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في ضيافة الماضي ..ونحن في ضيافة اهلل!
 كتب -حممد ح�سن وحممد عبداجلبار

الوسيلة تحتفل بمولد الزهراء (ع)
قال �سماحة ال�شيخ النجاتي �أن املعني الأول يف هذه املنا�سبات
�سواء كانت منا�سبات فرح �أم حزن هو �إم��ام الع�صر (ع��ج) ،و�أن
منا�سبة ذك��رى ميالد ال��زه��راء (ع) منا�سبة مهمة ج��د ًا ويجب �أن
ت�ستثمر ب�أكرب من القدر احلا�صل فع ًال ،م�ضيف ًا "نحن منتلك الزهراء
(ع) وهي �شخ�صية كبرية جد ًا يف عامل الإن�سان ،الآخرون خ�سروا
خ�سارة كبرية بعدم اعرتافهم بف�ضائلها الكربى �أو لعدم اهتمامهم
بهذه الف�ضائل" .جاء ذلك يف كلمة �ألقاها �سماحته يف االحتفال الذي
�أقامته هيئة الو�سيلة مبنا�سبة ذكرى مولد ال�صديقة الطاهرة فاطمة
الزهراء (ع) يف يوم اجلمعة ليلة ال�سبت 2008/6/27م يف م�أمت
�سماهيج الكبري مب�شاركة �سماحته.
�أخبار القرية 2
				

إفتتاح موقع هيئة الوسيلة

جمي ٌل �أن يلتقي احلا�ضر باملا�ضي ،و�أن ت�صافح كفوف
الأبناء كفوف الآب��اء التي �شكلتها ال�سنون ،والبد للغريب
من �أن يحنّ �إىل �أ�صل الرتاب ،والبد كذلك من �أن يكون لهذا
اللقاء القيّم وقتٌ ق ّي ٌم �أي�ض ًا ،ونحن يف �ضيافة الله � ،أبينا �إال
طعم رمبا يكون
�أن نلقي نظر ًة فاح�ص ًة على ما لهذا ال�شهر من ٍ
خمتلف ًا عن ما نعي�شه ،ولذا التقينا بال�ضيوف الكرام ،الذين
مل يبخلوا علينا مبا ميلكون من وق� ٍ�ت وجهدٍ ومعلومات،
�صدر رغم تعب ال�صيام  ،وهم:
فا�ستقبلونا بحفاوةٍ ورحابة ٍ
احلاج حبيب اليتيم  ،احلاج عبداجلبار بن ح�سن  ،احلاج
حتقيقات 9-8
علي والد علي .

�أوائل

�صفحة 7
عند �إحت�ضار الأ�صيل
احلاج �أحمد

شهيد المحراب توج بالذهبية والزعيم نال الوصافة

ختام حافل ومتميز لثقافية سماهيج الرمضانية
ف ��از م�ؤخر ًا فريق �ش ��هيد املحراب على كل من
فريق نادي الدير والزعيم يف م�س ��ابقة �سماهيج
الثقافي ��ة الت ��ي ت ��وىل تنظيمها موقع �س ��ماهيج
ملتيميدي ��ا www.samaheejmms.
 comيف الفرتة املمتدة من � 5إىل  13رم�ضان
يف �ص ��الة عني العودة بنادي �س ��ماهيج الثقايف
والريا�ض ��ي .حيث �أقيمت امل�سابقة حتت رعاية
النائب الربملاين ال�شيخ حمزة الديري والع�ضو
البل ��دي حممد ح�س ��ن عبا� ��س ونادي �س ��ماهيج
وم�ساندة من الهيئات واملنظمات الأهلية بقرية حملة ال�سادة� ،س ��كيما للطباعة ،املا�سة ال�سوداء
الدي ��ر و�س ��ماهيج (هيئ ��ة الو�س ��يلة ،منتدي ��ات ومركز مدر�سة �سماهيج الك�شفي).
ونادي الدي ��ر ،الرمال الذهبي ��ة ،جمعية الهدى،
فعاليات 4

المسيح :انتظروا أكبر أضحية في البحرين في عيد األضحى

�صفحة 12

جمتمعنا

�صفحة 11

حريق امل�شتل

� أجرى الحوار� -أ .ناجي جمعه

مت م�ؤخر ًا بعون الله مع بداية �شهر رم�ضان املبارك افتتاح املوقع
الإلكرتوين لهيئة الو�سيلة ،ويحتوي املوقع على �أق�سام عدة منها:
من نحن� ،ألبوم ال�صور ،ن�شرة الو�سيلة.
للتعرف على �آخر �أخبار وفعاليات و�أن�شطة الهيئة زورونا على
الرابط  .www.alwaseelah.orgوترحب �إدارة املوقع
باقرتاحات وم�شاركات الإخوة يف كل ما ي�صب يف تطوير وتفعيل
املوقع بال�شكل املطلوب.

 ما هي �أهم الأن�شطة التعليمية التي كر�ستنف�سك لها طوال فترة عملك الإ�سالمي بالقرية؟
من �أهم الأن�شطة تدري�سي القر�آن و�أنا
في �سن �صغير ربما في ال�سنة الثانية من
المرحلة الثانوية ،وبعد ذلك مار�ست تعليم
ال�صالة للمبتدئين .
 من الذي �شجعك على التعليم الديني في تلك�صورة �إر�شيفية من حلقات التدري�س
الفترة؟
بالإ�ضافة �إلى ميلي الفطري للتعليم فقد حثني الدكتور على الفرج على ذلك.

لقاء العدد 5

�صفحة 13

الريا�ضية

�صفحة 14
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بمشاركة نخبة من الشعراء
الوسيلة تقيم مهرجان وليد الكعبة الشعري 12
�أقام ��ت هيئة الو�س ��يلة مهرج ��ان وليد الكعبة ال�ش ��عري يف
ن�سخته الثانية ع�شرة مب�ش ��اركة نخبة من �أربعة �شعراء ،ثالثة
منهم من البحرين و هم الأ�ستاذ ح�سني علي طاهر من قرية الدير،
و ال�ش ��اعر من�ص ��ور عبا�س مرهون من قرية املعامري ،وال�ش ��اعر
الأ�س ��تاذ ح�س�ي�ن ال�س ��ماهيجي من قري ��ة �س ��ماهيج ،و الرابع من
اململكة العربية ال�س ��عودية من املنطقة ال�شرقية وهو ال�شاعرعلي
النحوي و بح�ض ��ور �ضيف احلفل الأ�س ��تاذ ح�سن امل�شيمع .و�أقيم
املهرج ��ان يف م�أمت �س ��ماهيج الكب�ي�ر يف يوم اجلمعة ليلة ال�س ��بت
بتاريخ 2008/7/18م تزامن ًا مع احتفاالت الأمة الإ�سالمية مبولد
�أمري امل�ؤمنني الإم ��ام علي بن �أبي طالب (ع) .وكان من املفرت�ض �أن
ي�ش ��ارك الأ�ستاذ كرمي ر�ضي بق�ص ��يدة يف املهرجان �إال �أنه اعتذر عن
ذلك ل�سفره لتمثيل النقابات العمالية.
جاءت الفقرة الأوىل لق�ص ��يدة ال�ش ��اعر ح�س�ي�ن علي طاه ��ر ،بينما
كانت الفقرة الثانية لق�ص ��يدة ال�ش ��اعر من�ص ��ور عبا� ��س مرهون تالها
النخب الثالث للأ�ستاذ ح�سني ال�سماهيجي وهو بعنوان "ك�أ�سي حمبة
حيدر".
الفقرة الرابعة كانت كلمة ل�ض ��يف احلفل الأ�ستاذ ح�سن امل�شيمع �إذ
�أكد يف م�ستهلها �أن مثل هذه املنا�سبة العظيمة ال ينبغي �أن متر ك�إطاللة
�سريعة جد ًا ويبقى ارتباطنا بالأئمة (ع) ارتباط منا�سبات مع �أنهم (ع)
منهل احلق وطريق ال�سعادة احلقيقية كما �أكد �أي�ض ًا على �أهمية ا�ستمرار
ه ��ذا املهرجان ال�ش ��عري الذي انطلق برعاية الراحل �س ��ماحة ال�ش ��يخ

عبد الأ م�ي�ر
اجلمري (رح ��م) �س ��نة 1992م �إذ
قال امل�شيمع "�إن كنت هنا �أود الت�أكيد على �أهمية ا�ستمرار وبقاء هذه
الفعالي ��ة و�أن نحافظ على ه ��ذا املهرجان و�أن ن�س ��عى ملزيد من التقدم
والتطورعل ��ى �أكرث من م�س ��توى خا�ص ��ة و�أن هذا املهرجان ال�ش ��عري
يرتب ��ط ب�أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن (ع) الذي ق ��دم الكثري م ��ن العطاء للإ�س�ل�ام
والإن�سانية ب�شكل عام".
الفقرة اخلام�س ��ة والأخرية كانت لق�ص ��يدة لل�ش ��اعر علي النحوي.
وبعد احلفل كانت هناك وجبة ع�ش ��اء م ��ن احلاج عبد العزيز احلايكي
(�أبو �أ�سامة).

النجاتي :إننا مقصرون في توضيح اإلسالم في بعديه القيمي والحقوقي

الوسيلة تحتفل بمولد الزهراء (ع)
ق�� ��ال ���س��م��اح��ة ال�شيخ
النجاتي �أن املعني الأول يف
ه��ذه املنا�سبات � �س��واء كانت
منا�سبات فرح �أم حزن هو �إمام
الع�صر (عج) ،و�أن منا�سبة ذكرى
ميالد الزهراء (ع) منا�سبة مهمة
جد ًا ويجب �أن ت�ستثمر ب�أكرب من
القدر احلا�صل فع ًال ،م�ضيف ًا "نحن
منتلك الزهراء (ع) وهي �شخ�صية
ك �ب�ي�رة ج� ��د ًا يف ع���امل الإن�����س��ان،
الآخ� ��رون خ���س��روا خ���س��ارة كبرية
ب�ع��دم اع�تراف�ه��م بف�ضائلها الكربى
�أو لعدم اهتمامهم بهذه الف�ضائل".
ج��اء ذل��ك يف كلمة �ألقاها �سماحته يف
االحتفال ال��ذي �أقامته هيئة الو�سيلة
مبنا�سبة ذكرى مولد ال�صديقة الطاهرة
فاطمة ال��زه��راء (ع) يف ي��وم اجلمعة
ليلة ال�سبت 2008/6/27م يف م�أمت
�سماهيج الكبري مب�شاركة �سماحته.
وقال �سماحة ال�شيخ النجاتي "نحن
ن�ؤمن ب�أن الإ�سالم دين �أن�صف الرجل
واملر�أة و�أعطى ك ًال منهما حقوق عادلة
ومل يجحفهما يف �شيء ونحن ن�ؤمن
ب�أن الإ�سالم نظام رباين ميكنه �أن يقود
الب�شرية �إىل ال�سعادة احلقيقية يف كل
زمان ومكان ون�ؤمن ب�أنه نظام ال بديل
عنه ون�ؤمن ب�أن الب�شرية مهما و�صلت

العالي يحتفل بمولد منقذ البشرية (عج)

�إ ىل
احل�����ض��ارة والتقدم
والرقي وقيم و�إمي��ان وقوانني عادلة
يف جم� ��االت ك �ث�يرة وت �ط��وي��ر لدنيا
النا�س فهي الزالت بحاجة �إىل الإ�سالم
ليقودها �إىل بر الأمان".
و�أ�� �ض���اف ��س�م��اح�ت��ه �أن� �ن ��ا منتلك
�شخ�صية مثل ال��زه��راء (ع) ول�ك��ن ال
ينبغي �أن ن�ك��ون ع�ن��د ه��ذا امل�ستوى
فح�سب بل ينبغي �أن نعمل لتو�ضيح
فكر ال��زه��راء (ع) و�أن نبني للمجتمع
الب�شري �أن ه�ن��اك �شخ�صية ن�سائية
ت�ستطيع �أن ت�ك��ون ق ��دوة لكل ن�ساء
العامل وهذا بالطبع يحتاج جلهد علمي

�أق��ام امل��أمت العايل وبالتن�سيق مع هيئة الو�سيلة �إحتفا ًال بهيج ًا
مبنا�سبة مولد الإمام املهدي املنتظر (عج) وذلك يف يوم الأحد ليلة
االثنني 2008/8/17م مب�شاركة �سماحة ال�سيد كامل الها�شمي.
ا�ستهل احلفل بقراءة لآيات من الذكر احلكيم تالها القارئ منتظر
�إبراهيم عي�سى ،تلتها كلمة احلفل ل�سماحة ال�سيد الها�شمي بعد
ذلك ق�صيدة �شعرية لل�شاعر الأ�ستاذ ح�سني ال�سماهيجي ثم الفقرة
الإن�شادية لفرقة الأنوار القد�سية من قرية كرانة و�أخري ًا جلوات
ومو�شحات للمال عبد النبي الكوري.

شارك فيها األطفال والكبار

فرقة األمراء تحيي ( القرقاعون ) في النصف من رمضان

ودرا�� �س ��ة
ع�م�ي�ق��ة لأب� �ع ��اد �شخ�صية
ال ��زه ��راء (ع) وح��رك��ة ع�م�ل�ي��ة وه��ذا
بالطبع يتطلب تكاتف اجلميع كل يف
موقعه ،فعامل الدين يتحدث  ،و�صاحب
امل�ؤ�س�سة الثقافية يعمل على تثقيف
وت��وع �ي��ة ال �ن��ا���س م��ن خ�ل�ال الربامج
وامل�شاريع الثقافية  ،و�صاحب املال
يدعم مالي ًا و الكل يجب عليه �أن يتعاون
من �أجل �إجناز هذا املهمه.
و�� �ش ��ارك يف احل �ف��ل �أي �� �ض � ًا فرقة
الأمراء من القرية بق�صيدة �إن�شادية ثم
جلوات للرادود جعفر الدرازي.

�أحيت (فرقة الأمراء) القرقاعون ((النا�صفة)) يف ذكرى الن�صف من �شهر رم�ضان
املب ��ارك ويف ذك ��رى مولد الإمام احل�س ��ن املجتبى (ع) ب�أ�س ��لوب جدي ��د اجتذبت من
خالله الأطفال والكبار و�أ�ض ��فت على املنا�س ��بة رونق َا جديد َا فوق ما حتمله املنا�سبة
من عنا�صر البهجة والفرح .
�إذ خرجت الفرقة جتوب �ش ��وارع القرية مرددة �أهازيج الفرح وال�س ��رور و�أطفال
القرية يرددون معهم الأنا�شيد التي تطلق عادة يف منا�سبات (النا�صفة ) .
واجلدير بالذكر � ّأن لفرقة الأمراء م�شاركات عديدة على م�ستوى القرية ويف عدد
لي�س بقليل على م�ستوى البحرين .
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الوالد
عبدالقادر دروي�ش �سبت
علي عبدالنبي �إبراهيم
علي عبدعلي املقداد
ح�سن اخلزنة
عبدالزهراء ح�سن عي�سى
عبدالله النهام
حممد الفردان
هود �شم�سان
يا�سر عبدالهادي
عيد ح�سن عيد
ح�سن حميد
عبدالإله �أحمد يو�سف
عمار خليل �إبراهيم
عبدالنبي حبيب �أبو�شيخة
يو�سف �شم�سان
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�أ�سم املولود /املولوده
�ساره
حوراء
مرمي
زينب
زينب
زينب
فاطمة
زهراء
حمد
زينب
زينب
حممد
زينب
حبيب
زينب

بنهاية الدورة الصيفية 2008م

الوسيلة تكرم طالبها

سماهيج الكبير يحتضن ((األسرة المؤمنة))
�أقامت هيئة الو�سيلة وبنات الزهراء(ع) بقرية �سماهيج حما�ضرة تربوية
بالتن�سيق مع املجل�س الإ�سالمي العلمائي حتت عنوان ((الأ�سرة امل�ؤمنة
وثقافة التمهيد للدولة املهدوية)) وذلك ليلة ال�سبت 2008/8/22م
يف م�أمت �سماهيج الكبري ،وقد تناول املحا�ضر �سماحة ال�شيخ ح�سني
الطويل ع�ضو املجل�س اال�سالمي العلمائي الأ�س�س الرتبوية
ال�صحيحة للتعامل ما بني الزوج والزوجة من جهة والزوجني
والأوالد من جهة اخرى م�ست�شهدا بق�ص�ص وق�ضايا واقعية يف
املجتمع.
وقد كان الفتا التفاعل بني املحا�ضر واجلمهور الذي تنوعت فئاته
العمرية من �أولياء �أمور و�شباب و�أطفال �إىل وربات بيوت.
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�أقامت هيئة الو�سيلة احتفا ًال تكرميي ًا للطلبة املنتظمني يف برناجمها ال�صيفي التعليمي
الرتفيهي مبنا�سبة نهاية الدورة لهذا العام وذلك يف يوم الأربعاء ليلة اخلمي�س
2008/8/27م يف جامع �سماهيج الكبري مب�شاركة �سماحة ال�شيخ �أحمد فرج .ا�ستهل
احلفل بقراءة عطرة لآيات من الذكر املبارك تالها الطالب ح�سني عبد علي تلتها كلمة با�سم
الطلبة قر�أها الطالب ح�سني عي�سى احلايكي حث فيها �أبناء القرية على احل�ضور وامل�شاركة
يف هكذا فعاليات دينية �شاكر ًا جلنة التدري�س على ما تبذله من جهد يف هذا املجال .بعد
ذلك كانت كلمة ل�سماحة ال�شيخ �أحمد فرج حيث �شدد على �أهمية هذه الربامج التثقيفية
و�ضرورة ا�ستمرارها م�ؤكد ًا على قيمة العلم والتعلم .وكانت الفقرة الأخرية تكرمي الطلبة
يف الربنامج ال�صيفي وطلبة التكليف ال�شرعي وتخريج الفوج اخلام�س.

الوسيلة وبنات الزهراء

تقيمان مضيف الحجة (عج)

مبنا�سبة م��ول��د الإم� ��ام املهدي
امل�ن�ت�ظ��ر (ع� ��ج) �أق ��ام ��ت هيئة
ال��و��س�ي�ل��ة وب��ن��ات ال��زه��راء
(ع) م���ض�ي�ف� ًا ب��ال �ق��رب من
(���س��اح��ة ال� �غ ��دي ��ر) ،وق��د
ا��ش�ت�م��ل امل �ه��رج��ان على
�ألعاب للأطفال وعربات
اخليول وبيت الهز ّاز.

بمناسبة مواليد أبطال كربالء (ع)
الوسيلة تقيم االحتفال الشبابي األول

مولد الحسن المجتبى (ع) بالحي ّاك

�أقامت هيئة الو�سيلة
االحتفال ال�شبابي الأول
حت��ت �شعار "ال�شباب..
ر�ؤي� ��ة ر��س��ال�ي��ة وب�صرية
متحركة" ت���زام� �ن� � ًا مع
احتفاالت الأم��ة الإ�سالمية
مبواليد �أبطال كربالء عليهم
ال �� �س�لام .و�أق� �ي ��م االحتفال
ي��وم اجلمعة ليلة ال�سبت � 6شعبان
1429ه��ـ امل��واف��ق 2008/8/8م يف م ��أمت �سماهيج الكبري
مب�شاركة املجل�س الإ�سالمي العلمائي ،ومركز البحرين ال�شبابي يف جمعية الوفاق
الوطني الإ�سالمية ،وجتمع التوعية ال�شبابي يف جمعية التوعية الإ�سالمية.

�أقامت هيئة الو�سيلة يف م�سجد الإمام زين العابدين
(ع) باحلياك احتفاال مبنا�سبة مولد الإمام �أبي حممد
احل�سن بن علي املجتبى (ع) يف يوم الثالثاء املوافق
 2008/9/16م  ،ا�شتمل برنامج االحتفال على كلمة
باملنا�سبة �ألقاها �ضيف احلفل ال�سيد في�صل الطالبي
تناول فيها عن حياة الإمام احل�سن (ع) و �شرائح
املجتمع الذي عا�صره الإمام (ع) �آنذاك وجممل
املحطات ال�سيا�سية التي م ّر بها يف حياته �إىل
�إ�ست�شهاده ،ومن ث ّم �ألقى �شاعر القرية الأ�ستاذ
عبدا لله عبداللطيف ق�صيدة �شعرية على
احل�ضور ،وبعدها �ألقى �أي�ض َا الواعد جعفر
�أحمد احلايكي ق�صيدة باملنا�سبة  ،و�أختتم االحتفال مع فرقة الأمراء التي �شنفت امل�ستمعني ب�أنا�شيدها الوالئية.
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شهيد المحراب توج بالذهبية والزعيم نال الوصافة

ختام حافل ومتميز لثقافية سماهيج الرمضانية

ف ��از م�ؤخر ًا فريق �ش ��هيد املح ��راب على كل من
فريق ن ��ادي الدير والزعيم يف م�س ��ابقة �س ��ماهيج
الثقافي ��ة الت ��ي ت ��وىل تنظيمه ��ا موق ��ع �س ��ماهيج
ملتيميديا www.samaheejmms.com
يف الفرتة املمتدة من � 5إىل  13رم�ض ��ان يف �صالة
عني العودة بنادي �س ��ماهيج الثقايف والريا�ض ��ي.
حيث �أقيمت امل�سابقة حتت رعاية النائب الربملاين
ال�ش ��يخ حم ��زة الدي ��ري والع�ض ��و البل ��دي حمم ��د
ح�س ��ن عبا� ��س ون ��ادي �س ��ماهيج وم�س ��اندة م ��ن
الهيئات واملنظمات الأهلية بقرية الدير و�سماهيج
(هيئ ��ة الو�س ��يلة ،منتدي ��ات ونادي الدي ��ر ،الرمال
الذهبي ��ة ،جمعي ��ة اله ��دى ،حملة ال�س ��ادة� ،س ��كيما
للطباعة ،املا�س ��ة ال�سوداء ومركز مدر�سة �سماهيج
الك�شفي).
وق ��د جاء ه ��ذا الفوز بع ��د ت�أهل الف ��رق الثالثة
لل ��دور ما قب ��ل النهائي بع ��د مناف�س ��ة قوية بني كل
من فريقي �ش ��هيد املحراب و �س ��مادير �أ�س ��فرت عن
تق ��دم الفري ��ق الأول ،بينم ��ا كانت اجلول ��ة الثانية
ب�ي�ن فريقي �أبناء االر�ض ون ��ادي الدير وقد جاءت
ل�ص ��الح الديراوية� ،أما اجلولة الثالث ��ة التقى فيها
الزعي ��م و م� ��أمت الع ��ايل وانته ��ت بف ��وز الزعي ��م.،
وبعد جوالت من التح ��دي و الإثارة للفرق الثالثة
املت�ص ��درة ا�س ��تطاع فريق �ش ��هيد املحراب التغلب
عل ��ى مناف�س ��يه ليحت ��ل من�ص ��ة املرك ��ز الأول �.أدار
اجلولة النهائية املبدع جمتبى التتان.
هذا وق ��د افتتح احلفل اخلتام ��ي بتالوة عطرة
للق ��ر�آن الكرمي للمق ��ريء منتظر �إبراهيم عي�س ��ى،
ثم جولة �ش ��رفية لثالث فرق ،فمثل هيئة الو�س ��يلة
�سامي �شم�س وعلي حم�سن ،ونادي الدير كل من

الدكتور �شاكر الع�ش�ي�ري وال�سيد ح�سن ال�سيد
�ش�ب�ر ومثل نادي �س ��ماهيج عبدالله خليل احلبيب
وع ��ادل عبداجللي ��ل عيد .وق ��د قدمه ��ا املت�ألق علي
ال�ش ��يخ وانتهت ل�ص ��الح نادي �س ��ماهيج بعد ك�سر
تعادله مع هيئة الو�سيلة عن طريق القرعة.
ثم حلت فقرة بع�ض الكلمات الق�صرية ،ا�ستهلها
النائب ال�ش ��يخ حمزة مركز ًا على الت�ش ��بث بالهوية
التطوعي ��ة وجعله ��ا العن ��وان الأمث ��ل ،فيما تطرق
ال�س ��تخدام الو�س ��ائل الإعالمية والف�ض ��ائيات وما
تبث ��ه من نقي� ��ض ب�ي�ن �س ��موم وا�س ��تفادة ،منوه ًا
الدي ��ري �إىل �أن امل�س ��ابقة ا�س ��تطاعت التوظي ��ف
الإيجاب ��ي وب ��ث اخل�ي�ر واله ��دى والتق ��وى يف
ا�ستقطاب �شريحة ال�شباب.
وقد جاء البلدي حممد ح�سن عبا�س بكلمة �أثنى
فيها على هذا التفعيل للدور الثقايف �سبي ًال يف

�إثراء املادة الثقافية املعلوماتية وتطويرها يف
املنطق ��ة (�س ��مادير) ،مبدي ًا عبا�س ا�س ��تعداده التام
لدعم مثل هذه امل�شاريع النرية.
فيما تدرج املهند�س عبداحل�سن جعفر احلايكي
رئي�س النادي بالتطرق لتاريخ امل�س ��ابقات الثقافية
الت ��ي تقام بالن ��ادي من ��ذ ال�س ��بعينات ،الثمانينات
و�ص ��و ًال للت�س ��عينات� .ش ��ارح ًا الظروف ال�ص ��عبة
للإع ��داد والط ��رق امل�س ��تخدمة �آن ��ذاك ،وق ��د رب ��ط
احلايكي ما و�صلت �إليه هذه امل�سابقة من ا�ستخدام
التكنولوجي ��ات احلديث ��ة وتن ��وع ال�شخ�ص ��يات
املقدم ��ة للأ�س ��ئلة ع�ب�ر ال�شا�ش ��ة بتو�ض ��يح الفارق
الزمني وتقييم الإمكانيات بني املا�ضي واحلا�ضر.
و�أخ�ي� ً
را رك ��ز احلايك ��ي عل ��ى �ض ��رورة االهتم ��ام
بالقر�آن الكرمي وتدبر معانيه.
هذا و ح�ض ��ر امل�سابقة النهائية عدد من رجاالت
�سمادير ووجهائها الذين �أ�شادوا بامل�ستوى الراقي
الذي كانت عليه امل�سابقة .واعتربت نقلة نوعية

حملة تنظيف الجامع الكبير
قام ��ت هيئة الو�س ��يلة بتنظي ��م حملة لتنظيف
اجلامع وذلك ع�ص ��ر يوم ال�س ��بت املوافق -30
2008-8م.
على �شاكل ٍة خمتلفة يف هذا العام ،ا�ستقبلت
هيئة الو�س ��يلة بقرية �س ��ماهيج �شهر رم�ضان
املب ��ارك بتنظيم حملة لتنظي ��ف اجلامع ،وقد
قامت اللجن ��ة االجتماعية بتنظيم هذا العمل
ال�ش ��ريف ،وذل ��ك يف ي ��وم ال�س ��بت املوافق
 ،2008-8-30وي�أت ��ي ه ��ذا العمل �ض ��من
�إط ��ار حتقي ��ق الأه ��داف ال�س ��امية لهيئ ��ة
الو�س ��يلة ،حي ��ث � ّأن هذا العمل ال�ش ��ريف ال
يق � ّ�ل �ش� ��أن ًا وعظم ًا عن باق ��ي امل�س ��تحبات ،فقد قال
ج � ّ�ل وع�ل�ا يف حمك ��م كتابه الك ��رمي � ( :إمن ��ا يعمر
م�س ��اجد الل ��ه من �آمن بالل ��ه والي ��وم الآخر)التوبة
( ، )18ويف احلديث ال�ش ��ريف عن ر�سول الله ّ
�صل
الله علي ��ه و�آله " :من كن�س امل�س ��جد يوم اخلمي�س
وليل ��ة اجلمعة ف�أخ ��رج منه من ال�ت�راب ما يذر يف

العني غفر الله له " .
وقد �شارك يف هذا العمل املبارك جم ٌع من �شباب
القرية� ،ص ��غار ًا وكب ��ار ًا ،ويف هذا الإط ��ار تتوجه
اللجنة االجتماعية ب�ش ��كل خا�ص وهيئة الو�س ��يلة
ب�ش ��كل خا� ��ص �أهلي القري ��ة الكرام للم�ش ��اركة يف
ه ��ذه الفعالي ��ات املبارك ��ة ،تطبيق ًا للآي ��ة الكرمية :
رب والتقوى).
(وتعاونوا على ال ّ

يف جم ��ال ا�س ��تخدام التقني ��ة العلمي ��ة يف
م�ضمار امل�سابقات الثقافية.
ويف اخلت ��ام ،مت تكرمي الف ��رق الثالثة الفائزة
بالدروع واجلوائز النقدية .بينما منحت اجلوائز
ال�ش ��رفية و الدروع التذكاري ��ة للرعاة و�إىل كل من
�س ��اهم يف تق ��دمي الدع ��م امل ��ادي واملعن ��وي .فيما
تقدم رئي�س اللجن ��ة املنظمة حممد عبدالله قري�ص
بال�ش ��كر اجلزيل �إىل كل من علي املعتوق� ،ص ��ادق
�أحم ��د ،حمم ��د م�س ��عود ،عي�س ��ى جا�س ��م ومن�ي�ر
الوردي الذي ��ن بذلوا اجلهد والوقت يف امل�س ��ابقة
و�أ�ش ��رفوا عليها لتتكل ��ل �أخري ًا بالنجاح و�إي�ص ��ال
الر�س ��الة الت ��ي �أقيم ��ت امل�س ��ابقة من �أجله ��ا وعلى
ر�أ�س هذه الأهداف ا�س ��تغالل الوقت لدى �ش ��ريحة
ال�ش ��باب وتقوي ��ة العالق ��ات بني القريت�ي�ن الدير و
�س ��ماهيج .وذكرت اللجنة ب�أن هذه امل�سابقة تعترب
باك ��ورة الأعم ��ال الثقافي ��ة الت ��ي �س ��تتطور للأمام
بدعم اجلميع وت�شجيعهم.

بالتزامن مع الشهر الفضيل

الوسيلة تقوم بزيارة إلى مجالس القرية
قامت هيئة الو�سيلة
وبالتزامن م��ع �شهر
رم� ��� �ض ��ان ال� �ك ��رمي
ب ��زي ��ارة �إىل ع��دد
م � � � ��ن جم� ��ال � ��� ��س
القرية  ،ويهدف
ال�ب�رن ��ام ��ج �إىل
زيادة التوا�صل
واالنفتاح على
�أه ��ايل القرية
وت���ر� � �س � �ي���خ
ال�� � � �ع� � � ��ادات
والتقاليد احل�سنة املتمثلة يف التزاور والتوا�صل االجتماعي ي�شار �إىل �أن هذا الربنامج
الثاين من نوعه حيث كانت البداية الأوىل للربنامج يف العام املا�ضي  ،حيث قامت الهيئة
بزيارة �إىل بع�ض املجال�س والديوانيات يف القرية.
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المسيح :انتظروا أكبر أضحية في البحرين في عيد األضحى القادم!
� أجرى الحوار� -أ .ناجي جمعه
 ما هي �أهم الأن�شطة التعليمية التي كر�ست نف�سك لهاطوال فترة عملك الإ�سالمي بالقرية؟
من �أهم الأن�شطة تدري�سي القر�آن و�أنا في �سن
�صغير ربما في ال�سنة الثانية من المرحلة الثانوية،
وبعد ذلك مار�ست تعليم ال�صالة للمبتدئين .
 من الذي �شجعك على التعليم الديني في تلك الفترة؟بالإ�ضافة �إلى ميلي الفطري للتعليم فقد حثني
الدكتور على الفرج على ذلك.

غــازي امل�سـيح

 ب�صراحة ال توجد طريقة محددة لأننا نركز يا حبذا لو تحدثنا عن �أ�ساتذتك في علم قراءة القر�آنفقط على ما ن�ستمعه من قراءتهم ال�صحيحة .
الكريم ؟
طبعا در�ست القر�آن لفترة ق�صيرة جزء �أو اقل
 �أال تركزون على حفظ ال�سور الكريمة كجزء مهممن ذلك عند المرحوم الحاج عبدالله المطوع
و�أ�سا�سي في تعلم القر�آن الكريم؟
وعندما �سمعت بان ال�سيد نزار حميد لديه معرفة
لقد �أقمنا دورة �أدخلنا فيها الحفظ مدتها �شهر
بفن التجويد توجهت �إليه ودر�ست عنده قرابة
�أو �شهرين طيلة ال�سنوات التي قمت فيها بتعليم
الأ�سبوع ثم در�ست لفترة ق�صيرة جدا عند ال�شيخ
القر�آن الكريم .
�أحمد فرج .
والحمد لله كثير من الطلبة حفظوا �سور كثيرة
من الجزء الثالثين وهناك طالب متميز حفظ
 كيف كانت بداية تعليمك للقر�آن الكريم؟جز�أين الثالثين والتا�سع والع�شرين وهو الأخ
في البداية كنت ادر�س لوحدي في جامع
علي عبدالكريم �أبون�صيب.
�سماهيج وكان ذلك في عام 1989م ولم �أكن اعتمد
حينها على المخطوطة البغدادية التي �أ�ضيفت في
 هل تعتمد طريقة تعليمكم لل�صالة على قراءة الر�سائلال�سنوات الالحقة كمدخل لتعلم فن قراءة القر�آن
العملية �أم عندكم كتاب محدد في تعليم ال�صالة ؟
الكريم وقد كان جل اهتمامي تعليم الطالب قراءة
في الحقيقة هناك منهج نظري لتعليم ال�صالة
كتاب الله القراءة ال�صحيحة وبعد خم�س �سنوات
هو الإ�سالم ر�سالتنا وعمليا نجعلهم ي�صلون
�أو �أكثر التحقت جماعة من ال�شباب بدرو�س
ب�شكل جماعي ونعتمد �أي�ضا على حلقة تعليم
التجويد في المحرق وهكذا ادخلوا التجويد في
الو�ضوء ونقوم بتعليمهم �أجزاء ال�صالة كل على
القرية �أما �أنا فلي�س لي في التجويد ال من قريب
حدة �إلى �أن تثبت في �أذهانهم وبح�سب خبرتي
وال من بعيد لأنني �أ�سا�سا لم �أتعلم �إال ال�شيء
فان الطالب ال يتقن ال�صالة �إال بعد تكرارها عدة
الب�سيط في فن التجويد ولهذا ال�سبب ادر�س
�سنوات وغالبا في نهاية المرحلة االبتدائية.
المراحل الدنيا من التعليم الأ�سا�سي فقط.
 هل عندكم منهج محدد في تعليم القر�آن الكريم؟نعم �إذ نبد�أ بالتدري�س من �صف الأول �إلى
الثالث االبتدائي المخطوط البغدادي لتعليمهم
نطق الحروف العربية نطقا �صحيحا  ،ثم ينتقل
الطالب �إلى تعلم قراءة الجزء الثالثين و�إذا انتهى
منه ينتقل �إلى الجزء التا�سع والع�شرين وغالبا
ن�ستكفي بتعليم الجزء الثالثين وقليل من الطلبة
ينهون تعلم قراءة �أجزاء القر�آن الكريم بالكامل
كالأخ ح�سين عبدالنبي عبدالرحمن .

 بالن�سبة لأحكام ال�صالة الأ�سا�سية كال�شكوكوال�سهو هل تعلمونهم �إياها �أم ال؟
نعلمهم ب�شكل يتنا�سب مع مرحلتهم العمرية ف�إذا
حفظ الطالب ال�صالة يجرى له امتحان دقيق في
الو�ضوء وال�صالة وبعد ذلك ننتقل لتعليمهم بع�ض
�أحكام ال�صالة كال�سهو وال�شكوك وعادة ما يكون
ذلك عند بلوغهم المرحلة الإعدادية .

 هل كان عندك م�ساعدين في تعليم ال�صالة �أو القر�آنالكريم؟ ومن هم؟
في الحقيقة بد�أت التعليم لوحدي قرابة �سبع
 ما هي طريقة تقويم الطالب الذين انهوا قراءة الجزء�سنوات وفي �سنة 1996م ان�ضم بع�ض �أبناء
المخ�ص�ص لهم ؟

القرية لي وبعدها بفترة �شكلت لجنة التدري�س �إدارة لجنة التدري�س ؛ رغبة في تجديد الدماء ،
و�أتذكر منهم �آنذاك ح�سن اليا�س ودكتور عمار فقبلت ذلك علما ب�أنني لم اخرج عن لجنة التدري�س
الخزنة وفا�ضل م�سعود و�إبراهيم يو�سف ويو�سف و�إنما لم اعد في �إدارة اللجنة.
�أحمد وح�سن خرفو�ش و�سيدمحمود وغالبيتهم
ترك التدري�س بعد فترة وجيزة.
 ما هي انجازاتكم منذ �أن ا�ستلمت رئا�سة لجنةالفنون التابعة لهيئة الو�سيلة؟
 متى ت�شكلت اللجنة الخا�صة بالتعليم الديني فيفي الواقع لم ا�ستلم رئا�سة اللجنة �إال فترة
القرية ومن تتبع؟
ق�صيرة ومع ذلك فقد اجتهدنا في �إن�شاء (فرقة
 اللجنة ت�شكلت تقريبا عام 2000م وت�ضم الأمراء الإن�شادية ) والم�ساهمة في عر�ض بع�ض�ستة �أع�ضاء وكان هناك اجتماعا �أ�سبوعيا بيننا الأفالم الإيرانية الهادفة كالفلم الحائز على جائزة
تم فيه االتفاق على المناهج المخ�ص�صة لمختلف الأو�سكار ( �أطفال الجنة) و فيلم ( �صبغة الله)
المراحل التعليمية بعد �أن يتم تكليف الأع�ضاء  -وم�ؤخرا فيلم (النبرا�س) بالتعاون مع �إدارة م�أتم
كل وفق �إمكانياته -بالبحث عن ما يراه منا�سبا �سماهيج الكبير وتم عر�ض بع�ض الم�سرحيات
للتعليم ويتم �إقراره ب�شكل جماعي في تلك الهادفة كم�سرحية (العائد) التي عر�ضت في مولد
االجتماعات وال زالت هذه اللجنة م�ستمرة مع الإمام الح�سن عليه ال�سالم في رم�ضان الفائت وتم
تغير بع�ض �أفرادها وتتبع حاليا هيئة الو�سيلة  .عر�ض م�سرحية (ال�صالة بين الواقع والخيال ) في
م�سجد ال�شيخ ر�شيد بم�شاركة نخبة من ال�شباب
 كم �سنة تر�أ�ست لجنة التعليم الديني ؟ وما هي �أهم الهواة وتم تنظيم (مهرجان ترفيهي للأطفال)العقبات التي واجهتكم؟
بالتعاون مع نادي �سماهيج في عيد الفطر المبارك
تر�أ�ستها طيلة ثالث �سنوات  ،وكنا كمدر�سين من العام الما�ضي عر�ضت فيه �صور قديمة لمعالم
و�إداريين نحمل هم تخريج مدر�سين �أكفاء القرية ورجاالتها والم�شاركة بم�سرحية (�إن�شادية
ي�ستمرون في تعليمهم وعطاءهم بتحفيزهم على على �شكل دويتو) بين المن�شدين المتميزين
مهنة الأنبياء ونظرا للحاجة الما�سة لهم فقد �صادق محمد و�أحمد �سلمان في ليلة عيد الغدير
كنا نعتمد على المدر�سين من خريجي المرحلة و(مهرجان مجتمع بال تدخين) وذلك في اليوم
الثانوية وتطور الأمر بعد ذلك ودخل الأ�ساتذة العالمي لمكافحة التدخين وفي هذا العام �شاهدتم
الجامعيين وقد ازداد عدد المعلمين في الوقت العمل المميز في ليلة الن�صف من رم�ضان (زفة
الحا�ضر وتم �سد النق�ص الذي الزم التعليم الديني القرقاعون) بم�شاركة المن�شدين احمد �سلمان
في بواكيره .
وح�سين عبدالله الفرج .
ومن بع�ض خططنا الم�ستقبلية �إن�شاء فرقة
 ما هي �أ�سباب خروجك من �إدارة لجنة التدري�س �إلى �إن�شادية للبراعم وعمل بع�ض اللوحات الحائطيةلجنة الفنون ؟
واهم خطة ن�سعى لها حاليا هي الم�شاركة بعمل
في اجتماع مجل�س �إدارة العمل الإ�سالمي بهيئة �أكبر �أ�ضحية في البحرين في عيد الأ�ضحى
الو�سيلة طلب الأخ عبدالله عبدالوهاب �أن ي�ستلم القادم.
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ذكريات

طفولتنا في رمضان
ل�ل��أوالد ال�صغار يف �شه ��ر رم�ضان قدمي� � ًا ذكرياتهم اجلميل ��ة والزاهية
لتل ��ك االوق ��ات التي عا�شوها يف عب ��ق الأجواء الرم�ضانية  ,فف ��ي نهاية �شهر
�شعب ��ان يت�شوق ��ون ويرتقبون حل ��ول ال�شهر بف ��ارغ ال�ص�ب�ر لأن رم�ضان يعني
لل�صغار يف خميلته ��م املحدودة احليوية والبهجة والفرحة وال�سرور والن�شاط
,ف� ��أول ال�صالت التي تربطهم به تواجدهم مع الكبار وال�شباب يف اال�ستهالل
لرم�ض ��ان يف مق�ب�رة القري ��ة  ,ويخططون فيم ��ا بينهم يف اجلمع ��ه والتجمع
ويق ��ررون الربام ��ج الت ��ي يحب ��ون ممار�ستها يف لي ��ايل �شهر رم�ض ��ان  ,ومن
جان ��ب ال�صيام كان بع�ض ال�صغار ي�صوم ��ون النهار ب�أكمله والبع�ض اليتمكن
م ��ن تكملة ال�صيام ب�سب ��ب �صغر ال�سن وعدم املق ��درة والتحمل كما �أن بع�ض
املوا�س ��م الرم�ضاني ��ة يك ��ون �صيفه ��ا حار ًا مم ��ا ي�صعب عل ��ى ال�صغار حتمل
العط�ش واجلوع .
يف ع�صري ��ة ال�صيام عند �إقرتاب �أذان املغ ��رب ي�ساعد ال�صغار �أمهاتهم
يف توزي ��ع الأطب ��اق والأطعم ��ة الرم�ضاني ��ة (الهري� ��س والكب ��اب والقيمات )
عل ��ى بيوتات االه ��ايل واجلريان  ,وبعد وجب ��ة الفطور يخرج ��ون من بيوتهم
للع ��ب واملرح يف مم ��رات القرية ومن االلعاب التي دام� � ًا مايكانوا ميار�سونها
لعب ��ة (الفي ��وه وال�صعكري) وكرة القدم ويذهبون للرباح ��ة الم�ضاء الوقت يف
ال�سوال ��ف والألعاب الذهنية وااللغاز  ,كما انه ��م يتواجدون يف امل�ساجد لأداء
ال�صالة مب ��ا فيها �صالة ليلة القدر ال�شريفة  ,وي�أتون املامت ل�سماع املحا�ضرة
اال�سالمي ��ة ويح�ض ��رون جمال�س الذك ��ر لال�ستم ��اع للقر�آن الك ��رمي والدعاء
ويذهب ��ون ل�ساح ��ة النادي مل�شاه ��دة املباري ��ات والتلفاز حي ��ث يف املا�ضي مل
يك ��ن التلفزي ��ون متوفر بكرثة لدى �أهايل القرية  ,كم ��ا كانت تقام يف موا�سم
رم�ضانية متفرقة امل�سابقات الثقافية يف النادي وجامع القرية .ومن امل�شاهد
الالفت ��ه لل�صغ ��ار م�شاركته ��م مع امل�سح ��ر فج ��ر ًا اليقا�ض النائم�ي�ن ويزداد
ح�ضوره ��م يف وداع ال�شهر ,ويف ليايل ال�ضربة ووفاة االمام علي (ع) جندهم
�أول احلا�ضري ��ن للع ��زاء يف احل�سينية العودة يطوفون م ��ع املعزين يف �شوارع
القرية و�أزقتها الحياء ذكرى �أهل البيت .
ولل�صبي ��ة عادة قدميه قد اندثرت وهي حمل (الليتات ) اليدوية يف ليايل
رم�ضان وكما هو معروف يف العقود الأخرية ان �سماهيج كانت انارتها�ضعيفة
وقليل ��ة حاله ��ا حال الق ��رى الأخرى لذل ��ك كانوا ي�أخ ��ذون الليت ��ات ب�أيديهم
وي�ستخدمونها يف االماكن املظلمة .
كث�ي�رة هي العادات اجلميلة لل�صغ ��ار يف �سماهيج اال �أن الظاهرة املميزة
الت ��ي ي�شتاق ��ون اليها كث�ي�ر ًا (النا�صف ��ة) يف الن�صف من رم�ض ��ان املتزامن
تاريخه ��ا مع مول ��د الأمام احل�س ��ن املجتب ��ى (ع) وهنا جند ب ��راءة الطفولة
عل ��ى �أر�ض الواقع بحيوية ون�ش ��اط يف �أزقة وممرات القرية ويالحظ الأطفال
ب�أكيا�سه ��م القما�شي ��ة يدخلون املن ��ازل ويت�سابقون لأخذ املك�س ��رات والهدايا
والنق ��ود وهم يرددون االنا�شيد باملنا�سبة (اعطونا النا�صفة )( ,خلي ولدهم
ياهلل) وغريها من االنا�شيد ال�شعبية .
�أم ��ا يف الأي ��ام الأخ�ي�رة ل�شه ��ر رم�ض ��ان يتجه ��زون للذهاب م ��ع �آبائهم
للأ�س ��واق ل�ش ��راء املالب�س اجلدي ��دة لعيد الفط ��ر ,ويتواج ��دون جماعات يف
اخلتمة القر�آنية مبجال�س القرية مرددين مع الكبار الت�سبيح والتهليل ب�صوت
ع ��ايل ذات نربة حزينة  ,ويظهرون مرة �أخرى بكرثة يف اال�ستهالل مع الكبار
يف مق�ب�رة القرية لر�ؤية هالل العيد وم ��ا ان يعلن عن ر�ؤية الهالل ويتقرريوم
العيد يك ��ون ال�صغ ��ار �أول امل�سرورين واملبتهجني بقدوم ��ه وتراهم يف البيوت
والطرقات يرددون امل�أثور ال�شعبي (باجرالعيد بنذبح بقرة ).
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أبو طبيـله (المسحر)
م��ن ال �ع��ادات االجتماعية والتقاليد
الرائعة التي اندثرت يف �شهر رم�ضان
خ��روج امل�سحر فجر ًا اليقا�ض النائمني
لتناول وجبة ال�سحور بعد مامير امل�سحر
ب�أزقة ودروب القرية �ضارب ًا بطبله ومن
خلفه ال�شباب واالطفال ينادون بعبارات
التنبيه وال���س�ح��ور (ك �ع��دوا ات�سحروا
جاكم �أبوطبيلة ) .
ويلقب �صاحب هذه اخلدمة �أواملهمة
بامل�سحر �,أبوطبيلة �أو الطبال وكثري ًا
مايعرف وي�شتهر بالطبال ل�ضربه الطبل
 ,ولكبار و�شباب القرية ذكرياتهم احللوة
م��ع ه��ذا التقليد الرم�ضاين بح�ضوره
وم�شاهدته وامل���ش��ي خلف امل�سحر بل
وم�ع��اون�ت��ه يف اي�ق��ا���ض ال�ن��ائ�م�ين � ,أما
النا�شئة ف�ك��ان��وا ي�ح��ر��ص��ون للجلو�س
م��ن ال �ن��وم وامل �� �ش��ارك��ة يف ه��ذا امل�شهد
الرم�ضاين ال�سحري بل ان بع�ضهم يتعمد
ال�سهر للم�شاركة يف موكب ال�سحور.
ولأبوطبيلة م�شهد �آخر جنده يف فرتة
الع�صر من االيام الأخرية لرم�ضان حينما
مي��ر ب��الأزق��ة وال �ب �ي��وت وم�ع��ه الأطفال
يرددون الأنا�شيد وال�شيالت الوداعية من
قبيل (يالوداع يالوداع يارم�ضان \عليك

ال�سالم يا�شهر ال�صيام ) و(يا�شفيع الأمة
�سلم حمود اىل امه ).
و�إن دل ه ��ذا ال�ت�ق�ل�ي��د الرم�ضاين
ع�ل��ى ��ش��ئ يف �سماهيج �إمن ��ا ي��دل على
روح التما�سك االجتماعي وم��دى �صلة
الروابط الأهلية بني �أف��راده��ا ,كما يدل
ع �ل��ى ال �ت �ن��اغ��م وال � ��روح ال�ت�ف��اع�ل�ي��ه مع
االح�ي��اء وال�ف��ن وذوق النا�س بتج�سيد
ع�لاق��ات�ه��م الأج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن ط��ري��ق هذا
التقليد ومن خالل �إعطاء امل�سحر الهدايا
والنقود والك�سوة الرم�ضانية وك�أمنا رد

اجلميل (املق�سوم ) للم�سحر على خدمته
للأهايل .
ولعل �آخر م�سحر عرفته �سماهيج يف
العقود الأخرية املرحوم علي بن عبدالله
(ت )1994وما �أوجدته هذه ال�شخ�صية
من التزام وا�ستمرار من جانب وبهجه
و�سرور يف قلوب الأهايل من جانب �آخر
قد خلده التاريخ ي�ستحق �أن يكتب عنه
�,إذ كان ب�سيط احلال حمل مهمة (امل�سحر)
�سنني عديدة ,وكان حمبوب ًا ومرح ًا بني
النا�س خ�صو�ص ًا مع الأطفال .

الختمة في رمضان
لعل �أكرثما يهتم به �أهل �سماهيج يف �شهر
رم�ضان هي اجلمعه واالجتماع بني الأهل
والأ�صحاب ويتجلى ذلك يف �صور و�أ�شكال
متنوعة من قبيل التواجد لل�صالة يف
امل�ساجد واجلامع وح�ضور احل�سينيات
وجت�سيد �صلة الرحم وزيارة املجال�س
وامل�شاركة يف النادي ...الخ لكن الظاهرة
االكرث انت�شار ًا يف االجتماع هي ح�ضور
اخلتمة القر�آنية الرم�ضانية .
واخلتمة الرم�ضانية تعتربمن الطقو�س
والتقاليد الرم�ضانية املحببة للأهايل فهي
الزالت حتيا يف كل مو�سم رم�ضاين بانتظار
وترقب �شديد ينتظره االهايل بفارغ
ال�صربالحيائها,واخلتمة فاكهة رم�ضانية
كرمية حتمل جو امياين يف التعبد,وهي
عبارة عن �إقامة ليلة رم�ضانية روحانية تتم
فيها دعوة االهل والأقارب من قبل �صاحب
املجل�س,وتبد�أبقراءة بع�ض ال�سور الق�صار
من �سورة (الزلزلة) اىل �سورة (الفاحتة)
تف�صل بينها الت�سبيح والتحميد لله عز

وجل ب�أن يردداحلا�ضرون ب�صوت جماعي
عايل موحد(�سبحان الله,واحلمد لله ,والاله
اال الله ,والله اكرب الله اكرب ,ولله احلمد)
ومن املالحظ �أن الطريقة اجلماعية لرتديد
الت�سبيح والتحميد تختلف من حي اىل حي
ومن جماعة اىل جماعة كما هو حال املناطق
البحرينية االخرى ورمبا ذلك راجع اىل

الذوق يف �أ�سلوب اللحن �أو طريقة االلقاء
والأداء عند الأفراد,وتقر�أبعدها بع�ض �آيات
�سورة البقرة وتختم بدعاء ختم القر�آن
واهداء ثوابها اىل روح املرحوم املعني
باخلتمة,ويف نهاية اجلل�سة تقدم امل�أكوالت
واملرطبات وامل�شروبات واحللويات
الرم�ضانية.
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كان زمان

براحــة ملـيح

�س ��احة رملية كبرية ممتدة على �ش ��كل م�س ��تطيل,تعترب
م ��ن �أن�ش ��ط ميادين الألع ��اب مبنطق ��ة �س ��ماهيج يف العقود
الأخ�ي�رة عرف ��ت قدمي� � ًا حت ��ت م�س ��مى (جف ��رة الرم ��ل),
وا�شتهرت الحق ًا بـ(براحة مليح) لوجود الرباحة يف املوقع
ذات ��ه �أولقربه ��ا من بيت املرح ��وم احلاج جعف ��ر مليح وتقع
الرباح ��ة يف الط ��رف ال�ش ��رقي اجلنوب ��ي من ال�س ��احة,كما
عرف امليدان بتجمعات الفرق ال�ص ��غرية وال�شبابية ملزاولة
الألع ��اب ال�ش ��عبية والريا�ض ��ية والرتفيهي ��ة يف النهاروهو

�أحد �أبرز نا�ش ��طي القرية على امل�ستوى
التعلي ��م الدين ��ي والتوع ��وي ,ع ��رف
بتعلي ��م النا�ش ��ئة للق ��ر�آن الك ��رمي يف فرتة
الثمانينيات على �صغر �سنه .
ولد ب�سماهيج عام  1976وبالتحديد يف
م�أمت العائلة ,ن�ش� ��أ وترعرع يف بيئة دينية
حمافظ ��ة ,ترب ��ى يف كنف وال ��ده املرحوم
احلاج يو�س ��ف ويف �س ��ن العا�ش ��رة توفى
وال ��ده وعا� ��ش حتت رعاي ��ة �أخي ��ه احلاج
ح�س ��ن يو�سف ,التحق لتعلم القر�آن الكرمي
يف �س ��ن الثاني ��ة ع�ش ��رة م ��ن عم ��ره ل ��دى
املرح ��وم احلاج عبدالل ��ه املطوع وملدة عام
متك ��ن من ختم وتالوة وحف ��ظ القر�آن ,يف
�س ��نة � 1982أ�س ���س مق ��ر ًا يف ح�س ��ينية �آل
حبيب لتعليم وحفظ القر�أن بعد �أخذ االذن
من معلم ��ه املطوع ,تعلم وتخرج على يديه

زوايــــــــا
 بقلم-جعفريتيم

الشباب والقراءة

�أ�ش ��به مبلتقى ريا�ض ��ي� ,أم ��ا بالليل فكانوايلعب ��ون الألعاب
ال�شعبيةالأخرى(العر�ست,اخل�شي�شة) ويت�سابقون يف طرح
الألعاب الذهنية والفكرية من لغزو�شعر وق�ص�ص وحزاوي,
تال�ش ��ت ه ��ذه الظاه ��رة بع ��د م ��دة زمني ��ة بع ��د االن�ش ��ائات
العمرانية وال�س ��كنية التي حدثت باملنطق ��ة ومل تعدتذكراال
من خالل �أحاديث ذكريات املا�ضي,ويعترب امليدان والرباحة
جزء من التاريخ االجتماعي ال�شعبي ملنطقة �سماهيج .

�أوائل
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هل تقر�أ يف اليوم ع�شر �صفحات ؟ كم كتاب تقر�أ خالل ال�شهر
�أوال�سنة؟ متى �آخر كتاب قر�أته ؟�أي نوع من الكتب تقر�أ ؟ �أ�سئلة تطرح
نف�سها وعلى الأغلب �سوف تكون النتيجة �سلبيه وال�سبب هو عزوفنا عن
القراءة اجلانبية  ,واحلديث هنا لي�س ب�صدد ذكر فوائد القراءة فاجلميع
يعرف �أن للقراءة فوائد كثرية تنمي وت�صقل �شخ�صية الفردو�إمنا الق�صد
يف املفهوم اخلاطئ باالكتفاء بثقافة لغة الع�صر(الأنرتت)والعكوف على
قراءة بع�ض ال�صحافة اليومية واملجالت والن�شرات الأ�سبوعية عندنا
نحن ال�شباب .
من امل�ؤكد ان هناك �أ�سباب جعلتنا نربرالهجران والعزوف عن قراءة
الكتاب بع�ض ذلك واقعي والبع�ض الآخروهمي وهو �أمر يف احلقيقة
م�ؤ�سف الننا �أبناء امة (اقر�أ) فكان حري ًا بنا القراءة امل�ستمرة والدائمة
يف جميع املجاالت وباخل�صو�ص قراءة تاريخنا وتراث �أجدادنا ,ففي
عينة ع�شوائية مت طرح �س�ؤال على جمموعة من �شباب القرية هل قر�أت
كتاب (�سماهيج يف التاريخ ) فكانت �أكرث االجابات بـ(ال).
يقال �أن القراءة هي امل�صدر الرئي�سي للثقافة وكذلك قالوا(وخري
جلي�س يف الزمان كتاب) ,اعتقد �أننا نحن ال�شباب بحاجة ما�سة للقراءة
امل�ستمرة وامل�ستفي�ضة وبذلك �أدعوا االخوة يف اللجنة الثقافية بهيئة
الو�سيلة �أن يطلقوا م�شروع (قراءة يف كتاب) ويكون ب�شكل �شهري ويتم
اختيار الكتاب لقراءته ومن ثم مناق�شته من قبل املجموعة امل�شاركة
,ولي�س هناك من �شك �أن هذا امل�شروع الثقايف والرتبوي الهادف �سوف
تكون له فائدة كبرية من اهتمام وت�شجيع ال�شباب والنا�شئة على القراءة
واالطالع ,وامل�شروع ميكن اعتباره بذرة ت�أ�سي�س لتكوين تكتل �شبابي
مثقف وواعي يخدم القرية يف اجلانب الفكري والثقايف .
zawaya74@gmail.com

الشهيد الحاج علي يوسف الحبيب
الكثريم ��ن النا�ش ��ئة وطالبي حف ��ظ القر�آن
باملنطق ��ة  ,له حلق ��ات ودرو�س خمتلفة يف
الأخالق والعقائد وتعليم ال�صالة .
يف ثمانيني ��ات الق ��رن املا�ض ��ي كان ل ��ه
ن�ش ��اط كبري باالع ��داد والتنظي ��م للموكب
احل�س ��يني ,رادود ح�س ��يني ل ��ه الكثري من
امل�شاركات احل�سينيةوالعديد من الق�صائد
التي نظمها وكتبها والتي تعنى مب�ص ��ائب
�أهل البيت وال�ش� ��أن العام ,يرجع له الف�ضل
مع زمالئه يف ا�س ��تمرار م�سرية العزاء من
خالل مبادئه ووقوفه الداعم لتطويراملوكب
رغم الظروف ال�صعبه التي ع�صفت بالبالد
�سنني الت�سعينيات.
حا�ص ��ل عل ��ى الثانوي ��ة العام ��ة ق�س ��م
الكهرب ��اء مبدر�س ��ة املح ��رق الثانوي ��ة
ال�ص ��ناعية,دبلوم �أجهزة قيا�س وحتكم من

معهد البحرين  ,يف  1990عمل لدى �شركة
اخللي ��ج لال�س ��تثمار ال�ص ��ناعي (�أ�س ��ري)
بوظيف ��ة فن ��ي كهرب ��اء و�أجه ��زة قيا� ��س
وحتكم.
وعل ��ى ال�ص ��عيد االجتماع ��ي يعترب �أحد
الوج ��وه النا�ش ��طة والداعم ��ة للأعم ��ال
اخلريي ��ة و�ص ��احب �شخ�ص ��ية ومكان ��ه

ب�ي�ن اخوته وعائلت ��ه متعلق بامل� ��أمت وكان
مم ��ن يحافظ ��ون عل ��ى ح�ضور�ص ��لوات
اجلماع ��ة ذهب اىل احلج يف �س ��نة ,2005
ل ��ه ح�ض ��ور يف الفعالي ��ات واملنا�س ��بات
الديني ��ة واالجتماعي ��ة  ,يتمت ��ع ب�س ��معه
طيب ��ه و�أخالق عالية مع �أ�ص ��دقائه وزمالء
العمل  ,ي�شارك النا�س �أفراحهم و�أخزانهم,
ب ��ار ًا بوالدت ��ه وحنون� � ًا على �أبنائه ي�ص ��ل
رحم ��ه يف لي ��ايل اجلمع ��ات وي ��زور �أهل ��ه
و�أقربائه با�س ��تمرار ,ومن هواياته ركوب
البحروال�ص ��يد والق ��راءة واملطالع ��ة ,ل ��ه
اهتم ��ام بال�ش ��ان املحلي ومتاب ��ع للأحداث
والق�ض ��ايا العربية والعاملية  ,دائم ًا ماكان
يذاك ��ر مع �أبنائه ويدفعه ��م للعلم واملعرفة,
يكنى ب�أبو احل�سن ويلقب باملعلم لتدري�سه
النا�ش ��ئة الق ��ر�آن الك ��رمي  ,عم ��ره �أربع�ي�ن

عام� � ًا متزوج ولديه من االوالد (احل�س ��ن /
احل�سني /طفوف).
تعر� ��ض �س ��نني الت�س ��عينيات لثالث ��ة
اعتق ��االت ,ويف الأعتق ��ال االخري �أ�ص ��يب
مبر�ض مزم ��ن ما ادى اىل تدهور�ص ��حته,
�أ�ست�شهد احلاج علي يو�سف �أحمد احلبيب
يف اليوم الثامن من �شهر �أغ�سط�س 2006م
بعد مر�ض ع�ضال �أمل به وبعد معاناة دامت
اكرث من ت�س ��ع �س ��نوات� ,أجريت له العديد
من الفحو�صات والك�شوفات وخ�ضع لأربع
عمليات جراحيه.
ت�أبن ��ه البحري ��ن يف كل ع ��ام م ��ن تاريخ
ا�ست�ش ��هاده يف حف ��ل ت�أبين ��ي حت�ض ��ره
ال�شخ�ص ��يات الوطنية واال�س�ل�امية وتقدم
في ��ه الكلمات احلما�س ��ية وتتل ��ى عليه م�آثر
ال�شهادة واحلرية .
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حتـقيـقات

العدد السادس  -السنة الثانية

الو�سيلة

سبتمبر  - 2008رمضان 1429هـ

في ضيافة الماضي ..و

ضيوف التحقيق(( :الوعي الديني في السابق كان ضعيف
 كتب -حممد ح�سن وحممد عبداجلبار

جميلٌ �أن يلتقي احلا�ضر باملا�ضي ،و�أن ت�صافح كفوف الأبناء كفوف الآب��اء التي �شكلتها
يحن �إىل �أ�صل الرتاب ،والبد كذلك من �أن يكون لهذا اللقاء الق ّيم
ال�سنون ،والبد للغريب من �أن ّ
طعم
ٌ
وقت ق ّي ٌم �أي�ض ًا ،ونحن يف �ضيافة الله � ،أبينا �إال �أن نلقي نظر ًة فاح�ص ًة على ما لهذا ال�شهر من ٍ
رمبا يكون خمتلف ًا عن ما نعي�شه ،ولذا التقينا بال�ضيوف الكرام ،الذين مل يبخلوا علينا مبا ميلكون
�صدر رغم تعب ال�صيام ،وهم  :احلاج
من ٍ
وقت وجهدٍ ومعلومات ،فا�ستقبلونا بحفاوةٍ ورحابة ٍ
حبيب اليتيم  ،احلاج عبداجلبار بن ح�سن  ،احلاج علي والد علي  .وكان لنا التحقيق التايل :
• كيف كانت حيثيات اال�ستهالل لل�شهر
الف�ضيل ؟
يجيب احلاج اليتيم
ع��ل��ى ه� ��ذا ال� ��� �س� ��ؤال
ّ
"ي�ستهل
ب� �ق���ول���ه:
ال��ن��ا���س ،ف� � ��إذا ر�أوا
ال �ه�لال ب�ن��وا ع�ل��ى �أن
اليوم التايل هو غرة
ال�شهر ال �ك��رمي ،و�إذا
مل ي��روه فيكون امتام
ع ��دة ��ش�ه��ر �شعبان"،
و�أ� � � � �ض� � � ��اف" :عدد
امل�ستهلني كان كبري ًا،
وه� �ن ��اك ال �ك �ث�ير ممن
ي��رى الهالل ،ويكون موقع اال�ستهالل
يف مقربة القرية ،وك��ان هناك �أربعة
�أو خم�سة �أ�شخا�ص م�شهورين بر�ؤية
الهالل منهم احلاج حممد �سعيد ،حيث
ك ��ان خ��ب�ي� ً
را مب��رك��ز ال��ه�ل�ال وموقعه
وم �ن��ازل��ه ،ومنهم ك��ذل��ك احل ��اج ح�سن
امل�ؤذن ،واحلاج عبداحل�سني �أبون�صيب
�أي���ض� ًا ،واحل ��اج علي ب��ن علي الفرج،
وكان عدد امل�ستهلني يرتاوح بني الـ20
�إىل � 30شخ�ص تقريب ًا" ،وحني �س�ؤاله
عن �سبب عدم ر�ؤي��ة الهالل خالل هذه
ال�سنوات �أجاب ":ب�سبب وجود املطار
وما يحتويه من �إنارةٍ عالية تعيق عملية
النظر والتفح�ص ،حيث �أن اجلو كان
�أهد�أ ،وال�سماء �صافية يف ال�سابق".
�أم��ا احل��اج عبداجلبار فهو يرى ب�أن
م��راك��ز اال��س�ت�ه�لال يف ال�ق��ري��ة تتنوع
وال تقت�صر على مكان واح��د� ،إذ يوجد
هنالك ثالثة �أم��اك��ن ه��ي :امل�ق�برة ،تلة
قرب بيوت عائلة احلاج ،فريق احلياك.

احلاج حبيب اليتيم

و�أ�ضاف قائ ًال":وحينما يُرى الهالل يف
ن�شهدها الآن من حيث حدة االختالف
�أحد هذه الأماكن ،ف�إنه يتم �إبالغ باقي
�إذ التفاهم �سيد املوقف".
امل� ��� �س� �ت� �ه� �ل�ي�ن يف
الأماكن الأخرى".
• � �ص��ف ل �ن��ا ا� �س �ت �ع��دادك��م امل� ��ادي لقدوم
ي ��واف ��ق احل ��اج
ال�شهر.
�أح � �م� ��د �سابقيه
ي�ستهل احلاج حبيب الكالم بقوله":
م� ��ن م� �ع� �ل ��وم ��ات،
الله �سبحانه وتعاىل �سات ٌر على عباده،
و�أ�� � �ض�� ��اف�" :إن
حيث � ّأن املحتاج وغري املحتاج يي�سر
م�شايخ البحرين
الله ل��ه رزق��ه ،وه��ذا ال�شهر جعله الله
ك��ان��وا يجتمعون
�شهر ال�برك��ة وال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة فهو
ال�ستقبال ال�شهود،
ّ
جل وعال يهئ للعباد الرزق القادر منهم
وم � � � � ��ن ه� � � � � ��ؤالء
واملعوز" .ثم يعقب قائ ًال ":وبالن�سبة
امل���ش��اي��خ :ال�شيخ
لطعام الإف�ط��ار وال�سحور ف�إنه �أف�ضل
اب��راه �ي��م امل �ب��ارك
من وقتنا احلايل ،فال يُرمى ،بل ي�ؤكل
ال��ذي ك��ان �إذا �أع�ل��ن العيد ف ��إن قاعدة
وي�ستفاد منه" ،وق��د ذك��ر ل�ن��ا بع�ض
عري�ضة تتبعه وال�شيخ �أحمد الع�صفور
الأط �ب��اق الرم�ضانية ال��رئ�ي���س��ة مثل
وال���ش�ي��خ من�صور ال�سرتي" .يتابع
ال�سمك والعي�ش والهري�س وال�ساقو
احلاج �أحمد �سرب �أغوار املا�ضي فيذكر
والن�ش�أ ،اللقيمات،
حادثة فيقول ":يف �سنة من ال�سنوات
وكل هذه امل�أكوالت
توقف الأم��ر على وج��ود �شاهد واحد
موجودة حالي ًا ،مع
�ان مل تثبت
ع��دل ،وكلما �أت��ى �شاهد ث� ٍ
ما ا�ستجد حديث ًا من
�شهادته ،ف�أتوا باحلاج حممد بن �سلمان
�أطباق.
وال ��د احل ��اج جمعة وق��د ك��ان ق��د ر�أى
الهالل ،واحل�ضور جال�سون يف جمل�س
ي� �ت� �ف���ق احل� � ��اج
ال�شيخ امل�ب��ارك ،ف�س�أله ال�شيخ �أ�سئلة
ع � �ب� ��داجل � �ب� ��ار م��ع
تتعلق ب�شهادة الر�ؤية ،وعلى �إثر ذلك مل
احل� � � � ��اج ال� �ي� �ت� �ي ��م
مت�ض دقائق �إال و�أعلن ال�شيخ العيد ،ثم
م� ��ن ح��ي��ث نوعية
قال ال�شيخ �إبراهيم للحا�ضرين �أنه من
الطعام ،حيث ي�ؤكد
�أراد ال�شهادة فيجب �أن تكون �شهادته
ع��ل��ى �أن ال �ط �ع��ام
مثل �شهادة احلاج حممد من حيث العلم
الرئي�سي ال يتعدى ما قد ذكرناه �آنف ًا،
مبنازل ومواقع الهالل" .ويف تعليقه
م��ع حل��اظ ِق ��دم الأدوات امل�ستخدمة
على اختالف بداية ال�شهر املبارك�" :إن
يف ال�ط�ب��خ ،وي�ضيف� ":إن �أغرا�ض
االختالف يف ر�ؤية الهالل كان موجود ًا
وحاجيات الأطعمة ُت�شرتى ع��اد ًة من
�سابق ًا ولكن لي�س بهذه ال�صورة التي
�سوق املحرق".

احلاج عبداجلبار:

�أفتقد �صلة
القربى والتزاور
بني �أفراد القرية

احلاج �أحمد

من ي ��ؤم امل�ؤمنني هو ال�شيخ �إبراهيم
املبارك ،وال�سيد علي الوداعي ،وال�شيخ
عي�سى الك�شفي ،ول�ك��ن وج��وده��م يف
ال�شهر الف�ضيل قليل �أو معدوم ،و�أكرث
ماتكون ال�صالة فرادى" ،و�أثنى احلاج
على �شباب اليوم ،ووجد ب� ّأن تواجدهم
يف امل���س�ج��د �أك �ب�ر م��ن ذي ق �ب��ل ،فهم
يجاهدون من �أجل ال�صالة ،وبالن�سبة
للم�أمت ،فقد اتفق مع احلاج عبداجلبار
يف املعلومات التي ذكرها .

وي�ج�ي��ب احل ��اج �أح �م��د بقوله":ك ٌل
ح���س��ب ا��س�ت�ط��اع�ت��ه ،ف�ب�ع����ض النا�س
ي�ستفيدون من الطعام لعدة �أي��ام مثل
اخل �ب��ز ال� ��ذي ي �ل��ف وي �ح �ف��ظ بطريقة
معينة .وقد كان اللحم ثمين ًا لذا يكتفى
بالقليل منه" ،ث��م ي�ع� ّق��ب قائ ًال� ":أن
النا�س الآن لي�سوا كال�سابق فهناك حالة
من الإ�سراف يف الطعام".
• ما هي الأجواء العامة لل�شهر الكرمي ؟
ي ��أخ��ذ احل���اج �أح �م��د ن�ف���س� ًا طوي ًال
• ال�شهر �شهر الرحمة واملغفرة ،فكيف كان م�سرتجع ًا ذك��ري��ات املا�ضي فيقول":
ا�ستعدادكم الروحي ل�ضيافة الله ؟
الربايح والبيوت كانت عامرة بقراءة
جملة
يرى احل��اج عبداجلبار ب��أن القراءة القر�آن" .ويرى احلاج �أحمد يف ٍ
احل�سينية كانت �شبه معدومة �سابق ًا اع�ترا��ض�ي��ة ب� ��أن احل �� �ض��ور يف امل� ��آمت
يف ال�شهر ال �ك��رمي� ،إذ ك��ان��ت تقت�صر الآن �أكرب منه يف ال�سابق ،ويع ّرج على
ع �ل��ى ال �ث�ل�اث ل �ي��ايل م��ن وف� ��اة الإم� ��ام �أج ��واء ا�ست�شهاد �أم�ير امل�ؤمنني عليه
علي عليه ال�سالم ،ولكنها تعممت على ال���س�لام قائ ًال ":يف وف��اة االم ��ام علي
م�� ��دار ال �� �ش �ه��ر منذ عليه ال�سالم ترى امل��أمت الكبري ممتلئ ًا
ال�ستينات تقريب ًا ،بامل�ستمعني وبعد انتهاء القراءة تقدم
وي � �� � �ض � �ي� ��ف�" :إن الأطباق وامل��أك��والت لهم" ،ويعلق ب�أن
املجال�س و(الربايح) هذه الأجواء اندثرت،
كانت عامرة بتالوة
ال� �ق ��ر�آن ،وم ��ن �أراد
احل� ��اج ح�ب�ي��ب ي��دل��و بدلوه ":كل
اال� � �س � �ت � �م� ��اع ف� ��إن ��ه البيوت كانت عامرة بدرو�س وقراءة
يتوجه �إليها.
القر�آن الكرمي� ،إال �أن هناك من البيوت
من اليجيد القراءة ،وعلى الرغم من ذلك
�أو� � �ض� ��ح احل ��اج ف�إنه ي�ست�أجر ق��ارئ يقر�أ القر�آن طيلة
ال �ي �ت �ي��م ب � ��أن �صالة ال�شهر املبارك يومي ًا بعد الفطور وذلك
اجل�م��اع��ة ن� ��ادرة يف مببلغ يرتاوح بني � 50إىل  200روبية
ال���س��اب��ق ولي�ست ع�ل��ى فاعليتها مثل ومن له ا�ستطاعة في�ضيف الك�سوة من
مانعي�شه الآن ،ولكن الإميان يف ال�سابق ثوب وغ�ترة وما�شاكل ذلك" ،وقد �أكد
كان مرت�سخ ًا و�أعمق مما هو عليه الآن ،اليتيم ب�أنهم مل يكونوا ليرتكوا قراءة
وي�ضيف م�ت��أم� ً
لا يف �أرج ��اء اجلامع :القر�آن يف ال�شهر الف�ضيل ،حيث كانت
" يف حالة وجود �صالة جماعة ،ف�إن تقام اخلتمات القر�آنية ،و�أقل ذلك مرتان

احلاج �أحمد:
الربايح والبيوت
كانت عامرة
بقراءة القر�آن

احل � ��اج �أح� �م ��د ب � � ��دوره ي �ت �ف��ق مع
ال�سابقني م��ن حيث امل� ��آمت واملجال�س
القر�آنية ،ويع ّقب على احلالة الروحية
قائ ًال ":ال�ن��ا���س يف ال�سابق نفو�سها
�أ�صفى من الآن فهي بذلك متهيئة روحي ًا
�أكرث".
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ف ًا ولكن اإليمان كان قوي ًا وراسخاً ،أما اآلن فبالعكس))
يف ال�شهر ،ومن القراء امل�شهورين ذكر
احل ��اج ح�سن اخل��زن��ة .ويف انتقاده
لو�ضعنا احل ��ايل يقول":و�أما الآن
فعلى الرغم من وجود املجال�س املهيئة
واملريحة ولكنك جتد عزوف ًا عن قراءة
القر�آن".
�سلط احل��اج عبداجلبار حديثه عن
�أج ��واء ال�شهر ال�ك��رمي على م�شهوري
القراء يف قريتنا احلبيبة ":من �ضمن
من �أذك��ر من ق ّراءنا امل�شهورين الذين
كانوا يقر�أون يف بع�ض بيوتات القرية
والقرى املجاورة :احلاج عبداحل�سني
بو�سنيدة  ،احل��اج �سعيد ب��ن علي بن
نا�صر .و�أم��ا بالن�سبة للمبلغ املعطى
للقراء فيختلف احل��اج عبداجلبار مع
احلاج اليتيم �إذ قال �أنه ال يزيد عن 30
�أو  40روبية.

يكون اجتماع �أفراد القرية يف اجلامع،
وي�ؤمهم ال�سيد جواد ،وهناك �صال ًة يف
احلياك �أي�ض ًا ب�إمامة احلاج عبدالله بن
عي�سى".

احلاج عبداجلبار ح�سن

امل�سحر وقال ب�أنه يخرج
العري�ضة لدور
ّ
مردد ًا بع�ض الكلمات ال�شبيهة بالأدعية،
ويحمل معه ط�ب� ً
لا ي�ضرب ب��ه لإيقاظ
النا�س لل�سحور ،ويف �آخر ال�شهر يخرج
معه الأطفال وي��رددون وراءه فرحني،
وقد كان االعتماد الكبري عليه يف ايقاظ
النا�س لل�سحور ،وقد كان امل�شهور يف
ه��ذا الأم���ر احل ��اج ع�ل��ي ال �ط �ب��ال ،وقد
ا�ستمر ل�سنني ،و�أم��ا عن احلاجة �إليه
• وقتكم يف ال�شهر الكرمي� ،أين يتوزع ؟ يف الوقت احلايل �أجاب ":ال �أظن ب�أن
احل��اج حبيب":نق�ضي �أوقاتنا بني هناك حاجة له الآن ،ف�إن ال�ساعة تغني
الدعاء والدر�س القر�آين ،والتزاور بني و�إن مل يكن كذلك ف��إن �أغلبية ال�شباب
اجل�يران وزي��ارة الأرح ��ام ،وذل��ك على ي�سهرون حتى مطلع الفجر".
عك�س مان�شهده حالي ًا من حالة اجلفاء
امل�سحر �أج��اب
مل�سرية
�رح
�
ش
�
�
ويف
ّ
االجتماعي حتى بني الإخوة ،وقد كان
ٍ
�أب��ي بعد خروجه من �صالة الع�شائني احل� ��اج عبداجلبار":يبد�أ امل�سحر
يزور بع�ض �أقربائه قبل توجهه للبيت ،م��ن ��ش�م��ال ال �ق��ري��ة (اجل �ن �م��ة) انتها ًء
ويف لفت ٍة مباغتة يقول":وقد كان �آبا�ؤنا بجنوبها" ،وق��د ذك��ر ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ال�ك�ب��ار رح�م�ه��م ال�ل��ه ي ��أت��ون للم�سجد احل���اج ع�ل��ي ال �ط �ب��ال ،احل���اج عي�سى
اجل��ام��ع رغ�ب��ة للتربد ،حيث ال وجود املال ،واحلاج عبدالله بن معتوق ،وقد
للمكيفات وذلك بعد ترطيب غرتهم من كانا قبل احلاج علي الطبّال ولكنهما مل
عني قريبة ،ومنهم الإخوة احلاج عون ي�ستم ّرا طوي ًال.
ٍ
واحلاج زين  ،واحلاج �صالح بن مهدي،
يجيب احل��اج �أحمد ":ك��ان امل�سحر
واحلاج عبدالله الدخيل الذي كان �أول
ت�سحروا)
�وا
�
م
�و
�
ق
الله
عباد
�ا
�
ي
�ردد(:
�
ي
ّ
م� � ��ؤذن للم�سجد اجل��ام��ع م��ن الذين
عا�صرتهم ،وي �ق��ال ب���أن احل��اج ح�سن بالإ�ضافة �إىل بع�ض العبارات الأخرى.
وق��د ك��ان النا�س يف ال�سابق يعي�شون
الفرج كان قبله".
مو�ضح ًا ":بالإ�ضافة �إىل �أج� � ��واء ال �� �س �ح��ور �أك�ث��ر م ��ن الآن".
احلاج �أحمد ّ
اجللو�س يف املجال�س والربايح ف�إننا و�أ�ضاف":بر�أيي ل��و ي�خ��رج امل�سحر
نق�ضي وقتنا قرب ال�شاطئ والبحر" .الآن ف�إنه يالقي قبو ًال يف املجتمع .وقد
افتقدناه حق ًا".
وكذلك قال احلاج عبداجلبار.
• �أ�شياء تفقتقدها يف ال�شهر الكرمي:
وامل�سحر ! ..
•
ّ
ي��رى احل��اج عبداجلبار ب��أن��ه يفتقد
احل� ��اج ح �ب �ي��ب ذك���ر ل �ن��ا اخلطوط

وي��رك��ز احل� ��اج �أح��م��د ع �ل��ى حركة
النا�س يف العيد حيث يقول ب�أنها كانت
�أكرب منها الآن �إذ النا�س يف حركة دائبة
وي�ك��ون ه�ن��اك طبخ وت� ��زاور .ويعرج
ال�سيد جواد
قائال  " :زيارة القبور بعد �صالة العيد
��ص�ل��ة ال �ق��رب��ى وال� �ت���زاور ب�ي�ن �أف� ��راد مل تكن موجودة نوع ًا ما �آنذاك �أما الآن
ال�سنة
القرية .ويتفق معه احل��اج اليتيم يف فمع الوعي احلا�صل �أخذت هذه ُ
ذلك م�ضيف ًا رعاية حق اجلريان والنظر بالتطبيق" .
يف �أحوال املحتاجني� .أما احلاج �أحمد
فيقول  :لي�س هناك �شئ كبري افتقده� ،إذ
من القلب �إىل القلب :
موجودة،
�أن العادات والتقاليد نوع ًا ما
كلمة �أب��و ّي��ة ،حتمل م��ن خزائن
يف ٍ
وهو يختلف هنا مع ال�سابقني.
امل��ا� �ض��ي وجت�� ��ارب احل� �ي ��اة الكثري،
وت���ش��اط��رن��ا ه ��ذه احل��ي��اة ،ي�ب�ع��ث لنا
• كيف يكون ا�ستعدادكم للعيد ؟
�ضيوف ه��ذا التحقيق كلمات خرجت
ي��رى احل��اج اليتيم
م��ن �صميم القلب
� ّأن اال��س�ت�ع��داد للعيد
و�إىل القلب � ،إىل
ي� �ع� �ت� �م ��د ع� �ل���ى ع���دة
�شبابنا :
�أم � ��ور ،ف �ك � ٌل بح�سب
احل� � ��اج �أح� �م ��د
ا� �س �ت �ط��اع �ت��ه وع� ��دد
 :احل� �ي ��اة حتتاج
�أفراد عائلته ،بع�ضهم
�إىل ت �ع��ب وجهاد
يكتفي بالثوب القدمي،
ل��ذا �أن�صح ل�شباب
والآخ� ��رون ي�شرتون
ب��اجل��د والأجتهاد
ب �ق��در ا�ستطاعتهم،
يف ال� ��درا� � �س� ��ة و
و�أ�شار �إىل �أن النا�س
احل��ي��اة وتطوير
ق ��دمي� � ًا ال ت �ن �ظ��ر �إىل
ال ��ذات ،والتم�سك
بع�ضها البع�ض على
ب�� � ��أه� � ��ل ال� �ب� �ي ��ت
م �� �س �ت��وى امل �ل �ب ����س ،
والتفقه يف الدين
وب��ال �ن �� �س �ب��ة ل�صالة
وااللتزام بالعادات
العيد فيعقب قائال" ::
والتقاليد احل�سنة،
طوال حياتي مل �أ َر �إال
احل � � � � � � � � � � � � � ��اج
�سيد جواد يحفظه الله
ع� � �ب � ��داجل� � �ب � ��ار :
ه��و م��ن ي ��ؤم امل�صلني
ال�ت��وج��ه يف طاعة
ل�صالة العيد ،وذلك قبل تواجد بع�ض ال��ل��ه ،واالل � �ت� ��زام ب��ال �ل �ب��ا���س املحرتم
العلماء يف القرية".
خ�صو�ص ًا �أثناء �أداء ال�صالة.
احل��اج حبيب اليتيم  :ال�شباب غري
يتفق احل��اج عبداجلبار م��ع احلاج م�ق���ص��ري��ن � �ص��راح��ة ،ون �ح��ن فرحني
حبيب ،وي�ضيف� ":إن بع�ض الأفراد بهم ،ون��راه��م م��داوم�ين على ال�صالة،
كانوا يخيطون ثياب العيد يف البيت" خ�صو�ص ًا هذه الأيام يف �صالة ال�صبح،
،ويوا�صل احلديث ":يف �صالة العيد بغ�ض النظر عن كونهم �ساهرين.

اليتيم:
طوال حياتي
مل �أ َر �إال �سيد
جواد هو من
ي�ؤم امل�صلني
ل�صالة العيد
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البيت الرمضاني
حـــــــواء

لودخلنا يف ه��ذا ال�شهر الف�ضيل لأكرث
بيوتات القرية لوجدناها تتميز بطابع فريد
من نوعه مييزها عن باقي ال�شهور ,فرتى
اجلو الروحاين ي�سودها من خالل �أعمال
ال�شهر من �صالة ودع��اء و�أوراد وبجانب
ذلك �صوت القر�آن جتد �صداه يرتدد يف كل
وقت �أكرث من الأوقات ال�سابقة من ال�شهور
الآخرى,ال يعني ذلك ب�أن املرء ال يقرء القر�آن
يف باقي ال�شهور ولكن ملا يت�صف به �شهر
رم�ضان ف�إنه ربيع القر�آن ,فرتى املجال�س
تفتح يف �أكرث البيوت لتالوة القر�آن فتزداد
يف هذا ال�شهر الروحانية يف �أنحاء القرية
وبيوتها.
وي�ت�م�ي��ز ه ��ذا ال���ش�ه��ر بتجميع الأه ��ل
والأح� �ب ��ة ع�ل��ى م��ائ��دة رم���ض��ان�ي��ة واح ��دة
متيزها عن باقي املوائد مت�صفة بالتحاب
والتواد من خالل هذه التجمعات فيما بني
�أف��راد الأ�سرةالواحدة  .و�أي�ضا جتد طابع
�آخر مييز هذه البيوت بروح التعاون ما بني
�أف��راد الأ�سرة من م�ساعدة وحت�ضري,فبعد

العدد السادس  -السنة الثانية

�صالة الظهر والإنتهاء من الأعمال
ت � � �ت � � �ج� � ��ه
العبادية
الأمهات
للأ عما ل
ا ملنز لية
ب��ال��دخ��ول
يف امل� �ط� �ب ��خ
لتح�ضري وجبة
الإف� � � � �ط�� � � ��ار
لرتى الفتيات
ي� � ��دخ � � �ل� � ��ن م ��ع �أم� �ه ��ات� �ه ��ن
للم�ساعدة يف التح�ضري
والإع� � � ��داد ح �ت��ى �أن
ال �ف �ت��اة ت �� �ش �ع��ر ب� ��أن
���ش��ه��ر رم� ��� �ض���ان هو
�شهر ت��وا��ص��ل وت��وط�ي��د ال�ع�لاق��ة م��ع االم
وخ�صو�صا يف عمل املطبخ ي�ت��اح للبنت
املكوث مع والدتها �أكرث من �أي وقت ,فهذه
فر�صة للفتيات لتوطيد العالقة بينهن وبني
�أم�ه��ات�ه��ن ب��امل���س��اع��دة ف�ي�ك��ون ه �ن��اك روح
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خطوات
 بقلم-زهراء املو�سوي

شبابنا وأهل البيت (ع)

التعاون
مم� ��زوج� ��ه ب� ��روح
املحبة وامل��ودة,وك �ث� ً
يرا م��ا تتاح يف
�شهر رم���ض��ان فر�صة تعلم الفتيات على
تنظيم ال��وق��ت وكيفية �إدارت� ��ه م��ن خالل
و�ضع وقت لكل عمل تقوم به من الأعمال
العبادية والأعمال املنزلية,فمثلما ي�صوم
الإن���س��ان لي�ستفيد م��ن ال�صيام م��ن ناحية
روح�ي��ة وج�سدية فلل�صيام �أي�ضا منافع
�آخرى اجتماعية وتربوية حتملها ن�سمات
اجلو العائلي بالبيت الرم�ضاين.

عادات رمضانية
جمي ��ل �أن ن ��رى يف يومن ��ا احلا�ض ��ر
عادات وتقاليد رم�ض ��انية التزال م�ستمره
و تنت�ش ��ر يف جمتمعن ��ا ال�ص ��غري بالقري ��ة
,ف�إن جئنا للرجال فان عاداتهم يف املا�ض ��ي
متوا�ص ��له له ��ذا اليوم  ,جتدهم حا�ض ��رين
من خالل �إحياء الليايل الرم�ضانية بامل�آمت
وجمال� ��س الذكر ,وهذه الظاهرة منت�ش ��ره
بالقري ��ة وه ��ي بال�ش ��ك ت ��دل عل ��ى �أن هذه
العادات اكت�سبت من الأجداد  ,فهنا نت�سائل
ما هي العادات التي كانت متار�سها ن�سائنا
يف املا�ض ��ي وحتر�ص على احلف ��اظ عليها
لت�س ��تمر م ��ن جي ��ل �إىل جيل؟! ل�ن�رى بان
امل�أمت احل�سيني �أي�ضا هو ما يربط املا�ضي
باحلا�ض ��ر وخ�صو�ص ��ا يف �ش ��هر رم�ض ��ان
فكان ��ت �أمهاتنا تلتقي يف م�آمت القرية لتقر�أ
الأدعية امل�س ��تحبة يف هذا ال�ش ��هر الف�ضيل
�أو حتييه ��ا بالأعم ��ال املخ�ص�ص ��ة للي ��ايل
الف�ضيلة من ال�شهر نف�سه بال�صالة والدعاء
والإبته ��ال ,بجان ��ب ذل ��ك ن ��رى الزي ��ارات
والتوا�ص ��ل بني الأهايل يزداد خ�صو�ص ��ا

يف هذا ال�ش ��هر الكرمي,كما �أن هناك عادات
مل ت�س ��تغني عنها �أمهاتن ��ا ومنها ما يعرف
بتوزي ��ع الطع ��ام وق ��ت الإفطار فهي �س ��مه
تدل على الت�آخي والرتابط وجتعل كل من
القلوب ت�شعر وتتحبب باجتاه الآخرين.
لذلك هذه الع ��ادات والتقاليد حر�ص ��ت
عليه ��ا الأمهات حتى ال تندث ��ر ومتحى من
�أج ��واء القرية,ومع التح�ض ��ر والوعي يف
ع�صرنا اليوم جتددت هذه العادات لتكون
مب�س ��توى ترتقي به ن�ساء قريتنا من خالل
تنظيم الربامج الدينية لل�ش ��هر الف�ضيل يف
اقامت حما�ضرات ت�س ��تقطب فيها الفتيات
والن�س ��اء,ومن خ�ل�ال ه ��ذه الربامج هناك
�إحياء املنا�س ��بات مثل الن�صف من رم�ضان
ال ��ذي يتزام ��ن م ��ع والدة الإم ��ام احل�س ��ن
املجتب ��ى(ع) ل�ت�رى الن�س ��اء تخ ��رج م ��ن
م� ��أمت �إىل م�أمت ومن بي ��ت �إىل بيت للتهنئه
والتربي ��ك وح�ض ��ور الإبته ��االت بذك ��رى
املولد ,وترى كل بيت قد فتح �أبوابه لتلقي
الأطف ��ال و�إهدائهم احللويات واملك�س ��رات

والهداي ��ا فه ��ذه الع ��ادات اجلميل ��ة الت ��ي
ت ��دل عل ��ى التوا�ص ��ل واملحبة له ��ي عادات
طيبةحافظت عليها الأمهات حتى ال تن�س ��ى
ونقلتها حلا�ضرنا حتى تكون هناك روابط
متينة تت�صف بها قريتنا ال�صغرية.

يزخر فكر وتراث �أهل البيت (ع) بتنوع امل�ضامني واملوا�ضيع ذات
ال�صلة املتعلقة بال�شباب والنا�شئة وكنموذج حيوي جنده يف الو�صايا
اخلالدة للر�سول االعظم (�ص) وهو ي�شري لل�شباب وهم الأكرثية
امل�ستهدفة ملا حتمله هذه الفئة من م�س�ؤلية للحا�ضروامل�ستقبل ,فعندما
يقول(�ص) ":اغتنم �شبابك قبل هرمك و�صحتك قبل �سقمك "فهو
يركز على هذه املرحلة التي تتميز بالقوة والن�ضوج والتحمل
وال�صرب لذلك علينا �أن ن�أخذ بعني الإعتبار ب�أن فئة ال�شباب هي
نقطة حتول وتغيري للعامل ,فخ�صو�صا يف زمننا ال�صعب فهناك من
يرتب�ص بهذه الفئة ويريد �أن ي�شن عليها حربا ت�شل حركتها للم�ضي
مب�ستقبل نري وفكر وثقافة واعية ,ف�أعداء الإن�سانية عندما يريدون
�أن يخربوا العامل الإ�سالمي يلج�أون لتخريب ال�شباب من خالل ن�شر
غزو اعالمي وثقايف من برامج ومعلومات جتعل املتلقي لها يبتعد
عن التعاليم الدينية ,و�أكرث من ذلك نرى يف يومنا هذا انت�شار املواد
الفاتكه بال�شباب منها املخدرات وامل�سكرات لتجعلهم �شاردين الوعي
والإنتباه ملا يجري من حولهم ,فت�ضيع �أعمارهم باللهو دون ا�ستثمارها
مبا يفيد الدين ,وغري ذلك تلك املو�ضات املنت�شره يف يومنا احلا�ضر
مما جتعل ال�شابة منا تبحث عن كل ما هو جديد من هذه املو�ضات
الغريبة التي ال مت�س للإ�سالم ب�شيء فعندما نرى احلجاب وقد تغري
واللبا�س املحت�شم قد تبدل يذهلنا وي�أ�سفنا ما و�صلت اليه ال�شابات من
حال ال ينذر �إال بالتباعد عن املنهجية ال�سليمة التباع الدين .والو�صايا
ت�شدد على ال�شباب ا�ستخدام �أعمارهم مبا ينفعهم وينفع الإ�سالم على
�أن هذه املرحلة هي مرحلة اختيار وتغيري للحياة ف�أما م�سلك الهدى
و�أما م�سلك ال�ضاللة مما يجرهم لالنحراف ويجردهم من االخالق
اال�سالمية ال�سامية فرتاث �أهل البيت (ع) زاخر بالو�صايا التي حتمل
احلكم واملواعظ وتخ�ص ال�شباب وتنجيه من مهالك الزمن �إىل بر
الأمان ولكن لو �أمعنا النظر يف مفهوم وم�ضمون الو�صايا لوجدنا يف
طياتها كثري من املعاين ال�سامية التي حتقق لل�شباب م�ستقبل زاهر من
علم وف�ضيلة وعزة وجمد وما �أكرثها من معاين ولكن يف الأخري حتتاج
هذه الو�صايا �إىل �آذان واعية ت�صغي �إليها.

اآلن
ميكنكم قراءة ن�شرة الو�سيلة
على موقع هيئة الو�سيلة
www.alwaseelah.org
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وجدان والئي

مجتمعنا

 مو�سى املعلم

الجماعة الصالحة تبني المجتمع الصالح

بقلم -حممد علي ح�سني
وت� ��� �ص� � َّدق ��وا ع��ل��ى فقرائكم
وم���س��اك�ي�ن�ك��م و و ِّق � ��روا كباركم
وارح�� �م� ��وا � �ص �غ��ارك��م و�ِ��ص �ل��وا
�أرحامكم و احفظوا �أل�سنتكم ...
حت َّننوا على �أيتام النا�س يتحنن الله
على �أيتامكم...
ع� �ن ��دم ��ا ك� �ن ��ت �أق� � � ��ر�أ خطبة
الر�سول(�ص) املعروفة  -التي
ي��و��ص�ي�ن��ا ال�ع�ل�م��اء بقراءتها
ع�دَّة م��رات يف �شهر رم�ضان-
وه� ��ي ال��ت��ي ي��روي �ه��ا الإم � ��ام
الر�ضا ع��ن ج �دِّه �أم�ير امل�ؤمنني
 عليهما ال �� �س�لام ..-ا�ستوقفتنيهذه العبارات فت�ساءلت ما �ش�أنها و�شهر
ٌ
حديث عن
رم�ضان �إذ كان من الالزم �أن يُذكر
العودة �إىل الله و�إكثار العبادة فيه و�شيء
من هذا القبيل مما يح�سن العالقة بني العبد
وربه� ،إال �أن الر�سول(�ص) ذكر يف خطبته
املعروفة �أمور ًا تتعلق باملجتمع ومل يقت�صر
على ذك��ره��ا فقط ب��ل ق��ام بتقدميها لتكون
يف بداية اخلطبة مما يدل على �أهمية هذا
الأمر..
ف�ي��ا ُت ��رى م��ا ال��راب��ط ب�ين ع�لاق��ة الفرد
ب��امل�ج�ت�م��ع و ��ش�ه��ر رم �� �ض��ان؟ ومل � ��اذا هذا
االهتمام من ر�سول الأم��ة؟ ومل��اذا يف �شهر
رم�ضان؟ ملاذا مل يربط هذا الأمر ب�شهر �آخر
من �شهور ال�سنة؟

بالت�أمل يف ه��ذه اخلطبة و الأحاديث
ال�شريفة وقراءة كالم العلماء الأعالم رمبا
ي�ستطيع �أح��دن��ا �أن يفهم بع�ض م��ا �أراده
الر�سول من هذا الأمر وهو �أن على املجتمع
�أن يعي �أن ق��وت��ه املعنوية وامل��ادي��ة �إمنا
تكون بعد �أن يقوِّ ي الفرد عالقته باملجتمع
و املجتمع يحت�ضن �أف��راده عندئذ ت�ستطيع
هذه الأمة ال�صمود بكل كربياء وعِ � َّزة �أمام
�أي انحراف قد يعرتيها من �أي جهة كانت
داخلية �أم خارجية؛ لأن�ن��ا نكون حينذاك
قد �أ�صبحنا جمتمع ًا مرتابط ًا قِوا ُم روابطه
متح�صن بفكر �أه��ل
وع�لاق��ات��ه �إ��س�لام�ي��ة
ِّ

مصطلحات فقهية
ال�س�ؤال :ما معنی احتاد االفق ؟

اجلواب :ذك ��ر بع�ض الفقه ��اء نحو ًا �آخر
م ��ن الوط ��ن ي�س ��مى بالوط ��ن ال�ش ��رعي
ويق�صد به املكان الذي ميلك فيه الإن�سان
منز ًال قد ا�س ��توطنه �ستة �أ�شهر  ،ب�أن �أقام
فيها �س ��تة �أ�ش ��هر عن ق�ص ��د ونية فقالوا :
�إن ��ه يتم ال�ص�ل�اة في ��ه كلما دخل ��ه  .ولكن
الأظهر عدم ثبوت هذا النحو.

اجلواب :املراد انه اذا �ش ��وهد الهالل يف
بلد فهو كاف الي بلد متحد معه يف االفق
ومعناه ان یكون وج ��ود الهالل يف البلد
االول مالزم ��ا لوج ��وده عل ��ی اف ��ق البلد
الثاين وان مل ی�ش ��اهد ملانع وهذا یتم يف
ما اذا كان البلد الثاين غربي االول وكانا
متقارب�ی�ن يف خط ��وط العر�ض (�ش ��مال ـ ما هو املق�صور بـ(تط ّوق الهالل)؟
جنوب ).
اجلواب :ظهور النور يف جرمه م�ستدير ًا
ال�س���ؤال :م��ا ه��و املق�ص��ود بالوط��ن وعد ه ��ذا من العالمات لثب ��وت القمر يف
�أوّ ل �أيّامه عند البع�ض.
ال�شرعي؟

وراق يف
ال�ب�ي��ت  -عليهم ال �� �س�لام –
ٍ
مفاهيمه و�أخالقه ،ف�إذا ح�صل ذلك كان اجلو
العام �صاحل ًا لإبداء الطاعة له تعاىل بدون
�أيِّ ُم َن ِّكدات �شيطانية...
فهل توافقني �أي�ه��ا ال�ق��ارئ � ...إن كان
اجل��واب بنعم� ..ضع ي��دك بيدي وا�ستثمر
هذا ال�شهر الف�ضيل لإنعا�ش العالقات النائمة
و�إح�ي��اء العالقات امليتة وتقوية العالقات
املوجودة  ،واعمل على ا�ستمرارها طوال
متجاوز ًا كل امل�شكالت ذات الدوافع
العام
ِ
ال��دن �ي��وي��ة ....فيكون ه��ذا ب��داي��ة الطريق
للعروج �إىل الله..

ما تتميز به جمتمعاتنا الإميانية هو امتالكها للأيام الكبرية والذكريات
العمالقة التي �صنعت تاريخ وجمد هذه الأمة وللأ�سف ف�إن ثقافة اال�ستغالل
ال�صحيح لكل هذه الأيام والذكريات الزالت بحاجة لوقفات ت�أمل قبل
التفكري يف و�ضع برامج لها تنا�سب قدرها و�ش�أنها ويف نف�س الوقت تر�سم
الأهداف الواقعية الوا�ضحة التي ت�ستطيع �أن حتقق الطموح املطلوب
وامل�س�ؤولية ال�شرعية والإ�سالمية التي تقع على كل فرد من �أفراد هذه
املجتمعات امل�ؤمنة .
من �أقوى الأهداف التي ي�سعى لها كل جمتمع م�ؤمن من جمتمعاتنا هو
الوحدة والرتابط بني كافة �أفراده وهو �أمر يعترب من �أف�ضل الأعمال وب�شكل
واقعي ولي�س �أم ٌر خيايل ,,وهذا الطموح والأمل يحتاج يف �أوله وبدايته ملن
يحمل همه وم�س�ؤوليته ويتحرك بدرا�سة �شاملة خلطواته ومن جماعات
و�أفراد و�أما �إذا اكتفينا بالكالم هنا وهناك فلن ن�ستطيع �أن نتحرك من
�أماكننا ,,ولو الحظنا بنظرة خاطفة ب�أن التطور التغيريي الذي ح�صل يف
جمتمعنا من كون العمل �سابق ًا فيه يكون عن طريق �أفراد معينني وجماعات
ملتفة على بع�ضها و�أما الآن فبد�أ يتطور �إىل م�ؤ�س�سات وهذا من اكرب العوامل
التي ميكن ا�ستغاللها يف عملية توا�صل التغيري االيجابي ملجتمعاتنا.
�أعتقد ب�أن من م�س�ؤولياتنا حالي ًا كمجتمع م�ؤمن وعلى كل امل�ؤ�س�سات
العاملة والأفراد �أن يدر�سوا م�شروعا ا�سمه " اجلماعة ال�صاحلة  ,تبني
املجتمع ال�صالح " بحيث تكون كل الفعاليات والذكريات واملواقع امل�س�ؤولة
تبني حركتها من اجل هذا امل�شروع الذي هو �أ�سا�س انطالق وقوة كل تغيري
�إ�صالحي �إمياين ر�سايل ايجابي يف كل جمتمع وتبعد كل ما يعوق حتقيق
هذا امل�شروع من �شوائب و�سلبيات ال تنفع بل ت�ضر بكل الواقع .
نرجو �أن نرى ذلك قريبا بكل جهد ممكن �أن يقدمه �إن�سان هنا �أو
هناك.

moosaalmoallim@gmail.com
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أفق آخر

تــهـويــمه
ْ
 ميثم علي م�سعود

� أ .ناجي جمعه

كل يرجو قربه ،وميوت يف حبه  ،وينتظر ب�شوق تلك ال�شربة التي ال يظم�أ
بعدها �أبدا يف جنة الرب  ،ولن تكون �إال من يده ال�شريفة  ،فال براءة وال دخول
�إىل الفردو�س الأعلى دون ر�ضاه  ،فبكلمة واحدة منه ترفل يف النعيم �أو تتقلب
يف النار � .أي عر�ش اعتليته و�أي ملك ي�ستحق �أن ي�شار �إليه بعد هذا امللك
املطلق؟!
لقد هلك يف �شخ�صك مبغ�ض قال وحمب غال ،ف�أنت امليزان و�صراط الرحمن
و�سيد الإن�س واجلان ،ونف�س ر�سوله وزوج بتوله من �أحبك جنا  ،ومن تخلف
عنك غرق وهوى (ال يحبك �إال م�ؤمن وال يبغ�ضك �إال منافق).
ال تقا�س �شجاعتك ف�ضربة واحدة منك تعادل �أعمال الثقلني �إىل يوم القيامة،
وال تقارن عبادتك فلم تكن عن خوف من نار وال طمعا يف جنة بل عبادة
الأحرار؛الذين ا�شتاقوا للقاء الله فكم �سقطت مغ�شيا عليك من خ�شية الله  ،فكيف
ال و�أنت �أول من �آمن و�صدق بر�سوله  ،ومل ت�سجد ل�صنم قط لكنك ولدت �ساجد ًا
لرب العزة يف بيته احلرام و�سط الكعبة امل�شرفة .
مل تزينك اخلالفة بل زينتها  ،لقد عدلت يف الرعية  ،و�ساويت يف العطية،ومل
ت�سلب جلب �شعرية من منلة ،ال يرقى �إىل زهدك راق فقد اكتفيت من دنياك
بطمرين ومن ُطعْمِ ك بقر�صني مل تكنز الترب ومل تدخر الغنائم مل يغلبك هواك
عي�شهم حتى ا�ستحققت لقب �أمري
ومل يقدك ج�شعك �شاركت النا�س يف ج�شوبة ِ
امل�ؤمنني عن جدارة  .لقد طلقت الدنيا طالقا بائنا ال رجعة فيه فلم ترتك خلفك
ال�صفراء وال بي�ضاء .
فديت ر�سول الله بنف�سك ليلة الهجرة  ،و�آثرت عمر �أخوك على عمرك ؛
حتى باهى الله بك مالئكته و�سكان �سماواته وحملة عر�شه  ،و�أعملت �سيفك يف
امل�شركني حتى هتف جربئيل بني ال�سماء والأر�ض ( ال �سيف �إال ذو الفقار وال
فتى �إال علي ) .
لقد احتاج النا�س �إىل في�ض علمك ف�أنت باب مدينة علم ر�سوله  ،و�أق�ضى �أمته
ف�أنت اعلم بطرق ال�سماء من طرق الأر�ض ،ومل يقل احد بعدك �سلوين قبل �أن
تفقدوين �إال كذاب  ،ولو �أثنيت لك الو�سادة ؛ لأفتيت لأهل التوراة بتوراتهم
ولأهل الإجنيل ب�إجنيلهم وما نهج البالغة �إال غي�ض من في�ض علمك الفذ .
لقد ن�صبك ر�سول الله وليا للم�ؤمنني يف يوم الغدير  ،وبايعك خرية �أ�صحابه؛
لكن اغلبهم نكث وانقلب على عقبيه بعد رحيله عن الدنيا  ،فذلك هو اخل�سران
املبني.
يا لها من ليلة م�ش�ؤومة  ،تلك التي تخ�ضبت بها �شيبتك املباركة بدمك الزكي ،
فخررت �صريعا يف املحراب يف بيت الله كما قد بد�أتها به  ،خ�سارة كبرية تهدمت
فيها �أركان الهدى وانف�صمت العروة الوثقى ؛ فال عو�ض عن �شخ�صيتك التي مل
يتكرر مثلها يف التاريخ .

َ
بالو�سن ،،
عيناك مفرو�شانِ
ْ
فيها حكايا مُتعنُ الرحيلْ
للوطن البعيد ..
ُخيالت على �سواحلِ البحا ِر
�صوب الن
ِ
َ
أحالم ِكثا ْر ...
غابت وراء الأفق � ٌ
*************
ُ
الراحل هل يجمعنا طريق؟
يا �أيها
ليلة قمراء �صافية ،
يف ٍ
ُ
ال�سماء
أجنم
ت�ضحك فيها � ُ
ْ
يب�سم ال ُ
الرقاد ،
و
ُ
أطفال يف ُ
ُ
ترحل يف الأحالم ْ،
بريئة
كهم�سة
ٍ
ٍ

و ُق ُ
بلة الأ ِّم على اجلبني
ر�ؤيا متيدُ جدو ًال جميلْ ...
************
حوب ...
أ�ضواء
�
ٍ
فانو�س ُ
يغيب يف ُ�ش ْ
ُ
ُيهمي دموع ًا مثلما النجو ِم
ُي ُ
الن�سمات
حادث
ِ
يغفوا يرمقُ
الفناء
ْ
رع�شة امليال ِد ،
يف
ِ
يف تنهيد ِة املحزونِ
القمر ....
أ�سمع تـهومي ًا مع
� ُ
ْ

عند احتضار األصيل

مهداة �إىل جميع �أمهات ال�شهداء  ..مبنا�سبة يوم القد�س العاملي
 م�سلم عبداهلل الفرج

ت� �ن� �ـ ��ام ال��ل��ـ��ـ��ي��ايل ع� �ل ��ى مقـلـتيك
ر�أي� �ت� �ـ � َ�ك ع �ن��د اح �ت �� �ض �ـ��ار الأ� �ص �ـ �ي� ِ�ل
�وم �إل �ي �ـ� َ�ك
مل� �ح � ُ�ت اب �ت �� �س �ـ� َ
�ام ال �ن �ج �ـ �ـ� ِ
ت� � ُ�ط� � ُ�ل م� ��ن ال��ع��ـ��ال��ي��ـ��ات اجل �ن �ـ �ـ��ان
ك � � ��أن� � � َ�ك ن� �ه� �ـ� �ـ� �ـ� � ٌر ع� �ل���ى �ضفتــيه
دم� � �ـ�� ��ا� َؤك ق��ي��ـ��ث��ـ��ـ��ار ُة ال�سل�سـبيل
ن� �ظ ��ر ُت � َ�ك ط �ي �ـ �ف � ًا ن��ـ��ـ��دي�� ًا �شفـيـف ًا
ت� �ق� �ـ ��و�� �س � َ�ت يف م �ق �ل �ـ �ت��ي ك��ال �ه �ـ�ل�ال
ع �ل��ى � �ص �ه��و ٍة م ��ن ��ض�ج�ي��ج ال�سكون
ه� �ـ� �ل���م ه� �ـ� �ل���م ل � �� � �ص � �ـ � �ـ� ��د ٍر رث� �ـ� �ـ� �ـ ��ا
ب� �ن�� َ�ي ف� ��� �ص ��دري ف� ��� �ض� �ـ ��ا ٌء ط �ـ �ـ��وي � ٌل
ف� �م ��ن �أرخ� �ب� �ـ� �ـ� �ي � ٍ�ل ���س��ج��ى ج��ـ��رح�� ُه
وم� � ��ن �أرخ� �ب� �ـ� �ـ� �ي � ٍ�ل ���س��ج�ي�ن امل� �ـ� �ي ��ا ِه
ــد�س
�أراه� � � ��ا خ��ي��ـ��وط�� ًا م� ��ن ال�سن ِ
ق� ��ري� ��ر َة ع� �ي� �ـ � ٍ�ن � �ش �ق �ي �ـ��قَ ال� �ف� �ـ� �ـ� ��ؤا ِد
و�أنّ ال�����س��م��ـ��اوات ل �ي �� �س��ت �صفـا َر

ويف م �ق �ـ �ل �ـ �ت� َ�ي ارت� �ب� �ـ� �ـ�� ُ
�اك الأرق
ت ��دغ� �ـ ��د ُغ خ� �ـ ��دي � َ�ك ك� �ـ � ُ�ف ال�شفـق
ون � �ـ� ��و ُر ال �� �ش �ـ �ـ �ه��اد ِة م� �ن � َ�ك ان �ـ��دف��ق
ون� ��� �ص� �ـ� � ُر ًك م��رت �� �س �ـ � ٌم يف احل �ـ��دق
�وح اجل� �ـ� �م� �ـ � ُ
�ال وي� �ل� �ه ��و الأل� �ـ� �ـ ��ق
ي � �ل� � ُ
حت� �ي�� ُ�ل امل� � �م � ��اتَ ح��ـ��ي��ـ��ـ��ا ًة َع �ـ � َب �ـ��ق
وم� � ��ازال ذك� �ـ � َ
�رك َي �� �س �ق �ـ��ي ال � َّرم �ـ��ق
�ال الأ ُف� �ـ� �ـ ��ق
وك� �ـ ��م ي ��زده ��ي ب��ال��ه��ـ�ل ِ
مت � �ـ � � ُر ك� � �ـ� � ��أنَ ث � �ـ � �ـ� � َ
�راك ان �ع � َت �ـ �ـ��ق
ذه � �ـ� ��ا َب� � َ�ك ل��ك��ن ف� �ـ� �خ� �ـ ��ار ًا َخ �ـ � َف �ـ��ق
و�� �ص�ب�ري ج �م �ـ �ي � ٌل ك �ن �خ �ـ� ٍ�ل َ�س َمـق
�إل � �ـ� ��ى ك� ��رب � �ـ �ل�اءٍ دم��ـ��ـ��ـ��اه��ا َو َدق
�إىل ال�ق�ـ��د�� ِ�س فيها ال�سجـو ُد انهرق
دم� �ـ� �ـ ��اك ت �� �س �ي �ـ � ُل رح �ي �ـ �ـ �ب � ًا ف� �ـ � ُ�ذ ْق
ورب الفـلـق
ل �ن �ـ��ا ف��ج��ـ�� ُر ع��ي��ـ� ٍ�د ِّ
ق� �ـ ��اح� �ـ� �ل� � ًة ح� �ـ� �ك� �ـ � ُ�م رب � �ـ� ��ي ��َ�س � َب �ـ��ق
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حـريـقـة الـمـشـ ّتـل

 حممد ح�سن �سلمان
�شب حريق كبري يف
يف عام 1960م ّ
مزرعة امل�ش َّتل الواقعة باجلهة اجلنوبية
ال�شرقية وكان احلادث يف وقت الظهرية
وع�ل�ي��ه ت��داع��ى �أه� ��ايل ال �ق��ري��ة وهبوا
لإخماد هذا احلريق ب��الأواين املعدنية
وب�ك��ل اج�ت�ه��اد وك��ان��ت م�ي��اه البحر يف
ح��ال��ة اجل��زر (ال �ث�بر) ف ��أخ��ذوا ينزفون
املاء من العني العودة حينها قام اال�ستاذ
حم�م��د ح���س��ن ع�ل��ي امل� � ��ؤذن باالت�صال
باملطافئ من املدر�سة (مدر�سة �سماهيج)
ال �ت��ي افتتحت يف ع��ام 1952م ويف
رواي ��ة اخ��رى مت االت���ص��ال م��ن حجرة

الكهرباء التي تقع �شرق امللعب الكبري
للنادي حيث التليفون الوحيد بالقرية
�آنذاك وح�ضرت �سيارتني ولكن احلريق
�أت ��ى على (( ح �ظ��ار)) امل��زرع��ة ب�أكمله
حتى ا�شتعلت النريان ب�أطراف النخيل
ال�صغرية وال�ك�ب�يرة ب�ه��ذه اجل�ه��ة فقط
ومل ي�صب �أح��د يف هذا احل��ادث وباتت
م���ض��رب امل �ث��ل (ح��ري�ق��ة امل���ش� َّت��ل) حتى
وقـت قريب ثم مل ُيعد ُيتـداول هـذا املـثل
مثل حريقة ��س��ار وع��دم ت��داول��ه الآن.
�شب حريق �آخ��ر يف ع��ام1985م
ثم ّ
يف خم� ��زن م �ع �ب��اد مب ��زرع ��ة ال�سيول
ال� �ت ��ي ي �� �س �ت ��أج��ره��ا � �ص��اح��ب امل �خ��زن
حيث �أت��ى �أي���ض��ا على معظم خمزونه

م��ن الأخ���ش��اب والأ� �ص �ب��اغ وغ�يره��ا من
�أدوات البناء و النجارة و ال�صباغة.
وي���ذك���ر ال� ��وال� ��د ب� �ه ��ذه املنا�سبة
(احل��رائ��ق) �أي�ض ًا ان��ه بعد � 4سنوات
م��ن اكت�شاف النفط بالبحرين �أي يف
�شب حريق كبري يف �سوق
عام 1936م ّ
امل�ن��ام��ة ال��ذي يقع ج�ن��وب مبنى بلدية
املنامه وظل م�شتع َال �إىل قرابة الأ�سبوع
و راح� ��ت ��ض�ح�ي�ت��ه م�ع�ظ��م ال��دك��اك�ين.
ون ��وّ د الإ� �ش��ارة هنا �إىل �أن طريقة
االنتقال من املحرق �إىل املنامة �آنذاك
تت ّم عن طريق الـبـوانيـ�ش مبا ت�سمى
ط��ري �ق��ة ال �ـ �ع �ـ�برة ق �ب��ل ب �ن��اء  /افتتاح
ج�سر ال�شيخ حمد يف ع��ام  1942م.

كتاب ((الوسيلة)) للمحقق السماهيجي
� �ص��در م� ��ؤخ ��ر ًا ك �ت��اب بعنوان
((ال��و��س�ي�ل��ة �إىل حت�صيل الأم ��اين
يف �ضبط �أي��ام التعازي والتهاين،
وع �ل �ي �ه��ا اجل� ��واه� ��ر ال �ل �ط �ي �ف��ة يف
حتقيق وتتميم الو�سيلة )) للمحقق
ال�شيخ حممد اخلر�سي البحراين .
والكتاب هو عبارة عن خمطوطة
ت��اري �خ �ي��ة ت��رج��ع ب��الأ� �س��ا���س �إىل
امل���ؤل��ف ال �ع�لام��ة ال���ش�ي��خ عبدالله
ب��ن �صالح ال�سماهيجي البحراين
( ق��د���س � �س��ره ) امل �ت��ول��د بقريتنا
ق��ري��ة �سماهيج ق�ب��ل ق ��رون خ�ل��ت .
وامل �خ �ط��وط��ة وج ��ده ��ا ال�شيخ
اخلر�سي يف مكتبة الإم ��ام الر�ضا
(ع) يف �إي ��ران  ،وال�ك�ت��اب يتناول
�ضبط وتعيني �أي��ام مواليد الأئمة
ووف �ي��ات �ه��م ع �ل��ى ال � ��ر�أي امل�شهور
م��ع التعر�ض لبقية الآراء وبيان
ر�أي امل �ح �ق��ق يف ك���ل م �� �س ��أل��ة .
واجل ��دي ��ر ب��ال��ذك��ر �أن املحقق
اخل��ر��س��ي ق��د �أورد ب�شكل مف�صل
ترجمة مل�ؤلف ((كتاب الو�سيلة))
وه� � ��و ال � �ع� ��امل ال� �ع���ام���ل ال�شيخ
ع�ب��دال�ل��ه ال�سماهيجي البحراين
وه��و م��ن م��وال�ي��د ق��ري��ة �سماهيج .

البـراحـــــة
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�شــــووع
� أ .جعفر �صفوان

الفضائيات الوالئية  :الرسالة والتلقي
مل يعد عامل اليوم (( قرية �صغرية )) وح�سب  ،لقد
�أ�ضحى عاملنا املعا�صر " �شا�شة �صغرية " يت�سم ُّر �أمامها
�أبناء هذا الكوكب لتلقي ما تبث ُّه هذه ال�شا�شة من ٍّ
غث
و�سمني .
ولأن ف�ضاء كوكبنا �أ�صبح �ساحة �صراع للقوى
والأيدلوجيات ال�ساعية للإم�ساك بزمام �سلطة "الإعالم"
 ،والطاحمة للهيمنة على عقول املتلقني و�أحا�سي�سهم
 ،وت�شكيل ر�ؤاهم  ،وتوجيه ميولهم ،ف�إن �إقتحام
الإ�سالميني هذا العامل بات من �أوجب الواجبات و�أوىل
الأولويات .
وعلى الرغم من �أهمية احلديث عن جتربة الإعالم
الإ�سالمي � ،إال �أنني �س�أركز احلديث يف هذه ال�سطور
حول القنوات الف�ضائية املنتمية ملدر�سة �أهل البيت –
عليهم ال�سالم . -
لقد �إزدادت القنوات الف�ضائية ال�شيعية يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ب�شكل ملفت بعد �أن كانت �شبه غائبة �أو
يتجلى للمتابع لهذه القنوات �أو معظمها
مغيبة  ،والذي
ّ
أ�سا�س على بيان ماهية الت�شيع وهويته
�أنها تركز ب�شكل � ٍ
على خمتلف امل�ستويات  :العقائدية واملفاهيمي ِّة والفقهية
والطقو�سية .
واحلق �أن بع�ض هذه القنوات �إ�ستطاعت بالفعل �أن
ُتربز الوجه امل�شرق حلقيقة الت�شيع من حيث كونه مذهب ًا
من �صميم الإ�سالم  ،و�أن املنتمني �إليه من �أ�ش ّد امل�سلمني
حر�ص ًا على دينهم  ،ومن خريهم مت ُّث ًال ومتثي ًال له  ،ويكفي
هنا �أن نذك ّر ب�أنَّ قناة " املنار " اللبنانية �إ�ستطاعت �أن
تهزم "ماكينة " الإعالم ال�صهيونية املدعومة من �أعتى
قوة يف الأر�ض .
لكنَّ احلق  -كذلك � -أن بع�ض القنوات الف�ضائية
((الوالئية )) حتتاج ب�شكل جاد وعاجل �إىل مراجعة ما
ف�صحيح
تبث ُّه من حيث الر�ؤية وامل�ضمون والأ�ساليب ،
ٌ
�أننا بو�صفنا " متلقي من�سجم " ننتمي لذات املذهب نلت ُّذ
ونتفاعل مع ما تقدمه هذه القنوات ب�شكل كبري � ،إ ّال �أننا
يجب �أن نلتفت �إىل �أن املتلقي " الآخر /املختلف " قد
ت�صله الر�سالة ب�شكل معكو�س متام ًا �أو على � ِّ
أقل تقدير
ت�صله ب�شكل مبتور �أوم�شوّ هٍ  ،فن�سئ �إىل الت�شيع من
حيث نريد �أن نح�سن .
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في غمضة عين تم االستغناء عني ..والسباعيات بداية مشوار التحكيم

علي الصغيري :تجربة اإلدارة (فاشلة) ..ونفتقر الدعم
 كتب� -صادق �أحمد وعبا�س بوهاين
ت�صوير -علي ح�سن املعتوق
تدرج وتنقل الدويل علي ح�سن ابراهيم يف مراحل عدة  ..بني العب ومدرب
و�إداري وحكم ،كان قائد ًا للكتيبة الزرقاء �أثناء ال�صعود لأندية الدرجة الأوىل
 .2003 – 2002وقد ا�ستبدل (ال�صغريي) املحلية حملق ًا بلقب (ال�سماهيجي)
للدولية  ..كل ذلك حب ًا لقريته .التقيناه �شارح ًا ومعلال ،فبماذا �أحتفنا..

البدايات..
كالعادة ،كنت �ألعب مع الأ�صدقاء يف الفريج ،و�أ�شارك مع فريقي الن�صر
يف ال��دورة ال�صيفية التي ينظمها الأخ علي الفردان – و�أتذكرمن �ضمن
املجموعة �صالح ال�سلم وح�سني الدخيل .فيما كان ينال البطولة غالب ًا فريقا
ال�ساحل والهالل.
ومن هذه ال��دورة مت اختيار بع�ض الالعبني لالن�ضمام مع فريق النادي،
ف�شاركنا يف دورة الب�سيتني للنا�شئني بقيادة (بو هاين) – وكنا جمموعة
جيدة من الالعبني �أمثال يو�سف �أحمد (املدفعجي) ،عبد القادر علي ،حممد
احلايكي وعبد الله مهدي – وبالتحديد و�صلنا لدور الأربعة وخ�سرنا من
�شباب عراد.

الأ�شبال بطولة الدوري والك�أ�س2003 – 2002 ،
ال � � ��دوري وال��ك���أ���س مع العراقي ك��رمي هادي،
وثالث بطوالت لكرة القدم ال�شاطئية.

وجتربة : 99
ال� � �ف � ��ري � ��ق حل �ظ �ت �ه��ا
ج� ��د ًا مم �ت��از ومتطور
وح �م��ا� �س��ي ،ف �ك��ان من
�ضمن الت�شكيلة علي عبد
ال �ن �ب��ي ،عي�سى ح�سن،
ي��و��س��ف ��ش�م���س��ان ،عبد
الله ال�ف��رج ،حممد �أحمد
خ�ل�ي��ل ،ع�ل��ي ب��و ن�صيب
وحممد عقيل وغريهم.
ماذا عن الإدارة ..

دخ� � �ل � ��ت �� �س� �ن���ة واح� � � ��دة
مِل االنتقال من القدم �إىل اليد؟
وا��س�ت�ق�ل��ت ،ل�ل�أ� �س��ف كانت
انتقلت لكرة اليد لأن النادي غري م�سجل يف �إحتاد كرة القدم – واللعبة جت ��رب ��ة ف ��ا�� �ش� �ل ��ة ..،وبكل
الوحيدة هي اليد – و�صادف �أن التحقنا مبهرجان النا�شئني حتت قيادة � �ص��راح��ة  -الإدارة متثل
ع�صب واحد الغري.
ح�سان وعلي الفردان.

تقييم لعبة اليد ال�سماهيجية..

وحال العودة ..
ماذا �ستغري لو �أتيح لك ذلك ؟

�شاركنا � 22سنة يف كرة اليد ومل نحقق �شيئ ًا ،ويف عام  2002مت التعاقد
مع املدرب العراقي كرمي هادي فبانت ب�صماته الوا�ضحة بتحقيق الدوري عودتي ت�ستحيل �إن كانت بنف�س الغرار (فالإدارة ال تتبدل وتبقى ال�شللية
والك�أ�س و�صعدنا لأندية الدرجة الأوىل – ويف ال�سنة الثانية جاء دوري م�ستمرة) – �أما ما �أود فعله فهو الإهتمام ب�أبناء القرية ولعبة اليد ب�شكل
الدمج وحافظنا على مركزنا كبطل لأندية الدرجة الثانية� ،أما يف الثالثة مكثف ،ويف اعتقادي �أن اللعبة �ستندثر بعد � 6سنوات �إذا مل نغري املنوال
جددنا مع هادي العراقي لكننا يف احلقيقة ظلمناه لعدم التزام الالعبني.
واال�سرتاتيجية.
فمن باب املثال ،بعد العراقي ،مت التعاقد مع �سا�سا ال�صربي – يف وقت
تطلعاتك يف املو�سم القادم مع الكابنت علي العنزور
كان يجب التفكري يف �آخر �أعلى م�ستوى من العراقي (بو �أمري) لنلتم�س
مالمح التطور .وبالن�سبة للفئات ال�سنية فاملدرب املحرتف هو احلل لبناء
ب�صراحة  ..الفريق �سيواجه مو�سم ًا �صعب ًا؛ الن م�ستوانا هابط جد ًا ..القاعدة املتينة.
و�أق�دِّر ب�أن م�ستوى اللعبة تراجع � 10سنوات للخلف – فالفرق التي كنا
نهزمها ا�صبحت تتفوق علينا ب�سهولة.
مباريات املتعة والندم
و�أي�ض ًا ،لأن �أغلب العبي اخلربة غري موجودين �أمثال عبد الله عي�سى،
خليل م�شاخيل ،فا�ضل �شم�سان ،علي �أحمد� ،سامي جعفر  ..ونخبة من �أحالهم تلك التي فزنا فيها على كرزكان �آن��ذاك و�صعدنا لأندية الدرجة
فريق البطولة الذي انتهى� .أما عن علي العنزور ف�أمتنى �أن يعطى فر�صة الثانية ،واملباراة التي �أندم عليها -مع توبلي يف املباراتني الفا�صلتني،
كاملة لبناء فريق مناف�س بعد � 5سنوات من الآن.
فقد انهزمنا يف الأوىل بفارق هدفني  25/27وفزنا يف الثانية 23/25
لكننا خ�سرنا جمموع االثنتني ومل ن�صعد.
وماذا تقول يف ال�شباب؟
القدم..
نهائي ًا ،اليوجد اهتمام لعدم وجود امل��درب ،عدا الكابنت خالد فهد الذي
وبالن�سبة لل�شباب فهناك م�ستوى يب�شر خري ًا – لكننا يف املقابل نحتاج لـ  6يتطوع �شخ�صي ًا – ويف اجلهة الأخرى ،جند القرى التي كانت بعيدة عن
�سنوات (وبالكاد نبني فريق متكامل).
اللعبة �أ�صحبت الأن من املناف�سني.

�أخذنا احلديث ..فلنتذكر البطوالت :
 96-95ك�أ�س الدرجة الثانية مع املدرب ح�سن م�سيح ،عام  1999حققت مع

�أجل ترك الفريق ،يف اللحظة التي كنت �أجد نف�سي فيها قادر ًا على العطاء
(و�أنا �أبو الــ  29عام) – فمنذ  2003 – 91ب�صفة كابنت الفريق الأول –
(ويف غم�ضة عني ا�ستغنوا عني)� -أين التقدير؟!

التحكيم والطموح ..
بد�أت الفكرة من دورة ال�سباعيات مطلع  2000تقريب ًا  ..حيث انتقادات
كثرية توجه للحكام  ..ويف حديث عابر مع الأخ عبد الله ح�سن الدخيل
�أبديت له متكني وثقتي يف �إدارة املباريات ،فا�ستح�سن الفكرة ونقلها
للأ�ستاذ ابراهيم عي�سى (م�سئول جلنة احلكام �ساعتها) – ثم مت جتريبي،
وبعد االختبار (ناولني الأ�ستاذ ابراهيم اجلدول وقال يل �أي مباراة تبيها
�سجلها) – حتى �أدرت نهائي هذه الدورة.
ويف عام  2002التحقت باالحتاد البحريني لكرة القدم – والآن مر�شح
للدولية يف  ،2009/1/1وع��ن الطموح (خلنا نو�صل نحكم يف �آ�سيا
وبعدين لكل جمتهد ن�صيب)

موقف..
الطريف واملحزن عندما مت تكرمي الأ�شبال يف بطولة  ،99اتفاج�أ يف
مقابل ذلك بتكرميي بفانيلة �سفينة �صبحا ! ع ََجبي !

كلمة �أخرية..

ملاذا تركت نهائي ًا بهذه ال�سهولة  ..اللعب والتدريب مثاال؟ �أ�شكركم على اللقاء ،و�أمتنى االهتمام بالعب النادي لالرتقاء مب�ستوى
م�شرف لقريتنا �سماهيج ،و�أن نرقى ب�إدارة ت�صب �أهدافها للريا�ضة ولي�س
علي من التجارة واال�ستثمار (وجهة نظر).
كثرية هي الأ�سباب  ..من �ضمنها �إحلاح بع�ض من �إدارة النادي ً

الو�سيلة

العدد السادس  -السنة الثانية

الريا�ضيــة

سبتمبر  - 2008رمضان 1429هـ

العنزور مدرب ًا لرجال سماهيج في الموسم الجديد
ت�ستعد حالي ًا فرق الفئات ال�سنية
ال�ستقبال مو�سم 2009/2008م لكرة اليد،
وذلك بوجود نخبة من املدربني الأكفاء حتت
قيادة و�إ�شراف الكابنت علي العنزور ،و�إىل
جانب ذلك يتوىل العنزور املهمة الرئي�سة
يف ت�سيري دفة الفريق الأول وال�شباب
ملو�سم كامل قابل للتجديد .جرى ذلك بعد
لقاء جمع نائب رئي�س جمل�س الإدارة حممد
�إبراهيم م�شاخيل ومدير الن�شاط الريا�ضي

علي عبدالنبي �إ�سماعيل .هذا ويعد العنزور
من �أبرز املدربني على ال�ساحة الريا�ضية
البحرينية وقد كان م�ؤخر ًا م�ساعد ًا ملدرب
الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي.
فيما يدرب التجمع الكابنت ح�سن م�سيح،
الأ�شبال والنا�شئني بقيادة ح�سني علي
من�صور وعالء عبا�س .وي�شرف على اللعبة
الإداري فا�ضل عبا�س ح�سني.

التجنيس الرياضي ..
بين مؤي ٍد ومعارض!!

الحاج( :سماهيج غالي) ..لكني أحترم القميص األخضر
الو�صول لل�شباب.

وا�صف ًا الريا�ضة ب��روح احلياة ،هكذا
بد�أ احلديث ،العب كرة اليد الذي تتتلمذ
على �أي��دي العديد من املدربني منذ بداية
ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،فقمنا حم��اول�ين الدخول
يف اخل��وال��ج ،برحلة �سريعة مع الكابنت
عبدالله عي�سى احلاج ..فماذا ح�صدنا..؟
الريا�ضة ب�شكل عام
يعترب احلاج ريا�ضة البحرين ب�أنها ال
تق�ضي حاجة املحتاج ،ع��دا املحظوظني واالكتفاء فقط مبجرد امل�شاركة يف ذلك
الذين تعرتيهم طفرة التميز واملوهبة ..ال��وق��ت ،و�أرج � ��ع احل ��اج اح�ت�م��ال�ي��ة ذلك
خ�صو�ص ًا م��ن يكونوا يف �أن��دي��ة القرى للإمكانيات املادية.
ال�صغرية.
فيما ق� �دّر ال �ق��درة ع�ل��ى امل�ن��اف���س��ة ،لو
�أعطيت الريا�ضة حقها كام ًال غري منتق�ص،
يد �سماهيج
م �ع �ل� ً
لا و�� �ص ��ول ال �ب �ع ����ض م ��ن الالعبني
م ��ن ج��ان��ب �آخ�� ��ر ،رك� ��ز احل � ��اج على للمنتخب .و�أكرب دليل ،حني نالحظ تقدم
حمدودية االهتمام فرتة عهده مع الفريق ،الفئات ال�سنية ،ولكنّ �أغلبهم ينقطع عند
الف �ت � ًا �إىل �أن ط �م��وح امل�ن��اف���س��ة مفقود
عبدالله عي�سى احلاج

جتربة البحرين
ي�ؤ�سفه اخلروج من نادي القرية وذلك
لي�س بال�سهل ..وتبقى للظروف �أحكامها،
وي�ؤكد احلاج على مدى اال�ستفادة الفنية
واملهارية التي اكت�سبها من خالل الإحتكاك
مع العبني �أ�صحاب خربة وم�ستوى عايل
الأداء� .أما خري مثال فهو فر�صة اللعب يف
يد الربازيل ال�شاطئية 2007م.
ول�سماهيج هم�سة
وقد �أعرب احلاج عن متنياته بالتوفيق
للفريق ،مثني ًا على م��درب املو�سم علي
العنزور الذي ي�ستخدم الأ�سلوب العلمي
يف ال �ت��دري��ب .ويف امل�ق��اب��ل ،ف� ��إن احلاج
لن يتخلى عن اح�ترام الفانيلة اخل�ضراء
لتم�سكه مببد�أ الثقة وعدم خيانة الأمانة.

ح�سني علي �إبراهيم
فريق الأ�شبال-
كرة طاولة

�سرعة رد الفعل �أداء املهاراتيعتمد لعبه على الرتكيز -خلوق وملتزم بالتمارين

 �سرعة و�أداء -و�إنهاء �سليم للكرة

الحظنا يف الآونة الأخرية تفاقما يف ظاهرة التجني�س ،وال نتطرق هنا
للتجني�س الع�شوائي املرفو�ض قطعا كونه يعد ن�سفا للبنى االجتماعية
والعرقية؛ بل نتعر�ض للتجني�س الريا�ضي الذي هو الآخر ا�صبح لغة
عاملية انق�سم اجلمهور حولها بني م�ؤيدِ ومعار�ض..
ال يختلف اثنان على املردود الذي يعود علينا جراء جتني�س العبني
اجانب ذوي خربة يرقون مب�ستوى الألعاب يف دولنا التي تفتقر اىل
املواهب الريا�ضية ب�شكل ن�سبي .ولنا يف منتخباتنا لكرة القدم خري
مثال.فك�أ�س العامل لعام 1998م مل يكن ليكون يف حوزة الفرن�سيني
لوال جتني�سهم ملجموعة من الالعبني الأفارقة .كذلك بالن�سبة
للألعاب الأخرى؛ فر�شيد رمزي –املغربي الأ�صل� -صاحب ذهبية
بكني �أهدى البحرين والوطن العربي اجنازا ي�ستحق الثناء.
يف اجلانب الآخر يرى من يعار�ض التجني�س يف اجلانب الريا�ضي �أن
املنتخبات الوطنية متثل �أهل الوطن �شك ًال وم�ضمونا ،فكم هو جميل
�أن نرى �أبناءنا يرفعون �أعالمنا يف �شتى املحافل الريا�ضية ،ا�ضافة
اىل الروح التي �سوف ي�ؤدي بها الالعب الذي ميثل وطنه والذي هو
الآخر ميثل جزء ًا ال يتجز�أ منه ،على النقي�ض متاما بالن�سبة اىل
الأجنبي الذي هو م�سخر لأداء وظيفة يتقا�ضى مرتبا �شهريا جراء
�أداءها.
يف نهاية املطاف ،ق�ضية التجني�س يف جمال الريا�ضة ق�ضية ال بد
لنا �أن نقف عندها وقفة جادة ،ومن وجهة نظر �شخ�صية �أ�ستبعد
ان يكون احلل باملنع  ،فاملنطق والواقع يحتم علينا االم�ساك بالع�صا
من منت�صفها؛ وتقنني هذه العملية  ،وهذا بالطبع من م�س�ؤوليات
م�ؤ�س�ساتنا الريا�ضية الوطنية التي من واجبها ا�ستخدام و�سائل
ال�ضغط على ال�سلطات الريا�ضية العليا ،كالفيفا مثال.
scs.bah@gmail.com

من الماضي

وجوه واعدة..
جا�سم حممد رم�ضان
فريق النا�شئني-
كرة �سلة

درد�شات ريا�ضية
 بقلم :حممد ح�سن م�سعود

الكابنت علي العنزور

 خا�ص -الو�سية الريا�ضية
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حممد عبداحل�سن
حتت � 12سنة
 -كابنت الفريق

هاديء ومواظب
م�ساهمة :يا�سني عي�سى

الو�سيلة

ثقافية اجتماعية حملية
� 16صفحة

يوليو  - 2008جمادى الثاين  1429هـ
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م�ؤ�س�ساتنا
 بقلم :عبداحل�سن جعفر احلايكي
رئي�س نادي �سماهيج

الحلقة المفقودة
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تذكر يوم مولد طفلك
من خالل تقويم األجيال
المكتبي لعـام 2009م
للت�سجيل او اال�ستف�سار :
�صالح �شم�س 36669976
ح�سني �سلمان 36336388

تذك��ر أحباب��ك الذي��ن
كان��وا مع��ك م��ن خ�لال
تقويم األحباب المكتبي
لع��ام 2009
علما ب�أن �آخر موعد للت�سجيل هو يوم
اجلمعة 2008/10/31
�أ�سرة التحرير
ميثم م�سعود
زهراء املو�سوي
مو�سى املعلم

ناجي جمعة
�صادق �أحمد
جواد دروي�ش
جعفر يتيم

ت�صميم و�إخراج
هيئة الو�سيلة
قرية �سماهيج

للإقرتاحات �أو الإ�ستف�سار �أو امل�شاركة
alwasselh@gmail.com

حلجز م�ساحتك الإعالنية

�صالح �شم�س 36669976

�إن قيام الفرد �أو املجموعة ب�أعمال يعتقدون ب�أنها خال�صة
هلل من خالل عملهم التطوعي يف امل�ؤ�س�سات الأهليه من
�أندية و�صناديق وجمعيات وم�ساجد وم�آمت وح�سينيات
وغريها ،قد يلم�س م�صداقيتهم الكثري ممن يحيطون بتلك
املجموعات لكن هناك من ال يلم�س ذلك بكثري .وينق�سم
ه�ؤالء �إىل �أ�صناف عديدة و�أهمها الأ�صناف الثالثة التالية،
الأول من يقف عند تق�صري �أو �أخطاء املتطوعني والثاين
يقف عند عدم تناغم ما يقوم به املتطوعون مع �أمزجتهم
وتوجد هناك جمموعة ثالثة تعمل للت�صدي وت�شهر وت�سخف
كل ماتقوم به تلك املجموعات املتطوعة.
�إن ذلك ي�ضع املتطوعني يف حتديات كثرية هل هو امل�ضي
قدما يف تقدمي براجمهم خلدمة الأهداف التي ين�شدونها
م�ست�أن�سني مبن حولهم دون الإكرتاث بالإ�صناف الثالثة
املذكورة �سلفا� .أو يقومون بالوقوف عند الأ�صناف الثالثة.
من امل�سلمات ب�أنه ال يوجد م�شروع واحد يتوافق عليه اجلميع
وحتى ال�شرائع ال�سماوية يوجد لها معار�ضون ومناوئون
وكذلك ال يوجد عمل دون تق�صري �أو �أخطاء.
فلن�س�أل �أنف�سنا جميعا هل �أتت هذه امل�ؤ�س�سات حلاجة �أو
من الكماليات �أو نتيجة �ضغوط �سيا�سية �أو �أي �أمر �آخر.
�إذن فما هو املطلوب عمله لكي تنطلق تلك امل�ؤ�س�سات يف
خدمة املجتمع وحتقيق الأهداف املرجوة منها �أو القبول
بو�ضعها احلايل �أو خلق العراقيل والوقوف عرثة يف وجهها
متعللني بعدم وجود الكفاءات وقلة املوارد املالية والإحباط
الذي ي�سود الكثري وعدم القناعة بالأهداف وغريها من
�أ�سباب منطقية وغري منطقية.
�أمتنى ب�أن ال يفهم الكالم ب�أن امل�ؤ�س�سات العاملة حاليا
ب�أنها يف الو�ضع املثايل و�إنه يوجد تن�سيق كبري بني بع�ضها
البع�ض و�إنه ال يوجد �أي خالف بينها.

