجاج، ويوجد 4 
من بيض الدجاج وهي: البيض األبيض: وهو أشهر أنواع 
يطلق  كما  أو  الحجم  كبير  الدجاج  نتاج  وهو  البيض 
عليه الفراخ البيضاء، وهو غني بالكالسيوم والبروتينات 
والزنك، والبيض األحمر: ومن أكثر أنواع البيض استخدامًا 
وهو نتاج الدجاج كبير الحجم ذو الريش األحمر وهو ال 
األبيض،  البيض  عن  الغذائية  القيمة  في  كثيرًا  يختلف 
والبيض البلدي: هو بيض صغير الحجم ينتج من الدجاج 
الصغير أو التي تسمى الفراخ البلدي ومن فوائد البيض 

الحديد،  من  عالية  قيمة  على  احتوائه  هو  البلدي 
والبيض األخضر المزرق: هو بيض تفرخه دجاج أراكوانا 
الذي يتم تربيته في أمريكا الجنوبية وال يختلف كثيرًا 
األحمر،  أو  األبيض  البيض  عن  الغذائية  القيمة  في 
يحتوي  األخضر  االراكوانا  بيض  أن  البعض  ويعتقد 

على نسبة أقل من الكولسترول.

البيض والرجيم

وتحتوي البيضة الواحدة على 75 سعرة حرارية وتتركز 
من  لذا  البيض،  صفار  في  منهم  حرارية  سعرة   60
البيضة  تناول  إال  الرجيم،  البيض في  الرائج أخذ بياض 
الغذائية  القيمة  على  الحصول  في  يفيد  كاملة 
العالية في الصفار وفي البيضة ككل، وتجدر االشارة 
كبير  بشكل  تسهم  البيض  تحضير  طريقة  أن  إلى 
الحرارية، فالبيضة  السعرات  في تحديد محتواه من 
المسلوقة تحتوي فقط على 77 سعرة حرارية، بينما 
تحتوي البيضة المقلية على ما يقرب من 82 سعرة، 
أو  الزيوت  من  الكثير  باستعمال  المطهو  البيض  أما 
إلى  الحرارية  السعرات  من  محتواه  فيرتفع  الزبدة 

أكثر من 125 سعرة حرارية.

في الطبخ 

الطبخ،  في  استخدامًا  األكثر  المكونات  من  والبيض 
حتى  أو  مقليًا  مسلوقًا،  لوحده  تحضيره  ويمكن 
مشويًا وبطرق متنوعة مثل بيض عيون، عجة البيض 
وغيرها، ويدخل أيضًا في تحضير العديد من األطباق، 
بعضها  مع  المكونات  لتماسك  البياض  فيستعمل 
أو  كاملة  البيضة  خفق  ويمكن  الهمبرجر،  في  مثاًل 
البياض لوحده واستعماله في تغليف االطعمة قبل 
قليها مثل الدجاج والسمك، كما يستفاد من الصفار 
مثل  الخليط  وتجانس  الصلصات  مكونات  لتماسك 
الحلى  وبعض  الشوربات  لتكثيف  وأيضًا  المايونيز، 
مثل الكاسترد، وأما في الحلى فيعتبر البيض ضرورًيا 
والسوفليه  الميرانغ  الفالن،  الفطائر،  الكيك،  لصنع 

وغيرها من الوصفات.

البيض للشعر

مستحضرات  من  العديد  تكوين  فى  البيض  ويدخل 
حيث  للشعر،  تستخدم  التى  وخاصة  التجميل، 
يمده  كما  لنموه،  الالزمه  بالبروتينات  الشعر  يمد 
فرد  على  تساعد  التى  الفيتامينات  من  بمجموعه 
الشعر وتقويته وتغذيته، كما أن تناول البيض يعمل 
فى  ملحوظا  وتحسنا  الشعر  نمو  فى  زيادة  على 
الطبيعية  المرطبات  من  أيضا  البيض  ويعتبر  صحته، 
على  البيض  احتواء  أن  كما  للشعر،  تستخدم  التى 
كما  الشعر،  تقوية  على  يعمل  والبروتين  الليسيتين 
الكبريت  على  الحتواءه  الشعر  قشور  يعالج  أنه 
إلى  ويضاف  الرأس،  قشره  على  نهائيا  يقضى  الذى 
للبكتيريا،  محاربه  خصائص  له  البيض  بياض  أن  ذلك 
غير  والدهون  الزيوت  من  التخلص  على  يساعد  كما 
وجودها  يؤدى  والتى  الشعر،  داخل  فيها  المرغوب 

إلى ظهور القشره وتساقط الشعر.

البيض والحامل 

واحدة  بيضة  أن  إلى  الحديثة،  الدراسات  وتشير 
منخفضة  فهي  للحامل،  رائع  أمر  هو  اليوم  في 
فيتامين   12 من  أكثر  على  تحتوي  وأيضًا  السعرات 
عالي  بروتين  على  أيضًا  البيض  ويحتوي  ومعدنًا 
بين  ومن  الحمل،  أثناء  ضروري  وهو  الغذائية،  القيمة 
وهو  بالكولين،  غني  أنه  أيضًا  للحامل  البيض  فوائد 
مفيد لنمو وصحة عقل الطفل ويحمي من العيوب 
الخلقية، كما أن الكولسترول الموجود في البيض إذا 
تم تناوله باعتدال ال يسبب مشاكل في صحة القلب 

مقارنة بالدهون المشبعة.

صحة العين

أحد  من  البيض،  في  الموجود  أ  فيتامين  ويعتبر 
المكونات التي تمتص الضوء في شبكية العين، كما 
وتقلل  القرنية،  حول  الموجودة  األغشية  وتحمي 
خطر اإلصابة بالعمى الليلي، وحسبما تظهر التقارير، 
فيتامين  من  ميكروغرام   700 إلى  بحاجة  النساء  فإن 
منه،  ميكروغرام   900 إلى  الرجل  يحتاج  بينما  يوميا،  أ 
بحيث يضيف تناول بيضة مسلوقة واحدة ما يقارب 
ال75 ميكروغرام من فيتامين أ إلى النظام الغذائي 

الخاص بكل شخص.

عظام قوية

عن  المسؤول  د  فيتامين  المسلوق  البيض  ويوفر 
ويعمل  كما  واألسنان،  العظام  قوة  على  الحفاظ 
على تعزيز امتصاص الكالسيوم، وتنظيم مستوياته 
في الدم، مما يضمن حصول الهيكل العظمي على 

الكالسيوم الذي يحتاجه لبناء قوته.



ارتقِ برحلتك خالل 
الشهر الكرمي.

معرض انفينيتي
سترة، هاتف: 732 732 17
www.infiniti-bahrain.com

انفينيتي
14,995 د.ب
QX5O  
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يونس في باريس

تسرد  بحري  يونس  حياة  من  الثاني  الجزء  في 
وقت  األشهر  المذيع  حياة  كانت  كيف  “رمضانيات” 
فعل؟،  ماذا  الحرب،  بعد  وما  الثانية  العالمية  الحرب 
من  يتحول  أن  العبقرية  بعقليته  خطط  وكيف 
جديدة  وأدوات  وسائل  ابتكار  إلى  الشديد  الهجوم 
ذكية وماهرة نحو الشهرة والثراء .. نواصل سرد قصة 

اسطور األرض...

األلمان  انهزام  مع  أوزارها  وضعت  قد  الحرب  كان 
وانتحار هتلر وعشيقته ايفا براون التي يعرفها يونس 
بحري حق المعرفة، وانهزم يونس واتجه من الميدان 
المشردين،  مع  النهار  في  ينام  وكان  فرنسا،  نحو 
انه  ويّدعي  نفسه،  على  للتمويه  الليل  في  ويمشي 
مدن  نحو  متخفيا  ومضى  ديغول،  شارل  يعرف  كان 
ريفيرا فرنسا الجنوبية عبر مدن ليل ونيس ومرسيليا، 
وبجواز سفر ال يوجد عليه اسم يونس بحري، وهناك 
بدالة  ومأمور  تنظيف  وعامل  لألحذية  ماسحا  عمل 
حتى قّيظ له جماعة يعرفهم من العرب ليخرجوا من 
فرنسا نحو تونس وليبيا، وقد نفذ من هنا وهناك ولم 
يكتشفه أحد، ولكن تمزيقه لورقة من أوراقه داخل 
أمره  فاكتشف  والتحقيق،  للمسائلة  عرّضه  تواليت 
واعتقل وقدم للمحاكمة وحكم باإلعدام، ويقال أنه 
من  فخلص  مجنون،  شخص  دور  ّمثل  التنفيذ  ساعة 
أنه طلب  العرب  العقوبة، واتهمه احد أصدقائه  تلك 
من أصدقائه االتصال بأي سفارة عراقية أو أي سفارة 
المهم  لإلنكليز،  عميال  كان  أنه  يعني  مما  بريطانية، 
جريدة  وأصدر  بباريس،  واستقر  فرنسا  إلى  رجع  أنه 
كان  بحري  يونس  أن  تفيد  معلومات  وثمة  العرب، 
بحاجة لجواز سفر عراقي، فكتب عريضة باسمه إلى 
الحكومة  تجاهل  يشكوه  المدفعي  جميل  السيد 
العراقية طلبه لمنحه جواز سفر عراقي، وهو لم يزل 
خالل  من  بعطفه  يشمله  وأن  العراقيين،  الرعايا  من 
كانت  النقمة  ولكن  سلف”،  عما  اهلل  “عفا  سياسة 

شديدة ضده لما كان يكيله من شتائم وسباب ضد 
والعقداء  بالكيالني  واشادته  الملكي  الحكم  أركان 
يونس  قدم  ثم  طلبه،  فتجاهل  والسبعاوي،  االربعة 
بحري طلبه االخر إلى السيد محمد الصدر، ولم يمنح 
الثاني  الملك فيصل  البداية، ولكن  أي جواز في  أيضا 
اسقط كل التهم عنه، فمنح جوازا عراقيا ومنحه حق 

العودة لوطنه دون أية مساءلةـ

أن  بعد  العربية،  بالقومية  يؤمن  بحري  يونس  وكان 
بالفكر  بداياته، وبقي معجبا  بالبالشفة في  تأثر  كان 
هتلر،  عن  يدافع  شيخوخته  في  حتى  وكان  النازي 
ويصفه بالوطنية وأن هتلر كان يحب العرب ويحترم 
وأتهم  عنه  قيل  ما  كل  وأن  وحضارتهم،  تاريخهم 
الصق  وبهتان  كذب  هو  بحري  يونس  رأي  حسب  به 
يونس  يدافع  أن  الطبيعي  ومن  الحلفاء،  به  ذلك 
بحري عن هتلر الذي منحه الكثير من المكانة والنفوذ 
كل  ليسمعه  االثير  في  ويصول  يجول  صوته  وجعل 
العرب، وكثيرا ما ساعد يونس بحري العدد الكبير من 
الالجئين العرب، وأغلبهم من الشخصيات المعروفة، 
سواء من لبنان أو مصر أو سوريا أو العراق، وخصوصا 
وعن  عنهم  ويكتب  الحلفاء،  ضد  كانوا  الذين  اولئك 

شخصياتهم ويحلل سايكلوجياتهم.ـ

بيروت والقاهرة

الخمسينيات،  في  بيروت  إلى  بحري  يونس  وينتقل 
وكان اسمه ذائع الصيت، فيحتفى به ويوثق البعض 
صديقه  وكان  زمنا،  بيروت  في  ويقيم  به،  عالقته 
صاحب  غسان”  “ابو  تويني  جبران  الكبير  الصحفي 
بالسيدة  زّوجه  المفّضل قد  “النهار” صديقه  صحيفة 
وكانت  سنوات،  عدة  معها  بقي  التي  ايوب  سميرة 
من سيدات المجتمع المخملي اللبناني، وهي أطول 
زيجة له، وسئل مرة من التي احببتها من بين زوجاتك 
حبا حقيقيا؟، قال: ليس هناك أية واحدة، بل إن عالقة 
لسنوات  معا  بقينا  التي  سميرة  مع  جمعتني  وثيقة 
له  ومستقرا  قاعدة  يتخذها  التي  بيروت  ومن  طوال، 

أيضا بصوته  اشتهر  الثانية،  العالمية  الحرب  اندالع  بحري وقت  يونس  العراقي  المذيع  بها  اشتهر  العرب” جملة  .. حي  برلين  “هنا 
الجهير الذي كان يستخدمه سالحا ويفعل األفاعيل في رؤوس الشباب وعقولهم، ويخترق دواخلهم ويثير عواطفهم القومية 
الساخنة، فاستمع إليه القاصي والداني في البالد العربية، بل وكان سببا في اشعال أحداث مهمة الحقا في مصر ولبنان وسوريا 
والعراق وبلدان المغرب العربي، أقترح على هتلر أن تبدأ األذاعة بآيات من القرآن الكريم لجذب العرب إليها، وكان يشتم الرؤساء 
لديه  وكانت  والفرنسيين،  االنكليز  مع  يتعاملون  كانوا  الذين  اولئك  وخصوصا  أحد  فمه  من  يسلم  ولم  مقذعة،  شتائم  العرب 
فصول من العالقات القوية مع النازيين األلمان، بل ويقال أنه كان يدخل على غوبلز دون استئذان، ووصل إلى هتلر، ووثق عالقاته 
مع الضباط الكبار ومع أعضاء الرايخ األلماني .. فمن هو ذلك االسطورة؟ كيف كانت حياته؟ وكيف وصل إلى تلك المكانة والشهرة؟ 

.. “رمضانيات” تبحث في الوثائق والمستندات عن سيرة ومسيرة يونس بحري الذي لقبوه بـ “اسطورة األرض” ...

“رمضانيات” تكشف تفاصيل األسطورة ”الجزء الثاني”
يونس بحري .. المذيع الرحالة

يذهب إلى القاهرة والى سوريا وإلى االردن، وزار مصر 
به  واحتفى  الجديدة،  المصرية  القيادة  من  بطلب 
الرئيس جمال عبد الناصر وانور السادات، وتثبت األوراق 
التي تركها لنا يونس بحري الحقا أنه كان على عالقة 
الحرب  ابان  برلين  أيام  منذ  المصريين  الشباب  مع 
العالمية الثانية، وخصوصا عالقته بأنور السادات الذي 

اتهم بعالقاته منذ شبابه باأللمان.ـ

العراق  إلى  مصر  في  بحري  يونس  أخبار  وصلت  ولما 
في  الهاشميون  خشي  المصريين،  بالقادة  ولقاءاته 
يكون  أن  السعيد  نوري  وباألخص  واالردن،  العراق 
من  كل  ضد  مصر  في  االعالمي  دوره  بحري  ليونس 
من  كل  فوجد  واالردن،  العراق  في  الحكم  نظامي 
أن  االردن  في  اهلل  عبد  والملك  العراق  في  االله  عبد 
يرسال بطلبه، وأن يصفحا عنه إن اعتذر لهما، فما كان 
منه إال أن يعتذر، فيصفحا عن كل ما ارتكبه بحقهما، 

وما كاله ضدهما من شتائم مقذعة.
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موصلي  الفنان  صديقه  خالل  من  تّعرف  مصر،  وفي 
فشبكها  جماالت،  بالراقصة  الريحاني  نجيب  األصل 
الفنانة  على  تّعرف  أيضا  خاللها  ومن  وهياما،  حبا 
بها  وهام  عميقة  معرفة  سلطان  هدى  المطربة 
وقد  الماس،  من  نادرا  خاتما  أهداها  وقد  به،  وهامت 
التقيته عام  حدثني الدكتور عبد الرحمن بدوي الذي 
األصدقاء  من  اثنين  برفقة  وكنت  باريس  في   1982
الدكتور  أن  بدوي،  والميهي  سالمه  نجيب  التوانسة 
وإنه  باريس،  أيام  منذ  بحري  يونس  يعرف  كان  بدوي 
التقى به في القاهرة ابان الخمسينيات، وكانت أغنية 
“من  المشهورة  سلطان  هدى  المصرية  المطربة 
شبك   “ الذي  بحري  يونس  بحق  كانت  ونحبوه”  بحري 
جماالت وشبكها”، وكان صديقه الشاعر فتحي قورة 
قد كتب كلمات تلك االغنية الشهيرة التي تقول: من 
بحرى وبنحبوه .. على القمه بنستنوه .. شبك جماالت 
وبنحبوه  بحرى  من   .. ننسوه  نقدروا  وازاى   .. وشبكنى 
للعين  بصت  والعين   .. باليد  عليه  سلمت   .. ايوه  ايوه 
خطه ومن غير مواعيد .. زادو العشاق اتنين .. شغلتنى 
عنيه من نظرتها .. ويا خوفى عليه من حلوتها .. ليروح 
منى ويخدوه .. والفكر في حبه يتوه .. الخ االغنية، وال 
ارتبطت  “المعلومة” وهل  ادري مدى مصداقية هذه 
شائعة  “بحري”  فكلمة  ال؟،  أم  بحري  بيونس  االغنية 
القبلي  الوجه  مقابل  جغرافي  كاتجاه  مصر  في 
األغنية  كانت  وربما  الباء”،  وتسكين  القاف  “بكسر 
التي غنتها المرحومة هدى سلطان عام 1956  بحقه 
أثناء وجود يونس بحري في مصر 1955- 1956، متمنيا 

أن كانت هناك معلومات تؤكد الخبر أم تنفيه.

من  بحري  يونس  سحب  من  السعيد  نوري  ونجح 
االعالمية،  وشبكته  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  ترسانة 
اتفق  كما  به،  واحتفي  للعراق  بحري  يونس  فوصل 
صوت  إذاعة  على  الرد  في  مسؤوال  يكون  أن  معه 
صوت  غير  العراق  في  ليس  وان  القاهرة  من  العرب 
دروسا  الناصر  عبد  يلقن  كي  واسلوبه  بحري  يونس 
له  القدر  أن  يعلم  ان  دون  يونس  فوافق  ينساها،  ال 

ولكل النظام الملكي في العراق بالمرصاد.

شهور السجن

وحّطت الطائرة به في مطار بغداد يوم 13 يوليو 1958، 
 14 يوم  التالي  اليوم  في  التخفي  باستطاعته  وكان 
تموز عندما أطاح ضباط من الجيش بالنظام الملكي 
صديقه  على  قبض  ساعات  بعد  ولكن  العراق،  في 
الجهات  أعلم  الذي  الطرابلسي  صلحي  اللبناني 
وكان  بحري  يونس  فاعتقل  مكانه،  عن  المسؤولة 
في  الداخلية  وزير  قزاز  سعيد  بعد  المعتقلين  ثاني 
الموقف العام، وبقي في السجن رقم واحد سبعة 
النظام الملكي من رؤساء  أشهر كاملة رفقة أركان 
الداغستاني  غازي  مثل  القوم  وكبار  ووزراء  وزارات 
وفاضل  السويدي  وتوفيق  بابان  مختار  واحمد 
اعيان  باش  الدين  وبرهان  العطية  وبهجت  الجمالي 
قرأته  صغير  كتاب  في  قصتهم  ويحكي  وغيرهم، 
منذ عام 1977 في مكتبة مدرسة الدراسات الشرقية 
وأساليب  عاداتهم  ويصف  لندن  بجامعة  واالفريقية 
تفكيرهم وما كانوا يتلقونه من االهانات والشتائم، 
بأفضل  قزاز  سعيد  ويخص  بعضهم  وارتعاب 
مسؤوليته،  تحمل  عن  وأعلن  شجاعا،  كونه  الصفات 
كما وكان يونس بحري يسليهم ويقضي حوائجهم 
ويؤمهم في الصالة ويشغلهم بحكاياته وقصصه 
عالقاته  وعن  زيجاته  عن  لهم  ويحكي  ومغامراته، 
التي  القصة  تلك  ومشهورة  والسياسية،  الغرامية 
السويدي  توفيق  لؤي، وسكت  ابي  المنادي عن  نادى 
خوفا واجاب يونس بحري، فكالهما يكنى بابي لؤي، 
مائة  فيه  ظرفا  ليتسلم  الخارج  إلى  يونس  فذهب 
دينار وسكائر ومأكوالت مرسلة إلى توفيق السويدي 
منها،  وباع  بها  وتمتع  بحري،  يونس  فأخذها  لؤي  ابو 
استشاط  بأيام  ذلك  بعد  السويدي  توفيق  علم  ولما 
هذا  ان  شيئا،  يفعل  ان  يستطع  لم  ولكنه  غيظا، 
العنوان  يحمل  ال  مؤخرا،  نشره  اعيد  الذي  الكتيب 
مؤلفه،  بقلم  كامال  مضمونه  نسخ  ولقد  نفسه، 
واعيد نشره باسم آخر، والكتيب يصف حالة السجن 
ويصف   ،1958 يوليو   14 انقالب  عقب  ببغداد  المركزي 
ساخر،  وصحفي  ادبي  بأسلوب  الملكي  العهد  رجال 
العهد  على  الحكم  رجاالت  تصرفات  كانت  وكيف 
من  معينة  تاريخية  لحظة  في  انتقلوا  وقد  الملكي، 
المجتمع  في  العليا  والمكانة  والهيبة  العز  احوال 
فيه  انعدمت  سجن  في  اذالء  شخوص  إلى  والدولة 

ابسط وسائل الحياة الكريمة.

كشك بحري

أصحاب  يودع  وهو  السجن  من  بحري  يونس  وخرج 
على  يتحسرون  ويتركهم  القدماء  الوزراء  المعالي 
أيامه معهم، وخرج بكفالة صديقه اللبناني صلحي 
فندق  في  الجبرية  اإلقامة  إلى  ولكن  الطرابلسي، 
كراند الكائن في شارع ابو نؤاس، ومن أشد المواقف 
التي احزنته حقا ما رواه على لسانه أن ضابط الشرطة 
استدعاه إلى التحقيق في تقرير وصل الشرطة يصف 
صاحبه يونس بحري بأشنع الصفات، أال وهي العمالة 
أيام  لإلنكليز  وباألخص  األجنبي  لصالح  والتجسس 
حين  في  عنه،  افرجت  أنها  السلطات  ويلوم  الحرب، 
كان عليها ان تعدمه، ويقول: سلمني ضابط التحقيق 
الذي أحزنني ذلك  التقرير ألقرأه بنفسي، ولكن ليس 
كتب  الذي  أن  احزنني  الذي  إن  بل  أبدا،  المضمون 
واحدا  وكان  سعد،  واسمه  ابنائي  أحد  هو  التقرير 
الشعبية،  المقاومة  إلى  انتمى  وقد  الشيوعيين  من 
عام  ولد  قد  ولدي  كان  إذا  التحقيق:  لضابط  فقلت 
وجاسوسا؟،  عميال  كنت  أنني  شهد  فكيف   1939
كان  الذي  الفندق  في  الجبرية  اقامته  إلى  فأرجعوه 
كبار  وهم  أيضا،  الجبرية  االقامة  ذوي  من  نزالؤه 
لديه  يكن  ولم  العراق،  في  والعشائر  القبائل  رؤساء 
فلسا واحدا، فكانوا يدفعون له أجرة االقامة ويأكل 
معهم على موائدهم العامرة صباحا وغداء وعشاء 
ما لذ وطاب، ثم أقترح عليهم بعد أن عاشرهم منذ 
اللحظة األولى أن يطبخ لهم األكالت العالمية، فكان 
اللحوم والخضار فينفق  النقود لشراء  يجمع منهم 
منه  واغتاظ  األخرى،  باألجزاء  لنفسه  ويحتفظ  جزءا 
اليسرى فزمجر عليه،  بيده  يأكل  رآه  الشيوخ ألنه  أحد 
العرب  المشايخ  أصول  هي  كيف  فتعلمت  ويقول: 
في  يتسكع  فراح  سراحه  وأطلق  المائدة،  آداب  في 
كشكا  العاصمة  أمانة  من  ابتاع  حتى  بغداد،  شوارع 
صغيرا اسماه “كشك بحري” لبيع البيف بارغر والهوت 
الناس  فاقبل  العلوية،  نادي  مقابل  الكرادة  في  دوغ 
كشكه  في  يونان  ابو  تجربته  سبقت  ان  فكان  عليه، 
فتح  في  ليشارك  يونس  انتقل  ثم  بسنين،  االخر  هو 
التي  العالمية  المأكوالت  مختلف  يقدم  مطعم 
والصينية  الهندية  األكالت  مثل  طهوها  يجيد  كان 
المغربية واالستيكات  والكورية واليابانية والطواجين 
األيطالية واأللمانية، فاصبح قبلة  األميركية واألكالت 
الكريم  عبد  الزعيم  ومنهم  البغدادية،  للشخصيات 
قاسم، وكان يقاضيه على الفلس الواحد، ثم افتتح 
بالذات،  ولبيروت  للسفر  يشتاق  وكان  بوران،  مطعم 
يشكره  إليه  وذهب  وساطته،  الزعيم  وقبل  فتوسط 
بحضور المهداوي والشاعر محمد مهدي الجواهري 
دينار  ومائة  سفر  بجواز  له  وسمح  الطائي،  وقاسم 
العراقية  السفارة  طريق  عن  له  يصرفها  شهريا 
شراء  بمعنى  أي  الزعيم،  يشتم  أال  شريطة  ببيروت 
صوته، فوافق يونس بحري، وما أن حلقت به الطائرة 
األلحان  أعذب  سجيته  وعلى  كعادته  يغّرد  بدأ  حتى 

ضد الزعيم وأركان حكمه. 
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العودة للعراق 

من  شيئا  يملك  وال  بمفرده  العراق  إلى  يونس  وعاد 
حطام الدنيا، ولم يجد بيتا يستقبله، وال عائلة تحتضنه، 
على  ضيفا  وعاش  الموصل،  إلى  السبعينيات  في  عاد 
عاد  ثم  الجبوري،  زكي  محمد  نزار  السيد  أقربائه  احد 
صورته  عليه  بكتاب  ذكرياته  بعض  ليطبع  بغداد  إلى 
الحياة  ولكن  يعيش،  أن  أجل  من  يبيعه  كي  هتلر  مع 
الناس يعرفون من يكون  كانت قد تغيرت، ولم يعد 
بجامعة  اآلداب  كلية  زار  أنه  ويقال  الثرثار،  العجوز  هذا 
الموصل بعد أن طبع كتابه األخير، واهدى بعض النسخ 
محاضرات  يلقي  أن  طالبا  المسؤولين،  بعض  إلى  منه 
على الطلبة عن تجربته التاريخية، ولكنه لم يجد فيها 
من يسمع إلى طلبه فرجع حاسرا خائبا، وكان لم يزل 
وتوضح  النكتة،  وسريع  اللسان  وطويل  الذاكرة،  قوي 
خير  حسن  االستاذ  معه  بها  قام  التي  التسجيالت 
الدين العمري وبمعية الدكتور محمد صديق الجليلي 
المالحظة  قوي  بحري  يونس  كان  كم  اهلل،  رحمهما 
كان  كعادته  ولكن  النكتة،  وحاضر  البديهة  وسريع 
لم  وتساؤالت  امور  ثمة  ولكن  بالهزل،  الجد  يمزج 
البكر  حسن  احمد  حكم  نظام  وحاول  عليها،  يجب 
قائال:  ورفض  أبى  لكنه  اعالميا،  لتوظيفه  يستميله  أن 
انا  ما  إلى  اوصلتني  التي  بالسياسة  اشتغل  أعد  لم 

عليه، ومات يونس بحري على قارعة الطريق في شارع 
أمانة  ودفنته   ،1979 عام  مارس  في  ببغداد  السعدون 
واختفت  أحد،  يعرفه  أن  دون  الرجل  فرحل  العاصمة، 

عن الحياة اسطورة االرض.

مؤلفات يونس 

/2 أسرار  بحري  يونس  األسطورة  مؤلفات  ومن 
)بغداد  اإلنكليزية.  العراقية  الحرب  أو  مايس/1941، 
وكتاب   ،)1937 )القاهرة  السودان.  تاريخ  وكتاب   )1968
المبارك.  رمضان   14 ثورة  وكتاب   ،)1955 )بيروت  تونس. 
)بيروت 1963(، وكتاب الجامعة اإلسالمية. )باريس 1948(، 
وكتاب الجزائر. )بيروت 1956(، وكتاب الحرب مع إسرائيل 
المغرب  في  دماء  وكتاب   ،)1956 )بيروت  وحلفائها. 

العربي. )بيروت 1955(، وكتاب سبعة أشهر في سجون 
سبيل  في  الشباب  صوت  وكتاب   ،)1960 )بيروت  بغداد. 
 ،)1933( المضامة.  العربية  والبالد  الدامية  فلسطين 
في  العرب  وكتاب   ،)1936 )بيروت  اليوم.  العراق  وكتاب 
)بيروت  المهجر.  في  العرب  وكتاب  )بيروت(،  أفريقيا. 
ليبيا.  وكتاب   ،)1965 )باريس  باريس.  ليالي  وكتاب   ،)1964
)بيروت  المهداوي.  محاكمة  وكتاب   ،)1956 )بيروت 
موريتانيا  وكتاب   ،)1956 )بيروت  المغرب.  وكتاب   ،)1961
العرب.  حّي  برلين:  هنا  وكتاب   ،)1961 )بيروت  اإلسالمية. 
 ،)1938 )بغداد  بغداد.  هنا  وكتاب   ،)1956 بيروت   8  –  1(
وكتاب وحدة أم اّتحاد؟ 3 سنوات تخلق أقدارًا جديدة : 
سورية – العراق – اليمن – الجزائر – الجمهورية العربية 

المتحدة. )بيروت 1963(. 
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مجلس الشيخ عبدالحسين العصفور 
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مجلس بن هندي
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مجلس النائب محمد المعرفي
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وعناوينها  مقاالتها  كنوز  عن  تكشف   .. والثمينة  النفيسة  والآللئ  بالدرر  عامرة  البحرينية  الصحافة  ذكريات 
هائلة  وتجارب  وعبر  دروس  من  طرحته  وما  بحكمتها  الحالية  األجيال  تسترشد  حتى  “رمضانيات”  وقصصها 
ونادرة... مقاالت وقصص – لم يعاد نشرها من قبل - قد تراها بسيطة وموجزة للوهلة األولى، ولكنها كانت مثار 
جدل ونقاشات طويلة بين األهالي وداخل كافة أرجاء بيوتهم ومنازلهم .. ذكريات جميلة عايشها الكثيرون من 

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

من أرشيف الصحف البحرينية

رمضان سنة 1373 الموافق 14 مايو سنة 1954م

الماء  شيء..عن  كل  عن  الناس  يصوم  رمضان  في 
واحد.. شيء  عن  يصوم  ال  أكثرهم  ولكن  والطعام 

ذلك هو قال فالن .. وقال عالن .. وقال فالن معناها 
فيه  تعمل  وان  المشرحة  فوق  هذا  فالن  يكون  أن 
في  أذكر  ما  طريف  ومن  والنميمة..  الغيبة  مباضع 
هذا الصدد أنني كنت ذات يوم أجلس في المقهى 
وكان  الحديث،  أطراف  واياه  أتجاذب  صديق  مع 
الوقت عصرًا..أي في الوقت الذي يحس فيه الصائم 
بالضيق من كل شيء .. حتى من نفسه..ودار الحديث 
ورأيت  بيني وبين صديقي عن قال فالن وقال عالن.. 

صديقي يتلفت يمينا ويسارًا حتى اذا اطمأن إلى 
في  يتكلم  راح  سيقوله  ما  يسمع  لن  أحدًا  أن 

صوت خفيض:

ألم يأتك خبر فالن؟  •

فسألته – خبر ماذا؟  •

فقال – لقد رفد من الوظيفة..  •

وبدت الدهشة على وجهي وأنا أتطلع اليه في   •
فضول غريب .. بينما راح هو يتمم

الدائرة،  بحسابات  يتالعب  كان  أنه  اكتشف  لقد 
يبلغ  الصندوق  ميزانية  في  عجز  اكتشف  كما 
إلى  سيساق  أنه  علمت  روبية..وقد  آالف  ثالثة 
أتوقع  كنت  أنني  الواقع  لذلك..  نتيجة  السجن 
بعيد..منذ  أمد  منذ  كهذه  نهاية  الشخص  لهذا 
فيه  لمحت  أن  ومنذ   ... في  أرضا  يشتري  رأيته  أن 

ترفعًا عن الناس .. ومنذ ...

حدثت  كالمه..فقد  بقية  صاحبي  يتم  ولم 
في  تكن  لم  مفاجأة  بالذات  اللحظة  تلك  في 
نفسه  فالن  غير  المفاجأة  تكن  الحسبان..ولم 
األرض..أو  عنه  انشقت  كأنما  أمامنا  انتصب  الذي 
السماء..والتفن صاحبي ألرى وقع  نزل من  كأنما 
أصفر  بدا  وقد  وجهه  فرأيت   .. عليه  المفاجأة 
فالن.. قال   .. البارد  الفصل  هذا  كالتراب..وفي 

وسمعت عالن.

نقط فوق الحروف كلمة التحرير
صديقنا القاريء

طويلة  قرون  وراء  من  برأسه  يطل  كبيرًا  حدثًا  ان 
من التنافر والشقاق والتباغض .. ذلك هو الدعوة 

إلى االئتالف والوحدة..

الدعوات  عالم  في  بدعا  الدعوة  هذه  وليست 
الحاضرة  الظروف  تحتمها  ضرورة  ولكنها 

ويفرضها الوضع الراهن..

ونحن هنا يا قارئنا العزيز ندعوك إلى أن تشاركنا 
ودائرتك.. محيطك  ضمن  الدعوة  بهذه  التبشير 
وأن تسعى جاهدا إلى تحقيقها ومحاولة ابرازها..

ثمارها  تؤتى  ال  الفردية  المجهودات  أن  تظن  وال 
فان  الجماعية،  المجهودات  تؤتيه  كما  المرجوة 
الواقع.. يحتمله  ال  جسيم  خطأ  التفكير  هذا 

أفراد  صنعها  قصة  من  أكثر  لنا  يروي  والتاريخ 
بمجهوداتهم الفردية وكفاحهم الشخصي..

معنا  المضي  بضرورة  نقنعك  أن  نريد  ال  بهذا  أننا 
من  واثقون  ألننا  اال  لشيء  ال  الطريق،  هذا  في 
لكي  وانك  وجوراحك..  عواطفك  بكل  معنا  أنك 

تعمل، ال تنتظر اال االشارة اليك بذلك.. 

أقامت المدرسة الشرقية حفلة شاي كبرى تكريما 
هذا  من  االولى  الفترة  في  المتفوقين  للتالميذ 
الطالب  من  للمبرزين  جوائز  خاللها  وقدمت  العام 

فإلى المدارس األخرى نزف هذا الخبر.

علمنا ان سيد البالد قد وهب أهالي جدحفص قطعة 
أرض ليشاد عليها ناد لألهالي هناك فالى األمام.

ألف  مائه  بمبلغ  الخاص  جيبه  من  البالد  سيد  تبرع 
وحالة  النعيم  بين  جسر  مد  مشروع  لتنفيذ  روبية 
تسهيال  وذلك  المحرق  جنوب  الواقعين  السلطة 

للمواصالت بين القريتين.

موظفيه  جميع  إلى  أمرا  البريطاني  البنك  اصدر 
بعدم التعامل مع أي بنك آخر وقد بدا الموظفون 

في سحب حساباتهم تنفيذا للقرار الصادر.  

تأبينيه  حفلة  البارحه(  )ليله  البحرين  نادي  أقام 
بمناسبة مرور أربعين يوما على وفاة حسن العمران 

وقد القيت بعض الكلمات التابينية بهذه المناسبة. 

إلحدى  إجهاض  عملية  اجراء  األطباء  أحد  رفض 
تلك  حياة  على  خوفا   – طلبها  على  بناء   – السيدات 

السيدة من الخطر .. 

بيوت  إحدى  في  الماضي  االسبوع  في  النار  شبت 
ان  بعد  اال  اإلطفاء  سيارة  تصل  ولم  )الفاضل(  فريق 

أطفأ الحريق من قبل األهالي. 

األول  العدد  بطبع  يتيم  حسين  السيد  الوجيه  تبرع 
في  اصدارها  يزمع  التي  ريفوز(  )كلف  مجلة  من 

البحرين نفر من خيرة الشباب المثقف. 

وقد  الثانوية  المدرسة  في  للبر  لجنه  تشكيل  تم 
الطالب  من  المال  بجمع  المذكورة  اللجنة  قامت 
الطالب  بعض  المال  ببعض  وكسي  الموسرين 

الفقراء.

بهم  خاص  ناد  الثانوية  المدرسة  مدرسو  شكل 
كلهم  االساتذه  يجمع  النادي  هذا  كان  لو  حبذا 

في محيط واحد لتعم الفائدة. 

دعت إحدى البوراج الحربية االنكليزية الراسية في 
الثانوية  المدرسة  طالب  من  اربعه  )الجفير(  ميناء 
الثقيلة،  مدافنها  على  والتفرج  البارجة  لزيارة 
للهدف  المصيبة  وذخائرها  المرمى،  البعيدة 

المطلوب. 

دهست في االسبوع الماضي سيارة تاكسي أحد 
الفرار  السائق  حاول  وقد  المجانين  دار  عند  الماره 

تخلصا من المسئولية ولكنه لم يفلح ..

أعضاء  تخلف  من  البلدية  في  المسئولين  يشكو 
المجلس  جلسات  حضور  عن  اإلداري  المجلس 

دون عذر شرعي. 

في هذا االسبوع تم إنتقال نادي الثقافة الرياضي 
القريبة  المخازن  إحدى  إلى  السابق  محمله  من 
 1373 سنة  صفر   21 الجمعة   – )القافلة  منه. 

الموافق 30 اكتوبر سنة 1953(.

الجمعة 30 ربيع الثاني 1372 – الموافق 17 يناير 1953 

بالتعاون مع إدارة المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي

القافلة رمضان سنة 1373 الموافق 
14 مايو سنة 1954م
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دخل شراب النامليت “أبوتيلة” البحرين عام 1925م  •

قرار بطالء )رف رف( سيارات األجرة التاكسي عام 1962م  •

تشكيل مجلس للكهرباء األول من نوعه في البحرين   •
عام 1957م

إنشاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة عام 1983م  •

إنشاء مركز لحجز المصابين بمرض الجذام عام 1931م  •

ذكريات من اأيـام زمان

امل�شت�شار  بلجريف مع ال�شيد براون رئي�س �شركة بابكو عام 1951م

الأمطار التي �شهدتها البحرين - منطقة الق�شيبية - عام 1950م

  ال�شارع الفا�شل بني مبنى باب البحرين ومبنى مركز ال�شرطة قيد

التبليط والت�شليحات يف اخلم�شينيات

قلعة اأبوماهر يف الع�شرينيات
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اإحدى اأحياء املنامة يف اخلم�شينيات

احلديقة املائية باملنامة يف منت�شف ال�شتينياتدوار باب البحرين “ميدان باب البحرين” يف ال�شتينيات

اإحدى الأحياء مبدينة املنامة – �شارع الق�شر القدمي يف ال�شتينيات

 املغفور له �شاحب العظمة ال�شيخ �شلمان بن حمد اآل خليفة مع زاهر

 �شاه اأفغان�شتان لدى ا�شتقباله باملطار عام 1960م

 حمطة راأ�س رمان لإنتاج الكهرباء وهي اأول حمطة للطاقة الكهربائية

 يف منطقة اخلليج العربي عام 1931م
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عيسى بن راشد آل خليفة

�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. 

ر�شالة اإىل جنــــد

اأحنو عليها واأهوى كل ما فيها هل هذه جنُد عادت يل لياليها 

حتيي القلوب وت�شتبكي ماآقيها وهل �شباها كما عهدي ن�شائمه 

كي ُنرِجَع العمر يف اأحلى مغانيها نا اأمٌل  يف غربة العمر عدنا كُلّ

 جوٍد م�شى ي�شقي روابيها
َ
يا نهر يا موطن احلب وال�شمار يا وطني 

قوافل املجد للدنيا تناديها ويا جباًل على اأطرافها عربْت 

ومن بها �شاغت العليا معانيها يا دار من عَلّموا الدنيا مكارمها 

باأجمل العمر لو �شاءت �شنفديها هل اأنت جنٌد ديار الأكرمني ومن 

اأ�شم تربًا به الدنيا اأرا�شيها اإذن تعايْل اأنا امل�شتاق يف ولٍه 

اأثقال اأم�ٍس َجِهْلنا كيف نلقيها �شٌة  ُب اأعالم منكَّ
ْ
يا جنُد والُعر

ونحن نعلم ما تبغي ونعطيها ع من اأج�شادنا اإرباً  قوم تقِطّ

حتى العروبُة يا ويلي �شنهديها ظلت عروبتنا اإ�شمًا نردده 

ما عادت الكلمات اليوم تكفيها لو قلت عن اأمتي عن حا�شٍر هرم 

يها جحافل القوم قد �شاعت فرِدّ يا جند اأرخت لك الدنيا اأعَنّتها 

يـا الـزيـنـة ذكـريـنـي

يالزينه ذكريني، يل غيبتني بحور

وب�شوق ناديني، ميكن الدنيا تدور

 بارد ويا ال�شيف ول ال�شتا ل رد ول 

مع الأ�شواق وقت الربيع والورد

واأنا بعيد بعيد، ما عندي غري ال اآه

م ال�شما، �شوقي لكم وياه
ّ
حملت َني

و�شيت طري الفله .. ول حمل يل و�شاة

حتملت موج البحر، حتملت موج البحر

�شالمي ما ودعت

حلفت يالزينة، ما اأفارق البحرين

يف قلبي مزروعة، وحمفوظة و�شط العني

اأ�شتاق اأ�شم العود، واأوله على الطيبني

واحلن يل خطوه، خطوه على الكفني

 بارد ويا ال�شيف ول ال�شتا ل رد ول 

مع الأ�شواق وقت الربيع والورد

اأحبك هذا حظي

اأيه اأحبك هذا حظي اإيل اأنكتب

دربي اإيل اأم�شيه واأدري بي تعب

اإيه اأحبك واأنته يف عيوين ال�شهر

واأنته و�شط القلب حرات وقهر

ب�س اأحبك هذا حظي اإيل اأنكتب

دربي اإيل اأم�شيه واأدري بي تعب

اأ�شوف النا�س يف عيوين ومن بدهم اأ�شوفك غري

واأح�س مثلك يف هالدنيا اأبد ما ي�شري

يف عينك �شحر ياخدين ويخليني معاك ا�شري

واأح�س عمري وقف عندك واأيامي وراك ت�شري

اأيه اأحبك هذا حظي اإيل اأنكتب

دربي اإيل اأم�شيه واأدري بي تعب
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