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 ،وقد ب��د�أت الور�شة بتالوة عطرة للقر�آن الكرمي ب�صوت القارئ
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بزيارات �إىل جمال�س
قام جمل�س �إدارة هيئة الو�سيلة م�ؤخر ًا
ٍ
القرية لل�سالم على الأه��ايل والإ�ستماع �إىل مالحظاتهم و�آرائهم
يخ�ص ال�ش�أن العام يف القرية  ،والبحث يف ق�ضايا ذات اله ِّم
فيما
ُّ
امل�شرتك  ،مبا يُ�سهم يف دفع عجلة التوا�صل الأهلي .
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روح املحبة والت�آزر بني
ومن �أجل خلق مناخ �إجتماعي تتعز ُّز فيه ُ
�شرائح املجتمع ال�سماهيجي بكل فئاته الإجتماعية .
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موكب عزاء الزجنيل

فيما ُأقيمت المجالس الحسينية  ...و خرجت المواكب العزائية ...

تتشح باألعالم السوداء في ذكرى عاشوراء الحسين (ع)
سماهيج ّ
ات�شح���ت القري���ة ( �سماهي���ج ) بجالبي���ب
احل���زن والأ�س���ى مبنا�سب���ة حل���ول ذك���رى
عا�ش���وراء احل�سني (ع) ،فم���ا �إن الح هالل �شهر
حم���رم احل���رام حت���ى لب�س���ت امل����آمت والطرقات
وامل�ضائ���ف احل�سيني���ة �أثواب احل���زن و الأ�سى
عل���ى م�صاب �أهل البي���ت (ع)  ،وعُلقت الالفتات
( الب�ن�رات) الكب�ي�رة يف واجه���ة ال�ش���وارع
الرئي�سي���ة وق���رب امل����آمت احل�سيني���ة  .وعا�ش���ت
القري���ة يف الع�ش���رة الأوىل م���ن املحرم احلرام
���ال ) حزي���ن  ،وكان���ت ذروت ُه يف يوم
يف ( كرنف ٍ
العا�ش���ر .

عل���ي �سلم���ان ب�إفتت���اح املعر����ض .

امل�ضائ��ف احل�سيني��ة

انت�ش���رت يف القرية خالل ال�سنوات ا لأخرية
ظاه���رة ( امل�ضائ���ف احل�سيني���ة ) والت���ي تق���د ُّم
خدماته���ا �إىل املعزي���ن وامل�ستمع�ي�ن يف امل����آمت
احل�سيني���ة  ،عل���ى ط���ول خط املوا ك���ب العزائية
وبق���رب امل�آمت  .ومن تل���ك امل�ضائف الت���ي تعمل
عل���ى خدمة املعزين يف القرية )) م�ضيف ا لإمام
احل�س���ن (ع)  ،م�ضي���ف �أم البن�ي�ن (ع)  ،م�ضيف
ع�ش���اق احل�س�ي�ن (ع)  ،م�ضي���ف وا ح���ة �شب���اب
الكوف���ة احل�سيني���ة  ،م�ضي���ف بي���ت معي���وف ،
م�ضي���ف �أب���ي الف�ض���ل العبا����س (ع)  ،م�ضي���ف
م�أمت الع���ايل  ،م�ضيف بيت �أب���و توفي���ق (رح).

امل���آمت احل�سيني��ة
�أحي���ت م����آمت القري���ة ب�شقيه���ا ( الن�سائ���ي
والرج���ايل) ،كعادته���ا منا�سب���ة ع�ش���رة
حم���رم احل���رام بق���راءة جمال����س ح�سيني���ة
تناول���ت يف الأع��� ِّم الأغل���ب ال�س�ي�رة الطاه���رة
للإم���ام احل�س�ي�ن(ع)  ،وا�ستعر����ض اخلطب���اء
احل�سيني���ون م�س�ي�رة الإم���ام (ع) من��� ُذ خروجه
م���ن املدين���ة �إىل مكة وم���ن ث ّم خروج���ه من مكة
املعظم���ة قا�ص���د ًا الع���راق  ،كما تن���اول اخلطباء
ق�ضاي���ا وموا�ضي���ع ثقافي���ة وفكري���ة و ٍ�إ �سالمي���ة
تالم����سهم���ومال�ساح���ة.

ا لأع�لام الوالئي��ة يف �سم��اء �سماهي��ج

�إفتتاح معر�ض عا�شوراء بنظرة فنية

املواك��ب العزائي��ة

معر���ض عا�ش��وراء

خرج���ت املواك���ب احل�سيني���ة ب�شقيه���ا
(اللطمي���ة) و ( الزجني���ل ) منذ الي���وم اخلام�س
م���ن املحرم  ،وق���د �شهدت تلك املواك���ب ح�ضور ًا
الفت��� ًا م���ن �أه���ايل القري���ة م���ن خمتل���ف الفئ���ات
العمري���ة  ،وق���د �ش���ارك يف �إحياء تل���ك املواكب
روادي���د ح�سيني���ون م���ن داخ���ل القري���ة وم���ن
خارجه���ا .

نظم���ت جمموع���ة �سماهي���ج الفني���ة معر����ض
عا�ش���وراء لل�سن���ة ال�ساد�س���ة عل���ى الت���وايل ،
وق���د �شم���ل املعر����ض العدي���د م���ن املج�سم���ات
والت�شابي���ه التي حتك���ي واقعة الطف وما جرى
عل���ى �أهل بي���ت الع�صمة (ع) م���ن م�آ�سي ورزايا
يف ي���وم عا�ش���وراء  .وقد قام �أمني ع���ام جمعية
الوف���اق الوطن���ي الإ�سالمي���ة �سماح���ة ال�شي���خ

غ�ي�ر � ّأن م���ا يلف���ت االنتب���اه للمتا ب���ع يف
عا�ش���وراء الفائ���ت هو االزدح���ام ا ل���ذي عا�شته
�سم���اء القري���ة م���ن ك�ث�رة ا لأع�ل�ام والبي���ارق
احل�سيني���ة  ،يف م�شه���د والئ���ي تزد ح��� ُم في���ه
رب
الكلم���ات وتعج��� ُز في���ه التعابري وا ل���ذي ال يُع ُّ
�إ ّال عن عمق احلب والوالء ال���ذي تخنزن ُه قلوب
وعقول �أه���ايل القرية نح���و ق�ضية احل�سني (ع)
ونح���و �أهل بيته �صل���وات الله عليهم �أجمع�ي�ن .
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دموعهم خ ّلدت ذكراهم ...

ُ
حكاية العشق السرمدي
بكاؤو المآتم الحسينية  ...و
كانوا والزالوا يعي�شون بيننا ذكريات �أهل
بيت الع�صمة (ع) يف ع�شرة املحرم و �صفر ويف
غريها من منا�سبات الأئمة املع�صومني (ع)،
تلهج بع�شق امل�آمت واملجال�س
قلوبهم الطاهرة ُ
احل�سينية ،وك�أنهم �أ�ضحوا بع�ض ًا منها وجزءاً
ال يتجز�أ من تفا�صيلها .ان�صهرت �أرواحهم بذكر
كربالء احل�سني (ع) ،فما طلبوا غري ُه وال مالوا
�إىل �سواه .انغر�س ا�سم �سيد ال�شهداء (ع) يف
وجدانهم من ُذ حداثة �أعمارهم  ،فارتبطوا به
وحملوا ع�شقهم فوق جوانحهم املثقلة بال�سنني
و �إىل �أواخر حياتهم املديدة  ،يهيمون بذكره
ويبكون م�صاب ُه يف �صباحهم وم�سائهم ،
ُ
فتفي�ض
دموعهم الوالهة ترح ُل �صوب كربالء
الزفرات من قلوبهم احلزينة وك�أنهم ينظرون
ب�أعني قلوبهم م�أ�ساة احل�سني (ع) و�أهل بيته
ُ
فترتقرق
و�أ�صحابه يف يوم عا�شوراء الفجيع ،
من �آماقهم الذابلة دموع ًا ثخين َة حتكي تراتيل
تن�ضب و�إن ن�ضبت ك ُّل
الع�شق والهُيام وال
ُ
بحور و�أنهر العامل .
ٌ
بع�ض منهم رحل �إىل الدار الآخرة و�أورث
ع�شق ُه الكربالئي �أمان َة يف �أعناق عقبه و�أبنائه
ُ
والبع�ض الآخ ُر منهم ينتظ ُر على
وذراريه،

الطريق وما بدلوّ ا عن نهج املع�شوق احل�سيني
تبدي ًَال و�إن ع ّ
ُلق على �أعواد املقا�صل .
ُ
البع�ض منهم رمبا !! ولكنهم �سيبقون
رحل
يف ال�ضمري والوجدان ما بقي الدهر  ،فمن
ع�شق احل�سني (ع) ال ميوتُ و�إن �أُودع الرثى .
والذي ارتبط مع خط احل�سني (ع) ونذر حيات ُه
يف خدمته وح�ضور جمال�سه وذرف الدموع
الغزار عليه ي�ستحيل �أن ينمحي عن ذاكرة
النا�س وذاكرة امل�آمت احل�سينية �سوا ٌء يف القرية
�أو يف غريها .
فعندما نذك ُر هذا امل�أمت �أو ذاك يف قريتنا
قرية �سماهيج ن�ستح�ض ُر مع ُه تلك الرجاالت
امل�ؤمنة و العا�شقة و التي لطاملا �أحيت ذكر
بحرقة عليه يف �أيام
احل�سني (ع) ،وبكت
ٍ
�إحياء �أمر �أهل البيت (ع)  ،وذابت حتى
النخاع يف والئها على �سيد �شباب
�أهل اجلنة عليه ال�سالم .
�أخري َا ولي�س �آخر ًا ،،رمبا ال
تفي ُ
كلمات ق�صريات يف
بع�ض
ٍ
تعداد وح�صر ف�ضل وبركات
الآباء من كبار ال�سن رحم ُة الله
على املا�ضني منهم و�أطال الله

يف �أعمار الباقني  ،على �أجواء م�آمتنا احل�سينية
يف املا�ضي واحلا�ضر  ،ولكن ال ي�سقط
املي�سور باملع�سور فهذه بع�ض
سري
� ٍ
إملاعات رجاء �أن نفي ب�شيء ي� ٍ
جد ًا من املعروف �إىل من هم �أهلٌ
للمعروف وقاد ٌة له .

نقلوا لسماحته أشواق أهالي القرية ...
وفد من سماهيج يعود اية اهلل الشيخ عيسى قاسم في قرية الدراز
ق���ام و ف���د �أهل���ي م���ن قر ي���ة �سماهي���ج بز ي���ارة �إىل مكت���ب البي���ان للمراجع���ات
الديني���ة لل�س�ل�ام عل���ى �سماحة �آ ي���ة الله ال�شي���خ عي�س���ى �أحمد قا�س���م واالطمئنان
عل���ى �صحت���ه  ،بع���د �أن خ�ض���ع يف ا لآو ن���ة ا لأ خ�ي�رة �إىل عملي���ة جراحي���ة يف
القل���ب.
و ق���د ا�ستقب���ل �سماحت���ه الو ف���د ب���كل حف���اوة وترحي���ب وتن���اول معه���م �أ ط���راف
احلد ي���ث  .ويف نها ي���ة اللق���اء نق���ل الو ف���د ل�سماحت���ه حتي���ات و �أ�ش���واق �أ ه���ايل
�سماهي���ج و �أنهّ���م يف غا ي���ة ال�ش���وق للقا ئ���ه واال�ستم���اع �إىل كلما ت���ه وتوجيها ت���ه
القيم���ة متمن�ي�ن ل���ه دوام ال�صح���ة والعافي���ة .
ُيذ ك���ر �أن الو ف���د ّ�ض���م ممثل�ي�ن ع���ن م�ؤ�س�س���ات القر ي���ة (( �صن���دوق �سماهي���ج
ا خل�ي�ري  ،هيئ���ة الو�سيل���ة ،اجلمعي���ة احل�سيني���ة  ،م����أمت �سماهي���ج الكب�ي�ر ،
م����أمت الع���ايل  ،م����أمت ال�شب���اب )) .
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علمي وإعالمي ...
حاز على
ٍ
اهتمام ٍّ
الخزنة يخطف األنظار في أكبر مؤتمر عالمي لألمراض التنفسية
ا�ستطاع الطبيب ال��ب��ح��راين عمار
اخل��زن��ة خ��ط��ف الأن��ظ��ار م��ن ب�ين 900
طبيب م�����ش��ارك يف اك�بر م���ؤمت��ر عاملي
متخ�ص�ص ل�ل�أم��را���ض التنف�سية يف
مدينة �سان ديغو يف والية كاليفورنيا
ب���أم��ري��ك��ا ،ح��ي��ث ح���از ال��ب��ح��ث العلمي
ال������ذي ق���دم���ه وال�������ذي ي���ع���د م����ن �أه����م
البحوث التي قدمت يف م�ؤمتر الكلية
الأمريكية لأطباء الأمرا�ض التنف�سية
والأول م���ن ن��وع��ه يف اث���ب���ات عالقة
م���ت�ل�ازم���ة ال�����س��اق�ين غ�ي�ر امل�ستقرة.
�أو ك��م��ا ي��ع��رف ب��ـ Restless Leg
� Syndromeأو م��ر���ض R.L.S
ب��ال��ع��وام��ل ال���وراث���ي���ة ال��ع��رق��ي��ة ،حاز
على جن��اح كبري وا�ستح�سان من قبل
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر وعلى اهتمام
علمي واعالمي .ونظرا للقيمة العلمية
والعملية لهذا البحث فقد مت اختياره
م��ن �أ���ص��ل �أك�ث�ر م��ن  900ب��ح��ث علمي
ل��ي��ك��ون ���ض��م��ن امل��ر���ش��ح�ين لأف�����ض��ل 5
�أب��ح��اث قدمت ه��ذا ال��ع��ام يف امل�ؤمتر،
ال��ذي يعد �أك�بر م���ؤمت��ر متخ�ص�ص يف
الأم���را����ض ال��ت��ن��ف�����س��ي��ة وا�ضطرابات
النوم حيث يعقد ه��ذا امل�ؤمتر �سنويا
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م��ن��ذ  75ع��ام��ا .وي�����ض��م نخبة م��ن �أهم
الأب���ح���اث ال��ط��ب��ي��ة امل��ت��خ�����ص�����ص��ة على
م�ستوى العامل.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال��دك��ت��ور عمار
اخلزنة هو خريج كلية الطب بجامعة
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ب���درج���ة دك���ت���ور يف
الطب عام  .2002الدكتور اخلزنة كان
دائما من �أوائل الطلبة يف كلية الطب
وبعد التخرج التحق بق�سم الأمرا�ض
ال���ب���اط���ن���ي���ة ب���������وزارة ال�������ص���ح���ة ع���ام

 2003قبل �أن ينتقل ع��ام  2008اىل
الواليات املتحدة الأمريكية ليوا�صل
درا�����س����ت����ه ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة يف جم���ال
الأمرا�ض الباطنية بجامعة مي�سوري
ك��ان�����س��ا���س ���س��ي��ت��ي (University
of Missouri- Kansas
 .)Cityوخالل برنامج التخ�ص�ص،
ق��ام ال��دك��ت��ور اخل��زن��ة ب��اع��داد وتقدمي
جمموعة م��ن البحوث العلمية والتي
مت ن�شر بع�ضها والبع�ض االخر عر�ض
يف ع��دد م��ن امل����ؤمت���رات التخ�ص�صية
على م�ستوى والية مي�سوري وبع�ضها
على امل�ستوى الدويل مثل البحث الذي
نحن ب�صدد الإ�شارة �إليه .ي�شار �إىل �أن
معظم البحوث التي ق��ام بها الدكتور
اخلزنة ت�شاركه يف اعدادها وتنفيذها
زوج��ت��ه ال��دك��ت��ورة �أن����وار حم��م��د باقر
امل�ساعد ،والتي تقوم �أي�ضا بالتخطيط
واالع�����داد ل��ع��دد م��ن ال��ب��ح��وث الطبية
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة الأخ�������رى ،ول���ه���ا �سجل
ح��اف��ل ب��ال��ت��ف��وق الأك���ادمي���ي واملهني،
وه��ي �أي�����ض��ا ت��وا���ص��ل ح��ال��ي��ا درا�ستها
ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة ب���ج���ام���ع���ة م��ي�����س��وري
بتخ�ص�ص الأمرا�ض الباطنية.

أخبار متفرقة
• �أحيت القرية يف يوم الأربعاء ليلة اخلمي�س 2009 -10 -14م وفاة الإمام
جعفر ال�صادق (ع) ،حيث انطلق املوكب احل�سيني مب�شاركة الراد ود جعفر
الدرازي.
• ا�ست�ضافت هيئة الو�سيلة الأ�ستاذ ح�سني علي �أبوعبا�س لإلقاء حما�ضرة
حول كيمياء التدخني يف جامع �سماهيج الكبري ،وذلك يف ليلة ال�سبت
املوافق 2009/11/13م  ،وت�أتي املحا�ضرات �ضمن الربامج املوجهة لطلبة
الدورة القر�آنية ال�سابعة .
• �أقيم بجامع �سماهيج الكبري يف يوم اجلمعة �صباح ًا و الواقع بتاريخ 15
يناير 2010م � ،صالة الآيات مبنا�سبة الك�سوف اجلزئي لل�شم�س  ،وقد � َّأم
امل�صلني �سماحة ال�شيخ �أحمد فرج .
• �أحيا جمموعة من امل�ؤمنني ذكرى يوم عرفة  ،وذلك يف يوم اجلمعة
2009/11/27م بجامع �سماهيج الكبري  ،حيث بد�أ الإحياء بقراءة دعاء
الإمام احل�سني (ع) يف يوم عرفة ثم زيارته (ع) .
• �أحرز فريق �سماهيج املركز الثاين يف م�سابقة الغدير الثانية والتي يقيمها
م�أمت ر�أ�س الرمان مبنا�سبة عيد الغدير الأغر من كل عام  ،وذلك يف ليلة
ال�سبت املوافق 2009/12/4مٌ .يذكر �أنّ امل�شاركني عن القرية هم  :علي دروي�ش
�سبت  ،وم�سعود �أحمد م�سعود  ،وحممد جمعة �سلمان .
• على �شرف حجاج بيت اهلل احلرام �أقامت هيئة الو�سيلة مولد الر�سول
الأكرم (�ص) يف ليلة اجلمعة 2009/12/10م مب�أمت �سماهيج الكبري .وقد
كان اخلطيب للمولد هو ال�شيخ ح�سن الك َوري ،وبعد االنتهاء من قراءة املولد
قام احل�ضور بال�سالم على احلجاج وتبادل التهاين مبنا�سبة قدومهم .

طلبة الدورة القرانية

برعاية الوزير منصور بن رجب ..

( آللئ المحرق ) ُتقيم حفل الزواج الجماعي الثاني

�أقا م���ت اللجن���ة امل�شرت ك���ة ل�صناد ي���ق الد ي���ر ،
�سماهي���ج ،ع���راد واملح���رق (( لآ ل���ئ املح���رق)) حف���ل
ا ل���زواج اجلما ع���ي يف ن�سخت���ه الثاني���ة م�س���اء ليل���ة
اجلمع���ة  4دي�سم�ب�ر 2009م ،بالقرب م���ن �ساحل قلعة
ع���راد  .و�ش���ارك يف احلف���ل ا ل���ذي �أقي���م برعاية وزير
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الدو ل���ة من�ص���ور ب���ن ر ج���ب زيج���ات م���ن الطائفت�ي�ن
الكرميت�ي�ن  .وقد �شهد حفل الزواج اجلماعي ح�ضور ًا
غف�ي�ر ًا من دا خ���ل منطقة املح���رق ومن خارجه���ا  ،كما
ا�شتم���ل ا ل���زواج على برا م���ج و �أنا�شي���د �ألقته���ا بع�ض
الف���رق ا لإن�شاد ي���ة م���ن املنطق���ة .

في رحلة ترفيهية لمنتزه عراد
ّ
نظمت هيئة الو�سيلة رحلة ترفيهية لطلبة الدورة القر�آنية ال�سابعة �إىل متنزه
عراد وذلك يف ليلة ال�سبت املوافق 2009/11/20م ،حيث ت�ضمنت الرحلة م�سابقات
متنوّ عة مثل �ش ّد احلبل و الت�صويب �إىل (النفافيخ) ،كما قام جمموعة من ال�شباب
بتمثيل م�سرحية هادفة  ،يذكر �أن الرحلة كانت بح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة هيئة
الو�سيلة .
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العدد العاشر -السنة الرابعة

الو�سيلة

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

تناغم ًا مع أدوارها االجتماعية في القرية

الوسيلة ُتقيم العقيقة الجماعية ( الرابعة ) بالمأتم الكبير

ن��ظ��مّ��ت هيئة ال��و���س��ي��ل��ة م�����ش��روع (العقيقة
اجلماعية ) يف ال�سنة الرابعة على التوايل  ،وذلك
يف يوم ال�سبت الواقع بتاريخ 2009/12/12م،
ح�ضور كثيف من
مب���أمت �سماهيج الكبري و�سط
ٍ
�أهايل القرية ومن خارجها .
ب��د�أ ال�برن��ام��ج ب��ت�لاوة عطرة ل��ل��ق��ر�آن الكرمي
ب�صوت النا�شئ ح�سني عي�سى احلايكي  ،تال ُه
كلمة لرئي�س هيئة الو�سيلة �سماحة ال�شيخ �أحمد
فرج  ،بعدها �ألقى الرادودان �صادق حممد عي�سى
و�أحمد �سلمان جلوات و�أهازيج والئية تناولت
حب �أه��ل البيت (ع)  ،وف��ور االنتهاء م��ن فقرة
اجللوات تف�ض َل احل�ضور الكرمي بتناول وجبة
الغداء على �شرف الإخوة ( العاقني ) عن �أنف�سهم
�أو عن �أبنائهم وبناتهم .
واجلدير بالذكر �أنَ م�شروع العقيقة اجلماعية
ُيع ُّد من امل�شاريع النوعيّة التي حر�صت هيئة
الو�سيلة على �إقامتها �سنوي ًا  ،ملا لها من �آثار دينية
واجتماعية كبرية على املجتمع ككل  ،وملا متثل ُّه
هذه امل�شاريع اخل�ير ٍّة يف ِّمل ال�شمل االجتماعي

و�شياع الأفراح وامل�سرات يف القرية .
ويف هذا ال�سياق ت�شرفتّ ( ن�شرة الو�سيلة)
يف ���س���ؤال املنظمني ال��ذي��ن ع��م��ل��وا ع��ل��ى �إقامة
ه��ذه الفعالية بع�ض الأ�سئلة واال�ستف�سارات
بخ�صو�ص بدايات هذا امل�شروع  ،والطموح الذي

يتطلعون �إليه يف امل�ستقبل  .فكانت الإجابات
ب� ّأن بداية امل�شروع كانت عندما قام �أحد امل�ؤمنني
مبعية �أ�صحابه يف �إقامة عقيقة فردية مب�سجد
ال�شيخ ر�شيد قبل عد ّة �سنوات خلت  ،وتبلورت
ال��ف��ك��رة ب��ع��د ذل���ك يف ���ض�� ّم �أك�ب�ر ع���دد مم��ك��ن من

امل�شاركني بعد �أن تبنت امل�شروع هيئة الو�سيلة
ق��ب��ل �أرب����ع ���س��ن�ين ت��ق��ري��ب�� ًا  ،وف��ع ً
�لا ا�ستطاعت
الهيئة يف ا�ستقطاب ع��دد كبري م��ن امل�شاركني
ناهز يف بع�ض امل���راتّ زه��اء الع�شرين م�شارك
تقريب ًا � ،أم���ا ع��ن ال��ه��دف م��ن ه��ذا امل�����ش��روع فله
بعدين الأول هو �إحياء لل�سنة النبوية ال�شريفة
املروية عن الر�سول الأك��رم و�أه��ل بيته الطيبني
الطاهرين ،والبعد الثاين فهو بعد �إجتماعي ،
و�أمّا بخ�صو�ص الطموح الذي نتطلعّ ل ُه يف هذا
امل�شروع فهو يف دعم الأ�شخا�ص املي�سورين من
ري
�أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء لهذا امل�شروع اخل ِّ
كي يخففوا على امل�شاركني الأعباء املادية .
واجلدير ذك��ر ُه � ّأن العقيقة تعترب من الآداب
وال�سنن املروية عن الر�سول الأك��رم و�أه��ل بيته
 �صلوات الله و�سالمه عليهم �أجمعني -فرويعن الإمام ال�صادق (ع) :قوله " كل �إن�سان مرتهن
بالفطرة  ،وكل مولود مرتهن بالعقيقة " ،وروي
عنه (ع) �أي�ض ًا  ":كل ام��رئ يوم القيامة مرتهن
بعقيقته".

الو�سيلة

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

العدد العاشر  -السنة الرابعة

ور�شة العمل ال�شبابية يف امل�أمت العايل

�أخبار القرية
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اال�ستاذ اخلور يحا�ضر يف م�أمت �أبو ن�صيب

أقامته هيئة الوسيلة في السنة الثالثة على التوالي ...

موسم اإلمام الصادق (ع) يختتم فعالياته بورشة عمل شبابية
اخ��ت��ت��م��ت ه��ي��ئ��ة ال��و���س��ي��ل��ة مو�سم
الإم����ام ال�����ص��ادق (ع) ال��ث��ال��ث يف يوم
الإثنني ليلة الثالثاء املوافق � 26أكتوبر
 ،2009ب��ور���ش��ة ع��م��ل حت��ت عنوان
((العمل الإ�سالمي امل�شرتك بني ال�سلب
والإيجاب ))  ،مب�شاركة من �شباب قرية
�سماهيج وال��ق��رى امل��ج��اورة من الدير
وع����راد  ،وق��د ب���د�أت ال��ور���ش��ة بتالوة
عطرة للقر�آن ال��ك��رمي ب�صوت القارئ
جعفر عبدعلي امل��ق��داد  ،بعدها �ألقى
رئي�س هيئة الو�سيلة �سماحة ال�شيخ
�أح��م��د ال��ف��رج كلمة افتتاحية للور�شة
�أك����د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى الإخ�ل�ا����ص يف العمل
الإ�سالمي كون ُه �شرط من �شروط قبول
العمل  ،وبعدها ّ
مت ت��وزي��ع احل�ضور
م��ن امل�شاركني يف ال��ور���ش��ة على �ست

جمموعات تناولت كل جمموعة �شبابية
حم���ور م���ن امل���ح���اور حم ّ
���ل ال��ن��ق��ا���ش ،
امل��ج��م��وع��ة الأوىل  :ال��ت��وا���ص��ل يف
امل�ؤ�س�سة الواحدة  .املجموعة الثانية:
التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات الأهلية يف
القرية ،املجموعة الثالثة :التوا�صل بني
م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين الإ�سالمية،
امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة :ال��ت��وا���ص��ل بني
م�ؤ�س�سات القرى املجاورة ،املجموعة
اخل��ام�����س��ة :دور ال��ن��خ��ب امل��ث��ق��ف��ة يف
ال��ت��وا���ص��ل م��ع امل���ؤ���س�����س��ات العاملة،
املجموعة ال�ساد�سة :دور املجتمع يف
ال��ت��وا���ص��ل ب�ين امل���ؤ���س�����س��ات الأهلية،
وطلب من كل جمموعة و�صف الواقع
والإي���ج���اب���ي���ات وال�����س��ل��ب��ي��ات وو�ضع
احل���ل���ول وال���ت���و����ص���ي���ات ،ويف ختام

ال��ور���ش��ة مت ع��ر���ض ال��ت��و���ص��ي��ات على
�شا�شة العر�ض ،و�شرحها من قبل مدير
كل جمموعة.
واجل��دي��ر ذك��ره ب���أن مو�سم الإم��ام
ال���������ص����ادق (ع) ،ه����و جم���م���وع���ة من
الفعاليات والربامج الثقافية والدينية
تنظمها هيئة الو�سيلة ك��ل ع��ام خالل

بمناسبة تدشينها إلصدارها األول (( تاه الكالم )) ...

هيئة الوسيلة تقيم مهرجان ًا إنشادي ًا لفرقة األمراء
�أق���ام���ت ه��ي��ئ��ة ال��و���س��ي��ل��ة يف ليلة
اجل��م��ع��ة امل���واف���ق 2009/10/22م
 ،ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز ال��دي��ر ال�صحي
مهرجان ًا �إن�����ش��ادي�� ًا مبنا�سبة تد�شني
�إ�صدار فرقتها الإن�شادية ( فرقة الأمراء
) ل�شريط ((ت��اه الكالم ))  ،حيث بد�أ
املهرجان بتالوة عطرة للقر�آن الكرمي ،
تلت ُه كلمة لهيئة الو�سيلة �ألقاها �سماحة
ال�شيخ �أحمد فرج  ،بعد ذلك �ألقى ع�ضو
ف��رق��ة الأم����راء ح�سني عبدالله الفرج

ّ
حتدث فيها عن
كلمة نيابة عن الفرقة
الإ���ص��دار الإن�شادي وم��ا يحتويه من
م�ضامني يف ق�صائده وكلماته � ،إذ قال
� ّأن ال�شريط يحوي العديد من املقاطع
ّ
تتحدث عن �أهل البيت (ع) وعن
التي
ق�ضية الأم����ة الأوىل وه���ي القد�س
ال�شريف  .وق��ال ال��ف��رج � ّأن الإ�صدار
ي��ح��وي م��ق��اط��ع ب��ال��ل��غ��ة الإجنليزية
ومقاطع باللغة الفار�سية  ،وهو يُع ُّد
تطور ًا الفت ًا يف م�سرية الفرقة و�إجناز ًا

يُ�ضاف �إىل ر�صيدها ال�سابق .
يُذكر � ّأن املهرجان الإن�شادي حظي
��ض��ور واه��ت��م��ام م��ن ق��ب��ل �أه���ايل
ب��ح��� ٍ
القرية ومن خارجها  ،واجلدير بالذكر
� ّأن لفرقة الأمراء العديد من امل�شاركات
يف العديد من املهرجانات والفعاليات
�سوا ًء يف داخل البحرين �أو يف املنطقة
ال�شرقية يف ال�سعودية  ،ونالت الكثري
م��ن امل��راك��ز امل��ت��ق��دم��ة يف امل�سابقات
الإن�شادية التي جُترى يف البحرين.

فرتة ا�ست�شهاد الإمام ال�صادق (ع) ،ويف
ال�سنة املا�ضية ب��د�أ املو�سم من جامع
�سماهيج يف � 17أكتوبر 2009م حيث
�أقيمت �صالة اجلماعة ب�إمامة رئي�س
املجل�س الإ���س�لام��ي العلمائي �سماحة
بكلمة من
ال�سيد جميد امل�شعل ،تالها
ٍ
وح��ي املنا�سبة حت ّ
���دث فيها �سماحته
عن دور الإمام ال�صادق (ع) يف تر�سيخ
�أركان املذهب اجلعفري  ،بعد �أن �أ�س�سه
ر�سول الله �صلى الله عليه و�آله و�سلم ،
وبينّ التخبط الذي وقع فيه امل�سلمون
بعد وف���اة ال��ر���س��ول(���ص) وذل���ك لعدم
مت�سكهم بالنهج القومي الذي خطه لهم
ال��ر���س��ول ،واب��ت��داع��ه��م لأم����ور حتاول
�أن تبعد النا�س قدر الإمكان عن النهج
القومي كابتداعهم ملدر�سة ال��ر�أي التي

�أحدثت ما �أحدثت من ويالت على تاريخ
امل�سلمني ،ويف نهاية الكلمة �أ ّكد �سماحة
ال�سيد على م�س�ألة التم�سك بخط العلماء
و�صى بهم الأئمة ومل
العاملني الذين ّ
يو�صوا بغريهم لأنهم ميثلون خط �أهل
ّ
البيت واملثال الأقرب ملدر�سة الع�صمة.
�أما الفعالية الثانية فكانت عبارة عن
دورة حت��ت ع��ن��وان  50طريقة لغر�س
الثقة يف الطفل للأ�ستاذ عبداجلليل
اخلور بد�أها بعر�ض �أ�سباب عدم الثقة
لدى الطفل ،ودور الأ�سرة والأ�ساليب
اخلاطئة يف تربية الطفل والتي بدورها
ت�ؤدي �إىل عدم الثقة يف تن�شئة الطفل
تن�شئة �صحيحة واختتمها بعر�ض
الطرق ال�صحيحة خللق وتنمية الثقة
لدى الطفل.
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للسنة الثالثة على التوالي ..

الوسيلة ُتقيم مهرجان الغدير اإلنشادي
�أقامت هيئة الو�سيلة �إدارة العمل الإ�سالمية بقرية �سماهيج
مهرجانها الإن�شادي الثالث مبنا�سبة عيد الغدير الأغر بح�ضور
�ضيف ال�شرف النائب ال�سيد حيدر ال�سرتي .

الوفاء  ،وتلتها فرقة وعد ال�سماء من قرية الدير ؛والتي كانت
م�شاركتها عبارة عن �أن�شودة م�سجلة م�سبق ًا للمهرجان وذلك
ب�سبب تواجدهم يف جمهورية لبنان للم�شاركة باحتفاالت عيد

وقد �أقيم احلفل و�سط ح�ضور كبري من �أهايل القرية وكان

الغدير ،تلتهم فرقة �أم��ل العامل التابعة لهيئة الو�سيلة والتي

عريف املهرجان الأ�ستاذ عبدالله عبداللطيف .وقد بد�أ احلفل

كانت هي الأوىل من نوعها بالن�سبة �إليها؛ فهي �أول �أن�شودة

بتالوة �آيات بينات من الذكر احلكيم للمقرئ عبد القادر دروي�ش،

للفرقة ت�ستخدم فيها املو�سيقى ،وقد كان م�سك اخلتام لفرقة

ثم توالت الفرق تباعا لإن�شاد �أبيات الع�شق والوالء للأمري(ع)

�أ�صداء الغدير من قرية كرزكان فيما اعتذرت فرقة النب�أ العظيم

وكانت �أوىل الفرق هي فرقة �أ�شبال احل�سينية املهدية من البالد

عن احل�ضور .

القدمي ،وقد كان �أب��رز ما ميزها وج��ود طفل بينهم ال يتجاوز
ال�ساد�سة من عمره  ،و�صعدت من بعدها �أدراج امل�سرح فرقة

واجلدير ذكره �أن املهرجان يقام لل�سنة الثالثة على التوايل،
تتنوع فيه الفرق يف كل �سنة.

ال�سيد حيدر ال�سرتي �أثناء �إلقائه للكلمة

الو�سيلة

العدد العاشر  -السنة الرابعة
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بالتزامن مع عطلة الربيع ..

الوسيلة تستعد إلطالق باقة من الفعاليات الهادفة في القرية
��رح م�����ص��در م�سئول ( لن�شرة
���ص ّ
ال��و���س��ي��ل��ة) ب������ ّأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��ت��زم يف
الأ�سابيع القليلة املقبلة �إىل �إطالق
حزمة من الربامج والفعاليات الثقافية
واالجتماعية والدينية والرتبوية يف
القرية  ،والتي ت�ستهدف ب�شكل مبا�شر
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م��ن ���س��نًّ الطفولة
�إىل ���س��نِّ ال�شباب م��ن ك�لا اجلن�سني
 .و� ّأن ت��ل��ك ال�برام��ج امل��زم��ع عقدها
يف امل�ستقبل ال��ق��ري��ب ذات �أه���داف

حم���ددة  ،و� ّأن جن��اح��ه��ا يعتمد على
تفاعل الفئات ال�شبابية ب�شكل خا�ص
 ،كونها – �أي الربامج – ت�ستهدفهم
ب�شكل �أ�سا�سي من خالل طرح ق�ضايا
وهموم تالم�س هذه املرحلة ال�سنية
من حياة الإن�سان.
ويف �سياق مت�صل علمت (ن�شرة
الو�سيلة) � ّأن هناك م�ساعي حثيثة من
قبل ال�شباب العامل جت��ري ف�صولها
خلف الكوالي�س لإقامة مهرجان مميز

مبنا�سبة مولد الر�سول الأكرم حممد
(�ص) ،و� ّأن هناك العديد من الفعاليات
النقاب
وال�ب�رام���ج ال��ت��ي مل ُي��ك�����ش��ف
ُ
ع��ن��ه��ا ح��ت��ى الآن  ،م��ن��ه��ا ا�ست�ضافة
�أح����د ال��ع��ل��م��اء ال��ك��ب��ار يف ال��ب��ل��د يف
�إحدى الفعاليات ،و�إقامة ور�ش عمل
ودورات متخ�ص�صة  ،والعمل على
�إقامة م�ؤمتر وملتقى يتناول �سرية
وم�����س�يرة �أح���د ال��ع��ل��م��اء الأع��ل�ام يف
البحرين .

في ذكرى أربعين الشهادة...
الماليين تزحف إلى قبر سيد الشهداء (ع)
توجه الآالف من الزوا ّر البحرانيني
ّ
�إىل ال��ع��راق لإح��ي��اء مرا�سم ذكرى
�أرب���ع�ي�ن الإم�����ام احل�����س�ين (ع) يف
كربالء املقد�سة  ،ومن �أهايل القرية
انطلق العديد من الزائرين للحاق
ب��ال��زح��ف امل��ل��ي��وين امل��ت��وج��ه نحو
ق�بر �سيد �شباب �أه��ل اجلنة (ع) ،
وقد توجهّت جموع النا�س لل�سالم

و ( تقليد الزوا ِّر الدعاء والزيارة)
ول�سان حالهم يقول  :يا ليتنا كنا
معكم فنفوز فوز ًا عظيما .
( الو�سيلة ) ت�ضرع �إىل البارئ ب�أن
يحفظ زوار �أب��ي عبدالله احل�سني
(ع) م��ن ك��ل ���س��وء وم���ك���روه و�أن
يرجعهم �إىل وطنهم و�أهلهم �ساملني
غامنني .

�أر�شيف � -صورة ملهرجان نبي الرحمة امل�سرحي

بمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين في البلد ...

المحدث الشيخ عبداهلل السماهيجي في مايو المقبل
سماهيج تحتضن ملتقى
ًّ
يف �إط���ار �سعيه���ا الدائ���م و امل�ستمر من �أج���ل �إحياء
ال�ت�راث الثق���ايف والتاريخي يف قري���ة �سماهيج ُ ،تزم ُع
هيئ���ة الو�سيلة يف ماي���و  2010م املقبل �إىل ا�ست�ضافت
نخب���ة من العلماء واملثقفني يف (( ملتقى املحدِّث ال�شيخ
عبدالله ال�سماهيجي  ..التاريخي والثقايف )) .
ت�أت���ي ه���ذه الفعالية الثقافي���ة �ضمن حزم���ة متنوعة
م���ن الربامج والأن�شطة الرتاثي���ة التي د�أبت الهيئة على
�إقامته���ا يف القري���ة  ،حر�ص��� ًا منه���ا عل���ى �إحي���اء تراثها
العلم���ي والتاريخ���ي وال���ذي ه���و يف املح�صل���ة ت���راث
ّ
تتعرف الأجيال ال�شبابية على
وتاريخ البحرين  ،ولكي
تراثها وثقافتها وتاريخها العلمائي العريق .

في إطار حرصها للتواصل األهلي ..

وتعود المرضى وكبار السن
دشن زياراتها للمجالس ..
ُ
الوسيلة ُت ُّ

ق���ام جم��ل�����س �إدارة ه��ي��ئ��ة الو�سيلة
���ارات �إىل جم��ال�����س القرية
م����ؤخ���ر ًا ب���زي ٍ
ل��ل�����س�لام ع��ل��ى الأه����ايل واال���س��ت��م��اع �إىل
يخ�ص ال�ش�أن
مالحظاتهم و�آرائهم فيما
ُّ
العام يف القرية  ،والبحث يف ق�ضايا ذات
اله ِّم امل�شرتك  ،مبا يُ�سهم يف دفع عجلة
التوا�صل الأهلي .
ت�أتي ه��ذه ال��زي��ارات االجتماعية يف
�إطار عمل هيئة الو�سيلة الدائم و امل�ستمر
م��ن �أج��ل التوا�صل م��ع خمتلف �شرائح
وف��ئ��ات �أه���ايل القرية  ،وم��ن �أج��ل خلق
روح املحبة
مناخ �إجتماعي تتعز ُّز فيه ُ
والت�آزر بني �شرائح املجتمع ال�سماهيجي
بكل فئاته الإجتماعية .
��رح م�صدر
ويف ���س��ي��اق مت�صل ��� ،ص َّ

م�����س��ئ��ول يف جم��ل�����س الإدارة لن�شرة
(الو�سيلة) ب��� ّأن الأخ�ير يعمل يف الوقت
احلايل على �إعداد برنامج لعيادة املر�ضى
وزي�����ارة ك��ب��ار ال�����س��ن ل�لاط��م��ئ��ن��ان على
�صحتهم وتقدمي واجب ال�سالم عليهم .
واجل��دي��ر بالذكر � ّأن لهيئة الو�سيلة
دور اجتماعي بارز يف القرية من خالل
ري م��ن ال�برام��ج والفعاليات
�إقامتها لكث ٍ
االجتماعية  ،م��ن قبيل زي���ارة احلجاج
وال�������زوار وع���ي���ادة امل��ر���ض��ى و �إق��ام��ة
ال���واح���ات الإمي��ان��ي��ة يف �شهر رم�ضان
وامل��ح��ا���ض��رات التثقيفية ط��وال ال�سنة،
ول��ي�����س �آخ����ر ت��ل��ك ال��ف��ع��ال��ي��ات العقيقة
اجلماعية ال�سنوية التي تقيمها الو�سيلة
يف امل�أمت الكبري .

�صورة لزيارة �أحد جمال�س القرية

�أر�شيف  -امللتقى الثقايف الأول
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دستورنا ال ُيقرأ
قال ر�سول الله(�ص)(( :خريكم من تعلم القر�آن
وعلمه)) ،هذا حديث نبوي �شريف يدل على �أن
�أف�ضل العلوم و�أ�شرفها هي علوم القر�آن ،وعلى
�أن خيار النا�س من يتعلم القر�آن ومن ثم يعلمه
لغريه .القر�آن منهج الأمة الإ�سالمية ود�ستورها
وم�ن��ه ي��أخ��ذ الفقهاء الأح �ك��ام واحلِ �ك��م ،وكما
�أو� �ص��ى ال�ن�ب��ي(���ص) ب��أه��ل ال �ب �ي��ت(ع) ،كذلك
�أو�صى بالقر�آن بقوله�((:إين تارك فيكم الثقلني
كتاب الله وعرتتي �أهل بيتي ما �إن مت�سكتم بهما
لن ت�ضلوا من بعدي �أب��د ًَا)) ،وهناك ت�شابه بني
القر�آن و�أهل البيت ،فكما ُهجر �أهل البيت ُهجر

القر�آن �أي�ض ًا ،وكما رفع القر�آن على الرماح يف
�صفني كذلك رفع ر�أ�س الإمام احل�سني(ع) على
الرماح يف كربالء.
وهجران القر�آن يف هذا الزمن �أ�صبح بكيفية
خمتلفة .فما هي هذه الكيفية وما �أ�سبابها؟ وما
هي �أهم احللول لها؟
م�شكلة الهجران يف هذا الزمن هي عدم تعلم
ال�ق��ر�آن واالهتمام به من قبل النا�س ،و�سبب
ذل��ك االن�شغال ببع�ض الأم ��ور وجعل القر�آن
�آخ��ر الأم��ور التي يفكرون بها ،لذلك يح�صل
الإه �م��ال بع�ض ال���ش��يء ل �ل �ق��ر�آن ،فلذلك نحن
ندعو �أهل القرية للتكاتف والت�ضامن من �أجل
ت�شييد مركز لتعليم ال�ق��ر�آن وعلومه املختلفة
يف القرية ،حيث ي�ضم جميع �شرائح املجتمع

لكال اجلن�سني؛ لكي يت�سنى جلميع النا�س
تعلم ال�ق��ر�آن وم��ن ثم تعليمه ،وم��ن خ�لال هذا
امل��رك��ز تنطلق ج�م�ي��ع ف�ع��ال�ي��ات ال �ق ��ر�آن ومن
�أهمها:الأم�سيات القر�آنية واملجال�س القر�آنية
الأ�سبوعية يف املنازل ،و�أن ي�ضم هذا املركز
خرباء القر�آن يف القرية؛ لكي يخرجوا خرباء
يف ه��ذا ال���ش��أن ،وت�ستمر ه��ذه العملية لبقية
نخرج �أجيال واعية يف
الأجيال القادمة؛ حتى ِّ
ال�ش�أن القر�آين وعلومه.
و�أن � ��ا �أرج � ��و �أن ت�ت�ح�ق��ق ه ��ذا امل �ط��ال��ب لكي
يهتم ال�ن��ا���س �أك�ث�ر ب��ال�ق��ر�آن وي�ن��ال��ون �شفاعة
الر�سول(�ص) و�أهل البيت(ع) ويدخلون اجلنة
ب�إذن الله.
بقلم :علي عبدالكرمي

الو�سيلة
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مطاعم عاشوراء
� سيد هادي �سيد ها�شم

ل��وح��ظ يف الآون� ��ةِ الأخ �ي�رة امل�ب��ال�غ��ة يف
�ات والأطعمة التي يت ُم توزيعها �أثناء
الأك�ل ِ
مرا�سيم �إحياء عا�شوراء �سواء يف ما يعرف
بـ(امل�ضائف) �أو امل�آمت على حدٍ �سواء ،الأمر
ُ
ي�شكل ظاهرة �آخ��ذة يف ال�صعود
الذي بات
اخلط الأ�صيل
بانحراف عن ِ
والتي قد تنذر
ٍ
يف ت��ركِ ال� ُل� ِ�ب والت�شبث بالق�شور ،ولي�س
يف ذلك �أدنى مبالغة؛ فلو ت�أمل �أحدنا قلي ًال
لوجد الآتي:
�أو ًال� :إن م��و��س��م ع��ا� �ش��وراء ه��و �إحياء
مل�أ�ساة وم�صيبة الإم��ام احل�سني(ع) والذي
ق�ت��ل غ��ري�ب� ًا م�ظ�ل��وم� ًا ،ق��د ه � َّد قِ � ��وا ُه اجلوع
والعط�ش ،و ه��وى �شهيد ًا ومل يذق الطعام
الوقت الذي
�أو ال�شراب مل��دةِ ثالثةِ �أي��ام يف ِ
ك��ان ُم�ب��اح� ًا للكالب واخل�ن��ازي��ر! فقد �أخرب

�إم��ام�ن��ا ال���ص��ادق (ع) ع��ن ج��ده الإم ��ام زين
ال�ع��اب��دي��ن(ع)� :أن��ه بكى على �أب�ي��ه احل�سني
�أربعني �سنة� ،صائم ًا نهاره ،قائم ًا ليله ،ف�إذا
�أح�ضر الإفطار وجاء غالمه بطعامه و�شرابه
في�ضعه ب�ين ي��دي��ه ،ف�ي�ق��ول :ك��ل ي��ا موالي.
فيقول :قتل ابن ر�سول الله جائع ًا .قتل ابن
ر��س��ول ال�ل��ه عط�شان ًا ،ف�لا ي��زال ي�ك��رر ذلك
ويبكي حتى يبل طعامه من دموعه ،ثم ميزج
�شرابه ب��دم��وع��ه .فلم ي��زل ك��ذل��ك حتى حلق
بالله عز وجل) <املجال�س ال�سنية>.
ف��الأح��رى ب�ن��ا ن�ح��ن امل��وال�ين �أن يكون
مو�سم عا�شوراء بالن�سبة لنا مو�سم التذكر
واحل�سرة ،مو�سم املوا�ساة والن�صرة ..بدل
"ال�ضرب باخلم�س" والتفنن بتوزيع �أ�شهى
الأط�ع�م��ة وامل ��أك��والت وك ��أن املنا�سبة حمفل

فرح وبهجة!
ث��ان �ي � ًا :ل ��و ق� ��ر�أ �أح ��دن ��ا � �س�ي�رة �أئمتنا
الأطهار(ع) لوجد بو�ضوح �أن �أنه ومبجرد
تت�شح
دخ��ول ال�ي��وم الأول م��ن �شهر حم��رم ُ
ُ
وتت�سربل بالأ�سى ،حيث
نفو�سهم بالك�آبةِ
ورد عن الإم��ام علي بن مو�سى الر�ضا (ع)
�أنه قال" :كان �أبي �إذا دخل �شهر املحرم ال
يرى �ضاحكا و كانت الك�آبة تغلب عليه حتى
مي�ضي م�ن��ه ع���ش��رة �أي ��ام ،ف� ��إذا ك��ان اليوم
العا�شر كان ذلك اليوم يوم م�صيبته و حزنه
و بكائه< " ...امايل ال�صدوق>
ويف <�إقناع الالئم> �أي �� �ض � ًا برواية
عن اب��ن �شهر �أ��ش��وب يف مناقبه عن الإمام
ال� ��� �ص ��ادق(ع) �إن� ��ه ق� ��ال( :ع ��ا� ��ش ع �ل��ى بن
احل�سني �أرب�ع�ين �سنة وم��ا و�ضع طعام بني
يديه �إال وبكى ،حتى قال له موىل له :جعلت
ف ��داك ،ي��ا اب��ن ر��س��ول ال�ل��ه� ،إين �أخ ��اف �أن
ت�ك��ون م��ن ال�ه��ال�ك�ين ،ق��ال (ع�ل�ي��ه ال�سالم)،
�إمن��ا �أ�شكو بثي وح��زين �إىل الله و�أعلم من
الله ماال تعلمون� .إين مل �أذك��ر م�صرع بني
فاطمة �إال خنقتني العربة.)...
ث��ال�ث� ًا� :أن الأك ��ل ال��ذي ي ��أخ��ذه املعزي،
يجب �أن ي�أتي من باب التربك واال�ست�شفاء،
ولي�س لق�صد التلذذ �أو الإ�شباع ،فلو �أكل

"قوم تعاونوا ما ذ ّلوا"
ٌ
 حممد عبداجلبار ح�سن
�إن ا�ستعمال الأمثال يف حياتنا العملية وا�ضح ،والأمثال عاد ًة تخت�صر علينا �شرح بع�ض املطالب
وتبيان بع�ض احلقائق والإ�شكاالت احلياتية.
فلنلق نظر ًة على �أحد الأمثال امل�شهورة ولنالحظ مدى ارتباطه ووجوده وتطبيقه يف املجتمع.
ِ
"قو ٌم تعاونوا ما ذ ّلوا"� ،إن عدم العمل بهذا املثل وا�ضح وجلي يف قريتنا العزيزة ورمبا �أي�ض ًا
يف بع�ض املناطق االخرى� .إن ت�أويل كلمة الذل الواردة يف املثل هو "ال�ضعف" ،نعم ال�ضعف الذي يو ِّلد
اخلمول وعدم احلركة الواعية يف كل �شرب من القرية ،وحتى داخل البيوت ،طبع ًا ما عدا حترك �صغري
جد ًا� ،إذ لو ُخل َيت ُخربت.
من املحزن وامل�ؤمل �أن جند هذا املثل حمل تطبيق فقط يف ع�شرة حمرم� ،إذ التعاون والن�شاط والتن�سيق
واللقاء بني ال�شباب ،ولكن ما �إن تت�ص ّرم �أيامه حتى يت�ص ّرم العمل ويختفي ال�شباب حتت ذرائع �شتى
قائل يقول� :إن مو�سم الإمام احل�سني(ع) ميثل احلركة والنماء لأنه �أكرب منا�سبة متر بالعام
واهية ،ورمبا ٍ
ولذا جتد هذا الن�شاط حمتاج ًا يف هذه الأيام فقط .ولكني �أظن و�أزعم �أن هذا القول هو اخلط�أ بعينه؛ لأنه
كما كان الإ�سالم ح�سيني البقاء وكما كان احل�سني(ع) �أ�سا�س ا�ستمراريته ف�إنه من الأوىل �أن تكون منا�سبة
عا�شوراء نقطة بداية وا�ستمرار وبقاء للعمل واللقاء والتعاون والتن�سيق.
علي بقراءة "خرب�شاتي"
ومن هنا ويف هذه اللحظة �أوجه دعوة �إليك �أيها ال�شاب اليافع -الذي تتف�ضل َّ
الب�سيطة -يف �أن تتقدم وتعر�ض طاقاتك الكامنة -التي لي�س حملها عا�شوراء فقط بل �إنطالقتها منها -يف
قرية قوي ٍة واعي ٍة ون�شيطة ،بيدك ويدي ويد �أقرانك.
�أي جمال كان ،ولذلك لت�ساهم يف بناء ٍ

�آراء
�أحدنا للق�صد الثاين فقط انتفت نية التربك
بذلك ولفقد قيمته احلقيقية.
راب� �ع� � ًا :امل �ب��ال��غ ال �ه��ائ �ل��ة ال �ت��ي ت�صرف
ع�ل��ى ت��وزي��ع امل ��أك��والت وامل���ش��روب��ات خالل
عا�شوراء من الأوىل والأج��در �أن ت�ستثمر
يف ج��وان��ب �أك�ث�ر ف��ائ��دة و�أك�ب�ر قيمة وذات
نفع ع��ام و�أث��ر دائ ��م ..ل��ذا يحق يل -ك�أحد
�أبناء هذه القرية الطيبة� -أن �أت�ساءل :مل ال
جند م�شروع املكتبة العامة يف �أحد من م�آمت
القرية كما يف كثري من القرى؟! مل ال نرى
�أحد م�آمت القرية يخ�ص�ص جزء ًا من �إيرادات
مو�سم عا�شوراء ويقدمها كم�ساعدات ومنح
درا�سية لبع�ض طلبة القرية املحتاجني ،وما
�أكرثهم؟! ملاذا مل ن�سمع يوم ًا ب�أن �أحد ًا تربع
مببلغ �صيانة مرافق امل�أمت بدل تربعه بوليمة
الع�شاء؟! ه��ل �سي�أتي ال�ي��وم ال��ذي يفاجئنا
فيه �أحد م�آمت القرية بعدم توزيع امل�أكوالت
والأطعمة املتنوعة واالكتفاء بتوزيع "بركة"
متوا�ضعة ..يف حني ي�ستثمر مدخوالته من
ت�برع��ات امل��ؤم�ن�ين يف عمل م���ش��روع م��ا من
املمكن �أن يد َر عليهِ �أموا ًال طوال العام؟!
ال �أدعو هنا لتحويل امل�آمت �إىل �صناديق
خريية ،فلكل م�ؤ�س�سة م�س�ؤولياتها ومهامها
اخلا�صة بها ،بل �أدع��و لفهم �صحيح لأبعاد
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الثورة احل�سينية املباركة ..ومراجعة دقيقة
لقائمة املمار�سات التي اعتدنا عليها من دون
�أن نعي ثبوت �أ�صلها و�سالمة ف�صلها.
ك�م��ا ال �أدع ��و ل��وق��ف ت��وزي��ع ال�ط�ع��ام يف
امل ��آمت ،بل �أدع��و لرت�شيد ه��ذا ال�سلوك ،من
ن��اح�ي��ة ن��وع�ي��ة الأط �ع �م��ة ال �ت��ي ي�ت��م توزيعها
واملبالغ التي ت�صرف لها ؛ حيث �أن بع�ض
الأط�ع�م��ة ال ت��وزع  -ح�سب عرفنا� -إال يف
منا�سبات ال�ف��رح وال���س��رور "كاحللوى �أو
البقالوة" مث ًال فمن غري الالئق �أن توزع يف
مرا�سم العزاء! لأنها تف�سد اجلو العام .وال
بد من الإلتفات و ع��دم املبالغة والإ�سراف
يف الأط �ع �م��ة ال �ت��ي ت ��وزع و ه��ذا الأم ��ر من
ال�ضروري �أن تتم مراجعته من قبل امل�آمت
وامل �� �ض��ائ��ف ،ول�ي�ك��ن را� �س �خ � ًا يف ب��ال�ن��ا �أن
هذا الطعام ق�صده التربك واال�ست�شفاء كي
يتحقق الهدف منه ،و�إال ال فائدة ترجى منه
�سوى ملء البطن!
ل��ذا �أرى ب ��أن��ه ال داع ��ي ل���ص��رف املبالغ
ال �ط��ائ �ل��ة ل �ت ��وزي ��ع ذل� ��ك ال� �ك ��م ال �ه ��ائ ��ل من
"العي�ش واللحم" و"�سندويج الهمربجر"
و"الهري�س" و"نا�شف القيمة"�...إلخ
ب��ل �أع�ت�ق��د ب ��أن "كيكة �أم �أربع�آنات" تفي
بالغر�ض!
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انتشار ظاهرة التدخين بين المراه

� أعده و�أجراه� :أ .ناجي جمعة

هناك جمموعة من الظواهر ال�سلبية املتف�شية يف
جمتمعنا القروي نحتاج �إىل ح�صرها وترتيبها
من حيث الأهمية  ،ثم ال�شروع يف اقرتاح احللول
املنا�سبة لها  ،وهذا ال يت�أتى �إال بت�ضافر اجلهود
بني �أف��راد وم�ؤ�س�سات القرية  ،ومنها على �سبيل
املثال ال احل�صر امل�شكلة املاثلة �أمامنا وهي انت�شار
التدخني بني املراهقني يف �سماهيج  ،فهذه حماولة
ج��ادة لو�ضع حلول علمية لهذه امل�شكلة  ،فقد مت
ت�صميم �أ�سئلة اال�ستبيان خ�صي�صا لعالج هذه
امل�شكلة  ،ون���أم��ل �أن نكون وفقنا للوقوف على
�أ�سباب هذه الظاهرة وو�ضع �أهم التو�صيات التي
ت�ساهم يف الق�ضاء على هذه الآفة .
�أهمية الدرا�سة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف عدم وجود درا�سة
مماثلة لها  ،وهي املحاولة الأوىل لت�سليط ال�ضوء
على �آف��ة التدخني وانت�شارها بني املراهقني يف
النتائج الآتية:
�سماهيج بغية الق�ضاء عليها .
 -1يعترب ال��ت��دخ�ين منت�شر ًا ب�ين امل��راه��ق�ين يف
�سماهيج بن�سبة تتجاوز الع�شرات  ،وذلك مبوافقة
�أ�سئلة الدرا�سة
 %100ممن مت �إجراء الدرا�سة عليهم .
 -2اع�ت�راف امل��راه��ق�ين ب����أن ت��دخ�ين ال��ك��ب��ار �أم��ام
ج��اءت �أ�سئلة ال��درا���س��ة �شاملة م��ن خ�لال �أربعة �صغار ال�سن من �أبناء القرية �ساهم يف انت�شاره
حم��اور وه��ي انت�شار التدخني بني املراهقني يف وذلك مبوافقة  %90من العينة املختارة.
�سماهيج وقد ت�ضمن هذا املحور �ستة �أ�سئلة  ،ثم  -3التبلد الوا�ضح يف م�شاعر املدخنني املراهقني
حمور �أ�سباب التدخني وقد �أحتوى ثمانية �أ�سئلة  ،فقد �أظ��ه��رت ال��درا���س��ة ب���أن  %70منهم لي�س قلقا
ثم حمور م�ضار التدخني وقد ت�ضمن �ستة �أ�سئلة ،ب�سبب انت�شار التدخني بينهم .وللت�أكد من هذه
و�أخريا حمور التخل�ص من التدخني وقد ت�ضمن النتائج ميكنكم الرجوع �إىل ال�شكل رقم ( )1حتت
�ستة �أ�سئلة .فيكون جمموع �أ�سئلة اال�ستبيان �ستا حمور ( انت�شار التدخني بني املراهقني ) .
وع�شرين ���س���ؤاال مغلقا ه��ذا وق��د كتبت الأ�سئلة  -4وجود اعتقاد خاطئ بني املراهقني ب�أن التدخني
بطريقة مفهومة ووا�ضحة وجعل اجلواب مقيدا ي�ساهم يف التخفيف من امل�شاكل التي تعرت�ضهم
وذلك للح�صول على نتائج دقيقة ومعربة.
يف حياتهم وذلك بن�سبة  %60من العينة املختارة.
 -5التلذذ ب�شرب الدخان بن�سبة  ،%80وخ�صو�صا
عينة الدرا�سة
بعد الوجبات الغذائية لتح�صيل الكيف .
� -6أظهرت الدرا�سة ب�أن ن�صف العينة ال ي�شعرون
مت توزيع ا�ستبيان على عينة ع�شوائية من �أبناء ب��ال��ق��ل��ق ع��ل��ى ���ص��ح��ت��ه��م �أث���ن���اء مم��ار���س��ة عملية
�سماهيج املراهقني والذين مل تتجاوز �أعمارهم  18التدخني.
�سنة  ،وقد بلغ حجم العينة  20فردا .
 -7تبني �أن هناك �أغلبية ب�سيطة  %55فقط ي�ؤيدون
ب�أن اجلهل مب�ضار التدخني وراء انت�شاره  .وميكن
حتليل نتائج اال�ستبيان
الت�أكد من كل ذلك بالرجوع �إىل ال�شكل رقم ()2
حتت حمور ( �أ�سباب التدخني ).
بعد تفريغ الإجابات من اال�ستبيان مت ا�ستخال�ص  -8اجلهل مب�ضار التدخني فهناك  %60منهم مل

يقر�أ كتاب �أو جملة �أو مو�ضوعا يتحدث عن م�ضار
التدخني.
 -9هناك تعنت وت�ساهل فيهم فربغم �أن العينة
املختارة �أظهرت �أن  %70منهم �سمعوا ب�أن هناك
�أ�شخا�ص قد توفوا نتيجة التدخني وبرغم قراءتهم
التحذيرات املطبوعة على علب التدخني بن�سبة
 %80وال��ت��ي ت��ب�ين �أن ال��ت��دخ�ين ���س��ب��ب رئي�سي
لل�سرطان و�أم��را���ض ال��رئ��ة والقلب وال�شرايني
�إال �أن��ه��م ال ي��ع�يرون ذل��ك �أي اهتمام  .وميكنكم
بالرجوع �إىل ال�شكل رقم ( )3والذي يندرج حتت
حمور (م�ضار التدخني ) للت�أكد من هذه النتيجة.
� -10أظهرت الدرا�سة �أن هناك غالبية ب�سيطة بني
املدخنني يحاولون الإق�ل�اع عن التدخني بن�سبة
. %55
 -11الغالبية العظمى من العينة مقتنعون ب�أن
ترك التدخني �سي�ساهم يف حت�سني �صحتهم بن�سبة
 ، %90و�أغلبهم ي�ؤيدون بان التدخني �ساهم يف
خ�سارتهم املادية بن�سبة . %75
 -12هناك اعتقاد نظري خاطئ لديهم ب�أن التدخني
ي�ساهم يف حل م�شاكلهم  ،ولكنهم يعرتفون فعليا
وعمليا ب���أن��ه مل ي�ساهم بحل �أي م�شكلة لديهم
بن�سبة  . %65وميكنكم بالرجوع �إىل ال�شكل رقم
( )4للت�أكد م��ن ذل��ك حت��ت حم��ور ( التخل�ص من
التدخني) .

التو�صيات
 -1يجب امل�سارعة يف و�ضع اخلطط والربامج
العملية لإقالع (ما يتجاوز ع�شرات املدخنني ) من
جيل امل�ستقبل عن التدخني.
 -2على ك��ب��ار ال�سن م��ن امل��دخ��ن�ين االب��ت��ع��اد عن
ممار�سة هذه العادة ال�سيئة �أمام �صغار ال�سن وذلك
لأنهم يحاولون تقليدهم .
 -3يجب �إزال����ة ال��ف��ك��رة النظرية اخل��اط��ئ��ة ب�أن
التدخني ي�ساهم يف حل �أي م�شكلة تعرت�ض طريق
املراهقني وال بد من اجللو�س معهم لتفهم م�شاكلهم
وو�ضع احللول املنا�سبة لها.
 -4يجب مراقبة املراهقني بعد وجبات الطعام
للت�أكد من عدم ممار�ستهم ل�شرب الدخان للتلذذ به
وحت�صيل الكيف كما يتوهمون.
 -5هناك حاجة ما�سة لن�شر الكتيبات واملجالت
لتثقيف النا�شئة مب�ضار التدخني وميكن �أن تتبنى
الو�سيلة بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الأخ���رى هذا
الأمر.
 -6يجب م�ساعدة من يحاول الإقالع عن التدخني
بت�شجيعهم وميكن ر�صد جوائز خم�ص�صة لهذا
الأمر.
 -7الت�شجيع على مم��ار���س��ة الريا�ضة وخا�صة
للمراهقني ل�شغل �أوقات الفراغ لديهم مبا يبعدهم
عن ممار�سة هذه العادة ال�سيئة.

العدد العاشر  -السنة الرابعة

الو�سيلة

درا�ســـــــات

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

13

هقين في سماهيج

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

هل تعترب التدخني منت�شر ًا بني املراهقني يف �سماهيج ؟
هل تعتقد �أن من �أ�سباب انت�شار التدخني م�شاهدة الأفالم وامل�سرحيات التي يظهر
فيها البطل مدخنا ؟
هل ت�شعر بالقلق ب�سبب انت�شار التدخني ؟
هل تعترب �ضعف القوانني ورخ�ص ثمن علبة التدخني وراء انت�شار هذه الظاهرة؟
هل تعتقد بان تدخني �شباب القرية �أمام �صغار ال�سن ي�ساهم يف انت�شار التدخني؟
هل تعتقد �أن عدد املدخنني املراهقني يتجاوز الع�شرات ؟

1
2
3
4
5
6
7
8

هل تعتقد بان اجلهل مب�ضار التدخني وراء انت�شاره؟
هل تعتقد ب�أن التدخني ي�ساهم يف التخفيف من حدة امل�شكلة التي تعرت�ضك؟
هل تتلذذ ب�شرب الدخان ؟
هل تعترب مادتي النكوتني والقطران �ضارتني؟
هل ت�شجع على التدخني بعد الوجبات الغذائية لتح�صيل الكيف؟
هل تعترب الإدمان على التدخني �أمرا �سيئا؟
هل ت�شعر بالقلق على �صحتك �أثناء التدخني؟
هل تعتقد �أن التدخني جزء من الرجولة وقوة ال�شخ�صية؟

هل تقرا م�ضار التدخني املطبوعة على علب ال�سجائر؟
هل �شاهدت فيلما تعليميا عن م�ضار التدخني ؟
هل قر�أت كتابا �أو جملة �أو مو�ضوعا عن م�ضار التدخني؟
رئي�سي للموت ب�سرطان الرئة ؟
�سبب
هل تعرف �أن التدخني ٌ
ٌ
هل ت�شعر ب�أمل وحرارة بجنب القلب عند تدخينك ؟
هل �سمعت عن �أحد قد تويف ب�سبب كونه مدخنا ؟

1
2
3
4
5
6

هل حاولت ترك التدخني؟
هل تعتقد �أن ترك التدخني �سي�ساهم يف حت�سني �صحتك؟
هل تعترب التدخني �ساهم يف خ�سارتك املادية؟
هل تعتقد بان التدخني حل �أي م�شكلة لديك؟
هل ت�شعر بان التدخني له رائحة كريهة تتعار�ض مع نظافتك البدنية ؟
هل حتاول و�ضع برنامج للإقالع عن التدخني؟
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ذكريات

ذكريات الطفولة
 بقلم� -أ .نا�صر احلبيب

يف ال�شمال ال�شرقي ملنزل احلاج �شم�سان حاليا كان يف ال�سابق دكان للمرحوم
خايل احلاج احمد بن �شم�س يبيع فيه املرطبات وبع�ض امل�أكوالت املعلبة اجلاهزة
كالب�سكويت وغريها من امل�أكوالت وكان ي�ؤمه ليال الكثري من �شباب القرية ل�شرب
البيب�سي �آنذاك ولعب الكريم حيث يوفر اخلال امل�ساند للحا�ضرين للجلو�س على
الأر�ض املب�سوطة والنظيفة التي مل تطالها رطوبة املياه حيث يف ذلك الوقت مل
تكن �أنابيب املياه قد مدت للبيوت بعد  ،فكان النا�س يفرت�شون الأر�ض لربودتها
ونظافتها وت�سمى الرباحة  .وك��ان �أف�ضل من يلعب الكريم يف ذلك الوقت من
الكبار وال�صغار حممد احمد �شم�س وكاتب املقال وكان من يتحدانا يلعب معنا من
�صندوق (بيب�سي) يوزعه املغلوب على احلا�ضرين يف الدكان و الرباحة و�أكرث من
يتحدانا يف ذلك الوقت هو الأخ الكرمي ح�سن علي عيد حيث كان العبا ماهرا يف
هذه اللعبة ولكن حظه دائما عاث ٌر معنا .
يف تلك الفرتة الزمنية كنا يف املرحلة الإبتدائية فبعد تناول وجبة الغداء
مبا�شرة نتجمع يوميا يف دكان املرحوم خايل احلاج احمد بن �شم�س وذلك للعب
كرة القدم يف ال�ساحات املفتوحة يف القرية من كل اجلهات مثل ملعب ابو �شلوط
(الأر�ض التي يقع فيها منزل احمد احلاج ح�سن العري�س حتى دالية �شاهني �شماال)
وبراحة دالية الرب ( منزل احلاج علي خزينة وجماوروه ) وال�سـاحات القريبة من
بيت امل�ؤيد �سابقا ( منازل املرحوم احلاج جعفر املعباد حاليا ) و�أخ�يرا امللعب
امل�سمى الآرمي �سابقا (ويقع يف �أرا�ضي منزل الأ�ستاذ حممد ر�ضي حتى منزل
اال�ستاذ ح�سن �سعيد ) .
يف هذه الفرتة مل تكن من الألعاب ال�شعبية التي يقبل عليها الأطفال وال�شباب
غري كرة القدم حيث مل يكن معروفا لدينا �آنذاك لعبة �أخرى مثل كرة ال�سلة �أو
لعبة كرة الطائرة ناهيك عن معرفة كرة اليد يف البحرين رمبا  .لذلك تكونت
عدة فرق لكرة القدم يف القرية وكل فريق يلعب يف �إحدى هذه ال�ساحات القريبة
من منزله وت�سمى هذه الفرق بح�سب املنطقة القريبة من ال�ساحة �أحيانا و�أحيانا
ا�سماء خمتلفة ح�سب رغبة املجموعة التي تلعب مع بع�ض  .ومن �أ�شهر مكوين هذه
الفرق
 - 1الأخ علي ابراهيم القوه ( ويطلق عليه ا�سم علي القوي يف ذلك الوقت )
وكان من �أف�ضل الالعبني يف فريقه بل ان الفرق الأخرى حت�سب له الف ح�ساب
ملنعه من الت�صويب لقدرته على املحاورة والتهديف .
 - 2الأخ ح�سن عبد اهلل م�سعود وكان �سريع جدا و�أف�ضل من يلعب بالرجل
الي�سرى .
 – 3حممد احمد �شم�س وكان �أف�ضلهم لعبا حيث يجيد املحاورة والتهديف
بالرجلني .
يف هذه الفرتة كان هناك فريقان كبريان يلعبان يف القرية هما فريق �أبطال
ال�سالم والذي حتول فيما بعد اىل نادي الهداية ( قبل ان يندمج مع نادي �سماهيج)
وفريق الإبت�سام والذي كان مقره هو دكان خايل احمد بن �شم�س رحمه اهلل وحتول
فيما بعد اىل نادي �سماهيج احلايل وكان مقره �آنذاك يف بيت احلاج عمران بن
حممد ( منزل حم�سن وجا�سم �أبناء حممد القالف حاليا) .
الفريق الذي كان يقوده حممد �شم�س �أ�صبح باكورة فريق �أ�شبال نادي �سماهيج
عند ت�أ�سي�سه وان�ضم اليه بع�ض �أع�ضاء الفرق الأخرى والبع�ض الآخر ان�ضم اىل
نادي الهداية والذي كان موقعه �آنذاك يف منزل احلاج حم�سن مليح رحمة اهلل
عليه .
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أهمية الساحل الشمال الشرقي
متتاز منطقة ال�ساحل ال�شمال ال�شرقي
عن بقية مناطق اجلزيرة (املحرق) ورمبا
عن بقية �أرخبيل البحرين بهوائها العليل
يف �سكونه وهدوئه ,كما �أن وفرة املياه
وتربتها اخل�صبة جعلت املجاميع الب�شرية
ت�ستوطن هذه املنطقة منذ القدم,والطبيعة
اخل�لاب��ة لها حملها يف ال���ذوق وامل���زاج
حيث ال�ساحل ال��ه��ادئ وال��ه��واء اللطيف
و�أ�شجاراملوز والتني والنخيل بالإ�ضافة
اىل وجود املرف�أ ومتركز ال�سفن والقوارب
ل��ل��غ��و���ص وا���س��ت��خ��راج ال���ل����ؤل����ؤ و�صيد
الأ���س��م��اك ,ورمب���ا كانت هناك ات�صاالت
ب�����ش��ري��ة ب�ين ���ش��ع��وب امل��ن��ط��ق��ة ع�بر هذه
املنطقة وهناك �إ�شارات تدلل على وجود
مثل هذا االت�صال التاريخي ,وللأهمية
مبكان ا�شتهار ال�ساحل بامل�صائد البحرية
وكرثت مات�صيده من �أ�سماك والتي كانت
يف �إحدى الفرتات الزمنية قد �أدرجت يف
بنود االتفاقية بني حكام املنطقة .
ولعل املوقع اال�سرتاتيجي لل�ساحل
بجمال بيئته اجلغرافية قد �أوجد مناخ ًا
للعي�ش ب���أم��ن و���س�لام واط��م��ئ��ن��ان بني
�ساكنيه �إال �أن الروايات القدمية املروية
عن الأج���داد تفيد بتعر�ض ه��ذا ال�ساحل

م��رار ًا اىل العديد من ال�سطو والقر�صنة
الإقليمية وما �أفرز ذلك من فنت وغزوات
ال��ط��ام��ع�ين ال��ذي��ن ي���أت��ون لنهب خريات
املنطقة وي��ع��ي��ث��ون يف الأر�����ض الف�ساد
بقتلهم �أهلها الأب��ري��اء امل�ساملني وتدمري
حما�صيلهم الزراعية و�سرقتهم لل�سفن
والقوارب وهو كما ح�صل للغزو العماين
لأرخ��ب��ي��ل ال��ب��ح��ري��ن يف ب���داي���ات القرن
الثامن امليالدي بدخولهم كما يف الرواية
ال�شعبية ع��ن ط��ري��ق ه��ذا ال�ساحل وما
�صنعوه من �صنوف القتل والتدمري يف
�أهل �سماهيج واملناطق املجاورة .
ويف الع�صر احلديث قبل ثالثة قرون
تقريب ًا م��ن الآن وم��ع الهجرة للبحرين
ا�ستوطنت ج��زي��رة امل��ح��رق (�سماهيج
التاريخية) العديد من القبائل العربية,
ومع ذلك ف�إن ال�شهور احل��ارة من ال�سنة
تهجر �أغلبية هذه القبائل �إىل ال�سواحل
ال�شمالية جلزر البحرين ,وهناك العديد
من الن�صو�ص التاريخية ت�صف احلياة
الإجتماعية واجلغرافية واملناخية لهذه
املنطقة بجودة املناخ وك�ثرت الينابيع
وبناء الق�صور ...الخ  ,ورمبا تكون هناك
�أ�سباب �أخرى جعلت املجاميع تتمركز فيها

بح�سب ر�أي احد الباحثني (�أما بالن�سبة
الهتمام احلكومة �آنذاك بحزيرة املحرق
فريجع اىل مهاجمة �أه��ل عمان للبحرين
وقد جاءوا من قبل �ساحل �سماهيج ....,
و�أك�ث�روا من �إن�شاء القرى فيها لل�سكن
وم��ن��ه��ا ال��ك��ب�يرة وال�����ص��غ�يرة ) ويذكر
ق��وردون لورمير ()J. G. Lorimer
�أن املنامة هي املدينة الرئي�سية والتجارية
للبحرين اال �أن مقراحلكومة هو حيثما
يقيم ال�شيخ وهو يقيم خالل اجلزء الأكرب
من ال�سنة يف املحرق ولي�س يف املنامة,
وبنظرة �سريعة لو �أردنا �أن ن�ضع �أهمية
ال�ساحل ال�شمال ال�شرقي يف نقاط لتبني
لنا مايلي:
املناخ واجلواجليد بالن�سبة لغريها
من مناطق البحرين ,وفرة املياه وعذوبتها
م���ن ع��ي��ون و�آب�����ار ارت����وازي����ة وينابيع
بحرية ,املوقع اال�سرتاتيجي لالنطالق
نحو الإبحار والغو�ص ,ا�شتهار �سطحها
ب��ك�ثرت امل�����ص��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة  ,الظروف
ال�سيا�سية يف املنطقة و�أرخبيل البحرين,
ال��ه��دوء والإط��م��ئ��ن��ان وال�سكينة,كرثت
ال��ب�����س��ات�ين و�أ����ش���ج���ار ال��ن��خ��ي��ل ,امل��وق��ع
ال�صالح للراحة واال�ستجمام .

تاريخ الجمعية الحسينية

ودورها التنظيمي للموكب

لعل نهاية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي
هي البدايات الأوىل للتنظيم ال�صحيح يف
�أمور املوكب احل�سيني بالقرية بعد ماكانت
�شئونه تخرج بعفوية �شبابية �أكرث ماتكون
بنظرة تنظيمية بحتة والتي كانت تالحظ
بكل و�ضوح يف مواكب متعددة (حلقات
�صغرية) يحكمها الطوروالأ�سلوب احل�سيني
القدمي  ,بعد هذه احلقبة التاريخية كان
لل�شباب امل�ؤمن الفاعل بالقرية دور كبري
يف التنظيم وذلك مبالحقة التطور يف
الأ�سلوب والتنظيم لبقية مناطق البحرين
,وهو ما�أوجد مناخ ًا جيد ًا ال�شهار اجلمعية
وت�سميتها (جمعية �شباب �سماهيج) وال�أدل
على ذلك للوحة الكبرية التي حتمل بالأيدي
�أمام املوكب يف منا�سبة عا�شوراء �سوا ًء
يف القرية �أو يف امل�شاركات اخلارجية وقد
كتبت عليها ( َوا ْعت َِ�ص ُموا بِ َح ْبلِ اللَّهِ َجمِ ي ًعا َولاَ
َتف ََّرقُوا) ,اىل �أن تغري ا�سم اجلمعية يف نهاية
الت�سعينيات اىل (اجلمعية احل�سينية) وكان
لل�شباب القائم على �أمور املوكب دور كبري

يف تو�سعة �أفق اجلمعية وبلورتها من حيث
التفعيل والإ�صرار على بقائها وتطورها رغم
الظروف الأمنية ال�صعبة التي ع�صفت بالبالد
يف عقد الت�سعينيات,ويف مالحظة جديرة
باالهتمام لواحدة من فعاليات اجلمعية لهذا
العام 1431هـ (الكفالة) �إذ يعترب هذا التنظيم
�إحدى االبداعات النوعية الأوىل على �صعيد
الإحتفالية بال�شعائر احل�سينية يف البحرين ,

وهو مايعك�س حجم الدور الكبري الذي قام
به ال�شباب الأوائل يف ثباتهم وت�ضحياتهم
بالنف�س واملال والوقت لبقاء هذه ال�صرح
احل�سيني النبيل و�إح�سا�سهم بامل�س�ؤولية
التنظيمية والذي يقع على عاتق اجلمعية
احل�سينية وهو ماي�ؤكد على الدورالكبري
الذي لعبته تاريخي ًا يف الت�أكيد على الوحدة
والتنظيم ال�صحيح .
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زوايــــــــا
 بقلم-جعفريتيم

من موسم األربعين

من �أر�شيف �سماهيج زمان

الحــــــرف

م���ن �أهم مظاه���ر ال�سطح لل�ساح���ل ال�شم���ايل ال�شرقي وهو
عبارة عن �شريط ممتد م���ن ال�صخوروالأع�شاب املرجانية ذات
رقع���ة وا�سع���ة يبل���غ طولها ح���وايل كيلو م�ت�ر وعر�ضها ن�صف
الكيل���و وموقع احلرف يف اجلهة ال�شرقي���ة من ال�ساحل املقابل
ل�سماهيج  ,يحده من ال�شمال البندر (مرف�أ ريا) املالم�س حل�ضرة
امل���رادي ويطل���ق على ه���ذه البقعة باحلرف الع���ايل (ال�شمايل)

�أوائل
�أحد �أبرز ال�شخ�صيات احل�سينية واالجتماعية
يف املنطقة  ,من مواليد قرية �سماهيج 1936م ,
ن�ش�أ وت��رع��رع يف كنف وال��ده امل��رح��وم احلاج
عي�سى �أب��ون���ص�ي��ب وع��ا���ش يف بيئة مي�سورة
احلال  ,تعلم من خ�شونة احلياة الفهم وال�صرب
وال�ب���ص�يرة وم ��ن امل � ��آمت وامل ��واك ��ب احل�سينية
احلفظ وحب خدمة النا�س ,كانت بدايات حياته
العملية رك��وب البحر ال�صطياد الأ�سماك ويف
بع�ض فرتات الطفرة النفطية يف اخلم�سينيات
من القرن املا�ضي الذهاب مع نواخذة القرية اىل
عمق البحريف ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ والتحق بعد ذلك
بالعمل يف �شركة نفط البحرين (بابكو) لعدت
�شهور وبعد ذلك عاد اىل مهنة ركوب البحر.
عمل يف القطاع احلكومي يف وزارة ال�صحة
بوظيفة عامل يف عقد ال�سبعينيات ملدة مايقارب
ال�سبعة �أع��وام ثم ع��اود م��رة �أخ��رى اىل مهنته
املف�ضلة ركوب البحر ومن حبه لها كان يهوى
�صناعة ال �ق��راق�ير وب�ع��د ذل��ك ع�م��ل يف �شركة

وم���ن ال�شرق منطقة اخلواجنة ومن الغرب بطح ال�ساحل ومن
اجلن���وب احل���د الرفي���ع املالم�س للم���د اجلنوبي مل�سك���ر مهدي
والقري���ب م���ن الق�ص���ار  ,ويف حالة املد تغط���ي منطقة احلرف
املياه �أما يف حالة اجل���زر ف�إن ال�سطح يظهر بالكامل ويرى من
على ال�ساحل .

لذكرى مو�سم �أربعني احل�سني (ع) يف بدايات الثمانينيات كانت
تتعلق باحداث خا�صة وا�ستثنائية مل�سرية املوكب احل�سيني يف �سماهيج
والتي بدورها �أثرت �إيجاب ًا ودفعتها نحو التطور �إىل الأمام مبا نحن فيه
الآن من الإعداد والتنظيم � ,أحداث كان �أبطالها �شخ�صيات ذات �أثر
وا�ضح وبينّ على املوكب منها �شخ�صية املرحوم احلاج عبداحل�سني
�أبون�صيب يف مواقفه الداعمة للعزاء وتقدمه بالتمهيد للخروج من امل�أمت
ومبادرته الدائمة بالإعالن عن بدء العزاء بذلك ال�صوت احلزين املرد ّد
للم�أثور احل�سيني (يوم ع�شرين �صفر يوم الزيارة) هذه ال�شخ�صية
لعبت دور كبري باهتمامها وحما�سها احل�سيني لل�شباب يف جتمعها
وح�ضورها بالت�أكيد على ا�ستمرار خروج املوكب لي ًال اىل �أزقة و�شوارع
القرية بعدماكان النا�س بني �شد وجذب للخروج ب�سبب �إن�شغالهم لليوم
الثاين للذهاب �إىل الأعمال بالإ�ضافة �إىل اقت�صارهم على الإحياء
الذي اعتادوا عليه يف ذلك الوقت  ,مايفرقنا بني تلك الفرتة اىل هذه
الذكرى 1431هـ مايقارب ثالثون عام ًا وهي امتداد لها �آثارها الطيبه
وكامنا تلك ال�سنني هي بذرة ت�أ�سي�س �شعارها الإ�صرار للخروج لل�شارع
ا�ستمرت اىل يومنا هذا ,ونحن يف ذكرى الأربعني ن�ستذكر ما�صنعته
هذه ال�شخ�صية احل�سينية التي قدمت الكثري من �أجل احل�سني (ع)
وحافظت على املوكب يف ا�ستمراريته ,وب�صحيح العبارة لوال الت�ضحيات
والإقدام من قبل الأوائل رحمهم اهلل ملا كان هذا احل�ضورال�سنوي
الفاعل يف �إحياء م�صاب احل�سني (ع).
zawaya74@gmail.com

المرحوم الحاج عبدالحسين عيسى أحمد أبونصيب
(ب ��راون رود) مل��دة خم�س ��س�ن��وات,ويف بداية
الثمانينيات عمل يف وزارة الرتبية والتعليم
مبهنة (فالح) ملدة  13عام ًا يف مدر�ستي (رقية
وق�ل�ايل) وب�ع��د ذل��ك تقاعد ع��ن العمل يف عام
1997م.
�أما اهتماماته يف اجلانب الديني يعترب �أحد
خدمة الإمام احل�سني (ع) ومن الرواديد الأوائل
يف القرية الذين امتازوا بعذوبة ال�صوت وح�سن
االداء حيث ارتبط به املورث احل�سيني ال�شعبي
(باقي �سواد الليلة ومن ال�صبح �شياله) لكرثت
ماكان يردده يف ليلة العا�شر من املحرم,له دور
بارز يف ت�أ�سي�س م�أمت ال�شبيبة (ال�شباب) حيث 1985م.
يعترب من القائمني عليه واملبا�شرين لت�صريف
وي �ع �ت�بر امل ��رح ��وم م ��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات التي
�أعماله بالإ�ضافة �إىل �إ�شرافه على م�أمت العائلة �أعطت الكثري يف خدمة القرية و�أهلها وكانت
الن�سائي (م ��أمت �أبون�صيب) وال��ذي ع��اد بنائه له ب�صمات تاريخية وا�ضحة حت�سب يف �سجله
مبعية جمموعة م��ن امل�ؤمنني يف ع��ام 1983م .اخلدمي واالجتماعي ,ولواحدة منها مايت�صل
كان ق ّيم ًا وم�ؤذن ًا مل�سجد ال�شيخ عي�سى ملدة تزيد بخدمته ملقربة القرية حيث ك��ان بحق العارف
على �أربعة عقود حيث قام بتجديد بنائه يف �سنة ب�خ�ف��اي��ا الأم � ��ور يف ت���ص��ري��ف ��ش�ئ��ون املقربة

وم�ستلزماتها,ويرجع له الف�ضل يف تعليم �شباب امل�صابني,كان �أحد املهتمني بتعليم �أبناء القرية
القرية كيفية حفر القبور وتغ�سيل وجتهيز املوتى للو�ضوء وال�صالة يف م�أمت ال�شباب مع جمموعة
بالإ�ضافة �إىل �سعيه احلثيث للحفاظ على حدود من املعلمني وامل��رب�ين وع��رف مبناداته ال�سباقة
وهوية املقربة من جميع جهاتها ف� ً
ضال عن قيامه ب�صوته اجلذاب للإعالن عن قيام �أوقات �صلوات
مع جمموعة من رج��االت القرية ببناء امل�سجد الأع �ي��اد والآي ��ات لأه��ايل القرية �,سافر مرات
واملغت�سل للمقربة .
ع��دي��دة اىل العتبات املقد�سة يف مكة واملدينة
�أم � ��ا ح �ي��ات��ه الأ�� �س ��ري ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة فقد وال �ع��راق و�سوريا واي ��ران وك��ان كثري ال�سفر
ك ��ان ودود ًا م��ع �أب �ن��ائ��ه وحم �ب��وب � ًا ب�ين عائلته �إىل زي��ارة الإم ��ام احل�سني (ع) يف ال�سنوات
ون �� �ص��وح � ًا ب�ي�ن ال �ن��ا���س,وي �ع �ت�بر ع�م�ي��د عائلة الأخ�ي�رة م��ن عمره حيث ي�شهد ل��ه اجلميع يف
(�أبون�صيب) ب�أكملها برجوعهم �إليه يف الن�صح ف�ترة تقاعده عن العمل ان��ه ك��ان يومي ًا ي�ستقل
واال�ست�شاره,كما كان يحر�ص على �صلة الرحم البا�ص للذهاب �إىل م�أمت مدن بالعا�صمة املنامة
وزي��ارة �أهله و�أ�صدقائه يف البحرين وخارجها للإ�ستماع اىل القراءة احل�سينية وذلك الرتباطه
باملنطقة ال�شرقية بال�سعودية  ,ك��ان املرحوم الوثيق بالإمام احل�سني( ع) ,له من الأوالد �سبعة
خدوم ًا وم�ساعد ًا للنا�س يف احتياجاتهم وق�ضاء ومن البنات اثنتني والعديد من الأحفاد ,يكنى
حوائجهم وم�شارك ًا لهم يف �أحزانهم و�أفراحهم ب�أبوعي�سى وه��و �أك�ب�ر �أب�ن��ائ��ه ,ت��ويف املرحوم
وبلغت خدمته لهم يف معاجلتهم مما ي�شتكون احلاج عبداحل�سني عي�سى �أحمد �أبون�صيب يف
منه يف �أج�سامهم حيث كان معروف ًا باهتمامه 2004-2-14م املوافق -22ذواحلجة 1424هـ
بالعالج ال�شعبي وخبري ًا بـ(املريخه) ومعاجلة ودفن يف مقربة القرية .
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بنات الزهراء (ع)

تنظم فعالية إعادة العشرة الحسينية

�أقامت بنات الزهراء (عليها ال�سالم) فعالية �إع ��ادة الع�شرة
احل�سينية (م ��و���س��م ع��ا���ش��وراء) وذل ���ك ي��وم اخل ��م ��ي ��� ��س  31من
دي�سمرب الفائت يف دار الزهراء (ع) بقرية �سماهيج وذلك ملدة
خم�س ليال.
وك ��ان الربنامج مكون من �أم�سيات دعائية وتو�سل بالإمام
احل�سني (ع)  ،بالإ�ضافة �إىل املحا�ضرات املتنوعة وقد تبعتها
بعد ذل ��ك ق��راءة ح�سينية  .ه��ذا وق ��د نزامنت مع ه��ذه الفعالية
الدينية �إقامة مر�سم ح�سيني للأطفال من ( � 12-4سنة ) يف
الثالث الليايل الأوىل يف نف�س املكان.

معرض عاشوراء بسماهيج

يحتضن فعالية صحية للنساء
�إفتتح الدكتور �إبراهيم امل�سرت�شد
ف��ع��ال��ي��ة ���ص��ح��ي��ة مب��ع��ر���ض عا�شوراء
ال�������ذي ت���ت�������ش���رف ق����ري����ة ���س��م��اه��ي��ج
ب�إحت�ضانه يف كل عام مبنا�سبة �إحياء
ذكرى �إ�ست�شهاد الإم��ام احل�سني عليه
ال�����س�لام وذل��ك ي��وم ال�سبت (التا�سع
من يناير الفائت).
وق�����د �أك�������د ال����دك����ت����ور �إب����راه����ي����م
امل�����س�تر���ش��د �أن ال��ه��دف م��ن الفعالية
ال�����ص��ح��ي��ة ه��و ن�����ش��ر ال��وع��ي ال�صحي
والإ���س��ت��ف��ادة ق��در الإم��ك��ان م��ن جميع
الفعاليات التي تقام يف ه��ذه القرية
.و�أ���ش��ار �إىل �إن احل�����ض��ور الن�سائي
ل��ه��ذه الفعالية ك��ان مم��ت��از ًا وي��ن��م عن
ث��ق��اف��ة احل�����ض��ور و���س��ع��ي��ه��م للثقافة
ال�صحية وامل��ع��رف��ة ب��ه��ا ،الأم���ر الذي
ي���ؤك��د ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ن�����س��اء للم�شورة
ال�����ص��ح��ي��ة وااله���ت���م���ام ال��ك��ب�ير بهذه
امل�س�ألة وه��و �أك�بر م�ؤ�شر على وعي
الن�ساء املراجعات .
وقد �أبدى امل�سرت�شد فخره لتمثيله
مثل ه��ذه الفعاليات يف قريتي الدير
و�سماهيج ،م�شري ًا �إىل �إن مثل هذه
ال��ف��ع��ال��ي��ات ت�سهم يف تعميم الوعي
ال�صحي ون�شر املعلومات ال�صحية
من خالل امل�شورات ال�صحية املجانية
كما هو احلال يف قيا�س ال�سكر والدم

والوزن والطول ،و�إجراء الفحو�صات
امل��ج��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم للجميع بغ�ض
النظر عن اجلن�س واللون والإنتماء
والعرق .
ك��م��ا �أب���دى امل�����س�تر���ش��د رغ��ب��ت��ه مبد
يد العون وم�ساعدة كل من يرغب يف
�إق��ام��ة مثل ه��ذه الفعاليات ال�صحية

د .امل�سرت�شد:
�أفتخر لتمثيل هذه
الفعالية واحل�ضور
الن�سائي �أكرب دليل
على وجود الثقافة
ال�صحية لديهن
ق����ائ َ
��ل�ا� " :إن ����س���واع���دي مم�����دودة
جلميع من يرغب يف �إقامة مثل هذه
الفعاليات ال�صحية ،و�أتعهد ب�أن �أقدم
ج ّ��ل م��ا �أم��ل��ك م��ن دع��م معنوي وكادر
ب�شري لإجناح مثل هذه الفعاليات ".
و�أث���ن���ى ال��دك��ت��ور م���ن ج��ه��ت��ه على
الإع���داد و التنظيم اجل��ي��د للفعالية،

لكنه متنى يف الوقت نف�سة �أن يكون
امل���ك���ان امل��خ�����ص�����ص ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة �أو���س��ع
مم��ا ه��و ع��ل��ي��ه؛ ح��ت��ى ت��ت��اح للجمهور
امل���ت���واج���د ح��ري��ة احل���رك���ة وبالتايل
تهوية �أكرب.
وع�����ن ال�������دور وال���ر����س���ال���ة ال��ت��ي
ي��ح��اول الدكتور تو�صيلها م��ن خالل
ه��ذه الفعالية امل�لازم��ة لذكرى �إحياء
�إ�ست�شهاد �أبي عبدلله احل�سني (عليه
ال�����س�لام) ،ي��ق��ول وق��د خنقته العربة
ل��دى ذك��ر �إ�سم الإم��ام احل�سني (ع)":
�أعجز عن �شكر من �ساهم معنا يف هذا
اجلهد الفاعل و�إين لأراهن على خطى
�سيدتنا وموالتنا زينب (ع) والرباب،
فهذه ر�سالتي .
وك��ن��ت �أمت��ن��ى ع��ل��ى ه���ذه اجلهود
�إق��ام��ة م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات للرجال
�أي�����ض�� ًا .ك��م��ا �أق��ي��م��ت يف ق��ري��ة الدير
ل���ل���رج���ال وال���ن�������س���اء .و�أن���ت���ه���ز ه���ذه
ال��ف��ر���ص��ة ل��ت��وج��ي��ه ال�����ش��ك��ر والتقدير
�إىل احل�����ض��ور وال��ق��ائ��م�ين ع��ل��ى هذه
الفعالية ووق��ف��ة �إج�ل�ال و�إك��ب��ار لكل
من �ساهم بفكرة �أو لوحة �أو مبج�سم
من جميع قرى ومدن اململكة ،و�أ�س�أل
الله �أن يتقبل هذا العمل وجعلكم الله
ت�سريون على خطى �سيدتنا وموالتنا
زينب (ع).

ُتقيم مهرجان الغدير الترفيهي
نظمت بنات الزهراء (ع) مهرجان ًا ترفيهي ًا مبنا�سبة
ع��ي��د ا ل��غ��د ي��ر ا لأ غ����ر وذ ل���ك يف ل��ي��ل��ت��ي ا جل��م��ع��ة و ال�سبت
 10و 2009 /12 /11م ((ب�ساحة الغدير)).
ح��ي��ث ّ
���ض��م ا مل��ه��ر ج��ان ا ل��ع��د ي��د م��ن ا لأ ل���ع���اب الرتفيهية
ل��ل��ن��ا ���ش��ئ��ة وا لأ ط��ف��ال  ،و ب��ي��ع��ت ا مل��ل��ب��و ���س��ات و غ�ير ه��ا داخل
مقر بنات الزهراء.
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مرتكزات التربية
 ال�شيخ ف�ؤاد مبارك
ع�ضو املجل�س اال�سالمي العلمائي
الرتبية يف اللغة ت�أتي مبعنى الزيادة
ف�� َر َب��ا� :أي زاد  .و الرتبية عند العرفاء
:تعني َ�س ْوق ال�شيء �إىل كماله فهي �إذن
تعني تهيئة الفر�ص للقابليات كي تتجلى
و تظهر.
وعلى �أ�سا�س هذا الفهم ينبغي �أن نحدد
مهامنا ك�آباء و�أمهات جتاه �أوالدن��ا وذلك
لأن الرتبية تت�ضمن حمورين �أ�سا�سيني :
الأول هو التدبري والإدارة:
ف��الأب يتحمل م�س�ؤولية تدبري �ش�ؤون
عائلته وامل�أكل وامللب�س وامل�سكن وال�صحة
والأم���ن والتعليم لأب��ن��ائ��ه وه��و م�س�ؤول
�أي�ض ًا عن تدبري �ش�ؤون الروح و �صفائها،
من توفري بيئة منا�سبة للتعبد.
الثاين  :التزكية
ف���الآب���اء يتحملون م�����س���ؤول��ي��ة تنمية
إيجابي وترقية
�أبنائهم و�إح���داث تغيري �
ّ

الإ�سالميــة

م�ستدامة لعقولهم و�أرواحهم و�أج�سادهم.
وهذه التزكية متر من خالل ثالث قنوات
وهي:
معارف الأبناء وعلومهم والتي
•
ينبغي �أن ت��ك��ون وب��ال��ت��دري��ج �أك�ث�ر عم ًقا
وات�ساعً ا.
مهارات الأب��ن��اء والتي ينبغي
•
�أن تكون �أكرث دقة و�إتقا ًنا.
وج�����دان الأب����ن����اء و�ضمريهم
•
والذي ينبغي �أنْ ي�شتد �صفاء و يقظة.
كما وتعتمد الرتبية ال�صاحلة على ركائز
و�أ�س�س ينبغي الرتكيز عليها.
الركيزة الأوىل :الواقعية
ف��واق��ع ول���دك ال ي�����س��اوي امل����ادة  ،لأنه
و�إن ك��ان م��ن قب�ضة ال��ط�ين �إال �أن���ه نفخة
من ال��روح ،وكما يحتاج اجل�سد �إىل غذاء
و�إ���ش��ب��اع ،ف��� ّإن ال��روح حتتاج �إىل �إ�شباع

�أي�ض ًا.
نعم لكل ولد واقعه املتميز واحتياجاته
خا�صة وخ�صائ�صه الفردية فعلى الأب �أن
يتفهم ذل��ك ل ّأن النا�س �أن���واع ،وكما جاء
عن النبي (���ص) (:النا�س معادن كمعادن
الذهب والف�ضة) ،ووظيفة الأب هي العمل
على �إظهار القابليات الكامنة واخل�صائ�ص
الإيجابية لأبنائه.
الركيزة الثانية الفطرة :وهي (جوهر
الإن�سان وحقيقته الثابتة وال�صفة الرا�سخة
يف �أعماق ذات��ه التي ال ميكن �أن تتخلف،
فابنك خملوق عا�شق للكمال املطلق املتمثل
يف الله تعاىل وحده ووظيفتك ع�شق ابنك
للكمال كطاقة يف ال�سعي؛ لرتبية منوذج
تتج ّلى فيه كل الف�ضائل� ،أي يتجلى فيه
العلم املمزوج باحللم والرحمة وال�شجاعة،
وغري ذلك من الف�ضائل.
ولن يتم ذلك ما مل ي�أخذ الأب بيد �أبنائه
يف ال�سري على خطوات الإن�سان الكامل
(املع�صوم) ،ومن هنا ي�أتي دور العقيدة:
الركيزة الثالثة العقيدة :فهي الأ�سا�س
ال��ذي ت�شيد عليه �سائر التفا�صيل ،وهي
القوة التي تتحكم يف الإرادة ،وت�ؤثر يف
كيفية التفكري ،وهي البو�صلة التي نحدد
من خاللها منظومة القيم (ما �سنفعله وما
�سنرتكه).

ملاذا ندعو للإمام املنتظر عجل اهلل فرجه؟
�س�ؤال موجه ل�سماحة �آية الله ال�شيخ عي�سى قا�سم من موقعه
ال�س�ؤال  :مع العلم ب�أن الله �سبحانه وتعاىل �سيحفظ الإمام
املنتظر(ع) ليظهر به دينه ،فما داعي الدعاء له باحلفظ مع
اليقني يف ذلك؟
اجلواب:
الله عز وجل وعده �صدق وحق وال يخلف وعده ,والإمام(ع) ك�أنه حتمية
من حتميات الدين ,فيما ت�ؤكده الروايات ,والله �سبحانه ال ميلكه قرار يف
حني �أنه �صادق الوعد .فالإمام (ع) حمفوظ و�سيظهر الله به دينه ,ف�إذا
كان الدعاء باحلفظ ,فمن فوائده �أنه يرفع من م�ستوى ارتباط الداعي
بق�ضية الإمام القائم(ع) ويجعل هذه الق�ضية حمل اهتمام له ,والداعي
هنا للإمام باحلفظ �صحيح �أنه ال ي�ضيف �شيئا على قدر الله عز وجل,
�إال �أن هذا الدعاء على الأقل يعود للداعي بالرثاء الطيب احلميد وذلك
بان يعزز ق�ضية الإمام القائم ويحببها �إىل نف�سه وهو يركزها من خالل
الدعاء يف نف�سه ويجعل نف�سه من�شدة �إىل قرب الظهور و�إن كان �شيئ ًا
حمققا� .أما �إذا كان الدعاء لتعجيل الظهور ف�أنت تطلب ب�أن يكون الظهور
عاجال .الإمام القائم(ع) غري متدخل يف �إدارة املجتمعات ,لكن وجوده
من ما يتعقل يف فوائده انه به حتفظ الأر�ض من �أن متور والنا�س به من
�أن يهلكوا� ,إذا كانت الأر�ض وال�سماوات خلقت من اجل العباد ,ملكا
كان �أو �إن�سان ,فقيمة الأر�ض وقيمة جمتمعات الأر�ض من اجل �أن تتم
هذه الغاية ,ومن اجل عني �ألف عني تكرم .قد يكون حفظ النا�س وحفظ
الأر�ض من اجل الإن�سان العابد �صدقا وعدال وعبادة تامة.
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وجدان والئي
 مو�سى املعلم

شعار المجلس اإلسالمي العلمائي
( مع ًا في مواجهة الغزو الغير أخالقي )
كل عام يعلن املجل�س اال�سالمي العلمائي ب�شعار يحمل م�ضامني عالية
منطلقة من امل�س�ؤولية ال�شرعية ويدعو لتفعيله على كل الأ�صعدة من خالل
الربامج  ,وال يكتفي برباجمه فقط بل يعتمد ب�شكل قوي على املجتمع بكل
م�ؤ�س�ساته املختلفة ومراكز الوعي فيه  ,ولذلك فاحلديث ي�أتي بت�سا�ؤالت
كثرية جد ًا تتوجه لــكل املهتمني قا�صدين منها تفعيل احلركة التغيريية يف
املجتمع .
املجتمع
كيف يتعاطى املجتمع مع هذه ال�شعارات ؟ ما هي ن�سبة هذا التعاطي
والتفاعل ؟ هل هو تفاعل ظاهري اليخرج عن الكالم ؟ �أم هو حركي ر�سايل
يخرج على كيفية م�شاريع وبرامج ؟
منابر اخلطاب الإ�سالمي والتغيريي
ت�سا�ؤالت كثرية حول اخلطاب املنطلق من منابر الوعي يف جمتمعاتنا,
هل تتعامل بتنظيم ي�ستهدف هذه ال�شعارات الر�سالية ؟ �أم هو عائ ٌم
عام تقليدي ي�ؤمن بنظرية �إحياء �أمر �أهل البيت عليهم ال�سالم بال�شكل
ُ
التقلدي املتوارث وكفى ؟ �أم يكون خطاب ًا موجه ًا يحمل م�شروع ًا تغيريياً
؟ ونت�سائل ما هو م�ستوى ثقافة التعاطي مع الواقع لدى منابر اخلطاب ؟
هل هي �إ�ستغراق يف الغيب ؟ �أم وقوف ًا كاملاء الراكد ؟ �أم دعو َة هادئ َة دائم َة
الإبتعاد ًا عن التدافع ؟
م�ؤ�س�سات املجتمع
ما هي م�شاريعها ؟ هل هي م�شاريع ظاهرية ؟ �إ�ستعرا�ضية ؟ تناف�سية ؟
و�أعني بكل هذه امل�شاريع التوعوية والر�سالية واحلركية والتغيريية واملواجهة
للواقع الفا�سد  ,,,نعم ت�سا�ؤالتنا تعرب عن ما يختلج يف عقول الكثريين �أو
تتالقح الأفكار يف املجال�س هنا وهنا  ,ولكن برغم �سلبية عدم حتريكها
ف�إنها حتتاج ملن يت�صيدها ليجعلها حركة قائمة يف الواقع .
الأمنية
هي �أن تت�شارك كل الفئات يف �صناعة امل�شاريع التي جتعل من كل
ال�شعارات حركة واعية تخدم املجتمع .

moosaalmoallim@gmail.com

من و�صايا الإمام اخلميني "قد�س �سره للخطباء "
كما جاء يف كتاب الله فيم م�ضمونه �أن الله ال ينزل العذاب مازال
النبي(�ص) على الأمة وقائما فيها .ف�إكراما للر�سول �أنه ال ينزل العذاب
على �أمته وهو قائم .فالإمام القائم من فوائده هي �أنه به حتفظ الأر�ض,
ويحفظ النا�س على ما هم عليه من ذنوب لهذا العابد الأول .الن الأر�ض
خلقت من �أجل حممد وال حممد.فهم الأحق يف �أن يكون هذا اخللق من
�أجلهم وان من �إكرام الله للإن�سان بان �سخر له الأر�ض و�سخر له الأنعام.
فمن هو الأحق بالإكرام يف هذا الإن�ساين؟ هل هو الإن�سان الفاجر �أم
الإن�سان التقي الورع .يبقى �أثر �شعور االرتباط بالقيادة موجودا وهذا
�شعور �آخر يعي�شه املعتقدون بالإمام القائم ويثري فيهم روح اال�ستعداد
والت�أهب والتح�ضري لظهوره.

( �إن على اخلطباء �أن يقر�أوا املراثي حتى
�آخر اخلطبة وال يخت�صروها بكلمتني ..بل
ليتحدثوا كثري ًا عن م�صائب �أهل البيت...
كي ي�صبح النا�س على �أهبة اال�ستعداد،
وليكونوا حا�ضرين يف ميادين الأحداث،
وليعلموا ب�أن �أئمتنا قد �أنفقوا كل �أعمارهم
لن�شر الإ�سالم وترويجه )
«ال تدعوا التظاهرات وامل�سريات حتل
حمل مواكب العزاء وامل�آمت ،ال ت�سمحوا
لهم �أن ي�سلبوكم العزاء احل�سيني� ،أقيموا املواكب احل�سينية ،ثم �سريوا يف
تظاهرات ح�سينية واعقدوا التجمعات للم�آمت».
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بعد رحيل �أمري امل�ؤمنني (ع) للرفيق الأعلى بايع امل�سلمون
احل�سن (ع) خليفة عليهم مما �أثار حفيظة معاوية بن �أبي �سفيان
الذي كان يتحني الفر�صة املنا�سبة النتزاع اخلالفة الإ�سالمية
وجعلها وراثة يف البيت الأموي  ،وهذا ما دعاه لعدم مبايعة
الإمام وكره الإمام احل�سن (ع) �أن يبد�أهم بقتال وبعث ملعاوية
كتابا عرفه فيه بنف�سه ودع��اه �إىل بيعته لكن معاوية رد على
ر�سالة احل�سن بر�سائل يدعوه فيها �إىل بيعته على �أن يكون
له الأم��ر من بعده ف�أ�صر الإم��ام على موقفه ومل يخ�ضع لتلك
التهديدات والإغراءات فما كان من معاوية �إال انه �سري اجليو�ش
من بالد ال�شام نحو العراق فدعا الإم��ام �أ�صحابه وق��ام فيهم
خطيبا يحثهم على اجلهاد و�أمر جنده باخلروج �إىل مع�سكرهم
بالنخيلة وبعث �إليهم اب��ن عمه عبيدالله بن العبا�س يف اثني
ع�شر �ألفا و�أر�سل معه قي�س بن �سعد بن عبادة و�سعيد بن قي�س
الهمداين و�أم��ره �أن ي�ست�شريهما يف جميع �أم��وره و�أم��ره �أن
ال يقاتلهم حتى يكون معاوية هو البادئ فو�صل �إىل م�سكن
وكان معاوية نازل فيها ويف اليوم الثاين وجه معاوية بخيل
�أغارت على جي�ش عبيدالله فقاوموها وردوها على �أعقابها فلما
علم معاوية �إ�صرار احل�سن على القتال ا�ستخدم املكر والإغراء
وا�ستمال �إىل جانبه اكرب عدد ممكن من جنود الإمام فلم يبق
معه �إال ال�صفوة مما ا�ضطره لقبول ال�صلح كما قبل �أبوه من قبله

الو�سيلة

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

صلح الشجعان
� أ .ناجي جمعه
بالتحكيم وخ�صو�صا �أن قائد جي�شه عبيدالله خان وغدر بالإمام
فقد ا�شرتاه معاوية باملال و�أعطاه مائة �ألف درهم وحتول �إىل
مع�سكر معاوية مع �أربعة �آالف وبقي قي�س بن �سعد بن عبادة
ومن معه �صامدين حتى النف�س الأخ�ير ،لكن معاوية وا�صل
ا�ستمالة ر�ؤ�ساء ربيعة ومتيم و�سائر قبائل الكوفة �إىل جانبه
ويف هذه الظروف الع�صيبة عر�ض معاوية على الإمام احل�سن
عليه ال�سالم ال�صلح فقبل الإم��ام به بعد �أن ر�أى تفكك جي�شه
وخ��ذالن �أ�صحابه ول��و ا�ستمر يف القتال م��ع عر�ض معاوية
ال�صلح عليه وقتل عليه ال�سالم �سيقول معاوية لقد عر�ضنا
عليه ال�صلح وحقن الدماء لكنه �أب��ى ذل��ك ولهذا ولقطع الفنت

وقلة النا�صر ومل�صلحة الإ�سالم العليا ا�ستجاب الإم��ام لفكرة
ال�صلح ب�أهم بنوده وهي  (( :ت�سليم الأمر ملعاوية على �أن يعمل
بكتاب الله و�سنة ر�سوله و�سرية اخللفاء ال�صاحلني ،وان يكون
الأمر للح�سن من بعده فان حدث به حدث فلأخيه احل�سني ،وان
يرتك �سب علي ،وا�ستثناء ما يف بيت مال الكوفة ،وهو خم�سة
�آالف �أل��ف فال ي�شمله ت�سليم الأم��ر وان النا�س �آم�ن��ون حيث
كانوا من �أر�ض الله يف �شامهم وعراقهم وحجازهم ومينهم ،
و�أمان �أ�صحاب علي حيث كانوا )) وقد جاء فيما يرويه الكليني
���ص� ( 61إن احل�سن ا�شرتط على معاوية �أن ال ي�سميه �أمري
امل�ؤمنني) .ومل يف معاوية ب�أي �شيء مما وعد به احل�سن (ع)

وقفة تأمل
 بقلم  -ال�سيدة �أم علي

يف برهة بني اليقظة و النوم � ..أخذين اخليال بعيدا
� ..إىل هناك حيث املوازين املن�صوبة  ..و ال�صحف
املتطايرة  ..و الفزع امل�سيطر  ..و الذهول التام  ..هناك
بال�ضبط على مفرتق الطريق بني اجلنة و النار ويف
زاوية نائية � ..أ�صوات مرتفعة � ..صرخات عالية ..
هتافات متداخلة � ..شدين ذلك املنظر املهيب ..تقدمت
بخطوات حثيثة علني �أنظر املوقف عن كثب  ،دققت
النظر لأرى  ،و �أ�صغيت �أذين لأ�سمع  ،عندها ملحت
عن بعد  ..ر�ؤو�سا مك�شوفة و دموعا متناثرة و اكفا
مرفوعة  ،تنادي  :ح�سني  ..ح�سني  ..ح�سني  ..احدهم
ينادي � :أنا من بكيت عليك فال تخذلني  ..و هذا ينادي
�أنا من �أنفقت مايل يف �سبيلك فال تن�ساين  ..و �أخرى
تنادي � :أنا من ا�شتقت �إليك فزرتك فال حترمني � ..أنا
� ..أنا � ..أنا � ..أخذ قلبي يخفق م�ضطربا و يعت�صر �أملا
 ..عجزت قدماي ان حتملني فوقعت على الأر�ض  ،و
عيناي عن ذلك املنظر مل تقع  ..ملحته ينظر �إيل بطرف
خفي و ك�أنه يقول تقدم  ..جمعت قواي  ،و �أم�سكت
على قلبي بيدي  ،و تقدمت لأقدم ر�سالتي كما قدموا
 ،بد�أتها بالتزفر و الدموع و تقطع ال�صوت املبحوح
� ..سيدي و موالي �أبا عبد الله  ..من �أين �أبد�أ ؟ و عن
ماذا احتدث ؟  ..رحت �أتقدم بكل خجل � ..أفلفل معلقة
�أخطائي  ..بد�أت كلماتي  ..بكل اعتذار �سيدي و موالي
�ساحمني ! حيث تفوهت بحبك ليمجدين ع�شاقك  ..و
ا�صفح عني ! حيث بذلت مايل ليغبطني املحرومون ..
و �أعفو عني ! حني خدمت زوارك و حمبيك ليقال عني
�إين منهم  ..و ترحم علي ! يوم نظرت ملوكبك لأزيل عن
نف�سي �شبهة عدم امل�شاركة  ..وجد علي ! يوم نافقت
حل�ضور جمال�سك  ..و تع�صبت ! حيث �أقمت عزائك ..

و خلقت الفرقة و ال�شقاق ! يوم �أ�س�ست م�آمتك و �أهنت
النا�س ! و �أكلت حلومهم يف حمافلك  ..و ت�سابقت
�أزاحم ال�صفوف غرية و رياء  ..و تطامعت بامل�أكل و
امل�شرب ! بحجة التربك بك و �أديت ال�صالة ق�ضاء !
بعذر التعب من خدمتك و �سرقت الأموال ! و تاجرت
! بحجة ا�ستحقاقاتي ال�شرعية  ..و �أهنت املذهب و
�شوهت �سمعته بطقو�س ال �أ�سا�س لها  ..و اجنرفت
وراء كل ناعق لأ�صنع لنف�سي اجلاه و ال�شرف و كل
ذلك با�سمك ياح�سني  ..تفوهت بكل ذلك و �أنا مط�أطىء
ر�أ�سي �إىل الأر�ض خجال و ا�ستحياء و متثل يل لو
رفعته  ..لر�أيت دموعا كالل�ؤل�ؤ على خديه  ..و �سيال
من �سهام ثالثية تتجه نحو قلبه ال�شريف  ..فانتبهت
فزعا مما كنت فيه �شعرت بخفقان يف قلبي و ت�صبب
العرق من جميع بدين و �سرت برودة كاملاء يف �أطرايف
 ..جف ريقي و حتادرت دموعي لتزيل ما ارت�سم على
وجهي من ا�صفرار تركه ذلك ال�شريط ال�سريع الذي مر
مبخيلتي  ..ف�أوقد نارا يف قلبي و نورا يف ب�صريتي
و حرك قلبي و روحي و وجه جميع جوارحي �إىل �أن
�أتخذ ذلك نقطة حتول يف حياتي فتوجهت �إىل القبلة
مت�ضرعا �إىل الله متو�سال له قا�سما عليه بال�شيب
اخل�ضيب  ..و اخلد الرتيب  ..و اجل�سد ال�سليب ..
و الر�أ�س املقروع بالق�ضيب  ..و باخليام املحروقة ..
و الأيتام املروعة  ..و الن�ساء املفجوعة  ..و اخلدور
املهتوكة � ..أن مينحني الإخال�ص يف النية و العمل و
�أن يبعد عني و�سو�سة ال�شيطان و الغفلة و الك�سل  ،و
�أن يثبت يل قدم �صدق مع احل�سني و �أ�صحاب احل�سني
الذين بذلوا مهجهم دون احل�سني (ع) .

وقال � ( :إين والله ما قاتلتكم لت�صلوا وال لت�صوموا وال لتحجوا
وال لتزكوا� ،إنكم لتفعلون ذلك  ،ولكني قاتلتكم لأت�أمر عليكم ،
وقد �أعطاين الله ذلك و�أنتم كارهون � ،أال و�أين منيت احل�سن
و�أعطيته �أ��ش�ي��اء وجميعها حت��ت ق��دم��ي ال �أيف ب�شيء منها)
الإر�شاد:ج�2ص .14وقد ا�ستعمل معاوية على الكوفة املغرية
بن �شعبة و�أو��ص��اه بالتنكيل ب�أ�صحاب علي (ع) وبعده زياد
بن �أبيه الذي قطع الأيدي والأرج��ل على جذوع النخل و�شرد
�أكرثهم يف الأم�صار �أمثال �صع�صعة بن �صوحان الذي �آل به
الأمر �إىل البحرين التي دفن بها  .وعاد معاوية �إىل ال�شام بعد
ال�صلح و�أمر ب�سب علي (ع) على املنابر.
وظل الأم��وي��ون على هذا ال�سب �إىل �أن �صارت اخلالفة
لعمر ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز فمنع �سبه عليه ال���س�لام .وق��د اجتهد
معاوية يف تن�صيب ابنه يزيد خليفة على امل�سلمني يف حياة
الإمام احل�سن (ع) ولقي املعار�ضة من �أتباع احل�سن اخلل�ص
كالأحنف بن قي�س  .وهكذا �أخذ معاوية يعد العدة للتخل�ص من
الإم��ام احل�سن فد�س له ال�سم يف الع�سل وكان يقول ( �إن لله
جنودا من ع�سل) فق�ضى نحبه �شهيدا وكان له من العمر �ست
و�أربعون �سنة وقيل ثمان و�أربعون من �سنة خم�سني للهجرة
وقيل غري ذل��ك .ف�سالم عليه ي��وم ول��د وي��وم م��ات وي��وم يبعث
حيا.

الو�سيلة

العدد العاشر  -السنة الرابعة

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

من الظلمات
إلى النور
 بدر عي�سى احلاج
ك��ان��ت ال �ن��ار ت�ستعر يف معابد
ف��ار���س املجو�سية ال�ت��ي ت�ستند على
�أ�سا�سني يف الوجود ،النور والظالم،
ولأن النور قدمي ٌ �أزيل عبدوا النار،
بينما الظلمة حم��دث��ة لي�ست �أزلية،
كانوا يت�شائمون منها وفق ًا لتعاليم
جيومرت الذي يقولون هو �أبو الب�شر
�آدم (ع) ،ويليه النبي زراد�شت كما
ي��زع �م��ون ،يف ع� ��ام  570ميالدية
�إنبلج ن��ور الع�صر الأخ�ي�ر للب�شرية
على الأر���ض ،ف�إن الله عز وجل خلق
ال�سماوات والأر�ض يف � 6أيام واليوم
ال�سماوي يعادل � 1000سنة �أر�ضية،
فيكون اخللق � 6000سنة وفق �إحدى
النظريات الإ��س�لام�ي��ة ،وال��ذي يطلع
على �أمهات كتب التاريخ ُي�صعق مما
خ�ل��ق ال �ل��ه م��ن �أع��اج �ي��ب خ�ل�ال هذه
الفرتة الزمنية التي ت�ساوي �إ�سبوع
دنيوي ،وقيل �أن �آخر ما خلق الله عز
وج��ل هو �آدم (ع) وك��ان ذاك ع�صر
يوم اجلمعة ومنه خلق حواء يف �آخر
�ساعة من اليوم.
وهكذا تتابعت ال�سل�سلة الإلهية
الطيبة من �آدم �إىل �إبنه الثالث �شيث
(هبة الله) ،ومنه �إىل نوح فابنيه حام
و�سام ،يف عام  570م انطف�أت لأول
مرة النار التي كانت م�شتعلة 1000
�سنة بتعاقب اليل والنهار بفار�س،
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ويف ذلك العام املوافق  17ربيع الأول
من عام الفيل تك�سرت � 14شرفة يف
�أي � ��وان ك���س��رى وحت�ط�م��ت �أ�ساطني
بالط الإمرباطورية الرومانية وجفت
بحرية �ساوة ،و�سطع نور من الأر�ض
لل�سماء و�إزدادت الأجن��م تلك الليلة
حتى كانت ال�سماء مظيئة على غري
عادتها و�إنبهر منها النا�س ،فنادى
�أح��د العرافني :يا مع�شر يهود اليوم
ملع جنم �أحمد.
قالوا عن معاجز الر�سول (�ص)
الكثري ،من القر�آن  -املعجزة الأبدية
امل� �ت� �ج ��ددة ح �ت��ى ن� ��رد احل ��و� ��ض بل
حتى دخ��ول اجل�ن��ة وال �ن��ار� ،أح�صى
ك��ل �شيء � -إىل ان�شقاق القمر �إىل
غ�ي�ره ،حتى ذه��ب م�ف�ك��رون وعلماء
وم�ست�شرقون �إىل ابعد من ذل��ك يف
ن�شر دي��ن ج��دي��د خ�لال � 10سنوات
ف�ق��ط ،يف ج��زي��رة تخلو م��ن و�سائل
النقل والأت�صاالت ،وي�سودها نظام
ال�ع�ب��ودي��ة ،و�سحق امل� ��ر�أة ،والقبلية
والتناحر على املاء والكلأ ،جعل من
ه��ذا امل��زي��ج املتناق�ض �إمرباطورية
م�ن�ظ�م��ة ذات ج�ي����ش وع �ق �ي��دة وفكر
�آخ ��ر ،تناجز �إم�براط��وري�ت��ي فار�س
وروم��ا حتى ا�سقطتهما وفتحت ثلثا
العامل ال�ق��دمي ،وك��ان �أول الفتح يتم
ب��أم��ري��ن :الفكر (ال��دع��وة) والإرادة

يف زريبة حا�صرتها �أ�سالك �شائكة كعقد ف�ضي �أنيط على جيد فتاة نعمت �أفواج
نعاج بحياة فردو�سية كرمية.
مل تكن تلك الأ�سالك التي �أمر بو�ضعها �سيد النعاج اخلروف املبجل يوما حجرة
عرثة للنعاج �أن ينطلقوا لعامل ال�سعادة الأرحب ومبلغها الأنبل لأنه �أ�سبغ عليها من
طالئع الهبات ومري احل�شائ�ش والفواكه واخل�ضروات ما �أقنعها عن التفكري يف دون
ذلك من �صغائر الأمور والهنات و�أقر �أعينها ووفى مطعمها وع�صمها ال�ضرب يف
الأ�صقاع طلبا ما ي�سد حفرة اجلوع التي توقع واردها يف مهلكة التجديف وم�صيدة
النكران .ولأن هناءة النعاج على مدى تعاقب دوران دوالب الزمان ال�سريع هتكت من
غائلة الوحو�ش و�ضارية الذئاب التي �ألفت االختال�س وظلمة البهيم يف زرائب النعاج
يف خمتلف �أرجاء املعمورة واقتياد لينة العريكة منها التي ال تبتدر الدب عن عر�ضها
و الذود عن بقية النعاج �أما جلنب �أو قلة حيلة مقودة كالأباعر امل�صحبة �إىل مق�صبة
اجلزار بنف�س را�ضية ،ولأن مقام اخلروف املبجل كان ح�صيفا نبها وممن يقر�ؤون
جمريات الت�أريخ بت�أن وروية ويتع�ضون من منزلقاته ونكباته املزرية وما �أمل بالغابرين
من عوادي الدهر وطوارقه وي�ست�شرفون امل�ستقبل الأمثل الذي ت�أمن حتت جناحه كل
نعجة تولد يف ثرى زريبته فقد �أوكل نعاجا تقوم ب�ش�أن احلرا�سة للزريبة و الدفاع
عن حيا�ضها وخرياتها ومرياتها ،وكانت تلك النعاج امل�صطفات لهذه املهمة ال�شريفة
ال�سامية مرعبة ال�صورة قوية يخالها الر�أي خيوال مطهمة يف ارتفاعها وعظمها ،و�إن
�أتاجت فهي ال ُأ�سد اله�صورة ز�أرت ودوت الزريبة بزئريها ،وما مر يوم بها وح�ش
�أو ذئب وهي واقفة كال�صروح ال�شماء والتماثيل ال�صماء التي ال تتحرك عند تخوم

ح�ت��ى ورد�� :س�ي��وف بع�ضهم جريد
نخل ،مل يحملوا ال�سيوف لكن حملوا
الأميان والعقيدة.
اليوم يخر العامل ال�شيعي خا�شعا
لذكرى �أربعينية الإمام احل�سني (ع)
وبعدها ن�ستقبل وف��اة �أعظم الأنبياء
واملر�سلني و�سيد الأول�ين والآخرين
حممد (���ص) ،وبعد �أ�سابيع نحتفل
مبولده ال�شريف ،وم��ن الطبيعي �أن
الإن�سان العاقل ال يقبل �أن ُمير على
احلياة �ضيف ًا ثم يرحل عنها ك��أن مل
ُيخلق ،يجب �أن يرتك �أثر ًا طيب ًا من :
�إبن �صالح ،علم نافع� ،صدقة جارية،
�أم ��ور ي��ذك��ر بها ب��اخل�ير ،والإن�سان
ال�سوي يطور ذاته من الناحية العلمية
والإجتماعية والأخ�لاق�ي��ة ،كلنا نعلم
�أن يف احلياة ُظلم و�صعوبات وهناك
م��ن ي��زي��ده��ا ع�ل�ي�ن��ا ،م��ع ذل ��ك هناك
مناذج �إيجابية بنت نف�سها  :بالإميان
والتوا�ضع والإرادة واجلِ ��د ،ويقال
ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال :ف�ل�ان ك��ان معنا
يف ال�صف ،ال يه�ش وال يك�ش� ،أو
خجول �أو ما �شابه ،لكنه �أ�صبح معلم ًا
�أو مهند�س ًا �أو �إعالمي ًا �أو طبيب ًا �أو
غ�يره ،هناك نقطة �إن�ط�لاق� ،أح��ب �أن
�أرى اخل�ير لكل النا�س من ح��ويل ال
�سيما ال�شباب من اجلن�سني ،لتفكروا
ب�إيجابية ولتبت�سموا للحياة ولت�سعوا
مل��زاح�م��ة الطلبة ب��ال�ت�ف��وق ،واملجتمع
ب��ال �ت��وا� �ض��ع ،وامل �� �س��اج��د بال�صالة
وامل � ��آمت ب��ال��وع��ي وامل��واك��ب بالعزاء،
وال ��رزق بال�سعي م��ن ب��اب �إىل باب،
وكل ذلك بالقدوة احل�سنة ،و�سبحان
م��ن ي�ق��ولَ ( :ق � ْد َج��اء ُك��م ِّم� َ�ن ال� ّل��هِ نُو ٌر
�اب ُّمبِ ٌني َي� ْه��دِ ي بِ ��هِ ال ّل ُه َم��نِ ا َّت َب َع
َوكِ � َت� ٌ
ال�س َال ِم َو ُيخْ رِ ُج ُهم ِّمنِ
رِ ْ�ض َوا َن ُه ُ�س ُب َل َّ
الظُّ ُل َم ِات �إِلىَ النُّورِ بِ �إِ ْذنِهِ َو َي ْهدِ يهِ ْم �إِلىَ
ِ�ص َر ٍاط ُّم ْ�ستَقِ ٍيم" [املائدة .]16 :
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وطن الطفوف
 عبداهلل عبداللطيف
�إ�إذن ل� �ع� �ي� �ن� �ي ��ك �أن ت � �ب � �ك � �ي� � َ�ك ك� � � ��امل ُ� � � � ُزنِ
وان� � �ه� � �� � ْ��ض ب � �ط� ��رف� � َ�ك �إن ال� � �ع �ي � َ
ن � � �س ��اه ��ر ٌة
خ � �ط� � ٌ�ب ع� ��� �ص � ُّ�ي ع� �ل ��ى الأل � � � �ب � � ��ابِ �أف �ج �ع �ن ��ي
�اب ب � � �ي � � ��تٌ وال دا ٌر �أل� � � � � � � � ��و ُذ ب� �ه ��ا
ال ط � � � � � � َ
ل � �ه � �ف ��ي ل� � ��ه �إذ غ � � � ��دا ب� ��ال � �ب � �ي� ��تِ م �ل �ت �ج �ئ �اً
ف� � �ل � ��م ي� � �ج � ��د م � � ��أم � � �ن � � �اً � � �س � �ب� ��ط ال� � �ن� � �ب � ��ي به
والذ � � � � �س� � � ��راً ب� � �ق �ب��ر امل � �� � �ص � �ط � �ف� ��ى و ِل � � �ه � � �اً
ف � � � ��ذا ي � � ��زي� � � � ُد ل � � �� � � �س � ��ا َن احل � � � � � � ِّق �أخ� � ��ر�� � َ��س � � � ُه
ي� ��� �ش ��دو ب� � �ق � ��ولِ ا َ
جمل�س ُه
خل � � � َن� � ��ا ،وال � �ل � �ه� ��و
ُ
وه� � � ��ل ع� � ��� � �س � ��ا ُه ي � �ط � �ي� � ُ�ق اب� � � ��ن ال � �ن � �ب� ��ي ب � � � ��أنْ
� � �ش � � َّد ال� � � � ّرح � � ��ا َل �إىل �أر� � � � ��ض ال � � �ع� � ��راقِ وق ��د
ح� � � � � ّ�ط احل� � ��� � �س �ي��ن م � �غ � �ي � �ث � �اً غ � �ي ��ر �أ ّن� � � � � ُه� � � � � ُم
َد َع � � � � � � � � � ْو ُه ح � �ت� ��ى �إذا م� � ��ا َج � � ��اءه � � ��م غ� � � ��دروا
ت � � � �ف � � � � ّردت ف � �ي� ��ه �أ� � � �س � � �ي� � � ُ
�اف ال� � �ط� � �غ � ��اة وق � � � ْد
م � � � � � ��ازال ي � �� � �س � � َت� � ُّ�ل ب � ��ال � � �ب � � � َّت � ��ا ِر �أن � �ف � ��� �َ�س � � ُه � � ْم
ف� � �ق � � ّ�ط� � �ع � ��وه ع� � �ل � ��ى ح� � � � � � ِّر ال � � �ث� � ��رى �إ َرب � � � � � � � �اً
و�أ� � �س � ��رج � ��وا اخل� �ي ��ل ب ��الأ�� �ض� �غ ��ان ث� ��م َع � � ��دواْ
وح � � � � � � ّزوا ال � � ��ر�أ� � � ��س م � ��ن ب � �ع ��د امل � � �م� � ��اتِ وق ��د
ر ُه
ال� ��� �ش� �م� �� ��س ت� � ��� � �ص� � � َه� � � ُر ُه وال� � � ��ري � � � � ُح ت� � �ق �ب � ُ
مل ي ��رح ��م ال� � � ّده� � � ُر �آ َل امل �� �ص �ط �ف��ى ف � � َغ � �دَواْ
ف� ��دي� ��تُ م� ��ن ج � � � �دَّدوا الإ� � � �س �ل��ا َم م� ��ن دَمِ � � ِه � � ْم
ف � ��دي � ��تُ م � ��ن ب � ��ذل � ��وا الإ�� � � �س� �ل ��ا َم م �ه �ج � َت � ُه � ْم
ف� �ل ��ا ور ِّب � � � � � � ��ك ال َخ � � � � ْ�ط � � � � ٌ�ب ع � �ل � �ي� ��ه �أ� � � �س� � � ً�ى

مقصبة الجزار
� أ .عبا�س خرفو�ش
الزريبة �إال وا�ضطرب وتهيب و �آي�س �أن يكون له يف يومه ن�صيب يف نعجة من نعاج
الزريبة.
لكن النعاج مل مينن الله عليها بنعمة املخالب ال�سنينة والرباثن املجرحة مثل
دى ابتاعها اخلروف ذات يوم
الوحو�ش والذئاب لذا كانت �أداتها لدفاعها عن نف�سها ُم ً
من ذئب تنكر يف رداء نعجة حميمة وجاء يف جموع النعاج يعر�ض ب�ضاعته عليهم وما
تردد اخلروف وقتها يف ابتياعها ب�أبهظ الأثمان حتى تقي نعاجه �شر الذئاب املرتب�صة
الطموعة .و كان اختالف �أهل الزريبة يوم �أن جاء الذئب املتنكر يف لبو�سهم ودخل
الزريبة على �أنه نعجة �أمرا عجيبا نكرا عند بع�ض النعاج التي تنبهت ورابها �ش�أن
الذئب من هيكل ج�سمه املختلف عنها وطول فمه الزائد وعينيه الوا�سعتني احلادتني
اللتني كانتا تتطلعان بخبث و بع�ض كلماته املتكلفة املع�سولة املظهرة للود والتزلف التي

وا�� �س� �م ��ح ل �ق �ل �ب� َ�ك �أن ي � �غ� � َ
بال�شجن
�زوك
ِ
ت� �ط ��وي ال � ��رق � ��ا َد ع �ل ��ى �إط �ل��ال� � � ِة ال ��و� �س � ِ�ن
ت� ��� �ش� � ّرب� �ت ��ه احل � �� � �ش ��ا يف م� � �ف � ��رقِ ال� � � ّزم � � ِ�ن
ح � �ي� ��ث احل� � ��� � �س �ي� ُ�ن ب �ل ��ا دا ٍر وال وط� � � ِ�ن
�وف واحل� � � � � � َزنِ
ي � �� � �ش� ��دُّ �إح � � � ��را َم� � � � � ُه ب � � ��اخل � � � ِ
ن
ف� � � � ��ودّع احل � � � � َّج م � ��ن ف � ��ر� � ٍ��ض وم � � ��ن � �ُ�س�ن� ِ
ي �� �ش �ك��و �إىل اجل � � � ِّد م ��ا الق� ��ى م ��ن ال َإح � � � ِ�ن
�وب ال � � � � ُّ�ذلِ وال� ��و َه� � ِ�ن
و�أل � �ب � ��� � َ�س ال� ��دي� � َ�ن ث� � � َ
وي � ��رت � ��وي ب � �ك � ��ؤو�� ��س اخل � �م � � ِر يف ال � � َع � �لَ � ِ�ن
ي� � ��� � �س � ��و ُد ُه ع � ��اب� � � ٌد ل � �ل � � ِّرج � ��� � ِ�س وال � � ��و َث � � � ِ�ن؟
ب� � � � ��دت ل� � � ��ه م � � � � � � ُ
�دن الأرزاء وامل � � �ح� � � ِ�ن
�أ َب� � � � ��واْ ب � � ��أن ي ��رك� �ب ��وا يف �أو�� � �س� � � ِع ال �� �ُّ�س � ُف � ِ�ن
احل�سن
ول �ي ����س َغ � � � � ْد ُر ال �ف �ت��ى ب ��امل ��ذه ��بِ
ِ
ق � � � � ّل ال � �ن � �� � �ص �ي�ر ل� � ��ه يف غ � � �م� � ��ر ِة ال � �ف�ت� ِ�ن
ل� ��وال ال �� �ض �م��ا وه �ج�ي�ر ال �� �ش �م ��� ِ�س مل يه ِِن
غ�ص ِن
ومل ي� �ب� � ّق ��وا لأه � � � ��لِ ال� �ب� �ي ��ت م� ��ن ُ
ع �ل ��ى ال � � �ف � � ��ؤا ِد ال � � ��ذي ب ��ال � ُّ�ط� � ْه� � ِر م �ق�ت�رنِ
ط� ��اف� ��وا ب� ��ه ف� � ��وق � � �س� � ِّ�ن ال � � � ُّرم� � � ِ�ح ب� ��امل � �دُنِ
ع� �ل ��ى ال� ��� �ص� �ع� �ي ��دِ ب �ل��ا غ � ��� ْ��س� ��لٍ وال ك �ف � ِ�ن
م� � ��� � �ش� � � ّردي � ��ن ب� �ل ��ا م � � � � � � ��أوى وال �� �س� �ك � ِ�ن
وب � � ��اح � � �م � � ��را ِر م � � �ت� � ��ونِ ال � � ��زاك � � �ي � � ��اتِ ُب� �ن ��ي
روح� � � � ُه� � � � ْم يف ن� ��� �ش ��وة ال � �ب� ��دنِ
ف ��ا�� �س� �ل� � ُم ��وا َ
ب� �ع ��د احل� ��� �س�ي�ن وال ط� �ي ��ب ال �ن �ع �ي ��م هني

ال تكون �إال من متملق �أو مداهن يجيد �سبك الكالم ونظم الألفاظ واقتنا�ص امل�أرب� ،إال
�أن نعاجا وبينهم اخلروف نف�سه رمبا مل يتنبهوا لدهاء الذئب يف حبك حيلته وو�سيلته
لبلوغ مرماه وغايته �أو تنبهوا وغ�ضوا الطرف لأن م�أربهم يف املدى �ألح عليهم ،ف�أمر
اخلروف �أن ت�شرتى املدى وت�ضع كل نعجة حار�سة من حرا�س الزريبة الأ�شاو�س بني
نواجذها مدية �أثناء حرا�ستها حتى تعظم قوتها وتنفذ هيبتها .وظل الذئب يغب مدة
زمنية يف وجاره وما يفرت �أن يلوح مرة �أخرى للزريبة حامال مدى جديدة يتب�ضعها
اخلروف بنفي�س الأموال واحللل ،وا�ستمر الأمر �إىل �أن �أ�صبحت الزريبة ملأى
باملُدى� .أما النعاج احلار�سة للزريبة فبعد �أن �أطم�أنت �أن الذئاب والوحو�ش يف من�أى
عن الزريبة و�أن �شرورها لي�ست قريبة �أثرت التقهقر وترك التخوم و�أودعت مداها يف
�أحقاق ذات �أقفال حمكمة من�سوجة مطرزة بالدمق�س وقطع الع�سجد الفاقعة لتبدو
جميلة لتخرجها وقت اقت�ضاء ال�ضرورة �أو ادلهمام الطوارئ .وما مر باملدى وقت
ق�صري حتى التهمها ال�صد�أ وهي راقدة يف الأحقاق و�أ�صبحت ال فائدة منها ترجتى
يف مقارعة الذئاب والوحو�ش ونوا�شرها وخمالبها التي تفري اللحوم الهزيلة فريا.
وكانت الزريبة مر�سحا للفو�ضى والع�صيان يف يوم من الأيام على اخلروف الذي
ذهبت به �أهواءه بع�ض املذاهب يف �إدارة الأمر وق�صر يف مطعم النعاج .وبدون تردد
قام اخلروف بالإيعاز حلرا�س التخوم املخل�صني املتقهقرين ب�إخراج املدى ال�صد�أه من
�أحقاقها وكبح النعاج املتمردين حتى تك�سرت املدى يف �إهاباتهم ،و بعد �أن �شحت
املدى �أوفد اخلروف �إىل الذئب ال�صديق احلميم يف وجاره طالبا مدى جديدة يبتاعها
منه ب�أي ثمن ي�شاء.
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اآلخر
من هو ؟؟
 جعفر �سلمان
(وق����ل احل���ق م��ن رب��ك��م ف��م��ن �شاء
فلي�ؤمن ومن �شاء فليكفر) الكهف ,29
ه��و ح��ق �إن�ساين �أ�صيل ذل��ك امل�سمى
احل��ق ب��االخ��ت�لاف  ,احل��ق ب���أن تكون
�آخ����ر �أو احل���ق �أن جت��ع��ل املختلفني
ع��ن��ك �آخ��ري��ن  ,ح��ق كفله ال��ل��ه تعاىل
للب�شر قبل �أن يكفله لهم �أي قانون ,
حق متثل يف الآية ال�سابقة من خالل
امل�����ش��ي��ئ��ة الإن�����س��ان��ي��ة يف الإمي����ان �أو
الكفر واحل��ري��ة املطلقة ب��االخ��ت��ي��ار .
غالبا من يجد الإن�سان �صعوبة يف
فهم وا�ستيعاب وج��ود �آخ��ر وبالتايل
�صعوبة تقبل ه��ذا الآخ��ر  ,وغالبا ما
ت�أتي هذه ال�صعوبة من اعتقاد خاطئ

لدى الفرد بح�صرية الفهم واال�ستيعاب
ل��دي��ه وب��ال��ت��ايل ت��ع��م��د الآخ����ر تغييب
ه��ذا احل��ق ع��ن طريق العناد ال غ�ير ,
ف��احل��ق ال ي��ت��ع��دد واحل���ق يف متناول
اجلميع وبالتايل كل من ال يتبع هذا
احلق هو معاند �أو كافر بهذا احلق .
احل������ق واح�������د ال ي���ت���ع���دد  ,ه���ذا
�صحيح ول��ك��ن ك��م ي��ا ت���رى ن�ستطيع
�أن ن��غ��رف م���ن ذل���ك احل���ق و�إىل �أي
م����دى ن�����س��ت��ط��ي��ع �أن ن�����س��ت��وع��ب ه��ذا
احل��ق  ,ه��ذا ه��و ال�����س���ؤال امل��رك��زي .
كل �شخ�ص يتملك قدرة تختلف عن
البقية من ناحية اال�ستيعاب وبالتايل
قدرة تختلف من ناحية كم العلم املمكن

المتخاذلون

عندما تصبح النقمة نعمة
� أ .علي عي�سى احلاج
ج��اء يف ل���س��ان ال �ع��رب الب��ن م�ن�ظ��ور :خذل
ي �خ��ذل خ ��ذالن � ًا ف�ه��و خ� ��اذل  ،و ال �ت �خ��اذل �ضد
ِالنُ�صرة  ،و اخلاذل �ضد النا�صر  ،واخلذالن هو
ترك �إغاثة امل�ستغيث  ،و اخلذالن خ�سا�سة و دناءة
نف�س و هو من الأخالق ال�سيئة الذميمة  ) 1 ( .و
من �صفات املتخاذل �أنه يحمل املرارة و الأ�سى و
الذل و اخلنوع و اجلنب و التقاع�س و الأنانية و
هو من �أمرا�ض القلب  .فرنى املتخاذل فقري يف
طموحاته و مكبل ب�أ�صفاد الهزمية و هو ال يبايل
يف الدفاع عن عر�ضه �أو دينه .
و م��ن ال�شخ�صيات امل�ع��روف��ة ال�ت��ي يو�صف
موقفها باملتخاذل  ،ال�شخ�صيات التي جاءت �إىل
الإم��ام احل�سني ( ع ) لتن�صحه يف ظاهر الأمر
خوف ًا عليه من اخلروج �إىل العراق .
من هذه ال�شخ�صيات �أبو بكر بن عبد الرحمن
املخزومي فقال له الإمام احل�سني ( ع )  :جز�آك
الله خ�ير ًا يا بن عم  ،قد اجتهدت ر�أي��ك و مهما
يق�ض الله يكن  .و جاءه عبد الله بن عبا�س عندما
ر�آه جازم ًا على اخل��روج و ق��ال له  :لقد �أقررت
عني ابن الزبري باخلروج من احلجاز يا �أب��ا عبد
الله  ،فقال له احل�سني عليه ال�سالم � :أ�ستخري الله

و �أنظر ماذا يكون ( . )2
و جاءه عبدالله بن الزبري  ،و عبد الله بن عمر
و جماعة غريهم و لكن احل�سني يقول لهم جميع ًا:
و امي الله لو كنت يف جحر هامة من هذه الهوام
علي
ال�ستخرجوين حتى يقتلوين  ،و الله ليعتدن ّ
كما اعتدت اليهود يف ال�سبت  . ) 3 ( .و كان
ابن الزبري يحب خروج احل�سني من احلجاز حتى
يخلوا له جو احلجاز لأنه كما قال الإمام احل�سني
�إن �أهل احلجاز ال يبايعون ابن الزبري مادام عليه
ال�سالم موجود ًا بالبلد  ،و هذا ممن تخاذل عن
ن�صرة احل�سني عليه ال�سالم و بقي يف احلجاز
.)4(.
وممن تخاذل عن ن�صرة الإمام احل�سني(ع)
الأل ��وف امل��ؤل�ف��ة التي بايعت للح�سني ع��ن طريق
م ��واالة �سفريه �إىل ال �ع��راق  /م�سلم اب��ن عقيل
(ر�ض )  ،التي بايعت الإمام حتى قبل �أن ي�صل
�سفريه �إىل هناك  ،و بعثت بالكتب لي�س للبيعة
فقط و �إمنا لطلب القدوم �إىل العراق و �أنها كانت
م�ستعدة للقتال معه ( ع )  .و ملا و�صل م�سلم ابن
عقيل �إىل ال�ع��راق ا�ستوثق منهم و �أخ��ذ البيعة
لإم��ام��ه ال �ق��ادم لن�صرتهم ف��أع�ط��وه مواثيقهم و
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احل�صول من احلق ,لذلك ف�إن اجلميع
يح�صل بح�سب و�سعه ال بح�سب و�سع
احلق املطلق  ,ومن هنا ياتي الإختالف
بني املرء والآخر القريب منه  ,ف�أحدهم
�أخذ كم ًا �أكرث من غريه من ذلك احلق
وب��ال��ت��ايل ك���ون ق��ن��اع��ة وف��ه��م يختلف
ع���ن ال��ب��ق��ي��ة ف��ا���ص��ب��ح �آخ����ر خم��ت��ل��ف .
وه�����ن�����ا ن�����رج�����ع اىل ال���������س�����ؤال
ال����ع����ن����وان  :الآخ��������ر  ,م����ن ه����و ؟؟
ه��و �إن�سان م��ار���س ح��ق �أ�صيل يف
االخ��ت��ي��ار اع��ت��م��ادا ع��ل��ى و���س��ع عقلي
معني نهل من خالله من احل��ق فخرج
ب�����ش��يء م��ن احل���ق رمب���ا ي��خ��ت��ل��ف كما
وكيفيا عن القريبني منه  .لذلك فالآخر
لي�س وح�ش ًا خميف ًا �أو ق��ذارة ت�شمئز
منها النفو�س  ,ه��و فقط بناء فكري
خمتلف عنا  ,ن�ستطيع التعاي�ش معه
م��ن خ�لال االح�ت�رام حلقه باالختالف
ون�����س��ت��ط��ي��ع ال��ت��ف��اع��ل م��ع��ه م���ن خالل
احل��وار املف�ضي �إم��ا �إىل تغيري قناعة
�أو ت�ل�اق���ح ف���ك���ري �أو �إىل �أ�ضعف
الإمي��ان وهو فهم ما ميلك من �أفكار .

لكنهم خذلوه و ان�سحقوا �أمام �إغراء املال و حب
الدنيا و اخلوف من املوت .
و لكن بعد مقتل الإم��ام احل�سني ( ع ) و ما
فعله الطاغية يزيد يف �أه��ل العراق بل و يف كل
�أر���ض الإ�سالم من القتل و الفتك و ال�سبي ب�آل
الر�سول و غريهم من النا�س  ،و بعد �أن تبيت
لهم �صفات حاكمهم ال�سيئة  ،و بعد �أن فاقوا من
ال�صدمة �شعروا بالذل و الهوان و اخلزي و �أنهم
�إمنا حلت بهم نقمة من الله تعاىل �إذ تخاذلوا عن
ن�صرة ابن بنت نبيهم ( �ص ) .
حني ذاك انتف�ض �أه��ل املدينة و خلعوا يزيد
و عللوا ذلك بف�سق يزيد و �أن��ه ي�شرب اخلمر و
ي�ضرب عنده القيان للغناء  ،و قامت الثورة �ضد
يزيد حتى ك��ادت تخرج املدينة عن حكمه فبعث
�إليهم الطاغية ق��ائ��ده  /م�سلم بن عقبة �أمل��ري و
�أمره �أن ي�ستبيح املدينة و يقتل �أهلها فكانت وقعة
احلرة .
و ه��ذا ه��و ال�ت�م��رد الأول ع�ل��ى ي��زي��د ( ) 5
فتحولت النقمة التي حلت ب�أهل املدينة بتخاذلهم
�إىل نعمة ُرزقوا بها اجلنة عن طريق ا�ست�شهادهم
يف قتال الطاغية .
و بعد هذه الثورة  ،قامت ثورة التوابني يف
العراق بعد �أن عرفوا �أنهم ارتكبوا خط�أً كبري ًا
و �أن��ه ال يغ�سل عارهم و الإث��م ال��ذي ارتكبوه �إال
قتل من قتل احل�سني ( ع )  ،فاجتمعوا بالكوفة
�إىل خم�سة نفر من ر�ؤ�ساء ال�شيعة و اجتمعوا مع
�سليمان بن �صرد اخلزاعي _ و كانت له �صحبة
�إىل امل�سيب بن جنبة الفزاري و كان من �أ�صحاب
الإم��ام علي ( ع )  ،و �إىل عبد الله بن �سعيد بن
نفيل الأزدي  ،و �إىل عبد الله بن وال التميمي (تيم
بكر بن وائل ) و �إىل رفاعة بن �شداد البجلي  .و

�شــــووع
� أ .جعفر �صفوان

جدد الحزن ....
يا أيها العدناني  :قم ّ
كان املنرب احل�سيني  -وملّا يزل – من �أهم م�صادر املعرفة  ،وبث روح احلما�سة
لدى املنتمني ملذهب �أهل البيت – عليهم ال�سالم . -
و�إن مما يبعث على الدّه�شة – ح ّقا – احتفاظ هذا املنرب مبوقعيته
وجماهرييته ،وت�أثريه الكبري يف وجدان مريديه  ،على الرغم من مزاحمة العديد
من و�سائل الإعالم واالت�صال احلديثة له  ،وتفوقها عليه يف اجلانب التقني على
الأقل .
ولقد ارتقى �صهوة املنابر يف قريتنا العديد من اخلطباء  ،حيث ترك كل واحد
منهم ب�صمته وت�أثريه على �أبناء هذه القرية  ،و�أ�سهم يف ت�شكيل ذاكرتهم بدرجة
�أو ب�أخرى .
ّ
بيد �أن الأثر الأعظم والأكرث ر�سوخا – كما �أرى – هو ماخلفه اخلطيب
ال ّراحل ال�سيد حممد �صالح العدناين  ،الذي ما زال �أبناء القرية ي�ست�شهدون
مبقوالته املختلفة يف حماوراتهم  ،ويرتنمّ ون ب�أطواره يف �ساعات خلواتهم .
ومن �أهم ما مييز جمال�س العدناين احل�سينية بنا�ؤها الفني املحكم  ،حيث يتم
االنتقال من املقدمة �إىل العر�ض واخلامتة بكل �سال�سة  ،وتبلغ احلرف ّية ذروتها يف
االنتقال من املو�ضوع �إىل الأبيات احل�سينية  ،حيث يعجب امل�ستمع بالذكاء البالغ
يف دقة الربط بني الفكرة املحورية للمو�ضوع والأبيات التي يختم بها املجل�س .
ولعل الكثريين يتفقون معي يف �أن ملجل�س العدناين يف ذكرى �أربعني احل�سني
(ع ) �سحر خا�ص  ،حيث يكون املجل�س احل�سيني قطعة �أدبية جميلة قوامها قراءة
ق�صيدة  ( :قم جدد احلزن ) بطور متفرد مل ي�ستخدمه �أحد قبله  ،فيا �أيها
الراحل اجلميل  :قم جدّد احلزن يف الع�شرين من �صفر !

كانوا من �أخيار �أ�صحاب علي ( ع )  ،فاجتمعوا
يف منزل �سليمان بن �صرد اخلزاعي  ،فبد�أهم
امل�سيب بن جنبه فخطب يف �أ�صحابه خطبة طويلة
�أب��ان فيها ندمه على عدم ن�صرة الإم��ام احل�سني
( ع ) و حثه �أ�صحابه على القيام ب��أخ��ذ ث ��أره ،
ثم تاله الآخ��ر بعد الآخ��ر و كل منهم يظهر �شدة
الندم يف خطبته و مازالوا بجمع عدة احلرب و
الدعوة �إىل الطلب بدم احل�سني حتى ا�ستجاب لهم
نفر غري قليل من النا�س حتى �سمعوا مبوت يزيد
بن معاوية �سنة 64هجرية  ،فقال لهم �سليمان
ال تعجلوا و تريثوا و و بعد �أن التقى اجلي�شان
جي�ش �سليمان بن �صرد و جي�ش عبيد الله ابن
زياد يف منطقة النخيلة و كان قائد جي�ش بن زياد
احل�صني بن منري يف ثالثني �ألف ًا من املقاتلني ،
ا�ست�شهد �سليمان ( ر���ض ) و �أتباعه بعد قتال
مرير  ،و هكذا حتولت نقمة التخاذل �إىل نعمة
اال�ست�شهاد م��ن �أج��ل العقيدة فكانت ه��ذه املرة
الثانية التي ينجوا فيها م��ن ت�خ��اذل ع��ن ن�صرة
احل�سني ( ع ) من العار و يلحق بركب الناجني
فهذه نعمة !!! ( ) 6
ثم ملا �سمع املختار بن عبيدالله الثقفي بهذه
املذبحة التي حلت ب�سليمان و �أتباعه  ،عزم على
اخل��روج و �أخ��ذ للأمر عدته و ثار بالكوفة و هو
ممن تخلف يف املدينة مع ابن الزبري عن اخلروج

مع احل�سني ( ع )  ،و لكنه ا�ستطاع �أن ي�ستميل
قلوب ال�شيعة �إليه فخرجوا معه حتت �شعار ( يا
لثارات احل�سني )  ،و فع ًال متكن من اجتثاث قتلة
احل�سني ( ع ) و �أهل بيته  .و هكذا انقلب التخاذل
�إىل نعمة حولت املختار و من معه �إىل ثوار �آخذين
بثار احل�سني ( ع ) � ,أهل بيته من قتلتهم ) 7 ( .
و توالت الثورات بعد ذلك حتى و �صلنا �إىل
الع�صر احلديث الذي نتمنى �أن يتحول يف تخاذل
النا�س �إىل نعمة يف نهو�ضهم لن�صرة دين الله .
م�سبحان ربك رب العزة القادر على حتويل ال�ضد
�إىل �ضده  ،فحول النقمة �إىل نعمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امل�صادر :
 -1ل�سان العرب الب��ن منظور  ،ج� 11ص 203
حرف  :ل .
 -2حتف الورى  ،عمر بن فهد املكي �ص . 203
 -3تاريخ الطربي ح� 5ص . 435
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 -5تذكرة اخل��وا���ص  ،ل�سبط بن ا جل��وزي �ص
. 260-259
 -6ال �ت��اري��خ الإ� �س�ل�ام��ي  ،ال���س�ي��د حم�م��د تقي
املدر�سي � /ص . 64
-7خمت�صيخ العرب � ،سيد �أمري علي � /ص .79
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الحذاء الرياضي
 ح�سن الفرج
�أخ�صائي عالج طبيعي

�صلبة مثل الإ�سفلت �أو عدم لب�س الحذاء المنا�سب والذي بدوره
يمكن �أن ي�سبب �إلتهاب غ�شاء الق�صبة �أو ما يُدعى بـ (( �شن �سبلنت))
�أو تفلطح القدمين .
 يجب مراعاة النقاط التالية عند �شرائك للحذاء الريا�ضي -:� -1إهتم بنوعية الحذاء وبطريقة ال�صنع ولي�س باللون  .فالحذاء
لقدم جيدة .
الجيد يحتوي على �سانده ٍ
 -2عند �إختيارك لحذاءٍ للخروج �إختر الحذاء الذي ينا�سب حجم
�أقدامك .
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بو�صة ما بين
 -3عندما تقف يجب �أن يكون هناك م�سافة ن�صف
ٍ
القدم و نهاية الإ�صبع الكبير بحيث ت�ستطيع �أن تحرك �أ�صابعك
وراحة تامة .
بحرية
ٍ
ٍ
 -4تجنب الأحذية المدببة .
� -5إبتعد عن الحذاء الخفيف والمرن لأنه يزيد �إحتمال الإ�صابة
في القدم .
خامة جيدة .
 -6يجب �أن تكون المادة لكعب الحذاء من ٍ
 -7الحذاء الجيد يكون غير قابل للثني �أو الإلتواء .

يتفنن النا�س في �شراء الحذاء الريا�ضي فالبع�ض منهم يحب ُّه جمي ًال
ولمّاع ًا  ،والآخر يحب ُّه مرن ًا ومريح ًا للم�شي  ،والآخر يعتمد على
ماركة معينة ليتباهى بها بين النا�س .
المعايير في االختيار تختلف من �شخ�ص �إلى �آخر هل هذه المعايير
�صحيحة ؟! طبع ًا ال ف�لا الجمال �أو ن��وع ال��م��ارك��ة هما معياران
�صحيحان لالختيار  .للإجابة على هذا ال�س�ؤال ال ب ّد �أن نعرف �أن
قدم الإن�سان تختلف من �شخ�ص �إلى �آخر فبع�ضها مفلطح والأخرى
�ضعيفة  ،وهي تحتوي على �أ�صابع قابلة للحركة ومف�صل للكاحل
والذي بدوره يتكون من عدة عظام مثل الق�صبة وال�شظية والعرقوب
(( الكعب )) وعظام �أخرى  .وترتبط هذه العظام ببع�ضها البع�ض
ب�أربط ٍة ت�سمى (  ) ligamentsوهي تعمل على ثبات المف�صل .
�أما �أوتار الع�ضالت الموجودة في القدم فتعمل على تحريك المف�صل
(( �ست حركات مختلفة )) .
و�أما قو�س القدم الطولي فيعمل على تخفيف الوطء على الملعب
لفعل �إلى باقي �أجزاء القدم
وبالتالي نقل الثقل ( ثقل الج�سم ) ورده ٍ
الأخرى  .كما �أن ُه المكان المنا�سب لتمديدات الأع�صاب والأوردة
للحماية وال�صيانة من الإ�صابة .
كانت هذه مقدمة ب�سيطة عن القدم وتكوينها وبع�ض خ�صائ�صها ،
ورغم هذا التكوين الرائع �إال �أن هذا الع�ضو ال يخلو من الإ�صابة
وذلك لأنه مف�صل معتمد عليه في الم�شي فكثير ًا ما ي�صاب الالعب
ب�إلتواء الكاحل  ،فهي �إ�صابة �شائعة جد ًا لدى الالعبين كما يمكن
�أن ي�صاب ب�إلتهاب العرقوب �أو الم�سمار نتيجة للعب على �أر�ضيات

اإلسعافات األولية (غصص لدى األطفال)
-1

ام�س��ك الطفل ووجهه
نحو الأ�سف��ل بحيث يكون ر�أ�سه
يف م�ست��وى �أك�ثر انخفا�ض�� ًا م��ن
ج�سده ،مدده عل��ى �ساعدك� ،أو
ارفعه م��ن كاحليه لهذه الغاية،
ث��م ا�صفع��ه عل��ى ظه��ره ما بني
لوحي كتفيه �أربع مرات.

-2

�إذا مل يبارح��ه الغ�ص���ص ،مدده على جانبه و �إل��و ر�أ�سه نحو اخللف قلي ًال ،ث��م ا�سند ظهره ب�إحدى
يدي��ك ،و�ضع �إ�صبعني من �أ�صابع يدك الأخ��رى على بطنه يف منت�صف امل�سافة مابني �سرته و�أ�سفل �ضلوعه
(حيث تتخذ ال�ضلوع �شكل الرقم  )8بعدها ا�ضغط �إىل داخل بطنه و�صعود ًا بحركة طاردة �سريعة.

-3

الفور.

�إذا مل يبا�ش��ر طفل��ك التنف�س ب�شكل طبيعي بعد �إزالة االن�سداد �أخ�ضعه للتنف�س اال�صطناعي على
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الريا�ضيــة
العدد العاشر -السنة الرابعة

الو�سيلة

فبراير  - 2010صفر 1431هـ

حول تداعيات أحداث تغيير السياسة المتبعة ..وفي ظل هبوط بورصة األنشطة والفعاليات

نادي سماهيــج يدعو شبـاب القرية لخوض المعترك التطوعي
 حتقيق -عبا�س �أبو هاين
�صادق �أحمد
تت�سع ه��وة االن�ت�ق��اد ..فتت�سع لدينا م�ساحات
النقا�ش هي الأخ��رى �أي�ض ًا ..ونظل نراوح بني
فكرة ور�أي وجتربة ..لعلنا ن�صل �إىل �شيء من
حقيقة مغ ّيبة �أو جمهولة �أو م�ضببة رمبا ..و�إن
مطلع ال�ستينات وم��ا بعده من حمطات ،ميثل
منعطف ًا مهم ًا يف تاريخ حركة االنتداء الريا�ضي
ب�سماهيج ،وبالتحديد يف العام 1962م الفرتة
الذهبية والعهد الزاهر ال��ذي �ش ّبت فيه وعليه
الريا�ضة والثقافة يف طفرة نوعية من تاريخ
م�شهود .منذ احلقبة تلك ،و�أجيال تلو �أجيال،
ق��د تعاقبت و�أخل�صت ج��اه��دة م��ن خ�لال عمل
د�ؤوب و�أفكار ال متناهية� ،سواء من الإداريني
�أو الأع�ضاء �أو الالعبني.
وم��ا املطالبات والأح ��داث الأخ�يرة التي بينت
ه�ف��وة �أو �إ��ش�ك��ا ًال �أو حتى خ �ل�لاً ..مهما كان
مقداره ..جلديرة بفتح باب املناق�شة بني عينات
نخبوية تخدم املو�ضوع وال ت�ضل �سبيله؛ بغية
بحث مب�سط مل��ا ميكن �أن ي ��ؤدي لنقاط التقاء
ع��ري���ض��ة ومل��ا مي�ث�ل��ه ن ��ادي �سماهيج م��ن جهة
ر�سمية متثل الثقل الأكرب بني م�ؤ�س�سات القرية
..
�أبو ن�صيب :االنفتاح على جمتمع
ال�شباب �أمر مطلوب
يف البداية ،يعلق عي�سى عبداحل�سني بون�صيب
ال��ذي ان�ضم للعمل التطوعي يف الإدارة عام
1985م وك� ��ان �أح� ��د امل���س��اه�م�ين يف �إع� ��داد
جملة ع�ين ال �ع��ودة ،و�شغل من�صب �أم�ي�ن �سر
ال�ن��ادي "�إن �سيا�سة الإدارة يف التعامل مع
جم�ت�م��ع ال�ق��ري��ة ك��ان��ت ��س��اب�ق� ًا ب�شكل ممتاز،
م��ن خ�لال تفعيل الن�شاط االجتماعي �إ�ضافة
لإقامة االحتفاالت والفعاليات الدينية بالنادي
التي انتقلت بدورها �إىل امل��آمت� .أما الآن فريى
بوفي�صل �أن التوا�صل �أ�صبح بنطاق �أ�ضيق
كما وج��د ظ��اه��رة ع��دم توا�صل بع�ض الأفراد
مع �إدارة النادي �أ�صبحت منت�شرة ل�سبب �أو
لآخر.
و�أكد بوفي�صل على وجود �أن�شطة فعالة من قبل
النادي مثل م�شروع تدري�س الطلبة اجلامعيني
ودعمهم وكذلك م�شروع الطالب .فيما بينّ على
�أن النادي يف ال�سابق كان فعا ًال ون�شط ًا وهناك
برامج وفعاليات كثرية تخدم �شرائح املجتمع.
ودعا بون�صيب �إىل �ضرورة �أن تكون �سيا�سة
الإدارة منفتحة ع�ل��ى ال���ش�ب��اب ال�ستيعابهم
ومتكينهم م��ن االن �خ��راط يف �أن���ش�ط��ة النادي
واحلفاظ عليهم من االنحراف عن طريق خلق
وتوفري برامج متنوعة تلبي حاجات املجتمع

علي عي�سى الدخيل
بجميع فئاته.
اليتيم :نطمح ل�شراكة جمتمعية
متوازنة بني اجلميع
و�أو�ضح علي حبيب يتيم الذي ان�ضم �إىل النادي
يف  1984كالعب كرة يد و�إداري للفريق الأول
يف الفرتة الأخرية � -أو�ضح �أن فرتة الثمانينات
تلك كانت فيها �إدارة النادي يف �أمت اال�ستعداد
للتعاون مع الالعبني وكذلك الأمر الالعبني مع
الإدارة ،وك��ان الرتكيز فقط على اللعبة دون
الأ�شياء التطويرية الأخ��رى .وم��ن املالحظات
التي ر�آها يتيم ،عدم تدخل الإدارة يف �ش�ؤون
القرية وقتذاك� ،أما يف ال�سنوات الأخرية فهناك
م �ب��ادرات ال�ت��دري����س واحل �ف��اظ ع�ل��ى الالعبني
ال���ص�غ��ار ،وب�خ���ص��و���ص ال �ت��وا� �ص��ل ،فو�صفه
بالقا�صر �إذ ال وجود لتطور ملمو�س ،جديد �أو
ملحوظ.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��االق�تراح��ات ي�ب�رر ع�ل��ي حبيب
"حتى لو طرحنا �أي ن�شاط فال جند االهتمام
املطلوب ،واق�تراح��ي ال�شخ�صي ه��و �ضرورة
تغيري الإدارة ومنطيتها ليكون هناك ان�سجام
بني امل�شروعات التجارية التي ي�صب النادي
ثقله فيها ،وبني الروابط االجتماعية والداخلية
املحلية من قبل �إداريني جدد ب�إمكانهم خلق هذا
التزاوج املتوازن .ومتنى �أبوح�سني �أخ�ير ًا �أن
ي�ع��ود عهد مل ال�شمل وت��را���ص ال�صفوف بني
الإدارة وال�لاع�ب�ين وال�ق��ري��ة كما يف ال�سابق،
بينما � ِأ�سف اليتيم على احلا�ضر الذي يتلخ�ص
يف ق�ي��ام الإدارة ع�ل��ى امل���ش��روع��ات التجارية
وك�سب الأموال لي�س �إال.
عبا�س� :أن�شطة النادي ال�سابقة �أكرث
�شمولية و�أف�ضلية
هذا والتقينا الأ�ستاذ فا�ضل عبا�س الذي ان�ضم
�إىل النادي عام  1994وكان ع�ضو ًا يف الن�شاط
الثقايف الذي يديره �آنذاك ال�سيد علي حم�سن،
ثم انتقلت �إىل الأ�ستاذ عبا�س بو�صفوان ،ويف

فا�ضل عبا�س

عي�سى عبداحل�سني بون�صيب

علي ح�سن �سعيد

العام  1997حتى  2000انتقلت له املهمة ذاتها.
�أك��د عبا�س على انفتاح الإدارة على جمتمع
ال�ق��ري��ة (وق �ت �ه��ا) ،وحر�صها على ت�ق��دمي كافة
اخلدمات التي يحتاجها ،وكانت تبحث دوم ًا عن
ال�شباب الفاعل والقادر على �ضخ دماء جديدة
يف �أن�شطة النادي املختلفة .وب�ش�أن التوا�صل،
ثمـّن عبا�س وجود جلنة متابعة الطالب وت�شجيع
املتفوقني ومتابعة الق�ضايا الرتبوية وتخ�صي�ص
املنح للجامعيني.
وفيما يخ�ص الأن���ش�ط��ة احل��ال�ي��ة ي�ق��ول عبا�س
"�أعرتف ب�أنني غري مطلع على فعاليات و�أن�شطة
النادي ،و�أت�ساءل :هل هذا تق�صري مني �أو من
ال�ن��ادي ال��ذي ال يطلع الأع���ض��اء على �أن�شطته
وفعالياته رغم توافر خدمة الر�سائل الق�صرية.
فلم ال يتم تفعيل هذه اخلدمة الطالع الأع�ضاء
بكل جديد؟!
ويف مقارنة الأ�ستاذ فا�ضل ،وجد العهد ال�سابق
�أكرث �أف�ضلية و�شمولية من ناحية الربامج ،فعلى
�سبيل املثال ال�سوق اخلريي ،الن�شاط ال�صيفي
الذي جتاوز امل�سجلني فيه من الطلبة  300طالب
وطالبة ،ف� ً
ضال عن الن�شاط الثقايف وما يحويه
من م�سابقات وندوات ودورات تثقيفية.

حتى اللحظة ومل تتغري لعدم وجود �أي مناف�س،
مما ال جتد �إق�ب��ا ًال يحتوي الأن�شطة الريا�ضية
والثقافية.وختم �سعيد ،كوين �أحد الغيارى على
م�صالح هذه القرية ومن حمبي التطوير� ،أدعو
للم�شاركة اجلدية يف �إحياء الأن�شطة بالنادي
عن طريق امل�شاركة يف ع�ضوية الإدارة وبلورة
العمل ،وك��ذل��ك نن�شد التبديل ال ��دوري خللق
وراق يخدم وال يحرم الأجيال
م�ستوى متطور ٍ
ال �ق��ادم��ة م��ن اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه امل�ؤ�س�سة
الر�سمية.

على معظم امل�شاكل التي تواجهها املدر�سة مع
الطلبة .وكذلك يتم �سنوي ًا �إقامة امل�سابقة الثقافية
و جتويد القر�آن الكرمي وامل�شاركة يف م�سابقة
احلاج ح�سن العايل التي ينظمها مركز بوري
ال�ث�ق��ايفً  .وع��ن ��س��ؤال��ه �سبب ع��زوف الكوادر
العاملة علق الدخيل "�إن العمل التطوعي من
�أ�صعب الأعمال ،والعزوف لي�س حم�صور ًا على
النادي فقط ،بل يف جميع م�ؤ�س�سات القرية،
ونحن ك� ��إدارة ،ن�سعى دائ�م� ًا جللب الكفاءات
املوجودة ون�شجعها.
(م��ا يحز يف النف�س تهجم البع�ض على �إدارة
ال �ن��ادي ..وال �أدري مل��اذا؟) هكذا ب��د�أ الدخيل
حديثه ح��ول الأح ��داث الأخ�ي�رة واملطالبات..
وي��وا��ص��ل خماطب ًا " لكل منتمي للقرية� ،إذا
�أراد العمل �أو امل�شاركة �أو الدخول يف جمل�س
الإدارة فاملجال مفتوح وال�ن��ادي ملك للجميع
ولكن ال نحبذ االن�ت�ق��اد م��ن بعيد .و�أرج ��و من
كل �شخ�ص �أن ي�ستف�سر ويقرتح ونحن على
�أمت اال�ستعداد لإي�ضاح كل الت�سا�ؤالت العالقة.
وب�ش�أن وجود اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات بالقرية
ف��أك��د الدخيل على �أن ك��ل منها مكمل للآخر
والنادي يتعامل مع اجلميع على ال�سواء .فيما
ظ�ه��رت �إىل ال�سطح م �ب��ادرات دخ��ول �أع�ضاء
ج��دد ب�ه��دف �إ��ض�ف��اء ال�ت�غ�ي�يرات ،دل��ل الدخيل
على �أن ذل��ك ين�صب �ضمن الأه ��داف املرجوة
ع��ن ط��ري��ق ان���ض�م��ام عنا�صر ج��دي��دة ،و�سبق
و�أن ق��ام��ت الإدارة ب ��إر� �س��ال ر��س��ائ��ل sms
لالن�ضمام .و�شخ�صي ًا ،متنى الدخيل للدورة
املقبلة احل�ضور ال�شبابي يف جمل�س الإدارة
وذل��ك باالنتخاب ال التزكية .ويف كلمة �أخرية
دعا �أمني ال�سر جميع من يريد التغيري والتطوير
وكرر خامت ًا
مل�صلحة النادي للمبادرة الفعالةّ .
(ا�ستف�سر �أو ًال ثم انتقد).

�سعيد :املهرجان �أ�صبح ذكرى..
والإدارة تتطلب املناف�سة
�أم��ا علي ح�سن �سعيد ال��ذي ميثل �أح��د جمهور
ال� ��ر�أي ال �ع��ام ف�ق��د �أ��ض�ح��ى م�ف�ت�ق��د ًا للدورات
الريا�ضية وخ�صو�ص ًا ال�سباعية ال�ت��ي كانت
�شعلة من احلما�س واحل�ضور اجلماهريي من
داخل املنطقة وخارجها من �شباب �أو حتى كبار
ال�سن .وافتقد �أي�ض ًا املهرجان الرتفيهي الذي
مل يبق منه �سوى الذكريات .وذهب �سعيد يف
مديح فعالية م�شروع طبق اخلري الذي و�صفه
باملجدي والبناء للأهايل.
وراح �سعيد مبدي ًا ر�أي��ه يف الإدارة ال�سابقة
التي تتغري ب�شكل م�ستمر للأف�ضل من خالل
الرت�شح والتناف�س� .أما حديث ًا ف��الإدارة ترتبع
على العر�ش منذ مطلع ربع الت�سعينات الأول

الدخيل� :أمتنى دخول �إدارة �شبابية
يف انتخابات الدورة املقبلة
وح ��ول امل��و� �ض��وع ،ب ��داي �ةً ..ن � ّ�وه ع�ل��ي عي�سى
الدخيل �أمني �سر نادي �سماهيج احلايل �إىل �أن
�سيا�سة النادي منذ الت�أ�سي�س �إىل الآن تتمحور
يف خدمة �أهايل �سماهيج وامل�ساهمة يف تربية
الن�شء� .أم��ا ما يتعلق بالأن�شطة التي يقوم بها
ال �ن��ادي فمنها ت�أ�سي�س �أول ��ص�ن��دوق خريي
ع�ل��ى م���س�ت��وى امل�م�ل�ك��ة ع��ام 1987م وه��و من
فكرة ال�سيد عبداحل�سن جعفر احلايكي ع�ضو
جمل�س الإدارة وك��ان ذل��ك يف 1985م حتت
رئا�سة ال�سيد عبدالله حبيب ال�ف��رج ،و�أي�ض ًا
�إقامة الأ�سواق اخلريية للأ�سر املنتجة على مدى
� 6سنوات.
كما يقوم ال�ن��ادي مبخاطبة اجل�ه��ات الر�سمية
والأه �ل �ي��ة ب���ش��أن امل���ش��اك��ل ال�ق��ائ�م��ة .ويوا�صل
الدخيل "لعب النادي دور ًا ب��ارز ًا قبل انتخاب
�أع�ضاء املجال�س الربملانية والبلدية يف خماطبة
اجلهات الر�سمية والأهلية حلل م�شاكل القرية
مثل تر�صيف ال���ش��وارع و�إن��ارت �ه��ا وتوظيف
العاطلني ع��ن ال�ع�م��ل .وق��د ق��ام رئي�س النادي
ب ��إع��داد تقرير مف�صل ع��ن تطوير ال�ق��ري��ة من
ال�ن��اح�ي��ة التخطيطية وال �ع �م��ران �ي��ة .وي�ضيف
ال��دخ �ي��ل� :إح �ي��اء امل�ن��ا��س�ب��ات ال��دي�ن�ي��ة و�أهمها
ليلة القدر �سنوي ًا� .أم��ا على امل�ستوى الثقايف
دع��م الطلبة والتن�سيق املبا�شر م��ع املدار�س
وخ�صو�ص ًا مدر�سة �سماهيج� ،إذ مت التغلب

ويف نهاية ه��ذا امل��و��ض��وع امل�ت��وا��ض��ع ،نتمنى
�أن ن�صل و�إياكم �إىل بع�ض ما ي�صبو �إليه من
�أهداف تخدم امل�صلحة العامة ب�صورة مر�ضية
جلميع الأفكار املطروحة �أو حتى التي مل ي�سعنا
املجال لطرحها.

العدد العاشر  -السنة الرابعة
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الكابتن غانم عيسى:

سرقة (أديداسي) الجديد ..عقوبة حادثة اإلغماء !!

• هو غامن عي�سى �إبراهيم اخلزنة ،من مواليد  ..1958لديه
من الأوالد ثالثة (حممد وعلي وح�سني) .يعمل مراقب ًا للخلل
الفني للطائرات ب�شركة طريان اخلليج ..يلعب يف مركز
الدفاع .وكان من بني �أبناء جيله من الالعبني الأخوة جا�سم
عي�سى علي وعبدال�شهيد ر�ضي وحممد ر�ضي واملرحوم
�سلمان ح�سن علي (�أبو �أمين).
•  1966كانت البداية يف فريجه الو�سطي حيث ال�صبا،
وهي بداية مدعاة مل�ضايقة اجلريان ..فذهب مع �أقرانه للعب
يف �أبو �شلوط (براحة كبرية حماطة بالنخيل) وكذلك �إىل
(دالية مهدي).
ً
كون مع رفاقه فريق �أبطال
..
ا
تقريب
1969
• – 1967
ّ
ال�سالم وي�ألف �ضمن �صفوفه يو�سف ح�سن يو�سف و�أحمد
عي�سى الدخيل ومكان اللعب خلف بيت امل�ؤيد ،ثم يف بداية
ال�سبعينات انتقل الكابنت غامن لفريق النجاح مع املدرب الأخ
علي ر�ضي ح�سن �إذ اعتربت هذه املرحلة نقطة الأ�سا�س الفعلية
التي حتددت فيها مراكز الالعبني.
قام بع�ض الالعبني باالن�ضمام حتت مظلة االحتاد البحريني.
• ما بني َ 1976 – 1973
انتقل بعدها للعب مع نادي وتفرغ حلظتها �أبوحممد للدرا�سة.
لّ
االحتاد
أح
�
وعندما
الله.
�سماهيج مع املدرب �إدري�س مال
تكون فريق الأنوار ،وكان الكابنت غامن
َ
• ّ 1977 – 1976
فريق (املنطقة ال�شرقية) الذي يجمع بني �سماهيج والدير ،مدرب ًا له� ،إذ �ضم معظم الالعبني الذين مثلوا القرية فيما

الحايكي على بعد خطوات قصيرة من المنتخب الوطني
 كتب – املحرر الريا�ضي
و�سامته ترت�سم على حمياه� ،شقاوته بني زمالئه
و�أ�صدقائه �ضمن حميط م�شروع ،ال تتعدى �أ�صول
اللياقة ..و�إنه ملن ال�صعوبة جماز ًا �أن يجمع الإن�سان
بني نقي�ضني �أو �أكرث� ..إال �أنه ا�ستطاع ك�سب الأنظار
باحرتامه ..من مواليد 1990م يدر�س الهند�سة
بجامعة البحرين متخذ ًا حذو والده املهند�س.
يلعب علي عبداحل�سن احلايكي كرة اليد منذ �صغره،
وميثل رقم ًا �صعب ًا و�ألِق ًا �ضمن �صفوف الفريق الأول
للقلعة الزرقاء .يقول احلايكي فيما يخ�ص فريقه "
فريقنا متوا�ضع �إىل حد ما لكنه قادر على العطاء،
فتنق�صه بع�ض اخلربات حتى ي�ستطيع املناف�سة
ب�صورة �أف�ضل مما هي عليه ،كما �أن تقارب ال�سن
بني الالعبني يولد التفاهم فيما بيننا لأننا نفكر بنف�س
امل�ستوى تقريب ًا كون �أغلبنا يدر�س يف اجلامعات
وهذه ح�سنة ت�ضاف للفريق.
�أما تعليق ًا على قدامى الالعبني الذين مل يعودوا مع
فنوه احلايكي �إىل �أن الفريق بحاجة �إىل
الفريقّ ،
خرباتهم واال�ستفادة منها ولكن ينق�ص ذلك �إيجابية
الظروف وكيفية التعامل مع املواقف .و�شكر احلايكي
�إدارة الفريق التي ت�سعى لتوفري كافة الإمكانيات
املتاحة لالعبني يف حدود �صالحياتها ،كما دعا
الالعبني �إىل تفهم دور الإداري الذي يعمل يف �إطاره
املحدد .فيما يطمح احلايكي �إىل جانب املحافظة على
ال�صحة والر�شاقة من خالل ممار�سة الريا�ضة – �إىل
و�صول املنتخب الوطني .و�أخري ًا كرر احلايكي �أن
الفريق بحاجة �إىل القليل من ال�صرب ليعاود املناف�سة
خالل املوا�سم القليلة القادمة.

م�ضرب مثل اجلميع.
•  1988ومن املواقف التي ال ين�ساها �أبوحممد ،حني
ا�شرتك مع العب النبيه �صالح باالرتقاء بالر�أ�س ما �أدى
لو�صول الالعب حلالة الإغماء ومل ي�ستطع موا�صلة املباراة..
بعدها ارت�أى الفريق اال�ستجمام وال�سباحة يف (جوجب
ال�شيخ) وحاول �أطفالهم الث�أر مني عن طريق �سرقة حذائي
اجلديد (الأديدا�س) .كما لعب بوحممد مع فريق �شركته،
وكذلك دورة رم�ضان مع الفهود ونالوا البطولة مع الأخوة
عبدال�شهيد وح�سن وجليل ر�ضي وح�سن وعي�سى بون�صيب
وعلي �شم�س .وتوقف عن اللعب ملوا�صلة الدرا�سة .1993
• الزال الكابنت ميار�س ريا�ضة امل�شي ويهتم م�شاهدة فريق
بر�شلونة ومنتخب الأرجنتني ،ويتابع �أخبار ال�سلة واليد
بالنادي بوا�سطة ال�صحف املحلية كونه �شغل مهمة الإ�شراف
على لعبة اليد منت�صف الثمانينات.
• متنى �أبوحممد �أخري ًا اهتمام النادي بلعبة كرة القدم
بعد يف الدورات ال�صيفية يذكر منهم :علي ال�شريف ،جعفر وحبذ لو ي�شرف على املجموعة �أحد الالعبني ذوي اخلربة
فرب ي�صل �أحدهم املنتخب ..وذلك
�أحمد ،عادل �شم�س ،عبدالنبي علي بوفرا�س ،علي خليل ،للم�شاركة يف الدوراتّ ..
عبدالله اخلزنة وكثريون .ثم �شارك �أبوحممد مع فريقه يف لي�س ببعيد.
دورة نادي التقدم باملحرق بتحقيق مراكز متقدمة فقد كان

النشاط البدني
 بقلم�-أ� .أحمد علي من�صور

وبدوره يعرب فا�ضل عبا�س مدير لعبة كرة اليد
بالنادي و�إداري الفريق الأول وال�شباب يف حديثه
عن احلايكي " يتميز علي بالذكاء ب�شكل عام وداخل
امللعب ب�شكل خا�ص ،وهو من الالعبني الذين ت�سطيع
االعتماد عليهم ك�أ�سا�س للفريق ،وتتوافر فيه �صفات
العب كرة اليد من طول القامة واملرونة وال�سرعة،
فيتقن اللعب يف مراكز متعددة (اجلناح والو�سط
والباك) حتى بتنا ن�سميه (اجلوكر) .كما ميتاز
ب�سرعة البديهة التي متكنه التعامل ب�شكل جيد جد ًا
يف املباريات حت�سب ًا لأي ظرف قد يحدث ومل يكن
يف احل�سبان �سواء �ضمن خطة اللعب �أو ما ت�ستدعيه
املباراة من انفعاالت و�ضغوط  ..فدائم ًا ما جتده
هادئ ًا.
ومتنى عبا�س �أدا ًء �أف�ضل لعلي احلايكي يف الفرتة
املقبلة والتوفيق يف املجال اجلامعي ،فيما يرى
بح�سب وجهة نظره ال�شخ�صية وتوقعاته الكبرية ب�أن
احلايكي قريب جد ًا من االلتحاق مبنتخب البحرين
الوطني يف �أقرب فر�صة ممكنة.

الن�ش ��اط الب ��دين ه ��و حت ��رك اجل�س ��م
ب� ��أي طريق ��ة ت� ��ؤدي �إىل ا�سته�ل�اك للطاق ��ة،
�أي (ح ��رق �سع ��رات حراري ��ة) مث ��ل امل�ش ��ي
واجل ��ري وال�سباحة وركوب الدراج ��ة والتزلج و�صعود الدرج
واللعب ب�أنواعه املختلفة والقيام ب�أعمال البيت �أو الزراعة �أو البناء
�أو غريها� .إن ممار�سة الن�شاط البدين بانتظام يعترب واحد ًا من
�أ؟ف�ضل و�أ�سهل الطرق لتح�سني ال�صحة و املحافظة عليها ،حيث
من املحتمل جتنب الإ�صابة �أو احلد من الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض
مثل ال�سكري و ال�سمنة و �أمرا�ض الأوعية القلبية وغريها.
املدة الزمنية
�إن اي مق ��دار م ��ن الن�ش ��اط الب ��دين نق ��وم ب ��ه يومي ًا
يجعلن ��ا ن�شع ��ر بتح�س ��ن ،غ�ي�ر �أن احل ��د الأدن ��ى الالزم
للوقاي ��ة من الأمرا�ض يكون ح ��وايل  30دقيقة من الن�شاط البدين
املعت ��دل يومي� � ًا .وعند الب ��دء يف ممار�سة الن�ش ��اط البدين يف�ضل
�أن يب ��د�أ الف ��رد مبمار�سة الن�شاط البدين مل ��دة  10دقائق يومي ًا ثم
يزي ��د هذه الفرتة تدريجيا لت�ص ��ل �إىل  30دقيقة يف اليوم .ويجب
�أن نتذكر ب�أن  30دقيقة يوميا ما هو �إال احلد الأدنى املو�صى به،
وبالطب ��ع ف�إنه كلم ��ا زاد الوقت املخ�ص�ص للن�شاط البدين ف�إن ذلك
يعترب مك�سبا للفرد ملزيد من ال�صحة.
قلة احلركة
ي�ؤث ��ر كث�ي�ر ًا عل ��ى ال�صحة منط احلي ��اة ال ��ذي ال يحتوي على
ن�ش ��اط ب ��دين� ،إذ ت�ش�ي�ر املعطي ��ات الأولي ��ة امل�أخوذة م ��ن درا�سة
�أجرته ��ا منظم ��ة ال�صح ��ة العاملي ��ة ح ��ول عوامل اخلط ��ر �إىل �أن
انع ��دام الن�ش ��اط الب ��دين �أو منط احلياة املت�سم بقلة احلركة هو
اح ��د الأ�سب ��اب الع�ش ��رة الرئي�س ��ة للوفاة و العجز عل ��ى م�ستوى
الع ��امل .وكذل ��ك ت�ضاع ��ف احتماالت الإ�صاب ��ة بالأمرا� ��ض القلبية
الوعائي ��ة و داء ال�سك ��ري و ال�سمن ��ة وتزي ��د �أي�ض ��ا �إىل ح ��د بعي ��د
م ��ن احتماالت الإ�صاب ��ة ب�سرطان القولون و �ضغ ��ط الدم املرتفع،

وتخلخل العظام و االكتئاب و القلق.
فوائد الن�شاط البدين
للن�شاط البدين املنتظم فوائد �صحية عديدة� ،إذ �أن ممار�سة �أي
نوع من �أنواع الن�شاط البدين املعتدل كامل�شي مثال ملدة  30دقيقة
عل ��ى الأقل يومي ًا �سي�ساعد عل ��ى حت�سني ال�صحة و تعزيزها وذلك
على النحو التايل :املحافظة على الوزن ،التحكم يف ارتفاع �ضغط
ال ��دم ،احلد من ارتفاع ن�سب ��ة الكولي�سرتول يف الدم ،التحكم يف
جلوك ��وز الدم و ال�سك ��ري ،احلماية من �أمرا� ��ض الأوعية الدموية
والوقاية من اخللل الدماغي  /الع�صبي  /الوعائي املفاجيء.
�أنواع الن�شاط البدين املتاحة
الن�ش ��اط الب ��دين �سه ��ل وجم ��اين و ممت ��ع و يف متن ��اول
اجلمي ��ع بال ا�ستثن ��اء .فامل�شي ال�سريع وا�ستخ ��دام ال�سالمل بد ًال
م ��ن امل�صع ��د الكهربائ ��ي و متارين �شد اجل�س ��م وغريها ميكن
ممار�سته ��ا يف املن ��زل ويف العمل ويف املدر�سة ويف املجتمع.
ويعترب الن�شاط مفيد جدا للكبار وال�صغار ،ولكل مراحل العمر
املختلفة .بل �إن كبار ال�سن يكونون �أكرث ا�ستفادة.
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حملة مشاعل النور العظيم

املرحوم ال�سيد حممد �صالح العدناين �أثناء اخلطابة يف احدى املنا�سبات�-أر�شيف �سيدعلي العلوي

جدول �شهر �صفر للعام
1431هـ

ال تنتهي مع�ضلة الإن�سان واحلياة ما داما مقرتنني  ،فاحلياة جتتذب
الإن�سان بكل مغرياتها وم�شتهايتها وت�شد ُّه �إليها بكل قوتها وجربوتها
 ،وهذا الإن�سان ال�ضعيف بني ليلها ونهارها ُي�صارع املوت  .نعم �إن ُّه
موتُ العدم ال موتُ اجل�سد � ،إن ُّه موتُ املعنى � ،إن ُّه موتُ الإن�سان � ..إن ُّه
ال�صخر ُة التي هبطت �إىل قعر جهنم حتى �أنَّ �صوتها ه َّد العامل .
تُرى هل يمُ كن �أن تُقرن ال�صخر ُة ال�ص ّماء مع ( �أمل جنعل ل ُه عينني
ول�سان ًا و�شفتني ) ؟  .مع بالغ الأ�سف رمبا تكونُ املقارن ُة �صحيحة
ر�سول �إال كانوا به
ومعقولة  ( ،يا ح�سر ًة على العباد ما ي�أتيهم من ٍ
حي
ي�ستهزئون )  ،هل ماتت ر�سالة الأنبياء فينا ؟ وهل خفت �صوتُ ّ
على خري العمل ؟ الال حق ًا ال ُمذ ُحمل الر�أ�س على القنا ِة و ِدير به
�شم�س ال �إله �إ ّال اهلل ف�أقتب�ست �ضيائها ( فتي ٌة
يف الأزقة قد �أ�شرقت ُ
ُ
�آمنوا بربهم وزدناهم هُ دى ) � ،إنهم حملة م�شاعل النور العظيم
� ..إنهم �إخوانكم يف هيئة الو�سيلة  ..هل ّموا �إحملوا معهم هذا النور
الو ّقاد الذي ( يوق ُد من �شجر ٍة مبارك ٍة زيتون ٍة ال �شرقي ٍة وال غربية يكا ُد
زيتها ي�ضيء ولو مل مت�س�س ُه نار نو ٌر على نور يهدي اهلل لنوره من ي�شاء
�شيء عليم ).
ُ
وي�ضرب اهلل الأمثال للنا�س واهلل بكل ٍ
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